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 مقدمه

مرسلني وعىل آله الطاهرين ـمني وصالة اهللا وسالمه عىل سيد الـاحلمدهللا رب العال

 مجاهدين أمجعني.ـوأصحابه ال
خ یتار در یتابکردند ک یاز دوستان در بندرعباس درخواست م یه بعضک بود یمدت

ن بزرگواران به یا ینند و از زندگانکارشان بگذارم تا مطالعه یدر اختن یخلفاء راشد
 ینداشتم. در ھر جا یبه زبان فارس یتابکن یمتاسفانه چن یمطلع شوند، ول یخوب

 افتم.ین خصوص نیدر ا یدیتاب مفکز ین  ردم،که جستجو کگر ید
خ یدر تار ی، مختصریخ اسالمیتب موثق تارکم گرفتم تا با مراجعه به یلھذا تصم
 م بود وک یلیار خکن یه دارم، فرصت اک یسم. چون در اثر شغلین بنویخلفاء راشد

 سم.یخ مورد نظر را در دو قسمت بنویدم تارید، صالح دیشک یانجام آن طول م
تاب به نگارش آمد ک یکجداگانه در » عمر«و » رکابوب«ن یخیخ شیقسمت اول تار

 قرار دھم. یدوستان گرامار یابد و در اختیتا زودتر خاتمه 
 سم.یبنو یگریتاب مستقل دکرا در » یعل«و » عثمان«خ یسپس قسمت دوم، تار

ن) یخین به نام (شیخ خلفاء راشدیق خدا قسمت اول تاریالحمدلله به توف کنیا
د و مورد استفاده خوانندگان یشاءالله مف د است انیرسد. ام یافته به چاپ میخاتمه 

 واقع شود. یگرام
ه که زبان بتواند آنگونه کن است ین برتر از ایاز خلفاء راشد یکت ھر یم و شخصمقا

تواند تا  یا نوشته شده مید. آنچه گفته یا قلم از عھده آن برآید یان نمایسته است بیشا
از  کیوچکتاب سھم کن یباشد و من ھم با نوشتن اھا  آن میت عظیشخص یمعرف یحد

 ن بابت داشته باشم.یا
ن چه یخیه شکد یبر یم یپ یتاب تا حدکن یز با مطالعه ایخوانندگان عزشما 

ت ین اسالم و تقویشرفت دیپ یاند و برا داشته یو چه عظمت فطر یت ذاتیشخص
ان متواضع و فروتن بوده، کما کاند. مع الوصف  انجام داده یبزرگ یارھاکن چه یمسلم

سرنزد و در ھا  آن از یچگاه خودنمائیھ ،افتیراه نھا  آن بر درکو ت یخودخواھ یئ ذره
لطف خدا  ت وین عنایشد، خود را رھ یبشان میه نصک یشرفت مھمیو پ یروزیاثر ھر پ

به  یاز فتوحات اسالم یرکردند. گرچه ھر وقت ذک یر مکش و شیدانسته او را ستا
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دوره در » عمر«را آنچه یند، زک یم یتجل  »رکابوب«ش از نام یب» عمر«د، نام یآ یان میم
د، فوق العاده مھم بود. یروز گردیبزرگ جھان پ یرد و بر دو امپراطورکخالفتش فتح 

د یاز حق نبا ی. ولیه بود تا به امر عادیشتر شبیافته به معجزه بیارش که در ک یقیتوف
آن عمل  یو رو یزیر یپ» رکابوب«ه کرا  یدامنه فتوحات» عمر«ه کد گفت یگذشت و با

 یکه از کافت یوفات  یدرست زمان» رکابوب«را یتوسعه داد. ز  ش رفته بود،یرده پک
بر قسمت  ده بود ویشکر کن لشیفلسط گر به شام وید یعراق و از سو کطرف به خا

زانس بود، یب یه تحت سلطه امپراطورکشام  کافته بود و در خایاز عراق تسلط  یادیز
 رفت. یش میپ

ه حضرت کرا  یارک» عمر«د، حضرت ید دیتاب خواھکان یه در پاکپس چنان
ه کد. واضح است یمال رسانکرده بود، ادامه و توسعه داد و آن را تا به کشروع » رکابوب«
 نده و سرانجامش مجھول است.یه آکاست  یارکتر از شروع به  ار، آسانک یکل یمکت

آن را  نندهکل یمکت و» رکابوب«د حضرت ین فتوحات را بایا ین عامل اصلیبنابرا
 ).مسلمني خرياـجزامها عن االسالم والريض اهللا عنهام ودانست. (» عمر«حضرت 

تب کر شده است، از کتاب ذکن یه در اک یامور ه مطالب وکدر خاتمه ناگفته نماند 
 یده مذھبی. لذا نه عقیدارد نه مذھب یخیموثق اخذ شده و صرفا جنبه تار یخیتار
 ند.ک یرا رد م یسک یده مذھبینه عق ند وک ید میرا تائ یسک

از مطالب  یا رد. درباره پارهین قرار گیداست مورد استفاده عموم مسلمیلھذا ام
الله  د است ان شاءیه امکام  ردهک رکخودم را ذ یده و نظر شخصیتاب عقکن یا یخیتار

 به خطا نرفته باشم.
مطابق با اول آبان ماه  یقمر یھجر ۱۳۹۷القعده سال  یشنبه نھم ذیکخ یبه تار

 .یشمس یھجر ۱۳۵۶
ب (بندرعباس)یم خطید عبدالرحیس



 

 

  سقیر صدکابوب

فه اول رسول الله بود. اسم یگانه، خلیو ب یخ اسالمیق به اتفاق تمام تواریر صدکابوب
 اوست. ١»هینک«ر به اصطالح عرب کلمه ابوبکر، عبدالله است و کابوب

نسب و از خانواده حضرت رسول الله بود نسبش به (مّره)  یشیر، قرکحضرت ابوب
رسد. مره جد ششم آن حضرت و جد  یآن حضرت بوده م یاز اجداد گرام یکیه ک

ن قاطبه طبقات عرب یر در زمان قبل از ظھور اسالم در بکر است. چون ابوبکپنجم ابوب
از   افته بود،یشھرت  یمال انسانکن صفت یه او صدق گفتار متصف و ب یبه راستگوئ

ِ ِمْن انلَّارِ « و چون فرمود: خواندند یم »قیصد«ن رو او را یا نَْت َعِتيُق ا�َّ
َ
تو « :یعنی .»أ

سال  ر دوکز شد. ابوبین» قیعت«از آن روز مشھور به . »یاز آتش جھنم رھا و اھل بھشت
ن، دو یه متولد شد. بنابراکرسول الله در شھر مقدس م کالد مباریو چند ماه بعد از م

 باشند. یتر از آن حضرت م کوچکسال و چند ماه 

 رکخانواده ابوب
 است.» ابوقحافه«ه پدرش ینکر، عثمان و کنام پدر ابوب

به تصرف رسول الله در آمد،  ه فتح وکه شھر مقدس مکدر سال ھشتم ھجرت 
آورد.  ج به حضور رسول الله شده بود، گرفت و نایرو نابیه پکر دست پدرش را کابوب

يَْخ ىِف بَيِْتِه َحىتَّ آِ�يهِ « رسول الله فرمود: َت الشَّ
ْ
خ ین شیا یچرا نگذاشت« :یعنی »َهالَّ تََر�

 .»اش باشد تا من به نزدش بروم؟ در خانه
ه او به حضورت مشرف گردد. سپس رسول الله کنست یرد حقش اکر عرض کابوب

 :یعنی »أسلم يا أبا قحافه«د و فرمود: یشکاش  نهیرا به س کنشاند ودست مباراورا جلو 

                                           
و ابوحفص و ابوتراب و  رکآن (اب) باشد مانند ابوب یه ابتداک یدر اصطالح عرب به ھر اسم -١

آن (ام) باشد، مانند  یه ابتداک ین ھر اسمیشود. ھمچن یه) گفته مینک(ھا  آن ابوالقاسم و امثال
ه کنیه است). مشروط به اینکز (ینھا  آن ر و ام سلمه و اشباهیلثوم و ام الخکن و ام یام البن

او عبدالله است و مانند  یه اسم اصلکر کداشته باشد مانند ابوب یه اسم اصلینکشخص صاحب 
 آن حضرت محمد است. یاصل که حضرت رسول الله است و نام مبارینکه کابوالقاسم 
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رفت و ھمانجا در یم آن حضرت را پذیاو فورًا دعوت مستق. »ابوقحافه یمسلمان شو ا«
 رد.کن اسالم تشرف حاصل یرسول الله به د حضور

ر در کات فرزندش ابوبیات رسول الله و در طول حیابوقحافه پس از آن در طول ح
ر در کبرد. شش ماه پس از وفات ابوب یه بسر مکشه در شھر میات بود و ھمید حیق

 کافت و در ھمانجا به خایه وفات کدوره خالفت حضرت عمر بن الخطاب در شھر م
 . ١سپرده شد

بود. او در اوائل ظھور اسالم در » ریام الخ«و مشھور به » یسلم«ر کاسم مادر ابوب
وه صفا قرار ک یکیه در نزدک» ارقم یابن اب«شد و در خانه  ن اسالم مشرفیه به دکم

اب یه بود، به حضور رسول الله شرفیام محل اجتماعات مسلمانان اولیداشت و در آن ا
 رد.کعت ین اسالم بیف دیالکت ف ویانجام وظا یآن حضرت برا  شد و با

 ر در اسالمکنقش ابوب
ن راه یتجارت اشتغال داشت و از اه به کر قبل از ظھور اسالم در شھر مکابوب

به شمار  یه در آن روزگار ثروت قابل توجھکبه مبلغ چھل ھزار درھم  یا هیسرما
فت شریاش را در راه پ ه مسلمان شد، ثروت اندوختهکرفت، به دست آورد. پس از آن یم
ه افتخار کرد. شب ھجرت کج صرف یبضاعت به تدر ین بین خدا و رفاه حال مسلمید

د یمانده بود، و شا یه از آن مبلغ باقکبا رسول الله را داشت، پنج ھزار درھم  یھمسفر
ن یا یاجات احتمالیرفع احت یره نگه داشته بود، برایذخ ین وقتیچن یمخصوصًا برا

 سفر با خود برداشت.
ه بودند و مسلمان کاشراف م یھا  ه در خانهکرا  یاز بردگان یر بعضکحضرت ابوب

ن ینجه و آزار اربابانشان قرار گرفته بودند تا از دکسبب مورد شن یشده بودند و بد
 ساخت. ید و آزادشان میخر یم شند، از آنانکاسالم دست ب

ه بن یام«ش یه آقاکمؤذن مشھور رسول الله بود   »یبالل حبش«از بردگان  یکی
ه ھوا به شدت ک» حجاز«بت پرست، ھر روز در وقت ظھر تابستان گرم  کمشر ٢»خلف

                                           
ن را به عھده گرفته یات پدرش خالفت مسلمیه در حکر است کن فقط ابوبین خلفاء راشدیاز ب -١

 است.
نجا یبود. در ا ردهکت کن جنگ شریبود و در ا ج نار رسول اللهکبدر در  یبالل در جنگ دفاع -٢

داد،  ینجه و عذاب مکه مسلمان شده شکنیه او را به جرم اکش یه بن خلف ھمان آقاید امیه دک
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 داغ یھا شن ین اسالم مشرف شده است، رویه بدکنیشد، او را به جرم ا یان مسوز
ن یبا تو چن«گفت:  ینھاد و م یم یز سنگ داغ بزرگیاش ن نهیس یند و بر روکاف یم
و بالل ». ین حال جان دھیا به ھمی یشکن محمد دست بیتا از د ینیب یه مکنم ک یم
ن ین باشد، ایتوانست جز ا ینم خته شده بود ویمان به خدا با تار و پود وجودش آمیه اک

است، خدا  یکیخدا  یعنیگفت: احد، احد.  یرد و مک ین را تحمل میحالت مرگ آفر
 است. یکی

رده، دل به خدا بسته، در کمان خود را حفظ یا یین وضع طاقت فرسایبالل در چن
گاه شد و یر صدکه ابوبکبود تا آن یشیانتظار فرج و گشا ش یاو را از آقاق از حالش آ

 رد.کد و آزاد یخر
ن سبب از اربابان یه مسلمان شده بودند و بدکگر از بردگان ین شش نفر دیھمچن

ھا  آن از یکیرد. کد و آزاد یرا خرھا  آن رکدند، ابوبید یش جور و جفا میار خوکستم
رسول الله  ام اقامتیرد و در اک یر را مکابوب یھا دام یچوپان  ه بعداً کره بود یعامر بن فھ

 یکھجرت، ھر شب گوسفندان خود را به نزد یخیدر سفر تار» حراء«ر در غار کو ابوب
 ر بنوشند.یشھا  آن ر ازکبرد تا رسول الله و ابوب یغار م

ه کنیش او را به جرم ایه آقاک» نهیلب«بود به نام  یا زهین بردگان دوشیگر از اید یکی
د و آزاد یافت، او را خریر از ماجرا خبر که ابوبکن یداد. ھم یآزار م   مسلمان شده بود،

ىِب «د: یفرما ین لحاظ رسول الله میساخت، بد
َ
َحٍد َ�طُّ َما َ�َفَعِ� َماُل أ

َ
َما َ�َفَعِ� َماُل أ

 .»ر به من نفع نرساندکمانند مال ابوب یچ مالیھرگز ھ« .»بَْ�رٍ 
رد: که افتاد و عرض یبه گر یش، از فرط شغف و خوشحالین فرمایدن ایر با شنکابوب

رسول  یست ایتو ن یھمانا من و مالم جز برا« :یعنی »نما أنا ومايل لك يا رسول اهللاإ«
 .» خدا

ه یبه حل یمه و متحلیرکش و متخلق به خصال یر از سادات و سروران قرکابوب
ن یه شرب خمر قبل از ظھور اسالم حالل بود و در بکبود، لذا با آن یزگاریعفاف و پرھ

                                                                                                       
ن یه است. این امیا«اد برآورده گفت: ید فریه او را از دور دکن ین است و ھمکیدر گروه مشر

رفش ھجوم برد و سپس به ط». ابم اگر او جان به سالمت بدر بردیفر است. نجات نکھمان رأس 
خود را با دست خود از  یھا نجهکد و قصاص شین به قتل رسانیچند نفر از مسلم کمکو او را با 
 او گرفت.
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گر از ید یر مانند بعضکوع داشت، مع الوصف ابوبیش یلیه خصوصًا بزرگانشان خکاھل م
ان و کیبا   ان بخش آن ابداً یج و اثرات زیه نتاکافته بود یسران دانا و موقر عرب در

 الود.یرد و ھرگز لب بدان نکم یست. لذا شراب را بر خود تحریرامت انسان سازگار نک
ب دوست و یخودساخته و غر ار وکویکن یالم ھم مردش از ظھور اسیر پکابوب

از درماندگان و مساعدت و  یریبه مستمندان و دستگ کمکھمان نواز بود. از یم
ن خصال ستوده یداشت. بر اثر ھم یغ نمیدگان از حوادث روزگار دریان دیز یریبازوگ
مخصوصًا ه طبقات عرب یلکدر نزد  محبت عموم عرب واقع و ه مورد مودت وکبود 

 ردند.ک یر بود و از ھر لحاظ ھمه به او اعتماد میم نظک یاحترام یه داراکاھل م
ه بزرگان کبود  یده در مقامیچیغامض و پ یایحقائق و قضا کر در تعلق و ادراکابوب

خود با او مشورت  یشف معضالت امور عمومکو  یاسیالت سکحل مش یش برایقر
ھا عمل  بدان جستند و یصائب او سود م یآرا ح ویصح یھا ییردند و از راھنماک یم
 ردند.ک یم

 ن مسلمانیر نخستکابوب
امل و شخص ک یش از ظھور اسالم ھم انسانیپ یر حتکه ابوبکم یدیچون فھم

ه کنیو قبل از ا یه چرا از ھمان اوان جوانکم ینک یبود، پس تعجب نم یا برجسته
ن صفات ستوده در حد اعال و یا ه درکرسول الله به رسالت مبعوث شود، با آن حضرت 

ند ھم ک«ه کرا پر واضح است یبوده است. ز یمیامل بوده، دوست صمکحائز درجات 
ھمانا «: یعنی »شكاهلا تقعأ ن الطيور عىلإ«ا به قول عرب: ی» جنس با ھم جنس پرواز

 .»نندینش ین میپرندگان بر گروه ھمجنس خود از ھوا به زم
ه چرا او کم ینکد تعجب یم، نبایخ شناختیتار فیر را طبق تعرکن ابوبیھمچن

مان آورده یه در بدو بعثت رسول الله به او اکس از گروه مردان بزرگ بوده کن ینخست
ن ساله خود با آن حضرت به یه او از رفاقت و مصاحبت چندکرا مسلم است یاست. ز

خود  ه آن حضرت در دعوتکن داشت یقیبرده بود و  یصحت رفتار و صدق گفتارش پ
 راستگو و رسول خداوند بزرگ است.

داند و در طول چھل سال  یدروغ گفتن را روا نم  ه اصالً ک یسکن یشود چن یمگر م
نون نسبت به خالق کقبل از بعثت خود، ھرگز نسبت به خلق خدا دروغ نگفته است، ا

 ه خالقکند کرا ب یبزرگ و مھم روحان ین ادعایقت ایحق ید و بی دروغ بگوجل و عال
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ن یت بندگانش مبعوث فرموده است؟ ایھدا یده و برایرسالت برگز یمتعال او را برا
 .١مان آوردیبه نبوت رسول خدا ا یامل قبل از ھر مردکاق یر با اشتکه ابوبکاست 

ار وفادار رسول الله یاور مخلص و ین اسالم مانند گذشته یر پس از تشرف به دکابوب
افت. یار غار) یھجرت شرف مصاحبت رسول خدا و افتخار عنوان ( یخیبود. در شب تار

وهُ ﴿ د:یفرما یاد مین عنوان یه چھلم سوره توبه به ایخداوند او را طبق آ َ�َقۡد إِ�َّ تَنُ�ُ
ْ ثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ إِۡذ ُهَما ِ� ٱۡلَغارِ إِۡذ َ�ُقوُل لِ  ِيَن َ�َفُروا ۡخرََجُه ٱ�َّ

َ
ُ إِۡذ أ هُ ٱ�َّ َ�ِٰحبِهِۦ َ� نََ�َ

َ َمَعَنا ا ه خداوند او رکد ید، پس بدانیندھ یاریاگر او را « :یعنی .]۴۰: التوبة[ ﴾َ�َۡزۡن إِنَّ ٱ�َّ
ه کاو  یردند، در حالکرونش یه بکفار از مکه کاست، بدانگاه  د خود نصرت دادهییبا قدرت و تا

» رکابوب«قش یه به رفکآنگاه  ه در آن ھنگام در غار بودند، ک ینفر بود، از دو نفر یکاو 
اند، رسول الله  ر شدهکه ذیه در آکن دو نفر یاز ا یکی. »گفت: غم مخور، خدا با ماست یم

ر است. حقا ھر کابوب یسان اسالمیخ نوین و تاریه مفسریلکگر به اتفاق یو نفر د

َ ﴿ ن جمله:ید به ایبا یمسلمان ه آمده ین آیه در اک. »خدا باماست« :یعنی ﴾َمَعَناإِنَّ ٱ�َّ
ه به ین آین جمله از ایم رسول الله طبق اینیب یه مکرا چنانیاست، به دقت بنگرد. ز

                                           
 یسکر اول که ابوبکرده کح یتصر یا هیشاعر مخصوص رسول الله در مرث یحسان بن ثابت انصار -١

 د:یگو ین میمان آورده چنیه به رسول خدا اکاست 

ـــــــن  ـــــــذكرت شـــــــجواً م ـــــــةإن ت  أخـــــــي ثق
 

 فــــــاذكر أخـــــــاك أبـــــــابكر بـــــــام عمـــــــال 
 

ـــــــــــدهلا ـــــــــــة أتقاهـــــــــــا وأع  خـــــــــــري الربي
 

 إال النبـــــــــي وأوفـــــــــــاها بـــــــــام محـــــــــال 
 

 والثـــــــــاين التـــــــــايل الــــــــــمحمود مشـــــــــهده
 

ــــــنهم صــــــدق الرســــــال  ــــــاس م  وأول الن
 

ه ک یر را به جھت امور مھمکن ابوبکاد یپس  یادآوریرا ب یھرگاه غم و اندوه برادر موثق«: یعنی
ود انجام داد (چه قبل از اسالم و چه در عھد نبوت رسول الله و چه در عھد خالفت ات خیدر ح

الله بھتر  یفاء به وعده از ھمه خلق خدا جز نبیو عدل و وفا به عھد و ا یث تقویش) او از حیخو
ه ک، و ھمان است »باشد یه رسول الله مکپس از شخص اول «بود. او شخص دوم اسالم است. 

 یسکن یش قرار گرفته است. و او اولیھجرت و بخصوص در غار) مورد ستا یجراحضور او (در ما
اء یر انبیمان به نبوت سایق و ایه متضمن تصدکه به نبوت رسول الله کاست از جماعت مردان 

بزرگ و شاعر مخصوص رسول  یاز بزرگان انصار و صحاب یکیه ک. حسان »مان آوردیباشد. ا یم
مان آورده و یه به رسول الله اکاست  یسکر اول که ابوبکرده کح یدر اشعار خود تصر  خدا بود،

را یاسالم در مقام و منزلت شخص دوم قرار دارد، ز ین رجال نامیر در بکه ابوبکند ک ید مییتأ
 باشد. یم ج شخص اول اسالم رسول الله
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خدا دو نفر را در پناه خود نگاه داشته  یعنید: خدا با ماست، یفرما یر مکقش ابوبیرف
موقت به زمان غار  ان وکن امر را محدود به میدھد. ا یاست و نجات و نصرت م

گر و چه در زمان غار و چه پس ید یشه چه در غار و چه در جاینفرموده است. خدا ھم
ز در انجام یگر نیام دیبوده است. لھذا رسول خدا را بعد از غار و در اھا  آن با  از آن دائماً 

تاب کن موضوع را در یو نصرت داد. ا یاریز یرت انگیح یفه رسالتش به حدیوظ
 ام. شرح داده یافکخود به حد   »ید اسالمیعقا«

فه رسولش را در انجام دادن امور خالفت تا یر خلکابوب  ن خداوند متعال،یھمچن
ش یطبق فرما -دھم یتاب شرح مکن یه در اکچنان-اعجاب آور موفق فرمود  یحد

 بود.ھا  آن ه خدا باکسرش ھمان است   قرآن،

 ق در راه دعوتیر صدکابوب
ر مورد احترام و محبت و اعتماد عموم طبقات مردم بود. لھذا ک، ابوبمیه گفتکچنان

ل: عثمان بن یه از قبکمعروف و سرشناس از اھل م یدر آغاز ظھور اسالم اشخاص
ثروتمند مشھور «وقاص، عبدالرحمن بن عوف  یر بن العوام، سعد بن ابیعفان، زب

، ارقم بن »ن جبھه شامیام فرمانده«ده بن الجراح یدالله، ابوعبی، طلحه بن عب»شیقر
قرار داد و  یدعوت اسالم یز سرّ کصفا مر یکه خانه خود را واقع در نزدک«ارقم  یاب

ز فاطمه ین ، و»ه قرار دادین اولیان عبادت مسلمکآنجا را محل اجتماعات و مشاوره و م
ر شوھر فاطمه بنت الخطاب به ید بن زبیبنت الخطاب (خواھر حضرت عمر)، و سع

 ر جواب مثبت داده مسلمان شدند.کوبدعوت اب
ز مانند گذشته یه پس از اسالم نکبود، بل یر نه تنھا مورد اعتماد مردم عادکابوب

گرفت.  یره و مشاوره حضرت رسول قرار مکنان و اعتماد و طرف مذایمورد اطم
 یکاران نزدید: حضرت رسول با یگو یمقدمه خود م ۲۰۶ه ابن خلدون در صفحه کچنان

خود به  یعموم و یر در امور مھم خصوصکبا ابوبھا  آن ش از ھمهیخصوصًا بخود و م
 پرداخت. یمشاوره م ره وکمذا

ل سلطنت نداشت و آن حضرت کدر زمان رسول الله ش یومت اسالمکگرچه ح
 یر داشته باشد، ولیوز  ن زمان خود رسماً یعنوان سلطان به خود نگرفت تا مانند سالط

 یشورھاکه به ک ییر خود قرار داده بود. آنھایعمر را عمًال وز ر وکآنچه مسلم است ابوب
فات یتشر رده بودند و از رسوم وکران، روم و حبشه سفر یل ایمتمدن آن روزگار از قب
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ران رسول الله یر و عمر را وزکابوب  مزبور مطلع بودند، یشورھاکان ین و فرمانروایسالط
 دانستند. یم

 كان« د:یگو یرده مکح ین مطلب تصرین است به ایاز تابع یکیه کب یالمسسعید بن 

 رسول يكن ومل ،أموره مجيع يف يشاوره فكان الوزير، مكان ج النبي من سالصديق بكر أبو

را یر بود، زیر نزد رسول خدا در مقام و منزلت وزکابوب« :یعنی .١»أحدا عليه يقدم ج اهللا
داشت و  یرا بر او مقدم نم یچ احدیھ ھرگز  فرمود، یه امورش با او مشورت میلکدر 

 .»دانست یرا از او بھتر نم یسک
 لشهین عایه ام المؤمنکت رسول خدا بود یر تا آنجا مورد محبت و عناکابوب

 یاد دارم، پدر و مادرم ھر دو مسلمان بودند و روزیه بک یاز روز«د: یگو یم
 ».ف فرما نشودیما تشره رسول الله ھم اول و ھم آخر آن روز به خانه کگذشت  ینم

شه چه در حضر و چه در سفر یر ھمکه ابوبکاجماع دارند  یخ اسالمیسندگان تارینو
با آن حضرت  یاز ھمراھ یچ غزوه و جھادیمالزم و ھمراه رسول الله بود و مطلقًا در ھ

 ز ھمسفر آن حضرت بود.یسفر ھجرت ن کدر شب خطرنا یباز نماند و حت

 رکفضائل حضرت ابوب
ر چه قبل از کم ابوبیه قبًال گفتکبا رسول الله: چنان یرفاقت و دوستشرف  -۱

ق مخلص یشه رفیه رسول الله به رسالت مبعوث شود و چه بعد از آن، ھمکنیا
 رسول الله بود.

ن ین مؤمنان و اولیر از نخستکابوب  ان شد،یب  ه قبالً کسبقت در اسالم: چنان -۲
 مان آورد.یسول الله ان مردان آزاد به رسالت ریه از بکبود  یسک

ز کغاز ظھور اسالم در مر ه در آکبود  یسکن یر اولکن خدا: ابوبیغ دیفه تبلیوظ -۳
ه بر اثر کاز اشراف م یا ان شد عدهیه بکن خدا پرداخت و چنانیغ دیبه تبل کشر

 ن اسالم شدند.یدعوت او مشرف به د
ه کنیرا قبل از ایز ،ن اسالم بودین مبلغ دین پرچم دار و نخستیر اولکپس، ابوب

ن عبارت بودند از ین اسالم منحصرًا در خانه رسول الله بود و مسلمید  مسلمان شود،
بن  یآن حضرت و عل یتران گرامجه ھمسر آن حضرت، دخیرسول الله و حضرت خد

                                           
 .مکت حایروا -١
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ر مسلمان که ابوبکن یه اھل آن خانه بودند. اما ھمکآن حضرت  یطالب پسر عمو یاب
ن اسالم پرداخت و به یغ دیبه تبل  م را به خود گرفت و عمالً شد، عنوان مبلغ اول اسال

 د.یموفق گرد یار خود به خوبکق پروردگار در یتوف
له یافت و به وسیامبر خدا به خارج راه یر از خانه پکله ابوبین اسالم بوسین دیبنابرا

 او شروع به انتشار نمود.
ھجرت، افتخار مصاحبت و ھمراه  یخیه در سفر تارکاست  یسکر تنھا کابوب -۴

ه رسول کنیه پس از اکت شده یث روایتب حدکبودن با رسول الله را داشت. در 
م گرفت یز تصمیر نکنند، ابوبکنه ھجرت ین اجازه داد تا به مدیالله به مسلم

ا یه از رسول الله اجازه ھجرت خواست. آکن بود ینه رود ایھجرت نموده به مد

ن �عل أال تعجل لعل اهللا «داد؟ فرمود:  یبه او چه جوابد رسول خدا یدان یم
ن سفر یت در اید است خدا براین، امکدر ھجرتت شتاب م« :یعنی »لك رفيقاً 

ن سفر یر در اکابوب یه خدا براک یقید آن رفیدان یا میآ. »قرار دھد یقیرف
 خ، آن شخص، رسول الله بود.یبود؟ به اتفاق تمام توار یسکد چه یبرگز

فه رسول الله به خود یخ اسالم عنوان خلیه در تارکاست  یسکر تنھا کابوب -۵
ر یبعد از او ھمه عنوان ام یفه رسول الله خواندند. خلفایگرفت و مردم او را خل

 ردند.ک ین خطاب میر المؤمنیامھا  آن ن داشتند و مردم بهیالمؤمن
را رسول الله یبود زع یف و رفیشر یا ر از خانوادهک: ابوبیرفعت و شرف خانوادگ -۶

 یچ احدیه ھکار فرمود. واضح است یاخت یقه را به ھمسریشه صدیدخترش عا
ا از ید، یار نمایھمسر اخت یشود از خانواده نامطلوب یچ وجه حاضر نمیبه ھ

ر که خانواده ابوبکزن بدھد. پس مسلم است  یل خود به شخص نادرستیفام
ن بر آن صحه ید المرسلیس هکبود  یف و در سطح بس عالیشر یا خانواده

 ار فرمود.ین خانواده ھمسر اختیگذاشته از ا
 لشهین عایه ام المؤمنید فرموده در قضین مطلب را تائین ایز عیم نیرکقرآن 

ّيَِ�ٰ ٱوَ ﴿ د:یفرما یسوره نور م ۲۶ه یطبق آ ّيِبِ�َ  ُت لطَّ ّيُِبونَ ٱوَ  لِلطَّ ّيَِ�ٰ  لطَّ [النور:  ﴾ِت لِلطَّ

و  کس مردان پاکسزند و بالع یم را کو و پایکدامن، مردان نکزه و پاکیپازنان « :یعنی .]۲۶
 .»و با عفت را کو، زنان پایکن

به و از خانواده عزت و یطاھره و ط یشه زنین عایه ام المؤمنین آیپس با توجه به ا
ن افراد بشر و یتر زهکیه پاکمشرف شود  یسک یه مفتخر شده به ھمسرکشرف بوده 
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 یسک ج ن محمدیاء و خاتم المرسلید االنبیس جز سکن خلق خدا بود و آن یطاھرتر
 گر نبود.ید

اش ھر  ه خودش، پدرش و پسر و نوهکاست  یسکن تنھا ین مسلمیر در بکابوب -۷
دار رسول الله منور شده ھمه از صحابه رسول الله یچھار نفر چشمشان به د

ر بنام عبدالرحمن و کفرزند ابوبر و پدرش ابوقحافه و کرا خود ابوبیباشند، ز یم
دار رسول الله مشرف یاش ھمه مسلمان و ھمه به د محمد بن عبدالرحمن نوه

 ر نشده است.کجز ابوب یچ احدیب ھینص یتین مزیاند. چن شده
از  یکیه کن یه رسول الله او را به امارت حج مسلمکاست  یسکر تنھا کابوب -۸

 یک یعنیامر در سال نھم ھجرت  نیا«ان مھم اسالم است، مفتخر فرمود. کار
 .»سال قبل از وفات رسول الله انجام شد

ه رسول الله در نماز جماعت به او اقتدا فرمود و با او کاست  یسکر تنھا کابوب -۹
د: ثابت شده است یگو یمحدث مشھور م یضه خود را اداء نمود. ترمذینماز فر

رده که به او اقتداء ر نماز خواندکه رسول الله در مرض موتش پشت سر ابوبک
ت اطالع ندارد. یه از رواک یند جز نادانک یار نمکقت را انین حقیاست و ا

ابت از آن یر به نکه ابوبکام مرضش ید: حضرت رسول در ایگو یز مین یھقیب
رده پشت ک ر اقتداءکبار به ابوبیکنه امام جماعت بود، یحضرت در مسجد مد

 .١سرش نماز خوانده است
 یمار و در خانه بستریه چون رسول الله بکت شده یث روایاحاد ر ویتب سکدر 

د رسول کر به دستور مؤکف ببرد. ابوبیامامت نماز به مسجد تشر یشده نتوانست برا
ن را به عھده گرفت و در انجام فرائض پنجگانه یامامت نماز جماعت مسلم  ابتاً یالله ن

ات رسول الله بود و یروز ح نیه آخرکد. صبح روز دوشنبه ین گردیش نماز مسلمیپ
ه ک یستاده امام جماعت بود، حضرت رسول الله در حالیر در محراب رسول الله اکابوب

دن ین با دیشود. مسلم یف فرما میبسته بود به مسجد تشر یش را با دستمالکسر مبار
ند و ک یه در محوطه مسجد اثر مکشوند  یمسرور و خوشحال م یرسول الله به حد

ه آن حضرت به کفھمد  یستاده بود، مین در محراب ایجلو صفوف مسلم هکر کابوب
خود را  یخواھد از محراب خارج شود تا جا یف آورده است. لھذا میداخل مسجد تشر

                                           
 ات امام احمد بن حنبل.یشرح ثالث تاب نفثاتک ۲جزء  ۹۶صفحه  -١
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 گذارد و یر مکشانه ابوب یش را روکآن حضرت دست مبار یبه آن حضرت بسپارد ول
ز بخوان. خود آن حضرت ت باش و با مردم نمایدر جا یعنی »صل للناس«د یفرما یم
ند و در حال نشستن، ینش یر مکد و در جنب راست ابوبیفرما یر اقتداء مکز به ابوبین

 خواند. یضه خود را با جماعت مینماز فر
ن افتخار و ینبود، ھم یلتیت و فضیگونه مز چیر فرضًا ھکابوب یاگر برا یراست

ن در اداء ییو خاتم النبن ین و آن ھم اشرف المرسلیاز مرسل یه رسولکلت بس یفض
 ن است، به او اقتداء فرموده است.یان دکاز ار ین مھمکه رکضه ینماز فر

د البشر یمحمد س ین، از زمان آدم ابوالبشر تا عصر نورانین و آخرین اولیحقًا از ب
مانند فقط  یب رامتکن یده و قرعه اینائل نگرد یمین افتخار عظیبه چن یچ احدیھ

 رون آمده است.یب یروحان یگردونه بخت آزمائر از کبنام ابوب

 رکابوب یتواضع و فروتن
 کن بود، مع الوصف وضع و پوشایمسلم یفه و فرمانروایه خلکبا آن  سرکابوب
ه حضور ک ین جماعتیجھان اسالم است. در ب یه اوفرمانرواکداد  یاونشان نم یظاھر

بر  یازیگونه امت چیدر مجلس خالفت ھ یمحل نشستن حتداشت، از نظر لباس و
شناخت،  ینم د بود ویه قبًال او را ندکآمد  یم یگاه تازه واردنداشت. لھذا ھرگران ید

 یسالم بر تو ا« :یعنی »يكم اخلليفه؟أرسول اهللا و خليفةالسالم عليك يا «گفت:  یم

 .»فه است؟یاز شما خل یکدامک، یفه رسول خدا راستیخل
بود، رده کتساب کحسن صفت را از رسول الله ان یر اکه ابوبکرسد  ین به نظر میچن

ه قبًال شرف حضور نداشته آن کشد  یوارد م یسکگاه ن بود و ھریرا آن حضرت چنیز

يكم أالسالم عليك يا رسول اهللا و«گفت:  یرد و مک یشناخت، سالم م یحضرت را نم

 .»از شما رسول خداست یکدامکرسول خدا و  یسالم بر تو ا« :یعنی .»رسول اهللا؟
) درباره تواضع مروج الذھبخ خود بنام یتار ۲۹۹و  ۲۹۸در (صفحه  ١یمسعود

                                           
ل یجل یه عبدالله بن مسعود صحابیدان عرب از ذر یمؤرخ و جغراف یبن الحسن مسعود یعل -١

الن سفر ین و سیران، ھند، چین، مصر، اید و به شام، فلسطیرسول الله بود، او در بغداد متولد گرد
 تاب به زبان فرانسه ترجمه وکن ی. انوشت »الذھب ومعادن الجوھرمروج «بزرگی بنام خ یرد. تارک

 د.یس به چاپ رسیدر پار یالدیم ۱۸۶۴خ یدر تار
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س فروتن کش از ھمه یا بود بین مردم نسبت به دنیاعتناتر یربکابوب«د: یگو یر مکابوب
ذ و لباس یار متواضع و مھربان بود. از طعام لذیبود. در اخالق و رفتارش با مردم بس

ان قبائل و یشوای. پیبود و عبائ یزمان خالفت ردائزار بود. لباسش در یھا ب گرانب
با و یفاخر و ز یھا ه لباسیکمن بر او وارد شدند، در حالیاشراف عرب و پادشاھان خطه 

 یھا نین با نگیمرصع و زر یھا ده و تاجیپوش یطالئ یله دوزیمل یھا زربفت و شنل
 ھا بر سر نھاده بودند. پرب

ن است و عظمت و جالل خالفت یفه مسلمیه خلکر با آن که ابوبکدند یدھا  آن چون
زار یب یو خودنمائ یباشد، فروتن و از ظاھرساز یمھا  آن برتر از یلیخ یدارد و در مقام

پوشد.  یلباس ساده م یر مردم عادیا ندارد و مانند سایور دنیبه زر وز یاست و نظر
ده بودند از یه پوشکرفتند و آنچه را  بخود آمده و به او اقتداء نموده به راه اوھا  آن لھذا

من یر یالع پادشاه حمکن پادشاھان ذوالیاز ا یکیدند. یتن بدر آورده لباس ساده پوش
انش، ھزار غالم یش و قوم و اطرافینه آمد و عالوه بر خویه با جالل سلطنت به مدکبود 

چون او را با  ید ولر آمکن به نزد ابوبیھا و تاج زر ھمراه داشت. او با ھمان لباس گرانب
ا ید. گویر لباس ساده پوشکبرون آمد و مانند ابوب ید، از لباس پادشاھیلباس ساده د

چه ھا  آن د در جوابیدان یا مینند. آک ین باب سرزنش میاز ھمراھانش او را در ا یبعض
 گفت؟

فرم کام، باز ھم مانند زمان  ه مسلمان شدهکنون کد ایخواھ یجواب داد: مگر م
شود  ین نخواھم بود. به خدا قسم ھرگز نمیر، چنیبر و خودخواه باشم؟ خکمت یپادشاھ

 ا.ینت دنیاز زر و ز یپوش خدا برد مگر در حال تواضع و چشم فرمان یبه درست
  بر بودند،کمت  ه قبالً کآمدند، با آن یر مکه نزد ابوبک، پادشاھان و زعماء قبائل یآر

 .١»شدند یخودخواه بودند، فروتن م  قبالً  هکنیگشتند و پس از ا یمتواضع م

                                           
كان أبوبكر أزهد الناس وأكثرهم تواضعاً يف أخالقه ولباسه ومطعمه « عربی مروج الذھب:عبارت  -١

وأرشافهم وملوك اليمن وعليهم احللل وكان لباسه يف خالفته الشملة والعباءة وقدم عليه زعامء العرب 

مشمل بالذهب والتيجان واحلربة. فلام شاهدوا ما عليه من اللباس والتواضع والتنسك وما هو ـوالربد ال

عليه من الوقار واهليبة ذهبوا مذهبه ونزعوا ما كان عليهم، ممن وفد عليه من ملوك اليمن ذوالكالع ملك 

ه من عشريته، وعليه التاج وما وصفنا من الربد واحليل فلام شاهد محري ومعه ألف عبيد دون من كان مع

بكر ما وصفنا ألقى ما عليه وتزيا بزيه. فلام قال له بعض عشريته يف ذلك قال: أردتم أكون جباراً  من أيب
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دنا عمر یه سکبود  ینا و ناتوانیرزن نابینه منوره پیاز شھر مد یا در گوشه دور افتاده
سب ثواب، ک یبرا رفت و یرزن مین پیھا به خانه ا بن الخطاب از حالش باخبر شده شب

 نمود.  یداد و مرتب م یخانه محقرش را انجام م یارھاک
رفته  ش را انجام داده ویارھاکگر ھر شب قبل از او آمده ید یسکد ید یتاز مدپس 

رد و آن شخص یگ یاز او سبقت م یسکن نشست تا بداند چه یمکدر  یاست. لھذا شب
فه یر خلکس حضرت ابوبکبود؟ آن  یسکد آن شخص چه یدان ید وشناخت. میرا د

م ین مقام عظیه با اکجھان اسالم بود  ی، آن شخص فرمانروایآر رسول خدا بود. 
از  یفیالله به خدمت ضع یبداند، قربتًا ال یسکه کھا بدون آن  متواضع بود و شب

 پرداخت. یخود م یایرعا
بزرگ و  یتیه شخصکم یبر یم یپ یم، به درستیوتاه به آنچه گفتکنگاه  یکبا 

نه  یوائر نفھته شده و مقام و جالل خالفت و فرمانرکدر نھاد ابوب یامل انسانکرامت ک
 رد.کتر از ما قبل خالفت  ه او را متواضعکدر اخالقش نداد، بل یرییتنھا تغ
ه به کن عرب و زعماء قبائل یه سالطکن تواضع توام با جالل خالفتش بود یھم

از او مانند او شده از  یرویز به پینھا  آن ر قرار گرفته ویآمدند، تحت تاث یحضورش م
 یآوردند و زندگ یبر از تن بدر مکدند. لباس یگرد یزار و فروتن میبر بکجبروت و ت

 نمودند. یار میو ساده اخت یعاد

 رکابوب یعظمت و قدرت روح
ن یباشند. ا یبشر م یت دو صفت از صفات خدادادیو عظمت شخص یقدرت روح

 ینه مصالح عمومیشرفت بشر در زمیپ یارتقاء و منشاء اصل یصفت عامل اصل دو
از  یئ ه حادثهکنند ک یم یتجل یبه خوب یدو صفت ھنگام نیاز ا یکاند. ھر جامعه

از افراد  یکدام کشود  یه معلوم مکحوادث مھم و ناگوار رخ دھد. آن وقت است 
ن دو یگران در ایبوده و از د یدارا و قو یسکن دو صفت است و چه یجامعه فاقد ا

 صفت برتر است.
ما  یم، براینظر انداز یمکود ش یه نقل مکم ین دو حادثه عظیاز ا یکگاه به ھر ھر

ر بوده یم نظک یبس بزرگ و عظمت یئ هیروح یر داراکه حضرت ابوبکشود  یمحقق م
                                                                                                       
يف اجلاهلية ويف االسالم؟ ال واهللا ال تكون طاعة الرب إال بالتواضع والزهد يف الدنيا، وتواضعت له 

 .»ملوك ومن ورد عليه من الوفود بعد التكرب وتذللوا بعد التجربـال
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 ه اصحاب بزرگ رسول الله برتر است.یاز بق

 ج امبریدرگذشت پ :حادثه اول
م به ین فاجعه عظیافته به مالء اعال شتافت، وقوع ایه رسول الله وفات ک یروز

از آسمان بر  یئ صاعقه یرا دگرگون ساخت و گوئھا  آن هکد بود ین شدیبر مسلم یحّد 
ھوش شدن و از یه به بیشب یودر حال یر عادیغ یرا در وضعھا  آن سرشان فرود آمده

ردند، ک یشه تالوت میه ھمکات قرآن یاز آ یه حتکچرا تا آنجا  ،قرار داد یخود یخود ب
ر افراد بشر یھم مانند ساھا  آن بشرند واء خدا ید انبیفرما یه قرآن مکغافل شدند چرا 

 َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿ د:یفرما یرده مکات و موت دارند. مخصوصًا قرآن به آن حضرت خطاب یح
ّيُِتونَ  ��َُّهم ز خواھند ینھا  آن مرد و یمحمد خواھ یھمانا ا« :یعنی .]۳۰الزمر: [ ﴾٣٠ مَّ

دٌ  َوَما﴿ د:یفرما ین باره میه در اکگر قرآن یه دیو آ. »مرد  مِن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ
 یش از او ھم رسوالنیه پک یست محمد جز رسولین« :یعنی .]۱۴۴عمران:  آل[ ﴾لرُُّسُل ٱ لِهِ َ�بۡ 

 .»اند اند و رفته آمده
شه یگر قرآن اطالع داشته ھمیات دیه و آین دو آیاز ا  رسول الله قبالً  یاصحاب گرام

ر خود را که توازن و سالمت فکبودند   قرار گرفته یدر وضع کنیا یردند ولک یتالوت م
ه رسول الله کباور نداشتند ھا  آن از یات نبودند. بعضین آیر اکبه ف  از دست داده اصالً 

 ج ه محمدکشود  یگفتند: مگر م یافته است. با خود مینون وفات کرد و ایم یھم م
ا یدند آیپرس یگران میا از دیاز خود  یرد؟ بعضیه مردم بمیده خدا مانند بقیرسول برگز

نده یرد؟ آکد یشود؟ و چه با یافته است؟ اگر درست باشد پس چه میوفات  ج محمد
حضرت عمر ابن  ین اسالم چه خواھد بود؟ حتین چه خواھد شد؟ سرنوشت دیمسلم

دارد وفات آن حضرت را باور  یخی، شھرت تاریه بقوت قلب و قدرت روحکالخطاب 
رد و ک ید میر برھنه به دست گرفته مردم را در مسجد تھدیضه شمشنداشت. قب

ر سرش ین شمشیافته واال با ایوفات  ج د محمدیه بگوکبشنوم  یسکگفت: مبادا از  یم
ه یاز مسجد نشسته بود و گر یا غمبر در گوشهیعثمان بن عفان داماد پ .١را خواھم زد

                                           
ه کنبود بل یارکو ندانم  یاز سرگردان یناش سد حضرت عمریو تھد یشکر یبه نظر من شمش -١

را در شھر ید تا بگوش دشمنان نرسد. زینما یریخواست از اشاعه خبر وفات رسول الله جلوگ یم
ن و یث و دشمن سرسخت دیه منافق خبک یسانکنه بودند یاطراف مد یکنه و در دھات نزدیمد
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صحابه بزرگ رسول الله شعور  یه مردم حتکش آمده بود یپ یرد. خالصه وضعک یم
گاه یرا به حقھا  آن هکنبود  یسکخود را از دست داده بودند  قت حادثه واقف و آ

ق، یر صدکند، جز ابوبین وضع برون آید تا از اینما ییساخته، به راه رشد و صواب راھنما
بت جانگداز ابتداء به مسجد وارد شد و ین مصیر پس از اطالع از وقوع اک، ابوبیآر

ر یامًال غک یشناسند و در وضع یخته سر از پا نمیند مردم آشفته وار درھم ریب یچون م
را به حال خود گذاشته از مسجد خارج وفورًا به خانه رسول ھا  آن اند، قرار گرفته یعاد

                                                                                                       
ار ساخته بر کنه خود را آشیرینه دکید تا یش آیپ ین بوده منتظر بودند فرصت مناسبیمسلم

ۡعَراِب ُمَ�ٰفُِقوَنۖ َوِمۡن ﴿: دیفرما ین باره میه قرآن در اکن بشورند. چنانیمسلم
َ
ۡن َحۡولَُ�م ّمَِن ٱۡ� َوِممَّ

ۡهِل ٱلَۡمِدينَ 
َ
ن ینکاز اعراب سا یبعض« :یعنی. ]۱۰۱: التوبة[ ﴾ةِ َمَرُدواْ َ�َ ٱ�َِّفاِق َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهمۡ أ

 ه توکاند  آزموده ارک یدر نفاق خود به حدھا  آن نه منافقند.یاز اھل مد یز بعضیاطراف شما و ن
ھا  آن ه قرآن دربارهکھا ھستند  نی. البته ھم»میشناس یرا مھا  آن ، مایشناس یرا نمھا  آن

�َُّص بُِ�ُم ﴿ د:یفرما یز میو ن .]۴۷: التوبة[ ﴾ٱلۡفِۡتَنةَ َ�ۡبُغونَُ�ُم ﴿: دیفرما یم َوآ�ِرَ َو�ََ�َ  .]۹۸: التوبة[ ﴾ٱ�َّ
شما ھستند و در انتظارند تا  یفتنه و آشوب برا یشه در جستجوین دشمنان بدخواه ھمیا یعنی

س و سرپرست یرئ یه ملتکنیه به محض اکن امر مسلم است یروزگار برسد. ا یھا بیبه شما آس
ه کن ھنگام است یرد. در ایگ یقرار م یخود را از دست داد، امورش مختل و در معرض ناامن

شوند.  یار بلوا و فتنه مکار نموده دست اندرکخود را آش یشند و دشمنک یش سر میدشمنان بداند
با  ج خواست از اشاعه خبر وفات رسول الله یاس بود، میدانا و س یه شخصکلذا حضرت عمر 

ومت اسالم کن و وضع حییتع یفه و سرپرستین، خلیمسلم یه براکد تا آنینما یرید جلوگیتھد
ن مطلب از آخر یشود. ا یریش گیم شده جلو طمع دشمنان گرفته از بروز فتنه و آشوب پکمستح

 ییچ اعتنایما ھ«د: یفرما یه مکد یآ یبه دست م یبه خوبشود  یم  ه بعدًا نقلکر کخطبه ابوب
نون کما برھنه است تا یرھایخلق خدا را بر ما بشوراند ھمانا شمش یسکه کم یترس ینداشته و نم

ه ھمراه رسول کنیما اکزد. یه با ما به مخالفت برخکس کم با ھر یجنگ یم. میا از دست نگذاشته
ن خطر ی. نظر به ھم»ان خودش نخواھد بودیجز به ز س متمرد شودکم، پس ھر یدیالله جنگ

م و از کن محین امر خالفت را به سرعت خاتمه دادند تا وضع مسلمیه مسلمکبود  یاحتمال
ن ھدف صورت گرفته، نه یبا ھم سشود. موضع و سخنان عمر یریگ شیپ یش آمدیحدوث ھر پ

د ینه تنھا بع ین حالت ضعفیچن یصن شخیخبر بوده باشد. از چن یه خود را باخته و از خود بکآن
تابش بنام ک ۶۹ن امر شده در صفحه یز متوجه ایوب نکن یتر عبدالحسن زرکه محال است. دکبل

غمبر را یبت پیه فقدان و غکآن یبود برا یشنھادید پیشا سن گفته عمریا«د: یگو یبامداد اسالم م
ف بودند، از ارتداد باز یلرزان و ضعه ھنوز کرا  یسانکند و کھمه مسلمانان قابل تحمل  یبرا

 .»دارد
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 یمکرا از چھره مقدس رسول الله  کشود. پوشا یه متصل به مسجد بود داخل مکالله 
د و یبو یبوسد و م یرسول الله گذارده آن را م کدھان بر چھره مبارگذارد و  ینار مکبه 

اكَ « د:یگو ینان مکه یگر ى أَبِى فِدَ أُمِّ ايا رسول اهللا  وَ ياًّ  أَطْيَبَكَ  مَ يِّتاً  حَ مَ پدر و « :یعنی »وَ
ات و چه در یچه در ح یزه و چه خوش بوئکیرسول خدا. چه پا یت باد ایمادرم فدا

 .»ممات
منبر رسول الله  ید، بر رویآ یپوشاند. به مسجد م یم  ش را مجدداً کمبارسپس چھره 

ر کدن خطبه دعوت نموده، پس از ذیند. مردم را به آرامش و نشستن و شنینش یم
خبر داد   ه محمد زنده بود خدا (در قرآن)کھمانا در آن ھنگام «  د:یگو یمقدمه خطبه م

ّيِتُونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿ ن فرمود:یه او خواھد مرد و چنک ھمانا تو « .]۳۰[الزمر:  ﴾٣٠ مَّ

دٌ  َوَما﴿ ز فرمود:یو ن »ز خواھند مردینھا  آن مرد و یخواھ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ
ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  فَإِيْن لرُُّسُل

َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ عۡ  َ�َ

َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ

َ ٱ يَُ�َّ  ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ا ٰ ٱ �َّ  یست محمد جز رسولین« .]۱۴۴عمران:  آل[ ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ
ھا)  ا پس ھر گاه او (ھم مانند آنیاند آ ا رفتهیاند و از دن ا آمدهیبه دن یش از او رسوالنیه پک

گاه باشیگرد ین باطل خود باز میشته شود، شما به عقب برگشته بدکا یرد یبم س کد ھر ید؟ آ
رساند و خدا به سپاسگزاران، زود پاداش  یبه خدا نم یانیچ زیبه عقب خود بر گردد، ھ

گذاشت تا آنگاه  ین جھان باقیبه محمد، عمر داد و او را در ا ألیھمانا خدا. »دھد یم
ض فرموده بود به یاو تفو ه خدا بهکرا  ین خدا را بر پاداشت و اوامر خدا و رسالتیه دک

نون خدا او را کن خدا به جنگ و جھاد پرداخت. ایغ فرمود و با دشمنان دیمردم تبل
ن یت به نزد خود فرا خواند و شما را بر این موفقیت و پس از این ماموریپس از انجام ا

گاه باش یراه و روش روشن به جا د پس بداند یپرست یس محمد را مکد ھر یگذاشت. آ
ه خدا زنده است و ھرگز کپرستد، بداند  یس خدا را مکافت و ھریحمد وفات ه مک

ل و اعتماد کخود تو ید و بر خداینگھدار ین خود را به خوبید دیائینخواھد مرد. پس ب
است. خدا  یالم خدا باقکن خدا برجاست، یافته، دیرا اگر چه محمد وفات ید، زینک
ن یتاب خدا در بکباشد. ھمانا  یداران من یننده دکت ین خود و تقویدھنده د یاری

شما را  یو روح یو شفا دھنده است (امراض اجتماع ییتاب، روشناکن یشماست. ا
تاب کن یفرمود و در ا یتاب راھنمائکن یدھد). خدا، محمد را با ھم یمعالجه وشفا م

به  ان شده است. نه،یه حرام دانسته است بکه خدا حالل فرموده و آنچه را کآنچه را 
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خلق خدا را بر ما بشوراند. ھمانا  یسکه کم یترس یم و نمیندار یچ اعتنائیخدا قسم ھ
ه با ک یسکم با ھر یجنگ یم. میا نون از دست نگذاشتهکما برھنه است. تا یرھایشمش

م. پس ھر یدیه ھمراه رسول خدا با دشمنان جنگکزد ھمچنان یما به مخالفت برخ
  .١ردکش نخواھد یان خویبه زجز  یارکش شود، کس متمرد و سرک

ر در مسجد رسول الله و بر منبر رسول الله به که ابوبک ین بود خطبه مختصریا
ن خطبه به مردم یشود، با ا یه مالحظه مکمناسبت وفات رسول الله خواند و چنان

اعالم نمود و مردم را ھا  آن ر داد و تحقق وفات رسول الله را بهکران و سرگردان تذیح
است.  یتاب خدا باقکن خدا و ید یافته ولیه گرچه رسول الله وفات کمتوجه ساخت 

ا رفته، ی. پس اگر محمد از دنج ، خداست نه محمدیقیه معبود حقکفھماند ھا  آن به
 ز بهیرد. نکد و امرش را اطاعت ید او را پرستیاست و نخواھد مرد. با یشه باقیخدا ھم

داشت آن رسالت را انجام داده به  یه رسول الله از طرف خدا رسالتکر داد کتذھا  آن
 نیامل در بکتاب خدا را به نحو کغ فرمود. یمال تبلکن خدا را بطور ید. دیان رسانیپا

اش را  فهیه رسالتش را اداء و وظکنیگذاشت. پس از ا یبه جاھا  آن در دستھا  آن
تاب کن خدا و دوام یرا به بقاء دھا  آن نیپروردگارش شتافت. ھمچن یانجام داد، بسو
د به ید داد و مطمئن ساخت. دشمنان اسالم را تھدین نوینده مسلمیخدا و حسن آ

ه کدند یبرحذر داشت. مردم فھم یگونه سوء قصدرا از ھرھا  آن ر نمودهیشمش

دٌ  َوَما﴿ :هیافته است. ھمه مردم آیرسول خدا وفات  یراست به  َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ

                                           
 ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿ وهو حي فقال:  إن اهللا نعى حممداً «ن آمده است: یر چنکخطبه ابوب ینص عرب -١

ّيُِتونَ  دٌ  َوَما﴿ وقال: .]۳۰[الزمر:  ﴾٣٠ مَّ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
 ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ

 ٰٓ عۡ  َ�َ
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ا ٰ ٱ �َّ عمران:  [آل ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ

وجاهد أعداء اهللا حتى وإن اهللا عمر حممداً وأبقاه حتى أقام دين اهللا وبلغ أمر اهللا وبلغ رسالة اهللا  .]۱۴۴

توفاه اهللا عىل ذلك وترككم عىل الطريقة، من كان يعيد حممداً فإن حممداً قد مات ومن كان يعبد اهللا فإن 

اهللا حي ال يموت، فاقبلوا أهيا الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا عىل ربكم فإن دين اهللا قائم وكلمته 

وفيه  اهللا بني أيديكم وهو النور والشفاء وبه هد اهللا حممداً  باقية وإن اهللا نارص دينه ومعز أهله وإن كتاب

حالل اهللا وحرامه، ال واهللا ما نبايل من أجلب علينا من خلق اهللا، إن سيوفنا مسلولة ما وضعناها بعد 

 .»ونجاهد من خالفنا كام جاهدنا مع رسول اهللا فال يبغني أحد إال عىل نفسه
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ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ عۡ  َ�َ

َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ

َ ٱ يَُ�َّ  ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ا ٰ ٱ �َّ ر در خطبه که ابوبک. ]۱۴۴عمران:  [آل ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ
ن یب یرده بودند با صدائکز از آن غفلت یو غم انگ کن حالت دردنایدر اھا  آن خواند و

 انیه گرچه رسول خدا از مکمطمئن شدند ھا  آن ھمه .١آھسته و بلند تالوت نمودند
تاب ارشاد و کن یم ھمیاو بود و او امت را با تعال یه راھنماکتاب خدا ک یرفته، ولھا  آن

ام خدا از کنھاده و اح ین پس از خود برجاین مسلمیان در بکماکرمود، ف یم یرھبر
ن بابت سرگردان و گمراه نخواھند یگر از ایان شده، پس دیتاب بکن یحالل و حرام در ا

 شد.
ن یبر مسلم کین طوفان خطرنایه در حکبود  یر مانند باران رحمتکحقًا خطبه ابوب

 ینان خاطر و آرامش قلبیاطمھا  آن را فرو نشاند و به کن طوفان وحشتناید و ایبار
 د.یبخش
را مجذوب  یه امتکم جھان یرجال عظ ین است اثرات و جواذب روحین چنیا یبل

ران و سرگردان روشن یملت ح ینده را برایند. راه آینما یق و پر ارج خود میلمات عمک
 دھند. یده نجات میاند رھان نار آن قرار گرفتهکه در ک یرا از خطرھا  آن سازند و یم

افتاد، معلوم  یار نمکن ھنگام به یر در اکابوب یاگر متانت و قدرت روح یراست به
د و وضع ناھموارشان یرس یجا مکف به یلکار آشفته مردم سرگردان و بالتکنبود اثرات اف

بودند تا به نفع خود  ین فرصتینه و اطراف آن در انتظار چنیه دشمنان در داخل مدک
 ن پاداش را دھد.یر بھترکشد؟ خدا به ابوب یرند، چه میبھره بگ

 

 نبرد با مرتدان :حادثه دوم
د، با خطر یپس از وفات رسول الله به خالفت رس سرکه ابوبک یامیدر ھمان اوائل ا

ز خالفت کن اسالم و مریان دکین و یت مسلمین خطر موجودید. ایروبرو گرد کیخوفنا
                                           

اهللاَِّ«د: یگو یه مکت شده یروا لشهیاز عا یح بخاریدر صح -١ أَنَّ  وَ كَ ْ  النَّاسَ  لَ ونُوا ملَ كُ ونَ  يَ لَمُ عْ  اهللاََّ  أَنَّ  يَ

لَ  زَ نْ ةَ  أَ تَّى اآليَ ا حَ بُو تَالَهَ رٍ  أَ ا سبَكْ اهَ قَّ تَلَ نْهُ  فَ ، مِ امَ  النَّاسُ عُ  فَ مَ ٌ  يُسْ ا إِالَّ  بَرشَ تْلُوهَ ن یبه خدا چن« :یعنی »يَ
ر آن را خواند. که ابوبکه را نازل فرموده است تا آنین آیه خدا اکدانستند  یمردم نم ییه گوکبود 

از او  یزیشد چ یس گوش داده مکر گرفته بخوانند. آنگاه به ھر که را از ابوبین آیپس مردم ا
 .»خواند یه مکه ین آید جز ایرس یبگوش نم
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ه و کنه و میه جز اھل مدکن سان یقرار داده بود. بد یسخت در معرض زوال و نابود را
ان و شورش یسر به طغ العرب ھمه ةریشبه جزه مردم ین بقیس در بحریله عبدالقیقب

از  یه بعضکل ین تفصیاسالم سرباز زدند. بد یزکومت مرکبرداشتند و از اطاعت ح
ن یده مخالف دین اسالم نگرویبوده بد کشرات رسول الله ھمچنان میقبائل عرب در ح

س یذاب رئکلمه یل مسیاز سرانشان از قب یبعض ین بودند. حتیاسالم و دشمن مسلم
عب کم و عبھله بن یتم یله بنیبنام سجاح از قب یمامه و زنیفه در یحن یله بنیقب

ء، ییاسد و غطفان و ط یله بنیدر قب یلد اسدیحه بن خویمن و طلی) در ی(اسود عنس
جسور و از جان  یروانیباال گرفت. پ یلیارشان خکرده بودند. کبه دروغ ادعاء نبوت 

ن یومت اسالم و برباد دادن دکردن حکنابود ھا  آن ردند. ھدف تمامکدا یگذشته پ
 اسالم بود.

نه گرچه ینه در داخل شھر مدیاز اھل مد یبعض یگر از قبائل عرب و حتید یبعض
منافق  یشده بودند، ول یومت اسالمکع حیمسلمان و مط  ات رسول الله ظاھراً یدر ح

ه قرآن طبق کومت اسالم بودند. چنانکع حیفقط به ظاھر مسلمان و مط یعنیبودند. 

ۡعَراِب ُمَ�ٰفُِقوَنۖ ﴿ د:یفرما یمھا  آن سوره توبه درباره ۱۰۱ه یآ
َ
ۡن َحۡولَُ�م ّمَِن ٱۡ� َوِممَّ

 ْ ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدوا
َ
 :یعنی .]۱۰۱: التوبة[ ﴾َ�َ ٱ�َِّفاِق َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهمۡ  َوِمۡن أ

در نفاق خود ھا  آن نه منافقند.یاز اھل مد یز بعضین اطراف شما و نینکاز اعراب سا یبعض«
ه یز طبق آیو ن. »میشناس یرا مھا  آن ، مایشناس یرا نمھا  آن ه توکاند  ارآزمودهک یبه حد

 د:یفرما یمھا  آن هتوبه دربار سوره ۹۷-۹۸

َشدُّ ُ�ۡفرٗ ﴿
َ
ۡعَراُب أ

َ
ْ ُحُدوَد ٱۡ� �َّ َ�ۡعلَُموا

َ
ۡجَدُر �

َ
ٰ رَُسوِ�ۦِۗ � َونَِفاٗ�ا َوأ َ�َ ُ نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ َما

ُ َعلِيٌم َحِكيمٞ  ۡعَراِب َمن َ�تَِّخُذ َما يُنفُِق َمۡغَرمٗ َوِمَن  ٩٧ َوٱ�َّ
َ
�َُّص بُِ�ُم ٱۡ� ا َو�ََ�َ

َوآ�ِرَ ٱ فر کث یچه از ح ١نیل نشیصحراگرد ا یھا از عرب یبعض  .]۹۸-۹۷: التوبة[ ﴾�َّ

                                           
ه مفرد و اسم جنس کست، بلیلمه عرب نکلمه اعراب جمع کشود  یبر خالف آنچه تصور م -١

بر عرب » اعراب« یعنیلمه کن یجنس و جمع دارد و ا یه معنکاست  یمفرد یعنی ،باشد یم
ن یابان نشیب یھا عرب یعنین. پس اعراب یشود نه عرب شھرنش ین صحراگرد اطالق مینش هیباد

سم لمه عرب ھم اکشود  ین اطالق میلمه عرب بر عرب شھرنشکن) و یل نشیا به اصطالح ما (ای
نفر عرب  یکجمع دارد و به  یمعن یگرچه مفرد است ول یعنیدھد.  یجمع م یجنس بوده معن

 ).یشود (اعراب ین گفته مینفر عرب صحرانش یک) به یشود (عرب ین گفته میشھرنش
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گرند (چون از معارف و تمدن ید یتر از ھر قوم سخت یفر پنھانکث یار و چه از حکآش
ه خدا بر که ندانند حدود و ضوابط و منافع آنچه کسزد  یمحرومند) چه خوب م

ر یه آنچه از مال خود در راه خکپندارند  یمھا  آن از یرسولش نازل فرموده است. بعض
 یھا بیه آسکدر انتظارند ھا  آن ان و خسارت است.ینند زک یصرف م یو صالح عموم

 زمانه به شما برسد.
چون  یات رسول الله مسلمان شده بودند ولیگر از قبائل عرب گرچه در حید یبعض

در اعماق  یمان به درستیا مان آورده بودند، ھنوزیات آن حضرت ایدر اواخر ح
ر یرا تحت تأثھا  آن ت نمودهیدر وجودشان سرا یرده بود تا به خوبکقلوبشان نفوذ ن

 مان درآورد.یا
 یعنین و نو مسلمانان پس از وفات رسول الله مرتد شدند. یمنافق یعنین دو گروه یا

گشتند و ھر دو فر خود بازکان ساختند و نو مسلمانان به یخود را ع یفر نھانکن یمنافق
نه ظاھرًا و   ه اصالً ک یفارک یعنین در جھت گروه اول یبا مسلم یث مرام و دشمنیاز ح

 مسلمان شده بودند، قرار گرفتند.  باطناً 
قت مسلمان شده بودند و یات رسول الله به حقیه در حکھم بودند  یگریقبائل د

مان خود از یده و ایپس از وفات رسول الله با حفظ عق یو باطنًا مؤمن بودند ول  ظاھراً 
از امور  ین اسالم و امریان دکاز ار ینکه رکات اموالشان کفه و پرداخت زیاطاعت خل

 ردند.ک ین است خودداریمسلم یاجتماع
 هه جنبکات اموالشان را کع اسالم بودند و زیمط  ه اگر قبالً کن بود یپندارشان ا

ن یح بود و آن ایه صحکداشت  یپرداختند، علت یبه آن دولت مداشته  یات امروزیمال
 :هیس دولت اسالم رسول خدا بود و طبق آیه رئکاست 

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهمۡ  ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
اداره امور  یآن حضرت برا .]۶األحزاب: [ ﴾أ

 ن بھتر از خودشان بود.یمسلم یعموم
آن حضرت در رأس  یه به جاکر کرفته بود و ابوبا ینون رسول خدا از دنکا یول

با خدا ارتباط ندارد  یله وحیه به وسکاست  یبشرھا  آن دولت قرار گرفته مانند خود
ع یبھتر باشد. پس چرا باز ھم مطھا  آن داشته از ین جھت مانند رسول الله برتریتا از ا

ز کات خود را به مرکنون ھم مانند گذشته زکه اکدارد  یفه باشند و چه لزومیخل
 خود مانند سابق مستقل باشند؟ یه با حفظ مسلمانکست یا بھتر نیخالفت بپردازند؟ آ

با  یات رسول الله مسلمان نشدند ولیه گرچه در حکگر ھم بودند یاز قبائل د یبعض
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ومت اسالم شده خراج به کاست تابع حیث سیبستند و از ح یاسیمان سیآن حضرت پ
رده سر از ک ینکز پس از وفات رسول الله عھد شینھا  این تند.پرداخ یومت مکن حیا

 برتافتند. یومت اسالمکاطاعت ح
 :یعنیم یه نام بردکن پنج گروه یا

 مسلمان نشده بودند.  ه اصالً ک ین اصلکیمشر  -۱
 ن.یمنافق  -۲
 نو مسلمانان مرتد.  -۳
 ات و متمرد.کمسلمانان مانع پرداخت ز  -۴
 یلیخھا  آن یجنگ یه مجموع عده و قواکمان با رسول الله ین ھم پکیمشر  -۵

ده با ھم فرق داشتند یث عقیز خالفت بود، گرچه از حکمر یش از عده و قوایب
ث مخالفت با یاز حھا  آن ھمه یدتًا مسلمان بودند ولیات عقکن زیو مانع

 ومت خالفت اتفاق نظر داشتند.کح
الجرم با  -داشتند کیچون ھدف مشتر-داد  یمجال مھا  آن ر بهکن اگر ابوبیبنابرا

زات و یتوانست با تجھ یر نمکردند و آنگاه ابوبک ینه حمله میشدند و به مد یھم متحد م
ومت اسالم کن در معرض خطر و حید و دیدفاع برآ ۀار داشت از عھدیه در اختک یقوائ

 گرفت. یدر معرض زوال قرار م
ھم بدھند، حضرت رده دست اتحاد به کدا یفرصت پھا  آن هکنین جھت قبل از ایبد

ر کجداگانه لشھا  آن از یکھر  یسو باره بهیکرده در آن واحد، بک یستشدید پیر باکابوب
 ید، البته برایوب نماکارشان سریله و در دیر نموده در محل قبیرا غافلگھا  آن شد تاکب
عھده  ار اندازد تا بتواند ازکار دارد، به یه در اختکرا  ییروھایزات و نید تجھیار باکن یا
 د.ین جبھه بر آیار در چندیکپ

 اعزام سپاه اسامه
قبل  یمکرا حضرت رسول الله یسر نبود، زیر مکابوب ین ھنگام براین امر در ایا یول

ن را تحت یده مسلمین ورزیاز فرماندھان زبده و مجاھد یرکاز مرض موتش لش
ر یق و دلیال یول ست سالهیب یه جوانکاش  زاده د بن حارثه غالمیأسامه بن ز یفرماندھ

 یه مستعمره دولت روم شرقکن ین فلسطیبود، فراھم فرموده بود تا به سرزم
خود به چوب  کن سپاه را با دست مبارید و پارچه پرچم ایزانس) بود، اعزام فرمای(ب
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در  ٢وداروم ١ه بلقاءیر خود تا ناحکبست و به دست اسامه سپرد و امر فرمود با لش
نه حمله یده بود قصد دارد به مدیه خبر رسکن دولت را یپاه اش بتازد تا سین پیفلسط

آن  ینه بازگردد ولیتوقف به مد یست دھد و سپس بکرا شھا  آن نمودهر ید، غافلگینما
 ن سپاه به عالم اعال شتافت.یت اکحضرت قبل از حر

عرب  که چشم طمع به خاکزانس یب ین اشغالیر به سرزمکن لشیت اکچون حر
ه و یداشت، رسول الله در مرض موت خود توص یاتین جنبه حیمسلم یدوخته بود، برا

 ت دھند.کز شود و به مقصد حرید فرمود تا سپاه اسامه تجھکیتأ
ره یه قبائل عرب در داخل شبه الجزکن ھنگام یر اسامه را در اکر لشکاگر ابوب کنیا
دفع خطر  یبرا یافکگر سپاه ی، دردک یزانس اعزام میر بکاند، به جنگ لش ش شدهکسر

مبود کرد تا ک یم ینداشت و اگر از اعزام سپاه اسامه خوددار یش داخلکقبائل سر
د، مواجه با خطر ھجوم سپاه یش جبران نماکمقابله با قبائل سر ینه را برایسپاه مد

د رسول الله عمل کت مؤین صورت بر خالف وصین در اید و گذشته از ایگرد یزانس میب
 ند.یز نمایه فرموده بود سپاه اسامه را تجھکشد  یم

ه حل آن کروبرو شده  یلکر در آغاز خالفتش با مشکم، ابوبینیب یه مکنون چنانکا
 الزم دارد. یقیر عمیاست و تدبیس

تر از حمله  کرا خطرنا یارآزموده اصحاب رسول الله شورش قبائل داخلکسران 
عرب است و تا  کزانس خارج از خایه سپاه بکن توجه یدانستند. با ا یزانس میسپاه ب

وقت الزم دارد. لھذا به  یبًا طوالنیتقر یمدت  ا و آماده نموده به مقصد برسد،یخود را مھ
منصرف و به ھا  آن یسو حال حاضر از اعزام سپاه اسامه بهردند تا در کشنھاد یر پکابوب
خود را  ینون تمام قواکو ار اندازد ید، به تأخیبه دست آ یه فرصت مناسبکگر ید یوقت

                                           
ت آن حدود یاست جمع یت اردن ھاشمکنون جزء مملکه اکن است یفلسط کاز خا یبلقاء بخش -١

 باشد. ینفر م ۱۰۰۵۰۰
ه در کل یا جبرین یت جبرین است و شھر مشھور به بیفلسط یاز ساحل جنوب غرب یداروم بخش -٢

ه مستعمره دولت کن بخش ین بخش بوده است. ایبود در ا یحیام مقر اسقف اعظم مسیآن ا
در قلمرو  زانس روم بود در خالفت حضرت عمر بن الخطاب به دست عمرو بن العاص فتح ویب

ان افتاد و سپس سلطان یحیبه دست مس یبیصل ھای جنگ در زمان  بعداً اسالم قرار گرفت. 
ن بخش در حال یان گرفت. ایحیآن را از دست مس یالدیم ۱۱۷۸در سال  یوبین ایصالح الد
 ھاست. ل قرار گرفته و در اشغال آنیاسرائ یمتصرف کسفانه جزء خااحاضر مت
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 ان بپردازد.یج نموده و به قلع و قمع شورشیھمراه با سپاه اسامه بس

ال هو ما رددت إله إوالذي ال « رد و فرمود:کشنھاد به شدت مخالفت یر با پکابوب یول

ه ک یسکقسم به « :یعنی. »بيده ج جيشا جهزه رسول اهللا وال حللت لواء عقده رسول اهللا
گردانم و  یا فرمود ھرگز بر نمیت مھکحر یه رسول براکرا  یست، سپاھین یجز او خدائ

. »ردکاراست باز نخواھم یه رسول الله با دست خود بست و بکرا  یابدًا پارچه پرچم
ند کت کخواست حر یه رسول الله مک یدرنگ به طرف مقصدین سپاه بیفرمان داد تا ا

ع نمود و یتودھا  آن ه سپاه حاضر و بانه در اردوگایاده به خارج شھر مدیو شخصًا پ
 رد.کبدرگاه مقدس پروردگار دعا ھا  آن فتح و غلبه یرده براکدست بلند 

 یمیدرست و چه تصم یاستیر در اعزام سپاه اسامه چه سکه اقدام ابوبک یبراست
نار که از کار یر مجھز در ارض عرب و چه بسکن لشیا یھا گروهت کرا حریح بود. زیصح

دولت  کحمله به خا یردند و آنھم براک یعبور م یاز قبائل شورش یبعض یکنزددور و 
ر بوده است، ترس و یران درگیم ایعظ یه غالبًا با امپراطورک یمانند روم شرق یمقتدر

نه بازداشت و یشه حمله به مدیرا از اندھا  آن هکند کان عرب افیدر قلوب شورش یرعب
 ،ده به آب نزنندینند و خود را نپائکاط یار خود احتکه در کدند ین دیصالح خود را در ا

فضا ھا  آن تکگذرد و گرد و غبار حر یمھا  آن ن سپاه از حدودیدند اید یه مکمخصوصًا 
 آورد. یرا به حساب نمھا  آن ند وک ینمھا  آن به یتیعنا  پوشاند و ابداً  یرا م

ه اگر کر انداخت کن فیرا به ا یل شورشید، قبایر رشکن لشیت اکمت و حریعز
دفاع و  یبرا یات جنگکسرباز و تدار یافکاسالم مقتدر نبود و به حد  یزکومت مرکح

ه آتش فتنه و آشوب از کن ھنگام ین سپاه را در ایار نداشت، اینه در اختیمحافظت مد
 ساخت. یشد، از خود دور نمک یھر سو زبانه م

 یزکومت مرکه حکگوشزد نمود  یبه دشمنان داخل یاسین اقدام سیر با اکابوب
 توان با آن روبرو شد. یه نمکت است کومت مقتدر و با شوکح یکخالفت 

 داشت و یزانس اعزام نمیو نبرد با دولت ب یزورآزمائ ین سپاه را برایر اکاگر ابوب
  شد، یان وارد جنگ میداشت و با شورش یره نگه میذخ یداخل یھا جنگ یرا براھا  آن

شد  یر ناچار مکتاخت. ابوب یعرب م کمت شمرده به خایوم فرصت را غنر رکمسلمًا لش
بجنگد و  یو خارج یرده در آن واحد با دو دشمن داخلکر خود را به دو قسمت کلش

ه کجنگ با روم  هدر جبھ  د. مخصوصاً یار برآکن یتوانست از عھده ا یه نمکچه بسا 
د یم دیم، خواھیجھان مراجعه نمائ یخ عمومیگرفت. اگر به تار یحالت دفاع به خود م
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تر از سربازان مھاجم بوده است مدافعان غالبًا  فیشه ضعیه سربازان مدافع ھمیه روحک
 .ب مھاجم بوده است!یاند و فتح نص ست خوردهکش

ه قبل از وفات خود به اسامه داده بود، کسپاه اسامه طبق دستور و نقشه رسول الله 
ش یب یلیخھا  آن یروھایه نکزانس روم یر بکآنجا با لش ن وارد شد. دریبه بلقاء فلسط

درگرفت و ھا  آن نیه بک ید و پس از جنگ سختیگرد یارویاز مسلمانان بود، رو
ه کن یدند، رفته رفته آثار تفوق و غلبه مسلمیبا ھم جنگ یریم نظکن با شجاعت یطرف

» ا منصور امتی«ھا  آن حهیو ص» برکالله ا«دان جنگ یمھاجم بودند و شعارشان در م
ه بدر که افراد خود را از معریند تا بقید. سپاه روم مجبور شد عقب نشیان گردیبود نما

 برده نجات دھد.
ه رسول الله به او امر که به دست آورد قانع شد و چنانک ین فتحیاسامه به ھم

، یشکرکاز لش یرا مقصود اصلیش نرفت زیدشمن پ کن در خایش ازایفرموده بود، ب
 کقطع طمعش از تسلط بر خا یدر مقابل دشمن و برا یو مانور جنگ یقدرت نمائ

رده کت کتحقق آن حر یه براکبود  یزیه به دست آورد، ھمان چک یعرب بود. فتح
 خواست. یه رسول الله مکبود  یقًا ھمان مطلبین امر دقیبود و ا

بر ھمان اسب پدر ه یکنه بازگشت و درحالیه مدر فاتح خود بکلھذا اسامه با لش
خود آراسته  که رسول الله با دست مبارک یو ھمان پرچم فتح ١د سوار بودیدش زیشھ

د تا پس از ینه وارد گردیت بود، به شھر مدکش او در حریشاپیو افراشته بود در پ
ر قبل که ابوبک یداخل یھا جنگ مجددًا در ین سفر جنگیاز ا یاستراحت و رفع خستگ

 ند.کت کرده بود، شرکشروع  ن سپاهیاز مراجعت ا
اد خوشحال نشوند؟ یت خوشحال شدند. چرا زینھا ین سپاه بیا یروزین از پیمسلم
ن یه اکن است یبود؟ مگر نه ا ج رسول الله ید و آرزوین فتح، امیه اکن است یمگر نه ا

                                           
د بن حارثه پدر اسامه یز یت فرماندھرا تح یرکلش یدر سال ھشتم ھجر ج رمکحضرت رسول ا -١

ده بود قصد حمله به عرب را دارد به مرز شام فرستاد و در یه خبر رسکدفاع از حمله روم  یبرا
د. رسول الله اسامه ید گردین جنگ شھیبا سپاه روم به جنگ پرداخت. او در ا کبنام تبو یمحل

اد خون پدرش شجاعانه بجنگد و ید تا به یبرگز یبه فرماندھ یشکرکن لشید را در اید شھیپسر ز
ن قصاص یدر بلقاء فلسطھا  آن ست دادنکز با شیرد. اسامه نیقصاص پدرش را از سپاه روم بگ

د یآن شھ یه پدرش بر روکد یجنگ یسوار شده و م ین جنگ بر ھمان اسبیپدرش را گرفت. در ا
 شده بود.
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روز شدند، یپ ین خود دشمن خارجیو در زم ین بر دشمن خارجیه مسلمکم یفتح عظ
ن شده بود؟ مگر نه یب مسلمینص ج ات رسول اللهیه پس از حکن بار است یاول یبرا

و  یت اسالم است؟ البته آرکانگر شویبزرگ مظھر قدرت و نما یروزین پیه اکن است یا
 ر بود.کاست ابوبیر و سیاز حسن تدب ین فتح بزرگ ناشیاھا  این عالوه بر

 اتکران زکنبرد با مرتدان و من یبرا یزنیرا
 ین فرمان داد تا خود را برایه مسلمیبه بق سقبل از بازگشت سپاه اسامه سرکابوب

از اصحاب بزرگ رسول الله  یبعض یند. ولیجھاد با قبائل مرتد و متمرد عرب حاضر نما
ات مخالف کن مانع زیبود، نسبت به جھاد با مسلمھا  آن ز ازین سه حضرت عمرک

 هللا:ا رسول قال وقد انلاس تقاتل كيف« ر گفت:کحًا به ابوبیبودند. حضرت عمر صر
 إال ونفسه ماهل م� عصم قاهلا فمن اهللا إال � ال يقولوا حىت انلاس أقاتل أن أمرت
ه کو حال آن یجنگ یندگان ال اله اال الله ھستند میه گوکھا  آن چگونه با یعنی« .»حبقها

ند ال اله اال الله. یبگوه کم تا آنگاه یرسول الله فرمود: به من امر شده است با مردم بجنگ
د مگر در ینما یشتنش را از تعرض من حفظ مین را گفت، مال و خویس اکپس ھر 

عت بوده و جنبه حق یا گرفتن شخص خودش طبق شری  ه گرفتن مالش وک یمورد
 .»داشته باشد

ات نه تنھا بر خالف نص کز کرا ترینشد. زھا  آن م نظر و اعتراضیر تسلکابوب یول
ر کز بود. لذا ابوبیومت اسالم نکح یه مخالف مصالح اجتماعکسالم بوده، بلح شرع ایصر
د) حضرت یبرقرار گرد یام الھکگذشت آنچه گذشت (اح«ن بابت بر آشفت و گفت: یاز ا

 یان باقکماک یام الھکپس اح یعنید (یمنقطع گرد یالھ یرسول الله درگذشت و وح
 یکیات که زکن (یاز امور د یه امرکان دارد کا امیده است. آیامل گردکن خدا یاست) د

 یسکه من زنده باشم؟ به خدا قسم با ھر ک یاز آنھاست) نقض و ابطال گردد، در حال
د یبگذارد خواھم جنگ یق و جدائیاند، تفر ن اسالمین دکه دو رکات کن نماز و زیه بک
ات که زکد) چه ات را الزم ندانسته نپردازکنماز را واجب دانسته بخوانند و ز یعنی(

اگر فرضًا زانو بند   و رسول الله فرمود (مگر به حقش) به خدا، یاست از حقوق مال یحق
ن یند، بر سر ھمینما یغ مینون از من درکا  دادند، یه قبًال به رسول الله مکرا  یشتر

ر در یه شمشک یباز ستانم، به خدا مادامھا  آن د تا ازیخواھم جنگھا  آن با کوچکز یچ
 ».دیخواھم جنگھا  آن دستم بماند، با
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يت قد أن رأال إفواهللا ما هو «د: یگو یر مکش ابوبیدن فرمایحضرت عمر پس از شن

ه از جواب کست ین نیقسم به خدا جز ا« :یعنی .»نه احلقأبكر فعرفت  يبأرشح اهللا صدر 
ه کار گشوده و دانستم کن یا یه خدا به او الھام فرموده و قلبش را براکدم یر فھمکابوب

 .»د حق استیگو ین باره میآنچه در ا
ن مانع یت سپاه اسامه به طرف قبائل نو مسلمان مرتد و مسلمکر پس از حرکابوب

 یبسوھا  آن از ینند و بعضکنه حمله یخواھند به مد یده بود میه خبر رسکات کز
اصحاب رسول الله  وخ و بزرگساالنیاز شھا  آن ه اغلبک یتند با سپاھکنه در حریمد

ھا  آن برخورد و برھا  آن رد. در راه باکت کشخص خودش حر یبودند تحت فرماندھ
م شدند یتسلھا  آن از یافت. بعضیالء یغالب بر اموالشان استھا  آن زود بر یلیتاخت و خ

را ھا  آن زیر نکنمودند. ابوب یم خودداریگر از تسلید یو سر اطاعت فرود آوردند. بعض
 نجد برون راند. کع در خایه بقیحجاز اخراج و تا ناح کنمود از خاب یتعق

نه بودند خاموش شد و فتنه فرو نشست، یمد یه در حوالکن قبائل یچون آشوب ا
سفر خود را بدر  ینه خستگین روزه در مدین ھنگام سپاه اسامه با استراحت چندیدر ا

ر حساب خود که ابوبکبود  دهیرده بود، وقت آن رسکدا یرده نشاط و حماسه جھاد پک
 ه مطلب را ازیبق کنید. ایسره نمایکره یو آشوبگر در تمام شبه الجز یفار طاغکرا با

ادامه جھاد با  یر خواست براکد: چون ابوبیگو یه مکم یشنو یم یخ دارقطنیتار
از بزرگان اصحاب  یرد، بعضین را به عھده بگیر مسلمکلش یدشمنان شخصًا فرماندھ

ر که ابوبکدند یطالب بود صالح ند یبن اب یحضرت علھا  آن از یکیه ک رسول الله
 ین وضعیرا در چنید. زیت نماکاز خطر نبود، شر یه خالکن جنگ یدر ا  ق شخصاً یصد

د، ھر ینما یار میکارزار حاضر است و پکس دولت در صحنه یداند خود رئ یه دشمن مک
ه در قدرت دارد به خرچ ک یعملبندد و ھر شدت  یار مکه در سر دارد بک یارکابت
ع و به یرش ضاکه لشیرا با قتل او روحیدھد تا ھر طور شده او را به قتل برساند. ز یم
 یپا ینخواھند داشت و نخواھند توانست به رو یگر قدرت و ثباتیرود. د ین میاز ب یلک

بود. خواھد  یحتمھا  آن ستکن صورت شیار خود ادامه دھند. در اکستند و به یخود با
ه کست ین یسکز خالفت کفه در جبھه جنگ باشد، در مریگاه خلن ھریگذشته از ا

روھا و ذخائر یجنگ بفرستد تا ن یھا د و به جبھهیفراھم نما یامداد یزات و قوایتجھ
 برساند.ھا  آن د و به دستیاند جبران نما ه از دست دادهکرا  یجنگ
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 فرماندھان نبرد
و بر خالف مصلحت  یاست جنگیخالف سبردان جنگ یفه در میپس حضور خل

 د ویز خالفت باشد تا آنجا را محافظت نماکد در مریفه حتمًا بایباشد. خل یدولت م
ر با کبه جبھه بفرستد. لھذا ابوب یاپیشود فراھم و پ یه الزم مک یامداد یات و قواکتدار

و فرماندھان ازده نفر از امراء ین ین را بیمانه موافقت نمود و مجاھدکیح ین رأیا
 فرمود: یا هیرا مأمور حمله به ناحھا  آن از یکم نمود و ھر یر تقسیده به شرح زیورز

ات رسول الله یه در حک ١یلد اسدیحه بن خویار با طلیکپ ید برایخالد بن الول -۱
له یس قبیدان جنگ و رئیر میرده بود و از پھلوانان بصکنبوت  یبه دروغ ادعا

ت یمورااش از جنگاوران نامور بودند. م لهیبود. افراد قبن نجد یبنواسد در سرزم
 یرمه براکع کمکد و سپس به یسره نمایکحه را یار طلک ه ابتداءکن بود یخالد ا

 مه بشتابد.یبرانداختن فتنه مسل
ات رسول الله یز در حیه او نکذاب کلمه یار با مسیکپ یجھل برا یرمه ابن ابکع -۲

زورمند  یه مردمکفه یحن یله بزرگ بنیقبرده بود و کن یروغنبوت د یادعا
 نه مسلح شده بودند.ین و حمله به مدیجنگ با مسلم یروش شده برایبودند، پ

ان یزورگو ه از فصحاء وک یروان اسود عنسیجنگ با پ یه برایام ین بنیمھاجر -۳
 یروانینبوت شده بود و پ یمن مدعیات رسول الله در یز در حیعرب بود. او ن

ات رسول الله به دست ھمسرش به یام حیرده بود. او در آخر اکدا یار پکفدا
د. پس از ینه رسیروز قبل از وفات رسول الله خبر قتلش به مد یکد. یقتل رس
رد و ک یرا رھبرھا  آن روانش قرار گرفتهیس پاغوث در ریس بن عبد یقتلش ق

 علم شورش را برافراشت.
 بودند.ھا  آن ه در اطرافکره یجنگ با قبائل قضاعه و غ یعمرو بن العاص برا -۴

                                           
 ارش وکدیه دکن ید. ھمیار و مار گردرش تکست خورد و لشکن جنگ از خالد شیحه در ایطل -١

ر گردد بر اسب تندرو خود سوار و ھمسرش نوار را پشت یا اسیشته شود که کم شده و چه بسا یخ
د و در آنجا یم روم بود رھسپار گردکه تحت حکرد و به شام کاسب سوار نموده فرار  یسرش رو
اند. لذا او ھم در زمان  ه مسلمان شدله بنو اسد بودند ھمه یه قبکروانش ید پیه شنکماند تا آن

حه و ینه به حضور عمر رفت. طلید. او پس از آن در مدیخالفت عمر بن الخطاب مسلمان گرد
نشان دادند و  یمھم یاز خود گذشتگ و یارکعرب و پارس فدا ھای جنگ اش بنواسد در لهیقب
 د.ید گردیدر نھاوند شھ یھجر ۱۸دند. او در سال یشجاعانه جنگ یلیخ



 ٢٩  سابوبکر صدیق

 

 ن مرز عرب و شام.ینکجھاد با قبائل عرب سا ید بن العاص برایسع -۵
 عمان.  جنگ با اھل دباء یفه بن محصن برایحذ -۶
بنام ھا  آن از یه شخصکجھاد با اھل مھره و عمان  یعرفجه ابن ھرثمه برا -۷

نش را ید یادیرده بود و خلق زکن ی، ادعاء نبوت دروغکط بن مالیذوالتاج لق
 رفته بودند.یپذ

لمه و پس از فراغت یار با مسیکرمه در پکبه ع کمک یل بن حسنه برایشرحب -۸
 به عمرو بن العاص. کمک ین جنگ برایاز ا

 م.یسل یله ھوازن و بنیجھاد با قب یفه بن حاجز برایطر -۹
 من.یتھامه در  یفار شورشکارزار با ک ید بن مقرن برایسو -۱۰
 ن.ین بحریبا مرتدار یکپ یبرا یعالء الحضرم -۱۱
تحت فرمانشان به مقصد  یروھاین فرماندھان امر فرمود تا با نیاز ا یکر به ھر کابوب

را به ھا  آن سپردھا  آن ه نوشته بهک یا ند و ضمن عھدنامهیت نماکت خود حریمورام
وشند. با ھر کن اسالم بیغ و نشر دیه نمود و دستور داد در تبلیتوص یارکزیو پرھ یتقو

طان یش یھا ده به آرزو و خواستهیگردان ین خدا رویاز امر خدا متمرد و از د هک یسک
شناسند در سپاه  یرا نم یسکرخود ھرگز یه در مسکد نمودکیاآورده بجنگند. ت یرو

مطلع شده به دشمن ھا  آن د جاسوس دشمن باشد و از اسراریخود راه ندھند، چه شا
 برساند.
گفته بود، به طرف ھا  آن ر بهکه ابوبک یجنگ ن فرماندھان طبق نقشهیاز ا یکھر 

مان به یه از اک یریم نظک یارکردند و با شجاعت و فداکت کت خود حریمحل مأمور
گرفت، با دشمنان  یخدا سرچشمه م یارین به یقیخدا و  یھا نان به وعدهیخدا و اطم

و گرچه ش تاختند یردند و به پکرخنه ھا  آن زود در مواضع یلیدند. خیآشوبگر جنگ
ش یه بکلمه یمخصوصًا در جنگ با مسھا  آن از یا عده یمانند ھر سپاه زنده و رزمنده ا

خود برق آسا  یھا در تمام جبھه یدند، ولیبود، به شھادت رس کگران خطرنایاز د
ومت اسالم کع حیردند و بر دشمنان خود غالب گشتند و آنان را مطک یشرویپ

گر مانند ید یدند و بعضیرا به قتل رسان» لمهیمس« لیاز سرانشان از قب یساختند. بعض
از اسراء به نزد  یر شد و او را با جمعیبه دست عمرو بن العاص اس» رهیقره بن ھب«

ن او را یفه مسلمیرد، و مسلمان شد، خلکار خود اظھار ندامت کر برد و چون از کابوب
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فرار » حهیطل«و  ١»سجاح«گر مانند ید یمورد عفو قرار داد و آزادش ساخت و بعض
 ردند.ک

 میحاصل آنچه گفت
بس  یا هیروح یه او داراکم یگفت» رکابوب یعظمت وقدرت روح«تحت عنوان 

 ر اصحاب بزرگ رسول الله برتر بود.یر و از سایم نظک یم و عظمتیعظ
ح و یاست صحیه آن بزرگوار با سکم یدیده فھمیان گردینون بکه تاک یاز مطالب

 د چھار امر مھم را انجام دھد.یگردامل خود موفق کاقت یل
نده یشان بودند و از آیآشفته و پر ج ه در روز وفات رسول اللهکن را یمسلم -۱

جذاب و   دند، ضمن خطبهیترس ین خود مینده دیو از آ کمنایخود ب یاسیس
نان قلب و آرامش خاطر یاطمھا  آن نه آرام نمود و بهیدر مسجد مد ییرایگ

ه گرچه کد داد ینوھا  آن دوارشان نمود. بهیام یدرخشاننده یآ  د و بهیبخش
رسول خدا بود  یه راھنماکالم خدا ک یانشان رفته است ولیرسول الله از م

د به ین خدا تا ابد برقرار خواھد بود. دشمنان را تھدیو د یشه باقیھم یبرا
 ن برحذریه مسلمیعل یگونه اقدامھشدار داد و از ھرھا  آن مود و بهر نیشمش

ن گفته را به صورت عمل درآورد و به آنچه گفت و گوشزد نمود، یداشت. بعدًا ا
 ند.ک ید عمل میگو یه به آنچه مکرد و ثابت نمود کعمل 

خود برافراشته بود  کدست مبار ه رسول الله پرچم آن را باکسپاه اسامه  -۲
ن یوب نمود. دندان طمع اکسپاھش ر ا سر اعزام و یدشمن خارج یسو به

ن ید و با ایشکخ یرده بود از بکز یھا ت دن عربیگز یه براکرا  کخطرنادشمن 
ت فرموده بود، تحقق یه رسول الله در مرض موتش وصکرا  یزیاقدام چ

 د.یبخش
جنگ با  یام و برایومت اسالم قکه حیه علک یز داخلیدشمنان فتنه انگ -۳

م و یتسلرا وادار به ھا  آن وب و تار و مار وکن مسلح شده بودند منیمسلم
نموده  یات خوددارکه از پرداخت زکش عرب را کاطاعت فرمود. قبائل سر

                                           
رد. کذاب ازدواج کلمه یرده بود. بعدًا با مسکن ینبوت دروغ یه ادعاکبود  یریدل یسجاح بانو -١

ست خورد و کن جنگ شیدند. او در این ھمدست گردیجنگ با مسلم یروان خود برایھر دو با پ
 افت.یه به بصره آمد و در آنجا وفات یومت معاوکام حیره رفت. بعدًا مسلمان شد و در ایبه الجز
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 ات نمود.کبودند مغلوب و ملزم به پرداخت ز
عرب  کت برقرار نمود. خایره عرب آرامش و نظم و امنیدر سرتاسر شبه الجز -۴

را در  یت الھیفرمود. نور ھدا کر و پایتطھ یاسیفساد س گونه فتنه ورا از ھر
ند برافروخت و ین نور را خاموش نمایخواستند ا یه مک یقبائل متمردن یب

 شه فروزان و تابنده نگه داشت.یھم یبرا
است و ی، حسن سی، قدرت معنوین نفوذ روحیمب یین چھار امر به تنھایاز ا یکھر 

ع یاحراز مقام رف ین بزرگوار را برایاقت ایر بوده استعداد و لکرت ابوبیر و بصیتدب
 دارد. یابت و مسلم مخالفت ث
سپاه مجھز منظم  یمت و قدرتیر با چه عزکه ابوبکم ینکر کف یمکاگر  یراست

 یریست داد و با چه مھارت و تدبکله اسامه شیرا به وس یپنجه خارج یدشمن قو
د و با یشکر فرمان خود یرا خاموش نمود و به ز یان و انقالب قبائل متعدد داخلیطغ

ر ینمود و ز کپا یاسیگونه فساد سره را از ھریتمام شبه الجز یرتیصاست و بیچه س
م و ینک دقت یمک ن امور توجه ویبه ا کی، اگر اندیت قرار داد. آریپوشش نظام و امن
م یم فرود خواھین بزرگوار زانو زده سر تعظیار در برابر ایاخت یم بییرایچشم از تعصب بپ

 آورد.
شناخته  یر را به چه خوبکران ابوبیشاعر نامور ا یم فردوسینیب یه مکنجاست یاز ا

 د:یگو ی، م او را ستوده است
ــ ــک ــد از نبیه خورش ــید بع ــهی  ن م

 

 ر بـــهکس ز بـــوبکـــد بـــر یـــنتاب 
 

داند از  یالله بھتر م اءیس جز انبکر را از ھمه که ابوبکن شعر یمضمون ا یفردوس

ما «ر فرموده است: کابوبه درباره کش رسول الله گرفته یه از فرماکخود نگفته، بل
د بر یخورش« :یعنی . »ب�ر طلعت الشمس وال غر�ت بعد انلبي� ىلع أفضل من أيب

 .»رکبرتر از ابوب یسکامد و فرو ننشست پس از فرستادگان خدا بر ین

ما ولد « د:یگو یرده مکن یخ الخلفاء خود نقل از ابوالحصیتار ۶۰در صفحه  یوطیس

بكر. لقد قام أبوبكر يوم الردة مقام نبي  مرسلني أفضل من أيبـوال آلدم يف ذريته بعد النبيني

برتر  یسکن یاء و مرسلیه و دودمان آدم ابوالبشر پس از انبیدر ذر« :یعنی. »من األنبياء
شان قبائل عرب، کام بروز فتنه و آشوب آشوبگران و سرید. او در ایر از مادر نزائکاز ابوب

ان نداشت کرا امیز ،»غمبران خداستیه مقام و منزلت پکقرار گرفت  یدر مقام و منزلت
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د. جز با مدد و یوب نماکن سرعت سریرا به اھا  آن الت غالب وکبر مش ین آسانیبه ا
ار بندگان مؤمن و مقرب درگاھش کاء و مددید انبیشه مؤیه ھمک ألیخدا یبینصرت غ

 َ�َنُ�ُ  إِنَّا﴿ د:یرماف یسوره مؤمن م ۵۱ه ید در آیه قرآن مجکبوده و خواھد بود. چنان
ِينَ ٱوَ  رُُسلََنا َّ�  ْ غمبران خود را و یم پیدھ یم یاریھمانا ما « :یعنی .]۵۱[المؤمن:  ﴾َءاَمُنوا
ه اوضاع و احوال را بسنجند و کنیالبته به شرط ا« .»ن بندگان مؤمن خود رایھمچن

ھمان راه بروند تا ش گرفته از یراھش را در پ یدن به ھر ھدفیرس یند و برایت نمایرعا
 ».نموده به مقصد برسند یاریرا ھا  آن خدا

دانم از اصل موضوع بحث خارج شده توجه خوانندگان محترم را  ینجا الزم میدر ا
ام یش غرب، تمرد و قیسندگان بد اندیاز نو یم. بعضین مطلب مھم معطوف نمایبه ا

ند یگو ین قرار داده مش آمد، حربه طعیه پس از وفات رسول الله پکقبائل عرب را 
رد. قبائل عرب را کل یر بر قوم عرب تحمیزه و شمشین خود را با سرنیحضرت محمد د

ت آن حضرت یشرفت و موفقییع خود نمود. پس چون منشأ پیجاد رعب و ترس مطیبا ا
ت دولت اسالم که آن حضرت قدرت و شوکن یم ھمینیب یسالم و خوف و ترس بود، م

ومت اسالم کاز اطاعت ح یگریپس از د یکیده بالفاصله ف شیا حداقل ضعیل یزا
ن یاز مسلم ین سابق خود بازگشتند. متأسفانه بعضین اسالم برگشته بدیخارج و از د

 اند. ردهکاساس قرار گرفته و آن را باور  ین گفتار بیر ایاطالع تحت تأث یبوته نظر و ک
از  یبعض یر نارسایاز تعبه احتمال دارد کجا را ین توھم بیدانم ا یلھذا الزم م

سرزده باشد، رد  یخرد اسالم یسندگان بیاز نو یا از عبارت بعضیخبر منابر  ین بیواعظ
 م.ینما

سند بعد از ینو یه مکند و چه بسا اصحاب قلم یگو یه مک، چه بسا اھل منبر یآر
رب ر قبائل عین، سایس در بحریه و طائف و عبدالقکنه و میوفات رسول الله جز اھل مد

د یجنگھا  آن ر باکن اسالم برگشتند و ابوبیره ھمه مرتد شده از دیدر سرتاسر شبه الجز
 به اسالم آورد.  و مجدداً 

به دست  یا ش سالح برندهیقت خویحق ین عبارت بیر باطل خود با ا ھا با گفتا نیا
ده یعقه و اساس ید و پاومت اسالم بتازنکاند تا بر رسول اسالم و ح دشمنان اسالم داده

ن اسالم و رسول اسالم را به یخبر، نسبت به د یجوانان ب  اطالع مخصوصاً  ین بیمسلم
ان حوادث یه چه بوده و جریه اصل قضکد ید دیند. حاال بایا سست نمایخراب  یلک

نم ک یز خواھش میرده است؟ از خوانندگان عزک یارکر چه کچگونه بوده و حضرت ابوب
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لمه رده فقط به کند. گرچه در اصطالح فقھاء یتوجه فرما یم به خوبیگو یبه آنچه م
 ،اند نوشته ین معنیدرباره رده در ھم یامکن استعمال شده و احیبرگشتن از د یمعن

ھا  آن خاص از اصطالحات مخصوص فقھاء و ساخته ین معنیلمه رده به اک یول
است و  یزیچ مطلق برگشتن از ھر یبه معن یلمه در اصل لغت عربکن یچه ا ،باشد یم

م یرکه قرآن کشود. چنان یخدا ھم رده گفته م یسو نسبت به برگشتن به یحت
 د:یفرما یم

ْ ُردُّوٓ  ُ�مَّ ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا ٰ َموۡ  �َّ ن یلمه رده به ھمکدر صدر اسالم  .]۶۲[األنعام:  ﴾قّ �َۡ ٱ ُهمُ لَٮ
ه از کگفتند  یم یسانکن به یا مرتدیشده و اھل رده  یمطلق و عام استعمال م یمعن

ا یس کنه فقط به  ،اسالم برگشته سر به شورش زده بودند یزکومت مرکاطاعت ح
د و در یجنگھا  آن ر باکه ابوبک ینین خود برگشته باشند، پس مرتدیه از دک یسانک

شود و  یده میداده شده است، بر خالف آنچه فھمھا  آن به» مرتد«خ اسالم عنوان یتار
ه در زمان رسول الله مؤمن حق کنبودند  یسانکھا  آن گرفته است، ھمه یاذھان جا در

 ن اسالم برگشتند.یبودند و پس از وفات آن حضرت از د یقیو مسلمان حق
ان ندارد از کرد، امکنفوذ  یسکبه عمق قلب  ینیقیمان یه اکن یھم  را مسلماً یز

ال يستطيع إزالة يقينه وال مؤمن ـال«: اند گفته یماء اسالمکه حکرون رود. چنانیقلبش ب

مانش را از دل یتواند ا یمان آورده باشد، نمین ایقیه به ک یقیمؤمن حق« :یعنی »تغيريه

 .»ر دھدییگر تغید یزیبه چآن را  ایند و کبر
و  یصحاب» هیدح«له یرسول الله به وس که نامه مبارک یه ھنگامکم یا دهیمگر نشن

وس) امپراطور یلکقدس) در شام به ھرقل (ھراا (شھر یلیفرستاده آن حضرت در شھر ا
ند آن حضرت ک یح خود نقل میدر جامع صح یه بخارکده بود و چنانیرس یروم شرق

ن اسالم دعوت فرموده بود. یغ فرموده او را بدیضمن آن نامه رسالت خود را به او تبل
به نزد خود  تجارت به آنجا رفته بودند، یه براکه از مکان و ھمراھانش را یھرقل ابوسف

بردن به صدق  یت آن حضرت و پیق امر و شناختن شخصیتحق ید و براینما یاحضار م
ه ک یان ضمن مطالبیاز امراء و سران روم و ھمراھان ابوسف یرسالتش در حضور جمع

ه به ک یاز آنھائ یسکه کا شده است یند: آک یز مطرح مین سئوال را نیپرسد ا یاز او م
ن خود بازگردد؟ یشیش پکیزار شده از آن برگشته به ینش بی، از داند مان آوردهیمحمد ا

ه کن ین است. ھمین چنیز ایمان نید: ایگو یر. ھرقل میدھد: خ یان جواب میابوسف
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قت در یمان به حقیه اکن یھم یعنیخته شد، یھا آم ش با تار و پود دلینیریو ش یخوش
 یا ھر شنونده یبرا یمطلب وقتن یا». ان ندارد خارج شودکرد، امکنفوذ  یسکقلب 

 د.ین در آغاز ظھور اسالم توجه نمایخ مسلمیه به تارکشود  یبھتر واضح و مسلم م
ھنگام ظھر تابستان سوزنده  بود او را در یه ارباب بالل حبشکه بن خلف یمگر نه ام
نھاد و  یم یاش سنگ داغ بزرگ نهیس یبر رو انداخت و یداغ م یھا شن یحجاز بر رو

ن یه از دکنیرد، مگر اکن خواھم یگفت با تو چن یداد و م ینجه مکن نحو شیرا به ااو 
 ین عذاب مستمر مرگ زای. و بالل به این حالت جان بسپاریا به ھمی یمحمد برگرد

م یا بھتر بگویشد،  یحاضر نم یگفت: احد، احد، ول یداد و در ھمان حالت م یتن در م
 د.یفر نماکمان خود را مبدل به یشد و اکب ن حق دستیان نداشت از دکش امیبرا

گفت.  یان میخارج و ھذ یه از حال عادکنجه دادند کره را تا آن حد شیعامر بن فھ
ن حق یشد از د یحاضر نم یرد ولک یم را برخود ھموار نموده تحمل مین عذاب الیاو ا

 برگردد.
 ین وضع دشواریچنن حق گرفتار یمان به دیه در اثر اکتنھا بالل و عامر نبودند 

ه مادر یاسر پدر عمار و سمیاسر و خود یل عمار بن یاز قب یگریه افراد دکشده بودند، بل
ھا  آن ریخباب ابن االرت و غ ب ویره و صھیگر بنام زنید یعمار و حمامه مادر بالل، زن

مانشان یخواستند از ا ینم ینمودند ول یرا تحمل م یه ھرگونه عذاب و آزارکبودند 
ار و یشدند از شھر و د یده صدر اسالم حاضر مین ستم دی، مسلمیشند. آرکبدست 

شور کبه  ،مان خود تن به غربت دھندیحفظ ا یشند، براکمال و منال خود دست ب
مان یشدند از ا یحاضر نم یدور از اھل و وطن خود باشند ول ،ندیحبشه ھجرت نما

 ید شد. چرا؟ برایابوجھل شھاسر به دست یه مادر عمار بن یشند. سمکخود دست ب
اسر ین ید اسالم است. ھمچنین شھیشد. او اولکمان خود بیه حاضر نشد دست از اکنیا

مان خود را از یحاضر نشد ا یه جان سپرد ولکپدر عمار تا آنجا تحمل عذاب نمود 
ز مورد یح نیروان حضرت مسیم، پیخوان یت میحیخ مسیه در تارکدست دھد. چنان

گرفتند و تن به مرگ  یان سنگدل و جبار قرار میام ستمگر و فرمانرواکحنجه و آزار کش
ه کنده شده تکدرنده اف یرھایش یشدند زنده جلو یحاضر م یدادند و حت یع میفج

مانشان اعراض یردند از اک یھرگز قبول نم یران بشوند ولیه گردند و طعمه شکت
 ه باشد.یه به صورت ظاھر و به طور تقکنیند، گو اینما

از اصحاب رسول الله  یکیافت یذاب اطالع کلمه یه مسکم یخوان یخ اسالم میدر تار
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گردد عمال خود را به سراغش  ینه باز میاز عمان به مد ید انصاریب بن زیبنام حب
لمه یلمه آوردند. مسیرش نمودند و دست بسته نزد مسیش بسته اسیفرستاد. راه بر رو

د: نه یگو یب با اشاره میغمبرم؟ حبیه من پک یدھ یم یا گواھید: آیگو یبه او م
غمبر یه محمد پک یدھ یم یا گواھیآ د: یگو یلمه می؟ مسیگوئ یشنوم چه م ینم

د: چگونه اول آنچه گفتم یگو یآشوبد و م یملمه بری. مسید: بلیگو یب میت؟ حبخداس
دھد او  ی! و فورًا دستور میو جواب داد یدیشن ین بار گفتم به خوبیو آنچه ا یدینشن

دند یش را از ران بریشند. لذا اول دو دستش را از بازو و سپس دو پاکب کیرا طرز دردنا
 ین مرگی، تن به چنیقین مؤمن حقی، اینده سوزاندند. بلکو پس از آن او را در آتش اف

 .١فر ندادکتن به  یداد ول
 د گفت:یه باکنجاست یا

 زرش یزیـــر یموحــد چـــه در پـــا
 

 بــر ســرش ینھــ یر ھنــدیچــه شمشــ 
 

 سکـــد و ھراســـش نباشـــد ز یـــام
 

ــر ا  ــب ــت بنی ــن اس ــاد توحی ــسی  د و ب
 

ه در زمان ک ینین مسلمیشود گفت ا یم، چگونه مینجا گفتیبا توجه به آنچه تا ا
ن بودند، به محض ین چنیمانشان ایده و ایحفظ عق یمان آورده بودند و برایرسالت ا

فر و کدند و به یشکمان خود ین و اید ا فرو بست، دست ازیه رسول الله چشم از دنکنیا
 رد.کشود باور  ینه واقع شده و نه م ین امریسابق خود بازگشتند؟ ھرگز چن کشر

 یقین حقینفر از مؤمن یک یه پس از وفات رسول الله حتکن مسلم است یبنابرا
ه پس از کا اھل رده ین ین خدا برنگشت و مرتدیاز د یعنیمان مرتد نشد، یصادق اال

ه کپنجگانه  یھا گروهن نام معروف شدند، عبارت بودند از ھمان یرسول الله به اوفات 
را ھا  آن د. مجدداً یجنگھا  آن ر باکبرگشتند. ابوب یومت اسالمکم. از اطاعت حیشرح داد

 :یعنید، یشکر فرمان خود یرد و به زکع یمط
با رسول ش خود بوده، مسلمان نشدند و کیات رسول الله در یه در حک ییھا آن -۱

 ن بودند.یمان نشده و دشمن مسلمیالله ھم پ
ن باطل خود بسته یدل به د  باطناً  یه به ظاھر مسلمان شده بودند ولک ییھا آن -۲

سوره مستقل به  یکن بودند و خدا یمنافق ٢ات رسول الله مشھور بهیو در ح

                                           
 اتفاق افتاد. یقیر صدکن واقعه در اول عھد خالفت ابوبیا -١
ات رسول الله به ظاھر یه در حکاسد بود  ینه بن حصن جنگاور مشھور بنییعھا  آن از یکی -٢

لد یحه بن خویاب طلکار نمود در رکخود را آش یفر نھانکمسلمان نشد و پس از وفات رسول الله 
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 در مذمت آنان نازل فرمود.» منافقونـال«نام 
ه جنگ کمتار یش براین رسول الله وقریه بک هیبیه پس از صلح حدک ییھا آن -۳

ظاھرًا و  یومت اسالم شدند، ولکع حیمان و مطیمنعقد شد، با آن حضرت ھم پ
 بودند. ین باطل خود باقیباطنًا در د

ت و شھرت یه صک کبر و انتشار خبر غزوه تبویه و خکه پس از فتح مکآنان  -۴
ده بود، نظر یچیپ العربرة یاسالم در جزومت کت حکقدرت و شو ن اسالم وید

نمانده  یزیات رسول الله چیاز ح یبه صالح حال خود مسلمان شده بودند ول
ھا  آن ردهکشان نفوذ و در وجودشان اثر یھا در قلب یمان به درستیبود تا نور ا

 را دلباخته خود سازد.
دل  ین حق به خوبیات رسول الله مسلمان شده بودند و بدیه در حک ییھا آن -۵

ه قبًال گفتم پس از وفات رسول الله از ک یبه ھمان نظر یبسته بودند ول
قت مسلمان شده بودند، یبه حقھا  آن ردند و چونک یات خوددارکپرداخت ز

ھا  آن گر از بزرگان اصحاب رسول الله مخالف جنگ باید یحضرت عمر و بعض
 ال اهللاإله إال  ندگانیه گوکھا  آن ر گفتند: چگونه باکشدند و به حضرت ابوب

ه کپنداشت  ین میرده چنکرا رد ھا  آن ر نظرکابوب ی؟ ولیجنگ یھستند م
ن اسالم است. یان دکاز ار ینکر پا گذاشتن ریات به منزله زکامتناع از پرداخت ز

ع یرا از قدرت ساقط ومطھا  آن د وین گروه جنگید با ایچه زودتر باپس ھر
ن خواھد یان دکر اریآنھا، منجر به ھدم سارا اھمال امر یات نمود. زکپرداخت ز

                                                                                                       
 د.یجنگن یاسد با مسلم یمقتدر بن یشوایپ

ر فرستاده کده بنزد ابوبیر گردیه اسینیروانش تار و مار شدند. عیست خورد و پکحه از خالد شیطل 
ن حق یسپس از د یو قرآن آموخت یمسلمان گشت ج ات رسول اللهیر گفت: تو در حکشد ابوب

 فهیخل یه گفت: اینیدھم سر از تنت جدا سازند. ع ینون فرمان مک،  لذا ایافر گشتکبرگشته 
و یکمن را ن یفر باطنکن ھمانا رسول الله  به حال من داناتر از تو بود او نفاق و ک یوئکرسول ن

ر از قتلش کمان آوردم نه آن روز لذا ابوبیقت ایدانست من امروز مسلمان گشتم و به حق یم
 درگذشت.

 یظاھرساز یات رسول الله مسلمان بوده ولیه او گرچه در زمان حکد ین گفتگو معلوم گردیاز ا 
 یه پس از وفات رسول الله مرتد نشده از مسلمانینین عیافر بوده است. بنابراکنموده در دل خود 

ار ساخته بود. کخود را آش یفر نھانکه او کرا اصًال مسلمان نبوده تا مرتد گردد. بلیبرنگشته بود ز
 نمود. یارکران فدایعراق و ا ھای جنگ ز بعدًا مسلمان شد و دریحه نیطل
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ن را یدانسته، ا ییات جداکن نماز و زیه بک یسک. و فرمود: به خدا با ھر  شد
 یاست از حقوق مال یات حقکرا زیجنگم. ز یرد میگر را نپذیند و آن دکقبول 

د و به زور از او گرفت. ید با او جنگینپردازد، باآن را  یسکن اسالم. پس اگر ید

لَٰوةَ ﴿ د:یفرما یم ه قرآنکانچن ْ ٱلصَّ قَاُموا
َ
ْ َوأ ْ  فَإِن تَابُوا َكٰوةَ فََخلُّواْ  َوَءاتَُوا ٱلزَّ

دند و نماز یشکفر خود دست کپس از ھر گاه از « :یعنی .]۵: التوبة[ ﴾َسبِيلَُهمۡ 
 .»دیدست بردارھا  آن ات پرداختند، شما ازکخواندند و ز

 یات خوددارکاز پرداخت ز ینماز بخوانند ول ه اگرکنست یمه ایرکه ین آیمفھوم ا
ه کن بود یر ھمکات بپردازند. نظر ابوبکع گردند و زید تا مطیجنگھا  آن د بایورزند، با

 د.یفرما یه مکه مباریآ
نسبت به  ین خود برنگشته بودند، ولین گروه از اصل دیه اکن مسلم است یبنابرا

اساس و  یه بکرده بودند کدا یپ یمه و توھات خود به دولت اسالم شبھکپرداخت ز
اول، دوم و سوم اصًال مسلمان نشده بودند تا گفته شود  یھا گروهمخالف قرآن بود. 

 برگشتند. یپس از رحلت رسول الله مرتد شدند و از مسلمان
ه قرآن کمانشان متزلزل بود چنان یمؤمن نشده بودند و ا یگروه چھارم به درست

 ٱ قَالَِت ﴿ د:یفرما یمھا  آن درباره
َ
ۖ  َراُب عۡ ۡ� ْ تُؤۡ  لَّمۡ  قُل َءاَمنَّا ْ قُولُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  مُِنوا سۡ  ا

َ
ا َنالَمۡ أ  َولَمَّ

م، بگو یمان آوردیاعراب گفتند ما ا« :یعنی .]۱۴الحجرات: [ ﴾قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُخلِ يَدۡ 
شما  یھا مان به دلینون اکم و تایم شدید تسلین بگوئکد و لیا اوردهیمان نیا یشما به درست

 .»افته استیراه ن
از  یچ احدیه پس از وفات رسول الله ھکانات فوق واضح است یبا دقت در ب

اند مرتد  ر شدهکخ ذیتوار تب وکه در ک ینین حق برنگشت و مرتدیاز د یقین حقیمؤمن
تر طه کو نظر د یاومت اسالم بودند. رکه برگشتگان از اطاعت حکن نبودند، بلیاز د
 »االسالم ةمرآ«بنام تاب خود کن است. او در یز ھمین یدانشمند مشھور مصر نیحس
گفتند: نماز  ھا آن از یاریدند. بسیر شورکبر ابوب یعرب از جھات«د: یگو ین باره میدر ا

ه ھرگز با آن کباج است  یات نوعکه زکپنداشتند ھا  آن م.یدھ یات نمکز یم ولیخوان یم
و ذلت  یزبون یزار بودند چون آن را نوعیشتر از آن بیچه به ھر کبل ،خو نگرفته بودند

ه به که مردم آنچه را کم گرفت یرفت و تصمیشنھادشان را نپذیر پکدانستند. ابوب یم
ان نماز و یشان میر گفت اکز بپردازند ابوبیپرداختند به او ن یغمبر (دولت اسالم) میپ
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ن دو را در ینده بارھا اکفین یجدائن دو یان ایه خدا مکاندازند با آن یم یات جدائکز
تر طه کدند. دیچیم قرآن سرپکاز ح ینان به نحویر فرموده است. پس اکقرآن با ھم ذ

 د:یافزا ین میحس
غمبر پنداشتند و یه خود را پکردند کظھور  یانیگر از عرب دروغگویان مردم دیمدر

من و یدر  ینساست خواندند. اسود ع یه وحکآن یبه ادعا یبر قوم خود سخنان
از  یفیان طوایماسد و سجاح در یحه در بنیمامه و طلیفه در یحن یان بنیلمه در میمس

 ٱ قَالَِت ﴿ ه فرموده است:ین آیدر ا یدا شدند، خدا به راستیم پیتم
َ
ۖ  َراُب عۡ ۡ�  لَّمۡ  قُل َءاَمنَّا

ْ تُؤۡ  ْ قُولُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  ِمُنوا سۡ  ا
َ
ا َنالَمۡ أ  :یعنی .]۱۴[الحجرات:  ﴾قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُخلِ يَدۡ  َولَمَّ

مان یچه ھنوز ا ،مید اسالم آوردین بگوئکد و لیاوردیمان نیم بگو ایمان آوردیان گفتند ایبدو«
ان یشورش یعنین ین مرتدیتر طه حسکم دینیب یه مکچنان .»امده استیتان در نیھا به دل

رو یه پکر مسلمان یات، دوم عرب غکن مانع زیمسلم یکیشمارد  یرا دو گروه م
ر را در کالم خود حضرت ابوبکن در آخر یتر طه حسکن شده بودند. دیغمبران دروغیپ

ن ید. پس ایستا یم یامل بر اوضاع به خوبکان و تسلط یفرونشاندن آتش آشوب شورش
از مسلمانان  یک چیه ھکمطلب شده، چون معتقد است  ر ھم متوجهیدانشمندان شھ

مان یل سلیتر اسماعکن دین خود برنگشته است. ھمچنیمرتد نشده و از د یقیحق
ن مطلب یپس از بحث در ا »خلفاء محمد«تابش بنام ک ۹۱در صفحه  یر علیالم

 یمشھور به جنگ رده در واقع نه برا یھا جنگ نیه اکن واضح است یبنابرا«د: یگو یم
بعدًا  یبودند ول ردهکن اسالم را قبول یه قبًال دک یه آتش فتنه و انقالب مردمکن بود یا

ه کن است یقت ایحق ریرده بودند فرونشانده شود. خکام یه آنان قین برگشته علیاز د
رفته ین اسالم را شناخته بودند و نه آن را پذیه نه دکبود  یبا دشمنان ھا جنگ نیا

د تا به جماعت یم نمایرا وادار به تسلھا  آن هکن بود یا یبرا ھا جنگ نیبودند، ا
 .»ندیم دولت اسالم درآکسته تحت حوین پیمسلم

ه کدارم  ین مطلب معطوف مین مبحث توجه خوانندگان محترم را به ایا هدر خاتم
ن عرب ھمه یف شھرنشین و چه طوایصحراگرد چادرنش یقوم عرب چه قبائل بدو

حفظ  یه براکبدون آن یفیالطوا کخودمختار و مستقل بودند و جداجدا و به صورت ملو
ردند. قانونشان ھمان دستور و ک یومت مکداشته باشند بر خود ح ینظام خود قانون

 د.یگرد یگرفت و از زبانش خارج م یبدان تعلق مھا  آن سیرئ هه ارادکبود  یفرمان
مخصوص به خود داشته آن را  یخود معبود ین قبائل و طوائف برایاز ا یکھر
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ن یباطل و ا ین تنوع معبودھایانون و اق یب یھا ومتکن تفرق حیدند. ایپرست یم
دام کگر جدا و ھر یدیکه از خود کتاب موجب شده بود ک یب یھا اختالف پرستش

ند تا عنوان ملت یایدرن یومت واحدکند و ھرگز تحت تسلط حینما یمستقل زندگ
 ینیرفته بودند تا اتحاد دیرا نپذ ین واحدیگاه معبود و آئ چیرند. ھیبه خود بگ یواحد

عبه کت یمان به قدسیداشته باشند و گرچه ھمه قبائل و طوائف عرب اعتقاد و ا
زمان و  یکآوردند و در  یم یرمه روکه مکانجام حج به شھر م یداشتند و ھر سال برا

 ین قبائل بت مخصوص برایا از یکن حال ھریدر ع یول ،شدند یان جمع مکم یک
ھنگام طواف و پرستش فقط متوجه  عبه گذاشته بودند و درکخود در داخل و خارج 

ن مسلم ینداشتند. بنابرا یگانگین اجتماع ھم یشدند. پس در ا یبت مخصوص خود م
شان آن  ن و پرستشین و نحوه آئین چنیاھا  آن یه طرز زندگک ین مردمیه چنکاست 

و  ینیشه از استقالل دیھم یو برا یه به آسانکل است کمش یلیچنان باشد خ
 قرار دھند. یگریخود چشم بپوشند و خود را تحت تسلط د یا هلیقب یخودمختار

ت قرار یه و اصول روحانیه بر پاکبود  یومتکومت حضرت رسول حکچون ح یول
و با الھام  یآسمان یق وحیتصرفات آن حضرت از طر ام وکن و احیه قوانیلکداشت و 

عشائر عرب مساوات ه قبائل و یلکن افراد ید و آن حضرت بیگرد یو اجراء م یتلق یالھ
ه کرا  یھوا و ھوس نفسان یچ موردیچ وجه در ھیفرمود و به ھ یمراعات م یو برابر
ا دوستان یش و قوم ینسبت به خو یس حتکچ یاست نسبت به ھ یھر بشر یعیامر طب

گرفت و  یقت را در نظر میحق یشه در ھر امریه ھمکبرد بل نمی ارکخود به  یکنزد
اقت یت و معرفت و لیت، دائمًا درایوظائف و مأمور یدر واگذارفرمود و  یتوجه به حق م

ا افراد یار برد کت بین بابت تعصبت قومیه از اکگرفت، بدون آن  یاشخاص را در نظر م
ه کن امور یت ایح دھد. رعایاز ترجیجھت و بدون امت یگر، بیله دیرا بر افراد قب یا هلیقب
زود مسخر نمود و قبائل متفرق  یلیشان را خ قلوبسابقه بود  یب یا دهیھا پد عرب یبرا

ومت عادالنه آن حضرت و ھم کع حیرده طوعًا و رغبتًا مطکجذب  یعرب را به خوب
ث یه از حکنیعالوه بر اھا  آن از یدند. قسمت اعظمیبا آن حضرت گرد یاسیمان سیپ

ردند و کز رھا ین خود را نیده و دیشدند، عق یومت روحانکن حیع ایمط یاست ملیس
ام یه در اواخر اکگر ید یرفتند. بعضیدند حق است پذیه فھمکومت را کن حین اید
ت یتر بود تا به تبع هیشب یاسیت سیومت اسالم شدند به تبعکات رسول الله تابع حیح
م، نسبت یردکه وصف کن قبائل یاز ا یا رفت بعضیه رسول الله از دنکن یو ھم ،ینید
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نون در زمان کا یومت اسالمکح یا به راستیه آکافتادند  کدر ش یومت اسالمکبه ح
گرفت خواھد بود  یالھام م یه از وحکدر دوره نبوت  یومت اسالمکخالفت ھم مانند ح

نون کرد اک یسان رفتار میکومت نبوت که در زمان حکو نسبت به افراد قبائل مختلف 
در زمان نبوت ھا  آن هک یومتکا آن حیخواھد داشت؟ آ یباز ھم نظر مساوات و برابر

ا یمطلق در نخواھد آمد؟ آ یتاتوریکنون در دوره خالفت به صورت دکع آن بودند ایمط
گران مقدم نخواھد داشت؟ یومت بر دکره خود را در دستگاه حیفه اھل و عشین خلیا

ھا  آن ین امور برایا یه چگونگکنامعلوم بود. پس حال ھا  آن یھا برا ن پرسشیجواب ا
د یه باکمجھول است و تنھا گذشت زمان است ھا  آن یھا برا ن سئوالیو پاسخ انامعلوم 

 یومتکه خود را آزاد و از اطاعت حکست یا بھتر نیبدھد آ یا منفیپاسخ مثبت ھا  آن به
ھا بدان خو گرفته  ه قرنکدانند چگونه خواھد بود خارج و به وضع سابق خود  یه نمک

ومت کور از ادامه اطاعت حکه قبائل مذکد یردار موجب گکن افیبودند برگردند؟ ا
ه کنه و مید به مدیومت خالفت منحصر گردکجتًا حیخالفت سرباز زنند و نت یزکمر

است یر و سیه اگر حزم و عزم و تدبکن یس در بحریله عبدالقیاز قب یا وطائف و طائفه
 داد. یم ز از دستیرا ن ین نواحیه اکر نبود چه بسا کابوب

 ران و رومیبه امقدمات حمله 
ه یع و آرام ساخت. پایمط  ن قبائل را مجدداً یر اکم حضرت ابوبیدیه دکچنان 

اخالل و آشوب برقرار فرمود.  یت را به جایم نمود. نظم و امنکومت خود را مستحکح
به عھده او سپرده است به  یه خالفت اسالمک یا فهیر آن حضرت و وظ اکا یآ یول

 ر.یالبته خابد؟ ی ین جا خاتمه میھم
ات خود در سال ششم ھجرت به یه رسول الله در اواخر حکن است یمگر نه ا

ران، یز شاه ایل خسرو پرویالعرب از قب ةریمجاور شبه جز کان ممالین و فرمانروایسالط
 کگر از ملوید یمصر و بعض ی، مقوقس فرمانروایوس) امپراتور روم شرقیلکھرقل (ھرا
ه غالب آن کن اسالم دعوت فرمود. با آنیرا بدھا  آن ستاد ومن نامه فریره و یو امراء ح

 یردند، ولکداشته جواب مؤدبانه به آن حضرت عرض  یفرستادگان آن حضرت را گرام
ه آن حضرت کرفته مسلمان نشدند. چنان یدعوت آن حضرت را نپذھا  آن دام ازکچ یھ

 ز تابعین شان ملت» ملوکھمالناس علی دین « یمقتضاخود اشاره فرمود به  یھا در نامه
  د فراموش و بالاثریه رسول الله فرستاد باکھا  ن نامهیا ایشده مسلمان گردند. آھا  آن
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 بماند؟
ن یه چون دکن بود یان جز این و فرمانروایمگر مقصود رسول الله از دعوت سالط

ار داده غ و انتشیمجاور و دور تبل یھا د به تمام ملتیبشر است و با ین عمومیاسالم د
 شود؟

 یو برادر یه بر اساس برابرک یو تمدن اسالم یه عدالت اجتماعکن است یمگر نه ا
ن بندگان ید در بیشده است با یگذار هیپا یض نژادیو تبع ین طبقاتیو محو آثار و قوان

 ه باشند اجرا شود؟کخدا ھر جا 
خاتمه  یفه با سر و سامان دادن به امور داخلیفه خلیه وظکپس مسلم است 

ب اثر دھد، یرسول خدا توجه نموده ترت کمبار یھا فه موظف است به نامهیابد. خلی ینم
ابد. عدالت یار انتشار ین خدا در آن دیه آن حضرت خواسته بود دکتا ھمانطور 

مر کام جابر و مستبد کم حکر حیز یر زمانیه از دکھا  ن آن ملتیاسالم در ب یاجتماع
 ابند.یوغ مظالم ستمگران نجات یر ید و بندگان خدا از زرده بودند اجراء گردکخم 

ه بر کام مستبد کو ح کن ملوین امر جز با جھاد و سلب قدرت ایق ایتحق یول
د تا دست ید با آنان جنگیر نبود. پس بایان پذکافته بودند امیبندگان خدا تسلط 

 د.یار آکآنان بر سر  یوتاه و دست عدالت به جاکستمگرشان 
له سپاه اسامه سپاه روم را یر به وسکه حضرت ابوبکح است یگر صحید یاز طرف

ا یشه یھم یست را براکن شیه ننگ اکنبود  ین دولت، دولتیمسلمًا ا یول ،ست دادکش
ن درست است یشد. ھمچنکدست از انتقام ب د ویتحمل نما یطوالن یمدت یحداقل برا

ن ین احتمال از بیا یند ولا ش آوردهیعرب مغلوب و سر اطاعت پ یه قبائل شورشک
ن و شورش بزنند. ایبا ھم متحد شوند و دوباره سر به طغ یوتاھکه پس از مدت کنرفته 

و  یداخل یھا جنگ نون ازکه اکان فاتح خود یفه به سپاھیگاه خلن ھریگذشته از ا
گر ید یارکا ھر یا تجارت یار زراعت کاند مجال دھد تا دست به  افتهیفراغت  یخارج

دولت اسالم  ینده برایگاه در آھر ار خود خواھند بست وکه دل به کبزنند واضح است 
 یخصوص یار و زندگانکر و ھّم خود را به که فک ین سربازانین چنید ایش آیپ یجنگ

ار نخواھند داشت و یکل به رزم و پیو م ید حماسه جنگیه باکچنان   اند طبعاً  خود بسته
خواھند بود  یخود بوده در انتظار فرصت یار شخصکر کفدان جنگ ھم به یدر م یحت

 یدانم برا یار خود برسند. آنچه مکه بتوانند از صحنه جنگ آزاد شوند تا به ک
و حقوق سربازان و سرداران  یه دولت اسالم روزکن محظور است یاز ھم یریجلوگ
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ه یلکچھار سھم از پنج سھم  یعنینموده چھار پنجم  یخود را منحصر به غنائم جنگ
ار بندند کدھد تا دل به  یمھا  آن ه در جنگ با دشمن به دست آورند به خودکغنائم را 

شتر شجاعت نموده متھورانه یمت بیشتر غنیو به دست آوردن ھر چه ب یروزیپ یو برا
 .١گر بدانندید یارکار بھتر از کن یبجنگند و صالح خود را در ا

ان فاتح خود یم گرفت سپاھیگفتم از نظر دور نداشت. لھذا تصم هکرا  یر امورکابوب
ده شده قدرت و مھارت یارآزموده و ورزکان عرب یبا شورش یداخل ی ھا جنگ ه درکرا 

جبھه با دولت مقتدر پارس  یکز نمود و در یبه دست آورده بودند تجھ یجنگ تھاجم
گر ید یا بودند و در جبھهن دولت ینه آن عرب و تحت استعمار اکه سکعراق  کدر خا

ز عرب و ینھا  آن نهکه سکن ین شام و فلسطیزانس روم در سرزمیب یبا دولت قو
ن اقدام ھم به مضمون یار شود، تا با ایکن دولت بودند وارد جھاد و پیمستعمره ا

انتقام و  یرسول الله تحقق بخشد و ھم به دولت روم فرصت ندھد تا برا یھا نامه
عرب بتازد و ھم قبائل  کبپردازد و به خا یافکسپاه  یآور  به جمعست خود کجبران ش

شه شورش مجدد را از سر به یشان بنشاند تا اند یان سرجاکماکع شده را یمط یشورش
جز  یارکد تا فرصت یان خود را مشغول و سرگرم جنگ نمایدر آورند و ھم سپاھ
ل داد. کیتش ینظام یشورا ینند. لھذا به اصطالح امروزکدا نیپرداختن به جھاد را پ

ر بن العوام، یلله، زبدای، عبدالرحمن بن عوف، طلحه بن عبیحضرات عمر، عثمان، عل
صحابه بزرگ  یگر از امراء رزمید یده بن الجراح و جمعیوقاص، ابوعب یسعد بن اب

 پرداخت. یزنیبه راھا  آن ن و انصار را دعوت نمود و بایرسول الله از مھاجر
د نمودند و گفتند: ما ییو جھاد تأ یشکرکلش یر را براکابوب یقًا رأمتفھا  آن ھمه

ر کرد. حضرت ابوبکم یاقدام خواھ ییم و به آن چه امر فرمایع ھستیھمه موافق و مط
در پاسخ فرمود:  یطالب نظر خواست. حضرت عل یبن اب یمخصوصًا از حضرت عل

 ».دیرس یبه مقصود خواھ یفرست یگریو چه د ی، چه خودت بروکامرت مبار«
ن یدم فرمود ایاز رسول الله شن«؟ فرمود: یدان یجا مکن امر را از یر گفت: اکابوب 

                                           
 از یکداشتند ھر  ینیسھم مع یاز سربازان و فرماندھان در غنائم جنگ یکه ھر کن یعالوه بر ا -١

ه در که البسه و اسلحه مقتول مختصًا حق خود او بود چنان یلکشت ک یرا م یه دشمنھا ک آن

نْ «د: یفرما یم ج ه حضرت رسولکث آمده است یحد تَلَ  مَ تِيالً  قَ هُ  قَ لَ بُهُ  فَ لَ س کھر « :یعنی »سَ
مقتول حق مختص خودش خواھد  ی، لباس و ابزار جنگ»را در جنگ به قتل برساند یدشمن

 .»بود
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 ».روز خواھند شدیآورند غالب و پ یه روک یشه به ھر جائین ھمین و اھل دید
خدا تو را  ین بشارت! مرا خشنود نمودیاست ا یکر گفت: سبحان الله! چه نکابوب

ر به بالل مؤذن رسول الله امر فرمود به کد! سپس ابوبیرسند فرماا و آخرت خیدر ن
ند. در یا نمایعراق و شام مھ یسو ت بهکجھاد و حر ید تا خود را برایمردم اعالم نما

اسالم مجھز نمود  ید سردار نامیتحت فرمان خالد بن الول یرکلش یھجر ۱۲آغاز سال 
تر از  لکگر متشید یرکن لشیھمچن. ١عراق را صادر نمود کو و فرمان حمله به خا

 یچھار نفر از سرداران جنگاور خود به اسام یر خالد شامل چھار گروه به فرماندھکلش
ان فراھم یسف ید بن ابیزیل بن حسنه و یده بن الجراح، عمرو بن العاص، شرحبیابوعب

 ن را صادر نمود.یو فرمان حمله به شام و فلسط
 ین جاسوسان خود را برایبه عراق، شام و فلسط ین فرماندھان اعزامیاز ا یکھر 

خود آماده  یر تحت فرماندھکسب اخبار الزمه جلو فرستادند و پس از آن با لشک
 دند.یت به مقصد گردکحر

ر شخصًا در کند حضرت ابوبکت کخواست حر یشد و م یچون آماده م یھر فرماندھ
نمود. او  یم یاو خداحافظافت و با ی ینه بود حضور میه در خارج شھر مدکاردوگاھش 

ه یترساند و توص یم یفر اخروکیداشت. از عقاب و  یرا از خالف امر خدا بر حذر م
ت یفرض با جماعت و رعا ید. بر نمازھایرفتار نما یکیفرمود با سربازان خود به ن یم

د تا یارایب یزگاریشتن را به صالح و پرھید. خویاوقات مخصوص ھر نماز مواظبت نما
ه ک یندگانیفرمود نسبت به نما یو سازد. دستور میکش آراسته و نیمردم را برا خداوند

ھا  آن ند احترام قائل شود و خود شخصًا بایآ یره به نزدش مکمذا یاز طرف دشمن برا
ماندن  ید و برایمنع نماھا  آن به گفتگو بپردازد. سربازارن خود را از گفتگو با

از اوضاع  یزیبدھد تا چ یمکخود فرصت  دشمن در اردوگاه یندگان اعزامینما
را در ھا  آن گرفته یار پاسدارکبه  یادیخود پاسداران ز ین نفھمند. در اردویمسلم

واگذارد و خود فرمانده ھا  آن از یکیرا به  یا د. ھر نقطهینده نماکن اردوگاه خود پرایب

                                           
ه کنه بازگشته بود یذاب به مدکلمه یمامه و قتل مسیه خالد پس از فتح کخ آمده یاز توار یدر بعض -١

مامه فارغ شد در یه خالد فتح کن یند: ھمیگو یگر مید ید. بعضیعراق گرد کمور حمله به خاام
ور  عراق حمله کت نموده به خاکن جھت از آنجا حرید، بدیه به عراق حمله نماکافت یآنجا فرمان 

ت ید فعالیجنگ شد یکه در ک یانیرا سپاھیرسد. ز یتر به نظر م حیت اول صحید، اما روایگرد
 زند.گر بپرداید یدارند تا به جنگ یاز به استراحت و استرداد انرژیرده باشند نک
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سر بزند. ھا  آن ھا، به اطالع آنق داشته، گاه گاه بدون یم و دقیارشان نظارت مستقکبر 
رده او را در ک یوتاھکا یغفلت  یفه پاسداریدر انجام وظھا  آن از یسکگاه بداند ھر

ن پاسداران خود نوبت بگذارد تا متناوبًا پاس ید. در شب بیحدود اعتدال مجازات نما
 تر از نوبت را نوبت اول آسانیتر از نوبت دوم قرار دھد. (ز یدھند. نوبت اول را طوالن

 دوم است).
شه اشراف داشته یند تا ھمکغفلت ن ییچ جایاز اوضاع و احوال سپاه خود در ھ

ق ین امراء و سربازان خود اشخاص صالح و صدیابد. از بیراه نھا  آن در یفساد و اختالف
ر یو دل ید. ھرگز جبن و ترس از خود نشان ندھد تا سربازانش قویخود مشورت نما

جه یرا نتیند، زکانت نیآورند خ یاز دشمن به دست م هکمت یباشند. در اموال غن
ه ی. توصیت و مدد الھیخواھد بود و ھم محروم از عنا یچارگیانت ھم فقر و بیخ
ا دست یه از دنکد ید دیرا خواھ ین مردمین شام و فلسطیه شما در سرزمکفرمود  یم
را به حال ھا  آن ،اند دهیھا و معابد خارج شھرھا اقامت گز اند و در صومعه دهیشک

د. در آخر یارشان نداشته باشکبه  یارکنشده ھا  آن معترض  د و ابداً یخودشان واگذار
شرفت و فتح فرماندھان خود دست به ساحت و مقدس پروردگار بلند یپ یا براین وصایا
 رد. ک ینمود و دعا م یم

مت و کھا ح تین وصیاز ا یا د در ھر جملهینیب یه مکز، چنان یخوانندگان عز
ت یه تمامًا از روحانکندارد. بل یا پرستیات و دنیبا ماد یه اصًال ارتباطکنھفته  یاستیس

ه نه تنھا در آن کاستوار است  یاز جمالتش بر اساس عدالت یکرد. ھر یگ یم  سرچشمه
 ده نشده بود.یده و شنید یسکت از یخ انسانیه در تارکسابقه بود بل یب روزگار

 جبھه عراق
ن یت نمود. اولکعراق حر یسو د با سپاه تحت فرمان خود بهیلولاخالد بن 

بود بنام  یم آن پھلوان جنگاورکه حاک ١ریبود بنام حف یبرخوردش با پادگان شھر
ن امر را یافته بود ایت خالد اطالع کران بود از حریه محافظ مرز اکچون ھرمز  ،ھرمز

به  یه سپاه امدادکنیقبل از ا یخواسته بود، ول کمکران خبر داده یقبًال به دولت ا
ار داشت به یه در اختک ید و ھرمز ناچار شد با ھمان قوائیآنجا برسد. خالد به آنجا رس

 خالد بجنگد. یدفاع بپردازد و با قوا

                                           
 ران بود.یقرار داشت. در آن زمان سرحد ا یت امروزیوکج فارس و یخل یکیر در نزدیحف -١
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 ریقتل ھرمز و فتح حف
زند خالد ھرمز را به مبارزه و جنگ تن به تن یگر درآویدیکه دو سپاه با کنیقبل از ا
ھا را در مقابل خود به  بود و عرب یو پھلوان نامدار یرانیه اکمز . ھر١دعوت نمود

رد و ک درنگ قبول  ید بید یم یافکو قدرت  یجنگشمرد و در خود مھارت  ینم یزیچ
 ختند.یبه ھم در آو ین دو سلحشور پھلوان جنگیا

فاتحانه فارغ شده و با آن جوش  ینون از رزمکا ه خود اھل رزم و ھمکخالد 
 یرکدر وسط دو لش ین رزم آمده بود، به ھرمز مجال نداد و او را به زودیوخروش به ا

 ند.کن افیاش را بر زم ده بودند به قتل رساند و الشهیشکجنگ با ھم صف  یه براک
ر کلش یسو ن بهیار مشھور عرب از صف مسلمکارن ھنگام قعقاع بن عمرو، سویدر ا

 یکو جان افتادند یز با مشاھده قتل ھرمز به وجد و ھیمسلمان ن یروھایر نی. ساتاخت
ده و یرماندھش را ده قتل فک یا مگر سپاھیور شدند. آ ران حملهیتنه قتل به سپاه ا

د یام ین افرادیا چنیدارد؟ آ یه جنگیرھبر و بدون سرپرست بجنگد روح ید بینون باکا
فه یدند انجام وظیوشکه کان مدافع با آنین سپاھیا ر،یدارند؟ البته خ یروزیفتح و پ

ه فرماندھش سرمست فتح سابق است، با قتل کند نتوانستند در مقابل سپاه عرب ینما
ند و فرمان ک یت مکان جنگ حریمر درینازد و مانند ش ین به خود مفرمانده دشم

ن جنگ نزد یست خوردند و فرار نمودند. اکش یاما به زود ،ندیدھد، استقامت نما یم
نوشته است  یه طبرکرا چنان یز ،ر) معروف استیعرب به ذات السالسل (جنگ زنج

اند  نوشته یشند. بعضکر ین را به زنجیران مسلمیآورده بودند تا اس ییرھایان زنجیرانیا
ن یبه نظر من ا ینند، ولکرده بودند تا فرار نکر یرا در زنج یرانیسربازان ا یه پاھاک

 یتواند به درست یر باشد چگونه میه در زنجک یرا سربازیز ،ستیح نیمطلب صح
ران به درخواست سابق یه از اک یان در راه فرار خود با سپاه امدادین فراریبجنگد؟ ا
ن سپاه تازه نفس یبا اھا  آن فرستاده شده بودند برخوردند لھذاھا  آن تیتقو یھرمز برا

س یبنام ال یمتخاصم مجددًا درجائ ن دو سپاهیمتحد شده به طرف خالد بازگشتند. ب
را به قتل ھا  آن از یا ست داده عدهکز شیرا نھا  آن خالد یدرگرفت ول یجنگ سخت

ن یه به دست مسلمک یاز غنائم جنگ یو با بخشھا  آن ر نمودهیرا اس یا د و عدهیرسان

                                           
رد و او به دست کد و خالد قبول ید: ھرمز خالد را به مبارزه طلبیگو یم ۲۳۲ران صفحه یخ ایتار -١

 شته شد.کخالد 
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ره یح یه به سوین ناحی. خالد پس از تسلط بر ا١نه فرستادیفه به مدیافتاده بود نزد خل
ت و شھرت یره صیت نمود. چون اھل حکلخم بود حر یه تحت فرمان پادشاھان بنک

د یرسه خالد به آنجا کن یلذا ھم ،ندیم گرفتند با او صلح نمایده بودند تصمیخالد را شن
ان و اشراف یومت و اعکبا رجال دستگاه ح یصه طائیقب یاس بن ابیره بنام ایر حیام
ند و از وقوع جنگ و یره نماکشتافتند تا با او درباره صلح مذاره به استقبال خالد یح

داشت و با درخواست صلح  یرا گرامھا  آن نند. خالد مقدمک یریجلوگ یزیخونر
شنھاد اول یرند. پیشنھاد را بپذین سه پیاز ا یکیرد تا کشنھاد یموافقت نمود و پ

م دولت اسالم در کتحت ح شده ینیر مسلمانان برابر و برادر دیمسلمان شوند تا با سا
شنھاد یات خود را به دولت اسالم بپردازند. پکانه زین اسالم سالیند و طبق دستور دیآ

ع یم اسالم و مطکتحت ح یبمانند ول یبودند باق یحیه مسکن خود یان در دکماکدوم 
ران یبه استثناء پھا  آن از مردان یھر نفر یعنی ،ه بپردازندیانه جزین دولت بوده سالیا

ات سرانه بپردازند. دولت ینار طال مالید یکان خردسال ھر سال کودکسالخورده و 
به عھده ھا  آن تیگر در اموالشان نداشته باشد. حفظ نظم و امنید یز حقیاسالم ن

 شنھاد سوم جنگ.ید. پیمحافظت نما یرا از ھر دشمنھا  آن دولت اسالم بوده
ست و نود ھزار درھم یمان صلح به مبلغ دویشنھاد دوم را قبول نمودند و پیھا پ آن

 ه بپردازند.یانه جزین سالیه پس از اکد یمال الصلح منعقد گرد
ه کز با خالد صلح نمودند یره نیشاورزان اطراف حکدھقانان و  ٢رهیپس از صلح ح

ه به دولت اسالم بدھند. خالد پس از تصرف یون درھم جزیلیھر سال مجموعًا دو م
ه بود اقامت و ستاد خود را در آنجا مستقر یز ناحکه مرکره یشھر حره در یه حیناح

ن سو و آن سو اعزام یفتح، ا یر خود را از آنجا براکلش یھا گروهتائب و کنمود و 
 دجله فتح نمود. ینار جنوبکن عراق را تا یق سرزمین طریداشت. بد یم

                                           
ر در کمذھب بود و در حضور ابوب یحیمس ین جنگ بود. او عربیا یجزء اسرا یپدر حسن بصر -١

 ا آمد.ینه به دنین است در مدیه از زھاد تابعک ید. فرزندش حسن بصرینه مسلمان گردیمد
 یه شھرین ناحیز اکواقع و مر ینونکوفه و نجف کن یه بکعراق  کبود از خا یا هیره اسم ناحیح -٢

ره از یمان بن المنذر و غومت شاھان عرب نعکه عرب و تحت حین ناحیره. اھل ایبوده بنام ح
ه با دولت روم ھم ین ناحیح بودند قرار گرفته بودند. شاھان ایرو حضرت مسیه پکلخم  یفه بنیطا

د و آن را به تصرف دولت اسالم یگرد یق صلح مستولیه از طرین ناحیمان بودند. خالد بر ایپ
 درآورد.
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 فتح انبار
ت نمودند آنجا را در کا و حریھبنام انبار م یفتح شھر یر خود را براکپس از آن لش

د در یدفاع نما یادیه بتواند تا مدت زک یمحاصره انداخت و چون پادگان آنجا قدرت
ز ینه اطراف انبار نکد. سیم گردیش آمده تسلیار نداشت به ناچار از در صلح پیاخت

 جز صلح با خالد نداشتند. یا چاره

 التمر نیفتح ع
 یا هیفتح ناح یرش را براکافت لشیه خالد از فتح انبار و توابع آن فراغت کن یھم

 ن التمر سوق داد.یدر عراق بنام ع
جنگ با خالد  یتغلب برا یاز بن یحیان و عرب مسیرانیاز ا یادیر زکدر آنجا لش

 یھا ان گفت: ما در جنگ با عربیرانیبه ا یحیحاضر شده بودند. فرمانده عرب مس
ان موافقت یرانیم. اید ما با سپاه خالد بجنگیم. بگذاریز شما داناتر و تواناترھمنوع خود ا

ان به مقابله با خالد شتافتند. خالد یرانیت اکن التمر بدون مشارینمودند و رزمندگان ع
انش یر نموده به قتل برساند. لذا سپاھیشان را اسریموفق شد ام در ھمان حمله اول

ر شدند و یمقتول و اس یا ست خوردند. عدهکدادند و شمرعوب و توان جنگ از دست 
 شان پا به فرار گذاشتند. هیبق

ه با خالد روبرو کدند یدند صالح خود ندین منوال دیه اوضاع را بدک یرانیان ایسپاھ
ر متحصن شده در داخل حصار شھ یحیان سپاه عرب مسیه با فرارکن بود یشوند. ا

شان  خالد با درخواست یول ،ن در امان باشدشان و اموالشاه خودکامان خواستند 
رند. یار خالد قرار گیم شوند و تحت اختید و شرط تسلیرد و خواست بدون قکموافقت ن

 دند.یم گردینبود تسل یا چون چاره

 فتح دومه الجندل
 یافته بود و به نظم امور داخلین التمر فراغت یه خالد پس از فتح عکن ھنگام یدر ا

ر خود کر با لشکن به امر ابوبیگر از فرماندھان مسلمید یکیاض بن غنم یپرداخت ع یم
ده بود و چون یآنجا رس یکت نموده به نزدکحر ١فتح دومه الجندل ینه برایاز مد

ن شھر مسلح یدفاع از ا یه برایدر آن ناح یحیاز قبائل عرب مس یادیر زکند لشیب یم

                                           
ه بر سر یو معاو ین حضرت علیب تیمکح-نجد  یبوده واقع در شمال غرب یالجندل شھر  دومة -١

 .-وستینجا بوقوع پیخالفت در ا
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 یافکحمله  یز است و برایناچ یلیخھا  آن اند و سپاھش به نسبت و آماده جنگ شده
 خواست. کمک یبه خالد نگاشت و وضع خود را به او اطالع داد و از و یا ست نامهین

اض یع کمکعًا به یت نمود و سرکدرنگ حر ید بیه نامه به دست خالد رسکن یھم
 ردند.کاض از دو جھت به شھر حمله یر خالد و عکشتافت. دو لش
ختند و به یدان گریند از میعھده دفاع از دو جھت برآن نتوانستند از یچون مدافع

افتند و یبه داخل حصار راه  یر اسالم به زودکلش یداخل حصار شھر متحصن شدند ول
 یم امور داخلیبه تنظ در شھر اقامت نمود و یشھر را تصرف نمودند. خالد تا مدت

 پرداخت.
از امراء سپاه خود بنام  یکیفتح انبار خارج شده بود  یره برایه خالد از حک یوقت

محافظت شھر و حفظ  یاز شجاعان مشھور عرب بود برا یکیه کقعقاع بن عمرو را 
 نظام امور مردم در آنجا گماشته بود.

ردند چون خالد در ک یه تصور مک یعراق یھا از عرب یم عراق و بعضیان مقیرانیا
 یادیر زکطمع افتاده لشست به ین یافکدفاع از شھر  ین برایست و عده مسلمیآنجا ن

امل کز ید اردو زدند تا پس از تجھیبنام حص یره در جائیتصرف شھر ح یجمع و برا
 ند.یت و حمله نماکحر

ند یمجھز و حمله نماھا  آن هکنیافت و قبل از این ماجر اطالع یقعقاع پس از ا
 از یادیتاخت و تار و مارشان نمود و غنائم زھا  آن شان گرفت و بر فرصت را از دست

وس نشدند و یاست خورده مکن سپاه شیمع الوصف فرماندھان ا یول ،بدست آوردھا  آن
لذا باز ھم به  ،را به طمع فتح انداختھا  آن بت خالد از محل،یو غ یھمان دور

بنام  یاز عجم و عرب در محل یادیسرباز پرداختند. جنگاوران تازه نفس ز یآور جمع
 ند.یره حمله نمایعراق جمع نمودند تا سپس به ح کخ از خایمض

 یافکدفاع  یر قعقاع را براکافت و لشین امر اطالع یخالد در دومه الجندل از ا
ن با سپاه خود یمع ین از شبیمع یبه او نوشته دستور داد در وقت یا ندانست. لذا نامه

 ند.یمنتظر ورودش باشد تا با ھم به دشمن حمله نما
ر کر خود و لشکد و با لشیش در ھمان شب و وقت موعود به آنجا رسرکخالد با لش

بًا یرا تقرھا  آن ه غافل و در خواب بودند از سه جھت حمله نمودند وکقعقاع بر دشمن 
گر قطع ید یا ن فتح طمع دشمن را از ھر گونه حملهینابود ساختند. با ا یلکبه 

بنام  یحیعرب مس یاز امرا یه شخصکافت یخ خبر ینمودند. خالد پس از فتح مض
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ل واقع در شرق رصافه عراق یو زم یتغلب دردو شھر ثن یله بنیر از قبیعه بن بجیرب
د. لذا خالد ینما یجنگ با خالد آماده م یجمع نموده است و خود را برا یادیسپاه ز

 یرا براھا  آن ر خود را فراخواند وکر فرماندھان لشینمود و قعقاع و سا یشدستیپ
ھا  آن ت نمود وبهکل داشت. سپس خودش حریعه به آنجا گسیو جنگ با رب یریدرگ
ر قرار دادند. یراطعمه شمشھا  آن عه و سپاھش ھجوم بردند وید. شب ھنگام بر ربیرس

ت کبنام رصاب حر یشھر یسو صرف نمودند. سپس خالد از آنجا بهھر دو شھر را ت
ند و تاب مقاومت در برابر یآ ینمبردانستند از عھده دفاع  یه مکر مردم شھ ینمود ول

 یا گونه وقفه چیرده بودند. خالد بدون ھکفرار  ه نمودهیخالد را ندارند قبًال شھر را تخل
عراق با شام بوده  که در مرز خاک ١آن را تصرف نمود. از آنجا به شھر فراض یبه آسان

د. لذا یت نمااد مقاومینداشت نتوانست ز یافک یت نمود. چون پادگان آنجا قواکحر
ن ھنگام ماه ید و خالد وارد شھر شد و پادگانش را تصرف نمود. چون در ایم گردیتسل

ز اجازه یرش نکضه روزه در آنجا ماند. به لشیانجام فر یده بود خالد برایرمضان فرا رس
باشد تا به  یضه روزه رمضان بپردازند و فرصتیز به انجام فرینھا  آن استراحت داد تا

 بپردازد. یحمالت و فتوحات بعد طرح نقشه

 بازتاب فتوحات عراق در روم
نار کعراق را از  که خالد خاکند یب ینون مکا یوس امپراطور روم شرقیلکھرا

نار کنون در کرده اکشام است فتح  که ھم مرز خاکدجله گرفته تا به فرات  یجنوب
ده است. یمستقر گرداد خود یر نسبتًا زکباشد با لش یروم م یمستعمره امپراطور کخا

د از یگشا یآورد م یم یجا روه به ھرکن فرمانده ماھر یشت از اوس حق دایلکپس ھرا
ه کشه حمله به شام باشد. او خبر نداشت یدر اند ید ویه شاکباشد  یم کمناین بیا

عراق بوده اجازه  کر خایتش فقط تسخیند و مأمورک یار مکفه یخالد طبق دستور خل
ه آسان کنبود  یلکش مشیشام برا کدر خا یشرویندارد وگرنه حمله و پگر ید یاقدام

 نشود.

 حمله به خالد در فراض
د لذا جدًا یترس یش قرار گرفته بود مکنار خاکه در کوس از خالد یلکبه ھر حال ھرا

 یحیمس یھا از عرب یریثکو جمع  یاز سربازان روم یادیر چاره افتاد. عده زکبه ف

                                           
 دانند. یده و آن را متعلق به روم میراز) نامین شھر را (فیران ایخ ایخ مانند تاریاز توار یبعض -١
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رده ک یش دستیفراھم ساخت و پ یمیر عظکو نمر را فراخواند و لش اذیقبائل تغلب و ا
 ه در فراض به استراحت پرداخته بودند ھجوم بردند.کر خالد کبر لش

تر از سربازان  لکر خالد و متشکادتر از لشیز یلین جنگ خیگرچه عده دشمن در ا
ز نشان داده یدند. تجربه نیجنگ یو عرب بودند و به شدت م یده رومیده و جنگ دیورز

ن از جان گذشته و یچون مسلم یول ،با مھاجم است نه با مدافع یروزیه غالبًا فتح و پک
باشد و  یارشان مکه خدا ناصر و مددکنیمان و اعتقاد قاطع به ایدل بودند و با ا یک

ه آثار کد یشکن یدند، طولیجنگ یاست با دشمن م وعده فتح دادهھا  آن رسول الله به
 ینینش افتند و عقبیمت یه ھزکن بود ید ایان گردیدشمن نما ست در صفوفکش
شان بپردازند و  بیبر نداشت و فرمان داد تا به تعقھا  آن خالد دست از یول ،ردندک

گر در یوس داد تا دیلکبه ھرا ین نحو درس عبرتیبر ندارند، و بدھا  آن ر ازیشمش
 .١ندکشه از سر بدر یھم یر را براکن فین نباشد و ایشه حمله به مسلمیاند

 یآمد شیگونه پبش فرمود خاطرش از ھریه خدا نصک مین فتح عظیخالد پس از ا
 یست و پنجم ذیگر در فراض استراحت نمود و سپس در بید. ده روز دیآسوده گرد

ه قرار داده بود بازگردند. ک یا رش جز عدهکدستور داد تا لش یھجر ۱۲القعده سال 
ه رفت و پس از کت الله به میانه قصد حج بیاران خود مخفیاز امراء و  یخودش با گروھ

 ره بازگشت تا بر نظم آنجا اشراف داشته باشد.یحج به ح کانجام مناس

 آسا فتوحات برق
ر و تصرف نمود. ین عراق را تسخیبًا تمام سرزمین نحو تقریم خالد بدیدیه دکچنان

ه) اتصال یشام (سور کبه خا یجنوب غرب ران و ازیا کفتوحات خود را از شمال به خا
ق خدا یسال به توف یکتر از  مکن فتوحات را در ظرف یه تمام اکن است یتر ا داد. مھم

ه ک کنیعراق حمله نمود و ا کبه خا یھجر ۱۲را او در ماه محرم سال یانجام داد. ز
و با  ن فتوحات درخشان را به دست آوردیالحجه ھمان سال است موفق شده ا یماه ذ

ن ین اسالم در بیغ دیجھاد و تبل ین عراق راه را براین قسمت از زمیفتح و غلبه بر ا
ه ھمه به کو قبائل عرب  یرانیان ایان ھموار و آسان نمود. البته جنگ با سپاھیرانیا

ن یدشوار و فتح ا یلیسلحشور و جنگاور بودند گرچه خ یمجھز و تمامًا مردم یدرست
 یسات و دژھایبردند. تأس یدر مقر خود بسر مھا  آن رای، زل بودکمش یلین خیسرزم

                                           
 ن جنگ پس از ماه رمضان واقع شد.یا -١
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ه کنبود  یسکخالد  یول ،داشتند یافکمدرن و  یل و ابزار جنگیم و آذوقه، وساکمستح
در مقابل اراده و قدرت  یلکا دشوار بداند. ھر مشیل کاز جنگ بھراسد و آن را مش

مطابق خواسته او در  یقضا و قدر الھ یه گوئکچنان ،گشت یر میاو ذوب و تبخ یجنگ
ره بازگشت یوس به شھر حیلکر ھراکارند. گفتم خالد پس از فتح عراض و غلبه بر لشک

غ یرده بود اشراف داشته باشد و به تبلکه فتح ک ییھا سرزمین یتا بر نظم امور داخل
 ار بپردازد.ین دین خدا در اید

م به یرو یارش برسد و مکم تا به یرگذا یش مینجا به جاینون خالد را در اکپس ا
 یارکنون چه کاند و تا  دهیجا رسکن در آنجا به یم مسلمینین تا ببیجبھه شام و فلسط

 اند. ردهک

 نیجبهه شام و فلسط
 یکھر  یمکت نمود به فاصله کحمله به عراق حر ینه برایه خالد از مدکنیپس از ا

ن با سربازان تحت فرمان خود یفلسطه) و ین شام (سوریاز فرماندھان مأمور فتح سرزم
 ت در آمدند:کرده بود به حرکن یر معکه حضرت ابوبک یمقصد ین شرح از سویبد

 ن یعمرو بن العاص به فلسط -۱
 ان به بلقاء شامیسف ید بن ابیزی -۲
 شام یل بن حسنه به بصرایشرحب -۳
ن شده بود به یمع یاعزام یل قواکه به سمت فرمانده کده بن الجراح یابوعب -۴

 ه شام.یجاب
ت خود مستقًال سپاه ین فرماندھان امر فرمود تا در محل مأموریاز ا یکر به ھر کابوب

 یا در جبھهھا  آن از یه ھمه با بعضکد یش آیپ یھرگاه وضع یول ،ندینما یخود را رھبر
فه ید تحت فرمان او باشند و طبق نقشه و امر او انجام وظیده باشند، باینزد ابوعب

 ند.ینما

 انین با رومیبرخورد مسلمن یاول
افت یش خبر یھا له جاسوسین و به وسیفلسط یسو عمرو بن العاص در راه خود به

با پانصد نفر سرباز جمعًا سه ھزار نفر با اسلحه  یکھر  یه شش نفر از فرماندھان رومک
از حمله  یریجلوگ ین برایفلسط کمشھور به عربه در خا ییامل در جاکزات یو تجھ
از افراد سپاه خود را بنام ابو امامه با پانصد نفر سرباز  یکیلھذا  ،اند آماده شدهن یمسلم
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را ھا  آن یمدت کد و در اندیفرستاد. ابوامامه به سرعت به آنجا رسھا  آن به جنگ
ق) به یتن از فرماندھان مشھورشان بنام (ناطل یکرا با ھا  آن از یاریست داد و بسکش

شام به  یمرزھا یکرا تا نزدھا  آن ب نمود ویخورده را تعق ستکان شید. فراریقتل رسان
 عقب راند.

 کرمویمقدمات جنگ 
مسلمانان در مستعمره  یشروین با دشمن و پیه سرآغاز برخورد مسلمکن فتح یا

ر روم بود کششم عده لش یکن جنگ ین در ایبود و عده مسلم یروم شرق یامپراطور
ز بود، یر روم ناچکزات لشیقبال اسلحه و تجھدر ھا  آن و به عالوه ابزار و اسلحه

ن جنگ و وضع خود یان ایرا در خوف و وحشت انداخت. جر یفرماندھان و امراء روم
 کمکن بود، اطالع دادند و یآن زمان در فلسط ره دکامپراتور خود » وسیلکھرا«به را 

 خواستند.
 ینیت و تعصب دیرد و حمکج یه در آنجا بودند، بسکسربازان خود را » وسیلکھرا«

 یرا براھا  آن خت.یت برانگیحیح و معابد و مسین مسیدفاع از د یرا براھا  آن
ت یحیجھاد با جھان مس یطرف برا یکه از کن ین شام و فلسطیمحافظت از سرزم

ب ین نقاط آن روز بود، ترغیتر تکن و پر بریگر بھترید یجنبه تقدس داشت و از طرف
ھا  آن و یکن تحریبا مسلم ین اسالم و عداوت و دشمنیرد. احساساتشان را بر ضد دک

دمشق و حمص رفت و به  یآماده ساخت و سپس به شھرھا یجانفشان یرا برا
روم  یز امپراتورکه مرک ١اکین دو شھر پرداخت. پس از آن به انطایرو در این یآور جمع
 یادیو گروه زنده خود را از آنجا به روم فرستاد یزانس) بود وارد شد. نمای(ب یشرق

 یرکب لشین ترتیار و فرمانده باتجربه خود را از آنجا فرا خواند. بدکسرباز سوار
خ یرا در تایامًال مجھز فراھم ساخت. گوکست و ھشتاد ھزار سرباز یتر از دو لکمتش

ن یبه ا یرکاز امپراتوران روم لش یکچ یھ یگاه برا چیروم تا آن وقت ھ یامپراتور
 ات فراھم نشده بود.کن تداریعظمت و با ا

                                           
ن شھر به فرمان یبود. ا هیندرکپس از شھر اس یروم شرق یتخت امپراطوریپا  ه)یا انطاقیه کی(انطا -١

د. در سال یح بنا گردیالد مسیقبل از م ۳۰۷وس در سال کروم به نام سلو یاز امپراتورھا یکی
آن  یبیان صلیحیمس یالدیم ۱۰۹۸ن افتاد. در سال ی) به دست مسلمیھجر ۱۶( یالدیم ۶۳۶

شور ک نون جزءکبازستاندند و ا یالدیم ۱۲۶۸ن در سال ین گرفتند و باز مسلمیرا از دست مسلم
 باشد. یه مکیتر
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 روم توسط امپراطور یروھاین یسازماندھ
ن خود امپراطور به شھر حمص بازگشت. ستاد خود را در آنجا مستقر و یپس از ا
 رد.کن نحو شروع یخود را در آنجا بد یات جنگینقشه و عمل

 ییوس تئودوروس در جاکنود ھزار نفر از سربازان خود را تحت فرمان برادرش ترا
ه به کعمرو بن العاص  یشرویز نمود تا از پکن متمریه حلق، در ارتفاعات فلسطیثنبنام 

 د.ینما یریش آمده بود جلوگین پین سرزمیدر ا یله ابوامامه باھلیوس
الوس به طرف کیده بنام یاز فرماندھان ورز یکی یشصت ھزار نفر را به فرماندھ

رد. به یت بود جلو بگکآن سو در حر ه بهکده بن الجراح یه اعزام داشت، تا از ابوعبیجاب
د بن یزیمقابله با  یورغس برایپسر خود بنام نواذ ین اندازه تحت فرماندھیھم

 یردگکن قدر ھم به سریھم  باً یل داشت. تقریه در بلقاء اردو زده بود گسکان یسف یاب
ه کل بن حسنه یبا شرحب ییارویرو یر خود به نام تئودورس براکلش یگر از امراید یکی

ره و محافظت از شھر حمص یذخ یرا براھا  آن هیدر بصرا موضع گرفته بود فرستاد و بق
 نزد خودنگاه داشت.

 دهیابوعب یریموضعگ
وس مطلع و وضع یلکن بود از اقدامات ھرایر مسلمکل لشکه سر فرمانده کده یابوعب

ر یامراء بصشد. لھذا با یندیار خود بکن الزم دانست در یبنابرا ،دیخود را در خطر د
ھا  آن انیه از خطر دور شوند، از مکشند یندیب یرین به مشاورت پرداخت تا تدبیمسلم

ه به شرح گذشته در کن یاست نظر داد تا تمام مجاھدیه سین داھیعمرو بن العاص ا
به نام  یکم و استراتژکمحل مستح یکنده بودند فراخوانده ھمه در کجبھات متعدد پرا

د یین نظر مورد تأیرند. ایر روم موضع بگکدفاع از حمله لش یجمع شوند و برا کرموی
جز  ،دندیمستقر گرد یبه آنجا رفته در جبھه واحدھا  آن ر امراء واقع شد. ھمهیسا

وارد جنگ شده بود، نتوانست دست از   عمالً  یه چون در بصرکل بن حسنه یشرحب
به آنجا آمد.  یشود پس از فتح بصر یر مکه بعدًا ذکد و چنان یشد و به آنجا آکجنگ ب

 یھا گروهردند. کرا  ارکن یز ھمین  دند،ین منوال دیه اوضاع را بدک یفرماندھان روم
 اردو زدند. کرموین در یمسلم یجا خواستند و رو به روخود را از ھر

رخ  کرموین در ین طرفیب کیوچک یاوقات برخوردھا ین پس بعضیگرچه از ا
د و یگر حمله نمایبه طرف د ید به طور جدید یدام صالح خود نمکچ یھ یداد ول یم

ده ین ھنگام ابوعبین منوال گذشت، در ایبد یند. مدتکشروع  یجنگ را به طور جد
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ات کر و تدارکثرت لشکو  یزات جنگیروھا و تجھیمبود نکث ین را از حیوضع مسلم
 خواست. یفور کمکر اطالع داد و کدشمن به حضرت ابوب

 یروزید فتح و پیرسول الله به ما وعده و نو«  ده جواب نوشته گفت:یر به ابوعبکابوب
د یروز خواھید رفت و پیش خواھینان به صدق وعده آن حضرت پیداده، شما با اطم

 ».خواھم فرستاد کمکشما  یبرا یشد. به زود

 گذرد؟ ینه چه میدر مد
ه کو اطراف آن و به اھل منه یرا به مردم مد کرمویجبھه  کر از اوضاع خطرناکابوب

را به جھاد در راه خدا دعوت نمود. ھا  آن گر خبر داد وید یمن و جاھایو توابع و به 
به  کمک ن خدا ویجھاد در راه د ین به دعوتش پاسخ مثبت دادند. برایمسلم
 ینه رویرده بودند، به مدکر یگ یه در مقابل دشمن در وضع بدکشام ن در یمسلم

 از خودشان بر یریق امیر صدکد ابوبیرس یم یافکبه حد  یگروھ هکن یآوردند. ھم
 کرمویافراشت و به دستش داده روانه  یگماشته پرچم جھاد را با دست خود بر مھا  آن

راء از از ام یریام یتحت فرماندھ یگریپس از د یکین نحو گروه ینمود. به ھم یم
نه و یان از مدیسف یه بن ابیود بن عامر و معایوقاص، سع یل ھاشم بن عتبه بن ابیقب
و جندب  یو حاسر بن سعد طائ یره مرادیس بن ھبیو ق یریالع حمکه و ذوالکم

ر و با یه ھمه از امراء بصکگر ید یاز جاھا یگریمن و اشخاص دیاز  یبنعمرو دوس
 وستند.یپ کرموین یت نمودند و به مجاھدکحر کرمویر بودند به طرف یتدب

 نفس تازه یروھایدن نیرس
م ک یلیر دشمن خکھا باز ھم نسبت به لش کمکن یدن ایر اسالم با رسکگرچه لش

ر طرف کسه با لشیقابل مقا یزات جنگیرو و ھم از لحاظ تجھیث نیبود و ھم از ح
ست فاحش سپاه کدر عربه و شھا  آن عیسر یلیخ یشرویو پ یتھور جنگ ینبودند، ول

ن در آنجا، فرماندھان یر مجھز مسلمیغ یمجھز روم از سپاه پانصد نفر یسه ھزار نفر
ن حمله یدادند به مسلم یرده بود. آنان به خود اجازه نمکاط یر روم را وادار به احتکلش
ن تا سه یتاختند. وضع طرف یگر میدیکخته به ین جسته گریاز طرف یکند. لھذا ھر ینما

 ن منوال گذشت.یماه بد
 یرده بود و به نظم امور داخلکفتح  ه عراق راید ناحیه خالد بن الولکن ھنگام یدر ا

ند، از که حمله یخواست به قادس یرده و مکسره یک یار خود را به خوبکپرداخت و  یم
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بن الحارثه فرمانده  یار مثنیر خود را در اختکه نصف لشکافت یر فرمان کطرف ابوب
و خودش  ار مسلمان بگذارد. محافظت و نظارت بر نظم آنجا را به او بسپاردکو فدا ینام

ن در جبھه یمسلم کمکست ھزار نفر بودند به یه گفته شده بکر کگر لشیبا نصف د
ت کحر کرموی یسو عًا بهیفه با سپاه خود سریامر خلز طبق یبشتابد. لھذا او ن کرموی

 نمود.

 شام کن برخرد خالد با دشمن در خایاول
ده یر ابوعبل بن حسنه به دستوین شام شرحبیدن خالد به سرزمیقبل از رس یمک

 ار شده بود. یکبه پادگان آنجا وارد پ یر شھر بصریتسخ یبرا
در آنجا ساخته  یامات مھمکبود، دولت روم استح یشھر مھم تجارت یچون بصر

ن شھر از برج و یرده بود. مدافعکدر آنجا مستقر  یر مھمیو اسلحه و ذخا یپادگان قو
ل نتوانسته بود یردند، شرحبک یم یراندازین تیمسلم یآنجا ماھرانه به سو یبا رو

 به دست آرد. یقابل یشرویپ
د یل شتافت و چون دیشرحب کمکرفت، به  یم کرمویه به کن ھنگام خالد یدر ا

خواھد تا موفق به فتح  یوقت م یادینجا ادامه دھد، مدت زیاگر بخواھد به جنگ در ا
به نام  یاندار بصراز فرم ید، شبیر شھر داخل گردیتسخ یبرا یگریشود. لذا از در د

ن اسالم و یرد. پس از مالقات با او محسنات دک یروماتوس درخواست مالقات خصوص
ن اسالم یان گذاشت و او را به دیمدارند با او در یشکرکن از لشیسلمه مکرا  یھدف
د و ین اسالم گردیانات خالد مجذوب دیر بیب و دعوت نمود. روماتوس تحت تأثیترغ

د به خالد نشان داد. یرس یه از خارج به شھر مکرا  یھمان شب راھمسلمان شد و در 
به داخل شھر وارد و آن را  ین راه به آسانیر اسالم از اکخالد در ھمان شب با لش

 .١ش گرفتندیرا در پ کرموین فتح راه یتصرف نمود. پس از ا
 

 وس در مقابل مسلمانانیلکھرا
گاه شده بود. از رزم و  یفتح بصررت مسلمانان در یوس از شجاعت و بصیلکھرا آ

 یشرویز از حمله و پیز اطالع داشت. نیع عراق نیخالد در فتوحات سر یاست جنگیس
ھا در جنگ عربه  آور عرب رتین و از شجاعت حیفلسط کص در خاعمرو بن العا

                                           
 ل فتح شد و به دست دولت اسالم افتاد.یله خالد و شرحبین به وسین شھر فلسطیاول یبصر -١
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رد و ک یاحساس خطر م کرمویمرعوب و مبھوت شده بود، لھذا در مقابل مسلمانان در 
ن و یوس اھل دیلکه ھراکنید شده بود، مضافًا به ایخود ناام یشکرکجه لشیاز اخذ نت

دانست  یرده بود، مکم یتب عھد قدکل و یه در انجک یقاتیو تحق یدانش بود و با بررس
ن ین حق است. پس چون مسلمین اسالم دیغمبر خدا و دیپ ج ه حضرت محمدک

ن تسلط یشام و فلسط نیسرزم یطرفدار حق ھستند، غالب خواھند شد و بر تمام
 وس محقق شده بود.یلکھرا ین مطلب برایا ایافت. گویخواھند 

 او یریروم و موضعگ یامبر به امپراطورینامه پ
) به ینونکا (شھر قدس یلیه چون نامه رسول الله در شھر اکن است یمگر نه ا

ان یبوسفد، دستور داد ایه به او رسیرسول الله به نام دح یاز اصحاب گرام یکیله یوس
تجارت به آنجا رفته بودند به نزدش احضار  یه در ھمان ھنگام براکو ھمراھانش 

نش و حاالت ید یه حاضر شدند حاالت حضرت رسول و چگونگکن یشوند، ھم
بود از  که مشرکان با آنیپرسد. ابوسف یان در حضور ھمراھانش میروانش را از ابوسفیپ

به  یوس به خوبیلکرد. ھراکان یقت بیبه حق ز نمود و آنچه بودیعار و ننگ دروغ پرھ
ت یح خود روایدر صح یه بخارکگفت گوش فرا داد، لھذا (چنان  یان میآنچه ابوسف

 د:یگو یان میوس به ابوسفیلکرده است) ھراک
دا خواھد ین تسلط پین سرزمیبر ا یراست است پس او به زود ییگو یاگر آنچه م«

امبر از طرف خدا ین پیه اکدانستم  یمن مم خواھد شد. یدو پا یجا کرد و مالک
ه موفق کگمان نداشتم از شما (قوم عرب) باشد. پس ھرگاه بدانم  یشود، ول یمبعوث م

و رنج سفر را بر خود ھموار و آسان نموده  یشوم، به حضورش برسم، ھرگونه سخت یم
شسته  م، تا آبیشو یش را مکمبار یشتابم و اگر در نزدش باشم دو پا یبه حضورش م

 .١»رمیبرگ کش را به تبریپا
ان یه از ابوسفک ییزھایوس معلوم است او به چیلکه از سخنان ھراک یبه طور

ھمان رسول  ج ه آن حضرتکنان حاصل نموده بود و معتقد شده بود یده بود اطمیشن
ده است، لھذا یل فھمیه بشارت و مژده بعثتش را از تورات و انجکباشد  یاء میخاتم االنب

                                           
إِنْ «ن آمده است: ینچنیا ینص عبارت بخار -١ انَ  فَ ا كَ ولُ  مَ قُ ا تَ قًّ لِكُ  حَ يَمْ عَ  فَسَ ضِ وْ ىَّ  مَ مَ دَ ِ  قَ اتَنيْ دْ ، هَ قَ  وَ

نْتُ  مُ  كُ لَ هُ  أَعْ نَّ جٌ  أَ ارِ ْ ، خَ نْ  ملَ هُ  أَظُنُّ  أَكُ نَّ مْ  أَ نْكُ وْ ، مِ لَ نِّى فَ مُ  أَ لَ عْ نِّى أَ لُصُ  أَ يْهِ  أَخْ تُ  إِلَ مْ شَّ تَجَ هُ  لَ اءَ وْ ، لِقَ لَ نْتُ  وَ  كُ

هُ  نْدَ لْتُ  عِ سَ غَ نْ  لَ هِ  عَ مِ دَ  .»قَ
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رود، به سرداران ارتش و سروران  یا به شھر حمص میلین ماجرا از ایه پس از اکن یھم
خود به حضور  یاط قصر امپراطوریوان و حیرا در اھا  آن ت روم بار دادهکممل

ه ک ین مطلبیآنان را نسبت به ا ید تا رأینما یره مکن باره مذایدر اھا  آن با خواھد و یم
 مان دارد بداند.یرده و به صحبت آن اکخود باور 

ھرقل «د: یگو یت خود میه در رواکم یشنو یم یح بخاریز از صحین مطلب را نیا
اط یح یه حاضر شدند، دستور داد درھاکن یوس) به بزرگان رم بار داد، ھمیلک(ھرا

ا یجماعت روم آ یان گشت و گفت: اینماھا  آن بر  ن)کقصر بسته شود، سپس در (بال
تان در  کو مل یتان باق تکد مملیخواھ یا مید؟ آیشبخت شود رستگار و خویدوست دار

از ھا  آن د.ینکعت یب  (محمد) ین نبید با اییایدار بماند؟ بیشما پا ین براین سرزمیا
 یبه طرف درھا یوحش یھا ده شدند و بر آشفتند و مانند االغیوس رنجیلکسخن ھرا

د و از ینحال دیرا بدھا  آن هکوس یلکدرھا بسته بود. ھرا یدند تا خارج شوند ولیقصر دو
ن یگفت: ھمانا من اھا  آن را برگردانند. بهھا  آن د، دستور داد تاید گردیمانشان ناامیا

شما را نسبت به  یداریزان عالقه و پایم و میازمایسخن را با شما گفتم تا شما را ب
وس خشنود شده سر یلکاز ھراھا  آن ،دیا ه چگونهکدم یدم و فھمینون دکنتان بدانم، اید

وس در یلکن بود آخر داستان ھراید: ایگو یت مین روایدر آخر ا یفرود آوردند. بخار
 یان در شھر قدس گذشت و جوابیوس و ابوسفیلکن ھرای. با دقت در آنچه ب١»ن بارهیا

 یه درباره نبک یان به او داد و اظھار نظریدن سخن ابوسفیوس پس از شنیلکه ھراک
وس با سران و سروران روم در قصرش و در یلکھرا یتوجه به ماجرارد و با کاسالم 

مان یه او به صحت نبوت رسول اسالم اکشود  یواضح م یما به درست یشھر حمص، برا
خواھد گرفت و  ین نفوذ و جاینش در قلوب اھل شام و فلسطین داشته دیقیداشته و 

ر سلطه و یرا به زھا  آن شده یار مستولین دین بر ایه دولت مسلمکد یخواھد رس یروز
 د.یشکنفوذ خود خواھد 

                                           
ذِنَ «: ن استیچن یعبارت بخار -١ أَ لُ  فَ قْ رَ ءِ  هِ ظَامَ ومِ  لِعُ ةٍ  ىفِ  الرُّ رَ كَ هُ  دَسْ صَ  لَ مْ مَّ  بِحِ رَ  ثُ مَ ا أَ َ اهبِ وَ بْ ، بِأَ تْ قَ لِّ غُ  ثُمَّ  فَ

الَ  اطَّلَعَ  قَ ا فَ َ  يَ عْرشَ ، مَ ومِ لْ  الرُّ مْ  هَ الَحِ  ىفِ  لَكُ فَ دِ  الْ شْ الرُّ أَنْ  وَ ثْبُتَ  وَ مْ  يَ كُ لْكُ وا مُ تُبَايِعُ ا فَ ذَ ، هَ وا النَّبِىَّ اصُ  فَحَ

ةَ  يْصَ ُرِ  حَ شِ  محُ حْ وَ ، إِىلَ  الْ ابِ ا األَبْوَ وهَ دُ جَ دْ  فَوَ ، قَ تْ قَ لِّ امَّ  غُ لَ أَ فَ لُ  رَ قْ رَ ، هِ ُمْ هتَ رَ فْ أَيِسَ  نَ نَ  وَ نِ  مِ يامَ الَ  اإلِ  قَ

مْ  دُّوهُ َّ  رُ ىلَ الَ  عَ قَ لْتُ  إِنِّى وَ تِى قُ الَ قَ ا مَ ُ  آنِفً تَربِ ا أَخْ َ مْ  هبِ تَكُ دَّ ىلَ  شِ مْ  عَ دْ ، دِينِكُ أَيْتُ  فَقَ وا.  رَ دُ جَ هُ  فَسَ وا لَ ضُ رَ  وَ

نْهُ  انَ ، عَ لِكَ  فَكَ رَ  ذَ أْنِ  آخِ لَ  شَ قْ رَ  .»هِ
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ه کد ین سرباز زدند، ترسین دیرفتن ایتش از پذکممل ید سران و امرایچون د یول
او را به قتل برسانند.  یا به احتمال قویخود را از دست بدھد  یتنھا بماند و امپراطور

ش قلوبشان را یخو یاطورامپر یات خود و ابقایح یبقا یرد و براکن یگر اقدامیلذا د
 بدست آورد.

 از جنگ یریجلوگ یرات براکن مذایواپس
ن ینون در باطن به صحت دکوس ایلکم ھراییه بگوکن یبه ھر حال چه از نظر ا

ه کن یشود و چه از نظر ا یاستنباط م یت بخاریه از رواکمان داشت، چنان یاسالم ا
مان داشت، قدر مسلم یخالد ا یو مخصوصًا به مھارت جنگ ھا چون شجاعت و تھور عرب

ر خود امر کھا بجنگد، لھذا به سپھساالر لش ر عربکل نداشت با لشیه او مکن است یا
برسند و از  ید به توافقید تا شایره نماکر مسلمانان درباره صلح مذاکر لشیرد با امک

 یرینده است جلوگکاف یکو ترسنا یکه تاریساھا  آن یه بر روک یوقوع جنگ مخوف
 نند.ک

ده طبق دستور یه ابو عبک یدام از دو امرکچ یبه ھ یر رومکندگان لشینما یول
ه مسلمان شوند کردند کنه قبول  یعنیردند، کرد، موافقت نکشنھاد یصلح پ یاسالم برا

ومت اسالم داخل شوند و نه کرده، در قلمرو حکوتاه کر اسالم دست از سرشان کتا لش
 ین خود باقیان دردکماکه به دولت اسالم بپردازند و یات سرانه به نام جزیمال انهیسال

ر واگذار یم شمشکار به قضاوت و حکانجام نگرفت و ھا  آن نیب یبمانند، لھذا صلح
ن شام و یه بر تمام سرزمک یپس تا وقت«ره گفت: کده در آخر جلسه مذاید. ابوعبیگرد

 ».دیشکم یھم دست از جنگ نخوایابین دست نیفلسط
دن او با ید و با رسیرس کرموین در ین ماجرا خالد به اردوگاه مسلمیمقارن ا

ھزار نفرشان یکه کد ین به چھل و شش ھزار رسیانش عده سربازان مسلمیسپاھ
تائب کدن ین با رسی. و پس از ا١صد نفر از اھل بدر بودندیکرسول الله و  یگرام یصحاب

صد ھزار و یکبه ھا  آن داشت، عده یاعزام م یاپیرا پھا  آن رکه ابوبک یامداد یھا گروهو 
 ده بود.یست و ھشتاد ھزار نفر رسیعده سپه روم به دو

                                           
 ینفر ۳۱۴رسول الله با عده  ین به رھبریه، در آنجا مسلمکنه و مین مدیاست ب یبدر نام محل -١

نفر  ۱۰۰۰تا  ۹۰۰ن یبھا  آن ه عدهک کش مشریقر خ اسالم بر سران و امراء ین بار در تاریاول یبرا
ه فرار نمودند. یگر را به اسارت گرفتند و بقیفر دن ۷۰شتند و کنفرشان را  ۷۰بود غالب شدند. 

 شوند. یده مین واقعه اھل بدر نامین اید. مجاھدین جنگ به قتل رسیابوجھل در ا
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اوضاع و احوال سپاه اسالم پرداخت و  ید به بررسیه خالد به آنجا رسکن یھم
نجا جمع ینون با سپاه خود در اکمتعدد ا یھا ه گرچه فرماندھان جبھهکافت یاطالع 

خواھد  یمھا  آن از یکھر  یاند، ول ل دادهکیتش یواحد  در مقابل دشمن جبھهشدند و 
قرار  یتحت فرمان فرمانده واحدھا  آن ه ھمهکمستقًال با دشمن بجنگد، بدون آن 

 پارچه با دشمن بجنگد.یکنقشه  یکند و طبق ک یرا رھبرھا  آن داشته باشند تا
ن دانست و فرماندھان و یرا مخالف مصلحت مسلم یجنگ یکتکن تایلھذا خالد ا

بپا خواسته ھا  آن نیارشناس و با نفوذ را نزد خود جمع نمود و در بکاز افراد  یبعض
 ن گفت:یچن

سته یشا یینه خودستا ین روزیخداست، در چن یاز روزھا یھمانا امروز روز مھم«
د با یساز کپا یا ئبهوشش خود را از ھر گونه شاکرواست. جھاد و  یشکاست و نه سر

ه ک یی؟ فرداییدارد و چه فردا ییه امروز فرداکد. چه ییجھاد خود خدا را خشنود نما
ه ک یندگکن پراین خواھد شد. با ایشه معیھم ین برایاز طرف یکسرنوشت قاطع ھر 

امل با شما ک یه با نظم و آمادگک یمستقل و جداگانه باشد با دشمن یھر گروھ
د باشد. یست و نبایار درست نیکدر جنگ و پ ین امرید، چنینشوجنگد وارد جنگ  یم

نجا ینون در اکه اگر آنچه شما اکاست  یسکنه) یھمانا در پشت سر شما (در مد
ه کد ینک یارکد ییاید. بینکن یگذاشت چن یدانست نم ید او ھم در آنجا میدان یم

گاه کد یدان یشما م یگرچه دستور نداده ول ن یاش چن بود، فرمودهه اگر از وضع شما آ
 .١»داشت ین دوست مین چنیبود و ا

 یفرماندھ یطرح خالد برا
ن قرار گرفت، ین مستمعیخالد مورد قبول و تحس یرایچون خطبه معقول و گ

ادت و ید تحت قین بایبگو. گفت: تمام مسلم یدان یه صالح مک یا گفتند: پس ھر نقشه
ه ک ین فرماندھان متعددید بیبا ین سر فرماندھیسرفرمانده بجنگند. ا یکفرمان 

ن روز شروع ین سمت دارند روز به روز به نوبت دست به دست گردد و در اولینون اکا

                                           
هذا يوم من أيام اهللا ال ينبغي فيه الفخر وال البغي. أخلصوا جهادكم «ن است عبارت گفتار خالد: یا -١

عىل نظام وتعبئة وأنتم متساندون فإن ذلك   بعده وال تقاتلوا قوماً وأرضوا اهللا بعملكم. فإن هذا يوم له ما 

ال حيل وال ينبغي. وإن من ورائكم من لو يعلم عملكم حال بينكم وبني هذا. فاعلموا فيام مل تؤمروا به 

 .»بالذي ترون أنه رأي من وإليكم وحمبته
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 د.ییجنگ به خودم واگذار نما
در روز اول  ین واقع و متفقًا او را به سر فرماندھیشنھاد مورد موافقت حاضرین پیا

 د.دنین و شروع شود برگزیید تعیجنگ طبق نظر خالد با

 فوق یماجرا یابینقد و ارز
رد و کن ین گفت و چنیند خالد چنیگو یه مک یخیت تارین روایبه نظر من: گرچه ا

روز اول جنگ قرار داد در  ین برایر مسلمکل لشکر و فرمانده یخودش خود را ام
دانشمند مشھور  ید وجدیتر محمد فرکمتأسفانه د یشود و حت یده میخ دیغالب توار

ت با واقع امر ین روایا یرده است، ولکت را نقل ین روایدر دائره المعارف خود ا یمصر
ه چھار کدر آن ھنگام  سرکم حضرت ابوبیردکان یه بک یرا به طوریانطباق ندارد. ز

 ن فرستاد بهیفلسط شام و یان اسالم منصوب نمود و به سویسپاھ ینفر را به فرماندھ
جنگد  یم یدر جبھه مخصوص ییمستقًال به تنھاھا  آن از یکه ھر کجا فرمود ھرھا  آن

جا جمع شوند،  یکدر ھا  آن ھرگاه ھمه یھد بود ولر و رھبر سپاه خود خوایخودش ام
د تحت فرمان یباھا  آن ر خواھد بود و ھمهکلش یل قواکفرمانده  ده سپھساالر ویابوعب

 ند.یفه نمایادت او انجام وظیاو تحت ق یاو بوده به رھبر
جا جمع شده بودند باز ھم  ه از ھمهک کرمویدر ھا  آن شود گفت ین چگونه میبنابر ا

ن ھنگام طبق یه در اکخواست مستقًال بجنگد. حال آن یم یکر ھر کبر خالف امر ابوب
سرفرمانده  یش داشت و به اصطالح امروزیر الجیده سمت امیر ابوعبکح ابوبیامر صر

ر فرمان داده بود تحت فرمان او کلش یھا گروه ین امرایبه ا سرکل قوا بود. ابوبک
ه خالد نه فقط روز اول کم یخوان یخ مین ما در تاریند. گذشته از ایفه نمایانجام وظ

ه از بدو جنگ کرد، بلک یم یر را به دست گرفته، رھبرکادت لشیق کرمویجنگ 
ه حضرت کگر نداد تا آن ید یسکداد ونوبت به  یو فرمان م یرا رھبرھا  آن مستمراً 

ه صادر نمود و به دست ک یمکافت و عمربن الخطاب پس از او طبق حیر وفات کابوب
ده را به یر عزل و ابوعبکلش یادت و سرفرماندھیاو را از ق  مخصوص فرستاد، یکپ

 ش منصوب فرمود.یجا

 قیر صدکخالد به دستور ابوب یسرفرماندھ
ن فرماندھان ید گفت طبق توافق طرفید باح باشیت مورد بحث صحین روایپس اگر ا

ه خود او گفته بود نوبت کام چنان یه ایبوده و بق کرمویحق خالد فقط روز اول جنگ 
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ه حضرت عمر او را از کنبوده  یاجین صورت احتید. در ایرس یر فرماندھان مید به سایبا
ار یدر اخت یشگیرا بصورت ھم یرا سمت سرفرماندھید، زین منصب عزل فرمایا

ز یگران بدھد و نیه نوبت را به دکادت بدون آنین قینداشت. پس استمرار خالد در ا
ه او به امر حضرت کن است یل مسلم بر این منصب دلیاج عمر به عزل خالد از ایاحت
گاه به ن ھریدست گرفته بود، گذشته از ا ر را بهکادت لشیر و به طور ثابت قکابوب
 یم، به خوبییخ موثق آمده مراجعه نمایاز توار یر بعضن باره دیه در اک یگریات دیروا

ه در ک یگریت دین رواین شما و ایا کنیست. ایح نیت صحیه آن رواکم یفھم یم
 دحالن آمده است. ینیز» ةالفتوحات االسالمی«

ه از عراق به شام برود و به کبه خالد نامه نوشت  سرکد: ابوبیگو یفتوحات م
 یدیرسھا  آن ه بهکن یوندد. گفته بود ھمیھمراھش بودند بپه کن یده و مسلمیابوعب

 .١بود و سالم بر تو ین خواھیتو فرمانده جماعت مسلم
ده فرستاده است ین عبارت به خود ابوعبیز بدین خصوص نیدر ا یا ر نامهکابوب

 د:یگو یم
او دم. تو با یمسلمانان در شام برگز یجنگ با دشمن خالد را به سرفرماندھ یمن برا
ن یه تو نفرستادم از ایآر، من او را فرمان روا ید بشنو و بجایگو ین و آنچه مکمخالفت ن

نم او در ک یه من گمان مکن نظر است ین بدکو ل یستیه تو نزد من بھتر از او نکجھت 
 .٢رخواه ما و تو باشد و سالم بر توی. خدا خیه تو ندارکدارد  یرتیر و بصیجنگ تدب
ت از عراق به شام ھمراه عمرو کفه و قبل از حریافت دستور خلیز پس از دریحالد ن

 ده فرستاد.یابوعب یبرا ن مضمون نوشت ویبه ا یا ل از آنجا نامهیبن طف
ا از یرا در دن یآمد و امر ناگوار شیاز ھر پ یامت و نگھداریدر روز ق یسالمت امان و

ده امر فرموده به شام یبه من رس یا نامه ج فه رسول اللهیم. از خلینما یخدا مسئلت م
رم. به خدا یر را به دست گکلش یادت و فرماندھیم و قیر آنجا نظارت نماکبر لش م ویایب

                                           
خلالد أن يسري من العراق إىل  كتب سوكان أبوبكر«ن آمده است: ین چنیدحالن ا ینیمتن عبارت ز -١

 .»مسلمني قال: فإذا التقيتم فأنت أمري اجلامعة. والسالمـالشام ويلقى أبا عبيدة ومن معه من ال

أما بعد، فإين قد وليت خالداً قتال العدو بالشام فال ختالفه واسمع «ن آمده است: ین عبارت نامه چنیع -٢

عندي خرياً منه ولكني ظننت أن له فطنة يف احلرب ليست لك له وأطع، فإين مل أبعثه عليك أن ال تكون 

 .»أراد اهللا بنا وبك خرياً. والسالم
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ه به من واگذار شد طالب آن کام و نه آنگاه  ن امر را نه عمًال خواستهیقسم من ھرگز ا
نم و ک یمرد نم. از امرت تیه قبًال بودکبود  یخواھ ینون ھم بر ھمان حالکبودم. تو ا

 یم قطعیاز امور بدون نظرت تصم یچ امریرد. در ھکت مخالفت نخواھم یبا رأ
م گرفت و یده نخواھیلتت را نادی. ما فضین ھستیچه تو سرور مسلم ،م گرفتینخواھ

امل لطف کضش را به ما و شما به طور یم. خدا احسان و فیستیاز نین یو نظرت ب یاز رأ
م و امان و رحمت و ید. تا از سوزش آتش جھنم محفوظ شویو به ھمه ما ترحم فرما

 .١اتش بر تو بادکبر

بارك اهللا خلليفة رسول اهللا فيام رأ «ده نامه خالد را خواند، فرمود: یه ابوعبکن یھم

ده و خدا یه پسندکفه رسول الله آنچه را ید بر خلیفرما کخدا مبار« :یعنی »وحيّا خالداً 

ر شام را که خالد امارت لشکشود  یده میفھم یھا بخوب ن نامهیااز  .»زنده بدارد خالد را
ه کروز اول معر یآن ھم برا ،ر نمودیفه به دست گرفت نه خودش خود را امیبه امر خل

 .کرموی

 شتهکارکفرمانده 
طرح و  یر درستیو تدب کیریعراق با ز یھا جنگ خود را در ی، خالد نقشه جنگیآر

بار ھم یک یش رفت. حتیش از انتظار به سرعت پیب یلیخ اجرا نمود و یبه خوب
افت. پس از یال یامًال بر آن استکخطه عراق را فتح و  یوتاھکست نخورد. در مدت کش

دست به  ین وقتیه غالبًا در چنکر فاتح کتصرف بالد عراق از عھده حفظ و نظم لش
 یھا سرزمین ین بر نظم امور داخلیبرآمد. ھمچن یزنند به خوب یم یارکغارت وخراب
اشراف  یرت درستیر و بصیگردد با تدب یه طبعًا در اثر جنگ مختل مکفتح شده 

 پخته و فنون الزمه را آموخته بود. یداشت. مخصوصًا در جنگ با دشمن خارج
فه بزرگ را ین وظید ایآ ینمس برکه از ھر کن امور مھم یبه ا ر با توجهکحضرت ابوب

                                           
أما بعد، فإين أسأل اهللا لنا ولك األمن يوم اخلوف والعصمة يف دار «نامه خالد:  ین است عبارت عربیا -١

الشام وبالقيام عىل جندها  مسري إىلـيأمرين بال ج الدنيا من كل سوء، وقد أتاين كتاب خليفة رسول اهللا

والتويل ألمرها واهللا ما طلبت ذلك قط وال أردته إذ وليته فأنت عىل حالك التي كنت عليها. ال نعصيك 

مسلمني ال ننكر فضلك وال نستغني عن رأيك. متم اهللا ـوال نخالفك وال نقطع أمراً دونك، فأنت سيد ال

 .»والسالم النار. بنا وبك من إحسان ورمحنا وإياك من صىل
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 فرمود. به او واگذار یدشمن خارج کدر خا
تا آن وقت طرز جنگ و  یبود ول یریدان جنگ و رزمنده دلیده گرچه مرد میابوعب

 ،دینما یزیر یخود را چگونه پ یده بود تا بداند فن و قوت جنگیرا ند یار خارجیکپ
 زات ویروھا، تجھیرا نیقرار گرفته بود، ز کیه جبھه شام در وضع خطرناکمخصوصًا 

ن دشمن در یز بود. گذشته از ایناچ یلیدشمن خ ن نسبت بهیمسلم یات جنگکتدار
دھد جبران  یرخ م یات جنگیه در عملکتوانست نواقص خود را  یخود بود و م کخا
ن در یمسلم یبرا یبه دست آورد، ول یدھد به آسان یه از دست مکد و آنچه را ینما
 ینقصن بود جبران ھر گونه یز خالفت در بکه تا مرک یدشمن با آن طول مسافت کخا

ر و یبه شخص مد یاز حتمین یا ن جبھهیسر بود، لھذا چنیم یو نه به آسان ینه بزود
 ارکشده باشد و با طرز  یشته و قبًال وارد جنگ با دشمن خارجکارکه کداشت  یمدبر

ار برد. جز خالد کنجا به یآموخته در اھا  آن ه قبًال ازک یرده درسکدا یپ ییآشناھا  آن
 یمکن به موجب حیفه مسلمیھا را نداشت، لھذا خل یژگین ویا گر در آن زمانید یسک
ر شام منصوب فرمود. در کلش یم، او را به سر فرماندھیردکه نوشت و ما آن را نقل ک

ر شام کن جھت امارت لشیه (بدکادآور شد یده نگاشت ین مورد به ابوعبیه در اک یا نامه
) پس چون خالد از یه تو ندارک دارد یرتیر و بصیه در جنگ تدبکرا به خالد سپردم 

 سفه دوم حضرت عمریر اسالم را داشت خلکشه امارت لشیھم یر براکطرف ابوب
ر عزل نمود و که در نظر داشت او را از امارت لشک ید به جھاتیم دیه بعدًا خواھکچنان 

 ش منصوب فرمود.یده را به جایابوعب
صد ھزار نفر یکبه ھا  آن ه عدهکن مجاھد یم ھمه مسلمیه گفتکبه ھر حال چنان 

 یتر از جا مناسب یکص داده بودند از لحاظ استراتژیه تشخک ١کرمویده بود در یرس
خود در  یست و ھشتاد ھزار نفریز با عده دویر روم نکگر است، موضع گرفتند. لشید

قابل  یزات جنگیرو و تجھیث نیه از حکر کن دو لشین اردو زدند. ایمقابل مسلم
با ھا  آن از یکھم قرار گرفتند. ھر  یجنگ روبرو یگر نبودند برایدیکسه با یمقا
 جنگ بودند. یبرا یشک مشغول نقشه یشیاط و دور اندیاحت

                                           
گذرد  ین میه و فلسطین سوریب یمرزھا یکاردن نزد یه از مرزھاکاست  یا نام رودخانه کرموی -١

در  ھا رومی ن رودیه شرق این مجاھد در ناحیند، مسلمک یآن را مشروب م ین و حوالیو فلسط
خ یدر تارنجا در گرفت، ین و روم در این مسلمیه بکن جنگ یآن موضع گرفتند، لذا ا ینار غربک

 ده است.یمعروف گرد کرمویاسالم به جنگ 
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 با خالد و مسلمان شدن او یفرمانده روم یکدار ید
ه کن عرب (جرجه) یا به قول مورخیورغوس یبه نام  یاز امراء روم یکین اثنا یدر ا

انه با خالد مالقات یعراق مطلع بود، مخف کخالد در خاع یاز شجاعت و فتوحات سر
از آسمان  یریه خدا شمشکح است یا صحید: به خدا به من راست بگو آیگو ینموده م

ه رو به کن سبب است یا بدیر را گرفت و به تو داد؟ آیرد و آن شمشکمحمد نازل  یبرا
د: یگو ی؟ خالد میشو یروز میپ یجنگ یه مک یو با ھر دشمن ییگشا یم یھر سو نھ

و چرا چنان  ین ھستید: پس چرا چنیگو یورغوس مینبوده است.  یزین چیر، چنیخ
ست کاو را ش یآور یس روکف الله؟ و به ھر یند سیگو یم به تو میشنو یه مک

أنت سيف اهللا سلّه اهللا «خدا به من فرمود:  یمحمد نب ید: روزیگو ی؟ خالد میدھ یم
ه یه آن را علک یری، شمشییر خدایتو شمش« :یعنی .»بانلرصمرش�� وداع يل ـىلع ال
رسول الله به من  یعنی. »فرمود یروزیفتح و پ یم دعاید و برایشکن از غالف درکیمشر

م دعا یافتم و چون رسول الله براین لقب شھرت یف الله داده است، لذا بدیلقب س
 گردم. یروز میفرمود در جنگ با دشمنان غالب و پ

ه رسول ک یه لقبکد ینما یق میند و تصدک یورغوس اثر میخالد در قلب اظھارات 
رده مستجاب درگاه کش یه آن حضرت براک ییرده و دعاکدا یالله به خالد داده صدق پ
ند. پس محمد رسول یب ینم یروزیجز پ یچون در ھر جنگ ،پروردگار واقع شده است

ن اسالم یگردد و در صف مجاھد ین اسالم میخداست، لھذا به دست خالد مشرف به د
 ند.ک یت مکارزار بر ضد روم شرکرد. و در یگ یقرار م

رتبه روم بود و از  یورغوس از امراء و صاحب منصبان عالیه چون کن است یقی
وستن یباخبر بود، پھا  آن یر روم نقاط، مواضع و نقشه جنگکلش یاوضاع و احوال داخل

 کمکار خود از او کخالد در   بوده و مسلماً ھا  آن به نفع یلین خیاو به جبھه مسلم
 گرفته است. یرکف

 

 روھا توسط خالدیمجدد ن یسازماندھ
 یارکاوضاع و سنجش و طرز  یبه بررس کرمویماه پس از ورودش به  یکخالد تا 

ار کد و نقشه یسنج یار خود را به خوبکه جوانب کن ید انجام دھد پرداخت. ھمیه باک
ر خود را کد، لشیم گرفت حمله خود را به دشمن آغاز نماینمود، تصمل یمکخود را ت

 یک یس ھر گروھام نمود و در ریو شش گروه تقس یبه س یا طبق نقشه حساب شده
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 یک یرا با فرماندھانشان تحت فرمان و رھبر یارآزموده و ھر چند گروھکنفر از امراء 
 ن نحو قرار داد:یر بدکنفر از فرماندھان بزرگ لش

ده بن الجراح به عنوان قلب یچند گروه با فرماندھانشان تحت فرمان ابوعب -۱
 دان جنگ.یان میرزمندگان م یعنیر کلش

ل بن یعمرو بن العاص و شرحب یردگکگر با فرماندھانشان به سریچند گروه د -۲
 دان جنگ.یجنگندگان قسمت راست م یعنیمنه یحسنه به عنوان م

 یھا جنگنده یعنیسره یان به عنوان میسف ید بن ابیزیچند گروه به امارت  -۳
ه کعرب  یار نامکدان جنگ و قعقاع بن عمر، پھلوان و سواریقسمت چپ م

ن نمود ییگروه مستقل تع یک یخالد او را از عراق با خود آورده بود به فرماندھ
ض نمود. به یل رسول الله منصب قضاوت سپاه را تفویجل یو به ابودرداء صحاب

 یرد. فرماندھکرا واگذار  ییام قضاکاح یفه اجرایوظان بن حرب یابوس
م سپرد و یده به نام قباث بن اشیاردکاز جنگاوران  یکیر را به کتازان لش شیپ

 رد.کن یرا به عنوان پاسداران پشت جبھه جنگ مع یگروھ

 کرمویآغاز نبرد 
و د ین نحو فارغ گردین بدیر مسلمکلش یش جنگیو آرا ییآرا ه خالد از صفکن یھم

شان  گاهیتازان و پاسداران را در جا شیسره و پیمنه و میقلب و م یھا گروهاز  یکھر 
اران ماھر و که ھر دو از سوارکجھل و قعقاع بن عمرو  یرمه بن ابکمستقر نمود، به ع

رده و ک ییه صف آراکدشمن  یعرب بودند دستور داد تا به سو یر زنان نامیشمش
وع ن نحو جنگ شریفروزند. بدیو آتش جنگ را بند یآماده جنگ بودند، حمله نما

 ختند.یھم تاختند و به شدت در ھم آم یسو ن بهید و طرفیگرد

 نیطرف یت جنگ برایاھم
با  یو به طور جد یجمع ن متخاصم دستهیه طرفکبود  ین جنگین جنگ، اولیا

شه یھم یبراھا  آن از یکنده ھر یآ یتمام قوا و قدرت به ھم تاختند و سرنوشت قطع
خوردند  یست مکنجا شین در ایرا اگر مسلمین جنگ بود، زیجه حاصل از ایمرھون نت

دشمن بود و فاصله آن  کنجا خایبرد، چه ا یجان به سالمت بدر نمھا  آن از یچ احدیھ
ست خورده کسپاه ش یبرا یچ پناھگاھیاد بود و ھیعرب ز کاز خا یتا محل مطمئن

ا یشته کدان جنگ ین نفرشان در میتا آخر ھا آن ن وجود نداشت. لھذا ھمهیمسلم
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گر دولت ین دیشدند. پس از ا یر دست دشمن شده قتل عام میدان اسیخارج از م
 کدولت روم در خا یه مورد حمله انتظامکافتاد، بل یاسالم نه تنھا به طمع فتح شام نم

 ین مطلب را به خوبین ایر مسلمکد. فرماندھان لشیگرد یخود عرب واقع م
در  یروزیپ یطور شده گوند و ھرینما یارکا نمودند تا فداینستند، لھذا خود را مھدا یم
ز یج ھول انگین جبھه از نتایگر سپاه روم ھم در ایند. از طرف دیدان جنگ را بربایم

ه با کد یرا تحمل نما ین عار و زشتیتوانست ا ید. ھم نمیترس یست خود مکش یماد
ست بخورد. ھرگاه کھا ش ر مجھز عربیل و غیعده قلامل خود از کزات یاد و تجھیعده ز

ست بخورد، ارتش روم اعم از کن عده عرب انگشت شمار شیثرت عده خود از اکن یبا ا
گر حاضر نخواھند شد یخواھند باخت و د یلکخود را به  یه جنگیسرباز و فرمانده روح

پرچم فتوحات  ھا ه عربکن صورت مسلم است یجنگ روبرو شوند. در ا یھا برا با عرب
ز یش خواھند رفت. دولت روم نیپھا  آن کد و به سرعت در خایشکرا به دوش خواھد 

ن جبھه سرباز یتوانست در ا یه تا مکن جھت بود یبرده بود و به ھم ین مطلب پیبه ا
 یروزیساخت تا ھر طور شده به پ یفراھم م یادیز یلینمود و ساز و برگ خ یز مکمتمر

 برسد.

 ھا رومی سرسختانهحمله 
به ھم تاختند و  یمال تھور و از خود گذشتگکن با یه طرفکن لحاظ بود یبه ھم

ه در ھمان آغاز جنگ با کدند یجنگ یانه مکبا یمردانه و ب یصًا سپاه روم به حدمخصو
را از ھا  آن ستهکن را در ھم شید، صفوف مسلمیحمله و ھم آھنگ و شد یک

 محل پاسداران در پشت جبھه عقب راندند.مواضعشان جابجا نمودند و تا 

 ادشیرمه و فرکع
رمه کست قرار گرفته بودند، عکن در معرض شیه مسلمکن ھنگام بس حساس یدر ا

ه با من کست کین ندا در داد و گفت ین مسلمیدر ب کبا ین پھلوان بیجھل ا یبن اب
 شد.کشته نشود دست از جنگ نکو تا مرگ بجنگد  یه تا پاکد یعت نمایب

جان در یرا به ھھا  آن خت وین را بر انگیت و حماسه مسلمیحم یروحان ین ندایا
گرفت به طرف  یمان سرچشمه میاض ایه از منبع فکتازه  یا هیآورد. ھمه با روح

گر از ید یرمه به نام حارث و اشخاصکع یعمو  آوردند. مخصوصاً  یدشمن رو
رمه با از خود کع یدر اثر نداره یل ضرار بن االزور و غین از قبیسلحشوران مسلم
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مرگ  یوالیخواھند خود را تعمدًا در آغوش ھ یم ییه گوکچنان  یبیعج یگذشتگ
ورغوس ھمان ین و ینند به طرف دشمن حمله نمودند. خود خالد سپھساالر مسلمکفیب

فرمان، سالح به دست  یدو به جا ه مسلمان شده بود، ھرک یانده رومر و فرمیام
 یه جنگیب روحین ترتیعمًال وارد جنگ شدند. بد یربازان عادمانند س گرفتند و

افت و یت یست بخورند، تقوکش بود یکف شده نزدیه در اول جنگ ضعکن یمسلم
ه کبر کاد الله ایدارند ھمه با ھم فر یقطع یروزیمان جازم به فتح و پیا ییه گوکچنان
د یشد یا حملهرده بود به قلب صفوف دشمن کدان را با خود ھم صدا یم یفضا

ظھر و  یانجام نمازھا یبرا یه حتکدند یاھتمام ورز یات جنگیعمل ینمودند. به حد
ار جنگ بودند نماز ضرورت قتال که دست اندک یدند و در حالیشکار نکعصر دست از 

ت دادن سر انجام کرا با اشاره و حر یان عملکر اریوع و سجود و ساکخواندند. ر
ه دل به لطف خدا بسته بودند و از درگاه مقدسش استمداد کن حالت یدادند و در ا یم

ر که ذیره حلبیل سیخ از قبیاز توار یه بعضکنمودند. چنان ینصرت و فتح م یدعانموده 
ش یدر اول جنگ پ کیرده است، چون وضع خطرناکز نقل یخ نیشده و ناسخ التوار

 ین جایجبھه مسلمن در پشت یدرمان و معالجه مجروح یه براک یآمده بود، زنان
دان جنگ شدند و یگاه خود خارج و سالح به دست گرفته وارد میگرفته بودند از جا

ت نمودند. خوله دختر ازور (خواھر کدر جنگ با دشمن شر  مانند رزمندگان مرد عمالً 
 د.یجنگ یاران مکن سواریسوار بود، در ب کردل و چابیش یه زنکضرار بن االزور) 

 یروزین مجاھدان به پیقی
 مقابل دشمن خود در یزات جنگیرو و تجھیه از لحاظ نکن داشتند یقین یمسلم

ت، یرا از خطر دشمن نجات دھد ھمان جدھا  آن ن استکه ممک یزیزند و تنھا چیناچ
د وعده خدا یدان جنگ است، لھذا دل به خدا بسته به امی، صبر و ثبات در میارکفدا

مان و اعتقاد یو باا» برکالله ا« یبا شعار روحاند داده است، ینوھا  آن ه در قرآن بهک
ه کاند، چنان روز شدهیخدا پ یاریبه  یادیه بر گروه زک یمکه چه بسا عده کنیجازم به ا

ۢ  فَِئةٗ  َغلََبۡت  قَلِيلَةٍ  فَِئةٖ  ّمِن َ�م﴿ د:یفرما یقرآن م ِۗ ٱ نِ �ِإِذۡ  َكثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ  َمعَ  �َّ
ٰ ٱ ار یبس یبرگروھ یم الھکه با حک کاند یچه بسا گروھ« :یعنی .]۲۴۹: ة[البقر ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ
ه در آغاز جنگ کبر دشمن تاختند و با آن .»ان استیباکیروز شده است. و خداوند با شیپ

ردند، مع ک ینینش دند و به ناچار عقبیبه شھادت رسھا  آن از یا دند و عدهیصدمه د



 شیخین  ٦٨

 

در صفوف  یظھر ھمان روز بر دشمن فائق آمدند. آثار ضعف و ناتوان یکالوصف نزد
عد از ظھر ھمان روز ب یعنیمه دوم ھمان روز یشد. در ن یده مید یمقدم دشمن به خوب

ه خود را باخته یروح یشدند. تا غروب آفتاب ھمان روز به حد ینینش مجبور به عقب
رھبر در  یادگان خود را بیفرار گذاشته، پ پا بهھا  آن ارانکه فرماندھان و سوارکبودند 

 .١ارزار تنھا گذاشتندکدان یم

 مسلمانان یروزیست دشمن و پکش
شتار کتفرق و فرار سوارھا باز نمودند و به  ین به دستور خالد راه را برایمسلم

دادند پرداختند.  یل مکیر دشمن را تشکت لشیثرکه اکست خورده کش یھا ادهیپ
نجات  یار افتاده بودند براکه خسته و از کاده یف پیه السید بقیه شب فرا رسکن یھم

ختند و به یرھا  آن ین بر رویمسلم یدند، ولیآورده متحصن گرد یخود به خندق رو
و از  یمتالش یلکدشمن به  یده صبح قوایر گذراندند. قبل از سپیازدم شمش یآسان

م یو محافظت غنا یآور جمعن به ید و مسلمیمتوقف گرد ینگات جیار افتادند. عملک
 خود پرداختند. یو دفن شھدا یجنگ

 حاصل جنگ
دند یدان جنگ به قتل رسیاز دشمن در م یادیه عده زکنین نبرد عالوه بر ایدر ا
ت کن گذشتند و به ھالیزه مسلمین کر و نویز در خندق از دم شمشین یادیجمع ز

ر کاز امراء و سرداران لش یو جمع غارویبه نام ب یاز فرماندھان نامدار روم یکیدند. یرس
 ردهکه خودش فرار کمه و بارگان تذارق برادر امپراتور یدند. خیز به قتل رسیروم ن

                                           
ن جنگ در روز اول شروع شد و تا قبل از ظھر عقربه صحنه جنگ به یه اکخ آمده یدر غالب توار -١

قبل از ظھر ھمان روز عقربه به عقب برگشت و به نفع  یمک یت بود، ولکنفع دشمن در حر
ه دشمن به کده بود ی. ھنوز به روز آخر نرسدید گردیدر دشمن پد ید. آثار ناتوانین چرخیمسلم

ه جان سالم بدر بردند جز که یبق یختند. برایده و در ھم ریمغلوب و صفوفشان از ھم پاش یلک
ند یگو یخ میاز توار یبعض یول ،دیمتوقف گرد یات جنگیل شب عملینماند. اوا یم راھیا تسلیفرار 

ن دست از جنگ ید طرفیچون شب فرا رس یست خورد ولکگرچه در اواخر آن روز دشمن ش
ست خورده تار کش یلکدند و صبح روز دوم، مجددًا به جنگ پرداختند و در آخر روز دوم به یشک

ر یا اسیشته و کرا ھا  آن بشان پرداختند ویشھر دمشق به تعق یکن تا نزدیو مار شدند و مسلم
 یحصار را بر رو یشده درھا ه جان بدر بردند به شھر دمشق داخلکردند. آن عده ھم ک یم

 ن بستند.یمسلم
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 گذاشته بود، به دست خالد افتاد. یرا به جاھا  آن
ر و یورغوس امیھا  آن از یکیه کدند ین حدود سه ھزار نفر به شھادت رسیاز مسلم

ش حارث بن یرمه، عموکرمه، عمر پسر عکن عیبود، ھمچن یفرمانده نو مسلمان روم
گر ین نفر دیل بن عمرو، ھشام بن العاص و چندید، طفیھاشم، عمرو و ابان فرزندان سع

و  یارکبا فدا  دند. مسلماً ین بودند، به شھادت رسیه ھمه از جنگاوران مشھور مسلمک
ه در اول کافتند و صفحه جنگ را یست نجات کن از شیه مسلمکنان بود ینثار خون ا

نده به دور انداختند و کخ اسالم ین باز شده بود از تاریان مسلمیروز به نفع دشمن و ز
 ردند.کرازه یشه شیھم یخ اسالم برایتاب تارکرا در  کرمویآن صفحه فتح  یبه جا

ه سھم کد، تا آنجا ین گردیب مسلمینص یادیز یر جنگیم و ذخاین جنگ غنایدر ا
ادگان ھشت یاز پ یکنار طال و سھم ھر یست و چھار ھزار دیاران بکاز سوار یکھر 

م یپنجم از غنا یک. ١دیم گردیتقسھا  آن نیزان پول نقره بین مینار طال و به ھمیھزار د
 نه فرستاده شد.یز خالفت به مدکبه مر

فرار ه در راه کادگان را یاز پ یست خورده و بعضکاران شکد سواریخالد بن الول
ن سو و ینده به اکه پراکرا ھا  آن گر ازید یا ب نمود و عدهیدمشق تعق یکبودند تا نزد

ھا  آن از یرا به اسارت گرفت و بعضھا  آن از یا د. عدهیدند، به قتل رسانیدو یآن سو م
ن یمسلم یحصار شھر را به رو یده درھایافتند خود را به دمشق رسانیه نجات ک

 بستند.

 مجاھدان یارکاخالص و فدا یو بررسنبرد  یابیارز
ه کبود  کرموین جنگ یدر شام ھم یاسالم یھا جنگ نیتر ن ومخوفیتر مھم

 ین نمود. راه را براییو سرنوشت دشمن تع یشرفت بعدیپ ین را برایسرنوشت مسلم
گونه و امپراتور و سردارانش را از ھر ردکن آسان یمسلم یگر براید یفتوحات متوال

 د ساخت.یوس و ناامیاشه میھم یھا برا در مقابل عرب یتیموفق
د. در یجنگ یانه مکبا یب یلیخ کرمویرمه در جنگ کند عیگو یخ میه توارکچنان

د و با یبه او گفتند بر خود ارفاق نما یاش جراحت برداشت. بعض نهیجنگ چھره و س

                                           
تب فقه در باب کآنچه در  یر شده است، ولکذ زینی دحالن ةمطلب از الفتوحات االسالمین یا -١

ن سھم ھر یشود، بنابرا یمت داده میادگان از غنیاران دو برابر پکر شده است به سواریجھاد تقر
 نار.یھزار دنار باشد نه ھشت یادگان دوازده ھزار دیاز پ یک
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ن جنگ یاو در ا کشود محر یه داد معلوم مک یجواب یاز فحوا یاط بجنگد، ولیاحت
را جواب داد: من و پدرم از ین باشد، زین چنیتوانسته جز ا یمان بوده و نمیمال اک

م و با ینمود یم یارکفدا یالت و عز یھا بت یم. برایدشمنان سرسخت رسول الله بود
غ یشتن را از خدا و رسولش دریتوانم خو ینون چگونه مکم، ایدیجنگ یرسول خدا م

 سم ھرگز.دارم؟ نه، به خدا ق
اده با دشمن یرمه پکه عکد ید: چون خالد دیگو یت خود میز در رواین یھقیب

ن یمسلم یشته شدن تو براکرا ین، زکاط یارت احتکجنگد او را خواست و گفت: در  یم
 یه من ندارم، من در زمانک یدار یا شود. تو نزد رسول الله حسن سابقه یگران تمام م

خواھم با اقدام جسورانه خود جبران  یم یعنیالله بودم (ن دشمنان رسول یتر از سخت
ت دولت اسالم ین خدا و تقویشرفت دیخدا و رسولش در پ یرضا یگذشته نموده، برا

 ابم). یدست  یم تا به ثواب اخروینما یارکفدا
بر  یآسمان یمانند بال یدر پ ید و پیجنگ ین نحو مردانه ثابت قدم میرمه به ھمکع

اد یه در اثر ضربات زکتا آن ،ندکاف یرا در دھانه مرگ مھا  آن آمد و یسر دشمن فرود م
 د.یش را داشت در راه خدا به شھادت رسیخواست و آرزو یه خودش مکچنان

م تا ین صدر اسالم مطلع باشیثار مسلمیزان اخالص و محبت و ایه از مکآن  یبرا
واقع شده  کرمویه در جنگ کن واقعه یم به ایرا بدانھا  آن عیشرفت سریعلت و سّر پ

 م.ینک یتوجه م
خاتمه جنگ  د: پس ازیگو یه مکرده کت یروا یقه العدویه از حذیالفتوحات االسالم

ن و در ین مجروحیه در بکم را یرا به دست گرفته رفتم تا پسر عمو یظرف آب کرموی
ه مشرف بر کردم کدا یاو را پ یبه او آب بدھم. وقت نم وکدا یدان جنگ افتاده بود، پیم

در   . اتفاقاً یبه تو آب بدھم؟ با اشاره گفت: بل یخواھ یدر حال نزع بود. گفتم: م موت و
بدھم  یسکرد تا آب را به آن کد، لذا اشاره یبه گوشش رس یا ناله ین ھنگام صدایھم

ند ھشام بن العاص است. اتفاقًا او ھم در ک یه ناله مکس کدم آن یند. دک یه ناله مک
رد: آب را کرد و اشاره ک ید و از قبول آب خودداریشن یگریناله د یصدان وقت یھم
رده بود. لھذا کدم فوت یتا رس یند. رفتم تا به او بدھم ولک یه ناله مکبرسانم  یسکبه 

افته است، رفتم تا ین فاصله وفات یز در ھمیدم او نیبرگشتم تا آب را به ھشام برسانم. د
ن. در یرده است، رحمھم الله اجمعکز فوت یدم او نیم برسانم، دیآب را به پسر عمو

ن ین سه نفر مجروحیند: ایگو ین ماجرا نقل شده است مین ایخ عیاز توار یبعض
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حارث بن ھشام  یعه برادر مادریاش بن ربیرمه و عکع یرمه، حارث بن ھشام عموکع
اتمه جنگ رمه و پسرش عمر را پس از خکرا عیست، زیح نیت صحین روایا یاند، ول بوده

دنشان یمه خود بود، آوردند. خالد از دیه در خکد ین نفس به نزد خالد بن الولیدر آخر
ده و یاران ورزکن دو نفر از جنگاوران وسواریرا اید. زین گردیغمگ یلین حالت، خیدر ا

خت و یآب در دھانشان ر خود گذاشت و یزانو یترس بودند. خالد سرشان را بر رو یب
 جان سپردند و روح طاھرشان به عالم اعال پرواز نمود. ھر دو در ھمانجا

 رکعزل خالد از امارت لش
 رکو در ف یماه اوضاع آنجا را بررس یکتا  کرمویه خالد پس از ورود به کم یخواند

 با دشمن نداشت. یگونه برخورد جد چیخود بود و ھ ینقشه جنگ
 یمر بن الخطاب به جاافت و حضرت عینه وفات یر در مدکن اثناء حضرت ابوبیدر ا

افت، وفاتش را یر وفات که ابوبک یآن شب ید. حضرت عمر فردایاو به خالفت رس
له یاو را به وس یده به جاین عزل خالد و نصب ابوعبیرفاء و ھمچنیتوسط غالم خود 

 ده اطالع داد.یبه ابوعب یا نامه یط ینم و شداد بن اوس انصاریه بن زیمحم
م عزل که حامل حکه فرستادگان حضرت عمر کرساند  یمن را یات ایاز روا یبعض

ن به شدت سرگرم جنگ یدرگرفته بود، و مسلم کرمویه نبرد ک یخالد بودند، صبح روز
ن یده ایابوعب یول ،م نمودندیده تسلیدند و فرمان عمر را به ابوعبیبودند به آنجا رس

ن وفات ی، ھمچنن نزد خود نگه داشتیامل مسلمکان جنگ و فتح یفرمان را تا پا
دند، یقاطع رس یروزین به پیه مسلمکن یاظھار نداشت و ھم یسکز به یر را نکابوب

ر را به کمضمون نامه حضرت عمر را به خالد اطالع داد و موضوع آن را و خبر وفات ابوب
 خالد به عھده گرفت. یر را به جاکل لشک ین پس فرماندھیر اعالم نمود. از اکلش

ز ین کرمویده مضمون نامه حضرت عمر را پس از فتح یند: ابوعبیگو یگر مید یبعض
ن ید. ھمیان تحت فرمان خالد عازم دمشق گردکماکھمچنان نزد خود نگه داشت و 

ر و فرمان عمر را کن در آمد، خبر فوت ابوبیامل مسلمکز فتح وبه تصرف یه آنجا نک
 عھده گرفت.ر اسالم به کل لشک یدرباره عزل خالد اعالم نمود و فرماندھ

د: یگو یتاب خود به نام الفاروق مکدر  یل دانشمند مصریکن ھیتر محمد حسکد
ده خبر عزل خالد را به یه ابوعبکن است یات این روایتر از ھمه ا به نظر من درست«
رد و کد یه چه باکرد کر کن باره فیآن را پنھان نمود و در ا ینگفت و چند روز یسک

افت و یوع یر شکن لشیر در بکن اثناء خبر وفات ابوبیدر اد، یچگونه آن را افشا نما
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 ».ده استیه حضرت عمر به خالفت رسکمطلع شدند 
ه او را از کرد ک ین او و حضرت عمر وجود داشت، احساس میه بک یا خالد از سابقه

ر و کن لشیاز معتمد ین موضوع را با بعضیرد، لذا اکنار خواھد کر برکل لشک یفرماندھ
رده باشد، و کره کن باره مذایده در اید ھم با ابوعبیان گذاشت. شایخود در مان یکنزد

 ن فرصت مناسب فرمان عمر را به او اطالع داده باشد.یده در ایابوعب
 یسکاو  ید، ولیر معزول گردکلش یبه ھر حال خالد طبق فرمان عمر از سرفرماندھ

ار کن یخدا و نفع مسلم یرضا یش آمد دلتنگ شود و برنجد. او براین پیه از اکنبود 
خود بر  یبه نفع خصوص یرد و نه بھره مادک یم یداشت، نه تفاخر ییایرد، نه رک یم
 یرد و فرماندھک یار مکده یل و رغبت تحت امر ابوعبین با میداشت. خالد پس از ا یم

ه کما آن کرد. ک یفه میر را به عھده گرفته بود و انجام وظکلش یھا گروهاز  یکی
ر معزول نمود و خالد را به کل لشک یر او را از فرماندھکه ابوبکز آنگاه یده نیعبابو
فه نمود. طبق یب خاطر تحت فرمان خالد انجام وظید و با طیش گذاشت، نرنجیجا

به عھده گرفت و به سمت  کرموین را در یر مسلمکادت قسمت قلب لشیدستور خالد ق
 رد.ک یار مکفرمانده جزء  یک

ن صورت یقاطع مسلم یروزیده پس از پیل از خالد به ابوعبک یفرماندھر ییچون تغ
ان کماکاورد و یبه بار ن یگونه اثر نامطلوب چیر اسالم ھک، در نظام و نشاط لشگرفت

 ار بودند.کدلگرم 

 بود و چگونه مسلمان شد؟ یسکخالد چه 
م، یخواند نجا در باب فتوحاتش در عراق و شامیه تا اکجواب سؤال اول را از آنچه 

ر و فرمانده دانا و زبردست یر بصیه چگونه امکم یدیرا دیم، زیابی یدر م یبه درست
ه ک یدر جنگ احد زمان ینداشت. حت یروزیجز فتح و پ ھا جنگ بود. در تمام یجنگ

ش را به عھده داشت، او بود یاران قرکگروه سوار یھنوز مسلمان نشده بود و فرماندھ
ه کن تاخت و صحنه جنگ را یفرصت مناسب از پشت سر بر مسلم یکه ماھرانه در ک

ر داد و بر ییافته بود، تغین خاتمه یبًا به نفع مسلمین بود و تقریار به نفع مسلمکدر اول 
ن خاتمه داد. او یان مسلمیش و به زین جنگ را به سود قرید و این غالب گردیمسلم
ه کن او بود یرد. ھمچنکعراق را فتح  کفرات از خا یبًا تمام قسمت جنوبیه تقرکبود 

شرفت را ین نحو راه پید و بدیروز گردیپ کرمویر روم در کماھرانه بر لش یا طبق نقشه
 ن ھموار نمود.یه فتوحات در شام و فلسطیبق یبرا
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ه خدا خواست مرا کن ید: ھمیگو یه مک ١میشنو یجواب سؤال دوم را از خود خالد م
 ند.کن اسالم را در قلبم افیرسول الله و رغبت به دمحبت  به سعادت برساند، 

ه آمد کانجام دادن عمره قضا به م یه برایبیه رسول الله پس از صلح حدک یروز
نار کن در یھمراه مسلم رده بود، کنه ھجرت یه قبًال مسلمان و به مدکد یبرادرم ول

به  یا نبودم، لذا نامهه کمن آن روز در م یه آمده بود، او مرا خواست ولکرسول الله به م
 م نوشت:ین مضمون برایا

 ن عقل ویه تو با اکنم ک یتعجب م یلیم. اما بعد. من خیبسم الله الرحمن الرح«
تو شد و  یای، رسول الله از من جویدار یخود را از اسالم دور م یه دارک یمعرفت

ن یا چنیفرمود: آآورد. رسول الله  یردم خدا او را مکجا است، من عرض کفرمود خالد 
نون از دست که تاکاب آنچه را ینون درکبرادرم! ا یبرد؟ ا یبه حق نم یپ یتیشخص

 ».یداد
ن اسالم یش به دیش از پید بیه نامه برادرم به دستم رسکن ید: ھمیگو یخالد م

م یمن شده است، لذا تصم یایه رسول الله جوکل شدم و مخصوصًا خوشحال شدم یما
دا یق و ھمسفر پیخود رف ینه نزد رسول الله روم. خواستم برایه به مدکگرفتم از م

ر، کتف کیان گذاشتم، او پس از اندیمه درین مطلب را با صفوان بن امیانم، لذا ک
ه مالقات و با ھم کخارج شھر م» أججی«به نام  ییم در جایموافقت نمود قرار گذاشت

ه معلوم شد کم یردکم. اتفاقًا در راه خود با عمرو بن العاص برخورد ینه شویرھسپار مد
م. ینه رود، لذا ھر سه نفر با ھم راه افتادیخواھد به مد یافته، میت یز مانند ما ھدایاو ن

م. رسول الله از خبر ورود ما خوشحال یدینه رسیدر ماه صفر سال ھشتم ھجرت به مد
نه نزد رسول الله ید: پس از ورود به مدیگو یخالد م شده بود و در انتظار ما نشسته بود.

زد تا به  یم یم تبسم و لبخند شادمانید، ھمچنان بر رویه مرا از دور دکن یشتافتم. ھم
خدا بر آن حضرت سالم نمودم و شھادت عرض  یحضورش مشرف شدم و به عنوان نب

 .اهللاشهد ان حممداً رسول أال اهللا وإله إن ال أشهد أرده گفتم: ک
 یین اسالم راھنمایق داد و به دیه تو را توفکم یستا یرسول الله فرمود: خدا را م

 ر نبرد.یدوار بودم تو را جز به راه خیه امکاست  یدانستم در تو عقل یفرمود، م

                                           
مورخ اول رجب  ۲۸ه در مجله االزھر مجلد کجامع االزھر  یمفت یخ محمود نوویاز مقاله ش -١

 درج شده است. یقمر ۱۳۷۶
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ام و بر ضد اسالم اقدام یه رسول الله قیه علکند: از گذشته خود ک یخالد عرض م
ن اسالم آثار اعمال و ید: دیفرما یاست. رسول الله م کامنینموده و به جنگ پرداخته ب

ند و سپس ک یفر از او سر زده است، محو مکه در زمان کرا  یسکگفتار بد ھر 
است  ه بر ضد اسالم انجام دادهکرا  ییارھاکد یخالد بن الول یا براید: خدایفرما یم

ه کل و رغبت قبول نمود. و چنان ین اسالم را به میم خالد دینیب یه مکببخش. چنان
 د.یشانکه او را به راه حق کداشت  یرسول الله فرمود: عقل

 یرا او را به خوبیخوشحال شدند، ز یز از قدوم و اسالم خالد بسین نیمسلم
 است. یسکدان جنگ چه یه او در مکدانستند  یشناختند و م یم

نار رسول الله بود. رسول که در کفتح م یبرا یشکرکخالد پس از اسالم خود در لش
نه و یل اسلم و مزیه از افراد قباکر اسالم کمنه لشیقسمت م یالله او را به فرماندھ

 یرا رھبرھا  آن توانست یفرمانده ماھر نم یکافته بود و جز یل کیگران تشینه و دیجھ
 خود به دستش سپرد. کن قسمت را به دست مباریپرچم افتخار ا ند، مفتخر فرمود وک

ن ین و طائف افتخار حضور داشت. او در صفوف مسلمین خالد در جنگ حنیھمچن
ن یم و بعدًا در ایدیه قبًال فھمکد و چنان ین جنگیبا گروه تحت فرمانش با دشمنان د

 یدر راه رضا یارکمال اخالص و فداکد پس از وفات رسول الله با یم دیتاب خواھک
و شجاعت و  یاردانکان پرداخت و مھارت و ن اسالم به جھاد با دشمنینشر د یخدا برا

د. حضرت یمورد اعجاب دوست و دشمن گرد یات جنگیو عمل یشک رتش در نقشهیبص
تواند از  یم یسکه او بھتر از ھر کن داشت یقیخوب شناخته بود و  یلیر او را خکابوب

ر کلش یه فرماندھکن جھت بود ید، بدیر مقتدر روم بر آکو نبرد با لش یشکرکعھده لش
نرم خو بود،  یه گرچه مرد جنگ بود و مھارت داشت، ولکده یاسالم را در شام از ابوعب

م یه خواندکار خود شدت عمل داشت، واگذار نمود و چنان که در کگرفت و به خالد 
ه به فرمان کر روم را تار و مار نمود. بعدًا ھم با آنکد. لشیرسان یروزین را به پیمسلم

و ھن و  یدلسرد نشد و ادن  د. اصالً یل جبھه شام معزول گردک یعمر از فرماندھ
 یکده به سمت یشام تحت فرمان ابوعب یبعد یھا جنگ افت. دریدر او راه ن یسست

ن حال باز ھم یرد. در اک یم یشروید و پیجنگ ینموده، م یارکفرمانده جزء فدا
 یالت جنگکردند و در مشک یو نظرش استفاده م یاز نبودند و از رأین ین از او بیمسلم

ر یبستند و خ یار مکداد به  یخواستند و آنچه نظر م یآمد نظرش را م یش میه پک
 یجبھه بود، در امور مھم یل قواکه فرمانده کده ھم با آنیخود ابوعب یدند. حتید یم
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 رد.ک یداد عمل م یم یانمود و به آنچه ر یداد با او مشورت م یه رخ مک
ه به کداد تا آن یدشمن ادامه م کخود در خا یشروین ھمه پی، خالد پس از ایآر

خالد  یشروید و چون خبر رشادت و شھامت و پین از توابع حلب رسیشھر مھم قنسر

، »بكر كان اعلم مني بالرجال باأرحم اهللا «نان گفت: کن ید، تحسیبه حضرت عمر رس

 .»شناخت یر را، او بھتر از من مردم را مکند ابوبکخدا رحمت « :یعنی
رده بود وفات که خودش قبًال فتح ک یدر شھر حلب شھر یھجر ۲۲خالد در سال 

نون قبرش در آنجا معروف است و مردم آن کسپرده شد، ا کافت و در ھمانجا به خای
 نند.ک یارت میرا ز

دم. در بدنم یجنگ، جنگ یھا دانیاز م یلیگفت: در خ یخالد در مرض موتش م
 یبر رو کنیا زه نداشته باشد ویا طعنه نیر یاز ضربت شمش یه اثرکست یوجب ن یک

زانند و از مرگ ترسان. یدان جنگ گریه از مک یبر بزدالن یرم. وایم یبستر در خانه م
ن حضرت یفه مسلمیرد تمام اسلحه و اسبش را به خلکت یخالد در مرض موتش وص

 عمر بن الخطاب بدھند و دادند.
د و سپاه روم را یرس یروزیخالد به پ یحت فرماندھت کرمویر اسالم در کم لشیگفت

ھا به شھر دمشق  آن    ب نمود. بازماندگانیرا تا شھر دمشق تعقھا  آن تار ومار نمود و
ر کلش یدند و خالد به فرمان عمر بن الخطاب از فرماندھیپناه بردند و متحصن گرد

 د.یاو منصوب گرد یده به جاینار و ابوعبکبر
 ینجا به جایزشان در این حال نشاط انگیر اسالم را در ھمکنون ما لشکپس ا

نجا یفه دوم باز به ایخ حضرت عمر بن الخطاب خلیمجددًا در شرح تار م تایگذار یم
ز یم و به اطالع خوانندگان عزیرا به قلم آورھا  آن یم و فتوحات درخشان بعدیبرگرد
 م.یبرسان

خ حضرت یادامه شرح تار یعنیخود  یم به بحث در موضوع اصلیرو یپس حاال م
 گردد. ین جا ختم میه فتوحاتش در ھمکر کابوب

 

 رکخالفت حضرت ابوب
 یعنیاز انصار  یافت، جماعتیوفات  ج ه حضرت رسول اللهک یدر ھمان روز

 یفه بنیھا در سق یفه اوس و خزرج در محله خزرجینه از دو طاین اھل مدیمسلم
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ن یمسلم یبرا یا فهیانصار خل یعنیان خودشان یاجتماع نمودند تا از م ١ساعده
 نند.یبرگز

 یا«د: یگو یستاد و میبه پا اھا  آن نیفه خزرج در بیس طایرئ سسعد بن عباده
ندارد.  یگریله دیچ قبیه ھکد یدار یلتین اسالم سابقه و فضیجماعت انصار، شما در د

ن ساخت. یرنگ ن را از خون دشمنانیغمبرش زمیپ یشما برا یرھایبا شمش ألیخدا
غمبرش گردن نھادند. خدا او را در یپ یشما برا یرھایله شمشیل عرب به وسیقبا
و خشنود و چشم  یه از شما راضکان شما گرفت و به نزد خود فراخواند یاز م یحال

ن امر خالفت را سخت به یاز شما خورسند بود) پس ا یعنیش به شما روشن بود (کمبار
ن امر یرسد و شما نسبت به ا یگران میش از دیبه شما ب ن حقیه اکد، چه یریدست بگ
 .٢»دیگرانیبھتر از د

در ھا  آن را آنچه از اوصافید، زینما یر میتأث یا خطبه سعد در قلوب انصار به خوبیگو
رده بود، کح یه آنچه بدان تصرکد ید فھمیبا یقت داشت، ولیخطبه خود گفته بود حق

را خالفت یگران بھتر بداند، زیاحراز مقام خالفت از درا نسبت به ھا  آن توانست ینم
ست. یالزمه آن ن ینت ندارد ولیه گفته بود مباک یو گرچه با اوصاف یاسیاست س یامر

نند تا یخواستند سعد را به خالفت برگز یج، مین خطبه مھیبه ھر جھت، انصار پس از ا
ا یافتند ی یاز ماجرا اطالع نم ده بن الجراحیر، عمر و ابوعبکنند. اگر ابوبکعت یبا او ب

سره یکار خالفت کو  ردند.ک یعت میدند، مردم با او بیرس یرتر به آنجا مید کیاند
ل یرا قبایآورد، ز یبه بار م کیار خطرنایشود، عاقبت بس یان میه بعدًا بکشد و چنان یم

دا و یلمه پکجا اختالف  نیرفتند و از ھمیپذ یش را نمیقر ادت و امارتیعرب جز س
ده از اجتماع انصار و یر، عمر و ابوعبکد، چون ابوبیشک یم یجه نزاع داخلینت

ه به کن یشتافتند و ھمھا  آن درنگ به نزد یافتند، بین اجتماع خبر یمقصودشان از ا

                                           
ساختند و در مواقع  یم در محله خود میه مردم قدکگفتند  یم یا دهیگاه سرپوشیفه به جایسق -١

 ره وکگر مذایدیکخود با  یت عمومالکنمودند و در امور مھم و مش یلزوم در ِآنجا اجتماع م
 گرفتند. یم میتصم

يا معرش األنصار! لكم سابقة يف الدين وفضيلة يف «ت شده است: ین روایسعد چن یمتن خطبه عرب -٢

لرسوله بكم يف األرض دانت بأسيافكم له العرب. توفاه  ألاإلسالم ليست لقبيلة من غريكم. أثخن اهللا

 .»اهللا وهو راض عنكم ولكم قرير العني. فشدوا أيديكم هلذا األمر، فإنكم أحق الناس وأوالهم به
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 ن بود: یه ھدف مھاجرکگفت  یبه پا خواست و مطالبھا  آن نیر در بکدند، ابوبیآنجا رس
ه رسالت ن حق بیغ دیو تبل ییراھنما یرا برا ج جل و شأنه محمد یھمانا خدا«
 یسو ما را به یھا ھا و دل یاسالم دعوت فرمود، خدا رو یسو خت. او مردم را بهیبرانگ

ه کم یبود یسانکن ین اولیه دعوت فرمود معطوف فرمود و ما جماعت مھاجرکآنچه 
شان رسول الله یشدند. ما خو ر مردم بعد از ما مسلمانیم. سایرفتین خدا را پذید

ل عرب یاز قبا یا لهیچ قبیه ھکم ینسب تا آنجا برتر هثرکث ین از حیعالوه بر ا م ویھست
وند یل پیبا تمام قبا یعنید (یمتولد گرد یفرزندھا  آن ش دریقر یه براکنیست، مگر این

شناخت و ل عرب امارت و خالفت را نخواھند یم) ھمانا قوم و قبایت داریو قوم یشیخو
ش)، شما جماعت انصار به خدا قسم آن ین جماعت (قریا یرد جز براکقبول نخواھند 

د و رسول یداد یخود) جا یھا خانه ن را (در شھر خود و دریه مھاجرکد یھست یسانک
ھا و  یو در خوش ألین خدایشرفت دید. در پیردک یاریخدا را در پناه خود گرفته 

د و ین مردم ھستیتر ین و گرامیتر د، پس شما محبوبیما بود یکار و شرکمات ھمینامال
به شما و  ه خداکز به آنچه یم در برابر امر خدا و نیه به قضاء و قدر و خدا تسلکسزد  یم

ه از خود کد یھست یسانکد. شما ید حسد نورزیشو یاست، راض برادران مھاجرتان داده
ه خدا قسم د. بیمقدم داشتاج بر خود یگران را در ھنگام ضرورت و احتید و دیگذشت

د، پس بھتر یداشت یخود مقدم م ییتان را نسبت به داراشه برادر مھاجریشما ھم
 یریبه امر خن امر از دست شما سر نزند و از حسادت نسبت یه اختالف در اکسزد  یم
م بود و شما انصار وزراء ین امراء خواھید. ما مھاجریاست دور شو دادهھا  آن ه خدا بهک

ت کبدون شر یچ امریبدون دخالت شما صورت نخواھد گرفت و ھ یچ مشورتیما، ھ
عت یا عمر بن الخطاب بیده یخواھم تا با ابوعب یافت، از شما میشما انجام نخواھد 

 . ١»ار را دارندکن یت ایاھلھا  آن از یکه ھر کد، چه ینک

                                           
باهلدي ودين احلق فدعا إىل اإلسالم،  ج بعث حممداً  ألإن اهللا«: سرکابوب ین خطبه عربین است عیا -١

نا إىل ما دعا إليه. فكنا معرش القريش أول الناس إسالماً والناس لنا تبع، ونحن فأخذ اهللا بنواصينا وقلوب

عشرية رسول اهللا، ونحن مع ذلك أوسط العرب أنساباً، ليست لقبيلة من قبايل العرب إال وللقريش فيها 

وأنتم  والدة. إن العرب ال تعرف هذا األمر إال هلذا احلي من قريش. وأنتم واهللا الذين آووا ونرصوا،

وفيام كنا فيه من الرساء والرضاء. واهللا ما كنا يف خري قط إال كنتم معنا فيه. فأنتم  ألشكرائنا يف دين اهللا

ام ساق اهللا إلخوانكم ـأحب الناس وأكرمهم وأحق الناس بالرضا بقضاء اهللا والتسليم ألمره، ول
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و ھم  ان نمودیو مالطفت ب یقت داشت و ھم با مھربانیه ھم حقکر کخطبه ابوب
و اوصاف  یح داد و ھم حق معنویخالفت توض یرا براھا  آن تین و اولویحقوق مھاجر

 رفت، قلوب انصار را نرم ویرا به وزارت در خالفت پذھا  آن انصار را حفظ نمود و ھم
را یش از اوس مؤثر شد، زیفه خزرج بیا در طایر قرار داد. گویتحت تأث یلیرا خھا  آن

جماعت انصار، اگر ما  یا«د: یگو یساداتشان فورًا برخاسته ماز  یکی سدیس بن سعیق
م ینخواست یزیم، به خدا قسم چین بودین دیو در ایکن یلت و جھاد و سوابقیاھل فض
ن جھت بر یه خود را از اکسزد  یما نم یش، پس برایخو یخدا و اطاعت نب یجز رضا

ه خدا بر ما کم، چه یستین یوین بابت طالب متاع و منصب دنیم، ما از ایمردم برتر بدان
ن امر یش است و قومش به ایه محمد از قرکد یه ما را موفق فرمود) بدانکمنت دارد (
 ن امر بایه در اکد یاند، به خدا قسم، خدا ھرگز مرا نخواھد د تر و بھتر حق ی(خالفت) ذ

 .١»دینکنزاع و مخالفت نھا  آن د و باینم، از خدا بترسکش کشمکنزاع و ھا  آن
گر یدیکردند به ک یر مخود احساس خط یا برایه گوکفه اوس ین اثناء طایدر ا
لت و ین فضیاھا  آن یبار به خالفت برسد برایکاز خزرج ھر چند  یسکگاه ھر«گفتند: 

رد. کنخواھند  یکارشان شرکافتخار تا ابد برقرار خواھد ماند و ھرگز شما را در 
 ».دینکعت یر بکد با ابوبیزیبرخ

ه کا با عمر یده یه در آخر خطبه خود فرمود با ابوعبکر کعمر در جواب ابوبحضرت 
 یعنین شود (یه چنکنیبرم به خدا از ا یپناه م«د، گفت: ینکعت یت دارند بیھر دو اھل

                                                                                                       
صة. واهللا ما زلتم مؤثرين إخوانكم مؤثرون عىل أنفسهم حني اخلصاـمهاجرين، فال حتسدوهم وأنتم الـال

مهاجرين. وأنتم أحق الناس أال يكون هذا األمر واختالفه عىل أيديكم وأبعد أن ال حتسدوا ـمن ال

مهاجرين. وأنتم أحق الناس أال يكون هذا األمر واختالفه عىل أيديكم وأبعد أن ال ـإخوانكم من ال

فنحن األمراء وأنتم الوزراء. ال تفتانون بمشورة وال  حتسدوا إخوانكم عىل خري ساقه اهللا تعاىل إليهم

 االمامة والسياسةتاب ک. (از »كالمها له أهل نقيض دونكم األمور، وإنام أدعوكم إىل أيب عبيدة أو عمر
 ).۲۰۷سال  یمتوفا ینوریمحمد عبدالله بن مسلم د یف أبیتأل

إنا واهللا لئن كنا أويل فضل وجهاد يا معرش األنصار! «ن است: ین چنیا سسیق یمتن عبارت عرب -١

وسابقة يف هذا الدين فام أردنا إال رضاء اهللا وطاعة نبينا، فام ينبغي لنا أن نستطيل عىل الناس بذلك وال 

نبتغي به من الدنيا عرضاً، فإن اهللا ويل النعمة عىل ذلك إال أن حممداً من قريش وقومه أحق به وأوىل، 

 .»مر. فاتقوا اهللا وال ختالفوهم وال تنازعوهمزعهم هذا األوأيم اهللا ال يراين اهللا أنا
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ن امر ی، تو با این ما باشیل برجسته در بین فضایه تو با اکفه شود) و حال آنیاز ما دو خل
و  یبا رسول الله شد یزودتر مشرف به دوست  (ھمه مردم) . چه از مایحق تر یاز ما ذ

ن ین بھترین مھاجری. تو در بین خدا از ما بھتر و برتریث بذل مال در راه دیاز ح
 یه براک یی. توید تو نفر دوم ھستیه در سفر ھجرت در غار بودک یاز دو نفر یھست

ن یاسالم است. پس با ا نیان دکن اری. نماز بھترین رسول الله شدیگزیامامت نماز جا
، پس ین رسول الله بشوید جانشیه از تو جلوتر شود، تو باکسزد  یرا م یسکوصف چه 
عت یداشت ب یشتر دوست میان ھمه ما بیه رسول الله او را از مک یسکن یما با بھتر

 .١»نمکعت یم. دستت را بده تا با تو بینک یم
ر به کعت با ابوبیب ینه برایه زمکم یفھم یس و خطبه حضرت عمر میاز خطبه ق

ده است، یه جنبه شورا داشت، واقع گردکت ین جمعیفراھم و مورد موافقت ا یخوب
ر کل ابوبیفه انصار از اوس و خزرج (جز سعد بن عباده) به دالیرا بزرگان ھر دو طایز

ت بودند، قبل از انجام یه در اقلکاز جوانان متعصب خزرج  یبعض یقانع شدند، ول
فه خودشان باشد، لذا یخواستند خالفت در طا  یعت به مخالفت برخاسته، میافتن بی

ه حباب بن المنذر در آن مجلس کد یرس ییار به جاکجنجال و نزاع به راه انداختند و 
ن مجروح یاز حاضر یسکگرفتند و  یر را از دستش نمید و اگر فورًا شمشیشکر یشمش

ه چگونه کدانست  یوء عاقبتش را جز خدا نمه سکداد  یرخ م یا د، بلوا و فتنهیگرد یم
ن بود اتحاد که ممکد آمد یپد کیو خطرنا یبحران یلیخ یا شد. خالصه لحظهکجا بکو 
را برادر ھم ھا  آن بوجود آورده بود وھا  آن نیدر ب ج ه رسول اللهکن یمسلم یگانگیو 
نش بودند در یمکه دشمنان در کن اسالم یان دکیجتًا یرده بود بر ھم خورد و نتک

 خطر افتد.
ه کافت یاسالم در یاسین نابغه سیو ا یه بزرگ اجتماعین داھیا سحضرت عمر

ش است و جز با خاتمه دادن به امر خالفت و قرار یداین و پیوکدر شرف ت یفتنه بزرگ
ب یت قریثرکه اکد یندارد. او فھم یچ عالجیافته، ھیگرفتن مردم در مقابل امر انجام 

                                           
معاذاهللا أن يكون ذلك وأنت بني أظهرنا. أحقنا هبذا األمر، وأقدمنا «: سعمر ین است گفتار عربیو ا -١

مهاجرين، وثاين اثنني إذ مها يف الغار، وخليفة ـامل، وأنت أفضل الـصحبة لرسول اهللا، وأفضل منا يف ال

ة، والصالة أفضل أركان اإلسالم. فمن ذا ينبغي أن يتقدمك فأنت خليفته، فنبابع خري من عىل الصال

 .»أحب رسول اهللا منا مجيعاً. ابسط يدك أبايعك
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را از  یر ھستند، لذا ھر گونه فرصتکعت با ابوبیفه، مائل به بین در سقیبه اتفاق حاضر

 :یعنی »ابسط يدك أبايعك«رده گفت: کر کدست فتنه و آشوب گرفت و خطاب به ابوب

ن سان شتابانه دست به دست یحضرت عمر بد .»نمکعت یدستت را بده تا با تو ب«
 یر روکز به ابوبین نیپس از او حاضرعت فرمود. یر داد و به عنوان خالفت با او بکابوب

 ردند.کعت یبا او ب یگریپس از د یکیآورده 
مردم در مسجد رسول الله و بر  یعت عمومیب یر براکز حضرت ابوبیآن روز ن یفردا

د، حضرت عمر در ینما یه شروع به سخنرانکنیمنبر رسول الله نشست اما قبل از ا
 یسکن گفت: ھمانا خدا امور شما را به یستاد و پس از حمد خدا چنیجنب منبر ا

ه کاست  یاز دو نفر یق رسول الله و شخص دومین شما و رفیه بھترکض فرمود یتفو
 .١»دینکعت ید با او بیزیدر غار بودند، پس برخ

عت یر بکامل با حضرت ابوبکل و رغبت یآنگاه مردم به طرف منبر شتافته با م
فه انجام گرفت، خالفت یعت اھل شورا در سقیبه پس از ک یعت عمومین بینمودند. با ا

ن و انصار یب به اتفاق امت محمد اعم از مھاجریت قریثرکد اییر مورد موافقت و تأکابوب
را به دست  یومت اسالمکفه اول رسول الله زمام حیقرار گرفت و او به عنوان خل

ن اسالم یدن و یمسلم یبرا یتکد چه بریم دیتاب خواھکن یه در اک یگرفت، به طور
 در بر داشت؟

 ن پس از انتخابیفه مسلمین خطبه خلیاول
منبر  یافت، رویقبل از وقت ظھر خاتمه  یمکه کعت ین بیر پس از اکحضرت ابوب

ن یغمبرش را ستود، چنیرد و پکه خدا را سپاس کنیستاد و پس از ایرسول الله به پا ا
ن جھت یخواھم از ا ینم یشما شدم، ول یمفرماکنون حکمردم! ھمانا من ا یگفت: ا

ار کمفرما ھستم خود را بھتر از شما بدانم، پس ھرگاه در انجام امورتان خوب که حک
 ید، راستینک ییردم، مرا به راه راست راھنماکار کد و ھر گاه بد ینک یاریردم، مرا ک

ف و یرد) ھر ضعکز ید از آن پرھیانت است ِ(بایرد) دروغ خکت ید رعایامانت است (با
ار که ان شاءالله حقش را از ستمکو توانا است تا آنگاه  یاز شما نزد من قو یناتوان

                                           
إن اهللا قد مجع أمركم عىل خريكم، صاحب رسول اهللا، وثاين اثنني إذ «: سعمر ین است گفتار عربیا -١

 .»مها يف الغار، فقوموا، فبايعوه
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ف و ناتوان بود تا یاز شما نزد من ضع یس ھر شخص قوکگرفته به او بازگردانم و بالع
ند و از ینما یه سستک یدگان را از او باز ستانم ھر قومیه ان شاءالله حق ستمدکآن 

گاه ل خواھد فرمود. ھریرا خوار و ذلھا  آن د، قطعًا خداشنکجھاد در راه خدا دست ب
عام خود گرفتار  یرا به بالھا  آن ابد خداوند قطعاً یوع یش یت در قومیفحشاء و معص

گاه بر دا و رسول خدا را فرمان برم و ھره خکد مادام یخواھد ساخت. مرا فرمان بر
 د.یمرا فرمان بر م، حق ندارمیا مخالف امر رسولش عمل نمایم خدا کخالف ح

 ید برایزیاش فرمود: برخ ده بود، در آخر خطبهین ھنگام وقت ظھر رسیچون در ا
 .١ردینمازتان، خدا شما را به رحمت خود گ

 سرکخطبه ابوب ییل محتوایتحل
ومت کح یفه و فرمانرواین خلیه اولکاست  یا ن خطبهیاول یخین خطبه تاریا

نه منوره ین در مسجد مدین اجتماع مسلمیلدر او ج پس از وفات رسول الله یاسالم
ن خطبه یرد، در اکان یخود را ب یاسیس یمنبر مقدس رسول خدا القاء و خط مش یرو

امًال بر اساس شوری و کرا  یومت اسالمکن حیفه مسلمیه خلکشود  یده مید یبه خوب
 را:یاست، ز قرار داده یعدالت اجتماع

شما  یه فرمانرواکبا آن «د: یگو ین اجتماع میفه علنًا در ایه خلکم ینیب یم اوًال:
 ».دانم ین مقام و منصب بھتر از شما نمیخود را از جھت ا یھستم، ول

داند نه مستبد و  یع قانون اسالم (قرآن خدا و سنت رسول الله) میخود را مط ًا:یثان
  ه عمالً کند بلیحًا به امت حق داده تا بر اعمالش نه تنھا نظارت نمایتاتور. لذا صریکد

ام خدا و کبر طبق اح  گاه (در اجراء امور امت)د: ھریگو یه مکند. چنانیالت نمادخ
ام  یینموده، راھنما یرین صورت جلوگیر اید و در غینک یارینم، مرا کرسولش عمل 

 د.ینک

                                           
مكان أن أكون خريكم. ـأهيا الناس، إين قد وليت عليكم ومل أجعل هلذا ال«: سرکابوب یمتن خطبه عرب -١

فإن أحسنت فأعينوين، وإن أسأت فقوموين. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي 

يدع قوم عندي حتى آخذ احلق له إن شاءاهللا والقوي عندي ضعيف حتى أخذ احلق منه إن شاء اهللا. ال 

اجلهاد يف سبيل اهللا إال رضهبم اهللا بالذل. وال تشيع الفاحشة يف قوم قط إال عمهم اهللا بالبالء. أطيعوين ما 

 .»أطعت اهللا ورسوله، فإذا عصيت فال طاعة يل عليكم. قوموا إىل صالتكم، يرمحكم اهللا
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ومت که او طبق قانون حکامت را تا آنگاه موظف به اطاعت امر خود نمود  ثالثًا:
ه در کل شخص خودش. چنان یه خودخواھانه و بر طبق ھوا و مد، نیاسالم عمل نما

 ».ه خدا و رسولش را فرمان برمکد مادام یمرا فرمان بر«د: یگو یخطبه خود م
ھا  آن فه باشند و ھم بهیع خلیلف نمود تا مطکن خطبه ھم امت را میفه در ایخل

بر  ج امت محمد یه امور عمومکند، تا آن یارش نظارت و مداخله نماکحق داد تا در 
بر خالف قانون رفتار  یرد و ھرگاه در امریانجام و رونق گ یومت اسالمکوفق قانون ح

 د، دستش را گرفته مانع شوند.ینما
در مقابل قانون و عدالت برابر ھم دانسته  یث حقوق مدنیافراد امت را از ح رابعًا:

ه ستمگر توانا کداند  ینم یاحقاق حق و رفع مظلمه فرق ید: برایگو یه مکاست، تا آنجا 
م، قانون و عدالت کرا مناط صدور حیس آن باشد، زکا بر عیده ناتوان، یباشد و ستمد

عدالت و محافظت حقوق افراد امت است، و آنچه  یم اجراکاست. ھدف از صدور ح
 ه است.ین قضیطرف ین باره به نظر آورد، ھمان توان و ناتوانید در اینبا

 یاز مرزھا ین و پاسداریحفظ حقوق و شئون اجتماع و محافظت د یبرا خامسًا:
را به شجاعت و  ج ن خدا، امت محمدیو نشر د یشور و بسط عدالت اجتماعک

ا یه بقاء کن امر مھم یا یه در اجراکد، بدون آن ینما یب میدعوت و ترغ یسلحشور
 یطیبقاء خود شرا یرد، به نفع خود و برایگ ین قدرت قرار میار ایفه در اختیعزل خل

ند، چه مسلم کم کن قدرت مستحیه ایر سایخود را ز ید، تا شالوده بقاینما ینیب شیپ
ند کفه بماند، خواھد ماند و ھرگاه اراده یه اگر خواست خلکن قوه است یه ھمکاست 

 تواند بماند. ینباشد، نم
خود را نسبت به امت نشان  یامًال دلبستگکن در آخر خطبه خود یفه مسلمیخل

 یو اجتماع یه مفاسد فردکد، از دروغ ینما یرا به اخالق حسنه دعوت مھا  آن دھد. یم
م یص عظیاز خصا یکیه ک ییرا به راستگوھا  آن دارد، یحذر مدر بر دارد بر یادیز

ب یاست، ترغ یھر فرد و ھر قوم یاتینان و الزمه حیو منشأ حصول اطم یانسان
دھد تا  یر مکتذھا  آن را به یبه عالوه عواقب خانمانسوز فواحش و معاص د وینما یم

، یماالت انسانکجامعه فاضله و آراسته به  یک، ین سان جامعه اسالمیزند و بدیبپرھ
شرفت داشته باشند یو پ ی، ترقکت تحریات مطلوب و قابلیح یستگیه شاک یا جامعه

 ن خود به وجود آورند.یدر ب
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 نجایدر ا
ر بر کا خالفت حضرت ابوبیم: آیپرس یم و از خود مینک یدرنگ م کینجا اندیدر ا

ساعده صورت گرفت و  یفه بنیه در سقکن ماجرا یا ایاساس شورا انجام گرفت؟ آ
ن ییانتخاب و تع یشود، و برا ید (شورا) محسوب میعت با آن حضرت گردیبه ب یمنتھ

 بود؟ یافکن یفه مسلمیخل
فه یر بر اساس شورا صورت گرفت و آنچه در سقکخالفت حضرت ابوب یج: آر

انتخاب  یح و برایامًال صحکشود،  یان میه بکن شورا چنان یگذشت (شورا) بود ا
 بود. یافکعت با او یفه و بیخل

ات ید بر وفق مصالح و مقتضیشه بایط و دستور العمل شورا ھمیه شراکواضح است 
در  یه مصالح ھر ملتکز مسلم است ین ن گردد ویاتخاذ و تدو یھر ملت یانکو م یزمان

 یا تنزل اوضاع و احوال اجتماعی یه با ترقکست، بلیسان نیکخ وجودشان یطول تار
و مخصوصًا با تفاوت ھا  آن یارکو امانت و درست یو با شدت و ضعف صالح معنوھا  آن

 انکام یچ ملتیھ یند، لذا براک یفرق مھا  آن و معارف و معلومات یستگیزان شایم
ن نامه و دستور ییآ یکخود،  یاز موضوعات اجتماع یچ موضوعیندارد نسبت به ھ

 ه سرنوشتکند. مخصوصًا درباره شورا ین نمایخود تدو یر برایتغیو ال  یالعمل ابد
ن ییره را تعیو غ ین المللیو امور ب ی، فرھنگیاقتصاد  ،یاسیس یاعم از خط مشھا  آن

 ن است.کر ممین امر غید، اینما یم
د با توجه به اوضاع و یات خود بایح یھا از دوره یا در ھر دوره یپس ھر ملت

ط و یت شرایخود و با رعا یانکم و یزمان یخود و طبق اقتضا یات اجتماعیخصوص
 یرا برا  یگرین نامه دییا ھر قانون و آین نامه شورا ییخود قانون و آ یانات عمومکام

 د.یآن عمل نما ین و بر مبنایخود تدو
ر کردن شورا ذک یعمل یبرا یا م، نظام نامهیرکه نه در قرآن کن علت است یبد

است، تا  به امت خود داده یره دستور العملن بایرم در اکشده و نه حضرت رسول ا
ا ھر طور صالح حال خود بداند، ی  در ھر دوره یاز ملل اسالم یم ھر ملتیه گفتکچنان

ه مصلحتش ک یرد و به ھر نحویر نظر بگجاد مجلس شورا دیا یبرا ینظام و قانون
خود  یر امور اجتماعیو سا ییو جزا ین مدنیب قوانیتصو یبرا یطید، شرایجاب نمایا
 .١دیب نمایشود تصو یه در شورا طرح مک

                                           
ث یا طبق احادیر شده، کحًا ذیه در قرآن صرک یگریم دکا ھر حی ییو جزا یام مدنکآنچه از اح -١
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 یث صدق گفتار، صالح رفتار، سالمت و صفاین صدر اسالم از حیپس چون مسلم
امل حقوق بشر در مقام و کت یرعا ق ویمان به حق، اذعان در مقابل حقایقلب، در ا

ن امور ی، گذشته از اکیتر بودند تا به بشر خا هیه به فرشتگان شبکبودند  یمنزلت
ن یھم یز بر حسب اقتضاینھا  آن یساده بود، شورا یلیو خ ییابتداھا  آن ومتکح

ن یگرفت. در ع یساده و مختصر صورت م یلیه داشتند، خکسته یاوصاف و خصال شا
 یافکامًال ک ...، با صفا و صادقانه یامًال روحانک یطیحفظ مصالحشان در مح یحال برا

ط ھمان اوضاع ید در محیب رسیر در آن به تصوکه خالفت حضرت ابوبک ییبود. شورا
افت و اھل شورا، رجال مؤمن و صادق و یل کیم، تشیه گفتکو صدق و صفا  یروحان

را ستوده ھا  آن سوره توبه ۱۰۰ه یطبق آ میرکه قرآن کن و انصار بودند یصالح از مھاجر
تر از  راستگو یاست، و چه گواھ داده یرتشان گواھیرت و سریحسن س و به صالح و

ِيَن ﴿ د:یفرما یه مکم یرکقرآن  نَصارِ َوٱ�َّ
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� َوٱل�َّ

َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰنٖ  ُ رَِّ�َ ٱ ٱ�َّ ٰٖت �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ُٰر  َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ�

بَدٗ 
َ
� ٓ ن عھد ین سابقیو مؤمن« :یعنی .]۱۰۰: التوبة[ ﴾١٠٠َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم �ۚ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

شدند، خدا از ھا  آن رویپ یکیه در نکن و انصار و آنان یه عبارتند از مھاجرکاول ظھور اسالم 
فراھم ساخته  ییھا باغھا  آن یز از خدا خرسندند و خدا براینھا  آن خشنود است.ھا  آن ھمه

 ین است رستگاریدانند و ایز در آنجا جاوینھا  آن است و یھا جار یه در آن جوکاست. 
 .»بزرگ

 د:یفرما یف مین مردم شریسوره انفال در شأن ا ۷۴ه ین قرآن طبق آیھمچن

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ وٓ  َءاَووا نََ�ُ ْ وَّ ْوَ�ٰٓ  ا
ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ۡ ٱ ده و یحفظ عق یمان آوردند (و برایه اکو آنان« :یعنی .]۷۴[األنفال:  ﴾اَحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل
دند ین جنگین خدا) با دشمنان دیشرفت دیپ یردند و (براکمانشان از شھرشان) ھجرت یا
خود) جا دادند  یھا ن را در شھر خود و در خانهیه (مھاجرکن آنان ین) و ھمچنیمھاجر یعنی(

ن یانصار) ا یعنینمودند ( یاریشبرد ھدف مقدسش) ین و پیشرفت دیپ ی(و رسول خدا را برا
 .»دو گروه بزرگ، مؤمن حقند

ھا  آن و یراضھا  آن را ستوده و ازھا  آن میرکه خدا به نص قرآن ک ییھا نی، ھمیآر

                                                                                                       
ن یبدھند، مگر اھا  آن در یلیر و تبدیین حق ندارند بر اساس شورا تغیان شده است، مسلمیب ینبو

 باشد.ھا  آن اجتھاد در یبرا ی، مجالیه طبق قواعد اصولک
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د یرا در قرآن مجھا  آن داشتند و خدا یمیبس عظ یبودند و رستگار یز از خدا راضین
بودند  ییه دوم، مؤمن حق دانسته است، اھل شورایه اول، اھل بھشت و طبق آیطبق آ

 نشاندند. یه خالفت اسالمیکر را بر ارکه ابوبک
ح قرآن ید خدا بوده و در نص صرییمورد تأھا  آن مانیو ا ه صالحک ین مردمیا چنیآ

ع ھوس یتابع ھوا و مط  نموده، یورز ه غرضکان دارد کاند، ام توده شدهس یآسمان
ح دھند و او را به یگران ترجیرا بدون استحقاق بر د یسکش باشند و یخو ینفسان

ه ـ کر است یان پذکام ین امریچن یرا وقتیر، زینند؟ البته خیناحق به خالفت برگز
به خطا رفته است. مسلم ھا  آن صیر اوصاف و خصاکمعاذ الله ـ گفته شود قرآن در ذ

ن یند، تا چه رسد به اک ینم ین گمانیچنمان ھمیسست ا یحت یچ مسلمانیه ھکاست 
 داشته باشد. یا دهین عقیه چنک

 یریگ جهینت
س شورا صورت گرفت. ر از ھر جھت حق بود و بر اساکن خالفت حضرت ابوبیبنابرا

صدق و صفا و  ییو در آن عصر طال ج ن شورا مطابق با اوضاع آن روز امت محمدیو ا
را سران انصار و سروران یبود، ز یافک  امالً کمان انجام گرفت و یده و ایدر شعاع عق

محل جمع شدند و  یکر شده در کذ یکیه اوصاف ھر دو گروه در قرآن به نکن یمھاجر
پرداختند. ھر  ی، به مبارزه انتخاباتیره و به اصطالح امروزکفه به مذایانتخاب خل یبرا

 یطیل خود را در محیگر به جدال پرداختند، دالیدیکن با یاز گروه انصار و مھاجر یک
نظر م ید انصار واقع و تسلیین مورد تأیل مھاجریت دالیردند و در نھاکان یآرام ب
از انصار  یمجلس شورا جز چند نفر یم، اعضایه خواندکجتًا چنانین شدند و نتیمھاجر

ر موافقت نمودند و در ھمان مجلس مختارًا با آن ک، با خالفت ابوب١ت بودندیه در اقلک
ه کرسول الله  یگرام  ز عموم صحابهیعت نین بیروز بعد از ا یکعت نمودند. یبزرگوار ب

دانستند، در مسجد  یمنصب مھم من یق ایشناختند و او را ال یم یر را به خوبکابوب
 ردند.کعت یمنبر رسول الله نشسته بود، با او ب یر روکه ابوبک ینه در حالیمد

عت آنان در مجلس یله انتخاب اھل شورا و بیر ابتدا به وسکپس خالفت حضرت ابوب
ومت اسالم بود، کز حکه مرکنه ین در مسجد مدیمسلم یعت عمومیشورا و بعدًا با ب

                                           
در  یشود، ول یدا میپ یت مخالفین اقلیل شود، چنکیه به منظور تشک یشه و در ھر مجلسیھم -١

 اعتبار است. یت بیثرکمقابل ا
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 .انجام گرفت

 شبھه یکپاسخ به 
فه یانتخاب خل یه در شورا حاضر بودند براک کن عده اندیب ایا نظر و تصویآ س:

 یت را داشتند، برایه نسبت به مجموع امت عنوان اقلکن عده یبود و انتخاب ا یافک
 ب بودند، نافذ و الزام آور است؟یت داشته و غایثرکه جنبه اکه افراد امت یبق

ه کن نشده بود یشورا تدو یبرا یم در آن زمان دستور العملیه قبًال گفتکچنان ج:
د تا گفته شود انتخاب و ین نمایینندگان را تعکآن مقرر و عده انتخاب  یبرا یطیشرا

ن حضور ھمان عده حاضر در یده بود، بنابراین عده در شورا به حد نصاب نرسیعت ایب
افراد امت الزام آور بود و چه  ریسا یح و برایصحھا  آن ب و انتخابیو تصو یافکشورا 

نھج  ۱۲۷خطبه ه به موجب ک سطالب یبن اب یش حضرت علیتر از فرما یقو یلیدل
حق تر از ھمه  یمردم ھمانا ذ یه (اکد یفرما یحًا مین مطلب صرید اییدر تأ ١ةالبالغ

ردن امور خالفت تواناتر و به کاداره  یه براکاست  یسکمقام خالفت آن  یس براک
عت به مخالفت یپس از حصول ب یسکگاه ا در امور خالفت داناتر باشد، ھرخداوامر 

ده یشکحت نمود و از او خواست تا دست از فتنه ید او را نصیزد، بایبرخاست تا فتنه انگ
 ین صورت الزم است برایم نگردد، در اید و تسلیم شود و اگر باز اصرار نمایتسل

ه خالفت تنھا کن باشد یجانم قسم، اگر چن د، بهیخاموش نمودن آتش فتنه با او جنگ
عت بدھند، یدست بھا  آن جا جمع و ھمه یکه ھمه افراد امت در کرد یپا بگ یدر صورت

ان ندارد ھمه کرا امیانجام گرفتن خالفت نخواھد بود. (ز یبرا یچ راھیپس ھرگز ھ
فه یخل نییتع یجا حاضر شوند). پس برا یکفه در آن واحددر یانتخاب خل یمردم برا

ھا  آن هکن یت انتخاب نمودن داشته باشند و ھمیه اھلکالزم است  یا حضور عده
 یسانکم بر کنافذ و حاھا  آن ردند، انتخابکعت یدند و با او بیرا به خالفت برگز یسک

اند، حق ندارند  ه در شورا حاضر بودهکب بوده در آنجا حاضر نباشند. آنان یه غاکاست 

                                           
يا أهيا الناس! إن أحق الناس هبذا األمر أقواهم عليه « :ن آمده استیچن هنج البالغةمتن خطبه در  -١

وأعلمهم بأمر اهللا فيه. فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى قوتل، ولعمري إلن كانت اإلمامة ال تنعقد 

حيكمون عىل من غاب عنها، ثم إنه ليس  حتى حترضها عامة الناس فام إىل ذلك من سبيل، ولكن أهلها

 .»للشاهد أن يرجع وال للغائب أن خيتار
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اند، حق  اند و در مجلس شورا حاضر نبوده ب بودهیه غاکخود برگردند و آنان  یاز رأ
عت ینند و با او بیگر را برگزید یسکاند،  ت نداشتهکه در شورا شرکن یندارند به عذر ا

 .١نندک

 فهیدر باب نحوه انتخاب خل طالب یبن اب یعل یسخنران یابیارز
ان فرموده یه درباره خالفت بکدر گفتار خود  سیم حضرت علینیب یه مک یبه طور
ت و قدرت داشته باشد، کگران شویش از دید بیه انتخاب شونده باکرده کح یاست، تصر

از عھده انجام امور مھم خالفت  یند و به خوبکدا یبر اوضاع تسلط پ یتا بتواند به درست
ت داناتر از کملاست میط خالفت و سیام و اوامر خدا در محکاح ید. در اجرایبر آ

 ت انتخاب نمودن را داشتهید اھلینندگان باکه انتخاب کرده کز شرط یگران باشد و نید
د یفرما یحًا مین نفرموده است. سپس صرییشان تعتعداد یبرا یحد نصاب یباشند، ول

 یو مردمھا  آن خود یردند، براکعت یب یسکت داشتند با یه اھلکن عده یه اکن یھم
حق دارند از ھا  آن ه نه خودکالزام آور است  ینبوده باشند به حد ه در شورا حاضرک
عت یگر بید یسکخاسته با گران حق دارند به مخالفت بریخود برگردند و نه د یرأ
رد و به راه کحت ید او را نصید، بایعلم فتنه بر افرازد و مخالفت نما یسکگاه نند، ھرک

 .٢د (و خونش مباح است)ید با او جنگیبا آورد، و اگر باز ھم به تمرد خود ادامه دھد،
ه در کن عده یعت ھمیر با بکخالفت حضرت ابوب یش حضرت علیبا توجه به فرما

عت ین و انصار با او بیاز مھاجر یرا جماعتیبود، ز یافکردند کعت یشورا حاضر و ب
و ه در رفعت شأن کم یرکه مقدسه قرآن یھم با توجه به صراحت آن دو آھا  آن ردند وک

و  یخدا و بھشت یبودند مؤمن حق و مرض یده است، مردمیشان نازل گرد منزلت
 ت انتخاب نمودن داشتند.یاھل ین مردمیه چنکاست  یھیبد

                                           
ه به ک سهیردند، با معاوکعت ینه با او بین در مدیه مسلمکن یپس از ا سیه حضرت علکچنان  -١

حت فرمود و به راه رشد و یاو را به نحو احسن نص یعنیرد، کن یناحق به مخالفت برخاست، چن
  با او عمالً  ید، حضرت علیشکه از مخالفت و عدوانش دست نیچون معاو یولرد، کصواب دعوت 

 ن فتنه شدند.یا ین قربانیصد ھزار نفر از طرفیکن جنگ ید و در ایجنگ
حصر  ید، معنیار آکه انما به کباشد. پس ھرجا  ی) در اصطالح فن نحو ادات حصر مانامحرف ( -٢

إنام « :فرموده است ین چون حضرت علیباشد، بنابرا ین امر مین امر منحصر به ایا یعنیدھد،  یم

 .»ن و انصار دانسته استیحق شورا فقط منحصر به مھاجر« »الشور للمهاجرين واالنصار
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 د خداوند ھستندییه مورد تاک یانتخاب مؤمنان
م یرکن و انصار به موجب نص قرآن یه مھاجرکح است ین است گفته شود صحکمم

ردن کانتخاب  یه براکجا معلوم کاز  یبودند، ول یخدا و بھشت یمؤمن حق و مرض
 ت داشتند؟ یاھل  ت دارد،کو ممل کر ملیو تدب یاسیه صرفا جنبه سکفه یخل

ان ندارد اقدام کح قرآن آن چنان بودند، امیه طبق نص صرک یمردم نیج: اوال: چن
 یخدا و نه بھشت یاال نه مومن حق و نه مورد رضا نند، وکد بیه نباکنند ک یارکبه 

ھا  آن ن اوصاف بس مھم ستوده است. پس اقدامیرا به اھا  آن ه خداکآن باشد، و حال یم
 باشد. یم ح و حق و نافذیصح ین امر مھم اجتماعیبه ا

ه کد فرموده ییحًا تأیصر ةنھج البالغبه موجب خطبه ششم  یا: حضرت علیثان
 :استن فرموده ین باره چنیدارند. در افه را یت انتخاب نموده خلین و انصار اھلیمھاجر

إنام الشور للمهاجرين واألنصار فإن اجتمعوا عىل رجل وسموه إماما كان ذلك رضا «

 .»هللا
با ھم  یدر انتخاب فردھا  آن گاهباشد، ھر یم ن و انصاریشورا حق مھاجر«: یعنی

 .»خدا است ین امر مورد رضا و خشنودیتوافق نمودند و او را امام خواندند، ا
ت انتخاب یه اھلکشوند  یاستنباط مھا  آن ه از اوصاف حسنهکن ین عالوه بر ایابنابر

حا فرموده است یصرھا  آن یز با توجه به او صاف قرآنین یاند، حضرت عل نمودن داشته
 ار را دارند و بس.کن یت ایاھلھا  آن ه فقطک

 از آشوب بزرگ یریق، جلوگیر صدکانتخاب ابوب
ر که قبال ذکه چنان کتوجه داشت  ین مطلب به خوبید به این مبحث بایا در خاتمه

فه با ین خلییساعده جمع شدند و برسر تع یفه بنیفه اوس و خزرج در سقیشد دو طا
به ھا  آن فه وارد و به نفع خود بایز به سقین نیردند. سران مھاجرکر رقابت یکدیک

گر یدیکن در مقابل یس، خزرج و مھاجرفه از اوین گونه سه طایگفتگو پرداختند، و بد
ارشان به ک یبرخاستند. حت یبه نفع خود به مبارزه انتخابات یکقرار گرفتند. ھر 

ت ید و در نھایشکر یشمش یه حباب ابن المنذر انصارکد تا آنجا یشکمشاجره و نزاع 
، یدند و جز سعد بن عباده انصارین گردیم نظر مھاجریفه اوس و خزرج تسلیھر دو طا

 ردند.کعت یر بکدر ھمان مجلس با حضرت ابوبھا  آن هھم
ن مجلس خاتمه یخالفت در ھم هیش آمده بود، قضیه پک ین وضعیگاه با اھر
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ه به دست آمده بود، از ک یآفتاد، مسلمًا فرصت مناسب یافت، و از امروز به فردا می ینم
فه یه ھر سه طاکآمد  ید میپد یارکبروز اف یبرا یانات سھل و آسانکرفت و ام یدست م

 د.یشک ین میمسلم یبه زد و خورد مسلحانه و فتنه و آشوب داخل
ر یرد و شمشک یکن مجلس انصار را به شورش تحریه خّباب در ھمکم یدیمگر ند

ار کگشت و  یفتنه و فساد م ۀگرفتند، ھست یر را از دستش نمید و اگر فورًا شمشیشک
م که حل آن جز با حکد یرس یم یلکمش یشد و به جا یخارج م یعیطب یاز مجرا

و  یچارگی، بیجز بدبخت ینزاع و جنگ داخل هجیان نداشت. نتکزه امیر و نیشمش
 .١ستین یزیچ یت دشمن خارجیتقو

 سعمر بن خطاب یاریھوش
حضرت  یرکو دھاء و نبوغ ف یشیاست و دوراندیه سکپس حقا چه خوب شد 

خالفت در ھمان مجلس اول به سرعت خاتمه ه یافتاد و به قض ارکعمربن الخطاب به 
ه در شھر ک ین و دشمنانیله منافقین بود به وسیقیه ک یداد و صفحه شّر و فساد

ن برد و آب یافت از بی یم خ اسالم راهیشود و در تار یم نه و اطراف آن بودند، نوشتهیمد
ساعده  یفه بنیه در سقکفه یخت. به نظر من سرعت انتخاب خلیرھا  آن اس بر دستی

ع حضرت عمر بر امت یله اقدام سریه به وسکبود  یافت، رحمت خداوندیانجام 
نجات داد و وحدت و  یو جنگ داخل یرا از تباھ ج د و امت محمدینازل گرد جمحمد

رد و کان حفظ کماکبه وجود آورده بود، ھا  آن یه رسول الله براکرا ھا  آن یگانگی
امت  یآن بودند، بر رو یش اسالم در پیبد اند ه دشمنانکفتنه و اختالف را  یدرھا

                                           
فھم و توجه است. او  هستیه شاکدارد  یجنگ اشعار هدربار یعرب جاھل یس شاعر نامیأمرؤالق -١

 د:یگو یم

ــــــــــة ــــــــــون فتي ــــــــــا تك ــــــــــرب أول م  أح
 

 بزينتهــــــــا لكــــــــل جهــــــــولتســــــــعى   
 

ـــــــى إذا اشـــــــتعلت وشـــــــب رضامهـــــــا  حت
 

ــــــت عجــــــوزاً غــــــري ذات حليــــــل    ول
 

ـــــــــريت ـــــــــا وتغ ـــــــــر لوهن ـــــــــمطاء ينك  ش
 

ـــــــــــل   ـــــــــــم والتقبي ـــــــــــة للش  مكروه
 

 یھر جوان خام یورش براینت و زیه با زکاست  یا زهیارش مانند دوشکجنگ در آغاز « :یعنی
شود  یرده، مبدل مکد، پشت یشکزبانه  یه آتشش افروخته و به خوبکن یند و ھمک یم ییخودنما

 یه نه براک ییرو ن خورده و بدرنگ و زشتید مو و چی، زشت و سفیا رزن شوھر مردهیبه پ
 .»دن مطلوب استیبوس یدن مرغوب و نه براییبو
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 رد.کمسدود  ج محمد
بود در  یه قطعکبل ن نهکه ممکرا  یفتنه ا ین نحو درھایبد س، حضرت عمریآر

ن درھا ھمچنان بسته بود، یم بست و تا او زنده بود اکباز شود، مح کنان ھنگام خطریا
جان  یشده بود، به حد یزندان یه در پشت درھاک یا افت، فتنهیوفات ه کن یو ھم

ست کدرھا را ش یکایکه کد، بلیرد تا برون آکه درھا را باز نکگرفت و به جنبش در آمد 
 ند.کرا لگدمال  ج د تا امت محمدیو برون جھ

فه بن یق از حذیشق :دیگو یم ن بارهیجلد نھم در ا ۶۸صفحه  در یح بخاریصح
دام کد: ینزد عمر نشسته بودم، او پرس یروزفه گفت: ید: حذیگو یم ردهکت یمان روایال

اد دارد؟ من گفتم: فتنه وابتال یباره فتنه و بلوا به ش رسول الله را دریاز شما فرما یک
ه نماز، صدقه، امر به معروف کاست  یامراش  هیق زن، مال، فرزند و ھمسایانسان از طر

 شود و گناھش را محو یم اش فارهکار بد) کاز  یو نھ یکار نکر (امر به کاز من یو نھ
است  یا ه سوال از فتنهکپرسم، بل یھا نم ل فتنهین قبیضرت عمر فرمود: از اند. حک یم
ن! یرالمومنیام  ایگفتم: » آورد یم یاد و پشت سرھم رویا زیه مانند امواج خروشان درک

آن  ن تو ویرسد چون ب یست، و به تو نمیبر تو ن یترس یپرس یه مک یا ن فتنهیاز چن
ه ک ین دریا اید: آیه بسته شده است حضرت عمر پرسکقرار گرفته  یا فتنه دروازه

سته ک؟ گفتم: ش گردد یا باز میشود  یسته مکفتنه بسته شده، بعدًا ش ینون بر روکا
را یشود (ز یفتنه بسته نم یگر ھرگز در بر روی. حضرت عمر فرمود: پس د شود یم
 یفتنه بسته شود) گفتم: بل یست تا بر روین یگر دریرود، د ین میسته و از بکش

ه ک یدانست آن در یا عمر می: آ فه گفتی: به حذ دیگو یم ین خواھد شد. راویچن
دن یدانم قبل از رس یه من مکدانست  یم یبه حد یفه گفت: بلی؟ حذ شود یسته مکش

ور باشد. قت دیه از حقکنبود  یه من به او گفتم امرک یزیرا چی، ز رسد یروز شب فرا م
فتنه  یآن دروازه بسته شده بر رو فه بپرسد: ید: به مسرور گفتم تا از حذیگو یم یراو
از  یعیم حضرت عمر به موت طبیدان یم هک فه گفت: آن عمر است. چنانیست؟ حذکی
فه یه حذکطور  د. پس ھمانید گردیه با خنجر توطئه دشمنان اسالم شھکا نرفت، بلیدن

ه راه کسته شد کبه شدت ش یسته شد، و به حدکه شکباز نشد، بلگفت بود، آن دروازه 
 یه بر روکدا نشد ینبود و پ یگر دریشه باز شد و دیھم یبروز فتنه و بلوا برا یبرا

 .فتنه بسته شود
ل خالفت حضرت عثمان ید. در اواین عمر آزاد گردیرالمومنید شدن امیفتنه با شھ
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ار خود شد. در اواخر خالفتش از پس پرده ک ریدر پس پرده استتار مشغول نقشه و تدب
ا یت پرداخت و سپس مانند امواج خروشان دریرد و علنًا به فعالک ییخارج و خود نما
را ھا  آن جتاً یرا به اختالف و نزاع مبدل و نت ج د و وحدت امت محمدیپشت سر ھم غر

عھده دفعش بر ه از کدنا عمر نبود یمانند س یسکد. یشانکخانمانسوز  یبه جنگ داخل
 م ببندد.کش محیند و در را بر روکد و آن را باز به زندان افیآ

ن یاست عمر در ایبود و س یر در آن مجلس رحمت الھکگفتم: سرعت انتخاب ابوب
 .دیگرد یاز تباھ ج باره موجب نجات امت محمد

كانت خالفة أيب بكر « د:یفرما یه مکم یشنو یم سن مطلب را از خود عمریا کنیا

ر به سرعت انجام گرفت و خدا کخالفت ابوب« :یعنی .»مسلمني رشهاـفلتة وقى اهللا ال
ن بود) نگه یمکر در یه در پس پرده  تاخکن را از شر خالفت (ین نحو مسلمیبد

عًا قبول فرمود و دست داد یه سرکن لحاظ بود یز به ھمیر نکخود حضرت ابوب. »داشت

فبايعوين فقبلتها « د:یفرما  یه مکم یشنو یز خودش م ن مطلب را اید. ایعت نمایتا با او ب

رفتم. چاره یردند و من پذکعت یپس با من ب« :یعنی. »أجد بداً خشيت عىل أمة حممد ومل 

 .»دمیر آن بر امت محمد ترسیرا از شر تأخیرم، زیه بپذکنیافتم جز این یا
م، یقت بنگریحق ن جا گفتم با چشمیر تا اکحقا ھرگاه به آنچه درباره خالفت ابوب

ما روشن خواھد  ید درروز صاف و در وسط آسمان براینند خورش تش مایھمانا حقان
 بود.
ت یه نقل شد و از واقعکات مقدسه قرآن ین خالفت از توجه به آیت ایرا حقانیز

ابن  یشات حضرت علیو از فرما دیان گردیانجام و ب ج له امت محمدیه به وسکعت یب
به  یدین تردیتر مکه کواضح است  یده، به حدیر گردکذ ةالبالغنھج ه در کطالب  یاب

 . ابدی یدل راه نم

 ج امبرید پییق، مورد تایر صدکابوب
 ؟ ر را نامزد خالفت فرمودیکویات خود، این حیا رسول الله در حیس: آ

ره، نه به خالفت یر و نه غکرا نه ابوب یسکده اھل سنت حضرت رسول ی: طبق عقج
 یارھاکه آن حضرت، رسول خدا و در کنیا ینامزد خالفت فرمود. چرا؟ بران و نه ییتع

 سوره انعام خطاب به آن حضرت۱۰۶ه یه آکخدا بود، چنان یمھم امتش تابع وح



 شیخین  ٩٢

 

ٓ  تَّبِعۡ ٱ﴿: دیفرما یم وِ�َ  َما
ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  یرویدر انجام امورات پ« :یعنی .]۱۰۶األنعام: [ ﴾رَّ

 ».شده باشد یپروردگارت به تو وحه ازجانب کن آنچه را ک
سوره احزاب ۲ه یونس و آیسوره  ۱۰۹ه ین امر طبق آید اکیتأ ین قرآن برایھمچن

 َما تَّبِعۡ ٱوَ ﴿ .]۱۰۹[یونس:  ﴾َك إَِ�ۡ  يُوَ�ٰٓ  َما تَّبِعۡ ٱوَ ﴿ د:یفرما یرار فرموده مکن مطلب را تیا
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  يُوَ�ٰٓ   .]۲: [األحزاب ﴾رَّ

ه داّل بر ک یا هیفه آیا نامزد خلین ییباره تعند پس چون خدا دریگو یماھل سنت 
نداشته، تا در  ین دو اور باشد، در قرآن نازل نفرموده است آن حضرت دستوریاز ا یکی

 یشات قولیفرما یو از بعض یاز اقدامات عمل یا از پاره ید، ولیفرما ین باره اقدامیا
ه کفرموده  ینیب شیدانسته و پ یه آن حضرت مکشود  یده میفھم یرسول الله به خوب

س یفه رئیت الله وظیاروان حج بکاست امارت یرا اوًال ریرسد، ز یر به خالفت مکابوب
 ن مخصوصکحج را در اوقات و اما یو عمل یقول کر و مناسیه شعاکباشد،  یاّمت م

جمرات و  یو رم ین صفا و مروه، اقامت در عرفه، منیو ب یعبه، سعکاز طواف ھا  آن
ت یه اھلکرا  یسکا یم دھد یه، عمًال و قوًال به عموم مردم تعلیار و ادعکبا اذ کر ذلیغ
ه خود رسول الله در کند، چنانیابت بر گزیطرف خود به نار را داشته باشد، از کن یا

 است حج اّمت را به عھده گرفته، شخصًا انجام داد.یش رکسال آخر عمر مبار
س و شخص اول اّمت یفه رئیز دولت اسالم وظکجماعت در مرًا: امامت نماز یثان
ا در ھنگام ضرورت به شخص دوم اّمت ید یشرت نما ه شخصًا مباکباشد،  یم ج محمد

در  یداد، ول ینه انجام میشه شخصًا در مدیفه را ھمین وظیواگذارد، لذا رسول الله ا
ض فرمود. صحابه یفور تکفه مھم را به گردن ابوبین وظیام مرض موتش، ایاواخر ا

ن نقطه گذاشته گفتند: یھم یرسول الله پس از وفات آن حضرت، انگشت رو یگرام

انجام دادن  یرسول خدا او را برا« :یعنی »؟ نا رضيه رسول اهللا لديننا أفال نرضاه لدنيا«

ش یخو یایامور دن یه ما او را براکسزد  یا میپس آ، »دید و برگزین ما پسندین مھم دکر
 م؟ینپسند

فه یسق ین مطلب استدالل نمود، در مجلس شورایز به ایحضرت عمر بن الخطاب ن

ألستم تعلمون أن رسول اهللا قدم أبابكر يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه «ادآورشد: یبه انصار 

ره  .»أن يوخر أبابكر ويتقدمه؟ فقالت األنصار: نعوذ باهللا أن نتقدم أبابكر ونوخّ
فه بودند، خطاب یش انتخاب خلکشمکه در کحضرت عمر در آن مجلس به انصار 
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ر را مقدم داشت تا در انجام نماز که رسول الله ابوبکد یدان یا شما نمید: آیگو یرده مک
ه رسول که او را کدھد  یاز شما به خود اجازه م یکدامکن باشد؟ یجماعت امام مسلم
زبان  یکستد و امام شود؟ انصار به ی ش بایبه جا د و خودینار نماکخدا امام نمود، بر

ه رسول خدا او را مقدم کر را کرده ابوبکه جرأت کن یم از ایبر یگفتند: به خدا پناه م
 م.یستیش باینار زده، خود به جاکداشته به 

است حج و امامت نماز از جناب یر یعنی ینیفه دین دو وظیاز ا یکض ھر یتفو
 ینیفه دین دو وظیاز ا یکرا ھر یاشاره به خالفتش بود. ز ح ویتلور کرسول الله به ابوب

 است. یومت اسالمکز حکس دولت در مریف رئیاز وظا
ل ی(از قبا ید: زنیگو یه مکاند  ردهکت یر بن مطعم روایو مسلم از جب یثالثًا: بخار

ت نده به آن حضرینه) خدمت رسول الله آمد، آن حضرت فرمود: باز ھم در آیخارج مد
افتم (مقصودش وفات آن یرد: ھرگاه آمدم و تو را نکد، آن زن عرض یمراجعه نما

 ا.یر بکنزد ابوب یافتیحضرت بود) رسول الله فرمود: ھرگاه مرا ن
المصطلق مرا به  یفه بنید: طایگو یه مکرده کت یروا کم از انس بن مالکرابعًا: حا

 یسکات اموالشان را به چه کوفاتش زآن حضرت پس از  نزد رسول الله فرستادند تا از
 ر بپردازند.کدم، فرمود: به ابوبیبپردازند، آمدم و پرس

 یفه خود نخواند، ولیحًا خلیر را صرکث خود، ابوبین دو حدیگرچه رسول الله در ا
ر را کت و تحقق خالفت ابوبیه آن حضرت واقعکشود  یده میبطور وضوح فھم

ن و اثرات، صفات، یآن حضرت از قرا یعنیست، فرموده ا یم ینیب شیدانسته و پ یم
ه کن داشته یقیتش در قلوب عموم مردم یر و محبوبکت ممتاز ابوبیسوابق و شخص

د ینند وال جرم او به خالفت خواھد رسیگز یگر را به خالفت بر نمید یسکمردم جز او 
 رد.کدا یرسول الله صد در صد تحقق پ ینیب شید و پیم به خالفت رسیدیه دکو چنان 

 

 میرکد قرآن ییق، مورد تایر صدکخالفت ابوب
ح به خالفت یه گرچه تصرکم ینیب یرا م یاتیم، آییم رجوع نمایرکھرگاه به قرآن 

م یت آن خواھیبه صحت و حقان یم، پینکتدبر ھا  آن در کیاگر اند یرده، ولکر نکابوب
ه از ید، دو آیبدان توجه نماد یبا یه ھر مسلمانکن مطلب مھم یه ایتوج یبرا کنیبرد و ا

 م.یینما یتدبر مھا  آن قرآن انتخاب نموده، در کات پاین آیا
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 ه نخستیآ

َهاَ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یه مک، سوره مائده ۵۴ه یآ -۱ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  َعن مِنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

  َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ 
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ ذِلَّةٍ  ۥٓ َو�ُِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
 َ�َ  أ

ٰ لۡ ٱ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ يَُ�ٰ  فِرِ�نَ َ� ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َافُونَ  َوَ�  �َّ ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ�  �ِيهِ يُؤۡ  �َّ
ٓ  َمن از شما  یسکد، ھرگاه یا مان آوردهیه اک یسانک یا«: یعنی .]۵۴: ة[المائد ﴾ءُ �ََشا

ه کآورد  یاز بندگانش را برسرش م یگروھ یبرگردد، پس خدا بزودنش یاز د
نسبت به مومنان فروتن و ھا  آن دارند، یز او را دوست مینھا  آن دارد و یدوستشان م

جنگند و در انجام فرمان خدا از  یرند و در راه خدا با دشمنان میافران سخت گکبر 
ن فضل را یفضل خداست، خدا او یکن اوصاف نیترسند، ا ینم یسکمالمت و سرزنش 

 ».دیفرما یت میه خودش بخواھد عناک یسکبه ھر 
 یسکد: ھرگاه یفرما یرا میست، زیده اعجاب نگرید به دیه مقدسه باین آیحقا به ا

را دوست ھا  آن ه ھم اوکآورد،  یرا به جنگش م یسانک یمرتد شود، خدا به زود
ن یه در اک یگرین وصف و اوصاف مھم دیادارند و  یاو را دوست مھا  آن دارد و ھم  یم
در راه خدا با دشمنان ھا  آن اعطا فرموده.ھا  آن ه بهکر شده، فضل خداست که ذیآ

 .جنگند ین) می(مرتد
نش باشند؟ یر و مجاھدکن اوصاف جز ابوبین گروه موصوف به ایه اکشود  یا میآ

اتفاق  یر اسالمیو غ یسالمخ ایه تواریلکردم و کان یل بیرا قبًال به تفصیر، زیالبته خ
ان شد) در آغاز دوران یه بکح یر صحین تعبیل عرب (به ھمیه واقعه ارتداد قباکدارند 

ن را یخاموش و مرتد ین فتنه را به زودیه اکر بود کوست و ابوبیر بوقوع پکخالفت ابوب
 .دیشکر فرمانش یرد و به زکوب کسر

ن آورد. یبر سر مرتد یرا به زودھا  آن ه خداکنش بودند یر و مجاھدکن ابوبیبنابرا
ن به جھاد پرداختند. پس مسلم یوب مرتدکسر یه براکنش بودند یر و مجاھدکابوب

ه کباشند  ینش میمجاھد ر وکو فقط حضرت ابوب مه فقط یرکه ین آیه مصادق اکاست 
ت و یشتند و مورد عنا  دا یخود را دوست م یز خداینھا  آن را دوست داشته وھا  آن خدا

ن) یافران (مرتدکه با مؤمنان فروتن بودند و با کبودند ھا  آن فضل خدا بودند.
ه کردند و چنانکم یوده وادار به تسلوب نمکرا سرھا  آن دند ویرده، جنگک یریگ سخت

ر و ھمراھانش اعطا فرموده که به ابوبکن اوصاف فضل خداست ید، ایفرما یه مین آیا
 .است
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ه کست، پر واضح است یه نین آیمصداق ا یسکنش ر و ھمراھاکچون جز ابوب
ر که به ابوبکز فضل خداوند است ین خالفت نیخدا و ا یر مورد رضاکخالفت ابوب

 .فرموده است  ت فرموده و خدا او را موفقیعنا

 ه دومیآ

ُ ٱ وََعدَ ﴿ د:یفرما یه مکسوره نور  ۵۵ هیآ -۲ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا
ٰ ٱ  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ تَخۡ لَيَسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

َ
ِينَ ٱ لََف تَخۡ سۡ ٱ َكَما ِض �ۡ�  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َ�َُّهم لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ مۡ  فِِهمۡ َخوۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوَ�َُبّدِ
َ
ۚ نٗ أ  َ�  ُبُدونَِ� َ�عۡ  ا

 .]۵۵[النور:  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ 
فه و فرمانروا ین خلیرا در زمھا  آن هکار شما کویکن نیخدا وعده فرموده به مؤمن«: یعنی
شان یه خدا براکشان را  نیبودند و دھا  آن ش ازیه پکد آنان را یفه گردانیه خلکد، چنانیفرما

ن ید، (صفاتشان ایت فرمایشان را مبدل به آرامش و امن د و ترسیت فرمایده است، تقویپسند
 یکس را) با من شرکچ یز و ھیچ چیشان ھ پرستند و (در پرستش یه مرا مکاست) 

 ».گردانند ینم
ه کم ید و خواندیر به خالفت رسکه پس از وفات رسول الله ابوبکم یدان یھمه م

ه از ک ید آمد و خطریعرب پد کش عرب در داخل خاکه قبائل سریه از ناحک یخوف
ل ید، ھر دو در اواین گردیِن عرب متوجه مسلمیزانس از خارج سرزمیطرف دولت ب

ر کع ابوبیو سر یرد و ھر دو با اقدام جدکد یرا تھدھا  آن خالفتش به وجود آمده و
ه در معرض کن اسالم یه دکم یز دانستید و نیت و آرامش گردیبرطرف و مبدل به امن

افت و ی ر از خطر نجاتکوشش ابوبکام و ین قرار گرفت، در اثر قیام مرتدیخطر ق
 .افتیم و پابرجا ماند و پس از آن توسعه کھمچنان مستح

 یکار و کویکمؤمن ن یکر که ابوبکگردد  یمقدسه مسلم م هین آیر در اکتف کیبا اند
ه به مقام خالفت اسالم کمبار هین آیا یخداپرست موحد بود، و گرنه طبق مقتضا

 .دیرس ینم
ر طبق که خالفت ابوبکشود  یو به طور واضح استنباط م یه به خوبین آیاز ا

ن خالفت جز یبه او تفضل فرموده بود. ا یقرآن ۀین آیه خدا به موجب اکبود  یا وعده
 یسک یبرا یدین تردیتر مکه که است ین آیمنطبق با مصداق ا یرا به حدیحق نبود، ز

 .گذارد ینم یباق
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 ب امت در استخالفیر ناکابوب
غه جمع آمده یه به صین آیور در اکه استخالف مذکن است اعتراض شود کمم

نفر  یکنه ، »دیفرما یفه مین خلیرا در زمھا  آن ھمه« :یعنی ﴾لَِفنَُّهمۡ تَخۡ لَيَسۡ ﴿ د:یفرما یم
بر صحت  یلیه دلین آین در ایستخلفن واحدًا منھم بنابرایفرمود: ل یرا وگرنه مھا  آن از

 نفر از امت است. یکرا او یشود ز یده نمیر دکخالفت ابوب
ھا  آن ھمه یعنیفه باشند، یان ندارد ھمه افراد امت خلکه امکست ین کیج: ش

ن ینفر از مسلم یکاز ادوار گذشته،  یکن در ھر کشان بشوند و ل تکممل یمفرماکح
 یاسالم یشورھاکاز  یشورکنفر از افراد ھر  یکز ین یفه و پس از آن در ھر زمانیخل

 اند. ا پادشاه خود بودهیفه یه افراد تابع خلیپادشاه بوده و بق
 یمتکته و حکه مورد استدالل نیغه جمع در آیغه مفرد به صیپس عدول قرآن از ص

 رد.که الزم است بدان توجه کدارد 
رد و یگ یه زمام امور امت را به دست مکنفر است  یکفه یه خلکح است یصح

ده یامت و حفظ عق یاسیامت و استقالل س یه بقاک واضح است یند، ولک یومت مکح
امت  یز عمومیھمه چ یلکن امت و به طور یاعمال و شعائر د ین امت و آزادیو د

ز امت اشراف دارد و امت را یچ ه بر ھمهکفه است، ینفر خل یکن یبسته به وجود ھم
 د.ینما یم یا رھبرین و دنید یخوشبخت یسو به

فه در یت خلیشرفت امور خالفت و موفقیدوام خالفت، په کم یدان یگر مید یاز سو
فه است، چه اگر امت یامت با خل یارکز بسته به وجود و ھمیامت ن یانجام امور عموم

ش برد و یپ یارکتواند  یفه نمیند، خلکن یارکفه نداشته، با او ھمیبه خل یدلبستگ
 بماند. یتواند در خالفتش باق یمتعاقبًا نم

ن دو یاز ا یکھر  یرا بقایفه، زیخل یعنیامت و امت  یعنیفه یخله ین توجیپس با ا
 یکه مورد بحث نفرموده خدا یباشد، لذا قرآن در آ یگر میآن د یوابسته به وجود و بقا

ر کغه جمع ذیات فوق، صکارشاد امت به ن یه براکد، بلیفرما یفه میرا خلھا  آن نفر از
ز ید درباره سلطنت نیه قرآن مجکما آن کد، یمافر یفه میرا خلھا  آن د:یفرما یفرموده، م

فقط  یتکم در ھر مملیدان یه ھمه مکغه جمع استفاده نموده است و حال آن یاز ص

 قَاَل  �ذۡ ﴿ د:یفرما ین باره میه سوره مائده در اینفر پادشاه است، مگر نه طبق آ یک
ْ ذۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ  ۦِمهِ لَِقوۡ  ُموَ�ٰ  ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُكُروا � �ِيُ�مۡ  َجَعَل  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ

َ
ٓ أ  وََجَعلَُ�م ءَ بَِيا
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لُوٗ�  اد یقومم! به  یالله) به قومش گفت: ا ی(نب یه موسکو آنگاه «: یعنی .]۲۰: ة[المائد ﴾مُّ
ز پادشاه یقرار داد و شما را ن یغمبرانین شما و از خود شما پیه در بکد نعمت خدا را یآور

 .»فرمود

 وََجَعلَُ�م﴿: دیفرما یل میاسرائ یبه بن ÷یم حضرت موسینیب یه میه در آکچنان
لُوٗ�  را پادشاه ھا  آن خدا ھمه  ناً یقیه کد. حال آن یخدا شما را پادشاه گردان« :یعنی ﴾مُّ

 یداشته و پادشاھ یاسیاستقالل سھا  آن هک یشه در ھر عصریه ھمکبل، »نفرموده است
ع پادشاه یل تابع و مطیاسرائ یه افراد بنیبق پادشاه بوده وھا  آن نفر از یکاند،  داشته

: دیفرما یمه میرکه ین آیه قرآن طبق اکم ینک یمع الوصف مشاھده م یاند، ول خود بوده

لُوٗ�  وََجَعلَُ�م﴿  را پادشاه خوانده است.ھا  آن ھمه ﴾مُّ
ه کغه جمع یباشد به ص یا مکه ملکغه مفرد یر صکن خصوص از ذیعدول قرآن در ا

رامون یفه در پیه درباره خلکباشد  یمت مکر فرموده است، بدان حکذ  اً کملو
 د.یان گردیستخلفنھم بیل

 ث قرطاسیل حدیه و تحلیتجز
ر کم به بحث خود درباره خالفت حضرت ابوبیخواھ یم و میدینجا رسیه به اکحال 

و  یح بخاریه چون در صحکبپردازم  یدانم به بحث در مطلب یم، الزم میخاتمه بدھ
را درباره خالفت و  یت شده است، احتمال دارد بعضیث اھل سنت روایتب حدکر یسا
ه کند یتصور نما یزیث چین حدیفه از طرف رسول الله به توھم اندازد و از این خلییتع

ن یفه معیخواست خل یه رسول الله مکند یتصور نما یعنیل و خطا نباشد، یجز تخ
در باب (مرض  یششم بخارجزء  ۱۱ث مورد نظر در صفحه ینگذاشتند. حد ید، ولینما

ه کت شده یروا ١رید بن جبیسع ت شده است: ازین عبارت روایالنبي ووفاته) به ا
ن است روز پنجشنبه؟ در ید: ابن عباس گفت: روز پنجشنبه و چه روز اندوھگیگو یم
 ید تا برایاوری) باغذکم (قلم و یافت، فرمود: برایه مرض رسول الله شدت کن روز بود یا

ن نسبت به دستور رسول یحاضر». دیه پس از آن ھرگز گمراه نشوکسم یبنو یزیشما چ
ست، یتنازع درست ن یغمبریچ پیه در محضر ھکردند حال آنکگر نزاع یدیکله با ال

                                           
وسف یبه فرمان حجاج بن  یھجر ۹۵ن بود. او در ماه رمضان سال یر از بزرگان تابعید بن جبیسع -١

 د شد.یشھ یسالگ ۴۹بن مروان در سن  کومت عبدالملکروف حمع کسفا یثقف
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گاه د؟ آنیگو ید چه میفت؟ از او بپرسان گیا ھذیگفتند: رسول الله چگونه است، آ
را آنچه ید، زیردند، لذا رسول الله فرمود: مرا به حال خودم واگذارکدرخواستش را رد 

ز یرا به انجام دادن سه چھا  آن د.یخوان یدر آنم بھتر است از آنچه شما مرا بدان م
ه به کرون برانند، دوم آن یره العرب بین را از جزکیه مشرکآن  یکیه فرمود: یتوص
ھا  آن ه خودش باک یند به ھمان نحویآ یمنه یل عرب به مدیه از طرف قباک یندگانینما

 یرد ولکان یا بیرد، کوت کر مطلب سوم سکند. ابن عباس از ذیرد، رفتار نماک یرفتار م
 .١ردمکمن فراموش 

دالله بن عتبه از عبدالله بن عباس به ین واقعه را از عبین ھمیدر ھمان صفحه ع
الله در حال نزع افتاد و به موت ه رسول کآنگاه «د: یگو یه مکرده کت ین نحو روایا

نشسته بودند، رسول  یه رسول الله بود، مردمک یا شد، در آن ھنگام در خانه یکنزد
ھا  آن از یبعض» دیسم تا پس از آن گمراه نشویبنو یزیشما چ ید براییایالله فرمود: ب

 یافکا م یتاب خدا براکافته است. قرآن نزد ما است. یگفتند: درد بر رسول الله شدت 
گر به جدال و یدیکن باره با ھم اختالف نمودند و با یه در خانه بودند، در اکھا  آن است.

خواھد  یه رسول مکگفتند: آنچه را ھا  آن از یه بعضکگونه  نیبد اختند، منازعه پرد
گر مخالفت ید ید. بعضیه پس از آن گمراه نشوکسد یبنو یزیشما چ ید تا برایاوریب

اد با ھم اختالف یار نزاع و جدالشان باال گرفت و زکگر گفتند و چون ید یزینموده چ
». دید از نزدم برویزیھوده زدند، رسول الله فرمود: برخیب یھا اد حرفینمودند و ز

ه کگفت: فاجعه بزرگ ھمان بود  یشه مید: عبدالله بن عباس ھمیگو یدالله میعب
 یھا سبب اختالف و نزاع و حرف ن امر بهیا سد ویشان بنویامبر خدا براینگذاشت پ

 .٢»ه نزد رسول الله به راه انداختندکبود ھا  آن ھودهیب

                                           
نْ « :یث بخاریمتن حد -١ يدِ  عَ عِ ٍ  بْنِ  سَ بَريْ الَ  جُ الَ  قَ بَّاسٍ  ابْنُ  قَ مُ  عَ وْ يسِ  يَ َمِ ا اخلْ مَ مُ  وَ وْ يسِ  يَ َمِ تَدَّ  اخلْ  اشْ

ولِ  سُ هُ  ج اهللاَِّ بِرَ عُ جَ الَ  وَ قَ تُونِى :فَ تُبْ  ائْ مْ  أَكْ كُ ا لَ لُّوا لَنْ  كِتَابً هُ  تَضِ دَ عْ ا بَ دً بَ وا. أَ عُ تَنَازَ الَ ، فَ نْبَغِى وَ نْدَ  يَ بِىٍّ  عِ  نَ

عٌ  نَازُ وا، تَ الُ قَ ا فَ هُ  مَ نُ أْ رَ  شَ جَ وهُ  أَهَ مُ هِ تَفْ بُوا اسْ هَ دُّونَ  فَذَ رُ يْهِ  يَ لَ الَ .  عَ قَ ونِى :فَ عُ  دَ ذِ الَّ ا فَ نَ ٌ  فِيهِ  أَ ريْ َّا خَ ونِى ممِ عُ  تَدْ

يْهِ  مْ . إِلَ اهُ صَ أَوْ الَ  بِثَالَثٍ  وَ وا :قَ جُ رِ كِنيَ  أَخْ ِ نْ  املُْرشْ ةِ  مِ يرَ زِ ، جَ بِ رَ عَ وا الْ يزُ أَجِ دَ  وَ فْ وَ وِ  الْ ا بِنَحْ نْتُ  مَ مْ  كُ هُ يزُ . أُجِ

تَ  كَ سَ نِ  وَ ، عَ الَ  أَوْ  الثَّالِثَةِ ا قَ يتُهَ نَسِ  .»فَ

َ  ملََّا«ن آمده است: یچن یث بخاریمتن حد -٢ رضِ ولُ  حُ سُ ىفِ  ج اهللاَِّ رَ بَيْتِ  وَ ، الْ الٌ جَ الَ  رِ قَ  :ج النَّبِىُّ  فَ

وا لُمُّ تُبْ  هَ مْ  أَكْ كُ ا لَ لُّوا الَ  كِتَابً هُ  تَضِ دَ عْ الَ . بَ قَ مْ  فَ هُ ضُ ولَ  إِنَّ  بَعْ سُ دْ  ج اهللاَِّ رَ بَهُ  قَ لَ عُ  غَ جَ وَ مُ  الْ كُ نْدَ عِ ، وَ آنُ رْ قُ  الْ
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ز اسائت یف رسول الله و نیشان شرسرکه متضمن ک نیاساس دروغ ین داستان بیا
ت یز روایگر نین عبارت مختلف دیادب اصحاب بزرگ آن حضرت را در بردارد، به چند

ن یاز حاضر ید: بعضیگو یه مکات تا آنجا تھور شده ین روایاز ا یشده است. در بعض

ان و سخن یه (رسول الله باشد) ھذکن مرد یا« :یعنی »إن الرجل ليهذي«گفتند: 

  ادب باشند، تا به رسول یرسول الله ب یه صحابه گرامکحاش لله  .»دیگو ینامعقول م
بود و ھا  آن هیعادت و روه کالله، چنان یا نبیند رسول الله ین مرد) و نگویند (ایالله بگو

ان یند رسول الله ھذیه اصحاب رسول الله به خود اجازه دھند تا بگوکپناه بر خدا 
 ان ھذا لبھتان عظیم. یسبحان رب  د،یگو یم

ث راه یتب حدک ن، متاسفانه دریدشمنان د یو ساختگ ین داستان خرافیگرچه ا
قت و یا زحق یه عارکر شود، واضح خواھد شد کدر آن تف کیگاه اندھر یافته است، ولی

ھا و  ھا و منازعات و نحله ام بروز فتنهیدر ا  ه بعداً کرسد  یت است، به نظر میفاقد واقع
رده بودند ساخته کام یه باطنًا در پس پرده استتار بر ضد اسالم قک یمذھب یھا فرقه

 ١افته استیراه  ثیتب حدکر در کف ین ساده لوح بیاز مسلم یدست بعض شده و به
الله در آخر   ه رسولکنشان دھد   ه اوالً کن بوده ین این داستان دروغیھدف سازنده ا

ارانش جا گرفته بود یه در قلوب کفش آن عظمت و محبت سابق خود را یام عمر شریا

                                                                                                       
بُنَا سْ تَلَفَ .  اهللاَِّ كِتَابُ  حَ اخْ لُ  فَ بَيْتِ  أَهْ وا الْ مُ تَصَ اخْ مْ ، وَ نْهُ نْ  فَمِ ولُ  مَ قُ وا يَ بُ رِّ تُبُ  قَ كْ مْ  يَ كُ ا لَ لُّوا الَ  كِتَابً  تَضِ

هُ  دَ عْ مْ .  بَ نْهُ مِ نْ  وَ ولُ  مَ قُ َ  يَ ريْ لِكَ  غَ امَّ ، ذَ لَ وا فَ ثَرُ وَ  أَكْ غْ تِالَفَ  اللَّ خْ االِ الَ  وَ ولُ  قَ سُ وا :ج اهللاَِّ رَ ومُ الَ  قُ بَيْدُ  قَ  اهللاَِّ  عُ

انَ  ولُ  فَكَ قُ بَّاسٍ  ابْنُ  يَ ةَ  إِنَّ  عَ يَّ زِ لَّ  الرَّ ةِ  كُ يَّ زِ ا الرَّ الَ  مَ َ  حَ ولِ  بَنيْ سُ َ  ج اهللاَِّ رَ بَنيْ تُبَ  أَنْ  وَ كْ ُمْ  يَ لِكَ  هلَ  الْكِتَابَ  ذَ

مْ  تِالَفِهِ خْ مْ  الِ طِهِ غَ لَ  .»وَ
غه یغه و صیه به آن صک یا گفتارین خود در مقابل ھر نوشته یریغالب مردم ساده طبق سنت د -١

ل یاسرائ یه خرافه و اسطوره بنکردند، گو آن ک یشد، زانو زده قبول م یث داده میاخبار و احاد
شور مصر ک یخ محمد عبده مفتیران مانند ابن رشد و شکعلما و روشنف از یسکبوده باشد. ھرگاه 

ث یوضع احاد ین امر باعث اساسیشد، و ھم یزد متھم به الحاد و زندقه م یم یحرفھا  آن برخالف
ث بوده است، ما امروز جھان یتب احادکدر  یث جعلیل احادین قبیا یت و بقایو عامل مھم سرا

 یر زندگکف یل وقائع و آزادیم و در عصر علم و عقل و تحلیا ر را پشت سر گذاشتهیاوھام و اساط
ست یح نیچ وجه صحیه به ھک یل اخبارین قبیه نسبت به اکم یدھ یم و به خود حق مینک یم

ه عقال و علما با ما کم یدان ین میقیم بطور ییرا رد نماھا  آن نیل و براھیر دالکم و با ذیبزنحرف 
 ر و ھمصدا خواھند بود.کھمف
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ش ھم یکشان نزدیاصحاب بزرگ و خو یه حتکاز دست داده بود، تا آنجا  یلکبه 
و مشرف بر موت بود،  یماریه در بستر بکردند. با آن ک یبه دستوراتش نم ییاعتنا

ند یامر فرمود تا حاضر نما ه خواست وکارا با آن حضرت مخالفت نمودند وآنچه را کآش
ان یشش را ھذیردند و فرماکفراھم ن -بود  یاز گمراھھا  آن حفظ یو آن ھم برا -

د از نزدم یزیه فرمود برخکن شد یشمگخ ین بابت به حدیدند. رسول الله از اینام
 د.یبرو

را رسول خدا در مرض یز ،است گمراه ینون امتکد امت محمد ایخواھد بگو یًا: میثان
 یرا با آن نوشته از گمراھھا  آن هکسد یبنو یزیچھا  آن یخواست برا یموتش م

خواست  یه مکردند وآنچه که از او برگشته بودند مخالفت کارانش ی ینگھدارد، ول
گرفت نوشته نشد  یجلو مھا  آن یه از گمراھک یزیسد نوشته نشد، پس چون چیبنو

 اند. دهیه امتش گمراه گشته از سعادت محروم گردکمسلم است 
صحت ندارد   را در بردارد قطعاً  ین امورینچنیه اک ین داستانیچن  !یخواننده گرام

 ند گرد.یشبر دامن طاھر اصحاب رسول الله نن ین تھمتیو از چن
بودن  یقت امر و ساختگیز ھم مانند من به حقیه شما خواننده عزکآن  یبرا کنیا

م از شما یپرداز یق آن میدق یل و بررسید به تحلیبر یپ ین به درستین داستان دروغیا
 د.ینکن مطلب خوب دقت یم به ایخواھ یم

ًا: اصل یباشد. ثانتش درست یه اوًال: رواکح است یصح یوقت یثیھر حد یلکبه طور 
و بر  یمخالف با اوضاع و احوال جار یعنی ،ت شده مسلم و معقول باشدیث روایحد

ن ین داستان دروغیت این ما اول روایر با عقل نباشد. بنابراینش و مغایخالف سنت آفر
م تا معلوم شود ماجرا از یپرداز یاصل آن م یم و پس از آن به بررسینک یم یرا بررس

 بوده است.چه قرار 

 ن داستانیت ایروا
اند ھمه اتفاق  ردهکت ین داستان را روایه اکث یتب حدکر یو مسلم و سا یبخار

از  یبوده است. جماعت یه رسول الله در آن بسترکواقع شده  یه ماجرا در اتاقکدارند 
از  یکھر  یاند، ول ادت آن حضرت آمده بودند حضور داشتهیه به عکاصحاب رسول الله 

اند ھمه و ھمه فقط از عبدالله بن عباس آن  ردهکت ین داستان را روایه اکث یحدتب ک
 گر.ید یسکاند نه از  ردهکت یرا روا

ه با کآور است و جا دارد  بتعج یبس یا من و شما و ھر شنونده ین امر برایا یراست
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قول ه به کدام از اصحاب رسول الله کچ ین واقعه مھم از ھید: چرا ایمال تعجب بپرسک
جا ھم ھر ١ت نشده است؟ین واقعه بودند روایا ینیدر آن اتاق حاضر و شاھد ع یراو

جا  نیرسد و به ھم یت به ابن عباس میت شده ھمه بدون استثناء سلسله روایه رواک
بوده  یخردسال کودکه محقق است ابن عباس در آن روز کشود. حال آن  یختم م

ان یم الصبیزء ششم تحت عنوان باب تعلج ۲۳۸در صفحه  یه خود بخارکاست، چنان 

َ «د: یگو یرده مکت یالقرآن از خود ابن عباس روا ىفِّ ولُ  تُوُ سُ أَنَا ج اهللاَِّ  رَ ِ  ابْنُ  وَ رشْ نِنيَ  عَ  »سِ
 .»بودم یھا سال افت من پسر دهیه رسول الله وفات کدر آن ھنگام « :یعنی

ن ھنگام حزن آور اجازه دخول به یدرا ین بچه خردسالیبه چن  ه عادتاً کواضح است 
از آنچه در اتاق   شود، تا شخصاً  یه در بستر وفات بوده، داده نمکاتاق رسول الله 

ه کاند  دهیجه رسین نتیاند و به ا ق نمودهیز تحقیث نیحد یگذشته، مطلع شود. علما
 افته است.یابن عباس در آن روزھا به اتاق رسول الله راه ن

را  یا هیان قضین واقعه نبوده تا جرین اایشاھد جر  عباس شخصاً ن خود ابن یبنابرا
 یه به قول راوکدام از اصحاب رسول الله کچ ید. از ھیت نمایده است روایه خودش دک

ت یرواھا  آن ده و ازیشنھا  آن نشده، تا گفته شود ابن عباس از یتیدر اتاق بودند، روا
ست ین معلوم نیند، بنابراک ینقل نم یسکتش را از یرده است، خود ابن عباس ھم رواک

 د.یت نمایده تا روایجا فھمکاز  ده ویشن یسکث را از چه ین حدیابن عباس ا
م یتوان ین نموده، نمین داستان بدبیت ایه ما را نسبت به رواکقت است ین حقیھم

 م.ییآن را قبول نما
 قتیاز حق یه عارکندارد، مسلم است  یت درستین قصه روایپس چون ا

 است. ینادرست و جعل بوده، 

 داستان یینقد محتوا

                                           
ن اتاق رسول الله نسبت به درخواست آن حضرت به یه در داستان مزبور آمده است، حاضرکچنان -١

ن امر رسول الله از یگر مخالفه اکن مسلم است یم شدند، بنابرایدو گروه موافق و مخالف تقس
ما وقع را   ه مخالف دسته اول بودند،کن امر آن حضرت یردند، موافقک یم یه خودداریقض یافشا

چ یه از ھکم ینیب یم ید، ولیرس یبه ما مھا  آن تیدادند و را یردن آن اشاعه مکن یننگ یبرا
ن یه اکسازد  ین خود روشن مینشده است و ا یتین رواین چنین و نه از مخالفینه از موافق یاحد

 ه ساخته و پرداخته شده است.کاست  یواقع نشده و دروغ  داستان اصالً 
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 م).ینک یث توجه می(به اصل حد 
م، ینکگاه به متن آن نظر اعتبار است، ھر یث بین حدیت ایه اصل رواکن یه ازگذشت

ار دشمنان اسالم کن داستان ساخته افیسازد ا یه واضح مکم یخور یبر م یقیبه حقا
 را:یاست، ز

ه کم ینیب یم، مینک یالله را در طول مدت رسالتش بررس رسولرت یگاه ساوًال: ھر
د، یگرد یاز قرآن نازل م یاتیه آکن یھم یعنینوشت.  یم را میرکآن حضرت فقط قرآن 

سند. جز یفرمود تا بنو یبودند، امر م ینیه رجال معدود و معک یسندگان وحیبه نو
ن یه در اصطالح مسلمکلمات جامع کم خود را با گفتار نافع و یقرآن دستورات و تعال

خطبه  یفرمود، حت یغ میشود، به مردم تبل یگفته م ینبو یھا ث و سنتیاحادھا  آن به
ن حج خود و در سال ِآخر یه رسول الله در موسم آخرکالوداع را  ةمشھور به خطبه حج

  اداء ین برایه مسلمکمقدس  یھا سرزمین ریفش در مسجد الحرام و سایعمر شر
ان یبا گفتار بھا  آن یره العرب بدانجا آمده بودند برایت الله از اطراف جزیم حج بمراس

باشد و آن  یار مھم میبس ین خطبه مشتمل بر مطالب اجتماعیه اکفرمود و با آن یم
ه یتوص  داً کغ و مضمون آن را مویتبل یددن متعکرر و در اماکن لحاظ میحضرت به ھم

 سد.یامر نفرمود تا آن را بنو یسکفرمود، مع الوصف به  یم
ه آن حضرت بر کبوده  یتر ه موضوع داستان مورد بحث چه امر مھمکست یمعلوم ن

 یه به ھر نظرکسد. حاال یخواست آن را بنو یسابق خود مه یرت و رویخالف س
ن امر مھم منصرف ین از نوشتن ایخواست نوشته شود، چرا در اثر اختالف حاضر یم

ه کاست  یسکر کن داستان ساخته فیه اکرساند  یم ین امر به درستید؟ توجه به ایگرد
را  یگریز دیه آن حضرت جز قرآن چک دانسته یخبر بوده و نم یرت رسول الله بیاز س

 نوشت. ینم
سم تا یبنو یزیشما چ یه رسول الله فرمود براکن داستان گفته شده یًا: در ایثان

قبل از مرض موتش در  یچند ج رسول اللهه کن است ید. شگفتا! مگر نه ایگمراه نشو
رر کن مقدس مکر امایعبه در مسجد الحرام در ساک الوداع و در جوار ةخطبه حج

 فرموده بود:

ْكتُمْ  َما تَِضلُّوا اثلََّقلَْ�ِ لَنْ  ِ�يُ�مُ  تَارِكٌ  إِ�ِّ « ِ  ِكتَاَب  بِِهَما َ�َمسَّ من « :یعنی »يتوَُسنَّ  ا�َّ
عمل ھا  آن ه بهک یگذارم، مادام یم یان شما به جایدر مز مھم یبعد از خود دو چ

 .»سنت و روشم یگریتاب خدا (قرآن) و دک یکید شد. ید، ھرگز گمراه نخواھیینما
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د یح بفرمایث صحین حدیالودع طبق ا ةرسول الله در خطبه حجه کشود  یچگونه م
د، ینکعمل ھا  آن میگاه طبق تعالره ھکت و سعادت شما در قرآن و سنت من است یھدا

 یزیشما چ یخواھم برا ید، میپس از آن بفرما کید شد، و اندیھرگز گمراه نخواھ
ه یرر توصکر جاھا میه در مسجد الحرام و ساکگفتار اولم  یعنید، یسم تا گمراه نشویبنو

ل سعادت شما است، یفکو  یافکت شما یھدا یتاب خدا و سنتم براکردم و گفتم ک
شما  یخواھم برا ینون مکا هکگر است یز دیت شما در چیو ھدا ح نبود و سعادتیصح
گونه اختالف قول و تناقض اء الله از ھریانب »ال هبتان عظيمإحاش هللا ان هذا «سم، یبنو
 مصون و معصومند. ییگو

ن یث ثقلیحال به بحث در حد یاز موضوع خارج و به اقتضا کینجا اندیدر ا
» عترتي«لمه کث مزبور یدر حد» سنتي« یبه جاث یتب حدکاز  یم، در بعضیپرداز یم

لمه کن یه در مؤلفات متقدمکه به عمل آمد معلوم شد ک یقیآمده است، در تحق
لمه کآن  یلمه عوض شده به جاکن یاھا  آن نیتب متاخرکدر   بعداً  یآمده، ول» سنتي«
 است. آمده» عترتي«

 یخراچ متیچون ھ ح است،ین بوده ھمان صحیتب متقدمکه آنچه در کواضح است 
اند دخل و تصرف  ردهکت یحًا روایه سلف صالح صحک یثیحق ندارد در اخبار و احاد

آن  یقه و مذاق خود به جایگر به حسب سلید یا لمهکد و یرا حذف نما یا لمهکنموده 
ث یتب حدکدر » سنتي« یو نوآور بوده به جا یجعل» یعترت«لمه کار برد، پس کبه 
ث مزبور منطبق با یدر حد  »یسنت«تاب الله و که جمله کن یدًا به ایافته است، مویراه 

 د:یفرما یه مکه قرآن است یآ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
: هیو مطابق با آ .]۵۹[النساء:  ﴾لرَُّسوَل ٱ َوأ

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ر که ذین دو آیه در اکرا اطاعت خدا یباشد، ز یم .]۶۹[النساء:  ﴾لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ث مورد بحث آمده و اطاعت یه در حدکتاب الله است کبه  کھمان تمس  ناً یشده ع
ث یه در حدکبه سنت رسول است  کر شده، ھمان تمسکه ذین دو آیه در اکرسول 

 ن آمده است.یثقل
  داً کن به امتش مؤیث ثقلیق حدیاتش از طریام حیه، رسول الله در آخر این توجیبا ا

تاب خدا کبه  کم، ھمه متمسیرکگر قرآن یات دیه فوق و آیه فرموده تا طبق دو آیتوص
 حفظ شوند. یابند و از گمراھیت یو سنت و روش رسول خدا باشند تا ھدا
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دھد و به ھر  یت میعموم یه عترت در لغت عرب اسم جمع بوده، معنکنیمضافًا به ا
لمه عترت را بر کتوان  یشود عترت، لذا نم یسان گفته مه و دودمان انیاز ذر یفرد

ه رسول ین و معدود از عترت و ذریث آمده باشد، به چند نفر معیه در حدکن یفرض ا
 یخالف معنرا بریطاھر بودند، اختصاص داد، زو  یصالح و متق یه ھمه مردمکالله 

شه و در ھر ید ھمیث آمده باشد، بایدر حد» عترتي«لمه کاگر ن یلمه است، بنابراک
م یع مرام و تسلیاز افراد عترت رسول الله چنگ زد و مط یبه ھر فرد یعصر

خصوصًا در عصور  یه در ھر عصرکنجاست یل اکن صورت مشیاش شد. در ا خواسته
ه از که نه تنھا فاسق و فاجرند، بلک یسانکه رسول الله یو ذر» عترت«ر، ھستند از یاخ
مردم خود دعوت و به  یسو هخلق خدا را باند، و  شده افرکن خدا برگشته مرتد و ید

ح یث مورد بحث صحیدر حد» عترت«خوانند. پس چنانچه  یفر و الحاد خود مکش کی
را به ھر یز شد، زین» ھا عترت«ل ین قبیع اید مطیه باکشود  ین میاش ا جهیباشد، نت

 یره معنیرا از داھا  آن فر، الحاد، فسق و فجورشانکھستند و » عترت«ز ینھا  این جھت
ح یه عبارت صحکم مسلم است یدقت در آنچه گفت یمکند، با ک یخارج نم» عترت«

َهاَ�ٰٓ ﴿: هیبا آ ه مطابق استکباشد  یم »سنتيکتاب الله و«ث ھمان ین حدیا ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ� 

ْ َءاَمُنوٓ  ْ  ا ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿: هیو با آ .]۵۹[النساء:  ﴾لرَُّسوَل ٱ َوأ  ﴾لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

 .]۶۹النساء: [
ز ین ۵۷تابش به نام بامداد اسالم در صفحه کوب در کن ین زریتر عبدالحسکد

 ح دانسته است.یت را صحین روایھم
م و باز یدھ ین جا خاتمه مین به ھمیث ثقلیخود را درباره حد یبحث و بررس

االت وارده را که دو فقره از اشکمزبور  یث خرافیرامون حدیم به بحث در پیگرد یم
 م.یدھ یال سوم به بحث خود ادامه مکر اشکبا ذ کنیم و ایردکر کذ

 ث قرطاس استیحد یامبر مخالف با محتوایت پیقاطع
ت یاھم یسد، به حدیخواست بنو یه آنچه رسول الله مکن داستان آمده یثالثًا: در ا

 خواھند شد.ه اگر نوشته نشود، امتش گمراه کداشته 
د و ننوشت تا یم خود منصرف گردیم چرا رسول الله از تصمیدان ین حال نمیبا ا

 یم به امریھرگاه تصمشه یه رسول الله ھمکجتًا امتش گمراه شدند. حال آن ینت
م خود منصرف یوجه از عزم و تصم چیداد. به ھ یده اقدام و انجام مطور شگرفت، ھر یم
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 داد. یب اثر نمیترت یچ احدیشد و به مخالفت ھ ینم
ن آن حضرت یب یه در سال ششم ھجرکه یبیه ھنگام صلح حدکن است یمگر نه ا

از مواد آن ظاھرًا  یگر صلح نامه نوشته شد، بعضیش از طرف دیطرف و سران قر یکاز 
از بزرگان  ین لحاظ بعضین است. بدیان مسلم مسلمیش و به زیه به نفع قرکنمود  یم

ن یحضرت عمر بن الخطاب ا یدلتنگ شدند و حت یلیبابت خ نیاز ا یصحابه گرام
د، اما ینامه حذف فرما ن مواد را از صلحید ایرد تا شاک مطلب را حضور آن حضرت عرض

مش برنگشت و یاز تصم ،نفرمود یین اعتنایتر مک یچ احدیآن حضرت به مخالفت ھ
طن امر به صالح امت در با یان بخش ولیه ظاھرًا زک یھمان مواد  صلح نامه را ابقاء

ه کد یھمه مردم واضح گرد یوتاه براک یگذشت مدت زمانبا  ذ فرمود. بعدًا یبود، تنف
ان امت یردند به زک یه تصور مک یدند آن موادیاشتباه بود فھمھا  آن تصور و پندار

ش از یباشد و اتفاقًا خود سران قر یش میان قریو به زھا  آن است، صد در صد به نفع
کان لم یکن  :الله خواستند تا آن مواد را از صلح نامه حذف و ساقط فرمودهرسول 
 بداند.

 یم به امریه چون رسول الله تصمکم یخوان یخ اسالم میز در تارین یگریموارد د
قت امر یه از حقکاز اصحابش  یضه بعکگشت، گو آن  یمش بر نمیگرفت، از تصم یم
 یم به امریگاه تصم چیه رسول الله ھکآن  ید، چرا برابودن یاطالع بودند ناراض یب

ه به صالح کگر روا نبود از آنچه یه به صالح امت باشد، لھذا دکن یگرفت، مگر ا ینم
 باشد برگردد. یامت م

 یزیم خود نسبت به نوشتن چیه آن حضرت از تصمکان دارد کن چگونه امیبنابرا
ن مخالفت نمودند یحاضرز ا یه بعضکن علت یسد منصرف شود، بدیخواست بنو یه مک

ه اگر کت بود یحائز اھم یسد به قدریخواست بنو یآنچه م یت راویه به رواکو حال آن
 گردد؟ یو ضالل امتش م ینوشته نشود موجب گمراھ

 بودن آن است یت نشانه جعلیالفاظ روا یآشفتگ
 یکن واقعه فقط یشود ا یده میات متعدد معلوم الحال فھمیه از رواک یرابعًا: بطور

ن یه به عبارت مختلف و مضامکشود  یمع الوصف مشاھده م ،جا بوده است یکبار ودر 
 یت مزبور جز ساختگیه رواکند ک یز ثابت مین امر نیه اکمتفاوت نقل شده است 

 ست. مثًال:ین
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ْ�تُْب  اْ�تُوِ� «د: یگو یر از ابن عباس مید بن جبیت سعیروا -۱
َ
 .»ِكتَابًا لَُ�مْ  أ

ت ابن عتبه یروا یه ولیردون علیگفته شده: فذھبوا  ریت ابن جبیدر روا -۲

تَلَفَ « د:یگو یم لُ  فَاخْ بَيْتِ  أَهْ وا الْ مُ تَصَ اخْ  .»وَ

الُوا«ر گفته شده: یت ابن جبیدر روا -۳ ا: قَ ؟ مَ أْنُهُ ؟ شَ رَ جَ وهُ  أَهَ مُ هِ تَفْ در  یول »اسْ

بُنَا«دالله گفته شده قالوا: یت عبیروا سْ  .»اهللاَِّ كِتَابُ  حَ

ى َدُعوِ� «د: رسول الله فرمود: یگو یر میابن جبت یروا -۴ ِ
َّ

نَا فَاذل
َ
ا َخْ�ٌ  ِ�يهِ  أ  ِممَّ

  تَْدُعوِ� 
َ

 ،ت ابن عتبه گفته شده است رسول الله فرمود: قوموایدر روا » و�إىِل
ر که نقل شده اصًال ذک یات متعدد و مختلفیدام از رواکچ ین در ھیگذشته از ا

ت یت (رواین روایدر ا یاند، ول خواسته یزیچ ن از رسول اللهیه حاضرکنشده 

ي َدُعوِ�،«ه رسول الله فرمود: کر) آمده یابن جب ِ
َّ

نَا فَاذل
َ
ا َخْ�ٌ  ِ�يهِ  أ  تَْدُعونَِ�  ِممَّ

را آنچه من در آنم است از آنچه ید، زیمرا به حال خودم واگذار« :یعنی »إيَِلْهِ 
رسول الله را ھا  آن هکست یمعلوم ناصًال . »د بھتر استیخوان یشما مرا به آن م

 بدھد. ین جوابیاند تا رسول الله به آنان چن ردهکدعوت  یزیبه چه چ
ت نقل ین روایه در اکد و اوصاھم بثالث تا آخر مطلب، یگو یر میت ابن جبیروا -۵

 امده است.ین جمله اصًال نیت ابن عتبه ایدر روا ید، ولیگرد
ز (شفاھًا) یرا به انجام دادن سه چھا  آن خداه رسول کر آمده یت ابن جبیدر روا -۶

م یدان یامده و نمیت ابن عتبه نین مطلب در روایم چرا ایدان یه فرمود. نمیتوص
 یکآن  یه فرمود، ولیان آن اختالف و نزاع شفاھًا توصین سه امر با جریچرا ا
) ثیداد (و به زعم واضع حد ینجات م یامتش را از گمراھ تر بود و ه مھمکامر 

ن یه نفرمود تا حاضریتوص سد، شفاھاً یه نشد بنوکسد حال یخواست بنو یم
 محفوظ گردند. یبدانند و از ضاللت و گمراھ

 ت مزبوریبودن روا یگر جعلیل دیدال
ن حادثه روز پنجشنبه رخ ید ایگو یه مکم یر خواندید بن جبیت سعیخامسًا: در روا

ه رسول الله روز دوشنبه وفات کھمه اتفاق دارند  یر اسالمیو غ یخ اسالمیداد. توار
ات بوده است، ین در حین واقعه دروغیافته است، پس رسول الله تا چھار روز بعد از ای
ه آن حضرت ک یزیم اگر مضمون آن چیپرس یمال تعجب مکه با کنجا است یا



 ١٠٧ سابوبکر صدیق

 

 رضاُ داشت و ف ینگه م یه امتش را از گمراھکسد تا آنجا مھم بود یخواست بنو یم
ن یسد، چرا در ظرف مدت ایش آمد بنوین نشد آن را روز پنجشنبه در اثر آن پکمم

در دست داشت ننوشت، و امتش را در معرض خطر  یعیه فرصت وسکچھار روز بعد 
 قرار داد؟ یگمراھ

ه (به زعم قھرمان داستان ساز) در اتاق رسول الله کنون آن صحنه را کسادسًا: ما ا
 یماریه رسول الله در بستر بکم یآور یدر نظر م یعنیم، ینک یم رخ داد در نظر مجسم

ر و عمر (دو پدر زنش) و کل ابوبیاران بزرگش از قبیشود و  یم یکده به موت نزدیخواب
ن و انصار به یگر از بزرگان از مھاجریش و دی(دو دامادش) و عباس عمو یعثمان و عل

ه ھمه کن ھنگام رسول الله به آنان یادتش آمده، ھمه غرق در غم و اندوھند. در ایع
اورند یاغذ بکقلم و  یعنیر ید لوازم التحریفرما یمخلص و دلباخته حضرتش بودند امر م

 سد تا گمراه نشوند.یبنو یزیچھا  آن یتا برا
ند و ینما یره با درخواست آن حضرت مخالفت میا غیھا، عمر  از آن یبعض یول

 یبعض یسم، ولید تا بنویاورید بیفرما یرسول الله م یعنیسد، یست بنویند الزم نیگو یم
اال گمراه  سم، وید الزم است بنویفرما ید. رسول الله میاوریند نیگو یمھا  آن از
، ما گمراه یسیست بنویند الزم نیگو ینند و مک یامرش را رد م ید. بعضیشو یم

 م.یشو ینم
ع امر رسول الله یآن اتاق مط ن دریه حاضریه بقکد یپندار یا شما می! آزیخواننده عز

ز به مخالفت با رسول الله یه نیا بقیشتابند  یر میشوند و در احضار لوازم التحر یم
ن رسول الله را بر دستور آن یدستور مخالف یعنی شوند، ینش میبرخاسته تابع مخالف

 شوند؟ ینش میرده طرفدار مخالفکدھند و رسول الله را رھا  یح میحضرت ترج
 یخوب پ یلیم خینکدر آن دقت  کیاند م وینکن صحنه را در نظر مجسم یگاه اھر

اند، در  ه شرف حضور داشتهکرسول الله  یاز صحابه گرام یچ احدیه اوًال ھکم یبر یم
 از یسکًا بر فرض محال اگر یند، ثانک یبا رسول الله نم ین مخالفتیتر مکن امر مھم یا

ده او را از اتاق اخراج یبر او شورھا  آن هیرد، بقک ینجا با رسول خدا مخالفت میدر اھا  آن
ه آن حضرت خواسته بود، حاضر ک یزیردند و چک یرده، از امر رسول خدا اطاعت مک
بودند  یه در حضور آن حضرت بودند، ھمان رجال بزرگک یرا صحابه گرامیردند، زک یم
 د:یفرما یرا ستوده مھا  آن سوره اعراف، ۱۵۷ه یم طبق آیرکه قرآن ک

ِينَ ٱفَ ﴿ َّ�  ْ ُروهُ  ۦبِهِ  َءاَمُنوا وهُ  وََعزَّ ْ ٱوَ  َونََ�ُ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ  ۥٓ َمَعهُ  أ

ُ
 ُهمُ  �َِك أ
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ۡ ٱ م و یمان آوردند، او راتعظیه به او (رسول الله) اکآنان« :یعنی .]۱۵۷[األعراف:  ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل
ن خدا نصرتش داده ینمودند، در توسعه و نشر د یاریل نمودند، او را در امر رسالتش یتجل

 .»نان رستگارندیقرآن) ا یعنیه با او فرو فرستاده شد (کشدند  یرو نورینمودند و پ یاوری
ه به زعم سازنده داستان کجز اصحاب رسول الله  یسکدر چه  ین اوصاف قرآنیا

ن یا از چنید؟ آنک یم دایه در اتاق آن حضرت حاضر بودند صدق پکبودند  یھمان مردم
حًا رستگار دانسته است، یرا صرھا  آن ن ستوده ویرا چنھا  آن أه خداوندک یمردم

ه کرا چنان یند؟ ھرگز، زیه با رسول خدا مخالفت و از امرش تمرد نماکان دارد کام
محال و ممتنع  ین رستگارانیرستگارند و از چنھا  آن هکرده کح یم، قرآن خدا تصریگفت

و مخالفت با  یه رستگارکه با رسول الله مخالفت و از امرش سرباز زنند. چه کاست 
 است مانعه الجمع. یا هیرسول خدا قض

ماند  ینم یباق کیش یادن یان شد، جایه در شش مورد بکن با دقت در آنچه یبنابرا
ه کر دشمنان اسالم بوده کن داستان جز بھتان و افترا نبوده و ساخته فیه اک

ت اھند و مقام و منزلکب  -به زعم خود-ت وعظمت رسول الله یند از اھما خواسته
ن یه متوجه اکن بدون آن یاز مسلم یه بعضکند. متأسفم یدار نما هکاصحابش را ل

 اند. ردهکث وارد یتب حدکمطلب باشند آن را در 
ن یبودن ا یه به خرافکستم یس نکن یه من اولکم ید بگویمبحث بان یدر خاتمه ا

ر ین دانشمند شھیتر طه حسکه دکد، بلینما یبرده، آن را نادرست و رد م یداستان پ
ذب دانسته کن جھت آن را ین داستان شده است، بدیالت اکز متوجه مشین یمصر

ن خبر گرچه در ید: ایگو یم االسالم پس از نقل داستان ةتابش بنام مرآکاست. در 
توان آن را باور  یرسد و نم ینظر نمح به یصح یت شده، ولیث روایتب صحاح احادک
 ان آمده است.یبه م یه اختالفات مذھبکساخته شده  یه در روزگارکبسا  یرد، و اک

 ت مزبوریذب بودن رواکدرباره  ینعمان یدگاه شبلید
تابش به نام کھند در  یئت علمایس مجلس ھیرئ ینعمان ین عالمه شبلیھمچن
ما  کنیداند و ا ینتقاد قرار داده، نادرست من را مورد این داستان دروغیالفاروق ا

 م.ینک ینقل م یاصالح لفظ کیعبارتش را با اند
ه کدھد  یز است و به معترض حق میانگ تعجب یلین داستان خید: ایگو یو ما

ه جناب رسول الله در بستر کن یش از ایب یشکو سر ید چه گستاخیند و بگوکاعتراض 
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د تا یاوریاغذ بکد قلم و ینسبت به امتش بفرما یو ھمدرد یده و ازغمخواریموت خواب
نگه دارد. ظاھر  ینده از ضاللت و گمراھیه شما را در آکسم یت نامه بنویشما ھدا یبرا

دارد و احتمال سھو و خطا  یالھ یباشد، جنبه وح یحفظ از گمراھ یه آنچه براکاست 
ت ما یھدا یست و قرآن برایند الزم یدر آن وجود ندارد. مع الوصف حضرت فاروق بگو

ه حضرت فاروق کات آمده یاز روا یه در بعضکشتر تعجب آور است یاست و ب یافک
 ان خواند. (نعوذ بالله)یارشاد جناب رسول الله را ھذ

ثرت در ک) صحابه رسول الله به ین واقعه (به زعم راوید: در وقت ایافزا یسپس م
از ھفت  یدر بخار ت شده ویرق مختلف روان خبر از طیه اکبا آن  یآنجا بودند، ول

از صحابه  یچ احدیت شده، مع الوصف بجز عبدالله بن عباس از ھیق مختلف روایطر
ه به وقت وقوع واقعه کن یتر ا ن باره نقل نشده است. طرفهیدر ا لمه ھمک یک یحت

ن واقعه را از چه یه او اکست یمعلوم ن خود عبدالله بن عباس در آنجا حاضر نبوده و
م یه صاحب عقل سلک ید: ھر شخصیگو یده است. در آخر بحث خود میشن یسک

 جا سر بدر آورده است.کن داستان از یت چگونه واین روایه اکداند  یم یباشد، به خوب

 پاشا یدگاه صبحید
حقائق الکالم في تاریخ  تابش به نام (که در کیعلماء ترپاشا از  ین صبحیھمچن

الم کن سال فرمود: یالوداع در ھم حجةدر خطبه  حضرت رسول «د: یگو ی) م االسالم
نبود،  یتین وصیبه چن یازیگر نیپس د ،دیتا گمرا ه نشود یریخدا و سنت رسول را بگ

ت و عدمش یه وجودش باعث ھداکالزم بود  یت به حدین وصین اگر ایگذشته از ا
منصرف  یگریا دیامت بود، پس چرا حضرت رسول با گفتن عمر  یموجب گمراھ

در حضور سعادتش ادب  یرسول الله به حد یه اصحاب گرامک ید؟ براستیگرد
، پس چگونه در حضور سعادتش نزاع زدند یه خاموش بوده بلند حرف نمکردند ک یم

 .»ستیبدانھا نگررت یده بصید به دقت و با دیه باکاست  یامورھا  این راه انداختند؟
ه کبوده  یرده است، ادبکپاشا بدان اشاره  یه صبحک، ادب اصحاب رسول الله یآر
 آموخته است.ھا  آن سوره حجرات به ۳ -۲ه یطبق آ ألیخدا

َهاَ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یم ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ�  َهُروا

ِ  ۥَ�ُ   ٱب
ن ٍض ِ�َعۡ  ِضُ�مۡ َ�عۡ  رِ َكَجهۡ  لِ َقوۡ لۡ

َ
عۡ  َبَط َ�ۡ  أ

َ
نُتمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
ِينَ ٱ إِنَّ  ٢ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوأ َّ� 

ونَ  ۡص  َ�ُغضُّ
َ
ٰ أ ِ ٱ رَُسولِ  ِعندَ  َ�ُهمۡ َ� ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱ َتَحنَ مۡ ٱ �َّ غۡ  لَُهم َوىٰۚ لِلتَّقۡ  قُلُوَ�ُهمۡ  �َّ ٞ مَّ  فَِرة
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جۡ 
َ
 .]۳-۲[الحجرات:  ﴾٣َعِظيمٌ  رٌ َوأ

د با ادب بوده) ید، (ھر گاه در حضور رسول الله باشیا مان آوردهیه اک یسانک یا«: یعنی
بلند حرف  یلم با آن حضرت با صداکد و در ھنگام تینکرسول الله بلند ن یتان را بر صدایصدا

گاھانه (در اثر عدم یزن یبلند حرف م یگر با صدایدیکه خودتان با کد، چنانینزن د، تا مبادا ناآ
شان را در یرده)، صداکت ادب یه (رعاکع شود، ھمانا آنانین ادب) ثواب اعمالتان ضایت ایرعا

مان یقبول ا یشان را برایھا ه خدا دلکھستند  یسانکھا  آن آورند ین مییحضور رسول الله پا
 .»ردیگ یبزرگ به آنان تعلق م یآزموده است، آمرزش و پاداش

 یشان را برایھا ن ادب آراسته بود ودلیرا با اھا  آن ه خداکا اصحاب رسول الله یآ
 ر.یند؟ مسلمًا خین اسائه ادب نمایان دارد با او چنکمان آزموده بود، امیا

م خاتمه یردکانش یب یافکه به حد ک ین داستان خرافینون به بحث خود درباره اکا
 .یم به موضوع اصلیگرد یم و برمیدھ یم

 ر در دوره خالفتش نجام دادکه حضرت ابوبک یار مهمیبس یارهاک

 قرآن یآور جمع
، یر، عمر، عثمان، علکمانند ابوب یات رسول الله بودند اشخاصیزمان ح گرچه در

  ی، ابید بن العاص، عالء الحضرمیر بن العوام، خالد و ابان فرزندان سعید بن ثابت، زبیز
از قرآن نازل  یه قسمتکن یھم ١بودند یاتب وحکه کگر ین نفر دیعب، و چندک  بن

 اتش بهیآن حضرت در ح ینوشت، ول یبه دستور رسول الله آن را مھا  آن از یکیشد  یم
جا یکاز آن بود  یقسمتھا  آن از یکامر نفرمود تا تمام آنچه نازل شده و در نزد ھر ھا  آن

 یکدفعه به صورت یکم، قرآن به یه گفتکه چنانکآن یند. چرا؟ براین نمایتدو جمع و
امل نازل کسوره  یکاوقات  یه در بعضکد، بلینازل نگرد أتاب از جانب پروردگارک
ج نازل یاوضاع و احوال به تدر یه بر حسب اقتضایا چند آی یکه کار یشد و چه بس یم
از  یکید رسول الله به یگرد ین نحو نازل میبد یه قسمتکن ید. ھمیگرد یم

ا یه ین آیه اکفرمود  یسد دستور میفرمود تا آن را بنو یم امر میه نام بردک یسندگانینو

                                           
رسول  یبرا یاوقات نامه عاد ینبود، بعض ین وحیاتبکه از یشود معاو یده میبرخالف آنچه شن -١

بوده است،  ین وحیتباکز از یه او نکن امر منشا اشتباه بوده، تصور شده ینوشت و ھم یالله م
ش نابود گشت مسلمان یقر ید و قوایه فتح گردکه مکنیه در سال ھشتم ھجرت پس از ایمعاو
 شد.
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ه قبًال نازل شده و نوشته شده بود که و در فالن سوره یات نازله را بعد از فالن آیآ
 سند.یبنو

جا جمع و نوشته یکاتش یه حضرت رسول دستور نفرمود قرآن در زمان حکنیلت اع
بر حسب اقتضاء حال  یجیع نشده بود، و بصورت تدرمنقط یالھ یه وحکن بود یشود ا

ه باز کات رسول الله احتمال داشت یق حین دقاید، و ھر آن تا آخریگرد یمرتب نازل م
توانست قرآن  یه قبًال نازل شده بود، افزون شود، لذا آن حضرت نمک یاتیھم نازل و بر آ

ه کن یھم یول ١نشده بود لیمکرا ھنوز تید، زین فرمایامل تدوکتاب ک یکرا به صورت 
ه قرآن به طور تمام کد و معلوم شد یمنقطع گرد یالھ یافت ووحیآن حضرت وفات 

ه تمام آن کتاب خدا کن به یه مسلمکده بود یل شده است، وقت آن فرا رسیمکنازل وت
از آن  یز ھمه آن متفرقًا نوشته شده و ھر قسمتینش حفظ و نیمحافظ یھا نهیدر س

ند، و ھمه آن را جمع و یت نمایشده بود عنا یسندگان قرآن نگھداریاز نو ینزد بعض
تاب در آورند، چون ھفتاد نفر از حافظان قرآن در جبھه ک یکجا نوشته به صورت  یک

ن امر یدند، حضرت عمر حق داشت از وقوع ایذاب به شھادت رسکلمه یجنگ با مس
ھا  آن از یادیه عده زکن است یشود، مگر نه ا کمنایتاب خدا بکنده یر متأثر و از آیخط
ش یل نبردھا را باز ھم در پین قبیه اکن است ید شدند و مگر نه این نبرد شھیدر ا

 یاتیا آیھا  از سوره یه بعضکگر به شھادت برسند، چه بسا ید یھا جنگ اگر در دارند و
رجع ه اخالق و مین، پایه اساس دکتاب خدا کاز دست برود و ھا  آن از قرآن با شھادت

ر چاره افتاد و چه کد به فین است ناقص بماند. پس بایمسلم یاسیو س یام مدنکاح
ن قرآن در یرد، جز جمع و تدویگن خطر را بیار باشد و جلو اکتواند چاره  یم یزیچ

 تاب؟ک یکجا به صورت  یک

                                           
امل از لوح محفوظ نازل کواحده به طور  ۀجا دفع یکه قرآن کشود  یده میر دیاز تفاس یدر بعض -١

بر حسب اقتضاء و ت المعمور در آسمان چھارم ساخته شده است، نھاده شده. سپس یشده و در ب
ت المعمور بر قلب طاھر رسول الله نازل یات قرآن از بیا آیھا  آمد سوره یش میه پک یاسباب

ه قدما تصورش ک یلکرا آسمان چھارم به آن شین مطلب اصًال صحت ندارد، زیا ید، ولیگرد یم
شده باشد.  ت المعمور در آن بنایبه نام ب یا ندارد تا خانه یردند، وجود ندارد، و سطحک یم

شه به عبادت یه ھمکعبه مقدسه است، کر شده است، که در سوره طور ذکت المعمور یمقصود از ب
شه در طول شب و یھم  ل بنا شده،یم و اسماعیدنا ابراھیله سیه به وسک یخدا معمور و آباد از رو

از ازل تا ابد  پرستند و یله مین وسینند و خدا را بدک یوسته بندگان خدا به دورش طواف میروز پ
 باشد. یمعمور به عبادت خدا م
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فه یر خلکه حضرت عمر به نزد حضرت ابوبکن امر مھم بود یانجام ھم یبرا
ان یمرآن و لزوم جمع قرآن را با او دران قیو حادثه شھادت قارشتابد  ین میمسلم

 ساما عمر »رد؟که رسول الله نکنم ک یارکچگونه «د: یگو یم سرکابوب یگذارد، ول یم
ن سخن در یا »د انجام دادیر است و بایار خکن یبه خدا ا«د: یگو یورزد و م یاصرار م

 د.یگشا یانجام آن م یند و خدا قلبش را براک یر اثر مکابوب
ه تمام آن را کاز حافظان قرآن بود  یکیز یو ن یسندگان وحیاز نو یکید بن ثابت یز

ش یات رسول الله تمام قرآن محفوظ خویه در سال آخر حکبرداشت، و به عالوه او بود 
ش از اول تا آخر خوانده بود و آن کرا به حضور آن حضرت عرضه داشته در حضور مبار

ه او را کر کد فرموده بود، لھذا ابوبییه او خوانده بود، استماع و تأکرا  حضرت آنچه
رده کشنھاد ید: عمر پیگو یداند به نزد خود احضار نموده م یار مھم مکن یسته ایشا

و  یھست ینیم، و چون تو جوان ھوشمند و مؤمن امیجا جمع نمایکاست تا قرآن را 
سپارم. پس  یار را به تو مکن یانجام ا ینوشت یاز قرآن را م ییھا رسول الله قسمت یبرا

 جا بپرداز. یکن و نوشتن تمام قرآن و جمع آن در ین و به تدوک ینون به دقت بررسکا
گر برم ید یینده به جاکش یرا از جا یوھکفرمود تا  یر مکد: اگر ابوبیگو ید میز
د: چگونه دست به یگو یر مکسابقه، لذا به ابوب یت بین مأموریتر بود از انجام ا آسان

 رد.کد یبا ر است ویار خکن ید: ایگو یر مکرد، ابوبکه رسول الله نک یزن یم یارک
ن یاقدام به ا یبرد و خدا قلبش را برا یم یار پکن یا         ر بودنیت و خیز به اھمید نیز

 د.یفرما یت میر ھدایار خک
توانست  یاز بر داشت و م د حافظ تمام قرآن بود و از اول تا آخر آن رایه زکبا آن 

ق یه تحقکآن  یبرا یسد، ولیاد آن را بنویم و زکگر بدون ید یسکبدون مراجعه به 
ه قبًال در کد، آنچه را یایش نیپ یه درباره جمع قرآن حرفکآن  ید، و براینما یشتریب

 یسندگانیاز نو یکینزد  یات رسول الله به طور متفرق نوشته شده بود و ھر قسمتیح
ض فرموده بود، ین به آنان تفون دانسته نوشتن قرآیرا امھا  آن ه رسول اللهکبود 
تاب شروع و در ک یکجا به صورت  یکردن قرآن در کو به نوشتن و جمع  یآور جمع

د را در مدت یه موفق شد قرآن مجکتا آن  ١ه حافظان قرآن استمداد نمودیار از بقکن یا

                                           
د بن ثابت، معاذ بن ین، زیل خلفاء راشدیرسول الله از قب یاز اصحاب گرام یادیعده نسبتًا ز -١

د، عبدالله بن ید بن سعی، زیجبل، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمرو بن العاص، ابوذر غفار
ن ام سلمه ین حفصه دختر عمر، ام المؤمنیالمؤمن ِر، امکشه دختر ابوبین عایمسعود، ام المؤمن
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نون در که اکب ین ترتیبه ھم یامل آسمانک تابک یکن نموده، به صورت یدو سال تدو
 دست ما موجود است در آورد.

د بن ثابت صورت یه توسط زکات جمع شده قرآن یه آکد ید فھمین مطلب را بایا
اتش دستور یه رسول الله در حک ین ما موجود است به ھمان نحویگرفت و در ب

ه یا چند آی یکه کن یھمه کت شده یرا روایرا داده بود، نوشته شده، زھا  آن نوشتن

ضعوا آية كذا بعد آية «فرمود:  یداد و م یشد، رسول الله دستور به نوشتن م ینازل م
 د.یه قرار دھیه را بعد از فالن آیفالن آ یعنی »كذا

رد، کن یه دستور رسول الله بود، تدوکن قرآن را به ھمان منوال یات اید آین زیبنابرا
ه فالن سوره را کنبود  یه از رسول الله دستورکز آنجا مستقل قرآن را ا یھا سوره یول

حافظان و  ینش مطابق نظر و رأیھنگام تدو بعد از فالن سوره قرار دھند، در
 یھا از سورهھا  آن ب نزولیب داده شدند، نه مطابق ترتیم ترتیرکسندگان قرآن ینو

مورد موافقت و  ن امریو قصار خاتمه داده شد. ا کوچک یھا بزرگ آغاز شد و به سوره
مورد اجماع امت  یشه و در ھر عصریاجماع صحابه رسول الله قرار گرفت. سپس ھم

 باشد. یبوده و م ج محمد
ر کات ابوبید، در حیل گردیمکن نحو تین دقت نوشته و بدیه بدکامل کن قرآن یا

م و فه دویشد. پس از او نزد عمر بن الخطاب خل یم یالخالفه نگھدار نزد خود او در دار
ه عثمان در دوره کن حفصه دختر عمر بود تا آن یالمؤمن نزد ام یپس از وفاتش مدت

 نم.ک یان میل بیخ عثمان به تفصیالله در تار ن مطلب را انشاءیخالفتش از او گرفت. ا

 اعزام سپاه اسالم
ه نه تنھا کزانس) یست دادن سپاه مغرور روم (بکز و اعزام سپاه اسامه و شیتجھ -۲

ه آن را با کرد، بلکقطع  یلکعربستان دوخته، به  که چشم به خاکطمع امپراتور روم 
 یھا م، ضربهیه قبًال خواندکنده به حال مدافع انداخت. بعدًا چنان ین غلبه در آیا

 یاو مستول یھا از مستعمره یمدافعش وارد ساخت و بر قسمت مھم یبر قوا یسخت
 د.یگرد

                                                                                                       
ز ین نیر مسلمیگر حافظ تمام قرآن بودند و جز حفظ قرآن ساید ی(ھمسران رسول الله) و اشخاص

 از قرآن بودند. یبدون استثناء حافظ قسمت
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 و مرتد کل مشریجنگ با قبا
ز و جھاد با نو یانگ ش و آشوبگران فتنهکل سریو قبا کل مشریجنگ با قبا -۳

امل کر یو تطھھا  آن ذاب و خاتمه دادن به غائلهکلمه یات و قتل مسکر زکمسلمانان من
 کت در سراسر خایشان و اعاده نظم و امنیعرب از فتنه بدخواھان و آشوب بداند کخا

ل عرب ین اسالم و جمع نمودن تمام قبایت دیدولت اسالم و تقو یم مبانکیعرب و تح
 ن مقدس.ید یکومت و کح یکر پرچم یدر ز

 حمله به عراق
و اشاعه  یزمان کاز آن در اند یادیال بر قسمت زیعراق و است کحمله به خا -۴

 ه.ین خدا در آن ناحید

 فتح شام
ن امور ین خطه، ایدر ا یشرویه مستعمره دولت روم بود و پکبه شام  یشکرکلش -۵
ارا از کگنجد، آش ین مختصر نمیدر اھا  آن رکه ذکر کابوب یص فطریاز خصا یاریو بس

بار در یک یه به ندرت در ھر چند قرنک ید. چنان عظمتینما یت میاکر حکعظمت ابوب
 یخوشبخت یسو را به یش نھاده، ملتیند پا فرا پک یم یاز بزرگان جھان تجل یمرد

را شفا بخشد و آمال و ھا  آن یاجتماع ید و آالم و دردھایسربلند نماش برده، یپ
 قرار گرفته باشند، یه در معرض فتنه و آشوب داخلک یا امتیشان را برآورد یآرزوھا

نجات دھد و به سر منزل سعادت  أد خداوندییو با تأ یرا ماھرانه به آسانھا  آن
 برساند.

ت یجھان بشر یخیم تارین رجال عظیاز ھم یکیر بعد از رسول الله کحقًا ابوب
 باشد. یم

 رکوفات ابوب
 ۱۳اآلخر سال  یر روز دوشنبه ھفتم جمادکد: مرض ابوبیگو یشه مین عایالمؤمن ام
رد و تب گرفت. کسرد بود، استحمام  یلیه ھوا خکشروع شد، او در آن روز  یھجر

د روز ید از غروب خورششد و نتوانست به مسجد برود. بع یپانزده روز در خانه بستر
گست  ۲۲االخر مصادف با ( یست و دوم جمادیسه شنبه ب ) یالدیم ۶۳۲سال  -آ

 افت.یوفات 
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 رد.کسال عمر  ۶۳او مانند رسول الله 
دند. یان گردیسخت فرو رفته، گر یدن خبر وفاتش به اندوھینه با شنیاھل مد

 إِنَّا«ر شتافت و فرمود: کد، فورًا به خانه ابوبیرس یه خبر وفاتش به حضرت علکن یھم
، ِ ةِ  ِخالفَةُ  اْ�َقَطَعْت  َراِجُعونَ  إيَِلْهِ  َو�ِنَّا ِ�َّ  یسو م و بهییھمانا ما مخلوق خدا« :یعنی »انلُّبُوَّ

ر کابوب. »ه پس از نبوت به وجود آمد، منقطع شدک ینون خالفتکم. ایگرد یاو باز م
ست و شش سال در یو ھفت سال داشت و پس از آن ب یه سکمسلمان شد  یھنگام

 اسالم بسر برد، مدت خالفتش دو سال و سه ماه و دو روز بود.
س با یر، ھمسرش اسماء بنت عمکت خود ابوبیدر ھمان شب وفاتش طبق وص

ر (تخت یسر ین بر رویفکپسرش عبدالرحمن او را غسل داد و سپس او را ت کمک
شه یات خود در حجره عایه رسول الله در حکشه ین عایخواب) مخصوص ام المؤمن

 .١د قرار دادندیخواب یآن م یرو
ت بر او خواند. پس از آن عمر، ین شد و نماز میحضرت عمر امام جماعت مسلم

رده کح رسول الله حفر یر در جوار ضرکطلحه، عثمان بن عفان و عبدالرحمن پسر ابوب
آن حضرت قرار  کبا دوش مبار یمساوه سرش ک یبودند داخل شدند و او را به طور

 ردند.کرد دفن یگ

 تََوفَِّ� ﴿ رب ن جمله بود:ین نزع به زبان آورد ایر در حکه ابوبک یالمکن یآخر
ۡ�ِ  الِمٗ ُمسۡ 

َ
ِ  ِ� قۡ َو� ٰ ٱب ا یاز دن یپروردگارم! مرا به مسلمان« :یعنی ».]۱۰۰[یوسف:  ﴾لِِح�َ ل�َّ

 ».فرماار ملحق کر و مرا به بندگان درستیبگ

 رکت ابوبیوص
شه فرمود: یر در مرض موتش به دخترش عاکه ابوبکت شده یره روایو غ یاز طبران

نار (طال) و نه ینه د یگونه پول چیم. ھین را به دست گرفتیور مسلمشه ما امیعا یا
م طعام یم. آنچه برداشتیبه عنوان حقوق نگرفتھا  آن ت المالیدرھم (نقره) از ب

                                           
فت بافته شده بود، رسول الله ین چھارچوبش بالین تختخواب از چوب ساج ساخته شده و ما بیا -١

ن ین بر آن حضرت نماز بخوانند. این تختخواب گذارده شد تا مسلمیھم یاز فوتش بر رو پس
ه، آن را به یاز اقرباء معاو یکیش به فروش رفت و کاز ماتر یشه با قسمتیتختخواب پس از وفات عا

ر به ین سریا یًا بر روکن را تبریرد تا اموات مسلمکنه وقف ید ودر شھر مدیچھار ھزار درھم خر
 ند.یگورستان حمل نما
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نون از کدن بدن و ایپوش یبود برا یو لباس خشن یبود به اندازه رفع گرسنگ یمتوسط
دم یپوش یه آن را مکفه ین قطین شتر و ایو ا ین غالم حبشین نزد ما جز ایمال مسلم

فه بودم. حق یردم خلک یاستفاده مھا  آن ه ازک ینمانده است چون در زمان یگریز دیچ
را به عمر بن الخطاب ھا  آن ه مردم ھمهکن ینم، ھمکاستفاده ھا  آن داشتم از
ه یاء را نزد عمر فرستاد. عمر گرین اشیشه ایافت، عایر وفات که ابوبکن ی. ھم١بازگردان

فه یخل یعنیه بعد از تو باشد (کرا  یسکر! کابوب ید اینان گفت: خدا تو را رحمت فرماک
ن ین چنیداشته باشد. اد مانند تو زھد و تقوا یرا او ھم بای. زیشود) به مشقت انداخت

 ل است.کشاق و مش ییزھد و تقوا

 رکت و عظمت حضرت ابوبین سخن ما درباره شخصیآخر
وتاه کمرد عمل بود نه مرد قول. چه او در مدت  سرکم حضرت ابوبیدیه فھمکچنان

وب کرا سر یز داخلیانگ ان فتنهیشورشش از دو سال و چند ماه نبود، یه بکخالفتش 
ره عرب را از آتش فتنه و ید و سرتاسر شبه جزیشکر فرمان خود یبه زرا ھا  آن نمود و

ن اسالم را سخت در معرض خطر ید ومت وکد و حیشکسو زبانه ه از ھرک یفساد
ز راحت یت و آرامش برقرار فرمود. پس از آن نیآن امن یانداخت، نجات داد و به جا

 یتعمار پارس و دومتحت اس یه اولکعراق و شام را  که حمله به خاکننشست، بل
از عراق تسلط  یا زانس) بود صادر فرمود، بر قسمت عمدهی(ب یمستعمره روم شرق

ه تصرف نمود، به قلمرو دولت اسالم ملحق کشرفت و آنچه را یشام پ کافت و در خای
ه یپارس و تسلط بر بق کحمله به خا ی، راه را برایار مھم نظامکن ینمود. با انجام ا

ت یھموار ساخت. با موفق یم اسالم و بسط عدالت اسالمینشر تعال ین شام برایسرزم
ه به ک یبرآمد. رسالت ید به خوبیآ ینمس برکه از عھده ھر کار مھم یبس یارھاکن یدر ا

ه مضمون آن نقل شد ک یتیگاه با وصامل ادا نمود. آنکو امانت  یدرستعھده گرفت، به 

                                           
مسلمني، فلم نأخذ منهم ديناراً وال ـيا عائشة! إنا قد ولينا أمر ال« :ن آمده استیر چنکت ابوبیمتن وص -١

درمهاً، ولكنا أكلنا من جريش طعامهم، ولبسنا من خشن ثياهبم عىل ظهورنا، وإنه مل يبق عندنا من مال 

هذه القطيفة التي كنا نلبسها، فإنا كنا ننتفع بذلك حني كنا مسلمني إال هذا العبد اجليش وهذا العبري وـال

مسلمني. فإذا مت فرديه إىل عمر، فلام مات أبوبكر، أرسلت به إىل عمر، فقال عمر: رمحك اهللا ـنيل أمر ال

 .»يا أبابكر، لقد أتبعت من جاء بعدك
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ه او را در انجام کپروردگار بزرگش  یبه سود ینما یاو م یزان زھد و تقوایت از میاکو ح
ه کرا  یق داد شتافت و امتداد و اتمام فتوحاتین رسالت نصرت و توفیفه و این وظیا

 فه دوم سپرد.یرده بود به عھده عمر بن الخطاب خلکآغاز 
ه در زمان خالفتش انجام داد، گرچه تا کع عمر بن الخطاب یع و سریفتوحات وس

مانند خودش بود،  یرت بیر و بصیاز تدب یو ناش یفطرت کرت و شودر اثر قد یادیحد ز
ه اساس کق بود یر صدکه مولود فتوحات مظفرانه ابوبکتوان گفت  یبه جرأت م یول

رش به سرعت و کفرماندھان لش یه زمان مرگ وک ییرد تا جاک یزیر یم آن را پکمح
 تاختند. یش میرده پکدشمن رخنه  کبدون وقفه در خا

مسلمني خرياً وأحلقك بعباده الصاحلني ـاهللا يا أبابكر وجزاك عن اإلسالم والفرمحك 

يف جواره الرفيع واحلمد هللا  ج كام دعوت آخر كالمك وأقر عينك بلقيا رسوله الكريم

 .أوالً وآخراً 





 

 
 الخطاب حضرت عمر بن فاروق اعظم یزندگان

 گانه حضرت عمر بن الخطاب بود.یو ب یخ خودیفه دوم رسول الله به اتفاق تواریخل
بود، سلسله نسبش به واسطه  یعد یل بنیش و از خانواده اصیله قریعمر از قب

 رسد. یه جد نھم عمر بوده به رسول الله مکجد ھفتم رسول الله  یعب بن لؤک
ش یمخزوم قر یھشام از خانواده بننام پدرش خطاب و نام مادرش حنتمه بنت 

 اش (ابوحفص) و لقبش (فاروق) بود. هینکبود. 
ن ید، بنابرایه متولد گردکرسول الله در شھر م کالد مباریزده سال بعد از میعمر س

 تر از آن حضرت بود. کوچکزده سال یس
 ه افراد خانواده ثروتمندش به تجارت اشتغال داشت.یمانند بق یعمر از آغاز جوان

ه) و تا شھر قدس در ین بار به عراق و شام (سوریخود چند یانجام امور تجار یبرا
 رد.کا نام داشت سفر یلیه در آن زمان اکن یفلسط کخا

ران و آنجا یومت اکه تحت حکشورش بود، آنجا که به خارج کھا  ن مسافرتیطبعًا ا
گسترده شده بود  ین دو دولت متمدن بر آن نواحیه تحت استعمار روم بود و تمدن اک

ق ین طریر و معاشرتش با مردم اثر گذاشته بود واز اکدر تعقل و فراستش و در طرز تف
فته اخالق ومجذوب یه عموم مردم، شکرده بود کدا یپ یریرت و تدبیحسن بص

 .١تش شده بودندیشخص

 نسب و منش عمر بن خطاب
آن روزگار بزرگ  یاشراف یط زندگانیش و در محیحضرت عمر از خانواده اشراف قر

د و ینما یانسان م یت از بزرگواریاکه حکرامت نفس کو  یث بلندمنشیشد. لذا، از ح
دھد و  یر قرار میرا تحت تأث یا ه ھر شنوندهکالم ک ییدر فصاحت، بالغت و رسا

امل ابناء کاز حق، نمونه  یق و طرفداریمخصوصًا در صراحت لھجه نسبت به اظھار حقا
 ،داشت یه احترام و عظمت خاصکن خارج مینکه و ساکنزد اھل م زمان خود بود، لھذا

 یدند و نظریگز یت بر میمکداد او را به ح یه رخ مک یع مھمیه چه بسا در وقاکتا آنجا 

                                           
ھا با  ن مسافرتیو در اد: ایگو یرده مکعمر اشاره  یھا در مروج الذھب خود به مسافرت یمسعود -١

 مروج الذھب. ۲ج ۲۳۰:کرد، صفحه مالقات و مذاکره میپادشاھان عرب 
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ھمه  یرا برایشدند، ز یم میرد تسلک یه مک یردند و به قضاوتک یداد قبول م یه مک
د و جز حق یجو یقت نمیھم جز حقه او ھم دانا است و کس به تجربه ثابت شده بود ک

 د.یگو ینم

 مسلمان شدن عمر یامبر خدا برایپ ید و دعایام
ه چرا کرد کد تعجب  یبود، نبا ین شخصین چنین، چون حضرت عمر ایبنابرا

امل ک یتش انسانیه در زمان جاھلک یسکرا ید داشت او مسلمان شود، زیرسول الله ام
 ن حق برسد.ینمانده تا بد یا و طرفدار حق باشد فاصله

ه چرا رسول الله آرزو کماند  یتعجب نم یداشت، جا یتیو چون عمر آنچنان شخص
ن اسالم و در یشرفت دیدر پ ین شخصیرا اسالم چنیه او مسلمان شود، زکفرمود  یم

د یم فھمیم، خواھیخوان یه بعدًا مکبسزا دارد و چنان  یرین تأثیت و عزت مسلمیتقو
 گذاشت. یر مثبتیتأثه عمًال چه ک

ق و اسالم حضرت عمر به ساحت مقدس یتوف یه رسول الله براکسته بود یپس شا

ِعزَّ  اللَُّهمَّ «د: یند و بفرماکپروردگار جل و عال دعا 
َ
َحبِّ  اإلِْسَالمَ  أ

َ
 ِعنَدكَ  الرَُّجلَْ�ِ  َهَذيِْن  بِأ

ن اسالم با مسلمان شدن ھر یا دیخدا« :یعنی. ١»بعمر بن اخلطاب أو بعمر و بن اهلشام
ا عمرو بن ھشام، یتر باشد، عمر بن الخطاب  ه نزد تو محبوبک ین دو مردیدام ازاک

پروردگار عالم  رسول الله درباره عمر بن الخطاب مورد استجابت یدعا .»ت بفرمایتقو
د، ین اسالم مشرف گردیشود، به د یان میب یا ر مقدمهکنون با ذکه اکقرار گرفت و چنان

 یھا بند سنت یپا یلیشه و مخصوصًا در زمان گذشته خیاشراف ھم یھا افراد خانواده
ه ک ینیخود، ھر د ین موروثید و دیخود بوده و ھستند. خصوصًا نسبت به عقا یموروث

ده و مرام یمخالف با عق یشوند مرام یمتعصبند و نه تنھا حاضر نم یلیداشته باشند خ

                                           
حل  یو افراد بانفوذ بود، غالبًا مردم برا ش و از عقالء یاز اشراف و سروران قر یکیعمرو بن ھشام  -١

د دانست یبا یافته بود، ولیم شھرت کنمودند، لذا به ابوالح یو فصل منازعات خود به او مراجعه م
ه حضرت کن یگر، لذا پس از اید یزیچ یت الھیق و ھدایاست و توف یزیچ یه عقل و بزرگک

ش بود، یکشان نزدیه از خوکن خدا مبارزه و با رسول الله یبه رسالت مبعوث شد او با د ج محمد
امبر خدا او را ابوجھل خواند. شھرت ین جھت پیرد. بدک ین دشمنیعداوت و با مسلم

شته کن ین صفت زشت در جنگ بدر به دست مسلمید. با ھمیمش به ابوجھل مبدل گردکابوالح
 ا رفت.یفر از دنکشد و با 
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به خود اجازه  یه حتکرند بلیبپذ یاند را به آسان شدهه با آن بزرگ کخود  یموروث
ه قدرت کخواھد. تا آنجا  ید و چه میگو یه بدان گوش دھند تا بشنوند چه مکدھند  ینم

سوره  ۲۶ه یه قرآن طبق آکرد. چنان یوشند، تا مرام مخالفشان جان نگک یدارند م
 :دیفرما یرده مکت یاکرا ح یسانکن یفصلت قول چن

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿ َّ�  ْ ْ �َسۡ  َ�  َ�َفُروا افران به ک«: یعنی .]۲۶فصلت: [ ﴾َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذالَِ�ٰ  َمُعوا
 .»دیگو ید چه مین قرآن تا نشنوید به ایگر گفتند گوش ندھیدیک

 عمر با اسالم و مسلمانان یدشمن
م کم از خانواده اشراف زمان خود بود و به حیه گفتکحضرت عمر بن الخطاب چنان

دًا دل بسته بود. از ھمان زمان یخود شد ین موروثیان شد به دیه بک یلکن قاعده یھم
رد و اصًال حاضر نشد کام یغ شد، بر ضد آن قیارا تبلکد و آشیار گردکن اسالم آشیه دک

گاه شود.یغ و دعوتش گوش فرا دھد تا از حقیا به تبلیند کت آن توجه یبه ماھ  قت آن آ
ه به کرد ید و بپذیرا پسند نما یده و مرامیتواند عق یم یه انسان وقتکاست  یھیبد

ه به کن یدارد. ھم یخواھد و چه نفع ید، چه میگو یببرد و بداند چه م یقتش پیحق
د حق است، آنگاه اگر پرده تعصب و لجاجت جلو چشم یبرد و فھم یآن پ یخوب
نه تنھا آن را قبول چه قلب خود نزند، حتمًا یرد و تعمدًا قفل عناد بر دریرتش را نگیبص

ن اسالم یبا د سآن خواھد شد. قصه حضرت عمر یه از طرفداران جدکند، بلک یم
خود، حاضر نبود  ین موروثیه از فرط تعصب نسبت به دک یمادام یعنین بود، یچن

ن گوش دھد، دشمن یغ مسلمیتبل ا به دعوت وید ین اسالم نمایبه د ین توجھیتر مک
از قرآن  یه در خانه خواھرش فاطمه بنت الخطاب ورقکن یھم ن بود ویاسالم و مسلم

د و فورًا یدرنگ پسندیه حق است بکد یرا به دست گرفت و به دقت خواند فھم
 رفت.یپذ

 سعمر بن الخطاب شدن مسلمان یخیداستان تار
 ید: روزیگو یه مکم یشنو یخ ابن ھشام میتار اسالمش را از یخیداستان تار کنیا

 افتد تا یشود و به راه م یخانه خارج م زرد، ایگ یرا به دوش مرش یعمر شمشحضرت 
م بن یاز اقوامش به نام نع یکین راه با یابد به قتل برساند. در بیجا برسول الله را ھر
جا کپرسد: به  یند، لذا میب یم یر عادیم او را آشفته و غیا نعیشود. گو یعبدالله روبرو م

شان ناسزا یش برگشته به خداین قریه از دکس را کن یروم تا ا ید: میگو ی؟ میرو یم
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د: به خدا یگو یم مینم و به قتل برسانم. نعکدا یرده است پکبنا  یدین جدید و دیگو یم
اگر دست  ینک یا گمان می. آیخور یب خام خود را میو فر یزن یقسم خود را گول م

ن یزم یرا بر رو ھاشم) تو یبن یعنی. فرزندان عبدمناف (یبزن کار خطرناکن یبه ا
رو یه پک یش و قومت باشیر خوکه به فکست یا بھتر نین آیگذارند؟ گذشته از ا یزنده م

 ؟ییگو یه مکاند  شده یسکن یھم
 د: خواھرت فاطمه ویگو یم میش و قوم؟ نعیدام خوکپرسد:  یعمر متعجب شده م

 اند. رو محمد شدهیت) ھر دو مسلمان و پید (پسر عموید بن زیشوھرش سع
شان یاز خو یسکه کرد ک یر منتظره بود. او ھرگز باور نمیعمر غ ین خبر برایا
 ،د شوھر فاطمه مسلمان شوندیا پسر عمش سعیش مانند فاطمه بنت الخطاب یکنزد

ن ید. در چنیند دروغ بگوک یه گمان نمکشنود  یم یسکنون به گوش خود از کا یول
دست بردارد و به خانه خواھرش بشتابد تا  ج ست از قتل محمدیا بھتر نیآ یتیوضع

 ش برسد؟یبه حساب خواھر و پسر عمو یارکقبل از ھر 
ن یشتابد. ھم یدھد و به طرف خانه خواھرش م یر مییدرنگ راه خود را تغ یعمر ب

 ه بهکن یقبل از ا یرسد، ول یبه گوشش م یزیخواندن چ یرسد، صدا یه به آنجا مک
ه کد، لذا خباب بن االرت را یآ یم یسکند ک یحساس مشود، خواھرش ا یکنزدھا  آن
از خانه پنھان  ییه در دستش بود، در جاکخواند با ورقه قرآن  یقرآن مھا  آن یبرا
 ند.ک یم

شد؟  یدم خوانده میه شنکن چه بود یپرسد: ا یشود و از خواھرش م یم یکعمر نزد
ده بود، یعمر به گوش خود شن ی، ولیه بشنوکخوانده نشده  یزید: چیگو یخواھرش م

م گفته بود یه آنچه نعکد ین جواب فھمیدن ایر. از شنیند؟ خکد یشود ترد یمگر م
، خودم ید: بلیگو یپوشند، لذا م یاز او م یاند، ول ھر دو مسلمان شده ح بوده ویصح
ه شما تابع کدم ینون خود فھمکام و ا افتهید، به خدا قسم، خبر یخواند یه مکدم یشن

ند، ک ید حمله میدرنگ به دامادش سع ید. آنگاه بیا رفتهینش را پذید و دیا محمد شده
گردد  ین میپردازد. عمر خشمگ یزد و به دفاع میخ یشوھرش بر م یفاطمه به طرفدار

 شود. یه خون آلود مکزند  یبر رخسار خواھرش م یو ضربت سخت
ن باطل خود یتعصب دت و یند برادرش حمیب یه فاطمه مکن ھنگام حساس یدر ا

ن باطل خود را داشته باشد و ما یه او تعصب دکا رواست ید، آیگو یرا دارد با خود م
د ھر یر پس او و سعی؟ خکیم، تا ینکتمان و پنھان کن حق را نداشته و آن را یتعصب د
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م. یا مان آوردهیم. به خدا و رسولش ایا ما مسلمان شده یند: بلیگو یزبان شده م یکدو 
 م.یا ردهکواحد خود  یم امر خدایفرو مگذار، خود را تسل یتوان یچه مھر 

ار کند خون آلود شده است از یب یافتد و م یه چشمش بر رخسار خواھرش مکعمر 
ه کآن  ینون به جاکه اکباشد  یرا به ھر جھت او خواھرش میشود. ز یمان میخود پش

نجا یند. اک یو را سرزنش مرده است، عاطفه وجدانش اکند، مجروحش کاو را نوازش 
ن یستاده است و ایه اک ییھمان جا شود. پس در یمان میرده خود پشکه از کاست 

ن ھمان فاطمه ید: ایگو یند و با خود مینش ین میگذرند بر زم یار از خاطرش مکاف
ش بود و چون طبعًا زنان ین قریقبل مانند من دلباخته د یه چندکخواھر من است 

ن خود دلبندتر از من بود. پس چه یبندند، او به د ین خود میدل به دش از مردان یب
آورده و تا آنجا  ید روین جدینموده، به د که آن را ترکن است یدر ب یشده و چه سر

شد. کبست دست از آن یند و حاضر نک یرا تحمل م یبیه ھر گونه آسکدار است یپا
ا بھتر یدانم، آ یه من نمک ان استیمدر یقتیحق کش یار است. بکدر  ینًا سریقی
قلب طاھر عمر  ن ساعت دریدر ا یعیار به طور طبکن افیه آن را بدانم؟ اکست ین

خواندند به او  یه مکخواھد تا آنچه را  یند، لھذا با مالطفت از خواھرش مک یخطور م
 ست.یدھد چ یم میه محمد آورده و تعلکبدھد تا بخواند و بداند آنچه را 

ه کن یه ھمکند ک یاد می. عمر قسم یترسم به ما پس ندھ ید: میگو یخواھرش م
ه برادرش متحول شده است و کابد ی یدر م یآن را بخواند پس بدھد. فاطمه به خوب

رد، ین حق را بپذید است دیرده است. امک یق در وجودش تجلیم توفیت و عالیآثار ھدا
دھد و او آن را با ادب  یبه او م ل سوره طه را داشت،یه اواکم را یرکلھذا آن ورقه قرآن 

 یالم؟ و چه گرامکن یاست ا یکد: چه نیگو یخواند و م یاز دست خواھرش گرفته م
فاطمه و  یه قبل از ورود عمر، براک یسکان؟ خباب بن االرت ھمان ین بیاست ا

گاه خود خارج  یدبخش فورًا از مخفین سخن امیدن ایخواند، با شن یشوھرش قرآن م
ه خداوند کد دارم یعمر! به خدا قسم، ام ید: ایگو یشتابد و م یه نزد عمر مشود. ب یم

فرمود:  یه مکدم یروز شنیه دکغمبرش مختص نموده باشد، چه یپ یتو را به اجابت دعا
تر  ه نزد تو محبوبک ین دو مردیدام از اکن اسالم را با مسلمان شدن ھر یا دیخدا«

 ... خدا را  عمر! یا »ت بفرمایعمرو بن ھشام تقوم کا ابوالحیعمر بن الخطاب  باشد، 
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 .١...خدا را
ن ید تا به نزد رسول الله بروم. آن حضرت در اینک یید: مرا راھنمایگو یعمر م

ه محل اجتماعات کوه صفا ک یکیاز اصحابش در خانه ابن ارقم در نزد یا ھنگام با عده
 برد. ین اول بود، بسر میمسلم

دھند  یزند. به رسول الله اطالع م یشتابد و در م یبه آنجا م ھا آن ییعمر به راھنما
 ید. حمزه عمویایخواھد ب یستاده میخته، پشت در ایرش را به دوش آویه عمر شمشک

د ییا رسول الله اجازه بفرمایند: ک یھاشم عرض م یرباز مشھور بنین شمشیرسول الله ا
در دل داشت، او  یھرگاه اراده بد م ویشتاب یاش م یاریدارد به  ید. اگر قصد خوبیایب

 شت.کم یر خودش خواھیرا با شمش
 د.یاید تا بیفرما یحضرت رسول اجازه م

شتابد و عرض  یگردد و فورًا به نزد حضرت رسول م یه عمر به خانه وارد مکن یھم

 یگواھ«: یعنی .»أشهد أنك رسول اهللا جئتك ألومن باهللا وبام جاءك من عنداهللا«ند: ک یم
ه از نزد خدا به تو کام به نزدت، تا به خدا و به آنچه  ، آمدهییه تو رسول خداکم دھ یم

 .»اورمیمان بیده است ایرس
با  یبه حد یه در خانه بودند از فرط مسرت و خوشحالکن یرسول الله و مسلم

شان به گوش آن دسته یه صداکند) یگو یبر مکالله ا یعنیند (یگو یر میبکبلند ت یصدا
 رسد. یخانه بودند م یکه نزدکه کاز مردم م

د، به یگو یست و چه میدانست قرآن چ یه نمک ینم حضرت عمر مادامیب یه مکچنان
ه احتمال دارد کرد ک یباور نم یه حتکخود تعصب داشت  ین موروثینسبت به د یحد

قت و یه ورقه قرآن را از دست خواھرش گرفت و خواند و به حقکن یھم یحق باشد، ول
برد باطل  یه پکخود  ین موروثیبرد، مجذوب آن گشت و فورًا از د یآن پت یحقان

رفت. پس از آن با ید و پذین اسالم را پسندید و دیشکزار گشت و از آن دست یاست، ب
مانش و در اعتال ین باطل خود داشت، در اعالم ایه نسبت به دک یو تعصب یھمان گرم

ه کن حق خود را از دشمنان بپوشد، بلیدد ید و نه تنھا روا ندیوشکن حق یت دیو تقو

                                           
يا عمر! واهللا إين ألرجو أن يكون اهللا قد خصك بدعوة نبيه فإين سمعته أمس وهو « متن گفتار خباب:  -١

احلكم عمرو بن هشام. فاهللا اهللا  يقول: اللهم أيد اإلسالم بأحب الرجلني عندك بعمر بن اخلطاب أو بأيب

 .»يا عمر
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و در  ین خود را مانند گذشته به طور پنھانین شعائر دینگذاشت رسول الله و مسلم
انجام عبادت از  یرا براھا  آن دھم، ینون شرح مکه اکخانه بسته انجام دھند و چنان 

خ اسالم یدر تار ید بخشیام د ویخانه خارج و به مسجد الحرام وارد نمود، تا صفحه جد
 د.یشه و تا ابد باز نمایھم یبرا

 سازد یار مکعمر مسلمان شدن خود را آش
ن اسالم مشرف یبه د -طبق شرح فوق-ا ششم بعثت یحضرت عمر در سال پنجم 

ازده نفر زن جمعًا پنجاه و ین در آن ھنگام از چھل نفر مرد و ید. چون عده مسلمیگرد
عمر  ینند، ولکشتند در مسجد الحرام علنًا عبادت جرئت ندا ١ردک ینفر تجاوز نم یک

 یبترسد و عبادت خود را پنھان یسکا از یبپوشد  یسکن خود را از یه دکنبود  یسک

يا رسول اهللا مل نخفي ديننا ونحن «رد: کد، عرض یه مسلمان گردکن یانجام دھد. لذا ھم

ه ما کم و حال آن ینک ین خود را پنھان میا رسول الله! چرا دی« :یعنی .»عىل احلق؟

 »عمر یم است اکعده ما « :یعنی .»إنا قليل يا عمر«: دیفرما یرسول الله م .»م؟یبرحق
ن یند، صالح در ایتوانند از خود دفع نما یاست و نم کن اندیچون عده مسلم یعنی(

 م).یانه انجام دھین خود را مخفیه شعائر دکاست 
ه تو را به حق فرستاد، ھر کس کا رسول الله! قسم به آن یند: ک یعمر عرض م

م و یمان بنشیام، حتمًا بدانجا روم تا با ا فر در آنجا نشستهکدر حال   ه قبالً ک یمجلس
برخاسته به مسجدالحرام داخل  یسپس از جا- ٢ار سازمکمردم آش یمانم را برایا
از  یکعبه را طواف نموده، نزد ھر کو پس از آن  -سازد یار مکشود و اسالمش را آش یم

ن خود را یند و دینش یه در مسجدالحرام گرد ھم نشسته بودند مک یو جماعات ھا گروه
ند: پدر و ک یگردد و عرض م ید و آنگاه نزد رسول الله باز مینما یاعالم مھا  آن یبرا

ار کعبادت را آشه کن یدارد از ا یتو را باز م یزینون چه چکا رسول الله! ایت یمادرم فدا
فر در آن نشسته بودم، به که قبًال در حال ک ی، چه به خدا قسم ھر مجلسییانجام فرما

                                           
ه حضرت عمر کسد: در آن ھنگام ینو یات عمر میتابش حکل در یکن ھیتر محمد حسنکد -١

 نفر مسلمان شده بودند. ۶۶نفر زن، جمعًا  ۲۱نفر مرد و  ۴۵مسلمان شد، 

فيه بالكفر إال  يا رسول اهللا، والذي بعثك باحلق، ال يبقى جملس جلست«ن عبارت حضرت عمر: یع -٢

 .»جلست فيه باإليامن
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 یسکه از کار ساختم، بدون آن کاھل مجلس اظھار و اش یآنجا رفته اسالم خود را برا
 .١کا ترسنایباشم  کمنایب

 شود یم یبا مسلمان شدن عمر، اسالم علن
رد. جلو صف در جنب راستش یگ ین قرار میمسلم ن دو صف ازیلذا رسول الله ب

ن گونه یحضرت عمر و جلو صف در سمت چپش حضرت حمزه بن عبدالمطلب بود. بد
ن طواف کیت الله الحرام را در انظار مشریند و بینما یت مکبه طرف مسجد الحرام حر

عمر، بت ین از ھکیخواند. مشر یستاده نماز ظھر میعبه اکنند. پس از آن رو به ک یم
ردند مانع کھاشم جرئت ن یت حمزه، شجاع بزرگ بنکو از شو یعد یم بنیمرد عظ

 ند.یا حداقل اعتراض نمایرند یا جلو نمازشان را بگیطوافشان شوند 
رسا بر زبان آورد و گفت:  ییرا با صدا یخیلمه تارکن یه حضرت عمر اکنجا بود یا

 یگر ھرگز خدا را پنھانیامروز دپس از « :یعنی »النعبد اهللا رساً بعد ايلوم«
 .»میپرست ینم

 ،پرداختند یت الله میردند: به طواف بکدا ین، جرأت پین پس از ای، مسلمیآر
ن قرار کیگرچه مورد استھزاء و تمسخر مشر ،خواندند یستاده نماز میعبه اک یروبرو

به ھر حال دست  یدند، ولید یت و آزار میاذھا  آن ه ازکگرفتند و چه بسا  یم
ن سان در یدادند و بد یار انجام مکدند و عبادت خود را در مسجد الحرام آشیشک ینم

 یخ اسالم برایدر تار ید و مھمیت حضرت عمر صفحه جدکاثر اسالم و اقدام با بر
 ند.ین گشوده شد. مسلمانان موفق شدند علنًا اظھار وجود نمایمسلم

 المخ اسیر مسلمان شدن عمر بر تاریتأث
 « د:یگو یرده مکت یروا یه بخارکه عبدالله بن مسعود چنان کن جھت است یبد
نَا لْ ازِ ةً  مَ زَّ نْذُ  أَعِ لَمَ  مُ رُ  أَسْ مَ  یه عمر مسلمان شد، براک یاز روز« :یعنی »كان إسالمه فتحاً  ،عُ

 .»ش بودیما فتح و گشا یم، اسالمش برایشه توانا شدیھم
د: یگو یه مکاند  ردهکت یاز عبدالله بن مسعود روا ین ابن سعد و طبرانیھمچن

اد یبود،  یو خالفتش رحمت الھ یروزین فتح، ھجرتش پیمسلم یاسالم عمر برا«

                                           
يا رسول اهللا، ما حيسبك بأيب أنت وأمي، فواهللا ما بقي جملس جلست فيه «حضرت عمر:  یعبارت عرب -١

 .»ر ھائب وال خائفیغبالكفر إال أظهرت فيه اإلسالم 
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ه عمر مسلمان شد. کم، تا آن یستاده نماز گذاریعبه اکم رو به یتوانست یه نمکدارم 
ن اسالم ید ارا بهکار ساخت و مردم را آشکه او مسلمان شد، اسالمش را آشکن یھم

عبه را طواف کم و ینشست یعبه مکدعوت نمود. ما گروه گروه در جوانب و اطراف 
م، حق یپرداخت یرد به مقابله مک یه با ما به خشونت رفتار مک یسکم، و با ھر یردک یم

 .١»میستاند یخود را از او باز م
 ین حتیمسلمه در مساجد ک ینین عبادات و شعائر دیه اکد یا ردهکر کن فیا به ایآ

ن اذان و تالوت قرآن یرد و ایگ یا علنًا انجام میو در پنج قاره دن یحیمس کدر ممال
و و یله رادیا به وسیاندازد  ین میمساجد و از بلندگوھا در فضا طن یھا ه از منارهکم یرک

 حضرت عمر بن الخطاب است؟ھا  این ھمه یشود، منشاء اصل یون پخش میزیتلو
ه در محضر رسول الله عرض کگذاشت  یرا ھمان روزھا  آن اساسه کمگر او نبود 

ه جلو صف کارا انجام دھد؟ مگر او نبود کالحرام آمده، عبادتش را آش  رد تا به مسجدک
ن را به مسجد الحرام برد تا با ھم نماز یسمت راست حضرت رسول قرار گرفت و مسلم

ند و قرآن را علنًا یسالم طواف نمات الله الحرام را در جلو چشم دشمنان ایبخوانند و ب
 ند و به گوش مردم برسانند؟یتالوت نما

ن در یران زمیر ایشاعر شھ یه فردوسکقت دارد و چقدر حق است یپس چقدر حق
 د:یگو یاش در شأن عمر م شاھنامه

 ارکرد اســــالم را آشــــکــــعمــــر 
 

ـــت گیب  ـــیاراس ـــار یت ـــاغ بھ ـــو ب  چ
 

 ر و عمرکسه مسلمان شدن ابوبیمقا
ن اسالم نو ظھور و به یه دکمسلمان شد  یه او ھنگامکم یر خواندکخ ابوبیدر تار

خانه آن حضرت منحصر بود و  یواریط چھار دیو در مح ج افراد خاندان رسول الله
افت یغ مؤثر او به خارج خانه نبوت راه یاثر تبل ن اسالم دریه او مسلمان شد، دکن یھم

 و شروع به انتشار نمود.
ه قبل از اسالم عمر در کن اسالم یه عبادت و شعائر دکم ینیب یم نجاینون در اکا

                                           
إمامته رمحة، وقد كان إسالم عمر فتحاً وكانت هجرته نرصاً، وكانت «ابن مسعود:  یمتن عبارت عرب -١

رأيتنا وما نستطيع أن نصيل إىل البيت حتى أسلم عمر وأظهر اسالمه، ودعا إليه عالنية، وجلسنا حول 

 .»البيت حلقاً، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن ألظ علينا
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ت اسالم عمر و اھتمام او، از خانه ابن کشدند، در اثر بر یانه انجام میخانه ابن ارقم مخف
نون و تا ابد نه تنھا در کافت و پس از آن تاید و به مسجد الحرام راه یارقم خارج گرد
 ارا انجام گرفته و خواھد گرفت.کان آشه در تمام نقاط جھکمسجد الحرام بل

د و یشکن اسالم را از حصار خانه رسول الله به خارج یر اصل دکپس حضرت ابوب
اط خانه ابن ارقم خارج نموده به ین اسالم را از حیحضرت عمر عبادت و شعائر د

 گردد. یشه در ھمه جا علنیھم ید تا برایمسجدالحرام رسان

 هجرت عمر بن خطاب
ز از یه ھجرتش را نکپنھان نداشت، بل یسکنھا اسالم و عبادتش را از عمر نه ت

نه ین دستور فرمود به مدیه رسول الله به مسلمکد، در آن ھنگام یدشمنان نپوش
را عده ین به آنجا روند، زیگذاشتند مسلم یشده نم کمنایش بیند، قریھجرت نما

 رفت، یش میآنجا به سرعت پن اسالم در ینه مسلمان شده بودند و دیاز اھل مد یادیز
اد گردد و یز یلین خیه به آنجا عده مسلمکن میه با رفتن مسلمکدند یترس یمھا  آن

ن جھت بود یباشد، بد کخطرنا یلیش خیقر ینده برایه در آکبه دست آورند  یقدرت
انه از ین ناچار بودند شب ھنگام مخفیردند. مسلمک یم یریجلوگھا  آن ه از ھجرتک
 رند.یش گینه را در پیشوند و راه مده خارج کم

م گرفت به یه تصمکن ید، لذا ھمیانه ھجرت نماید مخفیعمر بر خود نپسند یول
ت الله را طواف نمود و ید و به مسجد الحرام رفت، بینه رود، در خانه سالح پوشیمد

 رد وکعبه نشسته بودند، گذر که گروه گروه در اطراف کن کینماز خواند. آنگاه بر مشر
نون ھجرت کنم. من ھم ایب یه مک ییھا یھا و رو ن صورتیح باد ایگفت: زشت و قب

م، ھمسرش یتیخواھد فرزندانش  یس مکروم. ھر  ینه مینم و نزد برادرانم به مدک یم
س جرأت کچ ینند، پس در راه با من روبرو شود. ھیش بنشیوه و پدر و مادرش در عزایب
به  یش آمدیگونه پ چید. بدون ھیبش نمایدر راه تعقا یرد او را از رفتن باز دارد کن

 د.ینه رسیسالمت به مد

 ا عمر علنًا ھجرت نمود؟یآ
ابن ھشام و ابن سعد و  یت نسبت به ھجرت عمر گرچه مشھور شده، ولین روایا
ه کند: حضرت عمر ھم طبق دستور حضرت رسول یگو یآن را قبول ندارند، م یطبر

رد. کانه ھجرت ین مخفینند، مانند سائر مسلمکھجرت انه ین مخفیفرموده بود مسلم
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عه و ھشام بن یاش و ربیمن و ع«د: یگو یه مکم یشنو ین مطلب را از خود عمر میا
م و از آنجا ییبا ھم مالقات نما ییدر جا ینیه در وقت معکم یردکره کالعاص با ھم مذا

 ینفر از ما سه نفر به ھر علت یکه اگر کم یم. قرار گذاشتینکبا ھم ھجرت  یپنھان
اش بن ینند، من و عکت کتوانند با ھم حر یگر میعادگاه برسد، دو نفر دیموفق نشد به م

د، لذا ما دو نفر یایھشام نتوانست ب یم، ولیدیگاه رس ن به وعدهیعه در ھمان وقت معیرب
 .»میردکبا ھم ھجرت 

ت را بر ین روایز این ات عمریتاب خود به نام حکل در یکن ھیتر محمد حسنکد
انه ھجرت ین مخفید: چون رسول الله فرموده بود مسلمیگو یح داده میت اول ترجیروا

و  یه رسول الله مقرر فرموده بود تخطک یه از نظام و دستورکنبود  یسکنند عمر ک
مال کتوانست با  یاتش ھرگز ضعف و ترس نداشت و میگرچه او در طول ح ،دیتخلف نما
داد از  یچون مرد نظم و انضباط بود، به خود اجازه نم یند، ولکارا ھجرت کجرئت آش

 د.یدستور صاحب رسالت تخلف نما

 ج امبرینار پکحضرت عمر در 
الله بود   شه در مصاحبت رسولین اسالم، ھمیحضرت عمر پس از مشرف شدن به د

ن یت دیه قدرت داشت در نصرت آن حضرت و در تقوک! تا آنجا یو مصاحبتیکو چه ن
 شرفت رسول خدا نمود.ین خدا و پیات خود را وقف دفاع از دید. حیوشک یاسالم م

ه منجر به عقد که یبیبدر، احد، خندق و حد یھا جنگ حضرت عمر در غزوات و
بر و یه و خکن در فتح مید ھمچنیش گردین حضرت رسول و قریه جنگ بکصلح و متار

 ره ھمراه رسول الله بود.یغ
از امور  یاریه آن حضرت در بسکحضرت عمر تا آنجا مورد اعتماد رسول الله بود 

ند، آن حضرت ک یت میروا یه طبرکفرمود. چنان یخود با او مشورت م یمھم عموم

عمر « :یعنی »اكن حيث عمر مع بعدى واحلق عمر مع وأنا مىع عمر«درباره او فرمود: 
 .»ه عمر باشد حق ھمراه اوستکجا ن است و من با عمر و پس از من ھربا م

او عمل  ییر در امور مھم خالفتش با عمر مشورت و طبق راھنماکن ابوبیھمچن
ر و صالح نبود. یداد جز خ یرا ھر چه او شور میگرفت، ز یم یکجه نیرد و نتک یم

خود را به او واگذار نمود. او  یاسیل سکمش یایر حل و فصل قضاکن ابوبیگذشته از ا
 ر بود.کراست ابوب یل گذشت، بازویتاب به تفصکن یه در اکن یمرتد یھا جنگ در
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 کیاند یسکه ھرگاه کو محب مخلص رسول الله بود  دوست یحضرت عمر به حد
در  یادب ین بیرد و ھرگاه اک یفر مکیآشفت و او را  یرد بر مک یم یادب یبه آن حضرت ب

 ند.کرا مجازات  یخواست تا فرد خاط یشد اجازه م یحضور آن حضرت واقع م

 ل حضرت عمریفضا
ه کرده کت یاز رسول الله روا یه بخارکچنان افته،یبود الھام  یحضرت عمر مرد -۱

َممِ  ِمنَ  َ�بْلَُ�مْ  ِ�يَما اَكنَ  لََقدْ «: دیفرما یم
ُ
ثُونَ  األ ىِت  ىِف  يَُك  فَإِنْ  ،ُ�َدَّ مَّ

ُ
َحدٌ  أ

َ
 فَإِنَّهُ  أ

 یقیحقاھا  آن ه بهکبودند  یمردمش از شما یپ یھا در امت« :یعنی .»ُ�َمرُ 
 .»باشد، قطعًا او عمر خواھد بود یسکن یشد، اگر در امت من چن یالھام م

م ھر دو از رسول کو حا یه ترمذکداشت، چنان  یغمبریاقت پیحضرت عمر ل -۲

 �ْنُ  ُ�َمرُ  لاََكنَ  نىَِبٌّ  َ�ْعِدى ِمنْ  اَكنَ  لَوْ « ه فرموده است:کاند  ردهکت یالله روا
اِب  َطَّ

ْ
مبعوث  یغمبرینبودم و بعد از من پ  اءیاگر من خاتم انب«: یعنی .»اخل

ن یبه ا یرازیر شیشاعر شھ یسعد. »غمبر، عمر بن الخطاب بودیشد آن پ یم
 د:یگو یه در شأن عمر مکث توجه داشته یحد

 یبـد یغمبـریق پیـه الکـگر عمر ید
 

ــ  ــر س ــدیگ ــخــتم انب ید رســل نب  اءی
 

م ھر دو از رسول الله که ابن ماجه و حاکحضرت عمر طرفدار حق بود، چنان  -۳

َ  إِنَّ « ه فرموده است:کاند  ردهکت یروا َقَّ  وََضعَ  ا�َّ
ْ
 .»بِهِ  َ�ُقوُل  ُ�َمرَ  لَِسانِ  ىلَعَ  احل

گر آمده یت دیدر روا. »دیخدا حق را بر زبان عمر قرار داد تا حق را بگو« :یعنی

َ  إِنَّ «است:  َقَّ  وََضعَ  ا�َّ
ْ
 .»َوقَلِْبهِ  ُ�َمرَ  لَِسانِ  ىلَعَ  احل

 عمر یتواضع و فروتن
 یه فرمانرواکدر زمان خالفتش  یه حتکمتواضع بود  یحضرت عمر به حد

رفتند، و  یم شیجھاد پ یھا رش در جبھهکع اسالم بود و فرماندھان لشیوس یامپراتور
از طال و  یادیم زید و غنایرس یاز فتوحات به او م یا ھر روز خبر مسرت بخش تازه

گرفت و  یارش قرار میشد و ھمه تحت اخت یر مینه سرازیل به مدیره مانند سیغنقره و
گذارد و او را  یر میتأث ییه ھر فرمانروایز در روحیانگ ن امور نشاطیه اکاست  یھیبد

بزرگ  ین فرمانروایم و این شخص عظیه ایدر روح یند، ولک یمغرور و خودخواه م
ه کام یر نداد. در ھمان اییتغ یا اخالقش را ذره نگذاشت و رفتار و یرین تأثیتر کوچک
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نه، ھمان یمنبر در مسجد مد ین خطبه جمعه رویدر اوج قدرت و عظمت بود، در ح
 یچ فرقین لحاظ ھید از ایپوش یز میدند، او نیپوش ین میه حاضرکرا  یلباس ساده عاد

 اشت.گران ندیبا د
 هکت الله به میحج ب یادا یخود ھرگاه برا یحضرت عمر در زمان عزت امپراتور

ه ھر مسافر ک یا مه و چادر سادهیخ یه حتکھمراه نداشت، بل یرفت نه تنھا بارگاھ یم
ند، کاستراحت  ییخواست در جا یبرد. ھر وقت م یام داشت با خود نمیدر آن ا یعاد

اش استراحت  هیر سایخت تا زیآو یا میانداخت  یم یرا بر شاخه درخت یا پوستیمالفه 

حججت مع عمر، فام « د:یگو یه مکم یشنو ین مطلب را از عبدالله بن عباس میند. اک

من ھمراه « :یعنی .»رضب فسطاطاً وال خباء، كان يلقي الكساء أو النطع فيستظل حتته
 یا پوستیداشت، مالفه  یبانیزد و نه سا یم یا مهیردم، او در سفر حج نه خکعمر حج 

 .»ردک یگرفت، استراحت م یه آن میر سایخت و زیآو یم ییدر جا
لرزاند،  یبزرگ جھان را م یه پشت دو امپراتورکتش کام شویحضرت عمر در ھمان ا

ار را از او کن یرود، علت ا یم ییپر از آب بر دوش گرفته، به جا کیه مشکده شد ید
گاه خودم را پسند دند، جواب داد: چون ناخودیپرس بر که مبادا تکن یدم، از خوف ایآ

ن مطلب از عبدالله بن عمر بن حفص یار فرو نشاندم. اکن یش را با ایباشد، نفس خو

محل عمر بن اخلطاب قربة ماء عىل عاتقه، فقيل له يف ذلك فقال: « د:یگو یت شده میروا

را بر دوشش  یآب کعمر بن الخطاب مش«: یعنی .»أعجبتني نفيس، فأردت أن أذهلا
دم، لذا خواستم با یخود را پسند ؟ گفت:ینک ین میگفتند: چرا چن یگرفته بود، بعض

 .»نمکف یار نفس خود را ضعکن یا
نه با حضرت عمر مالقات یرون شھر مدیوقاص در ب یه قاصد سعد بن أبک یروز

دھد و  یاو مم بوده، به ه فوق العاده مھکه را ین در قادسیمسلم یروزیند و خبر پک یم
ابد، ی یدست م یدرخشان یروزین پیه به چنکن ھنگام یس باشد در اکطبعًا ھر

ه از کنیرد و جز اکن ین خبر در حضرت عمر اثریا یشود، ول یره سر میخودخواه و خ
گر از او مشاھده نشد، و تا آنجا ید یزیند چکر کدلخوش شده، خدا را ش یروزین پیا
شناخت ھمچنان بر شترش سوار بود و  یقاصد او را نم ه چون آنکان فروتن ماند کماک

 یروزین پیداشت و با ھم درباره ا ینارش با شتاب قدم بر مکاده در یحضرت عمر پ
اده یه قاصد سوار شتر و حضرت عمر پکن حال یردند و با ھمک یبزرگ سؤال و جواب م
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ن یر المؤمنیام ه مردم بر حضرت عمر به نامکد یبود، وارد شھر شدند و چون قاصد شن
؟ حضرت ینیر المؤمنیه امک یرد: چرا نفرمودکنند، او را شناخت و عرض ک یسالم م

 ست.ین کیعمر با ھمان تواضع فرمود: برادرم، با

 خالفت حضرت عمر
فه یساعده بر سر انتخاب خل یفه بنیه در سقکم یخواند سرکدر مبحث خالفت ابوب

است و دور ین بود واگر عمر با آن سیمکدر  یا ه چه فتنهکم یدیچه گذشت و فھم
ار خالفت را در ھمان مجلس به ک ن مرد بزرگ بود، یص بارز ایه از خصاک یشیاند

ه معلوم کآورد  یبه بار م یلکشد و مش یم یداد منجر به نزاع داخل یسرعت خاتمه نم
 شد.کجا بکن به یار مسلمکنبود 

ش از یشود، ب یم یکموت نزده به کرد کاحساس  ض شد ویمر سرکه ابوبک یھنگام
آن واقعه از  یوالیب ھیفه نگذشته و ھنوز شبح مھیسق یدو سال و چند ماه از ماجرا

ار داشت، کاست سرویدر مدت خالفتش با س است بود ویادش نرفته بود، او مرد سی
 ینیب نند و با روشنک یدا میو معرفت پ گذشته علم یدادھایاز رو یاسیرجال س

 ند.ینما یر نظر گرفته عالج واقعه را قبل از وقوع مینده را زیآ یایرتشان قضایبص

 سرکابوب یشیدوراند
 ا برود ویگاه از دنه ھرکد یترس یدرس گرفته بود و م فهیسق یر از ماجراک، ابوبیآر

 یند، باز ھمان اختالف و نزاعکن روشن نیمسلم ین خود را برایامر خالفت و جانش
ن یش آمد و در صفوف متحد مسلمیفه پیخودش در سقه در انتخاب کد یآ یش میپ

اف بھره برداشته به اخالل کن شین و دولت اسالم از ایه دشمنان دکد آورد یپد یافکش
 . ١ن بپردازندین مسلمیو فساد در ب

د ینما یروبرو م یالتکن را با مشیه مسلمکد مسلم است یش آیپ ین امریگاه چنھر
ه در بدو کباشد  یا خطر دولت روم مین یالل مرتدش از آشوب و اخیب یلیانش خیه زک

ن دو دشمن متحد بودند و یمقابله با ا ین در آن روز برایش آمد، چه مسلمیخالفتش پ

                                           
 د:یگو یرده مکح ین مطلب تصریانتخاب عمر به خالفت نوشت به ا یه براک یا ر در عھدنامهکابوب -١

امل کمتن  »مل أرد بذلك إال صالحهم، وخفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم بام أنت أعلم اللهم«
 شود. یعھدنامه بعدًا نقل م
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ھا،  آن یاختالف داخل یدند، ولیجه رسیارزار شدند و به نتکاتحاد وارد  یر لوایھمه ز
ن دو یدام از اکه ھر کدھد. معلوم است  یگر را در برابر ھم قرار میدو صف مخالف ھمد

شتار صورت که کن و در ھر طرف یان اسالم و مسلمیست بخورد، به زکه شکصف 
خواھد، خود  یم یه دشمن خارجکآنچه را  یعنیرد به سود دشمن خواھد بود، یبگ

ه در کن یار مسلمیکن صورت پیدھند. در ا یش انجام مین با دست خود برایمسلم
د، یگرد یرفت، نه تنھا متوقف م یش میپ یشام شروع شده بود و به خوب ه عراق ویناح

توانستند خود را جمع و  یگر ھرگز نمیه دکشدند  یم یستکن مواجه با شیه مسلمکبل
 یعدالت اجتماع یاجرا ن اسالم ویغ دیجتًا تبلیار زنند. نتکجور نموده دست به 

 یبرا -باشد یاسالم از جھاد من ید ین دو امر ھدف اصلیاز ا یکه ھر ک- یقیحق
 ستاد.یا یشه باز میھم

ن خطر مخوف شده بود، لذا از راه شفقت و یمتوجه ا یر به خوبکحضرت ابوب
اتش یه خالفت را در حیه سر و تنه قضکد ین دیرا در ا ج ، صالح امت محمدیدلسوز

است بر  یتعالج ھر ام یب یه بالک یا ھم آورد، تا راه بروز ھرگونه اختالف و منازعه
 ن امت مسدود شود.یا یرو

به نظر آورد و در  یکایکن مطلب، اصحاب بزرگ رسول الله را یتحقق ا یبرا
را نامزد خالفت  یسکھا  آن نیر و تفحص پرداخت، تا از بکبه تفھا  آن رتیص و سیخصا

نه تا سرحد لجاجت و عناد، و طبعًا آرام  یول  ر باشد،یه در امور خالفت سخت گکد ینما
 یکه ھر کرا ھا  آن امل، دو نفر ازک ی. پس از بررسینه تاحد ضعف و ناتوان یباشد. ول

 یگریمر بن الخطاب و دع یکین صفات بودند مورد نظرش قرار گرفتند، یمتصف به ا
گاه ه ھرکرود  یراست م یخالفت به حد امور یدر اجرا یطالب. فرمود عل یبن اب یعل

 یم خواھد گرفت از روید، تصمیش آیش پیبرا یاز امور خالفت مانع یشبرد امریدر پ
ن کآن نامم یه عبور از روکه آن مانع تا آنجا سخت باشد کند و چه بسا کمانع عبور 

ارش وقفه حاصل که در کست یافکن امر یگردد، لذا به ھدف مطلوب خود نرسد و ھم
 یت، اوضاع عمومکاست مملیار سکر در یخات کیه اندکر افتد و چه بسا یخاشود و به ت

 است. ر دادهییبه تنزل تغ یرا از ترقھا  آن خیر تاریرا دگرگون و مس یملت

 سانتخاب عمر یر براکابوب یزنیرا
 یاز امور خالفتش با مانع یگاه در انجام امررود و ھر یم میز به راه مستقیر نعم
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ند تا به ک یناره آن مانع عبور مکاز  دھد و یر مییر خود راتغیماھرانه مس د، یبرخورد نما
ود و ر ین میاثر بوده طبعًا از ب ین صورت آن مانع بیه در اکم است مقصد برسد (و معلو

 رساند). ید به سالمت به سر منزل مقصود میه شاکبار خالفت را چنان یسکن یچن
ق شورا به خالفت یحضرت عمر را از طر ات خودیم گرفت در حیه تصمین توجیبا ا

آمدند،  یادتش میه به عکن امر از بزرگان اصحاب رسول الله یانجام ا یند. برایبرگز
ھا  آن ن شخص بزرگ بایض خالفت به ایدرباره حضرت عمر استفسار و نسبت به تفو

 مشورت نمود.

 دگاه عبدالرحمن بن عوف درباره عمرید
ه ک یپرس یرا از من م یسکوضع «رد. جواب داد: کاز عبدالرحمن بن عوف سؤال 

گاھ گاھم، میگو یر مک، ابوبیخودت بھتر از من آ خواھم نظرت را بدانم،  ید: گرچه آ
ارش کدر  ی، ولینک یه انتخاب مکاست  یسکن ید: به خدا قسم، او بھتریگو یم

و نرمش من  یخشونتش در مقابل آرام«د: یگو یر مکابوب». دارد یریخشونت و سختگ
ش رود. ھرگاه خالفت به خودش یپ یرده، به خوبکدا یار خالفت تعادل پکالزم بود تا 
 ».گذرد یاز خشونتش م یاریبرسد، از بس

 سدرباره عمر بن خطاب سدگاه عثمانید
تو او را بھتر از من «د: یگو یز میپرسد. او ن یسپس از عثمان بن عفان م

 خواھم نظرت را بدانم. ین حال مید: با ایگو یر مکابوب». یشناس یم
ه باطنش از ک ن استیدانم ا یرم، آنچه میگ ید: خدا را گواه میگو یعثمان م

 ست.یبھتر از او ن یسکخالفت  یان ما برایمظاھرش بھتر است. در

 ر اصحابیدگاه ساید
ه کرم یگ یدھد: خدا را گواه م ید جواب مینما یمشورت م یر انصارید بن حضیاز اس

ن منصب را دارد، او در محل یت ایه اھلکاست  یسکن یدارم بعد از تو، او بھترده یعق
انش بھتر است. یگردد. نھانش از ع ین میغضب خشمگ یشود و در جا یم یرضا راض

 ست.یتواناتر از او ن یسکخالفت  یبرا
ن و انصار درباره حضرت عمر یگر از مھاجرید یو جماعت ید انصارید بن زیاز سع

 دانند. یق مقام خالفت میند و الیستا یاو را مھا  آن د. ھمهینما یاستفسار م
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 سقیر صدکانتخاب عمر و عھدنامه ابوب
موافق بزرگان اصحاب رسول  ینان از رأیقات و اطمین تحقیر پس از انجام اکابوب

خواھد و امر  یعثمان بن عفان را به حضور خود م ،ه اھل حل و عقد بودندکالله 
ه ک یا ن است عھدنامهیسد (اید بنوینما یه خود او امال مکعھدنامه را  نید تاایفرما یم

ارش کن روز یا و اولیارش در دنکن روز یدرآخر ج غمبر خداین محمد پیر جانشکابوب
 یافرکه ھر کدھد  یانجام م ین عھدنامه را در حالیدھد ا ینسبت به آخرت انجام م

من عمر بن الخطاب را به خالفت  گردد، یار مکدرست یارکھر بد آورد و یمان میا
ن ھمان تصور و برداشت من در مورد او یند، اکو عدالت رفتار  یکیدم اگر به نیبرگز

را علم یرم) زیتقص ید و از جاده حق منحرف گشت (من بشه نمویاست و اگر ستم پ
رسد  یم یزیچ یسکندارم. به ھر  یگریر قصد دین اقدام جز خیب ندارم و من با ایغ
 یه به چه حال بدکنند زود خواھند دانست که ستم که خودش انجام دھد و آنان ک
ا! من با یرده و گفت: خداکآسمان بلند  یسو ر دو دستش را بهکرسند. سپس ابوب یم
نخواستم و چون از بروز فتنه در  یگریز دین چیمسلم یبرا یر و خوبین اقدام جز خیا
 توجه و یار به خوبکن یردم، در اکاقدام  یدان یه مک یارکن یدم. به ایترسھا  آن نیب

تر از  یار بھتر و قوکن یا یه براکرا به امارت گماردم  یسکھا  آن ردم، لذا برکدقت 
ش صالح و یات قرار ده و ملتش را برا افتهیت یھدا یا! او را از خلفایاست، خداھا  آن ھمه

 .١ار فرماکدرست
ر مورد قبول بزرگان کات ابوبیعھدنامه در حن یم ایخوان یخ موثق میه در توارکچنان

ن و یالله قرار گرفت، پس از وفاتش اصحاب رسول الله اعم از مھاجر  اصحاب رسول
منبر  یه عمر بر رویکدرحال نه جمع شدند ویگران در مسجد مقدس مدیانصار و د

ه او عت و خالفت را بیامل با آن بزرگوار بکار یل و اختیرسول الله نشسته بود، با م

                                           
عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده  ج بوبكر خليفة حممدأهذا ما عهد به «ر) ک(متن عھدنامه ابوب -١

استعملت عليهم عمر بن اخلطاب، فإن باآلخرة، يف احلال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر إين 

يرو عدل فذاك علمي به ورأيي فيه، وإن حاد وبدل فال علم يل بالغيب، واخلري أردت، ولكل امرء ما 

كسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم رفع يديه وقال: اللهم مل أرد بذلك إال صالحهم، 

واجتهدت هلم رأياً، فوليت عليهم خريهم وأقواهم وخفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم بام أنت أعلم، 

 ).یوطیخ خلفاء سی. (تار»عليه. اللهم اجعله من خلفائك الراشدين وأصلح له رعيته
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 ردند.کض یتفو
ض یر مرکه ابوبک یامید: در ایگو ین باره میرالدوله در ایا مشیرنیف پیلاران تیخ ایتار

رد، عامه کگذارد و چون مرگ خود را احساس  یمردم نماز م یبود، به اشاره او عمر برا
او رفتند و  یثرًا به رأکعت با عمر به خالفت دعوت نمود. و مردم ھم ایمردم را به ب

 عت دادند.یالخطاب دست ب ر به عمر بنکپس از فوت ابوب
ر به خالفت کات ابوبیله شورا در حیم حضرت عمر اول به وسینیب یه مک یبه طور

 یه بعضکن و انصار یات خود از بزرگان مھاجریر در حکه ابوبکم یدیده شد. مگر ندیبرگز
 یعلش یصالح دولت اسالم و طبق فرما یذ یھا هیان و پاکم و از اریرا نام بردھا  آن از

رده است، اھل انتخاب نمودن بودند، مشورت کان یب ةنھج البالغه در کطالب  یبن اب
ن یموافق دادند و شورا جز ا یمتفقًا عمر را ستودند و به خالفتش رأھا  آن فرمود و

 ست.ین

 فهیمنصوص نبودن نحوه انتخاب خل
رد، یفه صورت گید بعد از فوت خلیخالفت با یه اوًال شوراکن است توھم شود کمم

جا  یکه ھمه در کاز اھل شورا  یجماعتله ید به وسیًا: شورا بایاتش. ثانینه در زمان ح
 به صورت جداگانه.ھا  آن کت کت از یریگ یرد، نه با رأیند انجام گیاجتماع نما
 یدستور و نظامه نه در قرآن کردم کان یل بیر به تفصکرامون انتخاب ابوبیج: در پ

ان شده است، تا معلوم شود شورا یر شده و نه در سنت رسول الله بکتحقق شورا ذ یبرا
ه در کن یاز مسلم یحضور جماعت د دریا بایا قبل از آن و یفه باشد ید بعد از وفات خلیبا

ح یجدا جدا باشد، صحھا  آن له فرد فردیرد و اگر به وسیجا جمع باشند صورت گ یک
 ست.ین

ه کرا  یه و روشیشورا ھر رو یبرا ین حق دارند در ھر دوره خاصین مسلمیبرابنا
فه وقت باشد و چه بعد یات خلیند، چه در حیصالح خود بدانند اتخاذ نموده، عمل نما

ند انجام یمحل اجتماع نما یکه در کاز اھل شورا  یاز وفاتش. چه در حضور جماعت
ت یصحت انتخاب فقط اھل یجداگانه. شرط اساسھا  آن له فرد فردیچه به وس شود و

 نندگان و انتخاب شونده است.کانتخاب 
ن عھدنامه یفه اول انجام و منجر به تدویه در خانه خلکن شورا یبه ھر حال پس از ا

نه یفه در مسجد مدیز پس از وفات خلین نیر مسلمین و انصار و سایه مھاجرید، بقیگرد
 دند.یبه خالفت برگز عت داده و او رایبه عمر دست ب
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ن در مسجد یگر عموم مسلمیبار د ار نمود ویبار شورا او را به خالفت اخت یکپس 
ت یر نوشت، تثبکه ابوبکرا  یا د و عھدنامهییانه با شورا ھم صدا شده، نظر شورا را تیمد
 قرار گرفت. ج ب امت محمدین نحو خالفت حضرت عمر مورد تصویردند و به اک

ت عمر وجود ندارد، کبر در صحت خالفت پر یدیترد و کن شیتر کوچک یپس جا
خ امت ین تارید؟ ایاز خالفتش د یرین اسالم چه خیو د یه جامعه اسالمکد یدان یا میآ

از  یا دھد. ما گوشه ین پرسش پاسخ میحش به ایا و قضاوت صحیه با زبان گوکاست 
 م.یآور یتاب به قلم مکن یخ را در این تاریا

 حضرت عمر در آغاز خالفتشن خطبه یاول
منبر  یخطبه رو ید، برایه عمر به خالفت رسکن ید: ھمیگو یب مید بن المسیسع

ه شما کدانم  یمردم، م ین گفت: ایر مقدمه خطبه چنکرسول الله نشست و پس از ذ
 د.یا دهیو خشونت د یریگ در گذشته از من سخت

ه بودم، غالم و ه من با رسول اللکن جھت بود یزم بدیرفتار خشونت آم
 ن رؤوف ویه خدا فرموده است، نسبت به مؤمنکگزارش بودم. آن حضرت چنان خدمت

ه ک یادب یرھنه بودم، نسبت به ھر جسور و بر بینارش مانند شمشکمھربان بود. من در 
نمود، امر آن حضرت را اطاعت نموده،  یرسول الله سوء استفاده م یاز رأفت و مھربان

ا برد، او یه خدا او را از دنکگاه تا آن ،ن بودمیشه چنیآن حضرت ھم ردم، نزدک یاجرا م
 .دانم یم و خود را خوشبخت میستا ین بابت خدا را میمن از ا بود و یاز من راض

د او یدان یه مکن بودم و چنانیز چنیرسول الله ن فهیر خلکبعد از رسول الله نزد ابوب
ر از ینارش مانند شمشک. لذا من در داد یارش نرمش نشان مکدر  آرام بود و یشخص

افته به یختم (تا امور خالفت تعادل یآم یده بودم، خشونتم را با نرمش او میشکام ین
ا گرفت، یه خدا او را از دنکتا آن ،ن بودمین چنیر اکش رود) ھمراه ابوبیپ یخوب

ث یح نینم و خود را از اک یر مکن بابت شیبود و خدا را از ا یه از من راضیکدرحال
 دانم. یبخت میکن

ند: در گذشته یگو یم یه بعضکدانم  یده میر خالفت به من رسکنون پس از ابوبکا
ه خالفت به کنون کگرفت. ا یگر بود، بر ما سخت مید یسکار یه امور ما در اختکبا آن 

 رد؟کارش قرار گرفته چه خواھد یمًا در اختیده و امور ما مستقیخودش رس
 یرا مرا به خوبیز ،دیبپرس یسکه از کد یندار یازیشناختنم ن یه شما براکد یبدان
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ه کدم آنچه را یفھم ج غمبرمانیه از محمد پکد. خدا را سپاسگزارم یا شناخته و آزموده
ن برابر شده است، ینون چندکد ایا دهیه دکه آن شدت و خشونتم کد ید بفھمم، بدانیبا
ا و توانگران. یاء و ناتوانان از اقوگرفتن حق ضعف یفقط نسبت به ستمگران و برا یول

 ینھم، ا ین میزگاران رخسارم را بر زمیدامنان و پرھکن مورد در مقابل پایمن جز در ا
 یاجرا ر و درکاز من ید و مرا در امر به معروف و نھیبندگان خدا! از عقاب خدا بترس

خواھم  رید و ھمه خینک یاریو  کمکض فرموده است، یه خدا به من تفوکامورتان 
 .١دیباش

 عمر بن الخطاب ین سخنرانینخست ییل محتوایتحل
ه مطالب خود کفه دوم رسول الله است ین خطبه عمر بن الخطاب خلین است اولیا

شه در التزام رسول الله ید من ھمیگو یرده مکان یمردم ب ین خطبه برایرا ضمن ا
ر کطول خالفت ابوب ز دریاد گرفتم. نیرم یاد بگید از آن حضرت یبودم و آنچه با

ر امور یاست و تدبیھمان س یعنید از او بدانم دانستم، یھمراھش بودم و آنچه با
اما شدت  ،دادند، من ھم به ھمان راه خواھم رفت یداشته و انجام مھا  آن هکن یمسلم

                                           
ام ويل عمر بن اخلطاب خطب عىل ـمسيب قال: لـعن سعيد بن ال«ن است: یخطبه عمر چن یمتن عرب -١

فقال: أهيا الناس، إين قد علمت أنكم تؤانسون مني شدة وغلظة  ذلك أين كنت مع  ج منرب رسول اهللا

، وكنت بني يديه  ﴾رَِّحيمٞ  بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� َرُءوٞف ﴿: رسول اهللا، فكنت عبده وخادمه، وكان كام قال اهللا تعاىل

راض واحلمد هللا  مكان أمره أزل مع رسول اهللا عىل ذلك حتى توفاه اهللا وهو عنيـمسلول، لـكالسيف ال

مقام مع أيب بكر خليفة رسول اهللا بعد رسول اهللا ـعىل ذلك كثرياً، وأنا به أسعد، ثم قمت عىل ذلك ال

مسلول بني يديه عىل الناس، أخلط ـوكان من علمتم يف رغبة ولينة، فكنت خادمه، وكنت كالسيف ال

عىل ذلك، وأنا به أسعد، ثم صار أمركم شديت بلينه، فلم أزل حتى توفاه اهللا، فكان عني راض واحلمدهللا 

مر إليه؟ ام صار األـاليوم إيل، وأنا اعلم أنه يقول قائل: كان باالمس يشتد علينا، واالمر إىل غريه، فكيف ل

 ج فقد عرفتموين وخربمتوين، وقد عرفت بحمدهللا من حممد نبيكم  فاعلموا أنكم ال تسئلون عني أحداً،

معتدي ـول عىل الظامل وال التي كنتم تروهنا ازدادت أضعافاً عىل األما قد عرفت، واعلموا أن شديت

واالخذ للمسلمني لضعيفهم من قوهيم، وإين بعد شديت تلك أضع خدي عىل األرض ألهل العفاف 

منكر، واحضاري ـمعروف والنهي عن الـوأهل الكفاف، فاتقواهللا، عباداهللا، وأعينوين عىل األمر بال

 .»اهللا من أمركمالنصح فيام والين 
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ن جھت بود یر داشتم، بدکات رسول الله و در زمان خالفت ابوبیه در حک یریگ و سخت
ت کو ممل کاست و اداره ملیار سکه آن بزرگواران نرم خو و طبعًا مھربان بودند و در ک

و  یبا مھربان یید بر حسب اقتضاء در جاین روبه رو شد. بایشود با عموم مردم چن ینم
لھذا من  ،ش رودیپ یارھا به درستکن نحو یرد، تا بدکگر با خشونت رفتار ید یدر محل

 ختم.یآم یمھا  آن یبانخشونتم را با عطوفت ومھر
ام،  ن را به دست گرفتهیام و زمام امور مسلم دهیه خودم به خالفت رسکنون کا

 ،را در جنب ھم قرار خواھم داد یریگ و سخت یخالفتم مھربان یارھاکش برد یپ یبرا
اران و کش سخت خواھم گرفت و نسبت به درستیش از پیاران وستمگران بکبا بد

 رد.کرفتار خواھم  یمحبت و مھربانمال کاران با کزیپرھ
ه کسعادتمند است  یشه آن امتیه ھمکباشد  ین مطلب میگر ا انینماخ یچون تار

افرادش خداشناس، خداپرست و خداترس باشند، خدا را ناظر بر اعمالشان بدانند و از 
وجود  یا بازدارنده یس باطنیدر ذاتشان پل یعنیار بزنند (کترس عقاب خدا دست به 

 »فاتقوا الله«د یفرما یمرده کن خطبه خطاب به مردم ین، عمر در ایته باشد) بنابراداش
د. و چون یت باشد و خوشبخید تا از راه حق بدر نرویاز عذاب خدا بر حذر باش :یعنی
ھستند  ین ھر ملتیدر ب کش یل داشته باشد و بین ندارد عمر ماکن مطلب امیا

 یاخرو کتشان ناقص است، و لذا از عذاب دردنایف و انسانیمانشان ضعیه اک یمردم
بترسند تا دست  یس ظاھریو پل ید از دستگاه و سازمان انتظامیباھا  این ترسند، ینم
ان خطبه ین جھت عمر در پاینند، بدیفر ببکین سازمان یار بد نزنند و اگر زدند از اکبه 

معروف والنهي عن ـمر بالفأعينوين عىل األ« د:یفرما یرده مکخود خطاب به مردم 

ز در ھر جا یفرمان دھم و ن یکار نکه مردم را به کمرا در ھر مورد «: یعنی .»منكرـال

 .»دینک یاریار بد بازدارم که مردم را از ک

 ر و عمرکدر دوره نبوت و خالفت ابوب یومت اسالمکروش ح
ر و عمر بر کدر عصر نبوت و در دوره خالفت ابوب یومت اسالمکه و روش حیرو

اسالم  کوچکان فرمود عمر دولت یه عمر در خطبه خود بکبود  یاستین سیھم یمبنا
ح یاست صحین سید و آن را با ھمیم رسانیعظ یامپراتور یکاست به ین سیرا با ھم

 اداره و منظم فرمود.
است بود و ین سیومت خلفا بعد از عمر فاقد اکه خالفت و حکم یخوان یخ میدر تار
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ومت کومت زمان نبوت و حکو نرمش استوار بود و مانند ح یصرف مھربان یبر مبنا
خود  یریگ را با سختھا  آن و نرمش یمانند عمر نداشت تا مھربان یسکفه اول یخل

 یفرصت مناسب یشه در پیه ھمکن و اعداء دولت اسالم ید، لذا دشمنان دیل نمایتعد
ار کزدند.  یارکخرابمت شمرده دست به فتنه و یبودند، وقت را مناسب و فرصت را غن

 یومت و امپراتورکمختل و ح یومت اسالمکح یه نظم داخلکدند یرسان ییرا به جا
ن فتنه یا یجتًا خود خلفاء وقت قربانید و نتیبت و قدرت ساقط گردیدولت اسالم از ھ

 »فتنة وال عمر هلا«ه کن و دولت اسالم با لسان خود ضجه و فغان برآوردند یشدند. و د
ند و نابودش کخ بریست تا آن را ماھرانه و با قدرت از بیعمر ن یه برپا شده ولفتن« :یعنی
 .»ندک

ومت اسالم در کشبرد امور حیه او در پکشود  یمعلوم م یبه خوب ساز خطبه عمر
رده و سپس در طول مدت ک یارکھم یبا آن حضرت به طور مؤثر ج زمان رسول الله

ن مطلب را در یار بوده است. چه اکامور خالفتش ھم یز در اجرایر با او نکخالفت ابوب
 رد.کارش نکان یسکرد و کان ین بیدر مالء عام مسلم  حاً یضمن خطبه خود صر

شناختند،  یخوب م یلیرا خ سه ھمه مردم عمرکن خطبه معلوم ین از ایھمچن
باشد، لذا با علم  یمخفھا  آن ه ازکنبوده  یخالفت امر یتش برایاقت و قابلیپس ل

عت یرتش به او دست بیاست و سیامل از حسن سکنان یتش و با اطمیاز شخص یافک
 .!یریدند و چه خیر دیض نمودند و خیداده، امور خود را به او تفو

ند ک یح میتصر »مركمأالين اهللا من فيام و«اش با گفتن  در آخر خطبه سحضرت عمر
ت دارد، لذا یروحان ومت خالفت جنبهکق خدا بود، پس حیقت توفیه خالفتش در حقک

 یرد تا در اجراین خود قرار داده خدا را در نظر بگین امر را دائمًا نصب العید ایفه بایخل
ند. حضرت کر عدالت عدول نیت از جاده حق و عفاف در نرود و از مسکامور ممل

ت داشته آن چنان ین مطلب عنایامًال به اکخ موافق و مخالف یتار یبه گواھ سعمر
ن یه اکم یپرداز یم یعیر به نقل وقاینون تحت عنوان زکخطبه گفت. ما ا ه درکبوده 

 د.ینما یروشن م یمطلب را به خوب

 عدالت عمر
ه عدل عمر کار عدالت بود یامل حق و سمبل تمام عکنمونه  یحضرت عمر به حد

ع ینون سه واقعه از وقاکدارد. ا یخیضرب المثل خاص و عام قرار گرفته شھرت تار
خوانندگان  یاز عدالت عمر برا یدنیاست شن یا نمونهھا  آن از یکه ھر کرا  یمھم
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 نم.ک ینقل م یگرام

 اند از نگاه عمر مردم ھمه آزاده واقعه اول
ن مصر یسرزم یفرمانروا و یه عمرو بن العاص از طرف حضرت عمر والک یامیدر ا

مسابقه اسب اش بود  ییه مقر فرمانرواک یشھر یعموم یھا دانیاز م یکیبود، در 
ن مسابقه ین عرب در ایو مسلم یمصر یحیاران ماھر مسکبرگزار شد. سوار یدوان
ل یدان آورده شده بود، اسب اصیمسابقه به م یه براک ییھا از اسب یکیردند. کت کشر

دان یاران عرب وارد مکاز سوار یکیله یه به وسکمحمد فرزند عمروبن العاص بوده 
به اسب محمد بن عمرو  یادیه شباھت زکھا  از اسب یکیمسابقه شده بود، چون 

افتد، محمد  یھا سبقت گرفته، جلو م ه اسبیداشت، درست در گرماگرم مسابقه از بق
د یگو یبرخاسته م یاز جا یه اسبش برنده شده از فرط خوشحالکنیبن عمرو به تصور ا

ن یھم یول .»ن اسب من استیعبه اکقسم به پروردگار « :یعنی. »رب الكعبهفريس و«
. و ١است یان قبطیحیاز مس یکیشود آن اسب، اسب  ید معلوم میآ یم یکه اسب نزدک

فرونشاندن خشمش  یو برا یده لذا از شدت شرمندگیچشم محمد بن عمرو خطا د
ھا را از  ن ضربتیر اید: بگیگو یزند و م یانه میصاحب اسب برنده مسابقه را با تاز یقبط

 دست فرزند اشراف.
ه فرزندش را کن یا یرسد. او به جا ین ماجرا به گوش عمرو بن العاص میخبر ا

به  نه برود ویند تا مبادا به مدکاف یعذر بخواھد او را به زندان م یند و از قبطکادب 
 ند.کت یاکحضور حضرت عمر ش

ھنه شده و که یرد قضکن واقعه گذشت، عمرو بن العاص تصور یاز ا یچون مدت
ان و اشراف شھر بوده یه از اعک یقبط ید، لذا او را آزاد نمود ولنک ینم یاقدام یقبط

ند، لذا راه که در انظار مردم خورده فراموش کھا را  ن ضربتیا یتوانسته زشت ینم
 د.ینما یتش را به حضور عمر عرض میاکرد و شیگ یش مینه در پیمد

را استماع نمود و  یت قبطیاکد: حضرت عمر شیگو یداستان م یراو کانس بن مال
م حضرت عمر فرمان داده تا یدیه فھمکنگذشت  ینجا بمان)، چندیسپس فرمود (ا

ه ھر دو کم یدیند، چون ناگھان دینه آیعمرو بن العاص و فرزندش محمد از مصر به مد
ز در ِآنجا یرا ن کیشا یرا به مجلس خالفت احضار و قبطھا  آن آمدند. حضرت عمر

                                           
 م ھستند.یقد یان اصلیه مصریان از ذریشود. قبط یگفته م ی، قبطیان مصریحیبه مس -١



 شیخین  ١٤٢

 

 د.یرار نماکتھا  آن تش را در حضوریاکش حاضر فرمود، تا مجدداً 
 یا انهیچون محمد بن عمرو در حضور مردم به جرم خود اقرار نمود، آن حضرت تاز

ه تو را کن فرزند اشراف یو و ان تیداد و فرمود ا یه در دست داشت به دست قبطکرا 
 ر.یبگانه بزن قصاصت را از او ین تازیاو را با دست خود با ا کنیر زد، ایتقص یب

ر یفه و اھل مجلس، محمد بن عمرو را زیانه را برداشت و در حضور خلیتاز یقبط
سپس فرمود:  »بزن فرزند اشراف را«فرمود:  یانه گرفت. حضرت عمر میضربت تاز

ه او در آنجا کن سبب زد یچه فرزندش تو را بد ،بزن بر فرق سر خود عمرو بن العاص«
و  یحقش را گرفت ،ن! عفو بفرمایرالمؤمنیام ای«رد کعمرو بن العاص عرض  »قدرت دارد

 یسکن! یلمؤمنرایا امیرد: کز عرض ین ی. قبط»ین بابت راحت فرمودیوجدانت را از ا
تو  یزد ین فرمانروا را میزدم. حضرت عمر فرمود: به خدا قسم اگر ا ه مرا زده بود،کرا 

، حضرت عمر: پس از یداشت یه خودت دست از زدنش باز مکداشتم تا آن  یرا باز نم
جز عمر  یسکت از زبان یخ بشریه تارکگفت  یقتیرد و حقکآن رو به عمرو بن العاص 

يا «د چه فرمود؟ فرمود: یدان یرده است. مکاو آن را ثبت  یشه تا ابد برایده و ھمینشن

مردم  کیعمرو! از  یا« :یعنی» عمرو! متى استعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً؟

 .»اند؟ دهییرا آزاد زاھا  آن ه مادرانشانکد و حال آن یا را برده گرفته

 ھمگان در دادگاه عمر یبرابر: واقعه دوم
د رضا ید محمد رشیره المعارفش و سیدر دا یدانشمند مصر ید وجدیمحمد فر

ھم پادشاه یه، جبله بن االکاند  ردهکرش بنام المنار نقل یدر تفس یمصر ینیعالم د
غسان در زمان خالفت عمر بن الخطاب مسلمان شد ودر موسم حج با سران  یب بنعر
ه مشغول ک یه آمد. اتفاقًا ھنگامکانجام مراسم حج به م یفه و بزرگان قومش برایطا

گاه پا رو یعبه بود، مردکطواف  گذارد. پادشاه  ینده مکه بر دوش افکش یردا یناخودآ
داند و بر خود  یم یادب ین مرد را بیداشته، عمل ا اء سلطنت در سریبرکه کغسان  یبن

اش  سخت بر چھره یا دهیشکده گرفته بگذرد، لذا یه نادکپسندد  یداند و نم یروا نم
 زند.  یم

د و چشم بپوشد. او یتواند تحمل نما یدانسته نم یر میتقص یه خود را بکن مرد یا
به طور  یاجتماع ه عدالتک یند، عصرک یم یه در عصر عمر زندگکدانست  یم

شود، لذا به حضور  یقت اجرا میگران به حقید ن پادشاه ویض بیمساوات بدون تبع
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ن پادشاه را یند. حضرت عمر اک یت میاکشتابد و ش یه بوده مکه در مکحضرت عمر 
د در ازاء ید: بایفرما یبه مجلس خالفت احضار م یمه و احقاق حق عرب بدوکمحا یبرا

ا از ی، یضربت بخور یکن مرد یو از دست ا یمجازات شو یا زدهه بناحق ک یضربت یک
 د و از حقش بگذرد.یتا عفو نما یاو بخواھ

از پادشاه قصاص  یشخص عاد یا شما براید: آیگو یمبھوت شده م یپادشاه غسان
ن اسالم تو را در برابر حق و عدالت با او ید ید: بلیفرما ید؟ حضرت عمر میریگ یم

 گذارد. ینم ین فرقیتر مکن تو و او یب یدر حقوق اجتماعداند و  یسان میک
آن روز مھلت  یه عمر فرمود تا فرداک ین دو امریاز ا یکیانتخاب  یجبله برا

ه یشب با ھمراھانش به قسطنطن یکیرسد در تار یه شب فرا مکن یھم یخواھد، ول یم
ابق خود باز س یحین مسیشود و به د یزانس پناھنده میند و به دربار بک یفرار م

 گردد. یم
 د:یسرا ین باره میدر ا یشود و اشعار یمان میارش پشکاز   ا جبله بعداً یگو

 تنرصــــت بعــــد احلــــق عــــاراً للطمــــة
 

ــــو صــــربت هلــــا رضر  ــــك فيهــــا ل  ومل ي
 

 فســــــادركني منهــــــا جلــــــاج محيــــــة
 

 فبــــعث هلــــا العـــني الصـــحيحة بـــالعور 
 

 فياليــــــت أمــــــي مل تلــــــدين وليتنــــــي
 

 الــذي قالــه عمــرصــربت عــىل القـــول  
 

ن حق یوم شدم، از دکاخذ قصاص مح یه براک  دهیشک یکاز ننگ تحمل «: یعنی
ن ضربت قصاص را تحمل یردم و اک یت بازگشتم و اگر صبر میحین مسیده به دیبرگز

رش قصاص یحفظ جاه و جالل بود، مرا از پذ ین لجاجت براینداشت. ا یانیردم، زک یم
سالم را با  یه چشمکد ینما ین مین امر چنیحق برگشتم. ان یجتًا از دیبازداشت و نت

 ین نباشم و ایده بود تا چنییاش مادرم مرا نزاک یرده باشم، اکور عوض ک یچشم
 .»رفتمیپذ یاش آنچه را عمر گفته بود مک

 برانکستن غرور متکش: واقعه سوم
ه رفته بود، کحج به م یادا یه براکخالفتش  یھا سال از یکیحضرت عمر در 

س یان (رئیه ابوسفکردند کت یاکه به حضورش رفتند و شکم یھا از محله یکیمردم 
 یھا ه را به نفع خودش به طرف خانهکاطراف م یھا از دره یکیآب  یه) مجرایام یبن

ل واقع خواھد یدر معرض سھا  آن یھا ر داده است. ھرگاه باران ببارد خانهییتغھا  آن
 شد.
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ان را به ید. سپس ابوسفینما ید میرود و از آن بازد ین به محل ماکیعمر ھمراه شا
ند که ساخته بود با دست خودش خراب کرا  ید تا سدیفرما یمحل نزاع احضار و امر م

 ن طرف و آن طرف ببرد.یآن را با دست خودش به ا یھا و سنگ
حضور ند. در یب ینم یا ر چارهیه، جز اطاعت امیام ین مرد اول بنیان، ایابوسف

ھا را  حرف بزند، سنگ یا لمهکه که در آنجا بودند، بدون آن ک یگریان و مردم دکیشا
 برد. یگر مید ییند و به جاک یم یبا دست خود از جا

د: یگو یرده مکش یستد و خدا را ستایا یعبه مکن ھنگام رو به یحضرت عمر در ا

ش یخدا را ستا«: یعنی. »يعهاحلمد هللا الذي جعل عبده عمر يأمر أباسفيان ببطن مكة فيط«
دھد  یان فرمان میه ابوسفکه در شھر مکده یرسان ییاش عمر را به جا ه بندهکنم ک یم

 .»برد یرده فرمان مکان اطاعت امر یو ابوسف
ر که رسول الله لشینمود و عل ین دشمنیه قبًال با مسلمکان است ین ھمان ابوسفیا

ر بود، یه قبًال شک ین شخصیانداخت. ھماحزاب به راه  احد و یھا جنگ د ویشک
نون طبق فرمان عمر با که ساخته بود اکرا  ینون در برابر عمر موش شده، سدکا

ان قبًال یه خود ابوسفک یه ھمان شھرکند. آن ھم در شھر مک یدست خودش خراب م
 بردند. یرده فرمان مکداد و مردم اطاعتش  یش بود، فرمان میفرمانروا

 از عدالت عمر یلیتحل
ومت کح یراسکاز دمو ینمونه واضح ییبه تنھا یخیه تارین سه قضیاز ا یکھر   حقاً 

 باشد. یاز عدل عمر م یو مثال بارز یاسالم
را از پسر عمرو  ینفر مصر یکه اول حق یم حضرت عمر در قضیدیه دک یبه طور

 یحیت مسیاز افراد رع یکی کیه شاکبن العاص گرفت، محمد بن عمرو بن العاص 
ه عمر کبود  ییمذھب بود و محمد بن عمرو بن العاص عرب، مسلمان و فرزند فرمانروا

تحت فرمانش بود، عالوه بر  یشورکض فرموده و ین منصب را به او تفویبن الخطاب ا
رده به تصرف دولت اسالم کشور را به فرمان عمر فتح کن ین خود عمرو بن العاص ایا

د اجرا یگر باید یزیت چیه بدون رعاکبود  یزیدر نظر عمر عدالت چ یدر آورده بود، ول
 یوه پادشاھکنفر پادشاه را با آن جالل و ش یکه عمر کم یدیه دوم شنیگردد. در قض

ه یوم فرمود و در قضکاحضار و مح ینفر عرب عاد یکاخذ قصاص و احقاق حق  یبرا
گرفتن  یه را براکسابق م یرواه و فرمانیام یان سرور بنیه عمر ابوسفکم یدیسوم فھم
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 مش را شخصًا اجرا فرمود.کوم و حکه محکم یحق مردم عاد
ه عمر کگردد  یما مسلم م یراب یخیه تارین سه قضیاز ا یکتوجه به ھر  یمکبا 

 یامبر گفته بود، (براین خطبه خود در مسجد الرسول و بر منبر پیه در اولکچنان
واھم گرفت) فقط حرف نزد و قول ش سخت خیش از پیاء بیگرفتن حق ضعفاء از اقو

رد و کرفت، به قولش عمل  یش از آنچه انتظار میه بکل نداد، بلیتحو یسکعمل به  یب
 د.یآنچه را گفت تحقق بخش

مرد  ،ار باشد، نه مرد گفتارکد مرد یه مسلمان باکن بود یده عمر ایعق یلکبه طور 
ن یخواست چن ین بود و از مردم میچنند، خودش کار کادتر یتر حرف بزند، ز مکد یبا

سلب   أراد اهللا بقوم خرياً أكثر فيهم العمل وإن أراد هبم رشاً   إذا« د:یگو یه مکباشند. اوست 

ھا  آن دیرا خوشبخت فرما یگاه خدا بخواھد قومھر«: یعنی .»منهم العمل وزادهم قوالً 
را  یواگر بخواھد قوم مکاد باشد و گفتارشان یردارشان زکه کآورد  یبار م یرا طور

 یعنی. »ندک یاد میرد و گفتارشان را زیگ یبر مھا  آن وشش را ازکار، کد یبدبخت فرما
ادتر عمل یتر وعده بدھند و ز مکتر حرف بزنند،  مکه کن است یدر ا یھر قوم یبختیکن

ا نند تکار کتر  مکه کن است یدر ا یت و بدبختیس محرومکاز خود نشان دھند و بالع
ز ین چیبشر جز ا یخ عمومیقت به مردم بدھند. تاریحق ید بیو نو یبتوانند وعده توخال

 دھد. ینشان نم یگرید

 ارگزارانشکنظارت عمر بر عمل 
گران یخواھد د یدارد م یه و اخالقیس روکه ھر کاست  یعیامر طب یکن یا

امل که خودش مثل کز مانند خود او باشند لذا عمر یردستانش نیان و زیکنزد  مخصوصاً 
ه از کاالت بفرستد، یت به اکاداره امور ممل یبرا ییان و امرایخواست وال یعدالت بود، م

رند و یعدالت را در نظر بگ  صرفاً  ییام قضاکاح یھر جھت عادل باشند و نسبت به اجرا
از  یا احدی یگاه گروھو مراقب اعمال عمال خود بود و ھرشه ناظر یه ھمکن علت یبد

ھا  آن ریو طرز رفتار و خصال و اخالق امھا  آن یآمدند، اوضاع عموم ینه میت به مداالیا
 د.یپرس ید را از آنان مینما یم یه صادر و جارک یامکقضاوت و اح یو چگونگ

پرداخت و  یق میت بخش نبود، فورًا به تحقیھا رضا ن پرسشیاز ا یکیگاه جواب ھر
ش یگر را به جاید یسکنمود و  یمعزول مارش کر را از ین امیشد، ا یاگر ثابت م

 فرستاد. یم
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االت ھشدار دھد و عموم ین بابت به امراء والت ایه از اکن یا یحضرت عمر برا
 مردم، به خدا قسم ین گفت: ایمنبر چن یبر رو یار بگذارد، روزکان یمردم را در جر

ا اموالتان را به یفرستم تا شما را بزنند  یشما نم یسو ارگزاران خود را بهکمن عمال و 
نتان را به شما یه امور دکفرستم  ین منظور میرا بدھا  آن هکرند بلیناحق از شما بگ

ن شما به حق قضاوت یدر ب  اد دھند،یغمبرتان را به شما یاموزند، سنت و روش پیب
ن یه با او جز اک یسکند. پس ھر ین شما به عدالت اجرا نمایامشان را در بکنند و احک

ه جان عمر در دست اوست ک یسکند، قسم به آن کت یاکرفتار شود، حتمًا نزد من ش
 .١ر بدرفتارش قصاص خواھم گرفتیاز ام

ر اھواز در فصل یافت امیخبر  یه وقتکش مردم بود یآسا یحضرت عمر تا آنجا در پ
 یمردم شھر برا تر از شھر است، منزل گرفته و کش خنیه ھواک یوھکتابستان بر فراز 

ام در  افتهیخبر «به او نوشته فرمود:  یا روند، نامه یبه آنجا م یعرض امورشان به سخت
ن و به ک که آمد و رفت مردم به نزد تو دشوار است، فورًا آنجا را ترک یا نشسته ییجا

 .٢»ارت را بر مردم چه مسلمان و چه اھل ذمه آسان بنماکشھر بازگرد و 
ه ھر شخص کده یبه ثبوت رس یانسان یص فطریخصال و خصا یاز تتبع و بررس

گرند، یدیکعدالت و رأفت الزم و ملزوم  یعنین دو صفت یرؤوف و مھربان است. ا یعادل
ر یغ یھا تیبا اقل یتش مھر و محبت داشت، حتین بوده و نسبت به رعیز چنیعمر ن

مالقات و ھا  آن با ان شخصاً کاالم یردند، حتک یم یت اسالم زندگکه در مملکمسلمان 
 شد. یمھا  آن اوضاع یایز از بزرگان صحابه رسول الله جویشد و ن یا میحاالتشان را جو

گذشت، چشمش به  یم یا وچهکحضرت عمر از  یه روزکت شده ین باره روایدر ا
ت و یو ھو یکطلبد، لذا به او نزد یم یزیستاده چیا یا ه بر در خانهکافتاد  یرمردیپ

ر و ناتوان یه چون پکھستم.  یھودیا و یاز رعا یکیرد: کد، عرض یحالش را پرس
اش طبق قانون  یام جوانیدارم. عمر به ھمراھانش فرمود: در ا کمکاز به یام ن گشته

ن حال یه او را به اکست یر و ناتوان شده روا نیه پکنون کم، ایه گرفتیاسالم از او جز

                                           
أهيا الناس، إين واهللا ما أرسل إليكم عامال ليرضبوكم، وال ليأخذوا أموالكم، ولكني «متن خطبه عمر:  -١

وحيكموا بينكم بالعدل، فمن فعل أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم، وسنة نبيكم، ويقضوا بينكم باحلق، 

 .»به يشء سوي ذلك فلريفعه إيل، فوالذي نفس عمر بيده ألفصل منه
 شود. یونت دارند اطالق مکس یاسالم یه در شھرھاکر مسلمان یغ یھا تیاھل ذمه به اقل  -٢
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 ند.کن ییش حقوق تعیسپرد تا برات المال ین بیم. سپس او را به امینکرھا 
ن مردم رؤوف بر یاز بچون عمر فطرتًا عادل و رؤوف بود، زمامداران و عمالش را 

نار کامھربان است او را بررأفت و ن یبھا  آن از یسکرد ک ید. ھرگاه احساس میگز یم
ه کاسد  یله بنیاز قب یرا به مرد ییه امارت جاکت شده ین باره روایرد. در اک یم
مش را کد تا حیآ یند. او به مجلس عمر مک یاردان است واگذار مکدانسته مدبر و  یم

عمر به  کوچکاز فرزندان  یکین ین حیتش برود، اتفاقًا در ھمیگرفته به محل مأمور
ا یند: ک یبوسد. آن مرد عرض م یشد و مک ید. عمر او را به آغوش میآ یمجلس م

گاه فرزندم را  چید؟ به خدا قسم من ھیبوس یرا م ن شما فرزندتانیرالمؤمنیام
 ام. دهینبوس

، به خدا قسم با مردم یمھر یعاطفه و ب یه با فرزندت بکد: پس تو یفرما یعمر م
رد و یگ یه نوشته و به دستش داده بود، از او پس مکرا  یمک. سپس حیمھرتر یب
 ن را به تو امثال تو نخواھم سپرد.یار مسلمکد: من ھرگز یفرما یم

 سفتوحات در زمان عمر
ش عرب کل سریه تمام قباکافت یوفات  یه او زمانکم یر خواندکابوب یخ زندگیدر تار

  امالً کعرب آرام و  کخا یوب و سرسپرده دولت اسالم شده بودند. اوضاع داخلکسر
 ومت اسالم در آمده بود.کطره حیتحت س
د یآسوده است و بان جھت یده، خاطرش از ایه عمر به خالفت رسکن ھنگام یدر ا

 یجھاد یھا ن عربستان معطوف دارد و به جبھهیتمام اھتمام خود را به خارج سرزم
 را ادامه دھد.ھا  آن د ویرده بود توجه نماکر در عراق و شام شروع که ابوبک

اردان بود کشور کاست یدر امور س  ار دانا و مقتدر و مخصوصاً یبس یچون عمر مرد
ده بن ید، ابوعبیوقاص، خالد بن الول یلص مانند: سعد بن ابمخ یسردارانو به عالوه 

حه بن یان، قعقاع بن عمر، طلیسف یلعاص، ھاشم بن عتبه، خالد بن ابالجراح، عمر بن ا
ار یشته بودند، در اختکارک یارآزموده و در فنون جنگک یه مردانکھا  آن لد و امثالیخو

ران را یطرف ا یکاز  یبودند، به زود ار در فرمانشکمؤمن و فدا یز سربازانیداشت و ن
گر در ھمان وقت ید ید و از سویسره برچیکرا  یم ساسانیرد و بساط دولت عظکفتح 

قا تسلط یو شمال آفر یغرب یاین قرن بر قسمت مھم آسیه چندکدست دولت روم را 
ن یتر یجتًا غنیقطع نمود و نت ین نواحیرد، از اک یمطلق م ییداشت و در آنجا فرمانروا
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ر فرمان خود و در تحت سلطه دولت اسالم ین اقطار متمدن آن روزگار را به زیو آبادتر
فه راشد ین خلیاز فتوحات ا یمھم یھا ت اختصار به شرح قسمتیبا رعا کنیدر آورد. ا

فه فتوحات خود ین خلیه اکنون کم اید بدانین مطلب بایم. قبل از شروع به ایپرداز یم
ر کده و لشیجا رسکعراق و شام به  کفه اول در خایفتوحات خلند، ک یرا شروع م
 ن دو جبھه چگونه است.یاسالم در ا

 جبھه شام
رًا در یش رفند و اخیشام پ کن در خایه مسلمکم یر خواندکابوب یخ زندگیدر تار

ده فرمانده یدشمن روبرو شده بودند. لذا ابوعب کر خطرناکبا لش کرمویبنام  یمحل
 یر گزارش داده تقاضاکن امر را به ابوبیده بود ایخود را در خطر د هکن یر مسلمکلش
فرستاد.  یبه آن جبھه م یاپیرا فراھم نمود و پ یامداد یھا گروهز یر نکرد. ابوبک کمک

ت یتقو یرش براکاز لش یمیز دستور داد با نیه عراق نید فرمانده ناحیبه خالد بن الول
 برود. کرمویده از عراق به یابوعب

 یه جنگیروح کرمویبه  کیمک یھا گروهن یدن ایر با رسکگرچه به نظر ابوب
ه از کد یآ یبه وجود م یارکاز جنگاوران مؤمن و فدا یا گردد و جبھه یم ین قویمسلم

دان جھاد را یم پاداش شھادت در میرکات قرآن یچه با توجه به آ ،ھراسند یمرگ نم
د، یخواھند رس یروزیپروردگار به فتح و پت یبا عنا ین رزمندگانیدانند. چن یجنت م

 ین گذاشت. تا ھنگامیقیتوان آن را به حساب  یافته نمیمع الوصف تا عمًال تحقق ن یول
ده بود. ینه نرسین جبھه به مدیاز ا یزنده بود، خبر خوب یماریر در بستر بکه ابوبک

 ن قرار بود.یوضع جبھه شام از ا

 جبھه عراق
افته و آنجا را تصرف یعراق تسلط  کاز خا یادیبر قسمت زه خالد کم یدیقبًال فھم

ست ھزار نفر از یت نمود. بکر به جبھه شام حرکه خالد به دستور ابوبک کنیرده بود. اک
 اردان جبھه عراق قرار داد تاکاز سرداران  یکیبن الحارثه   ١یرش را تحت امر مثنکلش

                                           
اش شرف  لهیاز قب یبن الحارثه از اصحاب رسول الله بود، در سال نھم ھجرت با گروھ یمثن -١

ان به یتخت ساسانیافت و مسلمان شد. چون از اوضاع نابسامان مدائن پایحضور به نزد رسول الله 
تش را آسان یب و موفقیه مستعمره مدائن بود، ترغکر را به فتح عراق کخبر داشت، ابوب یخوب

ه به شمال کد اش امارت داده، فرمان دھ لهیبر نو مسلمانان قب یجلوه داد و از او خواست تا به و
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بود و  یسردار شجاع یگرچه مثند. ینما یرده بود نگھدارکه فتح کرا  ییھا سرزمین
ست کرا شھا  آن ه در حدود بابل غالب شد ویر ھرمز جاذوکت خالد بر لشکپس از حر

فتح شده را نگه  ینواح یطوالن یه بتواند تا مدتکنان نداشت یاز خود اطم یول ١داد
گاه ه ھرکد یترس یتسلط داشته باشد. مھا  آن یبر حفظ نظم داخل یا به خوبیدارد، 
ه دارد از ک یر و ساز و برگکن عده لشیند، او نتواند با اکفراھم  یر مھمکپارس لش دولت

 د.یعھده دفعش برآ
بود مستقر و حالت  یمطمئن ین و جایمسلم یز ستاد فرماندھکه مرکره یلذا در ح

 به خود گرفت. یتدافع
 یخواسته بود، ول کمکر اطالع داده کز وضع حساس خود را به ابوبین سردار نیا
و  یامداد یردن قواکرده در تالش فراھم ک کرمویر اھتمام خود را متوجه جبھه کابوب

تر  کخطرنا کرمویر دشمن جبھه کرا به نظر ابوبیده بود، زیبه آن جبھه گردھا  آن اعزام
ن جبھه ید اول به این، طبق قاعده االھم فاالھم بایاز دشمن جبھه عراق بود. بنابرا

به نام  ید، شخصیند یفه اقدامیاز خل یه عراق. چون مثنند و پس از آن بکت یعنا
د و خطر ینه گردیخود گمارد و خودش رھسپار مد یرا به جا ٢هیر بن الحصامیبش

رد تا اجازه کشنھاد یخواست و پ کمکد و یفه رسانیجبھه عراق را شخصًا به عرض خل
مان و صالح یآثار ااند و  ش نھادهیم پیه سر تسلکش عرب کل سریدھداز ھمان مردم قبا

م یاند و به طمع غنا اھل رزمھا  آن رد، چهیار گکگرفته به  کمکدا است یھوھا  آن در
رب و ک یمانند عمرو بن معد یمردمھا  آن انیمجنگند و ھستند در یخوب م یجنگ

به ھا  آن اند. گرفتن دهیورز یدانا و در فنون رزم یه در نقشه جنگکلد یحه بن خویطل
 .٣ومت اسالم خواھد بودکر و صالح حیخار جھاد به ک

ر در ھر دو جبھه طبق کات ابوبیر اسالم در حکه گرچه لشکم ینیب یح مین توضیبا ا

                                                                                                       
د، به یه خالد مأمور حمله به عراق نماکن ید. موافقت نموده و او را قبل از ایعراق حمله نما یشرق

 تحت فرمان خالد قرار گرفت. ید، مثنیه خالد به عراق رسکن یت داد. پس از اکآنجا حر
 ل.یکن ھیتر محمد حسنکد ،الفاروق -١
اسمش زحم بود و حضرت رسول اسمش را   بود، قبالً ه از اصحاب رسول الله یر بن الحصامیبش -٢

 د.یر نامیعوض فرموده او را بش
ل به جھاد نخواسته بود، چه ورودشان را در صفوف ین قبایرا از ا یسکن وقت یر تا اکابوب -٣

 دانست. ین به صالح اسالم نمیمسلم
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جبھه عراق پس از رفتن   راً یاخ یش رفتند، ولیشد پ یش از آنچه تصور میدلخواه و ب
ه خبر کھم  کرموینداشت. از جبھه  یوضع خوب یخالد از آنجا طبق اظھار مثن

 ده بود.ینه نرسیبه مد یدبخشیام

 ھا ر به عمر درباره جبھهکابوب یھا ن سفارشیآخر
ض و در بستر مرگ بسر یه مرکاتش ین چند روزه آخر حیر حق داشت در اکابوب

ن یم تا آن وقت سرنوشت مسلمیه گفتکرا چنان یبرد، در اضطراب و دلھره باشد، ز یم
ه پس از سپردن کن لحاظ بود یبد ش روشن نبود وین دو جبھه برایا از یکچ یدر ھ

ه کخواھد  یدًا از او مکخواند و مؤ یاو را شب ھنگام نزد خود م  خالفت به عمر،  عھدنامه
ر و ھم خود را صرف کبه دست گرفت ف  ه او زمام خالفت را عمالً کن یپس از فوتش ھم

دو جبھه  د. جنگ را در ھریفراھم نما یافکات کرو و تداریر اسالم نموده، نکامور لش
 ش رود.یدشمن پ کبدون وقفه ادامه و در خا ند وکمجددًا شروع 

ت یتقو یفرستاده بود، برا کرمویه به جبھه کرا  یامداد یھا گروهر کا ابوبیگو
نم فردا ک ید: گمان میگو یدانست، لذا در آن شب به عمر م یم یافکن آنجا یمسلم

و  یه مردم را به ھمراھک، مگر آن یه مردم روزت را به شب نرسانکن یرم، ھمیبم
ه کنتان و از آنچه یبت مرگم شما را از امور دی. مبادا مصیبخواھ یمثن کمک

چ یه ھکه پس از وفات رسول الله ک یدیر اندازد. دیه فرموده به تأخیپروردگارتان توص
 ردم.کار کتر از آن نبود چگونه  فزون یا چ فاجعهیتر و ھ نیسنگ یبتیمص

ر جبھه عراق کرد آن قسمت از لشکشما فتح  ین شام را برایسرزم ه خداکن یھم
ران آن محل ینجا و دلیده ایار دکھا  آن اند به عراق بازگردان، چه ه به آنجا رفتهکرا 

 ھستند.
ن واجب است یفه مسلمین بابت بر خلیه از اک یر در ھمان شب عمر را از امورکابوب
گاه ساختما ھو حقه اقدام و انجام کد یو او با تش فارغ شد یه از وصکن ی. ھم١دھد آ

ر کرد، از نزد ابوبکر کد فیفا نماید ایه باک یفین منصب مھم و وظایه در اک یعمر در حال
 د.یخارج گرد

وفات  یھجر ۱۳االخره سال  یست و دوم جمادیر در اول شب سه شنبه بکابوب
له یه به وسک ینید فاتیاز شب گذشت او را پس از انجام تشر یه پاسکن یافت. ھمی

                                           
 ه.کیفتوحات م -١
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شه به ین عایعمر صورت گرفت در جنب قبر رسول الله در حجره مخصوص ام المؤمن
 سپردند. کخا

 ار جبھهکعمر بن خطاب و اف
از آن شب گذشته بود، به خانه رفت. در بستر خواب در  یمیه نکن یعمر پس از ا

ن یه بار سنگک ییه روز اول خالفتش خواھد بود، فرداک ییش بود، فردایر فرداکف
 ید خود را آماده نبرد با دو امپراتوریه باک یینھد، فردا یومت اسالم را بر دوش مکح

بدو دوخته  ج د امت محمدیه چشم امک ییش رود، فرداید پید و بایم جھان نمایعظ
 شود. یم

ن در دو جبھه جنگ شام و یر مسلمکر توجه به لشکت ابوبیار عمر طبق وصکن یاول
 یر وضع مطمئنکابوب یامداد یھا کمکدن یچه جبھه شام با رسه گرکعراق بود 

ده بود تا ینه نرسیبه مد یخبر خوشھا  آن از وضع یداشته از خطر خارج شده بود، ول
ز یبشتابند. وضع جبھه عراق نجنگ  یھا دانین خوشحال و دلگرم شوند و به میمسلم
نه مجھول یآن وقت در مد ن وضع ھر دو جبھه تایدبخش نبود، بنابرایم امیه گفتکچنان

جه ید تا آن چنان نتیاستش را باز نمایمر ھمت راست و چشم سکد ینون عمر باکبود. ا
 خواھد. یاز او م ج ه امت محمدکبه دست آورد  یدلخواھ

فوق  ین و با قدرتیآھن یاست با ھمت یه او مردکم یدیخ گذشته عمر فھمیاز تار
ه بدان اھتمام ورزد بر ک یارکتواند از عھده ھر  یم ین او به خوبیم، بنابرایالعاده عظ

ار بوده کدر  یا معجزه ییه گوکارش موفق شد کدر  ید به حدیم دیه خواھکد و چنانیآ
زمان با  یکجز عمر در  یسکه کت تا آن وقت سابقه نداشت یاست، چه در جھان بشر

 یروزیبا پرچم پغالب شده ھا  آن ند و برکم جھان دست و پنجه نرم یعظ یدو امپراتور
 ند.یرا برچھا  آن ه خارج شود و بساطکاز معر

 عمر با مردم پس از خالفت ییاروین روینخست
ه صبح کن یبسر برد. ھم یا نندهک ار خستهکر را با افک، عمر شب اول وفات ابوبیآر

انتظار ورودش بودند، به طرفش شتافتند و با او  ه درکنماز به مسجد آمد، مردم  یبرا
ارش را کشدت اف یا رد و تا اندازهکعت مردم او را خوشحال ینمودند. سرعت بعت یب

ب بودند و یه غاک ینماز ظھر به مسجد آمد، مردم یه عمر براکن یفرو نشاند. باز ھم
نماز ظھر جمع و مسجد  یردند، چون مردم براکعت یعت نشده بودند با او بیموفق به ب
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ه ک یا تر از پله نییپا یا پله یادب رو یاز رو د عمر به منبر رفتیت گردیمملو از جمع
ه در ضمن آن از عظمت و کخواند  یو خطبه مختصر ١دیستاد مستقر گردیا یر مکابوب
ده بود سخن گفت و ین رسیه از او به اسالم و مسلمک یاتکرات و بریر و خکل ابوبیفضا

 یرد. عباراتک یرا بدست گرفته معرفھا  آن ومتکه حکن یاز افراد مسلم یخود را فرد
گذاشت، مردم از  یبه جا یکرد در مردم اثر نکف ادا یجذاب و لط یه عمر با لحنک

ن او به ییر در تعکاست ابوبیبر صحت نظر و عمق س یا نندهک ل قانعیخالل عباراتش دل
 ستودند. یافتند و او را به خوبین دریخالفت مسلم

 استقبال سرد مردم از درخواست عمر
 یرا براھا  آن رد وکظھر با جماعت خوانده شد، عمر رو به مردم ه نماز کن یھم

ن باره یر در اکه ابوبکرا  یتیرد و وصکدعوت  یبه مثن کمک یت به عراق براکحر
ھا  آن س ازکچ یھ یدند ولیعمر را شن یرساند. مردم تقاضاھا  آن رده بود به اطالعک

ن در جبھه شام با آن مواجه یه مسلمک ید خطرینداد شا ینه مثبت و نه منف یجواب
ھا  از آن ینون خبرکده بود تایرسھا  آن به یامداد یھا گروهه کشده بودند و با آن 

ر با یز درگیخواستند در عراق ن یرده بود، لذا نمکنه را نگران ین مدیده بود، مسلمینرس
در ھا  آن تر باشد، لکه رفع آن مشکافتند  یخطر تر بوده و در ه مھمکبشوند  یدشمن

ران و یا یوه شاھنشاھکت و شکرا شویعمر معذور بودند، ز یوتشان نسبت به تقاضاکس
از  یآن روزگار را به لرزه در آورده بود. بعض یھا ران پشت دولتیدولت ا یقدرت نظام

ه دولت کن علت بوده یعراق بد کخالد در خا یشرویه غلبه و پکده داشتند یمردم عق
خود را  یرویه نکز گرفته و تا آن حد مھم ندانسته است یو را ناچا یات نظامیران عملیا

 یند. ولک یشرویروز شود و پیشد پ یگرنه موفق نماو بفرستد و یریمقابله و جلوگ یابر
از  یریجلوگ ینخواھد گرفت و نه فقط برا ین را سرسریار مسلمکران مسلمًا ینون اکا

از  یانگار ه در اثر سھلکه آنچه را کرد، بلکخواھد  یاقدام جدھا  آن ھجوم مجدد
ن شروع مجدد جنگ در عراق یخواھد گرفت. بنابراھا  آن دستش رفته است از دست

                                           
ستاد. پس یا یپله سوم م یخطبه بر رو یمنبر مسجد رسول الله سه پله داشت. حضرت رسول برا -١

پله سوم  یخطبه بر رو یرده براکت ادب یر در زمان خالفتش رعاکاز وفات آن حضرت ابوب
ت ادب یز رعایر نکگرفت، حضرت عمر پس از وفات ابوب یپله دوم قرار م یه روکستاد بلیا ینم
 گرفت. ین پله قرار میاول یه روکبل ،ستادیا یر نمکابوب یرد و بر جاک یم
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ن دعوت عمر را یحاضراز  یسکن نبود، به ھر جھت ینه به صالح مسلمیدر نظر اھل مد
 وت گذراندند.کرد و به سکعراق اجابت ن یسو ت بهکحر یبرا

 ن درخواست عمریدوم
ه کپسندم  یمن نم«رده فرمود کدوم عمر در مسجد به مردم خطاب  صبح روز

ن روش به عنوان سنت یخواھم ا یرد. نمیگ یان عرب را به بردگکودکزنان و  یسک
ان بخش خواھد ینده اعراب زیآ یچه برا ،بماند ین عرب باقیشه در بیھم یج برایرا

شان کر در جنگ با سرکزمان ابوبه در کرا  یانکودکرد تا زنان و کو به مردم امر  »بود
بودند آزاد نموده به بستگانشان ھا  آن ر و به عنوان برده، سھم برده و نزدیعرب اس

 .١دیمسترد نما
ر کاست سابق عھد ابوبیه گرچه با سکد یشکان یبه م ین فرمان روشیعمر با ا

اقتضاء ن ین چنیفه دوم ایخل ینونکاست یس ین مخالف بود، ولیفه اول مسلمیخل
ن اقدام عالقه و محبت یرا عمر با این بود، زین امر به صرفه و صالح مسلمیرد. اک یم

ه قبًال کرا ھا  آن جلب نمود و قلوبشان را به دست آورد و رابطه یل عرب را به خوبیقبا
گردد  یه محبت استوار میه بر پاک یا ومت اسالم خوب نبود به رابطه حسنهکبا ح

 مبذول نمود.
م یدان یه مکرا چنانیداشت، ز یاتین جنبه حیلممس یاست به نظر عمر براین سیا
شام مستقر شده بود، حاال  کرمویر اسالم در جبھه کن ھنگام قسمت عمده لشیدر ا

ه کرا ندارد  یسکگر ید و به عراق بفرستد، دیج نماین را بسیر مسلمکه لشیاگر عمر بق
به دست  یه فرصت مناسبکرفت  یم نیم اید. بیره العرب برآیاز عھده محافظت جز

ره العرب در آتش ین صورت جزیان بزنند. در ایسر به طغ  ل مزبور برسد تا مجدداً یقبا
دوار یل را امیخود نه تنھا آن قبا یاسین اقدام سیفتنه و آشوب خواھد سوخت، عمر با ا

ت. پس حاال ز گرفین خطر را نین، جلو ایه عالوه بر اکومت اسالم نمود، بلکات حیبه عنا
جھاد  یھا د و وارد جبھهیرا مسلح نماھا  آن نان داشتهیاطمھا  آن تواند به یعمر م

 د.ینما
 

                                           
 ل.یکتر ھکدتألیف  ،الفاروق -١
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 رانیت نظام ایدر مورد ماھ نهیمردم مد یبرا یمثن یسخنران
ند، کجھاد دعوت  یل را براین قبایرد تا اکشنھاد یر پکبه ابوب یه مثنکم یگفت  قبالً 

از صدور فرمان  ینون چون مثنکا رفت، ایاز دن افت وینار را کن یر فرصت اکابوب یول
نظرش را به   ار است، مجدداً کن یه او موافق اکد یزن و فرزندشان فھم یآزاد یعمر برا

د ھم خودش در یمورد پسند عمر بود، و شا یرد، و گرچه نظر مثنکشنھاد یعمر پ
در  یند. ولکور را صادر کل مذیزنان و اطفال قبا یه فرمان آزادکار بود کن یشه ایاند

ه چشم کنه را یار، مردم مدکن یخواست قبل از ا یوت گذراند. چه او مکنجا به سیا
 هک یرا به ھر راھیند، زکدوخته بود، موافق و حاضر به جھاد در عراق ھا  آن گران بهید

 گران به ھمان راه خواھند رفت.یروند دھا  آن
و  یه عظمت شاھنشاھکابد ی یدر من در مسجد یحاضر یمایافه و سیاز ق یمثن

 یورکبر امم مختلف جھان در نظرشان گره ھا  آن پارس و غلبه یشھرت قدرت نظام
بپا خاست و ھا  آن انیمگشوده شود، لذا درھا  آن د به دستدارن یه باور نمکاست 
ن بار یند، ما چندکاد جلوه یبت پارس در نظرتان زیمبادا شھرت و ھ مردم!  یا«گفت: 

زود بر  یلیم و خیروز شدیپھا  آن بر یم و به آسانیدیجنگھا  آن عراق با کخادر 
م یردکرا تصرف ھا  آن م ویافتیه آنجا است دست ین ناحیه بھترکھا  آن متعدد یشھرھا

 ».م شدیروز خواھیپھا  آن بخواھد باز ھم بر ألیو اگر خدا
شان باز یھا چھره نموده و یکر نیدر مردم تأث یه اظھارات مثنکرد کعمر احساس 

ست، یشما ن یبرا یخوب یحجاز جا کخش کمردم! خا یا« :ده است، لذا فرمودیگرد
ه خدا به شما وعده فتح داده ک ینیاه. در سرزمیاه و گکبه دست آوردن  یجز برا

 ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ ﴿ راث گذاشته. خدا فرموده است:یشما م یبرا ییھا ه چه نعمتکد ید دیخواھ
اران راه حق بوده به کن و نصرت دھنده مددیدھنده د یاریپس خدا  ﴾ُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ 

ند بندگان یجاکد، یمختلف را خواھد بخش یھا ملت یھا راثین خود میروان دیپ
 ».ار خدا؟کویکن

 نش مردمکوا
وتاه کدن سخنان یه از پارس داشتند پس از شنک یمردم با آن ھمه ترس و خوف

 یروزید پینوھا  آن ه قرآن بهیه با استدالل به آکش مختصر عمر یو توجه به فرما یمثن
ل به اجابت امر عمر شدند، چرا ینان نموده، متمایداد، در خود احساس آرامش و اطم
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 یارکه در زمان نبوت فداکنان نبودند ینند؟ مگر اکدر راه حق ن یارکاجابت و فدا
 یه براکشود  یدادند؟ چگونه من اسالم نصرت یشرفت دیخدا را در پ یردند و نبک

ار یوت اختکشه سیھم ینون براکردند اک یارکتحقق آن فدا یه قبًال براک ین امریھم
 .نجنبند! ینموده، از جا

 یلیار را خکل که مشکم خود متردد بودند ین جھت در تصمین قوت بدیھا تا ا آن
 یه مثنکحاال  یول ،ارشان موفق شوندکه در کردند ک یپنداشتند و باور نم یدشوار م

گاه ساخته، مشاھدات خود را برایرا از روحھا  آن رده کبازگو ھا  آن یه رزمندگان پارس آ
د خدا یگو یدھد و م ین را مین سرزمیو فتح ا یروزید پینوھا  آن ز بهیو حضرت عمر ن

رد، ھرگونه یپذ یه وعده خدا خالف نمکمان دارند یاھا  آن وعده فتح داده وھا  آن به
مان دارند یه اک یدان جنگیرفتن به م یگردد، لذا برا یدر نظرشان آسان م یلکمش

 شتابند. یروز خواھند شد، میپ

 شود ین دسته عازم عراق مینخست
ه از فرماندھان مشھور عرب بود به پا خاست و ک ١ید ثقفیعبابو ن شد وی، چنیآر
ن یرد. و اولکعراق اعالم  یسو ت بهکحر یا افراد تحت فرمانش براخود را ب یآمادگ

ط یو سپس سل ید انصارید. پس از او سعد بن عبیار گردکن یطلب ا ه داوکبود  یسک
 یه با قوم خود براکردند کعرب موافقت نموده اعالم  یگر از امرایس دو نفر دیبن ق

ه یه بقکعرب باعث شد  ین سه نفر از امرایموافقت ا ،اند ا و آمادهیت به عراق مھکحر
 د.یبه ھزار نفر رس یبه زودھا  آن ار شوند. تعدادکھم صدا و آماده ھا  آن ز باین مردم

خواھد  یتر ر بزرگکشقراول لشیه مقدمه و پکر کن لشیحضرت عمر از فراھم شدن ا
 یننده ھر قومک ه تباهکن را از ترس یه مسلمکمود ر نکد و خدا را شیبود خوشحال گرد

 بود برسد. یه به صالح جامعه اسالمکاست نجات داد، تا او به مقصودش 
 یسکل داد، به چه یخواھد به عراق گس یر را مکن لشیا ید عمر فرماندھید دیبا

 د؟ینما یواگذار م
داران  از سابقه یکیرا به  یخواستند عمر فرماندھ یه مکنه یاز اھل مد یبودند بعض

عمر حق  یردند، ولکن مطلب را به او عرض ھم ید، ایض نمایا انصار تفوین یمھاجر

                                           
نش یرا از قاتل ین بن علیام نمود و قصاص حضرت حسیه قکاست  یپدر مختار ثقف ید ثقفیابوعب -١

 گرفت.
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خوش نشان داد و داوطلب  یش رویه به تقاضاک یسکشناس و عادل بود، مگر نه اول 
ار که مردم پس از او آماده یو بقـبود  ید بن مسعود ثقفید ابوعبیت به عراق گردکحر

د ین اساسش به دست ابوعبیه اولکرا  یرکلش یه عمر فرماندھکسزد  یا میشدند؟ آ
ده عرب بوده و یه او از جنگاوران ورزکواگذارد؟ و حال آن  یگریگذارده شده به د

نه، به خدا «ه عمر فرمود: کن جھت بود یبد -رید! خیار بر آکاز عھده  یبه خوبتواند  یم
ع در یو تسر یش قدمینه در اثر پیبه شما مردم مد أیرد، خداکن نخواھم یقسم چن

 ین باره سستینون در اکشما ا ید، ولیبخش ین اسالم عزت و برتریرفع شر دشمنان د
د یش قدم گردیه پکاست  یسکر حق کن لشیا ید. امارت و فرماندھیاز خود نشان داد

ر کرد. به خدا قسم جز او را در رأس لشکس اعالم کخود را قبل از ھر  یو آمادگ
 ر را به او واگذار نمود.کلش ید را نزد خود خواست و فرماندھیسپس ابوعب». گمارم ینم

د یا گردیعراق مھ یسو ت بهکحر یر فراھم و براکن لشیه عمر مطمئن شد اک یوقت
ند و کاط یاحت یوندد، ولیره بپیش در حیدستور داد تا به آنجا بشتابد و به قوا یبه مثن

 ر باشد.کن لشیار جنگ نشود و منتظر ورود اکدست اندر

 عمر یھا هین توصیواپس
زات یل تجھیمکافراد و ت یآور ماه مشغول جمع یکتا  یت مثنکز حرد پس ایابوعب
د، از عمر اجازه خواست، عمر پس از اجازه یرش به چھار ھزار رسکه لشکن یبود. ھم

ه کرسول خدا  یاز اصحاب گرام«ه فرموده، گفت: یر حاضر و به او توصکدر اردوگاه لش
ار کن و حرفشان را بشنو و به کارت مشورت کباشند، در  یر تحت فرمانت مکن لشیدر ا

 یارکرا جنگ یمشتاب، ز یابی از امورت بدون سنجش و ارزش یچ امریبند. در ھ
با و کیه با حوصله و شکشود  یروز میس در جنگ پکست. آن یو آسان ن کوچک

ط بن یه سلکست ین یچ مانعیش باشد. در برابرم ھیمخصوصًا فرصت شناس و مآل اند
ار جنگ جز صبر و که عجول است و در کنینم، جز ایبرگز یوھگر یس را به فرماندھیق

ه از ک ید از مردمیه موفق گردکن بود یافت ایآنچه عمر بدان دست ». ستیثبات روا ن
ن ترس و با یتر مکنون بدون که اکند کفراھم  یرکدند لشیلرز یترس مردم پارس م

دان جنگ یم یسو به یروزیمان جازم به فتح و پیو اتھور و اعتماد به وعده خدا 
ل سخت کت فرمود و مشیه خدا به عمر عناکبود  یقیو توف یابیامکار کن یشتابد، ا یم

 یقبل از فوتش به و یمکر که ابوبکدر آغاز خالفتش حل فرمود، تا به آنچه  او را
 ابد.یرده بود دست که یتوص
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 ند؟یب یپس از ورود به عراق چه م یمثن
اوضاع  ید تا به بررسید به عراق رسیت ابوعبکبه فرمان عمر قبل از حر یمثن
نون کرده، اکدا یپ ینه چه وضعیمد یسو تش بهکن پس از حریند مسلمید و بببپرداز

پس از  یاست ول زده یارکرده است، دست به چه ک یرکدارند و دشمن چه ف یچه حال
اند، لذا در  شده ینظم یپارس مختل شده دچار ب یضاع داخله اوکابد ی یمورودش در

نه ین وضع زمینون با اکاند ا ردهکن یگونه اقدام چیه او در آنجا نبوده، ھکن مدت یا
ه کرده بود کفراموش ن یمثن یبتازند، ولھا  آن ه برکن فراھم شده یمسلم یبرا یمناسب

 د باشد.ینزند و منتظر ابوعب یارکد دست به یطبق فرمان عمر با
با  یھجر ۱۳االول سال  یدر آخر جماد یت مثنکماه از حر یکد پس از یابوعب

ن ید، و طبق دستور عمر در بیآ یت در مکنه به طرف عراق حریچھار ھزار سرباز از مد
ش یم و سر پیر تسلکه در زمان خالفت ابوبکل عرب را یاز جنگاوران قبا یا راھش عده

ش تا یروھایه عده نکتا آن شاند ک یعراق م یسو خواند و به یم کمکاده بودند، به نھ
 یدر جنگ داخل یه عمرکد یرس یجًا به ده ھزار سرباز سلحشوریدن به عراق تدریرس

 ارزار شده بودند.کده یبسر برده، ورز

 جنگ نمارق
وست، یرش پکو لش یره به مثنیخود در ح یر ده ھزار نفرکد با لشیچون ابوعب

ارات یران اختیه اکپورانداخت مله ک یه رستم فرخزاد پھلوان زبردستکد یشکن یطول
آن را به شخص  یدر مدائن فراھم و فرماندھ یرکرده بود، لشکت را به او واگذار کممل

ار یکخود را در جنگ و پ ین جوانیه سنکواگذار نمود به نام گابان  یرزمنده ماھر
 شته شده بود، رستم به او دستور داد تا ازکار ک یات جنگیپشت سر گذاشته و در عمل

 ند.کاعراب بود، حمله  یز ستاد فرماندھکه مرکره یعبور نموده به ح ١نھر فرات
فراھم نمود  یبه نام نرس یگرید یفرمانده دانا یز به رھبرین یگریر دکرستم لش

ن دجله و فرات بود، مستقر شود تا اگر الزم یه بکر کسکبه نام  ییودستور داد در جا
 گابان بشتابد. کمکشد به 

گاه میچون ابوعب ره خارج یمقابله با گابان از ح یشود برا ید از اقدام رستم آ

                                           
ه یه به سورکیه و از ترکیه سرچشمه آن در ارمنستان است و از آنجا به ترکاست  یفرات نھر -١

 گردد. یم رسد و به نھر دجله متصل یر و به عراق میسراز



 شیخین  ١٥٨

 

ه یقادس ره وین حیبه نام نمارق ب یر متخاصم در جنوب فرات در محلکشود. دو لش یم
ن غالب یه عاقبتًا مسلمکرد یگ یمدرھا  آن نیب ینجا جنگ سختی. در ارسند یبه ھم م

رساند  یرا به قتل مھا  آن از یادیزسازند. عده  یف خود وارد میبر حر یست سختکو ش
ر کسکدر  یرگاه نرسکبرند خود را به لش ین نبرد جان بدر میه از اکرا  ییروھایو ن

 گردد. ین میاز مسلم یکیر دست یرسانند و خود گابان فرماندھانش اس یم
 یه گابان براک یشنھادیشناخته پ یرده بود او را نمکر یاز گابان را اس یسکچون 
 ند.ک یرده بود قبول مکد از او نجات خو

شود مرا  ید، چه میرم ھستکد: شما مردم عرب اھل یگو یاش م نندهکر یگابان به اس
ننده کر یو من متقابًال دو غالم به تو دھم؟ اس یھستم امان دھ یا رمرد سالخوردهیه پک

نزد د: پس مرا به یگو یند. گابان مک یشنھادش را قبول مید و پینما یبه او ترحم م
ه کنجا بود یبرد. در ا ید می. لذا او را نزد ابوعب١ن معامله مطلع شودیرت ببر تا از ایام

د یر دشمن است. از ابوعبکه او فرمانده لشکدند یگابان شناخته شد و مردم فھم
ه او را به اسارت گرفته ک یسکرا ینبود، ز یراھ یخواستند تا او را به قتل برساند، ول

ر دشمن است باز کد گرچه او فرمانده لشیگو ید میاده بود لذا ابوعبآورده است امانش د
 ینفر مسلمان او را امان داده و طبق قانون جنگ یکرا یز ،شتکھم او را نخواھم 

افت و آزاد یسان گابان از قتل نجات  نیما معتبر است. و بد یاسالم امانش نافذ و برا
 د.یگرد

 هیجنگ سقاط
در خطر  یر نرسکه لشکند ک یافته احساس میر اطالع کن لشیست اکرستم از ش

ه به کش نخواھد نشست بلیسرجا یروزید پس از پیرا ابوعبیحمله اعراب افتاده است، ز
 یا دهیر خواھد شتافت، لذا دستور داد فرمانده ورزکسکبه  یحمله به نرس یبرا یزود

د یت نماکر حرکسک یسو به  عاً یتر سر مھم یزاتیادتر و تجھیز یرکنوس با لشیبه نام جال
 بشتابد. ینرس کمکو به 

                                           
افته بود محترم نشمارند و او یننده کر یه از اسکرا  یه شناخته شود و مردم امانکد یترس یگابان م -١

د یین امان را تأیند و اک یرش ببرد، او طبق قانون اسالم عمل میاگر او را نزد ام یشند، ولکرا ب
ه او کد یر برده اظھار نمایامشت، لذا خواست تا او را نزد کاو را نخواھد  یسکگر یرد و دکخواھد 

 را در امان داده تا در امان باشد.
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ر ننشست و کف یوده، لذا پس از غلبه بر گابان بن امر غافل نبید از ایا ابوعبیگو یول
ر کسکر خود فرمان داد تا فورًا به کر برسد، به لشکسکنوس به یه جالکن یقبل از ا

 نند.کحمله  یت و بر نرسکحر
از  یه عده اک یر نرسکر با لشکسک یکیه در نزدیبه نام سقاط ییر اسالم در جاکلش

 د.یارو گردیبودند، روھا  آن نیز در بیست خورده گابان نکر شکلش یایبقا
ه چند روز قبل بر کقرار گرفته  یرکدر مقابل لش یر نرسکه لشکم ینیب ینون مکا

ه کست خورده گابان کر شکان لشینون فرارکر گابان در نمارق غالب شده و ھم اکلش
ا با یھستند، آ یر نرسکن لشیرون نرفته است، در بیر اعراب از قلوبشان بیرعب شمش

به  یروزیه از جبھه پکد یر ابوعبکدر مقابل لش یرکن لشیه چنکشود  ین وصف میا
 ر.یدار بماند؟ خینجا آمده است، پایا

نوس یدن جالیبا رس یر نرسکف بدھد و لشکه فرصت را از کن ید قبل از ایابوعب
ار معلوم که از ھمان اول کحمله نمود و چنان یر نرسکو به لشت شود، از چند سیتقو

ه آثار کن یند، و ھمک یدارید پایش از گابان در مقابل ابوعبینتوانست ب یبود نرس
مانده بود، فرار  یرش باقکه از لشکد، عقب نشست و با آنچه یرش دکست را در لشکش
 ن افتاد.یذاشته بود به دست مسلمگ یه به جاک یادیر زیرد. اسلحه و ذخاک

 جنگ بارسما
رده کت کر حرکسک یسو به یت نرسیتقو یانوس بریه جالکافته بود ید خبر یابوعب

ه مورد حمله قرار کر به انتظارش ننشست کسکده است، لذا در یه بارسما رسیبه قر
نوس یطرف جالن نظر فورًا به یبا مھاجم است نه با مدافع. بد یروزیرا غالبًا پیرد، زیگ

د مقاومت یه بارسما بر او تاخت. او ھم نتوانست در مقابل ابوعبیت نمود ودر قرکحر
 خت.یمدائن گر یسو رش بهکلش یایبا بقا یه مانند نرسکن بود یند. اک

بود،  یث ثروت و نعمت غنیه از حکفتح شده  یر نواحیھا  یروزین پید با ایابوعب
ن خارج یت خالد به شام از تحت تسلط مسلمکه پس از حرک یافت و بر نقاطیتسلط 

نده نمود کن سو و آن سو پرایرش را به اکن لشیافت. پس از ایشده بود مجددًا دست 
ه کرا  ییھا سرزمین دیند. او موفق گردیه را تصرف نماین ناحیه روستاھا و دھات ایلکتا 

تصرف  یبا اھالق صالح یه از طرکاز اول تا آخر بدون جنگ بل ١سواد عراق نام داشت

                                           
 گفتند. ین فرات ودجله میواقعه در ب یسواد عراق در آن زمان به نواح -١
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ر کشه فیھم یبرا ین نواحیه مردم اکت از خود نشان داد کقدرت و شو ید. او طورینما
د را یالول مانند دوره خالد بن یام بر ضد مسلمانان را از سر بدر برند و قدرت و عظمتیق
د آمدند ید. بزرگانشان نزد ابوعبیه بازگردانین ناحیھا رفته بود به قلوب مردم ا ه از دلک
سرزده بود، عذر خواسته گفتند: ھا  آن اب خالد ازیه در گذشته در غک ییارھاکاز  و

 م.یرا استقالل نداشتیار ما نبوده، زیل و اختیان آمده، با میآنچه از ما به م
د یه به دست ابوعبکرا  ین نواحید ایه خالد بن الولکم یادآور شوید ینجا بایدر ا

ر به شام رفت، مردم بر ضد که به امر ابوبکن یس از اپ یرده بود، ولکافتاد، قبًال فتح 
ن خالد شده بود، نتوانست با یر جانشکه به دستور ابوبک یردند. مثنکام یمسلمانان ق

ن ید. لذا صالح خود را در ایع نمایوب و مطکرا سرھا  آن ار داشت،یه در اختک یرکلش
ز و متحصن گردد. کمتمرره یند و در حکجمع  ین نواحیر اسالم را از اکه لشکد ید
 ن در آمد و روزگار دوران خالد بازگشت.یمجددًا به تصرف مسلم ین نواحیا کنیا

شه فتح مدائن ین در اندین سرزمیه خالد پس از فتح اکم یر خواندکخ ابوبیدر تار
افت یر فرمان کارش بود، از ابوبکر نقشه که در فک یبود درست ھنگام یتخت ساسانیپا

 د.ین بابت متأسف گردیعمل ماند و خالد از ا یاش ب ه نقشهکن بود ی. اتا به شام برود
با خالد نداشت، خالد تصور  یانه خوبیان بود میه در جرک یچون عمر طبق سوابق

شنھاد ین امر در اثر پیا«را به شام بفرستد، لذا گفت:  یر خواسته تا وکرد عمر از ابوبک
 ».برسم ه نخواسته به افتخار فتح مدائنکاست  عمر

ق یم توفیه شرح دادکھا یروزین پید به ایله ابوعبیبه وس یه مثنکم ینیب یحال م
نجا آسوده شده و یرده، خاطرش در اکه یف تصفین را از وجود حرین سرزمیا افته وی

آورده، پرچم  یجا رود به ھریابوعب یاردانکر و یا تدبه بکار دارد یدر اخت یرکلش
ھمان آرزو  یه مثنکنون جا دارد کدان باز آمده پس ایبه دوش گرفته فاتح از م یروزیپ

 در صدد حمله به مدائن باشد. ه خالد داشت وکرا داشته باشد  یدیو ام

 رستم فرخزاد
را رستم فرخزاد یار را نداشت، زکن یشانس ا یبود، ول یمثن یگانه آرزوین امر یا

ه کش و عاقبت سنج بود یدور اند یو به طورح یرش صحکف ین پھلوان دالور به حدیا
 ییشگویه پکرد درست بود و آنچه را ک یم ینیب شید و آنچه را پیشیاند ینچه را مآ
ه او علم نجوم دارد وآنچه کن رو مردم معتقد بودند یشد. از ا ینده واقع میرد در آک یم

ه منشاء کبلن نبود یچن یاست، ول یتشافات نجومکد از ایگو یداند و م یه مکرا 
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ه در زمان ما کما آنکبود  کیحا ینیب است و عاقبتیاو از عمق س ییشگویو پ ینیب شیپ
  ند و بعداً ینما یم ییشگویپرا  یاسیع سیه وقاک یزھوشیاستمداران تیز ھستند سین

 بود. ین مردانیاز چن یکیز یگردد. رستم ن یاند واقع م ه گفتهکچنان
نبرد و عالج واقعه را  یپ یشه مثنیبه نقشه و اند یسکن یه چنکشود  یا میپس آ

رش را از دست کست لشکننگ ش ین مردیه چنکشود  یا میند؟ آکقبل از وقوع ن
 یادیمدت ز یدند برایجنگ یز و اسلحه ناقص میل ناچیه با وساکز عرب یتجھ یر بکلش

 ر.ید؟ خیتحمل نما
ر که لشیبه آن داشت، به تھ یادید زیه امکنوس یر جالکست لشکرستم پس از ش

پرسد چه  یمھا  آن دگان دولت را جمع نموده ازیار دکپردازد و خواص و  یم یمھم
دتر باشد، یگران شدیبا اعراب از د یدر دشمن و یه در تھور جنگکشناسند  یرا م یسک

 یسکن یر را بدو بسپارد و به جنگ اعراب بفرستد؟ گفتند چنکن لشیا یتا رھبر
اعراب او را  ان او را بھمن جاذوبه ویرانیه اکاست  یس گارد سلطنتیمردانشاه رئ
 نامند. یذوالحاجب م

سپارد و  یمم را بدو یر عظکن لشیا یرستم او را نزد خود خواسته، فرماندھ
ز با او ھمراه یرش نکلش یایخورده جنگ بارسما را با بقا ستکنوس فرمانده شیجال

نوس ید جالیگاه ده ھرکدھد  یبه بھمن دستور م دھد. یسازد و تحت فرمانش قرار م یم
گران ید یدھد، او را به قتل برساند تا باعث سست ینشان م ین جنگ سستیباز ھم در ا
ان پرچم یاوکحد مھم است، درفش  ین جنگ بیر بفھماند اکه به لشکآن  ینشود و برا

 سپارد. یران را به دستش میا یمل

 ا واقعه جسری ھا فیل نبرد
د به یابوعب یمدائن به سوامًال مجھز از کم و یر عظکن لشینوس با ایجالبھمن و 

فرات مستقر  یبه نام (قس الناطف) در سمت شمال یند و در محلیآ یمت درکحر
 گردند. یم

ھا  آن مقابله با یرش براکر مطلع بوده است، با لشکن لشیت اکه از حرکد یابوعب
 رد.یگ یفرات موضع م یبه نام مروجه در جنوب ییند و در جاک یت مکحر

ا یام فرستاده گفت: ید پیر نھر فرات فاصله برد، بھمن به ابوعبکن دو لشین ایچون ب
م ینھر به طرف شما خواھ یا ما به آن سوید، ییاید و به طرف ما بینکشما از فرات عبور 

 آمد.
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ه تشنه کد یابوعب یند، ولیایبه طرف ما بھا  آن د گفتند بگذاریاران ابوعبی
ه ترسو کم نشان دھھا  آن د بهیرت نمود و گفت: نبایقبل بود احساس غ یھا یروزیپ

 نم.کعبور ھا  آن یسو د از نھر بهیم، بایھست
در «د گفته بود: یاردان دانسته به ابوعبکه عمر او را ک یریس ھمان امیط بن قیسل

ه عجول کن ینم جز ایبرگز یگروھ یه او را به فرماندھکست ین یچ مانعیبرابرم ھ
ندانستند و گفتند: ما ر کد را به صالح لشیابوعب یر، رأکن بزرگان لشیو ھمچن »است

ن یخواھند با ا یه مکم، مخصوصًا یا روبرو نشده ین سپاه بزرگیگاه با چن چینون ھکتا
ن یدر ا یروزیخود را با پ یھا ستکگذشته را از خود شسته ش یھا ستکجنگ، عار ش

اند.  جنگ با ما حاضر شده یاند و برا ا نمودهیمھ یادیات زکنند، لذا تدارکجنگ جبران 
 با ییجا در یخواھ ید، مع الوصف تو میخواھند جنگ کبا یمسلمًا از خود گذشته و ب

ما دشوار  یم براینیه الزم شود عقب بنشکد یش آیپ یگاه وضعه ھرک یبجنگھا  آن
ش ین صورت دشمن را در پشت سر و نھر فرات را در پیه در اکن است یشود، مگر نه ا

 م داشت؟یخواھ
ط را یم بود. سلیم، ترسو خواھینروھا  آن یسو د: اگر ما بهیگو ید برآشفته میعبابو

ه کد: به خدا آنچه را یگو یط مید، سلینما یم یش بود، متھم به بزدلیه طرف گفتگوک
 د.ید یخواھ  داً ن بود گفتم و بعیتو الزم و به صالح مسلم یبرا

له آن از عراق به یه به وسکساخته بودند  یشط پل یم بر رویره در قدیاھل ح
ران را مرتبط ساخته بودند. ین پل عراق و ایشط رفت و آمد داشتند و با ا یساحل شمال

 آن خراب شده بود. یھا از قسمت یا ن پل سست و پارهیا یھا هید پایھنگام ورود ابوعب
ن پل عبور دھد، دستور داد آن را یا یرش را از روکم گرفت لشید تصمیچون ابوعب

خراب  یلکد، به یرس یه به ساحل مکآن  یشمال  ند و چون قسمتیر نمایمرمت و تعم
پل  یند تا بتوان از رویق به ھم بسته به پل متصل نماین قایرد تا چندکشده بود، امر 

م و یه از ترمکن یه ساحل برسند. ھمعبور نموده بھا  آن یھا وارد و از رو قین قایبه ا
 رد.کشط عبور  یآن به آن سو یرش از روکاصالح پل فارغ شد با لش

ھا  آن ه بهکد، بھمن بدون آن یشط رس ید به آن سویر ابوعبکه لشکن یبه محض ا
ت در کبه حر ییھا فیل رکش لشیشاپیرش فرمان حمله داد. در پکمھلت بدھد. به لش

 یبزرگ یھا زنگوله ھا فیل ت شده بودند. بریجنگ ترب یو برا دهیه ھمه جنگ دکآمدند 
 ردند.ک ید میتول یبیمھ یه با ھم، صداکخته بودند یآو
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گوش  یمانند صدا ییده و صدایل را به چشم ندیگاه ف چیه ھکمسلمانان  یھا اسب
و  ھا فیل دنیده بودند، از دیرا در عمرشان به گوش نشنھا  آن یھا خراش زنگوله

ه از اطاعت سواران خود کبه وحشت افتادند  یھا به حد زنگوله یصدادن یشن
ن نحو راه یدند. بدین گردیدان فرار و باعث اختالل صفوف مسلمیدند و از میچیسرپ
د و یھموار گرد انداختند،  یر مین تیمسلم یسو به ھا فیل یه از روکراندازان یت یبرا

 ن را به قتل رساندند.یاز مسلم یادیعده ز
بھم خورد،  یلکاست به  یکده و نزدین مختل گردیه صفوف مسلمکد ید دیعبابو

ار و یکالن پیبا ھم با ف اده شوند ویز دستور داد تا پیرش نکاده و به لشیلذا از اسبش پ
 یھا ان نداشت از اسبکرا امینبود، ز یا ن ھم چارهیند. جز ایسره نمایکارشان را ک

 ار گرفت.ک یفرار یترسو
ورش بردند و یالن یف یسو ردند و بهکھا را رھا  د اسبیدستور ابوعبن به یمسلم

به ھا  آن ه ھمراه پاالنشان از پشتکرانداز را یطناب پاالنشان را قطع نمودند. سواران ت
دند، یدان خارج گردیاز م ھا فیل ر قرار دادند. چونین افتادند طعمه شمشیزم

 از یکدند. ھر یدو طرف مردانه جنگ ده و ھریشکدان یبه م  ن مجدداً یمسلم یھا اسب
 نین ساعت در بیشد جنگ چند یبه عقب رانده م یرفت و زمان یش میپ یگاھھا  آن
 ان داشت.یجر ینینش شرفت و عقبیل پکبه شھا  آن

د آسوده ینبود، خاطر ابوعب یخبر یراندازیدان رانده شدند و از تیاز م ھا فیل چون
 یریکوه پکل یخود ف یکر و دار نزدین گیدر ھم ید، ولیدوار گردیم جنگ امیو از عال

را ھا  آن زند، یند و با خرطومش به چپ و راست مک ین حمله میه به مسلمکد ید
دان جنگ و یزھوش و قھرمان میار تیل بسین فیا ایسازد. گو یمتفرق م نده وکپرا

 .١جا بزندکو  کیدانست  یشناس بود و خوب م موقع
ن وارد یبر مسلم یادیابد الجرم تلفات زیل مجال یف نیه ھرگاه اکد ید دیابوعب

ل رساند و با یشود. لذا خود را به آن فھا  آن یست قطعکه باعث شکسازد و چه بسا  یم
رد، به کل احساس درد یبر خرطومش وارد ساخت، چون ف یدیر ضربت شدیشمش

 جان سپرد.ل یر جثه فیخود گرفت، لگدمال نمود و او ز یر پایخشم در آمد و او را ز
ل یر را به دست گرفت و به جنگ فکتش پرچم لشید طبق وصیم برادر ابوعبکح

                                           
 ل.یکھ دکتر ،الفاروق -١
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ب ھفت نفر از ین ترتین رفت و به ھمیل از بیف یر پایز مانند برادرش زیرفت و او ن
ھا  آن دند و ھمهیل جنگیپرچم به دست گرفته با ف یگریپس از د یکید یاقوام ابوعب

 ش تلف شدند.یر پایز
از دست دادند، مرعوب  یاپیدار خود را پ چند نفر از فرماندھان پرچم نیچون مسلم

ردند کدان فرار یست خوردند و به ناچار از مکاز دست داده ش یلکه خود را به یو روح
 شط برسانند. یو به طرف پل شتافتند تا خود را به آن سو

 ینه برا یافته بود، پرچم به دست گرفت ولین را دریمسلم یه خطر قطعک یمثن
ه فرمانده اول و ک یرکنبود، چه افراد لش یداریپا یبرا یدیگر امیرا دیادامه جنگ، ز

اند و نظامشان بھم  شته شدهک یاپیپ یگریپس از د یکیگر از فرماندھانشان یچند نفر د
ه ک یرکان ندارد در مقابل لشکده در حال فرارند، امیخورده و صفوفشان درھم پاش

 دار باشند.یند پاک یر درو میا از پشت سر با شمشرھا  آن روز گشتهیپ
ند تا ک یست خورده را رھبرکن شیه مسلمکن بود یاز گرفتن پرچم ا یمقصود مثن

از فرماندھان و  یا ند، لھذا او با عدهیه آمده بودند عبور نماک یاز ھمان پل یبه درست
 اھند.کبھا  آن از تلفاتد بتوانند یرا محافظت نمودند تا شاھا  آن ر پشت سرکدالوران لش

 ید به نام عبدالله بن مرثد ثقفیاز اقوام ابوعب یکیه کارش بود کمشغول  یمثن
پل را مسدود و  یه به پل بسته شده بود قطع و راه عبور از روکرا  ییھا قیطناب قا

 ا درید یروز شوید تا پید و مردانه بجنگیبرگردان یمردم، رو یا«اد بر آورده گفت: یفر
افراد  یول». دیرده جان سپردند جان دھک یارکه فرماندھانتان فداک یراھھمان 

خود ھا  آن از یاریر دشمن گوش به حرفش ندادند و بسیست خورده از ترس شمشکش
 را به آب زده غرق شدند.

ھا  آن یقطع شده را مجددًا به پل بستند تا مردم از رو یھا قیقا یطبق دستور مثن
ستاده، مشغول دفاع بودند، پس از یه مردانه اک یارکبا افراد فدا یبگذرند. خود مثن

زه یضربت ن یکنجا درست ھنگام دفاع یدر ا-ردند کشط عبور  یھمه مردم به آن سو
از زره در بدنش فرو رفت،  یا ز حلقهیرد و او را مجروح ساخت و نکاصابت  یبه مثن

بود  یحیاز فرماندھان مس یکیه ک یید طایابو ز -ستادیت باز نایمع الوصف از فعال یول
تا آنجا  کن ھنگام خطرنایس در ایط بن قین سلید، ھمچنیجنگ ین میو در زمره مسلم

 دند.یه به شھادت رسکردند ک یارکو فدا یھمراھ یبا مثن
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 جنگ کسرانجام دردنا
 ادیدان جنگ یا در مین ین جنگاوران مسلمیتر ھار ھزار نفر از زبدهن جنگ چیا در

 ا در شط غرق شدند.یشته ک فرارن یرح
ن نبرد به یه در اکمھم  یروزین پین سردار فاتح به ھمیه بھمن اکم ینید ببیحاال با

اورده نامش را یش از او به دست نیپ یسکه کن افتخار یشود تا ا  یدست آورده قانع م
ست کن شیب مسلمیرده به تعقکشتر، از شط عبور یب یروزیافتخار پ یا برایند، کبلند 

خ ین از بین سرزمینابود و دندان طمع عرب را از ا یلکرا به ھا  آن پردازد تا یخورده م
 ند؟کبر

است  یارک یر فرارکردن لشکرا نابود یتوانست ز یرد مک یار را مکن یاگر بھمن ا
شط برساند و شط را در پشت  یخواست خود را به آن سو ید بھمن نمیآسان، شا یلیخ

ده یبرگردان یت شوند و رویبرسد و تقو یامداد ین قوایبه مسلم سر بگذارد، تا مبادا
ن شدند و افتخار یه مسلمکبشوند  یرش دچار ھمان وضعکن بار او و لشیبجنگند و ا

 ن جنگ به دست آورده از دست بدھد.یه در اکرا  یروزیپ
 یارش به مثنکر در ین تردد و تأخیند. ھمکه چه کن امر متردد بود، یبھمن در ا

را از مروجه به ھا  آن رش را به سرعت از خطر دور وکلش یایداد تا بقا یفرصت خوب
ره انتقال و یرا از حھا  آن یشتریبا فرصت ب  بود برساند و بعداً  یه محل امنکره یشھر ح

ده در آنجا یتر بود، رسان شمن در اماندورتر و از خطر ھجوم د یمکه کس یبه شھر ال
 مستقر شود.

ه یبه او توص ید ثقفیت ابوعبکه حضرت عمر ھنگام حرکم یاوریاد بید به ینجا بایدر ا
ند و از کشتاب ن یو عاقبت سنج یابیاز امورش بدون ارزش یچ امریه در ھکفرمود 

ن ید به ایند و حرفشان را بشنود، اگر ابوعبکارش مشورت کاصحاب رسول الله در 
 شد. ینم یعات جنگین ضایرد دچار اک یه عمل میتوص
خ اسالم به واقعه جسر یواقع شد و در تار یھجر ۱۳ن جنگ در رمضان سال یا

 شھرت دارد.
ن مرد در مدائن یافت بیر یه خکارش نگرفته بود کدر  یم قطعیبھمن ھنوز تصم
 یروزان بوده با رستم دشمنیبان فیپشت یطرفدار رستم و گروھ یاختالف افتاده، جمع

ھا  آن از کیوچکرش فاتحانه به مدائن بازگشت و قسمت کلذا با قسمت اعظم لش ،دارند
 بشتابد. یر مثنکب لشیرا تحت فرمان گابان گذارده و دستور داد به تعق
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ست کر شکلش یایردن بقاکنابود  یبرا کوچکن گروه یرد ھمک یبھمن تصور م
خطا  یافت، ولیغلبه خواھند ھا  آن بر یاست و به آسان یافکن یمسلم یخورده فرار

 .بود
 یافتند و به مثنیگذشت اطالع  یار بھمن و از آنچه در مدائن مکس از یاھل شھر ال

از مردم  یا رش و با عدهکمت شمرده، با لشیفرصت را غن یخبر دادند. لذا مثن
ن شده بودند، به طرف گابان تاخته او یه داوطلب جنگ به نفع مسلمکس یسلحشور ال

 د.یبه قتل رس یفرمان مثنر و به یست دادند. خود گابان اسکرا ش

 بیه بوکمعر
سال  یکر پس از واقعه جسر تا د: عمیگو یرالدوله میا مشیرنیف پیران تألیخ ایتار

و  یکنه به جھاد تحریسال مردم را در مد یکرد. پس از گذشت کن یگونه اقدام چیھ
ن امر یبه ا یرد و به حدکق یان تشویت و خزائن ساسانکافتن بر مملیدست  یبرا
نمود  یجھاد به شام برود او را منصرف م یخواست برا یم یسکگاه ه ھرکد یتمام ورزاھ

 فرستاد. یو به عراق م
 یکه فرصت کبا آن رده بودند وک یه در نبرد جسر فتح درخشانکان با آنیاما پارس

مسلمانان را از  ینند و پاکفراھم  یمیتوانستند سپاه عظ یساله در دست داشتند و م
ار نبودند کشه یخود اصًال در اند یاوضاع داخل یشانیند، به علت پریعراق قطع نما کخا

ه کردند ک ید ھم تصور میمسلمانان ھم نشدند. شا یر دفع حمله احتمالکبه ف یو حت
ن رفته است. لذا آسوده و آرام یاز ب یلکپس از واقعه جسر خطر مسلمانان به 

 ننشستند.
د: پس از یگو یفاروق اعظم م یتابش به نام زندگانکل در یکن ھیتر محمد حسنکد

 یه رفع خستگکن یس ماند و ھمیدر ال یر گابان غالب شد مدتکبر لش یه مثنکن یا
 کمکفه یاز خل یچه مثنجھاد پرداخت. گر یل عرب برایقبا بیق و ترغیرد، به تشوک

نه وقت یاز مد یر امدادکدن لشیرا رسیز ،خودش ھم آرام ننشست یخواسته بود، ول
دن ین مدت قبل از رسیان در فاصله ایه پارسکخواست و احتمال داشت  یم یادیز
ه کند یبر او وارد نما یند و ضربتینموده به او حمله نما یش دستینه پیاز مد کمک

ھا  آن خواست و از کمک یکل عرب دور و نزدیند. لھذا از قباکنابود  یلکرش را به کلش
م ینمر مق  یعرب بن یحیله مسیرش افزود. قبکشآورد و بر لده به دست یورز یجنگاوران

ن یز به مسلمین یانس بن ھالل نمر یداشتند، به رھبر یت عربیه تعصب قومکعراق 
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 ملحق شدند.
به نام (مرج  یس به محلیشده از ال ینان داشت قویه اطمکرش را کلش یمثن

نان یداد. و گرچه اطمه و خفان در جنوب عراق بود، انتقال ین قادسیه بکالسباخ) 
صالح  یشود، ول یند غالب مکحمله  ین ھنگام بحرانیان در ایه ھرگاه بر پارسکداشت 

 یاش چه فرمان ندهیار آک یرده و براکش چه کمک ینه برایند عمر در مدید تا ببیند
 یعات و تلفاتیم ضاینیب یه مکدر عراق پس از واقعه جسر  ین بود وضع مثنیدھد. ا یم

ه کت نمود یر را تا آنجا تقوکرد و لشکم ید، ترمیر اسالم رسکجنگ جسر به لش ه درکرا 
 د.یان حمله نمایتواند بر پارس یرد مکاحساس 

 نهیاھتمام عمر در مد
 ید صحابینه رساند، عبدالله بن زیه خود را پس از واقعه جسر به مدک یسکن یاول

؟ یدار ید: چه خبریه او به مسجد داخل شد، عمر پرسکن یرسول الله بود. ھم
ن واقعه قلبًا متأثر و روحًا متألم یاز ا یلیعبدالله حادثه جسر را به او خبر داد. عمر خ

ن نفر از اشخاص بزرگ خود را از دست داده ید و چندیمانند ابوعب یرا شخصیز ،دیگرد
  اً ن و آرام جلوه داد و جدیمع الوصف تأثر و حزنش را پنھان داشت و خود را مت یبود، ول

 نده شد.یر آکبه ف
 یسکگر یست بخورند دکن در عراق شیگر مسلمیبار دیکه اگر کدانست  یعمر م
به فتح  یدین صورت نه تنھا امیشود به آنجا برود و به جھاد بپردازد. در ا یحاضر نم

ه فتح و به دست آورده است از دست خواھد داد. لذا که آنچه را کست، بلیه عراق نیبق
 ستکه نه تنھا احتمال شکت شود یتقو یعًا به حدیسر یر مثنکلش دانست یالزم م

 گردد. یقطعھا  آن یروزیو پ یشرویه پکن نباشد، بلیدر بھا  آن
م یتسل یل شورشینه به عراق از قباید در طول راھش از مدیه ابوعبکم یقبًال گفت

بارسما ه، قس الناطف، جسر و ینمارق، سقاط یھا جنگ ز درینھا  آن گرفت. کمکشده 
ھا  آن یارکدند، لذا عمر نسبت به توبه و اخالص و فدایرش جنگکدوشادوش لش

ز متقابًال دعوت ینھا  آن جھاد در عراق دعوت نمود. یرا براھا  آن رد وکدا ینان پیاطم
ره گروه گروه به یشبه جز یکو جھات مختلف دور و نزد یعمر را اجابت نموده از نواح

 دان جنگ در عراق بفرستد.یز نموده به میرا تجھھا  آن نه شتافتند تایمد
شنھاد یله نزد عمر آمده پیله بزرگ بجیس قبیرئ یر بن عبدالله بجلین اثناء جریدر ا

نده کل پراین قبایره در بیه در اطراف شبه جزکله را یف سلحشور بجیه طواکند ک یم
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 عراق اعزام دارد.را تحت فرمانش قرار دھد و به ھا  آن نه فراخواند ویبودند به مد
جا  یکرا فراخوانده در ھا  آن داد تا جا فرمان ارگزاران خود در ھمهکبه عمال و  عمر

 کمکر سپرد تا به یآنان را به جر یه جمع شدند عمر فرماندھک نیند. ھمیجمع نما
 بشتابد. یمثن

نه یست جنگ جسر فرار نموده به مدکه پس از شک ییھا نه آنین از اھل مدیھمچن
، و سپس تمام رفتن مجدد به عراق اعالم نمودند یخود را برا یبازگشته بودند، آمادگ

 دند.یت به عراق گردکگر داوطلب حریل دیاز قبا ینانه و چندک یازد، بن یله بنیقب
ل کیترس را تش یان بیاز جنگجو یمیر عظکه لشکل را ین قبایحضرت عمر ا

نه ین بود اقدام و اھتمام عمر در مدیات داد. کعراق حر یسو هز و بیدادند، تجھ یم
 در عراق. یمثن یت قوایامداد و تقو یبرا

 یدارد و حضرت عمر ھم قوا یافک یدر عراق قوا یه خود مثنکم ینیب ینون مکا
در  ییقوا ین حال مثنیش فرستاده، پس با اکمکنه به یمد ا و ازیمھ یمھم یامداد

ه قدرت دارد کد، بلیعھده دفع حمله پارس برآتواند از  یه مطمئنًا نه تنھا مکدست دارد 
 خود برسد. یینھا یش رود تا به آرزویبتازد و پھا  آن بر

 گذرد؟ یدر مدائن چه م
عراق  یافته و در مرج السباخ قسمت جنوبیت یمسلمانان تقو یه قواکا با آنیآ

 دارد؟نزاع ھمچنان ادامه  افته است، باز ھم در مدائن ھمان اختالف ویاستقرار 
 یثنر مکت لشیتقو یبرا یامداد یچون خبر قوا ین بود، ولین وقت چنی، تا ایآر

ه کبردند  یردند و پکاحساس خطر  زده شدند و ان وحشتید، پارسیبه مدائن رس
ست کش یداده تا قوا یه به مسلمانان فرصت خوبکبوده ھا  آن ین اختالف داخلیھم

ر شوند. لھذا رستم و یسرازھا  آن یسو به  مجدداً نند و کت یم و تقویخورده خود را ترم
نار زده، دست صلح و اتحاد به ھم دادند و کاختالفات را  ین دو سردار نامیروزان ایف

ل یه سه فیکا و درحالیپارس مھ یسردار نام یمدانمھران ھ یبه رھبر یر بزرگکلش
 دند.ت در آمکبه حر یمثن یسو ت بود، بهکدر حرھا  آن شیشاپیدر پ یجنگ

به دست  یبزرگ یروزیش دارد، چنان پیه در پک یمھران آرزو داشت در نبرد
ھا گم  رهند و از خاطکز جلوه یبھمن در جنگ جسر در مقابلش ناچ یروزیه پک یآورد

ر و قتل خودش کست لشکافت و به شید تحقق نیم دیه خواھکن آرزو چنانیا یشود. ول
 د.یمبدل گرد
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ه به کد یافت و صالح ندی یر پارس اطالع مکلش تکدر مرج السباخ از حر یمثن
ند، لذا به یجنگ مناسب نبود بنش یه براکش ینه در جایمد یامداد یانتظار ورود قوا

د: یگو یام فرستاده میه در راه بودند پکر سرداران بزرگ یو سا یر بن عبدالله بجلیجر
م. پس عجله یخود بمان یدن شما در جایم تا رسیه نتوانستکم یروبرو شد یارکما با «
ب یت و در بوکش حری. سپس با قوا١»باشد یب میگاه ما بو د، وعدهید تا به ما برسینک

 د.یمستقر گرد
ن دو طرف جز نھر فرات یه بک یله به طوریبنام نخ یرش در محلکز با لشیمھران ن

 جنگ یب ھر دو طرف براین ترتیقرار گرفت و به ا یر مثنکلش یفاصله نباشد، روبرو
 ار شدند.کا و آماده یمھ

بزرگ  یش در برابر قواید. ھر چند قوایرش را سان دکلش یبه اصطالح امروز یمثن
به  یجنگ یھا فیل انیباشد و به عالوه پارس یدواریه امیه ماکنبود  یزیپارس ظاھرًا چ

شد،  یار گرفته مکبه  یامروز یھا کل در آن زمان مانند تانیدان آورده بودند. فیم
 یراندازیدشمن ت یسو شد آسوده به یه بر پشت آن بسته مک کیراندازان از اتاقیت یعنی
ش از یقوا یروھاین را امراء ویدوار بود. زیاش ام یروزیبه پ یردند. مع الوصف مثنک یم

در جنگ و  یرده و عمرکعادت  یزندگ یھا یه به سختکبودند  ینیل صحرانشیقبا
 را تحمل یھرگونه مشقت ین مردمیبودند. چن دهیعق یکدل و  یکار بسر برده و یکپ
 باشند. یار و پابرجا مکنند و در صحنه جنگ، پرک یم

 ین زودیبه ا کش یب یجنگ گرد ھم جمع شده بودند، ول یان گرچه برایاما پارس
افته یشان با ھم الفت یھا ان نداشت دلکن نرفته بود و امیاز بھا  آن یآثار اختالف داخل

 دار نخواھند ماند.یجنگ پا یھا یدر مقابل سخت ین مردمیباشد. چن
د و به طرف ما ینک یه شما از نھر عبور مکغام داد یپ یحال مھران به مثنبه ھر

ن یه در اثر عبور از نھر در جنگ جسر به مسلمکرا  یبتیمص یم؟ مثنییایا ما بید ییایم
ه کز پس از جنگ جسر به او سفارش داده بود یاد داشت. حضرت عمر نیده بود به یرس

ن یده، از نھر به آن طرف نرود، لذا جواب داد تا او به اینرس یریگ چشم یروزیتا به پ
 د.یاینھر ب یسو

 ییآرا رش را صفکآمد. لش ینش از نھر گذشت و به طرف مثنیر سنگکمھران با لش

                                           
 .یوفه امروزک یکیبوده است در نزد یب نام محلیبو -١
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ر ین یقرار داد. مثن لیف یک یھر صف یاست. جلو ارینار ھم بکدر سه صف  نمود و
ه لباس جنگ یکش داد و درحالیسره و قلب آرایمنه، میبه طرز م یرش را در صفوفکلش

ه مخصوص اوقات جنگش بود، کرده و بر اسبش به نام شموس کبه تن و اسلحه حمل 
 داد و یروزید پیوعده و نوھا  آن د نمود و بهید ن را بازیسوار شده بود، صفوف مسلم

 یھا ییخت و راھنمایع و احساساتشان را برانگیتشج یارکجنگ و فدا یرا براھا  آن
توقف نمود و گفت: مبادا  یفرماندھا یھا از پرچم یرد. در مقابل ھر پرچمکالزم را 

سپاه  یر قابل تحمل است، چه برایما غ یست براکان شیو ز ید. زشتیست بخورکش
 یاست. مردم از سخنان مثن یه شرمندگیبازماندگان ما یو برا یست خورده نابودکش

م. شما خود یگو یر میبکجان آمده جواب مثبت دادند. سپس گفت: من سه بار تیبه ھ
ر چھارم را گفتم یبکه تکن ید. ھمیحمله آماده ساز یر برایبکن سه تیرا در فاصله ا

 د.ینکفورًا با ھم بر دشمن حمله 
به او نداد و  یشتریر مھران فرصت بکرش را گفت، لشیبکن تیاول یه مثنکن یھم

از صفوف  یه قسمتکرد کرش کبر لش یدینموده و چنان حمله شد یشدستیپ
ھا  آن بر یخت و تلفاتیان مشھور بودند، در ھم ریل جنگجویبج یه از بنکمقدمشان 
ل یه مخصوص قباک یت و ثباتل مجددًا خود را آراسته و با شجاعیبج یبن یوارد شد، ول

ن حمله یردند. با اکر بر سپاه پارس حمله که لشیبق یارکن است با ھمینش ابانیب
ختند یصفوف خود را منظم ساختند. پس از آن ھر دو طرف به ھم تاخته در آم  مجدداً 

 معلوم نبود.ھا  آن دام ازکچ یه سرنوشت ھکان آمد یبه م یدیو جنگ شد
جنگند. ھر  یادتر میه ھر دو طرف سرسخت و با شدت ھر چه زکند یب یم یمثن

ن اوضاع طول خواھد ید. با ایجنگ را بربا یروزیافتخار پ یه گوکوشد ک یدام مک
 یارکشه یخورد، لذا در اند یست مکش یکدامکروز و یپ یکدامکد تا معلوم شود یشک

ه بر کن یافت جز این یابد. راھیخاتمه  ین و جنگ بزودین تضمیمسلم یروزیه پکشد 
ست کان بردارد، چه با قتل او شیرا از مند و او کر پارس حمله کمھران فرمانده لش

 خواھد شد. یرش قطعکلش
و ابن  یده را به نام انس بن ھالل النمریار دو نفر از فرماندھان ورزکن یا یلذا برا

ند نزد خود دیجنگ یر اسالم با دشمن مکو در لش یحیه ھر دو عرب مسک یالفھر التغلب
 ین جنگ جنگید و ایعرب ید، ولیستین اسالم نیرو دیچه پخواست و گفت: شما اگر

ه حمله کن ینم. ھمکخواھم شخصًا بر مھران حمله  یر عرب من مین عرب و غیاست ب
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 م.یجه برسید تا ان شاءالله به نتینک یارکم شتافته ھمکمکردم شما ھر دو با ھم به ک
ش به عقب یمھران تاخت و او را از جا یسو فرصت مناسب به یکدر  یسپس مثن

گاه شد، قسمتکلشراند. چون  به حراست فرمانده خود ھا  آن از یر پارس از ماجرا آ
ه کب گرچه مھران از مھلین ترتیرا از دست دادند و بد یت نظامیپرداختند، فرصت فعال

 ار افتادند.که به محافظتش پرداختند از کرش کاز لش یقسمت مؤثر یافت، ولینجات 
را ھا  آن د داد ویرش نوکبه لشد دلگرم شد و ین دیرا چنھا  آن ه وضعک یمثن

ر به کن ھنگام ھر دو لشیند. در ایفزایج نمود تا بر شدت حمالتشان بییع و تھیتشج
ه معلوم ک یا به ھوا برخاست بگونه یظیه غبار غلکھم تاختند  یسخت به سو یحد
استه کاز غلظت غبار  یمکه کن یا مغلوب است. ھمین غالب یاز طرف یکدامکشد  ینم

ن بھم خورده و به طرف ید نظم سپاه پارس در اثر شدت حمالت مسلمیم گردشد، معلو
 شط برسانند. ینند تا خود را به آن سوک یپل فرار م

چار بطرف ساحل نھر د، نایرد و مانع عبورشان از پل گردک یدست شیپ یچون مثن
ن یمسلم یابند، ولیر نجات یاز شمش طور شده خود را به آب اندازند وشتافتند تا ھر

اد تلفات یرا در محاصره گرفتند و به ھا  آن ار را ھم ازدستشان گرفتهکن یفرصت ا
نفر غالم  یکر و دار ین گیر گذراندند. در ھمیانه از دم شمشکبا یرا بھا  آن جنگ جسر

بلند گفت: من غالم  یید وبا صدایافت و او را به قتل رسانیبر مھران دست  یحیمس
 افت.ین خاتمه یمسلم یروزیب جنگ با پین ترتیشتم. بدکھستم، من مھران را  یتغلب

ست واقعه کش یو شستن زشت یروزیبه دست آوردن پ ین جنگ براین در ایمسلم
شناسند. مسعود بن حارثه  یمرگ را نم اصًال  ییه گوکردند ک یارکفدا یجسر به حد

ه کافت، بلیراه ن یبه مثن یھرگز اندوه و سست یشته شد، ولکن جنگ یدر ا یبرادر مثن
ه مسعود در اثر اصابت ضربه کن یش افزود. ھمیت خوینه بر جالدت و فعالکیاز فرط 

 ین شدند و به دورش حلقه زدند، ولیارانش غمگین افتاد، یر دشمن به زمید شمشیشد
ھا  آن د بهیشک یآخر را م یھا ه نفسک یرد، در حالکه اندوھشان را احساس کمسعود 
د. خدا شما را عزت دھد، یھا را بلند نگه دار پرچم  بن وائل!ر کب یجماعت بن یا«گفت: 

 .»ارتان باز داردکند واز کد مرگم شما را دچار اندوه ینبا
شته شد. مع الوصف که کرد ک یارکتا آنجا فدا یر تغلبیام یحیانس بن ھالل مس

رشان یام ییه گوکدند یجنگ یافراد تحت فرمانش مردانه تا خاتمه جنگ چنان خوب م
 دھد. یستاده فرمان میزنده و در پشت سرشان ا
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دند. پس یبه شھادت رس یا ن مجروح و عدهیاز ناموران مسلم یا ن نبرد عدهیدر ا
از نھر فرات گذشتند  یافت، امراء با افرادشان طبق فرمان مثنیه خاتمه که معرکن یاز ا

ردند کا را تصرف شرفته و از آن جیبه نام ساباط پ یتا محل یگونه برخورد چیو بدون ھ
د داده بود برخوردار ینوھا  آن به یه عمر در مسجد نبوکچنان ین نواحیا یھا و از نعمت

ن بازگشت تا یز ستاد مسلمکره مریبه شھر ح ین فتح خود مثنیدند، پس از ایگرد
ش یروید و نیرش وارد شده بود جبران نماکن جنگ بر لشیه در اکرا  یتلفات خسارات و

 خواست. کمکز یفه نیاز خل ند وکت یتقو  را مجدداً 

 ست در پارسکن شیا یامدھایآثار و پ
ر سرنوشت کبه ف یب مجددًا به طور جدیان پس از فرونشستن آثار جنگ بویپارس

زدگرد شاھزاده ینده شده بودند، یه متوجه خطر آکروزان ینده خود شدند. رستم و فیآ
ت کو تخت مملدند تاج یبرگز یرا به پادشاھ یساله از سلسله ساسان یکست و یجوان ب

 دند.یمان گردیبا شاه ھم پ یارکھم یدو برارا به او سپردند وھر
از ھر طرف  یاردانان نظامکر امراء و یسا روزان ویه رستم و فکن لحاظ بود یبه ھم

دند یار به عرض شاه رسانکن یا یخود را برا یت و در مدائن جمع شده آمادگکران حریا
ه بتواند به طور کردند ک یمیر عظکا ساختن لشیسرباز و مھ یآور جمع یاو تقاضاو از 

 د.ین برآیقطع از عھده دفع مسلم
ان ید او را سخت به ترس انداخت. لذا جریرس یم ین بابت به مثنیه از اک یاخبار

توانست  یه داشت نمک یرکن لشینه اطالع داد و چون با ایبه عمر در مد  امر را مفصالً 
جز  دیند یا د چارهید برآیخواست فراھم نما یه پارس مک یمیر عظکعھده دفع لش از
 یھا گروهند، لذا ک ینینش ره عقبیشبه الجز یسو ت و بهکه از محل خود حرکن یا

ن بود به که ممکد و تا آنجا یقار مستقر گرد یبه نام ذ ییرش را فراخواند و در جاکلش
نه نشست، تا با یمد کمکل عرب پرداخت. سپس به انتظار یمردم قبا یآور جمع

 ر پارس روبرو شود.کاول برگردد با لش ینه مجددًا به جایاز مد یامداد یدن قوایرس
ش و ک زحمت یه مردمکد، جواب نوشت از اھل نجد یبه عمر رس یچون نامه مثن

از محل خود  رد ویبگ کمکجنگ را دارند  یھا یبا بودند و تاب مقاومت با دشوارکیش
 نار فرات متفرق شوند.کدر  عراق بازگردد و یبه سو
ه ک یه عمر دستور داده بود در اثر ھمان زخمک ییدن به جایقبل از رس یمثن یول

 افت.یره وفات یافته بود در شھر حیام نیده و التیدر جنگ جسر به او رس
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 ست؟کی یمثن
ه با کن یه قبل از اکم، چه خوب یرا به قلم آورد ینام مثن یلینجا خیچون تا ا

ز یخوانندگان عز ین قائد دانا را برایت ایم، شخصینده در عراق روبرو شویحوادث آ
 م.ینکف یتعر

نھر دجله و فرات آمد تا از اوضاع آنجا  یھا ه به دلتکبود  ین مسلمانیاول یمثن
ر کآورد، به ابوبه به دست کرا  یآمد و اطالعات ینجا نمیند. اگر او به اکسب معلومات ک

ر جرأت کرد، ابوبک یب نمین ترغین سرزمین بازگو و او را به فتح ایفه مسلمیخل
 د.ینما یشکرکران بود، لشیم ایه مستعمره دولت عظکنجا یبه ا ین زودیرد به اک ینم

عراق  کم گرفت به خایافت، تصمیدر یه از مثنک یاطالعات مھم یر در پکابوب
و  یارکد را به آنجا اعزام داشت و او با ھمید بن الولن منظور خالیابد. بدیدست 
خ ین ماجرا در تاریاز عراق را گرفت ا یادیقسمت ز یمثن یو نظام یرکف ییراھنما

 ان شد.یر بکابوب
م یدیخواست. د ینم یزین چیر اسالم و صالح مسلمیبود و جز خ یدلکمرد پا یمثن

در جنگ جسر پس از شھادت د. ید جنگیه در واقعه نمارق و جسر ھمراه ابوعبک
 یاپیه پرچم جھاد به دوش گرفته پکنش یگر از فرماندھان جانشید و چند نفر دیابوعب

ن یت جنگ مسلمید و مسئولیشکأس پرچم به دوش یه در وقت کشته شدند، او بود ک
ب یه نجات داد. در جنگ بوکرا از مھلھا  آن را به عھده گرفت و یست خورده فرارکش
و نقشه حمله به  یارکن را به عھده داشت، شخصًا فدایمسلم یه خودش رھبرک

خاتمه دھد و  ید، جنگ را به زودینمود و موفق گرد یر پارس را طراحکفرمانده لش
ن یدر ا یروزین را در جنگ جسر با پیست مسلمکبرساند و ش یروزین را به پیمسلم

 ند.کجنگ جبران 
ز یاز سرنوشت بشر است ناچ یبخشه کرا  یمان داشت و ھوا و ھوس نفسانیاو ا

جز  یسکن یار بود. چنیامل العکمؤمن  یکو  یبه تمام معن ینظام یکدانست. او  یم
 پسندد. ینم یزیارش چکفه و اخالص در یانجام وظ

نه پس یاز مد یامداد یمدائن بتازد و اگر قوا یسو ه گذشت، آرزو داشت بهکاو چنان
ن امداد یا ید، ولیشک یر مکمدائن لش یسو مسلمًا بهد یرس یبه او م یب بزودیاز فتح بو

افت و ینارش بود وفات کت در یو موفق یروزیه پرچم پک ید و او در حالینرس یبزود
ان یم و به بینک ین مرد مخلص وداع مینون با اکرد پس اکنش را به دولت اسالم ادا ید
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 م.یپرداز یه مطالب مورد بحث میبق

 هینبرد قادس
رده بود، به فرماندھان که قبل از وفاتش از او ک یاثر استمداد مثنحضرت عمر در 

اده سلحشور و ھر صاحب نظر یره دستور داد تا ھر سواره و پیخود در سراسر شبه الجز
م یرده تسلکه توبه کر کزمان ابوب یل شورشیچه از قبا یده جنگیار دکر و ھر یبا تدب

 یلید خیار باکن یدر ا نند وکنه اعزام یمدن را فرا خواند و به یریشده بودند و چه سا
 نند.کشتاب 
موفق شدند.  یارشان بزودکردند و در کھا طبق فرمان عمر به سرعت اقدام  آن

جھاد در راه  یبرا یمت و بعضیبه طمع اموال غن یبعض هریمردم از اطراف شبه الجز
چھار ھزار  یوتاھکآوردند. در مدت  ینه روین در مدیفه مسلمیخل ین خدا به سوید

 د.یعمر فراھم گرد یبرا یافکزات یل با تجھیقبا کبا ینفر از زبده جنگاوران ب
ه مورد نظر عمر باشد تا کر عراق نبود کدر لش یسکافته بود و یوفات  یچون مثن

ه مردم از ک ینجا بفرستد. ھنگامیاز ا یسکرا بدو بسپارد، در صدد شد ھا  آن یرھبر
از سعد  یا بردند، نامه یمر را داشته باشند نام کن لشیا یت فرماندھیه اھلک یاشخاص

ھا  آن هکله ھوازن ھزار نفر سواره یرده بود از قبکه اعالم کد یوقاص به عمر رس یبن اب
 نه اعزام نموده تا به عراق بفرستد.یده است به مدیده برگزیان ورزیرا از جنگجو

ن مجلس خالفت یآمد، حاضران یه نامه سعد خوانده شد و نام سعد به مکن یھم
ردند: کست؟ عرض کیفت: . عمر گیردکدا ینون پکا یخواھ یه تو مک یسکگفتند آن 
ر دارد. لذا عمر او را از نجد فراخواند و یه دل و پنجه شکوقاص است  یسعد بن اب

 ر را به او سپرد.کن لشیا یمنصب فرماندھ

 ست؟کیوقاص  یسعد بن اب
ن یداران مسلم از سابقه ج رمکحضرت رسول ا یدروقاص از اقوام ما یسعد بن اب

شه یر مسلمان شد. عاکغ ابوبیدر اثر تبل یسالگ ۱۷بود. در سال اول بعثت در سن 
 ییپنجه و بازو یدرشت اندام و دارا یوتاه قد ولک ید: پدرم مردیگو یدختر سعد م

 اصحاب رسول الله بود.راندازان نامور یدالور و از ت یماھر و قھرمان یارکرومند و سوارین
نار رسول الله بود. آن که در کبر و فتح میبدر، احد، خندق، خ یھا جنگ سعد در

 ن را به دست او سپرد.یگانه مھاجر سه یھا از پرچم یکیه کحضرت در فتح م
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حفظ  یست خوردند، براکن شیه مسلمک کاو در جنگ احد، در آن ھنگام خطرنا
سنگر  یپروا و ب یمرگ قرار داد و بد را در دھانه رد و خوک یارکجان رسول الله فدا

خواستند به آن حضرت  یه مکاز دشمنان  یسکر انداخت و نگذاشت یدشمن ت یسو به

 َسْعدُ  يَا اْرمِ « ه رسول الله فرمود:کنجا بود یاب گردد. در ایامکارشان کند در یحمله نما
ىِب  فَِداكَ 

َ
�ِّ  أ

ُ
 .»تیسعد! پدر و مادرم فدا ینداز ایر بیت« :یعنی .»َوأ
ن یدشمن انداخت و ا یسو ر بهیخ اسالم تیه در تارکاست  ینن مسلمایسعد اول

در مقابل  ییقدرت نما ید بن الحارث برایادت عبیتحت ق کیوچکه با گروه کبود  یزمان
رابغ  یکدر نزد یگشت در محل یه بازمکه از شام به مکه کم یان فرمانروایابوسف

 یکه کن در نگرفت و تنھا سعد بود ین طرفیب ین واقعه جنگیبودند. در ان گرفته یمک
و پاسخ دھد تا  یدارید، پایان صالح خود ندیرد و چون ابوسفکدشمن رھا  یر به سویت

س که ھمراه داشت در خطر افتد، بدون عکحامل مال التجاره  کوچکمبادا قافله 
ه در کھستم  ین مسلمانیاول من ه سعد گفت: کن لحاظ است یرد. بدکالعمل فرار 

 ر انداختم.یاسالم در راه خدا ت
ه ک ید، در ضمن دستوراتیجبھه عراق برگز یه عمر او را به فرماندھکن یپس از ا

ادت ین قیسعد! در ا یا«ن فرمود: یرده چنکحت یاو را نص  به او داد، یشکرکدرباره لش
 یسک یبد ألی. خدایتار آن حضرت ھسیو  یغمبر و صحابیپ ییه داک یمغرور نشو

 یچ احدین خدا و ھیسازد. ب یم کپا یکیرا با ن یه بدکبل ،دیشو یاش نم یرا بد
چ یو طاعت. توانگر و ناتوان نزد خدا برابرند. ھ یوجود ندارد جز رابطه تقو یا رابطه

ق ی، رضا و محبت خدا جز از طریارکزیو پرھ یست، جز با تقویبرتر ن یگریبر د یسک
ست، الزم بدان و دان یرم الزم مکه رسول اکشه آنچه را ید. ھمیآ ینمطاعت به دست 

 ارت را بر صبر و ثبات بگذار.کجا اساس و در ھر  دائماً 
ه زنان و فرزندانشان را یکحاله جمع شده بود، درک یرکعمر با لشسعد به فرمان 

ه پس از ک ییروھایرد. باز ھم نکت کعراق حر یسو نه بهیراه داشتند، از اردوگاه مدھم
ت داد تا در راه به سعد کرا حرھا  آن د، حضرت عمریرس ینه میر به مدکن لشیت اکحر
 یه به محلک ید ھنگامیت گردیادتر و تقویج زیر سعد به تدرکب لشین ترتیوندند. بدیبپ

 یر مثنکده بود. عده لشیست ھزار رسیر ھمراھش به بکعده لش د، یرس  به نام (زرود)
 ده بودند ویرس یروزین در شام به پیه مسلمکزار بود از آنجا ز ھشت ھیدر عراق ن

ر شام دستور کده فرمانده لشینبود، حضرت عمر به ابوعبھا  آن ستکاز ش یگر خوفید
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د از عراق به آنجا رفته بودند، یه قبًال ھمراه خالد بن الولکش را یاز قوا یا داد تا عده
را تحت ھا  آن ده ھشت ھزار نفریسعد به عراق بازگرداند، لذا ابوعب یت قوایتقو یبرا

ه کدند یبه عراق رس ین عده زمانیت داد. اکعراق حر یسو ادت ھاشم بن عتبه بهیق
 ه درگرفته بود.یجنگ قادس

ه نود و نه نفرشان کد ینفر رس ١و شش ھزار یر سعد به سکب شماره لشین ترتیبد
ن جنگ یه اولکه در جنگ بدر کاز اصحاب رسول الله بودند  یعنیاھل بدر بودند، 

ن غالب شده با کیده بودند و بر مشرین بود ھمراه آن حضرت جنگکین با مشریمسلم
ز از صحابه یصد نفرشان نینه بازگشته بودند. سیبه مد یروزیپرچم افتخار فتح و پ

 .ه معظه با آن حضرت ھمراه بودندکه در فتح مکرسول الله بودند 
من و یسعد  یر براکن لشین ایه در بکن میه وجود اھل بدر و فاتحکن یگذشته از ا

دوار ساخته بودند، یاش ام ندهیز او را دلگرم و به آیرش نکه افراد لشیت داشت، بقکبر
ر و سالح بازارن و سوارتازان ماھر و دالور یشته، خبک ارکرش از فرماندھان کرا لشیز

لد یحه بن خویه از زعماء و خطباء مشھور عرب بود، طلک یندکس الیمانند اشعث بن ق
ر یپھلوان دل یمانی یدیرب زبیکاسد، عمرو بن معد  یله سلحشور بنیس قبیرئ یاسد

سعد  یه براک یرکل شده بود. لشکیش تشیو ضرار بن الخطاب شجاع مشھور قر ٢عرب
ره یبه الجزن مردم شیرومندتریاز ن یست، ولیث عده مھم نیفراھم شده گرچه از ح

 فتح مدائن را در سر بپروراند. یآرزوھا  آن یاکتواند به ات یافته و سعد میل کیتش
 عراق و انتقال کنه تا خایر سعد را از مدکات لشکنه از تمام حریحضرت عمر در مد

ن منظور در راه یا یه مخصوصًا براک یله مردانیگر، به وسید ییبه جا ییاز جاھا  آن
داد و  یه الزم بود مرتبًا به سعد مک ینه دستوراتیافت. از مدی یاطالع م گمارده بود، 

 رد.ک ین مییرش را تعیخط س
جا که به کدانست  یچه م ،بود کمنایر بکن لشینده و سرنوشت ایحضرت عمر از آ

                                           
 ھزار نفر نوشته است. یر سعد سکا، شماره لشیرنیپ یران نوشته آقایخ ایدر تار -١
عرب بودند، حضرت عمر به سعد بن  یردگان نامکلد از سریحه بن خویرب و طلیکعمرو بن معد  -٢

شبرد جنگ یدر پھا  آن از یکه ھر کر دو نفر فرستاده کت لشیامداد و تقو یوقاص نوشت برا یاب
لد یبن خو حهیرب و طلک ین دو نفر عمرو بن معدیرا دارد، ا یھزار مرد حنگ یکارزش 

صبر  یرند ولیرا اگر چه دلیمسپار، زھا  آن ارت را بهک ین، ولکارت مشورت کدر ھا  آن باشند. با یم
 ه الزمه جنگ است ندارند.ک ییباکیو ش
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 کمکره را به یگر مردم شبه الجزیلذا بار د ،بجنگد یسانکد با چه یرده و باک یشکرکلش
 ر شوند.یعراق سراز یبه سو یخواست تا رجال جنگ

ه کدھد بل یابد، نه تنھا عراق را از دست میه اگر بر مدائن تسلط نکدانست  یعمر م
ان قرار خواھد گرفت، پس ھر طور یپارس یز مورد حمله انتقامیره عرب نیشبه الجز

دارد و مدائن را ان بریند از مک ید میره را تھدیه شبه الجزکرا  ید ھر قدرتیشده با
 رد.یبگ

ه یوچ نموده به قادسکه اردو زده بود کحضرت عمر به سعد دستور داد از اشراف 
 ییشتر از جایب کیو خورا ییه دروازه پارس است و در آنجا مواد غذایرا قادسیبرود، ز

قه قرار یند و در مضک دایپ یریر پارس درگکد و اگر با لشیآ یگر به دست مید
 .١ردیگ ینم

ه یدر قادس یالدیم ۶۳۶مطابق با  یھجر ۱۵ا ی ۱۴سعد به دستور عمر در سال 
 در آنجا ماند. یگونه برخورد چیماه بدون ھ یکد و تا یمستقر گرد

تا آن ھا  آن دام ازکچ ید ھیامل بودند. شاکث غذا و آب و ھوا در رفاه ین از حیمسلم
 ین زندگانیره چنیشبه الجز کرا در خایده بود. زینرس یمرفھ ین زندگانیروز به چن

 سر نبود.یم یسک یبرا
  خواست مجدداً  ینم یول ،پرداخته بود یادیر زکلش یآور ا پارس گرچه به جمعیگو

ه کجمع و مجھز شوند  ین بار طوریخواست ا یرا میز ،ر شوندین درگیبا مسلم یبزود
 خود نداشته باشند. یروزیدر پ کیش

ن ھنگام یه تا اکنجا اوضاع موجود را به عمر اطالع داد و مخصوصًا نوشت یسعد از ا
ھا  آن از یس العملکاز او نشده و ع یریجلوگ یبرا یگونه اقدام چیاز طرف پارس ھ

زدگرد برآشفته و به رستم فرمان داده تا یافت یه خبر کد یشکن یطول یول ،ده استیند
 لذا سعد ماجرا را به عمر اطالع داد. د،یسره نمایکن را یار مسلمکھر چه زودتر 

د و یدار باشیفه خود پاید. در وظین امر بترسید از ایحضرت عمر به سعد نوشت: نبا
رت را یاز اھل بص یگروھ یارکد و قبل از ھر ینکل کد. بر او تویمدد بخواھ ألیاز خدا

ا یاسالم ر کم در مقابل لشین اسالم و تسلیرا به قبول دھا  آن بفرست تاھا  آن نزد
 ند.یه دعوت نمایپرداخت جز

                                           
نون شھر کوفه. اکغرب  یلومترکی ۴۵به فاصله  ینجف امروز یبوده در سمت غرب یه محلیقادس -١

 ربال در آنجا قرار دارد.ک
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 زدگردیسعد با  یئت اعزامیھ یگفتگو
ره بن شعبه، اشعث ینعمان بن مقرن، مغ یب ازشش نفر به اسامکمر یسعد گروھ

بن  یبن الحارثه (برادر مثن یرب و معنک یس، عاصم بن عمرو، عمر و بن معدیبن ق
زدگرد یاستمدار و شجاع بودند را نزد یصاحب نظر، س یمردانھا  آن ه ھمهکالحارثه) 

 به مدائن اعزام نمودند. یه ساسانپادشا
نند و اگر کن اسالم دعوت یزدگرد پادشاه را به قبول دیدستور داد تا ھا  آن به

ات سرانه به دولت یانه مالیسال یعنی  .ه بدھندیند تا جزیشنھاد نماید پرکموافقت ن
ن دو یدام از اکچ یگاه ھشند و ھرکب یزیونردست از جنگ و ختا  اسالم بپردازند) 

 ست.ین یا ن چارهیرا جز ایند، زیم جنگ نمااعالھا  آن رفتند بهیشنھاد را نپذیپ
 یھا فهیآفتاب زده بودند و قط یھا الغر اندام و با چھره یه مردمک یگروه اعزام

قطعه چرم بود و با  یکھا  آن فکه ک یبیعج یھا نده و پاپوشکبر دوش اف یا ساده
بودند به مدائن وارد شدند، تا به  یعرب یھا به پا بسته و سوار بر اسب یکچند تسمه بار

 ابند.یبار  یحضور شاه ساسان
ه کردند گفتند: شگفتا! قوم عرب کن وضع در مدائن مشاھده یرا با اھا  آن هکمردم 

تر  بیتا با ما بجنگند و عجاند  رده آمدهکھستند چگونه جرأت  ین مردمیچنھا  آن زبده
 روز شوند؟یه طمع دارند بر ما پک

زدگرد پس از ین اجازه حضور خواستند. یندگان مسلمین گروه به عنوان نمایا
 یان بود، ولیانش اجازه داد. و گرچه ظاھر آن باعث سخربه درباریمشاوره با اطراف

را وادار ساخته تا به  ز شمایرفت و ابتدا گفت: چه چیرا با احترام پذھا  آن زدگردی
ن ما اختالف افتاده ید در بیدان یه مکن جھت یا از اید؟ آییایمناطق تحت سلطه ما ب

 یما رو کد و به خایا م شما به خود جرأت دادهیش بودیخو یمشغول به امور داخل
 د؟یا آورده

نعمان بن مقرن با موافقت ھمراھانش به جواب پرداخته گفت: خدا بر ما ترحم 
م و یبشتاب یکن یارھاک یسو ه به ما امر فرمود تا بهکفرستاد  یغمبریما پ یو برا فرمود
ا یدن یھا یم به خوشینکن یه ھرگاه چنکد داده یم. به ما نویزیبپرھ یستیار ناشاکاز ھر 

ن را ین دید اگر ایرینش را بپذیم تا دینک ینون ما شما را دعوت مکم. ایرس یو آخرت م
بھتر و  یشما از سوم یه براکم ینک یشنھاد میپ یدوم امر د، پس در مرحلهیرینپذ

د تن ید، پس بایریز نپذیشنھاد را نین پیباشد. اگر ا یه میتر است و آن پرداخت جز آسان



 ١٧٩ زندگانی فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب

 

 د.یبه جنگ در دھ
تاب خدا کد یرین ما را بپذین مطلب خاتمه داد و گفت: اگر دیر اکسخنانش را با ذ

م تا امور خود را بر یسپار یتاب مکن یومتتان را به اکار حکم و یگذار یان شما میدر م
ن صورت ید. در اییامتان را به موجب دستوراتش اجرا نماکم و احیم آن تنظیطبق تعال

 ».مینک یتتان را به خودتان واگذار مکار مملکم و یگرد یبدون جنگ از نزد شما باز م
اقوام جھان آن روزگار به ر یان و سایه در نظر پارسکنفر عرب  یکن سخنان از یا

 یگردان آمد، ول یلیزدگرد خیارزش بودند بر  یآمدند و تا آن روز ب یان نمیحساب آدم
اش را بسنجد، لذا  جهیند و نتک یابید قبًال ارزشیا گفتارش را بایار کاو شاه بود. ھر 

تر و  ن بدبختیزم یرا برو یچ قومیمن ھ«نشان دھد گفت:  یس العملکه عکبدون آن 
 یگاه آشوبام. ما در گذشته ھر دهیاز شما ندتر  شانیان خودشان پریم تر و د ارزش مک
ن یم. ھمیدفع آشوب شما از پارس سپاه بفرست یه براکم یدید ینم یازیم نیدید یم

ند و یوب نماکم تا شما را سریه به مردم دھات دوردست فرمان دھکبود  یافکقدر 
ب ید و خود را بدان فرید مغرور شویاد شده نبایاگر عده شما ز کنیارتان را بسازند. اک

 د.یدھ
ار کن ید دست به ایا د و مجبور شدهیا قرار گرفته یر فشار زندگانیاگر شما ز

ه کم تا آنچه یدار یشما مقرر م یبرا یید، ما بر شما ترحم نموده مواد غذایبزن کخطرنا
د و شما را مورد تفقد قرار داده یر نمایا سد، شما ریه خودتان دارکم با آنچه یدھ یما م

 د.یرفتار نما یند و با مھربانکه با شما مالطفت کم یگمار یم مکرا بر شما حا یسک
زدگرد گوش داده بودند یچنان خاموش نشسته به سخنان ن ھمیندگان مسلمینما

بپا ان ھمراھانش یه عرب از میره بن شعبه داھیان داد، مغیه سخنانش را پاکن یھم
ن عربند. تنھا ینگروه ھمه از بزرگان و محترمیا یروھایپادشاه، ن یخاسته، گفت: ا

دارند، آنچه  یگذارند و حقوقشان را نگه م یه به اشراف احترام مکاشرافند  ن ویمحترم
گواه باشند. آنچه درباره ھا  آن م تایگو ینون پاسخ مکم و من ایدیشن یردکان یه بکرا 
م. یبدتر بود یان فرمودیدرست بود. حتی ما از آنچه ب یمودما فر یالت زندگکمش

غمبر اسالم و یقوم عرب و مژده بعثت پ یزندگان یھا یالت و بدکاز مش یسپس قسمت
رد. کان یل بیرا آراسته بود به تفصھا  آن ه آن حضرت آورده وکرا  یمات و اصالحاتیتعل

و خود را از دست ما  یشو یما مسلمان ی یار خود ھستینون به اختکپس از آن گفت: ا
. جز یدھ یر میا تن به شمشی، یه بپردازیانه جزیسال ینک یا تعھد می، یدھ ینجات م
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 م.یندار ین حرفیا
ه به خشم آمده بود یکحالاورد. دریز را نیدآمین سخن تھدیزدگرد تاب تحمل ای

را  تان شت ھمهکد یرا نبا یندگان اعزامیه نماکن نبود یگفت: گر رسم جھان چن
زدگرد از شدت یاند  ن نوشتهیه مورخک یبه طور». دیندار یارکنون با من کشتم. اک یم

نموده  کپر از خا یرد تا ظرفکبدھد امر ھا  آن به یا هیه ھدکآن  یخشم و غضب به جا
ن حال از یرا اھا  آن تر باشد، بنھند و بزرگھا  آن هیه از بقکدام از آنان کبر دوش ھر 

ه من رستم کد یستان خبر دھیبه رئ یگفت: بزودھا  آن ند. خطاب بهیمدائن اخراج نما
د. پس از آن او را یه دفن نمایتان را در خندق قادس ش خواھم فرستاد تا ھمهیرا به سو
بت شاپور یه از مصکد یگرفتار نما یبتیفرستم تا شما را به مص ینتان میبه سرزم

 باشد. تر بیه بر شما وارد ساخت بدتر و مھکتاف کذواال
به وعده و ھا  آن چه ،دندینترس یا زدگرد ذرهید یاعضاء گروه از خشم و تھد

مان راسخ یده بودند ایه از زبان مقدس رسولش شنکخداوند جل و عال  یھا مژده
ه عمر بن کدانستند  یست. میر نیه وعده خدا خالف پذکن داشتند یقیھا  آن داشتند.

نگرد و در ارسال  یرا مھا  آن ستادهیا ن پشت سرشانیفه مقتدر مسلمیالخطاب خل
د، ینما یم یرھبر یروزیپ یسو را بهھا  آن ند. با دستورات درستشک ینم یوتاھک کمک
 رد.ک یداشت باز ھم باور نم یخبر بود و اگر خبر م ین مطالب بیزدگرد از ای یول

فرمان داد به دوش گرفت و با  یه شاه ساسانکرا  کعاصم بن عمرو ظرف خا یبار
با سعد  یکه آمدند. در داخل قلعه مشھور به فدیھمراھانش از مدائن خارج و به قادس

 یکران را به فال نیا کخود را بازگو نمودند و حمل خا یوقاص مالقات و ماجرا یبن اب
 م.یران را به ما دادند و ما با خود آوردین ایگرفته گفتند: زم

 یرانیا یروهایجان نیت و هکحر
ر کسو خواست و بر لشرا با عجله از ھر یادیان زیسپاھ ن ماجرایزدگرد پس از ای
رد تا بر کش امر یل قواکرده بود افزود و به رستم فرمانده کار ک یایه قبًال مھک یمیعظ
روزان یند. فکه دفن یرا در خندق قادسھا  آن ه گفته بود ھمهکر سعد بتازد و چنانکلش

 ز با او ھمراه ساخت.یذوالحاجت فاتح بزرگ جسر را نو بھمن 
مشھور پارس را در دست  یان پرچم ملیاوکه سوار بود و درفش یکرستم درحال
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و در  ١اند ست ھزار نوشتهیصد و بیکرا ھا  آن ن عدهیه مورخک یرکداشت، با لش
ماھر راندازان یتھا  آن یرد و بر روک یت مکحر یل جنگیو سه ف یسھا  آن شیشاپیپ

 د.یه مستقر گردیپارس قرار گرفته بودند در مقابل سپاه سعد در قادس

 یرانیره مجدد با فرمانده اکمذا
خود از ھر جھت  یشکرکار لشکن عمر بن الخطاب در یفه مسلمیه خلکبا آن 

رده بود و با توجه به کالزم را  ینیب شیپ یش آمد احتمالیھر پ یرده و براکاط یاحت
رش که لشکنان داشت یسعد، اطم ین و جالدت و دالوریمه مسلملکد یمان و توحیا
ان کاالم یرد، حتین اسالم را نپذیزدگرد دیگاه خواست ھر یمع الوصف م ،شود یروز میپ

ن منظور ید. به ھمیق صلح ختم نمایاز طرھا  آن ار خود را باکه بر پارس یل جزیبا تحم
سپاه پارس بفرستد تا درباره صلح با ل کنزد فرمانده  یا ندهیمجددًا به سعد نوشت نما

سند ینو یل میکن ھیتر محمد حسنکل دیسان از قبیخ نویاز تار ید. بعضیره نماکاو مذا
ن را نزدش یان مسلمیاز دانا یه شخصکرد کن بار خود رستم از سعد درخواست یا

 ند.یره نماکبفرستد تا درباره صلح با ھم مذا
ره بن شعبه را انتخاب و ین، سعد مغیچه اح باشد و یت صحیحال چه آن روابه ھر

ن ھمان یاو بر تخت نشست و ع یره نزد رستم رفت و پھلوینزد رستم فرستاد. مغ
ره و ین مغیان آمده بود، بیزدگرد به مین و یمسلم ین گروه اعزامیه بک یا رهکمذا

از شما  یفردا احد«ره به خشم آمد و گفت: یان آمد. رستم از اظھارات مغیرستم به م
 ».را زنده نخواھم گذاشت

 ر جنگیعلل تأخ
ه معلوم بود کگذشت با آن  ینون مکب تایه از جنگ بوکدر مدت ھجده ماه 

ه ک یه سپاه مھمکشه حمله به مدائن ھستند، رستم فرخزاد با آن ین در اندیمسلم
 .از خود نشان نداد کیچ تحرین وقت ھیار داشت تا ایرده بود در اختکزدگرد فراھم ی

 یداخل یھا گذشته پارس و روم و آشوب یھا جنگ ه در اثرکدانست  ید رستم میشا
ارشان کنان به یه اطمکف شده یضع یر پارس به حدک، لشیارکان رفتن مردان یو از م

                                           
ن شمار یرده است بنابراکد یین مطلب را تأیران ایخ ایتار ۲۳۳ا مورخ الدوله در صفحه یرنیپ یآقا -١

 ر رستم بوده است.کسوم لش یکتر از  مکر سعد کلش
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رده بودند به کاحراز  یوتاھکن در مدت یه مسلمک یشرفتیس سرعت پکست و بالعین
اط قدم یبا احتھا  آن د در مقابلید یصالح مه رستم کرده بود کت یرا تقوھا  آن یحد

ه کر اندازد یخان جنگ را تا آنجا به تیخواست ا یه رستم مکرسد  یبردارد. به نظر م
ف شوند یند تا ضعکتالف بروز انشان اخیمن خسته شوند و در اثر طول مدت دریمسلم

و به ھا  آن انیبه ز یرا بروز اختالف در ھر قومیروز شود. زیبتازد تا پھا  آن گاه برو آن
 یلیار رستم خکرد مسلمًا ک یدا مین امر تحقق پیباشد و اگر ا یسود طرف مقابل م

 د.یگرد یآسان م
ه چنان کن اختالف رخ نداد بلیتر مکر اسالم کن لشین مدت گذشت و در بیچون ا

 ر است. از طرفیتغیه طبعًا ال کھستند  یم واحد ثابتکدر حھا  آن ھمه ییه گوکبودند 
ار شود و به جنگ بپردازد، لذا کدست به   ه فوراً کد شد کز به رستم امر مؤیزدگرد نی

ا او از ین جھت یه آماده جنگ بشود. بدکام فرستاد ید. به سعد پیجز جنگ ند یا چاره
 ا رستم به آن سود برود.ید یاین سو بیشط به ا یآن سو

ه در جنگ کبودند  یسانکز یرش نکن لشیسعد از واقعه جسر اطالع داشت. در ب
ز نبود ین وصف جایاد داشتند، با ایش را به کرده بودند و خاطره خطرناکت کجسر شر

د تا دشمن را در جلو و شط را در پشت سر داشته مواجه با خطر باشد، یاز شط عبور نما
 د.ییایما ب یسو د بهیش ماند و جواب داد شما بایالذا در ج

 رکدو لش ییآرا صف
سعد مانع شد و گفت:  یند، ولکپل عبور  ید و خواست از رویند یا رستم چاره

م یارتان نخواھیم در اختیا له جنگ از شما گرفتهیرا قبًال با قدرت و به وس یزیچ
 یبر رو یعبور سپاھش پل یه به دست آورد براک یا ل سادهیلذا رستم با وسا ١گذاشت

سپاھش پرداخت. در مقدم  ییآرا ش و صفیرد به آراکه عبور کن ینھر ساخت و ھم
ر قبه با یتخت در ز یراندازان را قرار داد و خودش بر رویحامل ت یھا فیل صفوفشان

 د.یافته بود، مستقر گردین ییه با طال تزک یوھکش
ر کن سان ھر دو لشیه داشت آراست و بدک یا رش را با وضع سادهکز لشیسعد ن

 ردند.ک یم یقه شماریشروع جنگ دق یار و براکان یمھ
در قلبش به  یپرست رد، احساسات وطنکن را مالحظه یلممس یچون رستم آمادگ

                                           
 ن افتاده بود.یب به دست مسلمین پل در جنگ بویا -١
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ه یکد و درحالید و مسلح گردیاد، زره پوشاله خودش را به سر نھکجوش آمد، لذا 
وطن  کدفاع از خا یرد تا سپاھش را براکرا موظف  یا شم، عدهک یگفت ھمه را م یم

او  بجنگند.ھا  آن با یند تا به خوبینما کیق و احساساتشان را بر ضد دشمن تحریتشو
ان یسالھا  این نمود و گفت: یرش معرفکلش یعرضه برا ینادان و ب یقوم عرب را مردم

در صدد  اند و ر خودشان را خوردهکب فینون فرکاند و ا دراز تحت سلطه ما بسر برده
ھا  آن مردانه با دیدر دل دارند. با یروزیپ یه آرزوکب است یاند عج جنگ با ما بر آمده

 ین مردمیه ما امروز از چنکرد کتوان تصور  ین میش از ایب یا عار و زشتید، آیجنگ
 به ارمانشان برسند؟ھا  آن م ویست بخورکش

اند و  دهیمان و جنگ دیده و با ایه ھمه ورزکدارد  یرکه سعد لشکح است یصح
م ینیب یه مکچنان  یلد دارد، ولیحه بن خویرب و طلک یچون عمرو بن معد یافسران

زات یث تجھیاد و ھم ا زحیز یلیروھا خیث شمار نیه ھم از حکشده  یرکارو با لشیرو
ست. گذشته از یسه با آن نیر سعد قابل مقاکه لشکبه طور مجھز است  یو ادوات جنگ

ه در کم را به عھده گرفته، رستم فرخزاد است یر عظکآن لش یه رھبرک یسکن یا
روزان و یمانند ف یدارد. فرماندھان یسپاه مھارت خاص یرھبر ر و دریبص یفنون جنگ

ن، یارزارند. عالوه بر اکدان یو دالور م یات جنگیده عملکیچ یکه ھر کبھمن را دارد 
ستاده مراقب یزدگرد ایه دارد، یبا قادس یمکه فاصله کر در مدائن کن لشیپشت سر ا

 یخواھد فرستاد، ول کمکرش کبا لش یان جنگ خواھد بود و در صورت لزوم بزودیجر
ن یبرساند. پس با ا یفور کمکه در صورت لزوم، کخود ندارد  یکدر نزد یسکسعد 

نداشت  یا ن وجود چارهیب بترسد. با این جنگ مھینده ایه سعد از آکوصف جا دارد 
 یینھا یروزیه به پکد ینما یکرش را تا آنجا تحرکلش یه و تھور جنگیه روحکن یجز ا

 گردد.خود مطمئن 
ل یاز افراد سرشناس و مورد اعتماد سپاھش از قب یه سعد جمعکن لحاظ بود یبد

لد و عمرو بن یحه بن خویه اھل خبره بودند و طلکره بن شعبه و عاصم بن عمرو یمغ
از شعراء و سخنوران مانند  یشته بودند، و گروھکار کان یه از جنگجوکرب را ک یمعد

را نزد خود خواست و گفت: افراد دانا و برجسته  یا طبقهذا از ھر کس و ھیاشعث بن ق
د و یینما یبردار ت خود بھرهید ازموقعید. بایان قوم خود شھرت و شرف داریمشما در

ان قرآن ین از قارید. ھمچنیشود انجام دھ یه ھنگام خطر جنگ الزم مکرا  یارک
اه خدا نازل شده است، ه درباره جھاد در رکات مقدسه قرآن را یخواست تا آندسته از آ
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ن افراد قبول یا ند ویب نمایجنگ ترغ یرا براھا  آن ن تالوت نمودهین مسلمیدر ب
فه خود را انجام دادند و مردم را خوب ینده و وظکر اسالم پراکن لشیفه نموده در بیوظ

 د.یدوار گردینده خود امینان حاصل نمود و به آینجا بود سعد اطمیجان آوردند. ایبه ھ
ن نبود، او به یب ه خوشکخالف رستم مانند عمر مراقب اوضاع بود و بر زدگردی

 پنداشت و یچاره میف و بیرا او سپاه عرب را ضعینان داشت، زیسپاه پارس اطم یروزیپ
ض یوقاص مر ید سعد بن ابیه شنک یشمرد. مخصوصًا زمان ینم یزیرا به چھا  آن

ه سپھساالرش ک یرا سپاھیز ست سپاه عرب در دلش قوت گرفت،کد شیاست، ام
ه الزم است دل به جنگ کند، طبعًا چنانک یًا در جنگ رھبرمیرا مستقھا  آن نتواند

زدگرد حق ید یگردد. شا یف میدر دلشان ضع یروزیشرفت و پید پیبندند و ام ینم
ن در یجان، تھور و جالدت مسلمیمان، شوق، ھیرا او از شدت این بپندارد، زیداشت چن
 خبر نداشت. یخوبجنگ به 
ر پارس کلش یروزین جنگ به فتح و پیه اکن داشت یقیش خود یزدگرد پیچون 

 یه ماجراھایلکخواست از  یدر انتظار خبرش بود، م یبا حرص و ولع گردد و یختم م
خودش در آنجا حاضر است  ییه گوکمطلع شود  یصحنه جنگ لحظه به لحظه به طور

را بعنوان خبر رسان از داخل  یمنظور گماشتگان نیر نظر دارد، لذا بدیو جنگ را ز
 گماشت و برسد،  یگریش به دیه صداک یا را به فاصله یکه ھر یقصر مدائن تا قادس

گر برسانند تا به یدیکن نحو به گوش یان جنگ را به ایرا موظف نمود تا خبر جرھا  آن
 زدگرد برسد.یگوش 

 دو سپاه آماده رزم
د و خشم یجوش یشان میھا ه خون در رگک یپارس در حالر مسلمان و کدو لش یبار

 گر شدند.یدیکد، آماده حمله به یخروش یشان میھا انتقام در دل
ستند و دست به یشان ثابت بایرش دستور داد در جاکن ھنگام سعد به لشیدر ا

متعال استمداد و طلب نصرت  یه نماز ظھر را بخوانند و از خداکجنگ نزنند، تا آن 
ر اول را یبکه تکن یر خواھم گفت. ھمیبکپس از اداء نماز چھار بار ت«گفت:  ند.ینما

ت کر دوم دست به اسلحه زده آماده حریبکد. با تیار شوکا و حاضر به یامًال مھکگفتم، 
ن یش نھند و به محض ایر، قدم پکد سواران لشیدیر سوم را شنیبکه تکن ید. ھمیباش

ن یھم». دید و مردانه بجنگیھم بر دشمن حمله برد ھمه با یدیر چھارم را شنیبکه تک
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ش رفته جرقه جنگ را یدشمن پ یسو را گفت سواران بهرش یبکن تیه سعد سومک
ختند و یر در ھم آمکر چھارم را گفت. ھردو لشیبکن ھنگام سعد تیبرافروختند. در ا

ه کله یله بجیه قبکرد ک. رستم مشاھده ١دیشروع گرد یجنگ به صورت جد
جنگند و با  یپروا م یر بن عبدالله بیجر یند، به رھبرزان مشھور عرب بودربایشمش

بر  یادیان زیند. اگر مجال از دستشان گرفته نشود زیآ یش میپ یبیشجاعت عج
ھا  آن راندازان را به طرفیت یل حامیف ۳۳سازند، لذا فرمان داد تا  یرش وارد مکلش

به وحشت  ھا فیل دنیله از دیبج یھا رند. اسبیارشان را بگکسوق دھند تا جلو 
ه اگر کماندند  یخود م یله در جایادگان بجی. تنھا پ دان فرار نمودندیافتادند و از م

شته کھا  آن ند، ھمهک یریجلوگ ھا فیل شتافت تا از حمله ینمھا  آن یاریبه  یسک
 شدند. یم

 ن روز نبرد (روز ارماث)ینخست
حه بن یبام اقامتگاھش ناظر صحنه بود، فورًا به طل یه از روکوقاص  یسعد بن اب

ه در خطر بودند نجات دھد کله را یادگان بجیام داد تا پیاسد پ یله بنیس قبیلد رئیخو
س ین اشعث بن قیشتافتند، ھمچنھا  آن کمکاش به  لهیدگان قبیاز ورز یو او با گروھ

 ار دفع حملهکاندر ھم دسترد. ھمه با کق یو تشو یکتحر کمک یاش را برا لهیافراد قب
دند، یرسان یان میدار بودند و ھمچنان زیراندازان پایو ت ھا فیل باز ھم یول ،شدند ھا فیل

 یشیاند چاره یمواقع خطر به خوب اردان و درک یه مردک یمیلھذا عاصم بن عمرو تم
ر قطع نمودند و یالن را با شمشیف یھا ش تاختند و طنابیرد با افرادش پک یم
 ھا فیل دند. سپس ھمه با ھم به جانیندند و به قتل رسانکن افیبانان را به زم لیف

ار قرار داده کل است ھدف یف یه سالح ضربتکافتادند و مخصوصًا خرطومشان را 
از  کیوحشتنا یز از شدت درد با صداین ھا فیل وارد نمودندھا  آن بر یاپیپ یھا ضربت

 ردند.کدان فرار یم
دادند  یرا فرار ھا فیل شتند وکبانان را  لیف ،ارشان موفق شدندکن در یچون مسلم

ش آمده بودند یپ ھا فیل ر پارس را در پناهکبه خود گرفته توانستند لش یا جان تازه
از شب ادامه داشت و سپس  ین جنگ تا پاسیاول برگرداندند. ا یعقب راندند و به جا

                                           
 یمصرم یف حسن ابراھیخ االسالم تألیدر تار ید، ولیواقع گرد یھجر ۱۴آخر سال  ن جنگ دریا -١

 بوده است. یالدیم ۶۳۶مطابق با  یھجر ۱۵ه در سال کآمده 
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 زگشتند و به استراحت پرداختند.ده ھر دو طرف به اردوگاه خود بایشکار کدست از 
رشادت و  یلیه در مخاطره افتاده بودند، خکند: بو اسد یگو یخ میه توارک یطور

تلف ھا  آن ش از پانصد نفر ازیده بیه صدمه دیادتر از بقیتھور از خود نشان دادند و ز
 شدند.

ده یخ به روز ارماث مشھور گردیه است، در تواریه جنگ اول قادسکن جنگ یا
 است.

 یامداد یروهایدن نیرس
ر کاز لش یعده ھشت ھزار نفر یکه به فرمان عمر بن الخطاب کم یقبًال گفت

 یسعد بن اب کمکردند تا به کت کحر ١ه در شام تحت فرمان ھاشم بن عتبهکن یمسلم
د. و ھنگام صبح روز دوم یه نرسین سپاه تا روز اول جنگ به قادسیوقاص بشتابند، ا
ور را کھزار سواره از سپاه مذ یک یه به فرماندھک یمرد نامدار جنگقعقاع بن عمر و 

 د.یان گردیبعھده داشت، از دور نما
در  یرنگ نظامیار عمل و نکه ابتکآنقدر  یه غالبًا در ھر جنگکد ید فھمین را بایا

در جنگ  یه عمرک ٢ندارد. قعقاع یات جنگیدارد، خود عمل یدیار اثر مفکشرفت یپ
ه کن مرد یز بود، این یرنگ باز جنگیر و نکه مرد جنگ بود، مبتکبسر برده بود، با آن 

 یجدا شد و برا ھا گروهه یخود از بق یر فرمان داش با عده ھزار نفریار زکھزار سوار
ش را به یروھایه به آنجا برسد نکن یه سبقت گرفت و قبل از ایدن به قادسیرس

به فاصله  یگریجدا از د یم نمود و دستور داد ھر گروھیتقس یصد نفر یھا گروه
 یگریپس از د یکیه کمتعدد  یھا گروهن یدن ایبه محل برسند، تا با رس ینیمع یزمان

 یروھاین نیه مسلمکنند به دشمن بفھمانند ک یرسند و از دور گرد و غبار برپا م یم
ت یتقو ین امر برایارسند.  یج مینون به تدرکه اکدر پشت سر دارند  یادیز کیمک

ن گروه یار مؤثر بود خود قعقاع با اولیان بسیه پارسیف روحین و تضعیه مسلمیروح
ه ین سان بقیوست بدیر اسالم پکد و به لشیه رسی، صبح روز دوم به قادسیامداد
نان با ک ین شادیدند و مسلمیرس یفرا م یگریپس از د یکینان کجوالن  ھا گروه

                                           
ه مسلمان شد و برادرزاده سعد کش بود، او در سال فتح میھاشم بن عتبه از جنگاوران مشھور قر -١

 وقاص بود. یبن اب
 باشد. یقعقاع از اصحاب رسول الله م -٢
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ن نحو در یشد و بد یه سپاه پارس مرعوب مکآوردند  یبه بار م یا ر، صحنهیبکگفتن ت
 دند.یدوار گردیخود ام یینھا یروزیشرفت پیه به پکبه بار آمد  ین وضعیه مسلمیروح

 ن روز نبرد (روز اغواث)یدوم
دند و آماده جنگ شدند. یشکگر صف یدیکن بار در مقابل یدوم ین براینون طرفکا

ه داوطلب مبارزه با من کست کیدو صف آمد و گفت:  نیقعقاع قبل از شروع جنگ ب
از صف  یحاضر شود با او تن به تن بجنگد؟ بھمن ذوالحاجب پھلوان نام یعنیباشد، 

دارد. قعقاع  یخود را اعالم م ینموده آمادگ ید، خود را معرفیآ یرون میر پارس بکلش
 یشتکه در جنگ جسر کارانشان را یط و ید، سلید: قصاص ابوعبیگو یاد برآورده میفر

خ یه توارک یتازند و به طور ین دو پھلوان عرب و پارس به ھم میاز تو خواھم گرفت. ا
رساند  یشود واو را به قتل م یره میه قعقاع بر بھمن چکد یشکن یاند، طول نوشته
ه در جنگ کرا  یبتید و اثرات مصیآ یت مھم به وجود نشاط مین موفقین از ایمسلم

 نند.ک یرون میده بود از دل بیرسھا  آن هجسر از بھمن ب
ند و خواستار مبارزه یآ یدان میپس از قتل بھمن دو تن از جنگاوران پارس به م

دان آمدند، حارث یرند. چون آن دو تن با ھم میشوند تا انتقام بھمن را از قعقاع بگ یم
دو با آن دو ن یشتابد و ا یقعقاع م یگر از دالوران عرب به ھمدستید یکیان یبن ظب

شوند و به قتل  یز به سرنوشت بھمن دچار مین دو پھلوان پارس نیشوند و ا یز میگالو
ن یشود، قعقاع در ب یر پارس حاضر به مبارزه نمکاز لش یسکگر یرسند، چون د یم

را ید، زیر بجنگید و با شمشینکد: ھمه با ھم حمله یگو یزند و م ین ندا میمسلم
ف غالب شد، لذا مردم دست از یتوان بھتر بر حر یه با آن مک است یگانه ابزاریر یشمش

دشمن  یبه سو یر و سپر به دست گرفته، به طور اساسیده و شمشیشکزه یر و نیت
 ردند.کحمله 

ا به نفع یچرخد  یبه طرف پارس م یروزیه گردونه شانس پکد ید سنجینون باکا
خود را از  یارکر پارس قبل از شروع جنگ سه نفر پھلوان که لشکم یدین؟ دیمسلم

ن یشته شدند. مسلمًا اکزود به دست دشمن  یلیه خکد یدست داد و به چشم خود د
دارد.  یین اثر به سزایه مسلمیت روحیر و در تقوکن لشیه ایف روحیحادثه در تضع

صف ندارند تا ه در جلو ک یجنگ یھا فیل ن امروز بر خالف روز گذشتهیگذشته از ا
 یراندازان از رویاستفاده نموده مانند روز گذشته تھا  آن عصر حاضر از کمانند تان
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 ش روند.یپ ھا فیل ادگان در پناهیراندازند و پین تیبه طرف مسلمھا  آن
 یروزیر پارس شانس پکه لشکل جنگ معلوم بود ین حال از ھمان اوایپس با ا

ن یدند. ایدانه جنگگر تاختند و مریدیک یسو خشمانه بهر کبه ھر جھت ھر دو لش ندارد.
ن جنگ به ین در ایمه شب دوام داشت و گرچه مسلمیادتر تا نیچه زجنگ با شدت ھر

از  یکیه کشدند  یکنزد یروزیش رفتند و به پیتا آنجا پ یدند ولینرس یینھا یروزیپ
ان گذشت تا یه ھنگام شب از خالل صفوف پارسکدلگرم شده بود  ین به حدیمسلم

ه موفق شود، کنمانده بود  یزیخود را به رستم فرخزاد برساند و او را به قتل برساند، چ
 د.یشکشت و رستم را از دھانه مرگ برون کاز نگھبانان جلو تاخت و او را  یکی یول

رفت و حالت دفاع به خود گرفته بود.  ین شب رو به ضعف میسپاه پارس در ا
 یلکرا از محلشان برانند و به ھا  آن دند تایوشک یرفتند و م یش میم پکم کن یمسلم

ه ثرت عده و شدت دفاع و مقاومت مردانکنند و به جنگ خاتمه دھند و اگر کمغلوب 
ن تا آخر شب ید ھم اگر طرفیدند. شایرس یشان م ن به مقصودیان نبود، مسلمیپارس

ن ید، و طرفیه رسمیچون شب به ن یشد، ول ین میدند، چنیشک یار نمکدست از 
دند و به اردوگاه خود بازگردند و به استراحت یشکخسته شده بودند، دست از جنگ 

 ر فردا باشند.کپردازند و به ف
ده شده است، یخ به نام (اغواث) نامیه در تایجنگ روز دوم قادس یعنین جنگ یا

خود نده یبه آ یخورد، به حد ین به چشم میمسلم یچون در شب اغواث آثار برتر
آسوده گرد ھم جمع و صحبت از  یبا خطرا یا لهیه افراد ھر قبکنان داشتند یاطم

سعد بن  یردند، خوشحالک یدا مدر جنگ فر یینھا یروزین جنگ و پیا یشرویپ
رفت در پوستش  یبه طرف خوابگاھش م یه وقتکبود  یا ز به اندازهیوقاص ن  یاب

سره یکان یارشان را با پارسکدند تا دن فردا بوید. ھمه در انتظار فرا رسیگنج ینم
 ند و به جنگ خود خاتمه دھند.ینما

 سرباز یکرشادت 
و  یدنیه شنکوست یبه وقوع پ یا ه در شب اغواث واقعهکشود  یده میخ دیدر توار
ه چون ابومحجن کن بود یسرباز است، واقعه ا یکو رشادت  یارکاز فدا ینمونه بارز

از  یکیب نموده در یسروده بود، سعد او را تأد یخمر شعرف درباره یمرد دالور ثق یثقف
 رده بود.ک یقصر خود زندان یھا اتاق
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ھا و  ھه اسبیو به ھم خوردن اسلحه و ش کاچکچ یافت و صدایچون جنگ شدت 
د ین صداھا را شنیه اکن انداخت، ابو محجن ین در فضا طنیبر مجاھدکحه الله ایص

ه بجنگد، لذا از سعد کند ودر رزمگاه نباشد یشار بنک یند و بک ینتوانست خوددار
ند، ک یسعد قبول نم یدان بفرستد، ولیرش درگذرد و او را به میند تا از تقصک یتقاضا م

به ابومحجن  یازیند و نک یم ینین سنگیفه جنگ به نفع مسلمکه کداند  یرا میز
 ،ندیصحنه جنگ باشد و آسوده نش یکتوانست نزد یاو مرد جنگ بود، نم یست. ولین

ارش بگذارد یند و اسلحه در اختکند تا او را آزاد ک یھمسر سعد خواھش م یلذا از سلم
اد یر بود به او بسپارد. قسم یم نظکه در نوع خود کو اسب مشھور سعد به نام بلقاء را 

ھد و ه گرفته پس دکخود بازگردد و آنچه را  یه پس از خاتمه جنگ به جاکند ک یم
به حالش  یه قلب سلمکد یسرا یدرباره خود م یند. شعرکم زندان یخود را تسل

 گذارد. یارش میه از او خواسته بود در اختکند و آنچه را ک یسوزد، لذا او را آزاد م یم
شود و به سرعت به طرف  یه مسلح بود بر اسب بلقاء سوار میکابومحجن درحال

رد و چون یگ ین قرار میبر در جلو صفوف مسلمکا حه اللهیتازد و با ص یدان جنگ میم
ن سو و آن یاسبش را به ا یبینداشته با شجاعت عج یچ نوع خستگیتازه نفس بوده، ھ

وارد ھا  آن بر ینیبر دشمن حمله و تلفات سنگ یزیدواند او به نحو اعجاب انگ یسو م
ستند. ینگر یارش مکنان به او و به ک ه او را بشناسند تعجبکم بدون آن رد و مردک یم

ه کعقب مانده گروه ھاشم بن عتبه است  یروھایاز ن یکیردند او ک یر مکف یبعض
 یخبر بود، او را از رو یه از ماجرا بکقاص   یاب ده است. سعد بنینون از راه رسکا

گفت: اگر ابو محجن  یرد و با خود مک ین میارش را تحسکست و ینگر یسقف قصرش م
من  ین اسب ھم اسب بلقایمحجن است و ا ن مرد ابویگفتم ا یدر حبس نبود، م

 باشد. یم
افت، ابومحجن به قصر بازگشت و اسلحه و اسب را یان یمه شب جنگ پایچون در ن

ابومحجن  یماجرا یه صبح شد سلمکن یرد ھمکش قرار داد و خود را محبوس یسرجا
 رد.ک را به سعد خبر داد، سعد او را مورد عفو قرار داد و آزادش

ار باشند، به ھدف و آرمان کار بسته فداکن دل به یش چنیروھایه نک یرکنًا لشیقی
 ل باشد.که مشکھر چند  ،رسند یخود م

ن جنگ (جنگ ین در ایشود مجموع تلفات مسلم یده میخ فھمیه از توارک یطور
ران یخ ایر پارس ده ھزار بود. تارکه) دو ھزار مقتول و مجروح و تلفات لشیدوم قادس
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 ند.ک ید میین مطلب را تأیا ۲۳۴رالدوله در صفحه یمش

 یـ روان ینظام یکتکتا یک
ش را یروھایبداند، ن یسکه کن جنگ در اواخر شب بدون آن یقعقاع پس از خاتمه ا
ز مانند روز گذشته دسته دسته شوند و یه فردا نکدھد  یم نزد خود خوانده دستور

ا  ییه گوکه صبح فرا رسد گروه گروه چنان کن یدور از اردوگاه رفته ھم یمسافت
ه از ماجرا خبر کن یدان بتازند تا باز ھم قلوب مسلمیم یسو رسد به یم کمک ییزجا

 ت شود.یندارند تقو
نگرد  یابان میب یسو ند و بهک یر توقف مکد پشت سر لشیقعقاع ھنگام طلوع خورش

د. یگو یر میبکند تیآ یمش یه گروه اول بودند پکتازان سوارش  شیند پیب یو چون م
 یا تازه کمکردند ک یبر بلند نموده تصور مکالله ا یمردم ھم با او ھم صدا شده صدا

 ز در خوف و ھراس افتادند.یان نیده. پارسیرس
ار کر یرسد و چون از تدب یده بود، از راه مین ھنگام نرسیه تا اکھاشم بن عتبه 

غام داد تا یه در راه بود پکرش کز به لشیبوده او نداند مؤثر  یرده و مکدا یقعقاع اطالع پ
 ند.یایب یگریپس از د یکیدسته دسته شوند و 

 یھا گروهدند یه دکف شده بودند و با آن یان در اواخر شب گذشته ضعیه پارسکبا آن
را یارشان دلسرد نبودند، زکرسند، مع الوصف امروز در  یم یاپیقعقاع و ھاشم پ یامداد
وب ینده معکن افیبه زمھا  آن ن در روز اول جنگ از پشتیه مسلمکالن یف یھا تخت

دان آورده یرا به مھا  آن گذارده بودند و یگرید یھا فیل یر و بر رویشده بودند، تعم
سره خواھند یک یار خود را در جنگ امروز بزودکردند ک یه تصور مکن یبودند. مسلم

 دند.یار دکل مھم کرد، باز خود را روبرو با مشک

 ن روز نبردیسوم
ن بار یسوم یدند. جنگ برایشکگر صف یدیکن در مقابل یبه ھر جھت طرف

ن یسواران مسلم ت بپردازندیبانان به فعال لیو ف ھا فیل هکن ین بار قبل از ایدرگرفت. ا
دند تا از یشکجنگ را به آن سو  ینیحمله و سنگھا  آن یسو رده بهک یدست شیپ

به سود آن طرف دور  ین طرف و گاھیبه نفع ا یره جنگ گاھیرند. دایتشان جلوگیفعال
 زد. یم

به  ھا فیل ن بود ازکه ممک یو تلفات یارکار بود از خرابکه از دور ناظر کسعد 
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ر او کر پارس جدا و به لشکه از لشک یانیلذا از پارس ،دیترس ین برسد، سخت میمسلم
رد؟ یم یند و میب یجسدش زودتر صدمه م یجاکل از یپرسد ف یم ١وسته بودندیپ

ل بزرگ یار دو رأس فکام داد تا یگفتند: از چشم و خرطوم. لذا سعد به قعقاع و عاصم پ
رو آن دو ھستند به عھده گرفته از ھمان یپ ھا فیل هیش قرار دارند و بقیشاپیه در پکرا 
ار انداختند. کد را به خو یھا زهینھا  آن شند.کرا بھا  آن ان گفته بودندیه پارسک یراھ

از شدت درد به عقب برگشتند و  ھا فیل ردند.که چشم مجروح یل را از ناحیھر دو ف
دند از ین دیل را چنین دو فیه وضع اک ھا فیل هین پرتاب نمودند. بقیبانان را به زم لیف
 یم نصرت و مدد الھیاز عال یرا عالمت ھا فیل ه فرارکن یردند. مسلمکدان فرار یم

 خود مطمئن شدند. یروزیارشان دلگرم و به پکدانستند، به 
شود،  ین مین روز معیجنگ در ا یدانستند سرنوشت قطع یه مکر کھر دو لش

شند. چون در اثر کرا به آغوش  یروزیگر تاختند تا پیدیکمردانه و از خود گذشته به 
شب  یکیدر تارد و یدان برخاسته بود و متعاقب آن شب فرا رسیشدت جنگ غبار از م
ه ک یدام است و نه رستم. به طورکدانست غلبه با  ید و مید یفرو رفتند، نه سعد م

بھم خوردن و  یه صداکده بود یبه اوج رس ین شب به حدیند جنگ در ایگو یخ میتوار
ن انداز بود. ھر دو یش آھنگران در فضا طنکچ ین مانند صدایاسلحه طرف کاوکچ

با  یروزیدانست پ یس نمک چیسابقه بود. ھ یه بکشده بودند  یطرف روبرو با جنگ
گذراند جز دعا و تضرع به ساحت  یرا م یه شب سختکخواھد بود. سعد  یکدامک

آمد در آن شب نه خواب به چشم او آمد و نه  یاز دست بر نم یارکچ یمقدس خدا ھ
 گران.یچشم د
اردوگاه باز  یسو ن بهیاز مسلم ید بعضید، سعد دیرسه صبح فرا کن یھم

ن یا یاند. وقت افتهی ین برتریه مسلمکد یاتشان فھمکگردند. از وضع و آثار حر یم
 ین معنیبد یدان جنگ شعرید قعقاع در میه شنکن دانست یقیمطلب را به 

آن شب  »میرومند پارس برتر شدیران نیما از ش ،میشتکرا  یادیما گروه ز«د: یسرا یم
 یینھا یروزیباز به پ یش رفته بودند. ولین پیگرچه مسلمد و یان رسیبه پا کوحشتنا
 افتند.یدست ن

 

                                           
 . ۵۲ا صفحه یرنیف پیران تألیخ ایتار -١
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 ادامه جنگ در روز چهارم
اند،  ده و خسته شدهیروز مداوم جنگ شبانه یکن یه چون مسلمکشود  یا تصور میآ

اند تا به  ردهکه عھد کد یرس ین به نظر میچن ،ریپردازند؟ خ یبه خواب و استراحت م
 ،اند سالح از دست نگذارند ف غالب نشدهیبر حر یلکاند و به طور  دهینرس یروزیپ

در سپاه  یرا ھنگام صبح آثار ناتوانیدانستند، ز یب الوقوع میرا قر یروزیه پکمخصوصًا 
ه به کن است یقیشد، پس اگر به جنگ خود ادامه دھند  یمشاھده م یپارس به خوب

شند، کار بکدست از  یاستراحت و رفع خستگ یاگر برا ید، ولیخواھند رس یروزیپ
خواھد بود تا صفوف خود را بھتر منظم و خود را  یا سپاه پارس فرجه یمسلمًا برا

اند از  ن در شب به دست آوردهیه مسلمکرا  یشرفتین صورت پیند. در ایت نمایتقو
 د.یش آیه بعدًا چه پکداند  یم یسکدھند و چه  یدست م

ه قعقاع ھنگام صبح کم یشنو یخ میمر غافل نبودند، لذا از تارن این از ایسران مسلم
ش خواھد آمد یجنگ به نفع ما پ ییسرنوشت نھا یمردم! پس از ساعت ید: ایگو یم

 یروزید، پینک یارکد و فداییفزایصبر و ثبات داشته مردانه بر شدت حمالت خود ب

َ ٱ إِنَّ ﴿ د:یآ یشه در اثر صبر به دست میھم ٰ ٱ َمعَ  �َّ  .﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ
اند  تازه نفس وارد شده ییه گوکچنان ،ردندک ییآرا صف ین به نحو بھتریمسلم

ر پارس را عقب کچپ و راست لش یھا مردانه بر دشمن تاختند. ھنگام ظھر قسمت
ن یردند. بدکبر ھم زدند و در مواضعشان رخنه  یلکرا به ھا  آن انهیراندند و قسمت م

ر عرب یخ عرب و غیه توارکخت. چنانیدرھم ر یلکر پارس به کشب نظم و انسجام لیترت
ان یپارس یوزد روبرو یحه مین نایه غالبًا در اک یر و دار باد سختین گیاند در ھم نوشته

ن ساخت. که مقاومتشان را ناممکند کدر چشمانشان اف کگرد و خا ید و به حدیوز
ند. رستم کرستم را از جا بر یبان و تخت فرماندھ هیه ساکن باد تا آنجا شدت داشت یا

ن یر دست مسلمیه اسکآن  ینمود و پا به فرار گذاشت و برا کش را تریبه ناچار جا
 ین راھیابد. جز ایبرسد و نجات  یینان به جاکنشود خود را در نھر شط انداخت تا شنا

ارش کرستم از  یرش در حال فرار است، ولکه لشکد یرا به چشم خود دینداشت، ز
از سرداران  یکیرا ھالل بن علقمه یز ،افتین نجات نینگرفت و از دست مسلمجه ینت

د و سرش یشکبش شتافت و او را از آب برون ید و شناخت، لذا به تعقین او رادیمسلم
د ییایعبه قسم، بکشتم، به پروردگار کاد برآورده: من رستم را یرا از تن جدا ساخت و فر

م یت عظین موفقیدورش جمع شدند و از ا ان بهیر گویبکن تید، مسلمینیتا بب
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ه به انواع جواھر کران یا یان پرچم ملیاوکن وقت درفش یدند و در ھمیخوشحال گرد
بردند و از آن فال  یمھم با خود م یھا جنگ ان آن را دریرانیا ن شده بود وییگرانبھا تز

 .١گرفتند، به دست شرار بن الخطاب افتاد یم یکن
ان یاوکر پارس از قتل رستم سپھساالرشان و از دست رفتن درفش که لشکن یھم
جز  یا از دست دادند. چاره یلکه خود را به یافتند، غرق در اندوه شدند روحیاطالع 

 ینند و خود را به مدائن برسانند، ولکنجات خود از نھر عبور  یه براکن نبود یا
ر یآسان اس یلیرا خھا  آن ختند وبشان پردایبرنداشتند و به تعقھا  آن ن دست ازیمسلم

ات یاز روا یبعض یشدند. حت یروبرو نم یگونه مقاومت چیرساندند. با ھ یا به قتل می
ه مسلمانان کخود را باخته بود  یست خورده پارس به حدکد سپاه شیگو یم یخیتار

گر را یدیکه کردند ک یافتند و به خودشان امر می یدست مھا  آن ھنگام فرارشان بر
نفر مسلمان  یکه کردند و چه بسا ک ین مینمودند و چن یاطاعت مھا  آن شند.کب

ت کطبق امرش حرھا  آن انداخت و یرد و جلو مک یر میرا اسھا  آن ن نفر ازیچند
را ھا  آن بود و یمھم و قاطع یروزین شد، پیب مسلمیه نصک یروزین پیردند. اک یم

امًال مطمئن کان بود، یتخت ساسانیپاه تسلط بر مدائن کشان یدن به آرزویرس یبرا
ه کد یفراھم نما ین مھمیبه ا یرکان نداشت لشکزدگرد امی یگر برایرا دیز ،ساخت

 آمد. ینمبر یارکست خورده ھم کر شکلش یایارد. از بقیرا بگھا  آن جلو
خ ید و در تواریشکطول  یو شش ساعت متوال یه سکدر طول جنگ (جنگ شوم) 

ن شش ھزار نفر و در دو یده شده از مسلمینام »ليلة القادسية«و  »ليلة اهلرير«به نام 
 دند.یروز ارماث و اغواث دو ھزار و پانصد نفر به شھادت رس

شته شدند، عالوه بر کن فرار یدان جنگ و آنچه در حیز آنچه در میر پارس نکاز لش
 شتگانشان در روزھا ارماث و اغواث ده ھزار نفر بود.ک

ست ھزار درھم به پول آن زمان ارزش یون و دویلیم یکه کان یاوکعالوه بر درفش 
 یگرانبھا یه و اسلحه و البسه جنگیداشت و عالوه بر تخت و بارگاه و اسباب و اثاث

 ی، اسلحه و پول نقدکیر، خورایمت داشت، اموال، ذخایاد قیمھم و ز یلیه خکرستم 

                                           
ه مسلمان شد. در جنگ کش بود. او در سال فتح میاران دالور قرکاز سوارضرار بن الخطاب  -١

عراق ھمراه خالد بود  ھای جنگ د. درید جنگیذاب تحت امر خالد بن الولکلمه ین با مسیمسلم
ر مأمور شد به جبھه شام برود، او را ھمراه خود به شام برد. در که خالد از طرف ابوبک یھنگام

 د. او از اصحاب رسول الله بود.یھاشم بن عتبه جنگجنگ جلوالء تحت امارت 
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ه از تصورشان کاد بود یز یرن افتاده به قدیمت به دست مسلمین جنگ به غنیه در اک
 ده بود.یند ییزھاین چیخارج و تا آن روز چشم عرب چن

نه نزد یم را به مدین غنایل اکپنجم از  یکوقاص طبق قانون اسالم  یسعد بن اب
خ آمده یه در توارک یرد، به طورکم ین تقسین مسلمیه را بیحضرت عمر فرستاد و بق

نه یه سعد به مدکآنچه را ھا  آن موافقتسب کن و یعمر پس از مشورت با مسلم
 ند.کم یتقسھا  آن نیان بیرکق لشیتشو یفرستاده بود بازگرداند و دستور فرمود تا برا

ش از یب یلیه خک یسانکن ین مسلمیم، بودند در بیدیه از گذشته فھمکچنان
 یھا یگران متحمل مشقت و دشواریش از دیرده بودند و بک یت نظامیگران فعالید

رب، ھالل بن علقمه، ضرار ک یجنگ شده بودند، مانند قعقاع بن عمرو، عمرو بن معد
ارشان در که پھلوانان جنگ بودند و کھا  آن لد و امثالیحه بن خویبن الخطاب و طل

ن لحاظ سعد در موقع یگران مؤثر بود، بدیش از دیر اسالم بکلش یروزیشرفت و پیپ
 سھم داد.ه یش از بقیبھا  آن م بهیم غنایتقس

 رسد ینه به حضرت عمر میدر مد یروزیخبر پ
له ین را نوشت و به وسیمسلم یروزیه و مژده پیقادس یوقاص ماجرا یسعد بن اب

 .١حضرت عمر فرستاد یبرا یله الفزاریبه نام سعد بن عم یقاصد
ن ین قاصد آنجا برسد، نگران ایه اکن ین قبل از ایفه مسلمینه مخصوصًا خلیاھل مد

ه کدانستند  یمھا  آن د در انتظار خبر بودند. گرچهین ترس و امیب بودند وجنگ 
جنگند  یم ألخداوند یاریمان و اعتماد به نصرت و یه مردانه و با این در قادسیمسلم

داشتند، ھا  آن یروزید به پیردند و امک ینه دعا میدر مدھا  آن یروزیپ یبرا  و مسلماً 
عراق  ن دریسابق مسلم یھا جنگ ر ازیجنگ غ نیه اکدند ید یھم م یاز طرف یول

ن عرب و دولت بزرگ یاست ب یجنگ یعراق است، ول کن جنگ گرچه در خایاست. ا
ان دست و پنجه نرم یشه با رومیه ھمک یرکم پارس، لشیر عظکن عرب و لشیپارس ب

                                           
 ۲۴۶صفحه  ۴و اصابه سطر  ۳۱صفحه  ۵اسدالغابه سطر  یول ۷۰صفحه  ۳سطر  یخ طبریتار -١

را نعمان بن مقرن یاست، ز ید: آن قاصد نعمان بن مقرن بود، اما معتمد ھمان قول طبریگو یم
ه قاصد کخ آمده قاصد شتر سوار بود و عمر یره در تاکه عمر الخطاب را نشناسد، چنانکنبود  یسک

له بوده و نعمان یرفت، حامل مژده ھمان سعد بن عم یاده میشناخت در جنب شترش پ یاو را نم
 نه برده است.یم را به مدیر سھام غنایبن بش
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روزان یو بھمن و ف یجنگ یچون رستم فرخزاد پھلوان دانا ینون فرماندھکرد و اک یم
توان به  ین وصف نمیباشند، پس با ا یده جنگ مکیده و چیورز یکه ھر کدارد  را
نه در اضطراب و دلھره بودند و یلذا مردم مد ،ن مطمئن شدیمسلم یقطع یروزیپ
 صبرانه در انتظار خبر بودند. یب

نه خارج و یشه بود، ھر روز از شھر مدیگران در اندیش از دیه طبعًا بکحضرت عمر 
ماند و  یدند تا ظھر میرس یه از راه مک ینین جنگ مخوف از مسافریخبر ا افتیدر یبرا

 یکیه در کرد، تا آن ک ین میمه دوم روز را چنین نیگردد و ھمچن یسپس به شھر باز م
ه ھمان سعد بن ک ین منظور از شھر خارج شده بود، شتر سواریه به ھمکاز روزھا 

خبر جنگ  یای، حضرت عمر از او جورسد یسعد بوده از راه م یله قاصد اعزامیعم
ن را یمسلم ألید: خدایگو یه عمر را بشناسد، بشارت داده، مکشود واو بدون آن  یم

ه قاصد سوار کن حال یر پارس را مغلوب و منھزم ساخت. و سپس با ھمکفاتح و لش
ردند وارد ک یرد و با ھم گفتگو مک یت مکاده حریشترش بود و عمر در جنب شتر پ

باشد، به نام  یه ھمراھش مک یسکن یه مردم به اکشنود  یشوند، چون قاصد م یشھر م
نار شترش که در کن است یفه مسلمیه او خلکفھمد  ینند، مک ین سالم میرالمؤمنیام

 کید: برادرم بایفرما یند، عمر مک یاده به راه افتاده است، لذا طلب عفو میپ یمسافت
دھد،  یخواند و به مردم در مسجد مژده فتح م یمرد و یگ یست. نامه سعد را از او مین

 گردند. یھمه خرسند م
 ین و فرمانروایرالمؤمنیه امکه با آن کعمر  یت روحانین است شخصین چنی، ایآر

ن یا یروز شده است، به جایه بر پارس بزرگ پکافته ینون مژده کجھان اسالم بود و ا
 یھمچنان متواضع بوده خود را به قاصدت مھم، خودخواه شود، ین موفقیسب اکه از ک
ن یافتد و ھم یاده به راه مینار شترش پکند و در ک ینم یش بود، معرفیایاز رعا یکیه ک

ن ین امر بود و جز ایدر انتظار ھم یشنود. او مدت یه از او مژده فتح مکبس 
ن را یداند، او سعادت مسلم یب و زشت نمیاده رفتن را عیخود پ یخواست. او برا ینم
 ش را.یخواھد نه راحت خو یم

 گذرد؟ یدر مدائن چه م
زدگرد در یم یه گفتکرا چنانیز ،دینه رسین به مدائن قبل از مدیمسلم یروزیخبر پ

 یھا ه به فاصلهک ییھا له خبر رسانیان جنگ را به وسیقصر خود نشسته بود و خبر جر
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ر پارس را کن بر لشیمسلمافت پس مسلمًا خبر غلبه ی یگمارده بود، مرتبًا درم ینیمع
 .یارکچ ید؟ ھیآ یاز دستش بر م یارکنون چه کا یده است، ولیزود شن یلیخ

را به ھا  آن ن غالب وین جنگ بر مسلمیه در اکرده بود کن یقیش خود یزدگرد پی
ھا  آن ن در مدائن بهیندگان مسلمیره با نماکان مذایه در پاکچنان ،ردکنابود خواھد  یلک

تان  ش خواھم فرستاد تا ھمهیه من رستم را به سوکد یستان خبر دھیرئ د بهیرو«گفت 
را عده یز ،شدیندین بیاو به ظاھر حق داشت چن »ندکه دفن یرا در خندق قادس

ن اسلحه مجھز بودند و فرمانده و یه با بھترکست ھزار نفر بود یصد و ب یکرش کلش
ار یبھمن را در اخت روزان ویمانند ف یمانند رستم فرخزاد و دالوران یرھبر زبردست

و شش ھزار نفر نبود و اسلحه  یش از سین بیر مسلمکه عده لشکداشت. حال آن
ن یمسلم کوچکر کرش بر لشکه لشکداد  یبه دل راه نم کیداشتند، لذا ش ییابتدا

مانده افراد یروزان ھمراه باقیشته شوند و فکست فاحش خورده و رستم و بھمن کش
ست کر شکلش یایبه بقا یدیچ امینون ھکزدگرد این یت. بنابرارده اسکرش فرار کلش

از  یارک یه بزودکده است. واضح است یأس مبدل گردیدش به یخورده ندارد، و ام
ن یه بتواند با مسلمکند کفراھم  یگریر دکد تا بتواند لشیبا ید. مدتیآ یدستش بر نم

 روزمند روبرو شود.یپ
ن یچه او سرمست ا ،ار را نخواھد دادکن یوقاص به او مجال ا یسعد بن اب یول

شتر یش برسد، قانع نشده باز بیم شده و نفس بشر طبعًا ھر چند به آرزوھایعظ یروزیپ
تخت یسعد طبق فرمان عمر تسلط بر مدائن پا یه ھدف اصلک  خواھد مخصوصاً  یم

 د.یشکش ین ھدف پیدن به ایرس یبرا یا ه را مقدمهیبود و جنگ قادس یساسان
امًال مساعد شده کش یبرا یه اوضاع و احوال جنگکن ھنگام یاگر سعد در ا ،نیرابناب

آسان در  یلیو خ یند، بزودکده به مدائن حمله ینحل گردیل، الکزدگرد مشی یو برا
ه بتواند از عھده دفع کندارد  ییزدگرد قوایم، یه گفتکرا چنان یز ،شود یارش موفق مک

ار کآش یس به حدکھمه  یتسلط سعد بر مدائن بران ید. بنابراین برآیھجوم مسلم
ن شھر به یردن از اکوچ کر کد به فیزدگرد بایخود  ین و حتینکه ساکده بود یگرد
ه کبرسند  یند تا به توافقکسعد دراز  یسو زدگرد دست صلح بهیا یگر باشند ید ییجا

ا سعد در یآ یخود بماند، ول ین در امان بوده بتواند در جایبرد مسلم مدائن از دست
ش یر مدائن برایه تسخکداند  یرده و مک یانیه فتح شایه در قادسکن اوضاع و احوال یا

خ یه تارکر، چنان یرد؟ البته خیپذ یزدگرد را میده اسِت، دست صلح یآسان گرد یلیخ
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ه) به سعد یزدگرد (پس از فتح قادسید: یگو یم ۲۳۵ا در صفحه یرنیران نوشته پیا
ن طرف دجله مثل ین و ایمسلم یآن طرف دجله برا یھا سرزمین هکرد کشنھاد یپ

 یشند، ولکند و دست از جنگ بین نحو صلح نماین به ایاو بماند و طرف یگذشته برا
 زدگرد را با استھزاء رد نمود.یشنھاد یسعد پ

فه دست به یاو بدون امر خل یسعد بر مدائن آسان شده بود، ول یالیگرچه است
ن امر یشان ھمیارھاکن در یت مسلمیشرفت و موفقیاز اسرار پ یکید یزد، شا ینم یارک

چ یفه و ھیفه و بدون امر خلیدام از سرفرماندھانشان بدون مشورت با خلکچ یه ھکبود 
چ یس از فرماندھان جزء و افراد تحت فرمانشان بدون امر مافوق خود دست به ھک
مان یافتند به آن ای یم یستورا فرمانده خود دیفه یه از خلکن یزدند. ھم ینم یارک

ت و ین اسالم معصیردند و خالف امر مافوق خود را از نظر دک یداشتند و بدان عمل م
 دانستند. یبزرگ م یگناھ

نده خود را ید بخش آیه و وضع امیجنگ قادس یروزیه سعد پکن لحاظ بود یبه ھم
نمود و منتظر  یاقدامات بعد یبه حضرت عمر اطالع داد و درخواست دستور برا

 جواب شد.
خود بمان ضمنًا  یده، در جایه فرمانم به تو نرسک یحضرت عمر جواب داد، تا وقت

را  ینونکوفه کد سعد شھر یدرعراق بنا نما یل عرب شھریھجرت قبا یدستور داد برا
ه کد یت گردیج تا آنجا آباد و پر جمعین شھر به تدریرد. اک یزیر ین منظور پیبه ھم

 م را در عراق گرفت.یقدره یح یجا





 

 
 انیتخت ساسانیمدائن، پا یسو به

و آثار  ین مدت خستگیرد. در اکه استراحت یرش دو ماه در قادسکسعد با لش
باز آمد. خود سعد ھا  آن ینظامبرطرف و حماسه و نشاط ھا  آن ه ازیب قادسیجنگ مھ

ه عمًال ین سبب نتوانست در جنگ قادسیداد و بد یه او را رنج مکھم از مرض نقرس 
 افت.ید، شفا یمباشرت نما

ن حضور دارد و از حاالتشان مطلع ین مسلمیخود او در ب ییه گوکعمر چنان کنیا
لذا به  ،زم را دارندال یحمله به مدائن آمادگ ین برایه مسلمکابد ی ینان میاست، اطم

 ،دیر نمایباشد تسخ یمتیت و آن را به ھر قکمدائن حر یدھد تا به سو یسعد فرمان م
ن پارس ضمنًا دستور داد زنان و اطفال یتسلط بر تمام سرزم یعنیرا تسلط بر مدائن یز

ونت دھد و کداشت، س یامات مطمئنکه استحکق یبه نام عت ین را در شھریمسلم
ن نگھبانان یدر آنجا بگمارد. نوشت: گرچه اھا  آن ینگھبان ین را برایاز مسلم یگروھ

نند، ک یم یفه نموده نگھبانیچون انجام وظ ینند، ولک یت نمکشر یبعد یھا جنگ در
م یان سھیآورند مانند جنگجو یبه دست م ھا جنگ ن دریه مسلمک یمیدر غنا

 باشند. یم
تش کمدائن آماده نمود، قبل از حر ت و حمله بهکحر یرد و خود را براکن یسعد چن

ر) به طرف مدائن فرستاد کش تازان لشیش (پیر را به عنوان مقدمه الجکاز لش یگروھ
 ت نمود.کر حرکه لشیو سپس خودش با بق

ست کروزان ھمانند فرمانده شید. فینار شھر بابل رسکر خود به یسعد در مس
 یول ،ن شھر پناه گرفته بودندیه در ایست خوردگان قادسکاز ش یبا جمع یخورده فرار

از دستشان  یارکن نداشتند، جز فرار یاز ورود مسلم یریجلوگ یبرا یدیچون ام
 امد. شھر بابل به دست سعد افتاد.یبرن

 ١مھم بشر بود یھا از تمدن یکیشاھد  یه روزکن شھر ھمان شھر بابل است یا

                                           
الد یسال قبل از م ۱۰۰۰تا  ۳۴۰۰ه از حدود کم بود ین تمدن بشر در جھان، تمدن مصر قدیاول -١

ن به ین النھریھا در ب ین تمدن بشر را سومرین تمدن جھان بود. دومیتر ح، بزرگیمسحضرت 
در جنوب بابل ھا  این الد دوام داشت.یقبل از م ۲۷۵۰تا  ۳۰۰۰ه از حدود کوجود آوردند 

ن یل دادند. سومکیان جداگانه بودند تشیپادشاه و خدا یدارا یکه ھر ک یمستقل یھا ومتکح
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حقوق بشر در آنجا ت از یحما یبرا ین قانون عدالت حمورابیه اولک یھمان شھر
م کمستح یھا برج با و بلند معابد بزرگ ویز یوارھایبا د یه روزک یشھر ،دین گردیتدو

گ یھا ھا سرسبز با گل وه و باغکباش یو قصرھا ش و ینعمت و عز و یانگ ن دلیعطرآ
را غرق در ھا  آن ن افتاده وینون به دست مسلمکر بود اینظ یدر نوع خود ب یخوش

 د.ینما یدوران گذشته مر در کتف یایدر
را ینماند، ز ید، ولیاسایب یخین شھر تاریدر ا یچه به جا بود سعد چند روزگر

ن یوھتر از اکبھتر و باش یلیه در حال حاضر خک یارش حمله به مدائن بود، شھرک
 از تمدن و عظمت گذشته ندارد. یا و آثاریه جز بقاکاست  یمیشھر قد

ه دو که) کیر (سلویر شھر مھم وه اردشیاز تسخ ت خود ادامه داد. پسکسعد به حر
ش قراوالن گارد مدائن ید و با پیدجله رس ینار غربکن بود، به یماه در محاصره مسلم

 یروز شد، ولیپھا  آن زود بر یلیردند به جنگ پرداخت و خک یم ینجا نگھبانیه در اک
خود برداشت، باز ھم نتوانست  یش پایعبور از شط از پ یرا برا یگرچه مانع نظام

چه خراب و ھر یلکشط قرار داشت، به  یه بر روکرا  یان قبًال پلیرا پارسیند، زکعبور 
 ده بودند.یشکدجله  یه در آنجا بوده به ساحل شرقکق یو آنچه قا یشتک

 ییھایر آبادیسو به تسخ یکار ننشست. از یکب یش ماند، ولیلذا سعد به ناچار در جا
ر و علوفه کلش یآذوقه برا یآور به جمع یرات و دجله بود و از طرفن فیب هکپرداخت 

ند، که به مدائن حمله کبه دست آورد  یگاه فرصتتا ھرد، یھا مشغول گرد اسب یبرا
 آذوقه و علوفه نباشد. ین فرات و دجله آسوده و در تنگیخاطرش از جلگه ما ب

 یزیگرفته و جز شط العرب چان قرار یتخت ساسانیپا ١مدائن یسعد روبرو کنیا

                                                                                                       
الد به وجود یقبل از م ۲۰۰۰تا  ۲۷۵۰ن از حدود ین النھریه در بکھا بود  یادکتمدن بشر تمدن آ

ن تمدن در یتختشان شھر اور بود. چھارمیردند. پاکھا اقتباس  یآوردند و تمدن خود را از سومر
ادھا و کھا، آ ین بود. بابلین النھریالد در بیسال قبل از م ۲۰۰۰ھا در حدود  یجھان تمدن بابل

ن پادشاھانشان یتر ه بزرگکبه وجود آوردند  یعیوس یست دادند و امپراتورکھا را ش یسومر
ھا به وجود آوردند قانون مشھور  یمانند تمدن مصر یھا تمدن یبود. بابل یبه نام حموراب یشخص

چھارگانه  یھا ن بعد از تمدنید تمدن ھندوچین گردین پادشاه تدویبه فرمان ا ییبه قانون حمورا
 فوق به وجود آمده است.

به ھم  یکاز ھفت شھر نزد یتینامند. چون از سه شھر و به روا یسفون میان تیرانیمدائن را ا -١
باشد  ینه میلمه مدکدند. پس مدائن جمع ینام یب شده بود، مسلمانان مجموع آن را مدائن مکیتر
نه مطلق فقط به یمد ینه و اصفھان ولیشود مانند تھران و مد یبه شھر بزرگ گفته م یه در غربک



 ٢٠١ مدائن، پایتخت ساسانیانسوی  به

 

 ست.ین او و مدائن حائل نیب
شتر از بابل بود و با یب یلیث عظمت خیان و از حیرانیتخت ایپا یرزمانیمدائن از د

ان قرار گرفته و ین بار مورد ھجوم رومین) چندیخ حمله مسلمیخ (تارین تاریه تا اکآن 
ده بود، مع یدر داخل خود د ییھا ینظم یرًا بین اخیده و عالوه بر ایه داد صدمیز

الوصف باز ھم عظمت و جالل خود را از دست نداده بود و ھمچنان چشم و دل خلق 
ستند. ینگر ین و اعجاب بدان میده تحسیبدان دوخته، به د یکجھان از نقاط دور و نزد

داد،  یر عظمت قرار میه مردم را تحت تأثیش از نام روم و قسطنطنیب یلینام مدائن خ
 یا برایدن یچ جاینجا بود در ھیه در اک یمرفه شرق یش و نوش و زندگانیع انواع

 سر نبود.یم یسک
 یش رویرند و در پیگ یمدائن قرار م یشط روبرو ینار غربکرش در کسعد و لش

 یمردم و قصرھا یباینند. عمارات زیب یز میانگ رتیبا و حیت زینھا یب یا خود منظره
نون به کرا تاھا  آن ریزدند، نظ یعظمت م یمدائن نداه در شھر ک یبزرگ شاھنشاھ

 ییر روشنایشب ز یکیتار در یه حتک یوھکباش یھا اخکن یا یدیاند. سف دهیچشم ند
داد. درختان سرسبز  یمھا  آن به یان بود، جلوه خاصیستارگان آسمان شفاف از درو نما

ه مخصوصًا ک یروح پرورم یرده بودند و نسکه از خالل شھر سربلند کباطراوت  یھا باغ
بر عظمت شھر مدائن افزوده  ید به حدیوز یدر وقت سحر و صبحگاھان از آن سو م

ا فرو یدر عالم رؤ یا به اصطالح امروزیر از عالم محسوس یغ یه انسان را در عالمکبود 
 برد. یم

انش در ساحل نھر متوقف شوند و یرکه سعد و لشکست یب نین وصف عجیپس با ا
تر محمد که (به نوشته دکرند یوه مدائن قرار گکر جالل و شیه شدت تحت تأثدر آنجا ب

ه کد و چنانیگرد ) چشم و دھانشان از شدت تعجب بازیل دانشمند مصریکن ھیحسن
 دند.یآن گرد یستاده غرق تماشایخود ا یاند، در جا وب شدهکخیم ییگو

نجا یرا ایبشوند! زوه کن منظره باشین حد مسحور این تا ایه مسلمکست یعجب ن
ب عمارات جھان یاز عجا یکیه کران بود و قصر خسرو را یتخت شاھنشاھان بزرگ ایپا

ن قصر در دوره خسرو یاز ا یداده بود. قسمت یآن زمان بود، در دل خود جا
و  ین و معماران رومین مھندسیتر له بزرگیبه وس یالدیم ۵۵۰روان در سال یانوش

                                                                                                       
 شود. یاطالق م ینه النبیشھر مقدس مد
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ان یفرمانروا یھا ساختمان که به سبکگانه آن  پنج یھا ته. گلدس١بنا شده بود یونانی
 به آن داده بودند. یبیعج ییبایسقف قصر قرار داشتند، ز یرو یروم
در خود گرفته  یداند چه ثروت یه خدا مکن قصر با عظمت یم و این شھر عظیا

ھا  آن نیدر ب یا ن قرار گرفته است و جز شط فاصلهیدگان مسلمیاست، در مقابل د
پس از  ،ار دارندیدر اخت یشتکبجا مانده و نه  یه نه پلکن بود یار اکل کمش یست، ولین

ند و به آنجا برسند تا آنچه را خدا به آنان وعده فرموده ید عبور نمایو چگونه با یچه راھ
را ھا  آن هکبشوند  ییزھاین چیھم کد داده، به دست آورند و مالینوھا  آن خدا به یو نب

گران در یش از دیرده است؟ طبعًا سعد بکو مسحور عظمت خود  ییبایمجذوب ز
نبود و  یشتکه یا تھیجز ساختن پل  یرا راھیز ،افتی ینم یار بود، ولکعالج  یجستجو

ه بر ک یات نظامیخواست و طول زمان با عمل یم یادیار، زمان زکن دو یدام از اکھر 
 ست.یسرعت عمل قرار دارد، سازگار ن یمبنا

 ند؟ک یمدائن چه م زدگرد دری
زدگرد یعبور از شط بود،  یبرا یردن راھکدا یشه پیه سعد در اندکن ھنگام یدر ا

ده بود، دستور یه بتواند او را در قصر مدائن نگه دارد قطع گردک ییدش از قوایه امک
ھمراه زن   مت قصر،یگران ق هیھا و اثاث نت آالت پربیھرات و زاز جوا یداد قسمت مھم

ز بعدًا به آنجا برود یران انتقال دھند تا خودش نیرا به شھر حلوان در غرب او فرزندش 
ران تا یغرب ا یھا وهکد بتواند در معابر تنگ یه شاکن بود یند. تصورش اکو اقامت 

 ند.ک یرین جلوگیاز ھجوم مسلم یمدت
زدگرد در حال فرار است، سخت یدند ید یتخت میه چون مردم پاکست ین کیش

ده بود، ین گردیعبور مسلم یعیه مانع طبکبودند. چون جز وجود شط مرعوب شده 
 نمانده بود. یباقھا  آن یبرا یدیام

وسانه یه مأکار خواھند شمرد کل کن مانع را تا آنجا بزرگ و مشین ایاگر مسلم یول
اند قانع شوند؟  شط بدست آورده ینون در آن سوکه تاکنجا بازگردند و به آنچه یاز ا

بازگردند و حال آن  یاند دست خال مھم قرار گرفته یروزینار پکه در کنجا یچگونه از ا
ده و یه به اوج خود رسکاند  ردهکدا یپ یتیه و معنویه بوده، روحیه سرمست فتح قادسک

ھا  آن یبرا یچ راھیپندارند اگر ھ یه مکخود دارند  یروزیمان به نصرت و پیا یبه طور

                                           
 ا.یرنیران نوشته پیخ ایتار -١
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ند و به آنجا برسند، مگرنه حضرت یند تا عبور نمایآفر یمعجزه مھا  آن ینباشد، خدا برا
 یله معجزه خداوندید و به وسیش معجزه آفریبرخورد و خدا برا ین وضعیبا چن یموس

 رد؟کسرخ عبور  یایاز در
ھا  آن ن از شط بگذرند،یار افتاد تا مسلمکبه  یت خداوندینجا ھم مدد و عنای، ایآر

 یھا ان داشت، نگاهیبه شدت جر هکآن  یھا آبستادند و به ینار شط اکدر  یمدت
ارش به کعالج  یز براینند تا زودتر به آنجا برسند سعد نکه چه کردند کز یآم حرص

ن اثناء به سعد یافت. در ھمی یارش نمکل کحل مش یبرا یراھ یر فرو رفته بود، ولکف
را با زن و فرزندش از قصر  یمتیاء قیاز اموال و اش یادیزدگرد مقدار زیه کد یخبر رس

 ت است.کمدائن به شھر حلوان فرستاده و خودش در صدد حر
زدگرد از یه کد یرا فھمیز ،دیسعد گرد یباعث دلگرم طرف مژده و یکن خبر از یا

از طرف  یند، ولکن مقاومت یه در مقابل مسلمکندارد  یید گشته و قوایناام یھر در
ه کھا  اء پربین اشیه اکافت یرا دریز ،دیگردد سعد ین خبر موجب تأسف شدیگر اید

 یلھذا حرص و ولعش برا ،انتظار داشت به دستش افتد، از دستش در رفته است
طور شده قبل از م گرفت تا ھرچه زودتر و ھریمد و تصمدن به آنجا به جوش آیرس

ر و خزائن قصر را بدر برد، دستش را یه ذخایبق یشتریزدگرد بتواند با فرصت بیه کنیا
له اسب عبور یطور شده به وسه ھرکنینداشت جز ا یچ راھی. او ھدیوتاه نماکاز قصر 

 ند.ک
خود  کیوچکرد و خواست در ابتدا گروه کدعوت  کار خطرناکن یسعد مردم را به ا

و  را از آنجا برانند یشط برسانند و نگھبانان پارس یله اسب به آن سویرا به وس
ز به ین نیه مسلمیند تا سپس بقینما یمستقر شوند و نگھبانھا  آن یخودشان به جا

ه مانع خروجشان از نھر کاز دشمن در آن سو نباشد  یسکند و ین نحو عبور نمایھم
 بشود.

ران یاز دل یار شد. گروھکر اسالم داوطلب کعاصم بن عمرو دالور با سابقه لش
 با عاصم شدند. سعد یارکاند، آماده ھم نفر بودهه گفته شده ششصد کر کار لشکسوار

 ار شدند.ک یایھمه با ھم مھ  را تحت فرمان عاصم قرار داد،ھا  آن
ه ین آیج ھمراھانش اییت و تھیتقو یه بر اسبش سوار شده بود، براک یعاصم در حال

ن ٍس ِ�َفۡ  َ�نَ  َوَما﴿ رد:کتالوت ھا  آن ید را برایمه از قرآن مجیرک
َ
 نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  َ�ُموَت  أ

ِ ٱ ٗ�  ابٗ كَِ�ٰ  �َّ َؤجَّ ن یس نخواھد مرد، مگر به امر خدا، اکچ یھ«: یعنی .]۱۴۵عمران:  آل[ ﴾مُّ
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سپس اسبش را . »ن شده استیه در ازل نوشته شده و وقتش معکاست  یمطلب امر
بودند، با او ر شده یش دلیش از پیه قرآن بیه با استماع آکآب راند و ھمراھانش  یسو به

 ھمراه و ھمه با ھم به آب زدند.
بود، روا  یار عاصم و گروھکه ناظر کن پھلوان نامور ین ھنگام قعقاع بن عمرو ایدر ا

بازان  زهیاران ماھر و نکه ھمه سوارکلذا با گروه تحت فرمانش  ،ندید آسوده بنشیند
و  کخطرنا یارک، ارکن یارانش به آب زدند. چون ایزبردست بودند، پشت سر عاصم و 

ھا  این گفتند: یان میپارس یبود، ول یق و الھام الھین توفیده مسلمیبه عق ،سابقه بود یب
له یشود به وس ینند. مگر مکخواھند خود را در شط خروشان غرق  یه مکوانگانند ید

 یند؟ ولیرون آیند و زنده بیاست، عبور نما یه به شدت جارک ین نھریاسب از چن
اد یتر شدند، فر یکردند و به ساحل نزدک یبه سالمت ط یادیمسافت زه کن یھم

ه به طرف ما کانند یجنھا  این م،یستیان نیگفتند: به خدا ما روبرو با آدم یبرآورده م
 ند.یآ یم

 یه با جان خود بازکاران کن فدایستاده به ایخود ا یان در جایبه ھر جھت پارس
ند، یر طور شده بگشاار خود را ھکل کشوند و مشره یخواھند بر مرگ چ ینند و مک یم

به  کنیردند اک یقبل اصًال باور نم یه ساعتکردند. آنچه را ک یم یزیآم تعجب ینگاھھا
 ند.یرون آیسالم از آب بھا  آن ه ھمهکنمانده  یزینند. چیب یچشم خود م
ش تاختند تا از خروجشان از آب یپھا  آن اران به طرفکاز سوار یلذا گروھ

ز را به حساب آورده ین قبًال ھمه چیرا مسلمیز ،ش نبردندیاز پ یارک یول ،رندیجلوگ
ز و بلند با خود یت یلیخ یھا زهیرده بودند. نکدشمن را  یار احتمالکھر  یریشگیپ

دشمن وارد  یھا بر چشم اسب  ه مخصوصاً کھا  زهین نیھم یھا با ضربت آورده بودند و
ن یان نتوانستند از سواران مسلمیه پارسکن بود یاندند ارا به عقب رھا  آن ساختند، یم
 قبل از یسکنون که تاکاران کن فدایند. ھمه اینما یریآمدند جلوگ یش میپروا پ یه بک

 دند.یدست نزده بود، به سالمت به ساحل رس کیار خطرناکن یبه چنھا  آن
ان، فرار یآدمانند نه یجنھا  آن ه به زعمک کیبا ین مردم بیان از ترس چنیپارس

شط  یشرق یو بندر یسات نظامیبر تأس یگونه برخورد چین بدون ھیردند. مسلمک
 کنیپرداختند. پس ا یبارانداز آنجا را تصرف نمودند و به نگھبان له وکافته، اسیال یاست

ز به یه سوارانش نید، فرمان داد تا بقیدرخش یت در چشمان سعد میه برق موفقک
 یطول یردند، از شط بگذرند. ولکارانشان عبور یه عاصم و قعقاع با کن نحو یھم
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ختند. مساحت یدر شط ر یگونه خوف چیآسوده بدون ھ یمه آنان با خاطره ھکد یشکن
را یز ،دندیترس ینه از خطر شط مھا  این د.یاز نھر پر از اسب و سواران گرد یادیز
داشتند،  یشط ترس یو نه از آن سو رھروان به سالمت رفتندھا  آن ه قبل ازکدند ید یم

 ن در آمده بود.یچه در تصرف مسلم
روھا یرد تا نکھا امر  یشتکفورًا به دارندگان  یدن به ساحل شرقیسعد پس از رس

 اورند.یشط ب ین سوین را از آن سو به ایر مسلمکزات و بار و بنه لشیاده و تجھیپ
ه کزدگرد و نگھبانان مدائن یدند، ینجا رسیرش به اکه سعد و لشکن ھنگام یدر ا

ه از ورود کنبود  یسکدند، از شھر خارج شدند و ید یتاب مقاومت و دفاع را در خود نم
ند، جز کممانعت  یوتاھکولو تا مدت  یردند قصر شاھنشاھکن به شھر و تصرف یمسلم

م شوند یه تسلکن ینبود جز ا یا ه در قصر پناه گرفته بودند و چارهکھا  آن از یبعض
 سعد باز گذارند. یقصر را بر رو یھا دروازهو

ه کله اسب از شط خروشان یر اسالم به وسکعبور لش یعنین ماجرا یه اک یبراست
از  یا ل معجزهیکن ھیند، به قول محمد حسنکل یل و تعلیتواند آن را تحل یعقل نم

 د.یآ ین به شمار میمسلم یمعجزات جنگ
اضافه  یخیواقعه تار نیپس از نقل ا »ةوالنھای ةالبدای«نام خ خود به یر در تاریثکابن 

به وقوع  یارکو  کھولنا یلیبود خ ییبود بس بزرگ، ماجرا یروز«د: یگو یرده مک
 ،دیغمبرش آفریپ یه خدا براکبود  یقیار توفکن ی خارج العاده بود، ا ًه مسلماکد یانجام

چ یده نشده ودرھید یسکاز  یات جنگیر آن در عملیگاه نظ چیه ھکبود  یارکرا یز
 .»ده نشده بودیھمانند آن شن یا از جھان واقعه یا نقطه

با آب و شنا داشتند و  ییه نه آشناکاز عرب  یه قومکست ین معجزه نیا ای، آیراست
 ییھا ند، آنھم با اسبکد یده بودند تا تقلیا اقًال شنیده ید یسکرا قبًال از  یارکن یچن

 یسکنند. کرده بودند از شط عبور کن نیرا تمر یارکن یده و چنیرا ند یگاه آب چیه ھک
ان یاز پارس یرد و نه ترسیه او را در خود گکاز امواج دجله دارد  ینه خوفھا  آن ھم از

 اند تا مانع خروجشان از آب شده ستادهیممانعتشان ا یه در آن سو براکداشته باشد 
 را به قتل برسانند.ھا  آن

ه در کبا شھادت در راه خدا  یروزیو اعتقاد جازم به پ أمان راسخ به خالقی، ایآر
باشد و  ی) میکیاز دو ن یکین (ییالحسن یر قرآن مقدس احدین طبق تعبینظر مسلم

باال  یاست، روح و نفس انسان را به حد ه خدا به شھدا مژده دادهکل بھشت دخو
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 یزیچلذا جز ھدف مقدس  ،شود یز میھا در نظرش ناچیا و مافیه دنکبرد  یم
ه مرگ را بھتر بداند و از کداند و چه بسا  یسان میکو مرگ را  یخواھد. زندگ ینم
دلنواز  یدن نوایه از شنکند کرا احساس  یلمه مرگ ھمنان لذت و خوشکدن یشن

ش یه در جستجوکداند  یم یدن به سعادتیله رسیرا او مرگ را وسی. زیزندگ یقیموس
 رخ نشان دھد. ه ھر چه زودترکباشد، پس چه بھتر  یم

در  یمرد«د: یگو یه مکرده کت یاز جابر بن عبدالله روا یه بخارکن است یمگر نه ا
جا خواھد بود؟ آن حضرت کم در یشته شوم جاکد: اگر ینبرد احد از رسول الله پرس

را ھا  آن خواست یه در دست داشت و مکخرما  یا فرمود: در بھشت. آن مرد چند دانه
ند و کن افید به شھادت برسد، از دست بر زمیزودتر بجنگد تا شاه کآن  یبخورد، برا
ش را داشت. مردان یه آرزوک ی. ھمان شھادت»دیه به شھادت رسکد تا آن یرفت جنگ

 اند. نین چنیمان ایتب اکافته میپرورش 
دفاع شده بود،  یه بکبه مدائن  یھجر ۱۶رش در ماه صفر سال ک، سعد با لشیبار

ه در آنجا پناه گرفته بودند، کاز سرابازن محافظ قصر  کیاند د. جز عدهیداخل گرد
و حشمش به  یالش با حواشیزدگرد و اھل و عیم یه گفتکرا چنان یز ،نبود یسک

م نداشتند. سعد به یجز تسل یا ه در قصر بودند چارهک یحلوان رفته بودند. سربازان
به قصر و  یزیآم بتعج یه نگاھھاک ید در حالیدو بدون جنگ وارد قصر گر یآسان

ْ  َ�مۡ ﴿ ن مناسبت تالوت نمود:یمه قرآن را بدیرکه ین آیرد. اک یاتش میمحتو  مِن تََرُ�وا
 ٰ ْ  َمةٖ َوَ�عۡ  ٢٦ َكرِ��ٖ  َوَمَقا�ٖ  َوُزُروعٖ  ٢٥ وَُ�ُيونٖ  ٖت َج�َّ ٰ  �ِيَها َ�نُوا  لَِكۖ َكَ�ٰ  ٢٧ ِكهِ�َ َ�
وۡ 
َ
ٓ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  بََ�ۡت  َ�َما ٢٨ َءاَخرِ�نَ  ًماقَوۡ  َهاَ�ٰ َرثۡ َوأ َما  ٱوَ  ءُ لسَّ

َ
ْ  َوَما ُض �ۡ�  ﴾٢٩ ُمنَظرِ�نَ  َ�نُوا

 یھا بزرگ و چشمه یھا گذاشتند از باغ یاد از خود به جایچه ز«: یعنی .]۲۹-۲۵الدخان: [
ھا  آن ن شد و ھمهیگذراندند. چن یه در آن خوش مک یش و نعمتیوه و عکگاه باشیو جا یعال

ھا  آن ن و ما بهیرد و نه زمکه یگر. پس بر حالشان نه آسمان گرید یسانکم به یردکرا واگذار 
 .»مین، مھلت ماندن ندادیش از ایب

مطلق  ییم از جھان فرمانروایھا بر قسمت عظ ه قرنک، ین سان قصر شاھیبد
بت و یلرزاند، در اثر ھ ینانش پشت امپراتوران جھان را میبت قصرنشیداشت و ھ

ار سعد و در تصرف دولت اسالم در یرد و در اختکآسان سقوط  یلین خیت مسلمکشو
 آمد.

ن یا است و یتخت شاھان ساسانینجا ھمان شھر با عظمت مدائن پایسبحان الله! ا
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ان یه جز شاھان و شاھزادگان و فرمانرواکاست  یسرکوه کوان باشیھم ھمان قصر و ا
افته، آن را یط نون بر آن تسلکه اک یرکن لشیافت و ای یبه آن راه نم یسکا یبزرگ دن

 یحاصل به وسط گلزارھا یو ب کن خشیره العرب سرزمیشبه جزرده است، از کر یتسخ
 یھا فوارهھا  آن ه در خاللکمتنوع باغ قصر  یھا وهیبا و خوشبو و درختان شاداب میز

ه از وسط گلزارھا و درختان قصر کن یاند. ھم آب قرار داشت، آزادانه به گردش در آمده
 یھا نات و پردهیی، تزیشوند. نقاش یز داخل قصر میانگ تعجب یھا اتاقگذرند به  یم

طال و  یھا میبا سھا  آن یه حواشک یمانند یب یھا د و فرشیآ یه در وصف نمکن یزر
ه از نقاط ک یع شرقیش و نوش و انواع صنایل عیه و وساین شده و اسباب و اثاثینقره مز

را غرق ھا  آن اند، به تصرفشان در آمده است و ن قصر جمع نمودهیاند و در ا جھان آورده
م آنچه ینیب یار مکز است و چه آشیانگ چه عبرت ین نموده است. راستیتحس تعجب و

 ٱ َك َوتِلۡ ﴿ رده است:کان یرا خدا در قرآن ب
َ
 .]۱۴۰عمران:  آل[ ﴾�َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  نَُداوِلَُها يَّامُ ۡ�

 یقوم یگاھ. »مینک یمردم دست به دست من یو عظمت را ب ین روزگاران ترقیو ا«: یعنی
گر ید یگرفته به قومھا  آن ن عظمت را ازیگر اید یم و وقتیرسان یرا به اوج عظمت م

 م.یدھ یردستشان قرار میردستان را زیم و آن زیدھ یه زبون بودند مک

 وان مدائنیا
 یدارد و سقوطشان از عظمت علت یعلت یه عظمت ھر قومکد ید فھمیالبته با

را ھا  آن رساند و سپس یعظمت م مقدمه به یجھت و ب یرا ب یه خدا قومکگر، نه آنید
دارد و سقوط از عظمت  یسب عظمت راھکر، ید. خیفرما یل و زبون میعلت ذل یب

 .یسبب
سرا را کوان یوان مشھور به ایمدائن اقامت نمود و ا ی، سعد در قصر شاھنشاھیبار

صد گز (پنجاه متر) طول و  یک یخ عربیوارو به گفته ت یه مجلس بزرگ شاھنشاھک
وان ین ایو پنج متر) عرض داشت و فرش مشھور بھارستان مخصوص ا یھفتاد گز (س

وان ین ایه نماز ظھر بود در اکن نمازشان را ین قرار داد. اولی، نمازگاه مسلم بوده است
شد،  یشنماز میر پیه امکر بود طبق رسم آن روزگار کر لشیه امکانجام دادند. خود سعد 

تاب خود کل در یکن ھیتر محمد حسنکه دک ید. به طورین گردیامام جماعت مسلم
ن قرار یوان را نمازگاه مسلمین ایه سعد، اک: با آن نوشته است »الفاروق االعظم«نام به 

ه در کرا  یمھم یبایز یھا مجسمه یآن نزد و حت ینییاء تزیه و اشیداد، دست به اثاث
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ه سعد کبنده بود یجالب و ز یھا به حد ن مجسمهید ای. شا١ردک ابقاء انکماکآنجا بود 
 بدھد.ھا  آن در یلیر و تبدیا تغین ببرد یرا از بھا  آن دهیروا ند

 م مدائنیغنا
افت. از یه طال کنار سیارد دیلیصد میھزار و سیکن قصر یند: سعد در خزانه ایگو یم

ر و زربفت و یحر یھا لباس و پارچه آالت، ظروف طال و نقره، نتیس، زیجواھر و نفا
ن یتخم یمتیقھا  آن توان بر یه نمکافت ین قصر یاد در ایز یبھا به قدر گران یھا فرش

 زد.
فرش زربفت و مرصع به ن یاء فرش مشھور به فرش بھارستان بود. این اشین ایدر ب

ه کصد ذراع طول و ھفتاد ذراع عرض داشته  یکن بوده و یمت تزئیگران ق انواع جواھر
ه اسالم ین دوره اولیپوشانده است. مورخ یرا م یسرکوان یتمام مساحت سطح ا

انه آن با جواھر یر و میم نظک ین فرش زربفت و با زمردھایا یھا هیاند حاش نوشته
 ن شده بود.یبھا رنگارنگ تزئ گران

 یمتیانواع جواھر قھا  آن گرد درزدیمربند مرصع کر و ین تاج، لباس، شمشیھمچن
 ن افتاد.یشد، به دست مسلم یه از شھر خارج مک یار رفته بود، از دست مردکبه 

الفاروق «تاب کل در یکھن یتر محمد حسنکه و دکیدحالن در فتوحات م ینیز
ه با سرب کافتند یمدائن سبد سربسته در  یادین مقدار زیند: مسلمیگو یم» االعظم

معلوم  یول ،وجود دارد یاء خوردنیو اش کیخوراھا  آن ردند درکمھر شده بود. تصور 
گر ید ییبه جاھا  آن حمل یباشد (البته برا یاز طال و نقره م ییبایظروف زھا  آن شد در
 اند). ردهکآماده 

ه در خارج شھر ک یدو عدد بسته را از مرد ین به نام عصمت الضبیاز مسلم یکی
ع و یاقوت و زمرد ترصیه با کاسب بود  یک ییمجسمه طالھا  آن از یکیه در کگرفت 

 ن شده بود.یه با انواع جواھر تزئکبود از نقره  یگر مجسمه شترید یکیدر 
ر ینظ یر مرصع بیازده شمشی یه محتوکگرفت  یصندوق یقعقاع بن عمرو از مرد

ه کرا ھا  آن دام ازکر نمود تا ھر یت. سعد او را مخرا جلو سعد گذاشھا  آن بود و تمام
 د.یه به نظرش بھتر بود پسندکرا ھا  آن از یکیز یخودش بردارد. او ن یبخواھد برا

ه کافتند ی یل مھم زندگانیس و وسایاء نفیاش ین در منازل مدائن به قدریمسلم

                                           
 رده است.کر کن مطلب را ذیز این یخ طبریتار -١
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 یچ جایدر ھ ھا جز آن یسکه کردند ک یم یزندگ یش و نعمتینشان مردم پارس در ع
 جھان نداشت.

به دست  یادیز یآالت طال  نتیات و زکوکه مسکخ آمده است یاز توار یدر بعض
ردند تا ِآن را سر ک یگرفتند و تقاضا م یطال به دست مھا  آن از یه بعضکن افتاد یمسلم

 نند.کبه سر با نقره عوض 
فرماندھان و ن یومت اسالم بکم را طبق دستور حین غنایل اکسعد چھارپنجم از 

ر، یفرش بھارستان را دست نخورده با تاج، شمش یرد، ولکم یر تقسکلش یروھاین
ات طال، نقره و کوکم اعم از مسیپنجم غنا یکزدگرد به انضمام یمربند و لباس فاخر ک
نه نزد یه به مدیر بن الحصاصیبه نام بش ینت آالت طال و نقره و البسه توسط مردیز

 عمر فرستاد.

 مسلمانان یو فروتن فتح مدائن
م پارس یعظ یوه امپراتورکتخت باشیتسلط بر پا یعنین فتح بزرگ ید اید دیحاال با

او را  دیا نبایگذارد؟ آ یم یوقاص به جا ین ابدر سعد اب یحساب چه اثر یم بین غنایا و
او از اصحاب  ی، ولیم آریید بگویم بایگاه به ظاھر امر بنگربر سازد؟ ھرکخودخواه و مت

گاه مدرسه نبوت  تیافته تربیت یرسول الله و ترب یشان مادریبزرگ رسول الله و از خو
س متواضع شد و که بالعکلرد، بکدا ید و نه غرور پیبر ورزکن بابت نه یبود، لذا از ا

و موفق فرمود و  یاریم ین فتح عظیه او را در اکد یگرد ألپروردگار یسو متوجه به
د، ھشت یرش بدر آکاز عھده لش کیه اندکآن  یستاد و برایه قبله ان جھت رو بیبد
 ر خواند.کعت نماز شکر

ن یا یباز شد، به جا یسعد به آسان یه به روکن دروازه پارس یم ایدان یه مکچنان
ن یتر ساخت. اول یکشتر فروتن و به خدا نزدید، بیه او را مغرور و از خدا غافل نماک
در آنجا  بود و یه مجلس شاھنشاھکرا  یانجام داد، سالن بزرگه سعد در قصر ک یارک

پنج بار  ین قرار داد تا روزیشد، نمازگاه مسلم یبحث و مشورت م یوینسبت به امور دن
ن یند و روح خود را با اینما یکوقت با انجام نماز جماعت ھمه با ھم خود را به خدا نزد

 نمود. یمبدل به مسجد الھرا  ین سان مجلس شاھیعبادت پرورش دھند و بد
ه در کن بود ین در صدر اسالم ھمیب مسلمیت عجیشرفت و موفقیاز اسرار پ یکی

بستند و ھرگز از او غافل  یل میدل به خداوند جل یشرفتیو در اثر ھر پ یآمد شیھر پ
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 نبودند.

 نهیم در مدیغنا
ن ید ایدد ینون باکم مدائن را به نزد عمر فرستاد. ایپنجم غنا یکم سعد یگفت

ش سابقه نداشته و حاال یگاه برا چیه ھکن ھمه اموال و ثروت یدن ایشخص بزرگ از د
 ند؟ک یدا میپ یارش قرار گرفته چه حالیدر اخت
ن یرد تا اک ید تصور نمیه شاکن ثروت مھم را یم و این غنایثرت اکه عمر ک یوقت

ن یا ایخدا«رد و گفت: کرو به آسمان   رد، فوراً کاد به دستش برسد مشاھده یاندازه ز
ز به یو ن یتر از من بود، باز داشت یتر و گرام ه نزد تو دوستکغمبرت یاموال را از پ

. من به یو به من اعطا فرمود یتر بود، نداد یتر و گرام ر در نظرت از من دوستکابوب
سپس تا ». یش قرار داده باشیه مرا در معرض امتحان و آزماکن یبرم از ا یتو پناه م

ن متأثر شدند. پس از آن به عبدالرحمن بن عوف یه حاضرکرد که ینجا از خوف خدا گرآ
ن اھل یدن شب بین اموال را قبل از فرا رسیرسول الله امر فرمود تا تمام ا یصحاب

مجلس خالفت  یم نبود، با اعضاید و چون فرش بھارستان قابل تقسیم نماینه تقسیمد
د به خودت اختصاص داشته ین فرش باید: اگفتن یند. بعضکه چه کمشورت فرمود 

ند، یگو یخ میاز توار یه بعضکرد و چنانکقبول ن یول ،در آن ندارد یحق یسکباشد. 
ه ک یا م فرمود. قطعهیطالب آن را قطعه قطعه و تقس یبن اب یشنھاد حضرت علیطبق پ

 ست ھزار درھم فروخت.ید، آن را به بیرس یبه حضرت عل
ساده و  ین به حدیفه مسلمیرا سازمان دستگاه خالفت خلین نبود. زیجز ا یراھ

ن ین دیار ببرد. گذشته از اکرا به  ین فرشیرد چنک یه برداشت نمکش بود یآال یب
طال و نقره مطرز و با  یھا میه با سکرا  ین فرشیچن یا نگھداریاسالم استعمال 

نبود جز  یراھ داند. پس ین حرام میمسلم یبھا مرصع شده بود، برا جواھرات گران
 شنھاد داد و حضرت عمر با آن موافقت فرمود.یپ یه حضرت علک ین راھیھم

 فتح جلوالء
پارس را  یر فرارکچون حضرت عمر پس از فتح مدائن به سعد اجازه نداد لش

 مدائن و یھا ز در خانهین را نیرد و مسلمکونت کمدائن س یند، در قصر شاھکب یتعق
 د.یمشغول گرد یبه نظم امور داخلان داد و کدر اطراف قصر اس

ه سربازان کافت یله جاسوسانش خبر یه سعد به وسکنگذشته بود  یادیمدت ز
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ل از مدائن فاصله یش از چھل مایه بکبه نام جلوالء  یروزان در شھریمدائن با ف یفرار
مختلف به حلوان  یسرباز از نواح یادیه عده زکز مطلع شد یاند. ن نداشت، جمع شده

ان به جلوالء اعزام داشته یت پارسیتقو یرا براھا  آن اند و او زدگرد آمدهی ینونکاقامتگاه 
رساند.  یات و آذوقه به آنجا مکو تدار ینظام کمکاست، و باز ھم پشت سر ھم مرتبًا 

در جلوالء گرد آمده، دست اتحاد به ھم داده با ھم عھد و  یر مھمکب لشین ترتیبد
ن خود یا حد اقل از سرزمینابود  یلکن را به یه مسلمک یه تا وقتکاند  ان بستهمیپ

 ا مردانه در راه وطن جان ببازند.یشند، کنند دست از جنگ نکاخراج ن
نه اطالع ینداشت، ماجرا را به حضرت عمر در مد یفه اجازه اقدامیچون سعد از خل

 د.یداد و منتظر فرمان گرد
رد تا دو ھزار سرباز تحت کامر  ینامه سعد فورًا به و افتیحضرت عمر به محض در

ر جنگ بود و قبًال از جبھه شام به امر یاز فرماندھان بص یکیه کفرمان ھاشم بن عتبه (
ت دھد. کجلوالء حر یرده بود) به سوکت که شریعمر به عراق آمده و در جنگ قادس

ه کرش کبفرستد. ھاشم با لشز ھمراھش یه را نیقادس کبا یقعقاع بن عمرو قھرمان ب
د و آن را در یع به جلوالء رسیسر یلیرد و خکت کش آن بود، حریشاپیقعقاع در پ
 یوتاھک یھا جنگ ن در خارج حصار شھرین طرفیند. گرچه تا ھفده روز بکمحاصره اف

ر که لشکگرفت، تا آن  ینم یجه خوبیدام از اقدام خود نتک چیھ یگرفت، ول یدر م
ن جنگ خود یدتریھجدھم ھمه با ھم از شھر خارج شدند و مردانه شدپارس صبح روز 

بر شدت  یر به حدکد: روز ھجدھم ھر دو لشیگو یر میثکخ ابن یردند. تارکرا آغاز 
جنگ  یه حتکان آمد یدًا به میشد یشتار به نحوکات خود افزودند و جنگ و یعمل

افتند ین فرصت نیمسلم د،یرس د. چون وقت نماز ظھریرس یآن نم یه ھم به پایقادس
دند یجنگ یه مک یه به ناچار در ھمان حالکن بود یبخوانند ا یشان را به طور عادنماز

 یشان را با اشاره به جانماز یان عملکر اریع و سجود و ساوکمشغول نماز شدند و ر
 آوردند.

ن در اول شب طبق ید مسلمیترس یه مکد، قعقاع یرس یه روز به آخر مک یھنگام
و سحر  یرا با سخنان حماسھا  آن شند،کو رسم آن زمان دست از جنگ بعادت 

 یا جان تازه ییه گوکجان آورد یبه ھ یرا طورھا  آن و یکزش به ادامه جنگ تحریانگ
 ر خسته پارس نمودند.کبر لش یدیاند. ھمه با ھم در اول شب مجددًا حمله شد گرفته
 یلیحب وطن را بر لب داشتند خه طبعًا زمزمه کن ھنگام یر پارس گرچه در اکلش
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به ھر حال  یول ،ساختند ین وارد میبر مسلم ینیدند و تلفات سنگیدار و مردانه جنگیپا
ه ھنوز کان مدائن بودند یه و فراریست خورده قادسکھمان سربازان شھا  آن نیدر ب

 یلیچون در طول روز خ یست از دلشان در نرفته بود از طرفکرعب و ترس آن ش
ده است، سربازان یه شب فرا رسک کنیف شده بودند، ایده و خسته و ضعیگد جنیشد

نند و نه تنھا دست از جنگ ک ینم یمانشان احساس خستگیاسالم از شدت ا
ان پارس تاب مقاومت از یرکند، لذا لشیافزا یه بر شدت حمالتشان مکشند، بلک ینم

صفوفشان مختل شد افته شد و قسمت چپ و راست کانه صفوفشان شیدست دادند و م
 خت.یو در ھم ر

ن خود را به دروازه حصار شھر یاز دالوران مسلم ین ھنگام قعقاع با جمعیدر ا
ار گرفتند تا از برگشت سربازان پارس به داخل شھر جلو یرساندند و آن را در اخت

ه در محاصره کھا  آن از یادیتاختند. عده زھا  آن ن از ھر سو بریمسلم کنیرند. ایگ
ه او را کز به دست قعقاع یدند. مھران فرماندھشان نین افتاده بودند، به قتل رسیمسلم

افتند، از یه نجات کھا  آن از یا شته شد. عدهکن یخانق یکرد در نزدک یم بیتعق
ختند. شھر جلوالء به دست یحلوان گر یسو رده شتابان بهکشب استفاده  یکیارت

 ن افتاد.یمسلم
رد کن به حلوان حمله خواھند یه مسلمکن داشت یقیزدگرد پس از سقوط جلوالء ی

 یه ریخارج شد و به ناحھا  آن لذا از ،ر خواھد شدیا اسیشته کنجا بماند، یو اگر باز در ا
 خت.یگر

حلوان  یزدگرد پنداشته بود، فورًا به سویه کن پس از فتح جلوالء چنان یمسلم
روزمندانه یه در خارج شھر با نگھبانان رخ داد پک یتاھوکردند و پس از جنگ کت کحر

به تصرف  یمکز در فاصله یزدگرد نیشھر مھم حلوان اقامتگاه  کنیوارد شھر شدند. ا
 ن در آمد.یمسلم

به  یادین در شھر جلوالء و حلوان ثروت زیسند، مسلمینو یخ میه توارک یطور
ن دو شھر موجود بوده است، اموال و یه قبًال در اکرا عالوه بر آنچه یمت گرفتند، زیغن
ن دو شھر آورده یان مدائن از آنجا با خود به ایزدگرد و فراریه ک یادیس زینفا اء ویاش

 ن افتاد.یبه دست مسلمھا  این ز موجود بود. ھمهیبودند ن
ن ین دو شھر به دست مسلمیه در اک ییبھا س گرانیورآالت و نفایند: ارزش زیگو یم

ن پول نقد، اطعمه، البسه و ابزار یج آن زمان بود. ھمچنیون پول رایلیم یافتاد، س
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ف یران تألیخ ایه تارکد. چنانین گردیب مسلمیه نصکبود  یادیثروت ز یوادوات جنگ
ه در کبود  یمیل جزء غنایصد ھزار اسب ممتاز و اص«د: یگو یم ۲۳۶ا در صفحه یرنیپ
 .»دین رسین دو جنگ به دست مسلمیا

ر اسالم کن فرماندھان و سربازان لشیم را بین غنایاص چھار پنجم از اوق یسعد بن اب
 سنه نزد عمریان به مدیسف یاد بن ابیله زیرا به وسھا  آن جمپن یکرد و کم یتقس

 فرستاد.
م را در مسجد ید، عمر دستور فرمود اموال غناینه رسیاد اول شب به مدیچون ز

عبدالله بن ارقم را موظف فرمود تا نند و عبدالرحمن بن عوف و ک ینگھدار ینبو
 ند.یو حراست نما ینگھبان

د ننشست. آنگاه امر یه عمر از نماز صبح فارغ شد، به انتظار طلوع خورشک یوقت
اموال بردارند. چون چشمش به آن مقدار طال و جواھر گوناگون  یفرمود تا پرده از رو

ه افتاد. یبخندد به گر یه از خوشحالکآن  یات طال و نقره افتاد، به جاکوکو مس
؟ به خدا قسم ینک یه مین! چرا گریرالمؤمنیا امیرد: کعبدالرحمن بن عوف عرض 

 ر خداوند است.کو ش ینون وقت خوشحالکا
برسند، نسبت  ین ثروتیبه چن یه ھر قومکن است یام از ا هیعمر گفت: به خدا گر

 افتند. یشوند به جان ھم م ین میگر بدبیدیکورزند و نسبت به  ینه و حسد مکیبه ھم 
د و یآ ید میله مال و ثروت پدیه به وسک یش و خوشگذرانی، حضرت عمر از عیآر

 د.یترس یست، میو ضعف امت ن ی، سستینه، تن پرورکیجه آن جز حسد، ینت
نده در اثر یدر آ یه قضا و قدر الھکب آنچه را یا حضرت عمر از خالل پرده غیگو

ن یه اکدانست  ید. او مید یرتش مینوشته بود، با چشم بص ن امتیا یج ثروت براینتا
ن امت ینده به دست این باز ھم در آیشتر از ایم و بیل غناین قبیفتوحات ادامه دارد و ا

ر ینه سرازیل آسا به مدیه از جھات مختلف جھان سکھا  ن ثروتید. در اثر ایخواھد رس
به  یرسد، چه اثرات بد ین میبه دست مسلم یر جاھا پس از ھر فتحیا در سایشود  یم

 د.یشکجا خواھد کارشان به کد و یآ یبار م
 م فرمود.ین مردم تقسیم مدائن بیم را مانند غناین غنایحضرت عمر ا

ن با فتح جلوالء و حلوان عالوه بر فتح سراسر طول دجله و سواد عراق، در یمسلم
ه دو کت یرکن بر موصل و تیپس از اه کچنان ،ردندکز رخنه ین پارس نیسرزم یمرزھا

 یگر بزودیرمانشاه از طرف دکطرف و بر  یکن عراق بودند، از ینش یحیشھر مس
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ن شدند و آرام کعراق و در مدائن سا کب آسوده در خاین ترتیافتند و بدیتسلط 
 گرفتند.

 فتح خوزستان
بصره  یوقاص وال یه از طرف سعد بن ابکعد بن عتبه س یھجر ۱۷ل سال یدر اوا

ه کره ید. مغین خوزستان را فتح نمایت داد تا سرزمیره بن شعبه مأموریشده بود، به مغ
 یاست درست خود به آسانیموفق شد با س یتر بود تا به مرد جنگ هیشب یاسیبه مرد س

 د.یه نمایم و قبول پرداخت جزیمردم شھر اھواز را بدون جنگ وادار به تسل
ن عمر یفه مسلمیل رسول الله از طرف خلیجل یصحاب یاشعر ین ابوموسیپس از ا

 رد.یره را بگیره منصوب و مأمور شد تا دنباله فتوحات مغیمغ یبن الخطاب به جا
رامھرمز و شوش را گرفت و چون به  ین جنگ شھرھایپس از چند یابوموس
د یروبرو گرد یرانید، با مقاومت و دفاع سرسختانه ھرمزان فرمانده مشھور ایشوشتر رس

 یاریوفه از آنجا به کره یر ذخکسوم لش یکفه با یاسر به امر خلیه عمار بن کا آن و ب
شتافت باز ھم ھرمزان و اھل شوشتر مردانه مقاومت نمودند و از شھرشان  یابوموس
از  یه گروھکد، تا آن یاد به طول انجامیبًا زیتقر ین وضع تا مدتیردند. اکدفاع 
ق یده بود، شبانه از طریامان طلب یه از ابوموسک یرانینفر ا یک یین با راھنمایمسلم

 ینیرا در محل معھا  آن هکن یراه رو آب وارد شھر شدند و بر محل زنان و اطفال مدافع
ر اسالم باز کلش یشھر را بر رو یھا افتند. ھمان شب دروازهیداده بودند، تسلط  یجا

نشد و در قلعه شھر م یھرمزان تسل یافتند، ولین نحو بر شھر تسلط ینمودند. بد
 امان خواست. یمتحصن شد و از ابوموس

 اسارت هرمزان
ن مقاومت نقض ینون با اکرده بود و اکوقاص صلح  یچون ھرمزان قبًال با سعد بن اب

و مجزاه  کبراء بن مال یرده بود و به عالوه دو نفر از اصحاب رسول الله به اسامکصلح 
امانش را  یتقاضا یابوموس شته بود، کبن ثور را با دست خود پس از عقد صلح 

نه نزد عمر فرستد تا نسبت به یه او را تحت الحفظ به مدکرد کموافقت  یرفت، ولینپذ
 رد.یم بگیا قتلش تصمیامان 

و خدمتگذار  یصحاب که انس بن مالکنگھبان  یھرمزان را توسط گروھ یابوموس
 نیسخنور مشھور عرب در بب و یرسول الله و خط یس صحابیرسول الله و احنف بن ق
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 نه فرستاد.یبودند به مدھا  آن
مربند کد و یفاخرش را پوش یله دوزید، لباس ملینه رسیه ھرمزان به مدکن یھم

ن وضع یاله مرصعش را بر سر گذاشت تا با ھمکمر بست و کن جواھرنشانش را به یزر
 به حضور حضرت عمر برسد.

طرف بر  یکه از کن یقتدر مسلمم یفه و فرمانروایرد خلک یھرمزان تصور م
شام  یشھرھا یکایکروم را از  یدست امپراتور یافته و از طرفیتسلط  یتخت ساسانیپا

نون که از آنچه تاکدارد  یوھکمجلل و تاج و تخت باش یند، بارگاھک ین قطع میو فلسط
حضور به  یه خود را براکن علت بود یتر و برتر است. بد مھم یلیده است خیا شنیده ید

فه به مسجد بردند، در یمالقات با خل یه او را براک یوقت ین طور آراست، ولیدرگاھش ا
تخت  یرد، او را با تاج مرصع و بر روک یه تصور مکرا  یسکد و نه آن ید یآنجا نه بارگاھ

فه یپس خل«د: ین را، لذا پرسید و نه ای، نه آن را دید. آریجواھرنشان خواھد د ییطال
از مسجد به خواب رفته بود،  یا ه در گوشهکمردم حضرت عمر را ». جا است؟کدام و ک

 به او نشان داد.
تاج و تخت دوخته و  یپوش و امپراتور ب فه سادهیخل یوس ه نگاھش بهکھرمزان 

ن است پس دربار و دربان و یفه مسلمین شخص خلیغرق تعجب شده بود، گفت: اگر ا
 .یدارد و نه دربان و نگھبان یما نه دربارر یند؟ گفتند: امیجاکنگھبانانش 

شود و چون چشمش بر  یدار میاز خواب بھا  آن یگفتگو یحضرت عمر از صدا
د تا لباسش را از تن در یفرما یشناسد. امر م یافتد، او را از وضع و لباسش م یھرمزان م

د: یگو یرده مکبر او بپوشانند. سپس حضرت عمر به او خطاب  یا آوردند و لباس ساده
ھرمزان عرض  ،رنگ و مخالفت با امر خدایر و نکن است عاقبت میھرمزان! چن یا«
ت از شما روگردان بود، ما بر شما غالب و برتر یام جاھلی، چون خدا در ایند: بلک یم

حضرت  ،دیافتیار ما تسلط یه خدا با شما است، شما بر ما غالب و بر دکنون کم، ایبود
ن ملت یه بخت از شما برگشته است، و گرنه غلبه ما بر اکن است یقید: یفرما یعمر م
 .»سر نبودیدانا م

فه به ینه به فرمان خلید در مدیترس یافته بود و میامان ن یچون ھرمزان از ابوموس
ده بود خود را از یشکاش را  ن راه نقشهیدر ب یه به احتمال قوک یا لهیقتل برسد، با ح
 قتل نجات داد.
ه کن یفه آب خواست و ھمیه ھرمزان در حضور خلکن قرار است یداستان از ا
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شند. کن شرب آن بیترسم مرا در ح یھرمزان ظرف آب را به دست گرفت، گفت: م
ر یھرمزان ظرف آب را سراز». ستیبر تو ن یخطر یا دهیاشامیتا آب را ن«فه فرمود: یخل

بر  یتا آب نخورم خطر یرد، چون فرمودکخت و عرض ین رینمود و تمام آب را بر زم
رد و نه تنھا از قتلش درگذشت، کست و من نخوردم، در امانم. حضرت عمر قبول یمن ن

ت المال یاز ب یش مقرریدو ھزار درھم برا یان داد و ماھکنه اسیه او را در مدکبل
تاب خود به نام الفاروق نوشته است حضرت کدر  ینعمان یه شبلکن فرمود و چنانییتع

رد و به ک یه در پارس ادامه داشت با او مشورت مک یشکرکر مھم لشعمر در امو
 فرمود. یمشورش عمل م

ن بود به یه در بک یچون ھرمزان در واقعه شھادت عمر با توجه به قرائن و امارات
تاب کن واقعه در آخر یل ایشتند (تفصکد، او را یبا ابولؤلؤ قاتل عمر متھم گرد یھمدست

 ان خواھد شد).یب

 نهاوندفتح 
و   تختش را از دست داد و پس از آن در دو جنگ جلوالءیزدگرد پایه کدرست است 

تش به کممل یاز جنوب غرب یخورد و قسمت مھم یست فاحشکن شیحلوان از مسلم
مھم بود و اد و یز یلیمانده بود خ یران باقیا کآنچه از خا ین افتاد، ولیدست مسلم

ن به یرا فاتحیز از دستش خواھد رفت، زیمانده نین باقیند اکن یاقدام  گاه جداً ھر  مسلماً 
ران ین ایه سرزمیر بقیبه تسخ یکا نزدیر یشدند و د یرده بودند، قانع نمکآنچه فتح 

گر ید یھا و قسمت یزدگرد الاقل قسمت جنوب شرقیرد. پس الزم بود کاقدام خواھند 
 د.ین حفظ نمایران را از دست بر مسلمیا

 ،ن امر غافل نبودین ھنگام در اصفھان بود، از ایه در اک یساسانزدگرد شاه جوان ی
اند و  اند و آرام گرفته ردهکونت کن سین النھرین در بیافت مسلمیه اطالع کن یلھذا ھم

ه سعد بن کن یتر ا اند و مھم دهیمشغول گرد یشاورزکسب و کو  یبه امور داخل
رأس  نه فراخوانده شده و دریمدنون به که و فاتح مدائن ایوقاص فرمانده قادس یاب

، دامغان، ی، ریفرصت را مغتنم شمرد و دستور داد تا مردم نواح ١ستیر اسالم نکلش

                                           
ه یقادس  عراق مخصوصاً  ھای جنگ ه درکاسد  یله بنیاز قب یه بعضکیطبق نوشته فتوحات م -١

م یم غنایداده بودند، درباره تقس یگران تلفات جانیش از دیو برده بودند کر یم نظک یھا یارکفدا
به نام جراح ھا  آن از یکیبودند.  یبرسد، از سعد ناراضھا  آن گران بهیش از دیه طمع داشتند بک
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ن حاضر یجنگ با مسلم یران، خود را برایر نقاط ایسمنان، بسطام، ھمدان و سا
صد و پنجاه  یکر یه طبق نوشته ابن االثک یرکلش یھجر ۱۹ا ی ۱۸ند. در سال ینما

روزان سردار یآن را به ف یرد و فرماندھکفراھم  ١ھزار نفر بوده در حدود نھاوند
 ه و جلوالء سپرد.یقادس یست خورده فرارکش

افت و ین ماجرا اطالع ینه احضار شود، از ایه به مدکن یوقاص قبل از ا یسعد بن اب
نه به یضورًا در مدت و خطر آن را حیز اھمیبه حضرت عمر گزارش داد. پس از آن ن

 عرض رساند.
از سرداران  یکیه کن خود نعمان بن مقرن را یره با مشاورکعمر پس از مذا

شاپور را فتح  یجند یاشعر یقبل به دستور ابوموس ین بود و چندیشته مسلمکارک
ت کنھاوند حر یشاپور به سو یرد تا از جندکارش فارغ شده بود، مأمور کرده و ا زک

سوم سربازان پادگان بصره  یکزدگرد بشتابد. ضمنًا فرمان دادتا ید و به دفع سپاه ینما
ن در یسلماز سرداران م یکیز به عبدالله بن عبدالله بن عتبان یش بروند. نکمکبه 

 یرد دستور داد تا براک یفه میوقاص امارت و انجام وظ یسعد بن اب یوفه به جاک
م بن مقرن برادر نعمان در یه نعک یرکز لشیر نین امیبفرستد. ا کمکنعمان بن مقرن 

نعمان  کمکبزرگ رسول الله به  یمان صحابیفه بن الیبود، تحت فرمان حذھا  آن نیب
استمدار یه و سیره بن شعبه داھیمغھا  آن ه در رأسک یا ز عدهینه نیفرستاد. از مد

 ردند.کت کبه نعمان حر کمک یمعروف عرب بود، برا
ر بن یه عبدالله بن عمر، جرکده بود یھزار نفر رس ینعمان به سنون عده سپاه کا

، قعقاع بن عمرو، عمر بن یلد اسدیحه بن خویره بن شعبه، طلی، مغیعبدالله بجل
گر از ید یم بن مقرن و بعضیمان و نعیفه بن الی، حذی، عمرو بن مثنیدیرب زبک یمعد

به  یدواریه امین خود مایارآزموده عرب در آن بودند و اکفرماندھان و جنگاوران 

                                                                                                       
ردند. محمد بن مسلمه کت یاکنه رفتند و نزد عمر از سعد شیوفه به مدکاز  یبن سنان با گروھ

 یرا بررسھا  آن تیاکوفه آمد تا شکاز بازرسان سازمان خالفت عمر بود، به فرمان عمر به  یکیه ک
از  یزیش از سعد چیرد جز ستاک یه سؤال مکوفه کن ینکاز سا یس و ھر گروھکد. او از ھر ینما

 یشه ھرگونه نزاعیاط و قطع ریت احتیرعا یمع الوصف حضرت عمر برا ید، ولینشن یسکزبان 
رد و او را نزد کنه احضار یند و بزرگ شود، سعد را به مدکر اسالم بروز کن لشیود بن بکه ممک

 خود در دستگاه خالفت نگاه داشت.
 نھاوند در سمت جنوب ھمدان است. -١
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 سپاه بود. یروزیپ
گر یدیکنار شھر نھاوند به کرد. در کت کزدگرد حرینعمان با سپاھش به طرف سپاه 

 برخوردند.
ش از چھار برابر سپاه نعمان بود، یزات بیرو و تجھیزدگرد از نظر نیه سپاه کبا آن 

سابق از دلش نرفته است،  یھا ستکه معلوم بود ھنوز رعب شکروزان یطبق دستور ف
و زد و  کوچک یھا جنگ رد. از پشت حصار و از پس سنگرھاکار یاخت یجنگ دفاع

 انداخت. یوتاه راه مک یخوردھا
ن را از نظر آذوقه و ین وضع، اوًال: مسلمیه با طول دادن اکن بود یروزان ایزه فیانگ

ه کد ینما یدیشد یسرمارا وارد فصل زمستان و ھا  آن ًا:یشد، ثانکقه بیطعام به مض
د برف یشد یقه طعام و فشار سرمایه در مضک یتحمل آن را ندارند. ھنگام  عرب طبعاً 

 د.ینما یحمله ناگھانھا  آن ف شد، بریضعھا  آن یز زمستان قرار گرفتند وقدرت جنگیر
ن تمام یه آذوقه و علوفه مسلمکنمانده بود  یزیح و چیامًال صحکروزان ینقشه ف
را فاصله نھاوند تا یز ،برد یجان بدر نمھا  آن نفر از یک یشد، حت ین میچنشود. اگر 

 تمام پرداختند و یبشان میروزان به تعقیر فکشدند، لش یاگر مغلوب م اد بود ویعراق ز
 ردند.ک یرا در راه فرار نابود مھا  آن

وس شد و وضع یننده مأکن جنگ خسته یجه ایه نعمان از نتکر و دار ین گیا در
 ینظام یر چاره افتاد و طبق نظر شوراکد، به فیث طعام در خطر دین را ا ز حیمسلم

ه دشمن را از حصار و کزد  یا لهیان گذاشت، دست به حیمآن در یه در شب با اعضاک
 د.یروز گردیپھا  آن بر ید و به آسانیشکرون یسنگرھا ب

رش از محل خود کاز روزھا با لش یکیه نعمان اول صبح کن قرار بود یه از ایقض
افته، ناچار است دست ینه وفات ین در مدیفه مسلمیه چون خلکرد کع یرد و شاکوچ ک
 شد و به آنجا رود.کجنگ ب زا

ه با سپاھش از حصار و سنگرھا کن بود یب خورد ایفر ین خبر ساختگیروزان با ایف
ه کدند یرس ییه ھمه سپاھش به جاکن ین پرداخت و ھمیب مسلمیخارج شد و به تعق

ن به فرمان یدر نظر گرفته بود، مسلمھا  آن حمله بر ینعمان طبق نقشه شورا برا
زود از  یلیرا خھا  آن هکنمودند ھا  آن بر ینده چنان حمالت سختیبرگردا ینعمان رو

 در آوردند. یپا
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 ٢د شدیز شھیو خود نعمان ن ١شته شدندکن یاز مسلم یارین جنگ بسیگرچه در ا
 یر اسالم را به دست گرفته رھبرکت نعمان پرچم لشیمان طبق وصیفه بن الیحذ یول

زدگرد پس از ین خاتمه داد. سپاه ین را به عھده گرفت و جنگ را به نفع مسلمیمسلم
از  یکیروزان ھنگام فرار در فراز یختند. فیبه طرف ھمدان گر یادیدادن تلفات ز

، یشته شد (طبرکته بود، بش شتافیه به تعقکاطراف ھمدان به دست قعقاع  یھا وهک
 ).۳جزء  ۲۱۸صفحه 

 فتح همدان
بشان ین به تعقیان به شھر ھمدان داخل و متحصن شده بودند مسلمیچون فرار

ن شھر را در محاصره گرفتند از آنجا یشتافتند و پس از تسلط بر دھات اطراف ھمدان ا
د و جز یمقاومت نمان یتواند در مقابل مسلم یه نمکدانست  یفرمانده پادگان شھر م

د و شھر ھمدان بدون یم گردیامان تسل یندارد با تقاضا یم به عنوان صلح راھیتسل
 رد.کن سقوط یجنگ به دست مسلم

گر ین جنگ دیزدگرد پس از ایرا یدند، زینام »فتح الفتوح«ن فتح نھاوند یمسمل
گر یفتوحات د ین فتح راه را برایند. اکن فراھم یمقابله با مسلم یبرا یرکنتوانست لش

ان پس از یرانیآسان نمود. گرچه ا یلیران خیا کرا در خاھا  آن یشروین باز و پیمسلم
ردند. ک یم ییھا ن مقاومتینقاط در مقابل مسلم یزدگرد در بعضین بدون مداخله یا

ه کد یران تا آنجا آسان گردیمھم ا یر شھرھاین بر سایده بود. تسلط مسلمیفا یب یول
 یجنوب غرب یه نھاوند و ھمدان فتح شد، شھرھاکن سال یدر ھم یاشعر یابوموس

رد. کر یرمانشاه را تسخکره و ینور، صمیروا، دیل سیمانده بودند، از قب یه باقکران را یا
اش  ارآزمودهکله فرماندھان ین شھرھا به فرمان عمر به وسیا یھجر ۲۳تا  ۲۲در سال 

 ر شدند و تحت تسلط دولت اسالم درآمدند:یتسخ

                                           
 د شد.ین جنگ شھیز در ایاز جنگاوران مشھور ن یکیلد یحه بن خویطل -١
مان از یفه بن الیه روز فرستاده حذکن جنگ بود تا آن یجه ایصبرانه در انتظار نت یحضرت عمر ب -٢

د: نعمان در ی. عمر پرسیروزی؟ گفت: مژده پید، چه خبر دارید. عمر پرسینه رسینھاوند به مد
نا إکرد: به شھادت رسید. عمر از این خبر ناگوار خیلی دلتنگ شد و گفت: است؟ عرض  یچه حال

اش را بگیرد و سخت به گریه افتاد.  توانست جلوی گریهلیه راجعون. این مرد قوی دل نإنا إلله و
د. یشک یش را میھا ن نفسیه آمدم افتاده بود و آخرک: نزد نعمان گوید برادرش معقل به مقرن می

د؟ یشکجا کن به یار مسلمک؟ گفتم: معقل گفت: یستکیرد و گفت: کش را شستم. چشم باز یرو
 د.یسین خبر را به عمر بنویر. اکخدا را شدھم. گفت:  یم یروزیگفتم: تو را مژده پ
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 له عاصم بن عمرو.یبه وس ١سجستان -۱
شھاب بن مخارف،  یبا ھمراھ یم بن عمرو تغلبکله حیستان به وسیران و سکم -۲

 و عبدالله بن عبدالله بن عتبان. یل بن عدیسھ
رسول الله  یله عبدالله بن عبدالله بن عتبان صحابیاشان و قم به وسکاصفھان،  -۳

 (از بزرگان انصار بود).
 .یشماس بن خرشه انصار یارکر بن عبدالله با ھمکبله یجان به وسیآذربا -۴
 رسول الله. یله براء بن عازب صحابین به وسیو قزو ٢ابھر -۵
س یله احنف بن قی) به وس٤و طخارستان ٣شابور، ھرات، سرخسیخراسان (ن -۶

 ب مشھور عرب).یرسول الله و خط ی(صحاب
 ه بن جبل.یله ساریفسا و داراب به وس -۷
 .یعدل بن یله سھیرمان به وسک -۸
 .یالعاث ثقف یله عثمان با ابیبه وس ٥اصطخر فارس -۹

د بن مقرن (برادر نعمان بن مقرن یله سویبه وس ٦قومس، گرگان و طبرستان  -۱۰
 د جنگ نھاوند).یفرمانده شھ

 .یس اشجعیمله بن قیله مسیردستان به وسک  -۱۱
 م بن مقرن (برادر نعمان بن مقرن)یله نعیبه وس یر  -۱۲

) یه به حق (دوره فتوحات اسالمکشود در زمان خالفت عمر  یه مشاھده مکچنان
ه شماًال به کران یمھم ا ین عراق و قسمت عمده شھرھایسرزم یتمام نام گرفت، 

جان و یران و غربًا به آذرباکستان و میخراسان و جنوبًا به شط العرب، شرقًا به س
 ومت عادله اسالم در آمد.کگردد در قلمرو ح یردستان محدود مک

 

                                           
 م شده است.یران و افغانستان تقسین ایه بکا یبوده در وسط آس یا هیسجستان ناح -١
 ن و زنجان واقع است.ین قزویابھر ب -٢
 ن مرو و مشھد.یه بیران و روسیبوده واقع در مرز ا یم شھر بزرگیسرخس در قد -٣
 ز آن بوده است.کمر ه بلخکبوده  یا هیطخارستان ناح -٤
ن شھر یت ایراز اھمیس شدن شیه پس از تأسکران یا یبوده در جنوب غرب یاصطخر شھر بزرگ -٥

 د.یم گردک
 ن واقع بوده است.یاچه قزویدر یطبرستان در سمت جنوب -٦
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 زدگردیسرانجام 
رمان رفت و از آنجا رھسپار بلخ و کرش در نھاوند به کست لشکزدگرد پس از شی

ن یدفع مسلم ین براین فرستاد و از خاقان چیاز آنجا به چ یا ندهید و نمایمرو گرد
لذا  ،رفتیش را نپذین تقاضایران از چیا یخاقان به علت دور یخواست، ول کمک
ه در ابتدا کرد و با آن کره کن خصوص مذایشرق) در ا ک(تر کتر یزدگرد با فرمانروای

 رد.کاش عمل ن موافقت و قول مساعد داد، به وعده
رد مرزبان مرو کن ھنگام احساس ید و درھمیوس گردیمأ یزدگرد از ھر دریچون 

رد و در خارج کد و شبانه از آنجا فرار یت دارد، خود را مواجه با خطر دیسوء ن یبه و
نامند، پناه برد تا شب را  یاش خسرو م او را در شاھنامه یه فردوسک یابانیشھر به آس

تصاحب لباس فاخر و جواھراتش به قتل  یزدگرد را برایز ینزد او به صبح برساند. او ن
 د.یرسان

سال سلطنت  ۳۱۶ه ک ین سلسله شاھان ساسانیزدگرد آخریز، یل تأثر آمکن شیبد
ن ین جنگ ایه سال بعد از جنگ نھاوند (آخرزدیس یعنی یھجر ۳۱ردند، در سال ک

دفاع شده بود  یه بکران ی. ا١دیبه قتل رس یرانینفر ا یکن) به دست یشاه با مسلم
واحد منور و به  ین خدایان به نور فروزان دیرانیومت اسالم در آمد تا اکتحت سلطه ح

 ا و آخرت برسند.یابند و به سعادت دنیراه  أخداوند یسو

                                           
 ا.یرنیف پیران، تألیخ ایتار -١





 

 

 ن در زمان عمریفتوحات شام و فلسط

ران یا کتا آنجا در خا یونت دائمکس ین عرب برایل نداشت مسلمیحضرت عمر م
نده یرا ھرگاه در آیز ،پشت سر بگذارند یادیه شط العرب را به مسافت زکش روند یپ

ست بخورند مانند کر پارس احتماًال شکه از لشکد یش آیپ یدگرگون شود وضعاوضاع 
ش یر را در پشت سر و شط العرب را در پیه شمشکبت نشوند یواقعه جسر دچار مص

 داشته تلف شوند.
آن را  یرفتند و شھرھا یش میران پیا که فرماندھانش در خاک یامیلذا در ھمان ا

ن در عراق مخصوصًا در بصره یدستور داد تا مسلمردند ک یتصرف م یگریپس از د یکی
ر نقاط عراق سازگار یشتر از سایواناتشان بیبا اعراب و حھا  آن یه آب و ھواکوفه کو 

ن اسالم، یغ دین شدند و به تبلکن دو شھر ساین در ایلذا مسلم ،ندیونت نماکبود، س
د مصنوعات یغله و تولشت انواع ک  ،یم امور داخلیعت، تنظیام شرکم دستورات، احیتعل

و  یامات نظامکبه ساختن استحھا  آن پرداختند. در ھمان زمان امراء و فرماندھان
ر یاد اسلحه، ابزار و ذخایھا، ازد گاه، پادگانیس پایو تأس یشیاوضاع سوق الج ینیش بیپ

 ردند.ک یم ینیب شیپ یش آمدیھر گونه پ یپرداختند و برا یم یجنگ
ران یا کرا در خاھا  آن انین را در عراق و جنگجوینون توده مسلمکپس ما ا

م ینیم تا ببیرو ین میشان برسند و با ھم به شام و فلسطیارھاکم تا به یگذار یم
 اند؟ ردهکاند و چه  دهیجا رسکن در آنجا به یسرداران مسلم

ش یمدائن پ یه فاتحانه به سویوقاص از قادس یه سعد بن ابکدر ھمان ھنگام 
ت و موصل یرکس از فتح آنجا فرماندھانش را به جلوالء حلوان، تو پ رفت،  یم
افته یرونق  یارش در عراق به خوبکرد و ک یوفه و بصره را بنا مک یفرستاد و شھرھا یم

ان و یسف ید بن ابیزید، عمرو بن العاص، یده بن الجراح، خالد بن الولیابوعب بود، 
 یمشغول جنگ با دولت امپراتورن ین شام و فلسطیل بن حسنه در سرزمیشرحب

 زانس روم بودند.یب
ه کنون کم، ایان به قلم آوردیرا از آغاز تا پا کرمویان جنگ یر جرکخ ابوبیدر تار

ه گرچه فتح کم یید بگویم، بایاورین به قلم بین سرزمیم فتوحات عمر را در ایخواھ یم
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فه دوم واقع شد، یلر و در آغاز خالفت عمر خکپس از وفات ابوب کیاند کرمویبزرگ 
اتش به آنجا یه در حکرا او بود یز ،میر بشمارکن جنگ را از فتوحات ابوبید ایبا یول

ب طبق ین جنگ مھین در ایمسلم یروزین پیتضم یه براکد. او بود یشکر کلش
 ید سردار نامیه خالد بن الولکفرستاد و او بود  کمکبه آنجا  یاپیده پیدرخواست ابوعب

ن سردار یت داد و اکاز عراق به آنجا حر کرمویر کاسالم را به سمت سپھساالر لش
 یروزیرا به پھا  آن رد وک یرھبر ین جنگ به خوبین را در ایه مسلمکزبردست بود 

 زانس وارد ساخت.یر بکبر لش یست فاحشکد و شیبزرگ رسان
وست، یبه وقوع پن جنگ گرچه در آغاز خالفت عمر ین در ایمسلم یروزین پیبنابرا

ر بوده و از فتوحات او کابوب یشکرکجه لشیح و نتیر صحکده فییمولود قدرت و زا یول
رود.  یفتح شده از فتوحات عمر به شمار م کرمویشود. آنچه پس از واقعه  یمحسوب م

 ن فتوحات عمر.ین شما و ایا کنیا

 شام یز ستاد نظامکفتح دمشق، مر
ر کلش یخالد سرفرماندھ یطبق فرمان عمر به جا کرمویده پس از فتح یابوعب

 کرمویان جنگ یاز فرار یافت گروھیه خبر کاسالم را به عھده گرفت. او در آنجا بود 
وس امپراتور یلکه ھراکد یز مطلع گردیاند. ن ز شدهکدر شھر فحل از مناطق اردن متمر

ن شھر یاز ا ینظام یھا کمکرده است، با ارسال که در شھر حمص اقامت کزانس یب
 دارد. یا ه نقشهکد و معلوم است ینما یت میپادگان مقتدر دمشق را تقو

ز خالفت کسب دستور از مرکن جز در ھنگام اضطرار بدون یچون سرداران مسلم
افته بود به عمر اطالع داد و به یه درکرا  ییده خبرھایزدند، ابوعب ینم یارکدست به 

 انتظار فرمان نشست.
ند. کحمله و تصرف دمشق آماده  یده فرمان داد، خود را برایوعبحضرت عمر به اب

گاه در د، تا ھریل مستقر نمارش را در مقابل فحکاز سواران لش یار گروھکن یقبل از ا
اال  د چه بھتر، ویش فتح فرماین شھر را قبل از دمشق برایرد و خدا ایدرگ یآنجا جنگ

ت پس از یثرکد و ایرا تصرف نماند و آن کخودش پس از فتح دمشق به آنجا حمله 
فتح شھر حمص اقامتگاه  یر براکد با عمده لشین شھر خودش و خالد بن الولیتصرف ا

از  یل بن حسنه را با گروھیند. عمرو بن العاص و شرحبیت نماکوس حریلکھرا
گاه گر را در مقابل حمص بگمارد تا ھرید ین و گروھیسوارانش در مقابل راه فلسط
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 ن سواران مانع شوند.ید، ایایب کمکن دو راه به پادگاه دمشق یز اھنگام حمله ا
ا اردان خود را بکاز سرداران  یکی یده طبق فرمان عمر ابواالعور سلمیابوعب

ده یت داد. از ظاھر دستور عمل فھمکفحل حر یسو از سواران تحت فرمانش به یگروھ
 یتا ھرگاه سربازان روم ن گروه در مقابل فحل مستقر شوندیخواسته ا یه مکشود  یم

ھا را  آن ند وینما یریدمشق بشتابند جلوگ کمکن شھر خارج شوند و به یبخواھند از ا
ند خودشان دست به جنگ بزنند کجاب یه اکد یش آیپ یگاه وضعھر یولعقب زنند، 

 ند.یحمله نما
از  کرمویه در کبودند  یه در فحل بودند ھمان سربازانک یغالب سربازان روم

ست از کنجا پناه برده بودند. ھنوز خوف و وحشت آن شیست خورده به اکن شیمسلم
رده کت که به طرفشان حرک ینیدلشان در نرفته بود و چون جرأت نداشتند با مسلم

نند، آب رودخانه کحفظ ھا  آن ه شھر خود را از دست بردکآن  یارو شوند، برایبودند رو
گل آلود  یاطراف شھر را طور یھا نیو زم یه و نھر اردن را دورادور شھر جاریطبر

ن ید، لھذا مسلمیل گردکجنگ مش یشھر مخصوصًا برا یه عبور از آن به سوکردند ک
ان در یردند و شھر را در محاصره گرفتند. سپاھکگل آلود توقف  یھا نیزم یدر آن سو

نجا آمد یه ارش بکده از فتح دمشق فارغ و با لشیه ابوعبکگاه دند تا آنینجا مستقر گردیا
رد و آن را کدا یم بر شھر فحل تسلط پیخوان یم  ه بعداً کن گروه چنان یا یو با ھمدست

 رد.کفتح 
 یدمشق بتازد، ول یرش به سوکد طبق فرمان عمر با عمده لشیده بایابوعب کنیا
ن یار مسلمکمراقب   وس در حمص نشسته و مسلماً یلکه ھراکن بود یار اکل کمش

ند تا در ک یفراھم م یرکدمشق لش یسو تشان بهکه پس از حرکاست ن یقیباشد.  یم
ان یمن دریمسلمن صورت یبتازد. در اھا  آن با دمشق از پشت سر برھا  آن ن جنگیح

وس از پشت سر در محاصره دشمن یلکھرا یر امدادکر پادگان دمشق از جلو و لشکلش
ه نه تنھا از ک ند گرفت،قرار خواھ کین صورت در وضع خطرنایافتند. البته در ا یم

ه منجر به کخواھند شد  یستکه مواجه با شکشوند، بل یتسلط بر دمشق محروم م
 شود.  یمھا  آن ینابود

در  کش آمد خطرناین پیاز ا یریشگیپ ین امر غافل نبود. برایحضرت عمر از ا
 ن شھر حمصیرش را بکاز لش یده دستور داد تا گروھیفرمان حمله به دمشق به ابوعب

ده ید. ابوعبین مستقر نماین دمشق و فلسطیگر را در بید یو دمشق بگمارد و گروھ
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له یار بست راه فحل به دمشق را قبًال به وسکعمر را به  یح جنگین نقشه صحیا
 ابواالعور در دست گرفته بود.

د تسلط یرس یدمشق مجا به ه از ھرک ییھا ه راهیلکن نقشه بر یده با انجام ایابوعب
از خارج به  ینظام کمکگونه دن ھریار گرفت تا از رسیا در اخترھا  آن رد وکدا یپ

د با یسر آسوده گرد ه خاطرش از خطر پشتکن اقدام یرد. پس از ایدمشق جلو گ
 رد.کت کر دمشق حریتسخ ید برایخالد بن الول یرش با ھمراھکقسمت عمده لش

 دمشق به راه افتادند؟ یسو به ین با چه شوقیمسلم
ن یزانس در ایب یتخت امپراتورین و پایز ستاد شام و فلسطکدمشق مر یبایشھر ز

به چشم خود رده و کن شھر سفر ین قبًال به ایر مسلمکاز افراد لش ین بود. بعضیسرزم
ن شھر یا رنھفته است و مردم د یاتکو چه بر ھا جا چه نعمتنیه در اکده بودند ید

ن، یوه دمشق، بساتکباش ییبایز گر وصفید ینند. بعضک یم یچگونه مرفه زندگ
پر آب گوارا و  یھا یخوش رنگ و بو، جو یپرثمر، مزارع پر محصول، گلزارھا یھا باغ

ده یردند، شنک یتجارت به آنجا سفر م یه براکفراوان آن را از اقوامشان  یھا نعمت
به  یادیات زکرات و بریه خدا خکخواندند  ید میدر قرآن مجھا  آن ز ھمهیبودند و ن

ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ د:یفرما ین شام داده میسرزم َّ�  َ�ۡ
َ
ِ بَِعبۡ  ىٰ أ ۡ ٱ ّمِنَ  ٗ� َ�ۡ  ۦِده  َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل

ۡ ٱ إَِ�   ٱ ِجدِ َمسۡ ل
َ
ِيٱ َصاقۡ ۡ� َّ�  ٰ و منزه است آن  کچه پا«: یعنی .]۱[اإلسراء:  ﴾ۥَ�ُ َحوۡ  َناَر�ۡ َ�

در  یه، به مسجد االقصکاز شب از مسجد الحرام در م یاش (محمد) را در پاس ه بندهک ییخدا
ن شام) یتمام سرزم یعنیه ما (خدا) به تمام اطراف و جھاتش (ک یشام برد، به آن مسجد

 .»میت دادکبر
 کو به سب یه به دست معماران ماھر رومکن و قصور دمشق کمسا ییبایعالوه بر ز

ساخته شده  یه به نحو جالبکداشت  یمھم یساھایلکشھر روم بنا شده بود،  یھا خانه
 ان بودند. ھمهین شھر سر بر آورده بودند و از دور نمایھا و بسات ان خانهیبودند و از م

ق یشام تشو کر شھر دمشق و تسلط بر سراسر خایتسخ ین را برایمسلمھا  آن وھا  این
شھر به آن ن یم اکمستح یھا م و قلعهکمح یھا ستن دروازهکش یرا براھا  آن رد وک یم

 د.یشک یسو م
آورد، مسجد  ین شام به شوق میفتح سرزم یبرا یزیش از ھر چین را بیآنچه مسلم

د. یه در شام بود، وارد گردکن مسجد یرا رسول الله در شب اسراء به ایبود. ز یاالقص
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ن ینه بود. اگر مسلمین بعد از ھجرت به مدین مسجد قبله اول مسلمین، ایگذشته از ا
گردد و  ین شام آسان میه سرزمیبر بقھا  آن نند، تسلطکن حمله دمشق را تصرف یدر ا

ب ھر دو مسجد بزرگ ین ترتیار خواھند گرفت و بدیرا در اخت یجتًا مسجد االقصینت
رم و کا  ه مبدإ اسراء رسولکمسجد الحرام  یعنیر شده کدر قرآن ذھا  آن ه نامک یخیتار

ل بنا شده یم و فرزندش حضرت اسماعیخدا: حضرت ابراھغمبران یله دو نفر از پیبه وس
الله ساخته  یمان نبیله حضرت سلیه مقصد اسراء و به وسک یاست و مسجد االقص
ر کن؟ لشیش از ایب ین قرار خواھد گرفت و چه افتخاریار مسلمیشده است، تحت اخت

نه قدم صبرا یآورد، ب یخاطر م ن امور را بهیاسالم در طول راه خود به دمشق ا
 رفت. یش میاد پیاق زیداشت و با اشت یمبر

را ھا  آن مین به آنچه گفتدیرس یمان به جھاد مقدس، آرزوی، عالوه بر جاذبه ایآر
م و کمح یم و حصار و برج و باروھاکمح یوارھایه دکد یشک یدمشق م یسو به یطور

 نمود. یز میپادگان شھر در نظرشان ناچ یاد و قدرت نظامیابزار و اسلحه ز
و  کوچکنند به شھر کبرخورد  یه در راه خود با مانع و مدافعکن بدون آنیمسلم

شتر یاقشان بیه اھتمام و اشتکنجا بود یدند. ایدمشق رس یکی(غوطه) در نزد یبایز
ردند در ک یتصور م  ن قلباً یه قبل از اکرا  یزندگان یھا یرا تنعمات و خوشیز ،دیگرد

از بھشت است  یا قطعه ییه گوکافتاد  ییمشان به جادند چشینجا به چشم خود دیا
 ن فرو فرستاده است.یله فرشتگانش از آسمان بر زمیه خدا به وسک

دست  ین شھر بھشتید تا بر ایبا یرد مدتک یه گمان مکر اسالم کب بود لشیعج
از  یخال یلکافتند. شھر به یرا نه در داخل و نه در خارج شھر ن یچ احدیابد، ھی

 ین مطلع شده بودند، منازل و قصرھایت مسلمکا از حرینه شھر گوکبود. س زادیآدم
 ه نموده بودند و به داخل شھر دمشق پناه برده بودند.یخود را تخل

 یات نظامیز عملکند. مریونت نماکن در شھر غوطه سیده دستور داد مسلمیابوعب
 ند.کع نجا قرار داد تا حمالتش را از آن به دمشق شرویز در ایخود را ن

 دمشق در محاصره
 یھا ام ضرب المثل آن زمان بود، از سنگکه در استحکحصار دمشق  یوارھاید

ده یشکش از سه متر دورادور شھر یش از شش متر و عرض بیسخت به ارتفاع ب یلیخ
شدند و  یمستقر مھا  آن ه نگھبانان ھنگام جنگ درکداشت  یبلند یھا برج شده بود.
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 یریشدن دشمن به شھر جلوگ یکمان و فالخن از نزدکر و یبا تھا  آن از درون
وار حصار ید تر از مکام که در استحکداشت  یقطور یھا ن حصار دروازهیردند. اک یم

بست. خالصه شھر  یم یدشمن به خوب ید را برایشد، راه ام ینبود و ھر وقت بسته م
را  یمکقلعه مح یکصورت  یامات نظامکھا و استح ن دروازهین حصار و با ایدمشق با ا

و تسلط بر آن فقط دو راه  یروزین شده بود و پکر آن با جنگ ناممیه تسخکداشت 
ه از خارج شھر ک کیمکگونه ه اھل شھر از ھرک یطوالن یلیره خمحاص یکیداشت: 

له یم شوند، دوم حیرند و مجبور به تسلیقرار گ یقه زندگیوس شدند و در مضید ماییایب
 آورد. یبه بار م ین شھر اثر معجزه جنگیار تسلط بر اکه در ک یرنگ جنگیو ن

لذا در شھر غوطه به فرماندھان و  ،د دست به حمله زندیده بایچه باشد، ابوعبھر
 یدام از امراکھر  یش روند. برایمحاصره دمشق پ یرش فرمان داد تا براکافراد لش
وشش کھا  آن قیرد تا از طرکن ییحصار شھر را تع یھا از دروازه یا ر دروازهکبزرگ لش

س به عمرو بن العاص، دروازه یابند. دروازه مشھور به فرادیند و به داخل شھر راه ینما
د بن یزیسان به کیره، دروازه یس بن ھبیل بن حسنه، دروازه فرج به قیتوماء به شرحب

ن در د سپرد. چویتر بود، به خالد بن الول ه از ھمه مھمکرا  یان دروازه شرقیسف یاب
ونتش کس یه شده بود، خالد آن را برایه تخلکبود  ١رید یک یدروازه شرق یکینزد

ز در یده نید. خود ابوعبیر خالد) مشھور گردیر از آن روز به نام (دین دیِد، لذا ایبرگز
 د.یه مستقر گردیمقابل دروازه مشھور به دروازه جاب

 ب حصار ویتخر یبراگاه خود قرار گرفتند یدر جاھا  آن از یکه ھر کن یھم
ه در آن کرا  یبیر ادوات تخریانداز و سا گلوله یھا ھا و فالخن قیشھر منجن یھا برج

ن سان شھر را در محاصره یار گرفتند و بدکرفت دورادور شھر به  یم ارکروزگار به 
ه با کن شھر نه چنان بود یامات اکوار و استحید یار نمودند، ولکگرفتند و شروع به 

آشنا نبودند  یمحاصره ھم به درست یه به فنون نظامکساده مسلمانان  یگل جنیوسا
 یوھکن مانند یمسلم یات نظامیگونه عمله در مقابل ھرکاب شود، حصار شھر خر
اد و متنوع بودند، به حمالت یه زکخود  یستاد. نگھبانان شھر با ابزار جنگیم اکمح

 ل ساختند.کمشھا  آن را برشرفت یار پکدفاع و  ین پاسخ دادند و به خوبیمسلم
از  یارکن نتوانستند ید. مسلمیشکح تا شش ماه طول یت صحین وضع به روایا

                                           
ا یراھب  یو انفراد یوصو عبارت است از عبادتگاه خص یانیاست سر یا لمهکل کیر بر وزن ید -١

 .یحیراھبه مس
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توانستند در محاصره بمانند  یم کیمگر اھل شھر تا  یول ،ش برند، جز ادامه محاصرهیپ
ھا  آن یھا را بر رو ه راهیلکده یه ابوعبکن است یو به دفاع خود ادامه دھند؟ مگر نه ا

نده یدر آ  . مسلماً یید و نه مواد غذایرس یمھا  آن به ینظام کمکبسته بود، از خارج نه 
 ن وصفیم شوند، پس با اید تسلیه به ناچار باکافتند  یم یقه زندگیدر مض یبه حد

 نخواھند گرفت. یم سودیر در تسلیاز مقاومت و دفاع خود جز تأخھا  آن
از  یریگ ه ارشان دلگرم و به بھرک یریگ جهینت یه اھل شھر را براکز بود یدو چ

دمشق در شھر  یکی ه در نزدکوس یلکه ھراکآن  یکیدوار ساخته بود. یارشان امک
غافل نخواھد بود و خواھد ھا  آن دارد، از یر نسبتًا بزرگکحمص نشسته است و لش

ه ھرگاه به دفاع خود کن یفتد، دوم این بیاش به دست مسلم تخت مستعمرهیگذاشت پا
ه در کن یدش فرا برسد، مسلمیشد یه با آن سرمایه زمستان سورکتا آنجا ادامه دھند 

ن سرما را یندارند، تاب تحمل ا یافکاند و لباس گرم  داغ عربستان بزرگ شده یھوا
 یول ،نجا خواھند رفتیاز ا د ویشکنخواھند داشت و مجبورًا دست از محاصره خواھند 

 زمستان. یند و نه سرماک یارکھا  آن یوس توانست برایلکنه ھرا
ر به کغافل نبود ولشھا  آن وس ازیلکطمع داشتند ھراھا  آن هکطور  گرچه ھمان

ه به ک یریحم ١العکال یرش در راه خود با سواران ذکلش یت داد، ولکشان حرکمک
د. پس از یگردبسته بود روبرو ھا  آن یده و طبق نقشه عمر راه را بر رویدستور ابوعب
ه ک یست خورد و از ھمان راھکن درگرفت با دادن تلفات شین طرفیه بک یجنگ سخت

 به حمص برگشت. یآمده بود دست خال
ش یفصل بھار جان پرور به جا کنیدش آمد و رفت. ایشد یزمستان ھم با سرما

را ار که بر شدت محاصره و حمالتشان افزودند و کن نه تنھا نرفتند، بلینشست. مسلم
 یرا نه جرأت داشتند از شھر خارج شوند و به طور جدیز ،بر مردم شھر دشوار ساختند

قبل  یه چندکھستند  یھمان جنگاورانھا  این هکدانستند  ین بجنگند، چه میبا مسلم
توانستند در داخل  یست دادند، و نمکش یبه زشت کرمویوس را در یلکم ھرایر عظکلش

گونه  چیاند و ھ در محاصره بوده یچون شش ماه متوالشھر به دفاع خود ادامه دھند، 
 یعیشده بودند. طب یده بود، روبرو با خطر گرسنگینرسھا  آن از خارج به ییمواد غذا

                                           
وه سلطنت به کر با جالل و شکه در زمان خالفت ابوبکمن است یر یالع ھمان پادشاه حمکذوال -١

در آمد  یپوشد از لباس فاخر پادشاھ ین لباس ساده میفه مسلمیر خلکد ابوبینه آمد و چون دیمد
 د.یمت و ساده پوشیفه لباس ارزان قیو مانند خل
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م شھر و باھان فرمانده پادگان و کن نسناس حایب ین اوضاع و احوالیه در چنکاست 
شان مختل و  میمسلمًا تصمد و یآ ید میدفاع اختالف نظر پد کا تریر امراء در ادامه یسا

 گردد. یف مین ضعیه مدافعیروح

 شود یم میدمشق تسل
د شده بودند، به یناام یه اھل شھر در خطر افتاده بودند از ھر درکن ھنگام یدر ا

ردند. شھر بزرگ دمشق پس از شش ماه محاصره در اواخر کن صلح یناچار با مسلم
 افتاد.ن یبه عنوان صلح به دست مسلم یھجر ۲۳سال 

ھا  آن تر از ھمه حیه صحکدارد  یات مختلفین صلح چگونه صورت گرفت؟ روایاما ا
دمشق  یه مأمور گشودن دروازه شرقکد ید: خالد بن الولیگو یه مکت است ین روایا

ه کق بودند یدق یارشان به حدکه در کداشت  یاردانکده و یورز یھا بود، جاسوس
ردند و به خالد خبر ک یدا میداد اطالع پ یمه در داخل شھر رخ ک یگھگاه از امور

 دادند. یم
ان شھر یحیمس یروحان یشوایپ یه براکبه خالد اطالع دادند  ین جاسوسان شبیا

اشراف، امراء و  یدھد و برا ین مناسبت اھل شھر را غذا میا آمده و بدیبه دن یفرزند
نوش فراھم  ش ویو ع ینینش شام و مجلس شب یر مدافع شھر مھمانکلش یروھاین
گر ید یارشان غافل و غرق در عالمکفه و یه از وظکاند  دهیشراب نوش یرده به حدک

 اند. شده
از  یا ن فرصت دستور داد پلهیمت شمرد و با استفاده از ایش آمد را غنین پیخالد ا

از  یکیمند پشت کرا مانند  یاز شب گذشت، پله طناب یه پاسکن یطناب بسازند و ھم
ل قعقاع یار گروھش از قبکران فدایند و خودش با چند نفر از دلکحصار اف یھا نگرهک

وار ین پله باال رفتند و خود را بر فراز دیله ایبه وس یبن عمرو و مذعور بن عد
ن رفته به ییختند، پایه آن را به طرف شھر آوکن پله یله ھمیدند. سپس به وسیرسان

سرمست بودند به قتل رساندند و دروازه را  ه غافل وکدند. نگھبانان را یدروازه شھر رس
ان وارد یر گویبکه در پشت در مستقر بودند باز نمودند. ھمه با ھم تک یگروھ یبه رو

داند و  یر پاسخ میپرداخت با شمش یبه مقابله مھا  آن ه باک یسکشھر شدند و به ھر
 رفتند. یش میپ

مه به طرف یو سراس زده د، مردم وحشتیچین حادثه در شھر پیه خبر اکن یھم
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ردند و درخواست امان کن باز یمسلم یرا بر روھا  آن گر شھر شتافتند وید یھا دروازه
گذرد،  یدانست در شھر چه م یخبر بوده نم یار خالد بکه ا ز کده یبا ابوعب نمودند و

غام داد تا دست یافت، پیخالد خبر  یصلح نمودند. او به مردم امان داد و چون از ماجرا
 شد.کر بیشمش از

د من دروازه یگو یرسند. خالد م یدر وسط شھر به ھم م  باً ین دو نفر سردار تقریا
لذا اموال  ،در حال جنگ به داخل شھر داخل شدم ردم وکن جنگ باز یشھر را در ح

ن فتح عنوان صلح و به مردم، یرفت و به ایده نپذیابوعب یمت باشد، ولید غنیشھر با
ن بود، یمسلم یل قواکده فرمانده یشان امان داد. چون ابوعب معابدل، زن، فرزند و اموا

ده فرمانده ین ابوعبیشھر عنوان صلح داده شد. ب ید و به تمامیم نظرش گردیخالد تسل
مبادله  یا نامه گر صلحیم فرمانده پادگان شھر از طرف دکطرف و حا یکن از یمسلم

  ده جان، مال،یم گردین تسلیسلمه شھر دمشق به عنوان صلح به مکنیبر ا یشد، مبن
آبرو، معابد و عبادات مردم در امان است. اھل شھر در مقابل محافظت شھر و حفظ 

ات سرانه به یمال یعنیه ین خواھد بود ھر ساله جزیه به عھده مسلمکت آن ینظم و امن
 دولت اسالم خواھند پرداخت.

جه مقاومت و یشق از نتند: چون نگھبانان دمیگو یسان غرب میخ نویاز تار یبعض
ه اھل شھر مجبور به کن بود ینمودند. ا کف خود را تریوس شدند، وظایدفاع خود مأ

ده ین باز نموده طلب امان نمودند. ابوعبیمسلم یھا را بر رو دند و دروازهیم گردیتسل
 د.یصلح نموده و وارد شھر گردھا  آن ز باین

طرف شھر در حال  یکاند: چون خالد از  نوشته ین اسالمیگر از مورخید یبعض
ن ید و ایگر شھر به عنوان صلح داخل گردیده از طرف دیجنگ وارد شده بود و ابوعب

ده آمده بود عنوان یه ابوعبکدند، نصف شھر از آن سو یدو نفر در وسط شھر به ھم رس
ح یت صحیروا یه خالد گرفته بود عنوان فتح به خود گرفت. ولک یگریصلح و نصف د

را  یحین شھر بزرگ مسیر ایده خبر تسخیردم. ابوعبکان یل بیه به تفصکھمان است 
آن دولت بود به  یز مھم نظامکن شام و مریزانس در سرزمیب یتخت امپراتوریه پاک

ن ینه از استماع این مدینه اطالع داد. آن حضرت و عموم مسلمیحضرت عمر در مد
 یز و شھرھاکه مراین بر بقین شھر تسلط مسلمیارا فتح یز ،خرسند شدند یلیمژده خ

 نمود. ین و آسان مین را تضمیشام و فلسط
ن ین در آن سرزمینده مسلمیشرفت آین فتح بزرگ تا آنجا به پیحضرت عمر در اثر ا
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ھمراه خالد به فرمان   ه قبالً کر عراق را کده فرمان داد لشیه به ابوعبکد یمطمئن گرد
رده فراغت کت کنون در فتح دمشق شرکآمده بودند و ا کرموی ر از آنجا به جبھهکابوب

ه در کاند، تحت امارت ھاشم بن عتبه با قعقاع بن عمرو به عراق بازگرداند و چنان  افتهی
ه یه و ھاشم با بقیم، قعقاع با ھزار نفر سوار روز دوم جنگ قادسیه گفتیواقعه قادس

 یروزیت نمودند و به پکه شریدند. در جنگ قادسیه رسیرش روز سوم به قادسکلش
 دند.یرس

ن ین شام و فلسطیه سرزمی، حضرت عمر پس از فتح دمشق نسبت به فتح بقیآر
نجا الزم ندانست و آن را از ین گروه مھم را در ایه وجود اکد یمطمئن گرد یبه حد

عراق و پارس  یھا جنگ وقاص در یسعد بن اب کمکرد و به کده جدا یر ابوعبکلش
 ت داد.کحر

آسوده در  ین در آمده است. مسلمانان با خاطریطره مسلمینون دمشق تحت سکا
ه بخواھند بدون ترس کآن  یده و در ھر جایمختلف شھر مستقر گرد یھا قسمت

ش آن را منظم یبھتر از پ اند و ار گرفتهیشھر را در اخت ینند. امور داخلک یگردش م
را به خود ھا  آن با مردم رفتار و قلوب زانسیب یم و امراکند و بھتر از حینما یاداره م
ست و حاال طبق فرمان سابق عمر نوبت ین نیدر ب یگر خطرینند پس دک یجلب م

 است. یه در محاصره ابواالعور سلمکده یحمله به شھر فحل رس

 شهر فحل در محاصره
د بن یزیآن را به عھده  یداخلدمشق و نظم  یده محافظت و نگھداریابوعب

 یمنیار کاز زبده قھرمانان سوار یاردانش سپرد و او را با گروھکاز امراء  ییکان یسف یاب
د یرش خالد بن الولیسردار دل ین منظور در دمشق مستقر نمود و خودش با ھمراھیبد

و گروھش  یت نمود و به ابواالعور سلمکرش به طرف فحل حرکر امراء و افراد لشیو سا
ه در داخل شھر بودند قرار کزانس یب ینفرر ھشتاد ھزار کوست و در مقابل لشیپ

 گرفت.
م، دورادور شھر فحل را به آب بسته بودند. به یه قبًال شرح دادکزانس چنانیر بکلش

ه در اثر آن به صورت باتالق کرده بودند که اطراف شھر از ھر سو گل آلود ک یطور
د و به یز آن عبور نماا یتوانست به آسان یاده میدر آمده بود و نه سواره و نه پ کیخطرنا

 شھر برسد.
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ا در ند و خود ریعبور نما کین خطرناین زمین از چنید مسلمیده صالح ندیلذا ابوعب
نار کنند و در کگدار به آب بزنند و از باتالق دشمن عبور  یرا اگر بیه اندازند، زکمھل

 ان دشمنین میرد، مسلمین جنگ درگین طرفینند و بکدشمن برخورد  یشھر با قوا
ن رو یاز پشت سر در محاصره قرار خواھند گرفت. از ا کن خطرنایجنگنده از جلو و زم

ن صورت دشمن پشت به یشد، چه در ا یل مکمش یلیا حداقل خین کنجاتشان نامم
ه از ک کین خطرناید پشت به زمین بایمسلم ید، ولیجنگ یامات خود مکسنگر و استح

لھذا  ،ن نبودیبه صالح مسلم ین اقدامیه چنکمتر نبود، بجنگند. واضح است کدشمن 
رند و به ین اردو بزنند و شھر را در محاصره بگیه در جلو زمکن ین جز ایمسلم یبرا

 نبود. ینند، راھیانتظار شانس بنش

 زیجنگ و گر
ه او ک ین وضعین با ایرد چون مسلمک یروم در فحل تصور م یسقالر فرمانده قوا

خسته و  ینند، و پس از مدتکده نخواھند توانست به شھر حمله یشکش یدفاع پ یبرا
ن در یگذشت و مسلم یچون مدت یول نجا خواھند رفت، یده و ناچار از اید گردیناام
ن یه شبانه در حکد یشک یا برنداشتند، نقشهھا  آن ماندند و دست از یخود باق یجا

 بتازد.ھا  آن غفلت بر
در نگرفته  ین برخوردین طرفیگذشته و ب یمدته چون کش خود پنداشته بود یاو پ

ھا  آن ن خواب بریخوابند، پس اگر در دل شب در ح یھا آسوده م ن شبیاست، مسلم
خته یرھا  آن رش بر سرکه او با لشکشوند  یدار میاز خواب ب یوقتھا  آن ند،کحمله 

 ،دیشکو خون خواھد  کرا به خاھا  آن دفاع را از دستشان گرفته یبرا کفرصت تدار
ه به اردوگاه کن یھم یول ،دین منظور از شھر خارج گردیش بدیبا تمام قوا یلذا شب
ارشان کن در یرا مسلمیپنداشت، خطا بود، ز یه آنچه مکد یشد فھم یکن نزدیمسلم

 یھا آن دشمن مخصوصًا در شب یجنگ یھا رنگیله و نیاز ح ،ار بودندیده و ھوشیورز
ارزار بودند. در کن خواب مسلح و آماده یھا و در ح شب یشه حتیغافل نبودند و ھم

ن یردند. اتفاقًا در اک یم یو نگھبان یپاسدار یقیھا پاسداران و نگھبانان ال طول شب
ل بن حسنه فرمانده نامدار عرب یشرحبھا  آن سیه رئکبود  یار با گروھکشب نوبت 

ارانش با کافتاد، او و ھمل چشمش از دور به دشمن یه شرحبکن یبود. به محض ا
 یکنزدھا  آن ه بهکدار و با ھم به طرف دشمن ین را از خواب بیبر مسلمکحه الله ایص
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در  ین جنگین طرفیادتر بیچه زدر ھمان دل شب با شدت ھر شده بود، حمله نمود و
داد شجاعت داد و  یار بود، به راستکن آماده یر روم چون بھتر از مسلمکه لشکگرفت 

 رد.کوارد ھا  آن بر یتلفات
مانند  یان داشت دالورانیوسته جریآن شب پ ین جنگ در طول شب و فردایا

شان چه رزم و چه بزم، یه براکھا  آن ل بن حسنه و امثالیخالد، ضرار بن االزور، شرحب
تلفات  یار به حدکارزار شدند در آخر کپروا وارد  ینجا بیگر در اینداشت، بار د یفرق

رت فرو رفتند و یه فرماندھانشان در بھت و حکن وارد ساختند بر دشم ینیسنگ
 د.یشان از استقرار سست گردیار و پاکدستشان از 

 یگر از سرداران رومید، سقالر فرمانده دشمن و چند نفر دیچون شب دوم فرا رس
ه تاب مقاومت کرش کمانده لشیدان خارج شدند و باقیاز م ه ھمه مجروح شده بودند،ک

 داده بودند پا به فرار گذاشتند. را از دست
ان ین فراریر، ایخود دارند؟ خ یکیدر نزد یا پناھگاھینند؟ آک یجا فرار مکبه 

دند، یترس ین از آن میه مسلمکافتادند  کینون در ھمان وضع خطرناکست خورده اکش
ن یتاختند و در جلوشان ھمان زم یزه میر و نین پشت سرشان با شمشیرا مسلمیز

رند، یبگ یه خودشان با دست خود به بار آورده بودند تا از آن بھره نظامکبود  یآلود گل
 ده است.یان بخش گردیزھا  آن ینون براکا یول

ر دشمن خود ید از شمشین خوش است. بایریبه ھر حال جان دارند و جان ش
 ابند.یر نجات ید از شمشین گل آلود بزنند تا شایزند و خود را ھر طور شده به زمیبگر

 ار مسلمانانیشهر فحل در اخت
شبانه روز مرتب در جنگ بوده و خسته بودند، نتوانستند به سرعت  یکچون  یول
ند. در یبرد عبور نما یر زانو در خود فرو میرا تا زھا  آن هک ین گل آلودین زمیاز چن

قدرت  یه از خستگک یردند، و در حالک یعبور م یو به سخت یندکه به کھمان حال 
ختند و ھمه را از دم یھا بر سرشان ر زهین با نینند، مسلمکاز خود رد  ینداشتند، دست

ه ک یا هیشته شدند و بقکدان جنگ یدر م یا ر عدهکن لشیشتند. از ھشتاد ھزار نفر اک
ن به ین زمیدر اھا  آن ھمه کیردند، جز تعداد اندکدان جان بدر بردند و فرار یاز م

 شدند.ن نابود یدست مسلم
روز شدند، یش آمد و مسلمانان در آن پین پین جنگ بر خالف انتظار مسلمیچون ا
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ان یبه م یاتفاق و تصادفھا  آن یرا خدا برایز ،ردندک یتلق یت الھیآن را نصرت و عنا
 ردند.ک یرش را نمکفھا  آن هکد یشک

و  ن شودیردند تا مانع عبور مسلمکاطراف شھر را گل آلود  یھا نیھا زم یروم
 یبعدًا با پا یگرفتند، ول یجه خوبین نقشه درست بود و نتیه خواسته بودند اکچنان

ن ین زمین انداختند. ھمیخود از شھر خارج شدند و خود را در خطر جنگ با مسلم
ن ماجرا ین فتح با ایا ایار در آمد. پس آکاز  ھا رومی انین و به زیبه نفع مسلم کخطرنا

ن ی، ھمیت فرمود؟ البته بلیعنا ج ه به امت محمدکست ین ینصرت و مدد خداوند
ن شام و یه سرزمیه خدا در فتح بقکد ینان خاطر بخشیاطمھا  آن ز بهیحادثه ن

 ارشان خواھد بود.کن مددیفلسط

 هیسان و طبریفتح ب
رش را تحت فرمان عمرو بن کاز لش یال بر شھر فحل گروھیده پس از استیابوعب

 یگر را تحت فرمان ابواألعور سلمید یسان و گروھیب ل بن حسنه بهیالعاص و شرحب
 ند.ین دو شھر را تصرف نمایه فرستاد تا ایبه طبر

دند و چون مردم شھر از یشکسان را به محاصره یل شھر بیعمرو بن العاص و شرحب
دند. ین ندیدن خبر فتح دمشق مرعوب شده بودند، صالح خود را جز صلح با مسلمیشن

رده و به عنوان صلح وارد شھر کموافقت ھا  آن با درخواست صلحن دو نفر سردار یا
 ردند.کشدند و پادگانش را خلع سالح و شھر را تصرف 

 مطلع شدند، سانیه در محاصره ابواالعور بودند از صلح اھل بکه یچون اھل طبر
 یز تقاضایش بردند و امان خواستند ابواالعور نیابواالعور پ یسو ز دست صلح بهینھا  آن
 ن افتاد.یز به عنوان صلح به دست مسلمیه نیرفت و شھر طبریرا پذھا  آن

 اردن یم شدن شهرهایتسل
ره ی، مآب و غ٢، عمان، جرش١ل اذرعاتیاردن از قب ین ماجرا مردم شھرھایپس از ا

                                           
 م (ادرا) بوده است.یتب عھد قدکه نامش در کباشد  یاردن م یمیقد یاز شھرھا یکیاذرعات  -١
 یھا خرابه ین شھر رویا ،ون واقع شدهیوه عجکه در دامنه کبزرگ اردن بود  یجرش از شھرھا -٢

ھا  کیساخته شده بود. در دوره سلو یندر مقدونکشود به امر اس یه گفته مکبنا شده  یشھر بزرگ
ن بر یمسلم ۶۳۵افتاد. در سال  ھا رومی الد به دستیسال قبل از م ۶۳آباد بوده است. در  یلیخ

 افتند.یآن تسلط 
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 یلین اردن خیجتًا مناطق سرزمیدند و نتیم گردین صلح نموده، تسلیھمه با مسلم
 آمد. درن یطره مسلمیآسان تحت س

شعبه  یکرش را به دو قسمت منشعب ساخت. کده پس از فتح اردن لشیابوعب
نون از فتح اردن فارغ شده بودند، که اکل را یتحت فرمان عمرو بن العاص و شرحب

د و یخالد بن الول یخودش با ھمراھ یگر به رھبریرد، شعبه دکن یمامور فتح فلسط
ل حمص، یگر شام و لبنان از قبید یھافتح شھر یر براکگر از سرداران لشید یبعض

 د.یره آماده گردیه، طرطوس و غیحماه، الذق
 یعنین فرمانده ماھر یم اینیم تا ببیافت یده و خالد به راه میما اول ھمراه ابوعب کنیا

 یه نبکخالد  یعنیاردان کن سردار ین االمت خواند و ایه رسول الله او را امکده یابوعب
 روند. یش مینند و چگونه پک یالله داد چه مف یالله به او لقب س

 دیآ یت در مکر حمص به حریتسخ یده برایابوعب
وس و تسلط بر یلکر ھرایر شھر حمص اقامتگاه اخیتسخ یش برایده با قوایابوعب

 یبه نام مرج الروم در شمال شرق یرد و به محلکت کن راه بود، حریه در بک ییشھرھا
وس آن را یلکه معلوم بود ھراکد یروبرو گرد یرکبا لشنجا ناگھان ید. در ایدمشق رس

 یرده تا راه را بر روکنجا مستقر یبه نام پترتئودر در ا یتحت فرمان سردار مشھور
 رد.کد یشد چه بایندیر توقف نمود تا بکن لشیده در مقابل این ببندند. ابوعبیمسلم

از روم به  یگریدتحت فرمان سردار  یاز سواران روم یرکز لشین ھنگام نیدر ھم
گاه تئودر فاصله داشت، قرار یبا جا یمکه ک ید و در محلیتئودر رس کمکنام شنس به 

 ده بستند.یابوعب یب گذرگاه حمص بر روین ترتیگرفت و بد
ر با ھم کن دو لشیار خود با اکده و خالد شبانه درباره نحوه یه ابوعبکن یپس از ا

ر شنس و کبر لش یده با گروھیده صبح ابوعبیه سفکن شد یردند، قرار بر اکره کمذا
 را از سر راه خود برانند.ھا  آن ند ویبر تئودر حمله نما یخالد با گروھ

 دمشق در معرض خطر مجدد
رش کاز تئودر و لش یچ اثریه موعد حمله بود. ھکب بود، در ھنگام صبح یعج یول

 اند، معلوم نبود. جا رفتهکو  کیافتند، چرا، ینجا نیدر ا
رنگ یله و نیدانست و ح یرا م یلد، بزرگ شده جنگ بود و فن و فوت نظامخا

ار بوده. کدر  یا ه نقشهکافت یر، درکتف کیرد. او پس از اندک یم کرا در یجنگ
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پس  ،ست، به آن سو رفتهیاد دور نینجا زیه از اکفش شبانه به قصد تصرف دمشق یحر
 د پشت سرش تاخت.یبا

ر اسالم تحت فرمان دو کقسمت مھم لش یکه کاند  ردهکر کا تئودر و شنس فیگو
ه ین ناحیاز ا اند و ن رفتهیل به فلسطیعمرو بن العاص و شرحب یعنینفر سردار بزرگ 

 یقیده است. پس اگر به ھر طریز ھمراه ابوعبیر نکاند. قسمت عمده لش دور شده
آسان خواھد  یلیخھا  آن یده را در راه نگه دارند، باز گرفتن دمشق برایبتوانند ابوعب

سپاه  یکه بتوانند از عھده دفاع از کن محافظ دمشق آن قدر نبود یرا عده مسلمیز ،بود
 ند.یمھم برآ

ز در یرد و او را به جنگ و گریده را بگین اگر شنس در مرج الروم جلو ابوعبیبنابرا
دمشق بتازد و آن را آسان و زود  یسو تواند با سپاھش به ید، تئودر میانجا مشغول نمیا

مشغول  یرش براکه شنس با لشکن نقشه بوده یرد. طبق این پس بگیاز دست مسلم
دمشق  یسو ده و تئودر با سپاھش در دل شب بهخود مان یده در جایساختن ابوعب
 تاخته است.

ده و نیگاه از آ چیبود، ھ یا دهیر فھمیه امکان فرمانده پادگان دمشق یسف ید بن ابیزی
زند غافل نبود.  یه مخصوصًا در زمان جنگ سر مکر منتظره یغ یاحتمال یش آمدھایپ

گاھانش کله جاسوسان و یاو به وس سب اخبار در اطراف و دھات دور و ک یه براکارآ
از خالد  یت است، ولکدمشق در حر یه تئودر به سوکافت ینده بودند، خبر کپرا یکنزد

گرفت تا خالد برسد و  ینداشت، و اال در حصار شھر پناه متازد، خبر  یه پشت سرش مک
ع تئودر به شھر دمشق یه از دخول سرکآن  یند. لذا براکاز پشت سر بر تئودر حمله 

دفاع  یبرا ھا برج را در یم بست و گروھکشھر را مح یھا د، دروازهینما یریجلوگ
ر بودند، در خارج شھر ه ھمه از سواران جنگاوکاز افرادش  یگمارد، و خودش با گروھ

شدند  یکه تئودر و سپاھش مغرورانه به شھر نزدکن یبه انتظار ورود تئودر نشست. ھم
ان از پشت سر یر گویبکد و تیدفاع برپا خاست، ناگھان خالد با سوارانش رس ید برایزیو 

 رد.کبر سپاه تئودر حمله 
ن یبودند ھم کمنایشان از سرنوشت خود ب عده یمکد و گروھش به علت یزیچون 

شان کمکبه  یسکه کدند یدند و فھمیبر را از پشت سر دشمن شنکالله ا یه صداک
 شان قوت گرفت. هیو روح یده است، قلوبشان قویرس

ھا  آن ر دریان گرفتند و تا آنجا شمشیمو و خالد از پشت سر، تئودر را درد از جلیزی
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با خود ھا  آن ند، ھمهیفرار نماه توانستند ماھرانه ک یلیه جز عده قلکار بردند کبه 
به دست ھا  آن یر جنگیھا، ادوات، ابزار و ذخا اسب تئودر فرماندھشان نابود شدند و

 د.یآب گرد ن نحو نقشه تئودر و شنس نقش بریمت افتاد، و بدین غنیمسلم
به دمشق بازگشت و خالد و سوارانش فاتحانه به  یروزیان با پرچم پیسف ید بن ابیزی
ده را یه خداوند ابوعبکدند یبه آنجا رس یمرج الروم به راه افتادند و درست وقت یسو

ده و یروز فرمود و خود شنس ھم به قتل رسین او شنس درگرفته بود، پیه بک یدر جنگ
 اند. ختهیاند و به طرف حمص گر رش تار و مار شدهکلش

 در راه حمص کفتح بعلب
ه در راه حمص قرار داشت، ک ١کر بعلبفتح شھ ینجا برایخالد از ا ده ویابوعب

ه کدر مرج الروم ھا  آن یروزین و پیشھر از فتوحات مسلم یرد. چون اھالکت کحر
ن صلح ینداشتند، با مسلمھا  آن شان بود، باخبر بودند و تاب مقاومت در برابریکنزد

 ن در آمد.یدند و شھر به عنوان صلح به تصرف مسلمیم گردینمودند و بدون جنگ تسل

 ٢فتح حمص
 یسو رش بود، بهکش لشیشاپیه خالد پک یدر حال کده پس از فتح بعلبیابوعب
را یز ،امدیاز دستش برن یارکرد، یه آن را در محاصره گکن یاما جز ا ،ش رفتیحمص پ
حصار مستقر و به  یھا برج ن درین بسته بود و مدافعیمسلم یشھر بر رو یھا دروازه

 دفاع پرداختند.
 ،بجنگد ین به طور جدیه بتواند در خارج شھر با مسلمکنداشت  ییقواپادگان شھر 

ه کپنداشتند  یشد و م یسرد م یلیه ھوا خکاز روزھا  یلذا در شھر متحصن و در بعض
شدند و جنگ و  یبجنگند، از شھر خارج م یتوانند در اثر سرما به خوب ین نمیمسلم

 بردند. یشھر پناه مانداختند و سپس فورًا به داخل  یبه راه م یزیگر
توانند تا  یه نمکن بود یقی ین منوال گذراندند، ولیبد یگرچه مردم شھر تا مدت

                                           
لبنان  کنون جزء خاکبود. ا ھا رومی ح، جزء مستعمراتیالد مسیقبل از م ۶۳از  کشھر بعلب -١

 نفر است. ۸۰۰۰۰تش حدود یاست. در حال حاضر جمع
دارد، در سال  یادیز یخین شھر قدامت تاریا یه، بنایسور کااست واقع در خ یحمص نام شھر -٢

 ینفر است مسجد جامع جالب ۳۰۰۰۰۰ن شھر یع این افتاد. جمیبه دست مسلم یالدیم ۶۳۶
 د.یدارد به نام جامع خالد بن الول
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ن نبود از خارج کرا سخت در محاصره بودند و ممیز ،نندکمقاومت  یادیمدت ز
 یزندگ یه در تنگناکن است یبرسد اھا  آن به یا اقتصادی ینظام کمکگونه  چیھ
ارشان کاز  یا جهینند، نتک یستادگیا یادیتا مدت زه کن یافتند. بر فرض ا یم

شھر  ین ھنگام زلزله سختیم. بر حسب اتفاق در ھمیر در تسلیرند جز تاخیگ ینم
شھر  یھا از خانه یخت. مقداریاز حصار شھر فرو ر ییھا حمص را لرزاند و قسمت

اثر  ه درکرا حصار شھر یز ،ن قرار گرفتید و شھر در خطر تسلط مسلمیمنھدم گرد
 یلذا تقاضا ،ن به شھر باشدیه مانع دخول مسلمکنبود  یزیگر چیزلزله خراب شد، د

ق صلح به یاز طر یبًا طوالنیز پس از محاصره تقریحمص ن یخیصلح نمودند و شھر تار
 ن افتاد.یدست مسلم

 ١هیفتح الذق
گرم حجاز و نجد  یه با ھواکچون ھنگام سقوط حمص فصل زمستان بود و اعراب 

ه برف و کد و چه بسا یشد  ه نسبتاً کآنجا  یتوانستند در سرما یرده بودند، نمکعادت 
رش استراحت داد تا در شھر حمص کده به لشیبجنگند، ابوعب یشد، به خوب یباران م

وقت  کنیردند. اکن شھر اقامت یدر ا یھجر ۱۵مه ماه اول بھار سال یبمانند. تا ن
بزرگ رسول  یلھذا عباده بن الصامت صحاب ،ش آمده بودیار پکع به شرو یبرا یمناسب

ت در آنجا گمارد و خودش با یمحافظت شھر و حفظ نظم و امن یبرا یالله را با گروھ
 یرد. در طول راه خود شھرھاکت که حریر بندر مھم الذقیر به قصد تسخکه لشیبق

دام کم شدند، تصرف و در ھر یبدون جنگ تسلھا  آن ه مردمکه را یرز و سلمیحماه، ش
چنان به راه خود ادامه داد تا به رد و ھمکمستقر ھا  آن محافظت یبران شھرھا را یاز ا

 د و آن را در محاصره گرفت.یه رسیالذق
دور آن  یمکن دولت حصار محیزانس بود، ایب یو نظام یه بندر تجاریچون الذق

لذا مردم شھر  ،رده بودکدر آنجا برقرار  یمھم یامات نظامکده و استحیشک
را یز ،نندکمقاومت  یدر مقابل ھر مھاجم یخوب و تا مدت طوالن یلیتوانستند خ یم

ا آزاد و یترانه واقع و گرچه محاصره شده بود، از طرف دریمد یایه در ساحل دریالذق

                                           
سال قبل  ۲۰۰تا) نام داشته است، یم (رامیه در قدکه یاست، در سور یه بندرگاه بزرگیشھر الذق -١

م به  ۶۳۷ن بندر در سال ید. ایه) مبدل گردیقیھا نامش به (الوذ کیح در عھد سلویالد مسیماز 
 ن افتاد.یدست مسلم
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رند و یاز خارج بگ ینظام کمکا یتوانستند از راه در یار اھل شھر بود. میا در اختیدر
توانستند مدت  یمھا  آن لذا ،اورندیخود ب یبرا ییھر قدر بخواھند از جا ییمواد غذاز ین

باشند، مقاومت و شھر خود را از تسلط  یقه زندگیه در مضکبدون آن  ینامحدود
 ند.ین حفظ نمایمسلم

شود،  یفتح م یر شھرھا بزودینجا ھم مانند سایرد اک یه تصور مکده یار ابوعبکلذا 
افت. پس از یتسلط بر شھر ن یبرا یراھ یرنگ نظامیه جز نکد یل گردکمش یطور
ه آمده ک ید و از ھمان راھیشکرون یرش را شبانه بکد و لشیشکار را کنقشه  یچند

 بود برگشت.
در اثر طول مدت ھا  آن هکاند، پنداشتند  ردهکوچ کن یدند مسلمیه دکه یمردم الذق

قرار دھند، از  یمردم شھر را در فشار زندگتوانند  یا نمیه با وجود درکن یو توجه به ا
لھذا  ،اند اند و به حمص بازگشته دهیشکارشان کوس شده، دست از یتسلط بر شھر ما

روزمره خود مشغول  یارھاکشھر را باز و آسوده خاطر به  یھا دروازه یام عادیمانند ا
خاطرتر به  ه مردم آسودهکل روز دوم یگذشت. اوا یشدند. روز اول و شب دوم به آرام

زود  یلیختند. خین از راه بازگشتند و غفلتًا بر سرشان ریارشان پرداخته بودند، مسلمک
از ورود مردم خارج  ار گرفتند ویحصار شھر را در اخت یھا وارد شھر شدند. در دروازه

 بعمل آوردند. یریو خروج مردم داخل شھر جلوگ
صلح نمودند  یز دستشان رفته بود، تقاضاا یارکه فرصت ھر کب خورده یمردم فر

ت و یثیمال و ح ن در آمد و جان، یق صلح به تصرف مسلمیم شدند و شھر از طریو تسل
 یخود مسجد یبزرگ شھر برا یسایلک یکین در نزدیافت. مسلمیمعابد مردم امان 

 ردند.کبنا 

 ١نیفتح قنسر

ت یثرکد را با ایالولبن ه به حمص بازگشت. خالد یده پس از تصرف الذقیابوعب
 ل داشت.یه از توابع حلب بود، گسکن یقنسر یسو رش بهکلش

ت پادگان یتقو یه براک یو امدادات کمکن و از یقنسر یامات نظامکخالد از استح
 یه فرمانده پادگان آنجا سردار دالورکدانست  یز میده بود، اطالع داشت و نیآنجا رس

آن دولت با پارس و  یھا جنگ در ینس و عمرزایه مردم دولت بکناس یاست به نام م

                                           
 ن افتاد.یبه دست مسلم یالدیم ۶۳۷ه است، سال یسور ینون از روستاھاکه اکن یقنسر -١
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ر امور و فنون یدانا و در تداب یلیخ یرکلش یو رھبر یارآموزکره بسر برده و در یغ
 یلین شھر خین فرمانده و تسلط بر ایبر ا یروزین وصف پیارآزموده است. با اک ینظام
زانو بزند. او  یالت نظامکه در مقابل مشکنبود  یسکخالد  یول ،باشد یل مکمش
ن یش را داشت. چنیبست و اعتماد به نفس خو یدل به خدا م یشه در ھر جنگیھم

 دھد. یاس به خود راه نمیار است و ھرگز ضعف و کشه دلگرم یھم یسک
ه در کد ھمان خالد نامور است یآ یاو م یسو ه بهک یسکه کدانست  یھم م ناسیم
ده، در یه رسکنجا یو در شام ھم تا به ا روز شدهیعراق بدون استثناء پ یھا جنگ تمام

قبل از اسالمش  یھا جنگ در یمطلقًا حت ییچ جایغالب شده و در ھ یھر جنگ
 ند.کب یار خود را به خوبکد حساب یناس بایست نخورده است. پس مکش

ران یر اکروز و چند سال قبل بر لشیه در ھمه جا پکناس است یاو ھمان م یول
د از یلذا بر خود روا ند ،از سرش در نرفته است یروزیغرور پ ده است. ھنوزیغالب گرد

ند و حالت دفاع به خود یشھر نش یترس خالد در شھر و در پناه حصار و برج و بارو
ه کخواست مردانه در خارج شھر با خالد روبرو شود تا به او بفھماند  یرد. او میگ

رش از شھر خارج کلھذا با لش ،فرق دارد یده، بسیه دک یگرید ینجا با جاھایحساب ا
 د و به انتظار ورود خالد نشست.ینار شھر مستقر گردکشد و در 
د به حساب آورد، یه باک یریشود، از تداب یروبرو م یسکدانست با چه  یه مکخالد 

 یاست، ول یدر جنگ مرھون قدرت جنگ یروزیه گرچه پکدانست  یغافل نبود. او م
د، لھذا از ینما ین میرا تضم یروزیپ یات نظامیاز عملله بھتر یر و حیه تدبکچه بسا 

ناس خارج یر مکه از محاسبه و فکرد کت کع حریسر یماھرانه به حد یلیراھه و خیب
ناس خارج یشه میه از حساب و اندک ییھا از شب یکیب ھنگام سحرگاه ین ترتیبود و بد

ن ھجوم یناس خواست ایخت و تا میناس ریم یش بر سر قوایناگھان با تمام قوا  بود،
 ار از قاعده گذشت.کند، کرا دفع  یناگھان
ست خوردند، و تا خواستند فرار کزود ش یلیر شده بودند، خیگ ه غافلکر کن لشیا

ه خود کرا ھا  آن ثرکانشان گذاشت. ایمر دریست و شمشبھا  آن نند، خالد راه را برک
نند، که توانستند فرار کد و آن عده ھم یبود، به قتل رسانھا  آن نیز در بیناس نیم

 ن بستند.یمسلم یحصار را بر رو یھا داخل شھر شدند و دروازه
ه کداد  یغامیبشان شتافت، شھر را در محاصره گرفت و به مردم پیبه تعق خالد فورًا 

ه کغام گفته ما را ین پیده است. اینشن یچ سردارینون از زبان ھکخ جھان تایتار
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ھا  آن د. خالد بهینما ید مییبست) تا یدل به خدا م یشه در ھر جنگیھمم: (خالد یگفت
 غام داد و گفت:یپ

ا ما را نزد شما ی أد، خداوندیریابر قرار بگ یه شما اگر در آسمان روکد یبدان«
مان و فالخن کمقاومت و با  یمردم شھر مدت »آورد یا شما را نزد ما فرود میرساند،  یم

ه کمعلوم بود ھا  آن یچون برا یول ،ردندکنمودند و دفاع  یراندازین تیمسلم یبه سو
 صلح نمودند و امان خواستند. یرند، تقاضایگ ینم یا جهیارشان نتکاز 

ه روز کچون به درخواست خالد  یول ،ردکامان داد و شھر را تصرف ھا  آن خالد به
بر  یاختند و تلفاتردند و به دفاع پردکم شوند، موافقت نیخواست تسلھا  آن اول از
 یلکشھر را به  یھا برج حصار وھا  آن یگوشمال ین وارد ساختند، خالد برایمسلم

ن یه در آن بود، اختصاص به مسلمک ییساھایلکرد و نصف منازل شھر را با کران یو
 ردند.کل به مسجد یساھا را تبدیلکز ین نیداد. مسلم

ش ین با آن برج و باروھایقنسرر شھر یو تسخ یناس سردار زبردست رومیغلبه بر م
د از شجاعت و ین خبر فتح به حضرت عمر رسیا یه وقتکبوده  یلکار مشکتا آنجا 

: یعنی. »رحم اهللا أبابكر كان أعلم مني بالرجال« رد و فرمود:کخالد تعجب  یاردانک

 .١»داناتر از من بود ید! او در مردم شناسیر را رحمت فرماکخدا ابوب«

 فتح حلب
ده از حمص رو به شھر حلب نھاد و چون به ین فتح شد، ابوعبیه قنسرکن یپس از ا

بدون   مذھب بودند، یحیه عرب مسکدھات حلب  ید، دھقانان و اھالیه رسیآن ناح
ز پس از یشھر حلب ن یرفتند. اھالین اسالم را پذیم شدند و دیتسل یگونه مقاومت چیھ

رفت و یرا پذھا  آن یده تقاضایابوعبدند. یصلح ند یجز تقاضا یا مقاومت چاره کیاند
ن قرار یار مسلمیتابع در اخت یو روستاھا ٢ب شھر حلبین ترتیامان داد و بدھا  آن به

                                           
د و بعدًا رکن ییده تعیابوعب ین در شام به جایر مسلمکر لشیر خالد را به سمت امکچون ابوب -١

ش یده را به جاینار نموده بود و ابوعبکن منصب برید او را از ایه عمر به خالفت رسکن یھم

رحم اهللا أبابكر كان « رده او را ستود و فرمود:کن ین تحسیارش را در قنسرکرده بود، کمنصوب 

 .»أعلم مني بالرجال

 ۴۶۷۱۱۲ه، یسور یاست در قسمت شمال یمشھور است شھر بزرگ »حلب الشهداء«ه به کحلب  -٢
آن را در سال  یندر مقدونکھا بود، اس یم تحت تسلط آشورین شھر در قدیت دارد، اینفر جمع
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 گرفت.

 هکیفتح انطا
الد حضرت یصد و ھفت سال قبل از میا سکیا انطایه یانطاق یخیشھر مھم و تار

خ حمله ین شھر در تاریوس بنا شده بود. اکبه نام سلو یح به فرمان امپراتور رومیمس
نجا یچون ا  ه بود،ین ناحیزانس در ایتخت دوم بین، پس از شھر دمشق پایمسلم

روم بوده، مورد  کزانس در خایب یتخت اصلیه پایشام قسطنطن ین شھرھایتر یکنزد
 یھا حگاهیمھم و معابد و تفر یامات نظامکتوجه خاص آن دولت قرار گرفته بود استح

 تر از دمشق نبود. مکد یه شاکدر آن به وجود آورده بود  ییبایز
ن شھر در نظر یت داشت، ایآن دولت اھم یه براکآن  یت نظامیگذشته از موقع

ن ھم یده ما مسلمیه به عقکس برنابا یرا قدیز داشت، زیان جنبه تقدس نیحیمس
ه کرا  ل برناباین شھر اقامت داشته و انجیبوده است، در ا یشخص مؤمن و محترم

به دار زدن حضرت  یعنیم مصلوب شدن یرکر قرآن یح بوده و مطابق تقریل صحیانج
ل ین انجیح ایم صحیه را با تعالکیرده است، در دست او بوده و مردم انطاکح را رد یمس
ز کج مرین شھر را به تدریداشت. ا یارکزیروان و شاگردان پرھیرد. او پک یت میھدا
امات کبود واستح یا قوکید. گرچه پادگان انطایح گردانین حضرت مسیح دیم صحیتعال

ن، حلب و مخصوصًا یه مردم قنسرکده بودند ید یداشت، ول یادیر زیو ابزار و ذخا
امد. مسلمًا از یم از دستشان برنیجز تسل یارکا بود، یه بندر و متصل به درکه یالذق

ن یتر مکه کدون آن د، لھذا بیآ یبر نم یارکن ین شھر در قبال مسلمیدست مردم ا
وارد  یچ برخوردین بدون ھیم شدند. مسلمیامان خواستند و تسل نند، کب یمقاومت

 ردند و امور شھر را به دست گرفتند.کشھر شدند و پادگانش را تصرف 

 هیوس با سوریلکن وداع هرایآخر
ن یرد شھر حمص در خطر ھجوم مسلمکه احساس کوس ھمان ھنگام یلکھرا
د یه شنکن ینجا بود، ھمین شھر در ایا آمد و تا قبل از سقوط اکیبه انطااز آنجا   است،

                                                                                                       
ه در کھا  یرانیافتاد. ا ھا رومی الد به دستیقبل از م ۶۵رد و در سال کالد تصرف یقبل از م ۳۳۳
از آن را خراب  یادیشدند و قسمت ز ین شھر مستولیروز شدند، بر ایپ ھا رومی بر ۵۴۰سال 

 ن افتاد.یبه دست مسلم ۶۳۷ردند. در سال ک
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ده و یا رسکینون نوبت انطاکه اکرد کن یقین افتاده، یشھر حلب به دست مسلم
چ وجه یگر به ھیه دکدانست  یرد. مکنجا حمله خواھند یدرنگ به ا ین بیمسلم

جا خورند و به ھر یست نمکش یچ جنگیھه در کرد یرا بگ یسانکن یتواند جلو چن ینم
ه ستاره بخت کشند. پس معلوم است ک یرا به دوش م یروزیآورند، پرچم پ یم یرو

گر بر یرده، دکشه افول یھم ین برایه و اردن و فلسطیزانس از افق سوریدولت ب
ست و ھمان به تا به یاز خطر ن یار خالین دینخواھد آمد تا بدرخشد. ماندن او در ا

خود  یتخت اصلیه پایند و راه قسطنطنکن وداع ین سرزمیاده با افتین نیدست مسلم
ن شھر خارج یا برسند، از اکین به انطایه مسلمکن ین نظر قبل از ایرد. بدیش گیرا در پ

ستاد و یا یتپه بلند یبه نام رھا، بر رو یه در محلیقسطنطن یرش به سویشد و در مس
ن یه بعد از اک یه، سالمیسور یبر تو اسالم «نان گفت: کرده، وداع کرو به طرف شام 

ت باز ین جز با خوف و ترس به سویان پس از ایرد و رومکم یبا ھم مالقات نخواھ
 .»نخواھند آمد

 ١به نام جرجومه یه) تا محلیه شھرھا و دھات شام (سوریلکا کیپس از سقوط انطا
ش آوردند یت پسر اطاع ه مشھور به جراجمه بودند، بدون استثناءین آن ناحینکه ساک

 را در امان گرفت.ھا  آن دهیم شدند و ابوعبیتسل یگونه مقاومت چیو بدون ھ
تا  ۱۲خالد در ظرف چھار سال از اول محرم سال  یارکن سان با ھمیده بدیابوعب

ر یرا با صلح تسخ یرا با زور و جنگ و قسمت یسرتاسر شام، قسمت یھجر ۱۵آخر سال 
ن تا فرات ین سرزمیآورد، و فتوحات خود را در ا ومت اسالم درکم حکنمود و تحت ح

 وقاص به تصرف دولت اسالم در آمده بود، توسعه داد. یله سعد بن ابیوسه به ک

                                           
 ا.کیاس و بوفه در سمت شمال انطایبا ین شھرھایبود، واقع در ب یجرجومه شھر بزرگ -١



 

 

 نیدر فلسط

سره شده و یکن پھناور شام ید در سرزمیده و خالد بن الولیار ابو عبکنون چون کا
د بر ین دو نفر سردار بایده است و ایقطع گرد یلکنجا به یزانس از ایدست دولت ب

را در ھا  آن بپردازند،ھا  آن یند و به نظم امور داخلین اشراف نماین سرزمیمحافظت ا
 کل بن حسنه در خایم و با ھم به طرف عمرو بن العاص و شرحبیگذار یم شانیجا

ارشان با کاند و  ردهکچه  ین دو نفر سردار نامیا مینکم تا مالحظه یرو یم نیفلسط
 ده اسـت. یشکجا کدشمن به 

شعبه  یکاردن به دو شعبه شدند،  کر خایر اسالم پس از تسخکه لشکم یقبًال گفت
ن و ییه) تعین شام (سوریحمله به سرزم ید برایده و خالد بن الولیابو عب یبه رھبر

ن یل بن حسنه مامور فتح سرزمیت فرمان عمرو بن العاص و شرحبتح یگرید ۀشعب
جا ه چگونه در ھرکم یدیم و دیلد بودده و خاید. ما پا به پا ھمراه ابوعبین گردیفلسط

از  یدند و چگونه ماھرانه بر دشمن غالب شدند. تا آنجا به خوبیمردانه با دشمن جنگ
او ردند و کاز شام قطع  یلکوس را به یلکه دست ھراکارشان بر آمدند کعھده 

پر از حسرت و اندوه با  یرد و سرانجام با دلکگر فرار ید یبه شھر یزده از شھر وحشت
 خت.یه گریرد و به قسطنطنکه وداع یسور کخا

به دست  یتیل چه موفقید عمرو بن العاص و شرحبیم دیپس حاال با ھم خواھ
 آورند؟ یا میآورده 

زانس به نبرد یب یت نمودند و در شام با قواکخالد حرده و یه ابوعبکدر ھمان زمان 
 یش رفتند، ولین پیفلسط یسو خود به یل با قواین العاص و شرحبپرداختند، عمرو ب

ه کرا ارطبون یز ،ه حل آن آسان نبودکشدند  یلکبر خالف انتظارشان مواجه با مش
ده را با یان جنگدیرکلشده و یاز فرماندھان ورز یر بزرگکبود، لش یاردانکسردار مدبر و 

را شخصًا به عھده گرفته ھا  آن یفراھم نموده بود و رھبر یافکر یامل و ذخاکزات یتجھ
ن یر مسلمکم گرفته ھر طور شده بر لشیه تصمکآمد  یمن بریارش چنکبود از نقشه 

ن یان مقدس بود، به دست مسلمیحیه نزد مسکن یفلسط کروز شود و نگذارد خایپ
 افتد.
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 یکده بود. چه یشک یده بود و نقشه درستیسنج یارش را به خوبکارطبون جوانب 
 یھا ا (شھر قدس) و قسمتیلیرا در ا یو عده مھم ١رش را در رملهکقسمت از لش

 یه و غزه برایساریق یو نظام یو در دو بندر تجار ٣هیو سبط  ٢را در نابلس یتر کوچک
ر که بود و خودش با قسمت اعظم لشردکن مستقر یمحافظت و دفاع از ھجوم مسلم

 ر اسالم نشسته بود.کن اردو زده بود وبه انتظار ورود لشیدر اجناد
را ید، زیل دکار ارطبون مطلع شد، وضع خود را مشکه از نقشه کعمرو بن العاص 

ه کران یزانس با ایر بیتجربه آموخته و در جنگ اخ یبس یر نظامیارطبون در تداب
د و یروز گردیرد و پکت کرد، شریران پس بگین و مصر را از ایفلسطه، یخواست سور یم

ان باز یرانیاز ا مت برده بود، یران در جنگ سابق غنیه اکت را یحیب بزرگ مسیصل
 یده و نقشه نظامیسنج یار را به خوبکر ین تدبینجا ھم در مقابل مسلمیگرفت. در ا

مطابق  امًال کبه شرح گذشته ن یو بنادر فلسط یدر شھرھا ھا گروهز دادن کدر تمر
 یلیار را بر عمرو خکشرفت ین سان پیرده بود و بدک یطراح یح جنگیاصول صح

 رده بود.کل کمش
وقت  یکر گمارده بود، در که ارطبون لشکن چند شھر یرا اگر عمرو به تمام ایز

ار بر کنبود و از عھده  یافکن اندازه یرش تا اکرا عده لشیز ،ن نبودکرد، ممک یحمله م
ه کنبود  کیتاخت، ش ین شھرھا میاز ا یکیرش با ھم به کآمد و اگر با تمام عده لش ینم

مجھز و   امالً کم یعظ یرکخواند و لش یه شھرھا فرا میش را از بقیو قوا ھا گروهارطبون 
ن صورت عمرو یه در اکرد. معلوم بود ک ین حمله میفراھم و از پشت سر بر مسلم

ش ببرد. یپاز  یارکرده بود که او را محاصره کم یر عظکن لشیا توانست در مقابل ینم
ه کشدند، مگر آن  یار جنگ نمکه دست اندر کن بود یجا چنن در ھریار مسلمکه یرو

خواست  یچه بادا باد. ارطبون ھم نمداشته باشند، نه ھر یروزیطع به پنان قایاطم
در عراق، شام و اردن  نیع مسلمیرا از فتوحات سریز ،دیخودش به حمله شروع نما

فه خود یلذا وظ ،نان نداشتیند، اطمکنجا اگر حمله یخود در ا یروزیمطلع بود و به پ

                                           
 الد بنا شده است.یقبل از م ۱۲۹۸در  ،ت المقدس واقع شدهیب یشھر رمله در شمال شرق -١
 بلند بنا شده است. یھا وهک یه روکن است یطفلس یاز شھرھا یکینابلس  -٢
 یلین شھر خین است، ایفلسط یاز شھرھا یکیشد،  یده میم سامره نامیه در قدکه یشھر بسط -٣

به  یمبالد ۶۳۶ندر افتاد ودر سال کح به دست اسیالد مسیقبل از م ۶۳است. در سال  یمیقد
 عراق است. یر از سامراین سامرا غین فتح شد. ایدست مسلم
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بپردازد و اال ھا  آن ند به دفعین حمله نماین دانسته بود تا اگر مسلمیرا دفاع از فلسط
 ند.ین را ھم چنان در تصرف داشته آسوده نشیفلسط

داشت تا  یروزینان به پیش آمده بود نه اطمیه پک ین وضعیعمرو بن العاص با ا
ه آمده ک یبه ارطبون نداشته از ھمان راھ یارکدانست  یبجنگد و نه صالح خود م

ارش را به حضرت کل که مشکن ینبود جز ا یند؟ راھکبرگردد. پس چه  یدست خال
 یفور کمکان امر را مفصًال به آن حضرت اطالع داد و یلذا جر ،عمر اطالع دھد

ز به عرض رساند تا آن حضرت یارطبون را ن یت نظامیاش مھارت و درا ت. در نامهخواس
 برد. یلش پکت مشیبه اھم

 ه و غزهیساریفتح ق
رده بود کف یه عمرو بن العاص، ارطبون را آن چنان توصکن یحضرت عمر از ا

عمرو بن  یعنیمن ارطبون عرب («ن مجلس خالفت فرمود: یرد و به حاضرک یتبسم
 ».شود ید چه مینیاندازم تا بب یالعاص) را به جان ارطبون روم م

 یان را با گروھیسف یه بن ابیحضرت عمر به عمرو بن العاص دستور فرمود تا معاو
ه به کت دھد کحر ١بندر غزه یبه سو یه و علقمه بن مجزر را با گروھیساریبه بندر ق

رد. یا جلو گیبه ارطبون از راه در کیمکونه گدن ھرین دو بندر از رسیباشد ا یتمیھر ق
باشد تا ھرگاه الزم باشد، ھا  آن خود بماند و مراقب یر در جاکت لشیثرکز با ایخودش ن

بندر  یه تحت فرمانش قرار گرفت، به سوک ییه با قوایشان بشتابد. معاوکمکبه 
 ت نمود و آن را در محاصره گرفت.که حریساریق

ن یبا مسلم یوتاھکشدند و جنگ  یه از شھر خارج میساریق یاز قوا یھر روز گروھ
 بردند. یوسانه به حصار شھر پناه میما یانداختند و با دادن تلفات یراه م

ه از طرف کند یز تا آن جا مشغول نماین جنگ و گریه را با ایخواستند معاو یآنھا م
ه بجنگند و او را یوبرسد. آن گاه با ھم از جلو و پشت سر بر معا کمکھا  آن ارطبون به

 ست دھند.کش
 ید. قواینرسھا  آن ه در انتظارش بودند بهک کیمکن وضع گذشت. یبه ا یچند

داده بودند  یرده بودند و تلفاتکن یه با مسلمک یوتاھک یھا جنگ شھر در اثر یداخل

                                           
 یندر مقدونکالد به دست اسیسال قبل از م ۷۲۰ن شھر ین. ایدر جنوب فلسط یغزه بندر بزرگ ١

 افتند.ین شھر تسلط یم بر ا ۶۳۴ن در سال یافتاد. مسلم
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م گرفتند ھر طور شده ھمه با ھم از شھر خارج شوند و یلذا تصم ،رفت یرو به ضعف م
نار شھر بجنگند تا حلقه محاصره در کم بود، در کبه نظرشان ھا  آن ه عدهکن یبا مسلم
و گرچه در آغاز  از شھر خود خارج شدند و مردانه داد جنگ دادند، ھا  آن ند.کھم بش

خود  یینھا یروزیمع الوصف به پ ین وارد ساختند، ولیبر مسلم یشرفتند و تلفاتیار پک
ه در کن یع مسلمیسر یلیشرفت خیو پ یمتوال یھا یروزیرا خبر پیز ،مان نداشتندیا

ترس و وحشت در قلوب مردم  یعراق، شام و اردن به دست آورده بودند، به حد
ه گرچه خوب یساریغالب شود، مردم قھا  آن رد برک یباور نم یسکه کنده بود کاف

به علت ھمان  یه وارد آوردند، ولیر معاوکبر لش یدند و در گرماگرم جنگ تلفاتیجنگ
 یروزیه به پکن ینان بر این در دل داشتند و عدم اطمیه از مسلمک یترس و وحشت

ردند، کجمع و با ھم حمله ھا  آن ارشان دلگرم نبودند و در مقابلکبرسند، آن چنان به 
ه صفوفشان در کد یشکن یلذا طول ،نندکسره یکھا  آن ار خود را باکستند، تا یبا یبه خوب
افت، پادگانش را یه تسلط یساریغلبه و بر بندر قھا  آن ر اسالم برکشخت و لیھم ر

 دند.یه مستقر گردیساریردند و در شھر قکتصرف 
ز در بندر غزه با ید، علقمه نیجنگ یه میساریه با مردم قیه معاوکدر ھمان ھنگام 

 ن بندر را گرفت.یمردم آنجا وارد جنگ شد و ا
به  کمکدن ین خاطر عمرو بن العاص از رسین دو بندر در دست مسلمیبا سقوط ا

مھم و سوق  یو نظام ین دو بندر تجاریا آسوده و دست ارطبون از ایدشمن از راه در
ن دو بندر داشت از دست داد. ابزار و یه در اکرا  یید. قوایقطع گرد یلکبه  یشیالج

 یکاتژه ھم وضع استرکن افتاد. مسلم است ین دو بندر به دست مسلمیا یر جنگیذخا
 د.یتر گرد مکش یف و ھم قوایارطبون ضع

 به نقشه حضرت عمر ینگاھ
 یسو ه را بهینه فرمان داد تا معاویه حضرت عمر به عمرو بن العاص از مدکم یدید

ر خود در کت دھد و خودش با عمده لشکبندر غزه حر یسو ه و علقمه را بهیساریبندر ق
 نزند.گر ید یدر جا یخود بماند و دست به جنگ یجا

ه کدرست بود و چنان  امالً کب شده و حسا یلیحضرت عمر خ ین نقشه نظامیا
ه کافت یگرفت. حضرت عمر از نامه عمرو بن العاص در یجه مھمیخواسته بود، نت

ز شده کمتمر ییدر جا یم و متفرق شده و ھر گروھین گروه تقسیر ارطبون به چندکلش
ش یدر ھنگام ضرورت و پ یتواند حت ینمھا  آن دام ازکچ یند، لذا ھک یفه میو انجام وظ
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 ،گر بشتابدید ییدر جا یگروھ کمکند و به ک کخود را تر یر منتظره جایغ یآمدھا
ر آماده باش خود را به آنجا کاز لش ین صورت عمرو بن العاص گروھیرا در ایز
مت ین فرصت را غنید ایامده است. عمرو بایش نیپ یگریفرستاد. پس تا وضع د یم

خارج از راه  کمکافت یرد تا او را از درین دو بندر را از دست ارطبون بگیشمارد و ا
 د.یف نمایضع یا ش را تا اندازهیا محروم و قوایدر

 کمکه به یاش از جاب یر اصلکگاه خود ارطبون روم با عمده لشه ھرکمسلم است 
ت کش به حریتمام قوابا  شتافت، ارطبون عرب (عمرو بن العاص) فورًا  ین دو بندر میا

ر از جلو کبودند لش ن دو بندر مستقرینار اکه در ک یدر آمد و او از پشت سر و مسلمانان
ر یگ ه در محاصره دو جبھه دشمنک یرکلشان گرفتند. مسلم است یمارطبون را در

ه کبرده بود  ین مطلب پیا به ایبرد. ارطبون ھم گو یتر جان به سالمت بدر م مکند، ک
ه کن طور یرد و ھمکن یارکچ ین دو بندر ھیه و علقمه به ایحمله معاودر موقع 

شان کمکا خودش به یبرساند  کمکھا  آن نتوانست به  ده بود،یحضرت عمر فھم
 بشتابد.

رش را کلش یروزیه پکدرست فرمانرواست  یھا ح و نقشهیصح یرھاکن فی، ھمیآر
ا ی کوچکاشتباه  یکه کند و چه بسا ک ین میتضم یو حت ینیب شیدر جبھه جنگ پ

را به باد فنا دھد. اوامر و  یرکا فرمانده سر زند، لشیه از فرمانروا ک یوتاھکغفلت 
ر اسالم در جبھات جنگ کنه به رھبران لشیه حضرت عمر از مدک یدستورات نظام

ه ما را به کبخش بود  جهینت یح و به حدیصح یداد به حد یعراق، پارس و شام م
فه ین خلیست به ایت و لطف خدا نیاز عنا یم ناشییه بگوکن یجز ا اندازد و یرت میح

گر ید یلین خدا بوده، تعلیو نشر و توسعه د ج امت محمد یروزینصرت و پ یراشد برا
 ندارد.

دا ین بزرگوار تحقق پیش رسول الله درباره اید گفت مصداق فرمایه باکنجا است یا

َممِ  ِمنَ  َ�بْلَُ�مْ  ِ�يَما اَكنَ  لََقدْ « د:یفرما یه مکرده ک
ُ
ثُونَ  األ ىِت  ىِف  يَُك  فَإِنْ  ،ُ�َدَّ مَّ

ُ
َحدٌ  أ

َ
 أ

ه از جانب خدا ک یمردم  ش از شما بودند،یپ یھا ن امتیدر ب«: یعنی .١»ُ�َمرُ  فَإِنَّهُ 
او عمر   باشد، قطعاً  یسکن یشد. پس اگر در امت من چن یالھام مھا  آن به یقیحقا

 .»خواھد بود

                                           
 ت شده است.یز روایح مسلم نیصح ۷جزء  ۱۱۵ث در صفحه ین حدیا -١
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جنگ نشسته است و دستورات  یھا دانینه دور از میه در مدکن عمر است ی، ایآر
را به ھا  آن دھد یدرست به فرماندھانش م یلیخ یجنگ یھا ح و نقشهیار صحیبس

 یزیچ یت و الھام خداوندین امر جز عنایه منشاء اکرساند. مسلم است  یم یروزیپ
 ست.ین

 نیفتح اجناد
ه و غزه و تسلط آنان یساریدو بندر، ق یسو به ه و علقمهیت معاوکن حریاصله بدر ف

به  یاپیرد، پک ینه فراھم میه حضرت عمر در مدک یامداد یھا گروهن دو بندر، یبر ا
ار که کده ینون وقت آن رسکرد. اک یت میش را تقوید و قوایرس یعمرو بن العاص م

ارانش را به ن منظور دو نفر از سردید. بدیسره نمایکن یخود را با ارطبون در فلسط
قدس و  یرش به سوکاز لش یا با عده کیو مسروق ع یم فراسکیعلقمه بن ح یھا نام

ت داد تا کرمله حر یبه سو کیوب مالیگر از فرماندھانش را به نام ابو اید یکی
ن یبه ارطبون در اجناد یرسان کمکند و از ین دو شھر را مشغول نمایا یھا پادگان

حمله به  یل برایشرحب یخود با ھمراھ یاصل یروھایز با نیرند. خودش نیجلوگ
 د.ینار شھر مستقر گردکرد و در کت کحر ١نیاجناد یعًا به سویارطبون سر

بود.  یامات مھمکاستح ین و دارایفلسط یز مھم نظامکاز مرا یکین یشھر اجناد
 ،بود کل و خطرناکحمله به شھر مش یه عبور از آن براکبود  ٢یدورادور آن خندق

توانستند از  ین شھر میه مدافعکبلند  یھا برج داشت تا یمکن حصار محیعالوه بر ا
 .٣ندینما یریجلوگ یشدن ھر دشمن یکو از نزد یراندازیت یبه خوبھا  آن درون

 کمکدر شھر پناه گرفت و به انتظار  یدیتوانست تا مدت مد ین ارطبون میبنابرا
ل یتوانست با آن وسا یعمرو بن العاص نمرا یوس نشست و به دفاع پرداخت. زیلکھرا
ر یتسخ یرا با قدرت نظام یم نظامکن شھر محیه در دست داشت، اک ییابتدا یبیتخر

ارطبون، دالور  یول ،آمد ادامه محاصره بود و بس یمتش بره از دسک یارکند. تنھا ک
د در مقابل اعراب از خود ضعف نشان دھد و یپسند یخود نم یه براکبود  یره سریخ

                                           
 ن واقع شده.یت جبرین رمله و بین بیاجناد -١
نند. ک یاز عبور دشمن دور شھر م یریجلوگ یم برایه در قدکند یگو یضیخندق به گودال عر -٢

 رده است.که اعراب آن را معرب به خندق کبوده  ینده فارسکاصل آن 
 ل.یکن ھیحسن دکتر محمد ،الفاروق -٣
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ه کن یلذا ھم ،ردیشھر پناه بگ یھا برج ا دریحصار  یوارھایدر پشت دھا  آن از ترس
 یھشتاد ھزار نفر ینار شھر قرار گرفت، ارطبون با تمام قواکعمرو بن العاص در 

ھم  گر بایدیکحمله به  ینار شھر براکر متخاصم در کاز شھر خارج و دو لش ١خود
 که در خاکاست  ین جنگ مھمین اولیه اکر بود کن فیروبرو شدند. ارطبون روم در ا

ه کست بخورد، مسلم است کشھا  آن ند و اگر ازک یبا اعراب م ین به طور جدیفلسط
اعراب   جتاً ینت رد با اعراب روبرو شود وکن جرات نخواھد ین سرزمیر روم در اکگر لشید

ن جنگ بر مسلمانان غالب شود، یاگر در ا یول  ،افتیند ن تسلط خواھیفلسط یبر تمام
است  یاز شامات گرچه امرھا  آن ب و اخراجین آسان و سپس تعقیاز فلسطھا  آن راندن

 ر خواھد بود.یان پذکام یبس دشوار، ول
 ،شه غافل نبودین اندین ھنگام از ایز در ایارطبون عرب (عمرو بن العاص) ن  طبعاً 

 ل امور است وین قبیر اکدر ف ین ھنگام حساسیمانند او در چن یریرا سردار بصیز
 دھد. یرا مورد اھتمام قرار مھا  آن

 یا دولت اسالم جنبه یزانس و ھم برایدولت ب ین جنگ ھم براین چون ایبنابرا
ند ک یارکاز خود گذشته، فدا ید به طوریر باکاز دو لش یکسرنوشت ساز داست، ھر 

فش باشد نقش یشه حریود دارد به تحقق برساند و آنچه در اندشه خیه آنچه را در اندک
 د.یبر آب نما

گر یدیک یسو ادتر بهیه دو طرف به شدت ھرچه زکشه بود یاند نیتحقق ھم یبرا
ه گرچه عده نفرات ھر کبه راه انداختند  یپروا جنگ یختند و بیردند و در ھم آمکحمله 

ات ی، رشادت، تسلط بر عملیارکث فدایاز ح یول بود،  کرمویتر از جنگ  مکدو طرف 
 ینبود. گاھ کرمویتر از  مک، یروزیبه دست آوردن غلبه و پ ید برایو حرص شد ینظام

ن یس آن طرف بر اکبالع یرفت و زمان یش میشد و پ ین طرف بر آن طرف غالب میا
و تر  ر اسالم فعالکه لشکار بود کآش یول ،راند یشد و آن را به عقب م یره میطرف چ

 جنگد. یدارتر میپا
 یھا یروزیه در شام به پکه از برادرانشان کدانستند  یبر خود روا نمھا  آن مسلماً 

جا برند و در کرا به  ین زشتیست بخورند اکتر باشند. اگر ش مکده بودند یرس یانیشا
 خواھند داشت؟ یرد و چه عذرکدا خواھند یپ یروزمندشان چه حالینزد برادران پ

                                           
 دکتر ابراھیم مصری. ،تاریخ االسالم -١
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ر ارطبون ثبات و کدر مقابل لش ی، به حدکار محرکن افیر ایتاثن تحت یمسلم
ن یل تلفات سنگیتحم دن شب بایرا قبل از فرارسھا  آن هکشدت عمل به خرج دادند 

به طرف شھر ھا  آن نیه خود ارطبون در بک یردند و در حالک ینینش مجبور به عقب
 ردند.کقدس فرار 
ه با گروه تحت کند علقمه و مسروق یگو یه مکشود  یده میخ دیاز توار یدر بعض

فرمانشان قبًال به دستور عمرو بن العاص در راه شھر قدس مستقر شده بودند راه را 
ردند و از عبور و ورودشان به داخل شھر کان ھمراھش باز یارطبون و فرار یبرا

ه عمرو بن کن علت بوده ید بدیاند. شا ردهکر نکعلتش را ذ یردند، ولکن یریجلوگ
ن شھر به ارطبون در یاز ا کمکدن یفقط دستور داده بود از رسھا  آن العاص به

 ینبوده، لذا حق نداشتند براھا  آن ن به عھدهیجز ا یا فهینند و وظکن ممانعت یاجناد
 ه معلوم نبود عاقبتش چه خواھد شد.کبزنند  یدست به جنگھا  آن یریجلوگ

 یجنگ خود بر ارطبون مرد نظامن یه آرزو داشت در اولکعمرو بن العاص چنان
زانس تسلط یب ین شھر مھم و نظامید و بر اجنادیروز گردین پیمشھور روم در فلسط

وب از حدود قدس یرد و دستور داد علقمه و مسروق و ابواکن شھر اقامت یافت او در ای
ا (شھر قدس) با ھم مشورت و پس از یلیند، تا درباره حمله به ایاینجا بیو رمله به ا

ه قبل کم گرفتند ینند. پس از مشاوره تصمکت کات الزم ھمه با ھم به آن سو حرکتدار
 ییحیه قبر حضرت که را یعموس و سبط افا، یرفح، نابلس،  یاز حمله به قدس شھرھا

 ین نواحیت به قدس خاطرشان از اکند تا ھنگام حریالله در آن بود، تصرف نما ینب
 آسوده باشد.

رش را تحت فرمان سرداران آزموده کاز لش ییھا گروهن منظور یعمرو بن العاص بد
گر را با ید یا ن شھرھا را با جنگ و قدرت و پارهیاز ا یت داد. بعضکحر یبه آن نواح

 ردند.کصلح و امان تصرف 

 ١شهر قدس یسو به

                                           
و  یمیقد یلین شھر خیت المقدس نام دارد. ایس و بنون قدکا نام داشته و ایلین شھر قبًال ایا -١

ند. ھزار سال قبل ک یح میالد مسیت از سه ھزار سال قبل از میاکآن ح ین آثار باستانیتر یمیقد
تخت سلطنت خود قرار داد. در سال یافت و آن را پایح حضرت داود بر آن تسلط یالد مسیاز م

ان افتاد. یحیبه دست مس یبیصل ھای جنگ در ۱۰۹۹ن افتاد. در سال یبه دست مسلم ۶۳۵
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ن یده است. مقدمتأ خوب است به ایا (شھر قدس) رسیلیا یت به سوکحاال نوبت حر
ز در یل نیکن ھیتر محمد حسنکاند و د خ نوشتهیاز توار یه بعضکم ینکمطلب اشاره 

ست و ورود به شھر قدس، کند: ارطبون پس از شیگو یه مکرده کتاب الفاروق نقل ک
به  یا ن شھر بود، نامهیت و حمله به اکه عمرو بن العاص در صدد حرک یدرست ھنگام

. به خدا یم. تو دوست منیگریدیکان قوم خود مانند یممن و تو در«د: یگو یاو نوشته م
رد. چه بھتر ک ین را تصرف نخواھیفلسط کاز خا یزین چیقسم تو پس از فتح اجناد

، و اال تو ھم مانند گذشتگان یبازگرد یا ه آمدهکو از ھمان راه  یه مغرور نشوک
 .»خورد یست خواھکش

ر خواھم ین مناطق را تسخین بدان من ایقی«عمرو بن العاص در جوابش نوشت: 
 .»ردک

استمدار و ین سردار سیا ارطبون ایھا اصًال صحت ندارد. آ ن نامهیبه نظر من تبادل ا
و فتح  یروزیرد عمرو بن العاص با آن پک یال میه خکن حد زودباور بود یر روم تا ایشھ

ه با سقوط کس واضح بود کھمه  ین به دست آورده بود و برایه در اجنادک یمھم
ن نامه دست از یافت ایده است، با دریش باز گردین بر رویه فلسطیبق ن راه فتحیاجناد

ند و در ک یتفاء مکن ایا به فتح اجنادیرد یگ یش میشد و راه بازگشت را در پک یار مک
ن جنگ از دست یش را در اولیه قواک یست خورده فرارکا ارطبون شیماند؟ آ یآنجا م

به  یزید آمین نامه تھدیه چنکدھد  یاجازه مد گشته به خود یناام یداده و از ھر در
ن، یرش را تار و مار نموده است؟ گذشته از اکست داده و لشکه او را شکسد یبنو یسک

ھم  یر بر رویه شمشکگر بودند یدیکن دو نفر تا آنجا دشمن یه اکن است یمگر نه ا
در ست ارطبون ین معلوم نیشد؟ بنابراکرا ب یگریخواست د یم یکده و ھر یشک

داند؟ با توجه به  یعمرو بن العاص را دوست خود م یچه اصل یاش چگونه و رو نامه
 رد.کد باور ید بوده ونبایاز ارطبون بع یا ن نامهید گفت صدور چنیل باین تحلیا

رد و آن را در محاصره گرفت. کت کقدس حر یسو به ھر حال عمرو بن العاص به
ن چه مسلمان و یات مورخین افتاد. روایمقاومت به دست مسلم ین شھر پس از مدتیا

بوده ھا  آن ر مسلمان درباره فتح قدس با ھم اختالف دارد. آنچه مورد اتفاق ھمهیچه غ

                                                                                                       
تا  ۱۵۱۶ان گرفت. از سال یحیآن را از دست مس ۱۱۸۷سال  یوبین ایسپس سلطان صالح الد

ار ید. در اختیخارج گردھا  آن از دست یبود. در جنگ اول جھان یدست دولت عثمان در ۱۹۱۷
 ل است.ینون در اشغال اسرائکقرار گرفت. ا یاردن ھاشم



 شیخین  ٢٥٤

 

 ه:کن است یا
 .ید، نه با جنگ و قدرت نظامیق صلح فتح گردین شھر مقدس از طریا -۱
 یا رد و صلح نامهکن شخصًا با مردم شھر صلح یفه مسلمیخود حضرت عمر خل -۲

رش کچند نفر از امراء بزرگ لش یرد و به گواھکت و آن را مھر و امضاء نوش
 د.یرسان

ن با یفه مسلمیردند و خلکآن را باز  یھا ن صلح دروازهیمردم شھر پس از ا -۳
 رد.کن صلح نامه وارد شھر شد و آن را تصرف یھمراھانش به موجب ا

مردم در امان شد و در اقامه شعائر و  یھا جان، مال، عرض، ناموس و عبادتگاه -۴
 دند.ینشان آزاد گردیم دیبر طبق تعال ینیمراسم د

 د.ین اسالم مجبور نگردینسبت به قبول د یسک -۵
اند:  نوشته ین شھر با ھم اختالف دارند. بعضیه امور مربوط به فتح ایدر بق یول
شھر قدس را در محاصره ه کن دو نفر بودند ینجا آمدند. ایخالد از شام به ا ده ویابوعب

ل یعمرو بن العاص و شرحب یارکده و خالد با ھمیند: ابوعبیگو یگر مید یگرفتند. بعض
 ار پرداختند.کن یبه ا

ن ھنگام یده و خالد در ایرا ابوعبیت صحت ندارد. زین دو روایدام از اکچ یھ یول
رفتند ھرگز مجال  یش میوس در شام بودند و پیلکر ھراکمشغول زد و خورد با لش

 نجا بپردازند.یار اکشند و به کار خود بکنداشتند دست از 

 فتح قدس یامدن عمر برایا نیل آمدن یتحل ه ویتجز
در  یالدیم ۶۳۵مطابق سال  یھجر ۱۵ه در سال کن است یخ ایح تاریت صحیروا

وس دست و پنجه نرم یلکر ھراکده و خالد در شام با لشیه ابوعبکھمان زمان 
م با یه نام بردکن و تصرف چند شھر مھم یردند، عمرو بن العاص پس از فتح اجنادک یم

ده یشکن یه در اجنادک یا اش، طبق نقشه دهیاردکر سرداران یل و سایشرحب یارکھم
ن شھر یچون مردم ا ی. ول١محاصره گرفت رد و آن را درکت کقدس حر یسو بودند، به

 یادیر و آذوقه زیذخا خوب و از یلیخ اماتکت بود، از استحیحیمس ینیز دکه مرک

                                           
و تسلط  یشکرکده و خالد نبود، او در لشیتر از ابوعب مک یالعاص در مھارت و فنون نظام عمرو بن -١

شور پھناور مصر و مخصوصًا کر ین و بعدًا در تسخیار در جنگ اجنادکو دقت  یات جنگیبر عمل
 خود را به ثبوت رساند. یو نبوغ نظام یاردانکه یندرکدر تسلط بر بندر مھم اس
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ند. عمرو بن العاص یمقاومت نما ین ماه به خوبیبرخوردار بودند، توانستند چند
ارش را به حضرت کل کابد، لذا مشیابد و بر شھرشان تسلط یدست ھا  آن نتوانست بر
فراھم نمود و به  یرکنه اطالع داد و چاره خواست، حضرت عمر لشیعمر در مد

 د.یفزایفرستاد تا بر شدت محاصره و حمالتش بش کمک
ر را به عھده گرفت و کن لشیا یه خود عمر رھبرکرساند  ین را میات ایاز روا یبعض

ن یاند عمر ھمراه ا گر نوشتهید یشد. بعضیاندیار را بکن آمد تا شخصًا چاره یبه فلسط
ره کو مردم شھر مذان عمرو بن العاص یه بکگاه نه ماند تا آنیه در مدکر نبود، بلکلش

ن صلح به ید تا ایاینه بین از مدیفه مسلمیه خود خلکشرط شد  ان آمد ویصلح به م
خودش برسد. لھذا عمرو بن  ینامه به امضا فه انجام شود و صلحیله شخص خلیوس

از اصحاب رسول الله  یمکن مطلب را به عمر اطالع داد و آن حضرت با عده یالعاص ا
 نجا آمد.ینه به ایاز مدار کن یانجام ا یبرا

د یرا بعیز ،چسبد یبه دل نم یات است، ولیه روایتر از بق ت مشھورین روایگرچه ا
ه مردم شھر در اثر طول مدت محاصره تا آنجا کن ھنگام یه عمرو بن العاص در اکاست 

ردند، تن ک یامان م یرده تقاضاکش دراز یه دست صلح به سوکقه افتاده بودند یدر مض
رابه حضرت عمر اطالع دھد و ھا  آن ه در پشت حصار شھر بماند تا درخواستکدر دھد 

د یرد، او بایر و اگر فرضًا بپذیا خیرد ین تقاضا را بپذیه آن حضرت اکست یتازه محقق ن
از  یاد و گذشت زمان طوالنیمسافت ز یه حضرت عمر با طکدر انتظار بماند تا آن 

 عقد صلح. یبراد، آن ھم فقط یاینجا بینه به ایمد
 ین ھنگام وخامت اوضاع داخلیدر ا بود و ینظام یاستمداریه سکعمرو بن العاص 

در خشم بوده است، مسلمًا ھا  آن ن ماھهیده و از مقاومت چندیمردم شھر مطلع گرد
ھا  آن دھد تا به ینشان نمھا  آن به یخوش یده، رویرس یروزیه به دروازه پک کنیا

 یجتًا افتخار امضایه نتکد یموافقت نماھا  آن رخواستبدھد و با د ین مھلتیچن
 را از دست بدھد. یخین شھر مقدس تاریم صلح ایمستق
 یخیت تارینقل چند روا پس از »الفاروق«خود تاب کل در یکن ھیتر محمد حسنکد
ده ید: به عقیگو یپرداخته، در آخر بحث خود مھا  آن ل و بحث درین باب به تحلیدر ا

د: چون محاصره یگو یه مکباشد  یم تین روایات این روایتر از ھمه ا معقولمن بھتر و 
ان امر را به یابد، جرید و عمرو بن العاص نتوانست بر آن تسلط یشکطول  یلیشھر خ

  د، شخصاً یان آیره صلح به مکاز مذا یه اسمکن یفه قبل از ایفه اطالع داد. لذا خلیخل
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ن شھر یفتح ا یرده بود، براکبه عمرو بن العاص فراھم  کمک یه براک یرکھمراه لش
ن افتاده بود منزل یه قبًال به دست مسلمکه یرد و در شھر جابکت کنه حریاز مد

ارشان کاز  رده بودند وکده و خالد سرتاسر شام را تصرف ین ھنگام ابوعبیگرفت. در ا
ه در فتوحات شام کھا  آن از رد وکه احضار یرا به جابھا  آن لذا عمر ،افته بودندیفراغت 

ر یو از سا ستن حصار شھرھا تجربه آموخته بودند، کمخصوصًا در ش یاز فنون نظام
 یده بودند، اجتماعیرس یمھم یھا یروزین به پیه در فلسطکر اسالم کفرماندھان لش

دا یار پکن یا ین راه براین شھر مقدس مشورت و بھتریتا درباره فتح ا  ل داد،کیتش
 ردند.که اجتماع یفه شتافتند و در جابینزد خلھا  آن ند.ینما

 م قدسیتسل یره براکمذا
و اجتماع  یر امدادکفه در راس لشیارطبون و اسقف اعظم شھر قدس از آمدن خل

 یھرچند براھا  آن هکردند کر کفرماندھان بزرگش مطلع شدند و به وحشت افتاده ف
عاقبت ھا  آن ید. براینخواھند رس ییجاحفظ شھرشان به مقاومت خود ادامه دھند به 

اند و خواه  افتهین شھر تسلط ین جز ایفلسط کن بر تمام خایرا مسلمیز ،ندارد یخوب
ه بتوان کست ین یزین امر چیافت. ایال خواھند یز استین شھر نیا زود بر ایر یناخواه د

 ست.ینھا  آن یبرا یا صلح و امان چاره یرد. پس جز تقاضاکد یدر آن ترد
خت. یشور مصر گرک یسو با مھارت از شھر خارج شد و به یلیانه و خیارطبون مخف

لذا با عمرو بن  ،دیصلح نما ین تقاضایم گرفت از مسلمینوس اسقف اعظم تصمیسفر
فه یه خلکره شد. از آنجا که در خارج شھر بود وارد مذاکن یر مسلمکر لشیالعاص ام

رد تا یفه انجام گیله شخص خلین صلح به وسیه اکرد که بود، شرط ین در جابیمسلم
ه به دست شخص کن افتخار بماند یخ ایدر طول تار یحین شھر بزرگ مسیا یبرا
بوده  یسکن یز اولیفه نیرش، خود خلکده نه به دست لشین فتح گردیفه مسلمیخل

ن یگر. عمرو بن العاص اید یسکن شھر گذاشته نه یه به عنوان صلح قدم به اکاست 
اد نبود و یه تا شھر قدس زید. چون فاصله جابیه رسانید را به عرض عمر در جابشنھایپ

ن نبود، مورد موافقت حضرت عمر یان مسلمیرده بود، به زکه اسقف اعظم ک یشرط
 د.یواقع گرد

ل ین شھر قایا یبرا یاحترام خاص  ه حضرت عمر طبعاً کرد کد قبول ین را ھم بایا
ز ین یآمد روز یاالقص اسراء، از مسجد الحرام به مسجددر شب  ج را رسول اللهیز ،بود
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د حرمت ین باکه ممکخواست تا آنجا  یلھذا عمر م ،ن بودین مسجد قبله نماز مسلمیا
د. یند و آن را با صلح و مسالمت نه با جنگ و قدرت تصرف نماکن شھر را مراعات یا

 را به او اعالم فرمود.رفت و موافقت خود یاسقف اعظم را پذ یه تقاضاکن نظر بود یبد

 متن قرارداد عمر بن خطاب با مردم قدس
فه یه فرستاد تا عھدنامه صلح را با خلیاز طرف خود به جاب یندگانیاسقف اعظم نما

ندگان اسقف ین نمایفه مسلمیند. خلکنان حاصل یت شھر اطمیند تا از امنیمنعقد نما
ه ما آن را به کمردم قدس نوشت  یبرا یا رفت و صلح نامهیرا با احترام به حضور پذ

ن ید اییم تا مالحظه نمایگذران یم یم و از نظر شما خوانندگان گرامینک یاختصار نقل م
آن  یت و حفظ فرموده و به جاین شھر را رعاینکحقوق سا یفه راشد تا چه حدیخل
ر را مورد لطف قراھا  آن رد،یچند ماھه را بگ یانتقام مقاومت و سرسختھا  آن ه ازک
 دھد. یم

آن را  یآمده و ما ترجمه فارس یخ طبریه در تارکفه ین است خالصه صلح نامه خلیا
 م:یرسان یبه نظر شما م

ن به یرالمؤمنیه بنده خدا عمر امکاست  یا عھدنامهن یم. ایبسم الله الرحمن الرح«
ض و تندرستشان به یاست. به خودشان به مر را امان دادهھا  آن ا داده ویلیا مردم

حق ندارد  یسکاست.  شان امان دادهیھا بیشان به صلیساھایلکاموالشان به 
ساھا و از یلکد از خود ید. نبایونت نماکس ھا آن ا دریند کب یشان را تخریساھایلک

نسبت به ھا  آن ان نرسد.یساھا زیلکھا و اموال  بیاست شود. به صلکم و کھا  آن گاهیجا
ن اسالم مجبور یرفتن دینشان آزادند. در پذیشعائر د یبرگذار یبرانشان مختار و ید

 یانیه به دولت اسالم بپردازند. رومید جزیا مانند مردم مدائن بایلینخواھند بود. مردم ا
تشان کن شھر خارج شوند و به مملیتوانند آزادانه از ا یه در شھر قدس ھستند مک

اشند خودشان و اموالشان در امان خواھند ده بینرس یه به محل امنک یبروند و تا وقت
برخوردار  ینجا بماند در امان است و از ھمان حقوقیه بخواھد اکاز آنان  یسکبود. ھر 

از مردم  یکه بدھند. ھر ید جزیز باینھا  آن شوند، یم ه اھل شھر برخوردارکشود  یم
 یسانکدر امانند.  یامن یدن به جایز تا رسینھا  آن ان برود.یا حق دارد ھمراه رومیلیا
ار خود بازگردند یاند حق دارند به د ن شدهکاند و سا ا آمدهیلیبه ا یگرین دیه از سرزمک
 یزیچ یسک ه ازیر از جزیه بدھند. غینجا بمانند و مانند اھل شھر جزیان در اکماکا ی

 دین صورت باید، در ایبه دست آھا  آن یه محصوالت زراعتکگاه شود، مگر آن یگرفته نم
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 ».ومت اسالم بپردازندکخراج محصوالت خود را به ح
ده، یر، امضاء و مھر فرمود و سپس ابوعبین صلح نامه را شخصًا تقریحضرت عمر ا

ان را بر آن گواه یسف یه بن ابیخالد، عمرو بن العاص، عبدالرحمن بن عوف و معاو
 گرفت.

 قرارداد حضرت عمر یاز محتوا یلیتحل
افت نموده به شھر ینامه را از دست عمر در لحن صیاسقف اعظم ا یأت اعزامیھ

ن صلح نامه یافت این صلح و از دریقدس بازگشتند. اسقف و اھل شھر از انجام ا
 ت خوشحال شدند.ینھا یب

ه کچنان  یروزمندیه ھر فاتح پکن است یآخر چرا خوشحال نشوند؟ مگر نه ا
گذاشت و مردم شھر را  ید مانش آزاینظام یمعمول آن زمان بود، شھر فتح شده را برا

سشان را در یغماء چپاول، اعراض و نوامیشتار و اموالشان را در معرض کدر معرض 
 داد؟ یب قرار میر و معابدشان را در معرض تخرکمعرض تجاوز لش

را ھا  آن هکداد ھا  آن به یا نامه شان صلحن قبل از ورود به شھریفه مسلمیخل یول
ش قرار داد. اموال، اعراض، ناموس و معابدشان یو در آسارد کدر شھرشان اسوده خاطر 

 آزاد فرمود.ھا  آن یشان را برا ینیرا در امان گرفت و شعائر و مراسم د
جا و کت قرار گرفته است یع انسانیعدالت و در سطح رف یه در حد اعالکن رفتار یا

پادشاه بابل و ل بختنصر یردند، از قبک ین شھر مین با اھل ایشین پیه فاتحک یرفتار
ردند، مردم شھر را از دم ک یران میو یلکده به یشکه معابدشان را به آتش کره یغ

 جا؟کردند ک یشتارگاه مکگذراندند و شھرشان را مبدل به  یر میشمش
 یکھا  آن یرد، براکن با مردم قدس یفه مسلمیه حضرت عمر خلک یحقًا رفتار

ن صلح با یاز تصورشان ھم خارج بود. ا یسابقه و حت یه بکبود  یخیتار ینوآور
 یه خدا براکگذاشت  یش میرا به نما ید اسالمیده عصر جدیپدھا  آن ینش برایمضام

 غمبر بزرگش به ارمغان آورد.ینش پیله جانشیمردم شھر قدس به وس

فه حضرت رسول یورود حضرت عمر خل یش را برایها ت المقدس دروازهیشهر ب
 ندک یالله باز م

رش در شھر کلش ین امرایخ عقد صلح، در بیپس از تار یعمر چند روزحضرت 
د، عمرو بن العاص، یده بن الجراح، خالد بن الولیه ابوعبیکه ماند. سپس درحالیجاب



 ٢٥٩ در فلسطین

 

نه به یه ھمراھش از مدکگر از اصحاب رسول الله ید یل بن حسنه و جماعتیشرحب
ت فرمود، تا آن را طبق کحرنجا آمده بودند در التزامش بودند، به طرف شھر قدس یا

 .١ندکه به اھل شھر داده بود تصرف ک یا نامه صلح
ھا  آن ه قبًال به اطالعکاز آن طرف اسقف اعظم، امراء و بزرگان شھر در روز موعود 

ن و یمسلم یب فرمانرواکرسانده بودند مقابل دروازه بزرگ شھر در انتظار ورود مو
 خطاب بودند.غمبر اسالم حضرت عمر بن الین پیجانش

 یه به جاکمحبت و تواضع بود  یبا مالطفت و بر مبنا یحدھا  آن فه بایبرخورد خل
رند، به عنوان یافته بپذیال یه بر شھرشان استکروزمند یفاتح پ یکه او را به منزله کآن 
 را در آغوش گرفتند. یاند، و دهیرش را ندیه نظک یدلکعادل و پا یفرمانروا یک

ه به معابدشان کن یداد، خصوصًا از اھا  آن فه بهیه خلک یا نامه صلحھا از سنجش  آن
ھا  آن شان ینیھا، در امان داده بود ودر اقامه شعائر و مراسم د احترام قائل شده و به آن

ده یه او را نادکافتند یرا آزاد فرموده بود تا آنجا عظمت و طھارت نفس در وجودش 
 وج عدالت شناختند.قت و مریدوست خلق خدا و طرفدار حق

ه اھل ک یاسقف اعظم ھمراه بزرگان شھر در حال ییفه و ھمراھانش به راھنمایخل
ستاده یاھا  آن ریر اسالم در مسکن و فرماندھان لشیمسلم یدن فرمانرواید یشھر برا

 بودند در شھر به راه افتادند.
 یفرمانروارا بر خالف تصورشان یز ،ه مردم شھر غرق در تعجب شدندکنجا بود یا

زمان به زانو در آورده  یکبزرگ جھان آن زمان را در  یه دو امپراتورکن یبزرگ مسلم
متواضع، فروتن و با لباس  یشود، شخص ین شھر داخل میروزمندانه به اینون پکو ا
 ین دو امپراتوریه سر فرماندھان اکنند و فرماندھان بزرگش را یب یو ساده م یعاد

 نند.یب یم یش نظامیاند ھمه متواضع و بدون نشان و آرا ردهدر آو یمقتدر را از پا
ن مردم یه اکدند ین و فرماندھان بزرگشان فھمیمسلم یمردم از مشاھده فرمانروا

 یه مردمکبل ،ستندیاپرست نیخودخواه و دن یان جھان، مردمیشورگشاکبر خالف 
و نه چشم طمع به  یسکل به انتقام از یه نه مک، عدالت پرور و انسان دوستند یروحان

 ند.ینما یگران تعرض میس و مقدسات دیمال مردم دارند و نه به نوام
فه و ھمراھانش یخل یشھرشان را به عنوان صلح بر رو یھا ه دروازهکمردم شھر 

                                           
مطابق با سال  یھجر ۱۵ا اواخر سال ی، یھجر ۱۶ا قدس در سال یت المقدس یب یعنیا یلیشھر ا -١

 .یطبر ،جزء چھارم ۱۶۰تا  ۱۵۸فتح شد. صفحه  یالدیم ۶۳۵
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قلوب  یھا دروازه  ن وضع ساده،یبا ا یکاز نزدھا  آن دنین بار با دیا رده بودند، کباز 
 خود جا دادند. یھا نهیه در سکرا در نه در شھر خود، بلھا  آن باز وھا  آن یخود را برا

ده است. او با یقت را دیلبنان باز شده و حق یس دانشگاه عالیرت رئیا چشم بصیگو
 د:یگو ین باره میدر ا »النبي محمد«ده خود تحت عنوان یاست، در قص یحیه مسکآن 

 ومجعــــت حولــــك يــــا نبــــي صــــحابة
 

 بعامئــــــــم تزهــــــــو عــــــــىل التيجــــــــان 
 

 خشــــنت مالبســــهم وألن جــــوارهم
 

 بالعــــــــدل فاألعــــــــداء كـــــــــاإلخوان 
 

بت و فخر یه ھک یردکبه دور خود جمع  یارانیتو   رسول خدا! یا«: یعنی
مجاورت و  یشان خشن ولیھا شاھان جھان است. لباس یھا ش از تاجیشان بیھا عمامه

 یدوست عاد خته است، لھذا دشمنانشان نهیردارشان با لطف و عدالت آمکگفتار و 
 .»مانند برادر شدندھا  آن یه براکبل

ن فتح بزرگ ید و ایه حضرت عمر وارد شھر قدس شد، به آخر رسک یخیآن روز تار
را داشت و مسجد  اء یه عنوان شھر انبک یحین شھر مقدس مسیه از فتح اکآن  یبه جا

به  ند،کبر در خود کو ت یرا در آغوش گرفته بود، احساس خودخواھ یمقدس اقص
ه کن جھت در آن شب یت و لطف خدا دانست، بدیمتواضع و خود را مرھون عنا یحد

 ر خدا پرداخت.کن در خارج شھر منزل گرفت، به نماز شیدر اردوگاه مسلم
ت یعنا یاز بندگانش نعمت یسکبه  أله خداوندکشود  یخوانده م یر وقتکنماز ش

ن شھر یه خدا اکن یتر از ا بزرگ یحضرت عمر چه نعمت یه مھم باشد براکد یفرما
 ینون با خاطرکا ارش گذشته است.یدر اخت ش فتح فرموده ویرا برا یخیمقدس تار

 یکه به عنوان کمرد فاتح بل یکه او را نه به عنوان کان مردمش یمامًال آسوده درک
ن نعمت و یفه عمر در برابر ایند، البته وظک یاند، گردش م رفتهیمردم دوست و عادل پذ

ه او را نصرت داد و کگذارد  یم یر به درگاه خداوندکه نماز شکن است یا یالھ موھبت
 د.یم رسانین نعمت عظیبه ا

 با داخل شهر قدس ییآشنا
ن آمد و یآن روز اسقف اعظم بزرگ نزد حضرت عمر در اردوگاه مسلم یصبح فردا

شھر  یخیتار یھا ھر دو با ھم مجددًا در شھر به گردش پرداختند. اسقف آثار و محل
 رد.ک یان میرا بھا  آن یوگرافیداد و ب ینشان م سقدس را به عمر

در  یسیان حضرت عیحیده مسیداشت. طبق عق یبس مھم یخیشھر قدس آثار تار
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سپرده شد. سپس از قبر خارج شد و  کن شھر به خایخته شد و در این شھر به دار آویا
ن یامت را در ایق یسایلکر به بزرگ مشھو یسایلکن مناسبت یرد. بدکبه آسمان صعود 

آنجا به آسمان  به قبر سپرده شده و از یسیند عیگو یه مک ییھمان جا یشھر و بر رو
الله ساخته  یمان نبیه به فرمان حضرت سلک ی. مسجد االقص١اند ردهکرفته است، بنا 

تب که طبق نوشته کعقوب یشده، محراب عبادت حضرت داوود، صخره حضرت 
ل یکو آثار ھ ٢ردکآن به آسمان عروج  یدر شب معراج از رو ج حضرت محمد یاسالم

 ین آثار مقدس را برایا یھا ر قصهیبکن شھر بود واسقف یگر در اید یمان و آثاریسل
 داد. یحضرت عمر شرح م

د یشھر بود، بازد یسایلکن یتر ن و مھمیتر ه بزرگکامه یق یسایلکه از ک یھنگام
ه حضرت عمر نماز خود را در کرد کشنھاد ید. اسقف پیظھر رسردند، وقت نماز ک یم

اگر من امروز در «رد و فرمود: کآن حضرت موافقت ن یول ،سا بخواندیلکن یداخل ھم
ن پس از یفه مسلمیه خلک یخین مناسبت تارینده بدینجا نماز بخوانم مسلمانان در آیا

مھم  یخیحادثه تار یکرا  ن واقعهین محل نماز خواند، ایدر ا یحیفتح شھر مقدس مس
ل به مسجد یان گرفته و آن را تبدیحیسا را از دست مسیلکن یخواھند دانست و ا

ه گفته شده کباشد  ین مین طرفین امر مخالف با معاھده صلح بیرد. اکخواھند 

                                           
ه به زعم ک ییجا ین رویسانتک یبه دستور امپراتور یالدیم ۳۲۶امه در سال یق یسایلک -١

آن را  یبیان صلیحیمس ۱۱۴۴تا  ۱۱۳۱ ھای سال ح است، بنا شد. دریان قبر حضرت مسیحیمس
 نامند. یمآن را کنیسة القمامة  یحیمس یھا خراب و از نو ساختند عرب

ن بلند یمتر از زم یکن صخره ھنگام معراج ھمراه حضرت رسول حدود یه اکمشھور شده است  -٢
معلق خود در ھوا  ین صخره ھمچنان در جاید، فرمود بمان. ایشد و چون آن حضرت متوجه گرد

 ه زده است.کیستون ت ینون روکر آن ستون زدند. این زیماند. بعدًا مسلم
 است. دوست نادان ساخته و اشاعه داده یکه کاست  ین داستان قطعًا نادرست و مطلبیا 
ه کر آن ستون بزنند، بلیآمد، نه تنھا الزم نبود ز ین فرود نمین صخره در ھوا مانده، به زمیاگر ا 

ند. گذشته از یه بود، بدون ستون آن را ابقاء نماکن معجزه، چنانیا یبقا یواجب بود. برا یلیخ
ان یحین صخره در دست مسیو ا یه اسراء واقع شد، شھر قدس و مسجد االقصک ین در زمانیا

ر یو نه غ ی، نه اسالمیخیچ تاریر آن ستون بزند. در ھیوجود نداشت تا ز یبود. در آنجا مسلمان
ھا  آن دند وین صخره را در ھوا دیت المقدس این ھنگام فتح بیه مسلمکشود  یده نمید یاسالم

ن در یه مسلمکست یا الزم نیح است، آین مطلب صحیر آن ستون زدند. از ھمه گذشته اگر ایز
 ار و مسلم گردد.کدوست ودشمن آش ین معجزه برایر صخره بردارند تا این زمان ستون را از زیا
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ه کصخره مقدس آنجا  یکیدر نزد یی. سپس نمازش را در جا»ساھا در امان استیلک
 بود، ادا فرمود.مان یل سلیکآثار ھ
ش حضرت عمر ینجا از فرمایگر در ایر و ھمراھان بار دیبکه اسقف کن است یقی

 ین حد در اجرایه او تا اکنند ک یار تعجب مین حال بسیشوند و در ع یخرسند م یلیخ
ھا  آن یدار است و مراعات حقوق مذھبینده پایزمان آ یبرا ینامه حت ح مواد صلحیصح
 د.ینما یرا م

مزبور  یسایلکه آنچه حضرت عمر درباره نمازش در کد یبعدًا ثابت گرد، یآر
ن بعدًا یه مسلمکخ اتفاق دارند یرا تمام تواریز ،ح بودیپنداشت و به اسقف فرمود، صح

بنا  یمان مسجدیل سلیکدر محل ھ یعنیه او نمازش را خواند، ک ییدر ھمان جا
بًا ین مسجد ساده و تقریه اردند و صخره مقدس را در داخل مسجد گرفتند. گرچک
 یافت و پس از چندین توسعه و عظمت یبعدًا به دست مسلم یساخته شد، ول کوچک

آن  یبر رو یا از نو ساخت. قبه ییبایآن را به طرز ز یفه امویبن مروان خل کعبدالمل
ن مسجد ید، ایگرد یمسجد االقص یو ھمتا ینیعمارت د یکن نمونه یه بھترکرد کبنا 

 و به مسجد عمر و قبه الصخره شھرت دارد. یحاضر ھم با قبه مجلل خود باقدر حال 
ھم چھار  یاست. در چھار ضلح آن روبرو ین مسجد ھشت ضلعیا یل بناکش

ده شده و یآن با سنگ مرمر پوش ینییار گرفته شده است. قسمت پاکبا به یدروازه ز
با منقش شده یز یھا له به انواع گکشده  یارکنایم یھا یاشکآن با  ییقسمت باال

مان بن یبه فرمان شاه سل یالدیم ۱۵۶۱ھا در سال  یاشکن یافته است، این یتزئ
ه نور ک یند: وقتیگو یاند. م ار برده شدهکن مسجد به یدر ا یم عثمانیسلطان سل

 یبیعج یھا با رنگ یمخصوص ییتابد روشنا یھا به درون مسجد م د از پنجرهیخورش
 آورد. یننده به وجود میدر نظر ب یخاصند و لطف ک یس مکمنع

با یز یلیش آن خین و آرایتزئ یدرون مسجد ساده است، ول یگرچه نقشه ساختمان
قطعه سنگ مرمر ساخته شده و سقف مسجد  یکآن از  یھا باشد. ستون یوه مکو با ش

ث نقوش به یو از ح یث طرز معماریننده را از حیه بکدھد  یل مکیتش یرا گنبد جالب
ح با یمربوط به حضرت مس یات قرآنین گنبد آیا ینییاندازد. در قسمت پا یب متعج

رنگارنگ  یھا شهیمسجد ش یھا نوشته شده است. در پنجره یوفکحروف طال به خط 
 ر است.یم نظکو نفاست،  ییبایه در زکقرن شانزدھم نصب شده 

ه ھنگام فتح شھر کمان یل حضرت سلیکم در محل ھیه گفتکن مسجد چنانیا
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 شد و حضرت عمر در آنجا نماز خواند بنا شده است. یده میران شده و آثار آن دیو

 نهیبه مد سبازگشت عمر
نه از آنجا یحضرت عمر تا ده روز در شھر قدس ماند. سپس به قصد بازگشت به مد

خود قرار  یز نظامکن آنجا را مریه مسلمکه یدر جاب یخارج شد و راه خود چند روز
ر که به فرماندھان لشک یمھم یھا ییرد. پس از دستورات و راھنماکداده بودند، توقف 

رد. طبق فرمان کت کنه حریمد یسو ه با او آمده بودند بهک ین جماعتداد، ھمراه ھما
ده به عمارت حمص، و یان مثل گذشته به امارت دمشق، ابوعبیسف ید بن ابیزی، سعمر

 دند.ین منصوب گردیمارت قنسرد به ایخالد بن الول
گشت، از اقصا  ینه بازمیشد و به مد یه حضرت عمر از شھر قدس خارج مک یزمان

ومت کباشد، تحت ح یم هیه مرز سورکشمال  ین تا انتھایفلسط یعنیجنوب شام 
ارشان یه خدا در اختکع را ین وسین سرزمین ایدولت اسالم در آمده بود. امراء مسلم

 یبھتر از امراء دولت امپراتور یلیمال عدالت اداره و با مردم خکگذاشته بود، با 
 ردند.ک یزانس رفتار میب

 داستان یکل حضرت عمر  در زمان آمدن به قدس و نقد یل و شماکش
 یدانم توجه خوانندگان گرام یت المقدس، الزم میان سخن خود درباره فتح بیدر پا

ن مانند یاز مورخ یه بعضکن است ین، ام و آیمعطوف نما یخین امر مھم تاریرا به ا
از  ینه سوار بر اسب شد و ھمراه گروھیند: حضرت عمر از مدیگو یر میو ابن االث یطبر

ن ین مسلمیه در نظر محققکروانش یو پ یواقد ین آمد. ولیر و امراء به فلسطکلش
دو جوال در دو جنب  ،ردکت کله شتر حریاند: به وس ستند نوشتهیچندان مورد اعتماد ن

 یکش یخرما بود. در جلو یگریآرد و جو بود و در د یکیه در کشترش بسته بود 
خته بود. یوضو گرفتن و خوردن غذا آو یبرا یآب و در پشت سرش ظرف کمش

ه از ھمان ک یاصحاب رسول الله ھمراھش بودند. صبحگاه و شامگاه طعام از یجماعت
ن سفر مھم یه در اک یآوردند تا از آن بخورد. لباس یم فهیشد. نزد خل یه میآرد بود، تھ

 یه به سویخواست از جاب یه مک یدار بود. ھنگام به تن داشت، مندرس و وصله یخیتار
چون اسقف اعظم و امراء و بزرگان شھر در «ر گفتند: کامراء لش ند، کت کشھر قدس حر

». ستیروا ن یا دهیه پوشکراھن ین پیسوار شدن تو نامناسب و ا یانتظارند، شتر برا
د و ینش عزت بخشیت دکما را به بر ألخداوند«برآشفت و فرمود: ھا  آن فه از سخنیخل
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دار و سوار بر ھمان  . و با ھمان لباس وصله»مینک یگر مبدل نمید یزیما خدا را با چ
ه با بین وضع بدنما و نازیرد و با ھمکت کنجا آمده بود حرینه به ایه با آن از مدک یشتر

 یبعض یرد. حتکشھر قدس وارد شد و با اسقف و بزرگان و امراء شھر مالقات 
شان ھمراه دو نفر یشتر برا یکن سفر یش در ان و غالمیفه مسلمیه خلکاند:  نوشته

اده یشد، غالم پ یفه سوار میشد. ھر وقت خل یبه نوبت سوار مھا  آن از یکداشتند. ھر 
فه ید، خلیرس یم ه نوبت به غالمشکن یگرفت و ھم یشد و مھار شتر را به دست م یم
ه از کر یدر مرحله اخ  افتاد. اتفاقاً  یشد و مھار شتر را به دست گرفته به راه م یاده میپ

ه مھار شتر به یکن درحالیفه مسلمینوبت غالمش بود. خلدند یرس یه به قدس میجاب
ه در کو بزرگان شھر ن وضع با اسقف ید و با ھمینار شھر رسکدست گرفته بود به 

 رد.کن بودند مالقات یفه مسلمیب خلکانتظار ورود مو
آنچه در   خود مخصوصاً  یخیات تاریغالب روا در یه واقدکد توجه داشت یبا یول
قت واقع ینموده و از حق یرو ادهیرده است غلو و زکر کذ یو فتوحات اسالم یمغاز

 یخیست و در تارین ین اسالمیلذا مورد اعتماد دانشمندان و محقق ،خارج شده است
اتش از یچون روا یول ،ردیپذ یرا نمھا  آن ه عقل سالمکم یخور یبرم ینوشته به اموره ک
ر شده است مورد که ذک یبیدنا عمر به طرز عجیس یخین داستان سفر تاریل ھمیقب

س که دارد نظر ھمه ک یبین عجایا شود و با یواقع م یا اعجاب ھر خواننده و شنونده
ه در ھر کج شده یمشھور و را یه صحت ندارد، به حدکد، لھذا با آن ینما یرا جلب م

ن یشه ایشود ھم یت میروا یخین سفر تاریه اک یھر منبر وعظ یو بر رو یمجلس درس
 ییه گوکشود. چنان یرده است، نقل مکت یوار یه واقدکب یب و غریداستان عج

د یامده است. باین یت واقدیر از روایغ یتین باره رواین نبوده و در ایعه جز اان واقیجر
ن در یه مسلمک یت المقدس در اثر فتوحاتیام فتح بیه در اکم یدر نظر داشته باش
از پول، طال، نقره، اسب، لباس دوخته  یادیم زیرده بودند، غناکن یپارس، شام و فلسط

شده بود، اگر  ینه از ھر جھت غنیت المال مدینادوخته به دست آوردند. ب یھا و پارچه
ن سفر یفه مجبور نبوده در ایه خلکشود  یما واضح م یم براینکقت توجه ین حقیبه ا
 ،دار و مندرس بپوشد خودش و غالمش به تناوب بردارد و لباس وصله یشتر برا یک

 متناسب.ار داشت و ھم لباس یاد در اختیرا ھم اسب زیز
ن یفه مسلمیاند عمر خل ه گفتهکر درست است یو ابن االث یت طبریروا  پس مسلماً 

ه ینه به جابیبه عمرو بن العاص از مد کمک یر براکاز لش یسوار بر اسب و ھمراه گروھ



 ٢٦٥ در فلسطین

 

پس از عقد صلح با مردم قدس، در  ید و چون اسبش خسته شده بود چند روزیرس
اسبش مرتفع شد با ھمان اسب از آنجا به قدس آمد.  یه خستگکن یه ماند و ھمیجاب

ه حضرت عمر ھنگام ورود به شھر کرده کح یتصر یه دمشقیر به نقل از ابوالعالیثکابن 
 کن، چاییه در قسمت چپ و راست از پاکده بود یپوش ید رنگیراھن سفیقدس پ

دار  از وصله نند و نهک یفه میراھن خلیاز اندراس پ یرکن دو نفر مورخ نه ذیداشت. ا
ان یاند به م ن سفر به نوبت سوار شدهیه او و غالمش در اکن یا از یبودنش، حرف

 اند. اوردهین
ور دور و از تنعم و خوش ینت و زیزاھد و از ز یه حضرت عمر مردکدرست است 

  ،ش بودین حال مرد آداب و از خانواده اشراف قریدر ع یرد، ولک یاجتناب م یگذران
خوب و چه  یدر چه وقت یجا مناسب و چه گفتارکدر  یچه رفتاردانست  یخوب م

 ده است.یپسند یدر چه ھنگام یلباس
عمر  یه روزکند ک یت میجز ھفتم روا ۱۹۵در صفحه  یه بخارکن است یمگر نه ا

لذا حضور رسول الله  ،شود یه فروخته مکافتاد  یبن الخطاب چشمش به لباس فاخر
تا ھنگام مالقات  ین لباس را بخریه اک! چه خوب است ا رسول اللهی«رد: کآمد و عرض 

ن لباس یچون ا یول». یز در وقت نماز جمعه آن را بپوشیند و نیآ یه مک یندگانیبا نما
 .١د آن امتناع فرمودیطال داشت، آن حضرت از خر یدوز لهیمل

 بود و یبند رسول عمومیه حضرت عمر مرد آداب و پاکت واضح است ین روایاز ا
ا ھنگام حضور در یس دولت در اوقات مالقات با اشخاص بزرگ یه رئکده داشت یعق

 بپوشد. ید لباس مناسبیمجالس و مجامع با
ھا به حضورش آمد، برآشفت و امر  من با لباس گرانبی یه چون والکن عمر بود یھم

ھنه و کده و لباس یژول ییبا مو یگر ھمان والیرد تا لباس ساده بپوشد. بار دک
ه خود را به کن نبود ین بار فرمود: مقصودم اید. حضرت عمر ایبه حضور رس یسبنامنا

 .یارایده و ژنده پوش باش و نه خود را مانند زنان بی. نه ژولین وضع ناپسند در آوریا
ه به مالقات بزرگان که حضرت عمر در آن ھنگام کد ید فھمیان شد بایبنابر آنچه ب

ده بود اما لباس ساده و یاگر لباس گرانبھا نپوش رفت، یدر شھر قدس م یاسیو س ینید

                                           
نْ «: یث بخاریمتن حدن است یا -١ افِعٍ  عَ نْ  نَ بْدِ  عَ رَ  أَنَّ  اهللاَِّ  عَ مَ أَ سعُ ةً  رَ لَّ اءَ  حُ َ ريَ بَاعُ  سِ الَ  تُ ا فَقَ ولَ  يَ سُ  اهللاَِّ  رَ

وِ  ا، لَ تَهَ تَعْ ا ابْ هَ بَسُ لْ دِ  تَ فْ وَ ا لِلْ كَ  إِذَ تَوْ ةِ  أَ عَ ُمُ اجلْ الَ . وَ امَ  :قَ بَسُ  إِنَّ لْ هِ  يَ ذِ نْ  هَ الَقَ  الَ  مَ هُ  خَ  .»لَ



 شیخین  ٢٦٦

 

 به تن داشته است نه پابرھنه بوده نه ژنده پوش. یا برازنده



 

 
 شور مصرکفتح 

ن و اردن را تصرف و ین شام، فلسطیسرزم ینون تمامکن ایه مسلمکح است یصح
ه متصل به کشور مصر ک یاند، ول ردهکار قطع ین دیرا از ا یروم شرق یدست امپراتور

م یدیه فھمکاست و چنان یباق ین امپراتوریف ااست، ھمچنان در تصر ھا سرزمین نیا
رد به آنجا رفته است و قطعًا در کت المقدس فرار یه از بکارطبون  یعنی یه رومیداھ

 دارد. یار نظرکن یا
 نیاز آنجا به ا یشور مصر قطع نشود، روزکاز  ین امپراتوریپس اگر دست ا

ار دارد یدر اخت ییایرد و چون درکه از دستش رفته است، حمله خواھد ک ھا سرزمین
شت یقه معیروم اتصال دارد اگر دست به جنگ بزند نه در مض یشور اصلکه به ک

 رد.کھد ن دشوار خوایار بر مسلمکشود و  یواقع م یامور نظام ینه در تنگنا و یعموم
ز یمصر ن کرا از خا کن دولت خطرنایچه زودتر دست اد ھرین باین مسلمیبنابرا
نند و به کدارتر یاند پا ه از دستش گرفتهک ییھا سرزمین ند، تا وضع خود را دریقطع نما

 ار مطمئن شوند.ین دینده خود در ایثبات آ
آنجا  یاوضاع عموماز  رده بود وکبه مصر  ین سفر تجارتیعمرو بن العاص قبًال چند

افته ینشان تسلط یه بر سرزمکه مردم مصر از دولت روم کده بود یباخبر بود. او فھم
ت کن به برین سرزمیه اکده بود یھستند. د یرده بود، ناراضکرا استعمار ھا  آن بود و
ه انبار غله روم به شمار ک ییر است تا جاینظ یث غله و محصوالت بیلش از حیرود ن

ت کن پربرین سرزمیه از حضرت عمر فرمان حمله به اکآرزو داشت  یلیا خرود. لذ یم
 رد.یرا بگ

نه یه بازگشت تا از آنجا به مدیت المقدس به جابیه حضرت عمر از بکن یپس از ا
رد تا فرمان حمله به مصر کبرگردد، عمرو بن العاص با او به خلوت نشست و تقاضا 

را ین امر متردد شد. زیحضرت عمر در اار را به او بسپارد. کن یند و اکصادر 
نده شده بودند کر اسالم در عراق، پارس و شامات پراکه لشکن ھنگام یتوانست در ا ینم

ار یند و در اختکفراھم  یر مھمکالزم بود، لش ین نواحیمحافظت ا یبراھا  آن و وجود
مله و عمرو بن العاص آنقدر ح یول ،ندکعمرو بن العاص بگذارد تا به مصر حمله 

ار کن یا یت او را برایه در نھاکر مصر را در نظر حضرت عمر آسان جلوه داد یتسخ



 شیخین  ٢٦٨

 

ارش گذاشت و پرچم جھاد را بدو یرد و آن حضرت چھار ھزار سرباز در اختک یراض
عمرو بن العاص  ینبود، ول یافکشور مصر کفتح  یسپرد. گرچه چھار ھزار سرباز برا

بخواھد حضرت عمر  کمکگاه مصر ھر کخاه پس از شروع جنگ در کن داشت یقی
ن یبفرستد و نخواھد گذاشت مسلم یافکش سرباز یناچار خواھد شد ھر طور شده برا

ت که حرکآن  ین عدد از حدود شام گذشت و برایفتند. لذا با ھمیدر خطر دشمن ب
نا یآب و علف س یب یند، به سرعت از راه صحراکر یو دولت روم را غافلگ یخود را مخف

 د.یمصر رس کل خایش در اوایرد تا به شھر عرکعبور 
داشت و نه نگھبان  یامات خوبکنه استح شور دور بود، کز کن شھر از مریچون ا

ه محافظت شھرشان را کز بود. لذا مردم شھر کاز طرف دولت روم در آنجا متمر یافک
ند. عمرو بن یم بر آر اسالکبه عھده گرفته بودند، نتوانستند از عھده دفاع در مقابل لش

ر یرد و سپس بدون توقف به مسکو بدون جنگ تصرف  ین شھر را به آسانیالعاص ا
رد، ک یاز آن عبور نم یام عادیدر ا یسکه که، کمترو یمیخود ادامه داد و از راه قد

 د.یمصر به نام فرماء رس یاز شھرھا یکیبه  ت نمود وکحر
و  یمعابد قبط یو آباد مصر و دارا یمیمھم و قد یاز شھرھا یکین شھر یا

داشت.  یافکر یو نگھبان و ذخا یقو یھا بود. حصار و قلعه یحیمس یبایز یساھایلک
ن شھر در یشد. ا یم ینجا جاریل به ایاز رود ن یا احمر واقع بود و شعبه یاینار درکدر 

داد و  یبه آن م یت خاصیلذا دولت روم اھم ،شور مصر بودکد یلکآن روزگار به منزله 
 در آنجا گمارده بود. یپادگان مقتدر
ه آن را در محاصره کن یدشوار بود. عمرو بن العاص جز ا یلین شھر خیتسلط بر ا

 یھجر ۱۹خ اول محرم سال یماه محاصره در تاریکنداشت. پس از  یا رد چارهیگ
ادامه  وه از طول محاصره به تنگ آمده بودند کمردم شھر  یالدیم ۶۴۰مطابق سال 

ن شھر مھم به ین سان ایم شدند و بدیدانستند به ناچار تسل یان خود میآن را به ز
 ن افتاد.یدست مسلم

س داشتند، کو مذھب ارتود ین شھر قبطیاند: چون مردم ا ن نوشتهیاز مورخ یبعض
ه با آنان کارگران دولت روم کبودند. از عمال و  ھا رومی یکاتولکمخالف مذھب 

ن ین شھر از داخل به مسلمیفتح ا ینه در دل داشتند آنان براکیردند، ک یم یبدرفتار
 سقوط شھر شدند. یباعث اصلھا  آن ردند. در واقعک کمک

فتح  یننده بود براکش دلگرم یه براکن شھر مھم یر ایبه ھر حال عمرو پس از تسخ



 ٢٦٩ فتح کشور مصر

 

ھمان سردار  ١ن شھر ارطبونیت در آمد. فرمانده پادگاه محافظ اکس به حریشھر بلب
ن عمرو و ارطبون ینجا بیخت. در این از دست عمرو گریه در فلسطکبود  یمشھور روم
ز تسلط ین شھر نیست خورد و عمرو بر اکدرگرفت. ارطبون باز ھم ش یجنگ سخت

نجا یفاحش خورد، در ا یستکه ارطبون از دست عمرو شکن یافت. پس از جنگ اجنادی
گر قرار گرفتند و باز ھم ارطبون از یدیک یروبرو ین دو نفر سردار عرب و رومیز این

 ست خورد.کفش شیحر
ه از طرف دولت کشور مصر کل کم کحا یقبط ٢دختر مقوقس اند:  ن نوشتهیمورخ

ر شد عمرو بن العاص او را مورد ین شھر اسین فتح این سمت را داشت، در حیروم ا
و  ین مردانگیپدرش فرستاد. ا احترام قرار داد و ھمراه چند نفر محافظ عرب او را نزد

ه از ک ھا قبطید تا یه بر خالف انتظار مقوقس، از عمرو سر زد، باعث گردکت یانسان
ز یو محبت بنگرند. مقوقس ن ین با نظر دوستیمصر بودند، نسبت به مسلم یمردم اصل

ت خود ادامه داد کن شھر به حریشمرد. عمرو پس از فتح ا یار بزرگ انسانکار را کن یا
ن) ینون به نام (ام دنکدند واینام یاس میه آن را در روزگار تند و نکد یرس یو به شھر

 شھرت دارد.
د و چون عدد یشکر دشمن طول کن و لشین مسلمین ھفته جنگ بینجا چندیدر ا

 کمکد و عقب نشست و از حضرت عمر یشکاد بود، عمرو دست از جنگ یدشمن ز
چھار نفر از بزرگان سلحشور صحابه  یخواست. حضرت عمر چھار ھزار نفر تحت رھبر

ر بن العوام، عباده بن الصامت، مسلمه بن مخلد و یزب یبه اسام ج رسول الله یگرام
فرستادم تحت  کمکعمرو فرستاد و نوشت: چھار ھزار نفر  کمکمقداد بن االسود به 

دان جنگ ارزش ھزار نفر مرد یدر مھا  آن از کیه ھر ک یفرمان چھار نفر از سرداران
 را دارد. یجنگ

ا یمھ ییحمله نھا یعمرو بن العاص خود را برا د، یرس کیمکر کن لشیه اکن یھم
ست ھزار یسودور با بیر روم در مصر به نام تکلش یل قواکآن طرف فرمانده  رد. ازک

                                           
نجا نام او را یخ تا ایست خورد و تارکن جنگ باز ھم از عمرو شیم ارطبون در ایخوان یه مکچنان -١

رده، سالم به کا فرار یشته شده کن جنگ یست در ایگذرانده. معلوم ن یوت مکگر به سیبرد و د یم
 روم رفته است.

مالقات  ینوشته است، ارمانوسه بود، او برا ید وجدیره المعارف فریه داکنام دختر مقوقس چنان  -٢
 ن شھر آمده بود.یوس به ایلکبا نامزدش پسر ھرا



 شیخین  ٢٧٠

 

 یروبرو ١ن شمسینار شھر عکر در کن دو لشیرد. اکت کمقابله با عمرو حر یسرباز برا
 ھم قرار گرفتند.

ه یعباس یدر سمت شرق یوھکرش را در کگروه از لش یکعمرو بن العاص قبًال 
ر که لشین گمارد و خودش با بقیمکن یشھر ام دن یکنزد گر را درید یو گروھ ینونک

 ر روم پرداخت.کبه مقابله با لش
ن نشسته بودند از یمکوه کدر ه ک ین در گرفت، گروھین طرفیه جنگ بکن یھم

ه خود را کردند. دشمن کاز پشت سر بر دشمن حمله  گاه خود برون جستند و نیمک
ن پناه یرد و خواست به شھر ام دنکو فرار  یدان را خالید، به ناچار مید یدر وضع بد

گاه خود خارج شدند و راه را بر یه در جلو بودند از جاکن یمکن ھنگام گروه یبرد. در ا
ن در وضع یر مسلمکن سه جبھه از لشیر روم بکب لشین ترتیبستند. بدھا  آن یرو

جان بدر  یمکه جز عده کافت یمت یست و ھزکش یقرار گرفت و به طور کیخطرنا
ن شمس و ام یروز شد و بر شھر مھم عیپ ین مھارت جنگینبردند. عمرو بن العاص با ا

 افت.ین تسلط یدن
برخوردار بود، عمرو بن العاص آن را  یکاستراتژ یطین) از شرایچون شھر (ام دن

شه یدر آنجا آرام گرفت تا در اند یخود قرار داد. مدت یادت و ستاد فرماندھیز قکمر
رد و از کا یار مھکن یا یاستراحت، خود را برا یون باشد. پس از مدتیحمله به شھر بابل

 د.ین خارج گردیام دن
برخوردار  یمھم یامات نظامکو از استحم مصر کمستح یاز شھرھا ٢ونیشھر بابل

ن محاصره تا یامد. ایاز دستش برن یارکلذا عمرو بن العاص جز محاصره شھر  ،بود
 د.یشکھفت ماه طول 

 صلح یره براکمذا
 یتوانند با قوه نظام یه نمکن با آن یه مسلمکد یت مصر دکممل یمقوقس فرمانروا

چنان در ادامه محاصره ثابت اند و ھم نشدهوس یالوصف مأ د، معابنیبر شھر تسلط 

                                           
ھا آن را  یونانیفاصله داشته. فراعنه و  ینونکلومتر از قاھره کی ۸ه کبوده  ین شمس نام شھریع -١

 واقع شد. یالدیم ۶۴۰ن شھر در سال یا یکین جنگ در نزدیدند. اینام یس میولیبویھل
ل بود. در ینار رود نکو در  ینونکشھر قاھره  یکیس نام داشته در نزدیم ممفیه در قدکن شھر یا -٢

 داشته است. یت خاصیتخت فراعنه قرار گرفته، لذا اھمین بار پایخ مصر چندیطول تار
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 یه مسلمانان مردمکدانست  ینند و مک یم یتسلط بر شھر پافشار یاند و برا مانده
ندارد و ھر طور شده ولو ھر  یسکھا  آن ه جزکدارند  یجنگجو و در جنگ صبر و تحمل

ره کد مذاوارھا  آن ه باکافت، پس چه بھتر ین شھر تسلط خواھند یشد بر اکچند طول ب
به  یمکشما با عده «به عمرو بن العاص نوشت:  یا ند، لذا نامهیشود و با ھم صلح نما

ارتان کزد. آن وقت از یر بزرگ روم بر سرتان برکترسم لش ید. میا ن ما آمدهیسرزم
م ید تا بشنویه چند نفر از مردمتان را نزد ما بفرستکد، پس چه بھتر یشو یمان میپش

 .»میه ما و شما خواھان آنکم یبرس یبه توافق دید. شاییگو یچه م
را دو روز نزد ھا  آن گرفت و ١عمرو بن العاص نامه را از دست فرستادگان مقوقس

ه به مقوقس جواب ک یا رابا نامهھا  آن ر اسالم نگه داشت. سپسکخود در اردوگاه لش
 د.یداده بود، برگردان

ا یست: ین ین راھیو شما جز ان ما یب«ن بود: یمضمون نامه عمرو بن العاص چن
ن خود یا در دیرد، یدر نگ یم و جنگیبشو ینید تا با ھم برادر دیرین اسالم را بپذید

گر یدیکا با ید، یه به دولت اسالم بپردازید و جزیم شوید و به عنوان صلح تسلیبمان یباق
م کن حید واوست بھتریصله فرمایم و فکن ما و شما حیه خدا بکم تا آن یبجنگ

 .»نندگانک
رده کمراجعت ھا  آن ه از نزدکندگانش ین را از نمایه مسلمیه و روحیمقوقس رو

دارند.  یات دوست میه مرگ را بھتر از حکم یدید یمردم«رد، گفتند: کبودند، استفسار 
ا ینه دل به دنھا  آن از یکچ یدانند. ھ یم یبر و خودخواھکرا بھتر از ت یفروتن تواضع و

ه یشان مانند بق نند. فرماندهینش یم کخا ی. بر رودارد یا را دوست میبازد و نه دن یم
شوند.  یص داده نمیردستان تشخیرشان از زکافرادشان است. بزرگان و سرداران لش

 ید، اندامھایه وقت نمازشان رسکن یدام غالم است. ھمکدام آقا و کشود  یمعلوم نم
ماند  یاز نمازش باز نمھا  آن دام ازکچ یھپردازند.  یند و با ھم به نماز میشو یخود را م

 .»آورند یمال خشوع رو به خدا مکو در نماز شان با 

                                           
ه به او نوشت، ک یا او را ضمن نامه ج ه رسول اللهکت مصر است کممل یمقوقس ھمان فرمانروا -١

جنبه احترام و ادب را  یرد ولک یرفتن اسالم خودداریرد، گرچه او از پذکسالم دعوت ن ایبه د
 یه. برایبود به نام مار یزینھا ک آن از یکیه کم داشت یبه آن حضرت تقد ییایمراعات نمود و ھدا

در  کیودکه در سن کم گذارد یه نامش را ابراھکا آمد یبه دن یه پسریه قبطیآن حضرت از مار
 افت.ینه وفات یمد
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توان  ینم ین مردمیه با چنکرد کد استنباط یشنھا  آن ه ازک یمقوقس از مطالب
ه به ک یقسم به آن مقدس«ن گفت: یلذا به حاضر ،دینده خود ترسیرد و از آکزه یست

آورند  یوه روکاند ھرگاه به  ه بر ما تاختهک ین قومیچنشود،  ینامش قسم خورده م
ه کد یند. بدانکش خواھند یجاه دارند، آن را از کبا اراده و صبر و ثبات  کش یب

ره و مباحثه کسلسله مذا یک. پس از »روز نخواھد شدیپھا  آن س در جنگ با چ یھ
رد کند. مقوقس از عمرو بن العاص درخواست ین از در صلح در آیدند با مسلمیصالح د

 نند.کره کبه نزدش بفرستد تا درباره صلح با ھم مذا یندگانینما

 رهکباز ھم مذا
بزرگ  یعباده بن الصامت صحابھا  آن از یکیه کن را یعمرو ده نفر از بزرگان مسلم

گو با رسول الله بود، نزد مقوقس فرستاد ودستور داد تا عباده بن الصامت طرف گفت
 مقوقس باشد.

ترساندن و  یحت داشت و ھم بویه ھم به ظاھر جنبه نصک یمقوقس با عبارات
گر ید ین امریه فرستادگان مسلمکد او اصرار داشت یشکان یداد، سخن به م ید میتھد

شنھاد یرده بود، پکشنھاد یدر جوابش پ  ه عمرو بن العاص قبالً ک یزیر از آن سه چیغ
 نند.ک

قسم به پروردگار «رد و گفت: کعباده بن الصامت دستش را به طرف آسمان بلند 
شنھاد شده یه قبًال پک ین سه امریر از ایگر، غیز دین و ھمه چین زمین آسمان و ایا
 .»دینکار یخودتان اخت یرا براھا  آن از یکید یم. شما بایندار یشنھادیپ

 ینشھادین سه امر پیاز ا یکید و یریسخنم را بپذ«انش گفت: یمقوقس به اطراف
د. اگر امروز به یتاب مقاومت ندارھا  این د. به خدا قسم شما در مقابلینکرا قبول ھا  آن

د شد یرا متحمل خواھ یزیه مجبورًا چکگذرد  ینم ید چندینکل خودتان قبول نیم
د قبول یمان شویه پشکش از آن یشنھادم را پیه پکچه بھتر  ،بدتر است یلیه خک
لذا به  ،پرده و آرام بود، مورد موافقت مردم واقع شد یب هکاظھارات مقوقس ». دینک

ن (عمرو بن العاص و یاز طرف یکد تا ھر یه موافقت نماکغام داد یعمرو بن العاص پ
ره کجا جمع شوند و درباره نحوه صلح با ھم مذایکاز بزرگانشان در  یس) با جماعتمقوق

 ند.ینما
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 شود یم میمصر تسل
جا با ھم مالقات  یکان در یاز مصر یو مقوقس با جمعن یاز مسلم یعمرو با جماعت

 ردند.کگر صلح یدیکن شروط با یردند و به گفتگو نشستند و با اک
 رد.ین قرار گیت مصر از اول تا آخر تحت تسلط مسلمکممل

 ن باشد.یبه عھده مسلم یو دفاع از دشمن خارج ینظم امور داخل
ث مال، جان، ناموس و معابدشان یگران از حیو چه د یه قبطمصر چ کن خاینکسا

را ندارد. در ھا  آن بر ین حق تعرض و دست اندازیس از مسلمکچ یاند و ھ در امان بوده
 ز آزادند.یخود ن ینیاقامه شعائر و مراسم د

ه به دولت اسالم ینار طال جزیه دکانه دو سینه مصر به طور عموم سالکاز س یکھر 
 بپردازند.

از  یزگان و زنان در ھر سنیو دوشاند  دهیه به سن بلوغ نرسک یرمردان و نوجوانانیپ
 .١ه معاف باشندیپرداخت جز
 یعنی ھا قبطیت مصر از طرف خود و کم عام مملکن صلح را به عنوان حایمقوقس ا

ن یه اکم مصر آزاد خواھند بود تا آن یمق یھا رومی رد و گفت:کمصر قبول  یمردم اصل
 ن باره بخواھد.یه اطالع دھد و نظرش را در ایوس در قسطنطنیلکبه ھرا ماجرا

 یح و او را برایافت نامه مقوقس اقدامش را درباره صلح تقبیوس پس از دریلکھرا
 یبراھا  آن د اگریآ یدر مصر به شمار نم ھا قبطیعده «رد و نوشت: کخ یار توبکن یا

ح دادند مردم روم یخوش نشان ندادند و مسلمانان را بر ما ترج یجنگ با مسلمانان رو
ر یش از ھزاران نفرند و ابزار و ذخاینزد تو ھستند ب یسانکه و یندرکدر مصر و اس

شان در  عده یمکن حال از دفع مسلمانان با یداشتند و تو با ا یافکبه حد  یجنگ
 ه برک یدیجنگ یتا آنجا مھا  آن ، الزم بود بایم شدیو تسل یر بار ظلم رفتیو ز یماند

ز به ین مضمون نیبه ھم یا نامه». دیشد یشته مکا ھمه مردانه ی یشد یروز میپھا  آن
 م مصر نگاشت.یان مقیروم

ن یھا با ھم ه عربکبه خدا قسم «وس گفت: یلکافت نامه ھرایمقوقس پس از در

                                           
ه مشمول ک ییشدند. شمار آنھا یه سرشماریپرداخت جز یبرا ھا قبطیپس از انجام صلح  -١

د و عمرو بن العاص به موجب صلح نامه مبلغ یون نفر رسیلیه شدند به شش میپرداخت جز
جلد ششم،  ۷۴۳رد. صفحه کدولت اسالم وصول  یبراھا  آن ه ازینار طال جزیون دیلیدوازده م

 .ید وجدیه المعارف فرریدا
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م یھست یقو یلیظاھرًا خاد و ین قدر زیه اکدارند از ما   ه ظاھراً ک یم و با ضعفکعده 
دان جنگ یمرگ در مھا  آن معادل ده نفر ما است. نزدھا  آن از یکترند. ھر  یقو

 .»است یتر از زندگ محبوب
ه من از کد یبدان«رده گفت: که در محضرش بودند خطاب ک یانیپس از آن به روم

دانم  ین میقیرد. کدارم ھرگز آن را نقض نخواھم یام پا ھا بسته ه با عربک یمان صلحیپ
د. یدھ یردم تن در مکد و به آنچه من یشو یه شما ھم ناچار مکگذرد  ینم یزیه چک

ند و یب یه امپراتور در آنجا نمکفھمم  یرا م یزینم و چیب یرا م ینجا وضعیمن در ا
 .»فھمد ینم

ن منعقد ین طرفیه بک یه امپراتور با صلحکسپس به عمرو بن العاص اطالع داد 
از  یکیرده تا با شما بجنگم تا کده است، به من امر یوھکرده و آن را نکشده مخالفت 

م. مضمون یداریبر صلح پا ھا قبطیه یلکمن و  یروز گردد. ولیپ یگرین بر دیطرف
م ین صلح را نقض نخواھیان نافذ و مؤثر است و ھرگز اینامه بر من و تمام قبط صلح

نده یاند در آ ردهکن صلح را رد ینون اکا هکان یه اگر رومکاز عمرو خواست   رد. ضمناً ک
ن یرا چنیز ،ر و گرفتار شوندیا اسیشته کرد تا ھمه ینپذھا  آن ند ازیصلح نما یتقاضا
 را دارند. ین سرنوشتیاستحقاق چن یمردم

رد کد. پادگانش را تصرف یون گردین صلح وارد شھر بابلیت ایعمرو بن العاص با تثب
ه کان رد. چنکرفتار  یر شده بود، به خوبکدر صلح نامه ذه ک یو با مردم شھر به طور

ه به مسجد عمرو بن کرد کبنا  ین شھر مسجدیجا بود در ان در ھریار مسلمکه یرو
ه ک یاست. احتمال دارد مسجد ین مسجد ھنوز باقیند ایگو ید. میالعاص معروف گرد

 یآن، مسجد یجا رده در اثر طول زمان خراب شده و مجددًا درکعمرو بن العاص بنا 
 افته است.یده و به نام مسجد عمرو بن العاص شھرت یبنا گرد



 

 

 نند؟ک یان در مصر چه میدولت روم و روم

مقابله با  یر بار صلح نرفتند خود را برایوس زیلکه به امر ھراکم مصر یان مقیروم
شان فرستاد. کمکگران به  یرکز لشیردند. دولت روم نکا یدفاع از مصر مھن و یمسلم

جنگ ھا  آن ن وین مسلمینجا بیموضع گرفتند. در ا ١سیبه نام سلط ییھمه در جا
 ین وارد ساختند، ولیبر مسلم یار تلفاتکان در اول یدرگرفت و گرچه روم یدیشد

 ،ندین استقامت نماید مسلمینتوانستند به وضع خود ادامه دھند ودر مقابل حمالت شد
 ٢ربونکبه نام ال یردند و تا محلک یدان را خالیشته بدھند، مکاد یه زکن یلذا قبل از ا

آماده  یشته رومکارکودور ھمان سردار یت یعقب نشستند و خود را مجددًا به رھبر
 ردند.کجنگ 

 یشاھنگیغالم خود به نام وردان و به پ یرا به پرچمدار یگروھعمرو بن العاص 
ن پس از ده روز یز مسلمیفرستاد. در آنجا نھا  آن عبدالله بن عمر بن الخطاب به جنگ

ه یندرکرا تا حدود بندر اسھا  آن روز شدند ویان پیبر روم یبا دادن تلفات یجنگ متوال
 به عقب زدند.

ه جان بدر برده کرش کاز لش یھمراه با افرادربون کست در کودور پس از شیت
 رد.کان مانده بود فرار یه در دست رومک ین شھر مھمیه آخریندرکبودند به بندر اس

 هیندرکاس یبه سو
ز کن مریمصر و دوم ین از شھرھایتر ن و مھمیتر در آن زمان بزرگ ٣هیندرکبندر اس

                                           
ه واقع یندرکن قاھره و اسیمابیف ینونکجنوب شھر دمثھور  یلین در شش مایس به ضم سیسلط -١

 بوده است.
ه بوده یندرکاس ون وین بابلیمابیان فیروم ینظام یھا گاهیامات و پاکن سلسله استحیربون آخرک -٢

 است.
ح یالد مسیقبل از م ۳۳۲ن شھر در یباشد. ا یبوده و م یمھم و تجارت یشھر بندر یکه یندرکاس -٣

ه که یندرکد. مناره اسیر بنا گردیبکندر کتاب به فرمان اسکن یخ ایسال قبل از تار ۲۳۱۰ یعنی
وس پادشاه ین مناره به دستور بطلمیب ھفتگانه بوده است. ایاز عجا یکیپا ارتفاع داشته  ۴۰۰
آن  ییل مربع ساخته شد. در قسمت باالکشد به یالد با سنگ مرمر سفیقبل از م ۲۸۵در  یمصر
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روم در  یگاه نظامین پایمقتدرتره و یپس از شھر قسطنطن یروم شرق یدولت امپراتور
 در جھان بود. ین بندر تجارتیمصر و اول

 یزوال قطع یعنین بندر مھم به دست مسلمانان یه سقوط اکدانستند  یان میروم
انه و ضعف یدر خاور م یو نظام یاسیاز نفوذ سھا  آن دیومت روم از مصر و قطع امکح

ھر «ن شھر گفته بود: یز سقوط اوس قبل ایلکروم. ھرا کدر خاھا  آن محسوس دولت
 ییگر احترام و آبرویف خواھد شد و دیابند، روم ضعیه تسلط یندرکھا بر اس گاه عرب

 .»نخواھد ماند یش باقیبرا
ه ھم از نظر اقتصاد و ھم از کن شھر یباشد از ا یمتین ھر طور شده و به ھر قیبنابرا
ند و یداشت دفاع نما یاتیجنبه حھا  آن یبرا یث قدرت نظامیاست و ھم از حیلحاظ س

  جاً یرا گفته شده تدر یمیر عظکن روم لشیلھذا از سرزم ،نگذارند آن را از دست بدھند
به آنجا انتقال دادند. خود  یادید، با اسلحه و مھمات زیبه پنجاه ھزار نفر رس

 را در جنگ با مسلمانانھا  آن د تایاین شھر بیوس در نظر داشت شخصًا به ایلکھرا
 افت.ید وفات یایه بکن یا قبل از یند، ولک یرھبر
 یبرا یراندازان ماھر رومیه برسد، تیندرکه عمرو بن العاص به اسکن یش از ایپ

توانست شھر  یدند. گرچه عمرو بن العاص میدفاع از شھر در برج و باروھا مستقر گرد
جھان راه  کممال ریشور روم و ساکا به یچون شھر از راه در یرد، ولیرا در محاصره گ
نباشند.  یقه زندگیدر شھرشان بمانند و در مض ھا سال توانستند یداشت، مردم م
آنان به  یبرا یانیر نقاط مصر زیبا ساھا  آن ن جز قطع تجارت و روابطیمحاصره مسلم

 بار نخواھد آورد.
 یبرا یدیچ امیھ یالھ یبیه جز با نصرت و مدد غکن شھر را یعمرو بن العاص ا

ان با آنان دل یروم یه در اثر بدرفتارکان ید. قبطیشکآن نداشت، به محاصره فتح 
 یث آذوقه برایرا از حھا  آن ن شتافتند ویمسلم کمکھا نداشتند، به  آن از یخوش

از داشتند یه بدان نک ییزھایتمام چ یبرا یلکوانات و به طور یح یافراد و علوفه برا
 ردند.کاز ین یب

                                                                                                       
ده شوند، یه به چشم دکن یدور قبل از ا یلیھا را از راه خ یشتکه که شده بود یتعب یبینه عجییآ

ه امروز رادار کرد ک یار را مکھمان  یعنیداد،  یرد و به نگھبانان نشان مک یس مکدر خود منع
 یفاتح مصر در جا یم عثمانیمنھدم شد و سلطان سل یالدیم ۱۵۱۸ن مناره در سال یند. اک یم

 تاب موجودند.کن یخ ایه ھر دو تا تارکرد کبنا  یعال یبا و مسجدیز یآن قصر
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م که بتوانند حصار محکنداشتند  ین جنگیابزار سنگ یافکن به حد یمسلم یول
حصار به  یھا برج ه درکننده کپرتاب  یان با جنگ ابزارھاینند. رومکشھر را خراب 

 یکگذاشتند به شھر نزد یردند و نمک یم یراندازین تیار گرفته بودند، به طرف مسلمک
جنبه حمله و ھجوم گر ید ین مانند جاھایه جبھه مسلمکن یا یلذا به جا ،شوند

ان را یروم یھا موفق شدند تھاجم یبه خوب یول ،داشته باشد، جنبه دفاع به خود گرفت
 نند.کدفع 

 یشرفتیچ گونه پیارشان ھکن درید و مسلمیشکن وضع چھار ماه طول یچون ا
صبرانه در انتظار خبر  ینه بیه در مدکد حضرت عمر بود ین امر برخالف امیردند و اکن

رش از خدا غافل کد افراد لشیه شاکھر مھم بود، او دلتنگ شد و پنداشت ن شیفتح ا
ند تا در ک ینم یاریرا ھا  آن ألیه خداکافته یراه ھا  آن در یشده و اختالف و فساد

 ن مضمون به عمرو بن العاص نگاشت:یبه ا یا ابند. لذا نامهیق یارشان توفک
ر افتاده یشما به تأخ یبران مدت یه تا ایندرکه فتح اسکنم ک یتعجب م یلیخ«

است. شما  رخ داده یرییر تغکلش یحالت روحانه در کاز آن است  ین امر ناشیاست. ا
 یچ قومیبه ھ یو تعال که خداوند تبارکد. بدان یا ا بستهیز مانند دشمن دل به دنین

تشان درست باشد. به محض یه قلوبشان ظاھر و نکدھد مگر آن  ینم یروزینصرت و پ
در  یارکفدا یرا براھا  آن ن وک یرت سخنرانکلش ید، براین نامه به تو رسیاه کن یا

ن و کب یدان جنگ ترغیت و صبر و ثبات در میحسن ن یق و برایو تشو یکجنگ تحر
به منزله ھزار نفرند ھا  آن از یکت فرستادم و گفتم ھر کمکه قبًال به کآن چھار نفر را 

مسلمه بن مخلد، مقداد بن االسود) در جلو صفوف ر بن العوام، عباده بن الصامت، ی(زب
ن ید. ایشھر ھجوم بر یھا دروازه یپارچه به سویکد و ھمه با ھم ین قرار دھیمسلم

بندگانش را  یه خدا دعاکن وقت است یچه در ا ،حمله بعد از ظھر روز جمعه باشد
مردم در زد. یر یارش فرود مکویکند و رحمتش را بر بندگان مخلص و نک یاجابت م

ن ید. در ایروز فرمایرا بر دشمن پھا  آن اند از او بخواھند تا ه دل به خدا بستهک یحال
 .»دینکبر دشمن حمله  یحالت روحان

وس یلکن ھنگام ھرایه نوشته است، در ھمکیدحالن در فتوحات م ینیه زک یطور
ه یندرکر اسر روم دکد لشین صدمه تا آنجا باعث غم و اندوه شدیافت. ایدر روم وفات 

شھر  یھا از دروازه یکیس ید. رئید گردانیارشان سست و نا امکرا در ھا  آن هکد یگرد
ش ین سان ستاره شانس عمرو رد آسمان آرزویره با عمرو بن العاص شد. بدکوارد مذا
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رد. پرچم جھاد را در که حضرت عمر دستور داده بود عمل کقًا ھمانطور ید. دقیدرخش
بزرگ رسول الله سپرد  یصحاب یبه دست عباده بن الصامت انصار  اً کن حمله مھم تبریا

 ۲۵با دادن  ید ھمگانیحمله شد یکت فرمود. با یعنا ین مدد معنویخداوند به مسلم
ه را پس از چند یندرکدند. شھر اسیرس یروزیستند و به پکنفر تلفات حصار شھر را ش

 ردند.کر روم ر ا خلع سالح کآن را تصرف و لش یز نظامکر و مرایماه محاصره تسخ
ه یندرکنه فرستاد تا فتح اسیج به مدیه بن خدیبه نام معاو یعمرو بن العاص قاصد

ن مژده به یدن ایه حضرت عمر در انتظارش بود، به او بشارت دھد. عمر از شنکرا 
 ر خدا سر به سجده نھاد.کعنوان ش

د و یقطع گرد یلکه مصر ب که دست دولت روم از خایندرکن بر اسیبا تسلط مسلم
 افتند.ین بر سراسر مصر تسلط یمسلم

ه در اثر کفتح شھر بزرگ قدس   ن مخصوصاً یعمرو بن العاص با تسلط بر فلسط
مصر مخصوصًا فتح بندر  کر خایز با تسخید و نیم گردیاو تسل یات نظامیعمل
 رد.کخ اسالم ثبت یخود را در صفحات تار یه، قدرت و مھارت نظامیندرکاس

 هیندرکتابخانه اسک
ه یندرکتابخانه مشھور اسکدانم به بحث درباره  یم ه الزمیندرکدر خاتمه فتح اس

خ فتح یتا ششصد سال بعد از تار یعنین قرون اول اسالم تا شش قرن یم. مورخیبپرداز
ل داد ین شھر به تفصیه درباره فتح اکگانه با آن یه چه مورخ مسلمان و چه بیندرکاس

اند و نه از آتش زدنش به  ردهکتابخانه در آن زمان کاز وجود  یرکنه ذاند  سخن داده
 اند. زده یه حرفیندرکدست عمرو بن العاص فاتح اس

ه یندرکه تھمت زده و گفته است: عمرو بن العاص پس از فتح اسک یسکن یاول
 یف بغدادیتابخانه بزرگش را به فرمان حضرت عمر بن الخطاب آتش زد، عبداللطک

 از یچ احدیرده است. ھکر کتابش به نام االفاده واالعتبار ذکن مطلب در یاه کاست 
ن بابت نگفته و ننوشته یاز ا یزین قرن گذشته چیسان قبل از او در چندیخ نویتار

ه اگر کاند. حال آن  ردهکن مطلب نیبه ا یا ر مسلمان ھم اشارهین غیمورخ یاست، حت
 .١نوشتند یبود با آب و تاب آن را م یا ن حادثهیچن

                                           
وس در حدود یوحنا اسقف نقیبه نام  یگریخا و دیبه نام اوت یکیدو نفر مورخ  یقبل از بغداد -١

 یول ،اند ه را مفصل نوشتهیندرکخ فتح اسیتار یسال قبل از بغداد ۲۹۹ یعنی یھجر ۳۱۱سال 
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 ۲۱ه در سال که یندرکخ فتح اسیدر تار یف بغدادیه خود عبداللطکست ین کیش
امده تا گفته شود آنچه خودش شخصًا در ھنگام یا نیبوده به دن یالدیم ۶۴۲ یھجر

 یالدیم ۱۲۳۱را او سال یتابش به قلم آورده است. زکده در یه به چشم دیندرکفتح اس
 ده است.یه از مادرش متولد گردیندرکسال بعد از فتح اس ۵۸۹ یعنی

ه کسد. حال آن یابد تا بنوین بین شده سابقیخ تدوین مطلب را در تارید ایپس با
ھم در  یر نشده است. بغدادکقبًال ذ یخیچ تاریقبل از او آن را نگفته و در ھ یسک
ش خود یاز پ یزین مسلمًا چیرده است. بنابراکاستناد ن یخیتاب تارکچ یتابش به ھک

 ست.یندارد و قابل اعتبار و اعتناء ن یخیاش ارزش تار گفته و گفته
و، یبون، پوتلر، سدیاز دانشمندان غرب مانند گ یا ه پارهکن جھت است یبد

اند و عمرو بن العاص و  ردهکل رد یر دلکن مطلب را با ذیاھا  آن ون و امثالیگوستاولو
 اند. ن تھمت مبرا دانستهیعمر بن الخطاب را از ا

تابخانه مزبور را ک یھا تابکد: یگو یم یف بغدادیه عبداللطکم ینکرگاه توجه ھ
 یه چھار ھزار حمام داشته به جاکه یندرکاس یھا ر خزانه حمامیز یشش ماه متوال

برم  یم یه خوب پکسوزاندند، آن وقت است  یھا م ردن آب خزانهکگرم  یزم برایھ
ست. مگر یاساس است و جز خرافه ن یه چقدر بیندرکتابخانه اسکداستان سوزاندن 

از به چھار ھزار حمام داشته یه نکنه داشته که چقدر بزرگ و چقدر سیندرکشھر اس
شب و روز  یه شش ماه متوالکاند  اد بودهیتابخانه تا چه حد زک یھا تابکا مگر یباشد؟ 

ند؟ کچھار ھزار حمام را گرم  یھا آتش چھار ھزار حمام را افروخته و آب خزانه
 سبحان الله.

تاب داشته باشد که ک یا تابخانهکه یندرکن به اسیا در ھنگام حمله مسلمین یبنابرا
اند، قبل  دهیه وضع خود را در خطر دک ھا رومی ا اگر موجود بوده،یاصًال وجود نداشته 

تخت روم یا به پایآن را از راه در یھا تابکن افتد، یه شھر به دست مسلمکن یاز ا
 اند. دادهانتقال 

اند  ن گفتهیه محققکن اسالم چنانیران به دست فاتحیا تابخانهکن آتش زدن یھمچن
ن یاز ا یرکاول اسالم ذ یھا از منابع معتبر سده یکچ یچه در ھ ،یست موھومیا افسانه
ن موضوع یو دور از تعصب به ا یطرف یه با بکن معروف غرب یشود. مورخ یده نمیامر د

                                                                                                       
 اند. از سوزاندنش زده یاند و نه حرف ردهکتابخانه نکاز وجود  یرکذ
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ن مطلب جز دروغ و بھتان یه اکاند  ردهکح یاند تصر ردهک یبررس توجه و به دقت آن را
تاب خود به نام کرھوف اسالم شناس و شرق شناس معروف در یس مکتر ماکست. دین
ه کران بود یمختلف ا یھا ل علم در قسمتیتحص یبرا یزکد: مرایگو یراث اسالم میم

از  یکیشاپور  یجند یماندند و حت یران دست نخورده باقین بر ایپس از تسلط مسلم
 راث اسالم.یم ۱۰۳د. صفحه یاسالم گرد یامپراتور یز علمکمرا

گاھان در باب آتش زدن  یه بعضک ین تھمتیبنابرا ه به یندرکاس تابخانهکاز ناآ
 ست.یندارد و جز بھتان ن یخیتار کگونه مدر چیزنند ھ ین میمسلم

ه در آن کت المقدس یبر شھر ب یالدیم ۷۰در سال  ھا رومی هکم یخوان یخ میدر تار
ن لگدمال یتوھ یآنان را برا ینیتب دکافتند. یان بود، تسلط یھودی یزمان شھر مذھب

عبادتگاه بزرگشان آتش زدند و  یھا را در مسجد االقص تابکردند و پس از آن، ھمه ک
 دند.یشکز به آتش یسوزاندند. خود مسجد را ن

ا) یان در اندلس (اسپانیھودیه بر ضد ک ینید یھا شکشمکان در یحین مسیھمچن
 ن بردند.یق ساختند و از بیرا طعمه حرھا  آن ینیتب دکتمام  به راه انداختند، 

ن، اردن و مصر یه، فلسطیران، سورین بر ایم مسلمیتاب نوشتکن یه در اکچنان
تشان را از دست که مملک ین مردمیخ ھمیتوار یحت یخیچ تاریدر ھ یول ،افتندیتسلط 

ن یاند و آن را از ب ردهکن یآنان توھ ینیتب دکن به یه مسلمکشود  یده نمیدادند د
ن حامل لواء یه مسلمکاند. حال آن  ا آتش زدهیرا خراب ھا  آن ینید یا بناھایاند  برده

 ین اسالم و دعوت مردم به سویغ دیاز اسباب جھادشان تبل یکین اسالم بودند. ید
ن ببرند و معابدشان را خراب یگران را از بید ینیتب دکست یبا یبود. ظاھرًا من ین دیا
س به معابدشان تا آنجا که بالعکنزدند، بل یارکن ینه تنھا دست به چن ینند، ولک

ان یه رومکت المقدس ین شھر بیه حضرت عمر پس از فتح ھمکگذاردند  یاحترام م
ه کل ین دلینماز نخواند، آن ھم به اامه یبزرگ ق یسایلکردند، در کن و چنان یچن

فه در آن نماز خوانده، آن را از دست یه خلکن علت ینده بدین در آیمبادا مسلم
 ند.یل به مسجد نمایرند و تبدیان بگیحیمس

آن حضرت واقع شد، چند جلد  یات رسول الله و به رھبریه در حکبر یدر جنگ خ
ان جنگ از حضرت رسول یپس از پاان یھودین افتاد. یمت به دست مسلمیتورات، غن

ھا  آن ز امر فرمود تا بهیبازگرداند. آن حضرت نھا  آن ردند تا مجلدات تورات را بهکتقاضا 
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 .١مسترد شود
ان دارد کا امیردند، آک ین خوب رفتار میگران چنید ینیه دیتب و ابنکه با ک یمردم

ن اسالم یه اصًال مخالف دکره یو غ کتب فلسفه و فلکل یاز قبھا  آن یھا تابکر یه ساک
 ستند آتش بزنند؟ ھرگز.ین

ن را یوجھه مسلم ین داستانیاند با جعل و وضع چن دشمنان اسالم خواسته  مسلماً 
 زند. یم بر دھانشان مکمح یه مشتکح است یخ صحین تاریا یول ،بد جلوه دھند

 علل فتوحات مسلمانان
بًا به یو عمر صورت گرفت تقرر کن ابوبیخیه در زمان شکرا  یچون فتوحات اسالم

ن فتوحات یدر علل و اسباب ا ن موضوع را به بحثیدانم ا یردم، الزم مکان یل بیتفص
 ز خاتمه دھم.یانگ رتیح

ه در نظر اھل کره العرب ینان شبه جزیه صحرانشکار بود کدر  یچه اسباب یراست
داشتند، نه  یافکر یاامل و نه ذخکنه اسلحه  گمنام، زبون و نادان بودند،  یزمان مردم

 یبر طبق نظام آن روزگار آموخته بودند و نه با جنگ منظم خارج یمات نظامیتعل
ردند و از کم پارس، حمله یعظ یطرف بدون ترس به امپراتور یکداشتند، از  ییآشنا
مال جرأت ھجوم بردند کروم، با  یامپراتور یھا گر در ھمان وقت بر مستعمرهید یسو

ن دو دولت یروز شدند و دست تسلط ایپ یش رفتند و بزودیه سرعت پو در ھر دو سو ب
ن نقاط جھان بود، یه در آن دوران بھترکت کآباد و پربر یھا نین زمیبزرگ جھان را از ا

 ردند.ک یینشستند و فرمانرواھا  آن یردند و خودشان به جاکقطع 
 یبرا أه خداکبود  یا و معجزه ییق استثنایتوف یکخ عالم ین ماجرا در تاریا ایآ

 داشت؟ یعیا اسباب و علل طبید؟ یآفر ج امت محمد
 یاند، اصًال بخش ن فتوحات را مفصل نوشتهیه اکاول اسالم با آن  یھا ن سدهیمورخ

سان متأخر مخصوصًا یخ نویتار یول ،اند اوردهیان نیبه مھا  آن رامون اسبابیدر پ
 یخیاسباب و علل حوادث تارر کل و ذین به تحلیش از مسلمیه بکھا  یخارج

را معلول  ھا جنگ نین در ایمسلم یروزیاند و پ ردهکن موضوع بحث یپردازند در ا یم
 اند: ن سه علت دانستهیا

ن دو یردند، اکحمله  ھا سرزمین نیو به ا یشکرکن لشیه مسلمکدر آن زمان  -۱

                                           
 ل.یکن ھیتر محمد حسنکف دیات محمد، تألیح ۲۹۰صفحه  -١
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گر یدیکن بار با یخ چندیه در طول تارک یسخت یھا جنگ در اثر یامپراتور
ث یھر دو ھم از ح شده بودند،  یادیز یو مال یرده بودند و متحمل تلفات جانک

ف شده یضع یبه حد یر جنگیزات و ذخایث تجھیشمار فرمانده و سرباز و از ح
باشد، تا آنجا ساقط  یم یروزیشرفت و پیه الزمه پک یه از قدرت نظامکبودند 

بر ھا  آن شرفتیاز پ یرین و جلوگیه از عھده دفع حمالت مسملکشده بودند 
 آمدند. ینم

خود را از دست داده  ین دو دولت در آن زمان قدرت نظامیه اکن یعالوه بر ا -۲
را تا آنجا ھا  آن رده بود وکبروز  ینید دیاختالف شدھا  آن یاین رعایبودند، در ب

 شده بودند. یه دچار ضعف ملکرده بود کمشغول و گرفتار 
پرستان و  ن بتیان در شامات و مصر بیزردشت و یروان مانین پیران بیدر ا

د وجود یھا اختالف شد یعقوبیھا و  یکاتولکس و کان ارتودیحین مسیز بیان و نیحیمس
افتادند و دست به غارت  یه به جان ھم مکد یشک یم ییداشت. و بسا اوقات نزاع به جا

و نزاع در ھر ه بروز اختالف کزدند. واضح است  یگر میدیکشتار کو چپاول اموال و 
در   خصوصاً  ،ردکار کتوان ان یه نمکدارد  یان بخشیج زینتا ینیمخصوصًا منازعه د یملت

 بود.ھا  آن وجود کنفیخته و جزء الیبا تار و پود مردم آم ینیآن زمان تعصب د
را مردم ھا  آن یاصل کبود، نه خا ھا رومی چون شامات و مصر تحت استعمار -۳

ردند و مطلقًا ک یم یبودند، بدرفتار ینظرشان اجنبه در ک ھا سرزمین نیا
ھا  آن شان بهکدر خا یاسیو نه س ینه نظام یمناسب یشناس فهیمنصب و وظ

ه یه اثاثکرده بودند کل یتحمھا  آن ن و متنوع بریات سنگیداند و تا آنجا مال ینم
ان را مجبور ین مصرینبود. گذشته از ا یمنزل و دفن اموات ھم از آن مستثن

ارشان ینند و در اختکرا مجانًا فراھم  یردند غذا و علوفه سربازان رومک یم
 بگذارند.

خته بود. یرا برانگھا  آن ردند انزجار و خشمک یان با مردم میه رومکل رفتار ین قبیا
ه کگو آن  ،ن استعمارگران ستمگر خارج و آزاد شوندیوغ ایر یردند از زک یمسلمًا آرزو م

ه بھتر شد و کما آنکد به حالشان بھتر باشد (یاند تا شیگر در آید یسکتحت استعمار 
ه راه را کگانه بود  ن امور سهیردند) اکم اعتراف یخوان یم  ه بعداً کان چنانیخود مصر

ن یرا در اھا  آن تیرد و موفقکن در پارس، شامات و مصر باز یشرفت مسلمیپ یبرا
ن دو دولت و ضعف یا ینظام یقوان سه امر در ضعف یآسان نمود. ا یلیفتوحات خ



 ٢٨٣ کنند؟ دولت روم و رومیان در مصر چه می

 

 شود. یتوده مردم با دولت خالصه م یھا و عدم ھمبستگ ن ملتیا یداخل

 دگاه منید
 یف قواین دو دولت در تضعیان این جنگ میه وقوع چندکح است یبه نظر من صح

ل صحرا گرد و یه در مقابل قباکن حد یمسلمًا تا ا یرده بود، ولک یادیاثر زھا  آن ینظام
 ن عرب زانو بزنند.ینش هیباد

زدگرد یره صلح با کمذا ین برایمسلم یندگان اعزامینما یه وقتکم یمگر نخواند
چاره یر و بیرا حقھا  آن یان به حدیه به مدائن داخل شدند، پارسک یپادشاه ساسان

خواھند با  یاند و م ه به خود جرأت دادهکن مردمند یھم یگفتند: راست یه مکشمردند 
 روز شوند؟ید دارند بر ما پین امیشگفتا! ا ما بجنگند؟

 د:یگو یده در شاھنامه میشکن مطلب را به نظم یا یفردوس
ــ  ر شــتر خــوردن و سوســماریز ش

 

ــائ  ــه ج ــرب را ب ــت یرس یع ــدس  ارک
 

ــــ ــــاج ک ــــه ت ــــد آرزوکان کی  ن
 

ـــو  ــردون تفـ ــرخ گ ـــر چ ــاد بـ ــو ب  تف
 

ھا  آن مثبت نگرفت، بهجه یره با مسلمانان نتکچون از مذا یه شاه ساسانکم یخواند
ه رستم کم یز خواندین». نندکه دفن یتان را در خندق قادس دھم ھمه یفرمان م«گفت: 

نده یره بن شعبه نمایغد، به میصلح با مسلمانان به توافق نرس یفرخزاد چون در گفتگو
د به آسمان یه خورشکن ید و ماه، فردا قبل از ایوقاص گفت: قسم به خورش یسعد بن اب

 ».شتکتان را خواھم  د، ھمهیبر آ
شده ف یه ضعکان با آن یه پارسکم یبر یم یم پینکدقت  کیاگر به مطالب فوق اند

 دانستند. یتر از مسلمانان م یمع الوصف خود را قو بودند، 
ر روم کلش یندگان مسلمانان و سرفرماندھین نمایه بک یین اگر به گفتگوھایھمچن

ھا را در  ز عربیان نیه رومکم یبر یم یم، پینکتوجه  میه قبًال شرح دادکدر باره صلح 
 دانستند. یمھا  آن تر ازپنداشتند و خود را بر یو زبون م فیمقابل خود ضع

آن دو  ینظام یمسلمانان، ضعف قوا یروزیاز علل پ یکیشود گفت:  یپس نم
 بوده است. یامپراتور

ف یدر تضع یدارد، ول یان بخشیگرچه نسبت به توده مردم اثر ز ینیاما اختالف د
بود  یمستعمره خود اجنب یایه نسبت به رعاکروم  یدولت مخصوصًا قوا ینظام یقوا

 نداشت. یرین تأثیتر       کوچکه ک



 شیخین  ٢٨٤

 

 یاز علل اصل یکیتواند  یبا دولت گرچه نمھا  آن یت و عدم ھمبستگیعدم رضا
ھا  آن تیدر موفق یادیه تا اندازه زکرد کتوان قبول  یشرفت مسلمانان باشد، اما میپ

ان در شام تورات را به دست گرفته، یھودیه کم یخوان یخ میچه در تار ،مؤثر بوده است
ام محاصره یز در ایان نیروز شوند. قبطیان غالب و پیھا بر روم ردند تا عربک یدعا م

ام یردند. در طول اک یم کمکن ی) مصر از داخل حصار شھر به مسلمیشھر (فرما
ه کردند ک یم کمکن ید تا آنجا به مسلمیشکه چھار ماه طول که یندرکمحاصره اس

 ردند.ک یمجانًا فراھم مھا  آن یو علوفه برا یحتاج زندگانیما  یحت
ن موضوع یر به بحث در ایاخ یھا ه در سدهک یسندگان محقق اسالمینو

 دانند. ین چھار امر مین را در مجموع ایشرفت مسلمیپ یاند، علت اصل پرداخته
د ینوھا  آن ه در قرآن بهکو اعتقاد جازم به نصرت و مدد خدا  ألیمان به خدایا -۱

 یثرت عده نظامکدر جنگ  یروزیه شرط پکفھمانده است ھا  آن داده و به
ه قرآن کار الزم است. چنان که اخالص در عمل و ثبات در کست، بلین

ۢ  فَِئةٗ  َغلََبۡت  قَلِيلَةٍ  فِئَةٖ  ّمِن َ�م﴿ د:یفرما یم ِۗ ٱ نِ �ِإِذۡ  َكثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ  َمعَ  �َّ
ٰ ٱ  یادیم خدا بر عده زک، به حیمکه عده کچه بسا «: یعنی .]۲۴۹: ة[البقر ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ
 .»ه صبر و ثبات دارندکاست  یسانکشه با یروز شدند و خدا ھمیپ

به غلبه بر دشمن  ین جھت در آغاز ھر جنگیداد بد یه میروحھا  آن ن امر بهیا
ار کبستند و وارد  یدن به ھدف مقدسشان دل به خدا میرس ینان داشتند و برایاطم

 شدند. یم
جه نافع از جنگ خود، چه بر دشمن غالب شوند و چه ین به اخذ نتیقیمان و یا -۲

ن بر دشمن یگاه مسلمم ھریرکر قرآن یرا طبق تقریز ،روز شودیپھا  آن دشمن بر
رسند و اگر مغلوب و  یم یویمت دنیسب غنکو  یروزیغالب شوند، به افتخار پ

ده مستحق بھشت یرس یشته شوند، به شھادت و ثواب اخروکدر جنگ 

قُۡل َهۡل تََر�َُّصوَن ﴿ د:یفرما ین باره میه قرآن در اکچنان  ،گردند یدان میجاو
ٓ إِۡحَدى ٱۡ�ُۡسنََيۡ�ِ  با  ا از جنگ مایبگو به دشمنانت! آ«: یعنی .]۵۲: التوبة[ ﴾بَِنآ إِ�َّ

ن یا. »دیشک یما انتظار م یبرا یگریز دیو چیکاز دو امر ن یکی یشما جز تحقق قطع
است.  یسب ثواب اخروکشھادت و  یگریمت دیو غن یروزیپ یکیو یکدو امر ن

 جه نافع مطمئن وین را در ھمه حال به اخذ نتیه مسلمکده بود ین عقیھم
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ا یدند، یرس یمت میا به غنیرا به طور قطع یارشان دلگرم ساخت، زکرا به ھا  آن
 یخواھند بود و ترس و ھراس کبا یب ین مردمیه چنکبه شھادت. مسلم است 

 از جنگ نخواھند داشت.
ره کبزرگ رسول الله ھنگام مذا یه عباده بن الصامت صحابک ین مطلب از جوابیا

 شود. یمعلوم م یمصر داد، به خوب یصلح، به مقوقس فرمانروا
ره صلح به نزدش رفته بودند کمذا ین برایمسلم یاعزام ندگانیمقوقس به نما

رده است و اگر کجمع  یسرباز روم یشمار ید: دولت روم عده بیگو یرده مکخطاب 
نخواھند گذاشت. عباده  یاز شما باق یزند، احدیرده بر سر شما برکت کر حرکن لشیا

 د:یگو یبن الصامت م
ارانت تو را مغرور سازند. ما را یه کآن ا ی، یمقوقس! مبادا به خود مغرور شو یھان ا

 ییگو یاند. م جنگ با ما جمع شده یبرا یسرباز روم یادیز یلیه عده خک یترسان یم
ما نه  ین امر در جنگ برایست. به جانم قسم اینھا  آن ما را تاب مقاومت در برابر

مان ار که ما را سست و از کاست  یزیو نه چ یه ما را بدان بترسانکاست  یزیچ
ننده کق ین تشوین امر بھتریه اکراست باشد، به خدا قسم  ییگو یبازدارد، اگر آنچه م

ن یند. چه اگر ھمه ما تا آخرک یدتر میشدھا  آن است، و حرص ما را نسبت به جنگ با
م بود یم، معذور خواھیش بازگردیه به سوکخود آن روز  یم، در نزد خدایشته شوکنفر 

نزد ما بھتر  یزیچ چیرساند. ھ یخدا وزودتر به بھشت خدا م یو ما را بھتر به خشنود
و را یکن دو امر نیاز ا یکیست. ما در مقابل شما حتمًا ین امر نیندتر از ایو خوش آ

(شھادت)  یمت اخرویا غنیم یروز شویاگر ما بر شما پ یویمت دنیا غنیم داشت یخواھ
م و یشته شوک یارکوشش و فداکدان جنگ پس از ید اگر در میاگر شما بر ما غالب شو

 یویمت دنیم و به غنیه زنده بمانکن یما بھتر است از ا یم، برایبرس یمت اخرویبه غن
ه او را به شھادت کند ک یدام از ما ھر بامداد و شامگاه به درگاه خدا دعا مکم. ھر یبرس

تابش کدر  دار اھل و اوالدش نرساند. خدایبرساند و او را به شھرش بازنگرداند، و به د

ۢ  فَِئةٗ  َغلََبۡت  قَلِيلَةٍ  فَِئةٖ  ّمِن َ�م﴿ (قرآن) به ما فرموده است: ِۗ ٱ نِ �ِإِذۡ  َكثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ  َمعَ  �َّ
ٰ ٱ  .١]۲۴۹: ة[البقر ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ

                                           
يا هذا! ال تغرنك نفسك وال أصحابك، أما ما «ن آمده است: یمتن جواب عباده بن الصامت چن -١

وعددهم وكثرهتم وإنا ال نقو عليهم، فلعمري ما هذا بالذي ختوفنا به، وال ختوفنا به من مجع الروم 
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ق و یل منجنیاز قب یبین دو دولت نه اسلحه تخریمسلمانان در آغاز حمله به ا
 یمند و نه البسه حفاظتکوپال، گرز، کل یمؤثر از قب کفالخن داشتند و نه اسلحه سب

 داشتند. یافکاله خود به حد کل زره، جوشن و یاز قب
ھا  آن ن سه نوع اسلحهیه ھمکمان کر و یزه، تیر، نیعبارت بود از شمشھا  آن اسلحه

از طرف سعد بن  یندگان اعزامیان ھنگام ورود نمایه پارسکز بود نه یناچ یبه حد
ز یآم مسخره یھا مر بسته بودند، نگاهکه به کشان یرھایه مدائن به تقاص ب  یاب
ن یھم یول ،است یسینخ ر ک: چوبه چرخیعنی »کدو کدو«گفتند:  یردند و مک یم

را از دستشان ھا  آن یدند و اسلحه مدرن آن روزیجنگھا  آن  ھا با کن دویمردم با ھم
ھا  آن برھا  آن سپس با اسلحه خودافتند و یدست ھا  آن اسلحه یبر انبارھا ،گرفتند

ن بود. ین چنیز ایان نین با رومیار مسلمکردند. کسره یکھا  آن ار خود را باکتاختند و 
 ج رسول الله یو عمل یم قولین اسالم طبق دستورات قرآن و تعالیه دکن یا یچرا؟ برا
شجاعت، صبر و  ین استوار شده بود و به حدیمان در اعماق قلوب مسلمیا یبه طور

را ھرگز به خود  ین رو، ضعف و زبونیده بود از ایمال رسکدر وجودشان به حد  یداریپا
چ اعتنا یدشمن ھ یثرت عده و ادوات جنگکو  یدادند و به قوه ماد یراه نم

در شبھا  ییه گوکرده بود کت یترب ین را طوریاسالم، مسلم ی، بانیردند. آرک ینم
خ یمال در طول تارکن صفت یباشند. ا یدان جنگ میلوان مدر روزھا پھ یراھب روحان

 ده نشده است.یده و شنید یچ امتیبشر در ھ
ر کدر برابر لش یروھا و ادوات جنگیث شمار نیه از حکه با آن کن امور بود یھم

ھا  آن بر یترس یردند و بدون ادنکاعتنا نھا  آن ز بودند، بهیناچ یلیپارس و روم خ
 ردند.ک یینشستند و فرمانرواھا  آن یروز شدند و سر جایپھا  آن تاختند، بر

                                                                                                       
بالذي يكرسنا عام نحن فيه، إن كان ما قلتم حقاً فذلك واهللا أرغب ما يكون يف قتاهلم وأشد حلربنا 

عليهم، ألن ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه، إن قتلنا عن آخرنا ألن ذلك أمكن لنا يف رضوانه 

وجنته، وما من شيئ أقر ألعيننا وال أحب إلينا من ذلك، وإنا حينئذ عىل إحد احلسنيني، إما أن تعظم 

إنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم، أو غنيمة اآلخرة إن ظفرتم بنا، وإهنا ألحب اخلصلتني إلينا بعد 

ۢ  فِئَةٗ  لََبۡت غَ  قَلِيلَةٍ  فَِئةٖ  ّمِن َ�م﴿ االجتهاد، وإن اهللا قال لنا يف كتابه: ِۗ ٱ نِ �ِإِذۡ  َكثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ  َمعَ  �َّ
ٰ ٱ وما من رجل منا إال وهو يدعو اهللا صباحاً ومساء أن يرزقه الشهادة وأن ال يرده  .]۲۴۹: ة[البقر ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ

 .)دحالن ینیز ،هکی. (فتوحات م»إىل بلده وال إىل أهله وولده
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با ھا  آن یقول یاز برخوردھا یتوان از بعض ین را میمان و شجاعت مسلمینمونه ا
ره صلح به مدائن آمده بودند، کمذا ین برایندگان مسلمیه نماک ید. ھنگامیدشمن فھم

ه به دوش کوتاه کر ین شمشیا«د: یگو یمھا  آن ان از باب تمسخر بهیاز پارس یکی
آتش پاره ھر چند «دھد:  یر جواب مین مؤمن دلیا »د؟یار آکدر جنگ به چه  یا ختهیآو
از  یکیبه ھا  آن گر ازید یکی »ندک یستر مکبزرگ را خا یزھایچ یلیباشد، خ کوچک

غالف «د: یگو یند و مک یمر بسته بود، استھزاء مکبه  یا ھنهکر یه شمشکن یمسلم
دھد:  ین مسلمان متھور فورًا جواب میا» ده شده استیھنه و پوسک یلیرت خیشمش

 .»جنگم نه با غالفش یه در غالف است مک یریمن با شمش«
 ین پس از فتح با مردم شھرھایه مسملک یا حسن اخالق و رفتار عادالنه -۳

از  یکید یه خالد بن الولکم یخوان یخ میچه در تار ،ردندک یر شده میتسخ
پس از  یول ،ه گرفتیرد و از مردم جزکعراق را به عنوان صلح فتح  یشھرھا

لذا  ،ردکه یر آن را تخلکوقت و طبق فرمان حضرت ابوب یبنا به مقتضا یچند
 ،پس دادھا  آن نًا بهیه از مردم شھر گرفته بود، عیه بابت جزکرا  یه وجوھیلک
شد. پس حال  یت شھر از مردم گرفته میه در مقابل حفظ نظم و امنیرا جزیز
ار مردم را به خودشان واگذار کروند و  ینجا مینند و از اک یه میه شھر را تخلک
 پس دھند.ھا  آن اند به ن بابت گرفتهیاز اھا  آن ه ازکرا  ید پولینند، باک یم

ن یآور بود، قلوبشان را نسبت به ا مردم شھر تعجب یه براکر عادالنه ن رفتایا
شدند، به آواز بلند دعا  یاز شھرشان خارج م یه وقتک ردکر یتسخ ین به حدیفاتح

 .١»خدا شما را به سالمت نزد ما باز آرد«گفتند:  یرده مک
ن بر یان بودند، پس از تسلط مسلمیه در شامات و مصر تحت فشار رومکان یھودی
به  ٢صریم گذاشت قیم نخواھیا گفتند: تا زنده یگرفتند و م یار تورات را به دست میآن د

 نجا باز گردد.یا
از  یکیه کخوشحال شدند  ین بر مصر به حدیپس از تسلط مسلم ھا قبطی

در «ج خود گفت: یمھ یھا از خطبه یکین در یامیه به نام بنیندرکبزرگ اس ٣یھا اسقف
 یکی. »افتمینون کشه آرزو داشتم ایه ھمک یشینان و آسایه ھمان نجات، اطمیندرکاس

                                           
 .یدانشمند مصرم یتر حسن ابراھکد ،خ االسالمیتار -١
 از پادشاھان روم بود. یکصر لقب ھر یق -٢
 ش است.یشکان او باالتر از یحیمس یمذھب یشوایپ یعنیاسقف  -٣
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وس در مصر پس از فتح یارکم یسایلکه از ک ید: روزیگو یرس میان به نام ویحیاز مس
ه از بند آزاد شده باشند، غرق ک ییدم مردم مانند گاوھایردم، دکدن یمسلمانان د
 .١اند مسرت شده

ر شد. یمصر ھنگام فتح شھر فرماء اس یه دختر مقوقس فرمانرواکم یقبًال خواند
ه به ک یحترام قرار داد و در حالاو را مورد ا یعمرو بن العاص بر خالف ھر فاتح مقتدر

 .٢شد، نزد پدرش فرستاد یله چند نفر مسلمان حفاظت میوس
ه از ک ین به ھر شھریشود، مسلم یده مید یر اسالمیو غ یخ اسالمیه در توارکچنان

را  یر دولتیزدند و نه اموال غ یم یسکشدند نه دست به قتل  یق صلح داخل میطر
داشتند، نه متعرض  یس مردم میاعراض و نوامردند، نه چشم به ک یتصاحب م

جلو ھا  آن یا مراسم ملی ینیشدند، نه از اقامه عبادات و شعائر د یمعابدشان م
دادند. پس اگر مردم  یه قبًال به دولت وقت مکبود  یتر از مبلغ مک یلیگرفتند. خ یم

است  یامر رند،یرا با آغوش باز بپذھا  آن نند وکن عادل محبت ین فاتحینسبت به ا
 .یعیطب

تابش به نام تمدن اسالم کدر  یسنده مشھور فرانسویگوستاولوبون دانشمند و نو
ده یده و شنیھا د تر از عرب عادل ینیتر و فاتح مھربان یانیشور گشاکا ید: در دنیگو یم

 نشده است.
ن و نشان دھنده یم نمودار حسن اخالق مسلمیردکر که به عنوان نمونه ذکھا  نیا

 آنان با مردم است. عدالت
سابقه خود بھتر و  یله حسن اخالق و عدالت بین به وسیم مسلمییاگر بگو  حقاً 

ل یدل یب یدند، سخنیزشان رسیرت انگیح یروزیبه پ یات نظامیشتر از عملیب
م، ینکم مراجعه و توجه یردکان یل بیه به تفصکھا  آن گاه به فتوحاترا ھریز ،میا نگفته

ش از یاند ب ردهکر یق صلح تسخیاز طر یشورکه در ھر کرا  ییم شھرھاینیب یم
ه کن یاست بر ا یل واضحین خود دلیاند و ا ه با قدرت و جنگ گرفتهکاست  ییشھرھا

ر یرا تحت تأثھا  آن افته بوده ویشھرت  ین مردم به خوبیحسن رفتار و اخالقشان در ب
 کیا پس از اندیون مقاومت لذا بد  ،اند ن سبب خواھانشان بودهیاند. بد قرار داده

 شدند. یم میمقاومت تسل

                                           
 .یم مصریتر حسن ابراھکد ،خ اسالمیتار -١
 ن.یشیمنبع پ -٢
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 یتر و اساس سه مطلب قبل ه مھمکن مطلب را یح. ایصح یو رھبر یفرماندھ -۴
 نم.ک یر مکن مبحث ذیاست، به عنوان حسن ختام در آخر ا

 یشوند و به خوب یدان جنگ دلگرم میدر م یر وقتکه افراد لشکمسلم است 
 یه فرماندھشان نقشه جنگکند یآ یارشان بر مکاز عھده  یجنگند و به درست یم

ن یقیداشته باشد.  یر و مھارت جنگی، تدبیاریارش ھوشکداشته باشد و در  یحیصح
 یه فرمانرواکد یآ یبر م یاش به خوب فهیگاه از عھده وظز آنیه فرمانده جبھه نکاست 

به فرمانده جبھه صادر  یح و دستور العمل درست نظامیز، اوامر صحکبزرگش در مر
ر یا فرمانده فاقد مھارت و تدبیگاه نقشه فرمانده جبھه درست نباشد ھر یعنیو اال  ،ندک

ده و اشتباه یه ناسنجک یزکبزرگ مر یباشد، با اوامر و دستور العمل فرمانروا ینظام
 نخواھد بود. یزیست چکو ش یامکدان جنگ جز نایر در مکباشد، سرنوشت لش

ره العرب و یفه اول در شبه جزیر خلکدر خالفت حضرت ابوب یات اسالماگر به فتوح
ره یفه دوم در خارج شبه الجزیروزمندانه حضرت عمر خلیخارج آن و به فتوحات پ

فرمانده  ید ثقفیه ابوعبکن جز در جنگ جسر یه مسلمکد یم دیم، خواھینکتوجه 
رد کده عمل یحضرت عمر نسنج یعنیاعال  یت دستور فرمانروایدان در اثر عدم رعایم

 ه ویران، چه در سوریعراق، چه در ا کگر بدون استثنا چه در خایست خورد، دکو ش
ارو شدند، غالب یف زورمند خود رویه با حرکجا ن و چه در مصر خالصه در ھریفلسط

معجزه  ییه گوکدند یرس یینھا یروزیع به پیسر یه به حدکتر آن  بیدند و عجیگرد
 بود.

وشا بودند و مھارت کارشان کن در یر مسلمکه فرماندھان لشکن یا یراچرا؟ ب
ان بزرگ در یه غالبًا از فرمانرواک یح جنگیر را طبق نقشه صحکداشتند و لش ینظام

ر سالح به دست کردند و خود فرماندھان مانند افراد لشک یم یگرفتند، رھبر ینه میمد
دند، نه مانند فرماندھان طرف مقابل یجنگ یبا دشمن مھا  آن شیشاپیگرفتند و در پ یم
ات ینشستند و عمل یم یمتین و فرش قیتخت زر یمه رویه پشت جبھه و درخک

 دادند. یردند و فرمان مک یافرادشان را از دور نظارت م ینظام
ه در کرد کم یم، اذعان خواھینکتعصب قضاوت  یو ب یرا بررس یخ عمومیاگر تار

ر و دانا از یدل ین گمنام دور افتاده از تمدن، فرماندھانین سرزمیره العرب ایشبه جز
 یوقاص، عمرو بن العاص، مثن ید، سعد بن ابیراح، خالد بن الولده بن الجیل ابوعبیقب

لد، یحه بن خویل بن حسنه، قعقاع بن عمرو، ھاشم بن عتبه، طلیبن الحارثه. شرحب
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در تھور، ھا  آن ریه نظکبه وجود آمدند ھا  آن ، نعمان بن مقرن و امثالیاشعر یابوموس
 دا نشده است.یگر جھان پید یدر جا یت نظامیشرفت و موفقی، پیمھارت جنگ

د، سعد یاز خالد بن الول  ن فرماندھان مخصوصاً یه از اک یتھاجمات و حمالت نظام
روز یمقتدر خود پ یھا فیده سر زد و بر حریعمرو بن العاص و ابوعب  وقاص، یبن اب
دالوران نامدار  یجھان برا یخ عمومیه تارک ییھا یروزین حمالت و پیتر ، بزرگشدند
 رده است.کضبط  یجنگ

ن یبر دشمن بود، عالوه بر ا یروزیشرفت و ھمه پیه ھمه پکن حمالت موفق یحقا ا
ھا  وهیدر شھا  آن و تفوق یند، از نبوغ نظامک یت میاکحھا  آن یه از شجاعت و دالورک

روزمند ین فرماندھان پیار اکجھان نام و  یخ عمومیدارد. تار یمپرده بر یو فنون جنگ
 یبرا یفرانسو یو ناپلئون فرمانروا یونانیامپراتور  یندر مقدونکرا بھتر از نام اس

گرچه در آغاز  یخین دو مرد تاریچه ا ،دارد یشه در صفحات روشن خود نگه میھم
 د.یشک یامکه ناارشان در آخر بک یشرفتند، ولیارشان خوب پک

ت کن فرماندھان در ھنگام حریه اک ین جنگیم دستورات و فرامیعالوه بر آنچه گفت
 ییھنگام حمله به جا  ا بعداً یداشتند  یافت میر و عمر درکنه از دو رھبر بزرگ ابوبیاز مد

 یات جنگیح و مطابق با اوضاع و مقتضیصح ید، به حدیرس یمھا  آن از رھبر بزرگ به
 نمود. ین میرا تضمھا  آن یروزیآسان و پ یلیارشان را خکه کن بود یمسلم

ر و ھنگام کاز حضرت ابوب کرمویده قبل از شروع جنگ یه ابوعبکم یمگر نخواند
ت کوقاص در زمان حر یز سعد بن ابیمر دستور خواست و نحمله به دمشق از حضرت ع

مدائن، جلوالء و نھاوند و ز درباره حمله به یه و نیبه عراق قبل از حمله به قادس
ه ھمه برخورد با کن یفلسط کر و دار حمله به خاین عمرو بن العاص در گیھمچن

ستور سب دک یزکاز حضرت عمر بن الخطاب رھبر مر  رده بودند،ک یالت نظامکمش
ل کارشان حاضر است و مشکخودش در محل  ییه گوکن رھبر بزرگ چنانیردند و اک
ه کداد ھا  آن به ینه اوامر و دستوراتیند، از مدیب ینًا میجنگ عن یادیرا در مھا  آن ارک

 رساند. یروزیعًا به پین را سریآسان حل فرمود و مسلم یلیرا خھا  آن لکمش
ده درباره حمله به دمشق ین فرمان حضرت عمر را به ابوعبیه به عنوان نمونه عکنیا

ن یم ایم، تا بدانینک ینقل م یخ طبریرده بود، از تارکف یلکت یسکه از آن حضرت ک
ده حل یرا نادھا  آن لکسنجد و مش ین را از دور میرھبر بزرگ چگونه وضع مسلم

 ند.ک یم
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أما بعد، فابدؤوا بدمشق فإهنا حصن « د:یفرما یم ١دهیحضرت عمر در جواب ابوعب

الشام، وأشغلوا عنكم أهل فحل بخيل تكون بإزائهم، وأهل فلسطني وأهل محص.فإن 

اهللا قبل دمشق فذلك الذي نحب، وإن تأخر فتحها حتى يفتح اهللا لكم دمشق، فلينـزل  فتحها

بدمشق من يمسكها، ودعوها وانطلق أنت وسائر األمراء حتى تغريوا عىل فحل، فإن فتحها 

اهللا عليكم فانرصف أنت وخالد إىل محص، ودع رشحبيل وعمرواً واخلهام باألردن 

 .» الناس حتى خيرجوا من إمارهتمعىل وفلسطني وأمري كل بلد وكل جند
گاه یرا دمشق قلعه و پایز ،دمشق بتازد یقبل از حمله به شھر فحل به سو« :یعنی
گروه  یکد) ینما یر شھرھا را آسان میر ساین شھر تسخیشام است (و تسلط بر ا ینظام

ن یدر حد (تا ید و اھل شھر را مشغول سازیاز سواران خود را در مقابل فحل مستقر نما
 حمله به دمشق از پشت سر بر شما نتازند.

 ین به دمشق و گروھیگر از سواران خود را در مقابل راه فلسطید ین گروھیھمچن
د. اگر خدا شھر فحل را قبل از فتح یگر را در مقابل راه حمص به دمشق بگمارید

اگر فتح م. یخواھ یه ما مکاست  یزیرا ھمان چیز ،رد، چه بھترکشما فتح  یدمشق برا
بماند تا آن را محافظت و  یسکد در دمشق یر افتاد بایفحل تا پس از فتح دمشق به تأخ

د. ینکر فرماندھان از دمشق خارج و با ھم به فحل حمله یند و خودت با ساک ینگھدار
حمص  یگاه تو و خالد به سورمود، آنشما فتح ف یه خدا شھر فحل را براکن یھم

ر ھر ینند. امکت کر اردن به آن سو حریتسخ ین العاص برال و عمرو بید. شرحبیبشتاب
ان در پست امارت خود ابقاء شود، تا آن کماکد یر باکاز لش یر ھر گروھیز امیو ن یشھر
 .»ل و دلخواه خود از امارت خود منصرف گردندیه خودشان به مکگاه 

 م؟ینیب ین فرمان چه میدر ا
دور از صحنه جنگ است، نقشه حمله به نه و یه در مدکم حضرت عمر با آن ینیب یم

دمشق  یسو ت بهکدھد قبل از حر یھد، دستور مد یدمشق، فحل، حمص و اردن را م
ز بود، کدر آنجا متمر یر مھم رومکه لشکز راه فحل را ین به دمشق و نیراه فلسط

                                           
 ،اند در فحل گرد ھم جمع شده یر مھمکه مطلع شد لشکده در صدد حمله به دمشق بود یابوعب -١

رد و کف یلکسب تکلذا از عمر  ،ندکا به دمشق حمله ید به فحل بتازد یه اول باکدانست  یلذا نم
 ن دستور را به او داد.یعمر ا
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ار یرش در آنجا مستقر بود در ختکوس با لشیلکه ھراکن راه حمص به دمشق را یھمچن
ند، تا اوًال ھنگام حمله و محاصره دمشق، یمردم دمشق مسدود نما ید و بر رورنیبگ

 ار را برکد، و ین حمله نمایھا وارد شود و از پشت سر بر مسلم ن راهیدشمن نتواند از ا
دن آذوقه یو رس ینظام کمکافت ھرگونه یًا اھل دمشق را از دریل سازد، ثانکمشھا  آن

فتند و مجبور یب یقه زندگیو در مض یالت نظامکتا درمشند، یمحروم نما یو لوازم زندگ
 م شوند.یبه تسل

د. پادگان دمشق یروز گردین نقشه پیا یده با اجرایم، ابوعبیه قبًال شرح دادکچنان
روم  یگاه مھم نظامیه حضرت عمر فرموده بود پاکطور  م شد. چون دمشق ھمانیتسل

ر یر فحل، حمص و سایا در تسخارشان رکن یدر شام بود و سقوط آن به دست مسلم
ه حضرت عمر کرد کنان بخش یاطم یم به حدیردکان یل بیه قبًال به تفصک ینقاط

ر از عراق به که قبًال در زمان خالفت حضرت ابوبک یپس از فتح آن امر فرمود تا سپاھ
 وقاص بشتابد.  یسعد بن اب کمکراق بازگردد و به جبھه شام آمده بود، به ع کمک

 یو ھمبستگ یل نرنجند و دوستکه فرماندھان جزء از سر فرماندھان کن یا یبرا
ر است به ھم نخورد، حضرت عمر در آخر فرمانش دستور کت لشیه الزمه موفقکھا  آن

ه خودش به که ھست ابقاء شود تا آن ک یھمان پست امارت درھا  آن از یکدھد، ھر  یم
 دلخواه خود منصرف شود.

ل کن مشیار عمرو بن العاص ھنگام حمله به فلسطکه چون کم یتاب خواندکن یدر ا
نه نقشه جنگ و ید وضع خود را به حضرت عمر اطالع داد. آن حضرت از مدیگرد

بر  ین بزودیاو را برطرف فرمود و مسلم یل نظامکار را به او داد و مشکدستور العمل 
 روز شدند.یدشمن پ
عمرو بن  یجھت اجرا برا د ویشکه حضرت عمر کن نقشه ی، ھرگاه به ایراست

م آن حضرت چقدر مھارت یبر یم یه پکم، آن وقت است یالعاص فرستاد، به دقت بنگر
گر آن را به دقت ینم به آنجا بازگردد و بار دک یز تقاضا میار داشته است. از خواننده عزک

 برد. ین رھبر بزرگ پیا ید تا بھتر به عظمت فطریمطالعه فرما
ه کبزرگ بود  یفرمانروا یدرست نظام یھا ن فرمانیھم ھا و ن نقشهی، ھمیآر

بر دشمن ھا  آن و تفوق و غلبه یرھبر یروزیپ یسو ن را بهیفرماندھان دالور مسلم
 رد.ک ین میتضم
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 در زمان حضرت عمر یاسینظام س
ره یه دوره فتوحات و بسط قدرت و توسعه داکنیدوره خالفت حضرت عمر عالوه بر ا

ز در دوره یومت اسالم نکح یاسین اسالم بود، نظام سیو اشاعه د یومت اسالمکح
 فه راشد بزرگ صورت گرفت.ین خلیخالفت ا

ه کدر اسالم به وجود آورد  یساتیتأس ھا و حضرت عمر در دوره خالفتش سازمان
 رسد. یم یبه طور اختصار به اطالع خوانندگان گرام کنیقبًال سابقه نداشت. ا

 یشورکمات یتقس -الف
ز کبزرگ اسالم به وجود آمد. مر یچون در عھد خالفت حضرت عمر امپراتور

ه در زمان رسالت و در دوره خالفت کتوانست با آن سازمان ساده  یخالفت ھم نم
را  یت امپراتورکد. حضرت عمر مملیردن آن برآکار بود از عھده اداره کفه اول در یخل

م فرمود یر تقسیطبق شرح ز ١التین ایران و روم به چندیدولت ا یھا به رسم سازمان
ت کو ضبط دخل و خرج ممل یرکا، حفظ نظم، اشراف بر نظم امور لشیتا اداره امور رعا

 نترل و منظم شود.ک
 نترل و منظم شود.کت کو ضبط دخل و خرج ممل یرکامور لش

 شورکز کنه منوره مریمد -۱
 هکم -۲
 طائف -۳
 صنعاء -۴
 وفهک -۵
 بصره -۶
 دمشق -۷
 حمص -۸
 نیفلسط -۹

 اردن  -۱۰
 ن یبحر  -۱۱
 اھواز  -۱۲

                                           
 استاندار. یعنی یاستان و وال یعنیالت یا -١
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 ن یقنسر  -۱۳
 مصر  -۱۴
 جانیآذربا  -۱۵
 یر  -۱۶
 اصفھان  -۱۷
 ردستانک  -۱۸
 اصطخر  -۱۹
 ستانیران و سکرمان به انضمام مک  -۲۰
 فارس  -۲۱
 خراسان  -۲۲
 طبرستان  -۲۳
شدند و عنوان و  ین و به محل اعزام مییفه تعیاالت از طرف خود خلین ایان ایوال

 حکاماأل«تابش به نام ک در یماورده ک. و چنان١الت داشتندیعام ا یسمت وال
 عام عبارت از شش امر بود: یفه والیوظد: یگو یم» ةالسلطانی

 ه الزم باشد.کدر ھر جا ھا  آن ردنکالت و مستقر یر اکت به امور لشیعنا -۱
ھا  آن ه و صرف نمودنیات، خراج، جزکل زیاز قب ینظارت بر وصول حقوق دولت -۲

 یبران یرده است و گماردن مأمورکر یعت اسالم تقریه قانون شرک یدر موارد
 اسالم. یاز مردم طبق نظام مال یوصول حقوق دولت

 الت.یتابع ا یام بر شھرھاکن حییام صادره و تعکن قضات، نظارت بر احییتع -۳
 ن.یم دیت و دفاع از حرین اسالم و حمایغ دیتبل -۴
 ن.یبر مجرم یفر و حد شرعکی یاجرا -۵
ردن کا یالت و مھیز اکد و جمعه در مریپنجگانه، نماز ع یامامت در نمازھا -۶

 اروان.کس ین رئییاروان حج و تعک

                                           
ن ید، ھرگاه ایگز یبر نم یل را به سمت والیجز عرب اص یسکد: حضرت عمر یگو یم یخ طبریتار -١

از بزرگان  ینوشت و جماعت یش میبرا یمکح یعنی یا ، عھدنامهداد یم یسکسمت را به 
بھا  لباس فاخر و گران یه والکرد ک یمش شرط مکگرفت. در ح ین و انصار را بر آن گواه میمھاجر

مردم نبندد و با عموم طبقات مردم مخصوصًا با بردگان، ضعفاء  ینپوشد، دروازه منزلش را بر رو
 ند.کو مستمندان با لطف و محبت رفتار 
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ن و ییت تعکز مملکفه در مریاز طرف خل یه گروھکالت یتابع ا یام شھرھاکار حک
 شدند، عبارت بود از: یده میالت برگزیا یاوقات از طرف وال یبعض

 مردم شھر. یت و اداره امور عمومیر امور پادگان شھر، حفظ امنیتدب -۱
 ه.یبه آن ناحمحافظت حدود و ثغور مربوط  -۲
 د.یگانه، نماز جمعه و نماز ع پنج یامامت در نمازھا -۳

امر ن دو ینداشت. ا یافت حقوق دولتیو در ییم شھر حق دخالت در امور قضاکحا
 الت بود.یا یوال یف اختصاصیم از وظایه گفتکچنان

 سیس پلیتأس -ب
در دولت اسالم به وجود آورد.  یا س سادهیه پلکبود  یا فهین خلیحضرت عمر اول

و قصاص و  ییام قضاکاح یت شھر و روزھا اجرایار افراد آن در شبھا حفظ نظم و امنک
ت ین سازمان اھمیطالب در زمان خالفتش به ا یبن اب یبود. حضرت عل یحد شرع

 .١در آورد یداد و آن را تحت نظام بھتر یشتریب

 کس گمریتأس -ج
 د.ین بار به فرمان حضرت عمر در اسالم برقرار گردیاول یبرا کیاخذ حقوق گمر

ه کن یاز تجار مسلم یخارج یھا به حضرت عمر نوشت: دولت یاشعر یابوموس
رند. آن یگ یم یزان ده درصد حقوق دولتیبرند، به م یشورشان مکبه  یاجناس تجارت

 رند ازیگ ین میاز مسلمھا  آن هک یزانیحضرت در جواب نوشت: تو ھم به ھمان م
 .٢نکآورند وصول  یه از خارج مک یاجناس

 دولت یرخانه و نظام امور مالیس دبیتأس -د
حقوق  سرکز در طول دوره خالفت ابوبیو ن ج ات رسول اللهین در زمان حیمسلم

به دست  یمتیدر دولت اسالم نداشتند. اگر در اثر جنگ با دشمن غن یمقرر
ن خود و یمت را بیل غنکر پنجم از عت چھایر طبق مقررات شرکآوردند فرمانده لش یم

فرستاد.  ینه میگر را به مدیپنجم د یکرد و ک یم میر تقسکفرماندھان جزء و افراد لش
ل ین عمر در اوایر در زمان خالفتش ھمچنکز ابوبیات خود و نیحضرت رسول در ح

                                           
  .۴۶۰دکتر حسن ابراھیم مصری ص ،تاریخ االسالم -١
 . ۴۶۸تاریخ االسالم ص -٢
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 رد.ک یم مین تقسین مسلمینه بیپنجم اموال را در مسجد مد یکن یخالفتش ا
افت و ثروت اعم از یتوسعه  یدر دوره خالفت حضرت عمر فتوحات اسالم چون بعداً 

د یر شد، حضرت عمر الزم دینه سرازیم به مدیگر از غنایپول نقد، طال، نقره و اموال د
ن به وجود یت المال مسلمیب یبرا ید و دفاتر منظمیبرقرار فرما یدرست ینظام مال

در  یحیمردم تحت نظم صح یایعطا ان ویرکآورد، تا دخل و خرج دولت و حقوق لش
نه بود، دستور داد یه در مدک یرانیران ایاز دب یکید. لذا آن حضرت طبق اشاره یآ

 .١ندیبرقرار نما یرخانه و دفاتر مالیران معمول بود، دبیه در اک ینظام
د بن ین مشورت فرمود. ولیار با مسلمکن یا ید: حضرت عمر برایگو یگر مید یتیروا

 یو مال ینظام ادار یبرا یام رومکه حکام  دهیمن در شام د«ره گفت: یالمغھشام بن 
ان خود یرکن و لشیه خرج و دخل دولت و حقوق موظفکدارند  یخود دفاتر مخصوص

شنھاد را ین پیحضرت عمر ا »ینکن یز چنیه تو نکنند. چه بھتر ک یم را در آن ضبط
ر بن یطالب، مخرمه بن نوفل و جب یل بن ابیار را به عھده عقکن یا د و انجامیپسند

 یایزان عطاین مییتع ین اعم از مرد و زن را برایمسلم یاسامھا  آن مطعم سپرد.
ھا  آن ب درجات، سوابق و اثراتیبه ترت یت المال در دفتر مخصوصیاز بھا  آن یمقرر

ن ییو تع یار خود را با ثبت اسامکردند. طبق فرمان حضرت عمر کدر اسالم ثبت 
 ردند.کشاوندان رسول الله شروع یھمسران و خوحقوق 

زان ین مییر اسالم و تعکفرماندھان و افراد لش ین اسامیتدو یبرا یگریدفتر د
 ین دفتر مالیار گرفتند. ھمچنکه و به یتھ یرکگر لشید یھا نهیو ھزھا  آن حقوق

ن یمسلمت المال یجا و ھر بابت به به از ھرک یثبت اموال یخراج) برا به (دفتر یخاص
شود و به  ین خارج میت المال مسلمیاز ب یه تحت ھر عنوانکرسد و ثبت آنچه  یم

به فرمان حضرت عمر در  یرخانه منظمین نحو دبیردند و بدکرسد، برقرار  یمصرف م
 ه قبًال سابقه نداشت.کار آمد کدولت اسالم بر سر

 خ اسالمین مبدأ تارییتع -ھـ
ن یتدو ینداشتند تا برا ینیخ معیصدر اسالم تارز در یت و نیام جاھلیاعراب در ا

 ند.ید نمایخ قیخود تار یھا ع و نامهیاشعار، وقا

                                           
 ..۸۰-۷۹، صیخ الفخریتار -١
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ن اسالم یره سرزمیه داکاز خالفتش  ١میحضرت عمر پس از گذشت دو سال و ن
رد و  یادیھا و مراسالت ز ش آمد و نامهیپ یمھم یدادھایافت و حوادث و رویتوسعه 

 یکان امور دولت اسالم یضبط حوادث. مراسالت و جر یه براکبدل شد، الزم دانست 
 د.ین فرمایخ معیمبدأ تار

ه کما آن کباشد و اختصاص به امت داشته باشد،  ید امر مھمیخ بایمسلمًا مبدأ تار
 الله قرار داده شده است. ینب یسیان تولد حضرت عیحیخ مسیمبدأ تار

از امور  یه چه امرکمشورت فرمود  ج لذا آن حضرت با اصحاب بزرگ رسول الله
 .٢ن قرار دھدیخ مسلمیرا مبدأ تار یمھم اسالم

خ اسالم را یطالب مبدأ تار یبن اب یحضرت علشنھاد یپس از تبادل نظر بر حسب پ
ن و یتر ن واقعه مھمیرا ایز ،نه قرار دادندیه به مدکاز سال ھجرت رسول الله از م

ن ین ضعف و قدرت مسلمیواقعه حد فاصل ب نیاست. چه ا یع اسالمین وقایمؤثرتر
د. ین پس از ھجرت آغاز گردیت مسلمکن اسالم و قدرت و شویع دیشرفت سریبود. پ

ب فرمود و از آن روز یه مورد اتفاق اصحاب واقع شد تصوکشنھاد را ین پیحضرت عمر ا
 د.ین معمول گردین مسلمیب

 دولت اسالم یدرآمدها
د عبارت بود یگرد یت المال داخل میه بک یو اموالدات دولت اسالم یآمدھا و عادر

 از:
% ۲زان یبه م ٣یعقوبیت یه طبق رواک یات محصوالت زراعتیمال یعنیخراج  -۱

ر مسلمان ھنگام برداشت محصول غالت یشاورزان غکن و کی(دو درصد) از مال

                                           
 .ج پانزده سال پس از ھجرت حضرت رسول -١
ه کاز اصحاب بزرگ رسول الله  یقبًال با جمع یار مھمکجام ھر م و انیتصم یحضرت عمر برا -٢

بر آن اتفاق ھا  آن فرمود. یده بود، مشورت میخالفت برگز یمجلس شورا یرا براھا  آن خودش
بن  یاز اصحاب بزرگ مجلس خالفت حضرت عل یکیرد. ک یب و عمل میردند و تصوک یم
 طالب بود. یاب

ه و کیاز عمر خود را در  ارمنستان تر یس مدتیخ نویدان و تار یجغراف یعقوبیاحمد بن واضح  -٣
 یالدیم ۸۹۷در سال  یرد وکران به سر برد، پس از آن به طور دائم در مصر اقامت یخراسان ا

خ ین تاریع ما قبل اسالم و بعد اسالم است. ایه شامل وقاکنوشت در دو جلد  یخیافت. تاریوفات 
 باشد. (المنجد). یم یعقوبیخ یمشھور به تار



 شیخین  ٢٩٨

 

 د.یگرد یافت میدر
ست یب صد ویک( ۱۲۰۰۰۰۰۰۰انه یخراج عراق در دوره خالفت حضرت عمر سال

نار یون) دیلی(شانزده م ۱۶۰۰۰۰۰۰انه مبلغ یون) درھم نقره و خراج مصر سالیلیم
ران، شامات و یر مسلمان ایر افراد غیان و سایاز زردشت یافتیطال بود. و خراج در

 بوده است. یز ارقام مھمین نیفلسط
ت م در قلمرو دولیر مسلمان مقیانه از مردم غیه سالکات سرانه یمال یعنیه یجز -۲

ن و پسران نابالغ از ید مردان سالمند و زنان در تمام سنیگرد یم افتیاسالم در
 ه معاف بودند.یجز

زان یر مسلمان به میان غیخارج یه از اموال و اجناس وارداتک کید گمریعوا -۳
 شد. یافت میاال درک% ده درصد ارزش ۱۰

پول، طال، شد و شامل  ین گرفته میه مطابق قانون اسالم فقط از مسلمکات کز -۴
ان یل بیتب فقه به تفصکبود و شرح آن د ر یوانات و محصوالت زراعتینقره، ح

 شده.
فه اول و یو در طول خالفت خل ج رسول الله یعنیات صاحب رسالت یدر زمان ح

ات) کن زیه به نام (عاملک ینانکارکارمندان و کله یات را به وسکدوم، دولت اسالم ز
نمود. دولت  یز مین واریت المال مسلمیرد و به بک یول ماز مردم وص  شدند، یگمارده م

ن فرموده است یه قرآن معک یا را در موارد ھشتگانهھا  آن اسالم مطابق دستور قرآن
 رد.ک یصرف م

ت یه بکفه سوم در دوره خالفتش مشاھده فرمود یخل سحضرت عثمان بن عفان
اند،  از شدهین یگر بیه دکاند  دهیرس یز به ثروتیشده است و مردم ن ین غنیالمال مسلم
ت المال داخل یومت از مردم اخذ و به بکله حیات به وسکه باز ھم زکد یلذا الزم ند

 برسانند. یات اموالشان را به مصرف شرعکه خود مردم زکشود او اجازه داد 

 شهادت حضرت عمر
ا آن قدرت ران و روم نتوانستند بیا یه امپراتورکم یل نگاشتیتاب به تفصکن یدر ا

ن بساط ھر دو را یرند. مسلمین را بگیه داشتند جلو تھاجمات مسلمک یمھم ینظام
را به وجود آوردند و خود به  یبزرگ اسالم یدند و امپراتوریزود بر ھم زده برچ یلیخ

 نشستند.ھا  آن یجا
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وس یت خود را از دست دادند مأکو ممل که ملک یست خوردگانکن شیشود ا یا میآ
شه در ماتم یھم یزانو نھاده برا یا چانه بر رویدست بگذارند  یتا ابد دست روشوند و 

 نند؟یتشان بنشکممل
نند، ک یارک یل نظامیتوانند با جنگ و وسا یه نتوانستند و نمکر، و حاال یالبته خ

نند کدا یر از جنگ پیغ یار برند تا راھکنند. عقل و شعور خود را به کگر بید یرکد فیبا
ش را یند و قصاص خویومتشان را سست نماکف و اساس حین را ضعید مسلمه بتواننک
 نند.ک یت خالیست و محرومکب خود را از غم و اندوه شرند و قلویبگھا  آن از

ه حمالت موفق و غلبه کدند یفھمھا  آن دند؟یرس یبه ھدف م ی، از چه راھیراست
ش آمدند و به یپ یبا قوه معنوه کنبود، بل یو ماد یعیدر اثر قدرت طبھا  آن ن بریمسلم

لمه و ک، اتحاد ینیز وحدت دین امر نیا یروز شدند. عامل اصلیپ یله قدرت معنویوس
سابقه و  یا بیه در دنکداشتند  یاسیو س ینیآن چنان اتحاد د یعنی ،مرام بود یگانگی
  مسلماً ن باشند، ین چنین ایلمباشد و مس ین عامل باقیه اک یپس مادام ،ر بودینظ یب

 رنگ نسبت به آنان ناموفق و نقش بر آب خواھد شد.یچه جنگ و چه ن یگونه اقدامھر
وحدت  یعنینند، کمحروم  ین سالح روحانین را از اید مسلمیطور شده بالذا ھر

به وجود  ینزاع و دشمنھا  آن نیدر ب را بر ھم زنند وھا  آن یو قوم یاسی، سینید
را یز ،ن خود براه اندازندیدر ب یداخل یھا جنگ فتند ویجتًا به جان ھم بیآورند، تا نت

ت یبرانداز ملت و رع مخرب دولت و خانه یش داخلکشمکمانند تفرقه و  ییچ بالیھ
ه دشمنش با دست خود کست ین نیطرف مقابل بھتر از ا یبرا یزیچ چیست و ھین
ند و یطر بنشه، راحت و آسوده خاکت خود بزند و او دور از معریشه موجودیشه بر ریت

 ۴۶ه یطبق آ ألبه نفع خود باشد. خداوند یجه قطعیناظر اعمال و منتظر حصول نت
نموده است و از سوره  یار نھکن ین را از ایح فرموده مسلمین امر تصریسوره انفال به ا

 د: یفرما یآنان را بر حذر ساخته م کار خطرناکن یعاقبت ا

ْ تََ�ٰ  َوَ� ﴿ ْ َ�َتفۡ  زَُعوا گر نزاع و یدیکبا «: یعنی .]۴۶[الأنفال:  ﴾رِ�ُحُ�مۡ  َهَب َوتَذۡ  َشلُوا
ان یشود واز م یع میبت و احترامتان ضاید و ھیشو یف و زبون میرا ضعید، زینکش نکشمک
 .»رود یم

 د:یگو ین باره میز در این یرازیشاعر ش یسعد
ــ ــوده بنش ــتان آس ــا دوس ــرو ب  نیب

 

 در صـفوف دشـمنان جنـگ ینـیچو ب 
 

ن را به جان ھم ینند و مسلمکن راه رخنه یتوانستند از ا یمھا  آن هکح است یصح
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ه کشود  یارشان موفق مکنون چگونه در کا یول ،اندازند تا به مقصود خود برسند
 یبقا ین نشسته و برایاست در رأس دولت مسلمین مرد بزرگ سیحضرت عمر، ا

د یه سکوشد ک یا مارش تا آنجکدار است و در ین و حفظ اتحاد اعراب بیوحدت مسلم

ولو أن عمر عاش أكثر مما عاش الستطاع بام وهبه اهللا من قوة الشكيمة «د: یگو یم یر علیم

والشخصية البارزة أن يقوي من شأن الوحدة العربية وحيول دون قيام هذه احلروب األهليلة 

 .»التي هددت كيان اإلسالم
ماند، در اثر شدت  یزنده من جھان یرد، در اکش از آنچه عمر یاگر عمر ب« :یعنی

ت و موھبت فرموده بود، یه خدا به او عناک یمیت عظیلمه و شخصکتسلط، نفوذ 
 یھا جنگ نیه از بروز اکد یت نمایتقو یت عرب را به حدیتوانست وحدت و قوم یم

 یرید و آن را در خطر انداخت جلوگیت اسالم را تھدیه موجودکننده کخورد  یداخل
 .»ندک

ان بردارند تا یارشان بود از مکل که مشکاو را  یارکرفتند قبل از ھر م گیلذا تصم
  اً ینند. ثانکخود باز  ین بر روین مسلمیجاد فتنه و تفرقه در بیا یاوًال با قتل او راه برا

 ه برک ییھا ستکھا و ش را قسمت اعظم ضربهیز ،ن دھندکیتس کیش را اندیدر دل خو
 یداد و رھبر یه فرمان مکآن حضرت عمر بود  یوارد شد، منبع و منشاء اصلھا  آن

 فرمود. یم
دارد، نه در مسجد  یه حضرت عمر نه در خانه محافظ و نگھبانکدانستند  یھا م آن

ن حال یافتد. پس با ا یوچه و بازار براه مکو تنھا در  که تکگر، چه بسا ید ییو نه در جا
ه مسلمًا نقشه آن در خارج کرا افتن به قتل او آسان است. لذا توطئه ترور او یدست 

 نقشه عبارت بودند از: یاران اجراکنمودند. دست اندر ینه عملیم شده بود، در مدیترس
 یاشعر یم در جنگ شوشتر از ابوموسیه نوشتک یرانیھرمزان ھمان سردار ا -۱

نه نزد یر نمود و به مدیاو را اس یست خورد. ابوموسکن شیفرمانده سپاه مسلم
افت و به ظاھر یاز قتل نجات  یرنگینه با نیفرستاد و او در مدحضرت عمر 
 د.یمسلمان گرد

اسارتش را  یبرد و زشت یاد نمیست فاحش خود را از کمسلمًا او ننگ و عار ش
د حضرت ینه وارد شد، و دیر به مدیه به عنوان اسک یرد. او ھمان روزک یفراموش نم

د در یجد به خواب رفته است، برق اماز مس یا عمر بدون محافظ و نگھبان در گوشه
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لذا در لباس اسالم در آمد و  ،ستیل نکه ترور او مشکد و مطمئن شد یش تابکدل ناپا
 ییه بتواند آن بزرگوار را به قتل رساند و ماجراکبه دست آورد  ینه ماند تا فرصتیدر مد

 سازد. کنه سبکیه بر سرش آمده بود، جبران و قلبش را از فشار بغض و کرا 
ه سعد بن کره یصب و عرب شھر حان متعیحیاز مس ١نهیبه نام جف یمرد -۲

نه آورد. او با یوقاص او را به عنوان آموزگار خواندن ونوشتن از آنجا به مد یاب
چون  ،گر مختلف بودندیدیکن با ین دو نفر از نظر دیھرمزان آشنا شد و گرچه ا

ت با یضد یعنی یاسیام سدر مر یبود، ول یحینه مسیو جف یھرمزان زردشت
شانشان از کی ن و گرفتن قصاص ھمیبا مسلم ین اسالم و عداوت باطنید

ن دست در یفه مسلمیلذا در توطئه قتل خل ،ده داشتندین اتحاد عقیمسلم
 دست ھم نھادند.

 سنده)یعب االحبار در قتل عمر (از نگاه نوکنقش 
من به نام ابواسحق بن مانع یان یھودیت از یرنگ باز و بدنین یھودینفر  یک -۳

 عب االحبار.کمشھور به 
 یظه، بنیقر یبر، بنیان خیھودیه کم یخوان یخ اسالم میو تار یث نبویتب احادکدر 

ونت کآن س یکر و نزدنه و ھم اطراف دویه ھم در شھر مدکره ینقاع و غیق یر، بنینض
ھا  آن عھدنامه اعطا فرمود وھا  آن نه بهیل نزولش به مدیدر اوا ج ه رسولکداشتند با آن

ن داشتند. یه مسلمکرا داد  یاسیس یایرا در امان گرفت و به آنان ھمان حقوق و مزا
ن یردند، مع الوصف اک یمعاشرت و رفتار م ین نحویبه بھترھا  آن ز باین نیمسلم

 یرفتار اوردند. خوشیرا به نظر ن یفت نبوت و عطویان حق ناشناس، عنایھودی
ن تا آنجا یردند و با رسول خدا و مسلمک ینکده گرفتند و عھد شیادن را نیمسلم

 یکتحرھا  آن جنگ با یپرست را در ھر جا برا ن بتکیه مشرکردند ک یشمند
نه یه خندق به مدین ھمدست و با ھم در قضکیز عمًال با مشریردند و خودشان نک یم

معدوم و شھر را غارت از صفحه وجود  نند وکن را قتل عام یآوردند تا مسلم یرو
نه ین دور شھر مدیاگر مسلم  ا نماند. مسلماً ین اسالم در دنیاز د یجتًا نامیند و نتینما

ه با مشورت رسول کن یاز مسلم یبعض کیریرنگ و زیاگر ن رده بودند وکخندق حفر ن
 دند.یرس یافتاد، دشمنان به مقصودشان م یار نمکالله بود، به 

                                           
 جزء ششم. ۷۳۴صفحه  ید وجدیتر فرکالمعارف د ةریدا -١
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را ھا  آن د ویجنگھا  آن رد باک یاحساس خطر قطعھا  آن هیه از ناحکحضرت رسول 
را ھا  آن افت ویال یمت استیارشان تسلط و بر اموالشان به عنوان غنیمقھور نمود و بر د
 خلع سالح فرمود.

از  یش برند، بعضیاز پ یارک یتوز نتوانستند با قدرت نظام نهکیان یھودیچون 
عب االحبار، وھب بن منبه و عبدالله بن سباء در لباس اسالم کل یاز قبھا  آن ارانیھوش

ش خود را از کیان ھم یھودینند و قصاص کار دشمن بکسوت دوست، کدر آمدند تا در 
 رند.ین بگیمسلم

ن نابغه، قھرمان و دشمن دوست نما یعب االحبار اکه کد یآ یم و قرائن بر میاز عال
ه با ھرمزان کند تا آن ینش یدر انتظار فرصت م ند وک ینه اقامت میار در مدکن یا یبرا

گاه میت پلیند و از نک یدا میپ ییآشنا قتل  ین فرصت مناسب برایدر ھم شود و ید او آ
 دھد. ین دست به دست او میفه مسلمیخل

ان یعب االحبار را در توطئه قتل عمر به مکن عصور اول اسالم نام یگرچه مورخ
رد، به که او سه روز قبل از شھادت عمر به آن حضرت اظھار ک یمطلب یآوردند، ول ینم

 ۲۷۹ه در صفحه کار بوده است و چنانکش در کت ناپاه دسکند ک یطور وضوح ثابت م
ر شده است، کدحالن ذ ینیاحمد ز دیف سیتأل »ةالفتوحات االسالمی«جزء دوم  ۲۸۰تا 

واقعه شھادت عمر نزد آن عب االحبار سه روز قبل از که کن قرار بوده، یه از ایقض
ر کتاب نام (عمر بن الخطاب) ذکن یا در این! آیر المؤمنیا امید: یگو ید و میآ یحضرت م

ن است دروغش فاش و رسوا شود) کند ممک یه احساس مکعب (کشده است؟ 
ن یه عمرت تمام شده است در اکن یت را و ایماین اوصاف و سکر، و لید: خیگو یم
 نم.یب یتاب مک

است.  ید دو روز از عمرت باقیگو ید و میآ یعب نزد عمر مکرسد  یردا مچون ف
روز  یکد: دو روز گذشت و یگو ید و میآ یعب باز نزد عمر مکه آن روز گذشت، کن یھم
ه حضرت عمر در محراب ک یعب زمانکاست و درست صبح روز سوم اظھارات  یباق

قتل آن حضرت به اجرا در آمد و ر گفت، نقشه یبکافتتاح نماز صبح ت یبرا یمسجد نبو
 .١مورد سوء قصد قرار گرفت

                                           
كعب االحبار إىل عمر فقال: يا  جاء«است:  »یةالفتوحات االسالم«عربی ن نص عبارت ین عیا -١

أجد ذلك يف كتاب عندي. قال:   مؤمنني! اعهد فإنك ميت يف ثالث ليال. قال: وما يدريك؟ قال:ـامريال
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ن حادثه از مسجد به خانه ید: عمر پس از ایگو یرده مکه اضافه یفتوحات االسالم
ن حادثه در غم و اندوه بوده و یه از اکبرده شد و سپس اجازه داد تا اصحاب رسول الله 

ه عمر کن یھم ،١ن آنان بودیدر بز یعب االحبار نکبه در خانه آمده بودند داخل شوند. 
 د گفت:یاو را د

 وواعــــــدين كعــــــب ثالثــــــاً يعــــــدها
 

ــــب  ــــه كع ــــا قال ــــول م ــــك أن أق  والش
 

 کیعب موعد سه روزه اجلم را به من اطالع داد و روزھا را شمرد. شک«: یعنی
 ».ح بودیعب گفت صحکه آنچه کست ین

ه منشاء کشود  یما به طور وضوح روشن م یم، براینکعب دقت کاگر به اظھارات 
ار آن بوده است. تا آنجا از جوانب و که دستش در کبوده  یا اطالعاتش وجود توطئه

ز اطالع داشته و آن یه از روز موعود سوء قصد نکق امور توطئه باخبر بوده یان دقیجر
تحت  یگریگانه ھر روز پس از د سه ین سه روز شمردن روزھایین و با تعیقیرا به طور 

 ده است به عمر اطالع داد.یگذشته فھم یھا تابکطلب را از ن میعنوان ا
 یسکمقدار عمر و موعد اجل  یآسمان یھا تابکاز  یتابکچ یه در ھکمسلم است 

 یسو به یت جامعه انسانیھدا یمقدس برا یھا تابکن یرا اید بشود. زیر نشده ونباکذ
ح یروش صح م راه ویترس یدن به سعادت جھان آخرت و برایو رس یامور روحان

اند و چون  رام نازل شدهک اءین جھان از طرف پروردگار عالم بر انبیبشر در ا یزندگان
ر نشده کھا ذ تابکن یباشد، در ا یعاد اجل انسان خارج از موضوع میمدت عمر و م

ز در ینازل شده است نھا  آن تاب برکه ک یدام از رسوالنکچ یمدت عمر ھ یاست. حت
 ده است.ینگردن یتب مقدس معکن یا

گر جھان یا بزرگان دیان یاز فرمانروا یکیمرگ  یھا سال موارد از یگرچه در بعض

                                                                                                       
اللهم ال، ولكني أجد حليتك وصفتك وأنك قد فنى أجلك، فلام   عمر بن اخلطاب)؟ قال:جتد ( عمراً 

كان الغد جاءه كعب فقال: هي يومان فلام جاء الغد جاءه كعب فقال: مىض يومان وبقي يوم. فلام أصبح 

 أخرج عمر إىل الصالة. وكان يوكل بالصفوف رجاالً فإذا استوت كرب. فاستعمل أبولؤلؤ خنجراً له

مسجد يف غامر الناس، ـرأسان جمدد الطرفني نصابه يف وسطه فلام كان ذلك اليوم كمن له أبولؤلؤ يف ال

جزء دوم فتوحات  ۲۸۰الی  ۲۷۹(ص. »وأمهله إىل أن كرب. ودخل يف الصاله فطعنه ثالث طعنات
 ).ةاالسالمی

 حادثه مطلع و مطمئن شود. یجه قطعیعب آمده بود تا از نتک -١
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د یبا یشود، ول یشده واقع م ییشگویه پکشه) چنانیشود و گھگاه (نه ھم یم ییشگویپ
ره گمان یاز دا ندارد و یاساس موثق چ اصل ویھا ھ ییشگویل پین قبیه اکتوجه داشت 

 ست.یخارج ن
 اوضاع و یه پس از دقت و بررسکھستند  کیریان اشخاص زرنگ و زیشگوین پیا

 مربوط به اشخاص معروف جھان، نسبت به یاسیامور س مطالعه و تدبر در حاالت و
 احتمال وقوع دارد.  ه ظاھراً کزنند  ین میتخم حدس وھا  آن

س جمھور یه فالن رئکبرند  یم ینند و پک یم یزھوش وارسین رندان تیمثًال ا
ه احتمال دارد مورد کدھد  یم نشان میاد دارد. عالیز یا دشمن خارجی یداخل یناراض

نند. ک یم ییشگوین موضوع را پیلذا ا ،شود یریگ نارهکا مجبور به یسوء قصد واقع شود 
نجا یدارد. ا یادیت زیشورش محبوبکن مردم یه فالن فرمانروا در بکدانند  یا می

به دست  یانیشا یھا تیش موفقیارھاکدر  ند: اویگو ینند و مک یم ییشگویس پکبالع
اوضاع و جھات مربوط  یپس از بررس ین سان نسبت به ھر امریآورد، و بد یم
 نند.ک یم ییشگویپ

ن یه چندکنند، بلک یتفا نمکا دو حادثه در سال ای یکر کبه ذھا  آن هکجالب است 
ه با آن کاست  یعینند. طبک یر مکجھان را ذ ین جایحادثه گوناگون و مربوط به چند

ند واقع یگو یآنچه م از یا چندی یکبوده، ھا  آن ه منشاء حدسک یاوضاع واحوال
رد، کدا یردند، بر حسب اتفاق تحقق پک ییشگویاز آنچه پ یکی یشود. و ھرگاه حت یم

نند و به ک یھا ومجالت اعالم م دھند و در روزنامه یخاص جلوه م یآن را با آب و تاب
 رسانند. یم مگوش مرد
ًال واقع نشده ه اصکآنان  ییشگویاز پ یادیز یھا ه قسمتکنجا است یتر ا جالب
چرا و چگونه ھا  آن هکپرسد  ینمھا  آن از یسکشود.  یپوش م وت و پردهکاست، مس

جواب  یسکه به کھم ندارند  یتیچ مسئولیھم ھھا  آن د.یواقع نشدند و چرا دروغ گفت
 بدھند.

خ روز یمتعدد و متنوع خود تار یھا ییشگویدر پھا  این هکن است یتر از ھمه ا جالب
نند. ک یر مکن حوادث سال ذند به عنوایگو ینند. ھر چه مک یر نمکماه حادثه را ذ و

ھا  آن خ وقوعید از تارین اطالع دارند، بایقیبه طور ھا  آن از وقوعھا  این ه اگرکحال آن
عب االحبار درباره کم، آنچه یل گفتیآنچه به تفصز باخبر باشند و خبر بدھند. بنابر ین

تاب و کرام و نه از کاء یانب یتاب آسمانکرد، نه از ک ییشگویعمر و اجل حضرت عمر پ
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 بود و از یکه او در آن شرکبود  یا ان توطئهیاز جر یه ناشکده بود، بلینوشته بشر فھم
نست و به حضرت عمر دا یق آن را میخ دقیاطالع داشت و تار یموعد حادثه به خوب

 اطالع داد.
 ن خبر داد؟یفه مسلمیعب االحبار حادثه سوء قصد را قبل از وقوع به خلکچرا 
ه کتا آنجا  یا از ھر حادثه  عتاً یه طبکان ھوشمند بود یھودیعب از آن دسته کج: 

ه حضرت عمر کعت بدون آن ین طبیھم یز به مقتضایرند. او نیگ ین باشد بھره مکمم
ار بعدًا بھره کن یببرد، به آن حضرت اطالع داد تا از ا ییاز وجود توطئه بو یگریا دی

 رد.یبگ
از  یه وکبفھماند ھا  آن ب دھد و بهیفر یساز نهین زمین را با ایاو خواست مسلم

گاه است  یگذشته، از امور یایتب انبک ن سان یتا بد  داند، یجز او نم یسکه کآ
 نند.کن قبول یقید به طور یچه بعدًا بگوو ھرنند کدا ینان پین به او اطمیمسلم

ردند. اقوالش را کدا ین به او اعتماد پیرا مسلمیز ،ار خود بھره گرفتکن یاو از ا
ھا  آن نیه بکرا  یلیاسرائ یاز قصص و اخبار نادرست بن یاریح پنداشتند و بسیصح

ر قرآن راه یتفس را درھا  آن ردند. بعدًا با دست خودکاشاعه داد حق دانستند و قبول 
محقق اسالم مانند مرحوم  یه علماکر کخدا را ش یاست، ول ز موجودینون نکدادند و ا

ه کل اخبار را ین قبیق پرداختند و ایخ محمد عبده و امثاله به تحقیخ االسالم شیش
ننده کل قانع یر دلکباشد با ذ یل وھب بن منبه میس او و امثال او از قبیسه و تدلیدس

 ردند.کمشخص نموده رد 
داد و  یب دادن مردم از خود صالح و تقوا نشان میفر یعب االحبار براکه کبا آن

ه از او ک یر معقولیرد، مع الوصف در اثر اخبار نادرست و غک یمماھرانه حفظ ظاھر 
. ردند و او را آزمودندکدا یشد، اصحاب رسول الله نسبت به او سوء ظن پ یم دهیشن
ه کم یشنو یم ین مطلب را از جامع بخاریپرداز است. ا ه او دروغکنان معلوم شد آ یبرا

از  ینه در حضور جماعتیه در مدیمعاو«د: یگو یرده مکر کنھم ذ جزء ۱۳۶در صفحه 
م و یتاب بود، مع الوصف او را آزمودکن اھل یعب االحبار راستگوترکش گفت: یقر

 .١»دیگو یه او دروغ مکمحقق شد 

                                           
الَ « یت بخاریمتن روان است یا -١ بُو قَ نِ  أَ يَامَ ا الْ نَ َ ربَ يْبٌ  أَخْ عَ نِ  شُ ِّ  عَ رِ هْ نِى الزُّ َ ربَ َيْدُ  أَخْ بْدِ  بْنُ  محُ َنِ  عَ محْ  الرَّ

عَ  مِ ةَ  سَ يَ اوِ عَ ثُ  مُ َدِّ طًا حيُ هْ نْ  رَ يْشٍ  مِ رَ ، قُ ينَةِ رَ  بِاملَْدِ كَ ذَ عْبَ  وَ بَارِ  كَ الَ  األَحْ قَ انَ  إِنْ  فَ نْ  كَ قِ  مِ دَ الَءِ  أَصْ ؤُ  هَ
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ه خود را به ک یات رسول الله بودند، مردمیه در زمان حکطور  نیز! ھمیعزخواننده 
ماھرانه  یافر بودند و به حدکمنافق و در باطن  یدادند، ول یظاھر مسلمان نشان م

را به ھا  آن رسول الله یس حتکچ یه ھکپوشاندند  یم نیفر و نفاقشان را از مسلمک

ْ َ�َ ٱ�َِّفاِق َ� ﴿ د:یفرما یمھا  آن م دربارهیرکه قرآن کشناخت، چنان ینم یخوب َمَرُدوا
فر و کدر اخفاء  یفار منافق به حدکن یا« :یعنی .]۱۰۱: التوبة[ ﴾َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهمۡ 

را ھا  آن فقط ما ،یشناس یرا نمھا  آن ه توکاند  دهیارآزموده و ورزکپوشاندن نفاقشان 
 .»میشناس یم

مخصوصًا  ین، بودند مردمیراشد یرسول الله در دوره خلفاات ین پس از حیھمچن
ختن یانگده مردم بریافتن به افساد عقیاه ر یه به ظاھر مسلمان شدند و براکھود یاز 

به  یچ احدیه ھکردند ک یماھرانه تظاھر به صالح و تقوا م ین آنان به حدیفتنه در ب
 برد. ینم یفر و نفاقشان پک

 رایز ،ن زمان رسول الله بودیش از خطر منافقیاسالم ب ن در جھانین منافقیخطر ا
 از خود یاتیباشند، روا یسابق م یتاب آسمانکن و یه اھل دکن یبه عنوان اھا  این

ن اشاعه ین مسلمیباشد در ب یگذشته م یایتب انبکه از کن یا یساختند و به ادعا یم
 بودند. ین مردمیمله چنعب االحبار، وھب بن منبه و عبدالله سباء از جکدادند.  یم

ات از یجزء نھم آمده است: انتشار اخبار و روا ۱۴۶ه در صفحه ک یت بخاریطبق روا
ن امر به وحشت افتاده یه عبدالله بن عباس از اکرساند  ییار را به جاکتاب کاھل 

ه کتان (قرآن)  تابکه کحال آن  ،دیپرس یتاب مکمسلمانان! چرا از اھل  یا«د: یگو یم
د و تنھا یخوان یه مکاست  یتابکن یدتریرسولش (محمد) نازل فرموده جدخدا بر 

ن یافته است. ایدر آن راه ن یآورد چ شائبه و دستیه خالص است و ھکت اس یتابک
ل) را یتاب خدا (تورات و انجک) یھود و نصاریتاب (که اھل کر داده کتاب به شما تذک

نوشتند و گفتند از نزد خدا  یمطالب ر خودکش خود از فیر دادند و از پییل و تغیتبد
ه در کا آنچه از دانش یپول به دست آورند. آ یمکروانشان ین راه از پینازل شده، تا از ا

ھا  آن د شما را از مراجعه بهیا علوم قرآن نبایست و آین یافکشما  یقرآن آمده است برا
ھا  آن نفر از یک یه حتکم یدیگاه ند چیبازدارد؟ نه به خدا ھھا  آن از از و از پرسشین یب

 .»ه بر شما نازل شده بپرسدک یتابکدرباره  یزیچ

                                                                                                       
ثِنيَ  دِّ ينَ  املُْحَ ذِ ثُونَ  الَّ َدِّ نْ  حيُ لِ  عَ ، أَهْ كِتَابِ إِنْ  الْ نَّا وَ عَ  كُ لِكَ  مَ نَبْلُو ذَ يْهِ  لَ لَ بَ  عَ ذِ كَ  .یبخار ۹ج ۱۳۶. ص»الْ
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مان یشناسند و او را مسلمان صادق اال یعب االحبار را نمکه ک یچون ھستند بعض
م و استطرادًا یتاب خارج شوکاز موضوع بحث  یمکدانند، الزم دانستم  ین میو از تابع

م و او را ینکم، بحث یردکر کقتل حضرت عمر ذه توطئه یه نامش را در قضکدرباره او 
م تا ینک یمعرف ینموده، به خوانندگان گرام یه خود را مکه بوده نه آن طور کچنان 

بشنوند، حساب  یسکاز  ییا در جاینند یبه ب یتابکاز او در  یتین ھرگاه روایپس از ا
 نند.کب نخورند و باور نیدستشان باشد، فر

بود،  یھرمزان زردشت یکین، یفه مسلمیتوطئه قتل عمر خلاران کاندر م دستیگفت
 کنیگذشت. اھا  آن یوگرافیه بک یھودیعب االحبار ک، سوم یحینه مسیدوم جف

ز ی. او نیروزان مشھور به ابولؤلؤ اھوازیبود به نام ف یه شخصکم به نفر چھارم یرس یم
 .١شتغال داشتا ینه مشغول آھنگریره بن شعبه بود و در مدیو غالم مغ یزردشت

ار کن یا ین را به عھده گرفت و برایفه مسلمینقشه قتل خل یاجرا کن ناپایا
ه آن حضرت در محراب مسجد ک ین نشست و درست زمانیمکھنگام صبح در مسجد 

ه خودش ساخته بود و آن را ک یر گفت، با خنجریبکافتتاح نماز صبح ت یستاد و برایا
گ گر از یزده نفر دیرد و سکن ضربه بر آن حضرت وارد یرده بود، چندکن یزھر آ

در ھا  آن ز مجروح نمود. ھفت نفر ازیند نیر نمایخواستند او را دستگ یه مکن را یمسلم
ه پتو بر کن ینفر از مسلم یکله یاثر شدت جراحت وارده درگذشتند و چون به وس

اش  ان توطئهیشت تا جرکن خنجر یر شد، خود را فورًا با ھمیش اندخت، دستگیرو
 فاش نشود.

ست یحضرت عمر در اثر ضربات خنجر توطئه دشمنان اسالم صبح روز چھارشنبه ب
 .٢افتیست و سوم ھجرت وفات یالحجه سال ب یو ششم ماه ذ

                                           
ت یاکره بن شعبه شیش مغیروزان نزد حضرت عمر از آقایه فکشود  یده میخ دیاز توار یدر بعض -١

تر  مکند تا دستور دھد ک یاد است و تقاضا میرد زیگ یه روزانه از او مک یاتیمال« د:یگو یند و مک یم
ند: دو درھم. حضرت عمر ک ی؟ عرض میپرداز یچند م ید: روزیفرما یحضرت عمر م». باشد

ن سه ید: با ایفرما ی. حضرت عمر میو آھنگر ی، نقاشید: مسگریگو یست؟ میپرسد: شغلت چ یم
نه عمر را در دل کینجا یروزان از ایا فیست. گویاد نیدو درھم خراج ز یروز یه دارکشغل 

 ند.ک یاش م یرد و عملیگ ینقشه قتل حضرت را به عھده م یپروراند و اجرا یم
جزء  ۲۷۹در صفحه  ةابن االثیر. ولی الفتوحات االسالمی ةچھارم البدایه والنھای جزء ۱۳۸صفحه  -٢

شنبه اول یکد و صبح یست و ششم ذی الحجه مجروح شگوید: صبح روز چھارشنبه ب دوم می
 سپرده شد. کھجرت به خا ۲۴محرم 
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جده روز بود و مانند حضرت یمدت خالفت حضرت عمر ده سال، شش ماه و ھ
 عالم اعال شتافت.ات گفت و به یبدرود ح یر در سن شصت سالگکرسول و ابوب

 گانگان ویه بکنبودند بل یگران قتل حضرت عمر خود م توطئهیدیه فھمکچنان
تشان را از دست کو ممل که ملک یو نصار یھودیو  یبودند از قوم زردشت یدشمنان

د. در مبحث خالفت یجوش ین در قلوبشان مینه مسلمکیداده بودند و بغض اسالم و 
ه حضرت ک یم مادامیدیل رسول الله فھمیجل یمان صحابیفه بن الیت حذیر از رواکابوب

ه آن حضرت از کن یفتنه بسته شده و ھم یبر رو یمکات باشد دروازه محیعمر در ح
 جھد. یشود و برون م یسته و فتنه آزاد مکا برود آن دروازه شیدن

ن مطلب از حضرت ید ایمؤ یثیز حدین ةدوم الفتوحات االسالمی  جزء ۱۷۹در صفحه 
گذشت.  یعمر بن الخطاب از مقابل رسول الله م یروز«: دیگو یه مکت شده یروا رسول

 یا ن شما و فتنه دروازهیان شما باشد بیمن مرد دریه اکرسول فرمود: مادام حضرت 
 ان شما برود آن دروازه باز خواھد شد.یه او از مکن یه به شدت بسته شده و ھمکاست 

ان اسالم به یاز شھادت حضرت عمر در جر ه بعدک یو حوادث یخیر تاریاگر به س
م و یدیفه شنیه آنچه از حذکم یابی یمم به طور وضوح درینکنظر  یمکاند  هان آمدیم

 د.یح بوده و آنچه فرموده عمًال واقع گردیت شده صحیآنچه از حضرت رسول روا
اسالم و  ت دشمنانیفعال یبرا یعیدان بس وسی، بعد از شھادت آن بزرگوار میآر

دند. در ید رسخو یبه آرمان و آرزو یخواستند به خوب یه مکن فراھم شد و چنانیلممس
ن آنان به راه انداختند یدر ب یا نندهکختند و اختالفات خردیانگن فتنه برین مسلمیب
فه چھارم یبه قتل خل یفه سوم و بعدًا منتھیو قتل خل یه منجر به منازعات داخلک

به جھان  یگریپس از د یکیًا یھا متوال ھا و آشوب فتنهخ ید. پس از آن در طول تاریگرد
عمر  یه با دست تواناکم اسالم یعظ یجتًا امپراتورید و نتین رسیان مسلمکیاسالم و 

ا نشست، از عظمت افتاد و قطعه قطعه یم دنیعظ یدو امپراتور یبه وجود آمد و بر جا
ام قادر نبود مستقًال دکچ یه ھکد یمبدل گرد یفیمتعدد و ضع یھا ومتکشد و به ح

 د.یاز خود دفاع نما یستد و بتواند به خوبیخود با یپا یرو

 ت حضرت عمریدوباره به شخص ینگاه
ه کب است یعج یده است، ولیبه آخر رس أت خداوندیتاب به عناکنون مباحث کا

ار کن یشد و مانع از اک یار مکدستم را به ادامه  ینم جاذبه مرموزک یاحساس م
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از عظمت حضرت  یا ر شمهکًا به ذکن جاذبه تبریا یقلم باز دارم. لذا به ندا هکشود  یم
 پردازم. یعمر م

م جھان یت عظین شخصیبه عظمت ا یا تاب تا اندازهکن یمباحث ا یگرچه در ط
م و آن را به قلم یین امر مھم مستقًال توجه نمایه به اکچه بھتر  یم، ولیبرد یاسالم پ

ن یت انسان در بیه موجب محبوبکدارند  یا عظمت روحانیم. غالب بزرگان جھان یآور
گردد.  یلمه مکت و نفوذ که منشاء قدرت، شوکدارند  یا عظمت شخصیشود  یمردم م

داشته  یتینفر ھم عظمت شخص یکه کشود  یده میتر د مکت یخ بشریدر طول تار
دوم رسول الله حائز ھر دو  فهیعمر بن الخطاب خل ی، ولیباشد و ھم عظمت روحان

 عظمت بود.
دست  یکه با که در آن ھنگام کن بس یحضرت عمر ھم یزان عظمت روحیم
گرش ید و در ھمان ھنگام با دست پر قدرت دیپارس را برچ یش بساط امپراتوریتوانا

ن، اردن و مصر بر یه، فلسطیسور یھا سرزمین زانس را ازیب یم امپراتورکمح یھا هیپا
در  یمیت عظیاگر روحان یبر حسب سرنوشت بشر یسکن یانداخت. ظاھرًا چن یم

حضرت عمر  یبر گردد، ولکسر و مت رهیر واقع شود و خید تحت تأثیوجودش نباشد، با
ز واقع یانگ رتیح یھا شرفتین پیر ایتحت تأث  ه اصالً کداشت  یعظمت روح یبه حد
 نشد.

نه مالقات و یرون مدیوقاص در ب یابسعد بن  یاعزامه حضرت عمر با قاصد ک یوقت
ه به منزله کمھم بود  یه به حدیفتح قادس-رد کافت یه را از او دریمژده فتح قادس

در او  یریبکن تیتر  مک -بود یتخت ساسانیتسلط بر مدائن پاگشودن دروازه پارس و 
 ش فروتن و متواضع ماند.یش از پیو ب یه ھمان رجل روحانکافت، بلیراه ن

اده یشناخت، از شتر خود پ یده بود و نمیاو را ند  قاصد حامل مژده فتح، قبالً چون 
رفت. در ھمان حال ھر  یاده و با شتاب راه مینار شترش پکز در ینشد. حضرت عمر ن

 یه مسافتک یسکن ید ایه قاصد فھمکنجا بود ینه داخل شدند. ایدو با ھم به شھر مد
 ،جھان اسالم است یفه رسول الله و فرمانروایخلاده آمده ینجا پینار شترش تا اکدر 

قاصد معذرت خواست و  یردند. وقتک ین بر او سالم میرالمؤمنیرا مردم به نام امیز
 ست برادرم.ین کی؟ فرمود: باینیرالمؤمنیام یرد: چرا نفرمودکعرض 

جمع شدند  یه در مسجد نبوین فتح قادسیدن خبر مسرت آفرینه از شنیمردم مد
م، یت عظین موفقیعمر بر حسب عادت آن روزگار بر منبر برود و نسبت به اتا حضرت 
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ت ین موفقیه آن حضرت در اکرفت  ید. تصور میراد فرمایا یخطبه مھم حماس یک
 ییو خودستا یی، خودنمایخصلت و فطرت بشر یبه مقتضا یاسیو س یبزرگ نظام

 د.یفرما یم
 یمنبر حرف نزد و به جا یلمه روک یک یت خود حتیآن حضرت بابت موفق یول

د، خبر فتح یفرما ییرش حماسه سراکشرفت لشیپ خود و ییه در جھان گشاکن یا
مال که از کن جمله یاش را با ا ان جنگ را به مردم مژده داد وخطبهیه و جریقادس
 ین محل را از مردمیا أن! خدایمسلم یا«رده: کرد ختم یگ یت سرچشمه میروحان

ه آن را از شما کد ینک یارکمبادا  تند گرفت و به شما داد، ه استحقاق آن را نداشک
 .»شتر استحقاق آن را داشته باشندیه از شما بکدھد  یرد و به مردمیبازگ

ت المقدس پس از محاصره یه شھر بکم یدر مبحث فتوحات حضرت عمر خواند
اعظم، رد. اسقف کورود آن حضرت باز  یق صلح برایخود را از طر یھا دروازه یطوالن

ستادند، حضرت عمر ھمراه ین ایفه مسلمیب خلکامراء و بزرگان شھر به انتظار ورود مو
 ن حال وارد شھر شد و آن را تصرف فرمود.یروزمندش در ایفرماندھان پ

ت بود. مسجد یحیجھان مس یت المقدس شھر مھم مذھبیه شھر بکم یدیفھم
د: حضرت یفرما یحًا میقرآن صر ن شھر واقع شده.یه نامش در قرآن آمده در اک یاالقص

 یروزین پید، این مسجد داخل گردیبه ا  در شب اسراء صالة اهللا وسالمه عليهرسول 
 حد مھم بود. یب هیرا قضیبر به وجود آورد، زکاز ت ید در وجود عمر اثریبا  ار طبعاً کآش

 م ویعظ یروزین پیبود و نه تنھا در اثر ا یمرد بزرگ روحان یکحضرت عمر  یول
ت یه خود را مرھون لطف و عناکبل افت، یدر او راه ن یبرکن تیتر مکن فتح بزرگ یا

د در اردوگاه یافت و شب فرا رسیان یپا یخیه آن روز تارکن یدانست و ھم أخدا
 د.یر گردکر اسالم رو به درگاه مقدس پروردگار آورد و مشغول نماز شکلش

بر کم متیت عظیشرفت و موفقیاثر په در کن یا یبه جا ین بزرگوار روحانی، ایآر
 پردازد. یگردد و به پرستش پروردگارش م یشود، متواضع م

 یباشد، نمونه بارز یخ حضرت عمر میاز مجموعه امور مھم تار ییه جزکن مطالب یا
 یحوادث یه در وجود آن حضرت مستتر بود و آثار آن در پکاست  یتیاز عظمت روحان

 رد.ک یم یداد تجل یه رخ مک
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 لمه حضرت عمرکت و نفوذ یعظمت و شخص
ه رسول الله و کن بار در آن روز مشخص شد یاول یلمه عمر براکعظمت و نفوذ 

 به مسجد الحرام آورد.  ن اسالم علناً یانجام شعائر د ین را برایمسلم
ه او مسلمان شود، کن یه قبل از اکم یتاب خواندکن یدر ا سرامون اسالم عمریدر پ

دادند.  یو در خانه دِر بسته انجام م یحضرت رسول عبادتشان را پنھان ین و حتیمسلم
ه عمر کن یاز ترس دشمنان جرأت نداشتند در مسجد الحرام علنًا نماز بخوانند اما ھم

لذا حضور رسول الله  ،ن وضع ادامه داشته باشدید اید، روا ندین اسالم مشرف گردیبه د
م؟ خالصه یه ما برحقکحال آن م و ینکا پنھان ن خود ریا رسول الله چرا دیرد: کعرض 

رون آورد و به مسجد ین را از خانه بیم رسول الله و مسلمیه در آنجا شرح دادکچنان
ن بار یاول یردند. در آن روز براکت الله را در انظار دشمنان طواف یالحرام برد، دو بار ب

دشمنان به خود جرأت  س ازکچ یستادند و نماز خواندند و ھیف ایعبه شرکدر مقابل 
 بشود.ھا  آن نداد تا مانع

را به گوش مردم رساند و فرمود:  یخین جمله تاریه حضرت عمر اکجا بود نیدر ا

 یگر خدا را ھرگز پنھانیح امروز دین تاریاز ا«: یعنی. »ال نعبد اهللا رساً بعد اليوم«

 .»میپرست ینم

ا« د:یگو یرده مکت یروا یه بخارکه عبدالله بن مسعود چنان کنجا است یاز ا نَا مَ لْ  زِ

ةً  زَّ نْذُ  أَعِ لَمَ  مُ رُ  أَسْ مَ  یه عمر مسلمان شد، براک یاز روز« :یعنی .»كان إسالمه فتحا عُ

ن عبدالله بن یھمچن. »شد یمھم یروزیما فتح و پ یم، اسالمش برایشه توانا شدیھم

اد ی«: یعنی .»أسلم عمر وقد رأيتنا وما نستطيع أن نصيل إىل البيت حتى« د:یگو یمسعود م
ن اسالم یه عمر به دکم تا آن یعبه نماز بخوانکم در مقابل خانه یتوانست یه نمکدارم 

 .»میعبه نماز خواندک یمشرف شد. (آنگاه روبرو
ن یه با اکداشت  یت بارزیم حضرت عمر چنان عظمت و شخصینیب یه مکچنان

عبادت  یعنی ،ردکخ اسالم باز یدر تار ید و مھمیجد یاقدام شجاعانه خود صفحه نوران
 ار ساخت.کشه آشیھم یگرفت برا یصورت م یه قبًال پنھانکرا  یاسالم
قا و یا، آفریکه در نقاط متعدد اروپا، آمرکم یشنو یا میم ینیب ینون مک، آنچه ایآر

ن مساجد انجام ین خود را در این آزادانه شعائر دیا مساجد ساخته شده و مسلمیآس
ن یه مسلمکشد  یزیر ید، اساس آن ھمان روز با دست پر قدرت حضرت عمر پدھن یم
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نجا الزم یارا انجام دھند. در اکرا به مسجد الحرام وارد فرمود تا عبادتشان را آش
م ین خصوص رد شأن عظیه در اکرا در شاھنامه  یگر شعر فردوسیدانم بار د یم

 د:یگو یه مکشم کش یحضرت سروده پ
 ارکرا آشــــرد اســــالم کــــعمــــر 

 

ـــت گیب  ـــیاراس ـــار یت ـــاغ بھ ـــو ب  چ
 

ت یاکه نزد آن حضرت شکه مردم مکم یتاب خواندکن یدر باب عدالت عمر در ا
چرخانده و ھا  آن را به طرف منازل یا ، آب درهیان با ساختن سدیه ابوسفکردند ک

است. آن حضرت به محل رفت،  ل قرار دادهیرا در معرض خطر سھا  آن یھا خانه
ان امر فرمود یگر به ابوسفیان و مردم دکیز به محل احضار و در جلو شایرا ن انیابوسف
رد و آن را کاطاعت   ان فوراً یند. ابوسفکه ساخته بود با دست خود خراب کرا  یتا سد

 ن طرف و آن طرف برد.یآن را با دست خود به ا یھا رد و سنگکخراب 
ن شھر امر یدر ا یه روزکه بود کم یه و فرمانروایام یان سرور بنین ھمان ابوسفیا

سر است  رهین ھمان خودنما و خیبردند. ا یردند و فرمان مک یرد و مردم امتثال مک یم
ن را قتل عام و ینه ھجوم برد تا مسلمیج نمود و به مدیل عرب را بسیه احزاب و قباک

ه در مقابل عظمت حضرت عمر موش یام یر بنین شینون ھمکند. اکرا غارت نه یمد
عجب و  یا ن بابت نه تنھا ذرهیز از ایبرد. متقابًال حضرت عمر ن یشده فرمان م یفیضع

رده و کرمه کعبه مکجا و در انظار رو به  ه در ھمانکبه خود راه نداد، بل یخودخواھ
ه کان در شھر میه ابوسفکد یرسان ییاش عمر را به جا ه بندهکخدا را سپاس «گفت: 

 .»برد ین مان فرمایدھد و ابوسف یفرمان م
زانس یوس امپراتور بیلکانه دست ھرایبه خاورم یشکرکه حضرت عمر با لشکبا آن 

ه کیه انطاکن یرد و او پس از اکه قطع ین، اردن و سوریفلسط یشھرھا یکایکرا از 
از  سر عمرکا اسارت به دست لشینجاتش از قتل  یبرا ن سنگرش را از دست داد، یآخر

ار ین دیا کخود رفت. ھنگام تر یتخت قلمرو اصلیه پایقسطنطنرد و به کار فرار ین دیا
 یه! سالمیسور یسالم بر تو ا«رد و گفت: که وداع یپر از حسرت و اندوه با سور یبا دل

ن جز با خوف و ترس یان پس از ایرد و رومکم ین با ھم مالقات نخواھیه بعد از اک
 .»تو باز نخواھند آمد یسو به

ه عبدالله بن کا گذشت معلوم شد ین قضایاز ا یه مدتکن یمع الوصف پس از ا
است گوستاولوبون  یه زندانیر شده و در قسطنطنیبزرگ رسول الله اس یفه صحابیحذ

بسم اهللا الرمحن «ن نگاشت: یوس چنیلکن باره به ھرایسد: حضرت عمر در اینو یم
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از بنده خدا عمر به ھرقل امپراتور  رسوله مني والصالة عىلـالرحيم. احلمد هللا رب العال
ه در حبس شما است آزاد و او را نزد کفه را یشرق. به مجرد وصول نامه عبدالله بن حذ

ت یه خدا شما را به راه راست ھداکد است ید امینکن ید. اگر چنییما روانه نما
 تواند ینم ایا و مال و متاع دنیه دنکفرستم  یم یجھاد با تو مردم یو گرنه برا د، یفرما

 .»والسالم عيل من اتبع اهلدباز دارد.  یف الھیرا از وظاھا  آن
، ینظام یھا رسد. ظاھرًا با آن ضربه یوس میلکنامه حضرت عمر به دست ھرا

ه آن کن گردد یخشمگ ین نامه به حدید از ایه از عمر خورده بود، باک یو ماد یاسیس
ت عمر و کمرعوب شو یاو به حد یبسپارد، ولد و به دست باد یه نماکه تکرا پاره و ت

فه را از زندان یفرمان داد عبدالله بن حذ  ه فوراً کر عظمت او واقع شده بود یتحت تأث
 ا نزد عمر فرستاد.یھا و ھدا ند و او را با احترام و ھمراه با تحفهیآزاد نما

دبدبه ه دشمنش با آن ابھت و کدر وجود عمر مستتر بود  یبر! چه عظمتکالله ا
نھد و فرمانش را اطاعت و اجرا  ین میبر زم یشانیدر مقابل پ یزانسیت بکو ممل کمل
 د؟ینما یم

باشد  یت بزرگ حضرت عمر میاز آثار عظمت و شخص یه فوق نمونه بارزیچند قض
 د.یگرد ین حوادث متجلیا یه در پک

مھم از  یآمدھا شیحوادث و پ یه در پک یگونه اثره ھرکامر مسلم است  یکن یا
چه آن  ،باشد یزان عظمت او مین میت و مبیشود شاخص شخص یانسان ظاھر م

 د.یش آیاو پ یحوادث از خود انسان صادر شود و چه به طور تصادف برا

 ن سخن ما درباره حضرت عمریآخر
تاب به طور کن یا ه درک-حضرت عمر بن الخطاب  یخ زندگانیس به تارکھر 

ه آن بزرگوار کار بود کدر  یمت الھکه حکفھمد  یم ندکدقت  یمک -ر شدکاختصار ذ
عت مقدس اسالم در اثر یند تا شریه بنشیاء صلوات الله علیبر مسند خالفت خاتم االنب

ابد و منتشر شود و عدالت یره راه یت او به خارج شبه الجزیلمه و شخصکنفوذ 
ن یزرگوار در بعت اسالم در اثر اھتمام آن بیم شریمطابق دستورات و تعال یاجتماع

ه عمًال و کره نه تنھا با گفتار، بلیه طبقات و شعوب مردم در داخل و خارج شبه الجزیلک
 اجرا شود. یبه طور مساو

د و یوبکان مشھور آن دوره را در ھم یفرمانروا یه حضرت عمر چگونه قواکم یخواند
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ام کنشست. احھا  آن یافت و خود به جایبزرگ آن روزگار تسلط  یشورھاکبر 
ھا  ، قرنیض طبقاتیتبع یه بر مبناکان جبار را یآن فرمانروا یھنه استبدادک یھا تابک

ام عادله ک، و احیپوشال یھا تابکآن  یند و قرآن خدا را به جاکار بود دور افکبر سر 
 ان بخش استوار فرمود.یز یام استبدادکآن اح ین خدا را در جاید

 ه الصالةیرسول علحضرت  کآن با دست مبار یه سنگ اساسک یمیاخ تمدن عظک
رد، حضرت عمر کار کآن  یر در زمان خالفتش روکوالسالم گذارده شد و حضرت ابوب

ه ضامن سعادت ک یاسیانقالب س یکجتًا یمال رساند و نتکق پروردگار به یآن را به تفو
 بود در جھان اسالم به وجود آورد. یجامعه انسان

ه حضرت عمر موفق شد در دوره خالفتش انجام دھد، به ک یبه امور مھم یسکاگر 
 یک یھا ه آن بزرگوار حائز صفات و خصلتکرد کند اذعان خواھد کده انصاف نگاه ید

است در اداره امور یمال مھارت و سک یو دارا ییشورگشاکفرمانده مقتدر و مجرب در 
ھاده شده بود و با ان نیخود او بن یه با دست تواناکبود  یعیوس یت و امپراتورکممل
 شد. یات خود او به درست اداره میعنا

داشتند و  یه او داشت مکرا  یریاست و تدبیگاه خلفا بعد از حضرت عمر ھمان سھر
ان یممھم خالفت با اھل مجلس در یارھاکداشتند و در  یمانند او مجلس خالفت م

ن اسالم، یو د یفتوحات اسالم کش یگرفتند، ب یرا م ییم نھایگذاشتند و تصم یم
ن یف مسلمیبه تضع یه منتھک یداخل یھا جنگ گرفت و مسلمًا آن یجھان را م

ن یر خود را و دینظ یت و عظمت بکآمد و دولت اسالم ھمان شو یش نمید، پیگرد
 رد.ک یشه حفظ میھم یخود را برا یاسالم ھمان وحدت و ھمان صفا و رونق روحان

ومت اسالم با وفات آن بزرگوار طبق کلوه حمتأسفانه شد آنچه شد و جالل و ج یول
ن اسالم یافت. قلب دولت اسالم تا ابد متألم و ناالن شد و چشم دیخ خاتمه یشھادت تار

از ھا  آن یمانند آن بزرگوار برا یسکگر ید: چه دیباران گرد کان و اشیشه گریھم یبرا

ِ ﴿ د.یزا ید و ھرگز نمییمادر نزا  ٱ ِ�َّ
َ
 .﴾دُ َ�عۡ  َوِمنۢ  ُل َ�بۡ  ِمن رُ مۡ ۡ�

مصادف با پانزدھم  یقمر یھجر ۱۳۹۷ست و سوم شوال یخ شب جمعه بیبه تار
 . یشمس یھجر ۱۳۵۶مھرماه 

 ب (بندر عباس).یم خطید عبدالرحیس
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