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 .مجعنيأاجملاهدين 
كردنـد كتـابي    مدتي بود كه بعضي از دوستان در بندرعباس درخواست مي

درتاريخ خلفاء راشدين در اختيارشان بگذارم تا مطالعه كنند و از زندگاني اين 

بزرگواران به خوبي مطلع شوند، ولي متاسفانه چنين كتـابي بـه زبـان فارسـي     

نيز كتاب مفيدي در اين خصوص   ديگر كه جستجو كردم، در هر جاي. نداشتم

 .نيافتم

لهذا تصميم گرفتم تا با مراجعه به كتب موثق تاريخ اسالمي، مختصـري در  

چون در اثر شغلي كـه دارم، فرصـت ايـن كـار     . تاريخ خلفاء راشدين بنويسم

 كشيد، صالح ديدم تاريخ مورد نظـر را در دو  خيلي كم بود وانجام آن طول مي

 .قسمت بنويسم

جداگانـه در يـك كتـاب بـه     « عمـر »و « ابوبكر»قسمت اول تاريخ شيخين 

 .نگارش آمد تا زودتر خاتمه يابد و در اختيار دوستان گرامي قرار دهم

را در كتـاب مسـتقل ديگـري    « علـي »و « عثمان»سپس قسمت دوم، تاريخ 

 .بنويسم

شـدين بـه نـام    اينك الحمدهلل به توفيق خدا قسـمت اول تـاريخ خلفـاء را   

اميد است انشاءاهلل مفيد و مورد استفاده  .رسد خاتمه يافته به چاپ مي( شيخين)

 .خوانندگان گرامي واقع شود

مقام و شخصيت هر يك از خلفاء راشدين برتر از اين است كه زبان بتواند 

ـ   . يا قلم از عهده آن بر آيـد  نمايد آنگونه كه شايسته است بيان ا آنچـه گفتـه ي

شخصيت عظيم آنها باشـد و مـن هـم بـا      فيتواند تا حدي معر ده مينوشته ش

 .نوشتن اين كتاب سهم كوچكي از اين بابت داشته باشم

بريد كـه شـيخين    شما خوانندگان عزيز با مطالعه اين كتاب تا حدي پي مي

اند و براي پيشرفت دين اسـالم و   چه شخصيت ذاتي و چه عظمت فطري داشته

مع الوصف كما كان متواضع  .اند اي بزرگي انجام دادهتقويت مسلمين چه كاره

ئي خودخواهي و تكبر در آنها راه نيافت؛ هيچگاه خودنمائي  و فروتن بوده، ذره
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شد، خـود   از آنها سرنزد و در اثر هر پيروزي و پيشرفت مهمي كه نصيبشان مي

گرچـه هـر   . كردنـد  را ستايش و شكر مي را رهين عنايت ولطف خدا دانسته او

  «ابـوبكر »بيش از نام « عمر»آيد، نام  وقت ذكري از فتوحات اسالمي به ميان مي

در دوره خالفتش فتح كرد و بر دو امپراطـوري  « عمر»كند، زيرا آنچه  تجلي مي

توفيقي كه در كارش يافتـه بـه   . بزرگ جهان پيروز گرديد، فوق العاده مهم بود

حق نبايد گذشت و بايد گفت كه  ولي از. معجزه بيشتر شبيه بود تا به امر عادي

پي ريزي و روي آن عمل كرده پيش رفته « ابوبكر»دامنه فتوحاتي را كه « عمر»

درست زماني وفات يافت كه از يـك طـرف بـه    « ابوبكر»زيرا . توسعه داد  بود،

خاك عراق و از سوي ديگر به شام وفلسطين لشكر كشـيده بـود وبـر قسـمت     

د و در خاك شام كـه تحـت سـلطه امپراطـوري     زيادي از عراق تسلط يافته بو

 .رفت بيزانس بود، پيش مي

كـاري را كـه   « عمـر »پس چنانكه در پايان كتاب خواهيد ديـد، حضـرت   

شروع كرده بود، ادامـه و توسـعه داد و آن را تـا بـه كمـال      « ابوبكر»حضرت 

آسانتر از شروع به كـاري اسـت كـه     ،واضح است كه تكميل يك كار. رسانيد

 .سرانجامش مجهول است آينده و

وتكميـل كننـده   « ابوبكر»بنابراين عامل اصلي اين فتوحات را بايد حضرت 

رضي اهلل عنهما و جزاهما عن االسالم والمسلمين . )دانست« عمر»آنرا حضرت 

 (.خيرا 

در خاتمه ناگفته نماند كه مطالب واموري كه در اين كتاب ذكر شده است، 

لـذا نـه   . و صرفا جنبه تاريخي دارد نه مذهبياز كتب تاريخي موثق اخذ شده 

 .كند كند ونه عقيده مذهبي كسي را رد مي عقيده مذهبي كسي را تائيد مي

اي از  دربـاره پـاره  . لهذا اميداست مورد استفاده عموم مسلمين قـرار گيـرد  

ام كـه اميـد    مطالب تاريخي اين كتاب عقيده و نظر شخصي خودم را ذكركرده

 .ه خطا نرفته باشمشاءاهلل ب است ان

هجري قمري مطابق با اول آبان  1317به تاريخ يكشنبه نهم ذي القعده سال 
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 .هجري شمسي 1356ماه 

 (بندرعباس)سيد عبدالرحيم خطيب 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  (ى اهلل عنهرض)ابوبكر صديق 

 ابوبكر صديق به اتفاق تمام تواريخ اسالمي و بيگانه، خليفه اول رسـول اهلل 

 .اوست 1 «كنيه»عرب  اسم ابوبكر، عبداهلل است و كلمه ابوبكر به اصطالح. بود

حضرت ابوبكر، قريشي نسب و از خانواده حضرت رسول اهلل بود نسبش به 

مـره جـد ششـم آن    . رسـد  كه يكي از اجداد گرامي آن حضرت بوده مي( مرّه)

ور اسـالم در  چون ابوبكر در زمان قبل از ظه. حضرت و جد پنجم ابوبكر است

بين قاطبه طبقات عرب به راستگوئي و صدق گفتار متصف و بـه ايـن صـفت    

خواندنـد و چـون    مـي « صديق»از اين رو او را   كمال انساني شهرت يافته بود،

از آن . يعني تو از آتش جهنم رها و اهـل بهشـتي   «نت عتيق اهلل من النارأ»: فرمود

ال و چند ماه بعـد از مـيالد مبـارك    ابوبكر دوس .نيز شد« عتيق»روز مشهور به 

بنابراين، دو سال و چند ماه كـوچكتر  . رسول اهلل در شهر مقدس مكه متولد شد

 .باشند از آن حضرت مي

 

 خانواده ابوبكر

                                                           

باشد مانند ابوبكر و ابـوحفص  ( اب)در اصطالح عرب به هر اسمي كه ابتداي آن    

همچنين هر اسـمي كـه   . شود گفته مي( كنيه)امثال آنها و ابوتراب و ابوالقاسم و 

باشد، مانند ام البنين و ام كلثوم و ام الخير و ام سلمه و اشباه آنها ( ام)ابتداي آن 

مشروط به اينكه شخص صاحب كنيه اسم اصلي داشـته باشـد   (. كنيه است)نيز 

كنيـه حضـرت    مانند ابوبكر كه اسم اصلي او عبداهلل است و مانند ابوالقاسم كـه 

 .رسول اهلل است و نام مبارك اصلي آن حضرت محمد است
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 .است« ابوقحافه»نام پدر ابوبكر، عثمان و كنيه پدرش 

در سال هشتم هجرت كه شهر مقدس مكه فتح وبه تصـرف رسـول اهلل در   

گرفت وبه حضـور رسـول    ،بكر دست پدرش را كه پيرو نابينا شده بودآمد، ابو

 حت  هال تركت الشيخ يف بيته »: رسول اهلل فرمود. آورد (صلى اهلل عليه وسلم)اهلل 
 اش باشد تا من به نزدش بروم؟ يعني چرا نگذاشتي اين شيخ در خانه« آتيه

س سـپ . ابوبكر عرض كرد حقش اينست كه او به حضورت مشـرف گـردد  

سلم يا أ»: اش كشيد و فرمود رسول اهلل اورا جلو نشاند ودست مبارك را به سينه
او فوراً دعوت مستقيم آن حضـرت را   .يعني مسلمان شو اي ابوقحافه «با قحافهأ

 .شرف حاصل كردتدر حضوررسول اهلل به دين اسالم  پذيرفت و همانجا

حيـات فرزنـدش   ابوقحافه پس از آن در طول حيات رسول اهلل و در طول 

شـش مـاه پـس از    . برد ابوبكر در قيد حيات بود و هميشه در شهر مكه بسر مي

وفات ابوبكر در دوره خالفت حضرت عمر بن الخطاب در شـهر مكـه وفـات    

  .1يافت و در همانجا به خاك سپرده شد

او در اوائـل ظهـور   . بـود « ام الخير»و مشهور به « سلمي»اسم مادر ابوبكر 

كـه در  « ابـن ابـي ارقـم   »به دين اسالم مشرف شـد و در خانـه   اسالم در مكه 

نزديكي كوه صفا قرار داشت و در آن ايام محل اجتماعات مسلمانان اوليه بود، 

آن حضرت براي انجام وظايف وتكـاليف   به حضور رسول اهلل شرفياب شد و با

 .دين اسالم بيعت كرد

 

 نقش ابوبكر در اسالم

ر شهر مكه به تجارت اشتغال داشت و از ايـن  ابوبكر قبل از ظهور اسالم د

اي به مبلغ چهل هزار درهم كه در آن روزگار ثروت قابل توجهي به  راه سرمايه

اش را  پس از آنكه مسلمان شد، ثروت اندوختـه . رفت، به دست آورد شمار مي

                                                           

از بين خلفاء راشدين فقط ابوبكر است كه در حيات پدرش خالفت مسلمين را بـه    

 .عهده گرفته است
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. در راه پيشرفت دين خدا و رفاه حال مسلمين بي بضاعت به تدريج صرف كرد

افتخار همسفري با رسول اهلل را داشت، پنج هزار درهم كـه از  شب هجرت كه 

آن مبلغ باقي مانده بود، و شايد مخصوصاً براي چنين وقتي ذخيره نگـه داشـته   

 .بود، براي رفع احتياجات احتمالي اين سفر با خود برداشت

هاي اشراف مكه بودنـد و    حضرت ابوبكر بعضي از بردگاني را كه در خانه

بودند و بدين سبب مورد شكنجه و آزار اربابانشـان قـرار گرفتـه    مسلمان شده 

 .ساخت بودند تا از دين اسالم دست بكشند، از آنان مي خريد و آزادشان مي

اميـه  »مؤذن مشهور رسول اهلل بود كه آقـايش    «بالل حبشي»يكي از بردگان 

كـه  « حجاز»هر روز در وقت ظهر تابستان گرم  ،مشرك بت پرست 1«بن خلف

شد، او را به جرم اينكه بدين اسالم مشرف شده است،  وا به شدت سوزان ميه

نهـاد و   اش نيز سنگ داغ بزرگي مي هاي داغ مي افكند و بر روي سينه روي شن

بيني تا از دين محمد دست بكشـي يـا بـه     كنم كه مي با تو چنين مي»: گفت مي

ود وجـودش آميختـه   و بالل كه ايمان به خدا با تار و پ. «همين حال جان دهي

كرد و  توانست جز اين باشد، اين حالت مرگ آفرين را تحمل مي شده بود ونمي

 .يعني خدا يكي است، خدا يكي است. احد، احد: گفت مي

بالل در چنين وضع طاقت فرسايي ايمان خود را حفظ كرده، دل بـه خـدا   

آگاه شد و  بسته، در انتظار فرج و گشايشي بود تا آنكه ابوبكر صديق از حالش

 .او را از آقايش خريد و آزاد كرد

                                                           

بود و در ايـن   -صلى اهلل عليه وسلم- بالل در جنگ دفاعي بدر در كنار رسول اهلل  

كه ديد اميه بن خلف همان آقايش كه او را در اينجا بود . شركت كرده بود جنگ

داد، در گـروه مشـركين اسـت و     به جرم اينكه مسلمان شده شكنجه و عذاب مي

اين همـان رسس  . اين اميه است»: همين كه او را از دور ديد فرياد برآورده گفت

و سپس به طرفش هجوم . «نجات نيابم اگر او جان به سالمت بدر برد. كفر است

هـاي   ا با كمك چند نفر از مسلمين به قتل رسانيد و قصـاص شـكنجه  برد و او ر

 .خود را با دست خود از او گرفت
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همچنين شش نفر ديگر از بردگان كه مسلمان شده بودند و بـدين سـبب از   

. ديدند، ابوبكر آنها را خريد و آزاد كـرد  اربابان ستمكار خويش جور و جفا مي

كـرد و در   هاي ابوبكر را مي چوپاني دام  يكي از آنها عامر بن فهيره بود كه بعداً

در سفر تاريخي هجرت، هر شب « حراء»يام اقامت رسول اهلل و ابوبكر در غار ا

برد تـا رسـول اهلل و ابـوبكر از آنهـا شـير       گوسفندان خود را به نزديك غار مي

 .بنوشند

كـه آقـايش او را بـه    « لبينه»اي بود به نام  يكي ديگر از اين بردگان دوشيزه

همين كه ابوبكر از ماجرا خبر يافـت،  . داد آزار مي   جرم اينكه مسلمان شده بود،

 ما نفعين مال قط، ما»: فرمايد او را خريد و آزاد ساخت، بدين لحاظ رسول اهلل مي
 .هرگز هيچ مالي مانند مال ابوبكر به من نفع نرساند «بكر يبأنفعين مال 

و خوشحالي به گريـه افتـاد و    شغفبا شنيدن اين فرمايش، از فرط  ابوبكر

يعني همانا من و مالم جـز بـراي تـو    « منا أنا ومايل لك يا رسول اهللإ»: عرض كرد

 . نيست اي رسول خدا

ابوبكر از سادات و سروران قريش و متخلق به خصال كريمه و متحلـي بـه   

حليه عفاف و پرهيزگاري بود، لذا با آنكه شرب خمر قبل از ظهور اسالم حالل 

ي شيوع داشـت، مـع الوصـف    بود و در بين اهل مكه خصوصاً بزرگانشان خيل

ابوبكر مانند بعضي ديگر از سران دانا و موقر عرب دريافتـه بـود كـه نتـايج و     

لذا شـراب را  . با كيان و كرامت انسان سازگار نيست  ابداً آن اثرات زيان بخش

 .بر خود تحريم كرد و هرگز لب بدان نيالود

غريب دوست  ابوبكر پيش از ظهور اسالم هم مردي نيكوكار وخودساخته و

كمك به مستمندان و دستگيري از درماندگان و مساعدت  از. ميهمان نواز بود و

بـر اثـر همـين    . داشـت  و بازوگيري زيان ديدگان از حوادث روزگار دريغ نمي

خصال ستوده بود كه مورد مودت ومحبت عموم عـرب واقـع ودر نـزد كليـه     

بـود و از هـر لحـاظ    طبقات عرب مخصوصاً اهل مكه داراي احترامي كم نظير 

 .كردند همه به او اعتماد مي
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ابوبكر در تعلق و ادراك حقائق و قضاياي غامض و پيچيده در مقامي بـود  

كه بزرگان قريش براي حل مشكالت سياسي و كشف معضالت امـور عمـومي   

هاي صحيح و آراي صائب او سـود   كردند و از راهنمايي خود با او مشورت مي

 .كردند ل ميجستند وبدان ها عم مي

 

 ابوبكر نخستين مسلمان

چون فهميديم كه ابوبكر حتي پيش از ظهور اسـالم هـم انسـاني كامـل و     

كنيم كه چـرا از همـان اوان جـواني و     اي بود، پس تعجب نمي شخص برجسته

قبل از اينكه رسول اهلل به رسالت مبعوث شود، با آن حضرت كه در اين صفات 

زيرا . ت كامل بوده، دوست صميمي بوده استستوده در حد اعال و حائز درجا

ن إ) :يـا بـه قـول عـرب    « با هم جنس پروازكند هم جنس »پر واضح است كه 

همانا پرندگان بر گروه همجنس خود از هوا بـه   :يعني (شكالها تقعسالطيور علي 

 .نشينند زمين مي

و همچنين ابوبكر را طبق تعريف تاريخ شناختيم، نبايد تعجب كنيم كه چرا ا

نخستين كس از گروه مردان بزرگ بوده كه در بدو بعثت رسول اهلل به او ايمان 

زيرا مسلم است كه او از رفاقت و مصاحبت چندين ساله خود بـا  . آورده است

آن حضرت به صحت رفتار و صدق گفتارش پي برده بود و يقين داشت كه آن 

 .حضرت در دعوت خود راستگو و رسول خداوند بزرگ است

دانـد و در طـول    دروغ گفتن را روا نمي  شود چنين كسي كه اصالً ميمگر 

هرگز نسبت به خلـق خـدا دروغ نگفتـه اسـت،      ،چهل سال قبل از بعثت خود

اكنون نسبت به خالق جل و عال دروغ بگويد و بي حقيقت اين ادعاي بزرگ و 

دايت مهم روحاني را بكند كه خالق متعال او را براي رسالت برگزيده و براي ه

بندگانش مبعوث فرموده است؟ اين است كه ابوبكر با اشتياق كامل قبل از هـر  

 .1 مردي به نبوت رسول خدا ايمان آورد

                                                           

اي تصريح كـرده كـه    حسان بن ثابت انصاري شاعر مخصوص رسول اهلل در مرثيه  
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ابوبكر پس از تشرف به دين اسالم مانند گذشته ياور مخلص و يار وفـادار  

در شب تاريخي هجرت شرف مصاحبت رسول خـدا و افتخـار    .رسول اهلل بود

خداوند او را طبق آيه چهلم سوره توبه به اين عنوان ياد . فتيا( يار غار)عنوان 

ِإّاَل َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه الّلُه ِإْذ َأْخَرَجُه اَلِذيَن َكَفُروْا َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ﴿ :فرمايـد  مي
يعني اگر او را ياري ندهيـد،  ) [.04: التوبة. ]﴾ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه ّاَل َتْحَزْن ِإَن الّلَه َمَعَنا

پس بدانيد كه خداوند او را با قدرت و تاييد خود نصرت داده اسـت، بـدانگاه   

كه كفار از مكه بيرونش كردند، در حالي او كه او يك نفر بود، از دو نفري كه 

غـم مخـور،   : گفت مي« ابوبكر»آنگاه كه به رفيقش   در آن هنگام در غار بودند،

انـد، رسـول اهلل و نفـر     يكي از اين دو نفر كه در آيه ذكر شـده  .(ستخدا با ما

حقـا هـر    .ديگر به اتفاق كليه مفسرين و تاريخ نويسان اسالمي ابـوبكر اسـت  

                                                                                                                                                               

 :گويد ابوبكر اول كسي است كه به رسول خدا ايمان آورده چنين مي

 بابكر مبا عمالأ خاكأفاذكر = خي ثقة أن تذكرت شجوًا من إ»
 وفتتاها مبا محالأّال النيب وإ  = عدهلاأخري الربية أتقاها و

 «ول الناس منهم صدق الرسالأو= والثاين التايل احملمود مشهده 
هر گاه غم و اندوه برادر موثقي را بيادآوري پس ياد كن ابوبكر را بـه جهـت    :يعني

سالم و چه در عهـد نبـوت   چه قبل از ا)امور مهمي كه در حيات خود انجام داد 

او از حيث تقوي و عدل و وفا به عهد ( رسول اهلل و چه در عهد خالفت خويش

او شـخص دوم اسـالم   . و ايفاء به وعده از همه خلق خدا جز نبي اهلل بهتر بـود 

، و همان است كـه حضـور او   «باشد پس از شخص اول كه رسول اهلل مي». است

و او . مورد ستايش قرار گرفتـه اسـت   (در ماجراي هجرت و بخصوص در غار)

اولين كسي است از جماعت مردان كه به نبوت رسول اهلل كه متضمن تصديق و 

حسان كه يكي از بزرگان انصار . «ايمان آورد. باشد ايمان به نبوت ساير انبياء مي

در اشعار خود تصريح كرده   و صحابي بزرگ و شاعر مخصوص رسول خدا بود،

كند كه ابوبكر  مي ييدسي است كه به رسول اهلل ايمان آورده و تأكه ابوبكر اول ك

در بين رجال نامي اسالم در مقام و منزلت شخص دوم قرار دارد، زيـرا شـخص   

 .باشد اول اسالم رسول اهلل صلي اهلل وعليه وسلم مي
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كه در ايـن آيـه   « يعني خدا باماست»﴾ ِإَن الّلَه َمَعَنا﴿ :مسلماني بايد به اين جمله

سول اهلل طبق اين جمله از اين بينيم ر زيرا چنانكه مي. آمده است، به دقت بنگرد

خدا با ماست، يعني خدا دو نفر را در پناه خود : فرمايد آيه به رفيقش ابوبكر مي

اين امر را محدود به مكان و موقت . دهد نگاه داشته است و نجات و نصرت مي

خدا هميشه چه در غار و چه در جاي ديگـر و چـه   . به زمان غار نفرموده است

لهذا رسول خدا را بعد از  .با آنها بوده است  پس از آن دائماً در زمان غار و چه

غار و در ايام ديگر نيز در انجام وظيفه رسالتش به حدي حيرت انگيز يـاري و  

خود به حد كـافي شـرح     «عقايد اسالمي»اين موضوع را در كتاب . نصرت داد

 .ام داده

م دادن امـور  ابـوبكر خليفـه رسـولش را در انجـا      همچنين خداوند متعال،

دهم  خالفت تا حدي اعجاب آور موفق فرمود ـ چنانكه در اين كتاب شرح مي 

 .سرش همان است كه خدا با آنها بود  ـ طبق فرمايش قرآن،

 

 ابوبكر صديق در راه دعوت

چنانكه گفتيم، ابوبكر مورد احترام و محبت و اعتماد عمـوم طبقـات مـردم    

معروف و سرشـناس از اهـل مكـه از     لهذا در آغاز ظهور اسالم اشخاصي. بود

عثمان بن عفان، زبير بن العوام، سعد بن ابي وقاص، عبدالرحمن بن عوف  :قبيل

فرمانده امـين  »طلحه بن عبيداهلل، ابوعبيده بن الجراح  ،«ثروتمند مشهور قريش»

كه خانه خود را واقـع در نزديـك صـفا مركـز     »ارقم بن ابي ارقم  ،«جبهه شام

ي قرار داد و آنجا را محـل اجتماعـات و مشـاوره و مكـان     سرّي دعوت اسالم

خـواهر حضـرت   )، ونيز فاطمه بنـت الخطـاب   «عبادت مسلمين اوليه قرار داد

، و سعيد بن زبير شوهر فاطمه بنت الخطاب به دعوت ابوبكر جواب مثبت (عمر

 .داده مسلمان شدند

م نيـز ماننـد   ابوبكر نه تنها مورد اعتماد مردم عادي بود، بلكه پس از اسـال 

گذشته مورد اطمينان و اعتماد و طرف مذاكره و مشاوره حضرت رسـول قـرار   
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حضـرت  : گويـد  مقدمه خود مـي  116چنانكه ابن خلدون در صفحه . گرفت مي

رسول با ياران نزديك خود و مخصوصاً بيش از همه آنها با ابوبكر در امور مهم 

 .پرداخت خصوصي وعمومي خود به مذاكره ومشاوره مي

گرچه حكومت اسالمي در زمان رسـول اهلل شـكل سـلطنت نداشـت و آن     

وزيـر    حضرت عنوان سلطان به خود نگرفت تا مانند سالطين زمان خود رسـماً 

داشته باشد، ولي آنچه مسلم است ابوبكر و عمر را عمالً وزير خـود قـرار داده   

م و حبشـه  آنهايي كه به كشورهاي متمدن آن روزگار از قبيـل ايـران، رو  . بود

سفر كرده بودند و از رسوم وتشريفات سالطين و فرمانروايان كشورهاي مزبور 

 .دانستند ابوبكر و عمر را وزيران رسول اهلل مي  مطلع بودند،

سعيد بن المسيب كه يكي از تابعين است بـه ايـن مطلـب تصـريح كـرده      

مل يكتن  و ،متوره أع فكان يشاوره يف مجيت  ،بوبكر من النيب مكان الوزيرأكان »: گويد مي
يعني ابوبكر نزد رسـول   .(روايت حاكم ) «حدًاأعليه وسلم يقدم عليه  صلى اهللرسول اهلل 

  ،فرمـود  مشورت مي بود، زيرا در كليه امورش با او خدا در مقام و منزلت وزير

 .دانست داشت و كسي را از او بهتر نمي هرگز هيچ احدي را بر او مقدم نمي

 رد محبت و عنايت رسول خدا بود كه ام المؤمنين عايشـه ابوبكر تا آنجا مو

از روزي كه بياد دارم، پدر و مادرم هر دو مسلمان »: گويد مي -رضي اهلل عنها-

گذشت كه رسول اهلل هم اول و هم آخر آن روز به خانه مـا   بودند و روزي نمي

 .«تشريف فرما نشود

ميشه چـه در حضـر و   نويسندگان تاريخ اسالمي اجماع دارند كه ابوبكر ه

چه در سفر مالزم و همراه رسول اهلل بود و مطلقاً در هـيچ غـزوه و جهـادي از    

همراهي با آن حضرت باز نماند و حتي در شب خطرنـاك سـفر هجـرت نيـز     

 .همسفر آن حضرت بود

 

 فضائل حضرت ابوبكر

چنانكه قبالً گفتيم ابوبكر چه قبـل   :ـ شرف رفاقت و دوستي با رسول اهلل1
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اينكه رسول اهلل به رسالت مبعـوث شـود و چـه بعـد از آن، هميشـه رفيـق       از 

 .مخلص رسول اهلل بود

ابوبكر از نخستين مؤمنان و اولين   بيان شد،  چنانكه قبالً :ـ سبقت در اسالم1

 .كسي بود كه از بين مردان آزاد به رسالت رسول اهلل ايمان آورد

غاز ظهـور اسـالم    بود كه در آ ابوبكر اولين كسي :ـ وظيفه تبليغ دين خدا3

اي از اشـراف   در مركز شرك به تبليغ دين خدا پرداخت و چنانكه بيان شد عده

 .مكه بر اثر دعوت او مشرف به دين اسالم شدند

پس، ابوبكر اولين پرچم دار و نخستين مبلغ دين اسالم بـود؛ زيـرا قبـل از    

اهلل بـود و مسـلمين    دين اسالم منحصـراً در خانـه رسـول     اينكه مسلمان شود،

عبارت بودند از رسول اهلل و حضـرت خديجـه همسـر آن حضـرت، دختـران      

گرامي آن حضرت و علي بن ابي طالب پسر عموي آن حضـرت كـه اهـل آن    

اما همين كه ابوبكر مسلمان شد، عنوان مبلغ اول اسالم را به خـود  . خانه بودند

وفيق پروردگار در كـار خـود   به تبليغ دين اسالم پرداخت و به ت  گرفت و عمالً

 .به خوبي موفق گرديد

بنابراين دين اسالم بوسيله ابوبكر از خانه پيامبر خدا به خارج راه يافـت و  

 .به وسيله او شروع به انتشار نمود

ابوبكر تنها كسي است كه در سفر تاريخي هجرت، افتخار مصـاحبت و   ـ 4

روايـت شـده كـه پـس از      در كتب حديث .همراه بودن با رسول اهلل را داشت

اينكه رسول اهلل به مسلمين اجازه داد تا به مدينـه هجـرت كننـد، ابـوبكر نيـز      

تصميم گرفت هجرت نموده به مدينه رود ايـن بـود كـه از رسـول اهلل اجـازه      

ّال تعجل »: دانيد رسول خدا به او چه جوابي داد؟ فرمود آيا مي. هجرت خواست
ي در هجرتت شتاب مكن، اميد است خدا برايت در يعن «ن جيعل لك رفيقًاألعل اهلل 

دانيد آن رفيقي كه خدا بـراي ابـوبكر در ايـن     آيا مي. اين سفر رفيقي قرار دهد

 .سفر برگزيد چه كسي بود؟ به اتفاق تمام تواريخ، آن شخص، رسول اهلل بود

ـ ابوبكر تنها كسي است كه در تاريخ اسالم عنوان خليفـه رسـول اهلل بـه    5
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خلفاي بعد از او همه عنوان  .ت و مردم او را خليفه رسول اهلل خواندندخود گرف

 .كردند امير المؤمنين داشتند و مردم به آنها امير المؤمنين خطاب مي

اي شريف و رفيع بود زيـرا   ابوبكر از خانواده :ـ رفعت و شرف خانوادگي6

است كـه  واضح . رسول اهلل دخترش عايشه صديقه را به همسري اختيار فرمود

شود از خـانواده نـامطلوبي همسـر اختيـار      هيچ احدي به هيچ وجه حاضر نمي

پـس مسـلم اسـت كـه     . نمايد، يا از فاميل خود به شخص نادرستي زن بدهـد 

اي شريف و در سطح بس عالي بود كه سـيد المرسـلين    خانواده ابوبكر خانواده

 .بر آن صحه گذاشته از اين خانواده همسر اختيار فرمود

 ن كريم نيز عين اين مطلب را تائيد فرموده در قضيه ام المؤمنين عايشـه قرآ

َوالَطِيَباُت ِللَطِيِبنَي َوالَطِيُبتوَن  ﴿: فرمايد سوره نور مي 16طبق آيه  -رضي اهلل عنها-
يعني زنان پاكيزه و پاكدامن، مـردان نيكـو و پـاك را مـي سـزند و       ﴾ِللَطِيَباِت

 .كو، زنان پاك و با عفت رابالعكس مردان پاك و ني

پس با توجه به اين آيه ام المؤمنين عايشه زني طاهره و طيبه و از خـانواده  

ترين  عزت و شرف بوده كه مفتخر شده به همسري كسي مشرف شود كه پاكيزه

افراد بشر و طاهرترين خلق خدا بـود و آن كـس جـز سـيد االنبيـاء و خـاتم       

 .م كسي ديگر نبودالمرسلين محمد صلي اهلل عليه وسل

ـ ابوبكر در بين مسلمين تنها كسي است كه خـودش، پـدرش و پسـر و    7

اش هر چهار نفر چشمشان به ديدار رسول اهلل منـور شـده همـه از صـحابه      نوه

زيرا خود ابوبكر و پدرش ابوقحافه و فرزنـد ابـوبكر بنـام     باشند، رسول اهلل مي

مسلمان و همه به ديدار رسول اش همه  عبدالرحمن و محمد بن عبدالرحمن نوه

 .چنين مزيتي نصيب هيچ احدي جز ابوبكر نشده است. اند اهلل مشرف شده

ـ ابوبكر تنها كسي است كه رسول اهلل او را به امارت حـج مسـلمين كـه    8

اين امـر در سـال نهـم هجـرت     ) .يكي از اركان مهم اسالم است، مفتخر فرمود

 .(نجام شديعني يك سال قبل از وفات رسول اهلل ا

ـ ابوبكر تنها كسي است كه رسول اهلل در نماز جماعت به او اقتدا فرمـود  1
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ثابـت  : گويـد  ترمذي محدث مشهور مـي  .و با او نماز فريضه خود را اداء نمود

شده است كه رسول اهلل در مرض موتش پشت سر ابوبكر نماز خوانـده بـه او   

جز ناداني كه از روايت اطالع كند  اقتداء كرده است و اين حقيقت را انكار نمي

حضرت رسول در ايام مرضش كه ابوبكر به نيابت از : گويد بيهقي نيز مي. ندارد

كرده پشت  اءآن حضرت در مسجد مدينه امام جماعت بود، يكبار به ابوبكر اقتد

 .1سرش نماز خوانده است

در كتب سير و احاديث روايت شده كه چون رسول اهلل بيمـار و در خانـه   

ابوبكر به دستور . تري شده نتوانست براي امامت نماز به مسجد تشريف ببردبس

امامت نماز جماعت مسـلمين را بـه عهـده گرفـت و در       مؤكد رسول اهلل نيابتاً

صبح روز دوشنبه كه آخـرين  . انجام فرائض پنجگانه پيش نماز مسلمين گرديد

يستاده امام جماعـت  در محراب رسول اهلل ا روز حيات رسول اهلل بود و ابوبكر

بود، حضرت رسول اهلل در حالي كه سر مباركش را با دستمالي بسـته بـود بـه    

مسلمين با ديدن رسـول اهلل بـه حـدي مسـرور و     . شود مسجد تشريف فرما مي

كند و ابوبكر كه جلـو صـفوف    شوند كه در محوطه مسجد اثر مي خوشحال مي

حضـرت بـه داخـل مسـجد     فهمد كـه آن   مسلمين در محراب ايستاده بود، مي

خواهد از محراب خارج شود تا جاي خود را بـه   لهذا مي. تشريف آورده است

آن حضرت بسپارد ولـي آن حضـرت دسـت مبـاركش را روي شـانه ابـوبكر       

. يعني در جايت باش و با مردم نماز بخـوان  (صل للناس)گذارد و مي فرمايد  مي

در جنـب راسـت ابـوبكر     فرمايـد و  خود آن حضرت نيز به ابوبكر اقتداء مـي 

 .خواند نشيند و در حال نشستن، نماز فريضه خود را با جماعت مي مي

راستي اگر براي ابوبكر فرضاً هيچ گونه مزيت و فضيلتي نبود، همين افتخار 

و فضيلت بس كه رسولي از مرسلين و آن هم اشرف المرسلين و خاتم النبيـين  

ن دين است، بـه او اقتـداء فرمـوده    در اداء نماز فريضه كه ركن مهمي از اركا

 .است
                                                           

 .كتاب نفثات ـ شرح ثالثيات امام احمد بن حنبل 1جزء  16صفحه   
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حقاً از بين اولين و آخرين، از زمان آدم ابوالبشر تا عصر نوراني محمد سيد 

البشر هيچ احدي به چنين افتخار عظيمي نائل نگرديده و قرعه اين كرامت بـي  

 .ون آمده استبيرر از گردونه بخت آزمائي روحاني مانند فقط بنام ابوبك

 

 ي ابوبكرتواضع و فروتن

با آن كه خليفـه و فرمـانرواي مسـلمين بـود، مـع       -رضي اهلل عنه- ابوبكر

داد كه اوفرمانرواي جهـان اسـالم    الوصف وضع و پوشاك ظاهري اونشان نمي

در بين جماعتي كه حضور داشت، از نظر لباس ومحل نشستن حتـي در  . است

ه تـازه واردي  لهذا هر گـا . مجلس خالفت هيچ گونه امتيازي بر ديگران نداشت

 خليفتة السالم عليتك يتا   : گفت خت، ميشنا آمد كه قبالً او را نديد بود ونمي مي
يعني سالم بر تو اي خليفه رسول خدا راستي، كـداميك   يكم اخلليفه؟أرسول اهلل و

 از شما خليفه است؟

رسد كه ابوبكر اين حسن صفت را از رسـول اهلل اكتسـاب    چنين به نظر مي

شد كه قبالً شرف  ن حضرت چنين بود و هر گاه كسي وارد ميكرده بود، زيرا آ

السـالم  : گفـت  كرد و مـي  شناخت، سالم مي حضور نداشته آن حضرت را نمي

يكم رسول اهلل؟ يعنـي سـالم بـر تـو اي رسـول خـدا و       سعليك يا رسول اهلل و

 .كداميك از شما رسول خداست

دربـاره   (لـذهب تاريخ خود بنام مروج ا 111و  118صفحه )در  1 مسعودي

ابوبكربي اعتناترين مردم نسبت به دنيا بود بيش از همه »: گويد تواضع ابوبكر مي

از . در اخالق و رفتارش با مردم بسيار متواضع و مهربـان بـود  . كس فروتن بود

                                                           

و جغرافي دان عرب از ذريه عبـداهلل بـن مسـعود     ي مؤرخعلي بن الحسن مسعود  

صحابي جليل رسول اهلل بود، او در بغداد متولد گرديد و به شام، فلسطين، مصر، 

تاريخ بزرگي بنـام مـروج الـذهب ومعـادن     . ايران، هند، چين و سيالن سفر كرد

ر مـيالدي د  1864اين كتاب به زبان فرانسه ترجمـه ودر تـاريخ   . الجوهر نوشت

 .پاريس به چاپ رسيد
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لباسش در زمـان خالفـت ردائـي بـود و     . طعام لذيذ و لباس گرانبها بيزار بود

عرب و پادشاهان خطه يمن بر او وارد شـدند،  پيشوايان قبائل و اشراف . عبائي

در حاليكه لباسهاي فاخر و زيبا و زربفـت و شـنل هـاي مليلـه دوزي طالئـي      

 .هاي پربها بر سر نهاده بودند پوشيده و تاج هاي مرصع و زرين با نگين

چون آنها ديدند كه ابوبكر با آن كه خليفه مسلمين است و عظمت و جالل 

باشد، فروتن و از ظاهرسـازي و   ي خيلي برتر از آنها ميخالفت دارد و در مقام

خودنمائي بيزار است و نظري به زر وزيور دنيا ندارد و مانند ساير مردم عـادي  

نموده به راه او رفتند و  لهذا آنها بخود آمده و به او اقتداء. پوشد لباس ساده مي

يكـي از ايـن    .ندآنچه را كه پوشيده بودند از تن بدر آورده لباس ساده پوشـيد 

پادشاهان ذوالكالع پادشاه حمير يمن بود كه با جالل سلطنت به مدينـه آمـد و   

او با همان لباس . عالوه بر خويش و قوم و اطرافيانش، هزار غالم همراه داشت

گرانبها و تاج زرين به نزد ابوبكر آمد ولي چون او را با لبـاس سـاده ديـد، از    

گويـا بعضـي از   . د ابوبكر لباس سـاده پوشـيد  لباس پادشاهي برون آمد و مانن

دانيد در جواب آنهـا چـه    آيا مي. كنند همراهانش او را در اين باب سرزنش مي

 گفت؟

ام، باز هـم ماننـد زمـان     خواهيد اكنون كه مسلمان شده مگر مي: جواب داد

به خـدا قسـم   . كفرم پادشاهي متكبر و خودخواه باشم؟ خير، چنين نخواهم بود

شود به درستي فرمان خدا برد مگر در حال تواضع و چشم پوشـي از   هرگز نمي

 .زر و زينت دنيا

متكبـر    آمدند، با آنكه قـبالً  آري، پادشاهان و زعماء قبائل كه نزد ابوبكر مي

خودخـواه بودنـد، فـروتن      گشـتند و پـس از اينكـه قـبالً     متواضع مـي   بودند،

 . 1«شدند مي

                                                           

خالقته ولباسته   أكثرهم تواضتعًا يف  أالناس و زهدأبوبكر أكان ) :عبارت عريب مروج الذهب  
شرافهم وملتوك  أوقدم عليه زعماء العرب و ءةومطعمه وكان لباسه يف خالفته الشملة والعبا

عليه من اللباس فلما شاهدوا ما . اليمن وعليهم احللل والربد املشمل بالذهب والتيجان واحلربة
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دينه منوره پيرزن نابينا و نـاتواني بـود كـه    اي از شهر م در گوشه دور افتاده

رفـت   سيدنا عمر بن الخطاب از حالش باخبر شده شبها به خانه اين پيرزن مـي 

  .نمود داد و مرتب مي وبراي كسب ثواب، كارهاي خانه محقرش را انجام مي

پس از مدتي ديد كسي ديگر هر شب قبل از او آمـده كارهـايش را انجـام    

ذا شبي در كمين نشست تا بداند چـه كسـي از او سـبقت    له. داده ورفته است

دانيد آن شخص چه كسي بـود؟ آن   مي. گيرد و آن شخص را ديد وشناخت مي

آري، آن شخص فرمانرواي جهـان    .كس حضرت ابوبكر خليفه رسول خدا بود

شبها بدون آن كه كسـي بدانـد،    اسالم بود كه با اين مقام عظيم متواضع بود و

 .پرداخت  به خدمت ضعيفي از رعاياي خود ميقربتاً الي اهلل

بريم كه شخصيتي بزرگ  به درستي پي مي ،با يك نگاه كوتاه به آنچه گفتيم

مقـام و جـالل خالفـت و     و كرامت كامل انساني در نهاد ابوبكر نفهته شـده و 

قبـل   تـر از مـا   فرمانروائي نه تنها تغييري در اخالقش نداد، بلكه او را متواضـع 

 .ردخالفت ك

همين تواضع توام با جالل خالفتش بود كه سالطين عرب و زعمـاء قبائـل   

تحت تاثير قرار گرفته و آنهـا نيـز بـه پيـروي از او      ،آمدند كه به حضورش مي

لباس كبر از تن بدر . گرديدند مانند او شده از جبروت و تكبر بيزار و فروتن مي

 .نمودند آوردند و زندگي عادي و ساده اختيار مي مي

 

 عظمت و قدرت روحي ابوبكر

قدرت روحي و عظمت شخصـيت دو صـفت از صـفات خـدادادي بشـر      

                                                                                                                                                               

ممتن   ،والتواضع والتنسك وما هو عليه من الوقار واهليبة ذهبوا مذهبه ونزعوا ما كان عليهم
 ،لف عبيد دون من كان معه من عشريتهأوفد عليه من ملوك اليمن ذوالكالع ملك محري ومعه 

 عليه وتزيتا ما  ألقىبكر ما وصفنا  يبأوعليه التاج وما وصفنا من الربد واحللي فلما شاهد من 
 يف اّالستالم؟ ّال وكون جبارًا يف اجلاهلية أردمت أ: فلما قال له بعض عشريته يف ذلك قال. بزيه
ّال بالتواضع والزهد يف الدنيا، وتواضعت له امللوك ومن ورد عليه إتكون طاعة الرب  اهلل ّالو

 (.من الوفود بعد التكرب وتذللوا بعد التجرب



 26 

اين دوصفت عامل اصلي ارتقاء و منشاء اصلي پيشرفت بشر در زمينه . باشند مي

هريك از اين دو صفت هنگـامي بـه خـوبي تجلـي     . اند مصالح عمومي جامعه

ـ  ئي از حوادث مهم و كنند كه حادثه مي آن وقـت اسـت كـه    . دناگوار رخ ده

شود كدام يك از افراد جامعه فاقد اين دو صفت است و چـه كسـي    معلوم مي

 .دارا و قوي بوده و از ديگران در اين دو صفت برتر است

شود كمي نظر اندازيم،  هر گاه به هر يك از اين دو حادثه عظيم كه نقل مي

زرگ و عظمتي ئي بس ب شود كه حضرت ابوبكر داراي روحيه براي ما محقق مي

 .كم نظير بوده از بقيه اصحاب بزرگ رسول اهلل برتر است

 

- صلى اهلل عليه وسلم- درگذشت پيامبر -حادثه اول

روزي كه رسول اهلل وفات يافته به مالء اعال شتافت، وقوع اين فاجعه عظيم 

ئي از  به حدّي بر مسلمين شديد بود كه آنها را دگرگون ساخت و گوئي صاعقه

ر سرشان فرود آمده آنها را در وضعي غير عادي ودر حـالي شـبيه بـه    آسمان ب

بيهوش شدن و از خود بي خودي قرار داد؛ چرا تا آنجا كه حتي از آيات قـرآن  

فرمايـد انبيـاء خـدا     كردند، غافل شدند چرا كه قرآن مـي  كه هميشه تالوت مي

صاً قرآن بـه  مخصو. بشرند و آنها هم مانند ساير افراد بشر حيات و موت دارند

يعنـي همانـا اي    ﴾ِإَنَك َمِيٌت َوِإَنُهم َمِيُتتونَ ﴿: فرمايد آن حضرت خطاب كرده مي

و آيه ديگر قـرآن كـه در ايـن بـاره     . محمد خواهي مرد و آنها نيز خواهند مرد

حمد جـز  يعني نيست م. ﴾َوَما ُمَحَمٌد ِإّاَل َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الُرُسُل﴿: فرمايد مي

 .اند اند و رفته رسولي كه پيش از او هم رسوالني آمده

از اين دو آيه و آيـات ديگـر قـرآن اطـالع       اصحاب گرامي رسول اهلل قبالً

بودند كه تـوازن   كردند ولي اينك در وضعي قرار گرفته داشته هميشه تالوت مي

بعضـي از  . به فكر اين آيات نبودنـد   و سالمت فكر خود را از دست داده اصالً

بـا خـود   . ميرد و اكنون وفات يافته است آنها باور نداشتند كه رسول اهلل هم مي

رسول برگزيـده خـدا    -صلى اهلل عليه وسلم- شود كه محمد مگر مي: گفتند مي
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- پرسـيدند آيـا محمـد    مانند بقيه مردم بميرد؟ بعضي از خود يا از ديگران مي

شـود؟ و   درست باشد پس چه مي وفات يافته است؟ اگر -صلى اهلل عليه وسلم

چه بايد كرد؟ آينده مسلمين چه خواهد شد؟ سرنوشت دين اسالم چه خواهـد  

بود؟ حتي حضرت عمر ابن الخطاب كه بقوت قلب و قدرت روحـي، شـهرت   

برهنه بـه دسـت    قبضه شمشير. تاريخي دارد وفات آن حضرت را باور نداشت

مبـادا از كسـي بشـنوم كـه     : فتگ كرد و مي گرفته مردم را در مسجد تهديد مي

وفات يافته واال با اين شمشـير سـرش را    -صلى اهلل عليه وسلم- بگويد محمد

اي از مسجد نشسـته بـود و    عثمان بن عفان داماد پيغمبر در گوشه .1 خواهم زد

                                                           

ناشـي از   -رضـي اهلل عنـه  - حضـرت عمـر   به نظر من شمشـير كشـي و تهديـد      

خواست از اشاعه خبـر وفـات رسـول اهلل     سرگرداني و ندانم كاري نبود بلكه مي

زيرا در شهر مدينه و در دهات نزديـك  . جلوگيري نمايد تا بگوش دشمنان نرسد

اطراف مدينه بودند كساني كه منافق خبيث و دشمن سرسخت ديـن و مسـلمين   

مناسبي پيش آيد تا كينه ديرينه خود را آشـكار سـاخته    بوده منتظر بودند فرصت

َوِمَمتْن َحتْوَلُكم ِمتَن    ﴿: فرمايـد  چنانكه قرآن در اين باره مي. بر مسلمين بشورند
يعنـي    ﴾اأَلْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوْا َعَلى الِنَفاِق ّاَل َتْعَلُمُهْم َنْحتُن َنْعَلُمُهتمْ  

آنهـا در  . ي از اعراب ساكنين اطراف شما و نيز بعضي از اهل مدينه منافقندبعض

. شناسيم شناسي، ما آنها را مي اند كه تو آنها را نمي نفاق خود به حدي كارآزموده

و نيـز   ﴾َيْبُغتوَنُكُم اْلِفْتَنتةَ  ﴿: فرمايـد  ها هستند كه قرآن درباره آنها مـي  البته همين

يعني اين دشمنان بدخواه هميشه در جسـتجوي   ﴾ِبُكُم الَدَواِئَر َوَيَتَرَبُص﴿: فرمايد مي

. و در انتظارند تا به شما آسيبهاي روزگـار برسـد   فتنه و آشوب براي شما هستند

اين امر مسلم است كه به محض اينكه ملتي رئيس و سرپرست خود را از دسـت  

ـ  . گيرد داد، امورش مختل و در معرض ناامني قرار مي ام اسـت كـه   در ايـن هنگ

كار رنمـوده دسـت انـد    كشند و دشمني خود را آشكار دشمنان بدانديش سر مي

خواسـت   لذا حضرت عمر كه شخصي دانا و سياس بود، مي. شوند بلوا و فتنه مي

با تهديد جلوگيري نمايـد   -صلى اهلل عليه وسلم- از اشاعه خبر وفات رسول اهلل

ن و وضع حكومت اسالم مستحكم تا آنكه براي مسلمين، خليفه و سرپرستي تعيي
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خالصه وضعي پيش آمده بود كه مردم حتي صحابه بزرگ رسول . كرد گريه مي

ه بودند كسي نبود كه آنها را به حقيقـت حادثـه   اهلل شعور خود را از دست داد

واقف و آگاه ساخته، به راه رشد و صواب راهنمايي نمايد تا از اين وضع برون 

آيند، جز ابوبكر صديق، آري، ابـوبكر پـس از اطـالع از وقـوع ايـن مصـيبت       

بيند مردم آشفته وار درهم ريختـه   جانگداز ابتداء به مسجد وارد شد و چون مي

انـد، آنهـا را بـه     شناسند و در وضعي كامالً غير عادي قرار گرفته ا نميسر از پ

حال خود گذاشته از مسجد خارج وفوراً به خانه رسول اهلل كه متصل به مسجد 

گذارد  پوشاك را از چهره مقدس رسول اهلل كمي به كنار مي. شود بود داخل مي

بويـد و گريـه    و مـي  بوسد و دهان بر چهره مبارك رسول اهلل گذارده آن را مي

يعني پـدر و مـادرم    (طيبك حيًا وميتًاأما  ،مي يا رسول اهللأيب وأفداك ): گويد كنان مي

چه پاكيزه و چه خوش بوئي چه در حيات و چه در . فدايت باد اي رسول خدا

 .ممات
                                                                                                                                                               

اين مطلـب  . شده جلو طمع دشمنان گرفته از بروز فتنه و آشوب پيش گيري شود

: فرمايد يد كه ميآ شود به خوبي به دست مي مي  از آخر خطبه ابوبكر كه بعداً نقل

ترسيم كه كسي خلق خدا را بر ما بشـوراند همانـا    ما هيچ اعتنايي نداشته و نمي)

جنگيم با هر كس كـه   مي. ايم برهنه است تاكنون از دست نگذاشتهشمشيرهاي ما 

كما اينكه همراه رسول اهلل جنگيـديم، پـس هـر كـس     . با ما به مخالفت برخيزد

نظر به همين خطر احتمالي بود كه (. متمرد شود جز به زيان خودش نخواهد بود

از  تـا وضـع مسـلمين محكـم و     مسلمين امر خالفت را به سرعت خاتمه دادنـد 

با  -رضي اهلل عنه- موضع و سخنان عمر. گيري شود حدوث هر پيش آمدي پيش

از . خبر بوده باشد همين هدف صورت گرفته، نه آنكه خود را باخته و از خود بي

دكتر عبدالحسن . چنين شخصي چنين حالت ضعفي نه تنها بعيد بلكه محال است

بنـام بامـداد اسـالم     كتـابش  61زرين كوب نيز متوجه اين امر شده در صـفحه  

شايد پيشنهادي بود براي آنكه فقدان و  -رضي اهلل عنه- اين گفته عمر: )گويد مي

غيبت پيغمبر را براي همه مسلمانان قابل تحمل كند و كساني را كه هنوز لـرزان  

 .(و ضعيف بودند، از ارتداد باز دارد
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آيد، بـر روي منبـر    به مسجد مي. پوشاند مي  سپس چهره مباركش را مجدداً

مردم را به آرامش و نشستن و شنيدن خطبه دعوت نمـوده،  . نشيند رسول اهلل مي

همانا در آن هنگام كه محمد زنده بود خـدا  «  :گويد پس از ذكر مقدمه خطبه مي

 ﴾ِإَنَك َمِيٌت َوِإَنُهم َمِيُتتونَ ﴿: خبر داد كه او خواهد مرد و چنين فرمـود   (در قرآن)
َوَما ُمَحَمٌد ِإّاَل َرُسوٌل ﴿: و نيز فرمود( همانا تو خواهي مرد و آنها نيز خواهند مرد)

ِه َفَلن َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الُرُسُل َأَفِإن َماَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْي
كـه پـيش از او    نيست محمد جز رسـولي ) ﴾َيُضَر الّلَه َشْيئًا َوَسَيْجِزي الّلُه الَشاِكِريَن

( هـم ماننـد آنهـا   )اند آيا پس هر گاه او  اند و از دنيا رفته رسوالني به دنيا آمده

گرديد؟ آگـاه   بميرد يا كشته شود، شما به عقب برگشته بدين باطل خود باز مي

رساند و خـدا بـه    باشيد هر كس به عقب خود بر گردد، هيچ زياني به خدا نمي

همانا خداي عزوجل به محمد، عمر داد و او  .(دده ، زود پاداش ميسپاسگزاران

را در اين جهان باقي گذاشت تا آنگاه كه دين خدا را بر پاداشت و اوامر خـدا  

و رسالتي را كه خدا به او تفويض فرموده بود به مردم تبليغ فرمود و با دشمنان 

اكنـون خـدا او را پـس از انجـام ايـن      . دين خدا به جنگ و جهـاد پرداخـت  

ت و پس از اين موفقيت به نزد خود فرا خواند و شما را بـر ايـن راه و   ماموري

پـس   ديپرسـت  مـي  آگاه باشيد هر كس محمد را. روش روشن به جاي گذاشت

پرستد، بداند كه خـدا زنـده    هر كس خدا را مي بداند كه محمد وفات يافت و

ـ    . است و هرگز نخواهد مرد ر پس بيائيد دين خود را بـه خـوبي نگهداريـد و ب

وفات يافتـه، ديـن خـدا     خداي خود توكل و اعتماد كنيد، زيرا اگر چه محمد

خدا ياري دهنده دين خود و تقويت كننده دين . كالم خدا باقي است ،برجاست

اين كتاب، روشـنايي و شـفا   . همانا كتاب خدا در بين شماست. باشد داران مي

ـ )دهنده است  خـدا،  (. دهـد  يامراض اجتماعي و روحي شما را معالجه وشفا م

محمد را با همين كتاب راهنمائي فرمود و در اين كتاب آنچه را كه خدا حالل 

به خدا قسـم هـيچ    ،نه. چه را كه حرام دانسته است بيان شده استفرموده و آن

همانـا  . ترسيم كه كسـي خلـق خـدا را بـر مـا بشـوراند       اعتنائي نداريم و نمي
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جنگيم با هر كسـي   مي. ايم گذاشتهتاكنون از دست ن. شمشيرهاي ما برهنه است

. كه با ما به مخالفت برخيزد همچنان كه همراه رسول خدا با دشمنان جنگيـديم 

  .1 پس هر كس متمرد و سركش شود، كاري جز به زيان خويش نخواهد كرد

اين بود خطبه مختصري كه ابوبكر در مسجد رسول اهلل و بر منبر رسول اهلل 

شود، با اين خطبـه بـه    خواند و چنانكه مالحظه مي به مناسبت وفات رسول اهلل

مردم حيران و سرگردان تذكر داد و تحقق وفات رسـول اهلل را بـه آنهـا اعـالم     

و مردم را متوجه ساخت كه گرچه رسول اهلل وفات يافته ولي دين خدا و  نمود

- به آنها فهماند كه معبود حقيقي، خداسـت نـه محمـد   . كتاب خدا باقي است

پس اگر محمد از دنيا رفته، خدا هميشـه بـاقي اسـت و    . - عليه وسلمصلى اهلل

نيز به آنها تذكر داد كه . بايد او را پرستيد و امرش را اطاعت كرد. نخواهد مرد

. رسول اهلل از طرف خدا رسالتي داشت آن رسالت را انجام داده به پايان رسانيد

ه نحو كامل در بين آنها در كتاب خدا را ب. دين خدا را بطور كمال تبليغ فرمود

اش را انجـام   وظيفه پس از اينكه رسالتش را اداء و. دست آنها به جاي گذاشت

همچنين آنها را به بقاء دين خدا و دوام كتاب . داد، بسوي پروردگارش شتافت

دشمنان اسالم را تهديـد  . خدا و حسن آينده مسلمين نويد داد و مطمئن ساخت

                                                           

ِإَنتَك  ﴿ :وهو حي فقتال   حممدًا نعىن اهلل إ» :خطبه ابوبكر چنين آمده است نص عربي   
َوَما ُمَحَمٌد ِإّاَل َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الُرُسُل َأَفِإن َماَت َأْو ُقِتَل ﴿: وقال. ﴾َمِيٌت َوِإَنُهم َمِيُتوَن

 ﴾َسَيْجِزي الّلُه الَشتاِكِرينَ انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضَر الّلَه َشْيئًا َو
اهلل  داءأعت اهلل وبلغ رسالة اهلل وجاهد  مرأقام دين اهلل وبلغ أ ح  هبقاأن اهلل عمر حممدًا وإو
ن حممدًا قد مات ومن فإالطريقة، من كان يعيد حممدًا  علىذلك وترككم  علىتوفاه اهلل  ح 

ربكم  علىالناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا يها أن اهلل حي ّال ميوت، فاقبلوا فإاهلل  كان يعبد
 يديكم وهتو أن كتاب اهلل بني إهله وأن اهلل ناصر دينه ومعز إن دين اهلل قائم وكلمته باقية وفإ

جلب علينا من أّال واهلل ما نبايل من  ،وفيه حالل اهلل وحرامه  اهلل حممدًا ىالنور والشفاء وبه هد
ها بعد وجناهد من خالفنا كما جاهدنا مع رسول اهلل فال ن سيوفنا مسلولة ما وضعناإ ،خلق اهلل
 .«نفسه علىّال إحد أيبغني 
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مردم فهميدنـد  . از هر گونه سوء قصدي برحذر داشت به شمشير نموده آنها را

َوَما ُمَحَمٌد ِإّاَل َرُستوٌل  ﴿همه مردم آيه . كه به راستي رسول خدا وفات يافته است
َفَلن  ِهَقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الُرُسُل َأَفِإن َماَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْي

كه ابوبكر در خطبه خواند و آنهـا در ايـن    ﴾َيُضَر الّلَه َشْيئًا َوَسَيْجِزي الّلُه الَشاِكِريَن

حالت دردناك و غم انگيز از آن غفلت كرده بودند با صدائي بين آهسته و بلند 

همه آنها مطمئن شدند كه گرچه رسول خدا از ميان آنها رفته،  .1 تالوت نمودند

و او امت را با تعاليم همين كتاب ارشـاد و   ا كه راهنماي او بودولي كتاب خد

فرمود، كماكان در بين مسلمين پس از خود برجاي نهـاده و احكـام    رهبري مي

خدا از حالل و حرام در اين كتاب بيان شده، پس ديگر از اين بابت سـرگردان  

 .و گمراه نخواهند شد

ه در حين طوفان خطرنـاكي بـر   حقاً خطبه ابوبكر مانند باران رحمتي بود ك

مسلمين باريد و اين طوفان وحشتناك را فرو نشاند و به آنها اطمينـان خـاطر و   

 .آرامش قلبي بخشيد

بلي اين چنين است اثرات و جواذب روحي رجال عظيم جهان كه امتـي را  

راه آينده را براي ملت حيـران  . نمايند مجذوب كلمات عميق و پر ارج خود مي

انـد   سازند و آنها را از خطري كه در كنار آن قرار گرفتـه  روشن ميو سرگردان 

 .دهند رهانيده نجات مي

افتـاد،   به راستي اگر متانت و قدرت روحي ابوبكر در اين هنگام به كار نمي

رسـيد و   معلوم نبود اثرات افكار آشفته مردم سرگردان و بالتكليف به كجا مـي 

                                                           

ن لكت  واهلل »: گويد روايت شده كه مي -رضي اهلل عنها- در صحيح بخاري از عايشه  
بوبكر فتلقاها الناس فما يسمع بشر أقرأها  ح  آليةنزل هذه اأن اهلل أالناس مل يكونوا يعلمون 

دانستند كه خدا اين آيـه را   عني به خدا چنين بود كه گويي مردم نميي «ّال يتلوهاإ

پس مردم ايـن آيـه را از ابـوبكر    . نازل فرموده است تا آنكه ابوبكر آن را خواند

رسيد  شد چيزي از او بگوش نمي آنگاه به هر كس گوش داده مي. گرفته بخوانند

 .خواند يه كه ميآجز اين 
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دينـه و اطـراف آن در انتظـار چنـين     وضع ناهموارشان كه دشمنان در داخل م

شد؟ خدا بـه ابـوبكر بهتـرين     فرصتي بودند تا به نفع خود بهره بگيرند، چه مي

 .پاداش را دهد

 

 نبرد با مرتدان -حادثه دوم

پس از وفات رسول اهلل به  -رضي اهلل عنه- در همان اوائل ايامي كه ابوبكر

طر موجوديت مسـلمين و  اين خ. خالفت رسيد، با خطر خوفناكي روبرو گرديد

كيان دين اسالم و مركز خالفت را سخت در معرض زوال و نابودي قـرار داده  

بدين سان كه جز اهل مدينه و مكه و قبيله عبدالقيس در بحرين بقيه مـردم  . بود

شبه جزيره العرب همه سر به طغيان و شورش برداشتند و از اطاعت حكومـت  

يل كه بعضي از قبائـل عـرب در حيـات    بدين تفص. مركزي اسالم سرباز زدند

رسول اهلل همچنان مشرك بوده بدين اسـالم نگرويـده مخـالف ديـن اسـالم و      

حتي بعضي از سرانشان از قبيل مسـيلمه كـذاب رئـيس    . دشمن مسلمين بودند

قبيله بني حنيفه در يمامه و زني بنام سجاح از قبيله بني تميم و عبهله بن كعـب  

ليحه بن خويلد اسدي در قبيله بني اسد و غطفـان و  در يمن و ط( اسود عنسي)

پيروانـي  . كارشان خيلـي بـاال گرفـت   . طييّء، به دروغ ادعاء نبوت كرده بودند

هدف تمام آنها نابود كردن حكومت اسالم . جسور و از جان گذشته پيدا كردند

 .و برباد دادن دين اسالم بود

نه در داخل شهر مدينه بعضي ديگر از قبائل عرب و حتي بعضي از اهل مدي

مسلمان و مطيع حكومت اسالمي شده بودنـد،    گرچه در حيات رسول اهلل ظاهراً

. يعني فقط به ظاهر مسلمان و مطيع حكومـت اسـالم بودنـد   . ولي منافق بودند

َوِمَمْن َحْوَلُكم ِمتَن  ﴿: فرمايـد  سوره توبه درباره آنها مي 111چنانكه قرآن طبق آيه 
بعضـي   :يعني. ﴾اِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوْا َعَلى الِنَفاِق ّاَل َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْماأَلْعَراِب ُمَن

آنهـا در نفـاق   . از اعراب ساكنين اطراف شما و نيز بعضي از اهل مدينه منافقند

و  .شناسـيم  شناسي، ما آنها را مي اند كه تو آنها را نمي خود به حدي كارآزموده
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اأَلْعَراُب َأَشُد ُكْفرًا َوِنَفاقًا ﴿  :فرمايد سوره توبه دربارة آنها مي 18 -17 نيز طبق آيه
َوِمَن اأَلْعتَراِب َمتن    *َوَأْجَدُر َأّاَل َيْعَلُموْا ُحُدوَد َما َأنَزَل الّلُه َعَلى َرُسوِلِه َوالّلُه َعِليٌم َحِكيٌم 

 1هاي صحراگرد ايل نشين بعضي از عرب ﴾َتَرَبُص ِبُكُم الَدَواِئَرَيَتِخُذ َما ُينِفُق َمْغَرمًا َوَي

تر از هر قومي ديگرند  چه از حيث كفر آشكار و چه از حيث كفر پنهاني سخت

سـزد كـه نداننـد حـدود و      چه خوب مـي ( چون از معارف و تمدن محرومند)

هـا  بعضـي از آن . ضوابط و منافع آنچه كه خدا بر رسولش نازل فرمـوده اسـت  

كننـد   پندارند كه آنچه از مال خود در راه خير و صالح عمومي صـرف مـي   مي

 .هاي زمانه به شما برسد آنها در انتظارند كه آسيب. زيان و خسارت است

بعضي ديگر از قبائل عرب گرچه در حيات رسول اهلل مسلمان شـده بودنـد   

ن بـه  ولي چون در اواخر حيات آن حضرت ايمـان آورده بودنـد، هنـوز ايمـا    

درستي در اعماق قلوبشان نفوذ نكرده بود تا به خـوبي در وجودشـان سـرايت    

 .نموده آنها را تحت تأثير ايمان درآورد

اين دو گروه يعني منافقين و نو مسلمانان پـس از وفـات رسـول اهلل مرتـد     

يعني منافقين كفر نهاني خود را عيان ساختند و نو مسلمانان به كفر خود . شدند

و هر دو از حيث مرام و دشمني با مسلمين در جهت گروه اول يعنـي  بازگشتند 

 .مسلمان شده بودند، قرار گرفتند  نه ظاهراً و باطناً  كفاري كه اصالً

قبائل ديگري هم بودند كه در حيات رسول اهلل به حقيقـت مسـلمان شـده    

                                                           

بلكـه مفـرد و    ،كلمه اعراب جمع كلمه عرب نيست شود بر خالف آنچه تصور مي  

باشد؛ يعني مفردي است كه معني جنس و جمع دارد و اين كلمـه   اسم جنس مي

. شود نه عـرب شهرنشـين   نشين صحراگرد اطالق مي بر عرب باديه« اعراب»يعني 

و كلمـه  ( ايـل نشـين  )هاي بيابان نشين يا به اصطالح ما  پس اعراب يعني عرب

شود كلمه عرب هم اسم جـنس بـوده معنـي     شهرنشين اطالق ميعرب بر عرب 

يعني گرچه مفرد است ولي معني جمع دارد و به يـك نفـر عـرب    . دهد جمع مي

شـود   به يك نفـر عـرب صحرانشـين گفتـه مـي     ( عربي)شود  شهرنشين گفته مي

 (.اعرابي)
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عقيده و و باطناً مؤمن بودند ولي پس از وفات رسول اهلل با حفظ   بودند و ظاهراً

ايمان خود از اطاعت خليفه و پرداخت زكات اموالشان كه ركني از اركان دين 

 .اسالم و امري از امور اجتماعي مسلمين است خودداري كردند

مطيع اسالم بودند و زكات اموالشـان را كـه     پندارشان اين بود كه اگر قبالً

داشت كـه صـحيح   پرداختند، علتي  جنبة ماليات امروزي داشته به آن دولت مي

الَنِبتُي  ﴿بود و آن اين است كه رئيس دولت اسالم رسول خدا بود و طبق آيـه  
آن حضرت براي اداره امور عمومي مسـلمين بهتـر از    ﴾َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِننَي ِمْن َأنُفِسِهْم

 .خودشان بود

ولي اكنون رسول خدا از دنيا رفته بود و ابوبكر كه به جاي آن حضرت در 

لت قرار گرفته مانند خود آنها بشري است كه به وسيله وحي بـا خـدا   رسس دو

. ارتباط ندارد تا از اين جهت مانند رسول اهلل برتري داشته از آنهـا بهتـر باشـد   

پس چرا باز هم مطيع خليفه باشند و چه لزومي دارد كه اكنون هم مانند گذشته 

كه با حفـظ مسـلماني   زكات خود را به مركز خالفت بپردازند؟ آيا بهتر نيست 

 خود مانند سابق مستقل باشند؟

بعضي از قبائل ديگر هم بودند كـه گرچـه در حيـات رسـول اهلل مسـلمان      

نشدند ولي با آن حضرت پيمان سياسي بستند و از حيث سياست تابع حكومت 

اينها نيز پـس از وفـات رسـول    . پرداختند اسالم شده خراج به اين حكومت مي

 .ه سر از اطاعت حكومت اسالمي برتافتنداهلل عهد شكني كرد

 :اين پنج گروه كه نام برديم يعني

 .مسلمان نشده بودند  ـ مشركين اصلي كه اصال1ً

 .ـ منافقين1

 .نو مسلمانان مرتد ـ 3

 .مانع پرداخت زكات و متمرد ـ مسلمانان4

ـ مشركين هم پيمان با رسول اهلل كه مجموع عـده و قـواي جنگـي آنهـا     5

از عده و قواي مركز خالفت بود، گرچه از حيث عقيده با هم فـرق  خيلي بيش 
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داشتند و مانعين زكات عقيدتاً مسلمان بودند ولي همه آنها از حيث مخالفت بـا  

 .حكومت خالفت اتفاق نظر داشتند

داد ـ چون هـدف مشـتركي داشـتند ـ       بنابراين اگر ابوبكر به آنها مجال مي

كردنـد و آنگـاه ابـوبكر     مدينـه حملـه مـي   شدند و بـه   الجرم با هم متحد مي

توانست با تجهيزات و قوائي كه در اختيار داشت از عهـدة دفـاع برآيـد و     نمي

 .گرفت دين در معرض خطر و حكومت اسالم در معرض زوال قرار مي

بدين جهت قبل از اينكه آنها فرصت پيدا كرده دست اتحاد به هـم بدهنـد،   

در آن واحد، بيكباره به سوي هـر يـك از   حضرت ابوبكر بايد پيشدستي كرده 

آنها جداگانه لشكر بكشد تا آنها را غافلگير نموده در محل قبيله و در ديارشـان  

سركوب نمايد، البته براي اين كار بايد تجهيزات و نيروهايي را كـه در اختيـار   

 .دارد، به كار اندازد تا بتواند از عهده پيكار در چندين جبهه بر آيد

 

 پاه اسامهاعزام س

ولي اين امر در اين هنگام براي ابوبكر ميسر نبود، زيرا حضرت رسـول اهلل  

كمي قبل از مرض موتش لشـكري از فرمانـدهان زبـده و مجاهـدين ورزيـده      

اش كـه جـواني    مسلمين را تحت فرماندهي سسامه بن زيد بن حارثه غالمـزاده 

به سرزمين فلسـطين كـه   بيست ساله ولي اليق و دلير بود، فراهم فرموده بود تا 

بود، اعزام فرمايد و پارچه پرچم اين سپاه ( بيزانس)مستعمره دولت روم شرقي 

را با دست مبارك خود به چوب بست و به دست اسامه سپرد و امر فرمـود بـا   

1 لشكر خود تا ناحيه بلقاء
 وداروم 

1
در فلسطين پيش بتازد تا سپاه اين دولت را  

                                                           

بلقاء بخشي از خاك فلسطين است كه اكنون جـزء مملكـت اردن هاشـمي اسـت       

 .باشد نفر مي 111511يت آن حدود جمع
داروم بخشي از ساحل جنوب غربي فلسطين است و شهر مشهور به بيت جبرين يا   

اين . جبريل كه در آن ايام مقر اسقف اعظم مسيحي بود در اين بخش بوده است

بخش كه مستعمره دولت بيزانس روم بود در خالفت حضرت عمر بن الخطـاب  
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د به مدينه حملـه نمايـد، غـافلگير نمـوده آنهـا را      كه خبر رسيده بود قصد دار

شكست دهد و سپس بي توقف به مدينـه بـازگردد ولـي آن حضـرت قبـل از      

 .حركت اين سپاه به عالم اعال شتافت

چون حركت اين لشكر به سرزمين اشغالي بيزانس كه چشم طمع به خـاك  

رض مـوت  عرب دوخته بود، براي مسلمين جنبه حياتي داشت، رسول اهلل در م

 .خود توصيه و تأكيد فرمود تا سپاه اسامه تجهيز شود و به مقصد حركت دهند

اينك اگر ابوبكر لشكر اسامه را در اين هنگام كه قبائل عرب در داخل شبه 

كرد، ديگر سپاه كـافي   اند، به جنگ لشكر بيزانس اعزام مي الجزيره سركش شده

از اعـزام سـپاه اسـامه    براي دفع خطر قبائل سـركش داخلـي نداشـت و اگـر     

كرد تا كمبود سپاه مدينه را براي مقابله با قبائـل سـركش جبـران     خودداري مي

گرديـد و گذشـته از ايـن در ايـن      نمايد، مواجه با خطر هجوم سپاه بيزانس مي

شد كه فرمـوده بـود سـپاه     صورت بر خالف وصيت مؤكد رسول اهلل عمل مي

 .اسامه را تجهيز نمايند

ابوبكر در آغاز خالفتش با مشكلي روبرو شـده كـه    ،بينيم مياكنون چنانكه 

 .حل آن سياست و تدبير عميقي الزم دارد

تـر از   سران كارآزموده اصحاب رسول اهلل شورش قبائل داخلي را خطرناك

با اين توجه كه سـپاه بيـزانس خـارج از خـاك     . دانستند حمله سپاه بيزانس مي

مدتي تقريباً طوالني   نموده به مقصد برسد،عرب است و تا خود را مهيا و آماده 

لهذا به ابوبكر پيشنهاد كردند تا در حال حاضر از اعـزام سـپاه   . وقت الزم دارد

اسامه به سوي آنها منصرف و به وقتي ديگر كه فرصت مناسبي به دست آيد، به 

 تأخير اندازد و اكنون تمام قواي خود را همراه با سپاه اسامه بسيج نموده و بـه 

                                                                                                                                                               

در زمـان    بعـداً . ح ودر قلمرو اسـالم قـرار گرفـت   به دست عمرو بن العاص فت

هاي صليبي به دست مسيحيان افتاد و سپس سلطان صالح الدين ايـوبي در   جنگ

اين بخـش در حـال حاضـر    . ميالدي آن را از دست مسيحيان گرفت 1178سال 

 .متأسفانه جزء خاك متصرفي اسرائيل قرار گرفته و در اشغال آنهاست
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 .قلع و قمع شورشيان بپردازد

و ما والذي ّال اله اّال ه»: ولي ابوبكر با پيشنهاد به شدت مخالفت كرد و فرمود
 .«اهلل عليه و سلم بيده صلىرددت جيشا جهزه رسول اهلل وّال حللت لواء عقده رسول اهلل 

قسم به كسي كه جز او خدائي نيست، سپاهي را كه رسول براي حركـت   :يعني

گردانم و ابداً پارچه پرچمي را كه رسول اهلل با دسـت   د هرگز بر نميمهيا فرمو

فرمان داد تا اين سپاه بيدرنگ به طـرف  . خود بست و بياراست باز نخواهم كرد

خواست حركت كند و شخصاً پياده به خـارج شـهر    مقصدي كه رسول اهلل مي

كرده براي فتح مدينه در اردوگاه سپاه حاضر و با آنها توديع نمود و دست بلند 

 .و غلبه آنها بدرگاه مقدس پروردگار دعا كرد

براستي كه اقدام ابوبكر در اعزام سپاه اسامه چـه سياسـتي درسـت و چـه     

هاي اين لشكر مجهز در ارض عـرب و   زيرا حركت گروه. تصميمي صحيح بود

كردنـد و   چه بسيار كه از كنار دور و نزديك بعضي از قبائل شورشي عبور مـي 

راي حمله به خاك دولت مقتدري مانند روم شرقي كه غالباً با امپراطوري آنهم ب

عظيم ايران درگير بوده است، ترس و رعبي در قلوب شورشيان عرب افكند كه 

آنها را از انديشه حمله به مدينه بازداشت و صالح خود را در اين ديدند كه در 

ديدنـد   مخصوصاً كه مـي كار خود احتياط كنند و خود را نپائيده به آب نزنند؛ 

پوشاند و  گذرد و گرد و غبار حركت آنها فضا را مي اين سپاه از حدود آنها مي

 .آورد كند و آنها را به حساب نمي عنايتي به آنها نمي  ابداً

عزيمت و حركت اين لشكر رشيد، قبايل شورشي را به اين فكـر انـداخت   

ـ  افي سـرباز و تـداركات   كه اگر حكومت مركزي اسالم مقتدر نبود و به حد ك

جنگي براي دفاع و محافظت مدينه در اختيـار نداشـت، ايـن سـپاه را در ايـن      

 .ساخت كشد، از خود دور نمي هنگام كه آتش فتنه و آشوب از هر سو زبانه مي

ابوبكر با اين اقدام سياسي به دشمنان داخلي گوشزد نمـود كـه حكومـت    

توان با آن روبرو  ت كه نميمركزي خالفت يك حكومت مقتدر و با شوكت اس

 .شد
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اگر ابوبكر اين سپاه را براي زورآزمائي و نبـرد بـا دولـت بيـزانس اعـزام      

داشت و با شورشيان  هاي داخلي ذخيره نگه مي داشت و آنها را براي جنگ نمي

مسلماً لشكر روم فرصت را غنيمت شمرده به خـاك عـرب     شد، وارد جنگ مي

لشكر خود را به دو قسمت كرده در آن واحد با  شد ابوبكر ناچار مي .تاخت مي

توانست از عهده اين كار  دو دشمن داخلي و خارجي بجنگد و چه بسا كه نمي

اگر به . گرفت در جبهة جنگ با روم كه حالت دفاع به خود مي مخصوصاً. برآيد

تاريخ عمومي جهان مراجعه نمائيم، خواهيم ديد كـه روحيـه سـربازان مـدافع     

اند  تر از سربازان مهاجم بوده است مدافعان غالباً شكست خورده هميشه ضعيف

 !و فتح نصيب مهاجم بوده است

سپاه اسامه طبق دستور و نقشه رسول اهلل كه قبل از وفات خود بـه اسـامه   

در آنجا با لشكر بيزانس روم كه نيروهـاي  . داده بود، به بلقاء فلسطين وارد شد

روياروي گرديد و پس از جنگ سختي كه بين  آنها خيلي بيش از مسلمانان بود،

آنها درگرفت و طرفين با شجاعت كم نظيري با هم جنگيدند، رفتـه رفتـه آثـار    

و « اهلل اكبـر »تفوق و غلبه مسلمين كه مهاجم بودند و شعارشان در ميدان جنگ 

سپاه روم مجبور شد عقب نشيند . بود نمايان گرديد« يا منصور امت»صيحه آنها 

 .افراد خود را از معركه بدر برده نجات دهد تا بقيه

اسامه به همين فتحي كه به دست آورد قانع شد و چنانكه رسول اهلل بـه او  

امر فرموده بود، بيش ازاين در خاك دشمن پيش نرفت زيرا مقصـود اصـلي از   

لشكركشي، قدرت نمائي و مانور جنگي در مقابل دشمن و براي قطـع طمعـش   

فتحي كه به دست آورد، همان چيزي بود كه براي . بود از تسلط بر خاك عرب

تحقق آن حركت كرده بود و اين امر دقيقاً همـان مطلبـي بـود كـه رسـول اهلل      

 .خواست مي

لهذا اسامه با لشكر فاتح خود به مدينه بازگشت و در حالي كـه بـر همـان    
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 و همان پرچم فتحي كه رسول اهلل با دسـت  1 اسب پدر شهيدش زيد سوار بود

مبارك خود آراسته و افراشته بود در پيشاپيش او در حركت بود، به شهر مدينه 

وارد گرديد تا پس از استراحت و رفع خستگي از اين سفر جنگـي مجـدداً در   

هاي داخلي كه ابوبكر قبل از مراجعت اين سپاه شروع كرده بود، شـركت   جنگ

 .كند

چرا زياد خوشحال . مسلمين از پيروزي اين سپاه بي نهايت خوشحال شدند

صلى اهلل عليـه  )ن فتح، اميد و آرزوي رسول اهلل نشوند؟ مگر نه اين است كه اي

بود؟ مگر نه اين است كه اين فتح عظيم كه مسلمين بر دشمن خـارجي  ( وسلم

و در زمين خود دشمن خارجي پيروز شدند، براي اولين بار است كـه پـس از   

نصيب مسلمين شده بود؟ مگر نـه ايـن    (صلى اهلل عليه وسلم)حيات رسول اهلل 

است كه اين پيروزي بزرگ مظهر قدرت و نمايانگر شوكت اسالم است؟ البتـه  

 .آري و عالوه بر اينها اين فتح بزرگ ناشي از حسن تدبير و سياست ابوبكر بود

 

 رايزني براي نبرد با مرتدان و منكران زكات

به بقيه  -رضي اهلل عنه- امهقبل از بازگشت سپاه اس -رضي اهلل عنه- ابوبكر

عـرب حاضـر    و متمـرد  تا خود را براي جهاد با قبائل مرتد مسلمين فرمان داد

رضـي اهلل  - ولي بعضي از اصحاب بزرگ رسول اهلل كه حضـرت عمـر  . نمايند

                                                           

در سال هشتم هجري لشكري را تحت  -ى اهلل عليه وسلمصل- حضرت رسول اكرم  

فرماندهي زيد بن حارثه پدر اسامه براي دفاع از حمله روم كه خبر رسـيده بـود   

قصد حمله به عرب را دارد به مرز شام فرستاد و در محلي بنام تبـوك بـا سـپاه    

ـ  . او در اين جنگ شهيد گرديد. روم به جنگ پرداخت د رسول اهلل اسامه پسـر زي

شهيد را در اين لشكركشي به فرماندهي برگزيد تا به ياد خون پدرش شـجاعانه  

اسامه نيز با شكست دادن آنها در . بجنگد و قصاص پدرش را از سپاه روم بگيرد

در اين جنگ بر همان اسبي سوار شده و . بلقاء فلسطين قصاص پدرش را گرفت

 .جنگيد كه پدرش بر روي آن شهيد شده بود مي
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. نيز از آنها بود، نسبت به جهاد با مسـلمين مـانع زكـات مخـالف بودنـد      -عنه

اهلل  صتلى لهم و قد قال رسول اهلل كيف تقات» :حضرت عمر صريحاً به ابوبكر گفـت 
نفسه يقولوا ّال اله اّال اهلل فمن قاهلا عصم مين ماله و ح قاتل الناس أن أمرت أ»: عليه وسلم

جنگـي و   يعني چگونه با آنها كه گويندگان ال اله اال اهلل هسـتند مـي  » «ّال حبقهاإ

بجنگيم تـا آنگـاه كـه     به من امر شده است با مردم: حال آنكه رسول اهلل فرمود

پس هر كس اين را گفت، مال و خويشـتنش را از تعـرض   . بگويند ال اله اال اهلل

يا گرفتن شخص خـودش    نمايد مگر در موردي كه گرفتن مالش و من حفظ مي

 .«طبق شريعت بوده و جنبه حق داشته باشد

 زيرا ترك زكـات نـه تنهـا بـر     .ولي ابوبكر تسليم نظر و اعتراض آنها نشد

خالف نص صريح شرع اسالم بوده، بلكه مخالف مصـالح اجتمـاعي حكومـت    

گذشت آنچه گذشـت  »: لذا ابوبكر از اين بابت بر آشفت و گفت. اسالم نيز بود

حضرت رسول اهلل درگذشت و وحي الهي منقطـع  ( احكام الهي برقرار گرديد)

ه ديـن خـدا كامـل گرديـد    ( يعني پس احكام الهي كماكان باقي است)گرديد 

نقـض  ( كه زكات يكي از آنهاست)آيا امكان دارد كه امري از امور دين  .است

و ابطال گردد، در حالي كه من زنده باشم؟ به خدا قسم با هر كسـي كـه بـين    

اند، تفريق و جدائي بگذارد خواهم جنگيد  نماز و زكات كه دو ركن دين اسالم

چـه كـه   ( ندانسته نپردازديعني نماز را واجب دانسته بخوانند و زكات را الزم )

  بـه خـدا،  ( مگر به حقش)زكات حقي است از حقوق مالي و رسول اهلل فرمود 

اكنون از مـن دريـغ     دادند، اگر فرضاً زانو بند شتري را كه قبالً به رسول اهلل مي

نمايند، بر سر همين چيز كوچك با آنها خواهم جنگيد تا از آنها باز سـتانم،   مي

 .«شمشير در دستم بماند، با آنها خواهم جنگيدبه خدا مادامي كه 

يت أن رأّال إفواهلل ما هو »: گويد حضرت عمر پس از شنيدن فرمايش ابوبكر مي
يعني قسم به خدا جز اين نيسـت كـه از    «نه احلقأبكر فعرفت  يبأقد شرح اهلل صدر 

جواب ابوبكر فهميدم كه خدا به او الهام فرمـوده و قلـبش را بـراي ايـن كـار      

 .گويد حق است شوده و دانستم كه آنچه در اين باره ميگ
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ابوبكر پس از حركت سپاه اسامه به طرف قبائل نو مسلمان مرتد و مسلمين 

خواهند به مدينه حمله كنند و بعضي از آنهـا   مانع زكات كه خبر رسيده بود مي

بسوي مدينه در حركتند با سپاهي كه اغلب آنها از شيوخ و بزرگساالن اصحاب 

در راه بـا آنهـا   . رسول اهلل بودند تحت فرماندهي شخص خودش حركت كـرد 

. برخورد و بر آنها تاخت و خيلي زود بر آنها غالب بر اموالشان اسـتيالء يافـت  

بعضي ديگـر از تسـليم   . بعضي از آنها تسليم شدند و سر اطاعت فرود آوردند

جـاز اخـراج و تـا    ابوبكر نيز آنها را تعقيب نمود از خاك ح. خودداري نمودند

 .ناحيه بقيع در خاك نجد برون راند

چون آشوب اين قبائل كه در حوالي مدينه بودند خاموش شد و فتنـه فـرو   

نشست، در اين هنگام سپاه اسامه با استراحت چندين روزه در مدينـه خسـتگي   

سفر خود را بدر كرده نشاط و حماسه جهاد پيدا كرده بود، وقت آن رسيده بود 

ر حساب خود را باكفار طاغي و آشوبگر در تمام شبه الجزيره يكسـره  كه ابوبك

چون ابوبكر : گويد شنويم كه مي اينك بقيه مطلب را ازتاريخ دارقطني مي. نمايد

خواست براي ادامه جهاد با دشمنان شخصاً فرماندهي لشكر مسلمين را به عهده 

حضرت علـي بـن    بگيرد، بعضي از بزرگان اصحاب رسول اهلل كه يكي از آنها

در اين جنگ كـه خـالي     ابي طالب بود صالح نديدند كه ابوبكر صديق شخصاً

داند خود رئيس  زيرا در چنين وضعي كه دشمن مي. از خطر نبود، شركت نمايد

نمايد، هر ابتكاري كـه در سـر    دولت در صحنه كارزار حاضر است و پيكار مي

دهد تا هـر   مي چدارد به خر شدت عملي كه در قدرت بندد و هر دارد بكار مي

زيرا با قتل او روحيه لشكرش ضايع و به كلي از . طور شده او را به قتل برساند

ديگر قدرت و ثباتي نخواهند داشت و نخواهند توانسـت بـه روي   . رود بين مي

در اين صورت شكست آنها حتمي . پاي خود بايستند و به كار خود ادامه دهند

ن هر گاه خليفه در جبهه جنگ باشد، در مركز خالفت گذشته از اي. خواهد بود

هـاي جنـگ    كسي نيست كه تجهيزات و قواي امدادي فراهم نمايد و به جبهـه 

اند جبران نمايد و به دست  بفرستد تا نيروها و ذخائر جنگي را كه از دست داده
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 .آنها برساند

 

 فرماندهان نبرد

گـي و بـر خـالف    پس حضور خليفه در ميدان جنگ بر خالف سياست جن

خليفه حتماً بايد در مركز خالفـت باشـد تـا آنجـا را      .باشد مصلحت دولت مي

شود فراهم و پيـاپي بـه    محافظت نمايد وتداركات و قواي امدادي كه الزم مي

لهذا ابوبكر با اين رسي حكيمانه موافقت نمود و مجاهدين را بين . جبهه بفرستد

ده به شرح زير تقسيم نمـود و هـر يـك از    يازده نفر از امراء و فرماندهان ورزي

 :اي فرمود آنها را مأمور حمله به ناحيه

كـه در حيـات    1 اسدي ـ خالد بن الوليد براي پيكار با طليحه بن خويلد1

رسول اهلل به دروغ ادعاي نبوت كرده بود و از پهلوانان بصـير ميـدان جنـگ و    

اش از جنگـاوران نـامور    افـراد قبيلـه  . رئيس قبيله بنواسد در سرزمين نجد بود

كار طليحه را يكسره نمايد و سپس بـه   مأموريت خالد اين بود كه ابتداء. بودند

 .كمك عكرمه براي برانداختن فتنه مسليمه بشتابد

كـه او نيـز در حيـات    جهل براي پيكار با مسيلمه كذاب  عكرمه ابن ابي ـ 1

ني حنيفه كـه مردمـي   رسول اهلل ادعاي نبوت دروغين كرده بود و قبيله بزرگ ب

                                                           

همين كـه  . ه در اين جنگ از خالد شكست خورد و لشكرش تار و مار گرديدطليح  

ديدكارش وخيم شده و چه بسا كه كشته شود يا اسير گردد بر اسب تندرو خود 

سوار و همسرش نوار را پشت سرش روي اسب سوار نموده فرار كرد و به شـام  

د پيروانش كـه  كه تحت حكم روم بود رهسپار گرديد و در آنجا ماند تا آنكه شني

لذا او هم در زمان خالفـت عمـر بـن    . اند ه قبيله بنو اسد بودند همه مسلمان شد

طليحـه و  . او پس از آن در مدينه به حضور عمر رفـت . الخطاب مسلمان گرديد

هاي عرب و پارس فداكاري واز خود گذشتگي مهمـي   اش بنواسد در جنگ قبيله

هجري در نهاونـد شـهيد    18در سال او . نشان دادند و خيلي شجاعانه جنگيدند

 .گرديد
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زورمند بودند، پيروش شده براي جنگ با مسلمين و حمله به مدينه مسلح شده 

 .بودند

مهاجرين بني اميه براي جنگ با پيـروان اسـود عنسـي كـه از فصـحاء       ـ 3

او نيز در حيات رسول اهلل در يمن مدعي نبوت شده بود . وزورگويان عرب بود

او در آخر ايام حيـات رسـول اهلل بـه دسـت     . و پيرواني فداكار پيدا كرده بود

يك روز قبل از وفات رسول اهلل خبر قـتلش بـه مدينـه    . همسرش به قتل رسيد

پس از قتلش قيس بن عبد يغوث در رسس پيروانش قرار گرفتـه آنهـا را   . رسيد

 .رهبري كرد و علم شورش را برافراشت

ر اطـراف آنهـا   كه دـ عمرو بن العاص براي جنگ با قبائل قضاعه و غيره 4

 .بودند

 .براي جهاد با قبائل عرب ساكنين مرز عرب و شام ـ سعيد بن العاص5

 .عمان  براي جنگ با اهل دباء ـ حذيفه بن محصن6

براي جهاد با اهل مهره و عمان كه شخصـي از آنهـا    ـ عرفجه ابن هرثمه7

دينش  بنام ذوالتاج لقيط بن مالك، ادعاء نبوت دروغين كرده بود و خلق زيادي

 .را پذيرفته بودند

براي كمك به عكرمه در پيكار با مسـيلمه و پـس از    ـ شرحبيل بن حسنه8

 .فراغت از اين جنگ براي كمك به عمرو بن العاص

 .براي جهاد با قبيله هوازن و بني سليم طريفه بن حاجز ـ1

 .براي كارزار با كفار شورشي تهامه در يمن ـ سويد بن مقرن11

 .براي پيكار با مرتدين بحرين ميـ عالء الحضر11

ابوبكر به هر يك از اين فرماندهان امر فرمود تا با نيروهاي تحت فرمانشـان  

اي كه نوشـته بـه آنهـا     به مقصد مأموريت خود حركت نمايند و ضمن عهدنامه

سپرد آنها را به تقوي و پرهيزكاري توصيه نمود و دستور داد در تبليـغ و نشـر   

با هر كسي كه از امـر خـدا متمـرد و از ديـن خـدا روي      . دين اسالم بكوشند

تأكيد نمودكـه در  . هاي شيطان روي آورده بجنگند گردانيده به آرزو و خواسته
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شناسـند در سـپاه خـود راه ندهنـد، چـه شـايد        مسيرخود هرگز كسي را نمـي 

 .جاسوس دشمن باشد و از اسرار آنها مطلع شده به دشمن برساند

ان طبق نقشه جنگي كه ابوبكر به آنها گفته بـود، بـه   هر يك از اين فرمانده

طرف محل مأموريت خود حركت كردند و با شجاعت و فداكاري كم نظيـري  

هاي خدا و يقين به ياري خدا سرچشـمه   كه از ايمان به خدا و اطمينان به وعده

خيلي زود در مواضع آنها رخنه كردنـد  . گرفت، با دشمنان آشوبگر جنگيدند مي

اي از آنهـا   ش تاختند و گرچه مانند هر سـپاه زنـده و رزمنـده اي عـده    و به پي

مخصوصاً در جنگ با مسيلمه كه بيش از ديگران خطرنـاك بـود، بـه شـهادت     

هاي خود برق آسا پيشروي كردنـد و بـر دشـمنان     رسيدند، ولي در تمام جبهه

از  بعضي از سرانشان. خود غالب گشتند و آنان را مطيع حكومت اسالم ساختند

به دسـت  « قره بن هبيره»را به قتل رسانيدند و بعضي ديگر مانند  «مسيلمه»قبيل 

عمرو بن العاص اسير شد و او را با جمعي از اسراء به نزد ابوبكر برد و چـون  

از كار خود اظهار ندامت كرد، و مسلمان شد، خليفه مسلمين او را مـورد عفـو   

فـرار  « طليحـه »و  1 «سـجاح » قرار داد و آزادش ساخت و بعضي ديگر ماننـد 

 .كردند

 

 حاصل آنچه گفتيم

اي  گفتيم كه او داراي روحيـه « عظمت وقدرت روحي ابوبكر»تحت عنوان 

 .بس عظيم و عظمتي كم نظير و از ساير اصحاب بزرگ رسول اهلل برتر بود

از مطالبي كه تاكنون بيان گرديده فهميـديم كـه آن بزرگـوار بـا سياسـت      

 .خود موفق گرديد چهار امر مهم را انجام دهد صحيح و لياقت كامل

                                                           

بعداً با مسيلمه كـذاب  . سجاح بانوي دليري بود كه ادعاي نبوت دروغين كرده بود  

او . با پيروان خود براي جنگ با مسلمين همدست گرديدنـد  هر دو. ازدواج كرد

بعـداً مسـلمان شـد و در ايـام     . در اين جنگ شكست خورد و به الجزيره رفـت 

 .يه به بصره آمد و در آنجا وفات يافتحكومت معاو
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مسلمين را كه در روز وفات رسول اهلل صلي اهلل عليم وسـلم آشـفته و    ـ 1

ترسيدند،  دين خود مي يندهآينده سياسي خود بيمناك و از آپريشان بودند و از 

جذاب و گيرايي در مسجد مدينه آرام نمود و به آنها اطمينان قلب   ضمن خطبه

به آنها نويـد داد  . آينده درخشاني اميدوارشان نمود مش خاطر بخشيد و بهو آرا

كه گرچه رسول اهلل از ميانشان رفته است ولي كالم خدا كـه راهنمـاي رسـول    

دشـمنان را  . خدا بود براي هميشه باقي و دين خدا تا ابد برقـرار خواهـد بـود   

اقدامي عليه مسـلمين  تهديد به شمشير نمود و به آنها هشدار داد و از هر گونه 

بعداً اين گفته را به صورت عمـل درآورد و بـه آنچـه گفـت و     . برحذر داشت

 .كند گويد عمل مي گوشزد نمود، عمل كرد و ثابت نمود كه به آنچه مي

ـ سپاه اسامه كه رسول اهلل پرچم آن را با دست مبارك خود برافراشته بود 1

دنـدان طمـع ايـن    . نمـود  به سوي دشمن خارجي اعزام وسپاهش ر ا سركوب

ها تيز كرده بود از بيخ كشيد و با ايـن   دشمن خطرناك را كه براي گزيدن عرب

اقدام چيزي را كه رسول اهلل در مـرض مـوتش وصـيت فرمـوده بـود، تحقـق       

 .بخشيد

ـ دشمنان فتنه انگيز داخلي كه عليه حكومت اسالم قيام و براي جنگ بـا  3

ـ  ار و مـار و آنهـا را وادار بـه تسـليم و     مسلمين مسلح شده بودند منكوب و ت

قبائل سركش عرب را كه از پرداخت زكات خـودداري نمـوده   . اطاعت فرمود

 .بودند مغلوب و ملزم به پرداخت زكات نمود

خاك . ـ در سرتاسر شبه الجزيره عرب آرامش و نظم و امنيت برقرار نمود4

نور هدايت الهي را . دعرب را از هر گونه فتنه وفساد سياسي تطهير و پاك فرمو

خواستند اين نور را خاموش نماينـد برافروخـت و    در بين قبائل متمردي كه مي

 .براي هميشه فروزان و تابنده نگه داشت

هر يك از اين چهار امر به تنهايي مبين نفوذ روحي، قدرت معنوي، حسـن  

بـراي  سياست و تدبير و بصيرت ابوبكر بوده استعداد و لياقت اين بزرگـوار را  

 .دارد احراز مقام رفيع خالفت ثابت و مسلم مي
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راستي اگر كمي فكر كنيم كه ابوبكر با چه عزيمت و قـدرتي سـپاه مجهـز    

منظم دشمن قوي پنجه خارجي را به وسيله اسامه شكست داد و با چه مهـارت  

و تدبيري طغيان و انقالب قبائل متعدد داخلي را خاموش نمود و به زير فرمـان  

و با چه سياست و بصيرتي تمام شبه الجزيره را از هر گونـه فسـاد    خود كشيد

آري، اگر اندكي به اين . سياسي پاك نمود و زير پوشش نظام و امنيت قرار داد

امور توجه وكمي دقت كنيم و چشم از تعصب بپيراييم بي اختيار در برابر ايـن  

 .بزرگوار زانو زده سر تعظيم فرود خواهيم آورد

بينيم فردوسي شاعر نامور ايران ابوبكر را به چه خـوبي   كه مياز اينجاست 

 :گويد ، مي شناخته او را ستوده است

 نتابيد بر كس ز بوبكر به =كه خورشيد بعد از نبيين مه 

فردوسي مضمون اين شعر كه ابوبكر را از همـه كـس جـز انبيـاءاهلل بهتـر      

تـه كـه دربـاره ابـوبكر     داند از خود نگفته، بلكه از فرمايش رسـول اهلل گرف  مي

 يعنـي « بكتر  يبأفضل من أ علىّال غربت بعد النبيني ما طلعت الشمس و»: فرموده است

 .خورشيد بر نيامد و فرو ننشست پس از فرستادگان خدا بر كسي برتر از ابوبكر

  :گويد تاريخ الخلفاء خود نقل از ابوالحصين كرده مي 61سيوطي در صفحه 

مقام  ةبوبكر يوم الردألقد قام . بكر يبأفضل من أد النبيني واملرسلني يف ذريته بعما ولد آلدم »
يعني در ذريه و دودمان آدم ابوالبشـر پـس از انبيـاء و مرسـلين     « نبياءألنيب من ا

او در ايام بروز فتنه و آشوب آشـوبگران و  . نزائيد كسي برتر از ابوبكر از مادر

رفت كه مقام و منزلت پيغمبـران  سركشان قبائل عرب، در مقام و منزلتي قرار گ

خداست، زيرا امكان نداشت به اين آساني بر مشكالت غالب و آنها را به ايـن  

غيبي خداي عزوجـل كـه هميشـه     جز با مدد و نصرت. سرعت سركوب نمايد

. مؤيد انبياء و مددكار بندگان مؤمن و مقـرب درگـاهش بـوده و خواهـد بـود     

ِإَنا َلَننُصُر ُرُستَلَنا َواَلتِذيَن   ﴿: فرمايد ؤمن ميسوره م 51چنانكه قرآن مجيد در آيه 
دهيم پيغمبران خود را و همچنين بنـدگان مـؤمن    يعني همانا ما ياري مي ﴾آَمُنوا

البته به شرط اينكه اوضاع و احوال را بسنجند و رعايت نمايند و براي »خود را 
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تا خدا آنهـا را   رسيدن به هر هدفي راهش را در پيش گرفته از همان راه بروند

 .«ياري نموده به مقصد برسند

دانم از اصل موضوع بحث خارج شده توجـه خواننـدگان    در اينجا الزم مي

بعضـي از نويسـندگان بـد انـديش     . محترم را به اين مطلب مهم معطوف نمايم

غرب، تمرد و قيام قبائل عرب را كه پس از وفات رسول اهلل پيش آمـد، حربـه   

شمشير بر قوم  گويند حضرت محمد دين خود را با سرنيزه و طعن قرار داده مي

پـس  . قبائل عرب را با ايجاد رعب و ترس مطيع خود نمـود . عرب تحميل كرد

بينيم  چون منشأ پييشرفت و موفقيت آن حضرت سالم و خوف و ترس بود، مي

همين كه آن حضرت قدرت و شوكت دولت اسالم زايل يـا حـداقل ضـعيف    

پس از ديگري از اطاعت حكومت اسالم خـارج و از ديـن    شده بالفاصله يكي

متأسفانه بعضي از مسلمين كوته نظـر  . اسالم برگشته بدين سابق خود بازگشتند

 .اند اطالع تحت تأثير اين گفتار بي اساس قرار گرفته و آن را باور كرده و بي

بعضي  دانم اين توهم بيجا را كه احتمال دارد از تعبير نارساي لهذا الزم مي

خبر منابر يا از عبارت بعضي از نويسـندگان بـي خـرد اسـالمي      از واعظين بي

 .سرزده باشد، رد نمايم

نويسـند   اصحاب قلم كه مـي  گويند و چه بسا آري، چه بسا اهل منبر كه مي

بعد از وفات رسول اهلل جز اهل مدينه و مكه و طائف و عبدالقيس در بحـرين،  

ه الجزيره همه مرتد شده از دين اسالم برگشتند ساير قبائل عرب در سرتاسر شب

 .به اسالم آورد  و ابوبكر با آنها جنگيد و مجدداً

اي بـه   حقيقت خويش سالح برنده ر باطل خود با اين عبارت بي اينها با گفتا

اند تا بر رسول اسالم و حكومت اسالم بتازند و پايه و  دست دشمنان اسالم داده

جوانان بي خبر، نسبت به دين اسالم   طالع مخصوصاًاساس عقيده مسلمين بي ا

حاال بايد ديد كه اصل قضـيه  . و رسول اسالم را به كلي خراب يا سست نمايند

چه بوده و جريان حوادث چگونه بوده و حضرت ابوبكر چه كاري كرده است؟ 

. گويم به خوبي توجـه فرماينـد   كنم به آنچه مي خواهش مي از خوانندگان عزيز
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ر اصطالح فقهاء كلمه رده فقط به معني برگشتن از دين استعمال شـده  گرچه د

اند؛ ولي كلمـه رده بـه ايـن معنـي      و احكامي درباره رده در همين معني نوشته

باشد؛ چه اين كلمه در  خاص از اصطالحات مخصوص فقهاء و ساخته آنها مي

ـ    ه اصل لغت عربي به معني مطلق برگشتن از هر چيزي است و حتـي نسـبت ب

ُثتَم  ﴿: فرمايد چنانكه قرآن كريم مي. شود برگشتن به سوي خدا هم رده گفته مي
در صدر اسالم كلمه رده به همين معني  [26: األنعام]. ﴾ُرُدوْا ِإَلى الّلِه َمْوّاَلُهُم اْلَحِق

گفتنـد كـه از    شده و اهل رده يا مرتدين به كساني مي مطلق و عام استعمال مي

اسالم برگشته سر به شورش زده بودند؛ نـه فقـط بـه     اطاعت حكومت مركزي

كس يا كساني كه از دين خود برگشته باشند، پس مرتديني كه ابوبكر بـا آنهـا   

به آنها داده شده است، بر خالف آنچـه  « مرتد»جنگيد و در تاريخ اسالم عنوان 

همه آنها كسـاني نبودنـد كـه در     ،شود و دراذهان جاي گرفته است فهميده مي

ن رسول اهلل مؤمن حق و مسلمان حقيقي بودند و پس از وفات آن حضـرت  زما

 .از دين اسالم برگشتند

همين كه ايمان يقيني به عمق قلب كسي نفوذ كرد، امكان ندارد   زيرا مسلماً

زالة يقينه إمن ّال يستطيع ملؤا»: انـد  چنانكه حكماء اسالمي گفته. از قلبش بيرون رود
توانـد ايمـانش    قيقي كه به يقين ايمان آورده باشد، نمييعني مؤمن ح «وّال تغيريه

 .را از دل بركند و يا آنرا به چيزي ديگر تغيير دهد

« دحيـه »ايم كه هنگامي كه نامه مبـارك رسـول اهلل بـه وسـيله      مگر نشنيده

در شـام بـه هرقـل    ( شهر قـدس )صحابي و فرستاده آن حضرت در شهر ايليا 

رسيده بود و چنانكه بخاري در جامع صحيح امپراطور روم شرقي ( هراكليوس)

كند آن حضرت ضمن آن نامه رسالت خود را به او تبليغ فرمـوده   خود نقل مي

هرقل ابوسفيان و همراهانش را كه از مكه . او را بدين اسالم دعوت فرموده بود

نمايد و بـراي تحقيـق    براي تجارت به آنجا رفته بودند، به نزد خود احضار مي

ختن شخصيت آن حضرت و پي بردن به صدق رسـالتش در حضـور   امر و شنا

جمعي از امراء و سـران روم و همراهـان ابوسـفيان ضـمن مطـالبي كـه از او       
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آيا شده است كه كسي از آنهائي كـه  : كند پرسد اين سئوال را نيز مطرح مي مي

 اند، از دينش بيزار شده از آن برگشته به كيش پيشين خود به محمد ايمان آورده

ايمان نيـز ايـن چنـين    : گويد هرقل مي. خير :دهد بازگردد؟ ابوسفيان جواب مي

همين كه خوشي و شيرينيش با تار و پود دلها آميخته شد، يعني همين كه . است

اين مطلـب   .«ايمان به حقيقت در قلب كسي نفوذ كرد، امكان ندارد خارج شود

ه به تـاريخ مسـلمين در   شود ك اي بهتر واضح و مسلم مي وقتي براي هر شنونده

 .آغاز ظهور اسالم توجه نمايد

مگر نه اميه بن خلف كه ارباب بالل حبشي بود او را درهنگام ظهر تابستان 

اش سـنگ داغ   انداخت وبـر روي سـينه   هاي داغ مي سوزنده حجاز بر روي شن

گفت با تو چنين خواهم  داد و مي نهاد و او را به اين نحو شكنجه مي بزرگي مي

و بـالل  . جان بسپاري حالت ، مگر اينكه از دين محمد برگردي يا به همينكرد

احـد،  : گفت داد و در همان حالت مي به اين عذاب مستمر مرگ زاي تن در مي

شد، يا بهتر بگويم برايش امكان نداشت از دين حق دست  احد، ولي حاضر نمي

 .بكشد و ايمان خود را مبدل به كفر نمايد

تا آن حد شكنجه دادند كه از حال عادي خارج و هـذيان   عامر بن فهيره را

كرد ولـي حاضـر    او اين عذاب اليم را برخود هموار نموده تحمل مي. گفت مي

 .شد از دين حق برگردد نمي

تنها بالل و عامر نبودند كه در اثر ايمان به دين حق گرفتـار چنـين وضـع    

بن ياسر و خود ياسر پدر دشواري شده بودند، بلكه افراد ديگري از قبيل عمار 

عمار و سميه مادر عمار و حمامه مادر بالل، زني ديگر بنـام زنيـره و صـهيب    

وخباب ابن االرت و غير آنها بودنـد كـه هرگونـه عـذاب و آزاري را تحمـل      

آري، مسلمين ستم ديده . خواستند از ايمانشان دست بكشند نمودند ولي نمي مي

ديار و مال و منال خود دسـت بكشـند،    شدند از شهر و صدر اسالم حاضر مي

دور  براي حفظ ايمان خود تن به غربت دهند؛ به كشور حبشه هجـرت نماينـد؛  

. شدند از ايمان خود دسـت بكشـند   از اهل و وطن خود باشند ولي حاضر نمي
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چرا؟ براي اينكـه حاضـر   . سميه مادر عمار بن ياسر به دست ابوجهل شهيد شد

همچنين ياسر پـدر  . او اولين شهيد اسالم است. دنشد دست از ايمان خود بكش

عمار تا آنجا تحمل عذاب نمود كه جان سپرد ولي حاضر نشد ايمان خود را از 

خوانيم، پيروان حضـرت مسـيح نيـز     چنانكه در تاريخ مسيحيت مي. دست دهد

گرفتند  مورد شكنجه و آزار حكام ستمگر و فرمانروايان سنگدل و جبار قرار مي

شدند زنده جلوي شيرهاي درنده  دادند و حتي حاضر مي مرگ فجيع ميو تن به 

كردند از  افكنده شده تكه تكه گردند و طعمه شيران بشوند ولي هرگز قبول نمي

 .ايمانشان اعراض نمايند، گو اينكه به صورت ظاهر و به طور تقيه باشد

ـ  در تاريخ اسالم مي حاب خوانيم كه مسيلمه كذاب اطالع يافت يكي از اص

گردد عمال خـود   رسول اهلل بنام حبيب بن زيد انصاري از عمان به مدينه باز مي

راه بر رويش بسته اسيرش نمودنـد و دسـت بسـته نـزد     . را به سراغش فرستاد

دهي كـه مـن پيغمبـرم؟     آيا گواهي مي :گويد مسيلمه به او مي. مسيلمه آوردند

آيا گواهي   :گويد مسيلمه مي گوئي؟ شنوم چه مي نه نمي: گويد حبيب با اشاره مي

آشوبد و  مسيلمه بر مي. بلي: گويد دهي كه محمد پيغمبر خداست؟ حبيب مي مي

چگونه اول آنچه گفتم نشنيدي و آنچه اين بار گفتم به خوبي شـنيدي  : گويد مي

لـذا اول دو  . دهد او را طرز دردناكي بكشـند  و فوراً دستور مي! و جواب دادي

پس دو پايش را از ران بريدند و پس از آن او را در آتش دستش را از بازو و س

نين مرگي داد ولي تن به كفر بلي، اين مؤمن حقيقي، تن به چ. افكنده سوزاندند

 .1نداد

 :اينجاست كه بايد گفت

 چه شمشير هندي نهي بر سرش=  موحد چه در پاي ريزي زرش

 سبر اين است بنياد توحيد و ب =اميد و هراسش نباشد ز كس  

شود گفت اين مسـلميني كـه در    با توجه به آنچه تا اينجا گفتيم، چگونه مي

زمان رسالت ايمان آورده بودند و براي حفـظ عقيـده و ايمانشـان ايـن چنـين      

                                                           
 .اين واقعه در اول عهد خالفت ابوبكر صديقي اتفاق افتاد 1
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بودند، به محض اينكه رسول اهلل چشم از دنيا فرو بست، دست از دين و ايمـان  

نين امري نه واقع خود كشيدند و به كفر و شرك سابق خود بازگشتند؟ هرگز چ

 .شود باور كرد شده و نه مي

بنابراين مسلم است كه پس از وفات رسول اهلل حتي يـك نفـر از مـؤمنين    

حقيقي صادق االيمان مرتد نشد، يعني از دين خدا برنگشت و مرتدين يا اهـل  

رده كه پس از وفات رسول اهلل به اين نام معروف شدند، عبارت بودند از همان 

ابـوبكر  . از اطاعت حكومت اسالمي برگشتند. جگانه كه شرح داديمهاي پن گروه

 :مجدداً آنها را مطيع كرد و به زير فرمان خود كشيد، يعني. با آنها جنگيد

ـ آنهايي كه در حيات رسول اهلل در كيش خود بوده، مسلمان نشدند و بـا  1

 .رسول اهلل هم پيمان نشده و دشمن مسلمين بودند

دل به دين باطل خـود    اهر مسلمان شده بودند ولي باطناًـ آنهايي كه به ظ1

منافقين بودند و خدا يك سوره مسـتقل   1بسته و در حيات رسول اهلل مشهور به
                                                           

يكي از آنها عيينه بن حصن جنگاور مشهور بني اسد بود كه در حيـات رسـول اهلل    1

به ظاهر مسلمان نشد و پس از وفات رسول اهلل كفر نهاني خود را آشـكار نمـود   

 .پيشواي مقتدر بني اسد با مسلمين جنگيد در ركاب طليحه بن خويلد

عينيه اسـير گرديـده   . طليحه از خالد شكست خورد و پيروانش تار و مار شدند 

صـلى اهلل عليـه   )تو در حيـات رسـول اهلل    :ابوبكر گفت بنزد ابوبكر فرستاده شد

  مسلمان گشتي و قرآن آموختي سپس از دين حق برگشـته كـافر گشـتي،   ( وسلم

اي خليفـه رسـول   : عينيه گفـت . دهم سر از تنت جدا سازند مان ميلذا اكنون فر

نكوئي كن همانا رسول اهلل  به حال من داناتر از تو بود او نفاق و كفر باطني من 

دانست من امروز مسلمان گشتم و به حقيقت ايمان آوردم نـه آن روز   مي را نيكو

 .لذا ابوبكر از قتلش درگذشت

كه او گرچه در زمان حيات رسول اهلل مسلمان بـوده  از اين گفتگو معلوم گرديد 

بنابراين عينيه پس از وفـات  . ولي ظاهرسازي نموده در دل خود كافر بوده است

رسول اهلل مرتد نشده از مسلماني برنگشته بود زيرا اصالً مسلمان نبوده تـا مرتـد   

سلمان شـد  طليحه نيز بعداً م. خود را آشكار ساخته بود نيبلكه او كفر نها. گردد
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 .در مذمت آنان نازل فرمود« المنافقون»به نام 

ـ آنهايي كه پس از صلح حديبيه كه بين رسول اهلل وقريش بـراي متاركـه   3

م پيمان و مطيع حكومت اسالم شـدند، ولـي   جنگ منعقد شد، با آن حضرت ه

 .ظاهراً و باطناً در دين باطل خود باقي بودند

ـ آنان كه پس از فتح مكه و خيبر و انتشار خبر غزوه تبوك كـه صـيت و   4

شهرت دين اسالم وقدرت و شوكت حكومت اسالم در جزيرة العرب پيچيـده  

حيات رسول اهلل چيزي بود، نظر به صالح حال خود مسلمان شده بودند ولي از 

هايشان نفوذ و در وجودشان اثر كرده  نمانده بود تا نور ايمان به درستي در قلب

 .آنها را دلباخته خود سازد

ـ آنهايي كه در حيات رسول اهلل مسلمان شده بودند و بدين حق به خوبي 5

دل بسته بودند ولي به همان نظري كه قبالً گفـتم پـس از وفـات رسـول اهلل از     

رداخت زكات خودداري كردند و چون آنها به حقيقت مسلمان شـده بودنـد،   پ

حضرت عمر و بعضي ديگر از بزرگان اصحاب رسول اهلل مخالف جنگ با آنها 

چگونه با آنهـا كـه گوينـدگان ال الـه اال اهلل     : شدند و به حضرت ابوبكر گفتند

اشت كه امتنـاع  پند جنگي؟ ولي ابوبكر نظر آنها را رد كرده چنين مي هستند مي

پس . از پرداخت زكات به منزله زير پا گذاشتن ركني از اركان دين اسالم است

هر چه زودتر بايد با اين گروه جنگيد و آنها را از قدرت ساقط ومطيع پرداخت 

و .  خواهـد شـد  زيرا اهمال امر آنها، منجر به هدم ساير اركان دين . زكات نمود

ن نماز و زكات جدايي دانسـته، ايـن را قبـول    به خدا با هر كسي كه بي: فرمود

زيرا زكات حقي است از حقوق مالي ديـن   .جنگم كند و آن ديگر را نپذيرد مي

. پس اگر كسي آنرا نپردازد، بايد بـا او جنگيـد و بـه زور از او گرفـت    . اسالم

يعني  ﴾َكاَة َفَخُلوْا َسِبيَلُهْمَفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الَصاَلَة َوآَتُوْا الَز﴿: چنانكه قرآن مي فرمايد

پس از هر گاه از كفر خود دست كشيدند و نماز خواندند و زكـات پرداختنـد،   

 .شما از آنها دست برداريد

                                                                                                                                                               

 .هاي عراق و ايران فداكاري نمود و در جنگ
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مفهوم اين آيه كريمه اينست كه اگر نماز بخوانند ولي از پرداخـت زكـات   

نظـر   .خودداري ورزند، بايد با آنها جنگيد تا مطيع گردنـد و زكـات بپردازنـد   

 .فرمايد ابوبكر همين بود كه آيه مباركه مي

بنابراين مسلم است كه اين گروه از اصل دين خود برنگشـته بودنـد، ولـي    

نسبت به پرداخت زكات خود به دولت اسالم شبهه و توهمي پيدا كرده بودنـد  

مسـلمان   هاي اول، دوم و سـوم اصـالً   گروه. كه بي اساس و مخالف قرآن بود

گفته شود پس از رحلت رسول اهلل مرتـد شـدند و از مسـلماني     نشده بودند تا

 .برگشتند

گروه چهارم به درستي مؤمن نشده بودند و ايمانشان متزلزل بود چنـان كـه   

َقاَلِت اْلَ ْعَراُب آَمَنا ُقل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلَما  ﴿: فرمايد قرآن درباره آنها مي
يعني اعراب گفتند ما ايمان آورديم، بگو شما به درستي  ﴾ْلِإمَياُن ِفي ُقُلوِبُكْمَيْدُخِل ا

هاي شما راه  ايد و لكن بگوئيد تسليم شديم و تاكنون ايمان به دل ايمان نياورده

 .نيافته است

با دقت در بيانات فوق واضح است كه پس از وفات رسول اهلل هيچ احدي 

رنگشت و مرتديني كه در كتـب وتـواريخ ذكـر    از مؤمنين حقيقي از دين حق ب

. اند مرتد از دين نبودند، بلكه برگشتگان از اطاعت حكومت اسـالم بودنـد   شده

او در كتاب . رسي و نظر دكتر طه حسين دانشمند مشهور مصري نيز همين است

عـرب از جهـاتي بـر ابـوبكر     »: گويـد  خود بنام مرآه االسالم در اين بـاره مـي  

آنهـا  . دهـيم  خوانيم ولي زكـات نمـي   نماز مي: ي از آنها گفتندبسيار. شوريدند

پنداشتند كه زكات نوعي باج است كه هرگز با آن خو نگرفته بودند؛ بلكه هـر  

ابـوبكر  . دانستند چه بيشتر از آن بيزار بودند چون آن را نوعي زبوني و ذلت مي

دولـت  )يغمبر پيشنهادشان را نپذيرفت و تصميم گرفت كه مردم آنچه را كه به پ

پرداختند به او نيز بپردازند ابوبكر گفت ايشان ميـان نمـاز و زكـات     مي( اسالم

اندازند با آنكه خدا ميان اين دو جدائي نيفكنده بارهـا ايـن دو را در    جدائي مي

. پس اينان به نحوي از حكـم قـرآن سـرپيچيدند   . قرآن با هم ذكر فرموده است
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 :افزايد دكتر طه حسين مي

مردم ديگر از عرب دروغگوياني ظهور كردند كه خـود را پيغمبـر    در ميان

اسـود  . پنداشتند و بر قوم خود سخناني به ادعاي آنكه وحـي اسـت خواندنـد   

عنسي در يمن و مسيلمه در ميان بني حنيفه در يمامه و طليحه در بنـي اسـد و   

مـوده  سجاح در ميان طوايفي از تميم پيدا شدند، خدا به راستي در اين آيـه فر 

َقاَلِت اْلَ ْعَراُب آَمَنا ُقل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلَما َيتْدُخِل اْلِإمَيتاُن ِفتي     ﴿: است
يعني بدويان گفتند ايمان آورديم بگو ايمان نياورديد و لكـن بگوئيـد   » ﴾ُقُلوِبُكْم

بينـيم   چنانكـه مـي   «هايتان در نيامده است اسالم آورديم؛ چه هنوز ايمان به دل

شـمارد يكـي مسـلمين     دكتر طه حسين مرتدين يعني شورشيان را دو گروه مي

دكتر . مانع زكات، دوم عرب غير مسلمان كه پيرو پيغمبران دروغين شده بودند

طه حسين در آخر كالم خود حضرت ابوبكر را در فرونشـاندن آتـش آشـوب    

پس اين دانشمندان شهير . دستاي شورشيان و تسلط كامل بر اوضاع به خوبي مي

هم متوجه مطلب شده، چون معتقد است كه هيچ يك از مسلمانان حقيقي مرتد 

همچنين دكتر اسماعيل سليمان المير علـي  . نشده و از دين خود برنگشته است

 :گويـد  پس از بحث در اين مطلب مي( خلفاء محمد)كتابش بنام  11در صفحه 

اي مشهور به جنگ رده در واقع نـه بـراي   ه بنابراين واضح است كه اين جنگ)

اين بود كه آتش فتنه و انقالب مردمي كه قبالً دين اسالم را قبول كرده بودنـد  

حقيقت  خير. ولي بعداً از دين برگشته عليه آنان قيام كرده بودند فرونشانده شود

ها با دشمناني بود كه نه دين اسالم را شناخته بودنـد و   اين است كه اين جنگ

ها براي اين بود كه آنهـا را وادار بـه تسـليم     ه آن را پذيرفته بودند، اين جنگن

 .نمايد تا به جماعت مسلمين پيوسته تحت حكم دولت اسالم درآيند

در خاتمة اين مبحث توجه خوانندگان محترم را بـه ايـن مطلـب معطـوف     

كه قوم عرب چه قبائل بـدوي صـحراگرد چادرنشـين و چـه طوايـف       دارم مي

نشين عرب همه خودمختار و مستقل بودند و جداجدا و به صورت ملـوك  شهر

الطوايفي بدون آنكه براي حفظ نظام خود قانوني داشته باشند بر خود حكومت 
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قانونشان همان دستور و فرماني بود كه ارادة رئيس آنها بـدان تعلـق   . كردند مي

 .گرديد گرفت و از زبانش خارج مي مي

طوائف براي خود معبودي مخصوص به خود داشـته  هر يك از اين قبائل و 

هاي بي قـانون و ايـن تنـوع معبودهـاي      اين تفرق حكومت. پرستيدند آن را مي

هاي بي كتاب موجب شده بود كه از خود يكديگر  باطل و اين اختالف پرستش

جدا و هر كدام مستقل زندگي نمايند و هرگز تحت تسـلط حكومـت واحـدي    

گاه معبود و آئين واحدي را  هيچ. واحدي به خود بگيرند درنيايند تا عنوان ملت

نپذيرفته بودند تا اتحاد ديني داشته باشند و گرچه همه قبائل و طوائـف عـرب   

اعتقاد و ايمان به قدسيت كعبه داشتند و هر سال براي انجام حج به شـهر مكـه   

ين شدند؛ ولي در ع آوردند و در يك زمان و يك مكان جمع مي مكرمه روي مي

حال هر يك ازاين قبائل بت مخصوص براي خـود در داخـل و خـارج كعبـه     

گذاشته بودند و در هنگام طواف و پرستش فقط متوجه بـت مخصـوص خـود    

بنابراين مسلم است كه چنين . پس در اين اجتماع هم يگانگي نداشتند. شدند مي

ان باشد شان آن چن مردمي كه طرز زندگي آنها اين چنين و نحوه آئين و پرستش

خيلي مشكل است كه به آساني و براي هميشه از استقالل ديني و خودمختاري 

 .اي خود چشم بپوشند و خود را تحت تسلط ديگري قرار دهند قبيله

ولي چون حكومت حضرت رسول حكـومتي بـود كـه بـر پايـه و اصـول       

روحانيت قرار داشت و كليه قوانين و احكام وتصرفات آن حضـرت از طريـق   

گرديد و آن حضرت بـين افـراد    سماني و با الهام الهي تلقي و اجراء ميوحي آ

فرمود و به هـيچ وجـه    كليه قبائل و عشائر عرب مساوات و برابري مراعات مي

در هيچ موردي هوا و هوس نفساني را كه امر طبيعي هر بشري است نسبت بـه  

بـرد   مييا دوستان نزديك خود به كار ن هيچ كس حتي نسبت به خويش و قوم

فرمـود   گرفت و توجه به حق مي بلكه هميشه در هر امري حقيقت را در نظر مي

و در واگذاري وظائف و مأموريت، دائماً درايت و معرفت و لياقت اشخاص را 

گرفت، بدون آن كه از اين بابت تعصبت قوميت بكار بـرد يـا افـراد     در نظر مي
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رعايت اين . ون امتياز ترجيح دهداي را بر افراد قبيله ديگر، بي جهت و بد قبيله

شـان را خيلـي زود مسـخر     سابقه بود قلوب اي بي ها پديده امور كه براي عرب

نمود و قبائل متفرق عرب را به خوبي جذب كرده طوعاً و رغبتاً مطيع حكومت 

قسمت اعظمي . عادالنه آن حضرت و هم پيمان سياسي با آن حضرت گرديدند

ز حيث سياست ملي مطيع اين حكومت روحاني شـدند،  از آنها عالوه بر اينكه ا

عقيده و دين خود را نيز رها كردند و دين اين حكومت را كـه فهميدنـد حـق    

بعضي ديگر كه در اواخر ايام حيات رسول اهلل تـابع حكومـت   . است پذيرفتند

تر بود تا به تبعيت ديني؛ و همين كه رسـول   اسالم شدند به تبعيت سياسي شبيه

دنيا رفت بعضي از اين قبائل كه وصـف كـرديم، نسـبت بـه حكومـت      اهلل از 

اسالمي در شك افتادند كه آيا به راسـتي حكومـت اسـالمي اكنـون در زمـان      

گرفـت   خالفت هم مانند حكومت اسالمي در دوره نبوت كه از وحي الهام مـي 

خواهد بود و نسبت به افراد قبائل مختلف كه در زمان حكومت نبـوت يكسـان   

كرد اكنون باز هم نظـر مسـاوات و برابـري خواهـد داشـت؟ آيـا آن        ميرفتار 

حكومتي كه آنها در زمان نبوت مطيع آن بودنـد اكنـون در دوره خالفـت بـه     

صورت ديكتاتوري مطلق در نخواهد آمد؟ آيا اين خليفه اهل و عشيره خـود را  

ي ها برا در دستگاه حكومت بر ديگران مقدم نخواهد داشت؟ جواب اين پرسش

پس حال كه چگونگي اين امور براي آنها نامعلوم و پاسخ اين . آنها نامعلوم بود

ها براي آنها مجهول است و تنها گذشت زمان است كه بايد به آنها پاسخ  سئوال

مثبت يا منفي بدهد آيا بهتر نيست كه خود را آزاد و از اطاعـت حكـومتي كـه    

ها بـدان خـو    بق خود كه قرندانند چگونه خواهد بود خارج و به وضع سا نمي

گرفته بودند برگردند؟ اين افكار موجب گرديد كه قبائل مذكور از ادامه اطاعت 

حكومت مركزي خالفت سرباز زنند و نتيجتاً حكومت خالفت منحصر گرديـد  

اي از قبيله عبدالقيس در بحرين كه اگر حـزم و   به مدينه و مكه وطائف و طائفه

كر نبود چه بسا كه اين نواحي را نيز از دسـت مـي   عزم و تدبير و سياست ابوب

 .داد
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 مقدمات حمله به ايران و روم

. مطيـع و آرام سـاخت    چنان كه ديديم حضرت ابوبكر اين قبائل را مجدداً

نظم و امنيت را به جاي اخالل و آشـوب  . پايه حكومت خود را مستحكم نمود

خالفت اسالمي به عهـده   اي كه ر آن حضرت و وظيفه ولي آيا كا. برقرار فرمود

 .يابد؟ البته خير او سپرده است به همين جا خاتمه مي

مگر نه اين است كه رسول اهلل در اواخر حيات خود در سال ششم هجـرت  

به سالطين و فرمانروايان ممالك مجاور شبه جزيرة العرب از قبيل خسرو پرويز 

فرمـانرواي مصـر و    امپراتور روم شرقي، مقوقس( هراكليوس)شاه ايران، هرقل 

بعضي ديگر از ملوك و امراء حيره و يمن نامه فرستاد و آنهـا را بـدين اسـالم    

با آنكه غالب آن فرستادگان آن حضرت را گرامي داشته جـواب  . دعوت فرمود

مؤدبانه به آن حضرت عرض كردند، ولي هيچ كدام از آنها دعوت آن حضرت 

هاي خود اشاره فرمـود   رت در نامهچنان كه آن حض. را نپذيرفته مسلمان نشدند

. شان نيز تابع آنها شده مسلمان گردنـد  ملت« دين ملوكهم علىالناس »به مقتضاي 

 بماند؟  ها كه رسول اهلل فرستاد بايد فراموش و بالاثر آيا اين نامه

مگر مقصود رسول اهلل از دعوت سالطين و فرمانروايان جـز ايـن بـود كـه     

هاي مجـاور و دور   بشر است و بايد به تمام ملتچون دين اسالم دين عمومي 

 تبليغ و انتشار داده شود؟

مگر نه اين است كه عدالت اجتماعي و تمدن اسالمي كه بر اساس برابـري  

گذاري شـده اسـت    و برادري و محو آثار و قوانين طبقاتي و تبعيض نژادي پايه

 بايد در بين بندگان خدا هر جا كه باشند اجرا شود؟

است كه وظيفه خليفه با سر و سامان دادن به امور داخلي خاتمه  پس مسلم

هاي مبارك رسول خدا توجه نموده ترتيب  خليفه موظف است به نامه. يابد نمي

اثر دهد، تا همانطور كه آن حضرت خواسته بود دين خدا در آن ديـار انتشـار   

ير حكم حكام ها كه از دير زماني ز عدالت اجتماعي اسالم در بين آن ملت. يابد

بندگان خدا از زير يوغ مظالم  جابر و مستبد كمر خم كرده بودند اجراء گردد و
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 .ستمگران نجات يابند

ولي تحقيق اين امر جز با جهاد و سلب قدرت اين ملوك و حكـام مسـتبد   

پس بايد با آنان جنگيد تا . كه بر بندگان خدا تسلط يافته بودند امكان پذير نبود

 .وتاه و دست عدالت به جاي آنان بر سر كار آيددست ستمگرشان ك

از طرفي ديگر صحيح است كه حضرت ابوبكر به وسيله سپاه اسـامه سـپاه   

روم را شكست داد؛ ولي مسلماً اين دولت، دولتي نبود كه ننگ اين شكست را 

. براي هميشه يا حداقل براي مدتي طوالني تحمل نمايد ودست از انتقام بكشـد 

ست كه قبائل شورشي عـرب مغلـوب و سـر اطاعـت پـيش      همچنين درست ا

اند ولي اين احتمال از بين نرفته كه پس از مدت كوتاهي بـا هـم متحـد     آورده

گذشته از اين هر گـاه خليفـه بـه    . شوند و دوباره سر به طغيان و شورش بزنند

انـد   هاي داخلي و خارجي فراغـت يافتـه   سپاهيان فاتح خود كه اكنون از جنگ

تا دست به كار زراعت يا تجارت يا هر كاري ديگـر بزننـد واضـح     مجال دهد

است كه دل به كار خود خواهند بست و هر گاه در آينده بـراي دولـت اسـالم    

جنگي پيش آيد اين چنين سربازاني كه فكر و همّ خود را به كـار و زنـدگاني   

پيكار چنان كه بايد حماسه جنگي و ميل به رزم و   اند طبعاً خصوصي خود بسته

نخواهند داشت و حتي در ميدان جنگ هم به فكر كار شخصي خـود بـوده در   

انتظار فرصتي خواهند بود كه بتوانند از صحنه جنگ آزاد شوند تا به كار خـود  

دانم براي جلوگيري از همين محظور است كـه دولـت اسـالم     آنچه مي. برسند

جنگي نموده چهار  روزي و حقوق سربازان و سرداران خود را منحصر به غنائم

پنجم يعني چهار سهم از پنج سهم كليه غنائم را كه در جنگ با دشمن به دست 

دهد تا دل به كار بندند و براي پيروزي و به دست آوردن  آورند به خود آنها مي

هر چه بيشتر غنيمت بيشتر شجاعت نموده متهورانه بجنگند و صالح خود را در 

     .1اننداين كار بهتر از كاري ديگر بد

                                                           
عالوه بر اين كه هر يك از سربازان و فرمانـدهان در غنـائم جنگـي سـهم معينـي       1

كشت كليه البسه و اسلحه مقتول مختصـاً   داشتند هر يك از آنها كه دشمني را مي
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لهذا تصميم گرفت سـپاهيان  . ابوبكر اموري را كه گفتم از نظر دور نداشت

ي داخلي با شورشيان عرب كـارآزموده و ورزيـده    ها فاتح خود را كه در جنگ

شده قدرت و مهارت جنگ تهاجمي به دست آورده بودند تجهيـز نمـود و در   

عـرب و تحـت    يك جبهه با دولت مقتدر پارس در خاك عراق كـه سـكنه آن  

اي ديگر بـا دولـت قـوي بيـزانس روم در      استعمار اين دولت بودند و در جبهه

سرزمين شام و فلسطين كه سكنه آنها نيز عرب و مستعمره ايـن دولـت بودنـد    

هـاي رسـول اهلل    وارد جهاد و پيكار شود، تا با اين اقدام هم بـه مضـمون نامـه   

اي انتقام و جبران شكسـت  تحقق بخشد و هم به دولت روم فرصت ندهد تا بر

آوري سپاه كافي بپردازد و به خـاك عـرب بتـازد و هـم قبائـل        خود به جمع

شان بنشاند تا انديشه شورش مجدد را از  شورشي مطيع شده را كماكان سرجاي

سر به در آورند و هم سپاهيان خود را مشغول و سرگرم جنگ نمايد تا فرصـت  

لهذا بـه اصـطالح امـروزي شـوراي     . كنندكاري جز پرداختن به جهاد را پيدا ن

حضرات عمر، عثمان، علي، عبدالرحمن بن عوف، طلحه بن . نظامي تشكيل داد

عبيداهلل، زبير بن العوام، سعد بن ابي وقاص، ابوعبيده بن الجراح و جمعي ديگر 

از امراء رزمي صحابه بزرگ رسول اهلل از مهاجرين و انصار را دعوت نمود و با 

 .يزني پرداختآنها به را

همه آنها متفقاً رسي ابوبكر را بـراي لشكركشـي و جهـاد تأييـد نمودنـد و      

. ما همه موافق و مطيع هستيم و به آن چه امر فرمايي اقدام خواهيم كـرد : گفتند

حضـرت  . حضرت ابوبكر مخصوصاً از حضرت علي بن ابيطالب نظر خواسـت 

ديگري فرستي بـه  چه  روي وامرت مبارك، چه خودت ب»: فرمود علي در پاسخ

 .«مقصود خواهي رسيد

از رسـول اهلل شـنيدم   »: دانـي؟ فرمـود   اين امر را از كجا مي: ابوبكر گفت 

                                                                                                                                                               

صـلى اهلل  - حق خود او بود چنان كه در حديث آمده است كه حضرت رسـول 

يعني هر كس دشمني را در جنـگ   «فله سلبه من قتل قتياًل»: فرمايد مي -يه وسلمعل

 .به قتل برساند، لباس و ابزار جنگي مقتول حق مختص خودش خواهد بود
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فرمود اين دين و اهل دين هميشه به هر جائي كه روي آورند غالـب و پيـروز   

 .«خواهند شد

مرا خشنود نمودي خدا ! چه نيك است اين بشارت! سبحان اهلل: ابوبكر گفت

سپس ابوبكر به بالل مؤذن رسول اهلل امـر  ! در نيا و آخرت خرسند فرمايدتو را 

فرمود به مردم اعالم نمايد تا خود را براي جهاد و حركت به سوي عراق و شام 

هجري لشكري تحت فرمان خالد بن الوليد سردار  11در آغاز سال . مهيا نمايند

همچنين  .1ا صادر نمودن حمله به خاك عراق رنامي اسالم مجهز نمود و و فرما

تر از لشكر خالد شامل چهار گروه به فرماندهي چهار نفـر   لشكري ديگر متشكل

بـن الجـراح، عمـرو بـن العـاص،       از سرداران جنگاور خود به اسامي ابوعبيده

بن حسنه و يزيد بن ابي سفيان فراهم و فرمان حمله به شام و فلسطين  حبيلشر

 .را صادر نمود

اندهان اعزامي به عراق، شام و فلسطين جاسوسان خـود  هر يك از اين فرم

را براي كسب اخبار الزمه جلو فرستادند و پس از آن با لشكر تحت فرماندهي 

 .خود آماده حركت به مقصد گرديدند

خواست حركت كند حضرت ابـوبكر   شد و مي هر فرماندهي چون آماده مي

يافـت و بـا او    مـي  شخصاً در اردوگاهش كه در خارج شهر مدينه بود حضور

از عقـاب و  . داشـت  او را از خالف امر خدا بر حذر مـي . نمود خداحافظي مي

. فرمود با سربازان خود به نيكي رفتار نمايد ترساند و توصيه مي كيفر اخروي مي

بر نمازهاي فرض با جماعت و رعايت اوقات مخصـوص هـر نمـاز مواظبـت     

                                                           
در بعضي از تواريخ آمده كه خالد پس از فتح يمامه و قتل مسيلمه كذاب به مدينه  1

همـين   :گويند بعضي ديگر مي. بازگشته بود كه مأمور حمله به خاك عراق گرديد

كه خالد فتح يمامه فارغ شد در آنجا فرمان يافت كه به عراق حمله نمايد، بدين 

ور گرديـد؛ امـا روايـت اول     جهت از آنجا حركت نموده به خاك عـراق حملـه  

زيرا سپاهياني كه در يك جنگ شـديد فعاليـت كـرده    . رسد تر به نظر مي صحيح

 .رداد انرژي دارند تا به جنگي ديگر بپردازندباشند نياز به استراحت و است
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رايد تا خداونـد مـردم را بـرايش    خويشتن را به صالح و پرهيزگاري بيا. نمايد

فرمود نسبت به نمايندگاني كه از طرف دشـمن   دستور مي. آراسته و نيكو سازد

آيند احترام قائل شود و خود شخصاً با آنها به گفتگو  براي مذاكره به نزدش مي

سربازارن خود را از گفتگو با آنها منع نمايد و براي مانـدن نماينـدگان   . بپردازد

ن در اردوگاه خود فرصت كمي بدهد تا چيزي از اوضاع مسـلمين  اعزامي دشم

در اردوي خود پاسداران زيادي به كار پاسداري گرفته آنها را در بـين  . نفهمند

اي را به يكـي از آنهـا واگـذارد و خـود      هر نقطه. اردوگاه خود پراكنده نمايد

طالع آنهـا، بـه   فرمانده بر كارشان نظارت مستقيم و دقيق داشته، گاه گاه بدون ا

هر گاه بداند كسي از آنها در انجام وظيفـه پاسـداري غفلـت يـا      .آنها سر بزند

در شـب بـين پاسـداران    . كوتاهي كرده او را در حدود اعتدال مجازات نمايـد 

تـر از نوبـت دوم    نوبت اول را طوالني .خود نوبت بگذارد تا متناوباً پاس دهند

 (.ز نوبت دوم استتر ا زيرا نوبت اول آسان. )قرار دهد

از اوضاع و احوال سپاه خود در هيچ جايي غفلت نكند تا هميشـه اشـراف   

از بين امراء و سربازان خود اشـخاص  . داشته فساد و اختالفي در آنها راه نيابد

هرگز جبن و ترس از خود نشان ندهد تـا  . صالح و صديق خود مشورت نمايد

آورنـد   مت كه از دشمن به دست ميدر اموال غني. سربازانش قوي و دلير باشند

خيانت نكند، زيرا نتيجه خيانت هم فقر و بيچارگي خواهد بود و هم محـروم از  

فرمود كه شما در سرزمين شام و فلسطين مردمي  توصيه مي. عنايت و مدد الهي

ها و معابد خارج شهرها  اند و در صومعه را خواهيد ديد كه از دنيا دست كشيده

معتـرض آنهـا نشـده      ؛ آنها را به حال خودشان واگذاريد و ابداًاند اقامت گزيده

در آخـر ايـن وصـايا بـراي پيشـرفت و فـتح       . كاري به كارشان نداشته باشيد

دعـا   نمـود و  مقـدس پروردگـار بلنـد مـي     فرماندهان خود دست به ساحت و

 . كرد مي

مت ها حك اي از اين وصيت بينيد در هر جمله خوانندگان عزيز، چنان كه مي

بلكه تمامـاً از  . و سياستي نهفته كه اصالً ارتباطي با ماديات و دنيا پرستي ندارد
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هر يك از جمالتش بر اساس عدالتي استوار است . گيرد مي  روحانيت سرچشمه

كه نه تنها در آن روزگار بي سابقه بود بلكه در تاريخ انسانيت از كسي ديـده و  

 .شنيده نشده بود

 

 جبهه عراق

اولين . لوليد با سپاه تحت فرمان خود به سوي عراق حركت نمودخالد بن ا

كه حاكم آن پهلوان جنگاوري بـود   1برخوردش با پادگان شهري بود بنام حفير

بنام هرمز؛ چون هرمز كه محافظ مرز ايران بود از حركت خالد اطالع يافته بود 

قبـل از اينكـه    اين امر را قبالً به دولت ايران خبر داده كمك خواسته بود، ولي

خالد به آنجا رسيد و هرمز ناچار شد با همان قوائي . سپاه امدادي به آنجا برسد

 .كه در اختيار داشت به دفاع بپردازد و با قواي خالد بجنگد

 

 قتل هرمز و فتح حفير

قبل از اينكه دو سپاه با يكديگر درآويزند خالد هرمز را به مبارزه و جنـگ  

هـا را در   رمز كه ايراني و پهلوان نامداري بود و عربه .1تن به تن دعوت نمود

ديد  شمرد و در خود مهارت جنگي و قدرت كافي مي مقابل خود به چيزي نمي

 .كرد و اين دو سلحشور پهلوان جنگي به هم در آويختند بي درنگ قبول 

اكنون از رزمي فاتحانـه فـارغ شـده و بـا آن      خالد كه خود اهل رزم و هم

اين رزم آمده بود، به هرمز مجال نداد و او را بـه زودي در   جوش وخروش به

وسط دو لشكري كه براي جنگ با هم صف كشيده بودنـد بـه قتـل رسـاند و     

 .اش را بر زمين افكند الشه

                                                           
در آن زمـان سـرحد   . حفير در نزديكي خليج فارس و كويت امروزي قرار داشـت  1

 .ايران بود
هرمز خالد را به مبارزه طلبيد و خالد قبول كـرد   :گويد مي 131تاريخ ايران صفحه  1

 .و او به دست خالد كشته شد
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در اين هنگام قعقاع بن عمرو، سواركار مشهور عرب از صف مسـلمين بـه   

ل هرمز بـه وجـد و   ساير نيروهاي مسلمان نيز با مشاهده قت. سوي لشكر تاخت

آيا مگر سـپاهي كـه   . هيجان افتادند و يك تنه قتل به سپاه ايران حمله ور شدند

قتل فرماندهش را ديده و اكنون بايد بي رهبر و بدون سرپرست بجنگد روحيـه  

جنگي دارد؟ آيا چنين افرادي اميد فتح و پيروزي دارند؟ البته خير، اين سپاهيان 

ام وظيفه نمايند نتوانستند در مقابل سپاه عـرب كـه   مدافع با آنكه كوشيدند انج

نـازد و   فرماندهش سرمست فتح سابق است، با قتل فرمانده دشمن به خود مـي 

مت نمايند؛ اما به ستقادهد، ا كند و فرمان مي ركت ميمانند شير در ميان جنگ ح

ت السالسـل  اين جنگ نزد عرب بـه ذا . زودي شكست خوردند و فرار نمودند

؛ زيـرا چنـان كـه طبـري نوشـته اسـت ايرانيـان        معروف است( جيرجنگ زن)

انـد   بعضي نوشته. زنجيرهايي آورده بودند تا اسيران مسلمين را به زنجير كشند

كه پاهاي سربازان ايراني را در زنجير كرده بودند تا فرار نكنند، ولي به نظر من 

توانـد بـه    مياين مطلب صحيح نيست؛ زيرا سربازي كه در زنجير باشد چگونه 

درستي بجنگد؟ اين فراريان در راه فرار خود با سپاه امدادي كـه از ايـران بـه    

درخواست سابق هرمز براي تقويت آنها فرستاده شده بودند برخوردند لهذا آنها 

بين دو سپاه متخاصـم  . با اين سپاه تازه نفس متحد شده به طرف خالد بازگشتند

ي درگرفت ولي خالد آنها را نيز شكسـت  مجدداً درجائي بنام اليس جنگ سخت

اي را اسير نموده آنها و با بخشي از  اي از آنها را به قتل رسانيد و عده داده عده

خالـد   .1ه بود نزد خليفه به مدينه فرستادغنائم جنگي كه به دست مسلمين افتاد

پس از تسلط بر اين ناحيه به سوي حيره كه تحت فرمان پادشاهان بني لخم بود 

چون اهل حيره صيت و شهرت خالـد را شـنيده بودنـد تصـميم     . ركت نمودح

گرفتند با او صلح نمايند؛ لذا همين كه خالد به آنجا رسيد امير حيره بنام ايـاس  

                                                           
او عربي مسـيحي مـذهب بـود و در    . گ بودپدر حسن بصري جزء اسراي اين جن 1

فرزندش حسن بصري كه از زهاد تابعين . حضور ابوبكر در مدينه مسلمان گرديد

 .است در مدينه به دنيا آمد
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بن ابي قبيصه طائي با رجال دستگاه حكومت و اعيان و اشراف حيره به استقبال 

ز وقوع جنگ و خـونريزي  خالد شتافتند تا با او درباره صلح مذاكره نمايند و ا

خالد مقدم آنها را گرامي داشت و با درخواست صلح موافقـت  . جلوگيري كنند

پيشنهاد اول مسـلمان  . نمود و پيشنهاد كرد تا يكي از اين سه پيشنهاد را بپذيرند

شوند تا با ساير مسلمانان برابر و برادر ديني شده تحت حكم دولت اسـالم در  

. الم ساليانه زكات خود را به دولت اسـالم بپردازنـد  آيند و طبق دستور دين اس

پيشنهاد دوم كماكان در دين خود كه مسيحي بودند بـاقي بماننـد ولـي تحـت     

حكم اسالم و مطيع اين دولت بوده ساليانه جزيه بپردازند؛ يعنـي هـر نفـري از    

مردان آنها به استثناء پيران سالخورده و كودكان خردسال هر سـال يـك دينـار    

دولت اسالم نيز حقـي ديگـر در اموالشـان نداشـته     . ماليات سرانه بپردازندطال 

حفظ نظم و امنيت آنها به عهده دولت اسالم بوده آنها را از هـر دشـمني   . باشد

 .پيشنهاد سوم جنگ. محافظت نمايد

آنها پيشنهاد دوم را قبول نمودند و پيمان صلح به مبلغ دويست و نود هـزار  

 .د گرديد كه پس از اين ساليانه جزيه بپردازنددرهم مال الصلح منعق

دهقانان و كشاورزان اطراف حيره نيز بـا خالـد صـلح     1پس از صلح حيره

خالد . نمودند كه هر سال مجموعاً دو ميليون درهم جزيه به دولت اسالم بدهند

پس از تصرف ناحيه حيره در شهر حيره كه مركز ناحيه بود اقامت و ستاد خود 

هاي لشكر خود را از آنجا بـراي فـتح،    مستقر نمود و كتائب و گروه را در آنجا

بدين طريق سرزمين عراق را تا كنار جنـوبي  . داشت اين سو و آن سو اعزام مي

 .دجله فتح نمود

                                                           
اي بود از خاك عراق كه بين كوفه و نجف كنوني واقـع و مركـز    حيره اسم ناحيه  1

ت حكومـت شـاهان   اهل اين ناحيه عرب و تح. اين ناحيه شهري بوده بنام حيره

عرب نعمان بن المنذر و غيره از طايفه بني لخم كه پيرو حضـرت مسـيح بودنـد    

خالد بـر ايـن   . شاهان اين ناحيه با دولت روم هم پيمان بودند. قرار گرفته بودند

 .ناحيه از طريق صلح مستولي گرديد و آن را به تصرف دولت اسالم درآورد
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 فتح انبار

پس از آن لشكر خود را براي فتح شهري بنام انبار مهيا و حركـت نمودنـد   

تـا مـدت    ان آنجا قدرتي كـه بتوانـد  آنجا را در محاصره انداخت و چون پادگ

زيادي دفاع نمايد در اختيار نداشت به ناچار از در صـلح پـيش آمـده تسـليم     

 .اي جز صلح با خالد نداشتند سكنه اطراف انبار نيز چاره. گرديد

 

 التمر فتح عين

همين كه خالد از فتح انبار و توابع آن فراغت يافت لشكرش را بـراي فـتح   

 .بنام عين التمر سوق داداي در عراق  ناحيه

در آنجا لشكر زيادي از ايرانيان و عرب مسيحي از بني تغلب بـراي جنـگ   

ما در جنـگ   :فرمانده عرب مسيحي به ايرانيان گفت. با خالد حاضر شده بودند

بگذاريد ما بـا سـپاه خالـد    . هاي همنوع خود از شما داناتر و تواناتريم با عرب

دند و رزمندگان عين التمر بدون مشاركت ايرانيـان  ايرانيان موافقت نمو. بجنگيم

شان را اسـير   خالد در همان حمله اول موفق شد امير. به مقابله با خالد شتافتند

لذا سپاهيانش مرعوب و تـوان جنـگ از دسـت دادنـد و     . نموده به قتل برساند

 .شان پا به فرار گذاشتند اي مقتول و اسير شدند و بقيه عده. شكست خوردند

پاهيان ايراني كه اوضاع را بدين منوال ديدند صالح خود نديدند كـه بـا   س

اين بود كه با فراريان سپاه عرب مسيحي در داخـل حصـار    .خالد روبرو شوند

شان و اموالشان در امان باشـد؛ ولـي    شهر متحصن شده امان خواستند كه خود

ليم شوند شان موافقت نكرد و خواست بدون قيد و شرط تس خالد با درخواست

 .اي نبود تسليم گرديدند چون چاره. و تحت اختيار خالد قرار گيرند

 

 فتح دومه الجندل

در اين هنگام كه خالد پس از فتح عين التمر فراغت يافته بـود و بـه نظـم    

پرداخت عياض بن غنم يكي ديگر از فرماندهان مسلمين به امـر   امور داخلي مي
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حركت نموده به نزديـك   1فتح دومه الجندلابوبكر با لشكر خود از مدينه براي 

بيند لشكر زيادي از قبائل عرب مسيحي در آن ناحيه  آنجا رسيده بود و چون مي

اند و سپاهش بـه نسـبت آنهـا     براي دفاع از اين شهر مسلح و آماده جنگ شده

اي به خالـد نگاشـت و وضـع     خيلي ناچيز است و براي حمله كافي نيست نامه

 .ع داد و از وي كمك خواستخود را به او اطال

درنگ حركت نمود و سريعاً به كمك  همين كه نامه به دست خالد رسيد بي

 . دو لشكر خالد و عياض از دو جهت به شهر حمله كردند. عياض شتافت

چون مدافعين نتوانستند از عهده دفاع از دو جهت برآيند از ميدان گريختند 

شكر اسـالم بـه زودي بـه داخـل     و به داخل حصار شهر متحصن شدند ولي ل

خالد تا مدتي در شهر اقامت نمـود  . حصار راه يافتند و شهر را تصرف نمودند

 .وبه تنظيم امور داخلي پرداخت

وقتي كه خالد از حيره براي فتح انبار خارج شده بود يكـي از امـراء سـپاه    

خود بنام قعقاع بن عمرو را كه يكـي از شـجاعان مشـهور عـرب بـود بـراي       

 .فظت شهر و حفظ نظام امور مردم در آنجا گماشته بودمحا

كردنـد چـون    هاي عراقي كه تصور مي ايرانيان مقيم عراق و بعضي از عرب

خالد در آنجا نيست و عده مسلمين براي دفاع از شهر كـافي نيسـت بـه طمـع     

افتاده لشكر زيادي جمع و براي تصرف شهر حيره در جائي بنـام حصـيد اردو   

 .ز تجهيز كامل حركت و حمله نمايندزدند تا پس ا

قعقاع پس از اين ماجر اطالع يافت و قبل از اينكـه آنهـا مجهـز و حملـه     

شان گرفت و بر آنها تاخت و تار و مارشـان نمـود و    نمايند فرصت را از دست

غنائم زيادي از آنها بدست آورد؛ ولي مع الوصف فرماندهان اين سپاه شكسـت  

ن دوري و غيبت خالد از محل، آنها را به طمع فتح خورده مأيوس نشدند و هما

جنگاوران تازه نفس زيادي . انداخت؛ لذا باز هم به جمع آوري سرباز پرداختند

                                                           
مال غربي نجد ـ حكميت بين حضرت علي و  الجندل شهري بوده واقع در ش  دومة 1

 .-سر خالفت در اينجا بوقوع پيوست معاويه بر 
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از عجم و عرب در محلي بنام مضيخ از خاك عراق جمع نمودند تا سـپس بـه   

 .حيره حمله نمايند

بـراي دفـاع    خالد در دومه الجندل از اين امر اطالع يافت و لشكر قعقاع را

اي به او نوشته دستور داد در وقتي معين از شبي معين با  لذا نامه. كافي ندانست

 .سپاه خود منتظر ورودش باشد تا با هم به دشمن حمله نمايند

خالد با لشكرش در همان شب و وقت موعود به آنجا رسيد و با لشكر خود 

جهت حمله نمودند  و لشكر قعقاع بر دشمن كه غافل و در خواب بودند از سه

با اين فتح طمع دشـمن را از هـر گونـه    . و آنها را تقريباً به كلي نابود ساختند

خالد پس از فتح مضيخ خبر يافت كـه شخصـي از   . اي ديگر قطع نمودند حمله

امراي عرب مسيحي بنام ربيعه بن بجير از قبيله بني تغلـب دردو شـهر ثنـي و    

زيادي جمع نموده است و خود را بـراي  زميل واقع در شرق رصافه عراق سپاه 

لـذا خالـد پيشدسـتي نمـود و قعقـاع و سـاير       . نمايـد  جنگ با خالد آماده مي

فرماندهان لشكر خود را فراخواند و آنها را براي درگيري و جنگ با ربيعـه بـه   

شب هنگـام بـر   . سپس خودش حركت نمود وبه آنها رسيد. آنجا گسيل داشت

هـر دو شـهر را   . و آنها راطعمه شمشير قرار دادند ربيعه و سپاهش هجوم بردند

سپس خالد از آنجا به سوي شهري بنام رصاب حركـت نمـود   . تصرف نمودند

آيند و تاب مقاومت در برابر  دانستند از عهده دفاع بر نمي ولي مردم شهر كه مي

ه خالد بدون هيچ گون. خالد را ندارند قبالً شهر را تخليه نموده فرار كرده بودند

كه در مرز خـاك   1از آنجا به شهر فراض. اي به آساني آن را تصرف نمود وقفه

چون پادگان آنجا قواي كافي نداشت نتوانست . عراق با شام بوده حركت نمود

لذا تسليم گرديد و خالـد وارد شـهر شـد و پادگـانش را     . زياد مقاومت نمايد

د خالد بـراي انجـام   چون در اين هنگام ماه رمضان فرا رسيده بو. تصرف نمود

به لشكرش نيز اجازه استراحت داد تا آنهـا نيـز بـه    . فريضه روزه در آنجا ماند

                                                           
ناميده و آن را متعلق به روم ( فيراز)بعضي از تواريخ مانند تاريخ ايران اين شهر را  1

 .دانند مي
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انجام فريضه روزه رمضان بپردازند و فرصتي باشد تا به طرح نقشه حمـالت و  

 .فتوحات بعدي بپردازد

 

 بازتاب فتوحات عراق در روم

ك عـراق را از  بيند كه خالـد خـا   هراكليوس امپراطور روم شرقي اكنون مي

كنار جنوبي دجله گرفته تا به فرات كه هم مرز خاك شـام اسـت فـتح كـرده     

باشد با لشكر نسبتاً زياد خـود   اكنون در كنار خاك مستعمره امپراطوري روم مي

پس هراكليوس حق داشت از اين فرمانده ماهر كه به هـر  . مستقر گرديده است

باشـد كـه شـايد وي در انديشـه      گشايد از اين بيمناك مي آورد مي جا روي مي

كنـد و   او خبر نداشت كه خالد طبق دستور خليفه كار مـي . حمله به شام باشد

مأموريتش فقط تسخير خاك عراق بوده اجازه اقدامي ديگر ندارد وگرنه حملـه  

 .و پيشروي در خاك شام برايش مشكلي نبود كه آسان نشود

 

 حمله به خالد در فراض

ترسيد  ز خالد كه در كنار خاكش قرار گرفته بود ميبه هر حال هراكليوس ا

عده زيادي از سـربازان رومـي و جمـع كثيـري از     . لذا جداً به فكر چاره افتاد

هاي مسيحي قبائل تغلب و اياذ و نمر را فراخواند و لشكر عظيمي فـراهم   عرب

ساخت و پيش دستي كرده بر لشكر خالد كه در فراض به اسـتراحت پرداختـه   

 .جوم بردندبودند ه

تـر از   گرچه عده دشمن در اين جنگ خيلي زيادتر از لشكر خالد و متشكل

. جنگيدنـد  سربازان ورزيده و جنگ ديده رومي و عرب بودند و به شـدت مـي  

تجربه نيز نشان داده كه غالباً فتح و پيروزي با مهاجم است نه بـا مـدافع؛ ولـي    

يمان و اعتقاد قاطع به اينكه ا چون مسلمين از جان گذشته و يك دل بودند و با

باشد و رسول اهلل به آنها وعده فـتح داده اسـت بـا     خدا ناصر و مددكارشان مي

جنگيدند، طولي نكشيد كه آثار شكست در صـفوف دشـمن نمايـان     دشمن مي
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گرديد اين بود كه هزيمت يافتند و عقب نشيني كردند؛ ولي خالد دست از آنها 

شان بپردازند و شمشير از آنها بر ندارنـد، و   تعقيببر نداشت و فرمان داد تا به 

بدين نحو درس عبرتي به هراكليوس داد تا ديگر در انديشه حمله به مسـلمين  

 .1فكر را براي هميشه از سر بدر كندنباشد و اين 

خالد پس از اين فتح عظيم كه خدا نصيبش فرمود خـاطرش از هـر گونـه    

در فراض استراحت نمـود و سـپس در   ده روز ديگر . آمدي آسوده گرديد پيش

اي كـه   هجري دستور داد تا لشكرش جز عده 11بيست و پنجم ذي القعده سال 

خودش با گروهي از امراء و ياران خود مخفيانه قصـد  . قرار داده بود بازگردند

حج بيت اهلل به مكه رفت و پس از انجام مناسك حج به حيره بازگشت تـا بـر   

 .اشدنظم آنجا اشراف داشته ب

 

 آسا فتوحات برق

چنانكه ديديم خالد بدين نحو تقريبـاً تمـام سـرزمين عـراق را تسـخير و      

فتوحات خود را از شمال به خاك ايران و از جنـوب غربـي بـه    . تصرف نمود

مهمتر اين است كه تمـام ايـن فتوحـات را در    . اتصال داد( سوريه)خاك شام 

 11زيرا او در ماه محرم سـال   .ظرف كمتر از يك سال به توفيق خدا انجام داد

هجري به خاك عراق حمله نمود و اينك كه ماه ذي الحجه همان سـال اسـت   

موفق شده اين فتوحات درخشان را به دست آورد و با فـتح و غلبـه بـر ايـن     

قسمت از زمين عراق راه را براي جهاد و تبليـغ ديـن اسـالم در بـين ايرانيـان      

سپاهيان ايراني و قبائل عـرب كـه همـه بـه      البته جنگ با. هموار و آسان نمود

درستي مجهز و تماماً مردمي سلحشور و جنگاور بودند گرچه خيلـي دشـوار و   

. بردنـد  فتح اين سرزمين خيلي مشكل بود، زيرا آنهـا در مقـر خـود بسـر مـي     

تأسيسات و دژهاي مستحكم و آذوقه، وسايل و ابـزار جنگـي مـدرن و كـافي     

د كه از جنگ بهراسـد و آن را مشـكل يـا دشـوار     داشتند؛ ولي خالد كسي نبو

                                                           
 .اين جنگ پس از ماه رمضان واقع شد  1
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گشـت؛   هر مشكلي در مقابل اراده و قدرت جنگي او ذوب و تبخير مـي . بداند

گفتم خالد پس از . چنان كه گوئي قضا و قدر الهي مطابق خواسته او در كارند

فتح عراض و غلبه بر لشكر هراكليوس به شهر حيره بازگشت تا بر نظـم امـور   

هايي كه فتح كرده بود اشراف داشته باشد و به تبليغ دين خـدا   داخلي سرزمين

 .در اين ديار بپردازد

گذاريم تـا بـه كـارش برسـد و      پس اكنون خالد را در اينجا به جايش مي

اند و تا  رويم به جبهه شام و فلسطين تا ببينيم مسلمين در آنجا به كجا رسيده مي

 .اند كنون چه كاري كرده

 

 ينجبهه شام و فلسط

پس از اينكه خالد از مدينه براي حمله به عراق حركـت نمـود بـه فاصـله     

و فلسـطين بـا   ( سـوريه )كمي هر يك از فرماندهان مأمور فتح سـرزمين شـام   

سربازان تحت فرمان خود بدين شرح از سوي مقصـدي كـه حضـرت ابـوبكر     

 :معين كرده بود به حركت در آمدند

 ـ عمرو بن العاص به فلسطين 1

 بن ابي سفيان به بلقاء شام ـ يزيد1

 حبيل بن حسنه به بصراي شامـ شر3

ـ ابوعبيده بن الجراح كه به سمت فرمانده كل قواي اعزامي معـين شـده   4

 .بود به جابيه شام

ابوبكر به هر يك از اين فرماندهان امر فرمود تا در محـل مأموريـت خـود    

ش آيـد كـه همـه بـا     مستقالً سپاه خود را رهبري نمايند؛ ولي هرگاه وضعي پي

اي نزد ابوعبيده باشند، بايد تحت فرمان او باشند و طبق  بعضي از آنها در جبهه

 .نقشه و امر او انجام وظيفه نمايند

 

 اولين برخورد مسلمين با روميان
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هـايش   عمرو بن العاص در راه خود به سوي فلسطين و به وسيله جاسـوس 

يك با پانصد نفر سرباز جمعاً سه خبر يافت كه شش نفر از فرماندهان رومي هر 

هزار نفر با اسلحه و تجهيزات كامل در جايي مشهور به عربه در خاك فلسطين 

اند؛ لهذا يكي از افراد سپاه خـود را   براي جلوگيري از حمله مسلمين آماده شده

ابوامامه بـه سـرعت بـه    . بنام ابو امامه با پانصد نفر سرباز به جنگ آنها فرستاد

و در اندك مدتي آنها را شكست داد و بسياري از آنها را با يك تن  آنجا رسيد

فراريان شكست خـورده  . به قتل رسانيد( ناطليق)از فرماندهان مشهورشان بنام 

 .را تعقيب نمود و آنها را تا نزديك مرزهاي شام به عقب راند

 

 مقدمات جنگ يرموك

مسـلمانان در  اين فتح كه سرآغاز برخورد مسلمين بـا دشـمن و پيشـروي    

مستعمره امپراطوري روم شرقي بود و عده مسلمين در اين جنگ يك ششم عده 

لشكر روم بود و به عالوه ابزار و اسلحه آنها در قبال اسلحه و تجهيزات لشـكر  

جريان . روم ناچيز بود، فرماندهان و امراء رومي را در خوف و وحشت انداخت

پراتور خـود كـه د رآن زمـان در    ام« هراكليوس»اين جنگ و وضع خود را به 

 .فلسطين بود، اطالع دادند و كمك خواستند

سربازان خود را كه در آنجا بودند، بسـيج كـرد و حميـت و    « هراكليوس»

. تعصب ديني آنها را براي دفاع از دين مسيح و معابـد و مسـيحيت برانگيخـت   

جهاد با  آنها را براي محافظت از سرزمين شام و فلسطين كه از يك طرف براي

تـرين   جهان مسيحيت جنبه تقدس داشت و از طرفي ديگر بهترين و پـر بركـت  

احساساتشان را بر ضد دين اسالم و عـداوت و  . نقاط آن روز بود، ترغيب كرد

دشمني با مسلمين تحريك و آنها را براي جانفشاني آماده ساخت و سـپس بـه   

. و شهر پرداخـت آوري نيرو در اين د شهرهاي دمشق و حمص رفت و به جمع

. بـود وارد شـد  ( بيزانس)كه مركز امپراتوري روم شرقي  1پس از آن به انطاكيا

                                                           
ايـن  . پس از شهر اسكندريه بود پايتخت امپراطوري روم شرقي  (انطاكيه يا انطاقيه) 1
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نماينده خود را از آنجا به روم فرستاد و گروه زيادي سرباز سواركار و فرمانده 

تر از دويست و  بدين ترتيب لشكري متشكل. باتجربه خود را از آنجا فرا خواند

گويا در تاريخ امپراتوري روم تـا  . ز فراهم ساختهشتاد هزار سرباز كامالً مجه

آن وقت هيچ گاه براي هيچ يك از امپراتوران روم لشكري به اين عظمت و بـا  

 .اين تداركات فراهم نشده بود

 

 سازماندهي نيروهاي روم توسط امپراطور

ستاد خـود را در آنجـا    .پس از اين خود امپراطور به شهر حمص بازگشت

 .مليات جنگي خود را در آنجا بدين نحو شروع كردمستقر و نقشه و ع

نود هزار نفر از سربازان خود را تحت فرمان برادرش تراكوس تئـودوروس  

در جايي بنام ثنيه حلق، در ارتفاعات فلسطين متمركز نمود تا از پيشروي عمرو 

بن العاص كه به وسيله ابوامامه باهلي در اين سرزمين پيش آمده بود جلوگيري 

 .دنماي

شصت هزار نفر را به فرماندهي يكي از فرماندهان ورزيده بنام كيالوس بـه  

طرف جابيه اعزام داشت، تا از ابوعبيده بن الجراح كه به آن سو در حركت بود 

به همين اندازه تحت فرماندهي پسر خود بنـام نواذيـورغس بـراي    . جلو بگيرد

  تقريبـاً . بـود گسـيل داشـت    مقابله با يزيد بن ابي سفيان كه در بلقاء اردو زده

همين قدر هم به سركردگي يكي ديگر از امراي لشكر خود بـه نـام تئـودورس    

براي رويارويي با شرحبيل بن حسنه كه در بصرا موضع گرفتـه بـود فرسـتاد و    

 .بقيه آنها را براي ذخيره و محافظت از شهر حمص نزد خودنگاه داشت

 

                                                                                                                                                               

قبـل از   317شهر به فرمان يكي از امپراتورهاي روم به نام سـلوكوس در سـال   

. به دست مسلمين افتاد( هجري 16)ميالدي  636در سال . ميالد مسيح بنا گرديد

ميالدي مسيحيان صليبي آن را از دسـت مسـلمين گرفتنـد و بـاز      1118در سال 

 .باشد كشور تركيه مي دي بازستاندند و اكنون جزءميال 1168مسلمين در سال 
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 موضعگيري ابوعبيده

انده كل لشكر مسلمين بود از اقدامات هراكليوس مطلع ابوعبيده كه سر فرم

لهـذا  . و وضع خود را در خطر ديد؛ بنابراين الزم دانست در كار خود بينديشد

با امراء بصير مسلمين به مشاورت پرداخت تا تدبيري بينديشند كه از خطر دور 

شوند، از ميان آنها عمرو بن العـاص ايـن داهيـه سياسـت نظـر داد تـا تمـام        

جاهدين كه به شرح گذشته در جبهات متعدد پراكنده بودند فراخوانده همه در م

يك محل مستحكم و استراتژيك به نام يرموك جمـع شـوند و بـراي دفـاع از     

همـه  . اين نظر مورد تأييد ساير امراء واقع شـد . حمله لشكر روم موضع بگيرند

يل بن حسـنه كـه   آنها به آنجا رفته در جبهه واحدي مستقر گرديدند؛ جز شرحب

وارد جنگ شده بود، نتوانست دست از جنگ بكشد و بـه    چون در بصري عمالً

. شـود پـس از فـتح بصـري بـه آنجـا آمـد        آنجا آيد و چنان كه بعداً ذكر مـي 

. نيـز همـين كـار را كردنـد      فرماندهان رومي كه اوضاع را بدين منوال ديدند،

مسـلمين در يرمـوك اردو    گروههاي خود را از هر جا خواستند و رو بـه روي 

 .زدند

گرچه از اين پس بعضي اوقات برخوردهاي كوچكي بين طرفين در يرموك 

ديد به طور جدي بـه طـرف ديگـر     داد ولي هيچ كدام صالح خود نمي رخ مي

مدتي بدين منوال گذشت، در . حمله نمايد و جنگ را به طور جدي شروع كند

ث كمبود نيروها و تجهيزات جنگـي  اين هنگام ابوعبيده وضع مسلمين را از حي

و كثرت لشكر و تداركات دشمن به حضرت ابوبكر اطالع داد و كمك فـوري  

 .خواست

رسول اهلل به ما وعده و نويد فتح و «  :ابوبكر به ابوعبيده جواب نوشته گفت

پيروزي داده، شما با اطمينان به صدق وعده آن حضرت پيش خواهيد رفـت و  

 .«زودي براي شما كمك خواهم فرستادبه . پيروز خواهيد شد

 

 گذرد؟ در مدينه چه مي

ابوبكر از اوضاع خطرناك جبهه يرموك را به مردم مدينه و اطراف آن و بـه  
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اهل مكه و توابع و به يمن و جاهاي ديگر خبر داد و آنهـا را بـه جهـاد در راه    

ه دين براي جهاد در را. مسلمين به دعوتش پاسخ مثبت دادند. خدا دعوت نمود

خدا وكمك به مسلمين در شام كه در مقابل دشمن در وضع بـدي گيـر كـرده    

رسـيد ابـوبكر    همين كه گروهي به حد كافي مي. بودند، به مدينه روي آوردند

صديق اميري از خودشان بر آنها گماشته پرچم جهـاد را بـا دسـت خـود بـر      

ـ . نمود افراشت و به دستش داده روانه يرموك مي مي و گـروه يكـي   به همين نح

پس از ديگري تحت فرماندهي اميري از امراء از قبيل هاشم بن عتبـه بـن ابـي    

وقاص، سعيد بن عامر و معاويه بن ابي سـفيان از مدينـه و مكـه و ذوالكـالع     

حميري و قيس بن هبيره مرادي و حاسر بن سعد طائي و جندب بنعمرو دوسي 

امراء بصـير و بـا تـدبير    از يمن و اشخاص ديگري از جاهاي ديگر كه همه از 

 .بودند به طرف يرموك حركت نمودند و به مجاهدين يرموك پيوستند

 

 نفس رسيدن نيروهاي تازه

گرچه لشكر اسالم با رسيدن اين كمكها باز هم نسبت به لشكر دشمن خيلي 

كم بود و هم از حيث نيرو و هم از لحاظ تجهيزات جنگي قابل مقايسه با لشكر 

تهور جنگي و پيشروي خيلي سريع آنها در عربه و شكسـت  طرف نبودند، ولي 

فاحش سپاه سه هزار نفري مجهز روم از سپاه پانصد نفري غير مجهـز مسـلمين   

آنان به خود اجـازه  . در آنجا، فرماندهان لشكر روم را وادار به احتياط كرده بود

بـه  لهذا هر يك از طـرفين جسـته گريختـه    . دادند به مسلمين حمله نمايند نمي

 .وضع طرفين تا سه ماه بدين منوال گذشت. تاختند يكديگر مي

در اين هنگام كه خالد بن الوليد ناحيه عراق را فتح كـرده بـود و بـه نظـم     

خواست بـه   پرداخت و كار خود را به خوبي يكسره كرده و مي امور داخلي مي

قادسيه حمله كند، از طرف ابوبكر فرمان يافت كـه نصـف لشـكر خـود را در     

محافظـت و  . اختيار مثني بن الحارثه فرمانده نامي و فـداكار مسـلمان بگـذارد   

نظارت بر نظم آنجا را به او بسپارد و خودش با نصف ديگر لشـكر كـه گفتـه    
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لهـذا او  . شده بيست هزار نفر بودند به كمك مسلمين در جبهه يرموك بشـتابد 

 .ت نمودنيز طبق امر خليفه با سپاه خود سريعاً به سوي يرموك حرك

 

 اولين برخرد خالد با دشمن در خاك شام

كمي قبل از رسيدن خالد به سرزمين شام شرحبيل بـن حسـنه بـه دسـتور     

 . ابوعبيده براي تسخير شهر بصري به پادگان آنجا وارد پيكار شده بود

چون بصري شهر مهم تجارتي بود، دولت روم استحكامات مهمي در آنجـا  

مـدافعين  . و ذخاير مهمي در آنجا مستقر كرده بودساخته پادگان قوي و اسلحه 

كردنـد،   شهر از برج و با روي آنجا ماهرانه به سـوي مسـلمين تيرانـدازي مـي    

 .شرحبيل نتوانسته بود پيشروي قابلي به دست آرد

رفت، بـه كمـك شـرحبيل شـتافت و      در اين هنگام خالد كه به يرموك مي

ـ     ه دهـد، مـدت زيـادي وقـت     چون ديد اگر بخواهد بـه جنـگ در اينجـا ادام

لذا از در ديگـري بـراي تسـخير شـهر داخـل      . خواهد تا موفق به فتح شود مي

گرديد، شبي از فرماندار بصري به نام روماتوس درخواست مالقات خصوصـي  

پس از مالقات با او محسنات ديـن اسـالم و هـدفي را كـه مسـلمين از      . كرد

به دين اسالم ترغيب و دعـوت  لشكركشي دارند با او در ميان گذاشت و او را 

روماتوس تحت تأثير بيانات خالد مجذوب دين اسالم گرديد و مسـلمان  . نمود

. رسيد به خالـد نشـان داد   شد و در همان شب راهي را كه از خارج به شهر مي

خالد در همان شب با لشكر اسالم از اين راه به آساني به داخل شهر وارد و آن 

  .1فتح راه يرموك را در پيش گرفتند پس از اين. را تصرف نمود

 

 هراكليوس در مقابل مسلمانان

از . هراكليوس از شجاعت و بصيرت مسلمانان در فتح بصري آگاه شده بود

                                                           
شد و بـه دسـت دولـت     سطين به وسيله خالد و شرحبيل فتحبصري اولين شهر فل 1

 .اسالم افتاد
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نيـز از  . رزم و سياست جنگي خالد در فتوحات سريع عراق نيز اطـالع داشـت  

حمله و پيشروي عمرو بن العاص در خاك فلسطين و از شجاعت حيـرت آور  

ها در جنگ عربه مرعوب و مبهوت شده بود، لهذا در مقابل مسـلمانان در   بعر

كرد و از اخذ نتيجه لشكركشي خود نااميد شده بـود،   يرموك احساس خطر مي

مضافاً به اينكه هراكليوس اهل دين و دانش بود و با بررسي و تحقيقاتي كه در 

اهلل عليه  صلى دانست كه حضرت محمد ه بود، ميانجيل و كتب عهد قديم كرد

پس چون مسلمين طرفدار حـق  . وسلم پيغمبر خدا و دين اسالم دين حق است

هستند، غالب خواهند شد و بر تمامي سرزمين شام و فلسطين تسـلط خواهنـد   

 .گويا اين مطلب براي هراكليوس محقق شده بود. يافت

 

 نامه پيامبر به امپراطوري روم و موضعگيري او

( شهر قدس كنـوني )ن نامه رسول اهلل در شهر ايليا مگر نه اين است كه چو

به وسيله يكي از اصحاب گرامي رسول اهلل به نام دحيه به او رسيد، دسـتور داد  

ابوسفيان و همراهانش كه در همان هنگام براي تجارت به آنجا رفته بودنـد بـه   

نزدش احضار شوند، همين كه حاضر شدند حاالت حضرت رسول و چگونگي 

. پرسـد  االت پيـروانش را از ابوسـفيان در حضـور همراهـانش مـي     دينش و ح

ابوسفيان با آنكه مشرك بود از عار و ننگ دروغ پرهيز نمـود و آنچـه بـود بـه     

گفت گوش فرا داد،  هراكليوس به خوبي به آنچه ابوسفيان مي. حقيقت بيان كرد

هراكليـوس بـه   ( چنان كه بخاري در صحيح خود روايـت كـرده اسـت   )لهذا 

 :گويد سفيان ميابو

گويي راست است پس او به زودي بر اين سرزمين تسلط پيدا  اگر آنچه مي»

دانستم كه ايـن پيـامبر از    من مي. خواهد كرد و مالك جاي دو پايم خواهد شد

پـس  . باشـد ( قوم عرب)شود، ولي گمان نداشتم از شما  طرف خدا مبعوث مي

هرگونه سختي و رنج سـفر  شوم، به حضورش برسم،  هرگاه بدانم كه موفق مي

شتابم و اگر در نزدش باشم دو  را بر خود هموار و آسان نموده به حضورش مي
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 .1«شويم، تا آب شسته پايش را به تبرك برگيرم پاي مباركش را مي

به طوري كه از سخنان هراكليـوس معلـوم اسـت او بـه چيزهـايي كـه از       

تقد شده بود كه آن حضرت ابوسفيان شنيده بود اطمينان حاصل نموده بود و مع

باشـد كـه بشـارت و مـژده      همان رسول خاتم االنبياء مـي  صلى اهلل عليه وسلم

بعثتش را از تورات و انجيل فهميده است، لهذا همين كه پس از اين مـاجرا از  

رود، به سرداران ارتش و سروران مملكت روم بـار داده   ايليا به شهر حمص مي

خواهد وبا آنهـا در   امپراطوري خود به حضور مي آنها را در ايوان و حياط قصر

نمايد تا رسي آنان را نسبت به اين مطلبي كه خود باور كرده  اين باره مذاكره مي

 .و به صحبت آن ايمان دارد بداند

: گويـد  شنويم كه در روايت خود مي اين مطلب را نيز از صحيح بخاري مي

ن كه حاضر شـدند، دسـتور داد   به بزرگان رم بار داد، همي( هراكليوس)هرقل »

: بر آنها نمايان گشـت و گفـت    (بالكن)درهاي حياط قصر بسته شود، سپس در 

خواهيـد   اي جماعت روم آيا دوست داريد رستگار و خوشبخت شويد؟ آيا مي

يد با اين تان در اين سرزمين براي شما پايدار بماند؟ بياي تان باقي و ملك مملكت

آنها از سخن هراكليوس رنجيده شدند و بر آشـفتند و   .بيعت كنيد  (محمد)نبي 

مانند االغهاي وحشي به طرف درهاي قصر دويدند تا خارج شوند ولـي درهـا   

هراكليوس كه آنها را بـدينحال ديـد و از ايمانشـان نااميـد گرديـد،      . بسته بود

همانا من اين سـخن را بـا شـما    »: به آنها گفت. دستور داد تا آنها را برگردانند

فتم تا شما را بيازمايم و ميزان عالقه و پايداري شما را نسبت به دينتان بدانم، گ

آنها از هراكليوس خشنود شده سـر فـرود   « ايد اكنون ديدم و فهميدم كه چگونه

اين بود آخر داسـتان هراكليـوس   : گويد بخاري در آخر اين روايت مي. آوردند

                                                           
ن كان ما تقول حقًا فسيملك موضع قتدمي  فإ» :نص عبارت بخاري اينچنين آمده اسـت  1

ليه التجشمت إخلص أين أعلم أو فل. نه منكمأظن أن أكنه خارج، ومل أعلم أقد كنت هاتني، و
 .«لقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه
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و ابوسـفيان در شـهر قـدس    با دقت در آنچه بـين هراكليـوس    .1«در اين باره

گذشت و جوابي كه هراكليوس پس از شنيدن سخن ابوسفيان به او داد و اظهار 

نظري كه درباره نبي اسالم كرد و با توجه به ماجراي هراكليـوس بـا سـران و    

شـود   سروران روم در قصرش و در شهر حمص، براي ما به درستي واضح مـي 

اشته و يقين داشته دينش در قلـوب  كه او به صحت نبوت رسول اسالم ايمان د

اهل شام و فلسطين نفوذ و جاي خواهد گرفت و روزي خواهد رسيد كه دولت 

مسلمين بر اين ديار مستولي شده آنها را به زير سـلطه و نفـوذ خـود خواهـد     

 .كشيد

ولي چون ديد سران و امراي مملكتش از پذيرفتن اين ديـن سـرباز زدنـد،    

پراطوري خود را از دست بدهد يا به احتمال قـوي او  ترسيد كه تنها بماند و ام

لذا ديگر اقدامي نكرد و براي بقـاي حيـات خـود و ابقـاي     . را به قتل برسانند

 .امپراطوري خويش قلوبشان را بدست آورد

 

 واپسين مذاكرات براي جلوگيري از جنگ

به هر حال چه از نظر اين كه بگوييم هراكليوس اكنون در باطن به صـحت  

شـود و چـه از    اسالم ايمان داشت، چنان كه از روايت بخاري استنباط مي دين

نظر اين كه چون شجاعت و تهور عرب ها و مخصوصاً به مهارت جنگي خالد 

هـا بجنگـد،    ايمان داشت، قدر مسلم اين است كه او ميل نداشت با لشكر عرب

ره صـلح  لهذا به سپهساالر لشكر خود امر كرد با اميـر لشـكر مسـلمانان دربـا    

مذاكره نمايد تا شايد به توافقي برسند و از وقوع جنگ مخوفي كه بر روي آنها 

 .سايه تاريك و ترسناكي افكنده است جلوگيري كنند

                                                           
بواب ألمر باأمث . ماء الروم يف دسكرة له مبحضفاذن هرقل لعظ)عبارت بخاري چنين است  1

ن يثبت لكتم  أيا معشر الروم، هل لكم يف الفالح والرشد و: مث اطلع عليهم، فقال. فغلقت
بواب فوجدوها قد غلقت فلمتا  ألا إىلوا حيصة محر الوحش النيب فحاص ملككم؟ فتايعوا هذا

خترب شدتكم أنفًا آين قلت مقاليت إ: قالردوهم علي و: مياهنم قالإأيس من هرقل نفرهتم و أىر
 .فكان ذلك آخر ش ن هرقل. فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. دينكم على
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ولي نمايندگان لشكر رومي به هيچ كدام از دو امري كـه ابـو عبيـده طبـق     

كه  دستور اسالم براي صلح پيشنهاد كرد، موافقت نكردند، يعني نه قبول كردند

مسلمان شوند تا لشكر اسالم دست از سرشان كوتاه كرده، در قلمرو حكومـت  

اسالم داخل شوند و نه ساليانه ماليات سرانه به نـام جزيـه بـه دولـت اسـالم      

بپردازند و كماكان دردين خود باقي بمانند، لهذا صلحي بين آنها انجام نگرفت 

يده در آخر جلسه مذاكره ابوعب. و كار به قضاوت و حكم شمشير واگذار گرديد

پس تا وقتي كه بر تمام سرزمين شام و فلسطين دست نيـابيم دسـت از   »: گفت

 .«جنگ نخواهيم كشيد

مقارن اين ماجرا خالد به اردوگاه مسلمين در يرموك رسيد و با رسـيدن او  

با سپاهيانش عده سربازان مسلمين به چهل و شـش هـزار رسـيد كـه يكهـزار      

و پس از اين  .1رسول اهلل و يكصد نفر از اهل بدر بودند نفرشان صحابي گرامي

داشـت،   با رسيدن كتائب و گروههاي امدادي كه ابوبكر آنها را پياپي اعزام مـي 

عده آنها به يكصد هزار و عده سپه روم به دويست و هشتاد هزار نفـر رسـيده   

 .بود

 همين كه خالد به آنجا رسيد بـه بررسـي اوضـاع و احـوال سـپاه اسـالم      

هاي متعدد اكنون با سپاه خود  پرداخت و اطالع يافت كه گرچه فرماندهان جبهه

اند، ولي هـر   واحدي تشكيل داده  در اينجا جمع شدند و در مقابل دشمن جبهه

خواهد مستقالً با دشمن بجنگد، بدون آن كـه همـه آنهـا تحـت      يك از آنها مي

رهبري كند و طبق يك نقشـه  فرمان فرمانده واحدي قرار داشته باشند تا آنها را 

 .يكپارچه با دشمن بجنگد

                                                           
هبري رسول اهلل با عـده  بدر نام محلي است بين مدينه و مكه، در آنجا مسلمين به ر 1

قريش مشرك كه عده  ء نفري براي اولين بار در تاريخ اسالم بر سران و امرا 314

نفر ديگـر   71نفرشان را كشتند و  71. نفر بود غالب شدند 1111تا  111آنها بين 

. ابوجهل در اين جنـگ بـه قتـل رسـيد    . را به اسارت گرفتند و بقيه فرار نمودند

 .شوند اهل بدر ناميده ميمجاهدين اين واقعه 
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لهذا خالد اين تاكتيـك جنگـي را مخـالف مصـلحت مسـلمين دانسـت و       

فرماندهان و بعضي از افراد كارشناس و با نفوذ را نزد خود جمـع نمـود و در   

 :بين آنها بپا خواسته چنين گفت

خودستايي  در چنين روزي نه ،همانا امروز روز مهمي از روزهاي خداست»

جهـاد و كوشـش خـود را از هـر گونـه      . شايسته است و نه سركشي رواست

چه كه امروز فردايـي  . خود خدا را خشنود نماييد با جهاد اي پاك سازيد شائبه

دارد و چه فردايي؟ فردايي كه سرنوشت قاطع هر يك از طرفين بـراي هميشـه   

جداگانـه باشـد بـا     با اين پراكندگي كه هر گروهي مستقل و. معين خواهد شد

جنگد وارد جنـگ نشـويد، چنـين     دشمني كه با نظم و آمادگي كامل با شما مي

در )همانا در پشت سر شما . امري در جنگ و پيكار درست نيست و نبايد باشد

دانيـد او هـم در آنجـا     كسي است كه اگر آنچه شما اكنون در اينجا مي( مدينه

كاري كنيد كه گرچـه دسـتور نـداده     بياييد. گذاشت چنين كنيد دانست نمي مي

نين بـود و ايـن   اش چ دانيد كه اگر از وضع شما آگاه بود، فرموده ولي شما مي

 .1«داشت چنين دوست مي

 

 طرح خالد براي فرماندهي

چون خطبه معقول و گيراي خالد مـورد قبـول و تحسـين مسـتمعين قـرار      

تمام مسلمين بايد  :گفت. داني بگو اي كه صالح مي پس هر نقشه: گرفت، گفتند

ايـن سـر فرمانـدهي بايـد بـين      . تحت قيادت و فرمان يك سرفرمانده بجنگنـد 

فرماندهان متعددي كه اكنون اين سمت دارند روز به روز به نوبـت دسـت بـه    

 .دست گردد و در اولين روز شروع جنگ به خودم واگذار نماييد

به سر فرمانـدهي در  اين پيشنهاد مورد موافقت حاضرين واقع و متفقاً او را 
                                                           

خلصتوا  أ. ّال البغييام اهلل ّال ينبغي فيه الفخر وأهذا يوم من ): اين است عبارت گفتار خالد 1
نتم أنظام وتعبئة و على  ّال تقاتلوا قومًان هذا يوم له ما بعده وفإ. رضوا اهلل بعملكمأجهادكم و
يعلم عملكم حال بينكم وبتني   ن من ورائكم من لوإو. ن ذلك ّال حيل وّال ينبغيفإمتساندون 

 (.ليكم وحمبتهإنه رأي من وأا فيما مل تؤمروا به بالذي ترون فاعلمو. هذا
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 .روز اول جنگ طبق نظر خالد بايد تعيين و شروع شود برگزيدند

 

 نقد و ارزيابي ماجراي فوق

گوينـد خالـد چنـين گفـت و      گرچه اين روايت تاريخي كه مي: به نظر من

چنين كرد و خودش خود را امير و فرمانده كل لشكر مسـلمين بـراي روز اول   

شود و حتي متأسفانه دكتر محمد فريد  ديده ميجنگ قرار داد در غالب تواريخ 

وجدي دانشمند مشهور مصري در دائره المعارف خود اين روايت را نقل كرده 

ري كه بيـان كـرديم   زيرا به طو. است، ولي اين روايت با واقع امر انطباق ندارد

در آن هنگام كـه چهـار نفـر را بـه فرمانـدهي      ( ضي اهلل عنهر)حضرت ابوبكر 

سالم منصوب نمود و به سوي شام و فلسطين فرستاد به آنها فرمود هر سپاهيان ا

جنگـد خـودش    جا كه هر يك از آنها مستقالً به تنهايي در جبهه مخصوصي مي

امير و رهبر سپاه خود خواهد بود ولي هرگاه همه آنها در يك جا جمع شـوند،  

ا بايد تحـت  ابوعبيده سپهساالر وفرمانده كل قواي لشكر خواهد بود و همه آنه

 .فرمان او بوده به رهبري او تحت قيادت او انجام وظيفه نمايند

شود گفت آنها در يرموك كه از همه جـا جمـع شـده     بنابر اين چگونه مي

حال آنكه . خواست مستقالً بجنگد بودند باز هم بر خالف امر ابوبكر هر يك مي

جـيش داشـت و بـه    در اين هنگام طبق امر صريح ابوبكر ابوعبيده سمت امير ال

به ايـن امـراي   ( ي اهلل عنهرض)ابوبكر . اصطالح امروزي سرفرمانده كل قوا بود

گذشـته از  . گروههاي لشكر فرمان داده بود تحت فرمان او انجام وظيفه نماينـد 

خوانيم كه خالد نه فقط روز اول جنگ يرموك قيادت لشكر  اين ما در تاريخ مي

بلكه از بدو جنگ مستمراً آنهـا را رهبـري و   كرد،  را به دست گرفته، رهبري مي

داد ونوبت به كسي ديگر نداد تا آن كه حضرت ابوبكر وفات يافت و  فرمان مي

عمربن الخطاب پس از او طبق حكمـي كـه صـادر نمـود و بـه دسـت پيـك        

او را از قيادت و سرفرماندهي لشكر عزل و ابوعبيـده را بـه     مخصوص فرستاد،

 .جايش منصوب فرمود
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 فرماندهي خالد به دستور ابوبكر صديقسر

پس اگر اين روايت مورد بحث صحيح باشد بايد گفت طبق توافق طـرفين  

فرماندهان حق خالد فقط روز اول جنگ يرموك بوده و بقيه ايام چنان كه خود 

در ايـن صـورت احتيـاجي    . رسيد او گفته بود نوبت بايد به ساير فرماندهان مي

ا از ايــن منصـب عــزل فرمايـد، زيــرا ســمت   نبـوده كــه حضـرت عمــر او ر  

پس استمرار خالد در اين . سرفرماندهي را بصورت هميشگي در اختيار نداشت

قيادت بدون آنكه نوبت را به ديگران بدهد و نيز احتياج عمر به عـزل خالـد از   

اين منصب دليل مسلم بر اين است كه او به امر حضرت ابوبكر و به طور ثابت 

به دست گرفته بود، گذشته از اين هر گاه به روايات ديگري كه قيادت لشكر را 

فهمـيم   در اين باره در بعضي از تواريخ موثق آمده مراجعه نماييم، به خوبي مي

اينك ايـن شـما و ايـن روايـت ديگـري كـه در       . كه آن روايت صحيح نيست

 .زيني دحالن آمده است« الفتوحات االسالميه»

به خالد نامه نوشت كه از عـراق  ( ي اهلل عنهضر)ابوبكر : گويد فتوحات مي

گفته بود همين . به شام برود و به ابوعبيده و مسلمين كه همراهش بودند بپيوندد

 .1ت مسلمين خواهي بود و سالم بر توكه به آنها رسيدي تو فرمانده جماع

اي در اين خصوص نيز بدين عبارت به خود ابوعبيـده فرسـتاده    ابوبكر نامه

 :ويدگ است مي

. من براي جنگ با دشمن خالد را به سرفرماندهي مسلمانان در شام برگزيدم

گويد بشنو و بجاي آر، من او را فرمان روايـه   تو با او مخالفت نكن و آنچه مي

تو نفرستادم از اين جهت كه تو نزد من بهتر از او نيستي و لكن بدين نظر است 

خـدا   .تي دارد كـه تـو نـداري   كنم او در جنگ تدبير و بصـير  كه من گمان مي

                                                           
بوبكر رضي اهلل عنه كتب خلالد أوكان : )متن عبارت زيني دحالن اين چنين آمده اسـت  1

نتت  ف ذا التقيتم فإ: من معه من املسلمني قالبا عبيدة وأ يلقىالشام و إىلالعراق ن يسري من أ
 .(والسالم .مري اجلماعةأ
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 .1خواه ما و تو باشد و سالم بر توخير

حالد نيز پس از دريافت دستور خليفه و قبل از حركت از عـراق بـه شـام    

اي به اين مضـمون نوشـت وبـراي ابوعبيـده      همراه عمرو بن طفيل از آنجا نامه

 .فرستاد

نـاگواري را  آمد و امر  امان وسالمتي در روز قيامت و نگهداري از هر پيش

 (صـلى اهلل عليـه وسـلم   )از خليفه رسـول اهلل  . نمايم در دنيا از خدا مسئلت مي

اي به من رسيده امر فرموده به شام بيايم وبر لشكر آنجـا نظـارت نمـايم و     نامه

به خدا قسم من هرگز اين امر را نه . قيادت و فرماندهي لشكر را به دست گيرم

تو اكنون هم بر . ه من واگذار شد طالب آن بودمام و نه آنگاه كه ب عمالً خواسته

رسيـت   كـنم و بـا   از امرت تمـرد نمـي  . همان حالي خواهي بود كه قبالً بودي

در هيچ امري از امور بدون نظرت تصميم قطعي نخواهيم . مخالفت نخواهم كرد

ما فضيلتت را ناديده نخواهيم گرفـت و از  . گرفت؛ چه تو سرور مسلمين هستي

خدا احسان و فيضش را به ما و شما به طور كامل . نياز نيستيم بي رسي و نظرت

امـان  تا از سوزش آتش جهنم محفوظ شويم و . لطف و به همه ما ترحم فرمايد

 .1و رحمت و بركاتش بر تو باد

رسول اهلل فيمتا   خلليفة بارك اهلل» :همين كه ابوعبيده نامه خالد را خواند، فرمود
خدا مبارك فرمايـد بـر خليفـه رسـول اهلل آنچـه را كـه       يعني  «وحّيا خالدًا أىر

                                                           
ين قد وليت خالدًا قتال العدو بالشتام فتال   فإ ،ما بعدأ: عين عبارت نامه چنين آمده است 1

 فطنةن له أين ظننت ن ّال تكون عندي خريًا منه ولكأبعثه عليك أين مل فإ ،طعأختالفه وامسع له و
 .والسالم .راد اهلل بنا وبك خريًاأيف احلرب ليست لك 

من يتوم اخلتو    أللك ااهلل لنا و أس لين فإ ،ما بعدأ) :ن است عبارت عربي نامه خالـد اي 1
( صلى اهلل عليه وسلم)تاين كتاب خليفة رسول اهلل أقد يف دار الدنيا من كل سوء، و لعصمةاو

ردته أّال ذلك قط و طلبتمرها واهلل ما ألالتويل جندها و على الشام وبالقيام إىلي مرين باملسري 
مترًا دونتك،   أّال نقطع وّال خنالفك و نعصيكّال . حالك اليت كنت عليها علىنت ف ليته و ذإ
حسان ورمحنا إبك من متم اهلل بنا و. نت سيد املسلمني ّال ننكر فضلك وّال نستغين عن رأيكف 
 .(والسالم .النار صليياك من إو
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شـود كـه    ها بخوبي فهميده مي از اين نامه .«پسنديده و خدا زنده بدارد خالد را

خالد امارت لشكر شام را به امر خليفه به دست گرفت نه خودش خود را اميـر  

 .نمود؛ آن هم براي روز اول معركه يرموك

 

 فرمانده كاركشته

ه جنگي خود را در جنگهاي عراق با زيركي و تدبير درستي آري، خالد نقش

حتـي  . طرح و به خوبي اجرا نمود وخيلي بيش از انتظار به سرعت پيش رفـت 

در مدت كوتاهي خطه عراق را فتح و كـامالً بـر آن   . يكبار هم شكست نخورد

پس از تصرف بالد عراق از عهده حفظ و نظم لشكر فاتح كه غالباً . استيال يافت

همچنين بر . زنند به خوبي برآمد ر چنين وقتي دست به غارت وخرابكاري ميد

گردد بـا   هاي فتح شده كه طبعاً در اثر جنگ مختل مي نظم امور داخلي سرزمين

مخصوصاً در جنگ با دشـمن خـارجي   . تدبير و بصيرت درستي اشراف داشت

 .پخته و فنون الزمه را آموخته بود

آيـد ايـن    ن امور مهم كه از هر كس بـر نمـي  حضرت ابوبكر با توجه به اي

 .وظيفه بزرگ را در خاك دشمن خارجي به او واگذار فرمود

ابوعبيده گرچه مرد ميدان جنگ و رزمنده دليري بود ولي تا آن وقت طـرز  

ت جنگي خود را چگونـه  قوجي را نديده بود تا بداند فن و جنگ و پيكار خار

در وضع خطرناكي قـرار گرفتـه بـود،     ريزي نمايد؛ مخصوصاً كه جبهه شام پي

زيرا نيروها، تجهيزات وتداركات جنگي مسلمين نسبت به دشمن خيلـي نـاچيز   

توانست نواقص خود را كـه   گذشته از اين دشمن در خاك خود بود و مي. بود

دهـد بـه    دهد جبران نمايد و آنچه را كه از دست مي در عمليات جنگي رخ مي

اي مسلمين در خاك دشمن با آن طول مسافتي كه آساني به دست آورد، ولي بر

تا مركز خالفت در بين بود جبران هر گونه نقصي نه بـزودي و نـه بـه آسـاني     

اي نياز حتمي به شخص مدير و مدبري داشـت كـه    لهذا چنين جبهه ،ميسر بود

كاركشته و قبالً وارد جنگ با دشمن خارجي شده باشد و بـا طـرز كـار آنهـا     
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جز خالـد  . ه درسي كه قبالً از آنها آموخته در اينجا به كار بردآشنايي پيدا كرد

ها را نداشت، لهذا خليفه مسلمين به موجب  كسي ديگر در آن زمان اين ويژگي

حكمي كه نوشت و ما آن را نقل كرديم، او را به سـر فرمانـدهي لشـكر شـام     

ر شد كـه  اي كه در اين مورد به ابوعبيده نگاشت يادآو در نامه. منصوب فرمود

جنگ تدبير و بصـيرتي   بدين جهت امارت لشكر شام را به خالد سپردم كه در)

پس چون خالد از طرف ابوبكر براي هميشه امـارت لشـكر   ( دارد كه تو نداري

اسالم را داشت خليفه دوم حضرت عمر رضي اهلل عنه چنان كه بعـداً خـواهيم   

عزل نمود و ابوعبيـده را  ديد به جهاتي كه در نظر داشت او را از امارت لشكر 

 .به جايش منصوب فرمود

به هر حال چنان كه گفتيم همه مسلمين مجاهد كه عده آنها به يكصد هـزار  

كـه تشـخيص داده بودنـد از لحـاظ اسـتراتژيك       1نفر رسيده بود در يرمـوك 

لشكر روم نيز با عـده دويسـت و   . تر از جاي ديگر است، موضع گرفتند مناسب

اين دو لشكر كه از حيـث  . مقابل مسلمين اردو زدند ود درهشتاد هزار نفري خ

نيرو و تجهيزات جنگي قابل مقايسه با يكديگر نبودند براي جنگ روبروي هـم  

كشـي بـراي    هر يك از آنها با احتياط و دور انديشي مشغول نقشه. قرار گرفتند

 .جنگ بودند

 

 ديدار يك فرمانده رومي با خالد و مسلمان شدن او

ثنا يكي از امراء رومي به نام يورغوس يا به قـول مـورخين عـرب    در اين ا

كه از شجاعت و فتوحات سريع خالـد در خـاك عـراق مطلـع بـود،      ( جرجه)

                                                           
ه و اي است كه از مرزهاي اردن نزديك مرزهـاي بـين سـوري    خانهديرموك نام رو 1

كند، مسلمين مجاهـد در   گذرد و فلسطين و حوالي آن را مشروب مي فلسطين مي

ها در كنار غربي آن موضع گرفتند، لذا اين جنگ كـه   ناحيه شرق اين رود رومي

بين مسلمين و روم در اينجا در گرفت، در تاريخ اسالم به جنگ يرموك معروف 

 .گرديده است
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به خدا به من راست بگو آيـا صـحيح   : گويد مخفيانه با خالد مالقات نموده مي

است كه خدا شمشيري از آسمان براي محمد نازل كرد و آن شمشير را گرفـت  

گشـايي و بـا هـر     تو داد؟ آيا بدين سبب است كه رو به هر سو نهي مـي و به 

چنين چيـزي نبـوده    ،خير: گويد شوي؟ خالد مي جنگي پيروز مي دشمني كه مي

شنويم به تو  پس چرا چنين هستي و چرا چنان كه مي: گويد يورغوس مي .است

 دهـي؟ خالـد   گويند سيف اهلل؟ و به هر كس روي آوري او را شكست مـي  مي

املشركني  علىنت سيف اهلل سّله اهلل أ: روزي محمد نبي خدا به من فرمـود  :گويد مي
يعني تو شمشير خدايي، شمشـيري كـه آن را عليـه مشـركين از      يل بالنصر ودعا

يعني رسول اهلل به من لقب . غالف دركشيد و برايم دعاي فتح و پيروزي فرمود

و چون رسـول اهلل بـرايم دعـا     سيف اهلل داده است، لذا بدين لقب شهرت يافتم

 .گردم فرمود در جنگ با دشمنان غالب و پيروز مي

نمايد كه لقبي كه  كند و تصديق مي اظهارات خالد در قلب يورغوس اثر مي

رسول اهلل به خالد داده صدق پيدا كرده و دعايي كه آن حضرت بـرايش كـرده   

جـز پيـروزي   مستجاب درگاه پروردگار واقع شده است؛ چون در هـر جنگـي   

پس محمد رسول خداست، لهذا به دست خالد مشرف به دين اسـالم  . بيند نمي

و در كـارزار بـر ضـد روم    . گيرد گردد و در صف مجاهدين اسالم قرار مي مي

 .كند شركت مي

يقين است كه چون يورغوس از امراء و صاحب منصبان عالي رتبه روم بود 

، مواضع و نقشه جنگي آنها بـاخبر  و از اوضاع و احوال داخلي لشكر روم نقاط

خالـد در كـار     بود، پيوستن او به جبهه مسلمين خيلي به نفع آنها بوده و مسلماً

 .خود از او كمك فكري گرفته است

 

 سازماندهي مجدد نيروها توسط خالد

خالد تا يك ماه پس از ورودش به يرموك به بررسي اوضـاع و سـنجش و   

همين كه جوانب كار خود را به خوبي . رداختطرز كاري كه بايد انجام دهد پ
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سنجيد و نقشه كار خود را تكميل نمود، تصميم گرفت حمله خود را به دشمن 

اي به سي و شش گروه تقسيم  آغاز نمايد، لشكر خود را طبق نقشه حساب شده

نمود و در رسس هر گروهي يك نفر از امراء كارآزموده و هر چنـد گروهـي را   

تحت فرمان و رهبري يك نفر از فرماندهان بزرگ لشكر بـدين   با فرماندهانشان

 :نحو قرار داد

ـ چند گروه با فرماندهانشان تحت فرمان ابوعبيده بن الجـراح بـه عنـوان    1

 .قلب لشكر يعني رزمندگان ميان ميدان جنگ

ـ چند گروه ديگر با فرماندهانشان بـه سـركردگي عمـرو بـن العـاص و      1

 .ميمنه يعني جنگندگان قسمت راست ميدان جنگ شرحبيل بن حسنه به عنوان

ـ چند گروه به امارت يزيـد بـن ابـي سـفيان بـه عنـوان ميسـره يعنـي         3

هاي قسمت چپ ميدان جنگ و قعقاع بن عمر، پهلوان و سواركار نامي  جنگنده

عرب كه خالد او را از عراق با خود آورده بود به فرماندهي يك گروه مسـتقل  

درداء صحابي جليل رسـول اهلل منصـب قضـاوت سـپاه را     تعيين نمود و به ابو

. به ابوسيان بن حرب وظيفه اجراي احكام قضايي را واگذار كرد. تفويض نمود

تازان لشكر را به يكي از جنگاوران كارديده بـه نـام قبـاث بـن      فرماندهي پيش

 .اشيم سپرد و گروهي را به عنوان پاسداران پشت جبهه جنگ معين كرد

 

 يرموك آغاز نبرد

آرايي و آرايش جنگي لشكر مسـلمين بـدين نحـو     همين كه خالد از صف

تـازان و   هـاي قلـب و ميمنـه و ميسـره و پـيش      فارغ گرديد و هر يك از گروه

شان مستقر نمود، به عكرمه بن ابي جهـل و قعقـاع بـن     پاسداران را در جايگاه

دند دستور داد عمرو كه هر دو از سواركاران ماهر و شمشير زنان نامي عرب بو

تا به سوي دشمن كه صف آرايي كرده و آماده جنگ بودنـد، حملـه نماينـد و    

بدين نحو جنگ شروع گرديد و طرفين بـه سـوي هـم    . آتش جنگ را بيفروزند

 .تاختند و به شدت در هم آميختند
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 اهميت جنگ براي طرفين

ي جمعي و به طور جد اين جنگ، اولين جنگي بود كه طرفين متخاصم دسته

با تمام قوا و قدرت به هم تاختند و سرنوشت قطعي آينده هر يك از آنها براي 

هميشه مرهون نتيجه حاصل از اين جنـگ بـود، زيـرا اگـر مسـلمين در اينجـا       

برد، چـه اينجـا    خوردند هيچ احدي از آنها جان به سالمت بدر نمي شكست مي

د بـود و هـيچ   خاك دشمن بود و فاصله آن تا محل مطمئني از خاك عرب زيا

لهذا همه آنهـا تـا   . پناهگاهي براي سپاه شكست خورده مسلمين وجود نداشت

آخرين نفرشان در ميدان جنگ كشته يا خارج از ميدان اسير دست دشمن شـده  

پس از اين ديگر دولت اسالم نه تنهـا بـه طمـع فـتح شـام      . شدند قتل عام مي

خـاك خـود عـرب واقـع     افتاد، بلكه مورد حمله انتظـامي دولـت روم در    نمي

دانسـتند، لهـذا    فرماندهان لشكر مسلمين اين مطلب را به خوبي مـي . گرديد مي

خود را مهيا نمودند تا فداكاري نمايند و هر طور شده گوي پيروزي در ميـدان  

از طرف ديگر سپاه روم هم در اين جبهه از نتايج هـول انگيـز   . جنگ را بربايند

توانست اين عار و زشتي را تحمل نمايد  يهم نم. ترسيد مادي شكست خود مي

هـا   كه با عده زياد و تجهيزات كامل خود از عـده قليـل و غيـر مجهـز عـرب     

هر گاه با اين كثرت عده خود از اين عده عرب انگشت شـمار  . شكست بخورد

شكست بخورد، ارتش روم اعم از سرباز و فرمانده روحيه جنگـي خـود را بـه    

ها براي جنـگ روبـرو    اضر نخواهند شد با عربكلي خواهند باخت و ديگر ح

هـا پـرچم فتوحـات را بـه دوش      در اين صورت مسلم است كه عـرب . شوند

دولت روم نيـز بـه   . خواهد كشيد و به سرعت در خاك آنها پيش خواهند رفت

توانسـت در ايـن جبهـه     اين مطلب پي برده بود و به همين جهت بود كه تا مي

ساخت تا هر طـور   ز و برگ خيلي زيادي فراهم مينمود و سا سرباز متمركز مي

 .شده به پيروزي برسد

 

 ها حمله سرسختانه رومي
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به همين لحاظ بود كه طرفين با كمال تهور و از خـود گذشـتگي بـه هـم     

جنگيدنـد كـه در    تاختند و مخصوصاً سپاه روم به حدي مردانه و بي باكانه مي

د، صفوف مسلمين را در هـم  همان آغاز جنگ با يك حمله و هم آهنگ و شدي

شكسته آنها را از مواضعشان جابجا نمودند و تا محل پاسداران در پشت جبهـه  

 .عقب راندند

 

 عكرمه و فريادش

در اين هنگام بس حساس كه مسـلمين در معـرض شكسـت قـرار گرفتـه      

باك در بـين مسـلمين نـدا در داد و     بودند، عكرمه بن ابي جهل اين پهلوان بي

با من بيعت نمايد كه تا پاي مرگ بجنگـد و تـا كشـته نشـود      گفت كيست كه

 . دست از جنگ نكشد

اين نداي روحاني حميت و حماسه مسلمين را بـر انگيخـت و آنهـا را بـه     

اي تـازه كـه از منبـع فيـاض ايمـان سرچشـمه        همه با روحيه. هيجان در آورد

حـارث   عموي عكرمه به نام  مخصوصاً. گرفت به طرف دشمن روي آوردند مي

و اشخاصي ديگر از سلحشوران مسلمين از قبيل ضرار بن االزور و غيره در اثر 

خواهنـد خـود را    نداي عكرمه با از خود گذشتگي عجيبي چنان كه گويي مـي 

خود خالد . تعمداً در آغوش هيوالي مرگ بيفكنند به طرف دشمن حمله نمودند

ي كه مسلمان شده بود، سپهساالر مسلمين و يورغوس همان امير و فرمانده روم

هر دو به جاي فرمان، سالح به دست گرفتند ومانند سربازان عادي عمـالً وارد  

بدين ترتيب روحيه جنگي مسلمين كه در اول جنگ ضعيف شـده  . جنگ شدند

نزديك بود شكست بخورند، تقويت يافت و چنان كه گويي ايمان جازم به فتح 

اهلل اكبر كه فضاي ميدان را با خود هـم  و پيروزي قطعي دارند همه با هم فرياد 

به حدي عمليات . اي شديد نمودند صدا كرده بود به قلب صفوف دشمن حمله

جنگي اهتمام ورزيدند كه حتي براي انجام نمازهاي ظهر و عصر دست از كـار  

. نكشيدند و در حالي كه دست اندكار جنگ بودند نماز ضرورت قتال خواندند
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ركان عملي را بـا اشـاره و حركـت دادن سـر انجـام      ركوع و سجود و ساير ا

دادند و در اين حالت كه دل به لطف خدا بسته بودند و از درگاه مقدسـش   مي

چنان كـه بعضـي از تـواريخ از    . نمودند استمداد نموده دعاي نصرت و فتح مي

قبيل سيره حلبيه ذكر شده و ناسخ التواريخ نيز نقل كـرده اسـت، چـون وضـع     

ول جنگ پيش آمده بـود، زنـاني كـه بـراي درمـان و معالجـه       خطرناكي در ا

مجروحين در پشت جبهه مسلمين جاي گرفته بودند از جايگاه خـود خـارج و   

در   سالح به دست گرفته وارد ميدان جنگ شدند و مانند رزمندگان مـرد عمـالً  

كـه  ( خواهر ضرار بن االزور)خوله دختر ازور  .جنگ با دشمن شركت نمودند

 .جنگيد دل و چابك سوار بود، در بين سواركاران ميزني شير

 

 يقين مجاهدان به پيروزي

مسلمين يقين داشتند كه از لحاظ نيرو و تجهيزات جنگي درمقابـل دشـمن   

خودناچيزند و تنها چيزي كه ممكن است آنها را از خطر دشـمن نجـات دهـد    

ـ   ه خـدا  همان جديت، فداكاري، صبر و ثبات در ميدان جنگ است، لهـذا دل ب

بسته به اميد وعده خدا كه در قرآن به آنها نويد داده است، بـا شـعار روحـاني    

و باايمان و اعتقاد جازم به اينكه چه بسا عده كمي كه بر گروه زيادي « اهلل اكبر»

َكم ِمن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة ﴿: فرمايـد  اند، چنان كه قرآن مي به ياري خدا پيروز شده
يعني چه بسا گروهي اندك كه با حكـم الهـي    .﴾ِبِإْذِن الّلِه َوالّلُه َمَع الَصاِبِريَن َكِثرَيًة

 ،[602 :ةالبقتر ]. و خداوند با شكيبايان است. برگروهي بسيار پيروز شده است
اي از آنهـا بـه    بر دشمن تاختند و با آنكه در آغاز جنگ صدمه ديدنـد و عـده  

ي كردند، مع الوصف نزديك ظهر همـان  شهادت رسيدند و به ناچار عقب نشين

آثار ضعف و ناتواني در صفوف مقـدم دشـمن بـه    . روز بر دشمن فائق آمدند

در نيمه دوم همان روز يعني بعد از ظهر همان روز مجبـور  . شد خوبي ديده مي

تا غروب آفتاب همان روز به حدي روحيه خود را باخته . به عقب نشيني شدند

واركاران آنها پا به فرار گذاشته، پيادگان خـود را بـي   بودند كه فرماندهان و س
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 .1رهبر در ميدان كارزار تنها گذاشتند

 

 شكست دشمن و پيروزي مسلمانان

مسلمين به دستور خالد راه را براي تفرق و فرار سوارها باز نمودنـد و بـه   

دادنـد   هاي شكست خورده كه اكثريت لشكر دشمن را تشكيل مـي  كشتار پياده

همين كه شب فرا رسيد بقيه السيف پياده كه خسته و از كـار افتـاده   . دپرداختن

بودند براي نجات خود به خندق روي آورده متحصن گرديدند، ولي مسلمين بر 

قبل از سپيده صبح قـواي  . روي آنها ريختند و به آساني ازدم شمشير گذراندند

گرديـد و  عمليـات جنگـي متوقـف    . دشمن به كلي متالشي و از كار افتادنـد 

 .مسلمين به جمع آوري و محافظت غنايم جنگي و دفن شهداي خود پرداختند

 

 حاصل جنگ

در اين نبرد عالوه بر اينكه عده زيادي از دشمن در ميدان جنـگ بـه قتـل    

رسيدند جمع زيادي نيز در خندق از دم شمشير و نوك نيزه مسلمين گذشتند و 

                                                           
در روز اول شروع شد و تا قبل از ظهر عقربـه  در غالب تواريخ آمده كه اين جنگ  1

صحنه جنگ به نفع دشمن در حركت بود، ولي كمـي قبـل از ظهـر همـان روز     

آثار نـاتواني در دشـمن پديـد    . عقربه به عقب برگشت و به نفع مسلمين چرخيد

هنوز به روز آخر نرسيده بود كه دشمن به كلي مغلـوب و صفوفشـان از   . گرديد

براي بقيه كه جان سالم بدر بردند جز فرار يا تسليم . ريختند هم پاشيده و در هم

اوايل شب عمليات جنگي متوقف گرديد؛ ولـي بعضـي از تـواريخ    . راهي نماند

گويند گرچه در اواخر آن روز دشمن شكست خورد ولي چون شب فرا رسيد  مي

طرفين دست از جنگ كشيدند و صبح روز دوم، مجدداً به جنگ پرداختنـد و در  

خر روز دوم به كلي شكست خورده تار و مار شدند و مسلمين تا نزديك شـهر  آ

آن عده هم كـه  . كردند  دمشق به تعقيبشان پرداختند و آنها را كشته و يا اسير مي

جان بدر بردند به شهر دمشق داخل شده درهـاي حصـار را بـر روي مسـلمين     

 .بستند
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رومي به نام بيغـارو و جمعـي از    يكي از فرماندهان نامدار. به هالكت رسيدند

خيمه و بارگـان تـذارق بـرادر    . امراء و سرداران لشكر روم نيز به قتل رسيدند

 .امپراتور كه خودش فرار كرده آنها را به جاي گذاشته بود، به دست خالد افتاد

از مسلمين حدود سه هزار نفر به شهادت رسيدند كه يكي از آنها يورغوس 

مسلمان رومي بـود، همچنـين عكرمـه، عمـر پسـر عكرمـه،       امير و فرمانده نو 

عمويش حارث بن هاشم، عمرو و ابان فرزندان سعيد، طفيل بن عمـرو، هشـام   

بن العاص و چندين نفر ديگر كه همه از جنگاوران مشهور مسلمين بودنـد، بـه   

با فداكاري و نثـار خـون اينـان بـود كـه مسـلمين از         مسلماً. شهادت رسيدند

يافتند و صفحه جنگ را كه در اول روز به نفع دشـمن و زيـان   شكست نجات 

مسلمين باز شده بود از تاريخ اسالم كنده به دور انداختند و به جاي آن صفحه 

 .فتح يرموك را در كتاب تاريخ اسالم براي هميشه شيرازه كردند

در اين جنگ غنايم و ذخاير جنگي زيادي نصيب مسلمين گرديد، تـا آنجـا   

يك از سواركاران بيست و چهار هزار دينار طال و سهم هر يـك از   كه سهم هر

 .1پيادگان هشت هزار دينار طال و به همين ميزان پول نقره بين آنها تقسيم گرديد

 .يك پنجم از غنايم به مركز خالفت به مدينه فرستاده شد

خالد بن الوليد سواركاران شكست خورده و بعضي از پيادگان را كه در راه 

اي ديگر از آنها را كـه پراكنـده    ر بودند تا نزديك دمشق تعقيب نمود و عدهفرا

اي از آنهـا را بـه اسـارت     عـده . دويدند، به قتل رسانيد به اين سو و آن سو مي

گرفت و بعضي از آنها كه نجات يافتند خـود را بـه دمشـق رسـانيده درهـاي      

 .حصار شهر را به روي مسلمين بستند

 

                                                           
كر شده است، ولي آنچه در كتـب  اين مطلب از الفتوحات االسالميه زيني دحالن ذ 1

فقه در باب جهاد تقرير شده است به سواركاران دو برابر پيادگان از غنيمت داده 

شود، بنابراين سهم هر يك از پيادگان دوازده هزار دينار باشد نه هشت هـزار   مي

 .دينار
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 سي اخالص و فداكاري مجاهدانارزيابي نبرد و برر

ترين جنگهاي اسالمي در شام همين جنگ يرموك بود كه  مهمترين ومخوف

راه را . سرنوشت مسلمين را براي پيشرفت بعدي و سرنوشت دشمن تعيين نمود

براي فتوحات متوالي ديگر براي مسلمين آسان كرد و امپراتور و سـردارانش را  

 .ها براي هميشه مأيوس و نااميد ساخت باز هر گونه موفقيتي در مقابل عر

باكانـه   گوينـد عكرمـه در جنـگ يرمـوك خيلـي بـي       چنان كه تواريخ مي

بعضي به او گفتنـد بـر   . اش جراحت برداشت در جنگ چهره و سينه. جنگيد مي

خود ارفاق نمايد و با احتياط بجنگد، ولي از فحـواي جـوابي كـه داد معلـوم     

توانسته جز ايـن چنـين    ال ايمان بوده و نميشود محرك او در اين جنگ كم مي

بـراي  . من و پدرم از دشمنان سرسخت رسول اهلل بوديم: باشد، زيرا جواب داد

جنگيـديم، اكنـون    نموديم و با رسول خدا مي هاي الت و عزي فداكاري مي بت

بـه خـدا قسـم     ،توانم خويشتن را از خدا و رسولش دريغ دارم؟ نـه  چگونه مي

 .هرگز

چون خالد ديـد كـه عكرمـه پيـاده بـا      : گويد ز در روايت خود ميبيهقي ني

در كارت احتياط كن، زيرا كشته شـدن  : جنگد او را خواست و گفت دشمن مي

اي داري كـه   تو نزد رسول اهلل حسن سابقه. شود تو براي مسلمين گران تمام مي

خواهم  يعني مي)ترين دشمنان رسول اهلل بودم  من ندارم، من در زماني از سخت

با اقدام جسورانه خود جبران گذشته نموده، براي رضـاي خـدا و رسـولش در    

پيشرفت دين خدا و تقويت دولت اسالم فداكاري نمايم تا بـه ثـواب اخـروي    

 (. دست يابم

جنگيد و پي در پـي ماننـد بـالي     عكرمه به همين نحو مردانه ثابت قدم مي

افكند؛ تا آنكه در  دهانه مرگ ميآمد و آنها را در  آسماني بر سر دشمن فرود مي

خواست و آرزويش را داشت در راه خدا  اثر ضربات زياد چنان كه خودش مي

 .به شهادت رسيد

براي آن كه از ميزان اخالص و محبت و ايثار مسلمين صدر اسـالم مطلـع   
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باشيم تا علت و سرّ پيشرفت سريع آنها را بدانيم به ايـن واقعـه كـه در جنـگ     

 .كنيم ه توجه مييرموك واقع شد

پـس  : گويـد  الفتوحات االسالميه از حذيقه العدوي روايت كـرده كـه مـي   

ازخاتمه جنگ يرموك ظرف آبي را به دست گرفته رفتم تا پسر عمـويم را كـه   

وقتي . در بين مجروحين و در ميدان جنگ افتاده بود، پيدا كنم وبه او آب بدهم

خواهي بـه تـو    مي :گفتم .ع بوداو را پيدا كردم كه مشرف بر موت ودر حال نز

اي به گوشـش   در همين هنگام صداي ناله  اتفاقاً. بلي: آب بدهم؟ با اشاره گفت

ديدم آن كـس  . كند رسيد، لذا اشاره كرد تا آب را به آن كسي بدهم كه ناله مي

اتفاقاً او هم در همين وقت صـداي نالـه   . كند هشام بن العاص است كه ناله مي

آب را به كسي برسانم : قبول آب خودداري كرد و اشاره كرد ديگري شنيد و از

لهذا برگشـتم  . رفتم تا به او بدهم ولي تا رسيدم فوت كرده بود. كند كه ناله مي

ديدم او نيز در همين فاصله وفات يافته است، رفـتم  . تا آب را به هشام برسانم

رحمهـم اهلل  تا آب را به پسر عمويم برسانم، ديدم او نيـز فـوت كـرده اسـت،     

اين سـه  : گويند در بعضي از تواريخ عين اين ماجرا نقل شده است مي. اجمعين

نفر مجروحين عكرمه، حارث بن هشام عموي عكرمه و عياش بن ربيعـه بـرادر   

اند، ولي اين روايت صحيح نيست، زيرا عكرمـه و   مادري حارث بن هشام بوده

نزد خالد بن الوليـد كـه   پسرش عمر را پس از خاتمه جنگ در آخرين نفس به 

خالد از ديدنشان در ايـن حالـت، خيلـي غمگـين     . در خيمه خود بود، آوردند

. تـرس بودنـد   زيرا اين دو نفر از جنگاوران وسواركاران ورزيده و بـي . گرديد

خالد سرشان را بر روي زانوي خود گذاشت وآب در دهانشان ريخت و هر دو 

 .به عالم اعال پرواز نموددر همانجا جان سپردند و روح طاهرشان 

 

 عزل خالد از امارت لشكر

خوانديم كه خالد پس از ورود به يرموك تا يك ماه اوضاع آنجا را بررسي 

 .و در فكر نقشه جنگي خود بود و هيچ گونه برخورد جدي با دشمن نداشت
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در اين اثناء حضرت ابوبكر در مدينه وفـات يافـت و حضـرت عمـر بـن      

حضرت عمر فرداي آن شبي كـه ابـوبكر   . خالفت رسيد الخطاب به جاي او به

وفات يافت، وفاتش را توسط غالم خود يرفاء و همچنين عزل خالـد و نصـب   

ابوعبيده به جاي او را به وسيله محميه بن زينم و شداد بن اوس انصـاري طـي   

 .اي به ابوعبيده اطالع داد نامه

ت عمر كـه حامـل   رساند كه فرستادگان حضر بعضي از روايات اين را مي

حكم عزل خالد بودند، صبح روزي كه نبرد يرموك درگرفته بود، و مسلمين به 

شدت سرگرم جنگ بودند به آنجا رسيدند و فرمان عمر را به ابوعبيـده تسـليم   

نمودند؛ ولي ابوعبيده اين فرمان را تا پايان جنگ و فتح كامل مسلمين نزد خود 

يز به كسي اظهار نداشـت و همـين كـه    نگه داشت، همچنين وفات ابوبكر را ن

مسلمين به پيروزي قاطع رسيدند، مضمون نامه حضرت عمر را به خالد اطـالع  

از ايـن پـس   . داد و موضوع آن را و خبر وفات ابوبكر را به لشكر اعالم نمـود 

 .خالد به عهده گرفت فرماندهي كل لشكر را به جاي

رت عمر را پـس از فـتح   ابوعبيده مضمون نامه حض :گويند بعضي ديگر مي

يرموك نيز همچنان نزد خود نگه داشت و كماكان تحـت فرمـان خالـد عـازم     

همين كه آنجا نيز فتح وبه تصرف كامل مسـلمين در آمـد، خبـر    . دمشق گرديد

فوت ابوبكر و فرمان عمر را درباره عزل خالد اعـالم نمـود و فرمانـدهي كـل     

 .لشكر اسالم به عهده گرفت

هيكل دانشمند مصري در كتاب خود بـه نـام الفـاروق    دكتر محمد حسين 

تر از همه اين روايات اين است كه ابوعبيـده خبـر    به نظر من درست»: گويد مي

عزل خالد را به كسي نگفت و چند روزي آن را پنهان نمود و در اين باره فكر 

كر كرد كه چه بايد كرد و چگونه آن را افشا نمايد، در اين اثناء خبر وفات ابوب

در بين لشكر شيوع يافت و مطلع شدند كه حضرت عمـر بـه خالفـت رسـيده     

 .«است

كـرد   اي كه بين او و حضرت عمر وجود داشت، احساس مي خالد از سابقه
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كه او را از فرماندهي كل لشكر بركنار خواهد كـرد، لـذا ايـن موضـوع را بـا      

با ابوعبيده  شايد هم. بعضي از معتمدين لشكر و نزديكان خود در ميان گذاشت

در اين باره مذاكره كرده باشد، و ابوعبيده در اين فرصت مناسب فرمان عمر را 

 .به او اطالع داده باشد

به هر حال خالد طبق فرمان عمر از سرفرماندهي لشكر معزول گرديد، ولي 

او براي رضـاي خـدا و   . او كسي نبود كه از اين پيش آمد دلتنگ شود و برنجد

كرد و نه بهـره مـادي    كرد، نه ريايي داشت، نه تفاخري مي مينفع مسلمين كار 

خالد پس از اين با ميل و رغبت تحت امـر  . داشت به نفع خصوصي خود بر مي

كرد و فرماندهي يكي از گروههاي لشكر را به عهده گرفته بود  ابوعبيده كار مي

را از  كمـا آن كـه ابوعبيـده نيـز آنگـاه كـه ابـوبكر او       . كرد و انجام وظيفه مي

فرماندهي كل لشكر معزول نمود و خالد را به جايش گذاشـت، نرنجيـد و بـا    

طبـق دسـتور خالـد قيـادت     . طيب خاطر تحت فرمان خالد انجام وظيفه نمـود 

قسمت قلب لشكر مسلمين را در يرموك به عهـده گرفـت و بـه سـمت يـك      

 .كرد فرمانده جزء كار مي

ده پس از پيروزي قاطع مسلمين چون تغيير فرماندهي كل از خالد به ابوعبي

صورت گرفت، در نظام و نشاط لشكر اسالم هيچ گونه اثـر نـامطلوبي بـه بـار     

 .نياورد و كماكان دلگرم كار بودند

 

 خالد چه كسي بود و چگونه مسلمان شد؟

جواب سؤال اول را از آنچه كه تا اينجا در باب فتوحاتش در عراق و شـام  

يم، زيرا ديديم كه چگونه امير بصير و فرمانده دانا ياب خوانديم، به درستي در مي

حتـي در  . در تمام جنگها جز فـتح و پيـروزي نداشـت   . و زبردست جنگي بود

جنگ احد زماني كه هنوز مسلمان نشده بـود و فرمانـدهي گـروه سـواركاران     

قريش را به عهده داشت، او بود كه ماهرانه در يك فرصت مناسب از پشت سر 

ت و صحنه جنگ را كه در اول كار به نفع مسلمين بود و تقريباً بر مسلمين تاخ
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به نفع مسلمين خاتمه يافته بود، تغيير داد و بر مسـلمين غالـب گرديـد و ايـن     

او بود كـه تقريبـاً تمـام    . جنگ را به سود قريش و به زيان مسلمين خاتمه داد

بـق  همچنـين او بـود كـه ط   . قسمت جنوبي فرات از خاك عراق را فـتح كـرد  

اي ماهرانه بر لشكر روم در يرموك پيروز گرديد و بدين نحو راه پيشـرفت   نقشه

 .را براي بقيه فتوحات در شام و فلسطين هموار نمود

همين كـه خـدا   : گويد كه مي 1شنويم جواب سؤال دوم را از خود خالد مي

محبت رسول اهلل و رغبت به دين اسـالم را در    خواست مرا به سعادت برساند،

 .بم افكندقل

روزي كه رسول اهلل پس از صلح حديبيه براي انجام دادن عمره قضا به مكه 

همراه مسلمين در   آمد برادرم وليد كه قبالً مسلمان و به مدينه هجرت كرده بود،

كنار رسول اهلل به مكه آمده بود، او مرا خواست ولي من آن روز در مكه نبودم، 

 :نوشتاي به اين مضمون برايم  لذا نامه

كنم كه تـو بـا ايـن     من خيلي تعجب مي. اما بعد. بسم اهلل الرحمن الرحيم»

داري، رسول اهلل از من جوياي  عقل ومعرفتي كه داري خود را از اسالم دور مي

رسول اهلل . آورد تو شد و فرمود خالد كجا است، من عرض كردم خدا او را مي

اكنون دريـاب آنچـه   ! برادرم برد؟ اي آيا چنين شخصيتي پي به حق نمي: فرمود

 .«را كه تاكنون از دست دادي

همين كه نامه برادرم به دستم رسيد بيش از پـيش بـه ديـن     :گويد خالد مي

اسالم مايل شدم و مخصوصاً خوشحال شدم كه رسول اهلل جويـاي مـن شـده    

خواستم براي خود . است، لذا تصميم گرفتم از مكه به مدينه نزد رسول اهلل روم

و همسفر پيدا كنم، لذا اين مطلب را با صفوان بن اميه در ميـان گذاشـتم،    رفيق

« يـأجج »او پس از اندكي تفكر، موافقت نمود قرار گذاشتيم در جايي بـه نـام   

اتفاقـاً در راه خـود بـا    . خارج شهر مكه مالقات و با هم رهسپار مدينه شـويم 

                                                           
مـورخ   18از مقاله شيخ محمود نووي مفتي جامع االزهر كه در مجله االزهر مجلد  1

 .قمري درج شده است 1376اول رجب 
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مـا هـدايت يافتـه،     عمرو بن العاص برخورد كرديم كه معلوم شد او نيز ماننـد 

در مـاه صـفر سـال    . خواهد به مدينه رود، لذا هر سه نفر با هم راه افتـاديم  مي

رسول اهلل از خبر ورود ما خوشحال شده بود و . هشتم هجرت به مدينه رسيديم

پس از ورود به مدينـه نـزد رسـول اهلل    : گويد خالد مي. در انتظار ما نشسته بود

ديد، همچنان بر رويـم تبسـم و لبخنـد شـادماني     همين كه مرا از دور . شتافتم

زد تا به حضورش مشرف شدم و به عنوان نبي خدا بـر آن حضـرت سـالم     مي

اشهد ان ال الـه اال اهلل و اشـهد ان محمـداً    : نمودم و شهادت عرض كرده گفتم

 .رسول اهلل

بـه ديـن اسـالم     ستايم كه تو را توفيـق داد و  خدا را مي: رسول اهلل فرمود

دانستم در تو عقلي است كه اميدوار بودم تو را جز بـه راه   ايي فرمود، ميراهنم

 .خير نبرد

اسالم  از گذشته خود كه عليه رسول اهلل قيام و بر ضد: كند خالد عرض مي

دين اسـالم  : فرمايد رسول اهلل مي. اقدام نموده و به جنگ پرداخته بيمناك است

مان كفر از او سر زده اسـت، محـو   آثار اعمال و گفتار بد هر كسي را كه در ز

خدايا براي خالد بن الوليد كارهايي را كه بـر ضـد   : فرمايد كند و سپس مي مي

بينيم خالد دين اسـالم را بـه ميـل و     چنانكه مي. اسالم انجام داده است ببخش

را بـه راه   عقلي داشـت كـه او  : سول اهلل فرمودو چنان كه ر. رغبت قبول نمود

 .حق كشانيد

نيز از قدوم و اسالم خالد بسي خوشـحال شـدند، زيـرا او را بـه      مسلمين

 .دانستند كه او در ميدان جنگ چه كسي است شناختند و مي خوبي مي

خالد پس از اسالم خود در لشكركشي براي فتح مكـه در كنـار رسـول اهلل    

رسول اهلل او را به فرماندهي قسمت ميمنه لشكر اسالم كه از افـراد قبايـل   . بود

م و مزينه و جهينه و ديگران تشكيل يافته بـود و جـز يـك فرمانـده مـاهر      اسل

توانست آنها را رهبري كند، مفتخر فرمود وپرچم افتخار اين قسـمت را بـه    نمي

 .دست مبارك خود به دستش سپرد
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او در صفوف . همچنين خالد در جنگ حنين و طائف افتخار حضور داشت

ن دين جنگيد و چنان كه قبالً فهميـديم  مسلمين با گروه تحت فرمانش با دشمنا

و بعداً در اين كتاب خواهيم ديد پس از وفات رسول اهلل با كمـال اخـالص و   

فداكاري در راه رضاي خدا براي نشر دين اسالم به جهاد با دشمنان پرداخت و 

كشي و عمليات جنگي مورد  مهارت و كارداني و شجاعت و بصيرتش در نقشه

حضرت ابوبكر او را خيلي خوب شناخته بـود  . گرديداعجاب دوست و دشمن 

تواند از عهده لشكركشـي و نبـرد بـا     و يقين داشت كه او بهتر از هر كسي مي

لشكر مقتدر روم بر آيد، بدين جهت بود كه فرماندهي لشكر اسالم را در شـام  

از ابوعبيده كه گرچه مرد جنگ بود و مهارت داشت، ولي نرم خو بود، گرفـت  

لد كه در كار خود شدت عمـل داشـت، واگـذار نمـود و چنـان كـه       و به خا

بعـداً هـم   . لشكر روم را تار و مار نمود. خوانديم مسلمين را به پيروزي رسانيد

دلسـرد    اصـالً . با آنكه به فرمان عمر از فرماندهي كل جبهه شام معزول گرديد

تحـت  در جنگهـاي بعـدي شـام    . نشد و ادني و هن و سستي در او راه نيافت

جنگيـد و   فرمان ابوعبيده به سمت يك فرمانـده جـزء فـداكار ي نمـوده، مـي     

نيـاز نبودنـد و از رسي و    در اين حال باز هم مسلمين از او بي. كرد پيشروي مي

آمـد نظـرش را    كردند و در مشكالت جنگي كـه پـيش مـي    نظرش استفاده مي

حتـي خـود   . يدنـد د بستند و خير مي داد به كار مي خواستند و آنچه نظر مي مي

داد با  ابوعبيده هم با آنكه فرمانده كل قواي جبهه بود، در امور مهمي كه رخ مي

 .كرد داد عمل مي نمود و به آنچه رسي مي او مشورت مي

داد تـا   آري، خالد پس از اين همه پيشروي خود در خاك دشمن ادامه مـي 

دت و شهامت و آنكه به شهر مهم قنسرين از توابع حلب رسيد و چون خبر رشا

رحم اهلل ابـابكر كـان   : پيشروي خالد به حضرت عمر رسيد، تحسين كنان گفت

اعلم مني بالرجال، يعني خدا رحمت كند ابـوبكر را، او بهتـر از مـن مـردم را     

 .شناخت مي

هجري در شهر حلب شهري كه خودش قبالً فـتح كـرده    11خالد در سال 
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شد، اكنون قبرش در آنجا معروف بود وفات يافت و در همانجا به خاك سپرده 

 .كنند است و مردم آن را زيارت مي

در . در خيلي از ميدانهاي جنـگ، جنگيـدم  : گفت خالد در مرض موتش مي

نداشـته باشـد    هبدنم يك وجب نيست كه اثري از ضربت شمشير يا طعنـه نيـز  

واي بـر بزدالنـي كـه از ميـدان جنـگ      . ميـرم  واينك بر روي بستر در خانه مي

خالد در مرض موتش وصيت كرد تمـام اسـلحه و   . انند و از مرگ ترسانگريز

 .اسبش را به خليفه مسلمين حضرت عمر بن الخطاب بدهند و دادند

گفتيم لشكر اسالم در يرموك تحت فرماندهي خالد به پيروزي رسيد و سپاه 

ـ     بازماندگان. روم را تار ومار نمود و آنها را تا شهر دمشق تعقيب نمود ا بـه  آنه

شهر دمشق پناه بردند و متحصن گرديدند و خالد به فرمان عمر بن الخطـاب از  

 .فرماندهي لشكر بركنار و ابوعبيده به جاي او منصوب گرديد

پس اكنون ما لشكر اسالم را در همين حال نشـاط انگيزشـان در اينجـا بـه     

م گذاريم تامجدداً در شرح تاريخ حضرت عمر بن الخطاب خليفـه دو  جاي مي

باز به اينجا برگرديم و فتوحات درخشان بعدي آنها را به قلم آوريم و به اطالع 

 .خوانندگان عزيز برسانيم

رويم به بحث در موضوع اصلي خود يعني ادامه شرح تـاريخ   پس حاال مي

 .گردد حضرت ابوبكر كه فتوحاتش در همين جا ختم مي

 

 خالفت حضرت ابوبكر

وفات يافـت،   (صلى اهلل عليه وسلم) در همان روزي كه حضرت رسول اهلل

جماعتي از انصار يعني مسلمين اهل مدينه از دو طايفه اوس و خزرج در محله 

اجتماع نمودند تا از ميان خودشان يعني انصـار   1خزرجيها در سقيفه بني ساعده

                                                           
سـاختند و   گفتند كه مردم قديم در محله خود مي اي مي سقيفه به جايگاه سرپوشيده 1

نمودند و در امور مهـم و مشـكالت عمـومي     در مواقع لزوم در ِآنجا اجتماع مي

 .گرفتند خود با يكديگر مذاكره وتصميم مي
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 .اي براي مسلمين برگزينند خليفه

آنها به پا ايسـتاد   رئيس طايفه خزرج در بين -رضي اهلل عنه- سعد بن عباده

اي جماعت انصار، شما در دين اسالم سابقه و فضيلتي داريد كـه  »: گويد و مي

خداي عزوجل با شمشيرهاي شما براي پيغمبرش زمين . هيچ قبيله ديگري ندارد

قبايل عرب به وسيله شمشيرهاي شما بـراي  . را از خون دشمنان رنگين ساخت

حالي از ميان شما گرفت و به نـزد خـود   خدا او را در . پيغمبرش گردن نهادند

يعني )فراخواند كه از شما راضي و خشنود و چشم مباركش به شما روشن بود 

پس اين امر خالفت را سخت به دست بگيريد، چـه كـه   ( از شما خورسند بود

رسد و شـما نسـبت بـه ايـن امـر بهتـر از        اين حق به شما بيش از ديگران مي

 .1«ديگرانيد

نمايـد، زيـرا آنچـه از     در قلوب انصار به خوبي تأثير مـي  گويا خطبه سعد

اوصاف آنها در خطبه خود گفته بود حقيقت داشت، ولي بايد فهميد كـه آنچـه   

توانست آنها را نسبت بـه احـراز مقـام خالفـت از      بدان تصريح كرده بود، نمي

 ديگران بهتر بداند، زيرا خالفت امري است سياسي و گرچه با اوصافي كه گفته

انصار پس از ايـن خطبـه    ،به هر جهت. بود مباينت ندارد ولي الزمه آن نيست

اگر ابـوبكر،  . خواستند سعد را به خالفت برگزينند تا با او بيعت كنند مهيج، مي

يافتند يا اندكي ديرتـر بـه آنجـا     و ابوعبيده بن الجراح از ماجرا اطالع نمي عمر

شد و چنان كه  كار خالفت يكسره ميو . كردند رسيدند، مردم با او بيعت مي مي

زيرا قبايل عرب جـز   آورد، شود، عاقبت بسيار خطرناكي به بار مي بعداً بيان مي

پذيرفتند و از همين جا اخـتالف كلمـه پيـدا و     سيادت و امارت قريش را نمي

و ابوعبيده از اجتمـاع انصـار و    عمر ،كشيد، چون ابوبكر نتيجه نزاع داخلي مي

                                                           
لكم سابقة يف الدين  !نصارأليا معشر ا) :متن خطبه عربي سعد چنين روايت شده اسـت   1

رض دانت ألاهلل عزوجل لرسوله بكم يف اأثخن . سالم ليست لقبيلة من غريكمإلفضيلة يف او
متر،  فشدوا أيديكم هلذا األ. رير العنيتوفاه اهلل وهو راض عنكم ولكم ق. له العرب فكمسياب 
 .(وّالهم بهأحق الناس وأنكم فإ
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درنگ به نزد آنها شتافتند و همين كـه   ين اجتماع خبر يافتند، بيمقصودشان از ا

به آنجا رسيدند، ابوبكر در بين آنها به پا خواست و مطـالبي گفـت كـه هـدف     

 : مهاجرين بود

را براي راهنمايي و  (صلى اهلل عليه وسلم) همانا خداي جل و شأنه محمد»

ي اسالم دعـوت فرمـود،   او مردم را به سو. تبليغ دين حق به رسالت برانگيخت

خدا رويها و دلهاي ما را به سوي آنچه كه دعوت فرمود معطوف فرمـود و مـا   

ساير مردم بعد . جماعت مهاجرين اولين كساني بوديم كه دين خدا را پذيرفتيم

ما خويشان رسول اهلل هستيم وعالوه بر اين از حيث كثـرة  . از ما مسلمان شدند

اي از قبايل عرب نيسـت، مگـر اينكـه بـراي      يلهنسب تا آنجا برتريم كه هيچ قب

يعني بـا تمـام قبايـل پيونـد خويشـي و      )قريش در آنها فرزندي متولد گرديد 

همانا قوم و قبايل عرب امارت و خالفت را نخواهند شـناخت و  ( قوميت داريم

شما جماعت انصار به خـدا   ،(قريش)قبول نخواهند كرد جز براي اين جماعت 

جاي ( هاي خود ر خود و درخانهدر شه)تيد كه مهاجرين را قسم آن كساني هس

در پيشرفت دين خداي . و رسول خدا را در پناه خود گرفته ياري كرديد يدداد

عزوجل و در خوشيها و ناماليمات همكـار و شـريك مـا بوديـد، پـس شـما       

سزد كه به قضـاء و قـدر و خـدا     ترين مردم هستيد و مي ترين و گرامي محبوب

ان مهاجرتـان داده  برابر امر خدا و نيز به آنچه كه خدا به شما و برادر تسليم در

شما كساني هستيد كـه از خـود گذشـتيد و    . حسد نورزيد است، راضي شويد

به خدا قسم شـما  . ديگران را در هنگام ضرورت و احتياج بر خود مقدم داشتيد

، پـس بهتـر   داشـتيد  تان را نسبت به دارايي خود مقدم مـي  هميشه برادر مهاجر

سزد كه اختالف در اين امر از دست شما سر نزند و از حسادت نسـبت بـه    مي

ما مهاجرين امراء خواهيم بـود  . امر خيري كه خدا به آنها داده است دور شويد

و شما انصار وزراء ما، هيچ مشورتي بدون دخالت شما صورت نخواهد گرفت 

خـواهم تـا بـا     از شما مـي و هيچ امري بدون شركت شما انجام نخواهد يافت، 

ابوعبيده يا عمر بن الخطاب بيعت كنيد، چه كه هر يك از آنها اهليت اين كـار  
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  .1«را دارند

خطبه ابوبكر كه هم حقيقت داشت و هم با مهرباني و مالطفت بيان نمود و 

هم حقوق مهاجرين و اولويت آنها را بـراي خالفـت توضـيح داد و هـم حـق      

حفظ نمـود و هـم آنهـا را بـه وزارت در خالفـت       معنوي و اوصاف انصار را

گويـا در  . پذيرفت، قلوب انصار را نرم و آنها را خيلي تحـت تـأثير قـرار داد   

يكـي   -رضي اهلل عنه- طايفه خزرج بيش از اوس مؤثر شد، زيرا قيس بن سعيد

اگر ما اهل فضـيلت و   ،اي جماعت انصار»: گويد از ساداتشان فوراً برخاسته مي

وابقي نيكو در اين دين بوديم، به خدا قسـم چيـزي نخواسـتيم جـز     جهاد و س

سـزد كـه خـود را از ايـن      رضاي خدا و اطاعت نبي خويش، پس براي ما نمي

جهت بر مردم برتر بدانيم، ما از اين بابت طالب متاع و منصب دنيـوي نيسـتيم،   

قـريش  بدانيد كه محمـد از  ( كه ما را موفق فرمود)چه كه خدا بر ما منت دارد 

اند، به خـدا قسـم، خـدا     تر و بهتر ذي حق( خالفت)است و قومش به اين امر 

هرگز مرا نخواهد ديد كه در اين امر با آنهـا نـزاع و كشـمكش كـنم، از خـدا      

                                                           
صتلى  )ن اهلل عزوجل بعث حممدًا إ) :-رضي اهلل عنه- ابوبكراين است عين خطبه عربي  1

ما دعتا   إىلقلوبنا اهلل بنواصينا و خذف سالم؛ إلا إىلدين احلق فدعا باهلدي و( اهلل عليه وسلم
مع  حننو سالمًا والناس لنا تبع، وحنن عشرية رسول اهلل،إول الناس أ فكنا معشر القريش. ليهإ

ن العرب إ. للقريش فيها وّالدةّال وإست لقبيلة من قبايل العرب ، لينسابًاأوسط العرب أ ذلك
نتم شكرائنا يف أنتم واهلل الذين آووا ونصروا، وأو. ّال هلذا احلي من قريشإمر ألّال تعر  هذا ا

. ّال كنتم معنا فيهإواهلل ما كنا يف خري قط . الضراءدين اهلل عزوجل وفيما كنا فيه من السراء و
ملتا ستاق اهلل   و ،مرهألاس بالرضا بقضاء اهلل والتسليم حق النأرمهم وكأحب الناس وأنتم ف 
واهلل ما زلتم . صةنفسهم حني اخلصاأ علىنتم املؤثرون أخوانكم املهاجرين، فال حتسدوهم وإل

يتديكم  أ علىختالفه امر وألّال يكون هذا اأحق الناس أنتم أو. خوانكم من املهاجرينإ مؤثرين
مر واختالفته  ألّال يكون هذا اأحق الناس أنتم أو. نكم من املهاجرينخواإن ّال حتسدوا أبعد أو

نتم أمراء وألليهم فنحن اإ ىلخري ساقه اهلل تعا علىخوانكم إن ّال حتسدوا أبعد أيديكم وأ على
و أيب عبيتدة  أ إىلدعتوكم  أمنتا  إمتور، و ألّال نقضي دونكم اّال تفتانون مبشورة و. الوزراء

يب حممد عبداهلل بن مسلم دينتوري  أاّالمامة والسياسة ت ليف  از كتاب) .(هلأعمركالمها له 
 .(642متوفاي سال 
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 .1«بترسيد و با آنها نزاع و مخالفت نكنيد

كردنـد بـه    در اين اثناء طايفه اوس كه گويا براي خود احساس خطـر مـي  

هر گاه كسي از خزرج هر چند يكبار به خالفـت برسـد بـراي    »: يكديگر گفتند

آنها اين فضيلت و افتخار تا ابد برقرار خواهد ماند و هرگز شما را در كارشـان  

 .«برخيزيد با ابوبكر بيعت كنيد .شريك نخواهند كرد

حضرت عمر در جواب ابوبكر كه در آخر خطبه خود فرمود با ابوعبيده يـا  

برم به خـدا از اينكـه    پناه مي»: ت دارند بيعت كنيد، گفتبا عمر كه هر دو اهلي

و حال آنكه تو با اين فضـايل برجسـته   ( يعني از ما دو خليفه شود)چنين شود 

زودتـر    (همه مردم)چه از ما . ذي حق تري تو با اين امر از ما ،در بين ما باشي

دا از مـا  مشرف به دوستي با رسول اهلل شدي و از حيث بذل مال در راه دين خ

تو در بين مهاجرين بهترين هستي از دو نفري كه در سفر هجرت . بهتر و برتري

تويي كه براي امامت نماز جايگزين رسول اهلل . در غار بوديد تو نفر دوم هستي

پس با ايـن وصـف چـه كسـي را     . نماز بهترين اركان دين اسالم است. شدي

سـول اهلل بشـوي، پـس مـا بـا      سزد كه از تو جلوتر شود، تو بايد جانشين ر مي

داشـت بيعـت    بهترين كسي كه رسول اهلل او را از ميان همه ما بيشتر دوست مي

 .1«دستت را بده تا با تو بيعت كنم. كنيم مي

فهميم كه زمينه براي بيعت با ابوبكر  از خطبه قيس و خطبه حضرت عمر مي

                                                           
نتا واهلل  إ !نصارأليا معشر ا) :اين چنين اسـت  -رضي اهلل عنه- متن عبارت عربي قيس 1

نبينا، فما ينبغي  وطاعة رضاء اهلل ّالإردنا أسابقة يف هذا الدين فما ويل فضل وجهاد وألئن كنا 
ذلك  علىن اهلل ويل النعمة فإ، الناس بذلك وّال نبتغي به من الدنيا عرضًا لىعن نستطيل ألنا 
فتاتقوا  . نازعهم هذا اّالمرأمي اهلل ّال يراين اهلل أو أوىل،حق به وأقومه ن حممدًا من قريش وأّال إ

 .(اهلل وّال ختالفوهم وّال تنازعوهم
. ظهرناأنت بني أن ذلك ون يكوأمعاذاهلل ) :-رضي اهلل عنه- و اين است گفتار عربي عمر 1

فضتل املهتاجرين،   أنت أفضل منا يف املال، وأقدمنا صحبة لرسول اهلل، وأمر، وألحقنا هبذا اأ
فمن ذا ينبغي  .سالمإلركان اأفضل أ الصالة، والصالة علىمها يف الغار، وخليفة  ذإثاين اثنني و
 .(ابسط يدك أبايعك. حب رسول اهلل منا مجيعًاأفنبابع خري من  ،نت خليفتهف ن يتقدمك أ
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، واقـع  به خوبي فراهم و مورد موافقت اين جمعيـت كـه جنبـه شـورا داشـت     

جز سعد بـن  )گرديده است، زيرا بزرگان هر دو طايفه انصار از اوس و خزرج 

 به داليل ابوبكر قانع شدند،( عباده

اين داهيه بزرگ اجتماعي و اين نابغه سياسي  -رضي اهلل عنه- حضرت عمر

جـز بـا خاتمـه     ،براي ايجاد اتفاق و اتحاد و دوري از قتنـه  اسالم دريافت كه 

هـيچ عالجـي    ،الفت و قرار گرفتن مردم در مقابل امر انجام يافتهدادن به امر خ

او فهميد كه اكثريت قريب به اتفاق حاضرين در سقيفه، مائل به بيعت با . ندارد

ابوبكر هستند، لذا هر گونه فرصتي را از دست فتنه و آشوب گرفت و خطـاب  

. با تو بيعت كنميعني دستت را بده تا  «بايعكأابسط يدك »: به ابوبكر كرده گفت

حضرت عمر بدين سان شتابانه دست به دست ابوبكر داد و به عنوان خالفت با 

پس از او حاضرين نيـز بـه ابـوبكر روي آورده يكـي پـس از      . او بيعت فرمود

 .ديگري با او بيعت كردند

عمـومي مـردم در مسـجد     بيعـت آن روز نيز حضرت ابوبكر بـراي  فرداي 

اهلل نشست اما قبل از اينكه شروع به سخنراني نمايد، رسول اهلل و بر منبر رسول 

همانـا خـدا   : حضرت عمر در جنب منبر ايستاد و پس از حمد خدا چنين گفت

امور شما را به كسي تفويض فرمود كه بهترين شما و رفيق رسول اهلل و شخص 

 .1«دومي از دو نفري است كه در غار بودند، پس برخيزيد با او بيعت كنيد

ردم به طرف منبر شتافته با ميل و رغبت كامل بـا حضـرت ابـوبكر    گاه مآن

با اين بيعت عمومي كه پس از بيعت اهل شورا در سقيفه انجـام   .بيعت نمودند

گرفت، خالفت ابوبكر مورد موافقت و تأييد اكثريت قريب به اتفاق امت محمد 

اهلل زمـام   اعم از مهاجرين و انصار قرار گرفت و او به عنوان خليفه اول رسـول 

حكومت اسالمي را به دست گرفت، به طوري كه در اين كتاب خـواهيم ديـد   

 چه بركتي براي مسلمين و دين اسالم در بر داشت؟

                                                           
خريكم، صاحب  علىمركم أن اهلل قد مجع إ) :-رضي اهلل عنه- اين است گفتار عربي عمر 1

 .(مها يف الغار، فقوموا، فبايعوه ذإثاين اثنني رسول اهلل، و
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 اولين خطبه خليفه مسلمين پس از انتخاب

حضرت ابوبكر پس از اين بيعت كه كمي قبل از وقت ظهر خاتمـه يافـت،   

ز اينكه خدا را سپاس كرد و پيغمبـرش  روي منبر رسول اهلل به پا ايستاد و پس ا

همانا من اكنون حكمفرماي شـما شـدم، ولـي     !اي مردم: را ستود، چنين گفت

خواهم از اين جهت كه حكمفرما هستم خود را بهتر از شـما بـدانم، پـس     نمي

هرگاه در انجام امورتان خوب كار كردم، مرا ياري كنيد و هر گاه بد كار كردم، 

دروغ ( بايد رعايـت كـرد  )هنمايي كنيد، راستي امانت است مرا به راه راست را

هر ضعيف و ناتواني از شما نزد من قـوي  ( بايد از آن پرهيز كرد)خيانت است ِ

و توانا است تا آنگاه كه ان شاءاهلل حقش را از ستمكار گرفته به او بازگردانم و 

ان بالعكس هر شخص قوي از شما نزد من ضـعيف و نـاتوان بـود تـا آن كـه      

شاءاهلل حق ستمديدگان را از او باز ستانم هر قومي كه سستي نمايند و از جهاد 

هر گـاه  . در راه خدا دست بكشند، قطعاً خدا آنها را خوار و ذليل خواهد فرمود

فحشاء و معصيت در قومي شيوع يابد خداوند قطعاً آنها را به بالي عـام خـود   

كه خدا و رسول خدا را فرمان برم  مرا فرمان بريد مادام. گرفتار خواهد ساخت

و هر گاه بر خالف حكم خدا يا مخالف امر رسولش عمل نمايم، حق ندارم مرا 

 .فرمان بريد

برخيزيد : اش فرمود چون در اين هنگام وقت ظهر رسيده بود، در آخر خطبه

 1.براي نمازتان، خدا شما را به رحمت خود گيرد

 

                                                           
جعل هلذا أين قد وليت عليكم ومل إيها الناس، أ) :-رضي اهلل عنـه - متن خطبه عربي ابوبكر 1

مانة، والكذب أالصدق . س ت فقوموينأن إعينوين، وف حسنت أن فإ. خريكم كونأن أاملكان 
 حت  ن شاءاهلل والقوي عندي ضعيف إخذ احلق له آ ح الضعيف فيكم قوي عندي و ،خيانة

ّال تشتيع  و. ّال ضرهبم اهلل بالذلإّال يدع قوم اجلهاد يف سبيل اهلل . اهلل ن شاءإأخذ احلق منه 
ذا عصتيت فتال   فإرسوله، طعت اهلل وأطيعوين ما أ. لبالءم اهلل باعمه ّالإالفاحشة يف قوم قط 

 (.صالتكم، يرمحكم اهلل إىلقوموا  .طاعة يل عليكم



 017 

 ( عنهضي اهللر)تحليل محتوايي خطبه ابوبكر 

اي اسـت كـه اولـين خليفـه و فرمـانرواي       اين خطبه تاريخي اولين خطبـه 

در اولـين   (صـلى اهلل عليـه وسـلم   )حكومت اسالمي پس از وفات رسـول اهلل  

اجتماع مسلمين در مسجد مدينه منوره روي منبر مقدس رسول خدا القاء و خط 

 خليفـه شود كه  خطبه به خوبي ديده ميدر اين مشي سياسي خود را بيان كرد، 

عـدالت اجتمـاعي قـرار     شورى ومي را كامالً بر اساس مسلمين حكومت اسال

 :داده است، زيرا

با آن كـه فرمـانرواي   : )گويد بينيم كه خليفه علناً در اين اجتماع مي مي :اوالً

 (.دانم شما هستم، ولي خود را از جهت اين مقام و منصب بهتر از شما نمي

دانـد نـه    مي( قرآن خدا و سنت رسول اهلل)نون اسالم خود را مطيع قا :ثانياً

بر اعمالش نـه تنهـا نظـارت     لذا صريحاً به امت حق داده تا. مستبد و ديكتاتور

در اجـراء امـور   )هـر گـاه   : گويد چنان كه مي. دخالت نمايند  بلكه عمالً نمايند

ـ     (امت ن بر طبق احكام خدا و رسولش عمل كنم، مرا ياري كنيـد و در غيـر اي

 .صورت جلوگيري نموده، راهنمايي ام كنيد

گاه موظف به اطاعت امر خود نمود كـه او طبـق قـانون    امت را تا آن :ثالثاً

حكومت اسالم عمل نمايد، نه خودخواهانـه و بـر طبـق هـوا و ميـل شـخص       

مرا فرمان بريـد مـادام كـه خـدا و     : )گويد چنان كه در خطبه خود مي. خودش

 (.رسولش را فرمان برم

يفه در اين خطبه هم امت را مكلف نمود تا مطيع خليفه باشند و هـم بـه   خل

آنها حق داد تا در كارش نظارت و مداخله نمايند، تا آن كه امور عمومي امـت  

رونـق   بر وفق قانون حكومت اسـالمي انجـام و   -صلى اهلل عليه وسلم- محمد

 .رفته مانع شوندگيرد و هرگاه در امري بر خالف قانون رفتار نمايد، دستش را گ

افراد امت را از حيث حقوق مدني در مقابل قانون و عدالت برابر هم  :رابعاً

داند  براي احقاق حق و رفع مظلمه فرقي نمي: گويد دانسته است، تا آنجا كه مي

كه ستمگر توانا باشد و ستمديده ناتوان، يا بر عكس آن باشد، زيرا مناط صدور 
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ف از صدور حكم اجراي عـدالت و محافظـت   هد. حكم، قانون و عدالت است

حقوق افراد امت است، و آنچه نبايد در اين باره به نظـر آورد، همـان تـوان و    

 .ناتواني طرفين قضيه است

براي حفظ حقوق و شئون اجتماع و محافظت ديـن و پاسـداري از    :خامساً

 صلى اهلل- مرزهاي كشور و بسط عدالت اجتماعي و نشر دين خدا، امت محمد

نمايـد، بـدون آن    را به شجاعت و سلحشوري دعوت و ترغيب مي -عليه وسلم

كه در اجراي اين امر مهم كه بقاء يا عزل خليفه در اختيـار ايـن قـدرت قـرار     

بيني نمايد، تا شالوده بقـاي   گيرد، به نفع خود و براي بقاء خود شرايطي پيش مي

كه همين قوه اسـت   خود را زير سايه اين قدرت مستحكم كند، چه مسلم است

توانـد   كه اگر خواست خليفه بماند، خواهد ماند و هرگاه اراده كند نباشد، نمـي 

 .بماند

خليفه مسلمين در آخر خطبه خود كامالً دلبستگي خود را نسبت بـه امـت   

نمايـد، از دروغ كـه مفاسـد     آنها را به اخالق حسنه دعوت مـي . دهد نشان مي

دارد، آنها را به راسـتگويي كـه    د بر حذر ميفردي و اجتماعي زيادي در بر دار

يكي از خصايص عظيم انساني و منشأ حصول اطمينان و الزمه حياتي هر فرد و 

نمايد و به عـالوه عواقـب خانمانسـوز فـواحش و      هر قومي است، ترغيب مي

دهد تا بپرهيزند و بدين سان جامعـه اسـالمي، يـك     معاصي را به آنها تذكر مي

اي كـه شايسـتگي حيـات     راسته به كماالت انسـاني، جامعـه  جامعه فاضله و آ

در بين خود بـه وجـود    تحرك، ترقي و پيشرفت داشته باشندمطلوب و قابليت 

 .آورند

 

 در اينجا

آيـا خالفـت حضـرت    : پرسيم كنيم و از خود مي در اينجا اندكي درنگ مي

سـاعده  آيا اين ماجرا كه در سـقيفه بنـي    ابوبكر بر اساس شورا انجام گرفت؟

محسـوب  ( شـورا )صورت گرفت و منتهي به بيعـت بـا آن حضـرت گرديـد     
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 شود، و براي انتخاب و تعيين خليفه مسلمين كافي بود؟ مي

آري خالفت حضرت ابوبكر بر اساس شورا صورت گرفت و آنچـه در  : ج

شـود، كـامالً صـحيح و     بود اين شورا چنان كه بيان مي( شورا)سقيفه گذشت 

 .و بيعت با او كافي بود براي انتخاب خليفه

واضح است كه شرايط و دستور العمل شورا هميشه بايد بر وفق مصـالح و  

مقتضيات زماني و مكاني هر ملتي اتخاذ و تدوين گردد و نيز مسلم اسـت كـه   

مصالح هر ملتي در طول تاريخ وجودشان يكسان نيست، بلكه با ترقي يا تنـزل  

ت و ضعف صـالح معنـوي و امانـت و    اوضاع و احوال اجتماعي آنها و با شد

درستكاري آنها و مخصوصاً با تفاوت ميزان شايسـتگي و معـارف و معلومـات    

كند، لذا براي هيچ ملتي امكان ندارد نسبت به هـيچ موضـوعي از    آنها فرق مي

موضوعات اجتماعي خود، يك آيين نامه و دستور العمل ابدي و ال يتغير بـراي  

درباره شورا كه سرنوشت آنها اعم از خط مشـي   مخصوصاً. خود تدوين نمايند

نمايد، اين امر  اقتصادي، فرهنگي و امور بين المللي و غيره را تعيين مي  سياسي،

 .غير ممكن است

هاي حيات خود بايد با توجه به اوضاع  اي از دوره پس هر ملتي در هر دوره

ـ  ا رعايـت  و خصوصيات اجتماعي خود و طبق اقتضاي زماني ومكاني خود و ب

شرايط و امكانات عمومي خود قانون و آيين نامه شورا يا هر قانون و آيين نامه 

 .ديگري را برا ي خود تدوين و بر مبناي آن عمل نمايد

اي براي عملي كردن شـورا   بدين علت است كه نه در قرآن كريم، نظام نامه

خود داده  ذكر شده و نه حضرت رسول اكرم در اين باره دستور العملي به امت

يا هر طور صـالح   است، تا چنان كه گفتيم هر ملتي از ملل اسالمي در هر دوره

حال خود بداند، نظام و قانوني براي ايجاد مجلس شورا در نظر بگيرد و به هـر  

نحوي كه مصلحتش ايجاب نمايد، شـرايطي بـراي تصـويب قـوانين مـدني و      

 .1شود تصويب نمايد ميجزايي و ساير امور اجتماعي خود كه در شورا طرح 

                                                           
آنچه از احكام مدني و جزايي يا هر حكم ديگري كه در قرآن صريحاً ذكر شده، يا  1



 001 

صالح رفتار، سـالمت   ،پس چون مسلمين صدر اسالم از حيث صدق گفتار

و صفاي قلب، در ايمان به حق، اذعان در مقابل حقايق و رعايت كامل حقـوق  

تر بودند تـا بـه بشـر خـاكي،      بشر در مقام و منزلتي بودند كه به فرشتگان شبيه

و خيلي ساده بود، شوراي آنها نيز بـر  گذشته از اين امور حكومت آنها ابتدايي 

حسب اقتضاي همين اوصاف و خصال شايسـته كـه داشـتند، خيلـي سـاده و      

در عين حال بـراي حفـظ مصالحشـان در محيطـي     . گرفت مختصر صورت مي

شـورايي كـه خالفـت    . كامالً كافي بـود  …كامالً روحاني، با صفا و صادقانه 

ـ  يط همـان اوضـاع روحـاني و    حضرت ابوبكر در آن به تصويب رسيد در مح

صدق و صفا كه گفتيم، تشكيل يافت و اهل شـورا، رجـال مـؤمن و صـادق و     

سوره توبه آنهـا   111صالح از مهاجرين و انصار بودند كه قرآن كريم طبق آيه 

را ستوده و به صالح و حسن سيرت و سريرتشان گـواهي داده اسـت، و چـه    

َوالَساِبُقوَن اأَلَوُلوَن ِمَن اْلُمَهتاِجِريَن  ﴿: يدفرما تر از قرآن كريم كه مي گواهي راستگو
َواأَلنَصاِر َواَلِذيَن اَتَبُعوُهم ِبِإْحَساٍن َرِضَي الّلُه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعَد َلُهْم َجَنتاٍت َتْجتِري   

يعني و مؤمنين سـابقين عهـد اول    ﴾َتْحَتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

ظهور اسالم كه عبارتند از مهاجرين و انصار و آنان كـه در نيكـي پيـرو آنهـا     

آنها نيز از خدا خرسـندند و خـدا بـراي    . شدند، خدا از همه آنها خشنود است

كه در آن جويها جاري اسـت و آنهـا نيـز در    . هايي فراهم ساخته است آنها باغ

 .«است رستگاري بزرگ آنجا جاويدانند و اين

: فرمايـد  سوره انفال در شأن اين مردم شريف مي 74همچنين قرآن طبق آيه 

َواَلِذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َواَلتِذيَن آَووْا َوَنَصتُروْا ُأوَلتتِئَك ُهتُم     ﴿
راي حفظ عقيده و ايمانشان از و ب)يعني و آنان كه ايمان آوردند  ﴾اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا

با دشمنان ديـن جنگيدنـد   ( براي پيشرفت دين خدا)هجرت كردند و ( شهرشان

                                                                                                                                                               

طبق احاديث نبوي بيان شده است، مسلمين حق ندارند بر اساس شـورا تغييـر و   

در آنها بدهند، مگر اين كه طبق قواعد اصولي، مجالي بـراي اجتهـاد در   تبديلي 

 .آنها باشد



 000 

هـاي   مهاجرين را در شهر خود و در خانه)و همچنين آنان كه ( يعني مهاجرين)

( و رسول خدا را براي پيشرفت دين و پيشبرد هدف مقدسـش )جا دادند ( خود

 .«دو گروه بزرگ، مؤمن حقنداين ( يعني انصار)ياري نمودند 

هايي كه خدا به نص قرآن كريم آنها را ستوده و از آنها راضـي   آري، همين

و آنها نيز از خدا راضي بودند و رستگاري بس عظيمي داشتند و خـدا آنهـا را   

در قرآن مجيد طبق آيه اول، اهل بهشت و طبق آيـه دوم، مـؤمن حـق دانسـته     

 .كر را بر اريكه خالفت اسالمي نشاندنداهل شورايي بودند كه ابوب ،است

آيا چنين مردمي كه صالح و ايمان آنها مورد تأييد خـدا بـوده و در نـص    

تـابع    اند، امكان دارد كه غرض ورزي نمـوده،  صريح قرآن آسماني ستوده شده

هوا و مطيع هوس نفساني خويش باشند و كسي را بدون استحقاق بـر ديگـران   

ناحق به خالفت برگزينند؟ البته خير، زيرا وقتـي چنـين   ترجيح دهند و او را به 

امري امكان پذير است كه ـ معاذ اهلل ـ گفتـه شـود قـرآن در ذكـر اوصـاف و        

مسلم است كه هيچ مسـلماني حتـي سسـت    . خصايص آنها به خطا رفته است

اي داشـته   كند، تا چه رسد به اين كه چنـين عقيـده   ايمان هم چنين گماني نمي

 .باشد

 

 گيري هنتيج

بنابراين خالفت حضرت ابوبكر از هر جهت حق بـود و بـر اسـاس شـورا     

صلى اهلل عليه - و اين شورا مطابق با اوضاع آن روز امت محمد. صورت گرفت

و در آن عصر طاليي صدق و صفا و در شعاع عقيـده و ايمـان انجـام     -وسلم

ه اوصاف هـر  كافي بود، زيرا سران انصار و سروران مهاجرين ك گرفت و كامالً

دو گروه در قرآن به نيكي ذكر شده در يك محل جمع شدند و بـراي انتخـاب   

هر يك از . خليفه به مذاكره و به اصطالح امروزي، به مبارزه انتخاباتي پرداختند

گروه انصار و مهاجرين با يكديگر به جدال پرداختند، داليل خود را در محيطي 

هاجرين مورد تأييد انصار واقـع و تسـليم   آرام بيان كردند و در نهايت داليل م
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نظر مهاجرين شدند و نتيجتاً چنان كه خوانديم، اعضاي مجلس شورا جز چنـد  

، با خالفت ابـوبكر موافقـت نمودنـد و در    1نفري از انصار كه در اقليت بودند

يك روز بعد از اين بيعت نيـز  . همان مجلس مختاراً با آن بزرگوار بيعت نمودند

شناختند و او را اليـق   گرامي رسول اهلل كه ابوبكر را به خوبي مي  عموم صحابه

دانستند، در مسجد مدينه در حـالي كـه ابـوبكر روي منبـر      اين منصب مهم مي

 .رسول اهلل نشسته بود، با او بيعت كردند

پس خالفت حضرت ابوبكر ابتدا به وسيله انتخاب اهل شورا و بيعت آنـان  

يعت عمومي مسلمين در مسـجد مدينـه كـه مركـز     در مجلس شورا و بعداً با ب

 .حكومت اسالم بود، انجام گرفت

 

 پاسخ به يك شبهه

آيا نظر و تصويب اين عده اندك كـه در شـورا حاضـر بودنـد بـراي       :س

انتخاب خليفه كافي بود و انتخاب اين عده كه نسبت به مجمـوع امـت عنـوان    

كثريت داشته و غايـب بودنـد،   اقليت را داشتند، براي بقيه افراد امت كه جنبه ا

 نافذ و الزام آور است؟

چنان كه قبالً گفتيم در آن زمان دستور العملي براي شورا تدوين نشـده   :ج

بود كه شرايطي براي آن مقرر و عده انتخاب كنندگان را تعيين نمايد تـا گفتـه   

شود انتخاب و بيعت اين عده در شورا به حد نصـاب نرسـيده بـود، بنـابراين     

ر همان عده حاضر در شورا كافي و تصويب و انتخـاب آنهـا صـحيح و    حضو

تر از فرمايش حضرت علي  براي ساير افراد امت الزام آور بود و چه دليلي قوي

در تأييد اين  1نهج البالغه 117كه به موجب خطبه  -رضي اهلل عنه- بن ابيطالب

                                                           
هميشه و در هر مجلسي كه به منظور تشكيل شـود، چنـين اقليـت مخـالفي پيـدا       1

 .شود، ولي در مقابل اكثريت بي اعتبار است مي
متر  ألذا احق النتاس هبت  أن إ !يها الناسأيا )متن خطبه در نهج البالغه چنين آمده است  1

ن إللعمتري  قوتل، و أىبن فإ ،ستعتبان شغب شاغب فإ. مر اهلل فيهب علمهم أقواهم عليه وأ
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كس براي مقـام   حق تر از همه اي مردم همانا ذي)فرمايد كه  مطلب صريحاً مي

خالفت آن كسي است كه براي اداره كردن امور خالفت تواناتر و به اوامر خدا 

در امور خالفت داناتر باشد، هر گاه كسي پس از حصول بيعـت بـه مخالفـت    

برخاست تا فتنه انگيزد، بايد او را نصيحت نمود و از او خواست تـا دسـت از   

ايد و تسليم نگردد، در اين صـورت  فتنه كشيده تسليم شود و اگر باز اصرار نم

الزم است براي خاموش نمودن آتش فتنه با او جنگيد، به جانم قسم، اگر چنين 

باشد كه خالفت تنها در صورتي پا بگيرد كه همه افراد امت در يك جا جمع و 

همه آنها دست بيعت بدهند، پس هرگز هيچ راهي براي انجام گـرفتن خالفـت   

ان ندارد همه مردم براي انتخاب خليفـه در آن واحـددر   زيرا امك. )نخواهد بود

اي الزم اسـت كـه    پس براي تعيين خليفه حضـور عـده  (. يك جا حاضر شوند

اهليت انتخاب نمودن داشته باشند و همين كه آنها كسي را به خالفت برگزيدند 

و با او بيعت كردند، انتخاب آنها نافذ و حاكم بر كساني است كه غايـب بـوده   

انـد، حـق ندارنـد از رسي     آنان كه در شورا حاضر بوده. نجا حاضر نباشنددر آ

اند، حـق   اند و در مجلس شورا حاضر نبوده خود برگردند و آنان كه غايب بوده

اند، كسي ديگر را برگزينند و بـا   ندارند به عذر اين كه در شورا شركت نداشته

 .او بيعت كنند

 

 بن ابيطالب ارزيابي سخنراني علي

 باب نحوه انتخاب خليفهدر 

در گفتـار خـود كـه     -رضي اهلل عنـه - بينيم حضرت علي به طوري كه مي

درباره خالفت بيان فرموده است، تصريح كرده كه انتخاب شونده بايد بـيش از  

ديگران شوكت و قدرت داشته باشد، تا بتواند به درستي بر اوضاع تسلط پيـدا  

در اجـراي احكـام و   . خالفت بر آيـد  كند و به خوبي از عهده انجام امور مهم

                                                                                                                                                               

هلها حيكمون ألكن ذلك من سبيل، و إىلحتضرها عامة الناس فما  ح مامة ّال تنعقد إلكانت ا
 .(ن خيتارأ ئبّال للغان يرجع وأنه ليس للشاهد إ مث ،من غاب عنها على
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اوامر خدا در محيط خالفت و سياست مملكت داناتر از ديگـران باشـد و نيـز    

شرط كرده كه انتخاب كنندگان بايد اهليت انتخاب نمودن را داشته باشند، ولي 

فرمايد همين  سپس صريحاً مي. شان تعيين نفرموده است حد نصابي براي تعداد

ت داشتند با كسي بيعت كردند، براي خود آنها و مردمي كه كه اين عده كه اهلي

در شورا حاضر نبوده باشند به حدي الزام آور است كه نه خود آنها حق دارنـد  

از رسي خود برگردند و نه ديگران حق دارند به مخالفت برخاسته با كسي ديگر 

و را بايـد ا  بيعت كنند، هر گاه كسي علم فتنـه بـر افـرازد و مخالفـت نمايـد،     

نصيحت كرد و به راه آورد، و اگر باز هم به تمرد خود ادامه دهد، بايـد بـا او   

 .1(و خونش مباح است)جنگيد 

با توجه به فرمايش حضرت علي خالفت حضرت ابوبكر بـا بيعـت همـين    

عده كه در شورا حاضر و بيعت كردند كافي بود، زيرا جماعتي از مهـاجرين و  

ها هم با توجه به صراحت آن دو آيه مقدسه قـرآن  انصار با او بيعت كردند و آن

شان نازل گرديده است، مردمي بودنـد مـؤمن    كريم كه در رفعت شأن و منزلت

حق و مرضي خدا و بهشتي و بديهي است كه چنـين مردمـي اهليـت انتخـاب     

 .نمودن داشتند

 

 انتخاب مؤمناني كه مورد تاييد خداوند هستند

به موجـب نـص    ه مهاجرين و انصارممكن است گفته شود صحيح است ك

قرآن كريم مؤمن حق و مرضي خدا و بهشتي بودند، ولي از كجـا معلـوم كـه    

  براي انتخاب كردن خليفه كه صرفا جنبه سياسي و تدبير ملك و مملكـت دارد، 

 اهليت داشتند؟ 

                                                           
پس هر جا كه انما به كـار  . باشد صطالح فن نحو ادات حصر ميدر ا( انما)حرف  1

باشد، بنابراين چون  دهد، يعني اين امر منحصر به اين امر مي آيد، معني حصر مي

حق شورا فقط منحصر  (لمهاجرين واّالنصارل ىورمنا الشإ)حضرت علي فرموده است 

 .به مهاجرين و انصار دانسته است
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آن چنـان بودنـد، امكـان     چنين مردمي كه طبق نص صريح قـرآن : اوال: ج

ي كنند كه نبايد بكنند، واال نه مومن حق و نه مـورد رضـاي   ندارد اقدام به كار

آن كه خدا آنها را به اين اوصاف بـس مهـم    و نه بهشتي مي باشد، و حال خدا

و حق و نافذ مـي   پس اقدام آنها به اين امر مهم اجتماعي صحيح. ستوده است

 .باشد

مـوده  تأييد فر يحاًصر نهج البالغه حضرت علي به موجب خطبه ششم: ثانيا

در اين بـاره چنـين   . كه مهاجرين و انصار اهليت انتخاب نموده خليفه را دارند

 ..فرموده است

ماما كان ذلك رضتا  إمسوه رجل و علىن اجتمعوا فإنصار ألاللمهاجرين و ىمنا الشورإ
  .هلل

شورا حق مهاجرين و انصار مي باشد، هر گاه آنها در انتخاب فـردي  : يعني

 او را امام خواندند، اين امر مورد رضا و خشنودي خـدا  نمودند و با هم توافق

 .«است

شـوند كـه    اين عالوه بر اين كه از اوصاف حسنه آنهـا اسـتنباط مـي    بر بنا

اند، حضرت علي نيز با توجه بـه او صـاف قرآنـي     اهليت انتخاب نمودن داشته

 .آنها صريحا فرموده است كه فقط آنها اهليت اين كار را دارند و بس

 

 جلوگيري از آشوب بزرگ، خاب ابوبكر صديقانت

كه چنان كـه   در خاتمه اين مبحث بايد به اين مطلب به خوبي توجه داشت

ساعده جمع شدند و برسـر   قبال ذكر شد دو طايفه اوس و خزرج در سقيفه بني

به سـقيفه وارد و   سران مهاجرين نيز. به گفتگو پرداختندتعيين خليفه با يكديكر 

تگو پرداختند، و بدين گونه سه طايفه از اوس، خزرج و مهـاجرين  با آنها به گف

كشيد تا آنجا كه حبـاب ابـن    گفتگوكارشان به . در مقابل يكديگر قرار گرفتند

المنذر انصاري شمشير كشيد و در نهايت هر دو طايفه اوس و خـزرج تسـليم   

مجلس نظر مهاجرين گرديدند و جز سعد بن عباده انصاري، همة آنها در همان 
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 .با حضرت ابوبكر بيعت كردند

هر گاه با اين وضعي كه پيش آمده بود، قضية خالفـت در همـين مجلـس    

فتاد، مسلماً فرصت مناسبي كه به دست ا يافت، و از امروز به فردا مي خاتمه نمي

رفت و امكانات سهل و آساني براي بروز افكاري پديـد   آمده بود، از دست مي

به زد و خورد مسلحانه و فتنه و آشوب داخلي مسلمين آمد كه هر سه طايفه  مي

 .كشيد مي

اب در همين مجلس انصار را به شورش تحريك كـرد و  حبّمگر نديديم كه 

گرفتند، هسـتة فتنـه و فسـاد     شمشير كشيد و اگر فوراً شمشير را از دستش نمي

رسيد كـه   ميي يبه جاشد و مشكل  گشت و كار از مجراي طبيعي خارج مي مي

نتيجة نزاع و جنگ داخلي جز . آن جز با حكم شمشير و نيزه امكان نداشتحل 

 .1بدبختي، بيچارگي و تقويت دشمن خارجي چيزي نيست

 

 (ضي اهلل عنهر)هوشياري عمر بن خطاب 

پس حقا چه خوب شد كه سياست و دورانديشي و دهـاء و نبـوغ فكـري    

ان مجلس اول به حضرت عمربن الخطاب به كارافتاد و به قضيه خالفت در هم

سرعت خاتمه داد و صفحه شرّ و فسادي كه يقـين بـود بـه وسـيله منـافقين و      

                                                           
اشعاري دارد كه شايسـتة فهـم و    جنگجاهلي دربارة  عر نامي عرباشسمرؤالقيس  1

 : گويد او مي. توجه است

 بزينتها لكل جهول تسعى=  حرب أول ما تكون فتيةأ
 ولت عجوزًا غري ذات حليل = اشتعلت وشب ضرامها اذإ ح 

 مكروهة للشم والتقبيل=  مشطاء ينكر لوهنا وتغريت
كه با زينت و زيورش براي هر اي است  يعني جنگ در آغاز كارش مانند دوشيزه

تشش افروخته و بـه خـوبي زبانـه    آخامي خودنمايي مي كند و همين كه جوان 

اي، زشـت و سـفيد مـو و     شود به پيرزن شوهر مرده كشيد، پشت كرده، مبدل مي

رويي كه نه بـراي بوييـدن مرغـوب و نـه بـراي       چين خورده و بدرنگ و زشت

 .بوسيدن مطلوب است
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 دشمناني كه در شهر مدينه و اطراف آن بودند، نوشـته مـي شـود و در تـاريخ    

بـه نظـر مـن    . اسالم راه مي يافت از بين برد و آب ياس بر دست آنها ريخـت 

م يافت، رحمـت خداونـدي   ساعده انجا سرعت انتخاب خليفه كه در سقيفه بني

صـلى اهلل عليـه   - بـر امـت محمـد    بود كه به وسيله اقدام سريع حضرت عمر

را از تبـاهي و جنـگ    -صلى اهلل عليه وسلم- نازل گرديد و امت محمد -وسلم

داخلي نجات داد و وحدت و يگانگي آنها را كه رسول اهلل براي آنها به وجـود  

تنه و اختالف را كه دشمنان بد انديش آورده بود، كماكان حفظ كرد و درهاي ف

 .مسدود كرد -صلى اهلل عليه وسلم- اسالم در پي آن بودند، بر روي امت محمد

بدين نحو درهاي فتنه اي را كه ممكن  -رضي اهلل عنه- آري، حضرت عمر

نه بلكه قطعي بود در اين هنگام خطر ناك باز شود، محكم بست و تـا او زنـده   

بسته بود، و همين كه وفات يافت، فتنه اي كه در پشـت   بود اين درها همچنان

درهاي زنداني شده بود، به حدي جان گرفت و به جنبش در آمد كـه درهـا را   

باز نكرد تا برون آيد، بلكه يكايك درها را شكست و برون جهيد تا امت محمد 

 .را لگدمال كند -صلى اهلل عليه وسلم-

شـقيق از  )بـاره مـي گويـد     جلد نهم در ايـن 68 صحيح بخاري درصفحه

روزي نزد عمـر نشسـته   : حذيفه گفت: حذيفه بن اليمان روايت كرده مي گويد

در باره فتنه و بلـوا بـه    كدام يك از شما فرمايش رسول اهلل را: بودم، او پرسيد

فتنه وابتال انسان از طريق زن، مال، فرزنـد و همسـايه اش   : من گفتم ياد دارد؟

امر به كـار نيـك و   )ه، امر به معروف و نهي از منكر امري است كه نماز، صدق

حضـرت عمـر    .شود و گناهش را محو مـي كنـد   اش مي كفاره( نهي از كار بد

بلكه سوال از فتنـه اي اسـت كـه ماننـد      ،از اين قبيل فتنه ها نمي پرسم :فرمود

 !اميرالمـومنين  يا: گفتم« امواج خروشان دريا زياد و پشت سرهم روي مي آورد

و به تو نمي رسد چون بين تو  پرسي ترسي بر تو نيست، اي كه مي نين فتنهاز چ

آيا اين : وآن فتنه دروازه اي قرار گرفته كه بسته شده است حضرت عمر پرسيد

؟  گـردد  شود يا بـاز مـي   بعداً شكسته مي ،دري كه اكنون بر روي فتنه بسته شده
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ـ : حضرت عمر فرمود.  شود شكسته مي :گفتم ز در بـر روي فتنـه   پس ديگر هرگ

ديگر دري نيست تا بر روي فتنـه   ،رود زيرا شكسته و از بين مي)شود  بسته نمي

آيـا  :  به حذيفـه گفـت  :  گويد راوي مي. بلي چنين خواهد شد: گفتم( بسته شود

بلـي بـه حـدي    : ؟ حذيفـه گفـت   شـود  دانست آن دري كه شكسته مي عمر مي

، زيرا چيزي كـه   رسد شب فرا مي دانم قبل از رسيدن روز دانست كه من مي مي

بـه مسـرور    :گويـد  راوي مي .دور باشد من به او گفتم امري نبود كه از حقيقت

آن دروازه بسته شده بـر روي فتنـه كيسـت؟ حذيفـه       :گفتم تا از حذيفه بپرسد

چنان كه مي دانيم حضرت عمر به مـوت طبيعـي از دنيـا     .آن عمر است: گفت

پـس همـان طـور كـه     . دشمنان اسالم شهيد گرديدنرفت، بلكه با خنجر توطئه 

حذيفه گفت بود، آن دروازه باز نشد، بلكه شكسته شد، و به حـدي بـه شـدت    

بلوا براي هميشه باز شد و ديگر دري نبود  شكسته شد كه راه براي بروز فتنه و

 . و پيدا نشد كه بر روي فتنه بسته شود

در اوايل خالفت حضـرت  . يدفتنه با شهيد شدن اميرالمومنين عمر آزاد گرد

در اواخـر  . عثمان در پس پرده استتار مشغول نقشـه و تـدبير كـار خـود شـد     

بـه فعاليـت پرداخـت و     علناًپرده خارج و خود نمايي كرد و خالفتش از پس 

- محمـد  سپس مانند امواج خروشان دريا پشت سر هم غريد و وحـدت امـت  

ـ ر -صلى اهلل عليه وسلم آنهـا را بـه جنـگ     نتيجتـاً دل و ا به اختالف و نزاع مب

دفعـش بـر    كسي مانند سيدنا عمر نبود كه از عهده. داخلي خانمانسوز كشانيد

 .آيد و آن را باز به زندان افكند و در را بر رويش محكم ببندد

سرعت انتخاب ابوبكر در آن مجلس رحمت الهي بود و سياست عمر  :گفتم

 .از تباهي گرديد - عليه وسلمصلى اهلل- در اين باره موجب نجات امت محمد

: فرمايـد  شنويم كه مـي  مي -رضي اهلل عنه- اينك اين مطلب را از خود عمر

يعني خالفت ابـوبكر بـه سـرعت     (اهلل املسلمني شرها قىيب بكر فلتة وأكانت خالفة )

  كـه در پـس پـرده   )انجام گرفت و خدا بدين نحو مسلمين را از شـر خالفـت   

كر نيز به همين لحـاظ بـود   خود حضرت ابوب .«داشت نگه (در كمين بود تاخير
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ز خودش  اين مطلب را ا. قبول فرمود و دست داد تا با او بيعت نمايد يعاًكه سر

 يعني پس( مة حممدأ على خشيت أجد بدًا  فبايعوين فقبلتها ومل): فرمايد  شنويم كه مي مي

بپذيرم، زيرا از شـر  چاره اي نيافتم جز اينكه . با من بيعت كردند و من پذيرفتم

 .تأخير آن بر امت محمد ترسيدم

حقا هرگاه به آنچه درباره خالفت ابوبكر تا اين جا گفتم با چشـم حقيقـت   

نند خورشيد درروز صاف و در وسط آسمان براي مـا   بنگريم، همانا حقانيتش ما

 .روشن خواهد بود

ـ  حقاا زير از  د ونيت اين خالفت از توجه به آيات مقدسه قرآن كه نقـل ش

انجـام و بيـان    -صلى اهلل عليـه وسـلم  - واقعيت بيعت كه به وسيله امت محمد

ذكـر   غـه ي ابن ابي طالب كـه در نهـج البال  گرديد و از فرمايشات حضرت عل

 . يابد گرديده، به حدي واضح است كه كمترين ترديدي به دل راه نمي

 

 (صلى اهلل عليه وسلم)مورد تاييد پيامبر  ،ابوبكر صديق

 ؟ آيا رسول اهلل در حين حيات خود، ايويكر را نامزد خالفت فرمود :س

طبق عقيده اهل سنت حضرت رسول كسي را نه ابوبكر و نه غيره، نه به  :ج

چرا؟ براي اينكه آن حضـرت، رسـول    .نه نامزد خالفت فرمود خالفت تعيين و

نعـام  سوره ا116چنان كه آيه  ،خدا و در كارهاي مهم امتش تابع وحي خدا بود

يعنـي در انجـام    ﴾اَتِبْع َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمن َرِبَك﴿خطاب به آن حضرت مي فرمايد 

 .كن آنچه را كه ازجانب پروردگارت به تو وحي شده باشد رويامورات پي

سـوره  1آيه و  سوره يونس 111همچنين قرآن براي تأكيد اين امر طبق آيه  

َواَتِبْع َمتا  ﴾ ﴿َواَتِبْع َما ُيوَحى ِإَلْيَك﴿ :مايدفر اين مطلب را تكرار فرموده مي احزاب
 .﴾ُيوَحى ِإَلْيَك ِمن َرِبَك
اي كـه   گويند پس چون خدا در باره تعيين يا نامزد خليفه آيه اهل سنت مي

در قـرآن نـازل نفرمـوده اسـت آن حضـرت       دالّ بر يكي از اين دو اور باشد،

اي از اقدامات عملي  رمايد، ولي از پارهدستوري نداشته، تا در اين باره اقدامي ف
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شود كه آن حضرت  قولي رسول اهلل به خوبي فهميده مي و از بعضي فرمايشات

رياسـت   الًرسد، زيـرا او  بوبكر به خالفت ميبيني فرموده كه ا دانسته و پيش مي

و مناسـك   باشد، كـه شـعاير   امّت مي ئيسارت كاروان حج بيت اهلل وظيفه رام

ف كعبه، سعي و طوا اماكن مخصوص آنها از حج را در اوقات وقولي و عملي 

و  بين صفا و مروه، اقامت در عرفه، مني و رمي جمرات و غير ذلك بـا اذكـار  

به عموم مردم تعليم دهد يا كسي را كه اهليت ايـن كـار را    عمالً و قوالًادعيه، 

هلل در سـال  داشته باشد، از طرف خود به نيابت بر گزيند، چنان كه خود رسول ا

 .انجام داد شخصاًت حج امّت را به عهده گرفته، آخر عمر مباركش رياس

و شخص اول  ئيسعت در مركز دولت اسالم وظيفه رامامت نماز جما: نياًثا

شـرت نمايـد يـا در     مبا شخصاًباشد، كه  مي -صلى اهلل عليه وسلم- امّت محمد

 هلل ايـن وظيفـه را  هنگام ضرورت به شخص دوم امّت واگـذارد، لـذا رسـول ا   

در مدينه انجام ميداد، ولي در اواخر ايـام مـرض مـوتش، ايـن      شخصاًهميشه 

صحابه گرامي رسـول اهلل پـس از   . وظيفه مهم را به گردن ابوبكر تفويض فرمود

رضـيه رسـول اهلل   ) :وفات آن حضرت، انگشت روي همين نقطه گذاشته گفتند

خدا او را براي انجـام دادن ركـن مهـم    يعني رسول ( ؟ نا فال نرضاه لدنياسلديننا 

سزد كه ما او را براي امور دنياي خـويش   دين ما پسنديد و برگزيد، پس آيا مي

 نپسنديم؟

حضرت عمر بن الخطاب نيز به ايـن مطلـب اسـتدالل نمـود، در مجلـس      

م الناس؟ يؤبابكر ألستم تعلمون أن رسول اهلل قدم أ): شوراي سقيفه به انصار يادآورشد
بتابكر  أن نتقتدم  أنعوذ باهلل  :نصارأليتقدمه؟ فقالت ابابكر وأ تطيب نفسه أن يوخر يكمف 

 (.ونوّخره
حضرت عمر در آن مجلس به انصار كه در كشمكش انتخاب خليفه بودند، 

دانيد كه رسول اهلل ابوبكر را مقدم داشت تا  آيا شما نمي: گويد خطاب كرده مي

د؟ كـداميك از شـما بـه خـود اجـازه      انجام نماز جماعت امام مسلمين باش در

يستد  سول خدا امام نمود، بركنار نمايد و خود به جايش باردهد كه او را كه  مي
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بريم از ايـن كـه جـرست     مي به خدا پناه: يك زبان گفتند به امام شود؟ انصار و

كرده ابوبكر را كه رسول خدا او را مقدم داشته به كنار زده، خـود بـه جـايش    

 .بايستيم

يض هر يك از اين دو وظيفه ديني يعني رياست حج و امامـت نمـاز از   تفو

ايـن   زيرا هر يـك از . جناب رسول اهلل به ابوبكر تلويح واشاره به خالفتش بود

 .دولت در مركز حكومت اسالمي است ئيسدو وظيفه ديني از وظايف ر

ـ : گويـد  بخاري و مسلم از جبير بن مطعم روايت كرده اند كه مي: لثاًثا ي زن

بـاز هـم در   : خدمت رسول اهلل آمد، آن حضرت فرمود( از قبايل خارج مدينه)

هرگـاه آمـدم و تـو را    : آينده به آن حضرت مراجعه نمايد، آن زن عرض كـرد 

هرگاه مرا نيافتي نزد : رسول اهلل فرمود( مقصودش وفات آن حضرت بود)نيافتم 

 .ابوبكر بيا

طايفـه بنـي    :گويـد  كـه مـي  حاكم از انس بن مالك روايـت كـرده   : بعاًرا

المصطلق مرا به نزد رسول اهلل فرستادند تا ازآن حضرت پس از وفاتش زكـات  

 .به ابوبكر بپردازند: اموالشان را به چه كسي بپردازند، آمدم و پرسيدم، فرمود

خليفـه خـود    يحاًاين دو حديث خود، ابـوبكر را صـر  گرچه رسول اهلل در 

شود كـه آن حضـرت واقعيـت و تحقـق      ينخواند، ولي بطور وضوح فهميده م

فرموده است، يعنـي آن حضـرت از    بيني مي دانسته و پيش خالفت ابوبكر را مي

قراين و اثرات، صفات، سوابق و شخصيت ممتاز ابوبكر و محبوبيتش در قلوب 

گزيننـد   عموم مردم يقين داشته كه مردم جز او كسي ديگر را به خالفت بر نمي

خواهد رسيد و چنان كه ديديم به خالفت رسيد و پـيش  وال جرم او به خالفت 

 .بيني رسول اهلل صد در صد تحقق پيدا كرد

 

 مورد تاييد قرآن كريم ،خالفت ابوبكر صديق

بينيم كه گرچه تصـريح بـه    هرگاه به قرآن كريم رجوع نماييم، آياتي را مي

و  خالفت ابوبكر نكرده، ولي اگر اندكي در آنها تـدبر كنـيم، پـي بـه صـحت     
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حقانيت آن خواهيم برد و اينك براي توجيه اين مطلب مهم كـه هـر مسـلماني    

بايد بدان توجه نمايد، دو آيه از اين آيات پاك قرآن انتخـاب نمـوده، در آنهـا    

 .نماييم تدبر مي

 

 آيه نخست

َعتن   َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا َمن َيْرَتَد ِمنُكْم﴿: فرمايـد  ، سوره مائده كه مي54 ـ آيه1
يَن ُيَجاِهُدوَن ِديِنِه َفَسْوَ  َيْ ِتي الّلُه ِبَقْوٍم ُيِحُبُهْم َوُيِحُبوَنُه َأِذَلٍة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعَزٍة َعَلى اْلَكاِفِر

ـ  :يعنـي  .﴾ِفي َسِبيِل الّلِه َوّاَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة آلِئٍم َذِلَك َفْضُل الّلِه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء اني اي كس

ايد، هرگاه كسي از شما از دينش برگـردد، پـس خـدا بـزودي      كه ايمان آورده

را  دارد و آنهـا نيـز او   آورد كه دوستشان مي بندگانش را برسرش مي گروهي از

 دارند، آنها نسبت به مومنان فروتن و بر كافران سـخت گيرنـد و در   دوست مي

از مالمت و سرزنش كسـي  جنگند و در انجام فرمان خدا  راه خدا با دشمنان مي

ترسند، اين اوصاف نيكو فضل خداست، خدا اين فضل را به هر كسي كـه   نمي

 .فرمايد خودش بخواهد عنايت مي

هرگاه : فرمايد حقا به اين آيه مقدسه بايد به ديده اعجاب نگريست، زيرا مي

آورد، كه هم او آنهـا را   كسي مرتد شود، خدا به زودي كساني را به جنگش مي

دارند و اين وصف و اوصـاف مهـم    دارد و هم آنها او را دوست مي  ست ميدو

آنها در . ديگري كه در اين آيه ذكر شده، فضل خداست كه به آنها اعطا فرموده

 .جنگند مي (مرتدين)راه خدا با دشمنان 

ـ  آيا مي دينش شود كه اين گروه موصوف به اين اوصاف جز ابوبكر و مجاه

به تفصيل بيان كردم و كليه تواريخ اسـالمي و غيـر    قبالًا باشند؟ البته خير، زير

به همين تعبير صحيح كه بيان )اسالمي اتفاق دارند كه واقعه ارتداد قبايل عرب 

بود كه اين فتنـه را   در آغاز دوران خالفت ابوبكر بوقوع پيوست و ابوبكر( شد

 .به زودي خاموش و مرتدين را سركوب كرد و به زير فرمانش كشيد

بنابراين ابوبكر و مجاهدينش بودند كه خدا آنها را به زودي بر سر مرتـدين  

. ابوبكر و مجاهدينش بودند كه براي سركوب مرتدين به جهاد پرداختنـد . آورد
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 بكرو فقـط حضـرت ابـو    پس مسلم است كه مصادق ايـن آيـه كريمـه فقـط     

 اخـود ر  ست داشته و آنها نيز خـداي باشند كه خدا آنها را دو ومجاهدينش مي

آنها بودند كه بـا مؤمنـان   . شتند و مورد عنايت و فضل خدا بودند  دا دوست مي

گيـري كـرده، جنگيدنـد و آنهـا را      سـخت ( مرتدين)فروتن بودند و با كافران 

فرمايـد، ايـن    سركوب نموده وادار به تسليم كردند و چنان كـه ايـن آيـه مـي    

 .فرموده استاوصاف فضل خداست كه به ابوبكر و همراهانش اعطا 

چون جز ابوبكر و همراهانش كسي مصداق اين آيه نيست، پر واضح است 

كه خالفت ابوبكر مورد رضاي خدا و اين خالفت نيز فضل خداوند است كـه  

 .فرموده است  به ابوبكر عنايت فرموده و خدا او را موفق

 

 آيه دوم

آَمُنتوا ِمتنُكْم َوَعِمُلتوا     َوَعَد الَلُه اَلتِذينَ ﴿: فرمايد سوره نور كه مي 55ـ آية 1
اَلِذي  الَصاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفَنُهم ِفي اْلَ ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف اَلِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمِكَنَن َلُهْم ِديَنُهُم

 .﴾وَن ِبي َشْيئًااْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبِدَلَنُهم ِمن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني َلا ُيْشِرُك
خدا وعده فرموده به مؤمنين نيكوكار شما كه آنها را در زمين خليفـه   :يعني

فرمايد، چنان كه خليفه گردانيد آنان را كـه پـيش از آنهـا بودنـد و      و فرمانروا

شان را مبـدل   شان را كه خدا برايشان پسنديده است، تقويت فرمايد و ترس دين

در )پرسـتند و   كـه مـرا مـي   ( صفاتشان اين اسـت )به آرامش و امنيت فرمايد، 

 .گردانند با من شريك نمي( شان هيچ چيز و هيچ كس را پرستش

دانيم كه پس از وفات رسول اهلل ابوبكر به خالفت رسيد و خوانديم  همه مي

كه خوفي كه از ناحيه قبائل سركش عرب در داخل خاك عـرب پديـد آمـد و    

ارج سـرزمينِ عـرب متوجـه مسـلمين     خطري كه از طرف دولت بيزانس از خ

گرديد، هر دو در اوايل خالفتش به وجود آمده و آنها را تهديد كـرد و هـر دو   

با اقدام جدي و سريع ابوبكر برطرف و مبدل به امنيت و آرامش گرديـد و نيـز   

دانستيم كه دين اسالم كه در معرض خطر قيام مرتدين قرار گرفت، در اثر قيام 

خطر نجات يافت و همچنان مستحكم و پابرجا ماند و پس و كوشش ابوبكر از 
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 .از آن توسعه يافت

گـردد كـه ابـوبكر يـك مـؤمن       با اندكي تفكر در اين آية مقدسه مسلم مي

نيكوكار و يك خداپرست موحد بود، و گرنه طبق مقتضاي اين آية مباركـه بـه   

 .رسيد مقام خالفت اسالم نمي

شود كـه خالفـت ابـوبكر     استنباط مياز اين آيه به خوبي و به طور واضح 

اين . اي بود كه خدا به موجب اين آية قرآني به او تفضل فرموده بود طبق وعده

خالفت جز حق نبود، زيرا به حدي منطبق با مصداق اين آيه است كه كمتـرين  

 .گذارد ترديدي براي كسي باقي نمي

 

 ابوبكر نايب امت در استخالف

خالف مذكور در اين آيه به صـيغه جمـع   ممكن است اعتراض شود كه است

فرمايـد، نـه    يعني همه آنها را در زمين خليفه مي ﴾َلَيْسَتْخِلَفَنُهم﴿: فرمايد آمده مي

ليستخلفن واحداً منهم بنابراين در ايـن آيـه   : فرمود يك نفر از آنها را وگرنه مي

 .تشود زيرا او يك نفر از امت اس دليلي بر صحت خالفت ابوبكر ديده نمي

شكي نيست كه امكان ندارد همه افراد امت خليفه باشند، يعني همه آنها : ج

شان بشوند و لكن در هر يك از ادوار گذشته، يـك نفـر از    حكمفرماي مملكت

مسلمين خليفه و پس از آن در هر زماني نيز يك نفر از افـراد هـر كشـوري از    

 .اند يا پادشاه خود بودهكشورهاي اسالمي پادشاه بوده و بقيه افراد تابع خليفه 

پس عدول قرآن از صيغه مفرد به صيغه جمع در آيه مورد استدالل نكتـه و  

 . حكمتي دارد كه الزم است بدان توجه كرد

گيرد  صحيح است كه خليفه يك نفر است كه زمام امور امت را به دست مي

كند، ولي واضح است كه بقاي امت و استقالل سياسـي امـت و    و حكومت مي

فظ عقيده و دين امت و آزادي اعمال و شعائر دين امت و به طور كلي همـه  ح

چيز عمومي امت بسته به وجود همين يك نفر خليفه است، كه بـر همـه چيـز    

 .نمايد امت اشراف دارد و امت را به سوي خوشبختي دين و دنيا رهبري مي
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يـت  دانيم كه دوام خالفت، پيشرفت امور خالفـت و موفق  از سوي ديگر مي

خليفه در انجام امور عمومي امت نيز بسته به وجود و همكاري امت بـا خليفـه   

است، چه اگر امت دلبستگي به خليفه نداشـته، بـا او همكـاري نكنـد، خليفـه      

 .تواند در خالفتش باقي بماند تواند كاري پيش برد و متعاقباً نمي نمي

ا بقاي هر يك از پس با اين توجيه خليفه يعني امت و امت يعني خليفه، زير

باشد، لذا قرآن در آيه مورد بحـث   مي يگردآن اين دو وابسته به وجود و بقاي 

فرمايد، بلكه براي ارشاد امت به نكات  نفرموده خدا يك نفر از آنها را خليفه مي

فرمايد، كمـا آن كـه    آنها را خليفه مي: فرمايد فوق، صيغه جمع ذكر فرموده، مي

نيز از صيغه جمع استفاده نموده است و حال آن كـه   قرآن مجيد درباره سلطنت

 11دانيم در هر مملكتي فقط يك نفر پادشاه است، مگـر نـه طبـق آيـه      همه مي

َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم اْذُكُروْا ِنْعَمتَة الّلتِه   ﴿: فرمايد سوره مائده در اين باره مي
بـه  ( نبـي اهلل )و آنگاه كه موسـي  : يعني ﴾اء َوَجَعَلُكم ُمُلوكًاَعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم َأنِبَي

به ياد آوريد نعمت خدا را كه در بين شـما و از خـود   ! اي قومم: قومش گفت

 .شما پيغمبراني قرار داد و شما را نيز پادشاه فرمود

بـه بنـي اسـرائيل     -عليه السـالم - بينيم حضرت موسي چنان كه در آيه مي

  حال آن كه يقينـاً . يعني خدا شما را پادشاه گردانيد ﴾َعَلُكم ُمُلوكًاَوَج﴿فرمايد  مي

خدا همه آنها را پادشاه نفرموده است، بلكه هميشـه در هـر عصـري كـه آنهـا      

اند، يك نفر از آنها پادشاه بوده و بقيـه   استقالل سياسي داشته و پادشاهي داشته

اند، ولي مـع الوصـف مشـاهده     افراد بني اسرائيل تابع و مطيع پادشاه خود بوده

همـه آنهـا را    ﴾َوَجَعَلُكم ُمُلوكًا﴿فرمايد  كنيم كه قرآن طبق اين آيه كريمه مي مي

 .پادشاه خوانده است

باشد به صـيغه   عدول قرآن در اين خصوص از ذكر صيغه مفرد كه ملكا مي

باشد كه دربـاره خليفـه در    ذكر فرموده است، بدان حكمت مي  جمع كه ملوكاً

 .پيرامون ليستخلفنهم بيان گرديد

در اينجا اندكي از موضوع خارج و به اقتضاي حال بـه بحـث در حـديث    
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در حديث مزبـور  « سنتي»پردازيم، در بعضي از كتب حديث به جاي  ثقلين مي

آمده است، در تحقيقي كه به عمل آمد معلوم شد كه در مؤلفات « عترتي»كلمه 

در كتب متاخرين آنها اين كلمـه عـوض     بعداًآمده، ولي « سنتي»متقدمين كلمه 

 .آمده است« عترتي»شده به جاي آن كلمه 

واضح است كه آنچه در كتب متقدمين بوده همان صحيح است، چون هـيچ  

اند  متأخري حق ندارد در اخبار و احاديثي كه سلف صالح صحيحاً روايت كرده

گر به حسب سـليقه  اي دي اي را حذف نمايد و كلمه دخل و تصرف نموده كلمه

جعلي و نوآور بوده بـه  « عترتي»و مذاق خود به جاي آن به كار برد، پس كلمه 

در كتب حديث راه يافته است، مويداً به اين كه جمله كتاب اهلل و « سنتي»جاي 

 :فرمايد در حديث مزبور منطبق با آيه قرآن است كه مي  «سنتي»

َوَمن ُيِطِع الّلتَه  ﴿و مطابق با آيه  1﴾وْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الَرُسوَلَيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا َأِطيُع﴿
همـان    باشد، زيرا اطاعت خدا كه در اين دو آيه ذكر شـده عينـاً   مي 1﴾َوالَرُسوَل

تمسك به كتاب اهلل است كه در حديث مورد بحث آمده و اطاعت رسـول كـه   

اسـت كـه در حـديث     در اين دو آيه ذكر شده، همان تمسك به سنت رسـول 

 .ثقلين آمده است

با اين توجيه، رسول اهلل در آخر ايام حياتش از طريق حديث ثقلين به امتش 

توصيه فرموده تا طبق دو آيه فـوق و آيـات ديگـر قـرآن كـريم، همـه         مؤكداً

متمسك به كتاب خدا و سنت و روش رسول خدا باشند تا هـدايت يابنـد و از   

 .گمراهي حفظ شوند

دهد  به اينكه عترت در لغت عرب اسم جمع بوده، معني عموميت ميمضافاً 

توان كلمـه   شود عترت، لذا نمي و به هر فردي از ذريه و دودمان انسان گفته مي

عترت را بر فرض اين كه در حديث آمده باشد، به چند نفر معين و معـدود از  

د، اختصاص عترت و ذريه رسول اهلل كه همه مردمي صالح و متقي و طاهر بودن

                                                           
 .لنساءسوره ا 41آيه   1
 .سوره النساء 61آيه   1
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در حـديث  « عترتـي »داد، زيرا بر خالف معني كلمه است، بنابراين اگر كلمـه  

آمده باشد، بايد هميشه و در هر عصري به هر فردي از افراد عترت رسـول اهلل  

در ايـن صـورت مشـكل    . اش شـد  چنگ زد و مطيع مـرام و تسـليم خواسـته   

و ذريه « عترت» اينجاست كه در هر عصري خصوصاً در عصور اخير، هستند از

رسول اهلل كساني كه نه تنها فاسق و فاجرند، بلكه از دين خدا برگشته مرتـد و  

اند، و خلق خدا را به سوي مردم خود دعوت و به كيش كفر و الحاد  كافر شده

 در حديث مـورد بحـث صـحيح باشـد،    « عترت»پس چنانچه . خوانند خود مي

نيز شـد، زيـرا بـه هـر     « ها عترت»ل شود كه بايد مطيع اين قبي اش اين مي نتيجه

هستند و كفر، الحاد، فسق و فجورشان آنها را از دايـره  « عترت»جهت اينها نيز 

كند، با كمي دقت در آنچه گفتـيم مسـلم اسـت كـه      خارج نمي« عترت»معني 

باشد كه مطـابق اسـت    مي( كتاب اهلل و سنتي)عبارت صحيح اين حديث همان 

َوَمتن ُيِطتِع الّلتَه    ﴿و با آيـه   ﴾ِذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الَرُسوَلَيا َأُيَها اَل﴿با آيه 
 .﴾َوالَرُسوَل

 

نجام ادر دوره خالفتش  كارهاي بسيار مهمي كه حضرت ابوبكر

 داد

گرچه درزمان حيات رسول اهلل بودنـد اشخاصـي    (جمع آوري قرآن)ـ 6

بن ثابت، زبير بـن العـوام، خالـد و ابـان     مانند ابوبكر، عمر، عثمان، علي، زيد 

كعب، و چندين نفر ديگر كـه   بن فرزندان سعيد بن العاص، عالء الحضرمي، ابي

شد يكي از آنها به دسـتور   كاتب وحي بودند همين كه قسمتي از قرآن نازل مي

نوشت، ولي آن حضرت در حياتش به آنها امـر نفرمـود تـا     رسول اهلل آن را مي

ل شده و در نزد هر يك از آنها قسـمتي از آن بـود يكجـا جمـع     تمام آنچه ناز

چرا؟ براي آن كه چنان كه گفتيم، قرآن به يكدفعه بـه صـورت   . وتدوين نمايند

يك كتاب از جانب پروردگار جل جالله نازل نگرديد، بلكه در بعضي اوقـات  

شد و چه بسيار كه يك يا چند آيه بر حسب اقتضـاي   يك سوره كامل نازل مي
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همين كه قسمتي بـدين نحـو نـازل    . گرديد وضاع و احوال به تدريج نازل ميا

فرمود تـا آن را   گرديد رسول اهلل به يكي از نويسندگاني كه نام برديم امر مي مي

فرمود كه اين آيه يا آيات نازله را بعد از فالن آيه و در فالن  بنويسد دستور مي

 .نويسندسوره كه قبالً نازل شده و نوشته شده بود ب

علت اين كه حضرت رسول دستور نفرمود قرآن در زمـان حيـاتش يكجـا    

جمع و نوشته شود اين بود كه وحي الهي منقطع نشده بود، و بصورت تدريجي 

گرديد، و هر آن تا آخرين دقـايق حيـات    بر حسب اقتضاء حال مرتب نازل مي

نـازل شـده بـود،    رسول اهلل احتمال داشت كه باز هم نازل و بر آياتي كه قـبالً  

توانست قرآن را به صورت يك كتـاب كامـل    افزون شود، لذا آن حضرت نمي

ولي همين كـه آن حضـرت وفـات     .تدوين فرمايد، زيرا هنوز تكميل نشده بود

يافت ووحي الهي منقطع گرديد و معلوم شد كـه قـرآن بـه طـور تمـام نـازل       

تاب خدا كه تمـام  وتكميل شده است، وقت آن فرا رسيده بود كه مسلمين به ك

هاي محافظينش حفظ و نيز همه آن متفرقاً نوشته شده و هر قسـمتي   آن در سينه

از آن نزد بعضي از نويسندگان قرآن نگهداري شده بود عنايت نماينـد، و همـه   

آن را جمع و يك جا نوشته به صورت يك كتاب در آورند، چون هفتاد نفـر از  

كذاب به شهادت رسيدند، حضرت عمر حافظان قرآن در جبهه جنگ با مسيلمه 

حق داشت از وقوع اين امر خطير متأثر و از آينده كتاب خدا بيمناك شود، مگر 

نه اين است كه عده زيادي از آنها در اين نبرد شهيد شدند و مگر نه اين اسـت  

كه اين قبيل نبردها را باز هم در پيش دارند واگر در جنگهاي ديگر به شـهادت  

ها يا آياتي از قرآن با شهادت آنها از دسـت   ا كه بعضي از سورهبرسند، چه بس

برود و كتاب خدا كه اساس دين، پايه اخالق و مرجع احكام مـدني و سياسـي   

توانـد   پس بايد به فكر چاره افتاد و چه چيزي مـي . مسلمين است ناقص بماند

جـا   چاره كار باشد و جلو اين خطر را بگيرد، جز جمع و تدوين قرآن در يك

 به صورت يك كتاب؟

براي انجام همين امر مهم بود كه حضرت عمر به نزد حضرت ابوبكر خليفه 
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شتابد و حادثه شهادت قاريان قرآن و لزوم جمع قـرآن را بـا او در    مسلمين مي

چگونه كاري كـنم كـه   ) :گويد مي -رضي اهلل عنه- گذارد، ولي ابوبكر ميان مي

به خدا ) :گويد ورزد و مي اصرار مي -هلل عنهرضي ا- اما عمر( رسول اهلل نكرد؟

كنـد و خـدا    اين سخن در ابوبكر اثر مـي ( اين كار خير است و بايد انجام داد

 .گشايد قلبش را براي انجام آن مي

زيد بن ثابت يكي از نويسندگان وحي و نيز يكي از حافظان قرآن بود كـه  

خر حيات رسول اهلل تمـام  تمام آن را برداشت، و به عالوه او بود كه در سال آ

قرآن محفوظ خويش را به حضور آن حضرت عرضه داشته در حضور مباركش 

از اول تا آخر خوانده بود و آن حضرت آنچه را كه او خوانده بـود، اسـتماع و   

داند به نزد خود  تأييد فرموده بود، لهذا ابوبكر كه او را شايسته اين كار مهم مي

پيشنهاد كرده است تا قرآن را يك جا جمع نمايم، عمر  :گويد احضار نموده مي

و چون تو جوان هوشمند و مؤمن اميني هستي و براي رسول اهلل قسـمتهايي از  

پس اكنون به دقت بررسـي  . سپارم نوشتي انجام اين كار را به تو مي قرآن را مي

 .كن و به تدوين و نوشتن تمام قرآن و جمع آن در يك جا بپرداز

فرمود تا كوهي را از جايش كنـده بـه جـايي     اگر ابوبكر مي: گويد زيد مي

: گويـد  سابقه، لذا به ابـوبكر مـي   ديگر برم آسانتر بود از انجام اين مأموريت بي

ايـن كـار    :گويـد  زني كه رسول اهلل نكرد، ابوبكر مي چگونه دست به كاري مي

 .خير است وبايد كرد

بـرد و خـدا قلـبش را بـراي      پي مي اين كار         زيد نيز به اهميت و خير بودن

 .فرمايد اقدام به اين كار خير هدايت مي

ن بود و از اول تا آخـر آن را از بـر داشـت و    آبا آن كه زيد حافظ تمام قر

توانست بدون مراجعه به كسي ديگر بدون كم و زيـاد آن را بنويسـد، ولـي     مي

قرآن حرفي پـيش   براي آن كه تحقيق بيشتري نمايد، و براي آن كه درباره جمع

نيايد، آنچه را كه قبالً در حيات رسول اهلل به طور متفرق نوشته شده بود و هـر  

قسمتي نزد يكي از نويسندگاني بود كه رسول اهلل آنها را امـين دانسـته نوشـتن    
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قرآن به آنان تفويض فرموده بود، جمع آوري و به نوشتن و جمع كـردن قـرآن   

و در اين كـار از بقيـه حافظـان قـرآن      در يك جا به صورت يك كتاب شروع

تا آن كه موفق شد قـرآن مجيـد را در مـدت دو سـال تـدوين       1استمداد نمود

نموده، به صورت يك كتاب كامل آسماني به همين ترتيب كه اكنون در دسـت  

 .ما موجود است در آورد

اين مطلب را بايد فهميد كه آيات جمع شده قرآن كه توسط زيد بن ثابـت  

فت و در بين ما موجود است بـه همـان نحـوي كـه رسـول اهلل در      صورت گر

حياتش دستور نوشتن آنها را داده بود، نوشته شده، زيرا روايت شده كه همـين  

 :فرمـود  داد و مي شد، رسول اهلل دستور به نوشتن مي كه يك يا چند آيه نازل مي

 .قرار دهيد يعني فالن آيه را بعد از فالن آيه (كذا يةكذا بعد آ يةضعوا آ)

بنابراين زيد آيات اين قرآن را به همان منوال كه دسـتور رسـول اهلل بـود،    

 .تدوين كرد

اين قرآن كامل كه بدين دقت نوشته و بدين نحو تكميل گرديد، در حيـات  

پـس از او نـزد عمـر بـن     . شـد  الخالفه نگهداري مي ابوبكر نزد خود او در دار

المؤمنين حفصـه دختـر عمـر     تي نزد امالخطاب خليفه دوم و پس از وفاتش مد

اهلل در  اين مطلـب را انشـاء  . بود تا آن كه عثمان در دوره خالفتش از او گرفت

 .كنم تاريخ عثمان به تفصيل بيان مي

 

 اعزام سپاه اسالم

                                                           
عده نسبتاً زيادي از اصحاب گرامي رسول اهلل از قبيل خلفـاء راشـدين، زيـد بـن      1

ثابت، معاذ بن جبل، عبداهلل بن عمر، عبداهلل بن عمرو بن العاص، ابوذر غفـاري،  

زيد بن سعيد، عبداهلل بن مسعود، ام المؤمنين عايشه دختـر ابـوبكرِ، ام المـؤمنين    

و اشخاصـي ديگـر   ( همسران رسول اهلل)دختر عمر، ام المؤمنين ام سلمه  حفصه

حافظ تمام قرآن بودند و جز حفظ قرآن ساير مسلمين نيز بدون اسـتثناء حـافظ   

 .قسمتي از قرآن بودند
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كه ( بيزانس)و شكست دادن سپاه مغرور روم  ـ تجهيز و اعزام سپاه اسامه1

به خاك عربستان دوخته، به كلي قطع كـرد،  نه تنها طمع امپراتور روم كه چشم 

بعـداً چنـان كـه قـبالً     . بلكه آن را با اين غلبه در آينده به حال مدافع انـداخت 

هاي سختي بر قواي مدافعش وارد ساخت و بر قسمت مهمي از  خوانديم، ضربه

 .هاي او مستولي گرديد مستعمره

 

 جنگ با قبايل مشرك و مرتد

انگيز و جهاد بـا   بايل سركش و آشوبگران فتنهـ جنگ با قبايل مشرك و ق3

نو مسلمانان منكر زكات و قتل مسيلمه كذاب و خاتمه دادن بـه غائلـه آنهـا و    

تطهير كامل خاك عرب از فتنه بدخواهان و آشوب بدانديشان و اعـاده نظـم و   

امنيت در سراسر خاك عرب و تحكيم مباني دولت اسالم و تقويت دين اسـالم  

 .تمام قبايل عرب در زير پرچم يك حكومت و يك دين مقدسو جمع نمودن 

 

 حمله به عراق

ـ حمله به خاك عراق و استيال بر قسمت زيادي از آن در اندك زمـاني و  4

 .اشاعه دين خدا در آن ناحيه

 

 فتح شام

ـ لشكركشي به شام كه مستعمره دولت روم بود و پيشروي در اين خطـه،  5

فطري ابوبكر كه ذكـر آنهـا در ايـن مختصـر     اين امور و بسياري از خصايص 

چنـان عظمتـي كـه بـه     . نمايد گنجد، آشكارا از عظمت ابوبكر حكايت مي نمي

كند پـا فـرا    ندرت در هر چند قرني يكبار در مردي از بزرگان جهان تجلي مي

پيش نهاده، ملتي را به سوي خوشـبختي پـيش بـرده، سـربلند نمايـد و آالم و      

را شفا بخشد و آمال و آرزوهايشان را برآورد يا امتي كه دردهاي اجتماعي آنها 

در معرض فتنه و آشوب داخلي قرار گرفته باشند، آنها را ماهرانه بـه آسـاني و   

 .با تأييد خداوند جل جالله نجات دهد و به سر منزل سعادت برساند
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حقاً ابوبكر بعد از رسول اهلل يكي از همـين رجـال عظـيم تـاريخي جهـان      

 .باشد بشريت مي

 

 وفات ابوبكر

خـر  آلابوبكر روز دوشنبه هفتم جمـادي ا مرض : گويد المؤمنين عايشه مي ام

هجري شروع شد، او در آن روز كه هوا خيلي سرد بود، استحمام كرد  13سال 

بعد از . پانزده روز در خانه بستري شد و نتوانست به مسجد برود. و تب گرفت

 11)م جمـادي االخـر مصـادف بـا     غروب خورشيد روز سه شنبه بيست و دو

 .وفات يافت( ميالدي 631آگست ـ سال 

 .سال عمر كرد 63او مانند رسول اهلل 

اهل مدينه با شنيدن خبر وفـاتش بـه انـدوهي سـخت فـرو رفتـه، گريـان        

بـه خانـه ابـوبكر    همين كه خبر وفاتش به حضرت علي رسيد، فوراً . گرديدند

يعنـي همانـا مـا     (فة النبتوة انقطعت خال. اجعونليه رإ ناإ ونا هللإ): شتافت و فرمـود 

اكنون خالفتي كه پس از نبوت بـه  . گرديم مخلوق خداييم و به سوي او باز مي

ابوبكر هنگامي مسلمان شد كه سي و هفت سال داشـت  . وجود آمد، منقطع شد

و پس از آن بيست و شش سال در اسالم بسر برد، مدت خالفـتش دو سـال و   

 .ودسه ماه و دو روز ب

در همان شب وفاتش طبق وصيت خود ابوبكر، همسرش اسماء بنت عميس 

با كمك پسرش عبدالرحمن او را غسل داد و سپس او را تكفين بر روي سـرير  

مخصوص ام المؤمنين عايشه كه رسول اهلل در حيـات خـود در   ( تخت خواب)

 .1خوابيد قرار دادند يشه روي آن ميحجره عا

                                                           
اين تختخواب از چوب ساج ساخته شده و ما بين چهارچوبش باليفت بافتـه شـده    1

همين تختخواب گذارده شد تا مسلمين بـر   بود، رسول اهلل پس از فوتش بر روي

اين تختخواب پـس از وفـات عايشـه بـا قسـمتي از      . آن حضرت نماز بخوانند

ماتركش به فروش رفت و يكي از اقرباء معاويه، آن را به چهار هزار درهم خريد 
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پس از آن . مين شد و نماز ميت بر او خواندحضرت عمر امام جماعت مسل

عمر، طلحه، عثمان بن عفان و عبدالرحمن پسر ابوبكر در جوار ضـريح رسـول   

اهلل حفر كرده بودند داخل شدند و او را به طوري كه سرش مسـاوي بـا دوش   

 .مبارك آن حضرت قرار گيرد دفن كردند

 رب) :جملـه بـود   آخرين كالمي كه ابوبكر در حين نزع به زبان آورد ايـن 
مرا به مسلماني از دنيا بگير و ! يعني پروردگارم ﴾َتَوَفِني ُمْسِلمًا َوَأْلِحْقِني ِبالَصاِلِحنَي﴿

 «مرا به بندگان درستكار ملحق فرما

 

 وصيت ابوبكر

از طبراني و غيره روايت شده كه ابوبكر در مرض موتش به دخترش عايشه 

هيچ گونه پولي نه دينـار  . ا به دست گرفتيماي عايشه ما امور مسلمين ر: فرمود

آنچـه  . از بيت المال آنها بـه عنـوان حقـوق نگـرفتيم    ( نقره)و نه درهم ( طال)

برداشتيم طعام متوسطي بود به اندازه رفع گرسنگي و لباس خشـني بـود بـراي    

پوشيدن بدن و اكنون از مال مسلمين نزد ما جز اين غالم حبشي و اين شـتر و  

پوشيدم چيز ديگري نمانده است چون در زماني كـه از   ه آن را مياين قطيفه ك

همـين كـه    ،حق داشتم از آنها اسـتفاده كـنم  . كردم خليفه بودم آنها استفاده مي

همين كه ابوبكر وفات يافـت،   .1مردم همه آنها را به عمر بن الخطاب بازگردان

ا تـو را رحمـت   خد: عمر گريه كنان گفت. عايشه اين اشياء را نزد عمر فرستاد

بـه مشـقت   ( يعني خليفه شـود )كسي را كه بعد از تو باشد ! فرمايد اي ابوبكر

                                                                                                                                                               

ودر شهر مدينه وقف كرد تا اموات مسـلمين را تبركـاً بـر روي ايـن سـرير بـه       

 .دگورستان حمل نماين
مر املسلمني، فلم ن خذ منتهم  ألينا نا قد وإ !ئشةيا عا)متن وصيت ابوبكر چنين آمده است  1

ه نإظهورنا، و علىسنا من خشن ثياهبم بهم، ولكلنا من جريش طعامألكنا ، ودينارًا وّال درمهًا
نلبسها،  ّال هذا العبد اجلشي وهذا العبري وهذه القطيفة اليت كناإمل يبق عندنا من مال املسلمني 

بتوبكر،  أعمر، فلما مات  إىلمت فرديه  ذافإ. مر املسلمنيأنا كنا ننتفع بذلك حني كنا نلي فإ
 .تبعت من جاء بعدكألقد  ،بابكرأرمحك اهلل يا : عمر، فقال عمر إىلرسلت به أ
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ايـن چنـين زهـد و    . زيرا او هم بايد مانند تو زهد و تقوا داشته باشد. انداختي

 .تقوايي شاق و مشكل است

 

 آخرين سخن ما درباره شخصيت و عظمت حضرت ابوبكر

. مرد عمل بود نه مرد قول - عنهرضي اهلل- چنانكه فهميديم حضرت ابوبكر

چه او در مدت كوتاه خالفتش كه بيش از دو سال و چند ماه نبـود، شورشـيان   

فتنه انگيز داخلي را سركوب نمود و آنها را به زير فرمان خود كشيد و سرتاسر 

شيد و حكومت شبه جزيره عرب را از آتش فتنه و فسادي كه از هر سو زبانه ك

آن امنيـت   معرض خطر انداخت، نجات داد و به جاي رد ودين اسالم را سخت

پس از آن نيز راحت ننشست، بلكه حمله به خاك عراق . و آرامش برقرار فرمود

( بيـزانس )و شام را كه اولي تحت استعمار پارس و دومي مستعمره روم شرقي 

اي از عراق تسـلط يافـت و در خـاك شـام      بود صادر فرمود، بر قسمت عمده

با انجام . آنچه را كه تصرف نمود، به قلمرو دولت اسالم ملحق نمودپيشرفت و 

اين كار مهم نظامي، راه را براي حمله به خاك پارس و تسلط بر بقيه سـرزمين  

با موفقيت در . شام براي نشر تعاليم اسالم و بسط عدالت اسالمي هموار ساخت

رسالتي . بي برآمدآيد به خو اين كارهاي بسيار مهم كه از عهده هر كس بر نمي

آن گاه بـا وصـيتي كـه    . كه به عهده گرفت، به درستي و امانت كامل ادا نمود

نمايـد بـه سـوي     مضمون آن نقل شد و حكايت از ميزان زهد و تقواي او مـي 

پروردگار بزرگش كه او را در انجام اين وظيفه و اين رسالت نصرت و توفيـق  

ه آغاز كرده بود به عهـده عمـر بـن    داد شتافت و امتداد و اتمام فتوحاتي را ك

 .الخطاب خليفه دوم سپرد

فتوحات وسيع و سريع عمر بن الخطاب كه در زمان خالفـتش انجـام داد،   

گرچه تا حد زيادي در اثر قدرت و شوكت فطري و ناشي از تدبير و بصـيرت  

توان گفت كه مولود فتوحات مظفرانـه   بي مانند خودش بود، ولي به جرست مي

ريزي كرد تا جايي كه زمان مـرگ   ديق بود كه اساس محكم آن را پيابوبكر ص
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وي فرماندهان لشكرش به سرعت و بدون وقفه در خاك دشـمن رخنـه كـرده    

 .تاختند پيش مي

حلقك بعباده الصاحلني كمتا  أسالم واملسلمني خريًا وإلجزاك عن ابابكر وأفرمحك اهلل يا 
يف جواره الرفيتع   صلى اهلل عليه وسلمرمي دعوت آخر كالمك وأقر عينك بلقيا رسوله الك

 .وّاًل وآخرًاأهلل  واحلمد
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 زندگاني فاروق اعظم

 حضرت عمر بن الخطاب

خليفه دوم رسول اهلل به اتفاق تواريخ خودي و بيگانـه حضـرت عمـر بـن     

 .الخطاب بود

عمر از قبيله قريش و از خانواده اصيل بني عدي بـود، سلسـله نسـبش بـه     

جد هفتم رسول اهلل كه جد نهم عمر بـوده بـه رسـول اهلل     واسطه كعب بن لؤي

 .رسد مي

نام پدرش خطاب و نام مادرش حنتمه بنت هشام از خانواده بنـي مخـزوم   

 .بود( فاروق)و لقبش ( ابوحفص)اش  كنيه. قريش بود

عمر سيزده سال بعد از ميالد مبارك رسول اهلل در شهر مكه متولـد گرديـد،   

 .چكتر از آن حضرت بودبنابراين سيزده سال كو

عمر از آغاز جواني مانند بقيه افراد خانواده ثروتمندش به تجارت اشـتغال  

و تـا  ( سوريه)براي انجام امور تجاري خود چندين بار به عراق و شام . داشت

 .شهر قدس در خاك فلسطين كه در آن زمان ايليا نام داشت سفر كرد

د، آنجا كه تحت حكومت ايران اين مسافرتها كه به خارج كشورش بو طبعاً

و آنجا كه تحت استعمار روم بود و تمدن اين دو دولت متمدن بـر آن نـواحي   

گسترده شده بود در تعقل و فراستش و در طرز تفكر و معاشرتش با مـردم اثـر   

گذاشته بود واز اين طريق حسن بصيرت و تدبيري پيدا كرده بـود كـه عمـوم    

 .1تش شده بودندمردم، شيفته اخالق ومجذوب شخصي

 

 نسب و منش عمر بن خطاب

حضرت عمر از خانواده اشراف قريش و در محـيط زنـدگاني اشـرافي آن    

لذا، از حيث بلندمنشـي و كرامـت نفـس كـه حكايـت از      . روزگار بزرگ شد
                                                           

او در اين : گويد مسعودي در مروج الذهب خود به مسافرتهاي عمر اشاره كرده مي 1

مـروج   1ج 131كـرد؛ صـفحه    اهان عرب مالقات و مذاكره ميمسافرتها با پادش

 .الذهب
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نمايـد و در فصـاحت، بالغـت و رسـايي كـالم كـه هـر         بزرگواري انسان مي

مخصوصاً در صراحت لهجه نسبت بـه  دهد و  اي را تحت تأثير قرار مي شنونده

اظهار حقايق و طرفداري از حق، نمونه كامل ابناء زمان خود بود، لهذا نزد اهل 

مكه و ساكنين خارج مكه احترام و عظمت خاصي داشت؛ تا آنجا كه چه بسـا  

داد  گزيدند و نظري كه مي داد او را به حكميت بر مي در وقايع مهمي كه رخ مي

شدند، زيرا براي همه كس به  كرد تسليم مي به قضاوتي كه ميكردند و  قبول مي

جويد و جز حق  تجربه ثابت شده بود كه او هم دانا است و هم جز حقيقت نمي

 .گويد نمي

 

 اميد و دعاي پيامبر خدا براي مسلمان شدن عمر

بنابراين، چون حضرت عمر اين چنين شخصي بود، نبايد تعجب كـرد كـه   

داشت او مسلمان شود، زيرا كسي كه در زمـان جـاهليتش   چرا رسول اهلل اميد 

 .اي نمانده تا بدين حق برسد انساني كامل و طرفدار حق باشد فاصله

ماند كه چرا رسـول   و چون عمر آنچنان شخصيتي داشت، جاي تعجب نمي

فرمود كه او مسلمان شود، زيرا اسالم چنين شخصـي در پيشـرفت    اهلل آرزو مي

يت و عزت مسلمين تأثيري بسـزا دارد و چنـان كـه بعـداً     دين اسالم و در تقو

 .خوانيم، خواهيم فهميد كه عمالً چه تأثير مثبتي گذاشت مي

پس شايسته بود كه رسول اهلل براي توفيق و اسالم حضرت عمر به سـاحت  

حب هتذين  ب سالم إلعز اأاللهم »: بفرمايـد  مقدس پروردگار جل و عال دعا كند و
يعني خـدايا ديـن اسـالم بـا      .1«و بعمر و بن اهلشامأبن اخلطاب الرجلني عندك بعمر 

                                                           
و افـراد بـانفوذ بـود،      م يكي از اشراف و سروران قريش و از عقالءهشاعمرو بن   1

نمودنـد، لـذا بـه     غالباً مردم براي حل و فصل منازعات خود به او مراجعـه مـي  

چيـزي اسـت و   ابوالحكم شهرت يافته بود، ولي بايد دانست كه عقل و بزرگـي  

صـلى اهلل  - توفيق و هدايت الهي چيزي ديگر، لذا پس از اين كه حضرت محمد

به رسالت مبعوث شد او با دين خدا مبارزه و بـا رسـول اهلل كـه از     -عليه وسلم
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تـر باشـد، عمـر بـن      مسلمان شدن هر كدام ازاين دو مردي كه نزد تو محبوب

دعاي رسـول اهلل دربـاره عمـر بـن     . «الخطاب يا عمرو بن هشام، تقويت بفرما

الخطاب مورد استجابت پروردگار عالم قرار گرفت و چنان كه اكنون بـا ذكـر   

هـاي اشـراف    شود، به دين اسالم مشرف گرديد، افراد خانواده اي بيان مي مقدمه

بند سنتهاي موروثي خود بوده و  هميشه و مخصوصاً در زمان گذشته خيلي پاي

خصوصاً نسبت به عقايد و دين موروثي خود، هر ديني كه داشته باشند . هستند

بـا عقيـده و مـرام     شـوند مرامـي مخـالف    خيلي متعصبند و نه تنها حاضر نمي

اند را به آساني بپذيرند بلكه حتـي بـه خـود     موروثي خود كه با آن بزرگ شده

. خواهـد  گويد و چه مـي  دهند كه بدان گوش دهند تا بشنوند چه مي اجازه نمي

چنان كه قرآن . كوشند، تا مرام مخالفشان جان نگيرد تا آنجا كه قدرت دارند مي

َوَقاَل ﴿: فرمايد كساني را حكايت كرده مي سوره فصلت قول چنين 16طبق آيه 
كافران به يكديگر گفتند گـوش ندهيـد   : يعني ﴾اَلِذيَن َكَفُروا َلا َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرآِن

 .گويد به اين قرآن تا نشنويد چه مي

 

 دشمني عمر با اسالم و مسلمانان

د بـود  حضرت عمر بن الخطاب چنان كه گفتيم از خانواده اشراف زمان خو

و به حكم همين قاعده كلي كه بيان شد به دين موروثي خود شديداً دل بسـته  

از همان زمان كه دين اسالم آشكار گرديد و آشكارا تبليغ شد، بر ضـد آن  . بود

قيام كرد و اصالً حاضر نشد به ماهيت آن توجه كند يـا بـه تبليـغ و دعـوتش     

 .گوش فرا دهد تا از حقيقت آن آگاه شود

تواند عقيده و مرامي را پسند نمايد و بپذيرد  ست كه انسان وقتي ميبديهي ا

. خواهد و چـه نفعـي دارد   گويد، چه مي كه به حقيقتش پي ببرد و بداند چه مي

                                                                                                                                                               

بدين جهت پيامبر خدا . خويشان نزديكش بود، عداوت و با مسلمين دشمني كرد

با همين صفت . بوجهل مبدل گرديدشهرت ابوالحكمش به ا. او را ابوجهل خواند

 .دنيا رفت زشت در جنگ بدر به دست مسلمين كشته شد و با كفر از
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همين كه به خوبي آن پي برد و فهميد حق است، آنگـاه اگـر پـرده تعصـب و     

خـود   لجاجت جلو چشم بصيرتش را نگيرد و تعمداً قفل عناد بر دريچه قلـب 

. كند، بلكه از طرفداران جدي آن خواهد شـد  نزند، حتماً نه تنها آن را قبول مي

با دين اسالم چنين بود، يعني مادامي كه از  -رضي اهلل عنه- قصه حضرت عمر

فرط تعصب نسبت به دين موروثي خود، حاضر نبود كمترين توجهي بـه ديـن   

دشمن اسـالم و مسـلمين    اسالم نمايد يا به دعوت وتبليغ مسلمين گوش دهد،

خانه خواهرش فاطمه بنت الخطـاب ورقـي از قـرآن را بـه      بود وهمين كه در

دست گرفت و به دقت خواند فهميد كه حق اسـت بيـدرنگ پسـنديد و فـوراً     

 .پذيرفت

 

 (ضي اهلل عنهر)تاريخي مسلمان عمر بن الخطاب  داستان

: گويـد  ويم كه ميشن اينك داستان تاريخي اسالمش را ازتاريخ ابن هشام مي

شـود و   گيرد، ا زخانه خارج مـي  روزي حضرت عمر شمشيرش را به دوش مي

در بين راه با يكـي از  . افتد تا رسول اهلل را هر جا بيابد به قتل برساند به راه مي

گويا نعيم او را آشفته و غير عادي . شود اقوامش به نام نعيم بن عبداهلل روبرو مي

ز روم تا اين كـس را كـه ا   مي: گويد روي؟ مي به كجا مي: پرسد بيند، لذا مي مي

گويد و دين جديدي بنا كـرده اسـت    زا مياسدين قريش برگشته به خدايشان ن

زنـي و   به خدا قسم خود را گول مـي : گويد نعيم مي. پيدا كنم و به قتل برسانم

كني اگر دست به اين كار خطرنـاك   آيا گمان مي. خوري فريب خام خود را مي

گذارند؟  تو را بر روي زمين زنده مي( يعني بني هاشم)فرزندان عبدمناف . نيبز

گذشته از اين آيا بهتر نيست كه به فكر خويش و قومت باشي كه پيـرو همـين   

 گويي؟ اند كه مي كسي شده

خـواهرت  : گويـد  كدام خويش و قوم؟ نعيم مي: پرسد عمر متعجب شده مي

هر دو مسـلمان و پيـرو محمـد    ( تپسر عموي)فاطمه وشوهرش سعيد بن زيد 

 .اند شده
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كـرد كـه كسـي از     او هرگز بـاور نمـي  . اين خبر براي عمر غير منتظره بود

خويشان نزديكش مانند فاطمه بنت الخطاب يا پسر عمش سعيد شـوهر فاطمـه   

كنـد   شنود كه گمان نمـي  مسلمان شوند؛ ولي اكنون به گوش خود از كسي مي

صـلى اهلل عليـه   - آيا بهتر نيست از قتل محمـد  در چنين وضعيتي. دروغ بگويد

دست بردارد و به خانه خواهرش بشتابد تا قبل از هر كاري به حسـاب   -وسلم

 خواهر و پسر عمويش برسد؟

. شتابد دهد و به طرف خانه خواهرش مي درنگ راه خود را تغيير مي عمر بي

ولي قبـل   رسد، رسد، صداي خواندن چيزي به گوشش مي همين كه به آنجا مي

آيـد، لـذا    كند كسـي مـي   از اين كه به آنها نزديك شود، خواهرش احساس مي

خواند با ورقه قـرآن كـه در دسـتش     خباب بن االرت را كه براي آنها قرآن مي

 .كند بود، در جايي از خانه پنهان مي

اين چه بود كه شنيدم خوانده : پرسد شود و از خواهرش مي عمر نزديك مي

چيزي خوانده نشده كه بشنوي، ولي عمر به گوش : گويد ميشد؟ خواهرش  مي

از شنيدن اين جواب فهميد كـه  . شود ترديد كند؟ خير خود شنيده بود، مگر مي

پوشـند،   اند، ولي از او مي آنچه نعيم گفته بود صحيح بوده وهر دو مسلمان شده

ـ    بلي، خودم شنيدم كه مي: گويد لذا مي ام و  هخوانديد، به خدا قسـم، خبـر يافت

آنگـاه  . «ايـد  ايد و دينش را پذيرفته اكنون خود فهميدم كه شما تابع محمد شده

كند، فاطمـه بـه طرفـداري شـوهرش بـر       درنگ به دامادش سعيد حمله مي بي

گـردد و ضـربت سـختي بـر      عمر خشمگين مـي . پردازد خيزد و به دفاع مي مي

 .شود زند كه خون آلود مي رخسار خواهرش مي

بيند بـرادرش حميـت و تعصـب ديـن      حساس كه فاطمه مي در اين هنگام

گويد، آيا رواست كه او تعصب دين باطـل خـود    باطل خود را دارد با خود مي

را داشته باشد و ما تعصب دين حق را نداشته و آن را كتمان و پنهان كنيم، تـا  

بلـي مـا مسـلمان    : گوينـد  كي؟ خير پس او و سعيد هر دو يك زبان شده مـي 

تواني فرو مگذار، خود را  هر چه مي. ايم به خدا و رسولش ايمان آورده .ايم شده
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 .ايم تسليم امر خداي واحد خود كرده

بينـد خـون آلـود شـده      افتد و مي عمر كه چشمش بر رخسار خواهرش مي

باشـد كـه    زيرا به هر جهت او خواهرش مي. شود است از كار خود پشيمان مي

مجروحش كرده است، عاطفه وجدانش  كند،اكنون به جاي آن كه او را نوازش 

پـس  . شـود  اينجا است كه از كـرده خـود پشـيمان مـي    . كند او را سرزنش مي

گذرنـد بـر زمـين     درهمان جايي كه ايستاده است و اين افكار از خاطرش مـي 

اين همان فاطمه خواهر من است كه چنـدي قبـل   : گويد نشيند و با خود مي مي

بود و چون طبعاً زنان بيش از مـردان دل بـه ديـن    مانند من دلباخته دين قريش 

پس چه شده و چه سـري در  . بندند، او به دين خود دلبندتر از من بود خود مي

بين است كه آن را ترك نموده، به دين جديد روي آورده و تا آنجا پايدار است 

يقينـاً  . كند و حاضر نيست دسـت از آن بكشـد   كه هر گونه آسيبي را تحمل مي

دانـم، آيـا بهتـر     بي شك حقيقتي در ميان است كه من نمي. ر كار استسري د

نيست كه آن را بدانم؟ اين افكار به طور طبيعي در اين سـاعت درقلـب طـاهر    

خواهـد تـا آنچـه را كـه      كند، لهذا با مالطفت از خواهرش مـي  عمر خطور مي

تعلـيم   خواندند به او بدهد تا بخواند و بداند آنچـه را كـه محمـد آورده و    مي

 .دهد چيست مي

كنـد كـه    عمر قسم يـاد مـي  . ترسم به ما پس ندهي مي: گويد خواهرش مي

يابـد كـه بـرادرش     فاطمه به خـوبي در مـي  . همين كه آن را بخواند پس بدهد

. متحول شده است و آثار هدايت و عاليم توفيق در وجودش تجلي كرده است

كريم را كه اوايل سوره طه را اميد است دين حق را بپذيرد، لهذا آن ورقه قرآن 

خوانـد و   دهد و او آن را با ادب از دست خواهرش گرفته مـي  داشت، به او مي

چه نيك است اين كالم؟ و چه گرامي است ايـن بيـان؟ خبـاب بـن     : گويد مي

االرت همان كسي كـه قبـل از ورود عمـر، بـراي فاطمـه و شـوهرش قـرآن        

. شود گاه خود خارج مي اً از مخفيخواند، با شنيدن اين سخن اميدبخش فور مي

به خدا قسم، اميد دارم كه خداوند تو ! اي عمر: گويد شتابد و مي به نزد عمر مي
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را به اجابت دعاي پيغمبرش مختص نموده باشد، چه كـه ديـروز شـنيدم كـه     

خدايا دين اسالم را با مسلمان شدن هر كدام از اين دو مـردي كـه   : )فرمود مي

عمر بن الخطاب يا ابوالحكم عمرو بـن هشـام تقويـت      اشد،تر ب نزد تو محبوب

…خدا را …خدا را  !اي عمر( بفرما
1. 

آن حضـرت در  . مرا راهنمايي كنيد تا به نزد رسول اهلل بروم: گويد عمر مي

اي از اصحابش در خانه ابن ارقم در نزديكي كـوه صـفا كـه     اين هنگام با عده

 .برد محل اجتماعات مسلمين اول بود، بسر مي

بـه رسـول اهلل اطـالع    . زند شتابد و در مي عمر به راهنمايي آنها به آنجا مي

خواهـد   دهند كه عمر شمشيرش را به دوش آويخته، پشت در ايسـتاده مـي   مي

يـا  : كند هاشم عرض مي حمزه عموي رسول اهلل اين شمشيرباز مشهور بني. بيايد

شـتابيم و   اش مـي  رد به ياريااگر قصد خوبي د. رسول اهلل اجازه بفرماييد بيايد

 .«گاه اراده بدي در دل داشت، او را با شمشير خودش خواهيم كشتهر

 .فرمايد تا بيايد حضرت رسول اجازه مي

شتابد  گردد و فوراً به نزد حضرت رسول مي همين كه عمر به خانه وارد مي

: يعنـي  (نداهللمن ع ءكمبا جامن باهلل وألونك رسول اهلل جئتك أشهد أ) :كند و عرض مي

ام به نزدت، تا به خدا و به آنچه كـه   دهم كه تو رسول خدايي، آمده گواهي مي

 .از نزد خدا به تو رسيده است ايمان بياورم

رسول اهلل و مسلمين كه در خانه بودند از فـرط مسـرت و خوشـحالي بـه     

بـه  كه صدايشان ( گويند يعني اهلل اكبر مي)گويند  حدي با صداي بلند تكبير مي

 .رسد گوش آن دسته از مردم مكه كه نزديك خانه بودند مي

دانست قـرآن چيسـت و چـه     بينم حضرت عمر مادامي كه نمي چنان كه مي

گويد، به حدي نسبت به دين موروثي خود تعصب داشت كـه حتـي بـاور     مي

                                                           
مس أين مسعته فإن يكون اهلل قد خصك بدعوة نبيه أ رجوألين إواهلل ! يا عمر: متن گفتار خباب  1

و بن يب احلكم عمرب و أحب الرجلني عندك بعمر بن اخلطاب ب سالم إلا يدأاللهم : وهو يقول
 .فاهلل اهلل يا عمر. هشام
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كرد كه احتمال دارد حق باشد، ولي همـين كـه ورقـه قـرآن را از دسـت       نمي

اند و به حقيقت و حقانيـت آن پـي بـرد، مجـذوب آن     خواهرش گرفت و خو

گشت و فوراً از دين موروثي خود كه پي برد باطل است، بيزار گشـت و از آن  

پس از آن بـا همـان گرمـي و    . دست كشيد و دين اسالم را پسنديد و پذيرفت

تعصبي كه نسبت به دين باطل خود داشـت، در اعـالم ايمـانش و در اعـتال و     

وشيد و نه تنها روا نديد دين حق خود را از دشمنان بپوشد، تقويت دين حق ك

بلكه نگذاشت رسول اهلل و مسلمين شعائر دين خود را مانند گذشـته بـه طـور    

دهم، آنها را براي  پنهاني و در خانه بسته انجام دهند و چنان كه اكنون شرح مي

جديـد   انجام عبادت از خانه خارج و به مسجد الحرام وارد نمـود، تـا صـفحه   

 .واميد بخشي در تاريخ اسالم براي هميشه و تا ابد باز نمايد

 

 سازد عمر مسلمان شدن خود را آشكار مي

حضرت عمر در سال پنجم يا ششم بعثت ـ طبق شرح فوق ـ به دين اسالم   

چون عده مسلمين در آن هنگام از چهل نفر مرد و يازده نفر زن . مشرف گرديد

جرئت نداشتند در مسجد الحـرام علنـاً    1كرد ز نميجمعاً پنجاه و يك نفر تجاو

عبادت كنند، ولي عمر كسي نبود كه دين خود را از كسي بپوشد يـا از كسـي   

لذا همين كه مسلمان گرديد، عرض . بترسد و عبادت خود را پنهاني انجام دهد

د را چرا دين خـو ! يعني يا رسول اهلل احلق؟ علىحنن يا رسول اهلل مل خنفي ديننا و: كرد

 (نا قليل يتا عمتر  إ)فرمايد  كنيم و حال آن كه ما برحقيم؟ رسول اهلل مي پنهان مي
يعنـي چـون عـده مسـلمين انـدك اسـت و       )يعني عده ما كم است اي عمـر  

توانند از خود دفع نمايند، صالح در اين اسـت كـه شـعائر ديـن خـود را       نمي

 (.مخفيانه انجام دهيم

                                                           
در آن هنگـام كـه   : نويسـد  دكتر محمد حسنين هيكل در كتابش حيـات عمـر مـي    1

نفر مسلمان شـده   66نفر زن، جمعاً  11نفر مرد و  45حضرت عمر مسلمان شد، 

 .بودند
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سم به آن كس كه تو را به حق فرسـتاد،  ق! يا رسول اهلل: كند عمر عرض مي

ام، حتماً بدانجا روم تا با ايمـان   در حال كفر در آنجا نشسته  هر مجلسي كه قبالً

ـ سـپس از جـاي برخاسـته بـه       1بنشيم و ايمانم را براي مـردم آشـكار سـازم   

سازد ـ و پس از آن كعبـه    شود و اسالمش را آشكار مي مسجدالحرام داخل مي

، نزد هر يك از گروهها و جماعاتي كه در مسجدالحرام گرد هم را طواف نموده

نمايـد و آنگـاه نـزد     نشيند و دين خود را براي آنها اعالم مـي  نشسته بودند مي

اكنون ! پدر و مادرم فدايت يا رسول اهلل: كند گردد و عرض مي رسول اهلل باز مي

م فرمايي، چـه بـه   دارد از اين كه عبادت را آشكار انجا چه چيزي تو را باز مي

خدا قسم هر مجلسي كه قبالً در حال كفر در آن نشسته بـودم، بـه آنجـا رفتـه     

كـه از كسـي   اسالم خود را براي اهل مجلس اظهار و اشكار ساختم، بدون آن 

 .1بيمناك باشم يا ترسناك

 

 شود اسالم علني مي ،با مسلمان شدن عمر

جلو صـف در جنـب   . ردگي لذا رسول اهلل بين دو صف از مسلمين قرار مي

راستش حضرت عمـر و جلـو صـف در سـمت چـپش حضـرت حمـزه بـن         

نمايند و بيـت اهلل   بدين گونه به طرف مسجد الحرام حركت مي. عبدالمطلب بود

پس از آن رو به كعبه ايستاده نمـاز  . كنند الحرام را در انظار مشركين طواف مي

عدي و از شوكت حمزه، مشركين از هيبت عمر، مرد عظيم بني . خواند ظهر مي

هاشم جرئت نكردند مانع طوافشان شوند يا جلـو نمازشـان را    شجاع بزرگ بني

 .بگيرند يا حداقل اعتراض نمايند

اينجا بود كه حضرت عمر اين كلمه تاريخي را با صدايي رسا بر زبان آورد 

                                                           
جملس جلست فيته   يبقى ل اهلل، والذي بعثك باحلق، ّاليا رسو: عين عبارت حضرت عمـر   1

 .ميانإلّال جلست فيه باإبالكفر 
فواهلل ما بقي جملتس   ،ميأنت وأيب ب يا رسول اهلل، ما حيسبك : عبارت عربي حضرت عمر  1

 .سالم غري هائب وّال خائفإلظهرت فيه اأّال إكفر جلست فيه بال
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نهـاني  يعني پس از امروز ديگر هرگز خـدا را پ ( ّالنعبد اهلل سرًا بعد اليوم) :و گفت

 .پرستيم نمي

بــه طــواف بيــت اهلل : آري، مســلمين پــس از ايــن، جــرست پيــدا كردنــد

خواندند؛ گرچـه مـورد اسـتهزاء و     پرداختند؛ روبروي كعبه ايستاده نماز مي مي

ديدنـد،   گرفتند و چه بسا كه از آنها اذيـت و آزار مـي   تمسخر مشركين قرار مي

را در مسجد الحـرام آشـكار   كشيدند و عبادت خود  ولي به هر حال دست نمي

دادند و بدين سان در اثر اسالم و اقدام با بركت حضرت عمر صـفحه   انجام مي

مسلمانان موفق شدند . جديد و مهمي در تاريخ اسالم براي مسلمين گشوده شد

 .علناً اظهار وجود نمايند

 

 تأثير مسلمان شدن عمر بر تاريخ اسالم

چنـان كـه بخـاري روايـت كـرده      بدين جهت است كه عبداهلل بن مسعود 

يعنـي از روزي كـه عمـر     (سالمه فتحًاإكان  سلم عمر،أ ، منذةعزأما زلنا ) :گويـد  مي

 .مسلمان شد، براي هميشه توانا شديم، اسالمش براي ما فتح و گشايش بود

انـد كـه    همچنين ابن سعد و طبراني از عبداهلل بـن مسـعود روايـت كـرده    

لمين فتح، هجرتش پيروزي و خالفتش رحمـت  اسالم عمر براي مس) :گويد مي

توانستيم رو به كعبه ايستاده نماز گذاريم، تا آن كـه   الهي بود، ياد دارم كه نمي

همين كه او مسلمان شد، اسالمش را آشكار ساخت و مـردم  . عمر مسلمان شد

ما گروه گروه در جوانب و اطراف كعبـه  . را آشكارا به دين اسالم دعوت نمود

كرديم، و با هر كسي كه با ما به خشونت رفتار  و كعبه را طواف مي نشستيم مي

 .1(ستانديم پرداختيم، حق خود را از او باز مي كرد به مقابله مي مي

ايد كه ايـن عبـادات و شـعائر دينـي كـه در مسـاجد        آيا به اين فكر كرده

ايـن  گيـرد و   مسلمين حتي در ممالك مسيحي و در پنج قاره دنيا علناً انجام مي
                                                           

مامته إكانت سالم عمر فتحًا وكانت هجرته نصرًا، وإكان ) :متن عبارت عربي ابن مسـعود  1
ليته  إظهر اسالمه، ودعا وأسلم عمر أ ح البيت  إىل أن نصلي ما نستطيعو اأيتنقد ررمحة، و

 .(لظ عليناأنتصفنا ممن عالنية، وجلسنا حول البيت حلقًا، وطفنا بالبيت، وا
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هاي مساجد و از بلندگوها در فضا طنـين   اذان و تالوت قرآن كريم كه از مناره

شود، منشاء اصلي همـه اينهـا    اندازد يا به وسيله راديو و تلويزيون پخش مي مي

 حضرت عمر بن الخطاب است؟

مگر او نبود كه اساس آنها را همان روزي گذاشت كه در محضر رسول اهلل 

لحرام آمده، عبادتش را آشكارا انجام دهد؟ مگر او نبود ا عرض كرد تا به مسجد

كه جلو صف سمت راست حضرت رسول قرار گرفت و مسلمين را به مسـجد  

الحرام برد تا با هم نماز بخوانند و بيت اهلل الحـرام را در جلـو چشـم دشـمنان     

 اسالم طواف نمايند و قرآن را علناً تالوت نمايند و به گوش مردم برسانند؟

چقدر حقيقت دارد و چقدر حق است كه فردوسي شاعر شـهير ايـران   پس 

 :گويد اش در شأن عمر مي زمين در شاهنامه

 بياراست گيتي چو باغ بهار = عمر كرد اسالم را آشكار

 

 مقايسه مسلمان شدن ابوبكر و عمر

در تاريخ ابوبكر خوانديم كه او هنگامي مسلمان شد كـه ديـن اسـالم نـو     

و در محـيط چهـار    -صلى اهلل عليه وسـلم -خاندان رسول اهلل ظهور و به افراد 

ديواري خانه آن حضرت منحصر بود و همين كه او مسلمان شد، ديـن اسـالم   

 .دراثر تبليغ مؤثر او به خارج خانه نبوت راه يافت و شروع به انتشار نمود

ر بينيم كه عبادت و شعائر دين اسالم كه قبل از اسالم عم اكنون در اينجا مي

شدند، در اثر بركت اسالم عمر و اهتمام او،  در خانه ابن ارقم مخفيانه انجام مي

از خانه ابن ارقم خارج گرديد و به مسجد الحرام راه يافت و پس از آن تاكنون 

و تا ابد نه تنها در مسجد الحرام بلكه در تمام نقاط جهان آشكارا انجام گرفته و 

 .خواهد گرفت

دين اسالم را از حصار خانه رسول اهلل به خـارج  پس حضرت ابوبكر اصل 

كشيد و حضرت عمر عبادت و شعائر دين اسالم را از حياط خانـه ابـن ارقـم    

 .خارج نموده به مسجدالحرام رسانيد تا براي هميشه در همه جا علني گردد
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 هجرت عمر بن خطاب

ا نيز عمر نه تنها اسالم و عبادتش را از كسي پنهان نداشت، بلكه هجرتش ر

از دشمنان نپوشيد، در آن هنگام كه رسول اهلل به مسلمين دستور فرمود به مدينه 

گذاشتند مسلمين به آنجا روند، زيرا عده  هجرت نمايند، قريش بيمناك شده نمي

دين اسالم در آنجا به سـرعت پـيش    زيادي از اهل مدينه مسلمان شده بودند و

لمين مكه به آنجا عده مسـلمين خيلـي   ترسيدند كه با رفتن مس رفت، آنها مي مي

زياد گردد و قدرتي به دست آورند كه در آينده براي قـريش خيلـي خطرنـاك    

مسـلمين ناچـار   . كردند باشد، بدين جهت بود كه از هجرت آنها جلوگيري مي

 .بودند شب هنگام مخفيانه از مكه خارج شوند و راه مدينه را در پيش گيرند

مخفيانه هجرت نمايد، لـذا همـين كـه تصـميم     ولي عمر بر خود نپسنديد 

گرفت به مدينه رود، در خانه سالح پوشيد و به مسجد الحرام رفت، بيت اهلل را 

آنگاه بر مشركين كه گروه گـروه در اطـراف كعبـه    . طواف نمود و نماز خواند

زشت و قبيح باد اين صورتها و رويهـايي كـه   : نشسته بودند، گذر كرد و گفت

هر كـس  . روم كنم و نزد برادرانم به مدينه مي هم اكنون هجرت ميمن . بينم مي

خواهد فرزندانش يتيم، همسرش بيوه و پدر و مادرش در عـزايش بنشـينند،    مي

هيچ كس جرست نكرد او را از رفتن باز دارد يـا  . پس در راه با من روبرو شود

 .ه رسيدبدون هيچ گونه پيش آمدي به سالمت به مدين. در راه تعقيبش نمايد

 

 آيا عمر علناً هجرت نمود؟

اين روايت نسبت به هجرت عمر گرچه مشهور شده، ولي ابن هشام و ابـن  

حضـرت عمـر هـم طبـق دسـتور      : گويند سعد و طبري آن را قبول ندارند، مي

حضرت رسول كه فرموده بود مسـلمين مخفيانـه هجـرت كننـد، ماننـد سـائر       

 :گويد شنويم كه مي از خود عمر مياين مطلب را . مسلمين مخفيانه هجرت كرد

من و عياش و ربيعه و هشام بن العاص با هم مـذاكره كـرديم كـه در وقـت     )

قـرار  . معيني در جايي با هم مالقات نماييم و از آنجا پنهاني با هم هجرت كنيم

گذاشتيم كه اگر يك نفر از ما سه نفر به هر علتي موفق نشد به ميعادگاه برسـد،  
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توانند با هم حركت كنند، من و عياش بن ربيعه در همان وقت  دو نفر ديگر مي

گاه رسيديم، ولي هشام نتوانست بيايد، لذا ما دو نفر با هم هجرت  معين به وعده

 (.كرديم

دكتر محمد حسنين هيكل در كتاب خود به نام حيات عمر نيز اين روايـت  

ه بـود مسـلمين   چون رسول اهلل فرمـود : گويد را بر روايت اول ترجيح داده مي

مخفيانه هجرت كنند عمر كسي نبود كه از نظام و دستوري كه رسول اهلل مقـرر  

فرموده بود تخطي و تخلف نمايد؛ گرچه او در طول حيـاتش هرگـز ضـعف و    

توانست با كمال جرئت آشكارا هجرت كند، ولي چون مـرد   ترس نداشت و مي

صـاحب رسـالت تخلـف    داد از دسـتور   نظم و انضباط بود، به خود اجازه نمي

 .نمايد

 

 (صلى اهلل عليه وسلم)حضرت عمر در كنار پيامبر 

حضرت عمر پس از مشرف شدن بـه ديـن اسـالم، هميشـه در مصـاحبت      

تا آنجا كـه قـدرت داشـت در نصـرت آن     ! اهلل بود و چه نيكو مصاحبتي رسول

حيات خود را وقف دفـاع از ديـن   . كوشيد حضرت و در تقويت دين اسالم مي

 .و پيشرفت رسول خدا نمودخدا 

حضرت عمر در غزوات و جنگهاي بدر، احد، خندق و حديبيه كه منجر به 

عقد صلح و متاركه جنگ بين حضرت رسول و قريش گرديد همچنين در فـتح  

 .مكه و خيبر و غيره همراه رسول اهلل بود

حضرت عمر تا آنجا مورد اعتماد رسول اهلل بود كه آن حضرت در بسياري 

چنـان كـه طبـري روايـت     . فرمـود  ور مهم عمومي خود با او مشورت مياز ام

نا مع عمر واحلق بعدي مع عمتر  أعمر معي و): كند، آن حضرت درباره او فرمـود  مي
يعني عمر با من است و من با عمر و پس از من هر جا كه عمر باشد ( حيث كان

 .حق همراه اوست

ورت و طبق راهنمـايي او  همچنين ابوبكر در امور مهم خالفتش با عمر مش
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داد جـز خيـر و    گرفت، زيرا هر چه او شـور مـي   كرد و نتيجه نيك مي عمل مي

گذشته از اين ابوبكر حل و فصل قضاياي مشكل سياسي خـود را  . صالح نبود

او در جنگهاي مرتدين كه در اين كتاب به تفصيل گذشـت،  . به او واگذار نمود

 .بازوي راست ابوبكر بود

حدي دوست و محب مخلص رسول اهلل بود كـه هـر گـاه     حضرت عمر به

كرد و  آشفت و او را كيفر مي كرد بر مي كسي اندكي به آن حضرت بي ادبي مي

خواسـت تـا    شد اجازه مي هر گاه اين بي ادبي در حضور آن حضرت واقع مي

 .فرد خاطي را مجازات كند

 

 فضايل حضرت عمر

كه بخاري از رسول اهلل روايت  چنان ـ حضرت عمر مردي بود الهام يافته،1

نته  فإحد أميت أن يكن يف فإ ،مم حمدثونأللقد كان فيما قبلكم من ا: )فرمايد كرده كه مي
در امتهاي پيش از شما مردمي بودند كـه بـه آنهـا حقـايقي الهـام      : يعني (عمر

 .شد، اگر در امت من چنين كسي باشد، قطعاً او عمر خواهد بود مي

چنان كه ترمذي و حاكم هر دو از  پيغمبري داشت،ـ حضرت عمر لياقت 1

لو كان من بعدي نيب لكان عمتر بتن   ): اند كه فرموده است رسول اهلل روايت كرده
شـد آن   نبودم و بعد از من پيغمبري مبعوث مي اگر من خاتم انبياء: يعني (اخلطاب

 سعدي شاعر شهير شيرازي به اين حديث توجـه . «پيغمبر، عمر بن الخطاب بود

 :گويد داشته كه در شأن عمر مي

 گر سيد رسل نبدي ختم انبياء=  ديگر عمر كه اليق پيغمبري بدي

چنان كه ابن ماجـه و حـاكم هـر دو از     ـ حضرت عمر طرفدار حق بود،3

لسان عمر يقول  علىن اهلل وضع احلق إ): اند كه فرموده است رسول اهلل روايت كرده
در روايت ديگـر  . «قرار داد تا حق را بگويديعني خدا حق را بر زبان عمر  .(به

 .(لسان عمر وقلبه علىن اهلل وضع احلق إ): آمده است
 

 تواضع و فروتني عمر
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به حدي متواضع بود كه حتي در زمان خالفتش كه فرمانرواي  حضرت عمر

امپراتوري وسيع اسالم بود و فرماندهان لشكرش در جبهه هاي جهاد پيش مـي  

رسـيد و غنـايم    اي از فتوحات به او مي ر مسرت بخش تازهرفتند، و هر روز خب

شـد و همـه تحـت     زيادي از طال و نقره و غيره مانند سيل به مدينه سرازير مي

انگيز در روحيـه هـر    گرفت و بديهي است كه اين امور نشاط اختيارش قرار مي

يـه  كند، ولـي در روح  گذارد و او را مغرور و خودخواه مي فرمانروايي تأثير مي

اين شخص عظيم و اين فرمانرواي بزرگ كوچكترين تأثيري نگذاشت و رفتـار  

در همان ايام كه در اوج قدرت و عظمت بـود،  . اي تغيير نداد واخالقش را ذره

در حين خطبه جمعه روي منبر در مسجد مدينه، همان لباس ساده عادي را كـه  

فرقـي بـا ديگـران    پوشيد از اين لحـاظ هـيچ    پوشيدند، او نيز مي حاضرين مي

 .نداشت

حضرت عمر در زمان عزت امپراتوري خود هرگاه براي اداي حج بيـت اهلل  

به مكه مي رفت نه تنها بارگاهي همراه نداشـت، بلكـه حتـي خيمـه و چـادر      

هـر وقـت   . بـرد  اي كه هر مسافر عادي در آن ايام داشـت بـا خـود نمـي     ساده

ي را بـر شـاخه درختـي    خواست در جايي استراحت كند، مالفه يـا پوسـت   مي

اين مطلب را از عبداهلل . اش استراحت كند آويخت تا زير سايه انداخت يا مي مي

ّال خبتاء،  حججت مع عمر، فما ضرب فسطاطًا و): گويـد  شنويم كه مي بن عباس مي
يعني من همراه عمر حج كردم، او در سـفر   (و النطع فيستظل حتتهأكان يلقي الكساء 

آويخت  و نه سايباني داشت، مالفه يا پوستي در جايي ميزد  اي مي حج نه خيمه

 .كرد گرفت، استراحت مي و زير سايه آن مي

حضرت عمر در همان ايام شوكتش كه پشت دو امپراتوري بزرگ جهان را 

رود، علت  لرزاند، ديده شد كه مشكي پر از آب بر دوش گرفته، به جايي مي مي

چون ناخودآگاه خـودم را پسـنديدم، از    :اين كار را از او پرسيدند، جواب داد

ايـن  . خوف اين كه مبادا تكبر باشد، نفس خويش را با اين كـار فـرو نشـاندم   

محل عمر بن اخلطتاب  ): گويـد  مطلب از عبداهلل بن عمر بن حفص روايت شده مي
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عمـر  : يعنـي  (ردت أن أذهلاف عجبتين نفسي، أ :عاتقه، فقيل له يف ذلك فقال علىماء  بةقر

چـرا چنـين   : خطاب مشك آبي را بر دوشش گرفتـه بـود، بعضـي گفتنـد    بن ال

خود را پسنديدم، لذا خواستم با اين كار نفس خـود را ضـعيف    :كني؟ گفت مي

 .كنم

روزي كه قاصد سعد بن سبي وقاص در بيرون شهر مدينه با حضـرت عمـر   

ه، كند و خبر پيروزي مسلمين در قادسيه را كه فوق العاده مهم بـود  مالقات مي

دهد و طبعاً هر كس باشد در اين هنگام كه به چنين پيروزي درخشاني  به او مي

شود، ولي اين خبـر در حضـرت عمـر     يابد، خودخواه و خيره سر مي دست مي

اثري نكرد و جز اينكه از اين پيروزي دلخوش شده، خدا را شكر كنـد چيـزي   

چون آن قاصد او را  ديگر از او مشاهده نشد، و تا آنجا كماكان فروتن ماند كه

شناخت همچنان بر شترش سوار بود و حضرت عمر پيـاده در كنـارش بـا     نمي

داشت و با هم درباره ايـن پيـروزي بـزرگ سـؤال و جـواب       شتاب قدم بر مي

كردند و با همين حال كه قاصد سوار شتر و حضرت عمر پيـاده بـود، وارد    مي

به نـام اميـر المـؤمنين     شهر شدند و چون قاصد شنيد كه مردم بر حضرت عمر

چرا نفرمودي كه اميـر المـؤمنيني؟    :كنند، او را شناخت و عرض كرد سالم مي

 .باكي نيست ،برادرم :حضرت عمر با همان تواضع فرمود

 

 خالفت حضرت عمر

خوانديم كه در سقيفه بني ساعده ( ي اهلل عنهرض)در مبحث خالفت ابوبكر 

كمين بـود واگـر    اي در م كه چه فتنهبر سر انتخاب خليفه چه گذشت و فهميدي

كار   عمر با آن سياست و دور انديشي كه از خصايص بارز اين مرد بزرگ بود،

داد منجـر بـه نـزاع داخلـي      خالفت را در همان مجلس به سرعت خاتمه نمـي 

 .آورد كه معلوم نبود كار مسلمين به كجا بكشد شد و مشكلي به بار مي مي

مريض شد واحساس كرد كه بـه مـوت   (  عنهضي اهللر)وبكر هنگامي كه اب

شود، بيش از دو سال و چند ماه از ماجراي سقيفه نگذشـته و هنـوز    نزديك مي
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شبح مهيب هيوالي آن واقعه از يادش نرفته بود، او مرد سياست بود ودر مدت 

خالفتش با سياست سروكار داشت، رجال سياسي از رويدادهاي گذشته علم و 

د و با روشن بيني بصيرتشان قضاياي آينده را زير نظر گرفته كنن معرفت پيدا مي

 .نمايند عالج واقعه را قبل از وقوع مي

 

 (ضي اهلل عنهر)دورانديشي ابوبكر 

ترسيد كه هـر گـاه از    آري، ابوبكر از ماجراي سقيفه درس گرفته بود و مي

همـان  دنيا برود وامر خالفت و جانشين خود را براي مسلمين روشن نكند، باز 

آيد كه در انتخاب خودش در سقيفه پيش آمـد و در   اختالف و نزاعي پيش مي

صفوف متحد مسلمين شكافي پديد آورد كه دشمنان دين و دولت اسالم از اين 

  .1شكاف بهره برداشته به اخالل و فساد در بين مسلمين بپردازند

روبـرو  هر گاه چنين امري پيش آيد مسلم است كه مسلمين را با مشكالتي 

نمايد كه زيانش خيلي بيش از آشوب و اخالل مرتدين يا خطر دولـت روم   مي

باشد كه در بدو خالفتش پيش آمد، چه مسلمين در آن روز براي مقابلـه بـا    مي

اين دو دشمن متحد بودند و همه زير لواي اتحاد وارد كارزار شدند و به نتيجه 

همـديگر را در برابـر هـم    رسيدند، ولي اختالف داخلي آنها، دو صف مخالف 

معلوم است كه هر كدام از اين دو صف كه شكست بخـورد، بـه   . دهد قرار مي

زيان اسالم و مسلمين و در هر طرف كه كشتار صورت بگيرد به سـود دشـمن   

خواهد، خود مسلمين با دست  خواهد بود، يعني آنچه را كه دشمن خارجي مي

كار مسلمين كه در ناحيه عـراق و  در اين صورت پي. دهند خود برايش انجام مي

گرديـد، بلكـه    رفت، نه تنها متوقف مي شام شروع شده بود و به خوبي پيش مي

توانستند خود را جمع و  شدند كه ديگر هرگز نمي مسلمين مواجه با شكستي مي

                                                           
اي كه براي انتخاب عمر به خالفت نوشت به اين مطلب تصريح  ابوبكر در عهدنامه 1

ت عليهم الفتنة، فعملت فتيهم مبتا   ، وخفّال صالحهمإرد بذلك أاللهم مل : )گويد كرده مي
 .شود متن كامل عهدنامه بعداً نقل مي (علمأنت أ
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نتيجتاً تبليغ دين اسالم واجراي عدالت اجتماعي . جور نموده دست به كار زنند

باشـد ـ    از اين دو امر هدف اصلي دين اسالم از جهاد ميحقيقي ـ كه هر يك  

 .ايستاد براي هميشه باز مي

حضرت ابوبكر به خوبي متوجه اين خطـر مخـوف شـده بـود، لـذا از راه      

را در اين ديد كه  -صلى اهلل عليه وسلم- شفقت و دلسوزي، صالح امت محمد

هرگونه اخـتالف و  ه قضيه خالفت را در حياتش هم آورد، تا راه بروز نسر و ت

 .عالج هر امتي است بر روي اين امت مسدود شود اي كه بالي بي منازعه

براي تحقق اين مطلب، اصحاب بزرگ رسول اهلل را يكايك به نظـر آورد و  

در خصايص و سيرت آنها به تفكر و تفحص پرداخت، تا از بين آنها كسـي را  

ولـي نـه تـا سـرحد       د،نامزد خالفت نمايد كه در امور خالفت سخت گير باش

پـس از  . ولي نـه تاحـد ضـعف و نـاتواني    . لجاجت و عناد، و طبعاً آرام باشد

بررسي كامل، دو نفر از آنها را كه هر يك متصف به اين صفات بودنـد مـورد   

فرمـود  . نظرش قرار گرفتند، يكي عمر بن الخطاب و ديگري علي بن ابي طالب

رود كه هر گاه در پيشبرد امري  يعلي در اجراي امور خالفت به حدي راست م

از امور خالفت مانعي برايش پيش آيد، تصـميم خواهـد گرفـت از روي مـانع     

عبور كند و چه بسا كه آن مانع تا آنجـا سـخت باشـد كـه عبـور از روي آن      

ناممكن گردد، لذا به هدف مطلوب خود نرسد و همـين امـر كافيسـت كـه در     

و چه بسا كه انـدكي تـأخير در كـار     كارش وقفه حاصل شود و به تأخير افتد

سياست مملكت، اوضاع عمومي ملتي را دگرگون و مسير تاريخ آنها را از ترقي 

 .به تنزل تغيير داده است

 

 (ضي اهلل عنهر)ايزني ابوبكر براي انتخاب عمر ر

رود و هر گاه در انجام امري از امور خالفتش بـا   عمر نيز به راه مستقيم مي

دهد واز كناره آن مانع عبور  ماهرانه مسير خود راتغيير مي  ايد،مانعي برخورد نم

و معلوم است كه در اين صورت آن مانع بي اثر بوده )كند تا به مقصد برسد  مي
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رود و چنين كسي بار خالفت را چنان كه شايد به سـالمت بـه    طبعاً از بين مي

 (.رساند سر منزل مقصود مي

ت خود حضرت عمر را از طريق شـورا  با اين توجيه تصميم گرفت در حيا

براي انجام اين امر از بزرگان اصـحاب رسـول اهلل كـه بـه     . به خالفت برگزيند

آمدند، درباره حضرت عمر استفسار و نسبت به تفويض خالفت به  عيادتش مي

 .اين شخص بزرگ با آنها مشورت نمود

 

 ديدگاه عبدالرحمن بن عوف درباره عمر

وضـع كسـي را از مـن    : جـواب داد . ؤال كـرد از عبدالرحمن بن عوف س

گرچـه آگـاهم،   : گويـد  پرسي كه خودت بهتر از مـن آگـاهي، ابـوبكر مـي     مي

به خدا قسم، او بهتـرين كسـي اسـت كـه     : گويد خواهم نظرت را بدانم، مي مي

 :گويـد  ابوبكر مـي . «كني، ولي در كارش خشونت و سختگيري دارد انتخاب مي

مش من الزم بود تا كـار خالفـت تعـادل پيـدا     خشونتش در مقابل آرامي و نر

هرگـاه خالفـت بـه خـودش برسـد، از بسـياري از       . كرده، به خوبي پيش رود

 .«گذرد خشونتش مي

 

ضي اهلل ر)درباره عمر بن خطاب ( ي اهلل عنهرض)ديدگاه عثمان 

 (عنه

تـو او را بهتـر از مـن    : گويـد  او نيز مي. پرسد سپس از عثمان بن عفان مي

 .خواهم نظرت را بدانم با اين حال مي: گويد ابوبكر مي. «شناسي مي

دانم اين است كه باطنش از  گيرم، آنچه مي خدا را گواه مي: گويد عثمان مي

 .در ميان ما براي خالفت كسي بهتر از او نيست. ظاهرش بهتر است

 

 ديدگاه ساير اصحاب

ا گـواه  خـدا ر : دهد نمايد جواب مي از اسيد بن حضير انصاري مشورت مي

گيرم كه عقيده دارم بعد از تو، او بهترين كسي است كه اهليت اين منصـب   مي
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. گـردد  شود و در جاي غضب خشمگين مي را دارد، او در محل رضا راضي مي

 .براي خالفت كسي تواناتر از او نيست. نهانش از عيانش بهتر است

ربـاره  سعيد بن زيد انصاري و جماعتي ديگـر از مهـاجرين و انصـار د    از

ستايند و اليق مقـام خالفـت    همه آنها او را مي. نمايد حضرت عمر استفسار مي

 .دانند مي

 

 (ضي اهلل عنهر)اب عمر و عهدنامه ابوبكر صديق انتخ

ابوبكر پس از انجام اين تحقيقات و اطمينان از رسي موافق بزرگان اصحاب 

ضـور خـود   رسول اهلل كه اهل حل و عقد بودنـد؛ عثمـان بـن عفـان را بـه ح     

نمايـد بنويسـد    فرمايد تااين عهدنامه را كه خود او امال مـي  خواهد و امر مي مي

صـلى اهلل عليـه   - اي كه ابوبكر جانشين محمد پيغمبر خـدا  اين است عهدنامه)

درآخرين روز كارش در دنيا و اولين روز كارش نسبت به آخرت انجام  -وسلم

آورد وهر  هد كه هر كافري ايمان ميد دهد اين عهدنامه را در حالي انجام مي مي

گردد، من عمر بن الخطاب را به خالفت برگزيدم اگر بـه   بدكاري درستكار مي

نيكي و عدالت رفتار كند، اين همان تصور و برداشت من در مورد او اسـت و  

زيـرا علـم   ( من بي تقصيرم)اگر ستم پيشه نمود و از جاده حق منحرف گشت 

به هر كسـي چيـزي   . قدام جز خير قصد ديگري ندارمغيب ندارم و من با اين ا

رسد كه خودش انجام دهد و آنان كه ستم كنند زود خواهند دانست كه بـه   مي

سپس ابوبكر دو دستش را به سوي آسمان بلند كرده و . «رسند چه حال بدي مي

من با اين اقدام جز خير و خـوبي بـراي مسـلمين چيـز ديگـري      ! خدايا: گفت

دانـي   به اين كـاري كـه مـي   . از بروز فتنه در بين آنها ترسيدم نخواستم و چون

اقدام كردم، در اين كار به خوبي توجه ودقت كردم، لذا بر آنهـا كسـي را بـه    

او را از ! امارت گماردم كه براي اين كار بهتر و قويتر از همه آنها است، خدايا

 .1تكار فرماات قرار ده و ملتش را برايش صالح و درس خلفاي هدايت يافته

                                                           
عند آختر  ( صلى اهلل عليه وسلم)به ابوبكر خليفة حممد هذا ما عهد ( متن عهدنامه ابوبكر) 1
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خوانيم اين عهدنامه در حيـات ابـوبكر مـورد     چنان كه در تواريخ موثق مي

اهلل قرار گرفت، پس از وفاتش اصحاب رسـول اهلل   قبول بزرگان اصحاب رسول

اعم از مهاجرين و انصار و ديگران در مسجد مقدس مدينـه جمـع شـدند ودر    

ميل و اختيار كامـل بـا آن   حالي كه عمر بر روي منبر رسول اهلل نشسته بود، با 

 .بزرگوار بيعت و خالفت را به او تفويض كردند

در ايـامي كـه   : گويـد  تاريخ ايران تأليف پيرنيا مشيرالدوله در اين باره مـي 

گـذارد و چـون مـرگ     ابوبكر مريض بود، به اشاره او عمر براي مردم نماز مـي 

و . ت دعوت نمـود خود را احساس كرد، عامه مردم را به بيعت با عمر به خالف

الخطاب دسـت   مردم هم اكثراً به رسي او رفتند و پس از فوت ابوبكر به عمر بن

 .بيعت دادند

بينيم حضرت عمر اول به وسيله شورا در حيات ابوبكر بـه   به طوري كه مي

مگر نديديم كه ابوبكر در حيات خود از بزرگان مهاجرين . خالفت برگزيده شد

صالح دولـت   هاي ذي را نام برديم و از اركان و پايهانصار كه بعضي از آنها  و

اسالم و طبق فرمايش علي بن ابي طالب كه در نهج البالغه بيان كـرده اسـت،   

اهل انتخاب نمودن بودند، مشورت فرمود و آنها متفقـاً عمـر را سـتودند و بـه     

 .خالفتش رسي موافق دادند و شورا جز اين نيست

 

 فهمنصوص نبودن نحوه انتخاب خلي

ممكن است توهم شود كه اوالً شوراي خالفت بايد بعـد از فـوت خليفـه    

شورا بايد به وسـيله جمـاعتي از اهـل    : ثانياً. صورت گيرد، نه در زمان حياتش

                                                                                                                                                               

 ينإ خرة، يف احلال اليت يؤمن فيها الكافر ويتقي فيهتا الفتاجر  آلول عهده باأعهده بالدنيا و
بتدل  ن حاد وإرأيي فيه، ون يرو عدل فذاك علمي به وفإت عليهم عمر بن اخلطاب، استعمل

ي منقلتب  أم الذين ظلمتوا  ما كسب وسيعل ءلكل امرردت، وأفال علم يل بالغيب، واخلري 
ت عليهم الفتنة، فعملتت  ّال صالحهم، وخفإرد بذلك أاللهم مل : قالمث رفع يديه و. «ينقلبون
اللهم اجعله من . قواهم عليهأليت عليهم خريهم وفودت هلم رأيًا، اجتهعلم، وأنت أفيهم مبا 

 .(تاريخ خلفاء سيوطي) .صلح له رعيتهأخلفائك الراشدين و
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گيري ازتك تـك   انجام گيرد، نه با رسي شورا كه همه در يك جا اجتماع نمايند

 .آنها به صورت جداگانه

تفصيل بيان كردم كه نه در قرآن دستور و  در پيرامون انتخاب ابوبكر به: ج

نه در سنت رسول اهلل بيان شده اسـت، تـا    نظامي براي تحقق شورا ذكر شده و

معلوم شود شورا بايد بعد از وفات خليفه باشـد يـا قبـل از آن و يـا بايـد در      

حضور جماعتي از مسلمين كه در يك جا جمع باشند صورت گيرد و اگـر بـه   

 .ا جدا جدا باشد، صحيح نيستوسيله فرد فرد آنه

در هر دوره خاصـي بـراي شـورا هـر رويـه و       بنابراين مسلمين حق دارند

روشي را كه صالح خود بدانند اتخاذ نموده، عمل نمايند، چه در حيات خليفه 

چه در حضور جماعتي از اهـل شـورا كـه در    . وقت باشد و چه بعد از وفاتش

شـرط  . به وسيله فرد فرد آنها جداگانهيك محل اجتماع نمايند انجام شود وچه 

 .انتخاب شونده است اساسي صحت انتخاب فقط اهليت انتخاب كنندگان و

به هر حال پس از اين شورا كه در خانه خليفه اول انجام و منجر به تدوين 

عهدنامه گرديد، بقيه مهاجرين و انصار و ساير مسلمين نيز پس از وفات خليفـه  

 .دست بيعت داده و او را به خالفت برگزيدند در مسجد مدينه به عمر

پس يك بار شورا او را به خالفت اختيار نمود وبار ديگر عموم مسلمين در 

اي را كـه   و عهدنامـه  مدينه با شورا هم صدا شده، نظر شـورا را تأييـد   مسجد

ابوبكر نوشت، تثبيت كردند و به اين نحو خالفت حضرت عمر مورد تصـويب  

 .قرار گرفت -هلل عليه وسلمصلى ا- امت محمد

پس جاي كوچكترين شك وترديـدي در صـحت خالفـت پربركـت عمـر      

دانيد كه جامعه اسالمي و دين اسالم چه خيري از خالفتش  ندارد، آيا مي وجود

ديد؟ اين تاريخ امت است كه با زبان گويا و قضاوت صحيحش به اين پرسـش  

 .آوريم اين كتاب به قلم مياي از اين تاريخ را در  ما گوشه. دهد پاسخ مي

 

 اولين خطبه حضرت عمر در آغاز خالفتش
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همين كه عمر به خالفت رسـيد، بـراي خطبـه    : گويد سعيد بن المسيب مي

 ،اي مـردم : )روي منبر رسول اهلل نشست و پس از ذكر مقدمه خطبه چنين گفت

 .ايد دانم كه شما در گذشته از من سختگيري و خشونت ديده مي

ت آميزم بدين جهت بود كه من بـا رسـول اهلل بـودم، غـالم و     رفتار خشون

ا فرموده است، نسبت بـه مـؤمنين   آن حضرت چنان كه خد. خدمتگزارش بودم

من در كنارش مانند شمشير برهنه بـودم، نسـبت بـه هـر     . ف ومهربان بودؤور

نمـود، امـر    جسور و بي ادبي كه از رسفت و مهرباني رسول اهلل سوء استفاده مي

كردم، نـزد آن حضـرت هميشـه چنـين      ضرت را اطاعت نموده، اجرا ميآن ح

بودم؛ تا آن گاه كه خدا او را از دنيا برد، او از من راضي بود ومن از اين بابت 

 .دانم ستايم و خود را خوشبخت مي خدا را مي

بعد از رسول اهلل نزد ابوبكر خليفه رسول اهلل نيز چنـين بـودم و چنـان كـه     

لذا من در كنارش . داد صي آرام بود ودر كارش نرمش نشان ميدانيد او شخ مي

تـا امـور   )آميخـتم   مانند شمشير از نيام كشيده بودم، خشونتم را با نرمش او مي

همراه ابوبكر اين چنين بودم؛ تا آن كه ( خالفت تعادل يافته به خوبي پيش رود

ا از ايـن بابـت   از دنيا گرفت، در حالي كه از من راضي بود و خدا ر خدا او را

 .دانم كنم و خود را از اين حيث نيكبخت مي شكر مي

در : گوينـد  دانم كه بعضي مي اكنون پس از ابوبكر خالفت به من رسيده مي

. گرفـت  گذشته با آن كه امور ما در اختيار كسي ديگر بود، بر مـا سـخت مـي   

گرفتـه   اكنون كه خالفت به خودش رسيده و امور ما مستقيماً در اختيارش قرار

 چه خواهد كرد؟

بدانيد كه شما براي شناختنم نيازي نداريد كه از كسي بپرسيد؛ زيرا مرا بـه  

صـلى  - خدا را سپاسگزارم كه از محمد پيغمبرمان. ايد خوبي شناخته و آزموده

فهميدم آنچه را كه بايد بفهمم، بدانيد كه آن شدت و خشـونتم   -اهلل عليه وسلم

بـراي   برابر شده است، ولي فقط نسبت به ستمگران وايد اكنون چندين  كه ديده

من جز در اين مورد در مقابل . گرفتن حق ضعفاء و ناتوانان از اقويا و توانگران
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از عقـاب  ! نهم، اي بندگان خدا پاكدامنان و پرهيزگاران رخسارم را بر زمين مي

كه خدا  نهي از منكر و دراجراي امورتان خدا بترسيد و مرا در امر به معروف و

 .1به من تفويض فرموده است، كمك و ياري كنيد و همه خير خواهم باشيد

 

 تحليل محتوايي نخستين سخنراني عمر بن الخطاب

اين است اولين خطبه عمر بن الخطـاب خليفـه دوم رسـول اهلل اسـت كـه      

گويد مـن هميشـه در    مطالب خود را ضمن اين خطبه براي مردم بيان كرده مي

نيـز در  .  بودم و آنچه بايد از آن حضرت ياد بگيرم يـاد گـرفتم  التزام رسول اهلل

طول خالفت ابوبكر همراهش بودم و آنچه بايد از او بدانم دانستم، يعني همـان  

دادند، من هم به همـان   سياست و تدبير امور مسلمين كه آنها داشته و انجام مي

و در زمـان  راه خواهم رفت؛ اما شدت و سختگيري كه در حيـات رسـول اهلل   

خالفت ابوبكر داشتم، بدين جهت بود كه آن بزرگواران نرم خو و طبعاً مهربان 

شود با عموم مـردم چنـين    بودند و در كار سياست و اداره ملك و مملكت نمي

بايد بر حسب اقتضاء در جايي با مهرباني و در محلـي ديگـر بـا    . روبه رو شد
                                                           

ملا ويل عمر بتن اخلطتاب    :عن سعيد بن املسيب قال: )متن عربي خطبه عمر چنين است 1
نكتم  أقد علمتت  ين إيها الناس، أ: فقال( صلى اهلل عليه وسلم)منرب رسول اهلل  علىخطب 

ين كنت مع رسول اهلل، فكنت عبده وخادمه، وكان كمتا  أغلظة  ذلك تؤانسون مين شدة و
ديه كالسيف املسلول، ملكان أمتره  و كنت بني ي ،﴾ِباْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌ  َرِحيٌم﴿: تعايلقال اهلل 

نا به أثريًا، وذلك ك علىهلل  ح  توفاه اهلل وهو عين راض واحلمدذلك  علىزل مع رسول اهلل أ
كان من علمتم يب بكر خليفة رسول اهلل بعد رسول اهلل وأذلك املقام مع  علىسعد، مث قمت أ

خلتط شتد    أالناس،  علىل بني يديه ولينة، فكنت خادمه، وكنت كالسيف املسلو بةيف رغ
ار سعد، مث صت أنا به أذلك، و علىح  توفاه اهلل، فكان عين راض واحلمدهلل زل أبلينه، فلم 

غريه، فكيف  إىلان باّالمس يشتد علينا، واّالمر ك: نه يقول قائلأنا اعلم أيل، وإمركم اليوم أ
قد عرفت فقد عرفتموين وخربمتوين، و  حدًا،أنكم ّال تسئلون عين أليه؟ فاعلموا إملا صار اّالمر 

تم ن شد  التيت كنت  أقد عرفت، واعلموا ما ( صلى اهلل عليه وسلم)حبمدهلل من حممد نبيكم 
الظامل واملعتدي واّالخذ للمسلمني لضعيفهم من قويهم،  علىاّالول  علىضعافًا أتروهنا ازدادت 

هل الكفا ، فاتقواهلل، عباداهلل، أهل العفا  وألرض ألا علىضع خدي أين بعد شد  تلك إو
 .مركمأّالين اهلل من مر باملعرو  والنهي عن املنكر، واحضاري النصح فيما وألا علىعينوين أو
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ستي پيش رود؛ لهذا من خشـونتم  خشونت رفتار كرد، تا بدين نحو كارها به در

 .آميختم را با عطوفت ومهرباني آنها مي

ام و زمـام امـور مسـلمين را بـه دسـت       اكنون كه خودم به خالفت رسيده

ام، براي پيش برد كارهاي خالفتم مهرباني و سختگيري را در جنـب هـم    گرفته

و قرار خواهم داد؛ با بدكاران وستمگران بيش از پيش سـخت خـواهم گرفـت    

 .نسبت به درستكاران و پرهيزكاران با كمال محبت و مهرباني رفتار خواهم كرد

باشد كه هميشـه آن امتـي سـعادتمند     چون تاريخ نمايان گر اين مطلب مي

است كه افرادش خداشناس، خداپرست و خداترس باشـند، خـدا را نـاظر بـر     

ر ذاتشـان  يعنـي د )اعمالشان بدانند و از ترس عقاب خدا دست به كـار بزننـد   

بنابراين، عمر در اين خطبه خطاب ( اي وجود داشته باشد پليس باطني بازدارنده

يعني از عذاب خدا بر حذر باشيد تا از راه ( فاتقوا اهلل)فرمايد  به مردم كرده مي

 ميـل چون اين مطلب امكان نـدارد عمـر   و . حق بدر نرويد و خوشبخت باشيد

هستند مردمي كـه ايمانشـان ضـعيف و    داشته باشد و بي شك در بين هر ملتي 

ترسند، اينها بايد از  انسانيتشان ناقص است، و لذا از عذاب دردناك اخروي نمي

دستگاه و سازمان انتظامي و پليس ظاهري بترسند تا دست به كار بـد نزننـد و   

اگر زدند از اين سازمان كيفر ببينند، بدين جهـت عمـر در پايـان خطبـه خـود      

 (اّالمر باملعرو  والنهي عتن املنكتر   علىعينوين ف ): فرمايـد  ه ميخطاب به مردم كرد
مرا در هر مورد كه مردم را به كار نيك فرمان دهم و نيز در هر جـا كـه   : يعني

 .مردم را از كار بد بازدارم ياري كنيد

 

 روش حكومت اسالمي در دوره نبوت و خالفت ابوبكر و عمر

و در دوره خالفت ابوبكر و رويه و روش حكومت اسالمي در عصر نبوت 

عمر بر مبناي همين سياستي بود كه عمر در خطبه خود بيان فرمود عمر دولـت  

كوچك اسالم را با همين سياست به يك امپراتوري عظـيم رسـانيد و آن را بـا    

 .همين سياست صحيح اداره و منظم فرمود
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 خوانيم كه خالفت و حكومت خلفـا بعـد از عمـر فاقـد ايـن      در تاريخ مي

نرمش استوار بـود و ماننـد حكومـت     سياست بود و بر مبناي صرف مهرباني و

زمان نبوت و حكومت خليفه اول كسي مانند عمر نداشت تا مهرباني و نـرمش  

سختگيري خود تعديل نمايد، لذا دشمنان دين و اعداء دولـت اسـالم    آنها را با

را غنيمـت  كه هميشه در پي فرصت مناسبي بودند، وقت را مناسب و فرصـت  

كار را بـه جـايي رسـانيدند كـه نظـم      . و خرابكاري زدند شمرده دست به فتنه

داخلي حكومت اسالمي مختل و حكومت و امپراتوري دولت اسالم از هيبت و 

ديـن و   و. قدرت ساقط گرديد و نتيجتاً خود خلفاء وقت قرباني اين فتنه شدند

يعني فتنـه   (وّال عمر هلا فتنة)و فغان برآوردند كه لسان خود ضجه  دولت اسالم با

نـابودش   برپا شده ولي عمر نيست تا آن را ماهرانه و با قدرت از بيخ بركنـد و 

 .كند

شـود كـه او در پيشـبرد     به خوبي معلوم مي -رضي اهلل عنه- از خطبه عمر

با آن حضـرت   -صلى اهلل عليه وسلم- امور حكومت اسالم در زمان رسول اهلل

كرده و سپس در طول مدت خالفت ابوبكر با او نيز در به طور مؤثري همكاري 

چه اين مطلب را در ضمن خطبه خود . اجراي امور خالفتش همكار بوده است

 .در مالء عام مسلمين بيان كرد و كسي انكارش نكرد  صريحاً

را خيلـي   -رضي اهلل عنـه - همچنين از اين خطبه معلوم كه همه مردم عمر

و قابليتش براي خالفت امري نبوده كـه از آنهـا    شناختند، پس لياقت خوب مي

مخفي باشد، لذا با علم كافي از شخصيتش و با اطمينان كامل از حسن سياست 

و سيرتش به او دست بيعت داده، امور خود را به او تفـويض نمودنـد و خيـر    

 !ديدند و چه خيري

 من اش با گفتن فيما و الني اهلل در آخر خطبه -رضي اهلل عنه- حضرت عمر

كند كه خالفتش در حقيقت توفيق خدا بـود، پـس حكومـت     امركم تصريح مي

خالفت جنبه روحانيت دارد، لذا خليفه بايد اين امر را دائماً نصب العين خـود  

قرار داده خدا را در نظر بگيرد تا در اجراي امور مملكت از جاده حق و عفاف 
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به گواهي  -رضي اهلل عنه- حضرت عمر. در نرود و از مسير عدالت عدول نكند

تاريخ موافق و مخالف كامالً به اين مطلب عنايت داشته آن چنان بـوده كـه در   

پردازيم كه اين مطلب  ما اكنون تحت عنوان زير به نقل وقايعي مي. خطبه گفت

 .نمايد را به خوبي روشن مي

 

 عدالت عمر

كـه   حضرت عمر به حدي نمونه كامل حق و سمبل تمام عيار عدالت بـود 

اكنون سه . عدل عمر ضرب المثل خاص و عام قرار گرفته شهرت تاريخي دارد

اي اسـت شـنيدني از عـدالت     واقعه از وقايع مهمي را كه هر يك از آنها نمونه

 .كنم عمر براي خوانندگان گرامي نقل مي

 

 واقعه اول

 اند از نگاه عمر مردم همه آزاده

عمـر والـي وفرمـانرواي    بن العاص از طرف حضـرت   در ايامي كه عمرو

اش  سرزمين مصر بود، در يكي از ميدانهاي عمومي شهري كه مقـر فرمـانروايي  

سواركاران ماهر مسيحي مصري و مسـلمين  . بود مسابقه اسب دواني برگزار شد

يكي از اسبهايي كه براي مسابقه به ميـدان  . عرب در اين مسابقه شركت كردند

د عمروبن العاص بوده كـه بـه وسـيله    آورده شده بود، اسب اصيل محمد فرزن

يكي از سواركاران عرب وارد ميدان مسابقه شده بود، چون يكي از اسـبها كـه   

شباهت زيادي به اسب محمد بن عمرو داشت، درست در گرمـاگرم مسـابقه از   

افتد، محمد بن عمرو به تصـور اينكـه اسـبش     بقيه اسبها سبقت گرفته، جلو مي

 .گويد فرسـي و رب الكعبـه   از جاي برخاسته مي برنده شده از فرط خوشحالي

ولي همين كه اسـب نزديـك   . «يعني قسم به پروردگار كعبه اين اسب من است

و چشـم   .1سب، اسب يكي از مسيحيان قبطـي اسـت  شود آن ا آيد معلوم مي مي
                                                           

قبطيـان از ذريـه مصـريان اصـلي قـديم      . شود به مسيحيان مصري، قبطي گفته مي  1

 .هستند
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محمد بن عمرو خطا ديده لذا از شدت شرمندگي و براي فرونشاندن خشـمش  

بگيـر ايـن   : گويـد  زنـد و مـي   ابقه را با تازيانه ميقبطي صاحب اسب برنده مس

 .ضربتها را از دست فرزند اشراف

توانسته زشتي اين ضربتها را كـه   قبطي كه از اعيان و اشراف شهر بوده نمي

گيرد و شـكايتش   در انظار مردم خورده فراموش كند، لذا راه مدينه در پيش مي

 .نمايد عرض ميرضي اهلل عنه را به حضور عمر 

حضرت عمر شكايت قبطي را استماع : گويد انس بن مالك راوي داستان مي

، چندي نگذشت كه فهميـديم حضـرت عمـر    (اينجا بمان)نمود و سپس فرمود 

فرمان داده تا عمرو بن العاص و فرزندش محمد از مصر به مدينه آينـد، چـون   

ـ . ناگهان ديديم كه هر دو آمدند ار حضرت عمر آنها را به مجلس خالفت احض

و قبطي شاكي را نيز در ِآنجا حاضر فرمود، تا مجدداً شـكايتش را در حضـور   

 .آنها تكرار نمايد

چون محمد بن عمرو در حضور مردم به جرم خود اقرار نمود، آن حضرت 

اي را كه در دست داشت به دست قبطي داد و فرمـود ايـن تـو و ايـن      تازيانه

و را با دست خود با ايـن تازيانـه   فرزند اشراف كه تو را بي تقصير زد، اينك ا

 .بزن قصاصت را از او بگير

قبطي تازيانه را برداشت و در حضور خليفه و اهل مجلس، محمد بن عمرو 

( بـزن فرزنـد اشـراف را   ) :فرمود حضرت عمر مي. را زير ضربت تازيانه گرفت

بزن بر فرق سر خود عمرو بن العاص؛ چه فرزندش تو را بـدين  ) :سپس فرمود

ــدرت داردســبب  ــن العــاص عــرض كــرد  ( زد كــه او در آنجــا ق عمــرو ب

عفو بفرما؛ حقش را گرفتي و وجدانت را از اين بابـت راحـت   ! اميرالمؤمنين يا)

 .كسي را كه مرا زده بـود، زدم ! يا اميرالمؤمنين :قبطي نيز عرض كرد(. فرمودي

 زدي تـو را بـاز   به خدا قسـم اگـر ايـن فرمـانروا را مـي     : حضرت عمر فرمود

پس از : داشتي، حضرت عمر داشتم تا آن كه خودت دست از زدنش باز مي نمي

آن رو به عمرو بن العاص كرد و حقيقتي گفت كه تاريخ بشريت از زبان كسي 
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دانيـد چـه    مـي . جز عمر نشنيده و هميشه تا ابد براي او آن را ثبت كرده است

ايـد و حـال آن كـه     از كي مردم را برده گرفتـه ! يعني اي عمرو: فرمود؟ فرمود

 اند؟ مادرانشان آنها را آزاد زاييده

 

 واقعه دوم

 برابري همگان در دادگاه عمر

محمد فريد وجدي دانشمند مصري در دايره المعارفش و سيد محمد رشيد 

اند كه، جبله بن االيهم  رضا عالم ديني مصري در تفسيرش بنام المنار نقل كرده

ت عمر بـن الخطـاب مسـلمان شـد ودر     پادشاه عرب بني غسان در زمان خالف

. موسم حج با سران طايفه و بزرگان قومش براي انجام مراسم حج به مكه آمـد 

اتفاقاً هنگامي كه مشغول طواف كعبه بود، مردي ناخودآگاه پا روي ردايش كـه  

پادشاه بني غسان كه كبرياء سـلطنت در سرداشـته،   . گذارد بر دوش افكنده مي

پسندد كه ناديده  داند و نمي داند و بر خود روا نمي بي ميعمل اين مرد را بي اد

 . زند اش مي اي سخت بر چهره گرفته بگذرد، لذا كشيده

تواند تحمـل نمايـد و چشـم     دانسته نمي اين مرد كه خود را بي تقصير مي

كنـد، عصـري كـه عـدالت      دانست كه در عصر عمر زندگي مـي  او مي. بپوشد

تبعيض بين پادشاه وديگران بـه حقيقـت اجـرا     اجتماعي به طور مساوات بدون

شـتابد و شـكايت    شود، لذا به حضور حضرت عمر كه در مكـه بـوده مـي    مي

حضرت عمر اين پادشاه را براي محاكمه و احقاق حق عرب بدوي بـه  . كند مي

اي  بايد در ازاء يك ضـربتي كـه بنـاحق زده   : فرمايد مجلس خالفت احضار مي

مرد يك ضربت بخوري، يا از او بخواهي تا عفو  مجازات شوي و از دست اين

 .نمايد و از حقش بگذرد

آيا شما براي شخص عادي از پادشـاه  : گويد پادشاه غساني مبهوت شده مي

بلي دين اسالم تو را در برابر حق و : فرمايد گيريد؟ حضرت عمر مي قصاص مي

تـرين فرقـي   داند و در حقوق اجتماعي بين تـو و او كم  عدالت با او يكسان مي
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 .گذارد نمي

جبله براي انتخاب يكي از اين دو امري كه عمر فرمود تـا فـرداي آن روز   

رسد در تاريكي شب با همراهانش  خواهد، ولي همين كه شب فرا مي مهلت مي

شود و به ديـن مسـيحي    كند و به دربار بيزانس پناهنده مي به قسطنطنيه فرار مي

 .گردد سابق خود باز مي

 :سرايد شود و اشعاري در اين باره مي از كارش پشيمان مي  بعداًگويا جبله 

 ومل يك فيها لو صربت هلا ضرر= للطمة تنصرت بعد احلق عارًا 
 بالعور لصحيحةفبتعث هلتا العني ا=  فسادركين منها جلاج محية

 القتول الذي قاله عمر علىصربت =  مي مل تلدين وليتينأفياليت 
كه براي اخذ قصاص محكوم شدم، از دين   شيدهاز ننگ تحمل يك ك: يعني

كـردم و ايـن ضـربت     حق برگزيده به دين مسيحيت بازگشتم و اگر صـبر مـي  

اين لجاجت براي حفظ جاه و جالل . كردم، زياني نداشت قصاص را تحمل مي

ايـن امـر   . بود، مرا از پذيرش قصاص بازداشت و نتيجتاً از دين حـق برگشـتم  

سالم را با چشمي كور عوض كرده باشم، اي كـاش   نمايد كه چشمي چنين مي

مادرم مرا نزاييده بود تا چنـين نباشـم و اي كـاش آنچـه را عمـر گفتـه بـود        

 .پذيرفتم مي

 

 واقعه سوم

 شكستن غرور متكبران

حضرت عمر در يكي از سالهاي خالفتش كه براي اداي حج به مكـه رفتـه   

و شـكايت كردنـد كـه     هاي مكه به حضـورش رفتنـد   بود، مردم يكي از محله

هاي اطراف مكـه را بـه نفـع     مجراي آب يكي از دره( رئيس بني اميه)ابوسفيان 

هاي آنها  هرگاه باران ببارد خانه. هاي آنها تغيير داده است خودش به طرف خانه

 .در معرض سيل واقع خواهد شد

 سپس ابوسفيان. نمايد رود و از آن بازديد مي عمر همراه شاكيان به محل مي

فرمايد تا سدي را كه سـاخته بـود بـا دسـت      را به محل نزاع احضار و امر مي
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خودش خراب كند و سنگهاي آن را با دست خودش به اين طرف و آن طـرف  

 .ببرد

در . بينـد  اي نمـي  ابوسفيان، اين مرد اول بني اميه، جز اطاعـت اميـر چـاره   

اي حـرف   كلمـه حضور شاكيان و مردم ديگري كه در آنجا بودند، بدون آن كه 

 .برد كند و به جايي ديگر مي بزند، سنگها را با دست خود از جاي مي

ايستد و خـدا را سـتايش كـرده     حضرت عمر در اين هنگام رو به كعبه مي

خدا را : يعني( فيطيعه مكة عبده عمر ي مر أباسفيان ببطن هلل الذي جعل احلمد): گويد مي

ي رسانيده كه در شهر مكه ابوسـفيان  اش عمر را به جاي كنم كه بنده ستايش مي

 .برد دهد و ابوسفيان اطاعت امر كرده فرمان مي فرمان مي

 

 تحليلي از عدالت عمر

هر يك از ايـن سـه قضـيه تـاريخي بـه تنهـايي نمونـه واضـحي از           حقاً

 .باشد دموكراسي حكومت اسالمي و مثال بارزي از عدل عمر مي

ول حق يك نفـر مصـري را از   به طوري كه ديديم حضرت عمر در قضيه ا

پسر عمرو بن العاص گرفت، محمد بن عمرو بن العاص كه شاكي يكي از افراد 

رعيت مسيحي مذهب بود و محمد بن عمرو بن العاص عرب، مسلمان و فرزند 

فرمانروايي بود كه عمر بن الخطاب اين منصـب را بـه او تفـويض فرمـوده و     

ود عمرو بن العاص اين كشور را به كشوري تحت فرمانش بود، عالوه بر اين خ

فرمان عمر فتح كرده به تصرف دولت اسالم در آورده بود، ولي در نظـر عمـر   

در قضـيه دوم  . عدالت چيزي بود كه بدون رعايت چيزي ديگر بايد اجرا گردد

شنيديم كه عمر يك نفر پادشاه را با آن جالل و شـكوه پادشـاهي بـراي اخـذ     

رب عادي احضار و محكوم فرمود و در قضـيه  قصاص و احقاق حق يك نفر ع

سوم فهميديم كه عمر ابوسفيان سرور بني اميه و فرمانرواي سابق مكه را بـراي  

 .گرفتن حق مردم عادي مكه محكوم و حكمش را شخصاً اجرا فرمود

گردد كه  با كمي توجه به هر يك از اين سه قضيه تاريخي براي ما مسلم مي
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به خود در مسجد الرسول و بر منبر پيامبر گفته بـود،  عمر چنان كه در اولين خط

فقـط  ( براي گرفتن حق ضعفاء از اقوياء بيش از پيش سخت خـواهم گرفـت  )

حرف نزد و قول بي عمل به كسي تحويل نـداد، بلكـه بـيش از آنچـه انتظـار      

 .رفت، به قولش عمل كرد و آنچه را گفت تحقق بخشيد مي

مسلمان بايد مرد كـار باشـد، نـه مـرد      به طور كلي عقيده عمر اين بود كه

گفتار؛ مرد بايد كمتر حرف بزند، زيادتر كار كند، خودش چنين بود و از مـردم  

كثتر فتيهم   أاهلل بقوم خريًا  رادأ  ذاإ) :گويـد  اوست كه مي. خواست چنين باشند مي
ـ   : يعني (سلب منهم العمل وزادهم قوّاًل  راد هبم شرًاأن إالعمل و د هر گـاه خـدا بخواه

آورد كه كردارشان زياد باشد و  قومي را خوشبخت فرمايد آنها را طوري بار مي

گفتارشان كم واگر بخواهد قومي را بدبخت فرمايد كار، كوشش را از آنهـا بـر   

يعني نيكبختي هر قومي در اين است كـه  . «كند گيرد و گفتارشان را زياد مي مي

ـ   ل از خـود نشـان دهنـد و    كمتر حرف بزنند، كمتر وعده بدهند و زيـادتر عم

بالعكس محروميت و بدبختي در اين است كه كمتر كار كنند تا بتواننـد وعـده   

تاريخ عمومي بشـر جـز ايـن چيـز     . توخالي و نويد بي حقيقت به مردم بدهند

 .دهد ديگري نشان نمي

 

 نظارت عمر بر عمل كارگزارانش

واهـد  خ اين يك امر طبيعي است كه هـر كـس رويـه و اخالقـي دارد مـي     

نزديكان و زيردستانش نيز مانند خود او باشند لذا عمـر كـه     ديگران مخصوصاً

خواست واليـان و امرايـي بـراي اداره امـور      خودش مثل كامل عدالت بود، مي

مملكت به اياالت بفرستد، كه از هر جهت عـادل باشـند و نسـبت بـه اجـراي      

ت كه هميشـه نـاظر و   عدالت را در نظر بگيرند و بدين عل  احكام قضايي صرفاً

مراقب اعمال عمال خود بود و هر گاه گروهي يا احدي از ايـاالت بـه مدينـه    

آمدند، اوضاع عمومي آنها و طرز رفتـار و خصـال و اخـالق اميـر آنهـا و       مي

 .پرسيد نمايد را از آنان مي چگونگي قضاوت و احكامي كه صادر و جاري مي
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ش نبـود، فـوراً بـه تحقيـق     هر گاه جواب يكي از اين پرسشها رضايت بخ

نمـود و كسـي    شد، اين امير را از كارش معزول مي پرداخت و اگر ثابت مي مي

 .فرستاد ديگر را به جايش مي

حضرت عمر براي اين كه از اين بابت به امراء والت اياالت هشدار دهد و 

 ،اي مردم: عموم مردم را در جريان كار بگذارد، روزي بر روي منبر چنين گفت

فرستم تا شـما را   خدا قسم من عمال و كارگزاران خود را به سوي شما نمي به

فرسـتم   بزنند يا اموالتان را به ناحق از شما بگيرند بلكه آنها را بدين منظور مـي 

كه امور دينتان را به شما بياموزند، سـنت و روش پيغمبرتـان را بـه شـما يـاد      

را در بين شما بـه عـدالت    در بين شما به حق قضاوت كنند و احكامشان دهند،

پس هر كسي كه با او جز اين رفتار شود، حتماً نزد مـن شـكايت   . اجرا نمايند

تارش قصـاص  كند، قسم به آن كسي كه جان عمر در دست اوست از امير بدرف

 .1خواهم گرفت

حضرت عمر تا آنجا در پي آسايش مردم بود كه وقتي خبر يافت امير اهواز 

تر از شهر است، منزل گرفته و  از كوهي كه هوايش خنكدر فصل تابستان بر فر

اي به او نوشـته   روند، نامه مردم شهر براي عرض امورشان به سختي به آنجا مي

اي كه آمد و رفت مردم به نزد تـو دشـوار    ام در جايي نشسته خبر يافته) :فرمود

سـلمان  است، فوراً آنجا را ترك كن و به شهر بازگرد و كارت را بر مردم چه م

 .1و چه اهل ذمه آسان بنما

ه ثبوت رسيده كه هـر  از تتبع و بررسي خصال و خصايص فطري انساني ب

اين دو صفت يعني عدالت و رسفـت الزم  . ف و مهربان استؤوشخص عادلي ر

                                                           
لتيكم عمتاّال ليضتربوكم، وّال لي ختذوا     إرسل أ ما ين واهللإيها الناس، أ) :متن خطبه عمر  1

 حيكمواليكم ليعلموكم دينكم، وسنة نبيكم، ويقضوا بينكم باحلق، وإرسلهم ألكين موالكم، وأ
 .فصل منهأليل، فوالذي نفس عمر بيده إسوي ذلك فلريفعه  شيء، فمن فعل به بينكم بالعدل

اهل ذمه به اقليتهاي غير مسلمان كه در شهرهاي اسالمي سـكونت دارنـد اطـالق      1

 .شود مي
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و ملزوم يكديگرند، عمر نيز چنين بوده و نسبت به رعيتش مهر و محبت داشت، 

كردنـد، حتـي    مملكت اسالم زنـدگي مـي   حتي با اقليتهاي غير مسلمان كه در

شـد و نيـز از بزرگـان     االمكان شخصاً با آنها مالقات و حاالتشان را جويا مـي 

 .شد صحابه رسول اهلل جوياي اوضاع آنها مي

گذشـت،   اي مـي  در اين باره روايت شده كه روزي حضرت عمر از كوچه

طلبـد، لـذا بـه او     اي ايستاده چيزي مي چشمش به پيرمردي افتاد كه بر در خانه

. يكي از رعايا و يهودي هستم: نزديك و هويت و حالش را پرسيد، عرض كرد

در : عمر به همراهانش فرمـود . ام نياز به كمك دارم كه چون پير و ناتوان گشته

اش طبق قانون اسالم از او جزيه گرفتيم، اكنون كه پير و ناتوان شده  ايام جواني

سپس او را به امين بيت المـال سـپرد   . ال رها كنيمروا نيست كه او را به اين ح

 .تا برايش حقوق تعيين كند

داران و عمالش را از بـين مـردم   ف بود، زمامؤوچون عمر فطرتاً عادل و ر

كرد كسي از آنها بي رسفـت و نامهربـان    هر گاه احساس مي. گزيد ف بر ميؤور

مـارت جـايي را بـه    در اين باره روايت شده كـه ا . كرد است او را بر كنار مي

او بـه  . كند دانسته مدبر و كاردان است واگذار مي مردي از قبيله بني اسد كه مي

آيد تا حكمش را گرفته به محل مأموريتش برود، اتفاقاً در همين  مجلس عمر مي

عمـر او را بـه آغـوش    . آيـد  حين يكي از فرزندان كوچك عمر به مجلس مـي 

يا اميرالمـؤمنين شـما فرزنـدتان را    : ندك آن مرد عرض مي. بوسد كشد و مي مي

 .ام بوسيد؟ به خدا قسم من هيچ گاه فرزندم را نبوسيده مي

پس تو كه با فرزندت بي عاطفه و بي مهري، به خـدا قسـم   : فرمايد عمر مي

سپس حكمي را كه نوشته و به دستش داده بود، از او پس . با مردم بي مهرتري

 .مسلمين را به تو امثال تو نخواهم سپرد من هرگز كار: فرمايد گيرد و مي مي

 

 (ضي اهلل عنهر)فتوحات در زمان عمر 

در تاريخ زندگي ابوبكر خوانديم كه او زماني وفات يافت كه تمـام قبايـل   
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اوضـاع داخلـي   . سركش عرب سركوب و سرسپرده دولت اسالم شـده بودنـد  

 .تحت سيطره حكومت اسالم در آمده بود  خاك عرب آرام و كامالً

در اين هنگام كه عمر به خالفت رسيده، خـاطرش از ايـن جهـت آسـوده     

است و بايد تمام اهتمام خود را به خارج سرزمين عربستان معطوف دارد و بـه  

هاي جهادي كه ابوبكر در عراق و شام شروع كرده بـود توجـه نمايـد و     جبهه

 .ها را ادامه دهد آن

در امـور سياسـت كشـور      چون عمر مردي بسيار دانا و مقتدر و مخصوصاً

سعد بن ابي وقاص، خالـد بـن    :كاردان بود و به عالوه سرداراني مخلص مانند

الوليد، ابوعبيده بن الجراح، عمر بن العاص، هاشم بـن عتبـه، خالـد بـن ابـي      

سفيان، قعقاع بن عمر، طليحه بن خويلد و امثال آنها كه مرداني كارآزموده و در 

در اختيار داشت و نيز سربازاني مـؤمن و فـداكار   فنون جنگي كاركشته بودند، 

در فرمانش بودند، به زودي از يك طرف ايران را فتح كرد و بساط دولت عظيم 

ساساني را يكسره برچيد و از سوي ديگر در همان وقت دسـت دولـت روم را   

كه چندين قرن بر قسمت مهم آسياي غربي و شمال آفريقا تسـلط داشـت و در   

تـرين و   كرد، از اين نواحي قطع نمود و نتيجتـاً غنـي   ي مطلق ميآنجا فرمانرواي

آبادترين اقطار متمدن آن روزگار را به زير فرمان خود و در تحت سلطه دولت 

ز فتوحـات  تصار به شرح قسمتهاي مهمـي ا اينك با رعايت اخ. اسالم در آورد

اكنـون كـه    قبل از شروع به اين مطلب بايد بدانيم. پردازيم اين خليفه راشد مي

كند، فتوحات خليفه اول در خاك عراق و  اين خليفه فتوحات خود را شروع مي

 .شام به كجا رسيده و لشكر اسالم در اين دو جبهه چگونه است

 

 جبهه شام

در تاريخ زندگي ابوبكر خوانديم كه مسلمين در خاك شـام پـيش رفنـد و    

لـذا  . و شـده بودنـد  اخيراً در محلي بنام يرموك با لشكر خطرناك دشمن روبـر 

ابوعبيده فرمانده لشكر مسلمين كه خود را در خطر ديده بـود ايـن امـر را بـه     
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ابوبكر نيز گروههاي امدادي را فـراهم  . ابوبكر گزارش داده تقاضاي كمك كرد

به خالد بن الوليد فرمانده ناحيه عراق نيـز  . فرستاد نمود و پياپي به آن جبهه مي

 .ش براي تقويت ابوعبيده از عراق به يرموك بروددستور داد با نيمي از لشكر

گرچه به نظر ابوبكر با رسيدن اين گروههـاي كمكـي بـه يرمـوك روحيـه      

اي از جنگـاوران مـؤمن و فـداكاري بـه      گردد و جبهه جنگي مسلمين قوي مي

هراسند؛ چه با توجه به آيات قرآن كريم پـاداش   آيد كه از مرگ نمي وجود مي

چنين رزمندگاني با عنايت پروردگـار  . دانند د را جنت ميشهادت در ميدان جها

توان  به فتح و پيروزي خواهند رسيد، ولي مع الوصف تا عمالً تحقق نيافته نمي

تا هنگامي كه ابوبكر در بستر بيماري زنده بـود،  . آن را به حساب يقين گذاشت

 .قرار بود وضع جبهه شام از اين. خبر خوبي از اين جبهه به مدينه نرسيده بود

 

 جبهه عراق

قبالً فهميديم كه خالد بر قسمت زيادي از خاك عراق تسلط يافته و آنجا را 

. اينك كه خالد به دستور ابوبكر به جبهه شام حركـت نمـود  . تصرف كرده بود

بـن الحارثـه يكـي از سـرداران       1بيست هزار نفر از لشكرش را تحت امر مثني

هايي را كه فـتح كـرده بـود نگهـداري      زمينكاردان جبهه عراق قرار داد تا سر

گرچه مثني سردار شجاعي بود و پس از حركت خالد بـر لشـكر هرمـز    . نمايد

                                                           
مثني بن الحارثه از اصحاب رسول اهلل بود، در سـال نهـم هجـرت بـا گروهـي از       1

چـون از اوضـاع   . فت و مسلمان شـد اش شرف حضور به نزد رسول اهلل يا قبيله

نابسامان مدائن پايتخت ساسانيان به خوبي خبر داشت، ابوبكر را به فتح عراق كه 

مستعمره مدائن بود، ترغيب و موفقيتش را آسان جلوه داد و از او خواست تا بـه  

اش امارت داده، فرمان دهد كه به شـمال شـرقي عـراق     وي بر نو مسلمانان قبيله

موافقت نموده و او را قبل از اين كه خالد مأمور حملـه بـه عـراق     .حمله نمايد

پس از اين كه خالد به عراق رسيد، مثني تحت فرمان . نمايد، به آنجا حركت داد

 .خالد قرار گرفت
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ولي از خـود اطمينـان    1جاذويه در حدود بابل غالب شد و آنها را شكست داد

نداشت كه بتواند تا مدتي طوالني نواحي فتح شده را نگه دارد، يا به خوبي بـر  

ترسيد كه هـر گـاه دولـت پـارس      مي. ها تسلط داشته باشدآن حفظ نظم داخلي

لشكر مهمي فراهم كند، او نتواند با اين عده لشكر و ساز و برگـي كـه دارد از   

 .عهده دفعش برآيد

لذا در حيره كه مركز ستاد فرماندهي مسلمين و جاي مطمئني بود مسـتقر و  

 .حالت تدافعي به خود گرفت

ا به ابوبكر اطـالع داده كمـك خواسـته    اين سردار نيز وضع حساس خود ر

بود، ولي ابوبكر اهتمام خود را متوجه جبهه يرمـوك كـرده در تـالش فـراهم     

كردن قواي امدادي و اعزام آنها به آن جبهه گرديده بود، زيرا بـه نظـر ابـوبكر    

بنابراين، طبق قاعـده  . تر از دشمن جبهه عراق بود دشمن جبهه يرموك خطرناك

چون مثني . يد اول به اين جبهه عنايت كند و پس از آن به عراقاالهم فاالهم با

را بـه جـاي خـود     1از خليفه اقدامي نديد، شخصي به نام بشير بـن الحصـاميه  

گمارد و خودش رهسپار مدينه گرديد و خطر جبهه عراق را شخصاً به عـرض  

ل خليفه رسانيد و كمك خواست و پيشنهاد كرد تا اجازه دهداز همان مردم قباي

اند و آثار ايمان و صالح در آنها هويـدا   سركش عرب كه سر تسليم پيش نهاده

اند و بـه طمـع غنـايم جنگـي      است كمك گرفته به كار گيرد، چه آنهااهل رزم

جنگند و هستند در ميان آنها مردمي مانند عمرو بـن معـدي كـرب و     خوب مي

گـرفتن   .انـد  يدهطليحه بن خويلد كه در نقشه جنگي دانا و در فنون رزمي ورز

 .3آنها به كار جهاد به خير و صالح حكومت اسالم خواهد بود

                                                           
 .الفاروق؛ دكتر محمد حسنين هيكل  1
اسـمش زحـم بـود و حضـرت       بشير بن الحصاميه از اصحاب رسول اهلل بود، قبالً 1

 .اسمش را عوض فرموده او را بشير ناميد رسول
ابوبكر تا اين وقت كسي را از اين قبايل به جهاد نخواسته بود، چـه ورودشـان را     3

 .دانست در صفوف مسلمين به صالح اسالم نمي
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بينيم كه گرچه لشكر اسالم در حيـات ابـوبكر در هـر دو     با اين توضيح مي

جبهـه    شد پيش رفتند، ولـي اخيـراً   جبهه طبق دلخواه و بيش از آنچه تصور مي

از جبهـه  . نداشت عراق پس از رفتن خالد از آنجا طبق اظهار مثني وضع خوبي

 .يرموك هم كه خبر اميدبخشي به مدينه نرسيده بود

 

 ها هاي ابوبكر به عمر درباره جبهه آخرين سفارش

ابوبكر حق داشت در اين چند روزه آخر حيـاتش كـه مـريض و در بسـتر     

برد، در اضطراب و دلهره باشد، زيرا چنان كه گفتيم تـا آن وقـت    مرگ بسر مي

يك ازاين دو جبهه برايش روشـن نبـود ـ و بـدين      سرنوشت مسلمين در هيچ

او را شب هنگام نزد خود   خالفت به عمر،  لحاظ بود كه پس از سپردن عهدنامه

خواهد كه پس از فوتش همين كه او زمام خالفـت   خواند و مؤكداً از او مي مي

به دست گرفت فكر و هم خود را صرف امور لشكر اسالم نموده، نيرو   را عمالً

جنگ را در هر دو جبهـه مجـدداً شـروع كنـد     . داركات كافي فراهم نمايدو ت

 .وبدون وقفه ادامه و در خاك دشمن پيش رود

گويا ابوبكر گروههاي امدادي را كه به جبهه يرموك فرسـتاده بـود، بـراي    

گمـان  : گويـد  دانست، لذا در آن شب به عمر مي تقويت مسلمين آنجا كافي مي

ن كه مردم روزت را به شب نرسانيِ، مگر آن كه مـردم  كنم فردا بميرم، همي مي

مبادا مصيبت مرگم شما را از امور دينتـان  . را به همراهي و كمك مثني بخواهي

ديـدي كـه پـس از    . و از آنچه كه پروردگارتان توصيه فرموده به تأخير اندازد

بـود  تر از آن ن اي فزون تر و هيچ فاجعه وفات رسول اهلل كه هيچ مصيبتي سنگين

 .چگونه كار كردم

همين كه خدا سرزمين شام را براي شما فتح كرد آن قسمت از لشكر جبهه 

دليران  كار ديده اينجا و اند به عراق بازگردان، چه آنها عراق را كه به آنجا رفته

 .آن محل هستند

ابوبكر در همان شب عمر را از اموري كه از اين بابت بر خليفـه مسـلمين   
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همين كـه   .1هو حقه اقدام و انجام دهد آگاه ساخت ايد كماواجب است و او ب

از وصيتش فارغ شد عمر در حالي كه در اين منصب مهم و وظايفي كـه بايـد   

 .ايفا نمايد فكر كرد، از نزد ابوبكر خارج گرديد

هجـري   13ابوبكر در اول شب سه شنبه بيست و دوم جمادي االخره سـال  

ذشت او را پس از انجام تشريفات ديني همين كه پاسي از شب گ. وفات يافت

كه به وسيله عمر صورت گرفت در جنب قبر رسول اهلل در حجره مخصوص ام 

 .المؤمنين عايشه به خاك سپردند

 

 عمر بن خطاب و افكار جبهه

در بسـتر  . عمر پس از اين كه نيمي از آن شب گذشته بود، به خانـه رفـت  

اول خالفتش خواهد بود، فردايـي  خواب در فكر فردايش بود، فردايي كه روز 

نهد، فردايي كه بايد خود را آماده  كه بار سنگين حكومت اسالم را بر دوش مي

نبرد با دو امپراتوري عظيم جهان نمايد و بايد پيش رود، فردايي كه چشم اميـد  

 .شود بدو دوخته مي (صلى اهلل عليه وسلم)امت محمد 

ـ  ه لشـكر مسـلمين در دو جبهـه    اولين كار عمر طبق وصيت ابوبكر توجه ب

جنگ شام و عراق بود كه گرچه جبهه شام با رسيدن كمكهاي امـدادي ابـوبكر   

وضع مطمئني داشته از خطر خارج شده بود، ولي از وضع آنها خبر خوشي بـه  

مدينه نرسيده بود تا مسلمين خوشحال و دلگرم شـوند و بـه ميـدانهاي جنـگ     

گفتيم اميدبخش نبود، بنابراين وضع هـر   وضع جبهه عراق نيز چنان كه. بشتابند

اكنون عمر بايد كمر همت راست و . دو جبهه تا آن وقت در مدينه مجهول بود

چشم سياستش را باز نمايد تا آن چنان نتيجه دلخواهي به دست آورد كه امـت  

 .خواهد از او مي -صلى اهلل عليه وسلم- محمد

با همتي آهنين و با قدرتي  از تاريخ گذشته عمر فهميديم كه او مردي است

تواند از عهده هـر كـاري كـه بـدان      فوق العاده عظيم، بنابراين او به خوبي مي

                                                           
 .فتوحات مكيه 1
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اهتمام ورزد بر آيد و چنان كه خواهيم ديد به حدي در كارش موفق شـد كـه   

اي در كار بوده است، چه در جهان بشـريت تـا آن وقـت سـابقه      گويي معجزه

با دو امپراتوري عظيم جهـان دسـت و    نداشت كه كسي جز عمر در يك زمان

پنجه نرم كند و بر آنها غالب شده با پرچم پيروزي از معركـه خـارج شـود و    

 .بساط آنها را برچيند

 

 نخستين رويارويي عمر با مردم پس از خالفت

همـين  . اي بسر برد كننده آري، عمر شب اول وفات ابوبكر را با افكار خسته

مد، مردم كه درانتظار ورودش بودند، به طـرفش  كه صبح براي نماز به مسجد آ

سرعت بيعـت مـردم او را خوشـحال كـرد و تـا      . بيعت نمودند او شتافتند و با

باز همين كه عمر بـراي نمـاز ظهـر بـه     . اي شدت افكارش را فرو نشاند اندازه

مسجد آمد، مردمي كه غايب بودند و موفق به بيعت نشده بودنـد بـا او بيعـت    

دم براي نماز ظهر جمع و مسجد مملو از جمعيت گرديـد عمـر   كردند، چون مر

ايسـتاد   اي كه ابـوبكر مـي   تر از پله اي پايين به منبر رفت از روي ادب روي پله

و خطبه مختصري خواند كه در ضمن آن از عظمـت و فضـايل    1مستقر گرديد

ابوبكر و خيرات و بركاتي كه از او به اسالم و مسلمين رسيده بود سخن گفـت  

. و خود را فردي از افراد مسلمين كه حكومت آنها را بدست گرفته معرفي كرد

عباراتي كه عمر با لحني جذاب و لطيف ادا كرد در مردم اثـر نيـك بـه جـاي     

اي بـر صـحت نظـر و عمـق      كننـده  گذاشت، مردم از خالل عباراتش دليل قانع

بـه خـوبي    سياست ابوبكر در تعيين او به خالفـت مسـلمين دريافتنـد و او را   

                                                           
حضرت رسول براي خطبه بر روي پلـه سـوم   . منبر مسجد رسول اهلل سه پله داشت 1

وفات آن حضرت ابوبكر در زمان خالفتش رعايت ادب كـرده  پس از . ايستاد مي

گرفـت،   ايستاد بلكـه روي پلـه دوم قـرار مـي     براي خطبه بر روي پله سوم نمي

كـرد و بـر جـاي ابـوبكر      حضرت عمر پس از وفات ابوبكر نيز رعايت ادب مي

 .گرفت ايستاد؛ بلكه روي اولين پله قرار مي نمي
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 .ستودند

 

 استقبال سرد مردم از درخواست عمر

همين كه نماز ظهر با جماعت خوانده شد، عمر رو به مردم كرد و آنهـا را  

براي حركت به عراق براي كمك به مثني دعوت كرد و وصيتي را كـه ابـوبكر   

مردم تقاضاي عمر را شـنيدند ولـي   . در اين باره كرده بود به اطالع آنها رساند

كس از آنها جوابي نه مثبت و نه منفي نداد ـ شايد خطري كه مسلمين در    هيچ

جبهه شام با آن مواجه شده بودند و با آن كه گروههاي امدادي به آنها رسـيده  

بود تاكنون خبري از ِآنها نرسيده بود، مسلمين مدينه را نگران كـرده بـود، لـذا    

خطـري   ه مهمتر بوده و درخواستند در عراق نيز درگير با دشمني بشوند ك نمي

افتند كه رفع آن مشكل تر باشد، آنها در سكوتشان نسـبت بـه تقاضـاي عمـر     

معذور بودند، زيرا شوكت و شكوه شاهنشاهي ايران و قـدرت نظـامي دولـت    

بعضي از مردم عقيـده  . ايران پشت دولتهاي آن روزگار را به لرزه در آورده بود

اك عراق بدين علت بوده كه دولت ايران داشتند كه غلبه و پيشروي خالد در خ

عمليات نظامي او را ناچيز گرفته و تا آن حد مهم ندانسته است كه نيروي خود 

شـد پيـروز شـود و     را براي مقابله و جلوگيري او بفرستد و گرنه موفـق نمـي  

ولي اكنون ايران مسلماً كار مسلمين را سرسري نخواهد گرفت و . پيشروي كند

وگيري از هجوم مجدد آنها اقدام جدي خواهد كرد، بلكه آنچه نه فقط براي جل

. را كه در اثر سهل انگاري از دستش رفته است از دست آنهـا خواهـد گرفـت   

بنابراين شروع مجدد جنگ در عراق در نظر اهل مدينه به صالح مسلمين نبود، 

به هر جهت كسي از حاضرين دعوت عمر را براي حركـت بـه سـوي عـراق     

 .د و به سكوت گذراندنداجابت نكر

 

 دومين درخواست عمر

پسـندم   من نمي)صبح روز دوم عمر در مسجد به مردم خطاب كرده فرمود 

خـواهم ايـن روش بـه     نمـي . كه كسي زنان و كودكان عرب را به بردگي گيرد
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عنوان سنت رايج براي هميشه در بين عرب باقي بماند؛ چه براي آينده اعـراب  

و به مردم امر كرد تا زنان و كودكاني را كـه در زمـان   ( زيان بخش خواهد بود

ابوبكر در جنگ با سركشان عرب اسير و به عنوان برده، سهم برده و نـزد آنهـا   

 .1نموده به بستگانشان مسترد نمايد بودند آزاد

عمر با اين فرمان روشي به ميان كشيد كه گرچه بـا سياسـت سـابق عهـد     

ود، ولي سياسـت كنـوني خليفـه دوم ايـن     ابوبكر خليفه اول مسلمين مخالف ب

اين امر به صرفه و صالح مسلمين بود، زيرا عمر بـا ايـن   . كرد چنين اقتضاء مي

اقدام عالقه و محبت قبايل عرب را به خوبي جلب نمود و قلوبشان را به دست 

اي كه  آورد و رابطه آنها را كه قبالً با حكومت اسالم خوب نبود به رابطه حسنه

 .گردد مبذول نمود محبت استوار ميبر پايه 

اين سياست به نظر عمر براي مسلمين جنبه حياتي داشت، زيـرا چنـان كـه    

دانيم در اين هنگام قسمت عمده لشكر اسالم در جبهه يرموك شـام مسـتقر    مي

شده بود، حاال اگر عمر بقيه لشكر مسلمين را بسيج نمايد و به عـراق بفرسـتد،   

رفت  بيم اين مي. عهده محافظت جزيره العرب برآيد ديگر كسي را ندارد كه از

در . سر به طغيان بزننـد   كه فرصت مناسبي به دست قبايل مزبور برسد تا مجدداً

اين صورت جزيره العرب در آتش فتنه و آشوب خواهد سوخت، عمر بـا ايـن   

اقدام سياسي خود نه تنها آن قبايل را اميدوار به عنايات حكومت اسالم نمـود،  

تواند به آنهـا   پس حاال عمر مي. كه عالوه بر اين، جلو اين خطر را نيز گرفتبل

 .هاي جهاد نمايد اطمينان داشته آنها را مسلح نمايد و وارد جبهه

 

 سخنراني مثني براي مردم مدينه

 در مورد ماهيت نظام ايران

دعوت گفتيم كه مثني به ابوبكر پيشنهاد كرد تا اين قبايل را براي جهاد   قبالً

كند، ولي ابوبكر فرصت اين كار را نيافت واز دنيا رفت، اكنون چـون مثنـي از   

                                                           
 .الفاروق؛ تأليف دكتر هيكل 1
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صدور فرمان عمر براي آزادي زن و فرزندشان فهميد كه او موافـق ايـن كـار    

نظرش را به عمر پيشنهاد كرد، و گرچه نظر مثني مورد پسند عمر   است، مجدداً

فرمان آزادي زنان و اطفـال   بود، و شايد هم خودش در انديشه اين كار بود كه

خواست  چه او مي. ولي در اينجا به سكوت گذراند. قبايل مذكور را صادر كند

قبل از اين كار، مردم مدينه را كه چشم ديگران به آنها دوختـه بـود، موافـق و    

حاضر به جهاد در عراق كند، زيرا به هر راهي كه آنها روند ديگران بـه همـان   

 .راه خواهند رفت

يابـد كـه عظمـت     از قيافـه و سـيماي حاضـرين در مسـجد در مـي      مثني

شاهنشاهي و شهرت قدرت نظامي پارس و غلبه آنها بر امم مختلـف جهـان در   

دارند به دست آنها گشوده شود، لـذا در   نظرشان گره كوري است كه باور نمي

مبادا شهرت و هيبت پارس در نظرتـان    !اي مردم»: ميان آنها بپا خاست و گفت

ياد جلوه كند، ما چندين بار در خاك عراق با آنها جنگيديم و بـه آسـاني بـر    ز

آنهاپيروز شديم و خيلي زود بر شهرهاي متعدد آنها كه بهترين ناحيه آنجا است 

دست يافتيم و آنها را تصرف كرديم و اگر خداي عزوجل بخواهد باز هـم بـر   

 .«خواهيم شد آنها پيروز

ثنـي در مـردم تـأثير نيـك نمـوده و      عمر احسـاس كـرد كـه اظهـارات م    

خاك خشك حجاز جـاي  ! اي مردم)هايشان باز گرديده است، لذا فرمود  چهره

در سرزميني كـه  . خوبي براي شما نيست، جز براي به دست آوردن كاه و گياه

خدا به شما وعده فتح داده خواهيد ديد كه چه نعمتهـايي بـراي شـما ميـراث     

پس خدا ياري دهنده دين و  ﴾ْظِهَرُه َعَلى الِديِن ُكِلِهِلُي﴿ :خدا فرموده است. گذاشته

نصرت دهنده مددكاران راه حق بوده به پيروان ديـن خـود ميراثهـاي ملتهـاي     

 (مختلف را خواهد بخشيد، كجايند بندگان نيكوكار خدا؟

 

 واكنش مردم

مردم با آن همه ترس و خوفي كه از پارس داشتند پس از شـنيدن سـخنان   
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ني و توجه به فرمايش مختصر عمر كه با استدالل به آيه قرآن بـه آنهـا   كوتاه مث

نويد پيروزي داد، در خود احساس آرامش و اطمينان نموده، متمايل به اجابـت  

امر عمر شدند، چرا اجابت و فداكاري در راه حق نكنند؟ مگر اينان نبودند كـه  

ـ  ن اسـالم نصـرت   در زمان نبوت فداكاري كردند و نبي خدا را در پيشرفت دي

شود كه براي همين امري كه قبالً بـراي تحقـق آن فـداكاري     دادند؟ چگونه مي

 !كردند اكنون براي هميشه سكوت اختيار نموده، از جاي نجنبند

آنها تا اين قوت بدين جهت در تصميم خود متردد بودند كه مشكل كار را 

موفق شـوند؛ ولـي   كارشان  كردند كه در پنداشتند و باور نمي مي خيلي دشوار

حاال كه مثني آنها را از روحيه رزمندگان پارس آگاه ساخته، مشاهدات خود را 

براي آنها بازگو كرده و حضرت عمر نيز به آنهـا نويـد پيـروزي و فـتح ايـن      

گويد خدا به آنها وعده فتح داده و آنها ايمان دارند كه  دهد و مي سرزمين را مي

گـردد، لـذا    نه مشكلي در نظرشان آسان مـي پذيرد، هرگو وعده خدا خالف نمي

 .شتابند براي رفتن به ميدان جنگي كه ايمان دارند پيروز خواهند شد، مي

 

 شود نخستين دسته عازم عراق مي

كه از فرماندهان مشهور عرب بـود بـه پـا     1آري، چنين شد وابو عبيد ثقفي

عـراق   خاست و آمادگي خود را با افراد تحت فرمانش براي حركت بـه سـوي  

پس از او سـعد بـن   . و اولين كسي بود كه داوطلب اين كار گرديد. اعالم كرد

عبيد انصاري و سپس سليط بن قيس دو نفر ديگر از امراي عرب موافقت نموده 

اند؛ موافقت ايـن   اعالم كردند كه با قوم خود براي حركت به عراق مهيا و آماده

نيز با آنها هم صدا و آماده كـار  سه نفر از امراي عرب باعث شد كه بقيه مردم 

 .تعداد آنها به زودي به هزار نفر رسيد. شوند

حضرت عمر از فراهم شـدن ايـن لشـكر كـه مقدمـه و پيشـقراول لشـكر        

                                                           
ابوعبيد ثقفي پدر مختار ثقفي است كه قيام نمود و قصاص حضـرت حسـين بـن     1

 .علي را از قاتلينش گرفت
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بزرگتري خواهد بود خوشحال گرديد و خدا را شكر نمـود كـه مسـلمين را از    

صـالح   ترس كه تباه كننده هر قومي است نجات داد، تا او به مقصودش كه به

 .جامعه اسالمي بود برسد

خواهد به عراق گسيل داد، به چـه   بايد ديد عمر فرماندهي اين لشكر را مي

 نمايد؟ كسي واگذار مي

خواستند عمـر فرمانـدهي را بـه يكـي از      بودند بعضي از اهل مدينه كه مي

داران مهاجرين يا انصار تفويض نمايد، اين مطلـب را بـه او عـرض هـم      سابقه

لي عمر حق شناس و عادل بود، مگر نه اول كسي كـه بـه تقاضـايش    كردند، و

روي خوش نشان داد و داوطلب حركت به عراق گرديد ابوعبيـد بـن مسـعود    

سـزد كـه عمـر     ثقفي بود ـ و بقيه مردم پس از او آماده كار شـدند؟ آيـا مـي    

فرماندهي لشكري را كه اولين اساسش به دست ابوعبيد گذارده شده به ديگري 

تواند به خوبي  ارد؟ و حال آن كه او از جنگاوران ورزيده عرب بوده و ميواگذ

بـه خـدا قسـم     ،نه»: خير ـ بدين جهت بود كه عمر فرمود ! از عهده كار بر آيد

چنين نخواهم كرد، خداي جل جالله به شما مردم مدينه در اثر پـيش قـدمي و   

لي شـما اكنـون   تسريع در رفع شر دشمنان دين اسالم عزت و برتري بخشيد، و

امارت و فرماندهي اين لشكر حق كسي . در اين باره سستي از خود نشان داديد

به خـدا  . است كه پيش قدم گرديد و آمادگي خود را قبل از هر كس اعالم كرد

سپس ابوعبيد را نزد خود خواست و . «گمارم قسم جز او را در رسس لشكر نمي

 .فرماندهي لشكر را به او واگذار نمود

تي كه عمر مطمئن شد اين لشكر فراهم و براي حركت به سـوي عـراق   وق

مهيا گرديد به مثني دستور داد تا به آنجا بشتابد و به قوايش در حيـره بپيونـدد،   

 .ولي احتياط كند و دست اندركار جنگ نشود و منتظر ورود اين لشكر باشد

 

 هاي عمر واپسين توصيه

شغول جمع آوري افـراد و تكميـل   ابوعبيد پس از حركت مثني تا يك ماه م
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همين كه لشكرش به چهار هزار رسيد، از عمر اجازه خواسـت،  . تجهيزات بود

از »: عمر پس از اجازه در اردوگاه لشكر حاضر و به او توصيه فرمـوده، گفـت  

باشند، در كارت  اصحاب گرامي رسول خدا كه در اين لشكر تحت فرمانت مي

در هيچ امـري از امـورت بـدون    . ه كار بندمشورت كن و حرفشان را بشنو و ب

آن كس . يابي مشتاب، زيرا جنگ كاري كوچك و آسان نيست سنجش و ارزش

شود كه با حوصله و شكيبا و مخصوصـاً فرصـت شـناس و     در جنگ پيروز مي

در برابرم هيچ مانعي نيست كه سليط بن قيس را به فرماندهي . مآل انديش باشد

عجول است و در كار جنگ جز صـبر و ثبـات روا   گروهي برگزينم، جز اينكه 

آنچه عمر بدان دست يافت اين بود كه موفق گرديد از مردمـي كـه از   . «نيست

لرزيدند لشكري فراهم كند كه اكنون بدون كمترين تـرس   ترس مردم پارس مي

و با تهور و اعتماد به وعده خدا و ايمان جازم به فتح و پيروزي به سوي ميدان 

بد، اين كار كاميابي و توفيقي بود كه خدا به عمر عنايت فرمـود و  شتا جنگ مي

مشكل سخت او رادر آغاز خالفتش حل فرمود، تا به آنچه كه ابوبكر كمي قبل 

 .از فوتش به وي توصيه كرده بود دست يابد

 

 بيند؟ مثني پس از ورود به عراق چه مي

تـا بـه بررسـي    مثني به فرمان عمر قبل از حركت ابوعبيد به عـراق رسـيد   

اوضاع بپردازد و ببيند مسلمين پس از حركتش به سوي مدينه چه وضعي پيـدا  

كرده، اكنون چه حالي دارند و دشمن چه فكري كرده اسـت، دسـت بـه چـه     

يابد كه اوضاع داخلي پارس مختل  كاري زده است ولي پس از ورودش در مي

نجا نبوده، هيچ گونـه  اند، لذا در اين مدت كه او در آ شده دچار بي نظمي شده

اند اكنون با اين وضع زمينه مناسبي براي مسلمين فراهم شده كـه   اقدامي نكرده

بر آنها بتازند، ولي مثني فراموش نكرده بود كه طبق فرمان عمر بايد دسـت بـه   

 .كاري نزند و منتظر ابوعبيد باشد

 13ابوعبيد پس از يك ماه از حركت مثنـي در آخـر جمـادي االول سـال     
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آيـد، و طبـق    جري با چهار هزار سرباز از مدينه به طرف عراق حركت در ميه

اي از جنگاوران قبايـل عـرب را كـه در زمـان      دستور عمر در بين راهش عده

خوانـد و بـه سـوي     خالفت ابوبكر تسليم و سر پيش نهاده بودند، به كمك مي

به ده هـزار   كشاند تا آن كه عده نيروهايش تا رسيدن به عراق تدريجاً عراق مي

سرباز سلحشوري رسيد كه عمري در جنگ داخلي بسر برده، ورزيـده كـارزار   

 .شده بودند

 

 جنگ نمارق

چون ابوعبيد با لشكر ده هزار نفري خـود در حيـره بـه مثنـي و لشـكرش      

خت ملكـه  اپيوست، طولي نكشيد كه رستم فرخزاد پهلوان زبردستي كه پوراند

واگذار كرده بود، لشكري در مـدائن فـراهم و   ايران اختيارات مملكت را به او 

فرماندهي آن را به شخص رزمنده ماهري واگذار نمود به نام گابان كـه سـنين   

جواني خود را در جنگ و پيكار پشت سر گذاشته و در عمليـات جنگـي كـار    

عبور نموده به حيره كـه   1كشته شده بود، رستم به او دستور داد تا از نهر فرات

 .ماندهي اعراب بود، حمله كندمركز ستاد فر

رستم لشكر ديگري نيز به رهبري فرمانده داناي ديگري به نام نرسي فـراهم  

نمود ودستور داد در جايي به نام كسكر كه بين دجله و فرات بود، مستقر شود 

 .تا اگر الزم شد به كمك گابان بشتابد

بان از حيره خارج شود براي مقابله با گا چون ابوعبيد از اقدام رستم آگاه مي

دو لشكر متخاصم در جنوب فرات در محلي به نام نمارق بـين حيـره   . شود مي

گيرد كـه عاقبتـاً    در اينجا جنگ سختي بين آنها در مي. رسند وقادسيه به هم مي

عده زيـادي از  . سازند مسلمين غالب و شكست سختي بر حريف خود وارد مي

برند خـود را   كه از اين نبرد جان بدر مي رساند و نيروهايي را آنها را به قتل مي

                                                           
فرات نهري است كه سرچشمه آن در ارمنستان است و از آنجا به تركيه و از تركيه  1

 .گردد رسد و به نهر دجله متصل مي به سوريه سرازير و به عراق مي
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رسانند و خود گابان فرماندهانش اسـير دسـت    به لشكرگاه نرسي در كسكر مي

 .گردد يكي از مسلمين مي

شناخته پيشنهادي كه گابان  چون كسي از گابان را اسير كرده بود او را نمي

 .كند براي نجات خود از او كرده بود قبول مي

شما مردم عرب اهـل كـرم هسـتيد، چـه      :گويد اش مي دهگابان به اسير كنن

اي هستم امان دهي و من متقابالً دو غالم به تو  شود مرا كه پيرمرد سالخورده مي

گابـان  . كنـد  نمايد و پيشنهادش را قبـول مـي   دهم؟ اسير كننده به او ترحم مي

و را نـزد  لـذا ا  .1ت ببر تا از اين معامله مطلع شودپس مرا به نزد امير :گويد مي

در اينجا بود كه گابان شـناخته شـد و مـردم فهميدنـد كـه او      . برد ابوعبيد مي

از ابوعبيد خواستند تا او را به قتـل برسـاند، ولـي    . فرمانده لشكر دشمن است

راهي نبود، زيرا كسي كه او را به اسارت گرفته آورده است امانش داده بود لذا 

ر دشمن اسـت بـاز هـم او را نخـواهم     گويد گرچه او فرمانده لشك ابوعبيد مي

كشت؛ زيرا يك نفر مسلمان او را امان داده و طبق قانون جنگي اسـالم امـانش   

 .سان گابان از قتل نجات يافت و آزاد گرديد و بدين .نافذ و براي ما معتبر است

 

 جنگ سقاطيه

كند كه لشكر نرسـي در   رستم از شكست اين لشكر اطالع يافته احساس مي

ه اعراب افتاده است، زيرا ابوعبيد پس از پيروزي سرجايش نخواهـد  خطر حمل

نشست بلكه به زودي براي حمله به نرسي به كسكر خواهد شتافت، لذا دستور 

اي به نام جالينوس با لشـكري زيـادتر و تجهيزاتـي مهمتـر      داد فرمانده ورزيده

 .به سوي كسكر حركت نمايد و به كمك نرسي بشتابد  سريعاً

                                                           
و مردم اماني را كه از اسير كننده يافته بود محتـرم  ترسيد كه شناخته شود  گابان مي 1

نشمارند و او را بكشند، ولي اگر او را نزد اميرش ببرد، او طبق قانون اسالم عمل 

كند و اين امان را تأييد خواهد كرد و ديگر كسي او را نخواهد كشـت، لـذا    مي

 .ه تا در امان باشدخواست تا او را نزد امير برده اظهار نمايد كه او را در امان داد
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يا ابوعبيد از اين امر غافل نبوده، لذا پس از غلبه بر گابان بـي فكـر   ولي گو

ننشست و قبل از اين كه جالينوس به كسكر برسد، به لشكر خود فرمان داد تـا  

 .فوراً به كسكر حركت و بر نرسي حمله كنند

لشكر اسالم در جايي به نام سقاطيه در نزديكي كسكر با لشكر نرسـي كـه   

شكر شكست خورده گابان نيز در بين آنهـا بودنـد، رويـارو    عده اي از بقاياي ل

 .گرديد

بينيم كه لشكر نرسي در مقابل لشكري قرار گرفته كـه چنـد روز    اكنون مي

قبل بر لشكر گابان در نمارق غالب شده و هم اكنون فراريـان لشـكر شكسـت    

خورده گابان كه رعب شمشير اعراب از قلوبشان بيرون نرفتـه اسـت، در بـين    

شود كه چنين لشكري در مقابل لشـكر   كر نرسي هستند، آيا با اين وصف ميلش

 .ابوعبيد كه از جبهه پيروزي به اينجا آمده است، پايدار بماند؟ خير

ابوعبيد قبل از اين كه فرصت را از كف بدهد و لشكر نرسـي بـا رسـيدن    

جالينوس تقويت شود، از چند سو به لشكر نرسي حمله نمـود و چنـان كـه از    

همان اول كار معلوم بود نرسـي نتوانسـت بـيش از گابـان در مقابـل ابوعبيـد       

پايداري كند، و همين كه آثار شكست را در لشكرش ديد، عقب نشسـت و بـا   

اسلحه و ذخاير زيـادي كـه بـه    . آنچه كه از لشكرش باقي مانده بود، فرار كرد

 .جاي گذاشته بود به دست مسلمين افتاد

 

 جنگ بارسما

بر يافته بود كه جالينوس براي تقويت نرسـي بـه سـوي كسـكر     ابوعبيد خ

حركت كرده به قريه بارسما رسيده است، لذا در كسكر به انتظارش ننشست كه 

بدين نظـر  . مورد حمله قرار گيرد، زيرا غالباً پيروزي با مهاجم است نه با مدافع

هـم   او. فوراً به طرف جالينوس حركت نمود ودر قريه بارسـما بـر او تاخـت   

اين بود كـه ماننـد نرسـي بـا بقايـاي      . نتوانست در مقابل ابوعبيد مقاومت كند

 .لشكرش به سوي مدائن گريخت
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ابوعبيد با اين پيروزيها ير نواحي فتح شده كه از حيث ثروت و نعمت غني 

بود، تسلط يافت و بر نقاطي كه پس از حركت خالد به شـام از تحـت تسـلط    

پس از اين لشكرش را به اين سـو  . دست يافت مسلمين خارج شده بود مجدداً

او . و آن سو پراكنده نمود تا كليه روستاها و دهات اين ناحيه را تصرف نمايند

از اول تـا آخـر بـدون     1هايي را كه سواد عراق نام داشت موفق گرديد سرزمين

او طوري قدرت و شوكت از . جنگ بلكه از طريق صالح با اهالي تصرف نمايد

داد كه مردم اين نواحي براي هميشه فكر قيام بر ضد مسلمانان را از خود نشان 

الوليد را كه از دلهـا رفتـه    سر بدر برند و قدرت و عظمتي مانند دوره خالد بن

بزرگانشـان نـزد ابوعبيـد آمدنـد واز     . بود به قلوب مردم اين ناحيه بازگردانيد

: ، عذر خواسته گفتنـد كارهايي كه در گذشته در غياب خالد از آنها سرزده بود

 .آنچه از ما به ميان آمده، با ميل و اختيار ما نبوده، زيرا استقالل نداشتيم

در اينجا بايد يادآور شويم كه خالد بن الوليد اين نواحي را كه بـه دسـت   

ابوعبيد افتاد، قبالً فتح كرده بود، ولي پس از اين كه به امر ابوبكر به شام رفت، 

مثني كه به دستور ابوبكر جانشين خالد شده . ن قيام كردندمردم بر ضد مسلمانا

. بود، نتوانست با لشكري كه در اختيار داشت، آنها را سركوب و مطيـع نمايـد  

لذا صالح خود را در اين ديد كه لشكر اسالم را از اين نواحي جمع كنـد و در  

در اينك اين نواحي مجدداً به تصـرف مسـلمين   . حيره متمركز و متحصن گردد

 .آمد و روزگار دوران خالد بازگشت

در تاريخ ابوبكر خوانديم كه خالد پس از فتح اين سرزمين در انديشه فـتح  

مدائن پايتخت ساساني بود درست هنگامي كه در فكر نقشـه كـارش بـود، از    

عمل ماند و خالد از  اش بي اين بود كه نقشه. ابوبكر فرمان يافت تا به شام برود

 .گرديداين بابت متأسف 

چون عمر طبق سوابقي كه در جريان بود ميانه خوبي با خالد نداشت، خالد 

اين امـر  » :تصور كرد عمر از ابوبكر خواسته تا وي را به شام بفرستد، لذا گفت

                                                           
 .گفتند سواد عراق در آن زمان به نواحي واقعه در بين فرات ودجله مي 1
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 .«در اثر پيشنهاد عمراست كه نخواسته به افتخار فتح مدائن برسم

هـا كـه شـرح داديـم     بينيم كه مثني به وسيله ابوعبيد به اين پيروزي حال مي

توفيق يافته واين سرزمين را از وجود حريف تصفيه كرده، خـاطرش در اينجـا   

اختيار دارد كه با تدبير و كارداني ابوعبيد به هـر جـا    آسوده شده و لشكري در

روي آورده، پرچم پيروزي به دوش گرفته فاتح از ميدان باز آمده پـس اكنـون   

را داشته باشد كه خالد داشت ودر صدد  جا دارد كه مثني همان آرزو و اميدي

 .حمله به مدائن باشد

 

 رستم فرخزاد

اين امر يگانه آرزوي مثني بود، ولي شانس اين كار را نداشت، زيرا رسـتم  

فرخزاد اين پهلوان دالور به حدي فكرش صحيح و بـه طـوري دور انـديش و    

كرد درست بود  انديشيد و آنچه را پيش بيني مي عاقبت سنج بود كه آنچه را مي

از ايـن رو مـردم معتقـد    . شد كرد در آينده واقع مي و آنچه را كه پيشگويي مي

گويـد از اكتشـافات    دانـد و مـي   بودند كه او علم نجوم دارد وآنچه را كه مـي 

بينـي و پيشـگويي او از عمـق     نجومي است، ولي چنين نبود بلكه منشاء پـيش 

در زمـان مـا نيـز هسـتند      بينـي حـاكي بـود ـ كمـا آن كـه       سياست و عاقبت

چنان كه   نمايند و بعداً سياستمداران تيزهوشي كه وقايع سياسي را پيشگويي مي

 .رستم نيز يكي از چنين مرداني بود. گردد اند واقع مي گفته

شود كه چنين كسي به نقشه و انديشه مثني پـي نبـرد و عـالج     پس آيا مي

نين مردي ننگ شكست لشـكرش  شود كه چ واقعه را قبل از وقوع نكند؟ آيا مي

تجهيـز عـرب كـه بـا وسـايل نـاچيز و اسـلحه نـاقص          را از دست لشكر بـي 

 .جنگيدند براي مدت زيادي تحمل نمايد؟ خير مي

رستم پس از شكست لشكر جالينوس كه اميد زيادي به آن داشت، به تهيـه  

پردازد و خواص و كار ديدگان دولت را جمـع نمـوده از آنهـا     لشكر مهمي مي

شناسند كه در تهور جنگي ودر دشمني بـا اعـراب از    پرسد چه كسي را مي يم
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ديگران شديدتر باشد، تا رهبري اين لشكر را بدو بسپارد و بـه جنـگ اعـراب    

بفرستد؟ گفتند چنين كسي مردانشاه رئيس گارد سلطنتي است كه ايرانيان او را 

 .نامند بهمن جاذوبه واعراب او را ذوالحاجب مي

سپارد و  ا نزد خود خواسته، فرماندهي اين لشكر عظيم را بدو ميرستم او ر

جالينوس فرمانده شكست خورده جنگ بارسما را با بقاياي لشكرش نيـز بـا او   

دهد كه هر گاه  به بهمن دستور مي. دهد سازد و تحت فرمانش قرار مي همراه مي

ل برساند تـا  دهد، او را به قت ديد جالينوس باز هم در اين جنگ سستي نشان مي

حد مهم  باعث سستي ديگران نشود و براي آن كه به لشكر بفهماند اين جنگ بي

 .سپارد است، درفش كاويان پرچم ملي ايران را به دستش مي

 

 ها يا واقعه جسر نبرد فيل

بهمن و جالينوس با اين لشكر عظيم و كـامالً مجهـز از مـدائن بـه سـوي      

در سمت شمالي ( قس الناطف)لي به نام آيند و در مح ابوعبيد به حركت در مي

 .گردند فرات مستقر مي

ابوعبيد كه از حركت اين لشكر مطلع بوده است، با لشكرش براي مقابله بـا  

 .گيرد كند و در جايي به نام مروجه در جنوبي فرات موضع مي آنها حركت مي

اده چون بين اين دو لشكر نهر فرات فاصله برد، بهمن به ابوعبيد پيام فرسـت 

يا شما از فرات عبور كنيد و به طرف ما بياييد، يا ما به آن سوي نهر بـه  : گفت

 .طرف شما خواهيم آمد

ياران ابوعبيد گفتند بگذار آنها به طرف ما بيايند، ولـي ابوعبيـد كـه تشـنه     

نبايد به آنها نشـان دهـم كـه     :پيروزيهاي قبل بود احساس غيرت نمود و گفت

 .به سوي آنها عبور كنم بايد از نهر ،ميترسو هست

سليط بن قيس همان اميري كه عمر او را كاردان دانسته بـه ابوعبيـد گفتـه    

در برابرم هيچ مانعي نيست كه او را به فرماندهي گروهي برگزينم جز اين ) :بود

و همچنين بزرگان لشكر، رسي ابوعبيـد را بـه صـالح لشـكر     ( كه عجول است
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ايـم،   گاه با چنين سپاه بزرگـي روبـرو نشـده    ما تاكنون هيچ: ندانستند و گفتند

خواهند با اين جنگ، عار شكستهاي گذشته را از خود شسـته   مخصوصاً كه مي

شكستهاي خود را با پيروزي در اين جنگ جبران كنند، لـذا تـداركات زيـادي    

باك  مسلماً از خود گذشته و بي. اند اند و براي جنگ با ما حاضر شده مهيا نموده

خواهي در جايي با آنها بجنگي كه هـر گـاه    گيد، مع الوصف تو ميخواهند جن

وضعي پيش آيد كه الزم شود عقب بنشينيم براي ما دشوار شود، مگر نـه ايـن   

است كه در اين صورت دشمن را در پشت سر و نهر فرات را در پيش خواهيم 

 داشت؟

. يم بـود اگر ما به سوي آنها نرويم، ترسـو خـواه  : گويد ابوعبيد برآشفته مي

بـه  : گويـد  نمايد، سليط مي سليط را كه طرف گفتگويش بود، متهم به بزدلي مي

 .خواهي ديد  خدا آنچه را كه براي تو الزم و به صالح مسلمين بود گفتم و بعداً

اهل حيره در قديم بر روي شط پلي ساخته بودند كه به وسيله آن از عـراق  

اين پل عراق و ايـران را مـرتبط   به ساحل شمالي شط رفت و آمد داشتند و با 

اي از قسمتهاي  هاي اين پل سست و پاره هنگام ورود ابوعبيد پايه. ساخته بودند

 .آن خراب شده بود

چون ابوعبيد تصميم گرفت لشكرش را از روي اين پل عبور دهد، دسـتور  

شـمالي آن كـه بـه سـاحل       داد آن را مرمت و تعمير نماينـد و چـون قسـمت   

لي خراب شده بود، امر كرد تا چندين قايق به هم بسـته بـه پـل    رسيد، به ك مي

متصل نمايند تا بتوان از روي پل به اين قايقها وارد و از روي آنها عبور نمـوده  

همين كه از ترميم و اصالح پل فارغ شد با لشـكرش از روي  . به ساحل برسند

 .آن به آن سوي شط عبور كرد

سوي شط رسيد، بهمن بدون آن كـه   به محض اين كه لشكر ابوعبيد به آن

در پيشاپيش لشكر فيلهايي بـه  . به لشكرش فرمان حمله داد. به آنها مهلت بدهد

ها  بر فيل. حركت در آمدند كه همه جنگ ديده و براي جنگ تربيت شده بودند

 .كردند هاي بزرگي آويخته بودند كه با هم، صداي مهيبي توليد مي زنگوله
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گاه فيل را به چشم نديده و صدايي مانند صـداي   يچاسبهاي مسلمانان كه ه

هاي آنها را در عمرشان به گوش نشنيده بودنـد، از ديـدن    گوش خراش زنگوله

ها به حدي بـه وحشـت افتادنـد كـه از اطاعـت       فيلها و شنيدن صداي زنگوله

سواران خود سرپيچيدند و از ميدان فـرار و باعـث اخـتالل صـفوف مسـلمين      

و راه براي تيراندازان كه از روي فيلها به سوي مسـلمين تيـر   بدين نح. گرديدند

 .هموار گرديد و عده زيادي از مسلمين را به قتل رساندند  انداختند، مي

ابوعبيد ديد كه صفوف مسلمين مختل گرديده و نزديك است به كلي بهـم  

ـ  ا خورد، لذا از اسبش پياده و به لشكرش نيز دستور داد تا پياده شوند وبا هم ب

اي نبود، زيـرا امكـان    ارهجز اين هم چ. فيالن پيكار و كارشان را يكسره نمايند

 .اسبهاي ترسوي فراري كار گرفت زنداشت ا

مسلمين به دستور ابوعبيد اسبها را رها كردند و به سوي فيالن يورش بردند 

 سواران تيرانداز را كه همراه پاالنشان از پشت. و طناب پاالنشان را قطع نمودند

چـون فيلهـا از ميـدان خـارج     . آنها به زمين افتادند طعمه شمشير قـرار دادنـد  

بـه ميـدان كشـيده و هـر دو طـرف مردانـه         گرديدند، اسبهاي مسلمين مجدداً

شـد   رفت و زماني به عقب رانـده مـي   هر يك از آنها گاهي پيش مي. جنگيدند

 .ان داشتنشيني جري جنگ چندين ساعت در بين آنها به شكل پيشرفت و عقب

چون فيلها از ميدان رانده شدند و از تيراندازي خبري نبود، خـاطر ابوعبيـد   

آسوده و از عاليم جنگ اميدوار گرديد، ولي در همين گير و دار نزديك خـود  

كند و بـا خرطـومش بـه چـپ و      فيل كوه پيكري ديد كه به مسلمين حمله مي

يا اين فيل بسيار تيزهوش و گو. سازد زند، آنها را پراكنده ومتفرق مي راست مي

 .1دانست كي و كجا بزند ود و خوب ميشناس ب قهرمان ميدان جنگ و موقع

ابوعبيد ديد كه هرگاه اين فيل مجال يابد الجرم تلفات زيادي بـر مسـلمين   

لذا خـود را بـه آن   . سازد و چه بسا كه باعث شكست قطعي آنها شود وارد مي

بر خرطومش وارد ساخت، چـون فيـل   فيل رساند و با شمشير ضربت شديدي 

                                                           
 .الفاروق؛ دكتر هيكل  1
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احساس درد كرد، به خشم در آمد و او را زير پاي خود گرفت، لگدمال نمـود  

 .و او زير جثه فيل جان سپرد

حكم برادر ابوعبيد طبق وصيتش پرچم لشكر را به دست گرفت و به جنگ 

فيل رفت و او نيز مانند برادرش زير پاي فيل از بين رفت و بـه همـين ترتيـب    

ت نفر از اقوام ابوعبيد يكي پس از ديگري پرچم به دسـت گرفتـه بـا فيـل     هف

 .جنگيدند و همه آنها زير پايش تلف شدند

دار خود را پياپي از دست دادند،  چون مسلمين چند نفر از فرماندهان پرچم

از  مرعوب و روحيه خود را به كلي از دست داده شكست خوردند و به ناچـار 

 .ه طرف پل شتافتند تا خود را به آن سوي شط برسانندميدان فرار كردند و ب

مثني كه خطر قطعي مسلمين را دريافته بود، پرچم به دست گرفت ولي نـه  

براي ادامه جنگ، زيرا ديگر اميدي براي پايداري نبود، چه افـراد لشـكري كـه    

فرمانده اول و چند نفر ديگر از فرماندهانشان يكي پس از ديگري پياپي كشـته  

اند و نظامشان بهم خورده و صفوفشان درهم پاشيده در حال فرارند، امكان  شده

ندارد در مقابل لشكري كه پيروز گشته آنها را از پشـت سـر بـا شمشـير درو     

 .كند پايدار باشند مي

مقصود مثني از گرفتن پرچم اين بود كه مسلمين شكست خورده را رهبري 

اي از  ند عبور نمايند، لهذا او با عـده كند تا به درستي از همان پلي كه آمده بود

فرماندهان و دالوران لشكر پشت سر آنها را محافظت نمودند تا شايد بتوانند از 

 .تلفات آنها بكاهند

مثني مشغول كارش بود كه يكي از اقوام ابوعبيد به نام عبـداهلل بـن مرثـد    

ز روي پـل را  ثقفي طناب قايقهايي را كه به پل بسته شده بود قطع و راه عبور ا

روي برگردانيد و مردانه بجنگيـد تـا    ،اي مردم»: مسدود و فرياد بر آورده گفت

پيروز شويد يا درهمان راهي كه فرماندهانتان فداكاري كرده جان سپردند جـان  

ولي افراد شكست خورده از ترس شمشير دشـمن گـوش بـه حـرفش     . «دهيد

 .شدندندادند و بسياري از آنها خود را به آب زده غرق 
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طبق دستور مثني قايقهاي قطع شده را مجدداً به پل بستند تا مـردم از روي  

خود مثني با افراد فداكاري كـه مردانـه ايسـتاده، مشـغول دفـاع      . ها بگذرند آن

بودند، پس از همه مردم به آن سوي شط عبور كردند ـ در اينجا درست هنگام  

اي  مجروح ساخت و نيز حلقهدفاع يك ضربت نيزه به مثني اصابت كرد و او را 

از زره در بدنش فرو رفت، ولي مع الوصف از فعاليت باز نايسـتاد ـ ابـو زيـد     

جنگيد، همچنين  طايي كه يكي از فرماندهان مسيحي بود و در زمره مسلمين مي

سليط بن قيس در اين هنگام خطرناك تا آنجا بـا مثنـي همراهـي و فـداكاري     

 .كردند كه به شهادت رسيدند

 

 رانجام دردناك جنگس

ميـدان   در زبده ترين جنگاوران مسلمين يـا  از دراين جنگ چهار هزار نفر

 .شط غرق شدند در جنگ يادرحين فراركشته يا

ببينيم كه بهمن اين سردار فاتح به همين پيروزي مهم كه در ايـن   بايد حاال

دسـت   شود تا اين افتخار كه كسي پـيش از او بـه    نبرد به دست آورده قانع مي

نياورده نامش را بلند كند، يا براي افتخار پيروزي بيشتر، از شط عبور كرده بـه  

پردازد تا آنها را به كلي نابود و دندان طمـع   تعقيب مسلمين شكست خورده مي

 عرب را از اين سرزمين از بيخ بركند؟

توانست زيرا نـابود كـردن لشـكر فـراري      كرد مي اگر بهمن اين كار را مي

خواست خـود را بـه آن سـوي شـط      خيلي آسان، شايد بهمن نمي كاري است

برساند و شط را در پشت سر بگذارد، تا مبادا به مسلمين قواي امدادي برسد و 

تقويت شوند و روي برگردانيده بجنگند و اين بار او و لشـكرش دچـار همـان    

وضعي بشوند كه مسلمين شدند و افتخار پيروزي را كه در اين جنگ به دست 

 .ورده از دست بدهدآ

همين تردد و تأخير در كارش بـه  . بهمن در اين امر متردد بود، كه چه كند

مثني فرصت خوبي داد تا بقاياي لشكرش را به سرعت از خطر دور و آنها را از 
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با فرصت بيشتري آنهـا را    مروجه به شهر حيره كه محل امني بود برساند و بعداً

كه كمي دورتر و از خطر هجوم دشمن در امـان   از حيره انتقال و به شهر اليس

 .تر بود، رسانيده در آنجا مستقر شود

در اينجا بايد به ياد بياوريم كه حضرت عمر هنگام حركت ابوعبيد ثقفي به 

او توصيه فرمود كه در هيچ امري از امورش بدون ارزشيابي و عاقبـت سـنجي   

نـد و حرفشـان را   شتاب نكند و از اصحاب رسول اهلل در كـارش مشـورت ك  

كـرد دچـار ايـن ضـايعات جنگـي       بشنود، اگر ابوعبيد به اين توصيه عمل مي

 .شد نمي

هجري واقع شد و در تاريخ اسالم به واقعـه   13اين جنگ در رمضان سال 

 .جسر شهرت دارد

بهمن هنوز تصميم قطعي در كارش نگرفته بود كه خير يافت بـين مـرد در   

فدار رستم و گروهي پشتيبان فيروزان بـوده بـا   مدائن اختالف افتاده، جمعي طر

رستم دشمني دارند؛ لذا با قسمت اعظم لشكرش فاتحانه به مدائن بازگشـت و  

قسمت كوچكي از آنها را تحت فرمان گابان گذارده و دسـتور داد بـه تعقيـب    

 .لشكر مثني بشتابد

همين گروه كوچك براي نـابود كـردن بقايـاي لشـكر      كرد بهمن تصور مي

ت خورده فراري مسلمين كافي است و به آساني بر آنهـا غلبـه خواهنـد    شكس

 .يافت، ولي خطا بود

گذشت اطالع يافتنـد و   اهل شهر اليس از كار بهمن و از آنچه در مدائن مي

اي  غنيمت شمرده، با لشكرش و با عـده  لذا مثني فرصت را. به مثني خبر دادند

ع مسلمين شده بودند، به طـرف  از مردم سلحشور اليس كه داوطلب جنگ به نف

 .خود گابان اسير و به فرمان مثني به قتل رسيد. گابان تاخته او را شكست دادند

 

 معركه بويب

عمر پس از واقعـه جسـر تـا    : گويد تاريخ ايران تأليف پيرنيا مشيرالدوله مي
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پس از گذشت يك سال مردم را در مدينه بـه  . يك سال هيچ گونه اقدامي نكرد

يك و براي دست يافتن بر مملكت و خزائن ساسانيان تشويق كـرد و  جهاد تحر

خواست بـراي جهـاد بـه     به حدي به اين امر اهتمام ورزيد كه هر گاه كسي مي

 .فرستاد نمود و به عراق مي شام برود او را منصرف مي

اما پارسيان با آنكه در نبرد جسر فتح درخشاني كـرده بودنـد وبـا آن كـه     

توانستند سپاه عظيمي فراهم كنند و پاي  دست داشتند و ميفرصت يك ساله در 

مسلمانان را از خاك عراق قطع نمايند، به علت پريشاني اوضاع داخلـي خـود   

اصالً در انديشه كار نبودند و حتي به فكر دفع حمله احتمـالي مسـلمانان هـم    

 ليكردند كه پس از واقعه جسر خطر مسلمانان به ك شايد هم تصور مي. نشدند

 .رام ننشستندآ لذا آسوده و. از بين رفته است

: گويـد  دكتر محمد حسنين هيكل در كتابش به نام زندگاني فاروق اعظم مي

پس از اين كه مثني بر لشكر گابان غالب شد مدتي در اليس ماند و همـين كـه   

گر چه . رفع خستگي كرد، به تشويق و ترغيب قبايل عرب براي جهاد پرداخت

كمك خواسته بود، ولي خودش هم آرام ننشست؛ زيـرا رسـيدن    مثني از خليفه

خواست و احتمال داشت كه پارسيان در  لشكر امدادي از مدينه وقت زيادي مي

فاصله اين مدت قبل از رسيدن كمك از مدينه پيش دستي نموده بـه او حملـه   

 لهـذا از . نمايند و ضربتي بر او وارد نمايند كه لشكرش را به كلي نـابود كنـد  

قبايل عرب دور و نزديك كمك خواست و از آنها جنگاوراني ورزيده به دست 

قبيله مسيحي عرب بني نمر مقيم عراق كـه تعصـب   . آورد و بر لشكرش افزود

 .قوميت عربي داشتند، به رهبري انس بن هالل نمري نيز به مسلمين ملحق شدند

مرج )به نام مثني لشكرش را كه اطمينان داشت قوي شده از اليس به محلي 

و گرچـه  . داد كه بين قادسيه و خفان در جنـوب عـراق بـود، انتقـال    ( السباخ

گاه بر پارسيان در اين هنگام بحرانـي حملـه كنـد غالـب     اطمينان داشت كه هر

شود، ولي صالح نديد تا ببيند عمر در مدينه براي كمكش چه كرده و بـراي   مي

مثني در عـراق پـس از واقعـه     اين بود وضع. دهد اش چه فرماني مي كار آينده



 094 

بينيم ضايعات و تلفاتي را كه در جنگ جسر به لشكر اسالم رسيد،  جسر كه مي

تواند بر پارسيان  ترميم كرد و لشكر را تا آنجا تقويت نمود كه احساس كرد مي

 .حمله نمايد

 

 اهتمام عمر در مدينه

هلل بن زيـد  اولين كسي كه خود را پس از واقعه جسر به مدينه رساند، عبدا

چه خبري  :همين كه او به مسجد داخل شد، عمر پرسيد. صحابي رسول اهلل بود

عمر خيلي از اين واقعه قلباً متأثر و . داري؟ عبداهلل حادثه جسر را به او خبر داد

روحاً متألم گرديد؛ زيرا شخصي مانند ابوعبيد و چندين نفر از اشخاص بـزرگ  

الوصف تأثر و حـزنش را پنهـان داشـت و     خود را از دست داده بود، ولي مع

 .به فكر آينده شد  خود را متين و آرام جلوه داد و جداً

دانست كه اگر يكبار ديگر مسلمين در عراق شكست بخورند ديگر  عمر مي

در اين صورت نـه تنهـا   . شود به آنجا برود و به جهاد بپردازد كسي حاضر نمي

چه را كه فتح و به دست آورده است از اميدي به فتح بقيه عراق نيست، بلكه آن

دانست لشكر مثني سريعاً به حدي تقويـت شـود    لذا الزم مي. دست خواهد داد

كه نه تنها احتمال شكست آنها در بين نباشد، بلكـه پيشـروي و پيـروزي آنهـا     

 .قطعي گردد

قبالً گفتيم كه ابوعبيد در طول راهش از مدينه به عراق از قبايـل شورشـي   

آنها نيز در جنگهاي نمارق، سـقاطيه، قـس النـاطف،    . ه كمك گرفتتسليم شد

جسر و بارسما دوشادوش لشكرش جنگيدند، لذا عمر نسبت به توبه و اخالص 

. و فداكاري آنها اطمينان پيدا كرد و آنها را براي جهاد در عراق دعـوت نمـود  

دور و  آنها نيز متقابالً دعوت عمر را اجابت نموده از نواحي و جهات مختلـف 

نزديك شبه جزيره گروه گروه به مدينه شتافتند تا آنها را تجهيز نموده به ميـدان  

 .جنگ در عراق بفرستد

در اين اثناء جرير بن عبداهلل بجلي رئيس قبيله بزرگ بجيله نزد عمـر آمـده   
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كند كه طوايف سلحشور بجيله را كه در اطراف شبه جزيره در بـين   پيشنهاد مي

دند به مدينه فراخواند و آنها را تحت فرمانش قرار دهـد و بـه   قبايل پراكنده بو

 .عراق اعزام دارد

عمر به عمال و كارگزاران خود در همه جا فرمان داد تا آنها را فراخوانـده  

همين كه جمع شدند عمر فرماندهي آنان را بـه جريـر   . در يك جا جمع نمايند

 .سپرد تا به كمك مثني بشتابد

هايي كه پس از شكست جنگ جسر فرار نموده به  ه آنهمچنين از اهل مدين

مدينه بازگشته بودند، آمادگي خود را براي رفتن مجدد به عراق اعالم نمودنـد،  

و سپس تمام قبيله بني ازد، بني كنانه و چندي از قبايل ديگر داوطلب حركـت  

 .به عراق گرديدند

ـ  حضرت عمر اين قبايل را كه لشـكر عظيمـي از جنگجويـان بـي     رس را ت

اين بود اقـدام و اهتمـام   . دادند، تجهيز و به سوي عراق حركت داد تشكيل مي

 .عمر در مدينه براي امداد و تقويت قواي مثني در عراق

بينيم كه خود مثني در عراق قواي كافي دارد و حضرت عمر هـم   اكنون مي

ـ   ي قواي امدادي مهمي مهيا و ازمدينه به كمكش فرستاده، پس با اين حـال مثن

توانـد از عهـده دفـع حملـه پـارس       قوايي در دست دارد كه مطمئناً نه تنها مي

 .برآيد، بلكه قدرت دارد بر آنها بتازد و پيش رود تا به آرزوي نهايي خود برسد

 

 گذرد؟ در مدائن چه مي

آيا با آن كه قواي مسلمانان تقويت يافته و در مرج السباخ قسمت جنـوبي  

باز هم در مدائن همان اختالف ونزاع همچنـان ادامـه   عراق استقرار يافته است، 

 دارد؟

آري، تا اين وقت چنين بود، ولي چون خبر قـواي امـدادي بـراي تقويـت     

لشكر مثني به مدائن رسيد، پارسيان وحشت زده شدند واحساس خطر كردند و 

پي بردند كه همين اختالف داخلي آنها بوده كه به مسلمانان فرصت خوبي داده 
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بـه سـوي آنهـا      مجدداً ي شكست خورده خود را ترميم و تقويت كنند وتا قوا

لهذا رستم و فيروزان اين دو سردار نامي اختالفات را كنـار زده،  . سرازير شوند

اتحاد به هم دادند و لشكر بزرگـي بـه رهبـري مهـران همـداني       دست صلح و

هـا در  سردار نامي پارس مهيا و در حالي كه سه فيـل جنگـي در پيشـاپيش آن   

 .حركت بود، به سوي مثني به حركت در آمدند

مهران آرزو داشت در نبردي كه در پيش دارد، چنان پيـروزي بزرگـي بـه    

دست آوردي كه پيروزي بهمن در جنگ جسر در مقابلش ناچيز جلوه كند و از 

ولي اين آرزو چنان كه خـواهيم ديـد تحقـق نيافـت و بـه      . ها گم شود خاطره

 .ودش مبدل گرديدشكست لشكر و قتل خ

يافت و صالح نديـد   مثني در مرج السباخ از حركت لشكر پارس اطالع مي

كه به انتظار ورود قواي امدادي مدينه در جايش كه براي جنگ مناسـب نبـود   

بنشيند، لذا به جرير بن عبداهلل بجلي و ساير سرداران بزرگ كـه در راه بودنـد   

و شديم كه نتوانستيم تا رسيدن شما در ما با كاري روبر: )گويد پيام فرستاده مي

 .1(باشـد  گاه ما بويب مي پس عجله كنيد تا به ما برسيد، وعده. جاي خود بمانيم

 .سپس با قوايش حركت و در بويب مستقر گرديد

مهران نيز با لشكرش در محلي بنام نخيله به طوري كه بين دو طرف جز نهر 

گرفت و بـه ايـن ترتيـب هـر دو      فرات فاصله نباشد، روبروي لشكر مثني قرار

 .طرف براي جنگ مهيا و آماده كار شدند

هر چنـد قـوايش در برابـر    . مثني به اصطالح امروزي لشكرش را سان ديد

قواي بزرگ پارس ظاهراً چيزي نبود كـه مايـه اميـدواري باشـد و بـه عـالوه       

كهـاي  فيل در آن زمـان ماننـد تان  . پارسيان فيلهاي جنگي به ميدان آورده بودند

شد، يعني تيراندازان از اتاقكي كه بر پشـت آن بسـته    امروزي به كار گرفته مي

مـع الوصـف مثنـي بـه     . كردنـد  شد آسوده به سوي دشمن تيرانـدازي مـي   مي

زيرا امراء ونيروهاي قوايش از قبايل صحرانشيني بودند . اش اميدوار بود پيروزي

                                                           
 .محلي بوده است در نزديكي كوفه امروزي بويب نام 1
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پيكار بسر برده و يك  كه به سختيهاي زندگي عادت كرده و عمري در جنگ و

در  ننـد و ك  مردمي هرگونه مشقتي را تحمل مـي  چنين. دل و يك عقيده بودند

 .باشند صحنه جنگ، پركار و پابرجا مي

شك به اين  اما پارسيان گرچه براي جنگ گرد هم جمع شده بودند، ولي بي

بـا  زودي آثار اختالف داخلي آنها از بين نرفته بود و امكان نداشت دلهايشـان  

نخواهنـد   چنين مردمي در مقابل سختيهاي جنـگ پايـدار  . هم الفت يافته باشد

 .ماند

كنيد و به طـرف   به هر حال مهران به مثني پيغام داد كه شما از نهر عبور مي

ما مياييد يا ما بياييم؟ مثني مصيبتي را كه در اثر عبور از نهر در جنگ جسر بـه  

ـ حضرت . مسلمين رسيده بود به ياد داشت گ جسـر بـه او   عمر نيز پس از جن

به پيروزي چشمگيري نرسيده، از نهر به آن طرف نرود،  تا سفارش داده بود كه

 .لذا جواب داد تا او به اين سوي نهر بيايد

لشـكرش را  . مهران با لشكر سنگينش از نهر گذشت و به طرف مثنـي آمـد  

فيل قرار جلوي هر صفي يك . آرايي نمود ودر سه صف كنار هم بياراست صف

مثني نير لشكرش را در صفوفي به طرز ميمنه، ميسره و قلب آرايـش داد و  . داد

در حالي كه لباس جنگ به تن و اسلحه حمل كرده و بر اسبش به نام شـموس  

كه مخصوص اوقات جنگش بود، سوار شده بود، صـفوف مسـلمين را بازديـد    

ي جنـگ و فـداكاري   نمود و به آنها وعده و نويد پيـروزي داد و آنهـا را بـرا   

در مقابـل هـر   . تشجيع و احساساتشان را برانگيخت و راهنماييهاي الزم را كرد

. مبـادا شكسـت بخوريـد   : پرچمي از پرچمهاي فرماندهاي توقف نمود و گفت

زشتي و زيان شكست براي ما غير قابل تحمل است، چه بـراي سـپاه شكسـت    

مردم از سخنان مثني به . «ستخورده نابودي و براي بازماندگان مايه شرمندگي ا

شـما  . گـويم  من سه بار تكبير مـي : سپس گفت .هيجان آمده جواب مثبت دادند

همين كه تكبير چهارم . خود را در فاصله اين سه تكبير براي حمله آماده سازيد

 .را گفتم فوراً با هم بر دشمن حمله كنيد
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شـتري بـه او   همين كه مثني اولين تكبيرش را گفت، لشكر مهران فرصت بي

نداد و پيشدستي نموده و چنان حمله شديدي بر لشكرش كرد كـه قسـمتي از   

صفوف مقدمشان كه از بني بجيل جنگجويان مشهور بودند، در هـم ريخـت و   

تلفاتي بر آنها وارد شد، ولي بني بجيل مجدداً خود را آراسته و بـا شـجاعت و   

بقيـه لشـكر بـر سـپاه     ثباتي كه مخصوص قبايل بيابان نشين است با همكاري 

پـس از  . صفوف خود را منظم ساختند  با اين حمله مجدداً. پارس حمله كردند

آن هر دو طرف به هم تاخته در آميختند و جنگ شـديدي بـه ميـان آمـد كـه      

 .سرنوشت هيچ كدام از آنها معلوم نبود

. جنگند بيند كه هر دو طرف سرسخت و با شدت هر چه زيادتر مي مثني مي

با اين اوضاع طـول  . كوشد كه گوي افتخار پيروزي جنگ را بربايد مي هر كدام

خورد، لذا در  خواهد كشيد تا معلوم شود كداميك پيروز و كداميك شكست مي

راهي . انديشه كاري شد كه پيروزي مسلمين تضمين و جنگ بزودي خاتمه يابد

ميـان   زالشكر پـارس حملـه كنـد و او را    نيافت جز اين كه بر مهران فرمانده 

 .بردارد، چه با قتل او شكست لشكرش قطعي خواهد شد

لذا براي اين كار دو نفر از فرماندهان ورزيده را بـه نـام انـس بـن هـالل      

النمري و ابن الفهر التغلبي كه هر دو عرب مسيحي و در لشكر اسالم با دشـمن  

 شما اگر چه پيرو ديـن اسـالم نيسـتيد،   : جنگيدند نزد خود خواست و گفت مي

خـواهم   ولي عربيد و اين جنگ جنگي است بين عرب و غيـر عـرب مـن مـي    

همين كه حمله كردم شما هر دو با هم بـه كمكـم   . شخصاً بر مهران حمله كنم

 .شاءاهلل به نتيجه برسيم شتافته همكاري كنيد تا ان

سپس مثني در يك فرصت مناسب به سوي مهران تاخت و او را از جـايش  

ر پارس از ماجرا آگاه شد، قسمتي از آنها بـه حراسـت   چون لشك. به عقب راند

فرمانده خود پرداختند، فرصت فعاليت نظامي را از دست دادند و بدين ترتيـب  

گرچه مهران از مهلكه نجات يافت، ولي قسـمت مـؤثري از لشـكرش كـه بـه      

 .محافظتش پرداختند از كار افتادند
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كرش نويد داد و آنها را مثني كه وضع آنها را چنين ديد دلگرم شد و به لش

در اين هنگام هر دو لشكر . تشجيع و تهييج نمود تا بر شدت حمالتشان بيفزايند

اي  به حدي سخت به سوي هم تاختند كه غبار غليظي به هوا برخاسـت بگونـه  

همين كه كمـي از  . شد كداميك از طرفين غالب يا مغلوب است كه معلوم نمي

د نظم سپاه پارس در اثـر شـدت حمـالت    غلظت غبار كاسته شد، معلوم گردي

كنند تا خـود را بـه آن سـوي شـط      مسلمين بهم خورده و به طرف پل فرار مي

 .برسانند

دستي كرد و مانع عبورشان از پـل گرديـد، ناچـار بطـرف      چون مثني پيش

ساحل نهر شتافتند تا هر طور شده خود را به آب اندازنـد واز شمشـير نجـات    

ت اين كار را هم ازدستشان گرفته آنها را در محاصـره  يابند، ولي مسلمين فرص

در . باكانه از دم شمشير گذراندنـد  گرفتند و به ياد تلفات جنگ جسر آنها را بي

همين گير و دار يك نفر غالم مسيحي بر مهران دسـت يافـت و او را بـه قتـل     

ن بـدي . من غالم تغلبي هستم، من مهران را كشتم: رسانيد وبا صدايي بلند گفت

 .ترتيب جنگ با پيروزي مسلمين خاتمه يافت

مسلمين در اين جنگ بـراي بـه دسـت آوردن پيـروزي و شسـتن زشـتي       

مـرگ را    شكست واقعه جسر بـه حـدي فـداكاري كردنـد كـه گـويي اصـاًل       

مسعود بن حارثه برادر مثني در اين جنگ كشته شد، ولـي هرگـز   . شناسند نمي

ه از فـرط كينـه بـر جـالدت و فعاليـت      اندوه و سستي به مثني راه نيافت، بلك

همين كه مسعود در اثر اصابت ضربه شديد شمشـير دشـمن بـه    . خويش افزود

زمين افتاد، يارانش غمگين شدند و به دورش حلقه زدنـد، ولـي مسـعود كـه     

: كشيد به آنها گفت اندوهشان را احساس كرد، در حالي كه نفسهاي آخر را مي

خـدا شـما را عـزت    . پرچمها را بلند نگه داريد  !اي جماعت بني بكر بن وائل)

 (.دهد، نبايد مرگم شما را دچار اندوه كند واز كارتان باز دارد

مـع  . انس بن هالل مسيحي امير تغلبي تا آنجا فداكاري كرد كه كشـته شـد  

جنگيدند كه  الوصف افراد تحت فرمانش مردانه تا خاتمه جنگ چنان خوب مي
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 .دهد ت سرشان ايستاده فرمان ميگويي اميرشان زنده و در پش

اي بـه شـهادت    اي از نـاموران مسـلمين مجـروح و عـده     در اين نبرد عده

پس از اين كه معركه خاتمه يافت، امراء با افرادشان طبق فرمان مثنـي  . رسيدند

از نهر فرات گذشتند و بدون هيچ گونه برخـوردي تـا محلـي بـه نـام سـاباط       

دند و از نعمتهاي اين نواحي چنان كه عمر در پيشرفته و از آن جا را تصرف كر

مسجد نبوي به آنها نويد داده بود برخوردار گرديدند، پس از ايـن فـتح خـود    

مثني به شهر حيره مركز ستاد مسلمين بازگشت تا خسارات وتلفـاتي را كـه در   

تقويـت    اين جنگ بر لشكرش وارد شده بود جبران نمايد و نيرويش را مجـدداً 

 .يفه نيز كمك خواستكند واز خل

 

 آثار و پيامدهاي اين شكست در پارس

پارسيان پس از فرونشستن آثار جنگ بويب مجدداً به طور جدي بـه فكـر   

رستم و فيروزان كه متوجه خطر آينده شده بودنـد،  . سرنوشت آينده خود شدند

يزدگرد شاهزاده جوان بيست و يك ساله از سلسـله ساسـاني را بـه پادشـاهي     

تاج و تخت مملكت را به او سپردند وهر دو براي همكاري با شاه هم  برگزيدند

 .پيمان گرديدند

به همين لحاظ بود كه رستم و فيروزان وساير امراء و كاردانان نظامي از هر 

طرف ايران حركت و در مدائن جمع شده آمادگي خود را براي ايـن كـار بـه    

ز و مهيـا سـاختن لشـكر    آوري سربا عرض شاه رسانيدند و از او تقاضاي جمع

 .عظيمي كردند كه بتواند به طور قطع از عهده دفع مسلمين برآيد

لـذا  . رسيد او را سخت به ترس انداخت اخباري كه از اين بابت به مثني مي

به عمر در مدينه اطالع داد ـ و چون با ايـن لشـكري كـه       جريان امر را مفصالً

خواسـت فـراهم    كه پارس مـي توانست از عهده دفع لشكر عظيمي  داشت نمي

اي نديد جز اين كه از محل خود حركـت و بـه سـوي شـبه      نمايد برآيد چاره

نشيني كند، لذا گروههاي لشكرش را فراخواند و در جايي به نـام   الجزيره عقب
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آوري مردم قبايـل عـرب    ذي قار مستقر گرديد و تا آنجا كه ممكن بود به جمع

نشست، تا بـا رسـيدن قـواي امـدادي از      سپس به انتظار كمك مدينه. پرداخت

 .مدينه مجدداً به جاي اول برگردد با لشكر پارس روبرو شود

چون نامه مثني به عمر رسيد، جـواب نوشـت از اهـل نجـد كـه مردمـي       

كش و شكيبا بودند و تاب مقاومت با دشواريهاي جنگ را دارند كمـك   زحمت

 .ر فرات متفرق شوندبگيرد واز محل خود به سوي عراق بازگردد ودر كنا

ولي مثني قبل از رسيدن به جايي كه عمر دسـتور داده بـود در اثـر همـان     

زخمي كه در جنگ جسر به او رسيده و التيام نيافته بود در شهر حيـره وفـات   

 .يافت

 

 مثني كيست؟

چون تا اينجا خيلي نام مثني را به قلم آورديم، چه خوب كه قبل از اين كه 

عراق روبـرو شـويم، شخصـيت ايـن قائـد دانـا را بـراي        با حوادث آينده در 

 .خوانندگان عزيز تعريف كنيم

مثني اولين مسلماني بود كه به دلتهاي نهر دجله و فرات آمد تـا از اوضـاع   

آمد و اطالعاتي را كه بـه دسـت    اگر او به اينجا نمي. آنجا كسب معلومات كند

فـتح ايـن سـرزمين ترغيـب     آورد، به ابوبكر خليفه مسلمين بازگو و او را بـه  

كرد به اين زودي به اينجا كه مستعمره دولت عظيم  كرد، ابوبكر جرست نمي نمي

 .ايران بود، لشكركشي نمايد

ابوبكر در پي اطالعات مهمي كه از مثني دريافت، تصميم گرفت به خـاك  

بـا   بدين منظور خالد بن الوليد را به آنجا اعـزام داشـت و او  . عراق دست يابد

ري و راهنمايي فكري و نظامي مثني قسمت زيادي از عراق را گرفت اين همكا

 .ماجرا در تاريخ ابوبكر بيان شد

مثنـي مـرد پاكـدلي بـود و جــز خيـر اسـالم و صـالح مسـلمين چيــزي         

در جنگ . ديديم كه در واقعه نمارق و جسر همراه ابوعبيد جنگيد. خواست نمي
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از فرماندهان جانشينش كه پرچم جسر پس از شهادت ابوعبيد و چند نفر ديگر 

جهاد به دوش گرفته پياپي كشته شدند، او بود كه در وقت يأس پرچم به دوش 

كشيد و مسئوليت جنگ مسلمين شكست خورده فراري را به عهـده گرفـت و   

در جنگ بويب كه خودش رهبري مسـلمين را بـه   . آنها را از مهلكه نجات داد

حمله به فرمانده لشكر پارس را طراحـي  عهده داشت، شخصاً فداكاري و نقشه 

نمود و موفق گرديد، جنگ را به زودي خاتمه دهد و مسـلمين را بـه پيـروزي    

برساند و شكست مسلمين را در جنگ جسر با پيروزي در ايـن جنـگ جبـران    

 .كند

او ايمان داشت و هوا و هوس نفساني را كه بخشي از سرنوشت بشر اسـت  

. ي به تمام معني و يك مـؤمن كامـل العيـار بـود    او يك نظام. دانست ناچيز مي

 .پسندد كارش چيزي نمي رين كسي جز انجام وظيفه و اخالص دچن

او چنان كه گذشت، آرزو داشت به سوي مدائن بتازد و اگر قواي امـدادي  

رسيد مسلماً به سوي مـدائن لشـكر    از مدينه پس از فتح بويب بزودي به او مي

ودي نرسـيد و او در حـالي كـه پـرچم پيـروزي و      كشيد، ولي اين امداد بز مي

موفقيت در كنارش بود وفات يافت و دينش را به دولت اسـالم ادا كـرد پـس    

كنيم و بـه بيـان بقيـه مطالـب مـورد بحـث        اكنون با اين مرد مخلص وداع مي

 .پردازيم مي

 

 نبرد قادسيه

بـه  حضرت عمر در اثر استمداد مثني كه قبل از وفاتش از او كـرده بـود،   

فرماندهان خود در سراسر شبه الجزيره دستور داد تا هر سواره و پياده سلحشور 

و هر صاحب نظر با تدبير و هر كار ديده جنگي چه از قبايـل شورشـي زمـان    

ابوبكر كه توبه كرده تسليم شده بودند و چه سايرين را فرا خواند و بـه مدينـه   

 .اعزام كنند ودر اين كار بايد خيلي شتاب كنند

آنها طبق فرمان عمر به سرعت اقدام كردنـد و در كارشـان بـزودي موفـق     
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مردم از اطراف شبه الجزيره بعضي به طمع اموال غنيمت و بعضي بـراي  . شدند

در مـدت  . جهاد در راه دين خدا به سوي خليفه مسلمين در مدينه روي آوردند

زات كافي بـراي  باك قبايل با تجهي كوتاهي چهار هزار نفر از زبده جنگاوران بي

 .عمر فراهم گرديد

چون مثني وفات يافته بود و كسي در لشكر عراق نبود كه مورد نظـر عمـر   

هنگامي . باشد تا رهبري آنها را بدو بسپارد، در صدد شد كسي از اينجا بفرستد

كه مردم از اشخاصي كه اهليت فرمانـدهي ايـن لشـكر را داشـته باشـند نـام       

بن ابي وقاص به عمر رسيد كه اعـالم كـرده بـود از    اي از سعد  بردند، نامه مي

قبيله هوازن هزار نفر سواره كه آنها را از جنگجويان ورزيده برگزيده است بـه  

 .مدينه اعزام نموده تا به عراق بفرستد

همين كه نامه سعد خوانده شد و نام سعد به ميان آمـد، حاضـرين مجلـس    

كيست؟ : عمر گفت. پيدا كرديخواهي اكنون  خالفت گفتند آن كسي كه تو مي

لذا عمر او را . «سعد بن ابي وقاص است كه دل و پنجه شير دارد: عرض كردند

 .از نجد فراخواند و منصب فرماندهي اين لشكر را به او سپرد

 

 وقاص كيست؟ سعد بن ابي

صـلى اهلل عليـه   )سعد بن ابي وقاص از اقوام مادري حضرت رسول اكـرم  

سالگي در اثر  17در سال اول بعثت در سن . مسلمين بودداران  از سابقه (وسلم

پدرم مردي كوتاه قد ولي : گويد عايشه دختر سعد مي. تبليغ ابوبكر مسلمان شد

درشت اندام و داراي پنجه و بازويي نيرومنـد و سـواركاري مـاهر و قهرمـاني     

 .دالور و از تيراندازان نامور اصحاب رسول اهلل بود

. سعد در جنگهاي بدر، احد، خندق، خيبر و فتح مكه در كنار رسول اهلل بود

آن حضرت در فتح مكه يكي از پرچمهاي سه گانه مهـاجرين را بـه دسـت او    

 .سپرد

او در جنگ احد، در آن هنگام خطرناك كه مسلمين شكست خوردند، براي 
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داد و بي پروا حفظ جان رسول اهلل فداكاري كرد و خود را در دهانه مرگ قرار 

و بي سنگر به سوي دشمن تيـر انـداخت و نگذاشـت كسـي از دشـمنان كـه       

در اينجا بود . خواستند به آن حضرت حمله نمايند در كارشان كامياب گردد مي

پـدر و  ! يعني تير بينداز اي سعد (ميأيب وأفداك  !ارم يا سعد): ل اهلل فرمودكه رسو

 .مادرم فدايت

تاريخ اسالم تير به سوي دشمن انداخت و  كه درسعد اولين مسلماني است 

الحارث براي قـدرت   اين زماني بود كه با گروه كوچكي تحت قيادت عبيد بن

گشـت در   نمايي در مقابل ابوسفيان فرمانرواي مكه كه از شام بـه مكـه بـازمي   

در اين واقعه جنگي بـين طـرفين در   . محلي در نزديك رابغ كمين گرفته بودند

ا سعد بود كه يك تير به سوي دشمن رها كرد و چـون ابوسـفيان   نگرفت و تنه

صالح خود نديد، پايداري و پاسخ دهد تـا مبـادا قافلـه كوچـك حامـل مـال       

بدين لحاظ . خطر افتد، بدون عكس العمل فرار كرد التجاره كه همراه داشت در

من اولين مسلماني هستم كـه در اسـالم در راه خـدا تيـر       :است كه سعد گفت

 .داختمان

پس از اين كه عمر او را بـه فرمانـدهي جبهـه عـراق برگزيـد، در ضـمن       

: او را نصيحت كـرده چنـين فرمـود     دستوراتي كه درباره لشكركشي به او داد،

در اين قيادت مغرور نشوي كه دايـي پيغمبـر و صـحابي و يـار آن     ! اي سعد)

ـ  اش نمي خداي عزوجل بدي كسي را بدي. حضرت هستي دي را شويد؛ بلكه ب

اي وجود ندارد جـز رابطـه    بين خدا و هيچ احدي رابطه. سازد با نيكي پاك مي

هيچ كسـي بـر ديگـري برتـر     . توانگر و ناتوان نزد خدا برابرند. تقوي و طاعت

نيست، جز با تقوي و پرهيزكاري، رضا و محبت خدا جز از طريق طاعـت بـه   

انسـت، الزم بـدان و   د هميشه آنچه را كه رسول اكرم الزم مـي . آيد دست نمي

 .و در هر جا اساس كارت را بر صبر و ثبات بگذار  دائماً

سعد به فرمان عمر با لشكري كه جمع شـده بـود، در حـالي كـه زنـان و      

بـاز  . فرزندانشان را همراه داشتند، از اردوگاه مدينه به سوي عراق حركت كرد
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ضرت عمر آنها رسيد، ح هم نيروهايي كه پس از حركت اين لشكر به مدينه مي

بدين ترتيب لشكر سـعد بـه تـدريج    . را حركت داد تا در راه به سعد بپيوندند

عده لشـكر    رسيد، (زرود)زيادتر و تقويت گرديد ـ هنگامي كه به محلي به نام  

عده لشكر مثني در عراق نيز هشـت هـزار   . همراهش به بيست هزار رسيده بود

رسـيده بودنـد وديگـر خـوفي از      بود از آنجا كه مسلمين در شام به پيـروزي 

شكست آنها نبود، حضرت عمر به ابوعبيده فرمانده لشكر شـام دسـتور داد تـا    

اي از قوايش را كه قبالً همراه خالد بن الوليد از عراق به آنجا رفته بودنـد،   عده

براي تقويت قواي سعد به عراق بازگرداند، لذا ابوعبيده هشت هزار نفر آنهـا را  

اين عده زماني به عـراق  . شم بن عتبه به سوي عراق حركت دادتحت قيادت ها

 .رسيدند كه جنگ قادسيه درگرفته بود

نفر رسيد كه نود و نـه   1بدين ترتيب شماره لشكر سعد به سي و شش هزار

نفرشان اهل بدر بودند، يعني از اصحاب رسول اهلل بودند كه در جنگ بدر كـه  

اه آن حضـرت جنگيـده بودنـد و بـر     اولين جنگ مسلمين با مشركين بود همر

. مشركين غالب شده با پرچم افتخار فتح و پيروزي بـه مدينـه بازگشـته بودنـد    

سيصد نفرشان نيز از صحابه رسول اهلل بودنـد كـه در فـتح مكـه معظـه بـا آن       

 .حضرت همراه بودند

گذشته از اين كه وجود اهل بدر و فاتحين مكه در بـين ايـن لشـكر بـراي     

اش  ينـده آراد لشكرش نيز او را دلگـرم و بـه   كت داشت، بقيه افسعد يمن و بر

اميدوار ساخته بودند، زيرا لشـكرش از فرمانـدهان كاركشـته، خبيـر و سـالح      

ز زعمـاء و  ر مانند اشعث بن قيس الكندي كه ابازارن و سوارتازان ماهر و دالو

خطباء مشهور عرب بود، طليحه بن خويلد اسدي رئيس قبيلـه سلحشـور بنـي    

و ضرار بن الخطاب  1اسد، عمرو بن معد يكرب زبيدي يماني پهلوان دلير عرب

                                                           
 .در تاريخ ايران نوشته آقاي پيرنيا، شماره لشكر سعد سي هزار نفر نوشته است  1
حه بن خويلد از سركردگان نامي عرب بودند، حضرت عمرو بن معد يكرب و طلي  1

عمر به سعد بن ابي وقاص نوشت براي امداد و تقويت لشكر دو نفر فرستاده كه 
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لشكري كه براي سعد فراهم شده گرچـه  . شجاع مشهور قريش تشكيل شده بود

ه و از حيث عده مهم نيست، ولي از نيرومندترين مردم شبه الجزيره تشكيل يافت

 .پروراندرزوي فتح مدائن را در سر بآتواند به اتكاي آنها  سعد مي

حضرت عمر در مدينه از تمام حركات لشكر سـعد را از مدينـه تـا خـاك     

عراق و انتقال آنها از جايي به جايي ديگر، به وسيله مرداني كه مخصوصاً براي 

از مدينه دستوراتي كه الزم بـود  . يافت اطالع مي  اين منظور در راه گمارده بود،

 .كرد مي داد و خط سيرش را تعيين مرتباً به سعد مي

دانست كه  حضرت عمر از آينده و سرنوشت اين لشكر بيمناك بود؛ چه مي

به كجا لشكركشي كرده و بايد با چه كساني بجنگد؛ لذا بار ديگـر مـردم شـبه    

 .الجزيره را به كمك خواست تا رجال جنگي به سوي عراق سرازير شوند

را از دسـت  دانست كه اگر بر مدائن تسلط نيابـد، نـه تنهـا عـراق      عمر مي

قـرار خواهـد    سـيان پاردهد بلكه شبه الجزيره عرب نيز مورد حمله انتقامي  مي

 كند از گرفت، پس هر طور شده بايد هر قدرتي را كه شبه الجزيره را تهديد مي

 .ميان بردارد و مدائن را بگيرد

حضرت عمر به سعد دستور داد از اشراف كه اردو زده بود كوچ نموده بـه  

زيرا قادسيه دروازه پارس است و در آنجا مواد غذايي و خوراكي  قادسيه برود،

يداكنـد و  آيد و اگر با لشكر پارس درگيـري پ  بيشتر از جايي ديگر به دست مي

 .1گيرد در مضيقه قرار نمي

مـيالدي در   636هجـري مطـابق بـا     15يا  14سعد به دستور عمر در سال 

                                                                                                                                                               

هر يك از آنها در پيشبرد جنگ ارزش يك هزار مرد حنگي را دارد، اين دو نفـر  

با آنهـادر كـارت مشـورت    . باشند عمرو بن معدي كرب و طليحه بن خويلد مي

ي كارت را به آنها مسپار، زيرا اگر چه دليرند ولي صـبر و شـكيبايي كـه    كن، ول

 .الزمه جنگ است ندارند
كيلـومتري غـرب    45قادسيه محلي بوده در سمت غربي نجف امروزي به فاصـله   1

 .اكنون شهر كربال در آنجا قرار دارد. كوفه
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 .نه برخوردي در آنجا ماندگو قادسيه مستقر گرديد و تا يك ماه بدون هيچ

شايد هيچ كـدام از  . مسلمين از حيث غذا و آب و هوا در رفاه كامل بودند

زيرا در خاك شبه الجزيره . آنها تا آن روز به چنين زندگاني مرفهي نرسيده بود

 .چنين زندگاني براي كسي ميسر نبود

گويا پـارس گرچـه بـه جمـع آوري لشـكر زيـادي پرداختـه بـود؛ ولـي          

خواسـت ايـن بـار     بزودي با مسلمين درگير شوند؛ زيرا مي  خواست مجدداً نمي

 .طوري جمع و مجهز شوند كه شكي در پيروزي خود نداشته باشند

سعد از اينجا اوضاع موجود را به عمر اطالع داد و مخصوصاً نوشت كه تا 

اين هنگام از طرف پارس هيچ گونه اقدامي براي جلوگيري از او نشده و عكس 

عملي از آنها نديده است؛ ولي طولي نكشيد كه خبر يافت يزدگرد برآشـفته و  ال

به رستم فرمان داده تا هر چه زودتر كار مسلمين را يكسـره نمايـد، لـذا سـعد     

 .ماجرا را به عمر اطالع داد

در وظيفه خود پايدار . نبايد از اين امر بترسيد: حضرت عمر به سعد نوشت

بر او توكل كنيد و قبل از هـر كـاري   . بخواهيد باشيد و از خداي عزوجل مدد

گروهي از اهل بصيرت را نزد آنها بفرست تا آنها را بـه قبـول ديـن اسـالم و     

 .تسليم در مقابل لشكر اسالم يا پرداخت جزيه دعوت نمايند

 

 گفتگوي هيئت اعزامي سعد با يزدگرد

شـعبه،  مغيره بـن   ،سعد گروهي مركب ازشش نفر به اسامي نعمان بن مقرن

عمر و بن معدي كرب و معنـي بـن الحارثـه     ،عاصم بن عمرو ،اشعث بن قيس

ياستمدار و شـجاع  س ،داني صاحب نظرمركه همه آنها ( برادر مثني بن الحارثه)

  .گرد پادشاه ساساني به مدائن اعزام نمودندبودند را نزد يزد

ت كننـد و  به آنها دستور داد تا يزدگرد پادشاه را به قبول دين اسـالم دعـو  

يعني ساليانه ماليات سرانه بـه   )اگر موافقت نكرد پيشنهاد نمايند تا جزيه بدهند 

تا دست از جنگ و خونريزي بكشند و هر گاه هيچ كدام   (دولت اسالم بپردازند
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از اين دو پيشنهاد را نپذيرفتند به آنها اعالم جنگ نمايند، زيرا جز اين چاره اي 

 .نيست

مي الغر اندام و با چهره هاي آفتاب زده بودند و قطيفه گروه اعزامي كه مرد

هاي ساده اي بر دوش افكنده و پاپوشهاي عجيبي كه كف آنها يك قطعه چـرم  

بود و با چند تسمه باريك به پا بسته و سوار بر اسبهاي عربي بودند بـه مـدائن   

 .تا به حضور شاه ساساني بار يابند ،وارد شدند

قـوم  ! شـگفتا  :وضع در مدائن مشاهده كردند گفتنـد  مردم كه آنها را با اين

تـا بـا مـا     اند عرب كه زبده آنها چنين مردمي هستند چگونه جرست كرده آمده

 تر كه طمع دارند بر ما پيروز شوند؟ بجنگند و عجيب

يزدگرد پـس  . اين گروه به عنوان نمايندگان مسلمين اجازه حضور خواستند

ن باعـث سـخربه درباريـان    آ و گرچه ظاهر. اداز مشاوره با اطرافيانش اجازه د

چه چيز شـما را وادار  : بود، ولي يزدگرد آنها را با احترام پذيرفت و ابتدا گفت

دانيد در بين ما  اين جهت كه مي ساخته تا به مناطق تحت سلطه ما بياييد؟ آيا از

د اي اختالف افتاده مشغول به امور داخلي خويش بوديم شما به خود جرست داده

 ايد؟ و به خاك ما روي آورده

خـدا بـر مـا    : نعمان بن مقرن با موافقت همراهانش به جواب پرداخته گفت

ترحم فرمود و براي ما پيغمبري فرستاد كه به ما امر فرمود تا به سوي كارهـاي  

به ما نويد داده كه هرگـاه چنـين   . نيك بشتابيم و از هر كار ناشايستي بپرهيزيم

كنـيم تـا    اكنون ما شما را دعوت مي. رسيم يا و آخرت ميكنيم به خوشيهاي دن

دينش را بپذيريد اگر اين دين را نپذيريد، پس در مرحلـه دوم امـري پيشـنهاد    

كنيم كه براي شما از سـومي بهتـر و آسـانتر اسـت و آن پرداخـت جزيـه        مي

 .اگر اين پيشنهاد را نيز نپذيريد، پس بايد تن به جنگ در دهيد. باشد مي

اگر ديـن مـا را بپذيريـد    : ش را با ذكر اين مطلب خاتمه داد و گفتسخنان

سـپاريم   گذاريم و كار حكومتتان را به اين كتاب مي كتاب خدا در ميان شما مي

تا امور خود را بر طبق تعاليم آن تنظيم و احكامتان را بـه موجـب دسـتوراتش    



 219 

م و كـار  گـردي  در اين صورت بدون جنگ از نـزد شـما بـاز مـي    . اجرا نماييد

 .«كنيم مملكتتان را به خودتان واگذار مي

 اين سخنان از يك نفر عرب كه در نظر پارسـيان و سـاير اقـوام جهـان آن    

ارزش بودنـد بـر يزدگـرد     آمدند و تا آن روز بي روزگار به حساب آدميان نمي

هر كار يا گفتارش را بايد قبالً ارزشيابي كند . خيلي گردان آمد، ولي او شاه بود

من هيچ »: اش را بسنجد، لذا بدون آن كه عكس العملي نشان دهد گفت نتيجهو 

تـر از   تر و در ميان خودشان پريشـان  ارزش تر و كم قومي را بروي زمين بدبخت

ديديم كـه بـراي    ديديم نيازي نمي ما در گذشته هر گاه آشوبي مي. ام شما نديده

ي بود كه به مردم دهات همين قدر كاف. دفع آشوب شما از پارس سپاه بفرستيم

اينك اگـر  . و كارتان را بسازند يندفرمان دهيم تا شما را سركوب نمادوردست 

 .عده شما زياد شده نبايد مغرور شويد و خود را بدان فريب دهيد

ايد دسـت بـه ايـن     ايد و مجبور شده اگر شما زير فشار زندگاني قرار گرفته

داريم  مواد غذايي براي شما مقرر مي كار خطرناك بزنيد، ما بر شما ترحم نموده

دهيم با آنچه كه خودتان داريد، شما را سير نمايـد و شـما را    تا آنچه كه ما مي

گماريم كه با شما مالطفت كنـد   مورد تفقد قرار داده كسي را بر شما حاكم مي

 .و با مهرباني رفتار نمايد

گـوش داده   نمايندگان مسلمين هم چنان خاموش نشسته به سخنان يزدگرد

بودند همين كه سخنانش را پايان داد، مغيره بـن شـعبه داهيـه عـرب از ميـان      

نيروهـاي اينگـروه همـه از بزرگـان و      ،اي پادشاه: همراهانش بپا خاسته، گفت

گذارنـد و   تنها محترمين واشرافند كه بـه اشـراف احتـرام مـي    . محترمين عربند

دي شنيديم و من اكنـون پاسـخ   دارند، آنچه را كه بيان كر حقوقشان را نگه مي

الت زندگي ما فرمـودي درسـت   آنچه درباره مشك. گويم تا آنها گواه باشند مي

سـپس قسـمتي از مشـكالت و    . ما از آنچه بيان فرمودي بدتر بـوديم  حتى. بود

بديهاي زندگاني قوم عرب و مژده بعثت پيغمبر اسالم و تعليمات و اصـالحاتي  

پـس از آن  . را آراسته بود به تفصيل بيان كـرد را كه آن حضرت آورده و آنها 
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شوي و خـود را از دسـت مـا     اكنون به اختيار خود هستي يا مسلمان مي :گفت

. دهي كني ساليانه جزيه بپردازي، يا تن به شمشير مي دهي، يا تعهد مي نجات مي

 .جز اين حرفي نداريم

بـه خشـم    در حالي كه. يزدگرد تاب تحمل اين سخن تهديدآميز را نياورد

اگر رسم جهان چنين نبود كه نمايندگان اعزامي را نبايد كشـت  : آمده بود گفت

اند  به طوري كه مورخين نوشته. «اكنون با من كاري نداريد. كشتم تان را مي همه

اي به آنها بدهد امر كرد تا  يزدگرد از شدت خشم و غضب به جاي آن كه هديه

از آنان كه از بقيه آنها بزرگتر باشـد،   ظرفي پر از خاك نموده بر دوش هر كدام

ودي به بز: خطاب به آنها گفت. راج نمايندبنهند و آنها را اين حال از مدائن اخ

تـان را در   رئيستان خبر دهيد كه من رستم را به سويش خواهم فرستاد تـا همـه  

فرستم تا شما را بـه   پس از آن او را به سرزمينتان مي. خندق قادسيه دفن نمايد

يبتي گرفتار نمايد كه از مصيبت شاپور ذواالكتاف كه بر شما وارد سـاخت  مص

 .بدتر و مهيب تر باشد

اي نترسيدند؛ چه آنها به وعده و  اعضاء گروه از خشم و تهديد يزدگرد ذره

هاي خداوند جل و عال كه از زبان مقدس رسـولش شـنيده بودنـد ايمـان      مژده

دانستند كه  مي. ه خدا خالف پذير نيستآنها يقين داشتند كه وعد. راسخ داشتند

نگـرد و   عمر بن الخطاب خليفه مقتدر مسلمين پشت سرشان ايستاده آنها را مي

با دستورات درستش آنها را به سوي پيروزي . كند در ارسال كمك كوتاهي نمي

داشت باز  خبر بود و اگر خبر مي نمايد، ولي يزدگرد از اين مطالب بي رهبري مي

 .كرد يهم باور نم

باري عاصم بن عمرو ظرف خاك را كه شاه ساساني فرمـان داد بـه دوش   

در داخل قلعه مشهور . گرفت و با همراهانش از مدائن خارج و به قادسيه آمدند

به فديك با سعد بن ابي وقاص مالقات و مـاجراي خـود را بـازگو نمودنـد و     

ا به ما دادند و ما بـا  زمين ايران ر: حمل خاك ايران را به فال نيك گرفته گفتند

 .خود آورديم
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 حركت و هيجان نيروهاي ايراني

يزدگرد پس از اين ماجرا سپاهيان زيادي را با عجله از هر سـو خواسـت و   

بر لشكر عظيمي كه قبالً مهياي كار كرده بود افزود و بـه رسـتم فرمانـده كـل     

نهـا را در  قوايش امر كرد تا بر لشكر سعد بتازد و چنان كه گفتـه بـود همـه آ   

فيروزان و بهمن ذوالحاجت فاتح بزرگ جسر را نيز بـا  . خندق قادسيه دفن كند

 .او همراه ساخت

رستم در حالي كه سوار بود و درفش كاويان پرچم ملي مشـهور پـارس را   

در دست داشت، با لشكري كه مورخين عـده آنهـا را يكصـد و بيسـت هـزار      

كـرد و بـر روي    ل جنگي حركت ميو در پيشاپيش آنها سي و سه في 1اند نوشته

آنها تيراندازان ماهر پارس قرار گرفته بودند در مقابـل سـپاه سـعد در قادسـيه     

 .مستقر گرديد

 

 مذاكره مجدد با فرمانده ايراني

با آن كه خليفه مسلمين عمر بن الخطاب در كار لشكركشـي خـود از هـر    

زم را كرده بـود و  بيني ال جهت احتياط كرده و براي هر پيش آمد احتمالي پيش

با توجه به ايمان و توحيد كلمه مسلمين و جـالدت و دالوري سـعد، اطمينـان    

خواست هر گاه يزدگرد ديـن   شود؛ مع الوصف مي داشت كه لشكرش پيروز مي

اسالم را نپذيرد، حتي االمكان با تحميل جزيه بر پارس كار خود را بـا آنهـا از   

اي نـزد   مجدداً به سعد نوشـت نماينـده  به همين منظور . طريق صلح ختم نمايد

بعضـي از  . فرمانده كل سپاه پارس بفرستد تا درباره صلح با او مـذاكره نمايـد  

نويسند اين بار خود رسـتم   تاريخ نويسان از قبيل دكتر محمد حسنين هيكل مي

از سعد درخواست كرد كه شخصي از دانايان مسـلمين را نـزدش بفرسـتد تـا     

 .كره نماينددرباره صلح با هم مذا
                                                           

ا تأييـد كـرده   تاريخ ايران ايـن مطلـب ر   133آقاي پيرنيا مورخ الدوله در صفحه   1

 .است بنابراين شمار لشكر سعد كمتر از يك سوم لشكر رستم بوده است
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به هر حال چه آن روايت صحيح باشد و چه اين، سعد مغيره بـن شـعبه را   

مغيره نزد رستم رفت و پهلوي او بر تخت نشسـت  . انتخاب و نزد رستم فرستاد

اي كه بين گروه اعزامي مسلمين و يزدگرد بـه ميـان آمـده     و عين همان مذاكره

ظهارات مغيره بـه خشـم آمـد و    ا رستم از. بود، بين مغيره و رستم به ميان آمد

 .«فردا احدي از شما را زنده نخواهم گذاشت»: گفت

 

 علل تأخير جنگ

گذشت بـا آن كـه معلـوم     در مدت هجده ماه كه از جنگ بويب تاكنون مي

بود مسلمين در انديشه حمله به مدائن هستند، رستم فرخـزاد بـا آن كـه سـپاه     

داشت تا اين وقت هيچ تحركي از مهمي كه يزدگرد فراهم كرده بود در اختيار 

 .خود نشان نداد

دانست كه در اثر جنگهاي گذشته پارس و روم و آشـوبهاي   شايد رستم مي

داخلي و از ميان رفتن مردان كاري، لشكر پارس به حـدي ضـعيف شـده كـه     

اطمينان به كارشان نيست و بالعكس سرعت پيشـرفتي كـه مسـلمين در مـدت     

ه حدي آنها را تقويت كرده بود كه رسـتم صـالح   كوتاهي احراز كرده بودند ب

خواست  رسد كه رستم مي به نظر مي. ديد در مقابل آنها با احتياط قدم بردارد مي

اثـر طـول    اين جنگ را تا آنجا به تأخير اندازد كه مسلمين خسته شـوند و در 

مدت در ميانشان اختالف بروز كند تا ضعيف شوند و آن گاه بر آنها بتـازد تـا   

زيرا بروز اختالف در هر قومي به زيان آنها و به سود طرف مقابـل  . روز شودپي

كـرد مسـلماً كـار رسـتم خيلـي آسـان        باشد و اگر اين امر تحقق پيدا مـي  مي

 .گرديد مي

چون اين مدت گذشت و در بين لشكر اسالم كمتـرين اخـتالف رخ نـداد    

ـ  تند كـه طبعـاً ال   بلكه چنان بودند كه گويي همه آنها در حكم واحد ثابتي هس

دست بـه كـار     از طرف يزدگرد نيز به رستم امر مؤكد شد كه فوراً. يتغير است

به سعد پيـام فرسـتاد كـه    . اي جز جنگ نديد شود و به جنگ بپردازد، لذا چاره
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بدين جهت يا او از آن سوي شط به اين سو بيايد يـا رسـتم   . آماده جنگ بشود

 .به آن سود برود

در بين لشكرش نيز كساني بودند كـه در  . اطالع داشتسعد از واقعه جسر 

جنگ جسر شركت كرده بودند و خاطره خطرناكش را به ياد داشـتند، بـا ايـن    

وصف جايز نبود از شط عبور نمايد تا دشمن را در جلو و شط را در پشت سر 

داشته مواجه با خطر باشد، لذا در جايش ماند و جواب داد شما بايد به سـوي  

 .دما بيايي

 

 آرايي دو لشكر صف

اي نديد و خواست از روي پل عبور كند، ولي سعد مانع شـد و   رستم چاره

ايـم در اختيارتـان    چيزي را قبالً با قدرت و به وسيله جنگ از شما گرفته: گفت

اي كه به دسـت آورد بـراي عبـور     لذا رستم با وسايل ساده 1نخواهيم گذاشت

آرايـي   كه عبور كرد به آرايش و صفسپاهش پلي بر روي نهر ساخت و همين 

در مقدم صفوفشان فيلهاي حامـل تيرانـدازان را قـرار داد و    . سپاهش پرداخت

خودش بر روي تخت در زير قبه با شكوهي كه با طال تزيين يافته بود، مسـتقر  

 .گرديد

اي كه داشت آراست و بدين سان هـر دو   سعد نيز لشكرش را با وضع ساده

 .كردند راي شروع جنگ دقيقه شماري ميلشكر مهيان كار و ب

چون رستم آمادگي مسلمين را مالحظه كرد، احساسـات وطـن پرسـتي در    

قلبش به جوش آمد، لذا كاله خودش را به سر نهاد، زره پوشيد و مسلح گرديد 

اي را موظف كرد تـا سـپاهش را    كشم، عده گفت همه را مي و در حالي كه مي

و احساساتشـان را بـر ضـد دشـمن تحريـك      براي دفاع از خاك وطن تشويق 

او قوم عرب را مردمي نـادان و بـي عرضـه    . نمايند تا به خوبي با آنها بجنگند

اند  اينها ساليان دراز تحت سلطه ما بسر برده: براي لشكرش معرفي نمود و گفت

                                                           
 .اين پل در جنگ بويب به دست مسلمين افتاده بود  1
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انـد   اند ودر صدد جنگ با مـا بـر آمـده    و اكنون فريب فكر خودشان را خورده

بايد مردانه با آنها جنگيد، آيا عار . زوي پيروزي در دل دارندعجيب است كه آر

توان تصور كرد كه ما امروز از چنين مردمـي شكسـت    و زشتي بيش از اين مي

 بخوريم و آنها به ارمانشان برسند؟

صحيح است كه سعد لشكري دارد كه همه ورزيـده و بـا ايمـان و جنـگ     

و طليحه بن خويلـد دارد، ولـي   اند و افسراني چون عمرو بن معدي كرب  ديده

حيث شـمار نيروهـا خيلـي     بينيم رويارو با لشكري شده كه هم از چنان كه مي

زياد و هم ا زحيث تجهيزات و ادوات جنگي به طور مجهـز اسـت كـه لشـكر     

گذشته از اين كسي كه رهبري آن لشكر عظيم را . سعد قابل مقايسه با آن نيست

كه در فنون جنگي بصير و در رهبري سـپاه   به عهده گرفته، رستم فرخزاد است

فرماندهاني مانند فيروزان و بهمـن را دارد كـه هـر يـك     . مهارت خاصي دارد

عالوه بر اين، پشـت سـر ايـن    . چكيده عمليات جنگي و دالور ميدان كارزارند

لشكر در مدائن كه فاصله كمي با قادسيه دارد، يزدگرد ايستاده مراقـب جريـان   

در صورت لزوم بزودي با لشكرش كمك خواهد فرسـتاد،   جنگ خواهد بود و

صـورت لـزوم، كمـك فـوري      ولي سعد كسي در نزديك خود ندارد كـه در 

بـا  . پس با اين وصف جا دارد كه سعد از آينده اين جنگ مهيب بترسد. برساند

اي نداشت جز اين كه روحيه و تهور جنگي لشكرش را تا آنجا  اين وجود چاره

 .به پيروزي نهايي خود مطمئن گرددتحريك نمايد كه 

بدين لحاظ بود كه سعد جمعي از افراد سرشناس و مورد اعتماد سپاهش از 

قبيل مغيره بن شعبه و عاصم بن عمرو كه اهل خبره بودند و طليحه بن خويلـد  

و گروهـي از   و عمرو بن معدي كرب را كه از جنگجويان كار كشـته بودنـد،  

اي افـراد دانـا و    بن قيس و هكذا از هـر طبقـه   شعراء و سخنوران مانند اشعث

شما در ميان قوم خود شـهرت و شـرف   : برجسته را نزد خود خواست و گفت

برداري نماييد و كاري را كه هنگام خطر جنگ  بايد ازموقعيت خود بهره. داريد

يـات  آقاريان قرآن خواست تا آندسـته از  همچنين از . شود انجام دهيد الزم مي
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را كه درباره جهاد در راه خدا نازل شده اسـت، در بـين مسـلمين    مقدسه قرآن 

تالوت نموده آنها را براي جنگ ترغيب نمايند واين افراد قبول وظيفه نموده در 

بين لشكر اسالم پراكنده و وظيفه خود را انجـام دادنـد و مـردم را خـوب بـه      

د اميـدوار  اينجا بود سعد اطمينان حاصل نمود و به آينـده خـو  . هيجان آوردند

 .گرديد

بين نبـود،   يزدگرد مانند عمر مراقب اوضاع بود و بر خالف رستم كه خوش

او به پيروزي سپاه پارس اطمينان داشت، زيرا او سپاه عرب را ضعيف و بيچاره 

مخصوصاً زماني كه شـنيد سـعد بـن    . شمرد پنداشت و آنها را به چيزي نمي مي

ب در دلش قوت گرفـت، زيـرا   ابي وقاص مريض است، اميد شكست سپاه عر

سپاهي كه سپهساالرش نتواند آنها را مستقيماً در جنگ رهبري كند، طبعاً چنـان  

بندنـد و اميـد پيشـرفت و پيـروزي در دلشـان       كه الزم است دل به جنگ نمي

شايد يزدگرد حق داشـت چنـين بپنـدارد، زيـرا او از شـدت      . گردد ضعيف مي

 .جنگ به خوبي خبر نداشت سلمين درايمان، شوق، هيجان، تهور و جالدت م

چون يزدگرد پيش خود يقين داشت كه اين جنگ به فتح و پيروزي لشـكر  

خواسـت از   گردد وبا حرص و ولعي در انتظار خبرش بود، مـي  پارس ختم مي

كليه ماجراهاي صحنه جنگ لحظه به لحظه به طوري مطلـع شـود كـه گـويي     

دارد، لـذا بـدين منظـور     خودش در آنجا حاضر اسـت و جنـگ را زيـر نظـر    

گماشتگاني را بعنوان خبر رسان از داخل قصر مدائن تا قادسيه هر يـك را بـه   

گماشت و آنها را موظف نمود تـا خبـر     اي كه صدايش به ديگري برسد، فاصله

 .جريان جنگ را به اين نحو به گوش يكديگر برسانند تا به گوش يزدگرد برسد

 

 دو سپاه آماده رزم

جوشيد  كر مسلمان و پارس در حالي كه خون در رگهايشان ميباري دو لش

 .به يكديگر شدند حملهخروشيد، آماده  ر دلهايشان ميو خشم انتقام د

جايشان ثابت بايستند و دست  در اين هنگام سعد به لشكرش دستور داد در
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به جنگ نزنند، تا آن كه نماز ظهر را بخوانند و از خداي متعال استمداد و طلب 

همـين كـه   . پس از اداء نماز چهار بار تكبير خواهم گفت: گفت. رت نمايندنص

بـا تكبيـر دوم دسـت بـه     . تكبير اول را گفتم، كامالً مهيا و حاضر به كار شويد

همين كه تكبير سوم را شنيديد سواران لشـكر،  . اسلحه زده آماده حركت باشيد

همه با هم بر دشـمن   قدم پيش نهند و به محض اين كه تكبير چهارم را شنيديد

همين كه سعد سومين تكبيرش را گفت سواران به . «حمله بريد و مردانه بجنگيد

در اين هنگـام سـعد تكبيـر    . سوي دشمن پيش رفته جرقه جنگ را برافروختند

هردو لشكر در هم آميختند و جنگ به صـورت جـدي شـروع    . چهارم را گفت

شمشيربازان مشهور عرب بودند،  رستم مشاهده كرد كه قبيله بجيله كه .1گرديد

. آيند جنگند و با شجاعت عجيبي پيش مي به رهبري جرير بن عبداهلل بي پروا مي

سـازند، لـذا    اگر مجال از دستشان گرفته نشود زيان زيادي بر لشكرش وارد مي

فيل حامي تيراندازان را به طـرف آنهـا سـوق دهنـد تـا جلـو        33فرمان داد تا 

ميـدان   سبهاي بجيله از ديدن فيلها به وحشت افتادنـد و از ا. كارشان را بگيرند

ماندند كه اگر كسي به يـاري   تنها پيادگان بجيله در جاي خود مي . فرار نمودند

 .شدند شتافت تا از حمله فيلها جلوگيري كند، همه آنها كشته مي آنها نمي

 

 (روز ارماث)نخستين روز نبرد 

متگاهش ناظر صحنه بـود، فـوراً بـه    سعد بن ابي وقاص كه از روي بام اقا

طليحه بن خويلد رئيس قبيله بني اسد پيام داد تا پيادگان بجيله را كه در خطـر  

اش به كمك آنها شـتافتند،   بودند نجات دهد و او با گروهي از ورزيدگان قبيله

. اش را براي كمك تحريك و تشـويق كـرد   همچنين اشعث بن قيس افراد قبيله

كار دفع حمله فيلها شدند؛ ولي باز هم فيلهـا و تيرانـدازان   ردان همه با هم دست

رسانيدند، لهذا عاصم بـن عمـرو تميمـي كـه      پايدار بودند و همچنان زيان مي

                                                           
هجري واقع گرديد؛ ولي در تاريخ االسالم تأليف حسن  14اين جنگ د رآخر سال  1

 .استميالدي بوده  636هجري مطابق با  15ابراهيم مصري آمده كه در سال 
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كرد با افـرادش پـيش    انديشي مي درمواقع خطر به خوبي چاره مردي كاردان و

مين افكندند بانان را به ز فيل تاختند و طنابهاي فيالن را با شمشير قطع نمودند و

سپس همـه بـا هـم بـه جـان فيلهـا افتادنـد و مخصوصـاً         . و به قتل رسانيدند

خرطومشان را كه سالح ضربتي فيل است هدف كار قرار داده ضربتهاي پيـاپي  

بر آنها وارد نمودند فيلها نيز از شدت درد با صداي وحشتناكي از ميـدان فـرار   

 .كردند

بانان را كشتند و فيلها را فـراري   چون مسلمين در كارشان موفق شدند؛ فيل

اي به خود گرفته توانستند لشكر پارس را در پنـاه فيلهـا پـيش     دادند جان تازه

اين جنگ تا پاسي از شـب  . آمده بودند عقب راندند و به جاي اول برگرداندند

ادامه داشت و سپس دست از كـار كشـيده هـر دو طـرف بـه اردوگـاه خـود        

 .داختندبازگشتند و به استراحت پر

تـاده بودنـد، خيلـي    مخـاطره اف  ربو اسد كه د: گويند كه تواريخ ميطوري 

خود نشان دادند و زيادتر از بقيه صدمه ديده بيش از پانصد  زرشادت و تهور ا

 .نفر از آنها تلف شدند

اين جنگ كه جنگ اول قادسيه است، در تواريخ بـه روز ارمـاث مشـهور    

 .گرديده است

 

 ديرسيدن نيروهاي امدا

قبالً گفتيم كه به فرمان عمر بن الخطاب يك عده هشت هزار نفري از لشكر 

حركت كردند تا به كمك سعد  1مسلمين كه در شام تحت فرمان هاشم بن عتبه

و هنگـام  . بن ابي وقاص بشتابند، اين سپاه تا روز اول جنگ به قادسـيه نرسـيد  

رمانـدهي يـك هـزار    صبح روز دوم قعقاع بن عمر و مرد نامدار جنگي كه به ف

 .سواره از سپاه مذكور را بعهده داشت، از دور نمايان گرديد

                                                           
هاشم بن عتبه از جنگاوران مشهور قريش بود، او در سال فتح مكه مسلمان شـد و    1

 .برادرزاده سعد بن ابي وقاص بود
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اين را بايد فهميد كه غالباً در هر جنگي آنقدر كه ابتكـار عمـل و نيرنـگ    

كـه   1قعقاع. نظامي در پيشرفت كار اثر مفيدي دارد، خود عمليات جنگي ندارد

مبتكـر و نيرنـگ بـاز    جنگ بسر برده بود، با آن كه مرد جنگ بـود،   عمري در

جنگي نيز بود، اين مرد كه هزار سواركار زير فرمان داش با عـده هـزار نفـري    

خود از بقيه گروهها جدا شد و براي رسيدن به قادسيه سبقت گرفت و قبـل از  

اين كه به آنجا برسد نيروهايش را به گروههاي صد نفري تقسيم نمود و دستور 

صله زماني معيني بـه محـل برسـند، تـا بـا      داد هر گروهي جدا از ديگري به فا

رسند و از دور گـرد و   رسيدن اين گروههاي متعدد كه يكي پس از ديگري مي

كنند به دشمن بفهمانند كه مسـلمين نيروهـاي كمكـي زيـادي در      غبار برپا مي

ايـن امـر بـراي تقويـت روحيـه      . رسند پشت سر دارند كه اكنون به تدريج مي

ارسيان بسيار مؤثر بود خود قعقاع بـا اولـين گـروه    مسلمين و تضعيف روحيه پ

امدادي، صبح روز دوم به قادسيه رسيد و به لشكر اسالم پيوسـت بـدين سـان    

رسيدند و مسلمين شـادي   بقيه گروهها جوالن كنان يكي پس از ديگري فرا مي

شد و  آوردند كه سپاه پارس مرعوب مي اي به بار مي كنان با گفتن تكبير، صحنه

نحو در روحيه مسلمين وضعي به بار آمد كه به پيشرفت پيـروزي نهـايي   بدين 

 .خود اميدوار گرديدند

 

 (روز اغواث)دومين روز نبرد 

اكنون طرفين براي دومين بار در مقابل يكديگر صف كشيدند و آماده جنگ 

كيست كه داوطلب : قعقاع قبل از شروع جنگ بين دو صف آمد و گفت. شدند

د، يعني حاضر شود با او تن به تن بجنگد؟ بهمن ذوالحاجـب  مبارزه با من باش

آيد، خود را معرفي نموده آمـادگي   پهلوان نامي از صف لشكر پارس بيرون مي

قصاص ابوعبيد، سـليط و   :گويد قعقاع فرياد برآورده مي. دارد خود را اعالم مي

عرب اين دو پهلوان . تو خواهم گرفت يارانشان را كه در جنگ جسر كشتي از

                                                           
 .باشد قعقاع از اصحاب رسول اهلل مي  1
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انـد، طـولي نكشـيد كـه      تازند و به طوري كه تواريخ نوشته و پارس به هم مي

رساند مسـلمين از ايـن موفقيـت     شود واو را به قتل مي قعقاع بر بهمن چيره مي

جنگ جسر از بهمـن بـه    آيد و اثرات مصيبتي را كه در مهم به وجود نشاط مي

 .كنند آنها رسيده بود از دل بيرون مي

آينـد و خواسـتار    من دو تن از جنگاوران پارس به ميدان ميپس از قتل به

چون آن دو تن با هم ميـدان  . شوند تا انتقام بهمن را از قعقاع بگيرند مبارزه مي

آمدند، حارث بن ظبيـان يكـي ديگـر از دالوران عـرب بـه همدسـتي قعقـاع        

ـ  شتابد و اين دو با آن دو گالويز مي مي بـه  وان پـارس نيـز   شوند و اين دو پهل

رسند، چون ديگر كسـي از لشـكر    شوند و به قتل مي مي رسرنوشت بهمن دچا

: گويـد  زند و مي شود، قعقاع در بين مسلمين ندا مي پارس حاضر به مبارزه نمي

همه با هم حمله كنيد و با شمشير بجنگيد، زيرا شمشير يگانه ابزاري است كه با 

از تيـر و نيـزه كشـيده و     توان بهتر بر حريف غالب شد، لذا مردم دست آن مي

 .شمشير و سپر به دست گرفته، به طور اساسي به سوي دشمن حمله كردند

چرخـد يـا    اكنون بايد سنجيد كه گردونه شانس پيروزي به طرف پارس مي

به نفع مسلمين؟ ديديم كه لشكر پارس قبل از شروع جنـگ سـه نفـر پهلـوان     

يلي زود به دست دشـمن  كاري خود را از دست داد و به چشم خود ديد كه خ

مسلماً اين حادثه در تضعيف روحيه اين لشكر و در تقويت روحيه . كشته شدند

گذشته از اين امروز بر خالف روز گذشـته فيلهـاي   . مسلمين اثر به سزايي دارد

جنگي كه در جلو صف ندارند تا مانند تانك عصر حاضر از آنها استفاده نموده 

از روي آنها به طرف مسلمين تيراندازند و پيادگـان  مانند روز گذشته تيراندازان 

 .در پناه فيلها پيش روند

پس با اين حال از همان اوايل جنگ معلوم بود كـه لشـكر پـارس شـانس     

به هر جهت هر دو لشكر خشمانه به سـوي يكـديگر تاختنـد و    . پيروزي ندارد

داشـت و  اين جنگ با شدت هر چه زيادتر تا نيمه شـب دوام  . مردانه جنگيدند

گرچه مسلمين در اين جنگ به پيروزي نهايي نرسيدند ولي تا آنجا پيش رفتنـد  
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و به پيروزي نزديك شدند كه يكي از مسلمين به حدي دلگرم شـده بـود كـه    

هنگام شب از خالل صفوف پارسيان گذشت تا خود را به رستم فرخزاد برساند 

د، ولي يكـي از نگهبانـان   و او را به قتل برساند، چيزي نمانده بود كه موفق شو

 .جلو تاخت و او را كشت و رستم را از دهانه مرگ برون كشيد

رفت و حالت دفاع به خود گرفتـه   سپاه پارس در اين شب رو به ضعف مي

كوشيدند تا آنها را از محلشان برانند و  رفتند و مي مسلمين كم كم پيش مي. بود

ر كثرت عده و شدت دفـاع و  به كلي مغلوب كنند و به جنگ خاتمه دهند و اگ

شايد هم اگـر  . رسيدند شان مي مقاومت مردانه پارسيان نبود، مسلمين به مقصود

شد، ولي چون شب بـه   كشيدند، چنين مي طرفين تا آخر شب دست از كار نمي

نيمه رسيد، و طرفين خسته شده بودند، دست از جنگ كشيدند و بـه اردوگـاه   

 .زند و به فكر فردا باشنددند و به استراحت پردارخود بازگ

ناميده شـده  ( اغواث)اين جنگ يعني جنگ روز دوم قادسيه در تايخ به نام 

خورد، به حدي بـه   است، چون در شب اغواث آثار برتري مسلمين به چشم مي

اي با خطراي آسوده گرد هم جمـع   آينده خود اطمينان داشتند كه افراد هر قبيله

كردنـد،   جنـگ فـردا مـي    يروزي نهايي درو صحبت از پيشروي اين جنگ و پ

اي بـود كـه وقتـي بـه طـرف       خوشحالي سعد بن ابي وقـاص نيـز بـه انـدازه    

همه در انتظـار فـرا رسـيدن فـردا     . گنجيد رفت در پوستش نمي خوابگاهش مي

 .بودند تا كارشان را با پارسيان يكسره نمايند و به جنگ خود خاتمه دهند

 

 رشادت يك سرباز

اي به وقوع پيوسـت كـه    شود كه در شب اغواث واقعه ه ميدر تواريخ ديد

شنيدني و نمونه بارزي از فداكاري و رشادت يك سرباز است، واقعه اين بـود  

كه چون ابومحجن ثقفي مرد دالور ثقيف درباره خمر شعري سروده بود، سـعد  

 .او را تأديب نموده در يكي از اتاقهاي قصر خود زنداني كرده بود

يافت و صداي چكاچك و به هم خوردن اسلحه و شيهه  چون جنگ شدت



 220 

اسبها و صيحه اهلل اكبر مجاهدين در فضا طنين انداخت، ابـو محجـن كـه ايـن     

كار بنشيند ودر رزمگاه نباشد كـه   صداها را شنيد نتوانست خودداري كند و بي

كند تا از تقصـيرش درگـذرد و او را بـه ميـدان      بجنگد، لذا از سعد تقاضا مي

داند كه كفه جنگ بـه نفـع مسـلمين     كند، زيرا مي د، ولي سعد قبول نميبفرست

توانست  ولي او مرد جنگ بود، نمي. كند و نيازي به ابومحجن نيست سنگيني مي

نزديك صحنه جنگ باشد و آسوده نشيند؛ لذا از سلمي همسـر سـعد خـواهش    

ر سعد بـه  كند تا او را آزاد كند و اسلحه در اختيارش بگذارد و اسب مشهو مي

كند كه پـس   قسم ياد مي. نام بلقاء را كه در نوع خود كم نظير بود به او بسپارد

از خاتمه جنگ به جاي خود بازگردد و آنچه را كه گرفته پس دهد و خـود را  

سـرايد كـه قلـب سـلمي بـه حـالش        شعري درباره خود مي. تسليم زندان كند

از او خواسته بـود در اختيـارش   كند و آنچه را كه  سوزد، لذا او را آزاد مي مي

 .گذارد مي

شود و به سـرعت   ابومحجن در حالي كه مسلح بود بر اسب بلقاء سوار مي

تازد و با صيحه اهلل اكبر در جلو صفوف مسلمين قـرار   به طرف ميدان جنگ مي

ـ  مي جاعت عجيبـي  گيرد و چون تازه نفس بوده، هيچ نوع خستگي نداشته با ش

دواند او به نحو اعجـاب انگيـزي بـر دشـمن      ن سو ميآاسبش را به اين سو و 

كرد و مردم بدون آن كه او را بشناسـند   حمله و تلفات سنگيني بر آنها وارد مي

كردنـد او يكـي از    مـي  فكر بعضي. نگريستند تعجب كنان به او و به كارش مي

. نيروهاي عقب مانده گروه هاشم بن عتبه است كه اكنون از راه رسـيده اسـت  

خبـر بـود، او را از روي سـقف قصـرش      ن ابي وقاص كه از ماجرا بـي سعد ب

اگر ابو محجـن در  : گفت كرد و با خود مي نگريست و كارش را تحسين مي مي

گفتم اين مرد ابومحجن است و اين اسب هم اسـب بلقـاي مـن     حبس نبود، مي

 .باشد مي

 چون در نيمه شب جنگ پايان يافت، ابومحجن به قصر بازگشت و اسـلحه 

و اسب را سرجايش قرار داد و خود را محبوس كرد همين كه صبح شد سلمي 
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ماجراي ابومحجن را به سعد خبر داد، سعد او را مورد عفو قـرار داد و آزادش  

 .كرد

يقيناً لشكري كه نيروهايش چنين دل به كار بسته فداكار باشند، به هـدف و  

 .رسند؛ هر چند كه مشكل باشد آرمان خود مي

شود مجموع تلفات مسلمين در اين جنـگ   از تواريخ فهميده ميطوري كه 

دو هزار مقتول و مجروح و تلفات لشـكر پـارس ده هـزار    ( جنگ دوم قادسيه)

 .كند اين مطلب را تأييد مي 134تاريخ ايران مشيرالدوله در صفحه . بود

 

 يك تاكتيك نظامي ـ رواني

كـه كسـي بدانـد،    قعقاع پس از خاتمه اين جنگ در اواخر شب بـدون آن  

نيروهايش را نزد خود خوانده دستور مي دهد كه فردا نيـز ماننـد روز گذشـته    

دسته دسته شوند و مسافتي دور از اردوگاه رفته همين كه صبح فرا رسد گـروه  

ازند تـا بـاز هـم    رسد به سوي ميدان بت گروه چنان كه گويي ا زجايي كمك مي

 .يت شودماجرا خبر ندارند تقو زقلوب مسلمين كه ا

كند و به سوي بيابان  قعقاع هنگام طلوع خورشيد پشت سر لشكر توقف مي

آينـد   تازان سوارش كه گروه اول بودند پـيش مـي   بيند پيش نگرد و چون مي مي

مردم هم با او هم صدا شده صداي اهلل اكبر بلند نمـوده تصـور   . گويد تكبير مي

 .ف و هراس افتادندپارسيان نيز در خو. اي رسيده كردند كمك تازه مي

رسد و چون از تـدبير   هاشم بن عتبه كه تا اين هنگام نرسيده بود، از راه مي

داند مؤثر بوده او نيز به لشكرش كه در راه بود  كار قعقاع اطالع پيدا كرده و مي

 .پيغام داد تا دسته دسته شوند و يكي پس از ديگري بيايند

ف شـده بودنـد و بـا آن كـه     با آن كه پارسيان در اواخر شب گذشته ضعي

رسند، مع الوصـف امـروز در    ديدند گروههاي امدادي قعقاع و هاشم پياپي مي

كارشان دلسرد نبودند، زيرا تختهاي فيالن كـه مسـلمين در روز اول جنـگ از    

پشت آنها به زمين افكنده معيوب شده بودند، تعمير و بر روي فيلهاي ديگـري  



 223 

كردند كـار   مسلمين كه تصور مي. ن آورده بودندگذارده بودند و آنها را به ميدا

خود را در جنگ امروز بزودي يكسره خواهند كرد، باز خود را روبرو با مشكل 

 .مهم كار ديدند

 

 سومين روز نبرد

جنگ براي سومين بار . به هر جهت طرفين در مقابل يكديگر صف كشيدند

فعاليـت بپردازنـد سـواران    بانان به  اين بار قبل از اين كه فيلها و فيل. درگرفت

دستي كرده به سوي آنها حمله و سـنگيني جنـگ را بـه آن سـو      مسلمين پيش

دايره جنگ گاهي به نفع اين طرف و گـاهي  . كشيدند تا از فعاليتشان جلوگيرند

 .زد به سود آن طرف دور مي

دور ناظر كار بود از خرابكاري و تلفاتي كه ممكن بود از فيلهـا   سعد كه از

ترسيد؛ لذا از پارسياني كه از لشكر پارس جدا و به  مين برسد، سخت ميبه مسل

بينـد و   پرسد فيل از كجاي جسدش زودتر صدمه مي مي 1لشكر او پيوسته بودند

لذا سعد به قعقاع و عاصم پيام داد تـا كـار   . از چشم و خرطوم: ميرد؟ گفتند مي

فيلهـا پيـرو آن دو   دو رسس فيل بزرگ را كه در پيشاپيش قـرار دارنـد و بقيـه    

آنها . هستند به عهده گرفته از همان راهي كه پارسيان گفته بودند آنها را بكشند

. هر دو فيل را از ناحيه چشم مجروح كردنـد . هاي خود را به كار انداختند نيزه

بقيه . بانان را به زمين پرتاب نمودند ها از شدت درد به عقب برگشتند و فيل فيل

مسلمين كه فرار . دو فيل را چنين ديدند از ميدان فرار كردندفيلها كه وضع اين 

فيلها را عالمتي از عاليم نصرت و مدد الهي دانستند، به كارشـان دلگـرم و بـه    

 .پيروزي خود مطمئن شدند

دانسـتند سرنوشـت قطعـي جنـگ در ايـن روز معـين        هر دو لشكر كه مي

ا پيـروزي را بـه آغـوش    شود، مردانه و از خود گذشته به يكديگر تاختند ت مي

اثر شدت جنگ غبار از ميدان برخاسته بود و متعاقب آن شـب   چون در. كشند

                                                           
  .51تاريخ ايران تأليف پيرنيا صفحه   1
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دانسـت غلبـه بـا     ديد و مـي  فرا رسيد و در تاريكي شب فرو رفتند، نه سعد مي

ايـن شـب بـه     گويند جنگ در به طوري كه تواريخ مي. كدام است و نه رستم

و چكاوك اسلحه طرفين ماننـد   حدي به اوج رسيده بود كه صداي بهم خوردن

هر دو طرف روبـرو بـا جنگـي    . صداي چكش آهنگران در فضا طنين انداز بود

دانست پيروزي بـا كـداميك خواهـد     كس نمي هيچ. سابقه بود شده بودند كه بي

گذراند جز دعا و تضرع به ساحت مقدس خدا  سعد كه شب سختي را مي. بود

ب نه خواب به چشم او آمد و نه چشم آمد در آن ش هيچ كاري از دست بر نمي

 .ديگران

همين كه صبح فرا رسيد، سعد ديد بعضي از مسلمين به سوي اردوگاه بـاز  

وقتـي  . انـد  از وضع و آثار حركاتشان فهميد كه مسلمين برتري يافته. گردند مي

اين مطلب را به يقين دانست كه شنيد قعقاع در ميدان جنگ شعري بدين معنـي  

آن ( ا گروه زيادي را كشتيم؛ ما از شيران نيرومند پارس برتر شديمم) :سرايد مي

ولـي بـاز بـه    . شب وحشتناك به پايان رسيد و گرچه مسلمين پيش رفته بودند

 .پيروزي نهايي دست نيافتند

 

 ادامه جنگ در روز چهارم

روز مداوم جنگيـده و خسـته    شود كه چون مسلمين يك شبانه آيا تصور مي

رسيد كه عهد  پردازند؟ خير؛ چنين به نظر مي ب و استراحت مياند، به خوا شده

اند سـالح   اند و به طور كلي بر حريف غالب نشده اند تا به پيروزي نرسيده كرده

دانسـتند، زيـرا    از دست نگذارند؛ مخصوصاً كه پيروزي را قريب الوقـوع مـي  

اگـر بـه   شد، پس  هنگام صبح آثار ناتواني در سپاه پارس به خوبي مشاهده مي

جنگ خود ادامه دهند يقين است كه به پيروزي خواهند رسيد، ولي اگـر بـراي   

اي  استراحت و رفع خستگي دست از كار بكشند، مسلماً براي سپاه پارس فرجه

در ايـن  . خواهد بود تا صفوف خود را بهتر مـنظم و خـود را تقويـت نماينـد    

دهنـد و   از دست مياند  صورت پيشرفتي را كه مسلمين در شب به دست آورده
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 .داند كه بعداً چه پيش آيد چه كسي مي

شـنويم كـه قعقـاع     سران مسلمين از اين امر غافل نبودند، لذا از تاريخ مي

پس از ساعتي سرنوشت نهايي جنگ به نفع مـا  ! اي مردم: گويد هنگام صبح مي

پيش خواهد آمد صبر و ثبات داشته مردانه بر شدت حمالت خـود بيفزاييـد و   

ِإَن الّلتَه َمتَع   ﴿ :آيـد  كاري كنيد، پيروزي هميشه در اثر صبر به دسـت مـي  فدا
 .﴾الَصاِبِريَن

مسلمين به نحو بهتري صف آرايي كردند؛ چنان كه گويي تـازه نفـس وارد   

هنگام ظهر قسـمتهاي چـپ و راسـت لشـكر     . اند مردانه بر دشمن تاختند شده

 لـي بـر هـم زدنـد و در    پارس را عقب راندند و قسـمت ميانـه آنهـا را بـه ك    

بدين ترتيب نظم و انسجام لشكر پارس به كلي درهـم  . مواضعشان رخنه كردند

اند در همـين گيـر و دار بـاد     چنان كه تواريخ عرب و غير عرب نوشته. ريخت

وزد روبروي پارسيان وزيد و به حدي گـرد و   سختي كه غالباً در اين نايحه مي

اين بـاد تـا آنجـا    . ن را ناممكن ساختچشمانشان افكند كه مقاومتشا خاك در

رسـتم بـه   . بان و تخت فرماندهي رستم را از جـا بركنـد   شدت داشت كه سايه

جايش را ترك نمود و پا به فرار گذاشت و بـراي آن كـه اسـير دسـت      ناچار

مسلمين نشود خود را در نهر شط انداخت تا شناكنان به جايي برسد و نجـات  

حـال فـرار    يرا به چشم خود ديد كه لشكرش درجز اين راهي نداشت، ز. يابد

است، ولي رستم از كارش نتيجه نگرفت و از دست مسلمين نجات نيافت؛ زيرا 

هالل بن علقمه يكي از سرداران مسلمين او راديد و شناخت، لذا بـه تعقيـبش   

شتافت و او را از آب برون كشيد و سـرش را از تـن جـدا سـاخت و فريـاد      

كشتم، به پروردگار كعبه قسم، بياييد تا ببينيـد، مسـلمين    من رستم را: برآورده

تكبير گويان به دورش جمع شدند و از اين موفقيت عظيم خوشحال گرديدند و 

در همين وقت درفش كاويان پرچم ملي ايران كه به انواع جواهر گرانبها تزيين 

نيـك   لبردنـد و از آن فـا   مهم با خود مي شده بود وايرانيان آن را در جنگهاي
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 .1گرفتند، به دست شرار بن الخطاب افتاد مي

دست رفـتن درفـش    همين كه لشكر پارس از قتل رستم سپهساالرشان و از

كاويان اطالع يافتند، غرق در اندوه شدند روحيه خـود را بـه كلـي از دسـت     

اي جز اين نبود كه براي نجات خود از نهر عبور كنند و خود را به  چاره. دادند

انند، ولي مسلمين دست از آنها برنداشتند و به تعقيبشان پرداختنـد و  مدائن برس

با هـيچ گونـه مقـاومتي روبـرو     . رساندند آنها را خيلي آسان اسير يا به قتل مي

گويد سپاه شكست خورده پارس  حتي بعضي از روايات تاريخي مي. شدند نمي

يافتنـد   ا دست ميبه حدي خود را باخته بود كه مسلمانان هنگام فرارشان بر آنه

نمودنـد و   آنها اطاعـت مـي  . كردند كه يكديگر را بكشند و به خودشان امر مي

كرد  كردند و چه بسا كه يك نفر مسلمان چندين نفر از آنها را اسير مي چنين مي

اين پيروزي كه نصـيب  . كردند انداخت و آنها طبق امرش حركت مي و جلو مي

رزويشان كه آو آنها را براي رسيدن به  مسلمين شد، پيروزي مهم و قاطعي بود

تسلط بر مدائن پايتخت ساسانيان بود، كامالً مطمئن ساخت؛ زيرا ديگـر بـراي   

. يزدگرد امكان نداشت لشكري به اين مهمي فراهم نمايد كه جلو آنها را بگيـرد 

 .آمد از بقاياي لشكر شكست خورده هم كاري بر نمي

ول كشيد و در اعت متوالي طكه سي و شش س( جنگ شوم)در طول جنگ 

ناميده شده از مسلمين شش هزار نفـر   (سيةالقاد ليلة)و ( اهلرير ليلة)تواريخ به نام 

 .و در دو روز ارماث و اغواث دو هزار و پانصد نفر به شهادت رسيدند

از لشكر پارس نيز آنچه در ميدان جنگ و آنچه در حين فرار كشته شـدند،  

 .زها ارماث و اغواث ده هزار نفر بودعالوه بر كشتگانشان در رو

                                                           
. شداو در سال فتح مكه مسلمان . ضرار بن الخطاب از سواركاران دالور قريش بود 1

در جنگهاي . جنگ مسلمين با مسيلمه كذاب تحت امر خالد بن الوليد جنگيد در

عراق همراه خالد بود هنگامي كه خالد از طرف ابوبكر مأمور شد به جبهـه شـام   

در جنگ جلوالء تحت امارت هاشم بن عتبـه  . برود، او را همراه خود به شام برد

 .او از اصحاب رسول اهلل بود. جنگيد
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عالوه بر درفش كاويان كه يك ميليون و دويست هزار درهـم بـه پـول آن    

زمان ارزش داشت و عالوه بر تخت و بارگـاه و اسـباب و اثاثيـه و اسـلحه و     

البسه جنگي گرانبهاي رستم كه خيلي مهم و زياد قيمت داشت، اموال، ذخـاير،  

كه در اين جنگ به غنيمت بـه دسـت مسـلمين     خوراكي، اسلحه و پول نقدي

تصورشان خارج و تا آن روز چشم عرب چنـين   افتاده به قدري زياد بود كه از

 .چيزهايي نديده بود

سعد بن ابي وقاص طبق قانون اسالم يك پنجم از كـل ايـن غنـايم را بـه     

مدينه نزد حضرت عمر فرستاد و بقيه را بين مسلمين تقسيم كرد، به طوري كـه  

در تواريخ آمده عمر پس از مشورت با مسلمين و كسب موافقت آنها آنچـه را  

كه سعد به مدينه فرستاده بود بازگردانـد و دسـتور فرمـود تـا بـراي تشـويق       

 .لشكريان بين آنها تقسيم كند

چنان كه از گذشته فهميديم، بودند در بين مسلمين كساني كه خيلـي بـيش   

نـد و بـيش از ديگـران متحمـل مشـقت و      از ديگران فعاليت نظامي كـرده بود 

دشواريهاي جنگ شده بودند، مانند قعقاع بن عمرو، عمرو بـن معـدي كـرب،    

هالل بن علقمه، ضرار بن الخطاب و طليحه بن خويلد و امثال آنها كه پهلوانان 

جنگ بودند و كارشان در پيشرفت و پيروزي لشكر اسالم بيش از ديگران مؤثر 

 .ر موقع تقسيم غنايم به آنها بيش از بقيه سهم دادبود، بدين لحاظ سعد د

 

 رسد خبر پيروزي در مدينه به حضرت عمر مي

سعد بن ابي وقاص ماجراي قادسيه و مژده پيروزي مسلمين را نوشت و بـه  

 .1وسيله قاصدي به نام سعد بن عميله الفزاري براي حضرت عمر فرستاد

                                                           
 4و اصـابه سـطر    31صفحه  5ولي اسدالغابه سطر  71صفحه  3طبري سطر تاريخ  1

آن قاصد نعمان بن مقرن بود، اما معتمد همان قـول طبـري   : گويد مي 146صفحه 

است؛ زيرا نعمان بن مقرن كسي نبود كه عمر الخطاب را نشناسد، چنـان كـه در   

ت در جنـب  شـناخ  تاريخ آمده قاصد شتر سوار بود و عمر كه قاصد او را نمـي 
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كه اين قاصد آنجـا برسـد،    اهل مدينه مخصوصاً خليفه مسلمين قبل از اين

گرچـه آنهـا   . نگران اين جنگ بودند وبين ترس و اميد در انتظـار خبـر بودنـد   

دانستند كه مسلمين در قادسيه مردانه و با ايمان و اعتماد به نصرت و يـاري   مي

كردند و  براي پيروزي آنها در مدينه دعا مي  جنگند و مسلماً خداوند عزوجل مي

ديدند كه ايـن جنـگ غيـر از     داشتند، ولي از طرفي هم مي اميد به پيروزي آنها

اين جنگ گرچه در خاك عـراق اسـت،   . جنگهاي سابق مسلمين درعراق است

ولي جنگي است بين عرب و دولت بزرگ پارس ـ بين عـرب و لشـكر عظـيم     

كـرد و اكنـون    پارس، لشكري كه هميشه با روميـان دسـت و پنجـه نـرم مـي     

د پهلوان داناي جنگي و بهمـن و فيـروزان را دارد   فرماندهي چون رستم فرخزا

تـوان بـه    باشند، پس با اين وصف نمـي  كه هر يك ورزيده و چكيده جنگ مي

پيروزي قطعي مسلمين مطمئن شد؛ لذا مردم مدينه در اضطراب و دلهره بودنـد  

 .صبرانه در انتظار خبر بودند و بي

هر روز از شهر مدينه  حضرت عمر كه طبعاً بيش از ديگران در انديشه بود،

رسيدند  خارج و براي دريافت خبر اين جنگ مخوف از مسافريني كه از راه مي

گردد و همچنين نيمـه دوم روز را چنـين    ماند و سپس به شهر باز مي تا ظهر مي

كرد، تا آن كه در يكي از روزها كه به همين منظور از شهر خارج شده بود،  مي

رسـد،   ميله قاصد اعزامي سعد بوده از راه مـي شتر سواري كه همان سعد بن ع

شود واو بدون آن كه عمر را بشناسد،  حضرت عمر از او جوياي خبر جنگ مي

خداي عزوجـل مسـلمين را فـاتح و لشـكر پـارس را      : گويد بشارت داده، مي

و سپس با همين حال كه قاصد سـوار شـترش بـود و    . مغلوب و منهزم ساخت

كردنـد وارد شـهر    كرد و با هم گفتگـو مـي   مي عمر در جنب شتر پياده حركت

باشد، بـه   شنود كه مردم به اين كسي كه همراهش مي شوند، چون قاصد مي مي

فهمد كه او خليفه مسلمين است كه در كنـار   كنند، مي نام اميرالمؤمنين سالم مي

                                                                                                                                                               

رفت، حامل مژده همان سعد بن عميله بوده و نعمـان بـن بشـير     شترش پياده مي

 .سهام غنايم را به مدينه برده است
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: فرمايـد  كند، عمر مي شترش مسافتي پياده به راه افتاده است، لذا طلب عفو مي

خواند و به مردم در مسجد  گيرد و مي نامه سعد را از او مي. رم باكي نيستبراد

 .گردند دهد، همه خرسند مي مژده فتح مي

آري، اين چنين است شخصيت روحاني عمر كه با آن كـه اميرالمـؤمنين و   

فرمانرواي جهان اسالم بود و اكنون مژده يافته كه بر پارس بزرگ پيـروز شـده   

از كسب اين موفقيت مهـم، خودخـواه شـود، همچنـان      است، به جاي اين كه

كند و در  متواضع بوده خود را به قاصدي كه يكي از رعايايش بود، معرفي نمي

او . شـنود  افتد و همين بس كه از او مژده فـتح مـي   كنار شترش پياده به راه مي

او براي خود پياده رفـتن  . خواست مدتي در انتظار همين امر بود و جز اين نمي

خواهد نه راحـت خـويش    داند، او سعادت مسلمين را مي را عيب و زشت نمي

 .را

 

 گذرد؟ در مدائن چه مي

خبر پيروزي مسلمين به مدائن قبل از مدينه رسيد؛ زيـرا چنـان كـه گفتـيم     

يزدگرد در قصر خود نشسته بود و خبر جريان جنگ را به وسيله خبر رسانهايي 

يافت پـس مسـلماً خبـر غلبـه      ، مرتباً درميهاي معيني گمارده بود كه به فاصله

مسلمين بر لشكر پارس را خيلي زود شنيده است، ولـي اكنـون چـه كـاري از     

 .آيد؟ هيچ كاري دستش بر مي

يزدگرد پيش خود يقين كرده بود كه در اين جنگ بر مسلمين غالب و آنهـا  

مسلمين در  را به كلي نابود خواهد كرد؛ چنان كه در پايان مذاكره با نمايندگان

برويد به رئيستان خبر دهيد كه مـن رسـتم را بـه سـويش     )مدائن به آنها گفت 

او به ظاهر حق داشـت  ( تان را در خندق قادسيه دفن كند خواهم فرستاد تا همه

چنين بينديشد؛ زيرا عده لشكرش يك صد و بيست هزار نفر بود كه با بهتـرين  

ي مانند رستم فرخزاد و دالورانـي  اسلحه مجهز بودند و فرمانده و رهبر زبردست

حال آن كه عده لشكر مسلمين بيش . مانند فيروزان و بهمن را در اختيار داشت
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از سي و شش هزار نفر نبود و اسلحه ابتـدايي داشـتند، لـذا شـكي بـه دل راه      

داد كه لشكرش بر لشكر كوچك مسلمين شكست فاحش خورده و رستم و  نمي

. مراه باقيمانده افراد لشكرش فـرار كـرده اسـت   بهمن كشته شوند و فيروزان ه

بنابراين يزدگرد اكنون هيچ اميدي به بقاياي لشكر شكسـت خـورده نـدارد، و    

واضح است كه بزودي كاري از دستش بـر  . اميدش به يأس مبدل گرديده است

مدتي بايد تا بتواند لشكر ديگري فراهم كند كـه بتوانـد بـا مسـلمين     . آيد نمي

 .و شودپيروزمند روبر

ولي سعد بن ابي وقـاص بـه او مجـال ايـن كـار را نخواهـد داد؛ چـه او        

سرمست اين پيروزي عظيم شده و نفس بشر طبعاً هر چند به آرزوهايش برسد، 

كه هدف اصلي سعد طبق فرمان عمـر    خواهد مخصوصاً قانع نشده باز بيشتر مي

اي براي رسيدن به  تسلط بر مدائن پايتخت ساساني بود و جنگ قادسيه را مقدمه

 .اين هدف پيش كشيد

بنابراين اگر سعد در اين هنگام كه اوضاع و احوال جنگـي بـرايش كـامالً    

مساعد شده و براي يزدگرد مشكل، الينحل گرديده به مدائن حمله كند، بزودي 

شود؛ زيرا چنان كه گفتـيم، يزدگـرد قـوايي     و خيلي آسان در كارش موفق مي

بنابراين تسلط سعد بر مدائن . ده دفع هجوم مسلمين برآيدندارد كه بتواند از عه

براي همه كس به حدي آشكار گرديده بود كه ساكنين و حتـي خـود يزدگـرد    

بايد به فكر كوچ كردن از اين شهر به جايي ديگر باشند يا يزدگرد دست صلح 

بـرد مسـلمين در    دراز كند تا به توافقي برسند كه مدائن از دست به سوي سعد

ان بوده بتواند در جاي خود بماند، ولي آيا سعد در اين اوضاع و احوال كـه  ام

داند كه تسخير مـدائن بـرايش خيلـي آسـان      در قادسيه فتح شاياني كرده و مي

پذيرد؟ البته خير، چنان كه تاريخ ايران  گرديده استِ، دست صلح يزدگرد را مي

بـه سـعد   ( فـتح قادسـيه  پس از )يزدگرد : گويد مي 135نوشته پيرنيا در صفحه 

هاي آن طرف دجله براي مسلمين و اين طـرف دجلـه    پيشنهاد كرد كه سرزمين

مثل گذشته براي او بماند و طرفين به اين نحو صلح نمايند و دسـت از جنـگ   
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 .بكشند، ولي سعد پيشنهاد يزدگرد را با استهزاء رد نمود

امر خليفه دست گرچه استيالي سعد بر مدائن آسان شده بود، ولي او بدون 

زد، شايد يكي از اسرار پيشرفت و موفقيت مسلمين در كارهايشان  به كاري نمي

همين امر بود كه هيچ كدام از سرفرماندهانشان بدون مشورت با خليفه و بدون 

امر خليفه و هيچ كس از فرماندهان جزء و افـراد تحـت فرمانشـان بـدون امـر      

همين كه از خليفه يا فرمانـده خـود   . زدند دست به هيچ كاري نمي مافوق خود

كردنـد و خـالف امـر     يافتند به آن ايمان داشتند و بدان عمـل مـي   دستوري مي

 .دانستند مافوق خود را از نظر دين اسالم معصيت و گناهي بزرگ مي

به همين لحاظ بود كه سعد پيروزي جنگ قادسيه و وضع اميد بخش آينـده  

خواست دستور بـراي اقـدامات بعـدي    خود را به حضرت عمر اطالع داد و در

 .نمود و منتظر جواب شد

در جـاي خـود    حضرت عمر جواب داد، تا وقتي كه فرمانم به تو نرسيده،

بمان ضمناً دستور داد براي هجرت قبايل عرب شهري درعراق بنا نمايـد سـعد   

اين شهر به تدريج تا آنجـا  . شهر كوفه كنوني را به همين منظور پي ريزي كرد

 .و پر جمعيت گرديد كه جاي حيره قديم را در عراق گرفتآباد 

 

 پايتخت ساسانيان ،به سوي مدائن

در اين مدت خسـتگي و  . سعد با لشكرش دو ماه در قادسيه استراحت كرد

. آثار جنگ مهيب قادسيه از آنها برطرف و حماسه و نشاط نظامي آنها باز آمـد 

و بدين سـبب نتوانسـت در    داد خود سعد هم از مرض نقرس كه او را رنج مي

 .جنگ قادسيه عمالً مباشرت نمايد، شفا يافت

اينك عمر چنان كـه گـويي خـود او در بـين مسـلمين حضـور دارد و از       

يابد كه مسلمين براي حمله به مدائن آمادگي  حاالتشان مطلع است، اطمينان مي

ن را بـه  دهد تا به سوي مدائن حركـت و آ  الزم را دارند؛ لذا به سعد فرمان مي

هر قيمتي باشد تسخير نمايد؛ زيرا تسلط بر مدائن يعني تسلط بر تمام سـرزمين  
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پارس ضمناً دستور داد زنان و اطفال مسلمين را در شهري بـه نـام عتيـق كـه     

استحكامات مطمئني داشـت، سـكونت دهـد و گروهـي از مسـلمين را بـراي       

ن در جنگهـاي بعـدي   گرچه اين نگهبانـا : نوشت. نگهباني آنها در آنجا بگمارد

كنند، در غنايمي كه  كنند، ولي چون انجام وظيفه نموده نگهباني مي شركت نمي

 .باشند آورند مانند جنگجويان سهيم مي مسلمين در جنگها به دست مي

سعد چنين كرد و خود را براي حركت و حمله به مدائن آماده نمود، قبل از 

بـه  ( پـيش تـازان لشـكر   )لجيش حركتش گروهي از لشكر را به عنوان مقدمه ا

 .طرف مدائن فرستاد و سپس خودش با بقيه لشكر حركت نمود

فيروزان همانند فرمانده شكست . مسير خود به كنار شهر بابل رسيد سعد در

خورده فراري با جمعي از شكست خوردگان قادسيه در اين شـهر پنـاه گرفتـه    

ن نداشـتند، جـز فـرار    مسلمي بودند؛ ولي چون اميدي براي جلوگيري از ورود

 .شهر بابل به دست سعد افتاد. دستشان برنيامد زكاري ا

تمدنهاي مهـم بشـر    اين شهر همان شهر بابل است كه روزي شاهد يكي از

همان شهري كه اولين قانون عدالت حمورابي براي حمايت از حقوق بشر  1بود

                                                           
سـال   1111تا  3411اولين تمدن بشر در جهان، تمدن مصر قديم بود كه از حدود  1

دومـين تمـدن بشـر را    . قبل از ميالد حضرت مسيح، بزرگترين تمدن جهان بـود 

قبـل از   1751تـا   3111در بين النهرين به وجود آوردند كه از حـدود  سومريها 

اينها در جنوب بابل حكومتهاي مستقلي كـه هـر يـك داراي    . ميالد دوام داشت

ن تمدن بشر تمدن آكاديهـا  يسوم. پادشاه و خدايان جداگانه بودند تشكيل دادند

ه وجود آوردنـد و  قبل از ميالد ب 1111تا  1751بود كه در بين النهرين از حدود 

چهارمين تمدن . پايتختشان شهر اور بود. از سومريها اقتباس كردند تمدن خود را

. سال قبل از ميالد در بـين النهـرين بـود    1111در جهان تمدن بابليها در حدود 

ند و امپراتوري وسيعي به وجود آوردند دبابليها، آكادها و سومريها را شكست دا

بابليهـا تمـدني ماننـد    . شخصي به نام حمورابي بـود  كه بزرگترين پادشاهانشان

تمدن مصريها به وجود آوردند قانون مشهور به قانون حمورايي بـه فرمـان ايـن    
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معابد بزرگ و  در آنجا تدوين گرديد؛ شهري كه روزي با ديوارهاي زيبا و بلند

باغهـا سرسـبز بـا گلهـاي عطـرآگين       برجهاي مستحكم و قصرهاي باشـكوه و 

انگيز و نعمت و عيش و خوشي در نوع خود بي نظير بود اكنون بـه دسـت    دل

 .نمايد مسلمين افتاده و آنها را غرق در درياي تفكر در دوران گذشته مي

اسايد، ولي نماند، گر چه به جا بود سعد چند روزي در اين شهر تاريخي بي

زيرا كارش حمله به مدائن بود، شـهري كـه در حـال حاضـر خيلـي بهتـر و       

باشكوهتر از اين شهر قديمي است كه جز بقايا و آثـاري از تمـدن و عظمـت    

 .گذشته ندارد

پـس از تسـخير شـهر مهـم وه اردشـير      . سعد به حركت خـود ادامـه داد  

ه كنار غربي دجله رسـيد و بـا   ماه در محاصره مسلمين بود، ب كه دو( سلوكيه)

كردند بـه جنـگ پرداخـت و     پيش قراوالن گارد مدائن كه در اينجا نگهباني مي

خيلي زود بر آنها پيروز شد، ولي گرچه مانع نظامي را بـراي عبـور از شـط از    

پيش پاي خود برداشت، باز هم نتوانست عبور كند، زيرا پارسيان قـبالً پلـي را   

ت، به كلي خراب و هر چه كشتي و آنچه قايق كه در كه بر روي شط قرار داش

 .آنجا بوده به ساحل شرقي دجله كشيده بودند

از يك سو به تسـخير  . لذا سعد به ناچار در جايش ماند، ولي بيكار ننشست

آباديهايي پرداخت كه بين فرات و دجله بود و از طرفي به جمـع آوري آذوقـه   

گرديد، تا هر گاه فرصتي به دست آورد براي لشكر و علوفه براي اسبها مشغول 

كه به مدائن حمله كند، خاطرش از جلگه ما بين فـرات و دجلـه آسـوده و در    

 .تنگي آذوقه و علوفه نباشد

پايتخت ساسانيان قرار گرفته و جز شط العـرب   1اينك سعد روبروي مدائن

                                                                                                                                                               

پادشاه تدوين گرديد تمدن هندوچين بعد از تمدنهاي چهارگانه فوق بـه وجـود   

 .آمده است
از هفـت شـهر    چون از سه شهر و بـه روايتـي  . نامند مدائن را ايرانيان تيسفون مي  1

پـس  . ناميدنـد  نزديك به هم تركيب شده بود، مسلمانان مجموع آن را مدائن مي



 234 

 .چيزي بين او و مدائن حائل نيست

حيث عظمت خيلي بيشـتر از بابـل    از ومدائن از ديرزماني پايتخت ايرانيان 

چندين بـار مـورد هجـوم    ( تاريخ حمله مسلمين)بود و با آن كه تا اين تاريخ 

روميان قرار گرفته و زياد صدمه ديده و عالوه بر اين اخيـراً بـي نظميهـايي در    

داخل خود ديده بود، مع الوصف باز هم عظمت و جالل خود را از دست نداده 

و دل خلق جهان از نقاط دور و نزديك بدان دوختـه، بـه    بود و همچنان چشم

نام مدائن خيلي بـيش از نـام روم و   . نگريستند ديده تحسين و اعجاب بدان مي

داد، انـواع عـيش و نـوش و     قسطنطنيه مردم را تحت تأثير عظمـت قـرار مـي   

 .زندگاني مرفه شرقي كه در اينجا بود در هيچ جاي دنيا براي كسي ميسر نبود

گيرند و در پيش  و لشكرش در كنار غربي شط روبروي مدائن قرار ميسعد 

عمارات زيباي مردم و . بينند انگيز مي نهايت زيبا و حيرت اي بي روي خود منظره

زدند، نظير آنهـا   قصرهاي بزرگ شاهنشاهي كه در شهر مدائن نداي عظمت مي

حتي درتاريكي سفيدي اين كاخهاي باشكوهي كه . اند را تاكنون به چشم نديده

شب زير روشنايي ستارگان آسمان شفاف از درو نمايان بود، جلوه خاصـي بـه   

درختان سرسبز باغهاي باطراوت كه از خالل شـهر سـربلند كـرده    . داد آنها مي

بودند و نسيم روح پروري كه مخصوصاً در وقت سحر و صبحگاهان از آن سو 

كه انسان را در عالمي غيـر  وزيد به حدي بر عظمت شهر مدائن افزوده بود  مي

 .برد از عالم محسوس يا به اصطالح امروزي در عالم رؤيا فرو مي

پس با اين وصف عجيب نيست كـه سـعد و لشـكريانش در سـاحل نهـر      

متوقف شوند و در آنجا به شدت تحت تأثير جالل و شكوه مدائن قرار گيرنـد  

و دهانشـان از   چشـم ( به نوشته دكتر محمد حسنين هيكل دانشمند مصري)كه 

انـد، در جـاي خـود     شدت تعجب باز گرديد و چنان كه گويي ميخكوب شده

                                                                                                                                                               

شـود ماننـد    باشد كه در غربي به شهر بزرگ گفته مي مدائن جمع كلمه مدينه مي

تهران و مدينه و اصفهان ولي مدينه مطلق فقط به شهر مقدس مدينه النبي اطالق 

 .شود مي
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 .ايستاده غرق تماشاي آن گرديدند

 زيـرا ! عجب نيست كه مسلمين تا اين حد مسحور اين منظره باشكوه بشوند

اينجا پايتخت شاهنشاهان بزرگ ايران بود و قصر خسرو را كه يكي از عجايب 

قسمتي از اين قصر در . ن بود، در دل خود جاي داده بودعمارات جهان آن زما

ميالدي به وسـيله بزرگتـرين مهندسـين و     551دوره خسرو انوشيروان در سال 

هاي پنج گانه آن كـه بـه سـبك     گلدسته .1ماران رومي و يوناني بنا شده بودمع

ساختمانهاي فرمانروايان رومي روي سقف قصر قرار داشتند، زيبايي عجيبي بـه  

 .ن داده بودندآ

داند چه ثروتـي در خـود    اين شهر عظيم و اين قصر با عظمت كه خدا مي

اي در  گرفته است، در مقابل ديدگان مسلمين قرار گرفته است و جز شط فاصله

بين آنها نيست، ولي مشكل كار اين بود كه نه پلي بجا مانـده و نـه كشـتي در    

بور نمايند و به آنجا برسـند تـا   اختيار دارند؛ پس از چه راهي و چگونه بايد ع

آنچه را خدا به آنان وعده فرموده و نبي خدا به آنها نويد داده، به دست آورنـد  

و مالك همين چيزهايي بشوند كه آنها را مجذوب زيبـايي و مسـحور عظمـت    

خود كرده است؟ طبعاً سعد بيش از ديگران در جستجوي عالج كار بود، ولـي  

ساختن پل يا تهيه كشتي نبود و هر كـدام از ايـن دو   يافت؛ زيرا راهي جز  نمي

خواست و طول زمان با عمليـات نظـامي كـه بـر مبنـاي       كار، زمان زيادي مي

 .سرعت عمل قرار دارد، سازگار نيست

 

 كند؟ يزدگرد در مدائن چه مي

در اين هنگام كه سعد در انديشه پيدا كردن راهي براي عبور از شـط بـود،   

قوايي كه بتوانـد او را در قصـر مـدائن نگـه دارد قطـع       يزدگرد كه اميدش از

گرديده بود، دستور داد قسمت مهمي از جواهرات و زينت آالت پربها و اثاثيـه  

همراه زن و فرزندش را به شهر حلوان در غرب ايران انتقـال    گران قيمت قصر،

                                                           
 .اتاريخ ايران نوشته پيرني 1
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ـ . اقامت كند دهند تا خودش نيز بعداً به آنجا برود و ايد تصورش اين بود كه ش

بتواند در معابر تنگ كوههاي غرب ايران تا مدتي از هجوم مسلمين جلـوگيري  

 .كند

ديدند يزدگرد در حال فـرار اسـت،    شكي نيست كه چون مردم پايتخت مي

چون جز وجود شط كه مانع طبيعي عبور مسـلمين  . سخت مرعوب شده بودند

 .گرديده بود، اميدي براي آنها باقي نمانده بود

مين اين مانع را تا آنجا بزرگ و مشكل كار خواهند شمرد كـه  ولي اگر مسل

 سـت آنچه كـه تـاكنون در آن سـوي شـط بد    مأيوسانه از اينجا بازگردند و به 

انـد   اند قانع شوند؟ چگونه از اينجا كه در كنار پيروزي مهم قـرار گرفتـه   آورده

دست خالي بازگردند و حال آن كـه سرمسـت فـتح قادسـيه بـوده، روحيـه و       

اند كه به اوج خود رسيده و به طوري ايمـان بـه نصـرت و     نويتي پيدا كردهمع

پندارند اگر هيچ راهي براي آنها نباشـد، خـدا بـراي     پيروزي خود دارند كه مي

آفريند تا عبور نمايند و به آنجا برسند، مگرنه حضرت موسي بـا   آنها معجزه مي

يله معجزه خداونـدي  چنين وضعي برخورد و خدا برايش معجزه آفريد و به وس

 از درياي سرخ عبور كرد؟

آري، اينجا هم مدد و عنايت خداوندي به كار افتـاد تـا مسـلمين از شـط     

شط ايستادند و به آبهاي آن كه بـه شـدت جريـان     بگذرند، آنها مدتي در كنار

داشت، نگاههاي حرص آميز كردند كه چه كنند تا زودتر به آنجا برسـند سـعد   

ش به فكر فرو رفته بود، ولي راهي براي حل مشكل كـارش  نيز براي عالج كار

در همين اثناء به سعد خبر رسيد كه يزدگرد مقدار زيادي از اموال و . يافت نمي

اشياء قيمتي را با زن و فرزندش از قصر مـدائن بـه شـهر حلـوان فرسـتاده و      

 .خودش در صدد حركت است

؛ زيـرا فهميـد كـه    اين خبر از يك طرف مژده وباعث دلگرمي سعد گرديد

يزدگرد از هر دري نااميد گشته و قوايي ندارد كه در مقابل مسـلمين مقاومـت   

كند، ولي از طرف ديگر اين خبر موجـب تأسـف شـديد سـعد گرديـد؛ زيـرا       
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دريافت كه اين اشياء پربها كه انتظار داشت به دستش افتد، از دستش در رفتـه  

به جوش آمد و تصميم گرفت است؛ لهذا حرص و ولعش براي رسيدن به آنجا 

تا هر چه زودتر و هر طور شده قبل از اينكه يزدگرد بتواند با فرصـت بيشـتري   

او هـيچ  . بقيه ذخاير و خزائن قصر را بدر برد، دستش را از قصر كوتـاه نمايـد  

 .راهي نداشت جز اينكه هر طور شده به وسيله اسب عبور كند

و خواسـت در ابتـدا گـروه     سعد مردم را به اين كار خطرناك دعوت كرد

كوچكي خود را به وسيله اسب به آن سوي شط برسانند و نگهبانان پارسـي را  

اني نمايند تـا سـپس   بهشان به جاي آنها مستقر شوند و نگاز آنجا برانند و خود

بقيه مسلمين نيز به همين نحو عبور نمايند و كسي از دشمن در آن سـو نباشـد   

 .دكه مانع خروجشان از نهر بشو

گروهـي از  . عاصم بن عمرو دالور با سابقه لشكر اسالم داوطلب كار شـد 

انـد، آمـاده همكـاري بـا      دليران سواركار لشكر كه گفته شده ششصد نفر بوده

همه با هم مهيـاي كـار     سعد آنها را تحت فرمان عاصم قرار داد،. عاصم شدند

 .شدند

و تهيـيج   عاصم در حالي كه بر اسـبش سـوار شـده بـود، بـراي تقويـت      

َوَمتا َكتاَن   ﴿ :همراهانش اين آيه كريمه از قرآن مجيد را براي آنها تالوت كرد
هيچ كس نخواهد مرد، مگر به امـر  : يعني ﴾ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإّاَل ِبِإْذِن اهلل ِكَتابًا ُمَؤَجاًل

. «خدا، اين مطلب امري است كه در ازل نوشته شده و وقتش معين شده اسـت 

را به سوي آب راند و همراهانش كه با استماع آيه قـرآن بـيش از    سپس اسبش

 .پيش دلير شده بودند، با او همراه و همه با هم به آب زدند

در اين هنگام قعقاع بن عمرو اين پهلوان نـامور كـه نـاظر كـار عاصـم و      

گروهي بود، روا نديد آسوده بنشيند؛ لذا بـا گـروه تحـت فرمـانش كـه همـه       

بازان زبردست بودند، پشت سر عاصم و يارانش بـه آب   و نيزه سواركاران ماهر

سابقه بود؛ به عقيده مسلمين توفيق و  چون اين كار، كاري خطرناك و بي. زدند

خواهنـد خـود را    اينها ديوانگانند كه مي: گفتند الهام الهي بود، ولي پارسيان مي



 238 

نهري كـه بـه   شود به وسيله اسب از چنين  مگر مي. در شط خروشان غرق كنند

شدت جاري است، عبور نمايند و زنده بيرون آيند؟ ولـي همـين كـه مسـافت     

زيادي به سالمت طي كردنـد و بـه سـاحل نزديكتـر شـدند، فريـاد بـرآورده        

 .آيند به خدا ما روبرو با آدميان نيستيم، اينها جنيانند كه به طرف ما مي: گفتند مي

كاران كه با جان خود اين فدابه هر جهت پارسيان در جاي خود ايستاده به 

خواهند بر مرگ چيره شوند و مشكل كار خود را هـر طـور    و مي كنند بازي مي

آنچه را كه ساعتي قبـل اصـالً   . كردند شده بگشايند، نگاههاي تعجب آميزي مي

چيزي نمانده كه همه آنها سـالم از  . بينند كردند اينك به چشم خود مي باور نمي

 .آب بيرون آيند

روهي از سواركاران به طرف آنها پيش تاختند تا از خروجشان از آب لذا گ

جلوگيرند؛ ولي كاري از پيش نبردند؛ زيرا مسلمين قبالً همه چيز را به حسـاب  

هـاي خيلـي تيـز و     نيزه. آورده پيشگيري هر كار احتمالي دشمن را كرده بودند

بـر چشـم     وصـاً كـه مخص  هـا  بلند با خود آورده بودند وبا ضربتهاي همين نيزه

ساختند، آنها را به عقب راندند اين بـود كـه پارسـيان     اسبهاي دشمن وارد مي

همـه  . آمدند جلوگيري نماينـد  پروا پيش مي نتوانستند از سواران مسلمين كه بي

اين فداكاران كه تاكنون كسي قبل از آنها به چنين كار خطرناكي دسـت نـزده   

 .بود، به سالمت به ساحل رسيدند

باكي كه به زعم آنها جنيانند نه آدميان، فرار  ان از ترس چنين مردم بيپارسي

گونه برخوردي بر تأسيسات نظامي و بنـدري شـرقي    مسلمين بدون هيچ .كردند

شط استيال يافته، اسـكله وبارانـداز آنجـا را تصـرف نمودنـد و بـه نگهبـاني        

رمـان داد  درخشـيد، ف  پس اينك كه برق موفقيت در چشمان سعد مي. پرداختند

تا بقيه سوارانش نيز به همين نحو كه عاصم و قعقاع با يارانشان عبور كردند، از 

ولي طولي نكشيد كه همه آنان با خاطري آسوده بدون هيچ گونـه  . شط بگذرند

اينها . مساحت زيادي از نهر پر از اسب و سواران گرديد. خوفي در شط ريختند

دند كه قبل از آنها رهروان بـه سـالمت   دي ترسيدند؛ زيرا مي نه از خطر شط مي



 239 

 .رفتند و نه از آن سوي شط ترسي داشتند، چه در تصرف مسلمين در آمده بود

سعد پس از رسيدن به ساحل شرقي فوراً به دارندگان كشتيها امر كـرد تـا   

نيروها پياده و تجهيزات و بار و بنه لشكر مسلمين را از آن سو بـه ايـن سـوي    

 .شط بياورند

هنگام كه سعد و لشكرش به اينجـا رسـيدند، يزدگـرد و نگهبانـان      در اين

ديدند، از شهر خـارج شـدند و    مدائن كه تاب مقاومت و دفاع را در خود نمي

كسي نبود كه از ورود مسلمين به شهر و تصرف كردند قصر شاهنشاهي ولو تا 

و  مدت كوتاهي ممانعت كند، جز بعضي از آنها كه در قصر پناه گرفتـه بودنـد  

هاي قصر را بـر روي سـعد بـاز     اي نبود جز اين كه تسليم شوند ودروازه چاره

 .گذارند

براستي كه اين ماجرا يعني عبور لشـكر اسـالم بـه وسـيله اسـب از شـط       

تواند آن را تحليل و تعليل كند، به قول محمـد حسـنين    خروشان كه عقل نمي

 .آيد اي از معجزات جنگي مسلمين به شمار مي هيكل معجزه

ابن كثير در تاريخ خود به نام البدايه والنهايه پس از نقل اين واقعه تاريخي 

روزي بود بس بزرگ، ماجرايي بـود خيلـي هولنـاك و    : )گويد اضافه كرده مي

ً خارج العاده بود، اين كار توفيقي بود كه خدا  كاري به وقوع انجاميد كه مسلما

گاه نظير آن در عمليات جنگي از براي پيغمبرش آفريد؛ زيرا كاري بود كه هيچ 

 (.اي همانند آن شنيده نشده بود اي از جهان واقعه كسي ديده نشده ودرهيچ نقطه

راستي، آيا اين معجزه نيست كه قومي از عرب كه نه آشنايي با آب و شـنا  

داشتند و چنين كاري را قبالً از كسي ديده يا اقالً شنيده بودند تـا تقليـد كنـد،    

ايي كه هيچ گاه آبي را نديده و چنين كاري را تمرين نكرده بودنـد  آنهم با اسبه

كسي هم از آنها نه خوفي از امواج دجله دارد كـه او را در  . از شط عبور كنند

پارسيان داشته باشد كه در آن سـو بـراي ممانعتشـان     خود گيرد و نه ترسي از

 .اننداند تا مانع خروجشان از آب شده آنها را به قتل برس ايستاده

آري، ايمان راسخ به خالق جل جالله و اعتقاد جازم به پيروزي با شـهادت  
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يكـي  )در راه خدا كه در نظر مسلمين طبق تعبير قرآن مقدس احدي الحسـنيين  

باشد و دخول بهشت كه خدا به شهدا مژده داده اسـت، روح و   مي( از دو نيكي

شود؛ لذا  در نظرش ناچيز ميبرد كه دنيا و مافيها  نفس انسان را به حدي باال مي

دانـد و چـه    زندگي و مرگ را يكسان مـي . خواهد جز هدف مقدس چيزي نمي

بسا كه مرگ را بهتر بداند و از شنيدن كلمه مـرگ همنـان لـذت و خوشـي را     

زيرا او مرگ را وسـيله  . احساس كند كه از شنيدن نواي دلنواز موسيقي زندگي

باشد، پس چه بهتر كه هر چـه   ويش ميداند كه در جستج رسيدن به سعادتي مي

 .زودتر رخ نشان دهد

: گويـد  مگر نه اين است كه بخاري از جابر بن عبداهلل روايت كرده كه مـي 

اگر كشته شوم جـايم در كجـا خواهـد    : مردي در نبرد احد از رسول اهلل پرسيد

اي خرمـا كـه در دسـت     آن مرد چند دانـه . در بهشت: بود؟ آن حضرت فرمود

خواست آنها را بخورد، براي آن كه زودتـر بجنگـد تـا شـايد بـه       ميداشت و 

شهادت برسد، از دست بر زمين افكند و رفت جنگيد تـا آن كـه بـه شـهادت     

مردان پرورش يافته مكتـب ايمـان   . همان شهادتي كه آرزويش را داشت. رسيد

 .اند اين چنين

ـ   16باري، سعد با لشكرش در ماه صفر سال  دفـاع   يهجري به مدائن كـه ب

جز عده اندكي از سرابازن محافظ قصر كه در آنجا پناه . شده بود، داخل گرديد

گرفته بودند، كسي نبود؛ زيرا چنان كه گفتيم يزدگرد و اهل و عيالش با حواشي 

اي جز تسليم  سربازاني كه در قصر بودند چاره. و حشمش به حلوان رفته بودند

د قصر گرديد در حالي كه نگاههـاي  سعد به آساني و بدون جنگ وار. نداشتند

ايـن آيـه كريمـه قـرآن را بـدين      . كرد تعجب آميزي به قصر و محتوياتش مي

َوَنْعَمتٍة   * َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِرمٍي * َكْم َتَرُكوا ِمن َجَناٍت َوُعُيوٍن﴿: مناسبت تالوت نمـود 
َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم الَسَماء َواْلَ ْرُض َوَما   * آَخِريَن َكَذِلَك َوَأْوَرْثَناَها َقْومًا * َكاُنوا ِفيَها َفاِكِهنَي
چه زياد از خود بـه جـاي گذاشـتند از باغهـاي بـزرگ و      : يعني ﴾َكاُنوا ُمنَظِريَن

هـاي عـالي و جايگـاه باشـكوه و عـيش و نعمتـي كـه در آن خـوش          چشمه
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پـس بـر   . چنين شد و همه آنها را واگذار كرديم به كساني ديگـر . گذراندند مي

حالشان نه آسمان گريه كرد و نه زمين و ما به آنها بيش از اين، مهلـت مانـدن   

 .«نداديم

بدين سان قصر شاهي، كه قرنها بر قسمت عظيم از جهان فرمانروايي مطلق 

لرزاند، در اثر هيبـت   داشت و هيبت قصرنشينانش پشت امپراتوران جهان را مي

تصرف دولت  در اختيار سعد و در و شوكت مسلمين خيلي آسان سقوط كرد و

 .اسالم در آمد

اينجا همان شهر با عظمت مدائن پايتخت شاهان ساساني اسـت  ! سبحان اهلل

واين هم همان قصر و ايوان باشكوه كسري است كه جز شاهان و شاهزادگان و 

يافت و اين لشكري كه اكنون بـر آن   فرمانروايان بزرگ دنيا كسي به آن راه نمي

ته، آن را تسخير كرده است، از شبه جزيره العرب سـرزمين خشـك و   تسلط ياف

هاي متنـوع   بي حاصل به وسط گلزارهاي زيبا و خوشبو و درختان شاداب ميوه

هاي آب قرار داشـت، آزادانـه بـه گـردش در      باغ قصر كه در خالل آنها فواره

ي تعجب گذرند به اتاقها همين كه از وسط گلزارها و درختان قصر مي. اند آمده

هـاي زريـن كـه در وصـف      نقاشي، تزيينات و پرده. شوند انگيز داخل قصر مي

مانندي كه حواشي آنها با سيمهاي طال و نقره مزين شـده   آيد و فرشهاي بي نمي

و اسباب و اثاثيه و وسايل عيش و نوش و انواع صنايع شرقي كه از نقاط جهان 

رفشان در آمده اسـت و آنهـا را   اند، به تص اند و در اين قصر جمع نموده آورده

راستي چه عبرت انگيز است و چه آشـكار  . غرق تعجب و تحسين نموده است

 ﴾َوِتْلَك األَياُم ُنَداِوُلَها َبْيَن الَنتاسِ ﴿: بينيم آنچه را خدا در قرآن بيان كرده اسـت  مي
. «كنـيم  و اين روزگاران ترقي و عظمت را بين مردم دست به دسـت مـي  : يعني

رسانيم و وقتي ديگر اين عظمـت را از آنهـا    قومي را به اوج عظمت ميگاهي 

دهيم و آن زيردستان را زيردستشان قرار  گرفته به قومي ديگر كه زبون بودند مي

 .دهيم مي
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 ايوان مدائن

البته بايد فهميد كه عظمت هر قـومي علتـي دارد و سقوطشـان از عظمـت     

رسـاند و   مقدمه به عظمت مـي  و بيجهت  علتي ديگر، نه آنكه خدا قومي را بي

خير، كسب عظمت راهي دارد و . فرمايد سپس آنها را بي علت ذليل و زبون مي

 .سقوط از عظمت سببي

باري، سعد در قصر شاهنشاهي مدائن اقامت نمود و ايوان مشهور به ايـوان  

كسرا را كه مجلس بزرگ شاهنشاهي و به گفته تـواريخ عربـي يـك صـد گـز      

عرض داشـت و فـرش مشـهور    ( سي و پنج متر)طول و هفتاد گز ( پنجاه متر)

اولـين  . ، نمازگـاه مسـلمين قـرار داد    بهارستان مخصوص اين ايوان بوده است

خود سعد كه امير لشكر . نمازشان را كه نماز ظهر بود در اين ايوان انجام دادند

. رديدشد، امام جماعت مسلمين گ بود طبق رسم آن روزگار كه امير پيشنماز مي

به طوري كه دكتر محمد حسنين هيكل در كتاب خود به نام الفـاروق االعظـم   

با آن كه سعد، اين ايوان را نمازگاه مسلمين قـرار داد، دسـت بـه    : نوشته است

كه در آنجا بود هاي زيباي مهمي را  اثاثيه و اشياء تزييني آن نزد و حتي مجسمه

حدي جالب و زيبنده بود كـه سـعد   ها به  شايد اين مجسمه .1كرد كماكان ابقاء

 .روا نديده آنها را از بين ببرد يا تغير و تبديلي در آنها بدهد

 

 غنايم مدائن

سعد در خزانه اين قصر يكهزار و سيصد ميليارد دينار سكه طـال  : گويند مي

هـاي   آالت، ظروف طال و نقره، لباس و پارچـه  از جواهر و نفايس، زينت. يافت

بها به قـدري زيـاد در ايـن قصـر يافـت كـه        شهاي گرانحرير و زربفت و فر

 .توان بر آنها قيمتي تخمين زد نمي

اين فـرش زربفـت و   . در بين اين اشياء فرش مشهور به فرش بهارستان بود

مرصع به انواع جواهر گران قيمت تزئين بوده و يك صـد ذراع طـول و هفتـاد    

                                                           
 .تاريخ طبري نيز اين مطلب را ذكر كرده است  11
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. پوشـانده اسـت   مـي ذراع عرض داشته كه تمام مساحت سطح ايوان كسري را 

هاي اين فرش زربفت و با زمردهـاي   اند حاشيه مورخين دوره اوليه اسالم نوشته

 .بها رنگارنگ تزئين شده بود كم نظير و ميانه آن با جواهر گران

همچنين تاج، لباس، شمشير و كمربند مرصع يزدگرد در آنها انواع جـواهر  

شـد، بـه دسـت     خـارج مـي   قيمتي به كار رفته بود، از دست مردي كه از شهر

 .مسلمين افتاد

زيني دحالن در فتوحات مكيه و دكتـر محمـد حسـنين هيكـل در كتـاب      

مسلمين مقدار زيادي سبد سربسته در مـدائن يافتنـد   : گويند الفاروق االعظم مي

تصور كردند در آنهـا خـوراكي و اشـياء خـوردني     . كه با سرب مهر شده بود

البتـه  )شد اب ا ظروف زيبايي از طال و نقره ميوجود دارد؛ ولي معلوم شد در آنه

 (.اند به جايي ديگر آماده كرده براي حمل آنها

يكي از مسلمين به نام عصمت الضبي دو عـدد بسـته را از مـردي كـه در     

خارج شهر گرفت كه در يكي از آنها مجسمه طاليي يـك اسـب بـود كـه بـا      

از نقره كه بـا انـواع    ياقوت و زمرد ترصيع و در يكي ديگر مجسمه شتري بود

 .جواهر تزئين شده بود

قعقاع بن عمرو از مردي صندوقي گرفت كه محتوي يازده شمشـير مرصـع   

سعد او را مخير نمود تا هر كدام . نظير بود و تمام آنها را جلو سعد گذاشت بي

او نيز يكي از آنها را كه بـه نظـرش   . از آنها را كه بخواهد براي خودش بردارد

 .پسنديدبهتر بود 

مسلمين در منازل مدائن به قدري اشياء نفيس و وسايل مهم زندگاني يافتند 

كردند كه كسي جز ِآنهـا در   كه نشان مردم پارس در عيش و نعمتي زندگي مي

 .هيچ جاي جهان نداشت

آالت طـالي زيـادي    آمده است كه مسكوكات و زينت در بعضي از تواريخ

گرفتنـد و تقاضـا    نها طال بـه دسـت مـي   به دست مسلمين افتاد كه بعضي از آ

 .كردند تا ِآن را سر به سر با نقره عوض كنند مي
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سعد چهارپنجم از كل اين غنـايم را طبـق دسـتور حكومـت اسـالم بـين       

فرماندهان و نيروهاي لشكر تقسيم كرد، ولي فرش بهارستان را دسـت نخـورده   

ك پنجم غنايم اعم از با تاج، شمشير، كمربند و لباس فاخر يزدگرد به انضمام ي

مسكوكات طال، نقره و زينت آالت طال و نقره و البسه توسط مردي به نام بشير 

 .بن الحصاصيه به مدينه نزد عمر فرستاد

 

 فتح مدائن و فروتني مسلمانان

حاال بايد ديد اين فتح بزرگ يعني تسلط بـر پايتخـت باشـكوه امپراتـوري     

ي در سعد ابن ابي وقاص بـه جـاي   حساب چه اثر عظيم پارس واين غنايم بي

گذارد؟ آيا نبايد او را خودخواه و متكبر سازد؟ هر گاه به ظاهر امر بنگـريم   مي

بايد بگوييم آري، ولي او از اصحاب بزرگ رسـول اهلل و از خويشـان مـادري    

گاه مدرسه نبوت بود، لذا از اين بابـت نـه كبـر     رسول اهلل و تربيت يافته تربيت

ر پيدا كرد، بلكه بـالعكس متواضـع شـد و متوجـه بـه سـوي       ورزيد و نه غرو

پروردگار عزوجل گرديد كه او را در اين فتح عظيم يـاري و موفـق فرمـود و    

بدين جهت رو به قبله ايستاد و براي آن كه اندكي از عهده لشكرش بدر آيـد،  

 .هشت ركعت نماز شكر خواند

به آساني باز شد، بـه  دانيم اين دروازه پارس كه به روي سعد  چنان كه مي

جاي اين كه او را مغرور و از خدا غافل نمايد، بيشتر فروتن و به خدا نزديكتـر  

اولين كاري كه سعد در قصر انجام داد، سالن بزرگـي را كـه مجلـس    . ساخت

شد، نمازگاه  شاهنشاهي بود ودر آنجا نسبت به امور دنيوي بحث و مشورت مي

وقت با انجام نماز جماعت همه با هم خـود   مسلمين قرار داد تا روزي پنج بار

را به خدا نزديك نمايند و روح خود را با اين عبادت پـرورش دهنـد و بـدين    

 .سان مجلس شاهي را مبدل به مسجد الهي نمود

يكي از اسرار پيشرفت و موفقيت عجيب مسلمين در صدر اسالم همين بود 

بسـتند و   اونـد جليـل مـي   آمدي و در اثر هر پيشرفتي دل به خد كه در هر پيش
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 .هرگز از او غافل نبودند

 

 غنايم در مدينه

اكنـون بايـد ديـد    . گفتيم سعد يك پنجم غنايم مدائن را به نزد عمر فرستاد

گـاه بـرايش سـابقه     اين شخص بزرگ از ديدن اين همه اموال و ثروت كه هيچ

 كند؟ نداشته و حاال در اختيارش قرار گرفته چه حالي پيدا مي

كرد  ه عمر كثرت اين غنايم و اين ثروت مهم را كه شايد تصور نميوقتي ك

: رو به آسمان كرد و گفت  تا اين اندازه زياد به دستش برسد مشاهده كرد، فوراً

تر از من بود، بـاز   تر و گرامي خدايا اين اموال را از پيغمبرت كه نزد تو دوست

تر بود، نـدادي و بـه    اميتر و گر داشتي و نيز به ابوبكر در نظرت از من دوست

برم از ايـن كـه مـرا در معـرض امتحـان و       من به تو پناه مي. من اعطا فرمودي

سپس تا آنجا از خوف خدا گريه كرد كـه حاضـرين    .«آزمايش قرار داده باشي

پس از آن به عبدالرحمن بن عوف صحابي رسول اهلل امر فرمود تـا  . متأثر شدند

رسيدن شب بين اهل مدينه تقسيم نمايـد و چـون   تمام اين اموال را قبل از فرا 

فرش بهارستان قابل تقسيم نبود، با اعضاي مجلس خالفت مشورت فرمود كـه  

كسـي  . اين فرش بايد به خودت اختصاص داشته باشـد : بعضي گفتند. چه كند

گويند، طبق  حقي در آن ندارد؛ ولي قبول نكرد و چنان كه بعضي از تواريخ مي

اي  قطعـه . آن را قطعه قطعه و تقسيم فرمـود  طالب بن ابي پيشنهاد حضرت علي

 .كه به حضرت علي رسيد، آن را به بيست هزار درهم فروخت

زيرا سازمان دستگاه خالفت خليفه مسـلمين بـه حـدي    . راهي جز اين نبود

گذشـته  . كرد چنين فرشي را به كار ببرد آاليش بود كه برداشت نمي ساده و بي

تعمال يا نگهداري چنين فرشي را كه بـا سـيمهاي طـال و    از اين دين اسالم اس

. دانـد  بها مرصع شده بود، براي مسلمين حرام مي نقره مطرز و با جواهرات گران

پس راهي نبود جز همين راهي كه حضرت علي پيشنهاد داد و حضرت عمر بـا  

 .آن موافقت فرمود



 246 

 

 فتح جلوالء

نـداد لشـكر فـراري    چون حضرت عمر پس از فتح مدائن به سـعد اجـازه   

پارس را تعقيب كند، در قصر شاهي مدائن سكونت كرد و مسـلمين را نيـز در   

هاي مدائن ودر اطراف قصر اسكان داد و به نظـم امـور داخلـي مشـغول      خانه

 .گرديد

مدت زيادي نگذشته بود كه سعد به وسيله جاسوسـانش خبـر يافـت كـه     

م جلوالء كه بيش از چهل مايل سربازان فراري مدائن با فيروزان در شهري به نا

نيز مطلع شد كه عده زيـادي سـرباز از   . اند از مدائن فاصله نداشت، جمع شده

انـد و او آنهـا را بـراي     نواحي مختلف به حلوان اقامتگاه كنوني يزدگرد آمـده 

تقويت پارسيان به جلوالء اعزام داشته است، و باز هم پشت سر هم مرتباً كمك 

بـدين ترتيـب لشـكر مهمـي در     . رساند آذوقه به آنجا مينظامي و تداركات و 

انـد كـه تـا     جلوالء گرد آمده، دست اتحاد به هم داده با هم عهد و پيمان بسته

اقل از سـرزمين خـود اخـراج نكننـد      وقتي كه مسلمين را به كلي نابود يا حد

 .دست از جنگ نكشند، يا مردانه در راه وطن جان ببازند

ازه اقدامي نداشت، ماجرا را بـه حضـرت عمـر در    چون سعد از خليفه اج

 .مدينه اطالع داد و منتظر فرمان گرديد

حضرت عمر به محض دريافت نامه سعد فوراً به وي امر كرد تـا دو هـزار   

كه يكي از فرماندهان بصير جنگ بود و قبالً )سرباز تحت فرمان هاشم بن عتبه 

بـه  ( گ قادسيه شركت كرده بوداز جبهه شام به امر عمر به عراق آمده و در جن

بـاك قادسـيه را نيـز     قعقاع بن عمـرو قهرمـان بـي   . سوي جلوالء حركت دهد

هاشم با لشكرش كه قعقاع در پيشاپيش آن بود، حركت كـرد  . همراهش بفرستد

گرچه تا هفـده روز  . و خيلي سريع به جلوالء رسيد و آن را در محاصره افكند

كدام  گرفت، ولي هيچ اي كوتاهي در ميبين طرفين در خارج حصار شهر جنگه

گرفت، تا آن كه لشكر پارس صبح روز هجدهم  از اقدام خود نتيجه خوبي نمي
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. همه با هم از شهر خارج شدند و مردانه شديدترين جنگ خود را آغاز كردنـد 

روز هجدهم هر دو لشكر به حدي بر شدت عمليـات  : گويد تاريخ ابن كثير مي

كشتار به نحوي شديداً به ميان آمـد كـه حتـي جنـگ     خود افزودند و جنگ و 

چون وقت نماز ظهر رسيد، مسـلمين فرصـت   . رسيد قادسيه هم به پاي آن نمي

شان را به طور عادي بخوانند اين بود كه به ناچار در همـان حـالي    نيافتند نماز

 جنگيدند مشغول نماز شدند و ركوع و سجود و ساير اركان عملي نمـاز  كه مي

 .با اشاره به جاي آوردندشان را 

ترسيد مسلمين در اول شـب   رسيد، قعقاع كه مي هنگامي كه روز به آخر مي

طبق عادت و رسم آن زمان دست از جنگ بكشند، آنها را با سخنان حماسي و 

سحر انگيزش به ادامه جنگ تحريك و آنها را طوري به هيجان آورد كه گـويي  

ر اول شب مجدداً حمله شـديدي بـر لشـكر    همه با هم د. اند اي گرفته جان تازه

 .خسته پارس نمودند

لشكر پارس گرچه در اين هنگام كه طبعاً زمزمه حب وطن را بر لب داشتند 

سـاختند؛   خيلي پايدار و مردانه جنگيدند و تلفات سنگيني بر مسلمين وارد مـي 

ولي به هر حال در بين آنها همان سربازان شكست خـورده قادسـيه و فراريـان    

مدائن بودند كه هنوز رعب و ترس آن شكست از دلشان در نرفته بود از طرفي 

چون در طول روز خيلي شديد جنگيده و خسته و ضعيف شده بودند، اينك كه 

خسـتگي   شب فرا رسيده است، سربازان اسـالم از شـدت ايمانشـان احسـاس    

كشـند، بلكـه بـر شـدت حمالتشـان       جنـگ نمـي   زكنند و نه تنها دست ا نمي

افزايند، لذا لشكريان پارس تاب مقاومت از دست دادند و ميانـه صفوفشـان    مي

 .شكافته شد و قسمت چپ و راست صفوفشان مختل شد و در هم ريخت

در اين هنگام قعقاع با جمعي از دالوران مسلمين خود را به دروازه حصـار  

داخـل  شهر رساندند و آن را در اختيار گرفتند تا از برگشت سربازان پارس بـه  

عده زيادي از آنها كـه  . اينك مسلمين از هر سو بر آنها تاختند. شهر جلو گيرند

مهـران فرماندهشـان نيـز بـه     . در محاصره مسلمين افتاده بودند، به قتل رسيدند
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اي از  عـده . دست قعقاع كه او را تعقيب مي كرد در نزديك خانقين كشته شـد 

كرده شـتابان بـه سـوي حلـوان      آنها كه نجات يافتند، از تاريكي شب استفاده

 .شهر جلوالء به دست مسلمين افتاد. گريختند

يزدگرد پس از سقوط جلوالء يقين داشت كه مسـلمين بـه حلـوان حملـه     

خواهند كرد و اگر باز در اينجا بماند، كشته يا اسير خواهـد شـد؛ لـذا از آنهـا     

 .خارج شد و به ناحيه ري گريخت

كه يزدگرد پنداشته بود، فـوراً بـه سـوي    مسلمين پس از فتح جلوالء چنان 

حلوان حركت كردند و پس از جنگ كوتاهي كه در خارج شهر با نگهبانان رخ 

اينك شهر مهم حلوان اقامتگاه يزدگرد نيـز در  . داد پيروزمندانه وارد شهر شدند

 .فاصله كمي به تصرف مسلمين در آمد

حلـوان ثـروت    نويسند، مسلمين در شـهر جلـوالء و   طوري كه تواريخ مي

زيادي به غنيمت گرفتند، زيرا عالوه بر آنچه كه قبالً در ايـن دو شـهر موجـود    

بوده است، اموال و اشياء ونفايس زيادي كه يزدگرد و فراريان مدائن از آنجا با 

همه اينها به دسـت مسـلمين   . خود به اين دو شهر آورده بودند نيز موجود بود

 .افتاد

بهايي كـه در ايـن دو شـهر بـه      و نفايس گران ارزش زيورآالت :گويند مي

همچنـين پـول نقـد،    . دست مسلمين افتاد، سي ميليون پول رايج آن زمان بـود 

اطعمه، البسه و ابزار وادوات جنگي ثروت زيـادي بـود كـه نصـيب مسـلمين      

صـد هـزار   : گويد مي 136چنان كه تاريخ ايران تأليف پيرنيا در صفحه . گرديد

زء غنايمي بود كه در اين دو جنگ بـه دسـت مسـلمين    اسب ممتاز و اصيل ج

 .رسيد

پنجم از اين غنايم را بين فرمانـدهان و سـربازان    سعد بن ابي وقاص چهار

لشكر اسالم تقسيم كرد و يك پنجم آنها را به وسيله زياد بـن ابـي سـفيان بـه     

 .فرستاد -رضي اهلل عنه- مدينه نزد عمر

ر دستور فرمود امـوال غنـايم را در   چون زياد اول شب به مدينه رسيد، عم
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مسجد نبوي نگهداري كنند و عبدالرحمن بن عوف و عبداهلل بن ارقم را موظف 

 .فرمود تا نگهباني و حراست نمايند

. وقتي كه عمر از نماز صبح فارغ شد، به انتظار طلـوع خورشـيد ننشسـت   

مقدار طال و چون چشمش به آن . آنگاه امر فرمود تا پرده از روي اموال بردارند

جواهر گوناگون و مسكوكات طال و نقره افتاد، به جـاي آن كـه از خوشـحالي    

چـرا  ! يـا اميرالمـؤمنين  : عبدالرحمن بن عوف عرض كـرد . بخندد به گريه افتاد

 .كني؟ به خدا قسم اكنون وقت خوشحالي و شكر خداوند است گريه مي

نين ثروتي برسـند،  ام از اين است كه هر قومي به چ به خدا گريه: عمر گفت

شوند به جان  ورزند و نسبت به يكديگر بدبين مي نسبت به هم كينه و حسد مي

 .افتند هم مي

آري، حضرت عمر از عيش و خوشگذراني كه به وسيله مال و ثروت پديد 

آيد و نتيجه آن جز حسد، كينه، تن پروري، سستي و ضـعف امـت نيسـت،     مي

 .ترسيد مي

رده غيب آنچه را كه قضا و قدر الهي در آينده گويا حضرت عمر از خالل پ

او . ديـد  در اثر نتايج ثروت براي اين امت نوشته بود، با چشـم بصـيرتش مـي   

دانست كه اين فتوحات ادامه دارد و اين قبيل غنايم و بيشتر از اين بـاز هـم    مي

در اثـر ايـن ثروتهـا كـه از جهـات      . در آينده به دست اين امت خواهد رسيد

شود يا در ساير جاهـا پـس از هـر     ان سيل آسا به مدينه سرازير ميمختلف جه

آيد و كارشان به كجا  رسد، چه اثرات بدي به بار مي فتحي به دست مسلمين مي

 .خواهد كشيد

 .حضرت عمر اين غنايم را مانند غنايم مدائن بين مردم تقسيم فرمود

جلـه و سـواد   مسلمين با فتح جلوالء و حلوان عالوه بر فتح سراسر طول د

عراق، در مرزهاي سرزمين پارس نيز رخنه كردند؛ چنان كـه پـس از ايـن بـر     

موصل و تكريت كه دو شهر مسيحي نشين عراق بودنـد، از يـك طـرف و بـر     

كرمانشاه از طرف ديگر بزودي تسلط يافتند و بدين ترتيـب آسـوده در خـاك    
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 .عراق و در مدائن ساكن شدند و آرام گرفتند

 

 فتح خوزستان

هجري سعد بن عتبه كه از طرف سعد بـن ابـي وقـاص     17در اوايل سال 

والي بصره شده بود، به مغيره بن شعبه مأموريت داد تا سـرزمين خوزسـتان را   

تر بود تا به مرد جنگي موفـق شـد بـا     مغيره كه به مرد سياسي شبيه. فتح نمايد

به تسليم و سياست درست خود به آساني مردم شهر اهواز را بدون جنگ وادار 

 .قبول پرداخت جزيه نمايد

پس از اين ابوموسي اشعري صـحابي جليـل رسـول اهلل از طـرف خليفـه      

مسلمين عمر بن الخطاب به جاي مغيره منصوب و مأمور شد تا دنباله فتوحات 

 .مغيره را بگيرد

ابوموسي پس از چندين جنگ شهرهاي رامهرمز و شوش را گرفت و چـون  

اومت و دفاع سرسختانه هرمزان فرمانـده مشـهور ايرانـي    به شوشتر رسيد، با مق

روبرو گرديد و با آن كه عمار بن ياسر به امر خليفه با يك سوم لشـكر ذخيـره   

كوفه از آنجا به ياري ابوموسي شتافت باز هم هرمزان و اهـل شوشـتر مردانـه    

 اين وضع تا مدتي تقريبـاً زيـاد بـه   . مقاومت نمودند و از شهرشان دفاع كردند

طول انجاميد، تا آن كه گروهي از مسلمين با راهنمايي يك نفـر ايرانـي كـه از    

ابوموسي امان طلبيده بود، شبانه از طريق راه رو آب وارد شهر شدند و بر محل 

. زنان و اطفال مدافعين كه آنها را در محل معيني جاي داده بودند، تسلط يافتند

بـدين نحـو بـر    . سالم باز نمودندهاي شهر را بر روي لشكر ا همان شب دروازه

شهر تسلط يافتند، ولي هرمزان تسليم نشد و در قلعه شـهر متحصـن شـد و از    

 .ابوموسي امان خواست

 

 اسارت هرمزان

چون هرمزان قبالً با سعد بن ابي وقاص صلح كرده بـود و اكنـون بـا ايـن     
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اسامي  مقاومت نقض صلح كرده بود و به عالوه دو نفر از اصحاب رسول اهلل به

 براء بن مالك و مجزاه بن ثور را با دست خود پس از عقد صـلح كشـته بـود،   

ابوموسي تقاضاي امانش را نپذيرفت، ولي موافقت كرد كه او را تحت الحفـظ   

 .به مدينه نزد عمر فرستد تا نسبت به امان يا قتلش تصميم بگيرد

ي و ابوموسي هرمزان را توسط گروهي نگهبان كه انـس بـن مالـك صـحاب    

خدمتگذار رسول اهلل و احنف بن قيس صحابي رسول اهلل و خطيـب و سـخنور   

 .مشهور عرب در بين آنها بودند به مدينه فرستاد

همين كه هرمزان به مدينه رسيد، لباس مليلـه دوزي فـاخرش را پوشـيد و    

كمربند زرين جواهرنشانش را به كمر بست و كاله مرصعش را بر سر گذاشـت  

 .به حضور حضرت عمر برسدتا با همين وضع 

كرد خليفه و فرمانرواي مقتدر مسلمين كه از يك طرف بر  هرمزان تصور مي

پايتخت ساساني تسلط يافته و از طرفـي دسـت امپراتـوري روم را از يكايـك     

كند، بارگاهي مجلل و تاج و تخت باشـكوهي   شهرهاي شام و فلسطين قطع مي

بـدين  . است خيلي مهمتر و برتـر اسـت  دارد كه از آنچه تاكنون ديده يا شنيده 

علت بود كه خود را براي حضور به درگاهش اين طور آراست، ولي وقتي كـه  

او را براي مالقات با خليفه به مسجد بردند، در آنجا نه بارگاهي ديـد و نـه آن   

كـرد، او را بـا تـاج مرصـع و بـر روي تخـت طاليـي         كسي را كه تصور مي

پس خليفـه  : نه آن را ديد و نه اين را، لذا پرسيدآري، . جواهرنشان خواهد ديد

اي از مسجد به خواب  مردم حضرت عمر را كه در گوشه. «؟كدام و كجا است

 .رفته بود، به او نشان داد

پوش و امپراتور بـي تـاج و تخـت     هرمزان كه نگاهش به سوي خليفه ساده

ست پس اگر اين شخص خليفه مسلمين ا: دوخته و غرق تعجب شده بود، گفت

امير ما نه درباري دارد و نه دربان و : دربار و دربان و نگهبانانش كجايند؟ گفتند

 .نگهباني

شـود و چـون    حضرت عمر از صداي گفتگوي آنها از خـواب بيـدار مـي   
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فرمايد تا  امر مي. شناسد افتد، او را از وضع و لباسش مي چشمش بر هرمزان مي

سپس حضرت عمر . اي بر او بپوشانند لباسش را از تن در آوردند و لباس ساده

چنين است عاقبت مكـر و نيرنـگ و   ! اي هرمزان: )گويد به او خطاب كرده مي

چون خدا در ايام جاهليت از  ،بلي: )كند هرمزان عرض مي( مخالفت با امر خدا

شما روگردان بود، ما بر شما غالب و برتر بوديم، اكنون كه خدا با شما اسـت،  

يقين اسـت  : فرمايد حضرت عمر مي( بر ديار ما تسلط يافتيد شما بر ما غالب و

 .كه بخت از شما برگشته است، و گرنه غلبه ما بر اين ملت دانا ميسر نبود

ترسـيد در مدينـه بـه فرمـان      چون هرمزان از ابوموسي امان نيافته بود و مي

ا كشيده اش ر اي كه به احتمال قوي در بين راه نقشه خليفه به قتل برسد، با حيله

 .بود خود را از قتل نجات داد

داستان از اين قرار است كه هرمزان در حضور خليفه آب خواست و همين 

ترسم مرا در حين شـرب آن   مي: كه هرمزان ظرف آب را به دست گرفت، گفت

ن هرمـزا . «اي خطري بـر تـو نيسـت    تا آب را نياشاميده»: خليفه فرمود. «بكشند

ب را بر زمين ريخت و عرض كـرد، چـون   آتمام ظرف آب را سرازير نمود و 

حضـرت  . فرمودي تا آب نخورم خطري بر من نيست و من نخوردم، در امـانم 

عمر قبول كرد و نه تنها از قتلش درگذشت، بلكه او را در مدينه اسـكان داد و  

ماهي دو هزار درهم برايش مقرري از بيت المال تعيين فرمود و چنان كه شبلي 

ب خود به نام الفاروق نوشته است حضرت عمـر در امـور مهـم    نعماني در كتا

شورش عمـل  مكرد و به  لشكركشي كه در پارس ادامه داشت با او مشورت مي

 .فرمود مي

چون هرمزان در واقعه شهادت عمر با توجه به قرائن و اماراتي كه در بـين  

ل ايـن  تفصـي )بود به همدستي با ابولؤلؤ قاتل عمر متهم گرديـد، او را كشـتند   

 (.واقعه در آخر كتاب بيان خواهد شد

 

 فتح نهاوند
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درست است كه يزدگرد پايتختش را از دست داد و پس از آن در دو جنگ 

و حلوان از مسلمين شكست فاحشي خورد و قسمت مهمي از جنـوب    جلوالء

غربي مملكتش به دست مسلمين افتاد، ولي آنچه از خاك ايران باقي مانده بـود  

اقدامي نكند ايـن باقيمانـده نيـز از      هر گاه جداً  و مهم بود و مسلماًخيلي زياد 

شـدند و   دستش خواهد رفت، زيرا فاتحين به آنچه فتح كرده بودند، قـانع نمـي  

پـس الزم بـود   . دير يا نزديك به تسخير بقيه سرزمين ايران اقدام خواهند كـرد 

از دسـت بـر   يزدگرد الاقل قسمت جنوب شرقي و قسـمتهاي ديگـر ايـران را    

 .مسلمين حفظ نمايد

اين هنگام در اصفهان بـود، از ايـن امـر     يزدگرد شاه جوان ساساني كه در

اند  غافل نبود؛ لهذا همين كه اطالع يافت مسلمين در بين النهرين سكونت كرده

انـد و   اند و به امور داخلي و كسب و كشاورزي مشـغول گرديـده   و آرام گرفته

وقاص فرمانده قادسيه و فاتح مدائن اكنون به مدينـه   مهمتر اين كه سعد بن ابي

فرصت را مغتنم شمرد و دسـتور   1فراخوانده شده و دررسس لشكر اسالم نيست

داد تا مردم نواحي، ري، دامغان، سمنان، بسطام، همدان و سـاير نقـاط ايـران،    

                                                           
  طبق نوشته فتوحات مكيه بعضي از قبيله بني اسد كه در جنگهاي عراق مخصوصاً  1

قادسيه فداكاريهاي كم نظير كرده بودند و بـيش از ديگـران تلفـات جـاني داده     

د، از سعد بودند، درباره تقسيم غنايم كه طمع داشتند بيش از ديگران به آنها برس

يكي از آنها به نام جراح بن سنان با گروهي از كوفـه بـه مدينـه    . ناراضي بودند

محمد بن مسلمه كه يكـي از بازرسـان   . رفتند و نزد عمر از سعد شكايت كردند

سازمان خالفت عمر بود، به فرمان عمر به كوفه آمد تا شكايت آنهـا را بررسـي   

كرد جز سـتايش   نين كوفه كه سؤال مياو از هر كس و هر گروهي از ساك. نمايد

از سعد چيزي از زبان كسي نشنيد، ولي مع الوصف حضرت عمر براي رعايـت  

ط و قطع ريشه هر گونه نزاعي كه ممكن بود بين لشكر اسالم بـروز كنـد و   حتياا

بزرگ شود، سعد را به مدينه احضار كرد و او را نزد خود در دسـتگاه خالفـت   

 .نگاه داشت
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هجري لشـكري   11يا  18در سال . خود را براي جنگ با مسلمين حاضر نمايند

 1ق نوشته ابن االثير يك صد و پنجاه هزار نفـر بـوده در حـدود نهاونـد    كه طب

شكست خورده فراري قادسيه و فراهم كرد و فرماندهي آن را به فيروزان سردار 

 .سپرد ءجلوال

سعد بن ابي وقاص قبل از اين كه به مدينه احضـار شـود، از ايـن مـاجرا     

ز اهميت و خطر آن را پس از آن ني. اطالع يافت و به حضرت عمر گزارش داد

 .حضوراً در مدينه به عرض رساند

عمر پس از مذاكره با مشاورين خود نعمان بن مقرن را كه يكي از سرداران 

كاركشته مسلمين بود و چندي قبل به دستور ابوموسي اشعري جندي شاپور را 

فتح كرده و ا زكارش فارغ شده بود، مأمور كرد تا از جندي شاپور بـه سـوي   

ضمناً فرمان دادتا يك سـوم  . د حركت نمايد و به دفع سپاه يزدگرد بشتابدنهاون

نيز به عبداهلل بن عبداهلل بن عتبان يكـي  . سربازان پادگان بصره به كمكش بروند

از سرداران مسلمين در كوفه به جاي سعد بن ابي وقاص امارت و انجام وظيفه 

اين امير نيـز لشـكري   . ستدكرد دستور داد تا براي نعمان بن مقرن كمك بفر مي

كه نعيم بن مقرن برادر نعمان در بين آنها بود، تحت فرمان حذيفـه بـن اليمـان    

اي كـه در   از مدينه نيـز عـده  . صحابي بزرگ رسول اهلل به كمك نعمان فرستاد

رسس آنها مغيره بن شعبه داهيه و سياستمدار معروف عرب بود، براي كمك بـه  

 .نعمان حركت كردند

ده سپاه نعمان به سي هزار نفر رسيده بود كه عبداهلل بن عمر، جرير اكنون ع

بن عبداهلل بجلي، مغيره بن شعبه، طليحه بن خويلد اسدي، قعقاع بن عمرو، عمر 

بن معدي كرب زبيدي، عمرو بن مثني، حذيفه بن اليمان و نعـيم بـن مقـرن و    

ودنـد و ايـن   بعضي ديگر از فرماندهان و جنگاوران كارآزموده عـرب در آن ب 

 .خود مايه اميدواري به پيروزي سپاه بود

در كنار شهر نهاوند به . نعمان با سپاهش به طرف سپاه يزدگرد حركت كرد

                                                           
 .ر سمت جنوب همدان استنهاوند د 1
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 .يكديگر برخوردند

با آن كه سپاه يزدگرد از نظر نيرو و تجهيزات بـيش از چهـار برابـر سـپاه     

سـابق از   نعمان بود، طبق دستور فيروزان كه معلوم بود هنوز رعب شكسـتهاي 

از پشت حصار و از پـس سـنگرها   . دلش نرفته است، جنگ دفاعي اختيار كرد

 .انداخت جنگهاي كوچك و زد و خوردهاي كوتاه راه مي

مسلمين را از نظـر  : انگيزه فيروزان اين بود كه با طول دادن اين وضع، اوالً

ماي آنهـا را وارد فصـل زمسـتان و سـر    : آذوقه و طعام به مضيقه بكشد، ثانيـاً 

هنگامي كه در مضيقه طعام و . تحمل آن را ندارند  شديدي نمايد كه عرب طبعاً

فشار سرماي شديد برف ريز زمستان قرار گرفتند وقدرت جنگي آنهـا ضـعيف   

 .شد، بر آنها حمله ناگهاني نمايد

نقشه فيروزان كامالً صحيح و چيزي نمانده بود كه آذوقه و علوفه مسـلمين  

برد؛ زيرا فاصله  شد، حتي يك نفر از آنها جان بدر نمي مي اگر چنين. تمام شود

شدند، لشـكر فيـروزان بـه تعقيبشـان      نهاوند تا عراق زياد بود واگر مغلوب مي

 .كردند پرداختند وتمام آنها را در راه فرار نابود مي مي

دراين گير و دار كه نعمان از نتيجه اين جنگ خسته كننده مـأيوس شـد و   

ا ز حيث طعام در خطر ديد، به فكر چاره افتـاد و طبـق نظـر    وضع مسلمين را 

اي زد  شوراي نظامي كه در شب با اعضاي آن در ميان گذاشت، دست به حيلـه 

 .كه دشمن را از حصار و سنگرها بيرون كشيد و به آساني بر آنها پيروز گرديد

قضيه از اين قرار بود كه نعمان اول صبح يكـي از روزهـا بـا لشـكرش از     

خود كوچ كرد و شايع كرد كه چون خليفه مسلمين در مدينه وفات يافته،  محل

 .ناچار است دست ا زجنگ بكشد و به آنجا رود

فيروزان با اين خبر ساختگي فريب خورد اين بود كه با سپاهش از حصـار  

و سنگرها خارج شد و به تعقيب مسلمين پرداخت و همين كه همه سپاهش بـه  

طبق نقشه شورا براي حمله بر آنها در نظر گرفته بـود،  جايي رسيدند كه نعمان 

مسلمين به فرمان نعمان روي برگرداينده چنان حمالت سختي بر آنهـا نمودنـد   
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 .كه آنها را خيلي زود از پاي در آوردند

و خود نعمان نيز شهيد  1گرچه در اين جنگ بسياري از مسلمين كشته شدند

مان پرچم لشكر اسالم را بـه دسـت   ولي حذيفه بن اليمان طبق وصيت نع 1شد

. گرفته رهبري مسلمين را به عهده گرفت و جنگ را به نفع مسلمين خاتمـه داد 

فيـروزان  . سپاه يزدگرد پس از دادن تلفات زيادي به طـرف همـدان گريختنـد   

هنگام فرار در فراز يكي از كوههاي اطراف همدان بـه دسـت قعقـاع كـه بـه      

 .(3جزء  118طبري، صفحه )تعقيبش شتافته بود، كشته شد 

 

 فتح همدان

چون فراريان به شهر همدان داخـل و متحصـن شـده بودنـد مسـلمين بـه       

تعقيبشان شتافتند و پس از تسلط بر دهـات اطـراف همـدان ايـن شـهر را در      

تواند در مقابـل   دانست كه نمي محاصره گرفتند از آنجا فرمانده پادگان شهر مي

يم به عنوان صلح راهي ندارد با تقاضاي امـان  مسلمين مقاومت نمايد و جز تسل

 .تسليم گرديد و شهر همدان بدون جنگ به دست مسلمين سقوط كرد

ناميدند، زيرا يزدگرد پس از ايـن جنـگ   ( فتح الفتوح)مسملين فتح نهاوند 

اي اين فـتح راه را بـر  . ديگر نتوانست لشكري براي مقابله با مسلمين فراهم كند
                                                           

 .طليحه بن خويلد يكي از جنگاوران مشهور نيز در اين جنگ شهيد شد 1
صبرانه در انتظار نتيجه اين جنگ بود تا آن كه روز فرستاده حذيفه  حضرت عمر بي 1

مـژده  : عمر پرسيد، چـه خبـر داري؟ گفـت   . بن اليمان از نهاوند به مدينه رسيد

. به شـهادت رسـيد  : ر چه حالي است؟ عرض كردنعمان د :عمر پرسيد. پيروزي

ايـن  . انا هلل و انا اليـه راجعـون  : عمر از اين خبر ناگوار خيلي دلتنگ شد و گفت

بـرادرش  . اش را بگيرد و سخت به گريه افتاد مرد قوي دل نتوانست جلوي گريه

هـايش را   نزد نعمان كه آمدم افتاده بود و آخـرين نفـس  : گويد معقل به مقرن مي

: معقـل گفـت  : كيستي؟ گفـتم : چشم باز كرد و گفت. رويش را شستم. كشيد مي

خـدا را  : گفـت . دهـم  تو را مژده پيروزي مـي : كار مسلمين به كجا كشيد؟ گفتم

 .اين خبر را به عمر بنويسيد. شكر
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. ي آنها را در خاك ايران خيلي آسان نمـود ورباز و پيشفتوحات ديگر مسلمين 

گرچه ايرانيان پس از اين بدون مداخلـه يزدگـرد در بعضـي نقـاط در مقابـل      

تسـلط مسـلمين بـر سـاير     . فايـده بـود   ولي بي. كردند مسلمين مقاومتهايي مي

شهرهاي مهم ايران تا آنجا آسان گرديد كه ابوموسي اشعري در همين سال كـه  

و همدان فتح شد، شهرهاي جنوب غربي ايران را كه باقي مانده بودنـد،  نهاوند 

 13تـا   11در سـال  . از قبيل سيروا، دينور، صميره و كرمانشاه را تسـخير كـرد  

اش تسـخير   هجري اين شهرها به فرمان عمر به وسـيله فرمانـدهان كـارآزموده   

 :شدند و تحت تسلط دولت اسالم درآمدند

 .صم بن عمروبه وسيله عا 1ـ سجستان1

ـ مكران و سيستان به وسيله حكم بن عمرو تغلبي با همراهي شـهاب بـن   1

 .مخارف، سهيل بن عدي و عبداهلل بن عبداهلل بن عتبان

ـ اصفهان، كاشان و قم به وسيله عبداهلل بـن عبـداهلل بـن عتبـان صـحابي      3

 (.از بزرگان انصار بود)رسول اهلل 

هلل بـا همكـاري شـماس بـن خرشـه      ـ آذربايجان به وسيله بكر بن عبـدا 4

 .انصاري

 .و قزوين به وسيله براء بن عازب صحابي رسول اهلل 1ـ ابهر5

به وسيله احنف بـن  ( 4و طخارستان 3، هرات، سرخسرنيشابو)ـ خراسان 6

 (.صحابي رسول اهلل و خطيب مشهور عرب)قيس 

 .ـ فسا و داراب به وسيله ساريه بن جبل7

 .عدي ـ كرمان به وسيله سهيل بن8

                                                           
 .اي بوده در وسط آسيا كه بين ايران و افغانستان تقسيم شده است سجستان ناحيه  1
 .زنجان واقع است وين وقزابهر بين  1
 .سرخس در قديم شهر بزرگي بوده واقع در مرز ايران و روسيه بين مرو و مشهد 3
 .اي بوده كه بلخ مركز آن بوده است طخارستان ناحيه 4
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 .به وسيله عثمان با ابي العاث ثقفي 1ـ اصطخر فارس1

برادر نعمـان بـن   )به وسيله سويد بن مقرن  1ـ قومس، گرگان و طبرستان11

 (.مقرن فرمانده شهيد جنگ نهاوند

 .ـ كردستان به وسيله مسيمله بن قيس اشجعي11

 (برادر نعمان بن مقرن)ـ ري به وسيله نعيم بن مقرن 11

دوره فتوحـات  )شود در زمان خالفت عمر كه به حق  ده ميچنان كه مشاه

تمامي سرزمين عراق و قسمت عمده شهرهاي مهـم ايـران     نام گرفت،( اسالمي

كه شماالً به خراسان و جنوباً به شط العرب، شرقاً به سيستان و مكران و غرباً به 

 .آمد گردد در قلمرو حكومت عادله اسالم در آذربايجان و كردستان محدود مي

 

 سرانجام يزدگرد

يزدگرد پس از شكست لشـكرش در نهاونـد بـه كرمـان رفـت و از آنجـا       

اي از آنجا به چين فرستاد و از خاقان چـين   رهسپار بلخ و مرو گرديد و نماينده

براي دفع مسلمين كمك خواست، ولي خاقان بـه علـت دوري ايـران از چـين     

در ايـن  ( تـرك شـرق  )ي تـرك  تقاضايش را نپذيرفت؛ لذا يزدگرد با فرمـانروا 

ابتـدا موافقـت و قـول مسـاعد داد، بـه       خصوص مذاكره كرد و با آن كـه در 

 .اش عمل نكرد وعده

چون يزدگرد از هر دري مأيوس گرديد و درهمـين هنگـام احسـاس كـرد     

مرزبان مرو به وي سوء نيت دارد، خود را مواجه با خطر ديد و شـبانه از آنجـا   

اش خسرو  به آسياباني كه فردوسي او را در شاهنامهفرار كرد و در خارج شهر 

او نيـز يزدگـرد را بـراي    . نامند، پناه برد تا شب را نزد او به صـبح برسـاند   مي

 .تصاحب لباس فاخر و جواهراتش به قتل رسانيد

                                                           
اصطخر شهر بزرگي بوده در جنوب غربي ايران كه پس از تأسـيس شـدن شـيراز     1

 .اهميت اين شهر كم گرديد
 .اچه قزوين واقع بوده استطبرستان در سمت جنوبي دري 1



 259 

سـال   316بدين شكل تأثر آميز، يزدگرد آخرين سلسله شاهان ساساني كـه  

سـيزده سـال بعـد از جنـگ نهاونـد       هجري يعني 31سلطنت كردند، در سال 

ايران  .1به دست يك نفر ايراني به قتل رسيد( آخرين جنگ اين شاه با مسلمين)

دفاع شده بود تحت سلطه حكومت اسالم در آمـد تـا ايرانيـان بـه نـور       كه بي

فروزان دين خداي واحد منور و به سوي خداوند جـل جاللـه راه يابنـد و بـه     

 .سعادت دنيا و آخرت برسند

 

 فتوحات شام و فلسطين در زمان عمر

حضرت عمر ميل نداشت مسلمين عرب براي سكونت دائمـي تـا آنجـا در    

خاك ايران پيش روند كه شط العرب را به مسافت زيادي پشت سـر بگذارنـد؛   

زيرا هرگاه در آينده اوضاع دگرگون شود وضعي پيش آيد كه از لشكر پـارس  

جسر دچار مصيبت نشوند كـه شمشـير را   احتماالً شكست بخورند مانند واقعه 

 .در پشت سر و شط العرب را در پيش داشته تلف شوند

رفتند و شهرهاي  لذا در همان ايامي كه فرماندهانش در خاك ايران پيش مي

كردند دستور داد تـا مسـلمين در عـراق     آن را يكي پس از ديگري تصرف مي

عراب و حيواناتشان بيشـتر  نها با اآاً در بصره و كوفه كه آب و هواي مخصوص

از ساير نقاط عراق سازگار بود، سكونت نمايند؛ لذا مسلمين در ايـن دو شـهر   

ساكن شدند و به تبليغ دين اسالم، تعليم دستورات، احكام شريعت، تنظيم امور 

در همـان زمـان امـراء و    . كشت انواع غله و توليد مصنوعات پرداختند داخلي،

استحكامات نظامي و پيش بيني اوضاع سوق الجيشي فرماندهان آنها به ساختن 

پرداختنـد و   و تأسيس پايگاه، پادگانها، ازدياد اسلحه، ابزار و ذخاير جنگي مـي 

 .كردند بيني مي براي هر گونه پيش آمدي پيش

پس ما اكنون توده مسلمين را در عراق و جنگجويان آنها را در خاك ايران 

رويم تـا ببينـيم    و با هم به شام و فلسطين مي گذاريم تا به كارهايشان برسند مي

                                                           
 .تاريخ ايران؛ تأليف پيرنيا 1
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 اند؟ اند و چه كرده سرداران مسلمين در آنجا به كجا رسيده

در همان هنگام كه سعد بن ابي وقاص از قادسيه فاتحانه به سـوي مـدائن   

و پس از فتح آنجا فرماندهانش را به جلوالء حلـوان، تكريـت و     رفت، پيش مي

كرد و كارش در عراق بـه   بصره را بنا مي وفه وفرستاد و شهرهاي ك موصل مي

ابوعبيده بن الجراح، خالد بن الوليد، عمرو بـن العـاص،     خوبي رونق يافته بود،

يزيد بن ابي سفيان و شرحبيل بن حسنه در سرزمين شـام و فلسـطين مشـغول    

 .جنگ با دولت امپراتوري بيزانس روم بودند

ز آغاز تا پايان بـه قلـم آورديـم،    در تاريخ ابوبكر جريان جنگ يرموك را ا

خواهيم فتوحات عمر را در اين سرزمين بـه قلـم بيـاوريم، بايـد      اكنون كه مي

بگوييم كه گرچه فتح بزرگ يرموك اندكي پـس از وفـات ابـوبكر و در آغـاز     

خالفت عمر خليفه دوم واقع شد، ولي بايد اين جنـگ را از فتوحـات ابـوبكر    

او بـود كـه بـراي    . حياتش به آنجا لشـكر كشـيد  بشماريم؛ زيرا او بود كه در 

تضمين پيروزي مسلمين در اين جنگ مهيب طبق درخواست ابوعبيده پياپي بـه  

آنجا كمك فرستاد و او بود كه خالد بن الوليد سردار نامي اسالم را بـه سـمت   

سپهساالر لشكر يرموك از عراق به آنجا حركت داد و اين سردار زبردست بود 

در اين جنگ به خوبي رهبري كرد و آنها را به پيـروزي بـزرگ    كه مسلمين را

 .رسانيد و شكست فاحشي بر لشكر بيزانس وارد ساخت

بنابراين پيروزي مسلمين در اين جنگ گرچه در آغاز خالفت عمر به وقوع 

پيوست، ولي مولود قدرت و زاييده فكر صحيح و نتيجه لشكركشي ابوبكر بوده 

آنچه پس از واقعـه يرمـوك فـتح شـده از     . شود يو از فتوحات او محسوب م

 .اينك اين شما و اين فتوحات عمر. رود فتوحات عمر به شمار مي

 

 مركز ستاد نظامي شام ،فتح دمشق

ابوعبيده پس از فتح يرموك طبق فرمان عمر به جـاي خالـد سـرفرماندهي    

فراريان او در آنجا بود كه خبر يافت گروهي از . لشكر اسالم را به عهده گرفت
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نيز مطلع گرديد كـه  . اند جنگ يرموك در شهر فحل از مناطق اردن متمركز شده

هراكليوس امپراتور بيزانس كه در شهر حمص اقامت كـرده اسـت، بـا ارسـال     

نمايـد و معلـوم    كمكهاي نظامي از اين شهر پادگان مقتدر دمشق را تقويت مي

 .اي دارد است كه نقشه

نگام اضطرار بدون كسب دسـتور از مركـز   چون سرداران مسلمين جز در ه

زدند، ابوعبيده خبرهايي را كه دريافته بود به عمـر   خالفت دست به كاري نمي

 .اطالع داد و به انتظار فرمان نشست

حضرت عمر به ابوعبيده فرمان داد، خود را براي حمله و تصـرف دمشـق   

ابل فحل مسـتقر  قبل از اين كار گروهي از سواران لشكرش را در مق. آماده كند

نمايد، تا هر گاه در آنجا جنگي درگيرد و خدا اين شهر را قبل از دمشق برايش 

فتح فرمايد چه بهتر، واال خودش پس از فتح دمشق به آنجا حمله كنـد و آن را  

تصرف نمايد و اكثريت پس از تصرف اين شهر خودش و خالد بن الوليـد بـا   

عمرو بن . هراكليوس حركت نمايندعمده لشكر براي فتح شهر حمص اقامتگاه 

العاص و شرحبيل بن حسنه را با گروهي از سوارانش در مقابل راه فلسـطين و  

گروهي ديگر را در مقابل حمص بگمارد تا هر گاه هنگام حمله از ايـن دو راه  

 .به پادگاه دمشق كمك بيايد، اين سواران مانع شوند

از سرداران كاردان خـود را   ابوعبيده طبق فرمان عمر ابواالعور سلمي يكي

از ظاهر دسـتور  . با گروهي از سواران تحت فرمانش به سوي فحل حركت داد

خواسته اين گروه در مقابل فحل مسـتقر شـوند تـا     شود كه مي عمل فهميده مي

هرگاه سربازان رومي بخواهند از اين شهر خـارج شـوند و بـه كمـك دمشـق      

زنند، ولي هر گاه وضعي پيش آيـد كـه   بشتابند جلوگيري نمايند وآنها را عقب 

 .ايجاب كند خودشان دست به جنگ بزنند حمله نمايند

غالب سربازان رومي كه در فحل بودنـد همـان سـربازاني بودنـد كـه در      

هنـوز خـوف و   . يرموك از مسلمين شكست خورده به اينجا پنـاه بـرده بودنـد   

د با مسـلميني  وحشت آن شكست از دلشان در نرفته بود و چون جرست نداشتن
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كه به طرفشان حركت كرده بودند رويارو شوند، براي آن كه شـهر خـود را از   

دست برد آنها حفظ كنند، آب رودخانـه طبريـه و نهـر اردن را دورادور شـهر     

جاري و زمينهاي اطراف شهر را طوري گل آلود كردند كه عبور از آن به سوي 

ين در آن سـوي زمينهـاي   شهر مخصوصاً براي جنگ مشكل گرديد، لهذا مسلم

سپاهيان در اينجـا مسـتقر   . گل آلود توقف كردند و شهر را در محاصره گرفتند

گرديدند تا آن گاه كه ابوعبيده از فتح دمشق فارغ و با لشكرش به اينجا آمـد و  

خوانيم بر شهر فحل تسلط پيـدا كـرد و    مي  با همدستي اين گروه چنان كه بعداً

 .آن را فتح كرد

وعبيده بايد طبق فرمان عمر با عمده لشكرش به سوي دمشق بتـازد،  اينك اب

مراقـب كـار     ولي مشكل كار اين بود كه هراكليوس در حمص نشسته و مسلماً

يقين است كه پس از حركتشان به سوي دمشق لشكري فراهم . باشد مسلمين مي

صورت  در اين. كند تا در حين جنگ آنها با دمشق از پشت سر بر آنها بتازد مي

مسلمين در ميان لشكر پادگان دمشق از جلـو و لشـكر امـدادي هراكليـوس از     

البته در اين صورت در وضع خطرنـاكي  . افتند پشت سر در محاصره دشمن مي

شوند، بلكه مواجـه   كه نه تنها از تسلط بر دمشق محروم مي قرار خواهند گرفت،

  .شود با شكستي خواهند شد كه منجر به نابودي آنها مي

بـراي پيشـگيري از ايـن پـيش آمـد      . حضرت عمر از اين امر غافـل نبـود  

خطرناك در فرمان حمله به دمشق به ابوعبيده دستور داد تا گروهي از لشكرش 

را بين شهر حمص و دمشق بگمارد و گروهي ديگر را در بين دمشق و فلسطين 

اه فحل بـه  ابوعبيده اين نقشه صحيح جنگي عمر را به كار بست ر. مستقر نمايد

 .دمشق را قبالً به وسيله ابواالعور در دست گرفته بود

رسـيد   ابوعبيده با انجام اين نقشه بر كليه راههايي كه از هر جا به دمشق مي

ها را در اختيار گرفت تا از رسيدن هر گونه كمك نظـامي   تسلط پيدا كرد و آن

سـر   خطر پشـت پس از اين اقدام كه خاطرش از . از خارج به دمشق جلو گيرد

آسوده گرديد با قسمت عمده لشكرش با همراهي خالد بن الوليد براي تسـخير  
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 .دمشق حركت كرد

 

 مسلمين با چه شوقي به سوي دمشق به راه افتادند؟

شهر زيباي دمشق مركز ستاد شام و فلسطين و پايتخت امپراتـوري بيـزانس   

ه اين شهر سفر كرده و بعضي از افراد لشكر مسلمين قبالً ب. در اين سرزمين بود

به چشم خود ديده بودند كه در اين جا چه نعمتها و چه بركاتي نهفته اسـت و  

بعضـي ديگـر وصـف زيبـايي     . كنند مردم د راين شهر چگونه مرفه زندگي مي

باشكوه دمشق، بساتين، باغهاي پرثمر، مزارع پر محصـول، گلزارهـاي خـوش    

فراوان آن را از اقوامشان كه براي رنگ و بو، جويهاي پر آب گوارا و نعمتهاي 

كردند، شنيده بودند و نيـز همـه آنهـا در قـرآن مجيـد       تجارت به آنجا سفر مي

: فرمايـد  خواندند كه خدا خيرات و بركات زيادي به سرزمين شـام داده مـي   مي

ِجِد اأَلْقَصى اَلتِذي َباَرْكَنتا   ُسْبَحاَن اَلِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْس﴿
را در پاسي ( محمد)اش  دهچه پاك و منزه است آن خدايي كه بن: يعني 1﴾َحْوَلُه

مسجد الحرام در مكه، به مسجد االقصي در شام برد، به آن مسجدي  ازاز شب 

 .«بركت داديم( يعني تمام سرزمين شام)به تمام اطراف و جهاتش ( خدا)كه ما 

يبايي مساكن و قصور دمشق كه به دست معماران ماهر رومـي و  عالوه بر ز

م بنا شده بود، كليساهاي مهمي داشت كـه بـه نحـو    وهاي شهر ر به سبك خانه

ها و بساتين شهر سر بر آورده بودنـد و   جالبي ساخته شده بودند و از ميان خانه

دمشـق و  همه اينها و آنها مسلمين را براي تسـخير شـهر   . از دور نمايان بودند

هـاي   كرد و آنها را براي شكسـتن دروازه  تسلط بر سراسر خاك شام تشويق مي

 .كشيد هاي مستحكم اين شهر به آن سو مي محكم و قلعه

آورد،  آنچه مسلمين را بيش از هر چيزي براي فتح سرزمين شام به شوق مي

ود، زيرا رسول اهلل در شب اسراء به اين مسجد كه در شام ب. مسجد االقصي بود

گذشته از اين، اين مسجد قبله اول مسلمين بعد از هجرت به مدينه . وارد گرديد

                                                           
 .سوره اسرا آيه يكم 1
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اگر مسلمين در اين حمله دمشق را تصـرف كننـد، تسـلط آنهـا بـر بقيـه       . بود

گردد و نتيجتاً مسجد االقصي را در اختيار خواهند گرفت  سرزمين شام آسان مي

نها در قرآن ذكر شده يعني و بدين ترتيب هر دو مسجد بزرگ تاريخي كه نام آ

: اكرم و به وسيله دو نفـر از پيغمبـران خـدا    مسجد الحرام كه مبدإ اسراء رسول

حضرت ابراهيم و فرزندش حضرت اسماعيل بنا شده است و مسـجد االقصـي   

كه مقصد اسراء و به وسيله حضرت سليمان نبي اهلل ساخته شده اسـت، تحـت   

افتخاري بيش از اين؟ لشكر اسـالم در   اختيار مسلمين قرار خواهد گرفت و چه

صـبرانه قـدم بـر     آورد، بـي  مـي  رخـاط طول راه خود به دمشق اين امور را به 

 .رفت داشت و با اشتياق زياد پيش مي مي

آري، عالوه بر جاذبه ايمان به جهاد مقدس، آرزوي رسيدن به آنچه گفتـيم  

حصار و بـرج و  كشيد كه ديوارهاي محكم و  آنها را طوري به سوي دمشق مي

باروهاي محكم و ابزار و اسلحه زياد و قدرت نظامي پادگان شهر در نظرشـان  

 .نمود ناچيز مي

مسلمين بدون آن كه در راه خود با مانع و مدافعي برخورد كننـد بـه شـهر    

اينجـا بـود كـه اهتمـام و     . در نزديكي دمشق رسيدند( غوطه)كوچك و زيباي 

عمات و خوشيهاي زندگاني را كه قبـل از ايـن   اشتياقشان بيشتر گرديد؛ زيرا تن

كردند در اينجا به چشم خود ديدند چشمشان به جايي افتـاد كـه    تصور مي  قلباً

اي از بهشت است كه خدا به وسيله فرشتگانش از آسمان بر زمـين   گويي قطعه

 .فرو فرستاده است

شـتي  كرد مدتي بايد تا بر اين شـهر به  عجيب بود لشكر اسالم كه گمان مي

شهر به كلـي  . دست يابد، هيچ احدي را نه در داخل و نه در خارج شهر نيافتند

سكنه شهر گويا از حركت مسـلمين مطلـع شـده بودنـد،     . خالي از آدميزاد بود

منازل و قصرهاي خود را تخليه نموده بودند و به داخل شهر دمشق پنـاه بـرده   

 .بودند

مركـز عمليـات   . ونت نمايندابوعبيده دستور داد مسلمين در شهر غوطه سك
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 .نظامي خود را نيز در اينجا قرار داد تا حمالتش را از آن به دمشق شروع كند

 

 دمشق در محاصره

ديوارهاي حصار دمشق كه در اسـتحكام ضـرب المثـل آن زمـان بـود، از      

سنگهاي خيلي سخت به ارتفاع بيش از شش متـر و عـرض بـيش از سـه متـر      

برجهاي بلندي داشت كه نگهبانان هنگام جنـگ  . دورادور شهر كشيده شده بود

شدند و از درون آنها با تير و كمان و فالخن از نزديك شـدن   در آنها مستقر مي

هاي قطوري داشـت كـه    اين حصار دروازه. كردند دشمن به شهر جلوگيري مي

شد، راه اميد را براي  در استحكام كمتر ازديوار حصار نبود و هر وقت بسته مي

ها و  خالصه شهر دمشق با اين حصار و با اين دروازه. بست ه خوبي ميدشمن ب

استحكامات نظامي صورت يك قلعه محكمي را داشت كه تسخير آن با جنـگ  

يكـي محاصـره   : ناممكن شده بود و پيروزي و تسلط بر آن فقط دو راه داشـت 

 خيلي طوالني كه اهل شهر از هر گونه كمكي كه از خارج شهر بياييد مـايوس 

شدند و در مضيقه زندگي قرار گيرند و مجبور به تسـليم شـوند، دوم حيلـه و    

 .آورد نيرنگ جنگي كه در كار تسلط بر اين شهر اثر معجزه جنگي به بار مي

هر چه باشد، ابوعبيده بايد دست به حملـه زنـد؛ لـذا در شـهر غوطـه بـه       

بـراي  . روندفرماندهان و افراد لشكرش فرمان داد تا براي محاصره دمشق پيش 

هاي حصـار شـهر را تعيـين     اي از دروازه هر كدام از امراي بزرگ لشكر دروازه

دروازه مشهور به . كرد تا از طريق آنها كوشش نمايند و به داخل شهر راه يابند

بن حسـنه، دروازه فـرج    حبيلبن العاص، دروازه توماء به شر فراديس به عمرو

يد بن ابي سفيان دروازه شرقي را كـه از  به قيس بن هبيره، دروازه كيسان به يز

چون در نزديكي دروازه شـرقي يـك   . همه مهمتر بود، به خالد بن الوليد سپرد

 بود كه تخليه شده بود، خالد آن را براي سكونتش برگزيدِ، لذا اين ديـر از  1دير

                                                           
اي است سرياني و عبارت اسـت از عبادتگـاه خصوصـي و     دير بر وزن كيل كلمه  1

 .انفرادي راهب يا راهبه مسيحي
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خود ابوعبيـده نيـز در مقابـل دروازه    . مشهور گرديد( دير خالد)آن روز به نام 

 .به دروازه جابيه مستقر گرديدمشهور 

همين كه هر يك از آنها در جايگاه خود قرار گرفتند براي تخريب حصار و 

انداز و ساير ادوات تخريبي را كـه در   برجهاي شهر منجنيقها و فالخنهاي گلوله

آن روزگار به كار مي رفت دورادور شهر به كار گرفتند و بدين سان شهر را در 

وع به كار نمودند، ولي ديوار و استحكامات اين شهر نـه  محاصره گرفتند و شر

چنان بود كه با وسايل جنگي ساده مسلمانان كه به فنون نظامي محاصره هم بـه  

درستي آشنا نبودند خراب شود، حصار شهر كه در مقابل هـر گونـه عمليـات    

نگهبانان شهر با ابزار جنگي خود كه . نظامي مسلمين مانند كوهي محكم ايستاد

زياد و متنوع بودند، به حمالت مسلمين پاسخ دادند و به خـوبي دفـاع و كـار    

 .پيشرفت را بر آنها مشكل ساختند

مسـلمين نتوانسـتند   . اين وضع به روايت صحيح تا شش ماه طـول كشـيد  

توانسـتند   كاري از پيش برند، جز ادامه محاصره؛ ولي مگر اهل شهر تا كي مـي 

د ادامه دهند؟ مگر نه اين اسـت كـه ابوعبيـده    در محاصره بمانند و به دفاع خو

رسـيد   كليه راهها را بر روي آنها بسته بود، از خارج نه كمك نظامي به آنها مي

افتنـد كـه بـه     در آينده به حدي در مضيقه زندگي مي  مسلماً. و نه مواد غذايي

ناچار بايد تسليم شوند، پس با اين وصف آنها از مقاومـت و دفـاع خـود جـز     

 .در تسليم سودي نخواهند گرفت تأخير

گيري  ه دو چيز بود كه اهل شهر را براي نتيجه گيري كارشان دلگرم و به بهر

يكي آن كه هراكليوس كه در نزديكي دمشق در . از كارشان اميدوار ساخته بود

شهر حمص نشسته است و لشكر نسبتاً بزرگي دارد، از آنها غافل نخواهد بود و 

گاه دست مسلمين بيفتد، دوم اين كه هراش به  مستعمره خواهد گذاشت پايتخت

به دفاع خود تا آنجا ادامه دهند كه زمستان سوريه با آن سرماي شـديدش فـرا   

انـد و لبـاس گـرم كـافي      برسد، مسلمين كه در هواي داغ عربستان بزرگ شده

ندارند، تاب تحمل اين سرما را نخواهند داشت و مجبـوراً دسـت از محاصـره    
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كشيد واز اينجا خواهند رفت؛ ولي نه هراكليوس توانسـت بـراي آنهـا     خواهند

 .كاري كند و نه سرماي زمستان

گرچه همان طور كه آنها طمع داشتند هراكليوس از آنها غافل نبود ولشـكر  

 1به كمكشان حركت داد، ولي لشـكرش در راه خـود بـا سـواران ذي الكـالع     

مر راه را بر روي آنهـا بسـته بـود    حميري كه به دستور ابوعبيده و طبق نقشه ع

پس از جنگ سختي كه بـين طـرفين درگرفـت بـا دادن تلفـات      . روبرو گرديد

 .شكست خورد و از همان راهي كه آمده بود دست خالي به حمص برگشت

اينك فصل بهار جان پـرور بـه   . زمستان هم با سرماي شديدش آمد و رفت

شـدت محاصـره و حمالتشـان     مسلمين نه تنها نرفتند، بلكه بر. جايش نشست

افزودند و كار را بر مردم شهر دشوار ساختند؛ زيرا نه جرست داشـتند از شـهر   

دانستند كه اينها همـان   خارج شوند و به طور جدي با مسلمين بجنگند، چه مي

جنگاوراني هستند كه چندي قبل لشكر عظيم هراكليوس را در يرموك به زشتي 

در داخل شهر به دفاع خود ادامـه دهنـد، چـون    توانستند  شكست دادند، و نمي

گونه مواد غذايي از خارج بـه آنهـا    اند و هيچ شش ماه متوالي در محاصره بوده

طبيعـي اسـت كـه در چنـين     . نرسيده بود، روبرو با خطر گرسنگي شده بودند

اوضاع و احوالي بين نسناس حاكم شهر و باهان فرمانده پادگان و سـاير امـراء   

آيد و مسلماً تصميمشـان مختـل و    ترك دفاع اختالف نظر پديد مي ادامه يا در

 .گردد روحيه مدافعين ضعيف مي

 

 شود دمشق تسليم مي

در اين هنگام كه اهل شهر در خطر افتاده بودنـد از هـر دري نااميـد شـده     

                                                           
ذوالكالع همان پادشاه حمير يمن است كه در زمان خالفـت ابـوبكر بـا جـالل و      1

مدينه آمد و چون ديـد ابـوبكر خليفـه مسـلمين لبـاس سـاده        شكوه سلطنت به

پوشد از لباس فاخر پادشاهي در آمد و مانند خليفه لباس ارزان قيمت و ساده  مي

 .پوشيد
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شهر بزرگ دمشـق پـس از شـش مـاه     . بودند، به ناچار با مسلمين صلح كردند

 .هجري به عنوان صلح به دست مسلمين افتاد 13محاصره در اواخر سال 

تـر از   اما اين صلح چگونه صورت گرفت؟ روايات مختلفي دارد كه صحيح

خالد بـن الوليـد كـه مـأمور گشـودن      : گويد همه آنها اين روايت است كه مي

دروازه شرقي دمشق بود، جاسوسهاي ورزيده و كارداني داشت كه در كارشان 

داد اطـالع   گاه از اموري كه در داخل شهر رخ مـي به حدي دقيق بودند كه گه

 .دادند كردند و به خالد خبر مي پيدا مي

اين جاسوسان شبي به خالد اطالع دادند كه براي پيشواي روحاني مسيحيان 

دهـد و بـراي    شهر فرزندي به دنيا آمده و بدين مناسبت اهل شهر را غـذا مـي  

نشـيني و   اني شام و مجلس شباشراف، امراء و نيروهاي لشكر مدافع شهر مهم

اند كـه از وظيفـه و كارشـان     عيش و نوش فراهم كرده به حدي شراب نوشيده

 .اند غافل و غرق در عالمي ديگر شده

خالد اين پيش آمد را غنيمت شمرد و با استفاده از اين فرصت دسـتور داد  

نـد  اي از طناب بسازند و همين كه پاسي از شب گذشت، پلـه طنـابي را مان   پله

هاي حصار افكند و خودش بـا چنـد نفـر از دليـران      كمند پشت يكي از كنگره

فداكار گروهش از قبيل قعقاع بن عمرو و مذعور بن عدي به وسيله اين پله باال 

سپس به وسيله همين پله كه آن را بـه  . رفتند و خود را بر فراز ديوار رسانيدند

نگهبانان را كه غافـل و  . سيدندطرف شهر آويختند، پايين رفته به دروازه شهر ر

سرمست بودند به قتل رساندند و دروازه را به روي گروهـي كـه در پشـت در    

همه با هم تكبير گويان وارد شهر شدند و به هركسـي  . مستقر بودند باز نمودند

 .رفتند داند و پيش مي پرداخت با شمشير پاسخ مي كه با آنها به مقابله مي

در شهر پيچيد، مردم وحشت زده و سراسـيمه بـه   همين كه خبر اين حادثه 

هاي ديگر شهر شتافتند و آنها را بر روي مسـلمين بـاز كردنـد و     طرف دروازه

دانست  بوده نمي بي خبركار خالد  درخواست امان نمودند و با ابوعبيده كه ا ز

او به مـردم امـان داد و چـون از مـاجراي     . گذرد، صلح نمودند در شهر چه مي
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 .يافت، پيغام داد تا دست از شمشير بكشد خالد خبر

گويـد مـن    خالد مي. رسند در وسط شهر به هم مي  اين دو نفر سردار تقريباً

دروازه شهر را در حين جنگ باز كردم ودر حال جنگ به داخـل شـهر داخـل    

شدم؛ لذا اموال شهر بايد غنيمت باشد، ولي ابوعبيده نپذيرفت و بـه ايـن فـتح    

چون ابوعبيـده  . شان امان داد ردم، اموال، زن، فرزند و معابدعنوان صلح و به م

فرمانده كل قواي مسلمين بود، خالد تسليم نظرش گرديـد و بـه تمـامي شـهر     

بين ابوعبيده فرمانـده مسـلمين از يـك طـرف و حـاكم      . عنوان صلح داده شد

ر اي مبادله شد، مبني بر اينكـه شـه   نامه فرمانده پادگان شهر از طرف ديگر صلح

آبـرو، معابـد و     دمشق به عنوان صلح به مسلمين تسـليم گرديـده جـان، مـال،    

اهل شهر در مقابل محافظت شهر و حفـظ نظـم و   . عبادات مردم در امان است

امنيت آن كه به عهده مسلمين خواهد بود هر ساله جزيه يعني ماليات سرانه بـه  

 .دولت اسالم خواهند پرداخت

چـون نگهبانـان دمشـق از نتيجـه     : گويند يبعضي از تاريخ نويسان غرب م

اين بود كـه  . مقاومت و دفاع خود مأيوس شدند، وظايف خود را ترك نمودند

ها را بر روي مسلمين بـاز نمـوده    اهل شهر مجبور به تسليم گرديدند و دروازه

 .ابوعبيده نيز با آنها صلح نموده و وارد شهر گرديد. طلب امان نمودند

چون خالد از يك طرف شهر در : اند ن اسالمي نوشتهبعضي ديگر از مورخي

حال جنگ وارد شده بود و ابوعبيده از طرف ديگر شهر به عنوان صـلح داخـل   

اين دو نفر در وسط شهر به هم رسيدند، نصف شـهر از آن سـو كـه     گرديد و

ابوعبيده آمده بود عنوان صلح و نصف ديگري كه خالد گرفته بود عنوان فتح به 

ابوعبيـده  . ولي روايت صحيح همان است كه به تفصيل بيان كردم .خود گرفت

خبر تسخير اين شهر بـزرگ مسـيحي را كـه پايتخـت امپراتـوري بيـزانس در       

سرزمين شام و مركز مهم نظامي آن دولت بود به حضرت عمر در مدينه اطالع 

آن حضرت و عموم مسلمين مدينه از اسـتماع ايـن مـژده خيلـي خرسـند      . داد

يرا فتح اين شهر تسلط مسـلمين بـر بقيـه مراكـز و شـهرهاي شـام و       شدند؛ ز
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 .نمود فلسطين را تضمين و آسان مي

حضرت عمر در اثر اين فتح بزرگ تا آنجا به پيشرفت آينده مسلمين در آن 

همـراه    سرزمين مطمئن گرديد كه به ابوعبيده فرمان داد لشكر عراق را كه قـبالً 

به جبهه يرمـوك آمـده بودنـد و اكنـون در فـتح       خالد به فرمان ابوبكر از آنجا

اند، تحت امارت هاشم بن عتبه بـا قعقـاع بـن     دمشق شركت كرده فراغت يافته

عمرو به عراق بازگرداند و چنان كه در واقعه قادسيه گفتيم، قعقاع با هزار نفـر  

سوار روز دوم جنگ قادسيه و هاشم با بقيـه لشـكرش روز سـوم بـه قادسـيه      

 .جنگ قادسيه شركت نمودند و به پيروزي رسيدنددر . رسيدند

آري، حضرت عمر پس از فتح دمشق نسبت به فتح بقيـه سـرزمين شـام و    

فلسطين به حدي مطمئن گرديد كه وجـود ايـن گـروه مهـم را در اينجـا الزم      

ندانست و آن را از لشكر ابوعبيده جدا كرد و به كمك سعد بن ابي وقـاص در  

 .ت دادجنگهاي عراق و پارس حرك

مسـلمانان بـا خـاطري    . اكنون دمشق تحت سيطره مسلمين در آمده اسـت 

هر جاي آن كه بخواهنـد   آسوده در قسمتهاي مختلف شهر مستقر گرديده و در

انـد وبهتـر از    امور داخلي شهر را در اختيار گرفتـه . كنند بدون ترس گردش مي

يزانس با مردم رفتار و نمايند و بهتر از حكم و امراي ب پيش آن را منظم اداره مي

كنند پس ديگر خطري در بين نيست و حاال طبق  قلوب آنها را به خود جلب مي

محاصـره ابواالعـور    فرمان سابق عمر نوبت حمله به شهر فحل رسيده كـه در 

 .سلمي است

 

 شهر فحل در محاصره

نظم داخلي آن را به عهده يزيد بـن   ابوعبيده محافظت و نگهداري دمشق و

او را بـا گروهـي از زبـده قهرمانـان      ان يكي از امراء كاردانش سپرد وابي سفي

و خودش با همراهي سـردار   سواركار يمني بدين منظور در دمشق مستقر نمود

دليرش خالد بن الوليد و ساير امراء و افراد لشكرش بـه طـرف فحـل حركـت     
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ار نمود و به ابواالعور سلمي و گروهش پيوست و در مقابل لشـكر هشـتاد هـز   

 .نفري بيزانس كه در داخل شهر بودند قرار گرفت

لشكر بيزانس چنان كه قبالً شرح داديم، دورادور شهر فحل را به آب بسـته  

به طوري كه اطراف شهر از هر سو گل آلود كرده بودند كه در اثر آن به . بودند

توانسـت بـه    صورت باتالق خطرناكي در آمده بود و نه سواره و نه پيـاده مـي  

 .ني از آن عبور نمايد و به شهر برسدآسا

لذا ابوعبيده صالح نديد مسلمين از چنين زمين خطرناكي عبـور نماينـد و   

خود را در مهلكه اندازند، زيرا اگر بي گدار به آب بزننـد و از بـاتالق دشـمن    

كنار شهر با قواي دشمن برخورد كننـد و بـين طـرفين جنـگ      در عبور كنند و

جلو و زمين خطرناك از پشت سـر در   دشمن جنگنده ازدرگيرد، مسلمين ميان 

از اين رو نجاتشـان نـاممكن يـا حـداقل خيلـي      . محاصره قرار خواهند گرفت

شد، چه در اين صورت دشمن پشت به سنگر و اسـتحكامات خـود    مشكل مي

جنگيد، ولي مسلمين بايد پشت به زمين خطرناكي كه از دشمن كمتر نبـود،   مي

ه چنين اقدامي بـه صـالح مسـلمين نبـود؛ لهـذا بـراي       واضح است ك. بجنگند

مسلمين جز اين كه در جلو زمين اردو بزنند و شهر را در محاصره بگيرند و به 

 .انتظار شانس بنشينند، راهي نبود

 

 جنگ و گريز

كـرد چـون مسـلمين بـا ايـن       سقالر فرمانده قواي روم در فحل تصور مي

ند توانست به شهر حملـه كننـد، و   وضعي كه او براي دفاع پيش كشيده نخواه

ولي چـون   پس از مدتي خسته و نااميد گرديده و ناچار از اينجا خواهند رفت، 

مدتي گذشت و مسلمين در جاي خود باقي ماندند و دست از آنها برنداشـتند،  

 .اي كشيد كه شبانه در حين غفلت بر آنها بتازد نقشه

و بين طرفين برخوردي در  او پيش خود پنداشته بود كه چون مدتي گذشته

خوابند، پس اگـر در دل شـب در حـين     نگرفته است، مسلمين شبها آسوده مي
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شوند كه او با لشـكرش   خواب بر آنها حمله كند، آنها وقتي از خواب بيدار مي

بر سر آنها ريخته فرصت تدارك براي دفاع را از دستشان گرفته آنها را به خاك 

با تمام قـوايش بـدين منظـور از شـهر خـارج      و خون خواهد كشيد؛ لذا شبي 

گرديد؛ ولي همين كه بـه اردوگـاه مسـلمين نزديـك شـد فهميـد كـه آنچـه         

پنداشت، خطا بود، زيرا مسلمين در كارشان ورزيـده و هوشـيار بودنـد؛ از     مي

حيله و نيرنگهاي جنگي دشمن مخصوصاً در شبها آني غافل نبودنـد و هميشـه   

ـ  در طـول شـبها   . لح و آمـاده كـارزار بودنـد   حتي شبها و در حين خواب مس

اتفاقـاً در ايـن شـب    . كردند پاسداران و نگهبانان اليقي پاسداري و نگهباني مي

نوبت كار با گروهي بود كه رئيس آنها شرحبيل بن حسنه فرمانده نامدار عـرب  

به محض اين كه شرحبيل چشمش از دور به دشمن افتاد، او و همكارانش . بود

 اكبر مسلمين را از خواب بيدار و با هم به طرف دشمن كه به آنهـا  با صيحه اهلل

نزديك شده بود، حمله نمود ودر همان دل شب با شدت هر چـه زيـادتر بـين    

طرفين جنگي در گرفت كه لشكر روم چون بهتر از مسلمين آماده كار بود، بـه  

 .راستي داد شجاعت داد و تلفاتي بر آنها وارد كرد

شب و فرداي آن شب پيوسته جريان داشـت دالورانـي   اين جنگ در طول 

مانند خالد، ضرار بن االزور، شرحبيل بن حسنه و امثال آنها كـه برايشـان چـه    

پروا وارد كارزار شـدند در   رزم و چه بزم، فرقي نداشت، بار ديگر در اينجا بي

آخر كار به حدي تلفات سنگيني بر دشمن وارد ساختند كـه فرماندهانشـان در   

 .و حيرت فرو رفتند و دستشان از كار و پايشان از استقرار سست گرديد بهت

چون شب دوم فرا رسيد، سقالر فرمانده دشمن و چند نفر ديگر از سرداران 

از ميدان خارج شدند و باقيمانده لشكرش كه  رومي كه همه مجروح شده بودند،

 .تاب مقاومت را از دست داده بودند پا به فرار گذاشتند

كنند؟ آيا پناهگاهي در نزديكـي خـود دارنـد؟ خيـر، ايـن       جا فرار ميبه ك

فراريان شكست خورده اكنون در همان وضع خطرناكي افتادند كه مسـلمين از  

تاختنـد و در   ترسيدند، زيرا مسلمين پشت سرشان با شمشير و نيـزه مـي   آن مي
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ه آلودي بود كه خودشان با دسـت خـود بـه بـار آورد     جلوشان همان زمين گل

بودند تا از آن بهره نظامي بگيرند، ولي اكنون براي آنها زيـان بخـش گرديـده    

 .است

بايـد از شمشـير دشـمن    . به هر حال جان دارند و جان شيرين خوش است

تا شايد از شمشير  خود بگريزند و خود را هر طور شده به زمين گل آلود بزنند

 .نجات يابند

 

 شهر فحل در اختيار مسلمانان

يك شبانه روز مرتب در جنگ بوده و خسته بودند، نتوانستند بـه  ولي چون 

بـرد   سرعت از چنين زمين گل آلودي كه آنها را تا زير زانو در خود فـرو مـي  

كردند، و در حالي  در همان حال كه به كندي و به سختي عبور مي. عبور نمايند

هـا بـر    هكه از خستگي قدرت نداشتند، دستي از خود رد كنند، مسلمين بـا نيـز  

اي در  از هشتاد هزار نفر اين لشكر عـده . سرشان ريختند و همه را از دم كشتند

اي كه از ميدان جان بدر بردند و فـرار كردنـد،    ميدان جنگ كشته شدند و بقيه

 .جز تعداد اندكي همه آنها در اين زمين به دست مسلمين نابود شدند

مسلمانان در آن پيروز چون اين جنگ بر خالف انتظار مسلمين پيش آمد و 

شدند، آن را نصرت و عنايت الهي تلقي كردند؛ زيرا خدا بـراي آنهـا اتفـاق و    

 .كردند تصادفي به ميان كشيد كه آنها فكرش را نمي

روميها زمينهاي اطراف شهر را گل آلود كردند تا مانع عبور مسلمين شود و 

گرفتند، ولي بعداً با  چنان كه خواسته بودند اين نقشه درست بود و نتيجه خوبي

. پاي خود از شهر خارج شدند و خود را در خطر جنگ بـا مسـلمين انداختنـد   

پـس آيـا   . مدآين و به زيان روميها از كار در همين زمين خطرناك به نفع مسلم

صـلى  - اين فتح با اين ماجرا نصرت و مدد خداوندي نيست كه به امت محمد

بلي، همين حادثه نيز به آنها اطمينان خـاطر   عنايت فرمود؟ البته -اهلل عليه وسلم

 .بخشيد كه خدا در فتح بقيه سرزمين شام و فلسطين مددكارشان خواهد بود
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 فتح بيسان و طبريه

فرمـان   ابوعبيده پس از استيال بر شهر فحل گروهـي از لشـكرش را تحـت   

حسنه به بيسان و گروهي ديگر را تحت فرمـان   بنعمرو بن العاص و شرحبيل 

 .عور سلمي به طبريه فرستاد تا اين دو شهر را تصرف نمايندواألاب

عمرو بن العاص و شرحبيل شهر بيسان را به محاصره كشيدند و چون مردم 

شهر از شنيدن خبر فتح دمشق مرعوب شده بودند، صالح خود را جز صلح بـا  

 اين دو نفر سردار با درخواست صلح آنها موافقت كرده و بـه . مسلمين نديدند

 .عنوان صلح وارد شهر شدند و پادگانش را خلع سالح و شهر را تصرف كردند

چون اهل طبريه كه در محاصره ابواالعور بودند از صلح اهل بيسان مطلـع  

شدند، آنها نيز دست صلح به سوي ابواالعـور پـيش بردنـد و امـان خواسـتند      

ان صلح به دسـت  ابواالعور نيز تقاضاي آنها را پذيرفت و شهر طبريه نيز به عنو

 .مسلمين افتاد

 

 تسليم شدن شهرهاي اردن

، 1، عمـان، جـرش  1پس از اين ماجرا مردم شهرهاي اردن از قبيل اذرعـات 

مآب و غيره همه با مسلمين صـلح نمـوده، تسـليم گرديدنـد و نتيجتـاً منـاطق       

 .آمد سرزمين اردن خيلي آسان تحت سيطره مسلمين در

يـك  . را به دو قسمت منشعب سـاخت ابوعبيده پس از فتح اردن لشكرش 

                                                           
( ادرا)باشد كه نامش در كتب عهد قديم  اذرعات يكي از شهرهاي قديمي اردن مي 1

 .بوده است
كوه عجيون واقع شـده؛ ايـن شـهر    جرش از شهرهاي بزرگ اردن بود كه در دامنه  1

شود بـه امـر اسـكندر مقـدوني      هاي شهر بزرگي بنا شده كه گفته مي روي خرابه

سـال قبـل از    63در . در دوره سلوكيها خيلي آباد بـوده اسـت  . ساخته شده بود

 .مسلمين بر آن تسلط يافتند 635در سال . ميالد به دست روميها افتاد



 275 

شعبه تحت فرمان عمرو بن العاص و شرحبيل را كه اكنون از فـتح اردن فـارغ   

شده بودند، مامور فتح فلسطين كرد، شعبه ديگر به رهبري خودش بـا همراهـي   

خالد بن الوليد و بعضي ديگر از سرداران لشكر براي فتح شهرهاي ديگر شام و 

 .، الذقيه، طرطوس و غيره آماده گرديدلبنان از قبيل حمص، حماه

افتيم تا ببينيم اين فرمانده ماهر  اينك ما اول همراه ابوعبيده و خالد به راه مي

يعني ابوعبيده كه رسول اهلل او را امين االمت خواند و اين سردار كاردان يعنـي  

 .درون كنند و چگونه پيش مي خالد كه نبي اهلل به او لقب سيف اهلل داد چه مي

 

 آيد ابوعبيده براي تسخير حمص به حركت در مي

ابوعبيده با قوايش براي تسخير شهر حمـص اقامتگـاه اخيـر هراكليـوس و     

تسلط بر شهرهايي كه در بين راه بود، حركت كرد و به محلي به نام مرج الروم 

در اينجا ناگهان با لشكري روبرو گرديد كه معلوم . در شمال شرقي دمشق رسيد

كليوس آن را تحت فرمان سردار مشهوري بـه نـام پترتئـودر در اينجـا     بود هرا

ابوعبيـده در مقابـل ايـن لشـكر     . مستقر كرده تا راه را بر روي مسلمين ببندنـد 

 .توقف نمود تا بينديشد چه بايد كرد

در همين هنگام نيز لشكري از سواران رومي تحت فرمان سردار ديگـري از  

رسيد و در محلي كه كمي بـا جايگـاه تئـودر    روم به نام شنس به كمك تئودر 

فاصله داشت، قرار گرفت و بدين ترتيب گـذرگاه حمـص بـر روي ابوعبيـده     

 .بستند

پس از اين كه ابوعبيده و خالد شبانه درباره نحوه كار خود با اين دو لشكر 

با هم مذاكره كردند، قرار بر اين شد كه سفيده صبح ابوعبيـده بـا گروهـي بـر     

خالد با گروهي بر تئودر حمله نمايند و آنها را از سـر راه خـود    لشكر شنس و

 .برانند

 

 دمشق در معرض خطر مجدد



 276 

هيچ اثري از تئـودر و  . ولي عجيب بود، در هنگام صبح كه موعد حمله بود

 .اند، معلوم نبود لشكرش در اينجا نيافتند، چرا، كي و كجا رفته

دانسـت و حيلـه و    را مـي خالد، بزرگ شده جنگ بود و فن و فوت نظامي 

اي در  او پس از اندكي تفكر، دريافت كـه نقشـه  . كرد نيرنگ جنگي را درك مي

حريفش شبانه به قصد تصرف دمشق كه از اينجا زياد دور نيست، بـه  . كار بوده

 .آن سو رفته؛ پس بايد پشت سرش تاخت

اند كه يك قسمت مهم لشـكر اسـالم تحـت     گويا تئودر و شنس فكر كرده

اند  ن دو نفر سردار بزرگ يعني عمرو بن العاص و شرحبيل به فلسطين رفتهفرما

پـس  . قسمت عمده لشكر نيز همراه ابوعبيده اسـت . اند واز اين ناحيه دور شده

اگر به هر طريقي بتوانند ابوعبيده را در راه نگه دارند، باز گرفتن دمشـق بـراي   

ظ دمشق آن قدر نبـود كـه   آنها خيلي آسان خواهد بود؛ زيرا عده مسلمين محاف

 .بتوانند از عهده دفاع از يك سپاه مهم برآيند

بنابراين اگر شنس در مرج الروم جلو ابوعبيده را بگيرد و او را به جنـگ و  

تواند با سپاهش به سوي دمشق بتـازد و   گريز در اينجا مشغول نمايد، تئودر مي

قشه بوده كـه شـنس   طبق اين ن. آن را آسان و زود از دست مسلمين پس بگيرد

با لشكرش براي مشغول ساختن ابوعبيـده در جـاي خـود مانـده و تئـودر بـا       

 .سپاهش در دل شب به سوي دمشق تاخته است

گاه از  اي بود، هيچ يزيد بن ابي سفيان فرمانده پادگان دمشق كه امير فهميده

آينده و پيش آمدهاي احتمالي غير منتظره كه مخصوصـاً در زمـان جنـگ سـر     

او به وسيله جاسوسان و كارآگاهانش كه براي كسب اخبـار  . زند غافل نبود مي

در اطراف و دهات دور و نزديك پراكنده بودند، خبر يافت كه تئودر به سـوي  

تازد، خبر نداشـت، و   دمشق در حركت است، ولي از خالد كه پشت سرش مي

ـ  اال در حصار شهر پناه مي ودر حملـه  گرفت تا خالد برسد و از پشت سر بر تئ

لذا براي آن كه از دخول سريع تئودر به شـهر دمشـق جلـوگيري نمايـد،     . كند

هاي شهر را محكم بست و گروهي را در برجها بـراي دفـاع گمـارد، و     دروازه
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خودش با گروهي از افرادش كه همه از سواران جنگاور بودند، در خارج شهر 

مغرورانـه بـه شـهر     همين كه تئـودر و سـپاهش  . به انتظار ورود تئودر نشست

نزديك شدند و يزيد براي دفاع برپا خاست، ناگهان خالد با سوارانش رسـيد و  

 .تكبير گويان از پشت سر بر سپاه تئودر حمله كرد

شـان از سرنوشـت خـود بيمنـاك      چون يزيد و گروهش به علت كمي عده

بودند همين كه صداي اهلل اكبر را از پشت سر دشمن شـنيدند و فهميدنـد كـه    

 .شان قوت گرفت كسي به كمكشان رسيده است، قلوبشان قوي و روحيه

يزيد از جلو و خالد از پشت سر، تئودر را در ميان گرفتند و تا آنجا شمشير 

در آنها به كار بردند كه جز عده قليلي كه توانستند ماهرانه فرار نماينـد، همـه   

، ابزار و ذخاير جنگي آنها با خود تئودر فرماندهشان نابود شدند واسبها، ادوات

آنها به دست مسلمين غنيمت افتاد، و بدين نحو نقشه تئودر و شنس نقش برآب 

 .گرديد

يزيد بن ابي سفيان با پرچم پيروزي به دمشق بازگشت و خالد و سـوارانش  

فاتحانه به سوي مرج الروم به راه افتادند و درست وقتي به آنجـا رسـيدند كـه    

گي كه بين او شنس درگرفته بـود، پيـروز فرمـود و    خداوند ابوعبيده را در جن

اند و به طـرف حمـص    خود شنس هم به قتل رسيده و لشكرش تار و مار شده

 .اند گريخته

 

 فتح بعلبك در راه حمص

كـه در راه حمـص قـرار     1ابوعبيده وخالد از اينجا براي فتح شـهر بعلبـك  

وزي آنهـا در  چون اهالي شهر از فتوحات مسلمين و پيـر . داشت، حركت كرد

مرج الروم كه نزديكشان بود، باخبر بودند و تاب مقاومت در برابر آنها نداشتند، 

با مسلمين صلح نمودند و بدون جنگ تسليم گرديدند و شهر به عنوان صلح به 

                                                           
اكنـون جـزء   . د مسيح، جزء مستعمرات روميهـا بـود  قبل از ميال 63شهر بعلبك از  1

 .نفر است 81111در حال حاضر جمعيتش حدود . خاك لبنان است
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 .تصرف مسلمين در آمد

 

 6فتح حمص

ابوعبيده پس از فتح بعلبك در حالي كه خالد پيشاپيش لشـكرش بـود، بـه    

پيش رفت؛ اما جز اين كـه آن را در محاصـره گيـرد، كـاري از     سوي حمص 

هاي شهر بر روي مسلمين بسته بـود و مـدافعين در    دستش برنيامد؛ زيرا دروازه

 .برجهاي حصار مستقر و به دفاع پرداختند

پادگان شهر قوايي نداشت كه بتواند در خارج شهر بـا مسـلمين بـه طـور     

بعضي از روزها كه هـوا خيلـي سـرد    جدي بجنگد؛ لذا در شهر متحصن و در 

توانند در اثر سرما به خـوبي بجنگنـد، از    پنداشتند كه مسلمين نمي شد و مي مي

انداختند و سپس فوراً به داخل  شدند و جنگ و گريزي به راه مي شهر خارج مي

 .بردند شهر پناه مي

گرچه مردم شهر تا مـدتي بـدين منـوال گذراندنـد، ولـي يقـين بـود كـه         

انند تا مدت زيادي مقاومت كنند؛ زيرا سخت در محاصره بودند و ممكن تو نمي

گونه كمك نظامي يا اقتصادي به آنها برسد اين است كـه در   نبود از خارج هيچ

بر فرض اين كـه تـا مـدت زيـادي ايسـتادگي كننـد،       . افتند تنگناي زندگي مي

ـ  . گيرند جز تاخير در تسليم اي از كارشان نمي نتيجه اق در همـين  بر حسـب اتف

هنگام زلزله سختي شهر حمص را لرزانـد و قسـمتهايي از حصـار شـهر فـرو      

هاي شهر منهدم گرديد و شهر در خطر تسلط مسـلمين   مقداري از خانه. ريخت

قرار گرفت؛ زيرا حصار شهر كه در اثر زلزله خراب شد، ديگر چيزي نبود كـه  

نـد و شـهر تـاريخي    مانع دخول مسلمين به شهر باشد؛ لذا تقاضاي صلح نمود

 .حمص نيز پس از محاصره تقريباً طوالني از طريق صلح به دست مسلمين افتاد

                                                           
مت تاريخي زيادي احمص نام شهري است واقع در خاك سوريه، بناي اين شهر قد 1

نفـر   311111جميع اين شهر . ميالدي به دست مسلمين افتاد 636دارد، در سال 

 .دارد به نام جامع خالد بن الوليد است مسجد جامع جالبي
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 6فتح الذقيه

چون هنگام سقوط حمص فصل زمستان بود و اعراب كـه بـا هـواي گـرم     

شديد و   توانستند در سرماي آنجا كه نسبتاً حجاز و نجد عادت كرده بودند، نمي

بـه خـوبي بجنگنـد، ابوعبيـده بـه لشـكرش        شـد،  چه بسا كه برف و باران مي

هجري در  15تا نيمه ماه اول بهار سال . استراحت داد تا در شهر حمص بمانند

اينك وقت مناسبي براي شروع به كار پيش آمـده بـود؛   . اين شهر اقامت كردند

لهذا عباده بن الصامت صحابي بزرگ رسول اهلل را با گروهـي بـراي محافظـت    

منيت در آنجا گمارد و خودش بـا بقيـه لشـكر بـه قصـد      شهر و حفظ نظم و ا

در طول راه خود شهرهاي حماه، شـيرز و  . تسخير بندر مهم الذقيه حركت كرد

سلميه را كه مردم آنها بدون جنگ تسليم شدند، تصرف و در هر كـدام از ايـن   

شهرها را براي محافظت آنها مستقر كرد و هم چنان به راه خود ادامه داد تا بـه  

 .ذقيه رسيد و آن را در محاصره گرفتال

چون الذقيه بندر تجاري و نظامي بيزانس بود، اين دولت حصـار محكمـي   

دور آن كشيده و استحكامات نظامي مهمي در آنجا برقرار كرده بود؛ لذا مـردم  

توانستند خيلي خوب و تا مدت طوالني در مقابل هر مهاجمي مقاومت  شهر مي

حل درياي مديترانه واقع و گرچه محاصره شده بـود، از  كنند؛ زيرا الذقيه در سا

توانستند از راه دريـا كمـك    مي. طرف دريا آزاد و دريا در اختيار اهل شهر بود

نظامي از خارج بگيرند و نيز مواد غذايي هر قدر بخواهند از جايي براي خـود  

ـ   بياورند؛ لذا آنها مي دگي توانستند مدت نامحدودي بدون آن كه در مضـيقه زن

 .باشند، مقاومت و شهر خود را از تسلط مسلمين حفظ نمايند

كرد اينجا هم مانند ساير شهرها بـزودي فـتح    لذا كار ابوعبيده كه تصور مي

                                                           
نام داشـته اسـت،   ( راميتا)شهر الذقيه بندرگاه بزرگي است، در سوريه كه در قديم  1

. مبدل گرديـد ( الوذيقيه)سال قبل از ميالد مسيح در عهد سلوكيها نامش به  111

 .م به دست مسلمين افتاد 637اين بندر در سال 
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شود، طوري مشكل گرديد كه جز نيرنگ نظامي راهي براي تسلط بـر شـهر    مي

ز پس از چندي نقشه كار را كشيد و لشكرش را شبانه بيرون كشـيد و ا . نيافت

 .همان راهي كه آمده بود برگشت

اند، پنداشتند كه آنها در اثر طـول   مردم الذقيه كه ديدند مسلمين كوچ كرده

توانند مردم شهر را در فشار زنـدگي   مدت و توجه به اين كه با وجود دريا نمي

انـد و بـه    قرار دهند، از تسلط بر شهر مايوس شده، دست از كارشـان كشـيده  

هاي شهر را باز و آسوده خاطر  هذا مانند ايام عادي دروازهاند؛ ل حمص بازگشته

. روز اول و شب دوم به آرامي گذشـت . به كارهاي روزمره خود مشغول شدند

خاطرتر به كارشان پرداخته بودنـد، مسـلمين از    اوايل روز دوم كه مردم آسوده

در . خيلـي زود وارد شـهر شـدند   . راه بازگشتند و غفلتاً بـر سرشـان ريختنـد   

هاي حصار شهر را در اختيار گرفتند واز ورود مـردم خـارج و خـروج     دروازه

 .مردم داخل شهر جلوگيري بعمل آوردند

مردم فريب خورده كه فرصت هر كاري از دستشان رفته بود، تقاضاي صلح 

 نمودند و تسليم شدند و شهر از طريق صلح به تصرف مسلمين در آمد و جان،

مسلمين در نزديكي كليساي بزرگ شهر . امان يافت مال و حيثيت و معابد مردم 

 .براي خود مسجدي بنا كردند

 

 6فتح قنسرين

خالـد بـن الوليـد را بـا     . ابوعبيده پس از تصرف الذقيه به حمص بازگشت

 .اكثريت لشكرش به سوي قنسرين كه از توابع حلب بود، گسيل داشت

كه براي تقويـت   خالد از استحكامات نظامي قنسرين و از كمك و امداداتي

دانست كه فرمانده پادگان آنجـا   پادگان آنجا رسيده بود، اطالع داشت و نيز مي

سردار دالوري است به نام ميناس كه مردم دولت بيزانس و عمري در جنگهاي 

                                                           
ميالدي به دسـت مسـلمين    637وريه است، سال قنسرين كه اكنون از روستاهاي س 1

 .افتاد
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آن دولت با پارس و غيره بسر برده و در كارآموزي و رهبـري لشـكري خيلـي    

اين وصف پيروزي بـر   با. رآزموده استدانا و در تدابير امور و فنون نظامي كا

باشد؛ ولي خالد كسي نبود كه  اين فرمانده و تسلط بر اين شهر خيلي مشكل مي

او هميشـه در هـر جنگـي دل بـه خـدا      . در مقابل مشكالت نظامي زانو بزنـد 

چنين كسـي هميشـه دلگـرم كـار     . بست و اعتماد به نفس خويش را داشت مي

 .دهد راه نمي است و هرگز ضعف و ياس به خود

آيد همان خالد نامور است  دانست كه كسي كه به سوي او مي ميناس هم مي

كه در تمام جنگهاي عراق بدون استثناء پيروز شده و در شام هم تا به اينجا كه 

رسيده، در هر جنگي غالب شده و در هيچ جايي مطلقاً حتي در جنگهـاي قبـل   

يد حسـاب كـار خـود را بـه     پس ميناس با. از اسالمش شكست نخورده است

 .خوبي بكند

ولي او همان ميناس است كه در همه جا پيروز و چند سال قبل بـر لشـكر   

هنوز غرور پيروزي از سرش در نرفته است؛ لـذا بـر   . ايران غالب گرديده است

خود روا نديد از ترس خالد در شهر و در پناه حصـار و بـرج و بـاروي شـهر     

خواست مردانه در خارج شهر با خالد  او مي. ردنشيند و حالت دفاع به خود گي

روبرو شود تا به او بفهماند كه حساب اينجا با جاهاي ديگري كه ديـده، بسـي   

فرق دارد؛ لهذا با لشكرش از شهر خارج شد و در كنار شهر مستقر گرديد و به 

 .انتظار ورود خالد نشست

كـه بايـد بـه     شـود، از تـدابيري   دانست با چه كسي روبرو مي خالد كه مي

دانست كه گرچـه پيـروزي در جنـگ مرهـون      او مي. حساب آورد، غافل نبود

قدرت جنگي است، ولي چه بسا كه تـدبير و حيلـه بهتـر از عمليـات نظـامي      

نمايد، لهذا از بيراهه و خيلي ماهرانـه بـه حـدي سـريع      پيروزي را تضمين مي

رتيـب هنگـام   حركت كرد كه از محاسبه و فكر ميناس خـارج بـود و بـدين ت   

ناگهـان بـا     سحرگاه يكي از شبهايي كه از حساب و انديشه ميناس خارج بود،

تمام قوايش بر سر قواي ميناس ريخت و تا ميناس خواست اين هجوم ناگهاني 
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 .را دفع كند، كار از قاعده گذشت

اين لشكر كه غافلگير شـده بودنـد، خيلـي زود شكسـت خوردنـد، و تـا       

. لد راه را بر آنها بست و شمشـير در ميانشـان گذاشـت   خواستند فرار كنند، خا

اكثر آنها را كه خود ميناس نيز در بين آنها بود، به قتل رسانيد و آن عده هم كه 

هاي حصار را بر روي مسـلمين   توانستند فرار كنند، داخل شهر شدند و دروازه

 .بستند

ه مردم پيغامي به تعقيبشان شتافت، شهر را در محاصره گرفت و ب  خالد فوراً

اين پيغـام گفتـه   . داد كه تاريخ جهان تاكنون از زبان هيچ سرداري نشنيده است

. نمايد تاييد مي( بست خالد هميشه در هر جنگي دل به خدا مي: )ما را كه گفتيم

 :خالد به آنها پيغام داد و گفت

بدانيد كه شما اگر در آسمان روي ابر قرار بگيريد، خداوند جل جالله يـا  )

مـردم شـهر مـدتي    ( آورد رساند، يا شما را نزد ما فـرود مـي   ما را نزد شما مي

مقاومت و با كمان و فالخن به سوي مسلمين تيراندازي نمودند و دفاع كردند؛ 

گيرند، تقاضاي صلح  اي نمي ولي چون براي آنها معلوم بود كه از كارشان نتيجه

 .نمودند و امان خواستند

و شهر را تصرف كرد؛ ولي چون به درخواست خالـد  خالد به آنها امان داد 

كه روز اول از آنها خواست تسليم شوند، موافقت نكردند و به دفاع پرداختند و 

تلفاتي بر مسلمين وارد ساختند، خالد براي گوشمالي آنهـا حصـار و برجهـاي    

شهر را به كلي ويران كرد و نصف منازل شهر را با كليساهايي كه در آن بـود،  

 .مسلمين نيز كليساها را تبديل به مسجد كردند. اص به مسلمين داداختص

غلبه بر ميناس سردار زبردست رومي و تسخير شهر قنسرين بـا آن بـرج و   

باروهايش تا آنجا كار مشكلي بوده كه وقتي اين خبر فـتح بـه حضـرت عمـر     

علم أبابكر كان أرحم اهلل ): رسيد از شجاعت و كارداني خالد تعجب كرد و فرمود
او در مردم شناسـي دانـاتر از   ! خدا ابوبكر را رحمت فرمايد: يعني (مين بالرجال
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 .1من بود

 

 فتح حلب

پس از اين كه قنسرين فتح شد، ابوعبيده از حمص رو به شهر حلب نهاد و 

چون به آن ناحيه رسيد، دهقانان و اهالي دهات حلب كه عرب مسيحي مذهب 

اهـالي  . تسليم شدند و دين اسـالم را پذيرفتنـد  گونه مقاومتي  بدون هيچ  بودند،

. اي جـز تقاضـاي صـلح نديدنـد     شهر حلب نيز پس از اندكي مقاومـت چـاره  

 1ابوعبيده تقاضاي آنها را پذيرفت و به آنها امان داد و بدين ترتيب شهر حلـب 

 .و روستاهاي تابع در اختيار مسلمين قرار گرفت

 

 فتح انطاكيه

يا انطاكيا سيصد و هفـت سـال قبـل از مـيالد      شهر مهم و تاريخي انطاقيه

اين شـهر  . حضرت مسيح به فرمان امپراتور رومي به نام سلوكوس بنا شده بود

در تاريخ حمله مسلمين، پس از شهر دمشق پايتخت دوم بيزانس در اين ناحيـه  

چون اينجا نزديكترين شهرهاي شام قسطنطنيه پايتخـت اصـلي بيـزانس در     بود،

مورد توجه خاص آن دولت قرار گرفته بود استحكامات نظامي  خاك روم بوده،
                                                           

 چون ابوبكر خالد را به سمت امير لشكر مسلمين در شام به جاي ابوعبيـده تعيـين   1

رسيد او را از اين منصب بركنار نموده بـود   خالفتكرد و بعداً همين كه عمر به 

رده او و ابوعبيده را به جايش منصوب كرده بود، كارش را در قنسرين تحسين ك

 .(علم مين بالرجالأبابكر كان أرحم اهلل ) :را ستود و فرمود
مشهور است شهر بزرگي اسـت در قسـمت شـمالي    ( حلب الشهداء)حلب كه به  1

نفر جمعيت دارد، اين شهر در قديم تحت تسلط آشوريها بـود،   467111سوريه، 

قبـل   65ل قبل از ميالد تصرف كرد و در سا 333اسكندر مقدوني آن را در سال 

بر روميها پيروز شدند، بر  541ايرانيها كه در سال . از ميالد به دست روميها افتاد

بـه   637در سال . اين شهر مستولي شدند و قسمت زيادي از آن را خراب كردند

 .دست مسلمين افتاد
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مهم و معابد و تفريحگاههاي زيبايي در آن به وجود آورده بود كه شايد كمتـر  

 .از دمشق نبود

گذشته از موقعيت نظامي آن كه براي آن دولت اهميت داشت، اين شهر در 

عقيده ما مسـلمين   نظر مسيحيان جنبه تقدس نيز داشت، زيرا قديس برنابا كه به

هم شخص مؤمن و محترمي بوده است، در اين شهر اقامت داشته و انجيل برنابا 

را كه انجيل صحيح بوده و مطابق تقرير قرآن كريم مصلوب شدن يعني بـه دار  

زدن حضرت مسيح را رد كرده است، در دست او بوده و مـردم انطاكيـه را بـا    

او پيـروان و شـاگردان پرهيزكـاري    . كـرد  تعاليم صحيح اين انجيل هدايت مي

. اين شهر را به تدريج مركز تعاليم صحيح دين حضرت مسيح گردانيـد . داشت

گرچه پادگان انطاكيا قوي بود واستحكامات و ابزار و ذخـاير زيـادي داشـت،    

ولي ديده بودند كه مردم قنسرين، حلب و مخصوصاً الذقيه كه بنـدر و متصـل   

مسلماً از دست مردم اين شهر . از دستشان برنيامد به دريا بود، كاري جز تسليم

 آيد، لهذا بدون آن كه كمتـرين مقـاومتي بكننـد،    در قبال مسلمين كاري بر نمي

مسلمين بدون هيچ برخوردي وارد شهر شـدند و  . امان خواستند و تسليم شدند 

 .پادگانش را تصرف كردند و امور شهر را به دست گرفتند

 

 با سوريه آخرين وداع هراكليوس

هراكليوس همان هنگام كه احساس كـرد شـهر حمـص در خطـر هجـوم      

از آنجا به انطاكيا آمد و تا قبل از سقوط اين شهر در اينجا بـود،    مسلمين است،

همين كه شنيد شهر حلب به دست مسلمين افتاده، يقين كرد كه اكنـون نوبـت   

دانسـت كـه    مي. كرددرنگ به اينجا حمله خواهند  انطاكيا رسيده و مسلمين بي

تواند جلو چنين كساني را بگيـرد كـه در هـيچ جنگـي      ديگر به هيچ وجه نمي

آورنـد، پـرچم پيـروزي را بـه دوش      خورند و به هر جا روي مي شكست نمي

پس معلوم است كه ستاره بخت دولت بيزانس از افق سـوريه و اردن  . كشند مي

مانـدن او  . آمد تا بدرخشد و فلسطين براي هميشه افول كرده، ديگر بر نخواهد
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در اين ديار خالي از خطر نيست و همان به تا به دست مسلمين نيفتاده بـا ايـن   

بـدين  . سرزمين وداع كند و راه قسطنطنيه پايتخت اصلي خود را در پيش گيرد

نظر قبل از اين كه مسلمين به انطاكيا برسـند، از ايـن شـهر خـارج شـد و در      

محلي به نام رها، بر روي تپه بلندي ايستاد و رو مسيرش به سوي قسطنطنيه در 

سالم بر تو اي سوريه، سالمي كه بعد از : )به طرف شام كرده، وداع كنان گفت

و تـرس بـه    خوفكرد و روميان پس از اين جز با اين با هم مالقات نخواهيم 

 (.سويت باز نخواهند آمد

ا محلـي بـه نـام    ت( سوريه)پس از سقوط انطاكيا كليه شهرها و دهات شام 

كه ساكنين آن ناحيه مشهور به جراجمه بودنـد، بـدون اسـتثناء سـر      1جرجومه

اطاعت پيش آوردند و بدون هيچ گونه مقاومتي تسليم شدند و ابوعبيده آنهـا را  

 .در امان گرفت

ابوعبيده بدين سان با همكاري خالد در ظرف چهار سال از اول محرم سال 

سر شام، قسمتي را با زور و جنگ و قسمتي را هجري سرتا 15تا آخر سال  11

با صلح تسخير نمود و تحت حكم حكومت اسالم در آورد، و فتوحات خود را 

در اين سرزمين تا فرات كه به وسيله سعد بن ابي وقـاص بـه تصـرف دولـت     

 .اسالم در آمده بود، توسعه داد

 

 در فلسطين

زمين پهناور شام يكسـره  اكنون چون كار ابو عبيده و خالد بن الوليد در سر

شده و دست دولت بيزانس از اينجا به كلي قطع گرديده اسـت و ايـن دو نفـر    

سردار بايد بر محافظت اين سرزمين اشراف نمايند و به نظم امور داخلي آن ها 

با هم به طرف عمرو بـن العـاص و   آنها را در جايشان مي گذاريم و  ،بپردازند

مي رويم تـا مالحظـه كنـيم ايـن دو نفـر       حبيل بن حسنه در خاك فلسطينشر

                                                           
جرجومه شهر بزرگي بود، واقع در بين شهرهاي باياس و بوفـه در سـمت شـمال     1

 .انطاكيا
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 . سردار نامي چه كرده اند و كارشان با دشمن به كجا كشيده اسـت

گفتيم كه لشكر اسالم پس از تسخير خاك اردن به دو شعبه شدند، يك  قبالً

( سوريه)بن الوليد براي حمله به سرزمين شام  شعبه به رهبري ابو عبيده و خالد

ت فرمان عمرو بن العاص و شرحبيل بن حسنه مـامور  تعيين و شعبة ديگري تح

ما پا به پا همراه ابوعبيده و خالد بوديم و ديـديم  . فتح سرزمين فلسطين گرديد

كه چگونه در هر جا مردانه با دشمن جنگيدند و چگونه ماهرانه بر دشمن غالب 

تا آنجا به خوبي از عهده كارشان بر آمدند كه دست هراكليـوس را بـه   . شدند

كلي از شام قطع كردند و او وحشت زده از شهري به شهري ديگر فرار كـرد و  

سرانجام با دلي پر از حسرت و اندوه با خاك سوريه وداع كرد و به قسـطنطنيه  

 .گريخت

پس حاال با هم خواهيم ديد عمرو بن العاص و شرحبيل چـه مـوفقيتي بـه    

 آورند؟ دست آورده يا مي

خالد حركـت نمودنـد و در شـام بـا قـواي      در همان زمان كه ابوعبيده و 

بيزانس به نبرد پرداختند، عمرو بن العاص و شرحبيل با قواي خـود بـه سـوي    

فلسطين پيش رفتند، ولي بر خالف انتظارشان مواجه با مشكلي شدند كـه حـل   

آن آسان نبود؛ زيرا ارطبون كه سردار مدبر و كارداني بـود، لشـكر بزرگـي از    

شكريان جنگديده را با تجهيزات كامـل و ذخـاير كـافي    فرماندهان ورزيده و ل

فراهم نموده بود و رهبري آنها را شخصاً به عهده گرفته بـود از نقشـه كـارش    

آمد كه تصميم گرفته هر طور شده بر لشكر مسلمين پيروز شـود و   چنين بر مي

 .نگذارد خاك فلسطين كه نزد مسيحيان مقدس بود، به دست مسلمين افتد

. انب كارش را به خوبي سنجيده بود و نقشه درستي كشيده بودارطبون جو

و ( شهر قدس)و عده مهمي را در ايليا  1چه يك قسمت از لشكرش را در رمله

                                                           
قبل از ميالد بنا شـده   1118رمله در شمال شرقي بيت المقدس واقع شده؛ در شهر  1

 .است
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و در دو بنـدر تجـاري و نظـامي     1و سبطيه  1قسمتهاي كوچكتري را در نابلس

قيساريه و غزه براي محافظت و دفاع از هجوم مسـلمين مسـتقر كـرده بـود و     

اجنادين اردو زده بود وبه انتظار ورود لشـكر   رش با قسمت اعظم لشكر دخود

 .اسالم نشسته بود

عمرو بن العاص كه از نقشه كار ارطبون مطلع شد، وضع خـود را مشـكل   

ديد، زيرا ارطبون در تدابير نظامي بسي تجربه آموخته و در جنگ اخير بيـزانس  

ا از ايران پس بگيرد، شـركت  خواست سوريه، فلسطين و مصر ر با ايران كه مي

كرد و پيروز گرديد و صليب بزرگ مسـيحيت را كـه ايـران در جنـگ سـابق      

در اينجا هم در مقابل مسلمين تدبير كار . از ايرانيان باز گرفت  غنيمت برده بود،

را به خوبي سنجيده و نقشه نظامي در تمركز دادن گروهها در شهرهاي و بنـادر  

مطابق اصول صحيح جنگي طراحي كرده بـود و    مالًفلسطين به شرح گذشته كا

 .بدين سان پيشرفت كار را بر عمرو خيلي مشكل كرده بود

زيرا اگر عمرو به تمام اين چند شهر كه ارطبون لشكر گمارده بود، در يـك  

از  كرد، ممكن نبود؛ زيرا عده لشكرش تا اين اندازه كافي نبود و وقت حمله مي

اگر با تمام عده لشكرش با هم به يكي از ايـن شـهرها   آمد و  عهده كار بر نمي

تاخت، شكي نبود كه ارطبـون گروههـا و قـوايش را از بقيـه شـهرها فـرا        مي

مجهز و فراهم و از پشت سر بر مسلمين حمله   خواند و لشكري عظيم كامالً مي

توانست در مقابل ايـن لشـكر    معلوم بود كه در اين صورت عمرو نمي. كرد مي

رويه كار مسلمين در هـر  . او را محاصره كرده بود كاري از پيش ببرد عظيم كه

شدند، مگر آن كه اطمينان قاطع بـه   جا چنين بود كه دست اندر كار جنگ نمي

                                                           
 .نابلس يكي از شهرهاي فلسطين است كه روي كوههاي بلند بنا شده است 1
شد، يكي از شهرهاي فلسطين است، ايـن   شهر بسطيه كه در قديم سامره ناميده مي 1

يح به دست اسـكندر افتـاد   قبل از ميالد مس 63در سال . شهر خيلي قديمي است

اين سامرا غير از سامراي عراق . مبالدي به دست مسلمين فتح شد 636ودر سال 

 .است
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خواسـت خـودش بـه     ارطبون هم نمي. پيروزي داشته باشند، نه هر چه بادا باد

اردن مطلع  حمله شروع نمايد؛ زيرا از فتوحات سريع مسلمين در عراق، شام و

بود و به پيروزي خود در اينجا اگر حمله كند، اطمينان نداشت؛ لذا وظيفه خود 

را دفاع از فلسطين دانسته بود تا اگر مسلمين حمله نمايند به دفع آنها بپردازد و 

 .اال فلسطين را هم چنان در تصرف داشته آسوده نشيند

مينـان بـه پيـروزي    عمرو بن العاص با اين وضعي كه پيش آمده بود نه اط

دانست كاري به ارطبون نداشـته از همـان    داشت تا بجنگد و نه صالح خود مي

پس چه كند؟ راهي نبود جز اين كه مشكل . راهي كه آمده دست خالي برگردد

كارش را به حضرت عمر اطالع دهد؛ لذا جريان امر را مفصالً بـه آن حضـرت   

ارت و درايت نظامي ارطبـون  اش مه در نامه. اطالع داد و كمك فوري خواست

 .را نيز به عرض رساند تا آن حضرت به اهميت مشكلش پي برد

 

 فتح قيساريه و غزه

حضرت عمر از اين كه عمرو بن العاص، ارطبون را آن چنان توصيف كرده 

يعني )من ارطبون عرب »: بود تبسمي كرد و به حاضرين مجلس خالفت فرمود

 .«شود اندازم تا ببينيد چه مي ن روم ميرا به جان ارطبو( عمرو بن العاص

حضرت عمر به عمرو بن العاص دستور فرمود تا معاويه بن ابي سـفيان را  

 1با گروهي به بندر قيساريه و علقمه بن مجزر را با گروهي به سوي بنـدر غـزه  

حركت دهد كه به هر قيمتي باشد اين دو بندر از رسيدن هر گونـه كمكـي بـه    

خودش نيز با اكثريت لشكر در جاي خود بمانـد  . جلو گيرد ارطبون از راه دريا

معاويه با قوايي كـه  . و مراقب آنها باشد تا هرگاه الزم باشد، به كمكشان بشتابد

تحت فرمانش قرار گرفت، به سوي بنـدر قيسـاريه حركـت نمـود و آن را در     

 .محاصره گرفت

                                                           
سال قبـل از مـيالد بـه دسـت      711اين شهر . غزه بندر بزرگي در جنوب فلسطين 1

 .م بر اين شهر تسلط يافتند 634مسلمين در سال . اسكندر مقدوني افتاد
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گ كوتـاهي  شدند و جن هر روز گروهي از قواي قيساريه از شهر خارج مي

انداختند و با دادن تلفـاتي مايوسـانه بـه حصـار شـهر پنـاه        با مسلمين راه مي

 .بردند مي

خواستند معاويه را با اين جنگ و گريز تا آن جا مشغول نمايند كـه   آنها مي

آن گاه با هم از جلو و پشت سر بر معاويه . از طرف ارطبون به آنها كمك برسد

 .بجنگند و او را شكست دهند

. كمكي كه در انتظارش بودند به آنهـا نرسـيد  . دي به اين وضع گذشتچن

قواي داخلي شهر در اثر جنگهاي كوتاهي كه با مسلمين كرده بودند و تلفـاتي  

رفت؛ لذا تصميم گرفتند هر طور شده همه با هم از  داده بودند رو به ضعف مي

ر كنـار شـهر   شهر خارج شوند و با مسلمين كه عده آنها به نظرشان كم بود، د

آنها از شهر خود خارج شدند و مردانه . بجنگند تا حلقه محاصره در هم بشكند

و گرچه در آغاز كـار پيشـرفتند و تلفـاتي بـر مسـلمين وارد        داد جنگ دادند،

ساختند، ولي مع الوصف به پيروزي نهايي خـود ايمـان نداشـتند؛ زيـرا خبـر      

كه در عراق، شام و اردن بـه   پيروزيهاي متوالي و پيشرفت خيلي سريع مسلمين

دست آورده بودند، به حدي ترس و وحشت در قلوب مردم افكنـده بـود كـه    

كرد بر آنها غالب شود، مردم قيساريه گرچه خـوب جنگيدنـد و    كسي باور نمي

در گرماگرم جنگ تلفاتي بر لشكر معاويه وارد آوردند، ولـي بـه علـت همـان     

تند و عدم اطمينان بـر ايـن كـه بـه     ترس و وحشتي كه از مسلمين در دل داش

در مقابل آنها جمع و با هم  پيروزي برسند، آن چنان به كارشان دلگرم نبودند و

حمله كردند، به خوبي بايستند، تا كار خود را با آنها يكسره كنند؛ لـذا طـولي   

نكشيد كه صفوفشان در هم ريخت و لشكر اسـالم بـر آنهـا غلبـه و بـر بنـدر       

ت، پادگانش را تصـرف كردنـد و در شـهر قيسـاريه مسـتقر      قيساريه تسلط ياف

 .گرديدند

جنگيد، علقمـه نيـز در بنـدر     در همان هنگام كه معاويه با مردم قيساريه مي

 .غزه با مردم آنجا وارد جنگ شد و اين بندر را گرفت
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با سقوط اين دو بندر در دست مسلمين خاطر عمرو بن العاص از رسـيدن  

ريا آسوده و دست ارطبون از ايـن دو بنـدر تجـاري و    كمك به دشمن از راه د

قوايي را كه در ايـن دو بنـدر   . نظامي مهم و سوق الجيشي به كلي قطع گرديد

. ابزار و ذخاير جنگي اين دو بندر به دست مسـلمين افتـاد  . داشت از دست داد

 .مسلم است كه هم وضع استراتژيك ارطبون ضعيف و هم قوايش كمتر گرديد

 

 نقشه حضرت عمر نگاهي به

ديديم كه حضرت عمر به عمرو بن العاص از مدينه فرمان داد تا معاويه را 

به سوي بندر قيساريه و علقمه را به سوي بندر غزه حركت دهد و خـودش بـا   

 .عمده لشكر خود در جاي خود بماند و دست به جنگي در جاي ديگر نزند

درسـت بـود و     اين نقشه نظامي حضرت عمر خيلي حساب شده و كـامالً 

حضـرت عمـر از نامـه عمـرو بـن      . چنان كه خواسته بود، نتيجه مهمي گرفت

العاص دريافت كه لشكر ارطبون به چندين گروه تقسيم و متفـرق شـده و هـر    

نهـا  آكند، لـذا هـيچ كـدام از     وظيفه مي گروهي در جايي متمركز شده و انجام

نتظـره جـاي خـود را    تواند حتي در هنگام ضرورت و پيش آمدهاي غير م نمي

ترك كند و به كمك گروهي در جايي ديگر بشتابد؛ زيرا در اين صورت عمرو 

پس تا وضـع  . فرستاد بن العاص گروهي از لشكر آماده باش خود را به آنجا مي

عمرو بايد اين فرصت را غنيمـت شـمارد و ايـن دو    . ديگري پيش نيامده است

دريافـت كمـك خـارج از راه دريـا      بندر را از دست ارطبون بگيرد تا او را از

 .اي ضعيف نمايد محروم و قوايش را تا اندازه

اش از جابيـه   مسلم است كه هر گاه خود ارطبون روم با عمده لشكر اصلي

با تمـام    فوراً( عمرو بن العاص)شتافت، ارطبون عرب  به كمك اين دو بندر مي

در كنـار ايـن دو    قوايش به حركت در آمد و او از پشت سر و مسلماناني كـه 

مسلم است لشـكري  . بندر مستقر بودند لشكر از جلو ارطبون را در ميان گرفتند

. بـرد  كه در محاصره دو جبهه دشمن گير كند، كمتر جان به سـالمت بـدر مـي   
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ارطبون هم گويا به اين مطلب پي برده بود كه در موقع حمله معاويه و علقمـه  

  طور كه حضـرت عمـر فهميـده بـود،     به اين دو بندر هيچ كاري نكرد و همين

 .نتوانست به آنها كمك برساند يا خودش به كمكشان بشتابد

هاي درست فرمانرواست كـه پيـروزي    آري، همين فكرهاي صحيح و نقشه

كند و چه بسا كـه يـك    بيني و حتي تضمين مي لشكرش را در جبهه جنگ پيش

ده سر زند، لشكري را به اشتباه كوچك يا غفلت كوتاهي كه از فرمانروا يا فرمان

اوامر و دستورات نظامي كه حضرت عمر از مدينه به رهبران لشكر . باد فنا دهد

داد به حدي صحيح و به حـدي   اسالم در جبهات جنگ عراق، پارس و شام مي

اندازد و جز ايـن كـه بگـوييم ناشـي از      بخش بود كه ما را به حيرت مي نتيجه

يفه راشد بـراي نصـرت و پيـروزي امـت     عنايت و لطف خدا نيست به اين خل

و نشر و توسعه دين خـدا بـوده، تعليلـي ديگـر      -صلى اهلل عليه وسلم- محمد

 .ندارد

اينجا است كه بايد گفت مصداق فرمايش رسول اهلل دربـاره ايـن بزرگـوار    

ميت ألكم من اّالمم حمدثون فان يكن يف لقد كان فيما قب): فرمايد تحقق پيدا كرده كه مي
مردمي كه از جانب خدا   در بين امتهاي پيش از شما بودند،: يعني 1(نه عمرفإحد أ

او   پس اگر در امت من چنين كسـي باشـد، قطعـاً   . شد حقايقي به آنها الهام مي

 .عمر خواهد بود

آري، اين عمر است كه در مدينه دور از ميدانهاي جنـگ نشسـته اسـت و    

دهد  رست به فرماندهانش ميهاي جنگي خيلي د دستورات بسيار صحيح و نقشه

مسلم است كه منشاء اين امر جز عنايـت و الهـام   . رساند آنها را به پيروزي مي

 .خداوندي چيزي نيست

 

 فتح اجنادين

در فاصله بين حركت معاويه و علقمه به سوي دو بندر، قيسـاريه و غـزه و   

                                                           
 .صحيح مسلم نيز روايت شده است 7زء ج 115اين حديث در صفحه  1
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ـ  راهم تسلط آنان بر اين دو بندر، گروههاي امدادي كه حضرت عمر در مدينه ف

اكنـون  . كرد رسيد و قوايش را تقويت مي كرد، پياپي به عمرو بن العاص مي مي

بـدين  . وقت آن رسيده كه كار خود را با ارطبـون در فلسـطين يكسـره نمايـد    

هاي علقمه بـن حكـيم فراسـي و مسـروق      منظور دو نفر از سردارانش را به نام

رماندهانش را به نام اي از لشكرش به سوي قدس و يكي ديگر از ف عكي با عده

اين دو شهر را مشـغول   ابو ايوب مالكي به سوي رمله حركت داد تا پادگانهاي

خـودش نيـز بـا    . رساني به ارطبـون در اجنـادين جلوگيرنـد    كمك زنمايند و ا

نيروهاي اصلي خود با همراهي شرحبيل براي حمله به ارطبون سريعاً به سـوي  

 .تقر گرديدحركت كرد و در كنار شهر مس 1اجنادين

شهر اجنادين يكي از مراكز مهم نظامي فلسطين و داراي استحكامات مهمي 

بود كه عبور از آن بـراي حملـه بـه شـهر مشـكل و       1دورادور آن خندقي. بود

خطرناك بود؛ عالوه بر اين حصار محكمي داشت تا برجهاي بلند كه مـدافعين  

ديك شدن هر دشمني از نز توانستند از درون آنها به خوبي تيراندازي و شهر مي

 .3جلوگيري نمايند

توانست تا مدت مديدي در شهر پناه گرفت و به انتظـار   بنابراين ارطبون مي

توانست  زيرا عمرو بن العاص نمي. كمك هراكليوس نشست و به دفاع پرداخت

با آن وسايل تخريبي ابتدايي كه در دست داشت، اين شهر محكم نظـامي را بـا   

آمد ادامه محاصره بود  تنها كاري كه از دستش بر مي. ير كندقدرت نظامي تسخ

پسنديد در مقابـل   و بس؛ ولي ارطبون، دالور خيره سري بود كه براي خود نمي

اعراب از خود ضعف نشان دهد و از ترس آنها در پشت ديوارهاي حصـار يـا   

                                                           
 .اجنادين بين رمله و بيت جبرين واقع شده 1
خندق به گودال عريضي گويند كه در قديم براي جلوگيري از عبـور دشـمن دور    1

اصل آن كنده فارسي بوده كه اعراب آن را معرب به خندق كـرده  . كنند شهر مي

 .است
 .الفاروق؛ دكتر محمد حسنين هيكل 3
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ر در برجهاي شهر پناه بگيرد؛ لذا همين كه عمرو بن العاص در كنار شـهر قـرا  

از شهر خارج و دو لشكر  1گرفت، ارطبون با تمام قواي هشتاد هزار نفري خود

ارطبـون روم  . متخاصم در كنار شهر براي حمله به يكديگر با هم روبرو شـدند 

در اين فكر بود كه اين اولين جنگ مهمي است كه در خاك فلسطين بـه طـور   

اسـت كـه ديگـر    ها شكست بخورد، مسلم  كند و اگر از آن جدي با اعراب مي

  لشكر روم در اين سرزمين جرات نخواهد كرد با اعراب روبـرو شـود ونتيجتـاً   

ولـي اگـر در ايـن جنـگ بـر        اعراب بر تمامي فلسطين تسلط خواهند يافـت؛ 

مسلمانان غالب شود، راندن آنها از فلسطين آسان و سپس تعقيب و اخراج آنها 

 .پذير خواهد بوداز شامات گرچه امري است بس دشوار، ولي امكان 

نيز در اين هنگام از اين انديشه غافل ( عمرو بن العاص)ارطبون عرب   طبعاً

نبود؛ زيرا سردار بصيري مانند او در چنين هنگام حساسي در فكـر ايـن قبيـل    

 .دهد ها را مورد اهتمام قرار مي امور است و آن

سـالم  بنابراين چون اين جنگ هم براي دولت بيزانس و هم بـراي دولـت ا  

اي سرنوشت ساز داست، هر يك از دو لشـكر بايـد بـه طـوري از خـود       جنبه

گذشته، فداكاري كند كه آنچه را در انديشه خود دارد به تحقق برساند و آنچه 

 .در انديشه حريفش باشد نقش بر آب نمايد

براي تحقق همين انديشه بود كه دو طرف به شدت هر چه زيادتر به سـوي  

پروا جنگـي بـه راه انداختنـد كـه      و در هم آميختند و بي يكديگر حمله كردند

ولـي از حيـث     گرچه عده نفرات هر دو طرف كمتـر از جنـگ يرمـوك بـود،    

فداكاري، رشادت، تسلط بر عمليات نظامي و حرص شـديد بـراي بـه دسـت     

گاهي اين طرف بر آن طرف غالب . آوردن غلبه و پيروزي، كمتر از يرموك نبود

شـد و   فت و زماني بالعكس آن طرف بر اين طرف چيره مير شد و پيش مي مي

راند؛ ولي آشكار بـود كـه لشـكر اسـالم فعـالتر و پايـدارتر        آن را به عقب مي

 .جنگد مي

                                                           
 .يخ االسالم؛ دكتر ابراهيم مصريتار 1
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دانسـتند كـه از برادرانشـان كـه در شـام بـه        مسلماً آنها بر خود روا نمـي 

را  اگر شكست بخورند اين زشـتي . پيروزيهاي شاياني رسيده بودند كمتر باشند

نزد برادران پيروزمندشان چه حالي پيدا خواهند كـرد و چـه    به كجا برند و در

 عذري خواهند داشت؟

مسلمين تحت تاثير اين افكار محرك، به حـدي در مقابـل لشـكر ارطبـون     

ثبات و شدت عمل به خرج دادند كه آنها را قبل از فرارسيدن شب بـا تحميـل   

و در حالي كه خود ارطبون در بين  تلفات سنگين مجبور به عقب نشيني كردند

 .آنها به طرف شهر قدس فرار كردند

گويند علقمه و مسروق كه با گروه  شود كه مي در بعضي از تواريخ ديده مي

قدس مسـتقر شـده    شهره دستور عمرو بن العاص در راه تحت فرمانشان قبالً ب

بور و ورودشان بودند راه را براي ارطبون و فراريان همراهش باز كردند و از ع

شايد بدين علـت  . اند به داخل شهر جلوگيري نكردند، ولي علتش را ذكر نكرده

بوده كه عمرو بن العاص به آنها فقط دستور داده بود از رسيدن كمـك از ايـن   

اي جز ايـن بـه عهـده آنهـا      شهر به ارطبون در اجنادين ممانعت كنند و وظيفه

نها دست به جنگي بزنند كه معلوم نبود نبوده، لذا حق نداشتند براي جلوگيري آ

 .عاقبتش چه خواهد شد

عمرو بن العاص چنان كه آرزو داشت در اولين جنگ خود بر ارطبون مـرد  

نظامي مشهور روم در فلسطين پيروز گرديد و بر اجنادين شـهر مهـم و نظـامي    

بيزانس تسلط يافت او در اين شهر اقامت كرد و دستور داد علقمه و مسروق و 

شـهر  )بوايوب از حدود قدس و رمله به اينجا بيايند، تا درباره حمله بـه ايليـا   ا

با هم مشورت و پس از تداركات الزم همه با هم بـه آن سـو حركـت    ( قدس

پس از مشاوره تصميم گرفتند كه قبل از حمله به قدس شـهرهاي رفـح،   . كنند

در آن بـود،  عموس و سبطيه را كه قبـر حضـرت يحيـي نبـي اهلل       نابلس، يافا،

 .تصرف نمايند تا هنگام حركت به قدس خاطرشان از اين نواحي آسوده باشد

عمرو بن العاص بـدين منظـور گروههـايي از لشـكرش را تحـت فرمـان       
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بعضي از اين شهرها را بـا جنـگ و   . سرداران آزموده به آن نواحي حركت داد

 .اي ديگر را با صلح و امان تصرف كردند قدرت و پاره

 

 1شهر قدس به سوي

مقـدمتأ خـوب    .رسيده است( شهر قدس)حاال نوبت حركت به سوي ايليا 

انـد و دكتـر محمـد     است به اين مطلب اشاره كنيم كه بعضي از تواريخ نوشته

ارطبـون پـس از   : گوينـد  حسنين هيكل نيز در كتاب الفاروق نقل كرده كه مـي 

در صـدد  شكست و ورود به شهر قدس، درست هنگامي كه عمرو بن العـاص  

تو در ميان  من و: )گويد اي به او نوشته مي حركت و حمله به اين شهر بود، نامه

به خدا قسم تو پس از فتح اجنـادين  . تو دوست مني. قوم خود مانند يكديگريم

چه بهتر كه مغرور نشوي و از . چيزي از خاك فلسطين را تصرف نخواهي كرد

مانند گذشـتگان شكسـت خـواهي     اي بازگردي، و اال تو هم همان راه كه آمده

 (.خورد

يقين بدان من اين منـاطق را تسـخير   : )عمرو بن العاص در جوابش نوشت

 (.خواهم كرد

آيـا ارطبـون ايـن سـردار     . ها اصالً صحت نـدارد  به نظر من تبادل اين نامه

كـرد عمـرو بـن     سياستمدار و شهير روم تا اين حد زودباور بود كه خيال مـي 

                                                           
اين شهر خيلي . اين شهر قبالً ايليا نام داشته و اكنون قدس و بيت المقدس نام دارد 1

ـ  قديمي و قديمي زار سـال قبـل از مـيالد    ترين آثار باستاني آن حكايت از سه ه

هزار سال قبل از ميالد مسيح حضرت داود بر آن تسلط يافـت و  . مي كندمسيح 

در . به دسـت مسـلمين افتـاد    635در سال . يتخت سلطنت خود قرار دادآن را پا

سـپس سـلطان صـالح    . در جنگهاي صليبي به دست مسيحيان افتـاد  1111سال 

 1117تـا   1516از سال . آن را از دست مسيحيان گرفت 1187الدين ايوبي سال 

 در. در جنگ اول جهاني از دست آنها خارج گرديد. دردست دولت عثماني بود

 .اكنون در اشغال اسرائيل است. اختيار اردن هاشمي قرار گرفت
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ي و فتح مهمي كه در اجنادين به دست آورده بـود و بـراي   العاص با آن پيروز

همه كس واضح بود كه با سقوط اجنادين راه فتح بقيه فلسطين بر رويـش بـاز   

كشـد و راه بازگشـت را در    گرديده است، با دريافت اين نامه دست از كار مي

بـون  ماند؟ آيـا ارط  كند و در آنجا مي گيرد يا به فتح اجنادين اكتفاء مي پيش مي

شكست خورده فراري كه قوايش را در اولين جنگ از دست داده و از هر دري 

دهد كه چنين نامه تهديد آميزي به كسي بنويسـد   نااميد گشته به خود اجازه مي

كه او را شكست داده و لشكرش را تار و مار نموده است؟ گذشته از اين، مگر 

ودند كه شمشير بر روي هم نه اين است كه اين دو نفر تا آنجا دشمن يكديگر ب

خواست ديگري را بكشد؟ بنابراين معلوم نيست ارطبون در  كشيده و هر يك مي

داند؟ بـا   اش چگونه و روي چه اصلي عمرو بن العاص را دوست خود مي نامه

اي از ارطبون بعيد بوده ونبايـد   توجه به اين تحليل بايد گفت صدور چنين نامه

 .باور كرد

ن العـاص بـه سـوي قـدس حركـت كـرد و آن را در       به هر حال عمرو ب

روايات . اين شهر پس از مدتي مقاومت به دست مسلمين افتاد. محاصره گرفت

. مورخين چه مسلمان و چه غير مسلمان درباره فتح قدس با هـم اخـتالف دارد  

 :آنچه مورد اتفاق همه آنها بوده اين است كه

 .با جنگ و قدرت نظامي ـ اين شهر مقدس از طريق صلح فتح گرديد، نه1

ـ خود حضرت عمر خليفه مسلمين شخصاً با مـردم شـهر صـلح كـرد و     1

اي نوشت و آن را مهر و امضاء كرد و به گواهي چنـد نفـر از امـراء     صلح نامه

 .بزرگ لشكرش رسانيد

هـاي آن را بـاز كردنـد و خليفـه      ـ مردم شهر پس از ايـن صـلح دروازه  3

ين صلح نامه وارد شهر شـد و آن را تصـرف   مسلمين با همراهانش به موجب ا

 .كرد

امان شد و در اقامـه   ـ جان، مال، عرض، ناموس و عبادتگاههاي مردم در4

 .شعائر و مراسم ديني بر طبق تعاليم دينشان آزاد گرديدند
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 .ـ كسي نسبت به قبول دين اسالم مجبور نگرديد5

بعضـي  . دارنـد ولي در بقيه امور مربوط به فتح اين شهر بـا هـم اخـتالف    

اين دو نفـر بودنـد كـه شـهر     . ابوعبيده وخالد از شام به اينجا آمدند: اند نوشته

ابوعبيـده و خالـد بـا    : گوينـد  بعضـي ديگـر مـي   . قدس را در محاصره گرفتند

 .همكاري عمرو بن العاص و شرحبيل به اين كار پرداختند

خالد در اين زيرا ابوعبيده و . ولي هيچ كدام از اين دو روايت صحت ندارد

رفتنـد   هنگام مشغول زد و خورد با لشكر هراكليوس در شام بودند و پيش مـي 

 .هرگز مجال نداشتند دست از كار خود بكشند و به كار اينجا بپردازند

 

 تجزيه وتحليل آمدن يا نيامدن عمر براي فتح قدس

 635هجـري مطـابق سـال     15روايت صحيح تاريخ اين است كه در سـال  

همان زمان كه ابوعبيده و خالد در شام با لشكر هراكليوس دسـت و  ميالدي در 

كردند، عمرو بن العاص پس از فتح اجنادين و تصرف چنـد شـهر    پنجه نرم مي

اش، طبـق   مهم كه نام برديم با همكاري شـرحبيل و سـاير سـرداران كارديـده    

اي كه در اجنادين كشيده بودند، بـه سـوي قـدس حركـت كـرد و آن را       نقشه

ولي چون مردم اين شهر كه مركز ديني مسـيحيت بـود، از   . 1حاصره گرفتدرم

استحكامات خيلي خوب و ازذخاير و آذوقه زيادي برخوردار بودند، توانسـتند  

عمرو بن العاص نتوانست بر آنهـا دسـت   . چندين ماه به خوبي مقاومت نمايند

مدينـه   يابد و بر شهرشان تسلط يابد، لذا مشكل كارش را به حضرت عمـر در 

اطالع داد و چاره خواست، حضرت عمر لشكري فـراهم نمـود و بـه كمكـش     

 .فرستاد تا بر شدت محاصره و حمالتش بيفزايد

                                                           
عمرو بن العاص در مهارت و فنون نظامي كمتر از ابوعبيـده و خالـد نبـود، او در     1

لشكركشي و تسلط بر عمليات جنگي و دقت كار در جنگ اجنـادين و بعـداً در   

يه كـارداني  مخصوصاً در تسلط بر بندر مهم اسكندر تسخير كشور پهناور مصر و

 .و نبوغ نظامي خود را به ثبوت رساند
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رساند كه خود عمر رهبري ايـن لشـكر را بـه     بعضي از روايات اين را مي

بعضـي ديگـر   . عهده گرفت و به فلسطين آمد تا شخصاً چاره كار را بيانديشـد 

ماند تا آن گاه كه بين عمرو  مدينهاه اين لشكر نبود، بلكه در راند عمر هم نوشته

بن العاص و مردم شهر مذاكره صلح به ميان آمد وشرط شد كـه خـود خليفـه    

مسلمين از مدينه بيايد تا اين صلح به وسيله شخص خليفه انجام شود و صـلح  

الع لهذا عمرو بن العاص اين مطلب را به عمر اط. نامه به امضاي خودش برسد

داد و آن حضرت با عده كمي از اصحاب رسول اهلل براي انجـام ايـن كـار از    

 .مدينه به اينجا آمد

چسـبد؛   گرچه اين روايت مشهور تر از بقيه روايات است، ولي به دل نمـي 

زيرا بعيد است كه عمرو بن العاص در اين هنگام كه مردم شـهر در اثـر طـول    

بودند كه دست صلح بـه سـويش دراز   مدت محاصره تا آنجا در مضيقه افتاده 

كردند، تن در دهد كه در پشت حصـار شـهر بمانـد تـا      كرده تقاضاي امان مي

درخواست آنها رابه حضرت عمر اطـالع دهـد و تـازه محقـق نيسـت كـه آن       

حضرت اين تقاضا را بپذيرد يا خير و اگر فرضاً بپذيرد، او بايد در انتظار بماند 

سافت زياد و گذشت زمان طوالني از مدينه بـه  تا آن كه حضرت عمر با طي م

 .اينجا بيايد، آن هم فقط براي عقد صلح

عمرو بن العاص كه سياستمداري نظامي بود ودر اين هنگام وخامت اوضاع 

داخلي مردم شهر مطلع گرديده و از مقاومت چندين ماهه آنها در خشـم بـوده   

خوشـي بـه آنهـا نشـان      است، مسلماً اينك كه به دروازه پيروزي رسيده، روي

دهد تا به آنها چنين مهلتي بدهد و با درخواست آنها موافقـت نمايـد كـه     نمي

 .نتيجتاً افتخار امضاي مستقيم صلح اين شهر مقدس تاريخي را از دست بدهد

پس از نقل چند روايت ( الفاروق)دكتر محمد حسنين هيكل در كتاب خود 

نها پرداختـه، در آخـر بحـث خـود     تاريخي در اين باب به تحليل و بحث در آ

تر از همه اين روايات اين روايت مي باشد  به عقيده من بهتر و معقول: گويد مي

چون محاصره شهر خيلي طول كشيد و عمرو بن العاص نتوانست : گويد كه مي
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لذا خليفه قبـل از ايـن كـه    . بر آن تسلط يابد، جريان امر را به خليفه اطالع داد

همراه لشكري كه بـراي كمـك بـه      لح به ميان آيد، شخصاًاسمي از مذاكره ص

عمرو بن العاص فراهم كرده بود، براي فتح اين شهر از مدينه حركت كرد و در 

در ايـن هنگـام   . شهر جابيه كه قبالً به دست مسلمين افتاده بـود منـزل گرفـت   

 ابوعبيده و خالد سرتاسر شام را تصرف كرده بودند واز كارشان فراغـت يافتـه  

بودند؛ لذا عمر آنها را به جابيه احضار كرد و از آنها كـه در فتوحـات شـام از    

و از   فنون نظامي مخصوصاً در شكستن حصار شهرها تجربـه آموختـه بودنـد،   

ساير فرماندهان لشكر اسالم كه در فلسطين به پيروزيهاي مهمي رسيده بودنـد،  

شورت و بهترين راه براي تا درباره فتح اين شهر مقدس م  اجتماعي تشكيل داد،

 .آنها نزد خليفه شتافتند و در جابيه اجتماع كردند. اين كار پيدا نمايند

 

 مذاكره براي تسليم قدس

ارطبون و اسقف اعظم شهر قدس از آمدن خليفه در راس لشكر امـدادي و  

 اجتماع فرماندهان بزرگش مطلع شدند و به وحشت افتاده فكر كردند كـه آنهـا  

. حفظ شهرشان به مقاومت خود ادامه دهند به جايي نخواهند رسيدهرچند براي 

براي آنها عاقبت خوبي ندارد؛ زيرا مسلمين بر تمام خاك فلسطين جز اين شهر 

. اند و خواه ناخواه دير يا زود بر اين شهر نيز استيال خواهنـد يافـت   تسلط يافته

ضاي صلح و امـان  پس جز تقا. اين امر چيزي نيست كه بتوان در آن ترديد كرد

 .اي براي آنها نيست چاره

ارطبون مخفيانه و خيلي با مهارت از شهر خارج شد و به سوي كشور مصر 

سفرينوس اسقف اعظم تصميم گرفت از مسلمين تقاضاي صلح نمايد؛ . گريخت

لذا با عمرو بن العاص امير لشكر مسلمين كه در خارج شهر بـود وارد مـذاكره   

مسلمين در جابيه بود، شرط كرد كه اين صلح به وسـيله   از آنجا كه خليفه. شد

شخص خليفه انجام گيرد تا براي اين شهر بزرگ مسيحي در طول تـاريخ ايـن   

افتخار بماند كه به دست شخص خليفه مسـلمين فـتح گرديـده نـه بـه دسـت       
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لشكرش، خود خليفه نيز اولين كسي بوده است كه به عنوان صلح قدم به ايـن  

عمرو بن العاص اين پيشنهاد را به عرض عمـر در  . كسي ديگر شهر گذاشته نه

چون فاصله جابيه تا شهر قدس زياد نبود و شـرطي كـه اسـقف    . جابيه رسانيد

 .اعظم كرده بود، به زيان مسلمين نبود، مورد موافقت حضرت عمر واقع گرديد

احترام خاصـي بـراي ايـن      اين را هم بايد قبول كرد كه حضرت عمر طبعاً

، از مسـجد  در شب اسراء -اهلل عليه و سلم صلي-قايل بود؛ زيرا رسول اهلل  شهر

الحرام به مسجد االقصي آمد روزي نيز اين مسجد قبله نماز مسلمين بود؛ لهـذا  

اين شهر را مراعات كند و آن را  متخواست تا آنجا كه ممكن بايد حر عمر مي

ين نظـر بـود كـه    بـد . با صلح و مسالمت نه با جنگ و قدرت تصـرف نمايـد  

 .تقاضاي اسقف اعظم را پذيرفت و موافقت خود را به او اعالم فرمود

 

 متن قرارداد عمر بن خطاب با مردم قدس

اسقف اعظم نمايندگاني از طرف خود به جابيه فرستاد تا عهدنامه صـلح را  

خليفـه مسـلمين   . با خليفه منعقد نمايند تا از امنيت شهر اطمينان حاصـل كنـد  

اي بـراي مـردم    احترام به حضور پذيرفت و صـلح نامـه   ن اسقف را بانمايندگا

كنـيم و از نظـر شـما خواننـدگان      قدس نوشت كه ما آن را به اختصار نقل مي

گذرانيم تا مالحظه نماييد اين خليفـه راشـد تـا چـه حـدي حقـوق        گرامي مي

مت و ساكنين شهر را رعايت و حفظ فرموده و به جاي آن كه از آنها انتقام مقاو

 .دهد سرسختي چند ماهه را بگيرد، آنها را مورد لطف قرار مي

اين است خالصه صلح نامه خليفه كه در تاريخ طبري آمـده و مـا ترجمـه    

 :رسانيم فارسي آن را به نظر شما مي

اي اسـت كـه بنـده خـدا عمـر       ايـن عهدنامـه  . بسم اهلل الرحمن الـرحيم »

به خودشان به مـريض  . را امان داده استاميرالمؤمنين به مردم ايليا داده و آنها 

كسي . و تندرستشان به اموالشان به كليساهايشان به صليبهايشان امان داده است

نبايد از خـود  . حق ندارد كليساهايشان را تخريب كند يا در آنها سكونت نمايد



 310 

به صليبها و اموال كليسـاها زيـان   . كليساها و از جايگاه آنها كم و كاست شود

در . آنها نسبت به دينشان مختار و براي برگذاري شعائر دينشـان آزادنـد  . نرسد

مردم ايليا مانند مردم مدائن بايد جزيـه  . پذيرفتن دين اسالم مجبور نخواهند بود

توانند آزادانـه از   رومياني كه در شهر قدس هستند مي. به دولت اسالم بپردازند

وقتي كه به محل امني نرسـيده  اين شهر خارج شوند و به مملكتشان بروند و تا 

هر كسي از آنان كـه بخواهـد   . باشند خودشان و اموالشان در امان خواهند بود

شود كـه اهـل شـهر     اينجا بماند در امان است و از همان حقوقي برخوردار مي

هر يك از مردم ايليـا حـق دارد   . آنها نيز بايد جزيه بدهند ،برخوردار مي شوند

كسـاني كـه از   . ها نيز تا رسيدن به جاي امنـي در اماننـد  آن. همراه روميان برود

انـد حـق دارنـد بـه ديـار خـود        اند و ساكن شده سرزمين ديگري به ايليا آمده

غير از جزيه . بازگردند يا كماكان در اينجا بمانند و مانند اهل شهر جزيه بدهند

 كه محصـوالت زراعتـي آنهـا بـه     شود، مگر آن گاه از كسي چيزي گرفته نمي

يد، در اين صورت بايد خراج محصوالت خود را بـه حكومـت اسـالم    آدست 

 .«بپردازند

حضرت عمر اين صلح نامه را شخصاً تقرير، امضاء و مهر فرمـود و سـپس   

ابوعبيده، خالد، عمرو بن العاص، عبدالرحمن بن عوف و معاويه بن ابي سفيان 

 .را بر آن گواه گرفت

 

 عمرتحليلي از محتواي قرارداد حضرت 

هيأت اعزامي اسقف اعظم اين صلح نامه را از دست عمر دريافـت نمـوده   

اسقف و اهل شهر از انجام اين صلح و از دريافت اين . به شهر قدس بازگشتند

 .نهايت خوشحال شدند صلح نامه بي

آخر چرا خوشحال نشوند؟ مگر نه اين است كه هر فاتح پيروزمندي چنـان  

گذاشـت و   تح شده را براي نظاميـانش آزاد مـي  كه معمول آن زمان بود، شهر ف

مردم شهر را در معرض كشتار و اموالشان را در معرض يغماء چپاول، اعـراض  
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و نواميسشان را در معرض تجاوز لشكر و معابدشان را در معرض تخريب قرار 

 داد؟ مي

اي بـه آنهـا داد كـه     نامه شان صلح ولي خليفه مسلمين قبل از ورود به شهر

امـوال، اعـراض،   . در شهرشان اسوده خاطر كرد و در آسايش قـرار داد  آنها را

شان را براي آنهـا   ناموس و معابدشان را در امان گرفت و شعائر و مراسم ديني

 .آزاد فرمود

اين رفتار كه در حد اعالي عدالت و در سطح رفيع انسـانيت قـرار گرفتـه    

كردنـد، از قبيـل    مـي است كجا و رفتاري كه فاتحين پيشين با اهل ايـن شـهر   

بختنصر پادشاه بابل و غيره كه معابدشان را به آتـش كشـيده بـه كلـي ويـران      

گذراندنـد و شهرشـان را مبـدل بـه      كردند، مردم شهر را از دم شمشير مـي  مي

 كردند كجا؟ كشتارگاه مي

حقاً رفتاري كه حضرت عمر خليفه مسلمين با مردم قدس كرد، براي آنهـا  

ايـن  . سابقه و حتي از تصورشان هم خارج بود ود كه بييك نوآوري تاريخي ب

گذاشت  صلح با مضامينش براي آنها پديده عصر جديد اسالمي را به نمايش مي

كه خدا براي مردم شهر قدس به وسيله جانشينش پيغمبر بـزرگش بـه ارمغـان    

 .آورد

 

هايش را براي ورود حضرت عمر  شهر بيت المقدس دروازه

 كند  باز ميخليفه حضرت رسول اهلل

حضرت عمر چند روزي پس از تاريخ عقد صلح، در بين امـراي لشـكرش   

سپس در حالي كه ابوعبيده بن الجراح، خالـد بـن الوليـد،    . در شهر جابيه ماند

عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنه و جماعتي ديگر از اصحاب رسول اهلل كـه  

ودند، به طرف شـهر قـدس   همراهش از مدينه به اينجا آمده بودند در التزامش ب

 .1اي كه به اهل شهر داده بود تصرف كند نامه حركت فرمود، تا آن را طبق صلح

                                                           
هجري  15هجري، يا اواخر سال  16شهر ايليا يعني بيت المقدس يا قدس در سال   1
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از آن طرف اسقف اعظم، امراء و بزرگان شهر در روز موعود كـه قـبالً بـه    

اطالع آنها رسانده بودند مقابـل دروازه بـزرگ شـهر در انتظـار ورود موكـب      

 .اسالم حضرت عمر بن الخطاب بودندفرمانرواي مسلمين و جانشين پيغمبر 

آنها حدي با مالطفت و بر مبناي محبت و تواضع بود كـه   برخورد خليفه با

به جاي آن كه او را به منزله يك فاتح پيروزمند كه بر شهرشـان اسـتيال يافتـه    

اند، وي را  بپذيرند، به عنوان يك فرمانرواي عادل و پاكدلي كه نظيرش را نديده

 .ددر آغوش گرفتن

اي كه خليفه به آنها داد، خصوصاً از ايـن كـه بـه     نامه آنها از سنجش صلح

ها، در امـان داده بـود ودر اقامـه شـعائر و      معابدشان احترام قائل شده و به آن

ها را آزاد فرموده بود تا آنجا عظمـت و طهـارت نفـس در     شان آن مراسم ديني

فـدار حقيقـت و مـروج    وجودش يافتند كه او را ناديده دوست خلق خدا و طر

 .عدالت شناختند

خليفه و همراهانش به راهنمايي اسقف اعظم همراه بزرگان شـهر در حـالي   

كه اهل شهر براي ديدن فرمانرواي مسلمين و فرماندهان لشكر اسالم در مسـير  

 .آنها ايستاده بودند در شهر به راه افتادند

خـالف تصورشـان   اينجا بود كه مردم شهر غرق در تعجب شدند؛ زيرا بـر  

فرمانرواي بزرگ مسلمين كه دو امپراتوري بزرگ جهـان آن زمـان را در يـك    

شود، شخصي  زمان به زانو در آورده و اكنون پيروزمندانه به اين شهر داخل مي

بينند و فرماندهان بزرگش را كه سر  متواضع، فروتن و با لباس عادي و ساده مي

اند همه متواضع و بدون  از پاي در آورده فرماندهان اين دو امپراتوري مقتدر را

 .بينند نشان و آرايش نظامي مي

مردم از مشاهده فرمانرواي مسلمين و فرماندهان بزرگشان فهميدند كه ايـن  

مردم بر خالف كشورگشايان جهان، مردمي خودخواه و دنياپرست نيستند؛ بلكه 

انتقام از كسي و نه مردمي روحاني، عدالت پرور و انسان دوستند كه نه ميل به 

                                                                                                                                                               

 .جزء چهارم؛ طبري 161تا  158صفحه . ميالدي فتح شد 635مطابق با سال 
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چشم طمع به مال مردم دارند و نه بـه نـواميس و مقدسـات ديگـران تعـرض      

 .نمايند مي

عنـوان صـلح بـر روي خليفـه و     هاي شهرشان را بـه   مردم شهر كه دروازه

  سـاده،  ضـع از نزديك با اين و اين بار با ديدن آنها  باز كرده بودند، نشهمراها

نها باز و آنها را در نه در شهر خود، بلكـه در  هاي قلوب خود را براي آ دروازه

 .هاي خود جا دادند سينه

گويا چشم بصيرت رئيس دانشگاه عالي لبنان باز شـده و حقيقـت را ديـده    

در ( النبي محمد)او با آن كه مسيحي است، در قصيده خود تحت عنوان . است

 :گويد اين باره مي

 التيجان علىبعمائم تزهو  = بةمجعت حولك يا نيب صحاو
 خوانإلعداء كاألبالعدل فا = ن جوارهمألت مالبسهم ونخش

تو ياراني به دور خود جمع كردي كه هيبت و فخـر    !اي رسول خدا: يعني

لباسهايشـان خشـن ولـي    . هايشان بيش از تاجهاي شاهان جهـان اسـت   عمامه

مجاورت و گفتار و كردارشان با لطف و عدالت آميخته است، لهذا دشمنانشـان  

 .ه دوست عادي بلكه براي آنها مانند برادر شدندن

آن روز تاريخي كه حضرت عمر وارد شهر قدس شد، به آخر رسيد و ايـن  

 فتح بزرگ به جاي آن كه از فتح اين شهر مقدس مسيحي كه عنوان شهر انبيـاء 

را داشت و مسجد مقدس اقصي را در آغوش گرفته بود، احساس خودخـواهي   

به حدي متواضع و خود را مرهون عنايـت و لطـف خـدا    و تكبر در خود كند، 

دانست، بدين جهت در آن شب كه در اردوگاه مسلمين در خارج شـهر منـزل   

 .گرفت، به نماز شكر خدا پرداخت

شود كه خداوند عزوجل به كسـي از بنـدگانش    نماز شكر وقتي خوانده مي

رگتر از ايـن  نعمتي عنايت فرمايد كه مهم باشد براي حضرت عمر چه نعمتي بز

كه خدا اين شهر مقدس تاريخي را برايش فتح فرموده ودر اختيـارش گذشـته   

اكنون با خاطري كامالً آسوده در ميان مردمش كه او را نه به عنوان يـك  . است
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كنـد،   اند، گردش مـي  مرد فاتح بلكه به عنوان يك مردم دوست و عادل پذيرفته

بت الهي اين است كه نماز شـكر بـه   البته وظيفه عمر در برابر اين نعمت و موه

 .نصرت داد و به اين نعمت عظيم رسانيد گذارد كه او را درگاه خداوندي مي

 

 آشنايي با داخل شهر قدس

صبح فرداي آن روز اسقف اعظم بـزرگ نـزد حضـرت عمـر در اردوگـاه      

اسـقف آثـار و   . مسلمين آمد و هر دو با هم مجدداً در شهر به گردش پرداختند

داد و بيوگرافي  نشان مي -رضي اهلل عنه- اريخي شهر قدس را به عمرمحلهاي ت

 .كرد آنها را بيان مي

طبق عقيـده مسـيحيان حضـرت    . شهر قدس آثار تاريخي بس مهمي داشت

سـپس  . عيسي در اين شهر به دار آويخته شد و در اين شهر به خاك سپرده شد

ليساي بزرگ مشـهور  بدين مناسبت ك. از قبر خارج شد و به آسمان صعود كرد

گويند عيسي بـه   به كليساي قيامت را در اين شهر و بر روي همان جايي كه مي

مسجد االقصي كـه   .1اند قبر سپرده شده و ازآنجا به آسمان رفته است، بنا كرده

اهلل ساخته شده، محراب عبـادت حضـرت داوود،    به فرمان حضرت سليمان نبي

صـلى اهلل  -اسالمي حضرت محمد صخره حضرت يعقوب كه طبق نوشته كتب 

و آثـار هيكـل    1در شب معراج از روي آن به آسمان عروج كـرد  -عليه وسلم

                                                           
ـ ميالدي به دستور امپراتوري كسانتين روي جايي كه  316كليساي قيامه در سال  1 ه ب

 1144تـا   1131در سـالهاي  . ، بنـا شـد  زعم مسيحيان قبر حضرت مسيح اسـت 

 مةالقما كنيسة آن را مسيحي مسيحيان صليبي آن را خراب و از نو ساختند عربهاي

 .نامند مي
مشهور شده است كه اين صخره هنگام معراج همراه حضرت رسـول حـدود يـك     1

اين صـخره  . د، فرمود بمانمتر از زمين بلند شد و چون آن حضرت متوجه گردي

اكنون . بعداً مسلمين زير آن ستون زدند. همچنان در جاي خود در هوا معلق ماند

 .روي ستون تكيه زده است
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هاي اين آثار مقـدس   سليمان و آثاري ديگر در اين شهر بود واسقف كبير قصه

 .داد را براي حضرت عمر شرح مي

هنگامي كه از كليساي قيامه كه بزرگترين و مهمترين كليسـاي شـهر بـود،    

اسقف پيشنهاد كرد كه حضـرت عمـر   . كردند، وقت نماز ظهر رسيد يد ميبازد

نماز خود را در داخل همين كليسا بخواند؛ ولي آن حضرت موافقـت نكـرد و   

اگر من امروز در اينجا نماز بخوانم مسلمانان در آينده بـدين مناسـبت   ) :فرمود

نمـاز   تاريخي كه خليفه مسلمين پس از فتح شهر مقدس مسيحي در اين محـل 

خواند، اين واقعه را يك حادثه تاريخي مهم خواهند دانست و اين كليسـا را از  

اين امر مخالف بـا  . دست مسيحيان گرفته و آن را تبديل به مسجد خواهند كرد

سـپس  (. باشد كه گفته شده كليساها در امان اسـت  معاهده صلح بين طرفين مي

ه آثار هيكل سليمان بـود،  نمازش را در جايي در نزديكي صخره مقدس آنجا ك

 .ادا فرمود

حضرت يقين است كه اسقف كبير و همراهان بار ديگر در اينجا از فرمايش 

كنند كه او تا ايـن   عين حال بسيار تعجب مي رشوند و د عمر خيلي خرسند مي

                                                                                                                                                               

اين داستان قطعاً نادرست و مطلبي است كه يك دوست نادان سـاخته و اشـاعه   

 .داده است

زم نبـود زيـر آن   آمد، نه تنهـا ال  اگر اين صخره در هوا مانده، به زمين فرود نمي

براي بقاي اين معجزه، چنان كه بـود، بـدون   . ستون بزنند، بلكه خيلي واجب بود

گذشته از اين در زماني كه اسراء واقع شد، شهر قـدس  . ستون آن را ابقاء نمايند

در آنجا مسلماني وجـود  . و مسجد االقصي و اين صخره در دست مسيحيان بود

يچ تاريخي، نه اسالمي و نه غير اسالمي ديـده  در ه. نداشت تا زير آن ستون بزند

شود كه مسلمين هنگام فتح بيت المقدس اين صخره را در هوا ديدند و آنها  نمي

از همه گذشته اگر اين مطلب صحيح است، آيـا الزم نيسـت   . زير آن ستون زدند

كه مسلمين در اين زمان ستون را از زير صخره بردارنـد تـا ايـن معجـزه بـراي      

 .شمن آشكار و مسلم گردددوست ود
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نامه حتي بـراي زمـان آينـده پايـدار اسـت و       حد در اجراي صحيح مواد صلح

 .نمايد ا ميمراعات حقوق مذهبي آنها ر

آري، بعداً ثابت گرديد كه آنچه حضرت عمر درباره نمـازش در كليسـاي   

مزبور پنداشت و به اسقف فرمود، صحيح بود؛ زيرا تمام تواريخ اتفاق دارند كه 

مسلمين بعداً در همان جايي كه او نمازش را خوانـد، يعنـي در محـل هيكـل     

گرچـه  . مسجد گرفتنـد  سليمان مسجدي بنا كردند و صخره مقدس را در داخل

اين مسجد ساده و تقريباً كوچك ساخته شد، ولي بعداً به دست مسلمين توسعه 

و عظمت يافت و پس از چندي عبدالملك بن مروان خليفه اموي آن را به طرز 

اي بر روي آن بنا كرد كه بهترين نمونه يـك عمـارت    قبه. زيبايي از نو ساخت

اين مسجد در حال حاضـر هـم بـا قبـه     ديني و همتاي مسجد االقصي گرديد، 

 .مجلل خود باقي و به مسجد عمر و قبه الصخره شهرت دارد

در چهار ضلح آن روبـروي هـم   . شكل بناي اين مسجد هشت ضلعي است

قسمت پـاييني آن بـا سـنگ مرمـر     . چهار دروازه زيبا به كار گرفته شده است

ه كه به انواع گلهـاي  پوشيده شده و قسمت بااليي آن با كاشيهاي ميناكاري شد

ميالدي بـه فرمـان    1561زيبا منقش شده تزئين يافته است، اين كاشيها در سال 

. انـد  شاه سليمان بن سلطان سليم عثماني در ايـن مسـجد بـه كـار بـرده شـده      

تابـد روشـنايي    ها به درون مسجد مي وقتي كه نور خورشيد از پنجره: گويند مي

كند و لطف خاصي در نظر بيننده بـه   مخصوصي با رنگهاي عجيبي منعكس مي

 .آورد وجود مي

گرچه نقشه ساختماني درون مسجد ساده است، ولـي تـزئين و آرايـش آن    

ستونهاي آن از يك قطعه سنگ مرمر ساخته شده . باشد خيلي زيبا و با شكوه مي

دهـد كـه بيننـده را از حيـث طـرز       و سقف مسجد را گنبد جالبي تشكيل مـي 

در قسمت پاييني اين گنبد آيات . اندازد قوش به تعجب ميمعماري و از حيث ن

. قرآني مربوط به حضرت مسيح با حروف طال به خط كوفي نوشته شده اسـت 

هاي رنگارنگ قـرن شـانزدهم نصـب شـده كـه در       هاي مسجد شيشه در پنجره
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 .زيبايي و نفاست، كم نظير است

نگـام فـتح   اين مسجد چنان كه گفتيم در محل هيكل حضرت سليمان كه ه

شد و حضرت عمر در آنجا نماز خواند بنـا   شهر ويران شده و آثار آن ديده مي

 .شده است

 

 به مدينه -رضي اهلل عنه- بازگشت عمر

سپس بـه قصـد بازگشـت بـه     . حضرت عمر تا ده روز در شهر قدس ماند

مدينه از آنجا خارج شد و راه خود چند روزي در جابيه كه مسـلمين آنجـا را   

ــد، توقــف كــردمركــز نظــا پــس از دســتورات و . مي خــود قــرار داده بودن

هاي مهمي كه به فرماندهان لشكر داد، همراه همان جماعتي كه بـا او   راهنمايي

، يزيـد  -رضي اهلل عنه- طبق فرمان عمر. آمده بودند به سوي مدينه حركت كرد

د بن ابي سفيان مثل گذشته به امارت دمشق، ابوعبيده به عمارت حمص، و خال

 .بن الوليد به امارت قنسرين منصوب گرديدند

گشت،  شد و به مدينه بازمي زماني كه حضرت عمر از شهر قدس خارج مي

از اقصا جنوب شام يعني فلسطين تا انتهاي شمال كه مرز سـوريه مـي باشـد،    

امراء مسلمين اين سـرزمين وسـيع را   . تحت حكومت دولت اسالم در آمده بود

گذاشته بود، با كمال عدالت اداره و با مردم خيلـي بهتـر    كه خدا در اختيارشان

 .كردند از امراء دولت امپراتوري بيزانس رفتار مي

 

در زمان آمدن به قدس و نقد يك   شكل و شمايل حضرت عمر

 داستان

دانـم توجـه    در پايان سخن خـود دربـاره فـتح بيـت المقـدس، الزم مـي      

ي معطوف نمايم و آن، اين است كـه  خوانندگان گرامي را به اين امر مهم تاريخ

حضـرت عمـر از مدينـه    : گويند بعضي از مورخين مانند طبري و ابن االثير مي

ولي واقدي . سوار بر اسب شد و همراه گروهي از لشكر و امراء به فلسطين آمد

بـه  : اند و پيروانش كه در نظر محققين مسلمين چندان مورد اعتماد نيستند نوشته
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 كرد؛ دو جوال در دو جنب شترش بسته بود كه در يكي آردوسيله شتر حركت 

در جلويش يك مشك آب و در پشت سرش . جو بود و در ديگري خرما بود و

جماعتي ازاصحاب رسـول  . ظرفي براي وضو گرفتن و خوردن غذا آويخته بود

. شد صبحگاه و شامگاه طعامي كه از همان آرد بود، تهيه مي. اهلل همراهش بودند

لباسي كه در اين سفر مهم تاريخي به تن . آن بخورد از آوردند تا يفه مينزد خل

خواست از جابيه به سوي شهر  هنگامي كه مي. داشت، مندرس و وصله دار بود

چون اسقف اعظم و امراء و بزرگان شهر : امراء لشكر گفتند  قدس حركت كند،

اي روا  كه پوشـيده  اي سوار شدن تو نامناسب و اين پيراهنردر انتظارند، شتر ب

خداوند عزوجل ما را به بركت ) :خليفه از سخن آنها برآشفت و فرمود. «نيست

و با همان لباس (. كنيم دينش عزت بخشيد و ما خدا را با چيزي ديگر مبدل نمي

دار و سوار بر همان شتري كه با آن از مدينه به اينجا آمـده بـود حركـت     وصله

زيبا به شهر قدس وارد شد و با اسقف و بزرگان و نا كرد و با همين وضع بدنما

كه خليفه مسـلمين و غالمـش   : اند حتي بعضي نوشته. و امراء شهر مالقات كرد

از آنها بـه نوبـت    هر يك. شان همراه داشتند در اين سفر يك شتر براي دو نفر

شد و مهار شتر را بـه   شد، غالم پياده مي هر وقت خليفه سوار مي. شد سوار مي

شـد و   غالمش مي رسيد، خليفه پياده مـي  گرفت و همين كه نوبت به ميدست 

در مرحله اخير كه از جابيه به   اتفاقاً. افتاد مهار شتر را به دست گرفته به راه مي

خليفه مسلمين در حالي كه مهار شـتر بـه   . رسيدند نوبت غالمش بود قدس مي

سقف و بزرگان شهر كه دست گرفته بود به كنار شهر رسيد و با همين وضع با ا

 .در انتظار ورود موكب خليفه مسلمين بودند مالقات كرد

  ولي بايد توجه داشت كه واقدي درغالب روايات تاريخي خود مخصوصـاً 

روي نموده و از  آنچه در مغازي و فتوحات اسالمي ذكر كرده است غلو و زياده

محققـين اسـالمي   دانشمندان و  حقيقت واقع خارج شده است؛ لذا مورد اعتماد

هـا را   خوريم كه عقـل سـالم آن   نيست و در تاريخي كه نوشته به اموري بر مي

پذيرد؛ ولي چون رواياتش از قبيل همين داستان سفر تاريخي سيدنا عمر به  نمي
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اي واقـع   طرز عجيبي كه ذكر شده است مورد اعجاب هـر خواننـده و شـنونده   

نمايد، لهـذا بـا آن    كس را جلب مياين عجايبي كه دارد نظر همه  شود و با مي

كه صحت ندارد، به حدي مشهور و رايج شده كه در هر مجلس درسـي و بـر   

شود هميشـه ايـن داسـتان     روي هر منبر وعظي كه اين سفر تاريخي روايت مي

چنـان كـه گـويي    . شود عجيب و غريب كه واقدي روايت كرده است، نقل مي

ره روايتي غير از روايت واقـدي نيامـده   جريان واقعه جز اين نبوده و در اين با

بايد در نظر داشته باشيم كه در ايام فتح بيت المقدس در اثر فتوحاتي كه . است

مسلمين در پارس، شام و فلسطين كرده بودند، غنايم زيادي از پول، طال، نقره، 

بيت المال مدينـه از  . هاي نادوخته به دست آوردند اسب، لباس دوخته و پارچه

شـود   ت غني شده بود، اگر به اين حقيقت توجه كنيم براي ما واضح ميهر جه

كه خليفه مجبور نبوده در اين سفر يك شتر براي خودش و غالمش به تنـاوب  

دار و مندرس بپوشد؛ زيرا هم اسب زياد در اختيار داشت  بردارد و لباس وصله

 .و هم لباس متناسب

اند عمـر خليفـه    است كه گفتهروايت طبري و ابن االثير درست   پس مسلماً

مسلمين سوار بر اسب و همراه گروهي از لشكر براي كمك به عمرو بن العاص 

از مدينه به جابيه رسيد و چون اسبش خسته شده بود چند روزي پـس از عقـد   

صلح با مردم قدس، در جابيه ماند و همين كه خستگي اسبش مرتفـع شـد بـا    

كثير به نقل از ابوالعاليه دمشـقي تصـريح   ابن . همان اسب از آنجا به قدس آمد

كرده كه حضرت عمر هنگام ورود به شهر قدس پيراهن سفيد رنگـي پوشـيده   

اين دو نفر مـورخ نـه   . بود كه در قسمت چپ و راست از پايين، چاك داشت

دار بودنش، حرفي ازايـن   كنند و نه از وصله اندراس پيراهن خليفه مي ذكري از

 .اند اند به ميان نياورده سفر به نوبت سوار شده كه او و غالمش در اين

درست است كه حضرت عمر مردي زاهد و از زينت و زيور دور و از تنعم 

كرد، ولي در عين حـال مـرد آداب و از خـانواده     و خوش گذراني اجتناب مي

دانست چه رفتاري در كجا مناسب و چه گفتـاري   خوب مي  اشراف قريش بود؛
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 .چه لباسي در چه هنگامي پسنديده استدر چه وقتي خوب و 

كنـد كـه    جز هفتم روايت مـي  115مگر نه اين است كه بخاري در صفحه 

شود؛ لـذا   روزي عمر بن الخطاب چشمش به لباس فاخري افتاد كه فروخته مي

چه خوب است كه اين لباس ! يا رسول اهلل: حضور رسول اهلل آمد و عرض كرد

آيند و نيز در وقت نماز جمعـه   مايندگاني كه ميرا بخري تا هنگام مالقات با ن

آن حضرت از خريد دوزي طال داشت،  ولي چون اين لباس مليله. «آن را بپوشي

 .1آن امتناع فرمود

از اين روايت واضح است كه حضرت عمـر مـرد آداب و پايبنـد رسـول     

عمومي بود وعقيده داشت كه رئيس دولت در اوقات مالقات با اشخاص بزرگ 

 .نگام حضور در مجالس و مجامع بايد لباس مناسبي بپوشديا ه

همين عمر بود كه چون والي يمن با لبـاس گرانبهـا بـه حضـورش آمـد،      

بار ديگر همان والي با مويي ژوليده و . برآشفت و امر كرد تا لباس ساده بپوشد

مقصـودم  : حضرت عمر اين بار فرمـود . لباس كهنه و نامناسبي به حضور رسيد

نه ژوليده و ژنده پوش باش . د كه خود را به اين وضع ناپسند در آورياين نبو

 .و نه خود را مانند زنان بياراي

بنابر آنچه بيان شد بايد فهميد كه حضرت عمر در آن هنگام كه به مالقـات  

رفت، اگر لباس گرانبها نپوشـيده بـود    بزرگان ديني و سياسي در شهر قدس مي

 .به تن داشته است نه پابرهنه بوده نه ژنده پوش اي اما لباس ساده و برازنده

 

 فتح كشور مصر

صحيح است كه مسلمين اكنون تمامي سـرزمين شـام، فلسـطين و اردن را    

اند، ولي كشـور   تصرف و دست امپراتوري روم شرقي را از اين ديار قطع كرده

                                                           
 أىر عنته  ن عمر بن اخلطاب رضي اهللأعن نافع بن عبداهلل )اين است متن حديث بخاري  1

ا منإ»: توك، وللجمعة قالأذا إسها للوفد بتعتها، تلبيا رسول اهلل، لو ا: فقال. تباع سرياء حلة
 .«من ّال خالق له هذهيلس 



 302 

مصر كه متصل به اين سرزمينها است، همچنان در تصرف اين امپراتوري بـاقي  

ست و چنان كه فهميديم داهيه رومي يعني ارطبون كه از بيت المقـدس فـرار   ا

 .كرد به آنجا رفته است و قطعاً در اين كار نظري دارد

پس اگر دست اين امپراتوري از كشور مصر قطع نشود، روزي از آنجـا بـه   

اين سرزمينها كه از دستش رفته است، حمله خواهد كـرد و چـون دريـايي در    

كه به كشور اصلي روم اتصال دارد اگر دست به جنگ بزند نـه در   اختيار دارد

شـود و كـار بـر     مضيقه معيشت عمومي ونه در تنگناي امور نظامي واقـع مـي  

 .مسلمين دشوار خواهد كرد

بنابراين مسلمين بايد هر چه زودتر دست اين دولت خطرنـاك را از خـاك   

انـد   كه از دسـتش گرفتـه   مصر نيز قطع نمايند، تا وضع خود را در سرزمينهايي

 .پايدارتر كنند و به ثبات آينده خود در اين ديار مطمئن شوند

بن العاص قبالً چندين سفر تجارتي به مصر كـرده بـود واز اوضـاع     عمرو

او فهميده بود كه مـردم مصـر از دولـت روم كـه بـر      . عمومي آنجا باخبر بود

ديـده  . بود، ناراضي هسـتند  سرزمينشان تسلط يافته بود و آنها را استعمار كرده

نظيـر   بود كه اين سرزمين به بركت رود نيلش از حيث غلـه و محصـوالت بـي   

لذا خيلي آرزو داشـت كـه از   . رود است تا جايي كه انبار غله روم به شمار مي

 .حضرت عمر فرمان حمله به اين سرزمين پربركت را بگيرد

ازگشت تـا از آنجـا   پس از اين كه حضرت عمر از بيت المقدس به جابيه ب

به مدينه برگردد، عمرو بن العاص با او به خلوت نشست و تقاضا كرد تا فرمان 

حضرت عمر در ايـن امـر   . حمله به مصر صادر كند و اين كار را به او بسپارد

ر اسالم در عـراق، پـارس و   توانست در اين هنگام كه لشك زيرا نمي. متردد شد

آنها براي محافظت اين نـواحي الزم بـود،   كنده شده بودند و وجود راشامات پ

لشكر مهمي فراهم كند و در اختيار عمرو بن العاص بگذارد تا به مصـر حملـه   

كند؛ ولي عمرو بن العاص آنقدر حمله و تسخير مصر را در نظر حضرت عمـر  

نهايت او را براي اين كـار راضـي كـرد و آن حضـرت      آسان جلوه داد كه در
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گرچه چهار . يارش گذاشت و پرچم جهاد را بدو سپردچهار هزار سرباز در اخت

هزار سرباز براي فتح كشور مصر كافي نبود، ولي عمرو بن العاص يقين داشت 

خاك مصر هر گاه كمـك بخواهـد حضـرت عمـر      كه پس از شروع جنگ در

ناچار خواهد شد هر طور شده برايش سرباز كافي بفرستد و نخواهـد گذاشـت   

از حدود شام گذشت و بـراي   دلذا با همين عد. فتندخطر دشمن بيمسلمين در 

آن كه حركت خود را مخفي و دولت روم را غافلگير كنـد، بـه سـرعت از راه    

آب و علف سينا عبور كرد تا به شهر عريش در اوايل خـاك مصـر    صحراي بي

 .رسيد

نه استحكامات خوبي داشـت و نـه     چون اين شهر از مركز كشور دور بود،

لـذا مـردم شـهر كـه     . از طرف دولت روم در آنجا متمركـز بـود  نگهبان كافي 

محافظت شهرشان را به عهده گرفته بودند، نتوانستند از عهـده دفـاع در مقابـل    

عمرو بن العاص اين شـهر را بـه آسـاني و بـدون جنـگ      . لشكر اسالم بر آيند

تصرف كرد و سپس بدون توقف بـه مسـير خـود ادامـه داد و از راه قـديمي      

كرد، حركت نمود وبه يكـي از   كه كسي در ايام عادي از آن عبور نمي متروكه،

 .شهرهاي مصر به نام فرماء رسيد

اين شهر يكي از شهرهاي مهم و قديمي و آباد مصر و داراي معابد قبطي و 

هاي قوي و نگهبان و ذخاير كـافي   حصار و قلعه. كليساهاي زيباي مسيحي بود

اي از رود نيل بـه اينجـا جـاري     بود و شعبهدر كنار درياي احمر واقع . داشت

اين شهر در آن روزگار به منزله كليد كشور مصر بود؛ لـذا دولـت روم   . شد مي

 .داد و پادگان مقتدري در آنجا گمارده بود اهميت خاصي به آن مي

عمرو بن العاص جز اين كـه آن را در  . تسلط بر اين شهر خيلي دشوار بود

پس از يكماه محاصره در تاريخ اول محرم سال . شتاي ندا محاصره گيرد چاره

ميالدي مردم شهر كه از طول محاصره به تنگ آمده  641هجري مطابق سال  11

دانستند به ناچار تسليم شدند و بدين سـان   بودند وادامه آن را به زيان خود مي

 .اين شهر مهم به دست مسلمين افتاد
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شهر قبطي و مذهب ارتـودكس   چون مردم اين: اند بعضي از مورخين نوشته

از عمال و كارگران دولـت روم  . داشتند، مخالف مذهب كاتوليك روميها بودند

كردند، كينه در دل داشتند آنان براي فتح ايـن شـهر از    كه با آنان بدرفتاري مي

 .در واقع آنها باعث اصلي سقوط شهر شدند. داخل به مسلمين كمك كردند

اين شهر مهم كه برايش دلگرم كننـده بـود    به هر حال عمرو پس از تسخير

فرمانـده پادگـاه محـافظ ايـن شـهر      . براي فتح شهر بلبيس به حركت در آمـد 

. همان سردار مشهور رومي بود كه در فلسطين از دست عمرو گريخت 1ارطبون

ارطبون باز هـم شكسـت   . در اينجا بين عمرو و ارطبون جنگ سختي درگرفت

پس از جنگ اجنادين كه ارطبون از . ز تسلط يافتخورد و عمرو بر اين شهر ني

دست عمرو شكستي فاحش خورد، در اينجا نيز ايـن دو نفـر سـردار عـرب و     

رومي روبروي يكديگر قرار گرفتند و بـاز هـم ارطبـون از حـريفش شكسـت      

 .خورد

قبطي حاكم كل كشور مصر كه از طـرف   1دختر مقوقس  :اند مورخين نوشته

داشت، در حين فتح اين شـهر اسـير شـد عمـرو بـن      دولت روم اين سمت را 

العاص او را مورد احترام قرار داد و همراه چند نفـر محـافظ عـرب او را نـزد     

اين مردانگي و انسانيت كه بر خالف انتظار مقـوقس، از عمـرو   . پدرش فرستاد

سر زد، باعث گرديد تا قبطيها كه از مردم اصلي مصر بودند، نسبت به مسـلمين  

. مقوقس نيز اين كار را كار بزرگ انساني شمرد. وستي و محبت بنگرندبا نظر د

عمرو پس از فتح اين شهر به حركت خود ادامه داد و به شهري رسيد كه آن را 

 .شهرت دارد( ام دنين)ناميدند واكنون به نام  در روزگار تند و نياس مي

                                                           
ز هم از عمرو شكست خورد و تاريخ تا خوانيم ارطبون در اين جنگ با چنان كه مي 1

معلوم نيست در اين جنـگ  . گذرانده برد و ديگر به سكوت مي اينجا نام او را مي

 .كشته شده يا فرار كرده، سالم به روم رفته است
نام دختر مقوقس چنان كه دايره المعارف فريد وجدي نوشته است، ارمانوسه بـود،   1

 .اكليوس به اين شهر آمده بوداو براي مالقات با نامزدش پسر هر
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چون  ن و لشكر دشمن طول كشيد ودر اينجا چندين هفته جنگ بين مسلمي

دشمن زياد بود، عمرو دست از جنگ كشيد و عقب نشست و از حضرت  دعد

حضرت عمر چهار هزار نفر تحت رهبـري چهـار نفـر از    . عمر كمك خواست

به اسامي زبير  -صلى اهلل عليه وسلم-بزرگان سلحشور صحابه گرامي رسول اهلل 

بـه كمـك    بن العوام، عباده بن الصامت، مسلمه بن مخلد و مقداد بـن االسـود  

چهار هزار نفر كمك فرستادم تحت فرمان چهار نفـر از  : عمرو فرستاد و نوشت

 .سرداراني كه هر يك از آنها در ميدان جنگ ارزش هزار نفر مرد جنگي را دارد

عمرو بن العـاص خـود را بـراي حملـه       همين كه اين لشكر كمكي رسيد،

در مصـر بـه نـام     روم ازآن طرف فرمانـده كـل قـواي لشـكر    . نهايي مهيا كرد

ايـن دو لشـكر   . تيسودور با بيست هزار سرباز براي مقابله با عمرو حركت كرد

 .روبروي هم قرار گرفتند 1در كنار شهر عين شمس

عمرو بن العاص قبالً يك گروه از لشكرش را در كوهي در سـمت شـرقي   

ام دنين كمين گمارد و خودش  عباسيه كنوني و گروهي ديگر را درنزديك شهر

 .ا بقيه لشكر به مقابله با لشكر روم پرداختب

همين كه جنگ بين طرفين در گرفت، گروهي كـه در كـوه كمـين نشسـته     

. بودند از كمين گاه خود برون جستند واز پشت سر بـر دشـمن حملـه كردنـد    

دشمن كه خود را در وضع بدي ديد، به ناچار ميدان را خـالي و فـرار كـرد و    

در اين هنگام گروه كمين كه در جلو بودند از . برد خواست به شهر ام دنين پناه

بدين ترتيـب لشـكر روم   . جايگاه خود خارج شدند و راه را بر روي آنها بستند

بين سه جبهه از لشكر مسلمين در وضع خطرناكي قـرار گرفـت و بـه طـوري     

عمرو بن العاص بـا  . شكست و هزيمت يافت كه جز عده كمي جان بدر نبردند

 .گي پيروز شد و بر شهر مهم عين شمس و ام دنين تسلط يافتاين مهارت جن

                                                           
فراعنـه و  . كيلومتر از قاهره كنوني فاصـله داشـته   8عين شمس نام شهري بوده كه  1

اين جنگ در نزديكي اين شـهر در سـال   . ناميدند ها آن را هليبويوليس مي يوناني

 .ميالدي واقع شد 641
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از شرايطي استراتژيك برخوردار بود، عمرو بن العاص ( ام دنين)چون شهر 

مدتي در آنجا آرام گرفت تا . آن را مركز قيادت و ستاد فرماندهي خود قرار داد

براي اين  پس از مدتي استراحت، خود را. در انديشه حمله به شهر بابليون باشد

 .كار مهيا كرد و از ام دنين خارج گرديد

از شهرهاي مستحكم مصـر و از اسـتحكامات نظـامي مهمـي      1شهر بابليون

. برخوردار بود؛ لذا عمرو بن العاص جز محاصره شهر كاري از دستش برنيامـد 

 .اين محاصره تا هفت ماه طول كشيد

 

 مذاكره براي صلح

توانند با قـوه   مسلمين با آن كه نمي مقوقس فرمانرواي مملكت مصر ديد كه

انـد و هـم چنـان در ادامـه      الوصف مأيوس نشده نظامي بر شهر تسلط يابند، مع

دانست كـه   كنند و مي اند و براي تسلط بر شهر پافشاري مي محاصره ثابت مانده

مسلمانان مردمي جنگجو و در جنگ صبر و تحملي دارند كه جـز آنهـا كسـي    

ولو هر چند طول بكشد بر اين شهر تسلط خواهند يافت، ندارد و هر طور شده 

اي بـه   پس چه بهتر كه با آنها وارد مذاكره شود و با هم صلح نمايند، لـذا نامـه  

ترسـم   مـي . ايـد  شما با عده كمي به سرزمين ما آمده) :عمرو بن العاص نوشت

ه شويد، پس چ آن وقت از كارتان پشيمان مي. لشكر بزرگ روم بر سرتان بريزد

شايد بـه  . گوييد بهتر كه چند نفر از مردمتان را نزد ما بفرستيد تا بشنويم چه مي

 (.توافقي برسيم كه ما و شما خواهان آنيم

گرفـت و آنهـا را دو    1عمرو بن العاص نامه را از دست فرستادگان مقوقس

                                                           
و در كنـار   ره كنـوني هاين شهر كه در قديم ممفيس نام داشته در نزديكي شهر قـا  1

در طول تاريخ مصر چندين بار پايتخت فراعنـه قـرار گرفتـه، لـذا     . رود نيل بود

 .اهميت خاصي داشته است
مقوقس همان فرمانرواي مملكت مصر است كه رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله او را  1

اي كه به او نوشت، به دين اسالم دعوت كرد، گرچـه او از پـذيرفتن    ضمن نامه
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اي كه بـه   سپس آنها رابا نامه. روز نزد خود در اردوگاه لشكر اسالم نگه داشت

 .قس جواب داده بود، برگردانيدمقو

بين مـا و شـما جـز ايـن راهـي      : )مضمون نامه عمرو بن العاص چنين بود

يا دين اسالم را بپذيريد تا با هم برادر ديني بشويم و جنگي در نگيـرد،  : نيست

دين خود باقي بمانيد و به عنوان صلح تسليم شـويد و جزيـه بـه دولـت      يا در

گر بجنگيم تا آن كه خدا بين ما و شما حكم و فيصله اسالم بپردازيد، يا با يكدي

 (.فرمايد واوست بهترين حكم كنندگان

مقوقس رويه و روحيه مسلمين را از نمايندگانش كه از نزد آنهـا مراجعـت   

مردمي ديديم كـه مـرگ را بهتـر از حيـات     ): كرده بودند، استفسار كرد، گفتند

هـيچ  . دانند كبر و خودخواهي ميتواضع وفروتني را بهتر از ت. دارند دوست مي

بـر روي خـاك   . دارد نه دنيا را دوست مـي  بازد و نه دل به دنيا مي يك از آنها

بزرگان و سرداران لشكرشـان  . شان مانند بقيه افرادشان است فرمانده. نشينند مي

شود كدام آقـا و كـدام غـالم     معلوم نمي. شوند از زيردستان تشخيص داده نمي

شويند و بـا هـم بـه     ت نمازشان رسيد، اندامهاي خود را ميهمين كه وق. است

شـان بـا    مانـد و در نمـاز   هيچ كدام از آنها از نمازش باز نمي. پردازند نماز مي

 (.آورند كمال خشوع رو به خدا مي

توان  مقوقس از مطالبي كه از آنها شنيد استنباط كرد كه با چنين مردمي نمي

قسم بـه آن مقدسـي   : )؛ لذا به حاضرين گفتستيزه كرد و از آينده خود ترسيد

اند هر گاه به كـوه   شود، چنين قومي كه بر ما تاخته كه به نامش قسم خورده مي

كه دارند، آن را از جايش خواهنـد   ترند بي شك با اراده و صبر و ثباروي آو

پـس از يـك   (. بدانيد كه هيچ كس در جنگ با آنها پيـروز نخواهـد شـد   . كند

                                                                                                                                                               

دداري كرد ولي جنبه احترام و ادب را مراعات نمود و هدايايي بـه آن  اسالم خو

براي آن حضـرت  . حضرت تقديم داشت كه يكي از آنها كنيزي بود به نام ماريه

از ماريه قبطيه پسري به دنيا آمد كه نامش را ابراهيم گذارد كه در سـن كـودكي   

 .در مدينه وفات يافت
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مقوقس از . و مباحثه صالح ديدند با مسلمين از در صلح در آيندسلسله مذاكره 

عمرو بن العاص درخواست كرد نمايندگاني به نزدش بفرستد تا درباره صلح با 

 .هم مذاكره كنند

 

 مذاكره باز هم

عمرو ده نفر از بزرگان مسلمين را كه يكـي از آنهـا عبـاده بـن الصـامت      

فرسـتاد ودسـتور داد تـا عبـاده بـن       صحابي بزرگ رسول اهلل بود، نزد مقوقس

 .الصامت طرف گفتگو با مقوقس باشد

مقوقس با عباراتي كه هم به ظاهر جنبه نصيحت داشت و هم بوي ترساندن 

داد، سخن به ميان كشيد او اصرار داشت كه فرسـتادگان مسـلمين    و تهديد مي

يشـنهاد  در جـوابش پ   امري ديگر غير از آن سه چيزي كه عمرو بن العاص قبالً

 .كرده بود، پيشنهاد كنند

قسـم بـه   : )عباده بن الصامت دستش را به طرف آسمان بلند كرد و گفـت 

پروردگار اين آسمان و اين زمين و همه چيز ديگر، غير از اين سه امري كه قبالً 

شما بايد يكي از آنها را بـراي خودتـان اختيـار    . پيشنهاد شده پيشنهادي نداريم

 (.كنيد

سـخنم را بپذيريـد و يكـي از ايـن سـه امـر       ) :رافيانش گفتمقوقس به اط

به خدا قسم شما در مقابـل اينهـا تـاب مقاومـت     . پينشهادي آنها را قبول كنيد

گـذرد كـه مجبـوراً     اگر امروز به ميل خودتان قبول نكنيد چندي نمـي . نداريد

چيزي را متحمل خواهيد شد كه خيلي بدتر است؛ چه بهتر كه پيشنهادم را پيش 

رام بـود،  آاظهارات مقوقس كه بي پـرده و  . «داز آن كه پشيمان شويد قبول كني

مورد موافقت مردم واقع شد؛ لذا به عمرو بن العـاص پيغـام داد كـه موافقـت     

بـا جمـاعتي از   ( عمـرو بـن العـاص و مقـوقس    )نمايد تا هر يـك از طـرفين   

 .نمايند بزرگانشان در يك جا جمع شوند و درباره نحوه صلح با هم مذاكره
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 مصر تسليم مي شود

عمرو با جماعتي از مسلمين و مقوقس با جمعي از مصريان در يك جـا بـا   

 .هم مالقات كردند و به گفتگو نشستند و با اين شروط با يكديگر صلح كردند

 .مملكت مصر از اول تا آخر تحت تسلط مسلمين قرار گيرد

 .لمين باشدنظم امور داخلي و دفاع از دشمن خارجي به عهده مس

ساكنين خاك مصر چه قبطي و چه ديگران از حيث مال، جـان، نـاموس و   

اند و هيچ كس از مسلمين حق تعرض و دست انـدازي   معابدشان در امان بوده

 .در اقامه شعائر و مراسم ديني خود نيز آزادند. بر آنها را ندارد

يـه بـه   هر يك از سكنه مصر به طور عموم ساليانه دو سكه دينـار طـال جز  

 .دولت اسالم بپردازند

ند و دوشـيزگان و زنـان در   ا پيرمردان و نوجواناني كه به سن بلوغ نرسيده

 .1هر سني از پرداخت جزيه معاف باشند

مقوقس اين صلح را به عنوان حاكم عام مملكـت مصـر از طـرف خـود و     

روميهـاي مقـيم مصـر آزاد     :قبطيها يعني مردم اصلي مصر قبول كـرد و گفـت  

د بود تا آن كه اين ماجرا به هراكليوس در قسطنطنيه اطالع دهد و نظرش خواهن

 .را در اين باره بخواهد

هراكليوس پس از دريافت نامه مقوقس اقدامش را درباره صلح تقبـيح و او  

آيد اگـر   عده قبطيها در مصر به شمار نمي: را براي اين كار توبيخ كرد و نوشت

خوش نشـان ندادنـد و مسـلمانان را بـر مـا      آنها براي جنگ با مسلمانان روي 

ترجيح دادند مردم روم در مصر و اسكندريه و كساني نزد تـو هسـتند بـيش از    

هزاران نفرند و ابزار و ذخاير جنگي به حد كافي داشتند و تو بـا ايـن حـال از    

                                                           
شمار آنهـايي كـه   . اخت جزيه سرشماري شدندپس از انجام صلح قبطيها براي پرد 1

مشمول پرداخت جزيه شدند به شش ميليون نفر رسيد و عمـرو بـن العـاص بـه     

موجب صلح نامه مبلغ دوازده ميليون دينار طال جزيه از آنها براي دولـت اسـالم   

 .جلد ششم؛ دايره المعارف فريد وجدي 743صفحه . وصول كرد
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شان در ماندي و زير بار ظلم رفتي و تسـليم شـدي،    دفع مسلمانان با كمي عده

شدي يـا همـه مردانـه     جنگيدي كه بر آنها پيروز مي نها تا آنجا ميالزم بود با آ

 .اي به همين مضمون نيز به روميان مقيم مصر نگاشت نامه. «شديد كشته مي

هـا بـا    به خدا قسم كه عرب: )مقوقس پس از دريافت نامه هراكليوس گفت

راً خيلي دارند از ما كه اين قدر زياد و ظاه  همين عده كم و با ضعفي كه ظاهراً

نزد آنهـا مـرگ در   . هر يك از آنها معادل ده نفر ما است. ترند قوي هستيم قوي

 (.تر از زندگي است ميدان جنگ محبوب

بدانيد كه : )پس از آن به رومياني كه در محضرش بودند خطاب كرده گفت

ام پايدارم هرگـز آن را نقـض نخـواهم     ها بسته من از پيمان صلحي كه با عرب

شويد و بـه آنچـه    گذرد كه شما هم ناچار مي دانم كه چيزي نمي مييقين . كرد

فهمـم   بينم و چيزي را مـي  من در اينجا وضعي را مي. دهيد من كردم تن در مي

 (.فهمد بيند و نمي كه امپراتور در آنجا نمي

سپس به عمرو بن العاص اطالع داد كه امپراتور با صلحي كه بـين طـرفين   

و آن را نكوهيده است، به من امر كـرده تـا بـا شـما     منعقد شده مخالفت كرده 

ولي من و كليه قبطيها بر صلح . بجنگم تا يكي از طرفين بر ديگري پيروز گردد

نامه بر من و تمام قبطيان نافذ و مؤثر است و هرگز ايـن   مضمون صلح. پايداريم

 از عمرو خواست كه اگر روميان كه اكنـون   ضمناً. صلح را نقض نخواهيم كرد

اند در آينده تقاضاي صلح نمايند از آنها نپـذيرد تـا همـه     اين صلح را رد كرده

كشته يا اسير و گرفتار شوند؛ زيرا چنين مردمي اسـتحقاق چنـين سرنوشـتي را    

 .دارند

پادگـانش را  . عمرو بن العاص با تثبيت اين صلح وارد شهر بابليون گرديـد 

امه ذكر شده بود، به خـوبي  تصرف كرد و با مردم شهر به طوري كه در صلح ن

چنان كه رويه كار مسلمين در هر جا بود در اين شهر مسـجدي بنـا   . رفتار كرد

گويند اين مسـجد هنـوز    مي. كرد كه به مسجد عمرو بن العاص معروف گرديد

احتمال دارد مسجدي كه عمرو بن العاص بنا كـرده در اثـر طـول    . باقي است
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، مسجدي بنا گرديده و بـه نـام مسـجد    زمان خراب شده و مجدداً در جاي آن

 .عمرو بن العاص شهرت يافته است

 

 كنند؟ دولت روم و روميان در مصر چه مي

ند خـود را بـراي   تروميان مقيم مصر كه به امر هراكليوس زير بار صلح نرف

دولت روم نيز لشـكري گـران بـه    . مقابله با مسلمين و دفاع از مصر مهيا كردند

در اينجـا بـين   . موضع گرفتنـد  1در جايي به نام سلطيسهمه . كمكشان فرستاد

مسلمين و آنها جنگ شديدي درگرفت و گرچه روميان در اول كار تلفـاتي بـر   

مسلمين وارد ساختند، ولي نتوانستند به وضـع خـود ادامـه دهنـد ودر مقابـل      

حمالت شديد مسلمين استقامت نمايند؛ لذا قبل از اين كه زياد كشـته بدهنـد،   

عقب نشستند و خود را مجدداً  1ا خالي كردند و تا محلي به نام الكربونميدان ر

 .به رهبري تيودور همان سردار كاركشته رومي آماده جنگ كردند

عمرو بن العاص گروهي را به پرچمداري غالم خـود بـه نـام وردان و بـه     

ن در آنجا نيز مسلمي. پيشاهنگي عبداهلل بن عمر بن الخطاب به جنگ آنها فرستاد

پس از ده روز جنگ متوالي با دادن تلفاتي بر روميان پيروز شدند و آنها را تـا  

 .حدود بندر اسكندريه به عقب زدند

تيودور پس از شكست در كربون همراه با افرادي از لشكرش كه جان بـدر  

برده بودند به بندر اسكندريه آخرين شهر مهمي كه در دست روميان مانده بـود  

 .فرار كرد

 

 ي اسكندريهبه سو

                                                           
جنوب شهر دمثهور كنـوني فيمـابين قـاهره و     سلطيس به ضم سين در شش مايلي 1

 .اسكندريه واقع بوده است
كربون آخرين سلسله استحكامات و پايگاههاي نظـامي روميـان فيمـابين بـابليون      1

 .واسكندريه بوده است
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در آن زمـان بزرگتـرين و مهمتـرين از شـهرهاي مصـر و       1بندر اسكندريه

مركز دولت امپراتوري روم شرقي پس از شهر قسطنطنيه و مقتـدرترين پايگـاه   

 .نظامي روم در مصر و اولين بندر تجارتي در جهان بود

وال دانستند كه سقوط اين بندر مهم به دست مسـلمانان يعنـي ز   روميان مي

قطعي حكومت روم از مصر و قطع اميد آنها از نفوذ سياسي و نظامي در خـاور  

هراكليوس قبل از سقوط اين . ميانه و ضعف محسوس دولت آنها در خاك روم

ها بر اسكندريه تسلط يابند، روم ضـعيف خواهـد    هر گاه عرب) :شهر گفته بود

 (.شد و ديگر احترام و آبرويي برايش باقي نخواهد ماند

بنابراين هر طور شده و به هر قيمتي باشد از اين شهر كه هم از نظر اقتصاد 

و هم از لحاظ سياست و هم از حيث قدرت نظامي بـراي آنهـا جنبـه حيـاتي     

داشت دفاع نمايند و نگذارند آن را از دست بدهند؛ لهذا از سرزمين روم لشكر 

ا اسلحه و مهمات زيادي به پنجاه هزار نفر رسيد، ب  عظيمي را گفته شده تدريجاً

خود هراكليوس در نظر داشت شخصاً به اين شهر بيايد تـا  . به آنجا انتقال دادند

 .آنها را در جنگ با مسلمانان رهبري كند، ولي قبل ازاين كه بيايد وفات يافت

پيش از اين كه عمرو بن العاص به اسكندريه برسد، تيراندازان ماهر رومـي  

                                                           
قبل از  331اين شهر در . باشد اسكندريه يك شهر بندري مهم و تجارتي بوده و مي 1

ل از تاريخ اين كتاب به فرمان اسكندر كبيـر بنـا   سال قب 1311ميالد مسيح يعني 

پا ارتفاع داشته يكي از عجايـب هفتگانـه بـوده     411مناره اسكندريه كه . گرديد

قبل از ميالد با سنگ  185اين مناره به دستور بطلميوس پادشاه مصري در . است

ده در قسمت بااليي آن آيينه عجيبي تعبيه ش. مرمر سفيد به شكل مربع ساخته شد

بود كه كشتيها را از راه خيلي دور قبل از اين كه به چشم ديده شوند، در خـود  

كرد كـه امـروز    داد؛ يعني همان كار را مي كرد و به نگهبانان نشان مي منعكس مي

ميالدي منهدم شد و سلطان سليم عثمـاني   1518اين مناره در سال . كند رادار مي

عالي بنا كرد كه هر دو تـا تـاريخ    فاتح مصر در جاي آن قصري زيبا و مسجدي

 .اين كتاب موجودند
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گرچه عمـرو بـن العـاص    . ج و باروها مستقر گرديدندبراي دفاع از شهر در بر

ولي چون شهر از راه دريا به كشـور روم   توانست شهر را در محاصره گيرد، مي

توانستند سالها در شهرشـان بماننـد و    و ساير ممالك جهان راه داشت، مردم مي

محاصره مسلمين جز قطع تجارت و روابـط آنهـا بـا    . در مضيقه زندگي نباشند

 .قاط مصر زياني براي آنان به بار نخواهد آوردساير ن

عمرو بن العاص اين شهر را كه جز با نصرت و مدد غيبي الهي هيچ اميدي 

قبطيان كه در اثر بدرفتاري روميان بـا  . براي فتح آن نداشت، به محاصره كشيد

از حيـث   آنان دل خوشي ازآنها نداشتند، به كمك مسلمين شـتافتند و آنهـا را  

اي افراد و علوفه براي حيوانات و به طور كلي براي تمام چيزهايي كه آذوقه بر

 .نياز كردند بدان نياز داشتند بي

ولي مسلمين به حد كافي ابزار سنگين جنگي نداشتند كـه بتواننـد حصـار    

روميان با جنـگ ابزارهـاي پرتـاب كننـده كـه در      . محكم شهر را خراب كنند

كردنـد و   ه طرف مسلمين تيرانـدازي مـي  برجهاي حصار به كار گرفته بودند، ب

گذاشتند به شهر نزديك شوند؛ لذا به جاي اين كـه جبهـه مسـلمين ماننـد      نمي

جاهاي ديگر جنبه حمله و هجوم داشته باشد، جنبه دفاع به خود گرفـت؛ ولـي   

 .هاي روميان را دفع كنند به خوبي موفق شدند تهاجم

ركارشـان هـيچ گونـه    چون اين وضع چهار ماه طول كشـيد و مسـلمين د  

ـ    ت عمـر بـود كـه در مدينـه     رپيشرفتي نكردند و اين امر بـرخالف اميـد حض

صبرانه در انتظار خبر فتح اين شهر مهم بود، او دلتنگ شـد و پنداشـت كـه     بي

شايد افراد لشكرش از خدا غافل شده و اختالف و فسادي در آنها راه يافته كه 

اي بـه   لذا نامـه . كارشان توفيق يابند كند تا در خداي عزوجل آنها را ياري نمي

 :اين مضمون به عمرو بن العاص نگاشت

كنم كه فتح اسكندريه تا اين مدت براي شـما بـه تـأخير     خيلي تعجب مي)

اين امر ناشي از آن است كه در حالت روحاني لشكر تغييـري رخ  . افتاده است

كه خداونـد تبـارك و   بدان . ايد شما نيز مانند دشمن دل به دنيا بسته. داده است
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دهد مگر آن كـه قلوبشـان ظـاهر و     تعالي به هيچ قومي نصرت و پيروزي نمي

به محض اين كه اين نامه بـه تـو رسـيد، بـراي لشـكرت      . نيتشان درست باشد

سخنراني كن و آنها را براي فداكاري در جنگ تحريك و تشويق و براي حسن 

چهار نفر را كـه قـبالً بـه     نيت و صبر و ثبات در ميدان جنگ ترغيب كن و آن

زبيـر بـن العـوام،    )كمكت فرستادم و گفتم هر يك از آنها به منزله هزار نفرند 

در جلو صفوف مسلمين ( عباده بن الصامت، مسلمه بن مخلد، مقداد بن االسود

ايـن  . هاي شـهر هجـوم بريـد    قرار دهيد و همه با هم يكپارچه به سوي دروازه

باشد؛ چه در اين وقـت اسـت كـه خـدا دعـاي      حمله بعد از ظهر روز جمعه 

كند و رحمتش را بر بندگان مخلص و نيكوكارش فـرود   بندگانش را اجابت مي

انـد از او بخواهنـد تـا آنهـا را بـر       مردم در حالي كه دل به خدا بسته. ريزد مي

 (.در اين حالت روحاني بر دشمن حمله كنيد. دشمن پيروز فرمايد

وحات مكيه نوشـته اسـت، در همـين هنگـام     طوري كه زيني دحالن در فت

اين صدمه تا آنجا باعث غـم و انـدوه شـديد    . هراكليوس در روم وفات يافت

. اميد گردانيـد  لشكر روم در اسكندريه گرديد كه آنها را در كارشان سست و نا

بدين سـان  . هاي شهر وارد مذاكره با عمرو بن العاص شد رئيس يكي از دروازه

دقيقاً همـانطور كـه حضـرت    . رد آسمان آرزويش درخشيدستاره شانس عمرو 

به دست   پرچم جهاد را در اين حمله مهم تبركاً. عمر دستور داده بود عمل كرد

عباده بن الصامت انصاري صحابي بزرگ رسول اهلل سپرد خداوند بـه مسـلمين   

نفـر تلفـات    15با يك حمله شديد همگاني بـا دادن  . مدد معنوي عنايت فرمود

شهر اسكندريه را پس از چند ماه . شهر را شكستند و به پيروزي رسيدند حصار

محاصره تسخير و مراكز نظـامي آن را تصـرف و لشـكر روم ر ا خلـع سـالح      

 .كردند

عمرو بن العاص قاصدي به نام معاويه بن خديج به مدينه فرسـتاد تـا فـتح    

عمـر از  . اسكندريه را كه حضرت عمر در انتظارش بود، بـه او بشـارت دهـد   

 .شنيدن اين مژده به عنوان شكر خدا سر به سجده نهاد
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با تسلط مسلمين بر اسكندريه دست دولت روم از خاك مصر به كلي قطـع  

 .گرديد و مسلمين بر سراسر مصر تسلط يافتند

فتح شهر بزرگ قـدس كـه     عمرو بن العاص با تسلط بر فلسطين مخصوصاً

نيز با تسخير خاك مصر مخصوصاً فتح  در اثر عمليات نظامي او تسليم گرديد و

بندر اسكندريه، قدرت و مهارت نظامي خود را در صفحات تاريخ اسالم ثبـت  

 .كرد

 

 كتابخانه اسكندريه

در خاتمه فتح اسكندريه الزم مي دانم به بحـث دربـاره كتابخانـه مشـهور     

مورخين قرون اول اسالم تا شش قرن يعني تا ششصد سال . اسكندريه بپردازيم

بعد از تاريخ فتح اسكندريه چه مورخ مسلمان و چه بيگانه با آن كه درباره فتح 

اند نه ذكري از وجود كتابخانـه در آن زمـان    اين شهر به تفصيل داد سخن داده

اند و نه از آتش زدنش به دست عمرو بن العاص فاتح اسـكندريه حرفـي    كرده

 .اند زده

بـن العـاص پـس از فـتح      عمـرو : اولين كسي كه تهمت زده و گفته است

اسكندريه كتابخانه بزرگش را به فرمان حضرت عمـر بـن الخطـاب آتـش زد،     

عبداللطيف بغدادي است كه اين مطلب در كتابش به نام االفاده واالعتبار ذكـر  

هيچ احدي ازتاريخ نويسان قبل از او در چندين قرن گذشته چيزي . كرده است

اي بـه   ي مورخين غير مسلمان هم اشـاره از اين بابت نگفته و ننوشته است، حت

بـود بـا آب و تـاب آن را    اي  حال آن كه اگر چنين حادثه. اند اين مطلب نكرده

 .1نوشتند مي

                                                           
قبل از بغدادي دو نفر مورخ يكي به نام اوتيخا و ديگـري بـه نـام يوحنـا اسـقف       1

سال قبل از بغـدادي تـاريخ فـتح     111هجري يعني  311نقيوس در حدود سال 

رفي اند و نه ح اند؛ ولي ذكري از وجود كتابخانه نكرده اسكندريه را مفصل نوشته

 .اند از سوزاندنش زده
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شكي نيست كه خود عبداللطيف بغدادي در تاريخ فتح اسـكندريه كـه در   

ميالدي بوده به دنيا نيامده تا گفتـه شـود آنچـه خـودش      641هجري  11سال 

 .م فتح اسكندريه به چشم ديده در كتابش به قلـم آورده اسـت  شخصاً در هنگا

سال بعـد از فـتح اسـكندريه از مـادرش      581ميالدي يعني  1131زيرا او سال 

 .متولد گرديده است

حـال  . پس بايد اين مطلب را در تاريخ تدوين شده سابقين بيابد تا بنويسـد 

.  ذكـر نشـده اسـت   آن كه كسي قبل از او آن را نگفته و در هيچ تاريخي قـبالً 

بنابراين مسلماً . بغدادي هم در كتابش به هيچ كتاب تاريخي استناد نكرده است

اش ارزش تاريخي ندارد و قابل اعتبار و اعتناء  چيزي از پيش خود گفته و گفته

 .نيست

اي از دانشمندان غرب مانند گيبون، پوتلر، سديو،  بدين جهت است كه پاره

انـد و عمـرو بـن     ها اين مطلب را با ذكر دليل رد كردهگوستاولويون و امثال آن

 .اند العاص و عمر بن الخطاب را از اين تهمت مبرا دانسته

كتابهاي كتابخانه مزبـور  : گويد هرگاه توجه كنيم كه عبداللطيف بغدادي مي

را شش ماه متوالي زير خزانه حمامهاي اسكندريه كه چهار هزار حمـام داشـته   

سـوزاندند، آن وقـت اسـت كـه      ها مي گرم كردن آب خزانهبه جاي هيزم براي 

اسـاس اسـت و    برم داستان سوزاندن كتابخانه اسكندريه چقدر بي خوب پي مي

مگر شهر اسكندريه چقدر بزرگ و چقدر سكنه داشته كه نياز . جز خرافه نيست

به چهار هزار حمام داشته باشد؟ يا مگر كتابهاي كتابخانـه تـا چـه حـد زيـاد      

ند كه شش ماه متوالي شب و روز آتش چهار هـزار حمـام را افروختـه و    ا بوده

 .هاي چهار هزار حمام را گرم كند؟ سبحان اهلل آب خزانه

اي كه كتاب داشته  بنابراين يا در هنگام حمله مسلمين به اسكندريه كتابخانه

باشد اصالً وجود نداشته يا اگر موجود بوده، روميها كه وضع خود را در خطـر  

اند، قبل از اين كه شهر به دست مسلمين افتد، كتابهـاي آن را از راه دريـا    دهدي

 .اند به پايتخت روم انتقال داده
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همچنين آتش زدن كتابخانه ايران به دست فاتحين اسالم چنان كه محققـين  

هـاي اول   اند افسانه ايست موهومي؛ چه در هيچ يك از منابع معتبـر سـده   گفته

طرفي و  مورخين معروف غرب كه با بي. شود مر ديده نمياسالم ذكري از اين ا

انـد تصـريح    دور از تعصب به اين موضوع توجه و به دقت آن را بررسي كرده

دكتر مـاكس ميرهـوف اسـالم    . اند كه اين مطلب جز دروغ و بهتان نيست كرده

: گويـد  شناس و شرق شناس معروف در كتاب خود به نام ميـراث اسـالم مـي   

تحصيل علم در قسمتهاي مختلف ايران بـود كـه پـس از تسـلط     مراكزي براي 

مسلمين بر ايران دست نخورده باقي ماندند و حتي جندي شاپور يكي از مراكز 

 .ميراث اسالم 113صفحه . علمي امپراتوري اسالم گرديد

بنابراين تهمتي كه بعضي از ناآگاهان در باب آتش زدن كتابخانه اسكندريه 

 .هيچ گونه مدرك تاريخي ندارد و جز بهتان نيستزنند  به مسلمين مي

ميالدي بر شهر بيت المقدس كه  71خوانيم كه روميها در سال  در تاريخ مي

كتب دينـي آنـان را بـراي    . در آن زمان شهر مذهبي يهوديان بود، تسلط يافتند

ها را در مسجد االقصي عبادتگاه  توهين لگدمال كردند و پس از آن، همه كتاب

 .خود مسجد را نيز به آتش كشيدند. ن آتش زدند و سوزاندندبزرگشا

همچنين مسيحيان در كشمكشهاي ديني كـه بـر ضـد يهوديـان در انـدلس      

تمام كتب ديني آنها را طعمه حريق ساختند و از بـين    به راه انداختند،( اسپانيا)

 .بردند

دن و چنان كه در اين كتاب نوشتيم مسلمين بر ايران، سـوريه، فلسـطين، ار  

مصر تسلط يافتند؛ ولي در هـيچ تـاريخي حتـي تـواريخ همـين مردمـي كـه        

شود كه مسـلمين بـه كتـب دينـي آنـان       مملكتشان را از دست دادند ديده نمي

اند يا بناهاي ديني آنها را خـراب يـا آتـش     اند و آن را از بين برده توهين كرده

يكـي از اسـباب    .حال آن كه مسلمين حامل لـواء ديـن اسـالم بودنـد    . اند زده

ظـاهراً  . جهادشان تبليغ دين اسالم و دعوت مـردم بـه سـوي ايـن ديـن بـود      

بايست كتب ديني ديگران را از بين ببرند و معابدشان را خراب كنند، ولي نه  مي
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تنها دست به چنين كاري نزدند، بلكه بالعكس به معابدشـان تـا آنجـا احتـرام     

شهر بيت المقدس كـه روميـان   گذاردند كه حضرت عمر پس از فتح همين  مي

چنين و چنان كردند، در كليساي بزرگ قيامه نماز نخواند، آن هم به اين دليـل  

از  كه مبادا مسلمين در آينده بدين علت كه خليفه در آن نمـاز خوانـده، آن را  

 .دست مسيحيان بگيرند و تبديل به مسجد نمايند

حضرت واقـع شـد،    در جنگ خيبر كه در حيات رسول اهلل و به رهبري آن

يهوديان پس از پايان جنگ از . چند جلد تورات، غنيمت به دست مسلمين افتاد

آن . حضرت رسول تقاضا كردند تـا مجلـدات تـورات را بـه آنهـا بازگردانـد      

 .1حضرت نيز امر فرمود تا به آنها مسترد شود

كردنـد، آيـا    مردمي كه با كتب و ابنيه ديني ديگران چنين خوب رفتار مـي 

كان دارد كه ساير كتابهاي آنها از قبيل كتب فلسفه و فلك و غيره كـه اصـالً   ام

 .مخالف دين اسالم نيستند آتش بزنند؟ هرگز

اند با جعـل و وضـع چنـين داسـتاني وجهـه       دشمنان اسالم خواسته  مسلماً

مسلمين را بد جلوه دهند؛ ولي اين تاريخ صحيح است كـه مشـتي محكـم بـر     

 .زند دهانشان مي

 

 فتوحات مسلمانان علل

چون فتوحات اسالمي را كه در زمان شيخين ابوبكر و عمر صورت گرفـت  

دانم اين موضـوع را بـه بحـث در علـل و      تقريباً به تفصيل بيان كردم، الزم مي

 .اسباب اين فتوحات حيرت انگيز خاتمه دهم

راستي چه اسبابي در كار بود كه صحرانشينان شبه جزيره العرب كه در نظر 

نه اسلحه كامل و نه ذخاير كـافي    ل زمان مردمي گمنام، زبون و نادان بودند،اه

داشتند، نه تعليمات نظامي بر طبق نظام آن روزگار آموخته بودند و نه با جنـگ  

منظم خارجي آشنايي داشتند، از يك طرف بدون تـرس بـه امپراتـوري عظـيم     

                                                           
 .حيات محمد، تأليف دكتر محمد حسنين هيكل 111صفحه  1
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هاي امپراتـوري   مرهپارس، حمله كردند و از سوي ديگر در همان وقت بر مستع

روم، با كمال جرست هجوم بردند و در هر دو سو بـه سـرعت پـيش رفتنـد و     

بزودي پيروز شدند و دست تسلط اين دو دولت بزرگ جهان را از اين زمينهاي 

آباد و پربركت كه در آن دوران بهترين نقاط جهان بود، قطع كردند و خودشان 

 .به جاي آنها نشستند و فرمانروايي كردند

اي بود كـه خـدا    آيا اين ماجرا در تاريخ عالم يك توفيق استثنايي و معجزه

آفريد؟ يـا اسـباب و علـل     -صلى اهلل عليه وسلم-جل جالله براي امت محمد 

 طبيعي داشت؟

انـد،   هاي اول اسالم با آن كه اين فتوحات را مفصـل نوشـته   مورخين سده

ولـي تـاريخ نويسـان    انـد؛   اوردهها به ميان ني اصالً بخشي در پيرامون اسباب آن

متأخر مخصوصاً خارجيها كه بيش از مسلمين به تحليل و ذكر اسـباب و علـل   

اند و پيـروزي مسـلمين    پردازند در اين موضوع بحث كرده حوادث تاريخي مي

 :اند در اين جنگها را معلول اين سه علت دانسته

مله كردند، اين ـ در آن زمان كه مسلمين لشكركشي و به اين سرزمينها ح1

دو امپراتوري در اثر جنگهاي سختي كه در طول تاريخ چندين بار بـا يكـديگر   

هـر دو هـم از     كرده بودند و متحمل تلفات جاني و مالي زيادي شـده بودنـد،  

حيث شمار فرمانده و سرباز و از حيث تجهيزات و ذخـاير جنگـي بـه حـدي     

باشـد،   رفت و پيروزي مـي ضعيف شده بودند كه از قدرت نظامي كه الزمه پيش

تا آنجا ساقط شده بودند كه از عهده دفـع حمـالت مسـملين و جلـوگيري از     

 .آمدند پيشرفت آنها بر نمي

ـ عالوه بر اين كه اين دو دولت در آن زمان قـدرت نظـامي خـود را از    1

دست داده بودند، در بين رعاياي آنها اختالف شديد ديني بروز كرده بود و آنها 

 .جا مشغول و گرفتار كرده بود كه دچار ضعف ملي شده بودندرا تا آن

در ايران بين پيروان ماني و زردشتيان در شامات و مصر بين بت پرسـتان و  

مسيحيان و نيز بين مسيحيان ارتودكس و كاتوليكها و يعقوبيها اخـتالف شـديد   
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ـ  كشيد كه به جان هم مي و بسا اوقات نزاع به جايي مي. وجود داشت د و افتادن

واضح است كه بروز . زدند دست به غارت و چپاول اموال و كشتار يكديگر مي

اختالف و نزاع در هر ملتي مخصوصاً منازعه ديني نتايج زيان بخشي دارد كـه  

ن زمان تعصب دينـي بـا تـار و پـود مـردم      آدر   توان انكار كرد؛ خصوصاً نمي

 .آميخته و جزء الينفك وجود آنها بود

 را ار روميها بود، نه خاك اصـلي آنهـا  مصر تحت استعم ـ چون شامات و3

كردنـد و مطلقـاً    مردم اين سرزمينها كه در نظرشان اجنبي بودند، بدرفتاري مـي 

شناسي مناسبي نه نظامي و نـه سياسـي در خاكشـان بـه آنهـا       منصب و وظيفه

يـه  داند و تا آنجا ماليات سنگين و متنوع بر آنها تحميل كرده بودند كـه اثاث  نمي

گذشته از ايـن مصـريان را مجبـور    . منزل و دفن اموات هم از آن مستثني نبود

اختيارشـان   رن رومي را مجانـاً فـراهم كننـد و د   كردند غذا و علوفه سربازا مي

 .بگذارند

كردنـد انزجـار و خشـم آنهـا را      اين قبيل رفتار كه روميان بـا مـردم مـي   

غ ايـن اسـتعمارگران سـتمگر    يـو كردند از زيـر   مسلماً آرزو مي. برانگيخته بود

زاد شوند؛ گو آن كه تحت استعمار كسي ديگر در آيند تا شـايد بـه   آخارج و 

خوانيم  مي  كما آن كه بهتر شد و خود مصريان چنان كه بعداً)حالشان بهتر باشد 

گانه بـود كـه راه را بـراي پيشـرفت مسـلمين در       اين امور سه( اعتراف كردند

اين فتوحات خيلـي آسـان    كرد و موفقيت آنها را درپارس، شامات و مصر باز 

اين سه امر در ضعف قواي نظامي اين دو دولت و ضـعف داخلـي ايـن    . نمود

 .شود ملتها و عدم همبستگي توده مردم با دولت خالصه مي

 

 ديدگاه من

به نظر من صحيح است كه وقوع چنـدين جنـگ ميـان ايـن دو دولـت در      

ادي كرده بود، ولي مسلماً تا ايـن حـد كـه در    تضعيف قواي نظامي آنها اثر زي

 .نشين عرب زانو بزنند مقابل قبايل صحرا گرد و باديه
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مگر نخوانديم كه وقتي نمايندگان اعزامي مسلمين براي مـذاكره صـلح بـا    

يزدگرد پادشاه ساساني كه به مدائن داخل شدند، پارسيان به حدي آنها را حقير 

انـد   راستي همين مردمند كه به خود جرست داده: گفتند و بيچاره شمردند كه مي

 اين اميد دارند بر ما پيروز شوند؟! د با ما بجنگند؟ شگفتانخواه و مي

 :گويد فردوسي اين مطلب را به نظم كشيده در شاهنامه مي

 عرب را به جائي رسيدست كار=  ز شير شتر خوردن و سوسمار

 ون تفــوتفو باد بــر چرخ گرد = كه تاج كيان كند آرزو

خوانديم كه شاه ساساني چون از مذاكره با مسلمانان نتيجه مثبت نگرفـت،  

نيـز  . «تـان را در خنـدق قادسـيه دفـن كننـد      دهم همه فرمان مي»: به آنها گفت

خوانديم كه رستم فرخزاد چون در گفتگوي صلح با مسلمانان به توافق نرسيد، 

قسم بـه خورشـيد و مـاه،    : به مغيره بن شعبه نماينده سعد بن ابي وقاص گفت

 .«تان را خواهم كشت فردا قبل از اين كه خورشيد به آسمان بر آيد، همه

بـريم كـه پارسـيان بـا آن كـه       اگر به مطالب فوق اندكي دقت كنيم پي مي

 .دانستند مع الوصف خود را قوي تر از مسلمانان مي  ضعيف شده بودند،

مسـلمانان و سـرفرماندهي    همچنين اگر به گفتگوهايي كه بـين نماينـدگان  

بريم كه روميان  باره صلح كه قبالً شرح داديم توجه كنيم، پي مي لشكر روم در

پنداشتند و خود را بر تر از آنها  ها را در مقابل خود ضعيف و زبون مي نيز عرب

 .دانستند مي

يكي از علل پيروزي مسلمانان، ضعف قواي نظامي آن : شود گفت پس نمي

 .بوده استدو امپراتوري 

اما اختالف ديني گرچه نسبت به توده مردم اثر زيان بخشي دارد، ولـي در  

تضعيف قواي نظامي دولت مخصوصاً قواي روم كه نسبت به رعاياي مستعمره 

 .خود اجنبي بود كه كوچكترين تأثيري نداشت

تواند يكـي از علـل    عدم رضايت و عدم همبستگي آنها با دولت گرچه نمي

توان قبول كرد كه تـا انـدازه زيـادي در     مسلمانان باشد، اما مياصلي پيشرفت 
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خـوانيم كـه يهوديـان در شـام      موفقيت آنها مؤثر بوده است؛ چه در تاريخ مي

ها بر روميـان غالـب و پيـروز     كردند تا عرب تورات را به دست گرفته، دعا مي

ـ ( فرماي)قبطيان نيز در ايام محاصره شهر . شوند هر بـه  مصر از داخل حصار ش

در طول ايام محاصره اسكندريه كه چهـار مـاه طـول    . كردند مسلمين كمك مي

كردند كه حتي ما يحتاج زندگاني و علوفـه   كشيد تا آنجا به مسلمين كمك مي

 .كردند براي آنها مجاناً فراهم مي

هاي اخير به بحـث در ايـن موضـوع     نويسندگان محقق اسالمي كه در سده

 .دانند در مجموع اين چهار امر مي يشرفت مسلمين رااند، علت اصلي پ پرداخته

كـه در   ـ ايمان به خداي عزوجل و اعتقاد جازم به نصـرت و مـدد خـدا   1

قرآن به آنها نويد داده و به آنها فهمانده است كه شرط پيروزي در جنگ كثرت 

چنان كـه  . عده نظامي نيست، بلكه اخالص در عمل و ثبات در كار الزم است

 1﴾َكم ِمن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثرَيًة ِبِإْذِن الّلِه َوالّلتُه َمتَع الَصتاِبِرينَ   ﴿: مايدفر قرآن مي
چه بسا كه عده كمي، به حكم خدا بر عده زيادي پيـروز شـدند و خـدا    : يعني

 .هميشه با كساني است كه صبر و ثبات دارند

هر جنگـي بـه غلبـه بـر      داد بدين جهت در آغاز اين امر به آنها روحيه مي

بستند و  دشمن اطمينان داشتند و براي رسيدن به هدف مقدسشان دل به خدا مي

 .شدند وارد كار مي

چـه بـر دشـمن غالـب      ـ ايمان و يقين به اخذ نتيجه نافع از جنگ خود،1

شوند و چه دشمن بر آنها پيروز شود؛ زيرا طبق تقريـر قـرآن كـريم هـر گـاه      

وند، به افتخـار پيـروزي و كسـب غنيمـت دنيـوي      مسلمين بر دشمن غالب ش

رسند و اگر مغلوب و در جنگ كشته شوند، به شـهادت و ثـواب اخـروي     مي

: فرمايد گردند؛ چنان كه قرآن در اين باره مي رسيده مستحق بهشت جاويدان مي

آيا از جنگ مـا  ! بگو به دشمنانت: يعني 1﴾ُقْل َهْل َتَرَبُصوَن ِبَنا ِإّاَل ِإْحَدى اْلُحْسَنَيْيِن﴿

                                                           
 سوره البقره 141آيه  1
 .سوره توبه 51آيه   1



 333 

با شما جز تحقق قطعي يكي از دو امـر نيكـو چيـز ديگـري بـراي مـا انتظـار        

اين دو امر نيكو يكي پيروزي و غنيمـت ديگـري شـهادت و كسـب     . كشيد مي

همين عقيده بود كه مسلمين را در همه حال به اخذ نتيجـه  . ثواب اخروي است

ا به طور قطع يا به غنيمـت  گرم ساخت، زيرلنافع مطمئن و آنها را به كارشان د

باك خواهنـد بـود و    مسلم است كه چنين مردمي بي. رسيدند، يا به شهادت مي

 .ترس و هراسي از جنگ نخواهند داشت

اين مطلب از جوابي كه عباده بن الصامت صحابي بزرگ رسول اهلل هنگـام  

 .شود مذاكره صلح، به مقوقس فرمانرواي مصر داد، به خوبي معلوم مي

به نمايندگان اعزامي مسلمين براي مذاكره صـلح بـه نـزدش رفتـه      مقوقس

شماري سرباز رومي جمع كرده  دولت روم عده بي: گويد بودند خطاب كرده مي

است و اگر اين لشكر حركت كرده بر سر شما بريزنـد، احـدي از شـما بـاقي     

 :گويد عباده بن الصامت مي. نخواهند گذاشت

غرور شوي، يا آن كه يارانت تـو را مغـرور   مبادا به خود م! هان اي مقوقس

ترساني كه عده خيلي زيادي سرباز رومي بـراي جنـگ بـا مـا      ما را مي. سازند

بـه جـانم قسـم    . گويي ما را تاب مقاومت در برابر آنها نيست مي. اند جمع شده

اين امر در جنگ براي ما نه چيزي است كه ما را بـدان بترسـاني و نـه چيـزي     

گويي راست باشد، بـه   مان بازدارد، اگر آنچه مي ست و از كاراست كه ما را س

ما را نسبت به جنگ  ترين تشويق كننده است، و حرصخدا قسم كه اين امر به

چه اگر همه ما تا آخرين نفر كشته شويم، در نزد خداي . كند با آنها شديدتر مي

ـ      ر بـه  خود آن روز كه به سويش بازگرديم، معـذور خـواهيم بـود و مـا را بهت

هيچ چيزي نزد ما بهتر و خوش . رساند خشنودي خدا وزودتر به بهشت خدا مي

ما در مقابل شما حتماً يكـي از ايـن دو امـر نيكـو را     . آيندتر از اين امر نيست

خواهيم داشت يا غنيمت دنيوي اگر ما بر شما پيروز شويم يا غنيمـت اخـروي   

جنـگ پـس از كوشـش و    اگر شما بر ما غالب شويد اگر در ميـدان  ( شهادت)

فداكاري كشته شويم و به غنيمت اخروي برسيم، براي ما بهتر است از اين كـه  
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هر كدام از ما هر بامـداد و شـامگاه بـه    . زنده بمانيم و به غنيمت دنيوي برسيم

كنـد كـه او را بـه شـهادت برسـاند و او را بـه شـهرش         درگاه خدا دعا مـي 

بـه مـا   ( قـرآن )خدا در كتـابش  . نرساندبازنگرداند، و به ديدار اهل و اوالدش 

 .1﴾َكم ِمن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثرَيًة ِبِإْذِن الّلِه َوالّلُه َمَع الَصاِبِريَن﴿: فرموده است
مسلمانان در آغاز حمله به اين دو دولت نه اسلحه تخريبي از قبيل منجنيـق  

كوپال، گرز، كمند و نه البسـه   و فالخن داشتند و نه اسلحه سبك مؤثر از قبيل

 .حفاظتي از قبيل زره، جوشن و كاله خود به حد كافي داشتند

اسلحه آنها عبارت بود از شمشير، نيزه، تير و كمـان كـه همـين سـه نـوع      

اسلحه آنها به حدي ناچيز بود نه كه پارسيان هنگام ورود نمايندگان اعزامـي از  

ايشـان كـه بـه كمـر بسـته بودنـد،       طرف سعد بن ابي وقاص به مدائن به تيره

چوبـه چرخـك   : يعني( دوك دوك: )گفتند كردند و مي آميز مي نگاههاي مسخره

آنها جنگيدند و اسلحه مدرن   نخ ريسي است؛ ولي همين مردم با همين دوكها با

آن روزي آنها را از دستشان گرفتند؛ بر انبارهاي اسـلحه آنهـا دسـت يافتنـد و     

كار . بر آنها تاختند و كار خود را با آنها يكسره كردند سپس با اسلحه خود آنها

چرا؟ بـراي ايـن كـه ديـن اسـالم طبـق       . مسلمين با روميان نيز اين چنين بود

ـ  -دستورات قرآن و تعاليم قولي و عملي رسول اهلل  بـه   -ملصلي اهلل عليـه وس

                                                           
 ،صحابكأرنك نفسك وّال غّال ت! اهذيا ): متن جواب عباده بن الصامت چنين آمده است 1

هم، فلعمري ما هذا بالتذي  علي نقوىنا ّال إما ما ختوفنا به من مجع الروم وعددهم وكثرهتم وأ
رغب ما يكون يف أن كان ما قلتم حقًا فذلك واهلل إنا عما حنن فيه، يكسرّال بالذي ختوفنا به، و
ن ألخرنا آن قتلنا عن إ ،ذا قدمنا عليهإعذر لنا عند ربنا أن ذلك ألشد حلربنا عليهم، أقتاهلم و
نا حينئذ إلينا من ذلك، وإحب أّال يننا وألع قرأما من شيئ مكن لنا يف رضوانه وجنته، وأذلك 
ن إ غنيمة اآلخرة وأن ظفرنا بكم، إالدنيا  غنيمةنا بذلك إن تعظم أما إني، ياحلسن ىحدإ على

َكم ِمن ِفَئتٍة  ﴿: ل لنا يف كتابهان اهلل قإلينا بعد اّالجتهاد، وإحب اخلصلتني ألهنا إظفرمت بنا، و
اهلل  ّال وهو يتدعو إو ما من رجل منا  ﴾الّلِه َوالّلُه َمَع الَصاِبِريَن َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثرَيًة ِبِإْذِن

فتوحات مكيه؛ ) .هله وولدهأ إىلبلده وّال  إىلن ّال يرده أو ةن يرزقه الشهادأمساء صباحًا و

 (.النحزيني د
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اعماق قلوب مسلمين استوار شده بود و بـه حـدي شـجاعت،     طوري ايمان در

پايداري در وجودشان به حد كمال رسـيده بـود از ايـن رو، ضـعف و      صبر و

دادند و به قوه مـادي و كثـرت عـده و ادوات     زبوني را هرگز به خود راه نمي

آري، باني اسالم، مسلمين را طوري تربيـت  . كردند جنگي دشمن هيچ اعتنا نمي

ـ      گ كرده بود كه گويي در شبها راهب روحـاني در روزهـا پهلـوان ميـدان جن

اين صفت كمال در طول تاريخ بشر در هيچ امتي ديده و شنيده نشده . باشند مي

 .است

حيث شمار نيروها و ادوات جنگي در برابـر   زهمين امور بود كه با آن كه ا

لشكر پارس و روم خيلي ناچيز بودند، به آنها اعتنا نكردند و بدون ادني ترسـي  

 .جاي آنها نشستند و فرمانروايي كردندبر آنها تاختند، بر آنها پيروز شدند و سر 

توان از بعضي از برخوردهاي قـولي   نمونه ايمان و شجاعت مسلمين را مي

هنگامي كه نمايندگان مسلمين براي مذاكره صلح به مدائن . آنها با دشمن فهميد

اين شمشير كوتاه ) :گويد آمده بودند، يكي از پارسيان از باب تمسخر به آنها مي

ايـن مـؤمن دليـر جـواب     ( اي در جنگ به چه كـار آيـد؟   آويختهكه به دوش 

آتش پاره هر چند كوچك باشد، خيلي چيزهـاي بـزرگ را خاكسـتر    ) :دهد مي

اي به كمر بسـته   يكي ديگر از آنها به يكي از مسلمين كه شمشير كهنه( كند مي

غالف شمشيرت خيلي كهنـه و پوسـيده شـده    : گويد كند و مي بود، استهزاء مي

من با شمشيري كـه در غـالف   ) :دهد اين مسلمان متهور فوراً جواب مي «است

 (.جنگم نه با غالفش است مي

اي كـه مسـملين پـس از فـتح بـا مـردم        ـ حسن اخالق و رفتار عادالنـه 3

خوانيم كه خالـد بـن الوليـد     چه در تاريخ ميكردند؛  شهرهاي تسخير شده مي

د و از مردم جزيه گرفت؛ ولـي  يكي از شهرهاي عراق را به عنوان صلح فتح كر

پس از چندي بنا به مقتضاي وقت و طبق فرمان حضـرت ابـوبكر آن را تخليـه    

كرد؛ لذا كليه وجوهي را كه بابت جزيه از مردم شهر گرفته بود، عيناً بـه آنهـا   

. شـد  پس داد؛ زيرا جزيه در مقابل حفظ نظم و امنيت شهر از مردم گرفتـه مـي  
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رونـد و كـار مـردم را بـه      كنند و از اينجـا مـي   ميپس حال كه شهر را تخليه 

اند به آنهـا   ز اين بابت گرفتهكنند، بايد پولي را كه از آنها ا خودشان واگذار مي

 .پس دهند

اين رفتار عادالنه كه براي مردم شهر تعجب آور بود، قلوبشان را نسبت بـه  

، بـه آواز  شدند اين فاتحين به حدي تسخير كرد كه وقتي از شهرشان خارج مي

 .1(شما را به سالمت نزد ما باز آردخدا : )گفتند بلند دعا كرده مي

يهوديان كه در شامات و مصر تحت فشار روميـان بودنـد، پـس از تسـلط     

ايـم   تـا زنـده  : گفتنـد  گرفتنـد و مـي   مسلمين بر آن ديار تورات را به دست مي

 .به اينجا باز گردد 1نخواهيم گذاشت قيصر

ط مسلمين بر مصر به حدي خوشحال شدند كه يكـي از  قبطيها پس از تسل

: هاي مهيج خود گفت بزرگ اسكندريه به نام بنيامين در يكي از خطبه 3اسقفهاي

در اسكندريه همان نجات، اطمينان و آسايشي كه هميشه آرزو داشـتم اكنـون   )

روزي كه از كليساي مكاريوس : گويد يكي از مسيحيان به نام ويرس مي(. يافتم

مصر پس از فتح مسلمانان ديدن كردم، ديدم مردم مانند گاوهايي كه از بنـد  در 

 .4اند زاد شده باشند، غرق مسرت شدهآ

قبالً خوانديم كه دختر مقوقس فرمانرواي مصر هنگام فتح شهر فرماء اسـير  

عمرو بن العاص بر خالف هر فاتح مقتدري او را مورد احترام قـرار داد و  . شد

 .5شد، نزد پدرش فرستاد ان حفاظت مييله چند نفر مسلمدر حالي كه به وس

شود، مسـلمين بـه هـر     چنان كه در تواريخ اسالمي و غير اسالمي ديده مي

زدنـد و نـه    شدند نه دست به قتل كسي مي شهري كه از طريق صلح داخل مي

                                                           
 .تاريخ االسالم؛ دكتر حسن ابراهيم دانشمند مصري 1
 .قيصر لقب هر يك از پادشاهان روم بود 1
 .اسقف يعني پيشواي مذهبي مسيحيان او باالتر از كشيش است 3
 .تاريخ اسالم؛ دكتر حسن ابراهيم مصري 4
 .منبع پيشين 5
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كردند، نه چشم بـه اعـراض و نـواميس مـردم      اموال غير دولتي را تصاحب مي

شدند، نه از اقامه عبادات و شعائر ديني يـا   متعرض معابدشان مي داشتند، نه مي

خيلي كمتر از مبلغي بود كه قبالً به دولت وقت . گرفتند مراسم ملي آنها جلو مي

پس اگر مردم نسبت به اين فاتحين عادل محبـت كننـد و آنهـا را بـا     . دادند مي

 .آغوش باز بپذيرند، امري است طبيعي

و نويسنده مشهور فرانسوي در كتابش به نـام تمـدن    گوستاولوبون دانشمند

هـا   تر از عرب تر و فاتحيني عادل در دنيا كشور گشاياني مهربان: گويد اسالم مي

 .ديده و شنيده نشده است

اينها كه به عنوان نمونه ذكر كرديم نمودار حسن اخالق مسـلمين و نشـان   

 .دهنده عدالت آنان با مردم است

سابقه خود بهتر  سلمين به وسيله حسن اخالق و عدالت بياگر بگوييم م  حقاً

دليـل   و بيشتر از عمليات نظامي به پيروزي حيرت انگيزشان رسيدند، سخني بي

ايم؛ زيرا هر گاه به فتوحات آنها كه به تفصيل بيان كرديم مراجعه و توجه  نگفته

انـد   دهبينيم شهرهايي را كه در هر كشوري از طريق صلح تسـخير كـر   كنيم، مي

اند و اين خود دليل واضحي  بيش از شهرهايي است كه با قدرت و جنگ گرفته

است بر اين كه حسن رفتار و اخالقشان در بين مردم به خـوبي شـهرت يافتـه    

لذا بدون   اند؛ بدين سبب خواهانشان بوده. اند بوده و آنها را تحت تأثير قرار داده

 .شدند مقاومت يا پس از اندكي مقاومت تسليم مي

اين مطلب را كه مهمتر و اساس سه مطلب  .ـ فرماندهي و رهبري صحيح4

 .كنم قبلي است، به عنوان حسن ختام در آخر اين مبحث ذكر مي

شوند و به خوبي  مسلم است كه افراد لشكر وقتي در ميدان جنگ دلگرم مي

نگـي  آيند كه فرماندهشان نقشه ج جنگند و به درستي از عهده كارشان بر مي مي

. كارش هوشياري، تدبير و مهارت جنگي داشته باشد صحيحي داشته باشد و در

آيـد   اش به خوبي بر مـي  يقين است كه فرمانده جبهه نيز آن گاه از عهده وظيفه

كه فرمانرواي بزرگش در مركز، اوامر صحيح و دستور العمل درست نظامي بـه  
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رمانده جبهه درست نباشد يا فرمانده جبهه صادر كند؛ و اال يعني هر گاه نقشه ف

فرمانده فاقد مهارت و تدبير نظامي باشد، با اوامر و دسـتور العمـل فرمـانرواي    

بزرگ مركزي كه ناسنجيده و اشتباه باشد، سرنوشت لشكر در ميدان جنگ جـز  

 .ناكامي و شكست چيزي نخواهد بود

اگر به فتوحات اسالمي در خالفت حضـرت ابـوبكر خليفـه اول در شـبه     

يره العرب و خارج آن و به فتوحات پيروزمندانه حضرت عمـر خليفـه دوم   جز

در خارج شبه الجزيره توجه كنيم، خواهيم ديد كه مسلمين جز در جنگ جسـر  

كه ابوعبيد ثقفي فرمانده ميدان در اثر عدم رعايت دستور فرمانرواي اعال يعنـي  

چـه در   جيده عمل كرد و شكست خورد، ديگر بـدون اسـتثنا  نحضرت عمر نس

خاك عراق، چه در ايران، چه در سوريه و فلسطين و چه در مصر خالصـه در  

تـر آن   هر جا كه با حريف زورمند خود رويارو شدند، غالب گرديدند و عجيب

 .كه به حدي سريع به پيروزي نهايي رسيدند كه گويي معجزه بود

و چرا؟ براي اين كه فرماندهان لشكر مسـلمين در كارشـان كوشـا بودنـد     

مهارت نظامي داشـتند و لشـكر را طبـق نقشـه صـحيح جنگـي كـه غالبـًا از         

د نكردند و خود فرماندهان مان گرفتند، رهبري مي بزرگ در مدينه مي نياافرمانرو

جنگيدند،  گرفتند و در پيشاپيش آنها با دشمن مي افراد لشكر سالح به دست مي

ه روي تخـت زريـن و   نه مانند فرماندهان طرف مقابل كه پشت جبهه و درخيم

كردنـد   نشستند و عمليات نظامي افرادشان را از دور نظارت مي فرش قيمتي مي

 .دادند و فرمان مي

تعصب قضاوت كنيم، اذعان خواهيم كرد  اگر تاريخ عمومي را بررسي و بي

كه در شبه جزيره العرب اين سرزمين گمنام دور افتاده از تمـدن، فرمانـدهاني   

ل ابوعبيده بن الجراح، خالد بن الوليد، سعد بن ابـي وقـاص،   دلير و دانا از قبي

شرحبيل بن حسنه، قعقاع بن عمـرو، هاشـم   . عمرو بن العاص، مثني بن الحارثه

بن عتبه، طليحه بن خويلد، ابوموسي اشعري، نعمان بن مقرن و امثـال آنهـا بـه    

ـ   امي وجود آمدند كه نظير آنها در تهور، مهارت جنگي، پيشرفت و موفقيـت نظ
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 .در جاي ديگر جهان پيدا نشده است

از خالـد بـن     تهاجمات و حمالت نظامي كه از اين فرمانـدهان مخصوصـاً  

بن العاص و ابوعبيده سر زد و بر حريفهـاي   وعمر  الوليد، سعد بن ابي وقاص،

مقتدر خود پيروز شدند، بزرگترين حمالت و پيروزيهايي كـه تـاريخ عمـومي    

 .ر جنگي ضبط كرده استجهان براي دالوران نامدا

حقا اين حمالت موفق كه همه پيشرفت و همه پيـروزي بـر دشـمن بـود،     

كند، از نبـوغ نظـامي و    عالوه بر اين كه از شجاعت و دالوري آنها حكايت مي

تاريخ عمومي جهان نام و . دارد ها و فنون جنگي پرده بر مي تفوق آنها در شيوه

از نام اسكندر مقدوني امپراتـور يونـاني و    كار اين فرماندهان پيروزمند را بهتر

دارد؛  ناپلئون فرمانرواي فرانسوي براي هميشه در صفحات روشن خود نگه مـي 

چه اين دو مرد تاريخي گرچه در آغاز كارشان خوب پيشرفتند، ولـي كارشـان   

 .در آخر به ناكامي كشيد

در هنگام عالوه بر آنچه گفتيم دستورات و فرامين جنگي كه اين فرماندهان 

  داشـتند يـا بعـداً    حركت از مدينه از دو رهبر بزرگ ابوبكر و عمر دريافت مـي 

رسيد، به حدي صحيح و مطـابق   هنگام حمله به جايي از رهبر بزرگ به آنها مي

با اوضاع و مقتضيات جنگي مسلمين بود كه كارشان را خيلي آسان و پيـروزي  

 .نمود آنها را تضمين مي

وعبيده قبل از شروع جنگ يرموك از حضرت ابوبكر و مگر نخوانديم كه اب

هنگام حمله به دمشق از حضرت عمر دستور خواسـت و نيـز سـعد بـن ابـي      

وقاص در زمان حركت به عراق قبل از حمله به قادسيه و نيز درباره حملـه بـه   

گيـر و دار حملـه بـه     مدائن، جلوالء و نهاوند و همچنين عمرو بن العـاص در 

از حضرت عمـر   همه برخورد با مشكالت نظامي كرده بودند،خاك فلسطين كه 

بن الخطاب رهبر مركزي كسب دستور كردند و اين رهبر بزرگ چنان كه گويي 

خودش در محل كارشان حاضر است و مشكل كار آنهـا را در ميـادين جنـگ    

بيند، از مدينه اوامر و دستوراتي به آنها داد كـه مشـكل آنهـا را خيلـي      عيناً مي
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 .حل فرمود و مسلمين را سريعاً به پيروزي رساند آسان

اينكه به عنوان نمونه عين فرمان حضرت عمر را به ابوعبيده دربـاره حملـه   

تكليـف كـرده بـود، از تـاريخ طبـري نقـل        يبه دمشق كه از آن حضرت كس

سـنجد و   كنيم، تا بدانيم اين رهبر بزرگ چگونه وضع مسلمين را از دور مي مي

 .كند ناديده حل ميمشكل آنها را 

هنتا  فإوا بدمشتق  ؤفابد ،ما بعدأ): فرمايد مي 1حضرت عمر در جواب ابوعبيده
ن فتإ .صهل محأهل فلسطني وأزائهم، وبإهل فحل خبيل تكون أشغلوا عنكم أحصن الشام، و

يفتتح اهلل لكتم دمشتق،     حت  ن ت خر فتحها إلك الذي حنب، وفتحها اهلل قبل دمشق فذ
فحتل،   علىتغريوا  ح مراء ألسائر انت وأانطلق كها، ودعوها وزل بدمشق من ميستفلين
اخلتهما  محص، ودع شترحبيل وعمتروًا و   إىلخالد نت وأن فتحها اهلل عليكم فانصر  فإ
 (. مارهتمإخيرجوا من  ح الناس  علىكل جند مري كل بلد وأردن وفلسطني وألبا

مشـق قلعـه و   يعني قبل از حمله به شهر فحل به سوي دمشق بتازد؛ زيـرا د 

تسـخير سـاير شـهرها را آسـان      شـهر و تسلط بر اين )نظامي شام است پايگاه 

يك گروه از سواران خود را در مقابل فحل مستقر نمايد و اهل شـهر  ( نمايد مي

 (.تا در حين حمله به دمشق از پشت سر بر شما نتازند)را مشغول سازيد 

اه فلسطين به دمشـق و  همچنين گروهي ديگر از سواران خود را در مقابل ر

اگر خدا شهر فحـل را  . گروهي ديگر را در مقابل راه حمص به دمشق بگماريد

قبل از فتح دمشق براي شما فتح كرد، چه بهتر؛ زيرا همان چيزي است كـه مـا   

اگر فتح فحل تا پس از فتح دمشق به تأخير افتـاد بايـد در دمشـق    . خواهيم مي

اري كند و خودت با سـاير فرمانـدهان از   كسي بماند تا آن را محافظت و نگهد

همين كه خدا شهر فحل را براي شما . دمشق خارج و با هم به فحل حمله كنيد

شـرحبيل و عمـرو بـن    . فتح فرمود، آن گاه تو و خالد به سوي حمص بشتابيد

امير هر شهري و نيز امير هـر  . العاص براي تسخير اردن به آن سو حركت كنند
                                                           

ابوعبيده در صدد حمله به دمشق بود كه مطلع شد لشكر مهمي در فحل گـرد هـم    1

دانست كه اول بايد به فحل بتازد يا به دمشق حملـه كنـد؛    اند؛ لذا نمي جمع شده

 .ز عمر كسب تكليف كرد و عمر اين دستور را به او دادلذا ا
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كماكان در پست امارت خود ابقاء شود، تـا آن گـاه كـه     گروهي از لشكر بايد

 .خودشان به ميل و دلخواه خود از امارت خود منصرف گردند

 

 بينيم؟ در اين فرمان چه مي

بينيم حضرت عمر با آن كه در مدينه و دور از صحنه جنگ است، نقشه  مي

كت دهد قبل از حر دهد، دستور مي حمله به دمشق، فحل، حمص و اردن را مي

به سوي دمشق راه فلسطين به دمشق و نيز راه فحل را كه لشكر مهم رومـي در  

آنجا متمركز بود، همچنين راه حمص به دمشق را كه هراكليوس با لشكرش در 

آنجا مستقر بود در ختيار بگيرند و بر روي مردم دمشق مسدود نماينـد، تـا اوالً   

راهها وارد شود و از پشت هنگام حمله و محاصره دمشق، دشمن نتواند از اين 

سر بر مسلمين حمله نمايد، و كار را بر آنها مشكل سازد، ثانياً اهل دمشق را از 

دريافت هرگونه كمك نظامي و رسيدن آذوقه و لوازم زندگي محروم نمايند، تا 

 .درمشكالت نظامي و در مضيقه زندگي بيفتند و مجبور به تسليم شوند

پادگان . بوعبيده با اجراي اين نقشه پيروز گرديدچنان كه قبالً شرح داديم، ا

طور كه حضرت عمر فرمـوده بـود پايگـاه     چون دمشق همان. دمشق تسليم شد

مهم نظامي روم در شام بود و سقوط آن به دست مسلمين كارشان را در تسخير 

فحل، حمص و ساير نقاطي كه قبالً به تفصيل بيان كرديم بـه حـدي اطمينـان    

رت عمر پس از فتح آن امر فرمود تا سپاهي كه قبالً در زمان بخش كرد كه حض

خالفت حضرت ابوبكر از عراق به كمك جبهه شام آمده بود، به عراق بازگردد 

 .و به كمك سعد بن ابي وقاص بشتابد

براي اين كه فرماندهان جزء از سـر فرمانـدهان كـل نرنجنـد و دوسـتي و      

به هم نخـورد، حضـرت عمـر در     همبستگي آنها كه الزمه موفقيت لشكر است

دهد، هر يك ازآنها درهمان پست امارتي كه هست ابقاء  آخر فرمانش دستور مي

 .شود تا آن كه خودش به دلخواه خود منصرف شود

در اين كتاب خوانديم كه چون كار عمرو بـن العـاص هنگـام حملـه بـه      
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از  آن حضـرت . فلسطين مشكل گرديد وضع خود را به حضرت عمر اطالع داد

مدينه نقشه جنگ و دستور العمل كار را به او داد و مشكل نظامي او را برطرف 

 .فرمود و مسلمين بزودي بر دشمن پيروز شدند

راستي، هرگاه به اين نقشه كه حضرت عمر كشيد و جهت اجرا براي عمرو 

بـريم آن حضـرت    بن العاص فرستاد، به دقت بنگريم، آن وقت است كه پي مي

كنم به آنجا بـازگردد   خواننده عزيز تقاضا مي از. ار داشته استچقدر مهارت ك

و بار ديگر آن را به دقت مطالعه فرمايد تا بهتر به عظمـت فطـري ايـن رهبـر     

 .بزرگ پي برد

ها و همين فرمانهاي درست نظامي فرمانرواي بـزرگ بـود    آري، همين نقشه

فوق و غلبه آنها بـر  كه فرماندهان دالور مسلمين را به سوي پيروزي رهبري و ت

 .كرد دشمن تضمين مي

 

 نظام سياسي در زمان حضرت عمر

دوره خالفت حضرت عمر عالوه بر اينكه دوره فتوحات و بسط قـدرت و  

توسعه دايره حكومت اسالمي و اشاعه دين اسالم بود، نظام سياسـي حكومـت   

 .اسالم نيز در دوره خالفت اين خليفه راشد بزرگ صورت گرفت

در دوره خالفتش سازمانها وتأسيساتي در اسـالم بـه وجـود    حضرت عمر 

اينك به طور اختصار به اطالع خوانندگان گرامـي  . آورد كه قبالً سابقه نداشت

 .رسد مي

 الف ـ تقسيمات كشوري

. چون در عهد خالفت حضرت عمر امپراتوري بزرگ اسالم به وجـود آمـد  

در زمـان رسـالت و در   توانست با آن سازمان ساده كـه   مركز خالفت هم نمي

حضـرت  . دوره خالفت خليفه اول در كار بود از عهده اداره كـردن آن برآيـد  

عمر مملكت امپراتوري را به رسم سازمانهاي دولت ايـران و روم بـه چنـدين    
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طبق شرح زير تقسيم فرمود تا اداره امور رعايا، حفظ نظم، اشـراف بـر    1ايالت

 .ت كنترل و منظم شودنظم امور لشكري و ضبط دخل و خرج مملك

 .امور لشكري و ضبط دخل و خرج مملكت كنترل و منظم شود

 ـ مدينه منوره مركز كشور1

 ـ مكه1

 ـ طائف3

 ـ صنعاء4

 ـ كوفه5

 ـ بصره6

 ـ دمشق7

 ـ حمص8

 ـ فلسطين1

 ـ اردن11

  ـ بحرين11

 ـ اهواز11

  ـ قنسرين13

 ـ مصر14

 ـ آذربايجان15

 ـ ري16

 ـ اصفهان17

 ـ كردستان18

 ـ اصطخر11

 ـ كرمان به انضمام مكران و سيستان11

 ـ فارس11

                                                           
 .ايالت يعني استان و والي يعني استاندار 1
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 ـ خراسان11

 ـ طبرستان13

شـدند و   واليان اين اياالت از طرف خود خليفه تعيين و به محل اعزام مـي 

و چنان كه ماوردي دركتـابش بـه نـام     .1عنوان و سمت والي عام ايالت داشتند

 :ت از شش امر بودوظيفه والي عام عبار: گويد االحكام السلطانيه مي

 .ـ عنايت به امور لشكر ايالت و مستقر كردن آنها در هر جا كه الزم باشد1

ـ نظارت بر وصول حقوق دولتي از قبيل زكات، خراج، جزيـه و صـرف   1

نمودن آنها در مواردي كه قانون شريعت اسالم تقرير كـرده اسـت و گمـاردن    

 .مالي اسالم مأمورين براي وصول حقوق دولتي از مردم طبق نظام

ـ تعيين قضات، نظارت بر احكام صادره و تعيين حكام بر شهرهاي تـابع  3

 .ايالت

 .ـ تبليغ دين اسالم و حمايت و دفاع از حريم دين4

 .ـ اجراي كيفر و حد شرعي بر مجرمين5

ـ امامت در نمازهاي پنجگانه، نماز عيد و جمعه در مركز ايالـت و مهيـا   6

 .ئيس كاروانكردن كاروان حج و تعيين ر

كار حكام شهرهاي تابع ايالت كه گروهي از طرف خليفه در مركز مملكت 

 :شدند، عبارت بود از تعيين و بعضي اوقات از طرف والي ايالت برگزيده مي

 .ـ تدبير امور پادگان شهر، حفظ امنيت و اداره امور عمومي مردم شهر1

 .ر مربوط به آن ناحيهثغوت حدود و ظـ محاف1

                                                           
حضرت عمر كسي جز عرب اصيل را بـه سـمت والـي بـر     : گويد تاريخ طبري مي 1

اي يعني حكمي بـرايش   داد، عهدنامه گزيد، هر گاه اين سمت را به كسي مي نمي

در . گرفـت  جرين و انصار را بر آن گواه مـي نوشت و جماعتي از بزرگان مها مي

بها نپوشد، دروازه منزلش را بر  كرد كه والي لباس فاخر و گران حكمش شرط مي

روي مردم نبندد و با عموم طبقات مردم مخصوصاً با بردگان، ضعفاء و مستمندان 

 .با لطف و محبت رفتار كند
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 .گانه، نماز جمعه و نماز عيد ت در نمازهاي پنجـ امام3

. حاكم شهر حق دخالت در امور قضايي و دريافت حقوق دولتـي نداشـت  

 .اين دو امر چنان كه گفتيم از وظايف اختصاصي والي ايالت بود

 ب ـ تأسيس پليس

اي در دولـت اسـالم بـه     اي بود كه پلـيس سـاده   حضرت عمر اولين خليفه

اد آن در شبها حفظ نظم و امنيـت شـهر و روزهـا اجـراي     كار افر. وجود آورد

طالب در زمان  حضرت علي بن ابي. احكام قضايي و قصاص و حد شرعي بود

 .1اين سازمان اهميت بيشتري داد و آن را تحت نظام بهتري در آورد خالفتش به

 ج ـ تأسيس گمرك

قـرار  اخذ حقوق گمركي براي اولين بار به فرمان حضرت عمر در اسالم بر

 .گرديد

دولتهاي خارجي از تجار مسلمين : ابوموسي اشعري به حضرت عمر نوشت

برند، به ميـزان ده درصـد حقـوق دولتـي      كه اجناس تجارتي به كشورشان مي

تو هم بـه همـان ميزانـي كـه آنهـا از      : آن حضرت در جواب نوشت. گيرند مي

 .1آورند وصول كن اسي كه از خارج ميگيرند از اجن مسلمين مي

 د ـ تأسيس دبيرخانه و نظام امور مالي دولت

و نيز در طـول دوره   صلى اهلل عليه وسلممسلمين در زمان حيات رسول اهلل 

. حقوق مقرري در دولت اسالم نداشـتند  -رضي اهلل تعالي عنه-خالفت ابوبكر 

آوردنـد فرمانـده لشـكر طبـق      اگر در اثر جنگ با دشمن غنيمتي به دست مـي 

 ار پنجم از كل غنيمت را بين خـود و فرمانـدهان جـزء و   مقررات شريعت چه

حضـرت  . فرسـتاد  كرد و يك پنجم ديگر را به مدينه مـي  افراد لشكر تقسيم مي

رسول در حيات خود و نيز ابوبكر در زمان خالفتش همچنـين عمـر در اوايـل    

 .كرد خالفتش اين يك پنجم اموال را در مسجد مدينه بين مسلمين تقسيم مي

                                                           
  .461تاريخ االسالم؛ دكتر حسن ابراهيم مصري ص 1
  .468اريخ االسالم صت 1
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در دوره خالفت حضرت عمر فتوحات اسالمي توسعه يافـت و   چون بعداً

ثروت اعم از پول نقد، طال، نقره و اموال ديگر از غنايم به مدينه سـرازير شـد،   

حضرت عمر الزم ديد نظام مالي درستي برقرار فرمايد و دفـاتر منظمـي بـراي    

و بيت المال مسلمين به وجود آورد، تا دخل و خرج دولت و حقوق لشـكريان  

لذا آن حضرت طبق اشـاره يكـي از   . عطاياي مردم تحت نظم صحيحي در آيد

دبيران ايراني كه در مدينه بود، دستور داد نظامي كـه در ايـران معمـول بـود،     

 .1خانه و دفاتر مالي برقرار نماينددبير

حضرت عمر براي اين كـار بـا مسـلمين مشـورت     : گويد روايتي ديگر مي

ام كـه حكـام رومـي     من در شام ديده: )لمغيره گفتوليد بن هشام بن ا. فرمود

براي نظام اداري و مالي خود دفاتر مخصوصي دارند كه خرج و دخل دولت و 

چه بهتر كـه تـو نيـز    . كنندِ و لشكريان خود را در آن ضبط مي حقوق موظفين

حضرت عمر اين پيشنهاد را پسنديد و انجام اين كار را بـه عهـده   ( چنين كني

آنها اسامي مسلمين . طالب، مخرمه بن نوفل و جبير بن مطعم سپرد عقيل بن ابي

اعم از مرد و زن را براي تعيين ميزان عطاياي مقرري آنها از بيت المال در دفتر 

طبـق  . مخصوصي به ترتيب درجات، سوابق و اثرات آنها در اسالم ثبت كردند

ـ      عمر فرمان حضرت ران و كار خود را با ثبـت اسـامي و تعيـين حقـوق همس

 .رسول اهلل شروع كردند انخويشاوند

دفتر ديگري براي تدوين اسامي فرماندهان و افراد لشـكر اسـالم و تعيـين    

همچنين دفتر . هاي ديگر لشكري تهيه و به كار گرفتند ميزان حقوق آنها و هزينه

براي ثبت اموالي كه از هر جا و هر بابت به بيـت  ( دفتر خراج)مالي خاصي به 

رسد و ثبت آنچه كه تحت هر عنواني از بيت المال مسـلمين   مين ميالمال مسل

رسد، برقرار كردند و بدين نحو دبيرخانه منظمي  شود و به مصرف مي خارج مي

 .به فرمان حضرت عمر در دولت اسالم بر سركار آمد كه قبالً سابقه نداشت

 تعيين مبدأ تاريخ اسالم -هـ

                                                           
 .81ـ  71تاريخ الفخري، ص 1
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اسالم تاريخ معيني نداشتند تا بـراي  اعراب در ايام جاهليت و نيز در صدر 

 .هاي خود تاريخ قيد نمايند تدوين اشعار، وقايع و نامه

از خالفتش كه دايره سـرزمين   1حضرت عمر پس از گذشت دو سال و نيم

هـا و   اسالم توسعه يافت و حوادث و رويـدادهاي مهمـي پـيش آمـد و نامـه     

مراسـالت  . ط حوادثمراسالت زيادي رد و بدل شد، الزم دانست كه براي ضب

 .و جريان امور دولت اسالم يك مبدس تاريخ معين فرمايد

ريخ بايد امر مهمي باشد و اختصاص به امت داشته باشد، كما تامسلماً مبدس 

 .آن كه مبدس تاريخ مسيحيان تولد حضرت عيسي نبي اهلل قرار داده شده است

 -لسـالم عليـه الصـاله وا  -لذا آن حضرت با اصـحاب بـزرگ رسـول اهلل    

مشورت فرمود كه چه امري از امور مهم اسالمي را مبدس تاريخ مسـلمين قـرار   

 .1دهد

پس از تبادل نظر بر حسب پيشنهاد حضرت علي بن ابي طالب مبدس تـاريخ  

اسالم را از سال هجرت رسول اهلل از مكه به مدينه قرار دادند؛ زيرا ايـن واقعـه   

ه اين واقعه حد فاصل بين ضـعف  چ. مهمترين و مؤثرترين وقايع اسالمي است

پيشرفت سريع دين اسالم و قدرت و شـوكت مسـلمين   . و قدرت مسلمين بود

حضرت عمـر ايـن پيشـنهاد را كـه مـورد اتفـاق       . پس از هجرت آغاز گرديد

 .اصحاب واقع شد تصويب فرمود و از آن روز بين مسلمين معمول گرديد

 

 درآمدهاي دولت اسالم

گرديـد   اسالم و اموالي كه بيت المال داخل مـي  در آمدها و عايدات دولت

                                                           
 آله وسلمهجرت حضرت رسول صلي اهلل عليه و پانزده سال پس از 1
حضرت عمر براي تصميم و انجام هر كار مهمي قبالً با جمعي از اصـحاب بـزرگ    1

رسول اهلل كه خودش آنها را براي مجلس شوراي خالفت برگزيده بود، مشورت 

اصحاب  يكي از. كرد كردند و تصويب و عمل مي بر آن اتفاق ميآنها . فرمود مي

 .بزرگ مجلس خالفت حضرت علي بن ابي طالب بود
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 :عبارت بود از

به ميزان  1ـ خراج يعني ماليات محصوالت زراعتي كه طبق روايت يعقوبي1

از مالكين و كشاورزان غير مسلمان هنگام برداشـت محصـول   ( دو درصد% )1

 .گرديد غالت دريافت مي

يكصـد و  ) 111111111خراج عراق در دوره خالفت حضرت عمر ساليانه 

شـانزده  ) 16111111درهم نقره و خـراج مصـر سـاليانه مبلـغ     ( بيست ميليون

و خراج دريافتي از زردشتيان و ساير افراد غير مسـلمان  . دينار طال بود (ميليون

 .ايران، شامات و فلسطين نيز ارقام مهمي بوده است

در قلمـرو   جزيه يعني ماليات سرانه كه ساليانه از مردم غير مسلمان مقيمـ 1

ديد مردان سالمند و زنان در تمام سـنين و پسـران   گر  دولت اسالم دريافت مي

 .نابالغ از جزيه معاف بودند

ـ عوايد گمركي كه از اموال و اجناس وارداتي خارجيان غير مسلمان بـه  3

 .شد ده درصد ارزش كاال دريافت مي% 11ميزان 

شـد و شـامل    گرفتـه مـي  ـ زكات كه مطابق قانون اسالم فقط از مسلمين 4

پول، طال، نقره، حيوانات و محصوالت زراعتي بود و شرح آن د ركتب فقه بـه  

 .تفصيل بيان شده

و  -عليه الصـاله والسـالم  -در زمان حيات صاحب رسالت يعني رسول اهلل 

در طول خالفت خليفه اول و دوم، دولت اسالم زكات را به وسيله كارمندان و 

كرد و  از مردم وصول مي  شدند، گمارده مي( املين زكاتع)كاركناني كه به نام 

هـا را   دولت اسالم مطابق دستور قرآن آن. نمود به بيت المال مسلمين واريز مي

                                                           
احمد بن واضح يعقوبي جغرافي دان و تاريخ نـويس مـدتي از عمـر خـود را در       1

ارمنستان تركيه و خراسان ايران به سر برد، پـس از آن بـه طـور دائـم در مصـر      

تاريخي نوشت در دو جلد كه . ميالدي وفات يافت 817اقامت كرد وي در سال 

اين تاريخ مشهور به تاريخ يعقـوبي  . شامل وقايع ما قبل اسالم و بعد اسالم است

 (.المنجد. )باشد مي
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 .كرد اي كه قرآن معين فرموده است صرف مي در موارد هشتگانه

خليفـه سـوم در دوره خالفـتش     -رضي اهلل عنـه - حضرت عثمان بن عفان

ت المال مسلمين غني شده است و مـردم نيـز بـه ثروتـي     مشاهده فرمود كه بي

اند، لذا الزم نديد كه باز هم زكـات بـه وسـيله     نياز شده اند كه ديگر بي رسيده

حكومت از مردم اخذ و به بيت المال داخل شود او اجازه داد كه خـود مـردم   

 .زكات اموالشان را به مصرف شرعي برسانند

 

 شهادت حضرت عمر

تفصيل نگاشتيم كه امپراتوري ايران و روم نتوانستند بـا آن   در اين كتاب به

مسـلمين  . قدرت نظامي مهمي كه داشتند جلو تهاجمـات مسـلمين را بگيرنـد   

بساط هر دو را خيلي زود بر هم زده برچيدند و امپراتوري بزرگ اسالمي را به 

 .وجود آوردند و خود به جاي آنها نشستند

كه ملك و مملكـت خـود را از دسـت     شود اين شكست خوردگاني آيا مي

دادند مأيوس شوند و تا ابد دست روي دست بگذارند يا چانـه بـر روي زانـو    

 نهاده براي هميشه در ماتم مملكتشان بنشينند؟

توانند با جنگ و وسايل نظامي كـاري   البته خير، و حاال كه نتوانستند و نمي

ه كار برند تا راهي غيـر از  عقل و شعور خود را ب. كنند، بايد فكري ديگر بكنند

جنگ پيدا كنند كه بتوانند مسلمين را ضعيف و اسـاس حكومتشـان را سسـت    

خـود را از غـم و انـدوه     نمايند و قصاص خويش را از آنها بگيرند و قلـو ب 

 .شكست و محروميت خالي كنند

رسيدند؟ آنها فهميدند كه حمالت موفق و  راستي، از چه راهي به هدف مي

ن بر آنها در اثر قدرت طبيعي و مادي نبود، بلكه با قوه معنوي پيش غلبه مسلمي

عامل اصلي اين امر نيـز وحـدت   . آمدند و به وسيله قدرت معنوي پيروز شدند

ديني، اتحاد كلمه و يگانگي مرام بود؛ يعني آن چنـان اتحـاد دينـي و سياسـي     

عامل باقي باشـد   نظير بود؛ پس مادامي كه اين سابقه و بي داشتند كه در دنيا بي
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هر گونه اقدامي چـه جنـگ و چـه نيرنـگ       و مسلمين اين چنين باشند، مسلماً

 .نسبت به آنان ناموفق و نقش بر آب خواهد شد

لذا هر طور شده بايد مسلمين را از اين سالح روحاني محروم كنند، يعنـي  

ني به وحدت ديني، سياسي و قومي آنها را بر هم زنند ودر بين آنها نزاع و دشم

وجود آورند، تا نتيجتاً به جان هم بيفتند و جنگهاي داخلي در بـين خـود بـراه    

اندازند؛ زيرا هيچ باليي ماننـد تفرقـه و كشـمكش داخلـي مخـرب دولـت و       

برانداز ملت و رعيت نيست و هيچ چيزي براي طرف مقابـل بهتـر از ايـن     خانه

بزنـد و او دور  نيست كه دشمنش با دست خود تيشه بر ريشه موجوديت خود 

سوده خاطر بنشيند و ناظر اعمال و منتظـر حصـول نتيجـه    آاز معركه، راحت و 

سوره انفال بـه ايـن امـر     46خداوند عزوجل طبق آيه . قطعي به نفع خود باشد

تصريح فرموده مسلمين را از اين كار نهي نموده است و از سوره عاقبـت ايـن   

َوّاَل َتَنتاَزُعوْا َفَتْفَشتُلوْا َوَتتْذَهَب    ﴿: يدفرما كار خطرناك آنان را بر حذر ساخته مي
شـويد   با يكديگر نزاع و كشمكش نكنيد، زيرا ضعيف و زبون مي: يعني ﴾ِرحُيُكْم

 .رود شود واز ميان مي و هيبت و احترامتان ضايع مي

 :گويد سعدي شاعر شيرازي نيز در اين باره مي

 شمنان جنگچو بيني در صفوف د=  برو با دوستان آسوده بنشين

توانستند از اين راه رخنه كنند و مسلمين را به جان  صحيح است كه آنها مي

هم اندازند تا به مقصود خود برسند؛ ولـي اكنـون چگونـه در كارشـان موفـق      

شود كه حضرت عمر، اين مرد بـزرگ سياسـت در رسس دولـت مسـلمين      مي

 اسـت و در نشسته و براي بقاي وحدت مسلمين و حفظ اتحـاد اعـراب بيـدار    

كثر مما عاش أن عمر عاش ألو و): گويد كوشد كه سيد مير علي مي كارش تا آنجا مي
 بيةالعر ةش ن الوحد ن يقوي منأ ة الشكيمة والشخصية البارزةّالستطاع مبا وهبه اهلل من قو

 (.سالمإلاليت هددت كيان ا ألهليلةحيول دون قيام هذه احلروب او
مانـد، در اثـر    كرد، در اين جهان زنده مييعني اگر عمر بيش از آنچه عمر 

شدت تسلط، نفوذ كلمه و شخصيت عظيمي كه خدا بـه او عنايـت و موهبـت    
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توانست وحدت و قوميت عرب را به حدي تقويت نمايد كه از  فرموده بود، مي

بروز اين جنگهاي داخلي خورد كننده كه موجوديت اسـالم را تهديـد و آن را   

 .نددر خطر انداخت جلوگيري ك

لذا تصميم گرفتند قبل از هر كاري او را كه مشكل كارشـان بـود از ميـان    

بردارند تا اوالً با قتل او راه براي ايجاد فتنه و تفرقه در بـين مسـلمين بـر روي    

در دل خويش را اندكي تسكين دهند؛ زيـرا قسـمت اعظـم      ثانياً. خود باز كنند

ع و منشاء اصلي آن حضرت عمر ها و شكستهايي كه بر آنها وارد شد، منب ضربه

 .فرمود داد و رهبري مي بود كه فرمان مي

دانستند كه حضرت عمر نه در خانه محافظ و نگهباني دارد، نـه در   آنها مي

جايي ديگر، چه بسا كـه تـك و تنهـا در كوچـه و بـازار بـراه        مسجد و نه در

طئه ترور او را لذا تو. سان استآبا اين حال دست يافتن به قتل او پس  .افتد مي

دسـت  . كه مسلماً نقشه آن در خارج ترسيم شده بود، در مدينه عملي نمودنـد 

 :اندركاران اجراي نقشه عبارت بودند از

همان سردار ايراني كه نوشتيم در جنـگ شوشـتر از ابوموسـي     ـ هرمزان1

ابوموسي او را اسـير نمـود و بـه    . اشعري فرمانده سپاه مسلمين شكست خورد

او در مدينه با نيرنگي از قتل نجـات يافـت و    حضرت عمر فرستاد و مدينه نزد

 .به ظاهر مسلمان گرديد

بـرد و زشـتي    مسلماً او ننگ و عار شكست فـاحش خـود را از يـاد نمـي    

او همان روزي كه به عنوان اسير بـه مدينـه وارد   . كرد اسارتش را فراموش نمي

ـ    اي از مسـجد بـه    هشد، و ديد حضرت عمر بدون محـافظ و نگهبـان در گوش

خواب رفته است، برق اميد در دل ناپاكش تابيد و مطمـئن شـد كـه تـرور او     

مشكل نيست؛ لذا در لباس اسالم در آمد و در مدينه ماند تا فرصتي بـه دسـت   

آورد كه بتواند آن بزرگوار را به قتل رساند و ماجرايي را كه بـر سـرش آمـده    

 .نه سبك سازدبود، جبران و قلبش را از فشار بغض و كي
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از مسيحيان متعصب و عرب شهر حيره كه سعد بن  1ـ مردي به نام جفينه1

او با . ابي وقاص او را به عنوان آموزگار خواندن ونوشتن از آنجا به مدينه آورد

هرمزان آشنا شد و گرچه اين دو نفر از نظر دين با يكديگر مختلف بودند؛ چون 

ولي در مرام سياسي يعني ضديت با دين هرمزان زردشتي و جفينه مسيحي بود، 

كيشانشـان از مسـلمين    اسالم و عداوت باطني با مسلمين و گرفتن قصاص هـم 

اتحاد عقيده داشتند؛ لذا در توطئه قتل خليفـه مسـلمين دسـت در دسـت هـم      

 .نهادند

 (از نگاه نويسنده)نقش كعب االحبار در قتل عمر 

وديان يمن به نام ابواسحق بـن  ـ يك نفر يهودي نيرنگ باز و بدنيت از يه3

 .مانع مشهور به كعب االحبار

خوانيم كه يهوديـان خيبـر، بنـي     در كتب احاديث نبوي و تاريخ اسالم مي

قريظه، بني نضير، بني قينقاع و غيره كه هم در شهر مدينه و هم اطـراف دور و  

زولش نزديك آن سكونت داشتند با آن كه رسول صلي اهلل عليه و آله در اوايل ن

به مدينه به آنها عهدنامه اعطا فرمود و آنها را در امان گرفت و بـه آنـان همـان    

مسلمين نيز با آنها به بهترين . حقوق و مزاياي سياسي را داد كه مسلمين داشتند

كردند، مع الوصـف ايـن يهوديـان حـق ناشـناس،       نحوي معاشرت و رفتار مي

ش رفتـاري مسـلمين را ناديـده    خو. عنايت و عطوفت نبوي را به نظر نياوردند

گرفتند و عهد شكني كردند و با رسول خدا و مسلمين تا آنجا دشـمني كردنـد   

كردنـد و   كه مشركين بت پرست را در هر جا براي جنگ با آنها تحريـك مـي  

خودشان نيز عمالً با مشركين همدست و با هم در قضيه خندق به مدينـه روي  

واز صفحه وجود معدوم و شـهر را غـارت    آوردند تا مسلمين را قتل عام كنند

اگر مسـلمين دور شـهر     مسلماً. نمايند و نتيجتاً نامي از دين اسالم در دنيا نماند

مدينه خندق حفر نكرده بودند واگر نيرنگ و زيركي بعضي از مسلمين كـه بـا   

 .رسيدند افتاد، دشمنان به مقصودشان مي مشورت رسول اهلل بود، به كار نمي

                                                           
 .جزء ششم 734دايره المعارف دكتر فريد وجدي صفحه  1
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ل كه از ناحيه آنها احساس خطر قطعي كرد با آنها جنگيـد و  حضرت رسو

آنها را مقهور نمود و بر ديارشان تسلط و بر اموالشان به عنوان غنيمـت اسـتيال   

 .يافت و آنها را خلع سالح فرمود

توز نتوانستند با قدرت نظامي كاري از پيش برند، بعضي  چون يهوديان كينه

و عبداهلل بن سباء در لبـاس اسـالم در    الحبار،از هوشياران آنها از قبيل كعب ا

آمدند تا در كسوت دوست، كار دشمن بكنند و قصـاص يهوديـان هـم كـيش     

 .خود را از مسلمين بگيرند

دشـمن   آيد كه كعب االحبار اين نابغـه، قهرمـان و   از عاليم و قرائن بر مي

نشـيند   ميكند و در انتظار فرصت  دوست نما براي اين كار در مدينه اقامت مي

شـود ودر   كند و از نيت پليـد او آگـاه مـي    تا آن كه با هرمزان آشنايي پيدا مي

 .دهد همين فرصت مناسب براي قتل خليفه مسلمين دست به دست او مي

گرچه مورخين عصور اول اسالم نام كعب االحبار را در توطئه قتل عمر به 

دت عمر به آن حضرت آوردند، ولي مطلبي كه او سه روز قبل از شها ميان نمي

كند كه دست ناپاكش در كار بوده است و  اظهار كرد، به طور وضوح ثابت مي

جزء دوم الفتوحات االسالميه تأليف سيد احمد  181تا  171چنان كه در صفحه 

زيني دحالن ذكر شده است، قضيه از اين قرار بوده، كه كعب االحبار سـه روز  

! المـؤمنين يا امير : گويد آيد و مي مي تقبل از واقعه شهادت عمر نزد آن حضر

كـه احسـاس   )ذكر شده است؟ كعـب  ( عمر بن الخطاب)آيا در اين كتاب نام 

خير، و لكن اوصاف : گويد مي( كند ممكن است دروغش فاش و رسوا شود مي

 .بينم و سيمايت را و اين كه عمرت تمام شده است در اين كتاب مي

گويد دو روز از عمرت باقي  آيد و مي رسد كعب نزد عمر مي چون فردا مي

دو روز : گويـد  آيد و مي همين كه آن روز گذشت، كعب باز نزد عمر مي. است

گذشت و يك روز باقي است و درست صبح روز سوم اظهارات كعب زمـاني  

كه حضرت عمر در محراب مسجد نبوي براي افتتاح نماز صبح تكبيـر گفـت،   
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 .1و مورد سوء قصد قرار گرفتنقشه قتل آن حضرت به اجرا در آمد 

عمر پس از اين حادثه از مسجد به : گويد فتوحات االسالميه اضافه كرده مي

خانه برده شد و سپس اجازه داد تا اصحاب رسول اهلل كه از اين حادثه در غـم  

در بـين   نيـز  كعب االحبـار . بودند داخل شوند و اندوه بوده و به در خانه آمده

 :مر او را ديد گفتهمين كه ع 1آنان بود،

 قول ما قاله كعبأن أّالشك و = وواعدين كعب ثالثًا يعدها
. كعب موعد سه روزه اجلم را به من اطـالع داد و روزهـا را شـمرد   : يعني

 .«شكي نيست كه آنچه كعب گفت صحيح بود

شود كه  اگر به اظهارات كعب دقت كنيم، براي ما به طور وضوح روشن مي

تا آنجـا  . اي بوده كه دستش در كار آن بوده است وطئهمنشاء اطالعاتش وجود ت

از جوانب و جريان دقيق امور توطئه باخبر بوده كه از روز موعود سـوء قصـد   

نيز اطالع داشته و آن را به طور يقين و بـا تعيـين سـه روز شـمردن روزهـاي      

هاي گذشـته   گانه هر روز پس از ديگري تحت عنوان اين مطلب را از كتاب سه

 .ه است به عمر اطالع دادفهميد

مسلم است كه در هيچ كتابي از كتابهاي آسماني مقدار عمر و موعد اجـل  

زيرا اين كتابهاي مقـدس بـراي هـدايت جامعـه     . كسي ذكر نشده ونبايد بشود

انساني به سوي امور روحاني و رسيدن به سعادت جهان آخرت و براي ترسـيم  

                                                           
: ر فقالعم إىلكعب اّالحبار  جاء: اين عين نص عبارت عربي الفتوحات االسالميه است  1

جد ذلك يف كتتاب  أ  :وما يدريك؟ قال: قال. نك ميت يف ثالث ليالفإاعهد ! يا امرياملؤمنني
نك أجد حليتك وصفتك وألكين اللهم ّال، و  :؟ قال(عمر بن اخلطاب) جتد  عمرًا :قال. عندي
 :كعب فقتال  ءهجا هي يومان فلما جاء الغد: كعب فقال ءهجا جلك، فلما كان الغدأ فىنقد 
ذا فإكان يوكل بالصفو  رجاّاًل و. الصالة إىلخرج عمر أصبح أفلما . بقي يوميومان و مضى

وسطه فلما كان ذلك الطرفني نصابه يف  سان جمددأبولؤلؤ خنجرًا له رأفاستعمل . استوت كرب
ودخل يف الصاله فطعنه . ن كربأ إىلمهله أبولؤلؤ يف املسجد يف غمار الناس، وأاليوم كمن له 

 (.جزء دوم فتوحات االسالميه 181الي  171ص) .عناتثالث ط
 .كعب آمده بود تا از نتيجه قطعي حادثه مطلع و مطمئن شود 1
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ن از طـرف پروردگـار عـالم بـر     راه و روش صحيح زندگاني بشر در اين جها

اند و چون مدت عمر و ميعاد اجل انسان خارج از موضـوع   كرام نازل شده انبياء

حتي مدت عمر هيچ كدام از رسـوالني  . باشد، در اين كتابها ذكر نشده است مي

 .كه كتاب بر آنها نازل شده است نيز در اين كتب مقدس معين نگرديده است

الهاي مرگ يكي از فرمانروايان يا بزرگان ديگر س گرچه در بعضي موارد از

چنان كـه پيشـگويي شـده واقـع     ( نه هميشه)شود و گهگاه  جهان پيشگويي مي

شود، ولي بايد توجه داشت كه اين قبيـل پيشـگوييها هـيچ اصـل واسـاس       مي

 .موثقي ندارد واز دايره گمان خارج نيست

دقـت و بررسـي   اين پيشگويان اشخاص زرنگ و زيركي هستند كه پس از 

اوضاع ومطالعه و تدبر در حاالت وامور سياسي مربوط بـه اشـخاص معـروف    

 .احتمال وقوع دارد  زنند كه ظاهراً جهان، نسبت به آنها حدس وتخمين مي

برنـد كـه فـالن رئـيس      كنند و پي مـي  مثالً اين رندان تيزهوش وارسي مي

دهـد كـه    شان مـي عاليم ن. ناراضي داخلي يا دشمن خارجي زياد دارد جمهور

گيري شود؛ لـذا ايـن    احتمال دارد مورد سوء قصد واقع شود يا مجبور به كناره

داننـد كـه فـالن فرمـانروا در بـين مـردم        يا مي. كنند موضوع را پيشگويي مي

: گوينـد  كنند و مـي  اينجا بالعكس پيشگويي مي. دي دارداكشورش محبوبيت زي

آورد، و بدين سان نسبت به هـر   ياودر كارهايش موفقيتهاي شاياني به دست م

 .كنند امري پس از بررسي اوضاع و جهات مربوط پيشگويي مي

كننـد، بلكـه    جالب است كه آنها به ذكر يك يا دو حادثه در سال اكتفا نمي

طبيعـي  . كنند چندين حادثه گوناگون و مربوط به چندين جاي جهان را ذكر مي

آنچه س آنها بوده، يك يا چندي ازاست كه با آن اوضاع واحوالي كه منشاء حد

گاه حتي يكي از آنچه پيشگويي كردند، بر حسـب  و هر. شود گويند واقع مي مي

ها  دهند و در روزنامه با آب و تابي خاص جلوه مي اتفاق تحقق پيدا كرد، آن را

 .رسانند كنند و به گوش مردم مي ومجالت اعالم مي

پيشگويي آنان كـه اصـالً واقـع    تر اينجا است كه قسمتهاي زيادي از  جالب
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پرسد كه آنها چرا  كسي از آنها نمي. شود نشده است، مسكوت و پرده پوش مي

آنها هم هيچ مسئوليتي هم ندارند كـه  . و چگونه واقع نشدند و چرا دروغ گفتيد

 .به كسي جواب بدهند

تر از همه اين است كه اينها در پيشـگوييهاي متعـدد و متنـوع خـود      جالب

گويند به عنوان حوادث سال  هر چه مي. كنند وز وماه حادثه را ذكر نميتاريخ ر

حال آن كه اگر اينها از وقوع آنها به طور يقين اطالع دارند، بايـد  . كنند ذكر مي

بنابر آنچه به تفصـيل گفتـيم،   . از تاريخ وقوع آنها نيز باخبر باشند و خبر بدهند

مر پيشگويي كرد، نه از كتاب آنچه كعب االحبار درباره عمر و اجل حضرت ع

آسماني انبياء كرام و نه از كتاب و نوشته بشر فهميده بود، بلكه ناشي از جريان 

اي بود كه او در آن شريك بود و ازموعد حادثه به خوبي اطالع داشت و  توطئه

 .دانست و به حضرت عمر اطالع داد تاريخ دقيق آن را مي

قبل از وقوع به خليفه مسلمين خبـر  چرا كعب االحبار حادثه سوء قصد را 

 داد؟

اي تا آنجا  از هر حادثه  كعب از آن دسته يهوديان هوشمند بود كه طبيعتاً: ج

بـدون آن كـه    او نيز به مقتضاي همـين طبيعـت  . گيرند كه ممكن باشد بهره مي

وجود توطئه بويي ببرد، به آن حضرت اطالع داد تـا   زحضرت عمر يا ديگري ا

 .داً بهره بگيرداز اين كار بع

سازي فريب دهد و به آنها بفهمانـد كـه    او خواست مسلمين را با اين زمينه

تـا    دانـد،  وي از كتب انبياي گذشته، از اموري آگاه است كه كسي جز او نمـي 

و هر چه بعداً بگويد به طـور يقـين    بدين سان مسلمين به او اطمينان پيدا كنند

 .قبول كنند

. ه گرفت؛ زيرا مسـلمين بـه او اعتمـاد پيـدا كردنـد     او از اين كار خود بهر

اقوالش را صحيح پنداشتند و بسياري از قصص و اخبار نادرست بني اسـرائيلي  

بعداً با دست خود آنهـا را  . را كه بين آنها اشاعه داد حق دانستند و قبول كردند

 درتفسير قرآن راه دادند و اكنون نيز موجوداست، ولي خدا را شكر كه علمـاي 
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ـ عنند مرحوم شيخ االسالم شيخ محمد محقق اسالم ما ده و امثالـه بـه تحقيـق    ب

پرداختند و اين قبيل اخبار را كه دسيسه و تدليس او و امثال او از قبيـل وهـب   

 .باشد با ذكر دليل قانع كننده مشخص نموده رد كردند بن منبه مي

قـوا نشـان   با آن كه كعب االحبار براي فريب دادن مردم از خود صالح و ت

كرد، مع الوصف در اثر اخبار نادرسـت و غيـر    داد و ماهرانه حفظ ظاهر مي مي

معقولي كه از او شنيده مي شد، اصحاب رسول اهلل نسبت به او سوء ظـن پيـدا   

ايـن  . براي آنان معلوم شـد كـه او دروغ پـرداز اسـت    . كردند و او را آزمودند

نهـم ذكـر كـرده     جـزء  136شنويم كه در صـفحه   مطلب را از جامع بخاري مي

كعـب االحبـار   : معاويه در مدينه در حضور جماعتي از قريش گفت: )گويد مي

راستگوترين اهل كتاب بود، مع الوصف او را آزمـوديم و محقـق شـد كـه او     

 .1(گويد دروغ مي

همين طور كه در زمان حيات رسول اهلل بودند، مردمـي كـه    !خواننده عزيز

و بـه   دادند، ولي منافق و در باطن كافر بودند ان ميخود را به ظاهر مسلمان نش

حدي ماهرانه كفر و نفاقشان را از مسلمين مي پوشاندند كه هـيچ كـس حتـي    

شناخت، چنـان كـه قـرآن كـريم دربـاره آنهـا        رسول اهلل آنها را به خوبي نمي

اين كفـار منـافق بـه    : يعني ﴾َمَرُدوْا َعَلى الِنَفاِق ّاَل َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم﴿: فرمايد مي

اند كه تو آنهـا را   ورزيده حدي در اخفاء كفر و پوشاندن نفاقشان كارآزموده و

 .شناسيم شناسي؛ فقط ما آنها را مي نمي

همچنين پس از حيات رسول اهلل در دوره خلفاي راشـدين، بودنـد مردمـي    

افسـاد عقيـده   مخصوصاً از يهود كه به ظاهر مسلمان شدند و براي راه يافتن به 

مردم بر انگيختن فتنه در بين آنان به حدي ماهرانـه تظـاهر بـه صـالح و تقـوا      

                                                           
خربين محيد بتن  أ ،اخربنا شعيب عن الزهري :قال ابواليمان)اين است متن روايت بخـاري   1

نه كان متن  إ :وذكر كعب اّالحبار فقال ملدينة،حيدث يف رهط من قريش با عبدالرمحن عن معاويه
 1ج 136ص .ن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذبإهل الكتاب وأصدق هؤّالء احملدثني حيدثون عن أ

 .بخاري
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 .برد كردند كه هيچ احدي به كفر و نفاقشان پي نمي مي

خطر اين منافقين در جهان اسالم بيش از خطر منافقين زمان رسول اهلل بود؛ 

 باشند، رواياتي از زيرا اينها به عنوان اين كه اهل دين و كتاب آسماني سابق مي

باشـد در بـين    خود مي ساختند و به ادعاي اين كه از كتب انبياي گذشـته مـي  

كعب االحبار، وهب بن منبه و عبداهلل سـباء از جملـه   . دادند مسلمين اشاعه مي

 .چنين مردمي بودند

انتشار اخبـار و  : جزء نهم آمده است 146طبق روايت بخاري كه در صفحه 

ب كار را به جايي رساند كه عبداهلل بن عباس از اين امر بـه  روايات از اهل كتا

پرسيد؛ حال آن كه  اهل كتاب مي زچرا ا! اي مسلمانان: )گويد ده ميوحشت افتا

نازل فرموده جديـدترين كتـابي   ( محمد)كه خدا بر رسولش ( قرآن)تان  كتاب

 خوانيد و تنها كتابي است كه خالص است و هيچ شـائبه و دسـت   است كه مي

يهود )اين كتاب به شما تذكر داده كه اهل كتاب . آوردي در آن راه نيافته است

را تبديل و تغيير دادند و از پيش خود ( تورات و انجيل)كتاب خدا ( و نصاري

و گفتند از نزد خدا نـازل شـده، تـا از ايـن راه از      از فكر خود مطالبي نوشتند

ز دانش كه در قرآن آمده اسـت  آيا آنچه ا. پيروانشان كمي پول به دست آورند

نياز و  براي شما كافي نيست و آيا علوم قرآن نبايد شما را از مراجعه به آنها بي

از پرسش از آنها بازدارد؟ نه به خدا هيچ گاه نديديم كه حتي يك نفـر از آنهـا   

 (.چيزي درباره كتابي كه بر شما نازل شده بپرسد

و او را مسلمان صـادق   شناسند چون هستند بعضي كه كعب االحبار را نمي

دانند، الزم دانستم كمي از موضوع بحث كتـاب خـارج    تابعين مي زا االيمان و

شويم و استطراداً درباره او كه نامش را در قضيه توطئه قتل حضرت عمر ذكـر  

نمـوده، بـه    را چنان كه بوده نه آن طور كه خود را مي كرديم، بحث كنيم و او

كتـابي بـه    رپس از اين هرگاه روايتي از او د ي كنيم تاخوانندگان گرامي معرف

بينند يا در جايي از كسي بشنوند، حساب دستشان باشد، فريب نخورند و بـاور  

 .نكنند
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گفتيم دست اندركاران توطئه قتـل عمـر خليفـه مسـلمين، يكـي هرمـزان       

زردشتي بود، دوم جفينه مسيحي، سوم كعب االحبار يهودي كه بيوگرافي آنهـا  

رسيم به نفر چهارم كه شخصي بود به نام فيروزان مشهور بـه   اينك مي. شتگذ

مدينه مشـغول   او نيز زردشتي و غالم مغيره بن شعبه بود و در. ابولؤلؤ اهوازي

 .1آهنگري اشتغال داشت

اين ناپاك اجراي نقشه قتل خليفه مسلمين را به عهده گرفت و بـراي ايـن   

و درست زمـاني كـه آن حضـرت در    كار هنگام صبح در مسجد كمين نشست 

محراب مسجد ايستاد و براي افتتاح نماز صبح تكبيـر گفـت، بـا خنجـري كـه      

خودش ساخته بود و آن را زهر آگين كرده بود، چندين ضربه بـر آن حضـرت   

خواستند او را دستگير نماينـد   وارد كرد و سيزده نفر ديگر از مسلمين را كه مي

نها در اثر شـدت جراحـت وارده درگذشـتند و    هفت نفر از آ. نيز مجروح نمود

چون به وسيله يك نفر از مسلمين كه پتو بر رويش اندخت، دستگير شد، خـود  

 .اش فاش نشود را فوراً با همين خنجر كشت تا جريان توطئه

حضرت عمر در اثـر ضـربات خنجـر توطئـه دشـمنان اسـالم صـبح روز        

سـوم هجـرت وفـات     چهارشنبه بيست و ششم ماه ذي الحجه سـال بيسـت و  

 .1يافت

                                                           
شود كه فيروزان نزد حضرت عمر از آقايش مغيره بن  در بعضي از تواريخ ديده مي 1

گيرد زيـاد اسـت و    مالياتي كه روزانه از او مي: گويد كند و مي شعبه شكايت مي

روزي چنـد  : فرمايـد  حضرت عمر مـي . «ند تا دستور دهد كمتر باشدك تقاضا مي

شـغلت چيسـت؟   : پرسـد  حضرت عمر مي. دو درهم: كند پردازي؟ عرض مي مي

با اين سه شغل كه : فرمايد حضرت عمر مي. مسگري، نقاشي و آهنگري: گويد مي

ر گويا فيروزان از اينجا كينـه عمـر را د  . داري روزي دو درهم خراج زياد نيست

اش  گيـرد و عملـي   پروراند و اجراي نقشه قتل حضرت را بـه عهـده مـي    دل مي

 .كند مي
ولـي الفتوحـات االسـالميه در    . چهارم البدايه والنهايه ابن االثيـر  جزء 138صفحه  1
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مدت خالفت حضرت عمر ده سال، شش ماه و هيجـده روز بـود و ماننـد    

حضرت رسول و ابوبكر در سن شصت سالگي بدرود حيات گفت و بـه عـالم   

 .اعال شتافت

چنان كه فهميديم توطئه گران قتـل حضـرت عمـر خـودي نبودنـد بلكـه       

نصـاري كـه ملـك و     بيگانگان ودشمناني بودند از قوم زردشـتي و يهـودي و  

مملكتشان را از دست داده بودند و بغض اسالم و كينـه مسـلمين در قلوبشـان    

بن اليمان صحابي جليل  يفهمبحث خالفت ابوبكر از روايت حذدر . جوشيد مي

رسول اهلل فهميديم مادامي كه حضرت عمر در حيات باشد دروازه محكمي بـر  

نيا بـرود آن دروازه شكسـته و   روي فتنه بسته شده و همين كه آن حضرت از د

 .جهد شود و برون مي زاد ميآفتنه 

دوم الفتوحات االسالميه نيز حديثي مؤيد اين مطلب از  جزء 171در صفحه 

روزي عمر بـن الخطـاب از مقابـل    : )گويد حضرت رسول روايت شده كه مي

مادام كه اين مـرد در ميـان شـما    : حضرت رسول فرمود. گذشت رسول اهلل مي

اي است كه به شدت بسته شده و همـين كـه او از    بين شما و فتنه دروازهباشد 

 .ميان شما برود آن دروازه باز خواهد شد

اگر به سير تاريخي و حوادثي كه بعد از شهادت حضرت عمـر در جريـان   

يابيم كـه آنچـه از    كمي نظر كنيم به طور وضوح در مي اند  اسالم به ميان آمد،

ز حضرت رسول روايت شـده صـحيح بـوده و آنچـه     حذيفه شنيديم و آنچه ا

 .فرموده عمالً واقع گرديد

آري، بعد از شهادت آن بزرگوار ميدان بس وسيعي براي فعاليـت دشـمنان   

خواستند به خوبي به آرمان و آرزوي  اسالم و مسلمين فراهم شد و چنان كه مي

اي در بين  ندهدر بين مسلمين فتنه بر انگيختند و اختالفات خردكن. خود رسيدند

آنان به راه انداختند كه منجر به منازعات داخلي و قتـل خليفـه سـوم و بعـداً     

                                                                                                                                                               

صبح روز چهارشنبه بيست و ششـم ذي الحجـه   : گويد جزء دوم مي 171صفحه 

 .خاك سپرده شدهجرت به  14مجروح شد و صبح يكشنبه اول محرم 
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هـا و آشـوبها    پس از آن در طول تاريخ فتنه. منتهي به قتل خليفه چهارم گرديد

متوالياً يكي پس از ديگري به جهان اسـالم و كيـان مسـلمين رسـيد و نتيجتـاً      

اناي عمر به وجـود آمـد و بـر جـاي دو     امپراتوري عظيم اسالم كه با دست تو

عظمت افتاد و قطعه قطعه شد و به حكومتهاي  امپراتوري عظيم دنيا نشست، از

متعدد و ضعيفي مبدل گرديد كه هيچ كدام قادر نبود مسـتقالً روي پـاي خـود    

 .بايستد و بتواند به خوبي از خود دفاع نمايد

 

 نگاهي دوباره به شخصيت حضرت عمر

كتاب به عنايت خداوند جل جالله به آخر رسيده است، ولي اكنون مباحث 

كشـد   كنم جاذبه مرموزي دستم را به ادامه كار مي عجيب است كه احساس مي

لذا به نداي اين جاذبه تبركاً به ذكر . شود كه قلم باز دارم و مانع از اين كار مي

 .پردازم اي از عظمت حضرت عمر مي شمه

اي به عظمت اين شخصيت عظـيم   تا اندازه گرچه در طي مباحث اين كتاب

جهان اسالم پي برديم، ولي چه بهتر كه به اين امر مهم مستقالً توجـه نمـاييم و   

غالب بزرگان جهان يا عظمت روحاني دارند كـه موجـب   . آن را به قلم آوريم

شود يا عظمت شخصي دارند كه منشاء قدرت،  محبوبيت انسان در بين مردم مي

شـود كـه    در طول تاريخ بشريت كمتر ديده مـي . گردد لمه ميشوكت و نفوذ ك

يك نفر هم عظمت شخصيتي داشته باشد و هم عظمت روحاني، ولي عمر بـن  

 .الخطاب خليفه دوم رسول اهلل حائز هر دو عظمت بود

ميزان عظمت روحي حضرت عمر همين بس كه در آن هنگام كـه بـا يـك    

چيد و در همان هنگام با دسـت پـر   دست توانايش بساط امپراتوري پارس را بر

هاي محكم امپراتـوري بيـزانس را از سـرزمينهاي سـوريه،      قدرت ديگرش پايه

ظاهراً چنين كسي بـر حسـب سرنوشـت    . انداخت فلسطين، اردن و مصر بر مي

بشري اگر روحانيت عظيمي در وجودش نباشد، بايد تحت تأثير واقـع شـود و   

ر به حدي عظمت روحي داشـت كـه   سر و متكبر گردد، ولي حضرت عم خيره
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 .تحت تأثير اين پيشرفتهاي حيرت انگيز واقع نشد  اصالً

وقتي كه حضرت عمر با قاصد اعزامي سعد بن ابي وقاص در بيرون مدينه 

مالقات و مژده فتح قادسيه را از او دريافت كرد ـ فتح قادسيه بـه حـدي مهـم     

دائن پايتخت ساساني بود ـ  بود كه به منزله گشودن دروازه پارس و تسلط بر م

كمترين تكبيري در او راه نيافت، بلكه همان رجـل روحـاني و بـيش از پـيش     

 .فروتن و متواضع ماند

شـناخت، از شـتر    او را نديده بود و نمـي   چون قاصد حامل مژده فتح، قبالً

. رفـت  حضرت عمر نيز در كنار شترش پياده و با شتاب راه مي. خود پياده نشد

اينجـا بـود كـه قاصـد     . ال هر دو با هم به شهر مدينه داخل شـدند در همان ح

فهميد اين كسي كه مسافتي در كنار شترش تا اينجا پياده آمده خليفه رسول اهلل 

و فرمانرواي جهان اسالم است؛ زيرا مردم بـه نـام اميرالمـؤمنين بـر او سـالم      

چـرا نفرمـودي   : وقتـي قاصـد معـذرت خواسـت و عـرض كـرد      . كردنـد  مي

 .باكي نيست برادرم: يرالمؤمنيني؟ فرمودام

نبـوي جمـع   مردم مدينه از شنيدن خبر مسرت آفرين فتح قادسيه در مسجد 

عادت آن روزگار بر منبر برود و نسبت به ايـن   حسبشدند تا حضرت عمر بر 

رفـت كـه آن    تصـور مـي  . موفقيت عظيم، يك خطبه مهم حماسي ايراد فرمايد

امي و سياسي به مقتضاي خصـلت و فطـرت   حضرت در اين موفقيت بزرگ نظ

 .فرمايد بشري، خودنمايي و خودستايي مي

ولي آن حضرت بابت موفقيت خود حتي يك كلمه روي منبر حرف نـزد و  

به جاي اين كه در جهان گشايي خـود وپيشـرفت لشـكرش حماسـه سـرايي      

ا اين اش را ب فرمايد، خبر فتح قادسيه و جريان جنگ را به مردم مژده داد وخطبه

خـدا  ! اي مسـلمين : )گيرد ختم كرده جمله كه از كمال روحانيت سرچشمه مي

جل جالله اين محل را از مردمي كه استحقاق آن را نداشتند گرفت و بـه شـما   

مبادا كاري كنيد كه آن را از شما بازگيرد و به مردمـي دهـد كـه از شـما       داد،

 (.بيشتر استحقاق آن را داشته باشند
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ات حضرت عمر خوانديم كه شهر بيـت المقـدس پـس از    در مبحث فتوح

هاي خود را از طريق صلح براي ورود آن حضرت بـاز   محاصره طوالني دروازه

اسقف اعظم، امراء و بزرگان شهر به انتظار ورود موكب خليفـه مسـلمين   . كرد

ايستادند، حضرت عمر همراه فرماندهان پيروزمندش در اين حال وارد شهر شد 

 .رف فرمودو آن را تص

مسجد . فهميديم كه شهر بيت المقدس شهر مهم مذهبي جهان مسيحيت بود

: فرمايد صريحاً ميقرآن . االقصي كه نامش در قرآن آمده در اين شهر واقع شده

به اين مسجد داخل گرديـد،    در شب اسراء اهلل وسالمه عليه ةصالحضرت رسول 

ري از تكبر به وجود آورد، زيـرا  بايد در وجود عمر اث  اين پيروزي آشكار طبعاً

 .قضيه بي حد مهم بود

ولي حضرت عمر يك مرد بزرگ روحاني بود و نه تنها در اثر اين پيروزي 

بلكه خـود را مرهـون     عظيم و اين فتح بزرگ كمترين تكبري در او راه نيافت،

لطف و عنايت خدا جل جالله دانست و همين كه آن روز تاريخي پايان يافـت  

ا رسيد در اردوگاه لشكر اسالم رو به درگاه مقدس پروردگار آورد و و شب فر

 .مشغول نماز شكر گرديد

آري، اين بزرگوار روحاني به جاي اين كه در اثر پيشرفت و موفقيت عظيم 

 .پردازد گردد و به پرستش پروردگارش مي متكبر شود، متواضع مي

باشـد،   عمر مـي اين مطالب كه جزيي از مجموعه امور مهم تاريخ حضرت 

نمونه بارزي از عظمت روحانيتي است كه در وجود آن حضرت مستتر بـود و  

 .كرد داد تجلي مي آثار آن در پي حوادثي كه رخ مي

 

 عظمت و شخصيت و نفوذ كلمه حضرت عمر

عظمت و نفوذ كلمه عمر براي اولين بار در آن روز مشخص شد كه رسول 

 .به مسجد الحرام آورد  ين اسالم علناًاهلل و مسلمين را براي انجام شعائر د

در اين كتاب خوانديم كـه قبـل از    -رضي اهلل عنه- در پيرامون اسالم عمر
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ضرت رسول عبادتشان را پنهـاني و  اين كه او مسلمان شود، مسلمين و حتي ح

مسـجد   راز ترس دشمنان جـرست نداشـتند د  . ددادن بسته انجام مي خانه درِ رد

خوانند اما همين كه عمر به دين اسـالم مشـرف گرديـد، روا    الحرام علناً نماز ب

يا رسول اهلل : نديد اين وضع ادامه داشته باشد؛ لذا حضور رسول اهلل عرض كرد

چرا دين خود را پنهان كنيم و حال آن كه ما برحقيم؟ خالصه چنان كه در آنجا 

الحرام برد، شرح داديم رسول اهلل و مسلمين را از خانه بيرون آورد و به مسجد 

در آن روز براي اولين بار در . دو بار بيت اهلل را در انظار دشمنان طواف كردند

مقابل كعبه شريف ايستادند و نماز خواندند و هيچ كس از دشـمنان بـه خـود    

 .جرست نداد تا مانع آنها بشود

در اين جا بود كه حضرت عمر اين جمله تاريخي را به گوش مردم رساند 

از اين تاريح امروز ديگر خدا را هرگـز  : يعني( اهلل سرًا بعد اليوم  نعبدّال) :و فرمود

 .پرستيم پنهاني نمي

: گويـد  از اينجا است كه عبداهلل بن مسعود چنان كه بخاري روايت كرده مي

يعني از روزي كه عمر مسـلمان شـد،    (سالمه فتحاإسلم عمر كان أمنذ  ةعزأما زلنا )

همچنـين  . «المش براي ما فتح و پيروزي مهمي شدبراي هميشه توانا شديم، اس

 (سلم عمرأ ح البيت  إىلن نصلي أما نستطيع وقد رأيتنا و): گويد عبداهلل بن مسعود مي
ه عمر توانستيم در مقابل خانه كعبه نماز بخوانيم تا آن ك ياد دارم كه نمي: يعني

 (.گاه روبروي كعبه نماز خوانديمآن. )به دين اسالم مشرف شد

بينيم حضرت عمر چنان عظمت و شخصيت بارزي داشت كـه   چنان كه مي

با اين اقدام شجاعانه خود صفحه نوراني جديد و مهمي در تـاريخ اسـالم بـاز    

فـت بـراي هميشـه    رگ كرد؛ يعني عبادت اسالمي را كه قبالً پنهاني صورت مي

 .آشكار ساخت

د اروپـا، آمريكـا،   شنويم كه در نقاط متعـد  بينيم يا مي آري، آنچه اكنون مي

سيا مساجد ساخته شده و مسلمين آزادانه شعائر دين خود را در ايـن  آآفريقا و 

دهند، اساس آن همان روز با دست پر قدرت حضـرت عمـر    مساجد انجام مي
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ريزي شد كه مسلمين را به مسجد الحرام وارد فرمود تا عبادتشان را آشكارا  پي

بار ديگر شعر فردوسي را در شاهنامه كـه در  دانم  در اينجا الزم مي. انجام دهند

 :گويد اين خصوص رد شأن عظيم حضرت سروده پيش كشم كه مي

 بياراست گيتي چو باغ بهار=  عمر كرد اسالم را آشكار

در باب عدالت عمر در اين كتاب خوانديم كه مردم مكه نـزد آن حضـرت   

طرف منازل آنهـا   اي را به شكايت كردند كه ابوسفيان با ساختن سدي، آب دره

آن حضـرت  . هاي آنها را در معرض خطر سيل قرار داده است چرخانده و خانه

به محل رفت، ابوسفيان را نيز به محل احضار و در جلو شاكيان و مردم ديگـر  

. به ابوسفيان امر فرمود تا سدي را كه ساخته بود با دسـت خـود خـراب كنـد    

كرد و سنگهاي آن را با دست خـود  اطاعت كرد و آن را خراب   ابوسفيان فوراً

 .به اين طرف و آن طرف برد

با آن كه حضرت عمر با لشكركشي به خاورميانه دست هراكليوس امپراتور 

بيزانس را از يكايك شهرهاي فلسطين، اردن و سوريه قطع كرد و او پس از اين 

ـ   يابراي نجاتش از قتل   كه انطاكيه آخرين سنگرش را از دست داد، ه اسـارت ب

از اين ديار فرار كرد و به قسطنطنيه پايتخـت   -رضي اهلل عنه- دست لشكر عمر

هنگام ترك اين ديار با دلي پر از حسرت و انـدوه بـا   . قلمرو اصلي خود رفت

سالمي كه بعد از اين با هـم  ! سالم بر تو اي سوريه: )ع كرد و گفتاسوريه ود

ف و ترس به سوي تو باز مالقات نخواهيم كرد و روميان پس از اين جز با خو

 (.نخواهند آمد

مع الوصف پس از اين كه مدتي از اين قضايا گذشت معلوم شد كه عبداهلل 

بن حذيفه صحابي بزرگ رسول اهلل اسير شـده و در قسـطنطنيه زنـداني اسـت     

: حضرت عمر در اين باره به هراكليوس چنين نگاشت: نويسد گوستاولوبون مي

علي رسـوله از بنـده    ةرب العالمين والصال الحمد هلل .بسم اهلل الرحمن الرحيم)

به مجرد وصول نامه عبداهلل بن حذيفه را كـه  . خدا عمر به هرقل امپراتور شرق

اگر چنين كنيد اميد اسـت  . در حبس شما است آزاد و او را نزد ما روانه نماييد
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مردمـي  و گرنه براي جهاد بـا تـو     كه خدا شما را به راه راست هدايت فرمايد،

. تواند آنها را از وظايف الهي بـاز دارد  فرستم كه دنيا و مال و متاع دنيا نمي مي

 (.والسالم علي من اتبع الهدي

هـاي   ظـاهراً بـا آن ضـربه   . رسد نامه حضرت عمر به دست هراكليوس مي

نظامي، سياسي و مادي كه از عمر خورده بـود، بايـد از ايـن نامـه بـه حـدي       

پاره و تكه تكه نمايد و به دست باد بسپارد، ولـي او   خشمگين گردد كه آن را

  به حدي مرعوب شوكت عمر و تحت تأثير عظمت او واقع شده بود كـه فـوراً  

فرمان داد عبداهلل بن حذيفه را از زندان آزاد نمايند و او را با احترام و همراه با 

 .ها و هدايا نزد عمر فرستاد تحفه

مر مستتر بود كه دشـمنش بـا آن ابهـت و    چه عظمتي در وجود ع! اهلل اكبر

نهـد و فرمـانش را    دبدبه ملك و مملكت بيزانسي در مقابل پيشاني بر زمين مي

 نمايد؟ اطاعت و اجرا مي

چند قضيه فوق نمونه بارزي از آثار عظمت و شخصـيت بـزرگ حضـرت    

 .باشد كه در پي اين حوادث متجلي گرديد عمر مي

آمدهاي  ه اثري كه در پي حوادث و پيشاين يك امر مسلم است كه هر گون

باشد؛  شود شاخص شخصيت و مبين ميزان عظمت او مي مهم از انسان ظاهر مي

چه آن حوادث از خود انسان صادر شود و چه به طور تصادف بـراي او پـيش   

 .آيد

 

 آخرين سخن ما درباره حضرت عمر

ب بـه  هر كس به تاريخ زندگاني حضرت عمر بن الخطاب ـ كه دراين كتا 

فهمد كه حكمت الهي در كار بـود   طور اختصار ذكر شد ـ كمي دقت كند مي  

كه آن بزرگوار بر مسند خالفت خاتم االنبياء صلوات اهلل عليه بنشيند تا شريعت 

مقدس اسالم در اثر نفوذ كلمه و شخصيت او به خارج شبه الجزيره راه يابـد و  

عاليم شريعت اسالم در اثـر  منتشر شود و عدالت اجتماعي مطابق دستورات و ت
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اهتمام آن بزرگوار در بين كليه طبقات و شعوب مردم در داخل و خـارج شـبه   

 .الجزيره نه تنها با گفتار، بلكه عمالً و به طور مساوي اجرا شود

خوانديم كه حضرت عمر چگونه قواي فرمانروايان مشـهور آن دوره را در  

لط يافت و خود به جـاي آنهـا   هم كوبيد و بر كشورهاي بزرگ آن روزگار تس

احكام كتابهاي كهنه استبدادي آن فرمانروايان جبـار را كـه بـر مبنـاي     . نشست

تبعيض طبقاتي، قرنها بر سر كار بود دور افكند و قـرآن خـدا را بـه جـاي آن     

كتابهاي پوشالي، و احكام عادله دين خدا را در جاي آن احكام استبدادي زيان 

 .بخش استوار فرمود

تمدن عظيمي كه سنگ اساسي آن با دست مبارك حضرت رسول عليه كاخ 

والسالم گذارده شد و حضرت ابوبكر در زمان خالفـتش روي آن كـار    ةالصال

كرد، حضرت عمر آن را به تفويق پروردگار بـه كمـال رسـاند و نتيجتـاً يـك      

انقالب سياسي كه ضامن سعادت جامعه انساني بود در جهان اسالم بـه وجـود   

 .آورد

اگر كسي به امور مهمي كه حضرت عمر موفق شد در دوره خالفتش انجام 

دهد، به ديده انصاف نگاه كند اذعان خواهد كرد كه آن بزرگوار حائز صفات و 

هاي يك فرمانـده مقتـدر و مجـرب در كشورگشـايي و داراي كمـال       خصلت

ـ   ت مهارت و سياست در اداره امور مملكت و امپراتوري وسيعي بود كه بـا دس

 .شد تواناي خود او بنيان نهاده شده بود و با عنايات خود او به درست اداره مي

هر گاه خلفا بعد از حضرت عمر همان سياست و تدبيري را كـه او داشـت   

داشتند و در كارهاي مهـم خالفـت بـا     داشتند و مانند او مجلس خالفت مي مي

شك فتوحات  تند، بيگرف گذاشتند و تصميم نهايي را مي اهل مجلس در ميان مي

گرفت و مسلماً آن جنگهاي داخلي كه منتهي  اسالمي و دين اسالم، جهان را مي

آمـد و دولـت اسـالم همـان شـوكت و       به تضعيف مسلمين گرديد، پيش نمي

نظير خود را و دين اسـالم همـان وحـدت و همـان صـفا و رونـق        عظمت بي

 .كرد روحاني خود را براي هميشه حفظ مي
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ه شد آنچه شد و جالل و جلوه حكومت اسـالم بـا وفـات آن    ولي متأسفان

قلب دولت اسالم تا ابد متألم و ناالن . بزرگوار طبق شهادت تاريخ خاتمه يافت

چه ديگر كسي : شد و چشم دين اسالم براي هميشه گريان و اشك باران گرديد

اْلَ ْمُر ِمتن َقْبتُل    ِلَلِه﴿. زايد مانند آن بزرگوار براي آنها از مادر نزاييد و هرگز نمي
 .﴾َوِمن َبْعُد
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