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مولف ارجمند، داشنمند فاضل و محقق وارسته جناب حاج مال عبـداهللا احمـديان در سـال    

ش در خانواده شريف و متدين در شهرستان مهاباد ديده به جهـان گشـود علـوم    .هـ 1319
فت و براي ادامه تحصـيل و كسـب دانـش و كمـال، از     مقدماتي را نزد علماي منطقه فرا گر

و  عالمـه مـال بـاقر بالـك    ، مرحـوم  مالعصام الدين شفيعياساتيد بزرگواري چون مرحوم 
كه از علماي برجسـته و بـارز    -رضوان اهللا تعال عليهم اجمعين -مال محمد قزلجـي مرحوم 

مال علـي ولـزي بـه اخـذ     هاي فراوان برد و در نهايت از محضر مرحوم  كردستان بودند بهره
  .اجازه افتاء و تدريس نايل گشت



همچنين در آزمون سطح روحانيان اهل سنت كه از طرف دانشكده الهيات و معارف اسالمي 
  .دانشگاه تهران برگزار گرديد موفق به اخذ درجه دكتري گرديده است

وعـظ و خطابـه    ايشان در كنار فعاليتهاي علمي، با حضور موثر در مساجد و محافل و ايراد
به ايفاي وظيفه ديني خويش در جهت آشنا كردن مردم با مسايل اعتقـادي و احكـام دينـي    
پرداخت و همزمان با تدريس در مدارس حوزوي و كالسيك به تربيت نسـل جـوان همـت    

  .هاي ديني راديو مهاباد را بر عهده داشت گمارد و به مدت هشت سال تهيه و اجراي برنامه
كمبودهاي اقتصادي و تضييقات و موانع مختلفي كه بـا آن روبـرو بـوده،     وجود مشكالت و

هيچگاه نتوانسته خللي در روحيه مقاوم ايشـان ايجـاد كـرده و سـد راه فعاليتهـاي اصـالح       
  .گرايانه و خيرخواهانه وي باشد

انـد بـه شـرح زيـر      برخي آثار محققانه و مفيد ايشان كه اكثراً به زيور طبع آراسته گرديده. 
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  »مقدمه مؤلّف بر چاپ پنجم«
عمـر بـن   » سيماي صادق فـاروق اعظـم  «خدا را شكرگزارم كه كتاب ! خوانندگان عزيز

بعد از بارها چاپ و انتشار آن در تيراژهاي باال، اينك بار ديگـر   )رضي اهللا عنه(خطاب 
مـان  به همت آقاي محمد محمدي با حروف چيني بسيار ظريف و زيبـا، و مطـابق بـا ه   

و در مقدمـه چـاپ   ، مجدداً چاپ ميگردد، )بدون يك جمله كسر و اضافه(چاپهاي قبلي 
ر مقدمـه همـين چـاپ    د ام، و از تاليف ايـن كتـاب را بيـان نمـوده     نخستين اهداف كلّي

هاي اسناد اين كتاب در ارتباط با خارج  ميخواهم دو نكته بسيار مهم را درباره راهنمايي
  .اسالم بيان نمايم نشيوه نوشتن اين كتاب در رابطه با داخل جها هاي جهان اسالم و پيام

دهـد كـه    اسناد اين كتاب در ارتباط با خارج جهان اسالم آشـكارا نشـان مـي   : نكته اول
بـالغ  (هاي آسيا و افريقـا، تنهـا از راه    نتشار دين اسالم در نيم قرن اول هجري، در قارها

احكام اين دين وحياني، صـورت گرفتـه اسـت، و     و تبليغ و تبين عقايد واخالق و) مبين
اند، كه تنها بمنظور فروپاشـي   رهايي بخش بوده تمام جنگها يا دفاعي يا از نوع جنگهاي

د، و آزاد كردن ملتها از فشار تحميل اعتقادها، و مختار نمودن همه اقـوام  نقدرتهاي زورم
برپـا  ) و چـه غيراسـالم   چـه اسـالم  (و ملتها در رد و قبول هر دينـي كـه مايـل باشـند     

هيچ فرد و هـيچ   256: البقرة ÕÔ  Ó    Ò  Ñz  } اند، و مطابق با نص صريح آيه  گرديده
انـد همانگونـه كـه     جامعه و هيچ جمعيتي را در قبول عقايد و اعمال ديني مجبور نكـرده 

فتح بنـدر مهـم الذقيـه، در كنـار      زمسلمانان بعد ا«: نوشته) 492ص 1ج(مل ابن اثير كا
كليساها مسـاجدي را برايـي خـود سـاختند و متعـرّض كليسـاي عيسـويان نشـدند، و         
مسلمانان و عيسويان در كنار يكديگر مراسم ديني خـود را انجـام ميدادنـد، و البدايـه و     

  :نوشته است) 23ص 7ج(النهايه ابن كثير نيز در 
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كليسـاي  (اي از مقررات جنگي، بزرگتـرين كليسـاي شـهر     بعد از فتح دمشق طبق ماده«
به دو قسمت تقسيم گرديد يك قسم آن بعنوا مسجد اسالمي قرآن در آن تـالوت  ) يوحنّا

شـد و هشـتاد    مـي  ميگرديد و قسمت ديگر بعنوان كليساي مسيحي انجيل در آن خوانده
عمر بن عبدالعزيز نصف خود را به  سال تمام اين وضع ادامه داشت، تا عيسويان در زمان

و فتوح ) 129ص 1ج(و همچنين معجم البلدان » معاوضه كردند ميل خويش با مسلمانان
هاي اميرالمؤمنين عمربن خطاب بـه فرمانـدهان سـپاه     در نامه«: اند نوشته) 221(البلدان 

ال تُهـدم بيـت   «: هاي ايران اين جمله بطور موكّد و متعدد ديده شده است اسالم در جبهه
اً در انجام داده آداب و مراسم مـذهبي خـود   ها نبايد تخريب شوند، و عموم آتشكده» نارٍ

بـه هنگـام   «: آمده است) 99ص 2ج(و همچنين در تاريخ ايران باستان » بايد آزاد باشند
تسلّط مسلمانان بر ايران پيشوايان زردشتي همچون سابق در جهت ترويج آيين خويش، 

لمانان بـر ايـران،   ها بعد از تسلط مسـ  آزادانه فعاليت ميكردند و تعداد زيادي از آتشكده
ها سال كه بـه ميـل    شد، تا بعد از ده هاي آتش آنها به آسمان بلند مي همچون سابق شعله

  .»ديردگها را به مساجد اسالمي تبديل  خويش مسلمان شده بودند، آن آتشكده
نيز كه پول اندكي بود و فقط از مردا جوان و قادر به كارزار، دريافت ميگرديـد،  » جزيه«

و در برابر معافيت آنها از خدامات سربازي و شركت نكردن آنهـا  » ق الحمايهح«بعنوان 
در جنگهايي بود، كه چون مسلمان نشده بودند و به قداست آن جنگها اعتقـاد نداشـتند،   

بوده كه ديـن   آمد، و منافي عدالت مي ها، ستم ناروايي بشمار مي فرا خواندن آنها به جبهه
  .م جهان و در بين تمام اقوام و قبايل بوده استاسالم منادي گسترش آن در تما

هـا، تنهـا از راه    پس ترديدي در اين نيست كه گسترش اسالم در نيم قـرن اول در قـاره  
بوده است، امـا كسـاني راه ايـن     نو تبليغ و تبين عقايد و اخالق و احكام آ) بالغ مبين(
ود تجسـمي از اسـالم و   كـه خـ  ) يعني اصحاب و تـابعين (اند  را پيش گرفته) بالغ مبين(
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هاي مطابق با اصل و عقايد واخالق و احكام اين دين مبين بوده، و در عصر ما كه  نسخه
گسـترش ديـن اسـالم از راه     تها و وسايل مهم ارتباط جمعي، امكانا بعلت كثرت رسانه

و تبليغ و تبيين اين دين وحياني از هر زماني بيشتر است، تنها مانع گسترش ) بالغ مبين(
 كامل اسالم و مانع جهاني شدن آن اين است، كه مردمان كشورهاي اسالمي در عصر مـا 

طابق با اصل عقايـد و اخـالق و احكـام     از اسالم واقعي نيستند، و نسخه مخود تجسمي 
ها با اصل، طبق قوانين كالم و فلسفه  باشند و همين عدم مطابقت نسخه اين دين مبين نمي

و وجود لفظي و قوانين روانشناسي در ضرورت تاثير رواني  در لزوم مطابقت وجود عيني
و تبليـغ و  ) بالغ مبين(كردار، همه كوششها را در راه  عدم مطابقت قول و عمل و رفتار و

تبيين اين دين وحياني، بي نتيجه يا بسيار كم نتيجه مينمايد، بنابراين عدم گسـترش ديـن   
قط مشكل داخلي جوامع اسالمي دارد، اسالم در سطح وسيع جهان و جهاني نگشتن آن ف

نه مشكل ذاتي اسالم و نه مشكل خارج جهان اسـالم و بـر مقامهـاي مسـئول در تمـام      
كه در نكته دوم راهي براي (جوامع اسالمي واجب است كه بعد از احياي اخوت اسالمي 

تمام مساعي خود را در جهت حلّ اين مشكل  داخل جهـان اسـالم   ) آن پيشنهاد گرديده
  .بذول نمايندم

 شيوه نوشتن اين كتاب بهترين راهي است براي حفظ وحدت جوامع اسـالمي  -نكته دوم
ذهبي، كه ناله تاريخ از شـدت درد  ياي جنگهاي سرد و غالباً سوزان مو جلوگيري از اح

زند،  آنها، در پشت قرون و اعصار، همواره آرامش فكري دلسوزان دين اسالم را، بهم مي
بينيد، يك نفر كه خود معتقد به مذهبي است، قلم را در دست  گونه كه ميواين شيوه همان

ناپـذير تـاريخ، و    ذهب خود را همـراه اسـناد ترديـد   گرفته و تنها معتقدات موجود در م
حرف دل خودش را ميزند، ديگر به هيچ وجه عقايد نمايد،  رك عقلي و نقلي تبيين ميمدا

حملـه  و به مقدسات پيروان هيچ مـذهبي   كند، دار نمي موجود در مذاهب ديگر را خدشه
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كند كه پيروان مذاهب ديگـر نيـز مايـل باشـند ايـن كتـاب را        نمايد، و راه را باز مي نمي
و اگر مطالبش را هم قبول نكنند به هيچ وجه از آن رنجيـده خـاطر نشـوند، و     بخوانند،

  .نفرتي در فكر آنها پيدا نگردد، و غباري بر دل آنها ننشيند
شيوه از نگارش عقايد مذهبي كه در عين تبيين اعتقادات، از تفـرّق و فرقـه گرايـي     اين

نمايد، بهترين راهي است براي  ها را منتفي مي ها را ابقا و دافعه كند، و جاذبه جلوگيري مي
و ) د مثبتاتحا( يا الاقل نيل به »ةانام املومنون اخو«احياي اخوت اسالمي مندرج در آيه 

فهـا و  الي حلّ اكثر مشكالت داخل جهان اسالم، كه ناشي از تفـرق و اخت راهي است برا
  .بروز عوارض فرقه گرايي است

منظورم اين است كه دين مبين اسالم از پيروان » مثبت«و گفتم آنهم » اتحاد«گفتم الاقل 
خود يك همبستگي بسيار واالتر و موثرتر از اتحـاد را خواسـته اسـت يعنـي اخـوت و      

در صورت دسترسي به آن  ه مراتب باالتر و واالتر از اتحاد و برابري است وبرادري كه ب
بايد يقين داشت كـه  » اتحاد«تري از آن يعني  مرحله باال و قناعت كردن به مرحله پايين

اسـت، كـه مـذاهب اسـالمي در     » اتحاد مثبـت «آنچه موثر و مفيد و كارساز است، تنها 
هـاي فـروع ظنّـي     اسـتنباط  و در برداشـت و  نصوص صريح  و اصول قطعي كامالً متفق

بايد يكديگر را تحمل كنند، و شعور و تفكر همديگر را ) تفاوتهايي داشته باشندچنانچه (
اتحـاد  «ها را منتفي مايند، و اما  دافعه ها را بيشتر و محترم شمارند، و از همين راه جاذبه

قايـد مـذهبي ديگـران را    كه جمعي از مذاهب اسالمي به خيـال ايجـاد اتحـاد، ع   » منفي
دار و نادرست نشان دهند و هر يك تنها عقايد خاص خود را صحيح و قابل قبول  خدشه

ـ  بدانند و عقايد بقيه را مردود و غيرقابل قبول بشمار آورند، و مقدسـات   ذاهب پيـروان م
ـ    ديگر را تحقير كنند، اول چنين مذاهبي در راه اتحاد پا نگذاشته ر اند، زيـرا اتحـاد دو ام

عبارتست از بقاي هر دوي آنها و تغيير حالت دفع و نفرت به حالت جذب و پيوستگي و 
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همانگونـه كـه در    –همبستگي؛ و انتقاي يكي از اين دو امر و فقط بقـاي يكـي از آنهـا    
» كون و فسـاد «آيد بلكه از مقوله  از مقوله اتحاد بشمار نمي -مباحث فلسفه مذكور است

دار كردن عقايد مـذاهب ديگـر، تنهـا     ر راه اتحاد منفي با خدشهثانياً بذل مساعي د. است
گردد نه جلب و جذب آنها به عقيـده ديگـر؛ و    موجب بروز ترديدهايي در آن عقايد مي

بروز چنين ترديدهايي نه تنها به مصلحت اسالم ومسلمين نيست بلكه نيروي اعتقادي را 
دهد كه عواقب بـس وخيمـي دارد،    يكند و تخريب بدون بنا را انجام م بغايت تضعيف مي

 كنـد، و  ثالثاً كوشش در راه پيشبرد اتحاد منفي، كه عقايد ديگران را به نابودي تهديد مـي 
آورد، نه تنها موجب اتحاد و  حالتي از دلهره و رعب و هراس را در افكار آنها بوجود مي

و هولنـاك   موجب ايجاد شكافهاي بس عميـق  گردد، بلكه همبستگي جوامع اسالمي نمي
تر واختالف جوامع اسالمي را شديدتر و حلّ معضالت  شود، و فرقه گرايي را رايج هم مي

  .گرداند تر مي داخل جهان را بسي مشكلتر و پيچيده
ويسندگاني كه درباره دين مبـين اسـالم نگـرش جهـاني     نبنابراين بر همه صاحبان قلم و 

نديشند، و مصلحت اسـالم و مسـلمين   ا دارند، و به حلّ معضالت داخل جهان اسالمي مي
ن عقايد تدهند، الزم است در شيوه نوش را باالتر از هر تمايل و آرزوهاي ديگري قرار مي

خويش،  احياي اخوت اسالمي را نيز منظـور نماينـد، و تنهـا در راه اتحـاد مثبـت گـام       
كـه اخـوت   بردارند و از عبور به راه اتحاد منفي بيزاري جويند، به اميـد رسـيدن روزي   

هاي مطابق با اصل عقايد و اخـالق و احكـام    اسالمي احيا، و تمام جوامع اسالمي نسخه
م گشته و اين دين وحياني گسترش جهاني يافته، و شكوه و عظمت مسلمين تجديـد  اسال

هاي جهان نسبت به همديگر داراي همان حالتي باشـند   گردد و همه مؤمنان در تمام قاره
را در حال پيروي از اين دين وحياني با همان حالت معرفي كرده آنان  صكه رسول اهللا

حالت مؤمنان از حيث مودت و عطوفت و ترحمي كـه نسـبت بـه هـم     «: و فرموده است
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دارند، شبيه حالت اندامهاي يك بدن زنده است كه هرگـاه يكـي از آن انـدامها از دردي    
و اميـدوارم آن روز  » و همصدا شوندفرياد برآورد، ساير اندامها با زبان تب و بيداري با ا

  .چندان دور نباشد
  عبداهللا احمديان 20/10/81-مهاباد
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ـلوةاِئِه َسعادَ يَاْنب یاِل یَاوح یَاحلَْمُدهللاِِ اّلذ ـالُم عَ ْة َ األنسـاِن, َو الصَّ اِئـِه يخـاتِم َاْنبِ  ی ُ و السَّ

ٍد َبلََّغ ما َاْوح نصـار  َن َواأيآلِِه َو َاصحابِِه ِمـْن َاُملهـاجر یِه بَِاْفَصِح اللِّساِن َو َعلاهللاُ َقلبِ  یُحمَمَّ
َبهُوُهْم بِاِحساٍن َرِض يَوالذ  .َعنْهُ  ااهللاُ َعنهم و َرُضو یَن اتَّ

 زيدر دسترس خوانندگان عز» صادق فاروق اعظم يمايس«و بعد، كتاب حاضر كه به نام 
ـ و نما يخيناد تاراست مستند به اس ي، كتابدريگيقرار م ـ  يمايانگر سـ ي ت يشخصـ  يواقع

، و يث احوال فـرد يما، چه از حين سيبا ا ييفاروق اعظم عمر بن خطاب است، كه آشنا
ـ  يبر همه مسلمانان الزم است اما از جنبه فـرد  ياجتماع يها ث جنبهيچه از ح ـ اه ب ن ي

اول  ير سـالها بوده، كه د ياز جمله افراد معدود )اهللا عنه يرض(علت كه عمر بن خطاب 
جهالـت   ك كفـر و يتار ايك فضيقرآن، از  يها هير نزول آيو تحت تاث صامبريبعثت پ

ـ پا نهـاده اسـت، و ز   يو آگاه نمايروشن ا يك فضايبه  ـ ر تربي م و مسـتمر  يت مسـتق ي
هر چه از اسالم بشمار آمده،  جسته، و ير از اسالم بوده، از آن دوريهر چه غ صامبريپ

بزرگـوار و   ين صحابين، رفتار و كردار و اخالق و معتقدات اينابراب( 1وسته استيبه آن پ
ـ ل اسالم عصـر پ ياص يها از نسخه يكيگمان  ير رسول اهللا، بيوز 2نين دوميا  صامبري

ـ يد، و بسيآ يبشمار م ـ  ن، و بعنـوا يار بجا است كه سرمشق خط اسالم گرائ ك الگـو و  ي
  .رديگ ن مورد توجه تمام مسلمانان قرراينمونه اسالم راست

بزرگـوار، در دوران امـارتش، و در    ين صـحاب ين علت كه اياه ب يو اما از جنبه اجتماع
م، به اقدامات الاسن يد يم داوريو تعم يو ادار يو فرهنگ ينظام يجهت گسترش بعدها

                                           
 .87ابن الجوزي، ص - 1

 .134:، ص7يه ابن كثير، جالبدايه والنها - 2
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ـ ضوابط و عوامل ا يق و بررسيده است كه تحقيمبادرت ورز ير العقوليمح تهـا،  ين موفقي
) ن اسـالم يد يجهانشمولح قرآن به يصر يها هيآ ياست كه باقتضا يفه همه مسلمانانيوظ

  .پرورانند يتحقق آن را در دل خود م يواره آرزوسخ دارند و همااعتقاد ر
بزرگوار، در  ين صحابيخ متواتر ايتار ي، كه به گواهياول در رابطه با گسترش بعد نظام 

ـ شـمار ا يب يشـهرها  زا يشهر 1، و كمتر از پادگانيهزار نفر يك سپاه سيراس  ران و ي
روم  يران و امپراتوريا يرومند شاهنشاهيك زمان، دو ارتش مجهز و نيروم، توانسته در 

ا و ين اسالم براندازد و پرچم اسالم را بـر ارتفاعـات دو قـاره آسـ    يرا، از قلمرو انتشار د
ـ   – يو مسلمانان آگاه در هر عصر 2قا باهتزار در آورد،يافر  يشـمول جهان هطبق اعتقـاد ب
ا فـاروق طبـق چـه ضـوابط و     يآ: ن مطلب هستند كهيق ايداً تشنه تحقيشد -ن اسالميد

رم چنـان  ، دسـتگاه اهـ  يهزار نفر يك سپاه سي، توانسته، از ياسالم ين و فرمولهايقوان
نه تا نهاونـد و  ياز مد يعني(آن  ياثر فشار بر دسته دهها فرسخرا بسازد كه بر يقدرتمند
ن يو با توجه به ا!! را، از صحنه خارج كند يار جهانبدرتمند استكدو ارتش ق) هياسكندر

چ ي، در هياستكبار جهان ينظا م يروهايمسلمانان، نسبت به ن ينظام  يروهايمطلب، كه ن
 ين هرگاه اصول و ضـوابط و فرمولهـا  يتر نبوده است بنابرا نيي، از زمان فاروق پايزمان

سـلطه  از  يشـوند، نـه تنهـا اثـر     يبازساز و يي، شناساين اهرمِ قدرت اسالميساخت ا
ن اگـر دور ينخواهد ماند، بلكه بار د يباق ياسالم يشورهاك، در يو استعمارگر يخارج

                                           
 .57و171:، ص1تاريخ جرجي زيدان، ج - 1

، 5و طبري، ج 122، ص7و البدايه و النهايه، ج 34، ص3و الكامل ابن اثير، ج) مكران(معجم البلدان ياقوت حموي  - 2
  .1999ص
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ـ ا يجهـان شـمول   ن آغاز گشته، ويمسلم يشكوه و عظمت اسالم و عزت و تعال ـ ن دي ن ي
  .روديش ميعاً پيتحقق، سر يبسو يسماو

بزرگوار، از راه تـالش و   ين صحابي، كه ايرو ادا يبعد فرهنگ دوم در رابطه با گسترش
، ين اسـالم يو توجه به روح قـوان  صامبريقرآن و در رفتار و گفتار پ يها هيتعمق در آ

اده شـده  يپ ه كوچك و ساده عربستانرا، كه تا آن زمان تنها در محدود يتوانست مقررات
تا آن انـدازه كـش    )هايژگيتها و ويبا حفظ تمام اصول و حفظ هو(بود، همان مقررات را 

 ين همه كشورهايقا و برايا و افريم آسيد، كه بر دو قاره عظيبسط و گسترش نما بدهد و
ـ ه يق شوند، و درسـت شـب  يده  تطبيچيوع و پنمت يهاين همه زندگير الملّه، و بر ايكث ك ي

نقدر بزرگ شده باشـد،  يت خاص خود ايها و هويژگيعكس سه در چهار، با حفظ همه و
ـ ترد سچكيهـ  يز بـرا ياو ن يرد، و بازشناسيرا در بر گ يبزرگ ك كشوري هك ـ پ يدي دا ي

  !نكند
ـ ن مطلب هستند كه آيق ايداً تشنه تحقيشد يو مسلمانان آگاه در هر عصر ا فـاروق بـا   ي

 ي ف و حساس و گسـترش دهنـده  ي، و با استفاده از كدام دستگاه ظرينش اسالميكدام ب
با حفـظ  را  ين سماوين ديا يت و داوريريمد و ي، توانسته، بعد فرهنگياسالم ياجتماع
  !م گسترش دهد؟يعظ يها بر عرض و طول قاره -هايژگيهمه و

 يو نظـام  يو اجتمـاع  يو ادار يده اقتصـاد يچيالت پيو تشك ير فرهنگين همه دوايو ا
 ييقـا يو افر يائيآسـ  ين و انصار، در پهنه كشـورها يمهاجر يد شوراهاييرا با تا ياسالم

  د؟يانم يسازمانده
چ ين اسـالم در هـ  يافته ديم صورت گسترش ير و ترسين مطلب، كه تصويو با توجه به ا

ـ ن بين هرگاه همـ يست، بنابرايمشكلتر از دوران فاروق ن يعصر ش در جهـت درك و  ني
ن دسـتگاه  يهمـ  يهـا يژگيبكار گرفته شود، و اصـول و ضـوابط و و   ين اسالميروح قوان
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ـ افتـه د يم شـكل گسـترش   يترسـ ، در جهـت  يجتهاد اسالمش دهنده اگستر ن اسـالم،  ي
ـ ، و تقليغربزدگ يماريو ب ياز اسارت فرهنگ يشوند، نه تنها اثر يبازشناس ن و يد قـوان ي

 يگـر كشـورها  يماند، بلكـه بـار د   يمن يباق ياسالم يكشورها راجانب، د يها ن نامهييآ
ـ گرد يمانـه جهـان  يحك يها ن نامهيي، سرچشمه فوران مقرارت و آياسالم جهـان  ده، و ي
  .روديش ميتحقق پ يبسو يشترين اسالم با شتاب بيد يفرهنگ يشمول
ـ ب، و نه يك قصه عجيخ عمر بن خطاب، نه ين تاريبنابرا ك داسـتان سـرگرم كننـده و    ي

ـ ك ردپـا، و سـپس فرمـان    يو  يابي ك راهينش و يك بيخواب آور، بلكه   ك حركـت ي
ـ   ن اسالمين مبيد يوقفه در راه جهان شمول يو ب يهمگان ن نشـان دادن  ياسـت، و همچن

ـ ن است، كه افـراد تبـرك جـو، از مشـاهده ا    يبزرگوار نه بخاطر ا ين صحابيا يمايس ن ي
آرام او  ي، با تبسمهاياز ذوق مذهب يك حالتيزمان، در  يمبارك در پشت قرنها يمايس

!! خـود را از او طلـب كننـد    يكم ارزش زنـدگ  ياز بپردازند، و تحقق آرزوهايبه راز و ن
 يدو رگـه و رعدآسـا   ير اُبهت، بـا همـان صـدا   پ يماين سين است كه ايبخاطر ا بلكه
هـا را   اد كشد، و در خواب رفتهيان، بر سر همه مسلمانان فرمز يش، از پشت قرنهايخو
اسالم را  يتحقق جهان شمول يد، و راه حركت بسويار نمايدار و غفلت زدگان را هوشيب

  .ن راه بحركت اندازديمه آنها را در همك فرمان هيبه آنها نشان دهد و با 
ـ زننـد، با يخ عمر بن خطاب را رقم ميه تارك ييها ن، قلميبنابرا ـ هاند در ي ت صـراحت و  ي
 ييزد، و عالوه بر رسـا ياط از آنها فرو ريو احت يو تعمق و آگاه يعلم يز تقواين ييرسا

ش قـرار دهنـد، و   يخو يع نگاريرا اساس وقا ير، همواره واقع نگريانسجام تعب و نظم و
ـ را برشته تحر يخ، مطلبيان سند از امهات تاريو ب يق كافيهرگز بدون تحق اورنـد، و  ير ني

متنـاقض   و مطالب متضـاد و  يخيل بدون سند تاريت اقوال و مسايل و قال و پارازياز ق
  .نديجو يدور يبكل
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از  يا برخيط ين شرايمعمول و متداول، غالباً فاقد ا يتاسف است، كه كتابها يبس يو جا
را تـا   يخيتـار مطالب  يعيآنها، انسجام و نظم طباز  يباشند، از جمله برخيط مين شرايا
فـاروق را بعـد از وفـاتش ذكـر      يو جـوان  ياند، كه دوران كـودك  ده گرفتهين اندازه ناديا
ـ ش را در اوايهـا  ت نامـه يل اسالمش، و وصـ يامارتش را در اوا يهايژگيكنند، و و يم ل ي

آور و خسته  نكه ماللين نوع كتابها عالوه برايمطالعه ا دهند، ويد بحث قرارمامارتش مور
داشـمندان   يدهـد، و كتابهـا  يفاروق را نشـان نم  يعيطب يمايچ وجه سيكننده است به ه

ـ هستند، وعالوه بر رعا يعارب يعن ير، از ايفارس در قرن اخ عرب و ـ يت نظـم طب ي  يع
ش يكه نسبت به خو ياند، اما بعلت حسن ظن دادهز ارائه يرا ن يق الهام بخشيمطالب، حقا

 يل راويتها و جرح و تعدياسناد روا يخيتار ياينكه در قضاياه ب يتوجه ياند، با ب داشته
چ يش هـ يخـو  بكتـا  يصـفحه هـا   ليو ضعف و قوت مرجعها، كامالً مطرح است، در ذ

 ي، و در چه كتابيتيچه هو يو دارا ياند چه كس اند و معلوم نكرده را نشان نداده يمرجع
ن خواننـدگان از كجـا   يبنـابرا . است 1د كردهييا تاين مطلب را نوشته يا يو در كدام محل

ـ خ اسـتخراج گرد يهـا از متـون امهـات تـار     ن صفحهيك مطالب ايكايبفهمند كه  ـ ده ي ا ي
سنده هستند؟ و بـا وجـود   يو استنباط نو يا اساساً نظر شخصيباشند يم يفيضع يتهايروا
 ياز ابهـام چـه اثـر    يا جاد هالـه يجز ا يين كتابهايا مطالعه چني، آيديردن شك و تيچن
  تواند داشته باشد؟يم

                                           
ة عمر و اشتراكيه عمر تاليف مانند الفاروق و عمر تاليف دكتر محمد حسين هيكل، و الفاروق تاليف شبلي نعماني و حيا - 1

محمود شبلي و عبقريه عمر تاليف عقاد و خلفا الرسول و رجال حول الرسول تاليف خالد محمد خالد و فجر االسالم احمد 
 .امين نيز مراجع يك فصل كامل را نوشته نه مراجع يكايك مطالب
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ـ ن آنها بـدون تحق يسندگان و مؤلفين است، كه نوين كتابها ايغالب ا يب كليو اما ع ق و ي
 يرضـ (را در مورد عمر بن خطـاب   يهر مطلب يخيل تاريه و تحلي، و بدون تجزيبررس

ـ د يا در هـر كتـاب  ياند  دهيشن ياز هر كس )اهللا عنه ـ انـد فـوراً آن را برشـته تحر    دهي ر در ي
ـ فاروق اعظـم را ز  يواقع يمايكطرف سيجه از يو در نت! اند آورده م يضـخ  يهـا  ر پـرده ي
ي ا را در هاله يو مقررات اسالم ياز ضوابط علم ياريمتضاد پنهان كرده، و بس يتهايروا

كنوع تضاد يگر خودشان را دچار ياند، و از طرف د ر سئوال قرار دادهياناً زيحاز ابهام، و ا
  :اند و از جمله بعنوان نمونه هم كرده ييو تناقض گو

اند، كـه نـه    نشان داده يچران سان، عمر را قبل از اسالم در شكل شتريخ نوين تاريا: اوالً
است  1!له خودش بودهين افراد قبيتر و ناداننداشته  يا رهنگ ومعرفت زمان بهرهتنها از ف

محروم بوده اسـت   زين ين عواطف بشريو از كمتر يفطر ين خصلتهايتر يبلكه از عموم
سـان متفقـاً بـر    يخ نوين تاريكه هميدر صورت 2!!و دختر خودش را زنده بگور كرده است

از خدا تمنا كرد، كه عمر به صف مسلمانان  صرسول اهللا«: اند كه ده كردهين مطلب تاكيا
از  ييخ نگـاران، گـو  ين تاريو ا 3»ن گردديم و قدرت مسلمد، و موجب عزت اساليدر آ

ل عـرب،  ير و جوان قباين همه پيان ايچرا در م صاند، كه رسول اهللا خود سئوال نكرده
ده، و فقط اسـالم او را سـبب   يبالطبع را د يفرهنگ و جان يك شترچران نادان و بيتنها 

ن اصول يكه طبق معروفتر يدر صورت! ه است؟ين بشمار آوردعزت اسالم و قدرت مسلم

                                           
 3و البدايه والنهايه به پيروي از الكامل و در ج 48:، 2و الكامل به پيروي از ابن هشام و درج 215:، 1ابن هشام، ج - 1

خر خطاب مسلمان نشود  تا ،ال ُيسلُم َحتي ُيسلَِم ِمحاُر َخطاب«: كنند كه گفت عموماً از عامر همسر ام عبداهللا نقل مي 79:ص
 .اند هر چند عموماً اين عبارت را بر سختگيري و خشونت عمر حمل كرده» عمر مسلمان نميشود

 .كند اين مطلب را نقل و بشدت آن را رد مي 676ات عقاد كه در صفحه عبقري - 2

 .12:ابن الجوزي، ص - 3
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امثال ابولهـب و همسـرش   (ان بالطبع يح قرآن، هرگز جانيصر يها هيو طبق آ يروانشناس
ن كه سب ير موضع دهند تا چه رسد به اييامكان ندارد مسلمان شوند، و تغ...) وابوجهل و

  !!ن گردنديمسلم يعزت اسالم و تعال
ـ   يين تضاد و تناقض گوياز ا ييحداقل بخاطر رها –سان يخ نوين تاريو ا ه خوب بـود ب
  :ز توجه داشته باشندين دو مطلب نيا

ن ينكـه عبـداهللا نخسـت   ينداشـته و بـا ا   1يگـر يعمر قبل از اسالم، جز حفصه دختر د -1
ـ ، كنيباز طبق معمول اعراب و بخاطر ابراز محبت پدر 2فرزنده او بوده ه خـود را بنـام   ي

عموماً بعد از اسالم ) هينب، صفيه، زيطمه، رقفا(ه دخترانش يكرده است، و بق) 3ابوحفص(
رممكن ين تصور  زنده بگور كردن دختر نسبت به عمر اساساً غيبنابرا 4اند ا آمدهيعمر بدن

  .و محال است
آنها بود  نيو عمر از معروفتر 5در آغاز بعثت افراد باسواد در شهر مكه فقط هفده نفر -2

 يبازرگان يو در مسافرتها 6بوده، يد سرشناسنكه در خارج حجاز، مريو عمر عالوه بر ا
ز به دانش وتجربه معروف، يدر داخل شهر مكه ن 7داشته يبا شاهان عرب بحث و مذاكرات

                                           
و اعالم زركلي  347:ص 2و االصابه ج 676:و عبقريات عقاد، ص 296:بنقل اخبار عمر، ص 34:ص 7فتح الباري ج - 1
بوغ اخالقي فاروق و ترحم و سيماي صادق فاروق اعظم، مبحث ن(اين مطلب در فصل هجدهم همين كتاب  507:ص 2ج

 .عاطفه او با داليل و اسناد غير قابل انكاري تحقيق شده است مراجعه فرماييد

 .همان - 2

  .همان - 3
 .همان - 4

  .16:حياة عمر، شبلي، ص 351، ص1مروج الذهب مسعودي، مبحث عمر بن خطاب، و فاروق اعظم، هيكل، ج - 5
 همان - 6

 .همان - 7
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را، بـا قـدر و    يو اجتماع يمهم نظام يعرب عالقمند و پستها يو باصالح امور اجتماع
 1حجار مطرحدر خارج  يدر شهر مكه و حت ينيمهارت اداره كرده و بصورت وزنه سنگ

از خدا تمنا كرده كه عمر را به صف  –ن مسائل يبا توجه به هم– صامبريبوده است و پ
ـ يببخشـد، و همـ   2ن را قـدرت ين دراورده و اسالم را عزت و مسلميمسلم ـ يش بين پ  ين

افت، و با مسلمان شدن عمر كفه قدرت اسالم بر كفه قـدرت كفـر   يز تحقق ين صامبريپ
  3.دا كرديح پيترج
 و در رابطـه بـا گفتـار و رفتـار رسـول      –خ نگاران، عمر را بعد از اسـالم  ين تاريا: اًيثان
اند، و  انضباط و مزاحم نشان داده يك عنصر لجوج و حرف نشنو و بيدر شكل  صاهللا

در مرض «: اند اند كه نوشته دهيرا به آنجاها رسان )اهللا عنه يرض(عمر  يج بازلجسارت و 
نشسته،  صامبريبه دور پ از اصحاب كبار، يريجمع كث كهيدر حال صاهللا وفات رسول

 يزيا چتد، ياوريب يقلم و دوات: فرمود صامبريپ. غرق بودند يدر غم و اندوه و نگران و
: د كهياد كشيان اصحاب فريو عمر در م! ديسم كه بعداً از من گمراه نشويشما بنو يرا برا

 يما كاف يقرآن برا) حسبنا كتاب اهللاِ( يسيما بنو يرا برا يزيست تو چير اَبداً الزم نيخ«
دانـد چـه   ينم يمـار ين مرد از شـدت ب يا«: ن گفتيرو بحاضر يكس يتيو به روا 4»است

ـ سـان بـه مطالـب ز   يخ نوين تاريخ و غالب هميتار كه امهاتيدر صورت» ديگويم ـ ر ني ز ي
  :اند ح كرده و نوشتهيتصر

                                           
 .همان - 1

  .96:، ص1و تاريخ كامل ابن اثير، ج 12:الجوزي در سيره عمربن خطاب، ص ابن - 2
 .همان - 3

 .320:، ص2، كامل ابن اثير، ج227، ص5، البدايه و النهايه، ج501حياة محمد، محمد حسين هيكل، ص - 4
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 1كـرد يم يامبر همواره خودداريپزار ز از آيعمر در حال كفر و مبارزه با اسالم ن -1
وعمر بعد از اسـالم در حضـور    2نمود، يو با كمال ادب واحترام با او برخورد م

ـ كـه پ  يمگـر زمـان   3همواره ساكت و خموش بـود،  صامبريپ از او  صامبري
ـ ا او از پيد يپرس يم يزيچ ـ كـرد،  يم يسـئوال  صامبري ـ ي  4شـنهاد يرا پ يا مطلب
ـ كرد پ يداد كه احساس ميرا ادامه م يبحث يطينمود، و تنها در شرا يم  صامبري

خود  يصدا ياز درشت ياست و بهنگام حرف زدن بحد 5ليبه ادامه دادن آن ما
 يامبر نجـوا و درگوشـ  يبا پ ييكرد، كه گويكاست و آرام و مؤدبانه صحبت م يم

اسب  زكه شتر سركشش ا –زد، و در حال مسافرت بر پسرش عبداهللا يم 6حرف
ـ نبا يطيچ شرايچكس در هيب زد كه هينه -ده بود امبر جلو افتايپ جسـارت  7دي

  .را مرتكب شود صامبريتقدم بر پ
ـ  9و خواندن نماز 8ران بدر،يه اسيدر قض -2 و  10م خمـر، ي، و تحـر يبر عبداهللا ابن اُب

ـ نكه نظر عمر در ايگر با ايه دين قضيو چند 11ت حجابيرعا ا كـامالً  ين قضـا ي

                                           
 .543و  538و عبقريه عمر، عقاد، ص 217:، ص1سيره ابن هشام، ج - 1

 .543و538و عبقريه عمر، عقاد، ص 217:، ص1سيره ابن هشام، ج - 2

  .10:، ص1و الفايق، ج 338:اخبار عمر، ص - 3
 .همان - 4

 .10:و الفايق، ص 338:اخبار عمر، ص - 5

 .همان - 6

 .426:بنقل اخبار عمر، ص 25:، ص2الرياض النضره، ج - 7

 .413و412، 411، 410:اخبار عمر، ص - 8

 .همان - 9

 .همان- 10

 .همان - 11
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 ينظرهـا صامبريد كردند، باز هم پيتائ او را يبعد يها هيآ يحت صائب بود، و
ا رد آن، يش و انتظار قبول يخو يز جز عرضه كردن راياو را قبول نكرد، عمر ن

 .ده استياز و مشاهده گرد يرا داشته، و نه حالت ينه حرف

از همسرانش، عمر پس از چند مرتبه كسب اجـازه و   صامبريپ يبهنگام انزوا -3
و با  1ستاده بوديكه ايت و بعد از اسالم در حالافيستادن، اجازه حضور يدمِ در  ا

ند يداد تا بنشـ  2او اجازهه ب صامبريد، پيرا به عرض رسان يشرم و ادب مسائل
 .ديه مطالب خود را بگويو در حال نشستن بق

، يين تضاد و تنـاقض گـو  يحداقل بخاطر رها كردن خود از ا -خ نگارانين تاريو ا
  :ه داشته باشندز توجين دو مطلب نيخوب بود به ا

ه يق و روحالح است و با اخيناصح يتيبه درانقصه قلم و دوات، همچنانكه از ج -1
در تضاد اسـت، از   -چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم –و روش عمر بن خطاب 

ـ ز نادرست و فاقد اعتبار است، زين يتيجنبه روا  يتهـا يهـا در روا  را تمـام سلسـله  ي
ـ 3 بن عباسن قصه به عبداهللايگوناگون ا ـ ا 4نيشـوند، و دو نفـر از تـابع    يوصل م ن ي

ـ كنند و عبـداهللا بـن عبـاس ن    يعبداهللا بن عباس نقل م زمطلب را فقط ا ز بـاعتراف  ي
 5َرسـوُل اهللاِ و َانـا اْبـنُ  ِی َتـَوفّ (بوده  يا هسالهودش در روز وفات رسول اهللا بچه دخ

                                           
 .6:، ص1و مسند طيالسي ج 103:، ص3بنقل از بخاري ج 46:عمر، صاخبار  - 1

 .همان - 2

 6و ج 236و  169:ص 5و ج 463:ص 6و ج 353:ص 10و ج 355:ص 8و  206:ص 1ج -شرح قسطاني –بخاري  - 3
 .462:ص

  .همان - 4
مبني بر  360:ص 3و با توجه به روايت بخاري روايت شرح تاج االصول ج475:ص 7بخاري شرح ارشاد ساري، ج - 5

 .باشد اينكه ابن عباس سه سال قبل از هجرت متولد شده، مخالفت روايت صحيح مي
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ـ ت روايو اهلافته يراه ن ين مجلسيو معلوم است در چن )نيَ َعْرشِ ِسن ـ ت احادي ث را ي
  .باشديز فاقد سند و اعتبار مين يتين قصه قلم و دوات از جنبه روايز نداشته، بنابراين

، عمر را در يخ نگاران، در فصل خالفت و در مورد روابط داخلين تاريغالب ا: ثالثاً
احساس و عاطفه و تشـنه   يك قدرت كور و بيك اجرا كننده بدون ارفاق و يشكل 
شتر هم يا در مورد پسرش از حداكثر مجازات بياند و گو ر مجازاتها، نشان دادهحداكث

ده عمـر  ص در مصر عبدالرحمن را مجازات كرا، و پس از آنكه عمروع1تجاوز كرده
ـ ز2مجـدداً او را مجـازات نمـوده و در    يمـار يز پسرش را خواسته و در حال بين ر ي

  .ده استياو را بقتل رسان 3شيخو يها انهيتاز
  :اند ز نوشتهير را نيخ نگاران مطالب زين تاريكه همير صورتد
كنفـر  ياسـتانداران در مجـازات كـردن     از يكـ ي، ياشـعر  يد كه ابوموسـ يعمر شن«

عمر  كرده است 4اهيز سيش را نيده و رويها سر او را تراش انهي، اضافه بر تازيمشروب
 يبـه ابوموسـ   يحندالليشد و نامه شد يبشدت عصبان ين مجازات اضافيدن ايشن از

عبـرت تـرا در    يكنم و براياه ميت را سين اشتباه تو تكرار شود روينوشت كه اگر ا
ن مجـازات  يكصد درهم وجه نقد را بعنوان غرامـت همـ  يو  5!گردانم يتمام شهرها م

  .داد 6يبه آن مرد مشروب ياضاف
                                           

 2و الرياض النضره ج 491:و موسوعه عبقريات عقاد ص 324و  323:بنقل اخبار عمر ص 207:ابن الجوزي، ص - 1
 .324:بنقل اخبار عمر، ص 2:ص

 .همان - 2

  .همان - 3
 .492:موسوعه عبقريات عقاد، ص - 4

 همان - 5

 .همان - 6
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ت بعلـت تكـرار تخلفـات او را بشـد    ، كه را نزد عمرآوردند يكنفر مشروبي يزور«
ناگـاه عمـر    1كـرد، ير لب حساب ميزد، و عمر زيانه مياو را تاز يكيمجازات كنند، 

و چون طبق حساب آن !! يرا كشت 2چارهين بيبس كن خدا ترا بكشد ا: اد برآورديفر
ـ   يرا زده بود، عمر به مشروب يانه اضافيكس چند تاز آنهـا،   يدستور داد كه بـه تالف

  3.»كنفر بزنديانه را به آن يهمان تاز
»كسـال بعـد   ياس پسر سلمه زد، يبه اَ 4يا انهينه تازيمعبر در بازار مد عمر بجرم سد

و  5انـه بـه او داد،  يششصد درهم غرامـت آن تاز  غعمر او را بخانه خودش برد و مبل
: فراموش كرده بودم، عمـر گفـت   ين مطلب را بكليبخدا من ا: اس گفتيكه ا يوقعم

  .»كردم ينم 6شن مطلب را فرامويبخدا من هرگز  ا
 يمسـلمان : او هم گفتنده مناً بضدادند،  7استان شوشتر را به عمر يمژده آزاد يوقت«

از هول و هـراس بـر    يك حالتيعمر برآشفت و در  8!مياو را كشت مرتد شده بود، و
ـ  يد و آب و نـان يگذاشـت  يد كه چرا او را در اتـاق دربسـته نمـ   ياد كشيآنها فر او ه ب

د؟ سـپس عمـر   يتوبه او را فراهم نكرد له راه برگشت وين وسيدو چرا ب 9د؟يداد ينم

                                           
  .492:موسوعه عبقريات عقاد، ص - 1
 همان - 2

 .همان - 3

 .591:و موسوعه عبقريات عقاد، ص 136:ابن الجوزي، ص - 4

 .همان - 5

 .همان - 6

 .637:و موسوعه عبقريات عقاد، ص 197:بنقل اخبار عمر، ص 66:ابن الجوزي، ص - 7

 .همان - 8

 .همان - 9
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كـه مـن در آن    يواهگـ ا تـو  يخدا: د دست دعا بلند كرد و گفتيدر حالت تأثر شد
ـ د بـه ا يبمن رس خبر نيز اين يام، و وقت ن كار دستور هم ندادهيمحل نبودم، و به ا ن ي

  .»نبودم يكار راض
و نـه   1كرد يرا از مجازات معاف م ني، مجرميعمر در صورت وجود هر نوع عذر«
كان مقاومـت  مك مورد بلكه در موارد متعدد، به عذر وجود اجبار و عدم ايها در نت

د و فشـار  يط فقر شـد يكرد، و در شرايم 2معاف يحد شرع يار را از اجراكزنان زنا
  .»نمود يمعاف م 3يحد شرع يز دزدان را از اجراين ياقتصاد

و  4شـمرد  ين شرط امارت ميا نسبت به فرزندان، نخستعمر رحم و عاطفه پدران ر«
م كـ سند، اما بهنگـام نوشـتن ح  يبنو يكس يرا برا ياد حكم فرمانداري دستور دروز

او را نسبت به فرزندش  يرحم يو ب يمهر يد كه بيرا از آن شخص شن يچون سخن
ـ  يكسـ : م را پاره كنند و گفـت كفوراً دستور داد آن ح 5ديرسانيم دان كه نسـبت بفرزن

ست حكومت بر فرزندان مـردم  يز نيچ وجه جايرحم و عاطفه باشد به ه يش بيخو
  6.»را باو سپرد

                                           
 .637:و موسوعه عبقريات عقاد، ص 197:بنقل اخبار عمر، ص 66:ابن الجوزي، ص - 1

بنقل اخبار  228:، ص3و االصابه ج 35:، ص2و الرياض النضره، ج 197:بنقل اخبار عمر، ص 66:ابن الجوزي، ص - 2
و موسوعه عبقريات عقاد،  198و  211:بنقل اخبار عمر، ص 183:و ص42:ص - ابويوسف –الخراج  161: عمر ص

 .493:ص

  .همان - 3
  .69:ص 2و نزهه المجالس ج 105و104:بنقل از ابن الجوزي ص 140:اخبار عمر ص - 4
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و سـخت   يو سـنگدل  يرحم يمستند افسانه ب يتهاين روايو آنچه به موازات همه ا
ر و ين است كه اگر فـاروق سـختگ  يدهد اياساس نشان م يفاروق را باطل و ب يريگ

ح ي، و طبـق نـص صـر   ين اصول جامعه شناسيتر بود، طبق ثابت يسنگدل و خشن م
م نسبت به رسول يرا قرآن كريشدند، ز يقرآن، مردم پراكنده گشته و بدور او جمع نم

اگر تـو  : 1 159: آل عمران XW   V  U  T  S  R      Q  Pz   }  ديفرماياهللا م
ـ   يبود يسنگدل مر و يگ سخت خ يو تمـام تـوار  » شـدند  يمردم از دور تو پراكنـده م
تمـام  ان خالفتش محور جمع شدن مردم و اتحـاد  دهند كه فاروق در دور يم يگواه

چگونه توطئـه و  ين حكومت را اداره كرده و هيو آرامتر نيتر مسلمانان بوده، و ثابت
  .ده استيدر حكومت او مشاهده نگرد يو تزلزل يبند دسته
انـد كـه    نوشـته ن مطلب را هم يق مستند اين حقايف هميكه در رد يسانيخ نويو تار

ـ مار و معذورش را بطور مكرر مجازات كرد، و او را زيعمر فرزند ب  يهـا  انـه ير تازي
، در يش از تضـاد و تنـاقض گـوئ   يخـو  ييد، خوب بود بخاطر رهايخود بقتل رسان

ق داشته باشـند، كـه   يتوجه عم ين اصل قضائيد و به انكنن يه كوتاهين قضيق ايتحق
ن افراد يكترياز نزد يو گرفتن بازجوئ يقات محليقان، تحيك جريق ين راه تحقيبهتر

ن يكترينزد( 2از عبداهللا بن عمر يشماريه جمع بين قضيخانواده است، و در رابطه با ا
برادرم عبدالرحمن بعـد از  «اند كه گفته است  دهيشن) يفرد خانواده و اهل علم و تقو

                                           
اين آيه مربوط به يك نظام مردمي و يك نظام كامالً اسالمي : توجه فرماييد –سوره آل عمران  159بخشي از آيه  - 1

ر پناه گارد محافظ و نيروهاي امنيتي بلكه بوسيله اجراي عدالت است كه اميرالمؤمنين نه در سايه شمشير و نيزه و نه د
 .كند ار اسالمي بر مردم حكومت مياجتماعي و رفتار و كرد

 .324:بنقل ذيل اخبار عمر، ص 209:و ابن الجوزي، ص 494:موسوعه عبقريات عقاد ، ص - 2
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كـرد، سـپس    يگزند يم با صحت و سالمتهك ماه يو  1ح و سالم بوديمجازات صح
له يعه تكرار حد را بوسـ يشا يورخ محقق ابن الجوزمو  2»ض شد و وفات نموديمر

دانسـته و گفتـه اسـت احتمـاالً عمـر بعـد از احضـار         3اسـاس  ياصل و ب يعمر، ب
ط يدر شـرا  4يه است كه هر پـدر مهربـان  انه باو زديا تازي يليك دو سيمن عبدالرح

  .را خواهد كرد يرن كايت فرزندش چنيترب يز، براين يعاد
سان، در فصل خالفت و در حال بحث از گسترش بعد يخ نوين تارياز ا يبرخ: رابعاً
ـ  يرا در شكل )اهللا عنه يرض(، عمر ينظام در دسـت   يريدهنـد، كـه شمشـ    ينشان م

م و پرخاشگر را بـدنبال خـود   يعظ يروهايدر دست چپ گرفته و ن يراست و سپر
ـ  يد و هر كسيمايپ يم را يتيده، و بدون وقفه پهنه گيكش و از هـر   ياز هر قوم و ملت

ران ياش و اورد، فوراً سرش را از تن جدا و خانهيمان نين اسالم ايبه د ينژاد و مكتب
  .دينما ير ميه و اسيجار اش را و زن بچه
ـ خ نگـاران بـه مطالـب ز   ين تاريو غالب هم يخ اسالميكه امهات تار يدر صورت ر ي

  :اند ح كردهيزتصرين
فرمانده سپاه اسالم در متن قـرارداد صـلح بـا     5ل و حومه،يآزاد كردن اردب پس از«

اد و مراسـم  يو مردم منطقه در اع! ميكن يخراب نم 6ها را آتشكده: مردم منطقه نوشت
                                           

 .همان - 1
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ـ همـه مـردم منطقـه را ن    يو مال ين جانيمخصوص به خودشان آزاد هستند و تأم ز ي
  1.»ميشو يمتعهد م

طبق قرارداد صلح، عالوه بر حفـظ جـان و    2هيالذق يپس از آزاد كردن شهر بندر«
انجـام   يو مسـلمانان بـرا   4ماند، يار اهل شهر باقياخت رساها ديتمام كل 3مال مردم،
و  5سـاختند،  يخود مسجد يبزرگ شهر برا يساي، در كنار كليض اسالميدادن فرا

  .»مشغول شدند خدا 6گر بعبادتيل در كنار همديروان انجيروان قرآن و پيپ
بخش مردمان جهان را در انتخاب  ييرها يه جنگهايدر اعالم )اهللا عنه يرض(عمر «
ـ د وليشن يو وقت )نيالد یال اكراه ف(اعالم كرده بود  7ده كامالً آزادين و عقيد د بـن  ي

داً يشد9ن اسالم ناچار كرده،يان را بقبول ديسوياز ع يره برخيفاتح جز 8عقبه فرمانده
قبـول   يرا بـرا  يچ كسـ يز باو اخطار كرد كه هيآم  خيوبك فرمان تي يبرآشفت، و ط

  .»بردارد 10ن را از سر راهين دياسالم ناچار نكند و فقط موانع قبول ا

                                           
 .همان - 1

 .521:، صو الفتوحات االسالميه 492:، ص2الكامل ابن اثير، ج - 2

 .همان - 3
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ش، يخو يران، كه بخاطر انجام دادن مراسم مذهبيان ايسويرن و روم و عيان ايهودي«
 يرقـه شـما  يرا دق )اهللا عنـه  يرضـ (اه عمـر  پسـ  يروزينه تنها پ 1شدند، يشكنجه م

ران و روم را بـاطالع فرمانـدهان سـپاه اسـالم     يارتش ا يكردند، بلكه اسرار نظاميم
ـ ان اسلحه را هم بدست گرفتـه و بـا حفـظ د   يسوياز ع يو برخ 2دند،يرسان يم ن و ي

ـ ش، دوش بـدوش سـربازان سـپاه اسـالم، در جهـت برانـداختن رژ      يمذهب خو م ي
  .»كردنديم يفداكار يآزادران و كسب يا 3يشاهنشاه

 يياند كه گـو  ز نوشتهيا نر يق مستند، مطالبين حقايف هميكه در رد يخ نگارانيتار و
را در جهـان   يون قـرون وسـط  يزسيد و انگيش عقايمحكمه تفت )اهللا عنه يرض(عمر

ـ مـان ن ين اسالم ايكه به د يگروه و ملت برپا كرده، و هر فرد و ـ اورده ي وراً گـرده و  ف
ش از تضاد و يخو ييت، خوب بود بخاطر رهار گذرانده اسير شمشيگردن او را از ز

ح قـرآن و رفتـار   يت  توجه كنند، كه طبـق نصـوص صـر   ين واقعياه ب ييتناقض گو
ك ي، جنگ در اسالم نه )اهللا عنه يرض(ق و فاروقيو عملكرد صد صامبريوگفتار پ

اسـت   ي، بلكه جنگيكش ، و نه بخاطر استثمار و بهرهيو سلطه ساز يجنگ استعمار
م عـدالت  يت تعميبخش، و در نها ييو رها ي، و سپس سلطه براندازيفاعدر آغاز د

نه  -كه بخاطر خدا ينيده و ديهمه مردم در انتخاب هر عق ين آزادي، و تامياجتماع

ـ به آن متما -دياز راه اختناق و تهد k    j  i  h  g  f      }  گردنـد يل مي

  nm   lz 193: البقرة    

                                           
 .126و 153، 152:، ص1و هيكل در فاروق اعظم، ج 95:، ص1عبدالحسين زرين كوب در كتاب بامداد اسالم، ج - 1

 .همان - 2
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ـ يخ )اهللا عنـه  يرض(ات عمرياولَ«نگاران تحت عنوان خ ين تارياز ا يخامساً برخ  يل
اعالم كرد، و زكـات   2متعه و حج تمتع را ممنوع1عمر نكاح: اند ح نوشتهيساده و صر

 و در نمـاز  4را معمول نمود، و طالق بلفظ ثالثه را سـه طـالق بشـمار آورد،    3اسبان
شـبهه   ي، القـا يله در افكار برخـ ين وسيو بد» ...جماعت را مرسوم كرد و 5حيتراو

از  يا فاروق برخيگو اند كه جاد كردهين، ايهربن توهم را در تصور افراد ظايكرده، و ا
اجـب  را بر مسـلمانان و  يراسالمياحكام غ از يرا نسخ و برخ يل اسالمياحكام اص
انـد،   خ نگاران عموماً نوشتهين تاريخ و خود هميتاركه امهات يدر صورت!! كرده است

ـ سنت پ 6وران خالفتش جز به قرآن و بهفاروق در تمام د و بـه مصـوبات    صامبري
ـ  يزيچ چيمهاجر و انصار، به ه 7يشورا  يعمل نكرده است و فاروق در جهت الزام

  :جهان اسالم بخشنامه كرد يمه استانهاه ر را بهيمطلب ز صامبريكردن سنت پ
كنند  يم ينبلامبر اهمال و تيث پيكه در حفظ احاد يكنم، آن كسان يبه شما اخطار م«

ند، و يآ يبشمار م صامبريدشمنان سنت پدهند،  يم ييش فتواهايد خويصوابدو به 

                                           
 .137:مبحث اوليات عمر ص –شيخ سيوطي در تاريخ الخلفاء  - 1

 .375:بنقل سيري در صحيحين ص 375:ص 2و تفسير قرطبي ج 356و  342:رآن جصاص صاحكام الق - 2

 .368:، ص1فقه السنه، ج - 3

 .133:، ص8ارشاد ساري شرح بخاري، ج - 4

توجه فرمائيد در اين اواخر آقاي محمد صادقي نجمي كتابي را  218:و اخبار عمر، ص 428:، ص30ارشاد ساري، ج - 5
نوشته و با استفاده از ظواهر ايهام بخش همين تعبيرها بسياري از حقايق را درباره فاروق اعظم بيان بنام سيري در صحيحين 

 .ايم مراجعه فرمائيد نكرده است و ما در فصل نوز دهم همين كتاب مطالب را تحقيق نموده

و كنزالعمال و  335:بنقل اخبار عمر ص 108:و ابن الجوزي ص 338:بنقل اخبار عمر ص 109و 87:ابن الجوزي، ص - 6
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ابتدا اقتـدا، و   يشه بجايد ما هميكنند، آگاه باش يز گمراه ميگران را نيخود گمراه و د
ـ آرا و نظر صم كـرد و در مقابـل سـنت رسـول اهللا    يخواه 1ابتداع اتباع يبجا ات ي

  .»ميانداز ياً دور ميرا قو يشخص
، يين تضاد و تنـاقض گـو  يش از ايخو ييحداقل بخاطر رها –خ نگاران ين تاريو ا

ـ سـند  يمـدارك بنو  را همراه اسناد و ين مسائل فقهير ايخوب بود س ـ يا تعبي را  يرات
و عـدول از سـنت    يو بدعت گذار يهام نوآوريا شبهه نكنند، و يبكار برند، كه القا

  .ن ندهنديبدست مخالف ييها خواسته بهانهنا ه باشند، وترا نداش صامبريپ
فـاروق در  «: انـد  خ نگاران، در فصل زهد و قناعت فـاروق نوشـته  ين تاريا: سادساً
و چـه در   3جمرات، يو چه در سفر حج و رم 2امارتش، چه در حال خطابه، دوران

ـ   يم در4نه شده،ير حاالت با لباس مندرس و پيسا ـ گرد يان مـردم ظـاهر م د و او را ي
نـه  يك پير جامه و يبر ز يا نه پارچهيك پيو  5ينه چرميك پيست و يدند كه بيد يم

  .داشت 6راهنينه پارچه بر پيزده پيو س يچرم
كه چـرم   ياند، در حال از خود سئوال نكرده يگوئ) خ نگارانيتار( ادن بندگان خيو ا

زاهد  يبشمار آمده است چطور صحاب يخارج يك كاالياب و يكم يليدر حجاز خ

                                           
 .همان - 1
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از چـرم اسـتفاده كـرده    ! نهيك پيست و ير جامه كهنه، آنهم بينه زيقصد بعنوان پو م
خواهد، يم يكار ماهر، سوراخ كن و سوزن كلفت و استادينه چرميو بعالوه پ! است؟
از تفـنن و تنـوع    ي، بلكه حالتيكنوع زهد وسادگيخرج و پرتكلف، نه ن كار پريو ا

ـ  يرالمـؤمن يدن امد و بعالوه، ظـاهر شـ  يآ يدر پوشاك بشمار م از  ين حـالت ين بـا چن
ـ از هئ ييرايژه در حـال پـذ  يبر منبر و در مجالس و مجامع به و يپوش ژنده  يهـا  تي
محدث  يدن لباس مناسب، كه بخاريفاروق را در پوش ي، اصول آداب شناسيخارج

  .دينما ينقض م يت كرده است، بكليروا 1با سند آنرا
انـد، و   دور شده يسين اندازه از واقع نويان تا اخ نگارياز تار ينكه برخيو اما علت ا

وارونه و متضـاد نشـان    يها در چهره ياز ابهام و حت ييها فاروق را در هاله يمايس
  :نبوده است يگريز دين چند مطلب چير از اياند غ اده
اند كه بدون توجه به جنبه  دهيتها چسبيبه روا يسان، بحديخ نوين تارياز ا يبرخ -1
ن سلف، يمكرر مورخ ياند وابداً به اخطارها ، همه آنها را قبول كردهيتيدراو  يتيروا
ـ اند كه ابـن جر  اند مثالً توجه نكرده توجه نكرده يخ اسالميشتازان تاريو پ  ير طبـر ي

ـ اندب«خ معروف خود نوشـته اسـت   يدر مقدمه تار) يهجر 310 يمتوف( ـ د در مي ان ي
ـ وجود دارند، و محض رعا هم يات نادرستيم، روايا كه ما نوشته يمطالب ت امانـت،  ي

ـ ح و غلط بـودن ا ينده، صحين در آيم تا محققيا ز نقل كردهيآنها را ن تهـا را از  ين رواي
خ يدر تـار ) 218-م(اند كـه ابـن هشـام     ن توجه نكردهيو همچن» گر جدا كننديكدي

                                           
همراه اين روايت كه روزي استاندار يمن با لباس گرانبها بخدمت  364:بنقل شيخين ص 195:بخاري ج هفتم ص( - 1

اد لباس ساده و تمييز بپوشد و بار ديگر همان استاندار با موي ژوليده و لباس فاروق رسيد فاروق برآشفت و باو دستور د
منظور من اين نبود كه تو ژنده پوش باشي بلكه منظورم «: كهنه و نامناسبي بحضورش رسيد باز فاروق برآشفت و باو گفت

  .»اين بود خود را نيارايي
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ـ گو يم) 150-م(ن اسحاق بخ اياست بر تار يقيش كه نقد و تعليخو خ يدر تـار «: دي
و » ميا وجود داشت كه ما از نقل آنها صرف نظر كرده ينادرست يتهاياسحاق رواابن 

را كه ابن خلدون در شرق آن را بنا كرد، ) يليتحل يسيخ نويتار(قه ين طريعالوه بر ا
ا را بـدون  ياند، و قضـا  از نظر دور كرده يآن را در غرب شكوفا نمود، بكل) كويو(و 

ـ گر و بدون تجزيكديارتباط به  ـ تحل ه وي ـ ب يخيل تـار ي جـه  يانـد و در نت  ان نمـوده ي
  .ن شكل نامطلوب در آمده استياه آنها ب يها نوشته

 عيو وقـا  ير واقـع نگـر  يرا از مسـ  يسـ يخ نويسان، تاريخ نوين تارياز ا يدوم برخ
ده يلت و وصـف پسـند  يش فضـ يال خويرا كه بخ يمنحرف نموده و هر صفت ينگار

انـد، دربـاره    ده داشتهيلت و وصف پسنديد از فضكه خو ياند، با همان برداشت دانسته
ت كه عمـر قبـل از اسـالم دختـر     ين روايزه آنها از اياند، مثالً انگ فاروق اعظم نوشته

ها را  تيف كنند كه ماهين تعرين اسالم چنين است كه از ديخود را زنده بگور كرده ا
ـ و انگ! !كرده است ينين چنيرا ا ير داده، و آنچنانييتغ ـ ي ـ ا از ازه آنه ـ ن رواي ت كـه  ي

ـ ز يمـار يرا بر پسـرش اجـرا كـرد و او را در حالـت ب     يفاروق مجدداً حد شرع ر ي
زه آنها در يو انگ!! ف كننديت عدالت او تعرين است كه از نهايد ايها بقتل رسان انهيتاز

ن اسالم ير مردم را مجبور به قبول ديكه با ضربت شمش يفاروق در شكل نشان دادن
مـان و  ين است كه قـدرت ا يكشت، ا يشد او را م يكه مسلمان نم يكرد و هر كس يم

زه آنها در نشان دادن فـاروق  ين اسالم نشان دهند، و انگيشدت عالقه فاروق را به د
ن اسـت  ير جامه داشت ايفقط بر ز ينه چرميك پيست و يكه ب يدر شكل ژنده پوش

ـ    ييو زهد و پارسـا  يت سادگيكه نها ـ ن بقياو را اثبـات كننـد و همچن  يه روشـها ي
ز، كه برخالف واقع ينامطلوب و متضاد و شبهه انگ يرهاينادرست و تصورها و تصو

انضـباط و پرجسـارت، و در دورا خالفـت     يب يفرد صامبريرا در عصر پ قفارو
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و در قهر و غضب با هـر گونـه    يزار از زندگيب يعاطفه، ژنده پوش يقدرت كور و ب
، يون قرون وسـط يزسيد و انگيش عقايمحكمه تفته ر كننديم، و داش مرديارفاه و آس

ن را نقض و خـالف احكـام   يمحور كه احكام د ك عنصر لجوج و خوديو بصورت 
 ين تصورهايكه ا تاس يهياند، و بد ل كرده است نشان دادهيرا بر مردم تحم ياسالم

مسـلمانان بـه    يز مانع دسترسينامطلوب و متضاد و شبهه انگ يرهاينادرست و تصو
ل يك نسخه اصين كتابها نه يرا از مطالعه ايباشد ز يخ فاروق ميتار ياساس هديادو ف

و  ينظام يشمول بر طرق جهان يرسد و نه آگاهيبدست م صامبرياز اسالم زمان پ
ن كتابها نـه  يجه اكثر ايدر نت ابد، وي ين اسالم تحقق مين مبيد يفرهنگ يشمول جهان

نـه تنهـا    دهنـد و  ين نمـ ارا نش صامبريان پل زمياز اسالم اص ييتنها نمونه و الگو
 ياسالم راهنمـائ  يو فرهنگ ينظام يشمول ن و جهانيمسلمانان را به طرق توسعه د

ر اكثر ياز ناآگاهان و رعب و هراس و تح يكنند بلكه موجب منحرف گشتن برخ ينم
ـ وارونه نشـان دادن قواعـد د   ين اسالم برايشوند و دشمنان د يمردم م ن اسـالم و  ي

ـ د يو فرهنگ ينظام يجهانشمول يفل كردن مسلمانان از همه نهضتها و حركتهاغا ن ي
اسـتفاده كـرده و   ز كامالً يند و متضاد و شبهه انگس يب يتهاين رواين اسالم از هميمب
  .كنند يستفاده ما

 يناشـ  ن كتابها، و عوارضياز ا ير مطالب برخيز به سوء تاثيو هرگاه خوانندگان عز
ق يز  تصديصادق فاروق اعظم را ن يمايند، و ضرورت شناخت سيااز آنها توجه فرم

ـ ده خواهند شد، كه نوشـتن  يناً با ما هم عقيقيند ينما خ مـنظم ومنسـجم و   يك تـار ي
و به صـورت   يفاروق اعظم را هم از جنبه فرد يواقع يمايكه س يو مستند يقيتحق
بـه عنـوان    و يو هـم از جنبـه اجتمـاع    صامبريل از اسالم زمان پيك نسخه اصي

ن اسالم، به مردم نشان دهـد، بـر   ين مبيد يو فرهنگ ينظام يراه جهانشمول يراهنما
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فـه  يك وظي يفاياست، و ارادتمند در راه ا يك فرض كفائيسندگان الزم و يهمه نو
و  يخ اسـالم يسـالها بـه مطالعـه امهـات تـار      ين فرض كفائيو انجام دادن هم ينيد

ن يمتقدم يتهايو بعد از دقت كامل در اسناد روا ن پرداختهيمتأخر يخيقات تاريتحق
ادداشـت شـماره   ين مطالب را همـراه مرجـع بـا    يل متاخريه و تحليو تعمق در تجز

مسـتند و   يادداشـتها ين ينوشته و سـپس همـ   يمخصوص يشهايصفحه و جلد در ف
ـ م و به صـورت  يق شده را تنظيتحق ك كتـاب درآوردم و بعـد از فراغـت از كـار     ي
را يافتم زيو قلب خود را شادمان  يق، وجدان خود را راضيم و تحقينظادداشت و تي

 يو واقع نگار ين كتاب نسبتاً بزرگ جز واقع نگريف ايدا كردم كه در تالينان پياطم
ان شماره يمرجع آن را با ب يام در پاورق را نوشته يام و هر مطلب را نكرده يگريكار د

  .ام ح دادهيصفحه و جلد مرجع توض
مَربَّ  ـلونيُم, َاحلمُدهللاِِّ َربِّ العـامليُع الَعلينا َتَقبَّْل ِمنا اِنََّك َانَت السَّ ـٍد  ی َ َعلـة, َو الصَّ ُحمَمَّ

الُم َعلنيخاَتم النَّب  .نيِعباداهللاِ الصاحل ی َو السَّ
  29/5/1368ان يعبداهللا احمد -مسجد قبله -مهاباد
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  از تولد تا اسالم عمربن خطاب: فصل اول
  ر بن خطابتولد عم

گذشـته، و  ) عـام الفيـل  (و ده سال از حادثـه   و يك ميالدي است، 1سال پانصد و هشتاد
شهر مكه زير خيمه سياه شب آرميده است، و در شدت تاريكي آخر شب، ناگـاه چـراغ   

و سوسوي اين چراغ، در اين وقت از شب، فردا در ! گردد روشن مي 2ها خانه اي از خانه
 شب گذشـته « : اندازد، كه در پاسخ آنها گفته مي شود بر زبانها ميكلّه سحر سؤالهايي را 

و سـاعتها  » داراي نوزاد پسر شده اسـت  -حنتَمه -خطّاب بن نفيل از محبوبترين زنانش
ني عدي و سپس شنيدن نواهاي خانه خطاب و تجمع افراد قبيله ب بعد، آمد و شد مردم به

و بخشش و انعام به فقـرا، در محلـه   !! ها ي از بتهلهله و فريادهاي شادماني، توام با ياد
  .نمايد بني عدي و  در دم دروازه خطاب، اين خبر را كامالً تائيد مي

كـه از آنهـا مـددي    ! ها افتند يكي به وقت نقمت ها مي عربها بيشتر در دو موقع به ياد بت
و خطاب نيز  ،3ها كه مددهاي غيبي آنها را سپاس گويند بجويند، و ديگري به وقت نعمت

افتد و بپاس مددهاي  ها مي طبق همين عادت، پس از اطالع از تولد پسرش فوراً بياد بت

                                           
مر بن خطاب اختالفات زيادي دارند، و بعد از بررسي مراجع مورخين در مورد تاريخ تولد و همچنين تاريخ وفات ع - 1

اند عمر چهار سال قبل از جنگ فجار به  ، نوشته193،ص1، و ابن سعد،ج3ابن الجوزي، ص« :ها مهم و توجه به اين نكته
 و ابن -جنگ فجار بيست و شش سال قبل از بعثت بوده است: نوشته است 109، ص3دنيا آمده است و عقدالفريد، ج

به » 298: به نقل اخبار عمر ص- در جنگ فجار چهارده ساله بوده است صپيامبر  -نوشته است 120، ص1هشام، ج
 .توجه به اين تحقيق نگارنده تولد عمر را به شرح مندرج در اين كتاب تشخيص داده است

 .4ابن الجوزي ص - 2

 ).62:عنكبوت(و ) 38:زمر(ها  و مضمون آيه 94روح الدين اسالمي، ص - 3
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، و در آخـرين  1دهـد  آنها، تمام فقراي محلّه را خوراك، و همـه يتيمـان را پوشـاك مـي    
  .كند نامگذاري مي) عمر(روزهاي هفته شادماني، نوزاد خود را به اسم 

  عمر نوجواني در صحراهاي مكه
و خطاب با انتخاب ايـن اسـم    2)عامر(عمر اسمي است بي سابقه يا كم سابقه، متحول از 

ـ «اظهار اميدواي نموده و بقول عربها  كـه ايـن فرزنـد در آينـده داراي     » ل زده اسـت أتف
  .سرنوشت كم سابقه و تحول عظيمي را در ميان قبايل عرب ايجاد نمايد

سريعاً رشد جسـمي را يافتـه و كـودك    عمر در آغوش مادر و در سايه عطوفت پدرش 
گردد، كه افراد خانواده خطاب بر اثـر محبـت زيـاد، مـدتها بـاو       چنان زيبا و جذّاب مي

و در سالهاي بعد كه به مراحل تمييز و رشد فكري  3!يعني عمر كوچولو) عمير(گويند  مي
شهر مكه، كه هفده  گيرد، و از كل افراد باسواد نهد، سواد خواندن و نوشت را ياد مي پا مي

رسد كه  وقت آن فرا ميآيد، و  تر بشمار مي همه پيشرفته، عمر پسر خطاب از 4نفر هستند
خطاب مدتي پسرش را از كنار پدر و مادر، و از زندگي مرفه شهري دور نگهـدارد و بـه   
تربيت روحي و تكوين شخصيت اخالقي او بپردازد، اما براي تربيت نوجوانان عـرب در  

يعنـي همـان   ! اي و آموزشگاهي وجود ندارد مگـر يـك دانشـگاه آزاد    مدرسه شهر مكه
ها و فراز و نشيب كوهها، كه شـبها زيـر گنبـد آسـمان و در پرتـو مـاه و        صحراها و دره

                                           
 .30:، ص1و الفاروق، شبلي نعماني، ج 32:ص1الفاروق، هيكل، ج - 1

گردد و ) غيرمنصرف(اند كه  عمر در اصطالح نحويان داراي عدل و معدول است از عامر و عدل و علميت موجب شده - 2
 .جر و تنوين از او ممنوع باشد

 .356:و اخبار عمر ص 103:، ص2و مسامرات ج 216:عقد الفريد، ص - 3

كه نام آن هفده نفر را ذكر كرده و عمر بن خطاب را نفر اول بشمار آورده است، و  457:فتوح البلدان، بالذري، ص - 4
 .»فاروق بعد از هجرت خط و زبان عبري را نيز ياد گرفت«: نوشته است 351:ص 2الفاروق، شبلي نعماني ج
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هاي سوزان آفتاب و گاهي زيـر چادرهـاي    سوسوي چراغ ستارگان، و روزها زير اشعه
وغرش ابرها و جرقه رعدها و ريزش بارانهـا؛  هاي سرد بادها،  ابرسياه، و در برابر تازيانه

هاي شـتر وگوسـفند در چراگاههـاي     بسياري از نوجوانان عرب، همراه حركت آرام گله
عموماً ترسـيمي از درسـهاي هيئـت و نجـوم، و تجسـمي از درسـهاي علـوم طبيعـي و         

شـجاعت و  نمودارهايي از قهـر و تـرحم، ضـعف و قـدرت، و درسـهايي از مقاومـت و       
هـاي   بينند، و با اكتسـاب روحيـه   و ساير اصول و فروع علم اخالق را تعليم ميصداقت، 

هاي روزگار  ها، و مقاومت در برابر سختي خاصي از دقت و تيزبيني و سازش با خشونت
شجاعت و صداقت، و ساير اصول و فروع  گردند و خطاب به صحنه زندگي شهري بر مي

ي از دقـت و تيزبينـي و      سـاب روحيـه  بينند، و با اكت علم اخالق را تعليم مي هـاي خاصـ
ها روزگار به صحنه زنـدگي شـهري بـر     ها، و مقاومت در برابر سختي سازش با خشونت

گردند و خطاب نيز در جهت پيروي از اين خصلت ملّي فرزند نوجـوان خـود را بـه     مي
در حـالي كـه عبـاي پشـمي خشـني را بـر او       ) ضَـجنان (فرستد، و در دره  صحراها مي

شـباني كارهـاي    سپارد و عالوه بـر  پوشانيده است، مدتها شباني شترهاي خود را باو مي
دهد فوق العاده خسته و  گذارد، كه اگر عمر آنها را انجام مي آنچنان سختي را بعهده او مي

  1.خورد كند بشدت كتك مي و اگر از انجام دادن آنها شانه را خالي مي گردد، كوفته مي
  انه عربيسال يرهاحضور عمر در بازا

ه، و يــباد ي، و تحمــل خشــونتهايو صــحرانورد يبــاالخره عمــر بعــد از مــدتها شــبان
چـون پـوالد    يده است، با جسميرس يكه به اوج قله جوانين، در حاليسنگ يمشقتكارها

، و آمـوزش  يتجـارت  يو كارها يشهر يقلدار به زندگينه صيچون آ يده، و با دليآب د

                                           
 .11و اخبار عمر، ص 101،ص3ر، جو تاريخ ابن اثي 2056:و تاريخ طبري، ص 191:ابن سعد، ص - 1
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ـ ) علم نَسب(اد گرفتن يو  يريگ يو كشت يرزنيو شمش يفنون سواركار و  1گـردد  يبر م
ـ  يكاف يعرب مهارتها يد كه در همه فنون و هنرهايپا ينم يريد آورد، و  يرا بدست م

ـ ا ييشود، اما گو يش معروف ميان قريدر شهر مكه و در م ن شـهره  ين مهارتهـا و همـ  ي
ـ را اشباع نكـرده اسـت   يشين جوان قريا ييجو ي، حس برتريشهر خواهـد بـا    ي، و م

د و يدن قصـا يو شـن ) مجنَّه ذوالمجـاز  2عكاظ(ل عرب  يانه قبايسال يحضور در بازارها
ـ را كسب نما يشتريعرب اطالعات ب يها، در فرهنگ مليسخنران د، و از راه شـركت در  ي

ل عرب را به مهارت و زور بازو و يتوجه تمام قبا يريگ يو كشت يمسابقات اسب سوار
  .ديش جلب نمايخو يز و هنر اسب سواريانگ شگفت يروين

ـ افته است، و به ايحضور ) عكاظ(انه ين بار است كه عمر در بازار سالينك نخستيو ا ن ي
برپـا   يد و رنگـ ياه و سـف يس يمه هاين او خيكند، كه تا برد چشمان دورب يبازار نگاه م

ت فروشها و با قهقهـه  اد دسيمه ها، با زمزمه فريساز و آواز در درون خ يو نوا! شده اند
ـ خته شده اند، و اهل بازار نيمه ها با هم آميجوانان، دختر و پسر، در اطراف خ ز ماننـد  ي

ـ ع ايا فروشنده، در سطح وسـ يدار ين خريافتن مناسبتري يبرا يامواج خروشان ن بـازار  ي
كجـا  ين همه ساز و آوازها خاموش و همه مردم در يپراكنده هستند، و تنها در دو موقع ا

ـ  يزنند، كـه شـاعر   يها جار م يكه جارچ يزمان يكيشوند،  يجمع م در  يا سـخنور ي
                                           

: با فرموده خويش ص، پيامبر 31، ص1، الفاروق، شبلي نعماني ج34-33، ص1فاروق اعظم، محمد حسين هيكل،ج -  1
 .علموا اوالدكم المية العرب فانها تودب اخالقهم اين پرورش پر از رنج و مشقت صحرايي را تاييد فرمود

ب شهر مكه، فاصله آن تا طايف يكروز و تا مكه دو روز راه، كه در اول ذيقعده بازار ساليانه عرب در جنو: عكاظ - 2
كه از مكه نزديكتر بوده رفتهاند و تا اول ذيحجه در آنجا بودهاند ) مجنه(بمدت پانزده روز داير بوده و مردم از آنجا به بازار 

و معجم ) 120:وحي محمدي ص(تافته اند و سپس به مني و عرفات ش) ذي مجاز(در ) هشتم ذيحجه(سپس تا روز ترويه 
برپايي عكاظ را تمام ماه شوال و برپايي مجنه را بيست روز ذيقعده  124، ص4و ج 58و  55، ص5البلدان ياقوت حمويج

 .نوشته است
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ـ    يگر هنگاميد و ديراد نمايده خود را ايخواهد قص يفالن نقطه از بازار، م  يكـه جـار م
ـ  يريگ يزنند كه درفالن نقطه مراسم كشت ـ   ي ـ   يا مسـابقات اسـب دوان گـردد و   يآغـاز م

  .ديآ يش در ميمردان عرب به نما يو هنرمند ييزورآزما
  ت و مشخصات عمر بن خطابيهو

، در يجـارچ  يدن صـدا ين بازار آمده اسـت و بمحـض شـن   ياه ن بار است كه بيعمر اول
اش، از  چهـره  ين هايشتابد، اما از چ يم يريگ يمحل كشت يامواج خروشان مردم، بسو

ـ داسـت كـه او بصـورت    يپ يش؛ بخوبيچشمانش و از سرعت گامها يرگها يسرخ ك ي
 ين مسـابقات كشـت  يم گرفته كـه در همـ  يشتابد، و بلكه تصم يدان نميبه آن م يچتماشا

دا كـرده  يپ يشتريش سرعت بيكه گامهايدان در حاليك مينزد د، و دريشخصاً شركت نما
ـ مگر مرا نشناخته اند؟ كه مـرا از  «كند ين جمله را زمزمه مير لب اياند و ز ك جـوان  ي
ـ بـه وسـط م  » !!ترسانند  يم ييروستا ـ  داني ـ يشـتابد و آن جـوان ه   يم و پـر زور   يكل
 يده بود، بعد از مدتين كوبيش را به زمياز جوانان قر ياريرا، كه تا آن روز بس ييروستا

ان بـه  يچرات زده همـه تماشـا  يكه چشمان حي، و در حال1گرداند ين ميمقاومت نقش زم
ـ غرشكست خورده دوخته است، ناگاه غرّش  ييروستا نكل جوايقواره تنومند و ه و و ي

كه  يرد، و كسانيگ يدان را فرا ميع ميوس يفضا) اَحسنت! اَحسنت( ين صدايهلهله و طن
گردنها را  يتابيند و با بيآ يجلوتر م ياند، بصورت امواج ستادهياتا حال از صحنه دورتر 

ـ ن قهرمان زورمند و پياه گران بيسر و دوش د يكنند تا از باال يبلند م روز شـهر مكـه   ي
 ينطـور بـرا  يده انـد، ا ينند و آنچه شـن يب يت و مشخصات او را، آنچه مينند و هونگاه ك

                                           
 216:، عقدالفريد، ص356:و اخبار عمر، ص 28و23: كتر محمد حسين هيكل، ترجمه فضل من اهللا، صدفاروق اعظم،  - 1

 .103، ص2مرات جو سا
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خته به يآمد و ي، با چهره سف1ست و سه سالهياست ب يعمر جوان«: كنند يگر بازگو ميكدي
 يف و چشمان درشـت و ابـروان بـراق، و پاهـا    يظر ينيبا و بيز ي، و با گونه هايسرخ

و پوسـت   2يستبر و محكم و قو يست و پنجه هامفتول و د يكلفت و محكم، و بازوها
ن او را بـر  ين وزن سـنگ يوارها، عابرين كه هنگام راه رفتن در كنار ديه سنگيسخت و بن

از دور  يز آنقدر بلند است كـه همـراه هـر دسـته ا    يكنند، و قامتش ن ين احساس ميزم
ـ 3دك سوار هسـتن ياده همراه ين پيكنند كه چند يال ميشود، مردم خ يظاهر م  ي، و وقت

ـ گ يك دست گوش او را ميخواهد بر اسبش سوار شود، با  يم گـر  يرد و بـا دسـت د  ي
بـر پشـت او    ييرد، كه گـو يگ يك تكان بر پشت اسبش چنان قرار ميگرش و يگوش د

ـ  يرزنيسد، و شمشينو ي، و با دست راست و دست چپ بدون تفاوت م4ده شدهيآفر  يم
) يجهور(دورگه و پرقدرت و  يش بحديو صدا ،5دهد يرا انجام م يگريكند و هر كار د

  6.زند يش را كه بخواهد صدا ميها هيت كه در منزلش هر كدام از همسااس
ات يل عرب درباره خصوصـ يتلف از قباخاقشار م يريگ يان مراسم كشتيد از پاساعتها بع

ده است و عمـر بـه   ينك شب فرا رسيكنند، و ا يرزور و هنرمند مكه بحث مپن جوان يا
ش و طرب اشراف زادگان عرب شتافته است و دوستانش بدور او جمع ياز مراكز ع يكي

 يشيك جوان قريخورد، و با پرداخت حساب همه سخاوت  يشده اند و عمر مشروب م
                                           

 .پيامبر اسالم يكسال بعد از اين واقعه مبعوث گرديده است: ميگويد 28:، ص1فاروق اعظم، ج - 1

 .254، ص3عقد الفريد،ج - 2

 .7و5:ابن الجوزي، ص - 3

 .299و298:، اخبار عمر، ص211،ص2ابن سعد، ج - 4

 .5:و ابن الجوزي، ص 189:رياض النضره، ص - 5

، 1و ابن سعد، ج 298و اخبار عمر، ص 14:يسنده معروف آلماني بنقل، علي از زبان عمر، صرودلف، ژايگر، نو - 6
 .235:ص
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نك كله ها داغ و چانه هـا داغتـر و   يو ا 1را در كنار شجاعت و قدرت بمردم نشان دهد،
آختـه و   يهاريبحث از تأللـؤ بـرق شمشـ    يقتو و ده است،يآغاز گرد يبحثها از هر در

خ قـوم  يبحـث از تـار   يو هنگام!! ر سم اسبان عربيها در ز زهيجرقه آتش پرش سنگر
مانند سخاوت و شـجاعت و صـداقت، وفـا و     يژاد ن يو خصلت ها يعرب و مفاخر مل

ـ شـتر متوجـه م  ي، و عمر كه فكـرش ب ...ده ويمروت و ترحم به پناهندگان ستمد  يهانداي
ـ  يپرقـوت خـو   ياست، ناگاه با همـان صـدا   يو هنر اسب سوار يرزم  يش بحثهـا را م

ماننـد   يخـورم، كمتـر كسـ    يقسم م) يالت و عز(به : ديگو يبلند م يشكافد و با صدا
ـ از دوستانش، كه از پ يكيو  2!!خته استياسب سوار روز گذشته تعجب مرا برانگ  يروزي

ـ گنـاه ا ) يعز(چرا  يراست: ش از همه خوشحال بود خطاب به او گفتيعمر ب ن حـرف  ي
پرسـتم و نـه دو    يرا م ينه عز« كه در اشعارش گفته بود!! ديات را بخش زشت عموزاده
بپرستم، ا هزار خدا را يك خدا را و يا يز عبادت نخواهم كرد، آيدو بت ن يدختر او و برا

ب در    هين قضيا يادآوريعمر از 3»شوند يآنگاه كه كارها منقسم م ش يرگهـا خـون تعصـ
پـدرم  ! بخشـد  يهرگز گنـاه او را نمـ   يكشد، كه عزّ ياد ميجان گشته و فريده و هيجوش

عـرب   يد ملينكه از عقايد، بجرم اياش را، ز ن برادرزادهيكرد كه ا يخطاب چه كار خوب

                                           
 .26ص: 1فاروق اعظم، ج - 1

 .27،26:، ص1فاروق اعظم، دكتر محمد حسين هيكل، ج - 2

 .28، ص1الفاروق، شبلي نعماني، ج - 3
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مكـه   يآورده بـود، او را در كوههـا   يهود و نصـارا، رو يگانگان، يد بيعقاه برگشته، و ب
  .نمودم يم دست مرگ ميداد، او را تسل ير خطاب دستور بمن مو اگ 1كرد، يزندان

ـ ش و طرب و با بحث و مناظره، و قرائـت اشـعار و ا  يبا ع) عكاظ( يشبها و روزها راد ي
رسد و  يفرا م 2قعدهيروند، و پانزدهم ذ يند و ميآ يز پشت سر هم ميشورانگ يهايسخنران

مجنّـه،   يبـازار دوم، ذ  يده كـه بسـو  ل عموماً خود را آماده كـر يقبا يتهايافراد و شخص
ز اسب عمر را آماده كرده كه همراه مردم حركـت كنـد امـا    يرهسپار گردند و غالم عمر ن

اه بـراق،  يكل تنومند و با رنگ سينند كه با هيب ياسب عمر را م يل عرب وقتيجوانان قبا
ـ يك و مفتول، در كنار خيبار يز، و پاهايكوچك و ت يو گوشها م كـوب  ن را سـ يمه زم

عاً يند و عمر سرينما يدعوت م يشركت در مسابقه اسب دوان يعموماً عمر را برا 3كند يم
شتابد و در جمع سواران عـرب بـه    يم يدان اسب دوانيبر اسب خود سوار گشته، و به م

افتنـد، تماشـاگران كـه در دو طـرف      يدان، به حركت مين ميمجرد اشاره حكَم در طول ا
و ناگاه ! كنند كه سرعت حركت اسب عمر فوق العاده است ياحساس ماند،  ستادهيدان ايم

                                           
مِت االُُمورُ  − َاَرّبًا واِحدًا َام َالَف َربٍّ  «:و اينك عين اشعار 12:و اخبار عمر، ص 149، ص1ابن هشام، ج - 1  − ُاديُن اِذا َتَقسَّ

ُجُل الَبصريُ  ، به نقل از اسدالغابه و كتاب 28، ص1الفاروق، شبلي نعماني، ج »َتَركُت اللت و الُعزي مجيعًا كذلَك َيفَعُل الرَّ
 .االوايل

نقل  120: و وحي محمدي، ص) 203-م(از ابوعبيده ) زعكاظ، ذي مجنه، ذي المجا(آغاز و پايان روزهاي بازارهاي  - 2
 .به صورت ديگري است) پيامبر(و كتاب ) المنجد(ايم و در  كرده

  .27:، ص1فاروق اعظم، هيكل، ج - 3
عكاظ بزرگترين بازار ساليانه عرب و محكمه اثبات شخصيت : نوشته 142:ص 4معجم البلدان ياقوت حموي در ج) توجه(

ات افتخارات عربي بود و هر سال در بين نخله و طايف بفاصله سه روز با مكه و يكروز به طايف در و هويت هنري و اثب
رفتند و بيست روز از ذيقعده را در  واقع در مرالظهران مي) مجنه(گرديد و مردم پس از عكاظ به بازار  تمام ماه شوال برپا مي

ت عرفه و با فاصله يك فرسخ از عرفه رفته و تا ايام حج در آنجا واقع در پش) ذوالمجاز(ماندند آنگاه به بازار  آنجا مي
 .رفتند به عرفه مي) يوم الترويه(ماندند و روز نهم  يحجه  مي
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ـ ينند كه اسب عمر جلوتر، و باز جلوتر و حاال خيب يم از بـاد هـم    ييو گـو ! جلـوتر  يل
ـ م يگر خود را بـه آن سـو  ياز سواران د يادينك با فاصله زيو ا! عتريسر ده يدان رسـان ي

دام را به لرزه ين ميتماشاگران زم) تاَحسن -اَحسنت( ين صدايو هلهله و طنياست و غر
ـ ان قبايآورد، و در م يم ـ ل عـرب پ ي ـ بـر پ  يعمـر در اسـب سـوار    يروزي او در  يروزي

ـ  يا گردد و شهرت منطقه ياضافه م يريگ يكشت آورد، و از چنـان حرمـت و    يبه دست م
 گـر يد يرا در سـالها ) عكاظ(شود كه افتتاح مراسم بازار  يبرخوردار م يتينفوذ و محبوب

انه عـرب بـه   ين بـازار سـال  يمراسم بزرگتر يكنند، و سه سال متوال يعرفاً به او واگذار م
  .گردد يدست عمر افتتاح م

  ل خانواده داده استيتشك يست و سه سالگيعمر در ب
ن يقعـده در غـرب سـرزم   يت هـالل مـاه ذ  يده است و با رؤينك سال چهارم فرا رسيو ا

بانوان  يها ش قطار حمل كجاوهيشاپيها در پ مهيخعرب، كاروان شتران حمل بار و بنه و 
ركاران و چابك سواران ياند، و شمش ر گشتهيبازار عكاظ سراز يعرب، از هر طرف بسو

 ياند تا قبل از همـه بـرا   ل عرب شبها و روزها تاختهيقبا يهمراه شعراء و سخنوران نام
سـم بـا كمـال تعجـب     ن بازار حاضر شوند، اما موقـع افتتـاح مرا  يش در ايخو ييهنرنما

گردد و هـر   يحدس و گمانها آغاز م! افته استينند كه عمر امسال در بازار حضور نيب يم
كنـد،   يه ميتوج يكه خود در سر دارد عدم حضور عمر را بنوع ييسوداها يكس باقتضا

آب در  يدن كلمـه حجلـه و عروسـ   يعرب، كه از شـن  يبضاعت و ترشرو يك جوان بي
كرده است و ماندن در خانه را بـر   يزند كه عمر حتماً عروس يم، حدس !افتد يدهانش م

ـ يسه تخمـ يك تاجر نوكيح داده است، و يشركت در مراسم ترج زنـد كـه مراجعـت     ين م
ـ امـا  ! شتر حتماً مانع آمدن او گشته استياد و پارو كردن پول بيان زيمشتر رمـرد  يك پي
 يشانيگرش را لبه پيو دست د ش گذاشته،يرا بر عصا يكه دست يدل و آگاه، در حال زنده
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ش يره شده است، ناگاه صـدا يخ يا ه گران حرفهين توجيافه ايش كرده است، و در قيخو
ـ  يو سـف  يا ش نقـره يكه از ر ييك لبخند طاليشود و با  يبلند م ـ ر يدش فـرو م زد، بـه  ي
را اهل شهر مكه يستند زين حدس و گمانها درست نيچكدام از ايكه ه: ديگو ين ميحاضر
چهار سال قبل و چنـد   يعني يست و سه سالگيدانند كه عمر پسر خطاب در ب ياً معموم

ـ ن ميرا در همـ  ييكل و پـرزور روسـتا  يماه بعد از آنكه جوان ه ـ  ي ـ ن كوبيدان بـه زم د، ي
 1نب دختر مظعون منعقد نمـود، و ثمـره آن ازدواج نخسـت   ين ازدواج خود را با زينخست
ـ از اعـراب از تولـد ا   يف برخـ و عمر، برخال) حفصه(بود بنام  يدختر ن نـوزاد دختـر   ي
ـ ابوحفصـه  (خود سـاخت و خـود را    يبرا يا هيد كه از نام او كنيمسرور گرد 2يبحد ا ي

عبـداهللا و  (بنـام   يبعـد  يبعد از تولد دو نـوزاد پسـر در سـالها    يد، و حتينام) ابوحفص
و بود، و عمـر در  ه اير نداد و باز همچنان ابوحفص كنييه خود را تغيكن 3)عبدالرحمن اكبر

ن دختـران  يبـاتر يز) بـه يقر(ن با يو همچن يدختر عمر و خزاع) ام كلثوم(ر با ياخ يسالها
نكـه عمـر   ين گمـان ا يبنـابرا  4ندارد، ياز آنها فرزند يل عرب ازدواج كرده است وليقبا

 يانه شركت نكرده است گمانين مراسم ساليا ازدواج مجدد در اين ازدواج يبخاطر نخست

                                           
 .296:و اخبار عمر، ص 34:، ص7فتح الباري، ج - 1

فص را، در روز بدر ابوح صگفته شده است كه پيامبر 70، ص2در سيره ابن هشام، ج 676:عبقريه عمر، عقاد، ص - 2
چسبد و دروغ است و ما در  كنيه عمر قرار داد، از اين مطالب معلوم ميشود كه افسانه زنده بگور كردن دختر به عمر نمي

ايم، مراجعه  دالئل قاطعي را بر دروغ بودن اين افسانه اقامه كرده) رحم و عاطفه فاروق(بخش آخر اين كتاب تحت عنوان 
 .فرماييد

 .15:، حياة عمر ص393، اخبار عمر، ص19، ص1ابن سعد، ج، 319:، ص4اصابه، ج - 3

و تفسير بغوي،  39، ص4و اصابه، ج 235به ابن هشام، ص) قريبه(درباره  26، ص3، و ابن اثير، ج29:المعارف، ص - 4
 .مراجعه شود 339: ، ص8ج
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 يآور  و جمـع  ينكه مسـائل تجـارت  ين گمان ايت، و همچنيگاهانه و دور از واقعاست ناآ
  .قتياز حق ياست عار يالين مراسم بوده است خيپول مانع حضور عمر در ا

  دهد يت مياهم يو اجتماع يشتر به شئونات مليعمر ب
ت شتر در فكر بهتر كـردن شـئونا  يثابت كرده است كه ب يبخوب ين سالهايرا عمر در ايز 
را نسـبت بمسـائل    يشخصـ  ياسـت و همـواره كارهـا    يو اصالح مسائل اجتمـاع  يمل

 يا سـه و مغـازه  يبعالوه عمر فروشـنده نوك  1دهد، يقرار م يبعد يها در مرحله ياجتماع
 يوارد كـردن كاالهـا   يك بازرگان عمده فروش، بـرا يست و بلكه سالها است بعنوان ين

 ياصـل  يها از بخش يره و غسان به قسمتيمن و شام و حي ي، عالوه بر كشورهايخارج
 ين سفرهايهم يروم مسافرت كرده است، و در اثنا يران و امپراتوريا يدولت شاهنشاه

از عربستان  يره مالقات كرده و بنام مرديره و غسان و غيعرب را در ح 2شاهان يتجارت
ارشـات  با آنها درباره مشكالت قوم عرب به بحث و مذاكره نشسـته اسـت و گز  ! حجاز

ا ين مراسم شركت نجسته است و گويدر ا ياست كه عمر بخاطر امر مهمتر يواصله حاك
 يطبقات يالت عرب بر اثر تفاوتهاير و ايبا عشا) سكنه شهر مكه(ش يل قريگر قبايبار د

شـتافت   يان آنهـا  نمـ  يمتاركه جنگ در م ياند و اگر عمر برا را آغاز كرده يجنگ سخت
   3.ديگرد ين جنگ ميق آتش ايان سال طعمه حريسال يات اعراب بريوحدت و امن

                                           
 .36:، ص1فاروق اعظم، ج - 1

 .16:، ص، حياة عمر35:، ص1مروج الذهب، مسعودي، فاروق اعظم، ج - 2

 .28:، ص1فاروق اعظم، هيكل، ج - 3
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  كند يرا اداره م يو اجتماع ياسيمهم س يعمر پستها
 ينكـه سـمت فرمانـده   ين مطلب واقف هستند كه عمر اضـافه بـر ا  يآگاه بر ا يو انسانها

ن عموم قبائـل  يش را بعهده دارد، همچنيقر 2ليو سمت سفارت امور خارجه قبا 1روهاين
ـ   يش قضـاوتها يختالفات و منازعات خـو عرب در حل ا و  3رنـد، يپذ يعادالنـه او را م

حسـاس را   يهـا  ن پسـت يهمه ا يست و هفت سالگيسن بهم ندارد كه عمر در  يتعجب
را عمر عالوه بر سواد و يكند، ز يرت آنها را اداره ميبدست آورده، و با كمال قدرت و بص

و هـوش و درك   يرانـداز يو ت يو سـواركار  يرزنيو هنر شمش يمعلومات جامعه شناس
سـفارت   يهـا   سالها پست) جد عمر(ل يك طرف پدرش خطاب مانند نفيفوق العاده، از 

ه (گـر  يو از طـرف د  4ل را اداره كـرده اسـت،  ياختالفات مهم قبا يش و داوريقر نتَمـح (
ـ پنكـه سـالها فرمانـده سـ    يره عالوه بر ايره است، و مغيمادرش، دختر هشام بن مغ  ياه بن

ـ در م 5افته است،يرا ) صاحب اَعنَّه(وم بوده است و لقب مخز  يش بـا قضـاوتها  يان قـر ي
 يود كه از قربـان بره ين مغيانه محبوب همگان بوده است و هميداه يها يابيعادالنه و راه

 يه و ذبح شترها عبدالمطلب را به وفـا ينمود، از راه فد يريمصرانه جلوگ) عبداهللا(كردن 
رات سـواد و  يها، باضافه تـأث  ن خانوادهيو برخاستن عمر از ا 6كرد، ييش راهنماينذر خو

                                           
 .33:ص ،1فاروق اعظم، ج - 1

 .459، ص2و استيصاب، ج 42:، و تاريخ الخلفاء، ص14:حياة عمر، ص - 2

 .483:عبقريه عمر، عقاد، ص - 3

 .488عبقريه عمر، عقاد، ص - 4

 .32، ص1فاروق اعظم، هيكل، ج - 5

 .همان- 6
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ـ كنـد كـه در ا   يجاب ميا 2،يخارج ير مسافرتهايو تأث 1مطالعه، شـتر بفكـر   ين سـالها ب ي
افتتـاح   يك مرتبه هـم كـه بـرا   ين ياعراب باشد، و هم يو مسائل اجتماع يشئونات مل

ـ اول(بـا توجـه باصـل    ن اسـت كـه   يمراسم بازار عكاظ حاضر نشده است علتش ا ت و ي
ـ ش در ايرا بـر حضـور خـو    يك جنگ داخليعمر خاموش كردن آتش ) ها تياولو ن ي

  .ح داده استيمراسم ترج
از  ييابد و قسـمتها ي ياب عمر افتتاح ميباالخره مراسم بازار عكاظ در سال چهارم در غ

هـا   هـه گردد، اما ناگهان مراسـم متوقـف و جـوش و خـروش و قهق     يمراسم آن برگزار م
رمردان عرب دستها را لبه چشمان پف كرده خود ساخته و عموماً به يو پ 3خاموش گشته،

ـ نجوانان، و چنـد ثا  كنند، نخست ياز راه مكه به بازار عكاظ، نگاه م ينقطه دور ه بعـد  ي
اهش يخودش هست، عمر است، اما چقدر تند اسب س يآر! زنند آمد ياد ميرمردان فريپ

نه غبار صحرا را شكافته، و اسـب شـبرنگ   يه عمر سياز چند ثانو پس ! بال گرفته است
ـ يكند، ودر م يك دهنه در جا متوقف ميدان مراسم، با زدن يه ميخود را در حاش ن يان طن

ـ اده گشته، و در چنـد جملـه كوتـاه موفق   ياز اسب پ يها بچاالكيو شاديها و غر هلهله ت ي
بر لـب   يكه تبسميد و در حاليانم يل بازگو ميخود را در خاموش كردن آتش جنگ قبا

بـه غبغـب انداختـه اسـت، در      يان مردم شادمان و باديش در ميت خوياز محبوب دارد و
رجـز   يمعـروف، و اشـعار حماسـ    يد شـعرا يند و با متانت و وقار به قصاينش يم يمحل

دل، كه  رمردان زندهياز پ يكين هنگام يابد، در اي يدهد و مراسم ادامه م يخوانان گوش م

                                           
هايي  استفاده« گويد كه مي 35:و فاروق اعظم، ص 34، ص1و الفاروق، شبلي نعماني، ج 471فتوح البلدان بالذري، ص -  1

 .»...آورد كه عمر بوسيله مطالعه كتب عصر خويش بدست مي

 .34:، ص1الفاروق، شبلي نعماني، ج - 2

 .28:، ص1فاروق اعظم، ج - 3
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ره شـده  يافه او خيدر چهره و ق ياستماع اشعار حماس يعمر نشسته است و بجا يروبرو
كه در دل خود دارد، ناگاه سرش را بطـرف   ييزهايتامل و حساب چ ياست، بعد از مدت

ـ چرخانـد و ز  يش نشسته ميگر كه در پهلويد يرمرديپ ـ   ير گوشـ ي ـ و يبـاو م مـن  «: دي
كنم،  يمشاهده م) كند يو اشاره به عمر م( ن شخصيرا در ا يات و آثار و عالئميخصوص
كه از تعجب سرش يو در حال! روزگار باشد 1از نوابغ يكيد يبا يافه شناسين قيطبق قوان

را كـه در   يات و آثـار و عالئمـ  ين خصوصـ يهم ير گوشيدهد، ز يرا چند مرتبه تكان م
  .دهد يح ميب توضين ترتيعمر مشاهده كرده است با

  شود يها مشاهده م نابغه يها هم و نشانيدر عمر عال
ـ كه پيبلند است كه در حال يست و بحدين يك حد معموليقدش در  -1 اده اسـت  ي

و اشخاص نابغه هرگز قامت معتدل  2شود يده مين ديان عابريدر م يمانند سوار
  3.كوتاه قد هستند يليا خيدارند  يار بلنديا قامت بسيندارند، 

 4.دهد يارها را انجام مبا دست راست و با دست چپ مانند هم ك -2

 5).اَجلَع(مو است  يفرق ب يهايكيش تا نزديشانيپدو طرف  -3

 6.كنند يكار م ياش خارج از حد عاد حس شامه و حس ذائقه -4

                                           
، از يك دانشمند نابغه شناس ايتاليايي بنام 481:ص) عبقريه عمر(دانشمند محقق مصري، استاد محمود عقاد، در كتاب  - 1
خصوصيات روحي و آثار عالئم ظاهري تمام نوابغ جهان را نقل كرده سپس آنها را در عمر بن خطاب نشان ) لومبروذو(

 .داده است

 .87، ص3، تاريخ ابن اثير، ج2032:، ص5تاريخ جرير طبري، ج - 2

 .481:عبقريه عمر، عقاد، ص - 3

 .5:ي، صابن الجوز - 4

 .13:و حياة عمر ص 299:و اخبار عمر، ص 224، ص1و ابن سعد، ج 189:الرياض النضره، ص - 5

 .482: عبقريه عمر، عماد، ص - 6
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ـ  يزيساده و گذرا به چ يليا خي يا با دقت و كنجكاويست ين ينگاهش عاد -5 ا ي
ـ انگ دن اخبار هوليش آثار خطرات و شنيدايكند بهنگام پ ينگاه م يبه كس ز و ي

اش  افـه يش مسـلط اسـت و در ق  يوحشتناك بـر اعصـاب خـو    يغرش صداها
مقابلـه بـا حـوادث و خطـرات      ين حال برايگردد و در ع يمشاهده نم يرييتغ
 1.شه آماده استيهم

به پشـت   يش گوئيها ينيش بياست كه در پ يو هوش و فراستش بحد ينيزبيت -6
 2.ديگو ياو مه ب ييزهايب چياز غ يكند با كسيب نگاه ميغ يها پرده

ـ يت عجيث عاطفـه حساسـ  ياز ح -7 زودتـر از همـه دردهـا و رنجهـا را     ! دارد يب
دهد  يشتر از همه نسبت به دردمندان ترحم و شفقت نشان ميكند و ب ياحساس م

 !!3است از آتش ين شد طوفانيد و اگر خشمگيآ يه در ميو قبل از همه بگر

ـ  نيهم يافه شناش از رويرمرد قين پيحاال كه ا ـ شـمارد با  يعالئم عمر را نابغه م د ي
و سه سال صبر كند تا زمانه سكوت خود را بشكند و با هزار زبان حـرف او را   يس

 يورطـ عمـر دو امپرا  يكه نبوغ نظام يد، آن زمانيق نمايدرباره نابغه بودن عمر تصد
و  يو داور يو اجتمــاع يآورد و نبــوغ اقتصــاد يبــزرگ عــالم را بــه زانــو در مــ

ه پـرچم اسـالم   يرا در سا) قايا و افريآس(او دو قاره بزرگ جهان  يادار يسازمانده
ك يرساند، اما امروز عمر با  يم يعدالت اجتماع و يو آزاد يباوج سعادت و كامران

هـا  نتواند به مـردم نشـان دهـد؟ او ت    يش ميرا از نبوغ خو يچه آثار ينش جاهليب

                                           
آتش فشاني كرد و عمر متانت نشان داد عمر تنها در اثر يك حادثه استثنايي ) حره ليلي(، كوه 411:، ص2ابن اثير، ج - 1

 .اب خود مسلط باشدنتوانست بر اعص صرحلت پيامبر 

 .424:، اخبار عمر، ص239، ص2، مسند احمد، ج149:، ص4بخاري، ج - 2

 .482:غبقريه عمر، عقاد، ص - 3
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ـ حوادث مصون نما ياز تندبادهاعرب را  يد موروثيت و عقايتواند نظام جاهل يم د ي
ـ و عقا ين نظام جاهلياز عرب كه به ا يها و كسانيسويها و عيهوديو با   يد مـوروث ي

خـاموش   يش، بـرا يقـر  ژه يل عرب و بوينك قبايكنند بشدت بجنگد، و ا يحمله م
، و بر ضد يد خدا سنگيه عقايو عل) ماسال( از چند سال قبل، بنام  هك يكردن شورش
ده است به عمـر بـن خطـاب    ياعراب برپا گرد يو موروث ياز سنن مل يميبخش عظ

ـ دن مركزيخواهند كه با كوب يدارند و بارها از او م ياديز يدهايام ـ ت اي ن شـورش  ي
ـ ل عرب دفـع نما يت سنّت شكن را از سر همه قبايك اقليد، مزاحمت يجد و از  1دي

ـ شـورش، با  نيع ايشرفت سريز در جهت پين جنبش تازه نيا يگر اعضايطرف د د ي
ـ رومند و پرنفوذ و مقتـدر عـرب، ام  يچهره ن ـ دارنـد، و ا  ياريبسـ  يدهاي  ين دعـا ي

َاِعـزِّ   َاللهـمَّ : صیقـاَل النَّبـ«: ت كـرده اسـت  يروا 2)يمرتض يعل(را كه صامبريپ
  .رانند يم ندر غالب مناسبتها بر زبا »اِالسالَم بُِعمرَ 

  
  گردد ين اسالم مطرح ميعمر در رابطه با د

، يدوارين دو اميند؟ و از اينش يها م ك از كفّهيبه كدام ! ن مركز ثقل شهر مكهيم اينيباما ب
، يو بـت پرسـت   يده به خدا سنگيك عقيدهد؟ البته عمر، بعنوان  يكدام را جواب مثبت م

 ينـدارد، و بـرا   يا ژه يگران در منزل خود بـت و يندارد، و او همچون د يچندان دلبستگ
ـ ها  بتخانه ز او را دريچكس نيكند و ه ينم ينمكه نذر و قربا يبتها ا در حـال پرسـتش   ي

                                           
 .16:و اخبار عمر، ص 18:حياة عمر، محمود شبلي، ص - 1

ي پيامبر و غيره روايتي دارند كه دعا 96:، ص1، تاريخ كامل ابن اثير، ج12:ابن الجوزي، سيره عمر بن الخطاب، ص - 2
 .درباره اسالم محبوبترين دو نفر اول عمر بن خطاب و بعد ابوالحكم بوده است
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، 1ده است، و در رابطه با بتها جز قسم خوردن به آنهايآنها ند يختن اشك در پايبتها و ر
از او مشـاهده نشـده اسـت و     يگريچ عالقه ديه» قسم! و هبل بزرگ يبه الت و عز«
  .ستيباالتر ن يزينها چياعمر از  ين جهت است كه در مقدسات ملينهم بايا

 -1: داً عالقـه دارد عبارتنـد از  يكه عمر به آنها شد ياز اعمال موروث ييزهاياما چ و
ـ و اتفاقاً ا 2رامون كعبهياعتكاف در پ يك شب در هفته براينذر  -2طواف كعبه،  ن ي

طـواف و   ينها مبارزه نكـرده اسـت و بلكـه بـرا    يك از ايچيد تا حال با هين جديد
ـ ن جدين دين عمر شخصاً و ذاتاً با ايبنابرا. غ هم كرده استيلتب اعتكاف  يد تضـاد ي

مطرح است اتحاد شـهر   ي، مسائل مهمتريل شخصير از مسايعمر، غ يندارد اما برا
مطـرح اسـت اتحـاد     ي، مسائل مهمتريل شخصير از مسايغ يمكه، و وحدت مذهب

ـ  يشهر مكه، و وحدت مذهب له اعـراب، و  هـزاران سـا   ياعراب، و حراست سنن مل
ن يقـوان  يفته اجرايز شيش از هر چيكه عمر ب يعدالتياز تجاوز و ستم و ب يريجلوگ

ت قـاطع شـهر مكـه در    ين است كه اكثرين روزها اينش عمر در ايو ب 3عدالت است
ت بپاخاسته نه تنهـا  ين اقلياند و ا ت مزاحم و ستمگر مظلوم واقع شدهيك اقليمقابل 
ـ  يت عظياكثر يبو مذه يم مقدسات مليبه حر لكـه آبـاء و   كننـد، ب  يم مكه تجـاوز م

ن عمـر خـود را   يبنـابرا . ندينما يعقل قلمداد ميوان اليشعور وح يز بياجداد آنها را ن
ـ را عل يند كه در جهت دفع ستم و حفظ وحـدت عـرب اقـدمات   يب يناچار م ـ ه دي ن ي

 و چون نگران  است كـه سوءقصـد نسـبت بـه مركـز جنـبش و       4د،يد آغاز نمايجد

                                           
 .26:، ص1فاروق اعظم، هيكل، ج - 1

 .543و 537:عبقريه عمر، عقاد، ص - 2
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ـ ، عبـدالرحمن، زب عثمـان  ،مانند ابـوبكر، حمـزه   يسن به مردان سرشنايهمچن ر، بـه  ي
ـ ادزهره، موجب اشتعال  يفهر، بن يعبدشمس، بن يهاشم، بن يل بنيب، از قبايترت ره ي

  .گردد يجنگ داخل
  

  پردازد يزكها ميعمر اول به شكنجه و آزار زنان و كن
نخواهد كرد، تنها روابط دوستانه  يقدامچ اين، در مرحله اول، نسبت به آنها هيبنابرا 

 رسـد  يكعبه به آنها م يا در حواليكه در معابر مكه  يكند، و هنگام يرا با آنها قطع م
بـه آنهـا نشـان داده و     يو چـراغ قرمـز   1از چشمان خونبار به آنها كرده ينگاه تند

و سـهالً صـباح    اهالً(را  ينكه تعارفات معموليگردد، بدون ايعاً از برابر آنها رد ميسر
ند كه كار خود را از شـكنجه  يب يد، و مصلحت ميبا آنها تبادل نما) ريرَ، مساء الخيالخ

ه، و به صدا در يد بقيتهد يت كردن زنان مسلمان، برايمسلمان و اذ 2يزكهايكردن كن
ـ كن) بةيلَب(نك يد و ايآوردن زنگ خطر، آغاز نما ـ ي ل از قب  يز بن لـه عمـر كـه    يمؤمـ

ش يمان خويكه بر ايسخت قرار گرفته و در حال يها ر شكنجهياست، زمسلمان شده 
كشد كـه اگـر از شـكنجه مـن      ياد ميدات عمر بر او فرياستوارتر است در برابر تهد

رَه باز از يزِنّ يگريو د 3د خدا ترا به درد من گرفتار كندينشو نو مسلما يدست نكش
قـرار داده   ير شكنجه سـخت يرا ز كه اويله عمر، كه عمر در حالي، قبيعد يزان بنيكن

ـ انـد و كن  ن بال را بر سر تو آوردهيهستند كه ا ين الت و عزيا: ديگو ياست باو م ز ي
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الت «كشد كـه   ياد ميتر  است بر عمر فر ش ثابتيمان خويكه بر ايمسلمانان در حال
ز ن بال هرگـز ا يپرستند و ا يآنها را م يدانند كه چه كسان ين را هم نميا يحت يو عز
  .1»!است كه خدا آن را مقدر كرده است يمان محكميش ايست و بلكه آزمايآنها ن

  برخورد مودبانه دارد صعمر، در حال كفر با محمد
از مسـلمانان را از جملـه اَم عبـداهللا     يت و آزار زنان آزاده برخيعمر بعد از آنها اذ 

 ييرفتارها و حالتها زين اقدامات خشونت آميكند، اما بموازات ا يهمسر عامر،آغاز م
ست، و ذاتاً يعمر ذاتاً سنگدل و مردم آزار ن دهد يگردد، كه نشان م ياز او مشاهده م
  :ندارد، مثالً ين عداوتيبا اسالم و مسلم

ـ نسبت بمركز ا -1 ـ پن جنـبش،  ي را روا  يگـران آزار ينـه تنهـا، ماننـد د    صامبري
ار محترمانـه  يردها بسدهد، بلكه در برخو يرا نشان نم يدارد، و ادا و اطوار ينم

از  يكـ يم كـه در  يده ينك به عمر گوش ميكند، و ا يامبر رفتار ميو مؤدبانه با پ
ـ گو يد، عمر ميما بازگو نما ين برخوردها رفتار خود را برايا از  يكـ يدر «: دي

رون رفـتم،  يش از منزل بياران خويخانه، و حضور در محفل گرم يشبها بقصد م
دا بود، و بـا خـود   يپ ياران كسير بود و نه از يخانه دايماما در آن شب اتفاقاً نه 

كه يگفتم چه بهتر كه بمسجد الحرام بروم و كعبه را هفت بار طواف كنم، و هنگام
ـ را در حـال نمـاز خوانـدن د    صك شدم محمديبه كعبه نزد دم و دلـم آرزو  ي

ـ مخصوص او را از نزد ينجواها كتر شوم و دعا ويكرد كه نزديم ك بشـنوم، و  ي
ـ  يگتر شوم و مرا ببيما نگران بودم، كه اگر نزدا او  يند، موجب وحشـت و نگران
ـ خـود را ز ) ليحجـرِ اسـماع  (به كعبه زدم، و از جانب  يشوم، ناچار دور يم ر ي
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ن من و يدر ب يگريچ فاصله ديكردم كه جز پرده كعبه ه يمخف يپرده كعبه طور
  1.»دادم ياو مرتب گوش م ياو نبود، و به دعاها و نجواها

ت و آزار عمـر عـازم هجـرت بـه     يبر اثر اذ ين ام عبداهللا همسر عامر، وقتيهم -2
 يگـر در جـائ  ين ديحبشه گشته و كوله بار خود را بسـته و در انتظـار مهـاجر   

سـتاده اسـت، و بـا لحـن     يسـر او ا  يند كه عمر بر بـاال يب ينشسته است ناگاه م
حبشه مهاجرت  ينت بسوتو هم از وط! ام عبداهللا يا«:ديگو يباو م يزيآم محبت

از شدت آزار تو وطنم را  يآر«:ديگو يجواب او مآن زن در  يو وقت» ؟يكن يم
ـ عمـر بـا   » بما بدهـد  يشيروم تا خدا گشا يگر ميد يو بجا! كنم يترك م ك ي
ـ  ياز مهر و دلسوز يا از تأثر و تأسف و نشانه يحالت ـ گو يباو م َصـِحَبُكُم «: دي
ـ مهرانگ يو حـرف و حالـت عمـر بحـد     2»داور شما باشيار و يخدا  اهللاُ, ز و ي
كند، اگـر   يدوار ميانه است، كه ام عبداهللا را به مسلمان شدن عمر كامالً اميدلجو

ـ   يچه شوهرش عامر حدس او را اشتباه م ـ گو يشمارد و بـاو م د عمـر هرگـز   ي
 .شود يمسلمان نم

ـ ن جنبش را يشرفت ايرف پك طيك يعمر از  ـ عل يدجـ  ك خطـر ي ـ  ي و  يه مصـالح مل
كند و از  يم يريشرفت آن جلوگياد، از پيكرده، و با قهر و خشونت ز ياعراب تلق يمذهب

ها  ، از مشاهده اوضاع دقت بار شكنجهيبيت عجيعاطفه و حساس ياقتضاه گر بيطرف د
ـ داً متأثر گشته اسـت، و  يچاره شديمردان و زنان ب يو مهاجرتها از تضـاد و   يك حـالت ي
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ـ   يو بـرا ! گردد يو مشاهده م، در رفتار و گفتار ايگندوگا ش از سـه راه وجـود   يعمـر ب
نـاظر دو  كه مـردم از او دارنـد    يافه و شجاعت واعتبار و انتظاريق نيد، با ايا بايندارد، 
ـ ا باياعراب شود،  يو مذهب ي، و هتك حرمت مقدسات مليداخل يو جنگها يدستگ د ي

و مهاجرت زنان و مـردان را  ها  ر شكنجهيچاره را زيهزاران  بار اوضاع رقت آور زنان ب
ن غائلـه  يك مرتبه ايرا به قتل برساند و  صد محمديا بايد، يار غربت مشاهده نمايبه د
ن چاره است، اما اقدام ين راه و آخرير راه سوم بهترمالبته در نظر ع 1م را فرو نشاند،يعظ

و چ مخالفـت  ينـه تنهـا هـ    صرا عمر شخصاً با محمـد يز! ت مشكل استينها يبه آن ب
بـه   ياريل است و با شور و عالقه بسـ يهم قا يادياو احترام ز يندارد بلكه برا يعداوت

جـز انتحـار و    ياقـدام  نين، همچنياو گوش داده است و اضافه بر ا يدعاها و مناجاتها
را مورد سؤقصد خود  صنكه عمر محمديرا به محض ايست، زين يگريز ديچ يخودكش

روان مؤمن و شجاعش ماننـد حمـزه،   يشم و مخصوصاً پها يله بنيقرار دهد باالفاصله قب
كه خود  يا كسيرسانند، اما آ ير و عبدالرحمن، عمر را به قتل مي، عثمان و زبيابوبكر، عل
، و دفـع سـتم و تجـاوز    يو مذهب يراه حفظ مقدسات مل ك ملت بكند، و دري يرا قربان

شـه بـر سـر    يامش همده است؟ مگر نكر ياز ملتش، كشته شود، مگر ضرر ين بردگيچن
ماند؟ مگر او مرد جاودانه روزگار نخواهد شـد؟   ينم يشه در دلها باقيادش هميانها و زب

  توان بدست آورد؟ يرا م ي، رتبه واالتر!باشد ي، هر اندازه هم طوالنيمگر در زندگ
 ييز غرور و قدرت و شهرت و نـامجو ا ي، و در امواجيعاطف يجانهاير هيعمر تحت تاث

و در برابـر چشـم صـدها    ! رد كه در روز روشنيگ يم مي، تصميجاهل يمل يها و حماسه
خـود   يمام اهل مكه قهرمانت يد، و به گواهيه مبادرت نمانمتهورا يمن اقدايچنبه ! نندهيب
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از روزهـا   يكـ ينك در ظهـر  يها ثبت كند و ا همه اسطوره يخ عرب و در باالياررا در ت
تپـه  (راه  يهـا  چ و خم  كوچـه يعاً پيرداشته و سررش را بيكه شمش دننيب يمردم عمر را م

ن اُعجوبه زورمنـد و هولنـاك بـا غـرش بـرق      يگذارد و ا يش ميرا، پشت سر خو) صف
  .دينما ين شعار را تكرار ميش مرتب ايخو يآسا

ش را يش را دچار تفرقه نموده است، و عمـوم خردمنـدان قـر   يكه كار مردم قر يآن كس
اما بعد از  1كشم يآنها را ناسزا گفته است م ياست، و خداهاشعور اعالم كرده  يه و بيسف

شـهر مكـه    يز را در فضايانگ ن شعار ماجرايا ن محله را پشت سر گذاشته، ويآنكه چند
ن سـخن  يادن يد و عمر با شنيگو يباو م ين سخنياز عابر يكيپراكنده نموده است ناگاه 

ن قهـر و خشـم و   يو بـا همـ   2كنـد   ير حركتش را عوض ميك لحظه توقف، مسيبعد از 
ـ يسـراز ) فاطمـه (خروش شتابان به منزل خواهرش  ـ   ير م در پشـت در،   يگـردد، و وقت

ح ياند كامالً صـح  كه در راه باو گفته يشود، خبر يشنود، مطمئن م يرا م يا تازه يها نغمه
ـ  ياست، وب ا زور  كـه   يشـود، و در حـال   يك مشت، درِ بسته را باز كرده وارد منـزل م

دهد و به  يتكان م اده رير كشيچكد، شمش ياز قهر و خروش، از چشمانش م ييها شراره
تـازه كـه زمزمـه     يها ن نغمهيد اييهر چه زودتر بگو«: كند يداماد و خواهرش خطاب م

  3!دم چه بود؟يد و من در پشت در آن را شنيكرد يم
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قبـل از اسـالم آوردن عمـر    ( كند يعمر به منزل دامادش و خواهرش حمله م
  .)ين اتفاق رخ داده استا

ـ خشـم ا  يهـا  ر، و شـراراه ير برق شمشيكه ز) ديسع(فاطمه و شوهرش  تنومنـد  مـرد  ن ي
و عمـر كـه    1)ئاًيما سمعت شَ( يا دهينشن يزيشما چ: نديگو ياند، به او م وحشت زده شده

ـ ن حرفهـا بـس كن  ياز ا«: كشد ياد ميش را گرفته جلوتر رفته و بر آنها فريخشم گلو د، ي
ح است و شـما هـر دو مسـلمان    ي، كه در راه به من گفت، كامالً صح2)مينُع(دا گزارش بخ

ـ گـر فر يكه خشم سراسر وجودش را فرا گرفتـه اسـت بـار د    يعمر در حال» ديا شده اد ي
ـ نزد  شـان يخو يله من و حتيكه افراد قب يدر حال! گر چطوريل ديپس قبا«: كشد يم ك ي

ده و بـه  يعمر از شدت خشم بـه نقطـه انفجـار رسـ    ن لحظه يدر ا» !!من خواهرم، دامادم
و  ينير فشار احساسـات همـد  يكوبد، و فاطمه ز ين ميكند و اور ا به زم يحمله م) ديسع(

ده تا شوهرش را از خطر نجـات دهـد، امـا    يعاً خود را به عمر رساني، سريعاطفه همسر
ت زده و چهـره وحشـ   يجارا بر سر او زده است كه خون از سرش  يعمر مشت محكم

ن اُعجوبه زورمند و يو ا 3گردد يان ميده و آغشته به خون، نمايژول يموها يفاطمه در ال
 يدانند و هر دو با صـدا  يز مير و ناچيك موجود حقيش، يمان خويمقتدر را، در مقابل ا

م و تو هـم هـر چـه از دسـتت بـر      يا ، ما مسلمان شدهيآر»: كنند كه ياد ميرسا بر او فر
ـ كه صالبت و قدرت مقاومت پ يو عمر در حال» مكن يد كوتاهيآ يم ـ روان دي ـ ن جدي د ي

گـر  يت، و از طـرف د در جلو چشم او جلوه نموده اس ينحليال يگر بصورت معمايبار د
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د يدفاعش عاطفه و ترحم شد يچاره و بيخون بر سر و صورت خواهر بان يمشاهده جر
ـ مان گشـته و بـا ل  يش پشـ يخو دار كرده است از خشونتياو را ب  يحـد  آرام و تـا  يحن
نم آنچه يد تا ببيبه من بده يخواند يكه م يا فهيآن صح«: ديگو يانه به خواهرش ميدلجو

ـ كـه از تغ  يفاطمه در حـال  1»ست؟يمحمد آورده است چ ر حـرف و حالـت عمـر بـر     يي
ـ م كـه ا ينان نداريما به تو اطم«: ديگو ي، به او ميشهامتش افزوده است، با لحن درشت ن ي

كند كه بعد  يس از آنكه عمر با قسم خوردن، آنها را مطمئن مپو » ميتو بده فه را بهيصح
و عمر كه بـا   2دهند، يفه را بدست او ميدهد، آن صح يفه را به آنها پس مياز مطالعه صح

در آن نوشته شـده اسـت، ناگـاه در     يند چه مطالبيزند، تا بب يفه را ورق ميصح يتاب يب
ها است، توجهش را متمركز كرده اسـت و بـا    از سوره يكيك صفحه، كه سرآغاز يآغاز 
  :و دقت كامل خواند يتأن

D  C  B       A  

{    s  r  q  p      o   n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
   c  b  a  `  _  ~  }  |  {  z     y   x   w  v  u  t

  r  q        p  o  n   m    l  k  j  i  h  g   f  e  dz 
  ) 7 - 1: طه(
آنكـه از   يبـرا  ي، جز تذكر كـاف يفتيم تا در رنج بيا ما قرآن را بر تو فرو نفرستاده«

ده است، يباال را آفر ين و آسمانهاياست كه زم يفرستاده كس) قرآن(ترسد،  يخدا م
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افته است و تمام آنچه يت بر همه جهانها تسلط يكه بر تخت حاكم يمهربان يآن خدا
  .مهربان است ير خاك است، از آن خداين آنها و زيدر بن و يدر آسمانها و در زم

ـ تر ن يو خف يسر ي، همانا او از حرفهاييو اگر به آواز بلند سخن بگو ) الهـا يخ(ز ي
  »ها است نامها و نشانه نيباتريز يوجود ندارد دارا ييآگاه است، خدا كه جز او خدا

  
  ردآو يمان ميامبر ايقرآن به پ يها هيد آير شديعمر تحت تاث
  ينجا تالوت كرده است، و به آن نقطـه از فرازهـا  ين سوره را تا ايا يها هيعمر كه آ

ـ ر مقابـل عظمـت او چ  ده است، كه تمام جهان ديرس ياونداحساس عظمت خد  يزي
ـ ذر در نظال زودگيك خياز ذره و كمتر از  كوچكتر  ير عمر جلوه كرده است، و وقت

آنهـا  را در ييهـا يژگيپـردازد و و  يمها  هيآه ينده به تالوت بقين احساس فزايدر اكه 
ـ ! ، جاندارانيعيند كه فقط موجودات طبيب يم تواننـد   يو مخلوقات دست اول خدا م
از زنده بـودن و جـان داشـتن، داشـته باشـند، و       يها را، جان، روح، شكليژگين ويا

ـ توانند ا يو كمال برسند، نم ييباياز ز يا ، بهر درجهيمصنوعات بشر را هـا  يژگين وي
ـ كه چشـمان ح  يحالروح، زنده بودن، داشته باشند در  جان، ـ اش، بـا ا  رت زدهي ن ي

نمـوده   دوخته است، و تمام حواس خود را متوجـه آن ١...)یال اِله اِال َانا َفاعبدن(هيآ
ـ ين جمله را زياست مرتب ا ـ كـه ا  يحقـاً كسـ  «كنـد   ير لب زمزمه م ـ ن، آي هـا را   هي

ـ ست، و نبايرستش نسته پيگر شايچكس ديد، جز او هيگو يم  يرا بـا و  يگـر يد دي
  2.»پرستش كرد

                                           
 .9:ابن الجوزي، ص - 1

  .21:و حياة عمر، ص» ينبغي لمن يقول هذا ان اليعبد معه غيره: قال عمر« 20:اخبار عمر، ص - 2
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ها، چه  هين آيكنند، كه تالوت ا ياحساس م ين جمله بخوبيدن ايد با شنيفاطمه و سع
!! اند را در قلب عمر بوجود آورده ييرا برپا كرده، و چه شور و غوغا يميب عظانقال

به آنها پس داده و به  فه راينند، عمر با كمال ادب و احترام صحيب يم يمخصوصاً وقت
ـ كن ييدر آنجاست راهنما صكه محمد يمرا به محل«د يگو يآنها م د، تـا مسـلمان   ي
بـه گـوش    يا زده نجـا يمـرد ه  يگاه منزل، صدا ين اثنا، از مخفيو در هم 1»!شوم

ـ كه از ترس عمـر تـا ا  ) ديخباب بن ارت معلم درس قرآن فاطمه و سع(رسد  يم ن ي
اب بـا صـدا    2ود،كرده ب يلحظه خود را مخف ـ فر يا جـان زده يه يخبـ ـ ي كشـد   ياد م

دعا كـرده   صامبريد پيمستجاب گرد صامبريپ يالحمدهللا و خدا را شكر كه دعا«
  3.»ابدين اسالم قدرت و عزت بيله مسلمان شدن عمر، ديبود كه بوس

ن تپـه صـفا   ييو به قصـد پـا  4د گرفته،يرا از فاطمه و سع صامبريعمر نشانه محل پ
ـ ن خانه آمد، بـا ا يكه به ا يد، اما آن عمررو يرون ميب ـ كـه از ا  ين عمـر ي ن خانـه  ي
مـان  يك ايظ و خشن و خطرناك به يك كفر غلي!! رود، چقدر تفاوت كرده است يم

  .درخشنده و پرتوبخش مبدل گشته است
ـ  يا د، و تا لحظهيمايبگذار عمر راه تپه صفا را بپ مـا   يرسـد، بـرا   يكه او به مقصد م

آن  يدا كردن عامل اصلين تحول و انقالب و پيدن در ايشياند يااست كه بر يفرصت
ن يا يافت؟ و عامل اصلير ييتغ ين خانه چه امريا در ايآ. مينيل بنشيه و تحليتجزبه 

                                           
 .217:، ص1و ابن هشام، ج 96:، ص1ابن اثير، ج - 1

 .95:، ص1ابن اثير، ج - 2

 .12:ابن الجوزي، ص - 3

اند كه به خباب گفت مرا راهنمايي كنيد و ما به قرينه  ير نوشتهو اب هشام و ابن اث 295:، ص1تاريخ الخميس، ج - 4
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ن انقـالب  يد، و عامل ايجاد گردينش عمر ايدر ب ين خانه انقالبير چه بود؟ در اييتغ
ها، پنداشته بود  هين آيبل از تالوت انكه عمر قيح  ايتوض. قرآن بود يها هيتالوت  آ

) نعوذُ باهللا( يرانند، شعارها يت ماجراجو بر زبان مين اقليكه ا يكه عبارات و جمالت
ن شعارها يو با ا!! آنها را ساخته و پرداخته  است صهستند كه محمد يا آشوبگرانه

كـه را  ن شـهر م يسـاكن  يت سـتمگر يخواهند نظم شهر مكه را بهم زنند، و در نها يم
ـ ينها توهآ يو مذهب ينكه به مقدسات مليل كرده و عالوه بر ايخوار و ذل كننـد   ين م

ـ  يو ال رشعو يز نفهم و بيهزاران ساله آنها را نآباء و اجداد  نـد، و  ينما يعقلْ اعـالم م
ور عرب، و قبل از همه عمر، يغ يها تيكند كه شخص يجاب ميا يو مذهب يعرق مل

م و مظلوم مكـه دور  يت عظيت بپا خاسته را، از سر اكثرياقل نيا و ستم ديده يداديب
ـ را در آنها د ييهايژگيها را تالوت نمود و و ه ين آيا ياما عمر وقت! كند د كـه فقـط   ي

هـا  يژگين ويا توانند يدگار، ميدست اول آفرمخلوقات و جاندار، و  يعيموجودات طب
هـا فرسـتاده    هين آيد كه اش احساس كريوا تمام ذرات وجود خرا داشته باشند، و ب

چ گونـه  يل گرفتن و پخش و ابالغ آنهـا هـ  يجز تحو صدگار هستند، و محمديآفر
ـ پ نيقير كرد، يين شكل تغينش او به ايدر آنها ندارد، ب يدخالت ـ دا كـرد كـه پ  ي روان ي

ـ يم قـر يت عظيحق به جانب و مظلوم هستند و اكثر يتياسالم اقل خواهنـد بـا    يش م
رفتـار   يو ستمگر يگر يش نسبت به آنها با كمال وحشيوقدرت و كثرت خ ياتكا
ـ قـبالً بـه ا   كند كه عمر يجاب ميا يو عدالت خواه يند، و وجدان واقع شناسينما  ني

را  يعـدد  يكتاتورين ديش ايخو ييرت و تواناوندد، و سپس با تمام قديشورش بپ
ـ ن اقليت ستمگر را از سر اين اكثريدر هم كوبد، و جور و ستم ا بجانـب و  ت حـق  ي

  ).تينش درست و بزبان قرآن هدايت بين است اهميو هم(مظلوم دور كند 
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ـ ده اسـت و بـا   يرسـ  1)ارقـم (ن تپه صفا به در خانه يينك عمر در پايا ك شـور و  ي
از  يكـ ياسـت،   ياطين دروازه و اطاقها حيفاصله ب 2زند، يدر را م يبه تند يجانيه
نكه يكند، و بدون ا يرون نگاه ميآن به بده و از شكاف ياران خود را به دروازه رساني

ـ در را  باز كند، با شتاب و دلهره، و در برابر چشـمان ح  ـ رت زده ي اران، بـه اطـاق   ي
ـ  ضعـر  صامبريگردد، و آهسته به پ يبر م صامبريپ ـ ا! عمـر اسـت  : كنـد  يم ن ي

حمـزه  ! ل كـرده اسـت  رش را هـم حمـ  ياُعجوبه زورمند و مخوف و خطرناك شمش
در  ياگـر سوءقصـد   و 3خواهد كه برود در را باز كنـد،  يه  ماجاز صامبريپ يعمو

ـ ا به حضـور پ ر ت اويكار باشد عمر را بقتل برساند، و در صورت حسن ن  صامبري
،  باز به همان مرد كه هنوز برپا است يت متانت و آراميدر نها صامبرياما پ. اورديب

رود ودر  يدروازه م يبرو در را باز كن و خودش بدنبال آن مرد بسو: دهد يدستور م
ـ ش را بـه داخـل ح  يشود، و عمر پـا  يهمان لحظه كه دروازه باز م ـ ي گـذارد،   ياط م

اد يو بر او فر 4دهد، ياو را در دست گرفته، و بشدت تكان م يمحكم عبا صامبريپ
ـ تـو از ا  يينجا آورده است؟ بخـدا گـو  يترا با يا زهيچه انگ«: كشد يم  ين كفـرورز ي

عمر در دم زبـان  » آورد يبر سر تو م يا كوبنده يك بالي ، تا خدايدار يدست بر نم
اورم، يمان بيامبرش اين است كه به خدا و پيزه آمدنم ايا رسول اهللا، انگي«: ديگشا يم
ـ كه همه ) اهللا اكبر( 5ديفرما يبلند م يبه منظور اظهار مسرت با صدا صامبريپ اران ي

                                           
 .95:، ص1كامل ابن اثير، ج - 1

 .21:، و حياة عمر، ص21:اخبار عمر، ص - 2

 .10:ابن الجوزي، ص - 3

 .217:، ص1ابن هشام، ج - 4

 .97:، ص1ابن اثير، ج - 5
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كـه  ) اهللا اكبر(ند يگو يبلند م يداو با ص يز دسته جمعيشنوند و آنها ن ين صدا را ميا
  1.رسد ياطراف م يها ن در فضا پراكنده و به همه كوچهين طنيا

                                           
 .22:حياة عمر، ص - 1
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  ياز اسالم عمر تا سال دوم هجر: فصل دوم
  عمر در خانه ارقم

كه عمر اعالم كرده، و به دنبال  1حجه سال ششم بعثت است،يذ ياز روزها يكيظهر 
ـ   يكي اكبر، به رها، اهللاين شعار تكبيان طنيدر م صامبريپ رسـد، و در   ياز اطاقهـا م

 يگريد يها شود، و پس از آنكه بخش يم يا ز حلقهي، او نصامبرياران دور پيهاله 
ـ يمـان و  ياز ا يگريد يشنود و به فرازها يم صامبرياز كالم خدا را از زبان پ ن يق

ـ رسـول اهللا گشـته اسـت، ا    ينـوران  يمايس يرسد، سراپا غرق تماشا يت ميواقع ن ي
همه  يو از باال! كند يم يخدا كالم خود را باو وح! ن جهان استيدگار ايامبر آفريپ

عمر ! امبر خدايچقدر با عظمت و باشكوه است پ! رساند يام خود را باو ميآسمانها، پ
ـ ، نـام پ يخارج يعرب و در مسافرتها يها در قصه : ده اسـت يامبران خـدا را شـن  ي

را  يو تصورات مبهم! ها يليمان و خيود، سل و داو يسي، عيل، موسيم، اسماعيابراه
ش از يامبر خدا ر بـا دو چشـم خـو   ين لحظه، پياو در ا يز از آنها داشته است، ولين

سپس ! شنود يو كالم خدا را از زبان او م! او نشسته است يو روبرو! نديب يك مينزد
خردمنـدان  : ندن جلسه حاضرياز آنها در ا 2و نه نفر يروان او، كه فعالً سيدر چهره پ

                                           
يا هنگامي كه عمر اسالم آورد خود را اعالن نمود چند سال داشت؟ در ، آ10:جوزي، سيره عمر بن خطاب، صابن ال - 1

بين ) حياة عمر(بيست و شش سال داشته است، و دكتر محمد حسين هيكل در : پاسخ اين سئو ال ابن الجوزي گفته است
 56اند و چون طبق محاسبه ابن الجوزي تمام عمر فاروق  سي و سه سال گفته) لفاروقا(سي و سي و پنج و شبلي نعماني در 

تر دانستيم و مبناي  دهد قولهاي ديگر را راجح ام، وفق نمي بكلي پير شده: شود و با بيان فاروق كه در آخر عمر گفت سال مي
 .كتاب ما بر آنها است

هاي سي و نه نفر كه بعالوه عمر  به نقل از ابن الجوزي شماره نام 26:و همچنين اخبار عمر، ص 10:ابن الجوزي، ص - 2
اند ولي گويا يك نفر در چاپ ها از قلم افتاده است زيرا بدون سي و هشت نفر  شوند به ترتيب فوق نوشته چهل نفر مي
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ـ آال يآزاده و پاك و ب ينهاو انسا! برجسته قوم عرب يها تيو شخصش، يقر ش و ي
د، ي، عثمان، طلحـه، سـعد، عبـدالرحمن، سـع    يابوبكر، عل: ( يدور از هر نوع آلودگ

اش، ابوذر، ابوسلمه، ابن يده، جعفر، مصعب، عبداهللا ابن مسعود، عيده، حمزه، عبيابوعب
ار،  يد بن حارثه، بالل، خبـاب، مقـداد، صـه   يظعون، زعبداالسد، عثمان بن م ب، عمـ

ـ د، خالـد بـن البك  يم، حاطب، خالد بن سعيعامر، عمرو بن عبسه، نُع ر، عبـداهللا بـن   ي
ـ يارقم، ان ير، عتبه بن غزوان، ارقم بن ابيجحش، عامر بن بك ذر، واقـد   يس برادر اب

  .)عه، سائب بن عثمان بن مظعونيبن عبداهللا، عامر بن رب
  كند يه كفر مستبد مكه آغاز ميعمر مبارزه خود را عل

ـ پ ينـوران  يمايها و تعمق در سـ  هيدن آيعمر از شن ـ ر خـدا، و د امبي ـ دن اي ن همـه  ي
ش، يگـر در اعمـاق قلـب خـو    يآزاده و خردمند و پرفروغ و مؤمن، بار د يها چهره

زار بـر  ن سـتم و آ يش، تا حال بزرگتـر يكند، كه توده ناآگاه و مستبد قر ياحساس م
ـ اند، و بـر اثـر شـكنجه و اذ    وا داشتهن حق رين ديوان اريپ ن يت آنهـا بـه بزرگتـر   ي

ن يت ايمان بحقانيكه قلبش از ا يو عمر در حال!! اند تها دست زدهيها و جنا يكش حق
ن او ييدر تمام عروق و شرا ينيرت و عرق ديت و غين ماالمال گشته و خون حميد

ن لحظه يامبر خانه ارقم را ترك نموده، و از هميپ اجازه از يبجوش آمده است با كس
كفـر و خشـن و    يهـا  دن جبهـه ين اسالم و كوبيشرفت ديمبارزات خود را، در راه پ

ـ هـا، عادتـاً، پخـش اعالم    ن گـام در راه مبـارزه  ينخست 1:كند يستمگرآغاز م هـا و   هي
                                                                                                        

نود نفر مرد و زن به  هستند و چون طبق نقل قول فاروق اعظم، البدايه والنهايه، عمر هنگامي به خانه ارقم رفته است كه
اند و بلكه تعداد مسلمانان  حبشه مهاجرت كرده بودند بنابراين چهل نفر، و به قولي چهل و پنج نفر، تعداد همه مسلمانها نبوده

 .اند يكصد و سي نفر و چهل  نفر آنها در خانه ارقم بوده

 .22:بار عمر صو اخ 158:، و خلفاء الرسول، خالد محمد خالد، ص546:عبقريه عمر، ص - 1
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الـب  كنفـره در ق ينك عمر خـودش  ين است و ايوار مخالفيچسباندن آنها به در و د
ا در تمـام شـهر مكـه پراكنـده شـده اسـت اول بـه دروازه        يناطق و گو يها هياعالم

ابوجهـل   يزند، وقت يچسبد و بشدت در را م يم) ن دشمنان اسالميدتريابوجهل شد(
كار دارم، : ديگو يكند، عمر م يورود به منزلش به او تعارف م يكند وبرا يدر را باز م
و  ين آسـمان يك دين  اسالم يد«: ميام كه به تو بگو هآمدبه نزد تو  1نيا يو تنها برا

 يابوجهـل در حـال  » ام مان آوردهيامبر خداست و من باو ايپص حق است و محمد
 يمه شده است به تنـد ين حرفها بشدت خشمناك و مضطرب و سراسيدن ايكه از شن

لمـه  ن چند كياد، ايز يادهايده و ضمن همهمه و فريعمر كوب يلنگه دروازه را بر رو
 يكه برا يبدا به تو، و بدا به آن ارمغان يا! ام نهم خواهرزادهيا«: رسد يبگوش عمر م

  2.»!!يا ما آورده
  شود يده ميكش يسخت يريمبارزه عمر به درگ

ـ د و حقانيش رسانيگر بزرگان و اشراف قريسپس عمر خود را بمجالس د ـ ت دي ن ي
ـ آنـان ب  يشدن خود را بـرا  ناسالم و مسلما ـ ي خ و خشـم و  يو بـه تـوب  كـرد،   يان م

شتر روشن كردن يب يد كه برايبخاطرش رس يداد، و روز يت نميآنها اهم ييناسزاگو
ـ آم خشـوت  يدا كنـد، و از راه برخوردهـا  يبا آنها پ ييهايريمردم، الزم است درگ ز ي
ـ ه ناآگـاه مـردم را عمومـاً در جر   خود جلب نموده و تـود  يتوجه مردم را بسو ن اي

ـ ن اعالميگر ايدهد و بعبارت د ن اسالم قراريت ديحقان ـ ه نـاطق و گو ي ا را بشـكل  ي
 م قرار دهـد، و دد مريار بزرگ در معرض ديو همراه تحرك در اجتماعات بس يرنگ

                                           
 .8:و ابن الجوزي، ص 97:، ص1و كامل ابن اثير، ج 220:، ص1ابن هشام، ج - 1
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ـ جم(كند  يدا ميرود و او را پ يم) معمر 1ل بنيجم(ن منظور به دنبال يا يعمر برا ل ي
 2ا گرفتار اسـت نشر خبره يماريگر، به بيش از هر كس دياست كه ب يبن معمر، كس

د تا دهها مرتبه آنرا بازگو نكند و باطالع همـه مـردم   يرا شن يك مرتبه خبريو اگر 
كـه   يمـان ي، و عمر خبـر مسـلمان شـدن خـود را و همـان ا     )ندينش ينرساند آرام نم

كه عمـر بـدنبال    يل در حاليجم د، ويگو يل ميدا كرده، به جمين اسالم پيت ديبحقان
گردد و به هر جا و  يدانها و معابر و محافل شهر ميها و م كوچه ياوست با عجله راه

اسـت، و  ه اسـت و گمـراه شـده    تعمر منحرف گشـ : زند ياد ميرسد، فر يم يهر كس
ـ و عمر در پشت سر او فر!! دا كرده استين اسالم اعتقاد پيت ديبحقان ـ ي : كشـد  ياد م
ـ ام و بلكـه بـا قبـول د    د من منحرف و گمراه نشدهيگو يل دروغ ميجم ن اسـالم از  ي

ـ پ صام، محمد دا كردهينجات پ يانحراف وگمراه ـ امبر خداسـت، و د ي ن اسـالم از  ي
ادهـا و جـرّ و بحثهـا وارد    ين فريل، و عمر به دنبال او، بـا همـ  يجم. جانب خداست

كه پرستندگان متعصـب و وفـادار    ييجوار كعبه آنجا 3شوند، يصحن مسجدالحرام م
اند، و بمحض  گر در آنجا جمع شدهيد  يش از هر جايب! و هبل بزرگ يالت و عز

 يز و تكان دهنده عمر، دسته جمعين آميل، و پاسخ توهيدن گزارش هولناك جميشن
كننـد، و   يتا بشدت او را بزنند، و هبل بزرگ را از خـود راضـ   4كنند يبعمر حمله م

تواند با دست راست و چـپ و بـا    يد هر چه ميگرد يم ين فرصتيعمر كه بسراغ چن
نه يو هبـل و سـ   يگره كرده و زورمند، كله متعفن پرسـتندگان الت وعـز   يها مشت
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ن اعجوبه زورمند و مخوف، كه قهرمـان  يكوبد، و ا يامبر اسالم را مينه دشمنان پيپرك
ل خروشـان  يلقب گرفته است سـاعتها در برابـر سـ   ) عكاظ( ييزورآزما يها صحنه
  .كند ين مقاومت ميمهاجم

  اسالم مبارزه كند يه كفر براكند در پنا يعمر قبول نم
 يد احساس خسـتگ ين زد و خورد شديكه از طول مدت و تداوم ايو در همان حال 
ـ  1ش،ي، خالوييد آشنامر يصدا كند ناگاه يم ـ ن فريشـنود كـه بـر مهـاجم     يرا م اد ي
بـا  » متعـرض او نشـود   يگر كسـ يام د ام را، عمر، پناه داده من خواهرزاده«: كشد يم
ـ كشند، اما عمر از ا ين از حمله دست ميمهاجم اد،ين فريدن ايشن ن اتفـاق بشـدت   ي

كنفـر كـافر را   ي يدگكنفر مسلمان چطور پناهنياست،  يتو در رنج و ناراح يناراض
ت اسالم، و اظهار ضعف و پناه برد به كافر، تضـاد و  يكفر تقو يرويبا ن!! كند يقبول م
ن جهـت عمـر بـر    يبهمـ  و  !!رديپـذ  يك مغز سالم هرگز آن را نمياست كه  يتناقض
ش بگـوش همـه   يدو رگه خـو   يرفته و با همان صدا) ليحجر اسماع(وار يد يباال

و بـار   2»كـنم  يم را رد ميخالو يپناهندگ من جوار و«: رساند كه ياد مين فريحاضر
ـ   ين بسويشتر حمله مهاجميگر و با شدت بيد گـردد و مجـدداً زد و    يعمر آغـاز م

متعفن كفر لذت  يها ن كلهيدن ايكه از كوبير همان حالشود، وعمر د يخورد شروع م
ـ د آنها نيشد يها ها و ضربت برد، از خوردن مشت يم ز احسـاس لـذت و مسـرت    ي
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شمارد كه او در حال كفـر و   يم ييگناه ضربتها 1ها را كفّاره ن ضربتيرا ايد، زينما يم
  .داشتيبر مسلمانان روا م يناآگاه

  رديگ يده را ميعق يو، حق آزادعمر در مقابل قدرت با زور باز
ك يكند و با  يعه، حمله مي، عتبه بن ربين را شكافته و بسويناگاه عمر صف مهاجم 

هـا   زهيند، و دو انگشتش را مانند سرنينش ينه او ميكوبد، و بر س ين ميتكان او را بزم
بـا  ن يل مهـاجم يرسد و س ياد عتبه به آسمان ميو فر 2برد، يدر حدقه چشم او فرو م

، در يرمرد محترمين هنگام پيدارند، در اينه عتبه بر ميعمر را از س يزور دسته جمع
ن زد و خورد سـئوال  ياز علت اگردد  يدار ظاهر م هيحاش 3راهنيو پ يمنيك جامه ي
ـ اخت يگرين ديش خارج گشته و دين قريعمر از د«: نديگو يكند باو م يم ار كـرده  ي

ـ ل ي، كه عاص بن وادرمريآن پ» است ـ گو ياست به آنها م د، ياز او دسـت بكشـ  «: دي
ـ  4را انتخاب كرده است، يخود راه ياست كه برا يمرد ـ خواه ياز جان او چه م د؟ ي

ـ   يترس ينم) له عمريقب( يعد يبن نمگر شما از فرزندا او را  يد كه بطـور دسـته جمع
  .»ده آزاد استيد، او در انتخاب عقيد؟ دست از او برداريده يمورد حمله قرار م

ـ بودند، عاص بن وا يا بهانه يمتاركه در پ ين كه برايمهاجم ف و يل هـم مـرد شـر   ي
ن مرد محتـرم از زد و خـورد دسـت    يا يها هيدن توصيآمد، با شن يبشمار م يمحترم

كعبه نشسته، و  يز روبروياطراف كعبه پراكنده شدند، و عمر ن يها ده و در كوچهيشك
تند تنـد   يكند، و از شدت خستگ يش احساس ميدر بدن خو ييكه دردها يدر حال
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ـ يج مبارزه خويكشد، به نتا ينفس م و  يشـد، و كـامالً راضـ   ياند يش تا آن لحظه، م
ـ را با راه انـداختن ا يرسد، ز يخشنود بنظر م هـا و زد و  يرين سـر و صـداها و درگ  ي

  :ديشد يخوردها
  كند يم يابيخود را ارز يهايريج مبارزه و درگيعمر نتا

ـ مـان خـود را بحقان  يل، نه تنها بـا زبـان، ا  توانسته است با عم -1 ـ ت دي ن اسـالم،  ي
توانسـته اسـت بـا     -2. ك خبر داغ، باطالع توده ناآگاه عرب برسانديبصورت 
ها، انتقـام مسـلمانان شـكنجه شـده را، از خـودش       ن چوب و چماقيخوردن ا

توانسته اسـت بـه    -3. 1ت خود را بدهدياهان زمان جاهلنن گيو كفاره ا! رديبگ
د ه، نه تنها خفت يمان و عقينشان دهد كه چوب و چماق خوردن در راه ا همان

قهرما عكاظ (است كه امثال عمر  يو سرافراز 2ك عزتيست بلكه ين يو خوار
مر توانسـته اسـت بـا فـرود آوردن     ع -4! د آنرا بخرنديه نرخ جان باب) و مجنّه
را ! از حق مسلح يا ن بر كله متعفن دشمنان اسالم، گوشهين و آهنيسنگ يمشتها

ـ ز ينشان دهد و ناآگاهان را از آتشها قهـر و خـروش    نر خاكسـتر، و طوفـا  ي
ـ مسلمانان آگاه نما و توانسـته اسـت فـرق كفـر تـا كفـر را، در حملـه         -5. دي

ـ عـاص بـن وا   يريش، و موضع گيخالو يرين، و موضع گيمهاجم ل مشـاهده  ي
د يرا با ين كفريكند، و چن يبه اسالم حمله م يكه به قصد نابود يد اول كفرينما

سالم  يه او با خفت و خواريخواهد اسالم در سا يكه م يد، دوم كفريبشدت كوب
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د كنار آمد و بـا  يبا ين كفريقائل است و با چن يدرخواست رشد و ترق د، ونبما
 .مان برقرار نموديپ ياو سازش و حت

  برد يش ميعمر نماز و تالوت قرآن را به تمام محافل قر
كه در زمان كفر بـه   يمجالسكند به تمام محافل و  يم ي، سعيبعد ير روزهاعمر د 

خ و سـرزنش اشـراف   يدر همه آنها، بدون اعتنا به توب ، و1آنها رفته است گام بگذارد
ـ افراد سبك مغـز و ناآگـاه آ   ييو بدون توجه به ناسزاگو 2ش،يقر قـرآن را   يهـا  هي

 .پا داردن اسالم را برير ديد و نماز و شعايتالوت نما

ـ كند كه تبل يشنهاد ميپ صامبريعمر به پ ـ غ دي ـ  ير اسـالم ين و شـعا ي  يعلن
 گردد

ـ كـه ا : ن استيرسد ا يشها بدست عمر مين آزمايكه بعد از ا يا جهيو نت  ـ ن اكثري ت ي
ـ ستند، ودر زين يگريز ديو باد كرده چ يك انبان توخاليجز ! پرحجم كفر ر فشـار  ي

 ين برايندارند، بنابرا يگريز ديچ يبار پراكناهو و غي، جز جنجال و هين الهيك دي
ـ ر ديغ و شـعا يكردن تبل يعلن يبرا يگران و حتيد يآشكار شدن مسلمان ن اسـالم  ي

وجود ندارد، و هنگام آن است كه قدم دوم مبارزه، بـا رژه رفـتن    يخطر چندان جد
نك عمـر  يو ا. ها، برداشته شود منيه اهريها عل و مانور  فرشته! هايكينور در قلب تار

 ياست و بعد از گزارش مفصل كار مبارزات صدر خانه ارقم و در حضور رسول اهللا
ـ   يش با التماس و ادب خاصـ يخو ـ از پ ين عبـارت يو بـا چن درخواسـت   صامبري
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در مالءعـام و در برابـر    ير اسالمين و انجام شعايغ ديد  تبليد كه اجازه فرماينما يم
  :گردد يچشم همه مردم علن

ـ دارد كـه اجـازه ده   يتو، چه مانع يدا، پدر و مادرم فداامبر خيپ يا« د اسـالم از  ي
ـ ان مردم آشكار شود؟ من در ايگاه خارج و در م يمخف ن مـدت، تمـام محافـل و    ي

به تمام آنهـا   يمان اسالميكه قبالً با حالت كفر به آنها رفته بودم با رفتار و ا يمجالس
غ كردم و عبادات اسالم ياسالم تبل يآشكارا برا يهراس از كس رفتم، و بدون ترس و

  1»را انجام دادم
  است  يشه علنيگر همياسالم د: شعار كوبنده عمر

ن يگره كرده ا يها ن مهره درشت اسالم، و مشتيبت ايافته است كه هيدر صامبريپ
ال شكنجه كردن مسـلمانان  ي، خياديمان، توانسته است تا حد زياعجوبه زورمند با ا

ـ   كفر يها را، از كله دهـد، و   يزورمداران بدر آورد، و به التماس عمر پاسخ مثبـت م
ر يدر كنار كعبه نمـاز و شـعا   يمسلمانان را اجازه داده كه آشكارا و بطور دسته جمع

رون آمـده و  يگاه ب يمسلمانان از مخف صامبرين به فرمان پيو ا. را برپا دارند ينيد
زه در جلـو سـتون چـپ و    منظم، كه عمر در جلو ستون راست، و حمـ  ندر دو ستو
و در  2كعبه رهسـپار هسـتند،   ين دو قرار گرفته است بسويدر جلو ا صرسول اهللا

ها  كوچه 3ان،يز تماشاچيآتش خشم سران كفر، و سكوت وحشت انگ يها ر شرارهيز
ن رژه  نور در قلـب  يگذارند، ا ي، پشت سر ميمابر مكه را، با كمال متانت و آراو مع
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د و همـه قمـار و   ي، بـا حركـت خورشـ   ياز منظومـه شمسـ   است يتجسم! هايكيتار
امبر خدا، همـراه  ينها، حركت اعظم پينه با باالتر از همه ا! نيزم يستارگانش، بر رو

ـ     ياران او، بسويشتازان اسالم و ين دسته از پينخست ن يكعبه، خانه خـدا، كـه بـا چن
ـ رسند، و در برابر چشـمان ح  يبه محوطه كعبه م يشكوه و عظمت ش، يده قـر رت زي

ستاده و چهار ركعت نمـاز  يكعبه ا  يسپس روبرو 1كنند، يكعبه را هفت دور طواف م
ـ و همراه خشوع و خضوع و دعا و راز و ن يت نظم و هماهنگيظهر را در نها از بـا  ي

ـ اسـت، ز كعبه حكمفرم يسكوت بر فضا 2دهند، يهمتا، انجام م يكتا و بي يخدا را ي
ق ر، غـ ين سماوين ديامبر و شكوه و عظمت ايپ نيا يشه بزرگواريمسلمانان در اند

ش غرق خشم و اندوه و تاسف هستند، و دو پرده سـكوت  ياند و تماشاگران قر شده
كعبه و صحن مسجدالحرام را فرا گرفتـه اسـت، ناگـاه     يفضا يسراپا! اهيد و سيسف

كعبه را بـه لـرزه    يده و فضايسكوت را در يها ، پردهيرعب آور هولناك و يصدا
گر هرگز خدا را تنها يگر ديبعد از امروز د 3»ومِ يـال نعُبُد اهللا ِرسًا بعَد ال«: آورد يدر م

گاهها  يكه ما فقط در مخف يم، و گذشت، رفت آن روز و روزگاريپرست يدر خفا نم
  !ميم خدا را پرستش كنيتوانست يم
ـ از  يكـ ي يعمر بن خطاب است، صـدا  يآور، صدا ب و رعبيمه ين صدايا اران ي
ت را يخ بشـر يرا، بلكه سكوت تار ين سكوت موضعيبر اسالم است، كه نه تنها ااميپ
ـ ر يها، بلكه همه قدرتها رهيشكند، و مخاطب او نه تنها ابولهب و ابوجهل و مغ يم ز ي
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تواننـد   يچ وجه نميگر به هيبر محمد، د ياست، كه بعد از نزول وح يو درشت جهان
ـ عق يا بـه بنـد بكشـند، و آزاد   ر، بندگان خدا رياز راه زور، زر و تزو ح و يده صـح ي
  .نديده را، از آنها سلب نماياخالق و اعمال پسند

شدن شـعائر   ين شعار، و اعالم علنيق عمر در رابطه با ايد و تشوييدر تا صامبريپ
ـ ده و هول انگيردهد، عنصر شو يرا باو م 1)فاروق(ن اسالم، لقب يد ، يز و زورمنـد ي

ـ  ر اسالم، از حال اختفا ين و شعايغ ديتبلكه بر اثر مسلمان شدن او،   يتا حالـت علن
از بـا  يبعد از اتمام نماز و طواف و راز و ن صامبرين پااريكرده است و  2شدن فرق

ش يان قريافسرده و تاسف زده تماشاچ يو در برابر نگاهها صامبريخدا، به دنبال پ
، در يدل خداحافظو تبا صامبرياز محوطه كعبه خارج گشته، و با كسب اجازه از پ

اعمال متهورانه عمـر  . گردد يش بر ميك بمنزل خويها مشعب و هر چ و خم كوچهيپ
ـ آورد كه  ببار يج متعددين اسالم نتاين و شعائر ديغ ديكردن تبل يدر جهت علن ك ي

گر آن به اسالم و بـه همـه مسـلمانان مربـوط     يبخش آن به شخص عمر، و بخش د
ق و يتشو صامبرين است، كه عمر از طرف پيا يكيج ين نتايگردد، بخش اول ا يم
ن روز، ين همـ يرينكـه خـاطره شـ   يگر ايگردد، و د يباو عطا م) فاروق(د و لقب ييتا
رات گونـاگون از آن روز  يماند و با تعب يم يباق صامبرياران پيان سال در دل يسال
اسالم عمـر  ما بعد از «: ديگو ينك عبداهللا بن مسعود پس از مدتها ميكنند و ا ياد مي

                                           
و حياة عمر، محمود شبلي،  11:و سيره عمر بن الخطاب، ابن الجوزي، ص 168:خلفاءالرسول، خالد محمد خالد، ص - 1

 .546:و عبقريه عمر، عقاد، ص 22:ص

 ،1مروج الذهب، ج» و هو الفاورق، فرق اهللا به بين الحق و الباطل(: ص، با نقل حديثي از پيامبر12:ابن الجوزي، ص -  2
از كوشش عمر در  صمحمد: گويد مي 19:و الكساندر مازاس نويسنده معروف فرانسوي در زندگاني عمر، ص 662:ص

 .لقب داد) فاروق(اجراي احكام دين خشنود گرديد و او را 
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عمر بعد «: ديگو يب بن سنان ميو صه 1»ميدا كرديشه عزت و غلبه پيهم يگر برايد
كرد، و آشكارا مردم را به اسالم دعوت نمـود،   يم را علنن اسالم، اساليرفتن دياز پذ

ـ   ينيم كه در دور كعبـه بنشـ  يما هم توانست و ـ   يم و بطـور دسـته جمع م و يطـواف كن
ما «: ديگو يو باز عبداهللا بن مسعود م» ميز را بدهيآمم پاسخ اعمال خشونت يتوانست

م تـا عمـر اسـالم آورد و بـا     يم در دور كعبه نماز بخوانيتوان يم كه نميديديخود را م
ـ و مسـلمانان ا  2»د و ناچار شدند كه مانع نمـاز خوانـدن مـا شـوند    يش جنگيقر ن ي

ها قبـل دعـا   دانند كـه مـدت   يم صامبريپ يرا اثر قبول شدن دعا يروزيت وپيموفق
و غلبه عطا  يروزيله مسلمان شدن عمر بن خطاب اسالم را پيا بوسيخدا«: كرده بود

  .»دييفرما
  ن اسالمير ديكردن شعا يج اعمال متهورانه عمر در جهت علنينتا

دا خواهد كـرد؟  يپ يت زورمداران مكه چه اثريش و در اكثرين حادثه در قريو اما ا
ـ يتبل يآزاد نآورد تانان و بدسمسلم ييم، زورآزماين تحول عظيا بـودن   يغ و علن

گر را يكـد يش، دو اثر متضاد، و متعاقـب  ين اسالم، در وضع زورمداران قريشعائر د
ن اوضاع، درخـود احسـاس ضـعف و در    يش از مشاهده ايرا قريورد، زآ يبوجود م

 شـه يهم ي، طبق اصول روانشناسين حالتيكنند، وهمچن يمسلمانان احساس قدرت م
م، و يمرحله اول سكوت و سكون و تسـل : دينما يجاد مير متضاد و متعاقب را ادو اث

ـ مرحله دوم، ناگاه توطئه و هجوم و پرخاش  ـ يا بـرعكس  ي اول پرخـاش بعـداً    يعن

                                           
ا و ما نيتالقد ر«: و اينك عين عبارت روايت دوم عبداهللا بن مسعود 24:و اخبار عمر، ص 242:، ص4بخاري، ج -  1

 .»فلام اسلم قاتلهم حتي تركونا فصلينا. ع ان نصيل بالبيت حتي اسلم عمرنستطي
 .11ابن الجوزي، ص - 2
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جـاد  يم را ايش اول سـكوت و تسـل  ين حالـت احسـاس ضـعف در قـر    يم، و ايتسل
» ، محمـد رسـول اهللا  ال اله اال اهللا« ياسالم يچكس به شعارهايكه هيد، بطورينما يم

شـود،   يمانع نماز وعبادات مخصوص مسلمانان نمـ  يكند، و نه تنها كس ياعتراض نم
بـه عبـادت مسـلمانان نگـاه      يا ش  با چنان شـور و عالقـه  ياز افراد قر يبلكه برخ

ـ ش تمايدر دل خـو  ييدهنـد كـه گـو    يمناجات آنها گوش م كنند و به دعا و يم ل ي
شهر مردم  يها در اكثر محله و 1كنند، ينان احساس موستن به مسلمايپ يبرا يديشد

ـ يزان خـو ياز عز ييرايمنازل خود را آماده پذ يبا حالت شاد كننـد و زمزمـه    يش م
ش، كـه بـر اثـر    يار غربت به شهر و زادگاه خويد مهاجر مرد و زن از ديبرگشتن نو

ر مسـرت  مكه را در انتظـا  2ها به حبشه مهاجرت كرده بودند، خفقان و فشار شكنجه
خوشحالند و از همه  يادين صلح وآرامش مردمان زيقرار داده است، و از ا يشتريب

ـ است كه در كنـار روز  يفيرمرد شريخوشحالتر پ ه اتـاقش نشسـته، و بـا چشـمان     ن
ـ   يشهر و خوشحال يكم نور  خود آثار آرام درشت و در  كنـد، و  يمردم را نظـاره م

دش كمـان كـرد اسـت، و    يمحاسن سف ده خود را، دريكه دست لرزان و چروك يحال
ن جمله را ير لب ايد ناگاه زينما يپخش م يا ن محاسن نقرهيرا بر ا ييطال يتبسمها
خـود   يها، جـا  و خوردها و كشمكش ددها و زيخدا را شكر كه تهد«كند  يزمزمه م
بـه   يگـر كسـ  يز داد خد ا را شكر كـه د يمسالمت آم يت و زندگيو امن يرا به آرام

نـدارد تـا مـا     ياو سوءقصـد ه نسبت ب يندارد، و كس يروان او كاريبه پمحمد ما و 
شـان و دوسـتان   يبـا خو  يرياز پ يطين شرايدر چن م ويم از او دفاع كنيمجبور بشو

                                           
 .51، ص1فاروق اعظم، هيكل، ج - 1

 .225، هيكل، ج، ص)ص(زندگاني محمد - 2
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سـت؟  يف و سالخورده كيشرن مرد يا يندايا ميآ» ميزيش به جنگ و دعوا برخيخو
ـ است، كـه كفالـت پ   صامبريپ ين ابوطالب عمويا  تـا  يسـالگ  هشـت امبر را، از ي

ـ هـا، از پ يريو از بعثت تا حـال، در تمـام درگ   1ازدواج، بعهده داشته است،  صامبري
خوشحال اسـت و   يليمكه خ يت و آراميكرده است و حاال از مشاهده امن يبانيپشت

كه چشم براه برگشتن نود مهاجر مـرد وزن مسـلمان از حبشـه بـه      يف كسانيدر رد
  .باشد يم يشتريب يهايدر انتظار شاد 2مكه هستند،

  مسلمانان ييش در مقابل قدرت نماين عكس العمل قريآخر
هـا را بـه هـم     يگردد كه بساط همـه شـاد   يدر سطح شهر منتشر م ياما ناگاه خبر

 ييش، از مشاهده قدرت نمـا يل قريقبا ياست كه رؤسا ين خبر حاكيرا ايزند ز يم
ـ يو عبادات در يالم و شعان اسيغ دينان در تبلهمه آ ياز مسلمانان، و آزاد يبرخ  ين

در  يا قطعنامـه  يانـد، و بامضـا   خشـمناك شـده   يدر كنار كعبه، تا حـد پرخاشـگر  
ـ  يوار داخل كعبه، عموماً بنيو نصب آن به د )ةداُرالنّدو( مطلـب را بـه    يهاشم و بن

 3انـد،  محكـوم كـرده  ) طالب يشعب اب(د آنها به يو تبع يو اجتماع يمحاصره اقتصاد
ـ    ياسـت كولـه بارهـا    يا جر حبشه، كه چند لحظهومسلمانان مها ن يخـود را بـر زم

ـ يقر ياند، بر اثر فشار طاقت فرسا نهاده خـود را   يبارهـا  شـوند كولـه   يش ناچار م
ار خود را پشت سر يروان اسالم، دار و ديگر از پيد يگر، همراه برخيبرداشته و بار د

                                           
 .34:، ص1تاريخ كامل ابن اثير، ج - 1

 .232، ص1تاريخ ابن هشام، ج - 2

 .98، ص1ثير، جو كامل ابن ا 220، ص1ابن هشام، ج - 3
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ـ يد يگذارند، و راه ـ و ابوطالـب ن  1د،ار غربت شوند و به كشور حبشه برگردن ز در ي
ش را يشـود عصـا   يناچار م يريدوران پ يآخر عمر و با همه شعف و ناتوان يسالها

لـه  يش زنـان و مـردان قب  يشاپيارانش و در پيو  صدر دست گرفته و همراه محمد
گردد، امـا ابولهـب اسـتثناء از    ) دره ابوطالب(دگاه يتبع يمطلب راه يهاشم و بن يبن
مانـد و   يم يوندد و در مكه باقيپ يش ميل قريقباه يته و به بقهاشم جدا گش ين بنيا

او  ييدلجو يشود، و برا يدختر عتبه روبرو م) هند(ها، ناگاه  با يديت  تبعيبعد از عزم
) يالت و عز(من چقدر نسبت به  يديد: (ديگو يم ياز غرور و منت گذار يبا حالت

بـا تبسـم   ) دختـر عتبـه  (و هنـد  ! ودمن بتها كمك نميوفادار ماندم و تا چه اندازه با
  !كند يم 2نين و آفريت بخش، ابولهب را تحسيرضا

  كند ينه هجرت ميفاروق آشكارا از مكه به مد
ـ مسلمانان پا يزندگان يسالها يتر از پر رنج يد و محاصره اقتصاديسه سال تبع ان ي

خشـونت   ش برگشـتند كـه  يار خويبه مكه و به دار و د يافته، و مسلمانان در حالتي
تـر و   آنهـا را برنـده   ييگو ر حقيشتر مشتعل، و لبه شمشيمان آنها را در بيحوادث، ا
ش از يزتر نموده است، و وحشت قـر ين خدا تيغ ديت آنها را در راه تبليسوهان فعال

 يبعـد  ياسالم در سالهادر برابر گسترش  شود و يشتر ميشرفت اسالم روز بروز بيپ
ـ ه پيآنها عل يها هدتر و توطئيش شديغات قريتبل ـ چيپ صامبري تـر و خطرنـاكتر    دهي

                                           
ها از شعب )شعب(در حال بيان  348:، ص3، معجم البلدان، ياقوت حموي در ج225:، ص1زندگاني محمد، هيكل، ج - 1

وقتي قريش بر عليه پيامبر «: گويد كند و در توضيح خود مي را ذكر مي) شعب ابي يوسف(برد و بجاي آن  ابيطالب نام نمي
اين شعب ملك عبدالمطلب بود و بهنگام پيري بر فرزندانش تقسيم كرد و پيامبر سهم  پيمان بستند پيامبر باين شعب آمد و

 .»پدرش را يافت

 .98، ص1تاريخ كامل ابن اثير، ج - 2
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ـ ق آمدن زوار بيزدهم بعثت كه از طريگردد تا در سال س يم ت اهللا اسـالم در شـهر   ي
ـ نه گسـترش پ يمد) ثربي( بـا   ) عقبـه اول و عقبـه دوم  (مـان مهـم   يدا كـرده و دو پ ي
ـ   يش از گسترش اسالم بحـد يكنند، قر يمنعقد م صامبريپ ـ نما يوحشـت م د كـه  ي

 صامبريكنند و پ يكتر ميتر و تار گر تلخيمسلمانان را از هر زمان د  يط زندگيمح
اسـت و   صامبريزدهم بعثت پيسال س 1نه هجرت كننديدهد به مد يبه آنها دستور م

ده اسـت  يه نازل گرديهشتاد و پنج سوره قرآن، مشتمل بر پنجهزار و چهل و هفت آ
ـ عقبـه اول و دوم،   يهامانيه و انعقاد پنيگسترش اسالم در مد او ب ـ  ك منطي  يقـه امن
ت و در چشم انداز مسلمانان ظاهر گشته اسن اسالم، در يغ ديو تبل يخداپرست يبرا

ن دو مطلـب  يشتر شده است با توجه بايب يش از هر زمانيز خفقان و آزار قريمكه ن
 يچند نفر يها مسلمانان در دسته صامبريبمحض صدور فرمان هجرت، از طرف پ

اد شهر و زادگاه خود را پشت يش با شور و عالقه زيواده خونهمراه افراد خا و غالباً
باشـد، امـا    يده آنها سازگار ميمان و عقيشتابند كه با ا يم يگذارند و به شهر يسر م

ـ يبعد از مهاجرت دهها دسته قر شـوند كـه مهـاجرت آنهـا از مكـه و       يش متوجه م
ن عواقـب را در بـر دارد، و   يطرنـاكتر نه خيش در مديمانان خويوستن آنها به هم پيپ

نك به دستور همه يكنند و ا ين شهر زندانيه مسلمانان را در ايرند كه بقيگ يم ميتصم
 يهـا  در شـهر اعـالم شـده اسـت و تمـام راه     ك حالت فوق العـاده  يل يقبا يرؤسا
نـد  گذار ين قرار داده و نمينه، را در كنترل ماموري، مخصوصاً راه مكه به مديخروج

ج شود، و مسلمانان ناچارند، شـب هنگـام، و در دل   نفر از مسلمانان از شهر خاركي
تنـگ   يدر گلـو  بلند، و يوارهايدر كنار د رون آمده، ويش بيها، از منزل خويكيتار

                                           
 .291، ص1زندگا ني محمد، هيكل، ج  - 1
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ها، و  راههياز ب يكيز خود را بخارج شهر برسانند و در ينه خيها، و با حالت س كوچه
نك عـم بـن   يرند، وايش گيپنه يمد يرا بسوش راه هجرت يد بازرسان قريدور از د
ا او هم يه هجرت كند، اما آنياجازه گرفته كه به مد صامبريز پاز ين) فاروق(خطاب 

ن گام مهـم را آرام و بـدون   يشود؟ و ا يشبها از مكه خارج م يكيدر تار انه، ويمخف
 يروز فاروق از سالها قبـل و از همـان  ! چ وجهيه 1ر، و بهيدارد؟ خيسر و صدا بر م

ش را وحشــت زده نمــود، و موجــب اقــدام ياو، قــر ييكــه خــروش و قــدرت نمــا
ـ سه ساله مسلمانان گرد يد و محاصره اقتصاديناجوانمردانه آنها به تبع د، مصـلحت  ي

ونه گر، از هر گيدباو فرمان داد، كه در جهت حال مسلمانان  صامبريد پيد، و شايد
 يل قلبيد و برخالف مينما يوددارو بانگ و خروش خ يطلب هو مبارز ييقدرت نما

بوجود آمده اسـت كـه    يطيحاال شرا يبسر برد ول يآور رنج يدر سكوت و خاموش
ـ چيباز كـرده اسـت و ه   يا داگانهك از مسلمانان حساب جيهر  يش برايقر ك از ي

ـ  يشمارد و فاروق م ينم يگريمسلمانان را مسئول رفتار و گفتار د ن يخواهد در چن
ـ  يودش مسئول كارهاكه تنها خ يطيشرا باشـد، سـكوت چنـد سـاله را      يخودش م

كه كامالً مسـلح اسـت، بـه صـحن      ين منظور در روز روشن در حاليبشكند، به هم

                                           
طاب كس ام جز عمر بن خ كند كه نشنيده ، با اسناد از علي مرتضي روايت مي115تاريخ الخلفاء، شيخ سيوطي، ص - 1

ايم از علي مرتضي نقل  ديگر آشكارا هجرت كرده باشد، آنگاه هجرت آشكار فاروق همانطوريكه ما در اين كتاب نوشته
مهاجرت آشكار فاروق  58، ص4و اسد الغابه، ج 29، ص2، بنقل از الرياض النضره، ج28كند وهمچنين اخبار عمر، ص مي

ري، بحثي از اين مطلب نشده كه مهاجرت فاروق آشكارا يا نهاني بوده و تنها كند و در ابن هشام و ابن سعد و طب را نقل مي
، 1در كتابش ج لگفته شده ك فاروق با چند نفر قرار گذاشت كه در ميعادگاهي جمع شوند و با هم هجرت كنند و هيك

عايت نظم و اجراي ترجيح داده كه هجرت فاروق نيز نهاني بوده است زيرا فاروق داراي انضباط كامل و محض ر 56ص
گرفته و قريش در  صاجازه از پيامبر«: ايم مخفيانه هجرت كرده است و با توجه به توضيحي كه ما داده صفرمان پيامبر

 .شود به ايراد هيكل جواب داده مي» دانستند اين شرايط كسي را مسئول رفتار كس ديگر نمي
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م ياسـت و در مقـام ابـراه    ت اهللا را هفت مرتبه طواف كـرده يمسجدالحرام آمده، و ب
محوطه از  اخود برخاسته ت يعبه دو ركعت نماز هم خوانده است، و از جاك يروبرو

هـا و   ن لحظه به دستهيرد، در ايش گيراه هجرت را در پ يكعبه خارج و به طور علن
كـرده، و بـا    يزياند نگاه تند و قهرآم ل كه دور هم  نشستهياز بزرگان قبا ييگروهها

ن سر و يح باد ايزشت و قب«: ديگو يكشد و م ياد ميك صدا رعدآسا بر سر آنها فري
ـ  ينك من آشكارا از ايد كه ايعموماً بدان! شما يها كله شـوم، و بـه    ين شهر خـارج م
ـ  يكنم و اگر كس ينه، هجرت ميبرادرانم در مد يسو خواهـد فرزنـدانش    ياز شما م
ن جـا  يد همـ ياينند بيسوگ او بنششوهر بماند و پدر و مادرش در  يپدر و زنش ب يب
ت وحشت سكو ياد مبارزه طلبين فريپاسخ ا» !!در خارج شهر با من روبرو شود اي
كند لب از لب بـاز   يجرأت نم يرا كسياست كه تمام فضا را فرا گرفته است، ز ييزا

هـا   خـروش را بـر خـود بشـوراند، و تمـام دسـته       ن اعجوبه سرتا پا قهر ويا كند و
آلـود   كرده و شراره چشـمان خشـم   يها زندان نهيكه نفسها را در سيوگروهها در حال

لرزان، خروج فـاروق را   ياده است، با نگاههااوج د 1عمر فاروق طپش قلب آنها را
و هبل بزرگ تمنا دارند  يكنند، و از الت و عز يصبرانه بدرقه م ياز مسجدالحرام ب
  !ديده و خطرناك را از آنها و از شهر مكه دور نماين عنصر شوريكه هر چه زودتر ا

   صامبريعمر در قبا در انتظار پ
شتابد كه قبالً قـرار گذاشـته    يم 2يعادگاهيبه م فاروق بعد از خروج از مسجدالحرام،

گر مهـاجرت  يمالقات كند و بـا همـد  ) عه، هشام بن عاصياش بن ربيع(در آنجا با 

                                           
 28:بنقل اخبار عمر، ص 29:، ص2و الرياض النضره،ج 58:، ص4و اسدالغابه، ج 116:تاريخ الخلفاء، سيوطي، ص - 1

 .101، ص2و الكامل، ج 27و اخبار عمر، ص 308، 307ابن هشام، ص - 2



 77

حاضـر   يكـ ي، كه اگر يند و طبق قرار قبليب ياش را ميعادگاه تنها عيند، اما در مينما
رد، و بعـد از  يگ يش مينه را در پيمد 1اش راهيگران بروند، فاروق همراه عيد دينگرد

و حشـتناك   خشـك  يهـا  و دره يشـن  يها سوزان و تپه يگزارهايمودن ريروزها پ
نـه،  يمد يلـومتر يك 3در دوازده 2قُبـا  يخرم و سرسبز نخلستانها يها خود را بمزرعه

نـه  يبمد نرفـت  يد، و پانما يدر قُبا م صامبريتظار قدوم پنرسانند، و فاروق در ا يم
ن، يرود، واز عـابر  يمشرف بر راه مكه م يها روز، به تپه را ندارد، و در اكثر ساعات

بمنـزل بـر    يپرسد و با نگران يم ييزهايش چياده، در رابطه با منظور خويسواره و پ
ـ دار است و قلبش در تار و پـود خ يز ساعتها بيگردد، و شبها ن يم هـا  ياالت و نگراني

ـ توجـه پ چ وجه ميبه ه يفاروق مطمئن است كه خطر جان! طپد يبشدت م  صامبري

ـ قرآن، و از جمله آ يها هيرا از آيست زين : المائـدة  zz  }    |  {~  } ه ي

ـ و  ين سماويك تضمي يامبر از خطر جانيدا كرد كه پين پيقي،  4 67 ت يك مصـون ي
كه از حوادث دارد، مطمئن است  يا ه ژيو ينيش بيدارد، و با درك و فراست و پ ياله

ش قـرار نگرفتـه اسـت    يقرز در دستور كار ين نيجره مهاينسبت به بق يكه خطر جان
نكـه  يا يكين است يه مهاجريو بق صامبرين فاروق تنها از دو جهت نگران پيبنابرا

نه شوند ينكه اساساً مانع هجرت آنها به مديگر ايت و آزار دهند و ديداً اذيآنها را شد

                                           
 .همان - 1

 .101، ص2و الكامل، ج 27و اخبار عمر، ص 308، 307ابن هشام، ص - 2

ومتر نوشته در حالي كه معجم البلدان ، فاصله قبا را از مدينه دو فرسخ يعني دوازده كيل307زندگاني محمد، هيكل، ص - 3
 .اين فاصله را ده ميل نوشته است 302، ص4ياقوت حموي، ج

دليل مقصود رفع خطر جاني است كه قبل از نزول اين آيه  ه ايندارد، ب يعني و خدا ترا از خطر جاني مردم محفوظ مي - 4
 .رسيده است صو بعد از نزول آن از طرف دشمنان اسالم اذيت و آزار به پيامبر
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ار دلباختـه  ي نيا يها يهمه نگران 1ع االولياما با طلوع آفتاب روز دوشنبه دوازده رب
ـ اند كـه پ  را باو مژده دادهيگردد، ز يمبدل م يد و شاديامبر اسالم به اميپ از صامبري

ـ از  يكـ يافته، و با ي ييب آنها رهايش و از تعقيتوطئه هولناك قر اران فـداكارش،  ي
ـ ن يمرتضـ  يده است و عليقبا رس يبه حوال صار غار رسول اهللايق يابوبكر صد  زي

 يريده است بعد از دسـتگ يخواب صامبريدر تختخواب پ صمبرايكه شب هجرت پ
راه هجرت را گرفته و در قبا بـه   يده و بسالمتي، آزاد گرديكساعت زندانيو آزار و 

  2.او را در آغوش گرفته است يبه گرم صامبريوسته و پيپ صامبريپ
  شان فاروقيمهاجرت خانواده و خو

ن اثنـا  يده اسـت ودر همـ  يبه قبا رس ع االوليظهر روز دوشنبه دوازده رب صامبريپ
و ) د بــن خطــابيــز(ن و از جملــه بــرادر عمـر فــاروق  ياز مهــاجر يگــريعـده د 
ـ يخُن(دامادش ـ يس شوهر حفصه كه بعد از  شهادت خن ـ ازدواج په س ب در  صامبري

) نب دختر مظعون و مادر حفصه و عبداهللا و عبدالرحمن اكبريز(همراه همسرش ) آمد
امـدن  ين جهت فاروق شـاد و مسـرور گشـته اسـت، و از ن    يا زاو  3اند، دهيقبا رسه ب

كه يمل( يگريامدن همسر ديو ن) عرب است مشهورزنان از به كه يقَر(گرش يهمسر د
اند  را آنها اسالم را قبول نكردهيست زاناراحت  4)ه استيكه از خانواده معروف خزاع

و شهرت و شـوكت   ييابين مرد مؤمن، جمال و زيستند و در اعتقاد ايخط او ن در و
ـ ن دليندارد، به هم يچگونه ارزش و اعتباريه يو اسالم حيبدون اعتقاد صحح ل در ي

                                           
 .324، ص1تاريخ ابن هشام، ج - 1

 .121و 118، ص1كامل ابن اثير، ج - 2

 .393و28اخبار عمر، ص  - 3

 .393اخبار عمر، ص - 4
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هـر دو را   10: الممتحنة È  Ç  Æ    Åz     } ه يه و بعد از نزول آيبيسال حد
  .دهد يطالق م

مسجد قبا، ظهـر روز جمعـه در    يزير يبعد از پنج روز اقامت در قبا و پ صامبريپ
ن ينخسـت ) رانُونـاء ( ياران و عمر فاروق در ركاب او هستند، در واديهمه كه  يحال

ـ   نان ايسپس در م 1نماز جمعه را انجام داده، ن هلهلـه و  يبوه اسـتقبال كننـدگان و طن
  .گردد ينه ميمردم، وارد شهر مد يشاد

  )نهيمد(ها يفاروق در شهر آزاد
  هايهجرت به شهر آزاد

ـ انتقال د يعنيهجرت  دا، و انتقـال  خـ  يرنـده وحـ  ينتقـال دسـتگاه گ  م، و ان اسـال ي
آزاد  يك فضايط محدود و سربسته، به يك محين اسالم، از يحركت د  يروگاههاين

ن، صـورت گرفتـه   يا ين انتقاالت برايو هم  ت،يع و متصل به تمام جهان بشريو وس
ـ د يهـا  ، در تمام جنبـه يا و همه جانبه يه تحوالت تكاملتكرشياست كه  ن اسـالم  ي

  :د و از جملهيد آبوجو
است از اعتقادات و اخالق و اعمـال و احـوال    يا ن اسالم، مجموعهيدر مكه، د -1

شود و مسـلمانان هـم     يم يوح صامبريم از طرف خدا به پي، كه مستقيشخص
نه، يرند، اما در مديپذ يآنها را م يش فكرير و آزماياز به مشورت و تدبيبدون ن

و در رابطـه بـا   ) ها خانواده(كوچك  يتهايجمع نها در رابطه باياسالم عالوه بر ا
در رابطه بـا جامعـه    يو حت) محالت، شهرها، كشورها(جوامع بزرگ و بزرگتر 

                                           
 .121، ص1و تاريخ ابن اثير، ج 326، ص1تاريخ ابن هشام، ج - 1
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هـا و روابـط     هم مطرح است و برقـرار كـردن روابـط خـانواده    ! يبزرگ جهان
ر افـراد  ي، بمشورت و تدابيسماو ي، عالوه بر وحين الملليو روابط ب ياجتماع

  .باشد يازمند ميز نيفراست فوق العاده ن ين و دارايزبيت
ـ مان و عقيدر مكه، دفاع از ا -2 ـ ده، تنهـا از راه تحمـل محروم  ي هـا و صـبر و    تي

نـه  ير بـود امـا در مد  يدر برابر فشار و آزار دشمنان اسالم، امكان پـذ  ييبايشك
ـ دوزنده، و ن يرهايبرنده، و ت يرهايده، شمشيمان و عقيدفاع از ا يبرا  يهـا  زهي

 ي، و قهر وخـروش مبـارزطلب  يسلحشور يها شور و حماسهكننده و  سرنگون
 .افتند يبكار م يمردان جنگ

ـ (منحصر در  صامبريفه پيوظدر مكه  -3 ـ و ابـالغ آ ) نيبالغ مب قـرآن و   يهـا  هي
، يدر قلب مسلمانان، و بـاالخره كـار فردسـاز    ييبايشك يرويمان و نيق ايتزر

 يروها و فرمانـده يج نيكطرف بسياز  صامبريفه پيه وظنيبوده است اما در مد
 مسلمانان اسـت، و  يبرگ نظام ز واز امكانات و سيمسلح، و  تجه يروهايكل ن

سراپا در اطاعت او  ين مهارت و زورمنديرا الزم دارد كه در ع يافسران ارشد
 1ده شوند و بفرمان او به غالف برونـد يبه فرمان او كش يريباشند، و مانند شمش

ـ چيپ يهـا  ها و برقرار كردن رابطه عهمل جايگر تشكيو از طرف د  يده اجتمـاع ي
را  يعيمتفكر و پرنبوع و مط يمغزها ين سماوياده كردن فرامياست، و در راه پ

                                           
يك امر اتفاقي و اجباري، بلكه  ، نهصشود كه حادثه هجرت پيامبر از مقايسه جو مكه به  جو مدينه بخوبي معلوم مي - 1

كه دوره سيزده ساله آموزش و فردسازي را در  صآيد و پيامبر يك امر حساب شده در حكم و حكمت خدا بشمار مي
هدف : (مكه گذرانيده است بايد براي عملي كردن اين آموزشها و جامعه سازيهاي اسالمي به محيط آزاد مدينه منتقل شود

 ).هجرت پيامبر
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ـ باشند و بفرمـان پ  يزانوفر يالزم دارد كه مشعلها افروختـه و   صامبر خـدا ي
 .خاموش شوند

 يات روحياز خصوصسه كرده، و يگر مقايكدينه را با يمد كه جو مكه و يحاال كسان
توانند احساس كنند كه عمر فـاروق در   يم يفاروق هم آگاه هستند، بخوب يو جسم

مان بخدا و يا يها شهر مكه، نه تنها وجودش، بلكه نبوغ و درك و فراستش، و جلوه
 ياش عموماً زندان ر برندهيغ و شمشيزه و تيامبرش و بازوان مفتول و پرقدرتش، و نيپ

 يكـه در راه اجـرا  ! است يمناسباو چه جوالنگاه  يز براينه نيمد دجو آزا اند و بوده
ـ  يبخـوب  صامبريپ يامبر اسالم و بقول خودش در راه غالميپ يها برنامه توانـد   يم
خود را بحركت در آورد، و در حضور  يو معنو ي، ماديفكر يجسم يروهايتمام ن

از خود نشان دهد  ييهايو فداكار يشبرد اسالم مهارت و جانبازيدر راه پ صامبريپ
ن يكارنامه خود را در ا صامبرياران پيان كار، بحضور يكه ده سال بعد و پس از پا

  :ديدو كلمه خالصه نما
د يكشـ  يبودم، كه تا او مرا به غالف نم يا ر كشدهيامبر خدا، شمشيدر خدمت پ« -1

  1.»رفتم يداد، نشانه م ينشانم م ي فرمود، بهر نقطه يمنع نم يو از كار
 2.»امبر خدا، بنده، غالم و گارد محافظ او بودمير خدمت پد« -2

                                           
كنت مع رسول اهللا فُكنُت َعبدُه و خاِدمُه «: و عين عبارت عقاد 63و اخبار عمر، ص 528ريه عمر، محمود عقاد، صعبق - 1

عمر پيوسته بازور به «: گويد مي 18در زندگاني عمر، ص) الكساندر مازاس(الجواز الشرطي، دانشمند فراسوي  »و ِجلواَزهُ 
 .»ه زور بازوان تنبيه كندرفت تا هر متجاسري را ب راه مي) ص(بازوي محمد

 .همان - 2
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  فاروق ينيت دين جوالنگاه فعالينه مناسبتريمد
م، و بحركت بـازوان  ين كارنامه خالصه شده فاروق را باز كنيم هميخواه يحاال ما م

ر او بـر كلـه دشـمنان    يمفتول و پرزور او در رزمگاهها، و بحركت امواج برق شمشـ 
ـ ، و بـه طپ ين او در مجالش مشورتيع و دوربيسر يها شهيكت اندامبر، و بحريپ دن ي

ـ دل او در تار و پود محبت پ ، و بـاالخره حركـت تمـام وجـود عمـر در       صامبري
م، امـا از  يك نگـاه گـذرا داشـته باشـ    ي صامبرينه در خدمت پيجوالنگاه آزاد مد

او  يو معنو يدما يد همه حركتهايامبر است بايپ يد فرمانهايكه فاروق در ق ييآنجا
ـ گر باير ديم، و به تعبييمشاهده نما صامبريپ يرا در ضمن اقدامات و فرمانها د از ي

ـ يدر مد صامبريپ ياقدامات و فرمانها م تـا در ضـمن آنهـا فـاروق را     ينه بحث كن
  :ميمان مشاهده كنيو ا ي، مهارت، فداكارينيش بيبشكل مهره درشت قدرت، تفكر، پ

  گرنديكديشه با يگر و هميكديه ابوبكر و عمر برادر خواند
 ينه، اتحـاد و همـاهنگ  يها در مد همه برنامه يربناينشان داده است كه ز صامبريپ

 ين منـزل هجـرت در واد  يآنهـا اسـت، در آخـر    يمسلمانان و حدت و روح برادر
قامـت  ارانش، كه فاروق بـا  ين جمعه را با ينه مانده، نخستيلومتر بمديرانوناء چند ك
ـ  يان است، انجام مين همه آنها نماايبلندش در م  يدهد وحركت زبان و اندامها و حت

ـ يتنظـ  ين نماز دسته جمعيبا ا احركت افكار آنها ر ـ نما يم م د و بمحـض ورود بـه   ي
كه مسلمانان را در آن جمع و هما هنگ ) مسجد( تاس ييس بنايصدد تاسه، درنيمد
ن يسـنگ  يهـا  مل ونقل صخرهن بنا و حيد ايينند كه فاروق در تشيب يد، و همه مينما

ـ شگرف خود ر ا كامالً بكـار انداختـه اسـت و در ا    يرويوار آن نيد يبه پا ن اثنـا  ي
عقد برادر ) مؤاخاة(برد، و طرح  يتر موحدت مسلمانان را چند درجه باالصامبريپ

گر و حمـزه  يكديبرادر خوانده  يمرتض يو عل صامبريكند، پ يرا اعالم م يخواندگ
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برادر خوانـده   1قيگر و عمر فاروق و ابوبكر صديكديبرادر خوانده د بن حارثه يو ز
دو پدر  امبر وير مشاور پيوز 2گر و دويكديشوند ابوبكر و عمر دو برادر  يگر ميكدي

گر در يكـد يز وفات هـم دو مـونس   و بعد ا صامبرين پيامبر و بعداً دو جانشيزن پ
ـ در خـدمت پ  گر ويكـد يات و ممات با يو در حال ح صامبريآرامگاه پ  صامبري
  .هستند

  صادقانه فاروق درباره اذان يايرؤ
ـ پ) و وحـدت مسـلمانان   يكتاپرسـت يگـاه  يپا(مسـجد   يل بنايبعد از تكم  صامبري
نمـاز بصـورت هماهنـگ و     يادا يدهد كه مسلمانان به هنگام نمازها برا يدستور م

هنگام نمازها  الزم است كه مسلمانان را به يا لهيابند، و وسيبه مسجد ب يدسته جمع
ـ كنند كـه، ماننـد پ   يشنهاد ميپ يد و برخيبمسجد دعوت نما ز بـوق  ، ايروان موسـ ي
ـ كنند كـه ماننـد پ   يشنهاد ميپ يكند وبرخ يرا رد مآن صامبرياستفاده كنند و پ روان ي

عمر  كند، و يرا رد نمآن صامبرياز ناقوس، زنگ بزرگ استفاده كنند و پ يسيع
ه كنـد،  ينواختن ناقوس ته يدو چوب مخصوص را برا گريگردد كه روز د يمامور م

ند كه از ناقوس يگو يده است، در خواب باو ميال خوابين خيعمر شب هنگام كه با ا
اذان، اعالم وقـت  ) تا آخر... اهللا اكبر(ن كلمات را ين ايآن، طن يد، و بجاياستفاده نكن

                                           
الصديق و ُعمر بن  َبَني َايب بكرٍ ) ص(آخي النبيَّ (: و عبارت ابن الجوزي 13سيره عمر بن خطاب، ابن الجوزي، ص - 1

اما تحقيقاتي كه از حيث درايت و ) عويم) (معاذ) (عتبان(و روايتهاي ديگري نيز هست كه برادر خوانده فاروق  )اخلطاِب 
و حياة محمد مراجعه  338:، ص1يت بعمل آمد همان قول اول ابن الجوزي را در نظر ما راجح نشان داد به ابن هشام، جروا
 .شود

 .آنها را وزير خود خوانده صو در حديث پيامبر 134، ص7الدبايه و النهايه، ابن كثير، ج - 2
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ـ  صامبريو سحركاه بخصوص پ 1د،ينمازها، قرار ده خـوابش را بـاو   شـتابد تـا    يم
ن بـاره از او سـبقت گرفتـه    يدر ا صامبريخدا به پ يند كه وحيب يعرضه كند اما م
 ياهپوست الغر اندام و تند و لجوج و وفادار، بر بام خانه زن بنين سياست و بالل، ا

ـ از مسجد بلندتر اسـت، پر  مسجد و ي، كه در پهلوينجار ـ گ يده و بـا صـدا  ي را و ي
و ) تا آخر كلمات اذان.... اهللا اكبر اهللا اكبر(زند  ياد ميفرآسمان حجاز  يبر رو ينافذ

ن كلمات شگفت زده و از رموز و اسرار جهـان ارواح و  يدن ايكه از شنيعمر در حال
رسد و خواب خود  يم صامبريصادق غرق در تفكر گشته است بحضور پ ياهايرؤ

خداست  ييپس برا 2مد،الحه لِّّلفَ«: ديفرما يم صامبريد و پينما ياو بازگو م يرا برا
  .»سپاس

  كند يم ينه كار كشاورزيفاروق، بازرگان مكه، در مد
ن يكرده اسـت، و بـاالتر   يزير ياتحاد همه جانبه مسلمانان را پ صامبرينه پيدر مد

گرنـد  يكديز همه مومنان برادر يخوانده است، و بحكم قرآن ن يدرجه اتحاد را برادر
 ي، و نـه بـرادر  يسـت ظـاهر  يشعارن اسالم، نه اتحاد يدر د اما ) ٌةانام املومنون اِخوَ (

تحقـق نـدارد، و    نكـا مچ وجـه ا يبه ه يبدون برابر يو برادر! است خشك يتعارف

                                           
اذان روايتي ديگر نيز اين است كه صحيح مسلم،  در رابطه با مطلب 58، ص1فاروق اعظم، دكتر محمد حسين هيكل، ج - 1
اند كه فاروق در جلسه مشورتي و در حال بيداري، نه در خواب،  نيز آنرا روايت كره 103، ص1و نسايي، ج 2، ص2ج

و مستند احمد،  330، ص1قبول فرموده است و در سيره ابن هشام، ج صگفتن اين كلمات را پيشنهاد كرده است و پيامبر
ابر خواب او دستور اذان به نب صروايت شده است كه نخستين بار عبداهللا بن زيد اين خواب را ديد و پيامبر 43، ص4ج

به تمام اين  233و 232، ص3ام و البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج بالل داد و سپس فاروق گفت منهم عين اين خواب را ديده
 .اقوال تصريح كرده است

 .19، ص2ن هشام، جو اب 416اخبار عمر، ص - 2
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 يكـ ي! بخورد يگريبكارد و د يكيگر را برادر بخوانند اما يكديست دو نفر يممكن ن
باشد زحمتكش و محروم  يكيو ! در عرق غرق شود يگريد و دياسايه بيرسايدر ز
كنـد،   يجاب ميا ين شرط برادريو هم! ز باشديمه چه يبدون زحمت دارا يگريو د
 يبرابـر  يخود را با برادران انصـار  ياران مهاجر در تحمل مشقت و رنج زندگيكه 

 يك بـرا يهر  يم جنگيافت غنايگر و صدور فرمان جهاد و دريد ياكند، و تا ساله
ـ سعد بن رب مان بن عفان ورا انجام دهد، عث يش كاريخو يامرار زندگ ـ ع بخري د و ي

ر كـرد و  يرا دا يفروش 1ر و كرهيفروش مشغول شوند و عبدالرحمن بن عوف دكه پن
كـار نكـرده و عمـوزاده و بـرادر      نجوا يابوبكر و عمر، بازرگانان سابق مكه، و عل

ـ  صامبريخوانده پ و  2پرداختنـد،  يسـخت كشـاورز   ين انصـار بـه كارهـا   يدر زم
ن و يمـ يو از كد  3كردند، يم مين تقسيبا صاحب زم ،طبق قراردادش را يمحصول خو

  .نمودند ين ميساده خود را تام ين زندگيعرق جب
  !قبل از طوفان يهايو آرام: يسال اول هجر

ـ  يرابـر و ب يدت و بـرادر وح ين هماهنگيك چنيجاد يپس از ا صامبريپ ن يدر ب
نـه را  ين شهر مدي، تمام ساكنير شهروك قرارداد ديند با انعقاد ك يم يمسلمانان، سع

ـ ر متحـد نما يكـدگ يرمسـلمان بـا   يمسلمان و غ يها و عربهايهودياعم از  د و طبـق  ي
بـا   آنهـا متحـد كنـد، و    از بيله اطراف شهر را نين قبيچند يرون شهريب يقراردادها

ل يقبا يهود و عقالينسبت به همه مرد و بحث آزاد با دانشمندان  يعطوفت و مهربان
                                           

) مبحث مزارعه و مخابره(و در صحيح بخاري  383، ص2و الفاروق، شبلي نعماني، ج 223حياة محمد، هيكل، ص - 1
 .177، ص4ارشاد ساري شرح صحيح بخاري، ج

 .همان - 2

 .223حياة محمدي، ص - 3
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انـد، كـه دانشـمند     به اسالم رو آورده يادياسالم جلب نموده وعده ز يسومردم را ب
ن يش و تاميترساندن قر ياز آنهاست، و برا يكي زيعبداهللا بن سالم ن 1هود،يمعروف 
ـ  يپرچم اسالم بر بـاال  2ن بار،ياول يت شهر، در ماه هشتم برايشتر امنيهر چه ب ك ي

ـ د و در سـاحل در يآ يباهتزاز در مامبر يپ يحمزه عمو يستون سواره به فرمانده ا ي
ـ  يش، كه ابوجهل در راس آنها است، مـانور نظـام  يصد سوار قريبرابر س  دهـد و  يم

ـ  يگر برايگردد، و بعد از چند ماه دينه بر ميبدون جنگ و برخورد بمد ن بـار،  يدوم
ـ عب( يبفرمانده يپرچم اسالم بر ستون سواره شصت نفر برافراشـته  ) د بـن حـارث  ي

ان ي، كه ابوسفيست نفريحجاز در مقابل ستون سواره دو ياز آبها يدر آب شود، و يم
ـ دهند، و تنها سعد بن وقـاص ت  يم يدر راس آنها است، مانور نظام ـ  يري انـدازد   يم

د ييهـا و تشـ   يجـاد همـاهنگ  يبـا ا  يو باالخره سال اول هجر) در اسالم 3رين تياول(
س ينه، و تاسـ يمختلف شهر مدكردن اقشار و متحد  ياسالم يوحدت و برادر ينمبا

به ظاهر كم سـر   يابد، سالي ين مايپا ين مانور نظاميو چند) مسجد( يستاد فرمانده
ـ و در ! ده و آماده جهش و شـورش نو صدا و خاموش و آرام، اما در باطن توف ك ي

فرمـان جهـاد صـادر     يدن سال دوم هجريو با فرا رس! ر آرامش قبل از طوفانيتعب
كـافران   يجهنم بر رو يها مسلمانان و دروازه يبهشت بر رو يها شود، و دروازه يم

                                           
 .394، ص1ابن هشام، ج - 1

 .234و210، ص3ء، ج، البدايه و النهايه، ابوالفدا234حياة محمد، ص - 2

دهد  به نقل از ابن هشام توضيح مي 59و همين مولف در كتاب ديگري فاروق اعظم، ص 243حياة محمد، هيكل، ص - 3
هاي جنگي و نظامي را در خارج  ماموريت صكه فاروق در سال اول هجري شور وعالقه زيادي را نشان داد كه پيامبر

او را هميشه با خود در شهر  صكرد كه پيامبر و صراحت فاروق ايجاب ميشهر باو بسپارد ولي تدابير انديشمندانه 
  .نگهدارد، براي تفصيل بيشتر مراجعه فرماييد
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از قهر و خروش مسلمانان بر ضد كفر مكـه، و سـپس    يگردد، و چنان طوفان يباز م
شود كه امواج متالطم آن، تا فراز  ي، برپا ميعربستان و سپس كفر جهان كفر حجاز و

ن يعـد و در قلـب همـ   بـه ب  يرود، و از سال دوم هجـر  يش ميبلند جهان پ يها بام
  :كند ين دو مطلب جلب توجه ميطوفانها است كه مشاهده ا

ـ هـا و در حـال محافظـت از پ    ر فـاروق در صـحنه  يحركت شمشـ  -1 و  صامبري
  .او يفرمانها

  ن و واقع نما در جلسات شوراهايزبيت يها شهيحركت اند -2
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  »ها در تمام غزوه صامبر يركاب پ درفصل سوم، فاروق «
  در فاروق در غزوه ب

ه اده اسـت كـه سـپ   يخبـر رسـ   صاهللا  است و به رسول يهشتم رمضان سال دوم هجر
لـه  يقب( 2يعـد  يله بنيل، بجز قبي، از تمام قبايمرد جنگ 1ش، مركب از نهصد و پنجاهيقر

بعـد   صامبر ينه هستند پيبقصد قتل و اسارت مسلمانان و محو اسالم، عازم مد) فاروق
ـ ش بمشورت ياران خويق با ياز تحق  يم خـود را بـر جنـگ بـه را    يند، و تصـم ينشـ  يم

كننـد و   يد مييتأ 3را قاطعانه صامبريپ يزند و رايخ يگذارد، اول ابوبكر و عمر بر م يم
زده يصـدو سـ  ينـد و سـپاه س  ينما يب مياران، جنگ را تصويسپس مقداد و سپس عموم 

پاه مهاجم كفر، از امبر، با سيه انصار، در ركاب پيمسلمانان، هشتاد و سه مهاجر و بق ينفر
ـ كـه پ  4ه تنها دو اسب وهفتاد شتر اسـت يل نقليوسا. شوند ينه خارج ميمد ـ ي  يامبر و عل
 هپسر خوانـد ( 5ك شتر و ابوبكر و عمريك خانه هستند با يكه افراد ) او يخواند برادر(
گر و يبـرادر خوانـدة همـد   ( 6ك شـتر و ابـوبكر عمـر   يك خانه هستند با يكه افراد ) او

ه هم هر چند نفـر  يك شتر و بقيبا ) هر سه(با عبدالرحمن بن عوف  صامبرين پيمشاور

                                           
  و وسيله نقليه سپاه قريش يكصد اسب و هفتصد شتر  133، ص1كامل ابن اثير ، ج - 1
   47، ص1الفاروق، ج - 2
  .135،ص1و ابن اثير، ج 148شناسي، دكتر علي شريعتي، ص  اسالم - 3
   135ص 1ابن اثير، ج - 4
و علي و مرثد هر سه به نوبت بر ) ص(، كه پيامبر260، ص3، در البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج134، ص1ابن اثير، ج -  5

  .  شدند  يك شتر سوار مي
   135، ص1كامل ابن اثير، ج - 6
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در جلو چشمه آب بدر،  1ل راهيمودن شصت ميه، پس از تحمل رنج و پيك شتر و بقيبا 
 يبانيدان جنگ، ساي، مشرف بر ميكوچك هتپ 2يند و بر بااليآ يدر برابر سپاه كفر فرود م

  .ازندس يم3صامبريپ يبرا)  يستاد فرمانده(
  صامبريو گارد محافظ پ ي، در محل ستاد فرماندهفاروق

ـ كنند پ يم ييآرا گر صفيكديآغاز روز هفدهم رمضان است، دو سپاه در برابر   صامبري
ن يمان، و ايعنصر حلم و ا يكيآن (  4است، و ابوبكر  و عمر) يستاد فرمانده(بان يدرسا

ـ عر يرهايبا شمش يفرماندهحراست از ستاد  يبرا) عنصر قهر و خروش اسالم يكي ان ي
ـ  ستادهيباش ا  امبر در حال آمادهيدر كنار پ ـ ش بـا فر ياز سـپاه قـر   ياند، اسود مخزوم اد ي
ـ ز بـه م يد نيبه و وليرساند، و ش يد و حمزه او را به قتل ميآ يدان مي، به ميمبارزطلب دان ي

جـان  ي، هين سه مرد جنگـ ي، كشته شدن ا5شوند يكشته م يند و بدست حمزه و عليآ يم
 يبرد، و آتش خشم سپاه كفر بـه حـد   يمسلمانان را در انتظار صدور فرمان حمله باال م

 يكـ يدهند و بضرب  يش قرار ميخو يهايراندازيكند كه سپاه اسالم را آماج ت يمشتعل م
ـ يغالم آزاد شدة فـاروق شـه   7مهجع 6رهاين تياز ا ـ ( گـردد  يد م ، ) 8د اسـالم ين شـه ياول
بان يكـه بـر آن سـا    يا رها و شهادت مهجع فوراً از تپـه ين تيك ايلپس از ش) ص(امبريپ

                                           
  ) كيلومتر 168(ت فرسخ، در المجمع الوسيط بيست و هش47، ص1الفاروق، شبلي نعماني، ج - 1
   154اسالم شناسي، دكتر علي شريعتي، ص  - 2
   138، ص1ابن اثير ج - 3
  . 967، ص 3، و جرير طبري، ج141، ص1كامل ابن اثير، ج - 4
  . 965، ص3تاريخ جرير طبري، ج - 5
  .154شناسي، دكتر علي شريعتي، ص اسالم - 6
  . 274، ص3البدايه و النهايه، الفداء، ج - 7
  141، ص1ابن اثير، ج - 8
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و با قهم  خشم بطرف   1زه برگرفتهيسنگر يشتابد و مشت يان سربازانش مياند به م ساخته
ن كلمه، يآنگاه با ا! تان زشت باديرو« : كشد ياد ميكند و بر آنها فر يش پرتاب ميسپاه قر
زند و جنـگ بشـدت   ير يدهد، و دو سپاه به هم م يحمله م ، به سپاه اسالم، فرمان!شُدوا 
مان، ستم و عدالت، حق و باطل يكفر و ا! گردد، جنگ نابرابر و جنگ سرنوشت يآغاز م
ـ رها و فريان خـروش شمشـ  يره شده است، در ميخ با دلهره و اضطراب بدان خيو تار اد ي

ـ رورآمغ ي، و حب حب شـتران مسـت، و رجزهـا   يه اسبان تازيها، و ش زهين ز اشـراف  ي
ـ   ديات نويآهنگ آ صاران محمد يش، يقر كننـد كـه از زبـان     يبخش خدا را گـوش م
گردد، و خـدا را بـا خـود و در كنـار خـود احسـاس        يانداز م نيامبر خدا، در فضا طنيپ
ـ ها را بزن ن كلهيا! شيبه پ«: دهد يامبرش به آنها فرمان ميكنند كه با زبان پ يم د و تمـام  ي

بـر دشـمنان اسـالم حملـه      يو با چنان شـدت و صـالبت  » ... 2ديا را بزنسر انگشتان آنه
ه و يبه، و اميابوجهل و عتْبه و ش 3، دهها كله كفر، و از جمله كلهيكنند كه در مدت كم يم
، و مانند آتش در قلـب خـس و خاشـاك كفـر     4غلطانند يزنند و در خون م يره را ميغ
ـ ت شدت جنگ، ايزنند ، تا در نها يا مرسند گردنش ر يو به هر كس م روند يش ميپ ن ي

  :گردد ين انداز ميدان ظنيم يدر فضا صامبرياز زبان پ يفرمان نظام
هاشم را، بخاطر سابقه خدمت به مسلمانان، و خصوصاً عبـاس   يد بنيمواظب باش« 

را،  يد ابوالبخترين موظب باشيد، و همچنيمان عقبه، نكشيرا، بخاطر خدمت باسالم در پ

                                           
  969، ص3و طبري، ج 154اسالم شناسي، دكتر شريعتي، ص - 1

z  y  }  |  {  ~  _  `  i       h  g  f  e  d   cb  a  } مفهوم بخشي از آية  - 2

  q  p  o  n  m  l   k  jz 12: األنفال  
  . 287، ص3البدايه و النهايه، ج - 3
  . 285، ص3و االبدايه و النهايه، ج 47، ص1الفاروق، شبلي نعماني، ج - 4
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ـ پ. »1ديم ارتباط با مسلمانان نكشـ يمان تحريمسلمانان در نقص په دمت ببخاطر خ امبر ي
ـ ن اخطـار او لب يت شدت جنگ بـا يارانش در نهايند يب ينكه مياز ا ص ـ ي نـد  يگو يك م

   يك بحران روانيفه در يشنود كه ابوحذَ يم يشود اما وقت يخوشنود م
« : ديگو يم گفته يامبرحرفيپ كند كه در مقابل فرمان يدبه قتل ميرا تهد  يفاروق كس

نم يم؟ بخدا اگر او را ببيم ، اما عباس را رها كنيما پدران و پسران و برادران خود را بكش
ـ   يتا حد» برم يكشم، و در گوشش فرو م يش مير بر رويشمش شـود، و بـه    يناراحـت م

ـ فرما يستاده است ميفاروق كه در كنارش ا ـ    يا« :دي ن بـار اسـت كـه    يابـو حفـص، اول
ـ  يكه ابو حذ يشنو ي، م 2خواند ينه مين كيفاروق را با صامبريپ ـ گو يفـه م  يد بـر رو ي

ـ امبر خـدا، اجـازه ده  يپ يا« : ديگوي؟ فاروق در جواب م»كشم ير ميعباس شمش د تـا  ي
ـ ت نكـرده اسـت، پ  يبزنم كه فرمان ترا رعا 3ريگردن او را با شمش بـه فـاروق    صامبر ي
گفت كفاره آن سخن نابجـا تنهـا    يشه مينادم و همفه از گفتار خود ياجازه نداد، و ابوحذ

مامـه بشـهادت   يد شوم و سرانجام در جنگ ين است كه در جنگ با دشمنان اسالم شهيا
  .ديرس

  رساند يخود را در بدر به قتل م ييفاروق دا
دور  يند كـه خطـر از سـتاد فرمانـده    يب يدان جنگ، فاروق ميشرفت مسلمانان در ميبا پ

كفر بـه قلـب سـپاه     يها زدن كله يامبر اجازه گرفته و برايهت از پن جيشده است و بهم
ن اعجوبه زورمند و مخـوف، گـردن   يكه ا يكسان  ت انبوهيكند و در جمع يش حمله ميقر

                                           
  . 134، ص1و كامل ابن كثير، ج 969، ص3و تاريخ طبري ج 28، ص2ابن هشام، ج - 1
   969، ص3و تاريخ طبري، ج 160اسالم شناسي، دكتر علي شريعتي، ص - 2
  .160و اسالم شناسي، علي شريعتي، ص 969، ص3و تاريخ طبري ج 36، ص 2ابن هشام، ج - 3
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فاروق اسـت كـه بـدون تأمـل      ييخالو و دا) بن هشام يعاص(هم  يكي، 1زند يآنها را م
ـ مان فاروق به خدا و پير ايزند ز يگردن او را هم م امبرش، بـر فـراز همـه عواطـف و     ي

ده است، كه يگرد يمانيك خانواده اياحساسات او قرار دارد، و بعد از قبول اسالم، عضو 
 ييدا) هشام بن يعاص(برادران او هستند، اما  ي، و سلمان فارسيب رومي، صهيبالل حبش

  .را بزندد بدون تأمل گردنش ياست كه با ي، بر اثر كفر، دشمنياست و حت يا گانهياو ب
ـ گـر آ يبـار د ) يفرمانده ستاد(بان يدر كنار سا صامبريپ ـ نو يهـا  هي بخـش   دي

ان يجـان سـپاه  يدن آنهـا ه يكند، كه با شـن  يش تالوت ميز خويانگ دل يرا با نوا يروزيپ
و پـا در   ين گداخته صفوف سپاه كفر توخـال يآهن يها رسد، و مانند وزنه ياسالم باوج م
 رسـ   اند، صحنه را پشت ر نشدهياند و اس مانده يسپاه آنچه باقپاشد، و از  يهوا را از هم م

ـ يكنند، و جنگ پا يتوانند فرار م يگذاشته و تا هر جا كه م ـ ابـد، و م ي يان م دان جنـگ  ي
 يآنچه باق مغرور، ين همه انسانهايماند و در محل حركت و جوش و خروش ا يم يخال

  :  مانده است عبارتند از
ل يو وسـا  يامظـ زات نيو خواروبار و تجه يجنگ يها اسلحه يشماريتعداد ب -1

سـاز بـا    و سرنوشـت  يدر جنگ طوالن يروزيپ ي، از اسبان و شتران، كه براحمل و نقل
  . بودند  خود آورده

ن آنهـا  يز در بيجان از سران كفر مكه، كه ابوجهل فرمانده سپاه نيب2هفتاد الشه -2
  .است

                                           
  . 48شبلي، ص  و الفاروق، 23حياة عمر، شبلي ، ص.  36، ص2هشام، جابن  - 1
ابولهب تقريباً يك «: ، نوشته 132، ص2، در الكامل ابن اثير ، ج47، ص1،  شبلي نعماني، ج136، ص2ابن اثير، ج - 2

الكت ه م و تأسف بههفته بعد از انتشار خبر پيروزي سپاه اسالم و كشته شدن و اسارت جمعي از سپاه قريش بر اثر شدت غ
  . 300ص 3و البدايه و النهايهج» رسيد
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ـ امبر و ابوالعاص دامـاد پ يپ ي، كه عباس عموياسران جنگ 1هفتاد نفر -3 امبر و ي
  .2ان آنها بودندينب، در ميشوهر ز

راه خدا در بدر، كـه هشـت نفـر از انصـار، و      3ديت جنازه چهارده شهيبا نها -4
مهجع غـالم   وداماد عمر و شوهر حفصه سالم، ) 5سيخُن(و  4ن بودنديشش نفر از مهاجر
  . ودندن بيمهاجر ين شهدايان ايآزاده شده عمر در م

كرد، عبارت  يگر جلب توجه ميز ديش از هر چين صحنه بياما آنچه در مشاهده ا
زمانه نقش بست  يشاني، كه بر پييبر ماده گرا ييبود از غلبه حق بر باطل و غلبه خداگرا

  . ماند  يشه باقيهم يو برا
ن يبدر را بخاك سـپرد، و نخسـت   يشهدا يبا احترامات و مراسم خاص صامبريپ

ع نمود، سپس يدر محل بدر، تود  خدا، ياسالم را در نزول به بهشت و رضا يشهداقافله 
ندازنـد و بـه انـدازه    يكه كنده بودنـد ب  ييجان سران كفار را در گودالهايدستور داد الشه ب

ـ زند تا اگر توانسته انـد در حـال ح  يهم خاك  بر سر آنها بر يكاف ات بـا روح ومـتعفن   ي

                                           
ابولهب تقريباً يك «: ، نوشته 132، ص2، در الكامل ابن اثير ، ج47، ص1،  شبلي نعماني، ج136، ص2ابن اثير، ج - 1

بهالكت  هفته بعد از انتشار خبر پيروزي سپاه اسالم و كشته شدن و اسارت جمعي از سپاه قريش بر اثر شدت غم و تأسف
  . 300ص 3و البدايه و النهايهج» رسيد

  همان - 2
گان قريش و تعداد شهداي مهاجر و انصار را همانطوريكه در اين كتاب  شده بنقل از صحيح بخاري تعداد اسرا و كشته -4
  . باشد نوشته است مي
  . 47، ص1الفاروق، شبلي نعماني، ج  -5
كثر تواريخ در جنگ بدر شركت داشته ولي در اين جنگ شهيد نشده است ، خنيس داماد فاروق طبق ا401اخبار عمر،  -6

  .و بعد از برگشتن به مدينه وفات يافته است 
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ش مردم را يمتعفن خو يها و در حال ممات نتوانند با الشهت كنند يش انسانها را اذيخو
  .1نديت نماياذ

اران خود سپرده و همـراه  يبا  يت خوشرفتاريه نهايران را با توصياس صامبر يپ
 يم جنگـ يغنـا  يا تپه ي، بر باالت و در عرض راهش گرفينه را پيروزمندانه راه مديآنها پ

 ينـه، در مـورد اسـرا   يد، و بعد از ورود به مدم نمويش تقسياران خوين يرا عادالنه در ب
امده بود، و آزاد كردن آنها يفرود ن يران وحيشه فرو رفت، درباره رفتار با اسيبدر در اند
ند، يايشتر به جنگ مسلمانان بينه بيگر و با كيركاران آنها بار ديد كه شمشيگرد يموجب م

داد كـه نـه آن درجـه     يح ميترجن رو ياز ا 2شد يشتر ميز سبب عداوت بيو كشتن آنها ن
ـ ن دو حالت، همـه آنهـا را در فد  ين ايدر ب يزين درجه شدت و بلكه چي، و نه اينرم ه ي

ـ يده است، اينازل نگرد ين مورد وحيد اما چون در ايمناسب آزاد نما ن ين مطلب را در ب
  .مشورت مي نمايدق يابوبكر صد با گذارد و قبل از همه، يش به مشورت مياران خوي
  ران بدر ينظر فاروق درباره اس 

ـ ران نظر بدهند، ابوبكر، ايخواهد كه در مور اس يعمر فاروق م ن عنصـر خـالص   ي
شان مسلمانان يره و خوينها قوم و عشيا! امبر خدايپ يا«  :كند  يحلم و حكمت، عرض م

ر شـرفت اسـالم د  يپ يه براين فديد تا اييه آنها را آزاد نمايهستند بهتر است در مقابل فد
ـ باشـد، و ا  يك پشتوانه ماليجنگ  ت آنهـا بـه راه   يآنهـا موجـب هـدا    يبـرا  ين آزادي

ـ و امـا فـاروق، ا  »  3اسالم گردند يروياز ن ينده بخشيشود و در آ يخداپرست ن عنصـر  ي

                                           
  ،  136، ص2و ابن اثير، ج.  37، ص2ابن هشام، ج - 1
  . 271حياة محمد، هيكل، ص - 2
  .28الجوزي، ص سيره عمر بن خطاب، ابن - 3
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ـ ابوبكر را در رابطه بـا رعا  يمن را«: كند يسراپا قهر و خروش، عرض م ـ ت قومي ت و ي
ك از ما از آنكـه را كـه نسـبت بـاو     يعتقدم كه هر پسندم و بلكه م يابداً نم يشاونديخو

نسبت  يچگونه نرمشي، كه در دل ما ه1شتر دارد، بقتل برساند تا خدا شاهد باشديقرابت ب
به جناح عنصـر   يبعمل آمد، برخ يه اصحاب نظرخواهيو از بق» ن وجود ندارديبه مشرك

ـ ت بـه جنـاح عنصـر حلـم و حكمـت متما     يو اكثر) فاروق(قهر و خروش  ـ ل گردي د و ي
، بر اساس 2ت كرديه از هر دو جناح اظهار رضايبعد از آنكه با خواندن چند آ صامبريپ

ه آزاد نمود، و فاروق كه در جهت اطاعت از حكم يران را در مقابل فديت، اسياكثر يآرا
نظر كرده بـود اسـتثنائاً از    ش صرفيز خويآم خشونت يرأران از يامبر درباره عموم اسيپ
تـا   را بكنـد، ) ل بن عمـرو يسه(ن يشيپ ياو اجازه دهد كه دندانهاه ضا كرد كه بامبر تقايپ

ـ ماننـد سـابق، بـر عل    ن به بعـد نتوانـد،  يهنرمند كفر از ا  اين سخنور ـ ه پي داد  صامبري
ـ   «  :و فرمـود  3ن اجازه را نداديامبر باو ايبدهد، اما پ يسخنران  يبـرا  يمثْلـه كـردن، حت

ن شخص ينده تو هميد در آين، شايدارد و اضافه بر ا يميامبر خدا هم، عاقبت بس وخيپ
، و بعـد از آزاد  4يد كه او را دوست داشـته باشـ  ينيبب يتيدر موقع ين هنر سخنوريرا با ا

ـ ران بـر پ يخدا درباره فتـار بـا اسـ    يها هيه، آيران در مقابل فديشدن اس نـازل   صامبري

                                           
، البدايه و النهايه، 25، و حياة عمر، شبلي، ص49، ص1، و الفاروق، ج274و عبقريه عمر، ص 28ابن الجوزي، ص - 1
  279،ص3ج
   272و حياة محمد، ص 25و حياة عمر، شبلي، ص474عبقريه عمر ، عقاد، ص - 2
  . 147، ص1، كامل ابن اثير، ج47، ص2ابن هشام، ج - 3
پس از هشت  صهاي پيامبر بيني پيش ،2و ابن هشام، ج 982، ص3ج و تاريخ طبري، 147، ص1كامل ابن اثير، ج - 4

  ) .279، ص5ج البدايه و النهايه،( سال تحقق پيدا كرد و سخنرانيهاي سهيل سبب خوابانيدن آشوب در مكه گرديد 
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د و پاسخ يها را گوش كن هيآ! كردند؟ دييها كدام جناح را تأ هين آيكه ا يدان يد، اما ميگرد
   :ديابين سوال مهم را در يا

 {  ¼   »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®           ¬  «
  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½z  سـت  يروا ن يامبريچ پيه يبرا« : يعني 67: األنفـال

ـ ز يكه خونهايه آزاد كند، مگر زمانيرا در مقابل فد يجنگ يكه اسرا ـ  ر يادي ن يا بـر زم
ـ   يد و خدا آخرت را برايخواه يا را ميزد، شما متاع دنيبر خواهـد، و خـدا در    يشـما م
  .را بخواهد انجام خواهد داد يحكمت هر كار ياست و از رو ييت تواناينها

ـ ران بـدر ماننـد جر  يفاروق درباره اسـ  يه نشان داد، كه راين آي، ايآر ان، اذان، ي
ـ دكـه در نظـر پ  ين امر موجب گردي، و ا1خاص او بوده است يمولود الهامها و  صامبري

ژه يفاروق با درك و فراست و ين حواليشتر شود، و در هميب يمسلمانان قدر و ارزش و
  كند مي شتر به خود جلبيتوجه مسلمانان را بشود كه  يموفق م يا خود به كشف توطئه

  
  كند  ين توطئه را كشف  ميفراست فاروق خطرناكتر

 ير روزيبدر است، و عم 2رانياز اس يكي) ريعم(پسر) وهب(رار است كه ن قيه از ايو قض
 ينكه بـرا يال اينند بخيب يكه او را م يشود، و كسان ينه بر در مسجد ظاهر ميناگاه در مد

ـ   يتفاوت از كنار او رد م يآزاد كردن پسرش آمده است ب او را  3فـاروق  يشوند، امـا وقت
ـ و دلهـره او    هرهچو رنگ  يز نفس تنگباو كرده و ا يقيند نگاه عميب يم را  يك داسـتان ي

                                           
  .411اخبار عمر، ص. 116، ص7و صحيح مسلم، ج 17الجوزي، ص و ابن 61فاروق اعظم، هيكل، ص - 1
  . 2و ابن هشام، ج 990، ص3و طبري، ج 483عبقريات عقاد، ص - 2
  .2و ابن هشام، ج 990، ص3و طبري، ج 483عبقريات عقاد، ص - 3
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رش را در يرش را گرفتـه و بنـد شمشـ   ياو حمله كـرده و شمشـ  ه درنگ ب خواند، و با يم
ـ آورد، و پ يامبر مير را به خدمت پين وضع عميزد، و بهميآو يگردن او م از او  صامبر ي

ـ  يلير خيآود، عم يبعمل م ييبازجو پاسـخ دهـد كـه     يركنـد سـئوالها را طـو    يتالش م
بسـت   ر را چند مرتبه در بـن يق است كه عميدق يبحد يياسرارش فاش نشود، اما بازجو

ـ يو در اعتـراف خـو   1ت اعتراف كنديشود به واقع يدهد و تاچار م يقرار م ـ گو يش م : دي
و صـفوان، از پولـداران    ختيه را برانگيام  بن  شدگان بدر احساسات من و صفوان كشته«

ام، به  مرفه خانواده ين زندگيم و تأميها يتمام بده يكرد، كه در مقابل ادا مكه، مرا اجير
ام ترا به قتـل   آب داده 2ر كه او را به زهرين شمشيام، و به اينجا بيبهانه آزادكردن پسرم با

كـرد بـه هـدف خـود      ير نمـ يبرسانم و از جان خود صرفنظر كنم، و اگر عمر مرا دسـتگ 
مـان  يتـو از جانـب خـدا ا    يامبريام و به پ مان آوردهيه تو ان حاال بيدم، و از هميرس يم

  ».ت كردياسالم هداه كنم كه مرا ب يدارم، و خدا را شكر م
از قـرآن و   يم بخشـ ير خشنود شد و پس از تعلياز مسلمان شدن عم صامبريپ

اش به مكه ارجاع فرمـود و   ن اسالم او را همراه پسر آزاد شدهيل ديآگاه كردن او از مسا
  . نمود  3تين اسالم هدايان خود را به دياز دوستان وآشنا يمكه جمع در

دهد  يت خود قرار ميشتر فاروق را مورد عنايب صامبر يگذرد پ يهر چه زمان م
كند، كه گله از دوستان  يش احساس ميامبر را نسبت به حويت پيو فاروق تا آن حد عنا

ـ   خـود را د  يآورد و مشكالت خانوادگ يش ميخود را پ كنـد و    ير حضـور او مطـرح م
                                           

ِه و « : وعين عبارت عقاد در اين مورد اين است  483عبقره عمر، عقاد، ص -1 نكاِر َفباَح بِِرسِّ  »....حّتي ضاَقت به منافُِذ اْالِ
  .باين توطئه پي برده است از راه وحي  صنقل كرده است كه پيامبر  990، ص3و تاريخ طبري، ج

  . 57، ص2ابن هشام، ج - 2
  . 991، ص3تاريخ طبري،ج - 3
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ـ  1دخترم حفصه، هفت ماه است«: كند  يامبر عرض ميبه پ يروز ش وفـات  يشوهرش خُنَ
  شنهاد كردم كه با او ازدواج كند، يوه مانده است، به ابوبكر پيكرده و ب

  با حفصه دختر فاروق صامبريازدواج پ
ـ شنهاد را كـردم، همسـرش رق  ين پيسكوت كرد و به عثمان هم هم يو ه دختـر  ي

كـنم و پـس از چنـد روز    د فكر ين باره بايدر ا« :امبر وفات كرده بود، در جواب گفتيپ
ـ پ» 2م ازدواج نـدارم يفعالً تصـم : د و گفتيتوقف مرا د او  ييدر جهـت دلجـو   صامبري

كند كه از عثمان بهتر، و عثمـان بهتـر، و    يازدواج م يد، حفصه با كسينگران نباش: فرمود
 صامبر يد كه پيينپا يري، و د 3كند كه از حفصه بهتر است يواج مازد يعثمان هم با كس

امبر ازدواج يكلثوم دختر پ كرد و با ازدواج نمود، و عثمان هم با ام يحفصه را خواستگار
را نسبت بـه   صامبريت پيت عنايبا حفصه نهاص امبريازدواج پاو كرد، عمر فاروق با 
امبر خدا داماد او شده يش كه پيخو  يبرارا  يت سرافراريكند، و نها يخوبش احساس م

را داماد خود كـرده   يقبل عل يهمچنانكه چند سال قبل دادماد ابوبكر شده و مدت! است 
در  يبخشـ  الهام 4يوندهاين عثمان را دو مرتبه داماد خود كرده است چه پياست و همچن

  . شوند  ين ميراشد ينده خلفايكه در آ ين كسانيامبر و در بين پيب

                                           
  . 285حياة محمد، هيكل، ص  - 1
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  اروق در جنگ احد ف
شكست بـدر، بـا سـپاه     يش در جهت تالفي، قريدر هفتم شوال سال سوم هجر

در راه  1)هـزار شـتر   ست اسب، سـه يدار، دو ، هفتصدنفر زرهيهزار مرد جنگ سه( يمجهز
هفتصـد نفـر از   (در راس سـپاه خـود    صامبرياند، و پ دهينه به كوه احد رسيحمله به مد

 يدفع تهـاجم آنهـا راهـ    يبرا)  2پنجاه نفر كماندار و دو اسب دار، مسلمانان، صد نفر زره
ـ عبداهللا بن حب(تمام  كمانداران را تت فرمان  صامبريپ. ده استيمنطقه گرد بـر لـب   ) ري

ـ يگمارد، و به آنها دستور اك يشود، م يم يدان جنگ منتهيكه بم يدار بيدره ش دهـد   يد م
ـ م يروز شويدره بما حمله نكند، و ما پن يد دشمن از پشت و از لب هميكه مواظب باش ا ي
  . 3ديخود تكان نخور يم ابداً از جايشكست بخور

از اسبها سوارست همراه سپاه از دره  يكيده و بر يكه زره پوشيدر حال صامبريپ
تن بناگـاه،   به تن يو جنگها ييآرا با سپاه كفر و صف ييارويشود، و پس از رو ير ميسراز

 يها آوران اسالم، مانند داس ساقه رها در دست جنگيد، و شمشزنير يدو سپاه در هم م
ـ  يگر از پايبعد از د يكيكند و پرچمداران كفر  يز و درشت را درو مير نـد تـا   يآ يدر م

در دل  ين پرچم شوم را بردارد، و رعـب و هراسـ  يكند ا يجرأت نم يگر كسيآنجا كه د
د را    يها و كوهها باال م كنند و از تپه يآنها بوجود آمده كه عموماً فرار م رونـد، و دره اُحـ

م يكـردن غنـا   ان اسالم سـرگرم جمـع  ي، و سپاه4گذارند يم يار برجايم بسيبا كشته و غنا
ـ  ين حـال يان را در چنيسپاه يز وقتيدره ن يهستند و كمانداران باال ننـد از دسـتور   يب يم

                                           
  . 175و  173اسالم شناسي، ص - 1
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  . 25، ص4و البدايه و النهايه، ج 102، ص3و تاريخ طبري، ج 171و170ص1ابن اثير، ج - 3
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 يآور جمـع  يبـرا  ه عمومـاً يكرده و بجز فرمانده و چند نفر، بق يچيش سرپيفرمانده خو
سـت سـوار   يفرمانـده دو   د،ين هنگام خالد بن ولي، در ا1ر شدانديم به دامن دره سرازيغنا

و از پشت خود را بمقـر    زده، يدور ياز كوهها يكيمت شمرده و به يمكه فرصت را غن
دره و از   يش خود بداشته و از بـاال يرا از پ ن چند كمانداريده است و ايكمانداران رسان

ها به سپاه غافـل شـده مسـلمانان حملـه كـرده، و غـرّش او       ياد و رجزخوانيت با فرپش
، و 2گر به صحنه آورده استيش را بار ديو پراكنده قر يان شكست خورده و فراريسپاه
ر مسـلمانان حملـه   يزه عموماً به سپاه پراكنده و غافلگير و نير و تينكه با شمشين ايدر ع

ـ    كنند و هفتاد نفر از سپاه يم ـ رسـانند،   يرا بدرجـه شـهادت م ، بـا  يك بانـد خطرنـاك  ي
ـ عر يرهايبا شمش 3وقاص يو عتبه بن اب)  بن شهابعبداهللا(و ) مئهابن ق(شركت ان، بـه  ي

ـ باكانه و در نها يب صامبرينكه پيهجوم بردند و با ا صامبريشخص پ ت شـجاعت از  ي
كرده است، و  يرا زخمعتبه دندان او را شكسته و لب او  يانداز كند، سنگ يخود دفاع م
ر رخسار او را مجروح كرده و يكند و ابن قَمئه با شمش يم ياو را زخم يشانيابن شهاب پ

ـ و نها يبـاك  يكه از مشاهده ب يو در حال 4چند حلقه زر در آن زخم فروو برده است ت ي

                                           
  همان - 1
  همان - 2
، بنابر تحقيقات تمام مورخين و از 1030، ص3و طبري ،ج 174،ص 1و كامل ابن اثير ج104، ص 2ابن هشام، ج - 3

جمله همين منابع، فاروق در جنگ احد جز همين لحظه هيچ توقفي نداشته است و توقف اين لحظه نيز نوعي اغما و بيحسي 
به . و بعلت حساسيت او نسبت  به خبر وفات پيامبر بوده است، همچنانكه بار ديگر  خبر رحلت پيامبر او را بيحس مي كند
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 شـوند،  يوار پراكنده م وانهياند، د شده يامبر دچار دلهره و هراس و جنون روانيشجاعت پ
  !!1محمد را كشتم: كشد ياد ميو ابن قمئه فر

ـ  ! ك لحظه عقربه زمان را متوقفيكه  يخبر حس و حركـت  يو فـاروق را ب
  كند يم
 يمـ يمـرگ دا ! ت تا ابـد يبه چاه افتادن بشر! ين خبر، خاموش شدن چراغ هستين ايطن

ـ   يانگ هول يبه حد!! جان همه جهان وجود يو فنا! ها قتيتمام حق ن آن يز اسـت كـه طن
ـ و عمـر و غ  عقربه ساعت زمان را متوقف، و ضربان قلب امثـال ابـوبكر   يا لحظه ره را ي

ـ گـر بانـك و فر  يفرو برده است، و لحظه د يحس يخاموشو آنها را به حالت اغما و ب اد ي
د تا ي،بكش 2ديامبر را ادامه دهيد، راه پيدست بكار شو! د؟يا ستادهيچرا ا«): انس بن نضر(

كنند و آنهـا   يآورد ،و جان بر كفها به سپاه مهاجم حمله م يش مآنها را بهو»ديكشته شو
ـ  يبمسلمانان مژده قطع )3كعب بن مالك(گر كه يند،تا لحظات دينما يرا درو م دهـد   يم

درخشند،و  يزره م ير حلقه هايند كه زيب يامبر را ميامبر زنده است و او چشمان پيكه پ
ـ گـر بـه خـدمت پ   يصمه و گروه د ر و حارث بنيطلحه و زب 4عمر و ابوبكر و يعل امبر ي
افتـد و جلـو    يكوه راه م ياران خود بسويبا  يباك يت بيامبر در نهايپ شتابند، يم ص
  فتند،يحفر كرده است كه مسلمانان در آن ب ياز دشمنان گودال يكيآنها  
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  رانه خالديپاتك فاروق در برابر حمله غافلگ
بلند  را ده و دستش را گرفته و طلحه اويوجلو د يمرتض يافتد،عل يدر آن م صامبر يپ
ان اسالم ياز سپاه ين هنگام فاروق در راس جمعيدر ا رد،يگ ين قرار ميكند تا بر زم يم

 يزده و از بـاال  يژه، بـه كـوه دور  يك ويك تاكتيد در يدر جهت دفع هجوم خالد بن ول
م و خـروار هـا   يعظ ي، و بصورت صخره ها1كند يدره و از پشت، به سپاه خالد حمله م

زند وآنهـا را  ير يسپاه كفر فرو م يگر دسته هايآهن گداخته بر سر و كله سپاه خالد و د
ـ و با ا آورند، ياز هجوم بحالت دفاع و سپس بحالت فرار در م ن حـال سـپاه زبـون و    ي

ك يش يخو يوسط جنگ را برا ياتفاق يروزين چند لحظه پيكه اييكفر،از آنجا يترسو
ـ يج ايداند،از نتايار مهم ميامر بس نـك  يبالـد و ا  ين جنگ در غرور غرق  شده و بخود م

كه فرمان مراجعه به مكه را به سپاه خود داده  يا در لحظه) 2انيابوسف(شيفرمانده سپاه قر
، 3َاْنَعْمـَت َفعـالِ « : ديگو يش ميستد، و مغرورانه خطاب به خويا يم ياست بر نقطه بلند

لْ  ) (هبل بن بـزرگ (ال، و خطاب به ش به بايد، به پيشه خوش باشيهم بــ ي 4)اُعـلُ ه  يعن
  به فاروق ) ص(امبر يپ! د هبليشه سرافراز باشيهم

                                           
  .184:و اسالم شناسي،دكتر شريعتي،ص 110:،ص2و ابن هشام،ج 1033:،ص3طبري،ج-  1
، 184كتر شريعتي، صو اسالم شناسي،د 1035و1032،ص3وطبري،ج116،ص2وابن هشام،ج178،ص1ابن اثير،ج - 2

، البدايه، 184شناسي، دكتر علي شريعتي، ص ، در اين لحظه فاروق سخنگوي اسالم است ودر مقابل اسالم 5، ص4البدايه، ج
، در اين لحظه فاروق سخنگوي اسالم است در مقابل سپاه كفر قريش و پس از ده سال ديگر فاروق سخنگوي 5، ص 4ج

انداز هست واينهم  هاي آسيا و افريقا طنين او در قاره) اهللاُ اعل و اَجلّ(جهاني، و فرياد  اسالم است در برابر سپاههاي كفر
  صيعني معجزه پيامبر
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  ش  ياسالم در مقابل سپاه قر يفاروق سخنگو
فرازتـر   يزيو اَجلّ، خدا از هر كس و هر چ ياهللاُ اعل« : در جوابش بگو 1دهد يدستور م

ان كـه  يابوسف. »شما به جهنم رفتند يها كشته ما به بهشت و يها تر است كشته و با شكوه
ـ گو ياو مه وحشت افتاده است خطاب به آور فاروق ب اد دورگه و خوفيدن فرياز شن  :دي

ـ گو يفاروق در جوابش م» ا محمد كشته شده است؟يترا بخدا آ! عمر يا« د بخـدا نـه،   ي
راسـتگوتر  ) بن قَمئَـه ا(تو از «: ديگو يان ميفشنود، ابوس ياكنون حرف شما را م  امبر هميپ

  . 2گفت من او را كشتم يكه م يهست
ـ مسلمانان در جنگها، و انتشار اسالم در م يروزيپ ـ ان قباي حسـادت   يل، بحـد ي

را آغاز  ييماجراجو) نهياتحاد مد(مان يزد، كه به برخالف پيانگ يتوز را بر م نهيان كيهودي
نه يامبر از مديمان كرده، و بفرمان پيپس از جنگ بدر، آشكارا نقض پ) نُقاعيبنوقَ(كنند  يم

ـ مان وفادارند، اما در پشت پرده همـواره عل ين پيظاهراً با) ريبنوالْنَض(اند و  اخراج شده ه ي
 ين مـال يسـنگ  يك بـده يپرداخت  ينه در اثناينك شهر مدينند، و ايچ ياسالم توطئه م

وجـوه   يآور رگرم جمعس) ه آنها را بخطا كشته استيكه عمرو بن اُم يدو نفر يبها خون(
ش يملزم بـه پرداخـت سـهم خـو    ) نهياتحاد مد(مان يطبق پ) ريبنونض(است، و  يپرداخت
  ،3هستند
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  شود يواقع م ي كه به اومورد سوء قصد در صامبريفاروق همراه پ
اران خــود، بــه يــاز  يافــت آن، شخصــاً و همــراه جمعــيدر يبــرا صامبريــپ 

 يت اصـحاب را بـا اتـاق   يان جمعيهوديبرد،  يف ميآنها در خارج شهر تشر يساختمانها
كه به يو در حال!  گريبه اتاق د يو عل 1امبر را همراه ابوبكر و عمريكنند و پ يم ييراهنما
ـ   ياه ن بياطيوجوه، مانند چشم ش يآور و جمع ييرايبهانه پذ شـتابند   ين سـو و آن سـو م

، يمـ يدن صخره عظيغلطانبام برود و با  يكنند كه به باال يرا مأمور م) جحاش 2عمر بن(
ـ ن اسالم را خاموش كنند و سپس اي، چراغ دصامبرياند، بر سر پ كه قبالً آماده كرده ن ي
ن بردارند، امـا  يزم ياز رو يم را بكلن اسالياسالم بقتل برسانند و د يسه ستون مهم بنا
ـ پ صله محمـد ين خداست، و ابالغ آن بوسين ديچون اسالم آخر امبر خـدا، از حكـم   ي

ده و دارد آنـرا  يابن جِحاش به صخره رس(كه  يا گذشته است در همان لحظه يازل يقضا
افته ي يان، بر ماجرا آگاهيهوديبا مشاهده حركات مرموز  يوح 3امبر از راهيپ  غلطاند، يم

خود برخاسته، و ابوبكر و عمر  يرون او را صدا بزنند با عجله از جايكه از بيو مانند كس
ـ گـر ن ياران ديشوند، و  ينه ميمد يبه دنبالش راه يو عل ، كـه از  يز بعـد از مـدت كمـ   ي

ـ گردنـد، و پ  ينه بر مياند بمد خبردار شده صامبريمراجعت پ بـه آنهـا اعـالن     صامبري
ب ساختمانها و قطع درختـان خرمـا   يست روز محاصره و تخريدهد، و بعد از ب يجنگ م
ك شـتر بـا خـود    يفر از آنها كه هر سه ن« : ن قرارينداشتند، و طبق ا يا م چارهيجز تسل

نـه  ياز شـهر مد ) بن اَخطَب ييح( ييشوايبه پ» خواهند بر آن بار كنند يببرند و هر چه م

                                           
  . 195ص 3و ابن اثيرج 1054ص 3طبري ج - 1
  . 143، ص2شام، جو ابن ه 195، ص3ج ابن اثير، - 2
  .1055ص 3و طبري ج 195، ص3و ابن اثير، ج143، ص2ابن هشام، ج - 3
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ـ بر اقامت گزيدر خ ياخراج شدند و برخ ـ ده و بقي شـام رفتنـد، و عـالوه بـر      يه بسـو ي
 ير بـرا يصد و چهـل شمشـ  ي، از جمله پنجاه زره و سيم فراوانيها غنا نيساختمانها و زم

ت پر يدو شخص يبا همكار) بن اخطب ييح(د كه يينپا يرياند اما د سلمانان بجا گذاشتهم
ن يچنـد  يدر صدد انتقام از مسلمانان برآمـده و طـ   2)كنانه(و  1)سالم( يهوديگر ينفوذ د

ن يبر ضـد اسـالم و مسـلم   ) احزاب(را  آن، اقشار مختلف كفر يمسافرت به مكه و حوال
 يان، بسـو يف، ابوسـ يار مجهز را بـه فرمانـده  يبس يهزار نفر ك سپاه دهي، و 3شورانند يم
شـنهاد سـلمان   ين سپاه، به پيپس از اطالع از حركت ا صامبريپ  دارند، يل مينه گسيمد

   4كنند ياقدام م يآنان، بحفر خندق طوالن يش در مقابل تهاجم ناگهانياران خويبا  يفارس
  فاروق در جنگ احزاب يها نقشه

 ياران سلحشور و با سابقه را در راس جمعياز  ياس آن برخو در چند نقطه حس
ـ شـود و پ  يريتا از عبور كفار از خندق جلوگ گمارد يم ـ از ا يامبر محافظـت بخشـ  ي ن ي

به نام عمر در آن قسمت بنـا   ي، كه بعدها مسجد5است  خندق را به عهده فاروق گذاشته
خواهنـد از خنـدق عبـور      يان مكه در حال تهاجم مياز سپاه يا دسته يشود، و روز يم

                                           
  . 1057، ص3طبري، ج - 1
  . 196ص  1ابن اثير، ج - 2
  . 152ص  2ابن هشام، ج - 3
« : گويد كه در اين دو صفحه مي 1069و  1071، ص3و طبري، ج 202ص  1و ابن اثير، ج154ص  2ابن هشام، ج - 4

و با عرض و ! كس چهل ذراع مقرر شده بود بنابراين طول اين خندق پانزده كيلومتر هزار كس و براي ده اهل خندق سه
سوران ماهر عرب نتوانند از آن عبور نتوانند از آن عبور كنند و اينهم يك معجزه اسالم در مسائل نظامي آن  عمقي كه اسب

  . زمان 
  59، ص1الفاروق، شبلي نعماني، ج - 5
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بـ جمع  رازهيك حمله شيكند و با  ير تهاجم آنها را دفع ميكنند، و فاروق همراه ز ت آنهـا  ي
  ،1گسلد يرا از هم م

و دفع تهاجم كفار است  يرزنيسرگرم شمش يگر فاروق در صحنه كارزار بحديو روز د 
ـ خـدمت پ طراب بضاز ا يرسد، و با حالت يق آخرش ميكه نماز عصرش به دقا  صامبري

ـ    ير نمازش، با ايشتافته و از تأخ ـ   ينكه معـذور بـوده سـؤال م ـ پ يكنـد، و وقت  صامبري
افته است، فـاروق  ير يق آخر تأخيبه جنگ به دقا يز بر اثر سرگرمينماز من ن :ديفرما يم

ن كه در صحنه مبارزه با كفـار در وضـع   يرون آمده و خوشنود است و از اياز اضطراب ب
و  صامبريمانه پيحك يقرار گرفته است و باالخره صدور فرمانها صرامبيه وضع پيشب

ـ  يارانش، و حوادثي يگذشتگ از جان ن و فضـا بـه فرمـان خـدا و در جهـت      يكه در زم
مت نهاد و فردا مسلمانان ياز شبها سپاه كفر رو به هز يكيداد در  يمسلمانان رو يروزيپ
  .روزمندانه به شهر برگشتنديپ

  به منطقه كفررفتن  شنهاد يفاروق در پ
ـ ثامبر همراه جمع كيده ، و پيفرا رس يهجر 2موسم حج سال ششم ـ از  يري اران ي

ش از رفتن آنهـا بـه   ينكه قريا يشود، و برا يمكه م يبه قصد انجام دادن مراسم حج راه
فَة در شش يذوالحلَ(اند اما در محل  اوردهيها را با خود ن مكه دچار وحشت نشوند اسلحه

كه مسافرت بـه منطقـه كفـر بـدون اسـلحه،       3كند يامبر عرض ميفاروق به پ) هنيمد يليم
 يو از همانجا كسان  د كرده،ييشنهاد او را تأيپ صامبريدارد، و پ يمياحتمال خطرات عظ

                                           
  59، ص1ق، شبلي نعماني، جالفارو - 1
  . 230ص  ،1و ابن اثير، ج207، ص2ابن هشام، ج - 2
  . 60، ص 1و الفاروق، شبلي نعماني، ج 1111ص 3طبري، ج - 3
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شـوند و بـه    يامبر مسلح مياران پياورند و يرون بيها را ب فرستد كه اسلحه ينه ميرا به مد
ـ  يه در دو منزلروند كه ناگا يش ميمكه پ يسو ـ ش در يرسـد كـه قـر    يمكه خبر م ك ي

وجه مسلمانان را به مكه راه   چيه  به  كه  اند مان بستهيگر پيم عموماً با همديعظ ييگردهما
ـ بـه مكـه برو  «: ديفرما يو به او م 1خواند يفاروق را فرام صامبريندهند، وپ  يد و بـرا ي

كـه از   يفـاروق در حـال  » جنگم نه به قصد يا د ما به قصد حج آمدهيح دهيش توضيقر
 او سـپاه اسـالم را بـه    يگر پست سفارت و سـخنگو ي، كه بار دصامبريت پيكمال عنا

ن يافتن ايسپاه اسالم را بر  يكند، مصلحت كل يم ياحساس سرافراز  محول فرموده است،
من عثمان  يبهتر است به جا«: كند يعرض م صامبريدهد، و به پ يح ميمقام شامخ ترج

ز در آنجا نـدارم و  ين يشانيام و خو ش كشتهيرا از قر يرا من كسانيز  ،يكه بفرسترا به م
» امبر كه صلح و آرامش است در تضـاد خواهـد بـود   يفتد، با هدف پياتفاق ب ياگر جنگ

رفتـه و عثمـان را باسـمت سـفارت و     يشنهاد فاروق را پذيهم استعفا و هم پ صامبريپ
  2فرستند يسخنگو به مكه م
  دهد ين مقام استعفا مياز بزرگتر صامبرياطر تحقق هدف پفاروق به خ

انـد،   دهيرا بقتـل رسـان  ) عثمان(ر اسالم يش سفيگردد كه قر يع ميو بعد از چند روز شا  
اران يدسته دسته  صامبرين خبر خون انتقام را در رگها بجوش آورده است و پيانتشار ا

و بـا  ) مسلح يو چهارصد مرد جنگكهزار ي(خواند  ير درخت رضوان فرا ميخود را به ز

                                           
  .234ص  ،1و ابن اثير، ج119ص 3و طبري، ج 213ص 2ابن هشام، ج - 1
در رابطه با اين مطلب قضاوتهاي ذيلي نوشته و  213آقاي سيدهاشم رسولي مترجم سيره النبويه ابن هشام ص) توجه(

افروز قلمداد كرده است و از واقعيت امر چشم  كرده است و گاهي فاروق را ترسو و گاهي متهور و جنگبيان متضادي را 
  .پوشيده است 

  . 234، ص1و ابن اثير، ج 1119، ص3ج و طبري، 212ص  ،2ابن هشام، ج - 2
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مان خـود  يدن خبر پيرد، و فاروق قبل از شنيگ يمان ميش پيبا قر ييجنگ نها يآنها برا
كنفـر  يجنـگ از   يرا بـرا  يجنگ آماده كرده است و توسط پسرش عبداهللا اسب يرا برا
ـ دهد كه پ ي بعد از آوردن اسب به پدرش خبر م، و عبداهللا1پس گرفته است يانصار ر امبي
ـ گ يمان مياران خود پير درخت رضوان از يدر ز ص رد و فـاروق بالفاصـله بخـدمت    ي

 يعه قتل عثمان بكليكشد كه شا ينم يد، و طولينما يثاق ميد ميامبر شتافته و با او تجديپ
ند يآ يم صامبر يبحضور پ) هيببيحد(ش در يندگان قرياز نما يگردد، و جمع يب ميتكذ

ـ يبشرح ز يمانيمفصل، پ يو گفتگوو پس از رد و بدل بحثها  ـ ن پير در ب و در  صامبري
  :گردد يش منعقد مين قريب

از مراسم حـج امسـال صـرفنظر    نه برگردند، و ين نقطه به مديامسال مسلمانان از هم -1
  .ندينما
  . ند، و فقط سه روز در مكه بماننديايانجام مراسم حج به مكه ب ينده برايدر سال آ -2
گر آمد و شـد  يكديان يگر متوقف و بميسال د ش تا دهيمانان و قرن مسليجنگ در ب -3

  .كنند
ش مسلمان شد و به مسلمانان پناهنده يك نفر از قريبس هر گاه  در تمام مدت آتش -4

ش پناهنده يك نفر از مسلمانان به قريبدهند، اما اگر  آنرا شيد مسلمانان و قريد، بايگرد
  .2آزاد هستند ش در رد و قبول آن كامالًيد، قريگرد

                                           
، بگذار ياري از ياران پيامبر قبل از همه ياران لباس رزم و جانبازي 355، ص6صحيح بخاري با شرح ارشاد ساري، ج - 1

ترسد، زيرا اوست كه مرگ را نه بر سر قريش بلكه بر سر كفر جهاني در دو قاره جهان ، آسيا  را بپوشد، او ابداً از مرگ نمي
  .ريزد  و افريقا، فرو مي

  . 1123، ص3، جو طبري  374حياة محمد، هيكل، ص. 212، ص2ابن هشام، ج - 2
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  د يآ يجان ميمان، از احساس ذلت به هيفاروق، عنصر قهر و خروش و ا
نامه اسـت، و قـرار اسـت     مانيز جزو مواد پيد، كه ماده چهارم نيشن يفاروق وقت 

از  يش بجوش آمـد، و بـا حـالت   ياورند خون در تمام رگهايكاغذ ب يمان را بر روين پيا
» !بار چـرا؟  ن صلح ذلتيآخر ا« :د وباو گفتيرسان و هراس خود را به ابوبكر 1اضطراب

از  يامبر خدا هرگز خـال يكار پ« : ك كلمه جواب او را داديو ابوبكر، عنصر حكمت، در 
ـ رد، و خود را به پيگ يام نمن عنصر قهر و التهاب، آريروق ، اباز فا» ستيحكمت ن امبر ي
  : كند يرساند و باو عرض م يم ص

  ؟ يستيامبر خدا نيا تو پيآ -
 .امبر خدا هستميپ يبل -

 ستند؟يا دشمنان ما مشرك نيآ -

 .مشرك هستند يلب -

 م؟ين تن به ذلت دهيپس چرا ما در مقابل مشرك -

 .از حكمت نخواهد بود يامبر خدا هستم و كار من هرگز خاليمن پ -

 

                                           
كرد علت اين صلح  اند و خيال مي كرد اين صلح را بر اسالم تحميل كرده اضطراب فاروق ناشي از اين بود، كه خيال مي -  1

تحميلي ترس مسلمانان از جنگ است بنابراين آنچه را به ابوبكر گفت و به پيامبر عرض كرد تعريضي بود به مسلمانان كه 
اين صلح كار من است و كار من «: ترسند، زيرا به محض اينكه پيامبر فرمود و پيامبر از جنگ مي چرا با وجود ايمان به خدا
اضطراب و هراس فاروق خاتمه يافت، و براي ايجاد اين صلح بحدي عالقمند گرديد كه در اثناي » خالي از حكمت نيست

و ا استرداد كرد و پيامبر موافقت كرد فاروق در نوشتن پيمان وقتي ابوجندل پسر سهيل از طرف قريش گريخته بود و سهيل ا
ميان دهشت و اضطراب همه مسلمانان با او بيرون رفت و او را به صبر و شكيبايي دلنوازي داد، براي مطالعه اين مطلب و 

ر، و ابن اثي 215، و 219، ص2و ابن هشام، ج 1124، ص 3بقيه بحثهاي فاروق با ابوبكر و در خدمت پيامبر به طبري، ج
  .مراجعه شود  330، ص1ج
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گران يد يآرا ين ماده بر مبنايدن ايشود كه گنجان يفاروق، پس از آنكه مطمئن م
رد و از همه اضطراب و هراس و يگ يك مرتبه آرام ميامبر است يخاص پنبوده وخواسته 

نامـه را   مانين پين اييامبر شخصاًً پايم به فرمان پيد، و در جهت تسليآ يرون ميحرارتها ب
نـده  يشـود كـه در آ   يمان ميپش يهم بحد صامبر ين نوع بحث با پيكند و از ا يامضا م

ها را از مـال خـود آزاد    خواند و برده ياز سنت مردو نميگ يكفاره آن چقدر روزه م يبرا
  . نداشت يامبر نظريخدا و پ ينكه جز رضاي، و با ا 1كند يم

گـردد و  ينه بر ميه بمديبياران خود از حدينامه با  مانيل پيپس از تكم صامبريپ

 صامبريگردد و در دم پ يبر او نازل م E  D  C  B  Az  }  فتح در وسط راه سوره
ـ دن ايكند تا با شن ين سوره را بر او تالوت ميو ا 2خواند يفرا مفاروق را  ن مطلـب كـه   ي

در قلـب   اساز اضطراب و هـر  يچ اثريآشكار نامبرده است ه يروزين صلح را پيخدا ا
  . نماند ين عنصر قهر و خروش باقير ايامبر و در ضميار وفادار پين يا

ن ينكه بر اثر ايا يكيد يدگر يمنته يروزين جهت، آشكارا به پين صلح از چنديا
ـ گر و آمد و شـد بم يكديمالقات  ي، مسلمانان و كفار برايبس طوالن آتش گر يان همـد ي

د كه در عـرض تنهـا دوسـال آن انـدازه     ين آمد و شد موجب گردياند و ا كامالً آزاد شده
  مردم مسلمان 

و  3بودنـد   ن اندازه مردم، مسـلمان نشـده  يسال گذشته ا شوند كه در عرض هجده
مـن  يا يش از جانب جنوب مسلمانان از هر خطريبس با قر مان آتشينكه با پيهم ا يكي

                                           
  . 215، ص2و ابن هشام، ج 1122، ص 3طبري ج - 1
  . 353، ص6صحيح بخاري همراه شرح ارشاد ساري، ج - 2
  . 220ص 2و ابن هشام، ج 236، ص1و ابن اثير، ج 1126، ص 3طبري ج - 3
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ز از ير حمله كنند و خطر جانب شمال را نيخب يان ماجراجويهوديتوانند به  يهستند و م
پـس از گذشـت    صامبريحجاز، پ يت داخلين دو خطر، و امنين ببرند و بعد از رفع ايب
ـ بيكه در حد ياس همان سپاهه، در ريبيك ماه از صلح حدي ه حضـور داشـتند باضـافه    ي

،  1ست نفر اسب سوار بودنديكهزار وششصد نفر كه دويگر جمعاً يست نفر داوطلب ديدو
محكـم   يهـا  در مقابل قلعـه  2بر براه افتاد و بعد از سه روز راه، شبانگاهيمنطقه خ يبسو
ـ قـرار دادنـد ا  ش يها را در محاصره خو بر فرود آمدند و فردا تمام قلعهيخ ن سـه قلعـه   ي
د، اما دو قلعـه  ين جنگاوران مسلمان فتح گردينخست يها در حمله) ناعم، قَموص، صعب(
مواجه  يبود فتح آنها با مشكالت) مرحب(كه در دست سلحشور معروف ) ع و ساللميوط(

ها يبه فتح آنها مأمور نمـود كـه بـا فـداكار     يرا در رأس ستون 3ابوبكرص امبريد، پيگرد
نهمـه از  يمأمور فتح آنها كرد كـه او هـم بـا ا    يرا در رأس ستون 4عمر موفق نشد، سپس

 يفرمود فـردا پـرچم را بدسـت كسـ    ص امبرياورد، پيرا بدست ن يروزيپ يگذشتگ جان
ـ يفردا فاروق در م. ش موفق شوديدهم كه در حمله خويم ش از يان بزرگان اصحاب، و پ

ر با يتقد ي، ول5ديم آماده گردچگرفتن پر يرد، برايكرد پرچم را در دست گ يهمه آرزو م
هـا   ن قلعـه يداد، و آخـر  يمرتض يپرچم را بدست عل صامبريامد و پيرش موافق نيتدب

ـ بر بـه فرمـان پ  ين خيافت و زميان يبر پايد و جنگ خيبدست او فتح گرد ـ ي ن يامبر در ب

                                           
   386حياة محمد، هيكل، ص - 1
  . 224، ص2ج ابن هشام، - 2
  . 257ص ،1اثير، جو ابن  1147، ص3طبري، ج -3
  . 257ص ،1و ابن اثير، ج 1147، ص3طبري، ج - 4

  .66ص ،1الفاروق، شبلي نعماني، ج - 5
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 1)ثمـغ (بنـام   بـر يخ يها نين زميك قطعه از زميد كه يم گرديبر تقسين جنگ خيمجاهد
از ! اهللا ا رسولي: شتافت و عرض كرد صامبريد و فاروق به خدمت پيه فاروق گرديسهم
ـ ده است كه من از آن مرغـوبتر چ يبمن رس يا بر قطعهيخ يها نيزم ام ، امـر   نداشـته  يزي

  د كه من را چه كار كنم؟ ييبفرما
  گذارد يرا كار م ياسالم يها موقوفه ين سنگ بنايفاروق اول

مصون بدار، و منافعش را در راه خـدا   ياصلش را از هر گونه تصرف«: فرمود صبراميپ
او  يين داراين را ، كه مرغوبترين قطعه زميامبر ايفاروق بفرمان پ» ازمندان حواله كنيبه ن

ش كـار  يرا به دست خـو  ياسالم يها موقوفه ين سنگ بنايبود موقوفه ساخت، و نخست
ـ اتفاق افتاده كه پ يليعالقه بود، و خ يب ييت و دارا، فاروق، اساساً به ثرو2گذاشت امبر ي
باو داده و فاروق عرض كرده است من الزم ندارم و آنرا به  يزيچ يم جنگياز غنا ص
ـ امبر در پاسخ فرموده تو سهم خـود را بگ يازمند هستند و پيد كه نيبده يكسان ر سـپس  ي

  .است  يها ن نمونهياز ا يكيبر ين خين قطعه زميو ا3ازمندان بدهيخودت آنرا به ن
ان، از يهودي ييماجراجو يها ب النهيبر و تخريخ يها پس از فتح قلعه صامبريپ

ن رفته بود، و يه از بيبيو خطر جانب جنوب هم با صلح حد4ديمن گرديجانب شمال هم ا
خدا، قرآن و اسالم، توجـه خـود را بـه خـارج      يامهايابالغ پ يدا كرد، كه برايپ يفرصت

                                           
  .66ص ،1الفاروق، شبلي نعماني، ج - 1
  .» االسالم و كان هذا اول وقف في« : ، ترمذي محدث فرموده 520ص ،3السنه، ج  فقه - 2
  .73، ص1فاروق اعظم، هيكل، ج - 3
هاي پيامبر را به كشورهاي خارج قبل از  فرستادن نامه  ، از جمله اين هشام و ابن اثير، در ترتيب حوادث،اكثر مورخين - 4

ها  دهد كه فرستادن اين نامه در مسائل نظامي و غيره ترجيح مي صاند، اما توجه به حكمتهاي پيامبر جنگ خيبر درج كرده
  . فته است بعد از رفع خطر شمال و امنيت داخلي عربستان صورت گر
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ـ عربستان معطوف دارد و در جهت دعوت جهان يمرزها ـ ان بـه د ي ن اسـالم بـه دربـار    ي
مـن  يزمامداران غسان و  ين بمراكز حكمرانيروم و همچن يورران و امپراطيا يشاهنشاه

ـ فرستد كه حامل نامه پ يم ييها ش نامهيو مصر و حبشه توسط فرستادگان خو  صامبري
  وق است ، فار 1زيران و به خسروپرويا يبه دربار شاهنشاه

  زيبه خسرو پرو صامبريفاروق حامل نامه پ
نكـرد، معلـوم    ييز داد، و خسرو بدان اعتنـا يامبر را به خسرو پرويفاروق نامه پ يو وقت

ن و هراسـناك گشـته   يخشـمگ  يمان، تا چه حـد ين عنصر قهر و خروش و اياست كه ا
ده هـم در رأس  يورن عنصر شيران دو سه نفر، هر چند ايا ياست، اما در دربار شاهنشاه

ت يفاورق را مأمور ينكه قضا و قدر الهيتوانند انجام دهند؟ جز ا يم يآنها باشد، چه كار
  .او را بدهد ين پاسخ جسارتهاين مدايگر، در هميدهد كه بعد از دوسال د

 صامبرينكه پيه را نقض كردند، و نگران شدند از ايبيش بعد از دو سال، قرارداد حديقر
نـه  يش بمديخـو  ينـدگ يان را بـه نما يفرد، و ابوسيبا آنها و فتح مكه بگم به جنگ يتصم

ـ د و بر وعده آن نييه را تأيبيمان حديد كه پيامبر تقاضا نمايفرستادند، تا از پ ـ فزايز بي دو ي
امبر گفتگو كنـد  ين باب با پيد، و نزد ابوبكر رفت كه در ايامبر نشنياز پ يان، جوابيفابوس
  2ديابوبكر امتناع ورزولي 

                                           
بحث انگشتري (، 2132، ص5از تاريخ معروف طبري، ج) فاروق حامل نامه پيامبر به خسروپرويز(اين مطلب را  - 1

اند و شايد همين روايت  ايم و مورخين ديگر حامل اين نامه را عبداهللا بن حذافه نوشته نقل كرده) عثمان كه در بئر ارس افتاد
بخاطر ) ص(، تحقيق كرده است پيامبر59، ص1حسين هيكل در فاروق اعظم، ج دمتر محتر باشد زيرا همنطوريكه دك صحيح

  . داد كه از مدينه دور شود مراجعه فرماييد  حسن راي و صراحت فاروق كمتر اجازه مي
  . 285، ص1و ابن اثير، ج 258ص 2و ابن هشام، ج 1175ص  3طبري، ج - 2
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مورچگان هم با كفـار   از يرويبا ن يمان، حتيفاروق عنصر قهر و خروش و ا
  جنگد  يم

امبر خواهش كند يسپس به نزد فاروق شتافت و ملتمسانه درخواست نمود كه فاروق از پ
ـ مان، بر او فريه را محفوظ بدارد اما فاروق، عنصر قهر و خروش و ايبيكه قرارداد حد اد ي

بخدا من اگـر از  ! امبر خواهش كنم كه با شما تجنگد؟ياز پ يهخوا يتو م«: د و گفتيكش
ـ يدر اخت ييرويچ نيه هم مورچگان ان يفو ابوسـ » 1جـنگم  يار نداشته باشم، باز با شما م

ـ امبر امتناع ورزيمات پيهم از دخالت در تصم يرفت و عل يش عليپ ـ  ينما 2دي  ينـده فعل
اضـطراب بمكـه، برگشـت، و    ش در جنگ احزاب، با ترس و يش و فرمانده سپاه قريقر
را اعـالن نمـود و چـون     يج عمـوم يبقصـد فـتح مكـه بسـ     صامبريد كه پينكش يطول
خواسـت كـه   يد و از خـدا م يعاً آماده حركت گردير كند سريش را غافلگيخواست قر يم

ن اثنـا ناگـاه بـه    يو در ا 3جاسوسان موفق نشوند خبر حركت او را به مكه گزارش كنند
بـرد   يبه مكه م يا برسانند كه نامه يد، كه در راه مكه خود را به كسر دستور دايو زب يعل

 يا دند و نامهيرس ير در راه مكه به زنيو زب يكند، عل يو حركت سپاه اسالم را گزارش م
در آن نامـه خبـر حركـت سـپاه اسـالم را      ) حاطب بن بلتَغَـة (را از او بدست آوردند كه 

فـرا خوانـد و حاطـب ضـمن      ييبـازجو  يراحاطب را ب صامبريپ. گزارش كرده است
ـ مان كامـل بـه خـدا و پ   ينكه اين ايدر ع«: گفت ييه در بازجوياصل قضه اعتراف ب امبر ي

را  يدارم، عطوفت و محبتم نسبت به زن و فرزندانم كه در مكه هسـتند و جـز مـن كسـ    

                                           
  . 285، ص1ج ابن اثير، و 258، ص2و ابن هشام، ج 1175، ص3طبري، ج - 1
  .1176، ص3طبري، ج - 2
  . 415حياة محمد، هيكل، ص - 3
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ن يبرابر ا رد ينكه كسيفاروق كه در آنجا بود، و از ا» 1ن عمل وادار كرد يندارند، مرا به ا
در خشـم و هـراس    سپاه اسالم را به دشمن كـرده اسـت،   يامبر، اسرار نظاميد پيهمه تأك

ـ د تا گردن ايبه من اجازه بده« : امبر عرض كرديغرق شده بود و پ ن مـرد دوچهـره را   ي
نـده هـم   يخدا جنگاوران بـدر را از گناهـان آ   يدانيتوچه م«: فرمود صامبريپ» !2بزنم

و  3او را مـورد عفـو قـرارداد    صامبرياز جنگاوران بدر بود و پ حاطب» بخشيده باشد
ـ جنگـاوران بـدر ن   ي، حتيچ مؤمنيد كه هيهم نازل گرد يا هيآ ـ ز، اي ن عمـل را تكـرار   ي

  .4نكنند
ان همچـون  يمكه حركـت كـرد، سـپاه    يامبر بسويدر ركاب پ يهزار نفر سپاه ده

صلح  يرويروند تا نه به ن يمن بار ير شدند، ايجنوب بشتاب سراز يپرندگان مهاجر بسو
امبر گرد آمده بودند بر مكه فـرود  يكه بدور پ يهزار سپاه ر دهيه بلكه بضرب شمشيبيحد
ش افتـاد و خبـر هنـور در راه    يمود كه از جاسوسان پيپ يسپاه چنان با شتاب راه م  ند،يآ

و شـبانه بـه   مـوده  يك هفتـه پ ينه به مكه را، در يامبر راه مدين سپاه در ركاب پيبود كه ا
دستور داده است ) ص(امبريك منزل با مكه فاصله دارند، پياند و فقط  دهيرس) مرّالظَّهران(

فروزند تا از دور كثرت يب يآتش يا مهين دشت بسر برند و در برابر هر خيكه شب را در ا
                                           

و صحيح بخاري  415و حياةمحمد، ص 2614، ص2و ابن هشام، ج 1178، ص3و طبري، ج 286ص ،1ابن اثير، ج - 1
ي َاِرضُب عنَق يا رسوهللاَِ َدعن«: وق را چنين آورده استفار ت، و در صحيح بخاري عبار387، ص6همراه ارشاد ساري، ج

باين علت او را منافق گفته است كه ظاهر و باطنش يكي نبوده است و «: و ارشاد ساري در توضيح گفته است »هذااملنافِق 
  . او را معذور شمرده است  صپيامبر

   همان - 2
  همان - 3

D  C  B  A    G  F  E} هاي نازل شده هم اينهايند  كه آيه 388ص6صحيح بخاري همراه قسطالني، ج - 4
  K   J    I  Hz 1: الممتحنة  
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ـ پ ين اثنـا عبـاس عمـو   يمعلوم شود در ا يهر عابر ين سپاه برايا بـا كسـان    صامبري
ت داده كـه  يامبر عباس را مأموريپ. رسد يرون آمده و به سپاه اسالم ميه بش از مكيخو

 يشهر را مكه را از قدرت نظـام  يد او سوار گشته و در راه مكه توسط افراديبر استر سف
م يتسل يزيچ مقاومت و خونريد تا بدون هيمسلح سپاه اسالم، مطلع نما يروهايو كثرت ن

ده يرس) ن نقطه عرفات از طرف شامياراك آخر(ه، به سپاه اسالم شوند، عباس در راه مك
رون آمـده  يشوند، كه با چند نفر از شهر ب يان را ميفابوس يشب صدا يكياست، و در تار

كند  ي، عباس او را صدا م1كنند يسپاه اسالم را از دور نگاه م يو با هراس و دلهره، آتشها
او را صـدا   يته است با خوشحالدرشت عباس را شناخ يان كه صدايفابوس! ابوحنظله يا
نـده سـابق   يان نمايفشوند، و ابوسـ  يك ميگر نزديكديسپس به ! ابوالفضل يا يكند بل يم

پـدر و  : ديگو يش در جنگ خندق، به عباس ميسپاه قر يروهايشهر مكه  وفرمانده كل ن
ـ  ياگر به تو دسـت  «: ديگو يست؟ عباس ميف چيمادرم قربانت، حاال تكل گمـان   يابنـد ب

ش سوار يست كه من ترا امان دهم و بر ترك خوين يا ن چارهيا 2زنند و جز يدنت را مگر
عاً او يان را بر ترك خود سوار كـرده و سـر  يفعباس ابوس» ببرم صامبريكنم و بخدمت پ

ها زبانـه   مهيان چندهزار آتش كه در بر خيرساند و در م يرا در دل شب به سپاه اسالم م
ان بر ترك عبـاس  يفنند ابوسيب يم يوقت يدر هزاران نقطه بازرسكنند و  يعبور م اند كشده

بر آتـش فـاروق    ياما وقت  ،3كنند يآنها باز م يامبر است راه برايد پيو سوار بر استر اسف
ـ مـان، بمحـض د  ين عنصر خروش و ايكنند، فاروق، ا يگذر م كـه  يان در حاليفدن ابوسـ ي

                                           
  .144، ص2و ابن هشام، ج 1181، ص3و طبري، ج 289، ص1كامل ابن اثير، ج - 1
  . 294ص و اسالم شناسي، دكتر شريعتي، 289، ص1و ابن اثير، ج 265، ص2ابن هشام، ج سيره النبويه، - 2
  همان - 3
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كسب اجـازه   يامبر برايمه پيگردن زد، به خ ديمان را بايا يامان و ب ين بيا: كشد ياد ميفر
ان را يفامبر برساند و دستور قتل ابوسيترسد فاروق خودرا به پ يكه م(شتابد، و عباس  يم
، فـاروق كـه بـا    1شوند يامبر ميمه پيده و هر دو باه وارد خيرد استر را به سرعت دوانيبگ
  .اند  ش زنده شدهتلخ روزگاران گذشته در دل يها ان همه خاطرهيدن ابوسوفيد
  امبر عمل نكرده استيبر خالف فرمان پ ينكه كسيجان فاروق از ايه

ـ جنگ احد و به هنگام مجروح شدن پ يها كه در فاجعهيان، آن كسيفابوس« امبر ي
د احـد  يو بر جنازه هفتاد شه) حمزه(دالشهداء يآلودش، بر جنازه س چهره خون  و مشاهده

در قلـب مسـلمانان    يزهرآلود يرهايباد هبل را مانند تو غرش زنده )اُغلُ هبلَ(د يغريم
كرد و در جنگ احزاب فرمانده  يد ميتهد يگريخطرات ده برد، و مسلمانان را ب يفرود م
  ، »نه هجوم آورده بودنديعام مسمانان بمد قتل يبود كه برا ييروهايكل ن

  !!زنده باد هبل  :ندهيت فاروق گويحساس
ده بـود، ملتمسـانه دسـتور    ها از قهر و خشم ماالمال ش اطرهن خيا يادآوريفاروق كه از 

ان يفش اضـافه كـرد كـه ابوسـ    يخو يخواست و به تقاضا صامبريان را از پيفقتل ابوس
ـ و بالفاصـله عبـاس بـه پ    2مان بدست ما افتاده اسـت يبدون عهد و پ امبر عـرض كـرد   ي

ـ از ترس ا(ن اثنا ي، و در هم3ام ان را من پناه دادهيابوسف  يرگوشـ يمبـادا فـاروق ز  ن كـه  ي
عبـاس  ) ان وادار كنـد يامبر عرض كند و او را به صدور فرمـان قتـل ابوسـف   يبه پ يمطلب

                                           
و اسالم شناسي،  1182،ص3و تاريخ طبري، ج 265، ص2ن هشام، جو سيره النبويه، اب 290، ص1كامل ابن اثير، ج -  1

  . 294دكتر شريعتي، ص
  همان - 2
  همان - 3
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ـ گو يرد و ميگ يامبر را در آغوش ميشتابد و سر پ يامبر ميپ يبسو گـذارم   يبخـدا نمـ   :دي
ـ ، و فـاروق، كـه پ  1صحبت كند يرگوشيامبر زيبا پ يامشب كس ـ امبر را در اي ـ ن جري ان ي
ـ كند، و عباس، كـه از ا  يد ميش تأكيخو يگر بر تقاضايند، بار ديب يساكت م ـ ن جري ان ي

ان يفبخدا ابوسـ ! آرام باش: (كشد ياد ميبر فاروق فر!!) شتريان هم بيفو ابوس(نگران است 
، اما چـون  يكرد ينقدر اصرار نميبود ا يم) له فاروقيقب يعد يله بنيقب( يعد يله بنياز قب

! 2يدار ن حد اصراريتا ا) ك عبارتيامبر و عباس با يله پيبق(از عبدمناف است  يدان يم
ـ ش در جهـت رعا يفاروق كه اتهام را بر خالف سوابق خو ـ شـان دور و نزد يت خوي ك ي

، بخـدا  3ن حرفهـا را نـزن  يهرگز ا! عباس« :ديگو ين اتهام ميداند در رد ا ي، مصامبريپ
كه از اسالم پدرم خطاب خرسند شدم  يمن از اسالم تو بقدر يكه تو مسلمان شد يروز

ـ دانم پ يرا ميشدم ز ينقدر خوشحال نميا ـ   صامبري ش از اسـالم خطـاب   ي، اسـالم تـرا ب
ـ ك كلمه به همـه ا ين اثنا به سخن آمد و با يدر هم صامبريپ» 4دوست دارد ن بحثهـا  ي

و فردا » اوريش من بيامشب او را به نزد خود ببر، و فردا پ«: خاتمه داد، به عباس فرمود
امبر يان با قبول اسالم مورد عفو پيآورد و ابوسوف صامبريان را بخدمت پيبوسوفعباس ا

ـ قرار گرفت، و سپاه اسالم در ركـاب پ  م يمكـه حركـت كـرد، و تصـم     يبسـو  صامبري

                                           
 294شناسي،دكترشريعتي،ص و اسالم 266ص  ،2و ابن هشام، ج 290ص  ،1ج  و ابن اثير، 1182، ص3جريرطبري، ج -  1
پدر خود را دوست ميداشت تا زنده بود و جالب توجه اين است كه فاروق در ميان اقران خويش بيش از همه  295و

او را از اين سوگند منع كرد  صتا روزيكه پيغمبر» بِابي«: گفت خورد ومي خدمتگزار او بود و بعد از مرگ به او سوگند مي
  . ، مراجعه شود674و به عقبريه عمر، ص
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ن جهـت در  ي، بهمـ 1فـتح كنـد   يزين بود كه مكه را بدون مقاومت و خـونر يا صامبريپ
مكه شوند تمام فرماندهان  يشاهراههااسالم وارد  يروهايش از آنكه نيشهر، و پ يكينزد

را  يكنند خون كسـ  يكه به شما هجوم م يجز كسان«: ديفرما يرا احضار كرده و به آنها م
سپس تمام سـپاه را  » ديمجازات نكن) برد ينام آنها را م يكي  يكيكه (د و جز ده نفريزينر

ن يكنفـر و چنـد  ير فرمان يز يدهد كه هر قسمت يم كرده و دستور ميبه چهار قسمت تقس
هم در دست ندارد  يست و پرچمي، فاروق فرمانده ن2كطرف شهر وارد شوديدار از  پرچم
ن لحظات، مسئول انتظامات و كنترل فرماندهان و پرچمداران ين حساستريدر ا يياما گو

ـ ورود سپاه به شـهر ناگـاه فـاروق بحضـور پ     يرا در اثنايسپاه اسالم است، ز  صامبري
بر زبان راند و گفت  يزيآم كيعباده انصار كلمات تحر بن سعد«: 3كند يشتافته و عرض م

مـن  يش ايبـا قـر   يو من از دشمن!) ، امروز روز كشتار و جنگ است4اَمللَحَمة  ومَ يوُم يال(
طالب دستور داد، كه خـود را بـه سـعد برسـان و      يبن اب يفوراً به عل صامبريستم، پين

ـ سـپاه اسـالم بـه فرمـان پ    » شهر داخل شواو ب يجاه ر و تو بيپرچم را از او بگ امبر از ي
  د و پس از استقرار سپاه در شهر و پاك كـردن مكـه از لـوث   يچهارطرف شهر وارد گرد

تمام اهـل مكـه   ) ماند ينفر كه حساب آنها باق  جز ده(ش يدن تمام قريو بخش  يپرست بت
آمدنـد و بـر    يك ميكاي عت كنند، مردانيامبر بياز مرد و زن در صفا ازدحام كردند تا با پ

  كردند، يعت ميامبر بياطاعت خدا و رسولش با پ

                                           
 292، ص1اين اثير، ج» ...عبادة  سعدبن: عمرسراسيمه آمد و گفت «: و عبارت او  300اسالم شناسي دكترشريعتي، ص -  1

  . 186، ص3ج و طبري، 269، ص2و ابن هشام، ج
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  كند  يعت ميامبر با مردم بيفاروق از جانب پ
عـت  ي، نوبـت ب 1كنـد  يعت ميامبر نشسته است و از جانب او با مردم بيپ ين پاييفاروق پا

بخـدا   نكـه يد بر ايعت كنيفرمود با من ب صامبريش آمد، پيان پيفزنان شد، هند زن ابوس
ـ ان چيفد، هند گفت اگر از مـال ابوسـ  ينكن يد و دزدياوريك نيشر برداشـته باشـم    يزي
آنچـه در گذشـته   : ان كـه حاضـر بـود گفـت    يا نه، ابوسـوف يدانم بر من حالل است  ينم

هند جگرخـوار   2د كهينجا فهميامبر در ايپ! دينده برنداريد بر تو حالل باد، در آيا برداشته
، از گذشته در گذر كـه خـدا از تـو    ي؟ هند جواب داد بليا عتبهاوست فرمود هند دختر 

ـ نكـه زنـا نكن  يو ا«: امبر ادامه دادي، پ3درگذرد . كنـد  ي، هنـد گفـت زن آزاد زنـا نمـ    »دي
فرزندانمان كه كوچك بودند مـا   :هند گفت» ديوفرزندانتان را نكش«ادامه داد  صامبريپ

دن جواب هنـد از  ي، فاروق، با شنيكشت م و بزرگ كه شدند تو در بدر آنها رايت كرديترب
اد يحق بر باطل و  يروزيكه از پ يد مسرتيهند، و شا ييفرط قهر و خشم نسبت به پررو

، بگذار در حـال  4اش گرفت ش حاصل شده، بشدت خندهيش در بدر برايشدگان فر كشته
 حق بر باطـل مسـرت   يروزيهند، فاروق بشدت بخندد، و از مشاهده پ يشانيه و پريگر

فـاروق در حادثـه    يشانيه و پرين هند در حال گريرا هميش نشان دهد، زيخود را به قر
ـ بار بارها خند كينه ) حمزه(دالشهداءيشهادت س ش در ين قـر يد، قهقهـه سـرداد و همـ   ي

بارها به اشـكال مختلـف مسـرت خـود را      بلكه ك باريمسلمانان نه  يقدرت كم يروزها

                                           
عمر پايين پاري منبر نشسته بود، و از جانب او با مردم بيعت « : و حين عبارت 309اسالم شناسي دكترشريعتي، ص -  1
  . 1190ص  ،3و تاريخ جرير طبري، ج 299ص ،1اين اثير، ج» ...كرد مي
  .  300، ص1و ابن اثير، ج 1190ص  ،3ج  طبري، - 2
  .» فاعف عما سلف عفاهللا عنك« : و عين عبارت هند 42حياة عمر، ص - 3
  . 1191ص  ،3ج  و تاريخ طبري، 300، ص1و ابن اثير، ج 309اسالم شناسي دكترشريعتي، ص - 4
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خبران، و همـه سـتمگران در آن    ين، و همه از خدا ببگذار همه هواپرستا. دادند ينشان م
آنـان در فضـاها    يهـا  خنـده   غرق هستند، قهقهه يدادگريكه در فساد و فحشاء و بيحال
ـ خدا خواهد آمـد كـه در حـال گر    ين بدانند كه روزيقيانداز شود اما  نيطن ه و نالـه و  ي

و زمزمـه مسـرت    دگانيخنده استثمارشدگان و ستمد يسوختن استخوان آنها نوا يصدا

  34: المطففين è  ç  æ  å  ä  ãz    } شود  يانداز م نيآنها در فضاها طن
  
  خواند يه هوازن فرا ميل قضيه و تحليتجز يفاروق را برا صامبريپ
ن اثنا به او گزارش ي، بعد از فتح مكه، پانزده روز در آنجا اقامت نموده و در اصامبريپ

اند، و  زده شده ف، از فتح مكه، وحشتيمردمان شهر طا و يشرق ر جنوبياند، كه عشا داده
ـ ، پ1انـد  نمـوده  يآور را، بقصد جنگ با سپاه اسالم جمع يسپاه مجهز و انبوه  يامبر بـرا ي

فرسـتد، عبـداهللا    يانه به آن منطقه ميرا مخف) حدرد ياب  بن  عبداهللا(ه يف قضيق كم و كيتحق
ـ امبر بازگو نمـود، پ يپ يبرا) مبالغه  و  اغراق يكم با(ت امر را يدر بازگشت واقع  صامبري

ـ يفاروق را خواسته گزارش عبداهللا را با او در م عبـداهللا  «: ، فـاروق گفـت  2گـذارد  يان م
ستم كه تـو  ين من تنها نيعمر ا يا«: ديگو ي، ميعبداهللا، با ناراحت» ت را نگفته استيواقع
فاروق به خشـم  » !يداشتبرتر از من بود دروغگو پن يليرا كه خ يتو كس يكن يب ميتكذ

ن ين مرد چگونه بـه مـن تـوه   يكه ا ييفرما يمشاهده م«: كند يامبر عرض ميآمده و به پ

                                           
  . 311ص  ،1ج  بن اثير،و ا 292، ص2ابن هشام، ج - 1
، دكتر محمدحسين هيكل، وزير فرهنگ مصر، در كتاب خود 292، ص2و ابن هشام، ج 1200، ص3ج  تاريخ طبري، - 2

كرد كه عمر را از خود جدا نكند تا از جرئت و صراحت و  پيامبر هميشه سعي مي«: نويسد ، مي59، ص1اعظم، ج فاروق(
  .»حسن تدبير او استفاده كند
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سخن او مربوط به قبل از اسالم تو كـه آن وقـت گمـراه    «: ديفرما يمصامبريپ» كند يم
و خشم فـاروق  » 1ت داده استيست كه خدا ترا هدايو مربوط به بعد از اسالم تو ن يبود

  .ند ينش يفرو م
ان از شـهر مكـه   يدر رأس سپاه اسالم بقصد تار ومار كردن ماجراجو صامبريپ

رسند، طبـق روش   يم) نيحن(به  يرد، و وقتيگ يم شيرا پ يجنوب شرق رون آمده و راهيب
ن ساعات شب از خـواب برخاسـته و   يخوابند، و در آخر يامبر، شب در آنجا ميپ يجنگ

ش يد خويامبر بر استر سفيد، پيمايپ يم و فشرده راه مو در دره تنگ آرا يكيسپاه در تار
ش او سـپاه باشـكوه و عظمـت اسـالم،     يشاپيكند و در پ  يسوار و به دنبال سپاه حركت م

ر آنرا بچشم يزندو عرب تاكنون نظ يشان برق ميها كه زره 2مسلح يهزار مرد جنگ دوازده
ـ   يش ميپ ياند، با نظم و هماهنگ دهيخود ند ش چنـان  يرت و قـدرت خـو  روند و بـه كث

در برابر  يچ سپاهيه«كنند  ين جمله را زمزمه مياز غرور اكثر آنها ا يبالند كه با حالت يم
  .»ن سپاه تاب مقاومت را ندارديا

ان دشمن از يشوند، سپاه ير مين سرازيدره حن يكه از تنگنا يا اما ناگاه، در لحظه
از  يليگذشـته هـوازن، سـ    هر و از جانراندازان مايرون جسته، و تمام تيها ب پشت صخره

رهـادر  ينهمـه ت يامان ا يزند، و پرش بير يسپاه اسالم فرو م ير خود را بر رويت يكانهايپ
ختـه  يدر سپاه اسالم بوجود آورده است كه صفها بهم ر ي، چنان هراس و اضطرابيكيتار

ـ يكديو اسبان و شترها تنه به تنه  در برابـر  ! ، همچـون اشـباح هراسـان   يگر زده و جمع

                                           
  انهم - 1
  . 318و اسالم شناسي، شريعتي، ص 313، ص1و ابن اثير، ج 293، ص2ابن هشام، ج - 2
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ـ روح يزنـد و برخـ  يگر ي، م1امبر، كه بر استر خود محكم نشستهيپ ه خـود را از دسـت   ي
و فاروق كـه تـا لحظـه وقـوع حملـه قطـره       2شود يده مياز آنها شن! هايدنياند كه ناشن داده
! ن و بصدا در آمدن زنـگ خطـر  يسپاه اسالم، بمحض پرش نخست يايبود در در ييدايناپ

  3دي، رسانيمحل ستاد فرماندهامبر، يخود را بخدمت پ
  نيفاروق در جنگ حن يداريثبات و پا

ـ  همراه ابوبكر  و ـ رب و  حـارث  بـن   انيابوسـف  و عبـاس و فضـل و   يو عل حـارث   بـن   عي
را احاطه نمودند و سـپس در   صامبرين پيك حلقه پوالديبشكل ) امبريپ يها عموزاده(

ور او جمـع شـدند چنـان    بـد  صامبريمكرر پ يگر كه به نداهايد يرأس چند صدسپاه
مـت ناچـار كردنـد، و از سـپاه     يراندازان هوازن را بـه هز يبه دشمنان كردند كه ت يهجوم

ر پرچمها بخـاك و خـون   يرا ز ياز خود نشان دادند، هفتاد مرد جنگ يكه مقاومت  ف،يثق
ان ين پايار، جنگ حنيم بسياد و غنايران زيسپاه اسالم، و گرفتن اس يروزيدند و با پيكش
 يهـا  ف پناه بردنـد و دروازه يو شكست خورده به شهر طا يان فراريافت و چون سپاهي

ف حركـت  يطـا  يفرمان داد سپاه اسالم به سو صامبريحصار شهر را بر خود بستند، پ
گـر جرئـت   يجاد رعب و هراس در دل آنها، كـه د يست روز محاصره و ايكند، و بعد از ب

  بـن   م و همسر عثمـان يلد دختر حكياآگاه خُورا نداشته باشند و ن ييچگونه ماجراجويه
ـ كه بـا پ  يمن ضمن بحث«د يگو يون، به نزد فاروق شتافته، و باو مظعم داشـتم،   صامبري
  »4ف را نداردين مرتبه قصد فتح طايدر ا صامبريدم كه پينطور فهميا

                                           
  . 1202ص 3و طبري، ج 314، ص1و ابن اثير، ج 293، ص2ابن هشام، ج -1
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  كند  ياعالن م صامبريفاروق حركت سپاه اسالم از طرف پ
كه خدا : لد از زبان تو بمن گفتيكند خو يرفته و باو عرض م امبريفاروق فوراً بخدمت پ
: ديفرما يامبر ميپ» ح استيلد صحيا خبر خويف را به تو نداده است آيفعالً اجازه فتح طا

ـ پـس اجـازه فرما  «كند  ي، فاروق عرض ميبل د حركـت سـپاه اسـالم را اعـالن كـنم      يي
و سـپاه اسـالم    1را اعالن كنددهد كه حركت سپاه اسالم  يبه فاروق دستور م صامبريپ

ـ  يرسدو بفرمان پ يامبر به جعرانه ميدر ركاب پ م ينـد تـا غنـا   يآ يامبر در جعرانه فـرود م
هـزار   شـش ( عبارت است از  يم جنگيم كند و غنايان اسالم تقسين سپاهيرا در ب يجنگ
ـ ليمعادل چهارده م(ست وهشت هزار مثقال پول نقرهيب -2) از زن و مرد ير جنگياس  وني

كه سپاه هوازن و ثقف همـه   2چهل هزار گوسفند -4ست و چهارهزار شتر يب -3) تومان
ـ سـاز بم  و پشتوانه جنگ سرنوشـت  يزات نظاميها را بصورت تجه ن نقد و جنسيا دان ي

ـ و سپاه اسالم خـارج از م  3نديآ يبشمار م يم جنگياند عموماً جزو غنا جنگ آورده دان ي
ز سهم خـود را  يقبل از هر چ صامبريته است پنگرف يچ كسيرا از ه يزيچ چيجنگ ه
اران مهاجر و انصار و يدند و يعبدالمطلب آزاد گرد يران آزاد نمود و سپس سهم بنياز اس

هزار  كجا ششيجه يامبر عموماً سهم خود را آزاد كردند و در نتياز پ يروياران به پيه يبق
و  4ش برگشـتند يخـو  ياهـ  از مرد و زن آزاد گشـته و بـه كـانون خـانواده     ير جنگياس
َفةُ (يم اصل قرآنيه غنايم بقيدر تقس صامبريپ را در نظـر گرفـت و بتـازه     )الُقُلوب  ُمَؤلَّ

                                           
  . 319، ص1و ابن اثير، ج 371، ص2و ابن هشام، ج 1210، ص3طبري، ج - 1
  . 137، ص3سيره حليبيه، ج - 2
شوند يكي اموالي كه به ميدان جنگ آورده  طبق قانون جنگ در اسالم دو قسمت از اموال جزء غنايم جنگي مي - 3
  . اورده باشند شود و دوم اموال دولتي و عمومي دشمن اگر چه به ميدان هم ني  مي
  .  325و  324، ص1و ابن اثير، ج 314، ص2ابن هشام، ج - 4
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ـ زي(بـن حـرب و دو پسـرش     انيداد، از جمله به ابوسـوف  ياديز يليمسلمانها سهم خ  دي
ـ  1هزار تومان نقـره  ششصدو چهل  صد شتر و معادل،يجمعاٌس )هيومعاو ن بـه  يداد و همچن
ـ  يحزام و غ بن ميحك ـ و عبـاس و بق  يره و به فاروق و ابـوبكر و عل ـ ه ي ـ اران نزدي ك و ي
  .كمتر داد يلين اندازه خيشتازان اسالم، از ايپ

  داند يرا كشتن م صامبريفر جسارت نسبت به پيك :فاروق
م يان تقسـ يصرَه، كه سهم خود را گرفته بود، بعد از پايان اسالم، بنام ابوالخُوياز سپاه يكي

ـ پ» مات تـو بـودم  يمن امروز شاهد تقس«: امبر آمد و گفتيت پبخدم : فرمـود  صامبري
ـ تـو جانـب عـدالت را رعا   «: ره گفتيابوالخص» بود؟ چطور« ـ پ» يت نكـرد ي  صامبري

ـ عـدالت را رعا  يت نكرده باشم پس چه كسـ ياگر من جانب عدالت را رعا«: فرمود ت ي
خشم و خروش شده بـود بـه    ن جسارت و اتهامات جاهالنه سراپايفاروق از ا» كند؟ يم
ـ پ» !د تا گردنش را بزنمياجازه ده«: امبر عرض كرديپ ـ » نـه «: فرمـود  صامبري از  يول

  .2ديصره بر حذر باشيامثال ذوالخو ينگر يتحجر و جمود و سطح
صـر روم سـپاه   يده اسـت، كـه ق  يخبر رسـ  صامبريو به پ. است يسال نهم هجر

ـ كرده است، و پ يآور از، جمعرا بقصد حمله به اعراب مسلمان در حج يميعظ  صامبري
را اعـالن   3يج عمـوم يشتر، بسيت بيگر و با اهمي، بار دين تهاجم خارجيدر جهت دفع ا

و پر مشقت  يك راه طوالنيمودن ين دفاع، سپاه اسالم، رنج پيا ينموده است و چون برا

                                           
  . 325و  324، ص1و ابن اثير، ج 314، ص2ابن هشام، ج - 1
  . 326، ص1و ابن اثير، ج 216، ص2و ابن هشام، ج1215، ص3طبري، ج  2
  . 233، ص4و تاريخ طبري، ج 336، ص1وكامل ابن اثير، ج 323و  322ص  ،2ابن هشام، ج - 3
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ند، ينرم نما ان دست و پنجهيار مجهز روميو با سپاه بس) عسرت  سپاه(د تحمل كنند يرا با
  د،يفرما يز اعالن ميرا ن ي، جهادماليج عموميدر جنب اعالن بس صامبرين پيبنابرا

  كند يم يفداكار يفاروق در جهاد مال
و ادوات  يزات نظـام يل حمل و نقل و تجهيث خواروبار و وسايان اسالم، از حيتا سپاه 

ـ ، هـر  يهاد مالداشته باشند، و مسلمانان به محض اعالن ج يآمادگ يتا حد يجنگ ك ي
دهند، و فـاروق در راه   يقرار م صامبريار پيز سپاه، در اختيتجه يرا برا 1يمبالغ هنگفت
و ! يـي را انتخاب كرده، نصف تمـام دارا  يش واحد مخصوصيكمك خو يبرا يجهاد مال

پاداش آن جهـان،   يدهد برا يقرار م صامبريار پيش را در اختيخو ييدارا 2نصف تمام
ن اسالم، يبودن د ياز دو بعد يمين جهان، و ترسيدر ا يزندگ ياش برا ندهما يو نصف باق

  . ك مسلمانياز تن و جان  يو تبلور
 يگردد ول يبمنطقه تبوك رهسپار م صامبريفاروق همراه سپاه اسالم در ركاب پ
كند كه قبل  يجاد ميان روم ايدر قلب سپاه يخبر حركت سپاه اسالم، چنان رعب و هراس

ـ صر پراكنده گشته و از خيبمنطقه تبوك انبوه سپاه ق صامبريپدن ياز رس ال جنـگ بـا   ي
بـا سـران    يمـان نظـام  ين پيبعد از انعقاد چنـد  صامبريشوند و پ يمان ميمسلمانان پش

ـ جاد رعـب و هـراس در قلـب روم   ي، و اعزام چند ستون به اطراف و اير مرزيعشا   ان،ي
امبر شخصـاً در آنهـا   ياست كه پ ييجنگها نين آخريگردد و ا ينه بر ميروزمندانه به مديپ

                                           
  . 233، ص4و تاريخ طبري، ج 336، ص1وكامل ابن اثير، ج 323و  322ص  ،2ابن هشام، ج - 1
  . 70، ص1و الفاروق، شبلي نعماني، ج 148، ص3سيره حلبيه، ج - 2
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بوده  صامبرين جنگها در ركاب پيشركت داشته است كه فاروق بدون استثناء در تمام ا
  .1است

  يجنگ يت اعزاميك مأموريفاروق در 
ـ  2جـاب ير فاروق ايتدب و حسن يامبر و جرئت و فداكاريصراحت پ كنـد كـه    يم

ـ قرار دهد و در حضـر ن  شيدر حال سفر فاروق را در ركاب خو صامبريپ ز او را در ي
ـ يخ يجنگ يتهاين جهت، هر چند فاروق اعظم به مأموريش نگهدارد بهميخدمت خو  يل

دهـد و او را از خـود    يرا باو نمـ  يت نظاميك مورد مأموريجز  صامبريعالقه دارد، پ
ـ ن اقرار است كـه پ يااز  يين مورد استثنايكند و ا يدور نم فـاروق را در رأس   صامبري

ان هوازن اعـزام  يماجراجو يسركوب يو برا) تُرَبه(به منطقه هولناك  3ينفر يستون س كي
ـ  ينكه شبها راه ميداشت، و فاروق با ا ـ  يرفت و روزها خود را مخف كـرد تـا آنهـا را     يم

  .ر كنديغافلگ
  كند  يت ميامبر را رعايفاروق مرز فرمان پ

ـ ينن حال جاسوسان خبر حركت فاروق را به دشمن رسايبا ا ـ   يده و وقت ن يفـاروق در ب
كند كه سپاه دشمن  يرسد مشاهده م يم) تربه(موده و به يمكه و صنعاء چهار روز راه را پ

ـ دل(هالل كه بعنوان  يكنفر از بنيگردد و ينه برميمد ياند وبسو شده يپراكنده و متوار ) لي
ـ ي، او را همراه فاروق فرسـتاده اسـت، در شـش م   صامبريراهنما، پ روق نـه فـا  يمد يل

هستند بهتر اسـت بـه آنهـا     ييله ماجراجويك است و قبيما نزد بهله خَثعم يقب«: ديگو يم

                                           
  . 43، ص1الفاروق، شبلي نعماني، ج - 1
  . 59، ص1فاروق اعظم، دكتر محمد حسين هيكل، ج - 2
  . 210، ص3سيره حلبيه، ج - 3
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ت يكه دارد رعا ينيامبر را با مرز معيپ 1فرمان«: ديگو يفاروق در پاسخ او م» ديحمله كن
  .ت جنگ با هوازن را بمن داده است نه جنگ با خثعميمأمورصامبريكنم، پ يم
  

  »صامبريپت ادب او در خدمت يمر و نهاموافقات ع: چهارم فصل«
م كـه در صـحنه   يم، و مشاهده كرديفاروق داشت يمايدر صفحات گذشته، نگاه گذرا بر س

اش،  ر برندهيفاروق دست بر قبضه شمش صامبريپ يفرمانده يداغ جنگها، و در ستادها
ـ يزبيو با همه قهر و قـدرت و هـول و هـراس و ت    ـ كـه دارد، سـراپا در ق   ين د اطاعـت  ي

م كه بعدها كارنامه خود را، يده يجه به فاروق حق ميقرار گرفته است و در نت صامبريپ
  :ن دو جمله خالصه كرده استيدر ا صامبريدر زمان پ
د، يكشـ  يكه تا او مرا بغالف نم  بودم، يا دهيركشيامبر خدا، شمشيدر خدمت پ« -1
  .» 2رفتم يم داد، نشانه ينشانم م يا فرمود، بهر نقطه يمنع نم يو از كار

و در  3، بـرده و غـالم و گـارد محـافظ او بـودم     صامبرخـدا يدر خدمت پ« -2
ر بلكه ين مرتبه نه با شمشيم و ايينما يمشاهده م يگرينده، فاروق را در بعد ديصفحات آ
ـ  يها ر، و نه در صحنهيزتر از شمشيبا هوش ت و  يجنگ، بلكه در صحنه تحوالت اخالق

ق را با مغز  سراسر فـروغ و نبـوغ، و سـراپا در اطاعـت     فارو يمعضالت روابط اجتماع
نه اصالح اخالق مردم و نوع يكنم كه فاروق در زم ينم، و مشاهده ميب يم صامبر خدايپ

                                           
  . 264، ص1كثير، ج و تاريخ كامل ابن 1156، ص3و تاريخ طبري، ج210، ص3سيره حلبيه، ج - 1
اهللاِ َفكنُت  ُكنُت َمَع َرسولِ «: 528و عبقيريه عمر، محمود عقاد، ص 63و اخبار عمر، ص 140الخراج، ابويوسف، ص - 2

  .الجِلواذُالشرِّطي  »َعبُدُه و خاِدُمُه و ِجلواَذهُ 
  .همان - 3
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را  ييكند و تقاضـاها  يشنهاد ميپ صامبريرا به پ يين، طرحهايبرخورد با كفار و با منافق
ـ اد، پيا زي، كم يدارد كه بعد از مدت يبه او عرضه م ن، بلكـه در  ياسخ مثبت آنها، نه در زم

ـ ) موافقات عمر(د و به يآ يفرود م صامبريبر پ يآسمان بصورت وح ن مسـلمانان  يدر ب
ـ ن فرموده پيا ير آگاه معنيجه از اعماق ضمايشوند، و در نتيمعروف م را درك  صامبري

ـُه « :انـد  و قدرت درك و فراست فاروق فرموده ينيزبيم كه درباره تيكن يم ام يَقـد كـاَن فـانَّ
ُه ان كاَن فثاالَُمِم ناٌس ُحمَدَّ  َقبَلُكم ِمنَ  یمض ت یوَن; و انَّ ـُه ُعَمـُربنُ  یُامَّ . »1اخلَّطـاِب  هِذِه مـنُهم َفإنَّ

ل يانـد و از مسـا   اند كه اهل الهام بوده وجود داشته يقبل از شما افراد يانتهايدر د يعني«
بـه آنهـا گفتـه شـده اسـت       ييزهـا يچ يياند كه گـو  بحث كرده يپرده، طو و پشت ينهان

وجود داشته باشـد، همانـا عمـر بـن خطـاب       ين كسيو اگر در امت من همچن) محدث(
  .»است

ـ ) موافقـات عمـر  (، يخ اسـالم ير و تـار يث، تفسـ يمعتبر حـد  يكتابها ش از يرا ب
م و بـه نوشـتن چنـد    يكن ياند، و ما از نوشتن همه آنها صرفنظر م ت كردهيروا 2فقره ستيب

  . باشد يت و مورد اتفاق همه دانشمندان ميز اهميشتر حايم كه بيينما يفقره از آنها اكتفا م
  م شراب يفاروق درباره تحر يدعا

انمند آنـرا،  يار زي، و دو اثر بس3را داشته است يخوارگيفاروق قبل اسالم عادت م
و مطمـئن  لمس كـرده اسـت،    يبرباد دادن ثروتها را، بخوب يگريو د يفراموش خود يكي

ـ يو منع اسراف در اسالم سازگار ن يعت خودآگاهيبا طب يخوارگياست م ن يست و همچن

                                           
  . 424و اخبار عمر، ص 339ص  ،2ج  و مسند امام احمد، 145، ص7و صحيح مسلم، ج 149، ص4حيح بخاري، جص - 1
  . 122الخلفاء، شيخ سيوطي، ص تاريخ - 2
  . 66و  34، ص1فاروق اعظم، هيكل، ج - 3
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رسـد،   يامبر ميخدا به پ يشه از راه وحياء همين دارد كه حالل كردن و حرام كردن اشيقي
د، بشـدت  ينما يمشاهده م يخوارگياز مسلمانان را در حالت م ين جهت هرگاه برخيبهم

 يخود را باالبرد و با حـالت  يند كه دستهايب يرا نم يچ راهين، هيگردد، جز ا يناراحت م
ـ مـا ب  يحكم مناسب مشـروب را بـرا  ! ايخدا«: دياز تضرع و خضوع دعا كند و بگو ان ي

را در انسـانها   يخبر يدهد، و حالت از خودب يثروتها را بباد م يخوارگيگمان م يفرما، وب
  : گردد يدرباره مشروب و قمار نازل مه ين آيكشد كه ا ينم يو طول 1آورد يبوجود م

 {   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  º  ¹¸   ¶  µ  ´
  ÄÃ  Âz  گنـاه  : كنند، بگـو  يدر مورد شراب  و قمار از تو سؤال م يعني،  219: البقـرة

، هم دارند، و گناه آنها بزرگتـر از منـافع   يمردم منافع ماد يدر آنها هست، و برا يبزرگ
  د، يفرما يه را بر او تالوت مين آي، و ا2فوراً عمر را خوانده صامبريپ» ست، آنها ايماد
  
  شراب يجيم تدريتحر يها هيپا

م نكرده يحاً مشروب را تحريه صرين آيند ايب يم يكم گشته اما وقت يدلهره فاروق تا حد
ـ  انـاً  ياشـاره بحكـم و آن كـرده اسـت و اح     يو بلكه با زبان منطق و از راه موازنه منطق

ـ نداشته باشند و بعد از نـزول ا  ييشرابخوار با زبان منطق آشنا يانسانها ـ ن آي ه بـاز بـه   ي
ـ   يم يفاروق باز باق يهايو نگران ياز ناراحت يادامه دهند، آثار يخوارگيم  يمانـد، و وقت

 يخوارگياز نمازها م يكيك ينزد يدهند، كه چند نفر از مسلمانان در ساعتها يخبر باو م
ضه مهم اسالم را بشكل ناجور و درهم و ين فري، ايحال يو ب ياز مست يحالتاند و با  كرده

                                           
  .  323، ص2و سنن نسائي، ج 35، ص1و مسند امام احمد، ج 205، ص1النضره، ج رياض - 1
  323، ص2ج  و سنن نسائي، 413ص اخبار عمر، - 2
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شه فـاروق را  ياند يشتر، فضايگر اضطراب و دلهره، با شدت بياند، بار د  برهم انجام داده
ـ خود را باال برده و با زمزمـه كـردن ا   يگر دستهايرد و بار ديگ يفرا م ن دعـا، فغـان و   ي

ـ ا دربـاره شـراب   يخدا« : رساند ينه پروردگار خود ماد خود را به آستايتضرع و فر ك ي
نازل  صامبريه بر پين آيد كه ايپا ينم يريو د» 1را به ما عطا بفرما يح كافيان و توضيب

 z  y    x  w  v  u  t  sz  }  |  {  ~  } شـود   يم
ـ به نماز نزد! ديا مان آوردهيكه ايكسان يا يعني. 43: النساء سـت  كـه م يد در حاليك نشـو ي
  .»دييگو يد آنچه را ميد، تا بفهميهست

ـ گر پيه بار دين آيپس از نزول ا ـ فـاروق را خوانـده و آ   صامبري ش يه را بـرا ي
ـ كند ز يدا ميآرامش پ ياديه تا حد زين آيدن اي، و فاروق با شن2كند يتالوت م را وقـت  ي

 مشروب بخورد و عوارض آن تـا وقـت   ياست كه امكان ندارد كس ياكثر نمازها در حد
بعـد   يد برخينماز عشاء است كه شا ياز فاصله طوالن ينماند، اما نگران يگر باقينماز د

ه ب يماند، و وقت ينم ياز اقامه نماز عشاء مشروب بخورند و تا نماز صبح عوارض آن باق
بعـد از نمـاز عشـاء مشـروب      يك مهمـان يدهند كه چند نفر از مسلمانان در  ياو خبر م
گر يكـد يدرشت سر سفره را به سر و صـورت   ياستخوانها يمستاند، و در حالت  خورده

ـ   ختـه يسـرخ شـراب درآم   يهـا   خون انسانها با جرعه يها ، و قطره3اند زده ن يانـد، و طن
ـ ادخطرنـاك   يهـا  مانند جرقه يا لهيقب يبرتر يشعارها ـ  ي را باشـتعال   يره جنـگ داخل

خود را باال برده و با  يستهاشتر ديگر فاروق با اضطراب و دلهره بياند، بار د ك كردهينزد
                                           

  . 67و  66، ص1و فاروق اعظم، هيكل، ج 413و اخبار عمر، ص 381، محمد حسين هيكل، صصحياة محمد - 1
النضره،  و رياض 67، ص1و فاروق اعظم، ج 381، حسين هيكل، صصحياة محمد و  413اخبار عمر، ص -2
  . 35، ص1و مسند احمد، ج 205ص ،1ج
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ـ ! ايخدا« د كه ينما ياز خدا تمنا م يتضرع و زار ـ ك بي در مـورد   يح كـاف يان و توضـ ي
و قمار با نـزول   يخوارگيم يو كل يد كه حكم قطعينكش يو طول. »شراب، بما عطا بفرما

ـ ها بر پ هين آيا ـ ب صامبري ـ ي G  F       E  D  C  B  A  } : گـردد  يان م

  K  J   I  H  V  U  T  S  R  Q  P O  N  M  L
    e   d  c  ba  `  _   ^  ]  \   [   Z  Y  X  Wz )ــدة : المائـ

الهه باطل جز چند  يها شراب و قمار نشانه! ديا مان آوردهيكه ايكسان يا يعني« )91 - 90
ـ طان جـز ا يد، و شـ يد تا رستگار شـو يكن يستند، پس از آنها دورين يديز پليچ ـ ن چي ز ي
گر يكـد يبـا   يتـوز  نهيو ك يله شراب و قمار شما را به دشمنيخواهد كه بوس يمن يگريد

  » د؟يا شما دست بردا هستياد خدا واز نماز بازدارد، آيدچار كند و شما را از 
ـ  صامبريها را از زبان پ هين آيا يفاروق وقت شـنود، سـراپا گـوش و غـرق      يم

ـ يه به ايدر آخر آ صامبريسكوت است تا پ ـ آ e   d  cz } :رسـد  ين بخش م ا ي
از خشـوع و   ينجا فاروق سكوت خود را شكسته و با حـالت يدر ا »د؟يدست بردار هست

  . ا يم خدايدست بردار شد» يرب«ا ي 1ناينا, اِنَتهياِنَته«: زند ياد ميم فريتسل
  

  ران بدريفاروق درباره اس يد رأييتأ
ر و مـزدوران آنهـا بدسـت    هفتاد تن نفر از سران كف) بدر( يزوه اسالمغن يدر نخست -2

ـ ن تكليـي تع يكه بـرا  يمشورت ي شوند، و در جلسه ير ميمسلمانان اس ل يف آنهـا تشـك  ي

                                           
  . 323، ص2و سنن نسائي، ج 35، ص1و مسند امام احمد، ج 205، ص1النضره، ج رياض - 1
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 ي، امـا بـا اقتضـا   1دهد كه همه آنها را گردن بزننـد  يم يده است، فاروق مصرانه رأيگرد
 يكشد كه وح ينم يشوند، اما طول يه آزاد ميت مسلمانان همه آنها در مقابل فدياكثر يرأ

»  ¬           ®   ¯  °   } : 2دينما يد مييفاروق را تأ يگردد، و رأ يامبر نازل ميا بر پخد

  Á  À  ¿¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±
Âz  ـ يسزاوار ن يامبريچ پيشما ه يبرا يعني« 67: األنفـال  يين خونهـا يست تا در زم

ـ يخواه يما را ير دنيباشد، شما خواسته ناچ يرانياس ييزد داراينر خـدا آخـرت را    يد، ول
  .»م استيز و حكيخواهد و او عز يم
  فاروق درباره حجاب يد رأييتأ
ـ   يكند كه به همسـران خـو   يشنهاد ميامبر پيفاروق به پ -3 هنگـام   يش دسـتو دهـد، حت

 يرند، و مردان نامحرم حاجتهايمردان نامحرم قرار نگ يز رو در رويدرخواست حاجتها ن
د كـه  ينكشـ  يند و طوليدرخواست نما) ها حجاب(ها  وار و پردهيدر ود3خود را در پشت

°  ±  } : 4ديد گردييشنهاد فاروق تأيو پ ينازل و رأ صامبريخدا بر پ يوح
  ¸¶  µ   ´  ³  ²z ـ ، چيو هرگاه حاجت يعني« 53: األحزاب را از آنهـا   يزي

  .» ديد، در پشت پرده حجاب از آنها بخواهيخواست

                                           
  . 116، ص7و صحيح مسلم، ج 13الجوزي، ص و سيره عمربن خطاب، ابن 992، ص3تاريخ جريرطبري، ج - 1
  همان - 2
  . 412و اخبار عمر، ص 13الجوزي، ص و ابن 26،36، ص1و مسند امام احمد، ج105ص  ،1صحيح بخاري، ج - 3
  . 13الجوزي، ص ابن. 412و اخبار عمر، ص 223، ص61و مسند امام احمد، ج129ص  ،6صحيح بخاري، ج - 4
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  ميدرباره مقام ابراه شنهاد فاروقيد پييتأ
كند، فاروق به  يگ مقام گذر مكه فاروق در خدمت او است بر سنيدر حالصامبريپ -4
در آن، به ميست كه پدر ما، ابراهين يجا مگر همان محل نيكند ا يعرض م صامبريپ

است ) ع(ميام ابراهينجا محل قيا يد بليفرما يمصامبريام نموده است؟ پيپرستش خدا ق
م؟ يام به پرستش خدا قرار ندهيكند پس چرا ما آنرا محل نماز و محل ق يمفاروق عرض 

و آفتاب همـان روز  » به ما داده نشده است ين باره دستوريدر ا«: ديفرما يم صامبريپ
 :ن استيه اياز آن آ يگردد كه بخش ينازل م صامبريبر پ يا هياست كه آ 1غروب نكرده

 {  º¹   ¸  ¶  µ  ´z 125: البقرة  
  
  فاروق درباره كسب اجازه ورود  يعاد

نابالغ بدون كسب اجازه، و خبر كـردن صـاحب خانـه     يها غالمان و بچه مدر صدر اسال
عربستان و مواقع خـواب و اسـتراحت مـردان، غالبـاً      ير گرمادشدند، و  يوارد منازل م
 يها از بچه يكي صامبريهنگام ظهر پ يافتاد و از جمله روز ياتفاق م ياوضاع نامطلوب

، و آن بچه كه بدون كسب اجازه وارد شده بود فـاروق  2انصار را به دنبال فاروق فرستاد
ن اتفاق، و ياز اندام او لخت بود، فاروق از ا يد كه برخيرا در حال استراحت و خواب د

خود را باال برده و  يمشاهده شده بود، بشدت ناراحت گشته و دستها يلير آن كه خينظا

                                           
  .  54، ص4و تفسير امام فخرالدين رازي ج 13، ص الجوزي و ابن200، ص1النضره، ج الرياض - 1
  .  414و اخبارعمر، ص 206، ص1النضره، ج الرياض - 2
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 1خاتمه دهـد  ينظم ين بيامبر به ايبر پ يخواهد كه با نزول وح ياز خدا مبا تضرع و دعا 
  2:گردد ينازل م صامبرين بر پيكشد كه ا ينم يوطول

 {  «ª   ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡         �   ~    }  |
  »º  ¹  ¸  ¶        µ    ´   ³  ²  ±     °  ¯    ®   ¬z ـ ي 58: النور  يعن

كسب اجازه از شما بكننـد، خـدمتكاران و از خودتـان هـم     ! ديا مان آوردهيكه ايكسان يا
كه لباس خود را بموقع ظهر يسه مرتبه، قبل از نماز صبح و هنگام  كه نابالغ هستند،ييآنها
  ...د، و بعد از نماز عشاء يآور يدر م

  
  امبر يه پين عليتوطئه منافق نيبزرگتر

ـ است و پ يسال پنجم هجر -6 ـ (أس سـپاه اسـالم رهسـپار منطقـه     در ر صامبري  يبن
همـراه خـود    يرا در هودج )اهللا عنه يرض(شهيگشته و بر حسب حكم قرعه عا) مصطلق

ـ مسلمانان و پا يروزي، و پس از پ3برده است ـ ان ي افتن جنـگ سـپاه اسـالم در ركـاب     ي
كه صفْوان بـن  يشه سوار بر شتر، در حاليبعد عا يگردد، و مدت ينه بر ميبه مد صامبريپ

 يرض(شهيگردد، و عا ينه ميلودار اوست، وارد مدج،  صامبريپ ياران با وفايمعطَّل، از 
قبـل از حركـت سـپاه     يلحظـات «: 4دهد ينگونه شرح مير خود را از سپاه ايتأخ )اهللا عنه

اد دارم كـه در همـان محـل    ي، وبهنگام برگشتن ب5حاجت از كجاوه دور شدم يقضا يبرا
                                           

  . 414رعمر، صو اخبا 206، ص1النضره، ج الرياض - 1
  همان - 2
  . 201، ص2و ابن هشام، ج 224، ص1و ابن اثير، ج 1104ص  ،3طبري، ج - 3
  .باشد  ، مي339، ص6شرح اين وضعيت مطابق حديث صحيح بخاري همراه شرح قسطاني، ج - 4
  . 1104، ص3وطبري، ج201، ص2و ابن هشام، ج 225و  224، ص1ابن اثير، ج - 5
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ـ پ يام، و بالفاصـله بـرا   جزع، بجـا گذاشـته   ياه بندم را، از مهره گردن دا كـردن آن در  ي
دا كردم و به محل سپاه برگشـتم،  يبند را پ گردن يشب به آن محل برگشتم، و وقت يكيتار
بودنـد   وزن بودم، احساس نكرده سن و كم دم سپاه حركت كرده است و چون من زن كميد

دانستم در هر جـا   ي، و م1بودند برده يستم و شتر را با كجاوه خالين كجاوه نيكه من در ب
ند، و همان محل چادرم را بر خـود  يآ يستم فوراً به دنبال من مينند كه من در كجاوه نيبب
 يكس) 3راِجعون  هِ ياِننّاهللاِّ و اِّنا اِلَ (: دميرا از دور شن ييو خوابم برد، كه ناگاه صدا 2دميچيپ

ر شد و مرا شناخت، و گفـت چـرا از سـپاه    كتيده بود، و نزديمرا د ياهيبود كه از دور س
اسـت كـه    ي، جوابش نگفتم، اما دانستم كه صفوانبن معطَل است، و از كسانيا عقب مانده
ان بجا يكه احتماالً از سپاه يا هيل و اثاثيماند تا وسا ياز سپاه عقب م صامبريبدستور پ

مـن شـتر را    يكـ ينزد ، صـفوان در 4مانده باشد آنها را بردارد و به صاحبان خود برساند
كـه  يتا من بر شتر سوار شدم، و شتر برخاست و در حال 5گر كرديخواباند، و رو بطرف د

كه سپاه در شهر فرود آمده بود مـا   يا م و لحظهيصفوان زمام شتر را گرفته بود براه افتاد
  » 6ميديبه سپاه رس
 يو سوءظن يال بدينامسلمانان، خ يك از مسلمانان و حتيچين اتفاق، در دل هيا

ـ امبر را و روحيحرم پ )اهللا عنه يرض(شهيه عايرا عموماً روحيكند ز يجاد نميا ه صـفوان  ي
                                           

  . 1104، ص3وطبري، ج201، ص2و ابن هشام، ج 225و  224، ص1ابن اثير، ج - 1
و تاريخ ابن  1104و  1105ص3و تاريخ طبري ج 202ص2و ابن هشام ج 339ص6صحيح بخاري همراه قسطاني ج -  2

  . هنگام وارد شدن سپاه، خود را به سپاه رسانيده است) رضي اهللا عنه(فرماييد كه عايشه توجه مي 226و  225ص1اثير ج
  همان - 3
  همان - 4
  همان - 5
  همان - 6
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شناسـد و بعـالوه    يم يت ممتاز اسالميو شخص يزگاريرا در اوج طهارت و پره يصحاب
ن و مـرد  يس بانـد منـافق  ي، رئياُب ، اما عبداهللا بن1اند دهيمصادف ورود سپاه، آنها بشهر رس

ن اتفاق، تمام كوشـش خـود   يبمحض مشاهده ا ييانت و نفاق و ماجراجويك خيشماره 
موهـوم و   يابهـام، و بـازكردن پرانتزهـا    يهـا  جـاد نقطـه  يوا 2هـا  جاد شبهيرا در جهت ا

ش از ين خـو يفاسـد و زهـرآگ   يهـا  شـه يق انديتزر ياندازد، و برا يز، بكار ميانگ هراس
) عصـبه (و بفرمـوده قـرآن   3ينفر باند ده كيرد تا آنجا كه يگ يز كمك مين يماريعناصر ب

اساس و نامعقول و محال و چرخانـدن آن در سـطح    يك دروغ بي) افك(دن يتراش يبرا
  .شوند يت ميشهر وارد صحنه فعال

است و اصحاب عموماً  يداً در رنج و ناراحتيعه شدين شايدن اياز شن صامبريپ
از هدف باند نفاق در  صامبري، پو رنج و عذاب هستند ياز اضطراب و نگران يدر حالت
را با  )اهللا عنه يرض(شهيعا يت پاكيكند كه واقع يد كارين افترا آگاه است، اما باياشاعه ا

ل يرا تشك يخانوادگ يك شوراير يد، قبل از هر چيشه روشن نمايهم ي، برايل كافيدال
 يشه را بخـوب يه عايبرند، و روح يامبر بسر ميا اكثراً در خانه پيشه يكه هم يدهد كسان يم

 يرضـ (شـه  يز عايره كنيد و سپس بريپسر ز 5اُسامه مدو 4يمرتض ياند اول عل درك كرده
ف كـرد و او را از هـر گمـان    يشه را توصيو طهارت عا يامبر پاكي، اسامه غالم پ)اهللا عنه

                                           
  همان - 1
  همان - 2
و تاريخ  225، ص1و كامل ابن اثير، ج 203، ص2و ابن هشام، ج 339، ص6صحيح بخاري همراه قسطالني، ج - 3

  . 260محمود عقاد، ص صو عبقريه محمد 1105،ص3طبري، ج
  همان - 4
  همان - 5
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خدا عرصه را بر تـو تنـگ نكـرده    «امبر عرض كرد يبه پ يمرتض يمبرا شمرد و عل يبد
ت يد او واقعيباره سؤال كن نيزش در ايو از كن 2ارنديبس 1يگريشه زنان ديعا است و بجز

ـ ا شما هرگز چيآ«  :و باو گفت ره را خواستيبر صامبريكند، پ يرا به تو عرض م  يزي
كه بحق ييره گفت قسم به آن خدايبر» د؟يشه دچار شك نمايكه ترا درباره عا يا دهيرا د

كه ما را درباره او به شك انـدازد   3ام او مشاهده نكردهرا از  يچ امريتر فرستاده است، ه
در كنـار   يسن و سـال  علت كمبه ن بوده كه يام ا را كه من از او مشاهده كرده يبيو تنها ع

پس از  صامبريپ» 4زد ير ميآمد و نوك به خم يم يبرد و مرغ ير منزلش خوابش ميخم
بـر منبـر رفـت و     )اهللا عنـه  يرضـ (شه يعا يره طهارت و پاكيدن شهادت اسامه و بريشن

ـ    ابـن   آماده شدند كه عبـداهللا  ياشاره فرمود جمع ياُب ابن بمجازات كردن عبداهللا را بـه   ياب
كردند كـه   يد ميمخالف قتل او بودند و تهد ين افترا به قتل برسانند و جمعيجرم اشاعه ا

گر يكـد يبرابـر  اوس و خـزرج در   لـه يم و دو قبيكش يار ماو هر كس او را بكشد ما هم 
گر را بـه قتـل   يكـد يفتند و يگر بيكدينمانده بود كه به جان  يزيكردند و چ يريگ موضع

ـ امر به سكوت آنها كرد و بعد از سكوت آنها پ صامبريبرسانند كه پ از منبـر   صامبري
ـ يكه وضع مسلمانان را در خطر ين آمد و در حالييپا ـ ديم يك جنگ داخل د فـاروق را  ي

ـ و درك و فراست او در جهت حل اخواست تا از صراحت  ن معضـل اسـتفاده كنـد، و    ي
                                           

و تاريخ  225، ص1و كامل ابن اثير، ج 203، ص2و ابن هشام، ج 339، ص6صحيح بخاري همراه قسطالني، ج - 1
  . 260محمود عقاد، ص صو عبقريه محمد 1105،ص3طبري، ج

كه   و صحيح بخاري روايت كرده 342، ص6و صحيح بخاري، شرح قسطالني، ج 263عقاد، ص) ص(عبقريه محمد - 2
حجش هم تحقيق كرد زينب گفت  بنت ي زينبيعن) رضي اهللا عنه(از يكي از هووها و رقباي عايشه صعالوه بر اينها، پيامبر

  . ام  بخدا غير از خير  و نيكي ندانسته )وَاهللاِ ماَعلِْمُت اِّال َخرياً (كنم برم و گوش و چشم خود را نگهداري مي پناه بخدا مي
  . 1105، ص3و طبري، ج 342، ص6صحيح بخاري، ج - 3
  همان -  4
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فـاروق بـا صـراحت خـاص خـود       1باره با فاروق مشورت كـرد  نيدر اصامبريپ يوقت
ـ امبر داشت جـواب ا يكه بخدا و پ يقيمان عميو با ا  را طرح كرد، ييسوالها ن سـوالها را  ي
ـ ا يينه اشاره به حل نهاار ماهرانه و مؤدبايتها بسين واقعيهم يت شمرد و بر مبنايواقع ن ي
  . ه نموديقض
  د منطق قاطع فاروق در رد افتراييتأ

شـه را بعقـد ازدواج خـود    يا تـو بفرمـان خـدا عا   يد آيپرس صامبريفاروق از پ
ـ يفرما يم صامبريل خودت؟ پيا بمي يا درآورده كنـد   يد به فرمان خدا، فاروق عرض م

ـ ده خودش تحميبرگزامبر و يرا به پ يوبيمع يا ممكن است خدا كااليآ ـ ل كنـد؟ پ ي امبر ي
ـ يكند پـس مـن بـا قطـع و     يامكان ندارد، فاروق عرض م يزين چيد نه چنيفرما يم ن يق

z2¬  ®  ¯ } دانم كه  يم
» اسـت  يبـزرگ و محـال   يعه افتـرا ين شايا  16: النور 

افت جواب آنها و بحث از انتخاب خدا با لطف و ظرافت ين سؤالها و دريفاروق با طرح ا
ه را حـل خواهـد   ين قضـ يامبر حتماً ايبر پ ييها هيكند كه خدا با نزول آ ياشاره م يخاص

 يبر طهارت و پـاك  ييها هيجز نزول آ يا شهيو ر يه بطور جذرين قضيحل ا يكرد و برا
ـ و آ يآسـمان  يكشد كه وحـ  ينم يوجود ندارد، و طول يگريشه راه ديعا قـرآن   يهـا  هي
گردد و آغـاز   ينازل م صامبريبر پ 3)اهللا عنه يضر(شهيعا يحاً درباره برائت و پاكيصر

   :ه استين آيآنها هم

                                           
  .تأليف ابي عبداهللا شيباني ) فضايل االمامين(از كتاب  ، به نقل123الخلفاء، شيخ سيوطي، ص تاريخ - 1
  همان - 2
، 18و تفسير المراغي، ج 377، ص2و تفسير كشاف، زمخشري، ج 1281تا  1274، ص23تفسير كبير امام رازي، ج - 3
  . 78ص
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 {  U  T  S    R  QP  O   N  M  LK  J  I  H  GF  E  D  C  B       A
  a  `  _     ^  ]    \   [  Z  YX   W  Vz  ـ ي 11: النـور ـ « يعن گمـان   يب

از شـما بودنـد،   ) از ده نفرش يب( يا ان آوردند دستهيز را بميانگ ن دروغ هراسيكه ايكسان
م بـوده اسـت بـه    ين دروغ سـه يك از آنها به همان اندازه كه در جعل و اشاعه ايكه هر 
در انتظار  يميكه بخش اعظم آنرا اداره نمود عذاب عظيرسد، و آن كس يش ميخو يسزا

  :ديفرما ين پانزدهم ميه بعد، در ايو چهار آ» اوست

 {h  g  f   e  d   c  b  a  `  _     n  m  l   k  j  i
z مـا روا   يبرا: ديد، چرا نگفتيدين دروغ هراسناك را شنيكه ايو هنگام«: يعني 14: النور
آور و  ن حرف چه دروغ بهـت ي، ايا تو پاك و منزهيم، خدايرا بزن ين حرفيست همچنين

  »!!1است يبزرگ
 يرآو ه نـه سـكوت بهـت   ين قضـ ياست كه درباره ا يه در ماللت چند نفرين آيا
شه و يمان و نداشتن عمق اندياند، و بلكه بر اثر ضعف ا اند و نه قاطعانه آنرا رد كرده داشته
 يزياند و قرآن آنها را چ شركت كرده ياب ابن اران عبدهللايدست يدر بگو ومگو يانگار سهل

هـذا بهتـانٌ   (بود كـه بـا گفـتن     يده است و فاروق از كسانينام) عصبه(نفر و  باالتر از ده
يظعـ يب مـان و واقـع  يها ا هيو نزول آ 2ب نموديآور را تگذ بهت ين افترايقاطعانه ا) م و  ين

  . د نمودييالعاده فاروق را تأ فراست فوق

                                           
  همان - 1
  .اهللا شيباني تأليف ابي عبد) فضايل االمامين(، به نقل از كتاب 123الخلفاء، شيخ سيوطي، ص تاريخ - 2
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ن ين، و مـورخ ين و مفسرياز موافقات فاروق است، كه محدث ينها، چند نموداريا
ن اعجوبه ينكه ايبر ادهند  يم ي، و آشكارا گواه1اند ست فقره ضبط كردهيتعداد آنها را تا ب
رو جـان بركـف در خـدمت    يكه دست بر قبضه شمشـ يآور، در همان حال زورمند و رعب

عتر از حركـت چـرخ   ير و سـر يزتر از شمشين با هوش تيستاده است، همچنيا صامبريپ
فه يانجام وظ صامبرير نظر پيز! تها دارنديكه واقع يروزگار، و با همان صراحت و جرأت

ـ  يرور و خوشحال است وقتكند، و چقدر مس يم ـ نـد كـه پ  يب يم ـ امبر خـدا از فعال ي ت و ي
ـ ن مختلف و با گفتار و كـردار مـورد عنا  ياست، و او را به عناو ياو راض يهايفداكار ت ي

  : دهد مثالً يش قرار ميخاص خو
  گردد يل ميكه فاروق به آن نا ييها قيها و تشو زهينمونه جا

كـه   يمـ يصخره عظ: دره(دارد كه آنرا  يزاسب خوشرنگ و ممتا) يصحاب(يدار ميتم -1
ـ داند كه بعنـوان هد يده و ممتاز ميآنرا پسند يده و بحدينام) شود يرمياز قله كوه سراز ه ي

ن اسب را به فـاروق  يق ايز به عنوان تشوين صامبريكند و پ يم ميتقد صامبرخدايبه پ
  2ديفرما يعطا م

كند و آشكارا فاروق را مورد  يم، حفصه ازدواج وهيبا دختر فاروق، زن ب صامبريپ -2
  .دهد يقرار م دت خويعنا

                                           
، پانزده مورد نوشته است و ابن 423، ص1الباري، ج و ابن حجر عقالني در فتح 123ص  سيوطي، الخلفاء شيخ تاريخ -  1

  .هفده مورد نوشته است  58و  57حجر مكي در صواعق محرقه، ص 
  .  1304، ص4و تاريخ طبري، ج 368، ص3و سيره حلبيه، ج 391، ص1اثير، ج تاريخ كامل ابن - 2
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النّـاس  یا فـيـَمل َاَرَعبَقرِ : 1شمارد ير متها بر فاروق را، از همه نابغه ي، گاه صامبريپ -3
» ام كه در عملكرد مانند فاروق باشد دهيرا ند يا ان مردم نابغهيدر م يعني ...)ُه يَفرِ  یفري

ـ    يكي ر فاروق رايزبان و ضم يو گاه اهللاُ «: 2آورد ياز مظاهر آشكارشدن حـق بشـمار م
» ر عمر نهاده اسـت يخدا حق را بر زبان و ضم يعني ...لِساِن ُعَمَر َو َقْلبِِه  یاحلَقَّ َعل َجَعَل 
ـ ) دارنده الهامـات : محدث(او را  يو گاه ـ پ يو گـاه  3خوانـد  يم را  يا چملـه   صامبري

ـ فاروق را مـورد عنا  يله به حدن جميد و با ايفرما يخطاب به فاروق م ت خـود قـرار   ي
: ديگو يكند و بارها به مردم م يش آنرا فراموش نميدهد كه فاروق در تمام طول زندگ يم
ـ د بر آن تابياگر چه خورش« ده اسـت، در مقابـل آن جملـه بمـن بدهنـد، بخـدا قسـم        ي
ـ    يدن ايشن يو برا» خواهم ينم ـ  ين جمله بـه فـاروق گـوش م و م كـه بـا چـه شـور     يكن

رفتم، و از او اجازه گـرفتم   صامبريبه خدمت پ يروز«: دينما يآنرا بازگو م ياحساسات
مرا اجازه داد و هنگام وداع خطاب به من  صامبريمراسم عمرَه به مكه بروم، پ يكه برا
ـ ش مرا فراموش نكنيخو ياز دعا! برادرم يا »4ال َتنَْسنا ِمن ُدعاِئَك  یا َاخي« : فرمود » دي
مسرور و سرافراز شدم كـه اگـر در    يبحد) يااخي: (صامبريت و توجه پينان عيو از ا
  . 5خواهم يده است به من بدهند، نميد بر آن تابين جمله، هر چه را خورشيمقابل ا
  :نكهيگردد با ا يمان فاروق ظاهر ميا يروينجا آثار نيو از ا

                                           
  . 20ص  خطاب، الجوزي، سيره عمربن ابن - 1
  . 53ص  ،2مسند امام احمد، ج - 2
  . 14الجوزي، ص و ابن 424ص و اخبار عمر، 149، ص4بخاري ، ج - 3
  .  599ص  عمر، عقاد،  و عبقريه 16الجوزي، ص خطاب، ابن سيره عمربن - 4
  همان - 5
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سالم دعـوت شـده   قبول ا يبرا 1امبر از خدا، و با اسم خاصيفاروق با درخواست پ -1
االسالَم بُِعَمَربِن«است  به سبب مسلمان شدن عمر بن خطـاب  ! اي، خدااخلَّطاِب  َالّلُهمَّ َاِعزَّ

  .»دين اسالم را عزت ببخشيد
ـ ها، قواره سـپاه كفـر، در ز   امبر و در همه غزوهينكه فاروق در تمام دوران پيو با ا -2 ر ي

  . ر او هراسناك و مرعوب گشته استيبرق شمش
ها و بارها از زمان  شهيعتر از اندير و سريزتر از شمشينكه، درك و فراست او تيو با ا -3

  .د فرموده استيياو را، به كرات، تأ ينيب خدا واقع يها هيآ يجلو افتاده و حت
ـ ت و عطوفت خاص پيرفتار مورد عنا ردومنكه بارها يو با ا -4 قـرار گرفتـه    صامبري

ع يدر برابر اوامر او مط يامبر است و بحديم پيتسل يحدن احوال، فاروق بياست با همه ا
  : و در حضور او خاضع و مؤدب و با مالحظه است كه

  
  ادب فاروق

را از او بپرسـد   يزيچ صامبري، ساكت و خموش است مگر پصامبريدر حضور پ -1
ـ زنـد، بخـاطر رعا   يم يامبر حرفيدر حضور پ يداشته باشد، و وقت يا او سؤالي ت ادب ي

نجوا  صامبريبا پ ييآورد كه گو ين مييكند و پا يم فيخف يخود را بحد يصدا يدرشت
جـز در   1زند يرا نم يگري، و جز جواب سؤالها، حرف د2زند يحرف م يكند ودرگوش يم

  . ل است بحث را ادامه دهديما صامبريكند پ يكه احساس م يطيشرا

                                           
  . 12الجوزي ص ابن - 1
، در همين كتاب در فصل اول، مشخصات عمر، يادآور شديم كه صداي عمر 10ص ،1يق، جو الفا 338اخبار عمر، ص - 2

  .كرد زند در قلب برخي از مردم از ترس و وحشت ايجاد مي بحدي پرقوت و دورگه جهوري بود كه وقتي حرف مي
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رونـد، و شـتر   يم ييره بجـا امبر سوايدر خدمت پ يروز) پدر و پسر(فاروق و عبداهللا -2
فاروق بـا   2فتديامبر جلو بيعبداهللا سركش و بدرفتار است، و در تالش است كه از اسب پ

ـ ايكند كه عقب ب ياضطراب و دلهره به پسرش اشاره م د آنگـاه بـا عجلـه خـود را بـاو      ي
د يرا نشـا  يچكسـ يه! هان پسرم«: ديگو يم يآور با درگوش رساند و در عبارت رعب يم

  . »!3امبر خدا تقدم كنديپ كه بر
  ت ادب و خضوع فاروقينمونه نها

شـتر  يدرخواست حقوق ب ينشسته و برا صامبريش در خدمت پيقراز زنان  يجمع -3
ـ   يكننـد، ناگـاه صـدا    ياد ميزنان صداها را بلند و داد و فر شـنوند كـه از    يفـاروق را م

ده و بـه  يد را پوشـ ك از آنها فـوراً چـادر خـو   يخواهد هر  ياجازه حضور م صامبريپ
ـ     ينشـ  يده و آرام و ساكت ميخز يا گوشه وارد  ينند، فـاروق پـس از كسـب اجـازه وقت

شـه شـاد   يهم! امبرخـدا يپ يا: كند يخندد، فاروق عرض ميم صامبريند پيب يشود، م يم
ـ  يآن زنها اشاره م  كه بهيامبر در حاليپ. يخند يم يد به چيباش ـ فرما يكند، م نهـا  ياز ا: دي

فـاروق بـه   ! 4ش شـتافتند يخـو  يچادرهـا  يدند بسـو يتو را شـن  يتا صداتعجب كردم 
از  يجـان يكه از تو شرم كنند، سـپس بـا ه   يتر ستهيكند حقا تو شا يعرض م صامبريپ

ـ  يت ميو انفعال او حكا يخجالت ـ گو يكند خطاب به آن زنان م كه دشـمن  يكسـان  يا: دي
امبر خدا شـرم  يد، و از پيكن يشرم م يد كه از همچو منيكش يخجالت نم! ديتان  هستدخو

                                                                                                        
م كه صداي عمر ، در همين كتاب در فصل اول، مشخصات عمر، يادآور شدي10ص ،1و الفايق، ج 338اخبار عمر، ص - 1

  .كرد زند در قلب برخي از مردم از ترس و وحشت ايجاد مي بحدي پرقوت و دورگه جهوري بود كه وقتي حرف مي
  .  25، ص2النضره، ج و الرياض426اخبار عمر، ص - 2
  همان - 3
  . 422و اخبار عمر، ص 171، ص1و مسند امام احمد، ج 115، ص7و صحيح مسلم، ج 96، ص4صحيح بخاري، ج - 4
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 ييگـو » يرتر هستيدتر و سختگيامبر خدا شديتو از پ«: زنان در جواب گفتند! د؟يكن ينم
به آنهـا بدهـد امـا     يپاسخ تند يشكن ن اتهام سنتيخواهد در جهت دفاع از ا يفاروق م
» ر خطـاب پسـ  ياست ا يكاف!: 1اخلَّطاِب  ااْبنَ يْه يا(: ديفرما يامبر مين هنگام پيچون در ا
  . زند ينم يگريشود و حرف د يجواب در سكوت غرق م يفاروق بجا

 يزند و فاروق برا يفاروق بشدت در را م يآخر شب است، دوست انصار يساعتها -4
!! ن خبـر يوحشتناكتر: ديگو يپرسد چه خبر است در جواب م يشتابد و م يبازكردن در م

  ! ستزنان خود را طالق داده ا صامبريع شده كه پيشا
  

  صامبر يپنسبت به  )اهللا عنه يرض(فاروق گر از ادب و احترام ينمونه د
م يدهـ  يد، و حاال به او گوش ميآ يرون مياز اضطراب و دلهره از منزل ب يبا حالت فاروق
ـ  )اهللا عنه يرض(فاروق  :ديان فرمايما ب يان را براين جريكه ا ـ گو يم د بـا اضـطراب و   ي
ـ پ، و نماز صبح را در خدمت شدم امبريپمسجد  يراه ينگران بـه جـا آوردم،    صامبر ي

كـرد، و مـن    يريگ كه خلوتگاه او بود برگشت و كناره يبه اطاق كوچك صامبر يپدم يد
،  مگر من تو را يكن يه ميكند، گفتم چرا گر يم 2هيدم به شدت گريبه اطاق حفصه رفتم د

ـ دانم، او در ا يفت نمشما را طالق داده است؟ حفصه گ صامبر يپا يآ! هشدار ندادم؟ ن ي
ـ رون آمده و به مسجد كنـار منبـر آمـدم و در م   يباشد، از اطاق حفصه ب يخلوتگاه م ان ي

هـا بـر مـن فشـار      ينشستم ناگاه تأثر و نگران يكردند قدر يه ميكه به دور آن گر يجمع
 :گفـتم ) رباح(اه پوست يدم و به آن غالم سيرسانصامبريپآورد، و خود را به خلوتگاه 

                                           
  . 422و اخبار عمر، ص 171، ص1و مسند امام احمد، ج 96، ص4صحيح بخاري، ج - 1
  .45و اخبار عمر، ص  103، ص 3ـ صحيح بخاري، ج2
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امبر يپ يت اجازه خواستم وليبرا«، رباح بعد از رفت و برگشت گفت »ريم اجازه بگيراب«
ـ گر زيبه مسجد برگشتم و بار د» سكوت كرد ص ـ   ي هـا بـه در    ير فشـار تـأثر و نگران

ـ كه بـا ناام  يخلوتگاه برگشتم و رباح همان جواب اول را به من داد و هنگام از در  يدي
اجـازه حضـور بـه تـو داده     صامبريپرا صدا كرد كه شدم ناگاه رباح م يخلوتگاه دور م

تر شده است و با شور و عالقه به  م سبكين مژده احساس كردم كه بار دردهاياست، از ا
ساكت و خاموش ماندم و  يستادم، لحظاتيشتافتم، سالم كردم و به پا اص امبريپخدمت 

دار و  ر گرهيبر حصص خدا امبريپن خلوتگاه انداختم، يه ايرا بر اثاث يعينگاه گذرا و سر
، و 1دا كرده استياو پ يبر پهلو ييارهاير شين حصيده است، و گره ايبدون روپوش خواب

ست و بعد از چند لحظه سكوت خرما ساخته شده ا يها است كه از برگ يسرش بر بالش
ـ آ«ستاده بودم، آهسته زبان گشودم و عرض كردم يكه به پا ا يدر همان حال ا همسـران  ي

فـرو   يدر خاموشـ  يباز لحظات» نه«به من كرد و فرمود  ينگاه» ؟يا طالق داده خود را
ـ ن وحشت و دلهره نجات دهم و از ايرفتم، و در فكر بودم كه چگونه خود را از ا ن راه ي

كـه   ي، در حاليديد يكاش مرا م يا رسول اهللا، اي«در سخن را باز كردم كه عرض كردم 
م يآمـد  يان قـوم يكه به م يم، و موقعي مسلط بودش كامالًيش بر زنان خويت قريما جمع

نشان داد، سپس عـرض   يتبسمص امبريپ» !كه زنان آنان بر مردان كامالً مسلط هستند
كه من به اتاق حفصه رفتم و به او هشدار دادم كـه تـو هرگـز     يديد يكاش م يا«كردم 

ـ نخور) شهيعا(خودت  يب همتايفر ـ يد كـه خ ي ـ پبـاتر و در خـدمت   ياز تـو ز  يل امبر ي
ـ پ 2»تر است از تو محبوب يليخص ـ   يگـر تبسـم  يبـار د  صامبري  ينشـان داد، و وقت

                                           
  .46و اخبار عمر، ص 6، ص 3، و مسند طيالسي، ج103، ص 3ـ بخاري، ج1
 .46، و اخبار عمر، ص104، ص 3ـ بخاري، ج2
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قاً نگاه كردم، و به خـدا قسـم   ياو را مشاهده كردم نشستم، و به صحن اتاق عم يها تبسم
ـ را ند يزيچ چيبساط بودند، ه يجز سه پوست كه به جات ـ پدم و بـه  ي عـرض  ص امبري

ان، يان و روميرانيرا كه ايد زيمرفه فرما يرا در زندگد كه امت تو ياز خدا تمنا كن« :كردم
بـه سـر    يده و در رفـاه كـامل  يبخشـ  ها آنا را به يپرستند خدا دن يكه خدا را نم يدر حال

 يا« :ه داده بود، خطاب به من كرد و فرمـود يكه تك يدر همان حالص امبريپ، »برند يم
ده اسـت، دچـار   يرا بخش يزندگن خود رفاه ين كه خدا به معاندياز ا ييگو! پسر خطاب

! ؟يا را احسـاس كـرده   يك نوع تضاد و تناقضينه ين زميو در ا يا ك گمان ناروا شدهي
ـ ين لذايرا خدا ايدهد، ز يخدا نشان م يرا در كارها ين هم نظم و هماهنگينه، ا و  يذ آن
از » ده اسـت يش بخشـ ين خـو يبه معاند يدانير و جاوينظ يب يك زندگي يرا به جا يفان

ـ « :درك كردم و عرض كردم يت امر را به خوبيواقعص امبريپفرموده  ا رسـول اهللا در  ي
  .»من آمرزش بخواه ين گمان ناروا از خدا برايبرابر جرم ا

 يهـا را طـالق بـده    ر اگر آنيكار زنان را بر خود سخت مگ« :سپس عرض كردم
نشـان داد   يتبسم صامبريپ يو وقت» ميخدا و فرشتگان و من و ابوبكر و مؤمنان با توا

ـ ام با كسب اجازه از اقامتگاه او خارج شدم و ا ها را طالق نداده و فرمود آن ن مـژده را  ي
م از يآغاز سوره تحر يها هين مورد آيدم، و در ايكه در مسجد بودند رسان يبه همه كسان

  1.دندينازل گردص امبريبر پ 5تا  1
  

                                           
  .540ـ حياه محمد، محمد حسين هيكل، ص 1
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دسـتور داد   )اهللا عنه يرض(ق يبه ابوبكر صد يماريب يروزهادر  صامبر يپ ـ 5 
نماز مسلمانان شد، در   شيروز ابوبكر، پ ن شبانهيو چند 1كه امام جماعت مسلمانان باشد

دا كرده بـود، بـالل بعـد از گفـتن اذان خـدمت      يپ يبهبود يكم صامبريپكه  يسحرگاه
ه    صامبريپد بتواند خود امام جماعت بشود، يآمد كه شاصامبريپ عـمبه عبـداهللا بـن ز 

عبداهللا به مسـجد آمـده و   » د نماز خود را به جماعت بخوانندييبه مسلمانان بگو«فرمود 
امـده  يمنزل دارد و هنـوز بـه مسـجد ن   ) خارج شهر(در سنْح  )اهللا عنه يرض(چون ابوبكر

 2»ز و امامت نماز مسلمانان را انجـام بـده  يبرخ«د يگو يم )اهللا عنه يرض(فاروقاست، به 
ن دستور را از يآمده، اصامبريپن كه عبداهللا كه از خانه يال ايبه خ )اهللا عنه يرض(فاروق

رود و در جلـو   يگاه امام ميخود برخاسته و به جا يگرفته است و فوراً از جاصامبريپ
ـ   ) ر تحرّميتكب(ك اهللا اكبر ين با گفتن يمسلم يها صف كنـد و   ينماز جماعـت را آغـاز م
 )اهللا عنه يرض(فاروق گردد و  يانداز م نيمسجد طن يپرقوت و دورگه او در فضا يصدا

  .هنوز قرائت فاتحه را شروع نكرده است
  
  .كند ينماز را قطع مصامبريپدن هشدار يبه محض شن )اهللا عنه يرض(فاروق 
ـ    «شنود  يها م را از درون حجره صامبريپ يكه ناگاه صدا   ينه، نـه، نـه، ابـن اب
فاروق ها، به هم خورده، و  ن صدا صفين اديبا شن» ش نماز باشديد پيبا) ابوبكر(قحافه 

ـ ي، با كمال اطاعت و تسل)اهللا عنه يرض( ـ و در ا ،3كنـد  يم، نماز را قطع م ن هنگـام هـم   ي
                                           

 .401، ص 1و ابن اثير، ج 1325و  1324، ص 4ـ تاريخ طبري، ج1

ـِت الُصـُفوُف : و عين عبارت  387، ص 3و تاريخ حلبيه، ج 168، ص 4و ابو داود، ج 370، ص 2ـ ابن هشام، ج2 فاْنَقضَّ
لوِه َحّتي َطَلَع ابُن ايب ُقحاَفه  َف ُعَمَر َعِن الصَّ  ....َواْنَرصَ

  همانـ 3
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 )اهللا عنـه  يرضـ (فاروق ده و يبه مسجد رس) شهر ياز سنح حوال( )اهللا عنه يرض(ابوبكر 
از  يك حـالت يدر  )اهللا عنه يرض(فاروق خوانند، و  يهمراه مسلمانان پشت سر او نماز م

بـال   يكشد كه ا ياد ميرساند، و بر او فر يو دلهره خود را به عبداهللا بن زمعه م يشرمندگ
ـ به تو ا صامبر يپال كردم كه يبه خدا قسم من خ يبود كه كرد ين چه كاريبر تو، ا ن ي

ـ پفرمان  يدستور را داده است و من در جهت اجرا » 1سـتادم يهـا ا  جلـو صـف  صامبري
ن كار از يا يدم تو را برايبه مسجد آمدم و ابوبكر را ند يوقت«د يگو يجواب م عبداهللا در
  .»دميتر د ستهيهمه شا

م و يبـه مراتـب تسـل    هـا  آناست كه خوانندگان از دقت در  ين پنج نمونه كافيهم
ببرنـد، و   يپص امبريپنسبت به  )اهللا عنه يرض(فاروق خضوع و اطاعت و شرم و ادب 

مـن در خـدمت   « :ن جمله خالصه كرده اسـت يرا كه در ا )اهللا عنه يرض(فاروق كارنامه 
ـ ند، و جز ايق نمايتصد 2»ام بوده يعيمحافظ و برده و غالم مطرسول اهللا گارد  ن مطلـب  ي

م و اطاعـت و خضـوع و شـرم و ادب    ين همـه تسـل  يكنم كه ا يرا اضافه نم يگريز ديچ
ـ و ا يد ماديم و اميب ينه بر مبنا صامبريپنسبت به  )اهللا عنه يرض(فاروق  ، ين جهـان ي

اسـت كـه تـار و پـود      يك اخالص دروني يمان اوست و بر مبنايعمق ا يبلكه بر مبنا
ـ اثبـات ا  يفرا گرفته است و برا يرا به كل )اهللا عنه يرض(فاروق وجود  ن مطلـب تنهـا   ي

  :ميدان يم ين نمونه را كافيهم
ـ پم، كـه  يبودص مبرايپاز ما، در خدمت  يجمع :ديگو يعبداهللا بن هشام م« امبر ي
ا رسول اهللا، من تو را جز يدست عمر را گرفت، از سر شوق و اخالص، عرض كرد  ص

                                           
 .470و اخبار عمر، ص 370، ص2و ابن هشام، ج 387، ص3ـ تاريخ حلبيه، ج1

  .140، و الخراج، ابويوسف، ص 63، اخبار عمر، ص 528ـ عبقريه،عمر، عقاد، ص 2
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 يقسم به آن كسـ « :فرمودص امبريپ، »تر دارم ز دوستياز خودم، از همه كس و همه چ
اهللا  يرض(فاروق » يتر ندار ار اوست، تا مرا از وجود خودت دوستيكه جان من در اخت

» تـر دارم  ز دوستين لحظه، تو را از وجود خودم نيبه خدا قسم از هم« :دعرض كر )عنه
  1.»خواهم يكه من م يعمر تو آن طور هست يا ن لحظهياز هم« :فرمودص امبريپ

  

  صامبريپات يآخر ح يدر روزها )اهللا عنه يرض(فاروق  :فصل پنجم
  صامبر يپ يماريب يروزها داديت رويروا

ز مانند ين مدت ني، و در ا2كشد يرده روز طول مدر حدود چهاصامبر يپ يماريب
 يتـا حـد   يمـار يكـه ب  ييرا در روزهايباشد، ز ياران خود ميان يدر مصامبريپشه يهم

ند و در يآ يادت او مياست، اصحاب دسته دسته به ع يبستر صامبر يپابد و ي يشدت م
ند، و ينشـ  يران مايان يو در م 3ديآ يابد خود به مسجد مي يبهبود م يكه تا حد ييروزها

ـ پ يمـار يب ياصحاب در روزهـا  ـ  صامبري دن يگـر مواظـب شـن   يش از هـر زمـان د  يب
ـ پباشند، و طبـق فرمـان مؤكـد     ياو و مشاهده رفتار و كردار او م يها فرموده  صامبر ي

كه حاضـر و   يله كسانيبه وس صامبر يپتمام گفتارها و كردار  »لِِّغ الّشاِهُد الغاِئَب بيَفلّ «
و بعـد از رحلـت     گردد، يكه در آن جا حضور ندارند منتقل م يهمه كسان ناظر هستند به

ـ پگفتار و كـردار   يصحاب 4ك صد هزاريش از يبص امبريپ ـ   صامبري ن يرا و هـم چن
                                           

  .427و اخبار عمر، ص  25، ص 2ـ الرياض النضره، ج 1
 .72، ص 1ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج 2

 .388، ص 3 و تاريخ حلبيه، ج 401و ابن اثير، ص  1324، ص4ـ طبري، ج3

يك صد و چهارده هزار نوشته  صآمار اصحاب را بعد از رحلت پيامبر ) الباعث الحبث(ـ حافظ ابن كثير در كتاب خوئد 4
 .برده مراجعه شود  كتاب نام 185است به صفحه 
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هـا   ونيليند و سپس مينما يگر بازگو ميهم د ياو را برا يمارين چند روز بيا يدادهايرو
ـ ن روايتابع تـابع  يده و براياصحاب شندادها را از ين گفتار و كردار و روين هميتابع ت ي
ده است كه ينگفته و نشن ين كسيها تابع ونيليو م يك صد هزار صحابين يكنند، و از ا يم
ش ياران خوي يبرا يچهار روز قبل از رحلت كاغذ و قلم خواست تا مطلب صامبر يپ«
ـ مـانع ا  يا دسته يسد كه بعد از او گمراه نشوند وليبنو ـ پن كـار شـدند و   ي آن  صامبر ي

امـا در  » رون كرديش بيهمه را از منزل خو يا مطلب را ننوشت و به جرم مخالفت دسته
ـ ) يتابع(ر يد بن جبياز سع ياول يمان اَحول و زهريسل) نيتابع تابع(ن دوره يهم  يو دوم

ش در يح خـو يكه با اعتراف صر( ابن عباس كند كه عبداهللا يت ميروا) يتابع(د اهللا ياز عب
ده اسـت، و بعـدها   يمطلب فوق را شن 1بوده است يا پسر ده ساله صامبر يپفات روز و

ن يو در اكثر كتب محـدث  يخ اسالميمتفاوت در اكثر كتب توار يها ن مطلب با عبارتيهم
ت شده است و با اعتقـاد بـه صـحت آن بـر     يح مسلم، روايو صح يح بخاريصح يو حت

و  2انـد  نوشـته  ييهـا  ليرها و تأوياند تفس دهرا القاء كر ييها جمالت و كلمات آن كه شبهه
ـ يرا در محافل مخالف يشادمان يها ها، هلهله ن كتابين مطلب در ايت ايروا انـداز   نين طن

) نعوذبـاهللا (از اصـحاب   يا آن، از قـول دسـته   يهـا  تياز روا يرا در برخينموده است، ز
بـه دسـت    يمناسبدن اصحاب بهانه يكوب يداده شده است برانسبت صامبريپان به يهذ

ـ پن نوشـته  يآن، سردسـته مخـالف   يها تياز روا ياند و در برخ آورده فـاروق  ، صامبري

                                           
  ).باب تعليم الصبيان القرآن( 475، ص7ـ صحيح بخاري، شرح قسطالني، ج 1
 .436، ص 6و ج 206، ص 1و ج 169، ص 7ـ صحيح بخاري، شرح قسطالني، ج 2
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ـ ش دليال خـو يبه خ )اهللا عنه يرض(فاروق دن يكوب يبوده است و برا )اهللا عنه يرض( ل ي
  1).اند دا كردهيپ يخوب

  
  تين رواينظر دانشمندان متأخر درباره ا

ـ اخ يهـا  اما در قـرن  ـ در كشـور مصـر و در ترك   يالمر دانشـمندان اسـ  ي ه و در ي
ـ ن رواينه ايكه در زم ييها يق و بررسيهندوستان با تحق انـد، ثابـت    ت بـه عمـل آورده  ي

چ يبـه هـ   صامبر يز پت آن اياند كه خبر قلم و قرطاوس، در اساس موضوع و روا كرده
رآه األسـالم  (ن در كتاب خـود  يست و از جمله طه حسيح نيوجه صح پـس از نقـل   ) مـ

متن و محتوا  يت شده است ولين خبر گرچه در كتب صحاح هم روايا« :ديگو يتان مداس
ساخته شـده   يباشد و چه بسا در روزگار يو طرق و القائات آن مانع قبول صحت آن م

  2.»ان آمده استيبه م يست كه اختالفات مذهبا
ـ پاشا از دانشمندان معروف ترك ين صبحيو هم چن ق يحقـا (ش يه در كتـاب خـو  ي

الـوداع   ن سـال در خطبـه حجـه   يدر همـ  صامبريپ :ديگو يم) خ االسالميتار يالم فالك
ـ پـس ن » ديد تا گمـراه نشـو  يريكالم خدا و سنت رسول اهللا را بگ« :فرمود ـ بـه ا  يازي ن ي
ت و يالزم بود كه وجودش باعث هـدا  يت به حدين وصيو اگر ا نمانده بود، يت باقيوص

                                           
، 22و فروغ ابـديت، ج  » اي كه نوشته نشد نامه وصيت«، تحت عنوان 366ـ سيري در صحيحين، محمد صادق نجمي، ص1

  .861ص 
به شدت اين  619و  618در موسوعه خود عبقريات، ص ) اهللا(ـ و هم چنين دانشمند مورخ و متكلم معروف مؤلف كتاب 2

خواست و  نمييافت و نامه  وصيت به خالفت به گفتن يك كلمه و حتي يك اشاره تحقق مي«: گويد  كند و مي ياتهام را رد م
اي نبود و فاطمه نيز همواره بر  چند روز پس از اين جريان در حيات بود و در بين او و علي فاصلهص عالوه بر اين پيامبر

 .»كند و او را جانشين خود نمايدتوانست علي را صدا  خواست مي بالين او بود و اگر مي
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ـ با گفتن عمـر  ص براميامت بود، پس چرا پ يعدمش سبب گمراه از از آن   يگـر يا دي
ت ادب، خـاموش  يدر حضور او با نهاص امبريكه اصحاب پ يد و در حاليمنصرف گرد

اد بلند نـزاع راه  يزدند، پس چگونه در حضور او با صدا و فر ينند و حرف بلند نمينش يم
ـ  ست،ينانه به آن نگريب د واقعيك ديد با ياست كه با يها مسائل نيانداختند، ا ن يو هم چن
ـ هندوستان ا يئت علمايس هيرئ ينعمان يعالمه شبل ـ   ي اسـاس   ين خبـر را نادرسـت و ب

ـ امكـان نـدارد، پ  « :ديگو يم) 1الفاروق(ش يشمرده است و در كتاب خو از راه ص امبري
سـم و  يشـما بنو  ينامـه بـرا   تيمسلمانان، قلم و دوات بخواهد كه هـدا  يبرا يخوار غم

ـ پ) نعوذبـاهللا (ات يروا يند، و طبق برخيدرآ اران او مخالفتياز  يا دسته را بـه  ص امبري
ن خبـر  يبودن ا يو جعل يل نادرستيدل  :ديگو يسپس م» ....ز نسبت دهند يان نيگفتن هذ

 يآن مجلس نبوده است، و كسان 3قطعاً در) 2پسر ده ساله( ابن عباس ن است كه عبداهللايا
  .ده استيها نقل نگرد ره از آنن بايك كلمه در اي ياند حت ن مجلس بودهيكه در ا

م باشـد   يعقل سـل  يكه دارا يهر كس« :ديگو ين بحث ميدر خاتمه ا ينعمان يشبل
  .»ت چگونه و از كجا سر به در آورده استين روايداند كه ا يم يبه خوب

                                           
 .77و  76و  75و  74، ص 2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج1

تولد عبداهللا ابن عباس را  360، ص 3و هم چنين شرح تابع االصول، چ 136، ص 6ـ قسطالني، شرح صحيح بخاري، ج 2
از ابن عباس نقل كرده كه ) 475ص ، 77ارشاد ساري، ج (اند اما خود بخاري در صحيح خود  سه سال قبل از هچرت نوشته

رحلت فرمود مـن ده سـاله بـودم     صروزي كه پيامبر = و انا ابن عشر سنين و قد قويت المحكم  صتوفي رسول اهللا «: 
...«. 

 .75، ص 2ـ تحقيق محدثين به نقل الفاروق، ج 3
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  تين رواينظر نگارنده درباره ا
ده كـامالً  ت با نظر دانشـمندان نـام بـر   ين روايبودن ا ينظر نگارنده در مورد جعل

، در متن و محتوا و احوال يشناس ثيما، با استفاده از اسلوب خاص حد يموافق است ول
بـودن   يم، كه جعليا به عمل آورده يليه و تحليآن، تجز يو مكان يط زمانيان و شرايراو
با عرض معذرت طول (قات خود را ينك خالصه تحقيد، و اينما يت را مستدل مين روايا

  .ميده يز قرار ميطالعه خوانندگان عزدر معرض م) كالم
ـ ث به هفت طريه كتب حديو مسلم و بق يمطلب قلم و دوات در بخار ـ ق رواي ت ي

 2و سه» داهللا، از ابن عباسي، از عبيزهر« :ن شكل استيبه ا 1قيشده است كه چهار طر
ـ مان احوال، از ابـن جب يسل« :ن شكل استيگر به ايق ديطر ـ و ا» ر، از ابـن عبـاس  ي ن ي
گفته شده  يكيدر (دارند  ييها گر تفاوتيكدين كه با ين ايدر ع يگانه دوم سه يها قيطر

ـ اوريگر گفته شده بيد و در دياوريب يگفته كتاب يگريد، در دياورياستخوان شانه ب در ). دي
ـ ان بـه پ يـ نسبت هذ2. شنبه بود ـ آن روز پنج1 :ن مطلب با هم متفق هستنديا  صامبري
ن، ياخـراج مشـرك  (ت فرمـود  يدرباره سه مطلـب وصـ  صامبريپ ـ3. داده شد) نعوذباهللا(

ـ ـ ابن عباس به شدت گر4). فراموش شده است يو سوم يندگينما يها ئتياحترام، ه ه ي
  .ها را تر نمود كرد و شن

ت و نـه  يان، نه از وصيشنبه، نه از هذ نه از پنج يچهارگانه اول يها قيو اما در طر
دو  همـه ايـن   يامده است و در مقابل و به جايان نيمبه  يه ابن عباس اساساً بحثياز گر

                                           
، ص 6و ج  353، ص 10 ، و ج355، ص 8، و ج 206، ص 1ـ محل ذكر اين چهار طريق بخاري، شـرح قسـطالني، ج   1

436. 

  .462، ص 6و ج  169، ص 5، و ج 236، ص 5، و ج 236، ص 5ـ محل ذكر اين سه طريق بخاري، شرح قسطالني، ج 2
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ـ گر اضافه آمده است، اول بحث از عمر بن خطاب است كه در ايمطلب د قـه بـه   ين طري
حاً گفته شده است كه عمـر بـن خطـاب گفـت     يگر صريقه ديو در سه طر) يبعض(عنوان 

 يما كاف يافته است و قرآن در نزد شما است و كتاب خدا برايشدت  صامبريپ يماريب
  .رون كردن همه اصحاب مخالف و موافقياست، و دوم ب

ست و ياز عمر ن يشده، بحث 1انيگانه كه بحث از هذ سه يها قهيو چون در همه طر
 انياز هذً شده، ابدا 2ا به صراحت بحث از عمريچهارگانه كه به اشاره  يها قهيدر همه طر

عمـر   يبـه مقـام واال   يانيچ زيد هبو يح هم ميت صحين رواين اگر ايست بنابراين يبحث
 يرا برا يخوش و دل يچ گونه شاديد و هيرسان يمان و اخالص او نميو ا )اهللا عنه يرض(

در  )اهللا عنـه  يرض(ت، عمر ين روايرا به فرض صحت ايزد، يگرد ين او موجب نميمخالف
رده اسـت كـه    يشنهادي، پيماريدر حال شدت ب صامبريجهت كمتر كردن زحمت از پ

ـ  يشنهاد او موافق نميبه پ صامبرير پاگ اهللا  يرضـ (داد و عمـر  يبود كار خود را انجام م
گر يشنهاد ديها پ د، مانند دهيگرد يشه با كمال ادب ساكت و خاموش ميهم مانند هم )عنه

بـا شـور و    )اهللا عنـه  يرضـ (كه فاروق صامبريات پيدر طول ح )اهللا عنه يرض(فاروق 
فرمـود   يك كلمه ميدر  صامبرين كه پيكرد، و به محض ا يها را مطرح م اد آنيعالقه ز

ـ گرد يت ادب خاموش ميدر نها )اهللا عنه يرض(فاروق » نه« ـ د و اي شـنهاد را از دل  ين پي
فرض شـود نـه عمـر     يح و خواه جعليت خواه صحين رواين ايكرد بنابرا يرون ميخود ب

را به فـرض  يدارد، ز يرتباطچ ايرساند و نه به مسئله خالفت ه يم يانيز )اهللا عنه يرض(

                                           
 .462، ص 6، ج 169، ص 5، و ج 236، ص 5ـ بخاري، شرح قسطالني، ج 1

 .353، ص 10، ج 355، ص 8، ج 206، ص 1، و ج 436، ص 6ـ بخاري، شرح قسطالني، ج 2
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ـ   نوشت از كجا معلوم كه خالفـت  يم يزيچ صامبرين كه پيا بـود؟ و اگـر هـم     ينامـه م
  1بود؟ ينم )اهللا عنه يرض(بود از كجا معلوم به نام ابوبكر  ينامه م خالفت

م يده يالً ارائه ميرا كه ذ يلينام برده و دال يها قهين طريسه مضامياما توجه به مقا
 )اهللا عنـه  يرضـ (كه به عمر  يت صرف نظر از ارتباطين روايدهند كه ا يشان من يبه خوب

  .ندارد يا ا به مسئله خالفت دارد اساساً از صحت و اصالت بهرهي
  

  تين روايل عدم صحت ايدال
ـ كايدر آخـر  » ر از ابن عباسيمان، از جبيسل«يگانه اول سه يها قيـ در طر1 ك ي

ن اعتراف يو ا» ام را فراموش كرده يو سوم 2ت الثّالثَهيسونَ«شود  يده مين جمله ديها ا آن
ـ  يخو يكار به فراموش يح را ويصر ـ   يش، صحت را از خبر بـه كل ـ نما يسـلب م د، و ي
  3.اند ح كردهين اصل بصريث عموماً به ايعلم الحد يعلما

ـ از زبـان پ » داهللا از ابن عبـاس ياز عب يزهر« يق چهارگانه دوميـ در طر2 امبر ي
ـ در عـادت پ ) د از منـزل مـن  يزيبرخ=  4يقُوموا عنّ(جمله ص  سـابقه نـدارد   صامبري
ش هم يبرخالف عادت خو صامبرين چرا؟ و اگر بر فرض پين به هر حال، موافقيمخالف

                                           
به هنگام شدت بيماري به عبدالرحمن پسر ابـوبكر   صپيامبر«كند  ، همين مطلب را تأييد مي381، ص3ـ سيره حلبيه، ج1
بنويسم تا مـردم دربـاره جانشـيني او اخـتالف     ) رضي اهللا عنه(اي براي ابوبكر  گفت لوحي بياوريد تا نوشته) رضي اهللا عنه(

 .»....نكنند سپس فرمود الزم نيست چون 

 .462، ص 6، ج 169، ص 5، و ج 236، ص 5خاري، شرح قسطالني، ج ـ ب2

 ).مبحث حديث شاذ( 9، و شرح نخبه ابن حجر عسقالني، ص 92ـ شرح اختصار علوم الحديث، ابن كثير، ص 3

 .353، ص 10، و ج 355، ص 8، شرح قسطالني، ج 206، ص 1ـ بخاري، ج 4



 157

ت آن ينظر به اهم يستيبا يث، مين اصل علم الحديتر داد، طبق معروف يم ين دستوريچن
  .شود 1تياز راه تواتر، نه از راه آحاد، روا

گردد، و چنان كه شابقاً  يمشاهده م 2)عيتَقْط(ده يهفتگانه پد يها قيـ در تمام طر3
پـنج مطلـب مهـم    » ر از ابن عبـاس يمان از جبيسل«گانه  سه يها قيم در طريح داديتوض

ـ شوند و در طر يده نميد يچهارگانه دوم يها قيچ كدام در طريآمده است كه ه  يهـا  قي
چ كـدام در  يدو مطلب مهم آمده است كـه هـ  » ز ابن عباسداهللا اياز عب يزهر«چهارگانه 

كه فقط  يتيع هولناك و خارج از حد از رواين تقطيشوند و ا يده نميگانه د سه يها قيطر
  .كند يگردد صحت خبر را در ابهام غرق م يم يك نفر، ابن عباس، منتهيبه 

ـ م تمـام طر يكه مشاهده كرد يـ همان طور4 تـب  گانـه در تمـام ك   هفـت  يهـا  قي
ح يرسند، و عبداهللا ابن عباس طبـق اعتـراف صـر    ي ابن عباس من فقط به عبداهللايمحمدث
افتـه  ين مجلـس راه ن يو به ا 3پسر ده ساله بوده است، صامبريش، در روز وفات پيخو

ـ ده باشد و اين مجلس شنين مطلب را از اهل ايد اين پسر ده سال باين اياست، بنابرا ن ي
ـ ن مطلب را فقط به ين مجلس چرا ايتمام اهل اآورد، كه  يش ميسؤال را پ ك پسـر ده  ي
ده اسـت و چـرا   ين مطلب نشـن يها ا چ كدام از آنياز زبان ه يگرياند و كس د ساله گفته

انـد،   ت نكردهيرا رعا )َبلِِّغ الشاِهُد  الغاِئَب يَفلْ (را ص امبريها امر مؤكد پ چ كدام از آنيه
ـ انگ هول يها ع و تفاوتين تقطينفر، آن هم با ا فقط دو يها تابع ونيليان ميو چرا در م ز، ي

                                           
 .2ـ جمع الجوامع، اصول الفقه، ج1

، تقطيع حديث در صورتي كه قسمت محذوف مربوط به 144بيث، شرح اختصار علوم الحديث، ابن كثير، ص ـ الباعث الح2
 .قسمت مذكور باشد باالتفاق صحيح نيست

و انـا ابـن عشـر سـنين و قـد قـرات        صقال ابن عباس تـوفي رسـول اهللا   «، 475، ص 7ـ بخاري، شرح قسطالني، ج 3
 .»المحكم
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مان يو سل ين فقط زهريها تابع تابع ونيلياند و چرا از م دهين مطلب را از ابن عباس شنيا
ن اسـت كـه   ين چراها اياند، و جواب همه ا دهيشن يك نفر تابعيك از ين مطلب را هر يا
  .ساخته و پرداخته شده استمقاصد  يت اساساً صحت ندارد و به خاطر برخين روايا

ـ ن جملـه د يگانه، ا هفت يها قيـ در تمام طر5 ـ ي كـه قلـم و دوات   »  :شـود  يده م
ـ هـا ا  قيو در تمام طر» ديسم كه بعد ازمن گمراه نشويشما بنو يبرا يزيد تا چياوريب ن ي

ـ ن روايننوشت، به فرض صحت ا يزيچص امبريمطلب هم هست كه پ ـ جـه ا يت ننتي ن ي
ن ين و موافقيشود كه امت اسالم، اعم از مخالف ين ميجه ايشود؟ نت يچه م يو كبر يصغر

ـ ن روايعموماً گمراه شدند و چون صحت اص امبرين نوشته، بعد از پيا ـ ت الزامـاً ا ي ن ي
ـ ت نين روايپس ا 1چ وجه صحت ندارديجه هم به هين نتيدهد و ا يجه را مينت ز صـحت  ي

  .ندارد
  يزندگ ين روزهايدر آخرصامبريپ يها اشاره
بسته، به مسـجد   يدار و سر ، با چهره تبيماريب ياز روزها يكيدر  صامبر يپ

هـا و بـه تكـرار     آن ياد اصحاب احد و طلب آمرزش برايد، و بعد از حمد خدا و يآ يم
ا و آن چه يان دنيرا از بندگان خود، م يا خدا بنده« :ديفرما يها، م آن يفرستادن درود برا

، كه )اهللا عنه يرض(ابوبكر » ار نمودين چه را نزد اوست اختآ ير كرد، و وينزد اوست مخ
 يهـا  كه نگـاه  يست، و در حاليبلند گر ين مطلب را درك كرد، با صدايبود ا يتنها كس

                                           
هـايي   انـد و جمعيـت   گمراه نشده صشمار اسالمي، تمام مسلمانان بعد از رحلت پيامبر  امع بيـ به اتفاق تمام افراد و جو1

تي ظاهريَن َعَيل احلَقَّ َحّتي َيأِيتَ َاْمر اهللاِ َاْي الّساعَ «اند  دائماً بر راه حق و بر دين مبين اسالم پايدار مانده  »ةاليزاُل طاِيَفٌه ِمْن اُ ُمَّ
و هست اين بوده و اين هست كه از اين جوامع كدام بر راه حق و كدام بر راه باطل است، و بـا   و آن چه مورد اختالف بوده

توجه به قرآن كه متواتر است و توجه به احاديث صحيح حل اين اختالف هم كار مشكلي نيسـت بنـابراين روايـت قلـم و     
 .قرطاس امكان صحت ندارد
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كه از شدت انـدوه و اخـالص    يدوخته بود با لحن صامبريپ يمايآلودش را بر س  اشك
ـ پ 1»ميكن يتو م يما جانمان را و فرزندانمان را فدا«  :گرفته بود، گفت : فرمـود ص امبري

ـ  ييهمه درها«فرمود  صامبريآن گاه پ» ابوبكر آرام باش« گردنـد   يكه به مسجد باز م
  .»دانم يچ كس را از او بهتر نميارانم هيان يدر ابوبكر، كه در م 2د، مگريمسدود كن
بـر   يدر اوقاتصامبريبه فرمان پ )اهللا عنه يرض(، ابوبكر يماريب ين روزهايدر ا

  د، يآ يبه مسجد نم يماريثر شدت با
ـ   يهفده نماز، رو 3امام نماز جماعت مسلمانان است و مسلمانان ش از سـه  يهم ب

ن نمازهـا پـس از   ياز ا يكيخوانند، و در  ينماز م )اهللا عنه يرض(روز، پشت سر ابوبكر 
ـ هابه مسجد آمد و عالئم نص امبرينماز را آغاز كرد، پ )اهللا عنه يرض(آن كه ابوبكر  ت ي

اشاره كرد كه نمـاز خـود   صامبريد، پيظاهر گردص امبريپ يمسلمانان از بهبود يشاد
آمـدن   )اهللا عنه يرض(ها مسرور گشت، و ابوبكر  آن يد، و از خوشحاليان برسانيرا به پا

امـام  ص امبريخواست پ يش عقب رفت و ميرا احساس كرد و از مكان خوص امبريپ
ـ خود او را جلو برد و گفت با مردم نماز بخوان با دستص امبريپ يجماعت باشد، ول د ي

نماز را نشسته گزارد، و بعد از فراغـت از   )اهللا عنه يرض(و خود در طرف راست ابوبكر 
ز مردم يانگ وا و دليانات شيدند و با بيشن يبلند، كه مردم از خارج مسجد م ينماز با صدا

                                           
و  398و  397، ص 1و كامل ابـن اثيـر، ج   1321، ص 4خ طبري، ج و تاري 436شناسي، دكتر علي شريعتي، ص  ـ اسالم1

 .383و سيره حلبيه، ص  423، ص 2سيره ابن هشام، ج 

  همانـ 2
اين كـه  «: كند  ، از شيخ ابوالحسن اشعري چنين نقل مي236، ص 5، البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج 322، ص2ـ الكامل، ج3

فرمـوده اول   صر نماز بر همه اصحاب مقدم كرده است متواتر است و چون پيـامبر را د) رضي اهللا عنه(ابوبكر  صپيامبر 
، بنابراين همـين تقـدم   »تر در اسالم بايد در نمازها مقدم شود تر و بعد مقدم تر به سنت و بعد مسن تر به قرآن و بعد آگاه آگاه

  .براي خالفت )رضي اهللا عنه(دليل قاطعي است بر اولويت ابوبكر ) رضي اهللا عنه(ابوبكر 
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ها امر فرموده، و به اتاق  از بدعت ياز قرآن و توجه به حرام و حالل و دور يرويرا به پ
  .برگشت )اهللا عنه يرض(شه يعا

آور و  ها، لحظات هراسناك و بهـت  و تمام لحظات آن صامبريپ يماريب يروزها
هـا و   ها و سؤال اران بسته شده است، و از درخواستيزبان همه  يياست، گو يزيانگ غم
ـ اند تا هـر چـه پ   شدهسراپا گوش و هوش  ييست و گوين يآنان خبر يشنهادهايپ امبر ي

ـ چ يو هـ  )اهللا عنـه  يرضـ ( يوب انصـار يده، ابو ايعثمان، عبدالرحمن، ابوعب ص ك از ي
ـ  يه يك صد هزار صحابياصحاب مهاجر و اصحاب انصار و از   يرا بـرا  يچ كـس حرف

ن و انصار، آن ير مهاجريك نفر از غيشنهاد ندارد جز يا پيسؤال،  يرا برا يگفتن و مطلب
پـس   )اهللا عنـه  يرض( يمرتض يله عليبه وسص امبريده به پي، آن هم نرسك سؤاليهم 

ـ يبه مص امبرياز اتاق پ يمرتض ين كه عليشود، و آن ا يداده م ـ آ يان مردم م د، مـردم  ي
ـ » چطـور اسـت؟  ص امبريابو الحسن وضع پ يا« :پرسند يم در  )اهللا عنـه  يرضـ ( يعل

  .»است يبهبود رو بهص امبريالحمدهللا حال پ« :ديگو يها م جواب آن
  

  .ن، رد كردين جانشييشنهاد عباس را، در مورد تعيپ يمرتض يعل
ـ صامبريپ يعباس عمو ـ  يدست عل ـ گ يرا م ـ  يرد و بـا حـالت  ي بـه او   ياز نگران

ـ گـر ز يبه خدا تو بعد از سـه روز د  »َعْبُد الَعصا 1َاْنَت َواهللاِ َبْعَد َثالٍث « :ديگو يم ر فرمـان  ي

                                           
توجه . 1321، ص 4و تاريخ طبري، ج  400، ص 1، و كامل ابن اثير، ج468، ص 6ـ صحيح بخاري، شرح قسطالني، ج 1
به عبارت صريح كسي را جانشين خود نكرده است ولي با اين چند اشـاره،   صاهل تسنن متفق هستند در اين كه پيامبر : 

نمازها و سوم زني به خدمت ح داده است، اول به رياست كاروان حج، دوم امامت را بر ديگران ترجي) رضي اهللا عنه(ابوبكر 
بياييـد   صگفت به نـزد ابـوبكر   ) مقصودش وفات بود(اگر تو نبودي : آمد فرمود بار ديگر بياييد آن زن گفت  صپيامبر

 ).بخاري و مسلم متفق عليه(
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پسران  يها كه در حال وفات بر چهر ييها از مشاهده نشانهرا من يد بود، زيگران خواهيد
وفـات خواهـد كـرد،     يمـار ين بيبا هم صامبريدانم كه پ يام، به خدا م دهيمطلب دعبدال
م بـود، از كـار   يم تا اگر ما زمامدار خـواه يبروص امبريگر به خدمت پيا با همديحال ب
ما را  صامبريم و پيرا بشناسها  خواهند بود آن يگريم، و اگر كسان ديش آگاه شويخو

به خـدا اگـر مـا    « :ديگو يدر جواب او م )اهللا عنه يرض( يمرتض يعل» 1ها بسپارد به آن
ن امر را به مـا  يا يگر كسيم و او آن را از ما منع كند، دياز او سؤال كن يدرباره زمامدار

  .كنم ينم 2سؤالصبرامين باره از پيچ وجه در ايكند، و به خدا به ه يواگذار نم
كنـد، و ابـوبكر و    يسؤال نمصامبرين باره از پيدر ا )اهللا عنه يرض( يمرتض يعل

هـم سـؤال    )اهللا عنـه  يرضـ ( يوب انصـار يده و ابن عوف و ابو ايعمر و عثمان و ابوعب
ن بـاره از  يدر ا يك صد هزار صحابيش از ين و انصار و بيچ كدام از مهاجريكنند ه ينم
ـ كنند، ز يسؤال نم صامبريپ ـ پ يمـار يب يا در روزهـا ري ـ ، و در اصامبري ن لحظـات  ي

 يهـا  اند فقط به فرموده اران سراپا گوش و سراپا هوش شدهيز همه يانگ آور و هراس بهت
زننـد و سـؤال هـم     ينـد و خـود حـرف نمـ    ينما يكنند و در رفتار او دقت م ياو گوش م

ـ د ايفرما يان ميها ب آن يآن چه الزم است براصامبر يكنند، و پ ينم ـ پ ام هـم   صامبري

                                           
توجه . 1321، ص 4و تاريخ طبري، ج  400، ص 1، ج، و كامل ابن اثير468، ص 6ـ صحيح بخاري، شرح قسطالني، ج 1
به عبارت صريح كسي را جانشين خود نكرده است ولي با اين چند اشـاره،   صاهل تسنن متفق هستند در اين كه پيامبر : 

مت را بر ديگران ترجيح داده است، اول به رياست كاروان حج، دوم امامت نمازها و سوم زني به خد) رضي اهللا عنه(ابوبكر 
بياييـد   صگفت به نـزد ابـوبكر   ) مقصودش وفات بود(اگر تو نبودي : فرمود بار ديگر بياييد آن زن گفتآمد  صپيامبر 

  ).بخاري و مسلم متفق عليه(
، ص 4و تـاريخ جريـر طبـري، ج     4000، ص 1، و كامل ابـن اثيـر، ج  468، ص 6ـ صحيح بخاري، شرح قسطالني، ج 2

1321.  
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ـ يدر د را،يزند ز ينم يحرف 1بعد از او زمامدار مسلمانان باشد ين كه چه كسيدرباره ا  ين
و قانون حكومت خدا  »اِْن اْحلُْكُم اِالِْ هللا«آورده است، فرمانروا فقط خداست، صامبريكه پ

}  :اسـت  ياسالم يج شوراهاي، و نتاصامبريقرآن، گفتار و رفتار و كردار پ :بيبه ترت
  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Êz 59: النساء   

  جانشين را تعيين نفرمودصمبر چرا پيا
از هر گونه  يو عار ياست افتخار ي، پستين حكومتي، در چنين، زمامداريبنابرا

م ين و تنظين دياحكام مع ياست در حد اجرا ي، و پستيو صدور امر و نه يماد يايمزا
ـ تواننـد بعـد از پ   يافته هم چنان كه مين رشد ، و مسلماناياسالم يو ادراه شوراها امبر ي

p  o  n  } ند يل شوراها حل نمايرا از راه تشك يعموم يمعضالت كارهاص 
z و نفـوذ او   ي، و داخـواه يرا، كه از امانت و آگاه يتوانند كس يهم چنان م 38: الشورى

  .نديش، انتخاب نمايخو ياداره شوراها يدارند، برا يها آگاه در دل
عموزاده دانا و محبوب خـود را،   يعل(را  يتواند كس يم يبه آسانص امبريلبته پا

ـ مرد شـماره  ص امبريا عمر كه بعد از پيا ابوبكر ي جهـان اسـالم، در حـل     يك و دوي
د، يانتصاب فرما يزمامدار يبرا) را يگريا هر كس دياند،  بوده صامبريزمان پ يايقضا

سـت، و بـر حسـب    ير نيپذ ها، امكان خانواده آن ها و سلسله اما چون انتصاب اعقاب آن
ست، عمومـاً و بـدون   ين جاودانه، الزم نيك ديك سلسله تا ابد و به موازات يسنَّت اهللا 

چنـد سـال    ين انتصاب فقـط بـرا  يباشند پس ا يط احراز مقامياستثنان افراد واجد شرا
                                           

رضـي اهللا  (وقتي به اميرالمؤمنين عمر بن خطـاب  «: گويد  ، كه ضمن بيان چندين دليل مي250، ص5 ـ البدايه و النهايه، ج1
 صاگـر جانشـين تعيـين نكـنم از پيـامبر      «: در جواب گفت » گفتند درباره تعيين جانشين خود چه تصميمي داري؟) عنه

  .»....ام و  پيروي كرده
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ن يـي تع ياً انتخابات براتواند مؤثر باشد و بعد از چند سال و وفات آن شخص كه الزام يم
ست، با اصل انتصـاب زمامـدار بـه فرمـان     ين يا د، و جز آن چارهيآ يزمامدار به عمل م

اسـت كـه    يمقتضـ  صامبر خدا يكند، و حكمت پ يدا مينت پي، تضاد و مبا)ص(امبر يپ
 يد، تا اصل كليش منصوب نفرمايمسلمانان بعد از خو يحاً به زمامداريرا صر يچ كسيه

بـه انتخابـات تـا ابـد و بـدون       يسنت رسول اهللا در جهت ارجاع امر زمامـدار اسالم و 
  .رديار مسلمانان قرار گيمعارض، در اخت

  صامبريدوشنبه، روز وفات پ
 يرض(كه مسلمانان به امامت ابوبكر ي، و در همان حال1سحرگاه روز دوشنبه است

ـ شه را بايپرده در عا صامبريخوانند، پ ينماز صبح م )اهللا عنه ـ زنـد، و از ا  يال م ن كـه  ي
گـردد،   يبر لبان او ظاهر م يند تبسم شاديب يمسلمانان را با صفوف منظم در حال نماز م

ـ   يبرا صامبريكند پ يكه احساس م )اهللا عنه يرض(و ابوبكر  ـ آ ينماز به مسـجد م د از ي
نماز بـه   يبرا صامبريكه پ يز از احساس شاديها ن رود، و صف يش عقب ميمحل خو
د كـه  يفرما يش اشاره ميبا دست خو صامبريك به هم بخورد، اما پيد نزديآ يمسجد م

شـه  ين  انداخته و بـه اتـاق عا  يو پرده را پائ 2ان برسانندين حال نماز خود را به پايبا هم
 يك حـالت يرسانند، و با  يان مياز صبح را به پامسلمانان نم 3.گردد يبرم )اهللا عنه يرض(

شـوند، ابـوبكر    ياست، از مسجد خارج م يرو به بهبود صر امبيپ يماريكه ب ياز شاد
شـهر بـود و عمـر     يدر حـوال ) سنْح(رد كه به يگ ياجازه مص امبرياز پ )اهللا عنه يرض(

                                           
  .1325، ص 4و تاريخ جرير طبري، ج  401ل ابن اثير، ج ، ص ، و كام468، ص 6ـ صحيح بخاري، شرح قسطالني، ج 1
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رونـد، امـا بعـد از گذشـت      يم  شيدنبال كار خو 1)اهللا عنه يرض( يو عل )اهللا عنه يرض(
ساعت  يها ظهر، عقربه 2يوالافت، و در حيشدت  صامبريپ يماريگر بيها، بار د ساعت

 يك شدند، زمان ساكت، و هسـت يبه هم نزد! ن زنگ خطريتر نواختن هولناك يزمان، برا
ن كلمـه  يشه در حالت انتظار، ناگهان آخـر ي، در آسمان بام خانه عايخاموش، و ملَأ اعل

ف«. يق اعليوستن به رفين جهان و پياز اص امبريوداع پ فات رسـول  و »یُق اْألَْعليَبِل الرَّ
ن خبر وحشتناك را به مسـجد و  يهمسران او، ا يه و زاريو شدت گر 3اهللا را اعالم نمود،

ن زنگ خطر به صدا درآمده است يتر د، هولناكياز مسجد به تمام شهر و اطراف آن رسان
مـن و تمـام   يگـدازد، بلكـه نجـد و حجـاز و      ين را ميمسلم يها ن آن نه تنها دليكه طن

ظ نفاق يكند، كه در تمام نقاط حساس آن دود غل يمبدل م يفشان ه آتشعربستان را به كو
ـ  يمد يآتش جنگ به سو يها و مواد گداخته كفر همراه شراره گـردد و بـا    ينه پرتـاب م

ـ   ييها ه اسالم شورشيو طائف عل 4مكه ين خبر در شهرهايانتشار ا شـود و در   يبرپـا م
حملـه بـه    يمداران ضربت خورده، براالت و همه زورير و ايز، عشاينه نياطراف شهر مد

كنند و در چهار نقطه حساس عربسـتان، در   يم يآور رند و سپاه جمعيگ ينه مزدور ميمد
از  يها از گروه يش و همراه انبوهيك با سپاه مجهز خويهر  5حهيمن اَسود و غَطْفان طُلَي
الم و قتـل عـام   گـاه اسـ  ينه و انهـدام پا يب شهر مدين عرب به تخرين برگشته و مرتديد

ـ اسامه، كـه بـه فرمـان پ    ياند، و سپاه سه هزار نفر م گرفتهيمسلمانان تصم بـه   صامبري

                                           
 .244، ص 5، البدايه و النهايه، ج 503ـ حياه محمد، هيكل، ص 1

 .403، ص 1ـ ابن اثير، ج 2

 .1326، ص 4، و طبري، ج 402، ص 1، و ابن اثير، ج 473، ص 6ـ قسطالني، ج 3

  .72، و بامداد اسالم تأليف دكتر زركوب، ص 435، ص 2، ج ، و ابن هشام404، ص1ـ ابن اثير، ج 4
  .1370، ص 4ـ تاريخ طبري، ج 5
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به داخل شهر برگشـته   يفيحالت بالتكل يده است در كيحجاز اعزام گرد يخارج مرزها
  .است

  .نداردصامبريتوان قبول خبر وفات پ )اهللا عنه يرض(فاروق 
ـ خبـر جانگـداز وفـات پ    1نيات نخست، در همان لحظ)اهللا عنه يرض(فاروق  امبر ي

ـ از ا ي، كه عمق حوادث ناشينيزبيمان و فراست و تين عنصر ايشنود، و ا يرا م ص ن ي
، ياز اضـطراب و وحشـت و نابـاور    يك حـالت يكند در  يم ينيب شيپ يحادثه را به خوب

افـت  يز درشتابد، و پس ا ي، م)اهللا عنه يرض(شه يبه در اتاق عا) 2ره ابن شعبهيمغ(همراه 
ـ ن پي، وارد شده، و بر بـال )اهللا عنه يرض(شه ياجازه از عا ـ ص امبري ند و بعـد از  ينشـ  يم

آه، » اهيواغَشَ« :ديگو ياز دل گداخته م يدن آهيبا كشص امبريپ يبه چهره نوران ينگاه
ـ ، مغَيك در خروجـ يزد و در نزديخ يش برميخو يو از جا! است يهوشيب يدر حال رَه ي

ـ   )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق  » !ر، وفات كرده استعم يا« :ديگو يم ـ گو  يدر جـواب م  :دي
سـپس بـه   3.»ن را نابود نكنديكند تا خدا منافق يوفات نم صامبر خدا ي، پيدروغ گفت«
شـتابد   ياند، م ن، كه در مسجد و اطراف آن تجمع كردهيزده و اندوهگ ان مسلمانان بهتيم

بـه  ينكرده است بلكـه ماننـد موسـ   وفات  صامبريپ« :ديگو يد ميو با اصرار و تأك
از وفات او بـاز خـدا او را زنـده     يپس از اندك مدت« :ديگو يسپس م» عاد رفته استيم

                                           
 .428، ص 2، و ابن هشام، ج 1327و  1326، ص 4، و طبري، ج 403، ص1ـ ابن اثير، ج 1

ص ، 5، البدايـه و النهايـه، ج   470، ص 6، و قسطالني، ج 55و حياه محمد، ص  91، ص 6ـ قسطالني، شرح بخاري، ج 2
241. 
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است، كه در كلمات او  )اهللا عنه يرض(فاروق  ياز آرزوها ييها ها، جلوه نيا» 1گرداند يم
ن يدق است، اما، ان آرزوها كامالً صايدر اظهار ا )اهللا عنه يرض(اند، و فاروق  افتهيتبلور 

ن لحظـه ابـوبكر   يپوشند، و در هم يت نمياكثر بزرگان جاوه واقع يآرزوها، مانند آرزوها
رسد، و با متانـت كامـل و    يبه مسجد م 2مان و حكمت، از سنحي، عنصر ا)اهللا عنه يرض(

شـه  يمردم به اتاق عا يها ان صفي، در م)اهللا عنه يرض(فاروق  يها به بحث ءبدون اعتنا
ره (پارچـه نـازك    يرسد، و به آرام يمصامبر ين پيو به بال )اهللا عنه يرض( بـرا از  3)ح

ـ پ 4ن دو چشميشود، و ب يره مياو خ يدارد، و در چهره نوران يبرمص امبر يپ يرو امبر ي
پدر « :ديگو يش را گرفته، ميكه از شدت اندوه و اخالص گلو يبوسد و با لحن يرا مص

، و قسـم بـه   يات و در حال ممات، چقدر خوشبو هستيل حتو باد، در حا يو مادرم فدا
ابـوبكر  » 5چشـاند  يكه جان من در دست اوست، خدا، هرگز دو مرگ را به تو نمـ  يكس

ـ ) دو مرگ(و ) حال ممات(ان مختصر با دو كلمه ين بيدر ا )اهللا عنه يرض( كنـد   ياعالم م
ـ و ا ،6گـردد  يز هم برنمـ يوفات كرده است و تا روز رستاخص امبريكه پ ن هـم همـان   ي
م آن يتسـل ) مان و قهر و خـروش يعنصر ا( )اهللا عنه يرض(است كه فاروق  يقت تلخيحق

كـه   ييهـا  يبـا همـه تلخـ   ) مان و حكمتيعنصر ا( )اهللا عنه يرض(ابوبكر  ينشده بود ول
 يرا بر چهره نوران) حبره(پارچه  يبه آرام )اهللا عنه يرض(داشت آن را قبول كرد، ابوبكر 

                                           
قابل توجـه ايـن كـه ايـن مطلـب در      . 428، ص 2، و ابن هشام، ج 1327، ص 4، و طبري، ج 403، ص1ـ ابن اثير، ج 1

  .بخاري و كتب معتبر حديث نيامده است
 .91، ص 6ـ صحيح بخاري، شرح قسطالني، ج 2

  .470، ص 6ـ بخاري، شرح قسطالني، ج 3
 .91، ص 6ـ بخاري، شرح قسطالني، ج 4

  .91و  470، ص 6ـ بخاري، شرح قسطالني، ج 5
  .470، ص 6ـ بخاري، شرح قسطالني، ج 6
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ت يان جمعيبه مص امبريوفات پ يو قطع ياعالم رسم يگرداند و برا ياز مبص امبريپ
» 1آرام باشد! = ِرْسِلَك  یَعل« :دهد يفرمان م )اهللا عنه يرض(د و به فاروق يآ يمسلمانان م

توجه است امـا   يب )اهللا عنه يرض(از شدت اندوه به هشدار ابوبكر  )اهللا عنه يرض(فاروق 
ـ   يم )اهللا عنه يرض(نند ابوبكر يب يم يت مسلمانان وقتيجمع هـا   را بـه آن  يخواهـد مطلب
دور گشته و هوش و گـوش و حـواس خـود را     )اهللا عنه يرض(از فاروق  د عموماً يبگو

  .2ندينما يم )اهللا عنه يرض(متوجه ابوبكر 
  
  كند يرا اعالم م صامبر يوفات پل قاطع يبا دال )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

كه از شما،  ياما بعد كس« :ديگو يها م بلند به آن يبا صدا )اهللا عنه يرض(و ابوبكر 
كـه خـدا را    يوفـات كـرده اسـت و كسـ     صپرستد، بداند كه محمد  يرا مصمحمد 

  :3رد، خدا فرموده استيم يپرستد، بداند كه خدا زنده است و هرگز نم يم

 {  r  q   p   o  n  m  lk  j  i  h  g  f    e    d  c
x  w  v  u  ts    a  `  _  ~  }|  {       z  yz 

ـ است كه قبل از او پ يامبريست و، فقط پيمحمد، جاودانه ن :يعني« 144: آل عمـران  امبران ي
ش بـر  يخـو  يهـا  ا شما بـر پاشـنه  يا به قتل برسد، آيرد ياند، پس اگر او بم گر گذشتهيد

                                           
، 1، ابن اثيـر، ج  429، ص 2، و ابن هشام، ج 1327، ص 4و تاريخ طبري، ج  470، ص 6ـ بخاري، شرح قسطالني، ج 1

 .242، ص 5، البدايه و النهايه، ج 403ص 

  همانـ 2
 همانـ 3
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چ يگمان هـ  يد، بش برگرديخو يها ز، بعد از وفات او، بر پاشنهين يد؟ و اگر كسيگرد يم
  .»دهد يد كه خدا پاداش شكرگزاران را ميپا ينم يريرساند، و د يبه خدا نم يانيز

ـ ، كه به وفات پ هين آيدن اياز شن )اهللا عنه يرض(فاروق  و مرتـد شـدن    صامبر ي
در اندوه و هول و هـراس فـرو    يكند، به حد يح ميتصر صامبر يبعد از وفات پ يبرخ
قـت  ي، و ناچار اسـت حق 1افتد ين ميتحمل او را ندارند و به زمش تاب يرود، كه پاها يم

امبر يپ2ريكه دارد هضم كند، و وحدت نظر دو وز ييها يرا با همه تلخ صامبر يوفات پ
اند و در حل معضالت جهان اسالم مـرد   بوده صامبر يها طرف مشورت پ كه سال ص

ه حساس، مـانع هـر گونـه    ن لحظيبودند، در ا صامبر يك و شماره دو بعد از پيشماره 
  . شود يم  يك صد هزار صحابين يدر ب 3تفرقه و اختالف

  
ن يم دربـاره تـدف  ياتخاذ تصـم  يبرا )اهللا عنه يرض(و عمر  )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

  روند يم )اهللا عنه يرض(شه يبه اتاق عا ص امبريپ
ر در جـاد وحـدت نظـ   يو ا صامبريبعد از اعالم وفات پ )اهللا عنه يرض(و ابوبكر 

ن يو بـه بـال  لشـه  يبـه اتـاق عا   )اهللا عنه يرض(ت تلخ، همراه فاروق ين واقعينه ايزم
ـ د در حـدود فقـط   ين موقع، كه شايرود، تا در هم يم صامبر يپ ك سـاعت از لحظـه   ي

ـ ن پيگذشته است، از مسائل مربـوط بـه تـدف    صامبريوفات پ بحـث و  ص امبر خـدا ي

                                           
 .471، ص6ـ بخاري، قسطالني، ج 1

ابوبكر و عمـر را دو وزيـر    ص، با نقل حديثي از ابوسعيد خدري كه پيامبر 23ـ سيره عمر بن خطاب، ابن الجوزي، ص 2
 .خويش خوانده است

در بين مسلمانان به وجود آمده اسـت،   صـ الفرق بين الفرق، اين اختالف نخستين اختالفي است كه بعد از وفات پيامبر 3
 .نسبت به او پيدا كرده بودند در همان لحظات اولي رفع گرديد صادي كه مردم از زمان پيامبراعتم كه به حكمت ابوبكر و
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ـ ن پي، مراسم تدفي، هزاران صحابمات الزميمشاوره كنند، و بعد از اتخاذ تصم امبر خـدا  ي
ـ  يرا با شكوه و احترام خاص انجام دهند، اما هنوز اص و  يمرتضـ  ين مسائل را بـا عل

  اند، و بزرگان اصحاب مطرح نكرده صامبر يشان پيه خويو بق )اهللا عنه يرض(عباس 
  

 صدا )اهللا عنه يرض(شه يخارج اتاق عارا از  )اهللا عنه يرض(ك نفر فاروق ي
  كند يم

ـ  )اهللا عنه يرض(از خارج اتاق فاروق  يكه ناگاه كس پسـر   يا« :1كنـد  يرا صدا م
ـ يا بيخطاب ب در پاسـخ او   )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق  » رخ داده اسـت  يش آمـد يرون، پ

   :ديگو يم
ط هر ين شرايكه در ا صم در رابطه با رسول اهللا يهست يكارت، ما سرگرم كار يبرو پ«

 يرض(اصرار آن شخص فاروق » 2دهم يم و جواب تو را نميا اشتهرا كنار گذ يگريكار د
ـ  يرا به اطالع او م يبرد، و مطلب يرا به خارج اتاق م )اهللا عنه شـود   يرساند، كه موجب م
ـ ب :را صدا كنـد  )اهللا عنه يرض(از خارج اتاق ابوبكر )اهللا عنه يرض(فاروق  ـ ا بي رون كـه  ي

ـ نظ )عنـه اهللا  يرض(ابوبكر! رخ داده است يش آمديپ ن فـاروق  ير همـان حـرف نخسـت   ي
چ يمربوط است به ه صكه به رسول اهللا  يد كه در مقابل كاريگو يرا م )اهللا عنه يرض(

ش ين پيبا صراحت و جرأت خاص خود ا )اهللا عنه يرض(فاروق . كار ندارم يگريكار د

                                           
بينمـا  «: ـ الفاروق، شبلي نعماني، به نقل از مسند ابويعلي كتابي بسيار معتبر و مستند و اينك عين عبارت مسـند ابـويعلي   1

اليك عني فانـان عنـك   : رج الي يا ابن الخطاب فقلت اذ رجل ينادي من وراء الجدران ان اخ صنحن في منزل رسول اهللا 
فقال له قد حدث امر فان االنصار اجتمعوا في سقيفه بني ساعده فادركوهم ان يحدثوا مـرا   صمشغول يعني بامر رسول اهللا 

  .»)رضي اهللا عنه(، به نقل از اما مالك 22، ص 10و شرح قسطالني، ج » الخ«
 همانـ 2
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ـ تعر )اهللا عنـه  يرض(ابوبكر  ين طور برايو خطرناك را ا يآمد ناگهان ـ ي  1كـه كنـد   يف م
فه يسـق (سـاعده   يده بنيوان سرپوشينه در ايشهر مد ياران انصار و همه مسلمانان بومي«
ـ  ياند، م تجمع كرده) ساعده يبن ـ ش امين خـو يخواهند در ب همـه   يبـرا  ير و زمامـدار ي

جه بگـو  يمبادا در نت 2م،يها برو ان آنيز تا هر چه زودتر به ميمسلمانان انتخاب كنند، برخ
ـ ادن لحظات حسـاس  ياران مهاجر، در ايآنان با  يو مگوها ـ  ي مشـتعل   يره جنـگ داخل

  ها ممكن نباشد،  فتد كه جبران آنياتفاق ب يگردد، و حوادث
  

ه همـراه  كنـد كـ   يرا وادار م )اهللا عنه يرض(، ابوبكر )اهللا عنه يرض(فاروق 
  فه، برونديگر به سقيكدي

 يرض() ن امتيام(ده يعب، و ابو)اهللا عنه يرض(همراه فاروق  )اهللا عنه يرض(ابوبكر 
سـاعده، شـتافتند و در    يفه بنين به سقيك اختالف خونياز  يريبه منظور جلوگ )اهللا عنه

شود،  ينم يرا خواسته شما عمليد زيبرگرد«دند و گفتند يها رس به آن) ميعاصم و عو(راه 
دا به خـ  :گفت )اهللا عنه يرض(فاروق » ديين مسئله را حل نمايش ايان خويخودتان در م

ـ كـه دو وز  ييهـا  و در همان لحظه 3.ميد برويبا) انصار(ش يما نزد برادران خو ـ ر پي امبر ي
در راه ) )اهللا عنـه  يرضـ (ده يابوعب(ن امت يهمراه ام) )اهللا عنه يرض(ابوبكر و عمر ( ص
ـ  يه افراد بنيو بق )اهللا عنه يرض( يمرتض يساعده هستند عل يفه بنيسق ن يهاشم و هم چن

                                           
  همانـ 1
و ابـن   1322، ص 4، و طبـري، ج  431، ص 2، و ابـن هشـام، ج   80به نقل الفاروق شبلي نعمـاني، ص   ـ سند ابي يعلي2

 .13، ص 2ج  اثير،

 .1322، ص 4، و تاريخ طبري، ج 431، ص 2ـ ابن هشام، ج 3
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ـ جمـع گرد  ها، در خانه فاطمه زهـرا  نروان آير و پيزب ، و نگـران عواقـب اخـتالف    1دهي
ك دو ساعت قبل وفات كرده اسـت، در  يكه  صامبر خدا يمسلمانان هستند، و جنازه پ

ـ انگ ن اخـتالف هـول  ياست، و تا حل ا )اهللا عنه يرض(شه يش، در اتاق عايمحل خو ز و ي
اهللا  يرضـ (شـه  يدر اتـاق عا  ن،يانجام دادن مراسم تـدف  يجمع شدن بزرگان اصحاب برا

  .رود يبه آن جا نم ي، و كس2اند را بسته )عنه
بـه   )اهللا عنه يرض(ده يو ابوعب )اهللا عنه يرض(همراه فاروق  )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

 يبوده است، و سـخنران ) سعد بن عباده( يغاتين لحظه ستاد تبليفه تا ايرسد، سق يفه ميسق
ن همـه  ين حق انصار است، و با وجود ايمسلم يمامدارن كه زيمفصل خود را، در مورد ا

 ييو فرمانروا ياشخاص مهاجر و حق زمامدار) يمردمان بوم(انصار  يستگياقت و شايل
 3دهيش به همـه افـراد اوس و خـزرج رسـان    يها اد مكرر عموزادهيله فريرا ندارند، به وس

ـ ، در عـت  بـه او  يها را آماده كرده است كه با دادن دسـت ب  و آن. است ك لحظـه تمـام   ي
ن سـه  ين لحظه ايار او گذارند، كه در هميخود را در اخت يو ادوات جنگ يامكانات رزم

ها بسته، صداها خـاموش   رسند، زبان يفه ميبه سقص امبرير پيت برجسته دو وزيشخص
كه او را  يكند، مرد يفرما م حكم يغاتين ستاد تبليها، سكوت را بر ا و ابهت آن 4بتيو ه

را جلـب   )اهللا عنـه  يرضـ (ها است، توجه فـاروق   صف ياند و در انتها دهيچيپ يميدر گل

                                           
و صحيح بخاري، شرح قسطالني،  15، ص 2، و ابن اثير، ج 1322، ص 4، و تاريخ طبري، ج430، ص 2ـ ابن هشام، ج 1

سكوي داراي سايه متعلـق بـه بنـي    . 22، ص 10شرح قسطالني، ج ) 1(توجه باز . 35، و ابن الجوزي، ص 22، ص 10ج 
  .229، ص 3اي از انصار، معجم البلدان، ج  ساعده تيره

 .330، ص 2ـ ابن هشام، ج 2

 .68ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج  ، ص 3

  .508حياه محمد، هيكل، ص  )1(، توجه باز 23ـ ابن الجوزي، سيره عمر بن خطاب، ص 4
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ـ    :نديگو يم 1ست؟ين كيا :پرسد يم يكند، از كس يم  :پرسـد  يسعد ابن عباده، بـا تعجـب م
ـ  مي، چرا خود را گلينيامارت كل مؤمن يداين كانديا  پس، چ كـرده اسـت؟ در جـواب    يپ

  .»ض استيمر« :نديگو يم
، )اهللا عنـه  يرض(به ابوبكر  ين و نگاهيبه حاضر يبا نگاه ) عنهاهللا يرض(فاروق 

مـان و  يعنصر ا( )اهللا عنه يرض(اما ابوبكر  :ديخود را بگو يها خواهد كه حرف ياجازه م
خـودت   يهـا  ز حرفيم آن گاه تو نيرا بگو يد بگذار من قبالً مطالبيگويبه او م) حكمت
ل هـر دو گـروه   يز فضايانگ ار رسا و دليان بسيك بيدر  )اهللا عنه يرض(، ابوبكر 2را بگو

ـ خـود را حـول محـور ا    يدهد و تمام سخنران يرا نشان م) مهاجر و انصار( ن دو نقطـه  ي
  .چرخاند يم

ن و دوسـتان و  يشتازان راه دين پيمان و نخستين و ايهسته تحرك د :نيـ مهاجر1
بـا   يسـتمگران كسـ  تر، و جز  ستهين امر شايا يبرا يو از هر گروه صامبريشان پيخو
  3.كند يها كشمكش نم آن

ها در اسـالم   ن و سابقه بزرگ آنيها در د لت آنيهستند كه فض يكسان :ـ انصار2
امبر او ين او پيدهندگان د ياريها  ن بوده است كه آنيبه ا يست، خدا راضيانكار ن يجا

ـ شما هجرت كرده است، و اكثر همسـران پ  يبه سوصامبريشوند و پ ـ ص امبري ر و اكث
سـت كـه در   ين ين كسـ ين نخسـت ين جز مهـاجر يان شماست بنابرايدر مصامبرياران پي

                                           
  .71، ص  1ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج 1
  .246، ص 5و البدايه و النهايه، ج  431، ص 2، و ابن هشام، ج 23، ص 10ـ صحيح بخاري، شرح قسطالني، ج 2
 .359، ص 3و سيره حلبيه، ج  431، ص 2، و ابن هشام، ج 1332، ص 4ـ تايخ طبري، ج 3
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حق ما اسـت و وزارت هـم    يجه امارت و زمامداريلت به مقام شماها برسد و در نتيفض
  .ميده يبا شما انجام نم 1را بدون مشورت يچ كاريشماست كه ما هحق 

ت مسـرور  يبه غا )اهللا عنه يرض(مانه ابوبكر يانات حكياز ب )اهللا عنه يرض(فاروق 
  .شود يم

غـرق در مسـرت    )اهللا عنـه  يرض(انات ابوبكر يدن بياز شن )اهللا عنه يرض(فاروق 
 يبـاتر از آن چـه او در دل داشـت در سـخنران    يتـر و ز  يشتر و عـال يرا بيگشته است، ز

 )اهللا عنـه  يرضـ (امـا بـه همـان انـدازه كـه فـاروق        2دهيان گرديب )اهللا عنه يرض(ابوبكر
ـ انـد، ز  شـده   ياز انصار هراسناك و عصـبان  يده است كسانيخوشحال گرد را احسـاس  ي

هـا جـا گرفتـه     در اكثـر دل  )اهللا عنه يرض(مانه ابوبكر يانات مستدل و حكياند، كه ب كرده
ها سلب  و امارت از آن يها پست زمامدار ن لحظه هم تا قرنياست، و ممكن است از هم

 يكـ ين جهت يداشته باشند، به هم يجا يامارت اسالم گردد و  تنها به شكل وزارت در
ـ پ يانـات مفصـل  يان شور و قهر و احساسات به پا خاست و ضمن بياز انصار، در م امبر ي

د بلكه ين جنبش شما نبوديا ين حركت و مركز اصليهسته ا« :ف انصار گفتيتوصص 
ـ چـون پ ندارد كـه   يليان شما برخاست و دليبود كه در م صامبر خدايپ 3ك نفري امبر ي

را بـر مـا داشـته     يان شما برخاسته است شما عموماً حق امارت و زمامـدار يدر م ص
  .»ديباش

                                           
 .75و  74، ص  1ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج 1

  .432، ص 2، و سيره ابن هشام، ج 1332، ص 4ـ تايخ طبري، ج 2
صحيح بخاري، شرح : و مراجع اين صفحه عالوه بر كتاب ابوبكر صديق عبارتند از  77، ص  1ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج 3

، و 1333، ص 4طبري، ج ، و تاريخ 12، ص 2، و ابن اثير، ج 432، ص 2، و سيره ابن هشام، ج 23، ص 10قسطالني، ج 
 .396و  259، ص 3سيره حلبيه، ج 
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  است يو نفوذ و اعتبار اجتماع يارزگي، پرهيآگاه :يط زمامداريشرا
ـ     يبار د )اهللا عنه يرض(ابوبكر  ـ گ يگـر رشـته سـخن را در دسـت م رد و بعـد از  ي

چرخاند، كـه   ين مطلب ميشتر حول محور اين، خطابه خود را بيفضائل مهاجر يادآوري
هستند كه اضافه بر تمـام فضـائل در    يسته احراز مقام امارت و زمامداريشا يتنها كسان

م، بـدون اعمـال   باشند، كه مـرد  يت و نفوذ و اعتباريچنان شخص ي، دارايجامعه اسالم
ـ در ا يحات كـاف يپس از توضـ  )اهللا عنه يرض(گردن نهند، ابوبكر قدرت، به دستورات ن ي

ل ملت عـرب تنهـا   ين داليدهد، كه بنابرا يان مين چند جمله پاينه خطابه خود را به ايزم
ـ نهنـد، پـس جـز ا    يگردن م) نيمهاجر(ش يله از قرين قبيبه دستورات ا  يگـر ين راه دي

  .از شما باشند 1رانيست كه زمامداران از ما و وزين
جان اكثر انصار ياحساسات و ه )اهللا عنه يرض(و مستدل ابوبكر  يانات منطقين بيا

حبـاب بـن   (جان آمـده و  يشتر به هيانات بين بيدن ايبا شن يتياقل ارا فرو نشانده است ام
ـ   ياز ه يك حالتيدر ) منذر ـ خ يجان و قهر و خروش بـه پـا م زد و خطـاب بـه انصـار    ي

ـ ن همـه تجه يو با ا يشما صاحب شهر و مردمان بوم :ديگو يم و امكانـات   يزات جنگـ ي
چ يد هـ يد، مطمئن باشـ يكسره كنيد، و خودتان شخصاً كار خود را يا هم متحد شوب يمال

ـ از ما و  يرين است كه اميت امر ايرد و نهاكس قدرت مقابله با شما را ندا ـ ام 2كي ر از ي
  ...ها باشد و  آن

رشته سـخن را  ) حباب(با قطع كردن سخنان  )اهللا عنه يرض(ن هنگام فاروق يدر ا
كند، چطـور   يداً رد ميرا شد) يريدو ام(شنهاد ين پيز ايقبل از هر چرد، و يگ يدر دست م

                                           
  همانـ 1
 همانـ 2



 175

ن امر يل بر ايبدون دل) انصار(و شما  1كنند؟ ييك زمان حكمرواير در يممكن است دو ام
شما  يرا برا يت و فرمانروايچ وجه حق حاكميد، به خدا ملت عرب به هيورز ياصرار م
از  ييچ ابايشما بوده است اما ملت عرب ه رياز غ صامبريكه پ يشود در حال يقائل نم

ن امر با مـا كـرده   يو نبوت در ا يامبريبدهد كه پ يت را به كسانين ندارد كه حق حاكميا
ـ ن برهـان را عل ين امر با ما مخالفت كند ما هميل عرب در اياست، و هر كس از قبا ه او ي

داشته با مـا  صامبريكه پ يو امارات ييدرباره حكمفرما يم، اصوالً چه كسيينما ياقامه م
م، مگر يشان او هستيو خوص امبريزان پيكه ما دوستان و عز يكند در حال يكشمكش م

ا بخواهند يدا كنند يو جرم انحراف پ ينافرمان يكه خط باطل را امتداد دهند و برا يكسان
  .غرق شوند يدر تباه
ر دسـت  گـر رشـته سـخن را د   يبـار د  )اهللا عنـه  يرض(در مقابل فاروق ) حباب(

دعوت  يپارچگ كين كه انصار را با وحدت و يز ضمن ايانگ جانيرد و با عبارات هيگ يم
ـ داً تهديز شدين را نيورزد، مهاجر يكند و بر امارت انصار اصرار م يم ـ ي ـ نما يد م د و در ي

مردم انصار لحظه سرنوشت است، به حرف ابوبكر  يا« :ديگو يش ميخو يسخنران ياثنا
ـ را انتخـاب كن  يريش اميان خويد در ميه نكنارانش ابداً توجيو  هـا قبـول    د و اگـر آن ي

 يرض(فاروق . »2ديرون كنيش بيار خويها را از شهر و دار و د ر آنينكردند به زور شمش
  .خدا تو را بكشد :خدا تو را بكشد و حباب گفت :گفت )اهللا عنه

                                           
، بيانات فاروق و بيانات ابوبكر صديق كالً حـول يـك محـور    55و حياه عمر، ص  78، ص 1ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج 1
عمال قدرت مـادي  چرخند يعني محور قدرت براي يك زمامدار و چون در دين اسالم براي يك زمامدار در آن شرايط ا مي

و استفاده از زور و اسلحه امكان نداشت و جايز هم نبود پس به جاي قدرت مـادي نفـوذ و اعتبـار اجتمـاعي الزم بـود و      
 .ابوبكر و عمر ثابت كردند كه هم چنين قدرتي را دارند

  .78، ص 1، و ابوبكر صديق، هيكل، ج 19، ص 2ـ تاريخ كامل ابن اثير، ج 2
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ها  و دستاست  يل به سرخير كرده است و متمايين لحظه كه خطر رنگش تغيدر ا
ـ رند و فقط چند ساعت بعد از وفـات پ ير را بگياند كه قبضه شمش آماده خـون   صامبري
كـه تـا   ) دهيابوعب(ن امت ين كند، ناگاه امينه را رنگين مدياران او زمياز  يشمار يجمع ب

    :ديگو يد و خطاب به انصار ميآ يآن لحظه ساكت مانده بود به سخن م
  
  رسد ير به اوج خود مفه، خطيدر سق

ـ ن اسالم را يد كه ديبود ين كسانيشما كه نخست! جامعه انصار يا« ـ داد ياري د و ي
ـ ه اسالم تحـول و تغ يد كه عليباش ين كسانيد كه نخستينكن يد كاريديرو بخشين در  يريي

  »1!!دا شوديشما پ
ده قرار يانات ابوعبير بيتحت تأث) انصار(خزرج  2ياز زعما يكي) ر بن نعمانيبش(

ـ و با  ستاد،يش به پا ايان قوم خويگرفت و در م ـ ك بي ربخش و شـرح  يوا و تـأث يان شـ ي
ن دعوت كـرد و در  ين تمام انصار خزرج را به قبول امارت مهاجريمهاجر يها يستگيشا

ـ  ين كه خدا مرا در حاليكشم از ا يبه خدا من خجالت م :اش گفت خاتمه خطابه نـد  يب يم
  3.ديها نزاع و مخالفت نكن د و با آنيسن كشمكش كنم، شما هم از خدا بتريكه با مهاجر

ده نشسـته بـود،   يو ابوعب )اهللا عنه يرض(ان فاروق يكه در م )اهللا عنه يرض(ابوبكر 
انـد،   ر واقـع شـده  يانـات بشـ  ير بيبه انصار كرد و مشاهده كرد كه عموماً تحت تأث ينگاه
ن ي، و در همـ انـد  دهير را پسـند يبشـ  يها ها حرف يكنند و خزرج يها با هم نجوا م ياوس

                                           
 .79، ص 1، و ابوبكر صديق، ج 20، ص 2ج ـ كامل ابن اثير، 1

  .20، ص 2و ابن اثير، ج  396، ص 3ـ سيره حلبيه، ج 2
 .20، ص 2، و ابن اثير، ج 79، ص 1و ابوبكر صديق، هيكل، ج  396، ص 3ـ سيره حلبيه، ج 3
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ـ و دسـت ابوعب  )اهللا عنـه  يرض(دست فاروق )اهللا عنه يرض(لحظه ابوبكر  اهللا  يرضـ (ده ي
ده، بـه هـر كـدام كـه     ين ابوعبين عمر و ايا« :ها را بلند كرد، و گفت را گرفت و آن )عنه
  1.»ديعت كنيد بيخواه يم

نـد و  را برپـا كرد  ييهـا كـه بـاال رفتـه بودنـد غوغـا       ن دستيا  انصار از مشاهده
ن همه شدت و يگفتند عمر با ا يم يد، برخيانداز گرد نيفه طنيسق يدر فضا ييبگومگوها

م يكن يعت ميبه عمر ب يگفتند آر يها م در جواب آن يم، و برخيعت كنياو ب اب يريگ سخت
ـ كه او پدر حفصه است، و با مسلمان شدن او اسـالم عـزت پ     يدا كـرده اسـت، و برخـ   ي

 :گفتند يها م در جواب آن يو برخ 2م؟يعت كنيده چطور بيبه ابوعبگفتند با وجود عمر  يم
  .ن امت اسالم استيده اميابوعب

  ، در جهت اتحاد مسلمانانيك اقدام ضربتي
بـه پـا خاسـت و در     )اهللا عنه يرض(ن غوغاها، ناگاه فاروق يان امواج اياما در م

ـ انگ هـول  يو صدارا گرفت  )اهللا عنه يرض(ن دست ابوبكر يبرابر چشم تمام حاضر ز و ي
ـ انـداز گرد  نيفه طنيسق ين كلمات در فضايدورگه او با ا ـ مگـر پ ! ابـوبكر  يا« :دي امبر ي

، و يفـه اهللا هسـت  ي؟ پـس تـو خل  يبه تو دستور نداد كه امام جماعت مسلمانان باشـ ص

                                           
تاريخ طبري، ، و 24،  ص 10و صحيح بخاري، شرح قسطالني، ج  432، ص 2، و ابن هشام، ج 20، ص 2ـ ابن اثير، ج 1

 .36و سيره عمر بن خطاب، ابن الجوزي، ص  20، ص 4ج 

 .80، ص 1ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج 2
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او را از همـه   صامبر خدايم كه پيعت كرده باشيب يم تا به كسيكن يعت مينك ما با تو بيا
  1.»داشت يتر م ما دوست

ـ ، تعب2كه بعدها خودش آن را، فلتـه ( ين عمل ضربتيبا ا )اهللا عنه يرض(فاروق  ر ي
ن، برداشـت،  يگام را در راه متحد كردن مسلمانان و رفع اختالفات خون ينخستن) كرد يم
ن امت، دسـت ابـوبكر را   يده، امي، ابوعب)اهللا عنه يرض(عت فاروق يرا بالفاصله بعد از بيز

، و ين برتـر هسـت  يتـو از تمـام مهـاجر   ! ابوبكر يا«ن كلمات يدر حال گفتن اگرفت، و 
ـ ن ركـن د يد كه به غار رفتند، و تـو در نمـاز، برتـر   ين از دو نفر بوديدوم ن مسـلمانان،  ي

ا يفتد، يسته آن است، كه از تو جلو بيشا يا چه كسين آي، بنابرايبودص امبرين پيجانش
ـ مسـلمانان را در دسـت گ   يبا وجود تو و در مقابل تو زمامدار عـت  يو بعـد از ب  3»رد؟ي

خود برخاست و به  ياز جا يله خزرج انصاريس قبيرئ) بشر بن سعد(ده بالفاصله يابوعب
هوادار شش آتشه سعد بـن عبـاده، بـر بشـر     ) حباب(عت نمود يب )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

چطـور بـه    )سـعد (ش ي، تو با وجود عموزاده خـو !نمك ناشناس حسود يا :دياد كشيفر
هـا داده اسـت    كه خدا به آن ي؟ بشر در جواب گفت من در مورد حقيعت كرديب يگريد

ش خطـاب  يس قوم اوس به قوم خـو يرئ) ريد بن حضياُس(دعوا نخواهم كرد، و بالفاصله 
ـ يعت كنيب )اهللا عنه يرض(ابوبكر اب  د عموماًيزيكرد كه برخ سـعد   اد، و  چه خوب شد كه ب

                                           
، كه ابوعبيده را 20، ص 2به نقل از نسائي و ترمذي و كامل ابن اثير، ج  24، ص 10ـ قسطالني، شرح صحيح بخاري، ج 1

، طبري، 36از رؤساي خزرج نوشته است و ابن الجوزي، ص  در اين اقدام همراه فاروق و اولين بيعت كننده را بشر بن سعد
 .1333، ص 4ج 

هاي قبلي و نشـان دهنـده    كاري است برقي و ضربتي و بدون مشورت: ، فلته 22، ص 10ـ صحيح بخاري، قسطالني، ج 2
  .يده مشورتي داشته استاين واقعيت است كه فاروق قبل از ورود به سقيفه نه به فكر اين مسئله بوده و نه با ابوبكر و ابوعب

 .81، ص 1ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج 3
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ن لحظه هـر دو قـوم اوس و خـزرج بـه پـا      يامد، در ايبه عمل نعت يس قوم خزرج بيرئ
  جستند، يم يشيگر پيكدياز  )اهللا عنه يرض(عت با ابوبكر يب يخاستند و برا
   )اهللا عنه يرض(ابوبكر  اكنندگان انصار ب عتيت بيتراكم جمع

گر فشار آوردند يكديبه  يبه حد )اهللا عنه يرض(عت كردن با ابوبكر يو در ب
ـ فر) انصـار  يدايسعد كاند(اران يفر از كه چند ن اد برآوردنـد كـه مواظـب    ي

ـ فر )اهللا عنه يرض(، فاروق 1فتد و كشته نشوديشما ن ير پايد سعد زيباش اد ي
 )اهللا عنـه  يرضـ (به فـاروق   )اهللا عنه يرض(، ابوبكر 2د خدا او را بكشديكش

اران ياز بهتر است و باالخره چند نفر  ي، آرام باش، متانت و نرم3هشدار داد
را به منزلش بردند، و با وجـود   يشكست خورده انصار يداين كانديسعد، ا

 )اهللا عنـه  يرضـ (ن لحظه به ابوبكر يدر ا) اوس و خزرج(ن كه تمام انصار يا
چند روز بعـد كـه بـه او گفتنـد      يو حت 4عت نكرديعت كردند، سعد به او بيب

اند تو هـم بـرو بـا او     دهعت كريتمام مسلمانان از مهاجر و انصار به ابوبكر ب
ن يها رنگ م را به خون آنيرهايتا نوك همه ت :عت كن، سعد در جواب گفتيب

ندازم، بـه  يكار ن اها ب ام را در برابر آن ش و خانوادهير برنده خوينكنم و شمش

                                           
  .24، ص 10ـ شرح قسطالني، ج 1
  .21، ص 2ـ تاريخ كامل ابن اثير، ج 2
و سيره حلبيـه، ج   21، ص 2و كامل ابن اثير، ج   ،1333، ص 4، و طبري، ج 24، ص 10ـ صحيح بخاري، قسطالني، ج 3
  .396، ص 3
 .24، ص 10ج  ـ صحيح بخاري، شرح قسطالني،4
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د، فـاروق  يدات سعد به ابوبكر رسيخبر تهد يوقت 1عت نخواهم كرديابوبكر ب
عـت  يكه محض خاموش كردن ماجرا او را بـه ب  ، شنها كرديپ )اهللا عنه يرض(

ـ  )اهللا عنـه  يرض(ده فاروق ير با عقيبش يد، وليوادار  :و گفـت  كـرد  تمخالف
ـ مانـد و او را فرامـوش كن   يش ثابت ميسعد تا كشته نشود بر كار خو د، از ي

مانـد و پشـت سـر     يش باقيست و سعد به حال خويساخته ن يك نفر كاري
داد و در فـرود آمـدن    يبا او مراسم حج را انجام نم خواند و يابوبكر نماز نم

از  )اهللا عنـه  يرضـ (بود و به خاطر مخالفت با ابوبكر ياز عرفات همراه او نم
 3)اهللا عنه يرض(ن مخالفت تا وفات ابوبكري، و ا2همه مسلمانان جدا شده بود

   .ادامه داشت
گـزار  فرداي روز وفات، هم بيعـت عـام، و هـم مراسـم باشـكوره وفـات بر      

  گردد مي
 يهـا  تيعـت شخصـ  يگذشته بود كه ب صامبر ياز وفات پ 4در حدود پنج ساعت

ـ پا )اهللا عنـه  يرض(ابوبكر  اب) اوس و خزرج(عت تمام انصار ين و بيمهاجر افـت، و  يان ي
و همراهان او اول شب به مسجد بازگشتند، تا فـردا اول وقـت، و    )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

                                           
 .83، ص 1ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج 1

  .396، ص 3و سيره حلبيه، ج  83، ص 1ـ ابوبكر صديق، ج 2
  همانـ 3
روز دوشنبه وفات كرد و  نيم صپيامبر«: هاي حجاز  ه نقل از فقهو عين عبارت طبري ب 1334، ص 4ـ تاريخ طبري، ج 4

و ) و ذلك فـي يـوم موتـه يـوم االثنـين     (، 397، ص 3و سيره حلبيه، ج » بيعت كردند) رضي اهللا عنه(همان روز به ابوبكر 
 .1334طبري، ص 
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 صامبر ين پيز و تدفيمراسم تجه صامبريساعت از وفات پ زده چهاردهيفقط بعد از س
فه، يدر سـق  )اهللا عنـه  يرضـ (ابوبكر  اعت انصار بيند اما بعد از انتشار خبر بيرا برگزار نما

 عـت يدر ب يك نقطه ابهـام يافت كه يانتشار  ين اخبارياز مهاجر يناگاه در رابطه با برخ
ناچار شد  )اهللا عنه يرض(و ابوبكر  داد، ين منشا )اهللا عنه يرض(عموم مسلمانان به ابوبكر

در  ين نقطه ابهام مـدت يعت عام مسلمانان و رفع ايگرفتن ب ياول وقت براآن روز  يفردا
ـ ن پيز و تدفيمراسم تجه يبرگزار يمسجد حاضر شد و چند ساعت ر يبـه تـأخ   صامبري

ـ عت انصار ين قرار بود كه بعد از انتشار خبر بيد، و آن خبر از ااافت اهللا  يرضـ (ابـوبكر   اب
اهللا  يرضـ ( يمرتض يان به نزد علي، ابوسفصامبر يعصر روز دوشنبه، روز وفات پ )عنه
ن يتـر  ن به دست كوچـك يمسلم يندارد، كه امر زمامدار يليدل« :1آمد و به او گفت )عنه
و ه اينه را عليشهر مد يبه خدا اگر از من بخواه! فتديب) فه ابوبكريم، طايمتَ(ش يفه قريطا

ابوالحسن دستت را به من بده تـا بـا    يكنم، ا يانباشته م ياز سواران مسلح و مردان جنگ
  .»عت كنميتو ب

  

                                           
مورخين هـر كـدام پيشـنهاد    !) توجه(، 91، ص 1و ابوبكر صديق، ج  13، ص 2، و ابن اثير، ج 1336، ص 4ـ طبري، ج 1

اند، كه سعد ابن عباده يـك نفـر    نوشتهاند، اين جمله را در بيانات بشير هم  فاروق و نظر بشير را درباره سعد بن عباده نوشته
، پس سعد ابن عباده با اين كه يك نفر بود توانست تا آخرين لحظه حيـات از  21، ص 2است مثالً تاريخ كامل ابن اثير، ج 

ك پدر پير اند يا اين كه ابوبكر با ي بيعت ابوبكر سرباز زند، و اين امر يا به اين دليل بوده است در بيعت كردن كامالً آزاد بوده
انـد، پـس چطـور     و يك فرزند، و عمر با يك برادرزاده و دو سه فرزند قدرت تحميل عقيده بر اين يك نفر را هـم نداشـته  

  !هاي شمشيركاراني هم بوده يا تهديد و ارعاب از او بيعت بگيرند؟ اند، بر علي مرتضي كه داراي عمو و عموزاده توانسته
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  كند يخ ميتوب  داًيرا شد يانداز تفرقه )اهللا عنه يرض( يمرتض يعل
او را   داًيدست خـود را بـه او نـداد و بلكـه شـد      )اهللا عنه يرض( يمرتض ياما عل
ن يد، و از ايدار ييتو نسبت به اسالم سابقه ماجراجو« :گفت خ كرد و به اويمالمت و توب

تـو   يحت و پنـدآموز ي، و ما به نصـ 1يگر نداريچ هدف ديه يزيانگ ز جز فتنهيشنهاد نيپ
  .»ميندار يازيچ نيه

اهللا  يرضـ (ن، ابـوبكر  ياز مهاجر يآمد و احتمال مخافت برخ شين پيبا توجه به ا
ـ  يك بينفر از بزرگان مهاجر را، عت چند يل انصار و بيعت قبايب )عنه و خاتمـه   يعـت كل
اول وقـت  ) صامبر يروز وفات پ(آن روز  ياورد، و فردايخود به حساب ن يافته، براي

عت به  مسجد ين و اتمام بيعت از تمام مهاجريگرفتن ب يبرا )اهللا عنه يرض(همراه فاروق 
سخن را به دست گرفت  رشته يعت عموميقبل از شروع ب )اهللا عنه يرض(، و فاروق 2آمد
را به شما گفتم كـه نـه    ي، حرفصامبر يروز، در جهت انكار وفات پيد« :ن گفتيو چن

گرفته بـودم،   صامبر خدا يبود كه آن را از پ يمانيافته بودم، و نه پيآن را از كتاب خدا 
ا مـا ر  يز شخصاً كارهاينده نيدر آ صامبر يداشتم پ 3دهين بود كه، عقيبر ا يو بلكه مبن

خواهد ماند، و خدا كتاب خود را كـه   ين نفر ما باشد باقياداره خواهد كرد، و او تا آخر
گذاشته است كه اگـر آن   يان شما باقيت كرد، در ميله آن هدايخود را به وسص امبريپ

ت يله آن هـدا يرا به وسـ  صامبرشيكه خدا پ يد، همان طوريز خود قرار دهيرا دستاو

                                           
 .19، ص 1و ابوبكر صديق، ج  1336، ص 4طبري، ج و تاريخ  13، ص 2ـ ابن اثير، ج 1

، 5، البدايـه و النهايـه، ج  84، ص 1و ابوبكر صديق، هيكـل، ج  1337، ص4و طبري، ج 432ف ص2ـ سيره ابن هشام، ج2
علي مرتضي روز اول يا دوم با ابوبكر بيعت نمود و همراه ابوبكر در نخستين جنـگ بـا اهـل رده بـه     «: گويد  ، مي249ص

  .»رفت و در تمام نمازها پشت سر ابوبكر نماز خواند) ذيقصه(
  همانـ 3
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ن شـما،  يكـوتر ين بـا  ت خواهد فرمود، و خدا شما رايه آن هداليز به وسيفرمود شما را ن
ها در غـار بودنـد،    كه آن يبه هنگام ين از دو نفريو دومص امبرخدايار پيمتفق نمود، 
  .»ديعت كنيد و عموماً بيزين حاال، برخيپس از هم

 يعـت عمـوم  يب )اهللا عنـه  يرضـ (خود برخاستند و به ابوبكر  يمردم عموماً از جا
، باال رفـت و  صامبر يتر از محل پ نيك پله پائيبر منبر،  )اهللا عنه يرض(بوبكر ا. كردند
ـ و زب يمرتض يبه مردم كرد عل ينگاه ـ را ند )اهللا عنـه  يرضـ (ر ي ار يد، و بـا لحـن بسـ   ي

عت دعوت نمود يب يرا برا ،صامبر يزاده پ عمه يو ا صامبر يعموزاده پ يا(محترمانه 
 يبـر بـاال   )اهللا عنه يرض(عت كردند، آن گاه ابوبكر يب 1)اهللا عنه يرض(ابوبكر  او هر دو ب

 ينخسـتن  يمشـ  راد نمـود، و خـط  يخود را ا يبا و پرمحتوايار زيمنبر، خطابه كوتاه و بس
  :ن فرمودين خطابه چنيرا كامالً مشخص نمود، و در اص امبرين پيجانش

                                           
اين روايـت  : توجه . 90، ص1و ابوبكر صديق، هيكل، ج 698و تاريخ الخلفاء، سيوطي، ص 398، ص 3ـ سيره حلبيه، ج1

دارد، با درباره بيعت علي مرتضي روايتي است مستدل و هم چنان كه با متانت و وقار و سوابق روحيه علي مرتضي مطابقت 
و انام الشوري للمهـاجرين و االنصـار فـان «) : جزء ثالث، مكتوب ششم 8نسخه شيخ محمد عبده، ص(البالغه  عبارت نهج

نيـز   »....او بدعه ردوه ايل ما خـرج و  عاجتمعوا عيل رجل و سموه امامًا كان ذلك هللا رضًا فان خرج خارج عن امرهم بطم
بيعت ابوبكر شتتافت و بعد  ايند علي مرتضي قبل از همه و حتي بدون رداء و جامه بوگ وافق است و روايت تفريطي كه ميم

زبير در آغاز امر بيعت شمشير كشيد و مردم : گويد  از بيعت ردا و جامه را براي او آوردند، و هم چنين روايت افراطي كه مي
هـا را از   ه فاطمه زهرا به منازل انصار رفت تا آنكرد كه به علي مرتضي بيعت كنند و علي مرتضي شبانگاه همرا را تهديد مي

او بيعت كنند و فاروق هيزم و آتش به در خانه فاطمه زهـرا بـرده اسـت و بـاالخره علـي       ابيعت به ابوبكر پيشمان كند و ب
رتضـي  اند كه به ابوبكر بيعت كند، هـيچ كـدام بـا روحيـه علـي م      مرتضي را با ارعاب و تهديد بعد از شش ماه مجبور كرده

 .، براي هر سه روايت مراجعه كنيد13، ص2و ابن اثير، ج 1331، ص4سازند به طبري، ج نمي
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ا به مـن  شم يگمان سرپرست يب! مردم يپس از حمد خدا و درود بر رسول اهللا، ا«
ن هـر گـاه در راه انجـام دادن    يسـتم، بنـابرا  يشـما ن  1نيكه بهتر يد، در حاليواگذار گرد

بـودم   يبد يد و هر گاه در راه انجام دادن كارهايده ياريكو بودم عموماً مرا ين يكارها
ن اسـت و  يد، راستگو اميكن يريمن جلوگ يها يرو د و از كجياوريب يكوكاريمرا به راه ن

رومنـد اسـت تـا بـه     يان شما ناتوان است به نزد مـن ن ي، و آن كس كه در مدرغگو خائن
رومنـد  يان شـما ن يرم و آن كس كه در ميش بگيخواست خدا حق او را به طور كامل برا

ـ گـران را از او بگ يتا به خواست خدا حـق د . است به نزد من ناتوان است  يهرقـوم . رمي
ـ را زها  مبارزه در راه خدا را كنار بگذارد خدا آن قـرار   ياز ذلـت و خـوار   ير پوششـ ي

اسـتثنا  دا كرد، بال يت پيعموم يان هر قوميزشت در م يدهد، و فساد اخالق و كارها يم
اطاعات كردم شما هـم از   صامبر يكه من از خدا و پ يرد، تا هر زمانيگ يها را فرا م آن

اطاعت شـما  گر يرا اطاعت نكردم، د صامبريد، و هر گاه فرمان خدا و پيمن اطاعت كن
  .»ديزينماز برخ يادا يست، رحمت خدا بر شما باشد براياز من الزم ن

                                           
هاي تاريخ متقدمين از جملـه طبـري،    ـ اين خطبه با همين مفاهيم بدون يك كلمه زياد يا كم به زبان عربي در تمام كتاب1
و تنهـا   ذكر گرديده اسـت،   398، ص3بيه، جو سيره حل 433، ص2و ابن هشام، ج 22، ص2ج و ابن اثير،  1337، ص 4ج

» وليـت علـيكم  «دو بحث به ميان آمده اول كسـي گفتـه كـه بـه جهـاي      » و ليت عليكم و لست بخيركم«درباره اين جمله 
آن را رده كـرده اسـت دوم برخـي از اهـل جـدل و       27البالغـه ص  بوده كه شيخ محمد عبده در تعليقـات نهـج  » اقيلوني«

در حالي كـه  » ابوبكر خودش اعتراف كرده است كه بهترين مردم نيست پس چرا زعامت را قبول كرده: اند  ها گفته كشمكش
هاي بعدي اين است كه من از مجموع شما بهتر نيستم نه از يكايك شما و هـدف از بيـان    منظور از اين جمله به قرينه جمله

 .اي قرآني استاين جمله نفي استبداد و ديكتاتوري و تسليم شدن به نتايج شوراه



 185

 يرضـ (كرد، و ابوبكر 1ظهر روز دوشنبه وفات يحوال صامبر ين كه، پيخالصه ا
ـ و بق )اهللا عنه يرض( يو عل )اهللا عنه يرض(و عمر  )اهللا عنه م يه بزرگـان اصـحاب تصـم   ي

ن منظـور  يرا انجام دهند و به هم صامبر ين پيز و تدفيگرفتند كه همان روز مراسم تجه
ـ ن پيو بـر بـال   )اهللا عنـه  يرض(شه يبعد از ظهر در خانه عا ل يتشـك  يا جلسـه  صامبري

ـ سـاعده افـراد ا   يفه بني، اما خبر هولناك تجمع انصار در سق2دادند ن جلسـه را متفـرق   ي
ل حـ  يبرا )هللا عنها يرض(دهيو ابوعب )اهللا عنه يرض(و عمر  )اهللا عنه يرض(، ابوبكر 3كرد

ز يها ن روان آنيو پ )اهللا عنه يرض(ريو زب )اهللا عنه يرض( يفه شتافتند و علياختالف به سق
در آن بود،  صامبر يكه جنازه پ )اهللا عنه يرض(شهي، و در اتاق عا4به خانه فاطمه رفتند

فه يسق يها بحث 5د،يز و جمع شدن بزرگان اصحاب قفل گرديانگ ن اختالف هوليتا حل ا
ـ د و ايتا غروب آفتاب طول كشـ  )اهللا عنه يرض(ل انصار به ابوبكريعت قبايو ب عـت  ين بي

ـ و فقط بعد از چهار پنج سـاعت از وفـات پ   يخاص به طور ضربت بـه اتمـام    صامبر ي
اهللا  يرضـ (به ابـوبكر  ) گرانين و ديمهاجر(عت عام يها و ب و فردا اول وقت بحث 6ديرس
سـت و  يشنبه، كه فقـط ب  د و به هنگام ظهر سهيطول كش د و تا وقت ظهريآغاز گرد )عنه

                                           
، و مسند ابي يعلي به نقل 430، ص2، و ابن هشام، ج397، ص3، سيره حلبيه، ج1334و  11326، ص4ـ تاريخ طبري، ج1

  .24، ص10و شرح قسطالني، ج 81و  80الفاروق، ص
  همانـ 2
  همانـ 3
ند ابي يعلي به نقل ، و مس430، ص2، و ابن هشام، ج397، ص3، سيره حلبيه، ج1334و  11326، ص4ـ تاريخ طبري، ج4

  .24، ص10و شرح قسطالني، ج 81و  80الفاروق، ص
 همانـ 5

  همانـ 6
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 ين انتخـاب يجانشـ  )اهللا عنه يرض(گذشته بود، ابوبكر صامبر يساعت از وفات پ 1چهار
ـ بالفاصله مراسم تجه صامبريك پيشان نزديهمراه بزرگان اصحاب و خوص امبريپ ز ي

پس از آن كـه  ) 2بهشن روز سه(و بعدازظهر همان روز   را آغاز كردند، صامبرين پيو تدف
شان نماز گذاردند، يه مردان و بعد زنان، بر ايتمام اصحاب، اول بزرگان اصحاب سپس بق

ـ    يشان كردند، در نهاين نگاه وداع به ايو آخر ماننـد،   يت احترام و بـا شـكوه و عظمـت ب
بـه خـاك    )اهللا عنـه  يرضـ (شـه  يرا در اتاق عا صامبرخداين پيتر جنازه مقدس بزرگ

اران باوفـا و  يامبران خدا و بر همه ين پين و آخريان درود بر محمد بزرگترسپردند، هزار
  .جگر سوخته و فداكار او باد

  
   )اهللا عنه يرض(ق يدر زمان ابوبكر صد )اهللا عنه يرض(فاروق  :فصل ششم

، )اهللا عنـه  يرضـ (بالفاصـله ابـوبكر    صامبريع جنازه پييپس از اتمام مراسم تش
، دستور داد سپاه اسـامه بـه   صامبريفرمان مؤكد پ ياجرادر جهت ص امبرين پيجانش

 يرضـ (دستور ابوبكر  ين كه جارچيروم، اعزام گردد، و به محض ا يسرحدات امپراتور

                                           
 همانـ 1

و سـيره حلبيـه،    23، ص2، به نقل از واقدي و ابن اثير، ج1326، ص4و تاريخ طبري، ج 433، ص2ـ سيره ابن هشام، ج2
الي ظهر يا بعدازظهر وفـات فرمـوده و روز   روز دوشنبه حوصپيامبر : اند  از ابن كثير همه اين مراجع نوشته 403، ص3ج
كنـد   نقل مي) رضي اهللا عنه(، از امام احمد 271، ص5شنبه حوالي ظهر به خاك سپرده شده ست و البدايه و النهايه در ج سه

گويد اين قول كامالً غلط اسـت كـه    شنبه به خاك سپرده شد سپس مي روز دوشتبه وفات فرموده و شب سه صكه پيامبر 
سـه روز   صبعد از سه روز از وفاتش به خاك سپرده شده است و غلط است كه به خاك سپردن پيامبر  صيامبر گويا پ

تـرين حـرف    گويد صحيح به تأخير افتاده است و روايتي است غريب و نادرست و كسي آن را قبول نكرده است آن گاه مي
شنبه بـه خـاك سـپرده     ر نخستين ساعات شب چهاربعدازظهر روز دوشنبه وفات فرموده است و د صاين است كه پيامبر 

 .شده است
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، 1)اهللا عنـه  يرضـ (ن سپاه و از جمله فاروق يرا در شهر منتشر نمود تمام افراد ا )اهللا عنه
ـ ) نهيمد يلومتريجرف، شش ك(در اردوگاه  جمـع  ) اسـامه (ده هجـده سـاله   به دور فرمان

د كـه  يها را صادر نما فرمان حركت آن )اهللا عنه يرض(دند، و منتظر بودند كه ابوبكر يگرد
اهللا  يرضـ (ان افراد سپاه فاروق ياه پوست و هجده ساله و پرفراست از ميناگاه فرمانده س

ـ وبر )اهللا عنـه  يرضـ (داد كه به حضور ابوبكر  2را خواند و به او دستور )عنه د و بـه او  ي
ه قبائـل مرتـد   يو بق) انيعبس و ذب(ل يحمله قبا ينه در خطر جديشهر مد« :ديعرض كن

ن سپاه يم، اعزام ايندار يت داخليمركز هم امن يبرا يكه ما حت يواقع شده است، در حال
، در حـال  »3سـت يچ وجه مصلحت نيروم به ه يمسلح به سرحدات امپراتور يروهايو ن

ز بـه او  ين 4ان انصاري، سپاه)اهللا عنه يرض(ابوبكر  يبه سو ) عنهاهللا يرض(حركت فاروق 
به برگشتن سپاه به شهر موافقت نكـرد، بـه او عـرض     )اهللا عنه يرض(اگر ابوبكر « :گفتند

ـ ) سـاله  5جـده يفرمانده ه(اسامه  يد كه به حايكن ـ د ك فرمانـده سـال  ي ده و مجـرب و  ي
ام به شهر برگشت و ين دو پيبا ا )اهللا عنه يرض(فاروق . »سپاه بگمارد يرا برا يا آزموده

  .عرض كرد )اهللا عنه يرض(ها را به ابوبكر  اميپ

                                           
  .80و فاروق، ص 25، ص2و ابن اثير، ج 1352، ص4ـ تاريخ طبري، ج1
، اين مراجع تصريح دارند بر اين كه پيشنهاد تغيير فرمانـده  1325، ص4، و تاريخ طبري، ج26، ص2ـ تاريخ ابن جرير، ج2

يت از طرف خود فرمانده و از طرف سـپاهيان بـوده نـه از طـرف فـاروق و      سپاه يا برگشتن سپاه از حركت به محل مأمور
  .فاروق با توجه به رعايت انضباط در مسائل نظامي پيام فرمانده خود را به ابوبكر رسانيده است

 همانـ 3

 همانـ 4

  همانـ 5
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  فرمان فرمانده خود يدر راه اجرا )اهللا عنه يرض(فاروق 
به خدا قسم، اگر بر اثر نبـودن  « :ام اسامه گفتيدر پاسخ پ )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

كـه   يتيراند و پاره پاره كنند، باز مـأمور ، بدن ما را بد1ها ها و سگ محافظ، گرگ يروين
ـ يام سپاهي، و در پاسخ پ»د اجرا گرددين سپاه داده است بايبه ا صامبريپ  يان انصار مبن

ش برخاست، يخو يشد كه از جا يعصبان يبه حد )اهللا عنه يرض(بر عزل اسامه، ابوبكر 
ـ گرفت و بـر او فر  يرا به تند )اهللا عنه يرض(فاروق  2شيو ر پسـر   يا« :د كـه ياد كشـ ي

او را فرمانـده  ص است كه رسول اهللا يا اسامه فرمانده! نديت بنشيخطاب مادرت به عزا
  »!!من او را بركنار كنم ييگو ين سپاه كرده است، حاال تو ميا

ش خود را از دسـت  يتا ر» ن اعجوبه با ابهت و زورمند،ي، ا)اهللا عنه يرض(فاروق 
دند چـه  ياز او پرسـ  يبه اردوگاه برگشت و وقت  فوراًرون آورد، يب )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

ـ ند، برويتان بنشيمادرانتان به عزا« :؟ در جواب گفتيكرد فـه  يد، كـه از خل يد دور شـو ي
 )اهللا عنه يرض(د كه ابوبكر ينكش يو طول» 3!!دميها د شما چه يها درباره گفتهصامبريپ

د، و فرمـان حركـت سـپاه را    شو يگر وارد اردوگاه ميهمراه چند نفر د صامبريفه پيخل
جلو اسب او را در  4اده است و عبدالرحمن بن عوفيكه خود پ يكند و در حال يصادر م

كه سوار است، تا نقطه دور از اردوگاه سپاه را ) اسامه(دست دارد در ركاب فرمانده سپاه 
بـه   يمـ آورد و دستور مه ياد اسامه ميرا به ص براميپ يها هيكند، آن گاه توص  يبدرقه م

ـ   )اهللا عنه يرض(ن لحظه وداع از سپاه ابوبكر يدهد، و در آخر ياو م ـ گو يبه اسـامه م  :دي
                                           

 .26، ص2، و ابن اثير، ج4، ج1352ـ تاريخ جرير طبري، ص1

 همانـ 2

 .305، ص5البدايه و النهايه، ج، و 4، ج1353ـ طبري، ص3

 همانـ 4
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 يهمكـار  يرا بـرا  1)اهللا عنـه  يرضـ (د عمر بن خطـاب  يد و موافق باشياگر اجازه ده«
اهللا  يرضـ (شنهاد ابوبكر يگردانم، اسامه با پ يت الزم به شهر برممايش در اتخاذ تصميخو
بـه شـهر    )اهللا عنـه  يرضـ (در خدمت ابوبكر )اهللا عنه يرض(و فاروق  موافقت كرده )عنه
ك سرباز صفر در سپاه اسامه ناگاه به پسـت  يكند، كه  يهم تعجب نم يگردد، و كس يبرم

ـ نائـل آمـده اسـت ز   ص امبريفه پيو مقام معاونت خل 2وزارت اسـالم   حكومـت را در ي
ر و معـاون و اسـتاندار و   يد، وزرا ندارن يت ماديچ گونه مزيه يعال يها ها و مقام پست

ـ نند، نـه ماهانـه و ج  ينش ينه باالتر م يامفرماندهان نظ دارنـد نـه القـاب و     يشـتر يره بي
ـ يتشر چ يفات خاص و نه امر و فرمان مخصوص به خود دارند، و بلكه ابزار و ادوات و پ

ـ ين دستگاه ايهستند، كه نظم و سرعت و حركت ا يو مهره دستگاه متحرك كنـد   يجاب م
ـ رد بايآن قرار گ يدر هر جا يا چ و مهرهيو هر پ يرهر ابزا د در همـان نقطـه بـه كـار     ي

اسـت، كـه بـه درد     ييهـا  چ و مهرهياز آن ابزار و پ )اهللا عنه يرض(و فاروق  گمارده شود،
ث كه به نظم و انضـباط  ين حيخورد، و هم چنان كه از ا ين دستگاه ميا ياز جاها يليخ

ـ يخو 3شيگرو گذاشتن ررا تا  ينظام يها ماندارد، و فر يبيعالقه عج كنـد،   يش اجرا م
مهـارت   يجنگـ  يها كيث هم كه در طرح تاكتين حياست، از ا يفه سربازيسته وظيشا

                                           
 .1353، ص4، و تاريخ طبري، ج27، ص2ـ تاريخ ابن اثير، ج1

، فاروق در مقام وزارت ابوبكر، تنها مغز متفكر و گـوش  81و فاروق اعظم، هيكل، ص 58ـ حياه عمر، محمود شبلي، ص2
: گردد از حمله  ظاهر مي) رضي اهللا عنه(درت ابوبكر اطاعت و زبان بيان نداشت بلكه قدرت و اختيارات او گاهي فراتر از ق

كند ابوبكر با نوشتن فرمني يك قطعه زمين خالصه را  ، نقل مي116، به نقل اخبار عمر، ص276عبيد در كتاب االموال، ص«
ين قطعه زمـين  كنم چرا ا من آن را امضاء نمي: به طلحه داد و طلحه فرمان را براي امضاء به نزد فاروق آورد و فاروق گفت 

تو خليفه هستي يـا عمـر؟   : طلحه به نزد ابوبكر برگشت و گفت براي تو باشد مگر يكايك مسلمانان يك قطعه زمين دارند؟
  .»بلكه عمر و چون او موافق نبوده زمين مال تو نيست: ابوبكر گفت 

 .26، ص2، و ابن اثير، ج4، ج1352ـ تاريخ جرير طبري، ص3
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ـ است و هـم چنـان كـه از ح    يفه فرماندهيسته وظيدارد شا 1كامل ث درك و هـوش و  ي
 يخـواه  قث صالبت حيفه وزارتت و معاونت است، از حيسته وظيفراست و صراحت شا

ن جهات است كه عمر بن خطـاب  يفه قضاوت است، و از هميسته وظيشا ييجو و عدالت
 يو گاه ينظام يها فرمانده ستون يو گاه  سرباز سپاه اسامه است، يگاه )اهللا عنه يرض(

ـ يرالمؤمنيام يو روز 2نهيشهر مد يقاض ياست و گاهص امبريفه پير خليوز شـود   ين م
ـ ير تازيدر ز) ايقا و آسيراف(م جهان يكه دو قاره عظ گردنـد، امـا در همـه     يانه او قبضه م

ـ ن اياست كه در عـ  )اهللا عنه يرض(همان عمر  )اهللا عنه يرض(ها  عمر  حال ن كـه جـز   ي
را نـدارد، نسـبت بـه مـافوق      يگريچ خواسته ديهص امبر خدايپ يخدا و رضا يرضا

ت ترحم و تواضع ير نهاش ديردستان خويت انضباط و احترام، و نسبت به زيخود در نها
  .»ديو عدالت و مساوات عمل نما

   )اهللا عنه يرض(ق يها به ابوبكر صد ها و آشوب گزارش شورش
ر ينـه سـراز  يبـه مد  يپس از اعزام سپاه اسامه به سرحدات روم، اخبـار گونـاگون  

 كه از انتظـار  يدند، مطالبيرس )اهللا عنه يرض(كه به دست ابوبكر  ييها دند و در نامهيگرد
  :دند، مثالًيهم دور نبودند به او گزارش گرد

نه و طائف اقامت داشتند كـالً بـه اسـالم وفـادار     ين مكه و مديكه در ب يليـ قبا1
ن سـه  ي، اشجع، اسلم و خزاعه كه از حوزه اينه، غفار، بليل، مزين قباياند، و هم چن مانده

  .3اند دور هستند، باز به اسالم وفادار مانده يشهر هم تا حد

                                           
 .74ـ اخبار عمر، طنطاوي، ص1

 .1478، ص4، و تاريخ جرير طبري، ج215، و اخبار عمر، ص215، ص2ـ االستيصاب، ج2

 .99، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(ـ ابوبكر صديق 3
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ـ ز در آغاز انتشار خبـر رحلـت پ  يـ شهر مكه و شهر طائف ن2 درصـدد  ص امبري
ب معروف عرب در شهر مكه، و عثمـان بـن   يخط 1ل بن عمروياما سه  اند، شورش برآمده

ـ اد و توجشتكان دهنده، و ار يها راد خطابهيدر طائف، با ا صامبريفرماندار پ 2عاص ه ي
ن دو شهر يا يش نشانده و مجدداً وفاداريخو ين دو شهر را سرجايان اي، ماجراجويكاف

  .اند را به اسالم اعالم نموده
ـ  يه قبائل عرب، كه از حوزه ايـ بق3 دور بـوده و تـازه مسـلمان     ين شهرها بـه كل

م و يا بيگران يبا د يدا نكرده، و از راه همرنگيها رسوخ پ در آن يم اسالمياند و تعال شده

{  ~  _`  f  e   d  c  b  a  } انـد   رفتهياسالم را پذ يماد يدهايام

z اند مرتد شده(اند  ن اسالم برگشتهياز د 3ن قبائليتمام ا 14: الحجرات.(  
مامه، سجاح دختـر  يلمه در يمن، مسيدر  يب اَسود عنْسيـ در چهار محل به ترت4

ان ياز سـپاه  يشمار يك با انبوه بيهر  4ن اسد غطفانيحه در بيم و طليتم يحارث در بن
انـد و در   ن برگشته را در خود جذب كـرده يكه تمام قبائل مرتد و از د يش در حاليخو

ند، و يجو يم يشيگر پيكدينابود كردن اسالم از  يند و براينما يم ييآرا نه صفيمقابل مد
ـ نـه، از جملـه عـبس و ذب   ين اخبار از طرف قبائـل مجـاور مد  يدر جو گزارش هم ان و ي

كه اگر مـا را  « :رسد يم )اهللا عنه يرض(ن مضمون به ابوبكر يبه ا يا ها، نامه مانان آنيپ هم
م، يم دوش به دوش شما با دشمنان اسالم بجنگـ يد حاضر هستيضه زكات معاف كنياز فر

                                           
 .5و  4، ص1، و الفتوحات االسالميه، ج404، ص1ـ تاريخ ابن اثير، ج1

  همانـ 2
 .مراجعه شود 1449و  1391، ص4تاريخ طبري، ج ـ مانند قبائل هوزان و سليم و عامر و مردم بحرين و مهره عمان به3

 .72، ص1كوب، ج ـ بامداد اسالم، دكتر زرين4
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نه يم بلكه در اسرع وقت به مديكن يد نه تنها از شما اطاعت نميريو اگر زكات را از ما بگ
  1.»ميريگ يحومه را در دست م ت شهر ويم و پس از اشغال شهر حاكميكن يحمله م

  
 يكه از پرداخت زكات خوددار ينسبت به كسان )اهللا عنه يرض(نظر فاروق 

  .كنند يم
، 2ن قبائـل را بـه مشـورت گذاشـت    يپاسخ به درخواست ا )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

ـ بودن و ضع عربسـتان و ن  ي، با توجه به بحرانيدر رأس جمع 3)اهللا عنه يرض(فاروق از ي
هـا نظـر داد، تـا بـا      قبائل مجاور و با برآوردن خواسـته آن  ينه به همكاريمد مبرم اهل
بجنگند كـه بـا تمـام     يدهند با كسان يها كه مسلمان هستند و فقط زكات نم آن يهمكار

شـبرد  يدر جهـت پ  )اهللا عنـه  يرض(دارند، نظر فاروق  4ين اسالم دشمنيد دياعمال و عقا
ه قانون مولفه القلوب يشب( يشرفت مسائل جنگير پنظر از اموال د ، و صرفياهداف نظام

 )اهللا عنـه  يرض(دا كرد، اما ابوبكر يرا هم پ ياريبود و طرفداران بس يز معقوليچ) رهيو غ
ـ يشياند يتر م قيتر و عم مانهيحك يلين مسئله خيكه در ا ـ دانسـت كـه قبـول ا    يد، و م ن ي

ـ تجز ن اسالم است و اسـالم هـم  يه ديقبول تجز يدرخواست به معن سـت بـر   ير نيپـذ  هي
كـه بـه    يبه خدا اگـر از تمـام زكـات   « :د كهياد كشيو طرفداران فر )اهللا عنه يرض(فاروق

                                           
 .1371، ص4ـ تاريخ جرير طبري، ج1

  .134، ص1ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج2
 .59و حياه عمر، شبلي، ص 7و  6، ص3ـ صحيح بخاري، ارشاد ساري، ج3

  .82، ص1ـ فاروق اعظم، هيكل، ج4
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ـ   ك بزغاله، كمتر كنند بـا آن يا يك زانوبندن شتر، ياند  داده صامبريپ » 1!ميجنگـ  يهـا م
ـ ين يآگاه )اهللا عنه يرض(شه ابوبكر يكه هنوز از عمق اند )اهللا عنه يرض(فاروق  ود افته ب
اهللا  يرضـ (ث استدالل كرد و خطاب بـه ابـوبكر   ين حديش به بخش اول ايه خويبر نظر
  :فرمـوده اسـت   صامبريكه پ يدر حال يجنگ يها م با آن يتو به چه مجوز :2گفت )عنه

ـ « ـدًا «  :نـد يگو يبه من دستور داده شده است كه با مردم بجنگم تا م الاِلـه اِالَّ اهللا و َانَّ ُحمَمَّ
ـ ت پيها را گفت مـال و خـون او در برابـر مـن مصـون      نيا يو هر گاه كس »هللاَِرُسوُل ا دا ي

. هـا بـر خداسـت    ن كلمه مربوط است، و حساب آنيكه به ا يكند، مگر نسبت به حق يم
را در  )اهللا عنـه  يرضـ (ان كوتاه فاروق يك بيالزم دانست كه در  )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

در  يبه خدا هر كسـ « :ت به او گفتياز قاطع يالتت مطلب قرار دهد و با حيان واقعيجر
ـ  يين نماز و زكات جدايب ـ ، ز3جـنگم  يقائل شود با او م را زكـات حـق مـال اسـت و     ي
دن ياز شـن  )اهللا عنـه  يرضـ (فاروق » ن كلماتيفرموده مگر در رابطه با حق ا صامبريپ
لكـه موضـوع   ست بين يو اقتصاد يد كه موضوع امر ماليفهم )اهللا عنه يرض(ان ابوبكر يب

نماز  يف، اسالم منهايثق يندگيئت نماياز ه صامبريه اسالم است و هم چنان كه پيتجز
زكـات   يز موظف است كه اسالم منهاين او نيجانش )اهللا عنه يرض(ابوبكر  4را قبول نكرد

ـ ن پيقيبه خدا « :ن جملهيچ كس قبول نكند و بالفاصله با گفتن ايرا از ه دا  كـردم كـه   ي

                                           
عقـاال  (ها است كه برخي  تفاوت روايت) يك زانوبند يا يك بزغاله(، اين ترديد 6، ص3د ساري، جـ صحيح بخاري، ارشا1

 .اند روايت كرده) بزغاله= عناقا (و برخي ) زانوبند= 

  .6، ص3و قسطالتي، ج 82، ص 1، و فاروق اعظم، هيكل، ج59ـ حيه عمر، شبلي، ص2
 .59بلي، ص، و حيات عمر، ش7، ص3ـ صحيح بخاري، ارشاد ساري، ج3

 .6، ص3، و قسطالني، ج135، ص1ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج4
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ن جنگ را يده است و ايبخش ين جنگ فراخيا يرا برا )اهللا عنه يرض(وبكر نه ابيخدا س
  .خود را نشان داد ينيب حق» حق دانستم

  ميهـا تصـم   جنگ بـا آن  يپاسخ رد به آن قبائل داد، و برا )اهللا عنه يرض(ابوبكر 
ر و طلحه و عبداهللا بـن مسـعود را در رأس   يو زب 1)اهللا عنه يرض( يمرتض يو عل. گرفت

مسلح دستور داد كه در  يروهايشهر مستقر نمود و به ن يها در گذرگاه ينيتأم يها تئيه
د كـه نگهبانـان   ينكشـ  يهمواره در مسجد مستقر گردنـد و طـول   يحال آماده باش نظام

عه سپاه قبائـل مهـاجم را در   يخبر دادند كه طل )اهللا عنه يرض(شهر به ابوبكر  يها دروازه
ـ كـه در ا  يشخصاً در رأس سپاه )اهللا عنه يرض(ابوبكر  اند شهر مشاهده كرده يكينزد ن ي

و  يخون و حمـالت ضـربت  يو با چند شب 2روزها گرد آورده بود به سپاه قبائل حمله كرد
ناچار كـرد و زكـات را از    يلم كامل در مقابل حكومت مركزيآن قبائل را به تس يناگهان

  3.ها گرفت همه آن
ـ نـه از ا يمردم مد ـ ن پي ـ ح يروزي ـ انگ رتي له حكمـت و شـهامت   يز كـه بـه وسـ   ي

غـرق بودنـد كـه ناگـاه سـپاه       يد و شـاد يها شده در ام ب آنينص )اهللا عنه يرض(ابوبكر
 يارينه برگشت و غنائم بسـ يت كامل از سرحدات روم به مديز با موفقيروزمند اسامه نيپ

ـ   يش سپاه و به دنبال آن مشاهده ميشاپيدر پ ـ يشد و مسـلمانان ب ـ ش در اميش از پ د و ي
  .غرق شدند يشاد

                                           
 .40، ص2و ناريخ ابن اثير، ج 1371، ص 4ـ تاريخ جرير طبري، ج1

 .1372، ص4و تاريخ طبري، ج 41، ص2ـ ابن اثير، ج2

 .311، ص6ـ البدايه و النهايه، ج3
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نه و برگشـتن سـپاه   يپس از شكست دادن قبائل مجاور مد )اهللا عنه يرض(ابوبكر 
كه به شرح سـابق در   يفرو نشاندن طوفان تمام بلواها و آشوب ها يروزمند اسامه برايپ

مسلح  يروهايعرض و طول عربستان برخاسته بود ابتكار عمل در دست گرفت و تمام ن
 يكي يك به فرماندهيسپاه را هر  1ازدهيمس نمود و يپاه بزرگ تقساسالم را به دوازده س

م هواداران يان نبوت كاذب و تسليمدع ين مجرب و باسابقه به كشتار و سركوبياز مهاجر
ك سـپاه  يره اعزام نمود و خود در رأس ين در تمام نقاط شبه جزيمرتد يها و سركوب آن

  2.ماند يباق) نهيشهر مد( يات جنگيدر محل ستاد عمل
را آغاز نمودند و  يات جنگيدند و عمليت خود رسيازده سپاه به محل مأمورين يا
در ارتبـاط   )اهللا عنـه  يرض(ما همواره با ابوبكريپ ابانيله شترسواران بيكه به وس يدر حال

ن و نشـان  يخـون  يهـا  ها جنگ ماه يدر ط 3كردند يافت ميبودند و دستورات الزم را در
ن، دشـمنان اسـالم   يرومنـدتر ي، نيت شـجاعت و مهـارت جنگـ   يهامان و نيدادن قدرت ا

ه يرا قبول كرد و بق 4ك هزار نفر از طرفداران او كشته شدنديست و يبا ب) مه كذابيمسل(
شدند  يره عربستان متواريا به خارج شبه جزي 5ا كشته شدنديم سپاه اسالم شدند يا تسلي

ـ ره از لكه كفر و ارتداد پاك گرديو تمام شبه جز ـ  ي ـ ش از يد و در مقابـل ب هـزار و    كي
و فـاروق   6دنـد ين و انصار و اهل قبا به درجه شـهادت نائـل گرد  يست نفر از مهاجريدو

                                           
  .41، ص2و تاريخ ابن اثير، ج 1371، ص4ـ تاريخ طبري، ج1
 .148، ص1كر صديق، هيكل، جـ ابوب2

 .1048، ص1ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج3

، الفتوحات االسالميه، سيد احمد 73و  45، ص 2و تاريخ كامل ابن اثير، ج 1390و  1431، ص4ـ تاريخ جرير طبري، ج4
 .17، ص1دحالن، ج

  همانـ 5
  همان ـ6
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ـ شـبه جز  يسـاز  ارتـداد و پـاك   يها در طول جنگ )اهللا عنه يرض( ره از لكـه كفـر و   ي
ـ وز )اهللا عنـه  يرضـ (و در تمام دوره خالفت ابـوبكر   يمانيا يب ق ير مشـاور ابوبكرصـد  ي
گرفـت و   ياو درمورد استفاده قرار م يبود و درك و فراست و نبوغ فكر )اهللا عنه يرض(

ـ از ا يكـ يد نشان داد كه يدر قبول نظر او ترد )اهللا عنه يرض(تنها در سه مورد ابوبكر  ن ي
 يدر رابطه با عـزل خالـد از فرمانـده    يكيد باز قبول كرد يترد يسه مورد را بعد از مدت

دربـاره   يگـر يجمع كردن قرآن به صورت مجموعـه مكتـوب و د  درباره  يگريسپاه و د
هـا بحـث    د اختصـار از آن يان اسالم كه با قيم غنائم برحسب سوابق و مراتب سپاهيتقس
  .ميكن يم

  ديخالد بن ول يمعرف
ـ ار شـجاع و ورز ياز جنگـاوران بسـ   يكيد يخالد بن ول ش بـود كـه در   يده قـر ي

ن يبدر، احد و خندق در صف مشرك يها ده بود در جنگيار شجاع و ورزيبس يها جنگ
ـ و  1مسـلمانان بـه وجـود آورد    يرا بـرا  ييها يقرار داشت و گرفتار ك سـال بعـد از   ي

دات يرغم تهدين اسالم را درك كرد و عليت ديو دو سال قبل از فتح مكه حقان) هيبيحد(
اعـالم  ها مسلمان شدن خود را در مكه  ن جملهيش با ايه بزرگ مردان قريان و بقيابوسف
  :نمود

نمانده اسـت   يباق يديچ ترديه يده و جايروشن گرد يهر خردمند يگر برايد«
ـ  يكه و ينه جادوگر است و نه شاعر، و كالم صكه محمد نـاً  يقيكنـد   يبه مردم ابالغ م

                                           
 .1033ص ،3، و طبري، ج103، ص2، و ابن هشام، ج173، ص1ـ تاريخ ابن اثير، ج1
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ـ عقـل و خـرد باشـد با    يكـه دار  ين هر كسيها است بنابرا كالم پروردگار جان د از او ي
  .»1كند يرويپ

ـ    يهـا  نه مهاجرت كـرد و در صـحنه  يبه مدخالد از مكه  و  يجنـگ، قـدرت رزم
د بن حـارث و جعفـر بـن    يز(مهارت خود را نشان داد و در جنگ موته پس از شهادت 

ـ فرمانده سـپاه اسـالم گرد  ) طالبياب ـ    2دي ـ و تاكت ي، و توانسـت بـا قـدرت رزم  يهـا  كي
زمندانـه آن را  رويسقوط نجات دهد و پ ي، سپاه اسالم را از خطر حتميز جنگيانگ رتيح

مفتخـر  ) 3ر خـدا يشمشـ  :ف اهللايسـ (بـه لقـب   ص نه برگرداند، از طرف رسول اهللايبه مد
و ســرعت عمــل و  يبــاك يبــ. مانــد ياو بــاق ين لقــب بــرايــد، و تــا دم مــرگ ايــگرد
 يو آزادسـاز  ييگشـا  داد كه خالد در امر جهـان  يد ميرا نو يا ندهيآ خالد، يشناس كيتاكت

و ! دك بكشـد يرا  4پال و ناپلئونيرد و هانيش بگير را پيدر كبجهان، راه اسكن يكشورها
آگاه بـود، او را در   يخالد به خوب يرزم يها يژگيكه از و )اهللا عنه يرض(ق يابوبكر صد
ان نبـوت كـاذب و   يگانه به قلع و قمع مدع ازدهي يها ن سپاهين و مجهزتريتر رأس بزرگ
ـ رفت، در ا يانتظار مچنان كه  و خالد، . ن مأمور نموديكشتار مرتد ـ ن مأموري ، يت نظـام ي

انداخت  يبرم يگريبعد از د يكيرا  ييتوطئه و ماجراجو يها رفت و النه يش ميعاً پيسر
و اسرا را به خـدمت   يز در تماس بود و غنائم جنگين )اهللا عنه يرض(شه با ابوبكر يو هم
شرفت يپ. كرد يافت ميدردستور الزم را از او  يا حمله به هر منطقه يفرستاد و برا ياو م

                                           
 .152، ص1و ابوبكر صديق، هيكل، ج 207، ص1ـ تاريخ ابن اثير، ج1

  .1171، ص3ـ تاريخ طبري، ج2
خدايا خالـد يكـي از   «: فرمود ص آن گاه پيامبر  :ت طبري اين است و ترجمه عين عبار 1171، ص3ـ تاريخ طبري، ج3

  .»فرمايي هاي توست و تو او را ياري مي شمشير
 .151، ص1ل، جـ ابوبكر صديق، هيك4
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ن كه رعـب و  يعالوه بر ا ين جنگيخون يها ن همه صحنهيع و همه جانبه خالد در ايسر
ـ را ن )اهللا عنـه  يرضـ (جاد كرده بود، ابـوبكر  يرا در دل دشمنان اسالم ا يبياس عجهر ز ي
ن اثنـا  ي، امـا در همـ  1ده بـود يرومند بخشـ ين يا هيان اسالم را روحيار مسرور و سپاهيبس
 )اهللا عنـه  يرضـ (به حضور ابـوبكر   ياز نگران يك حالتيبا  )اهللا عنه يرض(فاروق يروز
است مالك  2ر خالد به گناه آلوده شدهيشمش« :د كهيگو يرسد و پس از آن كه به او م يم

هـا بالفاصـله بـا زن او     ره، را به اتهام ارتداد كشته و برخالف همه عرف و عـادت يبن نو
كند كه خالد را از سمت  يشنهاد ميپ )اهللا عنه يرض(به ابوبكر مصرانه » ازدواج كرده است

نه احضار يفوراً خالد را از جبهه به مد )اهللا عنه يرض(سپاه عزل كند، و ابوبكر  يفرمانده
قرار  يير بازجويو ازدواج با همسرش، خالد را ز) رهيمالك بن نو(كند، و درباره قتل  يم
ـ  يكند كه و يره ادعا مين نودهد، و خالد در مورد قتل مالك ب يم  يمرتد شده بود، دالئل

ـ   يان ميرا هم در جهت اثبات ارتداد او ب شـمارد، و در مـورد    يكند و قتل او را مجـاز م
هـا   خالف همه عرف و عـادت  يكند كه عمل يبا همسرش، خالد اعتراف م يازدواج فور

اسـت، ابـوبكر    3بـوده انجام داده است اما به هر حال مجاز بوده و خالف احكام اسـالم ن 
ك فرمانده را در مـورد ارتـداد   يچون امكان نداشت احساس و استنباط  )اهللا عنه يرض(
ـ ين مـورد پـذ  ياو را در ا يرد كند عذرها يل قاطعيك نفر بدون دلي در مـورد   يرفت ول

 )اهللا عنـه  يرضـ (ازدواج با همسر مالك كه هنوز خون شوهرش خشـك نشـده ابـوبكر    

                                           
  .9، ص1و الفتوحات االسالميه، سيد احمد دحالن، ج 72و  44، ص2ـ تاريخ ابن اثير، ج1
 192، ص1و ابوبكر صديق، هيكل، ج 1409و  1408، ص4، و تاريخ جرير طبري، ج63، ص2ـ تاريخ كامل ابن اثير، ج2
  .193و 
 192، ص1و ابوبكر صديق، هيكل، ج 1409و  1408، ص4، و تاريخ جرير طبري، ج63، ص2ـ تاريخ كامل ابن اثير، ج3
  .193و 
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ـ ن امر و بـه و يكه از عواقب ا يو خالد در حال 1خ كرديرا توبداً او يبرآشفت و شد ژه از ي
ـ گر او را تعقي، بار د)اهللا عنه يرض(، فاروق )اهللا عنه يرض(ر مشاور ابوبكرين كه وزيا ب ي

خارج و به اردوگاه خود برگشت  )اهللا عنه يرض(د از مجلس ابوبكر يترس يم  داًيكند، شد
از  يكي، كه 2ين اثنا ابو قتاده انصاريبود، در ا )اهللا عنه يرض(و منتظر اوامر مجدد ابوبكر 

مالقـات   )اهللا عنـه  يرضـ (برادر مقتول بـا فـاروق   ) متمم(افسران سپاه خالد است همراه 
ب كـرد و  يتكذ) امتناع از دادن زكات(ل ارتداد قوم مالك را ياز دال يكيكنند و قتاده  يم

اهللا  يرضـ (، فـاروق 3كـرد  يياز خالد بـدگو  ينمود ول ياطالع يل اظهار بيه داليدرباره بق
كه اشعار  يد، و در حاليرس )اهللا عنه يرض(همراه متمم و ابو قتاده به حضور ابوبكر  )عنه

قتاده او را نسبت بـه   يها خته بود و حرفيه برادرش احساسات او را برانگيمتمم در مرث
شنهاد كرد كه خالـد را  يپ )نهاهللا ع يرض(كرده بود، مصرانه به ابوبكر  يشتر عصبانيخالد ب

ـ ل زيبه دال )اهللا عنه يرض(، ابوبكر 4ديسپاه اسالم عزل كرده نما ياز فرمانده ر از قبـول  ي
  د، يامتناع ورز )اهللا عنه يرض(شنهاد فاروق يپ

  كند يعزل خالد را تقاضا م )اهللا عنه يرض(ق مجدداً فارو
ـ قتل اسرا كه مالك ن را در مورديمغرضانه است ز يقتاده تا حد يها اول حرف ز ي

داشته و قتاده جـرم قتـل اسـرا را بـه      يها بوده است با خالد دعوا و كشمكش از آن يكي
داده و  1صي، دوم خالد از رفتار و گفتار مالك، ارتداد او را تشـخ 5گردن او انداخته است

                                           
  همانـ 1
  .358، ص2و تاريخ كامل ابن اثير، ج 1411و  1410، ص4ـ تاريخ طبري، ج2
 همانـ 3

  .358، ص2و تاريخ كامل ابن اثير، ج 1411و  1410، ص4ـ تاريخ طبري، ج4
  .193تا  190، ص1ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج5
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ش فرضاً اشتباه هم كرده باشـد  يص خويقتل او داشته است، و اگر در تشخ يبرا يمجوز
ه اسـت، و  يو موجب د يرعمديست و بلكه غينبوده است و موجب قصاص ن يتل عمدق

ان ي، سوم مالك در م2دينما يه او را به برادرش متمم پرداخت ميد )اهللا عنه يرض(ابوبكر 
نسبت به  يست كه خالد نظر خاصياند و معقول ن از اسرا بوده كه عموماً كشته شده يجمع

گناه را به خـاطر كشـتن او بـه قتـل      ياز مسلمانان ب يدايت زيمالك داشته باشد و جمع
و  ييل دادگاه صحرايتوانست با تشك يرا خالد فرمانده كل سپاه بوده و ميده باشد زيرسان

د چهارم يداشت فقط فرمان قتل او را صادر نما يكه از رفتار و گفتار مالك م يبا استنباط
ـ يده است ين ماجرا، برپا گردياز اك ماه ين سر و صداها حداقل بعد از مرور يهمه ا  يعن
ر ( 3از يپاك يها كه گذراندن دوره) ميام تم(ز تمام شدن عده بعد ا ـ ) طُهـ شـتر  يك مـاه ب ي

موقع  يمورد و ب يازدواج ب ن ين مدت با او ازدواج كرد كه هميو خالد بعد از ا د،يطول كش
 يساسـات را طـ  ك مالك  و احيشان نزديخته شده، احساسات خوير يها در كنار خون

عـرب   يهـا  چون برخالف همه عـرف و عـادت   يكرده است و مجوز هم داشته است ول
سـپاه اسـالم موافقـت     يه فرماندهيخالد است كه با روح ياز آثار هوسباز ياست و اثر

سـپاه   يعـزل او را مقـام فرمانـده    )اهللا عنـه  يرضـ (و از جملـه فـاروق   يكند، كسان ينم
انه خالـد تنهـا   ين حركت ناشـ يا )اهللا عنه يرض(ابوبكر  در نظر يند ولينما يدرخواست م
چ يخ را نسبت به او انجام داده است و به هـ ين توبياست كه او را ا يديخ شديموجب توب

                                                                                                        
 .64، ص2و تاريخ ابن اثير، ج 1408و  1410، ص4ـ تاريخ طبري، ج1

 .64و 63، ص2و تاريخ ابن اثير، ج 1409، ص4ـ تاريخ جرير طبري، ج2

خالد او را گذاشت تا دوران پاكي طهر را به »  :، ترجمه عين عبارت طبري اين است 1408، ص4ـ تاريخ جرير طبري، ج3
فلما «: نيز نوشته  322، ص6و در البدايه و النهايه، ج» دانستند زشت مي  سر برد اما اعراب زن گرفتن در ايام جنگ را عادتاً

 .»بعد از گذشتن عده به او پيوست و با او عروسي كرد= حلت بني بها 



 201

گزارش شده است كه  )اهللا عنه يرض(، پنجم، به ابوبكر 1عزل او نخواهد بود وجه موجب
را  يامه چهل هزار مـرد جنگـ  مين دشمنان اسالم، در منطقه يتر خطرناك) مه كذابيمسل(

ش معتقد يخو يامبريها را به پ آن يب و جاودگريبه دور خود جمع كرده، و با حقه و فر
او هستند، و هـر روز عـده    يها فرمان يها جان بر كف آماده اجرا كرده است كه همه آن

ر در اسرع وقـت د  )اهللا عنه يرض(شود، و اگر ابوبكر  يها اضافه م ت آنيبه جمع يگريد
م و ينده نه چندان دور سـپاه عظـ  ياورد، در آيبه عمل ن يمامه اقدام الزميجهت حمله به 

شـود و   ير مينه و مكه و طائف سرازيبه مد يلمه به صورت طوفانيروزافزن و فداكار مس
 يرضـ (ل ابوبكر ين داليگذارد، و با توجه به ا ينم يان را باقياز آثار اسالم و اسالم ياثر

ـ   يرا عزل نم خالد )اهللا عنه دهـد كـه در رأس سـپاه مجهـز      يكند، و بلكه به او دسـتور م
عمداً خالـد را بـه    )اهللا عنه يرض(مامه حمله كند و ابوبكر يلمه كذاب در يش به مسيخو

ـ د شـود  يافكند تا اگر شـه  يمعركه و آتش و خون م ـ ا در برچي ـ دن بسـاط  ي ـ ك پي امبر ي
و از بارگاه خدا بخشوده گردد و در هـر  ا يرومند موفق شود، گناهان احتماليدروغگو و ن
پـس از آن   )اهللا عنـه  يرض(ز خاموش گردند و باالخره ابوبكر ين سروصداها نيصورت ا

خالـد لقـب   «ن جمله يبا ا) )اهللا عنه يرض(فاروق(ر مشاور خود را ياد وزيكه اصرار و فر

                                           
  .64، ص2، و ابن اثير، ج1409، ص4ـ تاريخ طبري، ج1

ت جار بكشيد كه هر گويند خالد در شب سرد به جارچي گف مي متفقاً 64، ص2و ابن اثير، ج 1408، ص4طبري، ج: توجه 
هـا را   ولي اين جمله به منزله جملـه آن  »اْدفُِئو ُاَرساَئُكمْ «: بدهد  كس اسيري در نزد خود دارد وسيله حرارت و گرمي به او 

ها را بكشيد و ضرار بن زور، مالك بن نويره را كشت و وقتي خالد غوغا  ها اين معني را دارد كه آن راحت كنيد، در نظر آن
و   شـود،  اند و با تأسف گفت قضا و قدر خودا رد نمـي  زده بيرون رفت و ديد دستور او را برعكس فهميده و وحشترا شنيد 

. بعد از آن كه زن مالك دوره پاكي را حداقل يك ماه گذرانيدئه است، خالد او را بـه عقـد ازدواج خـويش درآورده اسـت    
ست و در همان شب نيز با او همبستر شده اسـت  ا به قتل رسانده ازيبايش مالك ر بنابراين اين هياهو كه خالد به خاطر زن

 .ها است به كلي عاري از حقيقت است و مخالف همه تاريخ
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كفـار   ياست كـه خـدا آن را بـر رو    يريافت كرده و شمشيدرص امبريف اهللا را از پيس
 يكنـد خالـد را بـرا    يخاموش م» 1توانم آن را به غالف برگردانم يده است و من نميكش

مامـه شـتافت و   يعاً به منطقـه  يدارد و خالد سر يمامه اعزام ميلمه به منطقه يمس يسركوب
 يبه فرمانده يگريل و ديشرحب يبه فرمانده يكيد كه سپاه اسالم يدر طول راه شن يوقت

دتر و ياو شـد  يانـد احساسـات جنگـ    لمه شكسـت خـورده  يرومند مسيعكرمه از سپاه ن
د و سپاه خـود را در مقابـل سـپاه    يتر گرد عيدن به صحنه جنگ سريرس ياو برا يها قدم
لمه يد، مسـ يخ اسالم فرا رسـ يخ عرب و تارين روز، در تاريتر لمه مستقر نمود و مهميمس

ر از باده غـرور مسـت   يناپذ ستك سپاه مجهز و فداكار و شكي يكذاب در ستاد فرمانده
نـه و طـائف   يمكه و مد يشهرها يشده است و به شكست دادن سپاه خالد و اشغال نظام

ـ را او با كمتر از يداور است، زيصددرصد ام كـه حـاال دارد بـا خـود      يك دهـم سـپاه  ي
كه با او مبادله كرده بـود،   يزيدآمياعالن جنگ داده بود، و در نامه تهد صامبراسالم يپ

نه و طائف محدود نموده و تمام نقاط شـبه  ياو را فقط به سه شهر مكه، مد يامبريه پحوز
ش اعالم كرده بود، و اكنـون  يخو يامبرين سه شهر، حوزه پيا يره عربستان را، منهايجز
او نشسته  ياز اختالف، به جا يروان او در جوياز پ يكيوفات كرده است، و  صامبريپ

، و تمـام مـردان   2ده اسـت يو فداكار رسـ  يهزار مرد جنگلمه به چهل ياست، و سپاه مس
اند، و صحنه  ستادهيج فارس پشت سر او ايخل يها ن، حضرموت و كنارهيمن، مهره، بحري
ـ كنند، و پـس از موفق  يساز را نظاره م ن جنگ سرنوشتيا ـ لمه در ايت مسـ ي ن جنـگ،  ي

                                           
  .322، ص6، و البدايه و النهايه، ج1409، ص4و تاريخ طبري، ج 63، ص2ـ تاريخ ابن اثير، ج1
و  13، ص1االسالميه، سيد احمد دحالنـي، ج و الفتوحاتئ  67، ص2و تاريخ ابن اثير، ج 1412،ق ص4ـ تاريخ طبري، ج2

  .16و  14
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نـه و طـائف   يكـه و مد امـان بـه م   يب يافتند و به صورت طوفان يعموماً به دنبال او را م
ـ لمه در ايگذارنـد، مسـ   ينمـ  يان بـاق ياز آثار اسالم و اسالم يشوند و اثر ير ميسراز ن ي
است كه ناگاه خالد فرمان حمله را صادر كرده و خود قبل از همه افـراد   ييطال ياهايرؤ

ر ين شمشـ يده شـده اسـت و همـ   ير خدا كشيف اهللا است شمشيشود، س يور م سپاه حمله
و سپاه اسالم بـه دنبـال او و از    1كند يجاد ميرا در قلب سپاه دشمن ا يعيسو يها شكاف

ر كـاران سـپاه   يروند، شمش يش ميش در قلب سپاه پيخو يرهايها با شمش ن شكافيهم
ع يسـر  يشـرور يتوانند از پ ين حال نميبا ا. ماهر و شجاع و فداكار هستند يليلمه خيمس

ك و فوت و فن يخالد و تاكت يچيكات مارپرا سرعت عمل و حريكنند، ز يريخالد جلوگ
دا است كه مانند زبانـه  يرش پياست كه از تمام وجودش تمام شمش ياو طور يرزنيشمش
لمه يرود و سپاه شجاع و فداكار مس يش ميامان و هولناك در قلب سپاه دشمن پ يآتش ب

بـه سـپاه   ش يكشد كه همراه افسران ارشد خو ينم يقدرت مهار كردن او را ندارد و طول
ن دشـمن اسـالم را   يتر شود تا با شكافتن كله كفر خطرناك يك ميلمه نزديمس يفرمانده

ـ    ياز جا ين رعب و هراس ستاد فرماندهينابود كند كه در ا شـود و در   يخـود كنـده م
لمه يقه الرحمـان كـه متعلـق بـه مسـ     يحد(ك يش سپاه شكست خورده به باغ نزديشاپيپ

ـ  ين باغ را بر رويآهن يها و دروازه 2برند يپناه م) است بندنـد، خالـد بـا سـپاه      يخود م
ـ ها نفر در نها كند و پس از آن كه ده يب ميها را تعق ش آنيروزمند خويپ از  يت فـداكار ي
سـپاه   يبـاغ را بـر رو   يها ه دروازهيروند و پس از شهادت چند نفر بق يوار باغ باال ميد

ده ير كشـ ين شمشـ ين باغ در كمـ يا ياوارهيلمه در محدوده ديكنند سپاه مس يخالد باز م

                                           
 .1424، ص4و طبري، ج 71، ص2ـ تاريخ ابن اثير، ج1

  .72، ص2و ابن اثير، ج 1428، ص4ـ تاريخ طبري، ج2
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لمه بـا كمـال شـجاعت و    يافتند، هر چند جنگاوران سپاه مسـ  ير او ميان دليخدا و سپاه
ـ  1كنند يمهارت از خود دفاع م خالـد و   يرزنيسـرعت عمـل و فـوت و فـن شمشـ      يول

ها  را به آن يچ گونه دفاعيان او مجال هين و شجاعت سپاهامياو و ا يجنگ يها كيتاكت
افتـد،   ين ميدهند و پس از آن كه هزاران الشه كفر در كنار درختان تنومند باغ بر زم ينم

خالد ) لمه را كشتمياهللا اكبر من مس( :كشد ياد ميفر) ان خالدياز سپاه يكي( يناگاه وحش
ـ شناختند به محـل فر  يده بودن و او را ميلمه را ديكه سابقاً مس يهمراه كسان  يوحشـ  داي

كشـته   يامبر دروغگو و پرمدعا و جادوگر به دست وحشـ ين پيكه اشتافت و معلوم شد 
قـه الرحمـان را بـه لـرزه     يحد يان اسـالم كـه فضـا   ير سپاهيتكب يو با صدا 2شده است

 يوارهـا يط ديه سپاه دشمن كه در محيد و بقيدرآورده بود كشته شدن كله كفر اعالم گرد
 يجنگـ  يناچار به صورت اسـرا نداشتند  يچ گونه راه فراريبلند باغ محصور بودند و ه

آغاز شـده بـود و بـه مـرور      صامبريم كه از زمان پين غائله عظيم خالد شدند و ايتسل
ـ     يان قدرت پيزمان تا حدود نابود كردن اسالم و اسالم و  يدا كـرده بـود بـا مهـارت رزم

ـ سـت و  ين جنگ بيد، در ايخاموش گرد يخالد به كل يها يو قهرمان يقدرت جنگ ك ي
 يهـا  خ جنـگ يكه در تـار  يبيرقم عج 3لمه كشته شدنديز جنگاوران سپاه مسهزار نفر ا

  .ده بودينفر رس 4ستيك هزار و دويز به يسابقه بود و شهداء سپاه اسالم ن يعرب ب

                                           
 .1426، ص4و تاريخ طبري، ج 16، ص1ـ الفتوحات االسالميه، ج1

مزه سيدالشهداء را در غزوه احد شـهيد نمـود بـا    ، وحشي همان برده سياه پوست كه ح16، ص1ـ الفتوحات االسالميه، ج2
  .72، ص2همكاري يك نفر از انصار مسيلمه را به قتل رسانيد و ابن اثير، ج

  .215، ص1و ابوبكر صديق، هيكل، ج 73، ص1و تاريخ ابن اثير، ج 1431، ص4ـ تاريخ جرير طبري، ج3
 همانـ 4
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اسالم و كشته شدگان سپاه كفـر و بـه    يق شهدايان جنگ، آمار دقيخالد بعد از پا
و  يزات جنگياز طال و نقره و تجه يغنائم جنگ يلمه را همراه بارهايدن مسيهالكت رس

فرسـتاد و   )اهللا عنـه  يرضـ (نـه و بـه خـدمت ابـوبكر    يبه مد يران جنگين هزار اسيچند
ـ ن جمعين كه از شهادت اين اينه در عيمسلمانان مد ـ م از يت عظـ ي ـ اران پي در ص امبري

ك هزار نفر يست و يلمه كذاب و كشته شدن بياندوه و ماتم غرق شدند از كشته شدن مس
  م خوشحال و مسرور بودندين غائله عظيدشمنان اسالم و خاموش شدن ااز 

  
  كند يخ ميگر خالد را توبي، بار دقيتشو يبه جا )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

بـه نـام    يقيخواست تشو يش از همه مسرور و ميب )اهللا عنه يرض(د ابوبكر يو شا
ن يخبر دادند كه خالد در آخـر سد، اما ناگاه به او يبنو) خالد(روزمند ين سپاه پيفرمانده ا
و در كنـار   1كرده يرا خواستگار) مجاعه(ل يقبا ياز رؤسا يكيدختر  يروزيپ يروزها

از  )اهللا عنه يرض(را با دختر مجاعه انجام داده است، ابوبكر  يخون شهداء مراسم عروس
ـ ، و بـا وجـود ا   ن خبر در تعجب و خشم و قهـر فرورفـت  يدن ايشن ن همـه حوصـله و   ي
را به  يزيآم خيك نامه توبيكه داشت نتوانست قهر و خشم خود را مهار كند و  ييتبايشك

 يتـو مـرد  ! پسر مادر خالـد  يقسم به عمر من ا« :ديچك يخالد نوشت كه خون از آن م
كه خون  يكن يم يبا زنان ازدواج و عروس يطياست، در شرا 2عيكه اشتباهاتت وس يهست

ار يدن نامه بسيخالد از د» !!ت خشك نشده استد در كنار منزليست شهيك هزار و دوي
ها موجـب   ك عمل مشروع اما مخالف عرف ملتيد و در تعجب فرو رفته كه يمتأثر گرد

                                           
  .288، ص1ج و ابوبكر صديق، هيكل، 1435، ص4ـ تاريخ جرير طبري، ج1
 همانـ 2
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ـ ا« :گفـت  ير لب ميخ او شده است و زين همه توبيا ن هـم كـار آن مـرد تنـد مـزاج و      ي
ـ ور اخارج از تص يروزيكه پ يو هنگام) )اهللا عنه يرض(فاروق  يعني(است  1ريسختگ ن ي

او را بـه   )اهللا عنه يرض(د، بالفاصله ابوبكر ين عمل ناپسند مقرون گرديفرمانده فاتح به ا
او را در رأس ده هزار  يهجر 2خ در محرم سال دوازدهمينه فراخواند، و به عنوان توبيمد

ـ جنگ ير بـرا يخـون و شمشـ   يها به صحنه يمرد جنگ رومنـد  يدن بـا سـپاه مجهـز و ن   ي
ـ ا يشاهنشـاه  ، اعـزام داشــت، و پـس از اطــالع از   يمـرز  يهــا ر اسـتان يتســخران و ي

در رأس هشـت  ) قعقـاع (فرمانده ماهر و شجاع را همراه معاونش ) يمثن(او  يها يروزيپ
ـ ج عملينتـا  ياعزام نمـود، و پـس از مـدت    3به كمك خالد يهزار مرد جنگ  يجنگـ  ياتي

ـ در عـوض  ) خالـد (مامه يقهرمان  كشـور   يمـرز  يهـا  ر اسـتان يك سـال و در تسـخ  ي
  . گزارش كردند )اهللا عنه يرض(ن قرار به ابوبكر يران را به ايا يشاهنشاه
بغـداد شـامل    يهـا  يكـ يران در بخش عراق تا نزديا يمرز يها ر استانيـ تسخ1

  ).10، فراض9ن التمر، دومه الجندل، رضابي، ع8، انبار7رهي، ح6ايشي، امغ5سي، ال4اَبلَْه(

                                           
 همانـ 1

  .1479، ص4ـ تاريخ طبري، ج2
  .326و  325، ص6، و البدايه و النهايه، ج385، ص2ـ الكامل، ج3
  .77، ص1شد، معجم البلدان، ج ا ذخيره ميكه مهمات جنگي ارتش ايران در آنج ـ شهر كوچكي در ساحل فرات4
 .248، ص1جم البلدان، جمع. روستايي در مرز عراق و از توابع انبار: ـ اليس 5

  .شهري در عراق مانند حيره و پادگان و مهمان جنگي آن در اليس بود: ـ امغيشيا 6
 .328، ص1معجم البلدان، ج. اق در محل فعلي نجف و سه ميل با كوفه فاصله داشتشهري در عر: ـ حيره 7

 .257، ص1كيلومتر، معجم البلدان، ج 60داد ر غرب محل فعلي بغداد و فاصله آن با بغشهري بر ساحل فرات د: ـ انبار 8

 .ـ محلي از رصافه عراق9

 .ـ و فراض در مرز عراق و شام و جزيره معجم البلدان10



 207

  .هزار تن از افسر و سرباز 1ك صديش از يبران يـ آمار كشته شدگان سپاه ا2
ران به دسـت آورده بودنـد، عـالوه بـر مهمـات و      يكه از ارتش ا يـ غنائم جنگ3
افسران  ييآالت طال نتيور و زينار و درهم و زياز د 2پر يها ني، خرجيجنگ يها اسلحه

ون يليم ستيب(درهم  3ك صد هزاريمعادل ) هرمز( يراني، كه كاله خود سپهساالر ايرانيا
ـ ليسـت م يآن كله ب يكرد، ول يم ييها خودنما در كنار آن!) تومان هرمـز بـا    يون تومـان ي
  .ن افتاده بودير خالد بدون كاله بر زميشمش

مناطق آزاد شده كه هـر سـال جمعـاً ده هـزار      يصلح با اهال يها مانيـ انعقاد پ4
نـد و تمـام مـردم در    ه به سـپاه اسـالم بده  يدرهم به عنوان جز 4نار و چهار صد هزاريد

  .ش كامالً آزاد باشنديخو 5يو انجام دادن مراسم مذهب ينيد ديانتخاب عقا
ـ ده بعد از اين قهرمان شوريكه ا د،يشن يوقت )اهللا عنه يرض(ق يابوبكر صد ن همـه  ي

ــاريرالعقــول ســپاه پيفتوحــات مح ــد خــود را در شــهرك انب ــراض  6روزمن و منطقــه ف
ده ير كشـ يشمش :ف اهللاينمانده است كه س يزيه است و چمستقر نمود) بغداد يها يكينزد(

 يو شـاد  يت شگفتيران هم فرو رود، در نهايتخت شاه شاهان اين و پايخدا در قلب مدا

                                           
، 124، ص2و الكامـل، ج  26و  21و الفتوحاتئ االسـالميه، ص  1482، ص4و طبري، ج 344، ص6ـ البدايه و النهايه، ج1
حمله كند و پايتخت ايران را تصرف نمايد اما ترسيد ابوبكر به اين كار راضـي  نويسد خالد تصميم گرفته بود كه به مداين  مي

 .برگشت) حبره(نباشد و به ستاد فرماندهي خويش 

  همانـ 2
 همانـ 3

 همانـ 4

  همانـ 5
 .124، ص2و كامل ابن اثير، ج 22و  21، ص1ـ الفتوحات االسالميه، سيد احمد دحالن، ج6
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خالـد را   يتوانند همتا يزنان جهان نم=  1ِلْدَن ِمْثَل خالدٍ يَعَجَزِت النِّساُء َان « :اد برآورديفر
سد كـه ناگـاه بـه او خبـر     ياو بنو يهم برا يقيتشو خواست يد ميو شا» !!اورنديا بيبه دن

انه و بدون اجازه مركز، سپاه خود را به جا گذاشـته و از فـراض بـه    يدادند كه خالد مخف
انه بـه فـراض برگشـته اسـت، ابـوبكر      يمكه شتافته و بعد از انجام دادن مراسم حج مخف

ـ  او در يسـر  رهيخالد و از خ يانضباط ين بياز ا )اهللا عنه يرض(  يط حساسـ ين شـرا يچن
ش در يو قعقاع در رأس سپاه خـو  يفرمان دستور داد مثن ين شد و بالفاصله طيخشمگ
ـ ش بـه كمـك ابوعب  يران بمانند و به عنوان مجازات خالد در رأس سپاه خـو يجبهه ا ده ي

در برابـر سـپاه مقتـدر و     )اهللا عنه يرض(دهيكه ابوعب 2به جبهه روم بشتابد )اهللا عنه يرض(
 يها خ به صحنهيگر به عنوان توبيو مجهز روم تاب مقاومت نداشت و خالد بار دده يكارد

جنگ معـروف  (ز ين جبهه نيده خدا در اير كشيد، اما خالد شمشيخون و آتش اعزام گرد
و پـس از   3را به دست آورد و سپاه روم را تار و مار كرد، يرالعقوليمح يروزيپ) رموكي
ده بـود و  يجنـگ از مركـز رسـ    يكه در اثنا يا نامه )هاهللا عن يرض(ده يان جنگ ابوعبيپا

خالد خواند، كه  ير انداخته بود، برايان جنگ به تأخيده دادن نامه را به خالد تا پايابوعب
 يبـرا  )اهللا عنـه  يرض(و انتخاب فاروق  )اهللا عنه يرض(ق ين نامه وفات ابوبكر صديدر ا
له فـاروق  يكل سـپاه بـه وسـ    يرماندهو عزل خالد از ف )اهللا عنه يرض(ابوبكر  ينيجانش

كه تا آن لحظـه تحـت فرمـان     )اهللا عنه يرض(ده ياعالم شده بود و ابوعب )اهللا عنه يرض(

                                           
 همانـ 1

 .124، ص2ـ ابن اثير، ج2

 .15621، ص4، و تاريخ جرير طبري، ج155، ص2ـ ابن اثير ج3
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ن لحظـه بـه بعـد تحـت     يد و خالد از ايخالد بود به عنوان فرمانده كل سپاه منصوب گرد
  1.آغاز نمود يف خود را با دلگرميوظا )اهللا عنه يرض(ده يفرمان ابوعب

كه خالد بـر   يو همان روز )اهللا عنه يرض(ن كه در آغاز خالفت ابوبكر يا خالصه
ره در صحنه جنگ، عمل ناپسند و خالف عرف و ياثر ازدواج مشروع با زن مالك بن نو

ـ خ يخالـد را جنگجـو   )اهللا عنه يرض(ها را انجام داد فاروق  عادت همه ملت سـر و   رهي
دانسـت و در همـان    يكل سپاه نم يفرماندهسته مقام يص داد و او را شايانضباط تشخ يب

د و از آن هنگـام  ينما 2تقاضا كرد كه او  را عزل )اهللا عنه يرض(هنگام مصرانه از ابوبكر 
 يرض(افتاد فاروق  يها م ن فرمانده بر زبانيا يانضباط يو ب يسر رهيبه بعد هر گاه آثار خ

را به خاطر احترام به نظر ابوبكر گفت و عزل او  ينم يزيش درباره او چيا بيكم  )اهللا عنه
چـه در آغـاز امـر بـه       را او هم اگر اضافه بر آنيز 3كرد، يدرخواست نم )اهللا عنه يرض(

ر مشاور يك وزيفه يكرد و اضافه از وظ يگفته بود بعداً هم تكرار م )اهللا عنه يرض(ابوبكر 
ار كارها در يكه اخت يا هم همان لحظه )اهللا عنه يرض(نمود، فاروق  يدرخواست عزل او م

ك افسر تحت فرمـان  يكل سپاه به مقام  يدست او قرار گرفت بالفاصله او را از فرمانده
ـ او را گرفت به عنـوان   يها يسر رهين كه جلو خين اي، و در ع4ن آورديده پائيابوعب ك ي

روم تا  يامپراتور يها افسر در فتوحات شام و آزاد كردن شهرها و تارومار كردن پادگان
  .او بود يدوره فرمانده يها شرفتيشتر از پيب يليد كه خيكش ين اندازه از او كار نظاميا

                                           
 .1577، ص4، و تاريخ جرير طبري، ج176، ص2ـ تاريخ ابن اثير ج1

  .63، ص2ـ كامل ابن اثير ج2
 .176، ص2، ابن اثير ج1577، ص4ـ تاريخ طبري، ج3

  .26، ص1ـ الفتوحات االسالميه، ج4
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از  )اهللا عنـه  يرضـ (را ابوبكر يچرا او را عزل نكرد؟ ز )اهللا عنه يرض(و اما ابوبكر 
ـ درهـم كوب  يكـه بـرا  ) اسـتنباط كـرده بـود   (به خالد داده بـود   صامبر يكه پ يلقب دن ي

ـ  يتر خطرناك ـ جر يو بـرا ) مامـه يمه كـذاب در  يمسـل ( ين دشـمنان داخل ان انـداختن  ي
 يامپراتور يها و تارومار كردن پادگان 1رانيا يشاهنشاه يها خون اردوگاه يبارهايجو
چ قهرمـان  يخالد ه يشناس كيو تهور و سرعت عمل و تاكت يباك يدر شامات جز ب 2روم
ابـوبكر را دربـاره    ها هـم نظـر   تيست و واقعيرالعقول نين فتوحات محيقادر به ا يگريد

ـ خالد تأ يرا درباره كم انضباط )اهللا عنه يرض(خالد و هم نظر فاروق ييكارا د نمـود و  يي
بود؟ جـواب در   يش صائب بودند و اما خالد چرا فرمانده كم انضباطيهر دو در نظر خو
ماننـد   يهـر انسـان   )ِهمْ يَصَلواُت اهللاِ َعلَ (امبران خدا ير از پين است، كه غيمورد خالد هم ا

بـا  ) لمهيمس(را  صامبرين دشمن خدا و دشمن پيتر هولناك يك تهاجم نظاميخالد، در 
 يمـرز  يهـا  در عـرض چنـد مـاه اسـتان     3بـه خـاك بكشـاند    يست هزار كافر حربيب

سـت  يدو ين صـحنه جنگـ  يد و در چندير نمايك مدائن تسخيران را تا نزديا يشاهنشاه
ران را با كـاله خُـود   يو كله سپهساالر ا 4برساندران به قتل يرا از سپاه ا يهزار مرد جنگ

 5امپراتور روم را تارومار كند يها ن پادگانين بزند و مجهزتريبر زم يون تومانيليست ميب
ـ كند كـه جـز از خـدا و پ    ياحساس م يخود را در مقام يچو كس گمان هم يب امبر خـدا  ي

 يهـا  عرف و عـادت و  يافكار عموم ينداشته باشد و برا يباك يگريچ كس دياز هص

                                           
 .1576، ص4ـ تاريخ طبري، ج1

  .322، ص6، و البدايه و النهايه، ج64، ص2ـ ابن اثير، ج2
 .1431، ص4ـ تاريخ طبري، ج3

  .26و  21، ص1ـ الفتوحات االسالميه، ج4
 .55، ص2ـ ابن اثير، ج5
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ـ كه خالف فرمان خدا و فرمـوده پ  ياقوام و ملل در جهت بازداشتن او از كار  صامبر ي
ره را يزن مالك بن نـو ) مياُم تَم يليلَ(ن خالد يقائل نگردد بنابرا يچ گونه ارزشينباشد، ه

ـ يبـه عقـد ازدواج خـو    يعده در منطقه جنگـ  يبعد از انقضا آورد، و پـس از   يش در م
بـه عقـد ازدواج خـود در     يز در منطقه جنگـ يرا ن مجاعهاز مجاعه، دختر  يخواستگار

انجـام دادن مراسـم    يبدون كسب اجازه از مركز برا) فراض( يآورد، و از منطقه جنگ يم
به شمار ن سه عمل را كه خالف عرف و عادت يخالد اگردد،  يرود و برم يحج به مكه م

ـ  )اهللا عنه يرض(و عمر  )هللا عنها يرض(دهد ابوبكر  يانجام م نديآ يم  يخواهنـد راضـ   يم
خواهد عزل او را درخواست كند  يم )اهللا عنه يرض(نباشند، عمر  يخواهند راض يباشند م

اهللا  يرض(سكوت كند، و ابوبكر  )اهللا عنه يرض(خواهد به خاطر احترام به نظر ابوبكر  يم
اورنـد  يا بيرا به دن يگريند خالد دتوان يزنان هرگز نم(ن جمله يخواهد با گفتن ا يم )عنه

آتش و خـون و   يها خ مرتب او را به صحنهيخواهد به عنوان توب يو م) ق كندياو را تشو
ـ است كه جز از خدا و پ يرا خالد در مقاميد زياعزام نما يتر خطرناك يها به جبهه امبر ي

ـ ها خـالف فرمـان خـدا و فرمـوده پ     ن عمليك از ايچ يندارد و ه يباكص   صرامبي
  .ستندين

 يرض(كل سپاه نه ابوبكر  يخالد به عنوان فرمانده يه عزل و ابقاين در قضيبنابرا
خالـد   يعمل كرد و نـه كارهـا   يافراط )اهللا عنه يرض(كرد و نه فاروق  يكوتاه )اهللا عنه

ـ اسـت و جـز ا   يراد و قصوريچ گونه ايه يجا ـ ن چي ـ يسـت كـه خ  ين يگـر يز دي از  يل
ن انسان مؤمن و يباشند و چند يم يمتفاوت يها تياگون و خاصابعاد گون يها دارا تيواقع
ـ از ا يكـ يدرباره قبـول و رد   ينظر و آگاه، وقت يزگار و مخلص و بيپره ـ ن واقعي هـا   تي

سـت بلكـه علـت اخـتالف     يها ن ا قصور آنيها  ل نقص آنيكنند دل يدا ميقه پياختالف سل
ت آن را يك خاصيك بعد و يط ش فقيدگاه خويها در د ك از آنين است كه هر يها ا آن
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ـ بزرگـوار را   ين سه صحابيكه ا يدهد، و كسان يمورد توجه قرار م هـا را   از آن يكـ يا ي
ـ يا از واقعيا مغرض هستند يكنند  يمقصر قلمداد م م كـه  يت ناآگاه در صفحات سابق گفت

ـ بـه عنـوان وز   )اهللا عنه يرض(در عصر ابوبكر  )اهللا عنه يرض(فاروق  ر مشـاور انجـام   ي
نـه مسـائل مهـم    يات خـود را در زم يت آراء و نظرينمود و با صراحت و قاطع يفه ميوظ

 يدر برخـ  )اهللا عنـه  يرضـ (د و ابوبكر يرسان يم )اهللا عنه يرض(به عرض ابوبكر  ياسالم
كـه   ياز آن مسائل يكيكرد، و  يمسائل نظر او را رد م يمسائل نظر او را قبول و در برخ

د يرفت موضوع عزل خالد بن وليرا نپذ )اهللا عنه يرض(ر فاروق نظ )اهللا عنه يرض(ابوبكر 
ن تفـاوت  ياز ناآگاهان و مغرضان از ا ين كه برخيسپاه بود كه با توجه به ا ياز فرمانده

انـد و   دهيرا تراشـ  يتوهمـات  )اهللا عنـه  يرضـ (و عمـر   )اهللا عنـه  يرضـ (ابـوبكر   يابيارز
شـتر از حـد   يل بير صفحات سابق با تفصـ ن مسئله را دياند ما ا گفته ينادرست يها حرف

م يدهـ  يرا مورد بحث قرار م يا م و حاال مسئلهيان نموديانتظار و همراه دالئل و مراجع ب
شنهاد كرده است و يپ )اهللا عنه يرض(به عنوان مشاور به ابوبكر  )اهللا عنه يرض(كه فاروق 

ـ يعداً بـا توجـه بـه دال   در آغاز امر نظر او را رد كرده اما ب )اهللا عنه يرض(ابوبكر  كـه   يل
شنهاد را قبول كـرده اسـت و آن موضـوع    ين پياقامه كرده است ا )اهللا عنه يرض(فاروق 
ح يها به صورت كتاب مكتوب است كـه توضـ   قرآن و نوشتن همه آن يها هيآ يآور جمع

    :ن قرار استيز به ايشنهاد نين پيا
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خالـد   ياسالم بـه فرمانـده  گذشته بود، كه سپاه  صامبريماه از وفات پ 1فقط ده
كـرد و   يمامـه متالشـ  يانه مرتدان عـرب را در  ين آشيتر گاه كفر و گرمين پايتر خطرناك

ه را يست هزار نفر بقيد و بيروانش در خون غلطانيست هزار نفر از پيلمه كذاب را با بيمس
ـ ست نفر از يك هزار و دويبه اسارت گرفت و در مقابل  اران مهـاجر و انصـار و اهـل    ي

از همـان   يكـ ين معركه خون و آتش بـه درجـه شـهادت نائـل آمدنـد، كـه       يقبات در ا
از  )اهللا عنـه  يرضـ (بـود، و فـاروق    )اهللا عنه يرض(برادر فاروق  2)ديز(د ين شهيمهاجر

 يهوشـ يدر غم و تأثر فرو رفته بود كه به مـرز اغمـا و ب   يبه حد) ديز(شهادت برادرش 
ـ يمامـه خ يكـه در جنـگ   (د يبداهللا را دپسرش ع يكه وقت يده بود، به طوريرس هـم   يل

ـ تـو را سـالم بازگردان   يك« :دياد كشيبر او فر) هم كرده بود يجانفشان كـه   يد، در حـال ي
مـن  « :عبداهللا گفت» ؟يپوش يخود را از من نم يده است؟ چرا رويد گرديد شهيبرادرم ز

ـ  يد هر دو از خدا شهادت خود را خواسته بوديو ز خـدا فقـط    تـوان كـرد كـه    يم چـه م
تـر توانسـت كـه     نيك غم سنگيدتر و يك تأثر شديو تنها » 3رفتيد را پذيدرخواست ز

ـ را نسبت به شهادت برادرش كم اثر نما )اهللا عنه يرض(د فاروق يتأثر شد د، و آن خبـر  ي
ن قرآن بود كه قلب عمر ينفر از بزرگان اصحاب و حافظ 4صد و هفتاديهولناك شهادت س

ـ ن كـه در ا ياد او برد جز ايز را از يلرزاند و همه چ يكل را به )اهللا عنه يرض( ن مطلـب  ي

                                           
، اعزام خالد را به عراق در محرم سال دوازده هجـري  26، ص1، و الفتوحات االسالميه، ج1479، ص4ـ تاريخ طبري، ج1

هاي قـرآن بـه شـكل     بعد از پايان جنگ يمامه بوده است بنابراين جنگ يمامه و نوشتن آيه اند و اعزام خالد به عراق نوشته
  .بوده است صكتاب منظم تقريباً ده ماه بعد از وفات پيامبر 

  .1426و  1425، ص4، و تاريخ طبري، ج74، ص2ـ تاريخ كامل ابن اثير، ج2
  مجاعهـ 3
  .316ص ،1ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج4
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ن اندازه از بزرگان اصحاب ين اندازه و باز هميگر هميد يها د كه اگر در جنگيشياند يم
ر يپذ چ وجه امكانيقرآن به ه ين قرآن به درجه شهادت برسند، حفظ و نگهداريو حافظ

شـنهاد  يپ يد كه بـرا يبه دلش رس يگاه فكرقرآن نا يحفظ و نگهدار ينخواهد بود و برا
كـه در   ينظـر بـه حـوادث   « :، به مسجد شتافت و به او گفت)اهللا عنه يرض(آن به ابوبكر 

ـ انـد و تكـرار ا   د شـده ين قرآن شـه ياز حافظ 1يش آمده است و جمعيمامه پيجنگ  ن ي
نه ير سـ كه تـا حـال د   يد، قرآنينده بارها ممكن است اتفاق افتد، دستور دهيحادثه در آ

ده است و در اوراق و الواح پراكنده نوشته شـده اسـت، بـه    يحفظ گرد صامبر ياران پي
ـ  يك كتاب مكتوب و منظم نوشته شود و در جـا يصورت  محفـوظ بمانـد تـا     يمطمئن
جـاد  يمـا ا  يبـرا  يا چ گونه وحشت و دلهرهينده، هين قرآن در آيا وفات حافظيشهادت 

اهللا  يرضـ (شنهاد فـاروق  ين پيبا ا يكه به صورت ناگهان )اهللا عنه يرض(ابوبكر . »2ديننما
را كـه   يكار« :گفت )اهللا عنه يرض(عاً آن را رد كرد، و به فاروق يد سريروبرو گرد )عنه
  »3!نكرده است، چطور من آن را انجام دهم؟ صامبر يپ

  جمع شود يدارد قرآن به صورت كتاباصرار  )اهللا عنه يرض(فاروق 
 انيشنهاد و بيگر، تنها به پين وقت، مانند اوقات ديدر ا ) عنهاهللا يرض(امام فاروق 

هنـوز تمـام    يكـه وحـ  ص امبريان تفاوت زمان پيل اكتفا نكرد بلكه در جهت بيك دلي
شدند و كتاب كردن قرآن اساساً ممكن نبود، و در جهـت   يمنسوخ م يها هينشده بود و آ
ـ ل دارد به شهادت برسـند، تـا ا  ن قرآن احتماين زمان كه حافظين كار در ايضرورت ا ن ي

                                           
 .اند در بئر معونه نيز همين قدر به شهادت رسيدهص شمرده است و در حيات پيامبرعده را هفتاد نفر  ـ قرطبي اين1

 .184، ص3ـ ابن اثير، ج2

 .447و  446، ص7ـ صحيح بخاري، قسطالني، ج3
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ـ ن پيقيهم  )اهللا عنه يرض(كه ابوبكر  1ل و برهان اقامه نمودياندازه دل دا كـرد كـه انجـام    ي
 يرضـ (و بالفاصله ابوبكر  2است ين كار نه تنها بالمانع است بكله واجب و الزاميدادن ا
كه خود تمـام  ) بتد بن ثايز(است يش و با ريرا با نظارت خو يدر مركز، ستاد )اهللا عنه

ل يبود تشـك   صامبريدر زمان پ ين كاتبان وحيتر قرآن را در حفظ داشت و از معروف
ـ پراكنـده كـه آ   يها تمام اوراق و الواح و چوب پاره يآور جمع يو برا 3داد، از  ييهـا  هي

كـه تمـام قـرآن را حفـظ      ين دعوت از همه كسـان يها نوشته بودند و هم چن قرآن بر آن
ك نسخه از قرآن را مطابق آن ي يو بعد از مدت 4را اعالم نمود يج عموميك بسيداشتند، 

ك كلمـه  يده و حفظ كرده بودند، بدون يشنص امبريچه همه اصحاب با گوش خود از پ
ك كتاب مكتـوب و مـنظم درآوردنـد و آن را در نـزد     ياد و كم، نوشته تو به صورت يز

در نـزد   )اهللا عنـه  يرض(از وفات ابوبكر  به امانت گذاشتند و بعد 5)اهللا عنه يرض(ابوبكر 
در نزد  )اهللا عنه يرض(د و بعد از وفات فاروق يگرد يم ينگهدار 6)اهللا عنه يرض(فاروق 
 )اهللا عنه يرض(ن يالنور يبه امانت گذاشته شد، و عثمان ذ) صحرم رسول اهللا ( 7حفصه

را بـه   يا خهنسخه برداشت و هر نسـ  8ن نسخه هشتيا يش از رويدر زمان خالفت خو

                                           
 .447و  446، ص7ـ صحيح بخاري، قسطالني، ج1

، 2و ابوبكر صـديق، هيكـل، ج   184، ص3ر، ج، و تاريخ ابن اثي449و  448و  447، ص7ـ صحيح بخاري، قسطالني، ج2
 .147و  146ص
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 .396، ص1ـ مناهل الفرقان، ج8
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ها در تمام جهان اسـالم   بزرگ جهان اسالم فرستاد كه تمام قرآن يها مسجد جامع استان
 1مانده يباق يها تا قرن هشتم هجر از آن يكيها، كه  همان نسخه يتا عصر حاضر از رو

  .اند ده است نوشته شدهيآن را د يو ابن الجزَر
م يكل تقسـ را در شـ  ) عنـه اهللا يرض(شنهاد فاروق يپ )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

  كند يها رد م كردن ثروت
را رد  )اهللا عنـه  يرضـ (شنهاد فاروق يپ )اهللا عنه يرض(كه ابوبكر  يگريموضوع د

بود، در زمـان ابـوبكر    يعموم يها م ثروتيت تقسيفيكرد و هرگز با آن موافقت ننمود ك
آن را  )اهللا عنه يرض(د و ابوبكر ينه كشف گرديمد يكيدر نزد 2معدن طال )اهللا عنه يرض(

بدون در نظر گرفتن سابقه اسـالم و سـابقه كـار و    (م كرد ين مسلمانان تقسيه در بيبالسو
و فـاروق   )اهللا عنه يرض(در نظر ابوبكر  يعدالت و برابر ين بود معنيو هم) ها مجاهدت

 الزم است سوابق اسـالم و  يعموم يها ع ثروتيكه در توز 3شنهاد كرديپ )اهللا عنه يرض(
ـ  كار و مجاهدت ـ را ا يعـدالت و برابـر   يها در نظر گرفته شود و او معن ن طـور درك  ي

كرد و به او گفـت سـوابق اسـالم و     4شنهاد او را رديپ )اهللا عنه يرض(ابوبكر  يكرد ول يم
انـد و   افتـه يثـواب آخـرت انجـام     يدارند و برا يها در راه، خدا پاداش اخرو مجاهدت
  .ل ندارديها دل ثروتع ين مسائل در توزيمالحظه ا

                                           
، ابن الجزري دو مصحف از اين مصاحف را ديده است يكي مصحف شام و 397، ص1ـ مناهل العرفان في علوم القرآن، ج1

 .در موزه آثار قديم مسجد حسيني در مصر مومود است ديگري مصحف مصر و همين مصحف مصري فعالً

 .89ـ فاروق، هيكل، ص2

 .102، و اخبار عمر، ص108، و سراج الملوك، ص162، ص4، و طبري، ج213، ص1ـ ابن سعد، ج3

 همانـ 4



 217

ق يتشـو  )اهللا عنـه  يرضـ (مردم را به اطاعت ابوبكر  )اهللا عنه يرض(فاروق 
  كند يم

و تـالش از نظـر ابـوبكر     يبا تمـام سـع   )اهللا عنه يرض(كه فاروق  يو مورد مهم
روم بـود،   يكرد اعزام مجدد سپاه اسالم به مستعمرات امپراتور يبانيشتيپ )اهللا عنه يرض(

ره عربستان از يتمام شبه جز يساز بعد از پاك )اهللا عنه يرض(ن كه ابوبكر يكه به محض ا
ـ ا يشاهنشـاه  يمـرز  يهـا  كه به استان يكفر ورده، اعالن نمود كه به موازات سپاه ران ي

بود، و پس از  )اهللا عنه يرض(ز به جواب مثبت داد فاروق يرا ن ياعزام داشته است، سپاه
 )اهللا عنـه  يرضـ (ن باره با مردم گفتگو كرد و فـاروق  يا در )اهللا عنه يرض(آن كه ابوبكر 

روم هراسـناك هسـتند و جـواب     ياحساس نمود كه مردم از شكوه و عظمت امپراتـور 
ـ ها فر دهند بر آن ينم )اهللا عنه يرض(به ابوبكر  يا كننده قانع گـروه اهـل    يا»  :دياد كشـ ي

ـ    اتيكه شما را به ح صامبر يپ 1نيجانش يچرا به ندا! مانيا كنـد   يجاودانـه دعـوت م
 )اهللا عنـه  يرضـ (د تام و شور و احساسات فاروق ين تأئيو هم» !د؟يده يجواب مثبت نم

 يامپراتـور  يگشته و بدون وحشت از شكوه پوشـال  يه مردم قويد كه روحيموجب گرد
  .به جبهه شام بشتابند )اهللا عنه يرض(روم به فرمان ابوبكر 

، به عنـوان  )اهللا عنه يرض(وره خالفت ابوبكر در د )اهللا عنه يرض(خالصه، فاروق 
ـ  ييها كرد، طرح يفه مير و مشاور انجام وظيوز شـنهاد  يرا پ ييهـا  داد و روش يرا ارائه م
كـامالً   )اهللا عنـه  يرضـ (نمود، و ابوبكر  يها اقامه م ز بر صحت آنيرا ن يكرد، و دالئل يم

قرآن بـه   يآور و جز در مورد جمعا رد كند، يرد ياو را بپذ يآزاد و مختار بود كه نظرها
كرد  يش اصرار هم نميقبول كردن طرح خو يبرا يچ مورديصورت كتاب مكتوب، در ه

                                           
  .88، ص1ـ فاروق، هيكل، ج1
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اهللا  يرض(د و ابوبكر يگرد يقائل م )اهللا عنه يرض(ابوبكر  يت ادب و احترام را برايو نها
د ينرنج )هاهللا عن يرض(ك لحظه هم از فاروق ينه تنها  يفكر يها ن تفاوتيز از اين )عنه

كـه بعـد از وفـات     يص داد به طـور يرا بهتر تشخ )اهللا عنه يرض(ت فاروق يبلكه شخص
  .رديتواند زمام امور مسلمانان را در دست گ يدانست كه م 1ين كسيخود او را بهتر

است، و ماه شب چهـارده بـر    يزدهم هجريسال س يالثان يجماد 2شب چهاردهم
آن مـردم را بـه دو نقطـه     يهـا  است و تراكم اشعهره عربستان پرتو افكنده يسرتاسر جز

د   يگرياست و د يسماو يغار حرا كه محل انفجار وح يكيد ينما يه مجمتو مزار محمـ
ـ آرام راز و ن يد و جز نوايخدا در جهان گرد يكننده نور وح پخش ص از بـا خـدا و   ي

ـ  ين شب مهتابيا ييبايات خدا كه لطف و زيبخش آ تالوت روح ه اسـت  ديبخشـ  يرا معن
پرسـتان و از   مستانه بـت  يها از نعره يچ گونه اثريوجود ندارد، و ه يگريد يچ صدايه

 ينمانده است، و شعاع نور وح يكاذب باق يها اهل رده و نبوت  ناجوانمردانه يها عربده
 يهـا  ره گذشته و اسـتان يشبه جز يخدا هم از دو سو از طرف مشرق و شمال، از مرزها

 يامپراتـور  يمرز يها ، و استان3مدائن يها يكيران را تا نزديا يكشور شاهنشاه يمرز
ـ ن پيجانشـ  )اهللا عنه يرض(ق يفرا گرفته است، و ابوبكر صد 4روم را تا شهر دمشق امبر ي

گذرد، در سـال اول توانسـته اسـت بـا      ياز خالفت او م 5كه فقط دو سال و سه ماه ص

                                           
 .1572، ص4، و طبري، ج174، ص37ـ ابن الجوزي، ص1

االخر وفات كرده اسـت بنـابراين شـب     جمادي 23ت بيماري ابوبكر پانزده روز و در ، مد1563، ص4ـ تاريخ طبري، ج2
 .چهاردهم شش روز از بيماري او گذشته است

  .124، ص2ـ كامل ابن اثير، ج3
 .26و  21ـ الفتوحات االسالميه، ص4

 .ست، خالفت ابوبكر دو سال و سه ماه و بيست و شش روز نوشته ا1536، ص4ـ تاريخ جرير طبري، ج5
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د و تمـام  يجاهالنه را خاموش نما يها ها و عربده ن نعرهياسالم همه ا يسپاه نوپا يروين
ن سـال بـا نوشـتن و ثبـت     ير پرچم اسالم درآورد و در هميره عربستان را به زيشبه جز
ن خطـر  يتـر  ات مسلمانان را تا ابـد از بـزرگ  يقرآن و كتاب كردن همه آ يها هينمودن آ
ـ ا يمـرز  يها نجات دهد و در سال دوم فتوحات سپاه اسالم در استان ياحتمال تـا   راني
روم به دمشق برساند و مسلمانان  يها ك مدائن، و فتوحات سپاه اسالم را در استانينزد
ن ين جانشـ ين نخستينده كار ايث غرق در مسرت هستند و به آينه و اطراف از هر حيمد
ـ    يدارند، اما ناگاه خبر يشتريب يليخ يدهايامص امبريپ گـردد و   يدر شـهر منتشـر م

اهللا  يرض(ق ياست كه ابوبكر صد ين خبر حاكيبال دارد، و ارا به دن يآور مالل يروزها
ن هسـتند و  يشده است، مسلمانان عموماً غمگـ  يبستر 1ديشد يبر اثر سرماخوردگ )عنه

فـه  يك هفته است كـه خل يشنوند  يبرند كه م يشتر در غم و اندوه فرو ميگر بيد يروزها
هـا را فـرا    قلـب آن  ياس فضـا مانده است، و هول و هر يباق يماريرسول اهللا در بستر ب

ـ انـد كـه    اند كه همه آگاهان متفقـاً گفتـه   دهيشن يرد وقتيگ يم و  صار غـار رسـول اهللا  ي
  .، وفات خواهد كرديمارين بيبر اثر همص امبرين پيجانش

زنـد و   يلبخند م ين مرگ حتميك طرف به اي، از )اهللا عنه يرض(ق يو ابوبكر صد
ـ گـر، بـا ا  يا چنـد سـاعت د  يگر يباح دكامالً خوشحال است كه پس از چند ص ن همـه  ي

شتابد، اما از طرف  يم صامبر خدا يخدمت و مجاهدت در راه اسالم به حضور خدا و پ
نده اسالم است و نگران است كه با مـرگ  يشتر از همه مسلمانان متأثر و نگران آيگر بيد

ـ يجان بيبا ه يساعده بر سر زمامدار يفه بنياو، اختالفات سق تـر و بـا    عياد وسـ شتر و ابع
ـ ن و انصـار بـه م  يفه تنها اختالف مهاجريرا در سقيد گردد، زيتر تجد اثرات خطرناك ان ي

                                           
 .مدت بيماري را پانزده روز نوشته است) رضي اهللا عنه(، به روايت ام المؤمنين عايشه 1356، ص4ـ طبري، ج1
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 يشـهرها   اختالف فرماندهان پرتوان سـپاه اسـالم، و اخـتالف    يط فعليآمد، امام در شرا
ـ آ يان ميره به ميداخل و خارج شبه جز يها نه و تمام استانيمكه و طائف و مد د، و از ي

ت ضـعف مسـلمانان و آغـاز    يفه، و در نهايدر سق يز، درخواست زمامداريگر نيطرف د
هـا، طعـم    يها و از خودگذشـتگ  يدن  طعم تلخ فداركاريها، جز چش ها و شورش انيعص
نـه   ين مقامينداشت و چن يگريها بهره د تينداشت، و جز تحمل بارگران مسئول يگريد

ـ يدر شـرا  يخواست زمامـدار زد اما دريانگ يبرم يجانيدارد نه ه 1يداريخر كـه   يط فعل
م جهـان  يعظـ  ي، سپاه اسالم در اعماق خـاك دو امپراتـور  يت داخليعالوه بر وجود امن

ـ  يبه زمامدار يها روان است دسترس تختيپا يبه سو) ران و روميا( ، يطين شـرا يدر چن
ـ نها ياست و ب يهر شخص يا، آرزوين چه به خاطر دنيچه به خاطر د ـ انگ جـان يت هي ز ي

 يت، و چون اتفاق همه قبائل عرب و همه شهرها و تمام فرمانداران سپاه بر زمامـدار اس
اسـالم و مسـلمانان    ين داخليك جنگ خونيا بن يرسد، بنابرا يك نفر ممكن به نظر نمي

ـ كـه موجـب تجز   يا توافق و صـلح يكشاند  يم يرا به نابود ه جهـان اسـالم بـه چنـد     ي
ـ ا(زخـم خـورده    يگردد، و دو اژدهـا  يم قدرت يمستقل و ناتوان و ب يفرماندار ران و ي

                                           
آن روز فهمد كه خريدار مقام امارت در  هاي سقيفه بكند به آساني مي جو و درو از تعصب، مروري بر جريان هر فرد حقـ 1

قيفه را به وجود آورد و علتش هم ايـن بـود كـه سـعد در مـورد امـارت       س مسألهكه  ندبود فقط سعد بن عباده بود و ايشان
اسالمي تصور درستي نداشت و بلكه به اقتضاي فرهنگ عشايري و اين كه انصار مردمان بومي و اهل مدينـه هسـتند سـعد    

هـا، بـر شـهر     دانست، و نگران بود كه اگر مهاجرين، غيـر بـومي   البته رياست شهر را حق خود و حق انصار مي(رياست را 
دانستند امارت اسالمي يعنـي چـه و    شود، و اما بزرگواران اصحاب كه به خوبي مي حكومت كنند شخصيت انصار پايمال مي

عمر يا عبدالرحمن اين سمت را قبول كنند و هر دو آن  اند ابوبكر پيشنهاد كرد چه مسئوليتي دارد هيچ كدام خريدار آن نبوده
ا رد كردند و به ابوبكر حواله كردند ابوسفيان با تمام قدرت علي مرتضي را پيشنهاد كرد و علـي  را قبول كنند و هر دو آن ر

رجـوع شـود بـه    ). مرتضي نيز آن را رد كرد و باالخره ابوبكر به ناچار و در اوج فداكاري اين سمت پرمشقت را قبول كرد
 .24، ص10، و بخاري قسطالني، ج1336، ص4طبري، ج



 221

 يان بـاق ياز اسـالم و اسـالم   يبرند و اثـر  يش فرو ميها را در كام خو آن يبه آسان) روم
 ين خدا به خوبيف خود را در قبال ديكه وظا )اهللا عنه يرض(ق يا ابوبكر صديماند، آ ينم

ن اسالم را به ينده ديند؟ و آك يرا فراموش م ين نگرانيانجام داده است، در آستانه مرگ ا
ـ  يبزرگ رد م ين نگرانيسپارد، و از كنار ا يخدا م ـ شـتابد؟   يشود و به حضور خدا م ا ي

خود  يمردم برا يك فرمان و بدون مراجعه به آرايرا با  يعهدين اسالم وليبرخالف قوان
و ) رفراندوم(ن دو، و بلكه انتخاب زمامدار اسالم را به يچ كدام از ايا هيكند؟  يانتخاب م

انتخابات بعد از مرگ او منجـر   ين كه برگزاريكند، اما از ترس ا يحواله م يعموم يآرا
ده شدن جهان اسالم گردد، ابـوبكر  ين و از هم پاشيخون يها د و جنگيبه اختالفات شد

آخر عمر او برگـزار شـود و در    يدهد كه انتخابات در روزها يدستور م )اهللا عنه يرض(
ـ گـرش در ا يد ياسـت و پـا   يگـر ياو در جهـان د  يك پايه ك يهمان حال ن جهـان،  ي
ـ  1نه را به دور خـود جمـع  ين و انصار حاضر در مديمهاجر ـ   كنـد و بـه آن   يم ن يهـا چن

   :ديگو يم
  كند ين ميين خود را تعيجانش يمومع يبه رأ )اهللا عنه يرض(ابوبكر 
ـ از ا د و گمان ندارم كهيدان يشما هم م. آن چه بر سر من آمده است«  يمـار ين بي

عت مـن آزاد كـرده اسـت و كـار شـما را بـه خودتـان        يزم، و خدا ذمه شما را از بيبرخ
 يزمامدار ين حاال برايد همين الزم است هر كس را دوست داريده است، بنابرايبرگردان

د، مبـادا بعـد از   يين نماييتع يام زمامدار را بهتر است تا من زندهيد، زيش انتخاب كنيخو
ن و انصـار  يمهـاجر  )اهللا عنـه  يرض(به دستور ابوبكر » 2ديتفرقه و اختالف شومن دچار 

                                           
 .69و حياه عمر، شبلي، ص 59، و اخبار عمر، ص36ابن الجوزي، صـ عمر ابن خطاب، 1

 .69و حياه عمر، شبلي، ص 59، و اخبار عمر، ص36ـ عمر ابن خطاب، ابن الجوزي، ص2
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ـ  يرا تشـك  يبرخاستند و به منظور انتخاب زمامـدار جلسـات مشـورت    در  يل دادنـد، ول
 :برگشـتند و گفتنـد   )اهللا عنه يرض(ش ابوبكر يدند، و پينرس يا جهيش به نتيجلسات خو

ـ ن پيجانشـ  يمـا، ا  يرأ=  1َك يَفَه َرُسوِل اهللاِ َرأْ يا َخلينا يَرأْ «  ي، همـان رأ صامبر خـدا  ي
را انتخاب كنم و شـما دربـاره او    يد من كسيشا« :گفت )اهللا عنه يرض(ابوبكر . »توست

 :گفت )اهللا عنه يرض(ابوبكر » ميتو را قبول دار ينه عموماً رأ« :گفتند» 2ديدو دسته بشو
ـ چه در زمان پ. ميكن يعهداهللا م :گفتند. ديباش يمن راض يد كه به رأيپس عهداهللا كن امبر ي

ن يبا ا  را خوب شناخته بود، )اهللا عنه يرض(ش عمر بن خطاب يو چه در زمان خو ص
ـ كـرد كـه در م   ين كه درباره او با اكثر بزرگان اصحاب مشورت خصوصيحال و با ا ان ي

ـ كـه در نظـر دار   ياز تمام كسان )اهللا عنه يرض(عمر خطاب « :ها عبدالرحمن گفت آن د ي
  . »دارد ياز خشونت و تندمزاج يك حالتياست اما  يسته مقام زمامداريشتر شايب

   )اهللا عنه يرض(از مردم درباره فاروق  ينظرخواه
ل يتعـد  يبـرا  )اهللا عنـه  يرض(تاكنون خشونت عمر  :گفت )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

 ييخـو  آن نـرم  ليتعد يام او برا نشان داده يمن بوده است و هرگاه من خشونت ييخو نرم
هـا را تـرك    از خشونت يليرد خيرا نشان داده است و اگر زمام امور در دست او قرار گ

ـ گران بازگو مكن و بعد از بين مطلب را نزد ديفعالً ا  :خواهد كرد سپس به او گفت رون ي
 يرض(نمود، عثمان  يرا خواند و از او نظرخواه )اهللا عنه يرض(رفتن او عثمان بن عفّان 

 يبـرا  )اهللا عنـه  يرضـ (تر از عمـر بـن خطـاب     ستهيشا يان ما كسيدر م :گفت )عنهاهللا 
است كه باطنش از ظاهرش به مراتـب بهتـر    يمسلمانان وجود ندارد و او كس يزمامدار

                                           
 همانـ 1

  همانـ 2
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ن مطلب را هـم  يگفت اگر خالف ا )اهللا عنه يرض(به عثمان  )اهللا عنه يرض(است، ابوبكر 
ـ ن مطلب را به عمـر نگو يفعالً ا شدم و ينم يمن از تو ناراض يگفت يم د سـپس ابـوبكر   يي
ـ  يد و اَسيد بن زيبا سع )اهللا عنه يرض( گـر از  يو كسـان د  )اهللا عنـه  يرضـ (ر يد بـن حضَ

نظر موافـق   )اهللا عنه يرض(عمر  يكند و عموماً به زمامدار ين و انصار مشورت ميمهاجر
گـردد، و   يدر شهر منتشر م )هاهللا عن يرض(ابوبكر  ين اثنا خبر نظرخواهي، در ا1دهند يم

ـ    )اهللا عنـه  يرضـ (بـه منـزل ابـوبكر     يچند نفر همراه طلحه بن عبداهللا بدون دعـوت قبل
 )اهللا عنه يرض(و صراحت در تالش است كه ابوبكر  يت آزاديشتابند، و طلحه در نها يم

   :ديگو يم )اهللا عنه يرض(د، و به ابوبكر ين فكر منصرف نمايرا از ا
  .دهند ينظر م )اهللا عنه يرض(ق ن فارويمخالف

 ينيجانشـ  يرا بـرا  )اهللا عنـه  يرضـ (ن باره كه تو عمر بن خطاب ياگر خدا در ا«
گفـت؟ در   يبه عمل آورد، در جـواب چـه خـواه    يي، از تو بازجويكن يش قبول ميخو
، كه در زمان تـو  يا او بوده يها ييو تندخو يريگ كه تو در طول زمان شاهد سخت يحال

ـ بماند، آ يو او تنها در صحنه باق يكرد، و اگر تو وفات كن يا خشونت عمل مبا مردم ب ا ي
  » 2!د؟يآ يبر سر مردم م يكه چه وضع يكن يفكر نم

                                           
 .92، ص1، و فاروق اعظم، هيكل، ج59، و اخبار عمر، ص70ـ حياه عمر، شبلي، ص1

بري از انتقاد طلحه بحث نكرده است و درباره انتقاد علي مرتضي يا موافقـت او  تاريخ ط:   ، توجه174، ص2ـ ابن اثير، ج2
انتخاب عمـر   شود كه جمعي بعد از انتشار ده مي، اين مطلب دي37هيچ تاريخي چيزي ننوشته است ولي در ابن الجوزي، ص

ند، و نگراني خود را از ايـن انتخـاب   رفت) رضي اهللا عنه(به نزد علي مرتضي ) رضي اهللا عنه(از طرف ابوبكر ) رضي اهللا عنه(
اظهار داشتند، و براي اين كه ابوبكر را از اين انتخاب منصرف نمايند همراه علي مرتضي به نزد ابوبكر آمدند امـا بعـد از آن   
 كه مطلب را با ابوبكر در ميان آوردند و نظر خود را درباره عمر بيان كردند و ديدند ابوبكر در تصميم خويش جـدي اسـت  

  .بحث ديگري نكردند
 .»ما جز به عمر به كسي ديگر راضي نيستيم«: ، علي مرتضي درباره نامه ابوبكر گفت 61اخبار عمر، ص: توجه 
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عمـر   يريسـختگ (و ناموجـه   يراد تكرارين ايدر جواب ا )اهللا عنه يرض(ابوبكر 
ن كه ياما از ا نگفت، و يزيكه سابقاً و به كرات جواب آن را داده بود، چ) )اهللا عنه يرض(

ـ يرخواهانه او را موجب مسئولين اقدام خيطلحه هم شـمارد، بـه    يت او در حضور خدا م
او  يماريكه مرض و ب يو در حال» ديد مرا بنشانييايب« :خشم آمده، و به كسان خود گفت

ـ نه و دوش كسان خود تكيلرزاند، با چند تكان پرزحمت بر بستر نشست و بر س يرا م ه ي
خـدا   ييا شما مرا از بـازجو يآ»  :د و گفتياد كشيش فريو چند نفر همراهانداد بر طلحه 

در جـواب  !! از ستم داشته باشـد  يا است كه از امر شما توشه يد؟ بدبخت كسيترسان يم
ن ين خود نمودم، كه بهتـر يرا جانش ين تو، كسيا من بر اهل ديخدا :ميگو يم ميسؤال خدا

 يآن چه را به تو گفتم به كسان»  :د و به او گفتسپس رو به طلحه كر» تو بود 1نياهل د
  .»2ديكه پشت سر تو هستند برسان

دراز  ين حـرف خـود را زد، و از نـاراحت   يقاطعانـه، آخـر   )اهللا عنه يرض(ابوبكر 
 يرضـ (كه در آن جا بودند از منزل ابوبكر  يگريد، و طلحه و همراهانش با كسان ديكش

ـ گ ينه را فرا مير شهر مدرون رفتند، و سكوت سراسيب )اهللا عنه اهللا  يرضـ (رد، و ابـوبكر  ي
ك اجل، يپ(ن دو ياز ا يكيآن منتظر است كه  ين شب و فردايش هميدر بستر خو )عنه
  د، يايبه نزد او ب يگريش از ديپ يكي) العمل مردم درباره نظر او ا عكسي

  كنند ياعتراض نم )اهللا عنه يرض(بر ابوبكر  يكس
ـ ست و مسلمانان در اين يچ كدام خبرياما از ه  يچ اقـدام يآزاد بـه هـ   ين فضـا ي

را طرف مقابل جامعه بـزرگ و مسـلح   يفضا كامالً آزاد است، ز يآر. ورزند يمبادرت نم

                                           
 .74، ص2ـ ابن اثير، ج1

  .60و اخبار عمر، ص 70و حياه عمر، ص 93، ص1و فاروق اعظم، ج 37ـ ابن الجوزي، ص2
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افتاده است و با  ياست كه بر بستر مرگ قطع يرمرديو پ )اهللا عنه يرض(اسالم از ابوبكر 
اش عالوه بـر   لهيخانواده و قب شود، و افراد يچند نفر از كسانش بر بستر نشانده م يروين
نبـوده   يچ مقام و منصبيه يك بزرگان اصحاب كمترند در خالفت او دارايكاين كه از يا

اسـت و نـه تنهـا     يفاقـد هـر گونـه قـدرت مـاد      )اهللا عنه يرض(پس ابوبكر . ستنديو ن
 تواند در مقابـل  يو ناتوان م يك از افراد عاديقدرتمند و پرزور، بلكه هر  يها تيشخص

ن يرا به فرض ايغات كند، زيه او تبليد، و عليكند، و با نظر او كامالً مخالفت نما او قد علم 
ابد، و هـم چنـان قـدرت را در دسـت     يهم شفا  يمارين بياز ا )اهللا عنه يرض(كه ابوبكر 

ح و آشكار با نظـر قـاطع   يصر يها است كه مخالفت يت حكومت اسالم طوريرد، ماهيگ
و  يو نه زندان يريد و نه دستگيندارد، نه قتل نه تبع يچ گونه مجازاتيزمامداران اسالم، ه

حاً و آشـكارا  يصر 1گردد، سعد بن عباده يهم محروم نم ين حقوق اجتماعياز كمتر يحت
مخالفت كرد و در تمام دوران خالفت او به صورت فرد  )اهللا عنه يرض(با خالفت ابوبكر 

د ياز او ابرو در هم نكشـ  يكرد، و احد يدور )هاهللا عن يرض(از حكومت ابوبكر  يناراض
ـ اول آشـكارا عل  يگران كـه در روزهـا  يو د 3انيو ابوسف 2ن طلحهيو هم چن ه خالفـت  ي
به قـدرت   )اهللا عنه يرض(ابوبكر  يغات كردند، و وقتيتبل يبه گرم )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

ـ ن هـا هـم   آن يچ كدام را مجازات نكرد، بلكه به رويد، نه تنها هيرس اورد، و از حقـوق  ي
ـ يبر هم يد و مبنيكم نگرد يا ها ذره آن ياجتماع ابـوبكر   ين اصل، بزرگان اصحاب، وقت

ـ  با آن )اهللا عنه يرض(درباره عمر بن خطاب  )اهللا عنه يرض( كنـد عمومـاً    يها مشورت م

                                           
 .83، ص1و ابوبكر صديق، ج 396، ص3، و سيره حلبيه، ج21، ص2ـ ابن اثير، ج1

  .، زبير را نوشته است246، ص5ـ البدايه و النهايه، ج2
 .13، ص2، ابن اثير، ج1336، ص4ـ طبري، ج3
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ـ بـا صـراحت ب  ) و خشـونت  يريسختگ(نند يب يم )اهللا عنه يرض(را كه در عمر  يبيغ ان ي
مخالفـت   ين اندازه با زمامدار فعليكند تا ا يجرأت م) ها عنصر مخالفت(طلحه  كند و يم

ـ و مخالفت نشان دهد كه در حضور جمع كث ينده افشاگريكند و نسبت به زمامدار آ  يري
را  )اهللا عنـه  يرضـ (ن باره كـه عمـر   ياقدمام تو در ا«  :ديگو يم )اهللا عنه يرض(به ابوبكر 

ـ است كـه تـو را در حضـور خـدا ز     يم، چنان جريكن ين خود ميجانش ر سـؤال قـرار   ي
ـ يح و آشكار او در شراين جرأت صرين هم ندارد كه اياز ا يو ترس» دهد يم ـ  يط فعل ا ي

بحـث و نظـر و    ين فضـا ياو فـراهم آورد، بنـابرا   يبرا ين دردسريتر نده، كوچكيدر آ
ـ ، و با و كامالً آزاد است )اهللا عنه يرض(رد و قبول نظر ابوبكر  يفضا  ين فضـا يجود چن

هـا و   شـب  )اهللا عنه يرض(دن نظر ابوبكر ينه، مركز جهان اسالم، بعد از شنيآزاد، شهر مد
 )اهللا عنه يرض(عمر  ي، به جاياحد يو حت يشود چرا گروه يروزها غرق در سكوت م

كنند؟ چـرا مـردم    يشنهاد نميپ )اهللا عنه يرض(ابوبكر  ينيجانش يرا برا يگريت ديشخص
ن بار چرا يآورند؟ طلحه ا يرا بر زبان نم يگريش نام كسان ديخو يوصدر مجالس خص
 يفه به منزل عليان چرا مانند روز سقيبرد؟ ابوسف ينام نم يمرتض يفه از عليمانند روز سق

 )اهللا عنـه  يرضـ (ابـوبكر   ينيجانش يبرا )اهللا عنه يرض(عمر  يشتابد تا او را به جا ينم
نه را پر از يشهر مد يها با او تمام كوچه يهمكار يكه براشنهاد كند، و به او قول بدهد يپ

ن شهر طائف مهر سـكوت بـر لـب    ينه و ساكنيل اطراف مديكند؟ چرا قبا يسواره نظام م
عنصـر  (برند؟ چرا طلحـه   يرا نم ينام كس )اهللا عنه يرض(ن ابوبكر يجانش ياند و برا زده

ـ و تندرو اله سواران چابك يبه وس) ها ها در تمام دوره مخالفت ـ (ن خبـر را بـه   ي و  يمثن
شـخص   )اهللا عنـه  يرضـ (ها جز عمر  رساند تا آن يره نميدر ح يفرماندهان نظام) قعقاع

شنهاد كنند؟ و چرا طلحه شخصاً سـوار بـر اسـب    يپ )اهللا عنه يرض(را به ابوبكر  يگريد
بهـه  اسـالم در ج  يروهـا يفرمانده كـل ن (د يعاً خود را به خالد بن وليش، سريخو يبادپا
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اهللا  يرضـ (ابـوبكر   ينظـام  يك كوتاديرساند، تا به او هشدار دهد كه اگر با  ينم) شمال
ن او بشـود فـوراً تمـام    يجانش )اهللا عنه يرض(د و عمر ين نظر منصرف ننمائيرا از ا )عنه
ـ و چرا جهان اسالم در ا! د؟ينما يمات خود را در مورد تو اجرا ميتصم ن دو هفتـه كـه   ي

هـا كـه    ن روزها و شـب يژه در اياست و به و يبر بستر مرگ قطع )عنه اهللا يرض(ابوبكر 
ـ ده اسـت، تـا ا  ين خود به مردم رسـ يدرباره جانش )اهللا عنه يرض(نظر ابوبكر  ن انـدازه  ي
  سرو صداست؟ يخاموش و ب

ن اسالم در مورد زمامدار و ين كه قوانيز است، اول اين همه چراها دو چيجواب ا
ك يفقط  ينشان داده بود، كه زمامدار )اهللا عنه يرض(ابوبكر  تجربه دو سال و چند ماهه

ـ  يمـاد  ياياست و فاقد هر گونه مزا ين و پرمشقتيك خدمت سنگيتالش و  باشـد،   يم
ـ  يبس يك زندگي و  يشخصـ  يار ساده و قانعانه و پرمشقت و بدون داشتن حق امـر و نه

ـ  ماننـد (ع و منظم چـرخ حكومـت   يدن سرياش تالش در جهت چرخان همه ك كـارگر  ي
ن ين كه زمامدار امور مسلمانان، طبق قـوان يدوم ا!) مزد شه كار و كميف و پركار و هميشر

ن يدن ايچرخان يباشد، كه برا يد كسي، با)اهللا عنه يرض(اسالم و تجربه چند ساله ابوبكر 
آن را هـم   يهـا  م و پرمشقت، عالوه بر قدرت و مهارت، تاب تحمـل مشـقت  يچرخ عظ

 يتنهـا كسـ   )اهللا عنـه  يرض(بعد از ابوبكر  )اهللا عنه يرض(عمر بن خطاب داشته باشد، و 
ـ بود كه پانزده سال تمام در خـدمت پ   يو در تمـام دوران خالفـت پرمـاجرا     صامبري

ـ چرخان يفه كـرده بـود و بـرا   ير مشاور انجام وظيدر مقام وز )اهللا عنه يرض(ابوبكر  دن ي
و در قناعـت و قـدرت و تحمـل    مـاهرتر بـود    يگريچرخ حكومت اسالم از هر كس د

بـه او   يگريبود كس د ي، كه در آن عصر الزمه زمامداريزندگ يها ها و خشونت مشقت
داشـت و   )اهللا عنه يرض(كه از عمر  يبا شناخت كامل )اهللا عنه يرض(د و ابوبكر يرس ينم
چ يشـنهاد نكـرد و از هـ   يرا پ يگريچ كس ديدند، هيد يان خود نمين دو صفت را در ميا
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اهللا  يرضـ (ن بود كه عمـر  يكه همه گفتند ا يامد، و تنها حرفيان نيبه م ينام يگريد كس
ن است كـه  يبش ايندارد، ع يياست و همتا يط زمامدارين كه واجد شراين اي، در ع)عنه

 يكامالً آزاد، كس ين فضايكند و در ا يم يرياست، در كارها سختگ يمرد تندخو و خشن
ـ اب او بر زبـان ن يو نه در غ )اهللا عنه يرض(وبكر را نه در حضور اب يگريحرف د اورد، ي

ماهر و مقتـدر   )اهللا عنه يرض(ست، عمر يعالم و آگاه ن )اهللا عنه يرض(عمر  :نگفت يكس
 يگـاه  )اهللا عنه يرض(ست، عمر يزگار نيعادل و پره )اهللا عنه يرض(ست، عمر يو فعال ن

ـ ان مـا، در ا ينگفت در م يسكتجاوز كرده است و ص امبرياز فرمان خدا و فرموده پ ن ي
آزاد و در  ين فضـا يبهتر وجود دارد، و باالخره در ا )اهللا عنه يرض(از عمر  يصفات كس

نبود كه  يگريز دين چيد جز ارها آ كه بر زبان ين شب و روز تنها حرفيطول مدت چند
ن هـم در همـا   )اهللا عنـه  يرض(است و ابوبكر  يمرد تندخو و خشن )اهللا عنه يرض(عمر 

 يبـرا  )اهللا عنـه  يرضـ (و خشونت عمر  يين تندخويرا مطمئن كرده بود كه ا وآغاز امر ا
ن كه زمام امور مسلمانان به دست او افتاده، يمن بوده است و به محض ا ييخو ل نرميتعد
  .رود ين مين خشونت هم از بيا

  موافق هستند )اهللا عنه يرض(با نظر ابوبكر  تمام اصحاب
 :د، بـه او گفـت  يرس )اهللا عنه يرض(الرحمن به حضور ابوبكر آن روز، عبد يفردا

ناً نظر تـو را دارنـد و   يها ع از آن يشنهاد تو دو گروه هستند گروهياهل نظر در مورد پ«
ـ  1انـد  رفتـه يشنهاد موافق نظر تو است آن را پذين پين كه ايگر به عنوان ايگروه د  يو وقت
مطمئن شد، كاتب خود را، عثمـان بـن عفـان    از موافقت اهل نظر  )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

                                           
 .93، ص1، و فاروق، هيكل، ج1572، ص4ـ تاريخ طيبري، ج1
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ن يبه نام خداوند بخشنده مهربان، ا»  :ديسيرا، خواست و به او فرمود بنو 1)اهللا عنه يرض(
ـ كـه از ا  يا ن لحظـه يت ابوبكر بن قُحافَه در آخرياست عهد و وص ـ  ي رود، و  ين جهـان م

 يلحظـات هـر كـافر    نيشود كه در ا يگر وارد ميكه به جهان د يا ن لحظهيك به اولينزد
شـود، مـن    يصادق م ييكند، و هر دروغگو يدا مين پيقي يآورد، و هر گناهكار يمان ميا

 يرضـ (ابـوبكر   ين نقطه حساس صداين هنگام و در ايدر ا» ...ن خود قرار دادم يجانش
كاتب، عثمان بـن عفـان    يول 2درآمد يهوشيد و به حالت اغما و بيخاموش گرد )اهللا عنه

ن ينامه را ا هيتوص )اهللا عنه يرض(بر منظور ابوبكر  يقطع ي، با سابقه آگاه)نهاهللا ع يرض(
 يرضـ (و پس از چند لحظه ابـوبكر  » را )اهللا عنه يرض(عمر بن خطاب « :طور ادامه داد

ـ بگو بب :گفت )اهللا عنه يرض(به هوش آمد و به عثمان  )اهللا عنه ؟ عثمـان  ينم چـه نوشـت  ي
ابـوبكر  » را 3ن خود قرار دادم عمـر بـن خطـاب   يجانش« :او خواند يبرا )اهللا عنه يرض(
ن ياو عـ  يهوشـ يدر حال ب )اهللا عنه يرض(د كه عثمان يكامالً مسرور گرد )اهللا عنه يرض(

حـرف او را  « :ديگفت ادامه ده )اهللا عنه يرض(منظور او را نوشته است، سپس به عثمان 
ن او و درباره خـود  يو د صخداامبر يد و من درباره خدا پيد و از او اطاعت نمائيبشنو

ام، و بعداً هم اگر او به عدالت رفتـار   غ نكردهي، دريكونگرير و نيخ چيو درباره شما از ه
رفت و پس هر  4ام، و اگر به راه انحراف ن همان است كه من درباره او تصور نمودهيكرد ا
ـ شود، مـن جـز خ   يش حتماً مجازات ميبر اثر گناهان خو يكس  ينظـور م ييكـو ير و ني

                                           
  .18، ص7، البدايه و النهايه، ج1571، ص4، و تاريخ طبري، ج174، ص2ـ تاريخ ابن اثير، ج1
 .70و حياه عمر، ص 60و اخبار عمر، ص 1571، ص4و تاريخ جرير طبري، ج 174، ص2يخ ابن اثير، جـ تار2

  همانـ 3
 .70و حياه عمر، ص 60و اخبار عمر، ص 1571، ص4و تاريخ جرير طبري، ج 174، ص2ـ تاريخ ابن اثير، ج4
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Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  } نـدارم   يب هم آگاهيام، از پشت پرده غ نداشته

   Ðz 1 227: الشعراء.  
و  2ن عهدنامه را امضا كرد و آن را بر توده مردم ارائه داديا )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

َسِمْعنا َو « :د؟ عموماً گفتنديكن يعت مين نامه هست بيكه در ا يا به شخصيها گفت آ به آن
هـا   ان مردم و به مسجد آمد و به آنيه داده بود به ميكه بر چند نفر تك يو در حال »َطْعنااَ 

ندارم؟  يشيام كه با او خو ن كردهييخود تع يبرا ينيد كه من جانشيهست يا راضيآ«گفت 
د و حرف يام، از او اطاعت كن ن خود كردهيرا جانش )اهللا عنه يرض(و من عمر بن خطاب 

 .»َسِمْعنا َو َاَطْعنا« :3مردم در مسجد عموماً گفتند» دياو را بشنو
را خواسـت و آن چـه الزم    )اهللا عنـه  يرض(فاروق  )اهللا عنه يرض(سپس ابوبكر 

ـ پس از حـل ا  )اهللا عنه يرض(ه كرد، ابوبكر يدانست به او توص يم ن مشـكل و حصـول   ي
گردد به فكـر   ينم يبوده و ناين كه بعد از او جهان اسالم دچار تفرقه و تجزينان از اياطم

ت كـرد و  يش وصـ يشخص خـود افتـاد و دربـاره غسـل و كفـن و دفـن خـو        يكارها
شـتر  ياو ب يمـار يدند، و بيگـر فـرا رسـ   يد يها و روزها گر گذشت و شبيد يها ساعت
 ي، در حاليزدهم هجريسال س ياالول يجماد 4ست و دوميافت، تا روز دوشنبه بيشدت 
ـ  )اهللا عنـه  يرض(ابوبكر  ين او بود، صدايبر بال )هللا عنها يرض(شه ين عايالمؤمن  كه ام ار ي

                                           
  .206، ص2ـ ابوبكر صديق، هيكل، ج1
در روايتي هست كه وقتي ابـوبكر از پنجـره   . 60و اخبار عمر، ص 93، ص1، و فاروق، ج174، ص2ـ تاريخ ابن اثير، ج2

 .»ما به جز عمر به كس ديگري راضي نيستم«: آيا به انتخاب من راضي هستيد علي مرتضي گفت : خانه به مردم گفت 

  .18، ص7ـ البدايه النهايه، ج3
  .165، ص2، و تاريخ ابن اثير، ج1563، ص4ـ تاريخ طبري، ج4
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ـ ن آيبا خواندن ا صامبر يغار پ : يوسـف  È  Ç  Æ  Å   Äz  } ه ي

ـ شه خاموش شد، و به حضور خدا و پيهم يبرا» 1 101 شـتافت و طبـق   صامبر خـدا ي
را بـر آن   صامبر يكه پ يهمان نعش يت خودش او را غسل و كفن كردند، و بر رويوص
اهللا  يرضـ (ن روضه و منبر گذاشتند و فاروق ياشته بودند او را به مسجد بردند، و در بگذ
ت خـودش او را بـه   ي، آن گاه طبق وصـ 3، نماز خواند2بر جنازه او، با چهار اهللا اكبر )عنه

  .او را به خاك سپردند صامبريپ يبردند و در پهلو )اهللا عنه يرض(شه ياتاق عا

   )اهللا عنه يرض(وق آغاز خالفت فار :فصل هفتم
اهللا  يرض(ق ير شب از مراسم دفن ابوبكر صديدر نصف اخ )اهللا عنه يرض(فاروق 

 يهـا  تيشـه مسـئول  يهـا در اند  ش برگشت، و سـاعت يافت و به منزل خويفراغت  )عنه
د، و فردا در كله سحر كه به مسجد آمد، و مـردم  يكه بر دوش او بودند غرق گرد يميعظ

آرام  يشت كه تا حـد اد يجانيعت كردند هيآوردند، و به او ب يرو به صورت امواج به او
نماز ازدحـام   يبه مسجد آمد و مشاهده كرد كه مردم برا يد، و ظهر همان روز وقتيگرد
 )اهللا عنـه  يرضـ (محل ابوبكر  4تر از نيك پله پائي ياند بر منبر باال رفت، و در محل كرده

اهللا  يرضـ (از ابـوبكر   ياديو ص امبر يپ خدا و درود بر ينشست و پس از حمد و ثنا
ـ مثـل شـما، چ   يمن جز مرد« :ن گفتيو فضائل او خطاب به مردم چن )عنه  يگـر يز دي
 يبـود، هرگـز زمامـدار    يبر من گران نم صن رسول اهللا يستم، و اگر رد فرمان جانشين

                                           
  همانـ 1
 همانـ 2

 .1565، ص4ـ تاريخ طبري، ج3

  .97، ص1و فاروق، هيكل، ج 67، ص2و رياض النضره، ج 62ـ اخبار عمر، ص4
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دل  مـن كـه سـخت   ! ايخـدا « :آن گاه رو به آسمان كرد و گفت» گرفتم يشما به گردن نم
بخل هسـتم اهـل سـخاوتم     يهستم دلم را نرم فرما، و ناتوان هستم توانمندم فرما و دارا

است  يك نوع گرفتارين، يگمان ا يب« :سكوت كرد و سپس گفت يا آن گاه لحظه» فرما
گذاشـته   يان شـما بـاق  يار من، مرا در ميشما، كه خدا بعد از وفات دو  يمن و برا يبرا

دهم، و با فرمان و دستور  يشما را خود شخصاً انجام م يااست و قسم به خدا تمام كاره
ده نخواهـد  يمن پوشـ  يدار د انصاف و امانتياز د يچ كسيكنم، و ه يگران حواله نميبه د

 يكه كارهـا  يخواهم كرد، و كسان ييكويها ن كوكار باشند حتماً با آنيكه ن يماند، و كسان
  .»1ميانم يها را مجازات م انجام دهند، حتماً آن يبد

نمود،  ين، خود را معرفين خطابه نخستيپس از آن كه در ا )اهللا عنه يرض(فاروق 
ن آمد و با مردم نماز يان كرد، ازمنبر پائيخود را با همه مردم ب يو تعهدات و روابط اساس

سـتاد، و دربـاره   يان مـردم ا يخود برخاست و در وسط مسجد در م يخواند و بعد از جا
در عراق  يروها به جبهه شمال شرقيبر اعزام ن ي، مبن)اهللا عنه يرض(ت مؤكد ابوبكر يوص

ـ  يرفتن به ا يها را برا ها بحث كرد، و آن قاع، با آنعو ق يمثَنّ 2به كمك  ين جبهه بـه گرم
د و اعـزام  ين جبهه بعد از فرا خواندن خالد بن وليق نمود، اما چون سپاه اسالم در ايتشو

كـرده بـود و    ييهـا  ينينشـ  ران عقـب يرومند ايبرابر سپاه ناو به جبهه شمال، در شام، در 
رفتن به  ين در مسجد برايز از دست داده بودند، حاضريك به مدائن را نينزد يها استان

گر يكـد يهـا بـه    ندادند و بعد از تبـادل نگـاه   3از خود نشان يچ گونه موافقتين جبهه هيا

                                           
 .97، ص1و فاروق، هيكل، ج 74ـ حياه عمر، ص1

 .26، ص7، البدايه و النهايه، ج101و ص 94، ص1ـ فاروق، هيكل، ج2

  .26، ص7، البدايه و النهايه، ج101و ص 94، ص1ـ فاروق، هيكل، ج3
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ش برگشت و لحظه بعـد بـا   يخو يبه جا )اهللا عنه يرض(عموماً سكوت كردند، و فاروق 
 ييروهاين يد و در فكر فرو رفت كه از چه راهيش گردياز مسجد روانه منزل خو ينگران

دولـت   يو عظمـت تـوهم   يرا گرد آورد و به جبهه عراق اعـزام دارد، و قـدرت پوشـال   
 ر ويد، البته عشايه مسلمانان روشن نماينه و بقين شهر مديساكن يران را برايا يشاهنشاه

 يرض(ار فاروق ين جبهه در اختياعزام به ا يرا برا يكاف يروهايتوانند ن يالت عرب، ميا
از  ياديرده جمع ز يها و در جنگ )اهللا عنه يرض(در زمان ابوبكر  يبگذارند ول )اهللا عنه

  اند مسلمانان قرار گرفته 1اريدر اخت يجنگ يها به عنوان اسرا آن
  كند يرا آزاد م ران عربياس )اهللا عنه يرض(فاروق 

الت عموماً مسـلمانند و اطاعـت خـود را از حكومـت     يل و اين قباين كه ايو با ا
شـان و دوسـتان   يا خويها  از خانواده آن يكه افراد يطيدر شرا ياند ول اسالم اعالم كرده

ـ خود را بـه ا  يروهايرسد كه ن يباشند، مشكل به نظر م يها در اسارت مسلمانان م آن ن ي
 يفـردا بعـد از ادا   )اهللا عنه يرض(ن مطلب، فاروق يبفرستند با توجه به ا جبهه خطرناك

رده را  يهـا  جنـگ  يدند اعالم نمود كه تمـام اسـرا  يبلند كه همه شن ينماز صبح با صدا
ـ هـا در م  ر كردن زن و بچهيست كه اسيما قابل قبول ن يبرا« :د و اضافه كرديآزاد كن ان ي

تمـام اسـرا    )اهللا عنه يرض(به فرمان فاروق . »گر شوديد يها ملت يبرا يعرب سرمشق
ش يخـو  يهـا  ل بـه آغـوش خـانواده   يقبا يها ل خروشان زن و بچهيدند و سيآزاد گرد

  .2ديل به جبهه عراق آماده گرديقبا يروهاياعزام ن ينه براير شد، و زميسراز

                                           
 .76ـ حياه عمر، شبلي، ص1

 .76و حياه عمر، شبلي، ص 101، ص1ـ فاروق، هيكل، ج2
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ـ ن شهر و از مردمان قبايد و مسجد از ساكنيروز سوم فرا رس عـت  يب يل كـه بـرا  ي
نماز به مسجد رفـت بعـد از    يادا يبرا )اهللا عنه يرض(زد، و فاروق  يه بودند، موج مآمد

راد نمود كه در بخش يمنبر ا يرا باال يا خطابه )اهللا عنه يرض(عت مردم، فاروق ينماز و ب
دا يل احتمال پيقبا يجه آزاد كردن اسرايرا كه در نت ياول با نشان قدرت خود توهم ضعف

له سـوراخ  ياست كه به وسـ  يملت عرب مانند شتر« :رفع نمود و گفت يكرده بود به كل
رود، اما من بـه پروردگـار كعبـه     يجا او را بكشد، م 1به دنبال جلودارش، هر ينيكردن ب

كه در رفتار او  يان تحوليو در بخش دوم با ب» !دهم يها را حتماًَ بر راه راست سوق م آن
ـ   ينتو خشو يريگ به وجود آمده است توهم سخت  يكه نسبت به او احتمال داشت بـه كل

 :انـد  من نگران هسـتند و گفتـه   يريگ ا مردم از خشونت و سختيگو« :رفع نمود و گفت
اهللا  يرضـ (كرد و در زمان ابوبكر  يهم با ما به خشونت رفتار م صامبريعمر در زمان پ

نسـبت بـه مـا     زمامدار ما بود نه عمـر، بـاز عمـر    )اهللا عنه يرض(ن كه ابوبكر يبا ا )عنه
نمود و حاال كه همه كارها در دست او قرار گرفته است اوضاع و احـوال   يم يريگ سخت
ـ گو يها را گفته است راست گفته است ول نيا يد چطور باشد؟ البته هر كسيما با ـ ا اي ن ي

ـ چ يهـ ص اند كه من در زمان رسول اهللا ندهت غافل ماين واقعياشخاص از ا ـ ك از اي ن ي
را من يام، ز انجام ندادهص را بدون فرمان و اجازه رسول اهللاها  يريگ ها و سخت خشونت

 امً ي َرُؤف َرحـنيَ بِـاُملْؤِمن( طبق فرموده خداص امبريبودم و پ صامبر يبنده و خدمتكار پ
ـ و مـن در اخت ) عطوفـت و تـرحم كامـل بـود     ين داراينسبت به مؤمن=  ر يار او شمشـ ي
ا بگذارد نشانه روم، و چنان چه عموماً يبكشد  بودم و منتظر بودم مرا به غالف يا دهيكش

ن نعمت خدا يبود، و بر ا يشه از من راضيتا رحلت فرمود، هم صامبريد پيمشاهده كرد

                                           
 .1575، ص4و تاريخ طبري، ج 76و حياه عمر، شبلي، ص 176، ص2ـ تاريخ ابن اثير، ج1
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ـ    يله سعادت خود ميم و وسيگو يار سپاس ميرا بس ن در زمـان ابـوبكر   يدانـم و هـم چن
زمامـدار   ييبايو شكو حلم  يو آرام ييخو ن همه نرميكه او با ا ي، هنگام)اهللا عنه يرض(

  با او يو همكار 1د من به عنوان خادم اويامور مسلمانان گرد
   )اهللا عنه يرض(در زمان ابوبكر  )اهللا عنه يرض(ل خشونت فاروق يدل

ـ خته بودم و هم چنان در دست او نياو آم ييخو خشونت خود را با نرم  ريز شمشـ ي
كه وفات كرد  يرفتم و هنگام يانه مرفتم و نش يبودم كه به فرمان او به غالف م يا دهيكش

ـ  ين نعمت نيو بر ا 2بود يمن راض يكامالً از كارها م و موجـب  يگـو  يز خدا را سـپاس م
ـ گ كـه در خشـونت و سـخت    يان تحوليب يآن گاه برا» دانم يسعادت خود م او بـه   يري

ـ ام ا و حاال كه من شخصـاً زمـام امـور شـما را در دسـت گرفتـه      « :وجود آمده گفت ن ي
ن توهم را رفـع  ياش ا و در بخش سوم خطابه» دا كرده استيف پيتخف يبه كل يريسختگ

  .ديو خشونت، ستمگران را از مجازات معاف نما يريگ ن سختيف اينمود كه تخف
  در مقابل ستمگران  )اهللا عنه يرض(فاروق  يريگ سخت

اسـت كـه سـالم     يمن مخصـوص كسـان   يها يريگ ف سختيتخف« :ن گفتيو چن
هـا   و عطوفـت بـا آن   يو آرام يت نرميرند كه من در نهايگ يش مين را پيد هستند و راه

ك گونـه او را  يستم كرده است،  ينم كه به كسيرا بب يكنم، اما در مقابل هر كس يرفتار م
كنم كه به حـق   يگذارم تا او را ناچار م يگرش ميم را بر گونه ديو پا 3گذارم يبر خاك م

                                           
 .101و  100، ص1و فاروق، هيكل، ج 78و  77و حياه عمر، ص 64و  63ـ اخبار عمر، ص1

 همانـ 2
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خود را نسبت  ينسبت به ستمگران، رو يريشدت و سختگ ن همهيو من با ا ، 1اذعان كند
ـ   يعف يها به انسان ن بخـش  يو در آخـر » گـذارم  يف و سالم و دور از فساد بـر خـاك م
  :ان كرد و گفتياش حق مردم را بر او و حق او را بر مردم ب خطابه

  و مردم )اهللا عنه يرض(ف فاروق يشرح وظا
را  ياتين كه هر مالياول ا  د،يرا مطالبه كنها  د آنيد كه بايشما چند حق بر من دار«

دهد فقط در راه  يكه خدا به شما م) يژه جنگيدات ويعا :يئيفَ(ا هر يرم يگ يكه از شما م
ار من قرار گرفت جز از راه حق يدر اخت يزين كه هر چيكنم، دوم ا 2خرج ين اسالميمع

ش دهم يروز به روز افزا شما را يها رهين كه حقوق و جيرون نرود، سوم اياز دست من ب
فكـنم  ين ين كه هرگز شما را در خطر جائيو چهارم ا 3گانگان ببندميو مرزها را بر نفوذ ب

شما را دور از خانواده نگه ندارم و هر گاه شما را به جبهـه   يمدت طوالن يو در مرزها
مردم و سپس در جهت اشاره به حق او بر » 4فرستادم خودم پدر افراد خانواده شما باشم

له امر به معروف و يد و درباره شرارت نفس به وسيزگار باشيپره! بندگان خدا يا»  :گفت
كه به عهـده مـن    يتين در رابطه با مسئوليد و هم چنياز منكر نسبت به من كمك كن ينه

  .»ديگذاشته شده است با من صادقانه و مخلصانه عمل نمائ
ن آمد و بـا  يز، از منبر پائيانگ جانيه هن خطابيراد ايبعد از ا )اهللا عنه يرض(فاروق 

ـ ش برگشت، و مردم دربـاره پ يمردم نماز خواند و به منزل خو ـ ا يامـدها يهـا و پ  امي ن ي
ـ ا  :كردنـد  يخطابه تكان دهنده با هم بحث م ـ ن همـه صـراحت و قاطع  ي ت و قـدرت و  ي

                                           
  .101، ص1و فاروق، هيكل، ج 64و اخبار عمر، طنطاوي، ص 78ـ حياه عمر، شبلي، ص1
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چـه  !! يرخـواه يو خ يو مسـاوات و برابـر   ين همه تواضع و فروتنيو ا! يخواه عدالت
ـ حقـوق و ج   حتماً!! است يو صادق و قدرتمند يميمامدار صمز هـا را روز بـه روز    رهي

دهد و  يم يها مرخص به آن يدر پ ياندازد و پ يان را در خطر نميدهد و سپاه يش ميافزا
  .ان، خودش پدر مهربان افراد خانواده خواهد بودياب سپاهيدر غ

د و بعـد از نمـاز جماعـت    يآ ينماز عصر به مسجد م يبرا )اهللا عنه يرض(فاروق 
ـ يتقو ياعزام به جبهه عراق و برا يمردم را برا ـ   يت مثن كنـد، در آغـاز امـر     يدعـوت م

گـزار  ير(تحـت عنـوان    يا ك خطابه تكـان دهنـده  ياما بعد از  1نديب ياز مردم نم يليتما
، يمثن يو پس از سخنران) شود ان ابالغ ين خدا به جهانيد ديو با 2ستيشما ن يحجاز جا

ـ سـپاه ا (تحت عنوان  نه برگشته است، يكه در همان روز از جبهه به مد ـ ران ي ك شـكوه  ي
ـ  يجـان يه) ن حاال در تصرف ماستيران همين استان ايدارد و چند 3يپوشال  ياز دواطلب
ـ ياعزام به جبهه عراق در تمام مسلمانان ا يبرا ـ ابوعب(ن نفـر  يگـردد و نخسـت   يجاد م د ي
عاً به دنبال يو مردم سر) سيط بن قيسل(ن نفر يود و دومخود را اعالم نم يآمادگ) 4يسقف
آمـاده شـدن   . ديخود را اعالم كردند و آمار داوطلبان به هزار نفر بالغ گرد يها آمادگ آن
موجب مسـرت   )اهللا عنه يرض(فاروق  ين روز زمامداريدر چهارم يك سپاه هزار نفري

ـ د و مردم انتظار داشـتند كـه   ياو گرد  يو دلگرم ـ ن ياز مهـاجر  ك نفـر ي ا انصـار را بـه   ي
دانست  ينم يها را انحصار كه پست )اهللا عنه يرض(ن سپاه بگمارد اما فاروق يا يفرمانده

                                           
  .1587، ص4و تاريخ طبري، ج 187، ص2ـ تاريخ ابن اثير، ج1
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ـ ندانسـت ابوعب  يرا الزم نمـ  يو مهارت جنگ يسپاه از خودگذشتگ يفرمانده يو برا د ي
ـ سپاه كرد و پس از آن كـه م  1ني، فرمانده ايرا كه نه مهاجر بود و نه انصار يسقف را  يثن

ـ ش، در عراق، ارجاع نمـود بـه ابوعب  يت خويبه محل مأمور  يد گفـت منتظـر گـردآور   ي
سپاه چهار هـزار   )اهللا عنه يرض(د ابوبكر يك ماه ابوعبيباشد كه بعد از  يگريان ديسپاه
ها آزاد شده بود به كمك  آن يالت بودند و اسرايل و ايها افراد قبا از آن يا كه عده ينفر
الزم بـه   يهـا  هيبه هنگام بدرقه سپاه ضـمن توصـ   )اهللا عنه يرض(اروق شتافت و ف يمثن

ط يو سل 2ديرا انجام نده يچ كاريبدون مشورت اصحاب مهاجر و انصار ه :د گفتيابوعب
ـ بـا اعـزام ا   )اهللا عنه يرض(، فاروق 3ديرا معاون خود قرار ده) ن داوطلب جبههيدوم( ن ي

 يبود تا حـد  )اهللا عنه يرض(مؤكد ابوبكر ت يدر جبهه عراق كه وص يت مثنيسپاه و تقو
اول خالفتش با جبهه شام تماس گرفتـه بـود و بـا     يدا كرد و در همان روزهايآرامش پ

 ياو تحـوالت  يده به جـا يروها و نصب ابوعبيكل ن يد از سمت فرماندهيعزل خالد بن ول
 يرضـ (ابوبكر  ده را از وفاتيابوعب يفرمان يرا طيز در آن جبهه به وجود آورده بود زين

ن به بعد تو كـه سـمت   ينمود و به او دستور داد كه از ا هش آگايخو يو زمامدار )اهللا عنه
ـ د و خالد بن وليابي يارتقا م يد به مقام سرلشكريداشت يسرهنگ د كـه تـا حـال سـمت     ي

فـه كنـد و   ير فرمان تو انجـام وظ يو ز 4ابدي يتنزل م يداشت به سمت سرهنگ يسرلشكر
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دارد كه اين روايت عزل كلي و تعزير و مجازات اگر هم  ام فتوحات شام و فلسطين همراه ابوعبيده بوده است معلوم ميدر تم
 .صحيح باشد، در مراحل ديگري بوده است و در اول خالفت فاروق نبوده است
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د، يندازيقاًَ مراعات نما، هرگز سپاه اسالم را به خاطر غنائم در خطر نيدق ر رايدستورات ز
د افـراد  يكن يها سع د كه راه برگشت نداشته باشند و در اعزام ستونينبر ييها را به جا آن
گر گرفتـار  يكـد يد من و تو با يندازيمسلمانان را در خطر ن يباشند، مواظب باشد ياديز

  .»پوشب 1ده از جهانيم، ديا شده
  يت داخلين امنيتأم

شـبه   يجنگ در خارج از مرزها يها ت جبههيپس از تقو )اهللا عنه يرض(فاروق 
ـ كه همواره بـا ا  يره، در عراق و شام، در همان حاليجز ن دو جبهـه در تمـاس بـود، و    ي

ع و كـم خطـر   يسر يها شرفتيها را در جهت پ داد و آن يها م را به آن ينظام يها فرمان
و  ين نظر خود را بـه پاكسـاز  يكرد هم چن يت ميهدا يز جنگيانگ شگفت ياه كيبه تاكت
ـ  يره نيجز داخل شبه يساز سالم دن بـه  يداشـت و در جهـت تحقـق بخشـ     يز معطـوف م

در شـبه  =  2َاْرَض الَعـَرِب  یناِن فـي دنيَّ ْبقَ يال«، يماريب يدر روزها صامبريپ ينيب شيپ
بـر را  يان خيهوديان نجران و يسوير عيح زبه شر» ماند ينم ين باقيره عربستان دو ديجز

خـدا بـه    ينمود، تا كشـور وحـ   جره اخراياز شبه جز يت عدالت و حقوق انسانيبا رعا
د آن جز نـام ا  يد كه در فضايزه جهان اسالم درآيشكل مغز و قلب پاك و ص هللا و محمـ

  .انداز نگردد نيات قرآن طنيآ ينوا
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  ان نجرانيسويد عيتبع
ـ  يصلحص امبريمن، با پيدر  ان نجران،يسويـ ع1 منعقـد   يطيبـر شـرا   يرا  مبن

 يرض(ق ي، و ابوبكر صد1ز كننديپره ين بود كه از رباكاريها ا كرده بودند كه از جمله آن
ـ تجد 2هـا  ط بـا آن ين شـرا يبر ا ين صلح را مبنيز عقد اين )اهللا عنه د نمـود و در اوائـل   ي

ـ رط را رعان شيك طرف ايكه از  )اهللا عنه يرض(خالفت فاروق  ت نكـرده بودنـد و از   ي
گر از يكـد يده و به علـت حسـد بـردن بـه     يها به چهل هزار نفر رس گر آمار آنيطرف د
ـ بـا رعا  )اهللا عنـه  يرضـ (، فـاروق  3درخواست انتقال نمودند )اهللا عنه يرض(فاروق  ت ي

ـ مأمور) هيبن ام يعلي(ها موافقت كرد و به و به  عدالت به درخواست آن ت دارد كـه بـه   ي
ـ ها را از د د، و آنيها برو ان آنيبه م« :ها برود و به دو دستور داد كه ان آنيم ش ين خـو ي

 ين اسالم مختار باشند، سپس كسين ديش و در بين خوين ديد و بلكه در بيمنصرف نكن
ـ كه بر د يد، و كسيبگذار يش باقيخو يكه اسالم را قبول كرد بر جا  يش بـاق ين خـو ي

ره عربستان هر جا را انتخاب كرد به يو در خارج شبه جز د،يكن تنش را مساحيبماند زم
هـا   د، و بـه آن يد و او را به آن مكـان بفرسـت  ين خودش در آن مكن به او بدهياندازه زم
ها  العرب نباشد، آن رهين در جزيكه دو د صمبر خداايد كه ما به فرمان خدا و پياعالم كن

كه بر مـا    يم و در جهت اعتراف به حقيكن يد ميرا از نجران به نقاط مطلوب خودشان تبع
مـن دارنـد   يكـه در   ييها نيارند و وفا به مقررات اهل ذمه طبق فرمان خدا، ما بدل زمد
 يا ماندند، منطقـه  يش باقين خويكه بر د يانيسويع. »ميده يها م ها را به آن نين زميهم

                                           
  .108، ص1و فاروق، هيكل، ج 92ياه عمر، شبلي، صو ح 1590و  1589، ص4ـ تاريخ طبري، ج1
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ه اسالم قـرار گرفتـه   در تصرف سپا )اهللا عنه يرض(كوفه كه در زمان ابوبكر  يرا در حوال
ـ افت نمودند و بـه نجران يخود را در آن جا در يها نيبود، انتخاب كردند و معادل زم  1هي

  .ديمعروف گرد
  بريان خيهوديد يتبع

ك مـاه محاصـره،   ين و يك جنگ خونيدر  يهجر 2در سال هفتم صامبريـ پ2
ـ يمانده خ يان باقيهودير نمود و يبر را تسخيخ يها قلعه جـزء   ين جنگـ يوانبر كه برابر ق

 ين كه از توطئـه و مـاجراجو  يها را به اسارت نگرفت و بلكه به شرط ا اسراء بودند، آن
ل باشـد بـه   يما صامبريكه پ يكنند تا هر زمان ي، و با سپاه اسالم همكار3دست بردارند

ـ ، پـس از وفـات پ  4ن بپردازنديبر در مقابل سهم معيخ يها نيدر زم يكشاورز  صامبري
 )اهللا عنه يرض(د نمود و فاروق يآن جا تجد ين قرارداد را برايهم )اهللا عنه يرض(ابوبكر 

، اما ناگاه مشاهده نمود كـه، بـرخالف   5ت كردين قرارداد را رعايل خالفتش ايز در اواين
ر و مقـداد  ياند، و از جمله عبداهللا بن عمر كه همراه زب را آغاز نموده ييقرارداد، ماجراجو
بر رفته بودند در حال خـواب هـر دو   يبه  منطقه خ يكشاورز يكارها يبه منظور سركش

ها را خبردار كرده  هيتند، همسا يادهايدست عبداهللا را با طنانب بسته بودند، و فردا با فر
ط يمحـ  يسـاز  در جهـت سـالم   )اهللا عنـه  يرضـ (فاروق  6اند او را باز كرده يها و دست

                                           
 .179و اخبار عمر، ص 77ـ فتوح البلدان، ص1

 .37و  36و فتوح البلدان، ص 176ـ اخبار عمر، ص2

  همانـ 3
  همانـ 4
  .41و فتوح البلدان، ص 177و اخبار عمر، ص 249، ص2ـ ابن هشام، ج5
 .41و فتوح البلدان، ص 177ص و اخبار عمر، 249، ص2ـ ابن هشام، ج6
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ـ دو د« صامبريدن به فرموده پيق بخشيقالعرب، و تح رهيجز ـ ن در جزي  يالعـرب بـاق   رهي
بر اخـراج  يها را از خ همه آن 2انيهودي ييو ماجراجو يعهدشكن يو به اقتضا» 1ماند ينم

بر بـه عنـوان   يان خيهوديده بود و يبه دست سپاه اسالم رس ينمود و به عنوان غنائم جنگ
هنگام اخراج  به )اهللا عنه يرض(ها را در دست داشتند، فاروق  نياز آن زم ياجاره قطعات

  .ها نداد العرب به آن رهيرا از متصرفات سپاه اسالم در خارج جز ينيها زم آن
را بر تمام نقـاط  ) ن اسالميد(ن واحد يك ديپس از آن كه  )اهللا عنه يرض(فاروق 

ن نمـود، تمـام   يث تأميرا از هر ح يت داخليو امن يساز العرب حاكم نمود و سالم رهيجز
ـ انگ شـگفت  يها كيه تاكتي، و توصينظام يها مانحواس خود را متوجه فر و  يز جنگـ ي

 يرض(، مردم در حال گفتگو به ابوبكر يجنگ يها ها از صحنه افت، خبرها و گزارشيدر
بـه فـاروق    يو تـا چنـد  » فَه رسولِ اهللاِي، خَلصامبرين پيجانش يا« :گفتند يم )اهللا عنه

ـ و ا» فَه رسولِ اهللاِيفَه خَلي، خَلصرامبين پين جانشيجانش« :گفتند يم )اهللا عنه يرض( ن ي
عـه، كـه بـه    يد پسر ربيپسر حاتم و لَب يدو نفر عد يآمد ناگاه روز يلقب بر زبان گران م

نه برگشته بودن در مسجد بـا عمـرو بـن عـاص     يمنظور گزارش اخبار جبهه عراق به مد
ـ ما اجازه بگ يبرا ) عنهاهللا يرض(ن يرالمؤمنيبرو از ام« :برخورد نمودند و به او گفتند » ري

ـ افتيزده شد و گفت به خدا شما اسـم او را   ن كلمه شگفتيدن ايعمروعاص از شن د آن ي
الم علَ «شتافت و گفـت   )اهللا عنه يرض(جان به نزد فاروق ياز ه يگاه با حالت ـ سـ  يك اي

ـ بـه ا  ياز چه راه« :ديبا تعجب از او پرس )اهللا عنه يرض(فاروق » 3نيرالمؤمنيام ن اسـم  ي

                                           
 .177و اخبار عمر، ص 249، ص2و ابن هشام، ج 159، ص4ـ تاريخ طبري، ج1

  .48و فتوح البلدان، ص 177و اخبار عمر، ص 149، ص2ـ ابن هشام، ج2
و  201، ص3ج ، با اجمال و ابن سـعد، 2035، ص5و تاريخ طبري، ج 435، ص1ـ مقدمه ابن خلدون فصل سي و دوم، ج3

، 7و البدايه و النهايه، ج 112و فاروق، هيكل، ج ، ص 64و حياه عمر، ص 97، ص3و تاريخ ابن اثير، ج 62عمر، صاخبار 
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برو  :اند و به من گفتند د از جبهه برگشتهيو لب يعد :عمرو بن عاص گفت» ؟يافتيدست 
هـا نـام تـو را     ر، و بـه خـدا قسـم آن   ياجازه بگ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيما از ام يبرا
  .1يباش ين ميرالمؤمنيپس تو ام ير ما هستيم و تو هم امين هستياند، و ما مؤمن افتهي

ـ شـبه جز  يساز پس از پاك )اهللا عنه يرض(فاروق ن يرالمؤمنيام ره عربسـتان، و  ي
بـه   ينظـام  يهـا  در جبهه شرق، و صدور فرمـان ) يمثن( يبه سو يامداد يروهاياعزام ن

بخش و آزاد كردن كشورها  ييرها يها جبهه غرب، شب و روز در جهت گسترش جنگ
بـزرگ جهـان در    يها ارهت قرآن در سطح قيوغ استعمار و استبداد، و استقرار حاكمياز 

نه چنـدان دور، بـر اثـر نـابود      يها ندهيرود كه در آ يباشد، و م يش و كوشش محال تال
ا و يم جهان آسيران و روم و آزاد كردن دو قاره عظيا ينظام يها ن قدرتيتر كردن بزرگ

و بـاال بـردن سـطح     يو گسـترش عـدالت اجتمـاع    يادار يها ل سازمانيتشكقا، و يافر
  يها و اخالق اسالم ج ارزشيره فرهنگ و معارف و ترويو توسعه دا ييدارا اقتصاد و
    )اهللا عنه يرض(ن فاروق يرالمؤمنينبوغ ام يبعدها

، و ي، و نبـوغ داور ي، و نبـوغ ادار ينبوغ خود را اعم از بعد نبـوغ نظـام   يبعدها
ـ به اسالم و پ در جهت خدمت يو نبوغ اخالق يو نبوغ فرهنگ ينبوغ اقتصاد ه كـردن  ادي

ـ در عالم رؤ  صكه رسول اهللا  ييها ندازد، همان نبوغين قرآن به كار بيفرام هـا را   ا آني
 :ت كرده اسـت يمحدث روا يها خبر داده است هم چنان كه بخار مشاهده كرده، و از آن

                                                                                                        
پرسـيد چـه كسـي    ) رضي اهللا عنه(ابوعمر از عايشه «كند كه  از واقدي نقل مي 137، ص7و البدايه و النهايه، در ج 133ص

» فاروق را اميرالمؤمنين خوانـد صپيامبراول بار «: در جواب گفت  )رضي اهللا عنه(عايشه . »فاروق را اميرالمؤمنين خواند
كه اين لقـب را ايـن   ) رضي اهللا عنه(اند و حقيقت اين است كه كارنامه عمر بن خطاب  اما مورخين بر اين روايت تكيه نكرده

 .كنند نه برعكس ها را با اهميت مي ها لقب همه با اهميت كرد و شخصيت

 همانـ 1
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بـوبكر َفنَـَزَع ٍب, َفحـاَء ايـقل یَاْنِزُع بَِدْلٍو َبْكَرٍه َعل یاَملناِم َانّ  یُت فياَ ُرص قاَل َرُسوَل اهللا«
ْغِفُر َلُه, ُثمَّ جاَء ُعَمُر ْبُن اْخلَّطاِب َفاْسَتحاَلْت َغْربًا, َفَلـْم يفًا َواهللاُ ي َنْزعًا َضعنيَ َذُنوبًا َاْو َذُنوبَ 

ُبوا بَعطـن یُرو یُه, َحتّ يَفرْ  یْفريًا يَاَرَعْبَقرِ  ـ ي. »1الناُس َو َرضَ ـ پ« :يعن فرمـوده   ص امبري
كه شـتر را   يله دلوي، به وسيچاه يان داده شد كه من بر باالدر خواب به من نش :است

ـ  ياز نـاتوان  يكشم، كه ناگاه ابوبكر آمد، و با حالت يرون ميدهند، آب ب يبا آن آب م ك ي
سپس عمر بـن خطـاب آمـد و دلـو در       امرزد،يد و خدا او را بيا دلو آب باال كشيدلو و 

ـ ده بـودم كـه كـابرد فعال   يرا ند يا چ نابغهيد و من هيار بزرگ گرديدست او بس ت او را ي
 يز براين يرامون آب خوابگاهيراب كرد و در پيداشته باشد، تا آن جا كه تمام مردم را س

  .»ش ساختنديخو يشترها
 )اهللا عنه يرض(ن فاروق يرالمؤمنينبوغ ام ينده بعدهايدر صفحات آ! زيخواننده عز

  .ديينما يرا مشاهده م

  
اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن يفـاروق، ام  ينبوغ نظـام  :فصل هشتم«
  »)عنه

اهللا  يرضـ (فـاروق   ينبوغ نظام يها ك نگاه گذرا بر نشانهين فصل انشاءاهللا يدر ا
ـ ش، قبالً، توجه خود را بـه ا يانداز خو روشن شدن چشم يم داشت، و برايخواه )عنه ن ي

   :ميدار يدو مطلب مهم معطوف م

                                           
  .426و اخبار عمر، ص 20، و ابن الجوزي، ص100، ص6ي، شرح قسطالني، جـ صحيح بخار1
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 يرضـ (فاروق  ياسالم، به رهبر 1يفرهزار ن يخ جهان، سپاه سيـ به اتفاق توار1
ن و يتـر  مـنظم ) يهجـر  23تـا   13از سـال  (توانست فقـط در مـدت ده سـال     )اهللا عنه
ـ ا يشاهنشـاه  2يچند صد هزار نفـر  يها ن ارتشيمجهزتر روم را، از  يران و امپراتـور ي

 يظامن يالياست) قايا و افريآس(م جهان يقلمرو انتشار اسالم تارومار كند، و بر دو قاره عظ
 يهـا و فتوحـات جهـان    ييگشـا  در جهـان  يشرفت نظامين پير ايداشته باشد، و چون نظ

  .مينام يم) ع مسلمانانيشرفت سريپ(ده است، ما آن را يمشاهده نگرد
  ع اسالم يشرفت سريع مسلمانان و پيشرفت سريپ

سپاه اسالم فقط چند درصد از مردم  يالتياست ين ده سال و در اثنايـ در مدت ا2
ـ ه با قرارداد صلح و قبول حاكمياند و بق ن اسالم را قبول كردهين دو قاره ديا ت عادالنـه  ي

جاً و فقط در ياند و سپس تدر مانده يش باقيان سابق خويها، بر اد ين آزادياسالم و تضم
سابق خود را كنار  يها انتيها د ن قارهيتمام مردم ا) يهجر 90تا  23از (چند دهه  يط

ـ كـه نظ  يياند، و از آن جا ن اسالم را قبول كردهي، عموماً ديصدو جز در گذارده، ـ ر اي ن ي
ابنـد،  يانتشار  يها ن قارهيك دهم ايدر  ياند حت نتوانسته! خ صدها ساليشرفت در تاريپ

ن دو مطلب يم كه ايكن يد مين امر كامالً تأكيم و بر اينام يع اسالم ميشرفت سريما آن را پ
از  يث عوامل، به كليث زمان و چه از حيچه از ح) اسالمشرفت يشرفت مسلمانان و پيپ(
سندگان مسلمان و آگاه است كه عوامل تحقق هر كـدام  ياند و بر ذمه نو گر جدا بودهيكدي

كـرده،   ين دو مطلب را با هم قاطيكه ا يسندگانيند، و نوينما يها را جداگانه بررس از آن
ـ انـد،   ك امر پنداشتهيو عامل تحقق هر دو را  ـ انـد   مسـلمان ناآگـاه بـوده   ا ي ا آگاهـان  ي

                                           
  .57و  171، ص1ـ جرجي زيدان، ج1
 .57و  171، ص1ـ جرجي زيدان، ج2
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ن نكته غافل ماند، كه تحقـق هـر دو مطلـب در    يد از ايز نبايچ وجه نياما به ه! نامسلمان
  بوده است، يروزيجه جنگ و مبارزه و شكست و پينت

  ع اسالم در جهانيشرفت سريو پ يجنگ فكر
ـ برپا گرد يشرفت اسالم جنگ فكريپ يكه برا ين تفاوت كلياما با ا ه اسـت و  دي
ـ ش و در ميخو يها همراه تصورات و اعتقادات و باورها مغزها و دل  يهـا  شـه يدان اندي

خدا و منطق و برهان و  يوح يعني يجنگ فكر ين ابزارهايتر با برنده 1يصرف كه برخ
ـ يتر فرسوده يميعظ 2تياند و اكثر ت و فطرت مجهز بودهيواقع  ين ابزارهـا ياثرتـر  ين و ب

ـ  يهـا  تيروا يعني يجنگ فكر ـ سـند و مرمـوز و نـامعقول و ز    يب اور را در دسـت   اني
هـا   ندارد، كه در مدت ده يچ تعجبيو ه اند،  گر مصاف دادهيكديها در برابر  اند، سال داشته

ـ اهللا عل يصل(روان محمد ي، افكار چند هزار از پيسال جنگ فكر بـر افكـار   ) ه و سـلم ي
ده يروز گردياز اروپا پ يقا و بخشيو افر ايها انسان و بر افكار مردمان دو قاره آس ونيليم

و  يپسـند  ت و عقـل ين اسالم همان حقانيد يروزيشرفت و پين پياست و چون عوامل ا
ن يغات زهرآگينده، تبليآ يها بودن آن بوده است، اگر در همان دوران، و در دوران يفطر

ـ جعـل روا  ي، بر مبناي، و استثمارگران داخلياستعمارگران خارج ـ   تي ره افكـار  هـا، چه
در تمـام   يك قرن، افكار اسـالم يناً در مدت كمتر از يقيداد،  ير نمييرا تغ ياسالم يواقع

ـ  يافت، و بر روي يم يروزيعالم، بر افكار تمام مردم پ يها جهان و در تمام قاره ن و يزم
هـم    مانـد،  ينمـ  يباق ياثر يگريانت و مكتب ديچ دين اسالم از هير آسمان جز ديدر ز

                                           
 .ـ منظور جمعيت مسلمانان است1

ا و هـ  هـا و روايـت   ها پنـدارها و افسـانه   ـ منظور اكثريت عظيم زرتشتيان و يهوديان است كه اساس اعتقادات و افكار آن2
  ).االسالم و النصرانيه(و به كتاب ) كتاب اظهار الحق(رجوع شود به . هاي خالف عقل و منطق و فطرت بود اسطوره
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ـ   يدس و نيله و ارشميچون گال يافكار دانشمندانچنان كه  ن و يوتن در مـورد حركـت زم
ـ  ـ ن حقانين كـه در عـ  يجاذبه زم ح بـودن چـون بـا منـافع اسـتعمارگران و      يت و صـح ي

غـات نـاروا   ين افكار بر اثر تبليا ينداشت و چهره واقع يچ گونه برخوردياستثمارگران ه
اردها يليها بر افكار م ل در تمام قارهد، توانستند در مدت كمتر از چند سايمخدوش نگرد

ـ  يهـا در روز  ن آنياز افكار مخالف يروز گردند، و اثريانسان پ ـ ن و در زيزم ر آسـمان  ي
ر يها سـال نظـا   ع اسالم در دو قاره جهان و در مدت دهيشرفت سرين پينماند، بنابرا يباق
ـ سـت، و آن چـه ما  يتعجب ن يچ جايدارد و ه ياديار زيبس غـور و  ه تعجـب اسـت و   ي

ع يشـرفت سـر  يافتن عوامل تحقق آن الزم است همان مطلـب دوم و پ يدر جهت  يبررس
  .ده استيتحقق آن جنگ ابدان، نه جنگ افكار، برپا گرد يمسلمانان است كه برا

  ع مسلمانان يشرفت سريو پ يو جسم يبدن يها جنگ
ع و زور ، از حمله و دفـا يكيزيو با همه فعل و انفعاالت ف يدر صحنه كامالً جسم

رهـا و  ير تيهـا و صـف   رها و خـروش كمـان  يها و امواج برق شمشـ  زهيبازوان و حركت ن
ـ  يروزيها و عامل پ باالخره برخورد پوالد و آهن با پوست بدن انسان  ين جنگـ يدر چن

و بـاال بـردن آمـار     يرزم يها كيو فوت و فن و تاكت يزات جنگيزور و قدرت، و تجه
ـ   يطرف و باطل بودن طرف دك يست و حق بودن  يافراد نظام در  يگر، طبـق سـنن اله

 يريچ گونـه تـأث  يحق از باطـل هـ   يريپذ بيها و آس ن جنگيا يكيزيفعل و انفعاالت ف
ـ ك حق زنده و متحرك بود با ايدالشهداء نمونه يدر جنگ احد حمزه س. ندارد ن حـال  ي

) ص(ل اهللا درآورد و رسـو  يكه نمونه كفر و بطالت بود، او را از پـا  ين وحشيحربه آهن
ن عتبه و ابن قمئه كه هـر  يو حربه آهن يانداز ن حال با سنگيجوهر خالص حق بود با ا
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ها كه در جنگ ابـدان و   ن مثالياز ا يليو خ 1ديدو نمونه كفر و باطل بودند مجروح گرد
  .ده استيها مشاهده گرد آن يكيزيفعل و انفعاالت ف

 يهـا  باشد كه سپاه اسالم بر ارتـش  چ وجه امكان نداشتهيبه ه يستيبا ين ميبنابرا
ن جنـگ  ين ايات طرفيخ جهان خصوصيرا به اتفاق تمام تواريروز گردد زيران و روم پيا

  :ن قرار بوده استيده ساله به ا
ـ  يره عربستان، دارايشبه جز :اول ـ   ي سـت و  ين يا افتـه يم يك ارتـش مـنظم و تعل

 يها فقط س رده است كه تعداد آنرا جمع ك يانيسپاه )اهللا عنه يرض(ن فاروق يرالمؤمنيام
است، و آالت  2ران و روميشمار ا يب يك شهر از شهرهاي يها هزار نفر و كمتر از پادگان

كه با كهنه طناب  يرهاياند و شمش فرو برده زهياست كه بر سر ن ييكان هايها پ آن يجنگ
در  )اهللا عنـه  يرضـ (زات تحت فرمان فاروق ين تجهيمن سپاه با هياند و هم بسته 3به كمر

ران و روم در خاك خودشـان و در  يمعظم ا يها ك زمان واحد و در دو جبهه به ارتشي
كننـد و   يو در پشت حصارها و برج و باروها حمله م يها و استحكامات نظام ان قلعهيم

  !!ندينما يها را تارومار م آن
شـوند   يع مران و روم، هنگام مورد تهاجم سپاه اسالم واقيمعظم ا يها ارتش :دوم

 يزات جنگيث آمار و ارقام تجهيند و از حيآ يروزگار به شمار م يهمتا يكه دو قدرت ب
  :باشند ير ميز يها يژگيو يدارا يمات نظاميو تعل

                                           
 .103، ص3و طبري، ج 174، ص1و كامل ابن اثير، ج 104، ص2ـ ابن هشام، ج1

 .57و  171، ص1ـ تاريخ جرجي زيدان، ج2

 همانـ 3
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روم چنـد   يران و امپراتوريا يشاهنشاه يك از كشورهايهر  يها ـ در پادگان1
و انضـباط   يات نظـام مـ ين درجـه تعل يو افسـر و سـركرده، در بـاالتر    يصد هزار سپاه

  .برند يشه در حال آماده باش به سر مي، هميسرباز
ـ   يل دفـاع ين وسايتر ـ هر دو ارتش از محكم2  ي، ماننـد حصـارها  يدسـته جمع

زره، كاله خُود،  :مانند يل فردين و برج و باروها و وسايآهن يها ، و دروازهيمرتفع سنگ
 ياز چرم پلنگ و سـپرها  يچرم يها وانهر و دستيناپذ بيآس يها نه، چكمهيبكْتَرْ، چهارآ
 يهـا  مانند قلعه يل حمالت دسته جمعين وسايار دارند، و مجهزتريره در اختينشكن و غ
بـزرگ  و   يانـدازها  و سنگ يجنگ يها ليكمانداران بر پشت ف يزره يرويمتحرك، و ن

ردار، جوه يتازه، خنجرها يرهايمانند شمش يل حمله فردي، و وسا)قيمنْجن( يچند نفر
  .گر را دارنديد يها و حربه 1ر و كمانيزه، ساطور و تين، نيو زوب

ن رقـم  يگر موجب شده است كـه بـاالتر  يكدين دو قدرت روزگار با يـ رقابت ا3
ان و يسـپاه  ين سـطح زنـدگ  ين بـاالتر يو تـأم  يزات جنگيدرآمد كشور خود را به تجه

ـ دن طـال و ز يز به سربازان و بخشـ يو جوا يمقرر ياعطا بـه   يـي آالت طال نـت يو زور ي
ـ را در ا يكـه بهشـت   يداران، اختصاص دهند، به طور درجه ـ ن جهـان در اخت ي هـا   ار آني
خـتن  يت، تـا ر ين اشـراف يهمـ  يمجلـل و بقـا   ين زندگياند كه به خاطر حفظ هم گذاشته
ن ين جهت ايكنند، و به هم يدفاع م!! هن و از پدر تاجداريش از مين قطره خون خويآخر

، بـه  ياوامر حكومت مركـز  يش، و نسبت به اجرايك در درون خويهر  دو ارتش متفق
ـ گر يكـد يهـا بـا    وحدت نظر هستند كه در تمام طول جنـگ  يمتفق و دارا يحد ا بـا  ي

                                           
هـا   ها را بـرده كـه سـپاه ايـران و روم از آن     بار الطوال دينوري نام اين اسلحهبه نقل از اخ 6ـ الفاروق، شبلي نعماني، ص1

 .ها بحث نكرديم ها را نيافتيم و از آن كه معني آن) چلته، جهلم(ها را نام برده مانند  اند و برخي از اسلحه كرده استفاده مي
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ـ عل يانگرياز كودتا و شورش و عص يچ گونه اثريمسلمانان ه ـ ه رژي ـ هـا د  م در آني ده ي
  .ان اختالف به وجود آمدريك مرتبه آن هم در جنگ جلوال در سپاه ايتنها . شود ينم

ن دو ارتش را بـه  ي، اين دو قدرت جهانين اين، در بين جنگ خونيـ وقوع چند4
و  يهـا  و كـاربرد اسـلحه   يش فـوت و فـن نظـام   ي، و آزمايات جنگياز تجرب يحد كاف

  .نموده است 1الزم برخوردار يها يو آمادگ يرزم يها كيتاكت
 )اهللا عنه يرض(ن فاروق يرالمؤمنيام»  :مييگو يم، و ميگرد يحاال به اصل مطلب برم

م، به دو ارتـش چنـد   يت آن را شرح داديفيت و كي، كه كميهزار نفر يله سپاه سيبه وس
ك زمـان واحـد و   يم، در يان كرديت آن را بيفيت و كيران و روم كه كميا يصد هزار نفر

از صد هزار  شيد و كشته شدند بيشد يها كند، و با وجود مقاومت يدر دو جبهه حمله م
بـاالخره فـاروق    يو تابع يش از ده هزار صحابيها و شهادت ب ن ارتشياز ا يمرد جنگ

ران و روم را تارومار ين دو ارتش معظم و مجهز ايدر مدت فقط ده سال ا )اهللا عنه يرض(
 يهـا  همـه پادگـان   يپرچم اسالم را بـر بـاال  ) قايا و افريآس(كند و در دو قاره جهان  يم

روزگـار بـه    يشانيآورد و بر پ يروم به اهتزاز در م يران و امپراتوريا ياهدولت شاهنش
سـابقه   يب يروزين پيعلت ا يسازد كه راست يك سؤال را ظاهر ميطور برجسته عالمت 

ـ ن سؤال در ديچه بوده است؟ و هم ينظام را  يمتفـاوت  يهـا  مختلـف پاسـخ   يهـا  دگاهي
سابقه صرفاً  يب يروزين پيعوامل ا يو بررس ن سؤالين كه پاسخ گفتن به ايابد، و با اي يم

ن سـؤال  يد به ايبا ين مسائل رزمياست و متخصص يف كارشناسان مسائل جنگياز وظا

                                           
دانشمند زردشتي هنـد بـه نقـل كتـاب فـتح      ) مانوكچي ليمچي(ـ نويسندگان زردشتي چه در ايران و چه در هند از جمله 1

بر اثر تعصب شديد همين سوابق جنگي و تجربيات رزمي ارتش ايران و روم را برخالف واقـع دليـل   ) ش ـ سيدان (الفتوح 
  .ها شمرده است پذيري آن ضعف و آسيب
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هـا و فتوحـات    خ جنگيدر دست گرفته و تار يقلم ين حال، هر كسيجواب بدهند، با ا
ضـر  حا يجنگ يها دانيك ماه هم در ميش يرا نوشته هر چند در تمام عمر خو ياسالم

هم مطالعه نكرده باشـد، بـاز بـه     يدر علوم و فنون جنگ يا ا جزوهي ينشده باشد، و كتاب
ـ از ب يپردازد، و تنها كسـان  يم ين سؤال مهم و تخصصيپاسخ ا ـ ان علـت ا ي ـ ن پي  يروزي

ن يند هر چند در عـ ياعتراف نما يقت تلخياند ناخواسته به حق دهياند كه ترس سكوت كرده
ارتـش روم و  »  :انـد  اند مثالً نوشـته  هم زده ييها شيامر، ن تيسكوت در جهت لوث واقع

» !از سپاه اسالم شكست خوردنـد  )اهللا عنه يرض(ران در زمان خالفت عمر بن خطاب يا
ـ   بوده يروزين پيا يبرا يهم چنان كه زمان و مكان ظروف اتفاق ييكه گو ن ياند، هـم چن

فـه مسـلمانان بـوده    يهـا خل  ن جنگيز اتفاقاً در زمان اين )اهللا عنه يرض(عمر بن خطاب 
  !داشته باشد يريچ گونه تأثيه يروزين پيست كه او در اياست و معلوم ن
ـ ان علت ايا آگاهان نامسلمان در بياز مسلمانان ناآگاه  يو برخ ـ ن پي هـر   يروزي

از نامسلمانان  ياند مثالً برخ را مخدوش ساخته يروزين پيت ايچهره واقع يك به شكلي
ـ اهم يز و بيرا ناچ يروزين كه پيا يبرا ينظام يروزين پين علت اايدر ب! آگاه ت جلـوه  ي

انجـام   ينيو نه سپاه اسالم كار قابل تحس )اهللا عنه يرض(دهند، و ثابت كنند كه نه فاروق 
ف و نـاتوان  يران و روم را ضعيا يها توانند، برخالف واقع ارتش ياند، تا آن جا كه م نداده
ـ ا(ن دو قدرت روزگار يكنند و ا ير قلمداد ميپذ بيو آس در درون  يرا طـور ) ران و رومي
اهللا  يرضـ (اگر فاروق  يي، كه گو1شمارند يده و متضاد و محكوم به زوال ميش پوسيخو

                                           
ز مانوكچي ليمچي، دانشـمند  و به نقل ا 251، به نقل از كتاب گنج دانش، ص 106تا  100سيدان، ص ـ فتح الفتوح، ش ـ  1

زردشتي اهل هند عوامل شكست سپاه ايران را هجده فقره شمرده كه اكثراً ضعف و ناتواني ارتش و فرسودگي بنيـه جنگـي   
  .رساند آن را مي
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خـود،   يبه خود ين دو امپراتوريكردند باز هم يها حمله نم و سپاه اسالم هم به آن )عنه
  ! رفتند يفرو م يو بدبختها به قعر فالكت  خ و در همان ساليدر همان تار

  !د؟يسپاه اسالم گرد يروزيا اتفاقات سبب پيآ
پردازنـد، و   ين سؤال ميبه پاسخ ا يو اصطالحات جنگ يز با زبان نظامين يو برخ

ـ جنـگ را در ا  يهـا  و اتفاقـات سـال   يشيالج و سوق يكيها و مسائل استراتژ هيروح ن ي
ن ين طرفيا در بين عوامل يشود كه ا يتعمق معلوم م يبا كم يدهند ول يدخالت م يروزيپ

  :اند اند مثالًَ نوشته ران و روم بودهيا يها ا به نفع ارتشياند،  جنگ مشترك بوده
ـ ان ايم شـن بـه طـرف لشـكر    يعظ يها د و هجوم تودهيشد يوزش بادها ران و ي

ـ و شكستن سدها و پ يكشاورز يها نيشدن زم يباتالق و  يو خشكسـال  يش قحطـ يداي
ـ ش از صد هـزار نفـر را از م  يكه ب يالديم 628سال  بروز طاعون در ـ ان بـرد، ا ي هـا   ني

دچـار   )اهللا عنـه  يرض(ران و روم را در مقابل سپاه فاروق يبودند كه دو ارتش ا يعوامل
هـا را   آن ياديبا آب و تاب ز) دانين سيالد شمس(ما  يرانيسنده ايشكست كردند، كه نو

شـود كـه    يفتح الفتوح نوشته است و معلوم م نقل كرده و در كتاب) يمچيل 1يمانوكچ(از 
   :اند كه ها غافل بوده ن نكتهيدان از ايو س يمانوكچ

، در مـدت ده سـال جنـگ بـه     يات جنگين عمليد در حيشد يوزش بادها :الف
ـ ك مرتبه آن هـم در لحظـه پا  يخ تنها يهمه توار يگواه ه  و پـس از  يان جنـگ قادسـ  ي

                                           
 1238مـانوكچي متولـد   »  :، مؤلف فتح الفتوح در معرفي مانوكچي در پاورقي نوشت اسـت  105و  104ـ فتح الفتوح، ص1

و معلـوم  » اي از هندوستان از كتب تاريخي ايران قديم و از احوال زردشتيان اطـالع كـافي داشـته اسـت     دهكدههجري در 
 .بينانه نبوده است شود كه در تاريخ اسالم اطالع كافي نداشته است و به همين جهت قضاوتش واقع مي
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ـ ساالر ا ده است و تخت سپاهيان وزيران و فرار سپاهيسپاه ا يشكست حتم ) رسـتم (ران ي
  1.را سرنگون كرده است

ـ ن عمليدر حـ ) يآن هم نـه كشـاورز  (ها  نهيشدن زم يباتالق :ب در  يات جنگـ ي
هم نه در جبهه شرق و در رابطه بـا    ك مرتبه اتفاق افتاده، آنيعرض ده سال جنگ تنها 

و آن هم به دسـتور فرمانـده سـپاه    ) فحل(ط پادگان يران بلكه در جبهه غرب و در محيا
ـ ر از حمله سپاه اسالم صورت گرفته است و سـپاه اسـالم بـا    يريجلوگ يروم و برا ك ي

ده و يكشان ين باتالقين زميسپاه روم را به خارج پادگان و پشت به ا يكيتاكت ينينش عقب
ـ در اها هزار نفر از سـپاه روم   ان دهيپس از حمله به سپاه روم و شكست و فرار سپاه ن ي

    ،2اند باتالق كشته شده
  .شام به نفع سپاه اسالم اتفاق افتاده است 3لرزه آن هم در حمص  نيك زميو فقط 

اسالم در جنـگ   يروزي، بعد از پ4و بروز طاعون يو خشكسال يش قحطيدايپ :ج
انـد و   ن و بخش اعظـم مصـر بـوده   يه و سقوط مدائن و فتوحات تمام شام و فلسطيقادس

ر پـرچم  يو طاعون را در عربستان و عراق و شام در آن هنگام كه ز يخ قحطيراتفاقاً توا
هـا   ها تا ده ن حادثهيان اسالم را در اياند، ثبت كرده است، و تلفات سپاه سپاه اسالم بوده
ان سپاه اسالم نه به يها قطعاً به ز ن حادثهيش ايدايدارد پ يكه معلوم م 5اند هزار نفر نوشته

                                           
 .1586، ص4و ج 1783، ص5و تاريخ طبري ، ج 181و  269، ص2ـ تاريخ ابن اثير، ج1

  همانـ 2
المقدس سـال شـانزدهم و وبـا و قحطـي سـال       ـ پيروزي قادسيه سال چهاردهم و سقوط مدائن سال پانزدهم و فتح بيت3

 .هجدهم بوده است

 .491، ص2، الكامل، ج52، ص7ـ البدايه و النهايه، ج4
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ـ هـا پ  ن حادثهيران و روم همين كه در عمق خاك اياست، و به فرض اها بوده  نفع آن دا ي
هـا   سپاه اسالم را بـه آن  يروزيتواند پ يهستند كه نم يل مسائل مشتركيشده باشند، از قب

  .ه كرديتوج
تخـت  يسفون پايچون ت :نديگو يران ميه كردن شكست ارتش ايتوج يبرا يبرخ :د

ـ اب نزداعر يها و مرزها ران از صحنه جنگيا توانسـتند بـا تصـرف    ! ك بـود، اعـراب  ي
ـ در توج يران را به سقوط بكشانند و برخـ يم حاكم بر ايتخت، رژيپا ه كـردن شكسـت   ي

تخـت  ينه پايچون قسطنط»  :نديگو يشمارند و م ين مطلب را علت ميارتش روم، عكس ا
ـ ها و امدادها د ها دور بود و فرمان روم، از صحنه جنگ ـ ي در  دند، ارتـش روم يرسـ  ير م

ـ ران ايند علت شكست ارتش ايگو يم يمقابل سپاه اسالم شكست خورد، و برخ ن بـود  ي
 يبـرا  يره به دست خود سد محكمـ يدن بساط دولت مستعمره حيز با برچيكه خسروپرو

ـ عكـس ا  يكه برخ يران را از دست داد در حاليدفاع از ا ن مطلـب را علـت شكسـت    ي
ان مس يند كشورهايگو يشمارند و م يارتش روم م هـا  يتعمره روم در شام، از جمله غَسـ  ،

ها از سپاه اعراب شكسـت خـورد، و    آن يبودند كه ارتش روم به اتكا يپوشال 1يسدها
هـا جـز    دن آنيها كه شـمردن و شـن   ييگو ها و وراونه ضين ضد و نقياز ا يباالخره مشت

  2.»ستين يگريز دياتالف وقت چ
تـا   527ز و از يز قباد تا خسـروپرو ا(ران و روم يصد ساله ا يها جنگ يبرخ :هـ

ـ را علت شكست ارتش ا 3ياختالف طبقات يرا و برخ) يالديم 628 ران و روم از سـپاه  ي

                                           
  .105ـ فتح الفتوح، ص1
  همانـ 2
 .105ـ فتح الفتوح، ص3
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ك زمـان  يها در  ن جنگياند، كه وقوع ا اند، و از نكته غافل مانده اسالم به حساب آورده
و  يمو فوت و فـن نظـا   يات جنگين دو ارتش معظم را از تجربيا ي، به حد كافيطوالن
هـم بـه    يالزم برخوردار نموده است و اختالف طبقـات  يها كيو تاكت يرزم يها يآمادگ

خـود را غـرق طـال و     يو انتظام ينظام يروهايان بوده است و هر دو كشور نينفع ارتش
ـ ش هم درين وضع موجود از جان خويدفاع از ا ياند، تا برا مجلل كرده ينقره و زندگ غ ي

و  يسـو يسـندگان ع يبودند كه غالباً خاورشناسان و نو ييها ليحله و تيها تجز نينكنند، ا
ـ آگاهان نامسلمان شكست ارتـش ا  يانه و به طور كليخاورم يزردشت ران و روم را بـا  ي

له مسلمانان ناآگاه صورت يگر، كه به وسيل ديك تحلياند، و  ر نمودهيه و تفسيها توج آن
بوده است كه بـر اثـر    يا العاده خارق ينظام يروزين پين است كه ايبر ا يگرفته است مبن

ن يو اصحاب و تـابع  )اهللا عنه يرض(اعجاز قرآن و عزت اسالم و كرامت عمر بن خطاب 
ل كـامالًَ خشـنود هسـتند    يه و تحلين تجزياز مردم از ا يميو بخش عظ.افته استيتحقق 

اقامه كرده ن اسالم يت ديبر حقان يبرهان آشكار ينظام يروزين پيل همين تحليرا با ايز
ـ ها قبل از پ ن اسالم ساليت دياند كه اوالً حقان ن نكته غافل ماندهياست و از ا بـا   يروزي

ك نـوع  يد و يك نوع تردين يده است و ايثابت گرد صامبرياعجاز قرآن و معجزات پ
ت يحقان يثابت شده باشد و باز كسان يقطع يها با برهان ياست كه مطلب يناباور يماريب

ها، در صورت وقـوع   العاده ند، دوم خارقيو مشكوك استنباط نما يائل جزئآن را از مس
اناً خواندن اوراد و دعاها يو اح يت و تنها از راه ارتباطات روحيو تالش و فعال زبدون ا
و در  يجنگـ  يهـا  دانيدر م يز نظاميانگ شگفت يروزين پيكه ا يدر حال 1اند افتهيتحقق 

                                           
تواند  تواند هر چيزي را سبب ايجاد يك تحول و پيدايش امر مهمي بنمايد و مي االسباب است و مي ـ خداوند متعال مسبب1

و به قول اهل كالم در بين » كند تواند و مي مي« خواندن يك دعا را سبب قتل عام دشمنان دين خود بداند، اما فرق است بين 
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صـرف،   يكيو مكـان  يكـ يزيرشته فعل و انفعاالت ف كيافته است كه يتحقق  يها صحنه
ها و حركات بازوان و برخورد آهن و  زهيرها و نيمانند حمله و دفاع و فرود آوردن شمش

ـ ن غلبـه و پ ياند، بنابرا ها حاكم بوده ره، بر آنيها و غ پوالد با پوست بدن ـ در ا يروزي ن ي
نبـوده اسـت، و    يمحاسبات علمـ ن و يالعاده و خارج از قوان  چ وجه خارقيها به ه صحنه

ك طرف را تـا صـد برابـر    ي يروين يژه فنون جنگيو يها ك رشته قانوني يبلكه از رو
ك با يزياند، هم چنان كه در ف ل دادهيطرف مقابل را تقل يرويمضاعف و به همان نسبت ن

ـ يتواند  ياستفاده از قانون اهرم و فشار آوردن بر دسته اهرم، انسان م  يك جسم هزار من
سپاه اسالم  يها ك دوره جنگيكه  يندازد، هر كسيا بيخود كنده و به قعر در يرا از جا

ن يرالمـؤمن يجان و شـور ام يمطالعه كند، و آن ه يران و ارتش روم،  به خوبيرا با ارتش ا
ـ       )اهللا عنه يرض(فاروق  ـ  يرا در حال ارتبط دائـم بـا هـر دو جبهـه، و ارسـال پ  يدر پ
ـ و تاكت يجنگ يها ها و سفارش نقشه ها و شكل دفاع ملهها، و فرمان ح هياعالم  يهـا  كي
در نظر ... و  يگريك جبهه به جبهه ديروها از يو انتقال ن يامداد يروهايو اعزام ن يرزم
ـ ا يهـا  د كه دستگاه نابود كننده ارتشينيب يرد، آشكارا ميبگ ـ  ي  يران و روم دسـتگاه اهرم

سپاه قدرتمند و ) مقاومش يو بازو(ت آرمان، ينمان به حقايا) گاه آن هيتك(بوده است، كه 
رومنـد  ين يهـا  ر فشار دسـت ي، ز1به طول هفده منزل) محركش يبازو(بر اسالم و  فرمان

                                                                                                        
و سنت اهللا و روش آفريدگاري بر اين اصل قرار گرفته است كـه جهـان فيزيكـي و فعـل و انفعـاالت آن      » امكان و بالفعل«
داراي عوامـل  ) ها و بيماري و تندرستي ابدان، و پيشرفت در صـنعت و اقتصـاد و غيـره    مانند شكست و پيروزي در جنگ(

گيري و وصول به  چه از حيث تعالي و اوج(و هم چنين جهان معنويت و ارواح و فعل و انفعاالت آن خاص فيزيكي هستند 
عوامل خـاص معنـوي و روانـي را دارد و    ) ترين موضع حيوانيت باالترين مقام انسانيت و چه از حيث فرود آوردن به پائين

دهد باز بـه پيـروان    را توضيح مي صمعجزات پيامبر خدا اين دو جهان را از يكديگر آفريده است و قرآن در عين اين كه 
  .دهد كه از استفاده از اسباب و وسائل غفلت نكنند خويش فرمان مي

  .153و  152و ص 126، ص1ـ فاروق اعظم، ج1
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 )اهللا عنه يرض(ست و فاروق انه، قرار گرفته ين، در مديرالمؤمني، ام)اهللا عنه يرض(فاروق 
ـ ن اهرم، آن چنان نيمحرك ا يبر اثر فشار آوردند بر بازو را در  يجنگـ  يكـ يزيف يوري

ك زمان ياند در دو جبهه و در  د نموده است كه توانستهيمقاوم ـ سپاه اسالم ـ تول   يبازو
ا قعـر  يلم يبركنده، و به ساحل تس يجنگ يها دانيكر را از ميپ غول يها ن ارتشيواحد ا

ـ ن چيجز ا )اهللا عنه يرض(فاروق  ينبوغ نظام يبرسانند، و معن يستين يايدر  يرگـ يز دي
ـ سپاه اسالم بر ارتش ا يروزيدر پ يگريش از هر عامل ديست كه بين ر يران و روم تـأث ي

سـپاه   يروزيدر پ )اهللا عنه يرض(فاروق  ين كه نبوغ نظاميل قاطع بر ايداشته است، و دل
  :داشته است دو امر است ين نقشياسالم چن

ده سـاله،   يها جنگخ، سپاه اسالم، در تمام دوران ين كه به اتفاق تمام توارياول ا
ده، و بـا  يكـه او كشـ   يا دسـتور داده و بـا نقشـه    )اهللا عنـه  يرض(كه فاروق  يا در جبهه

هـا   كـه آن  ييها كيكه او مشخص كرده، و با تاكت يماتيان و تنظيفرماندهان و آمار سپاه
ـ ها را آغاز و به فـران او ن  ده است و به فرمان او حملهين كرده، جنگيمع آتـش   يز مـدت ي

ـ يابوعب) 1جِسر(اند، و تنها در جنگ  ا خاموش كردهجنگ ر فـارس   جيد و در عبور از خل
ـ خـارج شـدند، كـه ا    )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق   ينظام يها ، از فرمان2يعالء خَضْرَم ن ي

هـم بـه    يشـمار  يد و تلفات بيران گرديسپاه ا يروزيدر جنگ جسر مومجب پ ينافرمان
ـ جاد نمود، توجـه دق يا ييهم دردسرهاعالء  يسپاه اسالم وارد آمد و نافرمان ـ ق بـه ا ي ن ي

ـ   يبه خـوب  يك موازنه منطقيمسائل با  د نبـوغ نظـام      ينشـان م عـفـاروق   يدهـد كـه ب

                                           
  .440و  439، ص2و الكامل، ج 38، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1
  .1829، ص5و تاريخ طبري، ج 538، ص2ـ الكامل، ابن اثير، ج2
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ران يا يها كردن ارتش يسپاه اسالم و متالش يها يروزيدر پ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
  .را داشت است يريو روم چه نقش مهم و چشمگ

آن زمان، و اظهـارنظر كارشناسـان    يرزم يتختصص يها تياظهارنظر شخص :دوم
انـد و   داشـته  يا هـا شـركت فعاالنـه    ن صحنهيهمان روزگار، كه خود در ا يمسائل جنگ

ش لمـس  ياند و با پوست بدن خو دهيش ديها را با چشم خو يروزيها و پ عوامل شكست
  .اند كرده

ن كارشـناس  يتـر  هـم ران در آن زمان كـه م ير جنگ ايزاد، وز نظر رستم فرخ :الف
هم داشته است، سپاه اسالم را كـم   يها حضور نظام است و در اكثر صحنه يمسائل جنگ

هـا را بـه    آن يرهـا يخنـدد و ت  يها م آن يزات نظاميشمارد، و به تجه يقدرت و ناتوان م
اد يفر )اهللا عنه يرض(نه و گلو دارد از دست عمر ي، اما تا صدا در س1كند يه ميبيدوك تش

ن ينـك عـ  ياو هراسـناك اسـت و ا   ينظـام  يهـا  و فرمان يجنگ يها د، و از نقشهكش يم
ُه ُعَمرُ « :عبارت رستم  ٢ُعَمُر َاْحَرَق اهللا َقْلَبـهُ  یَعلَُّمُهْم الَعْقَل, َاَكَل ِكَبدي! َكلَُّم الِكالَب ي یَالَّذ! اِنَّ

شه در تمـاس  يها هم سگ) نَعوذُباهللا(ن يما عمر است، كه با ا يها شكست يعامل اصل= 
دهد، فقط عمـر   ياد ميها  دان را به آنيكند، و مرتب عقل جنگ يها صحبت م است و با آن

ن است يا. »جگر او را بسوزاند) نعوذباهللا(جگر مرا خورده است، خدا ) نعوذباهللا(است كه 
ـ ارتـش ا  ين كارشناسان مسائل نظاميتر قضاوت آگاه ن مقـام  يران كـه خـود در بـاالتر   ي

  .ها شركت داشته است ن جنگيگرم هم يها نهمسئول در صح

                                           
  .243، ص2ج و ابن اثير، 1699و  1696، ص5ـ تاريخ رير طبري، ج1
 .564ـ عبقريات، عباس محمود عقاد، ص2
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هـم از  ين و جبلـه األ يهم، شاهزاده كنسـتانت ين و جبلَه األَينظر شاهزاده كنستانت :ب
عوامل چند فقـره   يا ك جلسهيروم در آن زمان در  ين كارشناسان مسائل نظاميتر آگاه

كه ارتش روم از سپاه  دهند يم يكنند و سرانجام متفقاً رأ يم يشكست سپاه روم را بررس
شكسـت   )اهللا عنـه  يرضـ (اسالم شكست نخورده ست، و بلكه از دست عمر بن خطاب 

سـپاه كوچـك و    ينظام يها كيو تاكت يجنگ يها خورده است كه با ارسال مدوام نقشه
توطئـه تـرور    يده است و بـرا يروز گردانينامجهز اسالم را بر ارتش معظم و مجهز روم پ

ـ ) 1واثق(شوند و  يدست به كار م )اهللا عنه يرض(عمر بن خطاب  ـ  يرا با مبلغ از  يهنگفت
ل مـأمور تـرور عمـر بـن     يكنند و او را با همه امكانات و وسـا  ينار مزدور ميدرهم و د

ن آغـاز كـردن   يند اما واثق بعد از حضور در محل، در حـ ينما يم )اهللا عنه يرض(خطاب 
و  يو عظمـت روحـ   يظاهر يادگو س يگزار ر تواضع و خدمتيتحت تأث يعمل به حد
ـ  )اهللا عنه يرض(فاروق  يكه خود را به پا رد،يگ ياو، قرار م يشكوه معنو انـدازد و بـا    يم

ـ   سوءقصـد  به  يمانياز انفعال و پش يك حالتي كنـد و در دم مسـلمان    يخـود اعتـراف م
  .شود يم

ـ زدگرد شاهنشـاه جـوان و هوشـمند ا   يران يزدگرد شاهنشاه اينظر  :ج ران در آن ي
) هيقادسـ (و ) بيبو(و ) كَسكَرْ( يها ران در جنگيزمان، بعد از چند فقره شكست ارتش ا

وقـوع جنـگ    يران در جنگ جسـر و در اثنـا  يارتش ا يروزيك فقره پيو ) حلوان(و 
ـ ها و شكست ارتش ا ن طوفانيا ينهاوند نظر خود را درباره محرك اصل ران، در جمـع  ي

  :دارد ين عبارت اظهار ميبا ا رانيو افسران ارتش ا يسران نظام

                                           
 .59و  58و  57ـ عمر بن خطاب تأليف الكساندار مازاس، ص1



 260

نابود كننده فقط عمر بن  يها ن طوفانيا يد، محرك اصليبه عمق فاجعه توجه كن«
ـ مـا را ز  يم مقدس مرزهـا ير حرياست كه با قصد جهانگ 1)اهللا عنه يرض(خطاب  ر پـا  ي

افـت و اگـر شـما    يال يما را تصرف كرد و بر سواد عراق و اهواز است يگذاشت و شهرها
ران را تصرف خواهد يا يتمام كشور شاهنشاه يبه زود د،يزين مرد عرب به پا نخيه ايعل
  .»كرد

   )اهللا عنه يرض(فاروق  يجنگ يها هياعالم
ـ گ ياو قرار م يها هيق اعالموف ير جنگيو تداب يدر سرلوحه نبوغ نظام رد كـه بـا   ي

ا و قصـبات و  شـهره  يها به اطالع تمام اهـال  ها در خطوط مقدم جبهه هين اعالميانتشار ا
بخـش   ييرهـا  يها رساند، كه جنگ سپاه اسالم از نوع جنگ يران و روم ميا يروستاها

ـ است، و در جهت آزاد كردن مردمان رنج د ـ ده از ي وغ اسـتعمار و اسـتثمار و اسـتعباد    ي
هر كشور و هـر   اسالم سپاهده است و يو سزارها برپا گرد ها صرها و هرقليها و ق يكسر
ـ را در انتخـاب د  ها آن يرا آزاد نمود، اهال يو هر شهر يا منطقه ـ ن و عقي ش و يده خـو ي

، كه )هيجز(را به نام  يانه وجهيكند و سال يش كامالًَ آزاد ميخو يانجام دادن مراسم مذهب
شـود كـه    يرد، و در مقابل متعهد ميگ يم ها آنكمتر است، از  يليم سابق خيات رژياز مال

در برابـر حملـه    هـا  آنمنطقـه   يام به عمران و آبـاد و اقد يت داخلين امنيعالوه بر تأم
 سـپاه رخ داد، كـه   يدفاع كند و هـر گـاه اتفاقـات    ها آن ياز جان و مال و آزاد 2دشمنان
جـا    آن يه از اهـال يرا كه به عنوان جز يد مبالغيبا  دفاع كند، يا نتوانست از منطقه اسالم

                                           
و البدايـه   1941، ص5و طبري، ج 268و حياه عمر، شبلي، ص 27ـ فاروق اعظم، محمد حسين هيكل، جنگ نهاوند، ص1

 .106، ص7و النهايه، ج

 .189و وضع ماليه و مالي مسلمين، ص 242و خراج ابو يوسف ، ص 294، ص10ـ تفسير المنار، ج2
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را قبـول كردنـد،    اسالمن يش ديخول يبه م يو اگر كسان 1پس بدهد ها آنگرفته است به 
ـ  اسالم سپاهر مسلمانان به يه مانند سايجز يبه جا بـدون   هزكات بدهند و مختار هستد ك

به  اسالم سپاها تحت فرمان فرمانده يش بمانند يخو يها در خانه ياستفاده از غنائم جنگ
 .مند شوند بهره ياز غنائم جنگ اسالمان يسپاهر يجبهه بروند و مانند سا

  :ر را به بار آورديج زيها نتا ها در امتداد جبهه هين اعالميا پخش و انتشار
ـ شوند، و در جهت ن يدار ميران و روم، بيتحت تصرف دولت ا يها ـ ملت1 ل بـه  ي

كننـد و نسـبت بـه     يرا آرزو م اسالم سپاه يروزيپش، ياقتصاد خو ييها و شكوفا يآزاد
  .شوند يمن يچ گونه همكاريش حاضر به هيخو يها ميرژ

ران كه به خاطر يان در كشور ايسويو ع) ران و روميا(ان در هر دو كشور يهوديـ 2
ـ پ، نـه تنهـا   2شدند يش شكنجه ميخو يانجام دادن مراسم مذهب را  اسـالم  سـپاه  يروزي

ـ كردند، بلكه هر دو دسته به صورت ستون پنجم در قلب كشـور ا  يم يشمار قهيدق ران و ي
ط، اسـرار  ين شـرا يتـر  كردند و هر دو دسته در حساس يت ميالفع اسالم سپاهروم به نفع 

ان عالوه يسوي، و ع3ساندند يم اسالم سپاهران و روم را به اطالع فرماندهان يارتش ا نظام
ش دوش ي، غالباً اسلحه را به دست گرفته و با حفظ مذهب خـو ينظامبر گزارش اسرار 

ز يش نياز جان خو يكسب آزاد يبرادند، و يجنگ يران ميبا ارتش ا اسالم سپاهبه دوش 
  .كردند يغ نميدر

                                           
 .19، و وضع مالي و ماليه مسلمين، ص296، ص10و نفسير المنار، ج 139ـ خراج ابو يوسف، ص1

و  95، ص1كوب، ج زرين و بامداد اسالم، عبدالحسين 126و  153و  152، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(اعظم فاروق ـ 2
  )ترجمه. (385، ص2تاريخ ابن اثير، ج

  همانـ 3
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Ó    Ò  Ñ  }  :نص يبخش بر مبنا يي، با اعالن جنگ رها)اهللا عنه يرض(فاروق 

  ÕÔz ـ ارت دقنظو »امكان ندارد ينيچ دياجبار و اكراه در قبول كردن ه  256: البقرة ق ي
 يهـا  دن همه اهـرم ين برچها و با اعال در تمام جبهه سپاهبر عملكرد صادقانه فرماندهان 

و =  193: البقـرة  j  i  h  g  fz    }  :يها بر مبنا انتيل ديجبر و استبداد تحم
و بـا  » نمانـد  يان باقياز اد ينيچ ديدر راه قبول انتخاب ه يچ سديد تا هيبجنگ ها  آنبا 
ار، ن تمام اقشـ يدر ب يآزاد و مرفه، استقرار عدالت و مساوات و برابر يك زندگين يم تأ

را منتظـر   هـا   آنئت حاكمه جـدا نمـود و   يها و از ه ران و روم را از ارتشينه تنها مردم ا
ان مردم اهل يم، از اهل كتاب كه در ميد، بلكه هم چنان كه گفتيگردان اسالم سپاه يروزيپ

ان سـتون  يسويان و هم از عيهوديآمدند هم از  ينظر بودند و روشنفكران زمان به شمار م
ـ و بـه ز  اسالم سپاهش به نفع يخو يافته بود كه به خاطر كسب آزاديل يتشك يپنجم ان ي

ن ي، و هم1كردند يم ينيخبرچ يو حت يغاتيو تبل ينظامت يش فعاليمتبوعه خو يكشورها
ـ ها و به و جدا شدن مردم از ارتش ـ ن فعاليژه همـ ي انـه سـتون پـنجم، تـوأم بـا      يت مخفي

 )اهللا عنه يرض(اعظم فاروق  ينظامبا نبوغ ، و توأم اسالمان يسپاه يو جانباز يدگيشور
و شكست  اسالم سپاه يها يروزيپاو، اكثراً  يرزم يها كيو تاكت يجنگ يها و ارائه نقشه

ـ   يرعـاد يمرمـوز و غ  يران و روم را بـه حـد  يا يها ارتش داد كـه اشـخاص    ينشـان م
ـ هسـتند   اسـالم  سپاهها همراه  يجِنّ« :گفتند يش در آن زمان مياند ساده ـ اا ي از  سـپاه ن ي
نـاس،  يرستم فرخزاد و م :مانند ينظاماما كارشناسان مسائل » افته استيل يها تشك يجن

ـ زدگـرد، شاهنشـاه ا  يران و روم، و شـخص  يا يها فرمانده فاتح جنگ ران، و شـاهزاده  ي
                                           

ايـن جملـه را ايرانيـان در    » !ديوان آمدند، ديوان آمدند« 126و االخبار المطول، ص 65و  64، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1
  .از دجله و فتح مد اين بر زبان راندند اسالم سپاهاثناي عبور 
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م، يبحـث كـرد   هـا   آنره كه در صـفحات قبـل از   يروم، و غ يامپراتورعهد ين، وليكنستانت
ـ  )اهللا عنـه  يرضـ (اعظمفاروق ها را در دست  يروزيپ عموماً سرنخ تمام دنـد و بـا   يد يم

ش فقـط از دسـت   يرمنتظـره خـو  يغ يهـا  م در شكسـت ينقـل كـرد   ها  آنكه از  يعبارات
 ينظـام كه از نظر كارشناسان مسـائل   يكردند، و اما مطلب ياد ميفر )اهللا عنه يرض(فاروق

ـ شناس ز جز اسالميگشته و امروز ن يز مخفيآن زمان ن ـ از آن خبـر ندارنـد، ا   يان واقع ن ي
ها مـؤثر نبـوده اسـت، و     يروزيپن يز تنها در اين )اهللا عنه يرض(فاروق است كه شخص 
اهللا  يرض(فاروق از يبوده است و امت اسالمن يت ديها واقع يروزيپن يا يبلكه عامل اساس

، 1ستيچ الماسفهم كرده است، كه  يرا به خوب اسالمن يت دين بوده است كه واقعيا )عنه
ـ يبا يچه آمده، و با چه كسان يو برا چـه بجنگـد؟ و بـا چـه      يو بـرا  يد بجنگد و تا ك
بود كـه   يكس )اهللا عنه يرض(فاروق ند؟ و يها را برچ اهرم قدرت يو از چه راه يا لهيوس
 يرا هـم داشـت، و بـا اجـرا     اسالمق مقررات يدق يد و نبوغ اجرايرا فهم اسالمت يواقع

فقط  يچهل هزار نفر سپاهك ي )اهللا عنه يرض(ابوبكر توانست  اسالمن يد يمقررات واقع
ران و روم را تارومـار كنـد و دو قـاره    يا يدر مدت ده سال دو ارتش چند صد هزار نفر

  .ديوغ استعمار و استثمار حر و آزاد نمايقا، از يا و افريم جهان را آسيعظ

                                           
گرايان، در مورد  را، اعم از يهودي و عيسوي و زرتشتي و مادي اسالمهاي مخالفين  نان و نوشتههاي مسلما ـ هرگاه نوشته1

مقايسه كنيـد   )رضي اهللا عنه(عمر و  )رضي اهللا عنه(ابوبكر در قرن اول و در عصر  اسالم سپاه پيروزيتجزيه و تحليل علل 
انـد امـا در    ها پرداخته پيروزيح و توضيح علل واقعي اين بينيد كه نويسندگان مسلمان بسيار كم و خيلي به ندرت به شر مي

اند و با چنـان   ها را، البته به گمان خويش، توضيح داده پيروزيمقابل نويسندگان غيرمسلمان عموماً و بدون استثنا علل اين 
از  هـا  آننظـور اصـلي   دانـد م  اي مي اند كه هر خواننده شور و احساس و بسط و تفصيلي اين مسئله را تجزيه و تحليل كرده

جز اين چيزي نبوده كه مـردم را از علـل واقعـي غافـل      ها آنها نبوده و هدف اصلي  نوشتن تاريخ تنها اين تجزيه و تحليل
  .منحرف نمايند اسالم پيروزينمايند و افكار مردم را از عوامل 
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ـ انگ شـگفت  يروزيپن يبنابر آن چه گفته شد ا ـ ز از سـن ي و از چهـارچوب   ين اله
 )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق  ن خارج نبوده است و بلكه كامالًَ قدرتمند بـوده اسـت و   يقوان
هـم چـون    يكس يست و در هر عصر و زماناگرفته  اسالمن يرا از د يروزيپن ين ايقوان

 يمـان و اجـرا  يدرك كنـد و نبـوغ و ا   يرا به خوب اسالمت يواقع )اهللا عنه يرض(فاروق 
ـ  يروزيپن ير ايرا هم داشته باشد، امثال و نظا اسالمرات ق مقريدق آورد و  يرا به دست م

شـركت   اسـالم  سـپاه هـا در   يجِنّ« :اند گفته ينظام يها يروزيپن يه ايكه در توج يكسان
و اصـحاب موجـب    )اهللا عنه يرض( بن خطاب عمر يها العاده ا كرامت و خارقياند،  كرده

هـا   نيشدن زم يدن صرصر و باتالقيسه اتفاقات مانند وزا دو يها شده است  يروزيپن يا
ـ گرد هـا   آنران و روم سبب شكست يا يه نظاميت ضعف بنيا نهاي ـ ده اسـت، دانسـته   ي ا ي

قاعده و مختص بـه زمـان و مكـان و     يقانونمند را ب يها يروزيپن ياند ا ندانسته خواسته
ـ جه نتواننـد از راه پ چ ويها به ه ندهينشان دهند، تا مسلمانان در آ ينيشخص مع از  يروي

ـ يخ ير الهيرناپذييقرآن و سنن تغ يها هيآ ـ پن يال هم چن را در سـر   ينظـام  يهـا  يروزي
ـ ا آگاه و مغرض با ايگران ناآگاه و  لين تحليبپرورانند و ا ـ ن توجي نادرسـت در   ياهـ  هي
انـد و   انت را مرتكـب شـده  يت و خين جنايبزرگتر اسالمبخش  ييرها يها مقابل جنبش

كـامالً قانونمنـد و در پرتـو     ينظامز يانگ ها شگفت يروزيپن يم كه اين كه ثابت كنيا يبرا
ـ انـد، بـا    افتهيتحقق  ير الهيرناپذييقرآن و طبق سنن تغ يها هيت آيهدا در  يك نگرشـ ي
م، و يم تا به هزار و چهار صد سال قبل برگرديكن يها را باز م خ، طومار اعصار و قرنيتار

ـ پن يقـوان  يجنگ يها دانينبرد و م يها حنهبا حضور در همان ص و  اسـالم  سـپاه  يروزي
ـ رومنـد ا يمجهـز و ن  يها عوامل شكست ارتش ش مشـاهده  يران و روم بـا چشـم خـو   ي

  .ميينما يم
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در شـهر   )اهللا عنـه  يرض(فاروق  عمر  نيرالمؤمنياماست و  1يزدهم هجريسال س
م جهـان  يدو قاره عظـ عرض و طول ) اسالمبخش  ييات جنگ رهايستاد كل عمل(نه يمد
 يآور ش قرار داده است و شب و روز سرگرم جمـع يانداز خو را در چشم) قايا و افريآس(
ـ پ يها ه نقشهيو ته يو ساز و برگ جنگ 2ينظام يروهاين  يهـا  و صـدور فرمـان   يروزي

ران و روم وارد جنگ شده است و مصـمم اسـت   يرومند و مجهز ايو با دو ارتش ن يغرب
وغ استعمار و يقا از يا و افريده آسيبه بند كش يها جهت آزاد كردن ملت را در اسالمد ينو

  .ديرا در تمام جهان فراهم نما اسالمنه انتشار ياستثمار و استعباد تحقق بخشد و زم
  

  »در جبهه شرق و جبهه شمال اسالم سپاه يشرويپ :فصل نهم«
  هيسان جنگ قاديتا پا) عراق( يدر جبهه شرق اسالم سپاه يشرويپـ 1

فـاروق   يهـا  هيبه فرمـان و توصـ   يد سقفي، ابوعب3يزدهم هجريدر رجب سال س
ـ   ي، به جبهه شرق4يجنگدر رأس پنج هزار داوطلب  )اهللا عنه يرض( گـردد،  و   ياعـزام م

ـ در عرض راه عـده ز  )اهللا عنه يرض(فاروق ه يطبق توص از جنگـاوران عـرب بـه     يادي
ملحـق   يره عراق به مثنيدر محل ح 5يرده هزار نف سپاهك يخواند و در رأس  يكمك م

ـ از  6ران پورانـدخت يدهند كه ملكه ا يگردد، و به او گزارش م يم ك مـاه قبـل رسـتم،    ي

                                           
 .432و  427، ص2، الكامل، ج26و  18، ص7ـ البدايه و النهايه، ج 1

  همانـ 2
 .1589، ص4ـ ابن جرير طبري، ج3

 .113ـ االخبار الطول، دينوري، ص4

  .26، ص7ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج5
  .434، ص2ـ كامل، ابن اثير، ج6
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ران را ي، و ارتش ا1ران را به مقام وزارت جنگ منصوب نموده استيك ايقهرمان شماره 
داده و مجـد و عظمـت كشـور     يبـه امـور كشـور    يكـرده و سـر و سـامان    يسازمانده

ـ  سپاهو رستم در جهت تارومار كردن  2ا  نموده استيگر احيرا بار د يشاهشاهن و  يمثن
ـ ز يگـر ير فرمـان گابـان، و د  يز يكيمجهز  سپاهند دو يآ يكه به امداد او م ييروهاين ر ي

و ) كسـكر (در محـل   يو نرسـ ) نَمارق(اعزام داشته است و گابان در محل  يفرمان نرس
قّاط4ده استيمستقر گرد 3هيس.  
  نگ نمارقج

آورد، و از ) خفـان (را بـه محـل    اسالم سپاه يكيتاكت ينينش ك عقبيده در يابوعب
 ينظامها و  ين همه جانبازيران با ايا سپاهگابان در نمارق حمله كرد و  سپاههمان جا به 

 يها بـاز جـز مـدت كمـ     ها و شجاعت ين همه جانبازيو نشان دادن ا يو اطالعات رزم
ـ ا سـپاه مـت  يهز يمقاومت كنند و در اثنـا  اسالم پاهسنتوانستند در برابر  ران، گابـان و  ي

ـ گابان با فر يول 5.دير شدند و مردانشاه فوراً به قتل رسيمردانشاه دستگ ب و خدعـه از  ي
ـ شناخت، امـان گرفـت و ابوعب   يكه او را نم يسپاهك نفر ي د بعـد از آن كـه او را هـم    ي

  .كشترا قبول كرد و او را ن يسپاهن يشناخت امان ا

                                           
  .434، ص2و كامل ابن اثير، ج 26، ص7و البدايه و النهايه، ج 1590، ص4ـ طبري، ج1
 همانـ 2

شـهري در سـاحل دجلـه    : و فرهنگ عميد ) 117، ص1فاروق، هيكل، ج(ـ سقاطيه يا كسكر در بين دجله و فرات واقع 3
اي از كسـر در   ناحيه. 226، ص3بوده است و در البدايه و النهايه دو مكان جداگانه هستند و معجم البلدان ياقوت حموي، ج

 .زمين واسط

 .27، ص7و البدايه و النهايه، ج 435، ص2ـ كامل ابن اثير، ج4

 .27، ص7و البدايه و النهايه، ج 435ص ،2ـ كامل ابن اثير، ج5
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  )كسكر(ه يجنگ سقاط
كسكر از  سپاه. ران حمله كرديا سپاهدر نمارق به قرارگاه  يروزيپد پس از يابوعب

ـ ت قرار داشت زيان در اوج اهميرانياكات احساسات ملت ينظر تحر را فرمانـده كـل و   ي
كه هـر سـه خـالوزاده    ) هيرَويه، تي، بِنْدوينَرْس(ب يفرماندهان جناح راست و چپ به ترت

رانه و نشان دادن شـجاعت و  يبا وجود مقاومت دل رانيا سپاهو  1روان بودنديانوش يسرك
 2فرار كرد ي، نرسيباالخره بعد از چند ساعت نبرد و كشتن جمع يشور و احساسات مل

ـ مت نمود و ابوعبيشكست خورده هم به دنبال او هز سپاهو  را مركـز   3هيد محـل سـقاط  ي
بـه همـه اطـراف     يرا تحت فرمان مثن ينظام يها ونقرار داد و ست يجنگات يستاد عمل

را به قتل برسانند تـا   ها  آننند يرا بب رانيا يفرار سپاهاز  ييها فرستاد كه در هر جا گروه
ـ قبا يقـرار گرفـت و رؤسـا    اسالم سپاه يالين، در استيالنهر نيالعراق، ب تمام سواد ل و ي

بـه   اسـالم  سـپاه  )اهللا عنـه  يرضـ (كر ابوبمان صلح يانعقاد پ يبزرگان قوم از هر سو برا
  آمدند، يه ميسقاط
  و مساوات  يت برابرياز رعا يا جلوه

مان صلح به يانعقاد پ ي، كه براييزراوو  بزرگان قوم با رؤسا) فراونداد(و ) خفر(و 
 سپاهفرمانده فاتح  يرا برا يرانياذ و مطبوع يار لذيبس ياز غذا يه آمده بودند ظرفيسقاط
هسـت؟   سـپاه تمام افراد  ين غذا برايا از ايآ :د گفتيابوعب. د، آورده بودندي، ابوعباسالم

                                           
) زاده كسري عمه(و طبق هيمن دو مرجع كسكر ملك نرسي  27، ص 7و البدايه و النهايه، ج 436، ص2ـ كامل ابن اثير، ج1

 .اند هاي كسري بوده بوده و بندويه و تيرويه يا بيرويه خالوزاده

 .436، ص2، و كامل، ج1596، ص4ـ طبري، ج2

  .27، ص7نهايه، جـ البدايه و ال3
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ـ ا ه كردهيفرمانده ته ياب است و فقط برايكم يلين غذا خير، ايخ :فرخ گفت ـ م، ابوعبي د ي
ـ و مساوات مانع ا يت برابريرعا :گفت ها  آنكه ظرف غذا را مسترد نمود به  يدر حال ن ي

ـ نتوانند آن را تنـاول كننـد ز   سپاهنم كه تمام افراد ك 1را تناول يياست كه من غذا را در ي
  .هستند يهمه مسلمانان برابر و مساو اسالمن يد

  يهجر 13جنگ مرْوحه رمضان 
 سـپاه  ياليدر كسكر و نمارق و است رانيا سپاهاز شكست  رانيا جنگر يرستم وز

بزرگ و  سپاه اسالم اهسپحمله به  يده و براين گرديت خشمگين به غايالنهر نيبر ب اسالم
ق او را يروان به عنوان تشـو يرا، كه انوش رانيااز قهرمانان  يكيده و يرا تدارك د يمجهز

ـ ده و با اعـراب عـداوت و  يبهمن ـ نام فرشته ـ نام   ـ دارد، بـا درفـش كاو   يا ژهي بـه   ياني
 سـپاه فـرات در برابـر    يخود را در آن سـو  سپاهو بهمن  2گمارد يم سپاهن يا يفرمانده

مسـتقر گشـته اسـت، مسـتقر      3)قُس الناطف( يفرات در روستا ين سويد كه در ايبوعبا
ـ « :فرستد يام ميد پيد و بهمن به ابوعبينما ـ ا شـما از رودخانـه عبـور كن   ي د و مـا مـانع   ي
ـ   يم و بـه سـو  يكن يد ما از رودخانه عبور ميا شما مانع نشويم يشو ينم ـ  يشـما م » 4ميآئ

رودخانه عبور نكنـد و   يبه آن سو اسالم سپاهن بود كه ياد ياران ابوعبيد همه يصواب د
ح يد برخالف دسـتور صـر  يابوعب يد، ولين سو عبور نمايبه ا رانيا سپاهبلكه اجازه دهد 

                                           
  .1597، ص4و طبري، ابن جرير، ج 437، ص2ـ كامل ابن اثير، ج1
 .27، ص7ـ البدايه و النهايه، ج2

) 253، در فتـوح البلـدان بـالذري، ص   113ذيل االخبار الطوال، ص(ـ جايي نزديك به كوفه در ساحل شرقي رود فرات 3
 .هجري بوده ست 13آغاز جنگ مروحه رمضان 

و االخبار الطـوال، دينـوري،    28، ص7، ج و البدايه و النهايه 438، ص2و كامل ابن اثير، ج 1600، ص4جـ تايخ طبري، 4
  .113ص
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كه  يده گرفت و در حاليرا ناد ين و آراء عمومينظر مشاور )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ـ چطور دش« :دياد كشيفر ها  آنشده بود بر  يعصبان بـاكتر   يمنان ما نسبت به مرگ از ما ب
ل  » ميكن ياز نهر عبور م ها  آن ينه بلكه ما به سو! ؟1باشند ط بـن  يو هر چه معـاونش، سـ

ه كرده بود از مشـورت او تجـاوز   يد توصيبه ابوعب )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيامس، كه يقَ
قرار نگرفته است  يميمجهز و عظ سپاهن يد كه تاكنون عرب در برابر چنياد كشينكند، فر

م در يم و پشت به رودخانه و رو بـه دشـمن باشـ   يرودخانه عبور كن يو اگر ما به آن سو
ـ و ابوعب 2نداشت يا دهيچ فايم داشت، هيرا نخواه ينينش صورت شكست راه عقب د نـه  ي

را  )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنياممؤكد  يها هيط گوش نداد بلكه توصيتنها به مشورت سل
ـ ن فريد كه به سـرزم يكامالًَ مواظب باش« :رفت كه به او گفته بودده گيناد ب و خدعـه و  ي
و از  3دارند يبيشرارت جرأت عج يد كه برايشو يروبرو م يد و با قوميرو يها م انتيخ
  .»ندارند يفراموش كرده و از آن آگاه يرا به كل يكيآن آگاه هستند و ن يها راه

ـ قلب ابوعب يسابق به حد يها يوزريپو غرور  يباك يباالخره تهور و ب د را فـرا  ي
اسـت كـه مـن بـه      يو بزدل ييبه خدا ترسو« :ديكش ياد ميط فريگرفته بود كه بر سر سل

به خدا من از « :ط در جواب او گفتيو سل» 4رودخانه نشتابم يدشمن و به آن سو يسو
ت گـر خـود  يبـه شـما گفـتم د    جنـگ باكتر هستم و نظر خود را درباره مصـلحت   يتو ب

                                           
 همانـ 1

  همانـ 2
يان و مشورت با سپاهدر كامل و طبري و البدايه و النهايه فقط به تقوي و رعايت حال  100ـ حياه عمر، محمود شبلي، ص3

 .توصيه شده است صياران پيامبر

 .1600، ص4و تاريخ جرير طبري، ج 439، ص2و كامل ابن اثير، ج 27، ص7بدايه و النهايه، جـ ال4
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پل از فرات عبور كنند اما بـه محـض    يبر رو اسالم سپاهد دستور داد يابوعب»  1يدان يم
، 2داشته باشـند  ينينش دا كنند و راه عقبيپ يا ن كه از پل فاصلهيبدون ا اسالم سپاهعبور 

ن حلقـه  يچند رانيا سپاهش يشاپيو در پ  بالفاصله بهمن خائن فرمان حمله را صادر كرد،
ب يمه يده و با صدايده و ورزيكر به حركت درآمدند كه عموماً جنگ ديپ غول 3يها ليف

نمودنـد   يكه در گردن داشتند اسبان عرب را دچار چنان وحشت ييها و دلخراش زنگوله
 اسـالم  سـپاه و اخـتالل صـفوف و    ينظمـ  يكه از اطاعت سواران سر باز زده و موجب ب

ـ  يم يراندازيت اسالم سپاه يبه سو ها  آنكه بر پشت  يراندازانيو ت 4دنديگرد  يكردند جمع
ـ د بـدون ا ي، ابوعب5دندياز مسلمانان را به درجه شهادت رسان ـ ن كـه از ا ي ـ ي ش آمـد  ين پ

د و دستور داد تمام سواران از اسـب  ياده گرديهولناك خود را ببازد فوراً از اسب خود پ
ر طناب يوك شمشورش كرده و با ني يجنگالن يف يد به سوياده شوند و به دنبال ابوعبيپ

ر ين افتاده و طعمـه شمشـ  يها به زم سواران همراه پاالن ليند و فيرا قطع نما ها  آنو پاالن 
ان اسـالم  يد و سپاهيگرد يسواران خال ليف يزره يرويو صحنه از ن 6دنديمسلمانان گرد
 ران حمله كنند و دو سپاه بـا يش سوار گشته و به سپاه ايخو يها عاً بر اسبيتوانستند سر

كه  يگر ادامه داند و در لحظاتيكديبه جنگ و كشتار  يت شجاعت و از خودگذشتگينها
مت كنـد،  يران هزينمانده بود كه سپاه ا يزيسپاه اسالم ظاهر گشته بود و چ يروزيآثار پ

                                           
 .100ـ حياه عمر، محمود شبلي، ص1

 .438، ص2و كامل ابن اثير، ج 28، ص7ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج2

 همانـ 3

 همانـ 4

البدايـه و النهايـه،   (ايران شش هزار نفر بودند  سپاهن شدگا چهار هزار نفر و كشته اسالم سپاهـ در طول اين جنگ شهداي 5
 ).440، ص2و ابن اثير، ج 1600، ص4و تاريخ جرير طبري، ج 28، ص7ج

 .439، ص2و كامل ابن اثير، ج 28، ص7ـ البدايه و النهايه، ج6
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رانـدازان  يگر تيده و بار ديگرد يعاً بازسازيسر يالن جنگيف يزره يرويبه فرمان بهمن ن
وارد نمودنـد،   يدند و به سپاه اسالم تلفـات يا در صحنه ظاهر گرده ليپوش بر پشت ف زره
ـ سـپاه ا  يزره يرويدن نيدرهم كوب يك سابق براتيگر با همان تاكتيد بار ديابوعب ران از ي

كنـد و   يكه با خرطومش به راست و چپ حمله م يكريپ ل غولياده گشته و به فياسب پ
بـر خرطـومش    يدير ضربت شديو با شمشكند  يد حمله مينما يسپاه اسالم را پراكنده م

وار خـود را   وانـه يكند كه د ياحساس درد م يل ضربت خورده به حديسازد، و ف يوارد م
ر يار مؤمن و دلياز سرداران بس يكين يكند و ا ياندازد و او را لگدمال م يد ميبر سر ابوعب

درجـه شـهادت    كر بهيپ ن جانور غولين اير جثه سنگيشناس سپاه اسالم در ز كيو تاكت
ت او پرچم را در دست گرفتـه  يد طبق وصيبرادر ابوعب) حكَم(و بالفاصله  1گردد ينائل م

هـا   ليف ير پايز مانند برادرش زياو ن يده و بعد از مدتيها جنگ ليبا ف يو با كمال فداكار
ـ نفـر از اقـوام ابوعب   2ب هفـت ين ترتيرسد و به هم يبه درجه شهادت م بعـد از   يكـ يد ي

ـ كار با ايپ يپرچم را به دست گرفته و پس از مدت يگريد ـ ن ني بـه درجـه    يزرهـ  يروي
ـ   يو بر اثر شهادت ا 3رسند يشهات م مرعـوب و   ين فرماندهان دالور سپاه اسـالم بـه كل

ـ يدر نها ي، و مثن4دهند يه مقاومت را از دست ميروح و متانـت پـرچم را در    يبـاك  يت ب
ان يكند سـپاه  يران را سرگرم ميورد سپاه اكه با جنگ و زد و خ يدست گرفته و در حال

و بعد از  5نديرودخانه عبور نما يعاً از راه پل به آن سويند كه سرينما يت مياسالم را هدا

                                           
 .439، ص2و تاريخ كامل ابن اثير، ج 1600، ص4و تاريخ طبري، ج 28، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1

  .252و فتوح البلدان بالذري، ص 439، ص 2و كامل ابن اثير، ج 28، ص7ـ البدايه و النهايه، ج2
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 .همانـ 5



 272

كرده و دو حلقه زره  ياو را زخم يا زهيكه اصابت ن يز در حالين يان مثنيعبور همه سپاه
ابد ي يان ميپا ينينش كند و عقب يور م، به دنبال سپاه از پل عب1ها فرو رفته بود  در بدن آن

ـ و بق 2ن جنگ چهار هزار نفر از سپاه اسالم به درجه شهادت نائل گشتهيو در ا ه سـپاه  ي
ش در آن يهمـراه فرمانـده خـو    يان تحت فرمان مثنيشوند سپاه يم ميبه دو قسمت تقس

   3مانند يم يمنطقه باق
  متانت و مقاومت بعد از شكست

ه بهمن همراه سپاه خود به مدائن برگشته است همراه ابد كي ياطالع م يمثن يو وقت
بـه سـپاه گابـان تاختـه و او را     ) سياُلَّ(ان داوطلب ياز جنگجو يا ش و با عدهيسپاه خو
ـ   يم 4به قتل ير و به فرمان مثنيدهد و خود گابان اس يشكست م در محـل   يرسـد و مثن

 )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يمستقر گشته و منتظر اسـت كـه از طـرف ام   ) مرج السباح(
د كـه بـه درجـه شـهادت     يان تحت فرمان ابوعبيبه او برسد و اما سپاه يامداد يروهاين

هـا   ده است بر اثر احساس ننگ شكست و فـرار از صـحنه اكثـراً در صـحرا و كـوه     يرس
  .گردند ينه برميبه مد ياز خجلت و سرافكندگ يبا حالت يو برخ يمتوار

                                           
  .1604، ص4ـ تاريخ طبري، ج1
  .440، ص 2ثير، جو كامل ابن ا 28، ص7ـ البدايه و النهايه، ج2
  .441، ص2و كامل ابن اثير، ج 1606، ص4و تاريخ طبري، ج 122، ص1ـ فاروق اعظم، هيكل، ج3

 ايران سپاهدر معجم البلدان ياقوت حموي اليس بر وزن فليس محلي است در مرز عراق كه مسلمانان در آن جا با : توضيح 
 .اند جنگيده
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   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيمتانت ام
چ گونـه اضـطراب و   يرمنتظره هـ ين شكست غياز ا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام

ـ ، و با ا1كند يبا آن برخورد م يت متانت و خونسرديگردد و بلكه در نها ينم يا دلهره ن ي
مؤكد او صورت  گرفته است  يها هياز توص ي، بر اثر نافرمانين شكست بزرگ نظاميكه ا

كشـد، و بلكـه در جهـت ابـراز تـرحم       يها م  كند و نه به رخ آن يخ ميتوب را يباز نه كس
ـ هـا را از صـحنه،     مت آنيها همان هز  از آن ييها و دلجو  نسبت به آن  ينينشـ  ك عقـب ي

ـ د كـه بـا ا  يچ وجه نگران نباشـ يبه ه« :ديگو يها م  و به آن 2برد ينام م يكيتاكت ن عمـل  ي
شـما  ) فئَـة (د و مـن  يا ا شما به نزد من برگشتهريد، زيمستحق قهر و غضب خدا واقع شو

ست كه موجب قهر خدا و غضب خدا ين يمت و فراريهز) فئة( يهستم و برگشتن به سو

¶  ¸  º   ¹  «  ¼  ½  ¾  ¿  } كنـد  يه اشاره مين آيو به ا 3شود

   Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â   Á  Àz 16: األنفال  
ا بخواهد بـه  ي يك جنگيكفار بكند، مگر به صورت تاكتكه در روز جنگ پشت به  يكس
  ).شود يش برگردد، دچار غضب خدا ميگروه خو يسو

در غم و تـأثر   ين كه از شكست مهم نظاميا يبه جا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
خ كند با عزم راسخ مجدداً يش توبيخو يها ان را بر اثر عدول از فرمانيا سپاهيفرو رود، 
ـ ن به ميپردازد، و با اعزام مبلغ يرو مين يآور سپاه و جمع يبه بازساز ـ ان قباي ـ ل و اي راد ي

بخـش بـه    يرهـائ  يهـا  ن جنگيشركت در ا يز توجه مردم را برايانگ جانيه يها خطابه

                                           
 .1606، ص4و تاريخ طبري، ج 440، ص 2و كامل ابن اثير، ج 28، ص7، جـ البدايه و النهايه، ابوالفداء1
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كه ) تغلب(و ) نمر(مسلمانان سران قبائل  1ل خروشانيد كه در كنار سينما يجلب م يحد
شركت در جنـگ بـا ارتـش     يخود را برا يو آمادگ شتابند ينه ميهستند به مد 2يسويع
در سـرحدات   )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنيز به فرمان امين يند، و مثنينما يران اعالن ميا

ـ هـا و تود  هيگر سپاه بزرگ اسالم بـا توصـ  يكند و بار د ين كار را ميعراق هم ع فـاروق  ي
) مـرج السـباح  (در محل  يثننه خارج و به امداد ميها از مد ر پرچميدر ز )اهللا عنه يرض(
ران را در رأس يگردند و پوراندخت ملكه ا يملحق م يبه مثن) بيبو(شتابد و در محل  يم

دارد و همزمـان بـا اسـتقرار سـپاه      ينظام مسلح به آن منطقه اعزام م  دوزاده هزار سواره
سـتقر  سپاه اسالم م يفرات روبرو يو در آن سو) نخله(سپاه مهران در ) بيبو(اسالم در 

ام يپ يوجود ندارد، و مهران به مثن يا ن دو سپاه جز رودخانه فرات فاصلهيگردد، در ب يم
ـ رودخانـه عبـور كن   ين سويد شما به ايستيكه اگر ترسو ن« :فرستد يم د، و اگـر ترسـو   ي

ـ » مييآ يشما م يد كه ما به سويد مانع نشويهست ـ دن اياز شـن  يمثن ـ شـنهاد بـه   ين پي اد ي
ه كرده يافتاد كه به او توص )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيه مؤكد اميتوصد و به يشكست ابوعب

ـ به هنگام جنگ رودخانه را در پشت خـود قـرار نده  « :بود ـ د و تـا پ ي ـ  يروزي از  يقطع
ران از فرات ين ايد و سپاه سنگييايو در جواب مهران گفت شما ب» 3ديرودخانه عبور نكن

دنـد و بعـد از آن كـه    ياسـالم مسـتقر گرد   عبور كرده و پشت به رودخانه در مقابل سپاه

                                           
 .1607، ص4و طبري، ج 29، ص7و البدايه و النهايه، ج 442، ص 2ـ الكامل في التاريخ، ج1

  .114و اخبار الطوال، دينوري، ص 442، ص2ـ الكامل ابن اثير، ج2
نوشته  182، ص3به معني چراگاه وسيع و در، ج 100، ص5ياقوت حموي، ج مرج السباح، مرج در معجم البلدان: توضيح 

 .سليم نام زمين همواري است نزديك معدن بني) سباح(

  .126، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(عمر ـ الفاروق 3
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ـ  ييآرا ن سپاه خود را صفيطرف ـ  يبـرا  ينمودند و به دستور مثن  يافتن قـوت جسـمان  ي
  ،1عموماً افطار كردند

  يهجر 14ب در ماه رمضان يجنگ بو
ـ    يبا گفتن تكب يو مثن ـ ن تكبيرها مقدمات حمله را فراهم نمـود و بـا گفـتن اول ر، ي

ـ يختند و سـربازان ا يو دو سپاه در هم رمهران فرمان حمله را صادر  بـا   يبـه حـد   يران
از صفوف مقـدم را   ين مدت بخشيمهارت و شجاعت جنگ را آغاز نمودند، كه در كمتر

ـ اما د 2عجل را به متفرق نمودند يبه هم زدند و چند نفر  از جنگاوران بن ـ نپا يري د كـه  يي
ـ آسا ا ر برقبه طو ييبايمان و شجاعت و شكيجنگاوران مسلمان با قدرت ا ن حملـه را  ي
گر تالش يشكست همد يبرا يت شجاعت و از خودگذشتگيدفع نمودند، دو سپاه در نها

كشتن فرمانـده   يبرا يعرصه كارزار داغ گشته بود كه ناگاه مثن ياديكردند و مدت ز يم
ـ  3ران حمله كرديخواسته و به سپاه ا يرا به همكار يسويداوطلبان ع) مهران( يرانيا  يول

ـ  يشـرو ياد از پيها به حال دفاع درآمدند و با صالبت و مهارت ز جناح  يريجلـوگ  يمثن
و هـم   4ديبـه شـهادت رسـ    يدا كرد، و مسعود برادر مثنيپ يشتريكردند و جنگ شدت ب

ـ در نها يو جنـگ و فـداكار   يها جانباز بعد از مدت) يسويانس بن هالل ع(ن يچن ت ي
  د ياد گردياز اسب پ يجان داد، و مثن يجوانمرد

                                           
  . 442، ص 2و كامل ابن اثير، ج 1609، ص4و تاريخ طبري، ج 29، ص7ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج1
 .29، ص7و البدايه و النهايه، ج 443، ص 2امل ابن اثير، جـ ك2

 .443، ص2و كامل ابن اثير، ج 29، ص7و البدايه و النهايه، ج 254و فتوح البلدان بالذري، ص 14ـ اخبار الطوال، ص3

 .443، ص2و كامل ابن اثير، ج 29، ص7و البدايه و النهايه، ج 254و فتوح البلدان بالذري، ص 14ـ اخبار الطوال، ص4
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  يگر صحنه مساوات واقعيبار د
در ) مسـعود (و انس را با محبت سرشار در آغـوش گرفـت و در كنـار بـرادرش     

را آغاز نمود  يديگر حمله شديبار د يو مثن 1ن دراز كرديدان جنگ او را بر زميخارج م
ـ ، در ا2ش رفتنـد يو سپاه اسالم به دنبال او پ ـ ياز فرمانـدهان زبـده ا   يكـ ين اثنـا  ي  يران

ـ فرمانده كل سپاه ا يو مل يحماس يها نعره يكشته شد ول) رازشهرب( جـان  ) مهـران (ران ي
بـا ضـربت   ) ان داوطلبيسوياز ع( يك جوان تغلبيداد كه ناگاه  يران ميبه سپاه ا يا تازه

 :3آورد ياد برميآورد و فوراً بر اسبش سوار گشته و فر يدرم ير مهران را از پايك شمشي
ن خبر قتل فرمانده كل سپاه، تمـام سـربازان و   يو طن» !اه عجممنم قاتل فرمانده كل سپ«

ـ   يو فـرار و هز  يگر را دچار دلهره و سرگردانيفرماندهان د در رأس  يمـت نمـود، و مثن
ك نفـر از  يد ينگذار« :دياد كشيد و فرياز سپاه اسالم فوراً خود را به پل رسان ييها ستون

 4ران كشته شدندياز سپاه ا يشمار يتعداد بو » رون روديدان بين سپاه مهاجم زنده از ميا
ـ بو(جنـگ  . ان اسـالم رسـاندند  يز به دست سپاهيرا ن ياديز يليم خيو غنا شـكل  ) 5بي

ـ ابوعب(بود در جنگ مروحه فرمانده سـپاه اسـالم   ) ا جسريمروحه (وارونه جنگ  در ) دي
و از پل  را فراموش كرده )اهللا عنه يرض(ه فاروقيسابق فرمان و توص يها يروزيغرور پ

                                           
 .112، ص1و الفاروق، شبلي نعماني، ج 109و حياة عمر، شبلي، ص 1617، ص4ـ تاريخ طبري، ج1

  .29، ص7ـ البدايه و النهايه، ج2
  .443و كامل ابن اثير، ص 29، ص7و البدايه و النهايه، ج 1615، ص4ـ تاريخ طبري، ج3
، تعـداد  92و الفتوحـات االسـالميه، ص   444، ص2ثير، جو روايت كامل ابن ا 29، ص7ـ طبق روايت البدايه و النهايه، ج4

ناميـده و ايـن   ) اعشـار (ايران در اين جنگ نزديك به صد هزار نفر بوده اسـت و مـورخين آن را روز    سپاهشدگان از  كشته
 .اند در جنگ يرموك در جبهه شمالي شمرده پيروزيرا در جبهه شرقي نظير  پيروزي

، 1دره بين دو كوه و نهري در عراق نزديك به كوفه، معجم البلـدان يـاقوت حمـوي، ج   ـ بويب به معني دروازه كوچك و 5
 .512ص



 277

ها نـه بـه    ن غلبه در جنگيمت و بنابرايرودخانه فرات عبور كرده و دچار شكست و هز
از  يشتر علـم و آگـاه  ياست بلكه ب يزات نظاميت و نه به علت قدرت و تجهيعلت حقان
از سـپاه   ييهـا  سـتون  يمثن) مروحه(ران در ياست و پس از شكست سپاه ا يفنون جنگ

كه در محـل   يار بزرگيعراق اعزام نمود، و به بازار بس يوبجن يها خود را به همه استان
و داد مقـدمات   1را به دست آوردند ياريم بسيشد حمله كردند و غنا يبغداد برپا م يفعل

شرفت سپاه اسـالم در  ين كه به موازات پيما با ا يگردد ول يه فراهم ميجنگ بزرگ قادس
نظـاره  ) شام و مصـر (شمال و غرب شرفت سپاه اسالم را در جبهه يپ) عراق(جبهه شرق 

) شـام (و سپاه اسالم را در جبهه شرق به خدا سپرده و به جبهه شـمال   يم عجالتاً مثنيكن
  .ميكن يده جراح نظاره ميابوعب يشرفت سپاه اسالم را در فرماندهيم و پييآ يم

  )شام(در جبهه شمال 
الم در جبهـه  كـه سـپاه اسـ    ييها در همان روزها و ماه 2يدر سال چهاردهم هجر

است در جبهـه شـمال    يشرويدر حال پ يو مثن يد ثقفيابوعب يبه فرمانده) عراق(شرق 
سـتم  ينـك ب يباشـد، و ا  يم يشرويده جراح در حال پيابوعب يز سپاه اسالم به فرماندهين
است كه به فرمانده كـل سـپاه اسـالم در جبهـه شـمال       يسال چهاردهم هجر يالثان عيرب
ده، و اهل يمستقر گرد) فحل(م روم در محل يده است كه سپاه عظيگزارش رس) دهيابوعب(
ـ چيت موقـع و پ ياند و نظر به حساسـ  دمشق شتافته ياريز به ين) 3حمص( ط يشـرا  يدگي

                                           
 .2516، ص4و تاريخ طبري، ج 445، ص2ـ الكامل، ج1

 .166، ص1ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج2

بن الجـراح  ـ حمص به كسر اول و سكون دوم شهر معروفي كه داراي حصار و قلعه و استحكامات نظامي بوده و ابوعبيده ا3
، 2صلح نمـود، معجـم البلـدان، ج   ) يك صد و هفتاد هزار دينار(آن را فتح نمود و با مردم آن شهر بر مبناي پرداخت جزيه 

 .302ص
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ـ كسب تكل )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنياز ام يا نامه يبالفاصله ط ـ ي  يبـرا (كنـد كـه    يف م
) ؟1حملـه كنـد   يگريم محل قبل از داده كند و به كدايرا پ يا ع سپاه اسالم چه نقشهيتوز
دمشق مركـز قـدرت و   « :دهد يدر پاسخ نامه به او دستور م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

و چند ستون افـراد  . ديگر به دمشق حمله كنيد يشام است و قبل از هر جا يريگ ميتصم
و از اعـزام  د تا سپاه روم را سرگرم كنند ييمستقر نما) فحل، دمشق(جنگجو را بر سر راه 

ـ به عمل آورند، و پس از سقوط دمشق به فحـل حملـه كن   يريرو به دمشق جلوگين د و ي
ل و عمـرو بـن   يد و شـرحب يشـو ) حمص(پس از سقوط فحل تو به همراه خالد رهسپار 

  .»2دييگر اردن روانه نمايد يها ن و بخشيفلسط يعاص را به سو
و همراه خالـد و عمـرو بـن     را به كار بست يز جنگيانگ ن نقشه شگفتيده ايابوعب

عاص از سه طرف شهر دمشق را در حلقه محاصره سپاه اسالم قرار دادند و با استفاده از 
بلند حصـار شـهر،    يوارهايد يم از بااليعظ يها و انداخت صخره) افكن سنگ(ق يمنجن

ـ جاد نمودند اما استحكامات ديرا در دل مردم ا يرعب و هراس وار و بـرج و باروهـا و   ي
و محاصـره شـهر هفتـاد روز    . ديها مانع نفوذ سپاه اسالم به داخل شهر گرد ن دروازهبست

خالـد بـن   (سـاز عـرب    ك قهرمان اسطورهيتار يها از شب يكيتا در قلب  3ديطول كش
ـ يد ياز كمندها و طناب و قالب به باال يله نردبانيبه وس) ديول رسـد و همكـاران    يورا م

ن كمنـدها و  يله هميد و به وسيز با كمندها باال كشيا نر) مذعور(و ) قعقاع(خود  يكيتاكت
عاً بـه  يهـا را سـر   شوند و نگهبانان دروازه ير ميوار بلند شهر به داخل سرازيها از د قالب

                                           
  .166، ص1ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج1
  .1580، ص4و تاريخ طبري، ج 46و الفتوحات االسالميه، ص 427، ص2و كامل ابن اثير، ج 108ـ حياة عمر، شبلي، ص2
  .428، ص2، و كامل ابن اثير، ج1581، ص4ـ تايخ طبري، ج3
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اهللا اكبر سپاه تحت فرمان خالد  يرسانند و دروازه بزرگ شهر را باز كرده و با ندا يقتل م
گر را بـاز كـرده و سـپاه تحـت     يد يها روازهشوند و بالفاصله د يده ميبه داخل شهر كش

و در قلـب  . شـوند  يرها وارد شهر مين تكبيان طنيده و عمرو بن عاص در ميفرمان ابوعب
ـ ين سپاهيك آتش جنگ در بين شب تاريا مسـلح روم بـه    يروهـا ين نيان اسالم و در ب

سپاه  از شهر بر اثر اعمال قدرت در تصرف يميگردد، و پس از آن كه ن يشدت مشتعل م
ده درخواست امـان كـرده و   يگر شهر از فرمانده كل سپاه ابوعبيم ديرد نيگ ياسالم قرار م
  ، 1گردد يم ميتسل يزيبدون خونر

  فتح شهر دمشق
هر مرد ( 2هيمان صلح را در مقابل دادن جزيبس را داده و پ ده فرمان آتشيو ابوعب

از شهر بر اثر اعمال  يميچون ند، و ينما يبا اهل شهر دمشق برقرار م) ناريك ديدر سال 
 يهـا  از تمام ساختمان يقدرت و در حال جنگ به تصرف سپاه اسالم درآمده است نصف

در تصـرف   يسا، به عنوان غنائم جنگيسا، از جمع چهارده كليو از جمله هفت كل يعموم
 يگر به حال خود باقيد يسايگردد و هفت كل يل ميمسلمانان قرار گرفته و به مسجد تبد

ـ خـود را در نها  يان عبادت و مراسـم مـذهب  يسويمانده و ع هـا انجـام     در آن يت آزادي
  .دهند يم

                                           
  .428، ص2، و كامل ابن اثير، ج1581، ص4ـ تايخ طبري، ج1
  .429، ص2، به روايت هيثم و كامل ابن اثير، ج129، و فتوح البلدان بالذري، ص1583، ص4ـ تايخ طبري، ج2
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  . شوند يگر خوانده ميكديل در كنار يقرآن و انج :يآزاد
ـ شـود   يم ميز به دو قسمت تقسين) وحناي يسايكل(شهر  1يساين كليو بزرگتر ك ي

گـر آن بـه حـال    يمت دگردد، و قسـ  يو قرآن در آن تالوت م يقسمت آن مسجد اسالم
ـ يم پاين تقسيشود و هشتاد سال تمام ا يل در آن خوانده ميو انج يخود باق مانـد   يدار م

ز نصـف خـود را از راه مصـالحه بـه مسـلمانان      يان در زمان عمر بـن عبـدالعز  يسويتا ع
  . 2دهند يم

  سان و فحليجنگ ب
رأس سـپاه   ش دريخـو  يروهاياز ن يده پس از فتح دمشق و استقرار تعداديابوعب

ـ گ يم ميتصم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيسان آمده و طبق نقشه امياسالم به محل ب رد كـه  ي
دهند كه پادگان هشتاد هـزار   يبه پادگان روم در محل فحل حمله كند اما به او گزارش م

اند كه حملـه   ل كردهيتبد يها گرادگرد فحل را به باتالق ان رودخانهيروم بر اثر جر ينفر
سـان  يش در بيروز در قرارگاه خو ، و ناچار مدت چند شبانه3ن پادگان امكان ندارديبه ا
ر كردن سپاه اسـالم  يبه قصد غافلگ يها فرمانده روم از شب يكيماند و در قلب  يم يباق

ـ دهد تا در ا يسپاه اسالم سوق م يسپاه خود را به سو ياز محل مناسب خشك ن شـب  ي

                                           
  .23، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1
مسلمانان هفت كليساي دريـافتي را در مقابـل بـه عيسـويان      132و فتوح البلدان بالذري، ص 11ـ حياه عمر، شبلي، ص2

 .دادند

  .166، ص1و الفاورق، شبلي نعماني، ج 25، ص7، و البدايه و النهايه، ج1585، ص4ـ تاريخ طبري، ج3
 سـپاه ت در شام كه در آن جا بسيان به كسره باء و سكون ياء شهري از شهرهاي اردن و فحل به كسر فاء محلي اس: توضيح
  .با روميان جنگيدند و هشتاد هزار روني كشته شدند نقل از معجم البلدان ياقوت حموي اسالم
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از  يكـ يل ي، امـا شـرحب  1دياسالم را قتل عام نما ك و در حال خواب و غفلت سپاهيتار
 يچ شبيرا از قرآن آموخته است و در ه يكار اط و محكميفرماندهان سپاه اسالم كه احت

اهللا اكبـر تمـام    يعه سپاه روم با چنـد مرتبـه صـدا   يبه محض ظاهر شدن طل 2خوابد ينم
ـ د و در ايانم يرانه دشمن خبردار ميجنگاوران سپاه اسالم را از حمله غافلگ  يكين تـار ي

ـ  يد كه بر اثر ايپا ينم يريزند و دير يشب دو سپاه به هم م  يثار و صالبت و قـدرت رزم
ـ  يان اسالم صفوف سپاه روم شكافته ميسپاه رسـد و   يشود و فرمانده سپاه روم به قتل م

ان ينهد و سـپاه  يمت ميخته و به طرف فحل رو به هزيسپاه شكست خورده روم به هم ر
دفـاع از خـود    يكـه بـرا   يب كرده و به محل باتالقيها را تعق  ر آنيزه و شمشيا ناسالم ب

ان اسالم ير سپاهيروند و با شمش يرسانند و دسته دسته در باتالق فرو م يساخته بودند م
برند و پس  يجان سالم به در نم يليجز عده قل 4ن هشتاد هزار نفريو از ا 3شوند يكشته م

م سپاه اسالم يتسل يزيل اكثر مناطق مجاور بدون جنگ و خونراز سقوط پادگان مهم فح
د كه هـر  ينما يرا منعقد م يه با فرمانده سپاه اسالم قرارداد صلحيشوند و از جمله طَبرِ يم

                                           
  .166، ص1و الفاورق، شبلي نعماني، ج 25، ص7، و البدايه و النهايه، ج1585، ص4ـ تاريخ طبري، ج1

 سپاهو فحل به كسر فاء محلي است در شام كه در آن جا بسيان به كسره باء و سكون ياء شهري از شهرهاي اردن : توضيح 
  .با روميان جنگيدند و هشتاد هزار روني كشته شدند نقل از معجم البلدان ياقوت حموي اسالم

 همانـ 2

  .1586، ص4و تاريخ طبري، ج 25، ص7ـ البدايه و النهايه، ج3
  .1586، ص4ـ معجم البلدان، ياقوت حموي، كلمه فحل و تاريخ طبري، ج4
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ـ خـوراك بابـت حـق دفـاع از امن     ينينار و مقدرا معيك ديدر سال  يمرد  يت و آزادي
  ) هيجز( 1ش به سپاه اسالم بپردازديخو

  جبهه عراق  يبهه شرقج يبه سو
ده در جبهه شمال يه از ابوعبيبعد از فتح دمشق و سقوط پادگان فحل و صلح طبر

سـاز   م و از جنگ سرنوشتيشو يعراق م يجبهه شرق يم و راهيكن يم يخداحافظ) شام(
  .ميكن يه ميته يگزارش 2هيقادس

و  ديب بـه مـدائن رسـ   يران در بويا يخبر شكست و كشتار سپاه بزرگ شاهنشاه
سـلطنت  « :اند ن جمله را زمزمه كردهياز وحشت و تأسف ا ين در حالتيران زميبزرگان ا

ـ جز ا) پوراندخت(و حكومت زن  ء پورانـدخت را از  و بـه اتفـاق آرا  » جـه نـدارد  ين نتي
   .سلطنت خلع نمودند

  ران يا يتخت شاهنشاهياز مدائن پا ييها گزارش
را بـر تخـت سـلطنت     يكسـر  ياهـ  ن نوادهيزدگرد جوان شانزده ساله و آخريو 
وحدت نظر به  يتوانمند دولت شاهنشاه يروزان، دو بازوين رستم و في، و در ب3نشاندند

ـ ر جنگ ارتـش ا يگر رستم را وزيزدگرد بار ديوجود آوردند و  ران قـرار داده و بـه او   ي

                                           
ها را  ها و زمين و روايت معجم البلدان، در كلمه طبريه اضافه بر جزيه نصف ساختمان 1587، ص4ـ طبق روايت طبري، ج1

هـاي   هـاي دولتـي و سـاختمان    بخش مقصود زمين هاي رهايي نيز بر حسب عقد صلح از آنان گرفتند و طبق مقررات جنگ
 .باشد دولتي مي

محلي است با طـول جغرافيـايي شصـت و نـه درجـه و عـرض       : اره قادسيه گفته است ـ معجم البلدان ياقوت حموي درب2
 .جغرافيايي سي و يك درجه و پانزده فرسخ از كوفه دور است

و سن يزدگرد در مرجع اخير  119و االخبار الطوال، دينوري، ص 1628، ص4و طبري، ج 30، ص7ـ البدايه و النهاية، ج3
 .ساله است 21ساله و در بقيه  16
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ـ ف يهـا  گانيان و افسران ارشد و يدستور داده است كه از جنگجو  يروهـا يسـوار و ن  لي
ل دهـد و رسـتم شخصـاً در    يرا تشـك  يست هزار نفـر يك صد و بيك سپاه يپوش،  زره

م به صحنه كارزار رفته و سپاه عـرب را تارومـار   ين سپاه مجهز و عظيا يسمت فرمانده
  1.دينموده سرو صداها را از خاك عراق خاموش نما

  بخش اسالم  ييرها يها جنگ ينه ستاد فرماندهياز مد يخبر
زدگـرد  يم ينه به محـض اطـالع از تصـم   يدر شهر مد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

ـ بالفاصله فرستادگان خود را به همه شـهرها و بـه م   ـ ان قباي ـ ي فرسـتد، و از تمـام    يل م
و  ين امــور جنگــيركاران، و متخصصــيرانــدازان، شمشــي، تيتخصصــ يرزمــ يروهــاين

د كه يپا ينم يريآورد و د ين شاعران و سخنوران، دعوت به عمل ميجنگاوران و هم چن
 يهـا  نـه محـل سـتاد كـل جنـگ     يبـه شـهر مد   يتخصص يرزم يروهايل خروشان نيس

م يشخصـاً سـپاه را تنظـ    )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمني، و ام2گردد ير ميبخش، سراز ييرها
نه خارج گشته و ين خود قرار داده و در رأس سپاه از مديرا جانش يمرتض ينموده و عل

م گرفتـه اسـت   يده است و تصمينه رسيمد يلومتريشش ك 3)صرار(در راه عراق به محل 
ن و يجهاد از مهاجر يعال يشورا يكه در رأس سپاه شخصاً به جبهه برود اما اكثر اعضا

ـ ن بـا دال يالف و عبدالرحمن بن عوف در رأس مخالفخم او ميانصار با تصم ـ ي و  يل منطق

                                           
 .1674، ص5و تاريخ طبري، ج 459، ص2ـ الكامل، ج1

  .35، ص7و البدايه و النهايه، ج 1630، ص5و طبري، ج 451، ص2ـ الكامل، ج2
اي در راه عراق بوده است، معجم البلدان  ـ صرار به كسر صاد به معني تپه و محلي در سه ميلي مدينه و به قول نصر چشمه3

 .ياقوت حموي
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ـ  يم خويرا از تصم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيانات جذاب اميب ـ نما يش منصـرف م و  1د،ي
د و بعد ينما يسپاه منصوب م يسعد بن وقاص را به فرمانده )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

ن سپاه به يحمله و دفاع سعد را در رأس ا يكل يها ها و نقشه الزم و طرح يها هياز توص
كـه   ن استين كلمه او به سعد اي، و آخر2دارد ياعزام م يعمق خاك عراق و به كمك مثن

روها و شكل حمله و دفاع همواره منتظـر  ير حركت سپاه و انتقال و استقرار نيدرباره مس
  .ديروز باشيش به فرمان خدا پيد به پيت كنيد و دستورات را كامالًَ رعايدستور ما باش

ده يرس) 3هيثعلب(هجده منزل به محل  يم با مركز بعد از طيسعد در حال ارتباط دا
بوده در رأس ) قاد يذ(ز كه تا حال در ين يبرادر مثن يعنگردد، و م يو در آن جا مستقر م

ـ  ياز اندوه به او خبر م يا د در هالهيآ يشش هزار نفر به سعد م بـر   يدهد كه برادرش مثن
سـعد  . ده اسـت يبرداشته بود به درجه شهادت رس) پل(كه از جنگ مروحه  ياثر جراحات

ـ شـتابد و بعـد از تـالوت آ    يم يان تأسف و اندوه بر مزار مثنيدر م از قـرآن و   ييهـا  هي
 يشتاز فتوحات عراق بوده و او قبل از هر كسين سردار بزرگ پيخواندن دعاها بر مزار ا

 يرضـ (ق نموده و در زمان فاروق يرا به فتح سرحدات عراق تشو )اهللا عنه يرض(ابوبكر 
ـ رود بر روان پاك ابوده است د يسپاه اسالم در جبهه شرق يروزيز عامل پين )اهللا عنه ن ي

  .ده باديتر و روحش در كنف رحمت خداوند آرم يسردارد بزرگ اسالم، درجاتش عال

                                           
رضي (اميرالمؤمنين آمده كه علي مرتضي به  255هايه و طبري نام عبدالرحمن آمده و در فتوح البلدان، صـ در البدايه و الن1

با مالحظه رأي شورا از تصميم خـود صـرف   : گفت  )رضي اهللا عنه(اميرالمؤمنين از تصميم خود باز مگرد و : گفت  )اهللا عنه
 .ام نظر كرده

  .451، ص2و كامل، ج 119و االخبار الطوال، دينوري، ص 35، ص7يه، جو البدايه و النها 255ـ فتوح البلدان، ص2
و در راه كوفه به مكه واقع است و منسوب است به ثعلب بن عمر ) شبلي نعماني(ـ ثعلبيه با مدينه هجده منزل فاصله داشته 3

 .و معجم البلدان ياقوت حموي
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د ينما يمنتقل م) 1شَراف(گردد و سپاه را به محل  يآن گاه سعد به قرارگاه سپاه برم
منطقه  ييايجغراف يا هستند، همراه نقشه 2هزار نفر يآمار سپاه خود راكه س يا نامه يو ط
دهـد كـه رسـتم     يز خبر ميو به او ن 3فرستد يم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يبرا يجنگ
سواران، در  ليف يرزم يروهايخود را همراه ن ينفر 4ست هزاريك صد و بيزاد سپاه  فرخ

ـ اجازه كسب تكل )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيمستقر نموه است، و از ام) 5ساباط(محل  ف ي
ـ  يدر پاسخ بـرا  )اهللا عنه يضر(ن يرالمؤمنيد، امينما يم كـه   يا طبـق نقشـه  « :سـد ينو يم

مستقر  ييد و در جايه منتقل كنيه زودتر سپاه را از شراف به محل قادسچد هر يا فرستاده
 يئتيشما صحرا باشد و قبل از آغاز جنگ ه يد كه كوه در پشت شما واقع و روبرويشو

ـ شـنهاد كن يهـا پ   و قبول اسـالم را بـه آن   6ديران بفرستيرا به دربار ا د و اهـداف جنـگ   ي
  .»ديها برسان  بخش اسالم را به اطالع آن ييرها
  رانيسپاه اسالم به دربار ا يئت اعزاميه

را،  7نفـر   كند و چهـارده  يه منتقل ميسعد بالفاصله سپاه اسالم را از شراف به قادس
ـ     يرت ميشتر اهل درك و حكمت و صالبت و بصيكه ب دارد،  يباشند بـه مـدائن اعـزام م

ن مسـافت از  يا يپس از ط يئت اعزاميدارد، و ه 8لومتر فاصلهيه هفتاد كيمدائن از قادس

                                           
 .معجم البلدان: ـ به فتح شين 1

  .452، ص2و الكامل، ج 36ص، 7ـ البدايه و النهايه، ج2
 .1640، ص4ـ تاريخ طبري، ج3

  همانـ 4
 .معجم البلدان: ـ ساباط كسري در حوالي مدائن و محلي است معروف  5

  .36، ص7ـ البدايه و النهايه، ج6
 .1649، ص4و تاريخ طبري، ج 456و كامل ابن اثير، ص 257ـ فتوح البلدان، بالذري، ص7

  .را نيز نوشته ها  آننام  456، ص2ـ الكامل ابن اثير، ج8
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ـ تخت با تعجـب و ح يشوند و مردم پا يمدائن م يها ابانيدروازه بزرگ شهر وارد خ رت ي
هستند الغر اندام، و  ياني، سپاه1كنند ينظاره م يدربار شاهنشاه يها را به سو  حركت آن
را به پا دارند كـه   ييها ساده را بر دوش، و پاپوش يها فهيفتاب زده، كه قطآ يها با چهره
ها بند شده است و سـوار بـر     آن يبه پا ييها له تاسمهيك قطعه چرم و به وسيها   كف آن
در حـال   يدربـار باعظمـت شاهنشـاه    يبا متانت و وقار به سـو  يب عربينج يها اسب

تخت يم سوخته در قلب مردم پاين يها ن چهرهياساده با  يها افهين قيو ا 2حركت هستند
ن يندگان سپاه اسالم هستند كـه تـا حـال چنـد    يها نما نيرا ايدارند ز يچه ابهت و عظمت

ماننـد   ياند، و قهرمانان تارومار كرده يجنگ 3يها ران را در صحنهين سپاه ايتر ميمرتبه عظ
ـ    يمئت اعزايه. اند دهيره را به قتل رسانيگابان و مهران و غ ، 4ابـد ي يدر دربـار حضـور م

 ييه داده، و تأللؤ تاج طاليتك يكه بر تخت مرصع شاهنشاه يزدگرد شاه جوان در حالي
له يره كرده است به وسـ يها را خ چشم يشاهنشاه يها و بازوبندها و برق جواهرات مدال

ـ  ييصحرا يها افهين قيش با اين خويمترجم شـود و در اوج   يو آفتاب زده وارد بحث م
كشور مـا موجـب گشـته     يعه اختالفات داخليكنم شا يگمان م« :ديگو يها م  رور به آنغ

ن يدر ا» 5ديرا در مغز خود بپروران يم شاهنشاهيباشد كه امثال شما جرأت تجاوز به حر
ما « :ديگو يزدگرد ميبه سخن آمده و در جواب  يئت اعزاميس هياثنا نعمان بن مقرن، رئ

ـ  ين اسالم را به تو پياسالم قبول د از طرف سپاه يندگيبه نما ـ  يشـنهاد م ـ م، اگـر د يكن ن ي

                                           
  .163، ص1ـ فاروق اعظم، هيكل، ج1
 همانـ 2

 همانـ 3

 .456، ص2و الكامل، ج 258ـ فتوح البلدان، بالذري، ص4

 .163، ص1و فاروق اعظم، هيكل، ج 456، ص2ـ الكامال، ابن اثير، ج5
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ـ  ياسالم را قبولو كن ـ م و كشـور ا يدهـ  يد ما كتاب خدا را به دست شـما م  يران را كمـاف ي
د بـه سـپاه   يد باين اسالم را قبول نكنيم، و اگر ديگذار يم يار خودتان باقيالسابق در اخت

ـ يز عالوه بر آزاد كردن شما در مراسم دي، و سپاه اسالم ن1دييه پرداخت نماياسالم جز  ين
ـ از شما دفـاع خواهـد كـرد و در غ    يخودتان، در برابر هر نوع تهاجم خارج ـ ر اي ن دو ي

ـ دن ايكه از شن يزدگرد در حالي. »ديجنگ با سپاه اسالم آماده باش يد برايصورت با ن ي
ـ هـا فر   مملو از قهر و خشم بـر آن  ي،  با صدا2گشته است يها به شدت عصبان حرف اد ي

ـ  يتر در رو فيتر و ضع تر و بدبخت تر و گرسنه از شما پراكنده يمن قوم« :كشد يم ن يزم
ن يدهم از ا يها دستور م  اند به آن ت كردهين ما تا حال شما را اذيام، حاال اگر مأمور دهيند

ـ  يبر شما فشار آورده است سع يت نكنند، و اگر فقر و تنگدستيپس شما را اذ ـ  يم م يكن
سـان  يم و رئيشما حواله كن يبرا يره و مقرريو به صورت ج يرا به حد كاف يياد غذامو

 يوان كسـر يا يك سكوت بر فضايزدگرد يانات يپس از ب» 3ميبدار يشتر گراميشما را ب
، بـه پـا   ينـدگ يئـت نما يه ياز اعضـا  يكـ يره بن شـعبه،  يگردد كه ناگاه مغ يحكمفرما م

مربـوط بـه قبـل اسـالم      يهر چه درباره ما گفت« :ديگو يزدگرد ميزد و خطاب به يخ يم
ت غنا يم در نهايهست يشما ما قوم يها است و اما بعد از تشرف به اسالم برخالف حرف

م كه اگر اسـالم را  يكن يت قدرت و وحدت و مجدداً به شما اخطار ميو در نها يازين يو ب

                                           
و كامـل،   121ر الطـوال، دينـوري، ص  و االخبـا  42و 39، ص7و البدايه و النهايه، ج 163، ص1ـ فاروق اعظم، هيكل، ج1
 .451، ص2ج

، 2و كامـل، ج  120و االخبـار الطـوال، دينـوري، ص    41، ص7و البدايـه و النهايـه، ج   258ـ فتوح البلدان، بـالذري، ص 2
طبري از اين مشاجره بحثي نكرده است و مورخين غربـي فقـط از   : توجه . 1650، ص4و جرير طبري، تاريخ، ج 457ص

  .اند كنيم مورخين غربي از اخبارالطول استفاده كرده اند كه بعداً اشاره مي امي با رستم بحث كردهمالقات هيئت اعز
 همانـ 3
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ش يبـر وجـود خـو   مـا را حتمـاً    يرهايشمشـ  1د ضربتيه را قبول نكنيا پرداخت جزي
م شدن در برابـر سـپاه اسـالم    يد جز تسليخواه يد، و اگر جان سالم را ميكن ياحساس م

  . »ديرا ندار يگريچ راه ديه
ـ  يد، به حدين جمالت قاطع و سراسر تهديدن ايزدگرد از شني شـود   يخشمناك م
ن يم همـ يدانست يندگان را محترم ميت نماياگر مقررات مصون« :كشد ياد ميها فر  كه بر آن

ـ نـد، ب يم كه جالدان سر از تن شما جدا نمايداد يحاال فرمان م ـ رون بروي چ يگـر هـ  يد دي
  .»2با شما ندارم يحرف

ـ ين خوياز دربار به مأمور يئت اعزاميزدگرد بعد از اخراج هي دهـد   يش دستور م
ها بگذارنـد و    ن آنيپر از خاك را بر سر بزرگتر يان ظرفيرانين ايكه در جهت تحقق نفر

ـ شاهنشاه ا« :نديش بگويها را از دروازه مدائن اخراج كنند تا به فرمانده سپاه خو  نآ ران ي
فرستد و همه افراد سپاه اسالم  يها م  آن يبه سو يميرستم را در رأس سپاه عظ يبه زود

را !! آورد كه شاپور ذواالكتاف يها م  بر سر آن ييد و بالينما يه دفن ميرا در خندق قادس
  .»3اورندياد بيبه 

ـ پر از خاك ا يعاصم بن عمرو ظرف(كه  يدر حال يئت اعزاميه ران را بـر دوش  ي
ار سـپاه اسـالم قـرار    يران در اختيخاك ا يرد كه به زوديگ يك ميدارد و آن را به فال ن

ت خود را به اطـالع سـعد   يج مأموريگردند و نتا يه برميقادس ياز مدائن به سو) رديگ يم
ـ گو يدرنگ رستم را به دربار احضار كرده و به او مزدگرد باليرسانند و  يم تجـاوز  « :دي

                                           
  همانـ 1
و البدايـه و النهايـه،    258و فتوح البلدان، بالذري، ص 21و االخبار الطول، دينوري، ص 457، ص2ـ الكامل، اين اثير، ج2

 .ات با رستم اين تهديد را نقل كرده استاخبار الطول در مالق. 42، ص7ابوالفداء، ج

 .656، ص4و طبري، ج 458، ص2و الكامل، ج 42، ص7ـ البدايه و النهايه، ج3
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 يده است و مسـئله بقـا و فنـا   يرس يار حساسيبه مرحله بس ياعراب به كشور شاهنشاه
و كار اعراب متجـاوز را   يان است و اگر تو شخصاً به جبهه نرويران به ميا 1يشاهنشاه

م و يزدگـرد سـپاه عظـ   يم به فرمان به جبهه بروم و رست 2د شخصاًيد  من بايك سره نكني
گـردد كـه    يمستقر م يد و در محلينما يه منتقل ميران را از ساباط به محل قادسيمجهز ا

ران فاصله است و پـس از چنـد   ين سپاه اين سپاه اسالم و در بيفقط رودخانه فرات در ب
دهان سپاه از فرمان يكيكند با  يم يت سپاه اسالم سعيفيت و كيروز توقف و اطالع از كم

ع يد و تطميله تهديمالقات كند و به وس يش به طور خصوصيمه خويدر خ) زهره(اسالم 
نه شكسـت سـپاه   يبه وجود آورد و زم ين سرداران سپاه اسالم تفرقه و دودستگياو در ب

راند  يرا درباره اسالم بر زبان م يقياما زهره به هنگام مالقات حقا» 3اسالم را فراهم كند،
نـداز  ياست تفرقـه ب ين سيو رستم كه از ا 4كند يمان ميپش يال واهين خيا از اكه رستم ر

با سپاه اسالم از راه توافق و  يتر ط مناسبيافتد كه تا شرا يال مين خيبرد به ا ينم يا بهره
ـ د و به سعد بن وقاص فرمانه سپاه اسالم پيسازش درآ ـ ي را بـه   يفرسـتد كـه كسـ    يام م

مذاكره با رستم  يبن عامر را برا يبا او بفرستد سعد، ربع 5مذاكره يش برايخو يندگينما
به  6يياعتنا يش از پل عبور كرده و با كمال بيسوار بر اسب راهوار خو يفرستد و ربع يم

ات را  اسلحه« :دهند ينگهبانان به او دستور م يگردد و وقت يرستم وارد م يستاد فرمانده

                                           
 .1671، ص5ـ تايخ طبري، ج1

 .165، ص1ـ فاروق اعظم، هيكل، ج2

  .1689، ص5و تاريخ طبري، ج 462، ص2ـ الكامل، ج3
 همانـ 4

 .1691، ص5و تاريخ طبري، ج 436، ص2و الكامل، ج 39، ص7ـ البدايه و النهايه، ج5

 همانـ 6



 290

بـر   يياعتنا يت بيدر نها يربع» وارد شو ياندهن بگذار و بدون اسلحه به ستاد فرميبر زم
نده سپاه اسـالم بـه   يبودم به عنوان نما ياگر در اطاعت امثال شما م« :كشد ياد ميها فر  آن

 يش به محـل سـتاد فرمانـده   يبا اسحله خو يو به دستور رستم ربع» 1آمدم ينزد شما نم
شما از مـا چـه   « :ديگو يش خطاب به او ميله ترجمان خويگردد و رستم به وس يوارد م

ـ  يربع» د؟يا ار آمدهين ديبه ا يا زهيد و با چه انگيخواه يم ـ گو يدر پاسخ م اهللاُ جـاَء « :دي
نيشاُء ّمْن ِعباِدِه ِمْن َض يبِناء, َو ُهَو َبَعَثنا لِنُْخِرَج َمن   یاِن الـيـِسَعتِها, َو ِمْن َجـْوِر االد یا اِليَق الدُّ

  » 2َعْدِل االسالمِ 
  نده سپاه اسالم يتم با نمامذاكره رس

را كـه   ين است كه مردمـان يزه آمدن ما ايار آورده است و انگين ديخدا ما را به ا
ها بـه عـدل و    انتيو از ستم و جور د يزندگ يبه فراخنا يزندگ يخدا بخواهد از تنگنا

ـ اگـر د « :كنـد  ياضافه م يو ربع» مياوريرون بيداد اسالم ب ـ ن اسـالم را قبـول كن  ي د مـا  ي
ن خـدا در قـرآن، كشـور    يم كه طبق فـرام يگذار يم يار خودتان باقيورتان را در اختكش

ا بـا  يد ييه به اسالم پرداخت نمايد جزيا باين صورت ير ايو در غ 3ديخودتان را ادراه كن
م شـما را از  يروز شـو يم و اگر پيرو يم به بهشت ميد كه اگر كشته شويما وارد جنگ شو

  .»دم كريجور و ستم آزاد خواه

                                           
 .1691، ص5و تاريخ طبري، ج 436، ص2و الكامل، ابن اثير، ج 39، ص77ـ البدايه و النهايه، ج1

عبـارت رسـاتر و   . 39، ص7عين اين عبارت را نقل كـرده سـت و البدايـه و النهايـه، ج     436، ص2ـ الكامل، ابن اثير، ج2
اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده العباد الي عباده اهللا و من ضـيق الـدنيا الـي    «: بعي گفت ر: تري را نقل كرده است  شامل

 .»سعتها، و من جور االديان الي عدل االسالم

 .39، ص7ـ البدايه و النهايه، ج3
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  !!نده سپاه اسالم چقدر فرق دارديزدگرد و رستم به نمايلحن پاسخ 
 يران اسـت بـه خـوب   يارتش ا ين كارشناسان مسائل نظاميتر رستم كه از برجسته

نـده  يانـات نما يزدگـرد ب ياست و ماننـد   يان چه كسيره جنگ به زيادداند كه اشتعال  يم
دهد و بلكه  يرا نم يپاسخ ربع ينظام د و بلوفيرد و با تهديگ ينم يسپاه اسالم را سرسر

دهنـد تـا    1او را مهلت يديمد يكند كه مدت يشنهاد مياست به او پيت متانت و سيدر نها
د طبق يگو يدر جواب به او م يربع يرد وليم بگيم شدن تصميا تسليبتوانند درباره جنگ 

م، رسـتم  يهمهلـت بـد   يچ دشمنيم به هيتوان ينم 2ش از سه روزيما ب صاهللا سنت رسول
ن ير باشـد بـه همـ   يك دنده و سـختگ ين قدر يا) يربع(ن مرد يد هميكند كه شا يال ميخ

 يندگان خود را برايكند كه چند مرتبه نما ين چند روز از سعد درخواست ميا يجهت ط
كنن و رسـتم   يرا تكرار م ين ربعينخست يها عموماً همان حرف يمذاكره با او بفرستد ول

فرستد كه شما  يام ميندارد و رستم به سعد پ يگريكه جز جنگ چاره دكند  يدا مين پيقي
اهللا  يرضـ (ن يرالمؤمنيه امي؟ سعد برحسب توص3مييايا ما بيد ييآ يرودخانه م ين سويبه ا
ـ ايد شما بيگو يتجربه تلخ جنگ مروحه در جواب م يادآوريو  )عنه ـ يي سـپاه   يد و وقت
ن پل سابقاًَ به تصرف سپاه اسـالم  ين كه ايل ايلخواهد از پل عبور كند، سعد به د يران ميا

ها  و پاالن يو رستم ناچار با خاك و ن 4گردد ين پل ميها از ا  درآمده است مانع عبور آن
ـ ا يران بـر رو ين ايم و سنگيسازد و سپاه عظ يعبور سپاه خود م يرا برا يسد ن سـد  ي

                                           
 .436، ص2و الكامل، ج 38، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1

 همانـ 2

  .كند اين پيشنهاد را از مغيره نقل مي. 468، ص2ل، جو الكام 41، ص7ـ البدايه و النهايه، ج3
 .ايران براي عبور از پل اجازه داد سپاهبه  اسالم سپاهنقل شده كه . 468، ص2و الكامل، ج 41، ص7ـ البدايه و النهايه، ج4
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بـل سـپاه اسـالم مسـتقر     رود عبور كـرده و در مقا  ياز رودخانه فرات به آن سو 1يخاك
در شـرف اشـتعال اسـت كـه      يده اسـت جنگـ  يفـرا رسـ   يگردد و لحظـات حساسـ   يم
سـاز   زدگرد در مـدائن آن را جنـگ سرنوشـت   ينه و يدر مد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ن جنـگ مـورد اسـتفاده    يدر ا يروزيپ ياند برا ن هر چه در توان داشتهيو طرف. اند دهينام

ـ گر به سـپاه ا يبه سپاه اسالم و نگاه د ين لحظات حساس نگاهيا اند و در قرار داده ران ي
ن دو يا يت استراتژيه و موقعيت و روحيفيت و كيم كرد تا قبل از اشتعال جنگ كميخواه

  :مييسپاه را مشاهده نما
  :ن قرار استيران از ايت سپاه ايت و كميفيك
ـ  2ست هزاريك صد و بيآمار جنگاوران  :ـ آمار جنگاوران1 كـه بـه    يرد جنگـ م

  باشند،  يمتنوع مجهز م يها ن اسلحهيتر تازه
  هيران در جنگ قادسيسپاه ا

ران باستان، بـه معاونـت   يا يا ر جنگ و هم نام قهرمان افسانهيزاد وز و رستم فرخ
ـ ا 3نوسيروزمند جنگ مروحه و جـال يروزان و بهمن سردار پيدو اهرم قدرت ف ن سـپاه  ي

  .كنند يم يم را رهبريعظ
ران قرار دارد كه عبـارت اسـت   يارتش ا يزره يرويم نين سپاه عظيجلو ا ـ در2

ن يسـت و مـاهرتر  ادر جلـو همـه قـرار گرفتـه      1د شـاپور يل سفيحلقه ف 4و سه يس :از

                                           
 .ر از پل اجازه دادايران براي عبو سپاهبه  اسالم سپاهنقل شده كه . 468، ص2و الكامل، ج 41، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1

  .459، ص2و الكامل، ج 38، ص7ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج2
  .، در اين مرجع نام مهران و بندران هم آمده است38، ص7و البدايه و النهايه، ج 458و  459، ص2ـ الكامل، ج3
و هشت فيل در جناح راست  سپاهلب كه هجده فيل در ق 496، ص2و الكامل، ج 38، ص7ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج4

  .و هفت فيل در جناح چپ قرار گرفته بودند
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قـادر   يشروياند، و در حال پ ها سنگر گرفته  ران بر پشت آنيپوش ارتش ا راندازان زرهيت
ش بـه وسـط سـپاه دشـمن     يت خويحما سپاه را در يهزار نفر يهستند قلعه متحرك س

  .حمالت خود را ادامه دهند يريپذ بيو بدون آس دبرسانن
ـ ادگار مجد و عظمت اين يتر ليها و اص يروزيرمز همه پ 2يانيـ درفش كاو3 ران ي

دن يرستم در حال اهتزاز است كه مشاهده آن همراه با شن يباستان بر فراز ستاد فرمانده
ـ يشجاعت را در شـاهرگ هـر سـرباز ا    رت ويران خون غيا يسرود مل بـه جـوش    يران

زدگـرد در كنـار   ين از طال و جواهرات به فرمان يسنگ ين قاطر با بارهايآورد و چند يم
ـ اند تا در صورت پ متوقف شده يستاد فرمانده ـ سـپاه ا  يروزي ران چـون سـپاه دشـمن    ي

ـ روزمنـد ا يان پيران بشود به همـه سـپاه  يان ايب سپاهيندارد كه نص يغنائم ـ ران از اي ن ي
  .شود يدشمن بخشوده م يغنائم جنگ يطال و جواهرات به جا يبارها

را پشت يت نداده است زيسپاه اهم يت استراتژيـ رستم فرمانده كل سپاه به موقع4
ـ را مطمئن اسـت ا يها سپاه خود را مستقر نموده است ز به رودخانه فرات و رو به كوه ن ي

ـ  يزره يروهايو فلزات به دنبال نن امواج پوالد يل خروشان مسلح و ايس  يالن جنگـ يف
ـ از ارتـش ا  ين سپاه بخشـ ير نخواهند بود به عالوه ايپذ بيهر كجا مستقر شوند آس ران ي

ارتش روم دسـت و پنجـه نـرم كـرده      يعنين ارتش جهان يرومندتريها با ن است كه سال
اعـراب از   دا كرده است كهيات را پيمنظم آن چنان مهارت و تجرب يها است و در جنگ

و نـامنظم سـت و در    يكيچر يها اعراب در حدود جنگ يرا آگاهيندارند ز يآن آگاه
  .است يه شكست اعراب قطعيجنگ منظم قادس

                                                                                                        
 همانـ 1

  .183، ص1و فاروق اعظم، هيكل، ج 482، ص2ـ الكامل، ج2
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ه، يرستم در قادسـ  يش در مدائن تا ستاد فرماندهيزدگرد از تاالر اقامت خويـ 5
ـ له نصب افراد هـر  يلومتر به وسيك 1به فاصله هفتاد ـ  ك در فاصـله ده متـر،  ي ك خطـر  ي

در حـال   ير كرده است و شـب و روز بـا سـتاد فرمانـده    يرا دا يرسان اميو پ 2يريخبرگ
 يهـا  ن خط رستم و اهرميده و از ايتماس است و هر لحظه از اوضاع جبهه خبردار گرد

 يملوكانه و اعطا يايبه مراحم و عطا يروزيان را در صورت پيقدرت سپاه و تمام سپاه
ـ جلل و مرفـه نو م يطال و زندگ يها مدال ـ ي دهـد و فرمانـدهان و افسـران ارتـش      يد م

را در كنـار گلزارهـا، و    يياندازد كه روزهـا  يم ييايرؤ يها ياد زندگيرا به  يشاهنشاه
ـ  يطـال بـه عـ    يها را در پرتو ماه و تأللؤ مدال ييها شب و  يگسـار  يش و عشـرت و م

ـ اند و در صـورت پ  دهيگذران يهوسران ـ در ا يروزي مـراحم ملوكانـه   ن جنـگ در پرتـو   ي
شتر تمام عمر خـود را بـه سـر    يف بين با كم و كيرنگ ين آرزوهايتوانند در آغوش ا يم

  . برند
  :ن قرار استيز به ايه نيت سپاه اسالم در جنگ قادسيت و كميفيو اما ك

سـت هـزار نفـر و در روز دوم    يـ آمار سپاه اسالم در لحظات آغاز جنگ فقط ب1
نفر  3هزار يده و جمعاً سين سپاه ملحق گرديبه ا) شام(ال جنگ ده هزار نفر از جبهه شم

  اند،  شده

                                           
، فاصله مدائن و قادسيه را سي تا چهل ميل نوشته است و معجـم البلـدان يـاقوت    122، ص1ـ الفاروق ، شبلي نعماني، ج1

درجه به شـمار   31و عرض آن را تقريباًَ   69ه را پانزده فرسخ نوشته و طول جغرافيايي آن را حموي فاصله كوفه و قادسي
 .آورده است

  .1705، ص5، و تاريخ طبري، ج469، ص1ـ الكامل، ج2
  .37، ص7و البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج 95، و الفتوحات االسالميه، ص453و  452، ص2ـ الكامل، اين اثير، ج3
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  هيسپاه اسالم در جنگ قادس
انـد   ها رفتـه  به غزوه صاهللا  كه در ركاب رسول يك هزار و چهار صد صحابيو 

و  2صد يبدر و س يها يها از صحاب  و چند تن از آن 1ن سپاه شركت دارند كه هفتاديدر ا
در  4كه در فتح مكه ييها يصد نفر از صحاب يو س 3عت رضوانيب يها يچند تن از صحاب

بزرگوار هستند و  يها يهم از فرزندان صحاب 5اند و هفت صد تن بوده صمبرايخدمت پ
  .باشند يم 6نيه از تابعيبق

را از محل اقامـت   )اهللا عنه يرض(عمر بن خطاب  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ام2
له يلومتر، به وسـ يو دوازده ك 7ه شش صديتا قادسص اهللا ش در جوار روضه رسوليخو

را با ستاد  يرسان اميو پ يريك خط خبرگيما، يپ ابانيرفت و برگشت شتر سواران تندرو ب
ه برقرار كرده است و شـب و روز بـا سـعد بـن وقـاص،      يسپاه اسالم در قادس يفرمانده

ان تـذكر  يمانـدهان و سـپاه  ه فريفرمانده سپاه، در حال تماس است و مرتب به سعد و بق
ران و به تمـام  يبه همه ا يت آسمانيه دروازه عبور اسالم و نور و هدايقادس« :دهد كه يم

ران و سـپس تمـام قـاره    يا يد به زوديروز شوين جنگ پيكه در ا يا است در صورتيآس
نـد  يد و چه زنده بمايد بشوين راه چه شهيد و در ايآور ير پرچم اسالم در ميا را به زيآس

                                           
 .37، ص7و البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج 95، و الفتوحات االسالميه، ص453و  452، ص2، اين اثير، جـ الكامل1

  همانـ 2
 همانـ 3

 همانـ 4

 همانـ 5

 همانـ 6

ـ الفاروق، شبلي نعماني، فاصله بين قادسيه و مدينه را هجده منزل نوشته و با اين حساب اين فاصله يك صـد و چهـل و   7
  .شود شت صد و شصت و چهار كيلومتر ميچهار فرسخ يا ه
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ـ پخدا و  ير خدا، به رضايناپذ تخلف يها طبق وعده و بهشـت جاودانـه نائـل     صامبري
ـ د در تمام سـاعات شـب و روز تـرنم آ   يكن يد شد و سعيخواه  يجهـاد و نـدا   يهـا  هي
  .»انداز گردد نياسالم طن سپاه يان قرآن در فضاير خدا بر زبان قاريناپذ تخلف يها وعده

ـ حق بر باطل و بـه پ  يروزين كه به پيبا ا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيامـ 3  يروزي
ل طبـق فرمـان خـدا و روش    ن حايمان كامل دارد با ايران ايمغرور ا سپاهاسالم بر  سپاه

ـ و اسـتفاده از وسـائل پ   يكـار  از هر نوع محكـم  صرسول اهللا  يريو بـه كـارگ   يروزي
قبـل از آغـاز    فرستد و چنـد روز  يام مياسالم پ سپاهبه  يبه حد كاف يجنگ يها كيتاكت

ت يفرستاده است، موقع 1او يمنطقه جنگ كه سعد برا يايجنگ با استفاده از نقشه جغراف
ـ  يها ها و كوه تپه سپاهن كرده است كه پشت ييتع ياسالم را طور سپاه ياستراتژ  يمرتفع

ها و پشت به فـرات   دشمن در دامن همان كوه سپاهفرات مستقر و  ين سويهستند و در ا
  باشند  يابان ميو ب

  هيلحظات آغاز جنگ قادس
ـ اسالم را با  سپاهده است كه يو در روز آغاز جنگ به سعد دستور رس ك شـكل  ي

ـ عر(و گماشـتن   يده  ده يها گانيمات يسابقه و با تقس يو ب يابتكار و ) سردسـته = ف ي
 يمـدوا  يكه برا يو اطبا و جراحان 2ديم نمايتنظ) سرلشكر= ب يكت(و ) سرهنگ= د يقا(

ن حفـظ بهداشـت   ياز پرسـتاران و مـأمور   يهستند با جمع سپاهجنگ همراه  يها يزخم
جنگ و به هنگـام انتقـال    يمنتقل شوند تا در روزها يبه پشت جبهه و به محل امن سپاه

                                           
، شبلي نعماني، در همين صفحه نوشته كه 120و ص 118، ص1، و الفاروق، شبلي نعماني، ج37، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1

  .در زمان جاهليت اين اماكن را ديده بود )رضي اهللا عنه( اعظم فاروق
گفته است در تاريخ جهان نخستين ) عبقريه عمر(د عقاد در ، استاد محمو1640، ص4، و طبري، ج452، ص2ـ الكامل، ج2

 .بود) رضي اهللا عنه(كسي كه تقسيمات سپاه را براساس ده دهي بنا نهاد عمر بن خطاب 
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ـ از امن يو در حالت يها به پشت جبهه به آسان يزخم هـا را مـداوا و    يت بتواننـد زخمـ  ي
ـ بـا ا  سـپاه  ن دويند ايرا مراعات نما سپاه 1بهداشت ـ فين كي ـ ت و كمي ـ ت و روحي  يهـا  هي

ك به وقت نماز ظهر است و بـه دسـتور   ياند و نزد گر مستقر گشتهيكديمتفاوت در برابر 
جهاد است  يها هيآ يانفال را، كه حاو 2صدا سوره و هم يان به طور دسته جمعيسعد قار
 يان اسالم بـرا يسپاهرا در  يبيجهاد شور و احساس عج يها هيكنند و ترنم آ يتالوت م

ران هستند يا سپاهصبرانه منتظر فرمان حمله به  يجاد كرده است و بيشهادت در راه خدا ا
ونـد خـود را از   يند و عموماً پيز نماز ظهر را ادا نمايدهد قبل از هر چ ياما سعد دستور م
و در ثاق بـا خـدا   يد ميند و با حالت وضو و تجدياز با خدا برقرار نمايراه نماز و راز و ن

نمـاز سـعد خطـاب بـه      يپس از ادا 3ستنديقرآن منتظر فرمان حمله با يها هير ترنم آيز
د بـار دوم كـه   يير بگويك صدا تكبيدر پاسخ  4ك بار كه گفتم اهللا اكبري« :ديگو يم ها  آن
گـران  يشتاز دير گفتم دالوران پيد و بار سوم كه تكبيها را بردار ر گفتم عموماً اسلحهيتكب

خروش  يد اما وقتيدشمن حمله كن سپاهر گفتم به يند و بار چهارم كه تكبينماك يرا تحر
زده شـدند   وحشـت  يد به حـد يران رسيا سپاهاهللا اكبر در مرتبه اول به گوش فرماندهان 

اسـالم حملـه را    سپاهر چهارم برسد و فرمان حمله بدهد و قبل از ينگذاشتند سعد به تكب
ـ و سـپس بق  يالن جنگير بر پشت فمستق ياول ستون زره 5آغاز كردند ه جنگـاوران و  ي

                                           
، در كامل ابن اثير و جرير طبـري فقـط از پرسـتاران زن در    108تأليف الكساندر مازاس، ص) زندگاني عمر(ـ ذيل كتاب 1

 .پشت جبهه بحث شده است

  .همانـ 2
 .1711، ص5، و تاريخ طبري، ج470، ص2ـ كامل ابن اثير، ج3

 همانـ 4

حمله را بعد از تكبير چهـارم و از طـرف سـپاه اسـالم      43، ص7، در البدايه و النهايه، ج470، ص2ـ الكامل، ابن اثير، ج5
 .نوشتهحمله را بعد از تكبير سوم از طرف سپاه اسالم  1712، ص5نوشته و در تاريخ طبري، ج
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ن لحظـه تـا   ياسالم حمله كردند و از همـ  سپاهختند و به يدان ريران به ميان ايسپاهل يس
ورود  يبهشـت بـرا   يهـا  د و دروازهيه زبانـه كشـ  يچهار روز آتش جنگ در قلب قادس

  .»دنديپرستان باز گرد ورود آتش يجهنم برا يها شهداء اسالم و دروازه
ـ ا سپاه يزره يروينام گرفت، ن) 1اَرماثْ(ن زور جنگ كه يدر نخست ران و حلقـه  ي

كر و يپ غول يوالين هياز ا يب عربينج يها دارند، اسب يآور ت سرساميفعال يل جنگيف
ان يسـپاه  يمرتب بـر رو  ها  آنمستقر بر پشت  يرانيپوش ا نامأنوس رم و كمانداران زره

 يبـرا  يفرمانـدهان سـتون زرهـ   ) ابرومنـد (و ) نوسيالجـ (كننـد، و   يم يراندازياسالم ت
  ندينما  يم يرا طراح يجنگ يها ن نقشهيتر ين ستون عاليشرفت ايپ

  ) ارماث(ه يروز اول جنگ قادس
ـ    سـپاه ن جنگ صـفوف مـنظم   ينخست يها و در ساعت زننـد و   ياسـالم را بهـم م

ـ اسال سپاهبه قلب  يزره يروين نيت هميه حمايران در سايان ايسپاه و  2كننـد  يم نفوذ م
آخـر روز   يهـا  رسانند و در ساعت يرا به درجه شهادت م 3اسد پانصد نفر هليفقط از قب

ـ   سپاهاز جنگاوران  يا سعد، به دسته خـود را در   ياسالم دستور داد كه تمام قـدرت رزم
ـ ش ايشاپيو سعد شخصاً در پ 4ديدشمن متمركز كن سپاه يزره يرويانهدام ن ن دسـته از  ي

بنـد و   هـا   آن يحملـه كـرده و بـا همكـار     يل جنگـ يف يها باكانه به حلقه يب جنگاوران

                                           
ـ ارماث بر وزن اشجار به نظر خاورشناسان نام محل جنگ بوده ولي مورخين شرقي به اين معني راضي نيسـتند و آن را  1

 ).هيكل(دانند  فقط اسم روز اول جنگ مي

 .1714و ص  1713، ص5، و طبري، ج174، ص1ـ الفاروق عمر، هيكل، ج2

 .1715، ص5ـ طبري، ج3

  .471، ص2و الكامل، ج 1714و ص  1713، ص5ـ طبري، ج4
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ـ رانـدازان و ن يو ت 1ر پاره كردهيالن را با شمشيف يها سمان تختير ـ بـازان ا  زهي ران را از ي
هـا را از   ليده و فيرا به قتل رسان ها  آنن اهللا اكبر ين انداختند و در طنيها بر زم ليپشت ف

ن جنـگ را جبـران نمـوده و بـا كشـتن      ينخست يها شكست ساعت و 2ن به در بردنديزم
ده و دو يبه دست آورده بودند كه شب فرا رس ينسب يروزيك پيران يان ايسپاهاز  يجمع
  . ش برگشتندياز هم جدا و به قرارگاه خو سپاه

  )اَغواث(ه يروز دوم جنگ قادس
ن يرالمـؤمن يام  يامـدا  يرويده شد در كله سحر نينام) اَغواث(روز دوم جنگ، كه 

 يرضـ (ن يرالمؤمنيامبه فرمان  يده هزار نفر يروين نيا 3ديه رسيبه قادس )اهللا عنه يرض(
ـ قعقـاع منتقـل گر   يبه فرمانـده ) عراق(به جبهه شرق ) شام(از جبهه شمال  )اهللا عنه ده ي

 يصـد نفـر   يها سل و به صورت ستونتازه نفس را به طور مسل يروين نياست، قعقاع ا
تا دشمن تصور كند كـه   4بود وارد صحنه نمود ها  آنها در فاصله  د چشميان دديك ميكه 
ف گـردد  يتضـع  يران به كليا سپاهه ياسالم آمده است و روح سپاهشمار به كمك  يب سپاه

ـ شخصـاً بـه م   ين لحظات كارزار به عنـوان مبـارزطلب  يقعقاع در نخست و  5دان شـتافت ي
دان آمدند و قعقـاع بـه   يبه م) رانيا سپاهاركشته روزان و بندوان دو فرمانده شجاع و كيف(

قعقـاع   ييزد و خـورد و زورآزمـا   يحمله كرد و بعد از مـدت  ها  آنبه ) حارث( يهمكار

                                           
  .471، ص2و الكامل، ج 1714و ص  1713، ص5ـ طبري، ج1
 همانـ 2

 .474و 473، ص2و الكامل ابن اثير، ج 1718و  1717، ص5ـ تاريخ طبري، ج3

 همانـ 4

 همانـ  5
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 سـپاه مسـلمانان،   يا« :و با شعار قعقاع 1دنديروزان را و حارث بندوان را به قتل رسانيف
ـ  گردد و تا غروب آف يآغاز م يحمله عموم» 2!ديكفر را درو كن ابـد و در  ي يتاب ادامـه م

ـ را در اياسالم است ز سپاهار عمل در دست تمام ساعات ابتك ـ ن روز از ني  يزرهـ  يروي
انـد، هنـوز مرمـت     كه روز سابق پـاره شـده   يالن جنگيف يها ست و پاالنين يران اثريا

 3را ده ده قطار كرده يجنگ ياز شترها ياند و در مقابل عموزادگان قعقاع كاروان دهينگرد
سـواره   يهـا  ت سـتون ير حماياند و ز را ساخته ييها مترسك ها  آن يجهازها يبر روو 

ـ الخلقه را به م بين جانوران عجينظام، ا ـ ي ـ ان ايسـپاه  يهـا  زنـد و اسـب  ير يدان م ران ي
ـ ا سـپاه كـه   يكيزند و همان تاكتيگر يدان ميرم كرده و از م ها  آنزده از  وحشت ران در ي

ن روز ياسالم در همـ  سپاهبه كار برده بودند  يل جنگيف يها از حلقه) ارماث(روز سابق 
ر يرند تا آن جـا كـه اواخـر روز بـرق شمشـ     يگ يبهره  م ياز قطار شتران جنگ) اغواث(

ـ تابد و  يم سپاه يك بر خرگاه رستم و مقر ستاد فرماندهيان اسالم از نزديسپاه ك نفـر  ي
 4رسانند يتم او را به شهادت مافراد گارد محافظ رس يكند ول يم به رستم حمله ميتم يبن

  .كند يگر جدا ميكديرا ناخواسته از  سپاهن دو يشب ا يكين هنگام تاريو در ا
  ها ين و زخميبا مقتول سپاهرفتار متفاوت دو 

بـود كـه    5ن روز بالغ بر دو هـزار نفـر  ياسالم را در ا سپاهن يآمار شهدا و مجروح
مداوا و  يز برايها را ن ياك سپرده و زخمبه خ يشهدا را با احترام و مراسم خاص اسالم

                                           
 .474و 473، ص2و الكامل ابن اثير، ج 1718و  1717، ص5ـ تاريخ طبري، ج1

 .474، ص2و الكامل ابن اثير، ج 1719و  1718، ص5ـ تاريخ طبري، ج2

 همانـ 3

 همانـ 4

  .130، حياه عمر، محمود شبلي، ص140، ص1ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج5
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 سـپاه  يها در پشت جبهه به محل اطبا و پرستاران بردند و در مقابل آمار كشته يپرستار
ش يا روش معمول خـو يبود كه بر اثر غرور كاذب  1هزار نفر  ن روز بالغ بر دهيران در ايا
گذاشته كـه   يدان باقين در مرايا سپاهاسالم و  سپاهن ده هزار الشه را در برابر چشمان يا

ـ ف روحيدند اسباب تضعياسالم گرد سپاهه يت روحين كه موجب تقوين ايدر ع  سـپاه ه ي
  .2ران هم شدنديا

  )عماس(ه يروز سوم جنگ قادس
از  يامداد يروهايان مشاهده كردند كه نيراني، ا)عماس(ده روز سوم جنگ يدر سپ
گردنـد، و   ياسالم ملحق م سپاهشمار به  يآسا و به صورت مسلسل و ب ليها، س پشت كوه

ـ ا )اهللا عنه يرض(ابوبكر د يف گرديتضع يبه كل ها  آنه ين وضع روحياز مشاهده ا ن كـه  ي
 ير جنگين تدبيو بلكه ا. ده استياسالم اضافه نگرد سپاهك نفر هم بر ي يقت حتيدر حق
هـا   را به پشت كوهاسالم  سپاهقعقاع است كه در دل شب ده هزار نفر از  يك نظاميو تاكت

 يروهـا يران تصور كنـد كـه ن  يا سپاهاست تا  3دهيرا بازگردان ها  آنده سحر يبرده و در سپ
ف گردد اما يتضع ياش به كل هياسالم آمده است و روح سپاهنفس به كمك  شمار و تازه يب

اند  دهيگرد يمرمت و سازمانده يالن جنگيف يزره يروهايدر شب و روز گذشته چون ن
ـ يبه م يزره يروهايبه دنبال ن يه عاليك روحيران با يا هسپاو  شـتابند و هجـوم    يدان م
اسـالم را پراكنـده    سـپاه در آغاز امر  يالن جنگير فيناپذ بيآور و آس ن جانوران رعبيا

ران ناگاه فرمانده يا سپاهبعد از چند ساعت غلبه  يكنند، ول يم ينموده و دچار تلفات مهم
                                           

  .130، حياه عمر، محمود شبلي، ص140، ص1ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج1
تفاوت را ناديده گرفتـه  ، هيكل در الفاروق اين 1724و  1725، ص5، و تاريخ طبري، ج477، ص2ـ الكامل، ابن اثير، ج2

  .است
  .477، ص2و الكامل، ج 1725، ص5ـ تايخ طبري، ج3
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دسـتور  ) ، و عاصـم 1قعقـاع (به فرمانده دوم و سوم ) وقاص ياب سعد بن(اسالم  سپاهكل 
ن يحمله كنند و بر اثر ا 3ل اَجرَبيبه ف) ليحمال و زِب(، و 2د شاپوريل سفيدهد كه به ف يم

گردد قعقـاع   يبه شدت آغاز م يالن جنگيف يزره يرويفرمان جنگ سرداران اسالم با ن
خـود را   يهـا  زهيد حمله كرده و نوك نيفل سيت صالبت و شجاعت به فيو عاصم در نها
احسـاس درد   يچشمان او فرو بردند كه بر اثر آن به حد يعنيل، ير فيپذ بيدر محل آس

ـ زان گردين زد و خرطومش سست و آويكرد كه خود را بر زم يو ناراحت د و قعقـاع بـا   ي
دت كرده ه از شـ  يل اجرب را به شدت زخميز فيل نيو حمال و زب 4ر او را كشتيشمش

ز به دنبال او در آن گـودال افتـاد و   يگر نيل ديو ف 5ق انداختيدرد خود را در گودال عت
و صـفوف   6دندين افتاده و به دست سرداران اسالم به قتل رسـ يز به زمين ها  آننان يسرنش
آخر روز شكسـت   يها له در ساعتين وسيهم دادند و بد يران بهم خورد و تلفاتيا سپاه

نه غالب و نـه مغلـوب و در    سپاهد و دو يم در اول روز جبران گرداسال سپاه يها ساعت
را ناخواسـته از   هـا   آنشـب   يكيگر تـار يگر بودند كه بار ديكدينسبت به  يوضع مساو

  گر جدا نمود،يكدي

                                           
  .1730و  1729، ص5، و تاريخ طبري، ج479و  478، ص2ـ الكامل، ج1
 همانـ 2

  همانـ 3
 .1730و  1729، ص5، و تاريخ طبري، ج479، ص 2ـ الكامل، ج4

  همانـ 5
  همانـ 6
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  ر يشب مرسوم به هر) ريلَه الهريلَ(
ن يز مجـروح يانگ حزن يها ن شب آه و نالهيد در ايفرا رس) 1ريهر(و شب معروف 

 يهـا  ه كه به خاطر الشهيدشت قادس يها ها و گرگ اد شغاليخته با زوزه و فريآم يجنگ
ـ دور بـه ا  يها ها و از جا ران از پشت كوهيا سپاهن افتاده يبه زم ن محـل آمـده بودنـد،    ي

خسته و كوفتـه بودنـد كـه در     يبه حد سپاهه را فراگرفته و هر دو يآسمان و دشت قادس
و چند ساعت خواب بودنـد،   يدرصدد استراحت و رفع خستگ ن همه سروصداهايان ايم

ـ   يخسته نم سپاهك از افراد دو يچ يدهد كه ه يرخ م يعين شب وقاياما در ا  يتوانـد حت
ـ و ا 2ك لحظه هم چشم بر هم نهد و استراحت كنـد ي ـ ن اتفاقـات عمومـاً از ا  ي ن نقطـه  ي

نـان از  ي، به خـاطر اطم ماسال سپاهوقاص فرمانده كل  يرند، كه سعد بن ابيگ يسرچشمه م
ان خـود را بـه   يسپاهكند چند نفر از  ياو حمله نم سپاهن شب به يران در ايا سپاهن كه يا

از دور، سر  ها  آنبه محض مشاهده  يرانيدبانان ايو د 3فرستد يران ميا سپاهمحل استقرار 
ران يا سپاهكه  كند يال ميخبر است، خ ياندازند، و قعقاع كه از ماجرا ب يرا راه م ييو صدا

بـه  ) سـعد (حمله كرده است و بالفاصله بـدون تمـاس بـا فرمانـده كـل       يبه طور ناگهان
ـ ا سپاهش فرمان حمله به يتحت فرمان خو يها ستون ـ ي دهـد و بعـد از قعقـاع     يران را م

ن شـب  يو در دل ا 4گردد يآغاز م يدهند و حمله عموم يگر فرمان حمله ميفرماندهان د
گردد، و سعد در حال نمـاز و راز   يتر مشتعل م دت هر چه تمامك آتش جنگ به شيتار

                                           
 .115و الفتوحات االسالميه، ص 479، ص2و الكامل، ج 1731، ص5ـ تاريخ طبري، ج1

و الفتوحـات االسـالميه،    1737و  1735و  1731، ص5و تـاريخ طبـري، ج   480و  479، ص2ـ الكامـل، ابـن اثيـر، ج   2
 .115ص

 همانـ 3

 همانـ 4
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كه بدون دسـتور   1طلبد ياز خدا مغفرت و آمرزش م سپاهفرماندهان  ياز با خدا، برايو ن
 يد و صـدا يروز نمايرا پ ها  آنخواهد كه  ياند و از خدا م فرمانده كل حمله را آغاز كرده

خته ي، آميه فلزات دفاعيها و بق نهيها و چهارآها و بكتر ها و زره زهير و نياصطكاك شمش
ـ  يهـا  حماسه يجهاد، و در كنار صدا يها هيگرم و مستمر تالوت آ يبا نوا و نعـره   يمل

ـ يدشت قادسـ  يران در تمام ساعات شب در فضايا سپاهدالور  يفرماندها  2انـداز  نيه طن
 يسـعد رجزهـا  كه  يست اما در كله سحر هنگامين ين خبرياست و از آمار تلفات طرف

ـ  يقعقاع را م يژه رجزهايو به و سپاهروزمندانه فرماندهان يپ گـردد كـه    يشنود مطمئن م
  .3ك استياسالم نزد سپاه يبرا ينهائ يروزيغلبه و پ

كه هر دو سپاه در تمام ساعات شب سـرگرم   يدر آغاز روز چهارم جنگ در حال
ـ فر يان سپاه به تنـد ير مد 4جنگ بوده و به شدت خسته و كوفته هستند، ناگاه قعقاع اد ي

ـ خواهم فقط  ياز شما م! ان فداكار اسالميسپاه يا« :كشد يم گـر صـبر و   يك سـاعت د ي
ـ سـپاه ا  يد كه به ستاد فرماندهيكن يد و با من همراهيرا از خود نشان ده ييبايشك ران ي

ـ م و پيحمله كن ـ را بـه دسـت ب   يينهـا  يروزي سـرداران سـپاه اسـالم بالفاصـله     » مياوري
  د يآغاز گرد يعموم گر حملهيو بار د 5ت او را قبول كردهدرخواس

                                           
 .116و الفتوحات االسالميه، ص 1736و  1735، ص5و تاريخ طبري، ج 480، ص2ـ الكامل، ابن اثير، ج1

  همانـ 2
  همانـ 3
 . 116و الفتوحات االسالميه، ص 481، ص2ـ الكامل، ج4

 .116و الفتوحات، ص 481، ص2و الكامل، ابن اثير، ج 1738، ص5ـ تاريخ طبري، ج5
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  هين روز جنگ قادسيآخر
دا كـرد و بـه   يبدون وقفه مبارزه و جنگ و كشتار ادامه پ 1وقت ظهر يكيو تا نزد
ـ ف(سپاه اسـالم ظـاهر گشـته بـود      يروزيهنگام ظهر كه پ در رأس ) و هرمـزان  2روزاني

ز شكافته شد، و در يران نيرده و قلب سپاه اش از صحنه جنگ فرار كيمانده سپاه خويباق
برخاست و تخت رستم را از جا كند و در خندق انـداخت و   يتند به ن هنگام صرصريا

د اما رستم بعد از برخاستن صرصر از يخود را به تخت رسان يبه همراه چند سپاه  عقعقا
، و هـالل بـن   3ن كـرده بـود  يكم يتخت فرود آمده، و در كنار بار طال و جواهرات قاطر

در حال حمله به آن قاطر بود، بند بارش را پاره  ين كردن رستم وقتيخبر از كم يعلْقَمه ب
 4ن و پر از طال بر پشت رستم سقوط كرد و ستون فقرات او شكستيكرد و صندوق سنگ

ـ  ير سپاهيز از ترس ششمين حال نيو رستم با ا امـا   5انـدازد  يان اسالم خود را بـه آب م
بـر   يريرون آورده و شمشيشتابد و او را ب ياو م يو را شناخته بالفاصله به سوهالل كه ا

تخت او رفته  ياندازد، و بر باال يقاطر م يرساند و به پا يش زده و او را به قتل ميشانيپ
و » مـن رسـتم را كشـتم    6كعبه يمنم هالل بن علْقَمه، به خدا« :كشد ياد ميفر يو به تند

                                           
 .116و الفتوحات، ص 481، ص2و الكامل، ابن اثير، ج 1738، ص5ـ تاريخ طبري، ج1

 همانـ 2

  همانـ 3
 همانـ 4

 همانـ 5

و ابوالفداء در البدايه و  117و و الفتوحات االسالميه، ص 1738، ص5تاريخ طبري، جو  481، ص2ـ الكامل، ابن اثير، ج6
  .46، ص7النهايه، ج
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آلود  ان در الشه خونيرگويگر به آن نقطه شتافته و تكبيفرماندهان د فوراً سعد و قعقاع و
ت يران مأمورين همان رستم است كه از طرف شاهنشاه ايا 1شوند، اهللا اكبر يره ميرستم خ

  !!ه دفن كنديافته بود كه تمام سپاه اسالم را در خندق قادسي
ـ ا يان فراريپاهستاده و به سيا يا نوس معاون رستم دور از صحنه بر تپهيجال ران ي
اده يپ يها ستون(متحرك  يها دهد كه هر چه زودتر از فرات عبور كنند و قلعه يدستور م

ـ يچون راه گر) اند ر به هم بسته شدهيله زنجينظام كه به وس ب يش از همـه آسـ  يز ندارند ب
ب و يعقر و دار و تين گيا يشود، در اثنا يها  كشته م  هزار نفر از آن ينند و تعداد سيب يم

هـزار   يكـه در مقابـل آن سـ   (را به دست آورد  يانيدرفش كاو) ضرار بن خطاب(ز يگر
ـ ليك ميآن  يمت واقعيكه ق يون تومان به او دادند در حاليليدرهم معادل پانزده م ون و ي

ان اسـالم بـدون وقفـه بـه     يسـپاه ) ون تومانيليبود معادل ششصد م 2ست هزار درهميدو
دند ينوس و همراهانش را به قتل رسـان يران پرداخته و جاليب سپاه شكست خورده ايتعق

ك نفـر  يك ستون مسلح به اشاره يف شده بود كه يتضع يران به حديان ايه سپاهيو روح
 يد و گاهيرسان يك نفر همه را به قتل مين يش متوقف و هميخو ياز سپاه اسالم در جا

و  3كشت يها را م  ن اسلحه آنيا همگرفت و ب يها م  ك نفر از سپاه اسالم اسلحه را از آني

                                                                                                        
ها را قاتـل رسـتم معرفـي     در فتوح البلدان و در االخبار الطوال قاتل رستم معلوم نگشته و برخي عالوه بر هالل اين: توجه 
فردوسي نيـز محـض   «. شود كه سعد شخصاً رستم را به قتل رسانيده باشد و در هيچ تاريخي ديده نمي) زهير، عوام(اند  كرده

 .»احترام رستم چنين گفته

  همانـ 1
 .1739، ص5و تاريخ طبري، ج 117و الفتوحات االسالميه، ص 482، ص2ـ الكامل، ج2

 .483، ص2و الكامل، ج 1744، ص5ـ تاريخ طبري، ج3



 307

گر را بـه قتـل   يداد كه همـد  يك ستون مسلح دستور ميك نفر از سپاه اسالم به ي يگاه
  .1كشتند يگر را ميكديبرسانند و بالفاصله به فرمان او 

  هيدر جنگ قادس يم جنگيو غنا يتلفات جان
ه شدگان سپاه هزار و پانصد نفر و كشت 2ه هفتيسپاه اسالم در جنگ قادس يشهدا

ن جنگ عـالوه بـر   يسپاه اسالم در ا يم جنگيهزار نفر بودند و غنا 3ش از پنجاهيران بيا
پر از طال و نقره بود كه سعد پس از جدا كـردن   يها آالت، صندوق نتياء گرانبها و زياش

نه به هر سواره نظام شش هزار درهم معادل ششصد مثقـال  يخمس آن و ارسال آن به مد
كـه در   يست مثقال طال داد و به كسـان ياده نظام دو هزار درهم معادل دوير پطال و به ه

ـ ش به هر يداشته بودند اضافه بر سهم خو يشتريسپاه اسالم نقش ب يروزيپ ك پانصـد  ي
  .4ديزه بخشيدرهم معادل پنجاه مثقال طال جا

از  يرسـان  اميخطوط پ يد گرفتارير و در روز آخر جنگ به علت شديدر شب هر
 )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنيو ام 5ن قطع شده بودينه و هم به مدايجنگ، هم به مدصحنه 
ـ  يك حالتيخبر مانده و با  يج شدت جنگ بينه چند شب و روز از نتايدر مد  ياز نگران

ـ پ ينه در راه عراق با پايها در خارج شهر مد و اضطراب و دلهره هر روز ساعت اده راه ي
هنگام ظهـر   يه است و روزيافت اخبار جنگ قادسيدر دن قاصد ويرود و منتظر رس يم
ـ آ ينه ميمد يند كه از راه عراق به سويب يرا م يشترسوار )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام د ي

                                           
  همانـ 1
  .117و الفتوحات االسالميه، ص 1738و  1739، ص 5و طبري، ج 482، ص2ـ الكامل، ج2
 همانـ 3

 .135و حياة عمر، محمود شبلي، ص 454، ص2ـ الكامل، ج4

 .116و الفتوحات االسالميه، ص 480، ص2ـ الكامل، ج5
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ـ   يو بالفاصله خود را بـه او رسـان   پرسـد، شترسـوار كـه     يده و اخبـار جنـگ را از او م
ـ   شناسد و از وضع سـاده  يرا نم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام او  يشـ يآال يو تواضـع و ب
هم  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنياست در حال راه رفتن كه ام 1يك فرد عاديكند  يال ميخ

ـ سپاه اسالم را بر سپاه ا يروزيرود به طور اختصار پ ياده راه ميدر كنار او پ ران بـازگو  ي
ـ با همان حالـت سـواره و پ   يد، و وقتينما يم نـه  ياده و سـؤال و جـواب وارد شـهر مد   ي
ـ   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيشوند و مردم با لقب ام يم كننـد آن شترسـوار    يبه او سـالم م

رحمت خدا بر تـو  «: ديگو ياز ترس و دلهره خطاب به او م يغرق در خجالت و با حالت
كـه از   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» يهست 2نيرالمؤمنيكه ام يباد چرا زودتر به من نگفت

برادر « :ديگو يبه او م ياست با نشان دادن تبسم ياسالم غرق در شاد سپاه يروزيخبر پ
ـ مـا بـازگو كن   يد اخبار مفصل جبهه را برايها بگذر ن حرفياز ا ـ د و پي ك سـعد ابـن   ي
سپاه  يقطع يروزيداد كه در آن پ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيوقاص نامه را به دست ام ياب

، سـعد از  يم جنگـ يشده بود و همراه ارسال غنـا  انيران بياسالم و تار و مار شدن سپاه ا
روزمنـد  يف كرده بود كه به او اجازه دهد سـپاه پ يكسب تكل )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

ـ ا يم شاهنشـاه يران رژيتخت اير پاين سوق دهد و با تسخيمدا ياسالم را به سو ران را ي
  .ديسرنگون نما

رومند يسپاه اسالم با ارتش ن يها ن جنگيتر ن و هولناكيتر از بزرگ يكين بود يا
سپاه اسـالم نـه كرامـت و     يروزيا مغرض عوامل پيگران ناآگاه  ليران كه برخالف تحليا

                                           
  .116و الفتوحات االسالميه، ص 480، ص2ـ الكامل، ج1
 .124و االخبار الطوال، دينوري، ص 134صو حياة عمر، شبلي،  119و الفتوحات االسالميه، ص 484، ص2ـ الكامل، ج2
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ـ ارتـش ا  يه جنگـ يو نه ضعف بن يعيالعاده، و نه اتفاقات و حوادث طب خارق  1ران بـوده ي
ـ هـا را بـا ب    خ كـه فشـرده آن  يبه شهادت تمام تـوار  يروزين پياست و بلكه عوامل ا ان ي

ها و استفاده  در جنگ يروزيم عبارت بودند از قواعد علم پين جا نقل كرديمأخذها در ا
ن علـم  ياز قواعد ا )اهللا عنه يرض(فاروق  يكه سپاه اسالم به رهبر يرزم يها كياز تاكت
ـ ترد يجـا  يچ زمانيعلم بر جهل در ه يروزيافت و پي يانيبهره شا سـت و عامـل   يد ني

ان اسـالم از آن  ين بود كه سرداران سپاه اسـالم و سـپاه  يقيبت مان و صاليا يرويگر نيد
 يها همراه با اسلحه يدر اطالعات مسائل نظام يبرتر(ن دو عامل يداشتند و ا يبهره كاف
وجـود داشـته باشـند     يدر هر زمـان ) ان اسالمين سپاهيقيمان و صالبت يا يرويروز و ن

مردان اسـالم كـه آرزو دارنـد     و بزرگاست  يقطع يسپاه اسالم بر سپاه كفر امر يروزيپ
 يهـا  بر ارتـش  ياسالم يكشورها يها بتابد و ارتش يتيگر بر پهنه گيآفتاب قرآن بار د

سپاه اسالم را در صدر اسالم  يها يروزيخ پيروز گردند الزم است تاريپ يدادگريكفر و ب
  .ل كننديه و تحليتر تجز نانهيب با شكل واقع

 يروزيپس از پ) عراق(كل سپاه اسالم در جبهه شرق  وقاص، فرمانده يسعد بن اب
اد ياق زيكند و با اشت ينه مكاتبه ميدر مد )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنيه، با اميدر جنگ قادس

ران بـه  يا يتخت شاهنشاهين پاير مدايخواهد كه به سپاه اسالم اجازه دهد كه تا تسخ يم
در پاسـخ بـه سـعد دسـتور      )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيش ادامه دهد، اما اميخو يشرويپ

                                           
طلب و هم چنين نويسندگان مغـرض غربـي و    انديش و استراحت اند اما مسلمانان ساده ـ بزرگان اصحاب اهل كرامت بوده1

اند كه پيروزي سـپاه اسـالم را مبتنـي بـر اصـل و       شرقي فقط به اين منظور پيروزي سپاه اسالم را به اين وجوه توجيه كرده
هايي ايجاد نمايند و ما نيـز در جهـت رد    گرفتاري ها آنها نكنند مبادا مسلمانان بار ديگر نهضتي را آغاز كنند و براي  قاعده

 .ايم ها را تشريح كرده اين توهم اين جنگ
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ـ ن امنيروها و تأميگر در منطقه سرگرم استقرار نيد 1دهد كه تا دو ماه يم ت و صـلح بـا   ي
ه بـه  ياز سپاه رسـتم در جنـگ قادسـ    يكه به تازگ ييها باشد و در ضمن با اسلحه ياهال
ـ  يها ، دستانه2نه، جهلميل جلته، بكتر، چهارآياند از قب مت گرفتهيغن هـا و   و مـوزه ، يآهن
ن دو مـاه جبهـه شـرق آرام    ين كنند، و چون در ايش تمريخو ينظام يها ره در مشقيغ

ه گزارش يته ياست سپاه برا يوجود ندارد فرصت مناسب ياست و تحرك و زد و خورد
  .ميمنتقل شو) شام(شرفت سپاه اسالم، به جبهه شمال يو پ يمسائل نظام

پـس از سـقوط    3يهـاردهم هجـر  م در سـال چ ينك ما در جبهـه شـمال هسـت   يا
، سپاه اسـالم طبـق فرمـان    4هيسان و طبريم شدن بيتسل دمشق و فحل و مهم يها پادگان

ص (آزاد كـردن شـهر    يده بـرا يابوعب يو به فرمانده )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام مـ5)ح 
و  ياسـت نظـام   يشـهر ) حمص. (دينما يم ين شهر را محاصره نظاميكند و ا يحركت م
ـ آن قائـل گرد  يبـرا  ياديت زياهم يروم از نظر مسائل نظام ير و امپراتوريپذنفوذنا ده ي
ن يآهن يها ك حصار محكم و مرتفع آن را احاطه نموده و نگهبانان مسلح دروازهي :است

ن جهت نفوذ بـه  يكنند و به هم يها از شهر دفاع م ز بر فراز برجيآن را بسته و كمانداران ن
ماند، اما  يم يدر حلقه محاصره باق ياسالم امكان ندارد و مدت سپاه يبرا ين شهر نظاميا

ـ    يديلرزه شد نيناگاه زم ن يچنـد  ، و عـالوه بـر انهـدام   6دهـد  يشهر حمـص را تكـان م
                                           

  .191و الفاروق عمر، هيكل، ج ، ص 119ـ الفتوحات االسالميه، ص1
  .6، ص2ـ فاروق اعظم، شبلي نعماني، ج2
 .175، ص1ظم، شبلي نعماني، جـ فاروق اع3

  .175، ص1ـ فاروق اعظم، شبلي نعماني، ج4
ـ به كسر حاء و سكون ميم از شهرهاي شام كه طبق زيج ابوعون و طول جغرافيايي آن شصـت و يـك درجـه و عـرض     5

 ).حمص(شمالي آن سي و سه درجه است معجم البلدان ياقوت حموي در كلمه 

  .51و الفتوحات االسالميه، ص 491، ص2و الكامل، ج 521، ص7ـ البدايه و النهايه، ج6
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حمله به  يزد، و سپاه اسالم براير يز فرو ميدور شهر ن ياز حصار سنگ يساختمان قسمت
ز رعب و هراس قبل از حركت سـپاه  ا يا ابد، اما اهل شهر در هالهي يداخل شهر امكان م

آزاد گشته و پرچم اسالم بـر نقطـه    يزيو شهر بدون خونر 1كنند يصلح م ياسالم، تقاضا
  .ديآ ياز پادگان شهر به اهتزاز درم يبلند
  هيت بندر الذقياهم

توقف در حمـص و   يده فرمانده كل سپاه اسالم در جبهه شمال پس از مدتيابوعب
سـپاه اسـالم را بـه     )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنينطقه، به فرمان امت در مين صلح و امنيتأم
 يدهد و از سه طرف آن را در حلقـه محاصـره نظـام    يسوق م 2)هيالذق(بندر مهم  يسو

ـ در يو در ساحل غرب ياست بندر يه شهريدهد الذق يقرار م ترانـه واقـع شـده    يمد ياي
 ي، بـرا يو بازرگان يث اقتصاديو چه از ح ين بندرگاه چه از لحاظ مسائل نظامياست، ا
 يها يك طرف كشتيرا از ي، ز3ت قرار گرفته استين درجه اهميروم در باالتر يامپراتور

ن بندر آورده و اجناس گوناگون يرا به ا يغرب يمتنوع كشورها يكاالها يكر روميپ غول
ـ هر انـدازه ما  يگر امپراتوريبرند و از طرف د يرا به غرب م يشرق يكشورها د ل باشـ ي

 يهـا  ن بندر پادگانياز ا ييو مواد غذا يزات جنگيروها و ارسال تجهيتواند با اعزام ن يم
را از پـا درآورد و در   يمعارض يرويت كند و هر نيترانه تقويمد يايخود را در شرق در

روم  يامپراتـور  يو اقتصـاد  يو نظام ياسيهء، تنفس سيه قَصبةُ الرِّيك جمله بندر الذقي

                                           
  .51و الفتوحات االسالميه، ص 491، ص2و الكامل، ج 521، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1
طـول  : گفتـه  ) ملحمـه (شهري است در شام تابع استان حمص بوده و حاال تابع حلـب و بطلميـوس در كتـاب     : ـ الذقيه 2

 ).الذقيه(درجه است معجلم البلدان در كلمه  35لي آن درجه و عرض شما 68جغرافيايي آن 

نـام  ) دامتيـا (شهر الذقيه در قديم  ها آنها كه طبق توضيح برخي از  ـ در توصيف استنباط نگارنده از توضيح دايرةالمعارف3
  .تغيير نام داده شده) الذقيه(ها به نام  داشته و دويست سال قبل از ميالد در عهد سلوكي
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ـ ا يتا هر زمـان  يد و امپراتوريآ يبه شمار م يرقش يدر كشورها ـ ن بنـدر را در اخت ي ار ي
كند و  ير ميناپذ خود را در شرق اجتناب ياسيو س يو اقتصاد يداشته باشد، حضور نظام
ماند، و به  يباز م ياز تنفس در شرق به كل يبدهد حلقوم امپراتور 1هرگاه آن را از دست

ن بندر از تمـام قـدرت و امكانـات    يا يو نگهدارحفظ  يروم برا ين جهت امپراتوريهم
بـه دور آن   يل سنگيض و طويدن حصار عريش استفاده كرده است و عالوه بر  كشيخو

 يها ن ستونيتر ن و شجاعيمجهزتر يه استحكامات نظامين و بقيآهن يها و نصب دروازه
 يز برج و باروهـا را بر فرا يراندازان رومين تيسپاه روم را در آن مستقر نموده و ماهرتر

نه يها را پ  نند فوراً آنيرا از دور بب يمهاجم يرويا هر ني يآن گماشته كه هر شبح ناشناس
ـ نه با اطالع كامل از اهميز در مدين )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيكنند و ام ين ميزم ـ ت اي ن ي

 يپراتـور ن بندر را از تصـرف ام يگر ايد يده دستور داده كه قبل از هر جايبندر به ابوعب
ز به او سفارش كرده اسـت  يرا ن يمخصوص يها كيتاكت يسر يها اميرون آورد و در پيب

دهد كه بـا   يبه سپاه اسالم دستور م يروز محاصره شهر، شب ده پس از چند شبانهيو ابوعب
مجاور منتقل شوند،  يها ش به پشت تپهيعاً از قرارگاه خويسر 2يكيتاكت ينينش ك عقبي

ـ  يها، محل سپاه اسالم را خال برج يدبانان از بااليد يمو سحرگاهان هنگا ننـد، بـا   يب يم
ـ   كننـد، و بـا نـواختن     يشور و غوغا و هلهله شهروندان را از فرار سپاه دشمن خبـردار م

ها مراسم جشـن   ها در داخل پادگان برج يها بر باال نقاره يساها و صدايها در كل ناقوس

                                           
  همانـ 1
و الفـاروق عمـر،    177، ص1و الفاروق، شبلي نعمـاني، ج  50و الفتوحات االسالميه، ص 492، ص2الكامل، ابن اثير، جـ 2

هـايي را حفـر نمودنـد كـه      در اين مراجع نوشته شده است كه ابوعبيـده فرمـان داد سـپاهيان خنـدق    . 231، ص1هيكل، ج
 .اند رفته ها  آنمردم شهر خيال كردند كه خود را مخفي كنند و  ها  آنتوانستند در حالت سواري در  مي



 313

عبور و مرور كشاورزان، و باغداران  يشهر برا يها گردد، و تمام دروازه يآغاز م يروزيپ
  گردند؛  يان باز ميو دامداران و آمد و شد روستائ

  رانه سپاه اسالم يحمله غافلگ
اند  فه كردهيانجام وظ ين وجهياست به بهتر ياديدبانان كه مدت زيو نگهبانان و د

ش يخـو چنـد سـاعت اسـتراحت بـه آغـوش خـانواده        يگرفته و بـرا  يعموماً مرخص
ـ ز! شود يدگرگون م يخورد و اوضاع به كل يگردند، اما ناگاه وضع شهر به هم م يبرم را ي

دبانان سـپاه اسـالم را از تمـام    يها و غفلت د ده به محض اطالع از گشودن دروازهيابوعب
اند  ر شدهيكه كامالً غافلگ يمسلح روم يروهاي، و ن1ده استيها به داخل شهر كشان دروازه
اند  ها را باز كرده  رها چشم و گوش آنين تكبيرها و طنيو برق شمش ين جنگهه اسبايو ش

ـ ) هيجز(صلح و پرداخت  يتقاضا يچ گونه مقاومتيناچار بدون ه كننـد و بنـدر مهـم     يم
د يآ ير پرچم اسالم درميبه ز يزيه، بدون خونريه با درخواست صلح و پرداخت جزيالذق

 يار اهل شـهر بـاق  يعموماً در امان و كالً در اخت ن شهريو معابد ا ييو جان و مال و دارا
بـزرگ شـهر    يسايض اسالم در كنار كليانجام دادن فرا يمسلمانان برا يمانند، و حت يم

  .شوند يها نم  آن يساهايچ وجه متعرض معابد و كليو به ه 2سازند يخود م يبرا يمسجد
ز آزاد كـردن بنـدر   ده فرمانده كل سپاه اسالم مستقر در جبهه شمال، پـس ا يابوعب

ش در شـهر، بـه شـهر    يخـو  يروهاياز ن يت و استقرار بخشين صلح و امنيه و تأميالذق

                                           
  .52و الفتوحات االسالميه، ص 492، ص2ـ الكامل، ج1
  همانـ 2
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ن و به قصـد  يقنسر يش به سويد را در رأس سپاه خويگردد و خالد بن ول يحمص باز م
  .1دارد يآزاد كردن آن اعزام م

  ت آزاد كردن آنين و اهميقنَّسر
هـا و   يدبانين و ديآهن يها دروازه يو سنگن عالوه بر وجود حصار محكم يقنسر

ـ ا يكـ يبرخوردار اسـت   يگر نظامياز مهم دياز دو امت يدفاع يها برج  يروهـا ين كـه ن ي
ـ ر گشـته و از ا ين شهر سرازيا يهمواره به سو ير جنگيو ذخا يامداد ن شـهر پادگـان   ي
 2)ناسيم(ن شهر يمسلح ا يروهاين كه فرمانده نيگر ايگردد و د يت ميگر تقويد يشهرها

ـ    ياست كه شخص دوم امپراتور ـ آ يروم بـه حسـاب م روم بـا   يهـا  د، و تمـام جنـگ  ي

ـ كرده است و غلبـه اخ  يران را او رهبريا يشاهنشاه ـ ر روم بـر ا ي ¤  ¥  ¦   } ران ي

  ©  ¨  §z كه در قرآن به صورت معجزه از آن خبـر داده اسـت،    3: الروم
ـ ا يو دالور يشناس كيو تاكت ير نظاميمرهون تداب ـ    ي  ين فرمانـده مقتـدر و كـاردان روم

  .است
است، به محض اطالع از حركـت   3يكارنامه چنان مشعشع جنگ يناس كه دارايم

ش بـه  يم خـو يپنداشته و در رأس سپاه عظـ  ييسپاه خالد ماندن در حصار شهر را ترسو
است كه در جبهـه   يست كه خالد كسياطالع ن يز بين نكته نيو از ا 4شتابد يجنگ خالد م

                                           
  .52، ص7ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج1
قنسرين به كسر اول و نون مشدد شهري است در شام و به نظر بطلميـوس طـول   :) توجه ( 1779، ص5ـ تاريخ طبري، ج2

 ).قنسرين(معجم البلدان ياقوت حموي در كلمه ) درجه 35/ دقيقه  20(و عرض شمالي ) درجه 39/  دقيقه 20(جغرافيايي 

و  1779، ص5و تـاريخ طبـري، ج   52و الفتوحات االسالميه، ص 52، ص7و البدايه و النهايه، ج 493، ص2ـ الكامل، ج3
  .231الفاروق عمر، هيكل، ج ، ص

 همانـ 4



 315

ـ ن يروز گشته است و در نبرد با امپراتـور يران همواره پيرق و در نبرد با ارتش اش ز تـا  ي
ـ  يداند به جنگ چـه كسـ   يز ميش آمده است و خالد نين پيپادگان قنسر يحوال رود،  يم
ـ و كم يزات جنگـ يت تجهيفيقبل از توجه به ك ياط كامل نظامين با حزم و احتيبنابرا ت ي

اسـت، و بعـد از    يرانـه جنگـ  يغافلگ يها كيو تاكت يظامجنگاوران به فكر فوت و فن ن
عاً حركـت داده كـه از   يسـر  يا راهـه يك بيناس سپاه خود را از ياطالع از حركت سپاه م

نبوده است  ينيب شيكه قابل پ يآخر شب از طرف يها ناس خارج و در ساعتيمحاسبه م
 يخون سپاه او را طوريبن شيزد و با اير يناس ميم يروهايخود را بر سر ن يروهايتمام ن

چ گونـه  يناس خـارج و بـدون هـ   يد، كه عموماً از فرمان مينما يزده م مرعوب و وحشت
ب كرده يها را تعق  كنند، و خالد همراه سپاه خود آن يدر مقابل سپاه اسالم فرار م يمقاومت

 ييها ياز آن فرار يكيز يناس نيگذرانند كه م يغ ميرسند او را از دم ت يكه م يو به سپاه
ـ ، و باالخره ا1شود ياست كه در حال فرار كشته م م پـس از دادن تلفـات   ين سـپاه عظـ  ي

  شوند  ين ميها وارد شهر قنسر آسا از دروازه ليها، س  شمار و كشته شدن سرفرمانده آن يب
  نيمحاصره شهر قنَّسر

 و يبندند و شهر با حصار سـنگ  يش ميخو ين را بر رويآهن يها عاً دروازهيو سر
ان يرد و سپاهيگ يدر حلقه محاصره سپاه خالد قرار م يهمه برج و باروها و مواضع دفاع

كمانداران آن روز به پرتاب  يرويو ن) قيمنجن(ها با استفاده از دستگاه  بر فراز برج يروم
ـ را ن يو تلفات 2گذرانند يانه ميرها و حركات موذيك تيها و شل سنگ ز بـه سـپاه اسـالم    ي
د كـه  يآ يشهر به لرزه درم يخالد فضا يآن روز با غرش رعدآسا يفردا كنند و يوارد م

                                           
  .1779، ص5و طبري، ج 493، ص2و الكامل، ج 52، ص7، جـ البدايه و النهايه، ابوالفداء1
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آسمان  يابرها يد كه اگر شما به باالين بدانيقي« :كند يداً اخطار ميشد يان روميبه سپاه
  »!!1آورد يا شما را به نزد ما فرود ميرساند،  يد خدا ما را به شما ميبرو

اسـت   صاهللا اران رسولياز  يكي اد خروش خالد است، خروشين فرياهللا اكبر، ا
ن يده است كه مصمم است پرچم ديشوران يمان و توكل به خدا، او را به حديا يرويكه ن

ـ ابرهـا ن  يها و بر باال ها، بلكه بر فراز آسمان نيخدا را، نه تنها بر پهنه زم ز بـه اهتـزاز   ي
ـ الن ست و بلكـه اعـ  ين يك شعار حماسيو  يك بلوف نظامياد ين فريدرآورد، و ا ك ي

  است  ينيت عيواقع
  گردد ين آزاد ميقنسر

كند و بـا   يرا صادر م ين اخطار، فرمان حمله عموميرا خالد چند لحظه بعد از ايز
وار ياز د ي، بخشيب و فوت و فن نفوذيو وسائل تخر يفشرده نظام يروهاياستفاده از ن

د و نصـف آن را  ينما يعاً سپاه خود را وارد شهر ميران كرده و سريها را و و حصار و برج
م سپاه اسـالم  يگر آن از راه قرارداد صلح تسليآزاد كرده و نصف د يات نظامياز راه عمل

هر دو قسمت شـهر   يت و آزادين امنيه تأميافت جزيگردد و سپاه اسالم در مقابل در يم
م يرد، و آن قسمت از شهر كه از راه صلح، تسليگ يش به عهده ميخو يرا در مراسم مذهب

 يساها و اموال عموميكماكان مالك كل يت و آزادين امنياند عالوه بر تأم پاه اسالم شدهس
ـ مانند امـا آن قسـمت كـه از راه جنـگ و عمل     يم ين قسمت باقيواقع در ا يو دولت  تاي

                                           
، 7و البدايه و النهايـه، ابوالفـداء، ج   52و الفتوحات االسالميه، ص 1780، ص5و تاريخ طبري، ج 493، ص2ـ الكامل، ج1
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ـ  ين امـوال عمـوم  يها و هم چن  آن يساياند كل م شدهيتسل ينظام ـ واقـع در ا  يو دولت ن ي
  .1ديآ يم، به تصرف سپاه اسالم درماسال ين جنگيقسمت، طبق قوان

  كند ين مي، خالد را تحس)اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
دهند كـه خالـد بـا چنـان      يگزارش م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيكه به ام يهنگام

ده، و يرا، بـه قتـل رسـان    يناس، شخص دوم امپراتورين تاخته و ميبر سپاه قنسر يمهارت
م ين پادگـان عظـ  يب نموده و ايو برج و باره شهر را تخر د حصاريك حمله شديبعد از 

ـ بعد از آن كه بـا عالقـه ز   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيرا تار و مار كرده است ام يروم اد ي
ـ كند ناگـاه ز  ين سردار سپاه اسالم را گوش ميا يها يروزيز پيانگ داستان اعجاب ر لـب  ي

جالِ  یاَبْكٍر, كاَن َاْعَلَم ِمنّ َرِحَم اهللاُ َاب« :دينما ين جمله را زمزمه ميا اهللا  يرض(ابوبكر  »بِالرِّ
سـپس  » بود 2شترياز من ب يليغرق رحمت خدا باد، شناخت او از مردان روزگار خ )عنه

افتاده است كه چه قدر ابـوبكر   يياد روزهايبه  ييبعد از چند لحظه مكث و تأمل، كه گو
الـد را بـه جـرم عمـل خـالف عـرف،       دهد كه خ يرا تحت فشار قرار م )اهللا عنه يرض(

ـ سپاه اسالم معـزول نما  يموقع، از فرمانده يب يها ازدواج  )اهللا عنـه  يرضـ (د و ابـوبكر  ي
قلـع و قمـع    ير را بـا ين شمشـ ي، خدا اصامبر يطبق فرموده پ« :گفت يشه به او ميهم

ه ، ناگـا »توانم آن را بـه غـالف برگـردانم    يده است و من نميدشمنان اسالم از غالف كش

                                           
رخين ديگر مانند ابن اثيـر و ابـن جريـر و ابـن     ، به نقل از واقدي در فتوح شام و مو233، ص1ـ الفاروق عمر، هيكل، ج1

اند كه خالد موافقت نكرد كه با اهل اين شهر صلح برقرار گردد و شهر را ويران و مردم فرار كردند امـا   خلدون و غيره نوشته
  .يدنما ، همين روايت را تأييد مي150تر است ضمناً فتوح البلدان، ص روايت واقدي به قواعد جنگي در اسالم نزديك

و الفتوحـات االسـالميه،    1779، ص5و تاريخ طبـري، ج  494، ص2و الكامل، ابن اثير، ج 53، ص7ـ البدايه و النهايه، ج2
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َر خالٌِد َنْفَسهُ « :را بر زبان آورد ين جمله پرمعنيبر لب نشان داده و ا يتبسم ما چه =  1َامَّ
  .»ش خود را سردار سپاه اسالم كنديم خالد توانست به دست خويكاره هست

  گردد يشهر حلب آزاد م
ده شخصاً از حمص به ين شهر ابوعبيا ين و آزاديپس از سقوط پادگان مهم قنسر

سر راه كـه   يد و روستاهايش روان گرديدر رأس سپاه خو* د كردن شهر حلَبعزم آزا
ـ   يحيعموماً مس و در مقابـل پرداخـت    2شـوند  يهستند بدون مقاومت خواستار صـلح م

از  يش پرداختـه و برخـ  يخـو  يها در انجام دادن مراسم مذهب  آن يت و آزاديه، امنيجز
ـ و ع 3رنديگ يمف مسلمانان قرار يها اسالم آورده و در رد  آن اض بـن غـنم بـه فرمـان     ي

ـ  يابوعب كنـد و   يده و در رأس چند ستون از جنگاوران سپاه اسالم به شهر حلب حملـه م
ـ سـپاه روم روح  يمتـوال  يهـا  پادگان نسبتاً مهم شهر كه بر اثر شكست ـ اش بـه غا  هي ت ي

ـ   يشهر حلب را تسـل  يچ گونه مقاومتيده بدون هيف گرديتضع و  4كنـد  يم سـپاه اسـالم م

                                           
و الفتوحـات االسـالميه،    1779، ص5و تاريخ طبـري، ج  494، ص2و الكامل، ابن اثير، ج 53، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1
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  .حموي
 .495، ص2و الكامل، ابن اثير، ج 53و الفتوحات االسالميه، ص 235، ص1ـ الفاروق عمر، هيكل، ج2

كـل سـپاه   ، در همين دو مرجع گفته شده كه ابوعبيده فرمانده 54و  53و الفتوحات االسالميه، ص 495، ص2ـ الكامل، ج3
پـس داد   هـا  آنها را و هم چنـين اداره كـردن شـهر را بـه      پس از تسليم شدن اهل شهر تمام دارايي و كليساها و ساختمان

) جِدسعاً لَلْمضوم هِملَيتَثْني عاسهـاي   آاليشـي جنـگ   ببينيـد بـي  ) گرفـت  هـا  آنو فقط محلي را براي بنـاي مسـجد از   = و
هاي اسالم به خاطر كسب زور و تحصـيل   جنگ«: گويند  ويد چرند و پرند دشمنان اسالم كه ميبخش اسالم را و بشن رهايي

 .»!!ها برپا گرديدند زر و چپاول ملت

  همانـ 4
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هـا در مراسـم     آن يان شهر در مقابل محافظت سپاه اسالم از جان و مـال و آزاد يحيسم
  .1شوند يه ميطبق معمول متعهد به پرداخت جز يمذهب

ده فرمانده كل سپاه اسالم در جبهه شمال پـس از آزاد كـردن شـهر حلـب،     يابوعب
ـ  يوهاريدهد، و بدون برخورد با ن يه سوق ميشهر انطاك يسپاه اسالم را به سو در  يروم
  .گردد يآن سپاه اسالم مستقر م يحصار و برج و باروها يها يكيحومه شهر و در نزد

  ها ها و قداست ه شهر خاطرهيانطاك يبه سو
صد و هفت سال قبل از ياست كه س يو مذهب يخيار مهم تاريك شهر بسي 2هيانطاك

ها  تخت سلوكوسيها پا ده و مدتيح، به فرمان سلوكوس، امپراتور روم بنا گرديالد مسيم
ن شهر افزوده است، و يت اي، بر اهميخيو آثار تار يميقد يها و بناها و موزه 3بوده است

ـ ن شـهر داده اسـت ا  يرا به ا يالملل نيو ب يت جهانيگر اهميز ديش از هر چيبآن چه  ن ي
 و قبل 4اند ك گفتهيلب ح يمس ين شهر قبل از تمام مردم جهان به ندايا ياست كه اهال

 يزير يت را پيحيو نشر مس) ريتبش(گاه يافته و پايرا  يحيجهان نام مس ياز تمام شهرها
گاه ين پاياز ا) كانيوات= رم (گاه يت و از جمله پايحينشر مس يها گاهياند و تمام پا نموده

م ي، اجداد و مردمـان قـد  5س پطُرسي، قدصيسيبعد از ع يرا مدتياند، ز منشعب گشته

                                           
  همانـ 1
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  .232، ص))اهللا عنه
 )معجم البلدان(انطاكيه بدون تشديد ياء است : توجه 

 همانـ 3

 همانـ 4

  همانـ 5



 320

ن شهر يدر ا يس برْنابا مدتين قديت كرده است، و هم چنيهدا يسين عين شهر را به ديا
ـ ن شهر را يرا پرورش داده است و ا يروانياقامت داشته است و شاگردان و پ ك مركـز  ي

ـ  يمه اخياند و در ن ت قرار دادهيحيد مسيار مهم توسعه و رشد عقايبس  يالدير قرن سـوم م
ـ ن شـهر منعقـد گرد  يدر ا سايان كليشوايده اجتماع و كنفرانس بزرگ پ ، و در 1ده اسـت ي

ـ ليا(ان جهـان جـز قـدس    يحيتفكر تمام مسـ  ـ از انطاك يچ شـهر يهـ ) اي تـر و   ه مقـدس ي
ـ موجـب گرد  يو قداسـت مـذهب   يخين سوابق تاريزتر وجود ندارد، و هميانگ خاطره ده ي

 يش قرار دهد و در عمران و آبـاد يتخت دوم خوين شهر را پايروم ا ياست كه امپراتور
ك صد هـزار  ين شهر تا آن جا بكوشد كه يها و اماكن رفاه ا گاه ها و تفرج دانيجاد ميو ا

در كمال رفـاه   يو غرب يهمانان و زوار و جهانگردان شرقين همه ميبا ا ياصل 2نفر سكنه
ش يز هر چند در جهت نمـا ين) هرَقل(وس ي، و هراكل3كنند ين شهر زندگيش در ايو آسا

 يريبـه دژ نفوذناپـذ   يث استحكامات نظامين شهر را از حيش، ايخو يدادن قدرت نظام
ن شهر مستقر نموده است و پـس  يارتش روم را در ا يها ن پادگانيمبدل كرده و مقتدرتر

ن شهر پناه آورده است اما شخصاً هراسناك و جنـگ  ياز آزاد شدن دمشق از حمص به ا
ز ين )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنيمكند و ا ينم يسپاه روم را در برابر سپاه اسالم رهبر يدفاع
ـ آزاد كردن ا يما برايپ ابانيع و بيله شترسواران سرينه به وسيدر مد ن شـهر همـواره بـا    ي

ـ و سفارش تاكت يسر يها اميفرمانده كل سپاه در تماس است و ضمن ارسال پ  يهـا  كي

                                           
 همانـ 1

  .236، ص1ـ الفاروق عمر، هيكل، ج2
 96و همين مرجع نوشته طبق توضيح بطلميوس طـول جغرافيـايي انطاكيـه    ) انطاكيه(ـ معجم البلدان ياقوت حموي، كلمه 3
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سـپاه   يزرويه به اندازه پيسپاه اسالم در آزاد كردن انطاك 1يروزيدهد كه پ يژه نشان ميو
ـ در نظـر او مهـم اسـت، و ابوعب   ) ايليا(ه و در آزاد كردن قدس ياسالم در جنگ قادس ده ي

گر، با استفاده از كنـد و طنـاب و قـالب و سـاختن     يرد كه در چند لحظه ديگ يم ميتصم
ـ از جنگاوران سپاه خود را بر فراز د ي، تعداديفور يها نردبان وار بلنـد حصـار شـهر    ي

 يو فداكار يگذشتگ از جان يك حالتيبه داخل شهر نفوذ كنند و با فرستاده تا از آن سو 
شـهر   يهـا  ند كه دروازهيب يده ميسپاه اسالم باز كنند، اما ناگاه ابوعب يها را بر رو دروازه
  ،2كنند يآسا به سپاه اسالم حمله م ليس يمسلح روم يروهايده و نيباز گرد
  ها ه شهر قداستيانطاك

ـ باش هسـتند بـه شـدت ا    كه در حال آماده انشيده و سپاهيو ابوعب  يروهـا ين ني
ـ ها را از دم ت  كوبند و گردن فرماندهان آن يمهاجم را م ـ ي گذراننـد و پـس از چنـد     يغ م

كنند و سـپاه اسـالم    يه فرار ميده و بقيها به هالكت رس  از آن ين جمعيساعت جنگ خون
از  يچ گونـه مقـاومت  يبدون ه ، و اهل شهر3شوند يها وارد شهر م آسا از تمام دروازه ليس

 يو آزاد يو مال 4يت جانين امنيه درخواست صلح و تأميده در مقابل پرداخت جزيابوعب
ن نقطـه  يرفته و پرچم اسالم بر بلندتريها را پذ  ده درخواست آنيند و ابوعبينما يم يمذهب

  .ديآ يه به اهتزاز درميشهر انطاك

                                           
 .187و  186و حياة عمر، شبلي، ص 236، ص1ـ الفاروق عمر، هيكل، ج1
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  )هيسور(ن سالم و وداع هرقل از شام يآخر
 يكـ يانه از يورود سپاه اسالم به داخل شهر، مخف يز در اثنايهرَقْل امپراتور روم ن

ن نقطه مرز يكند و در آخر يفرار م) هيقسطنطن( يا شمال شهر خارج و به سويه از دروازه
هـا و   به همـه كـوه   يزيستد، و بعد از نگاه تأثرآميا يم يبر تپه مرتفع) رها(شام در محل 

ـ از آتش حسرت ا ييها ام، همراه با جرقهش يها و شهرها دشت ن كلمـات را بـر زبـان    ي
ـ گـر  ين به بعد تـو د ياز ا! ن وداع با تويشام و آخر يسالم بر تو ا« :راند يم ك كشـور  ي

ان هول و هراس هرگز تو را نخواهنـد  ين به بعد جز در ميان از ايد، و روميا شده ياسالم
  »!1ديد

از  ياه امپراتـور يه سياز اندوه، و همراه مسا يبار با كوله) هرقل(وس يبگذار هراكل
او را  يه فرار كند و علَم به دوشان حـق و عـدالت و آزاد  يقسطنطن يبه سو يشام اسالم

داران  ش پـرچم يشـاپ يدر پ) زدگردي(او در جبهه شرق  يند، هم چنان كه همتايب نمايتعق
تمام قرون و اعصار  ان دريز است و تمام جهانيدر حال فرار و گر يحق و عدالت و آزاد
قا ناچار بـه فـرار و   يا و آفريآس يها ظلم و ظلمت را در قاره يها ميبدانند كه آن چه رژ

كند نه  يب ميتعق يرا تا مرز نابود يو امپراتور يشوم شاهنشاه يها هيمت كرده و سايهز
زده اعراب است بلكه آفتاب مشعشـع   ر زنگيوقاص و نه شمش يده و نه سعد بن ابيابوعب

هـا   بر فراز قارهص شه بزرگ اصحاب محمديبلوغ و قدرت اند يرويقرآن است، كه با ن
مـت ناچـار كـرده    يرا به فرار و هز يكيظلم و ظلمت و تار يها ده است و تمام نظاميتاب

                                           
و الفتوحـات   1782و  1781، ص5و تـاريخ طبـري، ج   494، ص2و الكامل، ج 53، ص7ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج1

  .237، ص1و الفاروق عمر، هيكل، ج 187و حياة عمر، شبلي، ص 53ص االسالميه،
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اهللا  يرضـ (و سالم بر فـاروق اعظـم    صخدا، و درود بر محمد ياست، پس سپاس برا
  .ن اسالمين و مجاهديهمه اصحاب و تابع وقاص و يده و سعد بن ابيو ابوعب )عنه

  هميداستان جبلة اال
ر عرب شام دسته يل و عشايوس، قبايراكلهشام و فرار  يبعد از آزاد شدن شهرها

ز كه بـه نـام   يهم نيكنند و جبلة اال ين اسالم را قبول ميده شتافته و ديابوعب يدسته به سو
ده، قبول يكند بعد از مكاتبه با ابوعب يغسان حكومت م ياز شاهان عرب بر منطقه بن يكي

ـ   ينما يغسان را اعالم و تقاضا م ياسالم خود و همه بن ن يرالمـؤمن يام يد كـه همـراه جمع
اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن يده مراتب را بـه ام يابوعب. نه مالقات كنديرا در مد )اهللا عنه يرض(

، جبله همـراه پانصـد   )نهاهللا ع يرض(ن يرالمؤمنيو بعد از موافقت ام 1كند يگزارش م )عنه
ـ  يمد يغسان به سو يش از منطقه بنيكان خوياز اقوام و نزد 2تن گـردد و   ينه رهسـپار م
نـه را بـه   يبه مد يقبالً مسلمان شدن و آمدن شاه عرب غسان )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنيام

ـ ن مهمـان عز يها دستور داده است كه از ا  مردم خبر داده و به آن ـ  يز خـو ي  يش بـه گرم
نه، زن و مرد و بزرگ و كوچـك شـهر از   يكنند، و در لحظات ورود جبله به مد ييرايذپ

ورود موكـب باشـكوه شـاه     ياز مسرت و شاد يرون آمده و با حالتيش بيخو يها خانه
ـ كننـد،   يرا نظاره م ياعراب غسان رپـوش سـپاه جبلـه را    يحر 3ك صـد سـوار مسـلح   ي
ها   طال و نقره را بر آن يها ره زده و قالدهشان را گيها ند عموماً دم اسبينما ياسكورت م

از طال و الماس و  ييها بر سر و گوشواره ييكه تاج طال ياند و جبله در حال زان كردهيآو

                                           
 .243، ص1و الفاروق عمر، هيكل، ج 188و حياة عمر، شبلي، ص 206ـ اخبار عمر، طنطاوي، ص1
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ش يسـواران خـو   طال و نقره اسب يها ن و زمزمه رختي، در طن1زان استيزمرد بر او آو
در مسـجد از اسـب   د و در مقابل يگو يمردم جواب م ييآمدگو در حال حركت به خوش

ـ   او را خوش يبه گرم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنياده گشته و اميپ ـ گو يآمـد م د و كمـال  ي
در  يو جبلـه مـدت   2نشاند يش ميخو يدارد و او را پهلو يمحبت را نسبت به او اظهار م

انجام دادن مراسم  يبرا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيماند و در موسم حج همراه ام ينه ميمد
ـ  يمـرد  ير پايراهنش زيطواف كعبه دامن پ يرود و در اثنا يبه مكه محج  فَـزازه   ياز بن

ـ د و عالوه بـر احسـاس درد، ا  يآ يز در ميخ ميكند و جبله به حالت ن ير ميگ ن عمـل را  ي
آن مـرد   يبـر رو  يچنان سـخت  يليك سيكند و  يم ين نسبت به خود تلقياز توه ينوع
ـ  3انياو خون جر ينينوازد كه از ب يم ـ   ي يم ـ يشـكا  يفـزاز  يابـد و مـرد بن ش يت او را پ
فوراً جبله را احضار و  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيبرد و ام يم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

  :آورد يبه عمل م يير از او بازجويبه شرح ز
  .يا كرده ياو جار ينيخون از ب يليد تو با زدن سيگو يم ين مرد فزازيـ ا
  .راهن من پا نهاده بوديامن پ، اما او بر ديـ بل

ا از تـو انتقـام   ي 4د او تو را ببخشديا باي يش اعتراف كرديـ چون تو به جرم خو
  رميگ يم

ـ ك نفر رعيكه او  ي؟ در حاليريگ يـ به چه مجوز انتقام او را از من م ت و مـن  ي
  !1هستم يمقام شاه يدارا

                                           
  .243، ص1و الفاروق عمر، هيكل، ج 188و حياة عمر، شبلي، ص 206ـ اخبار عمر، طنطاوي، ص1
 .188و حياة عمر، شبلي، ص 206و اخبار عمر، طنطاوي، ص 243، ص1ل، جـ الفاروق عمر، هيك2

  همانـ 3
 همانـ 4



 325

چ يكرده است تو از ه يث حقوق برابر و مساويشما را از ح ين اسالم هر دويـ د
  .يد جز از راه تقويداشته باش يبرتر يگريبر د يتوان يجهت نم

  .شود يشتر ميم بيو بزرگوار يين اسالم عزت و آقايـ من گمان كردم كه با قبول د
ت ندهـد حتمـاً از تـو انتقـام     ين مرد به تو رضـا يها را بس كن، اگر ا ن حرفيـ ا

  .2را بر چهره تو بنوازد يسخت يليك سيدهم  يرم به او دستور ميگ يم
  .گردم ين خود برمين من به ديـ بنابرا

ـ زنـم ز  يگردنت را م ين خود برگردين اسالم به ديـ اگر بعد از قبول د را مرتـد  ي
  .شود ين اسالم كشته مين ديطبق قوان

  .را انتخاب كنم يشم و راهينديد كه امشب با خود بيـ پس به من اجازه ده
جبله را مهلت داد، اما در همان شب جبلـه بـا تمـام     )هللا عنها يرض(ن يرالمؤمنيام

ـ  يانه از مكه خارج و به سويهمراهانش مخف و از تـرس سـپاه    3گـردد  يشام رهسپار م
  .شتابد يه ميدر قسطنطن) هرقل( يماند و به سو ياسالم در شام هم نم
اهللا  يرضـ (رنگ و دروغ توانست كه از چنگ عدالت فاروق اعظـم  يالبته جبله با ن

را  يو مسـاوات اسـالم   يت برابـر يواقع ين وجهيابد، اما داستان او به بهتري ييرها )عنه
و  يان برابـر يها، بـر مـدع   ن داستان در پشت اعصار و قرنيا ياير كرد، و زبان گويتفس

 يچه؟ و اجرا يعني يكشد، كه مساوات و برابر ياد مي، فريض طبقاتيمساوات و رفع تبع
  !!ها از كجا تا به كجا فاصله دارند؟ تيدارد، و ادعا و واقع ييمعنا ض چهيعدالت رفع تبع

                                                                                                        
  .207و  206و اخبار عمر، طنطاوي، ص 244و  243، ص1و الفاروق عمر، هيكل، ج 188ـ حياة عمر، شبلي، ص1
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  )عراق(گر در جبهه شرق يبار د
بخـش اسـالم    ييرهـا  يهـا  خ جنـگ ين اسطوره تاريو پرنبوغ، و ا ين مغز نظاميا

ش، به همـان انـدازه كـه    يخالفت خو ين روزهاياز نخست) )اهللا عنه يرض(فاروق اعظم (
و سعد و قعقاع داغتر نموده است و پـس از   يد و مثنيابوعب يندهرا به فرما يجبهه شمال

، دو 1يدر سال پازندهم هجـر ) هيب و قادسينَمارق و كَسكَر بو(ران، در يشكست ارتش ا
را همـراه   2فرمان آزاد كردم مدائن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيه، اميماه بعد از جنگ قادس

ـ نما يده كل سپاه اسالم در جبهه شرق ابالغ مبه سعد فرمان يجنگ يها ها و طرح نقشه د ي
ـ ش از نصف آن بعد از پيش، كه بيخو يو سعد در رأس سپاه شصت هزار نفر در  يروزي

ـ ا يتخت كشور شاهنشاهيسفون پايت يوسته، به سويه به او پيجنگ قادس ران، در حـال  ي
ـ ده اسـت و ف ير حركت  سپاه به شهر بابل رسيحركت است، و در مس  يانـدار روزان فرمي

ن شهر مستقر گشته است كه بـه محـض   يدر پادگان ا يان فرارياز سپاه يه با جمعيقادس
ار يدر اخت يزيگر فرار كرده و شهر را بدون جنگ و خونريك شدن سپاه اسالم بار دينزد

ن يتـر  از بـزرگ  يكي، شاهد ياست كه روز يهمان شهر 4، بابل3دهد يسپاه اسالم قرار م
  .وده استبزرگ جهان ب يها تمدن

                                           
 .505، ص2، و الكامل، ج60، ص7ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج1

 همان ـ2

 همانـ 3

هـاي   قصه. اي شامل كوفه و حله ـ بابل به كسر باء دوم در اصل و در زبان بابلي قديم به معني ستاره مشتري بوده و منطقه4
  ).معجم البلدان ياقوت حموي دركمله بابل(بسيار عجيبي درباره بابل روايت شده است 
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  بابل شهر اسطوره ها در تصرف سپاه اسالم
سـر بـه    يهـا  را گرفته بود، و كاخ) عروس شرق(لقب  ييبايث شكوه و زيو از ح

سرسـبز و   يهـا  ان باغيمعابد بزرگ، كه در م ينويم يده آن در اطراف گنبدهايفلك كش
ن نـوع  يتـر  فهام مرين شهر بزرگ، پيا 1يها دانين ميعطرآگ يها ده بودند و گليخرم آرم

ده و ييكه سر به آسمان سـا  يباشكوه يد، و قصرهايرسان ين ميرا به عابر يشرق يزندگ
هـا چشـم هـر      آن يسـنگ مرمرهـا   يقلياز صـ  2د و ستارگانيانعكاس نور ماه و خورش

ن شهر بحث يا يبرا) عروس شرق(ن لقب يكردند، عموماً از تناسب ا يره ميرا خ يا نندهيب
 يكين شهر، كه يمعلق ا يها ن باغين شهر و آوازه ايو شكوه ا ييبايز يكردند، و روز يم

فته بود، كه از يبابل، نمرود را تا آن جا فر رهب هفتگانه جهان لقب گرفته بود، شيعجااز ع
ـ  ييت و خداياُلُوه يم بشر بودن پا را فراتر دراز كرده و هوايگل پروارنـد، و   يرا در سر م

 يانـداخت، و روزگـار   يبست و به آتش م يق ميبه منج امبر بزرگ خدا رايپ ميابراه
م را صادر كرد و حكومت هزاران ساله يفرمان حمله به اورشل) بخْت نَصر(ن شهر يدر هم

ـ هود را به صورت اسرا بـه ا يرا منقرص و بزگران قوم  3هودي ن ين شـهر آورد، و در همـ  ي
ن يد، و باالخره اين گرديتدو) يحموراب(له يبه وس 4ه حقوق بشرين اعالميشهر بود كه اول

از او نـام   يا شهر است كه  قرآن در سوره بقره مخصوصاً به عنوان شهر مرموز و افسـانه 
ن شهر آموزشگاه سحر و افسون و جـادو دائـر و قصـه مرمـوز     يدر هم يبرده و روزگار

  .ن شهر استيهاروت و ماروت منسوب به ا
                                           

  .272، ص)ابوبكر و عمر(، و 192، ص1، جـ معجم البلدان، ياقوت حموي، كلمه بابل و الفاروق عمر، هيكل1
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ها و مشاهده آثار  ن خاطرهيد ايبه تجد اما فرمانده سپاه اسالم، سعد، وقت خود را
ساز  است اسطوره يرا او خود مرديكند، ز يشهر بابل تلف نم يها بهيو خواندن كت يباستان

جـاد  يها ا خ ملتين اثر را بر صفحات تاريتر قيقرار گرفته است كه عم يو در رأس سپاه
گذارد، به  يعت ميه ودها ب ها و مكان را در قلب زمان يزيانگ رتيح يها كند و خاطره يم
عاً يو بخت نصر سـر  يبه شهر نمرود و حموراب يزيآم ن جهت سعد بعد از نگاه عبرتيهم

) يكـوث (ش به پادگان مهم ير خويكند و در مس يسفون، شهر كسراها، حركت ميت يبه سو
ـ  ين ايد و خونيك نبرد شديرسد و با  يم آورد و از زنـدان   ين پادگان را به تصـرف در م

ـ م خليابـراه  يكه معروف است نمرود در زمان خود مدت( 1يكوث ـ را در ا صل ي ن جـا  ي

}  :خوانـد  يه را مين آيز ايآم ك نگاه عبرتيكند و بعد از  يد ميبازد) 2كرده است يزندان
  ´  ³  ²  ±  °z3

ـ يم كه اييو ما 140: آل عمران  ن ين روزگاران را در ب
  .»ميكن يمردم دست به دست م

از سـپاه   يدهـد كـه در رأس بخشـ    يهاسم بن عتبه، فرمان م سعد، به زهره و به
ش در محل ير خويش برونند، و زهره و هاشم در مسيش سپاه اسالم پيشاپياسالم و در پ

ان ياز سـپاه  يمين پادگان انبوه عظيرسند، كه در ا يدان ميران جاويبه پادگان ا) 4ساباط(

                                           
در آن جا متولد و در آن جا نيـز   ـ كوثي با ضم و سكون و ثاء سع نقطه و الف مقصوره از توابع شهر بابل كه ابراهيم 1

 ).كوثي(به آتش افكنده شده است، معجم البلدان، ياقوت حموي، كلمه 

  .151، ص1جـ الفاروق، شبلي نعماني، 2
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گويند كه بـالس نـام    مي) بالس آباد(ها آن را  ساباط كسري كه محلي است تابع مدائن و معروف است و فارس: ـ ساباط 4

 .مردي بوده است، معجم البلدان، ياقوت حموي
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ـ ، و هـر روز ا 1ش قرار دادهيرا در جل خو يز جنگيانگ ر هوليك شياز جان گذشته،  ن ي
ـ م، ايكه تا ما زنده هسـت « :كنند يتكرار م يقسم را با شور و احساسات مل ـ ران پاي دار و ي

  » 2د استيشه جاويهم
  ر ساباط يه و شيل قادسيسرنوشت مشترك ف

كردنـد، و در برابـر    يافشـان  و به هنگام حمله سپاه زهره و هاشم تا توانستند جان
ـ  ير جنگيان اسالم، شيسپاه يآسا حمله برق ه يقادسـ  يالن جنگـ يساباط به سرنوشت ف
دان پورانداخت به مانند سپاه رستم شكست خوردند و به شـهر  يد و سپاه جاويدچار گرد

اش را  د، و سر هاشم، بـرادزاده يز به ساباط رسيد كه سعد نيينپا يريختند و دير گريبهرس
ـ خوردن سپاه جاوكه قسم  يد و در حاليبوس ير جنگيبه خاطر كشتن ش ـ دان را بـه  ي اد ي

^  _  `  c  b  a  }  :كـرد  يه را زمزمه مين آير لب ايآورده بود، ز

  g  f  e   dz3
كـه هرگـز دچـار     يخورد يقسم م يمگر شما نبود 44: إبراهيم 

  » د شد؟ينخواه يزوال و نابود
ار يسـ ك شهر بير يدهد، بهرس يسوق م 4)ريبهرس(شهر  يسعد سپاه اسالم را به سو

محافظـت از   يبرا ين سپر دفاعيتر ر و محكمياست، و به صورت دژ نفوذناپذ يمهم نظام

                                           
شـير از   ، به جاي ايـن 1805، ص5، در ترجمه طبري، ج151، ص1، و الفاروق، شبلي نعماني، ج508، ص2ـ الكامل، ج1

 .پهلواني نام برده است و به نظرم مترجم در ترجمه اشتباه كرده است

  همانـ 2
  .508، ص4، و الكامل، ج1805، ص5ـ طبري، ج3
به فتح باء و ضم هاء را و كسر سين شهري است واقع در غرب دجله و يكي از شهرهاي هفتگانه كه به مجموع : ـ بهرسير 4
ام، باقي نمانده است، معجـم   از شهرهاي هفتگانه جز اين شهر، كه من چند مرتبه آن را ديده شد و امروز مدائن گفته مي ها آن
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سـفون فاصـله دارد، بنـا    يكه فقط شط دجلـه را بـا ت   يتخت كشور شاهنشاهيسفون پايت
 ين و استحكامات نظـام يآهن يها و دروازه يده است و عالوه بر حصار مرتفع سنگيگرد
در  ين كارشناسان امور جنگيتر ر فرمان مجربيران زيان سپاه از جنگاوران ارتش يچند

سفون و بـه  يرا به ت ين شهر نظاميكه ا يپل ين شهر مستقر هستند، و بر رويا يها پادگان
ن يبه ا يزات جنگيو تجه ينظام يروهايكند شب و روز ن يران متصل ميا يها همه استان

اسـالم   يسپاه شصت هـزار نفـر   رد ويگ يت مدد مينها ياز ب ييگردد و گو يشهر منتقل م
ندارد، اما  يگرياز چند طرف راه د يرسد جز محاصره نظام ين شهر ميبه اطراف ا يوقت

هـا   پل دجله ارزاق و كمك يسفون آزاد بود و بر روين شهر از جانب تيكه ا ياز آن جائ
ـ بمانـد، سـعد در ا   يد توانست مدت ده ماه در حلقه محاصره باقيرس يبه او م ن مـدت  ي

  ، 1در حال مكاتبه بود )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيمواره با امه
رسهريمحاصره شهر ب  
له يجست و هر چند گـاه، بـه وسـ    ياو استمداد م ير جنگيو تداب يو از نبوغ نظام

هـا   مت گرفته بود به داخـل پادگـان  يكه از ارتش روم به غن يياندازها ها و سنگ قيمنجن
ن ستون ينمودند و چند يك ميران را تحريان ايات ارتشو احساس 2كردند يم يانداز سنگ

ـ  يآمدند ول يرون ميب يا از دروازه ـ شـدند و بق  ياكثراً كشته م ه بـه داخـل حصـار شـهر     ي
، احساسـات  يمتـوال  يهـا  يانداز ن سنگين ماه محاصره بر اثر ايختند و در آخريگر يم

ـ هـا خـارج و ا   ازهگردنـد از درو  يم ميگردد كه تصم يك ميتحر يران به حديارتش ا ن ي
هـا گشـوده    از روزهـا ناگـاه دروازه   يكـ يرا تار و مار كنند، و در  يسپاه مهاجم و موذ
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ـ ها ب آسا از دروازه ليس يرانير فرمان سپهساالران ايران زين سپاه ايشوند و چند يم رون ي
گـر ارتـش   ين بار ديها جنگ خون كنند، اما پس از ساعت يآمده و به سپاه اسالم حمله م

  ،1زنديگر يران شكست خورده، و به داخل حصار شهر ميا
  كند يصلح م يزگرد تقاضاي

ـ   يران مطلع ميزدگرد از شكست ارتش اي يو وقت شـود سـپاه    يگردد و مطمـئن م
 يش بـه سـو  يرا از طرف خو يندگانيند نماينما ير ميز تسخير را نيبهرس ياسالم به زود

كه تمام خاك عراق كه « :كند ياركه جنگ ممت ين مبنا از او تقاضايفرستد و بر ا يسعد م
ـ از عـراق كـه در ا   يدجله واقع است در دست سپاه اسالم باشد و بخشـ  يدر آن سو ن ي

ـ ار شاهنشاه ايدر اخت) تختيشامل پا(دجله است  يسو بمانـد و دجلـه مـرز     يران بـاق ي
سفون يت ريسعد را مأمور تسخ )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنياما چون ام» 2ها گردد  مشترك آن

زدگـرد  ين صلح را قبـول كنـد و پاسـخ رد بـه     يتواند ا يچ وجه نميكرده است سعد به ه
ان ياندازها ارتش له سنگيالسابق به وس يدهد كه كما ف ي، و روز بعد سعد فرمان م3دهد يم
 يكنند كه امروز ماننـد روزهـا   ياما مشاهده م 4نديباران نما ران را در داخل شهر سنگيا
ـ دهند و سعد در  يها را نم  آن يها يانداز پاسخ سنگ يرانيران ان كماندايشيپ ك حالـت  ي

له كمنـد و قـالب و   يدهد كه به وس يان خود فرمان مياز سپاه ياط به جمعيد و احتيترد
و از اوضاع شـهر بـاخبر شـوند و     5وار شهر برساننديد يخود را بر باال ينردبان مصنوع
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نند تمام شهر يب يند ميآ ين ميرسند و از آن طرف پائ يوار ميد ين چند نفر به بااليا يوقت
شـود كـه    يند و معلوم ميگشا يسپاه اسالم م يها را بر رو و دروازه 1است ياز سكنه خال
زدگـرد  يزدگرد داده است، بالفاصله به دستور يكه سعد پاسخ رد صلح را به  يهمان روز
ده و يش پـل را سـوزان  يروهـا يم نكرده و بعد از انتقال تمـا  ين شهر را خاليران ايارتش ا
  .2دجله برده است يها را هم به آن سو يق و كشتيتمام قا

د يكـه كـاخ سـف    يسـفون در حـال  يت يسعد سپاه اسالم را در ساحل دجله روبرو
ـ د و با احتينما يها قرار گرفته است، مستقر م  زدگرد در برابر چشمان آني اط و حوصـله  ي

ـ ق چه طور سـپاه اسـالم را از ا  يو قا 3يشتن فكر است بدون پل و كيتمام در ا ن شـط  ي
ـ افتـد ز  يق عبور دهد، اما ناگاه در عبور دادن سپاه به شتاب ميخروشان و عم را بـه او  ي

گرانبهـا را   ياياز جواهرات و طـال و نقـره و اشـ    يزدگرد قسمت مهميدهند كه  يخبر م
خـارج و بـه   سـفون  يش از تيخـو  يو حشم و حواشـ  يبرداشته و همراه خاندان سلطنت

افتد كه هر چه زودتـر خـود را    يپناه برده است و سعد به شتاب م) نيريقصر ش 4حلوان(
طلـب   و افـراد فرصـت   يان فـرار يرا از دستبرد سـپاه  يسفون برساند تا خزانه دولتيبه ت

هـا درصـدد    ندهين كله فتنه در آيكند مبادا ا ير ميب و دستگيزدگرد را تعقينجات دهد و 
  د،يرآب ييها توطئه
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  داوطلب ينثار ل گروه جانيتشك
ـ رد كه قبالً يگ يم ميجهاد تصم يعال يعبور دادن سپاه از دجله، شورا يو برا ك ي
ش سپاه از دجله عبور يشاپيبلند در پ يها زهيداوطلب، سوار بر اسب و با ن يگروه انتحار

را  ين ساحلبلند خود نگهبانا يها زهيان آب با نيدجله در م ي، و در ساحل آن سو1كنند
ها از دجلـه عبـور     ها مستقر و از سپاه اسالم كه به دنبال آن  آن يبه قتل برسانند و به جا

داوطلـب مركـب از شـش نفـر دالوران      يبدهند و بالفاصله گروه انتحار يكند نگهبان يم
نك عاصم بر اسـب خـود   يند، و اينما يم ياعالم آمادگ 2است عاصم بن عمريفداكار به ر
گذارد و با شـور و   يست چه قدر عمق دارد، ميدر عمق آب دجله، كه معلوم ن سوار و پا

j  i   h    g  f  e  d    c  b        }  :خوانـد  يرا م 3هين آياحساسات خود ا
  lkz ـ  يتواند بم يچ كس جز به اجازه خدا نميه 145: آل عمران ن مـرگ  يرد، وقـت مع

ز بـه  يراند، و همراهانش ن ير آب دجله مو بالدرنگ اسبش را د» ندارد يمير و تقديتأخ
قهرمـان   4زنند، و قعقاع يبه دنبال عاصم به آب دجله م يباك يه با بين آيمحض استماع ا

گروه عاصـم اسـت بالفاصـله در     يمان و دالورين همه ايز كه ناظر اينامور سپاه اسالم ن
اج خروشان شط از جنگاوران داوطلب به دنبال گروه عاصم خود را به امو يرأس گروه

اد از خدا به ين طرف در حال دعا و فريان اسالم در ايكه سپاه يزند، و در حال يدجله م
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 يآن سو يها ز در پاسگاهيران نيان اياند، سپاه شتاز چشم دوختهين دو گروه پيحركات ا
هـا نظـاره     آن يهـا  ال اسـب يب و فراز امواج دجله را بر سر و ياد نشيدجله با تعجب ز

، و عبور از امواج خروشان به 1وانه هستنديها د نيا يراست« :نديگو ي، و با خود مكنند يم
هـا در    ن حـاال تمـام آن  يد همينيست، ببين يگريز ديله اسب جز استقبال از مرگ چيوس

ـ ان اياما برخالف توهم سـپاه » !گردند يگران هم ميشوند و عبرت د يدجله غرق م ران، ي
 يبا امواج خروشان دجله عرض دجلـه را طـ   يريدرگ يتشتاز بعد از مدين دو گروه پيا

ها در حال بهـت و وحشـت    پاسگاه ياز رؤسا يكيشوند و  يك ميكرده و به ساحل نزد
 يها جن نيا ياند آها ك شدهيها به ساحل نزد نيد اينيبب! همكاران يآها« :كشد ياد ميفر

از طرف فرمانـده كـل    ن لحظهيو در هم» !نديايدجله ب ين سويخواهند به ا يهستند و م
در  يك صف طوالنيل يگردد كه با تشك ين دو گروه صادر ميها فرمان حمله به ا پاسگاه

ـ زه بزنند و نگذارنـد از آب ب ير و نيان آب، شمشين دو گروه را در ميساحل دجله ا رون ي
ز به حساب آمده بود و قعقاع و عاصم يهمه چ ين دو گروه انتحاري، اما در اعزام ا2نديايب

ن موقع با خود آورده بودنـد  يهم يكه برا يز و بلنديار تيبس يها زهيها با ن  و همراهان آن
ران زدنـد كـه   يان اين قدر به چشم اسبان و به سر و كله سپاهياز ساحل ا يدر فاصله كم
 يمت ناچار كردند و بالفاصله از دجله عبور نموده و به جـا يها را به هز  آن يبعد از مدت

دجله  يت و حفاظت آن سوي، و تا عبور تمام سواران سپاه اسالم امن3گرفتندها سنگر   آن
رهـا از  ين تكبيو پس از آن كه سعد با تمام سواران سپاه اسالم در طن 4را به عهده گرفتند
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كـه در   ييهـا  يرا احضار كـرده، و بـا كشـت    يرانيان ايدجله عبور كردند بالفاصله ناخدا
ـ ل و اثاثيسپاه اسالم و تمام وسـا  يها نظام ادهيهمه پلنگر انداخته بودند  يساحل شرق ه ي

  .دجله انتقال دادند يها را به آن سو  آن
  بخش ييرها يها در جنگ ينظام يب كارهاياز عجا

، يق و خروشان دجلـه، در هـر زمـان   يسپاه اسالم از شط عم يها نظام عبور سواره
ـ سـپاه ا  يامور نظامكه كارشناسان  يخته است به طوريان را برانگياعجاب جهان ران در ي

آن  2ريو ابن اث 1ر ابوالفداءيف نمودند و دو مورخ شهيتوص) انيجِنّ(همان زمان، آن را كار 
جـاد فرمـوده   يا صامبرشياران پي ياند كه خدا برا ر خواندهينظ يالعاده و كار ب را خارق

 يا معجزه« :ديگو يدرباره آن م) كلين هيمحمدحس(ستم ياست و دانشمند و مورخ قرن ب
توانستند دو ارتش مجهـز و   ين معجزات نظاميكه با هم 3نيمسلم يبود از معجزات نظام

  !ران و روم را تار و مار كننديا يصدها هزار نفر
تخـت كشـور   ين پايپس از عبور تمام سپاه از دجله، سعد در رأس سپاه وارد مـدا 

مسـتقر   يخروجـ  يها راهخود را در تمام نقاط شهر و بر  يروهايشود و ن يم يشاهنشاه
ـ شهرها، ز يعنياند  دهينام) 4نيمدا(ن شهر را يها ا د، عربينما يم ن يوسـتن چنـد  يرا از پي

  ران بوده،يتخت شاهنشاهان ايپا يرزمانيشهر بزرگ به وجود آمده و از د

                                           
 .65، ص7ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج1

 .512، ص2ـ الكامل، ابن اثير، ج2

شـتافتند   شناكنان در دجله به آن سو مي ها آنهاي  ب، ابن كثير اين ستون هفتصد نفري كه اس200، ص1ـ الفاروق عمر، ج3
 .65، ص7برد، ج گذشته نام مي و عرض رودخانه دجله را پوشانيده بودند به كتيبه االهوال، تيپ انتحاري و از جان

يسفون به فتح اول و سكون حرف دوم و سين شهر كسري است ت«: گويد  حموي درباره تيسفون مي ـ معجم البلدان ياقوت4
پايتخت شاهان ساساني كه «: گويد  مي) مداين(باشد و درباره  ه ايوان كسري در آن بوده و فاصله آن با بغداد سه فرسخ ميك

 



 336

  نيا مدايسفون يت
ها از دور بدان دوختـه،   دهيها و د ر و همواره دلينظ يث شكوه و عظمت بيو از ح 
ه يانـد و آن را از قسـطنطن   م عـروس شـرق لقـب داده   يبابل قـد  يان او را به جايو جهان

كـه در   يشرق يرا انواع تجمالت و زندگيدانند ز ين ميتر روم باشكوه يتخت امپراتوريپا
  .گر جهان وجود ندارديد يچ جاين شهر وجود دارد در هيا

  رانيا يسعد بن وقاص در كاخ شاهنشاه
ن، عروس يمدا. گردد يران ميا يان وارد كاخ شاهنشاهيسپاه از يسعد همراه بخش

در  ين اسـت، كـاخ شاهنشـاه   يمـدا  يها ، عروس كاخيجهان و كاخ شاهنشاه يشهرها
، و 1شـه خـرم  يده است، كـه بـا درختـان بلنـد و هم    ييسر به آسمان سا يوسط باغ بزرگ

ها به آسـمان   وارهها، ف  ان آنيكه از م يمرمر يها ها و حوض رنگارنگ و باغچه يها گل
حـه  ينـرگس را، چـون را   يآن بـو  يف فضـا يلط يافته است و هواينت يكشند ز يقد م
ننـدگان بـه وجـود    يرا با هـم در ب  ي، در آن جا متموج ساخته، و غرور و شادمانيجوان

ـ يو متعلقات آن، زم يكاخ شاهنشاه. آورد يم صـد گـز عـرض و    يرا بـه مسـاحت س   ين
ـ و در اده است يچهارصد گز طول پوشان ـ ن سـاختمان مجلـل د  ين مسـاحت چنـد  ي ده ي

 ياست كه به فاصله صد متر از شرق او عمـارت ) يطاق كسر(تر  شوند و از همه مجلل يم
م يحـر (كـه بـه    يتـر  باشكوه و مجلل واقع است و در سمت جنوب آن عمـارت مجلـل  

                                                                                                        
) طيسـفون (هـا آن را   و عرب) توسفون(ها آن را  اند و فارس اند شهري را در جوار آن بنا كرده هر كدام به مقام شاهي رسيده

 .»نامند مي

  .ايم العابدين رهنما نقل كرده تأليف زين 4تا  2بارگاه انوشيروان، ص  صب پيامبر ـ اين توصيف را از كتا1
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 ياشكوب شش ينما) 1يطاق كسر(ا تخت خسرو ي يقصر شاهنشاه. موسوم است) يكسر
آن بـه   يها قرار دارد، و گلدسته يشكل يضيآن طاق ب يد و در دوسوياز مرمر سف دارد،

ست و هشت گـز  يصران روم بر سقف آن قرار گرفته است و با ارتفاع بيق يسبك قصرها
بـاغ سـر بـه     يها ان عمارتيدوازده ستون مرمر باشكوه و باابهت در م يبر باال يو اند

ـ ا يشـان يد پيسـف  يها كه در سنگ يناتيها و تزئ يده است و حجارييآسمان سا ن كـاخ  ي
ـ ربا يباغ م يها ها و گل نندگان را از درختيشوند نظر ب يده ميد د و بـه خـود متوجـه    ي
  .2دينما يم

  يفرش بهارستان در طاق كسر
ـ انگ ف و اعجـاب يظر ي، قاليطاق كسر ياز تاالرها يكيدر  گسـترده شـده    يزي

طـاق   يبـرا  ين قاليخود را در بافتن ا يرهاتمام هن يرانيگران هنرمند ا است، كه صنعت
كصـد و پنجـاه زراع و عـرض    يطـولش  ) يكسر 3بهارستان(اند نامش  نشان داده يكسر

ه آن بوسـتان و  يهفتاد زراع و تار و پود آن رزبفت و جواهرنشان اسـت و مـتن و حاشـ   
همـه  ها  رنگارنگ كه برگ درخت يها ها و انواع گل دهد، با درخت يرا نشان م يگلستان

ـ هـا را از   د، و غنچـه يآن از مروار يها از زمرد و شكوفه و  4ياقوت قرمـز و الجـورد  ي
ست و پنج يز، معادل بيانگ س و اعجابينف ين قالياند و اضافه بر ا گر ساختهيجواهرات د

اقوت و زمـرد، و  ي، و ظروف طال و يمتيآالت و جواهرات ق نتينگ زيره استرليون ليليم
ـ گوناگون طال و نقـره كـه در م   يها و مجسمه يگوهر يها ليطال و قند يها شمعدان ان ي

                                           
 همانـ 1

  همانـ 2
  .1824، ص5و تاريخ طبري، ج 518، ص2و الكامل، ج 66، ص7و البدايه و النهايه، ج 4صصپيامبر ـ كتاب 3
 همانـ 4
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ن كـه بـه   يمين و بـرگ سـ  يك اسب طال با زيو  ييك شتر تمام نقره و جهاز طاليها   آن
ـ ا يكنند و تأللـؤ و درخشـندگ   يم يياند خودنما ز آراسته شدهيگر نيجواهرات د ن همـه  ي

ن يميس يها ها در لوحه  برق آن ز و انعكاسيانگ اعجاب ين قاليدر اطراف ا يمتيفلزات ق
بـاال بـه درون بارگـاه     يهـا  د و ماه كه از پنجـره يخته با نور خورشيوارها، آمين ديو زر

ـ را بسان حركت ارواح در آن نما يتابد، امواج متحرك يم ـ ي ـ نما يان م ننـده را بـه   يو ب! دي
  !1كشاند يش مياز خو يآگاه يو ب يا و مستياز رخوت و رؤ يحالت

  يدر كاخ شاهنشاه) ده كل سپاه اسالمفرمان(سعد 
ـ انگ ن كاخ اعجابينك سعد فرمانده كل سپاه اسالم در جبهه شرق پا به ايو ا ز و ي

ـ نـه بـا د  (د عبرت ياست و فقط با د صامبر ياران پياو از  ينهاده است ول يا افسانه د ي
ـ يد در دل خـو ينگرد و شـا  يوار و سقف و سطح آن ميبه در و د) اعجاب ـ گو يش م  :دي

ها  ياند، و كسر دهياند و رنج كش چاره و چقدر كار كردهيب! رانيده ايچاره مردمان ستمديب«
ن همه طال و جواهرات را به خود يمجلل و ا يها ن همه كاخيها را گرفته تا ا  دسترنج آن

ـ كه تـا ا   اند، خوار بوده شه و خونيپ ها چقدر ستم ين كسريو ا! اختصاص دهند؟ ن حـد  ي
 يراست! اند؟ ن اندازه، استثمار كردهيران را تا ايكشان ا ده و زحمتيرا مكران يخون ملت ا
انـد و   اند؟ پس چطـور روا داشـته   اند، و خود را انسان ندانسته نبوده يرانيها ا يمگر كسر

ـ ن كاخ بـا ا يان ايك انسان در ميو  يرانيك نفر اياند، كه  اعمال قدرت هم كرده يحت ن ي
هـا انسـان    ونيليو م يرانيها ا ونيليكند، و م يجمالت زندگهمه عظمت و زرق و برق و ت

                                           
البدايه و النهايه و در الكامل و در طبري درباره فرش  در: العابدين رهنما، توجه  تأليف زين 5تا  2، ص)ص(پيامبر ـ كتاب 1

داد آن هم نقشه چنان فراگيـر و دقيقـي كـه تمـام      بهارستان گفته شده كه نقش اين فرش نقشه جغرافيايي ايران را نشان مي
داد، البدايه و  ان ميها را با منسوجات طال و مرواريد و جواهرات قيمتي نش ها و شهرها و پادگان ها و رودخانه ها و بيشه كوه

  .1824، ص5، طبري، ج518، ص2و الكامل، ج 66، ص7النهايه، ج
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مـوت و نـان   ين و در غم و غصـه قـوت ال   ين و عرق جبيميگر شب و روز را، با كد يد
 يران بر مبنـا يمگر حكمرانان ا! ش، به سر برنديخشك و لباس ساده زن و فرزندان خو

اند؟ و چـرا   ران ندادهيرا به ملت ا يگزار تعهد خدمت »ُد الَقْوِم خاِدُمُهمْ يَس « :ياصل انسان
ش ساختند و از سر يگزار و برده خو پس از به دست گرفتن قدرت، همه مردم را خدمت

! 1اند ز را تصاحب نمودهيانگ ها و تجمالت اعجاب ن كاخيده و ايها را مك  تا ناخن خون آن
امبر خـدا  يمه پوان ناين طاق و ايز در هميفته شدند كه خسروپرويمغرور و فر يو به حد
كصـد و  يك فرمـان رسـتم را در رأس سـپاه    يزدگرد هم با صدور يرا پاره كرد، و  ص

د، و يه دفن نمايان اسالم را در خندق قادسيت داد كه تمام سپاهيمأمور يست هزار نفريب
جـدا   يا م و افسـانه ين كـاخ عظـ  يز سعد در شكوه و تجمالت ايانگ عبرت يها هنوز نگاه

ـ   يه از زبان سعد فضاين آيا نينشده بود كه طن o       n  }  :2آورد يكاخ را به لـرزه درم

v  u  t  s  r  q  p              `  _  ~}  |  {  z  y   x  w
  k  j        i  h  g  f  e  d  c   b  az  )ــدخان ــدر  ) 29 - 25: ال چق

ها و كشـتزارها و   چشمهها و  اند، از باغ ها از خود به جا گذاشته  كه آن يياياد است اشيز
ار مرفـه و  يبس يها در آن زندگ  كه آن يش و نعمتين عيباشكوه، و هم چن يها شگاهيآسا

ن كه يم، و از ايگر به ارث داديها را به قوم د  ن بود و ما همه آنياند، چن را داشته يمتنوع

                                           
هاي استكباري را بر مستضعفان و هـر   هاي طاغوتي و اين حكومت هاي ناروا، و اين نوع حكومت ـ دين اسالم اين تبعيض1

و فرماندهان و فرمانروايان آن زمان ) هرضي اهللا عن(نوع ستم و استثمار محكوم به نابودي اعالن نمود و خلفاي صدر اسالم 
  .ها را در حقوق رعايت كردند در عمل و رفتار خود كمال مساوات و برابري انسان صاهللا  رسولبه پيروي از 

و الفتوحـات االسـالميه،    66، ص7و البدايه و النهايـه، ج  1818، ص5و تاريخ طبري، ج 514، ص2ـ الكامل، ابن اثير، ج2
  .123ص
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هـا    آن يبرا چ كدامين هين همه مقام و نعمت را از دست دادند نه آسمان و نه زميها ا  آن
  .»ستيها ن  ز چشم به راه برگشتن آنين يه نكرد و كسيگر

نمـاز   1هشت ركعـت  يكاخ وضو گرفتند و با ادا يها سعد و همراهانش از حوض
ن كـه خـدا   ين نهادند، به شكر ايم را بر زميشانزده مرتبه سر سجده و تعظ يروزيفتح و پ

جهان  يها ن طاغوتيو النه ستمگرتراز د يكيده كه در جبهه شرق يق بخشيها را توف  آن
ـ هم توف يو غرب يخواهند كه سپاه اسالم را در جبهه شمال ير كنند و از خدا ميرا تسخ ق ي

در شـرق   يم شاهنشاهيد و بر اثر سقوط رژير نمايگر را هم تسخيدهد كه النه ستمگر د
و همـه   ت را از جور و ستم نجات دادهيدر شمال و غرب، جهان بشر يم امپراتوريو رژ

  .ندين اسالم نمايرا آماده قبول د
ـ سعد بدون ا ـ تغ ين كـه در طـاق كسـر   ي ـ بدهـد و بـدون ا   يريي ن كـه الـواح و   ي

آنرا محل انجام دادن جماعت نمـاز روزانـه و جماعـت     2اوردين بيآن را پائ يها مجسمه
  .3ن جمعه را در همان جا برگزار نموديجمعه قرار داد و اول

ان شهر اعالم نمـود كـه جـان و    يروها در مياستقرار ن ن ويسعد، بعد از تصرف مدا
كنـد در   ين اسالم را قبول ميتمام مردم در امان است و هر كس د يت و آزاديثيمال و ح

ـ يگ يزمره مسلمانان قرار م ـ ش و ديرد و هر كس بر ك ـ  يش بـاق ين خـو ي مانـد، جـز    يم
و ضبط  يوال دولتام يآور جمع يست، و سعد بالفاصله برايبر او ن يزيه چيپرداخت جز

                                           
  همانـ 1

 .202، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(الفاروق عمر  ـ2

اند كه جمعـه در   اين مراجع عموماً نوشته. 1818، ص5و طبري، ج 514، ص2و الكامل، ج 66، ص7ـ البدايه و النهايه، ج3
وق فاراند كه در سال شانزدهم هجري بوده است بنابراين در سومين سال خالفت  ماه صفر بوده و كامل و طبري اضافه كرده

  .پايتخت شاهنشاهي ايران در تصرف سپاه اسالم قرار گرفته است )رضي اهللا عنه(
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عمـرُبن  (اسـت  يرا بـه ر  يها، سـتاد   متعلق به آن يمتيق يايها و اش يخزانه و اموال كسر
هـا بـه    يش دستور داد كه هر چه را از اموال كسريان خويل داد و به سپاهيتشك) 1مقرّن

) عـه يبن رب 2سلمان(است يرا به ر يگريل دهند، و ستاد دين ستاد تحويدست آوردند به ا
بعد از  يم جنگيل داد كه وجوه و اموال جمع شده را به عنوان غناينظارت خود تشكو با 

م يان تقسـ ين سپاهيدر مركز، در ب )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيك پنجم سهم اميجدا كردن 
هـا   يو اموال ضبط شـده كسـر   يافتيوجوه در يق و بررسيكنند و پس از چند روز تحق

  .ديل گرديع تحويم و توزيتقس يتاد دوم و برال از ستاد اول به سيمطابق صورت ذ
  رانيتخت اين پايم مدايست غنايل

ـ سكه طـال بـه وزن   (نار يد 3ارديليصد ميون و سيليك بيـ 1 ، كـه در  )ك مثقـال ي
  .مانده بود يزدگرد باقيخزانه 

ن يو هم چن يكار ق و الماس منبتيظروف طال و نقره، و الواح عق ياديـ تعداد ز2
چ يمت هـ يك معلوم اما قيآالت كه تعداد هر  نتيو نقره و جواهرات و زطال  يها مجسمه

  .نبود 4ها معلوم  كدام از آن
د بود، و يان كه در ابتدا مرصع به مرواريم اشكاني، همان تاج قديـ تاج شاهنشاه3

كـره   يز به جايگر مرصع نمود و شاپور دوم نيد يگرانبها يشاپور اول آن را با گوهرها
ز كره كوچك را باال برده، و يزدگرد دوم نيد درشت را نصب كرده و يروارآن سه رشته م

                                           
  .1819، ص5و طبري، ج 515، ص2ـ الكامل، ج1
  همانـ 2
، مبلغ دينارهاي موجود 143، شبلي، ص)رضي اهللا عنه(عمر در حياة  203، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(ـ الفاروق عمر 3

 !!دوازده صفر در طرف راست آن باشد نشان داده است يعني از سه ميليارد دينار ده برابر بيشتركه ) 3: (در خزانه را به عدد 

  .203، ص1، ج)رضي اهللا عنه(ـ الفاروق عمر 4
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اند بـه   ز بر آن افزودهيان آن قرار داده است و بعداً هالل ماه را نيز در مينشانه آفتاب را ن
  .1بر آن افزوده است يز تاجيروان نيكه نصف كره در هالل واقع است و انوش يطور

گرانبها به كار رفته اسـت و   يليها جواهرات خ  كه در آن ير و زره كسريـ شمش4
 يها اند و جامه دهين گرديبا كه با طال بافته شده و با جواهرات مزيد يها ن جامهيهم چن

 ين دو صندوق بزرگ حـاو ي، و هم چن2اند ن گشتهيگهر گرانبها مز يها با كه با دانهيرديغ
ن يهرَقْل روم و خاقان چ مرصع يرهاياو به اضافه شمش يها و زره ير مرصع كسريشمش

م از يران در حال جنگ و بـه عنـوان غنـا   يكه ارتش ا ينيگر سالطيو نُعمان بن منْذر و د
 يخروجـ  يها راه يبازرس يها را قعقاع بن عمر در اثنا ن صندوقيها گرفته است، و ا  آن
  .3گرفته است يرانيك نفر اياز 

گهربـار و   يهـا  شان و قالدهزربفت و جواهرن يها ك قاطر رخت و جامهيـ بار 5
احسـاس غـرور    يش از هر زمانيده و بيها را پوش  روز بار عام آن يكه كسر يآالت نتيز
  .4ن قاطر را گرفته استيا يخروج يها راه يبازرس يكرده است و زهره در اثنا يم

ن خسرو بود كه همواره بر يها تاج مرصع و سنگ  از آن يكيـ بار دو قاطر كه در 6
 يهـا  گـر رخـت  يشد و بـار د  يسر خسرو ظاهر م يد و بر بااليگرد ين استوار مدو ستو

                                           
  .67و  66، ص7العابدين رهنما و البدايه و النهايه، ج ، تأليف زين5، بارگاه انوشيروان، صصپيامبر ـ كتاب 1
، در همين مراجع نيز بحث از تاج كسـري  1821، ص5و طبري، ج 67، ص7ه و النهايه، جو البداي 516، ص2ـ الكامل، ج2

  .شده است
 همانـ 3

  .1820، ص5و طبري، ج 516، ص2و الكامل، ج 67، ص7ـ البدايه و النهايه، ج4
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هـا از   راه يبازرسـ  يدر اثنا) كَلَج(ن دو قاطر را يجواهرنشان بود و ا يزربفت و پرندها
  .1گرفته بود يرانيچند نفر ا
طـال و نقـره كـه     يهـا  ها و پر از سكه ن جعبه بزرگ به شكل گنبد تركيـ چند7

اند و در  مهر شده يافته كه با سرب و قلعيها را   آن يگاه ين سپاه در مخفاز بازرسا يكي
از  يكـ يها است اما پس از باز كـردن    در داخل آن يخوردن يزهايال كرده كه چيابتدا خ

ـ هـا را تحو   باشـند و بالفاصـله آن   يطال و نقره م 2يها ها معلوم شده كه پر از سكه  آن ل ي
ند كه يب يم يها وقت  ل گرفتن آنيس ستاد به هنگام تحويو رئداده است،  يدار ستاد خزانه

كنـد   ين بازرس تعجب ميت امانت اينشده از نها ينارها خاليك دانه از درهم و دي يجا
بـه خـدا،   « :ديگو ير او مي، و بازرس بدون اعتنا به تقد3دينما ين مير و تحسيو از او تقد

ـ » آوردم يتو نم يها را برا نيز اك دانه اي ياگر خوف خدا را در دل نداشتم حت  يو وقت
كند  يم يش خودداريكردن خو يد، از معرفيكن يد خود را معرفيگو يس ستاد به او ميرئ
انجـام   يدار خدا نه به خـاطر شـهرت امانـت    ين كار را محض رضايمن ا« :ديگو يو م
ن و گمنام يمن مسلمان ايشود ا يگران، معلوم ميو پس از رفتن او و پرسش از د» 4ام داده

ـ است و سعد كـه بـه عنـوان نـاظر در سـتاد حضـور دارد، از ا      ) سيعبد ق 5عامر بن( ن ي
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ات مكرر ثابت كرده است كـه  يتجرب« :ديگو ين ميكند و به حاضر يتعجب نم يدار امانت
  .»1باشند يم ين امانتيچن يتمام افراد سپاه دارا

 يك جلسـه مشـورت  يم، يسبه ستاد تق يآور م از ستاد جمعين غنايپس از انتقال ا
ـ    يد و بـه اتفـاق آراء تصـو   يل گرديتشك بهارسـتان و تـاج    2سيب كردنـد كـه فـرش نف

آالت مخصوص  نتيها و رخت و پرند و ز مرصع و زره يرهايو شمش 3رانيا يشاهنشاه
 )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يه سپاه اسالم برايم خارج و به عنوان هديرا از تقس يكسر

ـ ر نظر سعد پس از برداشتن يم را زيه غنايبفرستند، و بق ارسـال بـه    يك پـنجم آن بـرا  ي
ـ (ز برابر يبدون جوا يكيم نمودند و سهم هر يتقس يهزار سپاه 4ن شصتيمركز، در ب ك ي
ـ به حساب زمان ما، گرد 6ون تومانيليدر حدود شش م) سكه طال 5ستيهزار و دو د و ي

له نه شتر حمـل و  يبه وس يمالت كسربهارستان و تاج و تج يز با قاليم نيك پنجم غناي
  .دينه ارسال گرديبه مد) 7هير بن الخصاصيبش(توسط 
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  داند يم ان اسالم را از فاروقينت سپاهاما  يمرتض يعل
ـ  يهمـراه مسـلمانان در مسـجد مد    )اهللا عنـه  يرضـ (فاروق  ـ ا ينـه، وقت ن همـه  ي

از مسـرت و اعجـاب    يند در حـالت يب يس را مياء نفيپر از طال و نقره و اش يها صندوق
ـ  ياين همه اشـ يكه ا يهستند كسان يمانين و باايچه مسلمانان ام« :ديگو يم س را بـه  ينف

ـ » !!!1اند ن جا فرستادهيدست آورده و به ا در پاسـخ او   2)اهللا عنـه  يرضـ ( يمرتضـ  يعل
ن هستند، و اگر يردستان تو هم پاك و اميالجرم ز ين هستيچون تو پاك و ام« :ديگو يم

ـ   يردستان تو نيمطمئناً ز يبود يمتو خائن  ن يرالمـؤمن يام» بودنـد  يز خـائن و سـودجو م
هـا    آن يل است كسيشود، و ما يره ميخ يكسر يبا و پرندهايبه تاج و د )اهللا عنه يرض(

اهللا  يرض(ا ممكن است آن كس خود عمر يرا مشاهده كند، اما آ يه كسريرا بپوشد تا كپ
شـاهانه   يهـا  ش، جامهيك لحظه به عنوان آزماي يبرا )اهللا عنه يرض(باشد و عمر  )عنه

ن يمصمم اسـت كـه تـا آخـر     )اهللا عنه يرض(را عمر يز. چ وجهينه به ه! خود را بپوشد؟
گام بردارد، و برنامه او گسترش  )اهللا عنه يرض(و ابوبكر  صامبريدر راه پ يلحظه زندگ

ها از صفحه وجود است  قْلها و هرَ يهمه كسر يدر تمام جهان، و نابود يعدالت اجتماع
ـ ر نـام و مل ييبا تغ يك هرَقْل حجازيو  يعرب يك كسرايدهد  يو هرگز اجازه نم ت در ي

  د، يجهان سر و كله ظاهر نما
  نهيدر مد يش قواره كسرينما

ن است و خادم همه مسلمانان است و مأمور يرالمؤمنيكه ام )اهللا عنه يرض(و عمر 
ـ دگان است فقط در پيطرفدار ستمد در جهان و يگسترش عدالت اجتماع راهن سـاده و  ي
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ك لحظه ي يبرا يرا حت ييباين زيخواهد ا يبا است و هرگز نميش زيخو يبها ز و كميتم
ـ يكه مـرد تنومنـد و ه   1)سراقه(ن جهت به يز از دست بدهد، به همين اسـت دسـتور    يكل
ـ ر زپرپشـت او د  يد و چشمان درشت و ابروهايدرآ يدهد كه به لباس كسر يم ر تـاج  ي

بـه   يزيآم كه نگاه عبرت يدر حال )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيظاهر گردند، و ام يخسروان
احساس غرور  يكند، به جا يس مينف ياين همه طال و نقره و اشيو ا يكسر يقواره جعل

ـ   يروزين همه پيو مسرت از ا ش از خـود احسـاس انفعـال و    يها نسبت به زمامـداران پ
ـ ، و ز2ه و فغان سرش را به آسمان بلند كردهياز گر يبا حالتكند، و  يم يشرمندگ ر لـب  ي

 يعطا نفرمود 3 صامبريرا به پ يروزين پيتو ا! ايخدا« :دينما يها را زمزمه م ن جملهيا
  تر بود، تر و محبوب يار گراميكه از نظر تو از من بس

  كند يم يغرور احساس شرمندگ يبه جا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
كه باز در نظر تو از مـن   يز عطا نفرمودين 4)اهللا عنه يرض(نش ابوبكر يه جانشو ب

ـ  يا دهيكه به من بخش يروزين پيتر بود، پس، از ا تر و محبوب يگرام آورم،  يبه تو پناه م

                                           
، مطلـب را بـه همـين    1826، ص5و طبـري، ج  126و الفتوحات االسـالميه، ص  68، ص7ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج1

 .نوشته است) محلم(، )سراقه(مضمون روايت كرده ولي به جاي 

كني در حالي كه  از او پرسيدند چرا گريه مي«: گويد  مي 126و در الفتوحات االسالميه، ص 68، ص7ـ البدايه و النهايه، ج2
از اين نگرانم كه مسلمانان بر اثر دستيابي به اين خزاين خـون يكـديگر را   «: در جواب گفت . »هنگام خنده و شادي است
گفت هر  )رضي اهللا عنه(عمر در اين اثنا «: گويد  مي 1826، 7و در طبري، ج» دين تجاوز كنند بريزند و از مرزهاي احكام

كس فريب دنيا را بخورد احمق است و اندوخته كسي پس از مرگش به شوهر زنـش و شـوهر دختـرش و زن پسـرش يـا      
  .»رسد دشمنش مي
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بـه   )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يام» 1ش من گردديو آزما يمبادا موجب غرور و گمراه
ـ آو يها را بر چوب  را از خود جدا و آن يو تاج كسرسراقه دستور داد رخت و پرند  زان ي
د مردم قرار دهد و به عبدالرحمن بن عـوف دسـتور داد   يو به صورت ماكت در معرض د

ها   آن يا بهايده يرا به فروش رسان يمتيس و قينف يايدن شب همه اشيكه قبل از فرا رس
ـ د و در همـان روز  ياده نمام آميتقس يطال و نقره برا يها ف سكهيم و در رديرا تقو ك ي

ـ     )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنين با نظارت اميم مدايپنجم غنا ن يو بـه نسـبت مراتـب در ب
را  يشـتر يب يهـا  ياسـالم فـداكار   يروزيكه در راه پ يم و به كسانينه تقسيمسلمانان مد
  .گردد يها اعطا م  ز به آنين يزياند، جوا نشان داده

  بهارستان يقال
بهارسـتان و تـاج و    يقـال (سـپاه اسـالم    ياي، هـدا )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيام

ش به اندازه يگرداند، و به سهم خو يپس از قبول به مسلمانان برم) را يكسر يرهايشمش
دا يد پين مسلمانان ترديبهارستان در ب يع قاليكند، و در توز يك نفر از مسلمانان اكتفا مي
ـ ، ز2كند يم ـ ن آمـدن ارزش آن و  يب پـائ را قطعـه قطعـه كـردن آن سـب    ي ك خسـارت  ي

ـ يك نفر بيآن به  ياست و اعطا ير اقتصاديناپذ جبران ن و انهـدام اصـل   يشتر از سهم مع
ن معضل جلسـه  يحل ا ياست و برا ين اسالميت نوياشراف يزير يو پ يمساوات و برابر

ـ ينه تشـك ياران مهاجر و انصار حاضر در مدياز  يمشورت ـ 3گـردد  يل م هرگونـه   ي، جمع
ـ ل ايند به دلينما يموكول م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيرا به نظر ام ين قاليصرف در ات ن ي
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كه چهار پنجم آن متعلق به سپاه اسـالم اسـت و سـپاه اسـالم همـه سـهام خـود را بـه         
ـ كنند كه ا يشنهاد ميپ يه كرده است و برخيهد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام بـه   ين قـال ي
بمانـد   يبـاق  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيپاه متعلق به شخص امس ياز مصوبه شورا يرويپ
   1ستين دو نظر موافق نيچ كدام از ايبا ه )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يول

  بهارستان 2يم قاليتقس
بـه پـا    3)اهللا عنه يرض( يمرتض ين اثنا علياست كه در ا يتر و منتظر نظر صائب

ـ را بـه   ين قـال يبر اختصاص ا يراء مبنبا آيان مستدل و زيك بيزد، و با يخ يم ك نفـر  ي
كند و به قطعـه قطعـه كـردن و     يرد م يگريو خواه د )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيخواه ام(

اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن يبا خطاب بـه ام يان زين بيو در ا) 4دهد يم يم عادالنه آن رأيتقس
د مبـدل گـردد، در   يتو به تردن يقيو  يتو به نادان ييخدا نكند دانا« :ديگو ين ميچن )عنه
ـ  يو كهنه م يپوش يا مي يرو يو م يبخش ياست، كه م يزيتو تنها چ ييا داراين دنيا  يكن
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بودند آن  طلب مي جو و فرصت بودي حتماً مسلمانان نيز استفاده جو مي فرمان تو نيز پرهيزگار و امين هستند و اگر تو استفاده
رسيد كه بيست هزار درهـم قيمـت آن بـود،    ) رضي اهللا عنه(اي به علي  فرش را تقسيم كرد و قطعه )ي اهللا عنهرض(عمر گاه 

تصميم به تقسيم فرش گرفتـه و   بدون پيشنهاد ديگران )رضي اهللا عنه(فاروق و بنابراين روايت  67، ص7البدايه و النهايه، ج
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 يبگـذار  يرا باق ين قالي، و مطمئن باش كه اگر امروز تو ايبر ين ميو از ب يخور يا مي
  .»1آن را ندارند يستگيد كه شايخواهد رس يفردا به دست كسان

ـ نما يد مييرا تأ )اهللا عنه يرض( يمرتض ينظر عل )اهللا عنه يضر(ن يرالمؤمنيام د و ي
 يا ند و قطعـه يم نمايبهارستان را قطعه قطعه كرده و بر مسلمانان تقس يدهد قال يدستور م

ـ   )اهللا عنـه  يرضـ ( يمرتضـ  يكه به اندازه پنجه دست و چندان هم مرغوب نبود سهم عل
  .هزار مثقال طال فروخت معادل دو 2ست هزار درهميد كه آن را بيگرد
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ـ در جبهه شمال و شرق تا فتح ب يشرويپ :فصل دهم« المقـدس و   تي
  »شوشتر

  ن جلواليجنگ خون
ان يده كـه تمـام سـپاه   يبه سعد فرمانده كل سپاه اسالم در جبهه شرق، گزارش رس

ه ي، علير فرمان مهران رازين و زيمدا يلومتريو هشت ك يدر س 1ن در جواليامد يفرار
ن يرالمـؤمن يلـف از ام ياند، سعد پس از كسب تكل ل دادهيرا تشك يا سپاه اسالم جبهه تازه

جلوال اعزام  ي، هاشم بن عتبه و قعقاع را در رأس دوازده هزار نفر به سو)اهللا عنه يرض(
را حفر كرده و  يق و طوالنيند كه خندق عميب يرسد م يسپاه به جلوال م يدارد و وقت يم

ـ و در پشـت ا  2دهيخاردار كش يها ميآن سدر تمام طول  انـد و   ن گرفتـه ين خنـدق كمـ  ي
ل داده و يرا تشـك  يسـتاد فرمانـده  ) نيريقصـر شـ  (زدگرد در پشت جبهـه در حلْـوان   ي
كشاند،  ين جبهه ميبه ا يزات جنگيو تازه نفس را همراه خواربار و تجه يامداد يروهاين

آن را محاصـره   3را ندارد و هشـتاد  سپاه اسالم به علت عمق خندق امكان حمله به شهر
بـا هـم    يديخندق اختالف شـد  يكيران در نزديان اياز سپاه يا عده يكند ناگاه روز يم
ن قدر الشه اسبان و سواران را به يپردازند و ا يگر ميكديكنند و به قتل و كشتار  يدا ميپ

                                           
هاي سواد عراق در راه خراسان و فاصله آن با خانقين هفت فرسخ است، معجـم البلـدان    بخشي است از بخش: ـ جلوالء 1

 .ياقوت حموي

 .520، ص2و الكامل، ج 69، ص7ـ البدايه و النهايه، ج2

 همانـ 3



 351

ها عبـور و   الشه يبر رو 1تواند يم ياندازند كه سپاه تحت فرمان قعقاع به آسان يخندق م
رسانند و  يز خود را به صحنه ميتحت فرمان هاشم ن يروهايبه سپاه مهران حمله كند و ن

ن بـه شـدت ادامـه    يرمردان مسلمان جنـگ خـون  يران و دلين جنگاوران ايها در ب ساعت
آخـر   يهـا  و در سـاعت  2دهند يابد و مسلمانان ناچار نماز ظهر را به اشاره انجام مي يم

بـر سـپاه    ير جنگاوران اسالم، چنان باران مرگيش قعقاع و هاشم و برق شمشروز با غر
ـ   ميجان و ن يالشه ب 3كصد هزاريبارد كه  يران ميا ـ يجان بـر زم ـ افتـد و بق  ين م ه سـپاه  ي

افتنـد، و نـام    يخاردار م يها ميو در دام س 4زده به هر سو فرار كرده مه و وحشتيسراس
  .دان نمودنديجاو يز و معلول اختالفات داخليانگ رتيح يها خ شكستيجلوال را در تار

  )نيريقصر ش(آزاد كردن حلوان 
، مركز 5حلوان يدر جلوال به سو يروزيشتاز پس از پيپ يها قعقاع فرمانده ستون

زدگرد پـس از  يدهند كه  ين راه به او خبر ميرود و در ب يش ميزدگرد، پي يستاد فرمانده
را فرمانـده  ) خسروشـنوم (فـرار كـرده اسـت و     ير ياطالع از شكست جلوال بـه سـو  

ـ يبه افراد مسلح ز يشرويقعقاع در حال پ. مستقر در حلوان قرار داده است يروهاين  ينب
ش يد تملك خـو ياطراف را به ق يو روستاها يشهر يها نيفئودال معروف حلوان كه زم

                                           
 آناختالف نشده و بـه جـاي    ، اما در البدايه و النهايه بحث از اين520، ص2و الكامل، ج 127ـ الفتوحات االسالميه، ص1

ها به پايان رسـيدند و طـرفين فقـط بـا شمشـير و       گفته شده كه جنگ در بين طرفين به حدي شديد گرديد كه تبرها و نيزه
 .جنگيدند و قعقاع فتح را به دست آورد تبرزين مي

 .29، ص7ـ البدايه و النهايه، ج2

  .70، ص7و البدايه و النهايه، ج 521، ص2ـ الكامل، ج3
 .128ـ االخبار الطوال، دينوري، ص4

به ضم اول و سكون دوم شهري است در آخرين نقطه مرزي سواد عراق و در كتاب ملحمه منسوب به بطلميوس : ـ حلوان 5
 .درجه است، معجم البلدان، ياقوت حموي 34دقيقه و عرض  54درجه و  71اين شهر داراي طول جغرافيايي 
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ـ شـود و افـراد او ن   يكشته م ينبيكند و ز يدرآورده است برخورد م ـ  ي كننـد و   يز فـرار م
ـ ن 1فرمانده پادگان حلوان خسروشنوم ش از شـهر  يز بـدون مقاومـت همـراه سـپاه خـو     ي

ان شكسـت خـورده را تـا آن    يشهر آزاد گشته و قعقاع سـپاه  يزيخته و بدون خونريگر
هـا   ز به كـوه يروزان نيو ف 2رساند يد و مهران را به قتل مينما يب مين تعقيمرز خانق يسو

  ، 3كند يفرار م
  گ جلوال و حلوانغنائم جن

ده اسـت  يكـه در جنـگ جلـوال و حلـوان بـه دسـت سـپاه اسـالم رسـ          يغنائم
ن بـا  يخوردگـان مـدا   سكه، طال و نقره و جواهرات گرانبها است كه شكست يها صندوق

 يبـالغ و حصـه هـر سـپاه    ) سكه طال 4ونيليسه م(ون درهم يليم ياند و به س خود آورده
و نه رأس  6)نهصد سكه طال(درهم  5م آن نه هزارك پنجينظام پس از جدا كردن   سواره

ـ يكه ز يچهارپا است سعد خمس غنائم را توسط جمع هـا    ان در رأس آنيسـف  ياد بن اب
 يرضـ (ن يرالمـؤمن يكنند كه ام يشنهاد مينظران پ از صاحب يفرستد برخ ينه مياست به مد

م يهـا را تقسـ    ذارد و آنالمال بگ تيطال و نقره و جواهرات را در ب يها ن سكهيا )اهللا عنه

                                           
 .71، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1

 .521، ص2ـ الكامل، ج2

  .521، ص2ـ الكامل، ج3
  .1832، ص5و طبري، ج 522، ص2ـ الكامل، ج4

نوشته شده است و حدس نگارنده ) صنروشنوم(و در برخي ) خسروشنوم(فرمانده پادگان حلوان در برخي از تواريخ : توجه 
باستان وجود نداشت و خسرو هم زياد بوده در زبان فارسي ايران ) ص(درست است، زيرا حرف ) خسروشنوم(اين است كه 

 .خوانده شده است) صنرو(اند كه  و شايد در آغاز امر خسرو را طوري نوشته

 همانـ 5
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 يكند، و آن شـب بارهـا   يها موافقت نم  با نظر آن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ينكند ول
 يعبدالرحمن بن عوف و عبداهللا بن ارقم در صحن مسجد بـاق  يم با نگهداريسربسته غنا

ـ    )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيآن شب طبق معمول ام ي، و فردا1ماند يم ا نمـاز صـبح را ب
ح يحت و توضـ يها به وعظ و نص  ان آنيد در ميدهد و تا طلوع خورش يمسلمانان انجام م

  .2پردازد يسپاه اسالم م يها يروزيعلل پ
  افتد يه ميطال و جواهرات به گر از مشاهده )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

م يتقس يبرا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنير نظر اميغنائم را ز ين هنگام بارهايو در ا
اقوت و جواهرات بـر سـقف و   يطال و نقره و تأللؤ زبرجد و  يها ند و برق سكهيگشا يم

و مسـرت و   ياز شـاد  يتابد و مسلمانان حاضر در مسجد به حالت يورا مسجد ميدر و د
ن طـال و  يها از مشاهده ا  برخالف آن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيآوردند اما ام يتبسم در م

عبدالرحمن بـن عـوف علـت تـأثر و      يد و وقتيآ يو تأثر درم 3هيگر جواهرات به حالت
ـ  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيپرسد، ام يه او را ميگر ـ گو يدر جواب م ـ از ا« :دي ن جهـت  ي

ـ پ يدسترس ين ذخائريبه چن يكنم كه هر قوم يه ميمتأثر هستم و گر  يدا كـرد بـه جـا   ي
ـ   ين و كيگر بـدب يكدينسبت به  ياخوت و برادر گر يكـد يشـوند و بـه جـان     ينـه تـوز م

ن يا!! طال يه و تأثر و اعالن خطرهايان گريدر م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام 4»افتند يم
  .كند يم مين مسلمانان تقسيغنائم را عادالنه و برحسب مراتب در ب

                                           
  .70، ص7و البدايه و النهايه، ج 128و الفتوحات االسالميه، ص 1834و  1833، ص5و طبري، ج 522، ص2ـ الكامل، ج1
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  .گردند يت و موصل آزاد ميتكر
ن يرالمـؤمن يبـه ام  يا از طرف سعد، فرمانده كل سپاه اسالم در جبهـه شـرق، نامـه   

از فرماندهان سپاه روم، همراه سـپاه خـود از    يكي» 1انطاق«رسد كه  يم )اهللا عنه يرض(
را بـا  ) 2اد، تَغْلَب، نمر و شهارجهيا(از اعراب  يميمنتقل، و سپاه عظ �تيبه تكر �موصل

بالفاصله « :سدينو يدر پاسخ او م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيمان نموده است، اميپ خود هم
عبداهللا شهر را، كه » ديت اعزام نمائيش به شهر تكريرا در رأس سپاه خو 3بداهللا بن معتمع

ست يدهد، و پس از ب ياند، در حلقه محاصره قرار م را به دور آن حفر كرده يقيخندق عم
انه بـا سـران   يعبداهللا مخف يريفقره حمله و دفاع و درگ 5ست و چهاري، و ب4روز محاصره

كنـد و بـه    يمان ميگانه روم پشيها را از كمك به سپاه ب  رد و آنيگ يسپاه اعراب تماس م
ها را آغـاز   شتر حملهيگردد  با اطالع ب يسپاه دشمن مطلع م يها از اسرار نظام  له آنيوس
ش سـر بـاز زده و   يد كه از فرماندهان خوينما يمرعوب م يكند و سپاه روم را به حد يم

                                           
  .129و الفتوحات االسالميه، ص 1839، و طبري، ص524و  523، ص2و الكامل، ج 72و  71، ص7يه و النهايه، جـ البدا1
درجـه   34درجه و عرض شمالي  69به فتح ميم و كسر صاد طبق استخراج بطليموس داراي طول جغرافيايي : ـ موصل   �
) نينوا، باهـدد و باعـددا، بـارطلي و غيـره    (تابع آن هاي  دقيقه از شهرهاي بزرگ و دروازه عراق و از شهرها و بخش 20و 

 .معجم البلدان، ياقوت حموي

دقيقه  40درجه و  98فاصله آن تا بغداد سي فرسخ و با طول . خوانند به فتح تاء و عامه آن را مكسور مي: ـ تكريت  ��
 .ويدقيقه از تأسيسات شاپور پسر اردشير، معجم البلدان، ياقوت حم 3درجه و  37و عرض 

  .129و الفتوحات االسالميه، ص 1839، و طبري، ص524و  523، ص2و الكامل، ج 72و  71، ص7ـ البدايه و النهايه، ج2
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ز با قبول اسالم در زمره سپاه يها اعراب نام برده ن  ر آنكنند، و پس از فرا ياز شهر فرار م
  . 1رنديگ ياسالم قرار م

  نوا و موصلين يها سقوط پادگان
ـ  ين يقلعه شرق(ان اسالم در سقوط دو پادگان مهم يو همراه سپاه  ينوا و قلعـه غرب

و  �نـوا ين يهـا  ت و سقوط پادگانيكه در جنگ تكر يند و غنائمينما يشركت م) موصل
 2است كه به هر سواره نظام سه هزار يده است به حديبه دست سپاه اسالم رس ��لموص

ـ (ك هزار درهم ياده نظام، يو به هر پ) صد سكه  طال يس(درهم  ) ك صـد سـكه طـال   ي
 يهـا  سپاه اسالم در سقوط پادگان يها يروزيز همراه اخبار پيده است و خمس آن نيرس

د يقَرْر( 3نيكردنش يها ن پادگانيو هم چن) نمرج بانْهذْ و اباعذرا، حبون، داس( بـي، باز ،
ن پسـر هرمـزان   يكه آز« :سدينو يم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيبه ام) و تمام توابع موصل
به قصـد حملـه بـه سـپاه اسـالم مسـتقر       ) ماسپذان(در دشت شهر  يدر رأس سپاه بزرگ

  . »ده استيگرد

                                           
 .129و الفتوحات االسالميه، ص 1839، و طبري، ص524و  523، ص2و الكامل، ج 72و  71، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1

  .در موصل، معجم البلدان وي به كسر اول و سكون دوم آبادي يونس بن متي بر وزن طيط: ـ نينوي  �
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 .معجم البلدان، ياقوت حموي) غيره

 .524، ص 2و الكامل، ج 72، ص 7ـ البدايه و النهايه، ج2
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  نيكردنش يها سقوط پادگان
فوراً ضرار بن خطاب را در « :سدينو يدر جواب او م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

ن، يد و خـون يشد يريك درگيده و پس از يش خود را به آن دشت رسانيرأس سپاه خو
ب و يتعق) روانيس(ن را تا يخورده آز رساند و سپاه شكست ير و به قتل مين را دستگيآز

را به داخـل شـهر دعـوت     يعوب و فرارمر ير و اهاليتسخ) ذانيماس(ز يبا قهر و غلبه ن
  .»دهد يها م  را به آن يو مال يت جانيكند و امن يم

  .گردد يسا بعد از ماسپذان آزاد ميقرق
 )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنيبه ام) ماسپذان(در دشت  يروزيسعد ضمن گزارش پ

بـه   يدامدا يروهاين هگر جمع شده و ضمن فرستاديره به دور همديمردم جز« :سدينو يم
اند كه در بازپس گـرفتن شـهر    انه به هرقل قول دادهيك تماس مخفيدر  �)تيه(پادگان 

ـ   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام. »كنند يبا او همكار) حمص(  :سـد ينو يدر جواب سـعد م
پادگـان   يد را در رأس سپاه خود به سـو يزيهر چه زودتر عمر بن مالك و حارث بن «
ت در محاصره حارث قرار گرفت و مالك بـه شـهر   يه» دياراعزام د) ��سايقرق(ت و يه

ـ ر نمـود و حـارث ن  يخون زد و آن را تسخيسا شبيقرق ز از راه محاصـره مـردم شـهر و    ي
و سعد فرمانده كل سپاه اسالم در جبهـه شـرق پـس از     1.م كرديپادگان را ناچار به تسل

                                           
درجـه، معجـم    5/32درجـه و عـرض    69يه كسر اول شهري بر لب فرات در نواحي بغداد باالي انبار طـول  : ـ هيت  �

  .البلدان
ديگر و ياء ساكن و سين مكسور و الف ممـدوده معـرب كركيسـا شـهري     به فتح اول و سكون دوم و قاف : ـ قرقيسا  ��

درجه و ماسبندان به فتح سـين و   35دقيقه و عرض  45درجه و  64در عراق با طول جغرافيايي ) خابور(است بر رودخانه 
 .معجم البلدان، ياقوت حموي. دار باء و ذال نقطه

 .524، ص 2و الكامل، ج 72، ص 7ـ البدايه و النهايه، ج1
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ن، يلْوان و خانقمرز ح يتا آن سو يشرويمسلط شدن بر شرق و غرب و شمال عراق و پ
خواهد كه سپاه اسـالم را بـه عمـق     ياجازه م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنياز ام يا نامه يط

اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن يد و اميران را آزاد نمايگر ايد يران بكشاند و همه شهرهايخاك ا
و دهـم،   يح ميان را بر غنائم ترجيجان سپاه يمن سالمت« :سدينو يدر پاسخ به او م )عنه

هـا و    آن يبود، كه مانع رفتن ما به سـو  ياز آتش م ييها ها، كوه  ان ما و آنيدر م يكاشك
  . »1دنديگرد يها به ما م  حمله آن

  )رانيا(توقف جنگ در جبهه شرق 
موقتـاً   ين فرمان، آتش جنگ را در جبهه شـرق يبا ا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ـ  يش جنگ را در جبهه شـمال ن هنگام آتيد، اما در همينما يخاموش م شـام و  ( يو غرب

مصر هنـوز   ين و كشورهاي، مردمان فلسطيرا در جبهه شماليكند، ز يتر م افروخته) مصر
 يش بـاق يز به حال خوين ياند و قواره امپراتور امدهيرون نيروم ب ير سلطه امپراتورياز ز

ان در مقابل يپاهبخش را دارد، و جان س يين جبهه به حق عنوان رهاياست و جنگ در ا
بـا تصـرف   ) عـراق (ندارد، اما در جبهـه شـرق    يبخش اسالم ارزش يياهداف جنگ رها

ـ مهم رژ يها تخت و ضبط خزائن و سقوط پادگانيپا و ارتـش   يمتالشـ  يم شاهنشـاه ي
. افتـه اسـت  يتحقق  ياديبخش تا حد ز ييده و اهداف جنگ رهايگرد يپراكنده و متوار

ـ شـتر دل يافت غنـائم ب يدر يجز تالش برا) صورت دفاعمگر به (ن ادامه جنگ يبنابرا ل ي
بخش را نخواهد داشت و چون غنائم در مقابل جان  ييندارد، و عنوان جنگ رها يگريد

موقتـاً جنـگ را در جبهـه     )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيارزش است، ام يان اسالم بيسپاه
ت تحقق اهداف جنـگ  دهد در جه يد و در مقابل به سعد دستور مينما يمتوقف م يشرق

                                           
 .1832، ص5و طبري، ج 521، ص 2ـ الكامل، ج1
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ه هنگام مالقـات و  يسپاه اسالم قبل از آغاز جنگ قادس يندگيئت نمايبخش كه ه ييرها
   :ن عبارت خاطرنشان كرده بوديها را با ا  مذاكره با رستم آن
  بخش اسالم  يياهداف جنگ رها

 یاِن اِلـيـَجـْوَر االَدْ  ِسَعّتها, َو ِمنْ  یا اِليَق الُدنيشاُء ِمْن ِعباِدِه, ِمْن َض يلِنُْخِرَج َمْن (
ـ يم كه همه بندگاه خدا را به مشيكن ين جنگ ميما به خاطر ا=  1َعْدِل اِالْسالمِ  از  يت اله

م و با گسترش عـدالت اسـالم همـه را از سـتم و     يمرفه برسان يپرمشقت به زندگ يزندگ
  ). ميگر نجات دهيان ديجور اد

  .رديگ يش ميرا پ يعراق آزاد شده راه ترق
ـ را آغـاز نما  يوعمـران و آبـاد   يو آموزش يو جهاد فرهنگ ياقتصادجهاد  د، و ي

او در تمـام   يهـا  هيهـا و توصـ   و طبق نقشـه  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيسعد به فرمان ام
نهرهـا و   يس سـدها و اجـرا  يو تأسـ  يم اراضـ يع تقسيوس يها مناطق آزاد شده برنامه

شـتر  يو توسعه هر چـه ب ) وفه، موصلبصره، ك(، و ساختن سه شهر بزرگ يعمران و آباد
ـ و خر يزات نظـام يش جنگاوران و تجهيو افزا ينظام يها آموزش ـ د و تربي ت شصـت  ي

 يهـا  شـتر شـبكه  يبصره و كوفه، و توسعه هر چه ب ينظام يدر شهرها يهزار اسب جنگ
ش يو افـزا  يو بسط و توسـعه فرهنـگ و معـارف اسـالم     يت و سوادآموزيم و تربيتعل

د كه يينپا يريها را آغاز نمود، و د ها و مدرسه مساجد و جامعه ين و بناياستادان و معلم
به وجود آمد كـه از   ير و استثمارشده، عراقيسواد و ناآگاه و فق يك عراق ناتوان و بياز 
جهان به جلو افتـاد، و از   ين كشورهايتر شرفتهياز قافله پ يو رفاه زندگ يث اقتصاديح
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جهـان   يهـا  ن ارتشيه و كوفه، مركز پرورش مقتدرتربصر يشهرها يدفاع يرويث نيح
د كه بعد از يرس ييالت و توسعه فرهنگ و علوم و معارف به جايث تحصيد و از حيگرد
ن دانشـمندان  يتـر  ش بزرگيدايآن در كوفه و بصره مهد پ يعلم يها ن سال مدرسهيچند
گـر  يچند سـال د د و پس از يگرد يد بشرين افكار و عقايتر يو مركز نشر مترق ياسالم
ن پژوهشـگران و دانشـمندان فقـه و    يتـر  ه و دانشگاه بزرگ آن مهد پرورش بزرگينظام

ن و ياز هند و چـ  يانيرش دانشجويگشته و با پذ ياضيو نجوم و ر يفلسفه و علوم تجرب
را به شرق و غرب جهان بتاباند و اسـاس   يقات علميتوانست پرتو تحق ييممالك اروپا

  .دينما يزير يرا پ يياروپا يكشورها يات علميد حيو تجد) رنسانس(
ل همراه يبه تفص )اهللا عنه يرض(فاروق  يو نبوغ فرهنگ يما در فصل نبوغ اقتصاد
كشور عراق كه توسـط سـعد و بـه فرمـان      يو فرهنگ يمدارك از تمام تحوالت اقتصاد

ظـور در  ك منيم كرد اما به يصورت گرفته است بحث خواه )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
  م كه؛يكن ين سؤال را مطرح مين جا ايا
ـ س سـدها و بق يبودجه ساختن شهرها و تأسـ  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ه ي

  ن كرد؟يتأم يرا از چه محل يعمران يكارها
ن يتـأم  ين تحوالت را در عراق از چه محليبودجه ا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

انـد هـم چنـان كـه بـه       ن سؤال اشاره نكردهيسخ اد به پايم و جدين قديكرد؟ البته مورخ
ه خـود را و هـم   يسهم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنياند كه ام ز پاسخ ندادهين سؤال نيپاسخ ا

ن همه طال و نقره و جواهرات و فـرش  يه خود را از ايسهم يان و افراد عادين سپاهيچن
 يدند؟ در حاليصرف رسانبه م ين و جلوال و حلوان در چه مورديم مدايبهارستان و غنا

و  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يم گرانبها و سرشار در زندگين غناياز ا ين اثريكه كمتر
چ ين هيحجاز و تجمالت و تزئ يها و در توسعه شهرها  ان و خانواده آنيسپاه يدر زندگ
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دهد و  يم ن سؤال پاسخ سؤال اول رايبه اعتقاد ما ا! ده استيها مشاهده نگرد  كدام از آن
و همه مسـلمانان معاصـر او جـز مقـدار      )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيدارد، كه ام يمعلوم م

صـدقه  (ه خود را به عنوان يسهم يافتيتمام وجوه در يعاد يز و در حد كفاف زندگيناچ
مسـاجد و   يس سدها و ساختن شـهرها و بنـا  يو تأس يعمران يها صرف پروژه) هيجار

مناطق آزاد شـده   يو نظام يو فرهنگ يه اقتصاديت بنيها و تقو انجاد پادگيها و ا مدرسه
ـ  نـت يقت همان طال و نقره و جـواهرات و ز ياند و در حق نموده كـه از راه اسـتثمار    يآالت
 يها ده، در جنگيها رس ها و هرقل يران و مصر به دست كسريعراق و شام و ا يها ملت
ـ ده و ميبخش به دست مسلمانان رس ييرها ن يرالمـؤمن يام ييه دسـتور و راهنمـا  سمانان ب

و امـور   يو فرهنگـ  ياقتصـاد  يها را به بودجه برنامه يافتيآن وجوه در )اهللا عنه يرض(
ـ اند و ا دهيش برگردانيالمنفعه مناطق آزاد شده قرار داده و به صاحبان خو عام از  يكـ ين ي

آن را اجـرا   )هاهللا عن يرض(است كه فاروق اعظم  يعدالت اسالم يها ن جلوهيتر باشكوه
و ذخائر  ين شاهنشاهيسپاه اعراب خزا« :كرد و توهم افراد مغرش را باطل كرد كه گفتند

  .»مردم را غارت كرد و به تاراج برد
بـه   يا م جلـوال و حلـوان، از طـرف سـعد نامـه     يان، همـراه غنـا  يسف ياد بن ابيز

او اجازه دهد كـه سـپاه    كند كه سعد تقاضا كرده به يم ميتقد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ـ ا يران بكشاند و تمام شـهرها ين به عمق خاك اياسالم را از حلوان و خانق ران را آزاد ي

و بعـد،  « :سدينو ين مياد پاسخ سعد را چنيتوسط ز )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيد و امينما
ـ در م دهم، و كاش كه يح ميم ترجيجان مسلمانان را بر غنا يمن سالمت هـا    ان مـا و آن ي

  .»شدند يم 1ها به ما  ها و حمله آن  آن يبود، كه مانع رفتن ما به سو ياز آتش م ييها كوه
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  ابندي يها ادامه م جنگ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيل اميرغم تمايعل
ـ بـس، خ  به آتـش  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيد اميل شديرغم تماياما عل  يسـر  رهي

ـ ياازسپهساالران ا ه  آن يزدگرد و برخي گردنـد و   يران مانع خاموش شدن آتش جنگ م
آن منطقـه   يه به خوزسـتان رفتـه و فرمـانروا   يجنگ قادس پس از شكست در 1هرمزان

و ) سـان يم(را از  يمـ ين، سـپاه عظ يگشته و پس از استقرار سپاه اسالم در حلوان و خانق
ـ آ يدرم 3نموده و درصدد حمله به سپاه اسالم يآور جمع) 2شانيدشت م( عد بـن  د و سـ ي

و ) نيهر دو از مهـاجر (ن توطئه، عتْبه بن غَزْوان، و حرُملَه يبه محض اطالع از ا 4وقاص
ينُعقَرِّن و نُعـ  5م بن مسعود را همراهيم بن م سـان و دشـت   يم(فرسـتاد كـه    يسپاه به محل
رند يز كمك بگيواقع گردد و از عموزادگان عرب خود ن يريها و نهر ت  ن آنيدر ب) شانيم
  ،6ها سپاه اسالم به سپاه هرمزان حمله نموده از سحرگاه يكيدر  و

  گردد  يسوق اهواز آزاد م
مانـده سـپاه   يران، هرمزان همـراه باق ياد از سپاه ايز يها و پس از كشتار و اسارت

گردد و سپاه اسالم سوق اهواز  يمستقر م يفرار كرده و از پل سوق اهواز عبور و در محل
د كه هرمزان از سپاه اسالم درخواست صلح يپا ينم يريآورد و د يرا به تصرف خود درم

و هرمـزان هـم بـه     يو مناذر و سوق اهواز در دست سپاه اسالم باق يريكند كه نهر ت يم
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و اهواز در تصـرف   1ماند يم يك دست بردارد بر اهواز باقين كه از جنگ و تحريشرط ا
را بر منطقه مناذر و  يموافقت كرد و سلم ن صلحيبه فرمانده سپاه اسالم با اتاو باشد و ع

لـه غالـب سـاكن    يد كه هرمزان بـا قب ينكش يگمارد و طول يريحرْملَه را بر سواحل نهر ت
ـ اخـتالف پ  يبر سر نقاط مـرز  يريب ساكن اطراف نهر تيله كُلَيو با قب 2مناذر دا كـرد و  ي
ص دادنـد و  يرا باطل تشـخ هرمزان  ينموده و دعو يها داور  ن آنيدر ب 3و حرْملَه يسلم

  ؛4مال كرديمان صلح را پايو پ يهرمزان به شدت عصبان
  مال كرديمان صلح را پايهرمزان پ

 يرا آغـاز نمـود، سـلم    يگر ش، آشوبيان خوياكراد منطقه و سپاه يو با همكار
گـزارش كـرد و فـاروق     )اهللا عنه يرض(ز مراتب را به فاروق يمراتب را به عتبه و عتبه ن

ـ هرمزان بشتابد و حرْقُـوص را ن  يسركوب يداد كه برا 5به عتبه دستور ) عنهاهللا يرض( ز ي
گر يكـد يهمراه سپاه خود به كمك او فرستاد و در دو طرف پل اهواز دو سپاه در مقابـل  

ها آمد   آن يو سپاه اسالم صبر كرد تا سپاه هرمزان از پل عبور كند و به سو 6قرار گرفتند
ـ از سـپاه ا  ييهـا  آغاز نمودند و پس از كشتار و اسـارت آن گاه جنگ را به شدت  ران، ي

 يها يكيفرار كرد، و حرقوص پس از گسترش فتوحات تا نزد 7رامهرمز يهرمزان به سو
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) هيجزء بن معاو( يرا به فرمانده يآن مناطق، سپاه يمان صلح با اهاليشوشتر و بستن پ
ـ ب هرمزان روانه كرد و جزء تـا قر يدر تعق ـ  1)شـعر (ه ي ش رفـت و چـون در آن جـا    يپ

رَّق (شـهر   يكردند به سو يريشرفت او جلوگيهرمزان از پ يروهاين ـ چيپ) 2سـ د و آن را ي
گـزارش كـرد و فـاروق     )اهللا عنـه  يرض(له عتبه به فاروق يآزاد نمود و مراتب را به وس

 يشتر خـوددار يشرفت بيهم به جزء و هم به حرقوص دستور داد كه از پ )اهللا عنه يرض(
و كشـت   يو نهرساز يكشاورز يها منطقه و توسعه برنامه يند و سرگرم عمران و آبادكن
  ر شوند؛يبا 3يها نيزم

  كند يمان صلح را منعقد ميگر پيهرمزان بار د
ـ   ن مدت چند مرتبه هرمزان با ارسال نامهيو در ا و  4كنـد  يها درخواست صـلح م

كه فعالً در دست  ييكه آن جاها دينما يبا درخواست او موافقت م )اهللا عنه يرض(فاروق 
ك نپردازد، اما يه سپاه اسالم به جنگ و تحريچ وجه عليبماند و به ه ياو باق ياوست برا

مـردم منطقـه    5زدگـرد يكـه  « :ديگزارش رسـ  )اهللا عنه يرض(د كه به فاروق ينكش  يطول
بـا سـپاه    مان صلح را شكسته ويگر پيه سپاه اسالم شورانده و هرمزان بار دياهواز را عل

  ،»م خود درصدد حمله به سپاه اسالم برآمده استيعظ
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  مان صلح را شكستهيگر پيهرمزان بار د
 يگان كوفه را به فرماندهدان پايبه سعد وقاص نوشت سپاه )اهللا عنه يرض(فاروق 

قات الزم به عمـل  يز تحقيهرمزان ن يشكن مانينُعمان بن مقَرِّن به اهواز اعزام و در مورد پ
ـ رامهرمز روان گرد ي، نعمان همراه سپاه اسالم به سو1دياوريب د، و هرمـزان بـه محـض    ي

ن كـرد و  يبر سر راه سپاه نُعمـان كمـ  ) 3اَربك(از شهر خارج و در محل  2ن خبريدن ايشن
ران شكست خورد يگر سپاه ايدرگرفت و بار د يديدن سپاه نعمان جنگ شديپس از رس

ـ د به شوشتر رفت و نعمـان در تعق و هرمزان فرار كرد و همراه سپاه خو ب هرمـزان بـه   ي
ـ رَويبـاال رفـت و ت  ) 5ذَجيا( يو سپس به سو 4ديرامهرمز شتافت و در آن مستقر گرد  6هي

ان ين هنگام سـپاه يمنطقه، با او صلح كرد و نعمان به رامهرمز برگشت و در ا  يفرمانروا
 ينعمان و حرقوص و سـلم ده و همراه سپاه يپادگان بصره به قصد شوشتر به رامهرمز رس

ش قـرار  يشوشتر حركت كرده و آن را در حلقه محاصـره خـو   يو حرمله و جزء به سو
هـا فرسـتاد، و     به كمـك آن  يرا در رأس سپاه يابوموس )اهللا عنه يرض(و فاروق  7دادند

م و مجهز هرمـزان در آغـوش   ي، و چون سپاه عظ8روها قرار داديابوسبره را فرمانده كل ن
ن قرار گرفته بود محاصـره شـهر   يآهن يها دروازه يو دارا يم و مرتفع سنگيخحصار ض
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ـ ران نيتوانست به داخل شهر حمله كند و سپاه ا يد و سپاه اسالم نميكش 1ك ماه طولي ز ي
را  يكرد و افـراد  يحمله م 2ها به سپاه اسالم از دروازه يكيدانست از  يهرگاه مصلحت م

داد  يم يخورد و تلفات يابل حمله سپاه اسالم شكست مكه در مق يكرد و هنگام يد ميشه
ها سپاه اسالم را  كرد و با بستن دروازه يم ينينش فوراً از همان دروازه به داخل شهر عقب

ـ ا 4هشتاد فقـره از  3ك ماه محاصرهيداد و در مدت  يوار شهر قرار ميدر پشت د ن نـوع  ي
به نفـع سـپاه    يها كه گاه حمله نيا يران صورت گرفت و در طيها از طرف سپاه ا حمله

ده و چند صد يران به قتل رسيران بود چند صد نفر از سپاه ايبه نفع سپاه ا ياسالم و گاه
براء بن مالك برادر اَنَس (از سپاه اسالم از جمله  يدند و در مقابل جمعير گرديز اسينفر ن
ـ  به درجه شهادت نائـل آ ) مالك و مجزأة بن ثور و كعبن بن ثور 5بن ط يشـرا  يمدنـد ول

ش نداشـتتند، امـا ناگـاه    يخو يروزيبه پ يديبود كه فرمانده سپاه اسالم چندان ام يطور
اگـر  « :د و بـه او گفـت  يرسان ياز شهر خارج شد و خود را به ابوموس يا به بهانه يمرد

نفوذ بـه شـهر را بـه     ي، من راه سريكه بعد از فتح شهر خانواده مرا امان ده ييتعهد نما
كند عالوه بر تعهد امان، بـه   يروزياگر خدا ما را پ« :گفت يابوموس» 6دهم يان مشما نش

 يآن مرد شوشـتر » ن كنمييتو تع 7خانواده يز براين يدهم كه حقوق و مستمر يتو قول م
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اسـت او را بـه    يو از مدخل آب شـهر كـه كانـال    1برم يرا با خودم م ياول شخص :گفت
كنـد آن گـاه تـو     ييو نقاط داخل شـهر را شناسـا   داخل شهر برده تا محل ورود به شهر

ان خـود گفـت اگرچـه    يبه سپاه ي، ابوموس2ديخود را از همان راه وارد شهر كن يروهاين
هست كه در راه  يان شما كسيا در ميآ. بكار استيا فرين مرد راستگو يست كه ايمعلوم ن
شهر برود؟ اشرس بـن  ن مرد به داخل يرا از خود نشان دهد و همراه ا ين فداكاريخدا ا
كه تا  يگردد و همراه آن مرد از مدخل آب شهر از كانال يم ين فداكاريداوطلب ا 3عوف
 4دهيلباس خدمتكاران پوش يد و مرد شوشترياز شهر امتداد داشت وارد شهر گرد يا نقطه

هرمزان را  يها و نقاط حساس شهر و حت ورود به شهر، تمام دروازه يو عالوه بر راه سر
ت صـداقت  يستادش بود نشان داد، اشرش از همان كانال به سپاه اسالم برگشت و نهادر 

ان مسـلح را همـراه   يسپاه 6چهل نفر از ي، آن گاه ابوموس5د كردييرا تأ يآن مرد شوشتر
كمك  يبرا 7ست نفريها دو  به داخل شهر فرستاد و به دنبال آن ياشرش از همان راه سر

ـ از مـدخل آب شـهر و در م   8ست و چهل نفرين دويها اعزام نمود و ا  آن ان آب و گـل  ي
خـود را   9اشرش ييشب داخل شهر شدند و به راهنما يكيگر در تاريكديكانال به دنبال 
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ـ از نگهبانان و فـرار بق  يده و بعد از كشتن جمعيها رسان به پشت دروازه هـا را   ه، دروازهي
ـ  يشـهر كشـان  ان اسالم را به داخل ياهللا اكبر سپاه يگشوده و با صدا  يدند و هرمـزان وقت

 يكـ ياز رعب و هراس به  يد در حالتيان اسالم را در داخل شهر شنير سپاهيتكب يصدا
از خودمـان   يكـ يناً يقياز ماست كه بر ماست و « :گفت يها فرار كرد و با خود م از قلعه

بـه  كه قبل از سپاه  يست و چهل نفريو همان دو» 1عرب را بر اسرار ما آگاه كرده است
ن يهرمزان را محاصره كرده و هرمزان به شرط ا يداخل شهر نفوذ كرده بودند محل اختفا

ن يها كـرد و در همـ    م آنيتسل 2درباره او قضاوت بكند خود را )اهللا عنه يرض(كه فاروق
  د شدند؛ ياد از مسلمانان هم شهيز يحال جمع
  ديز آزاد گرديشوشتر ن

د يراء بن مالك و مجزأة به دست هرمزان شهن شب بيدر هم 3ريت ابن اثيو به روا
كه راه نفوذ  يو همان مرد شوشتر 4شدند و شهر شوشتر در تصرف مسلمانان قرار گرفت

طبق قرار و تعهد  يآمد و ابوموس يش ابوموسيان اسالم نشان داده بود پيشهر را به سپاه
فرستاد كه انـس بـن    )نهاهللا ع يرض(فاروق  يرا به سو يئتيو ابوسبره ه 5با او رفتار كرد

 يرض(ش فاروق يپ ييحكم نها يها و هرمزان را برا  س در رأس آنيمالك و اَحنَف بن ق
نه يكه قبالً داشت به مد يآالت نتيئت هرمزان را در همان لباس و زين هيا 6بردند )اهللا عنه
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 1طال يها اقوت بر سر و بازوبندها و قبهين به يبردند كه پوشاك زربافت در بر و تاج مز
رفتند، در منـزل   )اهللا عنه يرض(كرد به منزل فاروق  يره ميها را خ آالت او چشم نتيو ز

دند بعـد  يبه مسجد رفتند د يوقت. به مسجد رفته است يئتياز ه ييرايپذ ينبود، گفتند برا
ده ياش را در دست دارد خواب انهيكه تاز يئت كالهش را بالش كرده و در حالياز رفتن ه

ن است يا :گفتند 2عمر كجا است؟ :هرمزان گفت. زديمنتظر شدند تا از خواب برخاست و 
 :او كجـا هسـتند؟ گفتنـد    يهـا  ده است، هرمزان گفت گـارد محـافظ او دربـان   يكه خواب

ـ پـس او پ  :ها را ندارد، هرمـزان گفـت   نيا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام در ! 3امبر اسـت ي
ـ دارد از ا 4امبرانيتار پرف يست وليامبر نير پيخ :جواب گفتند ن سـر و صـداها فـاروق    ي

ـ  :ن است هرمزان؟ گفتنديا :به هرمزان كرد و گفت يدار شد و نگاهيب )اهللا عنه يرض(  يبل
دند، آن يپوشان يبه و يآالت را از او گرفته و لباس معمول نتيدستور داد آن پوشاك و ز

ـ ن اسالم ايله ديخدا كه به وس يسپاس برا« :گفت )اهللا عنه يرض(گاه فاروق  ن مـرد و  ي
و  يشـكن  مـان يعواقب پ يديد« :سپس به او گفت» چاره كرده استيل و بيامثال او را ذل

م و بعـد  يقبل از اسالم ما بر شما تسلط داشت« :هرمزان گفت» ست؟يفرجام فرمان خدا چ
و  يليتو به چه دل« :گفت )اهللا عنه يرض(فاروق » از اسالم خدا شما را بر ما مسلط نمود

ترسم قبل  يم :هرمزان گفت» ؟يمال كرديپا يگريبعد از د يكيها را  مانيپ يبا چه عذر
 ييتـا بـازجو   :گفـت  )اهللا عنه يرض(و فاروق  ين كه جواب بدهم مرا به قتل برسانياز ا

 :ظرف آب را گرفـت گفـت   يتمام نشود نگران مباش هرمزان درخواست آب كرد و وقت
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 )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق  . ياشامم مرا به قتل برسانيرا بن آب ين كه ايترسم قبل از ا يم
ش يگر برايآب د :گفت )اهللا عنه يرض(خت، فاروق ينگران مباش هرمزان آب را ر :گفت

دم ياشاميخواهم و منظورم گرفتن امان بود و چون آب را ن يآب نم :د هرمزان گفتياوريب
 :ت گفـت ياز عصبان يك حالتيدر  )اهللا عنه يرض(فاروق  يگر تو حق كشتن مرا نداريد

و اال قطعـاً تـو را بـه قتـل      ين مسلمان شويمگر ا يب بدهيمرا فر يتوان يبه خدا تو نم
واقـع شـد و    )اهللا عنـه  يرض(هرمزان مسلمان شد و بعدها مورد توجه فاروق . رسانم يم

  .دين گرديياو تع يهم برا يحقوق
  سپاه اسالم در جبهه شمال

ن يرالمؤمنياردن به فرمان ام يپس از آزاد كردن شهرهاسپاه اسالم در جبهه شمال 
ـ ر فرمـان ابوعب يشاخه اول ز :ديم گرديبه دو شاخه تقس )اهللا عنه يرض( و خالـد تـا    1دهي

بـه   2)هيانطاك(آن  ين شهرهايرا تا آخر) هيسور(شام  يتمام شهرها يسال پانزدهم هجر
ـ ل مأموريو شُـرَحب  3صر فرمان عمرو بن عـا ير پرچم اسالم آورد و شاخه دوم زيز ت ي
ـ روم ب ير سلطه استعمار امپراتـور ين را از زيافتند كه فلسطي ـ رون آورنـد امـا عمل  ي ات ي

ـ روم، با توجه بـه اهم  يرا امپراتوريد، زيگرد ين شاخه دچار اشكاالتيا يبرا ينظام ت ي
ـ ليا(وجود  ن سـپاه روم در  يرومنـدتر يرا در رأس ن 4ن، ارطبـون يدر فلسـط ) قـدس = ا ي
بود كـه چنـد سـال     يمستقر كرده بوكد و ارطبون همان سپهساالر قدرتمند روم نيفلسط

                                           
 .498ـ  493، ص2ـ الكامل، ج1

 همانـ 2

 .246و  245، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(و الفارق عمر  498، ص2و الكامل، ج 55ـ الفتوحات االسالميه، ص3

گفته شده و بـه نقـل هيكـل    ) ارطبون(ها  ي در تاريخ طبري و تاريخ البدايه و النهايه و اكثر تاريخـ نام اين سپهساالر روم4
 .اند گفته) اطربون(گفته و هيكل و جمعي ديگر ) اريطون(آن را ) بتلر(مورخ غربي 
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ـ ا يو قدرت بازو از ارتش شاهنشـاه  ير جنگيمصر و شام را با تداب يقبل كشورها ران ي
ر از يت، را بـا زور شمشـ  يحيمسـ  يايت دنيب بزرگ، همان آرم موجوديگرفته بود و صل

و غرور به قدس آورده بود، و به محـض  يو غر يشاد يادهايان فريدشمن گرفته و در م
ـ ن را زيفلسـط  يرموك، تمـام شـهرها  يسپاه اسالم در  يروزياطالع از پ از  يا ر شـبكه ي

و قسمت اعظـم آن  ) 1رملَه(روها را در ياز ن يدهد، بخش يش قرار ميمسلح خو يروهاين
ط (را در  يو قسمت) 3نابلُس(را در  يو برخ) قدس=  2ايليا(را در  سـبن يو مجهزتـر  )هيس

كل  يرا ستاد فرمانده) نياَجناد(و ) و غَزّه 4هيساريق(خود را در دو بندر  يروهايقسمت ن
كنـد و بـه    يل مير تبديك دژ نفوذناپذين را به يدهد و منطقه فلسط يش قرار ميسپاه خو

ـ ن جهت عمرو بن عاص با وجود ايهم ـ    يين همـه كـارا  ي از  يو هـوش و فراسـت رزم
ـ ماند و با ارسـال نقشـه جغراف   ين فرو ميلسطدر خاك ف يشرويپ و  يمنطقـه جنگـ   يياي

ـ كسب تكل )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيدشمن و كارنامه ارطبون از ام يروهاياستقرار ن ف ي
رسد كه ارطبون  يدر نامه او به آن نقطه م يوقت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمني، و ام5دينما يم

بر لـب   يتبسم ياز خونسرد يك حالتيدر  ف كرده استيتوص يك رعب و هراسيرا با 
  :آورد ين جمله را بر زبان مير لب ايظاهر نموده و ز
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  يمقدمه آزاد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيطرح ام
ـ ) عمرو عاص(ما ارطبون عرب را « ـ يم ببيانـداز  يبه جان ارطبون روم م م چـه  ين

ان يسف يه ابن ابيمعاو يقبل از هر كار« :دهد يو در پاسخ نامه به او دستور م» 1شود؟ يم
ـ از سپاه بـه ترت  يميو علْقَمه بن مجزِّز را در رأس بخش عظ و ) 2هيسـار يق(ب دو بنـدر  ي

الزم را بـه   يها د و كمكين دو بندر در محل خود بمانيد، و تا سقوط اياعزام دار) غَزَّه(
 يامپراتـور  كه ارتباط ارطبـون بـا   ين دو بندر در حالير ايد، و پس از تسخيها برسان  آن

ن حملـه  ياط به اَجنـاد يت كمال احتيگردد با رعا يشود و دچار رعب و هراس م يقطع م
  .»م رسانديز به شما خواهيرا ن يكمك يروهايد و نيكن

ـ عمر بن عاص پس از اعزام معاو ه و غـزه و قطـع   يسـار يه و علقمـه و سـقوط ق  ي
 يعلقمه و مسروق را به سواط، يت كمال احتين به خاطر رعايبا فلسط يارتباط امپراتور

ن پادگـان  يدارد تا ا ياعزام م) رمله(پادگان  يوب را به سويو ابوا) قدس= ا يليا(پادگان 
  ن نرسد؛ يبه اَجناد يكمك يرويها ن  ش سرگرم نموده و از جانب آنيرا با زد و خورد خو

                                           
 498و البدايه و النهايـه، ص  2، ج246، ص1، ج)رضي اهللا عنه(و الفارق عمر  193، شبلي، ص)رضي اهللا عنه(عمر ـ حياة 1

 .51و ص

معاويـه بـه   «: است كه  ها نوشته شده ، در اين مراجع و ديگر مرجع497، ص2و الكامل، ج 51، ص7ـ البدايه و النهايه، ج2
به قيساريه حمله كرد و در يك جنگ خونين و هولناك سپاه روم را تار و مار كرد و هشتاد هزار  )رضي اهللا عنه(عمر فرمان 
را به هالكت رسانيد و خالصه يكصد هزار تن از سپاه روم را نابود  ها آنرا كشت و در حال هزيمت بيست هزار  ها آنتن از 
 .»كرد
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  نيجنگ اجناد
كـه   يياروهـ يش و نيخـو  يروهـا ين هنگام عمـرو بـن عـاص در رأس ن   يو در ا

ن ي، و با ا1كند ين حمله ميبه كمك او فرستاده است به اجناد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
، به صـورت  ين و استحكام نظاميكر آهنيو در و پ يدر آغوش حصار سنگ 2نيكه اَجناد
سپهسـاالر دالور و   يارطبون شـخص دوم امپراتـور   يدرآمده است ول يريناپذ دژ نفوذ

مغـرور   يران و روم او را بـه حـد  يا يها رنامه مشعشع او در جنگاست و كا يسر رهيخ
شمارد كه از ترس سپاه اعـراب در پنـاه حصـار     يخود ننگ و عار م يكرده است كه برا

شـهر بـه    يهـا  خود را از دروازه يك فرمان سپاه هشتاد هزار نفريبماند و با  يشهر باق
ارطبـون و عمـرو    ينظام يها فرمان يكند، و صدا يخارج منتقل و به سپاه اسالم حمله م

ـ  نيبن عاص كه همزمان طن ـ گردنـد فر  يانداز م ـ اد اصـطكاك ن ي هـا را تنـدتر و بـرق     زهي
و هـر دو سـپاه    3برنـد  يشتر باال ميان را بيسپاه يتر و درجه جانباز رها را جهندهيشمش

ك سـطح  يه در يث روحي، از حيو فوت و فن نظام يات رزميعالوه بر شجاعت و تجرب
ش يخو يروزيجنگند كه بر اثر پ يه مين روحيان ارطبون با ايباشند، سپاه يم يار عاليبس
ا سـرافراز  يمهاجم نجات دهند و در دن يرويح را از نيب بزرگ مسيو صل) قدس= ا يليا(

                                           
  .51، ص7و البدايه و النهايه، ج 56و الفتوحات االسالميه، ص 499، ص2مل، جـ الكا1
ـ اجنادين يا اجنادين در هر دو به فتح اول و سكون دوم و در اول به فتح دال به شكل تثنيه و در دوم به كسـر دال و بـه   2

لسطين كه پادگان صد هزار نفري شود محلي است معروف در نواحي ف شكل جمع گفته شد و بيشتر به شكل تثنيه خوانده مي
روم در آن جا از سپاه اسالم شكست خورده و قهرمان فاتح اين جنگ خالد بن وليد و عبداهللا بن زبير در اين جنگ شـاهد  

 .عجم البلدان ياقوت حموي، اجنادينبود، م

عمـر  و حياة  248، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(عمر فاروق و ال 1785، ص5و تاريخ طبري، ج 499، ص2ـ الكامل، ج3
 .56و الفتوحات االسالميه، ص 194، شبلي، ص)رضي اهللا عنه(
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ـ رد و سپاه عمرو بن عاص با ايها را در آغوش گ  آن يسيو در آخرت ع ـ ن روحي ه ي
ت معـراج  يت اسراء و بدايكه نقطه نها) ايليقدس و ا( يروزين پيجه ايجنگند كه در نت يم

ـ كث يهـا  ر چكمهياست از زامبران خدا يو قبله اول مسلمانان و آرامگاه پ صمحمد  ف ي
ـ خـدا و پ  يا سربلند و در آخرت بـه رضـا  يرون آورند و در دنين خداناشناسان بيا امبر ي

ـ جنگ در نهاها  هيند و با توجه به قوت روحينائل آ يدانيو بهشت جاو ص ت شـدت  ي
ضه نمـاز  يان اسالم به هنگام نماز ظهر در حال شدت جنگ فريكند و سپاه يدا ميادامه پ

  خوانند، يم) صالة الخوف(قرآن با مراسم خاص  يها هيرا طبق آ
  نيجه جنگ اجنادينت

ـ يها ب  آن ييتر و كارآ يه مسلمانان قويجاً روحيو تدر ـ شـود و نزد  يشتر م ك بـه  ي
ـ   غروب آفتاب آثا گـردد و ارطبـون همـراه     ير ضعف و شكست در سـپاه روم آشـكار م

ـ يمانده سپاه خويباق ـ گر يش از صحنه م ـ ليا(زد و بـا شـتاب خـود را بـه     ي ) قـدس = ا ي
ـ    ين شهر مهم نظامي، و اجناد1رساند يم ـ آ يروم به تصرف سـپاه اسـالم درم د و سـپس  ي

بـه دسـت    يگـر يبعد از د يكي) هيسبِسط(و ) عمواس(، )افاي(، )نابلُس(، )رفح( يشهرها
ـ گردند و عمرو بن عاص، علقّمه و مسروق و ابوا يسپاه اسالم آزاد م ـ وب و بقي سـران    هي

ها و طـرح نقشـه و     د و بعد از مشورت با آنينما ين دعوت ميرا به اجناد نيشاخه فلسط
 ن شهر را از هـر سـو در حلقـه   يكنند و ا يحركت م) ايليا( يتدارك مهمات عموماً به سو

   2دهند يقرار م يمحاصره نظام
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  گردد يمحاصره م) قدس(ا يليا
ـ   يا ياديبه داخل شهر مدت ز و بدون حمله ـ دهنـد، ز  ين محاصـره را ادامـه م را ي

ان حصار و برج و بـاره آن را از هـر   يجاب كرده است كه روميا ين شهر مذهبيت اياهم
ار متعصب و متعهد و يسب يها ن شهر را از ستونيتر و پادگان بزرگ ا گر مستحكميشهر د

ن شهر امكان ندارد و عمـرو بـن   يل دهند كه تا عموماً كشته نشوند تصرف ايفداكار تشك
فاجعـه اسـفناك    يات جنگـ ير و از راه عمليند كه تصرف قدس با زور شمشيب يعاص م
ـ ا يرا بـرا ) انيرانيز ايخسروپرو(و ) بخْت نَصر بابل( يها حمله ن شـهر مقـدس تكـرار    ي

ن شهر حمام خون راه انداختند و عمرو بـن عـاص در   يتصرف ا يكه هر دو برا دينما يم
ـ نما يم 1فيكسب تكل )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنياز ام يا نامه يان هراس و دلهره، طيم د ي

كه مصمم است حتماً قدس را آزاد و فاجعـه شـاه بابـل و     )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام
ـ و بـه راه انـداختن    يمانه نظـام يار حكير بسيك تدبيران هم تكرار نشود، با يشاه ا ك ي

ن يم قدس، سپاه اسالم را از ايه پادگان عظيف روحيو تضع يمانور بزرگ و گسترده نظام
ـ ك قطره خون قدس را آزاد و به زيختن يبست نجات دهد و از راه صلح و بدون ر بن ر ي

  ت،ن قرار اسيمانه از اير حكين تدبيآورد و ا يپرچم اسالم درم
  مانهير حكيتدب

دهد  يدر پاسخ نامه عمرو بن عاص به او دستور م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيكه ام
ـ جاب(ن تمام فرماندهان جبهه شرق و جبهه شمال در شـهرك  يك موعد معيكه در  ه بـه  ي
ن باشـند، و  يرالمـؤمن يو منتظـر آمـدن ام    2جمع شوند) ك روز از جنوب دمشقيفاصله 
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نه بعد از مشاوره با بزرگان اصحاب و جلب موافقـت  يدر مد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
از  يو در رأس گروهـ  1خـود نشـانده   يرا بـه جـا   )اهللا عنـه  يرض( يمرتض يها عل  آن

شام روان  ين به سويه در همان وقت معيان اسالم به منظور حضور در شهرك جابيسپاه
ـ جاب يكـ يرق دور داده و بـه نزد ن را از شـ يمنطقه فلسط يگردد، و به طور گازانبر يم ه ي
ن، سـعد  يششرق و شمال و شاخه فلسـط  يها رسد، و فرماندهان سپاه اسالم در جبهه يم

ـ  يده و خالد و عمرو بن عاص و معاويبن وقاص و ابوعب ان همـراه جمـع   يسـف  يه ابـن اب
ن يرالمـؤمن يش بـه اسـتقبال ام  يگر سپاه اسالم سوار بر اسـبان خـو  ياز سرداران د ياديز
   2شتابند يم )اهللا عنه يضر(

  كند يباران م گرا را سنگ فرماندهان تجمل )اهللا عنه يرض(فاروق 
بـر لـب و بـا     يند، تبسميب يها را از دور م  آن يوقت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام

رسند، ناگاه صـحنه   ياو م يبه چند قدم ينگرد، اما وقت يها  م  به آن ياز شاد يك حالتي
ت از اسـب خـود   يك حالـت عصـبان  يدر  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام شود و يعوض م

كند و  يم 3ها پرتاب  آن يدارد و به سو ين برميرا از زم يدست يها گردد و سنگ ياده ميپ
ـ ها فر  ش بر آنيآور خو دورگه و خوف يبا آن صدا ـ ي ـ ا« :كشـد  ياد م ن زرق و بـرق و  ي

ـ ا دهيست كه شما پوشيلباس زربفت چ ـ د كـه بـا ا  يرو هسـت د؟ چقـدر پـر  ي ن پوشـاك و  ي
ده خـود را  يروش و عق! چقدر زود و فقط مدت دو سال!! ديا با من روبرو شده 4تجمالت

                                           
 .اين مطلب نوشته نشده است 1786، ص5و طبري، ج 55، ص7و البدايه و النهايه، ج 500، ص2ـ الكامل، ج1
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ـ گـر ا يست سال ديدانستم پس از دو يبه خدا سوگند اگر م! ديا ر دادهيين اندازه تغيتا ا ن ي
  .»1كردم يشما انتخاب م يگران را به جايگردد، د يدا مير در روش شما پييهمه تغ

ه و عمرو بـن عـاص و همـه فرمانـدهان     يده و خالد و معاويسعد و قعقاع و ابوعب
ه، كـه در  ين و دمشـق و اسـكندر  يجبهه شرق و شمال و غرب و همه قهرمانان فاتح مدا

و هم  2لرزند يد ميچون ب )اهللا عنه يرض(عمر فاروق  يدهايها و تهد خيمقابل صرصر توب
ـ  يهـا  روح و مجسمه يچون اجساد ب جـان سـر و گـردن خـود را در برابـر پرتـاب        يب

 ياز رعـب و هـراس زبـان بـه عـذرخواه      يا اند، ناگـاه در هالـه   او قرار داده يها سنگ
هـا    آن يفلز يهستند و اجزا) لمهي= لقمه ي(ها عموماً  ن لباسيا« :نديگو يند و ميگشا يم

م نه يا دهيپوش يس رزمها به كار رفته است و به عنوان لبا  در تار و پود آن يريناپذ بيآس
عـذر بـه حـق و     )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمني، و اميو تجمالت ينتيتنها به عنوان پوشش ز

 يا سندهي،  و هر نو3گردد يه ميها وارد شهرك جاب  رفته و همراه آنيها را پذ  متواضعانه آن
را  يمرمـوز  يرويخدا چه ن يراست« :پرسد ين صحنه متعجب و از خود ميا يادآورياز 

راهن سـاده و  يك پيده است كه در يآفر )اهللا عنه يرض(در مغز و اراده و ندا و نگاه عمر 
ر كرده ين همه فرماندهان مقتدر سپاه اسالم را تسخي، مغز و اراده ايدار عرب د و چاكيسف

ـ   يب يها هم چون مهره  صامبريها را مطابق به فرمان خدا و پ  و آن اراده بـه   يجـان و ب
اندازد كـه در   يم )اهللا عنه يرض( يمرتض ياد سخن عليو انسان را به !! ازداند يحركت م

ـ ه كرد كـه ا يبه او توص يوقت )اهللا عنه يرض(ن يالنور يآخر خالفت عثمان ذ يها سال ن ي
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از كار بركنار كن ) رهيه و غيمانند عمرو بن عاص و معاو(سر را  رهياستانداران مقتدر و خ
ها را بـر سـر     آن )اهللا عنه يرض(پس چرا عمر بن خطاب  :گفت )اهللا عنه يرض(و عثمان 

تو كار خود را با كار عمر بـن  ! عثمان يا« :گفت )اهللا عنه يرض( يمرتض يكار آورد؟ عل
از  )اهللا عنـه  يرضـ (انه عمر بن خطـاب  ير تازيرا زياس مكن زيق )اهللا عنه يرض(خطاب 

ـ  يهـا  مهـره  شتر در رعب و هراس بودنـد و ماننـد  يغالم او ب 1)رفاي( هـا را    جـان آن  يب
  »!چرخاند يم

شـرق و شـمال و    يها در جمع تمام فرماندهان جبهه )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
صلح و  يها را با مشورت و طرح نقشه يد و چند روزيه رسين به شهر جابيشاخه فلسط

  .ها گذراند د پادگانيبازد
اهللا  يرضـ (ن يرالمؤمنيام« :كهن است يده است ايرس) ارطبون(كه به  يو اما گزارش

رمنتظره شخصاً به  جبهه آمده، و تمام فرماندهان سپاه اسالم را يانه و به طور غيمخف )عنه
ـ و شمال  يروها را از جبهه شرقيبه دور خود جمع كرده و قرار است تمام ن ك جـا بـه   ي

) قـدس  =ا يليا(ش به يخروشان سپاه خو ياين درين منتقل كند و در رأس ايجبهه فلسط
ارطبـون بـه   » 2ش درآوردين شهر را بـه تصـرف خـو   يا يات جنگيد و با عمليحمله نما
قُف اعظـم   يمشورت به د يان رعب و هراس براين گزارش در ميدن ايمحض شن دار اُسـ
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، 1انـد ولـي شـبلي نعمـاني در الفـاروق، ج      ـ مورخين قديم مانند ابن اثير و طبري و ابن كثير به اين مطالب تصريح نكرده2
ي به هاي گوناگون و گاه ، ضمن روايت253تا  251، ص)رضي اهللا عنه(عمر و دكتر محمدحسين هيكل در الفاروق  202ص

كنند و توصيه ارطبون به اسقف در هيچ كـدام ذكـر نشـده اسـت و اسـتنباط       صورت استنباط تاريخي اين مطالب را بيان مي
 .تاريخي نويسنده است
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خ تكرار گشته و فاجعـه قتـل عـام بخْـت     يگر تاريبار د« :ديگو يشتابد و به او م يشهر م
ـ ر مقـدس تجد ن شهيز در اينَصر و خسروپرو ـ ي ـ گـردد و تخر  يد م ب امـاكن متبركـه و   ي

، و آن چه را كه مـن بـه   1شوند يگر تكرار ميح بار ديب بزرگ مسيساها و ربودن صليكل
و  ين است كه استحكامات نظـام يكنم ا يبه تو عرضه م يك كارشناس امور نظاميعنوان 

كـه در   ييوهـا ريل نيسـتند در برابـر سـ   يمسلح پادگان بزرگ ما هرگز قـادر ن  يروهاين
ـ گشته و دمشـق و انطاك  يروزيه پيرموك و قادسي يها جنگ ن را بـه تصـرف   يه و مـدا ي
 يروهايكه ن يطياز خود نشان دهند، مخصوصاً در شرا يچ مقاومتياند، ه ش درآوردهيخو

ـ يرالمؤمنيشخص ام يه جمع و به رهبريهر دو جبهه در جاب » !نـد ينما ين حمله را آغاز م
ق سر خود را باال و يجنباند، و به عالمت تصد يش خود را ميه رك ياسقف اعظم در حال

! 2شـوند  يتر م عيجاً حلقه چشمانش وسيآورد، و از تعجب و رعب و هراس تدر ين ميپائ
ـ گو يست؟ ارطبون مين چاره چيپس آخر :ديگو يبه ارطبون م ـ جـز ا « :دي  يا چـاره  3ني

ها و به خـاطر    جان آن يسالمتاز طرف مردمان شهر، به خاطر  يندگيست كه تو به نماين
ز بـه خـاطر   يد و من نيصلح كن يح و اماكن متبركه از سپاه اسالم تقاضايب مسيحفظ صل

  .»شوم ين كه فرمان جنگ بدهم از شهر خارج مين مصالح بدون ايت هميرعا
  صلح يتقاضا يبرا) وسيصفرن(اسقف  يندگيئت نمايه

صلح از قدس به  يتقاضا يرا برا يكند و جمع يشنهاد او را قبول مياسقف اعظم پ
ـ نند بـا  يب يت را مين جمعيه از دور ايان اسالم در جابيسپاه يفرستد و وقت يه ميجاب ك ي

                                           
  همانـ 1
 .250، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(عمر ـ الفاروق 2

  .ـ يك استنباط تاريخي است و به همين جهت مرجع آن نوشته نشده است3
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عه سپاه ارطبـون از  يدهند، كه طل يخبر م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيبه ام ياز نگران يحالت
 )اهللا عنـه  يرض(ن يؤمنرالميام! 1خواهند به سپاه اسالم حمله كنند يشود، و م يده ميدور د
آور  و با همان درك و فراست شـگفت (كند  يت مين جمعيبه ا يكه از دور نگاه يدر حال

ارطبـون و اسـقف    يدر جلسـه مشـورت   ييكند كه گو يدرك م يت را طوريش واقعيخو
ـ د، ايچ وجـه نگـران نباشـ   يبه ه« :ديگو يان ميبه سپاه!) حضور داشته است ـ ن جمعي ت ي

ـ   يو پس از اندك زمان» باشند يصلح م ياتقاض يندگيئت نمايه ـ يب شيطبق همـان پ ، ين
رسـانند و مـورد    يام اسقف را به عرض او ميرسد و پ ين ميرالمؤمنيت به حضور اميجمع

ـ رند و عهدنامه جابيگ ياد قرار مياحترام و محبت ز ـ ه بـا مـواد ز  ي ـ  ي شـود و   ير نوشـته م
ـ  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام و بعـد از او فرمانـدهان سـپاه     2نـد ك يشخصاً آن را امضا م

ـ  يد و معاويده جراح، خالد بن وليعمر و بن عاص و ابوعب(اسالم  آن را ) انيسـف  يه بـن اب
ن عمـر بـن   يرالمـؤمن يم عهدنامه بنـده خـداب، ام  يبسم اهللا الرحمن الرح :ندينما يم 3امضا

  :4ن بندهاستيشامل ا) قدس= ا يليا(خطاب، با اهل 
هـا و تمـام     آن يين تمام دارايض و هم چنيسالم و چه مر ا چهيليشهر ا يـ اهال1

چ كس حق نـدارد  يباشند، و ه يمصون م يها از هر تجاوز  آن يها بياماكن متبركه و صل
ا سكونت يليا در ايليان حق ندارند با اهل ايهودير دهد و ييا تغيها را اشغال   آن يساهايكل

  .داشته باشند
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نـد، و در انجـام مراسـم    ين اسالم را قبول نمايتند دسيا مجبور نيليشهر ا يـ اهال2
كنند  يه پرداخت ميبه سپاه اسالم جز 1نيش كامالً آزاد و مانند اهل مدايژه خويو يمذهب

  .ها دفاع كند  و حقوق آن يت و آزاديو در مقابل سپاه اسالم متعهد است از امن
تواننـد در   يش ميول خيبا تما) رهيو غ يرسپاهيان و غيروم( يربوميـ مردمان غ3

 يهـا  نيند و اگر زميه را پرداخت نماين شهر بمانند و مانند اهل شهر به سپاه اسالم جزيا
نت و يبه سپاه اسالم بدهند و در مقابل ام) خَراج(د يار داشته باشند بايرا در اخت يمزروع
هر كـوچ  ن شيهر كس بخواهد از ا يربوميگردد، و از مردمان غ ين ميز تأميها ن  آن يآزاد

ـ رسد در حما يكه به محل امن و مطمئن م يكند بالمانع و تا هنگام ان اسـالم  يت سـپاه ي
  .بالمانع و در امان است 2ها كوچ كند  با آن يز هر كسيشهر ن يخواهد بود و از سكنه اصل

  شوند يم يروزين برنده برگ پيطرف
ن يرالمـؤمن يكه ام آورند و هم چنان يم) ايليا(ه را به يعهدنامه جاب يندگيئت نمايه

ن شـهر مملـو از جنگـاوران    يا يك مانور نظاميخرسند است كه فقط با  )اهللا عنه يرض(
از جهان كه چشم  يا را در نقطه ياز عدالت اسالم يد تجسمينما يد ميمتعصب را فتح سف

ـ يان به آن دوخته شده در معرض ديهمه جهان ـ    يد مردمان جهان قرار م ن يدهـد، هـم چن
ح يب بزرگ مسـ يرا و صل ين آسمانيگاه دو ديز شادمان است كه پاين اسقف اعظم قدس

ن ينجـات داده اسـت و طـرف    يشهر قدس را از خطر حتمـ  يو اماكن متبركه و جان اهال
ـ  يروزين قرارداد هر دو برنده برگ پيا يجنگ ط اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن يشـوند، و ام  يم

                                           
  .1789، ص5و طبري، ج 257، ص1، ج، هيكل)رضي اهللا عنه(عمر ـ الفاروق 1

 .ترجمه كرده است) شهرها(منظور تيسفون است در همين صفحه به  همترجم طبري اشتباهاً مداين را ك: توجه 

 .257، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(عمر و الفاروق  1790، ص5ـ طبري، ج2
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، همـراه سـرداران   1سد يل شهر مكه مفاد عهدنامه به اطالع اه يپس از گذشت مدت )عنه
ـ ل، معاويده، خالد، عمرو بن عاص، شـرحب يابوعب(برجسته سپاه اسالم  از  يو جمـاعت ) هي

 يد و دارايراهن سـاده و سـف  يكه پ ياند، در حال نه با او آمدهيكه از مد) ص(امبر ياران پي
ن سفر يا كه در ياز چپ و راست اندام او را پوشانده و بر همان اسب راهوار ييها چاك

ـ كند، و از آن طرف ن يحركت م) قدس= ا يليا( يه به سوي، از جاب2با خود آورده است ز ي
ن شهر لحظه ورود ياسقف اعظم در مدخل شهر و در جلو صفوف امرا و بزرگان و معتمد

ـ ا يهـا  و در هـم كوبنـده ارتـش    صامبر اسالمين پيمركب جانش ران و روم را انتظـار  ي
  كشند،  يم

   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيا از اميليتصور مردم ا
ـ ير عجين موكب تصويها از ا  و اكثر آن انـد و   م كـرده يش ترسـ يدر ذهـن خـو   يب

 يـي نند كه تـاج طال يرا بب يفاتح يماين موكب سيگر در قلب ايمنتظرند بعد از لحظات د
ل يا هرقل را حماي ير مرصع كسريبر سر و رخت جواهرنشان خسروها را در بر و شمش

راندازان يت تيدر حما يد جنگيل سفيك فينشسته است كه  ييكرده و بر تخت طالخود 
سـرودش سـرداران سـپاهش و بـرق      ييطال يها كشد و تأللؤ برق ستاره يماهر آن را م

ـ كه ا ياما هنگام! كند يره ميها را خ آالت همراهان و غالمانش تمام چشم نتيز ن فـاتح  ي

                                           
  همانـ 1
در اين مراجع گفته شده كه اسب : توجه . 57، ص7ه، جو البدايه و النهاي 501، ص2و  الكامل، ج 1791، ص5ـ طبري، ج2

از او پياده شد و بعـد از  اميرالمؤمنين خراميد و  برايش آوردند كه به شدت مي) يابويي(لنگ شده بود و برزوني اميرالمؤمنين 
  .چند روز كه سم اسبش عالج يافت بر او سوار گرديد و راهي قدس گرديد
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و  يكـه بـا لبـاس سـاده و معمـول      يمراه كسان، و ه1د و سادهيراهن سفيك پيبزرگ در 
  رسد؛ ينشانه به دروازه بزرگ شهر م يب

  ) قدس(ا يليبه ا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيورود ام
و  يـي رو شود و بـا خـوش   ياده ميكنندگان، از اسب خود پ و در جلو صف استقبال

ـ   يت مسرت و تواضع خينها ـ و از غر 2دهـد  يرمقدم اسقف اعظـم را پاسـخ م هلهلـه   و وي
 يرهاين تصوياز ا يچ اثريد، هينما يار متواضعانه تشكر ميكنندگان بس استقبال يها يشاد
  .ماند ينم يها باق  در ذهن آن ييو طال ياليخ

اسقف اعظم و همراه سرداران سپاه اسالم  ييبه راهنما )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
شـهر   يكه اهال يشوند و در حال ين شهر از دروازه بزرگ شهر وارد ميو بزرگان و معتمد
ـ ياند و با د ستادهيا 3ها به صف  ر آنيدر دو طرف مس  يده اعجاب و احترام و عظمت واقع

ـ  ينگرند، و شكوه پوشال يها م  به آن را  يهرقل و سرداران غرق در طال و جواهرات روم
 يو خودخواهن بزرگوار را با غرور و تكبر ين فاتحيا يآورند و تواضع و سادگ ياد ميبه 

ـ  يبـا همـد   ييكنند و پوزخندها يسه ميمقا يروم يفرماندهان فرار نـد،  ينما يگر تبـادل م
ـ كـرده و از ا  يها را طـ  ابانياده طول خيپ يبا پا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ن شـهر و  ي

ت دارد، و يشتر از صد هزار نفر جمعين شهر بيآورد، ا يد به عمل مياماكن متبركه آن بازد
كه مردم از تمام نقاط جهـان   يستياست تور يبا است و شهريمجلل و باشكوه و زار يبس

                                           
  همانـ 1
 .201، شبلي، ص)رضي اهللا عنه(عمر و حياة  257، ص1، هيكل، ج)هللا عنهرضي ا(عمر ـ الفاروق 2

 همانـ 3
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ـ ليا. (بـاالتر اسـت   يليها خ نين شهر از ايت ايند، اما اهميآ يمن شهر يبه ا ) قـدس =  1اي
اسـت، و   امبر بـزرگ  يها پ و مزار ده يسيو ع ين بزرگ موسيگاه دو ديپا

ـ آن نـام بـرده و نقطـه نها   كه قـرآن بـا قداسـت از     ين مسجداالقصيهم چن  يت اسـرا ي
مسجدالحرام و هجده ماه قبله  يهمتا صامبريقرار داده است و در فرموده پ صامبريپ

 يگانه شـهر ي) قدس= ا يليا(ن شهر واقع است و باالخره ينماز مسلمانان بوده است در ا
ـ است كه قلوب اهل تمام اد ـ ان جهـان متوجـه ا  ي  يروزهـا نـك در  ين شـهر اسـت و ا  ي

اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن يو ام 2ر پرچم اسالم درآمدهيبه ز يجراالخر سال شانزدهم ه عيرب
) امـت يق يسـا يكل(بـزرگ شـهر    يسـا يد كليبازد يكند، و در اثنا يد مياز آن بازد )عنه
اهللا  يرضـ (ن يرالمؤمنيكند كه ام يشنهاد ميگردد و اسقف پ يانداز م نياذان ظهر طن يصدا
ـ بـه عـذر ا   )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن ي، و ام3واندسا نماز بخين كليدر هم )عنه ن كـه  ي

ـ ين  كلياز او در ا يروينده به پيز در آيمسلمانان ن خواننـد و بـرخالف مفـاد     يسا نماز م
كند و بلكـه   يشنهاد اسقف را قبول نميگردد، پ يجاد ميان ايحيمس ينامه مزاحمت با صلح

مان يكـل سـل  يه يهـا  به بر خرابهوار نديو د) صخره(ك يسا نزديكل يدر خارج در ورود
از  يش در حالتيت خويدر زمان حاكم يند فرماندهان روميب يم ي، و وقت4خواند ينماز م

انداختـه، بعـد از   ) 5عقـوب يصخره (ها را بر سطح  غرور و تكبر، خس و خاشاك و زباله

                                           
معجم البلـدان يـاقوت   . اند ايلياء به معني خانه خداست المقدس برخي گفته ـ ايليا به كسر همزه و الم و الف ممدوه نام بيت1

  . حموي
 .57ص، 7و البدايه و النهايه، ج 501، ص2و الكامل، ج 1791، ص5ـ طبري، ج2

  .202، شبلي، ص)رضي اهللا عنه(عمر و حياة  258، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(عمر ـ الفاروق 3
  همانـ 4
 .263، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(عمر و الفاروق  205، شبلي، ص)رضي اهللا عنه(عمر ـ حياة 5
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 ن حاال آغـاز يكه هم يدر كار« :ديگو يش ميبه صخره، به همراهان خو يزينگاه تأثرآم
انگشـتان و كـف دسـت خـود را جـارو       يسپس ال» ديكن يكنم عموماً با من همكار يم

ـ    يها را با دست خـود از رو  ساخته و خس و خاشاك و زباله و  1كنـد  يصـخره پـاك م
ـ يتم ين شكل برايز به هميهمراهان او ن و  2افتنـد  يز كردن و جارو كردن صخره به كار م

ـ ك لحظه ايان در يمتوقف گردند و جهان يساعت روزگار اندك يها جا دارد كه عقربه ن ي
ـ ا! ننـد يت را ببيخ بشرين رجال تاريتر از بزرگ يجمع يگزار صحنه تواضع و خدمت ن ي

د و يده و سعد بن وقاص و خالد بن ولي، ابوعب)اهللا عنه يرض(جاروكشان عمر بن خطاب 
م فـرود  يزمـان سـر تعظـ    يهـا  ه هستند كه نـه تنهـا در مقابـل قـدرت    يل و معاويشُرَحب

ها آواره   بت آنيزدگرد از هيروزگار، شاه شاهان  يها ن قدرتيتر اند، بلكه بزرگ اوردهين
انـد، و بـا    روم گشته يغرب يها روم آواره بخش يران و هرقل امپراتوريا يشرق يها كوه
 يجارو كردن محل عبادت و سجده بـرا  يبرا يگزار ت تواضع و خدمتين حال در نهايا

  !!اند را آغاز نموده يه كار شده و رفتگرخدا شخصاً دست ب
اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن ياستقبال اصـحاب از ام  المقدس تيده روز اقامت در ب

   )عنه
 يبر اجرا) قدس= ا يليا(اقامت در  3در مدت ده روز )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
م يستان تقسن را به دو ايث اداره كردن، فلسطينامه شخصاً نظارت كرده و از ح مفاد صلح

                                           
  همانـ 1
 همانـ 2

 .54ـ الفتوحات االسالميه، ص3
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آن جـا   يك استان را قدس قرار داده و علقَمه بن مجزِّز را به اسـتاندار يو مركز  1نموده
م را بـه  يقرار داده و علقمه بن حكـ ) 2رمله(گر را شهر يد و مركز استان دينما يمنصوب م
 يل را به سمت فرماندهان نظاميكند و عمرو بن عاص و شُرَحب يآن منصوب م ياستاندار

ـ دارد و بق يم 3ن منصوبيسپاه مستقر در فلسط يابر را بـه محـل    يه فرمانـدهان نظـام  ي
ـ   يو در جبهه شـمال  يش در جبهه شرقيت خويمأمور ـ گردانـد و ابوعب  يبـاز م ده را در ي

هـا و گسـترش    نامـه  ق مفاد صـلح يدق ين مسئول اجرايدمشق و حمص و خالد در قنَّسر
  دهد  يقرار م يعدالت اسالم

از منطقـه   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمني، امياالخر سال شانزدهم هجر عيو در آخر رب
ـ ) نهيمد(بخش  ييات جنگ رهاين به محل ستاد كل عمليفلسط گـردد و در خـارج    يبرم

سته يو شا 4ديآ ياز او به عمل م ياستقبال باشكوهص امبريشهر از طرف همه اصحاب پ
م زمان را ورق ينه صفحات تقويه مدب )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنياست در روز برگشتن ام

امـروز  . ميينما يابين برهه از زمان ارزيبخش را در ا ييات جنگ رهايج عمليم و نتايبزن
ـ دو سال و (است و فقط  ياالخر شانزدهم هجر عيآخر رب ياز روزها يكي از ) ازده مـاه ي

گذشـته   نيو امارت بر مؤمن يخالفت اسالم يبرا )اهللا عنه يرض(انتخاب عمر بن خطاب
ـ مسلمانان كه كمتـر از پادگـان    يهزار نفر ين مدت در رأس سپاه سياست، و در ا ك ي

                                           
 .501، ص2ـ الكامل، ج1

  همانـ 2
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  .»ر استقبال باشكوهي از او به عمل آوردندو مسلمانان ديگر در مدينه رسيد در خارج شه) رضي اهللا عنه(
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هم نداشتند  يو بودجه كاف يزات جنگيران و روم بود، و تجهيشمار ا يب يشهر از شهرها
ـ يار مجهز ايبس يچند صد هزار نفر يها ارتش  ين و حواشـ يالنهـر  نيران و روم را، در ب
ن شكسـت داده، و  يران و در تمام نقاط شام و فلسـط يا يجنوب يها ج فارس و استانيخل

عـراق و   يران و بر تمام شهرهايا يتخت شاهنشاهيپرچم اسالم را بر پا يدر جبهه شرق
 يهـا  و بـر اسـتان  ) يت فعليو قطر و كو ين و دوبيبحر(ج فارس يعرب خل يبر شهرها
تخـت دوم  ياسـالم را بـر پا   ز پرچمين يران، به اهتزاز درآورده، و در جبهه شماليجنوب ا

 يشـامل شـهرها  (ن يشـام و فلسـط   يو تمام كشورها) قدس= ا يليا(و بر ) هيانطاك(روم 
ـ يه، اردن، لبنان و فلسطيروس بـه اهتـزاز درآورده اسـت و عـالوه بـر اسـتقرار       ) ين فعل

به سعد  يك ارتش قدرتمند اسالميل يدر مناطق آزاد شده، در جهت تشك يكاف يروهاين
ساخت  و تازه ينظام يم شهرهايعظ يها قاص و قعقاع دستور داده كه در پادگانو يبن اب

هـا هـزار جـوان     ت كرده و دهيو ترب يداريرا خر يجنگ 1بصره و كوفه چهار هزار اسب
كـه تـا    ييهـا  بدهند و استفاده از تمام اسلحه يها آموزش نظام ن پادگانيمسلمان را در ا
اند و  م دادهيان اسالم تعلياند به همه سپاه مت گرفتهينران و روم به غيا يها حال از ارتش

بـاش بـه سـر     ن دو پادگان در حال آمادهيده و مجهز در ايك ارتش بزرگ و آموزش دي
را بـه جبهـه    ييروهـا ين )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيبرد كه به محض صدور فرمان ام يم

ز يروها را نيد و نين را آزاد نمارايا يها ه استانيبق يد و با قدرت رزمينما ياعزام م يشرق
 يقا را از سـلطه امپراتـور  يمصر و تونس در قاره آفر ياعزام و كشورها يبه جبهه شمال
است كـه ناگـاه، از طـرف     يطين اوضاع و شرايجهان اسالم در چن يآر. ديروم آزاد نما

، به دست يخبر هولناك ير، حاويده، فرمانده كل سپاه اسالم در جبهه شمال، نامه زيابوعب

                                           
 .60و الفتوحات االسالميه، ص 1856، ص5و طبري، ج 530، ص2ـ الكامل، ج1



 387

انـه، مردمـان   يمخف يهـا  و بعد، هرَقـل در تمـاس  « :رسد يم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
 يهـا  يله كشـت يو بـه وسـ   1ختـه يت اسـالم برانگ يه حاكميشام را به شورش عل يشهرها
ـ ه بـه انطاك يرا از اسـكندر  يشـمار  يم و بيكر سپاه عظيپ غول ه سـوق داده و شـاهزاده   ي

ـ ت داده تا بـا ن ين سپاه مأمورير رأس اعهد را ديول 2نيكنستانت ـ ا يمجهـز نظـام   يروي ن ي
ـ الجز(نظـام منطقـه    هزار نفر سـواره  يد و هم اكنون سينما يشورش را رهبر سـتاد  ) رهي

ـ ، و اگـر در اسـرع وقـت ن   3انـد  سپاه اسالم را در حمص محاصره نموده يفرمانده  يروي
شام مجـدداً بـه تصـرف     يبه ما نرسد پادگان حمص سقوط كرده و تمام شهرها يامداد

  .»گردند يباز م يامپراتور
فرونشـاندن شـورش    يبـرا  )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيمانه اميك حكيتاكت

  شام يشهرها
به سـعد بـن وقـاص در     يام فوريك پيبالدرنگ در  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

ظام به حمص ن 4دهد كه فوراً قعقاع را در رأس چهار هزار سواره يپادگان كوفه دستور م
د بن عقبه را يو ول) رهيرقه در الجز(به منطقه  يل را در رأس چند هزار سپاهياعزام و سه

                                           
 .1856، ص5و تاريخ طبري، ج 530، ص2و الكامل، ج 75، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1

شود كه از تاريخ روم اسـتفاده   مي بيان گرديده و معلوم 266، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(عمر ـ اين مطلب در الفاروق 2
 .شده است
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  .هاي شام منتهي گرديد آزاد كردن قدس و مرتبه دوم به خاموش شدن شورش



 388

 يو هر دو سپاه را با فرمانـده ) رهيدر الجز(ن ينش به منطقه عرب يهمراه چند هزار سپاه
  .»1دييعاً روانه نمايسر يات جنگيعمل ياض بن غنم و برايع

روهـا بـه محـل    ين اوامـر و اعـزام ن  يس از صدور اپ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
نمـوده، و در رأس   يآور نه و اطـراف جمـع  يرا از مد يز سپاهيش، خود نيت خويمأمور

 ي، و بـه سـپاه سـ   2گـردد  يشام، رهسپار م يها دان جنگ و مراكز شورشين سپاه به ميا
رسـد كـه    يم خبر ياند، وقت ره كه سپاه اسالم را در حمص محاصره كردهيالجز يهزار نفر

ـ انـد، بـا    ها حمله كرده  دفاع آن يار بيدو سپاه به شهر و دار و د از رعـب و   يك حـالت ي
از سپاه اسـالم  ) رهيالجز(شوند و بعد از برگشتن به  يهراس فوراً از دور حمص پراكنده م

م روم مسـتقر در  ي، و سـپاه عظـ  3گردنـد  يم ميند و تسلينما يدرخواست عفو و گذشت م
ـ گـر ن يد يو از شورش شـهرها  شنوند يها را م  خبر پراكنده شدن آن يوقت ز،يه نيانطاك ز ي
ر يشه و تـداب يكنند عمق اند يشوند، و اكثراً گمان م يد مينند دچار شك و ترديب ينم ياثر
ـ شام را واداشته كه تظاهر به شورش كنند تا از ا يسرداران سپاه اسالم شهرها ينظام ن ي
هـا    ندازند و با نابود كـردن آن ين سپاه اسالم بيم روم در كميعهد روم را با سپاه عظيراه ول
بـا   ين جهت سپاه روم مـدت كمـ  يند، به هميه را زودتر فراهم نماينه سقوط اسكندريزم

ـ يه ضعيروح ـ    يف با سپاه اسالم م م يكـه غنـا   يخـورد و در حـال   يجنگـد و شكسـت م
 يكـر بـه سـو   يپ غـول  يهـا  يعاً سوار بر همـان كشـت  يگذارد سر يرا به جا م يشمار يب

روم بر اثـر نبـوغ    ين غائله بزرگ، و توطئه خطرناك امپراتوريگردد و ا يه برمياسكندر
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ـ يشتريان و بين زيبا كمتر )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ينظام ابـد و  ي ين منفعت خاتمه م
ـ نه در قلـب شـام بـه محـل جاب    يدر رأس سپاه مد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يوقت  1هي
ـ  يشوازيبه پ يعرض گزارش نظام يده برايد و ابوعبرس يم شـتابد، بـه او عـرض     ياو م
پادگان كوفه و بصـره بـر سـپاه     يو سپاه امداد 2دن قعقاعيكند كه سه روز قبل از رس يم

ـ بـه ابوعب  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنين حال هم اميم اما با ايروز شديروم پ ده دسـتور  ي
  .3م كندين جنگ سهيم ايدهد كه سپاه قعقاع را در غنا يم

  

  »يخطر داخل يها زنگ :ازدهميفصل «
را  ييها و روزهـا  گردد و شب ينه برميه به مدياز جاب )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

خطر توطئه دشمنان نه در جبهه شـرق و نـه در    يها گذرانند كه زنگ يبه آرامش فكر م
را احسـاس   يهـان اسـالم خطـر   اند و در رابطه با خارج ج امدهيجبهه شمال به صدا درن

ن ين آرامش خاطر او به هم خورده و در داخل جهان اسـالم از چنـد  يكند اما ناگاه ا ينم
ان ياز نظام يبرخ يدگيبر پوس ير مبنيو اخبار ز!! ندي آ يخطر به صدا درم يها نقطه زنگ

ن يلمـؤمن رايرسند، و ام يدو نفر از فرماندهان برجسته سپاه اسالم به او م يو ضعف اخالق
شمارد بـا   يتر م هولناك يرا از خطر خارج ين خطر داخليكه ا يدر حال )اهللا عنه يرض(

ه يو ضعف را برطرف و سپاه اسـالم را كـامالً تصـف    يدگين پوسيت تمام ايقدرت و قاطع

                                           
 همانـ 1

  همانـ 2
  همانـ 3



 390

ده اسـت  يكه به او رسـ  يدارد و اخبار يمصون م يكرده و آن را از هر نوع سقوط اخالق
  :عبارتند از

ـ بـ ابوع1 بـه   يا ضـمن نامـه   ي، فرمانـده كـل سـپاه اسـالم در جبهـه شـمال      1دهي
ـ   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام از  يان جـوان در برخـ  ياز سـپاه  يگزارش داده، كـه جمع

اند ما در  گفته يياند و به هنگام بازجو دهيشام مشروب را به دست آورده و نوش يشهرها

  91: المائـدة  f  e   d  cz  } د يافرم يرا خدا در قرآن ميز 2ميدن مختار هستينوش
پـس از مشـورت بـا     )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيد؟ اميده ين عمل خاتمه نميا شما به ايآ

ـ    دهـد، فـوراً آن   يده دستور ميبه ابوعب صامبر ياصحاب پ جمـع و بـا    يهـا را در محل
ـ آ«د يهـا بپرسـ    ك كالم از آنيكرده و در  يها را محاصره نظام  ان آنيعر يرهايشمش ا ي

د و اگر گفتند حالل يها نده  زدن به آن و اجازه چانه» ا حرام؟ي يدان يمشروب را حالل م
ـ م فوراً هر يدان يد و اگر گفتند حرام ميها را بزن  م گردن آنيدان يم انـه  يك را هشـتاد تاز ي
همـراه   يرا اجرا كرده و بـه حـد   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيده فرمان اميو ابوعب» 3ديبزن
ـ خ يگـر احـد  يكند كه د يها را مجازات م  د و ارعاب آنيتهد دن مشـروب را  يال نوشـ ي

خاموش  يان سپاه اسالم به كليدر م يو هواپرست يدگين خطر پوسينخواهد كرد و زنگ ا
  .4گردد يم
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گـزارش شـد، كـه     )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ از جبهه شرق، پاگان بصره، به ام2
به منـزل او   يكار يل كه برايجم به نام ام يبا زن نامحرم 1بهره بن شعياستاندار بصره، مغ

ـ مراجعه كرده است، همبستر شده است و چهار نفر حاضرند بر ا ن امـر شـهادت بدهنـد    ي
ره را عزل و همـراه شـهود او را   يك فرمان كوتاه فوراً مغيبا  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

ـ  3كند ياو نصب م يرا به جا ياشعر يو ابوموس 2نه احضاريبه مد ـ مغ يو وقت ره همـراه  ي
و  4قرار گرفت )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنيام يير بازجوينه جلب و به شدت زيشهود به مد

ام و  فقط با زن و همسر خودم همبستر شـده  :انكار كرد و گفت يه را به كلين قضيره ايمغ
 يكردن او خودداراز سنگسار  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيل نبود، امينصاب شهود هم تكم

انتقام مرا از  :ره گفتين اثنا مغيدر ا ي، و وقت5انه خود زديكرد و در مقابل شهود را با تاز
ـ به شدت بـر او فر  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيد، اميريها بگ نيا  :د و بـه او گفـت  ياد كشـ ي
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رضـي  (ابـوبكر  نماي همين حقايق است و هدف از نوشتن آن نيز همين امر بوده است،  ن كتاب آينه تمامجلوگيري نمود و اي

مشاهده كرد ريـش او   )رضي اهللا عنه(عمر در مورد اعزام اسامه به محض اين كه يك حالتي از خودمحوري را در  )اهللا عنه
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 نيبود به خدا هم يل ميخاموش باش خدا نفس تو را خاموش كند، اگر نصاب شهود تكم
ـ د و ارعاب موجب گردين ترديو هم» 1كردم يحاال تو را سنگسار م د كـه زنـگ خطـر    ي

  .ان اسالم خاموش گردديان سپاهيو در م يدر جبهه شرق يبه كل يضعف اخالق
از سرداران سـپاه اسـالم در    يكي يسر رهيو خ يزنگ خطر خودمحور يـ صدا3

ـ گر با قـدرت و قاطع د و ايرس )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنيجبهه شمال به گوش ام ـ ت اي ن ي
صـدا و   گر با او هـم يتر و سرداران د ين صدا قويكرد ممكن بود هم يصدا را خاموش نم
 يين ماجراهايجاد گشته و عيا ياثر و انفجار و شورش و انقالب يب ياوامر حكومت مركز

 اتفـاق افتـاد در زمـان    )اهللا عنه يرض( يو عل )اهللا عنه يرض(كه در اواخر خالفت عثمان
ـ ا يها كه هنوز ارتش يطيفتد و در شرايز اتفاق بين )اهللا عنه يرض(عمر بن خطاب  ران و ي

 يهـا  روم با كمال قدرت درصدد حمله به سپاه اسالم هستند، جهان اسالم بر اثر شورش
و نـابود و بـه تصـرف     يش متالشـ يدر درون خـو  يو ضـعف حكومـت مركـز    يداخل
ده يكش يقيعم يها ت قرآن به چاهيشعشع هداد ميد و خورشيران و روم درآيا يها ارتش

در زمان فاروق ) سرداران سپاه يخودمحور(ن خطر يزنگ ا ين جهت صدايشود، به هم
 يگـر يهر زنگ خطر د يش از صدايد، بيگرد يانداز م نيهرگاه طن )اهللا عنه يرض(اعظم 

از  يكـ يكمرد و  ين صدا را خاموش ميت ايخراش و فوراً با قدرت و قاطع او گوش يبرا
و مربـوط بـه    :ميپرداز ياست كه حاال به شرح آن م ين مطلبيآن هم يها ن نمونهيبارزتر
  .است) ديخالد بن ول(ن سردار سپاه اسالم يتر معروف

                                           
  همانـ 1
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  ديسوابق درخشان خالد بن ول
) ده خـدا ير كشيشمش(به  صامبريدر جنگ تبوك از طرف پ يروزيخالد بر اثر پ

رده و  يهـا  به عنوان فرمانده كل در جنگ )اهللا عنه يرض(قيملقب و در زمان ابوبكر صد
نائـل   يزيانگ شگفت يها يروزيمامه به پير يم و در معركه خون و شمشيتم يدر نبرد با بن

 يرضـ (موقع فاروق  يب يها ج و اقدام به ازدواجينسبت به عرف را يياعتنا يبر اثر ب يول
ـ درخواست نمو يعزل او را از مقام فرمانده )اهللا عنه بـا   )اهللا عنـه  يرضـ (ابـوبكر   يد ول

خ كرده و باز به عنوان فرمانـده  يداً توبياو چند فقره او را شد يها يتوجه به سابقه قهرمان
ن يرسد و در ا يرموك شام به اوج خود مياو در عراق و در  يها يروزيكل ابقا گشته و پ

گشته است  ) عنهاهللا يرض(ق ين ابوبكر صديكه جانش )اهللا عنه يرض(اثنا عمر بن خطاب 
ـ يكل عزل نموده و تحت فرمان ابوعب يفوراً خالد را از مقام فرمانده و  1دهـد  يده قرار م

ـ شام و بـه و  يها ر پادگانيز خالد در تسخيانگ اعجاب يها يروزيپ ر پادگـان  يژه تسـخ ي
كند كه خالد را كـامالً   يرا وادار م )اهللا عنه يرض(فاروق اعظم ) ناسيم(و قتل ) نيقنسر(
ن فرمانده فداكار و ماهر و مقتـدر  يرا در انتخاب ا )اهللا عنه يرض(ق يد و ابوبكر صديمجت

 يدهد اما وقت ين شهر قرار مين و فرمانده پادگان ايسريو او را فرماندار ق 2دين نمايتحس
 يهـا  يروزيت و آوازه پيكند كه خالد مغرور ص ياحساس م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

ش برآمده و بدون دستور حكومـت  يشتر خويهر چه ب ييصدد نامجوش گشته و دريخو
زه به شعرا يكند و به عنوان انعام و جا يخت و پاش ميرا ر يم و اموال عموميغنا يمركز

  بخشد، ينفوذ م يو سخنوران و افراد ذ

                                           
 .494و  427، ص2و الكامل، ج 53و  18، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1
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  به خالد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنياخطار ام
را  يم و امـوال عمـوم  يكه غنـا « :دكن يداً به او اخطار ميها شد از مالقات يكيدر 

چ يهـ  يع كن، و بـدون دسـتور حركـت مركـز    يبرحسب استحقاق طبق قواعد اسالم توز
ـ « :ديگو يو خالد در جواب او م» 1چ كس ندهيرا به ه يو شتر يگوسفند ا بگـذار مـن   ي

ـ ل دارم انجام دهـم  يكه م يكار خود را هر طور ـ ا اي ـ ن تـو و ا ي كـه بـه مـن     ين كـار ي
ـ از ا )اهللا عنـه  يرض(نيرالمؤمنيام» 2يا سپرده ـ ن پاسـخ غرورآم ي  يز بـه شـدت عصـبان   ي

رد و به يگ ياسالم درنظر م يها يروزيگردد، اما سوابق خدمات درخشان خالد را در پ يم
ن ياز پادگـان قنسـر   يكند، و خالد پـس از مـدت   يم او را عزل نمين پاسخ ناماليمحض ا
 يها و سقوط پادگان) آمد و رهاء(ر يتسخ اعزام و بعد از) هينيارم( ياض به سويهمراه ع

ـ يدر سرحدات و در دل دشمنان ا يار مهم روم آن چنان رعب و هراسيبس ـ نما يجاد م د ي
رد و انعام و بخشش يگ يها قرار م خالد سرلوحه تمام بحث يها يت و آوازه قهرمانيكه ص

 3بـرد  يمردم م اديرا از  يره و غسانياو به شعرا و سخنوران نام شاهان عرب و شاهان ح
از شاهان عرب، در حمام شهر  ين، طبق عادت اشراف و برخيو در راه مراجعت به قنسر

اهللا  يرض(ن يرالمؤمنين عمل خالد به امي، و ا4دهد يبدن خود را با شراب شستشو م) آمد(
  گردد، يگزارش م )عنه

  به خالد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيباز اخطار ام

                                           
 .436، عقاد، ص)رضي اهللا عنه(عمر ـ عبقريه 1
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شـده   ين عمل به شـدت عصـبان  يكه از ا يدر حال )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام
خـدا  ! يا ا بدن خود را با شراب شستشـو داده يگو« :سدينو يبه خالد م يا نامه ياست ط

ز ياست كه لمـس آن هـم جـا    يديز پليشراب را در ظاهر و باطن حرام كرده است و چ
غـرور در جـواب او   از  يك حـالت يخالد در » دين عمل را تكرار نكنيگر ايست بار دين
نمانده بود و بلكـه   يباق يم و شرابيم و از فعل و اثر انداختيما شراب را كشت« :سدينو يم
ـ از ا )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيام» 1ك ماده نظافت و طهارت بودي  ين پاسـخ عصـبان  ي

و  يسر رهيكه به خ يره هستيتو از خانواده مغ« :سدينو يبه او م يزيدآميگشته و نامه تهد
ن حالت يو با ا يبمان ين حالت باقيگرفتار بودند، خدا نكند تو بر ا يغرور و خودمحور

ـ در  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يدهايو خالد بدون اعتنا به اخطار و تهد» 2يريبم ك ي
ـ يه خويرو يبه بخشش و انعام ب ييجو و نام يطلب از شهرت يحالت دهـد و از   يش ادامه م

معادل هزار ( 3كند ده هزار درهم يانعام به او مراجعه م يبرا) سياشعث بن ق( يجمله وقت
ن يرالمـؤمن يكه ام يدهد، و هنگام يك جا به او انعام مي) 4ون تومانيليا پنج ميمثقال طال 

گذارد و  ينم يوقع يكند كه خالد به دستورات حكومت مركز ياحساس م )اهللا عنه يرض(
ـ   يعواقب كار خالد به شدت نگران م اعتنا است از ياو ب يها نسبت به فرمان م يشـود و ب
ان و قعقـاع و  يه بن سفيمانند عمرو بن عاص، معاو(ز يگر نياز سرداران د يآن دارد برخ

ـ كه پ يرند و با استفاده از نفوذ و قدرتيش گيروش او را پ) رهيغ انـد از فرمـان    دا كـرده ي

                                           
  همانـ 1
  همانـ 2
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ـ الطوا از ملـوك  يا سربار زنند و جهان اسالم را به صورت مجموعـه  يحكومت مركز ف ي
  درآورند، 

 يرضـ (ن يرالمـؤمن يفرمان ام يبالل مأمور اجرا فرمان عزل و مجازات خالد
   )اهللا عنه

 يهـا  رد كـه خالـد را از تمـام پسـت    يگ يم ميتصم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام
ها،  يو خودخواه يسر رهين خيد و در مقابل اي، عزل نمايو چه كشور ي، چه نظاميدولت
ـ يچ كدام از سرداران ديمجازات كند كه ه يرا طوراو  نسـبت بـه    يياعتنـا  يگر جرئت ب

ن زنگ يا يرا نداشته باشند و صدا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو اوامر ام يحكومت مركز
) بـالل ( :را 1يا ن منظور حامـل نامـه  يا يخطر در تمام جهان اسالم خاموش گردد، و برا

كل سـپاه در جبهـه شـام بـه نـزد       يبه مركز فرمانده همراه فرمان عزل و مجازات خالد
احضار و  يبه مركز فرمانده 3نيفوراً خالد را از قنسر 2دهيدارد و ابوعب يده اعزام ميابوعب

  دهد،  يار بالل قرار ميدر اخت
به حضـور فرمانـده كـل سـپاه و      )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو بالل طبق دستور ام

وجـه  « :ديبه عمل آورد و از او پرس يياز خالد بازجو يماز فرماندهان نظا يگريجمع د
خالد به سؤال بالل پاسخ نداد و بالل » 4؟يا از كجا آورده يا را كه به اشعث داده يهنگفت

                                           
، 1، ج)رضـي اهللا عنـه  (عمـر  و الفـاروق   1877، ص5و طبري، ج 80، ص7و البدايه و النهايه، ج 536، ص2ـ الكامل، ج1

 .221، شبلي، ص)رضي اهللا عنه(عمر و حياة  273ص
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 )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنيمن اوامر ام« :خود برخاست و خطاب به خالد گفت ياز جا
ـ از سرش برداشت و بعد كالهش را ن آن گاه دستار خالد را» كنم يرا درباره تو اجرا م ز ي

كـرد و از   ييگر از خالد بازجويبرداشت و دستار را به گردن و دست خالد بست و بار د
ـ خـاص خـودت    يياز دارا يا را كه به اشعث داده ينم وجه هنگفتيد بگو ببياو پرس ا از ي

خـودم   يـي از دارا« :د كه جواب بدهد و گفتيبوده است؟ خالد ناچار گرد يم اسالميغنا
ـ چيافت جواب به دست خود كاله و دسـتار پ يبالل پس از در» 1بوده است را از سـر   هدي

ـ  يها ده حكم عزل خالد را از تمام پستيابوعب ، و2او را آزاد كرد خالد جدا و بـه   يدولت
جـه  يو در نت 3فرستاد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيحساب به نزد ام  يابالغ نمود و او را برا

 ي، معادل دو هزار مثقال طال، بـده 4ست هزار درهميش بيد طبق اعتراف خومحاسبه خال
ـ ن وجه را از او گرفت و بـه ب يا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيدا كرد و اميپ ـ المـال وار  تي ز ي

ـ    ـ حاكم ينمود و چون عزل و مجازات مفاصه حساب خالد، در جهـت مصـلحت كل ت ي
سرداران قدرتمنمد  يو خودمحور يو خودسر ياز هرج و مرج داخل يرياسالم، و جلوگ

بعـد از   )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن ينبود، ام يبر عداوت و اغراض شخص يبوده، و مبن
ن يداد، و عالوه بر ا 5را كه از خالد ضبط كرده بود به او پس يمفاصه حساب معادل وجه

                                           
  همانـ 1
  همانـ 2
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، عقـاد،  )رضـي اهللا عنـه  (عمـر  ه و عبقري 81، ص7و البدايه و النهايه، ج 537، ص2و الكامل، ج 1878، ص5ـ طبري، ج4
اميرالمـؤمنين  در اين مرجع اخير اين روايت را صـحيح شـمرده كـه    . 279، ص1، ج)رضي اهللا عنه(عمر و الفاروق  667ص

وجه ضبط شده را به خالد پس نداد و در همه روايات وجوه باقي مانده دارايي خالـد شصـت هـزار درهـم      )رضي اهللا عنه(
  .بوده است) المعادل شش هزار مثقال ط(
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ـ   يهست يز و گرامياد كرد كه تو نزد من عزيكه در حضور او سوگند  و را و از ته قلـب ت
بـه همـه    يمشـابه  يهـا  نامه يد داشت طين به بعد از من گله نخواهيدوست دارم و از ا

ـ چ خيها اطالع داد، كه من خالد را به خاطر هـ  ها و شهرستان استان كـه مسـتوجب    يانتي
ت و آوازه ين خاطر او را عـزل كـردم كـه صـ    ي، و بلكه به ا1ام خشم من شود عزل نكرده

فراگرفتـه   يذهن مسلمانان را به حـد  يشرق و شمال فضا يها او در جبهه يها يروزيپ
و نگران شدم كه وجـود   2نمودند يم ميبوده و او را تعظ يش از اندازه بر او متكيبود كه ب

ت اسالم گـردد،  يدر حاكم ينظم يب مردم و سبب شورش و بلوا و بياو موجب اغوا و فر
ر دست خدا هستند و مسلمانان بـه  و با عزل او خواستم به مردم بفهمانم كه تمام كارها د

  .ندياتكا به افراد مخصوص بر خدا توكل نما يجا
زنگ  يبود كه صدا يگوشمال )اهللا عنه يرض(مانه فاروق اعظم ين اقدام حكيالبته ا
ها را در تمام جهان اسالم خاموش كرد و فرمانـدهان و   يها و خودمحور يخطر خودسر

ـ ه و قعقاع و سعد بن وقـاص و غ يص و معاوهم چون عمرو بن عا ياستانداران مقتد ره ي
را در سر بپرورانند و مانند دوران  يو خودمحور ينافرمان يهرگز جرئت نكردند سوداها

مشـاهده   يو نافرمان ينظم ياز شورش و ب يچ اثريه )اهللا عنه يرض(آخر خالفت عثمان 
داشـتند و در   يا بهـره  ياسيكه از شم مسائل س يز تمام كسانيد و در همان زمان نينگرد
 يرضـ (مانه فـاروق يه حكيانه و توجيداشتند، اقدام داه يآن عصر اطالعات يشناس جامعه
ه بـود  يخالد كه طرف اصل قض يراد نگرفتند به استثنايدند و بر كار او ايرا پسند )اهللا عنه

                                           
  همانـ 1
 همانـ 2
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 يش كه با استفاده از كمـال آزاد ياند عموزاده خالد و مسلمان ساده 1ابوعمر يو به استثنا
 يرض(ن يرالمؤمنيه به اميبه مردم داده بود، در شهرك  جاب )اهللا عنه يرض(كه فاروق  يرأ

را از كار بركنار  يتيرا تو شخصيكنم ز يه و عذر تو را قبول نميمن توج« :2گفت )اهللا عنه
را به غـالف   يريشمش صامبرياو را بر سر كار آورده بود، و پ صاهللا  كه رسول يكرد
كـه   يب نمـود يرا تخر ييبود، و بنا 3دهيرون كشياو را از غالف ب صرامبيكه پ يديكش
، و 4يرا نكـرد  يشـاوند يت حـق خو يس كرده بود و به عالوه رعايآن را تأسصامبريپ

با توجه به اصـل   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» 5يآشكارا بر عموزادگان خود حسد برد
چشـمانش   يهـا  را از شراره يهن جوان سپايب آتش خشم ايكه له يدر حال يرأ يآزاد

ن چنـد جملـه   يهمه اتهامات وارده را به ا يو آرام يت خونسرديكرد در نها ياحساس م
تجربـه و   ، و جوان كم6يك خالد هستينزد يليشان خيتو از خو« :پاسخ داد و به او گفت

ـ  دهم كه به خاطر عمـوزاده  يو من كامالً به تو حق م يباش يز مين يشياند ساده ن ات از م
  .»7يا شده يعصبان
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  فرجام كار خالد
 يو چهار سال در رنـج و دور  1ديجنگ دور گرد يها خالد پس از عزل از صحنه

انـد و در   دهيصر روم رسـان يتخت قيد همكاران او خود را به پايد ين كه ميها و ا از صحنه
ـ  يهجر 2كيست و ياند زنده ماند و در سال ب شرفتهين نقطه پيشرق و غرب تا دورتر ه ب

بـا آه و   يماريو در بستر ب 3نه وفات كردير خود در مديو در آغوش مادر پ يمرگ عاد
ـ ر و تيآثار زخم شمش يست تا سيناله اندام خود را به مادرش نشان داد كه از سر تا ب ر ي

چقدر متأثرم كه ! مادر« :گفت يت تأسف به مادرش ميو در نها 4ديگرد يزه مشاهده ميو ن
 يهـا  ن همه زخـم يخون و آتش شركت كردم و ا يها ن همه صحنهين كه در ايبا وجود ا

از  يكـ ينـك ماننـد   يامـدم و ا يكشنده برداشتم باز به درجه شهادت در راه خـدا نائـل ن  
  .»5دهم يمار بر بستر مرگ جان ميجانداران ناتوان و ب

 يرض(ت اقدام فاروق ين را در حقانياز مورخ يجانگداز برخ يها ن نالهيدن ايشن
ـ فاروق حق داشت سپاه  يپرسند، راست يد كرده است و از خود ميدچار ترد )عنهاهللا  ك ي

                                           
 .282و  281، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(عمر ـ الفاروق 1
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مـادر   )رضـي اهللا عنـه  (فاروق ، در همين مرجع روايت شده كه وقتي 282، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(عمر ـ الفاروق 3
» ود تو از هزار هـزار قـوم بهتـر هسـتي    ش هاي مردم ظاهر مي وقتي چهره«خواند  خالد را ديد كه شعري به اين مضمون مي

كردند كساني به  و وقتي زنان مدينه براي خالد گريه مي» به خدا راست گفتي خالد چنان بود«: گفت  )رضي اهللا عنه(فاروق 
زنان عمومـاً حـق   «: گفت  )رضي اهللا عنه(فاروق كني؟  را منع نمي ها آنگفتند طبق عادت خود چرا  )رضي اهللا عنه(فاروق 

درمرجع سابق روايت شده كه تمام مسـلمانان بـر اثـر مـرگ     . »رند براي امثال خالد گريه كنند مادام صدايشان بلند نشوددا
 .تر بود متأثرتر و غمگين ها آناز همه  )رضي اهللا عنه(فاروق خالد در تأثر و تأسف شديد فرو رفتند و 
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بـه   يدن وجهين سردار قدرتمند و فاتح و باسابقه و فداكار و نستوه را به خاطر بخشيچن
تعجـب   ين كنـد؟ و در مقابـل برخـ   ينشـ  ت خانـه ياهم و كم يگر جزئيا مسائل دياشعث 

ن فرمانده تكرو خودمحور يدر زمان خود چرا ا )نهاهللا ع يرض(ق يكنند كه ابوبكر صد يم
در آغاز امـر بـه    )اهللا عنه يرض(معزول نكرد؟ و چرا فاروق يارتش يها را از تمام پست

جزء اكتفا نمـود؟ و چـرا مـدت پـنج سـال تمـام        يكل به فرمانده يتنزل او از فرمانده
ـ مـئن هسـتم ا  ن فرمانده را تحمل كرد؟ امـا مـن مط  يا يها يها و خودمحور يرو تك ن ي

ـ ر عميو عـدم اطـالع از تـداب    يشياند از ساده يچراها عموماً ناش اسـت؛   يق كشـوردار ي
و به چـه   يطيو چه در شرا يدانند كه چه عضو ي، خود بهتر ميپزشكان متخصص جراح

 يك عمـل جراحـ  ي يتنها از مشاهده آثار بعد يد از بدن جدا شود، و افراد عاديعلت با
ـ   يرت و مهارت پزشك جراح پيصتوانند به حكمت و ب يم جهـان   يببرند، مصـلحت كل

ـ  يك وقت اي)  اياسةُ الْعلْياَلس(ها  اسالم و به قول عرب هـا و   يكـرد كـه تكـرو    يجـاب م
نـاس در  يمامـه و م يلمه در يله او مسـ يخالد تحمل گردد تا به وس يذات يها يخودمحور

مامه رعب و يدر شام و در خون در عراق،  يها يكردن جو يشام  كشته شوند و با جار
را در برابـر   يجاد گردد كه توان هرگونه مقاومتيها در دل دشمنان ا در تمام جبهه يهراس

ـ ر ژين شـ يجاب كرد ايك وقت هم ايشرفت سپاه اسالم از دست بدهند، و يپ ـ ان و اي ن ي
  .فرمانده تكرو و خودمحور به خانه و النه خود كشانده شود

ن سردار پرزور و فداكار و باسابقه را از تمام كارها يا )اهللا عنه يرض(فاروق  يآر
ـ را ن ياشـعر  يز بركنـار كـرد، ابوموسـ   يرا ن) رهيمغَ(گر يبركنار كرد، و فرمانده مقتدر د ز ي

فـرود آورد و   ييهـا  انهيبركنار كرد و بر سر عمرو بن عاص فرمانده فاتح كشور مصر تاز
ـ   ديخ و تهديان را توبيه بن سفيچند مرتبه معاو شـمار فرمانـدهان و    يو محاكمه كـرد و ب

ـ يانه زد و باالخره خيتاز ياستانداران را عزل و مجازات و حت ـ از ا يل هـا و   ين جراحـ ي
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ـ هـا و ا  ين جراحـ يا يها را انجام داد، اما آثار بعد ها و ضرب و مجازات يكار آمپول ن ي
  ها چه بود؟ ضرب و مجازات

ـ ر اطاعـت د كپارچه ديپر از عدل و داد و متحد و  يجهان ـ ن اسـالم و حاكم ي ت ي
  . اوج كمال و سعادت در هر دو جهان يقرآن و رهسپار به سو

  
  )اهللا عنه يرض(و عصر عثمان  )اهللا عنه يرض(سه عصر فاروق يمقا

ن سرداران و فرمانـدهان و  يخالد هم يبه استثنا )اهللا عنه يرض(و در زمان عثمان 
ـ قـدرت   )اهللا عنـه  يرضـ (فرمانداران بر سر كار بودند اما چون عثمـان   ـ ا مهـارت ا ي ن ي

 يم كه بدن سالم جهان اسالم بعد از مـدت يديها را داشت، د ها و ضرب و مجازات يجراح
 ييهـا  ران چه بلواها و آشـوب يد و در مصر و عراق و ايگرد يدچار چه امراض خطرناك

ك ش راه را گـم كـرده و پزشـ   يخـو  يماريبر اثر شدت ب يا برپا شدند تا آن جا كه عده
همـه   يدند و برايرا به درجه شهادت رسان )اهللا عنه يرض(معالج را عمل كردند و عثمان 

 يرضـ (فاروق اعظـم  يها كه بر عزل و مجازات و ضرب و خشونت يد كسانيمعلوم گرد
ـ البتـه غ ! (ا دشمنان آگاه بودنديا دوستان ناآگاه يگرفتند  يراد ميا )اهللا عنه ر از اصـحاب  ي

  ).اند ت بودهكه اهل عدال صامبر يپ



 403

  يخطر بزرگ قحط
 يكه صـدا  يدر حال يهجر 1در اواسط سال هجدهم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
 ينظـام  يها را خاموش كرده و درصدد است با صدور فرمان يخطر داخل يها همه زنگ

ـ زندگ  ياز خارج برساند، ناگاه صدا يت اسالم را به نقاط دورتريشعاع نور و هدا ك ي
ـ گردد، ا يانداز م نيجهان اسالم طن يدر فضا يلگر داخيخطر د  ين خطـر نـامش قحطـ   ي
ج كرده است، نه مـاه  يوع آن سرها را گيك و خبر شيها را تار اه آن دليه سيو سا 2است

ـ     يهـا  امـده، و اشـعه  ين نيك قطره باران از آسمان بر زمياست  ن يتنـد آفتـاب تمـام زم
م بزهـا و      و مراتع نجد و حجاز را به صورت مس داغ  يمزروع و تفتـه و بـه شـكل سـ

! ده اسـت يخص و خاشاك گردان يده و بدون علف و حتياه و تركيگوسفندان سخت و س
ش گرسـنه و  يشتر و بز و گوسفندان خو يها نان ناچار همراه گلهيان و صحرانشيروستائ

ـ  ، و مهاجرت دسـته 3اند حجاز رو آورده يتشنه مانند مور و ملخ به شهرها هـا    آن يجمع
ـ تمـام شـهرها را دربرگ   يه مرگبار قحطيده است كه سايگردموجب  ـ رد و نالـه و فر ي اد ي
بـه  (آسـمان   يسوخته به سو يها از دود دل يده و عموديچيدر هم پ يو شهر يروستائ
  .بلند شود) ديآ يك قطره باران از آن جا نميكه  ييآن جا

ـ نها يرا ب )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنين حادثه خطرناك، اميبروز ا ت نگـران كـرده   ي
در خطر مرگ قرار گرفتـه اسـت و    يرا جان تمام مردم نجد و حجاز از گرسنگياست ز

                                           
همين مرجع از سيف نيـز روايـت   . 90، ص7و البدايه و النهايه، ج 1913 1911، ص5و طبري، ج 555، ص2ـ الكامل، ج1

كرده كه عام الرَّماده سال خاكستر كه منظور سال قحطي است در اواخر سال هفدهم هجري و اوايل سال هجده هجري ظاهر 
 .گرديده است

  همانـ 2
  همانـ 3
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و ) ص(اهللا  رسول يها ها حرَم  ان آنياند و در م ك شدهيهزاران انسان به دروازه مرگ نزد
ن و اُحد و تبوك قرار دارنـد و  يبدر و حنَ يو بازماندگان شهدا صامبر يپ ياران باوفاي
ت ين حادثه مرگبار به شدت احساس مسـئول يدر جهت رفع ا )اهللا عنه يرض(نيلمؤمنرايام
ـ  ين نطق خالفت خوياد دارد كه در نخستيرا به يكند، ز يم ن يش خطاب به مسـلمانان چن

ـ دانسـتم، هرگـز ا   يحل همه مشكالت شما، خود را توانا نمـ  يبه خدا اگر برا« :گفت ن ي
ـ مرگبار ا يواليت هيد با قدرت و قاطعيتعهد بان يو طبق ا» 1كردم يامانت را قبول نم ن ي

 يبـروز آثـار قحطـ    يد و در همـان روزهـا  ين نجد و حجاز دور نمايرا از سرزم يقحط
  :دينما ير آغاز ميت خود را در داخل و خارج به طرق زيفعال

ـ كه آثار ا يخورد تا روز يقسم م يـ قبل از هر كار1 ـ   ين قحطـ ي رفـع   يبـه كل
ـ ، و بـه ا 2ر نان خشك هم نخـورد يسشكم  يات و حتيو لبن گردد گوشت و روغن يم ن ي

برد، تا به طور مستمر و مداوم و  يگر به منزل خود ميد يش از هر جايرا ب يله قحطيوس
را احساس كنـد و شـب و روز در دفـع آن     ين قحطيش آثار ايبا تمام اجزاء وجود خو

  بكوشد، 
  زده يسنه و قحطگر يها در صف توده )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

آن چنـان   )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يد اميه چهره صاف و سفيو بر اثر سوء تغذ
فهمنـد   يم يچهره او به خوب يارهايه شيشود كه مردم از مشاهده سا يده ميو چروك 3رهيت

به  ين قحطياگر ا« :نديگو يكند و همه م يم ينيچقدر بر قلب او سنگ ين قحطيه ايكه سا
                                           

  .61، به نقل اخبار عمر، طنطاوي، ص197و  196، ص3ـ ابن سعد، ج1
و طبـري،   555، ص2و الكامـل، ج  90، ص7و البدايه و النهايـه، ج  123، به نقل اخبار عمر، ص225، ص3ـ ابن سعد، ج2
  .، البدايه و النهايه1914، ص5ج
  .123، به نقل اخبار عمر، ص226، ص3و طبقات ابن سعد، ج 61و ابن الجوزي، ص 90، ص7ـ البدايه و النهايه، ج3



 405

ـ     )اهللا عنه يرض(د عمر رفع نشو يزود ـ م ياز غـم گرسـنگان حتمـاً م ـ ا» 1ردي ن اسـت  ي
  !مردم!! يحكومت مردم

ل ين اسـت كـه بالدرنـگ بـا تشـك     يا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنين كار اميـ دوم2
) بِطاقَه(كند و طبق  يم يبند رهيدر تمام شهرها ارزاق و خواربار را ج يبند رهيج يستادها
اند به همه  ه شدهيع عادالنه ارزاق تهيتوز ين بار در جهان براياول يكه برا 2ييها و كارت
ـ از محـل ب  يرسد و در هر شـهر  يارزاق م يها به طور مساو خانواده المـال و ارزاق   تي
ها در  شود و افراد تمام خانواده يگرم پخته م يبزرگ دو وعده غذا يها گيدر د يعموم

خود  يند به آن محل مراجعه كرده و غذاكه در دست دار ييها موقع ناهار و شام با كاسه
ـ نه زيگرم در مد يه غذايو ستاد ته 3رنديگ يرا م  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن ير نظـر ام ي
ـ در دسـت ا  يكه هزاران كاسه خـال  ي، و در موقع شام و ناهار، هنگام4كند يت ميفعال ن ي

را  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمني، مردم ام5شوند ير مين محل سرازيزده، به ا يمردمان قحط
كنندگان دسـتور   عيكه به توز يستاده است و در حاليبزرگ ا يها گينند كه بر سر ديب يم
ـ ريرا درنظـر بگ  يد و مساوات و برابريت كنينوبت را رعا :دهد يم ، بـه عبـدالرحمن   6دي

                                           
  همانـ 1
شبيه كارت «: ، كه نوشته 289، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(عمر و الفاروق  239، شبلي، ص)هللا عنهرضي ا(عمر ـ حياة 2

 .»و كوپن ايام جنگ در عصر امروزي

   همانـ 3
  .289، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(عمر ـ الفاروق 4
، 3و طبقات ابن سعد، ج 239ص، شبلي، )رضي اهللا عنه(عمر و حياة  289، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(عمر ـ الفاروق 5

 .556، ص2و طبري، ج 91، ص7، البدايه و النهايه، ج120، طنطاوي، ص)رضي اهللا عنه(عمر ، به نقل اخبار 225ص

  همانـ 6
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ـ نه) ش آمـده اسـت  يسهم خـو  يدر دست دارد و برا يز ظرف خاليكه او ن(پسرش   1بي
و پس از آن كـه همـه   ! ديرين چند نفر سهمت را بگيو بعد از ا! تر عقب يزند پسر كم يم

گـرم   يكند و غـذا  يها پر م گرم به تمام خانه يخود را از غذا يخال يها گرسنگان كاسه
 ياز آشپزان، مقدار كم يكيز مانند ين )اهللا عنه يرض(رسد آن گاه عمر  يها م به تمام خانه

 يدودآلود آشـپز  ياه و در فضايگ سيرده و در كنار دك يا گرم را در كاسه ين غذاياز ا
  .2دينما يل مين غذا را ميا

احسـاس   ين است، كه بعد از مدتيا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنين اقدام اميـ سوم3
شـمال   يز از مرزهاين يدر نجد و حجاز رو به اتمام است و قحط ييكند كه مواد غذا يم

اد خـود را از قلـب   يبانگ و فر يمؤكد يها نامه ين طيحجاز تجاوز نكرده است، بنابرا
رمق نجد و حجاز به گوش همه استانداران  مهيان مردم گرسنه و نيزده و از م يمنطقه قحط

ـ يو فرماندهان خود در عراق و شـام و فلسـط   عمـرو بـن عـاص در     يا« :رسـاند  ين م
نهـار،  ير، زنهـا يز! عـراق  يسعد بن وقاص در شهرها يا! ده در شاميابوعب يا! 3نيفلسط

آن انـدازه خواربـار و    يد فـور يد و به قياد ما برسيم هر چه زودتر به فرينهار، با شمايز
  .»دينجات ده يره را از خطر قحطيجز د كه همه مردمان شبهيبفرست ييمواد غذا

                                           
  همانـ 1
 همانـ 2

ـ طبق اين تحقيقات اكثر تواريخ مصر بعد از عام الرماده و قحطي به تصرف مسلمانان درآمده و عمرو بن عـاص در سـال   3
عمـر  كه عمرو بن عاص گفـت در جـواب اسـتمداد     1917، ص5طي در فلسطين بوده نه در مصر و در روايت طبري، جقح

بگذار مصر به خاطر عمـران و آبـاداني مدينـه ويـران     «: گفت   )رضي اهللا عنه(عمر شود و  مصر ويران مي:  )رضي اهللا عنه(
  .90، ص7البدايه و النهايه، ج. رسد ينه از حيث روايت و نه از حيث درايت صحيح به نظر نم» شود
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ب  يهشدارها و )اهللا عنه يرض(دورگه عمر  يادهاين فريا عـآور ماننـد غـرش    ر
د و به دنبال آن يآ يدرم جهان اسالم به صدا يها ياستاندار تمام يدر فضا يبهار يابرها
  :شوند ير مينه سرازيها به مد همراه نامه ييارزاق و مواد غذا يها ل خروشان كاروانيس

در  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنين به اميبه نام خدا، از عمرو بن عاص در فلسط«ـ 1
و پـنج   يآرد و چرب يست كشتيبار بو  يك هزار شتر آرد از راه خشكينك با ينه، ايمد

  .»1فرستادم) عقَبه= لَه يبندر اَ(ا يهزار دست لباس، از راه در
در  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يبه نام خدا، از سعد بن وقاص در عراق به ام«ـ 2

  .»2ك هزار شتر آرد و خواربار فرستادمينك بار ينه ايمد
 )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنيدر شام، به امان يسف يه بن ابيبه نام خدا، از معاو«ـ 3
  .»3نك بار سه هزار شتر آرد و خواربار و سه هزار دست لباس فرستادمينه ايدر مد

با تعـداد چهـار هـزار     ينوشتن نامه، شخصاً در رأس كاروان يده به جايـ ابوعب4
ـ  يها خود را به مد قبل از همه كاروان ييحامل مواد غذا 4شتر طـرف  رسـاند و از   ينـه م
را بـه عهـده    ييع عادالنه مواد غذايابد كه توزي يت ميمأمور )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ل يدو سـتاد تشـك   يدر هر شـهر  يع عادالنه ارزاق و مبارزه با قحطيتوز يو برا 5رديبگ
سـتاد   يگـر يو روستاها و د 6التينان و ايبه وضع صحرانش يدگيستاد رس يكيگردد  يم

                                           
  .118و  117، ص)رضي اهللا عنه(عمر ـ طبقات ابن سعد و كنز العمال به نقل اخبار 1
  همانـ 2
  همانـ 3
 .119، ص)رضي اهللا عنه(عمر و اخبار  90، ص7و البدايه و النهايه، ج 556، ص2و الكامل، ج 1916، ص5ـ طبري، ج4

 همانـ 5

، )رضي اهللا عنه(عمر و اخبار  289، هيكل، ص)رضي اهللا عنه(عمر و الفاروق  239، شبلي، ص)عنه رضي اهللا(عمر ـ حياة 6
 .122و  120طنطاوي، ص
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ـ نه زين ستادها در مديو ا  1نانيبه وضع شهرنش يدگيرس ن يرالمـؤمن يم امير نظـر مسـتق  ي
ـ صدها مأمور توز يندگان او، داراير نظر نمايگر زيد يو در شهرها )اهللا عنه يرض( ع و ي

ـ م و غيتقسـ  يآشپز و متصد حسابدار و آشپز و كمك ـ ره شـب و روز در حـال فعال  ي ت ي
ها قبـل از طلـوع    كه ساعت ن ستادها موظف هستندياز مأمور يشمار يو جمع ب 2هستند

افراد تحت پوشـش   يگرم را برا يده سحر غذاهايآفتاب در محل ستادها حاضر و تا سپ
 3شود يست شتر ذبح ميگرم ب يهر وعده غذا يش آماده كنند و در اغلب ستادها برايخو
ـ   ن ستادها توانست مـاه يت مداوم ايبر اثر فعال )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام ر هـا در براب
ن تلفات مقاومت كند و درجه رعب و هراس مردم را يبا كمتر ين قحطيمرگبار ا يواليه

بـه   يخال يها مردم با كاسه يشدت قحط يگر مثل روزهاين آورد كه دين اندازه پائيتا ا
 ين سـتادها بـا پـا   يماندنـد كـه مـأمور    يآوردند و بلكه منتظر م يمحل ستادها هجوم نم

در  )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنين اثنا، اميها برسانند در ا  آنگرم را به منزل  يش غذايخو
گرم را از برنامـه سـتادها حـذف     يه غذايرا به وجود آورد و ته يراتييبرنامه ستادها تغ
صادر  يها را در مقابل كارت و بِطاقه ييمأمور بودند كه مواد غذا يشمار يكرد، و افراد ب

ـ د كه رعب و وحشت مـردم از هجـوم ا  يينپا يريو د 4ها برسانند شده به همه خانواده ن ي
ـ جز ، كه بازرگانان از خارج شبهييز مواد غذايها ن افت و در مغازهيان يپا يقحط ره وارد ي
ـ كـه در ا  )اهللا عنـه  يرضـ (خدمتكار عمر ) 1رْفَأْي(د و ي، به وفور عرضه گرد5كردند يم ن ي
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  .289، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(عمر ـ الفاروق 4
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رنج برده و از مشاهده  يبس )اهللا عنه يرض(ه عمر يو سوء تغذ ييغذا از كم يمدت طوالن
در  ييسـوزد، بـه محـض عرضـه مـواد غـذا       يال او محضعف و چهره الغر او دلش به 

مـت چهـل   ير را بـه ق ين پر از شيچوب يك روغن و ظرفيك خيها به بازار رفته و  مغازه
ـ ) معادل چهـار مثقـال طـال   ( 2درهم ـ     يم ـ  يخـرد و بـه منـزل م ـ گو يآورد، و م  يا« :دي

ات و گوشـت  يگشته و روغن و لبن ي، اوقات سوگندت سپر)اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
تـو   ير را از بـازار بـرا  ين روغن و شينك اي، و ا3ها به وفور موجود است در همه مغازه

  ،»ام دهيخر
 يبه آن دسترسـ  يريخورد كه هر فق يم ييغذا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

  دارد
ـ گو يرفاء مي؟ يا دهيبه چند خر :ديگو يم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام چهـل  « :دي
چهل  يرياد است و هر فقيمتش زيهنوز ق« :ديگو يم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» درهم

ـ   يدرهم ندارد كه آن را بخرد، پس من نم م ين فقـرا تقسـ  يتوانم آن را بخـورم آن را در ب
 يمرگبار قحط يواليه تمام در جهت مبارزه با 5نه ماه )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» 4كن
نگذاشـت كـه از آن اسـتفاده نكنـد، و طبـق روش       يرا بـاق  يله و سبب عـاد يچ وسيه
ـ د كه اياز خدا فرا رس ياد عموميلحظه توكل و فر صامبريپ شـه  يقطـع ر  ين بـار بـرا  ي

                                                                                                        
  .125، ص)رضي اهللا عنه(عمر و اخبار  556، ص2و الكامل، ج 1914، ص5ـ طبري، ج1
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ـ را ترت ياز استسقاء اسـالم نم يو خشكسال يباران يب  يادهـا ي، و بـه دنبـال فر  1ب دهـد ي
 يف و نـوا يضع ين بار نداياستانداران و فرماندهان و بندگان متمول، اب از يدورگه و مه
گناه  يده و مردمان بيستمد يها ان تودهيدر م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يتضرع و زار

نـك  ي، و ا2ان برسـد يدگار تمام جهان و جهانيهمه بندگان و به آفر يزده به خدا يو قحط
را بر دوش  يا فهيك قطيكه هر  يرد و كالن، در حالنه از مرد و زن و خيساكنان شهر مد
بـا محاسـن    صامبر ياران سالخورده پيك و يشان نزديها خو  ش آنيشاپيگرفته و در پ

صـحرا   يرون آمده و راهينه بيدارند، از مد ياز اندوه و تأثر گام برم ييها د و در هالهيسف
د او را يچهـره سـف   يقحطـ  يها هه مايالغر و قدبلند، كه سوء تغذ ين صحابياند، و ا شده
 يرا بر دوش گرفته و با خشـوع و زار  صاهللا  فه رسوليكه قط يك كرده و در حاليتار

است كـه   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيشتابد، ام يمحل نماز استسقاء م ياز جلو همه به سو
ـ ستد و صفوف فشرده مسـلمانان رنجد يا يبعد از وصول به محل رو به قبله م ـ ده ني ر ز دي

بـاران را بـا    3دو ركعت نمـاز طلـب   صاهللا  ستند و طبق روش رسوليا يپشت سر او م
ـ   يهـا  خطبـه  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يآن گـاه ام . دهنـد  يخشوع و خضوع انجام م

مه سـوخته  ين يها كه بر زانو نشسته است و دست يراد كرده سپس در حاليرا ا يمختصر
خود را آغاز  يمناجات و دعاها ياز تضرع و زار يرا بر آسمان برافراشته است، با حالت

م و درِ يست كه به او پناه ببرين يگريم و جز تو كس ديا به تو پناه آورده! ايخدا«: كنند يم
م از كمـك بـه مـا    يها داشت  د به كمك آنيكه ام يم، كسانيست كه به او رو آورين يگريد

                                           
  .126، ص)رضي اهللا عنه(عمر ، به نقل از اخبار 231، ص1ـ طبقات ابن اسعد، ج1
 همانـ 2

 .92، ص7ـ البدايه و النهايه، ج3
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چ يو جز به حول و قوه تو بـه هـ   ميز از كمك به خود درمانديناتوان ماندند و خودمان ن
ا آب به ما عطـا بفرمـا و بنـدگانت را و    يم، خدايندار يديچ اميگر هيز ديچ چيكس و ه
 يدر اوج دعا و تضرع و زار )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام» 1ها را زنده بفرما  مناطق آن
م در فضـا  يت عظين جمعيا يه و زارياد گرياو فر ير دعا و زاريكه تحت تأث يو در حال

كه  ياشك يها و قطرهصامبر ير پيپ يعباس عمو يه و زاريانداز گشته است و گر نيطن
ر قـرار  يت را تحـت تـأث  ين جمعيز ايش از هر چيده است بيگرد يد او جاريش سفيبر ر

خود را  يگر دعاهايه بار ديخته به گرياد آميرد و با فريگ يرا م 2داده است، دست عباس
ـ مـا بـه ا   صامبر توستيده پير و رنجدين عم پيا! ايخدا«كند  يآغاز م ـ پ ين عمـو ي ر ي

»  ¬       ®  ¯  }  :و فرمان توست در قـرآن  3مييجو ياز تو تقرب مصامبريپ

  ²  ±   °z  ـ يوار متعلق به دو پسر بود كه در شـهر  يو اما آن د«  82: الكهـف م يت
، ينجـات داد  يزيچ يو ب يها را از خطر گرسنگ  كوكار آنيكه تو به خاطر پدر ن  »بودند
ا ما عمومـاً  يش مورد مرحمت قرار فرما خدايرا در رابطه با عموصامبرت يا تو پيخدا

م كه يخواه يم صامبرير پيپ يم و از عباس عمويكن يش طلب آمرزش مياز گناهان خو
 ياد و دعاهـا ياو همراه فر يما بشود و دعاها 4عيش به درگاه تو شفيخو يبا دعا و زار

                                           
  .557، ص2و الكامل، ج 916، ص5ـ طبري، ج1
، نماز باران را بحث كرده ولي 1916، ص5تاريخ طبري، ج: توجه . 92، ص7و البدايه و النهايه، ج 557، ص2ـ الكامل، ج2

ـُل «: گفت  )رضي اهللا عنه(عمر : نقل شده است  16، ص2از عباس بحث نكرده است اما در بخاري، ج َالّلُهـمَّ اِّنـا ُكنّـا َنَتَوسَّ
ُل اِلَ  صاَِلْيَك بِنَبِيِّنا  و البدايـه و   126، ص)رضـي اهللا عنـه  (عمـر  اخبـار   َفُيْسَقون,) قاَل (ْيَك بَِعمِّ ص َنبِيِّنا َفاْسِقنا َو اِّنا َنَتَوسَّ
  .92، ص7النهايه، ج
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ن حال كه دسـتش در  يو عباس در هم» بگردد ين گرفتارياجابت و سبب دفع ان يما قر
ـ اسـت و ر  ياست و اشـك از چشـمانش جـار    )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيدست ام ش ي

را آغـاز و بـا    يدعـا و زار  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيجنبد به درخواست ام يدش ميسف
شـدگان را   ، گـم ينگهبان همه ما هستا تو شبان و يخدا« :1ديگو يه ميخته با گريآم يندا

ـ ا از ايكنار مگذار و دل شكسته ما را در محل فنا نگاه مـدار، خـدا   ن حادثـه هولنـاك،   ي
اند و تو خود بر همه  و بزرگان به دلهره و رعب و هراس افتاده يه و زاريكوچكان به گر

انداز گشـته   نياد عموم و آه و ناله همگان طنيكه فر يدان يو م يآشكار و نهان آگاه هست
وس شـوند و بـه   ياز بگردان قبل از آن كه مـأ ين يها را ب  خود آن يازين يا با بياست، خدا

و » 2وس نخواهد شـد ياز رحمت تو مأ يچ كسيمان هيرا جز مردمان باايهالكت برسند ز
ـ پ يآور و تأثربخش عمو رقت يماين سيگداز از ا جان يها اد و نالهين اثنا كه فريدر ا ر ي

ـ در م )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يام يهمراه با دعـا و تضـرع و زار   صهللا رسول ان ي
اصـحاب   يدلخراش پاره جگرهـا  يه زنان و اطفال معصوم و نواياد و گرياز فر يامواج

ـ ده در ايد مادران مستمند و رنج يه و زاريخته با گريبر، آمين و تبوك و خيبدر، و حن ن ي
در آسـمان   3اهيم و سـ يضـخ  يند ناگـاه ابرهـا  شو يانداز م نيخشك و سوزان طن يفضا

ـ   ييهـا  شوند و پس از چند فقره غرش يعربستان ظاهر م ن و فضـا را بـه لـرزه    يكـه زم
آورند  ين فرود ميو پرپشت بر زم يدرپ يرا با قطرات درشت و پ ييها آورند بارش يدرم

ـ ، تنهـا ا )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيك از نمازگزاران، و از جمله اميو هر  ن فرصـت را  ي

                                           
 .127، ص)رضي اهللا عنه(عمر ، به نقل اخبار 232، ص3و طبقات ابن سعد، ج 557، ص2ـ الكامل، ج1
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 يها يو با عجله از كنار جو 1ن برداشتهيها را از زم فهيدارند كه هر چه زودتر رداها و قط
، و بـا  2نـه برگردنـد  يبه شـهر مد  يت شاديباران در نها يدرپ ير ضربات پيآب روان و ز

ـ هـا آب  و چراگـاه  يمزروعـ  يهـا  نين باران تمام زميهم و  يگشـته و خطـر قحطـ    ياري
مـت  يبـا ق  يد كه ارزاق و مـواد خـوراك  يپا ينم يريگردد، و د يفع مر يبه كل يخشكسال

ـ ن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيرد و زمان سوگند اميگ ينازل در دست همه قرار م  يز سـپر ي
ـ و تغذ يات به نرخ عاديشود و بر اثر تناول گوشت و روغن و لبن يم ه درسـت و فكـر   ي

ابد و با مشاهده چهـره شـاد و بـراق    ي يد و براق سابق خود را ميآرام چهره صاف و سف
نمانده است  يباق ياز قحط يچ اثريگر هيفهمند كه د يهمه م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

كه در حالت  ينانيان و صحرانشيگردد و روستائ يبرم يث به حال عاديو اوضاع از هر ح
 )اهللا عنـه  يضـ ر(ن يرالمؤمنياند به دستور ام عموماً به شهرها مهاجرت كرده يشدت قحط
از زكـات و   يكـه در زمـان قحطـ    يشوند و كسـان  يم 3ش برگرداندهيخو ياجباراً به جا

نـده ملـزم   يش در آيخـو  يهـا  ياند مجدداً به پرداخـت بـده   معاف شده يمال يها يبده
  .4گردند يم

 يبـرا  يو خشكسـال  يافتن آثار قحطـ يان يپس از پا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ـ شام رهسپار گرد يبه سو نهيبار سوم از مد ـ ، تـا بعـد از بازد  5دي هـا، جهـاد    د پادگـان ي

ش از ده ماه متوقف گشته بود مجـدداً در  يب يبخش اسالم را كه بر اثر حادثه قحط ييرها

                                           
  .1915، ص5و طبري، ج 557، ص2ـ الكامل، ج1
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در سرحد حجـاز بـه    يآزاد ساختن كشور مصر به راه اندازد، اما وقت يجبهه شمال و برا
ده فرمانده كـل سـپاه اسـالم بـه     يمراه ابوعبد و سرداران سپاه اسالم هيرس) 1سرْغ(محل 

ـ   ياستقبال او آمدند و به او اطالع دادنـد كـه مـدت    ن بـه نـام   ياز فلسـط  ياسـت در محل
ـ شـام ن  يبـه شـهرها   يمارين بيش ايو كم و ب 3طاعون بروز كرده يماريب) 2عمواس( ز ي

 )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنين و انصار كه همراه امياز مهاجر يت كرده است و جمعيسرا
سـت بـروز   يروا ن يا ن راه گام گذاردهيخدا در ا يبودند به او گفتند تو كه به خاطر رضا

 يفنا و نـابود  يمارين بيهم گفتند كه ا ير باز دارد، و جمعين سفر خيطاعون، تو را از ا
ن يرالمؤمنيد اميست كه سفر خود را ادامه دهيچ وجه مصلحت نيآورد و به ه يرا به بار م

ـ زيد برخيگو يها م  نظر ندارند به آن ها اتفاق  ند آنيب يم يوقت )اهللا عنه يرض( د و جلسـه  ي
ش دعـوت  ين فتح از مردم قـر يفقط از مهاجر يد و پس از لحظاتيل كنيرا تعط يمشورت
ـ كند و ا يها مشورت م  و با آن 4نموده ـ    ين مهـاجر ي دهنـد كـه    ين بـه اتفـاق آراء نظـر م

ـ ده كه در اي، و ابوعب5نه برگرددين نقطه مدياز هم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ن جلسـه  ي
گـردد   يآگاه م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيم امياز تصم ير حضور نداشته وقتياخ يمشورت

مگر تو از قضا و قدر خـدا  ! عمر يا  » !ا ُعَمـرُ ياَِفرارًا ِمْن َقَدِر اهللاِ « :ديگو يخطاب به او م
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ـ كه نگاه عم يدر حال )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام» ؟1يزيگر يم بـه   يا ق و متعجبانـه ي
َنَعْم فِرارًا ِمْن َقَدِر اهللاِ ! دَ يا اباُعبَ يُقوُل هذا يَك ريُ َلْو غَ « :ديگو يكند، در جواب م يده ميابوعب
ـ يا يگريجز تو كس د يكاشك 2!ديابوعب يا »َقَدِر اهللاِ یاِل مـن از   يزد، آر ين حرف را م

شما خوب «كند  ياضافه م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيسپس ام» زميگر يقضا و قدر خدا م
د كـه در مجـاورت آن دو تپـه    يخود به دره فرود آ يها همراه گله يد، اگر مرديتوجه كن

خـود   يها وجود داشته باشند، شبان گله) زرعيخشك و لم  يگريسبز و خرم و د يكي(
صـورت از حكـم قضـا و قـدر خـارج       ن تپه و چه در آن تپه بچراند در هريرا چه در ا
ـ پـس از ا  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» !3نگشته است ـ ن بحـث و تحق ي ـ ق بـا ابوعب ي ده ي

ـ   يريكند و راجع به اوضاع شام و جلوگ يخلوت م ـ نما ياز طاعون با او بحـث م د و در ي
ـ  ياز مهاجر يان جمعين اثنا عبدالرحمن بن عوف به ميهم رود و مشـاهده   ين و انصـار م
نـه  يبه مد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيد و اضطراب و دلهره از برگشتن اميكند كه با ترد يم

از  يبرخ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يو عمل يل عقليا دليو گو 4كنند يبحث و گفتگو م
ـ  يثيا حـد يه يدن آيو شن يل نقليك دلي يايها را قانع نكرده است و جو  آن باشـند و   يم
اِذا َسـِمْعُتْم ِهبـذا « :كند كـه فرمـود   يت ميروا صاهللا عوف از رسول عبدالرحمن بن يوقت
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 يافتيهرگاه اطالع  »1ِه َو اِذا َوَقَع َو َاْنُتْم بِِه َفال َختَْرُجوا فِرارًا ِمنهُ يلَوباِء بَِبَلٍد َفال ُتْقِدسوا َعلَ 
وز كرد كـه  وبا بر يد و اگر در محليبروز كرده است به آن جا نرو ين وباء در شهريكه ا

  » ديگر فرار نكنيد يد و به جاييايرون نيد از آن بيشما در آن جا بود
  
  يت امراض مسرياز سرا يريو جلوگ ين اصل بهداشتيمهمتر

و انصـار در   2نيث در آن لحظه موجب وحدت نظر همه مهاجرين حديت ايو روا
 يامراض مسـر  هيت وباء و بقياز سرا يريو جلوگ ين اصل بهداشتيتر نده و مأخذ مهميآ

ـ ه و تحليو تجز )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يد، هم چنان كه استدالل عقليگرد ل او از ي
و  ين اسالمينده مشعل فروزان راه فالسفه و متفكريآ يها در قرن يمسئله قضا و قدر اله

ان انـدوه  يالزم در م يها هيبعد از توص )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيد، و اميگرد يراسالميغ
 يشه و دعـا و تضـرع و زار  يها و روزها در فكر و اند گردد و شب ينه برميو تأثر به مد

شام و به  يمرگبار و هولناك به تمام شهرها يمارين بياست و به شدت نگران است كه ا
به كام مـرگ فـرو    يگريبعد از د يكيت كند و سرداران سپاه اسالم يعراق سرا يشهرها

 يبخش اسالم بـاق  يياز جهاد رها يگر اثريگردد و د يمتالشروند و سپاه اسالم نابود و 
ر و مناطق آزاد شده مجدداً به يمانده مسلمانان اسيقرآن خاموش و باق ينماند و بانگ نوا

  !ك مرتبه عوض گردديت يخ بشرير تاريو مس! نديران و روم درآيتصرف ا
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ـ  احساس  ين خطر بزرگ را به خوبيا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام  يكرده بـود ول
ز سرداران سـپاه شـام و   ين كه قبل از هر چيندارد جز ا يا چ چارهيدر راه مبارزه با آن ه

ـ ابوعب ينامه فـور  يو ط 1اورديرون بين خطر بيده را از ايژه ابوعبيبه و نـه  يده را بـه مد ي
ت خـود را  ياز مرگ محل مأمور ييده به خاطر رهايخواند و چون مطمئن است ابوعب يم

ـ ابوعب يا« :سـد ينو ياو م يد و براينما يم يكند در نامه مطلب را از او مخف يترك نم ده ي
ـ  ين كه ايش آمده است بدون ايپ يچون كار مهم ـ ن بگذارين نامه را بـر زم بـه   يد فـور ي

ـ امـا ابوعب » 2ديما بشتاب يسو ـ  ي ـ كـه ا  يو در حـال  3فهمـد  يده مقصـود او را م ن جملـه  ي
كنـد، در جـواب نامـه او     ير لب زمزمه ميز) امرزديرا ب 4نيرالمؤمنيخدا ام(ز را يتشكرآم

ـ من ا ي، و چون خواست قلبيبا من دار يدم كه چه كارياما بعد، من فهم« :سدينو يم ن ي
را كـه بخواهـد دربـاره مـن و      يبمانم تا خدا هر حكمـ  يانم باقيان سپاهياست كه در م

م كه درباره احضار ينما يتمنا من مصرانه يرالمؤمنين از اميد، بنابرايها اجرا فرما  درباره آن
  .»5انم بمانميان سپاهيد و اجازه دهد كه در مينظر فرما نه صرفيمن به مد
و  يخواند و عظمـت روحـ   يده را مينامه ابوعب يوقت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

بـه شـدت    يتين شخصيكند، از تصور فقدان چن يش احساس ميش از پياو را ب يثارگريا
ـ  ياز نگران يان با حالتيكه اطراف يتد و وقيگر يم چـه شـده؟   « :پرسـند  يو دلهره از او م

د يخته به تأثر شديآم يه و با صدايدر جواب در حالت گر» !ده وفات كرده است؟يابوعب
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درشـت   يها و اشك يه و زاريگر گريو بار د... ن كه ير هنوز نه، اما مثل اينخ :ديگو يم
، و 1دهـد  يان نشان ميده را به اطرفيوفات ابوعبآور عمق حادثه  ك سكوت رعبياو در 

سرداران سپاه  يو فداكار يثارگريكند كه ا ياحساس م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يوقت
ان تحت فرمـان خـود را جـا بگذارنـد،     ياسالم باالتر از آن است كه از ترس مرگ سپاه

هل نظر و اطـالع  را از اشخاص باتجربه و ا يك جلسه مشورتي يك چاره عمومي يبرا
هـا    و بعد از كسب نظـر از آن  2دهد يل ميو مخصوصاً وبا تشك يدر مسائل امراض مسر

هـا و در   اما بعد تـاكنون كـه مـردم در دره   « :سدينو يده ميبه ابوعب يا ن مضمون نامهيبه ا
ها و نقاط مرتفع  كوه ين لحظه تمام مردم را به باالياند، از هم پست به سر برده يها دشت

  .»3ديپاك و خوش آب و هوا منتقل كن يجاها و
انتقـال دادن   يخود را بـرا  يروز ت شبانهين نامه فعاليدن ايده به محض رسيابوعب

را بـه   ييهـا  ، امـا بعـد از آن كـه گـروه    4كنـد  يشام آغاز م يمردم به نقاط مرتفع شهرها
اه عوارض و آثـار  ت است ناگيه در حال فعاليانتقال دادن بق يارتفاعات انتقال داده و برا

فـه و نجـات دادن مـردم و    ين انجـام دادن وظ يگردد و در حـ  يت وبا در او ظاهر ميسرا
   .ان خوديسپاه
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  ر سپاه اسالم ينظ شهادت سردار كم
ـ يخو يان تأثر و اندوه همه مسلمانان به حضور خدايدر م ـ ، و ا1شـتابد  يش م ن ي
امت اسالم را به او داده، و ابوبكر  2نيلقب ام صاهللا ر سپاه اسالم، كه رسولينظ  سردار كم

 )اهللا عنـه  يرض(عمر بن خطاب  يساعده، او را همتا يقه بنيدر سق )اهللا عنه يرض(ق يصد
، )اهللا عنـه  يرضـ (كرده، و عمر فـاروق اعظـم    يمعرفص اهللا رسول ينيجانش 3يدايكاند
نـك در اوج  يفه اسالم قرار دهد، اين و خليرالمؤمنيش اميخو يم گرفته او را به جايتصم

بـار   ده اشكيكه هزاران د يو در حال يو انسان ياسالم يواال يها ثار و ارزشيمان و ايا
ش يخـو  يخدا يبه دنبال او است به سو )اهللا عنه يرض(بار عمر  ده اشكيو از جمله د(

و تالش خـود   4ف او را به عهده گرفتهيوظا) معاذ بن جبل(برگشته است، و فرمانده دوم 
وفات پسـرش بـر اثـر     ياندازد و حت يمردم از چنگال مرگ به كار م ييرها را در جهت

ـ در ا يمـار ين بيت اي، اما ناگاه آثار سرا5كاهد يت او نمياز فعال يماريب ـ ن فرمانـده ن ي ز ي
و  صامبريبه پ يكير، كه به علت نزدينظ ه و محدث كميفق ين صحابيگردد، و ا يظاهر م
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كـردم   بودند اولي يا دومي را جانشين خود مـي  اگر ابوعبيده يا سالم زنده مي«: گفتند جانشيني براي خودت معين كن گفت 
 .»داشت دوست ميزيرا اولي امين امت و دومي نيز به شدت خدا را 
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ـ ش سرچشمه فوران احكام فقه و روايات خويقدرت حافظه و استنباط در دوران ح ت ي
  ،1گردد يش برميخو يخدا يبه سو) ن امتيام(ده يث بود به دنبال ابوعبيحد

 يآمـار تلفـات وبـا    بـرد  يانه خود را بـه كـار مـ   ير داهيعمرو بن عاص تداب
  عمواس

فرمـان   يت اجـرا يعمرو بن عـاص فرمانـده سـوم، مسـئول    ) معاذ(ت يو طبق وص
ـ  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ـ گ يرا در رابطه با انتقال مردم به ارتفاعات به عهده م ، 2ردي

ن امر ابتكـارات  يا يكرد در اجرا ي، سعياست و كاردانيعمرو بن عاص چهره معروف س
ده وبا در هـر  يپد«ن جمله يآور و تكرار ا رعب يهشدارها يو ط 3ز نشان دهديخود را ن

ر خطـر را بـه گـوش تمـام مـردم      يآژ يصدا »كشد يجا ظاهر شود، مانند آتش زبانه م
ان و مردم شـهرها را متفـرق و بـر قلـه     يتمام سپاه يك فرمان نظاميعاً با يد و سريرسان
ـ تخف يمارين بيت ايله شدت سراين وسي، و به ا4ديها و نقاط مرتفع پراكنده گردان كوه ف ي
ها و مردم  به پادگانان ين رفت و سپاهياز ب يجاً آثار و عوارض آن به كليدا كرد و تدريپ
ره اندوه و تأثر بر محافل يت يها ابرها ، اما مدت5ش برگشتنديز به محل كار و شغل خوين

  بود،  يه انداخت و مجالس مسلمانان گرم بحث و بررسيمسلمانان سا
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هـا از آمـار     ك و تـأثر همـه آن  يشان نزديزان و خويها از مرگ عز  اندوه اكثر آن
را بـه   يمـار ين بيتلفات ا يريكه آمارگ يمرگبار بود، كسان يمارين بيز تلفات ايانگ هول

 1ست و پـنج هـزار نفـر   ين به بياند كه آمار تلفات در شام و فلسط عهده داشته اعالم كرده
ـ د چهل فرزند را بر اثـر ا يده است كه از جمله تنها خالد بن وليرس از دسـت   يمـار ين بي

با هفتاد تـن از افـراد خـانواده     يمارين بيقبل از بروز ا يداده، و حارث بن هشام كه كم
ـ  مانده يها چهار تن باق  خود به شام رفته، حاال از جمع آن گـاه  ياز تلفـات پا  ياند و وقت

شـتر  يشود كه تلفات آن جا از شـام ب  يكنند، در جواب گفته م يشهر بصره سؤال م ينظام
ران يكنند، آمـارگ  يسؤال م) رهيبصره و كوفه و غ(ن يالنهر نياز تلفات كل ب ي، و وقت2است

شـان را فشـرده   يها حلقه زده و شدت تأثر گلوها  در چشمان آن ييها كه اشك يدر حال
را  3حسـابش  ياسـت كـه جـز خـدا كسـ      يتلفات بـه حـد  « :نديگو ياست در جواب م

كند در مـورد   يها مجالس مسلمانان را گرم م كه مدت ييها ياما بحث و بررس» !داند ينم
  است كه،  يماريب نيش ايدايعلت پ
  عمواس يش وبايدايعلت پ

ـ   ياز جوانان ناآگـاه مـا در شـهرها    يجمع« :نديگو يم يبرخ  يخـوارگ  يشـام م
ده، به فرمـان  يانه ابوعبياز خدا غافل گشتند، و اگر چه ضربات تاز ي، چند صباح4كردند
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چند ضربت  نيها را به هوش آورد اما هم  ار به موقع آني، بس)اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
الزم بود كه تمام افراد  ينبود و بلكه ضربت يع و نوپا كافيك جامعه وسيآگاه كردن  يبرا
م محرمات و گناهان ين جامعه را به لرزه درآورد، و عموماً آگاه شوند كه تجاوز به حريا
ـ ن يو بـدن  يبلكه به مـرگ جسـم  ) ينه تنها به مرگ اخالق(ره تمام افراد جامعه را يكب ز ي
ن يان اسـالم در دفـن بـه موقـع مقتـول     ياهمال سپاه«گفتند  يم يو برخ» 1دينما يم ديتهد
ت يش عوامل بروز وبا و سرايدايمنطقه و پ ين، موجب تعفن هوايدر شام و فلسط يجنگ

  .»2ده استيآن گرد
ـ و امروز بعد از مرور چهارده قـرن از ا  ـ ن فاجعـه اسـفناك هرگـاه ا   ي ن بحـث و  ي

ار مهم نظر ما را به خود جلـب  يم دو مطلب بسيخوان يخ ميارت يها ها را از كتاب يبررس
را اگـر چـه   يم، زينيب يب مين دو نظر ظاهراً مخالف را مصين كه صاحبان ايكند، اول ا يم

كـروب و  يش انگـل و م يدايست و پيط زيمح يبروز وبا تعفن هوا و آلودگ يعلت اساس
خوار مأمور دفن  خواه و شرابان جوان و ناآگاه و خودين سپاهيهم يره بوده است وليغ

ن امر مهـم منطقـه شـام و    يها در ا  آن يياعتنا ياند و بر اثر اهمال و ب بوده ين جنگيمقتول
ـ  يات روحـ يز گشته است و ارتباط خصوصين آلوده و متفعن و وباخيفلسط و  يو اخالق
ـ ك انسـان و چـه در   يچه در ( يو تحوالت ماد يكيزيرات فييبا تغ يمعنو ك جامعـه  ي

كه در  يل اسالمينش اصيك بيم، دوم يتر از آن است كه ما از آن بحث كن واضح) يسانان
ـ د و آن اينما يگشته جلب توجه م يها متجل ن بحثيقرن اول وجود داشته و در ا ن كـه  ي

ن قابـل درك و  ياز قـوان  يا را مجموعـه  يقضا و قدر اله) ص(اهللا  اران رسولياصحاب و 
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كشـف   يانـد و بـرا   دانسته يو مسببات قابل فهم و بررس از اسباب يا ق، و مجموعهيتحق
در نظـام مسـتمر    يو رفع موجبات شـقاوتمند  يجاد عوامل سعادتمنديها و ا دهيعلت پد

وبا در نظام قضـا و   يمارياند كه ب درك كرده ياند، مثالً به خوب دهيقضا و قدر همواره كوش
ان ياقت متصـد يغفلت و عدم لو  يخوارگ يست و ميط زيمح يآلودگ( ياز علت يقدر اله

ن علت يرفع هم يبه وجود آمده، و باز برحسب همان نظام قضا و قدر اله) يامور بهداشت
اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن ين اسـتنباط درسـت ام  يگردد، و در پرتو هم يموجب رفع معلول م

رْغ (و همراهانش در راه شام پس از اطالع از بروز وبا در آن جا، فـوراً از   )عنه بـه  ) سـ
اقت، فرمانـده كـل سـپاه    يل يجوانان خودخواه و ب يگردند، و بالفاصله به جا ينه برميمد

گردند و بـا انتقـال    يم يامور بهداشت يه فرماندهان فداكار و باتجربه متصديده و بقيابوعب
 يماريجه خود بيرا و در نت يمارين بيجاد ايها، سبب ا  ها و پراكندن آن كوه يمردم بر باال

كـه مسـلمانان در    ينشيبا ب صامبر ياران پيل ينش اصين بيبرند و تفاوت ا ين ميبرا از 
ـ  يب يها و بر اثر مجاورت با فرهنگ يبعد يها قرن ـ پ يگانه از مفهوم قضا و قـدر اله دا ي

  !اد استيكردند چقدر ز
ـ سته ين جا شاين مطلب كه در ايو سوم ـ اسـت، نها  يادآوري ت ادب و نزاكـت و  ي

نسبت بـه خـدا، از خودشـان دارنـد و      يان حكم قضا و قدر الهياست كه در جر ييايح
ت ادب و نزاكت و نسبت يو مسلمانان صدر اول نسبت به خدا در نها صامبرياصحاب پ

كردند  يار مؤدبانه و عاقالنه برخورد مين بودند و بسيب  ان حكم قضا و قدر او واقعيبه جر
وز بالها را رفتار و كردار خـود نـه   ن نه در آسمان و عوامل بريب و نقص را در زميو ع
ن جهت هنگام بروز بالها اول از خدا طلـب  يآوردند و به هم يت خدا به حساب ميخالق

 ينمودنـد و سـپس بـرا    يش اعتراف ميكردند و به قصور خو يش ميآمرزش گناهان خو
ـ       ن بالها و رفع آنيدا كردن علل ايپ كردنـد امـا در    يها تـالش مسـتمر خـود را آغـاز م
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ـ ا مسلمانان از عصر اصحاب دورتر شـدند و هر چه  يبعد يها نقر ن ادب و نزاكـت و  ي
ـ  ينيب واقع ـ كمتـر گرد  يدر جهت برخورد با حكم قضا و قدر اله ـ  يد و هرگـاه فـرد  ي ا ي

د، يگرد يگرفتار م ييبر اثر فساد اخالق و فساد عمل و سوء تصرف خود به بال يا جامعه
خدا و قضا و قدر او  يشرم يو ب يادب يت بيد و در نهاكر ين به آسمان پرواز ميفوراً از زم

كـرد   يار ابلهانه از خدا شكوه ميرات بسينمود، و با تعب يا قلمداد مين باليرا عامل هجوم ا
و  تـر  و ناآگـاه  1راند و طبقـه بـه ظـاهر روشـنفكر     يو آن چه كفر و ناسزا بود بر زبان م

شـرفت  يدان تاختند و به خاطر پين مياً به اعيز سريسوادان به نام شعرا ن يتر از ب خطرناك
 يهـا  خدا و قضا و قدر او نام يت كرده و برايز رعايكار خود به ظاهر ادب و نزاكت را ن

ـ مدار و بخت و طالع و غ مستعار فلك و فلك كج  يهـا  ره را اختـراع نمودنـد، و رنـگ   ي
لـه  يو قب ش زندنـد و از هـر قمـاش و قـوم    يت را به اشـعار خـو  يفلسفه و عرفان و روا

ها و  انعام ين و حتين و آفريها به وفور تحس  افتند و از طرف آنيرا  يشمار يداران بيخر
شـرفت نمودنـد كـه همـه     ينـه پ ين زميدر ا يافتند و به حديرا  ييها قيها و تشو بخشش
ـ رها را در جريها را از تمام قصور و خطاها تبرئه نموده و همه خطاهـا و تقصـ   انسان ان ي

مـدار گذاشـتند و تـوده ناآگـاه و تنبـل و       لع ناسازگار و به گردن فلك كجبخت بد و طا

                                           
اي اسـت   داريم كه شعر چه شعر كالسيك و چه شعر نو، حربه ـ بار ديگر توجه خوانندگان عزيز را به اين نكته معطوف مي1

كشـي نمايـد، و    كشي كند و هم قادر است باطـل  تواند حق اي است دولبه، كه هم مي بغايت تيز و برنده و در عين حال حربه
  :خيام گفته : دهيم  كشي شعر دو رباعي را در برابر همديگر قرار مي ي و باطلكش هاي حق براي نشان دادن جنبه

  آن كس كه گنه نكرده چون زيست بگو؟    ناكرده  گنه در اين جهان كيست بگو«
  »من بد بدم و تو بد مكافات دهي              پس فرق ميان من و تو چيست بگو

  :و نخجواني گفته 
  توان زيست بگو جرم چرا مي بي                بگو؟  ناكشته چيده در جهان كيست«

 »گر نيك دهد خدا مكافات بدي              پس فرق ميان نيك و بد چيست بگو
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ـ  يهـا  كاران و اهل فساد و تعفن تيشتر منحرف و جنايمانده را ب عقب را در كـار   ياخالق
ـ شـتر را يب يو اجتمـاع  يدا كرده و فساد فـرد يپ يشتر جريخود ب ـ ج گردي هـا   د و قـرن ي

بـه دور سـر    يخـارج  يقمار كشورهابه صورت پراكنده و به شكل ا ياسالم يكشورها
 يمانـدگ  ن عقبيشرفت و تكامل عقب ماندند و عامل ايها از پ دند و قرنيگرد يش ميخو

در مسئله قضا و قـدر   ين تحول فكريجز ا يزي، به اتفاق عموم اهل نظر، چيو سرگردان
  .نبود

م بـه  به محض اطالع از رفع آثار وبا در جهان اسـال  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
نهد و چند شـب   يم و سجده بر خاك ميخدا سر تعظ ين بال چند مرتبه برايشكرانه دفع ا

گر قلب حساس يك خبر وحشت اثر، بار ديبرد اما ناگاه  يبه سر م يرا به آرام يو روز
  است كه،  ين خبر حاكيآورد، و ا ياو را به لرزه درم

  د اهل شاميخبر اختالف شد
وبـا در شـام چـون     يمـار يهزار نفر قبل از آن كـه ب ست و پنج ين بيسلسله وارث

ـ اند و ا ن گردد وفات كردهييها تع  ن قبل از آن كه سهم آنياز وارث يجمع ـ ن متوفاهـا ن ي ز ي
ك از متوفاها با توجه به وجود يهر  يياز دارا يدارند و سهم هر ارث يگرين ديخود وارث

ار يو اختالف و نزاع بس) ناسخاتمسائل نوع م(مجهول  يها به كل  گر و سهم آنين ديوارث
شـام   يدر تمـام شـهرها   يرود كه آتش جنگ داخل يم آن ميده است بيبرپا گرد 1ديشد

  ر مردم شام شود، يگ بانيتر از وبا گر بدتر و خطرناك ييافروخته شود و بال
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  نه يدر كنار مد يفشان وقوع آتش
مـاده كـرده كـه همـراه     خود را آ كه يدر همان حال )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام

ـ   يشخصاً به شام بـرود و بـا ف   يجمع ـ از ا يصـله دادن منازعـات ارث ـ  ي  ين جنـگ داخل
نـه، قلـب او را تكـان    يگر، مربوط به شـهر مد يز ديانگ ك خبر هوليكند ناگاه  يريجلوگ

كشان و با  نه، نفسيمد يكيدر نزد يليها دامن كوه ل  ه، آنيدهد و چند نفر از اعراب باد يم
از  يرسانند و با حالت يم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيزده، خود را به منزل ام رتيچشمان ح

و بـه انـدازه   ! شكافته شده است يليكله كوه ل«دهند كه  يدلهره و لكنت زبان به او خبر م
ـ  يهـا  دا كرده و از دهانه آن مرتب تـوده يها تنور دهانه پ ده ظ بـه آسـمان مـواد    يدود غل

د مردم، شـهر  يكند، و هر چه زودتر دستور ده ياف دور پرتاب مگداخته مذاب را به اطر
اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن يام» 1امان نشوند ين آتش بيق ايه كنند، تا طعمه حرينه را تخليمد
ـ همـراه چنـد نفـر از     ييبايت متانت و صالبت و شكيدر نها )عنه ـ اران پي بـه   ص امبري
دود و  يهـا  و مستمر به تصاعد تـوده  قيعم يها رود، و بعد از نگاه يم يليكوه ل يكينزد
گشـته و فـوران آتـش و مـواد      يسـپر  يابد كه اوج آتشفشاني يآتش آن درم يها زبانه

ن بـه مـردم مـژده    يندارد، بنـابرا  يشهر خطر يباشد و برا يگداخته در حالت فروكش م
ن خطـر را  ين كه خدا ايا يدر شهر بمانند و برا يدهد كه بدون احساس ترس و نگران يم

ش بـه فقـرا و مسـتمندان كمـك     يخو ييد به مردم دستور داد كه از دارايدفع نما يبه كل
به خاطر برداشتن  ييز كه گوين يليافتند و كوه ليرا در يانيشا يها ، مستمندان كمك2كنند
ـ يجه ياش م مردم، آتش از دهانه يگر در راه مساوات و برابريقدم د خـاموش   يد، به كل
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از خـود بـه جـا    !) به سان قلب استثمارگران(را  ياهيرد و سس يها د و تخته سنگيگرد
ـ يكـوه ل ( يخ به بعد بـه جـا  ين تاريدند و از اينام يها را حره م  گذاشت كه اعراب آن ) يل

  ).يليلَ �كوه حرَّه(گفتند  يم
ـ يكـوه ل  يپس از خاموش شـدن آتشفشـان   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ـ يل  ي، عل
ـ اران پياز  يو همراه جمع 1نشاند يش ميوخ ينه به جايرا در مد يمرتض ، بـه  صامبري

گردد  يشام روان م يبه سو يت داخليو استقرار امن يو حقوق يمنظور حل معضالت ارث
ـ ش تـا نزد يهـا  ه چاكيدش زاويو سف يا راهن پنبهيشتتابد كه پ يم يو در راه به حد ك ي

و در محـل   2شـوند  يآن از هم جدا م ين و عقبيشيش پاره گشته و دو قسمت پيها شانه
ونـد كـردن و بـاز    يت و محبـت پ يمياده گشته و به نشانه ابراز صـم ياز اسب خود پ �لَهياَ

ـ  يش بـزرگ ا يراهن خود را به كشيدوختن و شستن پ ش بعـد از  ي، و كشـ 3سـپارد  يلـه م
او  يوند كـرده خـودش بـرا   يراهن شسته و پيراهن تازه دوخت را همراه پيك پي يقيدقا
   4آورد يم
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ـ پكهن جامـه خـود را بـر     )اهللا عنه يرض(ن يؤمنرالميام گـران  يراهن تـازه د ي
  دهد يح ميترج

راهن تازه ين كه پيل ايبعد از پوزش و معذرت به دل )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام
راهن تازه و يده و پيراهن خود را پوشي، پ1و از جنس فاخر خشك كردن عرق بهتر است

حركت كـرد و در  ) هيجاب( يله به سويو از ا 2دارد يش مسترد مياز جنس فاخر را به كش
  گردد،  يآن جا مستقر م

  هيدر شهر جاب )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
عرضه كردن گزارش منـاطق شـام بـه     يو استانداران و فرماندهان سپاه اسالم برا

ـ زها و ار  بعد از استماع گزارش آن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيشتابند، ام يحضور او م  يابي
ان را بر پسـت  يسف يه بن ابيعزل و معاو يل را از فرماندهيها شُرَحب  ت و خدمات آنيفعال

 يتيك در خور خدمات و فعاليه فرماندهان و افسران هر يد و به بقينما يابقا م يفرمانده
ـ   يزين فاجعه بزرگ داشته اسـت انعـام و جـوا   يكه در رفع ا ـ نما يرا عطـا م ـ ي  يد و وقت

ـ يبه خـدا مـن تـو را خ   « :ديگو يپرسد در جواب او م يل خود را مل علت عزيشرحب  يل
ار يخواهم مردان بسـ  ي، اما ميا را نكرده يچ كار بديكنم كه تو ه يدوست دارم و اعالم م

داسـت كـه منظـور    يو پ» 3فـه كننـد  يسپاه اسالم انجـام وظ  يدر پست فرمانده يرومندين
ان و عمروعاص و يسف يه بن ابيرومند معاوينار ياز مردان بس )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

و قدرت جذب و دفع، سپاه اسـالم   يار قويبس ياسيها است كه با داشتن شم س  امثال آن
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را جمع و سپاه دشمن را پراكنده و غلبه حق را بر باطل و گسـترش اسـالم را در جهـان    
هـا    د اول بر سر آنها مشاهده كر  هم از آن ين انحرافيتر و هر گاه كوچك. نديع نمايتسر
ـ     انه را بر سـر آن يكشد و در صورت تكرار دره و تاز ياد ميفر آورد و اگـر   يهـا فـرود م
ره و يد و مغيد واقع نشدند مانند خالد بن وليدردآور مف يها انهيآور و تاز رعب يادهايفر
 حكمـران مسـلط و   يد، پـس بـرا  ينما يعزل م يحكومت يها ها را از تمام پست  ره آنيغ

روز گردد ين است كه حق بر باطل پيمهم ا )اهللا عنه يرض(اعظم  هم چون فاروق يمقتدر
ـ له ايوسـ  يست چه فرماندهيابد و ابداً مهم نيعاً گسترش ين اسالم سريو د شـرفت  ين پي

ها را بـر سـر راه     تواند آن يم يبه آسان يرا در صورت مشاهده هر گونه انحرافيهستند ز
ـ   يو فعال يمرد مؤمن و فداكار و باتقو ل هر چندياورد و شرحبيب در مسـائل   ياسـت ول
  .ستيان و عمروبن عاص نيسف يه بن ابيمعاو يو در قدرت جذب و دفع همتتا ياسيس

ـ در جاب يبعد از مالقات با فرماندهان نظام )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ـ ه بازدي د ي
، و ضـمن ابـراز   1كند يمآغاز  يو ساحل يو مرز يمركز يها مفصل خود را از تمام شهر

هـا را   م تركهيده تقسيچي، مسائل پ2حادثه وبا يبا بازماندگان متوفاها يو همدرد ييدلجو
ها حل و   آن يبرا) ضيمناسخات فرا( يو بعد ين قبليو با توجه به وارث يدر طبقات بعد

وبن ش بـا عمـر  يد خوين روز بازديو در آخر 3كند، يها شخصاً م  به نزاع و اختالفات آن

                                           
  همانـ 1
  همانـ 2
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تا در صورت مصلحت او را در رأس سپاه اسالم مأمور آزاد كردن  1كند يعاص خلوت م
  .ديكشور مصر نما

  درباره آزادكردن كشور مصر يريگ ميتصم
ـ يده و نامجو و سين فرمانده شوريعمروبن عاص و ا يو وقت نـد كـه   يب ياستمدار م

ـ يل نيم يبه قبول درخواست او ب )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ـ  يست ول ـ خواهـد ا  يم ن ي
روابـط خصـمانه    يداشـته باشـد، در كمـال متانـت و آگـاه      يا زهيعلت و انگ يلشركش
 ير برايكشور مصر را به شرح ز يو اقتصاد يو اجتماع ياسيروم و اوضاع س يامپراتور

  :2دينما يان ميب )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ـ د متاركه جنگ، متعهـد گرد ك قراردايار هرقل، در ياالخت نده تاميروس نمايس« د ي

د و هرقل صرفاً به خاطر يه دو هزار سكه طال را به سپاه اسالم پرداخت نمايبه عنوان جز
كـرد   يشكن مانيده گرفت و پين قرارداد را نادين كه ايبه سپاه اسالم عالوه بر ا يياعتنا يب

بـه عنـوان   ) ثـق وا(ز با اعـزام  ين) نيقسطنط(عهدش ي، ول3نمود يه خودداريو از دادن جز
م حكومـت  ي، آشكارا به حـر )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو سوءقصد به جان ام 4ستيترور

از سكوت  يدولت روم، ناش ييو زورگو ين قلدرياست كه ا يهياسالم تجاوز نموده و بد
ملـت و   يان روم و نه از وحـدت و همـاهنگ  يسپاه يو سكون ما است نه از قدرت رزم

ن و بازرگانان شـام و  يام و تردد عابر ن منطقه بودهيل كه من در ان چند سايو در ا. دولت

                                           
، الفـاروق  303و حياه عمر، شـبلي، ص  65و  59زندگاني عمر، الكساندر مازاس، ص، 94و  93، ص2ـ الفاروق عمر، ج1
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كشـور مصـر و روابـط دولـت و ملـت را       يو اجتماع ياسين و مصر و اوضاع سيفلسط
مذاهب و  يرالمله و داراياست كث يمصر كشور :م معلوم شده است كهيام برا كرده يبررس
ع دولت كرده يرا در ظاهر جمع و مط ها  ر آنيزه و لبه شمشيد متضاد، و تنها زور سرنيعقا

ـ  يفشار دولت بر ملت برا يدرون ياست، و عالوه بر تضادها ، يقبول مذهب خاص دولت
ر يك كرده است و تنها چند جرقـه از بـرق شمشـ   ياز انفجار نزد يكشور مصر را به حالت

وار  وانهيان روم را ديمصر، سپاه ياز شهرها يهستند كه در هر شهر يان اسالم كافيسپاه
ـ و زور خـورده را از   يده و ناراضـ يمت و فرار مجبور كنند و مردمان سـتمد يبه هز وغ ي

  .»شه نجات دهنديپ استعمارگران ستم
مـن  « :كنـد  يل از كشور مصر اضافه ميه و تحلين تجزيو عمرو بن عاص پس از ا

 مختلـف بـه مصـر    يهـا  از راه يبازرگان يكارها يقبل از تشرف به اسالم چند مرتبه برا
ـ  يها و نقاط اسـتراتژ  ها و كوه ها و تپه ها و دره ام و راه رفت و آمد داشته ن يك و هـم چن

بـه   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيبلد هستم، و اگر ام يها را به خوب ت شهرها و پادگانيموقع
ـ ن كشور را به زيتوانم ا ين تلفات مين مدت و با كمتريمن اجازه دهد در كمتر ر پـرچم  ي

ـ  يو جنـوب  يشرق يها و در كرانه اسالم درآورم قـا  ي، و بلكـه در تمـام قـاره افر   يو غرب
  .»1ميمسلح دولت روم را تارومار نما يروهاين

ـ عمروعـاص بـا    يهـا  بعد از استماع همه حرف )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ك ي
دهد كه تـا لحظـه    يكند و به او دستور م يشنهاد او موافقت ميتبسم و تكان دادن سر، با پ

ن جلسه ي، و پس از ا2بماند يو محرمانه باق ين مطلب كامالً مخفيدور فرمان حركت اص

                                           
 .112و  111و  95، ص2و الفاروق عمر، ج 64و  63، و زندگاني عمر، الكساندر مازاس، ص30ـ حياه عمر، شبلي، ص1
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 ين و انصار و فرمانده نظامياز مهاجر يهمراه جمع )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيمحرمانه ام
را متضـمن   ينيو دلنشـ  1مـؤثر (ع خطابـه  يگردد، و در جلسه تود يبرم) هيجاب(به شهرك 

د ينما يراد مينده اسالم اين منطقه و دستورات مهم در رابطه با آيالزم درباره ا يها هيتوص
كرده  يان خطابه از همه مردم شام و از تمام فرماندهان خداحافظيو مصمم ست بعد از پا

ده اسـت  يند وقت نماز ظهر فرا رسيگو يان خطابه به او مينه برگردد اما بعد از پايو به مد
امـام   )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنين نماز اميا يدر اداكنند كه  يو عموماً از او خواهش م

ـ ا )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيد امين نماز را بگويز اذان ايها باشد و بالل ن  جماعت آن ن ي
ـ ن نمـاز را بگو يكند كه اذان ا يها از بالل خواهش م  درخواست را قبول و همراه آن د و ي

ـ  با ياديز يها ت است، و چشميان جمعيبالل در م ـ از ترد يك حـالت ي د بـه او دوختـه   ي
مؤذن مخصـوص  (را بالل يرا رد كند، ز ين خواهش عموميشوند، و اكثراً نگرانند كه ا يم
تا حال، از اذان گفتن دم فـرو   صامبريسال است، از ساعت رحلت پ 2هفتص امبريپ

گـر هرگـز اذان   يمصمم گشـته كـه د  صامبريبسته است و بر اثر شدت تأثر از رحلت پ
ـ   )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنياما خواهش ام )دينگو ن و ياز مهـاجر  يو درخواسـت جمع

ـ ده منطقه شام بالل را به قبول ايد ت داغيانصار سالخورده و جمع ن درخواسـت ناچـار   ي
باال رفتـه   ينردبان يها ت از پلهين جمعين بالل در برابر چشمان پر از انتظار ايكند و ا يم

 يهـا  از خاطره يليكه خ يستاده، و در حاليز ايه كعبه عزه رو بيبام مسجد جاب و بر پشت
آورد  يش فشار مياند بر حنجره ناتوان خو در دل او زنده گشتهص امبريتأثرآور زمان پ

                                           
نقـل شـده و بـه حـدي پرمعنـي و       235و بخش اول آن در اخبـار عمـر، ص   54، ص1ـ اين خطابه در عيون االخبار، ج1
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كـه درزمـان    ييتا آخر با همان لحـن و صـدا  ...) اهللا اكبر، اهللا اكبر (ن كلمات را يو نخست
ـ ت حاضر بـه محـض د  يو جمع 1دينما يانداز م نيگفته است در فضا طن) ص(امبر يپ دن ي

از  ين كلمـات اذان از زبـان او، در حـالت   يدن نخستيگاه اذان و به محض شنيبالل در جا
   :آورند ياد ميرا به  صامبريزمان پ يها ها تمام خاطره ختن اشكيو ر يو زار 2هيگر

  ها ن اذانيزتريانگ اذان بالل خاطره
! ابولهب يها يانداز ر سنگيو صف بر كوه صفاص اهللا رسول ين ندايخاطره نخست
ـ    يخاطره دوران اختفا خـاطره  ! از ناتوانـان  يمسلمانان و شـكنجه و آزار بـالل و جمع

ها  سوره يدرپ يهجرت و خاطره نزول پ يد مسلمانان و روزهايغربت اسالم و دوران تبع
ـ  صاهللا قرآن بر رسول يها هيو آ  يهـا  ن پـرچم ين خـاطره برافراشـتن نخسـت   يو هم چن
! ان اسالميش سپاهيشاپيدر پ صاهللا رسول ينوران يمايات صدر اسالم و مشاهده سغزو

هـا و   هـا و مشـقت   ن همـه رنـج  يتوأم با ا صامبريزمان پ يها يروزيتمام پ يادآوريو 
ـ ين حادثه جهان اسـالم  يزتريانگ ها و باالخره خاطره هول ها و غم و غصه تيمحروم  يعن

بان كرده است يحال بالل را خاموش و سر در گركه از آن لحظه تا  صاهللا رحلت رسول
تحـت   يرا به حـد ص امبرياران وفادار پيدن اذان بالل يها از شن ن خاطرهيا يادآوريو 
ها در فواصـل كلمـات اذان قطـع و      آن يها ه و ضجهيگر ير قرار داده است كه صدايتأث

و همـه   3)نـه اهللا ع يرضـ (ن يرالمـؤمن يد امياشك روان بر محاسن سف يها يوصل و جو
ـ ن گرين ايان است و بالل كه طنياران مهاجر و انصار حاضر، در حال جري هـا و تـأثر    هي

                                           
 .همانـ 1
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ـ فشارد و كلمات اذان را توآم با گر يش را ميها به شدت گلو ن خاطرهيا يادآوري ه بـه  ي
شتر بر اعصاب خـود مسـلط گشـته و    يرساند در تالش است كه هر چه ب يها م  گوش آن

پر از سوز و  يها آلود و دل ت با چشمان اشكين جمعيخر برساند و اكلمات اذان را به آ
 يرضـ (ن يرالمؤمنيقامت بالل در صفوف منظم پشت سر ام يدن صدايگداز به محض شن

ـ يرو به كعبه ا )اهللا عنه در صاهللا  ن رسـول ين جانشـ يستاده و نماز ظهر را به امامت دوم
از مـردم   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنياز، امآورند و بعد از فراغت از نم يه شام به جا ميجاب

ـ   يه و از تمام فرماندهان خداحافظيشام و اهل جاب ن و ياز مهـاجر  يكرده و همـراه جمع
ـ يمد يانصار به سو كـه   يهنگـام  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن ي، ام1گـردد  ينه رهسپار م

هـا را    دسـت آن  هـا معانقـه كـرده و     بـا آن  يكنند به گرم يفرماندهان سپاه او را بدرقه م
ـ كه دست عمرو بن عاص را در دست دارد،  يا فشارد و در لحظه يم ـ ك نگـاه عم ي ق و ي

دن يكه با شن يعمرو بن عاص در حال» خداحافظ 2!ريام« :ديگو يبه او م يهمراه با تبسم
ن كلمه مربوط به سـابقه  يشود، چون مطمئن است ا ين كلمه در شور و احساس غرق ميا

ـ ين پيقيباشد،  يهم اهل تعارف نم )اهللا عنه يرض(ن يمؤمنراليست و امياو ن كنـد كـه    يدا م
ن يمصر و بـه همـ   ين كلمه صدور همان فرمان محرمانه است در جهت اعزام او به سويا

 يهـا  ش در پادگانيع، بالدرنگ به محل خدمت خويافتن مراسم توديان يجهت بعد از پا

                                           
 .298، ص1ـ الفاروق عمر، ج1
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ان اسـالم، از  ينفـر از سـپاه   1هـزار  همان روز در رأس چهـار  ين برگشته و فردايفلسط
  شتابد، يكشور مصر م يها به سو ن راهيتر كوتاه

  فصل دوازدهم عمرو بن عاص در راه آزاد كردن مصر
ص است يار حريفتح كشور مصر بس ياستمدار براين فرمانده نامجو و سيو چون ا

نـه  ين او به مدبه هنگام برگشت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيك امين نزديترسد مشاور يو م
 2كند هر چه زودتر خود را به خاك مصر يم يمان كنند سعين فرمان پشياو را از صدور ا

 يك عمل انجام شده قرار دهد و راهـ يرا در برابر  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيبرساند و ام
ش بـه خطـا   ين حـدس خـو  ينگذارد، و عمرو بن عاص در ا يمان شدن او باقيپش يبرا

) 3رفـح (كـرده و از   يرا طـ  يطـوالن  يهـا  كه در راه مصر مسافت ينگامنرفته است و ه
ــ ــه  يگذشــته ول ــه   5دهينرســ) 4ضيعــر(ب ــن عامــل حامــل نام ــه ب اســت، ناگــاه عقب

ساند، عمرو بن عاص  ينه، خود را به عمرو بن عاص مياز مد )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنيام
ـ ز نگران است و ين يست اما تا حدينامه چ يداند محتوا ينم  يپرسـ  كـه احـوال   يتا وقت
آورد و مـدت   ينه به عمل نميو مسلمانان مد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيار مفصل از اميبس
ـ گ يرود نامـه را از او نمـ   يش نمـ يگر همراه سپاه پيد يزمان ـ  6ردي نامـه را از او   يو وقت

                                           
انـد بـه    ـ مورخين درباره تعداد افراد اين سپاه اختالف دارند برخي چهار هزار و برخي سه هزار و برخي پنج هزار نوشـته 1
 ).مراجعه شود 129، ص2و الفاروق عمر، ج 214فتوح البلدان بالذري، ص(

  .130، ص2و الفاروق عمر، ج 68و زندگاني عمر، الكساندر مازاس، ص 68ات االسالميه، صـ الفتوح2
 .آسايشگاهي است در راه مصر و فاصله آن با مصر دو روز راه است: ـ رفح 3

 .معجم البلدان ياقوت حموي. شهري است در كنار درياي مديترانه و نخستين شهر مصر: ـ عريض 4

 .130، ص2و الفاروق عمر، ج 68و زندگاني عمر، الكساندر مازاس، ص 68ـ الفتوحات االسالميه، ص5
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دسـت   را از 1نامه ياز نگران يك حالتيرسد و با  يم) ضيعر( يرد سپاه او به حواليگ يم
زند با  ياش موج م بر چهره يكه برق شاد يك نگاه گذرا در حاليرد و بعد از يگ يعقبه م
عاص پسر  يو بعد ا :خواند يش ميافسران خو ين مضمون نامه را برايبلند و با ا يصدا

ـ يكه ا يا عاص لحظه  ين شـام هسـت  يرسـد اگـر هنـوز در سـرزم     ين نامه به دست تو م
ـ با  ين مصر هستيد و اگر در سرزميگردبالدرنگ به محل كار خود بر خـدا بـه راه    ياري

و عمرو  2ما به كمك شما خواهد آمد يامداد يروهايد كه نيد و منتظر باشيخود ادامه ده
ـ خوانـد كـه ا   يم يان را به گواهيعاص به حضور حامل همه افسران و سپاه ن نامـه در  ي

از خاك مصر به دست چند فرسنگ  يمصر و بعد از ط ياز شهرها يكي) ضيعر( يحوال
ـ  )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنين مطلب را در پاسخ اميده و همياو رس و چـون   3سـد ينو يم
  شود،  يم ميار زود در مقابل حمله سپاه اسالم تسليندارد بس يض پادگان چندان مهميعر

  گردد يمصر آزاد م ين شهرهاينخست
مصـر بـه    يهرهان شـ يبـر نخسـت   يو پرچم اسالم در آبان ماه سال نوزدهم هجر

) 5فرمـا ( يض بـه سـو  يو سپاه اسالم به فرمان عمرو بن عـاص از عـر   4ديآ ياهتزاز درم
اسـت كـه    ياست و راه 6لومتريست كيك صد و بيض تا فرما يگردد، راه عر يرهسپار م

                                           
  .130، ص2و الفاروق عمر، ج 68و زندگاني عمر، الكساندر مازاس، ص 68ـ الفتوحات االسالميه، ص1
 .همانـ 2

 .همانـ 3

  .نوزدهم ، همين مرجع سال هجدهم نوشته و مورخين ديگر سال70ـ زندگاني عمر، الكساندر مازاس، ص4
 5/31(و عـرض  ) دقيقـه  40درجـه و   54(ـ فرما به فتح اول و دوم اسمي است يوناني و نام شهر ساحلي مصر با طـول  5

 .معجم البلدان). درجه

  .133، ص2ـ الفاروق عمر، ج6
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ست و يرا بيز است زيانگ ار مهم و خاطرهيبس يشيالج و هم از نظر سوق يهم از نظر مذهب
ن راه ير كشور مصر از همـ يران، به قصد تسخيا يرومند شاهنشاهين سال قبل ارتش 1پنج

ر مصر در رأس ارتش ير بعد از تسخيقبل اسكندر كب 2ك هزار ساليعبور كرده است، و 
م يسال قبل ابـراه  3ن راه گذشته است و سه هزارين از همير شام و فلسطيتسخ يروم برا
 وسف يكه  ين كاروانياست و هم چنن به مصر رفته و برگشته ين راه از فلسطياز هم
  ،را از كنعان به مصر برد  

  جهان يها ن جادهيزتريانگ خاطره
بـه مصـر    عقـوب  يو سپس همراه  يكه در سال قحط  4وسف يو برادران 
، و 5انـد  مودهين راه را پين آمد عموماً ايكه از مصر به فلسط  ين موسيرفتند و هم چن

اند و در طول هزاران سـال   دهييسر به فلك سا ياه كه برخن رياطراف ا يها ها و كوه تپه
انـد   دهياند و طپش ضربان قلب همه را شـن  ن را نظاره كردهين همه عابريحركت و انتقال ا

 صاران محمـد  ياند و از حركت و جوش و خروش  ستادهيش ايخو ينك باز در جايا
ـ ش مهميراهـوار خـو   يها به اسب يتاب ينند كه با بيب ياسالم سان م يها ر پرچميدر ز ز ي

 يت و آزاديد نـور هـدا  يشكافند، تا هر چه زودتر نو ينه غبار صحراها را ميزنند و س يم
چ گونـه  يو بـدون هـ   يده مصر برسانند، سپاه اسـالم بـه سـالمت   يرا به مردمان به بند كش

ـ رسـد، ز  يم) فَرْماء(د و به حومه شهر يمايپ ين راه را ميا يبرخورد نظام ـ  ي ه را مقـوقس ب

                                           
 .312و حياة عمر، شبلي، ص 134و  133، ص2ـ الفاروق عمر، هيكل، ج1
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 يشـتر يرند تا مسافت بين سپاه را نگيشرفت ايدستور داده است جلو پ يفرماندهان نظام
 يشـام بـه آسـان    يها ده جنگيو ارطبون فرمانده داغد 1دور گشته يرسان از محل كمك

پادگـان فرمـاء    يپناه و دورافتاده رات با استفاده از استحكامات نظـام  ين سپاه بيبتواند ا
ـ ان اسالم و مهارت عمرو عـاص در تاكت يمان سپاهيا يرويتار و مار كند، اما ن  يهـا  كي

زند، و پـس   يرا به هم م يشهر فرماء از استبداد روم تمام معادالت نظام يزاريو ب يرزم
آسا پادگان شهر  ك حمله برقيپراكنده با  يمحاصره پادگان و زد و خوردها 2ك ماهياز 

  شود، يراشته مكند و پرچم اسالم بر آن اف يز سقوط ميفرماء ن
  سقوط پادگان شهر فرماء
ـ   يات جنگـ ين شهر را ستاد عمليو عمرو بن عاص ا ، و در رأس 3دهـد  يقـرار م

و پـنج   4رود و در شصت يش ميش در عمق خاك مصر پيخو يروهاياز ن يميبخش عظ
لـومتر بـا   يك صد و چهل و پنج كيكه ) سيبلب. (گردد يمستقر م) سيبلب(شهر  يلومتريك

، و عـالوه بـر   ياست نظام ي، شهر5فاصله دارد) سيممف(لومتر با ياه و پنج كفرماء و پنج
ـ  6دوازده يو استحكامات نظام يزات جنگيتجه ـ م ديهزار سرباز تعل ده را داراسـت، در  ي
سـت و تـوازن قـوا بـه     يشتر نين هنگام چهار هزار نفر بيكه سپاه عمرو عاص در ا يحال

                                           
 .135، ص2الفاروق عمر، ج ـ1

و در الفاروق عمر در  73ص) ذيل(و زندگاني عمر، الكساندر مازاس،  312و حياة عمر، ص 135، ص2ـ الفاروق عمر، ج2
 .143، ص2فرماء آزاد گشته است، الفاروق، ج) هجري 18سال (ميالدي مطابق  630تاريخ بيستم نوامبر سال 
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ان اسالم در طول راه و در حـال عبـور از   ياهان سپاه اسالم به هم خورده است اما سپيز
اند كه مردم مصر از سـلب   افتهيدر يبه خوب يروستاها و كشتزارها و تماس مردمان عاد

و  1هسـتند  ياز دولت روم ناراضـ  يها به كل بار باج و خراج ينيد و سنگيدر عقا يآزاد
ه اسـالم  شكسـت سـپاه روم بـا سـپا     يعموماً آماده هستند به صورت ستون پـنجم بـار  

انه به پادگـان  يز كه بعد از سقوط پادگان فرماء مخفيكنند و مقَوقَس و ارطبون ن يهمكار
نند يب يط كامالً آگاه هستند و در جنگ مصلحت نمين اوضاع و شراياند از ا رفته) ونيبابل(

و عقد صلح به نـزد عمـرو    2مذاكره يرا با ياسيشان و رجال سياز كش يو مقَوقَس جمع
ـ  يفرسـتد و ه  يم 3سيپادگان بِلْب يلومتريست و پنج كيص در ببن عا همـراه   يئـت اعزام

د يبمان يش باقيد خوين و عقايد بر ديتوان يشما نم« :گردد ير به نزد مقَوقَس برميپاسخ ز
از پرداخت  يد و در صورت خوددارييه پرداخت نمايد هر ساله به سپاه اسالم جزياما با
ـ از ا يكيد و پنج روز مهلت شما است كه ياده كنجنگ آم يه خود را برايجز ن دو امـر  ي

جنـگ   يشام مقـوقس را بـرا   يها ده جنگيو ارطبون فرمانده داغد» 4دييرا انتخاب نما
  ،5دهد يتحت فشار قرار م

                                           
  .141و  136ـ الفاروق عمر، ص1
 .142، ص2ـ الفاروق عمر، ج2

بـه   19يـا   18و در سـال  ) كيلومتر 60(ده فرسخ ) فسطاط(بهكسر دو باء شهري در مصر كه فاصله آن با شهر : ـ بلبيس 3
 . معجم البلدان ياقوت حموي. وسيله عمرو عاص فتح گرديده

  .98، ص7و البدايه و النهايه، ج 565، ص2و الكامل، ج 1923و  1922، ص5ـ طبري، ج4
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  زند يخون ميسپاه روم به سپاه اسالم شب
ت و سـ يكـه هنـوز ب   يرود و در حال يم) سيبِلْب(و با موافقت او شخصاً به پادگان 

كه به گمـان او   ييها مه شب و در ساعتياست در ن يبس باق چهار ساعت از زمان آتش
سپاه اسالم در حال خواب و استراحت هستند در رأس دوازده هزار نفر، به قرارگاه سپاه 

بـس بـه    ، اما برخالف گمان ارطبون سپاه اسالم در تمام مدت آتـش 1كند ياسالم حمله م
هـا    عـه آن ياست و به محض ظاهر شدن طل يباش نظام مادهدستور عمرو عاص در حال آ

ن يمهـاجم  يل خروشـان سـپاه اسـالم را بـه سـو     يدبانان، سير نگهبانان و ديتكب يصدا
شـب و در   يكيآتش جنـگ در تـار   يها آورد و شعله يشه روم به حركت درميپ انتيخ

سـپاه   كشد و در كله سـحر شكسـت   يآخر شب زبانه م يها ن صحراها تا ساعتيقلب ا
  :گردد ير اعالم ميروم به شرح ز

هـا    ان آنيز در مياند و الشه ارطبون ن دهياز سپاه روم به قتل رس 2ك هزار تنيـ 1
در  )اهللا عنه يرض(فاروق اعظم  يشناس و انسان ينيب ها، ژرف و بعد از سال 3شود يده ميد

مـن ارطبـون   «: نـه گفـت  يگردد كه به مردم مد يمورد عمرو بن عاص و ارطبون ظاهر م
  »شود؟ يجه چه مينم نتياندازم بب يبه جان ارطبون روم م) عمرو عاص(عرب را 
  .اند ه از صحنه فرار كردهياند و بق به اسارت سپاه اسالم درآمده 4ـ سه هزار نفر2

                                           
  .98، ص7و البدايه و النهايه، ج 565، ص2و الكامل، ج 1923و  1922، ص5ـ طبري، ج1
پيـامبر  ه اسالم به رستم گفـت طبـق روش   در آغاز جنگ قادسيه، ربعي نماينده سپا: توجه . 143، ص2ـ الفاروق عمر، ج2

اند تفاوت ناشي از اين است كه رستم اعـالن   دهيم و در اين جا پنج روز مهلت داده بيش از سه روز مهلت به شما نمي ص
 .جنگ داده بود ولي در اين جا اعالن جنگ نشده و صلح احتمال دارد

  .143، ص2فاروق، جو ال 565، ص2و الكامل، ج 98، ص7ـ البدايه و النهايه، ج3
 .143، ص2ـ الفاروق عمر، ج4
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ـ خود را جهت حفظ نظـم و امن  يروهاياز ن يعمرو بن عاص، مقدار ت در شـهر  ي
به مسـافت پنجـاه و پـنج     يدر قلب صحراها راه مستقر و در رأس سپاه اسالم) سيبلب(
اسـت كـه در    يك شهر نظـام ي 1نياُم دنَ. ديمايپ يم) نياُم دنَ(پادگان  يلومتر را به سويك
  ده است، يبنا گرد يقاهره كنون يها از منطقه يكي

  !زيانگ آور و خاطره منطقه رعب
ـ فرود آمده است كـه از   يا و سپاه اسالم به منطقه آور و  ار رعـب يبسـ ك جهـت  ي

و مملـو   يزات جنگـ يون با كل تجهيو بابل 2ومين و فَياُم دنَ يها وحشتناك است و پادگان
ار يگـر بسـ  ي، و از جهت د3اند قرار داده ير شبكه نظامين منطقه را زي، اياز سربازان روم

ـ ن  يتخت فرعون زمان موسيپا) سيممف(را شهر يبخش است ز ز و الهاميانگ خاطره ز ي
كنـد، و   يم ييل خودنماياز قرارگاه سپاه اسالم در كنار ن ين منطقه و به فاصله كميهم در
است بـه نـام    يك قدرت كوري يخوار و خون يت غرور و ستمگريادآور نهاين شهر يا

ان مردم مصـر را بـه بنـد    يتر از همه خدا بزرگ يخدا يك خدا و حتيفرعون، كه به نام 
 يك عصـا يكه با )   يموس(است  يامبرياد پيش فرادآور قهر و خرويده بود، و يكش
را بر سر او فرو  يو استكبار يد و كاخ ستمگرياد كشين فرعون زمان فريبر سر ا يشبان
و عمـرو بـن   ! او نجات داد يدادگريوغ بيده را از يده و به بندكشيخت و مردمان رنجدير

هـا فـوراً    وازنـه قـدرت  بخش بدون توجه به م الهام يها ن خاطرهير ايز تحت تأثيعاص ن

                                           
  .دنين به ضم دال و فتح نون محلي است در بين قاهره و نيل، معجم البلدان حموي ـ ام1
. آن را بنا كرده و سيصد و شصت روستا در اطـراف او اسـت   ـ فيوم به فتح اول و تشديد دوم شهري است كه يوسف 2

  .معجم البلدان ياقوت حموي
  .136، ص2وق، جـ الفار3
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 1دهد و بعد از چند هفته محاصره ين را در حلقه محاصره سپاه اسالم قرار ميدن پادگان ام
  ،يامداد يروهايدن آذوقه و نياز رس يريو جلوگ

  نيدن سقوط پادگان ام
پادگان فـرود   يها كر دروازهياز پوالد بر در و پ يناگاه همراه سپاه و به مانند كوه

ان را بـه داخـل پادگـان    ين لحظه تمام سپاهيها در چند ز شكستن دروازهد و پس ايآ يم
ـ عر يرهاير بـرق شمشـ  يكه ناگاه خود را در ز ي، و سربازان روم2كشاند يم ـ ان و لهي ب ي

گردند  ير ميآورند و اس يم فرود ميسر تسل 3نند اكثراًيب يان اسالم ميبار سپاه چشمان آتش
 يبـه آرزو  يجنگنـد و در مـدت كمـ    يدهند م يح ميكه مرگ را بر اسارت ترج يو برخ
  .شود ين نقطه پادگان افراشته ميرسند و پرچم اسالم بر بلندتر يش ميخو

  عمرو بن عاص يمانور نظام
ـ  عمرو بن عاص پس از سقوط پادگان ام ـ  يدن ـ يب شين بـرخالف پ كارشناسـان   ين

لكه سـپاه خـود را   و ب 4كند يره حمله نميون و غيوم و بابليف يها به پادگان يمسائل نظام
ها  ابانينه بيل عبور داده، و سياند، از ن ل لنگر انداختهيكه در ساحل ن ييها يله كشتيبه وس

                                           
اي  دنـين دهكـده   ام«: همين مرجع نوشـته   74و ذيل زندگاني عمر، الكساندر مازاس، ص 148و  147، ص2ـ الفاروق، ج1

و محله اُزبكيه در قلب قاهره در جاي آن بنا گرديـده اسـت، معجـم    ) بابليون(بوده در جانب شرقي نيل و در شمال پادگان 
 ).فسطاط(البلدان ياقوت حموي 
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ـ ا يهـا  ها، از نقشه ، و تمام فرماندهان روم در پادگان2شكافد يم) 1زهيج( يرا به سو ن ي
 يگـر يدكنـد و   يه حمله ميحتماً به اسكندر :ديگو يم يكياند و  سپاه در تعجب فرو رفته

ون در پشت سر يم بابليكه پادگان عظ يامكان ندارد در حال ين نظاميد، طبق موازيگو يم
ـ داند كـه ا  ينم يه حمله كند و كسياو است به اسكندر ، ياسـت جنگـ  ين مغـز متفكـر س  ي

ـ   يهـا  خبر سقوط پادگان ين مانور نظاميخواهد با ا يم ـ  س، اميفرمـا، بلب ن و ضـعف  يدن
و در  3ديل منتشر نمايساحل ن يا در تمام شهرها و روستاهادولت روم ر يدفاع يروهاين

هم به او برسد آن گاه  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يامداد يروهاين مانور، اگر نيمدت ا
ـ بـا كوب  يينك مانور صحرايكند، و ا يون حمله ميم بابليبه پادگان عظ يكاف يرويبا ن دن ي

پادگان  يكيافته و در نزديان يپا يان روميهو هراس در دل سپا 4اد رعبجيها و ا پاسگاه
ها نشسته  ي، در كشتيان روميزده سپاه ان اسالم، در برابر چشمان وحشتيون، سپاهيبابل

ـ يدر م) شمس نيع( يكين و در نزديدن و در راه ام 5ل آمدهين يو به آن سو  يهـا  نيان طن
ـ   يامداد يروهاياهللا اكبر، ن ـ 6رنـد يگ يرا در آغـوش م و بـن عـاص نامـه    عمـر  ي، و وقت

نـك  يعمـرو بـن عـاص ا    يا« :خواند كه نوشته است يرا م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ـ هـا ن   چهار هزار مرد جنگاور را به كمك تو فرستادم و در رأس هر هـزار نفـر از آن   ز ي

                                           
م البلـدان يـاقوت   هاي مصـر در آن واقـع اسـت، معجـ     ـ جيزه به كسي جيم در مغرب فسطاط واقع شده و مهمترين استان1

 .حموي
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ـ زب :ك هزار تـن را دارد و عبارتنـد از  ي ييكارآ ييام كه به تنها را فرستاده يمرد ر بـن  ي
  مقداد بن اسود، عبادة بن صامت، خارجه بن حذاقَة، عوام، 

   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يامداد يروهايوصول ن
» 1افراد هزگز شكست نخواهد خـورد  يبه علت كم ين سپاهيد هم چنيد بدانيو با

كند كه اگـر   يدا مين پيقيد و ينما يم يتلق يار مهم نظاميك اخطار بسير را ين جمله اخيا
ـ  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنينگردد ام يروزيها پ سپاه در جنگن يا دانـد و   ياو را مقصر م

 يخـود را بـرا   ين به بعد مغز متفكر رزميداند كه از ا يو الزم م! رسد يحتماً به حابش م
نـك سـپاه   يد و ايشتر فعال نمايها ب كين تاكتيبهتر يريها و به كارگ تين موقعيدرك بهتر

 3كه با زبان خاموش مجد و عظمـت  يشهر(شود  يوارد م) 2شمس نيع(اسالم به شهرك 
حمله به پادگـان   ين شهر مستقر و برايمجاور ا يها و در تپه) كند يان ميسابق خود را ب

  كند، يخود را آماد م) ونيبابل(م يعظ
  گردد يشمس شهر علم و نور آزاد م نيع

ـ ( ن بـا شـهر  يون و هم چنيشمس با پادگان بابل نيرا شهرك عيز تخـت  يس پايممف
ست اما سـابقه  ين يشمس، شهر چندان بزرگ نيلومتر فاصله دارد، عيفقط هشت ك) فرعون

                                           
روايتي چهار هزار و روايت ديگر هشت هزار است و حيـاة   153، ص2و الفاروق، ج 69و  68ـ الفتوحات االسالميه، ص1

 .دوازده هزار نفر گفته است) فسطاط(و معجم البلدان  320عمر، ص

مس اسم شـهر فرعـون موسـي در مصـر و     عين ش«: شمس، بدون ال، در معجم البلدان ياقوت حموي گفته شده كه  ـ عين2
در همين شهر بود  : گويد  كند مي فاصله آن با فسطاط سه فرسخ و پس از آن كه از عجايبات آن و آثار باستاني آن بحث مي

 .را پاره كرد كه زليخا از پشت پيراهن يوسف 

 .155، ص2ـ الفاروق عمر، ج3
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ن شـهر  يا) ها يوناني، به زبان 1سيوپوليهلْ(و ) ونو، به زبان فراعنهيد(وجود دانشگاه مهم 
با  ده است، ويرسان) ز دانشگاه دارديكه او ن(ه يه اسكندريث شهرت و آوازه، به پايرا از ح

ل، سـتاد  يدر سواحل ن ينظام يها شمس تا سقوط تمام پادگان نيت، عين اهميتوجه به ا
م ين شهر نقشـه حملـه بـه پادگـان عظـ     يسپاه اسالم خواهد بود و در هم يات جنگيعمل
ـ كم و ك ين اطالعاتيو مأمور 2گردد يون طرح ميبابل ـ روهـا و تجه يف ني و  يزات جنگـ ي

ر به عمرو بن عاص، فرمانده كل سـپاه  يرا به شرح زن پادگان مهم يا ياستحكامات نظام
  :رسانند ياسالم م

  ونيت پادگان بابلياهم
و صدها فرمانده  يمرد جنگ 3ن پادگان بالغ بر پنجاه هزاريمستقر در ا يروهايـ ن1

است كه پنجـاه   ين پادگان در داخل به حدياست و وسعت ا يو كارشناس مسائل جنگ
 ينات نظـام يو تمر يات جنگيش عمليسران و فرماندهان خور نظر افينظام ز هزار سواره

  .4ننديب يرا م
اه به ارتفاع پانزده متر و به ضخامت چهـار  يسخت و س يها از سنگ يـ حصار2

ـ  يهـا  ن پادگان دروازهين پادگان را احاطه كرده است، و محل رفت و آمد ايمتر ا ن يآهن
 ي، و برا5گردد يل مير تبديو نفوذناپذن يك دژ پوالديها، به   است كه با بستن آن يمحكم

ع و يار وسـ ين ببرند خندق بسيوار را از بين ديها و صعود از ا ن كه امكان نصب نردبانيا

                                           
  .155، ص2ـ الفاروق عمر، ج1
  .155ص، 2ـ الفاروق عمر، ج2
  .160و  159، ص2و الفاروق عمر، ج 77و  75ـ زندگاني عمر، الكساندر مازاس، ص3
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 يانـد و بـرا   كرده يل را در آن جاريوار حفر كرده و آب نين ديز در اطراف ايران يقيعم
از داخل حصـار  اند كه فقط  ن خندق نصب كردهيمتحرك بر ا يها ش پليرفت و آمد خو

  .1شوند يپادگان نصب و جمع م
باشـد،   يز نمين يست قابل محاصره نظامين پادگان هم چنان كه قابل حمله نيـ ا3

ـ    يديمدت مد ين كه در داخل حصار آن برايرا عالوه بر ايز  يخواربـار و آذوقـه و حت
ـ ، چون دروازه برزگ آن بر لب ن2ره شده استيعلوفه اسبان ذخ  يا ل اسـت هـر لحظـه   ي
از  يانـد بـه آسـان    شمار كه از هر دو طرف لنگر انداختـه  يب يها يله كشتيبخواهند به وس

گر و با توجـه  يو از طرف د 3رسد يها م  به آن يكمك يرويه ارزاق و مهمات و نياسكندر
ـ به اسـتحكامات آن نزد  ـ ك شـدن از ا ي ن پادگـان و محاصـره آن در حكـم انتحـار و     ي

 يهـا  ك بـرج ينزد يها ن پادگان به فاصلهيار حصار اويد يرا بر باالياست، ز يخودكش
 ينقاط شرق يدبانين ديها مأمور  آن ياند و در طبقه فوقان دهيبه آسمان گردن كش يمحكم

در كنتـرل   يبيل ياهرام و صحراها يزه و آن سويرا تا ج يو نقاط غرب 4)مقَطَّم(را تا كوه 
ـ كـاران ورز  اندازان ماهر و فالخنريها ت برج ياند و در طبقه تحتان ش قرار دادهيخو ده و ي

ـ ن ديانـد و هرگـاه مـأمور    ق مسـتقر گشـته  يمنجن يها گردانندگان دستگاه از دور  يدباني
پادگـان در حـال حركـت هسـتند بالدرنـگ       يبـه سـو   يمشاهده كنند كه افراد ناشناس
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ـ  نـه يها را پ  تا هر چه زودتر آن 1كنند يرا خبر م يانداز و سنگ يراندازين تيمأمور ن يزم
  .»كنند

  شود يسپاه اسالم م يروزيغرور كاذب دشمن سبب پ
ـ انگ ن گـزارش هـول  يدن ايعمرو بن عاص پس از شن ـ ز دربـاره اهم ي ت پادگـان  ي

ن پادگان را به سقوط يا يكيو با چه تاكت يشود كه از چه اره يشه ميون غرق در انديبابل
ـ  يبه او خبر م ين اطالعاتي، كه ناگاه مأمور2بكشاند ـ ت« :هدهند ك ودور فرمانـده مغـرور   ي

پادگان، ماندن در حصار پادگان را حقارت و ضعف شـمرده اسـت و هـم اكنـون در راه     
عمرو بن عـاص  . »3خون بزنديشمس است و قرار است شب هنگام به سپاه اسالم شب نيع
از مشكالت كـار   يدشمن بخش مهم يجا يت خوشحال است كه غرور كاذب و بينها يب

ـ  ينظام يها كيه مشكالت از تاكتيحل بق يت و برااو را حل كرده اس كنـد و   ياستفاده م
 يهـا  دهد كـه شـبانگاه در پشـت تپـه     يت ميرا مأمور يك ستون پانصد نفريبالدرنگ 

ك ستون پانصـد  يو  4رنديبگ نيكم ينيودور و در نقطه معيمشرف بر محل حركت سپاه ت
و  5رنـد يابر ستون اول سنگر بگدهد كه در همان نقطه در بر يت ميرا مأمور يگريد ينفر

 يجنگـ  6ز در رأس هفت هزار مـرد يباش باشند و خود ن با عالئم رمز شب در حال آماده

                                           
 . 323و حياة عمر، ص 160و  159، ص2ـ الفاروق عمر، ج1
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كه سپاه اسـالم   يا ده و در همان لحظهي، رس1ودوريبه راه افتاده و در همان نقطه به سپاه ت
ـ ن يپانصد نفـر  يها د، ستونيآ يبر سپاه دشمن فرود م ياز جلو مانند كوه ز چـپ و  ز اي

م يو سـپاه عظـ   2نديآ يگاه سپاه فرود ميز بر تهيراست و مانند خروارها سنگ سخت و ت
آور و شـراره چشـمان    مـرگ  يرهايو از مشاهده بـرق شمشـ   ين حمله ناگهانيروم از ا
ها بـر   گردد و هر چند ساعت يمبدل م يتاب و لرزان يان اسالم به امواج بيبار سپاه آتش

را هـم بـه بـار     يجنگند و تلفات يم يت شجاعت و دالوريااعصاب خود مسلط و در نه
ـ يان اسالم ناگاه نظم سـپاه يسپاه يشناس كيمان و تاكتيآورند اما صالبت و ا يم  يان روم

ار، از صـحنه  يم بسـ ياد و غنـا يز ين و اسرايزند و پس از دادن تلفات سنگ يرا به هم م
ـ ب و ديها را تعق  سالم آنو سپاه ا 3شتابند يون ميخته و به پادگان بابليجنگ گر دبانان و ي

ون يه كرده و پادگـان بـابل  يها را تخل اندازان هم از ترس جان خود برج راندازان و سنگيت
 يمقَوقَس فرمانروا يو پس از مدت 4رديگ يدر حلقه محاصره سپاه اسالم قرار م يبه آسان

ـ عزام گردن پادگان ايمات الزم به اياتخاذ تصم يمصر، كه از طرف هرقل برا ده اسـت،  ي
انه از يمخف يو شب 5ن پادگان را از خطر سقوط نجات دهديرد از راه صلح ايگ يم ميتصم

كند و  يل حركت ميدر وسط ن 6)روضة(ره يبه جز يقيله قايدروازه پادگان خارج و به وس
ـ فرستند و در ا يبه نزد عمرو بن عاص م يا از آن جا اُسقُف اعضم را همراه نامه  ن نامـه ي
                                           

  .همانـ 1
 .همانـ 2

 .همانـ 3

 .همانـ 4

 .همانـ 5

و  324و حيـاة عمـر، ص   81و  80الكسـاندر مـازاس، ص   و زندگاني عمر، 163و  162، ص2ـ الفاروق عمر، هيكل، ج6
 .70الفتوحات االسالميه، ص



 449

ـ و تعر ينظام يها ضمن بلوف نسـبت بـه    يف از قـدرت ارتـش روم و اظهـار دلسـوز    ي
  مذاكره صلح به نزد او فرستاده شوند، يكند كه چند نفر برا يان اسالم درخواست ميسپاه

  رديگ يره روضه با عمرو عاص تماس ميمقوقس در جز
ـ  يشـمار  قهيئت را دقين هيره روضه برگشتن ايو مقَوقَس در جز ـ  كنـد  يم دو  يول

شـود كـه سـپاه اسـالم اسـقف و       يست و نگران ميها ن  از آن يگذرد و خبر يروز م شبانه
، كـه عمـرو   1شود يها معلوم م  نده باشند اما پس از برگشتن آنيهمراهانش را به قتل رسا

ان اسالم كامالً آشنا يها را معطل كرده است تا به اوضاع و احوال سپاه  بن عاص عمداً آن
ن كه جـواب  ين لحظات بازگشت قبل از ايدر نخست يئت اعزامين جهت هيهم شوند و به

ده و يمان محكم و اخالق پسندي، از اياز دلباختگ يك حالتينامه را به مقوقس بدهند با 
ـ ن نكته تأكيو مخصوصاً بر ا 2ان اسالم بحث كردنديسپاه يه قوينظم و انضباط و روح د ي

شستند  يخود را م ياندام ظاهر 3شب و روز پنج بار كردند، كه تمام افراد سپاه در هر يم
ز كه يپرداختند و مقوقس ن يو در صفوف منظم و پشت سر امام جماعت به عبادت خدا م

هـا    كـه جـواب نامـه را از آن    يها قرار گرفته است، در همان حـال   انات آنير بيتحت تأث
شـود،   ياد ميفقط به او قسم كه  ييبه خدا« :4كند ين جمله را زمزمه مير لب ايرد زيگ يم
هـا    كَنند، و اگر با آن يش ميخو يها را از جا  ها هم حمله كنند آن اگر به كوه ين قوميچن
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و « :1نـد يب ين مينامه را خواند در آن چن يو وقت» مييآ يها درم  م به اسارت آنيصلح نكن
ـ بر 2د يو برادر ما باشد يريـ اسالم را بپذ1ن ما و شما تنها سه راه وجود دارد يبعد، در ب

ـ ه به سپاه اسالم بپردازيد و هر ساله جزيبمان يش باقين خويد ـ ــ بـا مـا بجنگ   3د ي د و ي
ت فرمانـده  ين قدرت و قاطعيمقوقس از احساس ا» ديريم آن را به عهده بگيعواقب وخ
گفتگـو   يرا برا يدهد كه جمع يام ميگردد و به او پ يل ميشتر به صلح متمايسپاه اسالم ب

نامه به نزد او بفرستد و عمـرو بـن عـاص، عبـاده بـن صـامت را بـا         ن مواد صلحييتع و
است  يپوست اهيدارد، عباده س يگر به نزد مقوقس اعزام ميدستورات الزم و همراه نه نفر د

ك هزار مرد جنگاور ياو را معادل  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام 2دار و تنومند استخوان
ـ م يئت با مقوقس در پـا ين هينك در رأس ايستاده است و ابه كمك عمرو عاص فر ز ي

ـ    يمذاكره نشسته است و هنگام ـ كنـد، مقـوقس فر   يكه به نام خدا گفتگـو را آغـاز م اد ي
» 3.دپوستان گفتگو را آغاز كندياز سف يكيد و يپوست را از ما دور كن اهين سيا« :كشد يم

ـ يآغاز ظهور خون اسالم از همان ين كه ديخبر است از ا يو مقوقس ب ض يش با تفكر تبع
  پوست به مبارزه برخاسته، اهيدپوست و سيو تفاوت سف ينژاد
  ن اسالم يدر د يض نژاديتبع ينف

اه و چـه  يد و چه سيها رنگ پوست را، چه سف انسان يت واقعين شخصيو در تكو
 مـان و ي، ايعلـم و آگـاه  (گانـه   اثر اعالم كرده است و تنها عوامـل سـه   يزرد و سرخ، ب

نموده است، مقوقس تنها  يها معرف انسان يرا موجبات برتر) يي، جهاد و كارآيدار هدف

                                           
 .همانـ 1

 .همانـ 2

 .71و الفتوحات االسالميه، ص 327و حياة عمر، شبلي، ص 164، ص2ـ الفاروق عمر، ج3
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صـدا   شنهاد او هر نـه نفـر هـم   ياد و پيبرد كه در جواب فر يم يت پين واقعيبه ا يهنگام
و مقوقس ناچـار  » !1گر حق حرف زدن ندارديچ كس ديجز عباده ه« :كشند كه ياد ميفر
پوست  اهيك فرد سيبا  يو روم يدپوست مصريها سف ونيليشود كه درباره سرنوشت م يم

ـ عباده با . دين حكومت روزگار است مذاكره نماينده مقتدرتريكه نما ار يك عبـارت بسـ  ي
شنهاد سه يبخش، پ ييرها يها ن اسالم و اهداف جنگيد يح مبانيبا، ضمن تشريرسا و ز

ز در پاسـخ، ضـمن تكـرار    يو مقوقس ن 2دينما يشنهاد ميعمرو عاص را مجدداً پ يا ماده
ان ينسـبت بـه سـپاه    يف از قدرت ارتش روم در اظهار دلسوزيو تعر ينظام يها بلوف

نار و به عمرو بـن  ياز سپاه اسالم دو د يدولت روم به هر فرد« :كند كه يشنهاد مياسالم پ
 د و در مقابل سپاه اسـالم ينما ينار پرداخت مين هزار ديرالمؤمنينار و به، اميعاص صد د
د بر قدرت سپاه اسـالم  يعباده در پاسخ، ضمن تأك» 3ش برگردديار خوير به ديبدون تأخ

عمرو عاص  يا شنهاد سه مادهيجز پ« :ديگو يهمه مسلمانان به مقوقس م يروح يو غنا
ه در هـر سـال،   يا پرداخت جزين اسالم، يا قبول ديست يقابل قبول ما ن يگريچ امر ديه
  .4»ا جنگي

ن يجلب نظـر مشـاور   يشود و برا يه ميل به پرداخت جزيمامقوقس در دل خود 
كند امـا هـر    ين خود بحث ميبا مشاور يگر مدتيخود، جلسه را ترك كرده و در اتاق د

چ ينش بـه هـ  يد، مشاورينما يان ميكند و عواقب جنگ با سپاه اسالم را ب يچه استدالل م

                                           
  .71و الفتوحات االسالميه، ص 326و حياة عمر، ص 164، ص2ـ الفاروق عمر، ج1
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ئـت  يدل افسرده بـه نـزد ه  ، و مقوقس با 1شوند ينم يه ساالنه راضيوجه به پرداخت جز
گـر  يروز د 2د و تا سـه يش برگرديفعالً به سپاه خو« :ديگو يها م  برگشته و به آن ياعزام
ـ  يو پـس از برگشـتن ه  » م داديم خود را به شما اطالع خـواه ين تصميآخر ، يئـت اعزام

بـه طـرف دروازه   ) روضه(ره ياز جز يقيله قايش به وسين خويز همراه مشاوريمقوقس ن
متحرك نصب و به محـض   يها ورود او به پادگان پل يدگان حركت كرده و برابزرگ پا

ـ  يهـا  هـا را از كـار انداختـه و دروازه    وارد شدن او به پادگان، پل ن مجـدداً بسـته   يآهن
  .شوند يم

  كند ينه صلح را آماده ميمقوقس زم
، يچنـد جلسـه بحـث و سـخنران     يون طـ يمقوقس پس از برگشتن به پادگان بابل

جوان و ناآگاه سپاه روم را از نقاط ضعف سپاه روم و نقاط قـدرت سـپاه اسـالم    افسران 
اسـت   يسپاه اسالم همان سـپاه « :ديگو يحات خود ميتوض ي، و در اثنا3دينما يباخبر م
رومنـد روم  يران را تار و مار كرده، و ارتش نيا ين ارتش مقتدر شاهنشاهيالنهر نيكه در ب

قا يا و آفريآسا در دو قاره آس نك برقيده و ايخون كشانن به خاك و يرا در شام و فلسط
 يگـر يچ اثـر د يا اسارت هيجز انتحار  ين سپاهيدن با چنيرود و جنگ يش ميهمزمان پ

ـ    يجه عموم فرماندهان و افسران پادگان بـرا يو در نت» ندارد شـوند، و   يصـلح آمـاده م
نامـه   ن مواد صـلح ييت تعرا جه يئتيفرستد كه ه يام ميگر به عمرو عاص پيمقوقس بار د

آورند كه بـه صـلح    ياد برمين بار افسران جوان سپاه اسالم فريبه نزد او اعزام دارد، اما ا

                                           
  .166، ص2ـ الفاروق عمر، ج1
  .328و حياة عمر، ص 166، ص2ـ الفاروق عمر، ج2
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ـ كـه ا  يآور عمرو عاص در حال اد رعبيك فري، اما 1ميستين يراض ن جملـه از فرمـان   ي
اً با ه موافقت كردند، فوريهرگاه به صلح و پرداخت جز« :را )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ـ   اد آنيبه » 2ديها موافقت كن  آن آورد همـه را خـاموش و تمـام سـر و صـداها را       يها م
ون اعزام و با مقوقس يهمراه دستورات الزم به پادگان بابل يندگيئت نمايخواباند، و ه يم

  :3كنند يم و امضا مير را تنظينامه ز ، صلحيه نظاميبلندپا يها تيو شخص
فْل يكه در مصر علْ يتمام مردمان قبط :ماد اول ـ سـكونت دارنـد، هـر     يا و سـ ك ي
 :تبصره. ندينما يه به سپاه اسالم پرداخت ميبه عنوان جز) دو مثقال طال(نار يساالنه دو د

ر پانزده سال هستند از پرداخـت  يكه ز يز افراديرمردان و نين پيـ عموم زنان و هم چن1
  .باشند يه معاف ميجز

هـا   بيساها و صـل ين تمام كليالك مردم مصر و هم چنو ام ييتمام دارا :ماده دوم
ن تجـارت  يها و هم چن  آن يماند، و مراسم مذهب يم يها باق  ار آنيالسابق در اخت  يكما ف

                                           
  .168، ص2ـ الفاروق، ج1

بخش سپاه اسـالم در قـاره آفريقـا و مخصوصـاً در مصـر در بـين مـورخين         هاي رهايي در مسائل مربوط به جنگ: توجه 
رت اجمال و تفصيل و جاي تعجب است كه مـورخين شـرقي در   اختالفاتي هست ولي نه به صورت تضاد بلكه اكثراً به صو

اند مثالً طبري و ابن اثير و ابوالفداء هر يك براي شرح اين مسائل مربوط  نهايت اجمال و اختصار از كنار اين مسائل گذشته
و سـيد  ) الحكيمعبـد (ارتباط به مسائل اساسي و تنها مـورخ معـروف    هم كم  آناند  به مصر سه صفحه يا چهار صفحه نوشته

اند و تحقيقـات و تفصـيالت ايـن نوشـته مـا دربـاره مصـر اكثـراً از          احمد دحالني از مورخين قديم برخي مسائل را نوشته
) رومـي (نيز از مـورخين غربـي    ها  آناخذ گرديده كه  )رضي اهللا عنه(عمر حياة عمر و الفاروق ) بتلر(و ) الكساندر مازاس(

  .اند گرفته
  .همان ـ2
  .نهماـ 3
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ان اسالم يـ سپاه2: بود، تبصره 1نخواهند يچ مزاحمتيها با خارج كامالً آزاد و مورد ه  آن
 يا چند نفر سپاهيك نفر يباشند و  يش در همه مناطق آزاد ميدر حركت و انتقاالت خو

  .2ديآ يبه عمل م ييرايها برحسب عرف پذ  بماند و از آن يتواند در محل يتا سه روز م
ـ   يشكل قانون ينامه تنها هنگام ن صلحيا :ماده سوم ـ گ يبه خـود م رد و مـواد آن  ي

آن موافقت آن آگاه و با تمام  يروم، از محتوا يشود، كه هرقل، امپراتور ياالجرا م واجب
برساند، و  ينامه را به نظر امپراتور ن صلحي، و مقوقس موظف است در اسرع وقت ا3كند

ـ بـس را رعا  ش ثابـت و آتـش  يدو سـپاه در محـل خـو    يتا اطالع از نظر امپراتور ت ي
  .»4ندينما يم

ـ ه رفتـه و  يمقوقس بالدرنگ به اسكندر ـ ك بـرگ از ا ي نامـه را همـراه    ن صـلح ي
ه يبر ضرورت قبـول صـلح بـه دربـار هرقـل در قسـطنطن       يبناز طرف خود م يادداشتي
در تعجـب و قهـر و    يادداشـت ين ينامه همراه با چن ن صلحين ايفرستد و امپراتور از د يم

ـ  يرود و بالدرنگ مقوقس را از اسكندر يت فرو ميعصبان ـ نما يه به دربار احضـار م د و ي
ـ جنگ« :ديگو يمقوقس م يو وقت 5.پرسد يبار را از او م ن صلح ذلتيعلت ا ـ دن بـا ا ي ن ي

                                           
و معجـم البلـدان    83و زندگاني عمر، الكسـاندر مـازاس، ص   328و حياة عمر، ص 168، ص2ـ الفاروق عمر، هيكل، ج1

شـش  (بايستي دو دينار بدهند شش هـزار هـزار    اين مرجع نوشته آمار قبطيان كه هر يك مي) كلمه فسطاط(ياقوت حموي 
  .اند و آمار سپاه اسالم پانزده هزار نفر بوده) ميليون
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و الفتوحـات االسـالميه،    84و  83و زندگاني عمر، الكساندر مـازاس، ص  329و حياة عمر، ص 169، ص2ـ الفاروق، ج5

در اين مرجع گفته شده كه مقوقس به دربار روم نرفته و بدون موافقت هرقل اين صلح را تنفيذ كرده ولي اين روايت  76ص
 .كند طبيق نميبا واقعيات تاريخ روم ت
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و سپس  يا و سفلير مصر عليون و تسخيده عرب موجب سقوط پادگان بابليعناصر شور
كه شراره خشـم   ين اثنا هرقل هراسناك گشته و در حاليدر ا» ...و  1هيحمله به اسكندر
مقوقس را قطـع كـرده و    يها ش را گرفته است حرفيزد و بغض گلوير ياز چشمانش م

  :كشد كه ياد ميربر سر او ف
  ديد او گرديمقوقس موجب شكنجه و تبع ييگو واقع

ك صد ي يكن يم 2انتيخ يتو به امپراتور! نشناس نمك يا! ر و خرفيپطر پ يا«
ـ و تجه ين همه كارشناسان مسائل نظاميبا ا يده روميم ديهزار سرباز تعل ، يزات جنگـ ي

 يعنيصلح !! پناه يآواره و بعرب  3مستحكم مصر در برابر هشت هزار تن يها در پادگان
و  يهسـت  يك قبطـ يتو ! دارد؟ معلوم است يآور شما چه معن ادداشت رعبين يچه؟ و ا
و بـه   يريمصر را از دست ما بگ يخواه ي، و آشكارا ميا ح دادهيت اعراب را ترجيحاكم

ـ  ين قبطيند و ايايمحافظ دربار ب يد گاردهاييبگو... دارها  پرده يا! ياعراب بده افر و ك
ـ تبع يخائن را از محضر ما دور كنند و بعد از شكنجه او را به محل دوردست » 4نـد يد نماي

احترام نسبت بـه   يرون آورده، و پس از ادايها سر ب از گارد محافظ از پرده يفوراً افراد
رون برده و ي، را مچاله كرده و از دربار بير قبطيامپراتور خشمناك، فوراً مقوقس، اسقف پ

ـ تبع ياو را به نقطه دوردسـت  ييها ز شكنجهبعد ا ـ ي و پـس از چنـد روز، در    5كننـد  يد م
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به عمرو عاص، فرمانده كل سپاه اسـالم،   ينوزدهم هجر 1زمستان سال ين روزهاينخست
  داً رد كرده استيدهد كه هرقل قرارداد صلح را شد يخبر م

  گردد يمجدداً جنگ آغاز م
ون در حلقه محاصـره سـپاه   ير پادگان بابلگيگردد و بار د يو مجدداً جنگ آغاز م

ـ و در اوا 2كشد ين محاصره سه ماه طول ميرد و ايگ ياسالم قرار م سـتم  يل بهـار سـال ب  ي
ـ دور پادگـان خشـك گرد   يهـا  نهاده و آب خنـدق  يل رو به كميكه آب ن يهجر ده و ي

انـد   مار گشتهيف و بياد ماندن در پادگان ضعي، به علت زيان رومياز سپاه يميبخش عظ
نـه حملـه   ي، زم3ف كرده استيتضع يها را به كل  ه آنيز روحيمرگ هرقل ن يو خبر ناگهان

ن يرا مع يشب) عمرو عاص(گردد و فرمانده كل سپاه  يث آماده مين پادگان از هر حيبه ا
ده و ينك شب آن فرا رسـ ين پادگان حمله كند و ايكند كه در آن شب سپاه اسالم به ا يم

ك شده است، و آتش قهـر و بغـض   ياست و لحظات آغاز حمله نزداز آن گذشته  يپاس
  كشد، يشتر زبانه ميان اسالم هر لحظه بيسپاه
  شود يشتاز حمله مير بن عوام پيزب

 يباش نظـام  تحت فرمان خود در حالت آماده يروهايدر وسط ن 4ر بن عواميو زب
ـ پ يود را قربـان دارد كه خ ير صاف و صادقانه اعالم مين تعبيستاده است، و به ايا  يروزي

ـ به خدا در ا« :اسالم كرده است ـ   ي ـ خـود را از   ين لحظـه بـه كل ـ ام و ام اد بـرده ي دوارم ي
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ن سـردار  يو بالفاصـله همـ  » 1اسالم گـردد  يروزين شب موجب پيمن در هم ينثار جان
به شـمار آورده،   يك هزار مرد جنگياو را معادل  )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنيفداكار، كه ام

انه خود را به ياز داوطلبان فداكار، مخف ينده كل سپاه اجازه خواسته و همراه جمعاز فرما
اند آهسته  وار گذاشتهيكه  بر د ينردبان يها ر از پلهيده، و ابتدا زبيوار پادگان رسانيد يپا

 يدا كـرده، و در حـال  يوار را پيد يها نردبان آن سو از برج يكي يكيو در نزد 2باال رفته
، !، رمـز شـب  )اهللا اكبـر (ان در دست گرفته، با گفتن ير عريه اول نهاده و شمشكه پا بر پل

ر در يكه عموماً شمش يها در حال  ن نقطه خوانده، و همراه آنيعاً به ايهمكاران خود را سر
رسـانند و پـس از    يم 3ها ن رفته و خود را به دروازهيعاً از نردبان پائياند سر دست گرفته
  ند،يگشا يسپاه اسالم م يها را بر رو عاً دروازهيه، سريان و فرار بقاز نگهبان يكشتن برخ

  ونيار مهم بابليسقوط پادگان بس
ـ  لين اهللا اكبرها سپاه اسالم سيو در طن ان ي، و سـپاه 4گـردد  يآسا به پادگان وارد م

اند جز  دار گشتهيسپاه اسالم از خواب ناز ب يرها و غرش رعدآسايكه با برق شمش يروم
، و فرمانده كل سپاه اسالم بـه دو شـرط   5ندارند يگريچاره د يخواه اد امانيفر م ويتسل
  :دهد يها را امان م  آن

ه كننـد و  ين پادگان را تخلي، در عرض سه روز ايان روميـ تمام افسران و سپاه1
ـ    ييسه روز مواد غذا يها كفاف زندگ  ك از آنيكه هر  يدر حال بـرد، در   يرا بـا خـود م
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ار يدار و د يل عبور كرده و راهيها از ن يله كشتيان اسالم به وسيمان سپاهه حفظ و ايسا
  .1ش شونديخو

ار يدر اخت ينظام يها ر و آذوقهيرا با همه ذخا يها و مهمات جنگ ـ تمام اسلحه2
  .2سپاه اسالم قرار دهند

ون بـه قرارگـاه سـپاه اسـالم     يپادگان بـابل  يستم هجريسال ب 3نيستم فرورديدر ب
ـ م در مقابل حركت سپاه اسالم برچين سد عظيد و ايردل گيتبد ـ ده گردي د و عمـرو بـن   ي

هـا و در   قيهـا و قـا   يكرد با استفاده از كشـت  يون، سعيعاص پس از سقوط پادگان بابل
د و تمام يل را به هم متصل نمايره روضه، دو طرف نيجز يها، در محاذ بستن پل يموارد

ش قرار دهد و تمام شهرها و روستاها يخو يهارويرا در شبكه ن يا و مصر سفليمصر عل
ـ كـه حاكم  ياداره كند، و پـس از مـدت   يد و با گسترش عدالت اسالميرا با نظام جد ت ي

ن سـنگر  يه و آخرياسكندر يم گرفت كه به سويد، تصمين مناطق مستقر گردياسالم در ا
 يم اصـل مـرد  يكند، اما ناگاه مشاهده كرد كه در اوضـاع اجتمـاع   يارتش روم لشكركش

ها بروز كرده است   از آن يا مارگونهيبه وجود آمده و ادا و اطوار ب يتحول) ها يقبط(مصر 

                                           
  .همانـ 1
  .همانـ 2
درباره تاريخ سقوط پادگان بابليون و برافراشتن پرچم اسالم بر آن در زنـدگاني عمـر، الكسـاندر مـازاس، روز     : ـ توجه 3

روز جمعه اول ) فسطاط(معجم البلدان ياقوت حموي  باشد و در ميالدي كه موافق با الفاروق عمر مي 641ششم نيسان سال 
) مانند طبري و ابن اثير و ابوالفـداء (محرم سال بيستم هجري است و جاي تعجب است كه مورخين معروف و بزرگ شرقي 

اند بلكه از هر نوع تفصـيل و توضـيحي در ايـن بـاره خـودداري       نه تنها از تاريخ دقيق سقوط اين پادگان مهم بحث نكرده
و بعـد از فـتح   ) مسلمانان بابليون را فتح كردنـد (گويند  اند و طبري و ابن اثير پس از چند جمله درباره مصر ناگاه مي مودهن

كنند كه در اين ترتيب از لحاظ جغرافيايي امكان ندارد و ابوالفداء در اين  شمس اشاره مي بابليون به جنگ مسلمانان در عين
 .مسائل به كلي سكوت كرده است
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ـ     ـ ل يو لباس ساده و مهر و عطوفت سرداران سـپاه اسـالم را، بـر ب ـ  ياقتي و  يتيكفـا  يو ب
ك يرات ركيتعب! يكنند و با استفاده از آزاد يحمل م!! از رسوم و عادات بزرگان يناآگاه

امـا ناآگـاه بـه    ! پرتحرك و خطرنـاك  يواليه« :برند يها به كار م  درباره آن يو دلخراش
و هرگـاه  » !ين زنـدگ يخبر از قوان يركاران جنگجو و اما بيشمش!! عرف و عادت بزرگان

ـ نند كه در يب ياز سرداران سپاه اسالم را م يكيها  يهمانيها و در م در معابر و گذرگاه ك ي
ند، و بـا مهـر و عطوفـت از    ينش يجا داشت م يدر هر محل گردد، و يلباس ساده ظاهر م

  كند،  يم يپرس كوچك و بزرگ سالم و احوال
  !توهم عظمت از ظاهر اشخاص يماريب

 يرگوشيكنند و ز يگر نگاه ميد يدر حال پوزخند و كج كردن دهان به برخ يبرخ
ها حكومت   نبر آ يب مصر چقدر ننگ است، افراديمردم نج يبرا« :نديگو يگر ميكديبه 
دن لباس و ورود به مجالس را هم ندارند، و رسم و عـادت  يشعور پوش ي، كه حت1كند يم

  »!2ستنديز بلد نيتناول غذا و صرف شام و ناهار را ن
ن يــفهمــد كــه ا يزود مــ يلــي، خياســيعمــرو بــن عــاص بــا آن قــدرت شــم س

آغـاز   يچه منظور ، و بهيماريو از طرف چه افراد ب يها از چه دره هولناك يانداز سنگ
ن يهمـ  يهـا در مـاورا    آن يحيفهمد كـه درخواسـت تلـو    يم يو به آسان! ده است؟يگرد

خواهند مقدرات كشور مصر را خود در دست  ين به بعد مين است كه از ايها ا يغبارپراكن

                                           
  .331و حياة عمر، ص 174، ص2و الفاروق، ج 1926، ص5و طبري، ج 556، ص2ـ الكامل، ابن اثير، ج1
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ـ چ وجه امكان نـدارد ز ين درخواست به هيقبول ا يط فعليو در شرا 1رنديگ را مردمـان  ي
   .بهره هستند يب ياسين درجه رشد سياز كمتر) ها يقبط(مصر  ياصل
  ها قدرت به دست گرفتن حكومت خود را ندارند يقبط

هـا   ونان و قرنيها تسلط بطالسه  و قرن ياسيس يها انين همه جريو در گذرگاه ا
له ارتـش  ير مصر بـه وسـ  يران و روم و تسخيدر بحبوحه جنگ ا يروم و حت يامپراتور

در دست گرفتن  ياند و برا از خود نشان نداده يزاد كردن مصر جنبشآ يران، هرگز برايا
ن يگانه ايب يها اند، و تاكنون همواره قدرت را برپا نكرده يش شورشيمقدرات كشور خو

انـد و   ها بـوده  ن صحنهيفقط ناظر ا!! ب مصرياند و مردم نج كشور را دست به دست كرده
ـ ها پاسخ مثبت بدهـد و حاكم   آن يحيتلو يز هرگاه سپاه اسالم به تقاضايهم اكنون ن ت ي

مسلح ارتـش روم كـه    يروهاين مدت نيمطلق را به دست مردمان مصر بسپارد، در كمتر
 يمصـر  يهـا  چـرب سـفره   يهـا  ن لقمهيرين هستند و از خاطره شيه در كميدر اسكندر

سپاه  ين همه تالش و فداكاريپردارند و ا ين مناطق ميدارند به تصرف ا يپرآب يها دهن
ـ دفع ا يو بن عاص براو عمر، 2روند ياسالم به هدر م يپاك شهدا يها اسالم و خون ن ي

 يپوشـال  يهـا  ند كه توهم عظمتيب ين ميها تنها چاره را در ا يها و غبارپراكنيندازا سنگ
  .ديمعالجه نما ها را در سه صحنه آن يزدگ يروم يمارياز ب يناش
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ها از  بخش ملت فقط رهايي )نهرضي اهللا ع(فاروق هاي صدر اسالم و مخصوصاً در عصر  ـ منظور اين است كه هدف جنگ2
اند و جزيه مالياتي كمي بوده كه در  ها نگنجيده هاي مستبد و مستكبرين جهاني بوده و هرگز به قصد استثمار ملت سلطه رژيم

ها نبوده زيـرا بـه محـض     مقابل تأمين امنيت و آبادي و معافيت از سربازي گرفته شده و اصل حاكميت هم هدف اين جنگ
  .اند واگذار كرده ها آنها حكومت را به  قدرت و لياقت زمامداري ملتاطمينان از 
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از  يهمـراه برخـ   يمصـر  يهـا  تيصـ ن و شخياز معتمد ياديجمع ز :صحنه اول
اند  افتهيها را  ن سمتيان اي، كه در حكومت روميو كارمندان فرماندار ين شهربانيمأمور

شوند و هنگام صرف غذا عمرو عاص و همه  يدعوت م يهمانياز طرف عمرو عاص به م
چ گونه تكلف و يت مراتب و بدون هيو بدون رعا 1ك لباس سادهيسرداران و افسران در 

ـ ن سفره جز آب و گوشـت چ ينند و بر اينش يش بر سر سفره ميهانان خويبا م يعارفت ز ي
! ربا اه و سوخته مانند آهنيس يها وجود ندارد كه فرماندهان سپاه عموماً با دست يگريد

ها   نان را در آن يها كشند و در حال حرف زدن تكه يخود م يرا به سو يمس يها كاسه
ش يگوشت شتر را، مانند مسواك در دهان خـو  يها و استخوان، 2خورند ياندازند و م يم
ـ با و با رعايو ز يمتيق يها شناس كه با لباس آداب يها يچرخانند و قبط يم ت مراتـب  ي
دن چنـد تكـه   يآب و رنگ جز جو يب ين مهمانياند، از ا ن سفره نشستهيگر بر سر ايكدي

كننـد و   يصرف نم يگريدز يچ!) ت اصول مهمان بودنيآن هم به خاطر رعا(نان خشك 
را ترك كـرده و بـه منـازل     يز به سرداران سپاه، جلسه مهمانيبعد از چند نگاه تمسخرآم

 :كنند ين جمله را تكرار ميبلند ا يگردند و در عرض راه چند مرتبه با صدا يش برميخو
 يوالهـا ين هيكه تحت حكم و فرمان ا 3ب مصر چقدر ننگ استيمردم نج يبرا يراست«
كنند، چه عجـب   يم ين اصول معاشرت زندگيتر فرهنگ و ناآگاه از ساده يفت و بمعر يب

  !!دن و صرف شام و ناهار را ندارنديفهم لباس پوش!! يفرماندهان
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ن و يگـر همـان معتمـد   ياول گذشته است و بار د يچند روز از مهمان :صحنه دوم
اند،  دعوت شده ياز طرف عمرو عاص به مهمان ين و كارمندان قبطيها و مأمور تيشخص

  :ر كرده استييز تغينند كه همه چيب ين مرتبه با كمال تعجب مياما در ا
 يدر حـال  1يمصر يها ن لباسيباتريه فرماندهان، در زيسرداران سپاه اسالم و بق«
بر دوش راسـت   يو درجات و عالئم ارتش 2اند شده يبند ب سوابق خدمت ردهيكه به ترت
ـ درخشـد هـر    يها م  آن يبايه زكال يشانيها و بر پ  و چپ آن ش بـا  يخـو  يك در جـا ي

كـه بـاالتر از همـه بـر     ) عمرو عـاص (اند و فرمانده كل سپاه  ت مراتب آرام نشستهيرعا
ـ ت( يـي طال يهـا  و مـدال  ين درجات ارتشـ ينشسته است و باالتر ينيمز يكرس ودور و ي

كاله زربفت و ر لبه ياهش زيزان است و برق چشمان درشت و سينه او آويبر س) ارطبون
خته شده است، آن چنان يل زربافت او آمير مرصع و حماي، كه با برق شمشيروم يمطال
ان را غـرق در سـكوت، و تمـام    يكـه تمـام فرمانـدهان و سـپاه     3را به او داده يشكوه

ـ يا يها يروزيپ ـ و ا! دارد ين فرمانده در جنگ با ارتش روم را مستدل م ن فرمانـده در  ي
ك اشاره شـاهانه همـه   يعظمت به مهمانان اجازه ورود داده، و با  ن همه شكوه ويان ايم

خواند، اما سفره  يده شده است ميكه قبالً چ يا افسران سپاه و همه مهمانان را بر سر سفره
ـ هـا و ترت   ل صرف آنيمتنوع هستند و وسا يا ن است و غذاها به اندازهيرنگ يبه حد ب ي

ـ چيمبهم و پ يها به حد  ت سابق و الحق آنيها و رعا  تناول آن ده هسـتند كـه مهمانـان    ي
نند ياند تا بب ه فرماندهان كردهيتمام هوش و حواس خود را متوجه فرمانده كل و بق يقبط
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كننـد و   ين غذاها را آغاز ميده تناول ايچيب پيترت يها اول از كدام غذا و با چه شكل  آن
ان اسالم بفهمند يخته و نگذارند سپاهاز آنان به تناول غذاها پردا يرويد و پيله تقليبه وس

 يو مهمانان مصـر ! ندارند ييبه اصول تناول غذاها هم آشنا يب مصر حتيكه مردمان نج
اقـت سـرداران سـپاه    يكه از شكوه و ابهت فرمانـده كـل و ل   يبعد از صرف ناهار در حال
 1قيع دقو اطال يشناس اند و از متانت و وقار و ظرافت و آداب اسالم غرق در تعجب شده

ـ يخو يها اند، به منزل افتهي ين آداب معاشرت آگاهيها از برتر  همه آن گردنـد و   يش برم
ن فرمانده كل چقـدر  يا يراست« :ندينما ين جمله را تكرار مين مرتبه ايدر عرض راه چند

شـناس و آگـاه و    آداب يهـا  تيبا شكوه و عظمت است و فرماندهان سپاه او چه شخص
ـ  ين شكوه و عظمت و ايها با هم نيو ا !باشند يبامعرفت م انـد   توانسـته  ين فرهنـگ مترق
ـ ن و مصر به سـقوط بكشـانند و ا  يروم را در شام و فلسط يها تمام پادگان اقـت را  ين لي

  .»2ز حكومت كننديگر نيد يدارند كه نه تنها بر مصر، بر كشورها
ـ پـس از گذشـت چنـد روز از ا    :صحنه سوم  گـر معتمـدان و  يبـار د  ين مهمـان ي

گردنـد   يون دعوت مياز همه شهرها و روستاها به پادگان بابل يپرنفوذ قبط يها تيشخص
ـ دهـد و گـردان تخر   يها سپاه مقتدر اسالم در برابر فرمانده كل رژه م  و به حضور آن ب ي

رانـداز و  يركار و تينظـام شمشـ   سـواره  يهـا  شكن و گردان كوه يها قيها همراه منجن قلعه
مخصـوص بـه خـود را ارائـه      ينـات نظـام  يب تمريرزن به ترتيشنظام شم ادهيپ يها پيت
هـا و تـار و مـار كـردن      دن قلعـه يز سپاه اسالم را در كوبيانگ ، و قدرت شگفت3دهند يم
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ـ يدشمن، به نما يها گانه و سقوط پادگانيب يها ارتش ـ و پـس از پا  1گذارنـد  يش م ان ي
  نات،يتمر

  استتر  گران برندهير ديكه زبانش از شمش يا فرمانده
 يش در حال خبـردار نظـام  يخو يك فرمان عمرو بن عاص، هر دسته در جايبا 

ـ گ يپادگان را فرا م يستد و سكوت تمام فضايا يم ـ فرمانـده كـل بـا ا    يرد و صـدا ي ن ي
  :شكند ين سكوت را ميجمالت خطاب به مردمان مصر ا

ـ كـه در رژ  يكسـان  يو ا! 2يمردمان قبط يا«  م گذشـته بـه عنـوان ژانـدارم و     ي
منظـور از دعـوت   ! ديا ل خدمت كردهيدر سواحل ن يكشور يو كارها ين شهربانيمورمأ

را  ياالت واهـ يها، همه خ تيق ارائه واقعين بود كه از طريگانه، ا ن جلسات سهيشما به ا
ان اسالم يم كه برخورد متواضعانه سپاهيبه شما بفهمان يو به خوب 3ميرون ببرياز سر شما ب

، هرگـز  يها در خـوراك و پوشـاك و زنـدگ     آن يشيآال يو ب ين سادگيبا شما و هم چن
ـ چيهـا از رسـوم پ    آن يبر ناآگاه يها و مبن  آن ياقتيل ياز ضعف و ب يناش ده و پرتكلـف  ي
ـ يت مقـررات د ياز قدرت و تسلط كامل، و رعا يست و بلكه ناشين ياشراف يزندگ و  ين

ها را با چشـم   تيهمه واقعاست و حاال كه  صاهللا  از سنت و راه و روش رسول يرويپ
ـ خواه يرا م يو هر كار 4ديد بزنيخواه يرا م يد، هر حرفيديخود د ـ د انجـام ده ي د امـا  ي

ـ يد كه سپاه مقتدر اسالم به فرمان هميكامالً مطمئن باش ـ آال ين سرداران متواضع و ب ش، ي
  .»كند ين منطقه به شدت سركوب ميرا در ا ييهر نوع توطئه و ماجراجو

                                           
  .همانـ 1
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  يروان يماريك بيمعالجه 
 يشيو نما يالعاده رزم به دنبال نشان دادن قدرت فوق يز نظاميدآمين اخطار تهديا
ز سرداران سپاه اسـالم، موجـب دفـع همـه     يانگ و اطالعات شگفت يرت و كاردانياز بص

ـ هـا را در طـول سـواحل ن    ت آنيد و مردم مصر عموماً حاكميگرد ياالت واهيخ ل بـا  ي
ـ ان ايب به اتفـاق مصـر  يت قريد كه اكثريينپا يريد را شده ويپذ ياحترامات قلب ـ ن دي ن ي

نـه  يدر مد )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يو ام 1تكلف را قبول كردند يقدرتمند و ساده و ب
بـر   يكـه بـرق شـاد    يد، در حـال يج آن خبردار گردياز عملكرد عمرو عاص و نتا يوقت

جنگد كه  يم يبا زبان طور ن ابن العاصيا« :ان خود گفتيزد به اطراف ياش موج م چهره
را هـم بـر سـر راه     يميچ عاقبت وخيه يروزين پيو در ع! جنگند ير ميگران با شمشيد

  2!»ندارد
  مسلمانان صدر اول اسالم  ياستقالل فرهنگ

ن اسـت كـه مسـلمانان صـدر اول، چـون اسـتقالل       يو نقطه عبرت و قابل توجه ا
ـ  كه در محل اتهام يطيدر شرا يداشتند، حت يفرهنگ ـ ل يجهل و ب قـرار گرفتنـد، و    ياقتي
هم چون مصر هم به خطر افتـاد، بـاز هـم حاضـر نشـدند از       يها بر كشور ت آنيحاكم
 ييگرا د اجانب در تجمليدست بردارند، و از تقل ياسالم يتكلف يو ب يشيآال يو ب يسادگ

 كرده و هم چنان بر سـر راه و روش و  يخوددار يفاتيو خوراك و پوشاك و اماكن تشر
ـ اخ يهـا  ماندنـد و امـا در قـرن    يباق صاهللا  سنت رسول ر و مخصوصـاً بعـد از دوره   ي

ـ ن كـه اروپائ يرنسانس در اروپا و ظهور اختراعات و اكتشافات، مسلمانان به خاطر ا ان ي

                                           
 .332، ص)رضي اهللا عنه(عمر و حياة  175، ص2و الفاروق، ج 1927، ص5و طبري، ج 566، ص2ـ الكامل، ج1

  .همانـ 2
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ـ ت مسملمانان بلكه محكوميتمدن نشمارند و نه حاكم يو ب يها را وحش آن هـا بـه    ت آني
د باشد كاله و كراوات و كـت و شـلوار و كفـش    يالتردها ب آن يرقص و خوش! فتديخطر ن

ها از فرق سـر تـا نـوك پـا      يها و هند يها و مصر يرانيدند و ايها را پوش مخصوص آن
هـا و تنـاول    دن سفرهيها و چ و تعارف يپرس شدند، و در شكل برخورد و احوال يياروپا

مسلمان  ييايه چند نفر آسد كردند كه هرگايها تقل از ادا اطوار پرتكلف آن يغذاها به حد
شدند، جز از راه حرف زدن،  يجمع م يا و بر سر سفره ييكافر در جا ييو چند نفر اروپا

ـ گر ممكن نبود، يكديها از  ص آنيتشخ شـتر  يبـه خـاطر جلـب توجـه ب     يبرخـ  يو حت
را وارد كننـد و   يش كلمات زبـان خـارج  يخو يكردند در زبان مادر يم يان سعياروپائ

خود را  يتزاخوريس پيكه سرو! نايج يرسيم« :گفتند يم يشدند وقت يمچقدر خوشحال 
  .ياز اسارت فرهنگ ين است بخشيو هم» 1!يا ه كردهيتك ته يها ينيكمپلت از سوپرچ

 يرضـ (ن يرالمـؤمن يضمن گزارش اوضاع منطقه از ام يا نامه يعمرو بن عاص، ط
روم را در كشـور   يگـاه نظـام  يان پيه و آخريكه بندر اسكندر 2خواهد ياجازه م )اهللا عنه

به سپاه اسالم دستور  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيد و پس از صدور فرمان اميمصر آزاد نما
 يها ها و ستون خيكندن م يان در اثنايه حركت كنند، و سپاهياسكندر يدهد كه به سو يم
بن عاص النـه  عمرو ) فُسطاط(مه يخ يبر باال يكنند كه كبوتر يها ناگاه مشاهده م مهيخ

پر و بال، در انتظار برگشتن كبوتر مادر منقارها را  يكوچك و ب يها و جوجه 3كرده است

                                           
مفهوم است و اما براي توده مردم و افراد مردمي بايد كلمه بـه كلمـه معنـي    » ها زده غرب«ها  مأب ـ اين جمله براي فرنگي1

يك اسم غربي است، سرويس يك دست تمام و كمال، كمپلـت يعنـي كـالً و    خيلي خوب متشكرم و جينا : ميرسي «: شود 
  !!زدگي تك يعني فناوري باال و همين است ادا و اطوار غرب ها، هاي ترين چيني عموماً، سوپرچيني يعني عالي

  .247و الفاروق عمر، ص) فُسطاط(ـ معجم البلدان 2
 .همانـ 3
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از  يرويان اسالم كه بر اثر پيكنند و سپاه يك ميج كياد و ناله و جيباز كرده و مرتب فر
ن مظهر ترحم و عطوفت نسـبت  يتر ن، كامليتر نسبت به ناتوان صاهللا راه و روش رسول

ـ ن نمونه خشونت و قهر و خروش هستند، به محـض مشـاهده ا  يتر ران، كاملبه ستمگ ن ي
ـ  يمه خوددارين خيا يها ها و ستون خيالنه از كندن م كننـد و موضـوع را بـه عمـرو      يم

مـه خـود شـتافته و پـس از نگـاه      يند و عمرو بن عاص به كنار خينما يعاص گزارش م
ـ ا يتوجه به رابطـه عـاطف  « :ديگو يان خود ميكبوتر به سپاه يها به بچه يزيآم ترحم ن ي

مه تا فصل ين خيكند كه ا يجاب مين جانداران ناتوان، ايش و حفظ جان ايها مادر و بچه
ن مادر آواره يم تا ايمه دور شوين خين حاال از دور ايبماند و هم ين جا باقيز در همييپا

  .»1چاره خود برسديب يها اد بچهيبه فر
خ يو در قلـب تـار  (هـا   ن صحرا روزها و مـاه ير دل اد ييمه به تنهاين خيبگذار ا

را تصرف كننـد   يكس يستاد فرمانده يناتوان كبوتر يها بماند، و بچه يباق) شهيهم يبرا
، بر يجهان از تصرف آن عاجز مانده است و جانداران ناتوان يها ن ارتشيكه قدرتمندتر

ن النـه  ير و خروش او در همـ را ترنم كنند كه امواج قه يزندگ ينواها يپشت النه هژَبر
جه همه ناآگاهان جهان آگاه يرا به خاك مذلت افكند، و در نت يآشام روم ستمگران خون

ابراز ترحم بر همه ناتوانـان و   :بخش اسالم عبارتند از ييرها يها شوند كه اهداف جنگ
دگان و اعمال قدرت و قهر و خروش نسبت بـه همـه سـتمگران و زورمـداران و     يستمد
و نشان دادن النه كبوتر صلح  يت و صلح و آشتيو استقرار امن يش عدالت اجتماعگستر

و  يو توسـعه عمـران و آبـاد   » ارتـش مقتـدر اسـالم    يفرمانـده  يبر فراز همه ستادها

                                           
 247، ص2و الفاروق عمر، هيكل، ج 260، ص1و الفاروق، شبلي نعماني، ج )كلمه فسطاط(ـ معجم البلدان ياقوت حموي، 1

  . 83و الفتوحات االسالميه، ص



 468

ـ ز اير خدا نيو تقد. يشرفت علوم و معارف و باال بردن سطح زندگيپ ن بـود كـه در دو   ي
ار بـزرگ و  يشـهر بسـ   )اهللا عنه يرض(ن يمؤمنرالينده عمرو بن عاص به فرمان اميسال آ
مه بنا كـرد  ين خيمه، در محل هميخ يبه معن) = 1فُسطاط(را به نام  يت و مجهزيپرجمع

به نظر خوانندگان ) يدر عمران و آباد )اهللا عنه يرض(نبوغ فاروق (كه شرح آن در فصل 
  .رسد يم

  هياسكندر يبه سو
 يسـپاه اسـالم را بـه سـو     )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيعمرو بن عاص به فرمان ام

را كـه   ين افراديو هم چن يقبط ياز رؤسا يه حركت داد و در عرض راه گروهياسكندر
ش يداشتند به نزد خو ير حركت سپاه اطالعاتيمس يه و شهر و روستاهايدرباره اسكندر

وزارت و را مقـام   يبرخ يبه عمل آورد و حت ييها دلجو خواند و با احترام و انعام از آن
ده يز به او رسين )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يكه كمك امداد يد، و در حاليمشاور بخش

پادگـان   يكـ يبالغ گشـته اسـت، در نزد   يست هزار مرد جنگيو سپاه تحت فرمان او به ب
بـه او   ين اطالعاتيد و مأموريآ يه فرود ميروم تا اسكندر يگاه نظامين پايآخر) ونيكرْ(

پنجاه هزار  2در رأس» ودوريت«ارتش روم  ين چهره نظاميتر هند كه شناختهد يگزارش م
ن پادگـان آمـاده   يدر قلب استحكامات ا يزات نظاميبا تمام تجه يده روميم ديسرباز تعل

عمرو . گردند يت ميز مرتب تقويه نياسكندر يها جنگ و حمله هستند و از طرف پادگان

                                           
فرمانده فاتح مصـر كـه از پشـم يـا چـرم       عاصبن عمرو به ضم اول و هم چنين به كسر اول گفته شده خيمه : ـ فسطاط 1

َعَلْيُكْم بِاجلَامَعِة َفـأِنَّ َيـَد اهللاِ َعـيل «: در حديث است  ساخته شده بود و به معني محل اجتماعات مردم نيز استعمال گرديده و
و هر شهري را نيز فسطاط گويند، معجم البلدان ياقوت حموي و برخي آن را بوناني دانسـته بـه معنـي قرارگـاه      »الُفْسطاط

 .247، ص2، ذيل الفاروق، جسپاه

 .189، ص2، جالفاروق) بيست هزار يا پانزده( اسالم سپاهـ درباره آمار 2
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ـ واهد شخصـاً از وضـع ا  خ يبن عاص قبل از صدور فرمان حمله، م ن پادگـان آگـاه و   ي
  ،كند يير او را از داخل و خارج شناسايپذ بيمواضع آس
  دهد يكه جان عمرو بن عاص را نجات م يليچند س

ش در يان خـو ياز شـب همـراه چنـد نفـر از سـپاه      ين منظور در ساعتيو به هم
 ييع را شناسان موضيآن در حال گردش، چند يها دروازه يكيرامون پادگان و در نزديپ
انـد و بـر    ست نگهبانان كه از چهار طرف او را احاطـه كـرده  يكند، اما ناگاه در برابر ا يم

او را بـه   ييبـازجو  يش متوقف و بالفاصله بـرا يخو ياند، در جا دهير كشياو شمش يرو
از نـام و سـمت    ييبـازجو  يكنند، و اگرچـه در اثنـا   يجلب م) ودوريت( يستاد فرمانده

ن شـخص  يزند كه ا يان او حدس ميوه بيودور از تهور و شي، اما ت1كند ينم يش بحثيخو
كنـد،   يبه قتل او اشاره م يونانيعمرو بن عاص و فرمانده كل سپاه اسالم است و با زبان 

دانـد و از قصـد و حـدس     يرا م يونانيانه ياز همراهان عمرو عاص كه زبان عام يكيو 
بـر   يليلـوتر رفتـه و پـس از نـواختن چنـد سـ      گردد، فوراً چند قدم ج يودور آگاه ميت

چطور به خـودت   يتو كه سرباز صفر هست« :كشد ياد ميعمرو عاص، بر او فر يها گونه
و اگر بار ! ؟يبده ييو بازجو يكه قبل از من كه فرمانده تو هستم حرف بزن يجرئت داد

  .»!مينما يرا در تو مشاهده كنم به شدت تو را مجازات م يانضباط ين بيگر ايد
ـ ودور، كه همه را در لباس ساده و بدون عاليت ـ  يم و درجـات ارتشـ  ي نـد از  يب يم

كه خود را  يكند و به آن كس يدنظر ميش تجديها در قصد و حدس خو يلين سيا يصدا
 ييدهد كه او بازجو يداند، دستور م يرا هم م يونانيانه يكرده، و زبان عام يفرمانده معرف

                                           
مـذكور اسـت و نويسـنده در     80و  79، 78هـاي   ، الكساندر مازاس، صفحهعمرـ اين اتفاق با همين توضيح در زندگاني 1

  ).اند تمام مورخين امپراطوري سفلي اين حكايت را نقل كرده(اثناي روايت اين قصه در پرانتز نوشته است 
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خود ما را جلب  يم و نگهبانان بيما قصد حضور تو را داشت« :ديگو يم يبدهد و آن سپاه
ـ م كـه چـون از دار و د  ييم به تو بگويخواست ين جا آوردند، و ميو به عنوان متهم به ا ار ي

طال بـه مـا    يم، اگر مقداريا خسته شده يز به كليم و از جنگ نيا دور افتاده يش بسيخو
ئـت  يد هين مطلب موافـق باشـ  يه با اك يم و در صورتيگرد يش برميبدهند به كشور خو

  .»1گردد ين مقدار طال به نزد تو اعزام مييتع ياز طرف سپاه اسالم برا يندگينما
 ين كلمات به حـد يدن ايزار است، از شنيب ين سپاه به كليودور كه از جنگ با ايت

كنـد و خطـاب    يرا فراموش م ينظام يها شود، كه تمام فوت و فن يزده م مسرور و ذوق
ـ ش برگرديهـر چـه زودتـر بـه سـپاه خـو      « :ديگو يم ين فرمانده جعليا به ئـت  يد و هي
 ييهـا  كه گره يودور در حاليآن گاه ت» ديد و از بابت طال نگران نباشيرا بفرست يندگينما

ـ     يدر غبغب انداخته با صدا يبر ابرو و باد ـ ا« :دهـد  يآمرانه بـه نگهبانـان دسـتور م ن ي
 يها نشود تا به سالمت مزاحم آن يد و كسيكن ين همراهمهمانان را تا خارج حصار پادگا

  .»!را هر چه زودتر بفرستند يندگيئت نمايش برگردند و هيبه سپاه خو
  

  ونيشدت جنگ كر
همـان شـب فرمـان     يش برگشته و در فردايعمرو بن عاص به قرارگاه سپاه خو

مشـتعل و ده روز  گر آتـش جنـگ   يد و بار دينما يرا صادر م) 2ونيكرْ(حمله به پادگان 
شرفت يخدا و پ ياسالم در راه وصول به رضا يست هزار نفريسپاه ب. كشد يتمام زبانه م

                                           
  .80و  79، الكساندر مازاس، صعمرـ زندگاني 1
 پادگانبه  عمرو عاصبه كسر اول و سكون دوم و فتح سوم و سكون واو محلي است در نزديكي اسكندريه كه : كريون ـ 2

  .رومي مستقر در آن جا حمله كرد، معجم البلدان ياقوت حموي
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ـ  يها تين صالحيو باالتر يار عاليبس يا هين اسالم با روحيد و سـپاه پنجـاه هـزار     يفن
ـ ن تجهيتـر  شـرفته يش بـا پ يت خويروم در راه دفاع از موجود ينفر و در  يزات جنگـ ي

را از  يريناپـذ  جنگند و هر دو طـرف شـجاعت و صـالبت وصـف     يمحكم م يسنگرها
گـر سـپاه روم غالـب    يسپاه اسـالم غالـب و لحظـات د    يلحظات 1دهند يش نشان ميخو
  گردد  يم

  ونيانجام دادن نماز خوف و سقوط كر
رسد كه عمرو بـن   يم يا ها به درجه و در اكثر روزها شدت جنگ در تمام ساعت

از سوره نسـاء بـا مقـررات     يا هيظهر و عصر را طبق آ يهاعاص فرمانده كل سپاه، نماز
در حـال   ييها كه ستون ي، و در حال2خواند يان در حال جنگ ميبا سپاه) صلوةُ الخَوف(

ـ ر زدن هستند با چند ستون نماز خوف را با يجنگ و شمش ك ركعـت و دو سـجده ادا   ي
گر كه تا حال در نبرد يستون د نيدان شتافته و چنديها بالفاصله به م ن ستونيكنند و ا يم

ـ ند و با فرمانده كل نماز خوف را در يآ يش ميخو يها بودند با اسلحه ك ركعـت و دو  ي
ان اسالم در حال شدت جنگ و خطـر  ين حال عموم سپاهيدهند و به هم يسجده انجام م

كـه   ين روز شدت جنگ، در حاليند و در همينما يا عصر خود را ادا مينماز ظهر  يجان
ـ ش دچار ضعف و نااميشدگان خو ان روم از مشاهده خون كشتهياهسپ ، و 3انـد  شـده  يدي

ان اسالم نشـان  يرا به سپاه يروزيصبح پ يكيبرعكس شفق سرخ خون شهداء اسالم نزد
از  ييها و كوه 4آغاز يك حمله عموميها هزار اهللاُ اَكْبر  ن خروش دهيدهد ناگاه در طن يم

                                           
  .334، ص)رضي اهللا عنه(عمر و حياة  190، ص2، ج)رضي اهللا عنه(عمر ـ الفاروق 1
  .334، ص)رضي اهللا عنه(عمر و حياة  191و  190، ص2ـ الفاروق، ج2
  .همانـ 3
 ..همانـ 4



 472

رها و شعاع شراره چشمان پرخشم سـرداران سـپاه   يشقدرت و صالبت در پرتو برق شم
كه بـر   ينيد و پس از تلفات سنگيآ يزده روم فرود م د و وحشتياسالم بر قلب سپاه نوم

ـ كرْ(هـا بـه فـرار مجبـور و شـهر       مانده آنيباق يها گردد ستون يسپاه روم وارد م و ) وني
ـ آ يپادگان مهم آن به تصرف سپاه اسالم درم ن نقطـه آن  يبـر بلنـدتر  د و پـرچم اسـالم   ي

ـ ، عمرو بن عاص در رأس سپاه اسـالم از كر 1شود يافراشته م ه ياسـكندر  يون بـه سـو  ي
مهـم   يهـا  روم و پادگان يكين بندر استراتژيكند تا هر چه زودتر خود را به ا يحركت م

روم را از تمام كشور مصر اخراج كند  يه ارتش استعماريآن برساند و با تصرف اسكندر
  م يگذار يه به جا ميزده را در راه اسكندر جانين سپاه پرشور و هيا و حاال ما

  از دربار روم يخبر
فور (م و از بندر يكن يترانه عبور ميمد يايو از سطح در سـدربـار روم در   يراهـ ) ب

مات دربار روم را در رابطه با خبر حركـت سـپاه اسـالم بـه     يم تا تصميشو يه ميقسطنطن
  :ميينما يك بررسياز نزد ياتين بندر مهم و حيفاع روم را از ار ديه و تدابياسكندر يسو

د از سـقوط  يكه هرقل امپراتور بزرگ روم بر اثـر تأسـف شـد    2چهل روز است«
را  يشـده، و بعـداً دار فـان    يون دچار تشنج اعصاب گشته و چند روز بستريپادگان بابل

و سكوت فـرو رفتـه    ن دربار با عظمت و شكوه، با مرگ هرقل در ضعفيوداع گفته و ا
ن مغز متفكر غرب، با قدرت تفكر يتر ن چهره روم و بزرگيتر را هرقل درخشندهياست ز
كشـور   يطيد، و در چنـان شـرا  يها را ممكن نما كه داشت توانسته بود ناممكن يو مهارت

                                           
  .334، ص)رضي اهللا عنه(عمر و حياة  191، ص2ـ الفاروق، ج1
اند خبر مرگ  ، نوشته2، ج171به نقل دكتر محمدحسين هيكل در الفاروق عمر ذيل ص) بتلر(ـ مورخين غربي و از جمله 2
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ـ يران بيا يرومند شاهنشاهين را از چنگال ارتش نيمصر و شام و فلسط  يرون آورد و حت
ـ م بـه صـورت معجـزه ا   يكه اگر قرآن كـر ! 1ها برد آسمان يروم را بر باال نام و آوازه ن ي

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  }  :فرمود ينم ينيب شيرا پ يروزيپ
  ©  ¨z )توانسـتند   ينمـ  يك از كارشناسان مسائل نظاميچ يه ) 3 - 2: الروم

 )اهللا عنـه  يرضـ (ق يصد العاده روم باور كنند و ابوبكر خارق يروزيران و پيبه شكست ا
ابن خَلَف شـرط ببنـدد و برنـده     يران با اُبيروم بر ا يروزيكرد در مورد پ يهم جرئت نم

پس از مرگ هرقـل دربـار روم را دچـار ضـعف و هـرج و       ين قدرتيشود، و خالء چن
ن ي، بلكـه در حـل مهمتـر   يكرده است كه نه تنها در حل مشكالت تهاجم خـارج  يمرج

ـ گ مين هرقل، قدرت تصمين جانشييرابطه با تعو در  يمشكل داخل را از دسـت داده   يري
  .2است

انـد،   مانـده  يدارد و دو پسر از او بـاق  ين رسميالبته طبق قانون روم، هرقل جانش
طَنْط (تر به نام  بزرگ يكي رَقْلوتـاس (تـر بـه نـام     كوچـك  يگـر يو د) نيقُسـو قـانواً  ) ه

در زمـان   3مادر هرقلوتاس) نايمرت(ملكه هرقل است، اما چون  ين رسمين جانشيقسطنط
ز به صحنه يكرد، پس از مرگ هرقل پسرش را ن يدخالت م ياسيهرقل در مسائل مهم س

كنند، امـا اخـتالف    يحكومت را اداره م يامپراتور ين سه نفر به عنوان شورايآورده و ا
ن يسطنطت قينا و پسرش از محبوبيكه مرت ين شورا حكمفرماست و در حاليبر ا يديشد
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هـا در رنـج و عـذاب اسـت و      آن يز از  كارشكنين نياند قسطنط ان مردم هراسناكيدر م
ـ   يها دامن م ز به آتش اختالف آنيطلب ن اكار و فرصتيان مزور و ريدربار در  يزننـد ول

ه منتشـر  ياسكندر يخبر حركت اسالم به سو يوقت ينظم ين همه هرج و مرج و بيان ايم
  رود،  يم و بندر مهم فرو مين شهر عظيشه دفاع از اياندن در يگردد قسطنط يم

  گردد ياست ظاهر ميگر مقوقس در صحنه سيبار د
ـ را از تبع) مقَوقَس(فرستد كه هر چه زودتر  يرا م ينا كسانيو با موافقت مرت دگاه ي

را از  ياز كارشناسـان مسـائل نظـام    يكـ يبه دربار بازگردانند، و بعد از عودت مقوقس 
زات و يرا با تمام تجه يميار عظياو سپاه بس ييبه دربار خوانده و طبق راهنما 1هياسكندر

ه ياسكندر يها ن سپاه به امداد پادگانيده و مقوقس را در رأس ايتدارك د يمهمان جنگ
 يا به سوين سپاه از راه دريخواهد همراه ا يكه مقوقس م يدارند، اما همان روز ياعزام م
تخت منتشر و اضـطراب  يدر پا 2نيقسطنط يگاه خبر فوت ناگهانه حركت كند، ناياسكندر

را يگردد، ز يرد كه حركت مقوقس متوقف ميگ يدربار را فرا م ي، طوريو آشوب و نگران
ـ . رديگ ياً در محل اتهام قرار مينا قوين خبر ملكه مرتيبه محض انتشار ا شـود   يو گفته م

ـ ن را چيوطئـه قتـل قسـطنط   پسرش، ت يكسره كردن حكومت و قدرت براي يكه برا ده ي
 يشـوند و او را بـرا   ين جمع ميپسر قسطنط) نيكنستانت(ز به دور ين يرياست، و جمع كث

ـ نا و پسرش به انتقام خون پدرش و سپس در دست گـرفتن قـدرت تحر  يكشتن مرت ك ي
  كنند، يت ثابت مين جنايل از ايز برائت او را با صدها دلينا نيكنند و طرفداران مرت يم
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  دربار روم يگآشفت
ـ د ها بـا صـواب   يريگ و باالخره بعد از چند روز مشاجره و جنگ سرد و جبهه د ي

پـدرش عضـو    ين بـه جـا  يد كه كنسـتانت يآ ين مطلب توافق به عمل ميروم بر ا يزعما
نا كـه  ينا و پسرش مشتركاً حكومت را اداره كنند و ملكه مرتيو با مرت 1يامپراتور يشورا

ـ ر و دانا با نين پطر پيدارد معتقد است كه اگر ا ياديبه مقوقس اعتماد ز بـه   يكـاف  يروي
رد، حتمـاً در  ين حكومت مصر را مجدداً در دست گيه برود و پس از دفع مهاجمياسكندر
ار يك پناه بسيده است ينده كه هم اكنون امواج آن به دربار روم رسيآ ياسيس يها بحران

ـ  ، تم2او و پسرش خواهد بود يبرا يخوب و مناسب بـرد تـا    يام تالش خود را به كـار م
ه ياسـكندر  يبـه سـو   يو با تمام مهمات و ذخائر جنگ يميمقوقس را در رأس سپاه عظ

ترانـه عبـور   يمد يايعاً از دريم سرين سپاه عظينك مقوقس در رأس ايدارد، و ا ياعزام م
ه وارد گشـته اسـت و اهـل    يبـه اسـكندر   يسـتم هجـر  يور سال بيل شهريكرده و در اوا

ـ ر دانـاا و ا ين پطْر پياد ايان استقبال و شور و احساسات زيه در ميندراسك ن حكمـران  ي
ن شهر را از خطر تهاجم هر يدوارند كه ايرند و اميگ يها سال قبل خود را در آغوش م ده
م يگذار يه به جا ميمصون دارد و حاال مقوقس را در آغوش اهل اسكندر يخارج يروين

م يشـتاب  ياه اسالم در خارج شهر به استقبال سپاه اسالم مكسب خبر از حركت سپ يو برا
و . 3وار و برج و باره شهر فرود آمده استيد يم كه سپاه اسالم در حواليكن يو مشاهده م

انـد كـه    شهر، به عمرو عـاص گـزارش داده   يضمن گزارش استحكامات و مهمات جنگ
                                           

  .88و زندگاني عمر، الكساندر مازاس، ص 179، ص2ـ الفاروق عمر، هيكل، ج1
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 يفـرار  يروهـا يمـام ن هـزار نفـر و ت    1شـهر بـالغ بـر پنجـاه     يها پادگان ياصل يروين
ـ اند و دربار روم ن ن شهر پناه آوردهيز به ايون نيون و كرْيس، بابليفرما، بِلْب يها پادگان ز ي

 يروهـا يو ن يكر مرتب ذخائر و مهمـات جنگـ  يپ غول يها يله كشتيا و به وسياز راه در
ـ ر اي، و تسخ2كند ياده ميپ ين شهر بندريرا، در ا ينفس نظام تازه اعمـال   ن شـهر از راه ي

ط عمرو بن عـاص از انجـام هـر    ين شرايچ وجه امكان ندارد و با توجه به ايقدرت به ه
جـز راه   يبازرگـان  يهـا  كند اما بر اثر بستن تمـام راه  يم يخوددار يات نظاميگونه عمل

را عمالً از تمـام   ين شهر شرقيدهد و ا يقرار م يد اقتصادين شهر را در فشار شديا ايدر
شهر، در اطراف  يو سپاه اسالم در حال محاصره اقتصاد 3دينما يا مجد يشرق يكشورها
ـ يهـا و شـعائر د   و انجـام دادن عبـادت   يآن سرگرم زنـدگ  يو حوال و  يرانـداز يو ت ين
ـ گردند و مدت چهارده ماه بـر ا  يم ينات نظامير تمريو سا يدوان و اسب يركاريشمش ن ي

جاد يا اي، يهر و شدت فشار اقتصادن شيكردن ا يمانند و منتظرند كه منزو يم يوضع باق
ن شهر را آماده كنند، اما ناگـاه  ينه حمله به ايزم 4يو اجتماع ياسيك رشته تحوالت سي

، 5خ و اخطـار يبـا سـرآغاز تـوب    يا نامـه  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنياز مركز و از طرف ام
مضمون به دست ن يالزم، به ا يها يو همراه راهنمائ يد فوريمشتمل بر فرمان حمله با ق

  ! عاص بن عاص يو بعد، ا« :رسد يعمرو بن عاص م
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  !از مركز )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيز امياد قهرآميفر
 يدان يچ ميه! ده استين قدر به طول انجاميكنم كه آزاد كردن مصر ا يمن تعجب م

ن يا يا ن قدر كوتاه آمدهين كه تو اي؟ و علت اين هستيكه دو سال است تو در آن سرزم
ـ جهان، تما يها يو خوش يذ زندگيجاد گشته و به لذايا يه تو تحولياست كه در روح ل ي

چ يمتعـال هـ   يخـدا ! يا دشمنان را بـرآورده  ين راه آرزويو از هم! يا دا كردهيپ ياديز
كه به كمـك   يا آن چهار نفريدهد و آ ينم ياريدرون  يت و پاكيرا جز با صدق ن يقوم

 يها در چه حال به شمار آوردم، آن يك هزار مرد جنگيادل ك را معيتو فرستادم و هر 
! ب داده است؟يز فريها را ن مصر آن يها ييبايو زرق و برق و ز يذ زندگيا لذايهستند؟ آ

ان خـود را از اطـراف جمـع    ين لحظه تمام سـپاه يدهم كه از هم ينك به تو دستور ميو ا
و جهـاد در راه خـدا    يگذشتگ ز جانا يها را برا ز همه آنيانگ ك خطابه دليكرده و در 

ش سـپاه قـرار   يشاپيم و آن چهار تن را در پيو بالفاصله صفوف سپاه را تنظ 1ديآماده كن
ـ اوريرا در حركت و تهاجم سپاه به وجود ب يو آن چنان نظم و هماهنگ 2ديده د كـه بـه   ي

نـد و بـه تـو دسـتور     يك زمان واحد بر سر دشمن فـرود آ ياز قدرت در  يصورت كوه
د يد و درست در لحظه زوال خورشيسپاه را در روز جمعه انجام ده يبند دهم كه صف يم

ـ مسلمانان، فرمان حمله را صادر كن يها و لحظه آغاز نماز جمعه ـ د، زي را در آن لحظـه  ي
ش آغاز يخو ياز بندگان با خدايگردند و راز و ن يخدا باز م يها است كه دروازه رحمت

  .»3شوند يو دعاها قبول م
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ـ ح و تهديخ صـر يكـه از تـوب   ين نامه در حاليدن ايرو بن عاص، پس از رسعم د ي
ـ  ياست، سع يدر رعب و نگران )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يحيتلو كنـد بـا حسـن     يم
فرونشـاند و   يرا تا حد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنين فرمان، خشم و خروش اميا ياجرا
هـا را در قرارگـاه    قبـل از ظهـر همـه آن    ها عاً سپاه را جمع و در روز جمعه ساعتيسر

، و پس از آن كـه چنـد   1دهد يباش قرار م ه در حالت آمادهياسكندر يها دروازه يروبرو
ـ كننـد، عمـرو بـن عـاص بـا       يجهاد را تالوت م يها هيآ ينفر قار ـ ك خطابـه بل ي غ و ي
نان بـه  آ يها را در دل يدتيعق يها رتيو غ ينيد يها مان و حماسهيا 2ز، امواجيشورانگ

ها را  آن يها دل يجمع نماز به شكل دسته 3آورد سپس با خواندن دو ركعت يحركت درم
 يبنـد  م و صـف يها را تنظ دهد، آن گاه تمام ستون يوند ميگر گره زده و به خدا پيكديبا 

ر بـن  يو زب 4عباده بن صامت(را  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ينموده، و چهار نفر سفارش
دهـد و در   يها قرار م ش تمام صفيشاپيدر پ) اد بن اَسود، و مسلمه بن مخلدعوام و مقد

  د از خط زوال تجاوز كرده است،ين لحظه كه خورشيهم
  هيحمله به شهر اسكندر

كنـد   يه را صادر مير فرمان حمله به شهر اسكندريفرمانده كل سپاه بعد از سه تكب
ك كوه بر ي ينيه قدرت و صالبت و سنگن چهار تن بيكپارچه و به دنبال ايو سپاه اسالم 

ند و با سـرعت عمـل و تهـور و    يآ يفرود م يان روميكر و محل نگهبانان و سپاهيدر و پ

                                           
  .337عمر، ص و حياة 206، ص2و الفاروق عمر، ج 79ـ الفتوحات االسالميه، ص1
  همانـ 2
  .336و حياة عمر، ص 206، ص2ـ الفاروق عمر، ج3
و مسلمه بن مخلد پـرچم را بـه دسـت    عمر بعد از مشورت با  عمرو بن عاصطبق همين دو مرجع  336ـ حياة عمر، ص4

  .بوده است اسالم سپاهعباده بن صامت داده و عباده در اثناي حمله به اسكندريه در جلو 
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دن را از نگهبانـان  يو اسـلحه كشـ   يريجاد رعب و هـراس فرصـت سـنگرگ   يو ا يباك يب
ا خـود  آس زند و برقير يآسا به داخل شهر م ليها را گشوده و س عاً دروازهيرند و سريگ يم

 يروهـا يده و با اسـتقرار ن يك شهر رسانيها و نقاط حساس و استراتژ ها و باره را به برج
ـ يها كنترل ا ش در تمام چهارراهيخو و امكـان هـر    1رنـد يگ ين شهر بزرگ را در دست م

ـ   يها را از پادگان يات دفاعيگونه عمل ناگـاه   ينـد و بعـد از لحظـات   ينما يشهر سـلب م
پرسان خود را بـه   پرسان) شخص اول دولت روم در منطقه(قس از طرف مقو يندگانينما

  رسانند، يم) عمرو بن عاص(فرمانده كل سپاه اسالم 
  هيصلح با اهل اسكندر

درخواست انعقاد صـلح   ياز و يروم يروهاين يو ضمن اعتراف به ضعف و ناتوان
  :نندك ير با او منعقد ميرا متضمن مواد ز يند و قرارداد صلحينما يبس م و آتش

از  يكه بـه سـالمت   يان روميـ مقَوقَس متعهد است بابت صدور جواز عبور سپاه1
بـه  ) ون تومانيليمعادل هفتاد م(نار يزده هزار ديش برگردند، سيار خويشهر خارج و به د

لند در شهر بمانند ماننـد مردمـان   يها كه ما از آن يد، ضمناً جمعيسپاه اسالم پرداخت نما
  .گردد يها رفتار م وم با آنپادگان بند د يبوم

شـود كـه    يمتعهد م) مصر يمردمان بوم(ها  ياز طرف قبط يندگيـ مقوقس به نما2
ـ به سـپاه اسـالم پرداخـت نما    2ناريهر فرد متمول در سال دو د ـ د و ضـمناً ا ي  ين بـده ي

ـ     3مخصوص مرد ان متمول و بالغ و به زنـان  بضـاعت تعلـق    يو افـراد نابـالغ و مـردان ب
                                           

اول بيستم هجري  )رضي اهللا عنه(عمر ن ياقوت حموي تاريخ فتح اسكندريه را سال بيستم هجري و در حياة ـ معجم البلدا1
 ).روز جمعه اول محرم بيستم هجري( )رضي اهللا عنه(عمر و در الفاروق 

 .222ـ فتوح البالن بالذري، ص2

 .242، ص2ـ الفاروق عمر، ج3
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ـ مردم شهر عموماً در عقا و 1رديگ ينم كـامالً آزاد هسـتند و    يد و انجـام مراسـم مـذهب   ي
ماند،  2خواهد يها باق هم چنان در دست صاحبان آن يها و اماكن مذهب بيساها و صليكل

  .»دين نمايها را تأم آن يو تجارت يو مال يت جانيشود كه امن يز متعهد ميو سپاه اسالم  ن
را كـه   ينامه را در دست گرفته و كسان ن صلحيك برگ از ايكه  يمقوقس در حال

ن شهر، مبلـغ  يمعتمد يكند فوراً با همكار يحت ميبار مخالف هستند، نص ن صلح ذلتيبا ا
ه يجز يرا همراه قسط اول بده يان رومينار بابت صدور جواز عبور سپاهيزده هزار ديس

ن كه هنگام خروج يا يو برا 3دهد يل مينموده و به عمرو بن عاص تحو يآور مردم جمع
هـا رفتـه و بـر     يد شخصاً به لنگرگاه كشـت يايش نيپ يبرخورد و مزاحمت يروم يروهاين

  .كند يقاً نظارت ميروها از شهر دقيخروج ن
ها و بر  يش و باوقار در لنگرگاه كشتين پطر بزرگوار و دوراندينك مقوقس، ايو ا
ـ  يهـا  سـتون كـه   يدر حـال  4سـتاده اسـت  يها، ا از خاطره يا فراز قله شـمار ارتـش    يب
آب  يهـا  ياش ماننـد جـو   كند، اشك چشمان پف كرده يخورده روم را بدرقه م شكست
د و يغم و تأثر بـر چهـره سـف    ي، و ابرهايدش جاريش سفير يها ستانيز در نيزالل پائ
كند كه دوازده سال قبـل در   يرا مزمزه م يقت تلخيه انداخته است و حقيده او سايچروك

ا قـدرت  يبه آن اشاره كرده بود و با لحن مؤدبانه و ارسال هـدا  صاهللا  سولپاسخ نامه ر

                                           
 .242، ص2ـ الفاروق عمر، ج1

 )).تبلر(به نقل از ترجمع عربي  211، ص2الفاروق عمر، ج( 242، ص2ـ الفاروق عمر، ج2

 .226، ص2ـ الفاروق عمر، ج3

هفتاد و سه ميليون و  خراج مصر در عصر فراعنه نود ميليون دالر و در زمان يوسف : ـ به اين مقايسه توجه فرماييد 4
ميليون و برخي چهارده ميليون و بالذري دو ميليون  برخي دوازده اسالمدر دوره روميان بيست ميليون و در زمان حاكميت 

 .285، ص2، ج)رضي اهللا عنه(اعظم فاروق نوشته است، 
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ـ جهان، احساس نموده بود و بـا ا  يها او را بر همه قدرت يروزيالعاده اسالم و پ فوق ن ي
و  يش خوشحال اسـت كـه مردمـان قبطـ    يدر دل خو ير و سالخورده قبطين پطر پيكه ا
ش كـامالً آزاد  يخـو  ير مـذهب يكه در شـعا  نين اين اسالم در عيان بر اثر تسلط ديمصر
ـ و بـا ا  1انـد  افتـه ي ييز رهاين يستمگران روم يكش اند از استثمار و بهره شده ن حـال در  ي
و  يريدر شرق جهان است تحت عاطفه پ يم امپراتوريكه شاهد زوال قدرت عظ يلحظات

ش ملكـه  يد باوفـا يو تأثر از خبر فوت مر يروم يروهايآور لحظات بدرقه ن حالت رقت
انـد و حكومـت روم در اوج هـرج و     ا رفتـه ين روزها با پسرش از دنيكه در هم) نايمرت(

شود كه پس از آن  يدر غم و تألم غرق م يده است، به حدين رسيمرج به دست كنستانت
كشد كـه بـر اثـر     ينم يگردد طول يكند و به منزل برم يرا بدرقه م يروم يروهايكه همه ن

ها دسـت و پـا زدن در امـواج     د و پس از ساليگو يرا بدرود م يدار فان يتألمات روح
 2رديگ يكرده بود آرام م ينيب شيكه پ ييها تين حوادث شرق و غرب در كنار واقعيسهمگ

ها را  تياز واقع يليش خيخو ييش و آزاده، در حد امكان و تواناير و دوراندين پطر كبيا
او  ييگو مهم نبود كه هرقل به خاطر حقش ياتش برايان كرد و هم چنان كه در حال حيب

از  يست كه برخـ ياو مهم ن يز برايد پس از مرگش نيد نمايها تبع ن و مدتيداً نفريرا شد
فـروش و خـائن    ش مـزدور و وطـن  يك كشياو را ) بتلر(مانند  يسوين مغرض عيمورخ

  .ديقلمداد نما

                                           
 همانـ 1

و در اسـكندريه   642بيست و يكم مارس سـال  «را چنين نوشته  مقوقس، تاريخ درگذشت 228، ص2ـ الفاروق عمر، ج2
 .»دفن گرديد
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ز خـروج  ان اسـالم پـس ا  يعمرو بن عاص و همه سـرداران سـپاه و تمـام سـپاه    
  پردازند،  ياند م آزاد كرده يكه به تازگ يد از شهريبه بازد يروم يروهاين

  هيشكوه و عظمت شهر اسكندر
نشان داده است كـه   ين سرشمارياست، آخر ييبايچه شهر بزرگ و باعظمت و ز

ـ ن شهر دوازده هزار حمام، كـه هـر   ياست، و در ا 1ن شهر نهصد هزار نفريت ايجمع ك ي
 يفروشـ  ين شهر دوازده هزار مغازه سـبز يدارد و ا ياديت زيش جمعياسالن گنج 2هزار
انـد كـه    كـرده  يطراح ين شهر را طوريه نقشه ايبه فرمان اسكندر يونانين يمهندس. دارد

گر واقـع و  يكدي يدر راستا يم طوريخطوط مستق يك اندازه و بر رويها به  تمام كوچه
 يهـا  و به شكل خانـه  يباشكوه را مساو ن شهرياند كه محالت ا گر را قطع كردهيكديا ي

از شرق به غـرب و   يكيع، يو وس يطوالن يليابان خياند و دو خ درآورده 3تخته شطرنج
و در تمـام   4اند م كردهيتقس م را به چهار قسمتين شهر عظياز شمال به جنوب، ا يگريد

ـ افته، نصب گردين ياز مرمر درخشان و تزئ ييها ها ستون ابانين خيطول ا ه اسـت كـه   دي
هـا در روز و در پرتـو نـور     ها در شب و در پرتو نور ماه و ستارگان و بـرق آن  تأللؤ آن

ـ كند و در محل تقاطع ا يره مينندگان را خيآفتاب چشم ب ابـان در وسـط شـهر    ين دو خي
شده و در كنار  يكار جدول يع هندسيهست كه با اشكال بد ييبايع و زيار وسيدان بسيم

ن يعطـرآگ  يبـا و در فضـا  يز ينه گلزارهايج و صنوبر و سرو از سها درختان كا جدول

                                           
 87نهصد هزار ذيـل زنـدگاني عمـر، الكسـاندر مـازاس، ص     ) كندريهاس(و فرهنگ دهخدا  221، ص2ـ الفاروق عمر، ج1

 .دهد ها بيشتر نشان مي ها و حمام جمعيت اسكندريه را چيزي بيشتر از سيصد هزار نوشته است ولي آمار تفرجگاه

  همانـ 2
 .213، ص2ـ الفاروق عمر، ج3

 همانـ 4
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باشـكوه   يبـا قصـرها  ين پارك خـرم و ز ياند و در دورادور ا دهيدان سر به آسمان كشيم
شرفت صنعت و يها، از عظمت و اقتدار بطالسه و پ آن يرونيب يقرار دارند كه نما 1بطالسه

شـتر بـه   يهـا ب  ان آنيكه در م يو آن تاالر دينما يرا بازگو م ييها ها داستان هنر زمان آن
ـ اسكندر است و ا 2كند آرامگاه ينظر م شتر جلبيده است و از همه بيآسمان گردن كش ن ي

ش درآورد هـم  يخـو  ير پـا يشرق و غرب جهان را به ز يمعروف كه روز يگشا جهان
ن همـه  ياده است و از يناب، آرم ياز اوراق طال ير باالپوشين تاالر و زياكنون در دل ا
نمانده است كـه در   يباق يزين شهر باشكوه چيا ياو جز بنا ييگشا اد جهانيصدار و فر

  .ق فرو رفته استيدان بزرگ آن به خواب عميه ميحاش
  هيكتابخانه شهر اسكندر

 يسوختگ دارد و از دل يشانيبر پ ييها و مجلل كه داغ ين ساختمان چهارفصليو ا
است اما قبـل از  ) هيكتابخانه اسكندر(را نام آن يد زيانم يرا بازگو م ييها تيش حكايخو
ـ ح ايمبدل گشته است توضـ  ييمسما يد سرداران سپاه اسالم از آن، به اسم بيبازد ن كـه  ي

آن تـا   يهـا  و آمار كتـاب  3دهيبنا گرد) نان اسكندريجانش(ن كتابخانه در دروه بطالسه يا
ـ   47و سـال   4ده اسـت يالد به هفتصد هزار جلد رسيقبل از م 47سال  الد در يقبـل از م
ن يآن به ا يها آتش گرفت و زبانه يعمارت سلطنت) وسيكلئوپاترا، و بطْلَم(جنگ  ياثنا

و پس از مرور هفت سـال   5ق رفتيا قسمت اعظم آن به كام حريد و تمام يكتابخانه رس

                                           
  .213، ص2ـ الفاروق عمر، ج1
 ).اسكندريه(البلدان ياقوت حموي و معجم  213، ص2ـ الفاروق عمر، ج2

 . 213، دكتر محمدحسين هيكل، ص)رضي اهللا عنه(و فاروق اعظم  99و  98ـ زندگاني عمر، الكساندر مازاس، ص3

 همانـ 4

 همانـ 5
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ـ برجو به ا 1شاهان يها ست هزار جلد كتابيالد، دويدر سال چهل قبل از م ـ ي ه ن كتابخان
ـ  378افته، اما در سال ياهدا و رونق سابق را  ار يامپراتـور بسـ  ) تئـودور زاوال ( يالديم

ـ ا يهـا  چون علوم و معارف كتاب يحيمتعصب مس ـ ن كتابخانـه را در تضـاد بـا عقا   ي د ي
ـ و بق 2ن بـرد يها را از ب دانست اكثر كتاب يم يسويع ـ ه را ني ـ ز ي ـ ك بـه طر ي ق پرنفـوذ  ي

) يپـات يه(لسـوف عصـر   يبـا ف  يبر اثر عـداوت و دشـمن  ) ريس كبيكبر(ه به نام ياسكندر
ـ   يد، به طوريز به قتل رسانيرا ن يپاتيو ه 3ديسوزان ـ كـه   يالديكه در قرن چهـار م ك ي
د به ين كتابخانه گرديا يها از طرف امپراتور روم مأمور نابود كردن كتاب يحيش مسيكش

ن كتابخانه را يا يها من قفسه« :ن گفتيه در گزارش خود چنيهنگام بازگشت از اسكندر
شتر و تضاد آن بـا  يت روز به روز بيحيو چون تعصب مس» 4دميد ياز كتاب خال يبه كل

                                           
 .213، دكتر محمدحسين هيكل، ص)رضي اهللا عنه(و فاروق اعظم  99و  98ـ زندگاني عمر، الكساندر مازاس، ص1

 .99، الكساندر مازاس، ص)رضي اهللا عنه(ن خطاب ـ زندگاني عمر ب2

 همانـ 3

  .269، ص2، ج)رضي اهللا عنه(و فاروق اعظم  99، الكساندر مازاس، ص)رضي اهللا عنه(ـ زندگاني عمر بن خطاب 4
البته تا گذشت ششصد سال از فتح اسكندريه هيچ مسلمان يا نامسلماني نگفت و ننوشـت كـه بـه هنگـام فـتح اسـكندريه       

ك نفر عيسوي به نام عبداللطيف بغـدادي  يهجري بود كه  603هايي در اين كتابخانه وجود داشته است و تنها در سال  كتاب
رضـي اهللا  (اميرالمـؤمنين  به فرمـان   عمرو بن عاص«: سر و صدايي را راه انداخته و نوشته كه ) االفاده و االعتبار(در كتاب 

و سوخت شش ماه بـراي دوازده هـزار    ساختدوازده هزار حمام اسكندريه و  هاي اين كتابخانه را سوخت تمام كتاب )عنه
بشنويد چـه جريـاني بـه وقـوع     «: دهد  و سپس با اين جمله مطلب را خاتمه مي» هاي كتابخانه تهيه نمود حمام را از كتاب

 623فراج ابن العربي در سال ابوال(و بيست سال بعد از اين مرد عيسوي، يك طبيب يهودي نيز به نام » پيوسته و تعجب كنيد
همين افسانه را نقل كرده است و از اين پس برخي از نويسندگان ) مختصر الدول(در مالطيه آسياي صغير در كتاب خويش 

اين روايت ساخته و پرداخته مرد ) كشف الظنون(و حاج خليفه در ) قفطي در تاريخ الحكما(انديش مانند  باور و سانده خوش
انگليسي با پر و بال ) سرجان ملكم(زدگي ايران  اند و در دوران غرب هاي خويش نوشته ب يهودي را در كتابعيسوي و طبي

پور داود كه با حس ناسيوناليستي كور بر هر چه  ها و مجالت روشنفكرمĤبانه نقل نمود و ابراهيم بيشتر اين افسانه را در كتاب
ل بيشتري داد و در مقابل اين افراد ناآگاه يا مغرض، دانشمندان و محققيني ها منسوب بود تاخت اين قصه را پر و با به عرب
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مانـده و بـه    يها هم چنان از كتـاب خـال   ن كتابخانهيد ايگرد يتر م علوم و معارف روشن
ن يوجود نداشته است حال ا ين كتابخانه كتابيه، در ايهنگام ورود سپاه اسالم به اسكندر

م يگذار يدارد به جا م يشانيكه بر پ ييها كه در دل دارد، و با داغ ييابخانه را با دردهاكت
 يهـا  م كه چهار صف ستونيينما يرا مشاهده م يبا و باشكوهيوان زيو چند قدم دورتر ا

ـ وان را مزار اَرمين اير اين آن را در آغوش گرفته است، و اسكندر كبيمرمر مز ـ  1ياي  ينب
  .است) لوسيالتتراپ(است و نام آن بنا كرده ) ع(
   ينب يايباشكوه بر مزار ارم يبنا

ن بنا و يآوردند از شكوه و عظمت ا يه نام آن را بر زبان ميو هر گاه مردم اسكندر
ـ ين مزار در حيو عظمت ا يبزرگ ـ ن ايشـوند و در كنـار همـ    يرت غرق م  يسـا يوان كلي

 ييبـا يچهارگانه واقع است كـه ز  2ياه لياز انج يكيگردآورنده ) مرْقُس(س يمعروف قد
، سـر بـه آسـمان    يا و نقـره  يـي نـات طال يآن و چند مناره بلند آن كه در امواج تزئ يبنا
ز ين يگريد يساهايسا، كلين كليكنند و در كنار ا يرا جلب م يا نندهياند توجه هر ب دهييسا

ـ بهره ز ييباينات و شكوه و زياند، كه از تزئ بنا شده ـ   يادي ـ ا در مقابـل اهم دارنـد، ام ت ي

                                                                                                        
و دكتـر  ) كتابخانـه اسـكندريه  (ي ماننـد شـبلي نعمـاني در    اسـالم مانند بتلر و گوستا و لوبون و ويلدورانت و از دانشمندان 

سـوزي ايـران و مصـر بـا      ر كتابو عقاد در عبقريه و استاد مطهري د) )رضي اهللا عنه( اعظم فاروق(محمدحسين هيكل در 
اند و الكساندر مـازاس   سوزي اسكندريه را به وسيله مسلمانان به شدت تكذيب كرده داليل بسيار روشن علمي شايعه كتاب

اين شايعه را كامالً تكذيب كرده است و نخستين بار دانشمندان باانصاف عيسوي ماننـد   )رضي اهللا عنه(عمر نيز در زندگاني 
انـد هـم چنـان كـه اولـين بـار        با داليل علمي اين حقيقت را روشن نمـوده ) ستا و لوبون و ويلدورانت و مازاسبتلر و گو(

هـا   اين دروغ را نوشته و بر سر زبان) مانند عبداللطيف بغدادي و ابوالفرج(انصاف عيسوي و يهودي  نويسندگان مغرض و بي
  .انداختند

  .213، ص2، ج)رضي اهللا عنه(ـ الفاروق 1
 همانـ 2
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بـا طـال و    ين شهر به حديساكن يها رسد و ساختمان يز به نظر ميناچ) مرْقُس( يسايكل
  ده است، ين گردينقره تزئ
  هيشهر اسكندر يها شب

طال و نقره و سطح صـاف مرمرهـا    يها ها انعكاس نور مهتاب بر روپوش كه شب
هـا در پرتـو    ها و كوچه ابانيد و خينما يت و گردش را در شهر مشكل ميرا اذ 1چشمان

ـ روشن هستند كه خ يها در تمام شب به حد انعكاس طال و جواهرات ساختمان هـا   اطي
ـ هـا انداختـه و بـه كـار خ     هـا را در سـوراخ سـوزن    بدون روشن كردن چراغ، نخ  ياطي

ـ انگ نند شگفتيب يه هر چه ميد از شهر اسكندريان اسالم هنگام بازديسپاه 2پردازند يم ز ي
  .رسد ين سه نقطه به اوج خود ميها از مشاهده ا تعجب آن است اما

  هيز شهر اسكندريانگ اماكن شگفت
پسـند بطالسـه، در اوج    كه كلئوپاترا ملكه مشكل 3ونيصريمارك ق سن يسايـ كل1

ـ ، ايشرفت صـنعت معمـار  يو در اوج پ يامكانات مال سـا را در مـدخل بنـدرگاه    ين كلي
د يايه بيبه اسكندر يغرب ياز كشورها يست كه هر كسن منظور بنا كرده ايه به اياسكندر

شـرفت هنـر و صـنعت    يدر اوج قـدرت و پ  يسيرا به مذهب ع يشدت اعتقاد ملكه روم
ـ سـا در م ين كليد و در كنار اي، مشاهده نمايروم نه يان درختـان سـرو و كـاج و از سـ    ي

                                           
 .به نقل از سيوطي 221، ص2، ج)رضي اهللا عنه(و الفاروق عمر ) اسكندريه(ـ معجم البلدان ياقوت حموي 1

 همانـ 2

 .، به نقل از تبلر ترجمه عربي214، ص2، ج)رضي اهللا عنه(ـ الفاروق عمر 3
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ـ يهـا خ  آن يهـا  يكار زهياند كه ظرافت و ر دهيسر به آسمان كش يا گلزارها چند مناره  يل
  .1دينما يها به كار رفته است جلب نظر م كه در آن يشتر از طال و جواهراتيب

ك صد ستون مرمـر درخشـان آن را در آغـوش گرفتـه     يوم كه يـ عمارت سراپ2
ـ ك ارتفاع خياز مرمر درخشان كه در  ين عمارت ستونيا يشانياست، و در پ كننـده،   رهي

 يو صـنعت  يان است، و جنبه هنريدرخشد نما ياو مبر سر  يبا مانند تاجيقبه بزرگ و ز
كه بر سـر دارد،   ين ستون با تاجيبوزد و ا يم و آراميگردد كه باد مال يظاهر م يآن وقت

ـ ننـده را خ يو چشم هر ب 2ديآ يمانند درختان بلند كاج به حالت حركت و اهتزاز درم ره ي
گردند كـه جنبـه قـدمت     يمشاهده م ين عمارت دو ستون سنگيا يكيد و در نزدينما يم

 145و ) توتانخامون(را هر دو ستون مربوط به فرعون يار مهم است، زيها بس آن يخيتار
  . اند الد ساخته شدهيقبل از م 3سال

مناره فاروس، اهرام (گانه جهان  ب هفتياز عجا يكين مناره يا :ـ مناره فاروس3
تصـرف سـپاه اسـالم قـرار     ب در ين سه صنعت عجيمعلق بابل، كه محل ا يها مصر، باغ

ـ  يمناره فاروس در آن سو) گرفته است ـ ه در جزيبـه بنـدرگاه اسـكندر    يبلوار منته ره ي
  .ده استيموس بنا گرديله بطْلَيفاروس به وس

                                           
  همانـ 1
در جـوار  «: نوشـته   217، ص2، ج) عنـه رضـي اهللا (به نقل از حدود العالم و الفاروق عمـر  ) اسكندريه(نامه دهخدا  ـ لغت2

اين . دواني ميداني بود كه گفته شده يك ميليون تماشاچي در آن گنجايش داشت براي مسابقه اسب) سراپيوم(عمارت بزرگ 
از ابن عبدالحكم به روايـت مسـتند نقـل     221، ص2، ج)رضي اهللا عنه(را داشته باشيد و به آن اضافه كنيد كه الفاروق عمر 

يك هزار سالن داشت و هر سالن گنجايش جمعيت زيادي داشت  ها آنترين  كه دوزاده هزار حمام داشت كه كوچك كند مي
فروشي داشته و بعد تخمين بزنيد كه جمعيـت اسـكندريه در    و باز اضافه كنيد كه طبق همين مرجع دوازده هزار مغازه سبزي

 .آن هنگام چقدر بوده است

 .55نژاد، ص م ساميـ كتاب اعراب مسلمين و اقوا3
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و در رابطـه بـا مسـائل     يكيو مكـان  يكيزين اصول فيتر قيدق ين مناره بر مبنايا
صد متر ين مناره سيده است و ايردس گيترانه تأسيمد يايدر در يران يو كشت يانورديدر

ده است كه طبقه يان گرديو كالً در چهار طبقه نما) ك ساختمان صد طبقهي( 1ارتفاع دارد
ـ چيپ ياسـت كـه بـه حـد     ييها و راهروها ها و سالن اطاق يو دارا ياول چهارضلع ده ي

ـ   ا نقشه محل خروج در آنيباشند كه افراد تازه وارد بدون راهنما  يم وند و شـ  يها گـم م
سـخت صـورت    يهـا  له سرب مذاب و سنگين به وسين قسمت در عمق زميا يزير يپ

و  يكند و قسـمت دوم هشـت ضـلع    يا در آن اثر نميچ وجه آب دريگرفته است كه به ه
 ياصول هندس يها بر مبنا كه با استفاده از آن ير و تمام آالت و ادواتيقسمت سوم مستد

ـ ينظ يك شاهكار بيره به ن مناي، ايكيزيو خواص ف يكيو مكان درآمـده   يو علمـ  ير فن
  ن آالت و ادوات، ياز ا يكياند كه  شده ين طبقه كارگزاريدر هم 2است

                                           
 .و معجم البلدان به نقل از ابن ذوالن دويست و سي گز نوشته شده است 218، ص2، ج)رضي اهللا عنه(ـ الفاروق عمر 1

مسعودي و شـيخ سـيوطي و ديگـران امـا معجـم      : به نقل از  219و  218، ص2، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(ـ الفاروق عمر 2
هاي اين ساختمان بديع و خصوصيان اين آينه را از پيشينيان  بعد از آن كه تمام شگفتي) اسكندريه(البلدان ياقوت حموي در 

من با جمعي از دانشمندان به منظور بازديد از اين مناره و عجايب آن به  اسكندريه رفتيم در محل اين : گويد  كند مي نقل مي
انگيز نبودنـد و از آينـه معـروف و محـل آن اثـري       تاي ديديم كه چندان شگف سكندريه ساختمان و منارهامناره و در بندر 

اساس و مردمان مصر و ساكن اسكندريه به خاطر نشان  آور عموماً بي هاي تعجب نديديم و فهميديم كه اين همه نقل و روايت
دانشمند به نظر نويسنده اين قضاوت از هم چنين . اند دادن شكوه و عظمت شهر خويش اين همه سر و صداها را راه انداخته

جهانگردي را آغاز نمـوده يعنـي در   ) 616(متبحري كامالً عجوالنه و دور از انتظار است زيرا ياقوت حموي در حدود سال 
جهـانگردي كـه دربـاره ايـن منـاره      ) 444(حدود ششصد سال بعد از فتح اسكندريه در حالي كه ناصرخسرو كه در سـال  

ساخته بودند كه هـر كشـتي   ) سوزنده(اي حراقه  من ديدم آباد بود و بران آينهاي است كه  و در اسكندريه مناره«: نويسد  مي
آمدي چون به مقابله آن رسيدي آتش از آن آينه در كشتي افتادي و بسوختي و روميان بسيار جد  روميان كه از استنبول مي

حـاكم بـاهللا مـردي نـزد او آمـد و      و جهد كردند و حيله نمودند و كسي را فرستادند كه اين آينه را بشكسـتند بـه روزگـار    
فرسـتند و   درخواست كرد اين آينه را اصالح كند ولي حاكم گفت الزم نيست چون روميان هر سال زر و مال بسـياري مـي  

 .51برود، ناصرخسرو سفر به مصر، ص ها آنما نزديك  سپاهراضي نيستند 
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  گانه  جهان ب هفتياز عجا يكيه ياسكندر ييايفانوس در
 يها از اتاق يكياد كه در يز يلياست به عرض هفت متر و به ضخامت خ يا نهيآ

د و يمصلحت هم به طـرف خورشـ   يلخواه و اقتضانصب شده است كه به د ين طوريپائ
كه انعكاس نور ماه و ستارگان را  يها هنگام و شب 1شود يه چرخانده ميهم به طرف سا

ار يبسـ  يهـا  كنند به صورت نـورافكن  يم ميترانه و بر سطح شهر تنظيمد يايبر سطح در
ن يكه ا ينگامدهد و اما در ه يم ييا و سطح شهر مانند روز روشن، روشنايسطح در يقو
ار يبس ينينه به صورت دوربين آيتوانند در صفحه ا يگردانند م يه برمينه را به طرف سايآ
ـ  يها يه كشتيه كليه تا قسطنطنياز اسكندر يقو ـ   يو شـرق  يغرب قـاً  ينـد دق يآ يرا كـه م

ص دهند و به محض يتشخ يها را به خوب آن يريگ ت و قصد و موضعيمشاهده كنند و هو
ـ از در يا دشـمن در نقطـه   يك كشـت يدادند كه  صين كه تشخيا ترانـه در حـال   يمد ياي

نـه  يد را در آيد چرخانده و انعكاس نور خورشيخورش ينه را به سويحركت است فوراً آ
ـ دچار حر يم كنند و بالفاصله كشتيتنظ يكشت يشانيبر پشت و پ از  يق گشـته و سـتون  ي

ـ انگ نه شـگفت ين آيرود و كار ا يق او به آسمان ميظ بر اثر حريدود غل ـ ز در قلـب ا ي ن ي
  :شود يل خالصه ميبه شرح ذ يصد متريمناره س

ها در سـطح شـهر و در    جاد نورافكنيو ا ييد برق و روشنايم توليـ دستگاه عظ1
  .ترانهيمد يايسطح در
ترانه يمد يايدر يها ن نقطهيها را از دورتر يت كشتيق رادار كه هويـ دستگاه دق2

  .دهد يص ميتشخ

                                           
 همانـ 1
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ـ انداز كه ا د موشك و دستگاه موشكيگاه تولـ دست3 ار مهـم را  ين دو عمـل بسـ  ي
  .دهد يگر انجام ميكديآسا و توأم با  برق

از  يا باشد مجموعـه  يو هنر يش از آن كه اعجوبه صنعتين مناره فاروس بيبنابرا
آزاد كردن  ين روزهاياست، مسلمانان از نخست يو مهمات دفاع ير نظامينظ يزات بيتجه

 ين مناره به خوبياز ا يهجر 80خ يدر تار يد بن عبدالملك مروانيه تا زمان ولياسكندر
از  ييايو دزدان در ين روميطرد مهاجم يبرا) ييايفانوس در(كنند و به نام  يم ينگهدار

را  ي، فرديطانيشه شيك اندي، دولت روم با يد مروانيند و در زمان ولينما يآن استفاده م
دا كرده يد راه پيبه دربار ول يزگاريو پره يبه اسالم و زهد و تقو مزدور كرده و با تظاهر
فه اسالم بـه  يو خدمت به خل يبه عنوان دلسوز يگردد، و روز يو مورد اعتماد او واقع م

  :ديگو يبه او م يطور سر
  فرجام مناره فاروس

ن يمصلحت ا. ده استيطال و جواهرات پنهان گرد يادير مناره فاروس مقدار زيز
ن و يرون آوردن خـزا يب و پس از بين مناره را تخريگران ايكه بدون مشورت با د است

ـ او را از هـوش بـرده بـود فر    ييد كه جنون طاليد و وليجواهرات آن را از نو بنا كن ب ي
ـ كند اما جز سرب مـذاب چ  يب ميخورد و مناره را تخر يمزدور عابدنما را م را در  يزي

پردازد، اما هر چه  يآن م يد بنايو تأسف به تجد يمانيشاز پ يابد و با حالتي ير آن نميز
توانـد آن ادوات و   ينم يند كسيجو يم يارين و دانشمندان كمك و ياز معماران و مهندس

ن و يشـ يات پيه كند كه خصوصـ يتعب يوس طورينه را مطابق طرح سابق بطلميآالت و آ
گـر روم بـه    لـه يدولـت ح نه ظاهر گردد و باالخره يز سابق از همان آيانگ خواص شگفت

ـ   ييايفه فانوس دريخل ييك مزدور عابدنما و با استفاده از جنون طاليله يوس  يرا بـه كل
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ـ انت و جناين خيتر از كار انداخت و بزرگ ت را نسـبت بـه صـنعت و هنـر و معـارف      ي
  1.ديمرتكب گرد يشرفته بشريپ

  هيشدن اوضاع در شهر اسكندر يعاد
 يروهـا يه چند روز بعـد از خـروج ن  ياسكندر يت و نهصد هزار نفريشهر پرجمع

هـا و   ها و مغازه يفروش تمام عمده 2گردد يبرم يو استقرار سپاه اسالم به حال عاد يروم
ـ   ها و كارگاه ن به كارخانهيگردند و كارگران و مهندس يها باز م دكه كننـد و   يها مراجعـه م
جوان و خرد و كالن مـوج   ر ويشهر از زن و مرد و پ يها ها و پارك ساها و تفرجگاهيكل
و هنـر و   4ات و منطق و فلسفهياضيطب و ر يها و تمام مدارس و همه دانشكده 3زند يم
ـ شـمار فعال  يان بيات و صنعت با حضور مجدد استادان و دانشجويادب ت خـود را از نـو   ي

ش حاضر يگران در مراكز كار خويهمراه باز 5دانان يقيند و هنرمندان و موسينما يآغاز م
و باالخره بعـد از چنـد روز    6دهند يها نشان م شيرا در تئاترها و نما يهنر يها چهرهو 

ـ  يهـا  تيو فعال ياقتصاد يها گر حركتيبار د يسكوت و خاموش ـ ، ايو هنـر  يعمل ن ي
  .7كند يجان ميت را پر از سر و صدا و هيشهر پرجمع

                                           
نقـل گرديـده    220، ص2، هيكـل، ج )رضي اهللا عنـه (اروق عمر ـ فرجام مناره فاروس به شرح مندرج در اين كتاب از الف1

 .به آن اشاره كرده است 51است و ناصرخسرو در سفر مصر، ص

 .223، ص2، ج)رضي اهللا عنه(ـ الفاروق عمر 2
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   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيه به اميگزارش فتح اسكندر
بـه   يرا همـراه نامـه كوتـاه    1جيه بن خُديسپاه، عمرو بن عاص، معاو فرمانده كل

ـ نما يه خبردار ميفرستد و او را از آزاد كردن شهر اسكندر يخدمت م ـ معاو. دي ه هنگـام  ي
ـ خواباند و به خ يرسد و شتر خود را بر در مسجد م ينه ميگاه به مد چاشت ـ ال اي ن كـه  ي

اهللا  يرض(ن يرالمؤمنيبر در منزل ام 2حت استدر حال استرا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن يك خدمتكار زن بـه ام يند و ينش يرون آمدن او ميبه انتظار ب )عنه
 يرض(ن يرالمؤمنيداشته باشد ام يد با تو كاريبر در نشسته است شا يد مرديگو يم )عنه

تو كـه حامـل نامـه    « :ديگو يه ميبه معاو يپرس رون آمده و بعد از احواليفوراً ب )اهللا عنه
ـ خ« :ديگو يه ميمعاو» 3يا ن جا نشستهيچرا ا يهست اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن يال كـردم ام ي
 )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيام» 4خواستم مزاحم بشوم يدر حال استراحت است و نم )عنه

ن يا ه چشم دوخته و احساس كرده است كهيافه معاويت به قيكه با قهر و عصبان يدر حال
ها قرار گرفته است ناگاه  يت روميو اشراف يساالر وانير فرهنگ ديتحت تأث يفرد سپاه

  :كشد ياد ميه فريبر سر معاو

                                           
 .222ـ فتوح البلدان بالذري، ص1

و  339و حياة عمر، شبلي، ص 52، ص2و رياض النضره، ج 166، ص1به نقل از خطط مقرزي، ج 312ـ اخبار عمر، ص2
 .224، ص2الفاروق عمر، ج

 همانـ 3

  همانـ 4
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  داريشه بيهم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
؟ استراحت و يچ يعنيستادن يشنوم بر در ا يست كه من از تو ميها چ ن حرفيا«
كـه مـن در روز    يدان ي؟ مگر تو نم1چه يعنيروز در  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيخواب ام
را نسبت بـه مـردم مرتكـب     ين كه كار مردم را انجام بدهم بخوابم، ستم بزرگيا يبه جا
ـ ام و آ ها هم بخوابم نسبت به خود مرتكب سـتم شـده   ام و اگر در شب شده ا تـو گمـان   ي
  »2ا نسبت به خودم ستمگر باشم؟يكه من نسبت به مردم  يكن يم

از فرهنــگ  يزاريــت بيــپــس از نشــان دادن نها )اهللا عنــه يرضــ(ن يلمــؤمنرايام
ـ و ابراز نفرت از ا يو طبقات يساالر وانيد ـ م و تجلين نـوع تعظـ  ي ـ ل نامـه را از معاو ي ه ي
ـ  بر چهره يرد و به محض خواندن چند سطر از آن، موج شاديگ يم گردنـد   ياش ظاهر م
م و يه را آزاد كـرد يو بعد، اسكندر« :تند كه عمرو بن عاص نوشته اسيب يرا در نامه ميز
ن جمله اكتفا يباشند و تنها به ا يف ميان و توصيدر آن هست كه باالتر از حد ب ييزهايچ
م كه در آن شهر چهار هـزار كـاخ و دوازده هـزار حمـام و چهارصـد تفرجگـاه       ينما يم

بـه   ) عنـه اهللا يرضـ (ن يرالمؤمنيام» 3گذار وجود دارد خراج يهودين و چهل هزار يسالط
بـاخبر   يروزين فتح و پينه را از ايد و مسلمانان مديبه مسجد برو« :ديگو يحامل نامه م

گردد  يش برميهمراه حامل نامه به منزل خو )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمني، سپس ام»ديينما
تون ياز حامل نامه با نان و روغن ز يروزين پيو بعد از دو ركعت نماز شكر به مناسبت ا

  .كند يم ييرايپذ و خرما

                                           
  همانـ 1
 همانـ 2

  .224، ص2، ج)رضي اهللا عنه(عمر و الفاروق  80و الفتوحات االسالميه، ص) اسكندريه(ـ معجم البلدان ياقوت حموي 3
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  برْقه يبه سو
ـ يچند روز پس از فتح اسكندر دهنـد كـه در كشـور     يه به عمرو عاص گزارش م

ات و حملـه بـه   يد حيدرصدد تجد يمسلح روم يروهاين) 1برْقه(مصر در  يه غربيهمسا
ر و مهمـات  يروها و ذخاياند و كشور روم از راه بندر طرابلس مرتب ن سپاه اسالم برآمده

است كه بعدها شـهر   يطرابلس در محل يكيدارد، برقه در نزد يبه برقه اعزام م را يجنگ
از سـپاه اسـالم بـه     يميگردد، عمرو بن عاص در رأس بخش عظ يدر آن بنا م) يبنغاز(

ـ كند و مناطق تابع برقه بدون مقاومت از راه صـلح و قـرار جز   يبرقه حمله م ـ ه در زي ر ي
انـد بـا    كه از برقه به بندر طرابلس پناه بـرده  يروم انيرند و سپاهيگ يپرچم اسالم قرار م

 يار محكم طرابلس در حـال يافته و در حصار بسيدر آن جا تجمع  يگر روميد يروهاين
ـ ش بسته و از طرف دريخو يها را بر رو كه از سه طرف دروازه و  يامـداد  يروهـا يا ني

از  يان اسالم مـدت يهرند و پس از آن كه سپايگ يرسد، سنگر م يها م به آن ير جنگيذخا
ـ   ين شهر بنـدر يا يسه طرف خشك ـ    يرا محاصـره م ان از ياز سـپاه  يكننـد ناگـاه جمع

  رسانند، يا خود را به داخل شهر ميرك دينزد يوارهايد
  گردد يطرابلس آزاد م
ند و ورود سپاه اسالم به داخل شهر در يگشا يسپاه اسالم م يبر روها را  و دروازه

كند كه بدون مقاومت به  يدچار رعب و هراس م يرا به حد يمرو يروهاير، نين تكبيطن
ن نقطه آن بـه  يكنند و پرچم اسالم بر بلندتر يه مين شهر را تخليها شتافته و ا يكشت يسو

                                           
در بين اسكندريه و مناطق ديگر آفريقا و داراي شهرها و روستاهاي زيادي است اي است  به فتح اول و قاف منطقه برْقهـ  1
معجم البلـدان   )َو َان َيبيعوا َاْوالَدُهْم يف َعطاِء ِجْزَيتِِهمْ (بود  ها آنآن را آزاد كرد و سيزده هزار دينار جزيه  عمرو بن عاصو 

  ).برقه(ياقوت حموي 
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ـ  يش بـاق ين خـو يو برقه كه بر د) مغرب(د و از مردم طرابلس يآ ياهتزاز درم ماننـد   يم
  .شود يه گرفته ميجز

اهللا  يرضـ (ن يرالمؤمنيبه ام يا نامه) 1طرابلس(ردن عمرو بن عاص، پس از آزاد ك
قـا را آزاد  يشـمال افر  يهـا  و تمام قسمت) تونس(نوشت و از او اجازه خواست كه  )عنه

، و 2شتر نـداد يب يشرويدر جواب نامه به او اجازه پ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يكند ول
ن پاسگاه در مـرز تـونس بـه    يچند و يتيامن يروهايبه او دستور داد كه پس از استقرار ن

ت مردم يو هدا يو گسترش عدالت اجتماع يعمران و آباد يها اده كردن پروژهيمنظور پ
                                           

: انـد   بالذري در فتوح البلدان و احمـد دحـالن در الفتوحـات االسـالميه نوشـته     ) بربرها= برقه (ـ در مورد جزيه ساكنان 1
» !!جزيه خود را پرداخت نمايند ها آناجازه گرفتند كه اوالد خود را بفروشند و از بهاي فروش  اسالم سپاهبربرها از طرف «

ممكـن  «: گويد  انگيز مي اين روايت حيرتبعد از ابراز تعجب از  )رضي اهللا عنه(اعظم فاروق و دكتر محمدحسين هيكل در 
شدند تحريم نكـرده باشـند    است اين عمل در اعتقادات بربرها مجاز بوده باشد و مسلمانان نيز جز بر كساني كه مسلمان مي

اما به اعتقاد ما فروختن اوالد براي جزيه هرگز براي هيچ كس تجويز نگرديده است زيرا طبق صرايح مقررات اسالم انسان 
شوند و پول فروش انسان آزاد مانند بهاي مشـروب و قمـار    زاد، چه كافر چه مسلمان، قابل بيع و شرا و تبديل به برده نميآ

در روايت اولي وجود داشته و غالم در روايت اولـي بـه   ) غالم(حرام است و نهايت توجيه به عقيده ما اين است كه فروش 
بفروشـند و چـون    ها آناند كه غالمان خود را براي پرداخت جزيه  اجازه گرفته ماسال سپاهمعني برده بوده است و بربرها از 

برخي از ناآگاهـان ندانسـته و    )َو َوَهْبنا َلُه ُغالمًا َزكِّياً (گردد  در زبان عربي گاهي به عنوان مستعار غالم بر فرزند اطالق مي
مسلمانان مناطق تحت حكم خـود را مجبـور   : اند  وشتهبرخي از آگاهان مغرض و ضداسالم دانسته اين جمله را تحريف و ن

را بدهند و ظاهرترين دليل بر دروغ بودن اين افسانه ايـن اسـت كـه     ها آنكردند از فروش فرزندان خويش باج و خراج  مي
 .گرديد شد و تنها از افراد دارا مطالبه مي چيز گرفته نمي جزيه از افراد مستمند و بي

و  234، ص2، هيكـل، ج )رضي اهللا عنه(عمر و الفاروق  150و الفتوحات االسالميه، ص 227ذري، صـ الفتوح البلدان بال2
كه به طرابلس غـرب در مقابـل طـرابلس شـام     ) طرابلس به فتح حاء و ضم باء و الم(معجم البلدان ياقوت حموي در كلمه 

) تـونس (از طرف غرب به مـرز   )رضي اهللا عنه(اعظم فاروق ي در زمان اسالمتوجه فرماييد دامنه فتوحات . شود ناميده مي
با  )رضي اهللا عنه(فاروق رسيده است به شهادت همين مراجع و تمام مراجع تاريخي و باز توجه فرماييد كه تفاوت فتوحات 

كرد تا اسـتقرار   هر كشوري را فتح مي )رضي اهللا عنه(فاروق گشايي اسكندر و كورش و غيره همين امر بوده است كه  جهان
  .كرد عدالت اجتماعي در آن كشور، فتح كشور ديگر را قصد نمي
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نده به هنگام بحث ين اسالم به كشور مصر برگردد و چنان چه در صفحات آيق ديبه حقا
) يو اسـتقرار عـدالت اجتمـاع    يدر عمران و آبـاد  )اهللا عنه يرض(نبوغ فاروق اعظم (از 
را بـه  ) فسـطاط (م عمرو بن عاص پس از برگشتن به مصر، شـهر بـزرگ   يده يح ميتوض

احمر وصـل و مشـكالت    يايل را به دريبنا كرد و ن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيدستور ام
ـ ق ديت مردم به حقايو هدا يرا در كنار گسترش عدالت اجتماع يمهم اقتصاد ن اسـالم  ي

دا يپ يهر گاه مشكل ياريآب يها و برنامه يعمران يها پروژه ينه اجرايحل نمود، و در زم
ـ نوشت و از او كسـب تكل  ينه نامه ميدر مد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيكردند، به ام يم ف ي
ـ بـود و قبـل از ب  ) ليعروس ن(ن مشكالت موضوع ياز ا يكيكرد و  يم ـ ان اي ن مشـكل  ي
ـ آور رود ن تعجـب  يهـا  يژگيو ـ ل را، از معجـم البلـدان   ي  و از سـفرنامه  يمـو اقوت حي

  :ميكن يان ميب يانيناصرخسرو قباد
  ليز نيانگ تعجب يها يژگيو

در ) 2القمـر (است كه سرچشمه آن كـوه   يميرودخانه عظ) يونانيل ين( 1ل معرَّبين
ن رودخانه مسـافت هفـت   يزد طول اير يترانه ميمد يايخط استواست و به در يآن سو
 يو دو ماه در كشـورها  ياسالم يدر كشورها ك ماه آنياست كه مسافت  يرو ادهيماه پ
ـ جر يرمسكونيو چهار ماه در مناطق غ يراسالميغ ـ ان دارد، و رودخانـه ن ي ل بـرخالف  ي

ـ شـمال جر  يجهان از جنـوب بـه سـو    يها تمام رودخانه  يهـا  يژگـ يدارد و از و 3اني

                                           
كنـيم   نماهـا نگـاه مـي    هاي جغرافيايي و جهان توجه فرماييد امروز وقتي به نقشه) كلمه نيل(ـ معجم البلدان ياقوت حموي 1

) تانزانيا و گـابون ( ها آن تر از و نزديك) زامبيا، آنگوال(اند  كشورهايي كه در پشت خط استوا در محاذي رود نيل قرار گرفته
  .واقع است ها آندر يكي از ) القمر(هاي  هستند و كوه

 همانـ 2

  همانـ 3
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اه رميجهان آبش در آغاز ت يها ن است كه برخالف تمام رودخانهيل ايز رود نيانگ تعجب
رسد و چهل روز تمام در  يش است و تا چهل روز ارتفاعش به اوج ميجاً رو به افزايتدر
ـ ن مدت تمام اطراف و دور و نزديو در ا 1ماند ين حالت ميا ـ  ي رود و  يك در آب فـرو م

 اند مرتفع بنا شده يها ن وضع بر تپهيا ينيب شياطراف كه به خاطر پ يها يروستاها و آباد
 يل زنـدگ يچهار ماه وسا يها با هم آمد و شد دارند و برا يله كشتيسن مدت به ويدر ا و

جاً يور تـدر يسـتم شـهر  يو در ب 2كننـد  يخشك م يب مخصوصيره و نان را به ترتيرا ذخ
و تمام اطـراف و   3گردد يبرم يارتفاع آب كمتر گشته و در مدت چهل روز به وضع عاد

ـ كه ال يك در حاليدور و نزد پوشـانده اسـت و موجـب كمـال     هـا را   آن يرو ييهـا  هي
ـ مرطـوب و ال  يها نين زمي، و هم4نديآ يرون مير آب بياست از ز يزيحاصلخ دار بـه   هي

اند تمام كشـت و   م و استخرها به جا ماندهيعظ يها ها كه در گودال از آب يعنوان مقدار
  .دينما ين ميتأم يرود به خوب يل ميگر كه باز آب نيها را تا سال د آن يو آب يميزرع د
  ليرود ن يها يژگيعلت و

عموماً  ين اسالميل علما و دانشمندان و مورخيرود ن يها يژگيو در مورد علت و
از نظـم و   يا از آثار قدرت و حكمت خدا و نمونـه  يز را اثريانگ رتيات حين خصوصيا

ن يها به همـ  از آن ياند و برخ نوع انسان دانسته يو بقا يعت با زندگياركان طب يهماهنگ
ـ نه پيرا در زم يان اكتفا نموده و روش خدا و سنت الهيب ـ ش ايداي ـ ات بين خصوصـ ي ان ي

                                           
 همانـ 1

 ).كلمه نيل(و معجم البلدان ياقوت حموي  50ـ سفرنامه ناصرخسرو، ص2

 همان ـ3

  همانـ 4
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انـد   ز شرح دادهينه نين زميز در ايرا ن يو سنت اله 1ها روش خدا از آن ياند و برخ نكرده
  :از جمله
مصادف ) بؤونه(هر سال در آغاز ماه  :ديگو يدر معجم البلدان م ياقوت حمويـ 1

بـه   ييجاد جـزر و مـدها  يوزند و با ا يم يشمال ير هوا، بادهاييو تغرماه، بر اثر تحول يت
ن يكنند و از آب شور هم يل سوار ميترانه را بر بستر رودخانه نيمد يايجنوب، در يسو
جه در آغـاز مـاه   يو در نت 2گردد يل ميل تشكيان آب نيدر برابر جر يك سد نامرئيا يدر
ارتفاع ) ب مصادف مردادياب(رود و در ماه  ي مجاً بااليل تدريآب ن) رماهيبؤونه مصادف ت(

ـ بـه علـت تحـول و تغ    )وريمصادف شهر يسر(ماه رسد و در  يآن به اوج م رات هـوا  يي
ل را يشمال، رودخانه ن يبه سو ينامرئ يكنند و سدها يدن را آغاز ميوز يجنوب يبادها
شـوند و در   يم ا شكستهيآب شور در ينامرئ يكنند و سدها يترانه سوار ميمد يايبر در

ـ ن آمـده و فقـط در بسـتر رودخانـه جر    يجاً پـائ يل تـدر يآب ن يعيان طبيجه جرينت ان ي
  .3ابدي يم

در معجم البلـدان بـا    ياقوت حموين يو هم چن 4در سفرنامه خود ـ ناصرخسرو2
ـ انگ رتيات حين خصوصيش ايدايگر علت پيح ديك توضي ـ ي ـ ن بيز را چن ـ ي  :كننـد  يان م

                                           
دا را جـدا از آثـار عوامـل و جـدا از     هاي قرآن، مسلمانان هرگز كار خ ـ توجه به اين امر بسيار مهم است كه در پرتو آيه1

انـد و وقتـي از روش خـدا در     دانسـته ) اهللا سنت(اند و بلكه علل و عوامل و اسباب را روش كار خدا و  اسباب تصور نكرده
انـد همـان    اي دانسـته  اما وقتي روش كار خدا را در پديـده ) خدا فالني را كشت(اند  اند فقط نام خدا را برده كاري آگاه نبوده

هاي او  خدا فالني را بر اثر سرايت بيماري اسهال خوني و نفوذ ويروس فالن به روده«: اند  روش خدا را با نام خدا ذكر كرده
 .»كشت

 ).كلمه نيل(ـ معجم البلدان ياقوت حموي 2

  همانـ 3
 .و معجم البلدان ياقوت حموي كلمه نيل 50ـ سفرنامه ناصرخسرو، ص4
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ـ اسـت كـه ا   يهيدر پشت خط استوا است و بد) القمر(ال ل جبيسرچشمه رودخانه ن« ن ي
ـ يشروع بـه افـزا  ) ها مانند همه سرچشمه( 1سرچشمه در اواخر زمستان كنـد و در   يش م

ـ  يجاً رو بـه كاسـت  يبهشت تدريرسد و در ارد ين به اوج ميفرورد رود و چـون طبـق    يم
ـ يعالوه بر ا) زنگبار(ل در منطقه ير نيمكرر در مس يها مشاهده ـ ز يهـا  ه بـرف ن ك  يادي

ـ ن يياستوا يهوا يها زد، بارانير ين رودخانه ميذوب شده و به ا ز بـا قطـرات درشـت    ي
ـ بسته را بـاز كـرده باشـند در ا    يها ن كه سركندهيهمانند ا ـ ن منطقـه بـه ا  ي ن رودخانـه  ي

ن وضع مـنظم مـذكور در آغـاز    ي، و فاصله آن با مصر چهار ماه راه است، بنابرا2زدير يم
ل و فرود آمدن آب در چهار مـاه  يرسد و ارتفاع آب ن يبه كشور مصر م) رماهيت(تابستان 

نـدارد كـه رودخانـه     يگردد و تعجب يب ظاهر ميبه ترت) زييك ماه پايسه ماه تابستان و (
سـت اَرش  يت شدت گرما بيجهان، در تابستان و در نها يها ل، برخالف تمام رودخانهين

حاال بـه  . گردد يم يجار ير خود به طور عاديدر مسها  ه فصليابد و در بقي يش ميافزا
  :ميگرد ياصل مطلب باز م

                                           
 .»گه قرار دارد بيست ارش باال گيرد از آن جا كه به زمستان«: شته نو 49ـ سفرنامه ناصرخسرو، ص1

) القمـر (هـاي جبـال    ـ در توضيح سفرنامه ناصرخسرو نقطه اوج باال رفتن آب نيل در اواخر زمستان و آغاز بهار در دامنه2
هـاي جبـال    نه در دامنه است و در توضيح معجم البلدان ياقوت حموي نيز نقطه اوج باال رفتن آن در همين فصل است ولي
تر است زيرا نقطـه اوج   القمر بلكه در محاذات زنگبار و با توجه به طول هفت ماه كل مسير نيل توضيح معجم البلدان معقول

  .بايد درمدت چهار ماه به مصر برسد
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  شنهاد مردم مصر به عمرو بن عاص يپ
ر پـرچم اسـالم درآمـده بـود،     يل به زيكه منطقه رودخانه ن ياواخر بهار همان سال

ـ از بـاال آمـدن آب ن   ياثـر  1رماهين در آغاز تياز مورخ يت برخيطبق روا ل مشـاهده  ي
از رعب و هراس به نزد عمرو بن عاص آمدند و بـه   يك حالتيمردم مصر در د و ينگرد

د، رسم و يآ يل باال نميم به موقع خود آب نيكه مشاهده كرد ير هر ساليام يا« :او گفتند
م و او را به صورت يكن يم يداريو مادرش خر 2را از پدر ين است كه دختريعادت ما ا

 ياز قحطـ  يريم آن گاه به خاطر جلوگيده يمش يم و آرايپوشان يك عروس پوشاك مي
ل ير، آب نيا دي، زود يم تا بعد از مدتيانداز يل مين عروس را به كام نيا يو مرگ عموم

  .»3ن گردديعموم اهل مصر تأم يبرا يباال آمده و امكانات زندگ
خالف عقـل و خـالف مـروت و تـرحم و      يها را امر شنهاد آنيعمرو بن عاص پ

 يقربـان  ين كـه فـرد  يرا ايكند، ز يشنهاد را رد مين پيداً ايداند و شد يم يمعتقدات اسالم
 يواالتـر از زنـدگ   يل بـه ارزشـ  ياست كه آن فرد به خاطر ن يطيبشود در شرا يا جامعه

ن كه پدر و مادر مسـخ شـده بـه خـاطر     يشود نه ا ين فداكاريخودش شخصاً داوطلب ا
ـ ن هم مهمتر ايكنند و از ا ناچار ين خودكشيپول فرزند خود را به ا يمبلغ ن اسـت كـه   ي
ن حاصل يقيمعقول است كه با عقل و حس  يك جامعه وقتي يك فرد برايشدن  يقربان

بـه   يجامعه اسـت و سـپس فـرد    يعموم يك فرد قطعاً موجب بقاي يشده باشد كه فنا
و عمـرو بـن   . داوطلـب گـردد   ين فـداكار يا يبرا يواالتر از زندگ يل به ارزشيخاطر ن

                                           
وي كلمه نيل و خطـط  و معجم البلدان ياقوت حم 85و الفتوحات االسالميه، ص 100، ص7ـ البدايه و النهايه، ابن كثير، ج1

  .384به نقل اخبار عمر، ص 49و تاريخ الخلفاء، ص 35، ص1و النجوم الزهراء، ج 85، ص1مقريزي، ج
 همانـ 2

  همانـ 3
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ده بـود كـه   يشن جامبر يرا از پ يثيحد ج اهللا م فرزند رسوليدر مورد وفات ابراهعاص، 
از  يفـرد  يات و ممات و مـرگ و زنـدگ  ين جهان با حيك از حوادث و سوانح ايچ يه

ك يهر  ين جهان برحسب سنت الهيندارد و تمام حوادث ا يچ گونه ارتباطيافراد بشر ه
ماننـد  (دارد  يز علت و عـوامل يل نيودخانه نباشند و باال آمدن ر يم يمعلول علت خاص

ـ دن باد شمال و جنوب و سوار شدن آب دريوز ـ ا در ي ـ توج 1كي سرچشـمه   يه و دوري
ـ د از ايهر چند عمرو بن عاص در آن زمان شا) 2گريه ديل در توجيفوران آب ن ن نـوع  ي

رد داً يشنهاد اهل مصـر را شـد  ينداشته باشد و خالصه عمرو بن عاص پ يها آگاه هيتوج
ـ بؤنـه و اب ( يها ل ماهيو اهل مصر در انتظار باال آمدن آب ن 3كرد ـ  4يب و مسـر ي  يروم

 يو قحطـ  يرا به سر بردنـد و سـپس از تـرس گرسـنگ    ) ورير و مرداد و شهريمصادف ت
 يا ن هنگام عمرو بن عاص نامهي، در ا5ل كوچ كننديم گرفتند كه عموماً از اطراف نيتصم
م كـوچ  يهـا و تصـم   شـنهاد آن يو وضع منطقه و پ 6نوشت )نهاهللا ع يرض(ن يرالمؤمنيبه ام

 )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيد، اميرسان )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنيها را به اطالع ام كردن آن
به عمرو بن عـاص نوشـت كـه هرگـز      يا نامه يو ط 7ها را رد كرد شنهاد آنيداً پيز شدين

                                           
  .ـ معجم البلدان ياقوت حموي كلمه نيل1
 .و معجم البلدان 50ـ سفرنامه ناصرخسرو، ص2

  .384به نقل اخبار عمر، ص 85، ص1و خطط مقريزي، ج 35، ص1و النجوم الزهراء، ج 100، ص7ـ البدايه و النهايه، ج3
 همانـ 4

  همانـ 5
 همانـ 6

و النجـوم الزهـراء،    85، ص1و معجم البلدان ياقوت حموي كلمه نيل و خطط مقريزي، ج 100، ص7ـ البدايه و النهايه، ج7
 .85و الفتوحات االسالميه، ص 384، به نقل اخبار عمر، ص35، ص1ج
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ـ    1را ياجازه مده و كارت ين  عمليها را به چن آن ـ رسـد در ن  يكه همراه نامه بـه تـو م ل ي
ِمْن َعْبِداهللاِ ُعَمـَر « :عمرو بن عاص كارت همراه نامه را خواند و در آن نوشته بود. ندازيب
, َاّما َبّعُد َفاِْن ُكنَْت اِنَّام َجترين ی اِلنيَ اُملؤِمنريِ َام ِمْن َقْبِلَك َو ِمْن َاْمِرَك َفال حاَجَة َلنـا  یِل ِمْرصَ
َاْن  یَك فنسـَأُل اهللاَ َتعـاليـرجيْ  یبَِاْمِر اهللاِ الواِحِد الَقّهاِر َو ُهَو الَّـذ یاِْن ُكنَْت َلنا َجتْر َك وَ يف

ل مصر؛ اگر چنان چه تو از طرف خود و بـه  ين، به نيرالمؤمنياز بنده خدا عمر ام »َك يرجيْ 
م و اگـر هـم   ياربه تو ند يازيچ نيما ه هك دا نكنيان پي، پس جريابي يان ميامر خود جر

و تنهـا او اسـت كـه تـو را      يابي يان ميواحد قهار جر ين است كه تو به فرمان خدايچن
ـ نما يم كـه تـو را جـار   يينما يمتعال عاجزانه تمنا م يكند، پس از خدا يم يجار و » دي
بود مشاهده كردند كه خدا  2همان روز كه شنبه يل انداختند فرداين كارت را در نيا يوقت
ـ ت ديذراع باال برده اسـت و در پرتـو هـدا    3ك شب شانزدهيل را در ين ش آبيافزا ن ي

ـ  يدالنه زنده به ن هين رسم غلط و سياسالم، ا  ي، بـرا يگنـاه مصـر   يل انداختن دختـران ب
  .ديگرد يشه ملغيهم

  ليآراء دانشمندان درباره عروس ن
ـ   يل كه دل هر انسـان يعروس ن ين بود تراژديا از  يدهـد و تجسـم   يرا تكـان م

ن رعـب و  يد همـ يباشد، و شـا  يت ميدوران جاهل يها از انسان يبرخ يدل هيجهالت و س
ـ ن سـؤال را ن يهجوم كند ا ين فاجعه به قلب هر كسيكه از تصور ا يهراس ز بـه وجـود   ي

ـ ين عادت فجيقبل از اسالم ممكن است چن يسويان عيمصر يآورده باشد كه راست را  يع

                                           
 همانـ 1

 همانـ 2

 انهمـ 3
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ـ    )اهللا عنـه  يرضـ (ن فاروق يمؤمنراليا ممكن است اميداشته باشند؟ و آ ن ياعظـم هـم چن
ـ را نوشته باشد و دستور داده باشد به خـاطر بـاال آمـدن آب ن    يكارت ـ ل آن را در ني ل ي

ن مطلـب را  يكل ايبه نقل از ه 1مانند بتلر يحين متعصب مسياز مورخ يو برخ! ندازد؟يب
ـ ينه در غت نه در مصر و يحيخ مسياند در تار اند و گفته اساساً انكار كرده ن يرمصر هم چن

ـ ت شده ايكه روا يزيكل گفته تنها چيت نشده، و هيابداً روا ياتفاق  ين اسـت كـه گـاه   ي
ـ ل، در نيش داده و قبل از باال آمدن آب نيآرا 2ياز چوب را به شكل دختر يمترسك ل ي

توده ناآگاه  3چون سبب آرامش خاطر يهم بوده ول يك رسم خرافين كه يانداخته و با ا
اند اما وجود  ده گرفته و بر آن اعتراض نكردهيآن را ناد يحيحكما و دانشمندان مسبوده، 
ق مردود و باطل اعالم شده است و از ين اهل تحقيز از طرف مورخين ين رسم خرافيهم

و  283در اخبـار عمـر، ص  ) يطنطـاو  يو نـاج  يطنطاو يعل( ين معاصر اسالميمورخ
ـ ا) )اهللا عنـه  يرضـ (فراست و كرامات عمـر  (تحت عنوان  284 ن مطلـب را از مراجـع   ي
ـ ن مطلب صحت ندارد و فقط بـه ا ياند كه ا نوشته يدر پاورق ياند ول نقل كرده يمتعدد ن ي

ـ افته است نه بـه خـاطر ا  ين مردم شهرت يم كه در بيا خاطر آن را نوشته ن كـه مطلـب   ي
ن يا(بخش اول مطلب را ) الفاروق عمر(كل در ين هيباشد و دكتر محمد حس يم يحيصح

ـ يناصح) اند ل انداختهيان دختران خود را زنده در نيكه مصر از  يدانـد و آن را ناشـ   يح م

                                           
انـد ولـي    البته بتلر اعتراف كرده است كه فراعنه مصر هم چنين عادت بدي را داشته. 266، ص2ـ الفاروق عمر، هيكل، ج 1

اند و هيكل نيز اين عادت را به مردم سودان قديم نسبت  هاي مصر به علت مسيحي بودن هرگز اين عادت را نداشته مسيحي
 .داده است

 .باريد رايج بوده است ن، در فصل بهارد كه باران ديرتر ميها در كردستا ـ اين عادت مدت2

، هيكل اين مطلب را در رد گمان بتلر گفته است كه بتلر گمان كرده فراعنه دختران را زنـده  266، ص2ـ الفاروق، عمر، ج3
  .اند هاي مسيحي هم چنين عادتي را نداشته انداختند ولي مصري به نيل مي
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ـ ) 1پلوتـارك (مربـوط بـه    يونانيك افسانه ي كـارت  (دانـد و راجـع بـه بخـش دوم      يم
اسـتاد  ( يشـناس مصـر   ح دانشـمند مـوزه  يبه استناد توضح )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
مصر به منظور باال آمدن  يميه پادشاهان قدداند ك يم ييها هر ناميارت را نظن كيا)) ميسل

ـ ن روايا يم اسالمين قدين و مورخيچ كدام از محدثيانداختند و ه يل ميل در نيآب ن ت ي
ـ و بق ياند و هر چند موطا و مسلم و بخـار  اساس اعالم نكرده يو افسانه و ب يرا خراف ه ي

انـد و امـا    ن مطلب اساساً بحـث نكـرده  ياز ا )اهللا عنه يرض(صحاح سته در مناقب عمر 
نكرده  ين مطلب بحثياز ا) ه الجبليا ساري(ت مطلب يز در بحث كرامات و رواين يريقش

ـ ز در فتح مصـر از ا ير نيخ كامل ابن اثيو تار يخ طبرين تاريو هم چن ن مطلـب بحـث   ي
ـ كه ا ين و دانشمندانياند و مورخ نكرده ـ ن مطلـب را روا ي ـ ت كـرده و آن را تأ ي هـم   ديي
ه و يخ الخلفـاء و الفتوحـات االسـالم   ير و تاريه ابن كثيه و النهايالبدا :اند عبارتند از نموده

عالمه  يد نسفيو النجوم الزهراء و شرح عقا يزيو خطط مقر ياقوت حمويمعجم البلدان 
از  يكيرا  )اهللا عنه يرض(عمر  يد كه اثر كارت ارساليو الفتوحات و شرح عقا 2يتفتازان

  .اند ل هم شمرهيدر باال آمدن آب ن )اهللا عنه يرض(عمر  كرامات
  نظر نگارنده

ب فاروق اعظم يسالز اارت او مبحث ك) ليعروس ن( ير سر و صدان بود قصه پيا
ـ تا ا يل مصر كه برخيبه ن )اهللا عنه يرض( ـ   ي شـمارند كـه آن را    ين انـدازه آن را مهـم م

                                           
پادشاه مصر در مقابل رد بالها نذر كرده دخترش را زنده در نيل بيندازد ) جيتوس(كه گويا  ،267، ص2ـ الفاروق عمر، ج1

  .و دخترش را در نيل انداخته و بعد از شدت ناراحتي مرگ دخترش خودش را نيز در نيل انداخته است
  .ايم كردههاي سابق با شماره جلد و صفحه ذكر  و بقيه مراجع را در پاورقي 228ـ شرح عقايد نسفي، ص2
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از مـردم از   يليدانند و خ يم )نهاهللا ع يرض(فاروق  1تين برهان عظمت شخصيتر بزرگ
ـ ( يو نـدا  ين كـارت ارسـال  يجز ا )اهللا عنه يرض(ل عظمت فاروق اعظم يدال ه يا سـار ي

را  يگـر يز ديل چين دو دلير از ايدانند غ يا مصلحت نميستند يبلد ن يگريز ديچ) الجبل
ـ اموده و يرا پ ينيب ط و كوتاهيز راه تفرين يند و برخيبگو فسـانه و  ن مبحـث را اساسـاً ا  ي
ان سر يل راوياست و با جرح و تعد يخيك مطلب تارين كه ياند و با ا اعالم كرده يخراف

انـد، مـثالً مـورخ     فـرض كـرده   يا علوم تجربي يو كار دارد، آن را از مقوله مسائل فلسف
 يحيان مسـ يمصـر ! امكان نـدارد  :نوشته است يد مذهبيبر اثر تعصب شد) بتلر( يحيمس
بـودن   يد مصـر يز بر اثر تعصـب شـد  يكل نين هيو دكتر حس! اشندداشته ب ين عادتيچن

امكان صحت دارد  )اهللا عنه يرض(ن قصه فقط ارسال كارت عمر ينوشته است كه از كل ا
انـد كـه بـه     م مصر عادت داشتهياند كه شاهان قد ثابت كرده يشناس ن موزهيرا متخصصيز

انـد و امـا اصـرار     ل انداختهيدر نرا به صورت فرمان  ييها ل نامهيخاطر باال آمدن آب ن
بوده بـاز   )اهللا عنه يرض(از كرامات عمر  يكين كارت قطعاً ير ايكه تأث ياد برخيز يليخ

اءاهللا معتقـد هسـتند صـدها    يكه به كرامات اول يخ اشعريروان شيرا پيز است زيانگ تعجب
هـا   يو معتزل اند ز قائل شدهين )اهللا عنه يرض(كوچكتر از عمر  يها تيشخص يكرامت برا

ز ين كرامت نيستند به ايامبران نيپ يها جز برا العاده اء و خارقيز كه معتقد به كرامات اولين
ـ ط چـه فا ين همه افـراط و تفـر  يست؟ و ايچ ين همه اصرار برايستند پس ايمعتقد ن ده ي
  دارد؟

                                           
از اين مسائل خيلي باالتر هستند او تنها كسي بود كه در مدت  )رضي اهللا عنه( اعظم فاروقهاي عظمت شخصيت  ـ برهان1

ده سال توانست با سپاه سي هزار نفري دو امپراتوري عظيم ايران و روم را متالشي كند و در دو قاره عظيم آسيا و افريقا به 
 .را به جهانيان برساند جمساجد را بنا و رسالت محمد ها و كليساها،  جاي آتشكده
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  )نهاوند(فتح الفتوح  :زدهميفصل س
  )رانيا(چند خبر از جبهه شرق 

ن جبهه متوقف يدر ا يات جنگياست عمل 2است و چهار سال يهجر 1ستميسال ب
ـ  يتخت شاهنشاهيرا پس از سقوط مدائن پايده است، زيگرد ن و يالنهـر  نيو آزاد كردن ب

شـتر سـپاه  اسـالم را    يشـرفت ب يپ )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيران، اميا يجنوب يها استان
و  يق آزاد شده به عمران و آبـاد متوقف و به سرداران سپاه دستور داده است كه در مناط

ت اسالم در يو استقرار حاكم يه نظاميشتر بنيت هر چه بيو تقو يگسترش عدالت اجتماع
ن مدت نه تنها درصدد حمله بـه  يدر ا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنين مناطق بپردازند و اميا
ـ    يران نين است كه ايش ايست، بلكه آرزويران نيا ـ ز به سـپاه اسـالم حملـه نكن  يد و حت

ن مـا و در  يدر ب يكاشك« :ش گفته استياز دعاها يكيز رخ ندهد و در ين يجنگ دفاع
» 3آمد يبه وجود نم يچ گونه برخورد نظاميشد و ه ياز آتش فاصله م ييها ها كوه ن آنيب

كند و منتظر اسـت سـپاه    يم ين مدت از حمله به سپاه اسالم خودداريز در ايزدگرد نيو 
ك عامل يا با يف شود يو در جنگ با ارتش مقتدر روم تضع يخارج ك عاملياسالم با 

ا اختالفات سرداران ي ينظام يا كودتاي )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيل مرگ امياز قب يداخل
شـام و   يكه سپاه اسـالم از مرزهـا   يگردد و هنگام ياز ضعف و زبون يك حالتيدچار 

                                           
، 5ج(و طبـري آن را در سـال بيسـت و يكـم     ) 300ص(ـ بالذري در فتوح البلدان جنگ نهاوند را در سال بيستم نوشته 1

  ).193ص
» ...از آتـش  هـايي   كـوه  ها آنكاشكي در بين ما و در بين «:  )رضي اهللا عنه(اميرالمؤمنين ف جنگ با جمله معروف ـ توف2

  .طبق روايت الكامل و طبري در سال شانزدهم بوده است
  .1832، ص5و طبري، ج 521، ص2ـ الكامل، ج3
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خود را  يروهايآزاد نمود و ن يگريدبعد از  يكيز يمصر را ن ين گذشت و شهرهايفلسط
و نبـرد بـا    يتونس و نوبه و حبشه مستقر نمود، معلوم شد كه عامل خـارج  يدر مرزها

ـ ان ايش مقتدرتر كرده است اما در پايش از پيارتش روم سپاه اسالم را ب ن مـدت و در  ي
ـ  يبه وس ينظام يه كودتايشب يخبر ي، درباره عوامل داخليستم هجريسال ب ن له سـعد ب

زدگرد به محض يد و يزدگرد رسيوقاص فرمانده كل سپاه اسالم در جبهه شرق به اطالع 
و خـود را   2متمركـز  1ران را در شهر نهاونـد ياز ارتش ا يمين خبر بخش عظياطالع از ا

در سـپاه اسـالم ظـاهر     ينظـام  ياثر از كودتا يحمله به سپاه اسالم آماده نموده ول يبرا
از عملكـرد سـعد بـن وقـاص بـوده و       يجمع يدر حد شكواه يد و معلوم شد قضينگرد

كل عزل و  ينه احضار نموده و او را از فرماندهياو را به مد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
از فرمانـدهان   يكـ ياسـر  ين اثنا از طرف عمار بن ينه اسكان داده است، و در هميدر مد

 يرضـ (ن يرالمـؤمن ين مضمون به اميبه ا يا زدگرد نامهيد يپادگان كوفه درباره توطئه جد
ـ ارتـش ا  يزدگرد تمام فرمانـدهان و سـران نظـام   ي« :3سد يم )اهللا عنه ران را بـه سـتاد   ي
ـ دعوت نموده است و خطـورت موقع  يش در شهر ريد خويجد يفرمانده ـ ت اي ران را ي

ـ مملكت ا« :ح كرده است و در ضمن گفته استيها تشر  آن يبرا ـ  ي در خطـر   يران بـه كل
ـ د تمام ايايبه عمل ن يع و مؤثريت و اگر اقدامات سرافتاده اس ران بـه تصـرف اعـراب    ي

                                           
سـه روز راه    آنشود واو مفتوح است در طرف قبله همـدان و فاصـله    به فتح اول و گاهي به كسر هم خوانده مي: ـ نهاوند1

 72ير مضاعف و بعداً به اين شكل اختصار يافته طول جغرافيـايي آن  بوده به معني خ) بنوهاوند(است و حمزه گفته در اصل 
 .در سال بيستم به وسيله نعمان بن مقرِّن فتح گرديد، معجم البلدان حموي. درجه است 36درجه و عرض آن 

يـه و  و هـم چنـين در البدا   7، ص3و در الكامل، ج 134و االخبار الطوال، دينوري، ص 300ـ الفتوح البلدان بالذري، ص2
 . نامه نوشت )رضي اهللا عنه(اميرالمؤمنين نوشته شده كه سعد بن وقاص به  105، ص7النهايه، ج

 مرجع سابقـ 3
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، و 1به كشور ما نداشـت  يك نامه كاريامبر اعراب جز ارسال يپ جرا محمد يد زيآ يدرم
ـ يز جز ين او نيجانش )اهللا عنه يرض(ابوبكر  ن، يالنهـر  نيك رشته حركات در سرحدات ب

ن او تا آن جا بـه كشـور مـا    يجانش )اهللا عنه يرض(ت ما نداشت اما عمر يبه حاكم يكار
 يتخت شاهنشـاه ين و اشغال پايالنهر نير تمام بيكه پس از تسخ 2چشم طمع دوخته است

ـ هـا و وال  التيه اير بقيتسخ ي، باز بايجنوب يها ر استانيو تسخ ـ ا يهـا  تي ران بـزرگ  ي
ـ سـپاه ا ن روزهـا  يدر دست دارد و اگر در هم ييها در سر و برنامه ييها شهياند ران بـا  ي

او در كوفه و بصره حمله نكند و قدرت حركـت و   ينظام يها گاهيت به پايقدرت و قاطع
ـ ا يو مـرز  يمركز يد كه تمام شهرهايپا ينم يريها سلب نكند د  شرفت را از آنيپ ران ي

ها   آن يان و شرافت مليرانياز ا يگر ناميشود و د يها واقع م  دان تاخت و تاز آنيبزرگ م
ر يشه اسيهم يران برايب ايو ملت نج 3نخواهد ماند يران باقياز شكوه و عظمت ا يو اثر

 يآور ن اخطار به جمعيزدگرد بعد از ايو » گر خواهند شد اعراب سر و پا برهنه و غارت
و  يل جنگـ يرا همراه هفتاد حلقه ف يمرد جنگ 4ك صد و پنجاه هزاريروها پرداخته و ين
 5)روزانيف(ران ينهاوند متمركز نموده و فرمانده معروف سپاه اپوش در شهر  راندازان زرهيت

ن جنـگ را  يزدگرد ايقرار داده است و  يروزيپ يها را مأمور حمله و مسئول طرح نقشه
  .»ها نام نهاده است ان غائلهين سرنوشت و پاييجنگ تع

                                           
و البدايه  71و اخبار عمر، ص 1941، ص5و طبري، ج 268و حياة عمر، ص 27، ص2، ج)رضي اهللا عنه(عمر ـ الفاروق 1

  .106، ص7و النهايه، ج
  همانـ 2
 همانـ 3

 .140و الفتوحات االسالميه، ص 1941، ص5و طبري، ج 7، ص3و الكامل، ج 106، ص7لنهايه، جـ البدايه و ا4
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؟ ستينامت چ :پرسد يپس از قرائت نامه، از حامل م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ـ  ينام پدرت چ 1پرسد يبعد از او م) يروزيپ= ظفر (د يگو يم ـ گو يست؟ در جـواب م  :دي
ن تفأل شادمان اسـت  يكه از ا يدر حال )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام) كينزد= ب يقر(

مسـجد گشـته و بزرگـان     يكند، راهـ  يزمزمه م) بيظَفَرٌ قر(ن جمله را يز اير لب نيوم ز
 يرضـ (ن يرالمؤمنيد و امينما يدر مسجد جمع م يشياند ارهمشورت و چ ياصحاب را برا

 يان خطورت موقع و خطـورت توطئـه بـه اعضـا    يبعد از قرائت نامه واصله و ب )اهللا عنه
ن يك ايو از نزد 2كند كه خود شخصاً به جبهه شرق برود يشنهاد ميجنگ پ يعال يشورا

م يعاً تصـم ين بـاره سـر  ير اخواهد كه د يها م  كند و از آن يساز را رهبر جنگ سرنوشت
ـ   يا ها شروع و عده رند و بالفاصله مشورتيبگ انـد و در رأس   مخـالف  يموافـق و جمع

اهللا  يرضـ ( يمرتض يرند، و عليگ يقرار م )اهللا عنه يرض( يمرتض ين عباس و عليمخالف
مـن و  يپراكنده سـپاه اسـالم از جبهـه     يرويخواهند ن يكه م يه كسانيضمن رد نظر )عنه

ن يرالمؤمنيمت اميشنهاد عزيشوند پ 3ن عموماً به جبهه شرق فراخواندهيام و فلسطجبهه ش
  :ديگو يد و مينما ير رد ميل زيدالز به جبهه شرق با يرا ن )اهللا عنه يرض(

                                           
 .107، ص7و البدايه و النهايه، ج 1942، ص5ـ طبري، ج1

 .7، ص3و الكامل، ج 107، ص7و البدايه و النهايه، ج 1942، ص5ـ طبري، ج2

شخصاً در رأس تمام نيروها به  )رضي اهللا عنه(اميرالمؤمنين اين بود كه )) رضي اهللا عنه(النورين  ذي(ـ نظر عثمان بن عفان 3
و جمـع كثيـري از بزرگـان    ) رضـي اهللا عنـه  (عثمان بن عفان  1943، ص5ولي در طبري، ج 7، ص3جبهه برود الكامل، ج

 .به جبهه نوشته )رضي اهللا عنه(اميرالمؤمنين اصحاب را مخالف رفتن 



 510

به  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيمت اميمخالف عز )اهللا عنه يرض( يمرتض يعل
  جبهه است

او سبب جمع  يبقا 1د استيبند گردنبند مروارمانند  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام«
قت به ين حقيو دشمنان كه از ا 2همه مسلمانان است يختگيو عدم او موجب تفرق و گس

اد او را يهر چند ز يمت او به جبهه، با تلفاتيكنند، در صورت عز يم يآگاهند سع يخوب
مـت  يگـر عز يد كننـد و از طـرف   ين ببرند و مسلمانان را دچار تفـرق و پراكنـدگ  ياز ب
ـ كنـد ز  يت ميه دشمن را تقويروح يك معنيبه جبهه به  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام را ي

اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن يبرخوردارنـد كـه ام   يا العاده كنند كه حتماً از قدرت فوق يگمان م
ـ تجز» 3ها شخصاً به جبهه رفته اسـت   جنگ با آن يبرا )عنه ـ ه و تحلي ـ ي  يمرتضـ  يل عل

او  يدهنـدگان رأ  يت قاطع رأيمانه است كه اكثريآگاهانه و صم يبه حد )نهاهللا ع يرض(
فرمـان   يش منصرف و طـ يم خوياز تصم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيكنند و ام يرا قبول م

كَر اسـت، بـا سـمت      يـي شـكار دارا ين هنگـام پ ير نعمان بن مقرن را، كه در ايز در كَسـ
! 4نُعمان بـن مقـرّن   يا... اوند بخشنده مهربان به نام خد« :دارد يكل منصوب م يفرمانده
اند، به محض  ران در نهاوند تجمع كرده است و درصدد حمله به سپاه اسالم برآمدهيسپاه ا

                                           
نوشته اول سعد  107، ص7در البدايه و النهايه، ج 134و االخبار الطوال، ص 1943، ص5، جو طبري 8، ص3ـ الكامل، ج1

 .كرد كه شخصاً به جبهه برود و پيشنهاد سعد به مشورت گذاشته شد )رضي اهللا عنه(اميرالمؤمنين اين پيشنهاد را به 

 همانـ 2

  همانـ 3
بـه   )رضي اهللا عنـه (اميرالمؤمنين در اين دو مرجع نامه  108، ص7و البدايه و النهايه، ج 1931و  1930، ص5ـ طبري، ج4

كاري نكنيد كه به وسيله ظلم شما افرادي بـه كفـر روي   «: عين عبارت كتاب نقل گرديده است و در اين نامه اين دو مطلب 
  .تقدير است حقيقتاً قابل توجه و شايان» تر است آورند، جان يك نفر مسلمان در نظر من از يك صد هزار دينار باارزش
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ـ نهاوند حركت كن يان منطقه كسكر به سوين نامه در رأس سپاهيدن ايرس د و در محـل  ي
د يروها به نهاوند حمله كنيد و بعد از وصول نيما باش يكمك يروهايمنتظر وصول ن 1)ماه(

ـ سـپاه را  1 :دييت نمايقاً رعاين سه نكته را دقيا يت سمت فرماندهيو با توجه به مسئول
دن بـه  يد كه سپاه قبل از رسـ ينكن يد و كاريچ و خم عبور ندهيناهموار و پرپ يها در راه

ـ ت كنيه رعايان را بالسويـ حقوق تمام سپاه2 2دان جنگ خسته و كوفته شونديم د كـه  ي
بـه   يله ظلم و ستم شما افـراد يد كه به وسينكن يد و كارييع ننمايرا ضا يچ فرديحق ه
را يد، زيفرسا نكن را متحمل زحمات طاقت يچ فرديـ و ه3! 3آورند يرو يمانيا يكفر و ب

ـ ليمعـادل پانصـد م  (نـار  يك صد هزار ديك فرد مسلمان در نظر من از يحفظ جان  ون ي
  .»4شتر ارزش دارديب) تومان

 يامـداد  يروهـا ين فرمان بالفاصله نيپس از ارسال ا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
  :دارد ياعزام م) ماهان(را به محل 

  . رهيو معاونت مغَ 5ر فرمان پسرش عبداهللاينه زيان مديـ پنج هزار نفر از سپاه1
 دهـد در رأس  يفرمانده پادگان بصره دستور م ياشعر يبه ابوموس يا نامه يـ ط2

  .6دينما يخود را به نُعمان معرف) ماه(ان بصره در محل يده هزار نفر از سپاه

                                           
 همانـ 1

 همانـ 2

  همانـ 3
  همانـ 4
  .، به نقل از ترجمه تاريخ طبري52ـ فتوح الفتوح، سيدان، ص5
  .33، ص2، ج)رضي اهللا عنه(عمر و الفاروق  52ـ فتوح الفتوح، سيدان، ص6
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به عبداهللا بن عبداهللا بـن عتْبـان فرمانـده پادگـان كوفـه دسـتور        يا نامه يـ و ط3
  .2اعزام دارد 1)ماه(دهد كه از پادگان كوفه دو سوم را به محل  يم

دهـد   يك هستند دستور ميوند نزدكه از نها ييها ها و پادگان ـ و به تمام پاسگاه4
و نـامنظم   يكـ يچر يهـا  ران را در نهاوند با زد و خورد و جنـگ يسپاه ا يتا اطالع ثانو
  .3نديسرگرم نما

ده و يرس) ماه(به محل  يگريبعد از د يكيسپاه اسالم  4يهزار نفر يس يها ستون
شـهر نهاونـد در    يكـ ينهاوند حركـت كـرده و در نزد   ير فرمان نُعمان بن مقرِّن به سويز

گردند  يد مستقر ميموسوم گرد) 5قُبور الشهداء(بان يكه بعداً به گورستان شهداء غر يمحل
كسـب اطـالع    يانه برايمخف) ريس بن هبيق(را به نام  ينظام و در همان شب نعمان سواره

فرستد، و به فاصـله   يشهر م يدشمن به سو يروهايف نياز استحكامات نهاوند و كم و ك
ـ يوار حصار شهر ناگاه اسب قيز دا يكم انـه و  يگـردد و هـر چـه او را تاز    يس متوقف م
ـ   يش حركت نميخو يزند از جا يز ميمهم ـ در حـال تح  يكنـد و وقت ـ ر از اسـب پ ي اده ي
 يكند و خارهـا  ياسب خود را با دقت مشاهده م يشب دست و پا يكيشود و در تار يم

ـ آن كه بـه زحمـت ز  و پس از  6ابدي يها  م  گوشه را در آن سه يآهن ـ هـا را ب   اد آني رون ي

                                           
  .141ـ الفتوحات االسالميه، ص1
  .بوده است) رضي اهللا عنه(مرتضي  پيشنهاد علي 1945، ص5و در طبري، ج 300ـ فتوح البلدان بالذري، ص2
 .141ـ الفتوحات االسالميه، ص3

 .108، ص7و البدايه و النهايه، ج 2، ص3و الكامل، ج 142ـ الفتوحات االسالميه، ص4

 .به نقل از اعثم كوفي 69ـ فتوح الفتوح، ص5

ه محمـد بـن علـي، اوايـل قـرن      به نقل از اعثم كوفي تاريخ اعثم كوفي تأليف خواج 70و  69ـ فتوح الفتوح، سيدان، ص6
ها بحث كرده اما بـه شـكل    نيز از اين ميخ 143الفتوحات االسالميه، ص. 94چهاردهم ترجمه احمد بن محمد مستوفي، ص

 .12ديگر الكامل، ص
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ران در تمـام  يشود  كه سپاه ا يش معلوم ميرود و برا يجلوتر م ياده كميپ يآورد با پا يم
ـ  سه ين خارهاياز ا ياديها مقدار ز معابر و گذرگاه ده اسـت تـا از   يرا پاشـ  يگوشه آهن
ـ ينما يريدشمن جلوگ يها نظام حمله سواره ـ    يند، ق گـردد و در   يس بـه سـپاه اسـالم برم
 يهـا  رامون حصار بلند و محكـم شـهر خنـدق   يدر پ« :ديگو يش به نعمان ميگزارش خو

 ييهـا  اند و در تمام معابر و گـذرگاه  ها را پر از آب نموده  اند و آن را كنده يقيع و عميوس
انـد و حملـه بـه شـهر امكـان       دهيپاشـ  يگوشه آهن سه يشود خارها يكه به شهر وصل م

  .»1ندارد
ـ نهاونـدن بـه ف   يآن شب خبر استقرار سپاه اسالم در چنـد فرسـخ   يفردا روزان ي

ده بـوده  ينهاوند كامالً ناسنج يكند حركت سپاه اسالم به سو يروزان گمان ميرسد و ف يم
ـ سـپاه ا  يو شكوه سران نظام يمسلمانان از قدرت نظام يو بر اثر ناآگاه ران بـه عمـل   ي

 2ش او بفرستديمذاكره پ يرا برا يدهد كه كس يام ميآمده است و به فرمانده سپاه اسالم پ
هـا نشـان دهـد و      ران را به آنين است كه قدرت و شكوه ارتش ايكه هدفش ا يدر حال
  .مت ناچار كنديها را به هز  ف و آنيها را تضع  ه آنيروح

                                           
به نقل از اعثم كوفي تاريخ اعثم كوفي تأليف خواجه محمـد بـن علـي، اوايـل قـرن       70و  69ـ فتوح الفتوح، سيدان، ص1

ها بحث كرده اما بـه شـكل    نيز از اين ميخ 143الفتوحات االسالميه، ص. 94ترجمه احمد بن محمد مستوفي، ص چهاردهم
  .12ديگر الكامل، ص

و الفـاروق   275، ص)رضي اهللا عنه(عمر را نام برده و حياة ) بندار(و اين مرجع به جاي فيروزان  1935، ص5ـ طبري، ج2
 .109، ص7النهايه، ج و البدايه و 34، ص2، ج)رضي اهللا عنه(
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  نده سپاه اسالم در شهر نهاوندينما
 ي، با ظاهر2نايب يچشمان يو كاكل نسبتاً دراز، و دارا 1ش بلنديره با رينك مغيو ا

نهاوند وارد گشته، و به  يق، به شهر بزرگ و صنعتيعم يليخ يز و ساده و باطنيار تميبس
 يها ن جرميكنند و مانند مرتكب يمحافظ كه با قهر و خشونت او را هل م يله گاردهايوس
ـ مغگـردد و   يم ييروزان راهنمايف يبه تاالر فرمانده 3كنند يبا او رفتار م ياسيس ره كـه  ي

ـ و بـه دسـتور ف   يشـ ياست فرما يامر يتيترب ين بياحساس كرده ا روزان و بـه خـاطر   ي
ظاهراً  يباك يروزان در كمال بيتخت ف يمرعوب كردن او به عمل آمده است در چند قدم

ـ گو يكشد و به گاردها م ياد ميروزان فريقت بر فيبر گاردها و در حق مـن برحسـب   « :دي
مخالف اصول  يخارج يكشورها يبا سفرا يام و بدرفتار مدهن جا آيدعوت خودتان به ا

ش يان قوم خويدهم كه در م ينان ميها است و من به شما اطم همه ملت يو اخالق يتيترب
انـات متهورانـه   ير بيروزان تحت تأثيف. »واالترم) روزانيبه ف 4اشاره(ن فرمانده شما ياز ا
ـ ، و مغ5ه مـزاحم او نشـوند  دهد ك يره قرار گرفته و به گاردها فرمان ميمغ  ييره در جـا ي
نشسـته و   ييظاهر گشته و بر تخت طال يروزان در لباس زربفتيند كه فيب يند و مينش يم

طـال   يبندها و بازوبندها با دست يارتش ياست و امرا 6بر سر نهاده ين و مرصعيتاج زر
بدور  ينظاممرصع درگرداگرد او در حال خبردار  يرهاياز جواهرات و شمش ييو مدالها

                                           
 .109، ص7و البدايه و النهايه، ج 35، ص2، ج)رضي اهللا عنه(عمر و الفاروق  1935، ص5ـ تاريخ طبري، ج1

  همانـ 2
 همانـ 3

  همانـ 4
  همانـ 5
  .34، ص2، ج)رضي اهللا عنه(عمر و الفاروق  1935، ص5ـ طبري، ج6
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 ه انداختـه اسـت و  يكـركس بـر سـر آنهـا سـا      يمانند بالهاهاو حلقه زده اند و سكوت 
ـ تها نيشود، و مامور ياشاره چشم و ابرو صارد م روزان فقط بهيف يفرمانها  يز بـه حـد  ي

ـ متحـرك   ين اشـباح ين مـامور يا ييشوند، كه گو يپا انجام م يع و بدون صدايسر ز اا ي
آالت بـر   نـت يهمـه طالهـا و ز   نيو همانند انعكاس پرتو ا هستند 1نياطيجنس جن و ش

تاالر، در سكوت مطلق و با حالت لرزان، عـرض و طـول    يقليوار صاف و صيسقف و د
  !!نديمايپ يك لحظه مين تاالر را در كمتر از يا
از رشك و حسد،  يحاك ي، نه نگاهيزيكه نگاه تأثرآمينده سپاه اسالم، در حاليره نمايمغ

ـ  يك مسلمان از مشاهده اينش ياندازد طبق تفكر و ب يالر مبه صحن تا  ين اوضاع بـه كل
ن يمـ ين و كد يران با عرق جبيده ايرنجد 2چاره مردميب«: ديگو يمنزجر گشته و با خود م

ر آنهـا  ين زورمداران ستمگر با زور شمشين همه طال و نقره را به دست آورده اند و هميا
بـه دسـت آورده و چـه     ين طال و نقره را چه كسيد، اان ن مردم زحمتكش گرفتهيرا از ا

ن نـوع  يران چرا در ايده ايمردمان رنجد يها هيسرما يكند؟ راست ياز آنها استفاده م يكس
 يزنـدگ  ييو شـكوفا  يو فرهنگ يو چرا در جهت رشد اقتصاد شوند؟ يم يتاالرها زندان

ده ين كله مـتعفن و پوسـ  يآخر انها، يشوند؟ و اضافه بر ا ين مردم محروم به كار برده نميا
ـ چين همه طالها پيخود را در ا يبه چه مجوز) روزانيف( را بـه هـر    يده، و هـر فرمـان  ي

ـ و بعود يد سر از پا نشناخته از او اطاعت كند و بندگياز بندگان خدا بدهد با يا بنده ت ي
از او  دگار جهان آگاه اسـت و نـه  يكه او خودش نه از خدا و آفرياو را قبول كند در حال

                                           
  .34، ص 2و الفاروق عمر، ج  1935، ص 5ـ طبري، ج  1

تابي نوشته نشده است اما با توجه به ك د اين مطالب را گفته است در هيچ اينكه مغيره اين تصورات را داشته و با خو ـ  2
از همه شك لهاي  جهاي پيامبر هاي قرآن و فرموده تحت تاثير آيه جاين مطلب كه مغيره و امثال مغيره و ياران پيامبر

  .گردد ن تصورات استنابط مياند اي ت پيدا كردهنفر استثمار و ستم و تفاوتهاي بيجاي طبقاتي
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  »!كند؟ ياطاعت م
روزان خطاب بـه  يرانه ف«اد خشن و آياست، ناگاه فر ين فكرهايره در هميكه مغيدر حال

ـ گو يشكند و م يره سكوت تاالر را ميمغ ـ  يشـما عربهـا از تمـام مردمـان رو    « :دي ن يزم
ـ داشتم كه خـون كث  يم آن نميد، و اگر بيتر هست فرهنگ يتر و ب و بدبخت 1تر گرسنه و  2في

ش دسـتور  يكند به افسران ارشد خـو  ين را آلوده ميران زميشه متعفن شما خاك پاك اال
ـ به شما حمله كنند و در عرض  يكصد و پنجاه هزار مرد جنگيدادم كه در رأس  يم ك ي

ـ ش بيز اگر از جـان خـو  يند و حاال نين نمايساعت تمام افراد سپاه شما را نقش زم زار ي
  3»ديترك كنران را يستند هرچه زودتر خاك اين
بـا كمـال تهـور و     ينظـام  ين بلوفهايبه ا ين توجهينده سپاه اسالم بدون كمتريره نمايمغ

و بعـد   ج امبرش محمديخدا و درود بر پ سپاس به«: ديگو يروزان ميجواب فمتانت در 
درست است امـا بعـد از آنكـه خـدا      نسبت به ماقبل اسالم كامالً يآنچه درباره عربها گفت

 4ر كـرد ييتغ يت كرد اوضاع به كلين اسالم هدايما را بد ج امبرش محمديپله بعثت يبوس
م كه يت داريد، و ما ماموريمبدل گرد يما به عزت و قدرت و خوشبخت يو ذلت و بدبخت

ن ييت به خـاك مـذلت پـا   يكه قدرت و حاكميخبر را از ار يامثل شما ستمگران از خدا ب
  .»ميون شما كشته شينكه در سرزميمگر ا 5مياوريب

                                           
و حياة عمر، ص  35و  34، ص 2و الفاروق عمر، ج  109، ص 7و البدايه و النهايه، ج  1936و  1935 5ـ طبري، ج   1

275.  
  همان - 2
  .35، ص 2و الفاروق، ج  275و حياة عمر، ص  1936، ص 5و طبري، ج  109، ص 7البدايه و النهايه، ج  - 3
  همان - 4
  همان - 5
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را تـرك نمـود و بـه     يخود برخاست و تاالر فرمانـده  ين پاسخ از جايره پس از ايمغ
در سكوت فرو رفـت و   يا ره لحظهيروزان پس از رفتن مغيسپاه اسالم برگشت و ف يسو

ش فهمانـد كـه   يان خـو يبه اطراف 1حاين نمد و تلوييد مرتبه سرخود را باال و پانسپس چ
  .همان است كه او گفتقت ين عرب حرفش درست و حقيا

را  2ييم شـورا يدن گزارش او، به منظـور اتخـاذ تصـم   يره و شنينعمان پس از برگشتن مغ
به شـهر   يكرب نظر داد كه بدون توجه به استحكامات نظام 3يل داد، عمروبن معديتشك

د در مقابل انسانها باشد يشجاعت با«: ت با او مخالفت كرده و گفتنديحمله كنند، اما اكثر
: لـد گفـت  يبـن خو  و طلحـه » رقابـل نفـوذ  يدر برابر سنگ و آهـن و اسـتحكامات غ  نه 
ن است كه يرون آوردن آنها از شهر چاره ايب يو برا 4ندارد يا دهيز فاين يمحاصره نظام«

با آنهـا ناگـاه    يريدرگ يك شوند و پس از مدتيچند دسته از سواره نظام ما از شهر نزد
 يكيتـاكت  ينينش ك عقبيمت آنها با يز همزمان با هزيما ندر مقابل آنها فرار كنند و سپاه 

ـ ز بـه خ يران نيها منتقل شود، و سپاه ا ن كوهها و تپهيبه پشت ا ـ ال تعقي كجـا از  يب مـا  ي
ـ ع ايد و رد قلب وسـ يآ يرون ميحصار شهر ب ن صـحراها در مقابـل سـپاه اسـالم قـرار      ي

ـ   يا اهل جلسه عموماً » رديگ يم از سـپاه بـه    ييهـا  دسـته  ين نظر را قبـول كردنـد و وقت
ـ رار كردنـد و گـزارش بـه ف   فجنگ و زد و خورد  يقعقاع پس از مدت يسركردگ روزان ي

                                           
َاما َواهللاِ َانَّ «: نقل شده كه فرمانده كل سپاه ايران به اطرافيان خويش گفت) البدايه و النهايه و طبري(در همين مراجع  - 1

َقُك    .به شما گفت  يعني آگاه باشيد به خدا اين يك چشم آنچه در دل داشت صريحاً »ما يف َنْفِسهِ « االْعَوَر َلَقد َصدَّ
الكامل،  36، ص 2و الفاروق عمر، ج  276ص  و حياة عمر، 109، ص 7و البدايه و النهايه، ج  1950، ص 5ري، ج طب - 2

دهيم كه خود اين مطلب نيز شايعه است  و اگر سپاه ايران همچنين تصوري داشته  در ذيل آينده توضيح مي 11، ص 2ج 
  .باشد بر مبناي خبر از سپاه اسالم نبوده است

  همان - 3
  همان - 4
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 يانـد، چـون بـرا    ش حركت كرده و فرار نمـوده يد كه سپاه اسالم عموماً از محل خويرس
ع كردنـد كـه حتمـاً خبـر     ينطور حدس زدند و شايدا نكردند ايپ يه معقوليفرار آنها توج

اند و در  است و مسلمانان دچار اختالف و نزاع گشته 1دهين به سپاه رسيلمومنرايوفات ام
 يعاً را به پادگانهـا يران سريرومند اياست كه ارتش ن يار خوبيفرصت بس يطين شرايچن

ن ين تار و مار كـرده و مـدا  يالنهر نيمسلح را در تمام ب يروهايده و نيبصره و كوفه رسان
  .ندين فرصت مناسب از تصرف اجانب خارج نمايدر ا را،) رانيا يتخت شاهنشاهيپا(
كه  يا روها را از دروازهيتمام ن يك فرمان نظامي ين طيريش ياهاين رؤيروزان، در هميف
ـ سه وشه را جمع كرده بودند از حصار شهر خـارج و در رأس آنهـا در تعق   يها خيم ب ي

بـه دامـن    يدشت جنوب يهانكه در انتياما هم. ش گرفتين را پيالنهر نيراه ب يسپاه فرار
 يهـا  نه تپـه ير و خروج قهرمانان سپاه اسالم از سـ يتكب يد ناگاه صدايها رس كوهها و تپه

دا كرد كه سپاه اسـالم  ين پيقيروزان يران را به رعب و هراس انداخت و فيمجاور، سپاه ا
ك يبا  اساس بوده و بلكه سپاه اسالم ين هم بيرالمومنيعه وفات اميفرار نكرده است و شا

ران را از پناه استحكامات شـهر خـارج كـرده و در معـرض     يسپاه ا يكيتاكت ينينش عقب
  دهد سپاه در همان نقطه متوقف و يناچار دستور م. ش قرار داده استيحمالت خو

  

                                           
يه و النهايه و اند مانند الفتوحات، الكامل، البدا نشيني تاكتيكي را نقل كرده توجه فرماييد تمام كتابهايي كه اين عقب - 1

م خبر وفات اميرالمومنين را منتشر كرد و العمر و الفاروق عمر و غيره هيچكدام نقل نشده كه سپاه اس تاريخ طبري و حيات 
» بعضي نوشته اند نعمان خبر وفات خليفه را انتشار داد«: نوشته شده 123عمر، الكساندر مازاس، ص تنها در ذيل زندگاني 

اساس تا بدين وسيله پيروزي مهم نهاوند  اي است بي دارد، پس شايعهدر هيچ كتاب معتبر تاريخي وجود نو چون اين مطلب 
  .يك ياز ياران پيامبر بنا كنند) نعوذ باهللا(را بر اساس دروغ 
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 ييآرا ز سپاه اسالم را صفي، و نعمان بن مقرن ن1را در مقابل دشمن آغاز كند ييآرا صف 
  . كند يم

  كند يحمله آماده م يسپاه اسالم را برا نعمان بن مقرن
انـات  يجهـاد، بـا ب   يها هيظهر است كه نعمان از تالوت آ يهايكيو نزد 2روز جمعه است

ـ  از حطابـه  ييكند و در فرازهـا  يز، سپاه اسالم را آماده حمله ميانگ جانيه ـ گو ياش م : دي
انان وفا كرده مسلم يروزيش نسبت به نصرت و پيه به وعده خويخدا كه در مراحل اول«

ش وفـا كنـد، و   يز به وعده خوين مراحل آخر نيده است كه در اياست، هنگام آن فرا رس
 يكيد سپاه مقابل ما به دستور يد شما بدانيد ديز خواهيرا ن يروزين نصرت و پيناً هميقي

و اسـتثمار مردمـان    يكشـ  صه بهـره ياز ستمگران روزگار و به خاطر حفظ قدرت و خص
انسانها از جور و ستم  ييجنگند، اما ما مسلمانان به فرمان خدا و رها يا مبا م 3دهيرنجد
ـ د كه پياورياد بيم و به يجنگ يبا آنها م يم آسمانين و تعاليو نشر د يداديو ب امبر خـدا  ي

                                           
  105,به نقل از تاريخ اعثم كوفي، ص  72الفتوح، شمس الدين سيدان، ص  و فتح 1952، ص 5ـ طبري، ج  1 
  همانـ  2 
  همانـ  3 

  
  
  
  
  
  
  
  



 520

، 1فرمود ياز نمازها فرمان حمله به دشمن را صادر م يكيشه در آغاز وقت يهمجمحمد 
گر كه وقت آغاز نماز جمعه مسـلمانان و  يد يلحظات جخدا  امبرياز پ يرويز به پيو ما ن

صـادر   2سپاه اسالم است فرمان حمله را بـا گفـتن سـه اهللا اكبـر     يآنها برا يمقارن دعا
  .»ميينما يم

  ران در نهاونديحمله سپاه اسالم به سپاه ا
 اسـالم بـه سـپاه    يهزار نفـر  يو در رأس سپاه س 3ر سوم را هم گفتهينك نعمان تكبيو ا
ـ را در   كـه پـرچم  يران حمله كرده است و نعمان در حاليا يكصد و پنجاه هزار نفري ك ي

هولنـاك در صـفوف دشـمن     يگر دارد، مانند زبانه آتشير را در دست ديو شمش 4دست
 يهـا  طرناك قوارهخ يقيال او همانند حران اسالم به دنبيكند و سپاه يجاد ميرا ا يشكاف

ـ  ين معركه ميبر زم شگامان سپاه دشمن رايتنومند پ ن يكوبند و از خون كشته شدگان، زم
پـوش   زره يدر كنار سـتونها  يرانيا 6ن اثنا جنگاوراني، در ا5كند يدا ميپ يمعركه لغزندگ

 يها ن حماسهيدر طن) پورذان پسر گودرز(ر فرمان يو ز يل جنگيمستقر بر هفتاد حلقه ف
ران را بر سپاه اسـالم  يه آشكار سپاه اغلب يلحظات در و 7كنند يبه سپاه اسالم حمله م يمل

ورش فداكارانه، يك يشناسان سپاه اسالم با  كيد كه تاكتيپا ينم يريدهند ، اما د ينشان م

                                           
  ـ همان  1
  ,1953، ص 5و طبري، ج  13، ص 2، الكامل، ج 110، ص 7ـ البدايه و النهايه، ج   2
  ـ مرجع سابق  3
  ,1953، ص 5و طبري، ج  13، ص 2، الكامل، ج 110، ص 7ـ البدايه و النهايه، ج   4
  ـ مرجع سابق  5
اين سپاهي اكتيك شناس به نام . 77الفتوح در ص  الدين سيدان، به نقل از تاريخ اعثم كوفي و فتح ـ فتح الفتوح، شمس  6

  .از هفتاد حلقه فيل جنگي بحث كرده 58بن هيبرت المرادي نام برده و در ص  قيس
  ـ مرجع سابق  7
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ـ از ن يمـ يگذرانند و ن ير ميشتاز را از دم شمشيپ يل جنگيخرطوم سه ف پـوش   زره يروي
گـر  يبـار د  يرانيربازان اكه از قتل و كشتار سياندزازند، و در حال يران را از كار ميسپاه ا

   يشروير حال پدع در قلب سپاه دشمن يند و به طور سرينما ين را سرخ و لغزنده ميزم
ن لغزنده از خون يدر زم) بن مقرن 2نعمان(اسب فرمانده كل سپاه اسالم  يهستند، ناگاه پا
به دست ن سردار بزرگ سپاه اسالم، يافتد و ا ين ميلغزد و فرمانده به زم يكشته شدگان م

ش كه از خدا درخواست شهادت كـرده بـود،   يگردد و دعا يد ميشه 3ك سرباز ناشناسي
ـ و مقتدر اوضاع جنگ را به نفع سپاه ا ركان فرمانده فدايادت ا، و شه4شود  يقبول م ران ي

را بر  يا ردن شهادت او فوراً پارچهك يمخف يم برادر نعمان برايچه نعدهد و اگر  ير مييتغ
كـه  (فـه  يدامه داده تا پرچم را به دسـت حذ و پرچم را برداشته و به جنگ اده ينعش او ك
ـ ناگاه ا يده، وليرسان) ت نعمان او فرمانده سپاه استيطبق وص دشـمن   ين تحـول بـرا  ي

  ران به نامياز سرداران ا يكيد، و ينما يت ميآنها را تقو يمه رزيآشكار گشته و روح
  
  
  
  
  

                                           
 136در اخبار الطوال، دينوري، ص . 13، ص 2و الكامل، ج  110، ص 7و البدايه و النهايه، ج  53، ص 5ـ طبري، ج   2

جنازه نعمان را به پشت جبهه انتقال داد و لباسهاي او را پوشيده و شمشير به دست گرفت  نوشته شده كه سويد برادرش فوراً
  .عيف و روحيه مسلمانان قوي گرددو به اينصورت به ميدان آمد تا روحيه دشمن ض

  ـ مرجع سابق  3
  ـ مرجع سابق  4
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ـ جواهر بر سر و بر ف مرصع به ييكه تاج طال) 1آذرگرد(  ـ سـوار و ن  يل تنومنـد ي  يروي

  .كنند يز از او محافظت مين يل جنگيپوش مستقر بر چند ف زره
  شود يرن غالب ميسپاه ا يسپاه اسالم و گاه يگاه

 2نيپوالد ين دژهايان اسالم از حمله ايشود و سپاه يوارد صحنه م يار قويه بسيبا روح
ن دچـار رعـب و هـراس گشـته و     يپوالد ين دژهايا يزن زهيو ن يراندازير رگبار تيو ز

گـردد،   يران بر سپاه اسالم آشكار ميگر غلبه سپاه اي، و بار د3شوند يهم م يمتحمل تلفات
ـ (از جنگاوران سپاه اسالم بـه نـام    يكين اثنا يدر هم يول ر يماننـده شـ  ) 4يس مـراد يق

حمله كـرده  ) آذرگرد ليف(شتاز يل پيخود جسته و به ف يمان از جايا يروين با نيخشمگ
ـ كند، كه خرطوم ف يل وارد ميبر خرطوم ف ير آنچنان ضربتيو با نوك شمش ل قطـع و از  ي
زند و به دسـت   ين ميرد و آذرگرد را بر زميگ يش ميوار راه صحرا را پ وانهيشدت درد د

ـ ياز سپاه يكي ـ يگـر ا ي، امـا بالفاصـله سـردار د   5رسـد  يان اسالم به قتل م بـه نـام    يران
ـ در دست و بـر ف  ير مرصعيبر سر و شمش ييكه تاج طاليدر حال) انمهربند(  يل جنگـ ي

                                           
  .، به نقل از تاريخ اعثم كوفي77ـ فتح الفتوح، ص    1
  مرجع سابقـ   2
حضور نيروهاي زرهي سوار بر فيالن جنگي در صحنه جنگ  :توجه فرماييد. 77الدين سيدان، ص  الفتوح، شمس ـ فتح  3

البلدان بالذري و االخبار الطوال است و اين  و النهايه، و طبري و الكامل و فتوحات اسالمي و فتوحنهاوند در كتابهاي البدايه 
  .الفتوحان نقل گرديده است مطالب فقط از تاريخ اعثم كوفي ترجمه احمد مستوفي در فتح

  مرجع سابقـ   4
  مرجع سابقـ   5
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  پوش مستقر بر  زره يروهايش نيشاپيآذرگرد را پر كرده و در پ يخال ينشتسته است جا
  
ن اثنـا  ي، و در هم1آورد يرا ببار م يكند و تلفات يبه قلب سپاه اسالم حمله م يالن جنگيف
ـ يفرمـان خـو   تحت يروهايدر راس ن) ييعروه طا( اكبـر، بـر    اهللا ين صـدا يش و در طن

  .افتد ين ميل او را قطع و مهربندان بر زمير، خرطوم فيمهربندان تاخته و با ضربت شمش
  رانيسپاه ا يشكست قطع

پـوش   زره يرويسوار، ن ليرسد و با قتل چند تن از قهرمانان فير عروه به قتل ميو با شمش
شود و حملـه   يده مين برچيو پوالد ين سد زرهيو اگردد  يم يمتالش يران به كليسپاه ا
ان اسـالم  ير سپاهيو با شمش 3گردد ياكبر آغاز م اهللا ين صداهايسپاه اسالم در طن يعموم

ها طال و طوق و  شوند و تأللو تاج يران قطع ميان ايافسران و سپاه يسر و دست و پاها
ه سـپاه  يآنها افتاده است روح ران كه در خونين فرماندهان سپاه ايزر يدستبند و كمرها

ف نموده است كـه ناگـاه از   ينجا تضعآز تا يران را نيه سپاه ايت كرده و روحياسالم را تقو
د را بـه داخـل حصـار و    تا خو 4كنند يشهر نهاوند فرار م يصحنه خارج و عموماً به سو

ـ تعق ان آنهـا را يعر يرهايكه سپاه اسالم با شمشير برسانند و در حالاستحكامات شه ب ي
شـب بـه محوطـه     يكيدر تـار  يسـته و فـرار  كند و در پشت سرآنها اسـت سـپاه خ   يم

                                           
  .77الدين سيدان، ص  الفتوح، شمس ـ فتح  1

ضور نيروهاي زرهي سوار بر فيالن جنگي در صحنه جنگ نهاوند در كتابهاي البدايه و النهايه، و طبري و ح :توجه فرماييد
الكامل و فتوحات اسالمي و فتوح البلدان بالذري و االخبار الطوال نيامده است و اين مطالب فقط از تاريخ اعثم كوفي 

  .الفتوح نقل گرديده ا ست ترجمه احمد مستوفي در فتح
  ,1935، 5و طبري، ج  13، ص 3و الكامل، ج  110، ص 7البدايه و النهايه، ج ـ   3
  ـ مرجع سابق  4
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 يو تمـام سـتونها   1رسد يق و پرآب ميعم ين خندقهايدر اطراف شهر و كم 5يگزار خيم
ـ  ير كرده و به دست سپاهيگ يگذار خيسواره نظام در منطقه م شـوند و   يان اسالم كشـته م

كصد و پنجاه هزار يو آمار تلفات سپاه  2گردند يده غرق مز در خندقها افتاينظامها ن ادهيپ
ـ اند، در حال فرار و گ جنگ كشته شده يكه در اثنا 3هزار تن يران، عالوه بر سيا ينفر ر ي

اده نظامها در خندقها به هشتاد هـزار  يو افتادن پ يگذار خيكردن سواره نظامها در منطقه م
د و فرمانده يآ ير پرچم اسالم درميز زياوند ننه يگردد و شهر بزرگ و صنعت يبالغ م 4نفر

  .ديآ ير پرچم اسالم درميز زينهاوند ن يز كه صنعتين) روزانيف(ران يكل سپاه ا
  ران در نهاونديفرجام فرمانده كل سپاه ا

است ناگاه از سپاه  5يش سپاه فراريشاپيز كه در پين) روزانيف(ران يو فرمانده كل سپاه ا 
خـود   يراهها از حومه شهر نهاوند دور گشته و سمند بادپا  ز كورها يكيجدا گشته و در 

راند و قعقاع قهرمان معروف سپاه اسالم به  يشهر  همدان م يانه به سويز و تازيرا با مهم
كنـد   يم يب و سعياو را تعق عاً يسر) برادر فرمانده اول كل سپاه( 6م بن مقرنينع ييراهنما

ان يكند كه سپاه ينكه احساس ميروزان به محض ايد و فهرچه زودتر خود را به او برسان
ـ ع ايتند و سـر  يليد و خيافزا يش ميكنند بر سرعت حركت خو يب مياسالم او را تعق ن ي

                                           
  ـ همان  5
  ـ همان  1
  ـ همان  2
، در اين مراجع عموماً گفته شده كه تلفات سپاه 5و طبري، ج  110ص  ،7و البدايه و النهايه، ج  13، ص 3ج  ـ الكامل،  3

  .ار نفر بوده استايران در اين جنگ بيش از يكصد هز
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نكه يشود و عالوه بر ا يك ميها راه بار از تپه يكي يبيد، اما ناگاه در سراشيمايپ يراه را م
بزرگ آنچنان اطـراف راه   يو سنگالخهاها  ك را اشغال كرده صخرهين راه باريا يكاروان

شود از اسـب خـود    يروزان ناچار ميتواند از آن عبور كند و ف ينم 1اند كه سوار را گرفته
هـا خـود را از    ش از كـوه بـاال رود و در كنـار صـخره    يو از ترس جان خو 2اده شوديپ

فرار او گشته و  هن كاروان سد رايند كه ايب يكند، اما قعقاع از دور م يان اسالم مخفيسپاه
ـ   يخود را به او م يد و در اندك زماناز كوه باال مي بر ـ ، و ا3كشـد  يرسـاند و او را م ن ي

شده است، چند  ين جاريه ستمگر و طالپوش و مغرور و پرمدعا كه خونش بر زمدفرمان
مـن  «: ن گفته بـود ينده سپاه اسالم، چنيره نمايش به مغيخو يروز قبل در تاالر فرمانده

ن را آلوده كند واال يران زميف اعراب و الشه متعفن آنها خاك پاك اياهم خون كثخو ينم
ك ساعت تمام افراد سپاه شما را به خاك و يمسلح ما در عرض  يروهايدهم ن يفرمان م

  .»4خون بكشند
ـ تكار گردين فرمانده ستمگر و جناين كاروان سد راه فرار ايو چون ا  ـ ا يد و بارهـا ي ن ي

إنَّ هللاِِّ ُجنُـودا (ن جمله بر سر زبانها افتاد كـه  يان اسالم ايان سپاهيدر مكاروان عسل بود 
اندازنـد   ين مين سپاه دشمنان خدا را به كميدارد كه ا يخدا از عسل هم سپاه )ِمْن َعَسلٍ 

                                           
  ,111، ص 7و البدايه و النهايه، ج  1954و  1953، ص 5و طبري، ج  14و  13، ص 3ـ الكامل، ج   1
طبق مرجع اول قعقاع فيروزان را  14، ص 3و الكامل، ج  1954، ص 5و طبري، ج  111، ص 7ـ البدايه و النهايه، ج   2

  .كشته و طبق مرجع دوم او را دستگير كرده و طبق مرجع سوم بعد از دستگيري قعقاع، مسلمانان فيروزان را كشتند
  مرجع سابقـ   3
مغرور و نامسلمان و طاغوتي چقدر جاي عبرت  ها از تاريخ براي فرماندهان و فرمانروايان مستكبر و ـ اين نوع نكته  4

  .است
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  .5دندينام) عسل(را  يبين سراشيا و
هـا   ه، از تمام دروازهفَيحذَ يان اسالم به فرماندهيران، سپاهيپس از تار و مار شدن سپاه ا

كنند كه تمام ساكنان شهر در امان هسـتند و سـپاه    يشوند و اعالن م يوارد شهر نهاوند م
فـه  يندارد آنگـاه بـه دسـتور حذ    يكار) انهيه ساليجز جِزْ(آنها  يياسالم به ثروت و دارا

ـ ياالت افسران و اسلحه سپاه نتيو ز ييطال يها ، كه شامل تاجيم جنگيغنا ن يان همچن
دا شده است، يگر پيد يو در جاها يكه در تاالر فرمانده ين دولتيتمام جواهرات و خزا

ـ م بقيجدا كردن خمس و تقسـ  يو برا 1شود يكجا جمع ميدر  ـ ه در اختي بـن   سـائب (ار ي
شوند و سهم هر سواره نظام شش هزار  ين است، گذاشته ميرالمومنيده اميكه برگز) 2اقرع
ـ ك سوم اياده نظام يو سهم هر پ) المعادل ششصد مثقال ط( 3درهم سـت  يدو(مبلـغ   4ني

از موبدان كـه از   يكيم، يم غنايپس از آرام شدن شهر و تقس. گردد ين مييتع) مثقال طال
  خبر است،  يامان دادن مردم ب

  نيرالمومنيام يه سپاه برايدو صندوق پر از جواهرات و طال هد
ـ   آتشكده نهاوند بوده از ينكه متصديا به علت اي فـه  يترسـد، بـه نـزد حذ    يجان خـود م
را به شما نشان  ين دولتياز خزايك يد تا محل يمرا امان بده« :ديگو يشتابد و به او م يم

 5دهـد كـه دو صـندوق    يرا به او نشان م يز محليدهد و موبد ن يفه او را اما ميحذ» دهم
                                           

  .ها ـ البدايه و النهايه و طبري و الكامل همان صفحه  5
مرجع اول اندازه  :توجه. 111، ص 7و البدايه و النهايه، ج  1956و  954، ص 5و طبري، ج  14، ص 3ـ  الكامل، ج   1

   .1955ص  ه را نوشته و سهم پياده،و مرجع دوم فقط سهم سوار 16سهم سواره و پياده را در ص 
  . مرجع سابقـ   2
  مرجع سابقـ   3
   مرجع سابقـ   4
  .، مرجع دوم از حديقه نام نبرده است1954، ص 5و طبري، ج  14، ص 3ج  ، الكامل،111، ص 7ـ البدايه و النهايه، ج   5
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سهم مناسب را  كيان اسالم كه هر يمملو از طال و جواهرات در آنجا نهفته است و سپاه
م ينخورده همراه خمس غنـا  ن دو صندوق دستيدهند كه ا ياند، متفقاً نظر م افت كردهيدر
گـزارش خبـر    يرا بـرا  7بن سـهم  فيفه قبالً طريو حذ 6ن فرستاده شوديرالمومنيام يبرا
جـواهرات   يم و صندوقهايرا همراه خمس غنا 1بن اقرع ز سائبيو به دنبال او ن يروزيپ

ن شـبها و روزهـا را در حـال فكـر و بـا      يرالمومنيز اميفرستد و از آنطرف ن ينه ميبه مد
در فكر است كـه روز جمعـه    ين جنگ سرنوشت به حديج ايگذراند و از نتا يم ينگران

: ديگو يخطبه م يها هين قافيهنگام خواندن خطبه، همزمان با حمله سپاه اسالم ناگاه در ب
ع إَظَلمَ  2ة اجلََبل اجلََبليا ساري« ُئَب الَغنَمَ  یَمْن اِْسَرتْ گوسفندان را بـه   يكه شبان يكس »الذَّ

                                           
  ,1955، ص 5و طبري، ج  111، ص 7ـ البدايه و النهايه، ج   6
  .ـ همان  7
  ـ همان  1
و الفتوحات  42، ص 3و الكامل، ج  2012و  2011، ص 5و طبري، ج  132و  131و  130ـ البدايه و النهايه، ص   2

و عبقريه عمر، محمد عقاد، ص ) باب كرامات االولياء( 159و الرساله القشريه، ابوالقاسم قيشري، ص  160االسالميه، ص 
 227ص ) مبحث كرامات اوليا(و شرح عقايد نسغي  72و  73ص  2، هيكل، ج و الفاروق عمر 116، اتمام الوفاء، ص 485

به نقل الفتوحات (و از محمد ثين  82و اسدالغابه و تاريخ اعثم كوفي، ص  10، ص 2و تهذيب االسماء و اللغات، ج 
. اند با عبارت متفاوت نقل كرده اللكاي نيز اين مطلب راالبيهقي و  ابونعيم و ابن مردويه و ا بن اعرابي و )  16االسالميه، ص 

البلدان، بالذري، اين مطلب را نقل نكرده و كسي نيز اين مطلب را از امام مالك در  ولي االخبار الطوال، دينوري، و فتوح
، 45نقل نكرده است و تاريخ يعقوبي، ص ) مسلم و بخاري و نسائي و ابوداود و ترمدي و ابن ماجه(موطا و از صحاح سته 

نقاط . اند از اين قرار است قل كرده است و نقاط اختالف و اتفاق كساني كه اين مطلب را روايت كرده، ن2ج 
سال (اند  نقل كرده) نهاوند(اريخ يعقوبي اين مطلب را در جنگ ح و تالفتو تفتازاني و اعثم كوفي و مولف فتح :الف :اختالف
اتمام الوفاء و الفاروق عمر و الفتوحات االسالميه اين مطلب را درجنگ و تاريخ طبري و الكامل و البدايه و النهايه و ) بيستم

اند و شيخ االسالم زكرياي انصاري در حاشيه رساله قشيريه در جنگهاي  ابجرد سال بيست و سوم روايت كرده فسا و دار(
رده و محل و سال وقوع آن را نقل كرده است و بقيه راواين به ذكر اصل مطلب اكتفا ك) سال پانزده يا نوزده(شام يا مصر 
  .اند ذكر نكرده
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ان يد، و پس از پايكوه برو) يباال(كوه ) يباال! (هيسار يگرگ بسپارد ظلم كرده است، ا
؟ يرا صـدا كـرد   يتو در خطبه چـه كسـ  « :پرسد ياز او م يمرتض يعل ينماز جمعه وقت

من و همه حاضران در  يبل  :ديگو يم يمرتض يل؟ عيديمگر تو شن  :ديگو ين ميرالمومنيام

                                                                                                        
معرفي ) حصن(ساريه پسر ) طنطاوي(الخالفاء به نقل اخبار عمر  و اسدالغابه و تهذيب االسماء و تاريخ ) عقاد(در عبقريه : ب

ريخ اعثم كوفي شده و در اتمام الوفاء و طبري الكامل و البدايه و النهايه و الفتوحات و الفاروق عمر و تارخي يعقوبي و تا
  .معرفي گرديده و در بقيه ساريه معرفي نگرديده) ذنيم(ساريه پسر 

االسماء و الخلفا به رويات اخبار عمر اين مطالب به صورت  در البدايه و النهايه به روايت واقدي و در اسدالغايه و تهذيب  :ج
ي گرديده، و بعد از پايان يافتن نماز وقتي علي ارتجالي و بدون مقدمه در اثناي خطبه جمعه از زبان اميرالمومنين جار

علي مرتضي گفته من و همه   مرتضي به او گفته تو اين حرف را به كه گفتي؟ اميرالمومنين در جواب گفته مگر تو شنيدي؟
ه دشمنان هي كوقع في خَلَدي بر دلم ا لقا شد كه سپاه اسالم در كنار كو: اهل مسجد شنيديم اميرالمومنين درجواب او گفته

اند اين هشدار را به ساريه دادم كه باالي كوه بروند و خدا سپاههايي دارد شايد اين مطلب  خاطره افتادهدر آنجا هستند به م
را به آنها برساند اما در روايت طبري و الكامل و الفاروق و اتمام الوفاء اميرالمومنين شب قبل حالت به مخاطره افتاده سپاه 

 ايدب ديده و فردا اين خواب را بازگو نموده و در رابطه با اين خواب اين مطلب را به شرح فوق بيان نماسالم را در خوا
گويد هنگامي كه نامه ساريه در رابطه با فتح و پيروزي رسيد و  است و كسي حرفي نگفته است و البدايه در روايت ديگر مي

ده بود كساني از اميرالمومنين پرسيدند حرفي كه همان روز وا ندا نماي كرده بود كه اميرالمومنين او ر اشاره به همان لحظه
به خدا من چيزي را در ندايم به  )َلُه اِالّ ّبَشْيئي اْلقَي َعيل َلساين  َواهللاِ ما اْلَفْيُت (  :گفتي چه بود؟ اميرالمومنين در جواب گفت

  .ساريه نگفتم جز چيزي كه ناآگاه خا بر زبانم آورد
اين روايتها يك نفر مژده دهنده پيروزي شنيدن صداي اميرالمومنين را بازگو نموده و در برخي روايات از جمله  در ا كثر  :د

  .البدايه و النهايه در يك روايت خود ساريه آن را بازگو نموده
ه و ساريه در يك ـ نقطه اتفاق همه اين روايتها اين است كه اميرالمومنين در مدينه ساريه را با نداي خويش هشدار داد 2

و اما نظر علما و ) خواه در نهاوند يا فسا و داراب يا مصر(منطقه بيش از هزار كيلومتري اين ندا و هشدار را شنيده 
  .دانشمندان چيست

ا رد اند و علماي معتزله عموماً آن ر اين مطلب را بدون توجيه و از مقوله كرامات اولياء اهللا قبول كرده علما اشعريه عموماًـ  1
اند و از  دانسته ها را مخصوص انبيا العاده و خارقاند  اي به عنوان كرامات اولياء عقيده نداشته العاده اند زيرا به هيچ خارق كرده

و ) تلپاتي(الوفاء به عنوان كرامات اوليا و محمود عقاد و هيكل از راه  مدانشمندان معاصرشيخ محمد خضري بك در اتما
  .اند ي و انتقال افكار آن را قبول كردهشبيه تنويم مغناطيس
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 يد كه در كنار صحنه جنگ  كـوه يبه خاطرم رس: ن گفتيرالمومنيام  م،يدين مسجد شنيا
آن برسانند حمالت دشمن را دفـع و   ياز سپاه اسالم خود را بر باال ياست كه اگر ستون

 يان آوردم، و چندن جمله را بر زبين منظور ايمروز مي شوند و به هين ساعت پيهم در
ـ نـه وارد گرد يسپاه اسالم به مد يروزيبعد كه مژده دهنده فتح و پ د ضـمن نقـل اخبـار    ي

اد عمـر  يه فريم شبيديرا شن ياديروز جمعه هنگام ظهر فر«: شدت جنگ گفت يروزها
ـ    يكوه باال يباال! ه پسر حصنيسار يا :گفت يكه م) نيرالمومنيام( م و يكوه، مـا بـاال رفت
ـ ن يم جنگيبن اقرع همراه همس غنا سائب«: ديگو يف ميآنگاه ظر ميروز شديپ ز در راه ي

از اصـحاب از   ين با جمعيرالمومنيام» دهد ين جنگ را به تو مياست و او اخبار مفصل ا
دن سـائب اسـت، ناگـاه    يران امتداد دارد منتظر رسيكه به طرف ا يشهر خارج و در راه

ـ   عفـان كـه ا ز   بـن  گردد و عثمان ياز دور ظاهر م يسوار ـ گو يدور او را شـناخته م  :دي
از  يتـاب ين با بيرالمومنيك شده و پس از سالم و خوشĤمد، اميب نزديسا. »ب استيسا« 
كامل  يروزيدشمن و پ يشكست قطع: ديگو يست؟ سائب ميخبر سپاه اسالم چ  :پرسد يم

ـ عه پيطلدر «: نعمان بن مقرن چطور؟ سائب گفت  :دين پرسيرالموميسپاه اسالم، ام  يروزي
ـ د گرديد و نعمان از اسب افتاد و شـه يسپاه اسالم اسب نعمان در خون دشمنان لغز » 1دي

ـ دن ايكـه از شـن  ين در حاليرالمومنيام ـ      ي ـ لرز ين خبـر بـه شـدت متـاثر گشـته و م د و ي
 »ه راجعونيانا هللا و ا نا ال«  :ها گفت ان آه و نالهي، در م2كند يه خودداريتوانست از گر ينم

آنهـا  : وجو كرد، سائب گفت گر پرسيداران د ن درباره سرداران و پرچميرالمومنيامآنگاه 
  .دنديبه درجه شهادت رس يروزيپ يز در اثناين

                                           
  ,1957، ص 5ـ طبري، ج   1
  ,15، ص 3و الكامل، ج  111، ص 7، ج ـ البداية و النهاية  2
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  نيرالمومنيگمنام از نظر ام يشهدا
ن يرالمومنيام. شناسد ين آنها را نميرالمومنياند كه ام دهيز به شهادت رسين يگريو كسان د

عمر چكاره است كه آنهـا  « :ش را گرفته بود در جواب گفتيكه تاثر و غصه گلويدر حال
 يش گراميشناسد و خدا آنها را در راه خو ين است كه خدا آنها را مي؟ مهم ا1را بشناسد

  »2دارند؟ يازيداشته است و به شناختن عمر چه ن
ـ ياران و سائب به شـهر برگشـت و روز بعـد خمـس غنـا     ين همراه يرالمومنيام ن يم در ب

ـ م گرديتقسـ  مسلمانان د و سـائب دو صـندوق پـر از طـال  و جـواهرات را بـه منـزل        ي
ـ ا«: ن برد و گفـت يرالمومنيام ـ ن دو صـندوق هد ي تـو   يه سـپاه اسـالم اسـت كـه بـرا     ي

ـ المال انتقال ده تيآنها را به ب فعالً : ن گفتيرالمومني، ام»اند فرستاده دربـاره آنهـا     د بعـداً ي
  كله سحر،  همان روز در يو فردا 3ميريگ يم ميتصم

  
  

  

                                           
  ,15، ص 3و الكامل، ج  111، ص 7، ج ـ البدايه و النهاية 1
   مرجع سابقـ   2
نوشته شده كه اميرالمومنين در  1957، ص 5ج در طبري، . 16،  ص 3و الكامل، ج  112، ص 7، ج ة ـ البدايه و النهاي  3

همان لحظه ورود سائب به مدينه وقتي سائب به او گفت اين دو صندوق هديه سپاه اسالم است براي تو اميرالمومنين فوراً 
ي برگردان ا اند و تو نيز فهميده نيستي هرچه زودتر صندوقها را به همانجا كه آورده به خدا آنها فهميده نبوده: در جواب گفت

  .و بر سپاهيان تقسيم كن
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  شوند يآتش م يها طال جمره يها ن سكهيرالمومنيدر نظر ام

نه فراخواند و بـا  يبه مد 1، سائب را از كوفهياز خوف و نگران يك حالتين با يرالمومنيام
ـ امشب در  خواب مالئكه عذاب خـدا را د «: از رعب و ترس به او گفت يحالت دم، كـه  ي

ـ   كه آتشيآن صندوق در حال يمرا به سو ـ شـد بردنـد، و مـرا تهد   يك ياز آنها زبانـه م د ي
دم كه مرا يكش ياد ميو من هم فر 2ميكن يآتش تو را داغ م يها ن جمرهيكردند كه با هم يم

م و يع نماين مسلمانان توزين صندوقها را در بيا يكنم كه تمام طالها يد تعهد ميمهلت ده
: ن به سـائب گفـت  يرالمومنياه امآنگ» 3دار شدمياز هول و هراس و ترس آنها از خواب ب

گـردانم تـو آنهـا را بـه      يو به دست تو هم برم ما ن صندوقها را از دست تو گرفتهيمن ا«
ـ سـائب صـندوقها را از ب  » 4م كنيفروش برسان و وجه آن را بر مسلمانان تقس المـال   تي

  ده گذاشتين بازرگانان به مزايو در مسجد كوفه آنها را در ب تهگرف
  
  
ـ معـادل  ( 5ون درهـم يليآنها در مقابل دو م) يث مخزومين حرعمروب(و   ـ ليك مي ارد و ي

                                           
  همانـ   1
  همانـ   2
  همانـ   3
، وجه فروش اين صندوق را  1957، ص 5و طبري، ج  112، ص 7و البدايه و النهاي، ج  16، ص 3ـ الكامل، ج   4

ه كه از وجه معادل چهار صدهزار سكه طال به وزن يك مثقال نوشته و در البدايه و النهايه نوشت(چهارده ميليون درهم 
رسيد و سپاهيان اسالم ) معادل چهارصد سكه طال يك مثقالي(فروش اين صندوق به هر سواره نظام چهار هزار درهم 

  .هزار نفر بودند سي
، وجه فروش اين صندوق را  1957، ص 5و طبري، ج  112، ص 7و البدايه و النهاي، ج  16، ص 3ـ الكامل، ج   5
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ن بازرگانان يران فروخت و از ثروتمندتريا يده و در بازارهايخر) ون تومانيليست ميدو
ان اسـالم كـه در جنـگ نهاونـد     يان سپاهيز وجه نامبرده را در ميو سائب ن 1ديشهر گرد

  2.م نموديشركت كرده بودند تقس
  در جنگ نهاوند يروزيپ: توحفتح الف

ـ الفتوح لقب گرفت ز سپاه اسالم در جنگ نهاوند فتح يروزيپ ـ را پـس از ا ي ـ ن پي  يروزي
سپاه اسالم گشوده شد و سپاه اسـالم كـه در    ياز تمام جهات بر رو يروزيپ يها دروازه

كنـد پـس از    يشـرو ين تـا نهاونـد پ  يالنهـر  نيب يمدت هشت سال توانسته بود از مرزها
ـ در جنگ نهاوند توانست فقط در مدت دو سال تمـام ا  يروزيپ ـ االت و والي ـ ات اي ران ي

ـ حون، آمودريج يها تا كناره ير پرچم اسالم ردآورد و در شمال شرقيرا به ز 3بزرگ ا، ي
ـ (و شهر مرو و بلخ را ) طخارستان(ش رفتند و منطقه يپ و  يدر عمق خاك افغانستان فعل

ان اسـالم در برابـر چشـم    يم درآورند، و سـپاه ر پرچم اساليبه ز) سابق يتركستان شور
كردند و در  يم يمناطق آزاد شده پاسدار ين از مرزهايمرزبانان خاقان ترك و فغفور چ

لومتر در عمق پاكسـتان  يع مكران صدها كيز بعد از آزاد كردن استان وسين يجنوب شرق
دنـد و در شـمال   يدمستقر گر) سند(رود  يها شرفت نموده و سپاه اسالم دركنارهيپ يفعل
خزر مستقر شدند  يايز پس از آزاد كردن طبرستان، مازندران، و گرگان در سواحل درين

                                                                                                        
چهار صدهزار سكه طال به وزن يك مثقال نوشته و در البدايه و النهايه نوشته كه از وجه معادل (چهارده ميليون درهم 

رسيد و سپاهيان اسالم ) معادل چهارصد سكه طال يك مثقالي(فروش اين صندوق به هر سواره نظام چهار هزار درهم 
  .هزار نفر بودند سي
  همانـ   1
  همانـ   2
  .تركستان شوروي سابقـ شامل بخشي عظيم از افغانستان و   3
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جان و ارمنسـتان و در بنـد شـروان و منطقـه     يپس از آزاد كردن آذربا يو در شمال غرب
سـابق   يست فرسخ فراتر از محل شهر باكو در عمـق خـاك شـورو   يبه طور دو) بلنجر(
در نقاط مشـرف بـر   ) الالن(س و قلعه معروف يتفل يروها به سويام نش رفتند و با اعزيپ

وار و  فهرسـت  1ن نقطـه نـامبرده  يا و نخستين نقطه مرز آسيك به آخرياه و نزديس يايدر
  .ميينما يان ميخطاب ب نن عمربيرالمومنيدر زمان ام يخيتارطبق اسناد و مدارك 

  يو شمال يمركز يشهرها: الف
ـ نور گرديبعد از برگشت از نهاوند وارد د 2ياشعر يابوموس : مرهينور و صيـ د  1 د و بـا  ي

مره اعـزام و بـا   يرا به ص 4بن اقرع ه را منعقد و سائبيو پرداخت جز 3مان صلحيپ ياهال
  .مان صلح بستيز پيآنها ن

جـان و اصـفهان   يورت كرد كه از منطقه فـارس و آذربا فاروق با هرمزان مش: اصفهانـ   2
اصفهان به منزله سر و فارس و «: از آنها سپاه اعزام دارم؟ هرمزان گفتك يقبالً به كدام 

  »5افتند يآن دو بال م يجان به منزله دو بال هستند اگر سر را قطع كنيآذربا
ـ نظ كـم  7يشجاعت ي، از بزرگان اصحاب و درا6نه عبداهللا بن عبداهللايفاروق از مركز مد ر ي

                                           
ـ آزاد كردن همه اين نقاط را به وسيله سپاه اسالم و به فرمان اميرالمومنين عمبربن خطاب در صفحات آينده طبق اسناد   1

كامل ابن اثير و تاريخ طبري و البدايه و النهايه ابوالفداء و معجم البلدان ياقوت حمومي و فتوح (و مدارك معتبر از كتابهاي 
  . بيان خواهيم كرد) بالذري البلدان

  ,16، ص 3ـ كامل ابن اثير، ج   2
  ـ همان  3
  همانـ   4
  ,1966، ص 5ـ تاريخ طبري ج   5
  .مرجع سابقـ   6
، ص 5و تاريخ طبري، ج  18، ص 3و كامل ابن اثير، ج ) اصفهان( 209، ص 1ـ معجم البلدان ياقوت حموي، ج   7
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بن ورقاء و عصمت بن عبـداهللا   و عبداهللا يسابومو يم و به همراهيعظ يرا، در راس سپاه
ـ  ياصفهان اعزام داشت و پس از رس ياز راه نهاوند به سو از سـپاه   يدن به نهاونـد، جمع

سـخت اصـفهان و    يو بعد از نبردهـا  1ز به آنها ملحق و به اصفهان حمله كردندينعمان ن
اصـفهان   يه با اهاليمان صلح را در مقابل پرداخت جزيم كرده و پيحومه را ناچار به تسل

 يخـود نشـاند و بـرا    3يبن اقرع را به جا و عبداهللا به فرمان فاروق سائب 2منقعد كردند
  .دياستان كرمان گرد يراه يعد بن 4ليبا سه يهمكار

 يپس از فتح اصفهان، كاشان و قـم را آزاد كـرد و بـر مبنـا     5يابوموس: ـ كاشان و قم  3
  6.نعقد نمودم يمان صلح را با اهاليه پيپرداخت جز

بن مقـرن و قعقـاع    ميله نعيبوس دسپاه اسالم در نهاودن يروزيـ همدان همدان پس از پ  4
مـان  ي، خسرو شـنوم، پ يرانياز فرماندهان ا يكيك يبه تحر يو بعد از مدت 7فتح شده بود

ك سپاه دوازده يم با يگر نعيو بار د 8را آغاز نموده بودند ييصلح را شكسته و ماجراجو
پرداخـت   يآن را فتح كرد و بـر مبنـا    همدان رهسپار شد و مجدداً يبه سو 9يرهزار نف

                                                                                                        
1963,  

  .مرجع سابقـ   1
  ,1966، ص 5و تاريخ طبري، ج  19، ص 3و الكامل، ج  209، ص 1لدان، ج عجم البـ م  2
  .مرجع سابقـ   3
  .مرجع سابقـ   4
  ,310ـ فتوح البلدان بالذري، ص   5
  مرجع سابقـ   6
  ,1971و  1954، ص 5و طبري، ج  17و  22، ص 3ـ الكامل ابن اثير، ج   7
  .مرجع سابقـ   8
  ,22، ص 3ـ الكامل ابن اثير، ج   9
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ـ آنجا داد و كرمانشـان ن  ينامه را به اهال ه امانيجز ـ له جريز بـه وسـ  ي ربن عبـداهللا فـتح   ي
  ).معجم البلدان(ديگرد

 يلـم بـه فرمانـده   ياز د يافت كه سـپاه يم پس از فتح مجدد همدان اطالع ينع: يـ ر  5
از اسـتان   يو سـپاه ) ار برادر رستمياسفند( يجان به فرماندهياز آذربا يهو سپا) 1موتا(
ـ ييبه قصـد مـاجراجو  ) ابونصرخان( يبه فرمانده ير ن تجمـع  ين همـدان و قـزو  ي، در ب

آنهـا شـتافت و در    يبـه سـو   يم بالدرنگ در راس سپاه دوازده هزار نفريو نع 2اند كرده
داد و در  ينهاونـد، رو  ير نبردهـا ي، نظيسخت يد و نبردهايبه آنها رس) 3واج رود(محل 

ز فرار يه نيده و بقيران به قتل رسياز سپاه ا ياديو جمع ز) موتا(لم يجه فرمانده سپاه دينت
 يز به شـهر ر يو ابوالفرخان ن) 5ذانيجرم(جان تا محل يآذربا يار به سويو اسفند 4كردند
ف كرد، فاروق در يكسب تكل م مراتب را به فاروق گزارش و از اوينمود و نع ينينش عقب

رهسـپار و رد   ير يبه سو مينع. بشتابد يفتح شهر ر يكه برا م دستور داديجواب به نع
و  6م ناچـار كـرد  يبا سپاه ابوالفرخان بجنگ پرداخت و او را بـه تسـل   ير يدامنه كوهها

 مـان صـلح را بـر    يالفرخـان پ بـود و ابو  7نيم مـدا يه غنايرا به دست آورد كه شب يميغنا

                                           
  ,22، ص 3ـ الكامل ابن اثير، ج   1
  ,121، ص 7و البدايه و النهايه، ج  1974، 5و طبري، ج  22، ص 3ـ الكامل ابن اثير، ج   2
  .1973، ص 5و طبري، ج  22، ص 3ج  و الكامل ابن اثير، 121، ص 7، ابوالفداء ج ةـ البدايه و النهاي  3

بن زيد نسبت داده   فتح شهر ري را در سال بيست يا  نوزده به عروه) ير(، 118، ص 3در معجم البلدان ياقوت حمموي، ج 
  .است

  همانـ   4

  همان ـ  5
  همانـ   6
  همانـ   7
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را  يو آزاد كـردن شـهر ر   يروزيم مژده پيو نع 1م منعقد نموديه با نعيپرداخت جز يبنام
  .فاروق فرستاد يم برايهمراه خمس غنا

و فاروق در جواب به او دستور داد كه بـرادرش   ):دامغان و بسطام و حومه(قومس ـ   6
ومس رهسـپار  د به قيد، سويقومس، دامغان و بسطام  اعزام نما يدبن مقرن به سويرا سو
مان صلح را بر يم سپاه اسالم شد و پيقومس تسل يچگونه برخورد نظاميد و بدون هيگرد
  .د منعقد نموديه با سويپرداخت جز يمبنا

را  ييهـا  رگان نامـه گ يطام مستقر نمود و با فرمانروام سپاه خود را در بسينع: ـ گرگان7
مان صلح را با سـپاه  يه پيداخت جزپر يگرگان آماده شد بر مبنا يمبادله كرد و فرمانروا

از مرزها بود،  يكه كارشان پاسدار ينانياسالم منعقد كند و در متن امان نامه تمام مرزنش
  .دنديه معاف گرديعموماً از پرداخت جز

ـ ا يا نامـه  لز با ارسـا ين) طبرستان(مازندران  يفرمانروا): مازندران(ـ طبرستان   8 م يز نع
گر در يه كسان ديبر عل ياريو صلح كند كه بحث از كمك و ن شرط با ايخواست كه به ا

  .ز صلح نمودين شرط را قبول كرد و با او نيم ايان نباشد نعيم
 يبـه سـو   يبراءبن عازب از پادگـان كوفـه در رأس سـپاه     :ن و زنجان و ابهريـ قزو  9

 يبنـا آن را سـاقط و بـر م   ينبـرد  يد و طـ يد، براء به پادگان ابهر رسين اعزام گرديقزو
ز بعد ين نيقزو ين رهسپار و اهاليقزو يآنگاه به سو 2صلح نمود يه با اهاليپرداخت جز

لم با براء مانند ابهر صلح كردند آنگاه به پادگـان زنجـان   يد 3سپاه ياز همكار يدياز نوم

                                           
  ,1977، ص 5و طبري، ج  25، ص 3و الكامل ، ج  122، ص 7ـ البدايه و النهايه،    1
  ,1978، ص 5و طبري، ج  23، ص 3ـ الكامل، ج   2
  مرجع سابقـ   3



 537

 يد و بـا اهـال  يسقوط كشان ز بهيسخت پادگان زنجان را ن يحمله كردند و بعد از نبردها
  1.مان صلح برقرار نموديه پيپردخت زج يبناآن بر م

   يجنوب و جنوب شرق يشهرها: ب
 يتخـت زمسـتان  يالم و پايو مركز دولت ا 2جهان يرهان شهيتر يميشوش قد: ـ شوش  1

اسـت و فرماندهـد پادگـان آن،     يپادگان بزرگ و مجهز ياو دار 3يپادشاهان هخامنش
كرد و ابوسـبره همـراه    ير دفاع من شهياز ا يار برادر هرمزان، با شجاعت و فداكاريشهر

حاصره سپاه اسالم قـرار داد و پـس از   ن شهر را در حلقه مياد ايبن ص يفو صا يابوموس
  .4ديمنعقد گرد يمان صلح با اهاليم شد و پيپادگان تسل يينبردها

ن خـود كـرد و   يرا جانشـ  يابوسبره پس از آزاد كردن شوش ابوموس  :شاپور يـ جند  2
شاپور، كه قبالً زربن عبداهللا آن را محاصره كرده بود، شـتافت و  يه جندهمراه سپاه خود ب

ه با يپرداخت جز يمان صلح بر مبنايپ يك روز جنگ و نبرد به درخواست اهاليپس از 

                                           
  ابقمرجع سـ   1
  )شوش(ـ فرهنگ عميد، تاريخ و جغرافيا در كلمه   2
  مرجع سابقـ   3
، ص 2است كه آرمگاه دانيال نبي در شهر شوش است و كامل ابن اثير، ج  و معرف 551و  550، ص 2الكامل، ج ـ  4

من به اين چه كا ر  »بِذالَِك َو ما َعَيلَّ «: به ابوسبره گفتند جسد دانيال نبي در اين شهر است در جواب گفت: نوشته است 551
و همچنين  281، ص 3ج ) شوش(اما معجم البلدان ياقوت حموي در كلمه . دارم؟ و آن را در اختيار مردم باقي گذاشت

د دانيال جس :اند كه به هنگام فتح شوش جايي را به ابوموسي نشان دادند و گفتند نوشته 372فتوح البلدان بالذري در ص 
طلبند، ابوموسي مراتب را به فاروق گزاش  هنگام قحطي و خشكسالي از او استمداد مي ردم بهست و منبي در همين جا ا

اين جسد را دفن كند و ابوموسي كانال طوالني را حفر كرد و در نقطه مبهمي از كانال جسد  كرد فاروق به او دستور داد كه
اي  داند كه آرامگاه دانيال نبي در چه منطقه ر كسي نميرا دفن كرد و سپس آب را در كانال جاري كرد و از آن روز ديگ

  ».است 
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  .5ديآنها منعقد گرد
ج فارس عبور كرده و پادگان توجه را ياز خل يله  كشتيالعاص به وس ياب عثمان  :ـ توج  3

ان اسالم را در آن مستقر نمود و پـس  ياز سپاه يو شهر را آزاد و جمعد يبه سقوط كشان
ن شـهر بـه   يگر ايآن را اشغال كرد و بار د  زدگرد مجدداًيك يران به تحريسپاه ا ياز مدت
م همراه مژده يد و خمس غنايمان صلح منعقد گرديپ يد و با اهاليردله مجاشع آزاد گيوس
  .1ديفاروق ارسال گرد يبرا يروزيپ

كازرون و بـه   يكيشاپور در نزد يمجاشع پس از فتح توج  به سو  :ريـ شاپور و اردش  4
مان يكرد و پ ميد آنها را ناچار به تسليشد يير برگشت و پس از نبردهايشهر اردش يسو

  .2صلح را با آنها منعقد نمود
 پس از آزاد شدن حلوان به اصطخر پناه برد و اصـطخر  يزدگرد شاه فراري: اصطخرـ   5

ن يدر همـ  ير اول پادشـاه ساسـان  يرا جد اردشيآمد ز يان به شمار ميساسان 3شهر مقدس
ن شهر مركز يان ايان بود و در زمان حكومت ساسانيرانين آتشكده ايبزرگتر يشهر متصد

بـود،   يدر كنار آن بود و آرمگاه شـاهان ساسـان  ) سيپرس پول(دولت بود و چون  ينيد
) 5هربِذ( يرانيافته بود و سپهساالر معروف ايز يرا ن 4ي، قداست ملينياضافه بر قداست د
ـ م و مجهـز از ا يله سپاه عظـ يو به وس يبا شجاعت و فداكار ـ   ي كـرد و   ين شـهر دفـاع م

                                           
  ,39، ص 3ج  و كامل، 377البلدان بالذري، ص  و فتوح 41، ص 3و ج  553، ص 2ـ الكامل، ج   5
  ـ مرجع سابق  1
  مرجع سابقـ   2
  ,68ـ فاروق اعظم، هيكل، ص   3
  مرجع سابقـ   4
  ,2008، ص 5، ج و طبري 40، ص 3ـ الكامل، ابن اثير، ج   5
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سـخت و   ين شهر حمله كرد و بعـد از نبردهـا  يالعاص با سپاه خود به پادگان ا ياب عثمان
ـ ه اسـالم پ سپا 6دياز سپاه او انجام يد كه به كشتار جمعيمقاومت شد ـ روز گردي د و بـه  ي
ه منعقد و عثمان يپرداخت جز يبنامان صلح را بر ميالعاص پ يبا اب م شد ويناچار او تسل
  .1فاروق فرستاد يبرا يروزيم را همراه خبر پيخمس غنا

  .3ز آزاد كرديپس از فتح اصطخر، كازرون را ن 2العاص ياب: كازرون ـ 6
ـ  به كمك عثمان 4ن فاروقبه فرما يابوموس  :راز و ارجانيشـ   7 العـاص آمـده بـود،     ياب

 يد و بـر مبنـا  وراز را فـتح نمـ  يرا فتح و سـپس شـهر شـ   ) بهبهان( 5نخست شهر ارجان
 يشهر(العاص جنابه  ياب مان صلح برقرار كرد، آنگاه عثمانيآنها پ يه با اهاليپرداخت جز
  .6د آزاد نموديشد ينبرد يو شهر جهرم را ط) ره خاركيدر مقابل جز

واقع در استان دارابگرد و فاصله آن با كازرون هشت فرسـخ و بـا    يفسا شهر: فساـ   8
ـ با سپاه خود به فسا اعزام گرد 8ميبن زن هيسار. باشد يست و هفت فرسخ ميب 7رازيش د و ي

                                           
  ,2008، ص 5و طبري، ج  40، ص 3ـ الكامل، ابن اثير، ج   6
  ـ  مرجع سابق  1
   40، ص 3ـ الكامل، ابن اثير، ج     2
  مرجع سابقـ    3
  مرجع سابقـ    4
  مرجع سابقــ   5
  مرجع سابقـ    6
  .در كلمه فسا 261، ص 4ـ ـ معجم البلدان ياقوت حموي، ج   7
، به نظر 2012و  2011، ص 5و تاريخ طبري، ج  42ص  ،3و الكامل، ج  130، ص 7النهايه، ابوالفداء، ج ـ البدايه و   8

به هنگام فتح نهاوند اتفاق افتاده است و ما در آنجا تمام مورخين و متكلمين و ) يا ساريه الجبل(بسياري زا مورخين قضيه 
  مراجعه شودايم،  عرفا و دانشمندان را در مورد اين مطلب نقل كرده
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 يرا انجـام دادنـد و بـرا    يسـخت  يمحل با او نبردهـا  9از فارسها و از اكراد ياديجمع ز
ا ي«: دياد كشينه فرين در مديرالمومنيرا به كار بردند و ام يك خاصيشكست دادن او تاكت

روز كـرد و  يسخت، خدا سپاه اسالم را پ يو باالخره بعد از نبردها» 1ةٌ الجبل الجبليسار
  .2شهر فسا به تصرف سپاه اسالم درآمد

  .ديعبداهللا عبداهللا فتح گرد 3يو با همكار يبن عد ليبه دست سه  :كرمانـ  9
از طرف مغرب  يستان در عصر ساسانيع سيار وسياستان بس : ستان و بلوچستانيسـ   10

در عمـق خـاك پاكسـتان و     5تـا رودخانـه بلـخ    يو از شمال شرق 4تا سواحل رود سند
آزاد كـردن آن   يبن عمرو همـراه سـپاه اسـالم بـرا     عاصم. امتداد داشت يافغانستان فعل

بـا   يو در مـرز شـرق   6او شـتافت  يمكـار بن عمر همراه سپاه خود به ه شتافت و عبداهللا
ـ د سپاه ايشد يران روبرو گشت و بعد از نبردهايان ايسپاه ران را شكسـت داده و شـهر   ي

زرنك را در حلقه محاصره خود قرار دادند و آن آزاد كرده و تا آنجـا كـه خواسـتند بـه     
مـان صـلح را بـر    يآن پ يش رفتند و به درخواسـت اهـال  ياستان پ يشرق يطرف مرزها

  .7ه با آنها منعقد نمودنديپرداخت جز يمبنا

                                           
  ـ مرجع سابق  9
  ـ مرجع سابق  1
  مرجع سابقـ   2
  .44، ص 3الكامل، ج  ـ   3
  ,134، ص 7ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج   4
  ,134، ص 7ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج  5
  ,134، ص 7و البدايه و النهايه، ج  2015، ص 5ج   و طبري، 44ص  ،3ـ الكامل ابن اثير، ج   6
  مرجع سابقـ   7
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در  عمـق  ( 1كه طول آن از طرف شرق تا سواحل رود سـند  ياستان ساحل: مكرانـ   11
بن مخـارق   شهاب يو به همكار 2بن عمرو افته بود به دست حكميامتداد ) يپاكستان فعل

سـواحل   يمـانروا بن عمرو با فر و حكم 3ديبن عبداهللا آزاد گرد و عبداهللا يبن عد ليو سه
از سپاه او  يرا انجام داد و جمع يسخت ينبردها يدر عمق پاكستان فعل) 4سند(رودخانه 

افت و يال يو بر سواحل رودخانه سند است 5مت ناچار كرديد و او را به هزيرا به قتل رسان
د  (م را همراه يو خمس غنا يروزيرا به دست آورد و خبر پ ياريبس ميغنا بـحار ع يصـ (
و تـا   7جواب او دستور داد كه از رود سند عبور نكنـد  درفرستاد وفاروق  6فاروق يبرا

بن عمرو فاتح مكـران   و حكم 1ديسند اكتفا نما رود يغرب به تصرف سواحل يدستور ثانو
ـ انگ جـان يو ه ين هنگام در اشعار حماسيو سواحل رود سند در هم ز خـود بـه فرمـان    ي

  .از آن اشعار يا نك نمونهيا ن عمربن خطاب اشاره كرد ويامرالمومن
  پناه يم كه مردان و زنان بيگو يبدون اظهار افتخار م         َفْخرٍ ريَ َلَقْد َشَبَع االَراِمُل غَ «

  آنها آمده بود يكه از مكران برا يميله غنايبه وس           »جاَئُهْم ِمْن َمَكرانٍ  یئيبِفَ 
                                           

  ,132، ص 7و البدايه و النهايه، ج   45ص  ،3ـ الكامل ابن اثير، ج   1
  مرجع سابق  2
  مرجع سابقـ   3
  مرجع سابقـ   4
و اين اشعار فرمانده فاتح سواحل رود سند در  46و  45ص  ،3و الكامل، ج  132، ص 7ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج   5

نيز آمده و اين سند  179، ص 5و به جز شعر اخير بقيه در معجم البلدان ياقوت حموي، ج  132، ص 7هايه، ج البدايه و ا لن
  .كند كه فتوحات سپاه اسالم در عصر فاروق از جنوب شرقي ايران تا رود سند امتداد يافته است تاريخي ثابت مي

  ـ همان  6
  ـ همان  7
  ـ همان  1
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  ق سپاه اسالم، عملكرد منير شدند به تحقيس             یُش فِْعليُذمُّ اجلَ يال  یَفاِنّ «
ـ ر مـن و زبـان ب  يو شمش         »یُذمُّ َو الَلساني ی,فیو ال َس  ان و فرمـان مـرا مـذمت    ي

  كرد ينم
  كه سپاه پراكنده دشمن را يدر سحرگاه           دافُِع األْوباَش َدْفعاً َغداَة ت«
  دادم يرذالت سوق م يسند گسترده و به سو يبه سو      َضِة و املداِن         يالَسنِْد الَعر ی َلا

  كرد يما را منع نم) فاروق(ر من ياگر چنانچه ام                    یريَعنُْه َام یَفَلْو ال ما َهن 
وان یَقَطْعناُه اِل  يهـا  ها و تپـه  از رودخانه سند عبور كرده و تا دره                     یأالزَّ

  .ميرفت يش ميرودخانه پ يآنس
  رانيغرب و شمال غرب ا ياستانها: ج

رهسـپار   يجان شرقيآذربا ياز نهاوند همراه سپاه خود به سو 1فهيحذ: يجان شرقيآذربا
د، پادگـان را سـاقط   يشـد  يل حمله كرد و پس از نبردهـا يد و به پادگان شهر اردبيگرد

  .2مه منعقد نمودشهر و حو يه با اهاليپرداخت جز ير را بر مبنايمان صلح زينمود و پ
ه به سپاه اسالم پرداخت يانه به عنوان جزيل و حومه هشتصد هزار درهم سالياردب ياهال«
را از آنهـا   يآنها را به عهده گرفته و كسـ  يو مال ين جانيز تاميند و سپاه اسالم نينما يم
 بالسـجان و سـبالن و   يكند و بـه كردهـا   يآنها را خراب نم يها كند و آتشكده ير نمياس
اد و مراسم مخصوص بـه خودشـان   يشود و تمام منطقه را در اع يان رودان متعرض نميم

                                           
در همين در مرجع به اين  321البلدان بالذري، ص  و فتوح) آذربايجان( 129، ص 1ي، ج ـ معجم البلدان ياقوت حمو  1

شود كه سپاه  اي را خراب نكنند و از اين مطلب آشكارا استنابط مي يعني هيچ آتشكده نارٍ بيت واليٍهدم :عبارت تصريح شده 
  .دين اسالم يا دين سابق خود آزاد كرده است اسالم فقط قدرتهاي مجبور كننده را بر چيده و مردم را در قبول

  همانـ   2
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  ».3آزاد كرده است
  جانيگر به آذرباياعزام چند سپاه د

جان ازعام داشت و يآذربا يبن فرقد به سو عتبه يز موصول به فرماندهارا  يفاروق سپاه
ـ ر خود در منطقه شهروز با اكـراد درگ يعتبه در مس ـ د گرديشـد ر جنـگ  ي و پـس از   4دي

ـ پرداخـت جز  يباد بر مبناآن منطقه را آزاد نمود و با اهل صامفان و دريخون يجنگها ه ي
و فـاروق   1شرفته استيجان پيصلح كرد و به فاروق نوشت كه در فتوحات خود تا آذربا

آزاد  يو برا 2جان نموديآذربا ياو فرمانروا يقه را عزل و عتبه را به جايحذ يفرمان يط
را از پادگـان   يگريفاروق سپاه د) آزاد نشده بود زكه هنو(جان يردن بخش اعظم آذرباك

م بن مقـرَّن  ين به نُسيو همچن 3ربن عبداهللا به امداد عتبه فرستاديبك يحلوان و به فرمانده
ـ ز نوشت كه سماك بن خرشه را همراه سپاه خود به كمك بكين 4بود يكه در ر ر اعـزام  ي
ـ جرم(ن به عتبه در محـل  ديدن سماك در راه رسياز رس ر قبليدارد و بك بـا سـپاه   ) ذاني

و  5ن كرده بـود برخـورد نمـود   يار برادر رستم در راه او كمياسفند يران كه به فرماندهيا
ار را به اسارت گرفت و او را يران را شكست داد و اسفنديسخت سپاه ا يپس از نبردها

ـ   و شه 6برد يهمراه سپاه اسالم به شهرها م آورد و در  يرها را به تصرف سـپاه اسـالم درم

                                           
  همانـ   3
  ,38، ص 3ـ الكامل ابن اثير، ج   4
  ـ مرجع سابق  1
  .مرجع سابق ـ   2
  ,18، ص 3ـ الكامل ، ج   3
  ,1979، ص 5و طبري، ج  27، ص 3و الكامل، ج  122ص  ،7ه و النهايه، ج ـ البداي  4
  مرجع سابقـ   5
  بقمرجع سا ـ   6
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ـ ك طـرف و عتبـه ن  ير از يد و بكين هنگام كه سپاه سماك به امداد او رسيا ز از طـرف  ي
 يران به فرماندهيم ايناگاه سپاه عظ 7آوردند يجان را به تصرف درميآذربا يگر شهرهايد

به شـدت بـا سـپاه     8ن كرده بوير كمير حركت سپاه بكيگر رستم كه در مسيبهرام برادر د
ـ ان او نين بهرام از صحنه فرار كرد و سـپاه يسنگ ير شد اما پس از نبردهاياسالم درگ ز ي

ـ ار كه در اسـارت سـپاه اسـالم بـود فر    ياسفند 1دند و پس از فرار بهراميگرد يمتوار اد ي
نمانده كه در مقابل سپاه اسالم مقاومت كنـد و   يباق ييرويجان نيگر در آذربايد«: برآورد

او تمـام   يار را آزاد كـرد و بـه نـدا   يسـپاه اسـالم اسـفند   » 2ده استيوقع صلح فرا رسم
ـ ه به شرح زيجز يمان صلح را برمبنايجان پيآذربا يشهرها ر بـا سـپاه سـاالم برقـرار     ي
ـ  است كه عتبه ين امانيا« :كردند بـه مـردم    3ن خطـاب بن فرقد استاندار و كارگزار عمر ب
ـ   4ان گوناگونيهمه اد ينيمال و مراسم دجان داده است كه جان و يآذربا ن و يو تمـام زم
ـ ش به سپاه اسـالم جز يخو يينكه در حد توانايباشد به شرط ا يآنها در امان م ييدارا ه ي

ـ  5سـت ين نينش كار و خلوتيه بر كودك و زن و افراد بيند و جزيپرداخت نما ن يو همچن
دهـد در آن سـال از   را در سـپاه اسـالم انجـام     يك سال خـدمات سـپاه  يكه در  يكس

  .ه معاف خواهد بوديپرداخت جز

                                           
در تمام مراجع از . 122، ص 7و البدايه و النهايه، ج  27ص  ،3و الكامل، ج  1980و  1981، ص 5ـ تاريخ طبري، ج   7

  .نوشتن امان نامه بحث شده است ولي عبارت امان نامه فقط در تاريخ طبري آمده است
  مرجع سابق ـ   8
  ـ مرجع سابق  1
  مرجع سابق ـ   2
  مرجع سابقـ   3
  ,1981، ص 5خ طبري، ج ـ تاري  4
  مرجع سابقـ   5
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ربن عبداهللا و سماك بن خرشه و به سال هجـدهم نوشـته   يو شاهد بك 6سنده امان نامهينو
  .»شد
ـ  يان و تا عصر قاجاريران در عصر ساسانيا: قفقازـ   2 و در مجـاورت   يه در شـمال غرب

ه دربنـد  يارمن(بود به نام  ين شامل مناطقيقزو ياياه و دريس يايردن يجان و در بيآذربا
) باكو(ست فرسخ باالتر از محل يشمال و دو يآن به سو يو در انتها) سيو تفل 7روانيش

ا و اروپـا  ين آسـ يدر مرز مشترك ب  باًين شهر تقريوجود داشت و ا) 1بلنجر(به نام  يشهر
تان و سـ ، داغسـتان و گرج 2ارمنستان( يهايمحل جمهور طق كه فعالًن منايداشت و ا اررق

ـ است، از قرن هشتم به بعد تا قرنها اروپائ 3يجان شوريآذربا ـ ان اي ن منـاطق را قفقـاز   ي
ـ  ياقوت حمويالبلدان  ن جهت نام قفقاز در معجمياند و به هم دهينام ن در فتـوح  يو همچن

ن مناطق را تـا شـهر   يح الزم آزاد كردن اين توضيامده است و پس از اين يالبلدان بالذر
  .ميده ين عمربن خطاب شرح ميرالمومنيبلنجردر عصر ام
  باب االبواب

ـ دند و در غرب درينام) باب االبواب(دربند كه عرب آن را  4يشهر بندر خـزر و در   ياي
روان هـم  يروان آن را بندر شيبه ش يكيقرار داشت و به علت نزد يفعل يشمال شهر باكو

                                           
  ,1981، ص 5ـ تاريخ طبري، ج   6
  .البلدان ياقوت حموي در توضيح همين كلمات ـ معجم  7
  .ـ مرجع سابق  1
  ـ مرجع سابق  2
  مرجع سابق ـ   3
 - CauCase. (است كه سلسله جبال قفقاز نيز در اين منطقه) قفقازيه(جغرافيا در كلمه قفقاز  فرهنگ عميد تاريخ و ـ   4

CauCasie(  



 546

ـ اهم يرادا يقتصـاد و هم از لحـاظ ا  يهم از لحاظ نظام ين شهر بندريگفتند و ا يم ت ي
ـ جان فـاروق بـه بكَ  ين جهت پس از آزاد كردن آذربايبه هم  5بود ييبسزا ر نوشـت كـه   ي

را بـه امـداد او و بـه     يمـ يو سپاه عظ 6ن شهر بشتابديآزاد كردن ا يهمراه سپاه خود برا
و  7د به آن منطقـه اعـزام داشـت   يبن اس فهيعه و حذيسراقه و عبدالرحمن بن رب يفرمانده
ره به آن منطقه فرستاد ياز پادگان جز يز همراه سپاهيبن مسلمه را ن بياط حبيحتمحض ا

دربنـد   يبه سـو  يفعل ير فرسنگها از محل باكويد كه بگيبه محل رس يسپاه امداد يوقت
 يامـداد  يرويول نمستقر شده بود و پس از وص ين شهر بندريشرفته بود و در مقابل ايپ

را همـراه سـپاه خـود     1عـه يبـن رب  م و عبدالرحمنيرا تنظروها يل سپاه نسراقه فرمانده ك
بود و مردم منطقه ) شهربراز(به نام  يرانيك ايمنطقه كه  يشهر فرستاد و فرمانروا يبحوال

ـ بـن رب  رد و به عبدالرحمندند از سپاه اسالم درخواست صلح كبو ياز او ناراض : ع گفـت ي
ان اسالم با يهستم و حاضرم دوش به دوست سپاه يمن از مردم قبج و ارمنستان ناراض«

: عبـدالرحمن گفـت  » ه معاف باشـد يسپاه من از پرداخت جز 2نكهيآنها بجنگم به شرط ا
شنهاد او موافقت ياست و او را به نزد سراقه فرستاد و سراقه با پ يگريباالتر از من مرد د

همراه  يد كه هر كسين گرداعال ين قرارداد عمومين ايرالمومنيكرد و سپس با موافقت ام
در منزل خـود بمانـد    يه معاف و هر سپاهيد از پرداخت جزسپاه اسالم با دشمنان بجنگ

                                           
  ـ همان   5
  ).باب االلبواب(البلدان ياقوت حموي  معجم ـ   6
  ,1982، ص 5و تاريخ طبري، ج  30و  29و  28، ص 3و الكامل، ج  123، ص 7ـ البدايه و النهايه، ج   7
، ص 5و طبري، ج  123، ص 7ايه، ج ، در الكامل نام آن ايراني شهريار بوده است و البدايه و النه28ص  ،3ـ الكامل، ج   1

بن ربيعه را نوشته است و بعد ازچندين سطر  البلدان ياقوت حموي به جاي عبدالرحمن بن ربيعه، سلمان در معجم.  1982
  .حرف دومي درست است مانند بقيه مورخين عبدالرحمن گفته است و ظاهراً

  ـ همان  2
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شـهربراز و   يسراقه پس از تصرف شهر دربند بـه همكـار  . 3ديه را پرداخت نمايد جزيبا
ز به تصـرف سـپاه اسـالم درآورد و از طـرف سـراقه      يرا ن) ارمنستان(نه يان او ارميسپاه
  .ارمنستان داده شد يه به شهر براز و اهاليپرداخت جز ير بر مبناينامه ز امان

بـه   4خطـاب  ن عمـربن يرالمـومن يبـن عمـر كـارگزار ام    است كه سراقه يا نامه ن امانيو ا«
ـ نياالبواب و ارم نامه شامل مردان باب ن امانيدهد و ا يه  مينيشهربراز و ساكنان ارم از  5هي

ن مناطق هر ين همه آنها در امان است و در ايو مال و داست و جان  ييو روستا يشهر
اسـت و هـر كـس در     1ه معافيكس همراه سپاه اسالم با دشمنان بجنگد از پرداخت جز

ـ ه پرداخـت نما يانه به سپاه اسالم جزيد ساليمنزل خود بماند با : سـنده امـان نامـه   ينو. دي
  ».2عهيعه و سلمان بن ربيربربن عبداهللا و عبدالرحمن بن يبك: بن مقرن و شاهدان يمرض

بن مسلمه را همراه سپاه خـود    بيحب 3سراقه پس از آزاد كردن منطقه دربند و ارمنستان
. 5اعـزام داشـت  ) الالن(قلعه معروف  يد را به سويبن اس فه يو حذ 4سيشهر تفل يبه سو

ـ ن چند سپاه به مناطق نامبرده نگران گرديدن اعزام اينه از شنيفاروق در مد ـ  د وي م آن يب

                                           
  مرجع سابق ـ   3
  . نقل گرديده 1983ص  5خ طبري، ج اين امان نامه در تاري ـ   4
  .ـ مرجع سابق  5
  ـ مرجع سابق  1
  ـ مرجع سابق  2
و الفتوحات االسالميه، ص  123، ص 7و البدايه و النهايه، ج  1984، ص 5و تاريخ طبري، ج  29، ص 3الكامل، ج  ـ   3

152,  
  ـ مرجع سابق  4
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موجب شكست آنها گردد  6سپاه اسالم در آن مناطق دور از مركز يرا داشت كه پراكندگ
ـ ن شدند و بـه د يخوشب ياسالم اطق به مقررات عدالتو بعد از آنكه آن من ن اسـالم رو  ي

ن خود يعه را جانشيبن رب فرمانده كل سپاه اسالم وفات كرد و عبدالرحمن 7آوردند سراقه
به او دستور  يفرمان يد كرد و طييد آن را تايخبر به اطالع فاروق رس نيا يو وقت 8نمود

ـ ن در شمال قفقاز و نزدينش آزاد كردن منطقه ترك يداد كه همراه سپاه اسالم برا ك بـه  ي
گذشـت و   9عبدالرحمن همراه سپاه اسالم از منطقـه دربنـد  . ا و اروپا بشتابديآس يمرزها

ست فرسـخ و  يد و در عمق خاك بلنجر تا دويسانر) بلنجر(ن يخود را به منطقه ترك نش
ر پرچم اسـالم  يآن مناطق را به ز يشرفت نمود و بدون برخورد نظاميپ) ضايب(وصول به 
  .1درآورد

  رانيشمال شرق ا ياستانها: د
بـا حملـه سـپاه اسـالم بـه      ) نيمـدا = سـفون  يت(ران يا يتخت شاهنشاهيپس از آنكه پا

هـزار تـن از    2زدگرد همراه سهياسالم قرار گرفت، ر پرچم يسعدبن وقاص، ز يفرمانده
ها يوزبانان و آشپزها و فراش باشـ يزان و رامشگران و يكان و غالمان و كنيو نزد يحواش
را در  يو جواهرات سـلطنت  ين دولتين خزايسنگ ياز قاطران، بارها يكه كاروانيدر حال

                                           
  ـ مرجع سابق  6
  ,1984، ص 5و تاريخ طبري، ج  29، ص 3الكامل، ج  ـ   7
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  ,95كحوب، ص  ـ بامداد اسالم، زرين  9
  ، ص5و تاريخ طبري، ج  29، ص 3الكامل، ج   1
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ـ آمد و به تحر) يفعلن يريقصر ش(دند به حلوان يكش يم 3ن موكب باشكوهيشاپش ايپ ك ي
بـه   يو پس از فـتح ر  يه سپاه اسالم پرداخت و پس از حلوان به شهر ريران عليسپاه ا

اصطخر و پس از فتح اصطخر به اصفهان و پس از فتح اصفهان به كرمان و پـس از فـتح   
 يهايراد سـخنران يد با ايرس يه مك يكرمان به استان خراسان نقل مكان كرد و به هر شهر

شوراند و به هنگام حركت  يه سپاه اسالم ميسپاه آنجا را عل يپرست و وطن يو مل يماسح
بـن   خت و احنـف يگر يگر ميسپاه اسالم به آن منطقه همراه موكب باشكوه خود به شهر د

بود كه بـه فـاروق گرفـت تـا تمـام       ين كسيس از فرماندهان مقتدر سپاه اسالم نخستيق
  4دارد يدست برنم يزدگرد از جنگ افروزيد ياير پرچم اسالم درنيران زيا يشهرها

  خراسان  يف به سوناعزام اح
ان اسالم را به نقاط مختلف يسپاه يمتوال يفرمانها يكه طين فاروق در حاليرالمومنيو ام
زدگرد به استان يب يدر تعق يميز در راس سپاه عظيرا ن 1سيران اعزام نمود احنف بن قيا

 3ن و طخارسـتان يان از طرف شرق تا غزنيصر ساسانخراسان ع«اعزام داشت  2خراسان
ـ  ( فعـال در  (و بدخْشـان   4امتـداد داشـت و طخارسـتان   ) يدر عمق خاك افغانسـتان فعل

تركمتسـان   يكه مركز اسـتان خراسـان بـود و فعـال درجمهـور      5و شهر مرو) افغانستان

                                           
  ,127و  126، ص 7ـ البدايه و النهايه، ج   3
  ,130ص 7ـ البدايه و النهايه، ج،   4
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  .»واقع است يشورو
بـه طـور    6پادگـان طـبس  احنف همراه سپاه اسالم به خرسان شتافت و پس از سـقوط  

د آن را بـه سـقوط   يشـد  ينبردها يد و طيخود را به پادگان شهر هرات رسان يگازانبر
 يرا بر آن گماشت آنگاه مطَرَِف بن عبداهللا را همراه بخشـ  يد و صحاربن فالن عبديكشان

گـر از سـپاه بـه    يد يز همـراه بخشـ  يبن حسان را ن ، و حارث7شابورياز سپاه به پادگان ن
مـرو  (د و پس از سقوط آنها، احنف همراه سپاه اسالم به مـرو  يبرگردان 8دگان سرخسپا

زدگرد به آنجا پناه برده و مركز اسـتان خراسـان بـزرگ بـود، شـتافت و      يكه ) 9شاهجان
زدگرد پس از اطالع از حركت سپاه احنف شخصاً به پادگان بزرگ شـهر رفتـه و سـپاه    ي
ـ داً تحريمار كردن سپاه اسالم، شد دفاع از شهر و تار و يران را برايا نمـود، و در   10كي

ن، فاروق، به سپاه احنف ملحق شدند و، احنف بـه  يرالمومنيام يامداد يروهاين اثنا نيهم
پادگان را بـه   يينبردها يبه پادگان شهر مرو حمله كرده و ط 1تازه نفس يروهايكمك ن

  قرارداد خود يد فرماندهيو محل پادگان را ستاد جد 2ديسقوط كشان
  رانيبه خارج ا دزدگريفرار 

رج و از رودخانـه  ااز مرو خ عاً يسپاه اسالم، سر يروزيز به هنگام احساس پيزدگرد نيو 

                                           
  ,33، ص 3و الكامل ابن اثير، ج  127، ص 7ـ البدايه و النهايه، ج   6
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خود را به سمرقند مقر ) ماوراءالنهر(رودخانه  يعبور كرده و در آنسو) ايآمودر(حون يج
ـ سـو  يو احنف پس از آزاد كردن تمام شهرها 3ديحكومت خاقان ترك رسان  ياحل غرب

ـ زدگرد را به خارج ايخراسان، و فرار  يآزاد كردن شهرها يا نامه يحون طيرود ج ران ي
ن با خواندن نامه از يرالمومني، ام4خطاب گزارش كرد ربنن عميرالمومنيمو به سمرقند به ا

ـ خوشحال شد كـه بـا    يع احنف به حديت سرين موفقيا ـ جـان فر ياز ه يك حـالت ي اد ي
ِق يَاْحنَُف َس (  :برآورد بعد آثار  يشرق شده است و لحظات ياحنف آقا و فرمانروا ) ُد الَرشْ
ـ ن جنگها در شرق بـر چهـره او ظـاهر گرد   ياز ادامه ا ينگران ـ و بـه اطراف  5دي ان خـود  ي
ـ از آتـش   ياسالم و سپاه دشـمن كـوه   ن سپاهيدر ب يكاشك« :گفت و برخـورد   6بـود  يم
از فـتح   ن پسيخاقان ترك و فغلور چبود كه داً نگران يفاروق شد» داد يرخ نم يديجد
حون عبور كـرده و بـه سـپاه    يكرده و متفقاً از ج يران احساس خطر جدين استان ايآخر

حـون  ينكه احنف پس از فتح خراسان احساس غرور كرده و از جيا اياسالم حمله كنند، 
از مركـز   يرك وارد جنگ شود كـه بعلـت درور  تن و يبا ارتش چ يعبور كند و در حال

حون تار و مار شوند و فاروق يبه امداد او نرسد و سپاه اسالم در سواحل ح يكاف يروين
حـون خطـر   ينـه تـا ج  يمانه از فاصـله مد يشه حكيك انديست با تامل توان يپس از كم

: به احنف نوشت يا را در نامهيد زيبرخورد سپاه اسالم را با سپاه خاقان و فغفور دفع نما
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  .مورخين جديد مانند هيكل و عقاد گرفته شده است
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ـ آن اكتفا نما يو به سواحل غرب 1نديون عبور نكحيز جاوجه   چياوالً به ه« ـ د ، ثانيي بـا   اًي
رود و بـا   ينمـ ران فراتـر  يد كه سپاه اسالم از مرز ايرفتار و گفتار خود، آشكارا نشان ده

و پس از وصـول  » 2نگ و دعوا و تجاوز به متصرفات آنها را نداردخاقان و فغفور سر ج
دنـد و  يفاروق ظـاهر گرد  يها ينيب شياز آثار پ يد كه برخيينپا يرين، ديرالمومنينامه ام

حـون عبـور كـرده و همـراه     يم خود، از جيزدگرد در راس سپاه عظيهمراه  3خاقان ترك
د و سپاه ك وفـه مسـتقر در بلـخ بـه     يران خود را به شهر بلخ رسانيسپاه ا يها ماندهيباق

ان تـرك  يمراه سپاهز هيزدگرد ني، و 4كرد ينينش ز از برخورد به مرو رود عقبيخاطر پره
ـ مركز اسـتان و سـتاد جد  (ران به مرو شاهجان يمانده سپاه ايو باق ) احنـف  يد فرمانـده ي

ـ ز از برخورد با سپاه ترك آنجـا را تخل يز به خاطر پرهيو احنف ن 5حمله كرد ه و سـپاه  ي
حمله  يخود را به مرو رود برد و به سپاه كوفه ملحق نمود و با سپاه خاقان كه از بلخ برا

  ن آنها بود، روبرو شديدر ب 6كه فقط رودخانه ه اسالم برون آمده بود در آن محلسپا به
  شود يسپاه اسالم با سپاه خاقان روبرو م

ـ م و مجهز خاقان را در برابر خـود د ياحنف سپاه عظ يو وقت كطـرف بـا تـالوت    يد، از ي
َوَكْم ِمْن فَِئٍة « 1كردد يه تاكين آيت نمود و بر ايان اسالم را تقويسپاهه يقرآن روح يها هيآ
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ـ گر پيو از طرف د» ًة َباِْذِن اهللاِريَ َلِة َغَلَبْت فَِئًة َكثيَقل ن را بـه اطـالع خاقـان    يرالمـون يام امي
و خاقـان   2د، كه سپاه اسالم به متصرفات خاقان در ماوراءالنهر تجاوز نخواهد كرديرسان

ـ فهم يان اسالم به خوبيسپاه در آنجا ماند و از رفتار و گفتار يبه بلخ برگشت، و مدت د ي
بـه   يكنـد و كـار   يحـون عبـور نمـ   يرست بوده و سپاه اسالم از جدن يرالمومنيام اميكه پ

دانست كه به خاطر  يز مصلحت نميگر نيهر ندارد، و از طرف دنمتصرفات او در ماوراء ال
ـ شود، از ا 3رومند اسالم وارد جنگيه شكست خورده با سپاه نيك همسايدفاع از  رو  ني

  دينه بازگردارغحون عبور كرد و به سمرقند و فيج خاقان همراه سپاه خود از
  رانيزدگرد به خارج ايگر فرار يبار د

حـون  يان خود را فراخوانده و با سپاه خود از جيد كه خاقان تمام سپاهيشن يزدگرد وقتي
و هراس به  از رعب يك حالتيگذشته و او را در برابر سپاه اسالم تنها گذاشته است، در 

كـه از   يو تمـام طـال و جـواهرات    4ن شهريكانش دستور داد كه تمام خزايغالمان و نزد
ـ  ين استان مـرز ين، شهر به شهر با خود آورده بود و مدتها آنها را در مركز ايمدا  يمخف

ادامـه   يطال و جـواهرات را بـرا   ين بارهايكنند، تا ا يبند كرده بود همه را جمع و بسته
ـ   يا فغفور چيشاهانه خود به كشور خاقان  يگدادن به زند از  ين ببرد اما اهـل شـهر وقت

ن ياگر بنا باشد كـه خـزا  «: بر او اعتراض كردند و به او گفتند داًيقصد او باخبر شدند، شد
ـ برسـد كـه در م   يران به دشمنان برسد بهتر است به دشمنيكشور ا ان ماسـت و بـر مـا    ي
نكـرد عمـوم اهـل شـهر مـرو       ياض آنها تـوجه زدگر با اعتري يو وقت» كند يم تحكوم

                                           
  ,80؛ ص 2ـ فاروق اعظم، هيكل، ج   2
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كردند  1ن و طال و جواهرات را از تصرف او  خارجيدند و تمام خزايشاهجان بر او شور
ـ و رنج يزدگرد ناچار با دست خاليو  از  يده خـاطر از مـرو خـارج و همـراه معـدود     ي

هر و حـون رد و در مـاوراءالن  ياز ج يان خود به بلخ فرار كرد و بعـد از چنـد روز  يسپاه
  .2فرغانه مقر حكومت خاقان پناه برد

ـ مام سر و صداها خـاموش گرد زدگرد تيپس از فرار  غـرب   ينـدگان شـهرها  يد و نماي
ـ (خراسان از جمله بدخشان و طخارستان و هرات و بلخ  ) يدر عمق خاك افغانستان فعل

احنف شـتافتنند و   يبه سو) سابق يارمنستان شور يدر عمق خاك جمهور(و شهر مرو 
ـ با او قرارداد صلح منعقد نمودند و پرچم اسالم بر تمام آنها افراشـته گرد  د و احنـف در  ي

ـ    ير هميان اسالم در زيكه سپاهيحال حـو ن  يرود ج ين پرچمهـا و در تمـام سـواحل غرب
ـ كردند خبر ا يد جهان اسالم حراست ميجد ياز مرزها) ايآمودر( ـ ن پي را همـراه   يروزي

مسـرور   ين نامه بسيفاروق فرستاد، فاروق از خواندن ان يرالمومنيام يم برايخمس غنا
ران و يا يد كه بعد از تسلط سپاه اسالم بر تمام متصرفات شاهنشاهيد و مطمئن گرديگرد

و در تمام  يانه عربيآن در خاورم يروهايروم و طرد ن يبعد از به زانو درآمدن امپراتور
د،  اما به يد نماين اسالم را تهديد روانيوجود ندارد كه پ يچ خطر خارجيگر هيقا، ديافر

                                           
خزاين را به احنف » در الكامل گفته شده كه اهالي شه رآ: توجه. 2002، ص 5و طبري، ج  36؛ ص 3ـ الكامل ، ج   1

تر شدند، و مطلب ديگر اينكه شبلي نعماني  تر و شادمان دادند و با صلحي كه با سپاه اسالم كردند از زمان سراها خيلي مرفه
، قضيه اسرات دختران يزدگرد را در عصر فاروق با داليل قطعي 214، ص 2خود الفاروق، ج  دانشمند محقق در كتبا

االبرار و ابن خلكان به نقل از زمحشري آن را نقل كرده سات و اساسرت  گويد تنهازمخشري در بيع كند و مي تكذيب مي
ان اتفاق افتاده است و به عالوه به هنگام بن عف هجري و در عصر عثمان خانواده يزدگرد، بعداز كشتن يزدگرد در سال سي

اند  دوازده ساله بود و آن بهاي بسيار هنگفتي كه براي دختر يزدگرد گويا مقرر كرده حسين 17فتح شهرهاي فارس در سال 
  .»علي مرتضي با اينهمه زهد و كم ثروتي تونايي پرداخت آن را نداشته است مراجعه فرماييد
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ـ بـر اثـر تغ   يك خطر داخلينظر فاروق محتمل بود كه  و انحـراف   1ر روش مسـلمانان يي
ـ و پ ج اهللا ن خدا و روش رسولياز آنان از فرام يبرخ ـ   يداي ن يش اخـتالف و تفرقـه در ب

ا توجه بـه  و ب 2ديد نمايو اضمحالل تهد يو نابود ين اسالم را به پراكندگيروان ديآنان، پ
ره در مسجد ينه ار از مهاجر و انصار و غين مسائل فاروق پس از وصول نامه مردم مديا

مفصل بعد از حمد و  يك سخنرانيآنان خواند و ضمن  يامه احنف را براو ن 3جمع نمود
ـ   تيدر رابطه با اوضاع رضا جامبر يشكر خدا و درود بر پ جهـان اسـالم و    يبخـش فعل
   :ن گفتينده مسلمانان دارد چنيسبت به آكه ن ييهايانسپس در رابطه با نگر

كـه   ييروز كرد، خـدا يكه وعده خود را به جا آورد و سپاهش را پ ييخدا يسپاس برا«
ـ روانش وعـده داد كـه خ  يخت، و به پيت برانگيت جهان بشريهدا يرا برا ج محمد ر و ي

َاْرَسـَل  یُهـَو الَّـذ« :د و خـدا فرمـود  ين جهان و آن جهان را به آنان عطا فرمايسعادت ا
ِه َوَلْوكَ يالدّ  یَعلَ ْظَهَرُه يِن اْحلَقَّ لَ يَو د یَرُسوَلُه بِاهلُد ُكونَ  هَ رِن ُكلَّ د كه خدا يو آگاه باش »اْملُْرشِ

ـ كباره سرنگون كـرد و جمع يرا  يم مجوسيرژ نمـود، و از كشـور    يت آنـان را متالشـ  ي
به مسلمانان برسانند  ين بتوانند ضررله آيباشند كه به وس يرا دارا نم 4ك وجبيش يخو
هـا و فرزنـدان    يينها و شهرها و داراين خاطر شما را وارث زميد كه خدا به ايباش گاهو آ

د يكن يش كند كه رفتار و كردار شما چطور خواهد بود، پس سعيآنها نمود تا شما را آزما
ا خدا آنچه وعـده داده  د تيخدا را اجرا كن ياز تقوا و ترس از خدا فرمانها يك حالتيبا 

را بـه   يگريد و اال خدا قوم دير ندهييود را تغچ وجه روش خيد، به هيما عطا فرمابه ش
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ه ينكه از ناحيستم مگر ايز نگران نيچ چينشاند و من درباره امت اسالم از ه يشما م يجا
  .»ديايبر سر آنها ب ييبال يداخل 5خودشان و اختالف

  »فاروق يستم اقتصادينوع حكومت و س :فصل چهاردهم«
و طـرح   يل نظـام يسابق، اوج مهـارت و نبـوغ فـاروق اعظـم را در مسـا      يها در فصل

 ين نابغه رادمرد جنگهـا يم كه ايم و مشاهده نمودينظاره كرد يبه خوب يجنگ يكهايتاكت
پادگان  2از مسلمانان، كه كمتر از يهزار نفر يس 1ك سپاهيبخش اسالم، در رأس  ييرها
بود كه  ييكانهاين سپاه، پيا يران و روم بود و آالت جنگيشمار ايب يهرهاك شهر از شي

توانسـت در   3بستند  يكه با كهنه و طناب به كمر م ييرهايبردند و شمش يفرو م يبر سر ن
ن اسلحه يتر ران و روم راكه با تازهيا يعرض كمتر از ده سال دو ارتش چند صدهزارنفر

ـ ن يل جنگـ يف ياه و حلقه يزره يروهايروز و با ن درآورد و  يز مجهـز بودنـد؛ از پـا   ي
و مسـلح بـه    يصدهزار نفـر يك ارتش سيمسلمانان را به  يهزار نفر يتوانست سپاه س

ن قدرت روزگـار، در جهـت   يد، و به شكل بزرگتريزمان، مبدل نما يها ن اسلحهيتر زهات
خ بـه رژه و  ين قلـه تـار  يرا برفـراز بلنـدتر   ين قدرت بزرگـ يك چنين قرآن يفرام غابال
برافراشـته بـود،    4ريصـغ  ياينه آسـ يكه بر سـ  يش درآورد و توانست در برابر پرچمينما
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تـا   6خـزر  يايدر يها به اهتزاز درآورد و از كرانه 5حونيرود ج يها را بر كرانه يپرچم
ر پرچم اسالم قرار دهد و باالخره در عرض و طول جهـان  يرا ز 1انوس هندياقيها  كرانه

احكام  يها را حوزه اجرا به وسعت قاره يمسلط و جهان) قايا و افريآس(م يبر دو قاره عظ
هـارت  ز اوجـه نبـوغ و م  ينده نيآ يفصلها د، و درينما ين اسالمياده كردن قوانيقرآن و پ

، يت اقتصاديريسه گانه و مد يل شوراهايك حكومت اسالم و تشكيفاروق را در اداره 
و  يارات گونـاگون و گسـترش عـدالت فـرد    اد يهـا و سـازمانده   رخانـه يس دبيو تاس
ـ م كـه د ينيب يم يم كرد و به خوبي، نظاره خواهياجتماع اسـالم، در دو قـاره    ين آسـمان ي

ان يد، اما قبل از بيثبوت نشان يبودن خود را بر كرس يش جهانيم جهان، چطور آزمايعظ
  ل، ين مسايا

  نوع حكومت در عصر فاروق
سندگان ظاهر گشـته و  ياز نو يخراذهان ب ير فضام كه ديپاسخ ده يالزم است به سوال

ـ آ  ن است؛يال اوافته است و سيز نيرا ن يمتاسفانه پاسخ چندان درست ا حكومـت عصـر   ي
ـ داشـته اسـت؟ آ   ين حكومـت چـه سـمت   يبود و فاروق در ا يفاروق چه نوع حكوم ا ي

ـ (ا حكومت مطلقه و فاروق يله بود؟ يالقب خيبود، و فاروق ش يا لهيحكومت قب ) وذ بـاهللا نع
ـ ا حكومت مشروطه و فاروق شاه عرب بـود؟  يكتاتور بود؟ يد و  يا حكومـت جمهـور  ي

                                           
قاً تا بحر قزوين، غرباً ـ در كتاب اشتراكيه عمر، محمود شبلي، جهان اسالم را در عصر فاروق چنين بيان كرده است شر  5
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و فاروق امپراتور بوده است؟ و البته  يستياليا حكومت امپريس جمهور بوده؟ ييفاروق ر
ن اسـت كـه   ياز ا ين سوالها و جوابها ناشيچكدام، و تمام اين است كه هيجواب درست ا

را  يگريز دين نوع سمتها چيومتها و همن نوع حكيجز هم يش از هزار سال است كسيب
ـ ن اصطالحات چيها و هم ن واژهيز جز همين ياسيده است و در فرهنگ مكاتب سيند ز ي
  گر مورد بحث قرار نگرفته است، يد

  سندگان درباره حكومت فاروقياز نو ينظر جمع
حكومـت در  « :ديگو ين مدايز يمانند جرج يندارد، كه محقق معروف يچ تعجبين هيبنابرا

تـر و معروفتـر    و از او محقق» بوده است 1مستبد يعصر فاروق هم مشروطه هم جمهور
و دانشمند » بوده است 2يحكومت در عصر فاروق شبه جمهور« :ديگو يم) ينعمان يشبل(

ـ گو يكل مين هيمعروف دكتر محمد حس قسـمت اعظـم جهـان متمـدن آن روز در     «: 3دي
ـ كـه بـا ا  » ع اسـالم درآمـد  يوس يقلمرو امپراتور ـ ن تعبي ر حكومـت عصـر فـاروق را    ي

ـ نما يم يو فاروق را امپراتور معرف يستياليامپر ـ ا ييد، و گـو ي ـ ي ـ ن در تجزين محقق ه و ي
ـ ات يخصوص يقانون يهايژگياند كه فقط و ن نكته توجه نكردهيش به ايخو يلهايتحل ك ي

ك انسـان  يك فرد و ي يها شهيده انديزا يد مثالً هرگاه قانونينما يحكومت را مشخص م
  .كتاور خواهد بوديو مطلقه و فرمانروا و د يبود، حكومت فرد

  كنوع حكومت يص يله تشخيوس
س يـي شاه، ر(ك نفر يد يياز انسانها اما مشروط به تا يريده فكر جمع كثين زايو اگر قوان
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خواهد بود و حكمـران   يا جمهوري يبود حكومت مشروطه سلطنت) ريوز جمهور، نخست
ـ جمهور نام سييا ريشاه  ـ ي ـ ن حـال ن يشـود و در همـ   يده م ـ  ز هرگـاه بـا توسـعه   ي  يطلب

شود، و همه  يمده ميو حكمران امپراتور نا يستياليد حكومت امپرياستعمارگرانه توام گرد
ن يك امر متفق هستند كه قـوان يگر دارند در يكديكه با  ين نوع حكومتها با تمام تفاوتيا

ـ چ ين حكومت عصر فاروق از نـوع هـ  ياست بنابرا يرده تفكرات بشيهمه آنها زا ك از ي
را منابع قانون در زمان فاروق برحسب نص قرآن جز سه امر ين حكومتها نبوده است زيا
  .گر نبوده استيد 4يزيچ

  منابع قانون در زمان فاروق
ــاول آ ــري ــرآنيات ص ــواهللاَياط«:ح ق ــر  ,»ُع ــار ص ــار و گفت ــوليدوم رفت  ج اهللا ح رس

: ثياز اهل نظر و افراد متخصص از قرآن و حـد  يسوم استنباط جمع ,»ُسوَل الرَّ وعُ يَواط«
ـ يو چن »ِمنُْكمْ  1األَْمرِ  یَو اُول« ـ ن ين جمع ـ ز بـه اسـتناد آ  ي  »نَُهمْ يـبَ  یَو اْمـَرُهْم ُشـور«ه ي

                                           
پرسيد اگر بعد از تو جرياني پيش  جكند كه علي مرتضي از پيامبر  ـ الخالفه و الملوكيه از طبراني در اواسط نقل م ي  4

ْ َو ال لعابِدْينَ شاِوُر و الفُفَقهاَء َوا« :فرمود ج بايد كرد؟ پيامبر آمد كه حكم آن در قرآن و در بيانات تو پيدا نگرديد چه ضوا مت
ه  فيهِ  َذوي الَرْأِي ِمنْْهْم َو اِنَّام ُكنُْت َكَرُجٍل  َوَاْمُرُهْم ُشوري َبْنيَ : نقل كرده كه عمر گفت 83، ص 4و طبري، ج » بَِرْأي خاصَّ

  ,80اخبار عمر، ص  َمنُْكْم,
اند،  نظريات متفاوتي را ابراز داشته) ولي االمرا(ـ مفسرين قرآن و دانشمندان اسالمي اهل نظر در قديم و جديد در معني   1

اند و اهل تشيع اولواالمر را به امامان   حكمرانان دادگر و برخي به علماي دين اسالم تفسير كرده برخي اولواالمر را به
د از تأمل بع« :، گفته است181، ص 5اند و مرحوم شيخ محمد عبده در تفسير المنار، ج  گانه معصوم تفسير نموده دوازده

از امرا و حكمرانان و علما و  :ام كه منظور از اولواالمر اهل حل و عقد مسلمانان است و عبارتند  بسيار به اين نتيتجه رسيده
نمايند و اطاعت آنها به شرط  فرماندهان سپاه و بقيه رؤسا و پيشواياني كه مردم به خاطر مصالح عوممي به آنها مراجعه مي

خوانيد نظر خاص  و آنچه در اين كتاب مي» و به شرط اينكه متحد و متفق باشند واجب است) منكم(اينكه خودي باشند 
و در صدر اسالم فقط از  جاول توجه به اين واقعيت كه در زمان پيامبر: ايم نويسنده است و به دو دليل به اين نظر معتقد شده

هاي  و وجود كلمه امر در آيه) استثناس(وجه به قانون دوم ت. قرآن و حديث و مصوبات شوراي مومنين اطاعت شده است
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ُعو يُعواهللاَ و اطيَواط«ه يجه آيو در ن ن هستند،يمومن يشورا ياعضا »األَْمرِ  یَوشاِوْرُهْم ف«
ُس   يقانون در صدر اسالم و در زمان فاروق را بخوب يهايژگيو» اْألَْمِر ِمنُْكمْ  یولاَو  وَل الرَّ

د و چون امر سه گانه به فرمـان  ينما ينامبرده جدا م يمشخص و آن را از تمام حكومتها
ن يانـد، بنـابرا   ن اسالم شـمرده شـده  يگر منابع قوانيد يها هيه و آين آيح خدا در هميصر

ا حكومـت  ي» تيحاكم: يخدا وكراس: تئو -يتئوكراس«توان  يق را معصر فارو حكومت
هـا و   هيح آين را طبق احكام صريد و چون فاروق امور مومنيا حكومت اسالم ناميقرآن 
ـ ي(ن يمـومن  يشـورا  يث و احكام استنباطياحاد ـ يتنظـ ) اولـواالمر  يعن ـ نما يم م د او را ي
 يكـ يباشـد   يت مدو سم يراان ديلمومنراينامند، پس فاروق با عنوان ام ين ميرالمومنيام

ال «: ح كرده است كهيامارت اوست و خود تصر ين كه سنگ بناينموم يل شوراهايتشك
بدون مشورت امكان ندارد و بعـد   يو امارت اسالم خالفت يعني 2َخالَفَة اِّال َعْن َمْشَوَرةً 

ن دخالـت  يب قوانيآنها در تصو ياز اعضا يز فقط به اندازه عضويل شوراها او نياز تشك
ا ُد اْن َتتَّبُِعـوا هـذيـَحـِدُكْم َو َلْسـُت ُاراكَ  یَفـاِنّ « :م كرده استاعال  حاًيدارد و خودش صر

ذ ك شماها هسـتم و هرگـز   يكايك نفر مانند ين شوراها من هم يدر ا يعني »یَهوا 1یالَّ
  .كند يد كه دل من آن را آرزو ميباش يزيخواهم شما تابع چ ينم

                                                                                                        
و امر هم (به دليل : توضيح اينكه. گردد ها نظر نويسنده ثابت مي شورا و در اولواالمر و با يك قياس ساده منطقي با همين آيه

اليه  مضاف) االمر(نيز در ) وشاورهم في االمر(را منسوب به شوراي مومنين نموده است در آيه ) امر(كه ) شوري بينهم
است پس در هر دو آيه شوراي مومنين صريحاً دارندگان امر و صاحبان ) في امرهم(پس به معني ) هم(محذوف است يعني 

جز دارندگان امر و صاحبان امر چيز ديگر ...) اطيعواهللا و(در آيه ) اولي االمر(اند و بديهي است كه منظور از  امر معرفي شده
  .ر از اولي االمر شوراي مومنين استنيست بنابراين منظو

  ,12، ص 2و الفاورق، شبلي، ج 139، ص 3ـ كنزالعمال و ابن ابي شيبه، ج   2
  ,18، ص 2و الفاروق شبلي نعماني، ج  134، ص 3، طبقات ابن سعد، ج 15و  14ـ الخراج قاضي ابي يوسف، ص   1
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ـ ق و قاطعانه احكام اسالم است چه آن بخش كه آيدق يروق اجراو سمت دوم فا ات و ي
به مشورت ندارد و چه آن قسـمت كـه    يازيچگونه نيث در آن صراحت دارند و هياحاد
  .دينما يث استنباط مين آن را از قرآن و حديمومن يشورا

   گانه در عصر فاروقسه  يشوراها
ل يها بـه تشـك   به وسعت قاره يدر كشوراسالم  ين جهانياده  كردن ديفاروق در جهت پ

   :دينما يسه نوع شورا اقدام م
ث است و ين شورا استنباط احكام از قرآن و احادي، و كار اياستنباط مركز يشورا: الف
ـ  ييتهاين و همـان شخصـ  يمهـاجر  2آن فقط اصحاب ياعضا ن يباشـند كـه از نخسـت    يم
در  ج امبريبوده و پ »نَُهمْ يـبَ  یَو اْمَرُهْم ُشور» «...اْألَْمرِ  یَوشاِوْرُهْم ف«: يها هيق آيمصاد
ن قرار داده است و اضافه يمومن يشورا ينه شخصاً آنها را اعضايمد يساز بعه جامعهيطل
انـد   ودهامبر بيز در خدمت پيزده ساله مكه نين در دوران سينها چون اصحاب مهاجريبر ا

چه انصار و چـه  (امبر ياران پياز همه شتر ياند ب ز بودهيقرآن ن يها هيو شاهد نزول تمام آ
 يضـا عدارنـد، و ا  يشتر آگاهيز بيامبر نيث پيها آشنا هستند و از احاد هيآ يبه معن) رهيغ

بن عوف، معاذابن  ، عبدالرحمنيمرتض ين، عليالنور يذ عثمان  :ن شورا عبارتند ازيثابت ا
ي، زب4ي، بالل حبش3د بن ثابتيبن كعب، و ز يجبل، اُبو ابن عمـر و   5ام، و طلحهربن عو
ن شورا است از يل دهنده و گرداننده اينكه تشكين ايخطاب كه در ع ن خود عمربنيهمچن

                                           
  ,18، ص 2الفاروق شبلي نعماني، ج ، به نقل 134، ص 3ـ كنزالعمال به نقل طبقات ابن سعد، ج  2
  مرجع سابق ـ   3
  ,95ـ اخبار عمر، ص   4
  ,20و شبلي، ص  96ـ اخبار عمر، ص   5
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ن ده عضو يو عالوه بر ا 1ك آنهايكاياست مانند  يك استنابط فقط عضويب يث تصويح
د در جلسـات  ينه حضور داشته باشند بايز هر اندازه در مدين نيه اصحاب مهاجريثابت بق

ـ پ 2شـه در صـحن مسـجد   ين شورا ثابت و هميند و محل ايشورا شركت نما نيا امبر در ي
  .گردد يل ميتشك ج  امبرين شورا در زمان پيمحل هم(نه يمد
 يشـورا  ياز اعضـا   :ن شورا عبارتنـد يا يضاع، و ايق مركزياستنباط و تطب يشورا: ب
و پنج نفـر   4از اوس پنج نفر(منتخب اصحاب انصار  يتهايبه عالوه ده نفر از شخص 3اول

ـ دگان اصحاب مهاجر و اصـحاب انصـار و ا  يو خالصه برگز) از خزرج ـ ، ن5ن شـورا ي ز ي
ل ياول تنهـا در مسـجد تشـك    يار اسـت و ماننـد شـورا   يث محل سـ ياز ح يول يمركز
ل يتشـك ) نهيمد يلومتريچهار ك 6صرار(در خارج شهر و درمحل  يگردد و بلكه گاه ينم
نكه به يل مورد بحث عالوه بر ايابد كه مساي يل ميتشك ياردن شورا در مويگردد، و ا يم

 يو آگـاه  ينگر ندهين به آياز دارند همچنيث نيع از قرآن و احاديفقاهت و اطالعات وس

                                           
  ,15و  14ـ الخراج قاضي ابويوسف، ص   1
هاي اين  مورخ محقق بالذري در يك تذكري در رابطه با ويژگي«نوشته است  21، ص 2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج  2

ُثُهْم َعّام َينَْتهي اَِلْيِه ِمَن االَِمرْ  َفكانَ  َجمْلٌس يف املَْسِجدِ  كاَن لِْلُمهاجرينَ :  :ستامجلس نوشته  , لفِقا» ُعَمُر َجيْلُِس َمَعُهْم فيِه َو ُحيَدَّ
ر دهم پيامب گواهي مي: ؟ عبدالرحمن بن عوف از جاي خويش بلند شد و گفتَيْومًا ما َاْدري َكيَْف َاْصنَُع بِاملَُجوسِ 

  .266فتوح البلدان، ص  )َسنُّواِهبِْم ُسنََّة َاْهِل الكِتاِب ( :فرمود
  ,96و اخبار عمر، ص  19، ص 2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج   3
  مرجع سابقـ   4
گيري درجهت  اين شوراي تطبيق كه مركب از برگزيدگان اصحاب مهاجر و اصحاب انصار بود بزرگترين قدرت تصميم ـ   5

گرفت  آمد و انتخاب خليفه و اميرالمومنين نيز به وسيله همين شورا صورت مي هان اسالم به شمار ميحل معظالت ج
به اين مطلب تصريح ) جزء ثالث مكتوب ششهم 8نسخ حاشيه شيخ محمد عبده ص . (البالغه همچنانكه علي مرتضي در نهج

  .كرده است
  ,115، ص 1ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج  6
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ازمنـد هسـتند ماننـد    ين يل اسـالم يق آنها با روح مسـا ينده و تطبيحال و آ يتهاياز واقع
و  1ها رخانهيجاد دبيو ا يحات ارضن و طرح اصاليت زميتها و موجبات مالكير مالكيتفس
ن و فرض زكـات  ييجاد رسم گُمرُكات و تعي، و ايزندگ يها مهيره و بيو ج ين مقررييتع

و  يجنگـ  ئمق غناير دقياسناد و مدارك و تفس يخ برايجاد تاريو ا يبر گله اسبان تجارت
جـواهرات  و  ياب مانند فرش بهارستان و تاج كسـر يس و ناياء نفيم اشيفروختن و تقس

  .ديد دياز آنها را خواه ينده برخيره كه در صفحات آيران و غيا يسلطنت
ع اسـالم  يجهان وس يكه در مركز تمام استانها و شهرستانها يتيو وال يالتيا يشوراها: ج

باشند كه در  يم يآگاه بوم يتهايو شخص ين محلياز معتمد يبي، و ترك2گردند يل ميتشك
ـ   ياز شهرها و استانها و عمران و آباديل نيباز ق يرابطه با مسائل محل ن يمنطقـه و همچن

ج جلسات ينند و نتاينش يانتخاب استانداران و فرمانداران و عزل آنها به بحث و گفتگو م
ـ   بـه   يددهنـد و فـاروق در چهـارچوب مقـررات اسـالم      يخود را به فاروق گـزارش م

سعدبن وقاص  يكوفه بركنار يالتيا يكند، همچنانكه شورا يم يدگيآنها رس يها خواسته
نكـه سـعد فرمانـده كـل     يسپاه درخواست كرد، و با ا يو فرمانده يرا از سمت استاندار

ـ تخت ايپا(ن يه و سقوط مدايو فرمانه فاتح جنگ قادس يه شرقهجب يروهاين بـود،  ) راني
و  ياو را از مقـام اسـتاندار   يينـه احضـار و پـس از بـازجو    يفوراً فـاروق او را بـه مد  

ـ يوال ينه او را اسكان داد، و همچنانكه شـوراها يمعزول و در مد 3يدهفرمان بصـره و   يت
بن   و معن 5بن غالظ فَرْقَد و حجاج 4ب درخواست كردند كه عثمان بنيكوفه و شام به ترت

                                           
  181، ص 5ج المناد،  ـ   1
  ,21، ص 2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج   2
  ,102ص  ،6و ابن عساكر، ج  235، ص 4ـ تاريخ طبري، ج   3
  ,22، ص 2به نقل الفاروق، ج  64ـ كتاب الخراج قاضي ابويوسف، ص   4
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ب و يبصـره و كوفـه و شـام منصـوب شـوند و فـاروق طبـق تصـو         يد به اسـتاندار يزي
  فرمان به محل خدمت اعزام نمود 6تها را همراهين شخصيدرخواست شوراها هم

  يمركز ينبوغ فاروق در ادراه شوراها
مشـكالت حكومـت عصـر     يمركـز  يسه گانه مخصوصاً شوراها يل شوراهايالبته تشك

 يخود اداره كردن شـوراها  يكرد، ول يق آنها حل مين و تطبيه قوانيث تهيفاروق را از ح
ـ كه اسـالم تـا عصـر فـاروق، در دا    نيدن مصوبات آنها، با توجه به اي، و گذرانيمركز ره ي

اده شده بود و در زمان فاروق بر اثر گسترش سـاالم  يط عربستان پيمحدود و ساده و بس
ران و تمـام مسـتعمرات   يا يدر قلب امپراتور يستيبا يقا ميا و افريم آسيعظ يها در قاره
م گـردد، كـه   يترسـ  يا دهيچير و منظم و پيع و فراگيچنان وس يا رهيروم در دا يامپراتور
ـ يب ار روشنگر و واقعيبس يآن تنها كار مغزها يبازشناس اسـت بـس    يباشـد؛ كـار   ين م

ار يبسـ  يمغزهـا  يكـه دارد، و بـه همكـار    يرتيمشكل، اما فاروق در پرتو نبـوغ و بصـ  
ـ   بن جبل و عبدالرحمنذ و معا يمرتض ين مانند عليب روشنگر و حق بـن   يبن عـوف و اب

ـ ن و زيالنور يذ مانند عثمان يبسار محبوب يها ه د چهرييكعب، و تا ـ بـن ثابـت بـر ا    دي ن ي
ـ گردد و با رعا يروز ميمشكل بزرگ پ ـ ت نهاي ـ ب يفكـر و آزاد  يت آزادي ـ ان از حي ث ي
ـ گذارند، كه ابعاد گسترده د يم يمركز 1ين دو شورايرا از ا ينيق، قوانياستنابط و تطب ن ي

                                                                                                        
  ـ مرجع سابق  5
  ـ مرجع سابق  6
تي و واليتي در صدر اسالم، ما نگرشي سريع و گذرا ـ براي نشان دادن ويژگيهاي اين دو شوراي مركزي و شوراهاي ايال 1

  .امپراتوري همان عصر يعني شاهنشاهي ايران خواهيم داشت ترين به متمدنترين و پيشرفته
در دوره هخامنشيان حكومت مستبده و مطلقه بود و هيچ خبري از هيچ مجلس شورايي نبود و در دروه اشكانيان به دستور 

تي و شاهزادگان بعد كه افراد مهم خاندان سلطن) مجلس شاهي(به نام  يگرديد يك لس تشكيل ميشكاني دو مجمهرداد شاه ا
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 يت سـازمانده يري، و بعد مـد ياسيست يريو بعد مد ياسالم را اعم از بعد اقتصاد يجهان
ـ ره در برابـر چشـمان جهان  يو غ يو بعد عدالت اجتماع يو بعد فرهنگ يادار ان ظـاهر  ي

اسالم را در عصر فاروق  ين جهانيك ابعاد گسترده ديكايد اختصار ينك به قيگرداند و ا
  .ميده يشرح م
  يگسترش بعد اقتصاد: الف

ـ  ياز ا يكيبا  هشيهم) اقتصاد(م كه واژه يح دهيد توضيقبالً با گـردد،   ين عنوانها مطـرح م
چـه   يفـرد  يتهـا يكه بحث از مشروع بـودن مالك ) يستم اقتصاديس(ستم يبعنوان س يكي

نسبت به منـابع   يجمع يتهايا مشروع بودن مالكي) يستيتالياقتصاد كاپ: (محدود، چه آزاد
ن نبحث از اسباب يهمچن و) يستيالياقتصاد سوس( ) ديا بعالوه همه ابزار تولي(فقط  يعيطب

بعنـوان   يگـر يگردد و د يدر آن مطرح م يو عموم يتها و حقوق شخصيالكو موجبات م
جـاد  ياز منـابع موجـود و ا   يبردار ن روش بهرهيتر كه بحث از مطلوب) علم اقتصاد(علم 

ن برابر كـردن عرضـه و   يش عموم مردم، و همچنيم رفاه و آسايدر جهت تعم يمنابع جد

                                                                                                        
كه از اشراف و بزرگان و روحانيون قوم پارت تشكيل ) مجلس بزرگان(آمدند و ديگر به نام  ضويت آن درمياز بلوغ به ع

و قابل توجه اين بود كه با وجود اينكه شاه  آمد يبوجود م) مهستان(س مجلسي به نام گرديد و از تركيب اين دو مجل مي
و مجالسي كه از اين نوع افراد تشكيل ! عضو هيچكدام از اين مجالس نبود ولي حرف آخر فقط حرف او و نظر او بود

هاي ستمگري و استثمار  ر همان حرف شاه بود، ناگفته پيدا است كه در اين مجالس چيزي جز توطئهخگرديد و حرف آ مي
خاندان سلطنتي و بقيه اشراف و دمان محروم و رنجديده ايران مطرح نگرديده است و شاهزادگان و افراد مهم بيشتر مر

و در  ه راههايي بيشتر مردم ايران را استثمار كنند؟چاند كه از  انيون بزرگ پارتي با يكديگر جلساتي را تشكيل دادهروح
ر هم خبري از مجالس شورايي باقي نماند و تا عصر فاروق و آزاد دوره ساسانيان اين مجالس هم برچيده گرديد و به ظاه

كردن ايران، حكومت مستبده مطلقه به همچنان بر گرده مردمان ايران باقي ماند و توضيح شوراهاي مركزي و شوراهاي 
راها و رابطه و اعضاي اين شو فرماييد ايالتي و واليتي صدر اسالم را در اين كتاب همراه مدارك و مراجع مطالعه مي

  .اميرالمومنين را با آنها و مصوبات آنها را در جهت استقرار عدالت اجتماعي در جهان اسالم مالحظه خواهيد فرمود



 566

از تورم و ركـود   يريو جلوگ) ها بازارها و جامعه يعني(اقتصاد  يشگاههايماتقاضا در آز
چـده و مـبهم و درك   يار پيستم چون بسيشود و اقتصاد بعنوان س يره در آن مطرح ميو غ
چه (ات آن را يث كليت آن از حوزه درك و تفكر انسانها خراج است، قرآن و احاديواقع

ق، كـه  يط و تطببااستن ياند و كار شوراها ن نمودهايب) ح و چه به طور اشارهيبه طور صر
ق احكام است و امـا اقتصـاد   يكند، تنها استخراج و استنباط و تطب يفاروق آنها را اداره م
هـا   دهيق در روابط پديو تحق يق خارجيحقا يشتر بر اساس بررسيبه عنوان علم چون ب

سـت،  يشمندان خـارج ن ياند است و درك اصول و قواعد آن اكثراً از حوزه تفكر و تجربه
ن ياند بنـابرا  ع و گذرا آن را مطرح نمودهيسر يث تنها از راه اشاره نو نظرهايقرآن و حد

از منابع موجـود و   يبردار د و بهرهين روش توليدا كردن بهتريپ ياقتصاد به معن ييشكوفا
بـه   يتصـاد ل اقيه معظالت مسايها و تقاضاها و بق ضهد و برابر كردن عريجاد منابع جديا

ـ يو وال يالتيا يو شوراها يمركز ين است كه به كمك شوراهايرالمومنيعهده ام آنهـا   يت
ن يتـر  دارد كـه درشـت   ييخود  الفبـا  يد و البته اقتصاد به عنوان علم براينما يرا حل م
اتها ين پول و تجارت و ماليو همچن ينيرزمين، آب و منابع زيزم: آن عبارتند از يحرفها
  ميكن يد اختصار از آنها بحث ميه قره كه بيو غ
  نيـ زم 1

 يشوراها يامبر و همكاريث پيقرآن و احاد يها هيم كه فاروق در پرتو آييتا مشاهده نما
كرده و اقتصاد جهان اسـالم   ير و معنيگر تفسيكدين حرفها را در كنار يسه گانه چطور ا

ن حرف يم اينيت حاال ببن اسين زمياقتصاد حرف نخست يدر الفبا. را شكوفا نموده است
  ده است؟يگرد ير و معنيروق چطور تفسدر عصر فا

  كه به تصرف سپاه اسالم درآمدند ييها نيزم
ـ يه و سقوط مدايسپاه اسالم در جنگ قادس يروزيبعد از پ ز يحاصـلخ  يهـا  نين تمام زم
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ـ ه و حشم كسراها بودنـد  يو حاش يسلطنت 1ن، كه قبال ً در تصرف خاندانيالنهر نيب ـ ي ه ا ب
اتها يا  اخذ ماليز با بهره مالكانه ين يار موبدان و مقداريدر اخت 2ها عنوان موقوفه آتشكده
بودند، كالً به تصرف فرمانـدهان سـپاه اسـالم درآمدنـد و پـس از       3در دست كشاورزان

روم از  يامپراتـور  يروهـا يو طـرد ن  5ن و مصـر يو فلسـط  4سپاه اسالم در شام يروزيپ
ت يت مشـابه وضـع  يز وضعين كشورها نيرتانه در ايمد يايدر يو جنوب يشرق يها حوزه

آمد، و تمام فرماندها سـپاه اسـالم از فـاروق     ن بوجود يكشور عراق در مسئله تحول زم
ـ يرا طبق سنت فرماندهان فـاتح ا  يمتصرف يها نيتقاضا كردند اجاز دهد تمام زم و  يران

ند، اما فـاروق  يم نماين خود تقسيدر اسالم، در ب يم جنگيم غنايو طبق قانون تقس يروم
ـ او در  يرا استنباط اسالميكند ز ين درخواستها موافقت نميچ وجه با ايبه ه ـ وم ن يرد زم

ن هر يو زم) َواْألَْرَض َوَضَعها لِْألَنامِ ( جهان مال همه انسانها است يها نين است كه زميا
د عادالنه و بر يآن با عيمال مردم آن كشور و آن منطقه است و توز يا كشور و هر منطقه

َس لِْألِْنسـاِن يلَ (رد يتحقق پذ) آن يآن و كار كردن بر رو يايمانند اح( يامر معقول يمبنا
ها را  نين زميستند، و ايو چون فرماندهان سپاه اسالم از مردم آن كشورها ن )یاِّال ما َسع

ـ دن پياند و بلكه به خاطر رسان دهرآنها كار ك يا كرده و نه بر روينه اح ام اسـالم بـه آن   ي
ها باشند، و بعـالوه اگـر    نيتوانند مالك آن زم يچوجه نمياند پس به ه كشورها سفر كرده

ـ  يم شوند، بجاين فرماندهان سپاه اسالم تقسيها در ب نين زميهمه ا ك عـده فئـودال و   ي
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رگر فئـودال و اسـتثما   يا اند عده رون رفتهياز درها ب يم كه به تازگران و روياستثمارگر ا
ـ گردند و ا يها وارد م از پنجره يعرب خجاز ل يكـه روح مسـا   اسـت  يا ن هـم فاجعـه  ي

ل در نظـر  يان مسينكه ايزار است و با وجود اياز آن ب يه كلي يو عدالت اجتماع ياسالم
ـ نظر خود را دربـاره ا  يتواند به طور ضربت ير نميل زيبه دال فاروق محقق هستند اما ن ي

چكس، و از يه يدر اسالم برا ينكه تكرويل ايند، اول بدلردك ليها بر مردم تحم نيسرزم
 يبرجسته شورا ينكه دو نفر از اعضايل ايست دوم به دلين، جائز نيرالمونيام يجمله برا

اصـرار دارنـد كـه فـاروق بـه      ) يو بـالل حبشـ  1عبدالرحمن بن عـوف ( ياستنباط مركز
ـ درخواست فرماندهان سپاه اسالم جواب موافق بدهد ز ن ياط آنهـا، همـ  ببـق اسـتن  را طي

م شـوند و بـالل   يان اسالم تقسين سپاهيد در بيهستند و با يم جنگيز جزء غنايها ن نيزم
د كه فاروق از دست او به امـان  ياد كشينقدر اصرار كرد و بر سر فاروق فرين باره ايدر ا

و سـوم  ! دور فرمـا  ا آزار بالل را از مـن يخدا 2»بِالالً  یَالّلُهمَّ اْكِفن«: اد برآورديآمد و فر
مسلح سـپاه اسـالم بودنـد كـه      يروهايه نيو كل ينكه طرف دعوا تمام فرماندهان نظاميا

ن اسالم بر حسب استنباط خود و استنباط چند نفر ي، طبق قوانيالملل نيعالوه بر ضوابط ب
ـ  نين زميم اياط خود را تقسباستن يمركز يشورا ياز اعضا دانسـتند و   يها كامالً محق م

كه ين در صورتيپند اشتند، بنابرا يم يمق را مشتبه و درجهت انحراف از اصول اسالفارو
ـ كرد، وقوع  يفاروق با درخواست آنها موافقت نم ـ ق ينظـام  يك كودتـا ي بـه نظـر    يطع

ش بلكه به خـاطر  يواسالم، نه به خاطر دفاع از حق خ سلح سپاهم يروهايد، و نيرس يم
ـ زور نن اسالم از يد يدفاع از اصول و مبان ـ  يزه و قـدرت شمشـ  ي كردنـد و   ير اسـتفاده م
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او را بـه   يها  دند و فاروق و همه اندوختهيكش يزبانه م يك جنگ داخليآتش  يها شعله
ـ واقع يز قبل از آنكه چند ساليبردند و اسالم ن يش فرو ميكام خو  يت عـدالت اجتمـاع  ي

ر و فرسنگها از يرازه سياز قئودال يبيك سراشياز امر در خود را نشان دهد، در همان آغ
  .ديگرد يش دور ميت خويواقع

  در جهان ين كنگره اصالحات ارضينخست
همتـا و نابغـه    يه بياو را به عنوان عبقر جامبرياما فاروق، همان مغز پرفروغ مهاجر، كه پ

ـ ن نوع معضـالت را پ ي، راه چاره ايمركز يجاد شوراهايفرمود، با ا 1فير توصينظ يب دا ي
به فرمان فاروقو  ين، مناديمسئله زم ينهمه سر و صداهاين ايدر طن نكياست و ا 2كرده
ـ از برگز( يق مركـز ياستنباط و تطب يشورا يتمام اعضا )الّصلوة جاِمَعة( يبا ندا دگان ي

ـ نما ينه دعوت ميرا به مسجد مد) مهاجر و انصار شـورا در مسـجد    ياعضـا  مد و تمـا ي
 3دو ركعت ير و بعد از اداز حاضيق ننند و فاروينش يور هم محاضر و به صورت حلقه د

ـ وسته و موضع مورد مشـاروره را اعـالم، و دال  ينماز به حلقه شورا پ ل خـود را در رد  ي
كند  يان مين بيع عادالنه زميو توز يو ضرورت اصالحات ارض يشنهاد فرماندهان نظامي

ـ   يو بالفاصله اعضا و  ن، و در و قبـول نظـر فـاروق بـه بحـث     يشورا درباره مسـئله زم
در رأس آن  5يبن عوف و بالل حبش 4جناح مخالف كه عبدالرحمن. پردازند ياستدالل م
اهپوسـت مـؤمن و   يكننـد و بـالل، همـان س    ياند، به شدت نظر فاروق را در م قرار گرفته
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م يد تقسيبا يم جنگيكشد كه غنا ياد مين فريرالمومنيك دنده بر سر اميمهاجر و لجوج و 
ـ به بحث و استدالل بق ياز دلهره و نگران يتك حاليو فاروق با  6شود شـورا   يه اعضـا ي

ـ گردد ز يفاروق ظاهر م يمايبر س يدهد، و ناگاه برق شاد يگوش م ـ گ يرا صـدا ي  يراي
ـ ل آگاهانه او به نظر فـاروق متما يه و تحليشنود كه تجز يرا م 7يمرتض يعل ل اسـت و  ي

ـ او تما ياز به رين شنود كه آنها يرا م 2ن و طلحهيالنور يذ 1عثمان يسپس صدا ـ ل پي دا ي
ده و جنـاح موافـق را   ين سو كشين و انصار به اياز مهاجر ياديجاً جمع زياند و تدر كرده
اند، و  اظهار نداشته شورا هنوز نظر قاطع خود را يت قاطع اعضاياند اما اكثر ل دادهيتشك
جلسـه   ييهاجه نيز بدون اخذ نتيو روز بعد ن 3گردد يل جلسه به روز بعد موكول ميتشك
تر و جـر و  يمخـالف و موافـق قـو    يشود و در روز سوم كه استدالل جناحهـا  يل ميتعط

ـ   يگردد بار د يبحثها داغتر م ـ گ يگر فاروق سر نخ بحث را بـه دسـت م رد، و در مقدمـه  ي

z  y  x  }  |  {  ~  _  `  a   } : كند ير ميها را تفس هين آيخود ا استدالل

 i    h  g  f  e  d   c  b     on  m  l  k   jz 7: الحشر  

 {  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢z 
  8: الحشر

 {    ½  ¼  »  º  ¹  ¸z 9: الحشــر  {  D  C  B  Az 
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   :هح داد كيها از سوره حشر توض هين آير ايو فاروق بعد از تالوت و تفس 4 10: الحشر

ـ طبـق آ  ـ   1 h  g  f  e  d  c     k  j   i } ن سـوره  يه ششـم همـ  ي

  qp  o  n  m  lz ماد شده عراق و شام  آ يها در كشورها نيه زميكل  6: الحشر
 يم جنگيچوجه جزء غنايند و به هيا يبه شمار م ياسالم يئين و مصر از قسم فيو فلسط

  .ان اسالم باشنديم بر سپاهيتا قابل تقس 1ستندين
ـ يامـوال ف  دند مصـرف يكه تالوت گرد 10، 9، 8، 7 يها هيـ و آ  2 قـاً  يرا دق ياسـالم  يئ

و   7: الحشـر  a  `z   } ن اسـالم  يد يو عموم ياند كه اول مصالح كل مشخص فرموده
ن و اصـحاب  يل فقـراء مهـاجر  ين، ابـن السـب  يمان، مساكيتي، يذوالقرب :دوم اصناف مذكور

 : الحشـر  D  C  B  Az  } ن و انصـار  ينده مهاجريآ يها انصار، و سوم نسل

  .باشد يم 10

صـراحت دارد در    7: الحشـر  on  m  l  k   j    i             hz  } ه هفـتم  يـ آخر آ  3

                                           
آن چيزهايي است كه شما براي به دست آوردن آنها اسبان و شتران را در ميدانهاي جنگي  )يفيئ(«: ـ ترجمه آيه ششم  4

  »كند ايد و بلكه خدا پيامبرش بر هر كس كه بخواهد مسلط مي نتاخته
رساند براي خدا و براي پيامبر و براي  خدا از اهل آباديها به پيامبرش مي) يفيئ(چيزهايي كه به » آ«: فتمترجمه آيه ه

كه اين امالك در دست ) و اين توزيع به خاطر اين است(ها است  ها و در راه مانده اي يتيمان و مسكينراوندانش و بخويش
  .معدودي دست به دست نشوند كه عموماً توانگر باشند و بقيه بي چيز

اند و  يش اخراج گرديدههاي زندگي خو شود كه از وطن و سرمايه ي به فقراي مهاجرين داده ميو اموال فيئ: ترجمه آيه هشتم
  .»خواهند از خدا فضل و رضا را مي

شود كه قبل از هرت مهاجرين مسكن و وسيله و رشد ايمان را براي  ي به كساني نيز داده ميو اموال فيئ«: همترجمه آيه ن
  ».آنها آماده كرده بودند

  .»نده مهاجرين و انصار هستندهاي آي شود كه نسل ي به كساني نيز داده م يو اموال فيئ«: يه دهم ترجمه آ
  ,4، ص 10 ـ تفسير المنار، ج  1
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ـ باشد و آ يم) هيفئودال(عمده  يتهاياز مالك يريگع عادالنه به خاطر جلوين توزينكه ايا ه ي

ـ نكـه ا يصـراحت دارد در ا  10: الحشـر  D  C  B  Az  } دهم  ـ ي هـا   نين زم
ـ يكه ا يدر صورترايشود، ز يقرار داده نم ير كسايك در اختيبعنوان تمل اساساً هـا   نين زم

ـ  يشـوند ه  يز ميچ ين و انصار بيار مهاجريك در اختيبعنوان تمل نخواهنـد   يچگونـه محل
قرآن و عالوه  يها هيل موافقت با درخواست فرمانده سپاه مخالف آين داليداشت و بنابرا

ن و انصار يفقرا مهاجر ندهيكند و نسل آ يا مياح) هيفئودال(عمده را  2يها تينكه مالكيبر ا
ـ ن اسالم را، از قبيد يد تمام مصالح كلينا يرا محروم م مرزهـا و   يل حفـظ و نگهـدار  ي
  .ره، بدون محل خواهد گذاشتيو غ ينيادارات و گسترش معارف د يسازمانده

در افكار جناح مخـالف   يق فاروق چنان تحوليل عميه و تحلين تجزين استدالل و هميا
ـ ييشورا نظر فاروق را تا يت قاطع اعضاياكثر آورد كه يجود مبو نـد و پـس از   ينما يد م

فاروق بـه شـرح    يم اراضيگر، طرح اصالحات و تقسيد يها نيبحث و گفتگو درباره زم
   :گردد يب مير به اتفاق آراء تصويز

  يم اراضين طرح تقسينخست
خواه صاحبان (ن بوده است كشت و زرع در دست كشاورزا يكه برا يياه نيه زميـ كل  1
كماكـان در  ) مانده باشـند  يش باقيد سابق خوير عقاا بينها اسالم را قبول كرده باشند،  آ

ـ يزرع زم ، كشت ويتوالسه سال م ياما هر كس 1خواهد ماند يدست آنها باق را تـرك   ين

                                           
علوج گفته شده است و اينك ) مالكيتهاي عمده و فئوداليه(در يبان فاروق به عوض   96ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص   2

ُمها َبيْنَُهْم َفيَأْ «: عين عبارت او   »!َقْد َاْنَقَمْت َو ُوِرَثْت عِن الباء و ُحيََّزْت? َمن َبْعَدُهْم َفَيِجُدوَن بِعلوِجهايتَفَكيَْف ُاِقسَّ
  . 50ص  ،2به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ج  21و كتاب الخراج، ص  266البلدان، ص  و فتوح 2467 ـ طبري، ج، ص  1
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ـ   يگـر يشود و بـه د  ين از او گرفته ميكرد، آن زم هـم كـه    يو كسـان  2گـردد  يمنتقـل م
چ يث كشت و زرع صاحب آنها خواهند شد، و هـ يكنند از ح ير ميرا دا يريبا يها نيزم

پـردازد   يكه به حكومت اسالم م ياتيكه در دست دارد جز مال ينيدر مقابل زم يكشاورز
ـ يات حكومت اسالم بعد از متراژ دقيلست و ماياو نبر ذمه  يگريد يچ بدهيه هـا   نيق زم

بـر حسـب محصـول     ياتيمال يگردد و بده ين ميعم 4و درهم) هكتار( 3بيبر حسب جر
هر هكتار شش درهم و كنجد هشت درهـم و   5شكريدر محصول ن(متفاوت  خواهد بود 

ا خرما ده درهم و بقوالت سه درهـم و گنـدم دو درهـم و جـو     يپنج درهم و انگور  پنبه
  .نامند يم) اخراج(دات را يات بر عايمال نيو هم) درهم است 1كي

ا يان و يو دربار ياسالم در تصرف  خاندان سلطنت يروزيكه قبل از پ ييها نيه زميكلـ   2
ن و يمسـلم  يهـا  فه از موقو اند كالً  ها بوده ا وقف آتشكدهي يدر دست افراد متمرد و فرار

ـ ند و بقيآ يدولت اسالم به شمار م 2امالك خالصه ـ د تملي نـد و  يآ يدرنمـ  يچكسـ يك هي
خـواه مسـلمان و خـواه    (ان يار مشتريختزرع در ا كشت و يآنها را برا يمحكومت اسال

 يدر صورت) كدهم درآمدي(نها عشر است ين نوع زميا يدهد و بده يقرار م) رمسلمانيغ

                                           
  ,66، ص 2ـ الفاروق، ج   2
نمود و ماليات و خراج سهل و آسان  اولين كسي كه روش استثمارگرانه ساسانيان را لغو«ـ  كتاب االويل تحت عنوان   3

كند كه دو  يوسف در كتاب الخراج نقل مي و همين مرجع از قاضي ابي 53ص  ،2به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ج» مقرر نمود
مامور متراژ كردن زمينهاي عراق شدند به آنچنان دقتي كه گويي ) بن حنيف و حذيفه ابن يمان عثمان(نفر از بزرگان اصحاب 

  .ميل گرديد) 240عرض ×  379طول (كنند و زمينها بر حسب متراژ آنها  گيري مي ش نفيسي را اندازهفر
  مرجع سابق  4
  ـ مرجع سابق  5
  .مرجع سابق -  1
  ,53، ص 2ج  نعماني الفاروق، شبلي ـ   2
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شده باشـد امـا    3مبدل ين آبينه حكومت اسالم به زميبوده و باهز يميد ن قبالًيكه آن زم
 يهـا و چاههـا   يز جواا آنه ياريبوده باشند، و آب ياگر قبل  از تسلط حكومت اسالم آب

ـ    ) زكاة(عشر  يقبل از اسالم صورت گرفته باشند به جا ـ گ يخراج بـه آنهـا تعلـق م رد ي
اسـت كـه قـبالً در     يينهـا يزم يآنها مانند بده يو بده) هرچند دارنده آن مسلمان باشد(

 يچند درهمـ ) بر حسب تفاوت محصول(اند كه در مقابل هر هكتار  دست كشاورزان بوده
  .گردد يپرداخت م

و در زمان ابوبكر   ج اهللا كه در منطقه حجاز و حومه در زمان رسول ييها  نيه زميـ كل  3
 ياند، كماكان در دست آنهـا بـاق   در دست كشاورزان مسلمان بوده )اهللا عنه يرض(ق يصد

 يبـه عنـوان زكـات بـه دولـت اسـالم      ) كدهم محصول آنهـا ي(مانده و كماكان عشر آنها 
  .گردد يپرداخت م

را داشـتند و چراگـاه   ) يارض الحمـ (كه در تمام جهان اسالم عنوان  ييها نيه زميـ كل 4
 يو امپراتـور  يسـلطنت  يداران و افراد وابسته به خانـدانها  هيخاص اغنام و احشام سرما

نكه اغنام و احشام ين ايدند اما در عياعالم گرد يخالصه و حكومت يمرتعها بودند، عموماً
افراد كم بضاعت محفـوظ   يد حق تقدم همواره برايگرد يده ميچرانهمه مردم در آنجاها 

بضاعت بـه   يت حق تقدم افراد بيلگو شخصاً درباره رعابود، و فاروق به عنوان نمونه و ا
   :داد يدستور موكد) ييهن(نه يمد يمامور چراگاهها

                                           
كه در عصر اسالمي  ، برخي از زمينهايي2، ج  68به نقل الفاروق، ص  37و  35ص  ـ كتاب الخراج قاضي ابي يوسف،  3

شدند كه قبل از اسالم وجود داشتند براي كشت و زرع  هاي و چاههاي آبياري مي به آبي مبدل نشده بودند و بلكه از جوي
نها به دادند و به استنثناي اين نوع زمي خراج مي) زكات(اب قرار گرفت و به جاي عشر ت عبداهللا بن مسعود و خبدر دس

گرفت بدهي آن عشر يعني زكات بود و هر زميني در اختيار مسلمانان  ختيار مسلمانان قرار مياطور كلي هر زميني كه در 
  ,68، ص 2الفاروق، ج ) چند درهم در برابر يك هكتار(گرفت بدهي آن خراج بر حسب هكتار بود  قرار مي
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ُام  َو َنَعَم اْبنِ  یايا وَ ! یا ُهني« َذْرٍع َو  1یْرِجعاِن اِليُتُهام يِدْن ُهتَْلْك ما ِش َعّفاَن, َو اْبِن َعْوِف َفأِهنَّ
بـن   د، جرم اجازه دادن اغنام و احشـام غثمـان  ينهار مواظب باشيامان ز ييهن يا  »َنْخلٍ 

اغنام و احشام افراد كـم بضـاعت را بـه گـردن مـن       يعفان عبدالرحمن بن عوف به جا
 يو باغدار يشود از محصوالت زراعتآنها نابود هم  ين دو نفر اگر دامهايرا ايد، زيندازين
را ظلـم و سـتم    يض و تفاوتين تبعيمردم چن 2گفت ينيه يتوانند استفاده كنند، و وقت يم

فاروق در جواب ! آورند كه در كشور افراد كم بضاعت حق تقدم داشته باشند يبه شمار م
و  )يارض حمـ (بـود مـن اساسـاً عنـوان      ياگر به خـاطر خـدا و در راه خـدا نمـ     :گفت

اعـم از ثروتمنـدان و افـراد كـم     (و همه مردم را  1كردم يرا لغو م ياختصاص يچراگاهها
  .»نمودم يه در آنها آزاد ميبالسو) بضاعت

  ـ آب 2
له كار و در شكل ياز آن بوس يكم و كوچك ين است و تنها بخشهاياز زم يز بخشيآب ن

تصـاحب افـراد قـرار     كشـبت و زرع در  يره برايجاد استخر و غيحفر چاه و قنوات و ا
ـ يرزميز يهـا و آبهـا   ها و رودخانه اچهيو به صورت در يرد و امادر شكل كليگ يم از  ين

                                           
جه البخاري به نقل اخبار عمر، الرياض النضره و قال اخر ،22و فتوح البلدان، ص  125كتاب الخراج ابي يوسف، ص  ـ   1

بعد از آنكه ) حمي(، معجم البلدان ياقوت حموي در كله 1، ج 229و اشتراكيه عمر، محمود شيلي، ص  100طنطاويين، ص 
در تفسير حديث ) رضي اهللا عنه(شافعي « :گويد  برد مي از چند مراتع و چراگاههاي اختصاصي در زمان جاهليت نام مي

رسيدند سگي را  گفته است در دوره جاهليت، اشراف عرب وقتي به مراتعي مي )لَِرُسولِةِ  الِمحي اِال هللا وَ (ه كه فرمود جپيامبر 
رسيد ا زچهار طرف آن را چراگاه اختصاصي غنايم  اندازختند و صداي سگ در اين مراتع به هر جا مي به زوزه و عو عو مي
بودند و پيامبر اين عادات را به كلي لغو كرد و چراگاه اختصاصي را  يكردند و در مراتع ديگر هم شريك م و احشام خود مي

  ».مخصوص اغنام عمومي كرد همچنانكه  مرنقيع را به شتران زكات مخصوص كرد
  ـ همان  2
  همان ـ   1
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باشند و دولت اسالم طبق  يم) ندهينسل حاضر و نسل آ(و متعلق به جامعه  ياموال عموم
ل النه آبهـا اسـت، و فـاروق بعـد از حـ     ع عاديتوز يريش و بكارگيافزا يضوابط متصد

ش درآمد دولت و يشبرد اقتصاد در جهان اسالم و در جهت افزايدر جهت پن، يمعضل زم
د آزا يرهاورا در تمـام كشـ   يمـ يد يها نيكردن زم يطرح آب 2اتها به عشريدن ماليرسان

ل و يدر سواحل ن ياريس اداره آبيكند و با تاس ياده ميران پيشده عراق و شام و مصر و ا
بارهـا و  يان جويو حفر كانالها و جر يراه سدسازرن، از يا يها فرات و دجله و رودخانه

 يها و سـاختن اسـتخرها   جاد دهنهين حفر قناتها و ايها و  همچن ر رودخانهيانحراف مس
ـ يتبـد  يرا به آب يميد يها نياثكر زم ينه دولتيها با هز م و كندن چاهيعظ ـ نما يل م د و ي
  : ن در مصر و عراقآ يها و شعبه ياريآب يها ت ادارهياز فعال ييها نك نمونهيا

   اروقدر عصر ف يميد يها نيكردن زم يطرح آب
دقت ( 1ست هزار نفريكصد و بيآن، هر روز،  يها مصر و شعبه ياريـ در مركز اداره آب  1

ش حاضـر  ين و معماران و كارگران و خدمه در محل كـار خـو  ياعم از مهندش!) دييفرما
تمام كارگران به دستور فاروق از محـل  شوند، و ماهانه عموم كارمندان و مزد روزانه  يم
ـ ين اداره از طرف فاروق ماموري، و مركز هم2گردد يالمال پرداخت م تيب ابـد، كـه   ي يت م

ـ ل و درين نيل در بيرا به طول شصت و نه م ي، كانال3فقط در مدت شش ماه سـرخ   ياي
مـام  د كه عالوه بـر مشـروب كـردن ت   يرا احداث نما يد و رودخانه چنان بزرگيحفر نما

                                           
  ,68ص  ،2به قبل الفاروق، شبلي نعماني، ج  37و  35كتاب الخراج ابي يوسف، ص  ـ   2
لك » يك لك و بيست هزار نفر «: ، عين عبارت67، ص 2 به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ج، 76، ص 1مقريزي، ج،  ـ   1

  .كلمه هندي به معني صدهزار است
  ـ مرجع سابق  2
  ,96، ص 2نعماني، ج  ـ الفاروق، شبلي  3
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نه يز داشته باشد، و مركز كشور مصر را به بندر مديرا ن يرانيت كشتياطراف، قابل ينهايزم
ت كامل مركز اداره يموفق) عمرو بن عاص(مصر  يوصل كند و پس از شش ماه فرمانروا

نهـر  (، و در متن گزارش آن را 4كند يمان به فاروق گزارش مرن فيا يرا در اجرا ياريآب
ـ كند كه اجـازه دهـد مركـز آب    يز درخواست مينامد و از فاروق ن يم) 5نيرالمومنيام  ياري

نـه را بـا   يترانـه، بنـدر مد  يمد يايل و درين نيل در بيبه طول هفتاد م يمصر با حفر كانال
و  يجنگـ  يكيل اسـتراتژ يد، اما فـاروق بـا توجـه بـه مسـا     يوصل نما 6ترانهيمد يايدر

ا، عجالتـاً  يروم از راه در يامپراتور يها ترانه و احتمال حملهيمد يايت حوزه دريحساس
  .7كند يشنهاد عمرو عاص موافقت نميبا پ
است، از  ياشعر يآن ابوموس يدجله، كه متصد ياريمركز اداره آب يها از شعبه يكيـ   2

شـهر   يبه سو 1ليرا به طول نه م يا ابد كه از دجله رودخانهي يت ميطرف فاروق مامور
بـا بـه هـر     يدنياطراف، آب آشـام  يها نيزم ب كردن تمامبصره روان و عالوه بر مشرو

نهـر  (داالحداث برسـاند و بـه   ين شهر جديمنازل ا ياز درها يو برزن و به هر در يكو
به فرمان فـاروق، رودخانـه   ) 3ساريمعقل بن (ن يگردد، و همچن يم يگذار نام) 2يابوموس

ـ  يميد يرا از دجله در قلب دشتها يگريد  ينامگـذار ) نهـر معقـل  (كنـد و بـه    يروان م

                                           
  ,139، ص 2و ج  71، ص 1، مقريزي، ج 94، و 93ـ حسن المحاضره سيوطي، ص   4
توضيح داده است و از قول كندي حفر اين كانال ) خليج اميرالمومنين(حموي آن را تحت عنوان  ـ معجم البلدان ياقوت  5

  .و مدت حفر آن را شش ماه نوشته است 23را در سال 
  ,97، ص 2به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ج  106البلدان، ابي الفداء، ص  ـ تقويم  6
  ـ همان  7
  ,94، ص 2و به جغرافيه به شاري به نقل الفاروق، ج  357و  365البلدان بالذري، ص  ـ فتوح  1
  ـ  همان  2
  ).كلمه نهر(حموي  ـ معجم البلدان ياقوت  3
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ن رودخانـه  ياست كه ا ياقتصاد منطقه به حد يين رودخانه در شكوفاير ايشود و تاث يم
ـ اهللا« :رد و در مثل اسـت كـه  يگ يجام  يك مثل عربيدر قلب  َبَطـَل َهنْـُر ِ 4اِذا جـاَء َنْرصُ

روق از هطرف فا) سعدبن عمرو( ين مركز، به تصديهم يها گر از شعبهيد يكيو  »َمْعقلٍ 
منطقه انبار را مشـروب كنـد و    يميع ديوس يدشتها يابد كه با احداث نهري يت ميمامور

 ينامگـذار ) نهـر سـعد  (له سعدبن عمرو صورت گرفـت آن را بـه   يچون آغاز آن به وس
  .كردند

  دينما ير مين طرح تعبياده كردن ايرا با پ ج امبريپ يايرؤ  فاروق
گـر  يو نهر معقل و نهر سعد و دهها نهر د يابوموس ن و نهريرالمومنيام يبگذار تمام نهرها
خشـك و   يابانهـا يو دشـتها و ب . ران روان گردنـد يمصر و عراق و ا يدر قلب صحراها

ده را يها محروم و زحمتكش و سـتمد  توده يند و سطح زندگيزرع را سربز و خرم نماي لم
ـ قـا، رو يآفرا و يآسـ  يها، در قلـب صـحراها   ن رودخانهيباال ببرند و غرش امواج ا  ياي

 ج امبر خـدا ياز سحرگاهان پ يكياورد كه در ياد مسلمانان بيرا به  ج امبر خدايصادق پ
ام، و  ستادهيا يچاه يدم كه بر بااليد يامشب در خواب م« :ن فرموديش چنياران خويبه 

كشم، ابوبكر آمد و دلو را از مـن گرفـت و دو    يرون ميمردم ب ي، آب برايله دلويبه وس
د، دلو را يد، ناگاه عمربن خطاب رسيرون كشيب ياز آب را با ضعف و ناتوان يزيچ ايدلو 

ـ    يليگرفت و آن دلو كه در دست او خ ـ   يرسـ  يبزرگ بـه نظـر م  يد بـا قـدرت و جالدت
او را  يجانانه و تابغه بود و من همتـا  يدن آب را آغاز كرد به راستيرون كشير بيچشمگ
د كـه  يرون كشـ ين چاه آب بين دلو بزرگ از ايازه با ان انديده بودم و تا اين كار نديدر ا

  .»ندين چاه اقامت نمايتوانستند در دور ا ياديمردمان ز
                                           

  .بوده است ج از ياران رسول اهللا ير همين مرجع گفته شده كه معقل يكو د 95، ص 2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج   4
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دٍ  یالّلُهمَّ َصلَّ َعل«  »ُعَمَربِن اخلَطاِب  نيَ اُملْؤِمن ريِ اْرَض َعْن ام وَ   َرُسولَِك   ُحمَمَّ
  فاروق يها ـ پول و ضرابخانه 3

ـ افتـه اسـالم ن  يدر جهان گسترش  يسعه بازرگاند و تويدر عصر فاروق بر اثر تول زا بـه  ي
نكـه  يج مناطق آزاد شده عالوه بر ايد و مسكوكات رايگرد يپول احساس م ياديمبالغ ز
و امپراتوران  يرانير شاهان اينكه تصوينبوئد به علت ا 1افتهين جهان توسعه يا يجوابگو

ات تلخ ستم و اسـتثمار و  ه خاطريدادند و مردمان زحمتكش و ستمدد يرا نشان م يروم
ز به علـت  ين مقدار از مسكوكات نير داشتند و اين تصاويد و ارعاب را از صاحبان ايتهد

ن يبود، بنابرا 2داران روز به روز كمتر شده هيگشتن آنها در خزانه سرما يگم شدن و مخف
ضرب د و چون يرس يبه نظر م يك امر كامالً ضروريها  جاد ضرابخانهيها با ا ضرب سكه

ـ دن امتيسكه متعلق به عموم مردم جهان اسالم بود و طبق مقررات اسالم بخش از آن بـه  ي
از ضرب سـكه را بـه   ين فاروق امتيا شركتها امكان نداشت بنابرايداران  هياز سرما يافراد

ك درصد كارمزد بـه  يان را در مقابل يمشتر يها المال اختصاص داد كه طالها و نقره تيب
 يصـد تبـه دسـتور فـاروق و بـه      يرجه 3د و در سال پانزدهمينما ج مبدليمسكوك را
جاً يو شروع به كار نمود و تـدر  4سيه تاسين ضرابخانه اسالم در طَبريد نخستيخالدبن ول

س و ضرب مسكوكات را آغـاز  يتاس ييها ع جهان اسالم ضرابخانهيوس يدر تمام استانها
  نمودند، 

                                           
  ,137و  131، ص 1ـ جرجي زيدان، ج   1
  همانـ   2
  مانهـ  3
  همانـ   4
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  مينار قديموازنه درهم و د
ـ طـال و ته  يارهاين عييها مامور وزن كردن و تع كارگران ضرابخانهكارمندان و  ه قالـب  ي

مدور طال را بـه  يها  را وارونه حك كرده و سپس تكه يمطلوب اسالم يبودند و عبارتها
آن تكـه   يمدور نقره را كه ده دانه آن هفت مثال بـود بـر رو   يها ك مثقال و تكهيوزن 

كـه سـكه   «دند تا نقش تكه پـوالد  يكوب يا را مگذاشتند و با چكش آنه يپوالد مخلوط م
نار و مسـكوكات  يافت و مسكوكات طال را دي يبر طال و نقر انعكاس م» ده شده بودينام

هم بودند و چنانكـه   مسكوكات طال و نقره قبالً يها برا ن ناميدند و اينام ينقره را درهم م
خوانـده  » سـكه «د يگرد يبر آن حك م يكه بعرات مطلوب اسالم يم آن تكه پوالديگفت
فهـم آن دسـته از حقـوق و     يبعدها خود عمل ضرب را سكه خواندنـد بـرا   يشد ول يم

ن كـه در آنهـا پـول بـه     يراشـد  يو در عصر خلفـا  جامبر يكه در عصر پ يحدود اسالم
عصر فاروق  يل اقتصاديفهم مسا ين براينار بحث شده است و همچنيصورت درهم و د

به دو صورت  يابين ارزيرسد و ا يبه نظر م يواحد پول ضرور ن دويو موازنه ا يابيارز
كـه در آن عصـر    يياز كاالها يگريدان جنس و مقدار آنها و ياز راه ب يكيممكن است، 

  .شد يدر عوض آنها فروخته م
و درهم از جنس نقره و وزن ده  1ك مثقال بوده استينار از جنس طال و به وزن يـ د  1

ك يگر در آن عصر ده درهم با يكديآنها به  يت و نسبت ارزشدرهم هفت مثقال بوده اس
  ).ناريمعادل چهار د(بوده  3چهل درهم هيُاوقِ و  2ده استينار معاوضه گرديد

                                           
  همانـ   1
  همانـ   2
  .در معجم الوسيط اوقيه دوازده درهم. 662ص  ،2ـ مغني ابن قدامه، ج   3
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   :ناريمت كاالها در مقابل درهم و ديعصر فاروق ق يـ در بازارها 2
  .ناريا چهل ديك شتر در بازار مكه چهارصد درهم ي يـ بها 1
  .ناريا چهار ديسفند در بازار مكه چهل درهم ك گوي يبها ـ  2
  .ناريا چهار ديست و پنجم درهم يك بز در بازار مكه بي يـ بها 3
  .د شش درهميگرد ين حفر ميك كلنگ كه با آن زمي يبها ـ  4
ـ ك ششم درهم كه همه كس قادر بـه ته ي يط شبه قحطيك قرص نان در شرايـ   5 ه آن ي

نار پـانزده درهـم   ينار ده درهم تا هر دينار از هر ديم و دكردن دره ، ضمناً معاوظه 1نبود
  .در نوسان بوده

  يو تَعرِفَه گُمرُك يتجارت خارجـ  4
حقوق  يده است كه در خارج بالد اسالميبه فاروق رس يا نامه ياشعر يساز طرف ابومو

ـ يبه نسبت ده درصد از بازرگانان مسلمانان در يگمرك گـردد، و مقـارن وصـول     يافت م
به فاروق نوشتند كه اجازه دهد  يا نامه ير اسالمياز بالد غ) 2منْبِج(ن نامه اهل منطقه يمه
فـاروق  . مييرا پرداخت نما يم و ده درصد حقوق گمركييايب يتجارت به بالد اسالم يبرا
دگان اصحاب و مهاجر و يق از برگزياستنباط و تطب يم، دستور داد شوراياتخاذ تصم ديبا

بـه   يو گمر و حقوق ير در مورد تجارت خارجيدهند و مراتب ز 3لسهل جيانصار تشك
   :ديب شورا رسيتصو

                                           
  .بيان گرديده است) محمد پيامبري كه از تو بايد شناخت(ـ اين قيمتها براي همين اجناس در كتاب   1

سر با و جيم در آخر شهري قديمي كه با فرات سه به فتح ميم و سكون نون و ك) منبج(ـ در معجم البدان ياقوت حموي كه 
  .درجه 35درجه و عرض  63فرسخ و با حلب ده فرسخ فاصله داشته است طول 

  . نقل كرده است 161و الخراج، ص  532كه از اموال عبيد، ص  113و اخبار عمر، ص  135ـ  خراج ابي يوسف، ص   2
  همانـ   3



 582

م درصد يمسلمانان دو و ن يبرا يعموم آزاد است، و حقوق گمرك يبرا يتجارت خارج«
پـنج درصـد، و   ) اهل ذمه(حكومت دارند  ياسالم يرمسلمانان كه در كشورهايغ يو برا
) عشـر (سـكونت دارنـد ده درصـد     ير اسـالم يغ يرهاكشو كه در 1ر مسلمانانيغ يبرا
بـود كـه    ين كسـ ياول 2ير اسديبن جر اديد و زيل گرديگمرك تشك يها باشد و اداره يم

  .ديگرد يگمرك اسالم يها ن ادارهينخست يمتصد
ـ كردند و مشـك و عب  يمن عبور ميكه از سواحل  يهند يها يدر عصر فاروق كشت ر و ي

ن اجنـاس  ين همـ ينمودند به مقدار ده درصد از عـ  يحمل م ن رايكافور و صندل و دارچ
افـت عـوارض   يكردند، و بعدها كه اسالم به شرق اروپـا گسـترش    يعوارض پرداخت م

پرداخـت  ) اياسپان(اندلس  يواقع در انتها) Tarriff=  3فيطر(به نام  ينامبرده در شهر
 ير تلفظ عربها به جـا ف است، و بعدها ديطر ينون هم نام آن شهر بندرد و تاكيگرد يم

ـ  (به  4ين رو نرخ عوارض گمركيگفته شد و از ا) تَعرِفه(ف يطر موسـوم  ) يتعرفـه گمرك
  .ديگرد

  يو چه عمق يـ معادن چه سطح 5
ـ ل طال، نقره، آهـن، مـس،   ياستخراج معادن از قب ـ اقوت، زمـرد، ف ي ـ روزه، نفـت و غ ي ره ي

ن معـادن را كشـف   ياش ين متعلق به خويدر زم يست و هر كسيمخصوص به حكومت ن

                                           
  ـ همان  1
  .نقل كرده است 161و الخراج، ص  532كه از اموال عبيد، ص  113و اخبار عمر، ص  135ـ خراج ابي يوسف، ص   2
اخبار عمر، طنطاوبين، حقوق گمركي مال التجاره را، به نقل از : توجه. 131، ص 1تاريخ تمدن جرجي زيدان، ج  ـ   3

داشته باشد و در غير از غير مسلمانان يك بيستم در صورتي كه دركشورهاي اسالمي سكونت  532اموال عبيد، ص 
  . اينصورت يك درهم كه با متن كتاب فرقي ندارد

  ـ همان  4
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  1.به حكومت اسالم بپردازد) ك پنجمي(د خمس آنها را يكرد با
  ات يـ دو نوع مال 6

ـ مال يكيگرفت  يات ميدو نوع مال ياسالم يشروهاز اتباع كفاروق ا ـ ات بـر عا ي دات و ي
ـ ر مسلمانان هـر دو مشـمول ا  يات بر افراد و اتباع مسلمانان و غيمال يگريد ن دو نـوع  ي
  : ن تفاوتهاياما با ا ات بودنديمال
ن بودند و از اغتنام و احشـام  يدات زميات بر عاير مسلمان فقط مشمول مالياتباع غ: الف
بـه تفـاوت نـوع    (ن هم در هر هكتار چند درهم يات زميدادند و مال يات نميها مال وهيو م

افـت مگـر در   ي يبود و هرگز خراج بـه عشـر ارتقـا نمـ    ) خراج(و نام آن هم ) محصول
ـ  ينهـا يآنهـا بـه زم   يمـ يد ياه نيزم ينه حكومت اسالميكه با هز يدمورا  2مبـدل  يآب

ـ گرفت قابل تخف يط به آنها تعلق مين شرايهم كه به ا يد و عشريگرد يم  3ف بـه نصـف  ي
ـ يكه كم بضاعت تشـخ  يطيعشر و در شرا شـدند از تمـام عشـر هـم معـاف       يص داده م

خالصه دولـت   يميد ينهاين تنها در زمن اتباع مسلمايدات زميات بر عايشدند، اما مال يم
نها عموماً عشر و زكات هم نام داشت و اتباع مسلمان عالوه بر يه زميبود و در بق 4خراج

ز بودند كه آنها را بـه  يها ن وهيدات اغنام و احشام و ميات بر عاين، مشمول ماليات زميمال
  .كردند يخت مات عروض التجاره به نام زكات به حكومت اسالم پردايعالوه مال

خانواده خود، از كوچك  يتمام اعضا ياتباع مسلمان در هر سال در ماه رمضان برا  :ب
دادند كـه نـام آن زكـات     يات بر افراد ميلو گندم ماليش از دو كيو بزرگ و زن و مرد، ب

                                           
 .376و  373و  372ص  ؛1فقه السنه، ج  - 1

  .68، ص 2به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ج  37و  35يوسف، ص  كتاب الخراج ابي - 2
  .114االموال عبيد به نقل اخبار عمر، طنطاوبين، ص  - 3
 68، ص 2به نقل الفاروق، ج  37و  35يوسف، ص  ابي كتاب الخراج - 4
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ـ بودنـد،   يافراد اتباع مسلمان كه قادر به امـور جنگـ   مفطر بود، و تما  يهـا  ا در جبهـه ي
ـ ن جهت تمام اتبـاع مسـلمان ز  يجنگ بودند و به هم يها ه اعزام به جبههآماد 1جنگ ر ي

ر مسلمان يات بر افراد اتباع غيگرفتند و مال يقرار م) ايعطا(المال  تيب يره نقديپوشش ج
ـ مـت  يق(بود  2ست و پنج درهميب) هيبه نام جز( و زنـان و افـراد نابـالغ و    ) ك راس بـز ي

توانمنـد مشـمول آن بودنـد و اتبـاع      4و فقط مـردان  3سالخوردگان از پرداخت آن معاف
 يهـا  و حضور در جبهـه  يات از خدمات سربازين ماليرمسلمان، در مقابل پرداخت ايغ

ـ معاف بودند، و سپاه اسالم مسلمان، در مقابل پرداخـت ا  يجنگ ـ ن مالي ات از خـدمات  ي
ـ ن امنيمعاف بودند، و سپاه اسالم مسـئول تـام   يجنگ يها و حضور درجبهه يسرباز ت ي
ن جهت هرگاه يآنها بود به هم يآنها و دفاع از شهر و روستا و مناطق زندگ يو مال يجان
ـ     يل خودش مـدت يرمسلمان به ميك از اتباع غيهر  مـثالً  (آمـد   يبـه خـدمت سـپاه درم
ـ ن ماليدر آن مدت مانند مسلمانان از ا) كسالي ـ  5ات معـاف ي ـ گرد يم ـ ي ن در يد، و همچن

                                           
ا ُمْرَنِزقص َو ُهَو َمن َنَصَب «َفاملُْْسلُِم الَخيْلو ِمْن اُِحدي اخلُطََّطْنيِ اِ «: و عين عبارت تفسير 293، ص 10تفسير المنار، ج  - 1

 .»ِه َان َيْدُخَل احلَْرَب َكَجميع املُسلِمنيلِْلِقتاّل َنْفَسُه اْو ُمَتَطّووٌع َو ُهَو َمْن اِذا َوَقَع النفُري َعُليْ 
  .110به نقل اخبار عمر، ص  68كتاب االاموال لعبيد، ص  - 2
  .110به نقل اخبار عمر، ص  68كتاب االاموال لعبيد، ص  - 3
ار و گير و افراد بيمك نوشته شده كه همچنين فقراء نابينايان و افراد زمين 122يوسف، ص  در كتاب الخراج ابي - 4

  .معاف بودند) جزيه(بضاعت از اين ماليات  كشيشهاي منزوي و بي
و  139يوسف، ص  و در كتاب الخراج ابي 294، ص 10اسناد و مدارك اين دو مطلب مهم به تفصيل در تفسرالمنار، ج  - 5

مله متن بيان گرديده است كه از ج 296، ص 10و المنال، ج  190و  189و د ركتاب وضع مالي مسلمين، ص  142
و وقتي تحولي در شام به » َو ماَمنَْعناُكْم َفَلنا اِجلْزَيَة َواال َفال  ِ اِّين عاَهُدُنُكْم َعيل اِجلْزَيِة َواملَنَْعة«: عهدنامه خالدبن وليد با صلوبا

ه در آن سال هايي را ك توانست امنيت غير مسلمانان را تضمين كند جزيه وجود آمد كه ابوعبيده فرمانده سپاه اسالم نمي
گرفته بود به آنها مسسترد نمود و گفت هرگاه شرايط طوري شد كه توانستيم از شما دفاع كنيم مجدداً قرارداد جزيه را مقرر 

دادند يكي  خواهيم كرد، و  اسناد و مدارك معاف شدن غيرمسلمانان از جزيه در صورتي كه خدمات نظامي را انجام مي
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ات به صاحبان ين ماليبود ا يآنها نم يدر به دفاع از منطقه زندگكه سپاه اسالم قا يطيشرا
ك رسـم  يقبل از اسالم ) ات بر افراديمال( ياتين ماليد و گرفتن همچنيگرد يآنها مسترد م

نه را از االات سـ ينگها مالروز در جيمقتدر و پ يشه حكومتهايبوده است و هم يالملل نيب
ـ يو هزار سال قبل از اسالم گرفتند  يش ميه خويالحما  تحت يملتها در قـرن پـنجم    يعن

 ابـر در بر ين انـاتول ينشـ  ت از مـردم سـاحل  يآتن، در مقابل حما يهايونانيالد، يقبل از م
ـ  يران بودند، ماليه اياالحم نها كه تحتينقيحمالت ف خ تمـدن  يتـار (تنـد  فگر يات سـاالنه م

ـ و رو) 185ن ص يمسـلم  يو كتاب وضع مال 277، ص 1دان، ج يز يجرج ـ هـا ن  يم ز ي
ات سرانه يه ماليالحما شور مصر را اشغال نمودند از مردم مصر به عنوان ملت تحتك يوقت

گرفتنـد و جـز    ين چهارده سال و شصت سال و بود ميكه سن آنها در ب يرااز تمام افراد
كتـاب ملـن، ص   (ان سرانه معاف نبود ين مالياز ا يساكن مصر كس يهايون و روميروحان
ـ هوديت يو در آن هنگام جمع) 1855ن، يمسلم ينقل كتاب وضع مال، به 122و  121 ان ي

م يك به نيبودند، و نزد 1ات سرانهيمشمول مال مصر كه بالغ بر چهل هزار نفر بودند عموماً
 يالملل نيبرخالف عرف و اصول ب!! روان به اصطالح عادليقرن قبل از ظهور اسالم، انوش

ه به شمار يهم بودند و تحت الحما ين كه مردمان اصلرايا 2ات سرانه را بر تمام مردميمال

                                                                                                        
َتْسَتعينوا بَِمْن «: هفدهم هجري به فرماندهان نظامي درجبهه عراق نوشته وطي آن گفته است فرماني است كه فاروق در سال 

و همچنين متن عهدنامه يكي از فرماندهان نظامي در غرب ايران كه پس از » ِمَن األَساِوَرِة َو َيْرَفُع َعنُْهم اجلَزاءُ   اِْحناُجوا اَِليْهِ 
ِمنُْهْم يف َسنٍَة ُوِضَع َعنُْه َجزاُء   َو َمْن ُحِرشَ «: با اهالي آذربايجان چنين نوشتآزاد كردن آذربايجان در عهدنامه خود 

نَةِ  هذهِ    .297، ص 10به نقل تفسير المناره ج  2262و  2666تاريخ جرير طبري، ص  »السَّ
  .263و جانسون وست، ص  291، ص 1مقريزي، ج - 1
، 2ج  ه نقل از ترايخ طبري و اخبار الطوال، دينوري، و كامل ابن اثير،، ب 293و  292و  291ص  ،10تفسير المنار، ج  - 2
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 دولـت تمـام    1ان و كارمنـدان يان و اشراف و ارتشيل كرد و به جز درباريآمدند، تحم ينم
ده و از پنجاه سـال هـم نگذشـته بودنـد، مشـمول      يست ساله رسيران كه به سن بيردم ام
دوازده درهم و هشت درهم و ات سرانه كه به تفاوت افراد ين ماليات سرانه شدند و ايمال

ـ ها كه حرف اول ا د و عربيده گردينام 3)تيگز(بود  2چهارده درهم ) ميجـ (ن كلمـه را  ي
كـه حكومـت اسـالم     ينمودند و در سال نهم هجر يتلفظ م) هيجز(كردند آن را  يتلفظ م
 يو بـرا ) مان آورده بودنديا يكشته شده و برخ يبرخ(پرستان را خاتمه داده بود  كار بت

كـه آنكـس   (ر مسلمان آغاز به كـار نمـود   يكسره كردن كار اهل كتاب و خداپرستان غي
ـ ه حكومت اسالم قـرار گ يالحما ل ندارد تحتيل دارد مسلمان شود و آنكس تمايتما ) ردي

   :ديه بود نازل گرديع جزيست و نهم سوره توبه كه متضمن تشريه بيآ ين جويدر چن

 { v  u  t  s  r  q  p  o   n  m   {  z  y   x  w
  h  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |

  j   iz با آن دسته از اهل كتاب، كه به خدا و بروز آخـرت  : يعني« 29: التوبة
م يشمارند و سر تسـل  ياند حرام نم م كردهيامبرش تحريمان ندارند و آنچه را كه خدا و پيا

شوند و بـه   يم حكومت اسالم ميكه تسل آنجا(د تا يآورند، بجنگ ين حق فرود نميد يبرا
ه به حكومـت اسـالم   يش جزيخو ييبه اندازه قدرت و توانا) هيالحما تحت يعنوان ملتها
  .»گردند يم حكومت اسالم ميند و خاضع و تسلينما يپرداخت م

                                           
، 2ج  ، به نقل از ترايخ طبري و اخبار الطوال، دينوري، و كامل ابن اثير، 293و  292و  291ص  ،10تفسير المنار، ج  - 1
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 1نمـود  يات سرانه از تمام اتباع حكومت ملْغيبر اخذ مال يروان را مبنيه قانون اوشين آيا
ـ الحما مخصوص اتبـاع تحـت   يالملل نيات را م طابق عرف عادالنه بيمالن يو ا ـ ه و غي ر ي

ـ ن ماليرا مشمول ا يشتر عدالت تنها افراديت هرچه بيمسلمان كرد، و در جهت رعا ات ي
را  يمـال  ييز اندازه توانـا ين افراد نيا يقرار داد كه بتوانند در جنگها شركت ك نند و برا

در همـان غـزوه    جاهللا  د، رسوليدر غزوه تبوك نازل گرد هيه جزيمنظور نمود، و چون آ
ـ جز يبـر مبنـا  ) لَه، و ادرج و دومةُ الجنْـدل يا(ن بار با ياول يبرا را منعقـد   يه قـرارداد ي

ادرج كال هـر سـال    ينار و اهاليك ديله متعهد شدند بابت هر مرد در سال يو اَ 2فرمود،
خـود را بـه عنـوان     يدرآمد كشاورز 3ارمك چهيز هر سال ين)  مقنا( ينار و اهاليصد د
من فرستاد و بـه  يمعاذ را به  ج اهللا بعد رسول يه به حكومت اسالم بپردازند، و چنديجز

) معـافره ( 4ا معادل آن پارچـه ينار يك ديدر سال  يحياو دستور داد كه هر  مرد بالغ مس
د، و فاروق همـراه  يافت نمايه دريان اسالم مناسب بود، به عنوان جزيلباس سپاه يكه برا
دگان اصحاب مهاجر و انصار، كه بر اثـر  ي، برگزيق مركزياستنباط و تطب يشورا ياعضا

                                           
المللي آن زمان موافق بود و چنانكه سابقاً بيان كرديم كشورهاي  زيرا قانون انوشيروان نه عادالنه بود و نه با عرف بين - 1

ه اين كردند و با توجه ب  از ملتهاي تحت الحمايه ماليات سرانه را دريافت مي مقتدر و متمدن آن زمان مانند روم و يونان فقط
َو هِذِه الَوضايُع الَّتي افتَدي ِهبا « :گويد  ن جرير طبري در مبحث جزيه انوشيرواني ميتحقيقات جاي تعجب است كه اب

آورتر اينكه عالمه محقق شبلي نعماني هندي در  و تعجب) 455، ص 1طبري، ج ( الُفْرسِ د اخلَطاِب حَني َفَتَح بِال ُعَمَربنُ 
و همين مطلب را  292، ص 10و همچنين دانشمند محقق سيد محمدرشيد رضا در تفسير ا لمنار، ج 239، ص 2الفاروق، ج 

در صورتيكه فاروق در اصل قانون جزيه از قرآن پيروي كرده و ! نمايند از تاريخ طبري نقل و آن را تاييد و تصويب هم مي
درك ميت و كيفيت آن از احاديث و مصوبات شوراي استنباط و تطبيق مركزي استفاده نموده و ابداً امكان ندارد از 

  ».انوشيروان در امر جزيه تقليد كرده باشد
 .18اموال عبيد، ص  - 2

  .66فتوح البلدان بالذري، ص  - 3
  .667، ص 2فقه السنه، ج  - 4
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ـ ت جزيكه كم ج اهللا در عملكرد رسول يفيو ك يكم ين تفاوتهايتوجه با ا ه مربـوط بـه   ي
ه دهنـده،  يعالوه بر امكانات جز) از جنس و نقد(ت آن يفيه دهنده و كيجز يامكانات مال

ـ ن جهت در عصر فـاروق كم يباشد به هم يم) حكومت اسالم(رنده يلحت گتابع مص ت و ي
  1.دير در مناطق و نسبت به افراد متفاوت گرديه به شرح زيت جزيفيك
هل و هشت درهـم و از قشـر   چاز افراد ثروتمند ) درهم( يا در منطقه عراق پول نقرهـ   1
  .كنند يپرداخت مه ين دو مبلغ جزين ايه در بي، و بق2ن دوازده درهمييپا
ـ جز 3نـار ياز افراد ثروتمنـد چهـار د  ) ناريد( يين پول طاليدر منطقه شام و فلسطـ   2 ه ي

  .شود يه گرفته مين به نسبت بضاعت آنها جزيياد متوسط و قشر پارشود و از اف يگرفته م
ـ  ا در عوض آن جـنس گ يو ) ناريد( ييـ در منطقه مصر هم پول طال  3 شـود و   يرفتـه م

 ينار آن نقد و بهـا يدارند كه دو د ينار بدهيه چهار ديبه عنوان جز يمند مصرافراد ثروت
از سـپاه اسـالم هسـتند،    يتون و شهد و سركه، كه مورد نيگر  گندم و روغن زينار ديدو د

  .ندينما يم 4پرداخت
جاً رو بـه  ير مسلمان تدريبر اثر مسلمان شدن اتباع غ يا ه در منطقهيدرآمد جز يرقم كل

ـ د و مقدار متوسط آن در مناطق زيگرد يل ميتبد يسالمرفت و به زكات ا يم 5يكم ر از ي
   :ن قرار بوديا

                                           
پرسيدند چرا جزينه در يمن ين دينار و در شام چهار دينار گرديد؟ در جواب گفت  به روايت بخاري محدث، از مجاهد - 1

 ).267، ص 2فقه السنه، ج (تفاوت جزيه مربوط به امكانات مالي جزيه دهنده است 

  .39اموال عبيد، ص  - 2
  مرجع سابق - 3
  .209، دوم ص 216البلدان، بالذري به نقل الفاروق، شبلي نعماني، اول ص  فتوح - 4
  .112به نقل اخبار عمر، طنطاوبين، ص  48االموال، عبيد، ص  - 5
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  نار يون ديليم 1ه منطقه مصر دوازدهيجزـ  1
 3چهارصد) بخش دمشق(نار، يهزار د 2كصد و هشتادي) بخش اردن(ه منطقه شام يجزـ   2

ـ نـار و جز يهـزار د  4هشتصد) رهين و غيبخش حمص و قنَّسر(نار و يهزار د ن يه فلسـط ي
  5.ناريصد و پنجاه هزار ديس
ـ ليسـت و پـنج م  ينار كه جمـع كـل آن ب  يون ديليم 6ه منطقه عراق دوازدهيـ جز  3 و  وني

ـ ه اتبـاع غ يشود و اگر جز ينار در سال ميهزار د يهفتصد و س ر مسـلمان را در غـرب   ي
 يهـا  ر در غـرب تـا كرانـه   يصغ ياياز ارمنستان و آس(ران بزرگ آن زمان يقا و در ايافر

ـ م وجمع كل درآمد جزين اندازه حساب كنيهم) ا و عمق افغانستان در شرقيآمودر ه در ي
نـار خواهـد شـد و    يون و چهارصد و شصت هزار ديليك ميعصر فاروق معادل پنجاه و 

ك هشتم زكات اتباع مسلمان، كل بودجه حكومت اسـالم در عصـر   ين مبلغ به عالوه يا
  .فاروق است

  
  
  
  

                                           
  .209و كتاب وضع مالي مسلمين، ص  141و خطط مقريزي، ص  218و  217البلدان، بالذري، ص  فتوح - 1
  .210و كتاب وضع مالي مسلمين، ص  197البلدان، بالذري، ص  فتوح - 2
  مرجع سابق - 3
  مرجع سابق - 4
  مرجع سابق - 5
  .208وضع مالي مسلمين ص- 6
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 يبـاق  يبـاً در وضـع ثـابت   يتقر) ر مسلمانين اتباع غيات زميمال(خراج  يو چون رقم كل
ست ابن قدامه كه خراج مناطق آزاد شـده عصـر فـاروق را در    يتوان از ل يم 1مانده است

خراج عصر فاروق را اعم از جنس و نقـد در   يثبت كرده است، رقم كل 2اواخر قرن دوم
ن درآمـد  ين زد، بنابرايون تومان تخميليچهل و چهار م ارد و هشتنصد ويليحدود هفده م

ـ ر مسلمان، اعم از ماليحكومت اسالم از اتباع غ ـ ات افـارد و مال ي ـ ي ن، در عصـر  يات زم
  .ون تومان بوده استيليك ميارد و يليفاروق بالغ بر شصت م
رمسـلمان  يه و خـراج از اتبـاع غ  ياز ظلم و اضافه گرفتن جز يريفاروق در جهت جلوگ

و سـپس  ) ست نفـر يمحل ب 3در هر( ين محليمعتمد يها آمار و متراژ و صورتجلسهطبق 
گرفت و  يل ميه و خراج را تحوياند جز ن كه اضافه نگرفتهيمامور 4ق و سوگند دادنيتحق
  .سپرد يم) ت الماليب(به 
  ) يخزانه حكومت(المال  تيـ ب 7

درهم  5بالغ بر هشت لكن بود كه ين رقم درآمد، خراج بحريبزرگترص امبريدر زمان پ
م نمـود،  يك مجلس آن را بر مسلمانان تقسيدر  صامبر يبود و پ) هشتصد هزار درهم(

                                           
به زكات اسالمي شده  برخالف جزيه كه بر اثر مسلمان شدن اتباع غيرمسلمان تدريجاً رو به كمي رفته است و تبديل - 1

  .375و خالفت و ملوكيه ص 131و  122است الخراج، ص
 .247و 245كتاب وضع ماي و ماليه مسلمين، ص - 2

ان ُعمَر بن اخلطاب ُحييی العراَق ماَة الِف الِف ُاوقيه ثَم «: عين عبارت 65وسف، صو الخراج ابي ي 33اموال عبيد، ص -  3
خيرُج اليه عرشٌة من اهل الكوفة و عرشة من اهل البرصة يشهدون اربع شهاداٍت باهللا انه من طيٍب ما فيه ظلُم مسلم و ال 

 .»معاهد
  .همان  - 4
هندي است و در فرهنگ عميد نوشته لك يعني صد هزار ماخوذ از ، لك اصطالح 89، ص2الفاروق، شبلي نعماني، ج - 5

  .هندي
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افته بود؛ يش يافزا يق كه درآمد حكومت اسالم تا حديفه اول ابوبكر صديو در زمان خل
ن اتاق در خـارج شـهر   يگذاشتند و ا يم يد، آن را در اتاقيگرد يه ميكه بالسو يتا هنگام

)هـم نداشـت و    يگفتند و غالباً درش بسته بود و نگهبان يم 1المال تيبود و آن را ب) نحس
؟ در جواب يگمار يالمال نم تيب يبار يچرا نگهبان  :گفتند) اهللا عنه يرض(به ابوبكر يوقت

از به نگهبـان داشـته   يكنم تا ن يالمال معطل نم تيرا در ب يرا من ماليندارد ز يلزوم: گفت
او بـه   يبه جا) اهللا عنه يرض(وفات كرد و فاروق ) اهللا عنه يرض(كه ابوبكر و روز 2باشد

المـال   تيد، و با حضور عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن عفان از بيخالفت انتخاب گرد
ـ مانده بود چ يباق يا سهيكه در ته ك) ناريا ديدرهم (ك يد نمود، جز يبازد را  يگـر يز دي
مـا در سـال   ن منوال بـود ا يروق باز وضع بر همفت فاو تا گذاشت دو سال از خال 3ديند

ره يافتـه بـود و ابـوهر   يش يافزا ياديكه درآمد حكومت اسالم تا حد ز 4يپانزدهم هجر
ـ مال(هزار درهم خراج  5نه مبلغ پانصدين هنگام بازگشت به مدياستاندار بحر ـ ي ن يات زم

مهـاجر و انصـار    يرا با خود آورده بـود، فـاروق دسـتور داد شـورا    ) رمسلمانياتباع غ
ـ در ب يـي ره كـردن دارا يس خزانه و ذخيل جلسه دهند و طرح تاسيتشك المـال را بـه    تي
ـ در رأس جناح مخـالف ا  يمرتض يشنهاد نمود، علين پيمسلم يشورا شـنهاد را رد  ين پي

ـ گـر چ يد يسـالها  6يم و برايد سال به سال تقسيد شود بايهرچه عا»  :كرد و گفت  يزي

                                           
 .170و كتاب وضع مالي مسلمين، ص 151، قسمت اول، ص3طبقات ابن سعد، ج - 1

 .همان - 2

 .33و 32، ص2و طبقات ابن سعد، ج 29:، ص2كامل ابن اثير، ج - 3

  همان - 4
  همان - 5
  همان - 6
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ـ ن در رأس جنـاح موافـق، كـه اكثر   يالنور يذو عثمان » نماند يباق ـ ت را داشـتند، ا ي ن ي
ـ يد نمود و تاسييشنهاد فاروق را كامالً تايپ ـ و ذخ يس خزانه دولت در  يـي ره كـردن دارا ي
س آن بـه  يانتخاب شكل تاسـ  يد و باريمهاجر و انصار رس يب شورايالمال به تصو تيب

روم در منطقـه   يامپراتور يها هاز شعبات خزان 1دبن هشاميبحث و گفتگو پرداختند و ول
ـ و ياره كردن آنها دفترهادا يشام بحث كرد،؛ كه برا ژه و سـاختمان مخصـوص را بنـا    ي

با همان  يا خزانه مركزين مبنا خزانه كل يبر آنها گماردند و بر هم يا ژهينموده و افراد و
از  يكـ ي 3رقـم د و حسابدار آن عبداهللا بن ايس گردينه تاسيدر مد 2)المال تيب(نام سابق 
ـ ز مهـارت ز يبزرگوار مهاجر بود كه در خواندن و نوشتن و محاسبات ن يها صحابه  يادي

قب بود و هـر  يمع يگريدو  يد قاريعبدالرحمن بن عب يكياران او دو نفر يداشت و دست
ـ پ 4يقب سابقه مهرداريو مع يزگار و با تقويدو از رجال پره شـت و  ارا هـم د  صامبري

 يتهـا يالتهـا و وال يها در تمام مراكز ا المال تيبنام ب يعبات خزانه مركزد كه شيينپا يريد
و عبداهللا بن مسـعود   5دند مثالً خالدبن حرث در اصفهانيس گرديع اسالم تاسيجهان وس
را بـر   يزگاريكرد افراد آگاه و پره يم يدار بودند و فاروق همچنانكه سع خزانه 6در كوفه

ن در وسعت و استحكامات ساختمان آنها و انتخاب محـل  يها بگمارد همچن المال تين بيا
آورد مثالً به سعدبن وقاص دسـتور داد كـه    يبه عمل م ياديآنها كوشش ز يبرا يمناسب

                                           
  .90:، ص2به نقل الفاروق، ج 661ا ت 448فتوح البدان، بالذري، ص - 1
  .92و 91، ص2الفاروق، شبلي نعماني، ج - 2
  همان - 3
 همان - 4

  همان - 5
 همان - 6
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المال كوفه را متصـل بـه مسـجد بنـا      تيساختمان ب 1)روزبه( يرانيتوسط معمار معروف ا
ـ ، بمردم به مسـجد  يميو دا يروز د تا بر اثر آمد و شد شبانهينما المـال از سـرقت و    تي
  .ها استخدام نمود ت الماليب يرا برا يمحفوظ بماند و بعدها نگهبانان يدزد

متنـوع را اعـم از    يتهـا درآمـدها  يالتها و واليها در ا المال تيطبق دستور فاروق، همه ب
ات بر افراد و عوارض گمرك و خراج و محصول معادن يدات و مالين و عايات بر زميمال

ـ ند، در بيان گرديره كه سابقاً بيمرتعها و غ 2واجاره ـ   ي كردنـد و طبـق    يت المـال جمـع م
ه را همراه اسـناد  يرا از آن پرداخت و بق يالزم محل يها نهيصورت و اسناد و مدارك هز

ـ ) خزانه كل(نه يالمال مد تينه را به بيو مدارك وصول و هز از  يكـ يدادنـد و   يارجاع م
ـ    نهين زميفاروق كه در ا يفرمانها ن عبـارت از كتـاب   يبه عمرو عاص نوشـته اسـت بع

 هيتاُج اِلحيْ ما  وَ   نيَ اْخَرْجَت َعطاَء اُملْسِلم َك َو َمجَْعَتهُ يَفاِذا َحَصُل اِلَ « :گردد ينقل م 3كنزالمعال(
منُه ُثمَّ ُاْنُظر ف  ِ نخسـت    يهرگاه درآمدها را جمع كرد يعني »یاِلَ   ذلَك, فاْمحِْلهُ  ام َبْعدَ يِممّا الُبدَّ

من  يمانده را برايد آنگاه باقييرا از آن پرداخت نما يضرور يها نهيره مسلمانان و هزيج
  .ديبفرست
در  يكـه اتـاق كـوچك   ) اهللا عنـه  يرض(ق يالمال ساده زمان ابوبكر صد تيجه، آن بيدر نت

درش بسـته بـود و در لحظـه وفـات      نداشت و غالبـاً  يبود و نگهبان) 4سنح(نه يخارج مد

                                           
  .92و 91، ص2الفاروق، شبلي نعماني، ج - 1
و اموال عبيد،  285و وضع مالي مسلمين، ص 174و احكام سلطانيه ماوردي، ص 231، ص1جرجي زيدان، ج - 2

 .387ص

 .93، ص2روق، شبلي نعماني، جزيل الفا - 3

 .170به نقل كتاب وضع مالي مسلمين، ص 151، ص3طبقات ابن سعد، ج - 4
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در آن وجود داشت، در عصر فاروق بـه سـاختمان    1ناريك ديا يك درهم يفقط  ابوبكر
نار و هزاران خـروار  يون درهم و ديليد كه هر سال هزاران ميمبدل گرد يع و محكميوس

شد و تحت عنوان خزانـه   يره ميآن ذخ يخواربار و پوشاك و غله و خشكبار در انبارها
تهـا و  يالتهـا و وال يا يات اقتصـاد يح يشاهرگها از راه ارتباط با يالمال مركز تيكل و ب
م جهـان  يدو قـاره عظـ   يچـرخ اقتصـاد   يبود كه حركتها يا ا قلب تپندهه المال تيتمام ب

  . نمود يم و هماهنگ ميرا عادالنه تنظ) قايا و افريآس يعني(
  فاروق يهايزير برنامه
ـ ) قـا يا و افريآسـ (كه از دو قاره جهـان   يسرشار و كالن يدرآمدها ه خزانـه كـل و بـه    ب

 يمه كردن زندگيد، فاروق را بر آن داشت، كه درجهت بيگرد ير ميسراز يالمال مركز تيب
، و يالت اداري، و سـازمان دادن تشـك  يحكومت اسـالم ) رمسلمانيو غ 2مسلمان(اتباع 

و معـارف   يو آگـاه   ، و بسـط و توسـعه دانـش   يو شهرسـاز  يتوسعه و عمران و آبـاد 
  ، ياسالم
  ها رخانهيجاد دبيا و يريآمارگ

، ياسالم يو گسترش عدالت اجتماع يو فقر فرهنگ يشه كن كردن فقر ماديو باالخره ر
ـ ن بود كـه از  ين كارها هم ايد و الزمه اقدام به اياقدام نما ييهايزير به برنامه ك طـرف  ي

گر يآنها معلوم شود و از طرف د يضرور يف آنها و در رفتهايارقام و درآمدها و كم و ك
و سوابق كـار و   يجتماعت ايآنها و موقع يت زندگيفيو ك يت اتباع حكومت اسالميمعج

                                           
  .33و32، ص2و طبقات ابن سعد، ج 29، ص2كامل ابن اثير، ج - 1
يكي در حال فقر و بي چيزي و ديگري در صورتي كه سپاهي  ،در دو صورت ناتباع مسلمان عموماً و اتباع غيرمسلما - 2

 .شدند رمند مييا كا
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و  ياز آنهـا بـه عمـران و آبـاد    يمناطق و نوع ن ييايت جغرافين وضعيشه آنها و همچنيپ
و ) 1وانيد(جاد يو ا يرين جهت فاروق موضوع آمارگيره معلوم گردد، بهميو غ يساز راه
ب شـورا و  يان نهاد و پس از تصـو يمهاجر و انصار در م يمركز يها را با شورا رخانهيدب

) 2ماننـد هرمـزان  (ران كه مسـلمان شـده بودنـد    ياز فرماندهان سپاه ا ياز برخ ينظرخاه
مهـارت و تخصـص    يدارا يريگاز اصحاب را كه در علم حساب و آمـار  يفاروق جمع

ربن مطْعم در حجـاز و ماننـد   ينَوفَل و جب 3طالب، و مخْزَمة بن يل بن ابيعق(انند بودند م
ـ دررأس جمع) بن شُعبه در استان بصره و عبداهللا بن خَلَف در كوفـه  رهيمغ ـ هـا زا  تي  يدي

ـ يتها نمود و هرمزان ايالتها و واليهمه ا يريمامور آمارگ ـ در ته يران جـاد  يه دفترهـا و ا ي
ـ و بعـد از ته  4كـرد،  ييآنها را راهنما) وانيد(ب دادن ياه و ترت رخانهيدب ـ ا هي ن مقـدمات  ي

  .دندير آغاز گرديفاروق به شرح ز يها برنامه
  يمسلمانان و اتباع حكومت اسالم يمه كردن زندگيب ـ  1

 يوجود نداشت و هرگـاه درآمـد   يا مقررين يره معيبه نام ج يزيچ صامبريدر زمان پ

                                           
  .178، ص2و الفاروق، شبلي نعماني هندي، ج 466، ص1مقدمه ابن خلدون، ج - 1

آمارگيري و ايجاد ديوان در سال پانزدهم هجري و بعد از پيروزي سپاه اسالم در جنگ قادسيه و آزاد كردن فلسطين : توجه
و حقوق جيره بگيران و سپاهيان و كارمندان بوده ها ودفاتر آمار و ليست مشخصات و جيره  دفترخانه) ديوان(پديد آمد و 

درباره وجه تسميه آن نوشته است كه انوشيروان وقتي حسابداران را در  466، ص1است و مقدمه ابن خلدون در، ج
هستند و سپس در نتيجه ) ديوانه(ها ديد كه بي سر و صدا و غرق در فكر در حال محاسبه هستند گفت اينها  دفترخانه
اما بنظر من اين توجيه معقول نيست و انوشيروان اينقدر » شده است) ديوان(زياد، هاء آخر ساقط گشته و مبدل به استعمال 

  !ديوانه نبوده است
 .178، ص2و الفاروق، شبلي نعماني هندي، ج 466، ص1مقدمه ابن خلدون، ج - 2

 همان - 3

  .466:، ص1مقدمه ابن خلدون، ج - 4



 596

و در زمـان   1كـرد،  يم مياران خود تقسين يه در بيآن را بالسوصامبريآمد پ يبه دست م
ابوبكر بدون توجه بـه مراتـب    يد وليمعمول گرد) انهين ساليره معيج يعني(ه يبوبكر، عطا

ـ  رهيج 2هيبالسو يشتر فداركاريو سوابق بصامبرياز پ يكينزد داد،  يها را به مسلمانان م
ـ ها را متفـاوت نما  شنهاد كرد كه در جهت توجه به مراتب، جرهيفاروق به او پ يو وقت د ي

 ياست و مراتب فداكار ين جهان مساوات بهتر از برتريا يمر زندگدر ا« :درجواب گفت
ـ گر و پاداش آنها بـر خداسـت و ا  يجهان د يافراد برا ـ ن جي آنهـا   يره مـزد فـداكارها  ي

دند و هر دو نسـبت  يمعمول گرد ين و هم مقرريره معيو در عصر فاروق هم ج 3»ستين
ـ بـا پ  يگافراد بر حسب مراتب آنها در زنـد  به  يابق خـدمت و فـداكار  و سـو صامبر ي

 را كه يچوجه كسانيمن به ه«: ن تفاوت گفتيه ايدا كردند و فاروق در توجيپ ييتفاوتها
نخـواهم   ياند برابـر و مسـاو   دهيامبر جنگيه پيكه عل يساناند با ك دهيامبر جنگيبه فرمان پ

  4»كرد
   :ر انجام گرفتياتباع حكومت اسالم در عصر فاروق به طرق ز يمه كردن زندگيب
شناخته شـده   فقط يعموم يرشماركه در س ييها ه خانوادهيدر تمام جهان اسالم كل -1 

) كـرد  يآنا را نم يا محصول كار آنها كفاف زندگيكار كردن نداشتن  ييتوانا  يعني(بودند 
آنها  يبودند و طبق آمار كفاف زندگ يمه زندگيمشمول ب 5رمسلمانيچه مسلمان و چه غ

                                           
، اشتراكيه عمر، 102به نقل اخبار عمر، ص 108و سراج الملوك، ص 162، ص4ري، ج، طب213، ص1ابن سعد، ج -  1

  .238، ص1محمود شبلي، ج
  همان - 2
  مرجع سابق - 3
  .102اخبار عمر، ص - 4
قانون بيمه كردن فقراي غيرمسلمان در عصر ابوبكر صديق طي عهدنامه خالد با اهل حيره وضع گرديد و در كتاب  - 5

q  } عين عهدنامه مذكور است و فاروق اين قانون را از آيه  193، ص2، به نقل الفاروق، ج85ص الخراج ابي يوسف،
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  .ديگرد ياز محل زكات پرداخت م
رمسلمان توسط حقـوق و  ياعم از مسلمان و غ يه كارمندان كشوريان و كليه سپاهيكلـ   2

ـ  يآنهـا ب  يزنـدگ ) سـاالنه  يماهانه و برخ يروزانه و برخ يبرخ( يمقرر ـ گرد يمـه م . دي
ـ ن يد كشـور و كارمن يبودند و سپاه ير نميكه فق يرمسلمان در صورتياتباع غ  :توجه« ز ي
ـ نـوان ج و نـه بـه ع   يه عنوان  حقوق و مقررنه ب يسالمبودند، حكومت ا ينم ـ ي ن يره مع
  .»داد يبه آنها نم يزيچ
ـ ه اتباع مسلمان اعم از همسـران پ يـ كل  3 شـان او و اعـم از اصـحاب    يو خو صامبري

ن خـواه عـرب و   يه اصـحاب و تـابع  يه اصحاب مهاجر و انصار و بقيمهاجر و انصار و بق
مسلمان در تمام شهرها و روسـتاها و صـحراها    ن همسران و فرزندانيرعرب و همچنيغ

 يقرار گرفتنـد، و كسـان  ) درهم و گندم( يرنقديره غيو ج يره نقدير پوشش جيعموماً ز
ـ شـرفت د يا در جهت پيكتر بودند ينزد صامبريكه به پ ـ  يشـتر ين اسـالم سـوابق ب  ي ا ي

ـ ج يشتر بود وليآنها و همسرانشان ب يره نقديداشتند ج يدرخشانتر ـ يره غي تمـام   يدرنق
ـ  يب گندم در سال بود كـه بـرا  يجر ك نفر دوازدهي يكسان و برايآنها  ـ ان او كفان  1تي

كسـان و از سـال اول تولـد صـد درهـم و      يفرزندان همه  يره نقدين جيكرد و همچن يم

                                                                                                        
  t  s   rz هاي مسلما و منظور از  داست و معتقد بود مراد از فقرا بي بضاعت مستنبط مي 60: التوبة

بضاعت سر راه شام را مشمول  مدينه و عيسويان بي مساكين بيبضاعتهاي غيرمسلمان است و طبق همين قانون، بي بضاعت
 .554و  500تامين بيمه زندگي كرد، عبقريات عقاد، ص

هر روز دو قسط سركه نانخورش هم  ياز فتوح البدان نقل كرده است كه همراه گندم ماهانه برا 250، ص2الفاروق، ج - 1
شهر مديبی حنطه و قسطی انی قد فرضت لكل نفس فی كل (جزء جيره غيرنقدي هر نفري اعم از كوچك و بزرگ بود 

گندم و دو قسط روغن و ) مدي(ام براي هر مسلمان در هر ماه دو  يعني من مقرر كرده 447فتوح البلدان بالذري، ص )خلٍ 
 ).صاع و نزديك به چهل كيلو و قسط قريب يك كيلو است يعني نيم صاع، المنجد 19مدي (دو قسط سركه 
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مـاه   2هـر سـال اول   يرنقديو غ ينقد يها رهيافت و جي يم 1شيسپس سال به سال افزا
انه اتبـاع مسـلمان بـر حسـب     يسـال  يره نقديست جيل نكهيد و ايگرد يمحرم پرداخت م

   :الذكر فوق يازهايامت
درهـم و  ) 325000(امبر از مردان يشان پين خويكترينزد صامبر يپ يعباس عموم: الف

  .درهم) 410000(ك يهر  صامبريهمسران پ
ـ  يه كسانيكل :ب و  يمرتضـ  يكه در جنگ بدر حضور داشبته بودند، كه خود فاروق و عل

درهم و )5000(ك ين طبقه بودند، هر ير جزء ايداهللا و غيبن عب ن و طلحهيالنور يذ عثمان
  ).درهم 5500(ك يهمسران آنها هر 

) 64000(ك ياند هر  ها حضور داشته ه در جبههيبيكه از جنگ بدر تا حد يه كسانيكل: ج
  .درهم) 40007(ك يدرهم و همسران آنها هر 

ـ انـد هـر    ها شركت نموده رده در جبهه يجنگها ه تا آخريبيكه از حد يه كسانيكل: د ك ي
  .درهم) 3001(ك يدرهم و همسران آنها هر )30008(

                                           
گرفت دو صد درهم  وشته سال اول هر ماه صد درهم و سال سوم كه پا ميدر همين صفحه ن 438فتوح البلدان، ص - 1

ونوزاد نامشروع در جيره نامشروع در جيره زندگي با نوزاد مشروع تفاوت نداشت و جرم پدرو مادر گناهكار برا و تحميل 
 .شد نمي

 .زيرا محرم اول سال عربي بود - 2

مانند  503، ص2و ابن اثير، ج) درهم 15000( 437البلدان، ص و فتوح 1795ص 5و بقولي دوازده درهم طبري ج  - 3
  .طبري نوشته

  .1795ص 5و طبري، ج 504و503، ص2و ابن اثير، ج 437فتوح البلدان، ص - 4
  همان - 5
  همان - 6
  همان - 7
  همان - 8
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هـا شـركت    رمـوك درجبهـه  يه و يرده تـا جنـگ قادسـ    يكه از جنگها يه كسانيو كل: ه
  .درهم) 3200(ز يدرهم و همسران آنها ن) 20002(ك ياند هر  نموده

وسـته بودنـد   ياه اسالم پپرموك به سيه و يادسدرجنگ ق يروزيكه بعداز پ يه كسانيكل: و
ز هزار درهـم و طبقـه دوم هـر مـرد     يدرهم و همسرانشان ن)41000(طبقه اول ) روادف(
ـ درهم و همسرش ن) 5005( درهـم و  ) 6300(سـوم هـر مـرد      ز پانصـد درهـم و طبقـه   ي

ست و يز دويدرهم و همسرش ن) 7250(صد درهم و طبقه چهارم هر مرد يز سيهمسرش ن
درهـم و  ) 200(ن طبقه كه مردم هجر و عبـاد آن بودنـد، هـر مـرد     يجاه درهم و آخرپن

  .دين گردييست درهم تعيز دويهمسرش ن
ـ ر عرب بر جحسب خدمات آناه و موقعيمسلمانان غ يبرا: ز ـ آنهـا ج  ياجتمـاع   تي ره ي

دهقـان   يهرمزان دو هزار درهم در سـال و بـرا   يد مثالً برايمقرر گرد يرنقديو غ ينقد
 ي، و بسطام پسر نرسيل دو فرزند بصبهريرخان و خالد و جمير نهرالملك، و پسر نخپس
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  .ديمقرر گرد 1ك هزار درهميهر  ينه عباديل و جفيه و رفيدهقان بابل و خطرن
ـ ر عرب كه افراد ذخيران از عرب و غيمن و شام و مصر و ايه مسلمانان كه در يبق: ح ره ي

ـ درهم؛ امـا هرگـاه    2صديانه سيسال يره نقديآمدند هر نفر ج يبه شمار م  يك نفـر بـار  ي
ـ گرد يها احضار نم حضور در جبهه ـ    ي ) ملحـق (زد او را  يد و ازحكـم احضـار سـرباز م

كه به  ينداشت و شهر يگريخ ديتوب يد وليگرد ياو قطع م يره نقديدند و فوراً جينام يم
اشت اهل شهر ره هم نديو ج) منصرف(كرد  يخود را اعالم نم يره هم آمادگيصورت ذخ
در سال داشتند اخبار عمـر، ص  ) هشتصد درهم(كه منصرف اعالم نشده بودند ييمكه آنها

)106.(  
سهم  يذ يرنقديو غ ينقد يها رهيان در تمام جهان اسالم از جيينان و روستاينش هيباد: ط

ـ گرفتند، ز ينان در درجه دوم قرار مينسبت به شهرنش يبودند ول ـ را انـدازه مف ي د بـودن  ي
ـ    يحـ ين وجـه ترج يجامع مسلم يره برايرنده جيگ ـ آمـد و ا هـل باد   يبـه شـمار م ه و ي

ب مــذكور يــت داشــتند، و بــه ترتكر و شــر مســلمانان كمتــر شــريــنان در خيروستانشــ
ع عادالنه ثروتها و درآمدها پرداخت و هركس را بـه انـدازه   ين فاروق به توزيرالمومنيام
س يرا كه در آغاز تاسـ  يا د نمود و جملهمن ن بهرهيت المال مسلميش از بيخو يستگيشا
 يچ كسـ يهـ  »ِه اِّال َكَاَحـِدُكمْ يَحٌق, و ما انا ف هذا یَس َاَحٌد اِّال َلُه فيلَ «: المال گفت بود تيب
ـ در آن مانند سـهم  سهم نباشد و سهم من  يذ يين داراير است كه دين ك نفـر از شـما   ي

شـتر بـودن   يافراد و ب يدر برتراده كرد و يرت پيت قدرت و حكمت و بصيدر نها» است
گـر  يچ امر دياز آنها به هيامبر و درجه نيسهم آنها جز به خدمات آنها نسبت به قرآن و پ
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ـ بـه اهم  يو كشـور  يو در مقرر كردن حقوق كارمندان اعم از ارتشـ   توجه نكرد، ت  و ي
حقوق روزانـه مقـرر كـرده بـود      يبرخ يكرد و برا يارزش و مشكالت كار آنها توجه م

ـ و  1ناريك دياض بن غنم استاندار حمص كه هر روز يمانند ع لـو  يك گوسـفند و دو ك ي
زا امرا حقوق ماهانه مقرر كرده بود مانند او عمـاربن   يبقرخ ياو بود و برا 2گندم حقوق

ح يشـر  يدرهـم و ماننـد قاضـ    3ه ماهانه از ششصداعت كاسر استاندار كوفه و امام جمي
لوگنـدم و ماهانـه   يدرهم و هشتاد ك 4يكصد ياهانه اولمان كه ميسل يكوفه و قاض يقاض
انه مقرر كـرده  يهم حقوق روزانه و هم حقوق سال يبرخ يبود و بار 5پانصد درهم يدوم

انه او پـنج  يها ك ه حقوق سـال  نيمتراژ زم ينده دولت برايف نمايبود مانند عثمان بن حن
گوسـفند   7ك چهـارم يدرهم و  پنج) به عنوان اضافه كار(و حقوق روزانه او  6هزار درهم
د ماننـد  انه هم حقوق روزانه مقرر كرده بوياز استانداران هم حقوق ماه يبرخ يبود و برا

ـ درهم و حقوق روزانه او  8كصديانه او يوفه كه حقوق ماهك يعبداهللا بن مسعود قاض ك ي
د ماننـد  انه مقرر كرده بوياز استانداران فقط حقوق سال يبرخ يرابود و ب 9چهارم گوسفند
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  1.نار بوديك هزار ديانه او يه كه حقوق ساليمعاو
  ت المالينوزادان در ب براي انداز كردن پس

 ياتباع حكومت اسالم، تنها نسل حاضر و تنها اوضاع كنـون  يمه كردن زندگيفاروق در ب
نسـل حاضـر را    و ندهينده و اوضاع آينسل آ ير ننمود، بلكه از دو راه زندگوآنها را منظ

ضرب  يازهايو امت ينيرزميها و آبها و مراتع و جنگلها و منابع ز نير گرفت اول زمدر نظ
نسل حاضر خارج كـرد و تمـام آنهـا را     يتهايد تملك افراد و جمعيره را از قيسكه و غ
دوم . نده اعـالم نمـود  يآ يالمال و متعلق به نسل حاضر و نسلها تيو متعلق به ب يحكومت

شدند و پدر و  يدا ميها پ كه در خرابه) طينوزادان لق يحت(ان را انداز تمام نوزاد قانون پس
ـ ، دختر يهر نوزاد ينصورت كه برايالمال وضع نمود به ا تيدر ب) مادر آنها معلوم نبود ا ي

 2هـر مـاه صـد درهـم     يآمد در سال اول برا يا ميرمشروع، كه به دنيا غيپسر و مشروع 
 يك وعده غذا در حدود سـ يصت مرد در ت نان شيكفا(گندم  3بيو دو جر يره نقديج
نـه  يش هزيبه تناسـب  افـزا   يبعد يد و در سالهايگرد يپرداخت م يرنقديره غيج) لويك

م كرده بودنـد  يتنظ يها را طور رهيج نيو ا 4افتي يش ميره افزاياو هر دو نوع ج يزندگ
 يادان باقنوز ينه زندگياز هز) ك گوسفندي 5متيق(كه در تمام سالها هر ماه چهل درهم 

ـ كرده و در مراتع ب يداريرا خر يمانده هرماه گوسفندين پول باقيماند و با ا يم المـال   تي
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و بـه   2كردنـد  يالمال به نام آن نوزادان منظور م تيو گوسفندها را در دفتر ب 1دنديجران يم
ه ينـه ازدواج و سـرا  يدن خانـه و هز ين مانند خريسنگ يها نهيش هزيدايهنگام بلوغ و پ

ن قـانون  يكردند و فاروق با وضع همـ  يسترد مگوسفند را به آنان م يها ار، رمهو كشغل 
ـ ينده را، ينسل آ ين مشكل اقتصاديتمام نوزادان جهان اسالم، بزرگتر يانداز برا پس  يعن

رند، يقرار بگ يكمرشكن زندگ يها نهيدر مقابل هز يخال ين كه جوانان ناآگاه با دستهايا
انت در امانت يشمرد و ترك آن را خ يواجب م يدار ز لوازم امانتد و آن را اينما يحل م

ـ ن قانون از پيا يحيرا در خاتمه توضيداند ز يم ـ روا صامبري ـ ي كنـد كـه فرمـوده     يت م
انت نسبت بـه  يكه در حال ستم و خيكس »ح اجلَنَِّة يِرْح رَ يَملْ  ٣تِهِ يَمْن مات غاشًا لَِرعْ « :است

  ».تشمام نخواهد كردبهشت را اس يرد بويردستان بميز
  :ر استيز يها فاروق شامل قسمت يعمران و آباد يها بروژه

  يآباد  عمران و يها ب ـ پروژه
بـزرگ و حفـر چـاه و قنـوات و      4يهـا  جاد رودخانـه يبا ا يارياده كردن طرح آبيـ پ  1

  .دنديان گرديم و كه در مبحث اقتصاد فاروق بيعظ يها يكش ها و استخرها و كانال چشمه
 يجـاد پاسـگاهها  يدر تمام استانها و شهرسـتانها و ا  5يع نظاميوس يگاههايجاد پايا ـ  2

  .مجهز در تمام سرحدات
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 يو شـهربان  يو شهردار يو فرمادار 1يل استاندارياز قب يكشور يجاد ساختمانهايـ ا  3
  . در تمام م ركز استانها و در تمام شهرها يالمال و دادگستر تيب يو ساختمانها

ن محـدث در روضـةاالحباب بـه نقـل     يالـد  چهار هزار مسجد در شهرها؛ جمال يبناـ   4
نوشته است فاروق در عصـر خـود چهـار هـزار      172، ص 2، ج ينعمان يالفاروق، شبل

ك ياستاندار كوفه دستور داد كه در بصره  ياشعر يمسجد بنا نمود و از جمله به ابوموس
  ينمازهـا  يادا يبـرا  يز مسـجد ين يا نماز جمعه و درهر محله يادا يمسجد جامع برا

ه استانداران عـراق و  ين به عمروبن عاص و سعدبن وقاص و بقيجماعت بنا كند و همچن
اضـافه بـر مسـجد جامعـه در تمـام محـالت        يشام و مصر دستور داد كه در هر شـهر 

معـروف و عالمـه محقـق    ) يجوامع عمر(ن مساجد جامعه به يند و ايبنا بنما ييمسجدها
روت يب يع عمرمد خود را از جايبازد 2، ج 171در الفاروق صفحه  يهند يننعما يشبل
  .دهد يح ميتوض

ـ كه بـا پ  يمان سال خالفت فاروق هنگيو در چهارم 2يـ در سال هفدهم هجر  5  يروزي
ـ سپاه اسالم درجبهه شرق، پرچم اسالم بر بـام ا  و درجبهـه شـمال بـر بـام      يوان كسـر ي

از  يچنـدهزار نفـر   يهـا  موسم حج و عمـره دسـته   به اهتزاز درآمد و در ياالقصدمسج
ن به خانـه خـدا در مكـه رو    يه و لبنان و اردن و فلسطيد از عراق و سوريمسلمانان جد
انبـوه را نداشـت،    يتهاين جمعيش تراكم اياهللا گنجا تيدور ب 3كم وسعت يآوردند و فضا

خود را بـه مـردم ا   م ين عبارت تصميم گرفت و با اياهللا تصم تيط بيفاروق به توسعه مح
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الزم است و شما از  ييوان و فضايا يا هر خانه يخانه خداست و بار 1كعبه«: عالم نمودا
خود را بـه   يها جهات خانه يد كه در برخيا م كعبه گذشتهين اندازه از حريهر طرف تا ا
اطـراف كعبـه را    يهـا  مت خانهيم دستور داد قين تصميپس از اعالم ا» 2ديا آن چسبانده

ـ كـه خ  يوم ركده و به صاحبان آنها پرداخت نمودنـد و كسـان  معل كردنـد و از   يسـر  رهي
  ش استنكاف نمودند، يخو يها خانه يافت بهايدر

  دهد يح ميرا بر مصلحت افراد ترج يفاروق مصلحت عموم
ـ تخل يو بـرا  3المال سـپرده  تيآنها را به نام آنها به ب يها خانه يفاروق دستور داد بها ه ي

هـا را   ن مدت خانهيكه در طول ايآنها مقرر كنند و در صورت يرا برا ينيمع ها مدت خانه
ـ در آنجاها بماننـد ز  يسران رهيب و اگر خيها را تخر ه نكردند بالفاصله خانهيتخل ر آوار ي

ـ دند كـه صـدور ا  يد يوقت يرند وليقرار گ مـان از طـرف فـاروق اسـت و فـاروق      رن في
ـ آنهـا را از ب  يه نموده و بهايخلها را ت ست عموماً خانهير نيپذ انعطاف افـت  يالمـال در  تي

ـ ح محل آنها، بدور آن دياطراف و تسط يها ب تمام خانهيكردند، و بعد از تخر بـه   يواري
  .گذاشتند يآن م يرا بر رو ييدند و در شبها چراغهاياندازه قامت انسان كش

  ل و پوشاك كعبه به جنس بهتر يتبد
ـ قرنها قبل از اسالم معمول و ا سينف يها دن كعبه با پارچهيپوشان نـام  ) نَطْـع (ن پارچـه  ي

كـه   ييبـا يس و زيشد، فاروق دستور دادكه كعبه را با پارچه نف يمن بافته ميداشت و در 
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)ن رسم آن زمان تا حدود سـال  يشد بپوشانند و ا ينام داشت و در مصر بافته م) 1يقَباط
ها با يسعود ياسيبر اثر اختالف سخ به بعد ين تاريماند و از ا يباق يشمس يهجر 1340

ند و ينما يه ميها در داخل حجاز پوشش كعبه را تهين رسم متروك و سعوديكشور مصر ا
ـ د يبر بـاال  ييدر تمام طول شبها چراغها 2ن به دستور فاروقيهمچن وار مسـجدالحرام  ي

و نماز و  3ن چراغها كعبه را طوافيا ييز مردم بتوانند در روشنايگذاشتند تا در شبها ن يم
  .عبادت را انجام دهند

  در مرز حرم يسنگ يـ نصب ستونها 6
آن از  ياست كه كعبه در مركز آن واقع نشده است و بلكه دور يره ناموزونيدا 4حرم كعبه

ـ  يپـنج ك (ل ياز جاها سه م يخرر بدكعبه  ـ هفـت م  يو در برخـ ) ميلـومتر و ن دوازده (ل ي
كه حـدود   يياست و از آنجا) لومتريشانزده ك( لياز جاها نه م يو در برخ) ميلومتر و نيك

حكم قتل و قصاص و ممنوع بودن شكار و ذبـح  (ن است ياز احكام د يحرم متعلق برخ
مسـلمانان خـارج    يحرم بـرا  يو شناختن مرزها) رهيوان و قطع نبات و درختان و غيح

را كه  از اصحاب يژه مسلمانان نقاط دور دست  مشكل بود، فاروق جمعيشهر مكه و بو
بـن عبـد   هـر  د، مانند مخْزمه بن نَوفل، و ازداشتن يتخصص و دقت خاص يدر مرزشناس

حـرم را از   يت دادكـه مرزهـا  يربوع، ماموريد بن ي، و سعيطب ابن عبدالعزيوف و حوع
را در نقـاط مـرز حـرم نصـب      يسـنگ  ين ستونهايم جهات مشخص و به فواصل معاتم
ـ دنـد و از آن زمـان تـاكنون ا   ينام يم) حرَم اَنْصاب(ن ستونها را يند و اينما  ين سـتونها ي
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 ياز انها بر اثر باد و باران كم يكيها منصوب و اگر در خالل قرنها  در همان نقطه يسنگ
است اگـر در آن   يهياند و بد ش راست كردهين محل خويخم شده است فوراً آن را در ع

د يگرد يمشخص نم يسنگ تونهان سيب حدود حرم با نصب اازمان و به اتفاق تمام اصح
  .آمد يحرم به وجود م يدر مرزها يبيختالفات عجنده ايدر آ

  دهد يامبر را توسعه ميـ فاروق مسجد پ 7
ـ را كه بعـد از حـج    يش انبوه مسلمانانيامبر گنجايفاروق احساس كرد كه مسجد پ ا در ي

 يهـا  و تمام خانـه  م گرفت آن را توسعه دهديند ندارد و تصميآ ينه ميگر به مدياوقات د
كرده و به  يداريمت روز خرين، به قيالمومن امهات يها خانه ياطراف مسجد را، به استثنا

ش يل دادن خانه خـو ياز تحو يامبر كسيپ يصحن مسجد اضافه نمود و جز عباس عموم
ـ ( يز بعد از ارجاع مسئله به محكمه و صدور حكم قاضـ ينكرد و عباس ن يخوددار ياُب 
ـ د و در اختيسـجد بخشـ  ب خاطر به ميود را مجاناً و با طفع او، خانه خبه ن) بن كعب ار ي

  .فاروق قرار داد
امبر بر طـول آن چهـل ذراع و بـر عـرض آن     يمسجد پ يد بنايفاروق در توستعه و تجد

ـ ا و تهت كرد و ستونين او را رعاينخست ينكه سادگين ايست ذراع افزود و در عيب هـا   رهي
ش مسـلمانان بـه   يو سنگ بود درجهت نظافت آن و رفاه آساوارها از گل ياز چوب و د
   :ر مبادرت نمودياقدامات ز

را مامور روشن كردن چراغها  1يدار مين و تميمسجد را در شبها تام يينور و روشنا ـ   1
 ين خوشـبو كـردن مسـجد را در روزهـا    يو همچن) نداشت ييقبالً در شبها روشنا(نمود 
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  .جمعه به خور را در منقلها بسوزانند يداد روزها دستور 1جمعه مرسوم و به موذن
 يشد و دسـتور داد كسـان   يده مينام) 2صفُه(ساخت كه  يياز مسجد سكو يا ـ درگوشه  2

در  يخصوصـ  يو بحثهـا  يا عبادت و نماز به خاطر مسائل اجتمـاع يكه خارج از ساعته
ـ بـر ا ) يو مسائل شخص 3ها شعر و قصه يمثالً برا(مانند  يمسجد م نند و يسـكو بنشـ  ن ي

  .خشوع نمازگزاران را به هم نزنند
زه بـا دشـت و پـا و    يد تا هنگام نماز خاك و سـنگر يا پوشانيـ صحن مسجد را با بور  3
  ).ده بوديها پوشان زهيقبالً كف مسجد را سنگر(نمازگزاران برداشته نشود  يشانيپ

  فاروق يشهر ساز يها ـ پروژه 8
هـا بـه    بخـش در پشـت جبهـه    ييرها يدر جنگهاسپاه اسالم  يشرويفاروق در حال پ

و  يرا طراحـ  يشهرسـاز  يهـا  مناطق پرداخته و در نقاط مختلف پروژه يعمران و آباد
) يكـم هجـر  يست و ياز سال چهاردهم تا ب(كه در طول هفت سال ينمود، بطور ياده ميپ
ـ قا پنج شهر بـزرگ و پرجمع يا و افريم آسين اسالم در دو قاره عظيشمن گسترش دد ت ي

   :ر بنا نهاديزه را به شرح زيبصره، كوفه و موصل و فُسطاط و ج
  )يشهر حسن بصر(بصره  يشهربندر: الف

ج فـارس بـه فـاروق گـزارش     ي، پس از آزاد شدن سواحل خليدر سال چهاردهم هجر
انـد، و   لنگر انداخته) ابله(ك يران در راه بندر عدن نزديهندوستان و ا يد كه ناوگانهايرس

ن ناوگانها در لنگرگاه يله هميبه وس دشمن يروهايحتمال وجود دارد كه ن ن ايهر لحظه ا
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اده گشته و پس از تجمع به سپاه اسالم حمله كنند، فاروق فوراً دسـتور داد در سـاحل   يپ
ـ (ار خوب بود يآن بس يكيت استراتژيكه موقع يج فارس در محليخل بـود   يهرچند محل

ـ  ين محليشنزار و سنگالخ و عربها همچن ـ ) دنـد ينام يرا بصره م ك شـهر بنـا و مركـز    ي
ـ نموده كرده تـا   1هيرد و نقشه شهر را خود تهيقرار گ يجبهه شرق يپادگانها ئـت  يك هي

 ياسـت عتبـه كـه در امـر شهرسـاز     يبه ر يرا از كارشناسان امور شهرساز يهشتاد نفر
در آن محل و طبق نقشه فـاروق   يداشت جهت ساختن شهر يشتريمهارت و تخصص ب

كـه   نطقه دستور دادماستاندار   ياشعر 2يج فارس اعزام نمود و به ابوموسيساحل خل به
در  يمحل بصره روان كرده تا آب گـوارا و كـاف   يرا به سو ير دجله نهريبا انحراف مس

 يها و بنا در همه محله يها مسكون افتن خانهيان يرد و پس از پايهمگان قرار گ سدستر
را  3بن دلَف ، عاصميو كشور يارتش يساختمانها يو بنا ها مسجد جامع و مساجد محله

ـ ها نمـود و د  ل در محلهيع ساختمانها و اسكان قبايمامور توز ـ نپا يري د كـه بصـره از   يي
از مراكـز   يكـ يك قرن بعـد بـه   يت جهان اسالم به شمار آمد و يآباد و پرجمع يشهرها

ـ ه و خليبوياننـد سـ  م يد و دانشمندان بزرگـ يمبدل گرد يار بزرگ علوم اسالميبس ل و ي
فلسـفه   يها هين شهر برخاستند، و پايره از ايو غ يو عطا و ابوالحسن اشعر يحسن بصر

د و بحث و جـدال  يگرد يزير ين شهر پيونان در ايدر مقابل فلسفه هند و  ين اسالمينو
 يو فالسـفه در فضـا   يدين، اشاعره، معتزله، ماتري، متكلميبا نامها يمذاهب مهم اعتقاد

تـا حـال هـم خـاموش      يقيتحق ين بحث و جدلهاين ايد كه طنيانداز گرد نين شهر طنيا
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  .نگشته است
  گردد يشهر كوفه بنا م: ب

ـ ن و آزاد شـدن جلـوال و تكر  يپـس از سـقوط مـدا    يسال هفدهم هجـر  يدر حوال ت ي
ـ و رد م 1دنديبه منظور عرض گزارش به حضور فاروق رسـ  ياعزام يها ئتيه ان آنهـا  ي

جلوال  يئت اعزاميه يه مطلوب و وضع جسمين و قادسيمدا يت اعزامئيه يوضع جسم
د و در پاسـخ  ين وضع را از آنها پرسـ يو فاروق علت ا 2ديت نامطلوب به نظر رسيو تكر
ن اثنـا  يو در همـ  3ن وضع شده اسـت يمحل كار موجب ا يآب و هوا يناسازگار: گفتند
 يبـرا  يشهر يد شده محل بناكه از طرف سعد بن وقاص نوشت كه در نقاط آزا يا نامه

آنهـا   ينيصحرانشـ  4عـت يدا كند كـه بـا طب  ين پيان اسالم و اعراب صحرانشياسكان سپاه
وجود نداشـته باشـد و    يمينه رودخانه عظين مدين آن محل و در بيسازگار و ضمناً در ب

ـ يو سـعد ه . د كنمياز آن بازد بتوانم يل سواريمن هروقت خواستم با وسا را مـامور   يئت
لومتر يره و به فاصله سه كيح يكيبه نام كوفه در نزد يكرد و محل ين محليا كردن چنديپ

ـ  ييخوش آب و هوا يم از رودخانه فرات كه جايو ن نعمـان   يبود و سابقاً مركز حكمران
 ين محل بنا شده بودنـد، بـرا  يا ير در حواليو سد)َخَوْرَثق(بن منذر بود و قصر معروف 

كـه از كارشناسـان امـور    ) اج بن مالـك  يه(د و بالفاصله يدد انتخاب گريشهر جد يبنا
ه كرده بود بـه آن  ير كه فاروق شخصاً آن را تهيآمد، همراه نقشه ز يبه شمار م يشهرساز

به ساختن شـهر كوفـه اقـدام     ين روميو مهندس يرانيمعماران ا يمحل اعزام و با همكار
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   :نمود
 يان چهل هزار باب و هـر سـاختمان دارا  نيشهرنش يبار يمسكون يتعداد ساختمانها  :1

گر يكـد ين سـاختمانها بـه   يمان دو طبقه و تجمالت احتراز شود و اتسه اطاق و از ساخ
  .ديگر جدا نمايكديها آنها را از  وچهو ك يو فرع ياصل يابانهايو فقط خمتصل 

 يابانهـا يپـانزده متـر و خ   يمعمـول  يابانهـا يست متر و خيب ياصل يابانهايـ عرض خ  2
  .ميها سه متر و ن ده متر و عرض كوچه يفرع

بلند و با  يكرس يدارا يـ مسجد جامع شهر كه به شكل مربع و با عرض و طول مساو 3
وان جلـو مسـجد كـه طـول آن     يد و ايت چهل هزار نفر نمازخوان بنا گرديوسعت و ظرف

منطقـه بـه    نيروان در ايدوران انوش يمرمر براق كه از كاخها يكصد متر بود بر ستونهاي
دن حـق بـه   يت عدالت و رسـان يت نهايد و فاروق با رعايدست آورده بودند، استوار گرد

مت آنها را يند و قين نماييمرمر را تع ين ستونهايمت ايصاحبانش دستور داد اهل خبره ق
ـ ن اندازه آنهـا را از پرداخـت جز  يب كنند و به هماران حسيزحمتكش ا 1انيبا مجوس ه ي
جماعت نمـازگزاران   يبرا يمسجد يا افه بر مسجد جامع در هر محلهند و اضيمعاف نما

ـ ب يوان مسجد ساختمانهايكصد متر از ايبنا كردند و به فاصله  و  يالمـال و دادگسـتر   تي
همانخانـه  ك مين ساختمان يو همچن دنديبنا گرد يحكومت يه ساختمانهايو بق ياستاندار

 ييرايكـم بضـاعت پـذ    يافران و عرَبـا از مس يگان ومجانيبزرگ كه در آنجا به طور را
بـه خـاطر    يد و بعـد از مـدت  يگرد يالمال پرداخت م تيز باآنها  ييراينه پذيشد و هز يم

ـ المال را بـه ا  تين ساختمان بيانت اموال مسلميحفظ و ص ده و در يوان مسـجد چسـبان  ي
ـ مبذول داشتند و سـعدبن وقـاص پـس از پا    يشتريآن اهتمام ب يستحكام بناا  ان كـار ي
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ه معماران به حضـور فـاروق اعـزام    يرا همراه بق يرانيساختمانها، روزبه، معمار معروف ا
نمـوده و بـه خـاطر     يروزبـه قـدردان   ينمود و فاروق از زحمات همه آنها و از هنرمند

مقـرر   1انهيو سـال  يمـ يروزبه حقوق دا يبرا يق هنرمندان ارج نهادن به هنر معماريتشو
  .نمود

ـ ع و تهيو محل پادگان بزرگ و وسـ  يك شهر نظاميانند بصره كوفه در عصر فاروق م ه ي
ان بـه  يو اعـزام سـپاه   يو پرورش دهها هـزار اسـب جنگـ    ياسلحه و ساز و برگ نظام

د يرس ييبه جا يت نظاميث تحرك و جهاد و فعاليز حابود و  ين نقاط جبهه شرقيدورتر
مقـر   يهجـر  35در سـال   را بـه آن داده و شـهر كوفـه   ) 2رأْس االسالم(كه فاروق لقب 

ن يع همـ مد، و در محراب مسـجد جـا  يو مركز حكومت اسالم گرد يمرتض يخالفت عل
 يبه دست ابن ملجم مـراد  يكم رمضان سال چهلم هجريست و يدر ب يمرتض يشهر عل

 يهـا  انهكه خ نشان داد يست و شصت و چهار هجريسال دو يد و سرشماريد گرديشه
ـ ده و جمعيدوبرابر گشته و به هشتادهزار باب رس سين شهر از آغاز تاسيا يمسكون ت ي

از  يكـ يماننـد بصـره    ير در قرن دوم هجرن شهيباشد و ا يون ميليم ميشهر در حدود ن
گذار نحـو و صـرفو    انيبن 3،يبه شمرا آمده و ابواالسود دئْل يسالموم ان مراكز عليبزرگتر

و دانشـمندان   ياد، و امـام شـعب  ، و حميم نخعيو ابراه 4وسفيابو يفه و قاضيامام ابوحن
ـ از ا يكه در قرن هشتم هجر 5اند و ابن بطوطه ن شهر برخاستهياز ا رگيبزرگ د ن شـهر  ي
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ـ د كرده است در سفرنامه خود نوشته است كه آثـار و پا يبازد سـاخمان سـعدبن    يهـا  هي
  .است يز باقووقاص هن

  شهر موصل: ج
ـ ا آزاد نمود در محل موصـل فقـط   ن منطقه ريبخش اسالم ا ييكه سپاه رها يهنگام ك ي

ان بنا شده بود يسويع يساير و كلين ديآن چند يوجود داشت كه در حوال يپادگان روم
بـن   هرئمه(به نام  ياز كارشناسان امور شهرساز يكيو بعد از ازاد شدن منطقه فاروق به 

ـ مهـا و   شامل محله) موصل(را به نام  ين منطقه شهريدستور دادكه در ا) عرفجه ن و يادي
ل گونـاگون عـرب را در   يبنا نهاد و قبا يحكومت يجد جامع و ساختمانهاابازارها و مس

د تا يشهر موصل افزوده گرد ييبايت و شكوه و زيجاً بر جمعيها اسكان داد و تدر آنمحله
ن و ياز بزرگتـر  يكـ يو در آسـتانه حملـه مغـول     يم هجـر ل قـرن هفـت  يآنجا كه در اوا

البلدان كـه   مولف معجم ياقوت حمويبه شمار آمده است و  يرقش ين شهرهايتر باشكوه
ـ يو پرجمع ييبايوه و زف شكيد كرده بعد از توصيشهر بازداز آن  ـ  يت ـ گو يآن م بـه  «  :دي

شابور است كه دروازه شـرق،  ين يكيجهان  ين شهرهايام كه بزرگتر دهيكرات و مرات شن
شـهر موصـل اسـت كـه      يگريداند و  ده شدهيه دروازه غرب نامك دمشق است يگريو د

ـ بـا و باشـكوه موصـول بازد   يها وارد شود حتماً از شهر ز ن دروازهيكه از ا يغالبا كس د ي
  .خواهد كرد

  شهر فسطاط در مصر  يد ـ بنا
ن ين و باشـكوهتر يباتريه، زيپس از آزاد شدن شهر اسكندر يكم هجريست و يدر سال ب
و  ين شهر را سـتاد فرمانـده  يكه ا، عمرو بن عاص از فاروق اجازه خواست يشهر شرق
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ـ ، و ففـاروق بـه دل  1مصر قرا ردهـد  يالتهايو مركز ا يمحل پادگانها و محل استاندار ل ي
گـرد و   يالتها قرار ميو مركز ا ين ستاد فراندهين او و در بيل در بيم نينكه رودخانه عظيا

و بـه او   2نكرد د كند با درخواست عمرو عاص موافقتيتواند با اسب از آنجا بازد ياو نم
 يرا بنا كرده و آن را ستاد فرمانـده  يشهر يل در محل مناسبين ين سويدستور داد در ا

ـ ه حركت كرد و از رودخانـه ن يعمروبن عاص از اسكندر. التها قرار دهديو مركز ا ل بـه  ي
تخـت  يپا) سيممف( يها ك خرابهيل و نزدين يعبور نمود و در سواحل شرق يله كشتيوس

سال قبـل سـتاد   ك يش كه يخو ي مهيفسطاط و خ يو در حوال يوسفرعون زمان م
مه را به ين خيل، قرار گرفته بود، و او ايآزاد كردن سواحل ن يسپاه اسالم، برا يفرمانده

آن النه كرده بـود، بـه جـا     يكه بر باال ينوزاد كبوتر 3يها خاطر ترحم نسبت به جوجه
ـ ماننـد معاو  ييها تيز نمود و شخصاآغ) فُسطاط(را بنام  يشهر يگذاشته بود؛ بنا بـن   هي

ـ ، و عمروبن مخزوم و جبريك ابن سهميج، و شريخُد م يور تقسـ ل ابـن ناشـره را مـام   ي
و ساختمانها نمود و در وسط شهر مسجد جامع شـهر بـه طـول     اه ع خانهيها و توز محله

كـه  داشـت   يورود يز سه طرف درهاد و ايو به عرض پانزده بنا گرد 4ست و پنج متريب
ـ بـود و طبـق روا   يمقابل سـاختمان اسـتاندار   يمياز آنها در فاصله سه متر و ن يكي ت ي

ـ ن قبلـه ا يـي در تع صامبرينفر از اصحاب پ 5هشتاد يزيدر خطط مقر يزيعالمه مقْر ن ي

                                           
بدالحكم و القضاعي و معجم البلدان ياقوت حموي و الفاروق، شبلي نعماني، به نقل از ابن ع 83الفتوحات االسالميه، ص - 1
  .107، ص2ج
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  .معجم البلدان ياقوت حموي - 4
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بودنـد؛ عمـروبن   ) ر، مقداد عبـاده، ابوالـدرداء  يزب(مسجد شركت داشتند كه از جمله آنها 
خـود و سـاختمان مجلـل و     يهـا  خطابه يبرا يبا و بلنديعاص در داخل مسجد منبر ز

د از اوضاع منطقه آمـد در  يبازد ين بنا نمود كه هرگاه برايرالمومنيام يز برايرا ن يمفصل
ـ ن اينديشود و فاروق از شـ  ييراين ساختمان از او پذيا  ين دو مطلـب برآشـفت و طـ   ي

را يب كن زيخودت را تخر اوالً منبر خطابه: (به عمروبن عاص نوشت يزيآم فرمان عتاب
ات را باالتر از همه به مسلمانان نشان دهـد   به هنگام سخن گفتن سر و كله يخواه يتو م
دفع سرما و گرمـا   ينه برايدهم در م يا نه است، كلبهين مديكنن كه از سايرالمومنياً اميثان

دارد؟  ييچـه؟ و چـه معنـا    يعنين در شهر فسطاط مصر يرالمومنياختمان امسپس . دارد
  ).م كنيخانه و كم بضاعت تقس ين افراد بين ساختمان را در بيهرچه زودتر ا

ه بـه  يبـا شـهر اسـكندر    ييبـا يت و شكوه و زيث جمعيد كه شهر فسطاط ازحيينپا يريد
البلـدان   معجـم  تد كـه بـه قـو   يت گرديپرجمع يرقابت برخاست و چند قرن بعد به حد

و شـش هـزار مسـجد و     يهر فسطاط سـ كند در ش ينقل م يكه از قضاع ياقوت حموي
كصد و هفتاد حمام وجود داشته است يك هزار و يو  يو فرع يابان اصليهشت هزار خ

مانـده   يآن بـاق  يها ن مصر بوده است، اما امروز فقط خرابهيو سالها مقر حكومت سالط
  .ده استيآن شهر قاهره بنا گرد يكياست و در نزد

  زه در كشور مصر يشهر ج يهـ بنا
ان ياز سپاه ياديگروه ز) فسطاط(شهر  يه وبنايروبن عاص بعداز برگشت از اسكندرعم

اط از تهاجم دشـمنان  يفسطاط، محض احت يهايكيزه در نزديبه نام ج ياسالم را در محل
ت كامل به آنها دستور دادكـه بـه   يشهر فسطاط و احساس امن يمستقر نمود و پس از بنا

اف كردنـد و عمـروبن عـاص مراتـب را بـه فـاروق       آنها استنك يند وليايشهر فسطاط ب
را در همـان   يمحكم يها د و قلعهيفاروق دستور داد كه آنها را آزاد بگذار. گزارش نمود
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: هـا  هـم موافقـت نكردنـد و گفتنـد      آنها بـا سـاختن قلعـه    يد وليآنها بساز يمحل برا
ـ  ،ما است يرهايما شمش يها قلعه »افِنايُحصووننا اْس « را  ييهـا  اروق خانـه و به اجازه ف
بـه صـورت شـهر    ً  افت و به صورت بخش و بعدايش يجاً افزايخود ساختند و تدر يبرا
ن خـدمات  ين شهر برخاسته و با سالم و مسـلم ياز ا يزه درآمد و دانشمندان بزرگواريج
  .اند ان كردهيشا
  يآباد عمران و يها ن پروژهيتعم

هـا و   س مهمانخانـه يهها و پلها و تاسو ساختن را يشهرساز يها فاروق اضافه بر پروژه
ن ينشـ  آب در راهها و در تمام منـاطق مسـلمان   يها جاد چشمهيحفر چاهها و قنوات و ا

ابانهـا و  يو سـاختن پلهـا و توسـعه خ    يسـاز  و راه يعمران و آبـاد  يها ن برنامهيهمچن
ـ اده كرد اما بـا ا يرمسلمان پيباع غتره را در مناطق ايها و غ كوچه نـه  يهز ن تفـاوت كـه  ي

ط قرار داد ياز شرا يكيه خود آنها محسوب و ير مسلمان از جزياتباع غ يآباد  عمران و
  .آمد يصلح و آتش بس به شمار م

  »در  عصر فاروق يالت اداريتشك: فصل پانزدهم«
  در عصر فاروق  يمات كشوريتقس

ـ بـه  ) قـا يا و افريآس(م يفاروق جهان پهناور اسالم را در دو قاره عظ  يمركـز  الـت يك اي
   :م نموديت و شهرستان تقسيالت تابع و نود و نه واليو دوازده ا) نهيمد(
ـ كه هركـدام  . نيره، و بصره و كوفه و فلسطيو مكه، و جز) نهيمد( يالت مركزيـ ا  1 ك ي
  .شدند يكل اداره م يالت جداگانه و به صورت فرمانداريا

) شهرستان(ت يست و هشت واليب يا و دارايلعك ُيالت يدو ا يـ كشور مصر كالً دارا  2
  .بود* شهرستان()ت يپانزده وال يكه دارا يالت سفليا يگريو د
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و قسـمت  ) شهرستان(ت يچهارده وال يدارا) خراسان بزرگ(الت يك ايران يـ شرق ا  3
ران يا يو قسمت مركز) شهرستان(ت يهفده وال يو دارا) فارس(الت يك ايران يا يمركز

ـ ا يو قسمت غرب) شهرستان(ت يهفده وال يو دارا) فارس(الت يك اي ـ ران ي الـت  يك اي
  .بود) شهرستان(ت يپانزده وال يكه دارا) جانيآذربا(
  .ت بودنديپنج شهرستان و وال يك دارايالت كه هر يدو ا يـ شام دارا 4
  

  در عصر فاروق  يالت اداريتشك
ك نفـر بـا   يتها يك از والين و در مركز هر يالت نشيك نفر ايالتها يك از ايدر مركز هر 

   :كردند يت خود را اداره مير محل ماموريادراات ز ي، با همكاريعنوان وال
و  يت عمـوم يگر كه مسئول استقرار نظم و امنيكديمدغم در = يو شهردار يـ شهربان  1

ن نظافت شـهر نظـارت   يو همچن يز سد معبر و گرانفروشا يريان بازارها و جلوگيبر جر
  .نمودند يز اجرا مياز دادگاه را نداشتند، و احكام صادره 

مـردم   يشد، و دعواهـا  يده مينام) صدر الصدور(س آن يكه رئ يدادگستر= ـ محكمه   2
  .داد يصله مي، فين اسالميگر، طبق موازيكديه يرا عل

ـ نام) صـاحب الخـراج  (س آن يـي كـه ر  يياداره دارا= ه يـ مال  3 ـ ي شـد و مسـئول    يده م
بـود كـه طبـق اسـناد و مهـر و      ) هيات، خراج، عشر، جززك( يدات اسالميعا يآور جمع
صـرف   يبار يار واليرا طبق اسناد در اخت يو مقدر يآور دهندگان، آنها را جمع يامضا

  . فرستاد يز طبق آمار و ارقام و اسناد به مركز ميه را نيداد و بق يدر محل، قرار م
ث يت احاديس قرآن و روادر يل كالسهايكه مسئول تشك ينياداره امور د= ـ معارف   4

  .و اداره مساجد بود ينيل ديح مسايو شرح و توض
 يانحراف روسا  اناًيكه نحوه كار كردن ادارات فوق و اح ياداره كارآگاه= ـ اطالعات   5
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ـ س و يـي ر يرااادارات فوق كـالً د . ديرسان ين ميرالمومنيماً به اطالع اميآنها را مستق ك ي
  .كارمند بودند يو تعداد يمنش

ن، مسـئول حـس   يرالمـومن يم قلب معتقد بود كه با داشتن سمت اميو چون فاروق از صم
باشـد و در حضـور خـدا     يها و ادارات نامبرده ميها و فرمانداريان كار همه استانداريجر
ـ ل زيفوق مسا يالت اداريآنها باشد در تشك يهايعدالت يها و ب انحراف يد جوابگويبا ر ي

  .ودنم يمنظور م يار جديرا بس
تمام ادارات نامبرده و معاونـان   يـ فرماندهان سپاه و استاندران و فرماندران، و رؤسا  1

آنهـا   ينمود و ابـالغ بـرا   يع اسالم خود شخصاً انتخاب ميهمه آنها را در تمام جهان وس
ـ حل خدمت ضوابط زه آنها و اعزام آنها به مياب اولكرد و در انتخ يصادر م ر را منظـور  ي

  .داشت يم
ـ امبر و بزرگان اصحاب مهاجر و انصار را از اشـغال ا يك پيشان نزديخو: الف ن پسـتها  ي

تها و يوجـود داشـت و اتهامـات و شـكا     ين پستها مسـائل مـال  يرا در ايكرد، ز يبدور م
ن يي، شـئونات آنهـا پـا   يدگيآمد كه در صـورت رسـ   يش ميگر پيل ديها و مسا يبازرس

سال  يانهايه جريشب ييانهايآمد و جر يمض بوجود يتبع يپوش آمد و در صورت چشم يم
از  يكـ ي ين جهـت هرگـاه كسـ   يافتاد و به هم ين به راه ميالنور يذ  عثمان يآخر زندگان
كرد، فاروق  يشنهاد مين پستها، پياز ا يكياحراز  ينصار را برامهاجر و ا بابزرگان اصح
ـ م شـئونات آنهـا را احـراز ا   خـواه  ينم» َاْكَرُه ان ُاَدنََّسُهْم بالَعَمل«: گفت يدر جواب م ن ي

از  يك حالتيفاروق با ) حمص(ن به هنگام وفات استاندار يو همچن» اورمين بييپستها پا
مفصـل بـه او    ين مقام از ابن عباس دعوت كرد، و ضـمن گفتگـو  ياحراز ا ي، برايدودل
ـ من خـودم د  »ُت َرُسَل اهللاِ اْسَتْعَمَل النّاَس َوَتَرَكُكمْ ياْ رَ  یاِنّ «: گفت ـ ام كـه پ  دهي  صامبري
دانم منظـور   يكرد، و به خدا نم يداد و شما را از آن پستها دور م يرا به كسان م ييپستها
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از  يد كسـان ينكـه شـا  يا اين پستها است ين بود كه شئونات شما باالتر از ايا صامبريپ
ـ  يجه شما به محاكمه كشانده بشويمقام شما سوء استفاده كنند و در نت ن يد كه البتـه در چن

َاْن  یال َار«: و ابن عباس در پاسـخ بـه او گفـت   . د شديبه محاكمه كشانده خواه يصورت
  .»ن پستها را از تو قبول نكنمين است كه اينظر من ا= َاْعَمَل َلَك 

را در صورت ين پستها مرحوم هستند، زين از احراز ايرالمومنيك اميشاوندان نزديخو :ب
ـ يرالمومنيامش انحراف ممكن است به احترام يدايپ ض ين انحراف آنها گزارش نشود و تبع

ـ كوفه جو ياستاندار يد، همچنانكه اتفاق افتاد كه فاروق برايايبوجود ب يدادگريو ب  ياي
ـ    يسر باشد، و كيبن و درستكار اهل تديرومند و اميبود، كه ن يكس ن يبـه او گفـت همچن

از  يد و بـا حـالت  يدر هـم كشـ   يفاروق رو. باشد يبن عمر پسر خودت م عبداهللا يشخص
خدا تـرا بكشـد، بـه    =  قاَتَلَك اهللاُ, َواهللاِ ما َاَرْدَت اهللاَ ِهبا« :د كهياد كشيت بر او فريعصبان
  .»يخدا نگفت ين كلمه را محض رضايخدا ا

ادراات آنهـا را   يها كه رؤسا كارمندان جزء اداره يعني(استخدام درجه دوم  يفاروق برا
، يبـاز  يشـان و دوسـتان و پـارت   يز از اسـتخدام خو يبا پره در رابطه) كردند ياستخدام م

را محـض   يهر كـدام از شـماها كسـ   «: صادر كرد كه در آن گفته بود يآور فرمان رعب
امبر خدا و بـه همـه مسـلمانان    ياستخدام كند به خدا و به پ يا عوالم دوستي يشاونديخو
ند او هم مثل او فاسـد بـه   را استخدام ك يانت كرده است، و هركدام از شما فرد فاسديخ

  .»ديآ يشمار م
شدند، همچنانكه  ين پستها بودند از احراز آنها محروم ميفته احراز ايكه ش يهمه كسان: ج

التهـا در نظـر گرفـت بـود و     ياز ا يكـ ي ياسـتاندار  يرا برا يفاروق در دل خود شخص
ق حاضـر و  ن شخص در مجلس فـارو يسد اما ناگاه هميبه نام او بنو يخواست فرمان يم

ـ و عالقه ز يفتگيباشور و ش ن پسـت را درخواسـت كـرد، فـاروق در جئـواب      ياد همـ ي
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ن شـور  يچون خودت را با ا ين پست در نظر گرفته بودن وليهم ياتفاقاً من ترا برا :گفت
فته يكه شـ  يرا كسانيش منصرف شدم زيم خوياز تصم يخواست كردرآن را د يفتگيو ش

  .كنند يرا دنبال م يوبپست و مقام باشند مقاصد نامطل
و درجنـب   يو از جمله تواضع و برابر يل اخالقين پستها الزم بود كه فضايا يمتصد: د

ت در جمع و مخصوصاً ترحم و عاطفه و مهر و محبـت  يو احساس شخص يآن خودباور
را  يفاروق، دستور دادكه ابـالغ فرمانـدار   ين شرط روزيرا دارا باشند و در رابطه با هم

از در وارد شد و خود را بـه آغـوش فـاروق     ين اثنا طفليسند و در ايبنو يشخص يبرا
اتفاقاً مـن ده  «: ن گفتيرالمومنيد، و آن شخص خطاب به اميانداخت و فاروق او را بوس
ـ    چكدام جرئـت نكـرده  يت هيلفرزند دارم كه از دوران طفو ـ ن نزدانـد بـه م ك شـوند و  ي

من چه كنم كه خـدا رحـم و   « :جواب گفتفاروق برآشفت و در» ام دهيچكدام را نبوسيه
اسـت   يسانكد كه رحمت خدا مخصوص يعطوفت را از قلب تو كنده است و مطمئن باش

 سنده دستور داديو بالفاصله به نو» ردستان كمال رحم و عطوفت را دارنديكه نسبت به ز
نسبت به كه  يكس«: كرد ين جمله را زمزمه مير لب مرتب اين ابالغ را پاره كند و زيكه ا

 يا نسبت به فرزندان مردم چـه انتظـار  يعطوفت و ترحم نباشد، آ يش دارايفرزندان خو
  »د داشت؟ياز او با

مهـم در   ين پسـتها ياحراز همـ  يبرا ياساس يالذكر شرطها بعد از نبودن موانع سابق :ـه
انـت و صـداقت و در   و ام يص و مهارت و سـوابق درسـتكار  و تخص ييدرجه اول كارا

 يل فاروق با اسـتاندار ين مسايبه هم جهو با تو. بود ييو پاراسا يزهد و تقودرجه دوم 
ـ نظ كم ياسر، كه در زهد و تقويل القدر عماربن يجل يصحاب ـ  ي در چرخانـدن   ير بـود ول

بـا   ير فشار و اصرار جمعيز ين كم قدرت بود، موافقت نكرد، و وقتيسنگ يچرخ كارها
كه او را عزل نمود و در مقابل عمروبن عـاص، و  د يينپا يرياو موافقت كرد، د ياستاندار
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مار هم به زهـد و تقـوا و   ان، كه مانند عيسف يه ابن ابيعاوه و ميره بن شعبه، و ابن سميمغ
ـ ر و فعـال و از داه يمردان توانمند و اهل تخصص و مـد  يمعروف نبودند ول ييپارسا ان ي

سپاه و  يو فرمانده يتانداررا، مانند اس يريو خط يعال يپستها آمدند، يعرب به شمار م
نكه از قدرت و مهـارت و تخصـص آنهـا در چرخانـدن     ين ايداد، و در ع ير به آنها ميغ

انـه و  يز بـا زور تاز ينآنها را  يزهد و تقوا يكرد، كم ين كارها، استفاده ميسنگ يچرخها
ـ ن نيالنـور  يذ نمود، و در عصـر عثمـان   يآور جبران م رعب يادهايد و فريمراقبت شد  زي

 يانه فاروق بر سر آنها نمانده بود و در عصر علين اشخاص بر سر كار بودند، اما تازيهم
رازه نظـم و  يدگرگون و ش يد و اوضاع به كلين اشخاص صادر گرديحكم عزل ا يمرتض
  .خته شديت گسيامن

و  ياسـتاندار  ياحـراز پسـتها   يرا بـرا  يفاروق بعد از آنكه طبق ضوابط مذكور افـراد 
كرد، باز در جهـت   يدر تمام شهرستانها انتخاب  م ياست ادارات حكومتير و يفرماندرا
ن، هـم در  يمـامور  يو سـتمگر  يو بروكراسـ  يالراس وانياز بروز خطرات د يريجلوگ

  .نمود يرا آغاز م ير اقداماتيف به شرح زين انجام دادن وظايو هم در ح يمرحله مقدمات
ـ   فاروق د يدر مرحله مقدمات  ـ  1 :مرحله اول از اصـحاب   يستور دادكه بـا حضـور جمع

. خواندند ير ميو مطالب ز يمهاجر و  انصار ابالغ آن مامور را از زبان فاروق و با محتو
بلكه ترا بـه   يت مردم حكومت كنيثيحفرستم كه بر خون و اموال و   يد من ترا نميبدان«

بـه   يعدالت اسالم م عادالنه اموال و اقامه نماز و گسترشيعنوان خدمتكار مردم و  تقس
را بـر   يسـتم بـدن  و  يستم مال يطيچ شرايدر ه يوجه حق ندار چيفرستم و به ه يآنجا م

ان از يشـان و آشـنا  يبه نفع خود و به نفع خو يچ وجه حق نداريه ه، و بيروا دار يكس
ن يمراجع يد دروازه منزل تو در تمام ساعات شب و روز بر روي، باين مقام استفاده كنيا

ف و فاخر، و با استفاده يدن لباس نازك و لطيبا پوش يوجه حق ندار  چيد، و به هباز باش
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و پـس  » يقرار ده يمردم عاد ي، مانند بِرْدون، خود را مافوق زندگيه عاليل نقلياز وسا
ن هـم آن را  يلمومنرايكرده و ام ين و انصار آن را گواهياز مهاجر ياز خواند ابالغ، جمع

دمت، مـردم  ن ساعت ورود به محل خيكه در اول گرفت يهم تعهد م امورزد و از ميمهر م
  .آنها بخواند يبار يرا جمع كرده و ابالغ خود را با همان محتو

كرد  يم يآنها صورت بردار ييحل خدمت، از داران به ميفاروق قبل از اعزام مامورـ   2
ا در يافت ي يان مينمود، و هرگاه دوره  خدمت آنها پا يادداشت مي يو در دفاتر مخصوص

مركـز  دند فـوراً آنهـا را بـه    يگرد يم ياشتغال به كار، متهم به اختالس اموال عموم ياثنا
 ييصورت دارا يبناكه تا آن زمان گرفته و بر م ينيعقوق مح يكرد، و بر مبنا ياحضار م

ـ  ييسابشان از آنها بازجوح ـ     يبه عمل م ـ كـرد ا  يآمـد و از آنهـا سـوال م ن را از كجـا  ي
ـ  يمحل درآمد نامشروع ي؟ و وقتيا آورده را بـه   يكردنـد تمـام مبلـغ اضـاف     يرا ذكر م

گفتنـد از راه تجـارت و    ينمود، وهرگاه م يا عزل هم ميخ يالمال مسترد و آنها را توب تيب
خدمت مـردم   يكرد، كه بجا يخ مينكه آنها را توبيم عالوه بر ايا به دست آورده يبازرگان
را مصـادره   ياند، نصف همان مبلغ اضـاف  را انجام دادهخود  يو خصوص يشخص يكارها

م كامالً ين تقسينمود، و ا يگرش صرفنظر ميد و از نصف ديگردان يالمال برم تيكرده و به ب
را داشت  ين مامور كه عنوان كارمنديرا ايبود ز يبر قانون مضاربه اسالم يعادالنه و مبن

ش متعلق بـه خـودش بـود    يراكار تج هيسرما يش متعلق به حكومت اسالم بود وليروين
د، و يگرد يم ميه تقسيرو و بر صاحب سرماياو بر صاحب ن ين محصول كار تجارتيبنابرا

ن حتمـاً در روز روشـن وارد محـل    يداد مـامور  يفاروق دستور م. ن كاريبه عنوان آخر
دمت چقـدر بـوده   آنهـا در آغـاز خـ    ييبدانند كه داراخدمت خود شوند تا مردم عموماً 

  ست؟ا
هـا در امـر انتصـاب اسـتاندران و     يحكـم كار نهمه دقتهـا و م يفاروق بعد از ا  :مرحله دوم
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كـرد و   يت از خـود نمـ  يادارات باز درباره عملكرد آنها رفع مسئول يفرماندهان و روسا
ـ    يدانست و روز يبلكه همواره خود را مسئول اعمال آنها م ن يخطاب بـه مسـلمانان چن

داً به آنها دستور دهم كـه  يشما بكنم و اك يكارها ين را متصدن كساياگر من بهتر« :گفت
ـ  » شود؟ يت ميا از من رفع مسئوليد، آيبه عدالت عمل كن ، فـاروق  يدر جواب گفتنـد بل

آنها نظرات و مراقبـت   يت درام كه بر كارهايكه باز مسئوللست و بينطور نير ايخ« :گفت
» انـد  انجام داده يام به خوب ا دستور دادهق داشته باشم و مطمئن شوم كه آنچه را به آنهيدق

ن يش مردم را تـام ين، رفاه و آساياست كه با عزل مامور يار آسانيكار بس« :سپس گفت
و  يخبر بمانم و بـا وجـود سـتمگر    ين بيهرگاه من از عملكرد مامور« :بعداً گفت» مينما
ن نطقـه  يمـ و ه» ت ستمگر و ظالم منم نه آنهـا قيعزل و مجازات نشوند در حق يعدالت يب

 يو بروكراسـ  يو از سدوانسـاالر  يرينظرها، فاروق را بر آن داشت كه به خاطر جلـوگ 
 ين بر عملكرد تمام استانداران و فرمانـدهان و روسـا  ياز ستم مامور يريشگيو پ يادار

ق داشته باشد و فاروق يقا نظارت و مراقبت دقيا و افريادرات جهان اسالم در دو قاره آس
   :ديگرد يواقف م ين به خوبير عملكرد ماموراز دو را ب

ر و كارمندان مـومن  ياداره اطالعات دا ياطالعات، كه در هر شهر يها ـ گزارش اداره  1
ادارات  ينظر آنها انحراف استانداران و فرمانداران و فرماندهان سپاه و روسا يو آگاه و ب

ر در تمـام  يالسـ  عيما و به طور سـر يان پابي، كه بر شتران ب)دياَلْبر( ييراسنها له نامهيرا بوس
شدند و فـاروق گـزارش    ير مينه سرازيمد ين نقاط به سويساعات شب و رز، از دورتر

قـات  يمستقر در مركز، تحق) يعدالت ادار(له دادگاه يز بالفاصله بوسيكردند و فاروق ن يم
ـ ن را عزل يخود را آغاز و در صورت ثبوت جرم مامور نهـا را  ا بـه مركـز احضـار و آ   ي

  .كرد يخ ميداً توبيشد
از تمام استانداران و فرمانداران و فرماندهان  يناريفاروق هر سال در موسم حج سم ـ   2
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ـ    يداد و بعد از آنكه به گزارش كارها يل ميجهان اسالم تشك ينظام داد  يآنهـا گـوش م
ـ . ودندن كه از تمام نقاط جهان اسالم به مكه آمده بيريخطاب به تمام زا ـ  يم هـر  «: تگف

بـه   يبـاك  يدر كمال ب د،يا دهياز آنها د يد و ستمين دارياز مامور يتيه شكاكدام از شما ك
با مردم ا مجازات كنم و هرگاه فاروق از راه تماس يحاال او را عزل  نيهم اد تييمن بگو

 يعـدالت  يو انحراف و ب يزارش اداره اطالعات محل بر ستمگرا از راه گيدر موسم حج 
كرد و در صورت ثبوت  يق را آغاز ميو تحق ييد بالفاصله بازجويگرد ياقف من ويمامور

ـ و تحق يياز بـازجو  ييهـا  نـك نمونـه  ينمود، و ا يا مجازات ميجرم مامور را عزل  ق و ي
  .له فاروقين به وسيمجازات مامور
  نيخ ماموريعزل و توب

رد، ااندزا د درهم پس ن ده هزاريره استاندار بحريد كه ابوهرَيالف ـ به فاروق گزارش رس 
» ؟يا ن پول را از كجا آوردهيبگو ا« :ره را به مركز احضار كرد و به او گفتيفاروق ابوهر

ات يو مال يحكومت يمتوال ينقد يها رهيان و جيماد يها از زاد و ولد گله: ره گفتيابوهر
ـ او د يق در رفت و درآمـدها يفاروق بعد از محاسبه دق» ام كه داشته يا برده حسـاب  د ي
گـر بـاز بـه فـاروق      يد يست اما پس از مدتيمحل ن ين پول بيره درست است و ايابوهر

ن بار هـم فـاروق او   يدا كرده است ايش پيافزا يليره خيانداز ابوهر د كه پسيگزارش رس
ـ به عمـل آورد و ا  ياو بازرس ييرا به مركز احضار و از دارا ره ين بـار حسـاب ابـوهر   ي

ف كـرد و نصـف آن را   يب را بـه او تنصـ  ابلغ اضافه بر حسآمد و فاروق م يدرست درنم
ره يابـوهر  يحاال برو سر كارت ول :ره گفتيد و به ابوهروز نميالمال وار تيمصادره و به ب

كرد پس به چـه   ياستاندار تخود درخواست پس وسفي  :موافقت نكرد فاورق گفت
سه مطلب، فاروق حـرف   به خاطر دو مطلب و :ره گفتي، ابوهريكن يل تو آن قبول نميدل

ـ ره بدون توجه به ايابوهر» پنج مطلب؟ ييگو يچرا نم«: او را قطع كرد و گفت  ين لفظـ ي
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ـ   يم :فاروق، سخن خود را ادامه داد و گفت را بـزنم و ناآگاهانـه    يترسم ناآگاهانـه حرف
از مـن گرفتـه شـود و     يـي دار گـردد، دارا  تم لكهيثيده بشود، حيبكنم، پشتم كوب يقضاوت

ره يغمبرزاده بـود و مـن ابـوهر   يغمبر و پيرا او پيسه كنم زيوسف مقايتوانم خود را با  ينم
ه هستميپسر اُمم.  
ـ  نصـف   يم به كسيم غنايفرمانده سپاه اسالم جبهه شرق هنگام تقس ياشعر يابوموس  ب 

ن حـاال  ياصرار كرد كه هم يگرش را بدهد اما آن فرد سپاهينصف د سهمش را دادكه بعداً
ـ يا يو ابوموس يتمام سهم را بدهد يبا نمـود و در حـال    يانضـباط  ين اصرار را حمل بر ب

بـا وجـود    يد و آن فـرد سـپاه  يز تراشيانه به او زد و سرش را نيست تازيشدت خشم ب
ـ  عكـس  هگون چيت مقررات هيمحض رعا يشجاعت و دالور  در مقابـل فرمانـده   يالعمل

كسره به منزل فاروق ينه شتافت و يمدمع كرد و به سرش را ج يخود نشان نداد و موها
بلند و خشن بـر سـر فـاروق     يرد و با صدانه او پرتاب كيسرش را به س يموهارفت و 

انـه زده و سـرم را   يست تازيمرا ب يانين جريبه بهانه چن يابوموس «  :د و گفتشياد كيفر
مـن روا  بـه   ينين تـوه يچن يدم هركسيترس يده است، و به خدا قسم اگر از خدا نميتراش

مـان و  ينكه از صـالبت و ا ين ايفاروق در ع» ك لحظه زنده بمانديگذاشتم  يداشت نم يم
بود نـد   ين ميهمه چن يكاشك«: گفت يگشته و م يغرق در شاد ين فرد سپاهيت ايقاطع

ـ آم نامه عتـاب » دهد بهتر است يكه خدا به ما م يميكه از تمام غنا  يرا بـه ابوموسـ   يزي
ـ ن را بـه ا ين تـوه ي، ايا در محل خصوصيدر محضر عام در هر جا، « :نوشت كه ن فـرد  ي

ـ خود را در اخت يريگ انتقام يدر همان محل برا يا روا داشته يسپاه و » ار او قـرار بـده  ي
 يخـود را بـرا   يآمـادگ  د و يرسـ  ينامه فـاروق بـه ابوموسـ    يله سپاهيكه بوس يهنگام
بـه  : گفـت  ينظر كنـد و سـپاه  اعالم كرد مردم خواهش كردند كه از او صـرف  يريگ انتقام

ـ انتقام ز يبرا يكه ابوموس يكنم اما موقع ياز او صرفنظر نم يچكسيخاطر ه ر دسـت او  ي
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  .دميا به خاطر تو او را بخشيخدا :سرش را به آسمان بلند كرد و گفت يقرار گرفت سپاه
كه فرمانده سپاه جبهه شرق بـود و پـس از آزاد كـردن     يهنگام ياشعر يـ باز ابوموس ج

نه نمـود،  يم آماده اعزام به مديو ارسال غنا يروزيرا جهت گزارش پ يئتيشهر اصفهان، ه
ـ يبه منظور در(ئت يز همراه هيدرخواست كرد كه او را ن) عنزَه(له ياز قب يمرد  يافت مبلغ

ر بـا درخواسـت او موافقـت    گد كرد كه ايرا تهد ينه بفرستد و ابوموسيبه مد) اضافه كار
او  يخـواه  ج د و بايبه تهد يكند، ابوموس ين گزارش ميرالمومنيرا به ا منكند انحرافات او 

ن نوشـت آن مـرد   يرالمـومن يام يز بـرا يان را نين جرين نامه هميينكرد، اما در پا يياعتنا
د و به حضور فاروق شتافت ينه رسيبه مد يبعد از نامه ابوموس يمدت) ضبه(به نام  ينزع

 يمـن ضـبه بـن محصـن عنـز      :؟ جواب داديستيك :ديو پس از سالم وجواب فاروق پرس
اش  افـه يبه ق يكه با قهر و عصبانيافته بود در حاليد او اطالع يه تهديفاروق از قض. هستم
ضـبه  » خانواده مبـادا  يو رضا يترا خوش=  الَمْرَحبًا و ال َاْهالً «: كرد به او گفت ينگاه م

َاّمـا اَملْرَحـُب «: ز در جواب گفـت ينزآمك عبارت طياعتنا به قره و خروش فاروق با  يب
ر يتاث يحرف تو ب(رسند  يها از طرف خدا به مردم م يخوش –َفِمَن اهللاِ َو َاّما األَهْ ُ َفال َاْهـَل 

 يضبه چند روز متوال» نشوند يو اساساً زن و بچه و خانواده ندارم كه از من راض) است
ـ بگو بب« :ديكرد روز چهارم از او پرس ينمروق به او اعتنا اآمد و ف يبه حضور فاروق م نم ي

را گـزارش كـرد كـه     يضبه مطـالب » يدار هدارد كه از شكو يبيچه ع ير شما ابوموسيام
 يرا به مركز احضـار و در كنـار شـاك    يت فوراً ابوموسياز قهر و عصبان يفاروق با حالت

ت ير به مواد شكايز ات را بخوان به شرح ت نامهيحاال شكا: نشاند و به ضبه گفت) ضبه(
   :گوش داد يضبه و جواب ابوموس

 يش اختصاص داده  ابوموسيزادگان را به خدمت خو  شصت نفر از دهقان يـ ابوموس  1
اند و مـا   در دست ما قرار گرفته يجنگ يزاده به عنوان اسرا قانهن شصت نفر ديا« :گفت
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  »ميا م كردهين مسلمانان تقسيخدمت در ب يه، آنها را برايفد يبعد از ادا
  .»ميا د و ما هم راست گفتهيگو يراست م«: ضبه گفت

ـ  ينان بجا يماهانه برا يـ ابوموس  2 ـ ك قفي ـ دو قف) لـو يك 34(ز ي گنـدم  ) لـو يك 68(ز ي
ـ « :رد جواب گفت يرد، ابوموسيگ يم ـ ك قفي ـ خـود و   يز بـرا ي ـ ك قفي فقـرا و   يز بـرا ي
ـ  «: ضـبه گفـت  » كنند يكه به من مراجعه م يازمندانين ـ گو يراسـت م د و مـنهم راسـت   ي
  .»ميگو يم
در  يابوموسـ . ئَه شاعر اهل هجـو داده اسـت  يزه به حطَيك هزار درهم جاي يابوموسـ   3

ام تا از خطر هجـو و   طئه دادهين مبلغ از پول خود را به حين منظور ايبه ا«: جواب گفت
  .»ميت خود را مصون نمايثياو ح يبدزبان

ارات خود را به دسـت  ياخت يابوموس«: ه داد و گفتت نامه اداميضبه به خواندن شكاـ   4
در جـواب   يابوموسـ » معرفت را همه كاره خود نمـوده ا سـت   ين مرد بيداده و ا) اديز(

از  ين علت برخـ ياست و به هم يرين و با تدبياد مرد آگاه و توانمند و امياتفاقاً ز« :گفت
  .»ام كارها را به او سپرده

ـ كه قبل از ظهـر  ) لهيعق(نام  ارد بهد يزيه و كنيجار يـ ابوموس  5 ـ ك مي و بعـد از   يركن
ـ سـت كـه ا  ين يان مـا مـرد  يكند و در م يغذا مصرف م يك مركنيظهر هم  ن امكـان و  ي

ـ راد سكوت كرد و فـاروق فهم ين ايز پاسخ دادن به اا يابوموس. شته باشدارا د ييتوانا د ي
به محـل كـارش ارجـاع    را  ينكه ابوموسين اين مورد حق با ضبه است و در عيكه در ا

اد به يله قبل از زينه بفرستد و عقيرا به مد) اديز(و ) لهيعق(نمود به او دستور داد كه فوراً 
 يد كه لباسينه آمد و فاروق دم در منزلش او را دياد به مديز زيد و بعد از او نينه رسيمد

ضـبه و   يادعاهااز  يكيت يق به منظور معلوم كردن حقانده بود و فارويد پوشياز كتا سف
  .ب دادير با او ترتيبه شرح ز يا مصاحبه يابوموس
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  متش چند است؟يست؟ و قينم جنس لباس تو از چيـ بگو بب
  .ردق كيتصد و فاروق) گفت يز كميچ(نقدر يمتش ايـ از كتان و ق

ـ  ين حقوق سالينخستالمال چند است؟ و  تيتو از ب يره نقديـ ج و  يردانه خود را چـه ك
  ؟يصرف نمودم يدر چه راه

انه يسـال  يره نقدين جيت المال دو هزار دهم است و نخستيانه من از بيسال يره نقديـ ج
ك هزار درهم مادرم را كه برده يام كه با  خود را در راه آزاد كردن دو برده مصرف نموده

از شـوهر  (گر هم پسـر همسـرم را   يك هزار درهم ديدم و او را آزاد كردم و با يبود خر
ـ كه او هم برده بـود خر )) ديبع(گرش يد كـه آثـار   يفـاروق در حال . دم و آزادش كـردم ي

آنگـاه فـاروق دربـاره    . ديموفـق باشـ  ) وفَّقْـت ( :اش ظاهر شده بود گفت مسرت از چهره
ـ از او كـرد، و او را   ييها قرآن پرسشـها  هين درباره آيض و ستنها و همچنيفرا ـ ك فقي ه ي

ه نمود كه از علم و يو او را به محل  كارش توص ص داديتشخ ينيكامالً آگاه به مسائل د
ون نه نگهداشت و چـ يله را در مدي، عقيسوموخ ابياو استفاده كنند و به عنوان توب يآگاه

م شده بود او را تنها بـا  يار مزورانه تنظيخته به صدق و كذب و بسيضبه آم يگزارش شاك
 يضبه عنـز « :نامه نوشته بودخ نمود كه در آن بخشيك بخشنامه به آن منطقه توبيارسال 
بهره گشـته   يب يك منفعت ماديكه از  يبوده، و روز يكه نفع برده در نزد ابوموسيتا زمان

بـا هـم بافتـه و     يابسيقهر كرده و از او جدا شده و صدق و كذب و رطب و  يبا ابوموس
 دهـم كـه از دروغ   ياثر كرده است و من به همه شما هشدار م يدروغش راستش را هم ب

  .»كشاند يرا دروغ انسان را به دوزخ ميد زيز كنيپره
را مشاهده كـرد كـه بـا     يساختمان مجلل نه،يدـ فاروق در حال گشت و گذار در شهر مد

ست؟ در جواب گفتند ين ساختمان  كيد صاحب ايسنگ و آهك برافراشته شده بود، پرس
 يقسـمت بـاال   يگهابـه سـن   يآلود كه نگاه خشمين، فاروق در حالياستاندرا بحر يفالن
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انـد   المـال نتوانسـته   تيب يهمهادر»  :كرد ين جمله را زمزمه ميا ر لبيساختمان داشت، ز
نه احضار ين را به مديو بالفاصله استاندار بحر» !سر و صورت خود را از ما پنهان بدارند

ـ او را مصادره كرد و به ب ياضاف يينصف دارا يق و بازرسيو بعد از تحق ـ المـال وار  تي  زي
 يميدو تا نگهبان صادق و صم» آب و گل«: ن جمله را بر زبان راندينمود و چند مرتبه ا
  »!كنند يما فاش م ين را برااخواه انت خوديخ هستند كه اساس

نار يكصد ديمت يجا قكي) از امراء يكيحارث بن وهب (د كه يه ـ به فاروق گزارش گرد 
 يي، بالفاصـله فـاروق او را بـه بـازجو    است كرده يداريشتر و برده خر) صد مثقال طال(

از  :حـارث گفـت  » ؟يا ن كاالها را از كجا آوردهينم پول ايبگو بب«: ديد و از او پرسيكشان
خشـم از چشـمانش فـرو     يهـا  كه شـراره يو فروش، فاروق در حال ديراه تجارت و خر

ـ ا دهفرستا» ك تاجر به آنجايمگر ما تو را به عنوان «: دياد كشيخت بر او فرير يم ـ م ي ا ي
د؟ حـاال كـه بـا    يم كه تمام وقت در خدمت مـردم باشـ  يا پول دسترنج مردم را به تو داده

؛ يا اوقات خود را در تجارت صـرف كـرده   يا ن كه پول دسترنج مردم را گرفتهيوجود ا
از  :حـارث گفـت  » كـنم  يز ميالمال وار تيو به ب 1كنم يتمام درآمد تجارتت را مصادره م

 :فاروق گفـت . كنم ين به بعد در حكومت تو كار نمياز ا يكنم ول يم ن حكم تو اطاعتيا
ـ ا ييكه از سـوجود  يآن گاه در حال 2دهم يبه شما نم يبه خدا هرگز كار  ي ن فرمانـده ي

=  3ا َمْعَرشـ االمـراءِ يـ(ش را گرفته بود بر سر منبر با عنوان يت گلويقهر و عصبان ينظام
ن مطلب را به همه اعالم يا) يحساس حكومت يها و صاحبان پست يفرماندهان نظام يا

                                           
 .104، ص3البالغه، ج به نقل از شرح نهج 148ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص1
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ـ  1شما هم حـالل  يبود، برا يما حالل م يبرا ينمود كه اگر اموال عموم م امـا  يدانسـت  يم
ـ   يم و اكثراً با سادگيدان يخود حالل نم يچون آن را برا ـ  يو قناعت امرار معـاش م م يكن

  .»دينما 2تجاوز يبه اموال عموم يم احديگذار يد كه نميمطمئن باش
ـ نه آمد و بـه مضـمون ز  يمد ياز اهال 3يك مرد قبطيو ـ   ر از پسـر عمروعـاص   ي

  :ت كرديدار مصر شكااستان
ـ عاص ترت كه عمروبن يدوان ك مسابقه اسبيدر «  يشـ يب داده بـود اسـب مـن پ   ي
كردنـد، محمـد    يجستن اسب مراه نظاره م يشيان پيچكه همه تماشا ي، و در حال4جست

ك شدم يبه او نزد يجسته است و وقت يشيه اسب من پد كيكش ياد ميپسر عمروعاص فر
كـه   يو در حال 5نيمحمد به شدت خشمگ» كعبه اسب من جلوتر بود يبه خدا« :و گفتم
 6كـه از دو سـو   يد از دست كسـ يريبگ« :ديكش ياد ميزد فر يانه سر و دوش مرا ميبا تاز

ن كه ياجرا از ترس اعاص پس از اطالع از م  بن و عمرو! زاده است اشراف) پدر و مادر(
 يكـرد امـا پـس از چنـد روز     يت كنم مرا زنـدان يم و از پسرش شكاياين جا بيمن به ا

  .»ام پناه آورده) نيرالمؤمنيام(نك به تو يفرار كنم و ا 7توانستم از زندان
د و بالفاصله يآ ين جا بمان تا او ميتو ا: گفت يبه مرد قبط )اهللا عنه يرض(فاروق 

                                           
  .104، ص3البالغه، ج شرح نهجبه نقل از  148ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص1
  همانـ 2
  .59و عقد الفريد، ص 86به نقل از ابن الجوزي، ص  156و  155ـ اخبار عمر، ص3
  همانـ 4
  همانـ 5
  همانـ 6
و فـاروق   572و عبقريات، عقـاد، ص  59و عقد الفريد، ص 86به نقل از ابن الجوزي، ص  156و  155اخبار عمر، ص ـ 7

  .223و  222، ص2اعظم، هيكل، ج
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ـ نپا يري، و د1ديياين جا بياص نوشت كه فوراً همراه پسرت به ابه عمروع يا نامه د كـه  يي
د و سوار بر اسب و در ينه رسياز دلهره از مصر به مد يعمروعاص همراه پسرش با حالت

ـ ظـاهر گرد  )اهللا عنـه  يرضـ (از فاروق  يكيك لباس ساده در فاصله نزدي د و فـاروق  ي
ـ ند كه پسرش را نيرد تا ببك يبه دقت به اطراف او نگاه م )اهللا عنه يرض( ز همـراه آورده  ي

د كه پسرش در پشت او سـوار  يكتر شد و مشاهده گرديعاص نزد عمروبن يو وقت. است
ـ كجا است بگو ا يبانگ برآورد كه آن مرد قبط )اهللا عنه يرض(است، فاروق  2بر اسب ن ي

ـ عاص و پسرش از اسـب پ  آمد عمروبن يد و تا آن مرد قبطيايجا ب منتظـر  اده گشـته و  ي
 4انه خود رايتاز )اهللا عنه يرض(بودند، فاروق  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤنيام 3حكم و فرمان

انـه  يبـا تاز  يد و مـرد مصـر  يزاده را بزن ن اشرافيحاال ا :داد و گفت يبه دست مرد قبط
ـ ا )اهللا عنـه  يرض(فاروق  ـ محمـد زد كـه ذل   ين قـدر بـه پشـت و دوش و پهلـو    ي ل و ي

بـاز   )اهللا عنه يرض(فاروق  يسوخت ول يران دلشان به حال او مكرد و حاض 5اش چارهيب
ـ دتر بزنيشـتر شـد  يد تندتر بيگفت بزن يم يبه مرد مصر ـ د اي آن گـاه  ! را 6زاده ن اشـراف ي

هم بر سر و كله طاس پدر  يا انهين تازيچند :گفت يبه مرد مصر )اهللا عنه يرض(فاروق 
 7مقام پدرش جرأت كرده كه شما را بزند ين پسر با تكايرا ايد زيزاده بچرخان ن اشرافيا

خود را جمع و جور كرده بـود بـا    يانه مرد مصريكه از ترس تاز يو عمروعاص در حال
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تـو سـتمگر را مجـازات    « :گفت )اهللا عنه يرض(زبان تضرع و التماس خطاب به فاروق 
كه .... نه ين زميو من كه در ا 1يا دهيبخش يده را آراميك نفر ستمديو دل آشفته  يا كرده
اسـت كـه مـن     يكـاف « :عاص را قطع كرده و گفت حرف عمروبن ين اثنا مرد مصريدر ا

 :گفت )اهللا عنه يرض(فاروق » زنم ينم 2كه مرا زده بود او را زدم و پدرش را يهمان كس
ـ تو خـودت از ا  يول 3توانست مانع شود ينم يكس يزد يبه خدا اگر پدرش را هم م« ن ي

عـاص   به عمروبن يزينگاه قهرآم )اهللا عنه يرض(ن گاه فاروق آ» 4يكرد يعمل خوددار
هـاُهتُْم  5َتَعبَّـْدُتُم َو َقـدْ  یَمتَ « :د و گفتياد كشيدورگه بر او فر يكرد و با صدا َوَلـَدْهتُْم ُامَّ

كـه در   يد در حـال يا ش كردهيخو يها شما مردم را برده يو از چه زمان ياز ك= َاْحـرارًا 
  .اند ا آمدهياند عموماً آزاد به دن نشان متولد شدهآن زمان كه از مادرا

 يدر حـال ) ايمصرعل يقا و فرمانروايفرمانده فاتح مصر و غرب آفر(عاص  عمروبن
قلبش به طپش افتاده بود و چـون   )اهللا عنه يرض(خشم فاروق  يها كه از مشاهده شراره

ـ  ان ين جريپرداخت و قسم خورد كه از ا يد به عذرخواهيلرز يد ميب ـ  يبـه كل اطـالع   يب
تو به محل كار و « :گفت يرو به مرد مصر )اهللا عنه يرض(ن اثنا فاروق ياست در ا 6بوده
تو به وجود آورد فوراً بـه   يرا برا ين مزاحمتيتر كوچك يت برگرد، و هر گاه كسيزندگ
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  .»1ها برسم  د تا به حساب آنيان بگذاريله نامه مرا در جريوس
ـ تج(لـه  ياز قب يكه از مـرد  يا، در حاليار مصرعلعاص استاند ـ باز عمروبنز ) بي

مـن از  « :آن مرد در جـواب او گفـت  » !منافق يا« :شده بود به او گفت يداً عصبانيشد
ام، و بـه خـدا قسـم     بوده و هرگز منافق نبـوده  يكيام دل و زبانم  كه مسلمان شده يروز

ـ  نيرالمؤمنيزنم، تا نزد ام يكنم و روغن نم يسرم را اصالح نم  2تيروم و از تـو شـكا   يم
د و در پاسـخ  يرسـان  )اهللا عنـه  يرضـ (ت خود را به فاروق يشكا يآن مرد برا. »كنم يم

عاص نوشت و به اخطار كرد كـه هـر گـاه دو نفـر      به عمرو يزيآم ت او نامه عتابيشكا
ار او قـرار  ي، خود را در اختيا كرده ينين توهيچن ين مرد مصريشهادت دادند كه تو به ا

پس از وصول نامه آن مرد به مسجد آمـد و خطـاب بـه    . به تو بزند 3انهيتا چهل تازبده 
عـاص   دهم، هر كدام از شـما كـه از زبـان عمـرو     يشما را به خدا سوگند م« :مردم گفت

ش يخـو  ياكثر اهل مسجد از جا» زديش برخيخو يده كه به من گفت منافق، از جايشن
؟ بهتـر  ير را بزنيام يخواه يمگر تو م« :به او گفت) حنْتَمه(ك نفر به نام ي، و 4برخاستند

 يكـ يكه به  يدر حال) يبيتُج(آن مرد » 5يت بدهيبه او رضا يمه نقدياست در مقابل جر
ن سـاختمان بـه مـن    يت ايبه خدا ااگر به ظرف« :كرد گفت يك اشاره مينزد يساهاياز كل

ـ يمـرد تج » ؟ير را بزنيام يخواه يمگر تو م« :حنْتَمه گفت» 6كنم يطال بدهند قبول نم  يب
                                           

، فـاروق اعظـم، هيكـل و    323، ص2و ج 59و عقـد الفريـد، ص   86ـ اخبار عمر، طنطاويين، به نقل از ابن الجوزي، ص 1
  .573عبقريات، عقاد، ص
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و » 1شـود؟  ين جا اطاعت نمـ يدر ا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيپس فرمان عمر ام« :گفت
او را  :گفت يرون برود عمروعاص به كسانيت خواست از مسجد بيبا حالت عصبان يوقت

ر دست او قـرار گرفـت و مـرد    يمجازات ز يانه را به دست او داد و برايد و تازيبرگردان
از  يتوان يد كه حاال مياد كشيستاده بود بر او فريانه بر سر او ايكه با تاز يدر حال يبيجت

ر فرمـان  يخ :عاص گفت ؟ عمروبنيباش 2يريگ و مانع انتقام يقدرت مقام خود استفاده كن
پـس   = َعنَْك  3َعَفْوُت  یَفإِنّ « :گفت يبين حال مرد تجيدر ا. دين را اطاعت كنيرالمؤمنيام

  . »دميترا بخشمن خودم 
و  يفرمانـده نظـام   4»حرقـوص «د كه يرس يگزارش )اهللا عنه يرض(ح ـ به فاروق  

استاندار اهواز بر اثر شدت گرما محل كار خود را بر تپه مشـرف بـر شـهر قـرار داده و     
 يفـاروق طـ   5رونـد  ين با تحمل زحمت و مشقت از داخل شهر به محل كار او ميمراجع

ـ ايآن تپه به داخل شهر ب يتور داد كه فوراً از باالبه او دس يزيآم فرمان عتاب ـ ز 6ديي را ي
ـ گردد و تو خدمتكار مردم ا يه مين مردم تهيحقوق تو از دسترنج هم اعـم از  «ن منطقـه  ي

ش مقـدم  يش خـو يها را بر آسـا   ش و رفاه آنيد آسايو با 7يرمسلمان هستيمسلمان و غ
و به تو !!) آسوده باشد يريبگ حقوقبده ناراحت باشند تا  حقوق يچه؟ جمع يعني(د يبدار

ن جهان هم بـدنام  يو در ا يد كه جهان جاودانه را از دست بدهينكن يكنم كار ياخطار م
                                           

 .83، به نقل از ابن الجوزي، ص157ـ اخبار عمر، ، ص1

  همانـ 2
  همانـ 3
 .568، و عبقريه عمرت، ص382، ص2، و كامل ابن اثير، ج251ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص4
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  »1يشو
از اصحاب مهاجر و انصار  يباز با جمع يك فضايدر  )اهللا عنه يرض(ط ـ فاروق  

ك شـد و  يدها نز  به مجلس آن ينشسته بود و سرگرم بحث و گفتگو بودند كه ناگاه عابر
به فـاروق   يكي» !دوزخ 2سوزان يها عمر از شكنجه يبر تو ا يوا«: بلند گفت يبا صدا

 :دياز او پرسـ  يفاروق بـا خونسـرد   يخ كن وليگفت او را توب يگريگفت او را بزن، و د
ـ را با تعهدات و ق يتو استاندار :آن مرد عابر گفت» ست؟يان چيمگر چه شده جر« د و ي

كه تعهدات خـود را چـه طـور     يو بعداً از رفتار او خبر ندار يتفرس يم يبه محل يشرط
» است؟ يبگو منظورت چه استاندار« :گفت )اهللا عنه يرض(فاروق ! ر پا گذاشته استيز

فل  (است ) اض بن غنميع(منظورم  :آن مرد گفت كـه تعهـدات   ) ياستاندار تو در مصـر سـ
اهللا  يرضـ (فاروق . 3يا كرده يها نه  كند كه تو از آن يم يير پا گذاشته و كارهايخود را ز

ـ ا :هـا گفـت    نان را به مصـر فرسـتاد و بـه آن   يبالفاصله دو نفر مأمور مورد اطم )عنه ن ي
د و اگر صحت داشت اسـتاندار  يد كه اگر دروغ بود به من اطالع دهيق كنيگزارش را تحق
دنـد  يد ديسـ ق بـه مصـر ر  يگروه تحق. 4دياورين جا بين مهلت با خود به ايرا بدون كمتر
ش يدند برخالف تعهد خويجلب استاندار به منزل او رفتند د يح است و برايگزارش صح

: هـا گفـت    خالف تعهـد، دربـان بـه آن   در منزلش را بسته است و اجازه خواستند باز بـر 
د كردند كـه اگـر در را بـاز نكنـد آن را     يق تهديدهد، گروه تحق ياستاندار اجازه ورود نم

                                           
 .568، و عبقريات اسالميه، عقاد، ص382، ص2بن اثير، جو كامل ا 251ـ اخبار عمر، ص1

 .103، به نقل از ابن الجوزي، ص157ـ اخبار عمر، ص2
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  .103، به نقل از ابن الجوزي، ص158ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص4
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ـ ا يو وقت) ك كرديبه در نزد 1ها شعله آتش را  از آن يكيو (زنند  يآتش م ن اوضـاع را  ي
ق بـه او اخطـار   يرون آمد و گروه تحقيمشاهده كردند، استاندار خودش در را باز كرد و ب

نه ين مهلت تو را به مديم و بدون كمتريهست )اهللا عنه يرض(كردند كه ما فرستادگان عمر 
 ييهـا  هيراه حاضر كنم و توصـ  يبرا يا د توشهيبدهپس اجازه « :استاندار گفت! ميبر يم

م بـه  يدهـ  يچ وجه اجازه نمـ يبه ه« :ن جلب به او گفتنديمأمور» ام بكنم به افراد خانواده
و فـاروق   2ن آوردنديرالمؤمنيو او را از دم دروازه جلب و به حضور ام» يمنزلت برگرد

ـ د، و مشاهده كـرد كـه   ياو را د يوقت )اهللا عنه يرض( د الغـر و چهـره سـوخته    ك مـر ي
ـ مبـدل گرد  يكشور مصر به مرد چاق و خوشـرنگ شـهر   يها ن در نعمتيصحرانش ده ي

» بر تو؟ يوا يستينم تو كيبگو بب« :د و گفتياد كشيز بر او فرير طنزآميك تعبيبا  3است
مـن اسـتاندار تـو در    « :ف گفـت يضع يد، با صدايلرز يد ميكه چون ب ياستاندار، در حال

چشـمان قهرآلـودش را بـه     يهـا  كه شراره يفاروق در حال» غنم هستماض بن يمصر غ
اسـتاندار مـن در    يآر« :د و گفتياد كشيگر بر او فريده بود بار دياعماق طپنده او رسان

گر يكـد ي يمـا را بـه جـا    يو اوامـر و نـواه   يا ر پا گذاشتهياما تعهدات خود را ز! مصر
اهللا  يرضـ (ن لحظه فاروقيو هم» 4كنم يمبه خدا قسم تو را به شدت مجازات ! يا نشانده
حاضر كردند، و  يرا با چوگان شبان يم و خشن شبانيك باالپوش ضخيدستور داد  )عنه
ـ يپدرت خ يرا بپوشد كه از پوشاك شبان ين پوشاك شبانيا«اض دستور داد كه يبه ع  يل

                                           
 .103، به نقل از ابن الجوزي، ص158ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص1
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س صد رأيو س 1تر است پدرت خوب ين چوگان از چوگان شبانين ايبهتر است و هم چن
ـ  يها و صحراها بچران المال را در كوه تيگوسفند از گوسفندان ب ـ چ يد و افـراد ب ز و اهـل  ي

عمر از گوسفندان زكات  2ي د كه خانوادهين را هم بدانيد و ايها منع كن  ر آنيتوقع را از ش
اض مطمئن شـد كـه   يكه ع يو هنگام» ندارند 3يها سهم  ر و گوشت آنيالمال و ش تيو ب

مصر بـه شـغل    ياست و او را از مقام استاندار يجد )اهللا عنه يرض(ن يمنرالمؤيفرمان ام
 يسـال تنـزل داده اسـت، خـود را بـه پـا       ين روزهـا يتـر  گوسـفندان در گـرم   يچوپان

من خارج است و  يياز توانا ين كاريچن«: و گفت 4انداخت  )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنيام
حاال اگر تـو را بـه   « :گفت )اهللا عنه يضر(ن يرالمؤمنيام» !5گردنم را بزن يخواه ياگر م

جز آن چـه تـو دوسـت    « :اض گفتيع» 6د بود؟يخواه يمحل كارت برگردانم چه مرد
اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن يام» كـنم  يت تو را كامالً جلب ميد و رضايد دياز من نخواه يدار
  .7اسالم بودن استانداران جهان ينده نمونه بهترياو را به محل كارش برگرداند و در آ )عنه

ـ زدگـرد سـپاه ا  يكـه   ييدر همان روزهـا  ـ   ي و  8ران را در نهاونـد جمـع كـرده   ي
ن يالنهـر  نيران و تمام بيا يتخت شاهنشاهيور شود و پا خواست به كوفه و بصره حمله يم

وقـاص بـه دسـت     ت اهل كوفه از سعدبنيد، ناگاه شكايرا از تصرف مسلمانان خارج نما

                                           
 .103، به نقل از ابن الجوزي، ص158مر، طنطاويين، صـ اخبار ع1
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قبل فرمانـده فـاتح جنـگ     يبود كه چند ي، و سعد هم كس1ديرس )اهللا عنه يرض(فاروق 
ـ دفـاع از تهـاجم سـپاه نهاونـد ن     ين بود و برايه و عامل سقوط مدايقادس ـ ز امي د همـه  ي

در جهـت   )اهللا عنـه  يرض(آمد اما فاروق  يان اسالم به شمار ميو سپاه يفرماندهان نظام
ـ نا به همه ااعت يو ب يادار يو بروز بروكراس يوانساالرياز د يريجلوگ ن مسـائل فـوراً   ي

ت به كوفـه  ين شكايق درباره ايتحق يبرا) را يعدالت ادار 2وانيس ديرئ(مسلمه  محمدبن
 يك متهم معمـول يفرستاد، و محمدبن مسلمه بدون در نظر گرفتن مقام شامخ سعد مانند 

ـ امـا در هـر مسـجد مـردم عمومـاً خ     د ردست او را گرفت و به تمام مساجد شهر ب ر و ي
هـا    بودند آن) جراح( ياصل يشان شاكيكه خو يدر مسجد يسعد را گفتند و حت ييكوين
كردنـد تـا بـه     ياو خوددار ييكوير و نياز ذكر خ ينگفتند ول يز درباره سعد حرف بدين

ـ ز مردم سكوت كردند و تنهـا  ين مسجد نيدند و در ايرس) عبس يبن(مسجد  ك نفـر از  ي
  :بان گشود و گفتز) اُسامه بن قَتادة(ها به نام   آن

                                           
  .1939، ص5، و طبري، ج5، ص3امل ابن اثير، جـ ك1
  .150، و اخبار عمر، ص6و  5، ص3، و تاريخ ابن اثير، ج1940و  1939، ص5ـ تاريخ طبري، ج2

عمر به شاكيان گفت دليل بدخواهي شما اين است درست موقعي به اين كـار  «: نص عبارت تاريخ طبري اين است : توجه 
ماده شده  است و به خدا همين وضع هم مانع از آن نيست كه به شكايت شما رسـيدگي  ايد ه دشمن بر ضد شما آ دست زده

و هم چنين طبري و ابن اثير پس از رسيدگي به ايـن شـكايت و انجـام    » كنم، حتي اگر دشمنان هم به ميان شما فرود آيند
اگر رعايت احتياط الزم ! واسحاق سعداي اب«كنند كه چنين گفت  نقل مي) رضي اهللا عنه(دادن تمام تشريفات قضايي از عمر 

شود كه متهم كردن فرمانده كل جبهه شرق  و از اين مطالب به خوبي استنباط مي» بود، راه شاكيان در آغاز هم معلوم بود نمي
به اين اتهامات ناروا و عرضه كردن اين شكايت به اميرالمؤمنين در چنين جوي، جز يك توطئه خارجي و يزدگـردي چيـز   

بيني طراحان اين توطئه اين بوده كه اگر عمر به ايـن شـكايت رسـيدگي نكـرد اعتبـار مقـررات        نبوده است و پيش ديگري
گناهي را به محاكمه كشانيد ارزش عمـر از بـين    رود و اگر چنين شخصيت مهم و معتبر و بي خواهي اسالم از بين مي عدالت

 .ها از اسالم و از عمر بود بيني ناشي از ناآگاهي آن د و اين پيشگرد رود و احتماالً عليه او كودتاي نظامي برپا مي مي
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ـ و نسبت به مـردم رعا  1كند يم نميه تقسيرا بالسو يسعد اموال عموم« ت عـدالت  ي
ن اتهامـات  يدن ايسعد از شن. »گردد يم 2رفتن به جهاد سرگرم شكار يد و به جاينما ينم

ـ ا اگـر ا يخـدا « :د و رو به آسمان كرد و گفـت يخود ساخته ابن قتاده متأثر گرد ن مـرد  ي
، بر مـن بسـته   يا جلب توجه افرادي) يبه علت مزدور(ن اتهامات را يدروغگو است و ا

ار گردان و او را در گـرداب حـوادث   ياست، چشمش را كور و افراد تحت تكفلش را بس
ـ ما« :د و گفتيكش يده آهيسپس از قلب پاك و رنج. »فكنيروزگار ب ـ ه نهاي ت تعجـب  ي
خوانم، و شكار مرا سرگرم كرده  يمرا متهم كنند كه نمازم را خوب نم) اسد يبن(است كه 

بعد از چهار نفر به اسالم (ك پنجم همه مسلمانان بودم ي يكه من روزگار ياست در حال
هستم كـه   يختم و تنها كسين رين را بر زميبودم كه خون مشرك ين كسيو اول) ام دهيگرو

داك اَ « :ن من جمع نمود و فرمـود يپدر و مادر خود را در تحس صامبر خدا يپ ـ فـ و  يب
تيپدر و مادرم فدا=  ياُم«.  

نه آورد ين گزارش در محل، سعد را با خود به مديق ايمحمد بن مسلمه بعد از تحق
 :سعد گفـت » ؟يخوان يسعد تو نماز را چطور م يا« :به او گفت )اهللا عنه يرض(و فاروق 

هللا ا يرضـ (فـاروق  . »خوانم يو دو ركعت آخر را مختصر م 3يرا طوالن يدو ركعت اول«
 )اهللا عنه يرض(، آن گاه فاروق »ن بوديز از شخص هم چو تو هميتصور ما ن« :گفت )عنه
بـود   ياط الزم نميت احتياگر رعا! ابواسحق يا« :ز به سعد گفتيآم ك عبارت احتراميبا 

 :ست؟ سعد گفـت ين تو در كوفه كيجانش :سپس گفت» 4ان از اول هم معلوم بوديراه شاك
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عبداهللا نوشت و سعد  يرا برا يابالغ استاندار )اهللا عنه يرض(فاروق » انيعبداهللا بن عت«
  .نمود 1نه در زمره بزرگواران اصحاب مهاجر ابقايرا در مد
از جملـه در  (را با شروط و تعهـدات  ) عبداهللا بن قرط( )اهللا عنه يرض(ا ـ فاروق  ي

ـ   يبه استاندار) نديخانه دو طبقه ننش بعـد در   يدشهر حمص در شام منصوب كـرد و چن
رفتار استاندار شما چطـور اسـت؟ در جـواب     :دين اهل حمص پرسينار حج از زائريسم

ـ اخ يرفتارش خوبست ول :گفتند سـاخته و در طبقـه دوم آن    يا راً سـاختمان دو طبقـه  ي
كه دارند بـه او   ييكارها يتوانند برا يمار و ناتوان به زحمت مير و بين پينشسته و مراجع

ـ يق گـزارش، ه ينه و تحقيپس از برگشتن به مد )اهللا عنه يرض(فاروق . برسند را بـه   يئت
و پس از آن  2ن ساختمان را آتش بزننديها دستور داد اول دروازه ا  حمص اعزام و به آن

ـ  يه. نـد ينه جلب نماياستاندار را به مد بـه محـض ورود بـه حمـص دروازه      يئـت اعزام
ـ حر يها از دور شعلهزنند و استاندار كه  يساختمان استاندار را آتش م ق دروازه خانـه  ي

هسـتند و بـه    )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن ين اميزند كه مأمور يند، حدس ميب يخود را م
) عبداهللا بن قرط(كنند و استاندار  يو حكم جلب او را به او ابالغ م 3شتابد يها م  آن يسو

او را  )اهللا عنـه  يرضـ (فاروق  يشتابد و وقت ينه ميفوراً بر اسب خود سوار گشته و به مد
اسـتد و  يبه پـا ب  ب سوزانر اشعه سوزان آفتايتمام ز 4دهد كه سه روز يند، دستور ميب يم
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حابي بزرگوار و باسابقه را نيز منظور نمود و برائت او را خواهي موقعيت ص فاروق را ببيند كه در عين اجراي مقررات عدالت

به مقام استانداري كوفـه  ) عبداهللا(او  جانشيناز هر اتهامي اعالن نمود و با نشانيدن او در زمره بزرگواران مهاجرين و نصب 
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شـترها و بـز و گوسـفندان     ينگهدار يجا(ا با هم به حرَّه يكند كه ب يسپس او را صدا م
ـ بـرد و   ياو را بر سر چـاه  )اهللا عنه يرض(م و در آن جا هم فاروق يبرو) المال تيب  كي

و به او دستور داد كه بدون وقفـه از   1او انداخت يرا به سو يپوشاك كهنه و خشن كارگ
ر يعبداهللا ز. 2رون بكشديشترها و بز و گوسفندان با طناب و دلو ب ين چاه آب را برايهم

و  3شروع به كار كرد )اهللا عنه يرض(حجاز با نظارت فاروق  ياشعه سوزان آفتاب صحرا
مفـرط دسـتانش سسـت و     يو بر اثر خستگ ياز اندامش جارپس از چند ساعت عرق 

ـ است كه تو به ا يچند :به او گفت )اهللا عنه يرض(ستاد، فاروق يلرزان و از كار ا ن كـار  ي
 يرضـ (ست چند ساعت، فـاروق  ين يادي؟ عبداهللا گفت مدت زيپصرمشقت مشغول هست

تمـام سـاعات روز    ند ساعت بلكـه چكشان، نه تنها  كارگران و زحمت« :4گفت )اهللا عنه
را به دست  ين جنس و نقديمين و كد يدهند و با عرق جب يپرمشقت را انجام م يكارها

ا رواست كه امثال يپس آ. ميكن يها پرداخت م  آورند، و ما حقوق شما را از دسترنج آن يم
ند و يبسـازد و در طبقـه دوم آن آسـوده بنشـ     يا ها ساختمان دو طبقه  شما با دسترنج آن

مار، ناچار شـوند بـا   يران ناتوان و افراد بيها و پ ميتيپناه و  يو ب 5وهيكند و زنان ب يزندگ
كنند و خود را به تو برسانند؟ حاال برو  يساختمان دو طبقه تو را ط يها اد پلهيزحمت ز

  !»6ين رفتار را تكرار نكنيچ وجه ايسر كارت اما به ه
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منصـوب  ) سـان يم( يا به فرماندارر 1ي، نعمان بن عد)اهللا عنه يرض(ب ـ فاروق  ي
ـ را به مضـمون ز  يبه او گزارش دادند كه نعمان، اشعار ينمود، و پس از مدت ر سـروده  ي

  :است
 ييها وانيسان با ليها در م  ان خبر دهد، كه دلداده آنيرو هست كه به الله يا كسيآ«

خـوش الحـان   زادگـان   ، و هر گاه دلم بخواهد اشراف2آشامد ين شراب را مياز بلور بهتر
ناگوار باشد كـه مـن در    )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يد برايخوانند، و شا يم آواز ميبرا
  .»دارم ينيريش يها سان خاطرهيم يميقد يها كاخ

بـه او   يا گشته و نامـه  ين خبر به شدت عصبانيدن اياز شن )اهللا عنه يرض(فاروق 
مه قـرار داده و سـپس خطـاب بـه او     آغاز سوره غافر را در اول نا يها هيسد و آينو يم
 ياز مـن ناراضـ   )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيد امين مضمون، شايشعرت را به ا« :ديگو يم

ن لحظه تو را عزل كـردم محـل   يهستم و از هم يبه خدا از تو ناراض ي، آر3دميباشد، شن
  »4ديكارت را ترك كن

ـ سـوگندها   )هللا عنـه ا يرض(شتابد و در حضور فاروق  ينه مينعمان فوراً به مد اد ي
 يبوده كه بر زبـانم جـار   ين شعري، و ا5ام دهياشاميم مشروب نيكند كه در طول زندگ يم

ـ كه لبخند قهرآم يدر حال )اهللا عنه يرض(فاروق   »دانند كه من شاعرم يشده و همه م  يزي
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ـ ن است و بـه ا يهم ا 1تصور من يآر« :ديگو يدهد به او م يبه او نشان م ن جهـت هـم   ي
پوچ و مهمـل و   يها ن حرفينده ايرا بر تو اجرا كنند، اما گو يور ندادم كه حد شرعدست
و مطمـئن   2سـت ين يسته مقام فرمانداريچ وجه شاينظر از عمل، به ه ز صرفيآم كيتحر
  .3دهم يرا به تو نم يچ پستيد كه هيباش
 يقاضـ  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو دفاع كه ام ين جلسه داوريج ـ آزادتر ي
   :ن جلسه استيا

عبداهللا و حفصه  يبود و خالو صامبر يكه در غزوه بدر همراه پ(قدامه بن مظعون 
 يبـه اسـتاندار   )اهللا عنـه  يرض(از طرف فاروق ) هم بود )اهللا عنه يرض(فرزندان فاروق 

نه برگشت و گفت من و ين به مدياز بحر) جارود( يد و پس از مدتين منصوب گرديبحر
ان را يجر )اهللا عنه يرض(فاروق . ده استيم كه قدامه مشروب آشاميره شاهد هستيابوهر

نـه  يقدامـه را بـه مد   )اهللا عنـه  يرض(ام، فاروق  د او گفت مشاهده كردهيره پرسياز ابوهر
رسـاند و   )اهللا عنه يرض(خود را به فاروق ) جارود(فراخواند و بعد از آمدن او بالفاصله 

 )اهللا عنـه  يرضـ (فاروق » او اجرا كن 4را درباره حاال دستور كتاب و فرمان خدا« :گفت
 :جارود گفـت » ا شاهد؟ي 5يهست يتو مگر مدع« :ت به او گفتياز عصبان يك حالتيدر 

خـوب تـو كـه شـهادت را ادا     «: گفـت  )اهللا عنـه  يرض(فاروق » يشاهد هستم نه مدع«

                                           
 همانـ 1

 همانـ 2

  نهماـ 3
  .228، ص3و االصابه، ج 34، ص2به نقل از الرياض النضره، ج 162ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص4
  همانـ 5



 644

 1خـدا  تـو را بـه  « :سكوت گفت يجارود بعد از كم» يگر نداريو حق دخالت د يا كرده
شده بود به او  يشتر عصبانيكه ب )اهللا عنه يرض(فاروق » فرمان خدا را درباره او اجرا كن

ـ بـه خـدا ا  « :جارود گفـت » كنم يصدا باش وگرنه با تو بد رفتار م يب« :گفت ن حـق و  ي
و فـاروق  » يكن 2يست كه عموزاده خودت مشروب بخورد و تو با من بدرفتاريعدالت ن

 :ره كه در آن جا نشسته بود گفـت يصدا كرد و ابوهر يد او را بير تهدبر اث )اهللا عنه يرض(
ـ اگـر در صـحت شـهادت مـا ترد     )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يا« ـ د پي از  يا دا كـرده ي

و هنـد شـهادت داد كـه شـوهرش مشـروب      » 3هم سؤال كن) ديهند دختر ول(همسرش 
را  يآماده باش تا حد شـرع حاال « :به قدامه گفت )اهللا عنه يرض(خورده است و فاروق 

 يحـد شـرع   يها من از اجرا ن شهادتيبه فرض صحت ا« :قدامه گفت» بر تو اجرا كنم
مان و يو ا يرا من اهل تقويز ياجرا كن 4را بر من يحد شرع يتوان يمعاف هستم و تو نم

z  y  x  w  v   }  |  {  }  :ديفرما يعمل صالح هستم و خدا م

  d   c  b  a  `  _  ~z )اند و  مان آوردهيكه ا يبر كسان ) 93:المائدة
داشـته و اهـل    يخورند اگر تقـو  يكه م ييزهايست در چين ياند گناه كو كردهين يكارها

قدامـه معلـوم    يا« :در جواب گفـت  )اهللا عنه يرض(فاروق . »مان و عمل صالح باشنديا
 يا اگـر تـو اهـل تقـو    ري، ز5يا ه به شدت اشتباه كردهيآ ير و معنيشود كه تو در تفس يم
سـپس فـاروق   » يكرد يز ميم كرده است پرهيكه خدا آن را تحر يزيقطعاً از چ يبود يم
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شـما دربـاره   « :رو به جماعت اصحاب كه در آن جا نشسته بـود  گفـت   )اهللا عنه يرض(
ن است كه چـون قدامـه   ينظر ما ا«جماعت گفتند » ديدار يحد بر قدامه چه نظر ياجرا
سكوت كرد آن  يچند روز )اهللا عنه يرض(فاروق » 1ير او اجرا نكنض است حد را بيمر

ـ دار يحاال درباره قدامه چـه نظـر  « :گاه خطاب به اصحاب گفت آن جماعـت از  » ؟2دي
هـا را نـدارد    انـه يتحمل درد تاز يين است كه چون قدامه تواناينظر ما ا« :اصحاب گفتند

به خدا اگر « :برآشفت و گفت ) عنهاهللا يرض(فاروق » ينكن 3يفعالً هم حد را بر او جار
ن كه مـن  يتر است از ا من آسان يوندد و جان دهد برايها به خدا بپ انهير ضربت تازياو ز

ن حاال حد را ي، به خدا هم4ن حد بر گردن من باشديا يوندم و جرم عدم اجرايبه خدا بپ
ـ رفـت   )اهللا عنه يرض(اسلم خدمتكار فاروق » دياوريانه را بيتاز. كنم يبر او اجرا م ك ي

ش كـرد و  يآن را گرفت و آزما )اهللا عنه يرض(را آورد، فاروق  يكيانه كوچك و باريتاز
حـاال هـم در    ييگرا افكار باطل 5رسوبات« :دياد كشيخته به قهر بر اسلم فريآم يبا صدا

ـ م بيبرا يگريانه ديك تازياست برو  يقلب تو باق انـه بـزرگ و   ياسـلم رفـت تاز  » اوري
انـه قـرار داد و حـد    ير ضـربت تاز يقدامه را ز )اهللا عنه يرض(آورد و فاروق  يتر ميضخ
اهللا  يرضـ (ن لحظـه بـا فـاروق    ياز هم يرا بر او اجرا نمود، و قدامه سالم ماند ول يشرع
گر بودنـد  يكـد يدر مسافرت حج هم كـه بـا    يزد و حت ينم 6قهر كرد و با او حرف )عنه
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نه برگشتند و يمد يحج به سو 1زد تا از مراسم ينمحرف  )اهللا عنه يرض(قدامه با فاروق 
ـ ده بود ناگاه از خـواب ب يخواب) 2ايسق(در محل  )اهللا عنه يرض(فاروق  :دار شـد و گفـت  ي

 يبـا قدامـه آشـت   « :به من گفت يكس 3د، به خدا در خوابياوريم بيد قدامه را برايبشتاب«
اهللا  يرضـ (دوم آمد و فـاروق  مرتبه  يامد  ولين بار قدامه نينخست» كن او برادر تو است

ـ  يو آشـت  4با او بحث كرد و درخواست عفو و بخشش نمود )عنه هـا برقـرار     ن آنيدر ب
  .ديگرد

شام بـود   يها التياز ا يكيو استاندار  يان كه فرمانده نظاميسف يه بن ابيد ـ معاو ي
شـام در   يد از شـهرها يبازد يكه برا يهمراه كسان )اهللا عنه يرض(د فاروق ين كه شنيهم

مرصـع و   يرهايزرق و برق و شمشـ  يها م و شكوهمند، با لباسيراه است در موكب عظ
ـ چاالك و تندرو مسـافه ز  5اسبان يا نقره يها ن رختيدر طن بـه اسـتقبال فـاروق     يادي

اهللا  يرض(ه و موكبش به احترام فاروق يك شد، معاوينزد يشتافت و وقت )اهللا عنه يرض(
ستادند، اما فاروق ي، در كنار اجاده ايه، و در حال خبردار نظاماده گشتيها پ از اسب )عنه

ن يو بدون ا 6يداً عصبانيشد ين احترام تصنعين شكوه و همياز مشاهده ا )اهللا عنه يرض(
ـ هـا رد گرد   ب داد و از كنـار آن يرا نه 7ها را بدهد االغش  كه پاسخ سالم آن از  يكـ يد، ي

                                           
 همانـ 1

 همانـ 2

 همانـ 3

  همانـ 4
 .567ـ العبقريات، عقاد، ص5

 همانـ 6

 همانـ 7



 647

ـ ا« :گفت )اهللا عنه يرض(به فاروق 1همراهان، عبدالرحمن بن عوف ـ ن مـرد، معاو ي ه، بـه  ي
خود را خسته كرده است، تـو حـداقل    يلين كه به تو برسد خيا ياستقبال تو آمده و برا

ـ به معاو ينگاه ميشنهاد عبدالرحمن نيبا پ )اهللا عنه يرض(فاروق » يزد يبه او م يحرف ه ي
ن كوكبـه و دبدبـه   يب اشود كه صاح يمعلوم م« :به او گفت يزيآم كرد و با لحن اعتراض

 يزيكه نگاه تمسـخرآم  يدر حال )اهللا عنه يرض(فاروق » يبل« :ه گفتيمعاو» ؟يتو هست
، و يا ش گماشـته يبـر در منـزل خـو    2ا نگهبان و دربان هميگو« :به او داشت به او گفت

ـ « :ه گفـت يمعاو» نديآ يم! انتظار با كسب اجازه به خدمت تو ين بعد از مدتيمراجع  يبل
ـ  يدر حال )اهللا عنه يرض(فاروق » ستن ايچن خـت بـا   ير يكه خشم از چشمانش فرو م

هر چه بال است بر سر « :دياد كشيه فريز خود بر معاويانگ آور و هراس رعب يهمان صدا
ه كه بر اثر اعترافات به يمعاو» !!3يآور ياست كه درم ييگر چه اداهاين ديد، ايتو فرود آ

ـ  )اهللا عنه يرض(فاروق  يها انهيتاز ريق آشكارا سر خود را زين حقايا ـ د يم ـ د بـا  ي ك ي
ـ خـود را ا  يعاجزانـه كارهـا   ياز دلهره و بـا صـدا   يحالت ـ ن طـور توج ي  يا« :ه كـرد ي
ـ   يا ، ما در منطقه)اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ـ  يخـدمت م دشـمن   4م كـه جاسوسـان  يكن
ده حقارت به ما يم به ديشه آماده و مجهز و پرقدرت خود را نشان ندهيارند و اگر هميبس
ـ دانند، و موضوع دربان و نگهبان به خـاطر ا  يم ينگرند و حمله به ما را كار آسان يم ن ي

وارد  5يتيچ گونه رعـا يو بدون ه ينظم ين با بياست كه اگر در، بدون دربان باشد مراجع
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ارزش  ين منطقه كارمند تو هستم و هرگاه بخـواه يها من در ا نيشوند و بعد از همه ا يم
 يمن قائل نشـو  يبرا يارزش يشوم و هرگاه بخواه يمن باارزش م يمن قائل شو يارب
ها آتش خشمش تا  هين توجيكه با ا يدر حال )اهللا عنه يرض(فاروق » 1شوم يارزش م يب

ـ ن توجيكه از تو كردم با ا ييها ييبازجو« :ه گفتيفرونشسته بود، به معاو يحد هـا از   هي
و اگـر دروغ گفتـه    يا كـرده  يا ر عاقالنهيتدب يگفته باش و اگر راست يها در رفت  ر آنيز

دهم و نه تو  يفعالً من نه به شما دستور م يول يا به كار برده يا ركانهيرنگ زيك ني يباش
ب داد و به راه افتاد و ين اثنا به االغش نهيدر ا )اهللا عنه يرض(و فاروق » 2كنم يرا منع م

  .3د و خوف و رجا پشت سر گذاشتيم و اميا بيك دنيان يه را در ميمعاو
شـام   يهـا  التياز ا يكيه كه استاندار يدار معاويد يه، برايان پدر معاويـ ابوسفه  ي

مواظب باشند هنگام برگشـتن   يدستور داد، كسان )اهللا عنه يرض(بود، سفر كرد و فاروق 
اورنـد امـا   يب )اهللا عنـه  يرض(ش فاروق ين كه به منزلش برود، او را پيان قبل از ايابوسف

 ين كه كسـ ين اوان بديخبر دادند، كه ابوسف )اهللا عنه يرض(ناگاه به فاروق  يپس از مدت
را فرسـتاد و   يفـوراً كسـ   )اهللا عنـه  يرضـ (، فاروق 4ند به منزلش برگشته استياو را بب
بعـد از گفـتن    )اهللا عنـه  يرض(آورد فاروق  )اهللا عنه يرض(ان را به حضور فاروق يابوسف
 يا كـه بـا خـود آورده    ييهـا  از ارمغـان « :ه به او گفتياز معاو يپرس احوالآمد و  خوش

ـ ن سـفر پرمشـقت مـا چ   يدر ا« :ان گفتي، ابوسف»هم به ما بده يزيچ را بـه دسـت    يزي

                                           
 همانـ 1

  همانـ 2
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او نشسـته بـود    يكه در پهلو )اهللا عنه يرض(فاروق » 1ميبه شما بده يزيم تا چيا اوردهين
ـ رون آورد و آن را بـه  يت او برا از انگش يدستش را دراز كرد و انگشتر ك نفـر داد و  ي

ان يان به نزد همسرش هند ببر و بگو ابوسفيرا به عنوان نشانه ابوسف ين انگشتريا« :گفت
ام، دسـت نـزده بـه     كه از شام با خـود آورده  ييها نين نشانه گفته است همان خرجيبه ا
ده  ين را آورد كه محتويك نفر دو خرجيد كه آن يينپا يريو د» 2م بفرستديله تو برايوس

دسـتور داد بـه    )اهللا عنـه  يرضـ (بودنـد و فـاروق   ) معادل هزار مثقال طـال (هزار درهم 
  .3ز شونديالمال وار تيب

ن يسپاه اسـالم و نخسـت   ن فرماندهيتر و پرقدرت 4نيتر د، با سابقهيو ـ خالد بن ول ي
ـ ره بـه اتهـام ح  يجز در شبه 5مامهيفاتح عراق و شام و فاتح جنگ  ـ و مف ي ـ ي از  يل مبلغ

اهللا  يرضـ (از مقررات چند مرتبه به فرمان فاروق  ينسبت به برخ يتوجه و كم 6المال تيب
عـزل   يو ارتش يكشور يها ه پستيخ شد و باالخره از كليده و توبيبه محاكمه كش )عنه
ذكـر  ) يبـروز قحطـ  (سـابق قبـل از بحـث از     يها ن مطلب در فصليل ايو تفص 7ديگرد
  .دييد به آن مراجعه نمايتوان يده است و ميگرد

ـ ق و تعقيو تحق يين شانزده فقره از مراقبت و بازجويا يادآوري ب اسـتانداران و  ي
ـ  يبه خوب )اهللا عنه يرض(له فاروق يبه وس يفرمانداران و فرماندهان نظام دهـد   ينشان م
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 ر نبـوده يطبعاً تنـدخو و خشـن و سـختگ   ) چنان چه پنداشتند( )اهللا عنه يرض(كه فاروق 
كامالً  يخو و با مالحظه و در عطوفت مفرط نبوده است و بلكه مزاج است و طبعاً هم نرم

و  يت اصول عـدالت اسـالم  يمعتدل داشته است و تنها به خاطر حفظ حقوق مردم و رعا
رتبـه خـود را در    ين عـال يبود كه مأمور يادار يو بروكراس يساالر وانياز د يريجلوگ

ـ در غا يد و در مقابل با مـردم عـاد  يكشان يمحاكمه م به ين انحرافيتر مقابل كوچك ت ي
  .كرد يرفتار م يعطوفت و مهربان

  

  »آموزش و پرورش :فصل شانزدهم«
   )اهللا عنه يرض(له فاروق يتوسعه آموزش و پرورش به وس

و خواندن و نوشـتن و   يشامل سوادآموز )اهللا عنه يرض(آموزش در عصر فاروق 
م فقه و احكـام  يو تعل صامبر يث پيت درست احاديرواح قرآن، و يم و تالوت صحيتعل
و  يرانـداز يو ت ين سـواركار يو هم چن) ها اشعار و مثل(ات عرب ياز ادب يو آگاه ينيد

ها تا  ن آموزشيم و توسعه همه ايتعم يبرا )اهللا عنه يرض(ره بود و فاروق يو غ يشناگر
ـ از فعال ييهـا  نمونـه  نـك يخود را مبذول نمـود، و ا  يآن جا كه در امكان داشت سع ت ي

ها كه همراه اسناد و مـدارك   ن آموزشيم و توسعه اينه تعميدر زم )اهللا عنه يرض(فاروق 
  .گردد يم ميتقد يخيتار
  ياجبار يم و تعلم قرآن و سوادآموزيتعل

و تعلم قرآن را در تمام جهان اسالم، و نه تنهـا   يسوادآموز )اهللا عنه يرض(فاروق 
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ـ هـر   ينمـود و بـرا   يو الزام يز، اجبارين 1نانيان صحرانشيدر شهرها بلكه در م ك از ي
ـ يمعادل (درهم  2دادند در هر ماه پانزده يمعلمان كه ده شاگرد را درس م م يك مثقال و ن

و تعلـم قـرآن    يسوادآموز يها ن كالسين باز ايانه مقرر نمود، و نخستيحقوق ماه) طال
 يكـ يث است، از يان حدياز راو يكيكه  3ميدند و ابوعامر سلير گرديدا) نهيمد(در مركز 

نه آوردنـد و مـرا بـه    يبودم كه مرا به مد يبچه كوچك« :كند ياد مين يها چن ن كالسياز ا
م را به مـن  يكه نوشتن حرف م يو تعلم قرآن فرستادند و معلم هنگام يكالس سوادآموز

  .»!چشم گاو 4د مثليسيگرد و مدور بنو« :گفت يداد م ياد مي
م يبه سه نفر از بزرگان اسحاب كه در امر قرائت قرآن و تعل )اهللا عنه يضر(فاروق 

دسـتور داد كـه بـه    ) 5معاذ بن جبل، عباده بن صـامت و ابوالـدارداء  (آن تخصص داشتند 
و تعلم قـرآن را   يسوادآموز يها ن بروند و در تمام شهرها كالسيشام و فلسط يشهرها

ها استقبال به   از كار آن ين شهرها به حديشند و در اها نظارت داشته با  ر كنند و بر آنيدا
و  6ك صد و شصـت كـالس  يشهر دمشق به  يها د كه تنها كالسيينپا يريعمل آمد كه د

ها نظارت داشت هر ده نفر  ن كالسيد و ابوالدرداء كه بر ايهزار و ششصد شاگرد رس  كي
ن بـه  يمعلمـ  يراهنمائ يبراو  7ك معلم قرار داده بوديم ير تعليك كالس و زيشاگرد را 

                                           
  .157، ص2به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ج 58، ص16و اغاني، ج 212به نقل اخبار عمر، ص 83، ص1ـ االصابه، ج1
شود كه  هاي درس قرآن در شام معلوم مي در صفحه آينده به هنگام بحث از كالس 157، ص2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج2

 .در كالس ده نفر شاگرد داشته است

  .157، ص2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج3
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ـ    هيح تلفظ كلمات و تالوت آيو شكل صح يوه درست سوادآموزيش ن يهـا همـوراه در ب
ن و يحجاز و شام و فلسط يكه در شهرها يها در حال آمد و شد بود، اما آن طور كالس

ـ    يها سوادآموز عراق و مصر از كالس ـ در م. آمـد  يو تعلم قرآن استقبال بـه عمـل م ان ي
ن جهـت  يآمد به همـ  يها استقبال به عمل نم ن كالسيالت از اير و ايو عشا نانيصحرانش
نان يان صحرانشـ يمأمور كرد كه به م 1)انيابوسف(را به نام  يشخص )اهللا عنه يرض(فاروق 

از قـرآن را   يهـا كـه قسـمت     ها امتحان به عمل آورد و هر كـدام از آن   برود و از همه آن
  .كند 2مال او را مجازاتانه و گوشياموخته بود با تازين

 يبازرسـ  يت را برايآگاه و با معلوما يها تيهمواره شخص )اهللا عنه يرض(فاروق 
َتَعلَُّموا اِْعـراَب الُقـرآِن َكـام «كرد كه  يه ميز توصيها ن  فرستاد و به آن يقرآن م يها كالس

و دسـتور زبـان   از نحو و صرف  يو چون تعلم اعراب قرآن بدون آگاه »ِحْفَظهُ  ٣ُتَعلَّمونَ 
ق معتقدند كه علم نحو و صـرف در عصـر فـاروق    ين اهل تحقيامكان ندارد مورخ يعرب

  .وضع شده است 4او ييو به راهنما )اهللا عنه يرض(
هم چنان كه در پشت جبهه و در تمـام شـهرها و روسـتاها و     )اهللا عنه يرض(فاروق     

ـ دا و تعلم قرآن را يآموز سواد يها نان كالسيمحل چادرنش ـ   ي  ين طـ ير كـرد، هـم چن
ع درجه فرمانـدهان  يها اعالم نمود كه ترف ها و به تمام پادگان به همه جبهه ييها نامه بخش

                                           
ـ 157، ص2و الفـاروق، شـبلي نعمـاني، ج    212، به نقل اخبار عمر، ص83، ص1ـ االصابه، ج1 ، 16ه نقـل از اغـاني، ج  ، ب

 .58ص
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 .219به نقل اخبار عمر، ص 613و الجامع الكبر مسند عمر حديث  559ـ عبقريات، عقاد، ص4
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بقره، نساء، مائـده،  (و جامع احكام  يطوالن يها است كه سوره 1نيان، منوط به ايو سپاه
رآن را حفـظ  ن اندازه قيشتر از ايكه ب يانيرا حفظ كنند و فرماندهان و سپاه 2)حج و نور

د يينپا يريد و ديگرد يها افزوده م  انه آنيسال يايكردند به همان نسبت بر حقوق و مزا يم
، و تنها سعد بـن وقـاص آن   3دنديكه حافظان تمام قرآن در سپاه اسالم به هزارها تن رس

ر يدر سپاه ز« :نوشت )اهللا عنه يرض(قبل از جنگ نهاوند در پاسخ نامه فاروق  يهم مدت
  .»نفر حافظ تمام قرآن وجود دارند 4صدين من سفرما

ز در راه حفـظ  ين )اهللا عنه يرض(قبل از خالفت و در عصر ابوبكر  )اهللا عنه يرض(فاروق 
اهللا  يرضـ (رغم تمام موانع ابوبكر ين قدم را برداشت و عليتر م بزرگيو حراست قرآن كر

ـ و در عصـر پ  ك كتاب مجلد، ناچار كرد،يرا به نوشتن قرآن به صورت  )عنه  صامبر ي
قـرآن را همـان طـور حفـظ و تـالوت       يها هيشه مواظب بود كه تمام اصحاب آيز همين

ـ د كه آيرا د 5ميهشام بن حك ياند و وقت دهيشن صامبر اكرم يند كه شخصاً از پينما  يا هي
ـ آن را به ا )اهللا عنه يرض(خواند كه فاروق  يم يا وهياز سوره فرقان را به ش وه از ين شـ ي

او را گرفـت و بـه خـدمت     ياز قهر و خشـونت بـازو   يده بود، با حالتينشن صمبر ايپ
وه تـالوت  يفرمود شـ  صامبر ياز او دست برداشت كه پ يبرد و تنها هنگام صامبر يپ

ـ وه تالوت بر من نازل گرديرا قرآن با هفت شيح است زيشما صح يهر دو و  6ده اسـت ي
                                           

  .334به نقل اخبار عمر، ص 106و ابن الجوزي، ص 100، ص6ـ صحيح بخاري، ج1
  همانـ 2
  . 157، ص2به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ج 58، ص16و اغاني ج 212، به نقل اخبار عمر، ص83، ص1جـ االصابه، 3
  .281، ص1، به نقل از ابن سعد و كنزالعمال، ج159و  157، ص2ـ الفاروق، ج4
عمر حديث  و الجامع الكبير مسند 559، به نقل از ابن انباري و عبقريات، عقاد، ص161، ص2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج5

 .219به نقل از اخبار عمر، ص 613

 .334به نقل اخبار عمر، ص 106و ابن الجوزي، ص 100، ص6ـ صحيح بخاري، ج6
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شنهاد جمع و كتابـت  يد بر هشام و پيد، اعتراض شيك صد هزار صحابيان ين كه در ميا
ـ يت شده است دليروا )اهللا عنه يرض(كردن و مجلد نمودن قرآن فقط از فاروق  اسـت   يل

ز همواره در فكر حفـظ و حراسـت   يقبل از خالفت خود ن )اهللا عنه يرض(ن فاروق يبر ا
و  يقدرت را در دسـت گرفـت سـوادآموز    ين جهت وقتيم بوده است و به هميقرآن كر

حفظ تمام قـرآن   ينمود و برا يو الزام 1يلم قرآن را در تمام شهرها و روستاها اجبارتع
را  ياديز يايز و حقوق و مزايكلمات قرآن جوا 2ن درست خواندنيو تعلم اعراب و قوان

هـا و   و تعلم قرآن بچـه  يسوادآموز يبرا  كه هزاران كالس يو در همان حال 3مقرر نمود
ان بـه  يز هزاران حافظ تمام قـرآن و آشـنا  يبود، از بزرگساالن ن تينونهاالن در حال فعال

  .ن اعراب كلمات قرآن به وجود آمدنديقوان
  

  صامبر يث پيتوسعه قرآن احاد
ـ حاً پين كه خداوند متعال صـر يبا توجه به ا ـ صامبر ي بح دهنـده  ين و توضـ يرا م

قـرار   يجب و الزامك امر وايرا  صامبر ياز پ يرويكرده بود، و پ يقرآن معرف يها هيآ
ـ ي( صث و سـنت رسـول اهللا   يعموم و مسلمانان از احاد ين آگاهيداده بود، بنابرا  يعن

ـ رمشـكوك،  يبخش و غ نانيبا وسائل اطم) دات اوييگفتار و كردار و رفتار و تأ ك امـر  ي
م يهـا و تعمـ   به مـوازات تـالش   )اهللا عنه يرض(د و فاروق يرس يبه نظر م يكامالً ضرور
هـا و حفـظ كـردن همـه      هين درست خواندن آيتعلم قرآن و آموختن قوان و يسوادآموز

                                           
 .212، به نقل اخبار عمر، ص83، ص1ـ االصابة، ج1

 .259ئ  157ـ الفاروق، ص2
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ـ م تعلم احاديز در جهت تعميوقفه خود را ن يب يها قرآن كوشش ث و در جهـت كسـب   ي
  :ر به كار انداختيها به طرق ز  ت آنيبخش روا نانيوسائل اطم

  
  ثيمات حديتعل يها ئتياعزام ه
و  )اهللا عنـه  يرضـ (ت اصحاب مهاجر يكه اكثر )اهللا عنه يرض(ـ در عصر فاروق 1

نـه  ين در مديار بـزرگ محـدث  يدر مركز سكونت داشتند انجمن بس )اهللا عنه يرض(انصار 
ـ از راو ييها أتيه )اهللا عنه يرض(افته بود و به دستور فاروق يل يتشك ـ ان احادي ث بـه  ي
 جهـان  يهـا  ث به همـه اسـتان  يم تعلم احاديتعم يك نفر متخصص از مركز براياست ير

است عبداهللا ابن مسـعود بـه   ين منظور و به ريبه ا يئتيد و از جمله هيگرد ياسالم اعزام م
، و 2ن بـه بصـره  يسار و عبداهللا بن مفغل و عمران بن حصيشامل معقل بن  يئتيو ه 1كوفه

و بـه   3دنـد يشـام اعـزام گرد   ياست عباده بن صامت و ابوالدرداء به شهرهايبه ر يئتيه
ن كـار،  ينه اين آماده كردن زميز دستور داده شده بود كه در عين يامو انتظ يمقامات نظام
  4.نديننما يچيكنند، سرپ يت ميروا ياعزام يها ئتين هيكه ا يثياز حكم احاد

 يرضـ (ن جاودانه، فاروق يك ديع احكام يث در تشريـ با توجه به كاربرد احاد2
 )اهللا عنـه  يرض(حاب مهاجر ن و بزرگان اصيو معاونت انجمن محدث يبا همكار )اهللا عنه

را مقرر نمود، كه تحقق  يطيث، شرايك حديت يقبول روا ي، برا)اهللا عنه يرض(و انصار 
  :ط عبارت بودند ازين شراينمود و ا يبخش م  نانيث را اطميت احاديها صحت روا  آن

                                           
 .اهللا محدث به نقل از شاه ولي 279، ص2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج1

 همانـ 2

 همانـ 3

  همانـ 4



 656

  ثيت حديبخش قبول روا نانيشروط اطم
ـ  يبا توجه به همـ در تضاد باشد و  يا هيح آيد با صريث نبايـ حد1  ين شـرط وقت

نه داده بود و در مورد يشوهرم مرا طالق با« :ت كرديه، رواي، زن صحاب1سيفاطمه بنت ق
 يرض(فاروق . »يستيمستحق نفقه ن :سؤال كردم فرمود صامبر اكرم ياستحقاق نفقه از پ

، قبول َسَكنُْتمْ  ُث يَاْسِكنُوُهنَّ ِمْن َح « :هيح با آيث را به علت مخالفت صرين حديا )اهللا عنه
د مطلب را فرامـوش كـرده باشـد از    يكه شا يزن يم به سخنيتوان يما نم« :و گفت» نكرد

  .»2مينظر كن صراحت كتاب خدا صرف
ز آن را يگر نيك نفر ديت آن قابل قبول است كه يروا يث واحد، تنها زمانيـ حد2

اِذا « :ا نقـل كـرد  ث اسـتئذان ر يحد يابوموس ين شرط وقتيت كرده باشد و طبق هميروا
اگـر  « :بـه او گفـت   )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق   »ِجعْ ريْ َفلْ  3وَذنْ ياْستئاَذَن َاَحُدُكْم َثالثًا َفَلْم 

ده باشـد تـو را مجـازات    ينشن صامبر ين مطلب را از پيدا نشود كه ايپ يگريشخص د
ـ كه اد آورد يرا به نام ابوسع يدر مجلس انصار جوان يكه ابوموس يو هنگام» ميكن يم ن ي

ـ  ي، و وقت4آن را قبول كرد )اهللا عنه يرض(ده بود فاروق يشن صامبر يث را از پيحد ياُب 
ـ را اذ صامبر يتو اصحاب پ« :گفت )اهللا عنه يرض(بن كعب به فاروق  ـ ي » 5يدهـ  يت م

ـ ن روايا يوقت« :در پاسخ گفت )اهللا عنه يرض(فاروق  دم الزم دانسـتم از راه  يت را شـن ي

                                           
  .اند بيان گرديده 291، ص2ـ اين شرط به تفصيل در الفاروق، شبلي نعماني، ج1
 .287و شرح نووي بر مسلم همان جلد، ص 297، ص6ـ صحيح مسلم هامش ارشاد ساري، ج2

  .142، ص9ـ صحيح بخاري در شرح ارشاد ساري، ج3
  همانـ 4
 .457، ص8ـ صحيح مسلم هامش ارشاد ساري، ج5
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ن در مـورد احكـام   يو هم چن» ميث را مسند نمايحد 1نيت اياخواستن شاهد صحت رو
بـا اصـحاب    )اهللا عنه يرض(در او مشاهده شده باشد فاروق  2اتين كه آثار حيسقط جن

اهللا  يرضـ (ت كرد فاروق ين مورد روايرا در هم يثيره حديمغ يبه مشورت نشست و وقت
كـه محمـد بـن     يهنگامو  3»ياوريرا ب يت خود شاهديد بر صحت روايبا« :گفت )عنه

   .د كردييث را تأين حديت ايمسلمه روا
ـ نمـود و ا  4آن را قبول )اهللا عنه يرض(فاروق  ـ   ي بـن كعـب و نـه     ين مرتبـه بـه اب

اصحاب حمـل   يذايرا بر ا )اهللا عنه يرض(ن شاهد خواستن فاروق يگر ايد يها يصحاب
ـ  )اهللا عنـه  يرضـ (را فاروق يبر او اعتراض نكرد، ز ينكردند و كس بالًَ منظـور خـود را   ق

د وجـود داشـته   يث حداقل دو شاهد بايك حديت يصحت روا يح داده بود كه برايتوض
ـ ت احادين شرط در روايرش ايپذ يبرا يباشد، و منطق قضاوت اسالم ث كـامالً آمـاده   ي

ـ اثبـات صـحت    يح قرآن برايكه به نص صر ييرا در جايبود ز بعـد از   يك سـند مـال  ي
َواْسَتْشِهُدوا « :الزم باشد ياز خطر فراموش كار يرياطر جلوگز دو شاهد به خينوشتن ن

ث كه سند هزارها سـند  يك حديت يصحت روا يبرا 5چطور »....ِن ِمْن ِرجالُِكْم يدَ يَشه
  6!از ندارد؟يباشد به دو شاهد ن ين جاودانه ميك ديدر  يع حكم كليو سبب تشر

                                           
 . 457، ص8حيح مسلم هامش ارشاد ساري، جـ ص1

  .529، ص1ـ فقه السنه، ج2
  همانـ 3
  همانـ 4
ـ اين توضيح و قياس كردن سند روايت احاديث بر اسناد مالي به قياس اولي مطلبي است كه به ذهن نگارنده خطور كـرده  5

نشده است و بلكه آن چـه فـاروق گفتـه    دانم و اين توضيح و قياس نه از فاروق نه از كس ديگر روايت  و آن را صحيح مي
 ).457، ص8مسلم هامش ارشاد ساري، ج( »اِنَّام َسِمْعُت َشْيئًا َو َاْجَبْتُت َاْن َاَتَثبََّت «: است 

 همانـ 6
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ر كلمات و يي، بدون تغرا صامبر ين عبارت پيع يستيبا يث ميك حدي يـ روا3
ـ ها و بدون كسر و اضافه كلمات، به   ر آنيم و تأخيتقد ـ نـاً روا ياد داشـته و آن را ع ي ت ي
ـ قبل از همه اصحاب خود را به ا )اهللا عنه يرض(، و فاروق 1كند ـ ن شـرط مق ي د كـرد و  ي

ـ در انساب االشراف به  يبالذُر و  2فـه و محمـد بـن سـعد    يك سـند متصـل، كـه ابوحن   ي
ـ  يكس« :كند كه ين سند هستند، نقل ميز جزو حلقات ايند يعبدالحم را از فـاروق   يمطلب

َلـْو ال َاْن « :و گفـت » او را پاسـخ داد  )اهللا عنه يرض(سؤال كرد و فاروق  )اهللا عنه يرض(
ثْ ياحلَد یَد فيَاْكَرَه َاْن َاز به شرط  )اهللا عنه يرض(د شدن فاروق يو مق» ُكمْ يِث َاْو َاْنُقَص َحلَدَّ

ـ ن كه هفده سال تمام در سفر و حضـر در خـدمت پ  يد كه با ايبرده، موجب گرد نام امبر ي
بود غالبـاً در منـزل    صاهللا  حرم رسول) حفصه(ن كه دخترش يبود و به مناسبت ا ص
از  )اهللا عنـه  يرضـ (را كـه فـاروق    يثيد باز احاديرس يم صامبر يبه خدمت پ يشخص

  .ث تجاوز نكرده استيحد 3)537(هفت  و يت كرده است از پانصد وسيروا صامبر يپ
و عـدالت اهـل حافظـه و     يت تقـو يست عالوه بر نهايبا يث ميك حدي يـ روا4

و  يطيث را در چه شـرا ين حديح دهد كه ايباشد و بتواند توض يدرك و فهم و توجه كاف
ـ دن ايده است و در زمان شنيشن صامبرياز پ يو در چه مكان يدر چه زمان ث ين حـد ي
ـ بوده و در آن وقت مسلمان شده بود  يط سنيدر چه شرا 4يخود روا ا نـه اضـافه بـر    ي

 يث با برخياز احاد يد برخييص و تقينسخ و تخص عها موضو تيموضوع رد و قبول روا

                                           
  همانـ 1
 .291، ص2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج2

  .، به نقل از انساب االشرف بالذري287، ص2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج3
  .291و  283و  280، ص 2و الفاروق، شبلي نعماني، ج 6، ص2الخلفاء، ج ـ ازاله4
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اهللا  يرض(و فاروق  1حل گردد ين جاودانه به خوبيك ديع احكام يان تشريگر در جريد
ـ يدرا ثيان چهار اصل اساس علـم الحـد  ير يبا تقر )عنه ـ  يت ـ ر يرا پ نمـود كـه در    2يزي
ـ ن معيتـر  ف و مهـم ين علم تأليهزارها كتاب در ا يبعد يها قرن ـ ص احاديار تشـخ ي ث ي
ن علـم در دسـترس مسـلمانان قـرار     ين مفصل اياز قوان يساختگ يها تيح از روايصح

ن اسـالم محسـوب   ين خدمتب به ديتر ن چهار اصل در آن عصر بزرگير ايگرفت و تقر
ـ ن چهار اصل روايو مطابق با ا )اهللا عنه يرض(كه در عصر فاروق  يثيدشد و احا يم ت ي

نان مسلمانان بودند و از اصالت برخوردار بودند كـه عثمـان   ياطم يجا يدند به حديگرد
ت كند كه يرا روا يثيحد يست كسيز نيجا« :ن در عصر خود به مسلمانان گفتيالنور يذ

ه در دوران حكومت يو معاو» ت نشده باشديروا )اهللا عنه يرض(عمر و ابوبكر  3در زمان
 يها خوددار تياز نقل روا« :به تمام مردم اخطار كردك كه يداللحنيفرمان شد يخود ط

را عمر مـردم  يده است، زيت گرديروا )اهللا عنه يرض(كه در زمان عمر  يثيد، مگر حديكن
ت را يث رواياز ح بخش، نانيح و اطميث صحيده بود كه جز احاديرا از خدا چنان ترسان

  .»كردند ينم 4تيروا
  نيفقه و احكام د تعلمو  ميتعلتوسعه 
ـ بود كه در عصـر پ  ياز چهار نفر يكي )اهللا عنه يرض(فاروق ن كه يبا ا  صامبري

                                           
  همانـ 1
 .6، ص2ـ ازاله الخلفاء، ج2

 .29و قبول االخبار، ص  100، ص 2و طبقات ابن سعد، ج 97و السنه قبل التدوين، ص 363، ص1ـ مسند امام احمد، ج3

رشاد ساري همين اخطار معاويه را از عبـداهللا بـن   ، شرح نووي بر صحيح مسلم در هامش ا426، ص4ـ ارشاد ساري، ج4
  .نقل كرده است) يكي از قراء سبعه(عامر يحصبي 
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در  )اهللا عنه يرض(فاروق ن يو با ا) ي، معاذ، ابوموسيعمر، عل(بودند  ينياحكام د 1يمفت
ـ 2، عبداهللا بـن مسـعود  يعل(اب گر اصحيعصر خود از پنج نفر مجتهد د بـن كعـب،    ي، اب

ن كه عمق اطالعـات او از مسـائل   يآمد و با ا يتر به شمار م مقدم) دبن ثابتي، زيابوموس
ـ همـه معلـوم بـود و بـا ا     يبرا صامبر ياد از پيز يها بر اثر سؤال ينيفقه و احكام د ن ي

سائل گوناگون فقـه  ده بود كه در ميرس يا تخصص او در فقه در دوره خالفتش به درجه
ـ ن احـوال طبـق روا  يبا همه ا 3نوشت يرا م يرات مفصليها و تحر در آن زمان جزوه ت ي
را  يا چ مسـئله يحكم هـ  )اهللا عنه يرض(فاروق در كتاب االشراف،  يمستند عالمه بالذر

و مهـاجر   )اهللا عنـه  يرضـ (آمد بدون مشورت با اصـحاب انصـار    يش ميپ يكه به تازگ
ـ كرد و ا ينم 4ق با آنان، اعالميبحث و تحق و )اهللا عنه يرض(  ين مسـائل كـه بـه تـازگ    ي

را  ها  آنق و استدالل و مشورت با اصحاب حكم يبا تحق )اهللا عنه يرض(فاروق مطرح و 
ك هزار مسـئله  يشتر و بلكه از يداد از ده و صد ب يمعلوم و مورد اجماع اصحاب قرار م

ـ به و غين شبدر مصنف ا يدهلواهللا  يق شاه وليشتر بود كه طبق تحقيهم ب ـ ره، همـه ا ي ن ي
  .ل داده استيرا در مذاهب اربعه تشك يع اسالميمسائل مذكور و اساس فقه وس

ق خود و بـا اسـتفاده از مشـاوره بـا     يدر پرتو اطالعات عم )اهللا عنه يرض(فاروق 
كـه   يا ش از هزار مسـئله يب 5و انصار عالوه بر استنابط و استخراج حكم راصحاب مهاج

                                           
 .24، ص1ـ تذكره الحفاظ ذهبي، ج1

 .، به نقل از كتاب االثار294، ص2و الفاروق، شبلي نعماني، ج 24، ص1ـ تذكره الحفاظ ذهبي، ج2

  .316ص، ص، به نقل از موطا298، ص2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج3
  .300، ص 2ـ الفاروق، ج 4
  .387، ص 2باشد، الفاروق، شبلي نعماني، ج  در فرايض مي) عول(ـ از جمله فاروق كاشف قانون 5
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كه بعـدها علـم اصـول فقـه     (استنباط حكم مسئله فقه را  1نيش آمده بود اصول و قوانيپ
ـ اضـافه گرد  هـا   آنبـه   يگـر يد يها ن مذاهب اصلياجتهاد مجتهد يده شد وبراينام ) دي
  .نمود يگذار هيپا

ر اصول يدر استنباط احكام مسائل فقه و در تقر )اهللا عنه يرض(فاروق و تخصص 
مـان  يفه ابـن ال ينقل كرده كه حذ ياط مسلم اصحاب بود و مسند دارمن استنبين ايو قوان
آگـاه باشـد،    قـرآن مسلم ما است كه امام باشد و از ناسخ و منسـوخ   يكس يفتوا :گفت
و هـم   2)اهللا عنـه  يرضـ (عمر بن خطاب  :ط است؟ گفتين شرايواجد ا يچه كس :گفتند
ك كفه تـرازو و علـم عمـر    يدر  ره العرب راياگر علم جز :گفت. ن عبداهللا بن مسعوديچن

تـر خواهـد بـود، و     نيسنگ )اهللا عنه يرض(گر، كفه علم عمر يرا در كفه د )اهللا عنه يرض(
ه بغداد در كتاب خود در شرح يد بزرگوار دانشگاه نظامياز اسات يرازيعالمه ابواسحاق ش

 )هللا عنها يرض(فاروق  ياز آگاه يمفصل يها ن بعد از بحثياصحاب و تابع يها حال فقه
فـاروق  بود از فقه  ياگر از خوف طول كالم نم« :3نديگو يبر اصول فقه و بر احكام فقه م

ـ   ياو بر احكـام فقـه، مسـائل    يت آگاهيو نها )اهللا عنه يرض( كـردم كـه هـر     يرا نقـل م
  .»شد يدن آن غرق در تعجب مياز شن يدانشمند
د كه پرچم اسالم يدموجب گر )اهللا عنه يرض(فاروق در عصر  ينظام يها شرفتيپ

گوناگون  يها د و اضافه بر ملت عرب ملتيقا به اهتزاز درآيا و آفريم آسيدر دو قاره عظ
ع اسالم جمع شوند و بر اثـر  يره وسيمخصوص به خود در دا يها يژگيك با ويگر هر يد

                                           
ها را استنباط و تقرير و زيربناي اصـول   هايي كه فاروق آن اهللا دهلوي، تمام اصل اله الخلفاء، شاه وليدـ الفاروق به نقل از ا1

 .ت بيان نموده استالفقه قرار داده اس

 .291، ص2فاء، به نقل الفاروق، جزاله الخـ استيعاب قاضي عبدالبر به نقل ا2

 .292و  291، ص2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج3
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مسلمانان  يد و متنوع و بدون سابقه در صحنه زندگيمسئله جد 1م هزارانين تحول عظيا
خـود و   يها يو وسعت آگاه 2با عمق اطالعات )اهللا عنه يرض(فاروق دند، و يگردظاهر 

ـ تمام ا يبا اصحاب مهاجر و انصار توانست پاسخگو 3يشگيبا مشاوره هم ن مسـائل و  ي
 يگـردد و بـرا   ين استخراج حكم همه مسـائل فقـه اسـالم   يفقه و قوان 4انگذار اصوليبن

ن اسـتخراج حكـم مسـائل    ين اصول و قـوان يم و تعلم احكام مسائل و هم چنيتوسعه تعل
  :كرد يله مهم استفاده ميد از دو وسيجد

ـ    يكه به استانداران و فرمانداران م 5ييها ق نامهياول از طر ن از ينوشـت و هـم چن
شـام  (ا به هنگام مسافرت به خارج عربستان ينه يكه در مد ييها ها و خطابه ق خطبهيطر

هـا   كرد كه در ضمن همان نامه يراد ميرا ا ها  آنخل ا مسافرت در داي) ن و عراقيو فلسط
را شخصـاً بـه مسـلمانان     هـا   آنها احكام مسائل و اصول استخراج حكم  ن خطابهيو هم
  .داد يم ميتعل

ن يـي اصـحاب و متخصـص در فقـه و تع    ياز علما ييها ئتيق اعزام هيدوم از طر
مات فقه و احكـام  يتعل يبرا جاد امكاناتيك از آنان و ايهر  يبرا6انهيماه يحقوق مكف

                                           
 .83، ص2به نقل از ازالة الخلفاء، ج 302، ص2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج1

 .185، ص2ـ استيعاب قاضي عبدالبر و ازالة الخلفاء، ج2

 .185، ص2االشراف، بالذري، به نقل از الفاروق، ج ـ كتاب3

  .اهللا البالغه دهلوي به نقل از حجه 302، ص2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج4
بيـان   163و  162، ص2نموده است و اين مطلـب بـه تفصـيل درالفـاروق، ج     ـ امام مالك در موطا اغلب اين نامه را نقل5

  .گرديده است
 .به نقل از ابن الجوزي 168، ص2ـ الفاروق، شبلي نعماني، ج6
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ن به استان بصـره، و  يو عمران بن حص 1است عبدالرحمن بن معقليرا به ر يئتيمسائل، ه
بـه   3بن غـنم و عبـاده بـن صـامت و معـاذ بـن جبـل        2است عبدالرحمنيرا به ر يئتيه

نمود، و با  4مصر اعزام يها است حبان بن جبه به استانيرا به ر يئتيشام، و ه يها استان
هـا   ئتياعزام ه يگريو د )اهللا عنه يرض(فاروق  يها ها و خطابه نامه يكي(له ين دو وسيا

م و تعلم فقه و اصـول فقـه، تمـام جهـان اسـالم را فراگرفـت و عصـر        يتعل) ها به استان
ـ ش هزاران مسئله جديدايم و پين تحول عظيبه علت ا ياز طرف )اهللا عنه يرض(فاروق د ي

بزرگـواران   يو وجود و بقا )اهللا عنه يرض(فاروق د يام شدگر به علت اهتميو از طرف د
ح اصـول اسـتخراج   يم و تعلم فقه و توضين عصر تعلياصحاب مهاجر و انصار، شكوفاتر

ـ ي، مـالك يشـافع (بعد ائمـه اربعـه    يها د و در قرنيحكم مسائل گرد ـ  ي، حنف ) يو حنبل
بنـا   )اهللا عنـه  يرضـ (فاروق عصر  5همان مسائل و همان اصول يمذاهب خود را بر مبنا

  .نهادند
  اتيم و تعلم ادبيتوسعه تعل

ث و يم و تعلم قرآن و حـد يو تعل يبعد از توسعه سوادآموز )اهللا عنه يرض(فاروق 
ات عرب سـه شـاخه   يادب. ات عرب پرداختيم و تعلم ادبيفقه و اصول فقه به توسعه تعل

 هـا   آنن يتـر  و جـذاب  هـا   آنها و آخـر   پند و مثل يگريها و د خطابه يكيداشت  ياصل

                                           
ها را براي تعليمات فقه بـه ايـن    اند كه عمر آن ـ تذكره الحفاظ ذهبي و اسد الغايه در شرح حال اين اشخاص توضيح داده1

 .نقاط اعزام نموده است

  همانـ 2
 همانـ 3

 .هبه نقل از شيخ سيوطي در حسن المحاضره في اخبار مصر و القاهر 168، ص2ـ الفاروق، ج4

 .اهللا محدث دهلوي به نقل از شاه ولي 302، ص2ـ الفاروق، ج5
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ـ م و تعلم هر سه شاخه از ادبيدر توسعه تعل )اهللا عنه يرض(فاروق . بخش اشعار بود ات ي
از  يكـ يفقـط در   )اهللا عنه يرض(فاروق ن كه يبا ا. خود را مبذول نمود يعرب كمال سع

مهـارت  ) ييگـو  و واقـع  يآن هم به سبك اسـالم  يخطابه و سخنور يعني(ها  ن شاخهيا
ـ ي(گـر  يشتر توجه خود را به دو شـاخه د ين حال بيشت با ادا ياديز پنـد و مثـل و    يعن

م و تعلم پنـد  يج و توسعه تعليشتر از تمام زمامداران عرب به ترويمتوجه نمود و ب) اشعار
ـ ح يرويو مثل و اشعار عرب پرداخت و اضافه بر كار تمام زمامداران جهان ن ـ انگ رتي ز ي

اسباب تعجب باشد كه  يبرخ يد براينمود و شا يساز پاك 1ها يرا از همه آلودگ يشاعر
و در اوج  نيرالمـؤمن يامو  يگـرا و صـحاب   پارسا و زاهـد و واقـع   )اهللا عنه يرض(فاروق 

از  يك حـالت يگران با يبه اشعار عرب داشته و چرا مانند د ي، چه كاريازين يقدرت و ب
  از كنار آن نگذشت؟ يتفاوت يب
  !يز شعر و شاعريانگ رتيح يروين

او و از احسـاس   يروشناسيرا شناخته و از ن )اهللا عنه يرض(فاروق كه  ياما كسان
ـ ابـد، ز ي يراه نمـ  ها  آنبه دل  يداشته باشند، ابداً تعجب يت او آگاهيمسئول  يرا بـه خـوب  ي

ـ انگ رتيح يرويكه داشت ن يبا همان درك و فراست )اهللا عنه يرض(فاروق دانند كه  يم ز ي
 يشـاعر « :افتـه بـود كـه   يدر يدرك كرده بود، و بـه خـوب   يرسترا به د يشعر و شاعر

را  يزيانگ است و تحوالت شگفت يب و سازندگيدو قدرت تخر ياست كه دارا يموهبت
جمالت و  يريگ ژه است كه بر اثر اندازهيان وير و بيآورد و شعر تعب يها به وجود م در دل

مجـاز و  (ز يانگ جانيمبدل و ه ياه در لباس ينه بودن كلمات، و ظاهر ساختن معانيقر هم
  كند يدن جلب ميشن يها را برا همواره گوش) ضيه و تعريه و كنايتشب

                                           
 .100و ابن الجوزي، ص 275ـ التاج في اخالق الملوك به نقل اخبار عمر، ص1
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يب شعر و شاعريو بعد تخر يعد سازندگب  
بـه اعمـاق    يو هنر يخود را با همه تصرفات فن يها اميو چه بخواهند و چه نخواهند پ

هستند كـه در راه   ييها جرقه ين كه گاهين اين اشعار در عيتر رساند و جذاب يها م قلب
و وفـا و   يدوسـت  و شـجاعت و مناعـت و انسـان    يو جوانمرد يدن مردم به آزاديرسان

ـ  يو سا ييجو صداقت و عفت و عدالت و حق ـ  يهـا  مشـعل  ير فضـائل اخالق  1يفروزان
و مناعـت و عفـت و    يباشند كه خـرمن آزادگـ   ييها ن ممكن است جرقهيباشند، هم چن

بند و  يزار ب را به لجن يريو ثبات افكار مردم را آتش بزنند و جمع كث ييگرا و واقع يپاك
و هجو  ييسرا حهيو تملق و مد يا و فساد اخالق و افكار و چندچهره ييجو و تمتع يبار

كه با درك و فراسـت   )اهللا عنه يرض(فاروق سوق دهند و  ياخالق يها تيو ترور شخص
غ بران دو لبه درك كرده بود يك تيورت را به ص يشعر و شاعر يها يژگيخاص خود، و
در آن احساس نموده بود، و بـه عنـوان    يرا به خوب يب و قدرت سازندگيو قدرت تخر

آمد و بـر دو   يت، و شخص اول جهان اسالم به شمار ميهم در اوج مسئول) نيرالمؤمنيام(
ـ چ وجه امكـان نداشـت كـه بـا     يكرد، به ه يم جهان حكومت ميقاره عظ  از يك حـالت ي

ـ از كنار ا يتفاوت يب ـ ن ني دوجانبـه رد بشـود و بلكـه درك و فراسـت و احسـاس       يروي
ـ  ين ايجاب كرد كه در عيا )اهللا عنه يرض(فاروق ت يمسئول م و تعلـم  ين كه به توسـعه تعل

را  يشعر و شـاعر  يبيجنبه تخر ،پرداخت يج شعر و شاعريها و ترو اشعار و پند و مثل
نـك ارائـه اسـناد و    يگذاشـت و ا  يرا باق ها  آن يسازندگن برد و تنها جنبه ياز ب يبه كل

                                           
: دربـاره آن فرمـوده   ) ص(است كه به روايتي پيـامبر اكـرم   ) الميه العرب(ـ نمونه اين اشعار در ادبيات قديم عرب قصيده 1
ا ُتَؤدَُّب َاْخالَقُهمَعلَّموا َاْوالَدكُ « و در ادبيات فارسي اشعار بانوي ايرانـي پـروين اعتصـامي و بوسـتان      »ْم الميََّة الَعَرِب َفإِهنَّ

 .سعدي است
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  :ن دو مطلبيدرباره ا يخيمدارك تار
  ج اشعار و توسعه تعلم شعريترو :الف

   :گفت يم يكرد و گاه 1نيرا تحس يشخصاً هنر شاعر )اهللا عنه يرض(فاروق ـ 1
 اه  آنله ياز به وسيدر حالت ن ياست كه كس ين اشعاريعرب هم ين هنرهايبهتر«

ـ   يكند تا آن جـا كـه در قلـب كر    يجاد ميا 2گرانيدر افكار د يتحول  يمـان قـدر و منزلت
اظهار تأسـف   يو گاه» كنند يوادار م يرا به عطوفت و بشردوست 3ابند و افراد پستي يم
 :گفت يم يو گاه. 4ديرا بسرا يديتواند اشعار مف يست و نميكرد كه او خودش شاعر ن يم
ـ تـر و مف  حيصح يبود كه قبل از اسالم علم و دانش ينشعر، علم و دانش مردما« از  5دتري

ـ ا يهـا  مسلمانان به جنـگ  يآن را نداشتند و سرگرم مسـلمانان را از   يران و روم مـدت ي
ـ ب آتش اينك كه لهين علم و دانش دور كرد و ايبه ا يسرگرم  يهـا تـا حـد    ن جنـگ ي

ده است كه به نقـل  يفرا رساند، وقت آن  روز شدهيفروكش نموده و مسلمانان بر دشمنان پ
اند  نوشته نشده يمتأسفانه چون آن اشعار در كتاب يول 6ت اشعار گذشتگان بپردازنديو روا
از آن  ياند و مردم جز مقدار كم ن رفتهياند، اكثر اشعار از ب ها درگذشته از عرب ياريو بس

  .»7اشعار را در حفظ ندارند

                                           
 .260به نقل اخبار عمر، ص 166و الذخامر و االخالق، ص 46، ص1و الكامل، ج 81و  256، ص2ـ البيان و التبين، ج1

 همانـ 2

 همانـ 3

  .192، ص1، هيكل، ج)رضي اهللا عنه(و ابوبكر صديق  360، ص2ن اثير، جـ الكامل، اب4
 .260به نقل اخبار عمر، ص 14، ص1و العمده البن دشيق، ج 17ـ طبقات الشعراء، ص5

 همانـ 6

  همانـ 7
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 يكـ ي يكرد و در هر مناسبت يا حفظ مشخصاً اشعار شعرا ر )اهللا عنه يرض(فاروق 
 يك زن دانشمند اَوسيار جالب ير بسيتعب ياز جمله روز 1خواند يرا م ها  آن ياز شعرها

ان يد در ميسف يها كاخ« :ها گفته بود ن منظرهيزتريانگ او نقل كردند كه درباره دل يرا برا
ـ بن ز يشعر عد نيهم 2)اهللا عنه يرض(فاروق و بالفاصله » سرسبز و خرم يها باغ د را ي

 يها و كتاب »ريُ الَرْوِض, َزْهُرُه ُمْسَتن یِض فيَب َاْوكاْل ـ بياَملحار یالعاِج ف یَكُدم« :خواند
 )اهللا عنـه  يرضـ (فاروق اند كه  از اشعار را نقل كرده يشمار يات عرب تعداد بيخ ادبيتار
ـ در ا هـا   آنكه نقـل  را خوانده است  ها  آن ييها تمثل نموده و به مناسبت ها  آنبه  ن جـا  ي

ـ   يق بيل به تحقيكه ما يست وكسانيالزم ن ن و يشتر هستند به اخبار عمـر و روضـة المحب
  .3نديكنزالعمال مراجعه نما

رفـتم و از   )اهللا عنـه  يرضـ (فاروق به منزل  يد روزيگو يعبدالرحمن بن عوف م
ن يهمـ  هـا   آناز  يكيخواند و  يدم كه اشعار را به سبك شترسواران عرب ميپشت در شن

  :بود 4شعر
 »ٌل بُن َمْعَمرِ يَوَطرًا ِمنْها مج ینَِة َبْعَد ما ـ َقضيبِاَملد یَف َتوانيَو كَ «

 :؟ گفـتم يديآن چه را سـرودم شـن   :ش او رفتم گفتيافتم پياجازه ورود  يو وقت
م همـان  يدا كـرد يالزم فراغت پ يما هم اگر از كارها« :گفت )اهللا عنه يرض(فاروق . يبل

                                           
 .261به نقل اخبار عمر، ص 204، ص1ـ البيان و التبين، ج1

 .261به نقل اخبار عمر، ص 48، ص2ـ الكامل، ج2

و  262و ابن الجوزي، ص 305، ص6و منتخب كنز العمال، ج 144، ص8و االغاني، ج 33، ص1قاق البن دريد، جـ االش3
  .263تا  261، به نقل اخبار عمر، ص7روضة المجبين، ص

  .262به نقل اخبار عمر، ص 267، ص1ـ الكامل، ج4
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  .»1نديگو يخود م يها م كه مردم در خانهييگو يرا م يزيچ
افته بود كه همـه  يتا آن جا در سنجش اشعار عرب مهارت  )اهللا عنه يرض(فاروق 

بـن عبـدالمطلب دربـاره     2آگـاه بودنـد و عبـاس    ياز تخصص او در شعر و شاعرشناس
ح يگـران تـرج  يبر دس را يامراء الق )اهللا عنه يرض(فاروق د و ين شعرا از او پرسيشاعرتر

ُعـوٍر َاَصـحَّ  ٣ الِشْعِر, َفاْفَتَقَر َعـْن َمعـانٍ نيَ س سابُِقُهْم, َخَسَف َهلُْم عَ يامرء الق«داد و گفت 
كـور   يكـرد و از معناهـا   يعمل جراح ها  آن يرا برا ياو چشم شعرشناس« :يعني »َبَرصٍ 
  .»رون آوردين چشم را بيتر سالم

او خواندنـد   يرا بـرا  يانياز اشعار نابغه ذُب ييها ها بخشيغَطَفان يگر وقتيو روز د
ـ ن حين كرد و از ايان نابغه را تحسيظرافت كلمات و لطف ب )اهللا عنه يرض(فاروق  ث او ي

بـه ابـن    )اهللا عنـه  يرضـ (فاروق به هنگام بحث از شعر،  يخواند و روز 4را اَشعر عرب
 يرضـ (فاروق ست، يك :ت؟ ابن عباس گفيدار 5ادياز شاعر شعرا به  يشعر :عباس گفت

س يِلُد النّاَس َاْخَلدوا َو لِكنَّ َمحَْد النّاِس لَ خيْ َو َلْو َانَّ َمحْدًا « :آن كس كه گفته :گفت )اهللا عنه
 :گفت )اهللا عنه يرض(فاروق . است ير بن سلمين شعر از زهيا :ابن عباس گفت »بُِمْخِلـدِ 

ـ پره يه و وحشديچيپ يرا از شعرهاياو شاعر شاعران است، ز يبل« را  يز كـرده و كسـ  ي
  .»است 6ف نكردهيجز با آن چه در او هست تعر

                                           
  .262به نقل اخبار عمر، ص 267، ص1ـ الكامل، ج1
 .171، ص1ـ الفايق، ج2

  !!ها چه قدر ادبيانه هستند ببينيد خود اين جمله: توجه . 264به نقل اخبار عمر، ص 171، ص1فايق، جـ ال3
 .269به نقل اخبار عمر، ص 27و طبقات الشعراء، ص 155، ص9ـ االغاني، ج4

 .269به نقل اخبار عمر، ص 110، ص1و معاهد التنصيص، ج 29و طبقات الشعراء، ص 139، ص9ـ االغاني، ج5

  نهماـ 6
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 :ديت رسين بيرا خواند تا به ا ير بن سلميده زهيقص )اهللا عنه يرض(فاروق  يروز
ـ  كـه از حقـوق   يو در حـال  » اْو نِفاٌر اْو ِجـالءٌ نيٌ ميَفإِنَّ احلَقَّ َمْقَطُعُه َثالٌث ـ « او در  يدان

ـ شـود   يخـارج نمـ   1ن سـه امـر  يراست گفته حق از ا :گفت يبود و متعجب فرو رفته  ا ي
ـ ياگر زه :نه گفتيا اقامه حجت و بيا محاكمه يسوگند  بـود بـه علـت     ير در زمان من م

  .دادم يم 2را به او يقضائ يياز كارها يكيق او از حقوق، ياطالعات عم
م بـن  يابت، تمـ عصر خود مانند حسان بن ث يبا تمام شعرا )اهللا عنه يرض(فاروق 
عه و يكَرِب و بشر بن ربيد و عمرو بن معديئه و اَغلب، ولبيو زِبرِقان و حطَ يمقبل و نجاش

ـ م بـن وث يلة االكبر و سحيد بن ثور و ابوشجرة و بقَيعه و حميخَنْساء و عبداهللا بن رب ل و ي
ذَليابوذوـ  ها  آننشست و به اشعار  يم يره در جلساتيو غ يب ه را  هـا   آند و دا يگوش م
 3خيتـار  يهـا  ن جلسات در كتابيك ايكايق كرده است و يد تشويسرودن شعر مف يبرا

  .گنجد ين جا نميدر ا ها  آنح يمذكور و توض
د عرب يه كرد كه اشعار مفيعبدالرحمن توص 4به پسرش )اهللا عنه يرض(فاروق ـ 2

   ين كار غفلت كنيرا حفظ كند و به او گفت اگر از ا
 يطـ  )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق  ، و يمـان  يم 5دانش قوم خودت عقب از فرهنگ و

ـ دستور ده يبه مردم آن نواح« :استاندار عراق نوشت ياشعر يبه ابوموس يفرمان د كـه  ي

                                           
 .270به نقل اخبار عمر، ص 204و  203، ص1و البيان و التبين، ج 67، ص1ـ عيون االخبار، ج1

 همانـ 2

 .از تمام جلسات شعرا با فاروق بحث كرده است 279تا ص 264ـ اخبار عمر، طنطاويين، از ص3

 .260به نقل اخبار عمر، ص 18ـ جمهره اشعار العرب، ص4

 همانـ 5
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 يشناسـ  صـائب و جامعـه   يكـو و نظرهـا  يرا شعر مردم را به اخـالق ن يز 1اموزنديشعر ب
شام دستور داد، كه اشـعار   ياه به همه استان يفرمان ين طيو هم چن» 2كند يم يراهنمائ

  .3اموزنديش بيكو را به فرزندان خويد و نيمف
  برد ين ميشعر را از ب يبيجنبه تخر )اهللا عنه يرض(فاروق 

هـا در   و صـدور فرمـان   يج شعر و شـاعر يبه موازات ترو )اهللا عنه يرض(فاروق 
ـ ين بردن جنبه تخرياز ب يم و تعلم و حفظ اشعار، برايجهت تعل بـه   يشـاعر شـعر و   يب
  :ورزد ير مبادرت مياقدامات ز

كـو، و  يد و نيد نمود كه فقط اشعار مفيم و تعلم شعر تأكيتعل يها ـ در متن فرمان1
 يشام فرسـتاد طـ   يها كه به استان يد و در فرمانييم و تعلم نماين اشعار را تعليتر فيعف

ْعرِ « 4:فرمان نوشت ُهْم ما َحُسَن ِمَن الشِّ عراق ارسـال كـرد،    يكه برا يانو در فرم »َو َرووَّ
عرا َعّفـه« :نوشت 5فرمان يط ـ تعر 6ن طوريكو را هم ايد و نيو شعر مف »َارووا ِمَن الشِّ ف ي

عِر, َتَدلُّ َعل« :كرد ـ ي »اهيَعْن َمسـاو یَمكاِرِم االَخالِق, َو َتنْه یَو َحماِسُن الشِّ اشـعار  « :يعن
 ها  آنكرده و  يل اخالق راهنمائيفضات را دارند كه مردم را به ين خاصيد هميخوب و مف

  .»ندينما يرا از فساد اخالق منع م
ح و مؤكد مردم را به گفتن يصر يها هيانيب يبعد از آن كه ط )اهللا عنه يرض(فاروق 

                                           
 .261قل اخبار عمر، صبه ن 15، ص1ـ العمده، ج1

  همانـ 2
  .146، ص3و البيان و التبين، ج 168، ص2و عيون االخبار، ج 155، ص1ـ الكامل، ج3
 .261به نقل اخبار عمر، ص 168، ص2و عيون االخبار، ج 155، ص1ـ الكامل، ج4

 .261به نقل اخبار عمر، ص 18ـ جمهوه االشعار، ص5

 همانـ 6
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را از گفتن اشعار  ها  آنق كرد و يتشو يدن و حفظ اشعار سودمند و اثربخش اخالقيو شن
انه خود را بـر سـر و كلـه    يداشت، آن گاه دره و تازآور و فاسدكننده اخالق برحذر  انيز

ـ يخـو  يآورد كه در شعرها 1فرود يتمام شاعران ـ  يگسـار يو م يش از م ا از تغـزل و  ي
ـ  و هوس يبند و بار يكردند، و تفكر ب يف زنان نامحرم بحث ميو توص يباز عشق را  يران

كردند و  يه ميرا توجو هر چه آن نوع شاعران عمل خود  2نمودند، يزنده م يدر دل كسان
گـران را در سـر   يم و هرگز قصـد تجـاوز بـه نـاموس د    ينخورد يما هرگز م« :گفتند يم

 يرض(فاروق انه يچ وجه دره و تازيبه ه» ...م و يا داشته يگريد يم، و منظورهايا نداشته
ـ  هـا   آنشد، و بلكه مرتب  يرد نم ها  آناز سر و كله  )اهللا عنه ـ كوب يرا م د و بـه اسـنا  . 3دي

  :دير توجه فرمائيز يخيمدارك تار
ان رد يانصار يها از خانه يكيكه از دروازه  يدر حال) نَهيمزَ(از خانواده  يـ مرد1

َهـّال َعِلْمـَت َو مـا « :آن خانـه بشـنود گفـت    يبـا يكـه زن ز  يبلنـد  يشد و با صدا يم
كه در اعماق قلـبم  از آتش عشق من نسبت به تو  يدان يچ ميا هيآ = 4اْسَتْوَدْعُت َمْكتومٌ 

خبـر داد و   )اهللا عنـه  يرضـ (ان را بـه فـاروق   ين جريخانه ا صاحب» گشته است يمخف
ـ ا :به او گفت ييفوراً آن شاعر را احضار كرد و در حال بازجو )اهللا عنه يرض(فاروق  ن ي

 يشـعر « :در جواب گفت ياز خونسرد يك حالتيشاعر با  5؟يشعر عاشقانه را چرا گفت
ـ م آمد و جز بود كه بر زبان ـ  ي را  يگـر يمنظـور د  يو فـن و هنـر شـعر    يك صـنعت ادب

                                           
 .275به نقل اخبار عمر، ص 44، التاج في اخالق الملوك هامش، ص190بار عمر، صبه نقل اخ 51ـ طبقات الشعراء، ص1

  همانـ 2
  همانـ 3
  .190به نقل اخبار عمر، ص 51ـ طبقات الشعراء، ص4
 همانـ 5
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مگر شـعر  « :ديكش ياد ميبلند فر يكه با صدا يدر حال )اهللا عنه يرض(فاروق » 1ام نداشته
فرمان داد به شدت او را مجازات » !نداشت؟ يگريد يو جا يگريمورد د يو صنعت ادب

  .بزنند 4انهيد او را تازيشعر بگو يزبا و عشق 3بيدر تشب ي، و دستور داد هر شاعر2كنند
ن جهـت فـاروق   يبـود و بـه همـ    يزگاريمسلمان سالم و پره يعد 5ـ نعمان بن2

ـ را بـا ا  يد كه اشـعار ينمود اما ناگاه شن) سانيم(او را استاندار منطقه  )اهللا عنه يرض( ن ي
در هـا    با خبر دهد كـه عاشـق آن  يهست كه به زنان ز يا كسيآ« :ها سروده است مضمون

كشد، و هر گاه دلـم بخواهـد    يسر م 6ف بلوريظر يها الهيشراب خالص را در پ) سانيم(
ـ  يخوانند و تارزنان هـم بـرا   يم 7م آوازيدختران بزرگان شهر برا د يزننـد و شـا   يم تـار م

ن يمان خود ايبا ند يباستان يها د كه ما در كاخيايخوشش ن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
  :به او نوشت )اهللا عنه يرض(بالفاصله فاروق . »ميهست 8ش و عشرتيسرگرم ع

  D  C  B    A {  ^   ]  \      [  Z  Y  X  W  V  U  T
  m   l    k   ji        h   g    f  ed  c   b  a  `  _z  اما بعد .  - 1: غـافر

                                           
 .190به نقل اخبار عمر، ص 51ـ طبقات الشعراء، ص1

  همانـ 2
 .275به نقل اخبار عمر، ص 44ـ التاج في اخالق الملوك هامش، ص3

  همان ـ4
  .170به نقل از اخبار عمر، ص 971، ص3و شرح ابن ابي الحديد، ج 100ـ ابن الجوزي، ص5
 همانـ 6

و اضافه كرده كه در كتـاب الـف    170به نقل اخبار عمر، ص 98، ص3و شرح ابن ابي الحديد، ج 100ـ ابن الجوزي، ص7
) رضي اهللا عنه(و عمداً اين اشعار را گفته تا فاروق آمده است كه نعمان خود از سمت استانداري بيزار بوده  95، ص2باء، ج

 .او را عزل نمايد

 همانـ 8
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 يآر» دياين وضع خوشش نين از ايرالمؤمنيد اميشا« :يد كه گفته بوديشعر تو به من رس
ـ ت متأسف گردين خبر به غايدن ايقسم به خدا از شن نـه  يدم و هـر چـه زودتـر بـه مد    ي

ـ » 1ام ن لحظه من تو را از كار بركنار كردهيد و از هميبرگرد از  ينعمـان بـا حـالت    يو وقت
دف قسـم خـورد كـه در طـول     يرسـان  )اهللا عنه يرض(خوف و هراس خود را به فاروق 

ـ حـه و  يش قريشاعر هستم فقط بـه عنـوان آزمـا   ام و من كه  م شراب نخوردهيزندگ ك ي
گفـت مـن تـو را     )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق   2ام ن اشعار را گفتـه يا يو شعر يصنعت ادب

به تـو   يچ كاريتا ابد ه ين بدآموزياما به جرم ا ييگو يدانم كه راست م يشناسم و م يم
ـ آال يب، نعمان را سالم و )اهللا عنه يرض(و معلوم است كه فاروق  3دهم ينم ش دانسـته و  ي

  .كرد ياال حد مشروب را هم بر او اجرا م
ن جهت فاروق يبود و به هم يزگاريو پره يمرد مؤمن و باتقو يشكُري 4ـ منَخّل3

حـه  يش قريبه عنوان آزما ياز شهرها قرار داد و روز يكياو را فرماندار  )اهللا عنه يرض(
  :ن مضمون سروديرا به ا يچند شعر يشاعر

ـ خ يدم و در  حال مسـت ياله كوچك و بزرگ آشاميخالص را با پمن شراب « ال ي
دم من يبه هوش آمدم د يباشم و وقت يم) ريخُورنَق و سد( يها كاخ 5كردم كه صاحب يم

فـوراً او را از كـار    )اهللا عنـه  يرض(فاروق » هستم يتنها صاحب گوسفند كوچك و شتر

                                           
  همانـ 1
 همانـ 2

 همانـ 3

  .170به نقل اخبار عمر، ص 215، ص1ـ بلوغ االرب، ج4
 همانـ 5
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د منظـور مـن   يتوانست بگو يبود، و من مرد هرگز شراب نخورده يهر چند ا 1بركنار كرد
  .ها بوده است از انسان يبرخ يهوشيغفلت و ب يها م حالتير و ترسيتصو

  يتراش بيو هجو و ع ياشعار از مداح يپاكساز
هجـو و   يگـر يو د يتراشـ  لتيو فضـ  يمـداح  يكـ يگر اشعار عـرب  يب ديدو ع

ت بـه قعـر ذلـت    يانسـان ع ير و از مقام رفينده را پست و حقيگو يبود، كه اول يتراش بيع
شـه آبـرو و   يشه بـر ر يت يكرد و دوم يز مغرور و گمراه ميشده را ن آورد و مدح ين ميپائ
ت در تضـاد بودنـد و   ين دو نوع شعر چون با واقعيزد و ا يم يگناه يب يها ت انسانيثيح

اشعار عرب  )اهللا عنه يرض(آور بودند فاروق  انيث زيو از هر ح يلت انسانيبرخالف فض
ـ  يز مانند اشعارين دو نوع شعر را نيكرد و ا يساز ز پاكيها ن  از آن را  يگسـار  يكه از م

كـه   يشـدند ممنـوع كمـرد و كسـان     يسروده م يباز ب و عشقيا در تشبيكردند  يبحث م
  :نمود از جمله درباره هجو يكردند مجازات م يتخلف م
ـ يم شكايمقبل را هجو كرد و تم 2م بني، تميـ نجاش1 اهللا  يرضـ (وق ش فـار يت پ

دن شـعرها و ثابـت شـدن جـرم هجـو،      يپس از شن )اهللا عنه يرض(آورد و فاروق  )عنه
  .كرد يزندان 3انه زد و او را هميرا تاز ينجاش

او را هجو كـرده  ) ئَهيحطَ(ت كرد كه يشكا )اهللا عنه يرض(ش فاروق يپ 4ـ زِبرِقان2
نمود و همان شـعر   5ت احضارقضاو يحسان بن ثابت را برا )اهللا عنه يرض(است فاروق 

                                           
 .170به نقل اخبار عمر، ص 215، ص1ـ بلوغ االرب، ج1

 .265، به نقل اخبار عمر، ص20، ص1زهر االدب، ج و 123، ص1و خزائه االدب بغدادي، ج 188، ص1ـ االصابه، ج2
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َدِع اَملكاِرَم ال َتْرَحـْل « :ن شعريبا ا 1ئهيد كرد كه حطييحسان خواندند و حسان تأ يرا برا
 يرضـ (داً هجو كرده است، فاروق يزِبِرقان را شد »یَفإِنََّك َاْنَت الطاِعُم الكاســ   2تِهايلُِبغْ 

بـه خـواهش    يو پـس از مـدت   كـرد  يئه را به جرم گفتن شعر هجو زنـدان يحط )اهللا عنه
  :يبن عوف او را آزاد نمود و از جمله در مورد منع مداح 3عبدالرحمن

آمـد و در   )اهللا عنه يرض(به نزد فاروق  4يسوار بر شتر الغر يرمرديپ يـ روز1
  :ها خواند ن مضمونيرا به ا يستاد و اشعاريمقابل او ا
ـ كه فر ييعمر تو يا، يما هست يم و تو فرمانروايتو هست 5تيما همه رع« ادرس ي
روز هولناك كه خطرش متوجه بدكاران اسـت و هـم    يبرا يكه دار ييمايبا س يما هست

ـ اسـت كـه بـه خ    يكسـان  يرش برايكه خ يريروز خ ين برايچن عـادت   ييكـو ير و ني
د و با قهـر و  يار ناراحت گرديش بسين مدح و ستاياز ا )اهللا عنه يرض(فاروق » 6اند كرده
 7؟يسـت يد تـو ك ياد كشـ يرمرد فريز گفتن ال حولَ و ال قُوةَ االّ بِاهللاِ بر آن پت بعد ايعصبان

ـ بال بر تـو، ا  يا :گفت )اهللا عنه يرض(فاروق. هستم 8)عمر بن براقه(من  :رمرد گفتيپ ن ي

B  }  :9يخواند يه را نمين آيآن ا يچه به جا يمورد چرا؟ برا يف بيو تعر يمداح

                                           
 .267به نقل از اخبار عمر، ص 67و ابن الجوزي، ص 298، ص3ـ نهايه االدب، ج1

 .267تا  265بار عمر، صبه نقل از اخ 298، ص3و نهاية االدب، ج 67ـ ابن الجوزي، ص2

 .418ـ اخبار عمر، ص3

 همانـ 4
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  .418به نقل اخبار عمر، ص 113، ص3و االصابه، ج 237، ص2ـ االصابه، ج9
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J  I  H  G  F  E  D  C     O  N  M  L  K
  _  ^]   \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S  R    Q  P

  d  c  b  a   `z  ـ ن آيا يادآوريو پس از  41: األنفـال اهللا  يرضـ (ه فـاروق  ي
را با توشه و پوشـاك   يرند و شتر چاق و جوانيدستور داد آن شتر الغر را از او بگ )عنه
  .1به او بدهند يكاف

ظـاهر شـد و در    )اهللا عنـه  يرضـ (ناگاه در جلو فاروق  2يدرمريـ در راه مكه پ2
  :ن سه مصرع را خوانديا )اهللا عنه يرض(مدح فاروق 

صـاِحِب  یِن َو َباألَْحسـاِب َبْعـَد النَّبِـيَاَبـرَّ بِالـدّ ـ   اخلَّطـاِب  3یُت َكَفتـيَاْن َرئَ  ماا«
گزارتـر   را خدمت يكه قرآن بر او نازل شده است، كسصامبر يبعد از پ :يعني. »الِكتاِب 

  .»ام دهياز عمر بن الخطاب ند يانسان يها ن و ارزشينسبت به د
بـر پشـت    يا انـه يشـد و تاز  ين مدح به شدت عصبانياز ا )اهللا عنه يرض(فاروق 

ـدّ يَلَك َو اَ يوَ « :شاعر زد و به او گفت ق كجـا؟  يپس ابوبكر صد!! بال بر تو يا 4ُق?يَن الصِّ
 :گفـت  )اهللا عنه يرض(فاروق . خبر بودم يت ابوبكر بيموقع از مقام و :رمرد شاعر گفتيپ
ـ  يشناخت يق را ميمطمئن باش اگر ابوبكر صد« ـ تعر يو باز از هم چو من ـ ي  يكـرد  يف م

  .»آوردم يپشتت را به درد م
دانسـت   يهم چنان كه حمد را مختص خدا م )اهللا عنه يرض(فاروق  يو به طور كل

                                           
  .418به نقل اخبار عمر، ص 113، ص3و االصابه، ج 237، ص2ـ االصابه، ج1
 همانـ 2

  همانـ 3
  همانـ 4
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را عالوه بر آن كه ركـن اول و  يدانست ز يم صامبر خدا ين مدح را مخصوص پيهم چن
خـدا از   يو جالل يهستند، چون صفات كمال صامبر ين اسالم فقط خدا و پيدوم شهادت

ا ياست پس هر چه در حمد خدا  يل بشريهم در اوج فضا صامبريحد تصور برتر و پ
تنهـا  ها است و نه  تياز واقع يك بخش جزئيان يگفته شود ب صاء ياالنب در مدح خاتم

ار يد و آثـار بسـ  يفوا صامبر ياز پ يرويو پ ينداشتند بلكه در امر خداپرست يانيچ زيه
امبر يپ 1ن شعر را در مدحيخود ا )اهللا عنه يرض(ن جهت فاروق يز داشتند به همين ياديز

َوا َوفـ   َو ما َمحََلْت ِمْن ناَقٍة َفْوَق َرْحِلها« :كرد ياد زمزمه ميبا عالقه ز ص ـًة ِمـْن ذِ  یَاَبرَّ مَّ
دٍ   نـاٍر ريَ َضْوِء ناِرِه َجتِـْد َخـ یَتْاتِِه َتْعُشو اِل یَمت« :3دين شعر را شنيا ين وقتيو هم چن 2ُحمَمَّ

  .كند يصدق مصامبر يمدح در مورد پ 4نيگفت ا » ُموِقدِ ريُ ِعنَْدها َخ 
ل ها را از نق  آن يممنوع كرد و حت يهجو مسلمانان را به كل )اهللا عنه يرض(فاروق 

ن كـه  يمنع كرد، و با توجه به ا 5ن سروده شده بودنديكه در هجو مشرك يت اشعاريو روا
سروده شده بودند، و صامبر يها به فرمان پ  از آن يو برخصامبرين اشعار در زمان پيا

ه اشعار يدستور داد كل )اهللا عنه يرض(آمدند، فاروق  يهم به شمار م يخيتار ياياسناد گو
) ويبـه صـورت آرشـ   (و در دفـاتر   6د كتابت درآورنديو به ق يآور عن را جميهجو مشرك

  .ندينما يها را نگهدار  آن

                                           
 .203به نقل اخبار عمر، ص 88، ص2و الفايق، ج 25ب، صـ جمهرهة اشعار العر1

 همانـ 2

  .262به نقل اخبار عمر، ص 22، ص2ـ البيان و التبتين، ج3
 همانـ 4

 .279به نقل اخبار عمر، ص 5، ص4ـ االغاني، ج5
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ـ   يخيان تـار يگشا ن است كه جهانيو قابل توجه ا مـداران و   ن قـدرت يو هـم چن
انـد و   رد شـده  ياز كنار شعر و شـاعر  يتفاوت ياز ب يك حالتيغالباً در  ين اسالميسالط
ها   ش به آنيشرفت مقاصد خويا در جهت پي يظرافت ادب و يهم تنها از جنبه هنر يبرخ
را كه حاضر به  يطال داده، و شاعران يها سهياند و شاعران مداح خود را ك داشته يتوجه
ـ   اند آن ها نبوده  ف آنيف و توصيتعر  يشـكنجه و زنـدان   يمقـدار و گـاه   يها را خوار و ب
گشـا و   گانـه جهـان  ي )هللا عنـه ا يرضـ (اند و طبق اسناد و مـدارك مـذكور فـاروق     كرده

ـ ينها يمدار جهان بوده كه به شعر و شاعر قدرت م و يت توجه را مبذول و به موازات تعل
ز را يانگ رتيح يروين نيها را از هم جدا و ا  آن يو سازندگ يبيتخر يها ها جنبه  تعلم آن

  .به كار انداخته است يمنحصراً در رشد و پرورش فضائل انسان
  پرورشآموزش همراه 

دستور داد كه عموماً به فرزنـدان   1به مردم شام يفرمان يط )اهللا عنه يرض(فاروق 
هـا   تا حد پرش بـر اسـب   يو اسب سوار يراندازيو ت يخود خواندن و نوشتن و شناگر

   2.اموزنديب
ـ   يرانـداز يمسـابقه ت  )اهللا عنه يرض(و ابوبكر  صامبر يدر زمان پ  يو اسـب دوان

ـ كرد مشروط بـه ا  4ن مسابقه را معموليزه ايجا )هللا عنها يرض(و فاروق  3معمول ن كـه  ي
  .زه مقرر گردديجا 5يا از طرف شخص سوميك طرف يفقط از 

                                           
 .146، ص3و البيان و التبين، ج 168، ص2ـ عيون االخبار، ج1
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ـ كنواخـت پره ي يو زنـدگ  يبه مردم دستور داد كه از رفاه دائم  :ز كننـد و گفـت  ي
ن يا يدگرا اساس آزايز» ديكن يهم پا برهنه و هم كفش در پا زندگ=  اْنَتِعُلوا 1َاْحُفوا وَ «

  .نباشد يك نوع زندگير ياست كه انسان اس
از فضـائل، قبـل از    يلتيدر جهت پرورش و رشد هـر فضـ   )اهللا عنه يرض(فاروق 

از  يريمثالً در جهت پرورش و رشـد عفـت و جلـوگ   . كرد يها مبارزه م ها با علت معلول
  :ر عمل نموديبه شرح ز ينيد يها و وعظ اندرزها عالوه بر آموزش يعفت يب

را قادر به ازدواج نمود، و مدت  يع عادالنه درآمدها هر فرد بالغيق توزيـ از طر1
ـ يتنظ يرسپاه، طوريها را، در سپاه و غ يو مرخص 2ها تيمأمور ن مـدت  يم كرد كه در چن

  .شد يده نميبه انحراف كش ياحد يكم
ـ  ينمود و از جملـه طـ   يساز ز پاكيآم كيرا از عوامل تحر يط زندگيـ مح2 ك ي

ا بخوانـد او را  يد يف زنان بگويب و توصيرا در تشب ين اعالم نمود كه هر كس شعرفرما
ها اسـت    ها مخصوص منزل آن ن زنيش و تزئيو از جمله اعالم كرد كه آرا 3انه بزننديتاز

رون بـرود او  يشانش از منزل خود بين به بهانه مالقات از خويو تزئ 4شيبا آرا يو هر زن
بعد از نماز عشا شخصاً با  )اهللا عنه يرض(و از جمله فاروق  و شوهرش را مجازات كنند

در  يشب كس يكيگذاشت در تار يو نم 5گرداند يشان برميها انه تمام مردم را به خانهيتاز
  .خارج منزل خود باشد

                                           
  .100ـ اشتراكيه عمر، محمود شبلي، ص1
 .383به نقل از اخبار عمر، ص 12و تحفه العروس، ص 226و روضه المجهين، ص 71ـ ابن الجوزي، ص 2

  .275به نقل اخبار عمر، ص 44ـ التاج في الخالق الملوك، ص3
  .203به نقل اخبار عمر، ص 351، ص1ـ الغايق،ج4
 همانـ 5
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شـمرد بـه    يم يت زن را از مرد شرط اساسيها شناخت و رضا ـ در عقد ازدواج3
ش، خود را جـوان نشـان داده بـود و    ير 1رنگ كردنان سال با يمرد م ين جهت وقتيهم

 )اهللا عنـه  يرضـ (را به عقد ازدواج خود درآورده بود و زن به فـاروق   يزن ناآگاه جوان
مجازات كرد، و  2داًيشد يباز آن مرد را به جرم حقه )اهللا عنه يرض(ت كرد، فاروق يشكا

دهان شـوهرش   3بد يبعد از ازدواج در حال طواف از شدت عفونت و بو ين زنيهم چن
ن زن راست گفته يا ديد يد و وقتآن مرد را حاضر كر )اهللا عنه يرض(كرد، فاروق  يناله م

ها را قبول كرد  ن پانصد درهم و طالق زنش مختار كرد و مرد درهمياست آن مرد را در ب
ت زن از مرد مسائل حسـب  يت و شناخت و رضايو در حال رضا. داد 4و زنش را طالق

ـ دستور داد كه اگر خواهرت ما يشيقر 5گرفت و به مرد يده ميناد و نسب را ل اسـت او  ي
ن و يبه موازات منـع تـزئ   )اهللا عنه يرض(د، و فاروق يانكاح كن 6را از فالن بنده آزاد شده

ـ داد كـه در منـزل خـود از نها    يداً دستور ميش زنان در خارج منزل به زنان اكيآرا  7تي
  .كنند 8ش استفادهين و آرايتزئ

اسـالم،   يو اجتمـاع  ين اقتصـاد ياده كردن قوانيبر اثر پ )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 4
را بـه   ين ببرد و چنـان جـو سـالم   يرا از ب يعفت يب يماريبروز ب يها توانست همه علت

                                           
 .194به نقل اخبار عمر، ص 58صـ تحفه العروس، 1

  همانـ 2
  .288، به نقل اخبار عمر، ص289، ص1ـ العقد الفريد، ج3
 همانـ 4
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ـ  ياورد، كه هر گاه در فاصله چنديوجود ب هـا هـزار نفـر افـراد سـالم،       ن دهين سـال در ب
ن جامعه سالم و يله هميد، بالفاصله به وسيگرد يهر مك نفر ظايدر  يمارين بيعوارض ا

ـ   ين عضو فاسد از بدنه بزرگ جامعـه اسـالم  يا يك عمل جراحيبا  ـ گرد يجـدا م د، و ي
كرد  يد مييرا كامالً تأ ين عمل جراحيهم بعد از اطالع از ماجرا، ا )اهللا عنه يرض(فاروق 

ـ  ياك تلقخطرن يمارين بيت اياز سرا يريدر راه جلوگ يو آن را گام نـك  ينمـود و ا  يم
  :به عنوان نمونه يچند مثال
ـ گر در نهايكديبا  1ـ دو جوان مسلمان كه1 هـا    از آن يكـ يت بودنـد  يميت صـم ي
ـ ه نمـود كـه در غ  يبود به دوستش توصـ  يكه عازم جبهه جهاد اسالم يهنگام اب او از ي

ـ تار يها از شب يكيكند و آن جوان مسلمان در  يمنزلش نگهدار م بـه  ك كـه بـاد هـ   ي
ـ د ديخانه دوستش روان گرد يبه سو 2ديوز يشدت م د چـراغ خانـه روشـن اسـت و     ي

بـا   3يهوديك جوان يد يدر نگاه كرد، د يدر ال يشنود و وقت يرا م يا گانهيمرد ب يصدا
له ياسالم، بـه وسـ   يشانيبگذار پ« :كند ين مضمون زمزمه ميبه ا يهمسر دوستش اشعار

را  4ن اسالم در خلوت هستم، امشبياز مجاهد يكير من غبار آلود گردد كه من با همس
ـ عر يهـا  گذرانم و از اندام يبا مين زن زينه ايبر س ـ  ي آن جـوان  . »ميجـو  يان او تلـذذ م

ن جمـالت وارد منـزل شـد و آن جـوان     يدن اين حال و شنيمسلمان به محض مشاهده ا
در مورد  يهودياقوام  ها برد و فردا از كوچه يكيرا به قتل رساند و الشه او را به  يهودي

اهللا  يرضـ (بردنـد، فـاروق    )اهللا عنـه  يرض(نزد فاروق  ت بهيشكا يهودين جوان يقتل ا

                                           
  .193قل اخبار عمر، صبه ن 324و روضه المجين، ص  116، ص2ـ عيون االخبار، ج1
  همانـ 2
  همانـ 3
 .194به نقل اخبار عمر، ص 116، ص2ـ عيون االخبار، ج4
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ن مـاجرا بـاخبر اسـت بـه     يدهد در شهر ندا كند تا هر كس از ا يدستور م يبه مناد )عنه
ه را يپس از چند لحظه آن جوان مسلمان آمد و قض. گزارش دهد )اهللا عنه يرض(فاروق 
 يرض(فاروق . اعتراف نمود يهوديبه قتل آن جوان  1ندن همان اشعار بازگو كرد وبا خوا
ن كرد يخدا هرگز دست تو را كوتاه نكند و بر او آفر=  2َدكَ يْقَطَع اهللاُ يال« :گفت )اهللا عنه

  .»را مهدور اعالم نمود يهوديو خون آن جوان 
تجاوز به او حمله كـرد  د و به قصد يد 3يخلوت يرا در جا ييبايدختر ز يـ مرد2

د و يو آن مرد به هالكت رسـ  4گاه او زديرا بر ته يزيو دختر در حال دفاع سنگ نوك ت
ن يآفـر  :گفت )اهللا عنه يرض(بردند، فاروق  )اهللا عنه يرض(ش فاروق يت را پيشكا يوقت
  5.ن مرد متجاوز را كشته و قصاص نداردين دختر كه در راه خدا ايبر ا

  »يش عدالت اجتماعگستر :فصل هفدهم«
  يگسترش عدالت اجتماع

كـرد در جهـت    يبه موازات توسعه آموزش و پرورش سـع  )اهللا عنه يرض(فاروق 
ان كـرده بـود،   يكه اسالم ب يرا، آن طور ي، عدالت اجتماعيل اخالقيكن نمودن رذا شهير

مـام  ن بود، كـه ت يث ايرا استنباط او از قرآن و احاديدر تمام جهان اسالم گسترش دهد ز
ـ گرفته تا قتل و جنا ييگرا ، از كفر و پوچياجتماع يو همه فسادها يل اخالقيرذا ت و ي
مسـموم،   يره، عموماً در فضايو غ ينيو خودب ينيو دروغ و تملق و بدب يو دزد يعفت يب

                                           
  .194به نقل اخبار عمر، ص 116، ص2ـ عيون االخبار، ج1
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ن جهـت  يكنند و به همـ  يدا مي، رشد و پرورش پيكش و ستم و استثمار و بهره 1يعدالت يب
مصـروف   يت و نبوغ و فراست خود را در گسترش عدالت اجتمـاع تمام قدرت و امكانا

ها افتاده بود و خواسته  خ، كلمه عدالت بر سر زبانين روزگاران تاريتر مينمود، البته از قد
ن بوده كه عدالت برپا گردد، تا آن جا يشه ايهم ين بشريهمه مصلح يها و ندا همه ملت

نـد و از طـرف   ياند كه به عدالت رفتار نما كردهز به ناچار تعهد يخ نيكه همه ستمگران تار
  خود دست بردارند، يدادگرياند از ستم و ب گر هم چون نتوانستهيد

  عدالت قبل از اسالم يمعن
 يرهاياند كه بـا تفسـ   ن راه به كار انداختهيو تالش خود را در ا ين همه سعيبنابرا

خـود را   يهـا  يعـدالت  يام بف كنند كه بتوانند تميمسخ و تحر ي، عدالت را طورينادرست
من « :دادگران گفته استين بياز هم يكيجلوه دهند و معروف است كه  يعدالت و دادگر

ن حق را به من بدهند كه من خـودم  يحاضرم بامردم در كمال عدالت رفتار كنم اما اول ا
ن جهـت در قـرون و اعصـار قبـل از اسـالم      يو به همـ » !!ف كنمير و تعريعدالت را تفس

از مسـائل   يعرض و طول شده بود و فقط گوشه كوچك كم يليعدالت خ يه اجرامحدود
آشكار و غصب و ضـبط   يها به سرقت يدگيرا دربرداشت مانند رس يو حقوق ياقتصاد

  ره، اماينابحق و غ يها ختن خونيبه جرم ر يدگياموال و رس
  در اسالم يسطح گسترده عدالت اجتماع

هـا،   ن، آب، معادن، مراتع و جنگـل ي، زميعيابع طبت افراد جامعه از منين كه اكثريا

                                           
كاري نكنيد كه «: ان بن مقرن فرمانده سپاه اعزامي به نهاوند كرد يكي اين بود هاي مؤكدي كه به نعم ـ فاروق ضمن توصيه1

، 7، و البدايـه و النهايـه، ج  1930، ص5، طبري، ج»ايماني گرايش پيدا كنند عدالتي شما افرادي به كفر و بي بر اثر ظلم و بي
 .108ص
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از اداره امـور   يسـتگ ياقـت و شا يت افراد جامعه با وجـود ل ين كه اكثريمحروم شوند و ا
ت افراد جامعه بـه  ين كه اكثريبهره بمانند و ا يش بيت خويكار و فعال يايجامعه و از مزا

ـ يده و انجام مراسم ديب عقت از حق انتخاياختالف رنگ و زبان ونژاد و مل يها بهانه  ين
ن كه اكثر افـراد جامعـه از راه احتكـار و ربـا و ارتشـا و قمـار       يخود ممنوع گردند، و ا

ـ هـا مك   استثمار شوند و خون آن داران و  هيده شـود و بـه صـورت بـرده و بنـده سـرما      ي
و  يوانسـاالر ين كه اكثر افراد جامعه در تـار و پـود د  يند و ايآشام درآ خون يها فئودال
رتبـه   يمقدار كارمنـدان عـال   يارزش و مظلوم و ب يل و بيذل يها به برده يادار يبروكراس
ـ ن مظلوميك از ايچ يها و ه تين محروميچ كدام از ايند، هيها درآ دولت هـا، ظلـم و    تي

ش ياز حقـوق خـو   يدگان هم بر اثر ناآگـاه يد خود ستم يآمد و حت يستم به حساب نم
هـا    را نسبت بـه آن  يخبر بودند كه چه ظلم و ستم يدند و بكر يها را ستم حساب نم نيا

  .اند روا داشته
ـ يه ين جايبنابرا و شـاه   يروان ساسـان ينبـود كـه قبـل از اسـالم انوشـ      يچ تعجب

ـ  را شاهان دادگر و عدالت يو كوروش هخامش يحموراب كـه   يدنـد در حـال  ينام يخواه م
و  يضـات نـژاد  يو تبع يدار هيرماو سـ  يفئـودال  يميها با زور و قدرت از رژ  ك آنيكاي

ـ و منع داشتن حق انتخاب عق يادار يو بروكراس يوانساالريد يفشارها ده و نظـر، بـه   ي
جانبـه و   ها تحـول همـه   هيو نزول آ صامبر اكرم يكردند و با بعثت پ يم يبانيشدت پشت

  :رايعدالت به وجود آمد، ز يدر معن يميعظ
  يعدالت اجتماع يها اصل

، يك اصل قـرارداد ي، آن هم نه به صورت هاددنشان  يرا اجتماعـ قرآن عدالت 1
و در جهت تكامل جوامع  ين نظام هستياز قوان يو بخش يعيك قانون طبيبلكه به عنوان 

  .كرد ي، آن را معرفيبشر
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ـ ر ها و خـون  سرقت يعدالت را، نه تنها برخ يـ قرآن سطح اجرا2 هـا، بلكـه    يزي
و  يو مـاد  يمعنو يها ع ارزشيوس يها نهيو زم يوقو حق يابعاد گسترده مسائل اجتماع

ها را فقط بنده خدا و همـه مسـلمانان را بـرادر و     قرار داد و همه انسان يو اخالق يفكر
ـ يطب يهـا  برابر، و در موهبت يها را در حق زندگ همه انسان و در انتخـاب   يمسـاو  يع

و  يله تقـو يگر جز بـه وسـ  يرا بر انسان د يهر انسان يآزاد قرار داد، و برتر ينيد ديعقا
  .نمود ينف) ييو مبارزه و دانا ينيوجدان د(جهاد و علم 

زنند و با توهم  يها را به هم م انسان يرا كه نظام مساوات و برابر يـ اسالم كسان3
و  يگـران، در حقـوق و آزاد  يشـتر از د يشـتر، خـود را ب  يا زور و قـدرت ب ينژاد برتر و 

پندارند ظالم و متجاوز و مستكبر خوانده و مبـارزه   يم مي، سهيعياز مواهب طب يريگ بهره
بـا   يهـا را گنـاه بـزرگ و معاونـت و همكـار       ها را واجب و سكوت در برابـر آن   با آن

ن جهان و عذاب روز آخرت شمرده اسـت،  يا يستمگران به شمار آورده و موجب بدبخت
ـ ياسالم يعدالت اجتماع يها ن اصليو هم پشـت   ياسـالم  گـر يش از هـر اصـول د  ي، ب

ها را به لرزه درآورد و زورمـداران و اسـتثمارگران را دچـار رعـب و هـول و       حكومت
ه سـتمگران  يش آشنا كرد و عليجهان را به حقوق حقه خو يها و همه ملت. هراس نمود

كـه   يدر حـال  )اهللا عنه يرض(خت، و فاروق اعظم يرا برانگ يميعظ يها روزگار، شورش
گر داشت، و گوش يرا در دست د صت و رفتار رسول اهللا ك دست و سنيقرآن را در 

ع و يوسـ  ين و انصار بود، و با همـان آگـاه  ياصحاب مهاجر يبه زنگ مصوبات شوراها
ها را براساس قسط  اسالم داشت، توانست تمام رابطه يكه به عدالت اجتماع يقيمان عميا

  :د از جملهيبرقرار نما يو عدالت اسالم
  ياسالم ياجتماعاز عدالت  ييها جلوه

ـ ن را با مردم، از راه رفع موانع و تبليرابطه عادالنه د :اول ح آن و سـپس  يغ صـر ي
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ـ اسناد و مدارك ا(دانست  ين و عدم قبول آن ميآزاد كردن مردم در قبول اعتقادات د ن ي
رابطـه عادالنـه    :، دوم)موجود اسـت  )اهللا عنه يرض(فاروق  يها مطلب در فصول جنگ

ـ  يعيكردن منابع طب يو عموم ياز راه اصالحات ارض مردم را با مردم، هـر گونـه    يو نف
اهللا  يرضـ (به فصل اقتصاد در عصر فـاروق  (و تجاوزها برقرار نمود  يكش استثمار و بهره

از  يريرابطــه عادالنــه دولــت را بــا مــردم از راه جلــوگ :، ســوم)مراجعــه شــود )عنــه
بـر   )اهللا عنه يرض(صل نظارت فاروق به ف(برقرار كرد  يادار يو بروكراس يساالر وانيد

بـا مـردم    )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيرابطه عادالنه ام :، چهارم)كار كارمندان مراجعه شود
ـ با )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يام يكـ ي :ن دو اساس بوديبر  ا ـ   ي  يد تمـام وقـت و حت

هـر  ف خـاص خـود   يها به كار مردم مشغول شود، و اضافه بر وظـا  از شب ييها ساعت
ـ انه او بـه انـدازه   ين كه حقوق ساليگر ايرا كه توانست، انجام دهد و د يكار ك نفـر از  ي

ن باشد، و اسـناد و  يطبقه پائ يل به زندگياو ساده و قانعانه و متما ياصحاب بدر و زندگ
را  يبه شكل فوق، عـدالت اجتمـاع   )اهللا عنه يرض(دهد، كه فاروق  ير نشان ميمدارك ز

خـود را   1يف خداپرسـت يكه وظـا  ييشوايهر پ« :ن شعاريرد و تحت ادرباره خود اجرا ك
 يهـا  توانست تمام جلـوه » دهند يف خود را در برابر او انجام ميز وظايانجام داد، مردم ن
  .را در پهنه دو قاره از جهان ظاهر سازد ياسالم يعدالت اجتماع

ـ  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام :ـ مسـكن 1 ـ  يخانه گل كـه قبـل از   ك طبقـه دارد  ي
، و هـر كـس   2دار نبود دربان و پرده را  ين خانه گليز در آن جا بوده است و ايخالفت ن

                                           
 ).رضي اهللا عنه(مر از قصار كلمات ع 210، ص1، به نقل از ابن سعد، ج173ـ اخبار عمر، ص1

 .2037، ص5ـ تاريخ طبري، ج2
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 يبرا يا مهيز فسطاط و خيها ن ، و در مسافرت1تواند به نزد او برود يداشته باشد م يكار
ـ  يش را بر شاخه درختيو بلكه عبا 2گردد ياو برپا نم ـ اش آو انـه يا بـر دسـته تاز  ي  3زاني

نـه در منـزل اتـاق     )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيام. كند يه آن استراحت ميو در ساكند  يم
ـ  ير قيشـگاه، سـف  يمخصوص خواب دارد نه در خارج منـزل آسا  نـه  يوارد مد يصـر وقت

م و ير داريم و بلكه اميند ما شاه نداريگو يست در جواب ميپرسد شاه شما ك يم 4شود يم
صر روم در حومـه شـهر او را   ير قياست، و سف 5هنظارت بر كارها به حومه شهر رفت يبرا

د بـر  يشـد  يو در گرمـا  6اش را بالش كرده انهيتاز يند كه از فرط خستگيب يم يدر حال
ن تر شده است، يش زميشانيشدن عرق پ يده است و از جاريسوزان خواب يها شن يرو

ـ ر لـب ا ير قلبش را فراگرفته است زين اميكه عزت و عظمت ا يصر در حالير قيو سف ن ي
بت ي، شاهان جهان از هين حاليو با چن ين سادگيبا چن يمرد« :كند يكلمات را زمزمه م

باك بخواب، چون تو  يو ب 7عمر تو آرام ياما ا!! ش ندارندياو خواب و استراحت و آسا
ـ و شاه ما چون ستمگر است با يا شه خود كردهيعدالت را پ ـ  يد همي و  يخـواب  يشـه در ب

ن تو حق است و اگر عنوان سفارت يدهم كه د يم ي، من گواه8بردخوف و هراس به سر 

                                           
 .2037، ص5ـ تاريخ طبري، ج1

 همانـ 2

 همانـ 3

 .17به نقل از البتر المسبوك، ص 353ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص4

  همانـ 5
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 همانـ 7
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  .1كنم كه برگردم و مسلمان شوم يشدم اما تعهد م ين حاال مسلمان ميداشتم هم يرا نم
ا كهنه و يست كه لباسش تازه يمهم ن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يبرا :ـ پوشاك2

اول لبـاس او از   :ن است كهياست اش مهم يشده باشد و بلكه آن چه برا 2وصله هم يحت
ـ بتوانند آن را خر ين به آسانينباشد و افراد طبقه پائ يمتيبا و قيجنس ز كننـد بـه    يداري

كـه پارچـه   ) خـزّ (دن پارچـه  يو از پوش 3ديپوش يراه را م راهن كرباس راهين جهت پيهم
از جنس  يهنرايكرد، و پ يم ي، خوددار4دنديپوش يبود و تمام اصحاب هم م يمتينسبتاً ق

بود آن را قبـول   يسين كه كتان جنس نفياو آوردند به علت ا يكتان به عنوان ارمغان برا
ـ شه پاك و تميد همين كه لباس او باينكرد و دوم ا ز باشـد در منـزل و در حضـر و در    ي

خته با يشود آم يم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيحومه شهر و در مسافرت هر گاه بحث از ام
گـران مـثالً   يله ديا بـه وسـ  يله خودش يراهن و لباس او است خواه به وسيبحث شستن پ

رتـر  يچند لحظه د )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيجمعه ام ياز روزها يكيدر « :شود يگفته م
كـه   :ن عبارت معـذرت خواسـت  ير خود به ايبر منبر رفت از تأخ يبه مسجد آمد و وقت

» 5راهنم خشك شوديداشتم و صبر كردم تا پهم ن يگريراهن ديراهنم را شسته بودم و پيپ
ـ به عمر داشتم و در حومه شـهر او را پ  يكار« :ديگو يو عبداهللا بن عباس م دا كـردم و  ي

روزه بود و ظـرف غـذا    )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيما ناهار آوردند و ام يبرا) هيعال(اهل 
سپس به باغچـه   .»خودت يمن و هم به جا يبخور هم به جا :ش من آورد و گفتيرا پ

                                           
  .17به نقل از البتر المسبوك، ص 353ـ اخبار عمر، ص1
 .174، ص1و تاريخ ابوالفداء، ج 53، ص1و الحليله، ج 119ابن الجوزي، صبه نقل از  308ـ اخبار عمر، ص2

 .130و ابن الجوزي، ص 135، ص7ـ البدايه و النهايه، ج3

 .239، ص1به نقل از ابن سعد، ج 310ـ اخبار عمر، ص4

 .120، و ابن الجوزي، ص 238، ص1به نقل از ابن سعد، ج 310ـ اخبار عمر، ص5
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ـ م و خـودش ن يراهنش را به مـن داد كـه بشـو   يپ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيم و اميرفت ز ي
نـه  يو بـه مد  1ميها نماز عصر را با هم خواند  رجامه را شست و بعد از خشك شدن آنيز

اده گشته و از يك روستان پيشام ناگاه در  ين در راه مسافرت به سويم و هم چنيبرگشت
شستن به او داده است و پس از  يرا برا يراهنيه گرفت و پيرا عار يراهنيپ س روستايرئ

را مسـترد نمـوده    يتيراهن عاريد و پيراهن كرباس خود را پوشيشستن و خشك شدن پ
  2.است

ن بود يمهم بوده ا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يكه در امر پوشاك برا يزيسوم چ
ـ يز لكه و چرك و غبار پاك و تممكرر ا يكه هم چنان كه بر اثر شستشو بـود هـم    يز م

 يچ گونه اثريه شود و هيداشت كه از محل مشروع ته يخود را مبذول م ين تمام سعيچن
هـم چنـان    3.از لكه استثمار و چرك ستم و غبار حرام در پوشاك او وجود نداشته باشد

ـ پ يد از روستاها روزيبازد يكه در اثنا كـه آن را   داداز دهقانـان   يكـ يراهنش را بـه  ي
راهن را شست و قبل از آن كه خشك شود از دو پارچه نازك و مناسب يد، دهقان پيبشو
ها  راهنين پياز ا يكيفعالً « :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيراهن را دوخت و به اميدو پ

مال خودت هستند؟ و  :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام. »با استيد كه نرم و زيرا بپوش
ـ   :ست؟ دهقان گفتيها ن  در آن) رمسلمانياتباع غ(از اهل ذمه  يزيچ ايآ اتبـاع   ينـه، ول
 :گفـت  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن ياند، ام و پول نگرفته 4اند ها را دوخته  رمسلمان آنيغ

                                           
  .106، ص3قل از ابن ابي الحديد، جبه ن 309ـ اخبار عمر، ص1
 .311ـ اخبار عمر، ص2

  .238، ص1، به نقل از ابن سعد، ج309ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص3
 همانـ 4
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هـا اسـت، هـر چـه زودتـر        كه اثر استثمار و ستم بـر آن  1خواهم يها را نم نيپس من ا«
 يد كه آثار سبزيراهن خودش را پوشيپ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيما. »دياوريراهنم را بيپ

  2.ديگرد يذرات اَشنان بر او مشاهده م
ن حال محكم و بادوام مخصـوص طبقـه   يمت و در عيق كه كفش ارزان يياز آن جا

ها را بـه   ن نوع كفشيهم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيسوم و افراد كم بضاعت بود، عمداً ام
 يآمد، هم چنـان كـه روز   يمت و كم دوام خوشش نميق با و گرانيو از كفش زكرد  يپا م
د كـه لبـاس كتـان    يرسـ  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيبه حضور ام ياد بن عبداهللا در حاليز

 )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنيده بود و اميمت و كم دوام پوشيق با و گرانيو كفش ز 3نازك
اش  انهيدسته تاز يگفتگو نوك فلز يآمد در اثنا يمها بدش  ن نوع كفشيدن ايكه از پوش

ـ اد ظاهر گردين و چروك بر چهره زيداد كه چ 4فشار ياد به حديرا بر پنجه كفش ز د، ي
 )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنيبه حضور ام يگريكار د ياد برايز يهمان روز وقت يو فردا

ده بـود،  يپوشـ  5واممـت و محكـم و بـاد   يق ارزان ياز جنس پنبـه و كفشـ   يد و لباسيرس
 :از دور او را صدا كرد و گفـت  يبا كمال مسرت و خوشحال )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ن كفش يا« :آن گاه به او گفت» اديز يپسندم ا ين را ميا = ادُ يـا زياُد, هَكذا يا زيهَكذا «

فـاروق  . »سـت تومـان  يك درهـم در حـدود دو  يفقط « :اد گفتيز» ؟يا دهيرا چند خر
من هم  يها را برا ن كفشيك جفت از اي« :اد داد و گفتيك درهم به زي )اهللا عنه يرض(

                                           
 .238، ص1، به نقل از ابن سعد، ج309ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص1

 همانـ 2

  .16، به نقل از كتاب الوزراء كتاب جهشيادي، ص310ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص3
  همانـ 4
 همانـ 5
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   1.»ديبخر
ساده و بـدون تنـوع و در    يغذا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيخوراك ام :ـ خوراك3

روغن بود و  يا نان و گوشت اما بدون چربيا نان و خرما يه يغالباً نان و پ يط عاديشرا
ن سه ير ايز )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنياو بود و ام يخشك غذا فقط نان يط قحطيدر شرا
ـ ساده و قانعانه از  يدر زندگ 2اول اگر« :شعار ـ پ(ارانم ي اهللا  يرضـ (و ابـوبكر   صامبر ي
هـر   3دوم. اند من بـه آن جـا نرسـم    دهيها رس  كه آن ييترسم به جا ينكنم م يرويپ) )عنه

گـر  يجهان د يها ين نسبت از خوشيبه همن جهان بهره ببرم يا يها ياندازه من از خوش
» ر خـواهم بـود  ين امير باشم و مردم گرسنه باشند بدتريس 4شوم، سوم اگر من يبهره م يب

شـه  يكند و هم يرويپ )اهللا عنه يرض(و ابوبكر  صامبر يساده پ يكرد، از زندگ يم يسع
 يبـه آن دسترسـ  توانسـتند   يبضاعت هم م يد كه طبقه سوم و افراد بيرا تناول نما ييغذا

  :دينما يتر م ن مطالب را روشنير ايداشته باشند و شواهد ز
بر سر سـفره،   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيوارد شد كه ام يـ عتبه ابن فرقد در حال1

 يا او را تعارف نمود، و عتبه لقمه )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنيكرد، ام ينان و روغن تناول م
ـ ن و ناگوار بود به زحمت آن را بلعرا تناول كرد و از بس كه خش ن يرالمـؤمن يد و بـه ام ي

ـ  يمگـر تـو غـذا   « :گفـت  )اهللا عنه يرض( ـ  يتنـاول نمـ  ) مغـز گنـدم  (را  يوارج » ؟يكن
بـه مغـز    يبال بر تو مگر همه مسلمانان دسترسـ  يا«: گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

بـال بـر تـو،     يا« :گفـت  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن ينـه، ام  :فرقد گفت» گندم دارند؟

                                           
 .16، به نقل از كتاب الوزراء كتاب جهشيادي، ص310ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص1

 .302، به نقل اخبار عمر، ص125ـ ابن الجوزي، ص2

 .300به نقل اخبار عمر، ص 39، ص2و الرياض النضره، ج 62، ص4ـ اسد الغابه، ج3

  .124به نقل اخبار عمر، ص 225، ص1و ابن سعد، ج 135، ص7ـ البدايه و النهايه، ج4
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  »1ن جهان تمام كنم؟يگرم را در ايجهان د يها يخوش يخواه يم
ـ  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ام2 ـ س در حـال بازد يهمراه اشعث بن ق د از نقـاط  ي

و از خانـه مجـاور    2نشسـت  يا دا كرد و در كوچهيپ يمفرط ينه خستگيمختلف شهر مد
اگـر  « :د، اشعث گفـت يمشغول تناول آن گرداو آوردند و با اشعث  يآبگوشت برا يظرف
ـ اورنـد و بـر آن بر  يروغن ب يد  كمييبفرما ـ يم، خيزي ـ لذ يل ـ  ي » 3شـود  يذ و خوشـمزه م

از  يو بـا حـالت  !! متنوع يخورش و غذاها نان يعني« :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ـ هـا در خـدمت پ   د من مدتيدست بردار :ت به اشعث گفتيعصبان و ابـوبكر   صامبر ي

ها منحرف شوم   ترسم اگر از راه و روش آن يام و م ار آنان بودهيام و  بوده )اهللا عنه يرض(
  .»4رسند من به آن جا نرسم يها م  كه آن ييهمان جا
آوردند كه هرگز  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يرا برا ييغذا 5ـ در مسافرت شام3
خورم، چه طور مـا   ين غذا را نميا« :تگف )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيده بود، اميآن را ند

اند از  ز كه وفات كردهيچ يبضاعت و ب  كه مسلمانان كم يم در حالين غذاها را تناول كنيا
ها مباش   در فكر آن« :خالد در آن جا حاضر بود گفت» !اند؟ نبوده 6رينان آرد جو هم س

كـه   يدر حـال  )عنـه  اهللا يرضـ (ن يرالمـؤمن يام» ها عطا كـرده اسـت    خدا بهشت را به آن
هـا در بهشـت     اگـر آن « :گفت يزيتأثرآم يبر چشمانش حلقه زده بود با نوا ييها اشك

                                           
 .300به نقل اخبار عمر، ص 39، ص2و الرياض النضره، ج 62، ص4ـ اسد الغابه، ج1

 .302، به نقل اخبار عمر، ص125ـ ابن الجوزي، ص2

  همانـ 3
 همانـ 4

 .301، به نقل اخبار عمر، ص230، ص1و ابن سعد، ج 6، ص2ـ تهذيب االسماء و للغات، ج5

 همانـ 6
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ـ يهـا بـا مـا خ     ن غذاها به جا گذاشته باشند پس فاصـله آن يباشند و ما را بر ا ـ ز يل اد ي
  .»1است

ـ (به نام  ينيريك نوع شيجان آمد يكه به آذربا يهنگام 2ـ عتبه بن فرقد4 ) صيخَب
ـ را ته ينيرين شيذ و مطبوع بود و ابن فرقد دو سبد از ايلذ يليو آوردند كه خا يبرا ه و ي
ـ چ )اهللا عنـه  يرضـ (و فـاروق   3فرستاد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يبرا هـا    از آن يزي
 ينيرين شيهمه مسلمانان در آن جا به ا« :ذ و مطبوع بود به حامل گفتيلذ يليد خيچش

 يرضـ (فـاروق  » است يابيمخصوص و كم ينيرينه، ش« :حامل گفت» دارند؟ 4يدسترس
ـ و سبدها را به همان محـل برگردان  5خورم ين صورت من نميدر ا« :گفت )اهللا عنه و » دي
دا نشده است، يبا زحمت و تالش تو و مادرت پ ينيرين شيا« :به ابن فرقد نوشت يا نامه

ـ با يشـو  ير ميكه تو از آن س يزياز هر چ ر يدر آن جـا از آن سـ  د همـه مسـلمانان را   ي
  .»6ديينما

خته بودند بر سفره او گذاشتند يآبگوشت را كه روغن هم بر آن ر يظرف يـ روز5
خورش و تنوع در غذاها است، به خدا من تـا بـه حضـور     ن نانيا« :با مشاهده آن گفت

ر را بـر  يگر آبگوشت و شـ يكرد، و روز د 7متنوع را تناول نخواهم يرسم غذاها يخدا م

                                           
  .301، به نقل اخبار عمر، ص230، ص1و ابن سعد، ج 6، ص2سماء و للغات، جـ تهذيب اال1
 .307، به نقل اخبار عمر، ص127ـ ابن الجوزي، ص2

  همانـ 3
  همانـ 4
  همانـ 5
  همانـ 6
  .118ـ ابن الجوزي، ص7
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و  1هـا را تنـاول كـرد     از آن يكـ يخورش است و فقط  ن دو نوع نانيا :د و گفتيسفره د
  .2ن بوديهم صامبر يگفت روش پ

ـ    يكه تناول روغن برا يـ در سال قطح6 بضـاعت امكـان    يطبقه سـوم و افـراد ب
تنـاول روغـن را بـر خـود      يان دوران قحطـ يتا پا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنينداشت، ام

ن شتر ذبـح  يكه چند يخورد، و روز يكرد و م يه چرب ميبا پ 3نان را م نمود و فقطيتحر
از دنبه و جگـر شـتر    ير شده بودند، قسمتيشده بود و مردم عموماً از خوردن گوشت س

گـران  يبـه، د  به« :د گفتيآن را د يآوردند، وقت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يهم برا 4را
ـ در ا!! ن جگر و كوهان شتر بخورديرالمؤمنيگوشت با استخوان بخورند و ام ن صـورت  ي

 :گفت) رفأي(او آوردند و به غالمش  يه برايآن گاه نان و پ» 5ر خواهم بودين اميمن بدتر
هـا تـاب     شـتر از آن يد و مـن ب يبضاعت برسـان  يه را هم به فالن خانواده بين نان و پيا«

  .»6دارم يگرسنگ
 يوجود برخوردار بود و برا يسالمتاز  يبه حد كاف )اهللا عنه يرض(فاروق ) توجه(

ـ لذ يتناول غذاها ـ ز يذ اشـتها ي ـ داشـت و در عصـر جاهل   يادي ت و يت دوران اشـراف ي
ـ لذ يگر به غذاهايشتر از هر عرب ديعرب را پشت سر انداخته و ب 7شاهان ينينش هم ذ ي

ه ن كيذ به خاطر ايلذ ياد و اطالع كامل از غذاهايز يو متنوع آشنا بود و با وجود اشتها
                                           

 .301، به نقل اخبار عمر، ص406، ص4ـ منتخب كنز العمال، ج1

  .302ـ اخبار عمر، ص2
  همانـ 3
  همانـ 4
  همانـ 5
  همانـ 6
  .16، حياة عمر، ص35، ص1ـ مروج الذهب مسعودي، فاروق اعظم، ج7



 695

ـ ن اميگرش كسر نگردد، و بـدتر يجهان د يها يكند و خوش يرويپ صامبر ياز پ ر بـه  ي
ـ ر گواه ايار كرده بود و مطالب زيساده و قانعانه را اخت ين زندگيد، هميايشمار ن ن امـر  ي
  :هستند

ـ نه آمده بود و افـراد ا ياز بصره به مد يئت اعزاميك هيدر رأس  1يـ ابوموس1 ن ي
هـا موقـع ناهـار و شـام وارد منـزل       و اغلب روزهـا و شـب   ماندند ياديئت مدت زيه
نان و روغن  يه و روزينان و پ يشدند و بر سفره او روز يم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

به صورت نادر نان و گوشـت   2نان و گوشت خشك كرده و ير و روزينان و ش يو روز
ام كـه   احسـاس كـرده  « :هـا گفـت    به آن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيدند، روز اميتازه را د
ـ يكن يم يها دور  د و از آنيدان يمرا نامطبوع م يغذاها خواسـتم فرمـان    يد، به خدا اگر م

ـ م تهيجات اشـتهاآور، بـرا   هيخته با ادوياز جگر و كركره و سنام شتر آم يدادم، كباب يم ه ي
ه باشم بـه همـان   داشت ييها ين جهان خوشياما چون معتقدم كه هر اندازه در ا 3كردند يم

ـ ز 4ن كـار را نخـواهم كـرد   يگردد ا يگرم كسر ميجهان د يها ينسبت از خوش را خـدا  ي
  :فرموده است

 {  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì   Ëz ) ييهـا  يشما خوش )20: األحقـاف 
ـ جهان پست و ناپا يد در زندگيداشته باش يستيبا يكه در جهان جاودانه م دار از دسـت  ي

  .»5ديآن اكتفا كرد يانو ف يآن يها و به لذت يداد

                                           
 .303، به نقل اخبار عمر، ص201، ص 1ـ ابن سعد، ج1
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را  ييغـذا  )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيالعاص هرگز بر سفره ام ياب 1ـ حفص ابن2
ـ  يمن تناول نم يد چرا از غذاهاياز او پرس يكرد روز يتناول نم  :در جـواب گفـت   يكن

 يروم كه غذاها ينامطبوع هستند به منزل خودم م 2ر ويسفره تو خشن و گلوگ يغذاها«
 :گفـت  )اهللا عنـه  يرضـ (اند، فاروق  من درست كرده يطعم را برا ع و خوشذ و مطبويلذ
ـ   يذتر از غذاهايلذ يتوانم غذاها يمن نم يكن يال ميخ« تـوانم   يتو را داشته باشم مـن م

ك جا آن را كباب كنند و از مغز خالص يذبح و  3را يفرمان دهم كه بزغاله چاق و سالم
خوشمزه و گوارا و خوشرنگ مانند  يند و شربتيماه نيتازه و مطبوع ته يها گندم هم نان
گردد، آن گاه پشت سـر   4آب بكشند كه مانند خون آهو يه و آن را طوريچشم كبك ته

ـ ن كباب بخورم و ايهم از ا ـ از آن بخـورم و از ا  ين شـربت را هـم سـر بكشـم هـ     ي ن ي
  .»5اشامميب

» !يشنا هستار آيمرفه بس يو زندگ يگذران تو به فنون خوش يراست« :حفص گفت
دم يترسـ  يكه جانم در دست اوست اگر نم ييبه خدا« :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

ـ   يجهـان د  يهـا  ين جهـان خوشـ  يا يگذران كه خوش ـ نما يگـرم را كسـر م د در همـه  ي
  .»كردم يها با شما شركت م يگذران خوش

ـ ل نقليـ وسا4 سـالم از  قبـل از ا  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يام :نيرالمـؤمن يه امي
ـ  مسـابقه اسـب   يهـا  دانيسواران معروف عرب و در م چابك غالبـاً برنـده اعـالم     يدوان

                                           
  .201، ص1، به نقل از ابن عساكر و ابن سعد، ج304و  303ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص1
 همانـ 2

 همانـ 3

 همانـ 4

  همان ـ5
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ـ بود كه بـا   يبه حد يسوار و عالقه و مهارت او در اسب 1ديگرد يم ك دسـت گـوش   ي
ك يو تنومند با  يكلين مرد هيگرش را و ايگر گوش ديگرفت و با دست د ياسبش را م

ـ بر پشت او آفر ييرفت كه گوگ يتكان بر پشت اسبش چنان قرار م ، و 2ده شـده اسـت  ي
زه بـه او  يرا به عنوان جـا  ياسب صامبريد كه پين عالقه و مهارت موجب گرديد هميشا

ن خالفـت  يبود، امـا بعـد از تحمـل بـار سـنگ      3كرده صامبريه پيهد يدار ميداد كه تم
قـه سـوم   و طب يافـراد عـاد   ياو بـا زنـدگ   ين بود كه زندگيكار او ا يچون بنا ياسالم
ت هـزاران  ين كه تربين ايساده و همراه قناعت داشته باشد در ع يسطح گردد و زندگ هم

 يدوان اسب يها ب مسابقهيو ترت يرا الزام يسوار م فنون اسبيج و تعليرا ترو ياسب عرب
خود نـه اسـب    يبرا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيها معمول نمود ام تيها و وال التيرا در ا
 يهـا  كرد و بلكـه در مسـافرت   ياستفاده م يه خاصيله نقلياشت و نه از وسرا د يممتاز

نه كه احساس يحومه شهر مد يها يد از مزارع و آباديره و به هنگام بازديجز خارج شبه
خواه شتر و قـاطر و خـواه   (بود  يكه در دسترس م يا هيله نقليكرد از هر وس يم يخستگ

شد و خـود   يبر آن سوار م) كرد يم يدور 4تازمم يها از اسب ياالغ و خواه اسب معمول
  .ديير توجه نمايروشن شدن مطلب به موارد ز يد و برايرسان يرا به منزل م

ن عمر بـن خطـاب   يرالمؤمنيام« :اند متفقاً نوشته 1يخ طبريو تار 5خ الكامليـ تار1

                                           
 .201، ص1، به نقل از ابن سعد، ج304ـ اخبار عمر ، ص1

 .211، ص1، به نقل از ابن سعد، ج299و  298ـ اخبار عمر ، ص2

  همانـ 3
، بـه  131و ابن الجـوزي، ص  135، ص7و البدايه و النهايه، ج 1791، ص5و طبري، ج 501، ص72ـ الكامل ابن اثير، ج4

 .311نقل الفاروق، ص

 .1786، ص5و تاريخ طبري، ج 500، ص2ـ الكامل، ج5
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اول اسب و ه او در مرتبه يله نقليچهار مرتبه به شام سفر كرده است و وس )اهللا عنه يرض(
ن بار يبود، و در نخست ياالغ مدر مرتبه دوم شتر و در مرتبه سوم قاطر، و در مرتبه چهار

ـ دا كرد، يپ يكه اسبش لنگ) هيجاب(كه بر اسب سوار شده بود در محل  ك اسـب ممتـاز   ي
بـر آن   )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيام ياو آوردند، اما وقت يرا برا) بِرْذَون( يترك يخارج

اده شد ين اسب ممتاز را مشاهده كرد فوراً از آن پيا يد و رقص و غرور و چابكسوار ش
ك يو » اد داده است؟ين رقص و غرور را كه به تو يا« :به صورت او زد و گفت يو مشت

اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن يش گرفت و اميرا پ) ايليا(و راه  2او آوردند يرا برا ياسب معمول
  .ديسوار نگرد 3)بِرْذَون( يترك يسب ممتاز خارجن لحظه هرگز بر ايجز هم )عنه

داشـتم و او   )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيبه ام يكار« :ديگو يـ عبداهللا بن عباس م2
سوار شده بـود   4يافتم كه بر االغيها  د از مزارع و نخلستانيرا دور از شهر در حال بازد

ت كفش كهنه به پـا داشـت و   ك جفيكه  يافسار كرده بود، در حال ياهيو آن را با بند س
ش ظاهر شـده بودنـد و مـن كـه در كنـارش راه      يها راهنش آن قدر كوتاه بود كه ساقيپ
دم كه سـاقش را  يكش يراهنش را ميك طرف دامن پيگفتگو، هر چه از  يرفتم در اثنا يم

در  )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيد، و اميگرد يشتر ظاهر ميگر ساقش بيبپوشاند، از طرف د
ـ فا يب« :گفت 5ديخند يراهنش ميمن با دامن كوتاه پ يرين معركه و درگيكه از ا يحال ده ي

                                                                                                        
همين مطلب را با كمي اختالف نوشـته اسـت وسـيله     135، ص7در البدايه و النهايه، ج 501، ص72ـ الكامل، ابن اثير، ج1

 .سواري اميرالمؤمنين را شتر نوشته است

  همانـ 2
  همانـ 3
 .309، به نقل اخبار عمر، ص417ـ كنز العمال، ص4

 .309نقل اخبار عمر، ص، به 417ـ كنز العمال، ص5
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  »!كند ينم 1راهن از فرمان تو اطاعتين پياست ا
ـ ار گرم بعـد از بازد يبس ياز روزها يكيدر  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ام3 د از ي

گشـت   يبه شهر برمش را جمع كرده بود و بر سرش گذاشته بود يكه عبا ي، در حالينقاط
 :2گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيسوار شده بود، ام يد كه بر االغيرس يو در راه به جوان

اهللا  يرض(ن يرالمؤمنيام يا«ن آمد و گفت يجوان از االغش پائ» مرا با خودت سوار كن«
شوم نخسـت مـن    ينم يراض« :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» تو سوار شو لاو )عنه
مـن نـرم    يتو سـخت و خشـن و جـا    يو جا يار شوم و تو در پشت من سوار شوسو
ن وضع وارد يبر پشت آن جوان سوار شد و با هم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام» 3باشد

  .سوار شده است 4يدند كه در پشت آن جوان بر االغيد يشهر شدند و مردم م
 يرضـ (ن يرالمؤمنيكه ام يوزن ريسپاه اسالم و آزاد شدن فلسط يروزيـ بعد از پ4
از بزرگـان و   يشـمار  يت بيشود جمع) المقدس تيب(ا يليخواست وارد شهر ا يم )اهللا عنه
از  يك شدن از شهر، جمعيرون آمده بودند و به هنگام نزدين شهر به استقبال او بيمعتمد

ــام شــتر ام ــه يرضــ(ن يرالمــؤمنيمســلمانان زم ــد )اهللا عن ــه و خــواهش كردن  5را گرفت
ن شتر بر يا يت بزرگان و اعاظم شهر به جايبه خاطر رعا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام«
در  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يام» سوار شود 6)برذون( يترك يك اسب ممتاز خارجي

                                           
 .309، به نقل اخبار عمر، ص106، ص3ـ شرح ابن ابي الحديد، ج1

  .311، به نقل اخبار عمر، ص417، ص4ـ منتخب كنز العمال، ج2
  همانـ 3
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كه  يد در حاليكن يچرا شما به آن باالها فكر نم« :كرد، گفت يكه اشاره به آسمان م يحال
  .»1ديد؟ راه شتر مرا باز كنيآ يآن باالها مها از  همه  امر و فرمان

   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ين زندگيمحل تأم
ـ از راه خر يز مـدت يبعد از تحمل خالفت ن )اهللا عنه يرض(فاروق  د و فـروش در  ي

ـ  يكرد، و چون سهم يم ينه امرار زندگيبازار مد بـر در زمـان   يخ يهـا  نيه خـود را از زم
ه معامله يم نشده بود و سرمايز هنوز تنظين ياسالم يبند رهيجوقف كرده بود و  صامبريپ

اش  هيك دو فقره وام دادن سـرما يجه يز بود كه در نتيآن قدر ناچ )اهللا عنه يرض(فاروق 
 يها د، هم چنان كه در ماهيگرد يد و فروش مختصر هم دچار اشكال مين خريساقط و ا

ك يرا از  يصبح در بازار گوسفند 2زنما ياز سحرگاهان بعد از ادا يكياول خالفت در 
افـت  يرا ن ين سو و آن سو رفت و كسيمتش به ايدا كردن قيپ يد و برايخر يينفر روستا

 :دياد كشيفر )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيشد و بر ام ير عصبانين تأخياز ا ييو مرد روستا
ن يد همينگران نباش« :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمني، ام»3يا خود مرا معطل كردهيكه ب«

را به  ييدا كند، مرد روستايپ يكه نتوانست پول يقيو پس از دقا» دهم يحاال پول تو را م
ـ د و پولش را بـه ا يرين گوسفند را بگيا« :برد و به او گفت ينزد قصاب ـ ن مـرد بده ي د و ي

گوسفند را گرفـت و گفـت منفعـتش را     يقصاب با خوشحال» 4ز به تو دادميمنفعتش را ن
ن گوشت گوسـفند را از قصـاب   ين منفعت ايرالمؤمنيدهم ام يكنم و به خودت م ينم قبول

                                           
  .131و  130و ابن الجوزي، ص 47، ص1االولياء، ج، به نقل از حليه 311ـ اخبار عمر، طنطاويين، ص1
 .350و  349، به نقل اخبار عمر، ص136ـ ابن الجوزي، ص2
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انه در دست راستش بود بـه منـزل   يچپش و تاز 1كه گوشت در دست يگرفت و در حال
ـ نه شخصـاً بـه خر  ياحساس كرد كه اگر در بازار مد يبرگشت و بعد از مدت د و فـروش  ي

 يرا برا ين جهت كاروانياهد داشت به هممسلمانان نخو يكارها يبرا يبپردازد وقت كاف
را به نزد عبدالرحمن بـن   ينمود، و چون خودش پول نداشت كس 2تجارت در شام آماده

فرستاد كه مبلغ چهار هزار درهم را به عنوان قرض به او بدهد و عبـدالرحمن در   3عوف
ـ از ا )اهللا عنه يرض(فاروق » رد و بعد پس بدهديالمال قرض بگ تياز ب« :جواب گفت ن ي

ن بود كه از امثال تو ينظر من ا«او را مالقات كرد به او گفت  يجواب ناراحت شد و وقت
 يا لهين مبلغ را قرض كنم كه اگر مردم به هر وسيا ديدوست هست كار و پول طمع يليكه خ

ردم بگو     يالمال قـرض نمـ   تيو از ب يريگ ينم ميباشد آن را از وارث نـد  يكـنم كـه اگـر مـ
ـ » 4جه من گناهكار شوميو در نت» ديرين گرفته است پس نگيمنرالمؤيام« فـاروق   يو وقت
به امور مسلمانان  يدگينه مانع رسيد و فروش در مدياحساس كرد كه خر )اهللا عنه يرض(

 يخواهد كه او ندارد، از شورا يم ينيشام هم مبلغ سنگ ياست و فرستادن كاروان به سو
 5يا ل جلسـه ياو تشـك  يحـل مشـكل زنـدگ    ين درخواست نمود كه برايمهاجر يمركز

ـ المـال بـدون ق   تياز ب« :گفت 6)اهللا عنه يرض(ل جلسه عثمان يبدهند و بعد از تشك د و ي
شورا و  يت اعضاين گفت، اما اكثريز چنيد نيد بن زيو سع» ديد و استفاده كنيشرط بخور

                                           
  .350و  349، به نقل اخبار عمر، ص136ـ ابن الجوزي، ص1
 .351و ابن عساكر به نقل اخبار عمر، طنطاويين، ص 197، ص1ـ ابن سعد، ج2
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خطـاب   )عنـه  اهللا يرض(ن يرالمؤمنيسكوت كرده بودند و ام )اهللا عنه يرض( يمرتض يعل
 :گفـت  )اهللا عنه يرض( يعل» ست؟ين باره نظر تو چيدر ا« :گفت )اهللا عنه يرض( يبه عل

ـ ن كـن و اضـافه بـر ا   يالمال تأم تيات را از ب خودت و خانواده يعاد ينه زندگيهز« ن ي
ـ  يه اعضايبق» 1يالمال بردار تياز ب يتوان ينم ـ را تأ )اهللا عنـه  يرضـ ( يشورا نظر عل د يي

  :دير و مشخص گردير تفسيبه شرح ز) يعاد يزندگ(عداً هم مفهوم ، و ب2كردند
  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يحقوق شخص

و  يره نقـد يج 3به عنوان) ك اصحاب بدريكايمانند (ـ هر سال پنج هزار درهم 1
  .ها مانند همه خانواده) يرنقديره غيج(گندم و روغن و سركه  يمقدار كاف
  .يزمستان يگريو د يتابستان يكيلباس  4ـ هر سال دو دست2
  .حج و عمره در هر سال 5نه سفريـ هز3

ن بابـت  ياز ا) يرنقديو غ يره نقديج( )اهللا عنه يرض(فاروق  يافتيفقره اول از در
ك خانواده مسلمان است و اما فقره دوم و سوم ياز اصحاب بدر و  يكيرسد كه  يبه او م
ـ ن است و هم چنـان كـه در ا  يرالمؤمنيرسد كه ام ين راه به او مياز ا  ين لبـاس كارهـا  ي

نار يو در سـم  يم اسالميز در كنگره عظيدهد در سفر حج و عمره ن يمسلمانان را انجام م
و بـه   يعمـوم  يكند و بـه كارهـا   يشركت م ياستانداران و فرماندران و فرماندهان نظام

ن كه يبه عنوان ا )اهللا عنه يرض(ن حقوق فاروق يد، بنابراينما يم يدگيات مردم رسيشكا

                                           
  .350، به نقل اخبار عمر، ص164، ص4و تاريخ طبري، ج 90ـ ابن الجوزي، ص1
 همانـ 2

 .351و ابن عساكر خطي به نقل اخبار عمر، ص 197، ص1ـ ابن سعد، ج3
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ست و جـز  يگر نيز دينه سفر حج و عمره چين است جز دو دست لباس و هزيرالمؤمنيام
نه سفر حج يدارد، و در هز يالمال برنم تياضافه بر سهم اصحاب بدر از ب يگريز دين چيا

 يرضـ (همراه فـاروق  « :ديگو يم 1عبداهللا بن عامر :كند يم ييجو صرفه يليو عمره هم خ
 يا مـه ين مسافرت خيم و در طول ايم و برگشتينه به قصد حج به مكه رفتياز مد )اهللا عنه
ارامد بلكه به هر يه آن بير سايهم نرفت كه ز يو به منزل 2او افراشته نشد يبرا يبانيو سا
ـ  يا لباسي يد چرميرس يجا م ـ آو يرا بر درخت ـ ي ه آن اسـتراحت  يكـرد و در سـا   يزان م

ـ ) در سفر حـج  )اهللا عنه يرض(ر خرج فاروق ناظ(ر يسار بن نميو » 3نمود يم ـ گو يم  :دي
ـ  :شـد؟ گفـتم   4نه مسافرت ما چقدريد هزيپرس )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ك صـد و  ي

مـا در خـرج كـردن پـول      يبه راسـت « :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيهشتاد درهم، ام
ـ  آخر سال پول فـار  يها و هر گاه درماه» 5ميا المال اسراف كرده تيب شـد و   يوق تمـام م

و در همـان   6كـرد  يالمال قرض م تياز ب ينيبه وعده مع يآمد مبلغ يش ميهم پ يضرورت
اهللا  يرضـ (د فاروق يورز يالمال در پس گرفتن آن مبلغ اصرار م تيب يمتصد يوعده وقت

ـ ب يگر او را مهلت بدهد و متصديكرد كه تا مدت د يخواهش م )عنه المـال در آغـاز    تي
انه كسر يسال يره نقديج( )اهللا عنه يرض(فاروق  يافتين مبلغ را از دريا) رممح(سال تازه 

آن را پرداخت  يره نقديافت جيكرد و به هنگام در يگران قرض مياز د يو گاه 7نمود يم
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ت كـرد كـه   يبـه اشـخاص بـدهكار و وصـ     يمبالغ يزندگ ين روزهاينمود و در آخر يم
نبـود   ياو كاف ييو اگر دارا 1نديپرداخت نما او يياو را از دارا يها يصورت موجود بده

) عبـداهللا (ند و پسرش را يهاشم از مال خود پرداخت نما يل بنيو بعد قبا يعد يله بنيقب
  3).المال قرض نكند تيو از ب 2دياو را پرداخت نما يها متعهد كرد كه تمام قرض

ـ با توجه به وضع مسكن و خوراك و پوشـاك و وسـائل نقل   و ه و جمـع حقـوق   ي
ـ رقابـل ترد يكه با اسناد و مدارك غ( )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيانه اميسال يايمزا ـ د بي ان ي
طبقه متوسط هم  يبا زندگ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يشود، كه زندگ يمعلوم م) ديگرد

را در مورد خـودش بـه عمـل آورده     يگر عدالت اجتماعيسطح بود و قبل از هر كس د
جاً حقـوق  ي، تدريشغل يها يژگيو و يو مكان يط زمانيشرا ياقتضان كه به ياست و با ا

ـ و بق ياستانداران و فرمانداران و قضات دادگستر مـثالً   (ه كارمنـدان را بـاال بـرده بـود     ي
و حقـوق   4سـت درهـم  ياسر استاندار كوفه تا هفت هـزار و دو يانه عمار بن يحقوق سال

معاون استاندار شام را تـا نـه هـزار    و حقوق  5ر را تا شش هزار درهمهش يانه قاضيسال
ن روز تا يو از اول) داشت يخود را ثابت نگه م يافتياما حقوق و در 6.درهم باال برده بود

مانـد   ين باقيطبقه پائ يبا زندگ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ين روز خالفت زندگيآخر
را بـه طـور    يت اجتمـاع در مورد خود نه تنها قانون عدال )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام

                                           
 .69، ص2و الرياض النضره، ج 260، ص1ابن سعد، ج ، به نقل از448ـ اخبار عمر، ص1
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  .برد يرا به سر م يطبقه متوسط زندگ يطراز با سطح زندگ اده كرد و هميكامل پ
  كه اضافه بر عدالت بود  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيثار اميا

سـپاه و انتخـاب فرمانـدهان و     يآور جمع(ش ين خويف سنگيبلكه اضافه بر وظا
عمـران و   و يشهرسـاز  يهـا  ه كردن پـروژه اديها و پ تمام جبهه يها برا كيتاكت يطراح
و  يسـاالر  وانيو مبارزه با د يادار يها ل سازمانيو تشك يدو سدبن يو نهرساز يآباد

و گسـترش سـطح معـارف     يتمام مقـررات عـدالت اجتمـاع    يو اجرا يادار يبروكراس
او در  يثارگريت ايل بر نهايداد كه دل يرا انجام م يفينه وظايدر شهر مد) رهيو غ ياسالم

و  يو فرمانـدار  يو شـهربان  يف شـهردار ين بـود، ماننـد وظـا   يخدمت اسـالم و مسـلم  
ـ كه با ا) نهيمد(مركز  يبخشدار ـ ن كـه كـار ا  ي ـ  يهـا از وظـا   ن سـازمان ي  يف او نبـود ول

افت حقوق اضافه يفه بدون دريثار و اضافه بر وظيبه عنوان ا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
   :گردد يظاهر م ين مطلب به خوبير ايداد و از موارد ز يها را انجام م  كار همه آن

  يفه شهرداريدر وظ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
كنـد   يع مينه را توزيگوشت شهر مد 1ر بن عواميخانه زب ع قصابيبق يكيـ در نزد1

شخصـاً بـر آن    )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام 2وجود ندارد يگريو در شهر كشتارگاه د
ده است، يگوشت خر يدو روز متوال يبرا يند فرد ثروتمنديب يكند و هر گاه م ينظارت م

گانت  از سهم عموزاده يخواه يم« :ديكش ياد ميانه خود را بر سر او فرود آورده و فريتاز
  3.»يشكم خود را گنده كن

                                           
 .15و طبقات شعراني، ص 68، به نقل از ابن الجوزي، ص362و  361ـ اخبار عمر، ص1
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ـ  1داً مبـارزه يبا سد معبر شـد  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ام2 در  يكنـد و روز  يم
سـتاده و عبـور   يا يد كه بر سـر راهـ  يرا د) اس بن سلمهيا(ارت بر اوضاع بازار حال نظ
انـه خـود را بـر    يتاز )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمني، ام2ان را به زحمت انداخته استيبازار

ن يرالمـؤمن يام 3.»كـن  يبرو راه مـردم را خـال  « :دياد كشيدوش او فرود آورد و بر او فر
انـه در دسـت دارد   يكه تاز يبازار در حال يها انيبر جردر حال نظارت  )اهللا عنه يرض(

  4.دينما يه ميتوص يزگاريمردم را به صداقت و پره
ن يرالمـؤمن يند كـه ام يب ين مرتبه مي، چند)اهللا عنه يرض(معروف  يـ طلحه صحاب3

ـ  يميك خانه كوچـك قـد  يبه  ينيمع يها در ساعت )اهللا عنه يرض( ، و پـس از  5رود يم
ـ چند لحظه بعـد از ب  يكند و روز يشود، طلحه تعجب م يخارج ماز آن خانه  يمدت رون ي

ند كه يب يرا در آن خانه م يرزنيرود و پ يبه آن خانه م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيآمدن ام
از اوضاع و احـوال او   يو وقت 6ر شده استيگ نيباً زمينا و تقريب چشمانش كم يريبر اثر پ
بـر اثـر    يمدت يشود ول ين ميمن تأم يالمال زندگ تيب از« :ديگو يرزن ميكند پ يسؤال م

عادت كرده است  يقبل مرد يو از چند 7بد بود يليوضع نظافت منزل خ يو ناتوان يريپ
هـا را   كنـد و ظـرف   يد و منزلم را جارو ميآ يبه منزل من م ينيكه هر روز در ساعت مع
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  .»1سكوت كرده است يستيام تو ك رود و چند مرتبه به او گفته يرون ميد و بيشو يم
ـ  يرا د )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يروز :2ديگو يـ ابوسالمه م4 از  يدم كـه جمع

 3انه متفـرق نمـود  يها را با ضربت تاز  گرفتند آن يك حوض وضو ميزنان و مردان كه از 
ـ گفتم بفرما در خدمت هستم، در جواب گفت نخ! ابوسالمه يا :اد زديد فريمرا د يوقت ر ي

، مگر من به تو دستور ندادم كه دو حـوض،  ي، و نه در خدمت مسلمانان هستيضرنه حا
 يرض( يمرتض يسپس به عل 4!!ديمخصوص زنان، بساز يگريمخصوص مردان و د يكي

ام و نگرانم كه خدا  انه زدهين نفر را تازيامروز در حرم چند« :د و به او گفتيرس )اهللا عنه
ـ د زيابداً نگران نباش« :5گفت )اهللا عنه يرض( يمرتض يعل. »به شدت مرا مواخذه كند را ي

  6.»دييب نمايد در هر حال مردم را تأديكه با يهست يتو مانند شبان
هـا در    كـه مـردان آن   ييهـا  به وضع همه خانواده )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ام5
چند  كند و هر يم يدگيكنند، رس يفه ميره انجام وظيجز ا در خارج شبهيجنگ  يها جبهه
ـ    د، و بـه آن يدار 7پرسد چه كار يد و ميآ يها م  شخصاً به در آن يگاه ـ گو يهـا م د اگـر  ي
د مـن  يخواه يكه م يزيد تا چيها را با من به بازار بفرست د بچهيرا بخر يزيد چيخواه يم
ـ شود كـه جمع  يده ميار ديد و بسيتان بخرم مبادا مغبون شويبرا ـ ت زي  يهـا  از بچـه  يادي

رونـد   يبه بازار م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيش به دنبال اميخو يها فهيقطدختر و پسر با 
                                           

  .57و حياه الحيوان، ص 48، ص1، به نقل از الحيله، ج371ـ اخبار عمر، ص1
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  .366به نقل اخبار عمر، ص 109و سراج الملوك، ص 4، ص2ـ الرياض النضره، ج7



 708

بـه   1ها را  ده و آنيها خر  آن ياجناس سفارش شده را برا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام
  . ده استيمنزل برگردان

  .دهد يمسلمانان انجام م يخانه را برا كار پست )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
 )اهللا عنـه  يرضـ (د فاروق يآ يها م ن خانوادهيا ياز راه درو برا ييها  مهن نايهم چن

د مردان شـما هـم در شـهر    يگو يها م  و به آن 2رساند يها م ها را به خانه ن نامهيشخصاً ا
ـ شما بخوانـد، از در نزد  يها را برا ست كه نامهين ي، اگر كس3ديهست صامبر خدا يپ ك ي

هـا در هـر    رسـان  گفت نامه يها م  آن گاه به آن 4شما بخوانم يناً برايها را ع د تا نامهيشو
ـ ن كاغـذ و ا يبرند، ا يشما را به مقصد م يها هفته روز فالن و روز فالن نامه ن دوات و ي

د و در پشت درها هـر  يك شويسد از در نزديشما را بنو يها ست جواب نامهين ياگر كس
هـا را جمـع    آن گاه نامـه  5.سميتان بنويها برا د تا من در جواب نامهييد بگويخواه يچه م

ـ يال ياَبوالع(ن جهت مسلمانان لقب يفرستاد و به هم يها م  شوهران آن يكرد و برا يم  يعن
  6.داده بودند )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيبه ام) ها پدر خانواده

  يف شهربانيدر وظا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
شهر در پشت  يها در حال گردش در كوچه يبش )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ام1
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ن اسـت و از  يدر حال تكـو  يو احساس كرد جرم 1د،يرا شن يزن و مرد يصدا يواريد
اد يها فر  ن زن و مرد است و بر آنياز شراب در كنار ا يا د كوزهياط باال رفت ديوار حيد

و آن » كـرد  د خدا اسرار جرم شما را فاش نخواهديال كرديدشمنان خدا خ يا« :2ديكش
ن يرالمـؤمن يام يا :ديگو يخطاب به او م يياز پررو يك حالتيشناسد با  يمرد كه او را م

  :3يا كرده يتو از سه جهت خدا را نافرمان يم وليا كرده يك جهت خدا را نافرمانيما از 

جاسـوس فـاش كـردن اسـرار      )12:الحجرات( N   Mz  }  : ديفرما يـ خدا م1
و از اسـرار پشـت    يا ما نفوذ كـرده  يتو به درون منزل شخص و» ديمنازل اشخاص نشو

  .ديا ما تجسس به عمل آورده يواريچهار د

و از درها وارد )189: البقرة( º  ¹  ¸  ¶z«  }  :ديفرما يـ خدا م2
  .يا وار وارد منزل ما شدهيد يو تو بر باال» ديها بشو منزل

ـ فرما يـ خدا م3   Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä}  :دي

  ÎÍz )ـ د مگـر ا يستند، وارد نشويها شما ن كه خانه ييها به خانه يعني)27: النور ن كـه  ي
 4و تو بدون مقدمه وارد منـزل مـا  » ديكن يها م  ن آنيكرده و سالم بر ساكن يخود را معرف

ـ   يها را قبول دارم، ول نيهمه ا :ديگو يم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام. يا شده  يتـو حرف
گـر هرگـز بـه    يد عهداهللا باشد كه ديگو ينظر كنم، آن مرد م از جرم تو صرفكه من  5بزن

                                           
 .434ات، صـ موسوعه عقاد، عبقري1
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  1.بخشد ياو را م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيك نشوم، و اميمشروب نزد
د كه بـا  يرا د يدر حال نظارت بر شهر، زن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يـ روز2

 يياز خودنما يك حالتيو با  و با لباس زرق و برق 2ش كردهيخود را آرا يا وضع زننده
د يگرد يداً عصبانين وضع شدياز مشاهده ا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيرود، ام يم ييبه جا
ـ  ياز خو يكيست، گفتند به اجازه شوهرش به منزل ين زن كيد ايو پرس ، 3رود يشـانش م

هر  ين شوهرش را احضار كنند تا هر دو را مجازات كنند وليدستور داد آن زن و هم چن
همـان روز بـر    )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمني، ام4افتنديها را ن  كردند و آن يدو خود را مخف

ـ ت و تهدياز عصـبان  يرا به شدت انتقاد كرد و بـا حـالت   يبند و بار ين بيمنبر ا يباال د ي
ـ   يمسلمانان قابل تحمل نم يچ وجه برايبه ه« :ن گفتيخطاب به مردم چن  يباشد كـه زن

ـ شانش خود را آرايخو 5ا خانهيانه پدرش رفتن به خ يبرا ش كنـد و در لبـاس زرق و   ي
 يهـا  عهيها ظاهر شود و موجب بروز فساد و شا در كوچه 6يياز خودنما يبرق و با حالت

 يها فقط در منـازل خـود و بـرا    ش زنيكنم كه آرا يه به شما ميداً توصيناروا گردد و اك
ـ و بدون آرا 8شوند با لباس ساده يرج مكه از منزل خا يو زنان 7ها باشد  شوهران آن ش ي
  .ها ظاهر شوند در كوچه
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بـر اوضـاع    )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيكه ام ياول شب در حال يها يكيـ در تار3
ك مشك آب بـر دوش گرفتـه و بـه منـزل     يد كه يرا د ين انصارزكرد،  يشهر نظارت م

ن موقع شـب از منـززل   يچرا در ا :دياز او پرس )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمني، ام1گردد يبرم
ـ دارم كـه روزهـا ب   يخردسـال  يها بچه :گفت ي؟ زن انصاريا خارج شده دار هسـتند و  ي

ـ را هـم نـدارم كـه مـرا      يها را در منزل به جـا بگـذارم و كسـ     توانم آن ينم كنـد،   ياري
و بـه منـزل    2مشك آب را از او گرفت و بر دوش خود نهاد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
با تو، به تو  يهمكار يبرا يزيش عمر برو تا كنيد، سپس به او گفت فردا پيزن رسان آن

 :گفـت  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يسد ام ياز كجا دست من به او م :بدهد، آن زن گفت
 يرضـ (ن يرالمـؤمن يهمان شب به محل كار ام يو آن زن فردا يكن يدا مياو را پ 3انشاءاهللا
 يهمان مرد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيتعجب مشاهده كرد كه ام رفت و با كمال )اهللا عنه

 يده اسـت و از احسـاس خجـالت   ياست كه شب گذشته مشـك آب او را بـه دوش كشـ   
ا يد بياد كشيد و فرياو را د )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يخواهد از محل دور شود ول يم

  .4دهد يبه او م يهمكار يرا برا يزيو كن
 يها زن و مرد در حال نظارت بر معابر و گذرگاه )اهللا عنه يرض( فاروق يـ روز4

بـر آن مـرد    يا انـه يتاز )اهللا عنه يرض(، فاروق 5كنند يبا هم گفتگو م يد كه به گرميرا د
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ـ  يچرا گفتگو م ين زن در معابر عموميتو با ا« :ديگو يو به او م 1زند يم آن مـرد  » ؟يكن
 يرضـ (ن يرالمـؤمن يام. ن زن هستميمن شوهر ا )عنهاهللا  يرض(ن يرالمؤمنيام يد ايگو يم

ـ   يا ستادهين معبر با هم ايچرا در وسط هم :ديگو يم )اهللا عنه ـ زن يد و با هـم حـرف م د و ي
ـ  يموجب م ـ گو يشود كه مردم تصورات ناروا درباره شما داشته باشند؟ آن مرد م  يا :دي

م يكرد يم و با هم مشورت ميا ن شهر شدهين حاال وارد ايهم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
را بـه دسـت او داد كـه     2انهيتاز )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيم، اميكه كجا منزل داشته باش

ـ انه را از مـن بگ ين تازيپس تو انتقام ا ـ ي بعـد از سـه مرتبـه درخواسـت مصـرانه       ير ول
  .ديدر راه خدا بخش 3آن مرد او را )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

بن عوف در حال نظارت  4همراه عبدالرحمن )اهللا عنه يرض(ن يؤمنرالميام يـ شب5
ـ يرا د يبر اوضاع شهر، كاروان ن يرالمـؤمن يده اسـت، ام يرسـ ) يمصـل ( يد كه تازه به محل

د مـن  يخوابند و با ياهل كاروان كه خسته و كوفته هستند حتماً م« :گفت )اهللا عنه يرض(
از  كاروان سرگرم نمـاز   يدر حال نگهبان يم و وقتيكن ين كاروان نگهبانيو تو امشب از ا

 يرضـ (ن يرالمـؤمن يد اميبه گوش رس يه طفليگر ياز دور صدا 5ميو دعا و مناجات شد
ـ از خدا بترس و نگذار ا :د و به مادرش گفتيخود را به آن خانه رسان )اهللا عنه ن طفـل  ي

ه آن طفل به يگر يه را به مادرش كرد و در آخر شب كه باز صدايه كند و همان توصيگر
 يراست« :رفت مادرش را صدا كرد و به او گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيد اميگوش رس
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ن يه بچه به ايگر :آن زن گفت» !ه كردين قدر گريكه امشب بچه تو ا يهست يتو مادر بد
چـرا او   :گفت 1)اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام. رمير بگيخواهم او را از ش يعلت است كه م

ـ  :مگـر چنـد مـاه دارد، زن گفـت     يريگ ير ميرا از ش ـ    2ش از شـش يب  يمـاه نـدارد ول
ر يدهد كـه شـ   يم ييها را به بچه يرنقديو غ يره نقديتنها ج )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

ـ  يا :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيمادر را نخورند، ام ـ موقـع ا  يبال بر تو، ب ن كـار را  ي
از  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنيم و اميه مسجد برگشتجماعت نماز صبح ب يو برا 3دينكن

 يقـادر بـه ادا   يمتأثر گشته بود كه از شدت تأثر بـه درسـت   ين وضع به حديمشاهده ا
ـ و پس از سالم دادن نماز بالفاصـله فر  4كلمات نماز نبود  يا 5!ا ُبـْؤ سـالُِعَمرَ يـ« :اد زدي

  »!چاره عمريب
دستور داد كـه در شـهر    يسپس به مناد! مسلمانان را كشته است يها چه قدر بچه

 6گردد يها از روز تولد منظور م بچه يرنقديو غ يره نقديخ به بعد جين تارياعالم كند از ا
نامه  ن مطلب به تمام جهان اسالم بخشيد و دستور داد ايرير نگيها را از ش موقع بچه يو ب

  .شود
ـ  ي، شب)اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام :ديگو يـ اسلم م6 رّة  (را همـراه خـود بـه    م حـ

 يهـا  م شـعله يديرسـ ) صـرار (شهر كه به  يلومتريدر حومه شهر برد، و در شش ك) واقم

                                           
 .370، به نقل اخبار عمر، ص49، ص2، سامرات، ج217، ص1ـ ابن سعد، ج1
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كـه   يد كـاروان يشا« :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمني، ام1ميرا از دور مشاهده كرد يآتش
ـ انـد، ب  ها بوده باشند در آن جا مانده  شب مانع حركت آن يكيسرما و تار ا خـود را بـه   ي

ـ  يم زنيم مشاهده كرديديبه آن جا رس يم و وقتيها برسان  نآ م قـد در  يبا چند بچه قد و ن
ـ  2هياز انتظار در اطراف آن گر يها در حالت بر آتش گذاشته و بچه يگيآن جا د كننـد   يم

به علت  :ها سؤال كرد آن زن گفت  بعد از سالم از احوال آن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ها چرا  ن بچهيا :ديم، پرسين جا مانديم و در ايم به شهر برسيشب نتوانست يكيسرما و تار

 :ست؟ در جـواب گفـت  يگ چين ديا :دي، پرس3اند گرسنه :كنند؟ در جواب گفت يه ميگر
بخوابـانم و خـدا در    يدواريها در ام  خواهم آن يست كه ميدر آن ن يگريز ديجز آب چ

رحمت خـدا بـر تـو،     :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام. ن عمر حكم كندين ما و در بيب
چرا حكومـت مـا را در    :؟ آن زن گفتيهست ين حاليعمر چه طور بداند كه شما در چن

بـا اشـاره    )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمني؟ ام4ندارد يرد اگر به حال همه ما آگاهيگ يدست م
م، يديرسـ ) قيالدق تيب(م تا محل آردخانه يم و هر دو شتابان آمديز برويبرخ :به من گفت

ـ ك عدل آرد و ي )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ـ ك ظـرف بـزرگ پ  ي ـ ه را بي رون آورد و ي
. هـا را بـر دوش بكشـم     ها را بر دوش من بگذار، گفتم بگذار من آن نيزود باش ا :گفت
ـ  5مگر روز آخرت، تو بار گناهان مرا بر! مادر يب يا :گفت ناچـار آرد و   يكشـ  يدوش م

                                           
  .372، به نقل اخبار عمر، ص59و ابن الجوزي، ص 20، ص5ـ تاريخ طبري، ج1
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ـ      1)اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ه را بر دوشيپ م و يگذاشـتم و شـتابان بـه آن محـل رفت
 يكرد و قسمت يگ را خالين نهاد و ديبار خود را بر زم كوله )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

خـواهم   يم« :گذاشت گفت يگ را بر آتش ميكه د يخت و در حاليه را در آن ريآرد و پ
ـ ر ديز در آتش زيه نيمن به هم زدن آرد و پتان درست كنم و ضيره را برايحر يغذا گ ي

آمدنـد تـا    يرون ميش او بير 2يان موهايدود آتش در م يها كرد كه زبانه يچنان فوت م
ـ اوريها را ب ظرف :سپس گفت. پخت يآن غذا را به خوب ـ د و در مي  يان خنـده و شـاد  ي

ر يداد تا عموماً س يها م كرد و به بچه يخت و سرد مير يها م كم غذا را در ظرف ها كم بچه
م و يم كه به شـهر برگـرد  يآن زن به جا گذاشت و برخاست يه را برايه آرد و پيشدند وبق

ن يرالمؤمنين مرد بدهد كه از امير به ايخدا پاداش خ« :گفت ير لب ميم كه آن زن زيديشن
  .»بهتر است يليخ 3)اهللا عنه يرض(

ـ   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يـ شب7 ـ از شـهر در   ياندر حـال نگهب  يك فضـا ي
ـ مـه را در آن جـا ند  ين خيكه شب گذشته ا 4ديرا د ييمه مويخ يخال ـ  ي  يده بـود و وقت
ن پس از سالم يرالمؤمنينش نشسته بود اميبر بال يد كه مرديرا شن يتر شد ناله زن كينزد
ن يرالمؤمنيام كه ام هستم و به شهر آمده 5نيمرد صحرانش :؟ در جواب گفتيستيك :ديپرس

ست؟ در جواب يشنوم چ يكه م يا ن نالهيا :گفت. بكند يبه من كمك مال )اهللا عنه يرض(

                                           
 .373، به نقل اخبار عمر، ص59و ابن الجوزي، ص 20، ص5ـ تاريخ طبري، ج1
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 :گفـت  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يكـارت، ام  1رحمت خدا بر تو باد، برو دنبـال  :گفت
 :دياست، پرسـ  2مانيزنم در حال زا :ست؟ آن مرد گفتين ناله چيكنم بگو ا يخواهش م
فـوراً   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام. ستين ير كسيخ :در نزد او هست؟ گفت يخوب كس

 :گفـت ) )اهللا عنه يرض( يمرتض يام كلثوم دختر عل(به منزل خود برگشت و به همسرش 
ـ   يكه خدا نص ير و ثوابيار خيا كار بسيآ« ام كلثـوم  » ؟يدهـ  يب تو كرده اسـت، انجـام م

ـ  3ياهاگر تو بخو« :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمني؟ اميچه كار :گفت ام » حاضـرم  يبل
تازه و روغن و آرد و حبوبـات   يها ها و پارچه ل كهنهيمان، از قبيل زايكلثوم همراه وسا

مه رفتند ام كلثوم بـه نـزد   يبه آن خ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيره، به دنبال اميگ و غيو د
اهللا  يرض(ن يرالمؤمنيكه ام يبه نزد مرد رفت و در همان حال )اهللا عنه يرض(زن و فاروق 

ن بـه او مـژده   يرالمـؤمن يام يا :با آن مرد مشغول پختن غذا بودند ام كلثوم صـدا زد  )عنه
ن را يرالمـؤمن ين كه كلمه اميعطا كرده است، مرد صحرانش 4د كه خدا نوزاد پسر به اويبده
 )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يخواست از او دور شود ول يد و ميزده گرد ، وحشت5ديشن

پخته را از دم در به ام كلثوم داد  يگ غذاي، آن گاه خودش د6نيتو آرام بنش :گفتبه او 
د و سپس آن را گرفت و جلو مرد گذاشت و به او ير كنين غذا سين زن را از ايا :و گفت

                                           
، به نقـل اخبـار عمـر،    98و عقد الفريد، ص 49، ص2و سامرات، ج 73و ابن الجوزي، ص 56، ص2ـ الرياض النضره، ج1
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ـ يتا س يگرسنه هست يليو خ يدار بوديتو امشب ب :گفت ـ از غـذا م  يشـو  ير م  1ل كـن ي
ش من يا پيفردا ب :و به هنگام رفتن به آن مرد گفت ميز برويبرخ :سپس به ام كلثوم گفت

رفـت و   )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيكنم و فردا آن مرد به نزد ام يدگيتو رس يتا به زندگ
ـ نوزادشـان ج  2فرزنـد  يزن و شوهر و هم بـرا  يهم برا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ره ي
  .انه مقرر نموديسال يرنقديره غيو ج ينقد

در حومـه شـهر    يا د از مزرعهيبعد از بازد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يـ روز8
كج شده  ينيكه بار االغش از سنگ) لياز قبا يكي( 3ينيگشت و مرد جه يتنها به شهر برم
ن االغ به من كمـك كـن و بعـد از راسـت     يمرد در راست كردن بار ا يا :بود به او گفت
  .هستم 4نيرالمؤمنيام من عمر :؟ گفتيستيتو ك :ديكردن بار پرس

  )المال تيب(از اموال مردم  يدر نگهدار )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ز همـراه  يس نياز عراق كه احنف بن ق يئتيگرم تابستان ه ياز روزها يكيـ در 9

مالقات كردند كه سر خود را در كهنه  يرا در حال )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيها بود، ام  آن
ـ   5مالد يالمال را قطران م تياز شتران ب يه و شترديچيپ يا عمامه كـرد، و بـه    يو مـداوا م

ها  زن وهيم و بيتين شتر كه حق يا در مداوا كردن اياور و بيرون بيلباست را ب :احنف گفت
ك نفـر كـه در آن جـا    يكن،  يهمكار )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو فقرا در آن است با ام

                                           
، به نقـل اخبـار عمـر،    98و عقد الفريد، ص 49، ص2و سامرات، ج 73و ابن الجوزي، ص 56، ص2ـ الرياض النضره، ج1
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زكـات دسـتور    يهـا  از برده يكيچرا به ! نيرالمؤمنيام يامرزدت ايت بيخدا« :بود گفت
در همـان   )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنيام» 1ن كار را انجام دهديتو ا يكه به جا يده ينم
تـر هـم هسـت؟     بـرده  يمگر از من و احنف كس« :د گفتيمال يكه قطران بر شتر م يحال
مت و اخالص و امانت بر ث و خديمسلمانان باشد، از ح يد كه هر كس كه فرمانروايبدان

  .2خواهند يش ميخو يها داران از برده ف واجب است كه بردهياو همان وظا
زده  دم كه وحشـت يفاروق را د يروز :ديگو يم )اهللا عنه يرض( يمرتض يـ عل10
ـ   يرالمؤمنيام يا :د گفتميدو يم يدر راه  :؟ در جـواب گفـت  يرو ين چه شده بـه كجـا م
را كه بعـد از   يكس« :خواهم او را برگردانم، گفتم يم 3ردهزكات فرار ك ياز شترها يشتر

قسـم  « :در جواب گفت» ديا انداخته يرد، چه قدر به سختيگ يتو حكومت را در دست م
ع گردد يدر كنار فرات ضا 4يا خت، اگر بزغالهيبرانگ يامبريرا به پ صكه محمد يبه كس

  .»شود يامت عمر مؤاخذه ميدر روز ق
و عثمـان   5)اهللا عنـه  يرضـ ( يمرتض يهمراه عل )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ام11

اهللا  يرضـ (عثمـان  . زكـات رفتنـد   يشترها يبه محل نگهدار )اهللا عنه يرض(ن يالنور يذ
هـم   )اهللا عنه يرض( ينوشت و عل ينشست و قلم و دوات در دست و م يا هيدر سا )عنه

 يرضـ (عثمان  يگفت برا يم ) عنهاهللا يرض(ن يرالمؤمنيستاده بود و آن چه اميبر سر او ا
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 يار گرم در حالير آفتاب بسيدر ز )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيكرد و ام يم 1كتهيد )اهللا عنه
ـ ش بسـته بـود بـه ا   يده و سرش را بـا عبـا  ياه پوشيراهن سيكه پ ن طـرف و آن طـرف   ي
ر دفتـر  ثبت د يكرد و برا يدا ميها را پ  ك آنيكاي يشتافت و رنگ و دندان و چگونگ يم

در  )اهللا عنـه  يرضـ ( يگفت و عل يم )اهللا عنه يرض( يمرتض يها را به عل  اموال مردم آن
بـه تعجـب    )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام 2يدار كه از قدرت كار و اخالص و امانت يحال

در كتاب ) ع(ب يسخن دختر شع 3يا دهيمگر نشن :گفت )اهللا عنه يرض(آمده بود به عثمان

ــدا ــل  يخــ  z}  |{  ~   �  ¡  ¢  £  ¤       ¥  } عزوجــ
ـ كـه با  ين كسـ يانتخاب كـن و بهتـر   يبه كارگر) ن مرد رايا(پدر  يا )26:القصص( د بـه  ي

 يمرتضـ  يو عل» رومند و هم اهل امانت باشدياست كه هم ن يمرد يانتخاب كن يكارگر
ن يهمـ « :گفتكرد  ياشاره م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيكه به ام يدر حال 4)اهللا عنه يرض(

  . »5رومند و اهل امانتياست مرد ن
در كنار پنجـره اتـاقش نشسـته    ) حومه شهر(ه يعال 6ـ عثمان بن عفان در محل12
ـ را د يد در صـحرا مـرد  يشد يان امواج گرمايبود و در م د كـه دو شـتربچه را سـوق    ي

ـ  يشد اگر ا يآخر چه م :دهد، عثمان با خود گفت يم  يكـرد تـا هـوا كمـ     ين مرد صـبر م
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تر شـد بـه خـدمتكارش     كينزد يآمد و وقت ين صحرا ميآن گاه به ا 1ديگرد يتر م خنك
ش را عمامـه  ينم كـه عبـا  يب يرا م يمرد :ست؟ در جواب گفتين مرد كينگاه كن ا :گفت
تر شـد خـدمتكار را    كينزد يراند و وقت يد دو شتربچه را ميشد ين گرمايو در ا 2كرده
خـودش   ياسـت، عثمـان فـوراً از جـا     )اهللا عنـه  يضـ ر(ن يرالمـؤمن ياد برآورد كه اميفر

د گرما او را ناچار كـرد كـه   يرون آورد و تهاجم امواج شديو سرش را از در ب 3برخاست
شد و  ياز مقابل او رد م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنين هنگام اميسرش را عقب ببرد و در ا

ـ ا :؟ در جواب گفت4يا رون آمدهياز منزل ب ين ساعتيد كه چرا در چنيعثمان پرس ن دو ي
ن كه گم شوند و آواره صـحرا  ياند و از ترس ا شتر زكات به جا مانده يها شتربچه از گله

رسانم، عثمان  يها را به گله شترها در چراگاه م  گردند و در حضور خدا مؤاخذه شوم آن
ـ تو به ز :م در جواب گفتيه و آب سرد هم دارين ساير ايا زيحاال ب :گفت  5تا هير سـا ي

 :در جـواب گفـت  . ديياين جا هست بيز در ايت من و تو همه چيكفا :برگرد، عثمان گفت
 يچراگـاه در قلـب صـحرا    يب داد و به سويها را نه ات برگرد و شتربچه هير سايتو به ز

ـ  يمـرد ن  يراسـت « :گفـت  ير لب ميد و عثمان زيگرد 6سوزان روان ن ين همـ يرومنـد و ام
  .»است

تمام مسلمانان  7ن عنوان بردهيمعتقد بود او با داشتن ا )عنهاهللا  يرض(ن يرالمؤمنيام
                                           

 .352، به نقل اخبار عمر، ص71، ص4و ابن عساكر خطي و اسد الغابه، ج 59، ص2ـ الرياض النضره، ج1

 همانـ 2

 .353و  352، به نقل اخبار عمر، ص71، ص4ج و ابن عساكر خطي و اسد الغابه، 59، ص2ـ الرياض النضره، ج3

  همانـ 4
 همانـ 5

 همانـ 6

 .371، به نقل اخبار عمر، ص62ـ ابن الجوزي، ص7
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جز اوقـات  (د تمام وقت خود را يع اسالم است و بايو كارمند تمام وقت اتباع كشور وس
   1ديدر كار مسلمانان مصروف نما) استراحت و خواب يعبادت و غذا خوردن و كم

ش يكرد؟ و چـرا زنـدگ   يم ين همه كار اضافيچرا ا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
  ن قدر ساده و همراه قناعت بود؟يا

 يساده و همـراه قناعـت و در حـد زنـدگ     يكه اگر زندگ اينن معتقد به يو هم چن
ـ ن كـه از راه و روش پ يطبقه سوم جامعه پا را فراتر نهد عالوه بر ا و ابـوبكر   صامبر ي

گرش كسـر  يد يايدن يها يشود، به همان اندازه هم از خوش يم 2منحرف )اهللا عنه يرض(
ـ ا ي، ول3گردد يم مخصـوص خـود   ) قانعانـه  يو زنـدگ  يكـار اضـاف  (ن دو خصـلت را  ي
 يكرد بلكه در باال بردن زنـدگ  ين دو خصلت مجبور نميرا به ا يدانست و نه تنها كس يم

ن كه هـر  يكرد و عالوه بر ا يار ميبس يكارمندان حكومت سع يو مرفه كردن زندگ 4مردم
ـ د يكرد هرگاه م يها را تا پنجاه درصد اضافه م  آن يرسال حقوق و مستم د اضـافه بـر   ي

هـا    بـه آن  5كـار  را به عنوان اضـافه  يادياند مبلغ ز را انجام داده يفيش وظايخو يكارها
  .داد يم

  ش قائل نشديافراد خانواده خو يبرا يازيچ امتيه )اهللا عنه يرض(فاروق 
هـم چنـان كـه از بـروز      يالت اجتمـاع عد يدر اجرا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ـ داران اسـتثمارگر و د  هيزم و سـرما يفئودال بـه شـدت    يادار يو بروكراسـ  يسـاالر  واني

                                           
  .371، به نقل اخبار عمر، ص62ـ ابن الجوزي، ص1
 .303، به نقل اخبار عمر، ص125ـ ابن الجوزي، ص2

  .304، به نقل اخبار عمر، ص201، ص1ـ ابن سعد، ج3
  . 253، ص1مر، شبلي، جـ اشتراكيه ع4
 .119، به نقل اخبار عمر، ص396، ص4ـ منتخب كنز العمال، ج5
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به عمل آورد و  يريجلوگ يبه كل يالت درباريش تشكيداين از پينمود هم چن يريجلوگ
و  شـان يبه افراد خانواده خود و بـه خو  يازيچ امتيدر تمام دوران خالفت خود نه تنها ه

و در  1ترساند يگران به تخلف در مقررات ميش از ديها را ب  وابستگان خود نداد، بكله آن
خواست مردم  ينمود، و هرگاه م يگران عمل ميها هم چون د  ن مجازات با آنيقوان ياجرا

ـ    يرا از كار هـا    كـرد و بـه آن   يمنع كند اول افراد خانواده و وابستگان خـود را جمـع م
و اگـر   2كننـد  يكنند كه پرندگان به گوشت نگاه م يبه شما نگاه م يطورمردم « :گفت يم

ـ ز كنيكنند و اگر شما پره يز تخلف ميها ن  د آنيشما از مقررات تخلف كرد ـ هـا ن   د آني ز ي
بشود، چند برابـر او را   يك از شما مرتكب كار خالفيكنند، و قسم به خدا هر  يز ميپره

ـ  يك ميبه من نزد ، چون او خود را3مجازات خواهم كرد خواهـد   يداند، حاال هر كس م
  .»4ز كنديخواهد از تخلف پره يد و هر كس ميتخلف نما

و  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يدهد كه افراد خـانواده ام  ير نشان ميز يها و مثال
مجـاز   ييچ گونه سـودجو يه ياند و برا ها بوده ن مجازاتيوابستگان او مشمول همه قوان

  .اند نبوده
ـ گفتم مقدار ز )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيبه ام« :5ديگو يعبداهللا بن ارقم مـ 1  يادي

ـ ها را روشن نما  ف آنيباشد تكل يآالت جلوال در امانت من م نتياز طال و نقره و ز د و يي

                                           
 .312، به نقل اخبار عمر، ص207، ص1و ابن سعد، ج 206ـ ابن الجوزي، ص1

  همانـ 2
 همانـ 3

  همانـ 4
  .315، به نقل اخبار عمر، ص69القاصدين، ص و منهج 92ـ ابن الجوزي، ص5
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، 1كـرد  يها نگاه م  جلو چشم او گذاشتم و او با چشم عبرت به آن يها را در انبان  آن يوقت
ها را به او  ياز انگشتر يكيالتماس كرد كه  يليوارد شد و از پدرش خ 2از پسرانش يكي

و هـر   3ان به تو بدهديش مادرت گندم بريبرو پ :به او گفت )اهللا عنه يرض(بدهد، فاروق 
  .»4المال فرستاد تينداشت و همه را به ب يا دهيچه التماس كرد فا

2عبيـ مان خـاك  يكرد در م يجارو م المال را تيكف ب يالمال، روز تينگهبان ب 5ق
داد، و  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يو آن را به پسر خردسال ام 6افتيرا  يو غبار درهم

كه همـان درهـم را در    يدر حال )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيپس از چند لحظه فرستاده ام
 تـو را  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يام :قب آمـد و گفـت  يداشت شتابان به نزد مع 7دست

رفـت و   )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤم يقب بـا تـرس و دلهـره بـه نـزد ام     يخواهد و مع يم
قـب  يكه خشم بر چهره اش ظاهر شده بـود بـر مع   يدر حال )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
هست؟ تـو   يا و در درون تو نسبت به من چه عقده يخواه يتو از من چه م 8دياد كشيفر
مـن قـرار    يرا طرف دعو صن درهم امت محمد يامت در مورد ايدر روز ق يخواه يم
  ؟ 9يده

                                           
  .315، به نقل اخبار عمر، ص69القاصدين، صو منهج  92ابن الجوزي، صـ 1
 همانـ 2

 همانـ 3

  همانـ 4
 .319، به نقل اخبار عمر، ص92ـ ابن الجوزي، ص5

 همانـ 6

 همانـ 7

 همانـ 8

  همانـ 9
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ـ آمد و بـا اشـاره و كنا   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام 1ـ داماد3 ن يرالمـؤمن يه از امي
 ياو حواله كنـد تـا لبـاس را بـرا     يرا برا يالمال مبلغ تيخواست كه از ب )اهللا عنه يرض(

ـ  ) )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيدختر ام(همسرش  فرزنـدانش   ياس را بـرا و خـوراك و لب
كه  يدر حال )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمني، ام2بخرد) )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يها نواده(

ـ من به صورت  يخواه يتو م«كرد  ين جمله را تكرار ميشده بود و ا يداً عصبانيشد ك ي
ـ ياو را از منزل ب» !م برسميبه حضور خدا 3شاه خائن  روز 4پـس از چنـد   يرون كرد، ول

  .5نمود ييبه او كرد و او را دلجو ييها ش كمكيخو يشخص ييگر، از دارايد
ـ يو پشم كم 6ريحر يها م قوارهيبر تقس )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ام4 ن ياب در ب

ـ يمانده بود كه خ يك قواره باقينه نظارت داشت و يزنان اهل مد بـا و مرغـوب و   يز يل
ـ  (ن قواره را به همسرت ام كلثـوم  يشنهاد كردند كه اين پي، حاضر7بود يمتيق  يدختـر عل

 )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنيد اميبدهص امبريپ 8يها و از نواده )اهللا عنه يرض( يمرتض
عت كرد، يب صامبر خدايرا او با پين پارچه است زيسته ايشتر شايب) طيام سل(نه « :گفت

  .»9آورد ين ميمجاهد يآب را برا يها غزوه احد مشك يو در اثنا

                                           
 .321، به نقل اخبار عمر، ص219، ص1ـ ابن سعد، ج1

  همانـ 2
 همانـ 3

 همانـ 4

  همانـ 5
 .318، به نقل اخبار عمر، ص38، ص2، و الرياض النضره، ج57ـ ابن الجوزي، ص6

  همانـ 7
 همانـ 8

  همانـ 9
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د كـه امـوال   يشـن  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يو دختر ام 1نيـ حفصه ام المؤمن5
 :اند، به نـزد او رفـت و بـه او گفـت     آورده )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يرا برا ياريبس
ت ين اموال حق مرا رعايشود تو از ا 2تيشاوندان رعايخداوند دستور داده كه حق خو«
ـ شـاوندان را با يدخترم حـق خو « :3گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» كن د در امـوال  ي

ـ است كـه با  4ست و بلكه مال همه مسلمانانين اموال مال من نيت كنم و ايخودم رعا د ي
ـ    ه به همه آنيبالسو ـ پـدرت را مغبـون و ز   يخـواه  يها برسد تـو م ـ خـورده كن  اني د و ي
 )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يز، حفصـه برخاسـت و ام  يبرخ يشانت را منفعت برسانيخو
  .5به او نداد يزيچ

، )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنياز مقام ام ييروم در جهت دلجو يامپراتور يـ بانو6
 يرضـ (ن يرالمـؤمن يهمسر ام يبها را برا طال و جواهرات گران يتوسط قاصد خود مقدار

 :ديپرسـ به منزل برگشت  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يو وقت 6به ارمغان فرستاد )اهللا عنه
روم  يامپراتـور  يارمغان بانو :ده است؟ در جواب گفتيست و از  كجا به تو رسين چيا

ـ (نـار را  يك ديفقط  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام. است و نامه را هم به او نشان داد ك ي
  .7ن فرستاديالمال مسلم تيه را به بيبه همسرش داد و بق) مثقال طال

ـ ك ذراع و يرا به طول  يمتيماز قك طاقه جاني، ياشعر يـ ابوموس7 ك وجـب  ي
                                           

  .315، به نقل اخبار عمر، ص48ـ ابن الجوزي، ص1
 همانـ 2

  همانـ 3
  همانـ 4
  همانـ 5
 .314، به نقل اخبار عمر، ص48، ص2ـ الرياض النضره، ج6

  همانـ 7
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ن يرالمـؤمن يبـه ارمغـان آورده بـود، ام   ) عاتكه( 1)اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيهمسر ام يبرا
جـواب  » ده اسـت؟ يست و از  كجا به تو رسين چيا«  :به همسرش گفت )اهللا عنه يرض(

را بـر سـر او    جانمـاز  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنياست، ام ياشعر يارمغان ابوموس :داد
 يارمغان برا يتو به چه مجوز :اد زد و گفتيرا احضار كرد و بر او فر يكوفت و ابوموس
ـ هـا ابـداً ن   ما به ارمغان«: ؟ آن گاه جانماز را بر سر او كوفت و گفتيزنان من آورد از ي

  .»ديآن را بردار 2ميندار
ـ يقرا به  يشتر الغر )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ عبداهللا پسر ام8 ـ خر يمت د و در ي
ـ د و پس از آن كه چاق گرديآن را چران يعموم يها چراگاه فـروش بـه    يد آن را بـرا ي
 :ديد و پرسـ يدر حال نظارت بر بازار، آن را د )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيآورد و ام 3بازار

اسـت،   4)اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يمـال عبـداهللا پسـر ام    :ست؟ گفتندين شتر مال كيا
ـ شده بـود، ز  ين شتر چاق عصبانيدن ايكه از د يدر حال )اهللا عنه يرض(ن يمنرالمؤيام ر ي

ن يا :آن گاه عبداهللا را صدا كرد و به او گفت» !5نيرالمؤمنيبه شتر پسر ام به« :گفت يلب م
بود آن را بـا پـول    يشتر الغر« :؟ در جواب گفتيا شتر چاق را از كجا به دست آورده

ـ فرستادم و ماننـد همـه مسـلمانان از ا    ياگاه عمومو آن را به چر 6دميخر يكم ن كـار  ي
مردم از شـتر   يآر :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» 7ام را منظور نموده يمنفعت شرع

                                           
 .313، به نقل اخبار عمر، ص222، ص1ـ ابن سعد، ج1

 همانـ 2

 .315، به نقل اخبار عمر، ص69و منهج القاصدين، ص 92ي، صـ ابن الجوز3

 همانـ 4

  همانـ 5
 همانـ 6

  همانـ 7
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عبداهللا پسـر   يا!! ن را آب بدهنديرالمؤمنيكنند و شتر پسر ام ين نگهداريرالمؤمنيپسر ام
  .ديبده 1المال مسلمانان تيب ليده را تحويات را ببر و منفعت عا هيعمر سرما

ن دوست و دشمن و كـافر و  يدر راه گسترش عدالت در ب )اهللا عنه يرض(فاروق 
  گذارد يمسلمان فرق نم

كند  ياو فرق نم يرساند و برا يحق م يحق را به ذ )اهللا عنه يرض(عدالت فاروق 
  :دييا كافر باشد، توجه فرمايا دشمن و مسلمان يحق دوست يفرد ذ

را  )اهللا عنـه  يرضـ (ن كه مسلمان شود برادر فاروق ي، قبل از ايسلول 2ميمر يـ اب1
خـود بـه نـزد     يكارهـا  يگران بـرا يد كرده بود و بعد از آن كه مسلمان شد مانند ديشه

ـ كه با د يدر حال )اهللا عنه يرض(فاروق  يآمد روز يم )اهللا عنه يرض(فاروق  دن او بـه  ي
دارم تـا   يبه خدا تو را دوسـت نمـ  « :بود به او گفتز برادرش افتاده ياد شهادت تأثرانگي
در جـواب او   يم با خونسرديابومر» !)هرگز يعني( 3دارد يخته را دوست مين خون ريزم

ـ دل يا بي يكن يم 4را از من منع يا حقيآ يكه با من دار ينه اين كيتو با هم :گفت ل مـرا  ي
ـ خ :گفت )اهللا عنه يرض(؟ فاروق يكن يت و آزار مياذ نـه و  يپـس ك  :م گفـت يابـومر ، 5ري

ـ ا ين زنان هستند كـه بـرا  يندارد، و ا يتيچ اهميمن ه ين برايرالمؤمنيمحبت ام ن نـوع  ي
  .6خورند ياثر تأسف م يب يها محبت

                                           
 .315، به نقل اخبار عمر، ص69و منهج القاصدين، ص 92ـ ابن الجوزي، ص1
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ـ  1انيهوديافت كه ياطالع  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ام2 ب بـا اسـتاندار     يبن تَغلـ
هـا    د از آنيبرند و ول يكشمكش به سر م غالباً در حال نزاع و) د بن عقَبهيول(منطقه خود 

ن كه ممكن اسـت  ياط از ايدر جهت احت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمني، ام2دارد يا نهيدل پرك
ـ بـر ا  ينـه و نـاراحت  ين استاندار در حـال ك يا ـ هودين ي ان سـتم روا دارد او را از مقـام   ي

  .3او فرستاد يگر را به جايك نفر ديآن منطقه عزل و  ياستاندار
عشور  يآور مأمور جمع )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنياز طرف ام) رياد بن جديز(ـ 3

ـ نـار بـود بـه ز   يكه هـزار د  يتَغْلب يسويك نفر عي ياز مناطق عراق بود و بده يكي اد ي
درخواسـت   يسـو يتمام نشده بود از همـان مـرد ع   يهنوز سال بده يول 4پرداخت نمود

ــيشــكا يســويعشــور نمــود، و مــرد ع . آورد )اهللا عنــه يرضــ(ن يرالمــؤمنيش اميت پ
و » اسـت  يكـاف =  5يكَف« :ك كلمه گفتيدر جواب او تنها  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

ز به يگر را نيدرهم د 6ك هزاريبه محل خود برگشت و خود را آماد كرد كه  يسويمرد ع
ـ آم خيش از او فرمان تـوب يبعد از مراجعت معلوم شد كه پ ياد بدهد وليز ن يرالمـؤمن يز امي
چ وجـه حـق نـدارد در سـال     يده است كه به هياد رسينه به زين زميدر ا )اهللا عنه يرض(
ـ چ كـس بگ يك مرتبه عشور از هـ يش از يب داً يرد و در صـورت مشـاهده تخلـف شـد    ي

  .گردد يم 7مجازات
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بـر   يد كه بـه انتظـار كمكـ   يرا د يينايرمرد نابيپ )اهللا عنه يرض(فاروق  يـ روز4
 يهوديرمرد يدا كرد كه آن پياطالع پ يوقت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيد امستاده بويا يدر

 يازمنديه و از نياز جز« :در جواب گفت» ؟يا ن روز افتادهيچرا به ا« :به او گفت 1است
او را  2دست او را گرفت و مانند عصاكش )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» بپرس يريو از پ

المـال نوشـت    تيروز را به او داد سپس به ب  ود كفاف آنش برد و از مال خيبه منزل خو
ها   ن كند و اضافه كرد كه به خدا ما درباره آنيو امثال او را تأم يهوديرمرد ين پيا يزندگ

ـ ا خـورده  يها را در جوان  آن يم بهره زندگيا كرده يانصاف يب ـ م و در پي هـا را ول    آن يري
ن افـراد  يبضـاعت و مسـاك   يت فقرا مسلمانان بن اسيفقرا و مساك يم و زكات برايا كرده

  .كرد 3ه معافيهمه را از جز ين زندگيباشند و عالوه بر تأم يبضاعت اهل كتاب م يب
د كه افـراد  يرا د ييها در راه مسافرت به شام كوخ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ام5

 )اهللا عنه يرض(ن يمنرالمؤيكردند ام يم يها زندگ  با فقر و مسكنت در آن 4ن خانوادهيچند
ها داده نشده اسـت؟   نيا يبه زندگ يالمال سر و سامان تيچرا از ب :به همراهان خود گفت

 :گفـت  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يهستند، ام يسويان عيها جذام نيا :در جواب گفتند
 يگـر يبودن مربوط به جهان د يو موسو يسويبضاعت هستند و ع يب يها ها انسان نيا«

  .5ندين نمايالمال تأم تيها را از ب  آن يصادر كرد كه زندگ يو دستور مؤكد» است
ن صـورت  ين كـه بتوانـد عـدالت را در بهتـر    يا يبرا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

                                           
 .554و  500ـ عبقريات، ص1

 همانـ 2

  .500ـ عبقريه عمر، عقاد، ص3
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  همانـ 5



 730

 يتمام مسلمانان باز كرده بود و حت يگسترش دهد راه انتقاد از رفتار و كردار خود را برا
  .كرد يك ميش مردم را تحريانتقاد از رفتار و كردار خو يبرا

   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيحد و حصر مسلمانان در انتقاد از ام يب يآزاد
رفـتم و او را   )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيدار اميبه د يروز« :1ديگو يفه ميـ حذ1

ن بابت نگرانم كه مرتكب ياز ا« :دم در جواب گفتيدم و علت را پرسين و نگران ديغمگ
، 2ت مقام، اشتباه مرا گوشزد نكـرده باشـند  يباشم و مسلمانان به خاطر رعا شده ياشتباه

 يا نم كه از راه حـق منحـرف شـده   يد به خدا قسم هرگاه ببين بابت نگران نباشيگفتم از ا
 )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيام. 3ميآور يم تا تو را بر راه راست ميكش ياد ميفوراً بر تو فر

خـدا را سپاسـگزارم   « :اش ظاهر گشت و گفت بر چهره يادن جواب برق شيدن اياز شن
  .»4آورند يدارم كه مرا بر راه راست م يارانيكه هرگاه راه كج را گرفتم 

ت مسـلمانان  يجمع يا :منبر گفت يبر باال )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يـ روز2
ـ چـه خواه ل كنم، شما يما) ل كرده بوديسرش را ما( 5ياپرستيدن ياگر من سرم به سو د ي

مـا هـم بـه    «: خـود بلنـد شـد و در جـواب او گفـت      ياز مسلمانان از جـا  يكيكرد؟ 
 يرضـ (ن يرالمؤمنيام» ن طور عمل كننديا) اشاره به قطع گردن( 6مييگو يمان ميرهايشمش

                                           
  .134ـ منهاج القاصدين، ص1
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» 2زنـم  يگردن تو را م يبل« :در جواب گفت» !؟1يزن يگردن مرا م يعني« :گفت )اهللا عنه
كنم كه در  يرحمت خدا بر تو باد و خدا را سپاس م« :گفت ) عنهاهللا يرض(ن يرالمؤمنيام
 3هستند كـه هرگـاه مـن راه را كـج كـردم مـرا بـر راه راسـت         ير دستانم افراديان زيم
  .»آورند يم

ـ مسـلمانان ا « :از مردم گفـت  يانبوه 4انيدر م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ام3 ن ي
از خودشـان   يحكومـت خـود را بـه مـرد     و ييرا دارند كـه فرمـانروا   ييقدرت و توانا

د او يكنند و اگر مردم را به انحراف كشـان  يرويبسپارند كه اگر به راه راست رفت از او پ
اگـر مـردم را بـه     ييخـوب بـود بگـو   « :برسانند و طلحه كه حاضر بود گفت 5را به قتل

نه « :گفت )عنهاهللا  يرض(ن يرالمؤمنيام» ن كه بكشنديد او را عزل كنند نه ايانحراف كشان
  .»6رندينان او عبرت بگيفر است تا جانشين كيبهتر ين زمامداريكشتن هم چن

 )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنيخطاب به ام يمرد يت انبوهيان جمعيدر م يـ روز4
 :دياد كشـ يك نفر بر او فرين جمله را تكرار كند، يو چند مرتبه ا» 7از خدا بترس« :گفت

ـ را اذ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيل اميدون دلب يخواه يبس كن چه قدر م« ـ ي » !؟8يت كن

                                           
  .358، به نقل اخبار عمر، ص50، ص2ـ الرياض النضره، ج1
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 1تو بـس كـن، بگـذار مـردم آزادانـه     « :ك نفر گفتيبه آن  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ـ خ 2چينـد هـ  يها را خطاب به مـا نگو  ن نوع حرفيحرف خود را بزنند، اگر مردم ا  يري

  .ميندار 3يريم خيها را قبول نكن  آن يها ن نوع حرفيندارند و اگر ما هم ا
خانـه   ياز مسجد بـه سـو  ) يجارود عبد(همراه  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ام5

و آن زن پس از جـواب   4د و به او سالم كرديرس يد و در عرض راه به زنيرهسپار گرد
ن يرالمـؤمن يام» بـه تـو بكـنم    يكوتـاه  يها هيست تا توصيعمر با يا« :دادن سالم گفت

) عمـر كوچـك  =  5ريعم(اد دارم كه تو را يبه « :بگو، آن زن گفت :گفت )اهللا عنه يرض(
شد كه تـو را عمـر    يو زمانه طور يگرفت يم يگفتند و در بازار عكاظ با جوانان كشت يم

گفتنـد، دربـاره    )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يشد كـه تـو را ام   يگفتند سپس زمانه طور
را  يريچ كار خياز مرگ بترسد ه ير كسد كه هين را بدانيد و ايردستانت از خدا بترسيز

ها را به  ن حرفيد كه ايدار يبس كن چه جرأت :، جارود گفت6ر نخواهد انداختيبه تأخ
تـو   :به جارود گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام! ؟ييگو يم )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

كـه خـدا بـر     م استيحك 7ن زن خوله دختريست؟ اين زن كيا يدان يبس كن مگر تو نم
ت داد و عمر چه كاره است كه يها اهم  د و به آنياو را شن يها ها حرف همه آسمان يباال

                                           
 .284، به نقل اخبار عمر، ص14ـ الخراج، ص1
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A  } عزوجـل   يكـالم خـدا   )اهللا عنـه  يرض(منظور عمر ( 1او گوش ندهد يها به حرف

  ON   M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  Bz ) بود  )1: المجادلـة
  .كه در مورد خوله نازل شده بود

 )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن ينماز صبح را بـا ام « :ديگو يم 2ـ عمران پسر سواده6
گر در نماز خواند و پس از خاتمه نماز به دنبـال او  يخواندم كه سوره اسراء را با سوره د

بـه تـو    يكـار  يبل :؟ گفتميبه من دار يكار ييگو :به من كرد و گفت يراه افتادم، نگاه
 :وارد منزلش شد من هم به اجازه او وارد شـدم، گفـتم   يو وقت ايدنبال من ب :دارم، گفت

امتت بر چهـار   :گفتم» سحرگاهان و شبانگاهان 3يمرحبا به پندگو« :گفت» دارم يپند«
انـه را بـه   يسـر تاز  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنين هنگام اميدر ا(رند، يگ يب ميرفتار تو ع

ند عمره را يگو يم« :گفتم. دييبگو :و گفت) ه داديش تكيچانه نهاده و ته آن را به ران خو
ن يچن )اهللا عنه يرض(و ابوبكر  4صامبريكه پ يدر صورت يا حرام كردهاحج  يها در ماه
حج  يها در ماه يحج حالل است اما كسان يها عمره در ماه« :در جواب گفت» اند نكرده
 5خداسـت محـروم   ياز نورهـا  يپندارند و از حج كه نور يكنند و آن را حج م يعمره م

نان را حرام كرده زعمر متعه « :نديگو يمردم م :آن گاه گفتم يگفتم درست گفت» مانند يم
م و پس از سـه روز  يريك مشت درهم تمتع گيكه خدا روا داشته كه با دادن  يدر صورت

                                           
، به نقل 128و مختصر منهاج القاصدين، ص 245، ص3و نهايه االدب، ج 103، ص2و سامرات، ج 216ـ عقد الفريد، ص1
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، آن 1به هنگام ضرورت آن را حالل كرد صامبر خدا يپ« :، در جواب گفت»ميجدا شو
از مسلمانان به آن عمل كرده باشـد و   يدند و خبر ندارم كه كسيش رسيشاگاه مردم به گ

را به نكاح خود  يك مشت درهم زنيخواهد با دادن  يبدان بازگشته باشد اكنون هر كه م
از راه طـالق از او جـدا   ) كند ياگر نتوانست او را نگهدار(آورد و پس از سه روز  يدرم
ـ ) ندارد متعه وجود يبرا يين جايبنابرا( 2شود ـ و كن :گفـتم . يگفتم راست گفت ز را اگـر  ي

ـ  :، در جواب گفت3يا و را آزاد كند، آزاد دانستهاآن كه صاحبش  يفرزند آورد، ب  يحرمت
  .4خواهم يخواستم از خدا آمرزش م ينم يكيوستم و جز نيپ يرا به حرمت
 يت و شـكو يرانه تـو شـكا  يگ از خشونت تو با مردم و رفتار تند و سخت« :گفتم

د و يانه را برگرفت و دست بدان كشيتاز )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنين هنگام اميارند، در اد
قَرْقَـرة  ( يك شـتر رفـتم در غـزا   يبر  صامبر يمن با پ :، آن گاه گفت5تا آخر بلند كرد

ـ   ير ميچرانم و س يك شتر بودم، به خدا ميبر  صامبريبا پ) الكُدر دهـم و   يكـنم، آب م
ش دفاع يكنم، از حرمت خو يخ ميكنم مزاحم را توب يم 6مق خشونتكنم با اح يراب ميس
ـ يخ بسيكنم، توب ينده را دنبال ميكشانم، ربا يكنم، لجوج را م يم كـنم و كتـك كمتـر     يار م
  .»ن نبود معذور نبودمي، اگر چن7زنم يبرم اما با دست پس م يزنم، عصا را باال م يم

اسـت   يمـرد  يبه راست« :د گفتيرسه ين سخن به معاويا يوقت« :ديگو يعمران م
                                           

  .2064و  2063، ص5ـ تاريخ طبري، ج1
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  »»!شناس مردم
پوشـاك مسـلمانان وارد شـده بـود، و      يبـرا  يمني يها ـ صدها قواره از پارچه7

ـ م نمود و خودش نيبر مسلمانان تقس 1يكي يكيها را   ، آن)اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ز ي
 يكيها را  ن پارچهكه دو قواره از آ يها را برداشت و پس از چند روز در حال  از آن يكي

رحمت خدا بر شما بـاد بـه   « :د و گفتيبر منبر ظاهر گرد 2ده بوديپوش يگريد يبر باال
ـ من گـوش بده  ـ كـه از د  يدر حـال  يسـلمان فارسـ  » دي ـ دن اي ن دو قـواره در لبـاس   ي

خـود برخاسـت و بـه     يشده بود از جـا  يبه شدت عصبان )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
بـه خـدا گـوش    =  َو اهللاُ ال َنْسـَمُع َو اهللاُ ال َنْسـَمعُ « :گفـت  )عنه اهللا يرض(ن يرالمؤمنيام
ابوعبداهللا چـرا و  « :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» 3ميده يم به خدا گوش نميده ينم

ها خـود را از   م قوارهيتو در مورد تقس« :سلمان گفت. »ام را مرتكب شده يچه كار خالف
ـ مسلمانان ك از يرا هر يز يما برتر شمرد خـودت دو قـواره    يو بـرا  يك قـواره داد ي

مـا را   يا آمـده  4يا دهيپوشـ  يكي يبر باال يكيكه هر دو قواره را  يو در حال يا برداشته
اد بـرآورد، كجـا   يت فريان جمعيدر م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» !يده يپند و اندرز م

ـ  ن جا هستميا :است عبداهللا پسر عمر؟ عبداهللا جواب داد ن يرالمـؤمن ي؟ امييفرمـا  يچه م
. مـال مـن اسـت    :گفـت » سـت؟ يها مـال ك  ن دو قوارهياز ا يكي« :گفت )اهللا عنه يرض(
ابوعبـداهللا تـو دربـاره مـن قضـاوت       5يا :به سلمان گفـت  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

                                           
 .110و خالفت و ملوكيت، ص 173، به نقل اخبار عمر، ص127و ابن الجوزي، ص 56، ص2ـ رياض النضره، ج1
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ام و جامه پسرم را تـا خشـك شـدن     راهن كهنه خود را شستهي، من پيا كرده يا عجوالنه
ـ ها حاال حرف« :ام، سلمان گفت ه گرفتهيهنم عاررايپ ـ  ي م و اطاعـت  يشـنو  يت را بگـو م
  .»ميكن يم

اجازه  يچ كسيبه ه« :در خطبه جمعه گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يـ روز8
ـ يب ك زن پهني» 1ديه مقرر نمايش از چهارصد درهم مهريم كه در عقد نكاح بيده ينم  ين

» 2دين مقدار محدود كنيه را به ايمهر يتو حق ندار« :برآورد اديان زنان فريبا از ميو ناز
 :آن زن گفـت » ام؟ گفتـه  يچرا مگر حرف نادرسـت « :ديپرس )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

ـ  يحرف درسـت  يبل ـ ، زينگفت ـ  ي ـ فرما يرا قـرآن م J  I  H   G  }  :3دي

  NM  L  Kz )اندازه قنطار هم ه به ياز زنان به عنوان مهر يكياگر به    )20: النساء
ـ  يثروت هنگفت يپل و به معن يبه معن 4قنطار از قنطره( يداد  ياسـت بـرا   ياست كه پل

 يثروتمندان و برخـ  يها يگذشتن از جهان محرومان و ورود به جهان پر از رفاه و خوش
از ) انـد  مثقال طال شـمرده (نار يست ديه طال و حسن آن را هزار و دويقنطار را چهل اوق

ه فوراً دستور ين آيدن ايبا شن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» يرا برندار يزيچه ين مهريا
  .»5ح نبودين زن درست گفت و دستور من صحيا« :خود را پس گرفت و به مردم گفت

وارد  يدر حـال  )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يام )اهللا عنـه  يرض(فاروق  يـ روز9
ـ  يد را بـرا خـو  يشد كه حسان بن ثابت شـعرها  صامبريمسجد پ ـ  يجمع خوانـد،   يم

                                           
  .680و عبقريات، عقاد، ص 110ملوكيت، ص ، به نقل خالفت و467، ص1ـ تفسير ابن كثير، ج1
  همانـ 2
  همانـ 3
 .نقل گرديده است) قنطار(ـ اين توضيح از قاموس قرآن كلمه 4

  .68و عبقريات، عقاد، ص 110، به نقل خالفت و ملوكيه، ص467ـ تفسير ابن كثير، ص5
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 يد مگر مسجد جايرون بروياز مسجد ب«: دياد كشيبر او فر )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
شـعر   ين جا در حضور كسيمن در هم« :دياد كشيحسان بر او فر» است؟ 1شعر خواندن

ن يپـائ سر خود را  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» يستيسه با او نيام كه تو قابل مقا خوانده
  .و دنبال كارش رفت 2انداخت

سـت  يجـوان ب (ده بود كه عبداهللا بن عبـاس  يشن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ام10
با او به بحث نشسـت و بعـد    يرا گفته است روز يندياب او مطالب ناخوشايدر غ) ساله

كـه اسـتحقاق خالفـت را دارنـد و      يگر درباره كسانيكدياد با ياز جر و بحث و جدل ز
ـ ا« :گفـت  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيرا ندارند ام 3كه استحقاق خالفت ينكسا ن مطلـب  ي

اند و خالفت را جابرانه و ظالمانـه از   ش بر تو حسد بردهي؟ قريا درست است كه تو گفته
  »!4اند تو غضب كرده

است كه  ين مطلبيا يو جابرانه، آر 5ظالمانه ين كه گفتيا« :عبداهللا بن عباس گفت
ن ظلـم و  يحسادت عامل ا ين كه گفتيخردان از آن آگاه هستند و ا يندان و بهمه خردم

م و هم چنـان كـه او   يهست را ما فرزندان آدم يح است زين هم صحيستم بوده است ا
ن جوان ين كه ايبا توجه به ا(م يا واقع شده 6د، ما هم مورد حسادتيمورد حسد واقع گرد

ـ ن روايالبته اگر ا(رده بود ان سوءاستفاده كيب ياز آزاد ياحساسات و !) ح باشـد يت صـح ي

                                           
 .279، به نقل اخبار عمر، ص15، ص1و العمده، ج 6، ص4ـ اغاني، ج1

 همانـ 2

 .2061و  2060، ص5و تاريخ طبري، ج 63، ص3لكامل، ابن اثير، جـ ا3

  همانـ 4
 .2062و  2061، ص5و تاريخ طبري، ج 64، ص3ـ تاريخ الكامل، ابن اثير، ج5

 همانـ 6
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ك نفر عمداً ي يت حتيرا بدون رضا )اهللا عنه يرض(و عمر )اهللا عنه يرض(خالفت ابوبكر 
ـ خـود را بـه عنـوان     ش به آدم يه خويظالمانه و جابرانه خوانده بود و در تشب ك ي

نشـان  ) نعـوذ بـاهللا  ( سيرا ابل )اهللا عنه يرض(و عمر )اهللا عنه يرض(و ابوبكر  صامبر يپ
 :ت در جـواب او گفـت  ياز عصـبان  يك حـال يدر  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام) داده بود

ن يم و نه تو ايت دور هستند نه ما آن چنانيها چقدر از واقع ن حرفيا» هاتي، ه1هاتيه«
كه از (هاشم حسادت فراگرفته است  يبن يشما را ا يها و بلكه دل يكه گفت ين هستيچن
ـ ) بـود  يزننده خال يها كمتر و از اشاره يزيله به مثل هم چمقاب ابـن عبـاس حملـه     يول
ـ را آغاز نمـود و بـا    يدوم ـ ك عبـارت طنزآم ي  يمواظـب بـاش ا  « :ز و زننـده گفـت  ي
ـ ف نكنيتوص يرا به حسادت و آلودگ يقلب مردمان! 2)اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام د در ي

 يكي صامبر خدا يالم فرموده است و قلب پها را پاك و مطهر اع  كه خدا قلب آن يحال
بحـث مـا   « :ديتوانست بگو يم )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنيام» است 3هاشم يبن يها از قلب

ـ    هاشـم حسـادت دارد و    يدرباره خالفت و خطاب من با تو بود من گفتم قلـب شـما بن
كه خدا او اهللا دارد  به رسول يكه درباره خالفت و خطاب به تو گفته شود چه ربط يحرف

ـ  يافراد عاد  يها قلب يده است وانگهيان برگزيهمه جهان يامبريرا به پ ـ هاشـم ن  يبن ز ي
ن يرالمـؤمن يهاشم بوده اسـت امـا ام   يرا ابولهب خود از بنياند، ز عموماً پاك و مطهر نبوده

كند  ياز بحث آزادانه سوءاستفاده م ين جوان احساساتيد كه ايد يچون م )اهللا عنه يرض(

                                           
  .2062و  2061، ص5و تاريخ طبري، ج 64، ص3ـ تاريخ الكامل، ابن اثير، ج1
  همانـ 2
اين بحث و مناظره فاروق و ابن عباس ظـاهراً  : توجه . 65و  64، ص3جو تاريخ الكامل،  2061، ص5ـ تاريخ طبري، ج3

از محصوالت دوره عباسيان است و به خاطر يك هدف سياسي ساخته شده است ولي اگر صحيح باشد باالترين دليـل بـر   
  .باشد خواهي فاروق مي آزادي
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دهـد بـه او    ينسبت م يمانيا يماء او را به كفر و بيف و با اشاره و ايها او را تحر و حرف
ـ ين به خدا من همو اره موقعيخودت بنش يبرو در جا« :گفت ـ  يت تو را گرام دارم و  يم
 يعـذرخواه  ي، ابن عبـاس بـه جـا   1را دوست دارم كه تو را مسرور و دلشاد كند يكار
ـ دارم كه هـر كـس آن را رعا   2را يحق يمن بر شما و بر هر مسلمان« :گفت ت كنـد بـه   ي
خود برخاست  ياز جا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنين اثنا اميدر ا. »3فه خود عمل كردهيوظ

  .خود رفت يو به دنبال كارها

  »تواضع« )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ينبوغ اخالق :فصل هجدهم
مـن و  ينشانده عـرب،   ن دستان جهان، از شاهايمقارن ظهور اسالم، تمام فرمانروا

روم، عموماً به  يصرهايران، و قين، و شاهنشاهان ايچ يره گرفته تا فغفورهايغسان و ح
ل گوناگون، در قلوب ياند كه به وسا ش همواره در تالش بودهيخو يها خاطر نفوذ فرمان

 يهـا  هان توديند، مثالً به ميجاد نمايخود ا يرا برا يمردم شكوه و جالل و ابهت و عظمت
ـ له وزيها نشسـته و بـه وسـ    ن كاخيتر رفتند و بلكه همواره در مجلل يمردم نم ر دربـار  ي
با بردگان خـود   يدار ها رابطه برده  كردند و رابطه آن يخود را به مردم اعالم م يها فرمان

دادند و مـردم را بـه حضـور     يك مرتبه با رعام ميبود و كسراها و سزارها، اگر در سال 
 يو قبـا  يـي لـه طال يمل يها بر سر، و جامه ييكه تاج طال يد هر كدام در حالرفتنيپذ يم

لـو طـال بـه صـورت     ير مرصـع و زركـوب در دسـت، و چنـد ك    يزربفت در بر، و شمش

                                           
ث و مناظره فاروق و ابن عباس ظـاهراً  اين بح: توجه. 65و  64، ص3و تاريخ الكامل، ج 2061، ص5ـ تاريخ طبري، ج1

از محصوالت دوره عباسيان است و به خاطر يك هدف سياسي ساخته شده است ولي اگر صحيح باشد باالترين دليـل بـر   
  .باشد خواهي فاروق مي آزادي
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ساكت و صـامت   ييا تخت طاليعاج  يزان و بر كرسينه او آويآالت بر دوش و س نتيز
كرد و اگر  يم ينگاه ميمردم نگرفت، به رژه رفتن  يشاهانه به خود م 1نشست و ژست يم

رفت، با همان لبـاس   يرون ميح هم از شهر بيدو مرتبه به قصد شكار و تفر يكيدر سال 
و لجـام زربفـت و ركـاب     يـي شد، كه دهنـه طال  يسوار م 2يابيآالت، بر اسب نا نتيو ز
آالتش، هـوش و حـواس    نتيه زيد بند و بقين زركوب و رخت طال و مرواريو ز يا نقره
 يك بـر اسـب ممتـاز   يئت وزرا و خواص و غالمان كه هر يربود و ه يرا م يا نندهيبهر 

بر شـكوه و عظمـت و    3ورا به دور او در حركت بودند سوار و غرق در جواهرات، پروانه
  .افزودند يابهت شاه م
خـود را بـر    يكه برتـر  ي، در حال)اهللا عنه يرض(ن، عمر بن خطاب يرالمؤمنياما ام

روم را بـه تصـرف    يران و امپراتـور يا يان داد و قلمرو حكومت شاهنشاها نش  تمام آن
 يايافت و از قلب آسي ييفرمانروا) قايا و آفريآس(م جهان يخود درآورد و بر دو قاره عظ

ـ اق يها خزر تا كرانه ياير تا اعماق خاك افغانستان و از دريصغ ـ انوس هنـد را بـه ق  ي د ي
بود  يها رابطه برادر  ده مردم بود، و رابطه او با آنان تويهمواره در م. فرمان خود درآورد
شـان  يها خـانواده  يان اسالم كه بـرا يسپاه يها ها رابطه داشت، نامه  و خود شخصاً با آن

ـ   ها را به خانـه   آن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيفرستادند، ام يم بـرد و در پشـت در    يهـا م

                                           
و در تـاريخ ايـران   ) امپراتورهـا (هاي مربوط به شاهنشاهان ايران و سزارهاي روم  ها و نقوش برجسته كتيبه ـ در مجسمه1

آورتر اين كه تا چندي قبل مردم ايـران و بـه    شوند و تعجب تري هم ديده مي باستان و روم قديم اين مطالب به شكل عجيب
سـتودند و موجـب افتخـارات خـود      ويژه بعضي از شعرا و نويسندگان همين شكوه و عظمت ظاهري شـاهان قـديم را مـي   

 !!شمردند مي

  همانـ 2
 همانـ 3
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بـه دسـت    1كردنـد  يكته ميت در به او دها در پش  كه آن ييها خواند و جواب يشان ميبرا
ها به   آن يها فرستاد و همراه بچه يان اسالم ميسپاه ينوشت و در اسرع وقت برا يخود م
ـ    كرد و آن يد ميها خر  آن يرفت و برا يبازار م و در شـهر اگـر    2.آورد يها را به منـزل م
شهر او را به دسـت   يگرفت و در آن سو يافتاد دست او را م ياش دور م از خانه يا بچه

را، ماننـد عصـاكش،    يهـود ي ينايرمرد نابي، و در شهر دست پ3رساند يپدر و ماردش م
ـ  ييرايبرد و پس از پذ يو او را به منزل خودش م 4گرفت يم او را  يداد زنـدگ  يدستور م

ـ ير، كه امرا و فرمانروايشمش ين كنند، به جايالمال تأم تياز ب گرفتنـد، او   يان در دست م
ن يرالمـؤمن يام) مركـز جهـان اسـالم   (نه يو در شهر مد 5گرفت يدر دست م يا انهيتاز فقط

و ورود بـدون   6ك طبقـه و بـدون دربـان داشـت    ي يك خانه ساده گلي )اهللا عنه يرض(
ـ نداشـت افـراد غر   يمجاور فرق يها و چون با خانه 7آزاد بود يهر كس يتفاوت برا ب ي

اغلـب  . كردنـد  يدا ميرا پ )اهللا عنه يرض(ن يالمؤمنريها خانه ام هيغالباً با پرسش از همسا
المال  تياز روغن و آرد از ب يبار داد و در دل شب كوله يم ينه نگهبانيها در شهر مد شب

ـ    يدنيو مشـك آب آشـام   8ديرسـان  يوارد م به خانه مستمندان تازه آب  يرا بـه منـازل ب

                                           
 .366، به نقل اخبار عمر، ص109و سراج الملوك، ص 4، ص2ـ الرياض النضره، ج1

 همانـ 2

  .191، به نقل اخبار عمر، ص90، ص1ـ ابن سعد، ج3
  .554ـ عبقريات، عقاد، ص4
 .213، به نقل اخبار عمر، ص203، ص2، و ابن سعد، ج174، ص1، و ابوالفداء، ج53ـ ابن الجوزي، ص5

 .2037، ص5و تاريخ طبري، ج 135، ص7لنهايه، جـ البدايه و ا6

 همانـ 7

 .136، ص7ـ البدايه و النهايه، ج8
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هـا از جـنس    چه در مسـافرت  چه در شهر و )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمني، لباس ام1برد يم
ـ يته 2راه ا راهيد يبضاعت، پنبه و كرباس سف لباس طبقه كم ـ گرد يه م د، و هرگـز لبـاس و   ي
ـ يزه و زيشه پاكياما لباس هم 3ديپوش يبها را نم كفش گران شسـت و   ياد از اندازه آن را م

  .4شد يوصله هم م يكهنه و گاه يزه گاهين لباس پاكيا
بر اسـب   يد، و گاهيگرد ياالغ و قاطر و شتر سوار م بر يطوالن يها در مسافرت

شد و هرگز بر اسب ممتاز  يكه هر كس بر آن سوار م ياسب معمول يشد ول يهم سوار م
او برپـا   يبـرا  يمـه و چـادر  يخ يطوالن يها ن مسافرتيو در ا 5شد ياب سوار نميو كم
انـداخت   ياش م انهيه تازا بر دستي يش را بر درختيها عبا گاه د و بلكه در توقفيگرد ينم

!) حيتفـر  ينه برا(نه يبه خارج شهر مد يكرد، و وقت يم 6ه آن استراحتيدر سا يو لحظات
و  7شيشد كـه پـاالنش از حشـ    يسوار م يبر االغ يرفت گاه ينظارت بر كارها م يبرا

رفـت   ياده تك و تنها ميپ يبا پا يبود، و گاه 8اهيم و خشن و سيسمان ضخيافسارش ر
سـوار   ين كه بر االغياز عابر يكيكرد به  يم ياحساس خستگ يال برگشتن وقتو در ح
ن يو با آن مرد عابر سوار شده و بـه همـ  » سوار كن 9برادر مرا با خودت« :گفت يبود، م

                                           
  .368، به نقل اخبار عمر، ص57، ص2و رياض النضره، ج 107ـ سراج الملوك، ص1
 .239، ص1، به نقل ابن سعد،ج310ـ اخبار عمر، ، ص2

 همانـ 3

  همانـ 4
 .1786، ص5و طبري، ج 500، ص2ـ كامل، ج5

 .135و  134، ص7بدايه و النهايه، جـ ال6

 همانـ 7

  .309ـ اخبار عمر، ص8
 .417، نقل از كنز العمال، ص309ـ اخبار عمر، ص9
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به او  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيد و مردم با همان عنوان اميگرد ينه ميشكل وارد شهر مد
نداشـت،   يا ژهيشگاه ويخوابگاه و آسا )اهللا عنه يرض(ن يمنرالمؤي، ام1گفتند يآمد م خوش
ـ آمد و بر اثر نظـارت و كـار كـردن ز    يرون مياز منزل ب يو وقت  ياد، احسـاس خسـتگ  ي

بـه   ينهاد و لحظـات  ير سرش مياش را ز انهيكرد چه در شهر و چه در خارج شهر، تاز يم
ر يرمزان سپهسـاالر اسـ  و ه 2صر روم در حومه شهرير قيرفت هم چنان كه سف يخواب م

ظـاهر   يشيآال يو ب يدند و هر دو از سادگين حالت ديدر گوشه مسجد او را به ا يرانيا
ـ در قلـب شاهنشـاه ا   ياو و از عظمت مقام او كه چه رعب و هراس ران و امپراتـور روم  ي

  .فرو رفتند يجاد كرده است در تعجب و شگفتيا
  ها در دل )نهاهللا ع يرض(ن عمر بن خطاب يرالمؤمنيبت اميه
، و بـا  يشيآال يو ب ين همه تواضع و سادگيبا وجود ا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

بـت او  يبت را از خـود دور كـرده بـود ه   يجاد شكوه و عظمت و هيل اين كه تمام وسايا
  .ره عربستان فرا گرفته بوديجز ها را در خارج و داخل شبه سراسر دل

  
  رج عربستاندر خا )اهللا عنه يرض(بت عمر يه

ان، در رأس ين مرد روزگار ساسانيتر ران و قهرمانير جنگ ايـ رستم فرخزاد وز1
وجـودش را   يسـراپا  )اهللا عنـه  يرضـ (بت عمـر  يكه ه ين ارتش زمان در حاليمجهزتر

اَكـلَ  « :كشد ياد ميفر )اهللا عنه يرض(نه و گلو دارد از دست عمر يفراگرفته تا صدا در س

                                           
  .417، نقل از كنز العمال، ص309ـ اخبار عمر، ص1
 .17، به نقل از التبر السبوك، ص353ـ اخبار عمر، ص2



 744

كه  يجنگ نهاوند در حال يران در اثنايزدگرد شاهنشاه ايو . »قَ اهللاَ قَلْبهعمرُ اَحرَ 1يكَبِد
نابود كننده  يها زنده تمام طوفانيبت عمر قلبش را آكنده است عمر بن خطاب را برانگيه

  2.شمارد يرانگر ميو و
بت و رعب و هـراس  ير هيعهد، تحت تأثين وليـ امپراتور روم و شاهزاده كنستانت2
ـ در برابر نامه تهد يكيآن  )اهللا عنه يضر(از عمر  ـ   يدآمي ـ آ يزش بـه زانـو در م و آن  3دي

پروراند و  يال ميرا در خ )اهللا عنه يرض(به نام واثق ترور عمر  يبا فرستادن مرد يگريد
ـ   يهمـه صرصـرها   )اهللا عنـه  يرضـ (مطمئن است با مرگ عمـر   خوابنـد و   يحـوادث م

  .شوند يترانه خاموش ميمد يايحومه در يها آتشفشان
  در داخل عربستان )اهللا عنه يرض(بت عمر يه

ـ ، بـا وجـود ا  )اهللا عنـه  يرضـ (ن، عمر بن خطـاب  يرالمؤمنيام ن همـه تواضـع و   ي
بـتش  ينـه ه يدر داخل عربستان و در شـهر مد  يدر زندگ يو سادگ يو فروتن يشيآال يب

از  ه و نهاونـد چـه  يرمـوك و قادسـ  يقلب همه را فراگرفته بود و سرداران فـاتح جنـگ   
ر توجـه  يز يا به نمونه. داشتند يا آكنده يها بت و ابهت او دليك و چه از دور از هينزد

                                           
اند كه رستم فرخزاد در حالتي از رعـب   مراجع  نوشتهو اين  564و عبقريات، عقاد، ص 291، ص1ـ مقدمه ابن خلدون،ج1

  .»انَّه عمرُ الَّذي كَلَّم الكالب، يعلِّمهم العقْلَ، اَكلَ كَبِدي عمرُ اَحرَقَ اهللاَ قَلْبه «: و هراست گفت 
 .106، ص 7، و البدايه و النهايه، ج 1941، ص 5ـ طبري، ج2

رضـي اهللا  (، و موضوع اعزام واثق براي ترور اميرالمـؤمنين  198، ص 4ز طبري عربي، ج ، به نقل ا181ـ اخبار عمر، ص 3
و موضوع به زانو درآمدن امپراتور در مقابل تهديـد فـاروق    59تا  57در كتاب عمر بن خطاب، الكساندر مازاس، ص ) عنه

دسـت روميـان اسـير و فـوراً بـه       به اين صورت بيان گرديده است كه عبداهللا ابـن عبـاس بـه    61در همين كتاب و در ص 
موجب نهايـت نگرانـي مسـلمانان و     صقسطنطنيه منتقل و مطمئن بودند اسارت اين فرمانده معروف و از نزديكان پيامبر 

شود ولي هنگامي كه فاروق طي نامه تهديدآميزي به امپراتور نوشت كه اگر او  ها مي موجب برآوردن مقداري از توقعات آن
  .آيم همراه هدايا او را به مدينه فرستاد قيد و شرط آزاد نكني شخصاً براي آزاد كردن آن به قسطنطنيه مي را فوراً و بدون
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  :ديينما
وا از يان رسـا و شـ  ي، از فرماندهان جنگ جلوال، با چنان ب1انيسف ياد بن ابيـ ز1

را مسرور كرد،  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنياسالم در جنگ جلوال بحث كرد كه ام يروزيپ
وا و يان شين بين مطلب را با ايا يتوان يا ميآ« :به او گفت )اهللا عنه يرض(ن يمنرالمؤيو ام

بـه   )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يا يبل« :اد گفتيز» د؟ييز بازگو نمايمردم ن يرسا، برا
، پس 2تر وجود ندارد تر و با ابهت بيدر قلب من از تو با ه ين كسيزم يخدا قسم در رو

  »3م؟يان رسا بازگو نماين بين مطلب را با هميتوان ا ين نمگرايدر نزد د يچطور
از  يرفت و جمع يم يينه به جايدر شهر مد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يـ روز2

تمـام   4ها روگردانـد،   آن يناگاه به سو يرفتند، و بر اثر اتفاق يارانش پشت سر او راه مي
 )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيام 5و درآمدند،بت او به زانيكه پشت سر او بودند، از ه يافراد

كه تـرس تـو در دل    يدان يا تو خود ميخدا« :ه افتاد و گفتين حالت به گرياز مشاهده ا
  6.»ها است  بت من در دل آنيشتر از هيب يليمن خ

را اصـالح   )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمـؤمن يسر ام يموها يك نفر سلماني يـ روز3
ـ د، يتراشـ  يموها را م يسلمان يچاقو ن حال كهيو در هم 7كرد، يم  1سـرفه  يك صـدا ي

                                           
  .153ـ حياه عمر، شبلي نعماني، ص 1
  همانـ 2
 همانـ 3

 .117، به نقل از ابن الجوزي، ص355ـ اخبار عمر، ص 4

 همانـ 5

 همانـ 6

و در روايت اخبار عمر ايـن   355، به نقل از اخبار عمر، ص 118، ص و ابن الجوزي 382، ص 4ـ منتخب كنزالعمال، ج 7
 .»در نتيجه تنخح عمر حجام، بول و ادرار كرد! = فتنخح عمر فاحدث الحجام«: عبارت آمده است 
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بتش دل يرا در رعب و هراس انداخت و ه يسلمان يبه حد )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ن افتاد، و پس از آن كه او را به هوش آوردند، يهوش بر زميب ياو را فرا گرفت كه سلمان

فـر و  يبـدون ك  )اهللا عنـه  يضـ ر(ن يرالمـؤمن يله اميبـه وسـ   ين كه ترساندن سلمانيا يبرا
ـ مت يق(چهل درهم  2)اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيمجازات نباشد، ام از مـال  ) ك گوسـفند ي
  .خود به او دادند

قلب آن زن را  يبت او طوريرفت و ه )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيبه نزد ام يـ زن4
 3،!حفـص عمـر  ابا  يا يابا عمر حفص، به جا يا« :فرا گرفته بود كه خطاب به او گفت

سـت چـه شـده چـرا     يچ« :گفـت  )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيام» اد تو برسديخدا به فر
شتر قلـب  يب )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيبت اميكه ه يآن زن در حال» ؟يا زده شده وحشت

پراكنـده تـو   = فَرْقَتُك   صلَعت« :گفت ياو را فراگرفته بود، با لكنت زبان و عبارت عوض
  .»ديپراكنده گرد 4تو يكاال= فَرَقَت صلْعتُك « :ديخواست بگو يكه م» !!ديكاال گرد
ن يرالمـؤمن يبـا ام  يباك يشه جسورانه و در كمال بيـ عبدالرحمن بن عوف، كه هم5

 يكار! نيرالمؤمنيام يا« :به نزد او آمد و به او گفت ي، روز5زد يحرف م )اهللا عنه يرض(
ـ   يكارهـا  يبرا يرا افراديكمتر شود زمردم  يها بت تو در دليكن كه ه ش تـو  يخـود پ

بزنند  يتوانند با تو حرف يرد كه نميگ يها را فرا م  آن يها دل يبت تو به حديند، و هيآ يم

                                                                                                        
و در روايت اخبار عمر ايـن   355، به نقل از اخبار عمر، ص 118و ابن الجوزي، ص  382، ص 4ـ منتخب كنزالعمال، ج 1

  .»در نتيجه تنخح عمر حجام، بول و ادرار كرد! = فتنخح عمر فاحدث الحجام«: آمده است  عبارت
  همانـ 2
 .429و  428، به نقل اخبار عمر، ص 12، ص 1ـ عيون االخبار، ج3

  همانـ 4
  .171، به نقل اخبار عمر، ص46، ص 2، و الرياض النضره، ج206، ص 1ـ ابن سعد، ج5
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تو را به خدا « :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام. گردند يبرم 1اند كه آمده يو همان طور
» ؟2يشنهاد را بـه مـن بـده   ين پياند كه ا هر و سعد به تو نگفتيو عثمان و طلحه و زب يعل

شنهاد را ين پيها عموماً به من گفتند كه ا  آن يبل 3يچون مرا قسم داد« :عبدالرحمن گفت
 ييخـو  من با مردم نـرم ! عبدالرحمن يا« :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» به تو بدهم

، و سـپس بـا مـردم    4دميخود از قهر خـدا ترسـ   ييخو ن نرميكردم تا آن جا كه درباره ا
، و بـه خـدا   5دميخود از قهر خدا ترسـ  يين تندخويكردم تا آن جا كه درباره ا ييتندخو

 يها از من، پس راه نجات من كجاست؟ و در حال  ترسم تا آن يشتر ميقسم من از مردم ب
ش را بـه دنبـال خـود    يرون رفت و عبايخود برخاست و ب يه افتاده بود از جايكه به گر

دك « :ن هنگام عبدالرحمن بن عوف گفتي، در ا6دينكشا يم عـب ملَه بعـد از تـو آه   ! = اُف
  .»مردم 7نيا يبرا

  قبل از خالفت و بعد از آن )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيبت اميتفاوت ه
و ابـروان   9بلند و چشـمان درشـت   8اريقامت بس يكه دارا )اهللا عنه يرض(فاروق 

                                           
 .171، به نقل اخبار عمر، ص46، ص 2رياض النضره، ج، و ال206، ص 1ـ ابن سعد، ج1

  همانـ 2
 همانـ 3

  همانـ 4
  همانـ 5
  همانـ 6
  همانـ 7
همين اوصاف بـا   298و اخبار عمر، ص 211، ص 1، و ابن سعد، ج7ـ   5و ابن الجوزي، ص  254، ص3ـ عقد الفريد، ج8

  .به تفصيل ذكر گرديده است) رضي اهللا عنه(ذكر مراجع در همين كتاب در مبحث هويت عمر بن خطاب 
 همانـ 9
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و پوسـت   يسـتبر و قـو   يها مفتول و پنجه 1يو بازوها كلفت و محكم يپرپشت و پاها
وزن او  ينيوارها مـردم سـنگ  يكه به وقت رفتن در كنار د ين، به طوريه سنگيسخت و بن
ها  بود، سال يبتيو پره يكلين مرد هيكه چن )اهللا عنه يرض(كردند فاروق  يم 2را احساس

كه توجه به  ي، افراد3صامبريدر حضور پ يو حت صامبر يقبل از خالفت و در زمان پ
ـ در رعـب و هـراس بودنـد مـثالً كن     )اهللا عنـه  يرضـ (بت فـاروق  يظاهر داشتند، از ه ز ي

ـ كه كرده بود به هنگـام برگشـتن پ   ينذر يبه اقتضا يپوست اهيس در  ياز سـفر ص امبري
ـ  )اهللا عنه يرض(و عثمان  )اهللا عنه يرض(، و ابوبكر 4زد يمحضر او دف م  يرضـ ( يو عل

ـ  يوارد مجلس شدند و كن يگريك بعد از دي هر )اهللا عنه زد، امـا بـه    يز هم چنـان دف م
خواهد فـوراً دف   يد كه اجازه ورود ميرا شن )اهللا عنه يرض(فاروق  ين كه صدايمحض ا

فـاروق   يان را براين جريبعد از آن كه ا صامبريو پ 5ر خود نهاد و بر آن نشستيرا ز
طان از تـو  يعمـر شـ   يا« :بت او فرمـود يد هييبازگو فرمود، در جهت تأ )اهللا عنه يرض(

 ينشسته و با صـدا  صامبريش به دور پيقر 7زنان ين گاهيو هم چن» 6هراسناك است
 )اهللا عنـه  يرض(فاروق  ين كه صدايكردند و به محض ا يشتر ميبلند درخواست حقوق ب

                                           
همين اوصاف بـا   298و اخبار عمر، ص 211، ص 1، و ابن سعد، ج7ـ   5و ابن الجوزي، ص  254، ص3ـ عقد الفريد، ج1

 .به تفصيل ذكر گرديده است) رضي اهللا عنه(ذكر مراجع در همين كتاب در مبحث هويت عمر بن خطاب 

 همانـ 2

  .423، به نقل اخبار عمر، ص64، ص2الغايه، ج و اسد 147، ص13ـ ترمذي، ج3
  همانـ 4
 همانـ 5

  همانـ 6
، بـه نقـل اخبـار عمـر،     171، ص1و مسـند امـام احمـد، ج    115، ص7و صحيح مسلم، ج 96، ص4ـ صحيح بخاري، ج7

 .422ص
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درها را خود برخاستند و با شتاب چا يخواهد عموماً از جا يدند كه اجازه ورود ميرا شن
ـ كـه پ  يو در حـال  1صدا نشستند يخاموش و ب يا ده و در گوشهيبر سر كش از  صامبري

ـ وارد گرد )اهللا عنه يرض(بود فاروق  2ها به خنده آمده  آن يرعب و خاموش د و عـرض  ي
 :فرمـود ص امبريپ» ؟يخند يبه چه م 3ديشه شاد و خرم باشيهم« صاهللا  ا رسوليكرد 

تـو   يصدا يزدند اما وقت يبه دور من نشسته و تند حرف من زنان تعجب كردم كه ياز ا«
فـاروق  » !!4اند صدا نشسته يآرام و ب يا ر چادرها رفته و در گوشهيدند با شتاب زيرا شن

ـ    از حال آن يحق داشت يبه راست« :عرض كرد )اهللا عنه يرض( ـ ، زيها تعجـب كن را تـو  ي
خطاب  )اهللا عنه يرض(گاه فاروق  آن» رد نه منيها را بگ  تو آن 5بتيكه ه يسته هستيشا

ـ بـت پ يدارد ه يچه معن! ديهست 6كه با خود دشمن يكسان يا« :به زنان گفت امبر خـدا  ي
ـ زنـان كـه از ا  » بت من شما را گرفتـه اسـت  يشما را نگرفته است و ه ص ن خطـاب  ي
ش عمومـاً  يشتر دچار رعب و هراس گشته بودنـد در جهـت دفـاع از خـو    يز بيآم خيتوب

 7رتـر يگ سـخت  صاهللا ن است كه تو از رسـول ياست و آن ا يگريز ديله چمسئ« :گفتند
ـ ا« :فرمـود  صامبريپ» يندار ينظر چ گونه مالحظه و نرمش و صرفيو ه يهست ـ ه ي ا ي

                                           
، بـه نقـل اخبـار عمـر،     171، ص1و مسـند امـام احمـد، ج    115، ص7و صحيح مسلم، ج 96، ص4ـ صحيح بخاري، ج1

 .422ص

  همانـ 2
 .422، به نقل اخبار عمر، ص6، ص4ـ صحيح بخاري، ج3

  همانـ 4
 همانـ 5

 همانـ 6

 همانـ 7
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كه جان من در دست اوست،  يي، قسم به خدا1ديپسر خطاب ادامه ده يا= ابنَ الخَطّابِ 
قبـل از   يآر» 2نـد يرا برگز يگريه دناچار است را يهست يد تو در راهيطان هرگاه ديش

كه توجه بـه   يافتاد، افراد يار اتفاق ميز، بسينص امبريدر عصر پ يدوران خالفت و حت
زده شـوند و   بـت ياو ه يدن صـدا يو از شـن  )اهللا عنه يرض(دن فاروق يظاهر داشتند از د

توجـه   كه به ظاهر يگشتند اما در دروان خالفتش نه تنها افراد يوهراس م 3دچار رعب
ن و تمام مردان شجاع و جنگاور و همـه فرمانـدهان   يب واقع يها داشتند بلكه تمام انسان

ون و امثال خالد و سـعد و عمـرو بـن    يرموك و نهاوند و بابليه و يقادس يها فاتح جنگ
ران و روم و امثـال  ين سپهساالران سپاه ايره و هم چنيو قعقاع و غ يه مثنيعاص و معاو

ـ    يمزان و مرستم فرخزاد و هر ـ ن شاهنشـاه ا ينـاس و ارطبـون و هـم چن زدگـرد و  يران ي
، )اهللا عنـه  يرضـ (ن يرالمؤمنيبت و مهابت و ابهت فاروق، اميامپراتور روم هرَقل عموماً ه

هـا را پـر     بت او دل همه آنيها را فرا گرفته بود، و رعب و هراس و ه  وجود آن يسراپا
در داخـل و   )اهللا عنـه  يرضـ (و ابهت عمر  بتين همه هياست كه علت ا يهيكرده بود بد

                                           
  .422، به نقل اخبار عمر، ص6، ص4ـ صحيح بخاري، ج1
  همانـ 2
انـد از   ـ مراجع و اسناد و مدارك صحت مطالب اين صفحه و دو صفحه بعدي چون در صفحات سابق مفصالً بيان گرديـده 3

ها خودداري كرديم و مقصود از مطالب اين چند صفحه اين است كه برخي در تجزيـه و تحليـل هيبـت و نفـوذ و      نتكرار آ
مسـلمانان فقـط بـه خـاطر تـرس و      «: اند  اند مثالً نوشته ، دانسته يا ندانسته راه خطا را پيموده)رضي اهللا عنه(قدرت فاروق 

انـد و ايـن همـه     اند از او اطاعت كرده شمشير دار و دسته او داشتهوحشت و رعب و هراسي كه از شمشير و تازيانه عمر و 
و گويا اين نويسندگان از اين نكته، كه الكساندر مازاس دانشمند فرانسوي نيـز نوشـته اسـت،    » اند هيبت او را در دل داشته

جاي شمشير، تازيانه را در دسـت   به اين خاطر برخالف تمام امرا و فرمانروايان به) رضي اهللا عنه(اند كه فاروق  غافل مانده
اند كه در تاريخ، شـاهان و امپراتـوران    گرفت تا مردم به عنوان فرد زورمند از او نترسند و هم چنين از اين نكته غافل مانده

چ اند و هي تر بر مردم حكومت كرده هاي بسيار خطرناك اند كه نه تنها با شمشيرهاي عريان بلكه با اسلحه زيادي وجود داشته
  .اند در دل مردم ايجاد نكرده) رضي اهللا عنه(كدام هيبتي شبيه هيبت فاروق
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ئـت و صـدا و   يافـه و ه يكـل و ق ين همه رعب و هراس از او در خارج، مربـوط بـه ه  يا
كـه   يز كسـان يده بود و در داخل نياو را ند يرا در خارج عربستان كسياو نبود ز يمايس
ار شـجاع  يها را پر كرده بـود فرمانـدهان بسـ     قلب آن )اهللا عنه يرض(بت و ابهت عمر يه

ـ   يمانند خالد و سعد و ابوعب(سپاه اسالم  ـ و غ يده و قعقاع و عمرو بـن عـاص و مثن ) رهي
دند بلكـه بارهـا از   يترسـ  يخشـن نمـ   يآور و صداها رعب يها افهيبودند كه نه تنها از ق

ـ   افه رعبيگذشته و ق يخطرات جان فشـردند و بـر آن    يآور مرگ را در آغوش خـود م
ـ و تجه يمربوط به قدرت مادن يشدند و هم چن يروز ميپ ـ زات و ني عمـر   يظـاهر  يروي
چند پسر  يو دارا يعد يله كوچك بنياز قب )اهللا عنه يرض(را عمرينبود ز )اهللا عنه يرض(

نكـردن بـا    يله را به علت همراهين قبيو چند دختر بود و در زمان خالفت، خود افراد ا
انواده خود را از خـود دور كـرده   ك خين افراد نزديده بود و هم چنيها از خود رنجان  آن

چ كدام جـز رابطـه   يبزرگ اصحاب و فرماندهان دالور سپاه اسالم ه يها تيبود و شخص
با او نداشتند  يو همبستگ يچ گونه رابطه دوستياز اسالم، ه يرويو پ ياخوت عام اسالم

د كـه بـه   بـو  يا انهيان مسلمانان تازيدر م )اهللا عنه يرض(عمر  ين تمام قدرت ماديبنابرا
كه  ينشست و االغ و قاطر و شتر يبدون دربان كه در آن م يگرفت و خانه گل يدست م

ـ ك جفت كفش يراه و  راهن كرباس راهيك پيشد و  يها سوار م  ها بر آن در مسافرت ك ي
بت و ابهت عمـر  ين همه هيه ايتوج يچ وجه برايبه ه يز مادين قدرت ناچيو ا! يدرهم

 يرضـ (عمـر   ين قدرت ماديباشد و هم چن ينم يعربستان كاف در داخل )اهللا عنه يرض(
ـ ا يروزگار و در بـابر ارتـش شاهنشـاه    يها ن قدرتيتر در برابر بزرگ )اهللا عنه ران و ي

ـ بود، كه پادگان  يهزار نفر يزات سيروم، سپاه بدون تجه يارتش امپراتور ك شـهر از  ي
ش از چنـد  يها ب  ك از آنيرا هر يشتر بودند زيران و روم از سپاه او بيشمار ا يب يشهرها

چ كدام از رعب و يصد هزار نفر افراد جنگاور و رزمنده مجهز در ارتش خود داشتند و ه
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ان و سپهساالران هـر  يقلب فرمانروا ينزدند ول يدر قلب خود هرگز حرف يگريهراس د
ـ  )اهللا عنه يرض(بت و ابهت و رعب و هراس عمر بن خطاب يدو قدرت از ه زد  يموج م

ه رعب و هراس يتوج يچ وجه برايبه ه يو ماد يز ظاهرين قدرت ناچيكه هم يدر حال
ـ توج ين برايبنابرا. باشد ينم يكاف )اهللا عنه يرض(ها از عمر   آن بـت و ابهـت عمـر    يه هي

 )اهللا عنـه  يرضـ (ن همه رعب و هراس از عمر يه ايتوج يدر داخل و برا )اهللا عنه يرض(
ـ  يو  يك عامل معنوي ير مادامو يد در ماورايدر خارج با را  يو روحـ  يك امـر روان

ـ در داخل عربسـتان جـز ا   ين عامل معنويمطرح نمود و ا ـ ن چي نبـود، كـه    يگـر يز دي
ـ خـدا و پ  يها فرمان يفته اجرايش يبه حد )اهللا عنه يرض(دند عمر يد يمسلمانان م امبر ي

ده و از خـود و  يركان بيها از همه دوستان و نزد  آن ياست، كه به خاطر اجرا) ص(خدا 
ـ كـه گو  يجز زبان )اهللا عنه يرض(ز خود گذشته است و از عمر يو همه چ ياز زندگ  ياي
نمانـده   يبـاق  يزين در حركت است چياحكام د ياجرا يكه برا يا انهين و تازياحكام د

ن گشته است كـه  يفداكار و تشنه عدالت و احكام د يبه حد )اهللا عنه يرض(است و عمر 
هـا    از حق و عـدالت مجـرد بـه آن    ين اسالم به زبان آمده و تبلوريد دكردن ياحساس م
را داشـته باشـد    ين احساسيچن ينسبت به كس يريو هر مرد شجاع و دل 1دهد يفرمان م
 ين امر روحـ يد و اينما يار اطاعت مياخت ياو را ب يها بت و ابهت او غرق و فرمانيدر ه

                                           
، در ايـن زمينـه بحثـي از نخسـتين     64، به نقل اخبار عمر، ص56، ص1و حياة الحيوان، ج 140ـ الخراج ابي يوسف، ص1

ام و  نك من فرمانرواي شما شدهاي مردم اي«: اند  را با اين عبارت نقل كرده) رضي اهللا عنه(خطابه نخستين روز خالفت عمر 
دارند، دو برابر شده است اما نسبت به كساني كـه   ام نسبت به كساني كه بر مسلمانان ستم روا مي گيري كه داشته بدانيد سخت

باشم و هرگاه ببينم يك نفر بر ديگـري   خوتر مي گيرند از ديگران خيلي نرم عدالتي را پيش نمي سالم هستند و راه فساد و بي
كند و از سـتم   گذارم تا به حق اعتراف مي زنم و پايم را بر گونه ديگرش مي تم روا داشته است فوراً گونه او را بر خاك ميس

هـاي خـود را در اختيـار     كنم گونه دارد و در عين اين كه با اين افراد ستمگر با چنين خشونت و شدتي عمل مي دست برمي
 .»دهم ميآزار و نيكوكار قرار  مردان عفيف و بي
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بـود، كـه فرمانـدهان سـپاه و سپهسـاالران       نياز ا يز ناشيدر خارج عربستان ن يو روان
ده بودند و بـه سـران   يش دين به چشم خويخون يها ران و روم در صحنه جنگيارتش ا
له ياسالم تنهـا بـه وسـ    يهزار نفر يز گزارش كرده بودند، كه سپاه سيشان نيها حكومت

بـه  او اسـت كـه    يهـا  چون و چرا از فرمـان  يو اطاعت ب )اهللا عنه يرض(مات عمر يتعل
 يچند صدهزار نفـر  يها اند، و ارتش از آهن و پوالد گداخته درآمده يصورت كوه بزرگ

ن كوه متحرك را ندارند هم چنان كـه  يچ وجه تاب مقاومت آتشفشان ايران و روم به هيا
ه بـا تمـام   ين بعد از آزاد شـدن اسـكندر  يجنگ نهاوند و كنستانت يرستم فرخزاد در اثنا

ا و يزنده تمام حـوادث قـاره آسـ   يرا برانگ )اهللا عنه يرض(رعب و هراس و وحشت عمر 
هـا را    وجـود آن  يسـراپا  )اهللا عنـه  يرضـ (بت و ابهـت عمـر   يقا قلمداد نمودند و هيآفر

  . فراگرفته بود
  

  كرد يم يريگ فقط با ستمگران سخت )اهللا عنه يرض(عمر 
ـ گ ان مسلمانان معلـول سـخت  يدر م )اهللا عنه يرض(بت عمر ين هيو هم چن او  يري

ـ گ ل نوشته شده اسـت، سـخت  يه او كه ترجمه آن در ذيانين بيرا طبق نخستينبود، ز  يري
مخصوص به اهل ستم و انحـراف و تجاوزكـاران بـوده اسـت و بـا       )اهللا عنه يرض(عمر 
ت تواضع و ترحم ياند در نها بوده يكوكاريت قاطع مسلمانان كه اهل عدل و داد و نياكثر

هـا، بـا آنـان      خدمتكار آن يها و حت  بلكه به عنوان برادر آن و محبت رفتار كرده است و
بـه دور او جمـع شـدند و عمومـاً از      ين جهت مسلمانان طـور يبه هم. رفتار كرده است

مسـلمانان بـه    )اهللا عنه يرض(و ابوبكر  صامبرياو اطاعت كردند كه بعد از پ يها فرمان
تنهـا نسـبت بـه     )اهللا عنـه  يرضـ (ن اندازه جمع نشدند و اگـر عمـر  يبه ا يچ كسيدور ه

ت يا نسبت به اكثريكرد و بلكه نسبت به همه مردم  ينم يريگ ن سختيستمگران و منحرف
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مردم به دور او جمع نشـوند   يستيبا يح قرآن مينمود طبق نص صر يم يريگ مردم سخت

U  T  S  R      Q  P  }  :ديفرما يهم مص امبرينسبت به پ يرا قرآن حتيز

   XW   Vz هـا از دور تـو پراكنـده      آن يدل بود و اگر تو تندخو و سخت«  159: آل عمران
كند كـه عمـر    يم يل ما را راهنمائيذ يخيه توأم با شواهد تارين آيو اشاره هم» شدند يم

تـرحم و   يدل نبوده بلكه در درجه واال نه تنها تندخو و سخت )اهللا عنه يرض(بن خطاب
  :تبوده اس 1عطوفت و مهر و نوازش

  كانيبا نزد )اهللا عنه يرض(ترحم و عطوفت فاروق 
اعم از دختر و پسر مهر و عطوفت  :نسبت به فرزندانش )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 1

ا آمد و نام او حفصه بـود و  يبه دن 2ن فرزند او پنج سال قبل از بعثتيداشت نخست ياديز
ـ به خاطر ابراز عطوفت بـا ا  )اهللا عنه يرض(فاروق  ـ رزنـد، كن ن فين نخسـت ي  3ه خـود را ي

و خود را پدر حفصـه خوانـد، و بعـد از اسـالم و در زمـان خالفـت خـود،        ) ابوحفص(
 4گرفت و چند مرتبـه او را  يبرخالف عادت اشراف عرب، پسر كوچكش را در آغوش م

چـون آن شـخص از رفتـار     يشخص يبرا ينوشتن ابالغ فرماندار يد، و در اثنايبوس يم

                                           
زير غالف و پوسته نـازك  ) رضي اهللا عنه(دريايي از ترحم و عطوفت و محبت فاروق «: گويد  ـ عبقريات، عقاد، ص ، مي1

هيبت و ابهت و متانت پوشيده بود و در حالي كه ظاهر مهيبي داشت قلب و باطنش آكنده از ترحم و عطوفت بود و در عمل 
) رضـي اهللا عنـه  (اي است كه به هنگام انتخاب او براي خالفت، عثمان  همان جمله گردد و اين ترحم و عطوفت او ظاهر مي

  .»باطن عمر از ظاهرش خيلي بهتر است«: گفت ) رضي اهللا عنه(درباره او به ابوبكر 
ْوالِدِه َو َحْفَصٌة َاْكَربُ اَ «: و عين عبارت  676و عبقريات، عقاد، ص 296، به نقل اخبار عمرف ص34، ص7ـ فتح الباري، ج2

 »َو ِهَي الَّتي َكنّي َابا َحْفٍص بِاْسِمها
 همانـ 3

 .105و  104و ابن الجوزي، ص 69، ص2، به نقل از نزهه المجالس، ج140و اخبار عمر، ص 675ـ عبقريات، ص4
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» 1ام دهيمـن هرگـز فرزنـدان خـود را نبوسـ     « :جب كرد و گفتتع )اهللا عنه يرض(فاروق 
او را پـاره كننـد و بـه     يشد و دستور داد ابالغ فرماندار يعصبان )اهللا عنه يرض(فاروق 
كه نسبت به فرزندان خود مهر و عطوفت نداشـته باشـد چگونـه     يكس« :ن گفتيحاضر

ه مـردم اهـل تـرحم و    كه نسبت ب ينسبت به فرزندان مردم اهل ترحم خواهد بود و كس
  .»2ستين يسته مقام فرمانداريمحبت نباشد شا

مهر و عطوفت  يش داراينسبت به خواهر و برادران خو )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 2
كرد، و  ين اسالم به شدت مبارزه ميكه با د ييبود، و قبل از اسالم خود در روزها ياديز

 ينش در حال دفاع از شوهرش زخمـ د، و خواهر مسلماين كوبيداماد مسلمانش را به زم
 3ديمتأثر گرد يد، به كليخون خواهرش را د يها قطره )اهللا عنه يرض(برداشت، و فاروق 

از  يك حـالت يد، و آتش قهر و غضب او را خاموش كرد و در ياش جوش و مهر و عاطفه
  .5ديبه اسالم او گرو يخواهرش بحث كرد و منته 4با ييندامت و دلجو
ـ ز يكـ ي(دو برادر  ) عنهاهللا يرض(فاروق  بـرادر   يگـر يو د 6يو مـادر  يد پـدر ي

ـ هـا بـه    داشت كه هرگاه در قلب شـب  يها را دوست م  آن يداشت، و به حد) يمادر اد ي
و در سحرگاه بـه   »!!َلةٍ يلَ  7ا ُطوِهلا ِمنْ ي« :كرد يها گله م ن شبيا يافتاد، از دراز يها م  آن

ـ ه به دخواند بالفاصل ين كه نمازش را ميمحض ا ـ    دن آني هـا را در    شـتافت و آن  يهـا م
                                           

  .105و  104و ابن الجوزي، ص 69، ص2، به نقل از نزهه المجالس، ج140و اخبار عمر، ص 675ـ عبقريات، ص1
  همانـ 2
 .95، ص1و ابن اثير، ج 9و ابن الجوزي، ص 19و اخبار عمر، ص 215، ص1ـ ابن هشام، ج3

 همانـ 4

  همانـ 5
 .402ـ اخبار عمر، ص6

  .166، ص2و ج 346، ص1ـ اخبار عمر به نقل ابن الجوزي، ج7
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مامـه بـه درجـه شـهادت     يدر جنگ هولناك  2)ديز(برادرش  يو وقت 1گرفت يآغوش م
درآمـد و بعـد از    يهوشـ ياز شدت غم و تـأثر بـه حالـت ب    )اهللا عنه يرض(د فاروق يرس

مـد  آ )اهللا عنه يرض(به نزد فاروق  يمرد كوتاه قد يگذشت چند سال از شهادت او روز
خوانـد و   )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق   يه برادر خود سروده بود برايكه در مرث ييو شعرها
كـه بـه    يدر حال )اهللا عنه يرض(آمد و فاروق  )اهللا عنه يرض(اد فاروق يد به يشهادت ز
ـ   3كاش من هم مثل يا« :گفت يكرد، م يه ميشدت گر م و يتوانسـتم شـعر بگـو    يشـما م
  »!گفتم يم) ديز(ه برادرم يرا در مرث ييشعرها

ان افراد خـانواده نـه تنهـا نسـبت بـه فرزنـدان و       يدر م )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 3
ت محبت و عطوفت را داشـت  يده بود، نهايها ند  از آن يبرادران و خواهران خود كه آزار

ـ ن 4)خطـاب (بلكه نسـبت بـه پـدرش     ار خـورده بـود و   يز كـه از دسـت او كتـك بسـ    ي
ت محبت و عطوفت و ارادت را داشت و يده بود، باز نهايد هم از او ياديز يها خشونت

ز همواره از او به يو بعد از مرگ ن 5كرد ينم يات از خدمت و احترام او كوتاهيدر حال ح
حاً او را منـع نمـود همـواره بـه سـر      يصر صاهللا كه رسول يكرد و تا روز ياد مي يكين

  .»سوگند به پدرم=  6يبِاَب« :گفت يكرد و م ياد ميپدرش قسم 

                                           
 .166، ص2و ج 346، ص1ـ اخبار عمر به نقل ابن الجوزي، ج1

 .497ـ عبقريات، عقاد، ص2

 همانـ 3

 .و به نقل از صحيحين 8، ص1، به نقل از الفايق، ج338و اخبار عمر، ص 674بقريات، عقاد، صـ ع4

  همانـ 5
 همانـ 6
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در خارج از خانواده )اهللا عنه يرض(م و عطوفت فاروق ترح  
اهللا  يرض(ن كه فاروق يهم چنان كه اسناد و مدارك فوق آشكارا داللت دارند بر ا

ن اسناد و يافراد خانواده خود مظهر مهر و عطوفت و محبت بوده است، هم چن يبرا )عنه
در خـارج   )اهللا عنـه  يرض(ن كه فاروق يل به وضوح داللت دارند بر ايذ يخيمدارك تار

ها سرچشمه فوران تـرحم   نسبت به همه انسان يخانواده و نسبت به همه مسلمانان و حت
  :و مهر و محبت بود

قبل از تشـرف بـه اسـالم كـه مسـلمانان را مـاجراجو        )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 1
د و يكوب يا را اكثراً مه  نظم و قانون در شهر، آن 1حفظ يش برايپنداشت و به زعم خو يم

بار  د كه كولهيد) به نام ام عبداهللا(را  يزن مسلمان يكرد روز يبه مهاجرت از شهر ناچار م
ار غربت سفر كند، فـاروق  يش به ديخواهد از شهر خو يمهاجرت را بر دوش گرفته و م

او  2كـه رقـت و تـرحم از    يداً متأثر و با عبارتين وضع شدياز مشاهده ا )اهللا عنه يرض(
 يآر« :ام عبداهللا گفـت » ؟3يكه آزاد باش يرو يم ييبه جا! ام عبداهللا يا« :د گفتيبار يم

ـ    يرا بـرا  يا شوم تا خدا روزنه ين خدا پخش ميبر اثر آزار تو در زم » كنـد  يمـا بـاز م
ـ بار يو احترام از آن م ييو دلجو يكه دلسوز يبا عبارت )اهللا عنه يرض(فاروق   :د گفـت ي

  .خدا همراه شما باد» 4هللاُصحبكُم ا«
 يهـا  و در حـال شـدت جنـگ    )اهللا عنـه  يرضـ (ـ در دوران خالفـت فـاروق   2

است  يمدت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام يا« :ش او آمد و گفتيپ يرمرديبخش پ ييرها
                                           

 .15و اخبار عمر، ص 94، ص1و تاريخ كامل اين اثير، ج 214، ص1و سيره ابن هشام، ج 49ـ عبقريات، عقاد، ص1

 همانـ 2

  همانـ 3
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اهللا  يرضـ (فاروق » 1او تنگ شده است ياست و دلم برا يپسرم در جبهه و جهاد اسالم
ـ اد آن جوان از جبهه به منزل باز گردفوراً دستور د )عنه رمـرد را خواسـت و   يد و آن پي

پسـرش را   )اهللا عنه يرض(رمرد در حضور فاروق يآن پ يل او داد و وقتيپسرش را تحو
بـه   )اهللا عنـه  يرض(ز پدرش را در آغوش گرفت، فاروق يو پسرش ن 2در آغوش گرفت

، 3كرد يه ميرفت كه زار زار گرن پدر و پسر قرار گيا يها ر تبادل عاطفهيتحت تأث يحد
و  4يد از پـدرت جـدا شـو   يچ وجه نباين به بعد به هيآن گاه به جوان دستور داد كه از ا

ز در جبهه بودند، رخ يها ن  كه فرزندان آن) خراش يه و اَبياُم( ين حالت براير همينظ يوقت
ـ هـا ن   دان آن، فرزنيت مهر و عاطفه پدريبه خاطر رعا )اهللا عنه يرض(داد و فاروق  ز از ي

ـ ترحم نسبت بـه پـدران پ   يبه اقتضا )اهللا عنه يرض(، فاروق 5جبهه به منزل عوت داد ر ي
ـ را كه پدر پ يچ جوانيه« :ها به تمام فرماندهان سپاه اسالم دستور داد بخشنامه يط ر و ي

ـ كـه خـود پـدران پ    يد، مگر هنگـام يسالخورده داشته باشد به جهاد و جبهه نفرست ر و ي
  .»6نديده تقاضا نماسالخور
نسبت به همه مـردم اسـت و در    )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيـ ترحم و عطوفت ام3
شـود   يمتوقـف نمـ   يت از خدمت سربازيو معاف يه و زاريو گر يو دلنواز ييحد دلجو

نـه  يدر شـهر مد  7رسد كه به صورت مرد ناشـناخته  يم ييبلكه ترحم و عطوفت او به جا
                                           

  .381و  388صو اخبار عمر،  675ـ عبقريات، عقاد، ص1
 همانـ 2

  .380، به نقل اخبار عمر، ص157، ص18و ج 47، ص21ـ اغاني، ج3
  همانـ 4
  همانـ 5
  همانـ 6
 .57، ص1و حياة الحيوان، ج 48، ص1ـ الحليه، ج7



 759

ـ  يها رود و  منزل او را جارو و ظرف يم يرزنيتنها هر روز به منزل پ و  1ديشـو  ياو را م
و روغن بر دوش خود گذاشته و در خم و  2از آرد ينيبار سنگ كوله يها، گاه در دل شب

  برد يم يرزنيرا به منزل پ  خلوت آن يها چ كوچهيپ
 4همـراه همسـرش   ي، و گاه3اند چاره به دور او حلقه زدهيكه چند بچه گرسنه و ب 

ـ يبه منزل مرد غر ييل و مواد غذاياز وسا يبار در دل شب با كوله) ام كلثوم( ـ  يب رود  يم
ـ ن خـانواده غر يا يو همسرش ماما و خودش كار آشپز 5مانيكه زنش در حال زا ب و ي
مه شب ين يها از شهر و در ساعت يدر حال نگهبان يدهند، و گاه يقابل ترحم را انجام م
ـ ن بچه به ايه ايشود كه گر يشنود، و معلوم م يرا م يا ه بچهيث گريكه چند مرتبه صدا ن ي

ـ يها طبق قانون پس از گرفتن از ش بچه يمه زندگيعلت است كه ب گـردد،   ير مادر آغاز م
ن ين بچه و امثال او ايبه ا 6در جهت ترحم و عطوفت نسبت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

  .گردد يها از روز اول تولد آغاز م بچه يمه زندگين به بعد بيقانون را اصالح و از ا
عدالت ين اجرايدر ع )اهللا عنه يرض(م فاروق ترح  

همواره جانب ترحم و  يحدود احكام شرع ين اجرايدر ع )اهللا عنه يرض(فاروق 
آوردند كـه مكـرر    )اهللا عنه يرض(ش فاروق يرا پ يكس يكرد روز يت ميعطوفت را رعا

د به يدر جهت تهد )اهللا عنه يرض(د بود، فاروق يكرده بود، و مستحق مجازات شد يمست

                                           
 .57، ص1و حياة الحيوان، ج 48، ص1ـ الحليه، ج1

 .373، به نقل اخبار عمر، ص59و ابن الجوزي، ص 20، ص5ـ تاريخ طبري، ج2

  همان ـ3
 .375، به نقل اخبار عمر، ص73و ابن الجوزي، ص 56، ص2ـ الرياض النضره، ج4

  همانـ 5
 .370، به نقل اخبار عمر، ص49، ص2و ساهرات، ج 217، ص1ـ ابن سعد، ج6
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را  يا چ گونـه مسـامحه  يدهم كه نسبت به تو ه يم يانه را به دست كسين تازيا« :او گفت
ن كه مبادا يا يانه را به او داد و برايرا خواست و تاز) ع بن اسوديمط(آن گاه » 1نديروا نب
ـ خـود بزنـد، خـودش ن   شتر از اندازه يا بيتند،  يليها را خ انهيع تازيمط ز در همـان جـا   ي
ـ زند بر او فر يتند م يليها را خ انهيع تازيد مطيد ي، و وقت2ستاديا ـ ا« :دياد كشـ ي ن مـرد  ي
فاروق . شصت تا :ع گفتيمط» ؟يا تا حال چند تا زده! دست از او بكش يچاره را كشتيب
را كسـر كـن و    يانه بـاق يست تازيها، ب انهين تازيا يتند يبه تالف« :گفت )اهللا عنه يرض(
  .»3چاره دست بردارين بيگر از ايد

  مان شدن مجرم از جرم ارتداديپش يمهلت برا
اهللا  يرضـ (دادند، فاروق  )اهللا عنه يرض(را به فاروق  4خبر آزاد كردن شهر شوشتر

كه اسالم را  يمرد يبل :رخ نداده است؟ در جواب گفتند يچ اتفاق ناگواريه :ديپرس )عنه
ـ بـا   )اهللا عنه يرض(فاروق . ديرتد گردقبول كرده بود م ـ   يك حـالت ي  ياز دلهـره و نگران

ـ م زياو را كشـت  :در جواب گفتند» د؟يخوب او را چه كار كرد« :5گفت را طبـق قواعـد   ي
شتر ياش ب و دلهره يكه ناراحت يدر حال )اهللا عنه يرض(شود، فاروق  ياسالم مرتد كشته م

ـ داد يسـكونت نمـ   يرا در اتاقاو  6چرا« :دياد كشيها فر  شده بود بر آن د و در را بـر او  ي
ـ كرد يشـنهاد نمـ  يد و به او پيداد يبه او نم ييد و هر روز غذايبست ينم د كـه بـه اسـالم    ي

                                           
  .492ـ عبقريات، عقاد، ص1
  همانـ 2
  همانـ 3
 .637و عبقريات، محمود عقاد، ص 197، به نقل اخبار عمر، ص66ـ ابن الجوزي، ص4

  همانـ 5
 همانـ 6
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 يرضـ (آن گاه فاروق » ديكشت يشد خوب و  اال او را م يمان ميبرگردد؟ آن وقت اگر پش
ـ يخدا« :گفتآسمان بلند كرد و  يها را به سو ت تأثر دستيدر نها )اهللا عنه ـ  يا تو م  يدان

ـ  هم نـداده  ين دستوريام و چن كه من در آن جا نبوده ـ ا يام و وقت ن حادثـه را بـه مـن    ي
  .»شدم 1يگزارش كردند متأثر و ناراض

 يچ كسـ يحدود اضافه بر مقررات را به هـ  يدر اجرا )اهللا عنه يرض(فاروق 
  دهد ياجازه نم
اسـتاندار   2ياشعر يه ابوموسآورد ك )اهللا عنه يرض(ش فاروق يت پيك نفر شكاي

 ي، رويانه حـد شـرع  ياضافه بر زدن هشتاد تاز يخوارگ يك نفر به جرم ميدر مجازات 
، 4ديمجلس و همسفرنشـو  ن مرد هميه است كه با اتو به مردم هم گف 3اه كردهيز سياو را ن

از  ييو دلجـو  يشكسـتگ  جبران دل يكرد و برا ياز او عذرخواه )اهللا عنه يرض(فاروق 
ـ ، و نامـه تهد 5هم به او داد) ست مثقال طاليمعادل ب(ست درهم يو، دوا هـم بـه    يزيدآمي

ـ اگـر ا « :گفته بود ينوشت كه در آن نامه خطاب به ابوموس ياشعر يابوموس ن عمـل را  ي
دن يگردانم، و به محـض رسـ   يان مردم ميكنم و تو را در م ياه ميس 6ت رايرو يتكرار كن

د كه از اعمـال بـد   ين مرد دعوت كن و به او فرصت بدهيا ينينش ن نامه مردم را به هميا
از ندامت در او ظاهر شد شهادت را هـم از او   يش نادم گردد و پس از آن كه حالتيخو

                                           
  .637و عبقريات، محمود عقاد، ص 197، به نقل اخبار عمر، ص66ـ ابن الجوزي، ص1
 .492ـ عبقريات، عقاد، ص2
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  .»1قبول كن
  

  يحدود شرع يت موقت و دائم از اجرايمعاف
مان شـود و بـه   يپشـ  يداد تا بعد از مدت يمرتد را فرصت م )اهللا عنه يرض(فاروق 

مان شـود و اهـل   يپشـ  يداد تا بعد از مـدت  يو اهل فسق را فرصت م 2الم برگرددن اسيد
مـار را مهلـت   يف و بيخـواران ضـع   يطاعت و عبادت شود و شهادت او قبول گردد و م

هـا    را بر آن يدا كنند آن گاه حد شرعيو قوت و طاقت پ 3ابنديشفا  يماريداد كه از ب يم
بضـاعت كـه در    داشتند عبارت بودند از افـراد كـم   ت دائميكه معاف يكرد و كسان ياجرا م
ـ  يزياز اموال مردم چ يط قحطيا در شرايالمال  تياز ب يط عاديشرا بردنـد   يبه سرقت م

با اكراه و اجبار به او  يكه مرد ين زنيبودند و هم چن 4كالً معاف يحد شرع يكه از اجرا
ـ گرد يبر مرد اجرا م ين كه حد شرعين ايكرد كه در ع يتجاوز م حـد   يد، زن از اجـرا ي

  .5معاف بود يشرع
  كشته است؟را زنده به گور و پسرش را دخترش  )اهللا عنه يرض(ا فاروق يآ

قبل  )اهللا عنه يرض(دهد كه فاروق  ينشان م يفوق به خوب يخياسناد و مدارك تار
از اسالم و بعد از اسالم نسبت به افراد خانواده خود مظهـر شـفقت و مهـر و عطوفـت و     

                                           
  .492ـ عبقريات، عقاد، ص1
 .197، به نقل اخبار عمر، ص66ـ ابن الجوزي، ص2

 .161، به نقل اخبار عمر، ص228ص، 3و االصابه، ج 35، ص2ـ الرياض النضره، ج3

داران و عبقريات،  المال و سرقت برده از اموال برده در مورد سرقت از بيت 211، به نقل اخبار عمر، ص204ـ الخراج، ص4
 .493عقاد، ص

  .198، به نقل اخبار عمر، ص183ـ ـ الخراج ابي يوسف، ص5
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ها سرچشمه فوران تـرحم و مهـر و عطوفـت     تمام انسان يت به تمام مسلمانان و حتنسب
ز همواره جانب ترحم و رأفت را مالحظه نمـوده  ين يحدود شرع يبوده است و در اجرا
معاف كرده  يحدود شرع يمار را موقتاً از اجرايف و بين كه افراد ضعياست و عالوه بر ا

 يزيكه چ يتند را ممنوع كرده و كسان يها انهيز تازيم ناست نسبت به افراد توانمند و سال
خ و مجازات يده است به شدت توبيها مشاهده گرد  از آن ياضافه بر مقررات حدود شرع

روشـن   يرينـا و بصـ  يهـر انسـان ب   يمذكور، بـرا  يخيق تاريكرده است و در پرتو حقا
ها   انا و دوستان ناآگاه آنستند كه دشمنان ديش نيب ييها ر افسانهيگردد كه دو مطلب ز يم

  :ن دو افسانه عبارتند ازياند و ا را ساخته و پرداخته و اشاعه داده
 يان اصحاب نشسته بود ناگاه خنده طـوالن يدر م يروز )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 1

دند يه و خنـده را از او پرسـ  ياصحاب علت گر!! 1ه كرديگر يرا آغاز كرد و بالفاصله كم
ـ اد آوردم مـا در زمـان جاهل  يدم كه به ين خنديا يبرا« :گفت )عنهاهللا  يرض(فاروق  ت ي

ـ  آنـرا  م آن گاهيكرد ياو را پرستش م يم و مدتيساخت يرا از حلوا م يبت و . 2ميخـورد  يم
زنـده بـه    يداشتم و بـرا  يت دخترياد آوردم در زمان جاهليه كردم كه به ين گريا يبرا

مهر و  يكه او به اقتضا يش كندم، و در حاليابر يگور كردن او را به صحرا بردم و گودال
كرد من  يش من پاك ميكندن گودال را از ر يكوچك خود غبارها يها عطوفت با دست

  .»3ن گودال خفه كردم و او را زنده به گور نمودمياو را زنده زنده در ا
اد يك لحظه زيدر  )اهللا عنه يرض(فاروق «ن قصه يو افسانه بودن ا يرنگ ساختگ

                                           
كند شـديداً آن را   اين مطلب را به مضمون عبارت فوق نقل مياستاد محمود عقاد بعد از آن كه  676ـ عبقريات، عقاد، ص1

  .كند رد مي
  همانـ 2
  همانـ 3
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ش او را يخود ر يها كه دختر مهربان با دست يدر حال«و » !ه كرديهم گر يد و كميخند
ـ ن كه با ترحم و روحيعالوه بر ا» كرد، او را زنده به گور نمود ياز غبار گودال پاك م ه ي

ه بعد از ياو در خنده و گر يقبل از اسالم و با متانت اخالق )اهللا عنه يرض(فاروق  يعاطف
ـ يع يهـا  تيو با همه واقع يخيق تارين با تمام حقاياد است هم چناسالم كامالً در تض  ين

  :باشد از جمله يدر تضاد م

k  j   }  :ح قرآنيان اعراب طبق نص صريـ زنده به گور كردن دختران در م1

  on  m  lz بـوده اسـت، و چـون در     يبر اثر فقر و فالكت اقتصـاد   31: اإلسراء
ـ بـدون تول  ياهـ  كننـده  ان اعراب، دختران مصـرف يم ـ   ي از  يآمدنـد برخـ   يد بـه شـمار م

دادند  يها م  خبر تولد نوزادان دختر را به آن يل وقتيقبا يبضاعت از برخ يب يها خانواده
و  1از خطـر فقـر   يريبه خاطر جلوگ يشدند و گاه يم ياز وحشت و نگران يدچار حالت

هـا را زنـده     رفتند آنگ يم ميد، تصميبدون تول يها كننده از مصرف ي، ناشيفالكت اقتصاد
ـ ت از هر عيان اعراب دوره جاهليبه گور كنند و از ننگ و عار فقر و فالكت كه در م ب ي

                                           
و ) ، سـوره انعـام  138آيـه  ( 529، ص1و ج) سوره تكـوير ( 315، ص3و تفسير كشاف، ج 186و  124، ص8ـ المنار، ج1

ه اين مفسرين متبحر و اهل ، توضيح اين ك535، ص1و هم چنين كشاف، ج) تفسير سوره تكوير( 55، ص3تفسير مراغي، ج
موضوع زنده به گور كردن دخترها و كشتن پسـران و انگيـزه ارتكـاب ايـن جنايـت را بيـان        4تحقيق در ضمن تفسير آيه 

انگيزه زنده به گور كردن دختران را فقر و فالكت اقتصادي نشمرده و بلكـه علـت    124، ص8اند و در تفسير المنار، ج نموده
تر از خود  از ترس اين كه آلوده شوند يا با شوهر پائين«: ننگ و عار اخالقي شمرده است و گفته  آن را احساس حقارت و

ولي به عقيده نگارنده اين توجيه بـا تمـام   » كرند ازدواج كنند يا در دست دشمنان اسير شوند اين دختران را زنده به گور مي
هـا و از   كند و استنباط ما از همه آيـه  اهلي با هيچ كدام تطبيق نميها و نه با تاريخ اعراب ج شهرتي كه دارد، نه با سوق آيه

هـا   آميـزف پسـران خـود را قربـاني بـت      داران به اقتضاي اعتقاد شـرك  تاريخ اعراب جاهلي اين است كه اشراف و سرمايه
ترس فقر زنـده بـه گـور    بضاعت دختران خود را از  كردند و در مقابل افراد بي كردند و دختران خود را زنده به گور نمي مي
 .كردند مي
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داران و اشـراف عـرب بـا     هيباالتر بود خود را نجات دهند و ثروتمندان و سـرما  يو ننگ
ـ و ننگ و عار را يز از بدناميو پره يو خودخواه ين همه غرور و خودپرستيوجود ا ج ي
ـ كننده بـدون تول  از دختران، مصرف يناش يچون خطر اقتصاد زمان، ـ هـا را تهد   د، آني د ي

هـا    از آن يبرخ يكرد، و حت يها دختران خود را زنده به گور نم  چ كدام از آنيكرد، ه ينم
ـ مسـتمند و فق  يهـا  به خانواده يمال يها از راه كمك يدوست حسن انسان يبه اقتضا ر و ي

دند هم چنان كه فرزدق در شعر يگرد يها م  ور كردن دختران آنبضاعت مانع زنده به گ يب
  :كند يح مين مطلب تصريخود به ا يك افتخار بزرگ خانوادگيخود به عنوان 

 »َد َفلْم ُتوِئدِ يا اَلوئيدات ـ َفأْح يَمنََع الوا یَو ِمنّا الَّذ«
ه فاروق ليقب يعد يبن(له يقب يها ك از خانوادهيچ يده است كه هينشن يو چون كس

 يكي )اهللا عنه يرض(را زنده به گور كرده باشد و خانواده فاروق  يدختر) )اهللا عنه يرض(
پـدرش   يگله شـترها  يدر نوجوان )اهللا عنه يرض(ثروتمند مكه و فاروق  يها از خانواده

مستقل خـود را هـم آغـاز كـرده بـه كـار        يزندگ يد، و وقتيچران يرا در دره ضَجنان م
تـاجر   يمجاور اشتغال داشته و در آغاز زنـدگ  يمسافرت به كشورهاو  يتجارت خارج

دختـر   )اهللا عنه يرض(چ وجه امكان نداشته كه فاروق ين به هيبوده است بنابرا يثروتمند
  .ديخود را زنده به گور نما

بوده كه پنج سال قبل از بعثت به  1حفصه )اهللا عنه يرض(ن دختر فاروق يـ نخست2
ـ ت عطوفت و محبت نسبت بـه او، كن يابراز نها يبرا )اهللا عنه يرض(ا آمده و فاروق يدن ه ي

                                           
، 2و اعالم زركلي، ج 347، ص2و االصابه، ج 676و عبقريات، ص 296، به نقل اخبار عمر، ص34، ص7ـ فتح الباري، ج1

 .473، اخبار، ص570ص
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 2كه دو سال قبل از حفصه) ابوعبداهللا(ه يقرار داده است و او را بر كن 1)ابوحفص(خود را 
قبـل از   )اهللا عنـه  يرض(ن فاروق يح داد و به اتفاق تمام مورخيا آمده بود، ترجيهم به دن

ـ س حرم پيخن اسالم جز حفصه، كه بعد از شهادت ـ گرد صامبر ي ـ د، و جـز رق ي ه كـه  ي
را نداشته،  يگريچ دختر ديزنده مانده است ه )اهللا عنه يرض(ها بعد از اسالم فاروق  سال

ا يبه دن )اهللا عنه يرض(نب عموماً بعد از اسالم فاروق يه، زيگرش فاطمه، صفيو دختران د
ام از دختران خـود را زنـده بـه    چ كديه )اهللا عنه يرض(اند و امكان ندارد كه فاروق  آمده

هم چنان  )اهللا عنه يرض(ن افسانه زنده به گور كردن دختر فاروق يگور كرده باشد، بنابرا
و طبق نص قرآن با رسوم و سـنن   )اهللا عنه يرض(ت عطوفت و شفقت فاروق يكه با واقع

ـ  يخيتار يها تين با تمام واقعيه روزگار مخالف است هم چنيجار د و باشـ  يدر تضاد م
ـ ا ياند كه دوستان ناآگاه برا را ساخته و بافته يا ن افسانهيدشمنان دانا همواره چن ن كـه  ي

ـ را سـاخته اسـت، ا   يكار چه امـام بزرگـوار   تيك فرد جناينشان دهند كه اسالم از  ن ي
  .اند ت كردهيافسانه را روا

را  يا در مصر نوشـابه  )اهللا عنه يرض(عبدالرحمن پسر فاروق « :ن افسانهيدوم :ب
آن  يو شراب بود و او را مست كرد، و فردا يم يذ است ولينب 3كرد يال ميد كه خيآشام

، و از او خواسـت كـه حـد    4شب به نزد عمروعاص آمد و مطلب را به او گـزارش كـرد  
ه يپس از اطالع از قض )اهللا عنه يرض(را بر او اجرا كند و فاروق ) انهيهشتاد تاز( يشرع

                                           
، 2و اعالم زركلي، ج 347، ص2و االصابه، ج 676و عبقريات، ص 296، به نقل اخبار عمر، ص34، ص7ـ فتح الباري، ج1

 .473، اخبار، ص570ص

 همانـ 2
 .324، به نقل اخبار عمر در ذيل ص209ـ ابن الجوزي، ص3

  .324و  323، به نقل اخبار عمر، ص207و ابن الجوزي، ص 32، ص2و الرياض النضره، ج 491ـ عبقريات، عقاد، ص4
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ها زده است، عبدالرحمن را به  انهيبن عاص در منزل خود او را تازن كه عمرو يبه بهانه ا
نمـود و هـر چـه     1آمـاده  يحـد شـرع   ياجـرا  ينه احضار نموده و او را مجدداً برايمد

ـ بر او اجـرا گرد  يك مرتبه حد شرعيعبدالرحمن بن عوف به او گفت  گـر  يده مرتبـه د ي
و تـاب   3ضـم يگفت مـن مر  يو هر چه عبدالرحمن خودش با تضرع و زار 2ندارد يليدل
 يبرا )اهللا عنه يرض(نداشت و فاروق  يا دهيچ فايه 4يكش يها را ندارم و تو مرا م انهيتاز
ن يها قرار داد تا آن جا كه بر اثر ضربت ا انهير تازيپسرش را ز يمجدد حد شرع ياجرا
  .»ن مرض وفات كرديو با هم 5ديض گرديها به شدت مر انهيتاز

  :تين رواياساس بودن ا يو بل افسانه بودن يدل
آگاهانه خود را  يول 6ن جرم شده بودين كه عبدالرحمن ناآگاهانه مرتكب ايـ با ا1

ز بـه طـور كامـل بـر او اجـرا      ين يو حد شرع 7بر او اجرا شود يآماده كرد كه حد شرع
به عمـل   يحد كوتاه يث محل اجرايهم از ح) عمروعاص(د، و اگر اجراكننده حد يگرد

كردن بر گردن عمروعاص بود نـه بـر ذمـه عبـدالرحمن و      ين كوتاهيد، جرم اآورده بو
كاسه، كوزه را بشكند  يعدالت به جا ينبود كه در اجرا ياز كسان )اهللا عنه يرض(فاروق 

و قسم خورد كه  8كردن خود را تبرئه كرد يز از اتهام كوتاهيو بعد از آن كه عمروعاص ن

                                           
  .324و  323ر، ص، به نقل اخبار عم207و ابن الجوزي، ص 32، ص2و الرياض النضره، ج 491ـ عبقريات، عقاد، ص1
 همانـ 2

 همانـ 3

 همانـ 4

  همانـ 5
 .324، به نقل اخبار عمر ذيل ص209ـ ابن الجوزي، ص6

 همانـ 7

 .491و عبقريات، عقاد، ص 323ـ اخبار عمر، ص8
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هـا اجـرا     را بـر آن  ين محل حد شـرع يا در همو كوچك و بزرگ ر يمن مسلمان و ذم
  .نمانده بود يهم باق يا بهانه يحد مجدد حت ياجرا يگر برايام د كرده

 )اهللا عنـه  يرضـ (دند كه فـاروق  يارائه گرد يـ در صفحات سابق اسناد و مدارك2
ن يها، مرتكب تينبوده است و در شبهه و اشتباه و معذور يحدود شرع يفته اجرايهرگز ش

كه در  يبضاعت يمثالً افراد ب(معاف دائم كرده است  1يحدود شرع يرا از اجرا ييها جرم
 يانـد از اجـرا   از اموال مردم سرقت كـرده  يط قحطيالمال و در شرا تياز ب يط عاديشرا

مقاومـت   يرويكه به عذر مجبور بودن و نداشتن ن يو به طور مكرر زنان 2حد معاف كرده
ـ تـوان   ف و كـم يرا كـه ضـع   ين كسانيو هم چن) 3حد زنا معاف نمود ياز اجرا مـار  يا بي

ـ  4ها را معاف  آن يدا كردن توان و سالمتيبودند موقتاً و تا پ يم ـ    يم ن در يكـرد و هـم چن
چ يبـه هـ  ) يخـوارگ  يم يانه برايمثالً هشتاد تاز(اضافه بر مقررات را  يحد شرع ياجرا

ن يبه شمار آورده است بنابرا ض در مقررات را ستم بزرگيو تبع 5كس اجازه نداده است
خوردن شده و  يعبدالرحمن را كه ناآگاهانه دچار م )اهللا عنه يرض(امكان ندارد، فاروق 

 يو نداشتن توان، حـد شـرع   يماريهم بر او اجرا شده باز مجدداً و در حال ب يحد شرع
ان يمفرزندانش بوده و در  يكه سرچشمه شفقت و عطوفت برا يرا بر او اجرا كند و پدر

مهر و عطوفت باشـد نسـبت بـه     ينسبت به فرزندان ب يمردم هم اعالم كرده است كه كس

                                           
 .493ـ عبقريات، عقاد، ص1

 .211، به نقل فاروق، ص204ـ الخراج، ص2

 .212، به نقل اخبار عمر، ص306، ص2ـ الفايق، ج3

 .163بار عمر، صـ اخ4

 .493و عبقريات، ص 154ـ اخبار عمر، ص5
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، چه طور امكان 1را ندارد يچ مقامياداره كردن ه يستگيترحم و شا يفرزندان مردم هم ب
ها قرار دهد و  انهير تازيمار و ناتوانش را زيل پسر بين دلودارد كه برخالف مقررات و بد

  ساند؟او را به قتل بر
ـ ن افسانه در اواخر عصر اصحاب و در اوايشود كه ا يو معلوم م ن يل عصـر تـابع  ي

ـ ن راويتـر  را عبداهللا بن عمـر از بـزرگ  يدا كرده است زيبافته شده و بعدها پر و بال پ ان ي
ن يتـر  ن و آگـاه يتر كيو نزد )اهللا عنه يرض(و اوالد ارشد فاروق  يث و اخبار اسالميحد

كنـد و بعـد    يب ميداً تكذيعه را شدين شايا )اهللا عنه يرض(فاروق  فرد به اوضاع خانواده
ان سالم و زنده ين جريك ماه بعد از ايبرادرم عبدالرحمن تا « :ديگو يت مطلب مياز روا

ـ  » 3وفات كـرد  يعيد و به مرگ طبيض گرديو سپس مر 2ماند يباق ن مـورخ  يو هـم چن
ك ماه بعد از يب كه عبدالرحمن ن مطليق ايدر قرن ششم پس از تحق يمحقق ابن الجوز

مار گشته و به مـرگ  يكرده و بعداً ب يزندگ يا و دور از هر عارضه يان به سالمتين جريا
اهللا  يرضـ (اند كـه فـاروق    ع كردهيشا ين كه برخيا« :ديگو ينموده است م 4وفات يعيطب
 يا عهيرا بـر پسـرش عبـدالرحمن اجـرا كـرده اسـت شـا        يبار دوم حد شرع يبرا )عنه
دو بـار   يطيچ شـرا يدر ه يچ كسيبر ه يچ حديرا هياست آشكار ز يو دروغ 5اساس يب

ب دو سه يپسرش را به عنوان تأد )اهللا عنه يرض(د فاروق يت امر شايشود و نها ياجرا نم

                                           
  .140، به نقل اخبار عمر، ص105و  104و ابن الجوزي، ص 69، ص2ـ نزهة المجالس، ج1
 .494ـ عبقريات، عقاد، ص2

 همانـ 3

 .324، به نقل ذيل اخبار عمر، ص209ـ ابن الجوزي، ص4

 همانـ 5
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  .»2امده استيهم به وجود ن يا چ عارضهيزده باشد و ه 1انهيتاز
انـد و   گرفتـه  يعلم اقتصاد اشتباهخ را با مسائل يسازان، مسائل علم تار ن افسانهيا

ـ توجه بـه واقع  ي، به جايخيدر نقل مطالب تار ت همـواره بـه سـود و منفعـت توجـه      ي
و  )اهللا عنه يرض(اند، و دشمنان آگاه به قصد مخدوش كردن فطرت و عدالت فاروق نموده

ـ  )اهللا عنـه  يرضـ (در عمر  ين تحوليف از اسالم كه چنيز به قصد تعريدوستان ناآگاه ن ه ب
كـه دو مرتبـه بـر     )اهللا عنـه  يرض(فاروق  يخواه ف از عدالتيوجود آمده و به قصد تعر

خود  ياضاف يها انهير تازيمارش را زينموده و پسر ناتوان و ب يحد شرع يپسرش اجرا
ساخته و ) زنده به گور كردن دختر و قتل پسرش را(ن دو افسانه يده است، ايبه قتل رسان
ان حكومت اسـالم، بعـد از   ين فرمانروايانه دادگرترياند كه تاز داده اند و نشان انتشار داده

و خارج از حد و حصر و شمار بر سـر مـردم مسـلمان     يبدون مجوز شرع) ص(امبر يپ
ر، يشمشـ  يبه جا )اهللا عنه يرض(كه فاروق  ين روزيكه نخست يفرود آمده است در حال
حاً يان مـردم صـر  يدر دست گرفت در مانه را ين تازيگرفتند، ا يكه عادتاً امرا در دست م

ـ گـر و مـزاحم ا   انيد افراد عصيافتد كه من به قصد تهد يار اتفاق ميبس« :اعالم كرد كه ن ي
را  يمـرد  يو روز» 3زنـم  يها را نم  آن يآورم، ول يها به گردش درم  انه را بر سر آنيتاز
بـر او زد و معلـوم    يا انـه يدر حال گفتگو است و تاز ياول شب با زن يكيد كه در تاريد

دا كردن منزل با هم يپ ياند و برا دهين زن همسر آن مرد است و تازه به شهر رسيشد كه ا
انـه را بـه او داد و   يمان و تازياز عمل خود پشـ  )اهللا عنه يرض(كنند فاروق  يمشورت م

                                           
 .324، ص، به نقل ذيل اخبار عمر209ـ ابن الجوزي، ص1

 همانـ 2

  .2064و  2063، ص5ـ تاريخ طبري، ج3
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 گـر يد و روز ديآن مرد در راه خدا او را بخشـ  يول 1انه به او بزنديك تازياصرار كرد كه 
هـا را متفـرق     انه آنيرند و با زدن تازيگ يك حوض وضو ميد كه بر يرا د يزنان و مردان

ـ به م )اهللا عنه يرض( يمرتض يه را با علينمود، از عواقب كار خود نگران و قض ان آورد ي
ـ د زينباشـ  2ابداً نگـران  :گفت )اهللا عنه يرض( يمرتض يآرام گرفت كه عل يو تنها وقت را ي
ـ  يكسـ  يها بعد روز ها بوده است و مدت  ت آنيقصد تو ترب  يا« :ش او آمـد و گفـت  يپ

در آن جا مـرا   يد كه مردييايز و با من به فالن محل بيبرخ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
كـه سـرگرم حـل     )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيدارد، و ام يكند و بر من ستم روا م يت مياذ

ـ  يا زياصرارآم يبود از تقاضا 3يمشكالت عموم خواسـت او را بـه عنـوان     ين مرد كـه م
ـ را متوقـف نما  يعمـوم  يببرد و كارها يمأمور جلب و اجرا به محل دور  يد، عصـبان ي

ر ين و اميرالمؤمنيام ييگو يتو به من م« :گفت 5به او زد يا انهيكه تاز يو در حال 4ديگرد
م اصـرار  عموم مؤمنان هسـت  يكه من سرگرم كارها ين پس چه طور در حاليتمام مؤمن

 يكار شخصـ  يف كنم و به عنوان مأمور جلب و برايرا توق يعموم يكه من كارها يدار
از عواقـب   )اهللا عنـه  يرض(رون رفت فاروق يآن مرد ب يو وقت» 6ميايب يتو به محل دور

ـ اد برآورد آن را عودت دهيد و فريمان و نگران گرديانه پشين تازيزدن ا انـه را  يد و تازي

                                           
  .203، به نقل اخبار عمر، ص46، ص2ـ الرياض النضره، ج1
يا اميرالمـؤمنين  «: اين بود ) رضي اهللا عنه(و عين عبارت علي مرتضي  341، به نقل اخبار عمر، ص14ـ ابن الجوزي، ص2

 »انت راع من الرعاه

  .325و  324لجوزي به نقل اخبار عمر، صو ابن ا 61، ص4ـ اسد الغابه، ج3
 همانـ 4

  همانـ 5
  همانـ 6



 772

تو را  :آن مرد گفت. 1يانه را به من بزنيك تازيد يتو هم با :به او گفتبه دست او داد و 
ـ ا« :گفـت  )اهللا عنـه  يرض(دم، فاروق يبه خاطر خدا و به خاطر خودت بخش ن درسـت  ي

تا مـن علـت    2دميد به خاطر تو، تو را بخشييا بگويد به خاطر ثواب خدا ييا بگويست ين
ن حال هـم فـاروق   يدم و با ايا تو را بخشبه خاطر خد :، آن مرد گفت»دن را بدانميبخش

بـه منـزلش آمـد بعـد از      ينگران بود و وقت يليانه خين تازياز عواقب ا )اهللا عنه يرض(
ـ ن يعبارت، مالمت و سرزنش خود را درباره همـ  3نيانجام دادن دو ركعت نماز با ا ك ي

ا تو را رفعـت  و خد ين بوديتو در مرتبه پائ! پسر خطاب يا« :انه آغاز نمود و گفتيتاز
و خدا تو را عـزت   يت داد و تو در ذلت بوديو خدا تو را هدا يد، و تو گمراه بوديبخش
رفع سـتم و   يبرا ين حال مرديمردم كرد و در هم يد، آن گاه خدا تو را فرمانروايبخش

ا فردا كـه بـه حضـور خـدا و     يآ! يانه زديمزاحمت از خود به نزد تو آمد و تو او را تاز
  »د داد؟يخواه يچه جواب يديرسپروردگارت 

  افتادند يبه كار م )اهللا عنه يرض(ر فاروق يانه و شمشيكه تاز ييجا
انه كه مجـوز  يك تازين كه به خاطر فرود آوردن ين ايدر ع )اهللا عنه يرض(فاروق 

انه از او گرفته شود، در يد و اصرار داشت كه قصاص آن تازيگرد ينداشت متأثر م يشرع
خواست دامـن پـاك    يكرد و م يتجاوز م يت كسيثيبه ناموس و ح يركه ستمگ يطيشرا
افتاد و اگـر   يها به راه م انهيل تازيد، در مقابل مقدمات عمل سيرا به زور آلوده نما يكس

ـ يگرفت شمش يهم انجام م يعمل زشت افتـاد و فـرد متجـاوز بـه شـدت       ير هم به كار م

                                           
 .325و  324و ابن الجوزي به نقل اخبار عمر، ص 61، ص4ـ اسد الغابه، ج1

 همانـ 2
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نـه   )اهللا عنـه  يرض(د و فاروق ش يمضروب و در صورت انجام دادن عمل زشت كشته م
ـ    يم يشد و نه عذرخواه يمتأثر م دانسـت و   يكرد و نه در بارگاه خدا خـود را مقصـر م

اهللا  يرضـ (ر فـاروق  يشمشـ  يانه و گـاه يكه بدون ترحم تاز ينك چند نمونه از موارديا
  .افتاد يبه كار م )عنه

نْدب دوخته بـود، و  ابوج يبايچشم طمع به زن ز يماران اخالقي، از ب1ارهيـ ابوس1
اره را داده بود يپاسخ ابوس ين زن پاكدامن با خشونت و تندين مرتبه ايبعد از آن كه چند

ـ ن موضوع را با همسر خود بـه م يبردار نبود، هم و باز دست ، و هـر دو توافـق   2ان آوردي
ـ گـران ن يد ديكردند كه او را به دام انداخته و با ـ ز تنبي كـه  از روز  يه كننـد و در سـاعت  ي

اره داد، و يكرده بود همسرش وعده مالقات به ابوس يمخف يا ابوجندب خود را در گوشه
ا تو هرگـز از  يآ :د آن زن به او گفتيوارد منزل گرد يت خوشحالياره در نهايابوس يوقت

؟ 3بـه تـو داشـته باشـم     يليكه من تما يا را مشاهده كرده يا حركاتي يا دهيشن يمن حرف
چ وجه يام كه به ه عاشق تو شده يبه حد ينبوده ول يزين چيز چننه هرگ :اره گفتيابوس

شـوهرش كـه در    يهـا  در رگ يرت عربين هنگام خون غيدارم، در ا ياز تو دست برنم
و بـا چـوب و    4رون جستيكرده بود به جوش آمد و از گوشه ب يخود را مخف يا گوشه

و با عجله خـود را   5رديم يال كرد مياره زد كه همسرش خين قدر به ابوسيچماق و لگد ا
رون آورد ير دست او بيو كوفته از ز ياره را زخميبه برادر شوهرش رساند و آمد و ابوس

                                           
  .196، به نقل اخبار عمر، ص324ـ روضه المحبين، ص1
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اهللا  يرضـ (د و فاروق يگزارش گرد )اهللا عنه يرض(ان به فاروق ين جريا يو پس از مدت
، ن كـرد يز تحسـ يو او را ن 1ها معاف ن ضربتين شوهر را از همه اين كه اين ايدر ع )عنه
  .زد 2انهيك صد تازيز ياره را نيابوس

انـد و   را كشـته  3يهـود يك جوان يد كه يگزارش رس )اهللا عنه يرض(ـ به فاروق 2
منبـر مـردم را بـه     يبـاال  )اهللا عنه يرض(اند، فاروق  انداخته يا الشه او را در پس كوچه

ش آمد يپ يد، جوانيداند به من بگو يم يزيان چين جريسوگند داد كه هر كس از ا 4خدا
بـه   يم و وقتيگر هستيكدي يميدوست صم يمن و فالن« :ن طور شرح داديان را ايو جر

ه كرد كـه از زن و منـزلش مواظبـت كـنم و شـب      يرفت به من توص يجبهه جهاد اسالم
د به منـزل آن دوسـتم رفـتم و    يوز يم يديكه باد شد يشب و در حال يكيگذشته در تار

ـ با همسـر دوسـتم نشسـته و ا    يهودين جوان يااست و  5مشاهده كردم چراغ روشن ن ي
  :كند يان ميجمالت را هذ

ـ باشد كه من  6له من غبارآلودياسالم به وس يشانيبگذار پ« ك شـب تمـام را بـا    ي
ن بـود و  يش چنيها گذراندم كه اندام ينه او ميرا بر س ي، شب7ام ك مجاهد گذراندهيهمسر 
ر او را كشتم يله به او حمله كردم و با شمشدن اعتراف بالفاصيو من بعد از شن» ...چنان 
دستت درد نكنـد  « :گفت )اهللا عنه يرض(فاروق . كوچه انداختم ن پسياش را به ا و الشه

                                           
 .196عمر، ص ، به نقل اخبار324ـ روضه المحبين، ص1

 همانـ 2

 .324و روضه المحبين، ص 116، ص4ـ عيون االخبار، ج3
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  .2متجاوز را مهدورالدم اعالم نمود يهودين يو ا »َدكَ ياهللاُ  1ْقَطعِ يال = 
د و چشم طمع به او دوخت و دختـر  يرا د يخلوت دختر يك جايدر  يـ مرد3

و آن دختـر در حـال مبـارزه و     3خواست با زور و فشار به او تجاوز كند يرا گرفت و م
و  4گاه او بر جگرش زد و او را كشـت  يبرداشت و از ته يزيت ش سنگ نوكيخو ييرها
مراجعه كردند  )اهللا عنه يرض(ه به فاروق يت و گرفتن ديشكا يخانواده آن مرد برا يوقت

 ين مرد را به خـاطر رضـا  يا=  َاَبداً  یَودّ يُل اهللا ال يلَك قتذ« :گفت )اهللا عنه يرض(فاروق
  .»ندارد 5هياند و ابداً د دهيخدا به قتل رسان

اهللا  يرضـ (خت فـاروق  يرا به دار آو يكاران تيكه در اسالم جنا ين كسيـ نخست4
 هرگاه )اهللا عنه يرض(بود، كه فاروق  يزگار انصاريو پره ي، ام ورقه زن صحاب6بود )عنه
است و از  7ديم كه شهيبرو يدن زنيد به دييايب :گفت ياران خود ميرفت به  يدن او ميبه د
ـ كن 9غـالم و  يكرد و وقت ينم 8غيدر ين زن صحابينسبت به ا يچ احترام و اكراميه زش ي
ـ ها آشكار گرد  دند و جرم آنيرا به قتل رسان ين زن بزرگوار صحابيا  يرضـ (د فـاروق  ي

                                           
  .194، به نقل اخبار عمر، ص324و روضه المحبين، ص 116، ص4ـ عيون االخبار، ج1
  همانـ 2
 .324و روضه المحبين، ص 68ي، صـ ابن الجوز3

 همانـ 4

  همانـ 5
  .505و االصابه، ص 74ـ اعالم النبوه، ص6
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غالم و كنيز اين زن صـحابي، ايـن زن   : توجه . 215، به نقل اخبار عمر، ص505، ص4و االصابه،ج 74ـ اعالم النبوه، ص8
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دار بـه   يو هر دو را باال 1ديگران به دار كشيعبرت د يز را برايكن ن غالم ويهم )اهللا عنه
  .ديقتل رسان
فرمان مؤكد در تمام جهان اسالم دسـتور داد   2كي يط )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 5

ـ بگو يف زنان و خواهران و دختران مردم شعريدر توص يكه هر شاعر انـه  يد او را تازي
  .گران تجاوز كنديد يت و آبرويثيز به حيكلمه نبا حرف و  يحت يو نگذارند احد 3بزنند

  

  »ها عبادت :فصل نوزدهم«
   صاهللا  به سنت رسول )اهللا عنه يرض(ها و شدت تمسك فاروق  عبادت
ن بود كه به سنت و به گفتـار و  يا )اهللا عنه يرض(بارز فاروق  يها صهياز خص يكي

و چه در عصـر   صامبريان پبند بود، و چه در زميدات او سخت پاييرفتار و كردار و تأ
ـ و چه در عصر خود همه تالش و كوشش او منحصر در ا )اهللا عنه يرض(ابوبكر  ن بـود  ي

را سرمشق خود قرار دهند و بـه   صامبريگران گفتار و كردار و رفتار پيكه خودش و د
ـ از سنت و روش پ يد كسيد يتجاوز نكنند و هرگاه مصامبريچ وجه از سنت پيه امبر ي

كرد و  يخ و مجازات مياو را توب يد و گاهيكش ياد ميه به شدت بر او فرتجاوز كرد ص
  :ميشو يادآور مي يا مثال چند نمونه ينك برايا

از سـوره فرقـان را    ييها هيد كه آيرا د 4ميهشام بن حك )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 1

                                           
 همانـ 1

  .275، به نقل اخبار عمر، ص44ـ التاج في اخالق الملوك هامش، ص2
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ت دارد و ده است تفاويشن صامبريكه او از پ يا وهيكند كه با آن ش يتالوت م يا وهيبه ش
و تنها  1آورد صامبرياو را گرفت و به خدمت پ يت بازوياز قهر و عصبان يك حالتيبا 

ح يشـما صـح   يوه تـالوت هـر دو  يش :فرمودصامبرياز او دست برداشت كه پ يهنگام
  .است 2دهيوه تالوت نازل گرديرا قرآن با هفت شياست ز

 يه برايرا به عنوان هد يمتيبا و قياز پارچه د ييقبا :3ديگو يـ جابر بن عبداهللا م2
ـ جبرئ :رون آورد و فرموديدن فوراً آن را بيبعد از پوش صامبريآوردند، پ صامبر يپ ل ي

اهللا  يرض(فاروق . فرستاد )اهللا عنه يرض(فاروق يو برا 4ن قبا منع كردهيدن ايمرا از پوش
در دست داشت كه قبا را  يه و تأثر در حالياز گر يان با حالتيپس از اطالع از جر )عنه

چرا  يا دن آن را پسند نكردهيرا كه تو پوش ييقبا :آمد و عرض كردصامبريبه خدمت پ
تـو   ين قبا را برايا :فرمودصامبري؟ پ5و چه طور من آن را بپوشم يا من فرستاده يبرا

آرام شد و قبـا   )اهللا عنه يرض(، فاروق ين كه آن را بپوشينه ا يفرستادم كه آن را بفروش
  .فروخت 6)معادل صد مثقال طال(ار درهم را به هز
ل اسالم عادت كرده بود كـه  يت و در اوايدر زمان جاهل )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 3

د و ين قسم را از او شـن ياصامبريپ يروز) يبِاَب( :7گفت يكرد و م ياد ميبه پدرش قسم 

                                           
  .334، به نقل اخبار عمر، ص106و ابن الجوزي، ص 100، ص6ـ صحيح بخاري، ج1
  همانـ 2
  .338به نقل اخبار عمر، ص، به نقل از مسلم و 44، ص2ـ الرياض النضره، ج 3
 همانـ 4

  همانـ 5
 همانـ 6

 .338، به نقل از صحيحين و به نقل اخبار عمر، ص8، ص1ـ الفايق، ج7
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 )اهللا عنـه  يرضـ (خ بـه بعـد هرگـز فـاروق    ين تاريو از ا 1ن نوع قسم  منع كردياو را از ا
ـ به ا يكرد وقت ياز گذشته خود را هم بازگو م يا اگر قصه يو حت) يباب( :نگفت ن نقطـه  ي

ـ ن كلمـه را تغ يد در بازگو كردن قصه فوراً ايرس يم ـ يي ـ و از فرمـان پ  2داد ير م  صامبري
  .كرد ياطاعت م
ه، بدون تفاوت يتلب يو برا 3كرد در حال طواف يم يسع )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 4

ـ د كه پيرا تكرار نما يان عبارات و كلماتهم ـ      آنصامبري آورد و در  يهـا را بـر زبـان م
 )اهللا عنـه  يرضـ (ن فاروق ي، و هم چن4آورد يرا به وجود نم يرييها تغ  ت آنيب و كميترت

ـ يمن ! جان يسنگ ب يا« :حجراالسود خطاب به او گفت 5دنيدر حال بوس ن دارم كـه  يق
دم كه تو را يد يرا نمصامبر خدايو اگر پ 6يبرسان يه كسب يا سودي يانيز يتوان يتو نم

  .»7دميبوس يد، هرگز تو را نميبوس يم
 :گفـت  يت طـواف روز يفيدر رابطه با ك )اهللا عنه يرض(فاروق  :ديگو يـ اسلم م5

 يست؟ در حـال يچ 8يها برا ن لخت كردن شانهيو هم چن) هرْوله(ن حركت مخصوص يا«
ـ ين اسالم بخشيرا به دكه خدا قدرت و تسلط كامل  طـرد   يده و كفر و اهل كفر را به كل

ـ م كرد چون در زمان پين عمل را ترك نخواهين حال ما هرگز اينموده است اما با ا امبر ي

                                           
 .338، به نقل از صحيحين و به نقل اخبار عمر، ص8، ص1ـ الفايق، ج1

 همانـ 2

 .333، به نقل اخبار عمر، ص18، ص2، و نسايي، ج9، ص2ـ الرياض النضره، ج3

  همانـ 4
 .333، به نقل اخبار عمر، ص19، ص2ـ مسلم و بخاري و امام احمد و رياض النضره، ج5

 همانـ 6

  همانـ 7
 .335، به نقل اخبار عمر، ص108ـ ابن الجوزي، ص8
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  .دار بمانديد پايباصامبريو روش پ 1ميكرد ين ميما چن ص
رفت  2ن از شهر بصره در احراميعمران بن حص )اهللا عنه يرض(ـ در عصر فاروق 6

خ يد و او را توبياد كشيبر او فر )اهللا عنه يرض(آمد فاروق )اهللا عنه يرض(و به نزد فاروق 
از ص از اصـحاب محمـد   يند؟ مرديگو يبعدها مردم چه م يدان يم« :كرد و به او گفت

  !3از شهرها به حالت احرام رفت يشهر
ـ خـود را ب  ييدارا :گفت 4يبه ابن السعد )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 7 ـ نان كي ابـن  . دي
هـا بـه جهـاد      من دو اسب و دو برده و دو قاطر كـه سـوار بـر آن    ييدارا :گفت يالسعد

 )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق  . كـنم  ين ميخود را از آن تأم يكه زندگ ينيروم و قطعه زم يم
مـن   :گفت يكن، ابن السعد ينه زندگين مبلغ را هزيا :نار به او داد و به او گفتيد 5هزار

دا كند كه از من يرا پ يد كسانيشا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيپول ندارم و امن يبه ا يازين
 يرا بـرا يد زيرير، بگيخ :گفت )اهللا عنه يرض(فاروق . از داشته باشندين پول نيشتر به ايب

ن جواب تو را به او عرض كردم يو من هم 6داد يبه من پولص امبريمن اتفاق افتاد كه پ
و او را  يد و تو منتظر آن نبـود يبه تو رس يروز يكيو هرگاه د يريعمر بگ يا :و فرمود

به دست خود بـه   ياز نداشتير و اگر هم خودت به آن نيآن را بگ يدرخواست نكرده بود
  .ديببخش 7گرانيد

                                           
 .335، به نقل اخبار عمر، ص108ـ ابن الجوزي، ص1

 همانـ 2

  همانـ 3
 .339، به نقل اخبار عمر، ص21، ص2ـ الرياض النضره، ج4

 همانـ 5

 همانـ 6

  همانـ 7
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ـ كه پ(ر درخت رضوان يبه ز ي، برخ)اهللا عنه يرض(ـ در عصر فاروق 8  صامبر ي
جمـع شـده و   ) ز در قرآن آمده بودينام آن ن عت رضوان را انجام داده بود وير آن بيدر ز
ـ به دل )اهللا عنه يرض(كردند، فاروق  ياز ميو با خدا راز و ن 1خواندند ينماز م ـ ل اي ن كـه  ي

ـ ها را تهد  ن كار را نكرده است آنيا ينكرده و در عصر او كس ين كاريچن صامبريپ د ي
را فرستاد كـه آن   ينگاه جمعن عمل بازدارد شباياز ا ين كه مردم را به كليا يو برا 2كرد

ن يگر را در پهنه ايها گودال د درخت، ده يو مشابه گودال جا 3شه كندنديدرخت را از ر
  .ن درخت را هم نشناسنديا ياصل يدشت كندند تا مردم جا

ـ در جهت پ )اهللا عنه يرض(فاروق  ـ از سـنت پ  يروي تنهـا بـه عملكـرد    ص امبري
از سـنت   يرويكه در جهان اسالم انتشار داد پ ييها بخشنامه يش اكتفا نكرد بلكه طيخو
 :ن گفتـه بـود  يها چن ن بخشنامهياز ا يكياعالم نمود و در  يك امر الزاميرا ) ص(امبر يپ
ـ صامبريث پيكه در حفظ احاد ي، كسان4ديآگاه باش« كننـد و توجـه بـه     ياهمال و تنبل

امبر ينان سنت پدهند، دشم يم ييش فتواهايد خويد كنند و به صواب ينمصامبريسنت پ
ـ يگران را نيند و خود را گمراه و ديآ يبه شمار مص د مـا  يكننـد، آگـاه باشـ    يز گمراه م
اهللا  م كرد و در مقابل سنت رسوليخوه 5ابتداع اتباع يابتدا اقتدا و به جا يشه به جايهم
ــ يرأص ــر شخصــــــ ــ يو نظــــــ ــار مــــــ ــذار يرا كنــــــ   » 6ميگــــــ

                                           
 .334و البدع البن وضاح به نقل اخبار عرم، ص 59، ص1ـ شرح ابن ابي الحديد، ج1

 همانـ 2

 همانـ 3

  .87ـ ابن الجوزي، ص4
 همانـ 5

  همانـ 6
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  )اهللا عنه يرض(ات فاروق ياول يمعن
ـ بر سـنت و روش پ  )اهللا عنه يرض(د فاروق ين همه تأكيبه او با توجه   صامبر ي

انجام  ييدر عصر خود كارها )اهللا عنه يرض(آور باشد كه فاروق  تعجب يبرخ يد برايشا
و در زمان ابـوبكر  ص  امبريچ كدام در زمان پيند و هيآ يات او به شمار ميداد كه از اول

در دست  1انه رايتاز )اهللا عنه يرض(اند مثالً فاروق نداشته يا سابقه )اهللا عنه يرض(ق يصد
 3يافت و در شـب نگهبانـان  يرا  2نيرالمؤمنيكرد و لقب ام يگرفت و مردم را با آن ادب م

  .شهر مقرر كرد يبرا
بـود، كـه    ين كسـ ينخسـت  )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق   يو اقتصاد يو در مسائل مال

و ارض الجبل را متراژ و  5سواد العراق اده كرد، ويپ 4را در جهان اسالم ياصالحات ارض
 8را معمـول و عشـر   7اسـب  يها و زكات گله 6ن كردييها را تع  ات آنيبر حسب متراژ مال

ـ را به عنوان گمرك و تعرفه مرسـوم و ب  يخارج يكشورها يها التجاره مال المـال را   تي
  .س نموديرا تأس 9ها خانه م و ضرابيتنظ

                                           
، بـه نقـل اخبـار عمـر،     53و  52و ابـن الجـوزي، ص   133، ص7و البدايه و النهايـه، ج  203و  202، ص1ـ ابن سعد، ج1

 .213ص

 همانـ 2

 همانـ 3

  .در همين كتاب مراجعه شود) زمين(ـ به فصل اقتصاد در عصر فاروق 4
 .215و  214ـ اخبار عمر، ص5

 همانـ 6

 همانـ 7

 .113و اخبار عمر، ص 135ـ خراج ابي يوسف، ص8

  .ها در همين كتاب مراجعه شود خانه المال و ضراب ـ به مبحث بيت9
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خ يبود، كه نوشتن تـار  ين كسينخست )اهللا عنه يرض(ت، فاروق يريو در مسائل مد
را مرسـوم و   يو سرشمار يرينمود و آمارگ 1ع را و كارها را از مبدأ هجرت معموليوقا

هـا و   يهـا و فرمانـدار   يشامل اسـتاندار  يالت منظم اداريها و تشك رخانهيس دبيبه تأس
ـ ب( 2لويها و سـ  يها و شهردار خانه و پست ييها و ادارات دارا دادگاه ـ و غ) قيالـدق  تي ره ي

ـ ن نمـود و از راه ج ييتع يكارمندان مقرر ياقدام نمود و برا  يرنقـد يو غ ينقـد  يهـا  رهي
 3مـه يتمام اتباع مسلمانان جهان اسالم را ب يبضاعت و زندگ تمام افراد كم يزندگ) عطاء(

  .نمود
ن بود كه صـح  ين كسينخست )اهللا عنه يرض(فاروق  يو در رابطه با عمران و آبادان

اطراف را بـر آن اضـافه كـرد و بـا      يها و خانه 4توسعه داد) مسجدالحرام(ط كعبه را يمح
كه به  م يابراه 5مجاور جدا نمود و مقام يها صحن مسجد را از خانه يواريدن ديكش

ـ يكعبه چسب ـ منتقـل نمـود و مسـجد پ    يده بود به محل فعل را توسـعه داد و   6)ص(امبر ي
نـه  ين مكه و مديو در ب 7بر آن اضافه نمود) خانه عباس رااز جمله (اطراف را  يها خانه

بصره  يز شهرهايره نيجاد نمود و در خارج شبه جزيا 8را ييها شگاهيمنازل و آب و آسا

                                           
 .133، ص7يه، جو البدايه و النها 217و  216ـ اخبار عمر، ص1

  همانـ 2
  همانـ 3
 .214، به نقل اخبار عمر، ص204و  203، ص1و ابن السعد، ج 53ـ ابن الجوزي، ص4

 همانـ 5

 همانـ 6

 همانـ 7

 .53و  52و ابن الجوزي ، ص 204و  203، ص1ـ ابن السعد، ج8
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ان يرا به جر يميعظ يها و رودخانه 1س نموديزه را تأسيو كوفه و فسطاط و موصل و ج
  .وصل نمود 3احمر يايل مصر را به دري، نيو با حفر كانال 2انداخت

بود كه تعلـم   ين كسينخست )اهللا عنه يرض(و در مسائل آموزش و پرورش فاروق 
جهـان اسـالم    ين سواد خواندن ونوشتن را در تمام شـهرها و روسـتاها  يقرآن و هم چن

 يمعلمان حقوق كاف يس و برايها را در هر جا تأس و مكتب 4اعالم كرد يو اجبار يالزام
هزار و ششصد نفر بودند كه به طور حلقه  كيردان ابو الدرداء، مقرر نمود و از جمله شاگ

ـ يث نظـم و ترت يت احاديروا يو برا 5داد يها را درس م  ن جلسه آنيدر چند را مقـرر   يب
و  6س نموديث را تأسيت احاديدر اغلب شهرها انجمن روا) نهيمد(نمود و عالوه بر مركز 
مفصـل   يهـا  كه سـوره  يكسان يو برا نوشته شود 7)نحو و صرف( يدستور داد زبان عرب

د يكه اشعار مف يزه دادن، به كسانين كرد و جاييتع يشتريكردند حقوق ب يقرآن را حفظ م
  .نمود 8شدند معمول يبرنده م يدوان ا در مسابقه اسبيسرودند  يرا م يو اخالق

بـود   ين كسينخست )اهللا عنه يرض(ن فاروق ين احكام دييح و تبيو در قسمت تشر

                                           
در همـين  ) رضي اهللا عنـه (ي فاروق و عمران آبادان) رضي اهللا عنه(هاي شهرسازي فاروق  ، به پروژه214ـ اخبار عمر، ص1

 .كتاب مراجعه شود

 همانـ 2

 همانـ 3

 .در همين كتاب مراجعه شود) رضي اهللا عنه(ـ به فصل توسعه معارف در عصر فاروق 4

 همانـ 5

 همانـ 6

 .219، به نقل اخبار عمر، ص613ـ الجامع الكبير مسند، ص7

  .216ـ اخبار عمر، ص8
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رِ (و در دو مسئله ارث معروف به  1خواران قرار داد يانه را حد ميهشتاد تازكه  مـنيتَيع (
و در  3ح مـاه رمضـان جماعـت را   يو در تراو 2مانده مقرر كرديك سوم باقيسهم مادر را 

نمود و  5بلند را معمول يرا و در آخر نمازها سالم با صدا 4نصف آخر آن خواندن قنوت
ـ داً تهدياورند شـد يرا به عمل ب) متعه(خواستند نكاح موقت  يرا كه م ين كسانيهم چن د ي

ك لفظ موجب وقوع هر سـه طـالق   ينمود و حج تمتع را ممنوع كرد وطالق ثالثه را در 
  .اعالم نمود
بـا تحـوالت    )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق   ييگرا ن كه روشن شود كه سنتيا يو برا

ندارد  ينتيچ گونه تضاد و مبايآورده هدر عصر خود به وجود ) اتياول(كه به نام  يميعظ
ل يبه تفصـ  )اهللا عنه يرض(را كه سابقاً و در مبحث حكومت عصر فاروق  يم مطلبيناچار

مسائل كالً سـه دسـته هسـتند، دسـته اول      :ميادآور شوين جا مجمالً يم در ايا ان كردهيب
از و روزه و ست مانند وجوب نمـ يها ن  قادر به درك آن يهستند كه جز خدا كس يمسائل

ن نوع مسائل فقـط كـار خـدا و    يع ايره و تشريم ربا و مشروب و غيزكات و حج و تحر
هستند كه بعد از خـدا جـز    يو دسته دوم مسائل) عوا اهللاياط(شود  يفقط از خدا اطاعت م

ـ فيسـت ماننـد ك  يها ن  قادر به درك آن يكس صامبر خدا يپ ت خوانـدن نمـاز و تعـداد    ي
ن كه يديكه زكات دارند و مراسم حج و مراسم ع ين اموالييزها و تعها و اوقات نما ركعت

                                           
مراجعه شود و در الكامـل،   5و در آن كتاب به ج 2050تا ص 2044اريخ طبري از صو ت 218و  216ـ اخبار عمر، ص1
 .كند مراجعه شود بحث مي) رضي اهللا عنه(از اوليات فاروق  62تا  58، ص3ج

 همانـ 2

 همانـ 3

  .همانـ 4
 همانـ 5
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است كه با گفتار  صامبر يشود و تنها كار پ ياطاعت م صامبريها فقط از پ  در مورد آن
ـ ا) خواننـد  يم صامبر يها را سنت پ  كه مجموع آن(دات خود ييو رفتار و كردار و تأ ن ي

شـود،   ياطاعت مص امبرين موارد فقط از پير او د) عوا الرسولياط( :ان كنديمسائل را ب
افراد متخصص و آگاه چه از راه اسـتنباط از قـرآن و    يهستند كه برا يدسته سوم مسائل

ـ  ش ملتيآزما يادآوريث و چه از راه تجارب و يحد و  يها و استفاده از كند و كاو عقل
 يتاد فرمانـده ر محل سـ يين قابل درك و فهم هستند مانند مسئله تغيمشورت با متخصص

له مشـورت بـا   يبـه وسـ   2ك دفاع در غـزوه احـد  ير تاكتييبدر و تغ 1در غزوهصامبريپ
ن يله متخصصـ يماده به وسـ  3يح خرماهاين حكم تلقييمانند تع ين مسائل نظاميمتخصص

ف متخصـص  ين حكم مسائل دسته سوم از وظـا ييو تعصامبريدر زمان پ يامور باغدار
هـا و   و مشورت يث و خواه از راه اطالعات فنيآن و حداست خواه از راه استنباط از قر

األَْمـِر  یَو اُوُلـ(ها كه اولـواالمر هسـتند واجـب اسـت       ن نوع مسائل اطاعت از آنيدر ا
 )ِمنُْكم
   )اهللا عنه يرض(ات عمر يق درباره اوليتحق

ـ بـه اول  ير نگـاه يق انكارناپـذ ين تحقيبا توجه به ا  )اهللا عنـه  يرضـ (ات فـاروق  ي
ها در تضاد با قرآن و سنت و جزو مسائل دسـته    چ كدام از آنيم كه هينيب يم و ميازاند يم

ـ بـا ا  )اهللا عنه يرض(ستند و عموماً از مسائل دسته سوم هستند و فاروق ياول و دوم ن ن ي

                                           
 .267، ص3ـ البدايه و النهايه، ابوالفداء، ج1

 .11، ص4ـ البدايه و النهايه، ج2

 .214و  213، ص9لم، هامش ارشاد ساري، جـ صحيح مس3
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ك اصحاب معاصر يكاي، از 1گردد ين صفحه ارائه ميل ايكه در ذ يكه طبق اسناد و مدارك
ث يآشناتر بود و در استنباط احكـام از قـرآن و حـد   ص امبريث پيخود به قرآن و حد

ـ را كـه بـه اول   يچ كدام از مسـائل ين رتبه اجتهاد بود حكم هيتر يواجد عال ات  اشـتهار  ي
ن، بدون مشورت با اصحاب مهاجر و انصـار  ين احكام دييح و تبياند مخصوصاً تشر افتهي

ـ ن مطالب اوليتر صادر نكرده است مثالً از عمده در قسـمت   )اهللا عنـه  يرضـ ( ات عمـر ي
اسـب بـود كـه بعـد از مشـورت بـا        يها گله 4عشر و زكات 3يارض 2اقتصاد اصالحات

 يخوارگ ين حد مييخ و تعيمرسوم كردن تار ين برايها را اجرا كرد و هم چن  اصحاب آن
ـ ها حكم ا  ها مشورت كرد و با موافقت آن  از اصحاب، نظر خواست و با آن ن مسـائل را  ي

ـ   ياب او بزرگان اصحاب حكميدر غ يد و گاهصادر كر كردنـد و فـاروق    يرا صـادر م
بـه   يروز« :كـرد  يد ميين كه با صدور آن حكم موافق نبود آن را تأيبا ا )اهللا عنه يرض(

ن يد آن را به ايو ز )اهللا عنه يرض( يعل :تو چه شد؟ جواب داد يها هيقض :گفت يشخص
ـ  ياگر مـن ف  :گفت )اهللا عنه يرض(صله دادند فاروق يصورت ف گـر  يدادم طـور د  يصـله م

اهللا  يرض(ست؟ فاروق يار صدور احكام در دست تو نيمگر اخت :بود، آن شخص گفت يم
ـ ياگر مخالف قرآن و حد يبل :گفت )عنه هـا را نقـض     كردنـد مـن حكـم آن    يث عمل م
ـ ين مسـئله دل ياما چون در ا 5كردم يم سـت و فقـط   يدسـت ن  1ث درياز قـرآن و حـد   يل

                                           
و صـحيح بخـاري ارشـاد     424و اخبار عمـر، ص  261، ص9ـ مراجعه شود به صحيح مسلم در هامش ارشاد ساري، ج1

 463، به نقل اخبار عمر، ص47ص و تاريخ الخلفاء، 214و ابن الجوزي، ص 650و عبقريات، عقاد، ص 99، ص6ساري، ج
  .464و 
 .50، ص2و الفاروق، شبلي نعماني، ج 96تا  94يين، صـ اخبار عمر، طنطاو2

  .79، ص6و طبقات ابن سعد، ج 528و اموال عبيد، ص 135ـ الخراج ابي يوسف، ص3
 .، به نقل از امام احمد و امام مالك و طبراني368، ص1ـ فقه السنه، ج4

 .431، ص2ـ فاروق اعظم، هيكل، ج5
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ث ين همـه آگاهـان از قـرآن و حـد    يدر ب يو نظر است، و استنباط و رأ ياط و رأاستنب
ـ د را در ايو ز )اهللا عنه يرض( يعل يتوانم رأ يچ وجه نمياست به ه 2مشترك ن مسـئله  ي
 يداد و كس يم يبرحسب اجتهاد و استنباط خود فتو )اهللا عنه يرض(و فاروق  3نقض كنم

خ يبه شدت او را تـوب » اند ن حكم كردهيچن )هللا عنها يرض(نيرالمؤمنيخدا و ام« :گفت يم
اهللا  يرض(ن يرالمؤمنين، بلكه اميرالمؤمنيد خدا و امييد كه هرگز نگويكش ياد ميو بر او فر

  .است 4را اگر حق باشد از خداست و اگر اشتباه باشد از منيز )عنه
له يكـه بـه وسـ    اند بوده يمطالب يبه طور كل )اهللا عنه يرض(ات فاروق ين اوليبنابرا

ـ ث اسـتنباط شـده   يو بزرگواران اصحاب از قرآن و حد )اهللا عنه يرض(فاروق  ا افـراد  ي
شـنهاد  يهـا را پ   هـا آن  ش و تجربه ملتيآزما يادآوريمتخصص و آگاه از راه تجارب و 

هـا در مبحـث حكومـت      كه شرح آن(ق ياستنباط و تطب يكرده و بعد از گذشتن از شورا
هـا را بـه     حكـم آن  )اهللا عنه يرض(فاروق ) گذشت )اهللا عنه يرض(اسالم در عصر فاروق

ن و يانـد و چـون مـوافق    معروف شـده  )اهللا عنه يرض(ات عمر يمردم اعالم كرده و به اول
ات و نسبت به عملكرد او ير نسبت به اوليجز در موارد ز )اهللا عنه يرض(ن فاروق يمخالف

اهللا  يرضـ (ات فـاروق  يك اوليكايو مدارك ان اسناد يب يندارند ما به جا يچ اعتراضيه
م كـرد كـه   يهمه روشن خواه يم و برايكن يان مير را بيتنها اسناد و مدارك موارد ز )عنه

ـ در طول دوران خالفت خود برخالف قرآن و سـنت پ  )اهللا عنه يرض(فاروق   صامبر ي
  :برنداشته است يقدم

                                                                                                        
 .431، ص2ـ فاروق اعظم، هيكل، ج1

 همانـ 2

 همان ـ3

  همانـ 4
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  زكاة در گله اسبان :الف
ـ  يسـب كـه ا  يكسانص امبريدر زمان پ ـ هـا   داشـتند و در غـزوه   يا اسـبان ي ا در ي

ـ كردند، طبق فرموده پ يها استفاده م  آن يگر از سواريد يها مسافرت َس يَلـ« :صامبر ي
عمومـاً از زكـاة   » سـت يبر مسـلمانان در اسـبش زكـاة ن   = َفَرِسِه َصَدَقٌة  یف ١اُملْسِلمِ  یَعل

ثروتمنـدان   )اهللا عنـه  يرضـ (معاف بودند، و در عصر خالفت فـاروق   يسوار يها اسب
شنهاد نمودند كه از يرا مالقات كرده و پ )اهللا عنه يرض(مراسم حج فاروق  يدر اثنا 2شام

هـذا « :در جـواب گفـت   )اهللا عنـه  يرض(د، و فاروق ينما 3افتيها زكاة در  گله اسبان آن
است كه  ين كاريا=  نيَ ُل اَملْسـِلمَاْسئَ  یَو لِكْن اْنَتظُِروا َحتّ  یِمْن َقْبل 4ْفَعْلُه اللَّذانِ يَملْ  یئيَش 

ـ  نكرده) )اهللا عنه يرض(و ابوبكر  صامبر يپ(آن دو كس قبل از من  بـاز منتظـر    ياند، ول
گر مردم شام گرفتن زكات يو بار د» كنم ينه از مسلمانان سؤال مين زميد كه من در ايباش

ـ شنهاد كردند و ابوعبيده پيابوعب 5اسبان را به  )اهللا عنـه  يرضـ (وق ده مطلـب را بـه فـار   ي
و مرتبـه سـوم مـردم شـام بـاز بـا        6موافقت نكرد )اهللا عنه يرض(گزارش كرد و فاروق 

 يرض(ده آن را به فاروق يده گفتگو كردند و همان مطلب را پشنهاد نمودند و ابوعبيابوعب
وا فَخُـذْها  « :در جواب او نوشـت  )اهللا عنه يرض(گزارش كرد و فاروق  )اهللا عنه بـنْ اَحا 

                                           
، امام احمد از امام علي نقـل كـرده   367، ص1و به نقل فقه السنه، ج 52، ص3ـ صحيح بخاري در شرح ارشاد ساري، ج1
  .»َقْد َعَفْوُت َلُكْم َعِن اخلَْيلِ «
 .، به نقل از امام احمد و امام مالك و طبراني و بيهقي368، ص1ـ فقه السنه، ج2

  همانـ 3
  همانـ 4
 .، به نقل امام مالك و بيهقي368، ص1، جـ فقه السنه5

 همانـ 6



 789

ـ ريها بگ  ن همه عالقه دارند زكات اسبان را از آنيكه ا يمادام= هم يمنْهم وارددها الَ د و ي
ـ بـه ا  يو بعدها زكات اسبان در فقه اسـالم » ديع كنيها توز  آن ين فقرايدر ب ن صـورت  ي

هـا واجـب و     به اتفاق تمام فقها زكات در آن 1التجاره را داشتند كه اگر عنوان مال :درآمد
فه مانند شتر و گاو زكات در يشوند در مذهب ابوحن يم يد نسل نگهداريگر به خاطر تولا

  .اند معاف شمرده 3ن قسم را از زكاتيواجب و جمهور ا 2ها  آن
اشخاص  يسوار يها كه اسب صامبر ياز سنت پ )اهللا عنه يرض(ن فاروق يبنابرا

ـ كه به قصد تجارت  يرا از زكات معاف كرده تجاوز نكرد و در مورد گله اسبان ـ ا تولي د ي
 يكرد و پس از مشورت با شورا يشوند، نخست از اظهارنظر خوددار يم ينسل نگهدار

اط الزم حكم زكات گله اسـبان را  يد احتين و موافقت اصحاب مهاجر و انصار با قيمؤمن
  .صادر كرده است

  ثالثه را صادر كرد؟ يها حكم وقوع طالق )اهللا عنه يرض(ا فاروق يآ :ب
ـ ت در رابطه با طالق، زنان را در ياعراب عصر جاهل و  ياز سـرگردان  يك حـالت ي

عـده او را بـه    يداد و قبـل از انقضـا   يزنش را طالق م يمرد. 4دادند يقرار م يفيبالتكل
وعده مجدداً او را به خـود   يداد و قبل از انقضا يداد، و باز او را طالق م يخود رجوع م

                                           
 .52، ص3ـ قسطالني شرح صحيح بخاري، ج1

 .259، ص1ـ بدايه المجتهد، ابن رشد، ج2

 همانـ 3

رضـي اهللا  (آن زن براي شكوي به نزد عايشـه  : در تفسير كبير نوشته . 381، ص2و المنار، ج 102، ص6ـ تفسير كبير، ج4
  .عرض كرد صا به پيامبرآمد و عايشه مراتب ر) عنه



 790

ـ   1شتر هـم يتا صد بار و ب يجوع را گاهن طالق و ريداد و ا يرجوع م دادنـد و   يادامـه م
هـا بـا     دادنـد، از ازدواج آن  يش جا نميها را در منزل خو  ن كه آنين ايله در عين وسيبد
به خدمت  ين ستم بزرگ اجتماعياز ا يشكو يبرا يو زن 2كردند يز ممانعت ميگران نيد
ـ ن آين اثنا ايا نگفت و ساكت ماند اما در يزيچصامبريآمد، پصامبريپ ـ ه بـر پ ي امبر ي

ـ نازل گرد ص z  y   xw  v .......   Î  Í  }  |  {~   } 3دي

  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ïz )فقط دو تا هستند و فقط تا دو  ) 230-229: البقرة
تواند پس از طالق زنش را به خودش رجوع دهـد و پـس از دو مرتبـه     يم يمرتبه مرد

ا يش نگهدارد يپسند زنش را در نزد خو ا با وضع مقبول و عرفيد رجوع تنها دو راه دار
ن يبنـابرا ... آزاد كنـد   يگـر يازدواج بـا د  ياو را برا يكوكارين نيبه شكل مطلوب و قر

او  يگـر آن زن بـرا  يزن را طالق داد، د  بعد از دو مرتبه طالق و رجوع آن يهرگاه مرد
او را طـالق   يزدواج كند و آن شوهر دوما يگرين كه با مرد ديحالل نخواهد بود مگر ا

  .»مجدداً با او ازدواج كند يدهد و شوهر اول
شـتر را ـ   يش از دو مرتبه ـ تا صد مرتبه و ب يحاً رجوع زوجه را بيه صرين آيبنابرا
ن مطلـب كـه   يه در مورد اين آين و فقها اين و محدثيو به اتفاق تمام مفسر 4ممنوع كرده

                                           
رضـي اهللا  (آن زن براي شكوي به نزد عايشـه  : در تفسير كبير نوشته . 381، ص2و المنار، ج 102، ص6ـ تفسير كبير، ج1

 .عرض كردصآمد و عايشه مراتب را به پيامبر) عنه

 همانـ 2

  همانـ 3
هذا، فان طلقهـا فـال تحـل، يقـع علـي      ف«: نوشته  170، ص10و المحلي ابن جزم، ج 383 382و  381، ص2ـ المنار، ج4

 .الثالث مجموعه و مفرقه و ال يجوزن ان نحيص بعض بهذه االيه بعض ذلك دون بعض
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ـ طالق ثالثه  يو با اجرا 1ستيا بد نياست  يطالق ثالثه كار بد ياجرا ا تكـرار آن در  ي
ـ يك لحظه و در ي ـ شـوند   يك مجلس هر سه طالق واقع م ـ ا فقـط  ي طـالق واقـع    2كي
گـر قـرآن   يد يها هيك از آيچ ين در هينفرموده است، و هم چن يزيشود، ساكت و چ يم

ـ در ا اتيث و رواينشده است و جز در احاد 3طالق ثالثه بحث ياز حكم اجرا ن بـاره  ي
ه اسالم تا حال حكم ياول يها ن جهت از قرنيوجود ندارد، و به هم يگريسند و مدرك د

بحث و مشاجره بـوده اسـت و در طـول     يك زمان، همواره جايطالق ثالثه در  ياجرا
ها با توجـه    روان آنين مذاهب اربعه و پيب به اتفاق مسلمانان و مجتهديت قريخ اكثريتار

  :اند طالق ثالثه را موجب وقوع سه طالق دانسته ياجرار يل زيبه دال
و (اند كـه   ت كردهيروا 4متفقاً يامام احمد و مسلم و بخار ـ يعـ بعـد از  ) يمر عجالن

 صامبر يطالق ثالثه را اجرا و زنش را سه طالقه كرد و پ صامبريمالعنه در حضور پ
طالق ثالثـه   يها روش اجرا نهبعد از مالع يو دائم يقطع ييجدا ياو را منع نكرد، و برا

طـالق   ين مرتبه اجرايچندص امبرير حالت مالعنه در زمان پي، و در غ5ديمعمول گرد

                                           
فهذا، فان طلقهـا فـال تحـل، يقـع علـي      «: نوشته  170، ص10و المحلي ابن جزم، ج 383 382و  381، ص2ـ المنار، ج1

 .اليه بعض ذلك دون بعضالثالث مجموعه و مفرقه و ال يجوزن ان نحيص بعض بهذه ا

 همانـ 2

، 134، ص8و قسطاني در شرح صحيح بخاري، ج 167، ص10و المحلي ابن حزم، ج 383 382و  381، ص2ـ المنار، ج3
با حالتي از قهـر و   صخبر دادند كه مردي زنش را سه طالقه كرده است پيامبر  صبه پيامبر«: بعد از روايت اين حديث 

هم ابن حزم » كنيد آيا در حالي كه من در ميان شما هستم به كتاب خدا بازي مي: ت و فرمود عصبانيت از جاي خود برخاس
چيزي نشنيده اسـت و از   صو هم قسطاني اين حديث را به دليل اين كه مرسل است و محمود بن لبيد رواي آن از پيامبر 

 .اند پدرش هم نام نبرده است اين حديث را غيرقابل استناد شمرده

 .138، ص8و قسطاني شرح صحيح بخاري، ج 383، ص2ار، جـ المن4

  همان -  5
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ـ ن كـه پ يثالثه اتفاق افتاد و عالوه بر ا ـ ا يرا از اجـرا  يكسـ  صامبري ن عبـارت منـع   ي
  :كرد از جمله يثالثه هم م يها فرمود، حكم به وقوع طالق ينم

زنـش را   يمـرد « :ت كرده استيروا )اهللا عنه يرض(شه يمحدث از عا يـ بخار1
شوهر  ين زن برايسؤال شد ا صامبريكرد و از پ يگريسه طالقه كرد و آن زن شوهر د

  .1زش نداشته باشدينه تا با او آم:شود؟ فرمود ياول حالل م
ـ ا ايسؤال شد آ صامبريـ ابن حفص زنش را سه طالقه كرد و از پ2 ن زن حـق  ي

  .است 2فرمود نه و بر او عده واجب صرامبينفقه را دارد پ
ت يس روايده از فاطمه دختر قيـ مسلم محدث با طرق متعدد كه به حد تواتر رس3

ذ نمـوده و فرمـوده حـق    يآن را تنف صامبريكرده كه شوهرش او را سه طالقه كرده و پ
  .3ينفقه ندار
بـود، و   ت كرده كه پدربزرگم زنش را هزار طالقـه كـرده  يـ عباده بن صامت روا4
پـدرت چـرا از    :فرموده بود صامبريان آورد و پيبه مص امبرين مطلب را با پيپدرم ا
تجاوز از حق و ستم شمرده  يترسد او سه طالق دارد و نهصد و نود و هفت باق يخدا نم

 يبرا يچ گونه راهين مرد هيا ايد آيعرض گرد صامبريگر به پيت ديشود و در روا يم
له ين مرد با وقوع سه طالق به وسيا :فرمودص امبريش دارد پيها از وقوع طالق ييرها

                                           
 .171، ص10و محلي ابن حزم، ج 135، ص8ـ قسطاني شرح صحيح بخاري، ج1

اَخْبـرَه  ) ص(فهذا نقلُ تواترٍ عن فاطمة باَنَّ رسولَ اهللاِ : :و ابن حزم در همين صفحه گفته  171، ص10ـ محلي ابن حزم، ج2
 و ال اَخْبر بِاَنَّه لَيس بِسنَّةٍ ا بِاَنَّ زوجها طَلَّقَها ثَلثاً و بِاَنَّه حكَم في المطَلّقَةِ ثَالثاً و لَم ينْكرْ علَيه الصالةُ و السالمهي و نفرٌ سواه

هنَفْس حن نَصمةٌ لفايفي هذا ك و« .  
  همانـ 3
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 1نگذاشـته  يخـودش بـاق   يبـرا  ييچ راه رهاياز زنش جدا شده و ه ين عبارت به كليا
  . است

عرض كردم اگر من زنم را سه طالقـه   صامبريبه پ« :ديگو يـ عبداهللا بن عمر م5
گـردد و   ياز تو جدا م يكل نه زن به :فرمودصامبريپ» كرده بودم حق رجوع را داشتم؟

  .2كرد يهم تحقق م يگناه
زنـم را   »3البتـه یَطلَّْقـُت اْمرأتـ« :آمد و عرض كردصامبريـ ركانه به خدمت پ6

؟ يك طـالق را اراده كـرد  ي) اَلبتّه(تو را به خدا از  :فرمودص امبريام، پ قطعاً طالق داده
ـ ن فقط يبنابرا :فرمود صمبراي، پ4ك طالق را اراده كردميبه خدا فقط  :ركانه گفت ك ي

ح خواستن ين توضيطالق واقع شده و به او دستور داد زنش را به خود رجوع دهد و هم

                                           
لَـو كُنْـت   ص فَقُلْت يـا رسـولَ اللـه   «: صفحه از عبداهللا بن عمر روايت كرده ، در همين 169، ص10ـ محلي ابن حزم، ج1

، هامش ارشـاد  6و امام نوري در شرح صحيح مسلم، ج» طَلَّقْتُها ثَالثاً اَكانَ لي اَنْ اُراجِعها؟ قُلْ ال كانَت تَبينُ و تَكُونُ معصيةً
داهللا بن عمر كه زنش در حالت حيض سه طالقـه كـرد و ايـن سـه     و اما روايت ديگر در مورد عب( 260و  259ساري، ص

. باشـد  گويد اين در نهايت ضعف و به هيچ وجه قابـل اسـتناد نمـي    امام نوري مي) طالقه براي او يك طالق به حساب آمد
 . حديث عباده را نقد كرده و گفته پدر عباده مسلمان شده تا چه رسد به جدش 170محلي در ص: توجه 

  همانـ 2
و  259، ص6و امام نووي در شرح مسلم هامش ارشاد ساري، ج 133، ص8ـ قسطالني در ارشاد ساري شرح بخاري، ج3

ابن عباس روايت كرده  كه ركانه زنش را در «: اند  همين دو مرجع روايت ديگري را در مورد ركانه به اين عبارت نقل كرده
فقز يك طالق تو واقع شده و : فرمود ص سؤال كرد پيامبر صر يك مجلس سه طالقه كرد و خيلي نگران شد و از پيامب

انـد چـون در سلسـله ايـن      سپس گفتـه » اگر مايل هستي زنت را به خودت رجوع كن و ركانه زنش را به خود رجوع كرد
حديث ابن اسحاق و استاذش، كه هر دو ضعيف هستند، وجود دارد و از طرف ديگر مخالف عملكرد ابن عباس اسـت ايـن   

و شرح نـووي بـر    133، ص8قسطالني ارشاد ساري بر صحيح بخاري، ج. ايت مردود و به هيچ وجه قابل استناد نيسترو
  .259، ص6صحيح مسلم هامش ارشاد ساري، ج

   همانـ 4
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كرد  يسه طالق را اراده م 1)البته(دهد كه اگر از كلمه  يقسم دادن، آشكارا نشان م يو حت
 2ح خواسـتن و قسـم دادن چـه   يرا نداشـت و اال توضـ  هر سه طالق واقع و حق رجوع 

  .داشت يا دهياف
به هنگام مالعنه مرسـوم   صامبريطالق ثالثه در زمان پ يث، اجراين احاديبنابرا

م به يرا به هنگام مالعنه تصميد كرده است زييبا سكوت خود آن را تأص امبريبوده و پ
ثالثه ندارد  يها به مهلت و فرصت و جدا كردن طالق يازياست و ن يفور يدائم ييجدا

هـا را    ن كـه آن ين ايدر عص امبرياتفاق افتاده و پ يالعنه هرگاه گاهرميط غيو در شرا
ن كه شـتاب كـردن در   يگر جدا كرده با توجه به ايكدياز  يها را به كل  ذ فرموده و آنيتنف
 يطالق ثالثه جز در حالت مالعنـه ناراضـ   ين بوده از اجرايان زوجيها به ز ان طالقيپا

ان به شمار آورده اسـت  ين جرم و عصيه آن را قرت شماره پنجم گذشتيبوده و طبق روا
َمْن َطلََّق اْمَرَاَتُه َثالثـًا َطَلَقـْت َو « :ت شدهيروا )اهللا عنه يرض(ن مطلب از فاروق ين ايو ع
 يش واقع و خدا را هـم نافرمـان  يها كه زنش را سه طالقه كند طالق يكس=  َربَّهُ  3یَعص

كـه زنـش را سـه طالقـه      ياس درباره شخصاز عبداهللا بن عب يو هرگاه كس» كرده است
ـ  ياز خشم و نـاراحت  يخواست ابن عباس در حالت يم يا كرده است راه چاره  :گفـت  يم

د و عبداهللا بن عبـاس در  يبخش يبه او م 4يا د خدا راه چارهيترس يآن كس اگر از خدا م«
موجـب  طـالق ثالثـه    يداد كه اجـرا  يهمواره فتوا م يتمام عمر خود با خشم و ناراحت

                                           
 همانـ 1

 همانـ 2

 همانـ 3

  .169، ص10ـ محلي ابن حزم، ج4



 795

  .گردد يجدا م ياست و آن مرد از زنش به كل 1وقوع سه طالق
ر كه از ابن عباس نقـل  ين اسناد و مدارك عبارت زيحات و ارائه همين توضيبنابرا

 ِمْن َخالَفِة ُعَمَر نيِ َبْكٍر َو َسنَتَ  یَو َابص  َعّهِد َرُسوِل اهللاِ یكاَن الطَّالُق َعل« :ده استيگرد
ِه َانـاٌة َفَلـْو يـامـٍر  كـاَن َهلُـْم ف یِحَدة َفقاَل ُعَمُر اِنَّ النّاِس َقْد اْسَتْعَجُلوا فَطالُق الّثالِث, وا

و تـا   )اهللا عنه يرض(و ابوبكر  صامبر يدر زمان پ يعني »ِهميِهْم َفَاْمضاُه َعلَ يناُه َعلَ يَاْمَض 
ـ   ياجرا يمردم غالباً به جا )اهللا عنه يرض(دو سال از خالفت عمر  ه طـالق  طـالق ثالث

ـ اوضاع تغ )اهللا عنه يرض(بعد از دو سال از خالفت عمر  يكردند ول يواحد را اجرا م ر يي
و  2كردنـد  يطالق واحد طالق ثالثه را استعمال م ياجرا ياز مردم به جا يتيكرد و اكثر

زده و دور از مصلحت طـالق را   مردم غالباً شكل شتاب يراست :گفت )اهللا عنه يرض(عمر

                                           
 .172، ص10و محلي ابن حزم، ج 133، ص8ـ قسطاني ارشاد ساري، ج1

ايم معني كرده است و  ، اين عبارت را به همان ترتيبي كه ما نوشته133، ص8قسطالني در ارشاد ساري شرح بخاري، ج ـ2
 و نـووي در » اَصـالً المعني اَنَّ الطَّالقَ الموقَع في زمنِ عمرَ ثَالثاً كانَ يوقَع قَبلَ ذلك واحـدةً لـأَنَّهم ال يسـتَعجِلونَ    «: نوشته 

المراد اَنَّ المعتاد في الزَّمنِ االولِ كانَ طَلْقَـةً  «: نيز همين مطلب را به عبارت ديگر نوشته  260، ص6هامش ارشاد ساري، ج
ر صـحت  ، د61، ص2اما ابن رشيد در بدايه المجتهـد، ج » واحدةً و صار النّاس في زمنِ عمرَ يوقعونَ الثَّلثَ دفْعةً فَنَفَذَه عمرُ

اند كـه ابـن    اصل اين روايت به دليل اين كه از ياران ابن عباس فقط طاووس آن را نقل كرده بقيه عموماً مطالبي را نقل كرده
) طَالقُ الثَّالث(كند و به نظر نگارنده نيز تركيب  عباس طالق ثالثه را موجب وقوع سه طالق دانسته، اظهار شك و ترديد مي

كـانَ  «: رسد و به فرض صحت روايت در اصـل چنـين بـوده اسـت      و گريخته و اضافي به نظر ميكه در اين روايت جسته 
  .»بكْرٍ و سنَتَينِ منْ خَالفَةِ عمرَ واحدةً عمرُالخ و اَبي صالطَالقُ، علي عهد رسولِ اهللاِ 

ها و روايات گونـاگوني در قـرون    آراء و نظريه) ثاًطَلَّقْتُك ثَال: كسي كه به زنش گفت (در مورد اجراي طالق ثالثه : توجه 
اند و برخي آن  بعدي مشاهده گرديده است ائمه اربعه و اكثريت قاطع مسلمانان اين عبارت را موجب وقوع سه طالقه شمرده

، 2منار، جال(شود  اند موجب وقوع يك طالقه هم نمي اند و برخي آن را لغو دانسته و گفته را موجب وقوع يك طالق دانسته
، بدايه المجتهد قول سـوم را  60، ص2و بدايه المجتهد، ج 167، ص10، به نقل از نيل االوطار و محلي ابن حزم، ج384ص

 ).نگفته
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ن يكه متضمن رفاه و مصلحت زوجـ ) طالق واحد(ز آن يآم شكل مصلحت بر) سه طالقه(
م و فـاروق  يش آزاد بگـذار يها را در انتخاب خو  و رواست كه ما آن 1اند ح دادهيبود ترج

ش گرفته يكه پ ير اوضاع مردم ناچار در راهييبا اظهار كمال تأسف از تغ )اهللا عنه يرض(
ان يذ آن را مقارن عصـ ين تنفيدر عصامبرياز پ يرويها را آزاد گذاشت و به پ  بودند آن

  .شد يش گرفته ناراحت مين راه را پيا يد كسيشن يدانست و هرگاه م يم
ن و ائمه ياز صدر اسالم اكثر اصحاب و جمهور تابع :طالق ثالثه ير حكم اجرايس

ام احمد روان امام مالك و اميچند نفر ناشناخته از پ يروان آنان به استثناياربعه و عموم پ
رقابل افتا شمرده شده يف و غياند و مقابل آن قول ضع عموماً به وقوع سه طالق فتوا داده

 يچ عـالم سرشناسـ  يه يمه اول قرن ششم هجرياست و تا آن جا كه من اطالع دارم تا ن
ـ ن بـار گو ينزده است و نخست يمخالف جمهور و ائمه اربعه حرف از  يا چهـره درخشـان  ي

تـانِ  الطَّـالُق (ر يدر كشاف و در تفسـ ) 538م، ( يرزمخش :ين معتزليمفسر  :نوشـت  )َمرَّ
عِ يالتَّْطل یا« ْ الطَّالُق َل َمْعناُه يَو ق... ِق ُدوَن اجلَْمِع يالتَّْفر یَقٍة َعليَقٌة َبْعَد َتْطليَتْطل یُق الرشَّ

تانِ  یالِرْجع ـ  يله قول جمهور و ائمه اربعه را تضعين وسيو بد »َمرَّ ن يدر همـ  يف كـرد ول
ه يدر بدا) 583م، (ش ثابت مانده بودند و ابن رشد يده سابق خويعصر و زمان فقها بر عق

بَِلْفـِظ الَثلـِث ُحْكُمـُه  الطَّـالَق َانَّ  یمجهوُر ُفَقهاِء االَْمصاِر َعل :گفت 60، ص2المجتهد، ج
ـ ف و بـه عـدم رعا  يداً تضعيمسئله دوم قول مخالف را شد 62و در ص اُحكُم الثالَِثـةِ   تي
ـ ين يگر باز از مفسريل قرن هفتم چهره درخشان ديمتهم نمود و در اوا يمصلحت اله  يعن

ـ ر كبيدر تفسـ  يدتر از زمخشريشد) 606م، ( يامام راز ـ ر ذي القُ (ل ي قـول  ) مرَّتـانِ  الطـَّ
ُه َلْو َطلََّقهـا ريٍ اُر َكثياِْختِ ( :ف نمود و گفتيجمهور و ائمه اربعه را تضع  نيِ اِْثنََتـ ِمَن الُعَلامِء َانَّ

                                           
 همانـ 1
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است به  يمرَّتانِ خبر الطَّالقُ« :ديگو ين قول ميت ايو در تقو )َقُع َاالّ الواِحَدةُ يَاْو َثلَثًة ال 
كه قول به وقوع سه طالق كند  يباشد و كس يعنه م يطالق ثالثه منْه يامر و اجرا يمعن

  .»كند يعنه تالش م يدر جهت واقع كردن مردم در منْه
 يطالق ثالثه ناخواسـته و بـه طـور ناگهـان     يقرن هفتم كه اجرا ريو در نصف اخ

ـ (بـه   يكرد و از شدت ناچار يم يرا متالش ييها خانواده تَعار يتَ ســ و تحل) سِ م  يهـا  لي
دار  حـه يجر يبردند، احساسات فقها و دانشمندان اسالم به حد يپناه م يآور مصنوع ننگ
ـ ميد كه ابن تيگرد ـ  در كتـاب مفصـل خـو   ) 660م، (ه ي در اعـالم  ) 687م، (م يد و ابـن ق

، 2ر المنار، جيبه نقل تفس(ل االوطار يدر ن) 1231م، (، ين و در زادالمعاد و شوكانيالموقع
ن مسـئله و غَـور و   يث مربوط به ايات و احاديق همه روايپس از تحق) 385و  384ص
ها قول  قان حكمت فاصله طاليو ب) مرَّتان( يح معنيمربوط و توض يها هير آيتفس يبررس

ـ رقابل افتا نشان دادند و طبـق ظـاهر روا  يف و غيتضع يجمهور و ائمه اربعه را به كل ت ي
 يرضـ (ق يو در زمان ابوبكر صد صامبر يمعروف ابن عباس معتقد شدند كه در زمان پ

طـالق ثالثـه فقـط     ياجـرا  )اهللا عنـه  يرض(و دو سال از زمان خالفت فاروق  )اهللا عنه
ن حكم سخت را بر يب و مجازات ايده و فاروق به عنوان تأدك طالق بويموجب وقوع 

برگردنـد  ) طالق واحد است يكه اجرا صامبريسنت پ(ها اجرا كرده تا به راه راست  آن
دست بردارند و فقه مذاهب اربعـه كـه دانشـمندان    ) طالق ثالثه ياجرا(ن انحراف يو از ا
ـ أن دانشمندان متـأخر را ت ياند قول ا آن را نوشته يمصر  يهـا  د كـرده اسـت و چهـره   يي

متـأخر را در جهـت    يعلمـا  ين فتوايم قرن تا حال ايز از نيان نيمكر يسرشناس علما
 يقبول كـرده و بـه هنگـام اجـرا     يآور مصنوع ننگ يها ليس مستعار و تحليمبارزه با تَ

س يكه ت يفيدهند و به نظر نگارنده قول ضع يك طالق فتوا ميطالق ثالثه فقط به وقوع 
طـرح طـالق   « :به ساله مؤلـف . تر است يقو يرون كند از قول قويعار را از صحنه بمست
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  .مراجعه شود» ديثالثه در مثلث نور سف
  حيجماعت در تراو :ج

ـ يروا )اهللا عنه يرض(شه يمحدث از عا 1يبخار  يهـا  از شـب  يكنـد در شـب   يت م
نمـاز  به صورت جماعت بـا او   يدر قلب شب به مسجد رفت و جمع صامبريرمضان پ

ـ ت زيافته بودند جمعيمسلمانان اطالع  2خواندند و شب دوم كه انجـام دادن   يبـرا  يادي
ـ به مسجد آمـده بودنـد و پ   صامبر يح به صورت جماعت در خدمت پينماز تراو امبر ي
خوانـد و در شـب سـوم كـه      3ها به جماعت ح را با آنيبه مسجد رفت و نماز تراو ص

به مسجد هجـوم آورده بودنـد كـه مسـجد      يبه حد بودند 4افتهيشتر اطالع يمسلمانان ب
ـ  يتا هنگام اذان صبح بـه مسـجد ن   صامبريها را نداشت و پ ت آنيظرف بـه   يامـد و وقت

ـ اطـالع نبـودم و بـه ا    يمن از آمدن شما به مسجد ب :ها گفت مسجد آمد خطاب به آن ن ي
ـ يان شما نيح به جماعت به مينماز تراو يخاطر برا ـ   5دميترسـ  يامدم م ح بـه  يراونمـاز ت

رحلت فرمـود   صامبريد پيآن را هم نداشته باش ييجماعت بر شما واجب گردد و توانا
در زمان  )اهللا عنه يرض(دادند و فاروق  يم 6ح را انجامينماز تراو يو مردم به طور انفراد

به مسجد آمـد و مشـاهده كـرد مسـلمانان در صـحن       يخالفت خود، در ماه رمضان شب

                                           
 .213، ص1و موطا، ج 177، ص2، به نقل از مسلم، ج218و اخبار عمر، ص 428، ص3ـ ارشاد ساري شرح بخاري، ج1

 همانـ 2

 همانـ 3

 همانـ 4

 .218و اخبار عمر، ص 428، ص3شاد ساري، جـ ار5

 همانـ 6



 799

در حـال اقتـدا بـا     يح را و برخينماز تراو يبه طور انفراد يبرخ 1اند مسجد پراكنده شده
و  ين پراكندگياز ا )اهللا عنه يرض(و فاروق  2دهند يح را انجام ميگر نماز تراويك نفر دي

بن كعب دستور داد كه امام جماعت نماز  يد و به اُبينمازگزاران ناراحت گرد يناهماهنگ
خ به بعد در تمام مساجد جهان اسـالم نمـاز   ين تاريح تمام اهل مسجد گردد و از ايتراو
 يانجـام داد همـاهنگ   )اهللا عنـه  يرض(و آن چه فاروق 3ديح به جماعت برگزار گرديتراو

ح ينماز تـراو  يدو شب متوال صامبريرا پيح زينماز تراو يمسلمانان بود نه جماعت برا
بـه   يهـم برخـ   ) عنـه اهللا يرض(و قبل از صدور فرمان فاروق  4را به  جماعت انجام داد

بعـد از آن   صامبريدادند و پ يانجام م 5ح راينماز تراو يبه طور انفراد يجماعت و برخ
ن خاطر آن را به جماعت يح را به جماعت برگزار نمود به اينماز تراو يكه دو شب متوال

گر واجب شـدن آن  يد صامبري، و چون بعد از رحلت پ6ترك كرد كه مبادا فرض گردد
ك نفر نمـاز  ي يدستور داد كه اهل مسجد به اقتدا )اهللا عنه يرض(اشت فاروق ند 7امكان
را در حضور خدا از خـود نشـان    يح را به جماعت برگزار كنند و اتحاد و هماهنگيتراو

ـ  يهر دو سنت و هـ  يدهند و البته خود نماز و شكل برگزار در آن راه  يچ اجبـار و الزام
  .نداشت

                                           
 .427، ص3و ارشاد ساري شرح صحيح بخاري، ج 54، به نقل از ابن الجوزي، ص218ـ اخبار عمر، ص1

 همانـ 2

 همانـ 3

 همانـ 4

 همانـ 5

  .219و اخبار عمر، ص 127، ص3ـ ارشاد ساري، ج6
 همانـ 7
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   )اهللا عنه يرض(وق تمتع در عمره در عصر فار :د
و حـج  » و حلْـق  يقات و طـواف و سـع  ياحرام از م« :چون عمره عبارت است از

ـ و وقوف در عرفه و مب يقات و طواف و سعياحرام از م« :عبارتست از ت در مزدلفـه و  ي
ن مراسم حج و عمره امكـان دارد بـه سـه    يبنابرا» رهيجمرات و طواف و حلق و غ يرم

 يد در تلذذ و رفاه زنـدگ يك عيقبالً مراسم عمره برگزار و تا نزدـ 1. شكل برگزار گردد
ـ مراسم حج مجدداً به احرام برود و مراسم حـج را ن  يبرگزار يباشد و بعد برا ز انجـام  ي

را بـه تلـذذ    ينامند چون در فاصله عمـره و حـج اوقـات    يم) 1تَمتُّع(ن شكل را يدهد و ا
ره از احرام خارج نشود تا مراسم حـج را هـم   مراسم عم يـ بعد از برگزار2اند  دهيگذران

ـ گر و بـا  يكـد ين ينامند كه حج و عمره قر يم 2)قران(ن شكل را يكند و ا يبرگزار م ك ي
مراسـم حـج بـار     3ـ اول مراسم حج برگزار و پس از تمام شدن3. اند احرام برگزار شده

ـ دهد و ا ها به احرام رفته و مراسم عمره را هم انجام قاتياز م يكيگر از يد ن شـكل را  ي
 ياز هم جدا و قبل از مراسم حج هم تلذذ ينامند كه مراسم حج و عمره به كل يم) افراد(

  .صورت نگرفته است
عمـره را تـا    يبرگزار(ت تمتع يت طاوس از ابن عباس در دوران جاهليبنا به روا

ـ به حكم آ صامبريآوردند و پ يم 4م بزرگ به شمارياز جرا) قبل از حج ْن َمتََتـَع َفَمـ«ه ي
بـه   5ن پندار جاهالنه را باطل اعالم فرمـود و در حجـه الـوداع   يا» 196/، بقرهاحلَجَّ  یاِل

                                           
 .251، ص5ـ ارشاد ساري، ج1

 همانـ 2

  همانـ 3
 .130، ص3 اجتماعيو بخاري شرح ارشاد ساري،  360، ص 3ـ صحيح بخاري، ارشاد ساري، ج 4

 .360، ص 5، و صحيح مسلم، ج 191ـ صحيح بخاري، ارشاد ساري، ج ص 5
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حج احـرام بسـته    گر كه بهيو چند نفر د ين پندار به ابوموسيخاطر منهدم كردن اساس ا
ل يبودند، دستور داد حج را فسخ و به عمره تبـد  1اوردهيز همراه خود نين يقربان بودند و

ل يداشتند حج را ابقـا و بـه عمـره تبـد     يگر كه قربانيند و خودش همراه چند نفر دينما
ث ابوذر مخصوص به همان سـال و بـه   يو عدم اتمام آن طبق حد 3و فسخ حج 2ننمودند

ك امر مخصوص و در جهـت انهـدام اسـاس پنـدار     يبا  4 صامبر يهمان چند نفر كه پ
ُّ (ه ين فقره را از آيا ياعراب جاهل استناد كرد و عمره مستقل و قبـل از   ...)وا احلَجَّ َو َاِمت

ـ شه به حكم آيهم يهمه و برا يبرا) ص(امبر يحج بدون امر مخصوص پ َفَمـْن َمتََتـَع (ه ي
ن كه تمتع و تلذذ و ترفـه در  يو به علت ا 5ماند يز باقيجا) 196/، بقرهاحلَجِّ  یبِالُعْمَرِة اِل

ا ده روز روزه واجب و ي يآن قربان يو روح يجبران نقص معنو يآن وجود داشت و برا
و  6تـر بـود   لت حج تمتع از حج افْراد به مراتـب كمتـر و نـازل   يشده بود طبعاً فض يالزام

  .نداشتند يل و رغبت چندانين اعتقاد به جواز آن به حج تمتع تماياصحاب در ع
را فسخ  خواستند بعد از احرام به حج آن يم يبرخ )اهللا عنه يرض(در عصر فاروق 

                                           
 .360، ص 5، و صحيح مسلم، ج 191ـ صحيح بخاري، ارشاد ساري، ج ص 1

 همانـ 2

ال تَصلُح المتْعتانِ االّ لَنا خاصةً يعني متْعةَ النِّسـاء و  : ل ابوذر قا( 337و  336، ص5ـ صحيح مسلم هامش ارشاد ساري، ج3
مقصـود فسـخ حـج    : متْعة الحج و قالَ في متْعةِ الحج انَّما كانَت لنا خاصةً دونَكُم و امام نووي در توضيح حديث ابوذر گفته 

يت در يك وقت عملي گرديد و ديگر كسي حق ندارد حج را فسخ و به عمره است كه فقط يك فقره براي ابطال عقايد جاهل
 .تبديل نمايد ولي حج تمتع يعني انجام دادن عمره قبل از حج به حكم جواز خود باقي است

 همانـ 4

 .291، ص5و صحيح مسلم هامش ارشاد ساري، ج 189، به نقل اخبار عمر، ص38، ص4ـ صحيح مسلم، ج5

و كنزل  375، ص2ت در صحيح مسلم و بخاري و بقيه كتب حديث ديده نشده است و تفسير قرطبي، جاين عبار: ـ توجه 6
ولي در حـديث ابـوذر مسـلم،     375و شرح تجريد به نقل سيري در صحيحين محمدصادق نحمي، ص 293، ص8العمال، ج

 .فقط لغت متعتان آمده 336، ص5ج
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كرد و  يميتحر يها نه ن عمل آنياز ا )اهللا عنه يرض(ند فاروقيل نمايكنند و به عمره تبد
ك ين يا :م در جواب گفتيا ن عمل كردهيچن صامبريك بار در زمان پيگفتند ما  يوقت

اِنَّ اهللاَ كـاَن (بود  1آن سال و آن چند نفر يو فقط براصامبريفقره به فرمان مخصوص پ
 2ُسوُلِه ما شاَء بِام شاَء َو اِنَّ الُقْرآَن َقْد َنَزَل َمناِزَلُه, َفَاِمتّو احلََج َو الُعمَرِة هللاِ, َكام َاْمَرُكمّل لِرَ حيِ 
ـ خواست و به هر دل يهر چه مص امبرشيپ يخدا برا )اهللا ـ  ي خواسـت حـالل    يل كـه م
ـ ا باه قرآن شـم يده است، پس طبق آيكرد و قرآن در مواضع خاص خود نازل گرد يم د ي

ن نوع تمتع با فسخ حج و تمتع يد و در مورد ايد و آن را فسخ نكنيحج را به اتمام برسان
اهللاِ  3َعْهِد َرُسولِ  یُمْتعتاِن كاَنتا َعل« :گفت )اهللا عنه يرض(گر از راه نكاح موقت فاروق يد

فسخ  يكيدو نوع تمتمع =  النِّساءِ  ِهام ُمْتَعَة احلَجَّ َو ُمْتَعةَ يَعنُْهام َو ُاعاِقُب َعلَ  یَو َاَنا َاْهن ص
ك فقره به امر خاص او صورت گرفت يصامبريل آن به عمره كه در زمان پيحج و تبد

و  يك دو فقره در حالـت اضـطرار جنگـ   يص امبريتمتع از نكاح موقت كه پ يگريو د
ـ م نمود، من ايابد تحر يز و سپس آن را براياز آخته شدن آن را موقتاً تجو يريجلوگ ن ي

ـ هـا بگ  م به انجـام دادن آن يام و هر كس تصم دو تمتع را ممنوع كرده رد او را مجـازات  ي
  .كنم يم

اهللا  يرضـ (فاروق ) نه از راه فسخ حج(و اما تمتع به انجام دادن عمره قبل از حج 
ـ و پ» 196/، بقـره احلَجِّ  یَفَمْن َمتَتََّع بِاْلُعْمَرِة اِل«ه يح آياز نص صر يرويبه پ )عنه  از يروي

                                           
 .89، به نقل اخبار عمر، ص38، ص 4ـ صحيح مسلم، ج 1

حاصل مجموع طرق اين احاديث اين كه «: و عين عبارت  290، ص5ـ نووي شرح صحيح مسلم هامش ارشاد ساري، ج2
عمره قبل از حج تا روز قيامت جايز و اما فسخ حج و تبديل آن به عمره مخصوص همان سال بوده است و صـحيح مسـلم   

 .251، ص5هامش ارشاد ساري، ج

 همانـ 3
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ـ د يدانست اما وقت يز و الزم ميرا كامالً جا ين تمتعي، هم چن صامبريسنت پ د مـردم  ي
رو آورده و اكثراً ) تمتع در حج(ن شكل يمراسم حج و عمره به ا يدر زمان او در برگزار

انفراد و قران روگردان شـده بودنـد و بعـد از انجـام دادن      يعنين مراسم ياز شكل بهتر ا
قبل از حج را در قلب صـحرا و در   يها روزها ساعت اكثر خانواده مراسم عمره در چند

ـ  يه درختان اراك به عير سايز ـ  يآگـاه  يش و نوش و غفلـت و ب دنـد و طبـق   يگذران يم
دند و در يكشـ  يخود را به رخ مردم م يداران شكوه و جالل ماد هيمعمول هر زمان سرما

اه مراسـم حـج را آغـاز    ناگـ  يو فكـر  يروحـ  ياز غفلت و بدون آمادگ يطين شرايچن
اهللا  يرضـ (داشتند فاروق  ينم يا ت مراسم حج بهرهيت و روحانيكردند و غالباً از معنو يم

ن رفتـار  يها را از ادامه ا د و آنينگران و ناراحت گرد ين اوضاع به كلياز مشاهده ا )عنه
او  يبر نه يكرد و وقت يها را نه آن يهيتنز يحت كرد و با نهيوه نامطلوب نصين شيو با ا

ن شكل تمتع را در حج داشـتند در  ياصحاب به اص امبرياعتراض نمودند كه در زمان پ
ظِّلـوا يَقـْد َفَعَلـُه َو َاْصـحاَبُه َو لِكـْن َكِرْهـُت َاْن ص   یَقْد َعِلْمُت َانَّ النَبِ « :جواب گفت

من هـم اطـالع دارم    يآر=  ُسُهمْ احلَِج َتْقُطُر ُرء یُروُحوَن فياالراِك ُثمَّ  یِهبِنَّ فَ  ١نيَ ُمْعِرس
ام  اند و من هم مكروه دانسـته  و اصحاب او شكل تمتع در حج را انجام دادهصامبريكه پ

                                           
، حـديثي را روايـت   191، ص3الحج باب في نسخ التحلل، صحيح بخاري، ارشـاد سـاري، ج  ، كتاب 4ـ صحيح مسلم، ج1
جمعي از مسلمانان هم خطر كمبود ثواب اين شكل از حج و عمره را ) تمتع در حج(دهد در آغاز تشريع  كند كه نشان مي مي

طُرُ؟ چه طور ما به مني برويم و مراسم حج را در شـرايطي  اَنَنْطلَقُ الي مني و ذَكَرُ اَحدنا يقْ«: احساس كردند و با خود گفتند 
منهدم نمودن اساس پندارهاي جاهلي درباره  صپيامبر آغاز كنيم كه آلت يك نفر از ما مني از او بچكد؟ ولي چون هدف 

فسخ و مبدل به  ها آنو تشريع آن بود نه تنها به اين مطلب توجهي نكرد بلكه حج را هم به وسيله ) تمتع در حج(جرم بودن 
عمره نمود در صورتي كه به اتفاق جمهور علما و از جمله مالك، شافعي و ابوحنيفه فسخ حج فقط همان سـال و فقـط بـه    

  .127، ص3صورت گرفته است، قسطالني، ج) تمتع در حج(خاطر تشريع 
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ـ كه مسلمانان در ز» ام ا ممنوع كردهيام  د نگفت حرام دانستهييتوجه فرما«  يهـا  هير سـا ي
بـه   ييش به حجلـه برونـد و روزهـا   يدرخت اراك مانند عروس و داماد با همسران خو

مراسم حج را آغاز كننـد كـه قطـرات آب     يطيش و عشرت بگذرانند آن گاه در شرايع
  .»ها بچكد آن يغسل از سرها
له فسخ حج حـرام دانسـته و   يبه وس) تمتع حج را( )اهللا عنه يرض(ن فاروق يبنابرا

ن و ياصحاب و تـابع  يبعد يكرده و چه در عصر او و چه در عصرها يميآن را منع تحر
ـ فسـخ حـج فقـط     :اند را داشته و عموماً گفته 1دهين عقيهمز يفقها ن ك بـار بـه فرمـان    ي

  .است 2صورت گرفته و مخصوص همان سال و همان افراد بودهصامبر يمخصوص پ
ـ   ) تمتـع در حـج  ( )اهللا عنـه  يرضـ (و فاروق  ران  (از  يرا بـه طـور كل فـراد و قـا (

ـ   ح داد آن را ميكه خود توض يتر دانسته و به شكل لتيفض كم  يكـروه شـمرده و از آن نه
 3ن و فقهـا بـوده  يز مانند مطلب اول مورد اتفاق اصحاب و تابعين مطلب نيكرده است و ا
  . اند مخالف نبوده )اهللا عنه يرض(با فاروق  ين دو مطلب جز عده كمياست و در ا

  )نكاح موقت(م متعه يز و تحريجو تجو :ـه
سال هفتم تـا   يعني( يقطع زمانك ميم متعه به يو تحر 4زيتجو يها تيمجموع روا

بر و عمرَةُ القضا و جنگ مؤْته و يها جنگ خ ن ساليباشد كه در ا يمربوط م) ينهم هجر
 يها را بررس تين روايكه ا ياند و به اتفاق دانشمندان ن اتفاق افتادهيفتح مكه و جنگ حن

                                           
 .  127، ص3ـ ارشاد ساري، شرح صحيح بخاري، ج1

  همانـ 2
  .، قسطاني شرح بخاري133، ص3نووي در شرح مسلم، ج، 251، ص5ـ ارشاد ساري، ، ج3
) 6هامش ارشاد ساري، ج(ـ مطالب مربوط به مبحث متعه را از صحيح بخاري و صحيح مسلم و شرح اما نووي بر مسلم 4

 .ام و تفسير كبير و المنار و محلي ابن حزم و بدايت المجتهد استفاده كرده 8و شرح قسطاني ارشاد ساري بر بخاري، ج
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آن  1تنهـا دو فقـره   زين ين مقطع زمانياند در ا ق نمودهيها را تحق كرده و صحت و سقم آن
ان جنگ بالفاصله يحكم جواز متعه صادر گشته و بعد از پا يدشوار جنگ 2طيهم در شرا

بـر كـه   يجنـگ خ  يده است اول در اثنـا يالغاء گرد حكم جواز متعهص امبريله پيبه وس
الغـا و   يان جنگ حكم جواز متعه را همراه حكم خوردن خران اهليبعد از پا صامبريپ

فتح مكه كه در آغاز امر، حكم جواز متعه را صادر  يو دوم در اثنا 3كرد ميهر دو را تحر
شه و تا ابد الغا نمود و متعـه  يهم يافتن فتح مكه حكم جواز متعه را برايان يو پس از پا
نه چنـدان   يبر و فتح مكه هر گاه مناسبتياعالم كرد و در فاصله جنگ خ 4يرا حرام ابد

جواز متعه را ص امبريپ) و جنگ موته 5القضا نند عمرهما(ش آمد يمتعه پ يبرا ياضطرار
ن بعـد  يد كرده است، و هم چنيبر تأكيان جنگ خيم آن، در پايصادر نكرد و بلكه بر تحر

ـ (آمد  يش ميهم پ ياضطرار يها ن كه مناسبتياز فتح مكه با ا ن و اوطـاس و  يمانند حن
كرد  يد ميعالم كرده بود، تأكان فتح مكه ايآن، كه در پا يم ابديبر تحر صامبريپ) تبوك
م يز، پنج فقره تحريدر مقابل دو فقره تجو يهفتم تا نهم هجر يها ن جهت در ساليبه هم
دربـاره   يقبل از سال هفـتم هجـر   يها تيه رواياست و هم چنان كه كل 6دهيت گرديروا

 ن بـاره سـاكت  يبعد از سال نهم در ا يها تيه رواين كليجواز متعه ساكت هستند هم چن

                                           
 .43، ص8و ارشاد ساري شرح بخاري، ج 121و  119، ص6ـ امام نووي شرح صحيح مسلم هامش ارشاد ساري، ج1

 همانـ 2

  .127و  130، ص 6ـ صحيح مسلم هامش ارشاد ساري، ج 3
  همانـ 4
الـوداع و تبـوك و در ص    ، تأكيد نهي را در حجـه 119، ص 6ـ امام نووي در شرح صحيح مسلم هامش ارشاد ساري، ج5

تأكيد نهي را در عمر القضا بيان نموده است به عالوه دو نهي اصلي يكي موقت و در خيبر و ديگري تا ابـد در پايـان    120
 .فتح مكه

  همان -6
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  .باشند يم
  ؟اند ز چرا در سال هفتم و هشتم بودهين دو فقره تجويا

 يهـا  سال يهفتم و هشتم هجر يها شود كه سال يخ معلوم ميو با مراجعه به توار
ن يمتوجه اسـالم و مسـلم   يشتر خطر امحا و نابوديگر بياند و از هر زمان د بوده يا ژهيو

نه و حومه آن مستقر شده بود و در يمد ن اسالم تنها در شهريكه د يگشته است و در حال
ها   ان كه مركز آنيهوديها مكه و خطر تهاجم  پرستان كه مركز آن داخل عربستان خطر بت

ن يكردند در همـ  يد ميتهد ين را به نابوديب و اسالم و مسلمينه را به تخريبر بود، مديخ
ها، آن دو  قمار آنز و هرقل و زمامداران ايبه خسروپروص امبريپ يها حال وصول نامه

از طرف شام كـه   يمن كه مستعمره او و دوميرا از طرف  يم روزگار، اوليعظ يامپراتور
، و 1ن وارد صحنه جنـگ نمـود  يآمد، با اسالم و مسلم ياز متصرفات او به شمار م يبخش
ن يك طرف آن دوميبود كه  يك جنگ جهانيسال آغاز  يگر سال هفتم هجرير ديبه تعب

ـ ا يگر آن تمام عربستان و شاهنشاهين هزار مسلح و طرف ديبا چندشهر عربستان  ران ي
ك بـا صـدها هـزار مسـلحبود و     يها هر  روم و همه اقمار و مستعمرات آن يو امپراتور

پرستان و  بت(ك مثلث خطر كه دو گوشه آن در داخل عربستان ين سال يمخصوصاً در ا
ـ موجود) ن شـام ايسـو يع(خـارج عربسـتان    ك گوشه آن دريو ) انيهودي ت اسـالم و  ي

ـ در جهت قطع اص امبريو پ 2انداخته بودند يك خطر كامالً جدين را در يمسلم ن دو ي
ـ ن بقـا و پا ياز مثلث خطر و استقرار اسالم در تمام عربستان و تضم يگوشه داخل  يداري

                                           
تـا   1145، ص3طبـري، ج  و بـه تـاريخ   234تـا   210، ص 2ـ براي تحقيق اين مطالب بـه تـاريخ كامـل ابـن اثيـر، ج      1

 .مراجعه شود1172

 همانـ 2
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اعالم كرد، كه هـم   يتام و عموم يج مسلمانان را به حدي، بسيآن در برابر تهاجم خارج
 ياورده و در اثنايتاب ن يبودند كه در مقابل فشار گرسنگ يها افراد ن آنيدر ب 1كه چنان

مقاومـت نداشـته و    يرا خوردند و در مقابل فشار تشنگ يبر گوشت خران اهليجنگ خ
 يافراطـ  ين افراديهم چن 2دند،يآشام يها را م در جنگ تبوك شتران ذبح و آب معده آن

بر و فتح مكـه  يدر جنگ خ يزه جنسيد غريل فشار شدهم شركت كرده بودند كه در مقاب
ـ اجازه خواسته كه خود را آخته كنند و پص امبريتاب مقاومت نداشته و از پ  صامبر ي

ت آخته كردن خودشان، موقتاً جواز متعه را ياز جنا يرير به خاطر جلوگيث زيطبق حد
كُنا نَغْزُو مع رسول « :كند يت ميح مسلم از عبداهللا روايصح« :ها صادر كرده است آن يبرا

فنها ناعن ذلك ثم رخص ان ننكح المـراه   3؟يس لنا نساء، فقلنا اال نستخصيو ل صاهللا 
ـ ها در ركـاب پ  از جنگ يكيما در = اجل  يبالثوب ال را  يم و همسـران يبـود  صامبري

خود  يزه جنسيم كه از شدت فشار غرياجازه خواستصامبريم و از پيهمراه خود نداشت
ن كار منع نمود سپس به ما رخصت داد كه درمقابل يما را از ا صامبريم و پيه كنرا آخت

ز تنها در دو ين دو سال نيو در عرض ا» مينكاح كن يرا تا مدت يزن يدادن پارچه و لباس
ـ هودي يهـا  مركـز توطئـه  (بر ير خيتسخ يمورد اول برا مركـز  (فـتح مكـه    يو بـرا ) اني

، كـه در  ين افراد افراطـ يو شامل چن ين حد عموميا ج تاين بسيا) پرستان بت يها توطئه
بـه نظـر    يبه آخته كردن خـود ناچـار شـدند، الزم و ضـرور     يزه جنسيمقابل فشار غر

                                           
مخفـي  ) ص(مقاومت در مقابل گرسنگي و تشنگي و فشار غريزه جنسي از نظر پيـامبر   است كه اين افراد بي ـ مقصود اين1

ها در سپاه بـراي   ها تصفيه نكرد زيرا با همه اين احوال وجود آن نبودند ولي تا تسخير خيبر و فتح مكه سپاه اسالم را از آن
 .استقرار اسالم در عربستان مؤثر بود

 .توبه 117، تفسير آيه 61، ص 2، ج ـ تفسير كشاف2

 .118، ص 6ـ هامش ارشاد ساي، ج 3
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ـ  ير خيد و بعد از تسخيرس يم مثلـث خطـر    يبر و فتح مكه و قطع كردن دو گوشـه داخل
بستان، به جز نه و باالخره در تمام عريبر و در مكه و مديمن و منطقه خيچون اسالم در 
 1افته بـود ي ييرها يت اسالم تا ابد از خطر نابوديدا كرده بود و موجوديطائف، استقرار پ

ـ   ين افراد افراطيكه شامل چن يج آن چنان عموميجه بسيو در نت  يهم باشد تا ابـد لزوم
ابد حكم جواز متعه جـواز متعـه    يان فتح مكه براين جهت پس از پايكرد به هم يدا نميپ

األْستِْمتاِع ِمَن النِّسـاِء َو  یَقْد َاِذْنَت َلُكْم ف یُان :قاَل َرسوَل اهللاِ :دييتوجه فرما 2.ديردالغا گ
َم ذلَِك اِل َلُه َو ال يْخـُل َسـبيَفلْ  يیَفَمـْن كـاَن ِعنْـَدُه ِمـنُْهنَّ َشـ 3،اَمهِ يْوِم القي یاِنَّ اهللاَ َقْد َحرَّ

مردم مـن شـما در متعـه     يا :د يافرم يم صامبر يپ يعني = ئاً يُتُموُهنَّ َشـيَتْأُخُذوا ِممّا آتَ 
م كـرده  يامت تحـر يد كه خدا متعه را تا روز قيكردن با زنان اجازه داده بودم و محققاً بدان

را دارد او را از خود دور كند و از  ين زنيك چنين لحظه هر كس از شما ياست و از هم
  .»ديريرا پس نگ يزيد چيا ها داده كه به آن ييزهايچ

ـ  يحاد و اضـطرار  يها تيو بعد از فتح مكه و حومه هر گاه وضع ـ يپ آمـد   يش م
انتظار صدور جواز متعـه   يرفت كه برخ يو احتمال م) و حجة الوداع 4ماند غزوه تبوك(

آن كه به هنگام فتح مكه اعـالم كـرده بـود مجـدداً      يم ابديبر تحر صامبريرا دارند، پ

                                           
ـ مقصود اين است صدور اين دو فقره جواز متعه نه تنها به خاطر شرايط جنگي يا جنگ مسلمانان با كفار، بلكه در شرايط 1

جهت بعد از فتح مكه اين خطر  به خطر افتاد ن كل اسالم و محو تمام آثار اسالم بر روي زمين صورت گرفته بود و به همين
  .نابودي تا ابد رفع شده بود تا ابد هم يك چنين بسيج اضطراري غيرالزم و متعه هم تا ابد تحريم گرديد

 همانـ 2

 .51، ص 10و تفسير كبير، ج  127، ص 6ـ صحيح مسلم، هامش ارشاد ساري، ج 3

كه تواتر اخبار را بر  57، ص1و بدايه المجتهد، ج 120و  119، ص 6ـ امام نووي در شرح مسلم هامش ارشاد ساري، ج4
گويد وقت تحريم آن برخي خيبر و فتح مكه و برخي عمرة القضا و حجة الوداع و تبوك و اوطـاس   كند و مي تحريم نقل مي

  .اند گفته
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سال تصور جـواز   يها م متعه ساليدد و مكرر بر تحرمج يدهاين تأكيو ا 1كرد يد ميتأك
ن رده و يخـون  يهـا  رون كرد و در تمـام دوران جنـگ  يال همه مسلمانان بيمتعه را از خ

د فرمانـده  ي، كه اكثراً خالد بن ول)اهللا عنه يرض(ق ين و شام در عصر ابوبكر صديالنهر نيب
ـ ت نكرده كه خالد يروا يكس كرد، يم يها را رهبر ن جنگيز ايدر نكاح زنان ن يافراط ا ي

ـ ن نقطه عربسـتان  ياسالم در دورتر انيك نفر از سپاهيا يگر يفرماندهان د ا در شـام و  ي
اهللا  يرضـ (در عصر فـاروق   نيعقد متعه را برقرار كرده است و هم چن ين با زنيالنهر نيب

ـ ان اسالم از عربسان خـارج گشـته و از   يكه سپاه ييها در سال )عنه از ك طـرف بعـد   ي
كَر، مروحـه، بو   :يها در جنگ ياضطرار يها د و حالتين همه شدايتحمل ا ـ كَسـ ب و ي
آوردند، و از طـرف   يران را به تصرف خود درميا يتخت شاهنشاهير پايه و بهره سيقادس

ص و   ي يهـا  در جنـگ  ياضطرار يها د و حالتين همه شدايگر با تحم ايد مـرمـوك، ح
ه را يون در مصر شهر اسكندرين و بابليفَرما و اُم دن يها گه در شام و جنيه و اَنْطاكيالذق

ـ آوردند، در تمام ا يش در ميبه تصرف خو  يهـا  شـدت جنـگ و حالـت    يهـا  ن سـال ي
ـ  ياز فرمانـدها  يكـ يت نكـرده كـه   يروا يو دور از عربستان كس ياضطرار از  يكـ يا ي
  .استعقد متعه را برقرار كرده  يبا زن يجنگ يها ن مسافرتيان در ايسپاه

و در  يجنگ يها ناگاه در پشت جبهه )اهللا عنه يرض(فاروق  2اما در اواخر خالفت
                                           

 همانـ 1

اسـماء   هـا  آندو نفر از ابن حزم در همان صفحه اين چند نفر را نام برده است و : توجه . 519، ص9ـ محلي ابن حزم، ج2
سفيان ولي او  اند و يكي نيز معاويه بن ابي ها شركت نكرده كه در آن جنگ(و ابن عباس ) رضي اهللا عنه(دختر ابوبكر صديق 

در عصر زمامداري خويش كسي اين مطلب را از او نشنيد و يكي هم عمرو بن حريث و پسر اميه بن خلف كه الموطـاهم از  
اند و جز  كننده به روايت ناقص ديگري مطرح شده دو نفر اخير نه به عنوان رواي مطلب بلكه به عنوان عملاو نام برده و اين 

عقد متعه از ) رضي اهللا عنه(اين دو نفر كه اولي را مسلم و دومي را موطا روايت كرده احدي بعد از فتح مكه و در عصر عمر 
 ).اند ام محدثين و فقها و مفسرين از فسخ دائم حكم متعه آگاهي نيافتهاو روايت نگرديده است و همين چند نفر به اتفاق تم
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درباره  يفيار خفين نغمه بسينش هيها و از زبان چند نفر سا تياز محافل بحث و روا يبرخ
ـ ده شـد، و ا ين جا و آن جـا شـن  ياز ا) البته در حال شدت اضظرار(جواز متعه  ن نغمـه  ي

سال  يها ن چند نفر شخصاً شاهد جنگيمه گرفته بود، كه همز از آن جا سرچشيف نيخف
و ابن عباس  )اهللا عنه يرض(ق يمانند اسماء دختر ابوبكر صد(هفتم و هشتم و نهم نبودند 

جـواز متعـه در محضـر     ين كه به هنگام فسخ دائمـ يا اي) ازده ساله بوديكه در فتح مكه 
 ييهـا  مناسبت يز به اقتضايها ن گن جنيهم ينياز شاهدان ع ينبودند و برخص  امبريپ

ن كـه هـر دو   يا اياند  ها نقل كرده آن يصدور جواز آن را برا يعنيمتعه  يفقط بخش اول
ـ   را نقل كـرده  يبخش متعه، هم صدور جواز آن و هم نسخ دائم ـ ا يانـد ول ن چنـد نفـر   ي

رون رفته و بخش دوم مطلـب را  يدن بخش اول از مجلس بيپس از شن يبرحسب اتفاقات
جـواز   ين چند نفر از فسـخ دائمـ  يث ايعلم اصول و علم حد ياند و به قول علما دهيشنن

پنج نفـر   ياست كه هرگاه سه چهار ال يهيبودند، و كامالً آشكار و بد 1افتهين يمتعه آگاه
ـ ا ينظر بدهند جز ناآگاه ينيه برخالف پانزده هزار شهود عيك قضيدر  ن چنـد نفـر از   ي

 يمرتضـ  ين جهت عليبه هم. تواند داشته باشد ينم يگريل دچ محيه هين قضيسر و ته ا
ن چنـد  ين سر و صدا، عبداهللا بن عباس را كه از همه ايدن ايبه محض شن )اهللا عنه يرض(

حكـم نسـخ   نيو حسـ  2حسن  يحت كرد و به گواهيتر بود، نص كينفر به او نزد
ـ بـن جب  ديسـع  3نيت كرد و هم چنياو روا يبرا صامبريله پيمتعه را به وس ـ ر بـا  ي ك ي

كـه   يدان يچ ميا هيآ :د و به او گفتيو دلهره خود را به ابن عباس رسان ياز نگران يحالت
                                           

  .51، ص10و تفسير كبير، ج 127، ارشاد ساري، ص6ـ صحيح مسلم، ج1
 قال عٌيل َمْهًال يـا ابـَن عبـاٍس َفـاِنَّ َرُسـول اهللاِ«: و عين عبارت  130و  129، ص6ـ صحيح مسلم هامش ارشاد ساري، ج2

 »ِة َيْوَم َخْيَربَ َو َعْن ُحلُوم احلُُمر األْهلِيَّةِ َهني َعِن املُْتعَ  ص

 .14، ص5و المنار، ج 43، ص2ـ فقه السنه، ج3
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ـ تو را به ب ين فتوايا ي؟ سوارانيا فتوا داده يزيو به چه چ يا كرده يچه كار رون شـهر  ي
ز ا يك حـالت يابن عباس با !! اند ش آن را منعكس كردهيز در اشعار خوياند و شعرا ن برده

 يآر :ر گفـت يد بن جبيسع» !اند؟ گفته يزيشعرا هم مگر چ يراست« :تعجب و دلهره گفت
ا يار من آي يا« :مانده بود گفتم ييدر جا يكه مدت زمان يرمرديبه آن پ« :اند ن گفتهيچن

ن مسافرت ين رخصت هست كه در ايز ايتو ن يا برايد؟ آيابن عباس را دار يتو هم فتوا
ـ    ش ويبساط ع يبا دختر ـ كـه بـه م   يتـا هنگـام   يعشـرت را برپـا كن ات  ان خـانواده ي

را از دست داده بـود   يزيعز ييو ابن عباس در حال اظهار تأسف كه گو» !؟يگرد يبرم
را  يين فتـوا يسپس اضافه كرد كه به خدا من هرگز چن» ه راجعونيانا هللا و انا ال« :1گفت
ام كـه فقـط    وك و خـون دانسـته  ه مردار و گوشت خيشب يزيام و همواره متعه را چ نداده
ـ ابن زب 3ن عبداهللايشوند و هم چن يم 2زيمضطرّ و در شدت اضطرار تجو يبرا ر در مكـه  ي
ـ  ياز ا يكيكه اشاره به  يخود برخاست و در حال يكه از جا يروز كـرد   ين چند نفـر م
هـا كـور شـده اسـت بـه جـواز متعـه فتـوا          ها مانند چشمان آن كه دل آن يبرخ« :گفت

 :ابن عباس بـوده، در جـواب او گفـت    يح امام نوويك نفر، كه طبق توضيآن  »دهند يم
 يشـوا يخـودم، متعـه در زمـان پ    يقسـم بـه زنـدگ   . يهسـت  يتو مرد خشن و متحجر«

ا يپس ب« :ر گفتيعبداهللا بن زب» بود، انجام گشته است صامبريزگاران، منظورش پيپره
بـاران   قسم به خدا تو را سـنگ ! ش كنين عمل را آزمايم ايله خودت عواقب وخيبه وس

                                           
  .14، ص5و المنار، ج 43، ص2ـ فقه السنه، ج1
 .14، ص5و تفسير المنار، ج 43، ص2ـ فقه السنه، ج2

بـه نقـل از مسـلم     14، ص5منـار،ج ، بنابراين اين كه تفسـير ال 129و  128، ص6ـ صحيح مسلم هامش ارشاد ساري، ج3
 . آيد ها به شمار مي داد بخشي از پارازيت روايت عبداهللا بن عباس در زمان خالفت عبداهللا ابن زبير اين فتوا را مي: گويد  مي
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  » 1كنم يم
  اعالم كرد يم متعه را چه وقتيتحر )اهللا عنه يرض(فاروق 

ن چند نفـر در حـد بحـث و    يا يكه سر و صدا يتا زمان )اهللا عنه يرض(و فاروق 
ـ  ين سر و صـدا يد كه همينگفت، اما ناگاه شن يزيمشاجره و اظهارنظر بود چ ، در يجزئ

به هنگـام مسـافرت بـه    ) ثيبن حر 2عمرو(به خود گرفته و  زيك مورد شكل عمل را ني
عمـرو بـن   (فـوراً   )اهللا عنـه  يرضـ (عقد متعه را برقرار كرده است، فـاروق   يكوفه با زن

، و پـس از  3به عمـل آورد  ييها بازجو نه احضار و از آنيرا همراه آن زن به مد) ثيحر
اصحاب مهاجر  )اهللا عنه يرض(ان اعتراف نمود فاروق ين جريث به ايآن كه عمرو بن حر

سال هفتم و هشـتم بـه بعـد شـركت كـرده       يها كه در جنگ يو انصار و همان مسلمانان
ان حكم متعه و تحوالت آن بودند، به مسجد دعوت نمود، و به يجر ينيبودند، و شهود ع
چ يحاً اعالم كـرد، و هـ  يم متعه را صريمنبر رفت و حكم تحر يها بر باال حضور تمام آن

 )اهللا عنـه  يرضـ (م از اصحاب مهاجر و انصار و مسلمانان حاضر بـر اعـالم فـاروق    كدا
ان حكم متعه يجر ينياعتراض نكردند و چون مهاجر و انصار و مسلمانان حاضر شهود ع

رممكن بود و اعتـراض  يها در برابر اعالم ناحق غ مان سكوت آنيبودند و بر اثر قدرت ا
ـ  5و سـلمان  4بقه نبود و بارهـا بـالل  سا هم كم )اهللا عنه يرض(بر فاروق  ـ  يو حت ك زن ي

                                           
بـه نقـل از مسـلم     14، ص5، بنابراين اين كه تفسـير المنـار،ج  129و  128، ص6ـ صحيح مسلم هامش ارشاد ساري، ج1
 .آيد ها به شمار مي داد بخشي از پارازيت روايت داهللا بن عباس در زمان خالفت عبداهللا ابن زبير اين فتوا را ميعب: گويد  مي

  .124، ص6ـ صحيح مسلم هامش ارشاد ساري، ج2
  .149، ص9ـ فتح الباري، ج3
 .50، ص2و الفاروق، شبلي نعماني، ج 96ـ اخبار عمر، ص4

  .127لجوزي، ص، به نقل از ابن ا173ـ اخبار عمر، ص5
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را بازخواست كرده و بر او اعتراض  )اهللا عنه يرض(منبر، فاروق  يپهن انصار بر باال ينيب
را  )اهللا عنه يرض(ه، اعالم فاروق يدر مورد محدود كردن مهر 2يزن انصار يو حت 1نموده
ـ دل يض و سـكوت عمـوم  ن عدم اعتراين هميمنبر مردود نمود، بنابرا يبر باال ل قـاطع  ي

م  ين و انصار و همه مسلمانان حاضر تحـر يم متعه بود و به اجماع مهاجريبر تحر يگريد
اهللا  يرضـ (ن اجماع اصحاب انصـار و مهـاجر، فـاروق    يو به دنبال ا 3ديگرد يمتعه، قطع

ـ نما يكـ يبرقرار كند و بـه او نزد  ياعالم كرد كه هر كس عقد متعه را با زن )عنه و را د، اي
  .4داً مجازات خواهم كرديشد

زكات اسبان و طالق ثالثـه و جماعـت   (گانه  مسائل پنج يق و بررسين بود تحقيا
نشان  يها، كه به خوب تياز لحاظ روا) ح و تمتع در حج و حكم متعه و نكاح موقتيتراو

امبر يپث يقرآن و احاد يها هيها از آ چ كدام از آنيدر مورد ه )اهللا عنه يرض(داد، فاروق 
ـ ا زحمت تحقيداشته باشند  يدين باره ترديكه در ا يتخلف ننموده است و كسان ص ق ي

ل يسر و ته و همهمه ق يناقص و ب يها تيت روايا در پارازياند  را به خود نداده يو بررس
ـ ن ينگـر  و واقـع  يتيدرا يها اند و جنبه حق را گم كرده ين صداياز مؤلف يو قال برخ ز، ي
ـ ياز قطع و  يا م به درجهيا ان كردهيكه ما ب ين مسئله را به همان شكليا يتيجنبه روا ن يق

  :ديير توجه فرماينه به نكات زين زميرساند و در ا يم
                                           

آزادي كامل مسـلمانان  (، در همين كتاب تحت عنوان 110، به نقل خالفت و ملوكيت، ص467، ص1ـ تفسير ابن كثير، ج1
 .ايم اسناد و مدارك تاريخي را ارائه داده)) رضي اهللا عنه(در انتقاد از اميرالمؤمنين 

 .110، به نقل خالفت و ملوكيت، ص467، ص1ـ تفسير ابن كثير، ج2

 .42، ص2و فقه السنه، ج 50، ص10ـ تفسير كبير، ج3

َو اهللاِ ال َاْعَلـُم َاَحـدًا َمتَتَّـَع َو ُهـَو «: ، به روايت ابن ماجه اين تهديد را از ابن عمر نقل كرده اسـت  44، ص2ـ فقه السنه، ج4
نقل كـرده اسـت و در   ) رضي اهللا عنه(اروق از ف 51، ص10و شبيه اين عبارت را تفسير كبير، ج »َحمَْصٌن اِالّ َرَمجُْتُه باِحلجارةِ 
  .روايت شده است) اُعاقب(ها از جمله فاروق  و اكثر كتاب 50تفسير كبير همين جلد، ص
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بـه   ين سـود يهـا كمتـر   ر حكـم آن يينبود كه تغ يروت مسائل نام برده طيـ ماه1
ل يعمـره تبـد   د و حج بهيايبرساند مثالً طالق ثالثه سه به شمار ب )اهللا عنه يرض(فاروق 

ـ  )اهللا عنـه  يرض(به فاروق  ينشود و مردم عقد متعه برقرار نكنند چه سود د تـا  يرسـ  يم
  !ها فرمان دهد؟ به آن) ص(امبر يبرخالف فرمان خدا و پ

را ـ چه رسـد    يچ كار عاديشخصاً قدرت انجام دادن ه )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 2
ن يت مـواز يبود كه بر اثر رعا يعد يه بنلياز قب يـ نداشت و او فرد! نير احكام دييبه تغ

ده بود، و جز رابطه اخوت عـام  يكش را از خود رنجانيشان نزديله و خويعدالت افراد قب
كه مسلمانان بـه او   ينداشت و جز قدرت يا چ رابطهيز هين يچ افراد و گروهيبا ه ياسالم

بـه قـرآن و    ز جز عمـل ين قدرت نيكسب ا ينداشت، و برا يگريچ قدرت ديدادند ه يم
ن جهت بالل ينداشت و به هم يگريچ اعتبار و عامل ديه صامبرياز پ يرويث و پيحد

را  )اهللا عنـه  يرض(توانستند فاروق يم يز به آسانينام ن يو افراد ب يو سلمان و زن انصار
  .ر سؤال قرار دهنديمنبر ز يبر باال

، نه تنها نسـبت بـه   )اهللا عنه يرض(ـ چند صد هزار نفر از مسلمانان عصر فاروق 3
اند بلكه در جهت حفـظ و حراسـت    تفاوت نبوده يث بيو قرآن و حدص  امبريخدا و پ
ش يار خويث گروه گروه از خانه و دار و دياحكام قرآن و حد ين اسالم و بقاياحكام د

ار يهـا انداختـه و بسـ    امان جنگ يا خود را در آتش بيقا و آسيدور افتاده و در قلب آفر
سـت  ين نيز در اين يديكردند و ترد ين اسالم مياحكام د يه جان خود را فداسخاوتمندان

ك نفر يه يآزاد جهان اسالم و به راه انداختن امواج اعتراض عل يكه جنگ سرد در فضا
چنـد صـد    يهـا  ن با ارتشيخون يها داد و به مراتب از جنگ ير ميين را تغيكه احكام د
  .تر بود ران و روم آسانيا يهزار نفر

در  )اهللا عنـه  يرض(ه كه عمر بن خطاب ين قضي، فرض بر اين مقدمات قطعيبنابرا
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ـ ح قرآن و احاديش در پنج مورد با نص صريزمان خالفت خو ـ ث پي مخالفـت  صامبري
منبر، حكم زكات اسبان و جماعـت   يكرد، و به حضور اصحاب مهاجر و انصار و بر باال

حكم متعه و نكاح موقت را، بـرخالف   ح و حكم طالق ثالثه و تمتع در حج وينماز تراو
اعتـراض   يامد و صـدا يهم ن يكس ير داد و خم به ابروييث تغيح احادينص قرآن و صر

ب به اتفاق تمام يت قريز اكثرين )اهللا عنه يرض(هم بلند نشد و پس از شهادت عمر ياحد
ـ     يز صدين و در طول چهارده قرن نياصحاب و تابع ان نود و نـه از تمـام مسـلمانان جه

انـد   رفتـه يهـا را پذ  شـمرده و آن  يل اسالميافته را از احكام اصير يين احكام تغيعموماً ا
ـ ه بر اثر تضاد و تناقض با واقعين قضيفرض و طرح ا آن عصـر و تحقـق آن و    يهـا  تي

چ وجـه  يندارند، به هـ  يآن زمان خبر يها تيكه از واقع يكسان يتصور آن جز برا يحت
رسدف و اضافه بر مقدمات نـام بـرده    يبه نظر نم يز جديطرح آن ن يست و حتيممكن ن

، يفكـر  يهـا  يژگـ يرممكن نشان داد، توجه بـه و يرا متضاد و غ يا هين قضيكه طرح چن
ر بـه  يگانه ز سه يها يژگي، مخصوصاً و)اهللا عنه يرض(فاروق يدتيو عق يو اخالق يروح

اهللا  يرضـ (كـه فـاروق   چ وجه امكان نداشـته  يماند كه به ه ين ثابت ميقيصورت قطع و 
ـ ر دهد زيين اسالم را تغيا ندانسته احكام ديدانسته  )عنه ن اسـناد و  يتـر  را طبـق ثابـت  ي

ن جلـد و صـفحه نشـان داده و    ييان آدرس و تعين كتاب با بيكه ما در ا يخيمدارك تار
  :ها بوده است يژگين ويا يدارا )اهللا عنه يرض(م فاروق يده ينشان م

ل از يكه در صفحات سابق به تفص صاهللا و سنت رسولـ شدت تمسك به قرآن 1
  . ميا م و اسناد و مدارك آن را ارائه دادهيا آن بحث كرده

ـ قرآن و از رفتار و كردار و گفتار پ يها هيع از تمام آيار وسيـ اطالعات بس2 امبر ي
استنباط احكام از قرآن و  ين درجه درك و فراست و عمق نظر برايو داشتن باالترص

  .صامبريپسنت 
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و  يدار زنـده  و شـب  يو تضـرع و زار  يو از خداترس يزگاريـ اوج تقوا و پره3
اند  ت كردهيمحدث متفقاً روا 2يو بخار 1مسلم. ارانيش از همه اصحاب و ينماز و روزه ب

   :كه
  نيدر احكام د )اهللا عنه يرض(فاروق  ياوج وسعت علم و آگاه

م آوردنـد و مـن   ير بود برايآن شكه در  يدم ظرفيدر خواب د :فرمودصامبريپ«
ـ  يخـو  يهـا  ر ناخنيدم كه آثار آن را در زين قدر از آن آشاميا كـردم و   يش مشـاهده م

بـه   :؟ فرموديا ر كردهير را به چه تعبين شيدند ايمانده را به عمر بن خطاب دادم، پرسيباق
ـ   يجا يكس ين برايبنابرا. »نياز احكام د يعلم و آگاه  بـن  عبـداهللا  يتعجب نبـود وقت

 :گفـت  )اهللا عنه يرض(اصحاب، بعد از وفات فاروق  ين علمايتر از برجسته يكيمسعود 
ن خدا آشناتر بود ياز همه ما به كتاب خدا داناتر و به د )اهللا عنه يرض(عمر بن خطاب «

مردمـان   يك كفه ترازو و علـم و آگـاه  يرا در  )اهللا عنه يرض(عمر  يو اگر علم و آگاه
تـر   سـنگن  )اهللا عنـه  يرض(عمر  يدادند كفه علم و آگاه يگر قرار ميد عصر او را در كفه

گمان كنـد كـه از    يدر عصر ما هر كس« :ن گفتيريز ابن سين ني، و در عصر تابع3بود يم
» 4د كردين و اعتقاد او شك و ترديد در ديتر است با عالم )اهللا عنه يرض(عمر بن خطاب 

ـ را در احكـام اول  )اهللا عنـه  يرض(فاروق  يو دو امر دامنه علم و آگاه ـ ه و ثانوي ه و در ي
ن كه تمام قـرآن را  ين اندازه وسعت داده بود، اول اياحكام منصوص و مستنبط اسالم تا ا

                                           
 .424و اخبار عمر، ص 261، ص9ـ صحيح مسلم در هامش ارشاد ساري، ج1

 .99، ص6ـ صحيح بخاري در ارشاد ساري، ج2

  .650ـ عبقيريه عقاد، ص3
  .650صـ عبقيريه عقاد، 4
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ـ نظ بود و عبداهللا بـن مسـعود عـالم كـم     1اد گرفتهيصامبرين قرائت از پيتر حيبا صح ر ي
ها فقط بـه قرائـت    قرائتكرد كه به هنگام اختالف در  يه مياصحاب همواره به مردم توص

و تمـام قـرآن را در حفـظ داشـت و      2قرآن تالوت كنند )اهللا عنه يرض(عمر بن خطاب 
ـ از دو وز يكـ يصامبريكه مسلمان شد تا رحلت پ يچون از روز او و در حضـر و   3ري

 يها نه احكام سؤاليگر در زميش از هر كس ديبود و بصامبريسفر همواره در محضر پ
ده است، وسـعت  ينقل گرد ياو در احكام اسالم يو كند و كاوهاصبرامياو از پ يقيتحق

ـ و در رفتار و كردار و گفتار و تأ صامبرياطالعات او در سنت پ  صاهللا  دات رسـول يي
ن كه درك و فراسـت فـاروق   يگذارد، دوم ا ينم يباق يديچ گونه ترديه يجا يكس يبرا
ـ و از نصـوص احاد هـا   هياستنباط احكام از نصوص آ يبرا )اهللا عنه يرض( ـ ث در مي ان ي

چنـان درك و   يدارا )اهللا عنـه  يرضـ (را فـاروق  ير بود زينظ يب ير و حتينظ اصحاب كم
   .بود يفراست

   )اهللا عنه يرض(از درك و فراست فاروق  ييفرازها
ـ انگ رتين فراست حيبا هم يست و گاهينگر ينده ميدر زمان حال به آ ييكه گو ز ي

سـتبر زمـان مشـاهده     يهـا  ب و در پس پردهيم غيضخ يوارهايدادها را در پشت ديرو
ُثونَ  یكـاَن فـ« :د فرموده بوديير آن را تأيث زيدر حدص امبريكرد و پ يم ، 4االَُمـِم ُحمَـدَّ

                                           
 .464و  463به نقل اخبار عمر، ص 47و تاريخ الخلفاء، ص 214ـ ابن الجوزي، ص1

 همانـ 2

دو وزير «: فرمود  صپيامبركند كه  ، از ابن عباس نقل مي134، ص7ـ ابن كثير از محدثين معروف در البدايه و النهايه، ج3
 .»هستند) رضي اهللا عنه(و عمر ) رضي اهللا عنه(من در زمين ابوبكر 

، بـه نقـل اخبـار عمـر،     339، ص2و مسند امـام احمـد، ج   145، ص7و صحيح مسلم، ج 149، ص4ـ صحيح بخاري، ج4
  .14و ابن الجوزي، ص 424ص
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ت یُكْن فيَفاِْن  انـد، كـه    بـوده  ين افـراد يشيان پيروان اديها و پ ان ملتيدر م=  َفُعَمـرُ  یُامَّ
 يژگين ويا يدارا يده است و اگر در امت من كسيدها الهام گر به آن يار مخفيمطالب بس

اهللا  يرضـ (فـاروق   يهـا  ينيزبيو حوادث روزگار و ر» باشد همانا عمر بن خطاب است
ـ يافته او، تحقق عيتحقق  يها ينيب شيو همه پ )عنه ـ مضـمون ا  ين ث را دربـاره  ين حـد ي

و درك و فراست  ينيزبياز ر يا نك نمونهيبه همگان نشان داد و ا )اهللا عنه يرض(فاروق 
  .)اهللا عنه يرض(فاروق 
   )اهللا عنه يرض(ز فاروق يانگ رتياز درك و فراست ح ييفرازها

و  1گذشت )اهللا عنه يرض(از كنار فاروق  ييرو افه و خوشيق مرد خوش يـ روز1
ـ ا« :ن گفتيافه و حركات او به حاضريپس از دقت در ق )اهللا عنه يرض(فاروق  ن مـرد  ي

ق كردنـد  يتحق ين وقتيحاضر» بوده است ييگو بيو غ يكارش كاهنت يدر دوران جاهل
  .بوده است 2حيكامالً صح )اهللا عنه يرض(دند استنباط فاروق يد

نشسته بود و از دور با دقت تمام  يان جمعيدر م )اهللا عنه يرض(فاروق  يـ روز2
ك يها نزد و به مجلس آن 3آمد يها م آن يبه سو يكرد كه از پشت كوه ينگاه م يبه مرد

را از دسـت داده و   ين مرد پسريد ايبدان« :ن گفتيبه حاضر )اهللا عنه يرض(شد فاروق 
ـ را ن ين كوه آن را دفن كرده و اشعاريقبل در پشت ا يدر ساعت ـ ز در مرثي ه او سـروده  ي

ـ » خواند يشما م ين اشعار را هم برايد همياست و اگر شما از او بخواه آن مـرد   يو وقت
كـرد و   يپرسـ  از او احـوال  )اهللا عنـه  يرضـ (د فاروق يارد مجلس گردتر شد و و كينزد

                                           
  .388، به نقل اخبار عمر، ص243، ص4و صحيح بخاري، ج 482ـ عبقريات، عقاد، ص1
 همانـ 2

 .387، به نقل اخبار عمر، ص13، ص2ـ الرياض النضره، ج3
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استنباط كرده بـود كـامالً    )اهللا عنه يرض(كه فاروق  يان همان طوريدند جرين ديحاضر
ـ را كـه در مرث  ياشـعار  :گفـت  )اهللا عنـه  يرض(بود آن گاه فاروق  1درست ه فرزنـدت  ي
كه من  يدان يچه طور م :جب گفتت تعيآن مرد عرب در نها. ديما بخوان يبرا يا سروده
و  2ام نخوانـده  يكسـ  ين اشعار را بـرا يام؟ به خدا تا حال ا نه سرودهين زميدر ا ياشعار

 يكه به تازگ ين اشعاريآن گاه مرد صحرانش!! ام م كردهيها را تنظ فقط در فكر و ذهنم آن
ـ   آن ده دو شعر بودند كه ترجمـه يها خواند و در خاتمه قص آن يسروده بود برا ن يهـا چن

. نـدارد  يكيت و نه در حكم قضا و قـدرش شـر  يرا كه نه در حاكم ييسپاس خدا« :بود
توانـد بـر عمـر     يچ كـس نمـ  يها قرار داده كه ه سرنوشت همه انسان 3اوست كه مرگ را

سـت كـه   يگر ين اشـعار بـه حـد   يدن اياز شن )اهللا عنه يرض(و فاروق » ديفزايش بيخو
قـت  يو حق يا تو راسـت گفتـه  « :ن گفتيصحرانش د، سپس به مرديسس گرديشش خير
  .»است 4نيهم

ره يمغ يم دارم تو را به جاير گفت تصميبه جب 5انهيمخف )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 3
ـ چ كس به مين مطلب را با هيا ياستاندار عراق قرار دهم ول ـ اوريان ني د و از آن طـرف  ي

ـ به وجود آ يضين تعوين احساس كرده بود، كه ممكن است چنيقرا يره از برخيمغ د، و ي
ـ ياز دوستانش متوسل شد كه همسرش در امـر خبرچ  يكيان به ين جريق ايتحق يبرا  ين

                                           
 .387، به نقل اخبار عمر، ص13، ص2ض النضره، جـ الريا1

 همانـ 2

  همانـ 3

  همانـ 4
 .505ـ عبقريات، عقاد، ص5
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شوهرت  :د و به او گفتيرسان 1ريداشت، و همان زن خود را به همسر جب ياديمهارت ز
آن زن . كند يانجام دادن عمره مسافرت م يبرا« :كند در جواب گفت يبه كجا مسافرت م

شود شوهرت آن قدر تـو را   يست و معلوم مين طور نينه ا« :گفت يزيآم مسخره با تبسم
كـه   يد و معمـوالً شـوهران  يبه تو بگو يش را به درستيدارد كه مقصد سفرها يدوست نم

ـ يشه ايستند هميهمسران خود قائل ن يبرا يارزش ـ همسـر جب » كننـد  ين طور رفتار م ر ي
ـ آمد ا 2ر به منزليجب يد و وقتبه سر بر يجان و نگرانيرا در ه ييها ساعت ن قـدر از او  ي

ر ناچار راز نهفتـه خـود را بـه او گفـت و بـه او      يگله كرد و سر به سر او گذاشت كه جب
ر خـود را بـه همـان زن    يپس از چند لحظه همسر جب يد ولينگو يدستور داد كه به كس

قدر مرا دوسـت  شوهرم چه  يديد« :ان نهاد و به او گفتيو مطلب را با او در م 3ديرسان
ان را به شوهرش و او يز فوراً جريآن زن ن» !كند يده نميرا از من پوش يچ رازيدارد و ه
ش بـه  يگزارش كارهـا  يره از عراق برايكه مغ يره گزارش كرد و روزيانه به مغيهم مخف

 :گفـت  )اهللا عنـه  يرضـ (ز بـه فـاروق   يآمد، قبل از هر چ )اهللا عنه يرض(حضور فاروق 
ـ   ير را به جايرا، كه جب )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيمر ايحسن تدب« كننـد   يمن انتصـاب م
ن كه از فاش يبدون ا 4)اهللا عنه يرض(فاروق » ار مبارك استيكنم، بس يك عرض ميتبر

ـ تو ا« :ره گفتيزده بشود به مغ ن سر نهفته شگفتيشدن ا ـ  ي و او از  ين مطلـب را از فالن
ده است و تو را بـه خـدا   ير شنير از جبيبر و همسر جيهمسرش و همسرش از همسر جب

العـاده   ن درك و فراست فـوق يره كه از ايد، و مغيين نبوده بگويدهم كه اگر چن يسوگند م

                                           
 .505ـ عبقريات، عقاد، ص1

 همانـ 2

 همانـ 3
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هـا   وارها و پردهيها و د تمام فاصله ييرت فرو رفته بود كه در مقابل فراست او گويدر ح
در جواب بـه فـاروق   است  1دهيم خود ديان را بچشين جرين رفته و سلسله منظم اياز ب

  .»ت استين واقعيع يا به خدا آن چه تو استنباط كرده« :گفت )اهللا عنه يرض(
ر بن وهب از مكه يعم يو چند روز بعد از غزوه بدر، روز صامبريـ در زمان پ4
ـ چ ياز مسلمانان به دور او جمع شـدند و كسـ   يادينه آمد و جمع زيبه مد را فكـر   يزي

و در رنگ و صـدا و حركـات او    2دياو را د )اهللا عنه يرض(فاروق ن كه يكرد، اما هم ينم
دارد و  ير دشمن خدا سوء قصديعم« :از همراهانش گفت يكيبه  يرگوشيتعمق نمود، ز
شتافت و حـدس و   صامبر يو بالفاصله به محضر پ»  صامبر خداست يمأمور ترور پ

ـ عم يوان نهاد و فوراً به سـ يدر مص امبريخود را با پ ينيب شيپ ـ ر برگشـت و حما ي ل ي
ـ  يرش را در دست گرفت و به عنوان يشمش ـ ش پيك فرد مـتهم او را پ آورد و  صامبري

در چند نقطـه بـه    ييبازجو ير در اثنايعم يكرد و وقت ييقاً بازجوير را دقيعمصامبريپ
ـ د كه به سوء قصد و توطئه ترور پيد ناچار گرديبست رس بن حاً اعتـراف  يصـر ص امبري
ن سوء قصد اظهار ندامت نمـود از  يمسلمان شدن خود را اعالم كرد و از ا ، اما چون3كند

  .4ديمجازات معاف گرد
ـ انگ رتين هوش و درك و فراست حيدر پرتو هم )اهللا عنه يرض(و فاروق  ز بـود  ي

اسرار نهفته و  يدشمن و حت يها ن مرزها، نقاط ضعف ارتشيكه توانست در پشت دورتر
ـ را به كار گ ييها كيدرك كند، و توانست تاكت امپراتورها را يتصورات درون رد، كـه در  ي

                                           
 .505ـ عبقريات، عقاد، ص1

 .57، ص2و ابن هشام، ج 990، ص3و طبري، ج 483ـ عبقريات، عقاد، ص2
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روم را به زانـو درآورد، و   يران و امپراتوريا يار كم، شاهنشاهيبس يرويك زمان و با ني
ستبر بـر   يها م و پردهيصخ يوارهاين توانست در داخل جهان اسالم، در پشت ديهم چن
ـ روح نهفته آگاه و در پشت تمام ظـواهر آراسـته   يها انيجر و  يف و قـو يضـع  يهـا  هي
ن رجال زمان خـود، و  يتر ص و با انتخاب پرقدرتياشخاص را تشخ يدرون يها يژگيو

اداره حكومت خود را در دو  يها كه در دست گرفته بود، توانست چرخ يا انهيك تازيبا 
 ياست كسـ  يهيث به گردش درآورد و بديقا بر محور قرآن و حديا و آفريم آسيقاره عظ
ن همه اسـرار پشـت   يش ايز خويانگ رتيست در پرتو هوش و درك و فراست حكه توان

ها را در داخل و خارج  درون انسان يها يژگيوارها و ويها و د مرزها و اسرار پشت پرده
ـ آ يهـا  نهفته پشت الفاظ و كلمـه  يتوانست معان يد مياسالم درك كند، بدون ترد هـا و   هي

و  يد و دامنه آگاهيكنند به طور كامل درك نما يماو بحث  يث را، كه به زبان مادرياحاد
 )اهللا عنه يرض(ن امكان ندارد فاروق ين به اوج خود برسد، بنابراياطالعاتش از احكام د

اطالع بوده  يه، ناآگاه و بياحكام ثانو 1ه و خواهين، خواه احكام اولياز احكام د ياز حكم
ـ انـد و ا  ان كـرده يها را ب ح آنيث به طور صريكه قرآن و حد يباشد، مخصوصاً احكام ن ي

درك كـرده امـا    ين را به درستياز احكام د يحكم )اهللا عنه يرض(ز كه فاروق ياحتمال ن
چ وجه امكان ندارد ير داده و خالف آن را به مردم دستور داده است به هييعمداً آن را تغ

ن و سـنت  بـه قـرآ   )اهللا عنـه  يرض(و زهد و شدت تمسك فاروق  ييت پارسايو با واقع
م و هم يان كرديها را ب آن يخيكه در صفحات سابق با اسناد و مدارك تار) ص(اهللا  رسول

ـ ت نهاياز ترس خدا و با واقع )اهللا عنه يرض(فاروق  ين با تضرع و زاريچن ت عبـادت  ي

                                           
شوند و منظور از احكام ثانويـه احكـامي    ها و احاديث اسفاده مي ام اوليه احكامي است كه از صراحت آيهـ منظور از احك1

  .گردند ها و در احاديث استنباط مي است كه از راه تعمق در آيه
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كه اسناد و مدارك ) رهياز نماز و روزه گرفته تا حج و صدقه و غ( )اهللا عنه يرض(فاروق 
  .در تضاد است يم به كليده ينده نشان ميصفحات آ ها را در آن

  از ترس خدا )اهللا عنه يرض(فاروق  يتضرع و زار
نـزد   يمرا خواست و من در حال )اهللا عنه يرض(فاروق  يروز« :1ابن عباس گفت

ـ يآالت ق نـت يو ز ييطال يها نزد او گسترده شده بود و پول يا او رفتم كه سفره بـر   يمت
ع كن بـا  ين مسلمانان توزيها را در ب نيا :و بعد از آن كه به من گفتآن پراكنده بود  يرو
ـ داند كـه ا  يخدا خود م« :گفت ير لب ميك تأثر زياز  يك حالتي ـ هـا را از پ  ني امبرش ي

نسبت بـه   يا شري يريبازگرداند و به من داد، خ )اهللا عنه يرض(ق يو از ابوبكرصد ص
 يها بودم ناگاه صـدا  م و بخش كردن آنيكه سرگرم تقس يو هنگام 2من اراده كرده است

 :گفـت  يستن ميكرد و در حالت گر يه ميدم كه به شدت گريرا شن )اهللا عنه يرض(فاروق 
ر يها را به عمر داده است اراده خ نيكه جان من در دست اوست خدا كه ا يقسم به كس«
  .»3عمر نكرده است يبرا

 ير صف آخـر مسـجد صـدا   در جماعت نماز صبح من د« :عبداهللا بن شداد گفت
وسف را خواند و يدم كه بعد از فاتحه سوره يشن يرا م )اهللا عنه يرض(و تضرع عمر  4ناله
  .»اهللاِ یاِل یَو ُحْزن یَبثّ ا اِنَّام َاْشُكو« :ديه رسين آيبه ا

ـ تالوت قرآن كـه بـه آ   يعمر در اثنا« :هشام بن حسن گفت ه خـوف و عبـرت   ي

                                           
  .326، به نقل اخبار عمر، ص218، ص1ـ ابن سعد، ج1
 همانـ 2

  همانـ 3
 .327، به نقل اخبار عمر، ص146ي، صو ابن الجوز 387، ص4ـ منتخب كنز العمال، ج4



 824

بـه منـزل    يضـ يافتاد و ماننـد مر  ين ميكه بر زم 1ستيرگ يد تا آن حد متأثر و ميرس يم
  .رفتند يادت او ميض شده است به عين كه مريال ايگشت و مردم به خ يبرم

 يدر نماز جماعت در مـاورا  )اهللا عنه يرض(پشت سر عمر « :عبداهللا بن عمر گفت
  .»دمياو را شن 2ناله و تضرع يسه صف صدا
بـا چنـد نفـر كـه      )اهللا عنـه  يرض(ء فاروق بعد از نماز عشا يشب« :د گفتيابوسع

سـت و تضـرع و   يگر يمشغول خواندن دعاها بودند نشست و در حال دعا كردن به حد
  .»ده بودميند يگريه آن را در كس ديكه هرگز شب 3كرد يزار

 يرضـ (اه بر چهره فاروق ياد دو خط سيستن زيبر اثر گر« :گفت يسيعبداهللا بن ع
  .»بود 4ظاهر شده )اهللا عنه

  از با خدايبه نماز و راز و ن )اهللا عنه يرض(شدت عالقه فاروق 
ـ ن بيخود را چن يهدف از زندگ )اهللا عنه يرض(فاروق  اگـر بـه   « :ان كـرده بـود  ي

بود اول گـام برداشـتن در راه جهـاد در راه خـدا، دوم گذاشـتن       ين سه امر نميا 5خاطر
، از مـرگ  يق علميو تحق خدا، سوم شركت در جلسات بحث يدر حال نماز برا يشانيپ

  .»6خوردم يتأسف نم ياز دست دادن زندگ يداشتم و برا ينم يخود باك
ـ ل شوراها و مجـالس بحـث و تحق  يقبل از تشك يو لحظات  يدر اثنـا  يق و گـاه ي

                                           
 .326، به نقل اخبار عمر، ص57، ص2ـ الرياض النضره، ج1

  .326، به نقل اخبار عمر، ص51، ص1ـ الحليه، ج2
 .328، به نقل اخبار عمر، ص44و ابن سعد، ص 76ـ ابن الجوزي، ص3

  .326، به نقل اخبار عمر، ص57، ص2ـ الرياض النضره، ج4
 .278، به نقل اخبار عمر، ص308، ص1و عيون االخبار، ج 157، ص2و البيان التبيين، ج 131ـ ابن الجوزي، ص5

 همانـ 6
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 يشـان يستاد و چند ركعت نمـاز و گذاشـتن پ  يا يبا حالت وضو رو به قبله م 1ز سپاهيتجه
  .كرد يم 2مهم را آغاز ين كارهايخدا، ا يخود بر خاك برا

 غالبـا ) سـپاه  يمجلس علم و كارهـا (او  يزندگ ي ها كه دو بخش از برنامه و شب

ـ نماز و راز و ن(شب را به بخش سوم  يها د تمام ساعتيگرد  يم مصـروف  ) از بـا خـدا  ي
نـه  يدن مردم و آرام شدن شـهر مد ين بود كه بعد از خوابياو ا يشگيو عادت هم كرد، يم

داد و از نصف شـب   ينمازها را ادامه م ييو تا نصف شب به تنها 3كرد ياز منمازها را آغ

ـ  4داريخود را ب ي به بعد افراد خانواده ـ كـرد و ا  يم ـ ن آي ـ ي ¡  ¢     }  :خوانـد  يه را م

      °  ¯  ®¬  «  ª©  ¨  §  ¦¥   ¤     £z و در اواخــر  132: طــه
د و چراغ را يگرد يدار ميبشب  يكيسپس در تار 5ديخواب يم ير شب مدت كمينصف اخ
وسف و حـج  يهود،  يطوالن يها نمود و سوره يكرد و مجدداً نمازها را آغاز م يروشن م

  6.نمود يرا تالوت م
آورد  يخود به شمار م يبرا يفوت جماعت نمازها را جرم )اهللا عنه يرض(فاروق 
از جملـه   :كرد يه مميافتاد، به نفع مستمندان و فقرا خود را جر يكه اتفاق م يو در صورت

رون رفت و تا مراجعـت كـرد، مـردم نمـاز     ياش از مسجد ب از باغچه 7ديبازد يبرا يروز

                                           
 .332، به نقل اخبار عمر، ص 311ـ روضه المجبين، ص 1

 همانـ 2

 .331، به نقل از اخبار عمر، ص 380، ص 4ـ كنز العمال، ج 3

  همانـ 4
 .331نقل اخبار عمر، ص  ، به38، ص 2و رياض النضره، ج  165ـ ابن الجوزي، ص 5

 .همانـ 6

  .331، به نقل اخبار عمر، ص 147و ابن الجوزي، ص  398ـ مختصر منهاج القاصدين،  ص7
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 1فوراً آن باغچه را موقوفه فقرا كرد )اهللا عنه يرض(جماعت عصر را خوانده بودند فاروق 
فراغت حاصل نمـود   يدا كرد و وقتيپ يسرگرم ييبه وقت نماز مغرب به كارها يو روز

رتر شده است فـوراً نمـازش   يو وقت نمازش از اول وقت د 2اند ستاره طلوع كردهد دو يد
ن داد كه دو بنده را در راه خـدا  ير را چنين تأخيرا خواند و بعد از فراغت از نماز كفاره ا

  .كرد 3آزاد
  

  به روزه گرفتن )اهللا عنه يرض(شدت عالقه فاروق 
بـر   يشانيذكر زبان و گذاشتن پ آرزو داشت هم چنان كه با )اهللا عنه يرض(فاروق 

ام يدر اكثر ا 4له روزه گرفتنين به وسيدهد هم چن يم خدا را انجام ميخاك در نمازها تعظ
ـ در مدت  ين جهت گاهيم خدا باشد به هميوجود او در حال تعظ يسال تمام اجزا ك ي

را  5بـود، تمـام روزهـا    يكه مسافر م ييق و روزهايام تشريد و ايع يسال به جز روزها
  .گرفت يروزه م

، در يآخـر زنـدگ   6جز در سـال  )اهللا عنه يرض(فاروق « :ديگو يعبداهللا بن عمر م
، و ابـن عبـاس   »7بود يحرام، روزه م يام سال، جز روزهايگر در تمام ايد يها تمام سال

                                           
  همانـ 1
 .331، اخبار عمر، ص 147ـ ابن الجوزي، ص 2

  همانـ 3
  .118ـ ابن الجوزي، ص 4
  همانـ 5
  همانـ 6
 همانـ 7
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 1اد را در چهره او مشـاهده يم روزه گرفتن زيكه عمر وفات كرد ما عال يروز« :ديگو يم
ـ ام سال نه تنها از فعالياد و اكثراً در تمام اين روزه گرفتن زياو » ميكرد يم  ييت و كـارا ي

كاست، بلكه او را به مراتـب توانـاتر و كوشـاتر     يدر راه اسالم نم )اهللا عنه يرض(فاروق 
ن انجـام  يدر حـ  )اهللا عنه يرض(فاروق  2دنديد يافتاد كه مردم م ياتفاق م يليكرد و خ يم

ها روزه است  از مزارع و باغ ير خارج شهر و به هنگام سركشد يف در شهر و گاهيوظا
  3.ستيروزه ن يگريد يو جز او كس

  
   )اهللا عنه يرض(فاروق  يمال يها عبادت

 يرا كـاف  يبـدن  يهـا  عبادت يزگاريو پره ينداريدر راه د )اهللا عنه يرض(فاروق 
ز حـد واجبـات، از   و بخشش در راه خدا را، باالتر ا يمال يها دانست و بلكه عبادت ينم

 یال 4الَتنُْظُروا«: گفت يدانست و همواره م يم ينداريو زهد و د ين شرط تقويتر ياساس
ْرَهِم َوالـدّ  یَصالتِِه, َو لِكْن ُانُظُروا اِل یَطنَْطنَِه الَرُجِل ف ـ ي=  ناريحالِِه ّعنَْد الـدِّ  يبـرا  يعن

ـ ماز معاو را به هنگام ن يك نفر زمزمه دعاهايمان يص قدرت ايتشخ ـ ار قـرار نده ي د و ي
ـ ش كنينار و پول و مـال او را آزمـا  يبلكه به هنگام مطرح شدن درهم و د و فـاروق  » دي

 ِل اهللاِيَسـب یاِهـُدوَن فـجي« :اد گرفتـه بـود  يقرآن  يها هيار را از آين معيا )اهللا عنه يرض(

                                           
  .118ـ ابن الجوزي، ص 1
  .309، به نقل اخبار عمر، ص 106، ص 3ج ـ شرح ابن ابي الحديد، 2
 همانـ 3

التَنْظُرُوا «: ، با تفصيل بيشتر همين مطلب نقل گرديده است 284، به نقل اخبار عمر، ص 331، ص 1ـ در كتاب الفايق، ج 4
اَدي و اذا اَشْقي ورع اَي اذا اَشْـرَف علـي معصـيةٍ     الي صيامِ اَحد و ال الي صالته و لكنْ اُِنْظُرُ منْ اذا حدثَ صدقَ و اذا اُؤْتُمنَ

تَنَعما«.  
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ْم َو َاْنُفِسِهْم  ـ  يرضـ (ار فاروق ين معيو طبق هم »...بَِاْمواِهلِ و  ينـدار يبـه اوج د  )هاهللا عن
ـ ن ايرا به هنگام تصـرف خـزا  يده بود، زيرس يو خداپرست ييپارسا ران و روم و مطـرح  ي
قا نه تنها خـود  يا و آفرينار و به هنگام حكومت بر دو قاره آسياردها درهم و ديليشدن م

ـ كه به اندازه  يا هيدا نكرد، بلكه از همان سهميل پيتما يرا نباخت و به زراندوز  ك نفـر ي
 يكـرد، كـه بـرا    يز آن قدر به فقرا و مستمندان احسان ميد نيرس ياز اصحاب بدر به او م

اهللا  يرضـ (گذاشـت و فـاروق    ينمـ  يار ساده و قانعانه باقيبس ينه زندگيخودش جز هز
آمد و ثروت  يان اصحاب هم از طبقه متوسط به شمار ميدر م صامبر يدر زمان پ )عنه

ـ ) غزوه بدر(ن غزوه اسالم يد اولين شهيتن حال نخسينداشت با ا يچندان  يمهجع و غالم
ن وقـف در جهـان   ياو را آزاد كرده بود و نخسـت  1در راه خدا )اهللا عنه يرض(بود كه عمر 
ـ افت و به پي 2تحقق )اهللا عنه يرض(له فاروق ياسالم به وس  بـا « :عـرض كـرد   صامبري

ه بـه مـن   يبر به عنـوان سـهم  يخ يها نياست كه از زم ينين اموال من قطعه زميتر ارزش
ـ پ» آن را در راه خدا صدقه بدهم ين صورتيخواهم به بهتر يده است و ميرس  صامبر ي

د و منـافعش را بـر فقـرا و مسـتمندان و     يممنوع كن ياصلش را از هر گونه تصرف :فرمود
در زمـان   )اهللا عنـه  يرض(له فاروق ين وسيد و بديين اسالم وقف نمايمسافران و مجاهد

 يمتول )اهللا عنه يرض(و بعد از فاروق  3را نهاد يوقف اسالم يبنا ن سنگياول) ص(ر امبيپ
 )اهللا عنـه  يرضـ (ن و بعد از او بزرگان خانواده فاروق يالمؤمن ن موقوفه حفصه امين زميا

  .ن شدنديزم 4نيا يمتول
                                           

 .126، ص2ـ كامل ابن اثير، ج1

 .144ـ ابن الجوزي، ص2

 همانـ 3

 همانـ 4
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ـ ن كـه تنهـا بـه انـدازه     يدر دوران خالفت با ا )اهللا عنه يرض(فاروق  ك نفـر از  ي
ن يسـاده او را تـأم   ينه زندگيانه داشت و به زحمت هزيه و حقوق ساليبدر سهم اصحاب

كرد، در اواخـر   يه خود به فقرا و مستمندان كمك مين سهمياز ا ين حال گاهيكرد با ا يم
او  ياز روغـن را بـرا   يروغن نخورده بود و غالمش ظرف 1كه نه ماه بود يقحط يها ماه
بهتر اسـت   3ديآن را به فقرا بده :و گفت 2آن را نخورد )اهللا عنه يرض(ده بود فاروق يخر

او  يرا بـرا  4به خوردن گوشت داشـت و پـس از آن كـه گوشـت     يديل شديم يو روز
زه و يز و پـاك يراهن داشت هر دو تميدو پ يدند دستور داد آن را به فقرا بدهند و گاهيخر
راهن كهنه ياد و خود همان پد ياز فقرا م يكيراهن تازه را به يتازه، پ يگريكهنه و د يكي

  ).133، صيابن الجوز(د يپوش يز را ميو تم
دادن « :بـه او گفـت   يداشت و روز يرمسلمانيك غالم غي )اهللا عنه يرض(فاروق 

از  يكـار  يانت است و اگر تـو مسـلمان شـو   يرمسلمان خيمسلمانان به افراد غ يكارها
شد  يه برده هم بود و اگر مسلمان مآن غالم ك» كنم يمسلمانان را به تو واگذار م يكارها

بر مسلمان شدن او اصرار نكرد  )اهللا عنه يرض(د، مسلمان نشد و فاروق يگرد يآزاد هم م
ضربت خورد و احسـاس كـرد اجلـش فـرا      ياما وقت »نِ يالدّ  یال اِكراَه ف« :و به او گفت

                                           
 .125و اخبار عمر، ص 556، ص2و كامل ابن اثير، ج 1914، ص5ـ طبري، ج1

 همانـ 2

 همانـ 3

 )رضي اهللا عنه(عمر غالم «: ، مطلب به اين شكل آمده است 305قل اخبار عمر، ص، به ن40، ص2ـ در الرياض النضره، ج4
رضي اهللا (عمر كه درخواست كرده بود آورد ولي  )رضي اهللا عنه(عمر سوار بر شتري شد و از راه دور گوشت ماهي را براي 

كـرد   د در حالي كه بـه او نگـاه مـي   ريز وقتي ديد در راه براوردن آرزوي او حيواني خيلي خسته شده است و عرق مي )عنه
 .خورم به خدا نمي: گفت 
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ـ  هـر كجـا   يآزاد هسـت  :و بـه او گفـت   1ده است فوراً آن غالم را آزاد كرديرس . يرو يم
او را بـه فقـرا و    ييك چهارم دارايت كرد يدر مرض وفاتش وص )اهللا عنه يرض(فاروق 

  .بدهند 2مستمندان
ـ كـه پ  ييها در مراسم تمام حج و عمره )اهللا عنه يرض(فاروق  هـا   در آنصامبري

خواست كه تنها بـه   ياجازه م صامبريهم از پ يشركت داشت او هم شركت نمود و گاه
خـود را   ين خـاطرات تمـام زنـدگ   يتر نيريو ش 3اسم عمره را انجام دهدمكه برود و مر

ـ اجازه خواستم كه به عمـره بـروم پ   صاهللا  از رسول« :دينما ين بازگو ميچن  صامبر ي
ـ خ يبرادرم از دعا يا=  4ال َتنَْسنا ِمْن ُدعاِئَك  یا َاخي« :فرمود ر خـود مـا را فرامـوش    ي
ـ گو يخاطره من يا يادآوريو بارها به هنگام » دينكن ـ كـه پ  يآن عطـوفت « :دي  صامبر ي

د بـر  يبرادرم، اگر در مقابل آن هر چه خورش ينسبت به من ابراز فرمود و به من فرمود ا
  » !5كردم يدادند باز قبول نم يده است به من مياو تاب

را  6در دوران خالفت خود، جز سـال اول كـه عبـدالرحمن    )اهللا عنه يرض(فاروق 
كه وفات كرد هـر سـال در مراسـم حـج شـركت       يرار داد، تا روزرالحاج آن سال قيام
 )اهللا عنـه  يرض(انه فاروقينه سفر حج و عمره در هر سال جزو حقوق ساليو هز 7كرد يم

                                           
 .144ـ ابن الجوزي، ص1

 همانـ 2

 .599ـ عبقريات، عقاد، ص3

 همانـ 4

  .599ـ عبقريات، عقاد، ص5
 .118ـ ابن الجوزي، ص6

 همانـ 7
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گندم و روغـن   يانه او پنج هزار درهم و مقدار كافيسال 1را كل حقوقيالمال بود ز تياز ب
 يگـر يو د يتابسـتان  يكـ ي، و دو دسـت لبـاس  ) بـدر  2ك اصـحاب يكايمانند (و سركه 
ـ ن دلين به ايمؤمن يدر هر سال بود و شورا 3نه سفر حج و عمرهيو هز يزمستان ـ ل اي ن ي

 يرضـ (ن يرالمؤمنيتقبل كرده بودند چون حضور ام )اهللا عنه يرض(فاروق  ينه را برايهز
مربـوط بـه همـه     يبـه امـور عمـوم    يدگيبه خاطر رس ينار حج در منيدر سم )اهللا عنه
  .ن بودمسلمانا

هر سال مراسم حج و عمره را با شور و احساس و عالقـه   )اهللا عنه يرض(فاروق 
ـ ه بـه پا يو گر يطواف را با دعا و تضرع و زار يها داد و تمام دوره يانجام م يبيعج ان ي
 يو به هر مناسبت يا در هر نقطه صامبر يكه پ ييكرد همه دعاها يم ي، و سع4ديرسان يم

و حجراالسـود را بـه    5بخواندص امبرين عبارت پياها را به عن آن دعيخوانده است ع
قبله محمـد  (بود، و در حال طواف كعبه  6دهيآن را بوسصامبريد كه پيبوس ين خاطر ميا

ـ    ييو احساس جالل و عظمت خدا، گـو م يو ابراه ص گرفـت و   يقلـبش آتـش م
گرم  يدعاها ن آتش در شكليا يها مبدل گشته بود كه زبانه يوجودش به كوه آتشفشان

ـ خوف و ترس او را از خدا و نها 7تينها يه و تضرع و زاريخته با گرين و آميو آتش ت ي
  دادند ياو را از عذاب خدا نشان مرعب و هراس 

                                           
 .351و ابن عساكر به نقل اخبار عمر، ص 197، ص1ـ ابن سعد، ج1

  همانـ 2
  همانـ 3
  .333، به نقل اخبار عمر، ص19، ص2و الرياض النضره، ج 330، به نقل اخبار عمر، ص146صـ ابن الجوزي، 4
 همانـ 5

  .333ـ مسلم و بخاري و امام احمد و رياض النضره به نقل اخبار عمر، ص6
 .330، به نقل اخبار عمر، ص146ـ ابن الجوزي، ص7
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   )اهللا عنه يرض(خانواده فاروق  :ستميفصل ب
   )اهللا عنه يرض(خانواده فاروق 

ه  )اهللا عنه يرض(عمر  نْتَمــ  و خطـاب از   1فرزند خطاب و ح و  يعـد  يخانـدان بن
ـ  يگانه قـر  ده يها و هر دو از خاندان 2يحنتمه از خاندان مخزوم خانـدان   يش بودنـد ول

ه و يام يو بن 3هاشم يبن يها ه خاندانيبه پا يت اجتماعيت و موقعيث اهمياز ح يعد يبن
  .بودند 4دهينرس يمخزوم

   )اهللا عنه يرض(برادران و خواهران فاروق 
 يك برادر پدريفقط  )اهللا عنه يرض(فاروق  :)اهللا عنه يضر(د برادر فاروق يـ ز1

شتر و قبـل از او مسـلمان شـده    يب )اهللا عنه يرض(، و سنش از فاروق 5د بوديكه نامش ز
او را با معـن بـن    يعقد برادرص امبريو پ يار بلند و رنگش گندميبس يقامت يبود دارا

د در غزوه بـدر و  ي، ز6دنديرس مامه به شهادتياعالم كرده بود كه هر دو در جنگ  يعد
اهللا  يرضـ (غزوه بدر عمـر   يبود و براص امبريها در ركاب پ ه غزوهياحد و خندق و كل

، و در 7آن را بپوشـد  يگـر يكرد د يك اصرار ميك زره داشتند كه هر يد تنها يو ز )عنه

                                           
، 1و ابـن سـعد، ج   188، ص1، الريـاض النضـره، ج  ـ حنتمه دختر هاشم پسر مغيره پسر عبداهللا پسر عمـر پسـر مخـزوم   1

  .297، به نقل اخبار عمر، ص190ص
 .11ـ اخبار عمر، ص2

 همانـ 3

 همانـ 4

  .403و  402، به نقل اخبار عمر، ص521و  565، ص1ـ االصابه، ج5
  همانـ 6
  همانـ 7
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 يمامـه و در سـال دوازده هجـر   يدر جنـگ   )اهللا عنه يرض(ق يزمان خالف ابوبكر صد
در دسـت و مرتـد    يريكـه شمشـ   يبود و در شدت جنگ در حال 1دار سپاه اسالم پرچم

ـ ياز كفار را به قتل رسان يريمعروف و جمع كث هـم   يبـاك  يده بود و با شور و حماسه و ب
از كفـار بـه نـام     يكـ ير يرفت ناگاه بـا ضـربت شمشـ    يش ميچنان در قلب سپاه كفار پ

د ياز خبر شهادت ز )اهللا عنه يرض(فاروق  ديبه درجه شهادت نائل گرد) 2يم حنفيابومر(
محبـت   يوزد بو يم يميهرگاه نس« :گفت يد مياز تالم شد يد و با حالتيار متأثر گرديبس
 يار مهم بر مـن برتـر  يله دو امر بسيد به وسين زيكنم و هم چن ين استشمام مآد را از يز
ن كه قبل از من در يگر ايافت و دين اسالم تشرف ين كه قبل از من به ديا يكيدا كرد، يپ

آمـد و   )اهللا عنـه  يرضـ (به نـزد فـاروق    يروز) رهيو متَمم بن نُو( 3ديد گرديراه خدا شه
خوانـد و   )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق   يه برادر خودش سروده بود بـرا يكه در مرث ياشعار

ـ از گر يك حـالت يد افتاده بود در ياد شهادت زيكه به  )اهللا عنه يرض(فاروق   يه و زاري
» گفـتم  يد ميه برادرم زيدر مرث يم تا اشعاريدانستم شعر بگو يكاش من هم م يا« :گفت

ش يد هرگز برايرس يمامه به شهادت مياگر برادر من مثل برادر تو در جنگ « :متمم گفت
چ حـرف و  يهـ  :افت و گفتي ين سخن صبورياز ا )اهللا عنه يرض(فاروق » 4ستميگر ينم

، فاروق يبه نظر جمع. ن نداده استيو تسك يلب مرا صبورق 5ن سخنيبه اندازه ا يسخن

                                           
تواريخ لقب ابومريم قاتـل زيـد   در برخي از : توجه . 404و  403، به نقل اخبار عمر، ص521و  565، ص1ـ االصابه، ج1
  .283و البيان و التبيين به نقل همان مرجع سابق يعني اخبار عمر، ص 558نوشته شده از جمله عبقريات، عقاد، ص) سلولي(
 همانـ 2

 همانـ 3

 همانـ 4

 .404ـ اخبار عمر، ص5
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ـ ) ميعثمان بن حك(ز داشته به نام ين يك برادر مادري )اهللا عنه يرض( بـه نظـر اكثـر     يول
  .د بوده استيز يبرادر مادر 1ن عثمانيمورخ

  
   )اهللا عنه يرض(خواهران فاروق 

د مسلمان يد بن زيعن اسالم و با شوهرش سيدر قبول د 2شتازيـ فاطمه از زنان پ1
ن يز شدند، فاطمـه نخسـت  ين )اهللا عنه يرض(د و سبب مسلمان شدن عمر بن خطاب يگرد

ـ غات او به دياز زنان در اثر تبل يو جمع 3ش بوديان زنان قرين اسالم در ميزن مبلغ د ن ي
سـته بـه   يناشا يداشت و از كارها يبيعالقه عج يكوكاريدا كردند، و به نياسالم تشرف پ

  .بود يو ناراض 4أثرشدت مت
عبداالسد با او ازدواج كرد و اسود از او متولد شـد و بعـد    5ان بنيه كه سفيـ صف2
  .مظعون ازدواج نمود 6ان با قُدامه بنياز سف

  قبل از اسالم )اهللا عنه يرض(همسران فاروق 
  .بود) نيالمؤمن ام(سلَمه  8ه و خواهر اميام يدختر اب 7بهيـ قر1
كـه در   يمسلمان نشده بودند هنگـام  1ن دو زنيعمرو، و چون ا ـ ام كلثوم دختر2

                                           
 .405، به نقل اخبار عمر، ص459، ص2ـ االصابه، ج1

 همانـ 2

  .405، به نقل اخبار عمر، ص364و الدر المنثور، ص 381، ص4ـ االصابه، ج3
 همانـ 4

 .348، ص4ـ االصابه، ج5

 همانـ 6

  .393، به نقل اخبار عمر، ص334، ص8و تفسير بغوي، ج 390، ص4و االصابه، ج 235، ص2ـ ابن هشام، ج7
  همانـ 8
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 يرضـ (فـاروق   10: الممتحنة È  Ç  Æ    Åz     }  :ديه نازل گردين آيا 2هيبيحد
  .طالق داد 3هر دو را )اهللا عنه

ـ مسـلمان گرد  )اهللا عنه يرض(ن زن با فاروق يمظعون و ا 4نب دختريـ ز3 د و از ي
  .بود) و عبدالرحمن اكبر 6اهللا و حفصهعبد(بود و مادر  5زنان مهاجر

  بعد از تشرّف به اسالم )اهللا عنه يرض(همسران فاروق 
ـ بيكه بعد از صلح حد ين زنينخست :عهيـ سب1 ـ ه مسـلمان گرد ي ـ 7دي ـ آ ي، و وقت ه ي

ش از او به عمل آورد و بعـد از  يامتحان و آزما صامبريد، پيق و امتحان نازل گرديتحق
شوهرش، كـه مسـلمان نشـده بـود، فرسـتاد و       يرالمثل را برامان و اسالم او مهيثبوت ا
  .كرد 8با او ازدواج )اهللا عنه يرض(فاروق 

 9هين كه مسلمان شود نامش عاصـ يله قبل از اي، جميدختر ثابت انصار :لهيـ جم2
ـ با او ازدواج كرد، پ )اهللا عنه يرض(مسلمان شد و فاروق  يبود و وقت نـامش را  صامبري

داشتند  يگر را دوست ميكديبه شدت  )اهللا عنه يرض(داد، و با فاروق  رييتغ) 10لهيجم(به 

                                                                                                        
 .191، ص4و االصابه، ج 90، ص4و تفسير كشاف، ج 190، ص1ـ ابن سعد، ج1

 همانـ 2

 همان ـ3

 .393، به نقل اخبار عمر، ص190، ص1ـ ابن سعد، ج4

 همانـ 5

 همانـ 6

  .397ـ اخبار عمر، ص7
  همانـ 8
 .395، به نقل اخبار عمر، ص206ـ ابن الجوزي، ص9

 همانـ 10
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لـه تـا   يرفت جم يرون مياز منزل ب )اهللا عنه يرض(فاروق  يافتاد كه وقت يو بارها اتفاق م
بـه   2ديبوسـ  يرا م )اهللا عنه يرض(و پس از آن كه فاروق  1كرد يدم دروازه او را بدرقه م

  .گشت يش برميگاه خويجا
بود، عاتكه از زنان  )اهللا عنه يرض(فاروق  3د و عموزادهيعاتكه دختر ز :هـ عاتك3

ـ ن ييبايو سخنور و شاعر بود، از ز 4بين كه زن اديمسلمان و مهاجر و عالوه بر ا ز تـا  ي
» ده شده استيتمام زنان به او بخش ييبايز 5نصف« :گفتند يافته بود كه مين اندازه بهره يا
ق يصـد  )اهللا عنـه  يرض(ق يبا عبداهللا پسر ابوبكر صد )هللا عنها يرض(ن عموزاده فاروق يا

 يداشتند چند سال بـا هـم زنـدگ    يار دوست ميگر را بسيكديكه  يازدواج كرد و در حال
  .كرد 7با او ازدواج )اهللا عنه يرض(عبداهللا، فاروق  6بعد از وفات يكردند و مدت

پسـر ابوجهـل بـود و در     8م قبالً همسر عكْرِمهيام حك :م دختر حارثيـ ام حك4
مـن فـرار   ي ي، و در روز فتح مكه كه عكرمه بـه سـو  9جنگ احد در جبهه كفار مكه بود

من رفت و بعـد از  يبرگرداندن شوهرش به  يبراص امبريم به اجازه پيكرده بود، ام حك

                                           
 .395، به نقل اخبار عمر، ص206ـ ابن الجوزي، ص1

 همانـ 2

 .396ـ اخبار عمر، ص3

 همانـ 4

 همانـ 5

 همانـ 6

  همانـ 7
 .395، به نقل اخبار عمر، ص443، ص4االصابه، ج ـ8

  همانـ 9
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ـ شدند و چند سال بعد همراه شوهرش به جنگ روم 1برگشتن عكرمه هر دو مسلمان ان ي
د ازدواج كرد يبا خالد بن سع يد و بعد از مدتيه درجه شهادت نائل گردرفت و عكرمه ب

 2م ازدواجيبـا ام حكـ   )اهللا عنـه  يرض(ان فاروق يو بعد از شهادت خالد در جنگ با روم
  .نمود

فـاروق   :)اهللا عنـه  يرض(از فاطمه  )اهللا عنه يرض( يمرتض يـ ام كلثوم دختر عل5
   يعل شخصاً ام كلثوم را از )اهللا عنه يرض(

در مـورد   )اهللا عنه يرض( يمرتض يو عل 3كرد يخواستگار )اهللا عنه يرض(يمرتض
سـن و   يكمـ « :گفـت  )اهللا عنه يرض(و فاروق 4سن و سال دخترش با او بحث كرد يكم

كـنم   يكه من در او احساس م يت و كرامتيرا آن ارزش و شخصيندارد ز يسال او اشكال
َفـاِْن « :گفـت  )اهللا عنـه  يرضـ ( يمرتضـ  ي، علكند ينم 5آن را احساس يگريچ فرد ديه

ْجُتُكهايَرض ، من بـا  يشد يسن و سال، تو راض ين كميدن و اياگر بعد از د »َتها, َفَقْد َزوَّ
بـا   )اهللا عنه يرض(يمرتض يبا توافق عل )اهللا عنه يرض(فاروق » موافقم 6ازدواج او با تو

كـرد و بـه خـاطر احتـرام      7نيـي م تعه او را چهل هزار درهيام كلثوم ازدواج نمود و مهر

                                           
  .396و  395، به نقل اخبار عمر، ص443، ص4ـ االصابه، ج1
  همان ـ2
، 1الفـداء، ج  و تاريخ ابي 71و عيون االخبار، ص 190، ص1و ابن سعد، ج 62و الدر المنثور، ص 492، ص4ـ االصابه، ج3

 .394و  393، به نقل اخبار عمر، ص171ص

 همانـ 4

  همانـ 5
  همانـ 6
، 1الفـداء، ج  و تاريخ ابي 71و عيون االخبار، ص 190، ص1و ابن سعد، ج 62و الدر المنثور، ص 492، ص4ـ االصابه، ج7

  .394و  393، به نقل اخبار عمر، ص171ص
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قائـل بـود   ) ص(امبر يپ يها از نواده يكيو  )اهللا عنه يرض(دختر فاطمه  يكه برا يخاص
ت احتـرام و ابـراز محبـت بـا او     يبه وجود آورد و در نها ياديرات زييدر رفتار خود تغ

و ام  )عنـه اهللا  يرضـ (دختر ابـوبكر   1از آن چه ام كلثوم يچ گونه اثريكرد، و ه يرفتار م
گفتـه بودنـد    )اهللا عنه يرض(ها، درباره فاروق   آن يبه هنگام خواستگار 2اَبان دختر عتبه

شود و به منـزل   ياز منزل خارج م ييرو كند و با ترش يبا زنان به خشونت رفتار م« :كه
د و بلكه بـرخالف عـادت خـود هرگـاه     يظاهر نگرد )اهللا عنه يرض(از فاروق » 3ديآ يم

 4و داشت نه به صورت امر و فرمان بلكه به صورت خواهش آن كـار را بـه او  به ا يكار
ـ هـا نها   كرد و به حضـور آن  يكرد و در نزد مهمانان او را ندا م يشنهاد ميپ ت احتـرام و  ي

روابـط   )اهللا عنه يرض(خ مفصل فاروق يداد و در تار يمحبت خود را نسبت به او نشان م
 )اهللا عنـه  يرض(و فاطمه  )اهللا عنه يرض( يم دختر علز او جز نسبت به ام كلثويآم محبت

ـ ت نشـده اسـت و ا  يگرش روايچ كدام از زنان دينسبت به ه ن ازدواج ين ازدواج آخـر ي
ازدواج فـاروق  . او بـوده اسـت   يهـا  ازدواج 5نيزتريآم تيو موفق )اهللا عنه يرض(فاروق 

تـا شـهادت فـاروق     ينعيو پنج سال  يهفدهم هجر 6با ام كلثوم در سال )اهللا عنه يرض(
در  )اهللا عنـه  يرض(بود كه فاروق  ين ازدواج پسريجه ايادامه داشت و نت )اهللا عنه يرض(

ـ د و نينام) د اكبريز( 7دش، او رايت محبت نسبت به برادر شهيجهت ابراز نها  يز دختـر ي
                                           

 .397، به نقل اخبار عمر، ص17، ص5و طبري، ج 27، ص3و ابن اثير، ج 190، ص1ـ ابن سعد، ج1

 همانـ 2

  مانهـ 3
 .375، به نقل اخبار عمر، ص98و عقد الفريد، ص 73ـ ابن الجوزي، ص4

 .684ـ عبقريه، عمر، محمود عقاد، ص5

  .394، به نقل اخبار عمر، ص190، ص1و ابن سعد، ج 492، ص4ـ االصابه، ج6
 .394ـ االصابه و ابن سعد به نقل اخبار عمر، ص7
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ك يدر  )اهللا عنه يرض(فاروق  1ها بعد از شهادت هر دو سال يد وليه ناميبود كه او را رق
ز داشـته كـه   يه نياضافه بر زنان مذكور دو جار )اهللا عنه يرض(افتند و فاروقيروز وفات 

  .بود) هيهه و لَهيفك(ها   نام آن
  دختران و پسران )اهللا عنه يرض(فرزندان فاروق 

و در سال سوم بعثت متولد و با پدرش مسلمان  2نبيمادرش ز :ـ عبداهللا بن عمر1
ـ داوطلب شركت در غزوه بـدر گرد  يو در ده سالگ د و با او مهاجرت كرديگرد ـ ي  يد، ول
داوطلـب   ياو شد و در پـانزده سـالگ   3سن و سال مانع شركت يل كميبه دل صامبر يپ

ـ به او اجازه داد و از ا صامبر يد و پيشركت در غزوه خندق گرد ن بـه بعـد در همـه    ي
ـ   يزگاريو پره ي، و عالوه بر تقو4ها شركت كرد غزوه م و تعلـم قـرآن و   يبه جهـاد و تعل
ـ داشت و بعد از رحلت پ يبيعالقه عج يه معارف اسالميث و بقياحاد ـ ن صامبر ي ز در ي

ها به عنـوان فرمانـده سـپاه     در اغلب جبهه) اهللا عنهم يرض(زمان ابوبكر و عمر و عثمان 
داد، اما بعـد از شـهادت عثمـان     ياز خود نشان م ياديز يها يافت و فداكاري يحضور م

ـ و معاو )اهللا عنـه  يرض( يمرتض ين عليها در ب و وقوع جنگ )عنه اهللا يرض( ه از همـه  ي
ـ ينمود، و در شدت جنگ ب 5يريگ كارها كناره ـ و معاو )اهللا عنـه  يرضـ ( ين عل ه جمـع  ي

بكنـد تـا عمومـاً بـا او      يخالفت اسالم يدايشنهاد كردند كه خود را كانديبه او پ يريكث

                                           
 .394ـ االصابه و ابن سعد به نقل اخبار عمر، ص1

 .473، به نقل اخبار عبداهللا بن عمر، ص80، ص2و الرياض النضره، ج 570و االعالم للزكلي، ص 347، ص4ـ االصابه، ج2

 همانـ 3

  .هاي مصر شركت كرده است كه همراه مهاجرين و انصار در جنگ نهاوند و جنگ 233، ص6ـ تاريخ طبري، ج4
 .475 بن عمر، طنطاويين، صـ تذكرة الحفاظ ذهبي، عبداهللا بن عمر و اخبار عبداهللا5
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ر و سرگرم نشر علوم يگ و كناره يو هم چنان منزو ها موافقت نكرد  با آن يول 1عت كننديب
ـ ت احاديژه روايو به و يو معارف اسالم ـ ث گردي  ين علمـا يتـر  از برجسـته  يكـ يد و ي

امت اسالم لقب داده بودند و بعـدها امـام    2)عالم متبحر(آمد و او را  ياصحاب به شمار م
گـر  يكسـان د  يبـا رأ  عبداهللا بن عمـر را  يابن شهاب به من گفته كه من رأ :مالك گفت

ـ كرده و چ يزندگص امبريرا او شصت سال بعد از پيكنم ز يبرابر نم ـ از امـر پ  يزي امبر ي
  .3نگشته است يو از امر اصحاب بر او مخف ص

بوده اسـت هـم    يرينظ شجاعت  كم يها دارا عبداهللا بن عمر هم چنان كه در جبهه
ـ نظ شجاعت كـم  يان در صحنه مبارزه با قدرتمندان منحرف و ستمگر داريچن ـ ي و  ير ادب
ـ وسـف بـه مكـه آمـده بـود و در م     يكه حجاج بن  يروز. بوده است يغاتيتبل ان انبـوه  ي
هـا فضـا را بـه لـرزه      ن جملهيبا گفتن ا ياديفر 4نيكرد ناگاه طن يم يسخنران يشمار يب

 5ب و دوستانيالمال را تخر تيمال و بين را پاين دشمن خدا همه مقدسات ديا« :درآورد
عبـداهللا بـن عمـر اسـت،      :ست؟ گفتندين كيا :حجاج گفت» ده استيرا به قتل رسانخدا 

انه دستور داد كـه  ياز مزدوران مخف يكيو به » !صدا باش ير خرف بيپ يا« :حجاج گفت
ـ گرد ين زخم بسـتر يعبداهللا بر اثر ا يكردند و وقت ين او را زخميزهرآگ 6غيك تيبا  د ي

عبداهللا جوابش را نـداد و بـا او    يو سالم كرد ول ادت به منزل او رفتيحجاج به قصد ع

                                           
 .475ـ تذكرة الحفاظ ذهبي، عبداهللا بن عمر و اخبار عبداهللا بن عمر، طنطاويين، ص1

 .40تا  37ـ تذكرة الحفاظ ذهبي، عبداهللا بن عمر، ص2

  همانـ 3
 همانـ 4

 .، عبداهللا بن عمر40تا  37ـ تذكرة الحفاظ ذهبي، ص5

 همانـ 6
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او  2ن زخم موجب شـهادت يد كه همينكش يو طول 1زد عبداهللا جوابش نگفت ييها حرف
  .ديگرد

ـ عبـداهللا و حفصـه و كن   ينب و بـرادر پـدر  يمادرش ز :اكبر 3ـ عبدالرحمن2 ه او ي
  . است 4بوده يسيابوع

ان فـتح كشـور مصـر    يجزء سپاه 6)ام ولد(هه يمادرش فك :5ـ عبدالرحمن اوسط3
همراه  يت در مصر شبيبوده و به هنگام مأمور يزگاريو پره يبوده و مرد شجاع و باتقو

ـ  يآشام 7دانست مشروب است يرا كه نم يعياز دوستانش ما يكي ش يد و فردا خـودش پ
را بر او اجرا كنـد و بعـد از آن كـه در مصـر حـد       يشرع 8عمرو بن عاص رفت كه حد

ز بـه عنـوان   ينه خواند و او نياو را به مد )اهللا عنه يرض(د، فاروق ياجرا گردبر او  يشرع
چ گونـه  يانه به او زد و عبدالرحمن بـا سـالمت كامـل و بـدون هـ     يچند تاز 9ادب كردن

د و وفات كـرد و مـرگ   يض گرديك ماه ناگاه مريك ماه زنده ماند و بعد از ي يا عارضه
 )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق   يبيانه تـأد يدو سه تازا ي يحد شرع يبا اجرا يچ ارتباطياو ه

                                           
 .، عبداهللا بن عمر40تا  37ـ تذكرة الحفاظ ذهبي، ص1

 همانـ 2

  .397ـ اخبار عمر، ص3
  همانـ 4
  همانـ 5
 همانـ 6

 .494و عبقريات، عقاد، ص 324، به نقل اخبار عمر، ص209ـ ابن الجوزي، ص7

 همانـ 8

 همانـ 9
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با اسناد و مدارك  )اهللا عنه يرض(ن مطلب در مبحث رحم و عطوفت فاروق يو ا 1نداشت
  ).دييمراجعه فرما(ده است يق گرديتحق يخيتار

  .ابو عبدالرحمن يا هيو كن 3مادرش ام ولد :اصغر 2ـ عبدالرحمن4
رخوار يمتولد شد و هنـوز شـ   5يرو در سال ششم هج 4لهيمادرش جم :ـ عاصم5

داشتند، از راه طـالق از هـم جـدا     يگر را دوست ميكدين كه يبود كه پدر و مادرش، با ا
او را در  )اهللا عنـه  يرض(فاروق يروز يشدند و عاصم در نزد مادرش بود، و بعد از مدت

كه عاصم را اش او را وادار كرد  و ترحم و عاطفه 6كرد يم يها باز د كه با بچهيد يا كوچه
ـ خواست او را به  منزل خود ب يد و ميدر آغوش گرفت و چند مرتبه او را بوس اورد در ي

ـ د و اصرار كرد كه عاصـم را از آغـوش او ب  يله رسيمادر جم) 7شموس(ن هنگام يا رون ي
ت از يشـكا  يبه اصرار او پاسخ نداد شـموس بـرا   )اهللا عنه يرض(فاروق  ياورد و وقتيب

، 8بود، رفـت  صامبرين پي، كه جانش)اهللا عنه يرض(به نزد ابوبكر  )هاهللا عن يرض(فاروق 
ـ « :را احضار كرد و به او گفت )اهللا عنه يرض(، فاروق )اهللا عنه يرض(و ابوبكر  ن يدر چن

د تا او را يباشد، عاصم را به شموس بده يحق پرورش بچه از آن مادرش م يط سنيشرا

                                           
 .494و عبقريات، عقاد، ص 324، به نقل اخبار عمر، ص209ـ ابن الجوزي، ص1

  .398ـ اخبار عمر، ص2
  همانـ 3
 همانـ 4

 همانـ 5

 .685ـ عبقريات، عقاد، ص6

 همانـ 7

  همانـ 8
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  .داد 2نزد و عاصم را به شموس يحرف )اهللا عنه يرض(فاروق » 1مادرش ببرد يبرا
ار يبه منزل پدرش برگشت و جوان بلندقامت و بسـ  يعاصم بعد از رشد و نمو كاف

ـ ك اتفاق موجب گرديبود، و  3يب و باوقاريافه و اديبا و خوش قيز از  يد كـه دختـر  ي
) 4زيعمر بـن عبـدالعز  (ن راه جد يد، و عاصم از ايهالل به عقد ازدواج او درآ يخانواده بن

را  ير فروشـ يمخلوط كردن ش يفرمان يط )اهللا عنه يرض(ن كه فاروق يح ايگردد و توض
نظـارت بـر اوضـاع بـه      يشب برا يكيهمراه اسلم در تار يآب ممنوع اعالم نمود و شب

 يمـادر و دختـر   يبگومگـو  يوار خانه كوچكينه رفت و در پشت ديشهر مد يها كوچه
ـ آب بـا ا  يز مقـدار يخترم برخد« :گفت يكرد مادر م 5نظر او را جلب  ير فروشـ ين شـ ي

اهللا  يرضـ (ن يرالمـؤمن يكه ام يدينشن يمادر مگر از مناد« :گفت يو دختر م» مخلوط كن
را بكـن در   6ن كـار يز دخترم ايبرخ« :گفت يمادر م» ن عمل را ممنوع كرده استيا )عنه
ـ  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيك، امين شب تاريا ـ دانـد كـه مـا چ    ياز كجا م را  ين كـار ين

او آگـاه   يآگاه نباشد خدا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيمادر اگر ام« :، دختر گفت»ميا كرده
توانم در حال حضور تعهد اطاعت بـدهم و در حـال    يچ وجه من نمياست به عالوه به ه

  .»كنم ينافرمان 7ابيغ
ختر در ن ديت صداقت ايمان و نهايكه از قدرت ا يدر  حال )اهللا عنه يرض(فاروق 

                                           
  .685ـ عبقريات، عقاد، ص1
 همانـ 2

  همانـ 3
 همانـ 4

  .399و  400، به نقل اخبار عمر، ص48، ص2ـ الرياض النضره، ج5
 همانـ 6

 .401 400 399، به نقل اخبار عمر، ص48، ص2ـ الرياض النضره، ج7
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ـ ن خانه كوچك را نشانه كنيدرِ ا :غرق شده بود به اسلم گفت يمسرت و شاد د و فـردا  ي
ـ ن مادر و دختر فرستاد و اسلم پس از تحقيجستجو از اوضاع ا ياسلم را برا ق دربـاره  ي

و  1شـوهر هسـتند   ين دختر و مادر هر دو بيخبر داد كه ا )اهللا عنه يرض(ها به فاروق   آن
هـا    فرزندانش را خواست و به آن )اهللا عنه يرض(هالل است فاروق  يبن دختر از خانواده

هر كدام  ين زن نمونه ازدواج كنم وليست كه بتوانم با اين يمن طور يط سنيشرا« :گفت
و عاصـم   2ميما زن دار :عبداهللا و عبدالرحمن گفتند. »ل است با او ازدواج كندياز شما ما
بود به نـام   ين ازدواج پسريزن ازدواج كند و ثمره ا وهيبن دختر يل كرد كه با ايابراز تما

ز بن مروان ازدواج كرد و يو بعد از بلوغ با عبدالعز) ام عاصم(بود به نام  يمحمد و دختر
  .ديمتولد گرد) زيبن عبدالعز 3عمر(از او 

  .ديدختر ز 5مادرش عاتكه :4اضيـ ع6
ـ  7مادرش ام كلثوم :6د اكبريـ ز7 از فاطمـه   )اهللا عنـه  يرضـ ( يمرتضـ  يدختر عل

در  يدر دوران جـوان  )اهللا عنـه  يرضـ (ها بعد از شهادت فاروق  د ساليز )اهللا عنه يرض(
ـ ين افراد قبيخاموش كردن آتش جنگ در ب يشب برا يكيكه در تار يحال  يعـد  يله بن

ـ هـا م   ن آنيخواست در ب يرفته بود و م از افـراد   يكـ ي يكيشـود در همـان تـار    يانجي

                                           
 .401 400 399بار عمر، ص، به نقل اخ48، ص2ـ الرياض النضره، ج1

 همانـ 2

 همانـ 3

 .401 400 399، به نقل اخبار عمر، ص48، ص2ـ ابن رياض النضره، ج3

  .401، به نقل اخبار عمر، ص81، ص2و رياض النضره، ج 205ـ ابن الجوزي، ص4
  همانـ 5
 .171، ص1الفداء، ج و تاريخ ابي 190، ص1و ابن سعد، ج 492، ص4ـ االصابه، ج6

 .171، ص1الفداء، ج و تاريخ ابي 190، ص1و ابن سعد، ج 492، ص4به، جتـ االصا7
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  .كرد 1ن زخم وفاتيكرد و با هم ينسته او را زخمن ندايمتخاصم
ـ متولـد گرد  صامبريدختر جرول، در زمان پ 3مادرش ام كلثوم :2داهللايـ عب8 د و ي

ار شـجاع و فـداكار سـپاه    ين بسياز مجاهد يكي )اهللا عنه يرض(در عصر خالفت فاروق 
و اشـعار   معروف يو سواركار يش به شجاعت و دالوريان جوانان قرياسالم بود و در م

را به شهادت  )اهللا عنه يرض(ابولؤلؤ فاروق  يو وقت 4سرود يز ميرا ن يز حماسيانگ جانيه
بوده كـه   يا اعتقاد داشت كه ابولؤلؤ اجراكننده و عضو توطئه يداهللا بنابر قرائنيد، عبيرسان

ن جهت بعد از شهادت پـدرش  ياند به هم داشته 5نه عموماً در آن شركتيم مديان مقيرانيا
د و يگر را به قتل رسـان يد يو جمع 6ده و هرمزانيش جوشيها در رگ يرت عربيخون غ

ـ  او صرف 7ه عمروعاص از قصاصيعثمان به توص اهللا  يرضـ ( يمرتضـ  ينظر كرد، اما عل
ـ   ين جهت هنگامينمود به هم يد مياو را تهد 8همواره )عنه اهللا  يرضـ ( يمرتضـ  يكـه عل
ـ رفـت و بـه سـپاه معاو   داهللا به شـام  يد، عبيبه خالفت رس )عنه ـ ه ملحـق گرد ي و در  9دي
  .10دين مقتول گرديدر جنگ صف يو شش هجر ياالول سال س عيرب

                                           
  .171، ص1الفداء، ج و تاريخ ابي 190، ص1و ابن سعد، ج 492، ص4ـ االصابه، ج1
 .372و  75، ص3ـ االصابه، ج2

 همانـ 3

 همانـ 4

 .454ـ اخبار عمر، ص5

 همانـ 6

  همانـ 7
 .398، ص، به نقل اخبار عمر372و  75، ص3ـ االصابه، ج8

 همانـ 9

  همانـ 10
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  .داهللايعب يو مادر يد اصغر برادر پدريـ ز9
   )اهللا عنه يرض(دختران فاروق 

و پنج سـال قبـل از بعثـت متولـد      1نبيحفصه مادرش ز :)نيام المؤمن(ـ حفصه 1
ن غزوه ياز مجاهد يكيس يازدواج كرد و خن) س بن حذافهينَخُ(د و بعد از بلوغ با يگرد
كـه بـا    يبر اثر عطوفـت خاصـ   )اهللا عنه يرض(نه وفات كرد و فاروق يبود و در مد 2بدر

 يار خـوب يدا كردن شـوهر بسـ  يعده حفصه درصدد پ يفرزندان خود داشت بعد از انقضا
ـ بـه م  )عنـه اهللا  يرضـ (ن مطلب را با ابوبكر ياو تالش كرد نخست ا يبرا ان آورد، امـا  ي

اهللا  يرضـ (نگفت بعد مطلب را بـا عثمـان    يزيو چ 3سكوت كرد )اهللا عنه يرض(ابوبكر 
ـ ه دختر پيرق 4همسرش يكه به تازگ )اهللا عنه يرض(ان آورد عثمان يبه م )عنه  صامبر ي

و پـس از چنـد   » شم و فكر كنمينديب 5دين باره بايدر ا« :وفات كرده بود در جواب گفت
» ام م بـه ازدواج نگرفتـه  يفعـالً تصـم  « :د به او گفتيرا د )اهللا عنه يرض(كه فاروق روز 

گلـه   )اهللا عنـه  يرض(ن بابت از عثمان ياز ا صامبريدر خدمت پ )اهللا عنه يرض(فاروق 
ازدواج خواهـد كـرد و    6)اهللا عنه يرض(حفصه با بهتر از عثمان  :فرمود) ص(امبر يكرد، پ

ـ نپا يريو د» دينما يز با بهتر از حفصه ازدواج مين )اهللا عنه يرض(عثمان  ـ د كـه پ يي امبر ي

                                           
، 7در البدايه و النهايـه، ج  )رضي اهللا عنه(فاروق از پسران  9شماره : توجه . 401، به نقل اخبار عمر، ص273، ص4ـ ، ج1

 .مده استآ 139ص

 همانـ 2

  همانـ 3
  همانـ 4
 .401، به نقل اخبار عمر، ص273، ص4ـ االصابه، ج5

  همانـ 6
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 يرضـ (به عقد ازدواج عثمـان  ) ام كلثوم(گرش را يبا حفصه ازدواج كرد و دختر د ص
ن درآمد و بعـد  يف امهات المؤمنيرد 1در يدرآورد، و حفصه در سال سوم هجر )اهللا عنه

ـ ن بـار آ ياول يكه برا )هاهللا عن يرض(قيدر زمان ابوبكر صدص امبرياز رحلت پ  يهـا  هي
ـ ب داده شـده، ا يك نسخه از آن ترتيك كتاب مجلد نوشته شدند و يقرآن به صورت  ن ي

ـ ن بـه ا ينسخه در نزد حفصه به امانت گذاشته شد و بعد از وصول به مقـام ام المـؤمن   ن ي
ك نسخه قرآن وجود داشت كـه  يد كه در تمام جهان اسالم ير هم نائل گردينظ يافتخار ب

  .آن نسخه هم در نزد حفصه به امانت گذاشته شده بود
 يرضـ (از فاطمـه   )اهللا عنه يرض( يمرتض يدختر عل 3مادرش ام كلثوم :2هيـ رق2
  .)اهللا عنه

  .ميمادرش ام حك :4ـ فاطمه3
  .بود صامبريپ 6بر در ركابيكه در غزوه خ :5هيـ صف4
  .)اهللا عنه يرض(وق ن فرزندان فاريتر و كوچك) ام ولد(هه يمادرش فك :نبيـ ز5

                                           
 .401اخبار عمر، ص، به نقل 273، ص4ـ االصابه، ج1

  .401، به نقل اخبار عمر، ص82، ص2ـ الرياض النضره، ج2
 همانـ 3

  همانـ 4
 .402، به نقل اخبار عمر، ص350، ص4ـ االصابه، ج5

  همانـ 6
را چهار نوشته و از صفيه نام نبرده است و بـه همـين    )رضي اهللا عنه(فاروق دختران  140، ص7البدايه و النهايه، ج: توجه 

 .را سيزده نوشته است )رضي اهللا عنه(فاروق فرزندان  جهت جمع
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   )اهللا عنه يرض(فاروق  يزندگ يها ن ماهيآخر :كميست و يفصل ب
   )اهللا عنه يرض(ن سفر حج فاروق يآخر

ده است و طبق معمـول هـر سـال    يفرا رس يست و سوم هجريآخر سال ب يها ماه
خود را آماده كرده است كه همراه مسلمانان جهان اسالم به قصـد   )اهللا عنه يرض(فاروق 

سپاه اسالم و استانداران و فرمانـدهان   ينار بزرگ فرماندهايسم يحج و عمره و برگزار
) نيامهات المـؤمن (نه عازم مكه مكرمه گردد، و در حج امسال يع اسالم، از مديجهان وس
ـ ش امـواج خروشـان زا  يشـاپ يخـود و در پ  يها ز در كجاوهين 1صامبريهمسران پ ن يري

ـ ل خروشـان زا يعازم مكه مكرمه هستند و س ) عنهاهللا يرض(اهللا، همراه فاروق  تيب ن يري
را از يكنند ز يم يش طين كمال رفاه و آساينه و مكه را قرين مديزده روز راه بيفاصله س

 يدارا يهـا  شـگاه يك آسايو به فواصل نزد )اهللا عنه يرض(ها قبل به دستور فاروق  سال
ـ و توز ياقتصاد اسـالم  ييده است و شكوفايبان و آب خنك و گوارا احداث گرديسا ع ي

مسـلمانان را   يسطح زندگ )اهللا عنه يرض(ز با تالش و نظارت فاروق يها ن عادالنه ثروت
مرفـه   يز مانند حالت حضـر از زنـدگ  يزارها نگيباال برده كه در حال سفر در ر يبه حد
ار ها و شترها سو شمار مردان بر اسب يمند هستند و در حال مسافرت به مكه انبوه ب بهره

هـا   هـا و دره  ها نشسته و به شوق كعبه و حضور در عرفات كوه ت زنان در كجاوهيو جمع
 يهـا  شگاهيدر آسا يگذرانند و به وقت نمازها با احساس خستگ يش ميرا پشت سر خو
خـود را   يو نخـ  يبزرگ پشـم  يها مهيگوارا خ يها ند و در دور آبيآ يسر راه فرود م

 يهـا  خنـك و آب  يها هيذ و از سايلذ ير خدا از غذاهاكنند و همراه شكر و ذك يبرپا م

                                           
  .79، ص2و رياض النضره، ج 241، ص1ـ ابن سعد، ج1
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  ند يجو يگوارا تلذذ م
  در سفرها )اهللا عنه يرض(فاروق  ييوضع استثنا
 ييك وضـع اسـتثنا  يشمار  يت بين جمعيان ايدر م )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيو ام

ـ  ين او جـز مقـدار  يسوار و در خورج يراه بر شتر د و راهيراهن سفيك پيدارد با  ان و ن
رفـع   يكـه بـرا   يذ وجود نـدارد و هنگـام  يلذ ياز غذاها يزيچ) سد رمق يبرا(روغن 
ـ   يا در كنار آبيا انجام دادن نمازها با جمع مسلمانان در صحرا ي يخستگ ـ آ يفـرود م د ي

خود را بر شاخه  يپشم يگردد و بلكه در هر جا فرود آمد عبا ياو برپا نم يبرا يا مهيخ
ـ   يه آن مدتير سايزان و زياش آو انهيه تازا بر چوبي يابانيدرخت ب كنـد و   ياسـتراحت م

ـ در ا )اهللا عنه يرض(تمام تلذذ و رفاه فاروق  ـ ن سـفرها ا ي ـ   ي نـد تمـام   يب ين اسـت كـه م
انـد و عمـوم    افتـه ي ييها رهـا  تيجه تالش و كوشش او از فقر و محروميمسلمانان در نت
ـ بـا اخت  )اهللا عنـه  يرض(روق فا ييبرند و گو يمرفه به سر م يك زندگيمسلمانان در  ار ي

ـ ن آشنا شـود  يشتر به درد محروميخواهد ب يخود، م يبرا يين وضع استثنايا ـ ا اي ن كـه  ي
ش و نوش و شكوه و عظمت يرا مسخره كند و ع يو خوشگذران يطلب شيخواهد آسا يم

ـ ا يشاهنشاه يپوشال ـ ران و امپراتـوران روم را بـه بـاد انتقـاد بگ    ي ـ رد و در ي ك كلمـه  ي
ـ  يران و امپراتوران روم نسبت بـه مـردم در زنـدگ   يشاهنشاهان ا :دياهد بگوخو يم ك ي

ها را طرد كرده   ز كه آنين )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنياند و ام را داشته ييوضع كامالً استثنا
را دارد امـا   ييك وضع كـامالً اسـتثنا  ي يها نشسته نسبت به مردم در زندگ  آن يو بر جا

ـ   يو هم!! ن سويو از اها از آن سو و ا  آن و  يو خودپرسـت  ين خداپرسـت ين اسـت فـرق ب
 )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيم حجاج همراه اميل عظيباالخره خ. يو خودخواه يخداخواه

را انجـام داده و طبـق    ياد مراسم حـج اسـالم  يوارد شهر مكه گشته و با شور و عالقه ز
هان سپاه و استانداران و رؤسـا  بزرگ از فرماند يناريسم) يمن(معمول هر سال در محل 
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 )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيك گزارش كار خود را به عرض اميدهد و هر  يل ميرا تشك
  .دنديرسان

  جهان اسالم يعرض و طول مرزها
ران ضمن گزارش كـار  يا يفرمانده سپاه اسالم در جنوب شرق 1ـ حكم بن عمرو1

ـ  د كه سپيرسان )اهللا عنه يرض(ش به عرض فاروق يخو  2ياه اسالم بر تمام سـواحل غرب
ن يرالمـؤمن يافتـه، و بـه فرمـان ام   يتسلط ) يدر عمق خاك پاكستان فعل) (سند(رودخانه 

  .از سند عبور نكرده است )اهللا عنه يرض(
قـا ضـمن   يسـپاه اسـالم در غـرب افر    يروهـا يفرمانده كل ن 3ـ عمرو بن عاص2

غـرب در   4و طـرابلس  يبيو ل مصر يها كه تمام استان :دارد يگزارش كار خود عرضه م
برخوردارنـد و   يت و آرامش و عموماً از عدل و داد اسالمير پرچم اسالم در كمال امنيز
ن يرالمـؤمن يتونس مستقر و طبق فرمـان ام  يشرق يمسلح سپاه اسالم در مرزها يروهاين
  5.اند كرده يشتر خودداريب يشروياز پ )اهللا عنه يرض(

شرق، ضمن گزارش كار خـود، عرضـه    يروهاين ، فرمانده كل6سيـ احنف بن ق3
ران يشرق ا يتمام شهرها) زدگردي( يب شاهنشاه فراريدارد، سپاه اسالم در جهت تعق يم

                                           
  .46، ص 3، و الكامل، ج 132، ص 7البدايه و النهايه، ج )  مكران(ـ معجم البلدان 1
  همانـ 2
  .26و  25، ص 3ـ الكامل، ابن اثير، ج 3
 همانـ 4

 همانـ 5

  .1999، ص 5، و تاريخ طبري، ج 127، ص 7و البدايه و النهايه، ج  34، ص 3ـ الكامل، ابن اثير، ج 6
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واقـع در عمـق   ( 1حون و در شهر بلخيرود ج يها ان در كرانهيرا آزاد كرده و اكنون سپاه
حـون عبـور   ياز ج« :)اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنيمستقر، و طبق فرمان ام) يافغانستان فعل

 يشـتر خـوددار  يب يشروياز پ يتا دستور ثانو» 2ديد و فعالً به ماوراءالنهر حمله نكنينكن
پس از آزاد شـدن همـه   ) زگردي( يرساند كه شاهنشاه فرار ياند و ضمناً به عرض م كرده

شرق  ين پناهنده شده تا به كمك خاقان شهرهايران ناچار به خاقان چيشرق ا يشهرها
زدگرد تنهـا و بـدون سـپاه    يخاقان از كمك به او سر باز زده و  يرد وليباز پس بگ رانيا

خـود   3را در انتظـار مـرگ محتـوم    يمرو گشته و لحظات تلخ يها آواره صحراها و كوه
  .گذراند يم

جبهه شمال در گزارش كار خود عرضـه   يروهاي، فرمانده كل ن4د بن مقرنيـ سو4
ـ  ) امغـان، سـمنان، بسـطام   د( 5قومس يتمام شهرها :دارد يم ، ير ين شـهرها يو هـم چن

ـ ر پرچم اسالم در كمال امنيگرگان و منطقه طبرستان عموماً در ز و عـدل و   يت و آزادي
ـ در يهـا  از سـپاه اسـالم در كرانـه    ييهـا  برخوردارند و هم اكنون ستون يداد اسالم  ياي

  .هستند )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيمستقر و منتظر فرمان ام 6نيقزو
ـ  1و عتبه 7ر بن عبداهللايبك 5 ، يفرماندهان اول و دوم كل سپاه اسالم در شمال غرب

                                           
  .1999، ص 5، و تاريخ طبري، ج 127، ص 7و البدايه و النهايه، ج  34، ص 3ـ الكامل، ابن اثير، ج 1
  همانـ 2
  همانـ 3
تـا   1974، ص 5يخ طبـري، ج  ، و تـار 121تا  120، ص 7و البدايه و النهايه، ج  25و  24، ص 3ـ الكامل، ابن اثير، ج 4

1978.  
 همانـ 5

  همانـ 6
  .123تا  122، ص 7و البدايه و النهايه، ج  29و  28و  27، ص 3ـ الكامل، ابن اثير، ج 7
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ر يجان به زيآذربا يها يو آباد يش عرضه داشتند كه تمام شهرهايضمن گزارش كار خو
ان اسـالم  يسـپاه  )اهللا عنـه  يرض(ن يرالمؤمنياند و طبق فرمان ام پرچم سپاه اسالم درآمده

هـا را در    كرده و آن يها خوددار  آن يها ب آتشكدهيت از تخرينن رفاه و اميعالوه بر تأم
ـ ش آزاد نمـوده و قـرارداد صـلح و دادن جز   يخو 2يمراسم مذهب هـا منعقـد     ه را بـا آن ي

ـ ن سپاه اسالم قفقاز و ارمنسـتان را بـه ز  ياند و هم چن نموده ر پـرچم اسـالم درآورده و   ي
ن شهر قفقاز مستقر و بخش يتر بزرگ )دربند( 3مسلح در باب االبواب يروهاياز ن يبخش
ز بـر  يمسلح ن يروهاين ستون از نيارمنستان مستقر و چند 4سيشهر تفل يگر در حواليد

اهللا  يرضـ (ن يرالمؤمنيمستقر و منتظر فرمان ام) اهيس 5يايدر(مشرف بر  يها ها و تپه كوه
  .داده شده است 6ازبه شهر بر يا نامه هستند و ضمناً درباره ارمنستان و دربند امان )عنه

ـ يخو يـ فرمانده سپاه جنوب عربستان، ضمن گزارش كارها6 دارد  يش، عرضه م
ـ    يت و آرامش و عدالت اسالميمن و حضرموت در امنيتمام مناطق  برنـد و   يبـه سـر م

 يهـا  كه با سـتون  يانوس هند مستقر و در حالياق يها از سپاه اسالم در كرانه ييها ستون
هـا   يه كشتيج فارس همواره در حال تماس هستند آمد و شد كليلخ يها مستقر در كرانه

هـا را    عبور آن يگمرك يها كنند و در مقابل تعرفه يد و كنترل ميرا از شرق به غرب بازد
  ).131، ص1دان، جيز يجرج(ند ينما يآزاد م

                                                                                                        
  .123تا  122، ص 7و البدايه و النهايه، ج  29و  28و  27، ص 3ـ الكامل، ابن اثير، ج 1
  .1980، ص 5ـ تاريخ طبري، ج 2
و ايـن كـه در معجـم     1984، ص5و تاريخ طبري، ج 123و  122، ص7، البدايه و النهايه، ج29و  28، ص3ـ الكامل، ج 3

 .به تصرف مسلمانان رسيد مقصود داخل شهر است) رضي اهللا عنه(در عصر عثمان ) تلفيس(البلدان ياقوت حموي نوشته 

 همانـ 4

 همانـ 5

 .1883، ص5ـ تاريخ طبري، ج6
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  ها ها و اقدام به عزل و نصب تيبه شكا يدگيرس
از ابهـت و شـكوه    يم كـه ماننـد كـوه   يظنار عين سميدر ا )اهللا عنه يرض(فاروق 

 يكه دست يدر حال ينشسته بعد از استماع گزارش همه فرماندهان نظام ييدر جا يمعنو
ات مـردم  ير چانه عمود كرده است به شكاياش را ز انهيكشد و دسته تاز ياش م انهيبه تاز

كـرده و طبـق    يدگيها رس و قضات دادگاه يين داراياز استانداران و فرمانداران و مأمور
ـ يجد يها معمول هر ساله به عزل و نصب ن اسـتانداران و  يتـر  كنـد و بـزرگ   يد اقدام م

شـطرنج از   يهـا  انـه، ماننـد مهـره   ين تازيرا به اشاره هم ين فرماندهان نظاميتر پرقدرت
انه هست ين تازيدر ا يا چه سريكند و اما آ يض و جابجا ميها را تعو  ا آنيصحنه خارج 

 ين صحابير او نهفته است و اساساً از چه ساخته شده و از كجا به دست اد 1يو چه راز
ـ ه ايده است، كه در سايفات رسيتشر يش و بيآال يپوش و ب نهيدل و پشم زنده انـه  ين تازي

م يچرخاند و از ب ي، مصامبريقا را حول محور قرآن و سنت پيا و افريم آسيدو قاره عظ
 يها پنـاه بـرد و امپراتـور    وار به شكاف كوه وانهيد) دزدگري(ران يانه شاهنشاه اين تازيهم

ز با عجله و شتاب بـه  ين نيندارد، و خاقان چ يروم در روز و در شب خواب و استراحت
ده و ينه گـردن كشـ  يمد ين به سويحون برگشته و در الك خود از كشور چيج يآن سو

 2ز به همياو را ن انه بساط قدرت و شكوه و عظمتين تازيهر آن منتظر است كه حركت ا
است اما در دست  يمعمول يها انهيانه از همان تازين تازين است كه ايقت ايحق يبزند، ول

، خـود را  صرسـول اهللا   يها خدا و فرموده يها قرار گرفته، كه در راه نشر فرمان يكس
                                           

بـه نقـل از يـك نويسـنده شـرقي       133در صـفحه  ) عمر بن خطاب(زاس در كتاب خود ـ دانشمند فرانسوي الكساندر ما1
خالصه با اين دره «: گويد  برده مي آن گاه دانشمند نام» تر از شمشير بسياري از جانشينان او بود دره عمر مهيب«: گويد  مي

 .»ه و مصر و ليبي براندو تازيانه عجيب بود كه عمر شوكت ساسانيان را در هم شكست و روميان را از سوري

  .1999، ص5، و تاريخ طبري، ج 127، ص7و البدايه و النهايه، ج  34، ص3ـ الكامل، ابن اثير، ج 2
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، آن يمـان و خداپرسـت  ياز ا يك فرازيداند، و در  يم يزال خداونديال يرويمستمد از ن
ـ چنا ـ ازهـا و خ يدوزد كـه همـه ن   ين به جهان جاودانه چشم م هـا و درد و   ير و خوشـ ي
ـ   يروهـا يجه به نيسر گذاشته و در نت 1را پشت يجهان ماد يها رنج ـ ن يمجـرد و ب  يازي

او  يهـا  م فرمـان يد تسليا باير است و يپذ از او ضربه يازمنديمبدل گشته كه هر قدرت ن
ش دچار خـوف و  يخو يا در جايها پناه برده  وهاز رعب و هراس به ك يا با حالتيبشود 

  .اضطراب گردد
بـه   يدگيپس از استماع گزارش فرمانهان سپاه و رسـ  )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام

 يو شـكرگزا  ياز شاد يك حالتيرا ترك كرده و با  يم منينار عظيمحل سم 2ها تيشكا
ـ ت ده سال، پـرچم د او در مد يروز شوق كه با تالش شبانه يها ختن اشكيخدا و ر ن ي

و از طرف شرق  اه، يس يايمشرف بر در يها اسالم از طرف غرب در مرز تونس و بر كوه
ـ   (حون و در شهر بلخ يرود ج يها در كناره و از طـرف  ) يدر اعماق خـاك افغانسـتا فعل

 3انوس هنـد، بـه اهتـزاز   ياق يها بحر خزر و از طرف جنوب در كرانه يها شمال در كرانه
ـ  يها شن يو بر رو درآمده است ـ  يچنـد گـام   يداغ من  يا و ناگـاه در نقطـه   4دارد يبرم

گسـتراند و   يش را بر آن ميداغ را جمع كرده و عبا يها ن شنياز هم يا ستد و تودهيا يم
  :كند ياز ميخود راز و ن ير با خدايكشد و با عبارات ز يآن رو به آسمان دراز م يبر رو

ـ نا سنم باال رفته، و توان و يخدا« ن آمـده، و ملـتم در جهـان پراكنـده     يم پـائ يروي

                                           
  .132ـ الكساندر مازاس در كتاب زندگاني عمر، ص1
ُسـنَّتِِه َاْن َو كاَن ِمـْن «: ، كه عين عبارت طبري را نقل كرده است 39، ص2، و الفاروق، شبلي، ج571ـ عبقريات، عقاد، ص2

 .»َياُخَذ ُعّامَلُه بُِموافاِه احلَجَّ ُكلَّ َسنَهٍ 
  .هاي سابق مطالعه كنيد ـ مراجع اين مرزهاي تازه را در پاورقي صفحه3
 .182، و ابن الجوزي، ص73، ص4، و اسد الغابه، ج241، ص1، به نقل از ابن سعد، ج440ـ اخبار عمر، ص4
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در اجرا و ثـوابم   يكه كسر و نقص يبه طور 1خودت فراخوان يا مرا به سوياند، خدا شده
ا مـرگ مـرا در شـهر    يا شهادت در راه خودت را به من عطا فرما، خـدا يدا نشود، خدايپ
كمتـر از سـه   داند كـه در مـدت    يجز خدا نم يو كس» فرما 2مقدر) نهيمد(ص امبرتيپ

شـوند   ي، مورد قبول خدا واقع م)اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ين دعاهايگر همه ايهفته د
شنود به او  ين دعاها را از او ميا ي، وقت)اهللا عنه يرض(ن حفصه ين جهت ام المؤمنيبه هم

نـه بـه شـهادت    يچطور ممكن است در مد يهست يپدرم تو كه فعالً در من يا« :ديگو يم
دخترم خدا هر گاه بخواهد مرا « :ديگو يدر جواب م )اهللا عنه يرض(فاروق » د؟ينائل شو
  .»3گرداند ينه برميبه مد

ان مراسم حج و عمـره  يبعد از پا )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيخدا خواست و ام يآر
د و ينه برگرديبه مدص امبرياران پيشمار اصحاب و  يت بين و جمعيالمؤمن همراه امهات

و به هنگـام نمـاز    4ديكرده بود، كه روز جمعه فرا رس يگذشت و رفع خستگ يچند روز
ن يرالمـؤمن ير شـدند و ام يمسـجد سـراز   يشه امواج خروشان مسلمانان به سويمانند هم

ـ ش خـدا و درود بـر پ  يها را با حمد و ستا خطبه )اهللا عنه يرض( ـ و ذكـر خ ص امبري ر ي
ها   ق آنيو تشو يزگاريدم به تقوا و پرهه مريآغاز و با توص )اهللا عنه يرض(ق يابوبكر صد

                                           
 .182، و ابن الجوزي، ص73، ص4، و اسد الغابه، ج241، ص1ن سعد، ج، به نقل از اب440ـ اخبار عمر، ص1

 .182، و ابن الجوزي، ص67، ص2، به نقل از الرياض النضره، ج440ـ اخبار عمر، ص2

 همانـ 3

  .49، ص2، به نقل از تسير االصول، ج439ـ اخبار عمر، ص4
بعـد از حركـت    )رضي اهللا عنه(فاروق «: اند  نوشته 440و هم چنين اخبار عمر، ص  137، ص7البدايه و النهايه، ج: توجه 

تر به مني تا  زار نزديك ريگ) ابطح(پياده شد و از خدا درخواست شهادت كرد و معجم البلدان حموي نوشته ) ابطح(مني در 
  .»مكه
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ها را ادامه داد و در  ، خطبه1ها از قهر و عذاب خدا  دن آنيدر راه خدا و ترسان يبه فداكار
مشـتاقانه و بـا وجـد و     يها به حـد  ن خطبهيدن دو مطلب در اين جمعه شنيا يها خطبه

ر كـرد كـه   يخ يذكرها 3)اهللا عنه يرض(فرستاد و از ابوبكر ص امبريپ 2عالقه درودها بر
هـا    گر به حضـور آن يها است و چند صباح د  از آن ينيداربيدر حال مسافرت و د ييگو
دو مرتبـه   4يدم كه خروسـ يدر خواب د« :ها گفت خطبه ين كه در اثنايرسد و دوم ا يم

ام كه به  ر كردهين طور تعبين خواب را ايكرد، و من ا ينوك خود را به من زد و مرا زخم
ـ د خواهم شـد، ز يشه يرانيك نفر ايها به دست  يزودن يا را خـروس در خـواب رمـز    ي
  .»بودن است 5يرانيا

او  يو آگاه )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ياين كه از صحت رؤياكثر مسلمانان با ا
ن فاجعه هولناك اجـازه  يها از عمق ا  ن حال تأثر آنينان داشتند، با اياها اطمير رؤياز تعب

ت ين حد از انسانيتا ا يچ كسيه« :گفتند يان را قبول كنند و با خود مين جريا داد كه ينم
ن يرالمـؤمن يست كـه نسـبت بـه ام   يخو ن ن اندازه درندهيتا ا يست، و احديو مروت دور ن

ـ سوءقصد در سـر داشـته باشـد و بـه عـالوه از آغـاز جنـگ بـا ا         )اهللا عنه يرض( ران ي

                                           
  .49، ص2، به نقل از تسير االصول، ج439ـ اخبار عمر، ص1

بعـد از حركـت    )رضي اهللا عنه(فاروق «: اند  نوشته 440ين اخبار عمر، ص و هم چن 137، ص7البدايه و النهايه، ج: توجه 
تر به مني تا  زار نزديك ريگ) ابطح(پياده شد و از خدا درخواست شهادت كرد و معجم البلدان حموي نوشته ) ابطح(مني در 

  .»مكه
 .439ـ اخبار عمر، ص2

 همانـ 3

  .484و عبقريات، عقاد، ص 439ـ اخبار عمر، ص4
 مانهـ 5
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نـه ممنـوع اعـالم    يرا بـه مد  1رانيران بالغ ارتش ايورود اس )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ـ ، به جز ابـو لؤلـؤ غـالم مغ   يرانير مسلمان اينه افراد غيكرده است و فعالً در مد ره، كـه  ي

 يره و به خاطر انجـام دادن كارهـا  يبه خواهش و اصرار مغ )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام
ر مسلمان وجود نـدارد، و  يان غيانرياز ا يداده است، كس 2نه راهيمردم او را به مد يصنعت
 يرا چنـد يدر سر داشته باشد، ز ين سوءقصديدانستند كه ابو لؤلؤ چن يد نميز بعين يبرخ

 4دو درهـم  ير روزيآورد كه مغ 3)اهللا عنه يرض(ش فاروق يت پين ابو لؤلؤ شكايقبل هم
كرد معلوم  از شغل و درآمد او سؤال )اهللا عنه يرض(فاروق  يو وقت» بر ذمه من گذاشته،

ـ در مقابـل ا « :اسـت، بـه او گفـت    5رهياساز و غيشد كه نقاش و نجار و آهنگر و آس ن ي
ن جمله را چنـد  ير لب ايشد، و ز يت عصبانيابو لؤلؤ به غا» ستياد نيدرآمد دو درهم ز

ـ « :بار زمزمه كرد كنـد و تنهـا بـر مـن سـتم روا       يواعجبا با همه مردم به عدالت رفتار م
ـ بعـد از ا  يرا كه مدت ين احتمال اتفاقيت ايدر جهت تقو يخو بر» 6!دارد يم ـ ن جري ان ي

ـ ابو لؤلؤ را د يدر رهگذر )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام« :آوردند ياد ميداد به  يرو د و ي
چشـم،  « :ابو لؤلؤ در جواب گفـت . »ديما بساز يرا برا 7ياب باديك آسي« :به او گفت

ـ  8تو بسازم كه آوازه يرا برا يابيك آسي فـاروق  » 1انـداز گـردد   نيآن در تمام جهان طن

                                           
 .440ـ اخبار عمر، ص1

  .440ـ اخبار عمر، ص2
 .2026، ص5، و طبري، ج 137، ص7و البدايه و النهايه، ج  49، ص3ـ الكامل، ابن اثير، ج 3

 همانـ 4

 همانـ 5

  همانـ 6
  همانـ  7
 همانـ 8
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ـ » 2د به قتل كـرد ين غالم مرا تهديا« :خطاب به همراهانش گفت )اهللا عنه يرض(  يو وقت
ـ  يپس اجازه بده« :همراهانش گفتند  )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق  » ميد تا او را مجـازات كن

 3مجـازات را  يشـود كسـ   يز نمـ يدآمينكرده و محض گفتن حرف تهد يفعالً كار« :گفت
شتر ين خواب بير ايرا از تعب يگر اتفاق افتاد كه برخيو چند روز بعد دو موضوع د» كرد

ا چند يه كرد كه يتوص )اهللا عنه يرض(به فاروق ) 4نه بن حصنييع(ن كه ينگران كرد اول ا
از  يكينه اخراج كن، مبادا يان را از مديرانيا همه اين كن، يخود مع ينفر گارد محافظ برا

) كرد كه بعداً خنجر ابو لؤلؤ بـر او اصـابت كـرد    ياشاره به موضع(موضع  5نيها از هم  آن
االحبـار   6كعـب « :گفتند )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنين كه به اميدوم ا. به تو برساند يبيآس

ـ جهـنم د  ياز درهـا  يرا بر در )اهللا عنه يرض(گفته من فاروق  ـ » !ام دهي فـاروق   يو وقت
ـ به خـدا ا « :د كعب االحبار گفتيان را از او پرسيا خواست و جراو ر )اهللا عنه يرض( ن ي

ـ ا« :گفـت  )اهللا عنـه  يرض(فاروق» يشو يم 7رسد كه تو داخل بهشت يماه به آخر نم ن ي
كعب االحبـار  » در بهشت؟ يدر جهنم و روز يست روزيچ ييگو ض و پراكندهيضد و نق

 يگـذار  يو نم يا ستادهيجهنم ا ياز درها يم كه بر درينيب يما در تورات تو را م«: گفت
امـت وارد جهـنم   يمردم دائماً تـا روز ق  يريتو بم يو وقت 8از آن داخل جهنم بشود يكس

                                                                                                        
  .2026، ص5، و طبري، ج 137، ص7و البدايه و النهايه، ج  49، ص3ـ الكامل، ابن اثير، ج 1
  همانـ 2
  .75، ص2، به نقل از الرياض النضره، ج437ـ اخبار عمر، ص 3
 همانـ 4

 همانـ 5

 .240، ص1، به نقل از ابن سعد، ج435ـ اخبار عمر، ص 6

 همانـ 7

 همانـ 8
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آمد و بـه او   )اهللا عنه يرض(نيرالمؤمنياالحبار به نزد ام 1ز، كعبيگر نيو روز د» شوند يم
ـ گر وفات خواهيرا تو تا سه روز دين كن، زيخودت مع يبرا ينيجانش« :گفت » 2د كـرد ي
ـ « :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام ـ  يتو از  كجا م در « :كعـب االحبـار گفـت   » ؟يدان

 يرضـ (واعجبا تو عمر بـن خطـاب   « :گفت )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام» ام دهيتورات د
ـ صفت تـو را و ا  ينه به خدا ول« :گفت» !؟يا دهيرا در تورات د )اهللا عنه ن كـه تـو بـه    ي
دو روز از « :و فردا كعب االحبار آمـد و گفـت  » ام دهي، در تورات دديكن يوفات م يزود

ـ فقـط  « :و پس فردا آمد و گفت» مانده يعمر تو باق مانـده   يك روز از عمـر تـو بـاق   ي
ناگـاه ابولؤلـؤ و    )اهللا عنـه  يرض(پسر ابوبكر  4و باز در همان روزها عبدالرحمن» 3است

بـا هـم گتفگـو     يو خصوصـ  يار سـر يبسـ نند كـه  يب يم يا نه را در گوشهيهرمزان و جفَ
ـ  يكديعاً از يدن عبدالرحمن سريكنند، و به محض د يم از  يشـوند و خنجـر   يگر جـدا م

 يك باند خارجيدهد كه  يها نشان م ن سرنخي، و هم5افتد ين ميها به زم  از آن يكيدست 
انـد و   دهيرا تدارك د )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيتوطئه قتل ام يمزدوران داخل يبا همكار

ـ قـاً از تـدارك ا  ينداشته باشند دق ين توطئه دستيو كعب هم اگر در ا 6بهيعت ن توطئـه و  ي

                                           
  .50، ص3و الكامل، ابن اثير، ج 2027و  2026، ص5ـ طبري، ج1
  .همانـ 2
  همانـ 3
 .2085و  2084ص ،5و تاريخ طبري، ج 75، ص3ـ الكامل، ابن اثير، ج4

  همانـ 5
اي از صـحت   هاي مربوط به عييبـه و كعـب بهـره    روايت) 433طنطاويين در اخبار عمر، ص(ـ به نظر محققين و از جمله 6

اند و عينيه يك عرب بياباني سطحي و به احمق مطاع شهرت يافتـه   ندارند زيرا اين مطلب مهم چند نفر بيشتر روايت نكرده
 .است
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آن  يي، و اگـر نظـام قضـا   1انـد  محل اصابت ضربت اطالع داشته يآن و حت يزمان اجرا
بـه عمـل    يينه و كعب االحبار بـازجو ييانه از عيتاز يها هير سايداد كه ز يزمان اجازه م

ن مطالب را، نه در تورات بلكه در گوشـه و كنـار   يكرد كه ا يار اعتراف مد كعب االحبيآ
باند  ين اعضايتر كيز محل اصابت ضربت را از نزدينه نييده است و عيا ديده ينه شنيمد
ـ  يينظام قضا يده است ولين توطئه شنيا داد و  ياجـازه نمـ   يين بـازجو يآن زمان به چن

هـا و   بارها اعالم كرده بود، كه اعتـراف  ييزجودر رأس مسائل با )اهللا عنه يرض(فاروق 
ن جهت فـاروق  يندارند، به هم 2ييچ گونه ارزش قضايد هياقرارها در حالت خوف و تهد

ـ هـا را ناد  ها و بحث و حرف ن سرنخيهمه ا )اهللا عنه يرض( شـه  يده گرفـت، و مثـل هم  ي
عمران و  يها برنامه يو اجرا يو حل مشكالت اجتماع ينظام يها سرگرم صدور فرمان

حوزه رودخانه دجله و  يها نيزم 3ياريفه را مأمور آبيكه حذ يد، و در حاليگرد يآبادان
كند و با دستورات  يحوزه رودخانه فرات م 4يها نيزم ياريف را مأمور آبيعثمان بن حن

ها  ن جملهير لب ايدارد، ز يش اعزام ميت خويها را به محل مأمور  الزم آن يها هيو توص
  :كند يمه مرا زمز

                                           
هاي مربوط به عينيه و كعب االحبار يا اساساً صحيح  از مورخين است و نظر محققين اين است كه روايتـ اين نظر برخي 1

اند و كسي هـم بـه    ها را گفته محض خودستايي اين مطلب )رضي اهللا عنه(فاروق بعد از شهادت  ها آننيستند يا اين كه خود 
هم چنـان  ) عبيداهللا(پسرش  )رضي اهللا عنه(فاروق عد از شهادت بود ب ها صحيح مي اعتنا نكرده است و اگر اين روايت ها آن

  .كرد را نيز بازجويي مي ها آنكه هرمزان را كشت 
  .186ـ اخبار عمر، ص2
 همانـ 3

 همانـ 4
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   )اهللا عنه يرض(فاروق  ين آرزويآخر
ـ و توز 1اقتصاد مسلمانان ييد در جهت شكوفاياگر خدا مرا مدد فرما« ع عادالنـه  ي

چ كـس  يبعـد از مـن بـه هـ     2سرپرست يكنم كه زنان ب ياده ميرا پ ييها درآمدها و برنامه
  .»نداشته باشند يازين

  
  
  يو حوادث بعد )نهاهللا ع يرض(شهادت فاروق  :ست و دوميفصل ب

شه اكثر ساعات شـب  يمثل هم )اهللا عنه يرض(د و فاروق يفرا رس 3شب چهارشنبه
ـ خود گذراند و در اواخر شب كه هنوز هوا تار ياز با خدايرا به نماز و راز و ن ك بـود  ي

انجام دادن نماز صبح با مسلمانان به  يمؤذن از جا برخاست و وضو گرفت و برا يبا ندا
ها را بـاال   ستاد و دستيم صفوف در محل خود رو به قبله ايو بعد از تنظ 4مسجد شتافت
   :دياد كشيك لحظه بعد فريو » 5اهللا اكبر« :م را ادا و گفتير تحريبلند تكب يبرد و با صدا

  
اد تمام صـفوف بـه هـم خـورد و     ين فريدن ايو با شن» ديرسان 6مرا به قتل يسگ«

                                           
و ابـن   44و الخـراج ابـي يوسـف، ص    76و الخـراج بـن ادم، ص   74، ص4، به نقل اسد الغابـه، ج 441ـ اخبار عمر، ص1

 .100الجوزي، ص

 نهماـ 2

 همانـ 3

 همانـ 4

  همانـ 5
  همانـ 6
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 يبردند، و مشاهده كردند كه ابولؤلؤ با خنجردفاع به صف مقدم هجوم  يزده برا وحشت
وار به دور  وانهيفرود آورد و د )اهللا عنه يرض(بر فاروق  1كه در دست گرفته شش ضربت

و  يو از جلو و عقب و راست و چپ مسلمانان صـف اول را زخمـ   2چرخد يسر خود م
ن خود را يسنگم و يضخ) برْنُس(بن عوف  3ن هنگام عبدالرحمنيرساند و در ا يبه قتل م

ـ يبر سر ابولؤلؤ انداخت تا او را دستگ ـ ز ير كند و ابولؤلؤ وقت ر پارچـه قـرار گرفـت و    ي
عاً خنجرش را در شـكم خـود فـرو بـرد و آن را     ير شده است، سريمطمئن شد كه دستگ

ـ دن ابولؤلـؤ و پا ي، و بعد از به هالكت رسـ 4ديچرخاند و خود را به قتل رسان ـ ان ي افتن ي
ن يرالمـؤمن يافتند كه خود را بـه ام يگناه، مسلمانان فرصت  يازگزاران باز نم يكشتار برخ

ن نـاف او وارد  ييهـا در پـا   از ضـربت  يكـ يبرسانند و مشاهده كردند كه  )اهللا عنه يرض(
بـر   )اهللا عنـه  يرضـ (ها فـاروق   ش را قطع كرده و بر اثر شدت جراحتيها گشته و روده

بر دوش گرفته و  يهوشياب او را در حال باز اصح ياست و بالفاصله جمع 5ن افتادهيزم
ـ سرگردان با گر يها به منزل بردند و مسلمانان به صورت موج ـ  يه و زاري ـ اخت يب ار در ي

نماز، !! بندگان خدا يا« :اد برآوردياز اصحاب فر يكيكردند تا  ياطراف مسجد حركت م
ره كوتاه نماز كند و عبدالرحمن بن عوف با دو سو يد طلوع ميك است خورشينزد! 6نماز

                                           
 همانـ 1

  همانـ 2
نسـبت داده  ) عبداهللا بن عوف(، ابن تدبير سريع و حكيمانه را به 137، ص7ولي البدايه و النهايه، ج 442ـ اخبار عمر، ص3

 .اند نوشته) برْنُس( ها آنايم  است و آن جه ما به پارچه ترجمه كرده

  .72، ص2، به نقل محب طبري، ج442و اخبار عمر، ص 137، ص7ـ البدايه و النهايه، ج4
  .111، ص6را كاله دراز يا استعمال بزرگ نوشته، ج) برنس(ارشاد ساري شرح صحيح بخاري : توجه 

  همانـ 5
  .72، ص2، به نقل از محب طبري، ج442و اخبار عمر، ص 137، ص7ـ البدايه و النهايه، ج6
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افتند كه يش انتقال يخو يها ز به خانهيخوردگان ن ه ضربتي، و بق1ها ادا كرد  صبح را با آن
ـ هـا ن   ها به درجه شهادت نائل و هفت نفر از آن  از آن 2شش نفر  يهـا  ز از شـدت زخـم  ي

  .دندينال يم 3شيخو
   )اهللا عنه يرض(در منزل فاروق 

بـا   )اهللا عنـه  يرض(هوش فاروق يوح و باز اصحاب به دور جسد مجر يريجمع كث
گـر بـه   يد يدوار و برخـ ياو ام يبه بهبود يتا حد ياند، برخ از شدت تأثر نشسته يحالت

ن او يشـود و بـر بـال    يوارد م )اهللا عنه يرض( يمرتض 4يد و نگران هستند، عليشدت ناام
شـه  يو هم )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق   يميند و عبداهللا بن عباس كه از شاگردان صمينش يم

ت فـاروق  ي، با اطـالع از خصوصـ  5تر نشسته كيمورد توجه خاص او بوده و از همه نزد
نمـاز،  « :6ديگو يبلند م يدو مرتبه با صدا يكيبه هوش آوردن او  ي، برا)اهللا عنه يرض(

ـ     يدن ايبا شن )اهللا عنه يرض(فاروق » نماز ـ آ ين صدا چشـم گشـوده و بـه هـوش م د و ي
 )اهللا عنـه  يرضـ (، فاروق يبل :7ديگو يابن عباس م» از خواندند؟مسلمانان نم« :ديگو يم

                                                                                                        
  .111، ص6را كاله دراز يا استعمال بزرگ نوشته، ج) سبرن(ارشاد ساري شرح صحيح بخاري : توجه 

  .72، ص2، به نقل از محب طبري، ج442و اخبار عمر، ص 137، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1
 .111، ص6را كاله دراز يا استعمال بزرگ نوشته، ج) برنس(ارشاد ساري شرح صحيح بخاري : توجه 

 .137، ص7ـ البدايه و النهايه، ج2

 همانـ 3

در الفـاروق، شـبلي،    )رضي اهللا عنه(فاروق ، به عنوان شاگردي عبداهللا ابن عباس نسبت به 51، ص3الكامل، ابن اثير، ج ـ4
 .، ذكر شده است2، ج293ص

  همانـ 5
 .254، ص1و ابن سعد، ج 191و  185و ابن الجوزي، ص 140، ص1، به نقل از الفايق، ج443ـ اخبار عمر، ص6

  همانـ 7
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ـلوةَ « :ديگو يم كـه خـون از    يآن گـاه آب خواسـته، و در حـال    »1ال اِْسالَم ملَِْن َتَرَك الصَّ
ـ يسپس از اطراف 2خواند يرد و نماز ميگ ياست وضو م يش جاريها زخم  :پرسـد  يانش م
فـاروق  » بود يمجوس 3ابولؤلؤ« :نديگو يم جواب يبود؟ و وقت يقاً قاتل من چه كسيتحق

اسـت كـه در حضـور     يخدا را سپاسگزارم كه قاتل من فـرد « :ديگو يم )اهللا عنه يرض(
تواند بـا مـن طـرح دعـوا      يخدا انجام داده باشد، نم يكه برا يا ك سجدهيبا  يخدا، حت

عبداهللا بن  و» است 4نسبت به من نداشته يسوء قصد يچ عربيدانم كه ه ين ميقيد، و ينما
   :ديگو يم )اهللا عنه يرض(ن مطلب به فاروق يد كامل اييعباس در تأ

  ن فاجعهين و انصار از وقوع ايت تأسف مهاجرينها
ن فاجعه درنظر گرفتم و مشـاهده  يقبل، برخورد همه مسلمانان را با ا يمن ساعت«

در تأسـف   ين حادثه به حـد ياز ا 5كردم كه اصحاب بدر و تمام اصحاب مهاجر و انصار
ن يرالمـؤمن يها بكاهـد و بـر عمـر ام     خواهند از عمر آن ياند كه عموماً از خدا م غرق شده

 ييمسـلمان غـرق در مـاتم و انـدوه و گـو      يها و تمام خانواده 6ديفزايب )اهللا عنه يرض(
  .»اند فرزندان خود را از دست داده

                                           
  .254، ص1و ابن سعد، ج 191و  185و ابن الجوزي، ص 140، ص1، به نقل از الفايق، ج443ـ اخبار عمر، ص1
 همانـ 2

و ابن ) مجوسي األصل رومي الدار(نژاد  قاتل ابولؤلؤ فيروز مجوسي اصل و رومي«: نوشته  137، ص7ـ البدايه و النهايه، ج3
ساندر مازاس و هم چنين اكثر نويسندگان ايراني او را غالم ايراني اند و الك اثير و طبري متفقاً او را نصراني و عيسوي نوشته

 .اند و در هر حال نه مسلمان و نه عرب نوشته

  .444ـ اخبار عمر، ص4
 .444و اخبار عمر، ص 247، ص1و ابن سعد، ج 186ـ ابن الجوزي، ص5

 همانـ 6



 865

ن او يعرب بر بال ياز اطبا يكي )اهللا عنه يرض(فاروق  1ن موقع به درخواستيدر ا
ختـه بـه   يمشاهده كرد كه شربت به شـكل آم  يرا به او داد، و وقت) ذينب(حاضر و شربت 

ـ  يهم يكرد ول 2رون آمده، سكوتيها ب از زخم يكيخون از دهنه  داد  ين سكوت نشـان م
سـت، و  ير نيپذ ها را قطع كرده و معالجه او امكان ها روده ن ضربتياز ا يكيكه به نظر او 

  عبداهللا،  3)اهللا عنه يرض(ارشد فاروق  فرزند
   )اهللا عنه يرض(فاروق  يدرباره مرگ قطع يپزشك يه شوراياعالم

 يرضـ (ن فـاروق  يه، بر باليمعاو يرا از انصار و از خاندان بن يگريفوراً پزشك د
 يكير به او داد و مشاهده كرد كه از دهنه يش يپزشك مقدار يحاضر كرد و وقت )اهللا عنه
ـ پزشك سابق را كامالً تأ يحيرون آمده است، نظر تلوير رنگ بييتغ يها با كم از زخم د يي

 يعني» ت كنين كن و وصييخود تع يبرا ينيجانش=  » اِْعَهـدْ نياملؤمنريا امي« :كرد و گفت
ـ ا :گفت  )اهللا عنه يرض(فاروق . ستندير نيپذ چ وجه عالجيتو به ه يها زخم ن بـرادر از  ي

ـ اگر غ« :ت را به من گفت و خطاب به پزشك گفتين واقعيع ،يه انصاريخاندان معاو ر ي
  .»4دانستم يتو را صادق نم يگفت ين را مياز ا

  ه كردنديگر گرياول ام كلثوم و بعد زنان د
فـاروق   5ن همسـر يآخـر  از فاطمـه و   )اهللا عنه يرض( يمرتض يام كلثوم دختر عل

 ير غم و تأثر غرق شده بود، وقتكه در پشت پرده از اظهارنظر پزشكان د )اهللا عنه يرض(
                                           

 .445، به نقل اخبار عمر، ص189و  185ـ ابن الجوزي، ص1

  همانـ 2
 .189و  185الجوزي، ص ـ ابن3

  همانـ 4
  .447، به نقل اخبار عمر، ص193و ابن الجوزي، ص 76، ص4و اسدالغايه، ج 255، ص1ـ ابن سعد، ج5
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كند از شـدت   يد مييها را تأ  ت نظر آنيك واقعيبه عنوان  )اهللا عنه يرض(د كه فاروق يشن
ز كه در آن جا يگر نيو زنان د...)  1واعمراه(را آغاز كرد  يه و زاريبلند گر يتأثر با صدا

منـزل از    يكه فضـا  يطوربه  2را شروع كردند يه و زاريبلند گر يبودند عموماً با صدا
اهللا  يرضـ (اعتراض فاروق  ين هنگام صدايمردم به لرزه درآمده بود، در ا يه و زاريگر
ُب املَ ي« :فرمود صامبريد كه پيا دهيمگر نشن« :ها گفت  و به آن 3ديبلند گرد )عنه ُت يـَعـذَّ

سـتم  ين يراض» بود كانش در عذاب خواهديه نزديت بر اثر گريروح م »هِ يَعلَ  4بُِبكاِء َاّهِلهِ 
گر زنده ين كه چهار روز ديرون برود، و با ايكند ب يه ميد و هر كس گريه كنيمن گر يبرا

نـدارد كـه    يرا از دست نداد و تعجب 5ك لحظه متانت و صالبتيل ين نزع طويماند، در ا
ـ       يك حالتيبا  )اهللا عنه يرض(فاروق   ياز مسـرت نظـر پزشـكان را دربـاره مـرگ قطع

  كند،  يد مييتأ حاًيش صريخو
  

   )اهللا عنه يرض(در نظر فاروق  ياهداف زندگ
ـ پـوش در راه پ  نهيدل و پشم زنده ين بزرگ صحابيرا ايز ـ از پ يروي و ) ص(امبر ي

ـ ، عالوه بر ا)ص(امبر ين پين جانشي، نخست)اهللا عنه يرض(قياز ابوبكر صد يرويپ ن كـه  ي

                                           
  .447، به نقل اخبار عمر، ص193و ابن الجوزي، ص 76، ص4و اسدالغايه، ج 255، ص1ـ ابن سعد، ج1
 همانـ 2

 .251، ص1، به نقل از ابن سعد، ج445ـ اخبار عمر، ص3

  همانـ 4
طبيب به خليفه گفـت وصـاياي   «: عبارت اين دانشمند فرانسوي اين است . 124ـ الكساندر مازاس در زندگاني عمر، ص5

پـنج روز ديگـر زنـده مانـد و در ايـن نـزع        )رضي اهللا عنه(عمر درنگ بگو زيرا مرگ تو نزديك است معذالك  خود را بي
  .»ات او بود از دست ندادطوالني يك لحظه متانت و صالبت را كه از ملك
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از تـالش و   ييايز در دريلحظه نن يمحروم كرده، تا ا يزندگ يها يخود را از تمام خوش
 1ن طـور اعـالم  يخود را ا يز اهداف زندگيغرق بوده و بارها ن يكوشش و رنج و ناراحت

و توسـعه علـوم و معـارف    ) آزاد كردن جهـان از كفـر  (فقط به خاطر جهاد « :كرده است
ق و فـارو » خواهم زنـده بمـانم   ي، م)با خدا يارتباط معنو(، و انجام دادن نمازها ياسالم

ـ ا يهـا  كردن ارتش يمتالش يدر طول ده سال جهاد و مبارزه برا )اهللا عنه يرض( ران و ي
قـا و  يا و آفريدر دو قـاره آسـ   يروم و تالش و كوشش در توسعه علوم و معارف اسالم

ـ خسته و كوفتـه و پ  يها، به حد يدار زنده ن همه نمازها و شبيبرپا داشتن ا ر و نـاتوان  ي
م دارد كه يب يو حت. نديب يرا در خود نم يكاف يروين كارها نچرخاند يشده است، كه برا

 يسابق او را در حـال توانمنـد   ياجر و ثواب كارها يتوان نده او در حال كميتصرفات آ
ن جهت سه هفته قبل به خانـه خـدا شـتافت و بعـد از بارهـا      يد به هميكسر و ناقص نما

 يو خستگ يو ناتوان يريه پموج يطواف خانه خدا و انجام مراسم حج با عرض عذرها
نـه، بـا   يع شدن جهان اسالم از خدا التماس نمود كه بعد از برگشـتن بـه مد  يمفرط و وس

ن مقام يپرمشقت و از ا ين زندگيع او از راه شهادت او را از اين درجه ترفيدن آخريبخش
ز او ن ايرا از راه مرگ رنگـ  يدائم يگر بازنشستگير ديد و به تعبيت معاف فرمايپرمسئول

نگذشت كـه عالئـم و آثـار قبـول      يا نه، هفتهيبعد از برگشتن به مد يد و وقتيقبول فرما
ـ د و به دست يظاهر گرد )اهللا عنه يرض(التماس فاروق  مضـروب و   يك فـرد مجوسـ  ي

اهللا  يرضـ (تعجب نبود كه فـاروق   ياو را اعالم كرد ابداً جا يمرگ قطع يپزشك يشورا

                                           
رضي (فاروق ، مردي در نزد 308، ص1و عيون االخبار، ج 167، ص2، به نقل از البيان و التبيين، ج278ـ اخبار عمر، ص1

: در مقابـل گفـت    )رضي اهللا عنه(فاروق و » تا آخر... فَلَو ال ثَلثَ هنَّ منْ عيشَةِ الّفَتي «: شعرهاي طرفه را خواند  )اهللا عنه
»تماُبالِ اَنْ اَكُونَ قَد لْمِ لَمالع سجالم ساُجال تي هللاِ وهبج اَضَع بيلَ اهللاِ وال اَن اَسيرَ في س لَو«. 
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ـ ييپزشكان را تأ از مسرت حرف يك حالتيبا  )عنه  يبـه پزشـك انصـار    يد كرد و حت
ْبُتَك ريَ َلْو ُقْلَت غَ « :حاً گفتيصر ـ من چ ير از مرگ قطعياگر غ » ذلَك َلَكـذَّ را  يگـر يز دي
  .»كردم يم 1بيداً تو را تكذيشد يگفت يم

  ترسد يباز از عذاب خدا م ين همه تقوا و پارسائيبا ا )اهللا عنه يرض(فاروق 
ـ ن كه التماس او مورد قبول خدا واقع و از اياز ا )اهللا عنه يرض(ن فاروق يبنابرا ن ي

ـ ين دنياز ا ين امارت معاف و به زوديپرمشقت و تحمل بار سنگ يزندگ رود، كـامالً   يا م
رود و در حضور خـدا حاضـر و    يگر ميبه جهان د ين كه به زوديشادمان است، اما از ا

د، و مطمـئن  يآ يها با او به عمل م سابه همه حيرد و تصفيگ يق قرار ميمورد محاسبه دق
ك ذره از قهر و غضـب خـدا را   يها تاب تحمل  كوه يو حت يچ انسانياست، نه او و نه ه

خـدا از   يوجود داشته باشد كه او از آن ناآگاه ول يد در دفتر اعمال او جرميندارد و شا
مناك بـه  يخدا ب از احتمال قهر و غضب )اهللا عنه يرض(فاروق  يآن آگاه است به طور كل

را در او احساس كردند دسـته دسـته او را بـه     ين حالتيچن يد، و مسلمانان وقتينظر رس
خـدا   2تو را مژده باد كه بعد از مـرگ فـوراً بـه بهشـت    « :كردند يم يين عبارت دلجويا
بـوده و در حـال    يكـامالً از تـو راضـ   ص امبريو پص امبريپ يرا تو صحابيز يرو يم

و  يو چه قدر حـق را بـاال بـرد    3ين كرديها به اسالم و به مسلم ز چه خدمتيامارت ن

                                           
 .160، ص1و اشتراكيه عمر، شبلي، ج 445ـ ابن الجوزي، به نقل اخبار عمر، ص1

صفحه بخاري مطلـب فـوق را از زبـان ابـن     و در همين جلد و همين  105، ص6ـ ارشاد ساري شرح صحيح بخاري، ج2
در مقابل ابن عباس مشعر بر اين است كه نگراني و جزع او از ايـن اسـت    )رضي اهللا عنه(فاروق كند و پاسخ  عباس نقل مي

  .ترسد مسلمانان بعد از او دچار اختالف شوند و ترس او از احساس عظمت خداست كه مي
 .447، به نقل اخبار عمر، ص255، ص1و ابن سعد، ج 70، ص2ج و الرياض النضره، 192ـ ابن الجوزي، ص3
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ـ ها فقط ا باً در پاسخ تمام دستهيتقر )اهللا عنه يرض(و فاروق  يرا گسترش داد1عدالت ن ي
ـ ، بـه خـدا آرزو دارم كـه خـدا خ    2ديف نكنياز امارت من تعر« :داد يطور جواب م ر و ي
نـه   »ال ِوْزرَ  3ال َاْجـَر وَ «كـه   يطـور  اورد بهيبه حساب ب يم برابر و مساويشرش را برا

ـ ن كه گفتيد و اما ايمن به شمار آ يبرا يو نه گناه ياجر ـ پ يد مـن صـحاب  ي  صامبر ي
ـ د من هم اين را قبول دارم و تمام اميبوده ا يام و او از من راض بوده ، و امـا  »4ن اسـت ي
د تو را كـه بعـد از   مژده با« :گفت )اهللا عنه يرض(ن باره به فاروق يدر ا 5ابن عباس يوقت

ـ را مسلمان شـدن تـو د  ي، زيرو يمرگ فوراً به بهشت م و عـزت   6ن اسـالم را قـدرت  ي
» يو داد كـرد  7ن را پر از عـدل يد، و امارت تو جهان را از كفر رستگار كرد، و زميبخش

كـه   يتو هم حاضر« :از مسرت به ابن عباس گفت يك حالتيدر  )اهللا عنه يرض(فاروق 
كـه در آن جـا    )اهللا عنـه  يرضـ ( يمرتضـ  9يو عل» 8د؟يشهادت بده من ين كارهايبر ا

و » 10ن شهادت من هـم بـا تـو هسـتم    يو در ا يبگو بل« :نشسته بود به ابن عباس  گفت
ده بود كه ابـن  يرا شنيح خواست زين علت از ابن عباس توضيبه ا )اهللا عنه يرض(فاروق 

                                           
 .447، به نقل اخبار عمر، ص255، ص1و ابن سعد، ج 70، ص2و الرياض النضره، ج 192ـ ابن الجوزي، ص1

  همانـ 2
 همانـ 3

  همان ـ4
  .468، به نقل اخبار عمر، ص193ـ ابن الجوزي، ص5
 همانـ 6

  همانـ 7
  همانـ 8
  همانـ 9

  همانـ 10
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ن معلوم نمود كه نه ابن عباس و ايح و بين توضيست و اين ياد راضيعباس از امارت او ز
ـ  1چ كدام در شـكل يگر هيو نه افراد د )اهللا عنه يرض( يمرتض ينه عل از امـارت او   يكل
باك مانند ابن عباس و  يع و بيآزاد و شج يها يح صحابياند و شهادت صر نبوده يناراض
داده و ن يرا تسـك  )اهللا عنه يرض(قلب فاروق  ياديتا حد ز )اهللا عنه يرض( يمرتض يعل

ـ بـودن او از ا  يد كه امارت ده ساله از مقام صـحاب يمطمئن گرد ـ ن كـه پ ي از او ص امبري
د به رحمت خدا، با انجـام  يكسر نكرده است و با قلب شاد و پر از ام يزيبوده، چ يراض

  .دن به حضور خدا آماده كرديرس يها خود را برا تيدادن وص
   )اهللا عنه يرض(فاروق  يها تيوص

ـ مرا حسـاب كن  يها يقرض و بده :را خواست و به او گفتـ عبداهللا 1 و اگـر   2دي
 ييها توانا  ند و اگر آنيها را به صاحبانش پرداخت نما  داشتند آن ييام توانا افراد خانواده

هـا را    ش آنينداشـتند قـر   ييها هـم توانـا    و اگر آن يعد يله بنيقب يها نداشتند خانواده
عبـدالرحمن بـن عـوف     3گـر مخـواه  يكمك را از كـس د ها  نيند و به جز ايپرداخت نما

المال برگردانده  تيالمال پرداخت گردد و بعد به ب تيها از ب ين بدهيشنهاد كرد كه فعالً ايپ
معـاذَ اهللا  « :د و گفـت يگرد يشنهاد به شدت عصبانين پياز ا )اهللا عنه يرض(فاروق . شود
ها را از افراد خانواده عمـر   ين بدهير اد به خاطر عمييگو يارانت بعد از من ميرا تو و يز

                                           
جر و بحث ابن عباس را در مورد حق خالفت بـا  ) )رضي اهللا عنه(فاروق آزادي در عصر (در صفحات سابق در مبحث ـ 1

ها ابن عباس با فرد ديگر در يك امر جزئي، مانند خمـس يـا    نقل كرديم و شايد بر اثر تفاوت سليقه )رضي اهللا عنه(فاروق 
ي در شكل كلي و با توجه به اين همه پارسايي و خدمات ديني كامالً از راضي نبوده باشد ول )رضي اهللا عنه(فاروق فدك، از 

 .نيز براي نشان دادن اين واقعيت به گواهي ابن عباس توجه كرد )رضي اهللا عنه(فاروق اند و  او راضي بوده

  همانـ 2
 همانـ 3
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آن گـاه  » هـا بـر دوش مـن خواهـد آمـد      ين بـده يجه بار گناه ايم و در نتيريگ يپس نم
او را حساب كردند و در حدود هشتاد هزار درهم بود و به عبـداهللا گفـت تـو     يها يبده
نت را قبـول  ن ضمايو عبداهللا ا يرين و بر ذمه خود بگيها را تضم ين بدهيد پرداخت ايبا

ـ در مـدت كمتـر از    )اهللا عنـه  يرض(كرد و عبداهللا بعد از وفات فاروق  ك هفتـه از راه  ي
اهللا  يرض(ن مبلغ را به عثمان يه ايبه معاو )اهللا عنه يرض(فاروق  يخانه مسكون 1فروختن

  .داد تا آن را به بستانكاران بدهد )عنه
هـا بـه عبـداهللا     يرداخت بـده له پيدا كردن وسيبعد از پ )اهللا عنه يرض(ـ فاروق 2

رسـاند،   يبرو و بگو عمر سالم تو را م )اهللا عنه يرض(شه يعا 2نيبه نزد ام المؤمن« :گفت
ـ ستم، و به او بگوين 3نيرالمؤمنيگر امين روز ديرا من از همين زيرالمؤمنيد اميياما نگو د يي

عبـداهللا بـه    »ارش به خاك سپرده شوديد كه در كنار دو يكه عمر خواهش كرد اجازه ده
ـ گر )اهللا عنه يرض(فاروق  يد برايشتافت و د )اهللا عنه يرض(شهين عايمنزل ام المؤمن ه ي

شه ين عايرا به او عرض كرد، ام المؤمن )اهللا عنه يرض(شنهاد فاروق يو سالم و پ 4كند يم
خواستم، اما به خدا حاضرم عمر را  يخود م ين محل را برايا 5فرمود من )اهللا عنه يرض(
عبـداهللا آمـد،    :گفـت  يعبداهللا برگشت و از دور كسـ  يدهم، و وقت 6حينفس خود ترج بر

                                           
 .275، ص2، به نقل الفاروق، شبلي، ج179و  129ـ خالصه الوفاني اخبار دار المصطفي، ص1

 .113و  112، ص6ـ صحيح بخاري در ارشاد ساري، ج2

 همانـ 3

 همانـ 4

 همانـ 5

، به نقـل  69، ص2و الرياض النضره، ج 244، ص4و ابن سعد، ج 113و  112، ص6ـ صحيح بخاري در ارشاد ساري، ج6
  .449اخبار عمر، ص
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منتظـر ورود عبـداهللا    1ديم و امياز ب يد و با حالتيمرا بنشان  :گفت )اهللا عنه يرض(فاروق 
آن چـه تـو    :؟ عبـداهللا گفـت  يدار يد چه خبـر يعبداهللا وارد شد از او پرس يبود، و وقت

در  )اهللا عنـه  يرضـ (اجازه داد فـاروق   )اهللا عنه يرض(شه يعا نيو ام المؤمن يخواست يم
نبـود و   2تر گاه مهمين جايمن از ا يبرا يچ امريالحمدهللا ه :ت مسرت گفتياز نها يحالت

د و آماده يمن به آخر رس يكنم كه بعد از آن كه زندگ يه مين را هم به تو توصيپسرم ا يا
د يستيبا )اهللا عنه يرض(شه ين عايخانه ام المؤمند و بر در يبگذار يدفن شدم مرا بر تابوت
 يرضـ (و ابـوبكر  ) ص(امبر يد، اگر اجازه داد مرا در كنار پيبخواه 3و مجدداً از او اجازه

، 4ديمسلمانان برگردان يد و اگر اجازه نداد مرا به گورستان عموميبه خاك بسپار )اهللا عنه
  .ت مرا كرده باشديت مقام و موقعياكه امروز به من داده رع يا ترسم اجازه يرا ميز

از اصـحاب تقاضـا كردنـد، كـه      يغروب همان روز اول حادثه برخـ  يها يكينزد
 :گفت )اهللا عنه يرض(كند، فاروق  5نيش معيخو يرا برا ينيجانش )اهللا عنه يرض(فاروق 

ـ  يا سالم حاال زنده ميده ياگر ابوعب« ـ  يماندند، اول ـ ي ش قـرار  ين خـو يرا جانشـ  يا دوم
ـ  ص امبريگفتم پ يكرد م يها از من سؤال م  دادم و هرگاه خدا درباره آن يم  يدربـاره اول

  .»را دوست دارد 1به شدت خدا« :فرموده يو درباره دوم» است 6ن امتيام« :فرموده

                                           
، به نقـل  69، ص2اض النضره، جو الري 244، ص4و ابن سعد، ج 113و  112، ص6ـ صحيح بخاري در ارشاد ساري، ج1

  .449اخبار عمر، ص
 همانـ 2

 همانـ 3

  همانـ 4
 .113، ص6ـ صحيح بخاري در ارشاد ساري، ج5

» اَالْئمـةُ مـنْ قُـرَيشٍ   «: و اين مطلب داللت دارد بر اين كه حديث  451، به نقل اخبار عمر، ص248، ص1ـ ابن سعد، ج6
  .شريع حكمعنوان بيان واقعيت زمان را داشته نه ت
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  كند يعهد را باطل اعالم مين ولييرسم تع )اهللا عنه يرض(فاروق 
 يرضـ (تو سراغ دارم، فـاروق   ينيجانش يرا برا يار خوبيمن فرد بس :ره گفتيمغ
 )اهللا عنه يرض(پسرت عبداهللا بن عمر، فاروق  :ره گفتياست، مغ يچه كس :گفت )اهللا عنه

ن حرف را به خـاطر خـدا   يخدا تو را بكشد، به خدا ا« :ت گفتياز عصبان يك حالتيبا 
هم است ما س يز خوبيرا اگر چيخارج شود، ز يد از خانواده ما به كلي، خالفت با2ينگفت

ـ ا آن را تحمل كرده يم و اگر شر و رنج و مشقت است ما به حد كافيا خود را گرفته م، و ي
ـ پ )اهللا عنـه  يرضـ (ن قرار دهم از ابوبكر يرا جانش ير خانواده خود فردياگر از غ  يروي

  ام، كرده يرويپص امبرين نكنم از پييخود تع ينيرا به جانش يچ كسيام و اگر ه كرده
  نيجانش انتخاب يشورا ياعضا

بـوده،   يهـا راضـ    از آن ين لحظات زندگيتا آخرص امبريو من شش نفر را كه پ
ـ و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن وقاص و طلحه و زب يعل يعني اهللا  يرضـ (ر ي

ـ از ا يكين خود يدهم تا در ب ين قرار ميانتخاب جانش يشورا 3ياعضا) عنهم ن شـش  ي
عضو شورا بلكـه بـه    4ند و پسرم عبداهللا نه به عنوانين من انتخاب نمايجانش ينفر را برا

  .كند يها همكار  عنوان مشاور با آن

                                                                                                        
ـُة ّمـْن ُقـَرْيشٍ «: و اين مطلب داللت دارد بر اين كه حـديث   451، به نقل اخبار عمر، ص248، ص1ـ ابن سعد، ج1  »َاالِْئمَّ

  .عنوان بيان واقعيت زمان را داشته نه تشريع حكم
انشمند فرانسوي و الكساندر مازاس د 35، ص5و طبري، ج 17، ص5، به نقل از انساب االشراف، ج452ـ اخبار عمر، ص2

عبداهللا بن عمر به واسطه دانش و سخاوت و خيرخـواهي  «: كند  ، بعد از نقل اين مطلب اضافه مي124در زندگاني عمر، ص
  .»بسياري كه داشت، شهرت عظيمي تحصيل كرد

 .113، ص6ـ صحيح بخاري در ارشاد ساري، ج3

 همانـ 4
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كه در شـهر   1ر از طلحهيشورا، به غ ياعضا )اهللا عنه يرض(آن روز فاروق  يفردا
هـا    ت اوضاع جهان اسالم بـه آن ينبود به منزل خود دعوت كرد و ضمن اشاره به حساس

د يش عواقب آن شما هستيدايد مسئول پيبه وجود آ يا رقههشدار داد كه هر اختالف و تف
ها اسـت، و بـه     سران آن 2از اختالف يناش يرا اختالف هر قوم و ملتينه مردم مسلمان ز
ـ  )اهللا عنـه  يرض(، و عثمان 3عبدالرحمن(ن سه نفر را ياز ا يكينظرم مردم امارت   يو عل

اگـر  « :و گفـت  4كرد )اهللا عنه يرض( يبه عل يقبول دارند، آن گاه نگاه) )اهللا عنه يرض(
» ديهاشم را بر گرده مردم سوار نكن يد بنيمسلمانان به تو واگذار گرد ياز كارها يزيچ

مسلمانان  ياز كارها يزياگر چ« :گفت 5كرد به او )اهللا عنه يرض(به عثمان  يو بعد نگاه
به عبدالرحمن  ينگاهو سپس » ديه را بر گرده مردم سوار نكنيام يد بنيبه تو واگذار گرد

كان خود را بر گرده مردم سـوار  يشان و نزديخو ياگر تو بر سر كار آمد« :و گفت 6كرد
شـه  ين عايو به منـزل ام المـؤمن   7ديزيبرخ« :گفت )اهللا عنه يرض(آن گاه فاروق » دينكن

ـ ها را آغاز كن د و گفتگو و مشورتيبرو )اهللا عنه يرض( ـ د و در مي را  يكـ يان خودتـان  ي
 يرض(رون رفتند، فاروق يشورا ب ياعضا يوقت» دييامارت بر مسلمانان انتخاب نما يبرا

                                           
 همانـ 1

 همان  2

 همانـ 3

  همانـ 4
 همانـ 5

  همانـ 6
كسـي كـه مـوي دو طـرف     : اَجلَح «. 453، به نقل اخبار عمر، ص72، ص2و الرياض النضره، ج 197ـ ابن الجوزي، ص7

 .»پيشانيش ريخته شده باشد
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او بـه   1را انتخـاب كننـد  ) اهللا عنـه  يرضـ ( يمرتض يعل(ن اَجلَح ياگر ا« :گفت  )اهللا عنه
او را انتخـاب   2ييگـو  يپس چـرا نمـ  « :عبداهللا گفت» خواهد كرد يمردم را رهبر يخوب
ات و چه بعد از مـرگ  يخواهم چه در حال ح ينم« :گفت )اهللا عنه يرض(فاروق » كنند؟
ـ ن خود بر مسلمانان تحميرا به عنوان جانش يكس سـر و   يو بعـد از لحظـات  » 3ميل نمـا ي
د عبداهللا بن عمر يرس ي، به گوش ميكيشورا از محل نزد ياعضا يبحث و گفتگو يصدا
جاد شـده باشـد و   يا اه  ن آنيدر ب ين كه اختالفين سر و صدا نگران شد از ايدن اياز شن
ات است آثار اخـتالف  يدر حال ح )اهللا عنه يرض(ن يرالمؤمنيام 4سبحان اهللا هنوز« :گفت

هـا را بـه منـزل      ن حرف مجدداً آنيدن ايبا شن )اهللا عنه يرض(فاروق » ظاهر گشته است
د و بعـد از  يكن يخوددار 5ل جلساتيفعالً از تشك« :ها گفت  ش احضار كرد و به آنيخو

  د،يل دهيجلسات بحث و مشورت را تشك 6من تا سه روز مرگ
  

                                           
 همانـ 1

 همانـ 2

  همانـ 3
اول  )رضي اهللا عنه(فاروق ، در تاريخ طبري نوشته شده كه 2067، ص5و تاريخ طبري، ج 66، ص3ـ الكامل، ابن اثير، ج4

: گويند  گفت به اطاق عايشه برويد و بعد گفت در محل نزديك به اين جا جمع شويد و هم ابن اثير و هم طبري مي ها آنبه 
الكساندر  )رضي اهللا عنه(فاروقو همين صالبت و متانت » شد جاري مي )رضي اهللا عنه(فاروق در همين حال خون از سر «

به حيرت انداخته اسـت و او ايـن صـالبت و متانـت را از ملكـات       124، صعمرمازاس دانشمند فرانسوي را در زندگاني 
 .آورد به شمار مي )رضي اهللا عنه(فاروق مخصوص 

 همانـ 5

 116، ص2و الرياض النضـره، ج  249، ص1و ابن سعد، ج 2067، ص5و طبري، ج 67و  66، ص3ـ الكامل، ابن اثير، ج6
  .453، به نقل اخبار عمر، ص189و ابن الجوزي، ص
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  از اختالف يريجلوگ يبرا ين راه عمليتر قاطع
ب امام جماعت مسلمانان باشد و به طور حتم و قطـع  ين سه روز صهيو در مدت ا

ـ ا يتحقق حتم ي، و برا1امارت انتخاب گردد ياز شما برا يكيد يروز چهارم با يبرا ن ي
  :داً دستور دادير اكيشورا به دو مطلب ز يمطلب به حضور اعضا

 يده انصـار يداد كه در رأس پنجاه نفر مسلح برگز 2دستور يـ به ابوطلحه انصار1
  .ردين انتخابات را در مدت نام برده به عهده بگيا يبرگزار

ن موقت خود قرار داده ي، كه او را در دوره انتقال قدرت، جانشيب روميـ به صه2
و با اسـلحه   3ديجمع كن يشورا را در اتاق يبعد از مرگ من تمام اعضا بود دستور داد كه

ـ ها متفق و   از آن يكيد و هرگاه پنج نفر بر امارت يستيها با  بر سر آن ك نفـر مخالفـت   ي
هـا متفـق و دو     از آن يكيو اگر چهار نفر بر امارت  4دير سر او را بشكافيد با شمشيورز

از  يكـ يو اگر سه نفر بر امارت  5دين دو نفر را بزنير ار سيد با شمشيورز ينفر مخالفت م
، عبداهللا بن عمر را حكَم 6ها توافق كردند  گر از آنيد يكيگر بر امارت يها و سه نفر د  آن

ت عبداهللا را قبول نكردنـد، عبـدالرحمن بـن عـوف در هـر      يخود قرار دهند و اگر حكَم
 يگر هم اگـر بـر مخالفـت خـود بـاق     يته دد و دسين دسته را قبول كنيبود نظر ا يا دسته

                                           
 116، ص2و الرياض النضـره، ج  249، ص1و ابن سعد، ج 2067، ص5و طبري، ج 67و  66، ص3لكامل، ابن اثير، جـ ا1

  .453، به نقل اخبار عمر، ص189و ابن الجوزي، ص
  همانـ 2
 همانـ 3

 همانـ 4

 همانـ 5

  همانـ 6
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  .1ديها را به قتل برسان  ماندند آن
د كـه چهـار روز   يمانه مطمئن گردير قاطع و حكين تدبيبا ا )اهللا عنه يرض(فاروق 

اختالف و تفرقه بـر   ين و جهان اسالم از باليياو تع يبرا ينيبعد از مرگ او حتماً جانش
 يها و ارتش يخارج يروهاياز خطر تهاجم ن و يداخل يها جنگ يسر قدرت و از بلوا

نه ين و انصار و مردم مديمهاجر 2بيكه به ترت ين مصون خواهد ماند، و هنگاميروم و چ
  داد  3ها اجازه  ادت از او اجازه خواستند به همه آنيع يو اهل شام و اهل عراق برا

  به همه مسلمانان )اهللا عنه يرض(فاروق  يها هين توصيآخر
ـ در نها )اهللا عنـه  يرضـ (ها بكنـد فـاروق     به آن ييها هيواستند توصخ يو وقت ت ي

 4ده و از آن خـون يچيسرش پ يها بر زخم ياهيكه پارچه س يصالبت و متانت و در حال
ـ ك ذره و يكنم كه  يه ميهمه شما را توص« :شد در جواب گفت يم يجار ك لحظـه از  ي

، و بـه  5ديشـو  يد گمراه نميكن يرويكه از قرآن پ يرا شما ماداميد زيكتاب خدا جدا نشو
   :كنم كه يم 6هيداً توصيفه بعد از خودم اكيخل

هـا را    ت توجه را مبذول و حقوق آنين، نهاين نخستيـ نسبت به اصحاب مهاجر1
  .بدارد 7ها را كامالً محترم  محفوظ و مقام آن

                                           
  .67و  66، ص3و تاريخ الكامل، ابن اثير، ج 2068، ص5و تاريخ طبري، ج 265، ص1ـ ابن سعد، ج1
  .43، ص1و ابن سعد، ج 75، ص2، به نقل از الرياض النضره، ج257ـ اخبار عمر، ص2
 همانـ 3

 همانـ 4

  همانـ 5
  .43، ص1و ابن سعد، ج 75، ص2و الرياض النضره، ج 114و  113، ص6ـ صحيح بخاري در ارشاد ساري، ج6
  همانـ 7
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ـ ن در ايو چه خـزرج كـه قبـل از مهـاجر     1ـ اصحاب انصار چه اوس2 ن شـهر  ي
مـان و  يانـد، و امكانـات رشـد ا    مـان آورده ين شهر ايه اهل ايت داشته و قبل از بقسكون

 ييكـو ياند، باز مورد توجـه و احتـرام كامـل قـرار دهـد، و ن      ن را فراهم نمودهيتوسعه د
  .2دينظر نما آنان صرف يها يها را قبول و از بد  كوكاران آنين

جهان اسـالم مبـذول    يرهاشه 3تمام ين توجه خود را نسبت به اهاليـ و هم چن3
ـ اسالم هسـتند و مال  يكمك يروين شهرها نيا يرا اهاليدارد، ز ـ هـا چ   ات آني باشـد   يزي

  .4خودشان و به رضا و رغبت خود آن را بدهند ياضافه از زندگ
ان ينان و روستائينش هيباد 5ر و عرب وين توجه خود را نسبت به عشايـ و هم چن4

شه و اساس عـرب  يرا ريد زيرفتار نما يكير و نيها به خ  آنو با همه  6كامالً مبذول بدارد
هـا اسـت، از     ثروتمنـدان آن  يكه اضافه بر زندگ ييزهايها هستند، و چ نيو ماده اسالم ا

  .ز و كم بضاعت آنان برگردانديچ يرد و به افراد بيآنان بگ
ـ مان و تعهد خـدا و پ ين پيـ و هم چن5 را نسـبت بـه اهـل ذمـه، افـراد       صامبري

دفـاع از   يت كند و بـرا يت حكومت اسالم هستند، كامالً رعايرمسلمان كه تحت حمايغ
ـ ها بجنگـد و در مقابـل مال    ن به آنيها با دشمنان و متجاوز  آن ـ هـا نگ   از آن ياتي رد كـه  ي

  .ها گردد  رنج آن 7پرداخت آن سبب مشقت و
                                           

  .43، ص1و ابن سعد، ج 75، ص2نضره، جو الرياض ال 114و  113، ص6ـ صحيح بخاري در ارشاد ساري، ج1
  همانـ 2
 همانـ 3

  همانـ 4
 همانـ 5

 .114، ص6ـ صحيح بخاري در ارشاد ساري، ج6

  همانـ 7
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   )اهللا عنه يرض(فاروق  يها تين وصيآخر
ـ زيبرخ« :ها گفت  الزم به آن يها هياز توصبعد  )اهللا عنه يرض(فاروق  د و از نـزد  ي

! پسـرم « :الزم را به ارشد فرزندانش عبداهللا نمـود  يها هيآن گاه توص» ديبرو 1رونيمن ب
 ين روزهـا يتـر  روزه در گـرم  :د كـه عبارتنـد از  يرا داشته باش يمان واقعيا 2يها يژگيو

ـ ابـر مصـائب و تكم  در بر ييباير، و شـك يتابستان و كشتار دشمنان با شمش ل وضـو در  ي
  .»يگسارياز م يباشد و دور يكه هوا ابر ييل نماز در روزهايسرد و تعج يروزها

ت كـامالً آمـاده   يسفر به جهان ابد ي، كه خود را برا)اهللا عنه يرض(آن گاه فاروق 
ـ مانند اشراف مرا با مسك غسـل نده « :ن گفتيكرده بود به عبداهللا چن د وماننـد افـراد   ي

را اگر عمـل مـن خـوب    يد زينكن يرو ادهيد و در كفن من زيمن بكن يبر را براق 3يعاد
جنـازه مـن    4عييستم زنان در تشين يدارند؟ راض يا دهيمن چه فا يها برا نينبوده باشد ا

  . »5ها را ندارم  گفته شود كه من آن يف من اوصافيستم در توصين يشركت كنند، و راض
  شتابد يك به حضور خدا مبر خا يرو )اهللا عنه يرض(فاروق 

بـر   )اهللا عنـه  يرضـ (كرد كه سر فاروق  يها را گوش م تين وصيا يعبداهللا در حال
ن را يكلمـه شـهادت   )اهللا عنه يرض(ها فاروق  تين وصيران او بود و مشاهده كرد بعد از ا

ران مـن و  « :عبداهللا گفـت  1ديم را بر خاك بگذاريرو :و به عبداهللا گفت 6دينما يتكرار م

                                           
 .43، ص1و ابن سعد، ج 75، ص2ـ الرياض النضره، ج1

 .261، ص1ـ ابن سعد، ج2

 .259، به نقل اخبار عمر، ص260، ص1و ابن سعد، ج 76، ص2ـ الرياض النضره، ج3

 مانهـ 4

 همانـ 5

 .52، ص3ـ الكامل، ج6
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ـ مادرت مبـاد رو « :گفت )اهللا عنه يرض(فاروق » 2دارد يخاك چه فرق م را بـر خـاك   ي
ن حال بعد از يش را بر خاك نهاد، و در هميو عبداهللا رو» رحم كند 3بگذار تا خدا بر من

و چشمانش را بر هم نهاد و بـه  » 4بر من اگر خدا مرا نبخشد يوا« :ن گفتيتكرار شهادت
ـ بـزرگ پ  ين صحابي، و ا5وستيجاودانه پحضور خدا شتافت و به جهان  در ) ص(امبر ي

صـرها و  يبر خاك به حضور خدا شتافت كه به خاطر خدا پـوزه كسـراها و ق   يرو يحال
ن به حضـور خـدا   يبر زم يرو يده بود، و در حاليقدرتمندان جهان را به خاك مذلت مال

ن را پر از عدل و يمات كالم خدا روشن كرده بود و زين را به انوار آيزم يشتافت كه رو
ن خـدا را بـه اهتـزاز درآورده    يم جهان پرچم دين خدا كرده بود و در دو قاره عظيداد د

ن خدا و ين بنده خدا را بر زميچن يبخش و باشكوه است رو و الهام يبود، چه قدر پرمعن
رحمت خدا و درود مؤمنان و فرشتگان خدا بر تو بـاد  !! در لحظه شتافتن به حضور خدا

 يديكه با مسلمان شدن خود اسالم را قدرت و عزت بخش صامبريپ يزرگ صحابب يا
ـ و بر اثـر پ  ين اسالم را در دو قاره گسترش داديو با امارت خود د ن ياده كـردن قـوان  ي

  .ينمود يقا جهان را پر از عدل و داد اسالميا و آفرياسالم در آس
ع شهادت وفات كرد طبق ين درجه ترفيبعد از آن كه با آخر )اهللا عنه يرض(فاروق 

نمـاز بـر او بـه     يبرگـزار  يد و بـرا يغسل و كفن گرد يش مانند افراد عاديت خويوص

                                                                                                        
 .52، ص1و الحليه، ج 199و ابن الجوزي، ص 262، ص1، به نقل از ابن سعد، ج259ـ اخبار عمر، ص1

  همانـ 2
 همانـ 3

  همانـ 4
  همانـ 5



 881

 يصحاب 2بيگذاشته شد و صه صامبرين منبر و مرقد پيحمل و در ب 1صامبريمسجد پ
ها بود، با چهار   ن موقت آنيبضاعت، كه در دوره فترت و انتقال قدرت، جانش ب و كميغر
بـر دوش   )اهللا عنـه  يرضـ (را بر او خوانـد، آن گـاه جنـازه فـاروق      3جنازه ر نمازيتكب

و بر در خانه ام  5ديحمل گرد )اهللا عنه يرض(شه ين عايخانه ام المؤمن يبه سو 4اصحاب
و عبداهللا بن عمـر تنهـا وارد خانـه شـد و بـه ام       6توقف كردند )اهللا عنه يرض(ن يالمؤمن
 7از تـو اجـازه   )اهللا عنـه  يرضـ (عمر بن الخطـاب  عرض كرد،  )اهللا عنه يرض(ن يالمؤمن

  ارش به خاك سپرده شود يخواهد، كه در اتاق تو و در كنار دو  يم
   )اهللا عنه يرض(فاروق  ين آرزوين آرزو و آخرياول

همراه سـالم  =  8ُاْدُخْل بَِسالمٍ « :در جواب گفت )اهللا عنه يرض(شه ين عايام المؤمن
 ين بود كه به حـد يا )اهللا عنه يرض(فاروق  ين آرزوياول .»ديو كمال احترام ما وارد شو

ها را   قاً راه آنيكند و دق يرويپ) )اهللا عنه يرض(ق يو ابوبكر صدص امبريپ(ارش ياز دو 
ها در آن جا هستند و در دوره امـارتش    د كه بعد از مرگ به همان جا برسد كه آنيمايبپ

محـروم   يزنـدگ  يهـا  يه خود را از خوشـ ن اندازيچرا تا ا« :گفت يبه او م يهرگاه كس

                                           
 .267، ص1، به نقل از ابن سعد، ج456و اخبار عمر، ص 168، ص1ـ اشتراكيه عمر، محمود شبلي، ج1

 همانـ 2

 همانـ 3

 .114، ص6حيح بخاري در ارشاد ساري، جـ ص4

 همانـ 5

، بـه  449و اخبار عمـر، ص  168، ص1و اشتراكيه عمر، محمود شبلي، ج 114، ص6ـ صحيح بخاري در ارشاد ساري، ج6
 .69، ص2و الرياض النضره، ج 244، ص1نقل از ابن سعد، ج

  همانـ 7
  .همانـ 8



 882

ـ ااگـر  « :گفت يدر جواب م» ؟يكن يها را تحمل م ن همه مشقت و رنجي؟ و ايا كرده ك ي
ـ  ييمنحرف شوم در آخرت بـه جـا   1ارميذره از راه دو  هـا در آن جـا     رسـم كـه آن   يم

اك ارش به خين دو ين بود كه بعد از مرگ در كنار ايز اياو ن ين آرزويو آخر» 2ستندين
ها باشد و   شه و در هر حال با آنيها جدا نشود و هم  سپرده شود و بعد از مرگ هم از آن

اجازه دادم كه فاروق = اُدخُلْ بِسالمٍ  « :كه گفت )اهللا عنه يرض(شه ين عايام المؤمن يندا
بـه   )اهللا عنـه  يرضـ (ق يو ابوبكر صد صامبر يدر  اتاق من و در كنار پ )اهللا عنه يرض(

  .بود )اهللا عنه يرض(فاروق  ين آرزوهايد تحقق آخرينو» پرده شودخاك س
 يرضـ (شه ين عايوارد اتاق ام المؤمن )اهللا عنه يرض(اصحاب همراه جنازه فاروق 

ق يشدند و در كنار قبر ابوبكر صد )اهللا عنه يرض(و ابوبكر ص امبريو آرامگاه پ )اهللا عنه
را  )اهللا عنـه  يرض(بود قبر فاروق  صهللا شانه رسول يكه سرش محاذ  3)اهللا عنه يرض(

شـورا   يبود و تمـام اعضـا   4)اهللا عنه يرض(ق يشانه ابوبكر صد يكندند كه سر او محاذ
، بـا  )اهللا عـنهم  يرضـ ) (طلحه در شـهر نبـود  (، 6ر، عبدالرحمن و سعدي، زبي، عل5عثمان(

قبر قرار دادند و گر در يكدي يرا با همكار )اهللا عنه يرض(عمر جنازه فاروق  7عبداهللا بن
افت و آن يان يپا 8له عبداهللا بن عمرياو را دفن نمودند و مرتب كردن جسد در قبر به وس

                                           
 .125، به نقل از ابن الجوزي، ص302ـ اخبار عمر، ص1

  همانـ 2
  .457، به نقل اخبار عمر، ص268، ص1ـ ابن سعد، ج3
  همانـ 4
 .52، ص3ـ الكامل، ابن اثير، ج5

 همانـ 6

 همانـ 7

 .169، ص1ـ اشتراكيه عمر، محمود شبلي، ج8
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 يرضـ (فـاروق  . بود 2يست و چهار هجريماه محرم سال ب 1ن روزيكشنبه و نخستيروز 
 يسـت و سـه هجـر   ين ماه سال بيسحرگاه روز چهارشنبه كه چهار روز از آخر )اهللا عنه

كشـنبه وفـات   يبـر بسـتر و روز    3ود مورد سوء قصد واقع شد و چهار روزمانده ب يباق
و سـه سـال و دوران امـارت و     4او شصـت  يافت و به خاك سپرده شد و تمـام زنـدگ  ي

  .ك روز بوديست و يو ب 5خالفت او ده سال و پنج ماه
   )اهللا عنه يرض(شدت هول و هراس مسلمانان از وفات فاروق 

در  يبه خاك سپرده شد هـول و هـراس و تـأثر    )عنه اهللا يرض(كه فاروق  يروز
امـت  يق ييگـو  »اَمَة َقْد قاَمـْت يَكَانَّ القِ « :ن جملهيد كه ايجاد گرديان عموم مسلمانان ايم

ش يخـو  يهـا  ها افتاد و ناهار آن روز مسلمانان بـر دور سـفره   بر سر زبان» دهيبرپا گرد
ـ پ يتا عباس عمو 6داشتتناول غذا را ن ييتوانا ياز شدت تأثر كس يجمع ول ـ ر پي امبر ي
رحلـت فرمـود و مـا ناچـار     ص امبر خـدا يپ! مردمان مسلمان يا« :اد برآورديفر ص
غـذا را   يوفات كرد و مـا بـه ناچـار    )اهللا عنه يرض(م و ابوبكر يم غذا را تناول  كنيشد

 7را تنـاول  ييم غـذا يوفات كـرده ناچـار   )اهللا عنه يرض(م و حاال كه فاروق يتناول كرد

                                           
و ابـن الجـوزي،    53و  52، ص3و الكامـل، ج  2030، ص5و تـاريخ طبـري، ج   139و  138، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1

 254، ص2و عقد الفريد، ج 100، ص6و ارشاد ساري، ج 27و تاريخ صغير بخاري، ص 257ب الراوي، صو تدري 199ص
 .شود هاي روز و ماه اختالفاتي ديده مي كه در اين مراجع با تفاوت

  همانـ 2
 همانـ 3

  همانـ 4
  همانـ 5
 .458ـ اخبار عمر، ص6

 همانـ 7
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ـ ز به پيتناول نمود مسلمانان ن يا د و لقمهيو پس از آن كه او دست كش» مينك از او  يروي
زن و مرد با زبان اشك و آه  يها تينمودند و در همان حال كه جمع 1را تناول ييها لقمه

 يز مانند عليداشتند، بزرگان اصحاب مهاجر و انصار ن يد خود را اظهار ميو ناله تأثر شد
ـ ز 5د بـن يبـن مسـعود و سـع    4و عبداهللا 3)اهللا عنه يرض(و عثمان  2)اهللا عنه يرض( د، و ي

ـ    9عباس و عبداهللا بـن  8و عباس و ابن 7و ابوطلحه 6فهيحذ امهـات   10نيسـالم و هـم چن
ـ  يتر داغ )اهللا عنه يرض(حفصه  11شه وين عايالمؤمن ـ را در مرث ين قطعـات ادب ه فـاروق  ي

راندنـد و   يم 12ادثه وفات او بر زبانش از حيق خويو در جهت تأثر عم )اهللا عنه يرض(
عموماً در تأثر و مـاتم غـرق شـدند و همسـرش ام      )اهللا عنه يرض(افراد خانواده فاروق

از فاطمه از همـه داغـدارتر و از همـان لحظـه      )اهللا عنه يرض( يمرتض يكلثوم دختر عل
 :نبـا گفـت   )اهللا عنـه  يرضـ (فـاروق   ير بر مرگ حتميدا يپزشك يه شورايدن اعالميشن

                                           
 .458ـ اخبار عمر، ص1

  .27، ص1ـ ابن ماجه، ج2
  .210الجوزي، صـ ابن 3
 .213و ابن الجوزي، ص 27، ص1ـ ابن سعد، ج4

 .465و  464و  463، عموماً به نقل اخبار عمر، ص214و ابن الجوزي، ص 272و  270، ص1ـ ابن سعد، ج5

 همانـ 6

  همانـ 7
  همانـ 8
  همانـ 9

 همانـ 10

 همانـ 11

 .467و  466و بالغات النساء البن طيغور، به نقل اخبار عمر، ص 215ـ ابن سعد، ص12
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ـ گـر را ن يرا آغاز كرد و زنان د يه و زاريگر» 1واعمراه« ـ ز بـه گر ي درآورد و  يه و زاري
  ، 2گرشيهمسر د

اهللا  يرضـ (بعد از وفات فـاروق   )اهللا عنه يرض(ه عاتكه همسر فاروق يمرث
   )عنه

بـود   3و بالغـت و فصـاحت معـروف    يزگـار يو پره يد كه به تقويعاتكه دختر ز
سرود و در  )اهللا عنه يرض(ه و ابراز تأثر از وفات فاروق يدر مرث د خود راين قصايتر داغ

با وجود خشـونت   )اهللا عنه يرض(ش نشان داد، كه فاروق يها داغ مصرع يپرتو اخگرها
ده را يهم چهار قص يها گشوده است و عاتكه رو  نسبت به آن يياعتنا و ظاهراً كم يزندگ

  :ها  آن 4ك ازينك نمونه هر يد و اسرو )اهللا عنه يرض(ه شوهرش فاروق يدر مرث
 »ُث اُملنْتاِب و الــَمْحروِب يِهْرَوغَ               اّلَد      ی َعلنيُ ِعْصَمــــٌة الناِس  َو اُملع«
 »َقْد َسَقْتُه اَملنُــوُن َكأَس ُشُعوِب              ُقْل ِالَْهِل الَضــــّراِء واَلْبُئوِس ُموُتوا   «
 »ِب يالـناِئباِت ُمن یثَِقٍة فـ یَاخــ                   یالَعد یُظ َعليَغل یألْدنا یَرُئوٌف َعلُ «
 » َقُطوِب ريُ اِت غَ رياخلَ  یـٌع اِليَرس           ْكــِذُب اهللاُ, َقــْوَلُه        يُقْل ال يما  یَمت«
ـــَف فـــ«  »٥ذاَك اجلََسدِ  ی َعلَرْحــَمُة اهللاِ               َاْكــفــانِه     یَجـَســٌد ُلفِّ

                                           
  .467ـ اخبار عمر، ص1
سـر، بـا قـدرت     نسبت به قدرتمندان، به ويژه افراد خيره )رضي اهللا عنه(فاروق : توجه . 673و  672ـ عبقريات، عقاد، ص2

نمـود و نسـبت بـه زنـان و      كرد و نسبت به مستمندان و افراد ناتوان در نهايت تواضع و محبت رفتار مـي  خشونت رفتار مي
  .اعتنا ولي در باطن دريايي از عطوفت و محبت بود عاتكه اشاره به اين مطلب كرد ظاهر كم فرزندانش به

 همانـ 3

 همانـ 4

  .673ـ عبقريات، عقاد، ص5
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   )اهللا عنه يرض(ن فاجعه بعد از وفات فاروق يزنگ خطر و نخست يصدا

شـورا   يو در خـأل اعضـا   )اهللا عنه يرض(ها بعد از به خاك سپردن فاروق  ساعت
ل نـداده بودنـد از زبـان    يتشـك  )اهللا عنه يرض(ن فاروقيانتخاب جانش يرا برا يا جلسه

ك روز قبل از يافت كه ين خبر انتشار يا )اهللا عنه يرض(ق يدپسر ابوبكر ص 1عبدالرحمن
ابولؤلؤ و هرمـزان   يواي، عبدالرحمن در پشت د)اهللا عنه يرض(سوء قصد به جان فاروق 

ـ را د) مورد توجه و عالقه سعد بن وقـاص  يسويع(نَه يو جفَ كـه سـر بـه سـر هـم       2دهي
الـرحمن را   و ناگهان كه عبـد اند  كرده يبا هم صحبت م يو خصوص يار سريگذاشته و بس

همان خنجر بوده كـه   3ن افتاد كهيها به زم  از دست آن ياند فوراً از هم جدا و خنجر دهيد
اهللا  يرضـ (از پسران فـاروق   يكي يابولؤلؤ در سوء قصد از آن استفاده كرده است و وقت

  د،ين خبر را شنيا) 4داهللايعب(به نام  )عنه
  !!حق نابه يها ختن خونير

د و به قصد گرفتن انتقام پـدرش  يش جوشيها در رگ يرت و حماسه عربيغخون 
رش را بر يشمش يخال يياز منزلش دور كرد و در جا يا به راه افتاد و هرمزان را به بهانه

ال الـه اال  « :ر را بر فرق احساس كـرد گفـت  يشمش يكه گرم يفرق او نواخت و در حال

                                           
، بـه نقـل اخبـار عمـر،     259و  258، ص1و ابن سـعد، ج  2083، ص5و تاريخ طبري، ج 75، ص3ـ الكامل، ابن اثير، ج1

پس از اين ماجرا  )رضي اهللا عنه(فاروق : نوشته  148، ص7بدايه و النهايه، جو جاي بسي تعجب است كه تاريخ ال 455ص
 .دستور داد تا تعيين خليفه بعدي پسرش زنداني شود و اين خالف همه مورخين است

 همانـ 2

 همانـ 3

 همانـ 4
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ر را بر سر او فرود آورد، يشمش يد و وقتينه رسانيوفات كرد، آن گاه خود را به جفَ» 1اهللا
نه هم ير جفَين شمشيد و با ايخود كش يشانيرا با انگشت بر پ 2بينه فوراً عالمت صليجفَ

ـ د و دختـر كـوچكش را، كـه فر   يد، سپس خود را به منزل ابولؤلـؤ رسـان  يبه قتل رس اد ي
نـه را بـه قتـل    يران مديهمـه اسـ  د، و به راه افتاد كه يبه قتل رسان 3د من مسلمانميكش يم

از اصحاب  يده بود، امواجيها به اصحاب رس ن فاجعهين لحظه كه خبر اياما در ا 4برساند
داً يدند و او را منـع و شـد  ياز هول و هراس خود را به او رسـان  يك حالتين در يمهاجر
تكان  انش راير عريآلود مرتب شمش او مانند ببر زخم خورده و خشم يول 5د نمودنديتهد
ـ  يگران را نيخورد كه د يداد و قسم م يم ـ   يز به قتـل م از  يحـاً برخـ  يتلو يرسـانم و حت

ن قدر سـرگرم كـرد كـه ناگـاه     يعمرو بن عاص او را ا يول 6د نموديز تهدين را نيمهاجر
 يك مـو يبان و هر يد و با او دست به گريرش را از او ربود و سعد بن وقاص رسيشمش
ـ جـدا كردنـد و در ا   7گريكـد يها را از   آن يا كساندند تيكش يگر را ميكديسر  ن لحظـه  ي

، اصـحاب را  يدرخواست عموم به د ويشورا، رس ياز اعضا يكي )اهللا عنه يرض(عثمان 
به مجازات او  يدگيو رس )اهللا عنه يرض(ن فاروق يداهللا را تا انتخاب جانشيوادار كرد عب

                                           
بود  در حال حيات مي )رضي اهللا عنه(فاروق ـ عملكرد عبيداهللا طبق مقررات قضايي دين اسالم نادرست و ناصحيح و اگر 1

  .كرد قطعاً او را شديداً مجازات مي
  .2083، ص3و با مقدار تفاوت الكامل، ج 455، به نقل اخبار عمر، ص259و  258، ص1ـ ابن سعد، ج2
 همانـ 3

  همانـ 4
 همانـ 5

 همانـ 6

وشته شده كه سعد ن 2083، ص5و طبري، ج 75، ص3در الكامل، ج 455، به نقل اخبار عمر، ص259، ص1ـ ابن سعد، ج7
 .بن وقاص، عبيداهللا را در منزل خويش زنداني كرد تا آن را به دست خليفه بعدي بدهد
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  .1كنند يزندان
  ع در كار انتخاباتيتسر

ـ ق ناگوار و ترس از اتفاقات امثـال ا ن اتفايو هم ل و ين تشـك ين فاجعـه مـأمور  ي
، 2بيشتر در عمل وادار نمـود، و صـه  يت هر چه بيانتخابات را به سرعت و جد يبرگزار

ـ   يل شورا، اعضـا يو مأمور تشك )اهللا عنه يرض(فاروق  يقائم مقام موقت ، يشـورا را، عل
) نـده او بـود  يمسافرت و سـعد نما طلحه در (ر يعثمان، عبدالرحمن، سعد بن وقاص و زب

جمع كرد، و عبداهللا بن عمر  3)اهللا عنه يرض(شه ين عايدر اتاق ام المؤمن) اهللا عنهم يرض(
ز در رأس پنجاه نفـر  ين يز به عنوان مشاور در آن جا حاضر نمود و ابوطلحه انصاريرا ن

ـ ن امنيسـتاده و عـالوه بـر تـأم    يده و مسلح انصـار بـر دم در ا  يافراد برگز  يت و اجـرا ي
 4گـر را در يد يس و ناظر شورا بود عبور و مرور و توقف كسانيب كه رئيصه يها فرمان

ـ به عمرو بـن عـاص و مغ   يكردند و حت يداً، منع ميحومه آن خانه شد از (ره بـن شَـعبه   ي
سـتند و  ياجازه ندادند كه  بر در خانه با) )اهللا عنه يرض(استانداران پرقدرت زمان فاروق 

 ير در دست داشت بر سـر اعضـا  يكه شمش يب در حاليكردند و صهرا دور  5ها  فوراً آن
فـاروق   يهـا  تيوصـ  يها و آماده اجرا  آن يها ستاده بود منتظر عاقبت مشورتيشورا ا

ـ بود و جلسه بحث و مشورت و مذاكرات، با شور و حماسه آغاز گرد )اهللا عنه يرض(  د، ي
ش از سه روز شما يرا گرفت ب )اهللا عنه يرض(كه جان عمر  يقسم به كس«  :گفتايشان 

                                           
  همانـ 1
 .2083، ص5و طبري، ج 67، ص3ـ الكامل، ج2

 همانـ 3

  همانـ 4
 .145، ص7و البدايه و النهايه، ج 2070و  2069، ص5و طبري، ج 68، ص3ـ الكامل، ج5
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  .»دهم ينم 1را مهلت
شنهاد كرد كه سه نفر حق خود را به سـه  يها جر و بحث عبدالرحمن پ بعد از مدت

و طلحه حق خود را به عثمـان و سـعد    ير حق خود را به عليگر حواله كنند و زبينفر د
ز يك از شما نيكدام « :گفت ، آن گاه عبدالرحمن2حق خود را به عبدالرحمن واگذار كرد

از  يكـ ين را بر خود ناظر بداند و يكه خدا و د يدارد، در حال يش دست برمياز حق خو
هر دو سـكوت كردنـد و   ) اهللا عنهما يرض( يعثمان و عل» د؟ينما 3ه را انتخابيدو نفر بق

ـ ا يمـن خـودم بـرا   « :و عبدالرحمن گفت 4ن كار آماده نشدنديا يچ كدام برايه ن كـار  ي
ن از شـما  يدانم و در انتخـاب بهتـر   يش ناظر مين را بر عملكرد خويحاضرم و خدا و د

و  5هر دو موافقت كردند) اهللا عنهما يرض( يعثمان و عل» اندازم يتالش خود را به كار م
چـون   ياز آن دو را انتخاب كند ول يكيتوانست  ين لحظه مين كه عبدالرحمن از هميبا ا

ق و مشورت با يو تحق يلمانان بود بدون مراجعه به آراء عمومانتخاب مربوط به همه مس
 يكـرد و تمـام سـاعات شـب و روزهـا      ياز آن دو خـوددار  يكيمسلمانان از انتخاب 

سپاه و بزرگان اصحاب مهاجر و انصار و اقشار  6از فرماندهان يمانده را در نظرخواهيباق
ش معلـوم شـد كـه    يمود و برانوجوانان مصروف ن 7يمختلف مردم از زنان و مردان و حت

اهللا  يرض(و عثمان  يعل(ن دو نفر يك از ايشتر به امارت كدام يت قاطع مسلمانان، بياكثر
                                           

  .همانـ 1
  . 145، ص7و البدايه و النهايه، ج 68، ص3و الكامل، ج 114، ص6شرح ارشاد ساري، ج ـ صحيح بخاري در2
 همانـ 3

 .همانـ 4

 همانـ 5

 .2071، ص5و طبري، ج 146، ص7ـ البدايه و النهايه، ج6

 همانـ 7
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ـ پا 2شب چهارم، كه مـدت انتخابـات   يها ن ساعتي، و در آخر1ل دارنديتما)) عنهما ان ي
 3مسور(اش  را به منزل خواهرزاده) اهللا عنهما يرض(و عثمان  يافته بود، عبدالرحمن، علي

گر، هر كـدام  يدعوت كرد، و مجدداً از آنان تعهد گرفت، كه بعد از لحظات د) پسر مخرمه
ـ نما 4و از انتخـاب شـده اطاعـت    يد راضـ يبا يگرياز آنان را انتخاب كرد د د آن گـاه  ي

 يسحرگاه روز چهارم راه يكيدر تار) اهللا عنهما يرض(و عثمان  يعبدالرحمن همراه عل
جـه  ياعالم نت ي، و چون قبالً عبدالرحمن تمام مسلمانان را برا5ديگرد ص امبريمسجد پ

ـ  يانتخابات به مسجد دعوت كرده بود، وقت بـه  ) اهللا عنهمـا  يرضـ (و عثمـان   يهمراه عل
ده به هـم نشسـته بودنـد كـه عثمـان      يفشرده و چسب يت به حديمسجد وارد شدند جمع

و  6دا كرد و نشستيپ ييسجد جان ميبود، در قسمت پائ ييرو ، كه مرد كم)اهللا عنه يرض(
ب انجام دادنـد و  يرا به امامت صه 7زد نماز صبح يكه موج م يت مسلمانان در حاليجمع

ـ كه پ يا ل خود كرده و همان عمامهيرا حما يريكه شمش يعبدالرحمن در حال ص امبري
توقـف و   يده بود، چند پله از منبر باال رفـت، و بعـد از كمـ   يچيده بر سرش پيبه او بخش

مردم من  يا« :دند، خطاب به عموم گفتيشن يرا نم  خواندن چند جمله دعا، كه مردم آن
 يعل(ن دو ياز ا يكيو چه به طور آشكار، درباره خالفت  ين مدت چه به طور سريدر ا

                                           
  همانـ 1
 .2071، ص5ـ طبري، ج2

  .146، ص7ـ البدايه و النهايه، ج3
 همانـ 4

  .146، ص7و النهايه، جو البدايه  70، ص3ـ الكامل، ج5
  همانـ 6
، در تاريخ طبري نوشته شده بعد از آن كه نماز صبح را انجام دادند عبدالرحمن مردم را به مسجد 2072، ص5ـ طبري، ج7

 .دعوت نمود
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از آنان را  يكيد يام، و حاال با كرده ياز همه شماها نظرخواه)) اهللا عنهما يرض(و عثمان 
ـ ب )اهللا عنـه  يرضـ ( يعل يا« :بلند گفت يه با صداآن  گا» انتخاب كنم ـ » ا جلـو ي  يعل

ستاد، و عبدالرحمن دست او را گرفت و بـه او  يا 1ر منبريجلو آمد و در ز )اهللا عنه يرض(
ـ كه اگر تو را انتخاب كنم، به كتاب خدا و سنت پ يكن يبا من تعهد م« :گفت و  صامبري

 )اهللا عنـه  يرضـ ( يعل» 2؟يرفتار كن )عنهاهللا  يرض(و عمر  )اهللا عنه يرض(روش ابوبكر 
ا نـه، و بلكـه   يخـدا  »یِمْن ذلَِك َو طـاَقت یُجْهد یالّلُهمَّ ال, َو َلُكْن َعل« :در جواب گفت

ـ را كـه در ا  ييها ش و تالشيخو ييكنم به اندازه توانا يتعهد م ـ  ي دارم،  ين راه مبـذول م
اهللا  يرض(عثمان «كرد و گفت را رها  )اهللا عنه يرض( يعبدالرحمن دست عل» رفتار كنم

ـ  يبا من تعهد م« :و عبدالرحمن دست او را گرفت و گفت» ا جلويب 3زيبرخ )عنه كـه   يكن
و  )اهللا عنه يرض(و روش ابوبكر ص امبرياگر تو را انتخاب كنم، به كتاب خدا و سنت پ

=  4َنَعـمْ  اللُهمَّ « :در جواب گفت )اهللا عنه يرض(عثمان » ؟يرفتار كن )اهللا عنه يرض(عمر 
كـه دسـت عثمـان     ين جواب در همـان حـال  يدن ايو عبدالرحمن بعد از شن» يا بليخدا

 :سقف مسجد بلند كرد و سه مرتبه گفـت  يرا گرفته بود، سرش را به سو )اهللا عنه يرض(
 « :بلند گفـت  يآن گاه با صدا» ديد و شاهد باشيا تو بشنويخدا »َواْشَهدْ  5الّلُهمَّ اْسَمعْ « 

نـك آن چـه را در   يا :ايخدا  »6َرَقَبِة ُعثامنَ  یِمْن ذلَِك ف یَرَقَبت یَقْد َخَلْعُت ما ف یاِنّ  الّلُهمَّ 

                                           
 .2082، ص5و تاريخ طبري، ج 71، ص3و الكامل، ج 147و  146، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1

 همانـ 2

  همانـ 3
  .2082، ص5و تاريخ طبري، ج 71، ص3و الكامل، ج 147و  146، ص7النهايه، جـ البدايه و 4
  همانـ 5
 همانـ 6
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دن يو مردم بـا شـن  » ش جدا و بر ذمه عثمان گذاشتمين باره بر ذمه من بود، از ذمه خويا
منبر هجوم آوردند، و عثمـان   1يبه سو )اهللا عنه يرض(عت با عثمان يب يها برا ن جملهيا
منبر بـاال   يها ن هنگام عبدالرحمن از پلهيدند در اير منبر پوشانيرا در ز )اهللا عنه يضر(

ن او بـر پلـه دوم   ييز در پاين )اهللا عنه يرض(نشست و عثمان ص امبريپ يرفت و در جا
طبـق تعهـد خـود     )اهللا عنـه  يرضـ ( يمرتض يكردند و عل يعت ميو مردم با او ب 2نشست
عت نمـود و  يند در آخر مردم با او بيگو يم يو برخ 3عت كرديبود كه با او ب ين كسينخست

كـه   يا هين قضـ يعـت كردنـد نخسـت   يب )اهللا عنـه  يرض(پس از آن كه مسلمانان با عثمان 
ـ د مجـازات عب يصادر نما ين درباره آن دستوريرالمؤمنيبه عنوان ام يستيبا يم داهللا بـن  ي

ده بـود و  يولؤلؤ را به قتـل رسـان  نه و دختر كوچك ابيعمر بود كه به ناحق هرمزان و جف
و  4داهللا در مسـجد بـا اصـحاب مهـاجر    يدرباره مجازات عب يوقت )اهللا عنه يرض(عثمان 

ـ ن اسالم بايطبق د« :5گفت )اهللا عنه يرض( يمرتض يانصار مشورت كرد عل د قصـاص  ي
تند و داش يداهللا را روا نميقتل عب يبرخ يده بودند ولين عقيز بر اين نيو اكثر مهاجر» شود

و به درخواست عمرو بن » روز پدرش و امروز خودش چه طور كشته شوديد« :گفنتد يم
اهللا  يرضـ (عثمـان  » نداده اسـت  يه در دوران خالفت تو روين قضيا« :كه گفت 6عاص
  .ديداهللا را بخشيو عب 7ها را داد  ه آنياز مال خود د )عنه

                                           
  .2082، ص5و طبري، ج 147، ص7ـ البدايه و النهايه، ج1
 همانـ 2

  همانـ 3
  .148، ص7و البداية و النهاية، ج 75، ص3و الكامل، ج 2583، ص5ـ طبري، ج4
  همانـ 5
 همانـ 6

 همانـ 7
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  )اهللا عنه يرض(كلمات قصار فاروق اعظم  :خاتمه
  مورد دانش و شئونات علما ـ در1
  1.ُء َوالُقرآَن ُتْعَرَفوا بِِه, َواْعَلُموا بِِه َتُكوُنوا ِمْن َاْهِلهِ وااِّقر
ـ د، و به قـرآن عمـل كن  يشو يد، با آن معروف ميـ قرآن بخوان1 د، از اهـل قـرآن   ي

  .د شديخواه) يمسلمان واقع(
**   
نْ  اَء َفُهوَ يبُّ األَْغنِ حيِ َء یُتْم القارِ يأاِذا رَ    2.ايصاحُب الدُّ

و تعـارف   يفروتن(دارد  يداران را دوست م هيخوان، سرما د كه قرآنيديـ هرگاه د2
  .است ياندوز ا و ماليپس او اهل دن) اديز

**  
وَرٍة َفُهَو لِصٌّ ريِ ْلَزُم السلطاِن ِمْن غَ يُتُموُه ياِذا َرئَ    3! َرضُ

خود را به قدرتمندان  يررضرويط غيد، كه در شرايديرا د يخوان ـ و هرگاه قرآن3
  .كند، او دزد است يك مينزد

**  
ك ْمـُتْم يَتَعلَّموا اْلِعْلَم َو َعلُِّموُه النّاَس, َو َتَعلَُّموا الِوقاَر َو السَّ نََة, َو َتواَضُعوا ملَِـْن َتَعلَّ

ْمُتُموُه اْلِعْلَم, َو ال َتُكوُنوا ِمْن  ُقوُم ِعْلُمُكْم يَجباِئَرة الُعَلامِء َفال ِمنُْه الِعْلَم, َو َتواَضُعوا ملَِْن َعلَّ

                                           
 .236، به نقل اخبار عمر، ص54، ص1، جـ عيون االخبار1

  .مجموعه 9ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ص2
  .مجموعه 9ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ص3
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  1.بَِجْهِلُكمْ 
**  

ـ د، و آن چه يـ در فراگرفتن علم تالش و كوشش كن4 ـ اد گرفتي ـ د بـه مـردم   ي اد ي
كـه   يد، هم نسبت به كسانيرياد بگيز يرا ن ينيد، و همراه علم، متانت و وقار و سنگيبده

ـ هـا    كـه علـم را بـه آن    يو هم نسبت به كسان يها فراگرفت  علم را از آن كـامالً   ياد دادي
 يشما جهـل و نفهمـ   يد، كه علم و آگاهيمغرور و متكبر نباش يد و از علمايمتواضع باش

  !شما را راست نكند
**  

    2.ِعباِدهِ  یال ُتْبِغُضو اهللاَ اِل
  !دينكن ي، خدا را تنها مظهر قهر و غضب معرف)در مواعظ(ـ 5

**  
  3.َع الِعْلمِ ينابيَو َه الِكتاِب يُكوُنوا َاْوعِ 

 يهـا  د، و بر اثر مالزمه كتاب سرچشمهين  كتاب بشويـ مانند ظروف و جلد قر6
  .ديفوران علم شو

**  
باُع َو ال اِْبتِداعٌ  تِّ ْقتِداُء َو ال اِْبتِداٌء, َاْألِ   4.الِزُموا ِكتاَب اهللاِ َو ُسنََّة َرُسوِل اهللاِ, َاْألِ

د از خـود  يكن يرويث پيد، از قرآن و حديببچسص امبريث پيـ به قرآن و احاد7
                                           

  .280، به نقل اخبار عمر، ص506ـ الجامع الكبير مسند عمر، حديث 1
 .مجموعه 7شري به نقل الفاروق، شبلي نعماني، صـ اطواق الذهب عالمه زمخ2

  .287، به نقل اخبار عمر، ص241، ص2ـ البيان و التبين، ج3
 .باالختصار 87ـ ابن الجوزي، ص4
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  .ديتازه ابداع نكن يزهايد چييث است آن را بگويد، آن چه در قرآن و حديينگو يزيچ
**  

َة بِغَ  ُكُم اهللاُ بِاِألْسالِم َفَمْهام َتْطُلبوَن الِعزَّ ُكْم اهللاُيِه ريِ َاَعزَّ   1.ِذلُّ
له يد به وسـ يرگاه بخواهده است هين اسالم به شما عزت بخشيله ديـ خدا به وس8

  .ل خواهد كرديد خدا شما را خوار و ذليدا كنير از اسالم عزت پيغ
**  

ُهوا َقْبَل َاْن َتُسوُدوا   2.َتَفقَّ
  .ديرا كسب كن يمقام، علم و اطالعات كاف يـ قبل از جستجو9

**  
ُه َاْدَوَم ِالُْلَفتُِكْم َو َاهْ    3.النّاسِ  ُب َلُكْم ِعنْدَ يَجتاَلُسوا َمَعًا َفاِنَّ

د تـا الفـت   يل دهيرا تشك ييها د و جلسهينيبا هم بنش) شما علما(د يكن يـ سع10
  .شتر شوديبت شما در نزد مردم بيشما بردوام و ه

**  
  ها تيريها در مورد امارت و مد هيـ توص2

ُه ُبْحَبوَحُة اْجلَنَِّة َفلْ    4.ْلَزِم اجلَامَعةَ يَمْن َرسَّ
مـردم   يها ان تودهيد در ميرود با يبه وسط بهشت م كهكند  يكه آرزو م يـ كس11

                                           
  .مجموعه 19ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ص1
  .1ـ اطواق الذهب به نقل الفاروق، ص2
  .281ار عمر، صـ تاريخ طبري به نقل اخب3
  .292، به نقل اخبار عمر، ص70ـ العقد الفريد، ص4
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  .باشد، و از مردم خود را جدا نكند
**  
هاُهتُْم َاْحراراً  یَمت   1.اْسَتْعَبْدُتُم النّاَس َو َقْد َوَلَدْهتُْم ُامَّ

كه مادران،  يد؟ در صورتيا خود ساخته يها مردم را عبد و بنده يـ از چه زمان12
  !اند وردها آيها را آزاد به دن  آن

**  
  2.ها, َفَانا َظَلْمُتهُ ريْ َفَلْم ُاغَ  یام واٍل َظَلَم َاَحدًا ظالَمًة َفُرفَِعْت اِلياَ 

ـ    يبر كس يـ هر استاندار و فرماندار13 ش مـن از  يستم روا داشـت و آن كـس پ
  .ها را عزل نكردم ستمگر منم  ت كرد و من آنيها شكا  آن

**  
ُه َامريَ َس َاميالَقْوِم َو لَ  یف ُد لِْألمارة َرُجًال اِذا كانَ يُار ُهْم ريَ ُهْم َو اِذا كـاَن َامـريُ ُهْم َكَانَّ

ُه ََرُجٌل ِمنُْهمْ    3.كاَن َكَانَّ
ان مردم بود و فرمـانروا  يپسندم كه اگر در م يم ييفرمانروا يرا برا يـ من كس14

و  يث برابـر يت كند و اگر فرمانروا بود، از حيآنان احساس مسئول ينبود، مانند فرمانروا
  .ها باشد  از آن يتواضع هم چون فرد

**  
  4.َخْفَك الُفّجارُ يأَمنَْك االَْبراُر, َو لِ يٌة لِ ريَ ا ُمغَ ي

                                           
  .227ـ اخبار عمر، ص1
  .مجموعه 16ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ص2
 .140ـ اخبار عمر، ص3

  .283، به نقل اخبار عمر، ص49ـ سراج الملوك، ص4
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ـ يد كه نيرفتار كن يطور) از استانداران يكي(ره ين مغيـ ا15 ن و يكوكاران از تو ام
  .بدكاران از تو هراسناك باشند

**  
 1.مٍ ياُف َلْوَمَة الخي َفال نيَ َاْمَر اُملْؤِمن یَمْن َولّ 

رد، از ســرزنش يــكــه انجــام دادن كــار مســلمانان را بــه عهــده بگ يـــ كســ16
  .نخواهد داشت يكنندگان باك سرزنش

**  
  2.َفُكمْ يُفوا اهلَواَم َقْبَل َاْن ُخت يَاخ
د قبـل از آن كـه   يها را بترسـان   د و آنيآور مسلط شو مهم و رعب يـ بر كارها17

  .ها تو را بترسانند  آن
**  

  3.یتَّبُِع اهلَويصانُِع َو ال يضالُِع َو ال يُم َاْمَر اهللا اِالّ َرُجٌل ال يقيال 
ـ گ كـه موضـع   يكنـد مگـر مـرد    ياجـرا نمـ   يـ فرمان خدا را به درسـت 18 و  يري
  .نداشته باشد يو خودخواه يسازشكار

**  
  4. عنفريمن غ ی ضعف و القوري, من غنيصلح هلذا ألمر اال الليال 
كه نرمخو باشد اما نه به علت ضـعف، و   يست مگر كسين ييفرمانروا ستهيـ شا19

                                           
  .282، به نقل اخبار عمر، ص16ـ الخراج، ج1
  .مجموعه 26اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ص ـ2
 .288، به نقل اخبار عمر، ص17ـ الخراج، ج3

  .282، به نقل اخبار عمر، ص9، ص1ـ عيون االخبار، ج4
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  .يريگ قدرتمند باشد اما نه اهل خشونت و سخت
**  
  1.یاَنَة الَقوِ ي َو ِخ نيِ اهللاِ َاْشُكو َضْعَف االَم یَال

ث كـار و  ين از حيبرم كه افراد ام يش خدا ميرا پ) يمعضل ادار(ن يا يـ شكوا20
  .فعال خائن باشند ت ناتوان، و افراديفعال

**  
نا ن َز َاْعناُقهاريُ َاَبِت الدَّ   2. اِالّ َاْن َتْربُ

 يهـا  خود را نشـان ندهنـد و بـاالخره ثـروت     يها توانند گردن ينارها نميـ د21
  .گردد يان ظاهر مينامشروع فرمانروا

**  
  3.نيُ َاْملاُء َو الطّ  :نانِ يُكلِّ خاِئٍن َام یُعل
 يها ساختمان(آب و گل  :گماشته شده است يد خائنن بر هر فريـ دو مأمور ام22

  ).كنند يانت كارمندان را فاش ميمجلل اسرار خ
**  

  4.َبتِهِ يغَ  یف یَقراَبتِِه َفُرعِ  یَاَحٌد اِالّ حاَم َعل یما ُولِّ 
ـ و عطوفـت را قطـع نما   يشاونديد رابطه خوينبا ييـ غرور فرمانروا23 د، تـا در  ي

  .ت كنديز رعايناو را  يشاوندياب او حق خويغ
                                           

 .مجموعه 23ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، ص1

  .9و  31و  12و  23شبلي نعماني، صـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، 2
  همانـ 3
  همانـ 4
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**  
ِة َاْو َقراَبٍة ال  اِْسـتِْعاملِِه اِالّ ذلِـَك, َفَقـْد خـاَن اهللاَ َو  یِمُلُه َعلحيْ َمْن اْسَتْعَمَل َرُجًال ملََِودَّ

  1.ْعَلُم فاِجٌر َفُهَو ِمْثُلهُ ي, َو َمْن اْسَتْعَمَل َرُجًال فاِجرًا َو ُهَو نيَ َرُسوَلُه َو اُملؤِمن
 يبر پسـت و مقـام   يشاونديا خوي يرا فقط به علت دوست ي، فرديريـ هر ام24

فرد ناپـاك و   يريده است و هر اميانت ورزين خيو مؤمن صامبرينصب كند، به خدا و پ
ر مثـل آن فـرد   يبگمارد، آن  ام ياو، بر پست و مقام يرا، با علم و اطالع بر ناپاك يخائن

  .ناپاك و خائن است
**  

 
 
ذيلَ  , َو لِكنَُّه الَّذْعرِ ي یَس العاِقُل الَّ َّ َ ريْعِرُف َخ ي یُف الرشَّ ـ يَن, َمن َملْ ي الرشَّ َّ ْعِرْف الرشَّ

  2.هِ يَقْع في
ن يز دهد، بلكه عاقل آن است كه در بير تو تميست كه شر را از خيـ عاقل آن ن25
  .افتد يكه از شر آگاه نباشد، در آن م يند، و كسيها را برگز  ن آنيدو شر بهتر
**  

 ْ   3.نُهُ ينَْفْعُه عَ ينَْفْعُه َظنُُّه َملْ ي َمْن َمل
ادش نرسد، مشاهدات يبه فر) ص فسادهايدر تشخ(كه درك و فراستش  يـ كس26

                                           
  .283، به نقل اخبار عمر، ص427، ص2ـ الفتوحات االسالميه، ج1
  .286، به نقل اخبار عمر، ص89، ص2ـ العقد الفريد، ج2
  همانـ 3
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  .ده نخواهد داشتياو چندان فا
**  

  1.یَدُعنخيْ َلْسُت بِِخبٍّ َو ال اِخلبُّ 
  .دهد يب نميز مرا فريبكار نيستم، و فريبكار نيـ من فر27

**  
  2.ُتهُ يْت بِِه َرعِ يْن َشقِ الُوالِة مَ  یَاْشق
له او بـدبخت و  يردستانش بـه وسـ  ياست كه ز يان كسين فرمانروايتر ـ بدبخت28

  .روز شوند هيس
**  

ِق اهللاَ  :قال َرُجٌل   یَفقاَل َلُه قاِئٌل ُاْسـُكْت َفَقـْد َاْكَثـْرَت َعلـ) هِ يَو َاْكَثَر َعلَ ! (ا ُعَمرُ ياِتَّ
  3.نا اِْن َملْ َنْقَبْل ي فريَ ُقوُلوها َو ال َخ يِهْم اِْن َملْ ي فريَ َمُر َدَعُه ال َخ  َفقاَل َلُه عُ نيَ اُملْؤِمنريَام

به آن  يگريد). و چند مرتبه تكرار كرد! (ديعمر از خدا بترس يا :گفت يـ مرد29
بگذار حرف خـود   :عمر گفت! ين حرف را زديد تو چند مرتبه ايمرد گفت خاموش باش

ـ سـت و مـا ن  يهـا ن   در آن يريچ خيها را نزنند ه ن حرفيرا اگر ايرا بزند، ز ـ ز اگـر ا ي ن ي
  .ستيدر ما ن يريم خيها را قبول نكن حرف

**  

                                           
  .14ص و الخراج، 56و سراج الملوك، ص 210، ص1، به نقل از العقد الفريد، ج283و  284و  285ـ اخبار عمر، ص1
  همانـ 2
  .14و الخراج، ص 56و سراج الملوك، ص 210، ص1، به نقل از العقد الفريد، ج283و  284و  285ـ اخبار عمر، ص3
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  يها درباره قضاوت و داور هيـ توص3
ح ْمحِن الرَّ  یَابـ(ٍس يَعْبـِداهللاِ بِـن َقـ ی اِلـنيَ اُملـْؤِمنريِم ِمْن َعْبِداهللاِ ُعَمَر َاميبِْسِم اهللاِ الرَّ

َفـاْفُهْم اِذا . َضٌة ُحمَْكَمٌة َو ُسنٌَّة ُمتََّبَعـةٌ يَفاِنَّ الَقضاَء َفر: َك, َاّما َبْعدُ يٌم َعلَ َسال) یَاْشَعر یموس
ُه ال نيَ َك َواْنِفْذ اِذا َتبَ ياِلَ  یُاْدلِ   .نَْفُع َحقُّ ال نِفاَذَلهُ ي َلَك َفاِنَّ

ِئَس ييِفَك َو ال يَح  یٌف فيْطَمَع َرش يال  یَجمِْلِسَك َو َوْجِهَك, َحتّ  ی النّاِس فنيَ بَ  عدلاَ 
ـْلُح جـا ی َعلـنيُ ميَو ال یَمْن ادَّع ینَُة َعليَعْدلَِك, َاْلبَ  یٌف فيَضع  نيُ ٌز َبـيَمـْن َاْنَكـَر, َو الصُّ

َم َحالالً, َو ال نيَ اُملْسِلم َتُه بِـاالَْمِس َفراَجْعـَت يْمنَْعَك َقضاٌء َقَضـي اِالّ ما َاَحلَّ َحرامًا َاْو َحرَّ
, َفاِنَّ احلَقَّ ال  یَت لُِرْشِدَك َاْن َتْرِجَع اِليَك َو ُهده َنْفَس يف َو ُمراَجَعـٌة احلَـقِّ  یئيْبطُِلُه َش ياحلَقَّ

ِكتـاٍب َو ال  یَس فـيَصْدِرَك َممّـا َلـ یام َتَلْجَلَج فيالباطِِل الَفْهَم الَفْهَم ف یف ی ِمْن التَّامدريٌ َخ 
اهللاِ َو  یَاَحبِّهـا اِلـ یثاَل ُثمَّ ِقِس االُُموَر ِعنَْد ذلَِك َو اْعِمـْد اِلـاَء َو االَمْ يُسنٍَّة, َو اْعِرْف االَْش 

 .یام َترياْشبَِهها بِاحلَقِّ ف
ِه يِه, َفاِْن َاْحَرضَ بَ ياِلَ  ینَْتهينًَة َاَمدًا يبًا َاْو بَ يَحّقًا غا یَو اْجَعْل ملَِْن ادَّع نََتُه َاَخْذُت َلُه بَِحقِّ

 .الُعْذرِ  یَو َاْبَلَغ ف یلِلَعم یلِلَشكِّ َو َاْجل یِه الَقضاَء َفاِنَّ ذلَِك َاْنفيْلَت َعلَ َو اِالّ اْسَتْحلَ 
هاَدِة َبْعُضُهْم َعل یَو اُملْسِلُموَن عُدوٌل ف ِه يـًا َعلَ يَحدِّ َاْو ُجمْرِ  یَبْعٍض اِالّ َجمْلودًا اِل یالشَّ

ــاِئَر َو َدَرَء َعــنُْكْم  یَفــاِنَّ اهللاَ َقــْد َتــَولّ  َوالٍء َاْو َقراَبــةٍ  ینــًا فــيَشـهاَدَة ُزوٍر َاو َظن ِمــنُْكُم الرسَّ
 .الَشبهاِت 
َر لِْلُخُصوِم ف یاَك َو الَقَلَق َو الَضْجَر َو الَتاذِّ يَو اِ  ت یبِالنّاِس, َو الَتنَكُّ  یَمواطِِن احلَقِّ الَّ

ُه َمْن حيْ وِجُب اهللاُ ِهبا االَْجَر َو ي ْخَر َفاِنَّ َو  ی اهللا َتباَرَك َو َتعالنيَ نَُه َو بَ يام بَ يَتُه فيُلْص نِ خيْ ِسُن الذُّ
ْعَلُم اهللاُ ِخالَفُه ِمنْـُه, يام يَن لِلنّاِس في النّاِس, َو َمْن َتزَ نيَ نَُه َو ما بَ يْكِفِه اهللاُ ما بَ يَنْفِسِه  یَلْو َعل

ُه َو َاْبد َوَجـلَّ فـفِْعَلُه َفام َظنُُّه بِ  یشاَنُه اهللاُ َو َهَتَك ِسْرتَ عاِجـِل ِرْزِقـِه َو  یَثـواٍب ِعنْـداهللاِ َعزَّ
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   1.ِن َرَمحتِِه, َوالّسالمُ يَخزا
 ين بسـو يالمومن ريخدا عمر ام ي مهربان از طرف بنده ي بخشنده يـ به نام خدا30

 يد كـه قضـاوت و داور  يك و بعد آگاه باشيسالم عل) ياشعر يموس ابو(س يعبداهللا بن ق
را  ييشده هر گاه دعـوا  يروياست پ يد و روشيرقابل تردياست مشخص و غ يا ضهيفر
ـ ست آن گاه فوراً ايد حق به طرف كيد كه بفهميكن يش تو آوردند اول سعيپ ن حكـم را  ي

  . ندارد يذ نشود سوديكه تنف يرا حقيد زياجرا كن
د تـا  ين مردم مساوات برقرار كنيخود در ب يارويدر مجلس قضاوت خود ودر رو

ف و گمنام از عدالت تو يوار نگردد و فرد ضع ديتو ام يتمند به جانبدارفرد محترم و قدر
است  يكند و سوگند حق كس ياست كه ادعا م يكس ي فهيل وظيدل ي وس نشود، اقامهيمأ

را حالل  ين حراميز است مگر اين مسلمانان جايو صلح در بكند،  يرا انكار م يكه دعو
و  يا و امروز به خود آمـده  يا روز انجام دادهيد را كه يد، و قضاوتيرا حرام نما يو حالل

كند و برگشـتن   يرا باطل نم يزيچ چيم است و هيرا حق قديز يت برگرديبه حق و واقع
  .بهتر است يليبه حق از استمرار در باطل، خ

هـا بـه     ست و حكم آنيها معلوم ن  ث حكم آنيكه در قرآن و حد يدر حكم مسائل
ـ كن ييهـا را شناسـا    ر آنياء و نظـا يد و اشـ ير مواظب باشكند زنها يذهن شما خطور م د ي

ـ كن يد و سعياس و موازنه معلوم نمائيسپس حكم مسائل را از راه ق ـ د حكـم ا ي ن نـوع  ي
ـ تر داشـته و بـه حـق و واقع    باشد كه به نظر خودت خدا آن را دوست يمسائل طور ت ي

  .تر باشد كينزد

                                           
و نهايه  193، ص1و صبح االعشي، ج 66، ص1و عيون االخبار، ج 89و مفتاح االفكار، ص 37، ص2ـ البيان و التبين، ج1

 .185و  184، به نقل اخبار عمر، ص257، ص6االدب، ج
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كند مدت  يرا ادعا م يبيد غاا وجود شاهيب يرا بر شخص غا يكه حق يكس يبرا
د و اال يريگ ياو م يد سپس در صورت احضار شاهد حق را براين كنييرا تع يالزم و كاف

ـ يق تردين مهلت و تحقيو ا. د كرديه او حكم صادر خواهيعل ـ يد را بهتر از ب بـرد و   ين م
  .رفع عذر و بهانه مؤثرتر است يكند و برا يشتر روشن ميرا ب يو ناآگاه يكيتار

گر عموماً اهـل عـدالت هسـتند    يد يه بعضيعل يث شهادت بعضيو مسلمانان از ح
ـ ا شهادت نابحق داده باشـند  يها اجرا شده است   درباره آن يكه حد شرع يمگر افراد ا ي

ـ ها وارد شده باشـد ز   بر آن يها اتهامات و آزاد كردن برده يشاونديدر روابط خو را تنهـا  ي
معاف  يرعمديها و اشتباهات غ سلط و شما را از شبههشما م يخداست كه بر اسرار درون

  .كرده است
ت يد به هنگام قضاوت رعب و هراس و ترس و اذيمخصوصاً مواظب باش! و زنهار

ـ رو نشان نده ن خود را ناشناس و ترشيد و نسبت، به مراجعيجاد نكنيمردم ا يرا برا د ي
ار خـوب روز  يره بسـ يآن را واجب و آن را ذخ يص حق كه خدا اجرايدر مواضع تشخ

تش پـاك  يز، نيان خودش نيبه ز ين اهللا حتيه و بيكه بن يرا كسيآخرت قرار داده است، ز
دهد  ين پاداش را به او مياست و بهتر ين مردم كافين او و بيو خالص باشد خدا در امر ب

 هـا را   كه خدا خالف آن يكه در نظر مردم خود را آراسته نشان دهد در امور يو اما كس
سازد و كـارش را   ياو را فاش م ييكند و اسرار دورو يوب ميداند، خدا او را مع ياز او م

ـ يش خود حساب كنيكند، و پ يآشكار م  ياز اجـر و ثـواب خـدا    ين فـرد يد كه هم چن
  .ن رحمت او تا چه اندازه محروم خواهد شديعزوجل و رزق او و خزا
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ُجُل بَِمْأُموٍن عليلَ    1.َوَجْعَتهُ  َنْفِسِه اِنْ  یَس الرَّ
اقـرار  (ست ين نيش اميب نسبت به نفس خويـ انسان در صورت شكنجه و تعذ31

  ).ندارد يو اعتراف بر اثر شكنجه ارزش قضائ
**  

ُجُل بَِمْأُموٍن َعليلَ    2.َنْفِسهِ  یَعلِقرَّ يَاَخْفَتُه َاْو َحَبْسَتُه َاْن  َنْفِسِه اِنْ  یَس الرَّ
كردن بـه اعتـراف و اقـرار ناچـار      يس و زندانرا با رعب و هرا يـ هرگاه كس32

نسبت به نفس خود  يطين شرايرا انسان در چنيندارد ز يين اعتراف ارزش قضايا يكرد
  .كند يانت ميست و به خود خين نيام

**  
  آبرومندانه يـ در مورد ارزش كار كردن و زندگ4

َه َاْمجَُع َاْبواِب املَْ  ُرُكْم عاِقَبة الِفراِغ َفاِنَّ   3.ْكروِه ِمَن اْملُْسِكرِ ُاَحذِّ
شتر از يب يليخ يكاريرا بيدارم، ز يبرحذر م يكاريم بيـ شما را از عواقب وخ33
  .ديگشا يشما م يفساد را بر رو يدرها يحالت مست
**  

  4.اِْن كاَن الُشْغُل ُجمَْتِهدًا َفاْلِفراُغ ُمْفَسَدةٌ 
مركـز   يكـار يب يول آور است فرسا و مشقت ـ اگرچه تالش و كار كردن طاقت34

                                           
  .186و  197، به نقل اخبار عمر، ص109ـ الخراج، ص1
  همانـ 2
  .14و  27و  5و  92ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، در مجموعه به ترتيب، ص3
  .14و  27و  5و  92ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، در مجموعه به ترتيب، ص4
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  .است يفوران فساد اخالق
**  

  1. ِمْن َمْسَئَلِة النّاسريٌ عاُش ِهبا َخ يِحْرَفٌة 
و توقـع از مـردم    يبهتر از تكد يليز، باز خي، هر چند ناقابل و ناچيـ هر كار35

  .است
**  

  2. بِضاَعةٍ ريُ َاِالْجتِهاُد َخ 
  .است يه زندگين سرمايـ تالش و كوشش و كار بهتر36

**  
ْزَق ِمْن َخبا   3.ا اْالَْرضِ ياِْبَتُغوا الرِّ

ـ اورين بـه دسـت ب  يخود را از جوف و بطن زم يـ روز37 ـ تول يكارهـا (د ي  يدي
  ).و استخراج معادن يكشاورز

**  
َل َعل ُل َعلياالَْرِض َو  یَحبًَّة ف یْلقياهللاِ  یَاْملَُتَوكِّ   4.اهللاِ یَتَوكَّ

ـ گ رشد و بهره يپاشد، و برا يمن يرا بر زم يا دانه يـ اهل توكل واقع38 از آن  يري
  .كند يبر خدا توكل م

**  
                                           

 همانـ 1

 همانـ 2

  همانـ 3
  .281، به نقل اخبار عمر، ص350مختصر منهاج القاصدين، صـ 4
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ْزِق َو ُهَو يال  ـامَء ال یَالّلُهمَّ اْرُزْقن: ُقوُل يْقُعْد َاَحُدُكْم ُعْن َطَلِب الرِّ , َو َقْد َعِلَم َانَّ السَّ
ويَفاِذا َقَض  :ُقوُل ي یُمتْطُِر َذَهبًا َو اهللاُ َتعال لوَة َفاْنَتِرشُ االَرِض َو اْبَتُعوا ِمـْن َفْضـِل  یا فُتم الصَّ

  1.اهللاِ
ـ د و بگوينيخود بنش يدر جا يجستجو روز ياز شماها به جا يكيـ مبادا 39  :دي

ن دارد كه از آسمان طال و نقـره را فـرو   يقين كه يبه من عطا فرما، و حال ا يا روزيخدا
ن پراكنده يد در زميپس هرگاه از نماز فارغ شد« :بارد و خداوند متعال فرموده است ينم
  .»ديخود از فضل خدا، تالش و جستجو نمائ يدا كردن روزيپ يد و برايشو

**  
ُلـوَن َعلـ یقاَل ِجلَْمٍع َقَعُدوا ف اهللاِ, َقوُمـوا َعـْن َمْسـِجِد  یاَملْسِجِد َو قاُلوا َنْحُن ُمَتَوكِّ

ل. َرُسوِل اهللاِ َفاِنَُّكْم َلْسُتمْ    2.نيَ  َبْل ُمَتواِكلنيَ ُمَتَوكِّ
كه در مسجد نشسته بودند و گفتند مـا اهـل    يبه جماعت )اهللا عنه يرض(عمر ـ 40
ـ رون برويب صخدا امبريپاز مسجد « :ن گفتيم چنيتوكل هست د يسـت يد شـما متوكـل ن  ي

  .»ديباش يكاره ميبلكه متواكل و تنبل و ب
**  

ْر َعَمَل    3.َغِدكَ  یْوِمَك اِليال ُتَؤخِّ
شناس و اهل نظم و انضباط  نداز، تنبل مباش، وقتيت ميـ كار امروزت به فردا41

  .باش

                                           
 .281، به نقل اخبار عمر، ص311، ص1ـ العقد الفريد، ج1

  .از مجموعه 11ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، ص2
  .از مجموعه 11ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، ص3
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**  

َه َاَحُدُكْم ف   1.َدْعهُ يًا َفلْ ريَر َخ يالَوْجِه َمّراٍت َفَلْم  یاِذا َتَوجَّ
ـ ش كرد و خيرا آزما ياز شما چند مرتبه كار يكيـ هرگاه 42 ـ در آن ند يري د، ي

  .مشغول شود يگريآن را ترك كند و به كار د
**  

  2.َف َختُْرُج َمنْهُ ي َفاْنُظْر كَ ريٌ َل كثاِنَّ الَعمَ 
ن نكته توجه كن كه از عهده كـدام  يتو هستند اما تو به ا يبرا ياديز يـ كارها43

  .ييآ يبرم
**  

  3.ِن َتِعْش ُحّراً يَاْقِلْل ِمَن الدَّ 
  .ينباش ير كسيو برده و اس يبه سر بر يـ كمتر قرض كن تا آزاد زندگ44

**  
  4.ی ِممّا َكُثَر َو َاهلْ ريٌ َخ  یما َقَل َو َكف

اد كه انسان را غافل ي، بهتر است از ثروت زيزندگ يبرا يكاف يـ درآمد كم ول45
  .و ناآگاه كند
**  

  1.َالطََّمُع اْلكاِذُب َفْقرٌ ٌ حاِرضُ 
                                           

  همانـ 1
  .45و  3به نقل الفاروق در مجموعه، ص ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري2
  همانـ 3
  .287، به نقل اخبار عمر، ص)رضي اهللا عنه(بن الخطاب عمر ـ سيره 4
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كـار   دار طمـع  هيسـرما (اسـت در حـال حاضـر     يه و اساس فقـر يپا يـ طمع ب46
  ).كند ياحساس فقر م

**  
  2.َفَاْقَبَل  یئيَر َش َقلَّام َاْدبَ 

از (فتـد  يب يبـه دسـت كسـ   ) دوباره(از دست رفته  يزيافتد چ يـ كمتر اتفاق  م47
  ).ديز كنيل پرهيف و مياسراف و ح
**  

ُت َعللَ    3.هُ حيُ ر یُفْتنيِرْبُحُه َملْ  یاْلِعْطِر َفاِْن فاَتن یْو ُكنُْت تاِجرًا َملا اْخَرتْ
را اگـر  يدادم ز يح نميترج يرا بر عطرفروش يا چ معاملهيـ اگر من تاجر بودم ه48

  .كردم يش استفاده ميبهره بودم الاقل از بو ياز سودش هم ب
**  

َم َفْضَل اْلَعَملِ    4.َرِحَم اهللاُ اِْمرًأ َاْمَسَك َفْضَل اْلَقْوِل َو َقدَّ
آن  ياد دست بردارد و بـه جـا  يكه از حرف زدن ز يـ رحمت خدا بر آن مرد49

  .دهداد انجام يكار ز
**  

                                                                                                        
  .194، ص1ـ جمهرة االمثال، ج1
  .15و  10ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق در مجموعه، ص2
 همانـ 3

  .330، ص1ـ عيون االخبار، ج 4
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  يل خانواده و روابط خانوادگيـ درباره تشك5
ُجِل اْلَقب یاتُِكْم َعليالُتْكِرُهوا َفتَ  ُُن يالرَّ بُّ حيْ ِح َفاِهنَّ   1.ونَ بِْبَن ما ُحتِ

 ها آنرا يد، زيرو، ناچار نكن ازدواج با مردان زشت يـ هرگز دختران خود را برا50
  .د، دوست دارنديز آن چه را شما دوست دارين

**  
  2.نِساٍب َتَضُع َوَلَدَك َفاِنَّ اْلِعْرَق َدّساٌس  یاَ  یُاْنُظْر ف

را يد زيده يوند ميپ يا د كه پسر خود را با چه خانوادهيار تعمق و دقت كنيـ بس51
  .است يآثار مهم يدارا يعرق خانوادگ

**  
 یَش َعلي اْلعَ نيُ ِش َو ال ُتعيالعَ  ی َاْهَلها َعلنيُ َفٌه ُمْسِلَمٌه ُتعينٌَه َعفينٌَه لَ يهَ  :َالنِّساُء َثالٌث 

ـُه َعَمـْن يشـاُء َو يُعنُـِق َمـْن  یَضُعُه اهللاُ فيُغٌل َقْمٌل  یِوعاُء َوَلٍد َو ُاْخر یَاْهِلها, َو ُاْخر ُفكُّ
  3.شاءُ ي

ـ مال ينـوع  :ـ همسرها عموماً سه نوع هستند52 ـ خـو و آرام و عف  م و نـرم ي ف و ي
 يكنند و شوهران را بـه كمـك زنـدگ    يكمك م يگمسلمان و شوهران خود را در راه زند

دار  شـپش  يگر طـوق يد يله توالد و تناسل هستند و نوعيظرف و وس يخوانند و نوع ينم
  .دينما يكه بخواهد جدا م ياندازد و از گردن كس يكه بخواهد م يكه خدا به گردن كس

**  

                                           
  .16و  10مخشري به نقل الفاروق، شبلي نعماني، در مجموعه، صـ اطواق الذهب عالمه ز1
  .16و  10ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، شبلي نعماني، در مجموعه، ص2
  .287و  288به نقل اخبار عمر، ص 78، ص4و عيون االخبار، ج 146ـ المحاسن و االضداد، ص3
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َحَذٍر, َو َاْكُثـُروا َهلُـنَّ ِمـْن  یاِرِهنَّ َعليُذوا بِاهللاِ ِمْن ِرشاِر النِّساِء َو ُكوُنوا ِمْن ِخ ياِْسَتع
  1.اْملَْسَئَلةِ  ینَّ َعلهيِ ُتْغر) َنَعمْ (َقْوِل ال َفاِنَّ 

د و در برابر ياط كنيز احتير، و نسبت به زنان خوب نيـ پناه به خدا از زنان شر53
درخواسـت   در مقابـل ) يو آر يبل(را  گفتن يز) نه(د ييبگو ها آنشتر به يها، ب درخواست

  .برد يان را باال مآنكند و سطح توقعات  يك ميشتر تحري، آنان را به درخواست بها آن
**  

  2.ُمُهوِر النِّساءِ  یال ُتغاُلوا ف
رات يرقابل وصـول تـأث  يه غيمهر(د يش ندهيافزا يه زنان را تا حد افراطيـ مهر54
  ).دارد يو اجتماع يبد روان

**  
بِ  یف ُكونَ يلِّلَرُجِل َاْن  ینَْبغي   3.َفاِذا اْلُتِمَس ما ِعنَْدُه ُوِجَد َرُجالً  یَاْهِلِه َكالصَّ

باشـد، و   يا ان خانواده، مانند بچـه يدر م) ث رفتارياز ح(ك مرد يـ الزم است 55
پرمشـقت را از او   ياو ظاهر شود كه انجـام دادن كارهـا   يقدرت و مردانگ يتنها هنگام
  .بخواهند

**  
  4.نَُّكْم ال َتْدُروَن بَِم ُتْرَزُقونَ اَل َفاِ يَاْكثُِرو اْلعَ 

 ها آنك از يله كدام يد به وسيدان يرا شما نميد، زيش دهيـ افراد خانواده را افزا56
                                           

  .208ـ اخبار عمر، ص1
  .288ـ اخبار عمر، ص2
  .از مجموعه 3و  25ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ص3
  .از مجموعه 3و  25ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ص4
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  .ديشو يداده م يروز
**  

ها َو َعْن َقرحيرَ    1.ٍب َوَلٌد بارٌّ َاْو َعُدوٌّ حاِرضٌ ياَنٌة َاُشمُّ
است كه  يحانين ريا :گفت) كه بچه كوچكش را در بغل گرفته بود يدر حال(ـ 57

حاضر  يشگيا دشمن همينده نه چندان دور فرزند خدمتگزار يكنم و در آ يمن او را بو م
  .است

**  
مْ = َعلِّموا َاْوالَدُكْم  باَحَة َو الرَّ   2.ةَ يَو الُفروِس  یَاْلِكتاَبَة َو السَّ

را  يوارسـ  و اسب يراندازيـ به همه فرزندان خود، خواندن و نوشتن و شنا و ت58
  .دياموزيب

**  
اْلَقراباِت  یَل َمحُوها َاال اِنَّ َمحُوها َاْملَْوُت ـ ُمُروا َذوياِْمَرَأٍة َو اِْن ق یْدُخُل َرُجٌل َعليالَ 

  3.اَتجاَوُرويَتزاَوُروا َو الَ ي
است به منزل خلـوت آن زن وارد   ين كه برادرشوهر زنيبه بهانه ا يچ مرديـ ه59

د داشـته  يد و بازديد دييشاوندان بگويبه خو. وهر مرگ آن زن استد، زنهار برادرشينشو
  .گر نباشنديكديباشند اما در جوار 

**  

                                           
  .از مجموعه 3و  25ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، شبلي نعماني، ص1
  .228ـ اخبار عمر، ص2
  .از مجموعه 26الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، صـ اطواق 3
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ُجِل نِفاُق اَ  هِ يِمْن َحظِّ الرَّ   1.ِمِه َو َمْوِضِع َحقِّ
شوهرش و پسر و  ين است كه دختر و خواهر بيمرد ا يها ياز خوشبخت يكيـ 60

  .ديد، و حق خود را مراعات نماباشن يهمسرش مرغوب و پرمشتر يبرادر ب
**  

ها َو اِْن َرأ یجاٌر ُمقاَمٌه اِْن َرأ :َثلٌث ِمَن اْلَفواِقرِ  َئًه َاذاَعها َو َاْمَرَأٌه اِْن يَس  یَحَسنًَه َسَرتَ
اِْن َاَسـأَت  َمْدَك وَ حيْ ها َلَسنَْتَك َو اِْن ِغْبَت َعنْها َملْ َتأَمنْها َو ُسْلطاٌن اِْن َاْحَسنَْت َمل يَدْخَلَت َعلَ 

  2!َقَتَلَك 
د پنهان كند و يها را د يكه اگر خوب يه دائميهمسا :ـ سه وضع كمرشكن هستند61

تو را  يبا زبان دراز يكه تا در منزل هست يد به همه اطالع دهد، و همسريرا د ياگر بد
و ، يمن نباشـ يو از او ا ينان نداشته باشياز او اطم يخانه را ترك كرد يت كند و وقتياذ

ف نكند و اگر كار يد از تو تعريكو را انجام دهين يكه هر چند كارها ييپادشاه و فرمانروا
  .د تو را به قتل برسانديرا انجام داد يبد

**  
  نيـ درباره انتخاب دوست و همنش6

دِق يَعلَ    3.َك بِاْخواِن الصِّ
  .يـ مواظب باشد كه دوستان صادق و راستگو داشته باش62

**  

                                           
  .از مجموعه 30ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري به نقل الفاروق، ص1
 .292، به نقل اخبار عمر، ص3، ص1، و عيون االخبار، ج49ـ سراج الملوك، ص2

  .از مجموعه، به نقل الفاروق 20و  13ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري، ص3
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  1.یالتَّْقو یَعلُخِذاألْخواَن 
  .انتخاب كن يزگاريو پره يتقو يـ دوستان را بر مبنا63

**  
  2.اهللاَ ی اِال َمْن َخِش نيَ , َو ال َامنيَ َقَك َاالّ األَميَاْحَذْر َصد

ن كه اهل امانت باشد و يد مگر اياط را از نظر دور نداريـ نسبت به دوستت احت64
  .ن است كه از خدا بترسديام يتنها كس

**  
اهللاَ ِمـْن ِعبـاِدِه  یَشـخيْ اِنَّـام « :ُقـوُل يَشـْوَن اهللاَ َفـاِنَّ اهللاَ خيْ َن يَاْمِرَك َمَع الَّذ یْسَتِرشْ فاِ 
  3.»الُعَلامءُ 

ـ ترسند، ز يمشاوره كن كه از خدا م يش همواره با كسانيـ در كار خو65 را خـدا  ي
  .»ترسند يهستند كه از خدا م علماءاز بندگان خدا تنها « :فرموده است

**  
ُه ُربَّام َاراَد َاْن ياِ  كَ ياَك َو ُمواخاَه األَْمحَِق َفاِنَّ   4.نَْفَعَك َاَرضَّ

به تـو   يوقت خواسته منفعت يليرا خيبا احمق برحذر باش ز يـ زنهار از دوست66
  .كه ضرر به تو رسانده است يبرساند در حال

**  

                                           
  همانـ 1
  انهمـ 2
 .از مجموعه، به نقل الفاروق 27و  22ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري، ص3

 .از مجموعه، به نقل الفاروق 27و  22ـ اطواق الذهب عالمه زمخشري، ص4
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نَـَك يساَفْرَت َمَعُه? قاَل ال, قاَل أَفكاَنْت بَ  :َو قاَل َلُه َرُجٌل اِنَّ ُفالنًا َرُجُل ِصْدٍق, قاَل 
ال ِعْلَم َلـَك  ی? قاَل ال, قاَل َفَأْنَت الَّذیئيَش  ینَُه خُصوَمَه? قاَل ال, قاَل َفَهْل َاْئَتَمنَْتُه َعليَو بَ 

  1.اَملْسِجدِ  یِفُضُه فخيْ ْرَفُع َرْأَسُه َو يَتُه يبِِه, َاراَك َرأ
ـ  :گفـت ) )اهللا عنـه  يرضـ (عمـر  (به او  يـ مرد67 اسـت صـادق و    يمـرد  يفالن

ن تو و او خصومت يا در بي؟ گفت نه، گفت آيا ا با او در مسافرت بودهيدرستكار، گفت آ
؟ گفـت  يا را به امنت در نزد او گذاشـته  يزيا چيگفت آ. اتفاق افتاده؟ گفت نه ييو دعوا

، به نظرم تو او يرد نداردرباره آن م يچ اطالعاتيپس تو ه :گفت )اهللا عنه يرض(عمر . نه
  .ن نموده استيسجده سر خود را باال و پائ يد كه برايا دهيرا در مسجد د

**  
ُْم َاَرقَّ َاْفِئَدةً نيَ جالُِسوا التَّواب   2. ـ َفاِهنَّ

مان و بـه راه اطاعـت   يبد پشـ  يد كه از كارهايداشته باش ينيهمنش يـ با كسان68
  .دارد يشتريت برق ها  آنها  را دلياند ز خدا برگشته
**  

  و حفظ الصحه يـ درباره سالمت7
وَر الُقو   3.نُْزوينَْزُع َو يماداَم صاِحُبها  یَلْن َحتُ

تحرك و پـرش داشـته باشـد     يتا هر زمان يجسم يرويـ دارندگان قدرت و ن69
  .شود يبه ضعف مبدل نم ها  آن يرويقدرت و ن) ورزش كنند(

                                           
  .285، به نقل اخبار عمر، ص158، ص3ـ عيون االخبار، ج1
  .290، به نقل اخبار عمر، ص18ـ روضة العقالء، ص2
  .32و  8و 31نقل الفاروق ثـ اطواق الذهب زمخشري، به 3
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**  
ا َمْبَخَرٌه َجمَْفرهٌ اُكْم َو َنْوَمَه الَغداِه فَ ياِ    1.أِهنَّ

 ييرا خواب سحرگاهان باعـث بـدبو  يد زيز كنياز خواب سحرگاه پره! ـ زنهار70
  .دينما يف ميرا تضع يت جنسيفعال يرويشود و ن يدهان م

**  
  2.الَتزاُلوَن َاِصّحاَء ما َنَزْعُتْم و َنَزْوُتمْ 

ه سالم و تندرسـت  همورا) ديورزش كن(د يكه اهل تحرك و پرش باش يـ مادام71
  .د مانديخواه

**  
ْقمِ ياَ  لوِه, َمْفَسَدٌه لِْلَجَسِد ُموِرَثٌه َللسُّ ا َمْكَسَلٌه َعِن الصَّ   3.اُكْم َو الَبْطنََه َفاهنَّ

 يانسـان را بـرا   يرا پرخـور يد زيز كنيپره يو پرخور يپرور ـ زنهار از شكم72
 يماريد و باعث بينما ينارسا م كند و بدن را ناتوان و يضه نماز سست و تنبل ميفر يادا
  .شود يم

**  
هًا َاْن  یَكف   4.یْشَتهيُأَل ُكلَّ ما يبِاَملْرِء َرشَ
ـ است كه هر چه را م ين قدر كافيك انسان همي يپرور نفس يـ برا73 ل و آرزو ي
  .كرد بخورد

                                           
  همانـ 1
  همانـ 2
 .290ـ اخبار عمر، ص3

 .290، به نقل اخبار عمر، ص342، ص3ـ نهايه االدب، ج4
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**  
َف َو الَتْبذيَر, َو يبُّ اْلَقْصَد َو التَّْقدحيِ اِنَّ اهللاَ  َ   1.رَ يْكَرُه الرسَّ

ر را يت اندازه را دوست دارد، و اسراف و تنذيو رعا يرو انهيـ خداوند متعال م74
  .دارد يدوست نم

**  
  كو و اخالق بديـ درباره اخالق ن8

األْنساِن َعْرشُ ِخصاٍل تِْسـَعٌة ِمنْهـا صـاِحلٌَة َو واِحـَدٌه ِمنْهـا ُسـوُء اخلُْلـِق  یاِذا كاَن فِ 
  2.ْلَك التِّْسَعةَ َاْفَسَدْت هِذِه اخلَْصَلُة تِ 

 هـا   آنك انسان ده خصـلت وجـود داشـته باشـد و نـه خصـلت از       يـ اگر در 75
ده يپسند يها تمام خصلت ين بدخلقيباشد، هم يبدخلق ها  آنك خصلت از يده و يپسند

  .دينما يرا خراب و تباه م
**  

  3.نٍ ي َقرريُ ُحْسُن اخلُْلِق َخ 
  .اور استيار و ين يده بهتريـ اخالق پسند76

**  
  4.اٍث ري مريُ َاالََدُب َخ 

                                           
 همانـ 1

 .290، به نقل اخبار عمر، ص36ـ غرور الخصايص، ص2

 .3و 27ـ اطواق الذهب، به نقل الفاروق در مجموعه، ص3

 همانـ 4
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  .اكان استين تركه نيبهتر يسنج و سخن يدل ـ پاك77
**  
ْدِق ِمْن َحدي فريَ ال َخ    1.ٍث يام ُدوَن الصِّ
گر در برابر دروغ بودن آن يفوائد د(وجود ندارد  يريچ خيـ در سخن دروغ ه78

  ).اثر است يب
**  

  2.َنْفَسهُ  یِب َو اهلَوَاْفَلَح َمْن َحِفَظ َعِن الطََّمِع َو اْلَغَض 
ت و قهر و يخود را از حرص و طمع و عصبان) وجود(رستگار است كه  يـ كس79
  .مصون داشته باشد يهواپرست

**  
ُه كاَن اْخلِ    3.ِدهِ ي یاُر فيَمْن َكَتَم ِرسَّ

  .خواهد ماند يارش در دستش باقيكه راز خود را مكتوم بدارد، اخت يـ كس80
**  

فاً    4.بَِاْذَهَب لِْلَعْقِل ِمَن الطََّمعِ  ما اْخلَْمُر ِرصْ
ـ ربا يهـا را نمـ   عقـل انسـان   يكـار  و مشروب بـه انـدازه طمـع    يـ هرگز م81 د ي

  ).تر است خطرناك يخوارگياز م يكار طمع(
**  

                                           
  همانـ 1
  همانـ 2
  .19ه نقل الفاروق در مجموعه، صـ اطواق الذهب، ب3
 .21ـ اطواق الذهب، به نقل الفاروق در مجموعه، ص4
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  1.ُكْن ُحبَُّك َكَلفًا َو ال ُبْغُضَك َتَلفاً يال 
نكند بغـض و  زه باشد، و يو بدون علت و انگ يو تصنع يـ نكند محبت تو تكلف82

  .زه باشديخود و بدون علت و انگيعداوت تو ب
**  

  2.امةِ يْوَم القِ يما َرَفَق َاَحٌد بَِاَحٍد اِالّ ُرفَِق بِِه 
ـ رفتار نكرده، مگـر ا  ييخو با ارفاق و نرم يگرينسبت به د يچ كسيـ ه83 ن كـه  ي

  .امتش نسبت به او ارفاق به عمل آمده استيروز ق
**  

  3.َذُرهم لِلنّاسِ َاْعَقُل النّاَس َاعْ 
مـردم را   يگـر عـذرها  يش از هر كس دياست كه ب ين مردم كسيـ خردمندتر84

  .را باشديپذ
**  
  4.َاْمِرهِ  یْعَط الظََّفر فيَنْفِسِه  ینُْصِف النّاَس فيَمْن 
ـ كه در رابطه خود با مردم، همواره جانـب انصـاف را رعا   يـ كس85 ت كنـد، در  ي
  .شود يب او مينص يروزيكارش پ

**  
  1.َة ِمْن َفْوِقهِ يْاتِِه اهللاُ اْلعافيِه ي َظْهرانَ نيَ َمن ُهَو بَ يْعَمل بِاْلَعْفِو فيَمْن 

                                           
 .652ـ عبقريه، عمر، عقاد، ص1

  .28ـ اطواق الذهب، به نقل الفاروق در مجموعه2
 .23، 25، 18، 16، 11ـ اطواق الذهب، به نقل الفاروق در مجموعه به ترتيب3

 .23، 25، 18، 16، 11عه به ترتيبـ اطواق الذهب، به نقل الفاروق در مجمو4
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رفتـار كنـد،    هـا   آننظر با  با عفو و صرف يتيان جمعيكه در م يـ فرد قدرتمند86
  .ديفرما يبه او عطا م) از جانب خدا(را از باال  يخدا صحت و سالمت

**  
ْكَر وَ    2.ام َرِكْبٌت هيُ ُت اَ ياِن ما بالَ ريالَصْربَ َبع َلْو َانَّ الشُّ

ـ   بتيها و صبر بر مص ـ اگر شكر نعمت87 ـ   يبودنـد بـرا   يها دو شـتر م  يمـن فرق
  .نداشت كه بر كدام سوار شوم

**  
  3.اُئُه ماَت َقْلُبهُ ياُئُه, َمْن َذَهَب َح يَمْن َقلَّ َوْرُعُه َقلَّ َح 

ـ   يگردد و كسـ  يا ميم حش كم شود كيزگاريكه ورع و پره يـ كس88 ـ ح يكـه ب ا ي
  .باشد قلبش مرده است

**  
 

  4.َمْن َكَذَب َفَجَر َو َمْن َفَجَر َهَلَك 
كه به فسق و فجور  يشود و كس يده ميكه دروغگو باشد به فسق و فجور كش يكس

  .گردد يده شود نابود و تباه ميكش
**  

ُة اِألْعتِذارِ يَكْثَرُة اَملواع :نَْفّكاِن َعِن الَكِذِب يَاْمراِن ال    1.ِد َو ِشدَّ
                                                                                                        

  همانـ 1
 همانـ 2

 همانـ 3

 .7، 16، 13، 3ـ اطواق الذهب، به نقل الفاروق، شبلي نعماني، مجموعه، ص4
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شـدت   يگـر ياد و ديوعده دادن ز يكيشوند  يجدا نم ييـ دو امر از دروغگو90
  .يعذر تراش

**  
  2.ُلوَمنَّ َمْن َاساَء بِِه الظَّنَّ يَمْن َعَرَض َنْفَسُه لِلتُّْهَمِة َفال 

 قـرار دهـد،   يش، خود را در معرض اتهاميكه بر اثر رفتار و گفتار خو يـ كس91
  .كنند يدا ميرا سرزنش كند، كه نسبت به او سوءظن پ يد كسينبا

**  
 یَاْلَعْبُد اِذا َتواَضَع هللاِ َرَفَع اهللاُ ِحْكَمَتُه, َاْلَعْبـُد اِذا َتَعظَّـَم َوَعـدَّ َاْطـواَرُه َهنََضـُه اهللاُ اِلـ

  3.األَْرضِ 
هـر گـاه   . دبر يخدا متواضع باشد خدا حكمتش را باال م يبرا يا ـ هر گاه بنده92

ف كند، خدا او را ين مختلف از خود تعريكند و به عناو يتظاهر به عظمت و بزرگ يا بنده
  .آورد ين ذلت فرود ميبر زم

**  
  4.َنْفِسهِ  یُدها فجيِ َنَفِسِه ِكْربًا اِالّ ّمْن َمهاَنٌه  یما َوَجَد َاَحٌد ف

ـ گر بر اثر ند ميب يرا در خود نم ينيب حالت تكبر و خود بزرگ يچ كسيـ ه93 ك ي
جبـران نقـص وجـود كمـال      يبـرا (كند  يش احساس ميكه در وجود خو ينقص و پست

  ).دهد يرا نشان م يموهوم
                                                                                                        

 همانـ 1

 همانـ 2

  همانـ 3
  .ـ نهايت االدب به نفل اخبار عمر4
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**  
  1.نَُكُم اهللاُيهيال َتَتهاَوُنوا بِاحلَْلِف باهللاِ فَ 

ـ ريـ سوگند به خدا را به مسـخره نگ 94 جـه خـدا شـما را خـوار و     يد كـه در نت ي
  .ديارزش نما يب

**  
  2.َبُتهُ يَضْحُكُه َقلُّْت هَ َمْن َكُثَر 

  .شود يبتش، كم مياد بخندد، وقار و هيكه ز يـ كس95
**  

  3.اُئُه ماَت َقْلُبهُ ياُئُه َو َمْن َذَهَب َح يَمْن َكُثَر ِمزاُحُه َقلَّ َح 
ـ كه ح يشود و كس يش كم مياياد باشد حيو مزاحش ز يكه شوخ يـ كس96 ا و ي

  .شرم نداشته باشد دلش مرده است
**  

ِلُكنيَعلَ  یْثناَ    4.َاْملَْدُح ِذْبٌح  ,َو ُهتِْلٌك  یِه َرُجٌل َفقاَل َاُهتْ
 )اهللا عنـه  يرضـ (ف كـرد، عمـر   يثنا گفت و تعر) )اهللا عنه يرض(عمر ( يـ مرد97

ـ   :گفت دن و يسـربر ) ماننـد ( يي، ثنـاگو يرسـان  يتو هم مرا و هم خودت را به هالكـت م
  .ت استيجنا

**  
                                           

 .23، 1، 21، 20ـ اطواق الذهب زمخشري، به نقل الفاروق ، در مجموعه به ترتيب، ص1

 همانـ 2

 همانـ 3

 .288، به نقل اخبار عمر، ص275، ص1و عيون االخبار، ج 133ـ ابن الجوزي، ص4
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  1.اِألْثِم, َاْلغالُِب, بِاالَّرشِّ َمْغُلوٌب َو ما َظَفَر َمْن َظَفَر بَ 
بلكـه شكسـت   (روز نشـده اسـت   يروز شود پيكه بر اثر ارتكاب جرم پ يـ كس98

  .خورده است د مغلوب و شكستيكه بر اثر شرارت غالب آ يكس) خورده است
**  
  2.ِسَك َك ِمْن َنفْ يَعلَ  یفخيْ َك ما يْبدو َلَك ِمْن َاخيبًا َاْن يبِاَملْرِء عَ  یَكف
ـ ياست، كه در برادرت ع ين قدر كافيك انسان هميوب بودن يمع يـ برا99 را  يب

  .ينيب را در خود نبيبر تو ظاهر گردد كه همان ع يبيو ع ينيبب
**  

عيَاال اِنَّ اهللاَ َخَلَق ُوُجوهًا    3.ِف َفَأِكْرِمواُهمْ يْرَفُعوَن حاَجَه الضَّ
از افراد نـاتوان  يده است كه نيرا آفر) يافراد( ييها د كه خدا چهرهيـ آگاه باش100
  .ديبدار يرا محترم و گرام) افراد(ها  ن چهرهيكنند و بر شما است كه ا يرا رفع م

**  
  4؟اماً يَفَهْل َمجََع َلُه اَ  :)اهللا عنه یرض(اِنَّ ُفالنًا َمجََع ماالً َفقاَل ُعَمُر  :قاَل َرُجُل 

عمـر  (كـرده اسـت    يآور را جمع ياديثروت و اموال ز يفالن :گفت يـ مرد101
كـرده   يآور ن ثـروت جمـع  ياستفاده از ا يز برايرا ن ييا روزهايآ :گفت) )اهللا عنه يرض(

  )تر كرده است؟ يا عمرش را طوالنيآ(است؟ 
**  

                                           
 .، سراج الملوك به نقل اخبار عمر88، 20ـ اطواق الذهب زمخشري، به نقل الفاروق ، در مجموعه به ترتيب، ص1

 همانـ 2

 .25ـ اطواق الذهب زمخشري، به نقل الفاروق ، در مجموعه ص3

 .3الذهب زمخشري، به نقل الفاروق ، در مجموعه ص ـ اطواق4
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  يزگاريو پره يـ در مورد تقو9
ُقوا اهللاَ َفاِنَّام التَّقو   1.ِقهِ ياهللاَ  یتَّقي, َو َمْن یبِالتََّوق یاِتَّ

ز از گنـاه تحقـق   يله پرهيفقط به وس يو از خداترس يد، و تقوياز خدا بترس ـ102
  .دارد يكه از خدا بترسد خدا او را محفوظ م يابد و كسي يم

**  
  2.دُ يريْفَعْل ما يَظُه َو َمْن خاَف اهللاَ َملْ يْشِف غَ ياهللاَ َملْ  یَمّن اتَّق
كه  ينخواهد كرد، و كس نه عمليقهر و ك يكه از خدا بترسد، به اقتضا يـ كس103

  .دهد ياز خدا خوف داشته باشد هر چه را دلش خواست انجام نم
**  

نيَن بالَوْرِع َاْن يَو َتزَ  یملَِْن َاَخَذ بالتَّْقو ینَْبغيال    3.ايَتواَضَع َلصاِحِب الدُّ
آراسته است  يزگاريش گرفته و به ورع و پرهيرا پ يكه راه تقو يكس يـ برا104
و تواضع نشان  يفروتن) يقدرتمندان ماد(ا يست كه نسبت به صاحبان دنينسته يهرگز شا

  .دهد
**  

َث َصـَدَق َو  یاِم َاَحٍد َو ال اِليِص  یال َتنُْظُروا اِل َصالتِِه َو لِكـْن ُاْنُظـُروا َمـْن اِذا َحـدَّ
  4.َوَرعَ  یَو اِذا َاْشف یاِذاْئُتِمُن َادّ 

                                           
  .25ـ اطواق الذهب زمخشري، به نقل الفاروق ، در مجموعه ص1
  همانـ 2
 .3ـ اطواق الذهب ، به نقل الفاروق ، در مجموعه ص3

 .ـ الفايق، به نقل اخبار عمر4
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د، بلكه در يتوجه نكن يو نماز كسهرگز به روزه  يزگاريص پرهيتشخ يـ برا105
ـ چ ياول هر گاه سخن گفت جز صداقت و راست :دين سه خصلت دقت كنيا ـ نگو يزي د ي

د سوم بـه هنگـام قهـر و    يت نمايبه او سپرده شود كمال امانت را رعا يدوم هر گاه امانت
  .ديت نمايرا رعا يزگاريت ورع و پرهيعصبان

**  
ْرَهِم و  یَصالتِِه َو لِكـْن ُاْنُظـُروا اِلـ یُجِل فَطنَْطنِْه الرَّ  یال َتنُْظُروا اِل حالِـِه ِعنْـد الـدِّ

  1.ناريالدّ 
د، يبه هنگنام نماز توجه نكن يمرد يها به زمزمه يزگاريص پرهيتشخ يـ برا106

  .ديمورد توجه قرار ده) م و زريس(نار يبلكه حالت او را به هنگام ظاهر شدن درهم و د
**  

  2.نِفاٍق  یَقْلبِِه َفانَّام َاْظَهَر نِفاقًا َعل یُخُشوعًا َفْوَق ما ف َمْن َاْظَهَر لِلنّاسِ 
را نشان  يزگاريكه اضافه بر آن چه در وجود او هست خشوع و پره يـ كس107

  .مضاعف را نشان داده است يا و دو چهره يدهد، فقط منافق
**  

ِه يـوِن َفَاَمَر بِـالَعْوِد ِو اْعـَرتََض َعلَ ِه َاْنباُء ُحدوِث الّطاعُ يالّشاِم َو َوَصَل اِل یسار اِلملا 
  3.َقَدر اهللا یْم فِرارًا ِمْن َقَدِر اهللاِ اِلنعَ  :ا ُعَمُر َفاجاَب يِمْن َقَدِر اهللاِ » َافِراراً « :َدهَ يَابوُعبَ 

ر يواگ يماريشام حركت كرد، و اخبار بروز ب يبه سو) )اهللا عنه يرض(عمر (ـ 108

                                           
 .288، به نقل اخبار عمر، ص42، ص1ـ السامرات، ج1

 همانـ 2

 .560، ص2، و الكامل، ج186، ص5ـ طبري، جج3
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 سـپاه فرمانـده كـل   ( )اهللا عنه يرض(ده يداد برگردند و ابوعب د و دستوريطاعون به او رس
ن كـرده اسـت   يـي كـه خـدا تع   يعمر تو از سرنوشت يا« :بر او اعتراض كرد و گفت) شام
گر كه يك سرنوشت به سرنوشت دياز  يآر :پاسخ داد )اهللا عنه يرض(عمر » ؟يزيگر يم

  .زميگر يكند م ين مييهر دو را خدا تع
**  

َبُه ِعنَْد الَغَضِب  یُخْلِق َرُجٍل َحتّ  یَعلالَتْعَتِمًد  رِّ   1.ُجتَ
ت ينـه و عصـبان  ياعتماد مكـن تـا او را در حـال قهـر و ك     يـ به اخالق مرد109

  .يش نكنيآزما
**  

َك اَملْوُت يُكلُّ َعَمٍل َكِرْهَت ِمْن َاْجِلِه اَملْوَت َفاْتُرْكُه ُثمَّ ال   2.ُرضُّ
ترك كـن و سـپس    يترس ياز مرگ م ها  آن را كه به خاطر ييـ تو همه كارها110

  .رساند يبه تو نم يانيچ زيمطمئن باش كه مرگ ه
**  

ُه اَ  ـُزوا يحاِسُبوا َقْبَل َاْن ُحتاَسُبوا َفأنَّ هَّ سابُِكْم َوِزُنوا َاْنُفَسُكْم َقْبَل َاْن ُتوَزُنوا َو َجتَ َرسُ ِحلِ
  3.هٌ يُكْم خافِ ِمنْ  یْوَم ُتْعَرُضوَن ال َختْفيلِْلَعْرِض األْكَربْ 

ن كه به حسابت برسند خود به حساب خود برس كه حساب تو را يـ قبل از ا111
 يتان وزن شود و بـرا يد قبل از آن كه كارهايخود را وزن كن يآسانتر خواهد كرد، كارها

                                           
 .ـ التبر المسبوك به نقل اخبار عمر1

 .ـ اطوال الذهب2

 .286و  290ـ اخبار عمر، ص3
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كه اعمال شما  يد روزيتان كامالً خود را آماده كنيش و نشان دادن كارهاين نمايتر بزرگ
  .ده نخواهد مانديو پوش يچ كار مخفيشوند و ه يش داده مينما

**  
ِه يـ َاخنيِ َعـ یفـ یريِه واَملْرُء يِفرُّ ِمَن اَملْوِت َو ُهَو القيأَملْرُء  :ِعنَْد َثالٍث  یَعَجب یاِْنَته

ْذُع َفال يعَ  یكوُن فيُبها َو يعيالَقْداَه فَ  ـْغنُ  یُكـوُن فـيُبُه َو اَملْرُء يعينِِه اْجلِ تِـِه الضَّ ُمهـا يفَ  دابَّ َقوِّ
ُم َنْفَسهُ يَنْفِسِه الَضْغُن َفال  یُكوُن فيَجْهَدُه َو    1.َقوِّ

ده اسـت اول انسـان از مـرگ    يت رسـ يـ از مشاهده سه امر تعجب من به نها112
را در چشـم بـرادرش    يدوم انسان كـاه ! ده استيكه مرگ به او رس يزد در حاليگر يم
در چشم او وجود دارد و خـود را   يا كه شاخه يلپندارد در حا يوب ميند و او را معيب يم
ند و با تمام تالش و كوشش يب يرا م يش كجيداند سوم انسان درباره چهار پا يوب نميمع

ـ  يش كجـ يكه در وجود خـو  يكند در حال يآن را راست م نـد و خـود را درسـت    يب يم
  !كند ينم

**  
  يـ درباره اهداف زندگ10

َلْو ال َاْن  :ّطاِب َقْوَل ُطْرَفَه َفَلْوالَ َثلٌث ُهنَّ ِمْن الخ َفقاَل ُعَمرِ َوَاْنَشَد َرُجٌل ُعَمَر بَن َخ 
 .هللاِ َو ُاجالَِس َاْهَل الِعْلِم َمل ُاباِل َاْن َاُكوَن َقْدِمتُّ  یل اهللاِ َو َاَضَع َجْبَهتيَسب ی فريَ َاس

ــْن ع« ــنَّ ِم ــٌث ُه ــْو ال َثل ــيَوَل ــِه الَفت َك                یَش ــدَّ ــَوَج ــْل َمت د یَملْ َاْحِف ــوَّ ــاَم ُع                                    یق
ــاِذالِت بَِرشــَبٍه  ــنُْهنَّ َســْبُق الع ــُكمَ                        َفِم ــا یٍت َمتــي ــاِء تُ  م                                       ْزَبــدِ ُتْعــَل بِامل

                                           
 .286و  290ـ اخبار عمر، ص1
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ـــرّ  ـــاد یَو َك ـــًا  یاِذا ن ـــ                         اُملضـــاُف ُجمَنَّب ِرِد  ید الَغضـــيَكس ـــوَّ ـــُه اُملَت                                َتبَّْهَت
ْجُن ُمْعِجٌب ي ريُ َو َتْقص ْجُن َو الدَّ ِدر                      ْوِم الدَّ  .»بَِبْهَكنٍَه َحتَْت الطَّراِف ُاُملَعمَّ

  1.»الخ یِل اهللاِ َو َاَضَع َجْبَهتيَسب ی فريَ َلو ال َاْن َاس«
 )اهللا عنـه  يرضـ (عمـر   يبـرا ....) اگر سه امر نبودند (اشعار طرفه را  يـ مرد113

  :خواند
داشتند، قسم به پدر بزرگـت،   ير وجود نمياگر سه مطلب ز يجوانمرد يدر زندگ«

ـ يخو ين كه از رقبايا يكيد يزيادت كنندگانم برخيبودم كه ع ياعتنا م يب  يدسـت  شيش پ
ن كه يگر ايسرخ رنگ هر گاه با آب شكسته شود كف كند و د يدن مشروبيكنم در آشام
او برگردانم كـه در سـرعت ماننـد     يرا به سو ييك پناهنده، سمند بادپاياد يبه هنگام فر

كـه بـارانش    يك روز بارانيحمله كند و آخرش كوتاه كردن  يشه به آبيده از بيگرگ پر
  .»............. يباز وعشق ينيد باشد با همنشيشد

مـن وجـود    ين سه مطلب در زندگياگر ا« :در مقابل گفت )اهللا عنه يرض(عمر  و
 يشـان ين كه پيبخش اسالم و دوم ا ييرها يها شرفت در جنگيداشتند اول جهاد و پ ينم

 ييچ اعتنـا ينم هيخدا بگذارم و سوم در مجالس اهل علم و معرفت بنش يرا بر خاك برا
  .»رميكردم كه مرگم فرا رسد و بم ينم

قبل از  يكي ين دو چهره درخشان عرب درباره اهداف زندگيسه نظر ايمقا :جهيتن
را در  يمـ يچـه تحـول عظ   ين آسـمان يكه د :دهد يبعد از اسالم نشان م يجرياسالم و د

را سـاخته و از راه   يچـه كسـان   يها به وجود آورده است، و از چه كسان هيافكار و روح
قبـل از   )اهللا عنـه  يرضـ (عمر به كجا برده است،  را از كجا يافراد يساز تكامل و انسان

                                           
 .278ـ اخبار عمر، ص1
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ـ  قرآنن اسالم و ياسالم همان نظر طرفه را داشت و ا را در  ين اهـداف متعـال  يبود كه چن
و گسـترش عـدالت    ياسـالم  يشـمول  قلب او به وجـود آورد و تـالش او در راه جهـان   

ن هنوز نام او د كه بعد از چهارده قريبه او بخش يدر جهان چنان شكوه و عظمت ياجتماع
بـام افكـار دانشـمندان     يقصار كلماتش بر بلنـدا  يدرخشد و ندا يروزگار م يشانيبر پ
  .انداز است نيطن

  .درود و رحمت خدا بر او باد
 .اني، مهاباد مسجد قبله، عبداهللا احمد28/2/68خ يان كتاب در تاريپا
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