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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

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

 مجاهدين أمجعني.ـوأصحابه ال
تاریخ  کردند کتابی در مدتی بود که بعضی از دوستان در بندرعباس درخواست می

العه کنند و از زندگانی این بزرگواران به خوبی خلفاء راشدین در اختیارشان بگذارم تا مط
مطلع شوند، ولی متاسفانه چنین کتابی به زبان فارسی نداشتم. در هر جاي دیگر که 

 نیز کتاب مفیدي در این خصوص نیافتم.  جستجو کردم،
لهذا تصمیم گرفتم تا با مراجعه به کتب موثق تاریخ اسالمی، مختصري در تاریخ 

انجام  یسم. چون در اثر شغلی که دارم، فرصت این کار خیلی کم بود وخلفاء راشدین بنو
 کشید، صالح دیدم تاریخ مورد نظر را در دو قسمت بنویسم. آن طول می

جداگانه در یک کتاب به نگارش آمد تا » عمر«و » ابوبکر«قسمت اول تاریخ شیخین 
 زودتر خاتمه یابد و در اختیار دوستان گرامی قرار دهم.

 را در کتاب مستقل دیگري بنویسم.» علی«و » عثمان«سمت دوم، تاریخ سپس ق
اینک الحمدهللا به توفیق خدا قسمت اول تاریخ خلفاء راشدین به نام (شیخین) خاتمه 

شاءاهللا مفید و مورد استفاده خوانندگان گرامی واقع  رسد. امید است ان یافته به چاپ می
 شود.

دین برتر از این است که زبان بتواند آنگونه که مقام و شخصیت هر یک از خلفاء راش
تواند تا  شایسته است بیان نماید یا قلم از عهده آن برآید. آنچه گفته یا نوشته شده می

حدي معرفی شخصیت عظیم آنها باشد و من هم با نوشتن این کتاب سهم کوچکی از 
 این بابت داشته باشم.
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برید که شیخین چه  تا حدي پی میشما خوانندگان عزیز با مطالعه این کتاب 
اند و براي پیشرفت دین اسالم و تقویت  شخصیت ذاتی و چه عظمت فطري داشته

اند. مع الوصف کما کان متواضع و فروتن بوده،  مسلمین چه کارهاي بزرگی انجام داده
هر هیچگاه خودنمائی از آنها سرنزد و در اثر  ،ئی خودخواهی و تکبر در آنها راه نیافت ذره

لطف خدا دانسته  شد، خود را رهین عنایت و پیروزي و پیشرفت مهمی که نصیبشان می
آید،  کردند. گرچه هر وقت ذکري از فتوحات اسالمی به میان می او را ستایش و شکر می

در دوره خالفتش فتح کرد » عمر«کند، زیرا آنچه  تجلی می  »ابوبکر«بیش از نام » عمر«نام 
بزرگ جهان پیروز گردید، فوق العاده مهم بود. توفیقی که در کارش و بر دو امپراطوري 

یافته به معجزه بیشتر شبیه بود تا به امر عادي. ولی از حق نباید گذشت و باید گفت که 
  پی ریزي و روي آن عمل کرده پیش رفته بود،» ابوبکر«دامنه فتوحاتی را که » عمر«

ات یافت که از یک طرف به خاك عراق و از درست زمانی وف» ابوبکر«توسعه داد. زیرا 
بر قسمت زیادي از عراق تسلط یافته  فلسطین لشکر کشیده بود و سوي دیگر به شام و

 رفت. بود و در خاك شام که تحت سلطه امپراطوري بیزانس بود، پیش می
» ابوبکر«کاري را که حضرت » عمر«پس چنانکه در پایان کتاب خواهید دید، حضرت 

ه بود، ادامه و توسعه داد و آن را تا به کمال رسانید. واضح است که تکمیل یک شروع کرد
 تر از شروع به کاري است که آینده و سرانجامش مجهول است. کار، آسان

تکمیل کننده آنرا  و» ابوبکر«بنابراین عامل اصلی این فتوحات را باید حضرت 

 ).مسلمني خرياـسالم والجزامها عن االريض اهللا عنهام ودانست. (» عمر«حضرت 

اموري که در این کتاب ذکر شده است، از کتب  در خاتمه ناگفته نماند که مطالب و
تاریخی موثق اخذ شده و صرفا جنبه تاریخی دارد نه مذهبی. لذا نه عقیده مذهبی کسی را 

 کند. نه عقیده مذهبی کسی را رد می کند و تائید می
اي از مطالب تاریخی  مسلمین قرار گیرد. درباره پارهلهذا امیداست مورد استفاده عموم 

اهللا به خطا  ام که امید است ان شاء کرده این کتاب عقیده و نظر شخصی خودم را ذکر
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 نرفته باشم.
 1356هجري قمري مطابق با اول آبان ماه  1397به تاریخ یکشنبه نهم ذي القعده سال 

 هجري شمسی.
سید عبدالرحیم خطیب (بندرعباس)

 



 
 

 �م ا� ا����ن ا����م� 

  ابوبکر صدیق

ابوبکر صدیق به اتفاق تمام تواریخ اسالمی و بیگانه، خلیفه اول رسول اهللا بود. اسم 
 اوست. 1»کنیه«ابوبکر، عبداهللا است و کلمه ابوبکر به اصطالح عرب 

حضرت ابوبکر، قریشی نسب و از خانواده حضرت رسول اهللا بود نسبش به (مرّه) که 
رسد. مره جد ششم آن حضرت و جد پنجم  اجداد گرامی آن حضرت بوده می یکی از

ابوبکر است. چون ابوبکر در زمان قبل از ظهور اسالم در بین قاطبه طبقات عرب به 
از این رو   راستگوئی و صدق گفتار متصف و به این صفت کمال انسانی شهرت یافته بود،

 « و چون فرمود: خواندند می »صدیق«او را 
َ
ِ ِمْن انلَّارِ أ تو از آتش « :یعنی .»نَْت َعِتيُق ا�َّ

سال و چند ماه  نیز شد. ابوبکر دو» عتیق«از آن روز مشهور به . »جهنم رها و اهل بهشتی
بعد از میالد مبارك رسول اهللا در شهر مقدس مکه متولد شد. بنابراین، دو سال و چند ماه 

 باشند. تر از آن حضرت می کوچک

 وبکرخانواده اب
 است.» ابوقحافه«نام پدر ابوبکر، عثمان و کنیه پدرش 

به تصرف رسول اهللا در آمد، ابوبکر  در سال هشتم هجرت که شهر مقدس مکه فتح و

ب و ابوالقاسم و در اصطالح عرب به هر اسمی که ابتداي آن (اب) باشد مانند ابوبکر و ابوحفص و ابوترا -1
شود. همچنین هر اسمی که ابتداي آن (ام) باشد، مانند ام البنین و ام کلثوم و ام الخیر  امثال آنها (کنیه) گفته می

و ام سلمه و اشباه آنها نیز (کنیه است). مشروط به اینکه شخص صاحب کنیه اسم اصلی داشته باشد مانند 
نند ابوالقاسم که کنیه حضرت رسول اهللا است و نام مبارك اصلی آن ابوبکر که اسم اصلی او عبداهللا است و ما

 حضرت محمد است.
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آورد. رسول اهللا  به حضور رسول اهللا دست پدرش را که پیرو نابینا شده بود، گرفت و

يَْخ ىِف بَيِْتِه َحىتَّ « فرمود: َت الشَّ
ْ
اش  چرا نگذاشتی این شیخ در خانه« :یعنی » آِ�يهِ َهالَّ تََر�

 .»باشد تا من به نزدش بروم؟
ابوبکر عرض کرد حقش اینست که او به حضورت مشرف گردد. سپس رسول اهللا 

 :یعنی »أسلم يا أبا قحافه«اش کشید و فرمود:  اورا جلو نشاند ودست مبارك را به سینه
عوت مستقیم آن حضرت را پذیرفت و همانجا در او فوراً د. »مسلمان شو اي ابوقحافه«

 رسول اهللا به دین اسالم تشرف حاصل کرد. حضور
ابوقحافه پس از آن در طول حیات رسول اهللا و در طول حیات فرزندش ابوبکر در قید 

برد. شش ماه پس از وفات ابوبکر در دوره  حیات بود و همیشه در شهر مکه بسر می
در شهر مکه وفات یافت و در همانجا به خاك سپرده  خالفت حضرت عمر بن الخطاب

 . 1شد
بود. او در اوائل ظهور اسالم در مکه » ام الخیر«و مشهور به » سلمی«اسم مادر ابوبکر 

که در نزدیکی کوه صفا قرار داشت و » ابن ابی ارقم«به دین اسالم مشرف شد و در خانه 
آن   به حضور رسول اهللا شرفیاب شد و بادر آن ایام محل اجتماعات مسلمانان اولیه بود، 

 تکالیف دین اسالم بیعت کرد. حضرت براي انجام وظایف و

 نقش ابوبکر در اسالم
ابوبکر قبل از ظهور اسالم در شهر مکه به تجارت اشتغال داشت و از این راه 

اي به مبلغ چهل هزار درهم که در آن روزگار ثروت قابل توجهی به شمار  سرمایه
فت اش را در راه پیشر ، به دست آورد. پس از آنکه مسلمان شد، ثروت اندوختهرفت می

بضاعت به تدریج صرف کرد. شب هجرت که افتخار  دین خدا و رفاه حال مسلمین بی
همسفري با رسول اهللا را داشت، پنج هزار درهم که از آن مبلغ باقی مانده بود، و شاید 

 از بین خلفاء راشدین فقط ابوبکر است که در حیات پدرش خالفت مسلمین را به عهده گرفته است. -1
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شته بود، براي رفع احتیاجات احتمالی این سفر مخصوصاً براي چنین وقتی ذخیره نگه دا
 با خود برداشت.

هاي اشراف مکه بودند و مسلمان   حضرت ابوبکر بعضی از بردگانی را که در خانه
شده بودند و بدین سبب مورد شکنجه و آزار اربابانشان قرار گرفته بودند تا از دین اسالم 

 ت.ساخ خرید و آزادشان می می دست بکشند، از آنان
 1»امیه بن خلف«مؤذن مشهور رسول اهللا بود که آقایش   »بالل حبشی«یکی از بردگان 

که هوا به شدت سوزان » حجاز«مشرك بت پرست، هر روز در وقت ظهر تابستان گرم 
افکند و  می هاي داغ شد، او را به جرم اینکه بدین اسالم مشرف شده است، روي شن می

بینی  کنم که می با تو چنین می«گفت:  نهاد و می رگی میاش نیز سنگ داغ بز بر روي سینه
و بالل که ایمان به خدا با تار ». تا از دین محمد دست بکشی یا به همین حال جان دهی

توانست جز این باشد، این حالت مرگ آفرین را  نمی و پود وجودش آمیخته شده بود و
 خدا یکی است.گفت: احد، احد. یعنی خدا یکی است،  کرد و می تحمل می

بالل در چنین وضع طاقت فرسایی ایمان خود را حفظ کرده، دل به خدا بسته، در 
انتظار فرج و گشایشی بود تا آنکه ابوبکر صدیق از حالش آگاه شد و او را از آقایش 

 خرید و آزاد کرد.
همچنین شش نفر دیگر از بردگان که مسلمان شده بودند و بدین سبب از اربابان 

دیدند، ابوبکر آنها را خرید و آزاد کرد. یکی از آنها عامر  خویش جور و جفا میستمکار 
کرد و در ایام اقامت رسول اهللا و  هاي ابوبکر را می چوپانی دام  بن فهیره بود که بعداً

دید امیه  بود و در این جنگ شرکت کرده بود. در اینجا بود که بالل در جنگ دفاعی بدر در کنار رسول اهللا -1
داد، در گروه مشرکین است و  بن خلف همان آقایش که او را به جرم اینکه مسلمان شده شکنجه و عذاب می

این امیه است. این همان رأس کفر است. نجات نیابم اگر او «همین که او را از دور دید فریاد برآورده گفت: 
با کمک چند نفر از مسلمین به قتل رسانید و و سپس به طرفش هجوم برد و او را ». جان به سالمت بدر برد

 هاي خود را با دست خود از او گرفت. قصاص شکنجه
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در سفر تاریخی هجرت، هر شب گوسفندان خود را به نزدیک غار » حراء«ابوبکر در غار 
 بوبکر از آنها شیر بنوشند.برد تا رسول اهللا و ا می

که آقایش او را به جرم اینکه » لبینه«اي بود به نام  یکی دیگر از این بردگان دوشیزه
داد. همین که ابوبکر از ماجرا خبر یافت، او را خرید و آزاد  آزار می   مسلمان شده بود،

َحٍد �َ «فرماید:  ساخت، بدین لحاظ رسول اهللا می
َ
ىِب َما َ�َفَعِ� َماُل أ

َ
طُّ َما َ�َفَعِ� َماُل أ

 .»هرگز هیچ مالی مانند مال ابوبکر به من نفع نرساند« .»بَْ�رٍ 
ابوبکر با شنیدن این فرمایش، از فرط شغف و خوشحالی به گریه افتاد و عرض کرد: 

 .» همانا من و مالم جز براي تو نیست اي رسول خدا« :یعنی »نما أنا ومايل لك يا رسول اهللاإ«
ر از سادات و سروران قریش و متخلق به خصال کریمه و متحلی به حلیه عفاف ابوبک

و پرهیزگاري بود، لذا با آنکه شرب خمر قبل از ظهور اسالم حالل بود و در بین اهل 
مکه خصوصاً بزرگانشان خیلی شیوع داشت، مع الوصف ابوبکر مانند بعضی دیگر از 

با کیان و کرامت   یج و اثرات زیان بخش آن ابداًسران دانا و موقر عرب دریافته بود که نتا
 انسان سازگار نیست. لذا شراب را بر خود تحریم کرد و هرگز لب بدان نیالود.

خودساخته و غریب دوست و میهمان  ابوبکر پیش از ظهور اسالم هم مردي نیکوکار و
وگیري زیان نواز بود. از کمک به مستمندان و دستگیري از درماندگان و مساعدت و باز

داشت. بر اثر همین خصال ستوده بود که مورد  دیدگان از حوادث روزگار دریغ نمی
در نزد کلیه طبقات عرب مخصوصاً اهل مکه داراي  محبت عموم عرب واقع و مودت و

 کردند. احترامی کم نظیر بود و از هر لحاظ همه به او اعتماد می
مض و پیچیده در مقامی بود که بزرگان ابوبکر در تعلق و ادراك حقائق و قضایاي غا

قریش براي حل مشکالت سیاسی و کشف معضالت امور عمومی خود با او مشورت 
ها عمل  بدان جستند و هاي صحیح و آراي صائب او سود می کردند و از راهنمایی می
 کردند. می
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 ابوبکر نخستین مسلمان

نسانی کامل و شخص چون فهمیدیم که ابوبکر حتی پیش از ظهور اسالم هم ا
کنیم که چرا از همان اوان جوانی و قبل از اینکه رسول  اي بود، پس تعجب نمی برجسته

اهللا به رسالت مبعوث شود، با آن حضرت که در این صفات ستوده در حد اعال و حائز 
کند هم جنس با «درجات کامل بوده، دوست صمیمی بوده است. زیرا پر واضح است که 

همانا پرندگان بر «یعنی:  »شكاهلا تقعأ ن الطيور عىلإ«یا به قول عرب:  »هم جنس پرواز

 .»نشینند گروه همجنس خود از هوا به زمین می
همچنین ابوبکر را طبق تعریف تاریخ شناختیم، نباید تعجب کنیم که چرا او نخستین 

ست. زیرا کس از گروه مردان بزرگ بوده که در بدو بعثت رسول اهللا به او ایمان آورده ا
مسلم است که او از رفاقت و مصاحبت چندین ساله خود با آن حضرت به صحت رفتار 
و صدق گفتارش پی برده بود و یقین داشت که آن حضرت در دعوت خود راستگو و 

 رسول خداوند بزرگ است.
داند و در طول چهل سال  دروغ گفتن را روا نمی  شود چنین کسی که اصالً مگر می
خود، هرگز نسبت به خلق خدا دروغ نگفته است، اکنون نسبت به خالق جل  قبل از بعثت

حقیقت این ادعاي بزرگ و مهم روحانی را بکند که خالق متعال   دروغ بگوید و بیو عال
او را براي رسالت برگزیده و براي هدایت بندگانش مبعوث فرموده است؟ این است که 

 .1ه نبوت رسول خدا ایمان آوردابوبکر با اشتیاق کامل قبل از هر مردي ب

اي تصریح کرده که ابوبکر اول کسی است که به  حسان بن ثابت انصاري شاعر مخصوص رسول اهللا در مرثیه -1
 گوید: رسول خدا ایمان آورده چنین می

 إن تــــــــذكرت شــــــــجواً مــــــــن أخــــــــي ثقــــــــة
 

ـــــــاك أ  ـــــــاذكر أخ ـــــــالف ـــــــام عم ـــــــابكر ب  ب
 

ــــــــــــة أتقاهــــــــــــا وأعــــــــــــدهلا  خــــــــــــري الربي
 

 إال النبـــــــــي وأوفـــــــــــاها بـــــــــام محـــــــــال 
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ابوبکر پس از تشرف به دین اسالم مانند گذشته یاور مخلص و یار وفادار رسول اهللا 
بود. در شب تاریخی هجرت شرف مصاحبت رسول خدا و افتخار عنوان (یار غار) یافت. 

َ�َقۡد وهُ إِ�َّ تَنُ�ُ  ﴿ فرماید: خداوند او را طبق آیه چهلم سوره توبه به این عنوان یاد می
ْ ثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ إِۡذ ُهَما ِ� ٱۡلَغارِ إِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِۦ َ�  ِيَن َ�َفُروا ۡخرََجُه ٱ�َّ

َ
ُ إِۡذ أ هُ ٱ�َّ َ�َۡزۡن نََ�َ

َ َمَعَنا ا با قدرت اگر او را یاري ندهید، پس بدانید که خداوند او ر« :یعنی .]40: التوبة[ ﴾إِنَّ ٱ�َّ

است، بدانگاه که کفار از مکه بیرونش کردند، در حالی او که او یک نفر  خود نصرت دادهو تایید 
گفت: غم مخور،  می» ابوبکر«آنگاه که به رفیقش  بود، از دو نفري که در آن هنگام در غار بودند، 

اند، رسول اهللا و نفر دیگر به اتفاق  یکی از این دو نفر که در آیه ذکر شده. »خدا با ماست
 لیه مفسرین و تاریخ نویسان اسالمی ابوبکر است. حقا هر مسلمانی باید به این جمله:ک

َ َمَعَنا﴿ که در این آیه آمده است، به دقت بنگرد. زیرا . »خدا باماست« :یعنی ﴾إِنَّ ٱ�َّ
فرماید: خدا با  بینیم رسول اهللا طبق این جمله از این آیه به رفیقش ابوبکر می چنانکه می

دهد. این  عنی خدا دو نفر را در پناه خود نگاه داشته است و نجات و نصرت میماست، ی
امر را محدود به مکان و موقت به زمان غار نفرموده است. خدا همیشه چه در غار و چه 

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

 والثـــــــــاين التـــــــــايل الــــــــــمحمود مشـــــــــهده
 

ـــــــاس مـــــــنهم صـــــــدق الرســـــــال   وأول الن
 

گاه غم و اندوه برادر موثقی را بیادآوري پس یاد کن ابوبکر را به جهت امور مهمی که در حیات هر«یعنی: 
ز اسالم و چه در عهد نبوت رسول اهللا و چه در عهد خالفت خویش) او از حیث خود انجام داد (چه قبل ا

تقوي و عدل و وفا به عهد و ایفاء به وعده از همه خلق خدا جز نبی اهللا بهتر بود. او شخص دوم اسالم است. 
، و همان است که حضور او (در ماجراي هجرت و بخصوص در »باشد پس از شخص اول که رسول اهللا می«
ار) مورد ستایش قرار گرفته است. و او اولین کسی است از جماعت مردان که به نبوت رسول اهللا که متضمن غ

. حسان که یکی از بزرگان انصار و صحابی بزرگ و »باشد. ایمان آورد تصدیق و ایمان به نبوت سایر انبیاء می
ل کسی است که به رسول اهللا ایمان در اشعار خود تصریح کرده که ابوبکر او  شاعر مخصوص رسول خدا بود،

کند که ابوبکر در بین رجال نامی اسالم در مقام و منزلت شخص دوم قرار دارد، زیرا شخص  آورده و تأیید می
 باشد. می اول اسالم رسول اهللا
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دیگر نیز در انجام وظیفه رسالتش به حدي حیرت انگیز یاري و را بعد از غار و در ایام 
 ام. خود به حد کافی شرح داده  »عقاید اسالمی«نصرت داد. این موضوع را در کتاب 

ابوبکر خلیفه رسولش را در انجام دادن امور خالفت تا حدي   همچنین خداوند متعال،
سرش   طبق فرمایش قرآن، -همد چنانکه در این کتاب شرح می-اعجاب آور موفق فرمود 

 همان است که خدا با آنها بود.

 ابوبکر صدیق در راه دعوت
چنانکه گفتیم، ابوبکر مورد احترام و محبت و اعتماد عموم طبقات مردم بود. لهذا در 
آغاز ظهور اسالم اشخاصی معروف و سرشناس از اهل مکه از قبیل: عثمان بن عفان، زبیر 

، طلحه بن »ثروتمند مشهور قریش«وقاص، عبدالرحمن بن عوف  بن العوام، سعد بن ابی
که خانه خود را «، ارقم بن ابی ارقم »فرمانده امین جبهه شام«عبیداهللا، ابوعبیده بن الجراح 

واقع در نزدیک صفا مرکز سرّي دعوت اسالمی قرار داد و آنجا را محل اجتماعات و 
نیز فاطمه بنت الخطاب (خواهر  ، و»مشاوره و مکان عبادت مسلمین اولیه قرار داد

حضرت عمر)، و سعید بن زبیر شوهر فاطمه بنت الخطاب به دعوت ابوبکر جواب مثبت 
 داده مسلمان شدند.

ابوبکر نه تنها مورد اعتماد مردم عادي بود، بلکه پس از اسالم نیز مانند گذشته مورد 
گرفت. چنانکه ابن  ر میاطمینان و اعتماد و طرف مذاکره و مشاوره حضرت رسول قرا

گوید: حضرت رسول با یاران نزدیک خود و  مقدمه خود می 206خلدون در صفحه 
 عمومی خود به مذاکره و مخصوصاً بیش از همه آنها با ابوبکر در امور مهم خصوصی و

 پرداخت. مشاوره می
گرچه حکومت اسالمی در زمان رسول اهللا شکل سلطنت نداشت و آن حضرت عنوان 

وزیر داشته باشد، ولی آنچه   ن به خود نگرفت تا مانند سالطین زمان خود رسماًسلطا
مسلم است ابوبکر و عمر را عمالً وزیر خود قرار داده بود. آنهایی که به کشورهاي متمدن 

تشریفات سالطین و  آن روزگار از قبیل ایران، روم و حبشه سفر کرده بودند و از رسوم و
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 دانستند. ابوبکر و عمر را وزیران رسول اهللا می  زبور مطلع بودند،فرمانروایان کشورهاي م

 اكن« گوید: المسیب که یکی از تابعین است به این مطلب تصریح کرده میسعید بن 

 ي�ن ولم ،أموره مجيع يف �شاوره فاكن الوز�ر، ماكن انليب من الصديق ب�ر أبو
رسول خدا در مقام و منزلت وزیر بود،  ابوبکر نزد« :یعنی .1»أحدا عليه يقدم اهللا رسول

داشت و کسی  هرگز هیچ احدي را بر او مقدم نمی  فرمود، زیرا در کلیه امورش با او مشورت می
 .»دانست را از او بهتر نمی

 لابوبکر تا آنجا مورد محبت و عنایت رسول خدا بود که ام المؤمنین عایشه
گذشت  رم هر دو مسلمان بودند و روزي نمیاز روزي که بیاد دارم، پدر و ماد«گوید:  می

 ».که رسول اهللا هم اول و هم آخر آن روز به خانه ما تشریف فرما نشود
نویسندگان تاریخ اسالمی اجماع دارند که ابوبکر همیشه چه در حضر و چه در سفر 
مالزم و همراه رسول اهللا بود و مطلقاً در هیچ غزوه و جهادي از همراهی با آن حضرت 

 ز نماند و حتی در شب خطرناك سفر هجرت نیز همسفر آن حضرت بود.با

 فضائل حضرت ابوبکر
شرف رفاقت و دوستی با رسول اهللا: چنانکه قبالً گفتیم ابوبکر چه قبل از اینکه  -1

 رسول اهللا به رسالت مبعوث شود و چه بعد از آن، همیشه رفیق مخلص رسول اهللا بود.
ابوبکر از نخستین مؤمنان و اولین کسی بود   بیان شد،  بالًسبقت در اسالم: چنانکه ق -2

 که از بین مردان آزاد به رسالت رسول اهللا ایمان آورد.
غاز ظهور اسالم در مرکز  وظیفه تبلیغ دین خدا: ابوبکر اولین کسی بود که در آ -3

دعوت او اي از اشراف مکه بر اثر  شرك به تبلیغ دین خدا پرداخت و چنانکه بیان شد عده
 مشرف به دین اسالم شدند.

زیرا قبل از اینکه مسلمان  ،پس، ابوبکر اولین پرچم دار و نخستین مبلغ دین اسالم بود

 .روایت حاکم -1
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دین اسالم منحصراً در خانه رسول اهللا بود و مسلمین عبارت بودند از رسول اهللا و   شود،
ب پسر طال تران گرامی آن حضرت و علی بن ابیحضرت خدیجه همسر آن حضرت، دخ

عموي آن حضرت که اهل آن خانه بودند. اما همین که ابوبکر مسلمان شد، عنوان مبلغ 
به تبلیغ دین اسالم پرداخت و به توفیق پروردگار در   اول اسالم را به خود گرفت و عمالً

 کار خود به خوبی موفق گردید.
یافت و به وسیله او  بنابراین دین اسالم بوسیله ابوبکر از خانه پیامبر خدا به خارج راه

 شروع به انتشار نمود.
ابوبکر تنها کسی است که در سفر تاریخی هجرت، افتخار مصاحبت و همراه بودن   -4

با رسول اهللا را داشت. در کتب حدیث روایت شده که پس از اینکه رسول اهللا به مسلمین 
وده به مدینه رود اجازه داد تا به مدینه هجرت کنند، ابوبکر نیز تصمیم گرفت هجرت نم

دانید رسول خدا به او چه جوابی  این بود که از رسول اهللا اجازه هجرت خواست. آیا می

در هجرتت شتاب مکن، امید « :یعنی »ن �عل لك رفيقاً أال تعجل لعل اهللا «داد؟ فرمود: 

کر در دانید آن رفیقی که خدا براي ابوب آیا می. »است خدا برایت در این سفر رفیقی قرار دهد
 این سفر برگزید چه کسی بود؟ به اتفاق تمام تواریخ، آن شخص، رسول اهللا بود.

ابوبکر تنها کسی است که در تاریخ اسالم عنوان خلیفه رسول اهللا به خود گرفت و  -5
مردم او را خلیفه رسول اهللا خواندند. خلفاي بعد از او همه عنوان امیر المؤمنین داشتند و 

 کردند. ر المؤمنین خطاب میمردم به آنها امی
اي شریف و رفیع بود زیرا رسول اهللا  رفعت و شرف خانوادگی: ابوبکر از خانواده -6

دخترش عایشه صدیقه را به همسري اختیار فرمود. واضح است که هیچ احدي به هیچ 
شود از خانواده نامطلوبی همسر اختیار نماید، یا از فامیل خود به شخص  وجه حاضر نمی

اي شریف و در سطح بس  رستی زن بدهد. پس مسلم است که خانواده ابوبکر خانوادهناد
 عالی بود که سید المرسلین بر آن صحه گذاشته از این خانواده همسر اختیار فرمود.

طبق  لقرآن کریم نیز عین این مطلب را تائید فرموده در قضیه ام المؤمنین عایشه
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ّيِبِ�َ  ُت ّيَِ�ٰ لطَّ ٱوَ ﴿ فرماید: سوره نور می 26آیه  ّيُِبونَ ٱوَ  لِلطَّ ّيَِ�ٰ  لطَّ  :یعنی .]26[النور:  ﴾ِت لِلطَّ
سزند و بالعکس مردان پاك و نیکو، زنان پاك  می زنان پاکیزه و پاکدامن، مردان نیکو و پاك را«

 .»و با عفت را
پس با توجه به این آیه ام المؤمنین عایشه زنی طاهره و طیبه و از خانواده عزت و 

ترین افراد بشر و  ف بوده که مفتخر شده به همسري کسی مشرف شود که پاکیزهشر
کسی دیگر  طاهرترین خلق خدا بود و آن کس جز سید االنبیاء و خاتم المرسلین محمد

 نبود.
اش هر  ابوبکر در بین مسلمین تنها کسی است که خودش، پدرش و پسر و نوه -7

باشند، زیرا  نور شده همه از صحابه رسول اهللا میچهار نفر چشمشان به دیدار رسول اهللا م
خود ابوبکر و پدرش ابوقحافه و فرزند ابوبکر بنام عبدالرحمن و محمد بن عبدالرحمن 

اند. چنین مزیتی نصیب هیچ  اش همه مسلمان و همه به دیدار رسول اهللا مشرف شده نوه
 احدي جز ابوبکر نشده است.

اهللا او را به امارت حج مسلمین که یکی از ارکان ابوبکر تنها کسی است که رسول  -8
این امر در سال نهم هجرت یعنی یک سال قبل از وفات «مهم اسالم است، مفتخر فرمود. 

 .»رسول اهللا انجام شد
ابوبکر تنها کسی است که رسول اهللا در نماز جماعت به او اقتدا فرمود و با او نماز  -9

گوید: ثابت شده است که رسول اهللا  حدث مشهور میفریضه خود را اداء نمود. ترمذي م
در مرض موتش پشت سر ابوبکر نماز خوانده به او اقتداء کرده است و این حقیقت را 

گوید: حضرت رسول در  کند جز نادانی که از روایت اطالع ندارد. بیهقی نیز می انکار نمی
مام جماعت بود، یکبار ایام مرضش که ابوبکر به نیابت از آن حضرت در مسجد مدینه ا

 .1کرده پشت سرش نماز خوانده است به ابوبکر اقتداء
در کتب سیر و احادیث روایت شده که چون رسول اهللا بیمار و در خانه بستري شده 

 شرح ثالثیات امام احمد بن حنبل. کتاب نفثات 2جزء  96صفحه  -1
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  نتوانست براي امامت نماز به مسجد تشریف ببرد. ابوبکر به دستور مؤکد رسول اهللا نیابتاً
عهده گرفت و در انجام فرائض پنجگانه پیش نماز امامت نماز جماعت مسلمین را به 

مسلمین گردید. صبح روز دوشنبه که آخرین روز حیات رسول اهللا بود و ابوبکر در 
محراب رسول اهللا ایستاده امام جماعت بود، حضرت رسول اهللا در حالی که سر مبارکش 

ن رسول اهللا به شود. مسلمین با دید را با دستمالی بسته بود به مسجد تشریف فرما می
کند و ابوبکر که جلو  شوند که در محوطه مسجد اثر می حدي مسرور و خوشحال می

فهمد که آن حضرت به داخل مسجد تشریف  صفوف مسلمین در محراب ایستاده بود، می
خواهد از محراب خارج شود تا جاي خود را به آن حضرت بسپارد  آورده است. لهذا می

 »صل للناس«فرماید  می گذارد و را روي شانه ابوبکر میولی آن حضرت دست مبارکش 

یعنی در جایت باش و با مردم نماز بخوان. خود آن حضرت نیز به ابوبکر اقتداء 
نشیند و در حال نشستن، نماز فریضه خود را با  فرماید و در جنب راست ابوبکر می می

 خواند. جماعت می
ت و فضیلتی نبود، همین افتخار و فضیلت گونه مزی راستی اگر براي ابوبکر فرضاً هیچ

بس که رسولی از مرسلین و آن هم اشرف المرسلین و خاتم النبیین در اداء نماز فریضه 
 که رکن مهمی از ارکان دین است، به او اقتداء فرموده است.

حقاً از بین اولین و آخرین، از زمان آدم ابوالبشر تا عصر نورانی محمد سید البشر هیچ 
مانند فقط بنام ابوبکر  بی به چنین افتخار عظیمی نائل نگردیده و قرعه این کرامتاحدي 

 از گردونه بخت آزمائی روحانی بیرون آمده است.

 تواضع و فروتنی ابوبکر

با آن که خلیفه و فرمانرواي مسلمین بود، مع الوصف وضع و پوشاك  ابوبکر
است. در بین جماعتی که حضور  داد که اوفرمانرواي جهان اسالم ظاهري اونشان نمی

گونه امتیازي بر دیگران  محل نشستن حتی در مجلس خالفت هیچداشت، از نظر لباس و
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گفت:  شناخت، می نمی آمد که قبالً او را ندید بود و گاه تازه واردي مینداشت. لهذا هر

ه رسول سالم بر تو اي خلیف« :یعنی »ي�م اخلليفه؟أرسول اهللا و خليفةالسالم عليك يا «
 .»خدا راستی، کدامیک از شما خلیفه است؟

بود، رسد که ابوبکر این حسن صفت را از رسول اهللا اکتساب کرده  چنین به نظر می
شد که قبالً شرف حضور نداشته آن  گاه کسی وارد میزیرا آن حضرت چنین بود و هر

ي�م أ والسالم عليك يا رسول اهللا«گفت:  کرد و می شناخت، سالم می حضرت را نمی

 .»سالم بر تو اي رسول خدا و کدامیک از شما رسول خداست« :یعنی .»رسول اهللا؟

) درباره تواضع ابوبکر مروج الذهبتاریخ خود بنام  299و  298در (صفحه  1مسعودي

ابوبکربی اعتناترین مردم نسبت به دنیا بود بیش از همه کس فروتن بود. در «گوید:  می
ها  بسیار متواضع و مهربان بود. از طعام لذیذ و لباس گرانب اخالق و رفتارش با مردم

بیزار بود. لباسش در زمان خالفت ردائی بود و عبائی. پیشوایان قبائل و اشراف عرب و 
هاي فاخر و زیبا و زربفت و  پادشاهان خطه یمن بر او وارد شدند، در حالیکه لباس

ها بر سر  هاي پرب ع و زرین با نگینهاي مرص ي ملیله دوزي طالئی پوشیده و تاجها شنل
 نهاده بودند.

چون آنها دیدند که ابوبکر با آن که خلیفه مسلمین است و عظمت و جالل خالفت 
باشد، فروتن و از ظاهرسازي و خودنمائی بیزار  دارد و در مقامی خیلی برتر از آنها می

پوشد. لهذا  باس ساده میاست و نظري به زر وزیور دنیا ندارد و مانند سایر مردم عادي ل
آنها بخود آمده و به او اقتداء نموده به راه او رفتند و آنچه را که پوشیده بودند از تن بدر 
آورده لباس ساده پوشیدند. یکی از این پادشاهان ذوالکالع پادشاه حمیر یمن بود که با 

مؤرخ و جغرافی دان عرب از ذریه عبداهللا بن مسعود صحابی جلیل رسول اهللا بود،  علی بن الحسن مسعودي -1
او در بغداد متولد گردید و به شام، فلسطین، مصر، ایران، هند، چین و سیالن سفر کرد. تاریخ بزرگی بنام 

در پاریس  میالدي 1864در تاریخ  نوشت. این کتاب به زبان فرانسه ترجمه و »مروج الذهب ومعادن اجلوهر«

 به چاپ رسید.
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الم همراه جالل سلطنت به مدینه آمد و عالوه بر خویش و قوم و اطرافیانش، هزار غ
ها و تاج زرین به نزد ابوبکر آمد ولی چون او را با لباس  داشت. او با همان لباس گرانب

ساده دید، از لباس پادشاهی برون آمد و مانند ابوبکر لباس ساده پوشید. گویا بعضی از 
 دانید در جواب آنها چه گفت؟ کنند. آیا می همراهانش او را در این باب سرزنش می

ام، باز هم مانند زمان کفرم پادشاهی  خواهید اکنون که مسلمان شده مگر می جواب داد:
شود به درستی  متکبر و خودخواه باشم؟ خیر، چنین نخواهم بود. به خدا قسم هرگز نمی

 پوشی از زر و زینت دنیا. خدا برد مگر در حال تواضع و چشم فرمان
  متکبر بودند،  ند، با آنکه قبالًآمد آري، پادشاهان و زعماء قبائل که نزد ابوبکر می

 .1»شدند خودخواه بودند، فروتن می  گشتند و پس از اینکه قبالً متواضع می
اي از شهر مدینه منوره پیرزن نابینا و ناتوانی بود که سیدنا عمر بن  در گوشه دور افتاده

ب، براي کسب ثوا رفت و ها به خانه این پیرزن می الخطاب از حالش باخبر شده شب
 نمود.  داد و مرتب می کارهاي خانه محقرش را انجام می

رفته  از مدتی دید کسی دیگر هر شب قبل از او آمده کارهایش را انجام داده وپس 
گیرد و آن شخص را  است. لهذا شبی در کمین نشست تا بداند چه کسی از او سبقت می

بکر خلیفه رسول دانید آن شخص چه کسی بود؟ آن کس حضرت ابو دید وشناخت. می
آري، آن شخص فرمانرواي جهان اسالم بود که با این مقام عظیم متواضع بود و  خدا بود. 

اكن أبو��ر أزهد انلاس وأ�رثهم تواضعاً يف أخالقه وبلاسه ومطعمه و�ن بلاسه «: مروج الذهبعبارت عربی  -1

مشمل ـيف خالفته الشملة والعباءة وقدم عليه زعماء العرب وأرشافهم وملوك ايلمن وعليهم احللل والربد ال
ما عليه من اللباس واتلواضع واتلنسك وما هو عليه من الوقار واهليبة  باذلهب واتليجان واحلربة. فلما شاهدوا

ذهبوا مذهبه ونزعوا ما اكن عليهم، من وفد عليه من ملوك ايلمن ذوالالكع ملك مح� ومعه ألف عبيد دون 
ما  ب�ر ما وصفنا ألىق من اكن معه من عش�ته، وعليه اتلاج وما وصفنا من الربد واحل� فلما شاهد من أيب

عليه وتز�ا بز�ه. فلما قال هل بعض عش�ته يف ذلك قال: أردتم أ�ون جباراً يف اجلاهلية و� االسالم؟ ال واهللا ال 
ملوك ومن ورد عليه من الوفود بعد اتلكرب ـت�ون طاعة الرب إال باتلواضع والزهد يف ادلنيا، وتواضعت هل ال

 .»وتذللوا بعد اتلجرب
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ها بدون آن که کسی بداند، قربتاً الی اهللا به خدمت ضعیفی از رعایاي خود  شب
 پرداخت. می

بریم که شخصیتی بزرگ و کرامت  با یک نگاه کوتاه به آنچه گفتیم، به درستی پی می
ل انسانی در نهاد ابوبکر نفهته شده و مقام و جالل خالفت و فرمانروائی نه تنها کام

 تر از ما قبل خالفت کرد. تغییري در اخالقش نداد، بلکه او را متواضع
همین تواضع توام با جالل خالفتش بود که سالطین عرب و زعماء قبائل که به 

به پیروي از او مانند او شده از  آمدند، تحت تاثیر قرار گرفته و آنها نیز حضورش می
آوردند و زندگی  گردیدند. لباس کبر از تن بدر می جبروت و تکبر بیزار و فروتن می

 نمودند. عادي و ساده اختیار می

 عظمت و قدرت روحی ابوبکر
 باشند. این دو قدرت روحی و عظمت شخصیت دو صفت از صفات خدادادي بشر می

اند.  ء اصلی پیشرفت بشر در زمینه مصالح عمومی جامعهصفت عامل اصلی ارتقاء و منشا
ئی از حوادث مهم و  کنند که حادثه هریک از این دو صفت هنگامی به خوبی تجلی می

شود کدام یک از افراد جامعه فاقد این دو  ناگوار رخ دهد. آن وقت است که معلوم می
 صفت برتر است.صفت است و چه کسی دارا و قوي بوده و از دیگران در این دو 

شود کمی نظر اندازیم، براي ما  گاه به هر یک از این دو حادثه عظیم که نقل میهر
ئی بس بزرگ و عظمتی کم نظیر بوده از  شود که حضرت ابوبکر داراي روحیه محقق می

 بقیه اصحاب بزرگ رسول اهللا برتر است.

 درگذشت پیامبر :حادثه اول
مالء اعال شتافت، وقوع این فاجعه عظیم به حدي  روزي که رسول اهللا وفات یافته به

ئی از آسمان بر سرشان  بر مسلمین شدید بود که آنها را دگرگون ساخت و گوئی صاعقه
ی شبیه به بیهوش شدن و از خود فرود آمده آنها را در وضعی غیر عادي ودر حال
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کردند، غافل  ت میچرا تا آنجا که حتی از آیات قرآن که همیشه تالو ،خودي قرار داد بی
فرماید انبیاء خدا بشرند و آنها هم مانند سایر افراد بشر حیات و  شدند چرا که قرآن می

ُهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿ فرماید: موت دارند. مخصوصاً قرآن به آن حضرت خطاب کرده می َّ�� 
ّيُِتونَ  و آیه . »اهند مردهمانا اي محمد خواهی مرد و آنها نیز خو« :یعنی .]30الزمر: [ ﴾٣٠ مَّ

دٌ  َوَما﴿ فرماید: دیگر قرآن که در این باره می  ﴾لرُُّسُل ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ
اند و  نیست محمد جز رسولی که پیش از او هم رسوالنی آمده« :یعنی .]144عمران:  آل[

 .»اند رفته
یات دیگر قرآن اطالع داشته همیشه از این دو آیه و آ  اصحاب گرامی رسول اهللا قبالً

بودند که توازن و سالمت فکر خود را   کردند ولی اینک در وضعی قرار گرفته تالوت می
به فکر این آیات نبودند. بعضی از آنها باور نداشتند که رسول اهللا هم   از دست داده اصالً

رسول  ه محمدشود ک گفتند: مگر می میرد و اکنون وفات یافته است. با خود می می
 پرسیدند آیا محمد برگزیده خدا مانند بقیه مردم بمیرد؟ بعضی از خود یا از دیگران می

شود؟ و چه باید کرد؟ آینده مسلمین چه  وفات یافته است؟ اگر درست باشد پس چه می
خواهد شد؟ سرنوشت دین اسالم چه خواهد بود؟ حتی حضرت عمر ابن الخطاب که 

ی، شهرت تاریخی دارد وفات آن حضرت را باور نداشت. بقوت قلب و قدرت روح
گفت: مبادا از  کرد و می قبضه شمشیر برهنه به دست گرفته مردم را در مسجد تهدید می

 .1وفات یافته واال با این شمشیر سرش را خواهم زد کسی بشنوم که بگوید محمد

خواست از  ناشی از سرگردانی و ندانم کاري نبود بلکه می تهدید حضرت عمربه نظر من شمشیر کشی و  -1
اشاعه خبر وفات رسول اهللا جلوگیري نماید تا بگوش دشمنان نرسد. زیرا در شهر مدینه و در دهات نزدیک 
اطراف مدینه بودند کسانی که منافق خبیث و دشمن سرسخت دین و مسلمین بوده منتظر بودند فرصت 

: فرماید یش آید تا کینه دیرینه خود را آشکار ساخته بر مسلمین بشورند. چنانکه قرآن در این باره میمناسبی پ

ْ َ�َ ٱ�َِّفاِق َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ ﴿ ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدوا
َ
ۡعَراِب ُمَ�ِٰفُقوَنۖ َوِمۡن أ

َ
ۡن َحۡولَُ�م ّمَِن ٱۡ� : التوبة[ ﴾َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهمۡ َوِممَّ

بعضی از اعراب ساکنین اطراف شما و نیز بعضی از اهل مدینه منافقند. آنها در نفاق خود به « :یعنی .]101
ها هستند که قرآن درباره آنها  . البته همین»شناسیم شناسی، ما آنها را می اند که تو آنها را نمی آزموده حدي کار
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کرد. خالصه  گریه میاي از مسجد نشسته بود و  عثمان بن عفان داماد پیغمبر در گوشه
وضعی پیش آمده بود که مردم حتی صحابه بزرگ رسول اهللا شعور خود را از دست داده 
بودند کسی نبود که آنها را به حقیقت حادثه واقف و آگاه ساخته، به راه رشد و صواب 
راهنمایی نماید تا از این وضع برون آیند، جز ابوبکر صدیق، آري، ابوبکر پس از اطالع از 

بیند مردم آشفته وار درهم  قوع این مصیبت جانگداز ابتداء به مسجد وارد شد و چون میو
اند، آنها را به حال  شناسند و در وضعی کامالً غیر عادي قرار گرفته ریخته سر از پا نمی

خود گذاشته از مسجد خارج وفوراً به خانه رسول اهللا که متصل به مسجد بود داخل 
گذارد و دهان بر چهره  چهره مقدس رسول اهللا کمی به کنار میشود. پوشاك را از  می

ىِب  فَِداكَ « گوید: بوید و گریه کنان می بوسد و می مبارك رسول اهللا گذارده آن را می
َ
�ِّ  أ

ُ
 َوأ

ْطيَبََك  َمايا رسول اهللا 
َ
  أ

ًّ
پدر و مادرم فدایت باد اي رسول خدا. چه پاکیزه « :یعنی »َوَميِّتاً  َحيا

�َُّص بُِ�ُم ﴿ فرماید: می و نیز .]47: التوبة[ ﴾ٱۡلفِۡتَنةَ َ�ۡبُغونَُ�ُم ﴿: فرماید می َوآ�ِرَ َوَ�َ�َ یعنی این  .]98: التوبة[ ﴾ٱ�َّ
هاي  دشمنان بدخواه همیشه در جستجوي فتنه و آشوب براي شما هستند و در انتظارند تا به شما آسیب

روزگار برسد. این امر مسلم است که به محض اینکه ملتی رئیس و سرپرست خود را از دست داد، امورش 
کشند و دشمنی خود  گیرد. در این هنگام است که دشمنان بداندیش سر می و در معرض ناامنی قرار می مختل

خواست  شوند. لذا حضرت عمر که شخصی دانا و سیاس بود، می را آشکار نموده دست اندرکار بلوا و فتنه می
، خلیفه و سرپرستی تعیین و با تهدید جلوگیري نماید تا آنکه براي مسلمین از اشاعه خبر وفات رسول اهللا

وضع حکومت اسالم مستحکم شده جلو طمع دشمنان گرفته از بروز فتنه و آشوب پیش گیري شود. این 
ما هیچ اعتنایی نداشته «فرماید:  آید که می شود به خوبی به دست می می  مطلب از آخر خطبه ابوبکر که بعداً نقل

ایم.  اند همانا شمشیرهاي ما برهنه است تاکنون از دست نگذاشتهترسیم که کسی خلق خدا را بر ما بشور و نمی
جنگیم با هر کس که با ما به مخالفت برخیزد. کما اینکه همراه رسول اهللا جنگیدیم، پس هر کس متمرد  می

. نظر به همین خطر احتمالی بود که مسلمین امر خالفت را به سرعت »شود جز به زیان خودش نخواهد بود
با  گیري شود. موضع و سخنان عمر د تا وضع مسلمین محکم و از حدوث هر پیش آمدي پیشخاتمه دادن

خبر بوده باشد. از چنین شخصی چنین حالت  همین هدف صورت گرفته، نه آنکه خود را باخته و از خود بی
کتابش  69ضعفی نه تنها بعید بلکه محال است. دکتر عبدالحسن زرین کوب نیز متوجه این امر شده در صفحه 

شاید پیشنهادي بود براي آنکه فقدان و غیبت پیغمبر را براي همه  این گفته عمر«گوید:  بنام بامداد اسالم می
 .»مسلمانان قابل تحمل کند و کسانی را که هنوز لرزان و ضعیف بودند، از ارتداد باز دارد
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 .»بوئی چه در حیات و چه در مماتو چه خوش 
آید، بر روي منبر رسول اهللا  پوشاند. به مسجد می می  سپس چهره مبارکش را مجدداً

نشیند. مردم را به آرامش و نشستن و شنیدن خطبه دعوت نموده، پس از ذکر مقدمه  می
که او  خبر داد  همانا در آن هنگام که محمد زنده بود خدا (در قرآن)«  گوید: خطبه می

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿ خواهد مرد و چنین فرمود: همانا تو خواهی « .]30[الزمر:  ﴾٣٠ مَّ

دٌ  َوَما﴿ و نیز فرمود: »مرد و آنها نیز خواهند مرد ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ  لرُُّسُل
فَإِيْن

َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ عۡ  َ�َ

َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ  ا

ُ ٱ ِزيوََسَيجۡ  ٰ ٱ �َّ نیست محمد جز رسولی که پیش از او « .]144عمران:  آل[ ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ
رد یا کشته شود، اند آیا پس هر گاه او (هم مانند آنها) بمی اند و از دنیا رفته رسوالنی به دنیا آمده

گردید؟ آگاه باشید هر کس به عقب خود بر گردد،  شما به عقب برگشته بدین باطل خود باز می

به  همانا خداي. »دهد رساند و خدا به سپاسگزاران، زود پاداش می هیچ زیانی به خدا نمی
شت و محمد، عمر داد و او را در این جهان باقی گذاشت تا آنگاه که دین خدا را بر پادا

اوامر خدا و رسالتی را که خدا به او تفویض فرموده بود به مردم تبلیغ فرمود و با دشمنان 
دین خدا به جنگ و جهاد پرداخت. اکنون خدا او را پس از انجام این ماموریت و پس از 
این موفقیت به نزد خود فرا خواند و شما را بر این راه و روش روشن به جاي گذاشت. 

پرستید پس بداند که محمد وفات یافت و هرکس خدا را  ر کس محمد را میآگاه باشید ه
پرستد، بداند که خدا زنده است و هرگز نخواهد مرد. پس بیائید دین خود را به خوبی  می

نگهدارید و بر خداي خود توکل و اعتماد کنید، زیرا اگر چه محمد وفات یافته، دین خدا 
اري دهنده دین خود و تقویت کننده دین داران برجاست، کالم خدا باقی است. خدا ی

باشد. همانا کتاب خدا در بین شماست. این کتاب، روشنایی و شفا دهنده است  می
دهد). خدا، محمد را با همین کتاب  (امراض اجتماعی و روحی شما را معالجه وشفا می

که حرام دانسته راهنمائی فرمود و در این کتاب آنچه را که خدا حالل فرموده و آنچه را 
ترسیم که کسی خلق خدا  است بیان شده است. نه، به خدا قسم هیچ اعتنائی نداریم و نمی
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جنگیم  ایم. می را بر ما بشوراند. همانا شمشیرهاي ما برهنه است. تاکنون از دست نگذاشته
 با هر کسی که با ما به مخالفت برخیزد همچنان که همراه رسول خدا با دشمنان جنگیدیم.

  .1پس هر کس متمرد و سرکش شود، کاري جز به زیان خویش نخواهد کرد 
این بود خطبه مختصري که ابوبکر در مسجد رسول اهللا و بر منبر رسول اهللا به مناسبت 

شود، با این خطبه به مردم حیران و  وفات رسول اهللا خواند و چنانکه مالحظه می
به آنها اعالم نمود و مردم را متوجه  سرگردان تذکر داد و تحقق وفات رسول اهللا را

ساخت که گرچه رسول اهللا وفات یافته ولی دین خدا و کتاب خدا باقی است. به آنها 
. پس اگر محمد از دنیا رفته، خدا همیشه فهماند که معبود حقیقی، خداست نه محمد

نها تذکر داد باقی است و نخواهد مرد. باید او را پرستید و امرش را اطاعت کرد. نیز به آ
که رسول اهللا از طرف خدا رسالتی داشت آن رسالت را انجام داده به پایان رسانید. دین 
خدا را بطور کمال تبلیغ فرمود. کتاب خدا را به نحو کامل در بین آنها در دست آنها به 

اش را انجام داد، بسوي پروردگارش  جاي گذاشت. پس از اینکه رسالتش را اداء و وظیفه
ت. همچنین آنها را به بقاء دین خدا و دوام کتاب خدا و حسن آینده مسلمین نوید شتاف

گونه سوء ید به شمشیر نموده آنها را از هرداد و مطمئن ساخت. دشمنان اسالم را تهد
راستی رسول خدا وفات یافته است. همه مردم  برحذر داشت. مردم فهمیدند که به قصدي

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿ يح فقال: وهو  إن اهللا نىع �مداً «نص عربی خطبه ابوبکر چنین آمده است:  -1  ﴾٣٠ مَّ
دٌ  َوَما﴿ وقال: .]30[الزمر:  ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل

َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ عۡ  َ�َ

َ
 َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ

ٰ  يَنَقلِۡب  َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ زِيَوَسَيجۡ  ا ٰ ٱ �َّ و�ن اهللا عمر �مداً  .]144عمران:  [آل ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ

وأبقاه حىت أقام دين اهللا و�لغ أمر اهللا و�لغ رسالة اهللا وجاهد أعداء اهللا حىت توفاه اهللا ىلع ذلك وتر��م ىلع 
اهللا فإن اهللا يح ال يموت، فاقبلوا أيها انلاس  الطر�قة، من اكن يعيد �مداً فإن �مداً قد مات ومن اكن يعبد

واعتصموا بدين�م وتو�وا ىلع ر��م فإن دين اهللا قائم و�مته باقية و�ن اهللا نارص دينه ومعز أهله و�ن كتاب 
وفيه حالل اهللا وحرامه، ال واهللا ما نبايل من أجلب  اهللا ب� أيدي�م وهو انلور والشفاء و�ه هدى اهللا �مداً 

ا من خلق اهللا، إن سيوفنا مسلولة ما وضعناها بعد و�اهد من خالفنا كما جاهدنا مع رسول اهللا فال يبغ� علين
 .»أحد إال ىلع نفسه
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دٌ  َوَما﴿ :آیه ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ عۡ  َ�َ

َ
 بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ

ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ا ٰ ٱ �َّ . ]144عمران:  [آل ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ
آنها در این حالت دردناك و غم انگیز از آن غفلت کرده  که ابوبکر در خطبه خواند و

همه آنها مطمئن شدند که گرچه  .1بودند با صدائی بین آهسته و بلند تالوت نمودند
رسول خدا از میان آنها رفته، ولی کتاب خدا که راهنماي او بود و او امت را با تعالیم 

مسلمین پس از خود برجاي نهاده فرمود، کماکان در بین  همین کتاب ارشاد و رهبري می
و احکام خدا از حالل و حرام در این کتاب بیان شده، پس دیگر از این بابت سرگردان و 

 گمراه نخواهند شد.
حقاً خطبه ابوبکر مانند باران رحمتی بود که در حین طوفان خطرناکی بر مسلمین 

 خاطر و آرامش قلبی بخشید.بارید و این طوفان وحشتناك را فرو نشاند و به آنها اطمینان 
بلی این چنین است اثرات و جواذب روحی رجال عظیم جهان که امتی را مجذوب 

نمایند. راه آینده را براي ملت حیران و سرگردان روشن  کلمات عمیق و پر ارج خود می
 دهند. اند رهانیده نجات می سازند و آنها را از خطري که در کنار آن قرار گرفته می

افتاد، معلوم نبود  ی اگر متانت و قدرت روحی ابوبکر در این هنگام به کار نمیراست به
رسید و وضع ناهموارشان که  اثرات افکار آشفته مردم سرگردان و بالتکلیف به کجا می

دشمنان در داخل مدینه و اطراف آن در انتظار چنین فرصتی بودند تا به نفع خود بهره 
 بکر بهترین پاداش را دهد.شد؟ خدا به ابو بگیرند، چه می

 نبرد با مرتدان :حادثه دوم

ِ «گوید:  روایت شده که می لدر صحیح بخاري از عایشه -1 نَّ  َوا�َّ
َ
نَّ  َ�ْعلَُمونَ  يَُ�ونُوا لَمْ  انلَّاَس  لََكأ

َ
َ  أ نَْزَل  ا�َّ

َ
 أ

بُو تَالََها ىتَّ حَ  اآليَةَ 
َ
اَها بَْ�رٍ  أ   �رََشٌ  �ُْسَمعُ  َ�َما انلَّاُس، ِمنْهُ  َ�تَلَقَّ

َّ
به خدا چنین بود که گویی « :یعنی »َ�تْلُوَها إِال

دانستند که خدا این آیه را نازل فرموده است تا آنکه ابوبکر آن را خواند. پس مردم این آیه را از  مردم نمی
رسید جز این آیه که  شد چیزي از او بگوش نمی گاه به هر کس گوش داده میابوبکر گرفته بخوانند. آن

 .»خواند می
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پس از وفات رسول اهللا به خالفت رسید، با خطر  در همان اوائل ایامی که ابوبکر
خوفناکی روبرو گردید. این خطر موجودیت مسلمین و کیان دین اسالم و مرکز خالفت 

ز اهل مدینه و مکه و را سخت در معرض زوال و نابودي قرار داده بود. بدین سان که ج

العرب همه سر به طغیان و شورش  ةقبیله عبدالقیس در بحرین بقیه مردم شبه جزیر

برداشتند و از اطاعت حکومت مرکزي اسالم سرباز زدند. بدین تفصیل که بعضی از قبائل 
عرب در حیات رسول اهللا همچنان مشرك بوده بدین اسالم نگرویده مخالف دین اسالم و 

ین بودند. حتی بعضی از سرانشان از قبیل مسیلمه کذاب رئیس قبیله بنی دشمن مسلم
حنیفه در یمامه و زنی بنام سجاح از قبیله بنی تمیم و عبهله بن کعب (اسود عنسی) در 
یمن و طلیحه بن خویلد اسدي در قبیله بنی اسد و غطفان و طییء، به دروغ ادعاء نبوت 

. پیروانی جسور و از جان گذشته پیدا کردند. هدف کرده بودند. کارشان خیلی باال گرفت
 تمام آنها نابود کردن حکومت اسالم و برباد دادن دین اسالم بود.

بعضی دیگر از قبائل عرب و حتی بعضی از اهل مدینه در داخل شهر مدینه گرچه در 
. مسلمان و مطیع حکومت اسالمی شده بودند، ولی منافق بودند  حیات رسول اهللا ظاهراً

 101یعنی فقط به ظاهر مسلمان و مطیع حکومت اسالم بودند. چنانکه قرآن طبق آیه 

ۡهِل ﴿ فرماید: سوره توبه درباره آنها می
َ
ۡعَراِب ُمَ�ٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ

َ
ۡن َحۡولَُ�م ّمَِن ٱۡ� َوِممَّ

ْ َ�َ ٱ�َِّفاِق َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهمۡ  بعضی از اعراب « یعنی: .]101: التوبة[ ﴾ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدوا

اند  ساکنین اطراف شما و نیز بعضی از اهل مدینه منافقند. آنها در نفاق خود به حدي کارآزموده

آنها  هسوره توبه دربار 98-97و نیز طبق آیه . »شناسیم شناسی، ما آنها را می که تو آنها را نمی
 فرماید: می

َشدُّ ُ�ۡفرٗ ﴿
َ
ۡعَراُب أ

َ
�َّ َ�ۡعلَُمواْ ُحُدوَد نَِفا�ٗ � وَ ٱۡ�

َ
ۡجَدُر �

َ
ُ َعلِيٌم ا َوأ ٰ رَُسوِ�ِۦۗ َوٱ�َّ َ�َ ُ نَزَل ٱ�َّ

َ
َمآ أ

ۡعَراِب َمن َ�تَِّخُذ َما يُنفُِق َمۡغَرمٗ َوِمَن  ٩٧ َحِكيمٞ 
َ
�َُّص بُِ�ُم ٱۡ� َوآ�ِرَ ا َوَ�َ�َ   .]98-97: التوبة[ ﴾ٱ�َّ
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چه از حیث کفر آشکار و چه از حیث کفر  1شینهاي صحراگرد ایل ن بعضی از عرب
تر از هر قومی دیگرند (چون از معارف و تمدن محرومند) چه خوب  پنهانی سخت

سزد که ندانند حدود و ضوابط و منافع آنچه که خدا بر رسولش نازل فرموده است.  می
کنند  می پندارند که آنچه از مال خود در راه خیر و صالح عمومی صرف بعضی از آنها می

 هاي زمانه به شما برسد. زیان و خسارت است. آنها در انتظارند که آسیب
بعضی دیگر از قبائل عرب گرچه در حیات رسول اهللا مسلمان شده بودند ولی چون 
در اواخر حیات آن حضرت ایمان آورده بودند، هنوز ایمان به درستی در اعماق قلوبشان 

 دشان سرایت نموده آنها را تحت تأثیر ایمان درآورد.نفوذ نکرده بود تا به خوبی در وجو
این دو گروه یعنی منافقین و نو مسلمانان پس از وفات رسول اهللا مرتد شدند. یعنی 
منافقین کفر نهانی خود را عیان ساختند و نو مسلمانان به کفر خود بازگشتند و هر دو از 

  نه ظاهراً و باطناً  فاري که اصالًحیث مرام و دشمنی با مسلمین در جهت گروه اول یعنی ک
 مسلمان شده بودند، قرار گرفتند.

  قبائل دیگري هم بودند که در حیات رسول اهللا به حقیقت مسلمان شده بودند و ظاهراً
و باطناً مؤمن بودند ولی پس از وفات رسول اهللا با حفظ عقیده و ایمان خود از اطاعت 

کنی از ارکان دین اسالم و امري از امور اجتماعی خلیفه و پرداخت زکات اموالشان که ر
 مسلمین است خودداري کردند.

مالیات  همطیع اسالم بودند و زکات اموالشان را که جنب  پندارشان این بود که اگر قبالً
پرداختند، علتی داشت که صحیح بود و آن این است که  امروزي داشته به آن دولت می

یعنی  ،باشد شود کلمه اعراب جمع کلمه عرب نیست، بلکه مفرد و اسم جنس می بر خالف آنچه تصور می -1
ق نشین صحراگرد اطال بر عرب بادیه» اعراب«مفردي است که معنی جنس و جمع دارد و این کلمه یعنی 

هاي بیابان نشین یا به اصطالح ما (ایل نشین) و کلمه عرب  شود نه عرب شهرنشین. پس اعراب یعنی عرب می
دهد. یعنی گرچه مفرد است  شود کلمه عرب هم اسم جنس بوده معنی جمع می بر عرب شهرنشین اطالق می

ر عرب صحرانشین گفته شود (عربی) به یک نف ولی معنی جمع دارد و به یک نفر عرب شهرنشین گفته می
 شود (اعرابی). می
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 :د و طبق آیهرئیس دولت اسالم رسول خدا بو

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهمۡ  ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
آن حضرت براي اداره امور عمومی  .]6األحزاب: [ ﴾أ
 مسلمین بهتر از خودشان بود.

ولی اکنون رسول خدا از دنیا رفته بود و ابوبکر که به جاي آن حضرت در رأس 
وسیله وحی با خدا ارتباط ندارد تا از دولت قرار گرفته مانند خود آنها بشري است که به 

این جهت مانند رسول اهللا برتري داشته از آنها بهتر باشد. پس چرا باز هم مطیع خلیفه 
باشند و چه لزومی دارد که اکنون هم مانند گذشته زکات خود را به مرکز خالفت 

 ؟بپردازند؟ آیا بهتر نیست که با حفظ مسلمانی خود مانند سابق مستقل باشند
بعضی از قبائل دیگر هم بودند که گرچه در حیات رسول اهللا مسلمان نشدند ولی با 
آن حضرت پیمان سیاسی بستند و از حیث سیاست تابع حکومت اسالم شده خراج به 

پرداختند. اینها نیز پس از وفات رسول اهللا عهد شکنی کرده سر از  این حکومت می
 اطاعت حکومت اسالمی برتافتند.

 گروه که نام بردیم یعنی: این پنج
 مسلمان نشده بودند.  مشرکین اصلی که اصالً  -1
 منافقین.  -2

 نو مسلمانان مرتد.  -3
 مسلمانان مانع پرداخت زکات و متمرد.  -4
مشرکین هم پیمان با رسول اهللا که مجموع عده و قواي جنگی آنها خیلی بیش از   -5

رق داشتند و مانعین زکات عده و قواي مرکز خالفت بود، گرچه از حیث عقیده با هم ف
عقیدتاً مسلمان بودند ولی همه آنها از حیث مخالفت با حکومت خالفت اتفاق نظر 

 داشتند.
الجرم با هم  -چون هدف مشترکی داشتند-داد  بنابراین اگر ابوبکر به آنها مجال می

و توانست با تجهیزات  کردند و آنگاه ابوبکر نمی شدند و به مدینه حمله می متحد می
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قوائی که در اختیار داشت از عهدة دفاع برآید و دین در معرض خطر و حکومت اسالم 
 گرفت. در معرض زوال قرار می

بدین جهت قبل از اینکه آنها فرصت پیدا کرده دست اتحاد به هم بدهند، حضرت 
سوي هر یک از آنها جداگانه لشکر  ستی کرده در آن واحد، بیکباره بهابوبکر باید پیشد

د تا آنها را غافلگیر نموده در محل قبیله و در دیارشان سرکوب نماید، البته براي این بکش
کار باید تجهیزات و نیروهایی را که در اختیار دارد، به کار اندازد تا بتواند از عهده پیکار 

 در چندین جبهه بر آید.

 اعزام سپاه اسامه
زیرا حضرت رسول اهللا کمی قبل از ولی این امر در این هنگام براي ابوبکر میسر نبود، 

مرض موتش لشکري از فرماندهان زبده و مجاهدین ورزیده مسلمین را تحت فرماندهی 
اش که جوانی بیست ساله ولی الیق و دلیر بود، فراهم  زاده أسامه بن زید بن حارثه غالم

عزام فرموده بود تا به سرزمین فلسطین که مستعمره دولت روم شرقی (بیزانس) بود، ا
فرماید و پارچه پرچم این سپاه را با دست مبارك خود به چوب بست و به دست اسامه 

در فلسطین پیش بتازد تا سپاه این  2وداروم 1سپرد و امر فرمود با لشکر خود تا ناحیه بلقاء
نموده آنها را دولت را که خبر رسیده بود قصد دارد به مدینه حمله نماید، غافلگیر 

توقف به مدینه بازگردد ولی آن حضرت قبل از حرکت این سپاه  بی شکست دهد و سپس

نفر  100500بلقاء بخشی از خاك فلسطین است که اکنون جزء مملکت اردن هاشمی است جمعیت آن حدود  -1
 باشد. می

داروم بخشی از ساحل جنوب غربی فلسطین است و شهر مشهور به بیت جبرین یا جبریل که در آن ایام مقر  -2
ین بخش بوده است. این بخش که مستعمره دولت بیزانس روم بود در خالفت اسقف اعظم مسیحی بود در ا

در زمان   در قلمرو اسالم قرار گرفت. بعداً حضرت عمر بن الخطاب به دست عمرو بن العاص فتح و
میالدي آن را از  1178هاي صلیبی به دست مسیحیان افتاد و سپس سلطان صالح الدین ایوبی در سال  جنگ

سفانه جزء خاك متصرفی اسرائیل قرار گرفته و در اشغال اگرفت. این بخش در حال حاضر متدست مسیحیان 
 آنهاست.
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 به عالم اعال شتافت.
چون حرکت این لشکر به سرزمین اشغالی بیزانس که چشم طمع به خاك عرب 
دوخته بود، براي مسلمین جنبه حیاتی داشت، رسول اهللا در مرض موت خود توصیه و 

 مقصد حرکت دهند. تأکید فرمود تا سپاه اسامه تجهیز شود و به
اینک اگر ابوبکر لشکر اسامه را در این هنگام که قبائل عرب در داخل شبه الجزیره 

کرد، دیگر سپاه کافی براي دفع خطر  اند، به جنگ لشکر بیزانس اعزام می سرکش شده
کرد تا کمبود سپاه  قبائل سرکش داخلی نداشت و اگر از اعزام سپاه اسامه خودداري می

راي مقابله با قبائل سرکش جبران نماید، مواجه با خطر هجوم سپاه بیزانس مدینه را ب
شد  گردید و گذشته از این در این صورت بر خالف وصیت مؤکد رسول اهللا عمل می می

 که فرموده بود سپاه اسامه را تجهیز نمایند.
 بینیم، ابوبکر در آغاز خالفتش با مشکلی روبرو شده که حل آن اکنون چنانکه می

 سیاست و تدبیر عمیقی الزم دارد.
تر از حمله سپاه  سران کارآزموده اصحاب رسول اهللا شورش قبائل داخلی را خطرناك

دانستند. با این توجه که سپاه بیزانس خارج از خاك عرب است و تا خود را  بیزانس می
ا به ابوبکر مدتی تقریباً طوالنی وقت الزم دارد. لهذ  مهیا و آماده نموده به مقصد برسد،

سوي آنها منصرف و به وقتی دیگر  حال حاضر از اعزام سپاه اسامه بهپیشنهاد کردند تا در 
که فرصت مناسبی به دست آید، به تأخیر اندازد و اکنون تمام قواي خود را همراه با سپاه 

 اسامه بسیج نموده و به قلع و قمع شورشیان بپردازد.

ال هو ما رددت إ �واذلي ال « الفت کرد و فرمود:ولی ابوبکر با پیشنهاد به شدت مخ

قسم به کسی که « . یعنی:»بيده جيشا جهزه رسول اهللا وال حللت لواء عقده رسول اهللا
گردانم و ابداً  جز او خدائی نیست، سپاهی را که رسول براي حرکت مهیا فرمود هرگز بر نمی

فرمان داد تا . »راست باز نخواهم کردپارچه پرچمی را که رسول اهللا با دست خود بست و بیا
خواست حرکت کند و شخصاً پیاده  این سپاه بیدرنگ به طرف مقصدي که رسول اهللا می
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به خارج شهر مدینه در اردوگاه سپاه حاضر و با آنها تودیع نمود و دست بلند کرده براي 
 فتح و غلبه آنها بدرگاه مقدس پروردگار دعا کرد.

کر در اعزام سپاه اسامه چه سیاستی درست و چه تصمیمی براستی که اقدام ابوب
هاي این لشکر مجهز در ارض عرب و چه بسیار که از کنار  صحیح بود. زیرا حرکت گروه

کردند و آنهم براي حمله به خاك دولت  دور و نزدیک بعضی از قبائل شورشی عبور می
درگیر بوده است، ترس و  مقتدري مانند روم شرقی که غالباً با امپراطوري عظیم ایران

رعبی در قلوب شورشیان عرب افکند که آنها را از اندیشه حمله به مدینه بازداشت و 
 ،صالح خود را در این دیدند که در کار خود احتیاط کنند و خود را نپائیده به آب نزنند

را  گذرد و گرد و غبار حرکت آنها فضا دیدند این سپاه از حدود آنها می مخصوصاً که می
 آورد. کند و آنها را به حساب نمی عنایتی به آنها نمی  پوشاند و ابداً می

عزیمت و حرکت این لشکر رشید، قبایل شورشی را به این فکر انداخت که اگر 
حکومت مرکزي اسالم مقتدر نبود و به حد کافی سرباز و تدارکات جنگی براي دفاع و 

را در این هنگام که آتش فتنه و آشوب از هر محافظت مدینه در اختیار نداشت، این سپاه 
 ساخت. کشد، از خود دور نمی سو زبانه می

ابوبکر با این اقدام سیاسی به دشمنان داخلی گوشزد نمود که حکومت مرکزي 
 توان با آن روبرو شد. خالفت یک حکومت مقتدر و با شوکت است که نمی

داشت و آنها  ا دولت بیزانس اعزام نمیاگر ابوبکر این سپاه را براي زورآزمائی و نبرد ب
مسلماً   شد، داشت و با شورشیان وارد جنگ می هاي داخلی ذخیره نگه می را براي جنگ

شد لشکر  تاخت. ابوبکر ناچار می لشکر روم فرصت را غنیمت شمرده به خاك عرب می
بسا خود را به دو قسمت کرده در آن واحد با دو دشمن داخلی و خارجی بجنگد و چه 

جنگ با روم که حالت دفاع به  هدر جبه  توانست از عهده این کار برآید. مخصوصاً که نمی
گرفت. اگر به تاریخ عمومی جهان مراجعه نمائیم، خواهیم دید که روحیه  خود می

تر از سربازان مهاجم بوده است مدافعان غالباً شکست  سربازان مدافع همیشه ضعیف
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 .م بوده است!اند و فتح نصیب مهاج خورده
سپاه اسامه طبق دستور و نقشه رسول اهللا که قبل از وفات خود به اسامه داده بود، به 
بلقاء فلسطین وارد شد. در آنجا با لشکر بیزانس روم که نیروهاي آنها خیلی بیش از 
مسلمانان بود، رویاروي گردید و پس از جنگ سختی که بین آنها درگرفت و طرفین با 

ري با هم جنگیدند، رفته رفته آثار تفوق و غلبه مسلمین که مهاجم بودند شجاعت کم نظی
بود نمایان گردید. » یا منصور امت«و صیحه آنها » اهللا اکبر«و شعارشان در میدان جنگ 

 سپاه روم مجبور شد عقب نشیند تا بقیه افراد خود را از معرکه بدر برده نجات دهد.
د قانع شد و چنانکه رسول اهللا به او امر فرموده اسامه به همین فتحی که به دست آور

بود، بیش ازاین در خاك دشمن پیش نرفت زیرا مقصود اصلی از لشکرکشی، قدرت 
نمائی و مانور جنگی در مقابل دشمن و براي قطع طمعش از تسلط بر خاك عرب بود. 

ین امر فتحی که به دست آورد، همان چیزي بود که براي تحقق آن حرکت کرده بود و ا
 خواست. دقیقاً همان مطلبی بود که رسول اهللا می

که بر همان اسب پدر ه مدینه بازگشت و درحالیلهذا اسامه با لشکر فاتح خود ب
و همان پرچم فتحی که رسول اهللا با دست مبارك خود آراسته و  1شهیدش زید سوار بود

گردید تا پس از استراحت افراشته بود در پیشاپیش او در حرکت بود، به شهر مدینه وارد 
هاي داخلی که ابوبکر قبل از مراجعت  و رفع خستگی از این سفر جنگی مجدداً در جنگ

 این سپاه شروع کرده بود، شرکت کند.
نهایت خوشحال شدند. چرا زیاد خوشحال نشوند؟  مسلمین از پیروزي این سپاه بی

در سال هشتم هجري لشکري را تحت فرماندهی زید بن حارثه پدر اسامه براي دفاع  حضرت رسول اکرم -1
حلی بنام تبوك با سپاه از حمله روم که خبر رسیده بود قصد حمله به عرب را دارد به مرز شام فرستاد و در م

روم به جنگ پرداخت. او در این جنگ شهید گردید. رسول اهللا اسامه پسر زید شهید را در این لشکرکشی به 
فرماندهی برگزید تا به یاد خون پدرش شجاعانه بجنگد و قصاص پدرش را از سپاه روم بگیرد. اسامه نیز با 

گرفت. در این جنگ بر همان اسبی سوار شده و  شکست دادن آنها در بلقاء فلسطین قصاص پدرش را
 جنگید که پدرش بر روي آن شهید شده بود. می
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ود؟ مگر نه این است که این ب مگر نه این است که این فتح، امید و آرزوي رسول اهللا
فتح عظیم که مسلمین بر دشمن خارجی و در زمین خود دشمن خارجی پیروز شدند، 

نصیب مسلمین شده بود؟ مگر نه این  براي اولین بار است که پس از حیات رسول اهللا
است که این پیروزي بزرگ مظهر قدرت و نمایانگر شوکت اسالم است؟ البته آري و 

 ها این فتح بزرگ ناشی از حسن تدبیر و سیاست ابوبکر بود.عالوه بر این

 رایزنی براي نبرد با مرتدان و منکران زکات
به بقیه مسلمین فرمان داد تا خود را براي  قبل از بازگشت سپاه اسامه ابوبکر

جهاد با قبائل مرتد و متمرد عرب حاضر نمایند. ولی بعضی از اصحاب بزرگ رسول اهللا 
نیز از آنها بود، نسبت به جهاد با مسلمین مانع زکات مخالف بودند.  رکه حضرت عم

 أن أمرت هللا:ا رسول قال وقد انلاس تقاتل كيف« حضرت عمر صریحاً به ابوبکر گفت:

یعنی « .»حبقها إال ونفسه ماهل م� عصم قاهلا فمن اهللا إال � ال يقولوا حىت انلاس أقاتل
جنگی و حال آنکه رسول اهللا فرمود: به من  اله اال اهللا هستند میچگونه با آنها که گویندگان ال 

امر شده است با مردم بجنگیم تا آنگاه که بگویند ال اله اال اهللا. پس هر کس این را گفت، مال و 
یا گرفتن شخص   نماید مگر در موردي که گرفتن مالش و خویشتنش را از تعرض من حفظ می

 .»حق داشته باشدخودش طبق شریعت بوده و جنبه 
ولی ابوبکر تسلیم نظر و اعتراض آنها نشد. زیرا ترك زکات نه تنها بر خالف نص 
صریح شرع اسالم بوده، بلکه مخالف مصالح اجتماعی حکومت اسالم نیز بود. لذا ابوبکر 

گذشت آنچه گذشت (احکام الهی برقرار گردید) حضرت «از این بابت بر آشفت و گفت: 
ت و وحی الهی منقطع گردید (یعنی پس احکام الهی کماکان باقی رسول اهللا درگذش

است) دین خدا کامل گردیده است. آیا امکان دارد که امري از امور دین (که زکات یکی 
از آنهاست) نقض و ابطال گردد، در حالی که من زنده باشم؟ به خدا قسم با هر کسی که 

ریق و جدائی بگذارد خواهم جنگید (یعنی اند، تف بین نماز و زکات که دو رکن دین اسالم
نماز را واجب دانسته بخوانند و زکات را الزم ندانسته نپردازد) چه که زکات حقی است 
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اگر فرضاً زانو بند شتري را که   از حقوق مالی و رسول اهللا فرمود (مگر به حقش) به خدا،
بر سر همین چیز کوچک با آنها  نمایند، اکنون از من دریغ می  دادند، قبالً به رسول اهللا می

خواهم جنگید تا از آنها باز ستانم، به خدا مادامی که شمشیر در دستم بماند، با آنها 
 ».خواهم جنگید

يت قد أن رأال إفواهللا ما هو «گوید:  حضرت عمر پس از شنیدن فرمایش ابوبکر می

ین نیست که از جواب قسم به خدا جز ا« :یعنی .»نه احلقأب�ر فعرفت  يبأرشح اهللا صدر 
ابوبکر فهمیدم که خدا به او الهام فرموده و قلبش را براي این کار گشوده و دانستم که آنچه در 

 .»گوید حق است این باره می
ابوبکر پس از حرکت سپاه اسامه به طرف قبائل نو مسلمان مرتد و مسلمین مانع 

و بعضی از آنها بسوي مدینه در خواهند به مدینه حمله کنند  زکات که خبر رسیده بود می
حرکتند با سپاهی که اغلب آنها از شیوخ و بزرگساالن اصحاب رسول اهللا بودند تحت 
فرماندهی شخص خودش حرکت کرد. در راه با آنها برخورد و بر آنها تاخت و خیلی 

ود زود بر آنها غالب بر اموالشان استیالء یافت. بعضی از آنها تسلیم شدند و سر اطاعت فر
آوردند. بعضی دیگر از تسلیم خودداري نمودند. ابوبکر نیز آنها را تعقیب نمود از خاك 

 حجاز اخراج و تا ناحیه بقیع در خاك نجد برون راند.
چون آشوب این قبائل که در حوالی مدینه بودند خاموش شد و فتنه فرو نشست، در 

خستگی سفر خود را بدر کرده این هنگام سپاه اسامه با استراحت چندین روزه در مدینه 
نشاط و حماسه جهاد پیدا کرده بود، وقت آن رسیده بود که ابوبکر حساب خود را باکفار 

تاریخ دارقطنی  طاغی و آشوبگر در تمام شبه الجزیره یکسره نماید. اینک بقیه مطلب را از
فرماندهی  گوید: چون ابوبکر خواست براي ادامه جهاد با دشمنان شخصاً شنویم که می می

که یکی از آنها  لشکر مسلمین را به عهده بگیرد، بعضی از بزرگان اصحاب رسول اهللا
در این جنگ که   طالب بود صالح ندیدند که ابوبکر صدیق شخصاً حضرت علی بن ابی

داند خود رئیس  خالی از خطر نبود، شرکت نماید. زیرا در چنین وضعی که دشمن می
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نماید، هر ابتکاري که در سر دارد بکار  است و پیکار می دولت در صحنه کارزار حاضر
دهد تا هر طور شده او را به قتل  بندد و هر شدت عملی که در قدرت دارد به خرچ می می

رود. دیگر قدرت و ثباتی  برساند. زیرا با قتل او روحیه لشکرش ضایع و به کلی از بین می
ود بایستند و به کار خود ادامه دهند. نخواهند داشت و نخواهند توانست به روي پاي خ

گاه خلیفه در جبهه حتمی خواهد بود. گذشته از این هردر این صورت شکست آنها 
جنگ باشد، در مرکز خالفت کسی نیست که تجهیزات و قواي امدادي فراهم نماید و به 

ید و به اند جبران نما هاي جنگ بفرستد تا نیروها و ذخائر جنگی را که از دست داده جبهه
 دست آنها برساند.

 فرماندهان نبرد
خالف سیاست جنگی و بر خالف مصلحت پس حضور خلیفه در میدان جنگ بر

 باشد. خلیفه حتماً باید در مرکز خالفت باشد تا آنجا را محافظت نماید و دولت می
با شود فراهم و پیاپی به جبهه بفرستد. لهذا ابوبکر  تدارکات و قواي امدادي که الزم می

این رأي حکیمانه موافقت نمود و مجاهدین را بین یازده نفر از امراء و فرماندهان ورزیده 
 اي فرمود: به شرح زیر تقسیم نمود و هر یک از آنها را مأمور حمله به ناحیه

که در حیات رسول اهللا به  1خالد بن الولید براي پیکار با طلیحه بن خویلد اسدي -1
و از پهلوانان بصیر میدان جنگ و رئیس قبیله بنواسد در دروغ ادعاي نبوت کرده بود 
موریت خالد این بود که ااش از جنگاوران نامور بودند. م سرزمین نجد بود. افراد قبیله

خیم شده و  طلیحه در این جنگ از خالد شکست خورد و لشکرش تار و مار گردید. همین که دیدکارش و -1
اسب سوار چه بسا که کشته شود یا اسیر گردد بر اسب تندرو خود سوار و همسرش نوار را پشت سرش روي 

نموده فرار کرد و به شام که تحت حکم روم بود رهسپار گردید و در آنجا ماند تا آنکه شنید پیروانش که قبیله 
اند. لذا او هم در زمان خالفت عمر بن الخطاب مسلمان گردید. او پس از آن  ه بنو اسد بودند همه مسلمان شد

از خود  هاي عرب و پارس فداکاري و سد در جنگاش بنوا در مدینه به حضور عمر رفت. طلیحه و قبیله
 هجري در نهاوند شهید گردید. 18گذشتگی مهمی نشان دادند و خیلی شجاعانه جنگیدند. او در سال 
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کار طلیحه را یکسره نماید و سپس به کمک عکرمه براي برانداختن فتنه مسلیمه  ابتداء
 بشتابد.

کذاب که او نیز در حیات رسول اهللا  جهل براي پیکار با مسیلمه عکرمه ابن ابی -2
حنیفه که مردمی زورمند بودند، پیروش  روغین کرده بود و قبیله بزرگ بنیادعاي نبوت د

 شده براي جنگ با مسلمین و حمله به مدینه مسلح شده بودند.
زورگویان  مهاجرین بنی امیه براي جنگ با پیروان اسود عنسی که از فصحاء و -3

حیات رسول اهللا در یمن مدعی نبوت شده بود و پیروانی فداکار پیدا عرب بود. او نیز در 
کرده بود. او در آخر ایام حیات رسول اهللا به دست همسرش به قتل رسید. یک روز قبل 

س ااز وفات رسول اهللا خبر قتلش به مدینه رسید. پس از قتلش قیس بن عبد یغوث در ر
 م شورش را برافراشت.پیروانش قرار گرفته آنها را رهبري کرد و عل

 عمرو بن العاص براي جنگ با قبائل قضاعه و غیره که در اطراف آنها بودند. -4
 سعید بن العاص براي جهاد با قبائل عرب ساکنین مرز عرب و شام. -5
 عمان.  حذیفه بن محصن براي جنگ با اهل دباء -6
ذوالتاج عرفجه ابن هرثمه براي جهاد با اهل مهره و عمان که شخصی از آنها بنام  -7

 لقیط بن مالک، ادعاء نبوت دروغین کرده بود و خلق زیادي دینش را پذیرفته بودند.
شرحبیل بن حسنه براي کمک به عکرمه در پیکار با مسیلمه و پس از فراغت از  -8

 این جنگ براي کمک به عمرو بن العاص.
 طریفه بن حاجز براي جهاد با قبیله هوازن و بنی سلیم. -9

 کارزار با کفار شورشی تهامه در یمن. سوید بن مقرن براي -10
 عالء الحضرمی براي پیکار با مرتدین بحرین. -11

ابوبکر به هر یک از این فرماندهان امر فرمود تا با نیروهاي تحت فرمانشان به مقصد 
اي که نوشته به آنها سپرد آنها را به تقوي و  موریت خود حرکت نمایند و ضمن عهدنامهام

و دستور داد در تبلیغ و نشر دین اسالم بکوشند. با هر کسی که  پرهیزکاري توصیه نمود
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هاي شیطان روي آورده  از امر خدا متمرد و از دین خدا روي گردانیده به آرزو و خواسته
شناسند در سپاه خود راه ندهند،  کید نمودکه در مسیرخود هرگز کسی را نمیابجنگند. ت

 مطلع شده به دشمن برساند. چه شاید جاسوس دشمن باشد و از اسرار آنها
هر یک از این فرماندهان طبق نقشه جنگی که ابوبکر به آنها گفته بود، به طرف محل 
مأموریت خود حرکت کردند و با شجاعت و فداکاري کم نظیري که از ایمان به خدا و 

گرفت، با دشمنان آشوبگر  هاي خدا و یقین به یاري خدا سرچشمه می اطمینان به وعده
دند. خیلی زود در مواضع آنها رخنه کردند و به پیش تاختند و گرچه مانند هر سپاه جنگی

اي از آنها مخصوصاً در جنگ با مسیلمه که بیش از دیگران  زنده و رزمنده اي عده
هاي خود برق آسا پیشروي کردند و  خطرناك بود، به شهادت رسیدند، ولی در تمام جبهه

ان را مطیع حکومت اسالم ساختند. بعضی از سرانشان بر دشمنان خود غالب گشتند و آن
به دست عمرو » قره بن هبیره«را به قتل رسانیدند و بعضی دیگر مانند » مسیلمه«از قبیل 

بن العاص اسیر شد و او را با جمعی از اسراء به نزد ابوبکر برد و چون از کار خود اظهار 
رد عفو قرار داد و آزادش ساخت و ندامت کرد، و مسلمان شد، خلیفه مسلمین او را مو

 فرار کردند.» طلیحه«و  1»سجاح«بعضی دیگر مانند 

 حاصل آنچه گفتیم
اي بس عظیم و  گفتیم که او داراي روحیه» عظمت وقدرت روحی ابوبکر«تحت عنوان 

 عظمتی کم نظیر و از سایر اصحاب بزرگ رسول اهللا برتر بود.
دیم که آن بزرگوار با سیاست صحیح و لیاقت از مطالبی که تاکنون بیان گردیده فهمی

 کامل خود موفق گردید چهار امر مهم را انجام دهد.

سجاح بانوي دلیري بود که ادعاي نبوت دروغین کرده بود. بعدًا با مسیلمه کذاب ازدواج کرد. هر دو با پیروان  -1
همدست گردیدند. او در این جنگ شکست خورد و به الجزیره رفت. بعداً خود براي جنگ با مسلمین 

 مسلمان شد و در ایام حکومت معاویه به بصره آمد و در آنجا وفات یافت.
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آشفته و پریشان بودند و از آینده سیاسی  مسلمین را که در روز وفات رسول اهللا  -1
جذاب و گیرایی در مسجد   ترسیدند، ضمن خطبه خود بیمناك و از آینده دین خود می

آینده درخشانی   به آنها اطمینان قلب و آرامش خاطر بخشید و به مدینه آرام نمود و
امیدوارشان نمود. به آنها نوید داد که گرچه رسول اهللا از میانشان رفته است ولی کالم 
خدا که راهنماي رسول خدا بود براي همیشه باقی و دین خدا تا ابد برقرار خواهد بود. 

گونه اقدامی علیه مسلمین نها هشدار داد و از هرمود و به آدشمنان را تهدید به شمشیر ن
برحذر داشت. بعداً این گفته را به صورت عمل درآورد و به آنچه گفت و گوشزد نمود، 

 کند. گوید عمل می عمل کرد و ثابت نمود که به آنچه می
سوي  دست مبارك خود برافراشته بود به سپاه اسامه که رسول اهللا پرچم آن را با -2

سپاهش ر ا سرکوب نمود. دندان طمع این دشمن خطرناك را که  رجی اعزام ودشمن خا
ها تیز کرده بود از بیخ کشید و با این اقدام چیزي را که رسول اهللا در  براي گزیدن عرب

 مرض موتش وصیت فرموده بود، تحقق بخشید.
ین دشمنان فتنه انگیز داخلی که علیه حکومت اسالم قیام و براي جنگ با مسلم -3

مسلح شده بودند منکوب و تار و مار و آنها را وادار به تسلیم و اطاعت فرمود. قبائل 
سرکش عرب را که از پرداخت زکات خودداري نموده بودند مغلوب و ملزم به پرداخت 

 زکات نمود.
ت برقرار نمود. خاك عرب را در سرتاسر شبه الجزیره عرب آرامش و نظم و امنی -4
فساد سیاسی تطهیر و پاك فرمود. نور هدایت الهی را در بین قبائل  گونه فتنه واز هر

خواستند این نور را خاموش نمایند برافروخت و براي همیشه فروزان و  متمردي که می
 تابنده نگه داشت.

هر یک از این چهار امر به تنهایی مبین نفوذ روحی، قدرت معنوي، حسن سیاست و 
داد و لیاقت این بزرگوار را براي احراز مقام رفیع تدبیر و بصیرت ابوبکر بوده استع

 دارد. خالفت ثابت و مسلم می
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راستی اگر کمی فکر کنیم که ابوبکر با چه عزیمت و قدرتی سپاه مجهز منظم دشمن 
قوي پنجه خارجی را به وسیله اسامه شکست داد و با چه مهارت و تدبیري طغیان و 

مود و به زیر فرمان خود کشید و با چه سیاست و انقالب قبائل متعدد داخلی را خاموش ن
گونه فساد سیاسی پاك نمود و زیر پوشش نظام و صیرتی تمام شبه الجزیره را از هرب

کنیم و چشم از تعصب  کمی دقت امنیت قرار داد. آري، اگر اندکی به این امور توجه و
 ود خواهیم آورد.اختیار در برابر این بزرگوار زانو زده سر تعظیم فر بپیراییم بی

بینیم فردوسی شاعر نامور ایران ابوبکر را به چه خوبی شناخته او  از اینجاست که می
 گوید: ، می را ستوده است

 کـــه خورشـــید بعـــد از نبیـــین مـــه
 

 نتابیـــد بـــر کـــس ز بـــوبکر بـــه     
 

داند از خود  اهللا بهتر می فردوسی مضمون این شعر که ابوبکر را از همه کس جز انبیاء

ما طلعت «، بلکه از فرمایش رسول اهللا گرفته که درباره ابوبکر فرموده است: نگفته

خورشید بر نیامد و فرو « :یعنی . »ب�ر الشمس وال غر�ت بعد انلبي� ىلع أفضل من أيب
 .»ننشست پس از فرستادگان خدا بر کسی برتر از ابوبکر

ما ودل « گوید: می تاریخ الخلفاء خود نقل از ابوالحصین کرده 60سیوطی در صفحه 

ب�ر. لقد قام أبو��ر يوم الردة مقام  مرسل� أفضل من أيبـآلدم يف ذر�ته بعد انلبي� وال
در ذریه و دودمان آدم ابوالبشر پس از انبیاء و مرسلین کسی برتر از « :یعنی. »نيب من األنبياء

شان قبائل عرب، در مقام و ابوبکر از مادر نزائید. او در ایام بروز فتنه و آشوب آشوبگران و سرک

زیرا امکان نداشت به این آسانی بر  ،»منزلتی قرار گرفت که مقام و منزلت پیغمبران خداست
مشکالت غالب و آنها را به این سرعت سرکوب نماید. جز با مدد و نصرت غیبی 

که همیشه مؤید انبیاء و مددکار بندگان مؤمن و مقرب درگاهش بوده و خواهد  خداي

ِينَ ٱوَ  رُُسلََنا َ�َنُ�ُ  إِنَّا﴿ فرماید: سوره مؤمن می 51چنانکه قرآن مجید در آیه  بود. َّ� 
 ْ دهیم پیغمبران خود را و همچنین بندگان مؤمن  همانا ما یاري می« :یعنی .]51[المؤمن:  ﴾َءاَمُنوا

رسیدن البته به شرط اینکه اوضاع و احوال را بسنجند و رعایت نمایند و براي « .»خود را
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به هر هدفی راهش را در پیش گرفته از همان راه بروند تا خدا آنها را یاري نموده به 
 ».مقصد برسند

دانم از اصل موضوع بحث خارج شده توجه خوانندگان محترم را به  در اینجا الزم می
این مطلب مهم معطوف نمایم. بعضی از نویسندگان بد اندیش غرب، تمرد و قیام قبائل 

گویند حضرت  که پس از وفات رسول اهللا پیش آمد، حربه طعن قرار داده میعرب را 
محمد دین خود را با سرنیزه و شمشیر بر قوم عرب تحمیل کرد. قبائل عرب را با ایجاد 
رعب و ترس مطیع خود نمود. پس چون منشأ پییشرفت و موفقیت آن حضرت سالم و 

ت و شوکت دولت اسالم زایل یا بینیم همین که آن حضرت قدر خوف و ترس بود، می
حداقل ضعیف شده بالفاصله یکی پس از دیگري از اطاعت حکومت اسالم خارج و از 
دین اسالم برگشته بدین سابق خود بازگشتند. متأسفانه بعضی از مسلمین کوته نظر و 

 اند. اساس قرار گرفته و آن را باور کرده اطالع تحت تأثیر این گفتار بی بی
دانم این توهم بیجا را که احتمال دارد از تعبیر نارساي بعضی از واعظین  میلهذا الزم 

 خرد اسالمی سرزده باشد، رد نمایم. ا از عبارت بعضی از نویسندگان بیخبر منابر ی بی
نویسند بعد از وفات  گویند و چه بسا اصحاب قلم که می آري، چه بسا اهل منبر که می

و طائف و عبدالقیس در بحرین، سایر قبائل عرب در رسول اهللا جز اهل مدینه و مکه 
سرتاسر شبه الجزیره همه مرتد شده از دین اسالم برگشتند و ابوبکر با آنها جنگید و 

 به اسالم آورد.  مجدداً
اي به دست  حقیقت خویش سالح برنده ر باطل خود با این عبارت بی اینها با گفتا

د و پایه و اساس عقیده م و حکومت اسالم بتازناند تا بر رسول اسال دشمنان اسالم داده
خبر، نسبت به دین اسالم و رسول اسالم را به کلی  جوانان بی  اطالع مخصوصاً مسلمین بی

خراب یا سست نمایند. حاال باید دید که اصل قضیه چه بوده و جریان حوادث چگونه 
کنم به آنچه  اهش میبوده و حضرت ابوبکر چه کاري کرده است؟ از خوانندگان عزیز خو

گویم به خوبی توجه فرمایند. گرچه در اصطالح فقهاء کلمه رده فقط به معنی برگشتن  می
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ولی کلمه رده به این  ،اند از دین استعمال شده و احکامی درباره رده در همین معنی نوشته
چه این کلمه در اصل  ،باشد معنی خاص از اصطالحات مخصوص فقهاء و ساخته آنها می

سوي  یزي است و حتی نسبت به برگشتن بهغت عربی به معنی مطلق برگشتن از هر چل
 فرماید: شود. چنانکه قرآن کریم می خدا هم رده گفته می

وٓ  ُ�مَّ ﴿ ْ ُردُّ ِ ٱ إَِ�  ا ٰ َموۡ  �َّ در صدر اسالم کلمه رده به همین معنی  .]62[األنعام:  ﴾قّ �َۡ ٱ ُهمُ لَٮ
گفتند که از اطاعت  ل رده یا مرتدین به کسانی میشده و اه مطلق و عام استعمال می

نه فقط به کس یا کسانی که از  ،حکومت مرکزي اسالم برگشته سر به شورش زده بودند
دین خود برگشته باشند، پس مرتدینی که ابوبکر با آنها جنگید و در تاریخ اسالم عنوان 

اذهان جاي گرفته  و در شود به آنها داده شده است، بر خالف آنچه فهمیده می» مرتد«
است، همه آنها کسانی نبودند که در زمان رسول اهللا مؤمن حق و مسلمان حقیقی بودند و 

 پس از وفات آن حضرت از دین اسالم برگشتند.
همین که ایمان یقینی به عمق قلب کسی نفوذ کرد، امکان ندارد از قلبش   زیرا مسلماً

 »مؤمن ال �ستطيع إزالة يقينه وال تغي�هـال«: اند بیرون رود. چنانکه حکماء اسالمی گفته
تواند ایمانش را از دل برکند و یا آنرا به  مؤمن حقیقی که به یقین ایمان آورده باشد، نمی« :یعنی

 .»چیزي دیگر تغییر دهد
صحابی و » دحیه«ایم که هنگامی که نامه مبارك رسول اهللا به وسیله  مگر نشنیده

ر ایلیا (شهر قدس) در شام به هرقل (هراکلیوس) امپراطور فرستاده آن حضرت در شه
کند آن حضرت  روم شرقی رسیده بود و چنانکه بخاري در جامع صحیح خود نقل می

ضمن آن نامه رسالت خود را به او تبلیغ فرموده او را بدین اسالم دعوت فرموده بود. 
ا رفته بودند، به نزد خود هرقل ابوسفیان و همراهانش را که از مکه براي تجارت به آنج

نماید و براي تحقیق امر و شناختن شخصیت آن حضرت و پی بردن به صدق  احضار می
رسالتش در حضور جمعی از امراء و سران روم و همراهان ابوسفیان ضمن مطالبی که از 

کند: آیا شده است که کسی از آنهائی که به محمد  پرسد این سئوال را نیز مطرح می او می
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اند، از دینش بیزار شده از آن برگشته به کیش پیشین خود بازگردد؟ ابوسفیان  مان آوردهای
گوید: ایمان نیز این چنین است. همین که خوشی و  دهد: خیر. هرقل می جواب می

ها آمیخته شد، یعنی همین که ایمان به حقیقت در قلب کسی  شیرینیش با تار و پود دل
اي بهتر واضح و  این مطلب وقتی براي هر شنونده». شودنفوذ کرد، امکان ندارد خارج 

 شود که به تاریخ مسلمین در آغاز ظهور اسالم توجه نماید. مسلم می
هنگام ظهر تابستان سوزنده  مگر نه امیه بن خلف که ارباب بالل حبشی بود او را در

هاد و او ن اش سنگ داغ بزرگی می بر روي سینه انداخت و هاي داغ می حجاز بر روي شن
گفت با تو چنین خواهم کرد، مگر اینکه از دین محمد  داد و می را به این نحو شکنجه می

برگردي یا به همین حالت جان بسپاري. و بالل به این عذاب مستمر مرگ زاي تن در 
شد، یا بهتر بگویم برایش  گفت: احد، احد، ولی حاضر نمی داد و در همان حالت می می

 ین حق دست بکشد و ایمان خود را مبدل به کفر نماید.امکان نداشت از د
گفت. او  عامر بن فهیره را تا آن حد شکنجه دادند که از حال عادي خارج و هذیان می

شد از دین حق  کرد ولی حاضر نمی این عذاب الیم را برخود هموار نموده تحمل می
 برگردد.

گرفتار چنین وضع دشواري شده  تنها بالل و عامر نبودند که در اثر ایمان به دین حق
بودند، بلکه افراد دیگري از قبیل عمار بن یاسر و خود یاسر پدر عمار و سمیه مادر عمار 

خباب ابن االرت و غیر آنها بودند  و حمامه مادر بالل، زنی دیگر بنام زنیره و صهیب و
ان دست خواستند از ایمانش نمودند ولی نمی که هرگونه عذاب و آزاري را تحمل می

شدند از شهر و دیار و مال و منال  بکشند. آري، مسلمین ستم دیده صدر اسالم حاضر می
به کشور حبشه هجرت  ،خود دست بکشند، براي حفظ ایمان خود تن به غربت دهند

شدند از ایمان خود دست بکشند.  دور از اهل و وطن خود باشند ولی حاضر نمی ،نمایند
دست ابوجهل شهید شد. چرا؟ براي اینکه حاضر نشد دست  سمیه مادر عمار بن یاسر به

از ایمان خود بکشد. او اولین شهید اسالم است. همچنین یاسر پدر عمار تا آنجا تحمل 
 



 شیخین  52

عذاب نمود که جان سپرد ولی حاضر نشد ایمان خود را از دست دهد. چنانکه در تاریخ 
آزار حکام ستمگر و خوانیم، پیروان حضرت مسیح نیز مورد شکنجه و  مسیحیت می

دادند و حتی حاضر  گرفتند و تن به مرگ فجیع می فرمانروایان سنگدل و جبار قرار می
شدند زنده جلوي شیرهاي درنده افکنده شده تکه تکه گردند و طعمه شیران بشوند  می

کردند از ایمانشان اعراض نمایند، گو اینکه به صورت ظاهر و به  ولی هرگز قبول نمی
 باشد.طور تقیه 

خوانیم که مسیلمه کذاب اطالع یافت یکی از اصحاب رسول اهللا  در تاریخ اسالم می
گردد عمال خود را به سراغش  بنام حبیب بن زید انصاري از عمان به مدینه باز می

فرستاد. راه بر رویش بسته اسیرش نمودند و دست بسته نزد مسیلمه آوردند. مسیلمه به او 
شنوم چه  گوید: نه نمی دهی که من پیغمبرم؟ حبیب با اشاره می گوید: آیا گواهی می می
ت؟ حبیب دهی که محمد پیغمبر خداس آیا گواهی می گوید:  گوئی؟ مسیلمه می می
گوید: چگونه اول آنچه گفتم نشنیدي و آنچه این  آشوبد و می میگوید: بلی. مسیلمه بر می

دهد او را طرز دردناکی  ور میبار گفتم به خوبی شنیدي و جواب دادي! و فوراً دست
بکشند. لذا اول دو دستش را از بازو و سپس دو پایش را از ران بریدند و پس از آن او را 
در آتش افکنده سوزاندند. بلی، این مؤمن حقیقی، تن به چنین مرگی داد ولی تن به کفر 

 .1نداد
 اینجاست که باید گفت:

 موحــد چــه در پــاي ریــزي زرش   
 

ــدي  ــر ســرش چــه شمشــیر هن  نهــی ب
 

ــس  ــد ز کـ ــش نباشـ ــد و هراسـ  امیـ
 

ــس    ــد و ب ــاد توحی ــت بنی ــن اس ــر ای  ب
 

شود گفت این مسلمینی که در زمان رسالت  با توجه به آنچه تا اینجا گفتیم، چگونه می
ایمان آورده بودند و براي حفظ عقیده و ایمانشان این چنین بودند، به محض اینکه رسول 

 این واقعه در اول عهد خالفت ابوبکر صدیقی اتفاق افتاد. -1
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ت از دین و ایمان خود کشیدند و به کفر و شرك سابق اهللا چشم از دنیا فرو بست، دس
 شود باور کرد. خود بازگشتند؟ هرگز چنین امري نه واقع شده و نه می

بنابراین مسلم است که پس از وفات رسول اهللا حتی یک نفر از مؤمنین حقیقی صادق 
فات االیمان مرتد نشد، یعنی از دین خدا برنگشت و مرتدین یا اهل رده که پس از و

هاي پنجگانه که شرح  رسول اهللا به این نام معروف شدند، عبارت بودند از همان گروه
دادیم. از اطاعت حکومت اسالمی برگشتند. ابوبکر با آنها جنگید. مجدداً آنها را مطیع کرد 

 و به زیر فرمان خود کشید، یعنی:
و با رسول اهللا  آنهایی که در حیات رسول اهللا در کیش خود بوده، مسلمان نشدند -1

 هم پیمان نشده و دشمن مسلمین بودند.
دل به دین باطل خود بسته و در   آنهایی که به ظاهر مسلمان شده بودند ولی باطناً -2

در » منافقونـال«منافقین بودند و خدا یک سوره مستقل به نام  1حیات رسول اهللا مشهور به

 مذمت آنان نازل فرمود.
حدیبیه که بین رسول اهللا وقریش براي متارکه جنگ منعقد  آنهایی که پس از صلح -3

 به ظاهر مسلمان نشد و پس یکی از آنها عیینه بن حصن جنگاور مشهور بنی اسد بود که در حیات رسول اهللا -1
از وفات رسول اهللا کفر نهانی خود را آشکار نمود در رکاب طلیحه بن خویلد پیشواي مقتدر بنی اسد با 

 مسلمین جنگید.
طلیحه از خالد شکست خورد و پیروانش تار و مار شدند. عینیه اسیر گردیده بنزد ابوبکر فرستاده شد ابوبکر 

مسلمان گشتی و قرآن آموختی سپس از دین حق برگشته کافر گشتی،  لذا  گفت: تو در حیات رسول اهللا
دهم سر از تنت جدا سازند. عینیه گفت: اي خلیفه رسول نکوئی کن همانا رسول اهللا  به حال  اکنون فرمان می

ایمان دانست من امروز مسلمان گشتم و به حقیقت  من داناتر از تو بود او نفاق و کفر باطنی من را نیکو می
 آوردم نه آن روز لذا ابوبکر از قتلش درگذشت.

از این گفتگو معلوم گردید که او گرچه در زمان حیات رسول اهللا مسلمان بوده ولی ظاهرسازي نموده در دل 
خود کافر بوده است. بنابراین عینیه پس از وفات رسول اهللا مرتد نشده از مسلمانی برنگشته بود زیرا اصالً 

تا مرتد گردد. بلکه او کفر نهانی خود را آشکار ساخته بود. طلیحه نیز بعداً مسلمان شد و در  مسلمان نبوده
 هاي عراق و ایران فداکاري نمود. جنگ
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شد، با آن حضرت هم پیمان و مطیع حکومت اسالم شدند، ولی ظاهراً و باطناً در دین 
 باطل خود باقی بودند.

آنان که پس از فتح مکه و خیبر و انتشار خبر غزوه تبوك که صیت و شهرت دین  -4

العرب پیچیده بود، نظر به صالح حال  ةر جزیرقدرت و شوکت حکومت اسالم د اسالم و

خود مسلمان شده بودند ولی از حیات رسول اهللا چیزي نمانده بود تا نور ایمان به درستی 
 هایشان نفوذ و در وجودشان اثر کرده آنها را دلباخته خود سازد. در قلب

دل بسته آنهایی که در حیات رسول اهللا مسلمان شده بودند و بدین حق به خوبی  -5
بودند ولی به همان نظري که قبالً گفتم پس از وفات رسول اهللا از پرداخت زکات 
خودداري کردند و چون آنها به حقیقت مسلمان شده بودند، حضرت عمر و بعضی دیگر 
از بزرگان اصحاب رسول اهللا مخالف جنگ با آنها شدند و به حضرت ابوبکر گفتند: 

جنگی؟ ولی ابوبکر نظر آنها را رد  هستند می ال اهللاإله إال چگونه با آنها که گویندگان 

ی از ارکان پنداشت که امتناع از پرداخت زکات به منزله زیر پا گذاشتن رکن کرده چنین می
چه زودتر باید با این گروه جنگید و آنها را از قدرت ساقط دین اسالم است. پس هر

خواهد منجر به هدم سایر ارکان دین ومطیع پرداخت زکات نمود. زیرا اهمال امر آنها، 
. و فرمود: به خدا با هر کسی که بین نماز و زکات جدایی دانسته، این را قبول کند و  شد

جنگم. زیرا زکات حقی است از حقوق مالی دین اسالم. پس اگر  آن دیگر را نپذیرد می

فَإِن ﴿ فرماید: می آنکسی آنرا نپردازد، باید با او جنگید و به زور از او گرفت. چنانکه قر
لَٰوةَ  قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ْ  تَابُواْ َوأ َكٰوةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهمۡ  َوَءاتَُوا پس از هر گاه از کفر « :یعنی .]5: التوبة[ ﴾ٱلزَّ

 .»خود دست کشیدند و نماز خواندند و زکات پرداختند، شما از آنها دست بردارید
وانند ولی از پرداخت زکات خودداري مفهوم این آیه کریمه اینست که اگر نماز بخ

ورزند، باید با آنها جنگید تا مطیع گردند و زکات بپردازند. نظر ابوبکر همین بود که آیه 
 فرماید. مبارکه می

بنابراین مسلم است که این گروه از اصل دین خود برنگشته بودند، ولی نسبت به 
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اساس و  رده بودند که بیه و توهمی پیدا کپرداخت زکات خود به دولت اسالم شبه
هاي اول، دوم و سوم اصالً مسلمان نشده بودند تا گفته شود پس  مخالف قرآن بود. گروه

 از رحلت رسول اهللا مرتد شدند و از مسلمانی برگشتند.
گروه چهارم به درستی مؤمن نشده بودند و ایمانشان متزلزل بود چنان که قرآن درباره 

 ٱ قَالَتِ ﴿ فرماید: آنها می
َ
ۖ  َراُب عۡ ۡ� ْ تُؤۡ  لَّمۡ  قُل َءاَمنَّا ْ قُولُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  ِمُنوا سۡ  ا

َ
ا َنالَمۡ أ  ُخلِ يَدۡ  َولَمَّ

اعراب گفتند ما ایمان آوردیم، بگو شما به « :یعنی .]14الحجرات: [ ﴾قُُلو�ُِ�مۡ  ِ�  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ
ي شما راه نیافته ها اید و لکن بگوئید تسلیم شدیم و تاکنون ایمان به دل درستی ایمان نیاورده

 .»است
با دقت در بیانات فوق واضح است که پس از وفات رسول اهللا هیچ احدي از مؤمنین 

اند مرتد از دین  تواریخ ذکر شده حقیقی از دین حق برنگشت و مرتدینی که در کتب و
ي و نظر دکتر طه حسین انبودند، بلکه برگشتگان از اطاعت حکومت اسالم بودند. ر

در این باره  »االسالم ةمرآ«ور مصري نیز همین است. او در کتاب خود بنام دانشمند مشه

خوانیم ولی  عرب از جهاتی بر ابوبکر شوریدند. بسیاري از آنها گفتند: نماز می«گوید:  می
 ،دهیم. آنها پنداشتند که زکات نوعی باج است که هرگز با آن خو نگرفته بودند زکات نمی

دانستند. ابوبکر  بیزار بودند چون آن را نوعی زبونی و ذلت میبلکه هر چه بیشتر از آن 
پیشنهادشان را نپذیرفت و تصمیم گرفت که مردم آنچه را که به پیغمبر (دولت اسالم) 

اندازند با  پرداختند به او نیز بپردازند ابوبکر گفت ایشان میان نماز و زکات جدائی می می
ارها این دو را در قرآن با هم ذکر فرموده است. آنکه خدا میان این دو جدائی نیفکنده ب

 افزاید: پس اینان به نحوي از حکم قرآن سرپیچیدند. دکتر طه حسین می
میان مردم دیگر از عرب دروغگویانی ظهور کردند که خود را پیغمبر پنداشتند و بر در

ه در نسی در یمن و مسیلمقوم خود سخنانی به ادعاي آنکه وحی است خواندند. اسود ع
میان طوایفی از تمیم پیدا شدند، اسد و سجاح در حنیفه در یمامه و طلیحه در بنی میان بنی

 ٱ قَالَتِ ﴿ خدا به راستی در این آیه فرموده است:
َ
ۖ  َراُب عۡ ۡ� ْ تُؤۡ  لَّمۡ  قُل َءاَمنَّا ْ قُولُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  ِمُنوا  ا
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سۡ 
َ
ا َنالَمۡ أ بدویان گفتند ایمان آوردیم « :یعنی .]14[الحجرات:  ﴾قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُخلِ يَدۡ  َولَمَّ

 .»هایتان در نیامده است چه هنوز ایمان به دل ،بگو ایمان نیاوردید و لکن بگوئید اسالم آوردیم
شمارد یکی  بینیم دکتر طه حسین مرتدین یعنی شورشیان را دو گروه می چنانکه می

پیغمبران دروغین شده بودند. دکتر مسلمین مانع زکات، دوم عرب غیر مسلمان که پیرو 
طه حسین در آخر کالم خود حضرت ابوبکر را در فرونشاندن آتش آشوب شورشیان و 

مطلب  ستاید. پس این دانشمندان شهیر هم متوجه تسلط کامل بر اوضاع به خوبی می
یک از مسلمانان حقیقی مرتد نشده و از دین خود  شده، چون معتقد است که هیچ

کتابش بنام  91ت. همچنین دکتر اسماعیل سلیمان المیر علی در صفحه برنگشته اس
بنابراین واضح است که این «گوید:  پس از بحث در این مطلب می »خلفاء محمد«

هاي مشهور به جنگ رده در واقع نه براي این بود که آتش فتنه و انقالب مردمی که  جنگ
از دین برگشته علیه آنان قیام کرده بودند قبالً دین اسالم را قبول کرده بودند ولی بعداً 

ها با دشمنانی بود که نه دین اسالم را  حقیقت این است که این جنگ فرونشانده شود. خیر
ها براي این بود که آنها را وادار به  شناخته بودند و نه آن را پذیرفته بودند، این جنگ

 .»سالم درآیندتسلیم نماید تا به جماعت مسلمین پیوسته تحت حکم دولت ا
دارم که قوم  این مبحث توجه خوانندگان محترم را به این مطلب معطوف می هدر خاتم

عرب چه قبائل بدوي صحراگرد چادرنشین و چه طوایف شهرنشین عرب همه 
خودمختار و مستقل بودند و جداجدا و به صورت ملوك الطوایفی بدون آنکه براي حفظ 

کردند. قانونشان همان دستور و فرمانی  خود حکومت می نظام خود قانونی داشته باشند بر
 گردید. گرفت و از زبانش خارج می رئیس آنها بدان تعلق می هبود که اراد

یک از این قبائل و طوائف براي خود معبودي مخصوص به خود داشته آن را هر
اختالف باطل و این  قانون و این تنوع معبودهاي هاي بی پرستیدند. این تفرق حکومت می

کتاب موجب شده بود که از خود یکدیگر جدا و هر کدام مستقل زندگی  هاي بی پرستش
نمایند و هرگز تحت تسلط حکومت واحدي درنیایند تا عنوان ملت واحدي به خود 
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گاه معبود و آئین واحدي را نپذیرفته بودند تا اتحاد دینی داشته باشند و  بگیرند. هیچ
رب اعتقاد و ایمان به قدسیت کعبه داشتند و هر سال براي گرچه همه قبائل و طوائف ع

 ،شدند آوردند و در یک زمان و یک مکان جمع می انجام حج به شهر مکه مکرمه روي می
این قبائل بت مخصوص براي خود در داخل و خارج کعبه  یک ازولی در عین حال هر

شدند.  خود میگذاشته بودند و در هنگام طواف و پرستش فقط متوجه بت مخصوص 
پس در این اجتماع هم یگانگی نداشتند. بنابراین مسلم است که چنین مردمی که طرز 

شان آن چنان باشد خیلی مشکل است که  زندگی آنها این چنین و نحوه آئین و پرستش
اي خود چشم بپوشند و  به آسانی و براي همیشه از استقالل دینی و خودمختاري قبیله

 گري قرار دهند.خود را تحت تسلط دی
ولی چون حکومت حضرت رسول حکومتی بود که بر پایه و اصول روحانیت قرار 

تصرفات آن حضرت از طریق وحی آسمانی و با الهام  داشت و کلیه قوانین و احکام و
گردید و آن حضرت بین افراد کلیه قبائل و عشائر عرب مساوات و  الهی تلقی و اجراء می

و به هیچ وجه در هیچ موردي هوا و هوس نفسانی را که امر  فرمود برابري مراعات می
طبیعی هر بشري است نسبت به هیچ کس حتی نسبت به خویش و قوم یا دوستان نزدیک 

گرفت و توجه به حق  خود به کار نمی برد بلکه همیشه در هر امري حقیقت را در نظر می
و معرفت و لیاقت اشخاص را فرمود و در واگذاري وظائف و مأموریت، دائماً درایت  می

اي را بر  هگرفت، بدون آن که از این بابت تعصبت قومیت بکار برد یا افراد قبیل در نظر می
ها  جهت و بدون امتیاز ترجیح دهد. رعایت این امور که براي عرب افراد قبیله دیگر، بی

عرب را به شان را خیلی زود مسخر نمود و قبائل متفرق  سابقه بود قلوب اي بی پدیده
خوبی جذب کرده طوعاً و رغبتاً مطیع حکومت عادالنه آن حضرت و هم پیمان سیاسی با 
آن حضرت گردیدند. قسمت اعظمی از آنها عالوه بر اینکه از حیث سیاست ملی مطیع 
این حکومت روحانی شدند، عقیده و دین خود را نیز رها کردند و دین این حکومت را 

فتند. بعضی دیگر که در اواخر ایام حیات رسول اهللا تابع که فهمیدند حق است پذیر
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و همین که رسول  ،تر بود تا به تبعیت دینی حکومت اسالم شدند به تبعیت سیاسی شبیه
اهللا از دنیا رفت بعضی از این قبائل که وصف کردیم، نسبت به حکومت اسالمی در شک 

خالفت هم مانند حکومت  افتادند که آیا به راستی حکومت اسالمی اکنون در زمان
گرفت خواهد بود و نسبت به افراد قبائل  اسالمی در دوره نبوت که از وحی الهام می

کرد اکنون باز هم نظر مساوات و  مختلف که در زمان حکومت نبوت یکسان رفتار می
برابري خواهد داشت؟ آیا آن حکومتی که آنها در زمان نبوت مطیع آن بودند اکنون در 

فت به صورت دیکتاتوري مطلق در نخواهد آمد؟ آیا این خلیفه اهل و عشیره دوره خال
ها براي  خود را در دستگاه حکومت بر دیگران مقدم نخواهد داشت؟ جواب این پرسش

ها  آنها نامعلوم بود. پس حال که چگونگی این امور براي آنها نامعلوم و پاسخ این سئوال
ان است که باید به آنها پاسخ مثبت یا منفی براي آنها مجهول است و تنها گذشت زم

دانند چگونه خواهد  بدهد آیا بهتر نیست که خود را آزاد و از اطاعت حکومتی که نمی
ها بدان خو گرفته بودند برگردند؟ این افکار  بود خارج و به وضع سابق خود که قرن

از زنند و موجب گردید که قبائل مذکور از ادامه اطاعت حکومت مرکزي خالفت سرب
اي از قبیله  نتیجتاً حکومت خالفت منحصر گردید به مدینه و مکه وطائف و طائفه

عبدالقیس در بحرین که اگر حزم و عزم و تدبیر و سیاست ابوبکر نبود چه بسا که این 
 داد. می نواحی را نیز از دست

 مقدمات حمله به ایران و روم
مطیع و آرام ساخت. پایه حکومت   دداًچنان که دیدیم حضرت ابوبکر این قبائل را مج

خود را مستحکم نمود. نظم و امنیت را به جاي اخالل و آشوب برقرار فرمود. ولی آیا 
اي که خالفت اسالمی به عهده او سپرده است به همین جا  ر آن حضرت و وظیفه کا

 یابد؟ البته خیر. خاتمه می
در سال ششم هجرت به سالطین مگر نه این است که رسول اهللا در اواخر حیات خود 
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العرب از قبیل خسرو پرویز شاه ایران، هرقل  ةو فرمانروایان ممالک مجاور شبه جزیر

(هراکلیوس) امپراتور روم شرقی، مقوقس فرمانرواي مصر و بعضی دیگر از ملوك و امراء 
تادگان حیره و یمن نامه فرستاد و آنها را بدین اسالم دعوت فرمود. با آنکه غالب آن فرس

آن حضرت را گرامی داشته جواب مؤدبانه به آن حضرت عرض کردند، ولی هیچ کدام از 
هاي خود  آنها دعوت آن حضرت را نپذیرفته مسلمان نشدند. چنان که آن حضرت در نامه

شان نیز تابع آنها شده مسلمان  ملت» الناس عىل دين ملوكهم«اشاره فرمود به مقتضاي 

 بماند؟  ا که رسول اهللا فرستاد باید فراموش و بالاثره گردند. آیا این نامه
مگر مقصود رسول اهللا از دعوت سالطین و فرمانروایان جز این بود که چون دین 

هاي مجاور و دور تبلیغ و انتشار داده  اسالم دین عمومی بشر است و باید به تمام ملت
 شود؟

ر اساس برابري و برادري و مگر نه این است که عدالت اجتماعی و تمدن اسالمی که ب
گذاري شده است باید در بین بندگان خدا  محو آثار و قوانین طبقاتی و تبعیض نژادي پایه

 هر جا که باشند اجرا شود؟
یابد.  پس مسلم است که وظیفه خلیفه با سر و سامان دادن به امور داخلی خاتمه نمی

وده ترتیب اثر دهد، تا هاي مبارك رسول خدا توجه نم خلیفه موظف است به نامه
همانطور که آن حضرت خواسته بود دین خدا در آن دیار انتشار یابد. عدالت اجتماعی 

ها که از دیر زمانی زیر حکم حکام جابر و مستبد کمر خم کرده  اسالم در بین آن ملت
 بودند اجراء گردد و بندگان خدا از زیر یوغ مظالم ستمگران نجات یابند.

امر جز با جهاد و سلب قدرت این ملوك و حکام مستبد که بر بندگان ولی تحقیق این 
خدا تسلط یافته بودند امکان پذیر نبود. پس باید با آنان جنگید تا دست ستمگرشان کوتاه 

 و دست عدالت به جاي آنان بر سر کار آید.
از طرفی دیگر صحیح است که حضرت ابوبکر به وسیله سپاه اسامه سپاه روم را 

ولی مسلماً این دولت، دولتی نبود که ننگ این شکست را براي همیشه یا  ،دادشکست 
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دست از انتقام بکشد. همچنین درست است که  حداقل براي مدتی طوالنی تحمل نماید و
اند ولی این احتمال از بین نرفته که  قبائل شورشی عرب مغلوب و سر اطاعت پیش آورده

ن و شورش بزنند. گذشته از و دوباره سر به طغیاپس از مدت کوتاهی با هم متحد شوند 
هاي داخلی و خارجی فراغت  گاه خلیفه به سپاهیان فاتح خود که اکنون از جنگاین هر

اند مجال دهد تا دست به کار زراعت یا تجارت یا هر کاري دیگر بزنند واضح است  یافته
الم جنگی پیش آید این گاه در آینده براي دولت اسهر که دل به کار خود خواهند بست و

  اند طبعاً چنین سربازانی که فکر و هم خود را به کار و زندگانی خصوصی خود بسته
چنان که باید حماسه جنگی و میل به رزم و پیکار نخواهند داشت و حتی در میدان جنگ 
هم به فکر کار شخصی خود بوده در انتظار فرصتی خواهند بود که بتوانند از صحنه جنگ 

دانم براي جلوگیري از همین محظور است که  د شوند تا به کار خود برسند. آنچه میآزا
دولت اسالم روزي و حقوق سربازان و سرداران خود را منحصر به غنائم جنگی نموده 
چهار پنجم یعنی چهار سهم از پنج سهم کلیه غنائم را که در جنگ با دشمن به دست 

کار بندند و براي پیروزي و به دست آوردن هر چه  دهد تا دل به آورند به خود آنها می
بیشتر غنیمت بیشتر شجاعت نموده متهورانه بجنگند و صالح خود را در این کار بهتر از 

 .1کاري دیگر بدانند
ابوبکر اموري را که گفتم از نظر دور نداشت. لهذا تصمیم گرفت سپاهیان فاتح خود 

ب کارآزموده و ورزیده شده قدرت و مهارت ي داخلی با شورشیان عر ها را که در جنگ
جنگ تهاجمی به دست آورده بودند تجهیز نمود و در یک جبهه با دولت مقتدر پارس در 

اي دیگر با  خاك عراق که سکنه آن عرب و تحت استعمار این دولت بودند و در جبهه

عالوه بر این که هر یک از سربازان و فرماندهان در غنائم جنگی سهم معینی داشتند هر یک از آنها که دشمنی  -1
تول مختصاً حق خود او بود چنان که در حدیث آمده است که حضرت کشت کلیه البسه و اسلحه مق را می

، لباس و »هر کس دشمنی را در جنگ به قتل برساند« :یعنی »َسلَبُهُ  فَلَهُ  َقِتيًال  َ�تََل  َمنْ «فرماید:  می رسول
 .»ابزار جنگی مقتول حق مختص خودش خواهد بود
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تعمره دولت قوي بیزانس روم در سرزمین شام و فلسطین که سکنه آنها نیز عرب و مس
هاي رسول  این دولت بودند وارد جهاد و پیکار شود، تا با این اقدام هم به مضمون نامه

انتقام و جبران شکست خود اهللا تحقق بخشد و هم به دولت روم فرصت ندهد تا براي 
آوري سپاه کافی بپردازد و به خاك عرب بتازد و هم قبائل شورشی مطیع شده را   به جمع

بنشاند تا اندیشه شورش مجدد را از سر به در آورند و هم سپاهیان شان  کماکان سرجاي
خود را مشغول و سرگرم جنگ نماید تا فرصت کاري جز پرداختن به جهاد را پیدا نکنند. 
لهذا به اصطالح امروزي شوراي نظامی تشکیل داد. حضرات عمر، عثمان، علی، 

وقاص، ابوعبیده بن  م، سعد بن ابیهللا، زبیر بن العواعبدالرحمن بن عوف، طلحه بن عبیدا
الجراح و جمعی دیگر از امراء رزمی صحابه بزرگ رسول اهللا از مهاجرین و انصار را 

 دعوت نمود و با آنها به رایزنی پرداخت.
همه آنها متفقاً رأي ابوبکر را براي لشکرکشی و جهاد تأیید نمودند و گفتند: ما همه 

مر فرمایی اقدام خواهیم کرد. حضرت ابوبکر موافق و مطیع هستیم و به آن چه ا
طالب نظر خواست. حضرت علی در پاسخ فرمود:  مخصوصاً از حضرت علی بن ابی

 ».امرت مبارك، چه خودت بروي و چه دیگري فرستی به مقصود خواهی رسید«
از رسول اهللا شنیدم فرمود این دین «دانی؟ فرمود:  ابوبکر گفت: این امر را از کجا می 
 ».هل دین همیشه به هر جائی که روي آورند غالب و پیروز خواهند شدو ا

ابوبکر گفت: سبحان اهللا! چه نیک است این بشارت! مرا خشنود نمودي خدا تو را در 
نیا و آخرت خرسند فرماید! سپس ابوبکر به بالل مؤذن رسول اهللا امر فرمود به مردم 

سوي عراق و شام مهیا نمایند. در آغاز سال  اعالم نماید تا خود را براي جهاد و حرکت به
هجري لشکري تحت فرمان خالد بن الولید سردار نامی اسالم مجهز نمود و و فرمان  12

تر از لشکر خالد  . همچنین لشکري دیگر متشکل1حمله به خاك عراق را صادر نمود

مور حمله اه و قتل مسیلمه کذاب به مدینه بازگشته بود که مدر بعضی از تواریخ آمده که خالد پس از فتح یمام -1
گویند: همین که خالد فتح یمامه فارغ شد در آنجا فرمان یافت که به  به خاك عراق گردید. بعضی دیگر می
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بوعبیده بن شامل چهار گروه به فرماندهی چهار نفر از سرداران جنگاور خود به اسامی ا
الجراح، عمرو بن العاص، شرحبیل بن حسنه و یزید بن ابی سفیان فراهم و فرمان حمله 

 به شام و فلسطین را صادر نمود.
هر یک از این فرماندهان اعزامی به عراق، شام و فلسطین جاسوسان خود را براي 

ماده حرکت کسب اخبار الزمه جلو فرستادند و پس از آن با لشکر تحت فرماندهی خود آ
 به مقصد گردیدند.

خواست حرکت کند حضرت ابوبکر شخصاً در  شد و می هر فرماندهی چون آماده می
نمود. او را  یافت و با او خداحافظی می اردوگاهش که در خارج شهر مدینه بود حضور می

ترساند و توصیه  داشت. از عقاب و کیفر اخروي می از خالف امر خدا بر حذر می
ا سربازان خود به نیکی رفتار نماید. بر نمازهاي فرض با جماعت و رعایت فرمود ب می

اوقات مخصوص هر نماز مواظبت نماید. خویشتن را به صالح و پرهیزگاري بیاراید تا 
فرمود نسبت به نمایندگانی که از  خداوند مردم را برایش آراسته و نیکو سازد. دستور می

یند احترام قائل شود و خود شخصاً با آنها به آ طرف دشمن براي مذاکره به نزدش می
گفتگو بپردازد. سربازارن خود را از گفتگو با آنها منع نماید و براي ماندن نمایندگان 
اعزامی دشمن در اردوگاه خود فرصت کمی بدهد تا چیزي از اوضاع مسلمین نفهمند. در 

بین اردوگاه خود پراکنده  اردوي خود پاسداران زیادي به کار پاسداري گرفته آنها را در
اي را به یکی از آنها واگذارد و خود فرمانده بر کارشان نظارت مستقیم و  نماید. هر نقطه

گاه بداند کسی از آنها در انجام اطالع آنها، به آنها سر بزند. هردقیق داشته، گاه گاه بدون 
نماید. در شب بین  وظیفه پاسداري غفلت یا کوتاهی کرده او را در حدود اعتدال مجازات

تر از نوبت دوم  پاسداران خود نوبت بگذارد تا متناوباً پاس دهند. نوبت اول را طوالنی

تر  اما روایت اول صحیح ،ور گردید عراق حمله نماید، بدین جهت از آنجا حرکت نموده به خاك عراق حمله
د. زیرا سپاهیانی که در یک جنگ شدید فعالیت کرده باشند نیاز به استراحت و استرداد انرژي رس به نظر می

 دارند تا به جنگی دیگر بپردازند.
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 تر از نوبت دوم است). قرار دهد. (زیرا نوبت اول آسان
از اوضاع و احوال سپاه خود در هیچ جایی غفلت نکند تا همیشه اشراف داشته فساد 

بین امراء و سربازان خود اشخاص صالح و صدیق خود و اختالفی در آنها راه نیابد. از 
مشورت نماید. هرگز جبن و ترس از خود نشان ندهد تا سربازانش قوي و دلیر باشند. در 

آورند خیانت نکند، زیرا نتیجه خیانت هم فقر و  اموال غنیمت که از دشمن به دست می
فرمود که شما در  می بیچارگی خواهد بود و هم محروم از عنایت و مدد الهی. توصیه

ها  اند و در صومعه سرزمین شام و فلسطین مردمی را خواهید دید که از دنیا دست کشیده
معترض   آنها را به حال خودشان واگذارید و ابداً ،اند و معابد خارج شهرها اقامت گزیده

آنها نشده کاري به کارشان نداشته باشید. در آخر این وصایا براي پیشرفت و فتح 
 کرد.  نمود و دعا می رماندهان خود دست به ساحت و مقدس پروردگار بلند میف

ها حکمت و سیاستی  اي از این وصیت بینید در هر جمله خوانندگان عزیز، چنان که می
  نهفته که اصالً ارتباطی با مادیات و دنیا پرستی ندارد. بلکه تماماً از روحانیت سرچشمه

 اساس عدالتی استوار است که نه تنها در آن روزگار گیرد. هر یک از جمالتش بر می
 سابقه بود بلکه در تاریخ انسانیت از کسی دیده و شنیده نشده بود. بی

 جبهه عراق
سوي عراق حرکت نمود. اولین برخوردش  الولید با سپاه تحت فرمان خود بهخالد بن 

چون هرمز  ،بنام هرمز که حاکم آن پهلوان جنگاوري بود 1با پادگان شهري بود بنام حفیر
که محافظ مرز ایران بود از حرکت خالد اطالع یافته بود این امر را قبالً به دولت ایران 
خبر داده کمک خواسته بود، ولی قبل از اینکه سپاه امدادي به آنجا برسد. خالد به آنجا 

با قواي رسید و هرمز ناچار شد با همان قوائی که در اختیار داشت به دفاع بپردازد و 
 خالد بجنگد.

 حفیر در نزدیکی خلیج فارس و کویت امروزي قرار داشت. در آن زمان سرحد ایران بود. -1
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 قتل هرمز و فتح حفیر
قبل از اینکه دو سپاه با یکدیگر درآویزند خالد هرمز را به مبارزه و جنگ تن به تن 

ها را در مقابل خود به چیزي  . هرمز که ایرانی و پهلوان نامداري بود و عرب1دعوت نمود
کرد و این دو  بول درنگ ق دید بی جنگی و قدرت کافی میشمرد و در خود مهارت  نمی

 سلحشور پهلوان جنگی به هم در آویختند.
اکنون از رزمی فاتحانه فارغ شده و با آن جوش وخروش  خالد که خود اهل رزم و هم

به این رزم آمده بود، به هرمز مجال نداد و او را به زودي در وسط دو لشکري که براي 
 را بر زمین افکند.اش  جنگ با هم صف کشیده بودند به قتل رساند و الشه

سوي لشکر  ارکار مشهور عرب از صف مسلمین بهدر این هنگام قعقاع بن عمرو، سو
و یک تنه تاخت. سایر نیروهاي مسلمان نیز با مشاهده قتل هرمز به وجد و هیجان افتادند 

رماندهش را دیده و اکنون باید ور شدند. آیا مگر سپاهی که قتل ف قتل به سپاه ایران حمله
رهبر و بدون سرپرست بجنگد روحیه جنگی دارد؟ آیا چنین افرادي امید فتح و  بی

پیروزي دارند؟ البته خیر، این سپاهیان مدافع با آنکه کوشیدند انجام وظیفه نمایند 
نتوانستند در مقابل سپاه عرب که فرماندهش سرمست فتح سابق است، با قتل فرمانده 

دهد،  کند و فرمان می میان جنگ حرکت مینازد و مانند شیر در ن به خود میدشم
اما به زودي شکست خوردند و فرار نمودند. این جنگ نزد عرب به  ،استقامت نمایند

زیرا چنان که طبري نوشته است ایرانیان  ،ذات السالسل (جنگ زنجیر) معروف است
ه پاهاي اند ک زنجیرهایی آورده بودند تا اسیران مسلمین را به زنجیر کشند. بعضی نوشته

سربازان ایرانی را در زنجیر کرده بودند تا فرار نکنند، ولی به نظر من این مطلب صحیح 
تواند به درستی بجنگد؟ این فراریان در  زیرا سربازي که در زنجیر باشد چگونه می ،نیست

راه فرار خود با سپاه امدادي که از ایران به درخواست سابق هرمز براي تقویت آنها 

ید و خالد قبول کرد و او به دست خالد کشته گوید: هرمز خالد را به مبارزه طلب می 232تاریخ ایران صفحه  -1
 شد.
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ده بودند برخوردند لهذا آنها با این سپاه تازه نفس متحد شده به طرف خالد فرستاده ش
بازگشتند. بین دو سپاه متخاصم مجدداً درجائی بنام الیس جنگ سختی درگرفت ولی 

اي را اسیر نموده آنها  اي از آنها را به قتل رسانید و عده خالد آنها را نیز شکست داده عده
. 1به دست مسلمین افتاده بود نزد خلیفه به مدینه فرستاد و با بخشی از غنائم جنگی که

خالد پس از تسلط بر این ناحیه به سوي حیره که تحت فرمان پادشاهان بنی لخم بود 
حرکت نمود. چون اهل حیره صیت و شهرت خالد را شنیده بودند تصمیم گرفتند با او 

قبیصه طائی با  نام ایاس بن ابیرسید امیر حیره بلذا همین که خالد به آنجا  ،صلح نمایند
رجال دستگاه حکومت و اعیان و اشراف حیره به استقبال خالد شتافتند تا با او درباره 
صلح مذاکره نمایند و از وقوع جنگ و خونریزي جلوگیري کنند. خالد مقدم آنها را 
گرامی داشت و با درخواست صلح موافقت نمود و پیشنهاد کرد تا یکی از این سه 

شنهاد را بپذیرند. پیشنهاد اول مسلمان شوند تا با سایر مسلمانان برابر و برادر دینی شده پی
تحت حکم دولت اسالم در آیند و طبق دستور دین اسالم سالیانه زکات خود را به دولت 
اسالم بپردازند. پیشنهاد دوم کماکان در دین خود که مسیحی بودند باقی بمانند ولی تحت 

یعنی هر نفري از مردان آنها  ،طیع این دولت بوده سالیانه جزیه بپردازندحکم اسالم و م
به استثناء پیران سالخورده و کودکان خردسال هر سال یک دینار طال مالیات سرانه 
بپردازند. دولت اسالم نیز حقی دیگر در اموالشان نداشته باشد. حفظ نظم و امنیت آنها به 

 ز هر دشمنی محافظت نماید. پیشنهاد سوم جنگ.عهده دولت اسالم بوده آنها را ا
آنها پیشنهاد دوم را قبول نمودند و پیمان صلح به مبلغ دویست و نود هزار درهم مال 

 الصلح منعقد گردید که پس از این سالیانه جزیه بپردازند.
دهقانان و کشاورزان اطراف حیره نیز با خالد صلح نمودند که هر  2پس از صلح حیره

پدر حسن بصري جزء اسراي این جنگ بود. او عربی مسیحی مذهب بود و در حضور ابوبکر در مدینه  -1
 مسلمان گردید. فرزندش حسن بصري که از زهاد تابعین است در مدینه به دنیا آمد.

و نجف کنونی واقع و مرکز این ناحیه شهري بوده بنام اي بود از خاك عراق که بین کوفه  حیره اسم ناحیه -2
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وعاً دو میلیون درهم جزیه به دولت اسالم بدهند. خالد پس از تصرف ناحیه سال مجم
حیره در شهر حیره که مرکز ناحیه بود اقامت و ستاد خود را در آنجا مستقر نمود و 

داشت.  هاي لشکر خود را از آنجا براي فتح، این سو و آن سو اعزام می کتائب و گروه
 وبی دجله فتح نمود.بدین طریق سرزمین عراق را تا کنار جن

 فتح انبار
پس از آن لشکر خود را براي فتح شهري بنام انبار مهیا و حرکت نمودند آنجا را در 
محاصره انداخت و چون پادگان آنجا قدرتی که بتواند تا مدت زیادي دفاع نماید در 

اي  ارهاختیار نداشت به ناچار از در صلح پیش آمده تسلیم گردید. سکنه اطراف انبار نیز چ
 جز صلح با خالد نداشتند.

 التمر فتح عین
اي در  همین که خالد از فتح انبار و توابع آن فراغت یافت لشکرش را براي فتح ناحیه

 عراق بنام عین التمر سوق داد.
تغلب براي جنگ با خالد  از ایرانیان و عرب مسیحی از بنی در آنجا لشکر زیادي

هاي  ی به ایرانیان گفت: ما در جنگ با عربحاضر شده بودند. فرمانده عرب مسیح
همنوع خود از شما داناتر و تواناتریم. بگذارید ما با سپاه خالد بجنگیم. ایرانیان موافقت 
نمودند و رزمندگان عین التمر بدون مشارکت ایرانیان به مقابله با خالد شتافتند. خالد در 

قتل برساند. لذا سپاهیانش مرعوب و شان را اسیر نموده به موفق شد امیر همان حمله اول
شان پا به  اي مقتول و اسیر شدند و بقیه توان جنگ از دست دادند و شکست خوردند. عده

 فرار گذاشتند.

لخم که پیرو  حیره. اهل این ناحیه عرب و تحت حکومت شاهان عرب نعمان بن المنذر و غیره از طایفه بنی
حضرت مسیح بودند قرار گرفته بودند. شاهان این ناحیه با دولت روم هم پیمان بودند. خالد بر این ناحیه از 

 ی گردید و آن را به تصرف دولت اسالم درآورد.طریق صلح مستول
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سپاهیان ایرانی که اوضاع را بدین منوال دیدند صالح خود ندیدند که با خالد روبرو 
ر متحصن شده امان ار شهشوند. این بود که با فراریان سپاه عرب مسیحی در داخل حص

شان موافقت نکرد  ولی خالد با درخواست ،شان و اموالشان در امان باشدخواستند که خود
اي  و خواست بدون قید و شرط تسلیم شوند و تحت اختیار خالد قرار گیرند. چون چاره

 نبود تسلیم گردیدند.

 فتح دومه الجندل
اغت یافته بود و به نظم امور داخلی در این هنگام که خالد پس از فتح عین التمر فر

پرداخت عیاض بن غنم یکی دیگر از فرماندهان مسلمین به امر ابوبکر با لشکر خود از  می
بیند  حرکت نموده به نزدیک آنجا رسیده بود و چون می 1مدینه براي فتح دومه الجندل

لح و آماده لشکر زیادي از قبائل عرب مسیحی در آن ناحیه براي دفاع از این شهر مس
اي  اند و سپاهش به نسبت آنها خیلی ناچیز است و براي حمله کافی نیست نامه جنگ شده

 به خالد نگاشت و وضع خود را به او اطالع داد و از وي کمک خواست.
درنگ حرکت نمود و سریعاً به کمک عیاض  همین که نامه به دست خالد رسید بی

 به شهر حمله کردند. اض از دو جهتشتافت. دو لشکر خالد و عی
چون مدافعین نتوانستند از عهده دفاع از دو جهت برآیند از میدان گریختند و به داخل 
حصار شهر متحصن شدند ولی لشکر اسالم به زودي به داخل حصار راه یافتند و شهر را 

 به تنظیم امور داخلی پرداخت. تصرف نمودند. خالد تا مدتی در شهر اقامت نمود و
خالد از حیره براي فتح انبار خارج شده بود یکی از امراء سپاه خود بنام  وقتی که

قعقاع بن عمرو را که یکی از شجاعان مشهور عرب بود براي محافظت شهر و حفظ نظام 
 امور مردم در آنجا گماشته بود.

حکمیت بین حضرت علی و معاویه بر سر خالفت در -الجندل شهري بوده واقع در شمال غربی نجد   دومۀ -1
 .-اینجا بوقوع پیوست
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کردند چون خالد در  هاي عراقی که تصور می ایرانیان مقیم عراق و بعضی از عرب
و عده مسلمین براي دفاع از شهر کافی نیست به طمع افتاده لشکر زیادي آنجا نیست 

جمع و براي تصرف شهر حیره در جائی بنام حصید اردو زدند تا پس از تجهیز کامل 
 حرکت و حمله نمایند.

قعقاع پس از این ماجر اطالع یافت و قبل از اینکه آنها مجهز و حمله نمایند فرصت 
ر آنها تاخت و تار و مارشان نمود و غنائم زیادي از آنها بدست شان گرفت و ب را از دست

یوس نشدند و همان دوري اولی مع الوصف فرماندهان این سپاه شکست خورده م ،آورد
آوري سرباز  لذا باز هم به جمع ،و غیبت خالد از محل، آنها را به طمع فتح انداخت

ر محلی بنام مضیخ از خاك عراق پرداختند. جنگاوران تازه نفس زیادي از عجم و عرب د
 جمع نمودند تا سپس به حیره حمله نمایند.

خالد در دومه الجندل از این امر اطالع یافت و لشکر قعقاع را براي دفاع کافی 
اي به او نوشته دستور داد در وقتی معین از شبی معین با سپاه خود منتظر  ندانست. لذا نامه

 له نمایند.ورودش باشد تا با هم به دشمن حم
خالد با لشکرش در همان شب و وقت موعود به آنجا رسید و با لشکر خود و لشکر 
قعقاع بر دشمن که غافل و در خواب بودند از سه جهت حمله نمودند و آنها را تقریباً به 

اي دیگر قطع نمودند. خالد  کلی نابود ساختند. با این فتح طمع دشمن را از هر گونه حمله
ضیخ خبر یافت که شخصی از امراي عرب مسیحی بنام ربیعه بن بجیر از پس از فتح م

قبیله بنی تغلب دردو شهر ثنی و زمیل واقع در شرق رصافه عراق سپاه زیادي جمع نموده 
نماید. لذا خالد پیشدستی نمود و قعقاع و  است و خود را براي جنگ با خالد آماده می

آنها را براي درگیري و جنگ با ربیعه به آنجا  سایر فرماندهان لشکر خود را فراخواند و
گسیل داشت. سپس خودش حرکت نمود وبه آنها رسید. شب هنگام بر ربیعه و سپاهش 

صرف نمودند. سپس خالد هجوم بردند و آنها راطعمه شمشیر قرار دادند. هر دو شهر را ت
تند از عهده دانس ر که میسوي شهري بنام رصاب حرکت نمود ولی مردم شه از آنجا به
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فرار  آیند و تاب مقاومت در برابر خالد را ندارند قبالً شهر را تخلیه نموده نمیدفاع بر
اي به آسانی آن را تصرف نمود. از آنجا به شهر  گونه وقفه کرده بودند. خالد بدون هیچ

که در مرز خاك عراق با شام بوده حرکت نمود. چون پادگان آنجا قواي کافی  1فراض
توانست زیاد مقاومت نماید. لذا تسلیم گردید و خالد وارد شهر شد و پادگانش نداشت ن

را تصرف نمود. چون در این هنگام ماه رمضان فرا رسیده بود خالد براي انجام فریضه 
روزه در آنجا ماند. به لشکرش نیز اجازه استراحت داد تا آنها نیز به انجام فریضه روزه 

 د تا به طرح نقشه حمالت و فتوحات بعدي بپردازد.رمضان بپردازند و فرصتی باش

 بازتاب فتوحات عراق در روم
بیند که خالد خاك عراق را از کنار جنوبی  هراکلیوس امپراطور روم شرقی اکنون می

دجله گرفته تا به فرات که هم مرز خاك شام است فتح کرده اکنون در کنار خاك 
نسبتاً زیاد خود مستقر گردیده است. پس باشد با لشکر  مستعمره امپراطوري روم می

گشاید از این  آورد می جا روي میشت از این فرمانده ماهر که به هرهراکلیوس حق دا
باشد که شاید وي در اندیشه حمله به شام باشد. او خبر نداشت که خالد طبق  بیمناك می

اقدامی دیگر کند و مأموریتش فقط تسخیر خاك عراق بوده اجازه  دستور خلیفه کار می
 ندارد وگرنه حمله و پیشروي در خاك شام برایش مشکلی نبود که آسان نشود.

 حمله به خالد در فراض
ترسید لذا جداً به  به هر حال هراکلیوس از خالد که در کنار خاکش قرار گرفته بود می
 هاي مسیحی قبائل فکر چاره افتاد. عده زیادي از سربازان رومی و جمع کثیري از عرب

تغلب و ایاذ و نمر را فراخواند و لشکر عظیمی فراهم ساخت و پیش دستی کرده بر 
 لشکر خالد که در فراض به استراحت پرداخته بودند هجوم بردند.

 دانند. بعضی از تواریخ مانند تاریخ ایران این شهر را (فیراز) نامیده و آن را متعلق به روم می -1
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تر از سربازان  گرچه عده دشمن در این جنگ خیلی زیادتر از لشکر خالد و متشکل
ند. تجربه نیز نشان داده جنگید ورزیده و جنگ دیده رومی و عرب بودند و به شدت می

ولی چون مسلمین از جان گذشته و  ،که غالباً فتح و پیروزي با مهاجم است نه با مدافع
رسول باشد و  یک دل بودند و با ایمان و اعتقاد قاطع به اینکه خدا ناصر و مددکارشان می

کست در جنگیدند، طولی نکشید که آثار ش است با دشمن می اهللا به آنها وعده فتح داده
ولی خالد  ،نشینی کردند د این بود که هزیمت یافتند و عقبصفوف دشمن نمایان گردی

شان بپردازند و شمشیر از آنها بر ندارند،  دست از آنها بر نداشت و فرمان داد تا به تعقیب
و بدین نحو درس عبرتی به هراکلیوس داد تا دیگر در اندیشه حمله به مسلمین نباشد و 

 .1براي همیشه از سر بدر کنداین فکر را 
آمدي  گونه پیشکه خدا نصیبش فرمود خاطرش از هر خالد پس از این فتح عظیم

آسوده گردید. ده روز دیگر در فراض استراحت نمود و سپس در بیست و پنجم ذي 
اي که قرار داده بود بازگردند.  هجري دستور داد تا لشکرش جز عده 12القعده سال 

امراء و یاران خود مخفیانه قصد حج بیت اهللا به مکه رفت و پس از  خودش با گروهی از
 انجام مناسک حج به حیره بازگشت تا بر نظم آنجا اشراف داشته باشد.

 آسا فتوحات برق
چنانکه دیدیم خالد بدین نحو تقریباً تمام سرزمین عراق را تسخیر و تصرف نمود. 

وب غربی به خاك شام (سوریه) اتصال فتوحات خود را از شمال به خاك ایران و از جن
تر از یک سال به توفیق خدا  تر این است که تمام این فتوحات را در ظرف کم داد. مهم

هجري به خاك عراق حمله نمود و اینک که ماه  12انجام داد. زیرا او در ماه محرم سال 
با فتح و ذي الحجه همان سال است موفق شده این فتوحات درخشان را به دست آورد و 

غلبه بر این قسمت از زمین عراق راه را براي جهاد و تبلیغ دین اسالم در بین ایرانیان 

 نگ پس از ماه رمضان واقع شد.این ج -1
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هموار و آسان نمود. البته جنگ با سپاهیان ایرانی و قبائل عرب که همه به درستی مجهز 
و تمامًا مردمی سلحشور و جنگاور بودند گرچه خیلی دشوار و فتح این سرزمین خیلی 

بردند. تأسیسات و دژهاي مستحکم و آذوقه،  یرا آنها در مقر خود بسر میمشکل بود، ز
ولی خالد کسی نبود که از جنگ بهراسد و آن  ،وسایل و ابزار جنگی مدرن و کافی داشتند

را مشکل یا دشوار بداند. هر مشکلی در مقابل اراده و قدرت جنگی او ذوب و تبخیر 
طابق خواسته او در کارند. گفتم خالد پس از که گوئی قضا و قدر الهی مچنان ،گشت می

فتح عراض و غلبه بر لشکر هراکلیوس به شهر حیره بازگشت تا بر نظم امور داخلی 
هایی که فتح کرده بود اشراف داشته باشد و به تبلیغ دین خدا در این دیار  سرزمین
 بپردازد.

رویم به جبهه  سد و میگذاریم تا به کارش بر پس اکنون خالد را در اینجا به جایش می
 اند. اند و تا کنون چه کاري کرده شام و فلسطین تا ببینیم مسلمین در آنجا به کجا رسیده

 جبهه شام و فلسطین

پس از اینکه خالد از مدینه براي حمله به عراق حرکت نمود به فاصله کمی هر یک از 
تحت فرمان خود بدین  فرماندهان مأمور فتح سرزمین شام (سوریه) و فلسطین با سربازان

 شرح از سوي مقصدي که حضرت ابوبکر معین کرده بود به حرکت در آمدند:
 عمرو بن العاص به فلسطین  -1
 سفیان به بلقاء شام یزید بن ابی -2
 شرحبیل بن حسنه به بصراي شام -3
ابوعبیده بن الجراح که به سمت فرمانده کل قواي اعزامی معین شده بود به جابیه  -4
 شام.

هر یک از این فرماندهان امر فرمود تا در محل مأموریت خود مستقالً سپاه  ابوبکر به
اي  ولی هرگاه وضعی پیش آید که همه با بعضی از آنها در جبهه ،خود را رهبري نمایند

 نزد ابوعبیده باشند، باید تحت فرمان او باشند و طبق نقشه و امر او انجام وظیفه نمایند.
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 میاناولین برخورد مسلمین با رو
هایش خبر یافت  سوي فلسطین و به وسیله جاسوس عمرو بن العاص در راه خود به

که شش نفر از فرماندهان رومی هر یک با پانصد نفر سرباز جمعاً سه هزار نفر با اسلحه 
و تجهیزات کامل در جایی مشهور به عربه در خاك فلسطین براي جلوگیري از حمله 

ی از افراد سپاه خود را بنام ابو امامه با پانصد نفر سرباز به لهذا یک ،اند مسلمین آماده شده
جنگ آنها فرستاد. ابوامامه به سرعت به آنجا رسید و در اندك مدتی آنها را شکست داد و 
بسیاري از آنها را با یک تن از فرماندهان مشهورشان بنام (ناطلیق) به قتل رسانید. فراریان 

 ها را تا نزدیک مرزهاي شام به عقب راند.شکست خورده را تعقیب نمود و آن

 مقدمات جنگ یرموك
این فتح که سرآغاز برخورد مسلمین با دشمن و پیشروي مسلمانان در مستعمره 
امپراطوري روم شرقی بود و عده مسلمین در این جنگ یک ششم عده لشکر روم بود و 

وم ناچیز بود، فرماندهان و به عالوه ابزار و اسلحه آنها در قبال اسلحه و تجهیزات لشکر ر
به امراء رومی را در خوف و وحشت انداخت. جریان این جنگ و وضع خود را 

 آن زمان در فلسطین بود، اطالع دادند و کمک خواستند. رامپراتور خود که د» هراکلیوس«
سربازان خود را که در آنجا بودند، بسیج کرد و حمیت و تعصب دینی » هراکلیوس«

دفاع از دین مسیح و معابد و مسیحیت برانگیخت. آنها را براي محافظت از  آنها را براي
سرزمین شام و فلسطین که از یک طرف براي جهاد با جهان مسیحیت جنبه تقدس داشت 

ترین نقاط آن روز بود، ترغیب کرد. احساساتشان را  و از طرفی دیگر بهترین و پر برکت
سلمین تحریک و آنها را براي جانفشانی آماده بر ضد دین اسالم و عداوت و دشمنی با م

آوري نیرو در این دو شهر  ساخت و سپس به شهرهاي دمشق و حمص رفت و به جمع
که مرکز امپراتوري روم شرقی (بیزانس) بود وارد شد.  1پرداخت. پس از آن به انطاکیا

پایتخت امپراطوري روم شرقی پس از شهر اسکندریه بود. این شهر به فرمان یکی از   (انطاکیه یا انطاقیه) -1
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رمانده باتجربه نماینده خود را از آنجا به روم فرستاد و گروه زیادي سرباز سوارکار و ف
تر از دویست و هشتاد هزار سرباز  خود را از آنجا فرا خواند. بدین ترتیب لشکري متشکل

گاه براي هیچ  ریخ امپراتوري روم تا آن وقت هیچکامالً مجهز فراهم ساخت. گویا در تا
 یک از امپراتوران روم لشکري به این عظمت و با این تدارکات فراهم نشده بود.

 نیروهاي روم توسط امپراطورسازماندهی 
پس از این خود امپراطور به شهر حمص بازگشت. ستاد خود را در آنجا مستقر و 

 نقشه و عملیات جنگی خود را در آنجا بدین نحو شروع کرد.
نود هزار نفر از سربازان خود را تحت فرمان برادرش تراکوس تئودوروس در جایی 

تمرکز نمود تا از پیشروي عمرو بن العاص که به بنام ثنیه حلق، در ارتفاعات فلسطین م
 وسیله ابوامامه باهلی در این سرزمین پیش آمده بود جلوگیري نماید.

شصت هزار نفر را به فرماندهی یکی از فرماندهان ورزیده بنام کیالوس به طرف 
به جابیه اعزام داشت، تا از ابوعبیده بن الجراح که به آن سو در حرکت بود جلو بگیرد. 

سفیان  ورغس براي مقابله با یزید بن ابیهمین اندازه تحت فرماندهی پسر خود بنام نواذی
همین قدر هم به سرکردگی یکی دیگر از   که در بلقاء اردو زده بود گسیل داشت. تقریباً

امراي لشکر خود به نام تئودورس براي رویارویی با شرحبیل بن حسنه که در بصرا 
اد و بقیه آنها را براي ذخیره و محافظت از شهر حمص نزد موضع گرفته بود فرست

 خودنگاه داشت.

 موضعگیري ابوعبیده
ابوعبیده که سر فرمانده کل لشکر مسلمین بود از اقدامات هراکلیوس مطلع و وضع 

 16میالدي ( 636قبل از میالد مسیح بنا گردید. در سال  307امپراتورهاي روم به نام سلوکوس در سال 
میالدي مسیحیان صلیبی آن را از دست مسلمین گرفتند و باز  1098هجري) به دست مسلمین افتاد. در سال 

 باشد. کشور ترکیه می میالدي بازستاندند و اکنون جزء 1268مسلمین در سال 
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بنابراین الزم دانست در کار خود بیندیشد. لهذا با امراء بصیر  ،خود را در خطر دید
اخت تا تدبیري بیندیشند که از خطر دور شوند، از میان آنها مسلمین به مشاورت پرد

عمرو بن العاص این داهیه سیاست نظر داد تا تمام مجاهدین که به شرح گذشته در 
جبهات متعدد پراکنده بودند فراخوانده همه در یک محل مستحکم و استراتژیک به نام 

یرند. این نظر مورد تأیید یرموك جمع شوند و براي دفاع از حمله لشکر روم موضع بگ
جز شرحبیل  ،سایر امراء واقع شد. همه آنها به آنجا رفته در جبهه واحدي مستقر گردیدند

وارد جنگ شده بود، نتوانست دست از جنگ بکشد و   بن حسنه که چون در بصري عمالً
رومی  شود پس از فتح بصري به آنجا آمد. فرماندهان به آنجا آید و چنان که بعداً ذکر می

جا را کردند. گروههاي خود را از هر نیز همین کار  که اوضاع را بدین منوال دیدند،
 خواستند و رو به روي مسلمین در یرموك اردو زدند.

داد  گرچه از این پس بعضی اوقات برخوردهاي کوچکی بین طرفین در یرموك رخ می
له نماید و جنگ را دید به طور جدي به طرف دیگر حم ولی هیچ کدام صالح خود نمی

به طور جدي شروع کند. مدتی بدین منوال گذشت، در این هنگام ابوعبیده وضع مسلمین 
را از حیث کمبود نیروها و تجهیزات جنگی و کثرت لشکر و تدارکات دشمن به حضرت 

 ابوبکر اطالع داد و کمک فوري خواست.
عده و نوید فتح و پیروزي رسول اهللا به ما و«  ابوبکر به ابوعبیده جواب نوشته گفت:

داده، شما با اطمینان به صدق وعده آن حضرت پیش خواهید رفت و پیروز خواهید شد. 
 ».به زودي براي شما کمک خواهم فرستاد

 گذرد؟ در مدینه چه می
ابوبکر از اوضاع خطرناك جبهه یرموك را به مردم مدینه و اطراف آن و به اهل مکه و 

دیگر خبر داد و آنها را به جهاد در راه خدا دعوت نمود. توابع و به یمن و جاهاي 
کمک به مسلمین در  مسلمین به دعوتش پاسخ مثبت دادند. براي جهاد در راه دین خدا و
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گیر کرده بودند، به مدینه روي آوردند. همین که  شام که در مقابل دشمن در وضع بدي
شان بر آنها گماشته پرچم جهاد رسید ابوبکر صدیق امیري از خود گروهی به حد کافی می
نمود. به همین نحو گروه  افراشت و به دستش داده روانه یرموك می را با دست خود بر می

وقاص،  راء از قبیل هاشم بن عتبه بن ابییکی پس از دیگري تحت فرماندهی امیري از ام
قیس بن سفیان از مدینه و مکه و ذوالکالع حمیري و  ویه بن ابیسعید بن عامر و معا

هبیره مرادي و حاسر بن سعد طائی و جندب بنعمرو دوسی از یمن و اشخاص دیگري از 
جاهاي دیگر که همه از امراء بصیر و با تدبیر بودند به طرف یرموك حرکت نمودند و به 

 مجاهدین یرموك پیوستند.

 نفس رسیدن نیروهاي تازه
لشکر دشمن خیلی کم بود  ها باز هم نسبت به گرچه لشکر اسالم با رسیدن این کمک

و هم از حیث نیرو و هم از لحاظ تجهیزات جنگی قابل مقایسه با لشکر طرف نبودند، 
ولی تهور جنگی و پیشروي خیلی سریع آنها در عربه و شکست فاحش سپاه سه هزار 
نفري مجهز روم از سپاه پانصد نفري غیر مجهز مسلمین در آنجا، فرماندهان لشکر روم را 

دادند به مسلمین حمله نمایند. لهذا هر  ه احتیاط کرده بود. آنان به خود اجازه نمیوادار ب
تاختند. وضع طرفین تا سه ماه بدین منوال  یک از طرفین جسته گریخته به یکدیگر می

 گذشت.
در این هنگام که خالد بن الولید ناحیه عراق را فتح کرده بود و به نظم امور داخلی 

خواست به قادسیه حمله کند، از  د را به خوبی یکسره کرده و میپرداخت و کار خو می
طرف ابوبکر فرمان یافت که نصف لشکر خود را در اختیار مثنی بن الحارثه فرمانده نامی 
و فداکار مسلمان بگذارد. محافظت و نظارت بر نظم آنجا را به او بسپارد و خودش با 

ودند به کمک مسلمین در جبهه یرموك نصف دیگر لشکر که گفته شده بیست هزار نفر ب
 سوي یرموك حرکت نمود. امر خلیفه با سپاه خود سریعاً بهبشتابد. لهذا او نیز طبق 
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 اولین برخرد خالد با دشمن در خاك شام
کمی قبل از رسیدن خالد به سرزمین شام شرحبیل بن حسنه به دستور ابوعبیده براي 

 یکار شده بود. تسخیر شهر بصري به پادگان آنجا وارد پ
چون بصري شهر مهم تجارتی بود، دولت روم استحکامات مهمی در آنجا ساخته 
پادگان قوي و اسلحه و ذخایر مهمی در آنجا مستقر کرده بود. مدافعین شهر از برج و با 

کردند، شرحبیل نتوانسته بود پیشروي  روي آنجا ماهرانه به سوي مسلمین تیراندازي می
 .قابلی به دست آرد

رفت، به کمک شرحبیل شتافت و چون دید اگر  در این هنگام خالد که به یرموك می
خواهد تا موفق به فتح شود.  بخواهد به جنگ در اینجا ادامه دهد، مدت زیادي وقت می

لذا از در دیگري براي تسخیر شهر داخل گردید، شبی از فرماندار بصري به نام روماتوس 
پس از مالقات با او محسنات دین اسالم و هدفی را درخواست مالقات خصوصی کرد. 

میان گذاشت و او را به دین اسالم ترغیب و سلمین از لشکرکشی دارند با او درکه م
دعوت نمود. روماتوس تحت تأثیر بیانات خالد مجذوب دین اسالم گردید و مسلمان شد 

داد. خالد در همان رسید به خالد نشان  و در همان شب راهی را که از خارج به شهر می
شب با لشکر اسالم از این راه به آسانی به داخل شهر وارد و آن را تصرف نمود. پس از 

 .1این فتح راه یرموك را در پیش گرفتند

 هراکلیوس در مقابل مسلمانان
هراکلیوس از شجاعت و بصیرت مسلمانان در فتح بصري آگاه شده بود. از رزم و 

سریع عراق نیز اطالع داشت. نیز از حمله و پیشروي  سیاست جنگی خالد در فتوحات
ها در جنگ عربه  آور عرب ص در خاك فلسطین و از شجاعت حیرتعمرو بن العا

کرد و از  مرعوب و مبهوت شده بود، لهذا در مقابل مسلمانان در یرموك احساس خطر می

 بصري اولین شهر فلسطین به وسیله خالد و شرحبیل فتح شد و به دست دولت اسالم افتاد. -1
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هل دین و دانش اخذ نتیجه لشکرکشی خود ناامید شده بود، مضافاً به اینکه هراکلیوس ا
دانست که  بود و با بررسی و تحقیقاتی که در انجیل و کتب عهد قدیم کرده بود، می

پیغمبر خدا و دین اسالم دین حق است. پس چون مسلمین طرفدار  حضرت محمد
حق هستند، غالب خواهند شد و بر تمامی سرزمین شام و فلسطین تسلط خواهند یافت. 

 س محقق شده بود.گویا این مطلب براي هراکلیو

 نامه پیامبر به امپراطوري روم و موضعگیري او
مگر نه این است که چون نامه رسول اهللا در شهر ایلیا (شهر قدس کنونی) به وسیله 
یکی از اصحاب گرامی رسول اهللا به نام دحیه به او رسید، دستور داد ابوسفیان و 

ه بودند به نزدش احضار شوند، همراهانش که در همان هنگام براي تجارت به آنجا رفت
همین که حاضر شدند حاالت حضرت رسول و چگونگی دینش و حاالت پیروانش را از 

پرسد. ابوسفیان با آنکه مشرك بود از عار و ننگ دروغ  ابوسفیان در حضور همراهانش می
پرهیز نمود و آنچه بود به حقیقت بیان کرد. هراکلیوس به خوبی به آنچه ابوسفیان 

فت گوش فرا داد، لهذا (چنان که بخاري در صحیح خود روایت کرده است) گ می
 گوید: هراکلیوس به ابوسفیان می

گویی راست است پس او به زودي بر این سرزمین تسلط پیدا خواهد  اگر آنچه می«
دانستم که این پیامبر از طرف خدا مبعوث  کرد و مالک جاي دو پایم خواهد شد. من می

شوم،  ان نداشتم از شما (قوم عرب) باشد. پس هرگاه بدانم که موفق میشود، ولی گم می
به حضورش برسم، هرگونه سختی و رنج سفر را بر خود هموار و آسان نموده به 

شویم، تا آب شسته  شتابم و اگر در نزدش باشم دو پاي مبارکش را می حضورش می
 .1»پایش را به تبرك برگیرم

ا َ�ُقوُل  َما اَكنَ  فَإِنْ «نص عبارت بخاري اینچنین آمده است:  -1 ْعلَمُ  ُكنُْت  َوقَدْ ، َهاَ�ْ�ِ  قََدَ�َّ  َموِْضعَ  فََسيَْمِلُك  َحقًّ
َ
 أ

نَّهُ 
َ
ُ�نْ  لَمْ ، َخاِرجٌ  �

َ
ُظنُّ  أ

َ
نَّهُ  أ

َ
�ِّ  فَلَوْ ، ِمنُْ�مْ  �

َ
ْعلَمُ  �

َ
�ِّ  أ

َ
ْخلُُص  �

َ
ْهِ  أ

َ
ْمُت  إِيل ََجشَّ ُت  ِعنَْدهُ  ُكنُْت  َولَوْ ، ِلَقاَءهُ  تلَ

ْ
 َ�نْ  لََغَسل
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وس معلوم است او به چیزهایی که از ابوسفیان شنیده به طوري که از سخنان هراکلی
همان رسول خاتم  بود اطمینان حاصل نموده بود و معتقد شده بود که آن حضرت

باشد که بشارت و مژده بعثتش را از تورات و انجیل فهمیده است، لهذا همین  االنبیاء می
ارتش و سروران مملکت  رود، به سرداران که پس از این ماجرا از ایلیا به شهر حمص می

با آنها  خواهد و روم بار داده آنها را در ایوان و حیاط قصر امپراطوري خود به حضور می
نماید تا رأي آنان را نسبت به این مطلبی که خود باور کرده و به  در این باره مذاکره می

 صحبت آن ایمان دارد بداند.
هرقل «گوید:  روایت خود می شنویم که در این مطلب را نیز از صحیح بخاري می

(هراکلیوس) به بزرگان رم بار داد، همین که حاضر شدند، دستور داد درهاي حیاط قصر 
بر آنها نمایان گشت و گفت: اي جماعت روم آیا دوست   بسته شود، سپس در (بالکن)

تان در این  تان باقی و ملک خواهید مملکت دارید رستگار و خوشبخت شوید؟ آیا می
بیعت کنید. آنها از سخن   ن براي شما پایدار بماند؟ بیایید با این نبی (محمد)سرزمی

هاي وحشی به طرف درهاي قصر  هراکلیوس رنجیده شدند و بر آشفتند و مانند االغ
دویدند تا خارج شوند ولی درها بسته بود. هراکلیوس که آنها را بدینحال دید و از 

ا آنها را برگردانند. به آنها گفت: همانا من این سخن را ایمانشان ناامید گردید، دستور داد ت
با شما گفتم تا شما را بیازمایم و میزان عالقه و پایداري شما را نسبت به دینتان بدانم، 

آنها از هراکلیوس خشنود شده سر فرود آوردند.  ،اید اکنون دیدم و فهمیدم که چگونه
. با 1»خر داستان هراکلیوس در این بارهگوید: این بود آ بخاري در آخر این روایت می

 .»ِمهِ قَدَ 

ِذنَ «: عبارت بخاري چنین است -1
َ
ومِ  ِلُعَظَماءِ  ِهَرقُْل  فَأ ُ  َدْسَكَرةٍ  ىِف  الرُّ

َ
ْمَص  هل َمرَ  ُ�مَّ  حِبِ

َ
بَْوابَِها أ

َ
لَعَ  ُ�مَّ  َ�ُغلَِّقْت، بِأ  اطَّ

وِم، َمْعرَشَ  يَا َ�َقاَل  َفَالِح  ىِف  لَُ�مْ  َهْل  الرُّ
ْ
نْ  َوالرُّْشدِ  ال

َ
ُكُ�مْ  يَثُْبَت  َوأ

ْ
، َهَذا ُتبَايُِعوا�َ  ُمل  مُحُرِ  َحيَْصةَ  فََحاُصوا انلَّىِبَّ

وَْحِش 
ْ
  ال

َ
بَْواِب، إىِل

َ
ا ُغلَِّقْت، قَدْ  فَوََجُدوَها األ ى فَلَمَّ

َ
�َِس  َ�ْفَرَ�ُهْم، ِهَرقُْل  َرأ

َ
َّ  رُدُّوُهمْ  قَاَل  اِإليَمانِ  ِمنَ  َوأ  إِ�ِّ  َوقَاَل  ىلَعَ

ُت 
ْ
ْخَترِبُ  آنًِفا َمَقالىَِت  قُل

َ
تَُ�مْ  َهابِ  أ يُْت  َ�َقدْ ، ِديِنُ�مْ  ىلَعَ  ِشدَّ

َ
ُ  فََسَجُدوا.  َرأ

َ
نِ  آِخرَ  َذلَِك  َفاَكنَ ، َ�نْهُ  َورَُضوا هل

ْ
 َشأ

 .»ِهَرقَْل 
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دقت در آنچه بین هراکلیوس و ابوسفیان در شهر قدس گذشت و جوابی که هراکلیوس 
پس از شنیدن سخن ابوسفیان به او داد و اظهار نظري که درباره نبی اسالم کرد و با توجه 

ي ما به به ماجراي هراکلیوس با سران و سروران روم در قصرش و در شهر حمص، برا
شود که او به صحت نبوت رسول اسالم ایمان داشته و یقین داشته  درستی واضح می

دینش در قلوب اهل شام و فلسطین نفوذ و جاي خواهد گرفت و روزي خواهد رسید که 
 دولت مسلمین بر این دیار مستولی شده آنها را به زیر سلطه و نفوذ خود خواهد کشید.

مملکتش از پذیرفتن این دین سرباز زدند، ترسید که تنها ولی چون دید سران و امراي 
بماند و امپراطوري خود را از دست بدهد یا به احتمال قوي او را به قتل برسانند. لذا 
دیگر اقدامی نکرد و براي بقاي حیات خود و ابقاي امپراطوري خویش قلوبشان را بدست 

 آورد.

 واپسین مذاکرات براي جلوگیري از جنگ
حال چه از نظر این که بگوییم هراکلیوس اکنون در باطن به صحت دین اسالم به هر 

شود و چه از نظر این که چون  ایمان داشت، چنان که از روایت بخاري استنباط می
و مخصوصاً به مهارت جنگی خالد ایمان داشت، قدر مسلم این  ها شجاعت و تهور عرب

لهذا به سپهساالر لشکر خود امر کرد با  ها بجنگد، است که او میل نداشت با لشکر عرب
امیر لشکر مسلمانان درباره صلح مذاکره نماید تا شاید به توافقی برسند و از وقوع جنگ 

 مخوفی که بر روي آنها سایه تاریک و ترسناکی افکنده است جلوگیري کنند.
اسالم ولی نمایندگان لشکر رومی به هیچ کدام از دو امري که ابو عبیده طبق دستور 

براي صلح پیشنهاد کرد، موافقت نکردند، یعنی نه قبول کردند که مسلمان شوند تا لشکر 
اسالم دست از سرشان کوتاه کرده، در قلمرو حکومت اسالم داخل شوند و نه سالیانه 
مالیات سرانه به نام جزیه به دولت اسالم بپردازند و کماکان دردین خود باقی بمانند، لهذا 

ها انجام نگرفت و کار به قضاوت و حکم شمشیر واگذار گردید. ابوعبیده صلحی بین آن
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پس تا وقتی که بر تمام سرزمین شام و فلسطین دست نیابیم «در آخر جلسه مذاکره گفت: 
 ».دست از جنگ نخواهیم کشید

مقارن این ماجرا خالد به اردوگاه مسلمین در یرموك رسید و با رسیدن او با 
زان مسلمین به چهل و شش هزار رسید که یکهزار نفرشان صحابی سپاهیانش عده سربا

. و پس از این با رسیدن کتائب و 1گرامی رسول اهللا و یکصد نفر از اهل بدر بودند
داشت، عده آنها به یکصد هزار و عده  گروههاي امدادي که ابوبکر آنها را پیاپی اعزام می

 .سپه روم به دویست و هشتاد هزار نفر رسیده بود
همین که خالد به آنجا رسید به بررسی اوضاع و احوال سپاه اسالم پرداخت و اطالع 

هاي متعدد اکنون با سپاه خود در اینجا جمع شدند و در  یافت که گرچه فرماندهان جبهه
خواهد مستقالً با  اند، ولی هر یک از آنها می واحدي تشکیل داده  مقابل دشمن جبهه

همه آنها تحت فرمان فرمانده واحدي قرار داشته باشند تا آنها دشمن بجنگد، بدون آن که 
 را رهبري کند و طبق یک نقشه یکپارچه با دشمن بجنگد.

لهذا خالد این تاکتیک جنگی را مخالف مصلحت مسلمین دانست و فرماندهان و 
ن بعضی از افراد کارشناس و با نفوذ را نزد خود جمع نمود و در بین آنها بپا خواسته چنی

 گفت:
همانا امروز روز مهمی از روزهاي خداست، در چنین روزي نه خودستایی شایسته «

اي پاك سازید با  است و نه سرکشی رواست. جهاد و کوشش خود را از هر گونه شائبه
جهاد خود خدا را خشنود نمایید. چه که امروز فردایی دارد و چه فردایی؟ فردایی که 

براي همیشه معین خواهد شد. با این پراکندگی که هر سرنوشت قاطع هر یک از طرفین 

نفري براي اولین بار  314بدر نام محلی است بین مدینه و مکه، در آنجا مسلمین به رهبري رسول اهللا با عده  -1
نفرشان  70نفر بود غالب شدند.  1000تا  900قریش مشرك که عده آنها بین  در تاریخ اسالم بر سران و امراء 

نفر دیگر را به اسارت گرفتند و بقیه فرار نمودند. ابوجهل در این جنگ به قتل رسید.  70را کشتند و 
 شوند. مجاهدین این واقعه اهل بدر نامیده می
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جنگد وارد  گروهی مستقل و جداگانه باشد با دشمنی که با نظم و آمادگی کامل با شما می
جنگ نشوید، چنین امري در جنگ و پیکار درست نیست و نباید باشد. همانا در پشت 

دانید او هم در آنجا  ا میسر شما (در مدینه) کسی است که اگر آنچه شما اکنون در اینج
گذاشت چنین کنید. بیایید کاري کنید که گرچه دستور نداده ولی شما  دانست نمی می
اش چنین بود و این چنین دوست  دانید که اگر از وضع شما آگاه بود، فرموده می
 .1»داشت می

 طرح خالد براي فرماندهی
عین قرار گرفت، گفتند: چون خطبه معقول و گیراي خالد مورد قبول و تحسین مستم

دانی بگو. گفت: تمام مسلمین باید تحت قیادت و فرمان  اي که صالح می پس هر نقشه
یک سرفرمانده بجنگند. این سر فرماندهی باید بین فرماندهان متعددي که اکنون این 
سمت دارند روز به روز به نوبت دست به دست گردد و در اولین روز شروع جنگ به 

 نمایید. خودم واگذار
این پیشنهاد مورد موافقت حاضرین واقع و متفقاً او را به سر فرماندهی در روز اول 

 جنگ طبق نظر خالد باید تعیین و شروع شود برگزیدند.

 نقد و ارزیابی ماجراي فوق
گویند خالد چنین گفت و چنین کرد و  به نظر من: گرچه این روایت تاریخی که می

ده کل لشکر مسلمین براي روز اول جنگ قرار داد در غالب خودش خود را امیر و فرمان
شود و حتی متأسفانه دکتر محمد فرید وجدي دانشمند مشهور مصري در  تواریخ دیده می

ينبيغ فيه الفخر وال ابليغ. أخلصوا جهاد�م وأرضوا  هذا يوم من أيام اهللا ال«این است عبارت گفتار خالد:  -1

ىلع نظام وتعبئة وأنتم متساندون فإن ذلك ال �ل وال   اهللا بعمل�م. فإن هذا يوم هل ما بعده وال تقاتلوا قوماً 
ينبيغ. و�ن من ورائ�م من لو يعلم عمل�م حال بين�م و�� هذا. فاعلموا فيما لم تؤمروا به باذلي ترون أنه 

 .»من و�يل�م و�بته رأي
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دائره المعارف خود این روایت را نقل کرده است، ولی این روایت با واقع امر انطباق 
آن هنگام که چهار نفر را به در  ندارد. زیرا به طوري که بیان کردیم حضرت ابوبکر

فلسطین فرستاد به آنها فرمود  فرماندهی سپاهیان اسالم منصوب نمود و به سوي شام و
جنگد خودش امیر و  جا که هر یک از آنها مستقالً به تنهایی در جبهه مخصوصی میهر

ر جا جمع شوند، ابوعبیده سپهساال هد بود ولی هرگاه همه آنها در یکرهبر سپاه خود خوا
فرمانده کل قواي لشکر خواهد بود و همه آنها باید تحت فرمان او بوده به رهبري او  و

 تحت قیادت او انجام وظیفه نمایند.
جا جمع شده بودند باز هم بر  که از همه شود گفت آنها در یرموك بنابر این چگونه می

نگام طبق امر خواست مستقالً بجنگد. حال آنکه در این ه خالف امر ابوبکر هر یک می
صریح ابوبکر ابوعبیده سمت امیر الجیش داشت و به اصطالح امروزي سرفرمانده کل قوا 

به این امراي گروههاي لشکر فرمان داده بود تحت فرمان او انجام وظیفه  بود. ابوبکر
خوانیم که خالد نه فقط روز اول جنگ یرموك  نمایند. گذشته از این ما در تاریخ می

کرد، بلکه از بدو جنگ مستمراً آنها را رهبري  را به دست گرفته، رهبري میقیادت لشکر 
داد ونوبت به کسی دیگر نداد تا آن که حضرت ابوبکر وفات یافت و عمربن  و فرمان می

او را از   الخطاب پس از او طبق حکمی که صادر نمود و به دست پیک مخصوص فرستاد،
 یده را به جایش منصوب فرمود.قیادت و سرفرماندهی لشکر عزل و ابوعب

 سرفرماندهی خالد به دستور ابوبکر صدیق
پس اگر این روایت مورد بحث صحیح باشد باید گفت طبق توافق طرفین فرماندهان 
حق خالد فقط روز اول جنگ یرموك بوده و بقیه ایام چنان که خود او گفته بود نوبت 

احتیاجی نبوده که حضرت عمر او را از رسید. در این صورت  باید به سایر فرماندهان می
این منصب عزل فرماید، زیرا سمت سرفرماندهی را بصورت همیشگی در اختیار نداشت. 
پس استمرار خالد در این قیادت بدون آنکه نوبت را به دیگران بدهد و نیز احتیاج عمر 
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ر و به طور به عزل خالد از این منصب دلیل مسلم بر این است که او به امر حضرت ابوبک
گاه به روایات دیگري که در دست گرفته بود، گذشته از این هر ثابت قیادت لشکر را به

فهمیم که آن روایت  این باره در بعضی از تواریخ موثق آمده مراجعه نماییم، به خوبی می

زینی » ةالفتوحات االسالمي«صحیح نیست. اینک این شما و این روایت دیگري که در 

 ست.دحالن آمده ا
به خالد نامه نوشت که از عراق به شام برود و به ابوعبیده  گوید: ابوبکر فتوحات می

و مسلمین که همراهش بودند بپیوندد. گفته بود همین که به آنها رسیدي تو فرمانده 
 .1جماعت مسلمین خواهی بود و سالم بر تو

رستاده است اي در این خصوص نیز بدین عبارت به خود ابوعبیده ف ابوبکر نامه
 گوید: می

من براي جنگ با دشمن خالد را به سرفرماندهی مسلمانان در شام برگزیدم. تو با او 
گوید بشنو و بجاي آر، من او را فرمان روایه تو نفرستادم از این  مخالفت نکن و آنچه می

کنم او در  جهت که تو نزد من بهتر از او نیستی و لکن بدین نظر است که من گمان می
 .2نگ تدبیر و بصیرتی دارد که تو نداري. خدا خیرخواه ما و تو باشد و سالم بر توج

حالد نیز پس از دریافت دستور خلیفه و قبل از حرکت از عراق به شام همراه عمرو 
 براي ابوعبیده فرستاد. اي به این مضمون نوشت و بن طفیل از آنجا نامه

آمد و امر ناگواري را در دنیا از  هر پیشسالمتی در روز قیامت و نگهداري از  امان و
اي به من رسیده امر فرموده به شام بیایم  نامه نمایم. از خلیفه رسول اهللا خدا مسئلت می

كتب خلادل أن �س� من العراق إىل الشام  و�ن أبو��ر«متن عبارت زینی دحالن این چنین آمده است:  -1

 .»مسلم� قال: فإذا اتلقيتم فأنت أم� اجلماعة. والسالمـو�لىق أبا عبيدة ومن معه من ال

ادلاً قتال العدو بالشام فال ختالفه واسمع هل وأطع، أما بعد، فإ� قد ويلت خ«عین عبارت نامه چنین آمده است:  -2

فإ� لم أبعثه عليك أن ال ت�ون عندي خ�اً منه ولك� ظننت أن هل فطنة يف احلرب ليست لك أراد اهللا بنا 
 .»و�ك خ�اً. والسالم
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بر لشکر آنجا نظارت نمایم و قیادت و فرماندهی لشکر را به دست گیرم. به خدا قسم  و
من واگذار شد طالب آن بودم. تو ام و نه آنگاه که به  من هرگز این امر را نه عمالً خواسته

کنم و با رأیت  اکنون هم بر همان حالی خواهی بود که قبالً بودي. از امرت تمرد نمی
 ،مخالفت نخواهم کرد. در هیچ امري از امور بدون نظرت تصمیم قطعی نخواهیم گرفت

چه تو سرور مسلمین هستی. ما فضیلتت را نادیده نخواهیم گرفت و از رأي و نظرت 
نیاز نیستیم. خدا احسان و فیضش را به ما و شما به طور کامل لطف و به همه ما ترحم  یب

 .1فرماید. تا از سوزش آتش جهنم محفوظ شویم و امان و رحمت و برکاتش بر تو باد

بارك اهللا خلليفة رسول اهللا فيما رأى «همین که ابوعبیده نامه خالد را خواند، فرمود: 

خدا مبارك فرماید بر خلیفه رسول اهللا آنچه را که پسندیده و خدا زنده « :یعنی »وحّيا خادلاً 

شود که خالد امارت لشکر شام را به امر  ها بخوبی فهمیده می از این نامه .»بدارد خالد را
 آن هم براي روز اول معرکه یرموك. ،خلیفه به دست گرفت نه خودش خود را امیر نمود

 فرمانده کارکشته
هاي عراق با زیرکی و تدبیر درستی طرح و  جنگی خود را در جنگ آري، خالد نقشه

خیلی بیش از انتظار به سرعت پیش رفت. حتی یکبار هم شکست  به خوبی اجرا نمود و
نخورد. در مدت کوتاهی خطه عراق را فتح و کامًال بر آن استیال یافت. پس از تصرف 

در چنین وقتی دست به غارت بالد عراق از عهده حفظ و نظم لشکر فاتح که غالباً 
هاي فتح شده  زنند به خوبی برآمد. همچنین بر نظم امور داخلی سرزمین وخرابکاري می

گردد با تدبیر و بصیرت درستی اشراف داشت. مخصوصاً  که طبعاً در اثر جنگ مختل می

مة يف دار ادلنيا من أما بعد، فإ� أسأل اهللا نلا ولك األمن يوم اخلوف والعص«این است عبارت عربی نامه خالد:  -1

مس� إىل الشام و�القيام ىلع جندها واتلو� ألمرها ـيأمر� بال لك سوء، وقد أتا� كتاب خليفة رسول اهللا
واهللا ما طلبت ذلك قط وال أردته إذ ويلته فأنت ىلع حالك اليت كنت عليها. ال نعصيك وال �الفك وال نقطع 

ر فضلك وال �ستغ� عن رأيك. تمم اهللا بنا و�ك من إحسان ورمحنا مسلم� ال ننكـأمراً دونك، فأنت سيد ال
 .»انلار. والسالم و�ياك من ص�
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 در جنگ با دشمن خارجی پخته و فنون الزمه را آموخته بود.
آید این وظیفه بزرگ را  نمیین امور مهم که از هر کس بربه ا حضرت ابوبکر با توجه

 در خاك دشمن خارجی به او واگذار فرمود.
ابوعبیده گرچه مرد میدان جنگ و رزمنده دلیري بود ولی تا آن وقت طرز جنگ و 

 ،ریزي نماید پیکار خارجی را ندیده بود تا بداند فن و قوت جنگی خود را چگونه پی
 در وضع خطرناکی قرار گرفته بود، زیرا نیروها، تجهیزات و مخصوصاً که جبهه شام

تدارکات جنگی مسلمین نسبت به دشمن خیلی ناچیز بود. گذشته از این دشمن در خاك 
دهد جبران نماید و  توانست نواقص خود را که در عملیات جنگی رخ می خود بود و می

راي مسلمین در خاك دشمن دهد به آسانی به دست آورد، ولی ب آنچه را که از دست می
با آن طول مسافتی که تا مرکز خالفت در بین بود جبران هر گونه نقصی نه بزودي و نه 

اي نیاز حتمی به شخص مدیر و مدبري داشت که  به آسانی میسر بود، لهذا چنین جبهه
کارکشته و قبالً وارد جنگ با دشمن خارجی شده باشد و با طرز کار آنها آشنایی پیدا 

ده درسی که قبالً از آنها آموخته در اینجا به کار برد. جز خالد کسی دیگر در آن زمان کر
ها را نداشت، لهذا خلیفه مسلمین به موجب حکمی که نوشت و ما آن را نقل  این ویژگی

اي که در این مورد به  کردیم، او را به سر فرماندهی لشکر شام منصوب فرمود. در نامه
ور شد که (بدین جهت امارت لشکر شام را به خالد سپردم که در ابوعبیده نگاشت یادآ

جنگ تدبیر و بصیرتی دارد که تو نداري) پس چون خالد از طرف ابوبکر براي همیشه 
چنان که بعداً خواهیم دید به  امارت لشکر اسالم را داشت خلیفه دوم حضرت عمر

ابوعبیده را به جایش منصوب جهاتی که در نظر داشت او را از امارت لشکر عزل نمود و 
 فرمود.

به هر حال چنان که گفتیم همه مسلمین مجاهد که عده آنها به یکصد هزار نفر رسیده 
تر از جاي دیگر  که تشخیص داده بودند از لحاظ استراتژیک مناسب 1بود در یرموك

گذرد و فلسطین و  اي است که از مرزهاي اردن نزدیک مرزهاي بین سوریه و فلسطین می یرموك نام رودخانه -1
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 است، موضع گرفتند. لشکر روم نیز با عده دویست و هشتاد هزار نفري خود در مقابل
مسلمین اردو زدند. این دو لشکر که از حیث نیرو و تجهیزات جنگی قابل مقایسه با 
یکدیگر نبودند براي جنگ روبروي هم قرار گرفتند. هر یک از آنها با احتیاط و دور 

 کشی براي جنگ بودند. اندیشی مشغول نقشه

 دیدار یک فرمانده رومی با خالد و مسلمان شدن او
مراء رومی به نام یورغوس یا به قول مورخین عرب (جرجه) که از در این اثنا یکی از ا

شجاعت و فتوحات سریع خالد در خاك عراق مطلع بود، مخفیانه با خالد مالقات نموده 
گوید: به خدا به من راست بگو آیا صحیح است که خدا شمشیري از آسمان براي  می

بدین سبب است که رو به هر سو محمد نازل کرد و آن شمشیر را گرفت و به تو داد؟ آیا 
گوید: خیر، چنین  شوي؟ خالد می جنگی پیروز می گشایی و با هر دشمنی که می نهی می

شنویم به  گوید: پس چرا چنین هستی و چرا چنان که می چیزي نبوده است. یورغوس می
گوید:  دهی؟ خالد می گویند سیف اهللا؟ و به هر کس روي آوري او را شکست می تو می

مرش�� وداع يل ـأنت سيف اهللا سلّه اهللا ىلع ال«زي محمد نبی خدا به من فرمود: رو

تو شمشیر خدایی، شمشیري که آن را علیه مشرکین از غالف درکشید و برایم « :یعنی .»بانلرص

یعنی رسول اهللا به من لقب سیف اهللا داده است، لذا بدین . »دعاي فتح و پیروزي فرمود
ن رسول اهللا برایم دعا فرمود در جنگ با دشمنان غالب و پیروز لقب شهرت یافتم و چو

 گردم. می
نماید که لقبی که رسول اهللا  کند و تصدیق می اظهارات خالد در قلب یورغوس اثر می

به خالد داده صدق پیدا کرده و دعایی که آن حضرت برایش کرده مستجاب درگاه 

ر کنار غربی آن موضع ها د کند، مسلمین مجاهد در ناحیه شرق این رود رومی حوالی آن را مشروب می
گرفتند، لذا این جنگ که بین مسلمین و روم در اینجا در گرفت، در تاریخ اسالم به جنگ یرموك معروف 

 گردیده است.
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بیند. پس محمد رسول  روزي نمیچون در هر جنگی جز پی ،پروردگار واقع شده است
گردد و در صف مجاهدین اسالم  خداست، لهذا به دست خالد مشرف به دین اسالم می

 کند. گیرد. و در کارزار بر ضد روم شرکت می قرار می
یقین است که چون یورغوس از امراء و صاحب منصبان عالی رتبه روم بود و از 

ضع و نقشه جنگی آنها باخبر بود، پیوستن او اوضاع و احوال داخلی لشکر روم نقاط، موا
خالد در کار خود از او کمک فکري   به جبهه مسلمین خیلی به نفع آنها بوده و مسلماً

 گرفته است.

 سازماندهی مجدد نیروها توسط خالد
خالد تا یک ماه پس از ورودش به یرموك به بررسی اوضاع و سنجش و طرز کاري 

همین که جوانب کار خود را به خوبی سنجید و نقشه کار  که باید انجام دهد پرداخت.
خود را تکمیل نمود، تصمیم گرفت حمله خود را به دشمن آغاز نماید، لشکر خود را 

س هر گروهی یک ااي به سی و شش گروه تقسیم نمود و در ر طبق نقشه حساب شده
رمان و رهبري یک نفر از امراء کارآزموده و هر چند گروهی را با فرماندهانشان تحت ف

 نفر از فرماندهان بزرگ لشکر بدین نحو قرار داد:
چند گروه با فرماندهانشان تحت فرمان ابوعبیده بن الجراح به عنوان قلب لشکر  -1

 یعنی رزمندگان میان میدان جنگ.
چند گروه دیگر با فرماندهانشان به سرکردگی عمرو بن العاص و شرحبیل بن  -2

 جنگندگان قسمت راست میدان جنگ.حسنه به عنوان میمنه یعنی 
هاي قسمت  سفیان به عنوان میسره یعنی جنگنده چند گروه به امارت یزید بن ابی -3

چپ میدان جنگ و قعقاع بن عمر، پهلوان و سوارکار نامی عرب که خالد او را از عراق 
ل با خود آورده بود به فرماندهی یک گروه مستقل تعیین نمود و به ابودرداء صحابی جلی

رسول اهللا منصب قضاوت سپاه را تفویض نمود. به ابوسیان بن حرب وظیفه اجراي 
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تازان لشکر را به یکی از جنگاوران کاردیده  احکام قضایی را واگذار کرد. فرماندهی پیش
 به نام قباث بن اشیم سپرد و گروهی را به عنوان پاسداران پشت جبهه جنگ معین کرد.

 آغاز نبرد یرموك
آرایی و آرایش جنگی لشکر مسلمین بدین نحو فارغ گردید و  الد از صفهمین که خ

شان  تازان و پاسداران را در جایگاه هاي قلب و میمنه و میسره و پیش هر یک از گروه
جهل و قعقاع بن عمرو که هر دو از سوارکاران ماهر و  مستقر نمود، به عکرمه بن ابی

به سوي دشمن که صف آرایی کرده و آماده  شمشیر زنان نامی عرب بودند دستور داد تا
وع گردید و جنگ بودند، حمله نمایند و آتش جنگ را بیفروزند. بدین نحو جنگ شر

 سوي هم تاختند و به شدت در هم آمیختند. طرفین به

 اهمیت جنگ براي طرفین
جمعی و به طور جدي با تمام  این جنگ، اولین جنگی بود که طرفین متخاصم دسته

درت به هم تاختند و سرنوشت قطعی آینده هر یک از آنها براي همیشه مرهون قوا و ق
خوردند هیچ احدي  نتیجه حاصل از این جنگ بود، زیرا اگر مسلمین در اینجا شکست می

برد، چه اینجا خاك دشمن بود و فاصله آن تا محل  از آنها جان به سالمت بدر نمی
اهی براي سپاه شکست خورده مسلمین مطمئنی از خاك عرب زیاد بود و هیچ پناهگ

وجود نداشت. لهذا همه آنها تا آخرین نفرشان در میدان جنگ کشته یا خارج از میدان 
شدند. پس از این دیگر دولت اسالم نه تنها به طمع  اسیر دست دشمن شده قتل عام می

افتاد، بلکه مورد حمله انتظامی دولت روم در خاك خود عرب واقع  فتح شام نمی
دانستند، لهذا خود را مهیا  گردید. فرماندهان لشکر مسلمین این مطلب را به خوبی می می

طور شده گوي پیروزي در میدان جنگ را بربایند. از طرف نمایند و هرنمودند تا فداکاري 
ترسید. هم  دیگر سپاه روم هم در این جبهه از نتایج هول انگیز مادي شکست خود می

زشتی را تحمل نماید که با عده زیاد و تجهیزات کامل خود از  توانست این عار و نمی
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ها شکست بخورد. هرگاه با این کثرت عده خود از این عده  عده قلیل و غیر مجهز عرب
عرب انگشت شمار شکست بخورد، ارتش روم اعم از سرباز و فرمانده روحیه جنگی 

ها براي جنگ روبرو  ربخود را به کلی خواهند باخت و دیگر حاضر نخواهند شد با ع
ها پرچم فتوحات را به دوش خواهد کشید و  شوند. در این صورت مسلم است که عرب

به سرعت در خاك آنها پیش خواهند رفت. دولت روم نیز به این مطلب پی برده بود و به 
نمود و ساز و برگ  توانست در این جبهه سرباز متمرکز می همین جهت بود که تا می

 ساخت تا هر طور شده به پیروزي برسد. فراهم میخیلی زیادي 

 ها حمله سرسختانه رومی
به همین لحاظ بود که طرفین با کمال تهور و از خود گذشتگی به هم تاختند و 

جنگیدند که در همان آغاز جنگ با یک  باکانه می صاً سپاه روم به حدي مردانه و بیمخصو
هم شکسته آنها را از مواضعشان  حمله و هم آهنگ و شدید، صفوف مسلمین را در

 جابجا نمودند و تا محل پاسداران در پشت جبهه عقب راندند.

 عکرمه و فریادش
در این هنگام بس حساس که مسلمین در معرض شکست قرار گرفته بودند، عکرمه 

باك در بین مسلمین ندا در داد و گفت کیست که با من بیعت  بن ابی جهل این پهلوان بی
 و تا کشته نشود دست از جنگ نکشد.تا پاي مرگ بجنگد نماید که 

این نداي روحانی حمیت و حماسه مسلمین را بر انگیخت و آنها را به هیجان در 
گرفت به طرف دشمن  اي تازه که از منبع فیاض ایمان سرچشمه می آورد. همه با روحیه

سلحشوران  عموي عکرمه به نام حارث و اشخاصی دیگر از  روي آوردند. مخصوصاً
مسلمین از قبیل ضرار بن االزور و غیره در اثر نداي عکرمه با از خود گذشتگی عجیبی 

خواهند خود را تعمداً در آغوش هیوالي مرگ بیفکنند به طرف دشمن  چنان که گویی می
انده رومی که حمله نمودند. خود خالد سپهساالر مسلمین و یورغوس همان امیر و فرم
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مانند سربازان عادي  دو به جاي فرمان، سالح به دست گرفتند و رمسلمان شده بود، ه
عمالً وارد جنگ شدند. بدین ترتیب روحیه جنگی مسلمین که در اول جنگ ضعیف شده 

که گویی ایمان جازم به فتح و پیروزي شکست بخورند، تقویت یافت و چنان نزدیک بود
ن را با خود هم صدا کرده بود به قلب قطعی دارند همه با هم فریاد اهللا اکبر که فضاي میدا

اي شدید نمودند. به حدي عملیات جنگی اهتمام ورزیدند که حتی  صفوف دشمن حمله
براي انجام نمازهاي ظهر و عصر دست از کار نکشیدند و در حالی که دست اندکار جنگ 

و بودند نماز ضرورت قتال خواندند. رکوع و سجود و سایر ارکان عملی را با اشاره 
دادند و در این حالت که دل به لطف خدا بسته بودند و از  حرکت دادن سر انجام می

که بعضی از تواریخ از نمودند. چنان دعاي نصرت و فتح میدرگاه مقدسش استمداد نموده 
قبیل سیره حلبیه ذکر شده و ناسخ التواریخ نیز نقل کرده است، چون وضع خطرناکی در 

انی که براي درمان و معالجه مجروحین در پشت جبهه اول جنگ پیش آمده بود، زن
مسلمین جاي گرفته بودند از جایگاه خود خارج و سالح به دست گرفته وارد میدان 

در جنگ با دشمن شرکت نمودند. خوله دختر   جنگ شدند و مانند رزمندگان مرد عمالً
بین سوارکاران ازور (خواهر ضرار بن االزور) که زنی شیردل و چابک سوار بود، در 

 جنگید. می

 یقین مجاهدان به پیروزي
 مقابل دشمن خود مسلمین یقین داشتند که از لحاظ نیرو و تجهیزات جنگی در

ناچیزند و تنها چیزي که ممکن است آنها را از خطر دشمن نجات دهد همان جدیت، 
ه خدا که فداکاري، صبر و ثبات در میدان جنگ است، لهذا دل به خدا بسته به امید وعد

و باایمان و اعتقاد جازم به » اهللا اکبر«در قرآن به آنها نوید داده است، با شعار روحانی 
که قرآن اند، چنان به یاري خدا پیروز شدهاینکه چه بسا عده کمی که بر گروه زیادي 

ۢ  فِئَةٗ  َغلََبۡت  قَلِيلَةٍ  فَِئةٖ  ّمِن َ�م﴿ فرماید: می ِۗ ٱ نِ �ِإِذۡ  َكثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ َمعَ  �َّ  .]249: ة[البقر ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ
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چه بسا گروهی اندك که با حکم الهی برگروهی بسیار پیروز شده است. و خداوند با « :یعنی

به  اي از آنها بر دشمن تاختند و با آنکه در آغاز جنگ صدمه دیدند و عده .»شکیبایان است
نزدیک ظهر همان روز بر  نشینی کردند، مع الوصف شهادت رسیدند و به ناچار عقب

شد. در  دشمن فائق آمدند. آثار ضعف و ناتوانی در صفوف مقدم دشمن به خوبی دیده می
نشینی شدند. تا غروب  عد از ظهر همان روز مجبور به عقبنیمه دوم همان روز یعنی ب

آفتاب همان روز به حدي روحیه خود را باخته بودند که فرماندهان و سوارکاران آنها پا 
 .1رهبر در میدان کارزار تنها گذاشتند فرار گذاشته، پیادگان خود را بی به

 شکست دشمن و پیروزي مسلمانان
مسلمین به دستور خالد راه را براي تفرق و فرار سوارها باز نمودند و به کشتار 

دادند پرداختند. همین که  هاي شکست خورده که اکثریت لشکر دشمن را تشکیل می پیاده
رسید بقیه السیف پیاده که خسته و از کار افتاده بودند براي نجات خود به خندق شب فرا 

روي آورده متحصن گردیدند، ولی مسلمین بر روي آنها ریختند و به آسانی ازدم شمشیر 
گذراندند. قبل از سپیده صبح قواي دشمن به کلی متالشی و از کار افتادند. عملیات 

آوري و محافظت غنایم جنگی و دفن شهداي  جمعنگی متوقف گردید و مسلمین به ج
 خود پرداختند.

در غالب تواریخ آمده که این جنگ در روز اول شروع شد و تا قبل از ظهر عقربه صحنه جنگ به نفع دشمن  -1
روز عقربه به عقب برگشت و به نفع مسلمین چرخید. آثار ناتوانی  در حرکت بود، ولی کمی قبل از ظهر همان

در دشمن پدید گردید. هنوز به روز آخر نرسیده بود که دشمن به کلی مغلوب و صفوفشان از هم پاشیده و در 
هم ریختند. براي بقیه که جان سالم بدر بردند جز فرار یا تسلیم راهی نماند. اوایل شب عملیات جنگی 

گویند گرچه در اواخر آن روز دشمن شکست خورد ولی چون شب  ولی بعضی از تواریخ می ،ردیدمتوقف گ
فرا رسید طرفین دست از جنگ کشیدند و صبح روز دوم، مجدداً به جنگ پرداختند و در آخر روز دوم به کلی 

را کشته و یا  شکست خورده تار و مار شدند و مسلمین تا نزدیک شهر دمشق به تعقیبشان پرداختند و آنها
کردند. آن عده هم که جان بدر بردند به شهر دمشق داخل شده درهاي حصار را بر روي مسلمین  اسیر می

 بستند.
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 حاصل جنگ
در این نبرد عالوه بر اینکه عده زیادي از دشمن در میدان جنگ به قتل رسیدند جمع 
زیادي نیز در خندق از دم شمشیر و نوك نیزه مسلمین گذشتند و به هالکت رسیدند. 

و جمعی از امراء و سرداران لشکر روم نیز به  یکی از فرماندهان نامدار رومی به نام بیغارو
قتل رسیدند. خیمه و بارگان تذارق برادر امپراتور که خودش فرار کرده آنها را به جاي 

 گذاشته بود، به دست خالد افتاد.
از مسلمین حدود سه هزار نفر به شهادت رسیدند که یکی از آنها یورغوس امیر و 

چنین عکرمه، عمر پسر عکرمه، عمویش حارث بن فرمانده نو مسلمان رومی بود، هم
هاشم، عمرو و ابان فرزندان سعید، طفیل بن عمرو، هشام بن العاص و چندین نفر دیگر 

با فداکاري و نثار   که همه از جنگاوران مشهور مسلمین بودند، به شهادت رسیدند. مسلماً
ا که در اول روز به خون اینان بود که مسلمین از شکست نجات یافتند و صفحه جنگ ر

نفع دشمن و زیان مسلمین باز شده بود از تاریخ اسالم کنده به دور انداختند و به جاي 
 آن صفحه فتح یرموك را در کتاب تاریخ اسالم براي همیشه شیرازه کردند.

در این جنگ غنایم و ذخایر جنگی زیادي نصیب مسلمین گردید، تا آنجا که سهم هر 
ست و چهار هزار دینار طال و سهم هر یک از پیادگان هشت هزار یک از سوارکاران بی

. یک پنجم از غنایم به مرکز 1دینار طال و به همین میزان پول نقره بین آنها تقسیم گردید
 خالفت به مدینه فرستاده شد.

خالد بن الولید سوارکاران شکست خورده و بعضی از پیادگان را که در راه فرار بودند 
اي دیگر از آنها را که پراکنده به این سو و آن سو  شق تعقیب نمود و عدهتا نزدیک دم

اي از آنها را به اسارت گرفت و بعضی از آنها که نجات  دویدند، به قتل رسانید. عده می

زینی دحالن ذکر شده است، ولی آنچه در کتب فقه در باب جهاد تقریر  ةالفتوحات االسالمياین مطلب از  -1

شود، بنابراین سهم هر یک از پیادگان دوازده هزار  اده میشده است به سوارکاران دو برابر پیادگان از غنیمت د
 دینار باشد نه هشت هزار دینار.
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 یافتند خود را به دمشق رسانیده درهاي حصار شهر را به روي مسلمین بستند.

 جاهدانارزیابی نبرد و بررسی اخالص و فداکاري م
هاي اسالمی در شام همین جنگ یرموك بود که  ترین جنگ ترین ومخوف مهم

سرنوشت مسلمین را براي پیشرفت بعدي و سرنوشت دشمن تعیین نمود. راه را براي 
گونه و امپراتور و سردارانش را از هر فتوحات متوالی دیگر براي مسلمین آسان کرد

 وس و ناامید ساخت.یاها براي همیشه م موفقیتی در مقابل عرب
جنگید. در جنگ  باکانه می گویند عکرمه در جنگ یرموك خیلی بی که تواریخ میچنان

اش جراحت برداشت. بعضی به او گفتند بر خود ارفاق نماید و با احتیاط  چهره و سینه
شود محرك او در این جنگ کمال ایمان  بجنگد، ولی از فحواي جوابی که داد معلوم می

توانسته جز این چنین باشد، زیرا جواب داد: من و پدرم از دشمنان سرسخت  بوده و نمی
نمودیم و با رسول خدا  هاي الت و عزي فداکاري می رسول اهللا بودیم. براي بت

توانم خویشتن را از خدا و رسولش دریغ دارم؟ نه، به خدا  جنگیدیم، اکنون چگونه می می
 قسم هرگز.

جنگد  ید: چون خالد دید که عکرمه پیاده با دشمن میگو بیهقی نیز در روایت خود می
او را خواست و گفت: در کارت احتیاط کن، زیرا کشته شدن تو براي مسلمین گران تمام 

ترین  اي داري که من ندارم، من در زمانی از سخت شود. تو نزد رسول اهللا حسن سابقه می
نه خود جبران گذشته نموده، خواهم با اقدام جسورا دشمنان رسول اهللا بودم (یعنی می

براي رضاي خدا و رسولش در پیشرفت دین خدا و تقویت دولت اسالم فداکاري نمایم 
 تا به ثواب اخروي دست یابم). 

جنگید و پی در پی مانند بالي آسمانی بر سر  عکرمه به همین نحو مردانه ثابت قدم می
که تا آنکه در اثر ضربات زیاد چنان ،افکند آمد و آنها را در دهانه مرگ می دشمن فرود می

 خواست و آرزویش را داشت در راه خدا به شهادت رسید. خودش می
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براي آن که از میزان اخالص و محبت و ایثار مسلمین صدر اسالم مطلع باشیم تا 
علت و سرّ پیشرفت سریع آنها را بدانیم به این واقعه که در جنگ یرموك واقع شده 

 کنیم. توجه می
خاتمه جنگ  گوید: پس از حات االسالمیه از حذیقه العدوي روایت کرده که میالفتو

یرموك ظرف آبی را به دست گرفته رفتم تا پسر عمویم را که در بین مجروحین و در 
به او آب بدهم. وقتی او را پیدا کردم که مشرف بر  میدان جنگ افتاده بود، پیدا کنم و

در   اهی به تو آب بدهم؟ با اشاره گفت: بلی. اتفاقاًخو در حال نزع بود. گفتم: می موت و
اي به گوشش رسید، لذا اشاره کرد تا آب را به آن کسی بدهم که  همین هنگام صداي ناله

کند هشام بن العاص است. اتفاقاً او هم در همین  کند. دیدم آن کس که ناله می ناله می
رد و اشاره کرد: آب را به کسی وقت صداي ناله دیگري شنید و از قبول آب خودداري ک

کند. رفتم تا به او بدهم ولی تا رسیدم فوت کرده بود. لهذا برگشتم تا  برسانم که ناله می
آب را به هشام برسانم. دیدم او نیز در همین فاصله وفات یافته است، رفتم تا آب را به 

در بعضی از  پسر عمویم برسانم، دیدم او نیز فوت کرده است، رحمهم اهللا اجمعین.
گویند: این سه نفر مجروحین عکرمه، حارث بن  تواریخ عین این ماجرا نقل شده است می

اند، ولی این  هشام عموي عکرمه و عیاش بن ربیعه برادر مادري حارث بن هشام بوده
روایت صحیح نیست، زیرا عکرمه و پسرش عمر را پس از خاتمه جنگ در آخرین نفس 

که در خیمه خود بود، آوردند. خالد از دیدنشان در این حالت،  به نزد خالد بن الولید
ترس بودند.  خیلی غمگین گردید. زیرا این دو نفر از جنگاوران وسوارکاران ورزیده و بی

آب در دهانشان ریخت و هر دو در  خالد سرشان را بر روي زانوي خود گذاشت و
 ز نمود.همانجا جان سپردند و روح طاهرشان به عالم اعال پروا

 عزل خالد از امارت لشکر
 خواندیم که خالد پس از ورود به یرموك تا یک ماه اوضاع آنجا را بررسی و در فکر
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 گونه برخورد جدي با دشمن نداشت. نقشه جنگی خود بود و هیچ
در این اثناء حضرت ابوبکر در مدینه وفات یافت و حضرت عمر بن الخطاب به جاي 

عمر فرداي آن شبی که ابوبکر وفات یافت، وفاتش را توسط او به خالفت رسید. حضرت 
غالم خود یرفاء و همچنین عزل خالد و نصب ابوعبیده به جاي او را به وسیله محمیه بن 

 اي به ابوعبیده اطالع داد. زینم و شداد بن اوس انصاري طی نامه
عزل رساند که فرستادگان حضرت عمر که حامل حکم  بعضی از روایات این را می

خالد بودند، صبح روزي که نبرد یرموك درگرفته بود، و مسلمین به شدت سرگرم جنگ 
ولی ابوعبیده این فرمان  ،بودند به آنجا رسیدند و فرمان عمر را به ابوعبیده تسلیم نمودند

را تا پایان جنگ و فتح کامل مسلمین نزد خود نگه داشت، همچنین وفات ابوبکر را نیز 
اشت و همین که مسلمین به پیروزي قاطع رسیدند، مضمون نامه به کسی اظهار ند

حضرت عمر را به خالد اطالع داد و موضوع آن را و خبر وفات ابوبکر را به لشکر اعالم 
 نمود. از این پس فرماندهی کل لشکر را به جاي خالد به عهده گرفت.

ح یرموك نیز گویند: ابوعبیده مضمون نامه حضرت عمر را پس از فت بعضی دیگر می
همچنان نزد خود نگه داشت و کماکان تحت فرمان خالد عازم دمشق گردید. همین که 
آنجا نیز فتح وبه تصرف کامل مسلمین در آمد، خبر فوت ابوبکر و فرمان عمر را درباره 

 عزل خالد اعالم نمود و فرماندهی کل لشکر اسالم به عهده گرفت.
به «گوید:  در کتاب خود به نام الفاروق میدکتر محمد حسین هیکل دانشمند مصري 

تر از همه این روایات این است که ابوعبیده خبر عزل خالد را به کسی  نظر من درست
نگفت و چند روزي آن را پنهان نمود و در این باره فکر کرد که چه باید کرد و چگونه 

ع یافت و مطلع شدند آن را افشا نماید، در این اثناء خبر وفات ابوبکر در بین لشکر شیو
 ».که حضرت عمر به خالفت رسیده است

کرد که او را از  اي که بین او و حضرت عمر وجود داشت، احساس می خالد از سابقه
فرماندهی کل لشکر برکنار خواهد کرد، لذا این موضوع را با بعضی از معتمدین لشکر و 
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ن باره مذاکره کرده باشد، و نزدیکان خود در میان گذاشت. شاید هم با ابوعبیده در ای
 ابوعبیده در این فرصت مناسب فرمان عمر را به او اطالع داده باشد.

به هر حال خالد طبق فرمان عمر از سرفرماندهی لشکر معزول گردید، ولی او کسی 
نبود که از این پیش آمد دلتنگ شود و برنجد. او براي رضاي خدا و نفع مسلمین کار 

کرد و نه بهره مادي به نفع خصوصی خود بر  اشت، نه تفاخري میکرد، نه ریایی د می
کرد و فرماندهی  داشت. خالد پس از این با میل و رغبت تحت امر ابوعبیده کار می می

کرد. کما آن که ابوعبیده  یکی از گروههاي لشکر را به عهده گرفته بود و انجام وظیفه می
لشکر معزول نمود و خالد را به جایش  نیز آنگاه که ابوبکر او را از فرماندهی کل

گذاشت، نرنجید و با طیب خاطر تحت فرمان خالد انجام وظیفه نمود. طبق دستور خالد 
قیادت قسمت قلب لشکر مسلمین را در یرموك به عهده گرفت و به سمت یک فرمانده 

 کرد. جزء کار می
طع مسلمین صورت چون تغییر فرماندهی کل از خالد به ابوعبیده پس از پیروزي قا

گونه اثر نامطلوبی به بار نیاورد و کماکان دلگرم  ، در نظام و نشاط لشکر اسالم هیچگرفت
 کار بودند.

 خالد چه کسی بود و چگونه مسلمان شد؟
جواب سؤال اول را از آنچه که تا اینجا در باب فتوحاتش در عراق و شام خواندیم، به 

گونه امیر بصیر و فرمانده دانا و زبردست جنگی بود. یابیم، زیرا دیدیم که چ درستی در می
ها جز فتح و پیروزي نداشت. حتی در جنگ احد زمانی که هنوز مسلمان  در تمام جنگ

نشده بود و فرماندهی گروه سوارکاران قریش را به عهده داشت، او بود که ماهرانه در 
در اول کار به  یک فرصت مناسب از پشت سر بر مسلمین تاخت و صحنه جنگ را که

نفع مسلمین بود و تقریباً به نفع مسلمین خاتمه یافته بود، تغییر داد و بر مسلمین غالب 
گردید و این جنگ را به سود قریش و به زیان مسلمین خاتمه داد. او بود که تقریباً تمام 
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 اي ماهرانه قسمت جنوبی فرات از خاك عراق را فتح کرد. همچنین او بود که طبق نقشه
بر لشکر روم در یرموك پیروز گردید و بدین نحو راه پیشرفت را براي بقیه فتوحات در 

 شام و فلسطین هموار نمود.
گوید: همین که خدا خواست مرا  که می 1شنویم جواب سؤال دوم را از خود خالد می

 محبت رسول اهللا و رغبت به دین اسالم را در قلبم افکند. به سعادت برساند، 
رسول اهللا پس از صلح حدیبیه براي انجام دادن عمره قضا به مکه آمد روزي که 

همراه مسلمین در کنار رسول  برادرم ولید که قبالً مسلمان و به مدینه هجرت کرده بود، 
اي به این  اهللا به مکه آمده بود، او مرا خواست ولی من آن روز در مکه نبودم، لذا نامه

 مضمون برایم نوشت:
معرفتی  کنم که تو با این عقل و رحمن الرحیم. اما بعد. من خیلی تعجب میبسم اهللا ال«

داري، رسول اهللا از من جویاي تو شد و فرمود خالد  که داري خود را از اسالم دور می
آورد. رسول اهللا فرمود: آیا چنین شخصیتی پی  کجا است، من عرض کردم خدا او را می

 ».یاب آنچه را که تاکنون از دست داديبرد؟ اي برادرم! اکنون در به حق نمی
گوید: همین که نامه برادرم به دستم رسید بیش از پیش به دین اسالم مایل  خالد می

شدم و مخصوصاً خوشحال شدم که رسول اهللا جویاي من شده است، لذا تصمیم گرفتم 
این ، لذا از مکه به مدینه نزد رسول اهللا روم. خواستم براي خود رفیق و همسفر پیدا کنم

میان گذاشتم، او پس از اندکی تفکر، موافقت نمود قرار مطلب را با صفوان بن امیه در
خارج شهر مکه مالقات و با هم رهسپار مدینه شویم. » یأجج«گذاشتیم در جایی به نام 

اتفاقاً در راه خود با عمرو بن العاص برخورد کردیم که معلوم شد او نیز مانند ما هدایت 
خواهد به مدینه رود، لذا هر سه نفر با هم راه افتادیم. در ماه صفر سال هشتم  ییافته، م

هجرت به مدینه رسیدیم. رسول اهللا از خبر ورود ما خوشحال شده بود و در انتظار ما 

قمري  1376مورخ اول رجب  28از مقاله شیخ محمود نووي مفتی جامع االزهر که در مجله االزهر مجلد  -1
 درج شده است.
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گوید: پس از ورود به مدینه نزد رسول اهللا شتافتم. همین که مرا از  نشسته بود. خالد می
زد تا به حضورش مشرف شدم و به  م تبسم و لبخند شادمانی میدور دید، همچنان بر روی

له إن ال أشهد أعنوان نبی خدا بر آن حضرت سالم نمودم و شهادت عرض کرده گفتم: 

 .شهد ان حممداً رسول اهللاأال اهللا وإ

ستایم که تو را توفیق داد و به دین اسالم راهنمایی فرمود،  رسول اهللا فرمود: خدا را می
 م در تو عقلی است که امیدوار بودم تو را جز به راه خیر نبرد.دانست می

کند: از گذشته خود که علیه رسول اهللا قیام و بر ضد اسالم اقدام نموده  خالد عرض می
فرماید: دین اسالم آثار اعمال و گفتار بد  و به جنگ پرداخته بیمناك است. رسول اهللا می

فرماید: خدایا  کند و سپس می ه است، محو میهر کسی را که در زمان کفر از او سر زد
بینیم  است ببخش. چنانکه می یی را که بر ضد اسالم انجام دادهبراي خالد بن الولید کارها

خالد دین اسالم را به میل و رغبت قبول نمود. و چنان که رسول اهللا فرمود: عقلی داشت 
 که او را به راه حق کشانید.

م خالد بسی خوشحال شدند، زیرا او را به خوبی مسلمین نیز از قدوم و اسال
 دانستند که او در میدان جنگ چه کسی است. شناختند و می می

خالد پس از اسالم خود در لشکرکشی براي فتح مکه در کنار رسول اهللا بود. رسول 
 اهللا او را به فرماندهی قسمت میمنه لشکر اسالم که از افراد قبایل اسلم و مزینه و جهینه و

توانست آنها را رهبري کند، مفتخر  دیگران تشکیل یافته بود و جز یک فرمانده ماهر نمی
 پرچم افتخار این قسمت را به دست مبارك خود به دستش سپرد. فرمود و

همچنین خالد در جنگ حنین و طائف افتخار حضور داشت. او در صفوف مسلمین با 
که قبالً فهمیدیم و بعداً در این کتاب  گروه تحت فرمانش با دشمنان دین جنگید و چنان

خواهیم دید پس از وفات رسول اهللا با کمال اخالص و فداکاري در راه رضاي خدا براي 
نشر دین اسالم به جهاد با دشمنان پرداخت و مهارت و کاردانی و شجاعت و بصیرتش 

او  کشی و عملیات جنگی مورد اعجاب دوست و دشمن گردید. حضرت ابوبکر در نقشه
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تواند از عهده  را خیلی خوب شناخته بود و یقین داشت که او بهتر از هر کسی می
لشکرکشی و نبرد با لشکر مقتدر روم بر آید، بدین جهت بود که فرماندهی لشکر اسالم 
را در شام از ابوعبیده که گرچه مرد جنگ بود و مهارت داشت، ولی نرم خو بود، گرفت 

دت عمل داشت، واگذار نمود و چنان که خواندیم مسلمین و به خالد که در کار خود ش
را به پیروزي رسانید. لشکر روم را تار و مار نمود. بعداً هم با آنکه به فرمان عمر از 

دلسرد نشد و ادنی و هن و سستی در او راه   فرماندهی کل جبهه شام معزول گردید. اصالً
ي ه به سمت یک فرمانده جزء فداکاردهاي بعدي شام تحت فرمان ابوعبی نیافت. در جنگ

نیاز نبودند و از  کرد. در این حال باز هم مسلمین از او بی جنگید و پیشروي می نموده، می
آمد نظرش را  کردند و در مشکالت جنگی که پیش می رأي و نظرش استفاده می

بیده هم دیدند. حتی خود ابوع بستند و خیر می داد به کار می خواستند و آنچه نظر می می
نمود و  داد با او مشورت می با آنکه فرمانده کل قواي جبهه بود، در امور مهمی که رخ می

 کرد. داد عمل می ي میابه آنچه ر
داد تا آنکه به شهر  آري، خالد پس از این همه پیشروي خود در خاك دشمن ادامه می

ي خالد به مهم قنسرین از توابع حلب رسید و چون خبر رشادت و شهامت و پیشرو

، »ب�ر اكن اعلم م� بالرجال باأرحم اهللا «حضرت عمر رسید، تحسین کنان گفت: 
 .»شناخت خدا رحمت کند ابوبکر را، او بهتر از من مردم را می« :یعنی

هجري در شهر حلب شهري که خودش قبالً فتح کرده بود وفات  22خالد در سال 
رش در آنجا معروف است و مردم آن را یافت و در همانجا به خاك سپرده شد، اکنون قب

 کنند. زیارت می
هاي جنگ، جنگیدم. در بدنم یک  گفت: در خیلی از میدان خالد در مرض موتش می

اینک بر روي بستر  وجب نیست که اثري از ضربت شمشیر یا طعنه نیزه نداشته باشد و
مرگ ترسان. خالد در میرم. واي بر بزدالنی که از میدان جنگ گریزانند و از  در خانه می

مرض موتش وصیت کرد تمام اسلحه و اسبش را به خلیفه مسلمین حضرت عمر بن 
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 الخطاب بدهند و دادند.
گفتیم لشکر اسالم در یرموك تحت فرماندهی خالد به پیروزي رسید و سپاه روم را 

مشق پناه آنها به شهر د    تار ومار نمود و آنها را تا شهر دمشق تعقیب نمود. بازماندگان
بردند و متحصن گردیدند و خالد به فرمان عمر بن الخطاب از فرماندهی لشکر برکنار و 

 ابوعبیده به جاي او منصوب گردید.
پس اکنون ما لشکر اسالم را در همین حال نشاط انگیزشان در اینجا به جاي 

اینجا مجدداً در شرح تاریخ حضرت عمر بن الخطاب خلیفه دوم باز به  گذاریم تا می
برگردیم و فتوحات درخشان بعدي آنها را به قلم آوریم و به اطالع خوانندگان عزیز 

 برسانیم.
رویم به بحث در موضوع اصلی خود یعنی ادامه شرح تاریخ حضرت  پس حاال می

 گردد. ابوبکر که فتوحاتش در همین جا ختم می

 خالفت حضرت ابوبکر

افت، جماعتی از انصار یعنی مسلمین وفات ی در همان روزي که حضرت رسول اهللا
اجتماع  1اهل مدینه از دو طایفه اوس و خزرج در محله خزرجیها در سقیفه بنی ساعده

 اي براي مسلمین برگزینند. نمودند تا از میان خودشان یعنی انصار خلیفه
اي جماعت «گوید:  رئیس طایفه خزرج در بین آنها به پا ایستاد و می سعد بن عباده

با  ر، شما در دین اسالم سابقه و فضیلتی دارید که هیچ قبیله دیگري ندارد. خدايانصا
شمشیرهاي شما براي پیغمبرش زمین را از خون دشمنان رنگین ساخت. قبایل عرب به 
وسیله شمشیرهاي شما براي پیغمبرش گردن نهادند. خدا او را در حالی از میان شما 

شما راضی و خشنود و چشم مبارکش به شما روشن  گرفت و به نزد خود فراخواند که از

ساختند و در مواقع لزوم در ِآنجا  یگفتند که مردم قدیم در محله خود م اي می سقیفه به جایگاه سرپوشیده -1
 گرفتند. تصمیم می نمودند و در امور مهم و مشکالت عمومی خود با یکدیگر مذاکره و اجتماع می
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بود (یعنی از شما خورسند بود) پس این امر خالفت را سخت به دست بگیرید، چه که 
 .1»رسد و شما نسبت به این امر بهتر از دیگرانید این حق به شما بیش از دیگران می

از اوصاف آنها در نماید، زیرا آنچه  گویا خطبه سعد در قلوب انصار به خوبی تأثیر می
خطبه خود گفته بود حقیقت داشت، ولی باید فهمید که آنچه بدان تصریح کرده بود، 

توانست آنها را نسبت به احراز مقام خالفت از دیگران بهتر بداند، زیرا خالفت امري  نمی
است سیاسی و گرچه با اوصافی که گفته بود مباینت ندارد ولی الزمه آن نیست. به هر 

خواستند سعد را به خالفت برگزینند تا با او  نصار پس از این خطبه مهیج، میجهت، ا
یافتند یا اندکی  بیعت کنند. اگر ابوبکر، عمر و ابوعبیده بن الجراح از ماجرا اطالع نمی

شد و  و کار خالفت یکسره می کردند. رسیدند، مردم با او بیعت می دیرتر به آنجا می
آورد، زیرا قبایل عرب جز  عاقبت بسیار خطرناکی به بار می شود، که بعداً بیان میچنان

جا اختالف کلمه پیدا و نتیجه نزاع  پذیرفتند و از همین قریش را نمی سیادت و امارت
کشید، چون ابوبکر، عمر و ابوعبیده از اجتماع انصار و مقصودشان از این  داخلی می

و همین که به آنجا رسیدند، ابوبکر در درنگ به نزد آنها شتافتند  اجتماع خبر یافتند، بی
 بین آنها به پا خواست و مطالبی گفت که هدف مهاجرین بود: 

ه رسالت را براي راهنمایی و تبلیغ دین حق ب همانا خداي جل و شأنه محمد«
سوي  هاي ما را به سوي اسالم دعوت فرمود، خدا رویها و دل برانگیخت. او مردم را به

معطوف فرمود و ما جماعت مهاجرین اولین کسانی بودیم که دین  آنچه که دعوت فرمود
 خدا را پذیرفتیم. سایر مردم بعد از ما مسلمان شدند. ما خویشان رسول اهللا هستیم و

اي از قبایل عرب نیست،  نسب تا آنجا برتریم که هیچ قبیله هعالوه بر این از حیث کثر
ردید (یعنی با تمام قبایل پیوند خویشی و مگر اینکه براي قریش در آنها فرزندي متولد گ

يا معرش األنصار! ل�م سابقة يف ادلين وفضيلة يف اإلسالم «متن خطبه عربی سعد چنین روایت شده است:  -1

ب�م يف األرض دانت بأسياف�م هل العرب. توفاه اهللا وهو راض لرسوهل  ليست لقبيلة من غ��م. أخثن اهللا
 .»عن�م ول�م قر�ر الع�. فشدوا أيدي�م هلذا األمر، فإن�م أحق انلاس وأوالهم به
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قومیت داریم) همانا قوم و قبایل عرب امارت و خالفت را نخواهند شناخت و قبول 
نخواهند کرد جز براي این جماعت (قریش)، شما جماعت انصار به خدا قسم آن کسانی 

ا را در هاي خود) جاي دادید و رسول خد خانه هستید که مهاجرین را (در شهر خود و در
ها و نامالیمات  و در خوشی پناه خود گرفته یاري کردید. در پیشرفت دین خداي

سزد که  ترین مردم هستید و می ترین و گرامی همکار و شریک ما بودید، پس شما محبوب
به شما و برادران  به قضاء و قدر و خدا تسلیم در برابر امر خدا و نیز به آنچه که خدا

راضی شوید حسد نورزید. شما کسانی هستید که از خود گذشتید و  است، مهاجرتان داده
ه خدا قسم شما همیشه دیگران را در هنگام ضرورت و احتیاج بر خود مقدم داشتید. ب

سزد که اختالف در  داشتید، پس بهتر می تان را نسبت به دارایی خود مقدم میبرادر مهاجر
است  به امر خیري که خدا به آنها داده این امر از دست شما سر نزند و از حسادت نسبت

دور شوید. ما مهاجرین امراء خواهیم بود و شما انصار وزراء ما، هیچ مشورتی بدون 
دخالت شما صورت نخواهد گرفت و هیچ امري بدون شرکت شما انجام نخواهد یافت، 

ز آنها خواهم تا با ابوعبیده یا عمر بن الخطاب بیعت کنید، چه که هر یک ا از شما می
 . 1»اهلیت این کار را دارند

فأخذ اهللا  ،باهلدي ودين احلق فداع إىل اإلسالم بعث �مداً  إن اهللا«: این است عین خطبه عربی ابوبکر -1

داع إيله. فكنا معرش القر�ش أول انلاس إسالماً وانلاس نلا تبع، و�ن عش�ة رسول  بنواصينا وقلو�نا إىل ما
اهللا، و�ن مع ذلك أوسط العرب أ�ساباً، ليست لقبيلة من قبايل العرب إال وللقر�ش فيها والدة. إن العرب ال 

وفيما كنا  رائنا يف دين اهللاتعرف هذا األمر إال هلذا اليح من قر�ش. وأنتم واهللا اذلين آووا ونرصوا، وأنتم شك
فيه من الرساء والرضاء. واهللا ما كنا يف خ� قط إال كنتم معنا فيه. فأنتم أحب انلاس وأ�رمهم وأحق انلاس 

مؤثرون ىلع ـمهاجر�ن، فال حتسدوهم وأنتم الـما ساق اهللا إلخوان�م الـبالرضا بقضاء اهللا والتسليم ألمره، ول
مهاجر�ن. وأنتم أحق انلاس أال ي�ون هذا ـما زتلم مؤثر�ن إخوان�م من ال أنفسهم ح� اخلصاصة. واهللا

مهاجر�ن. وأنتم أحق انلاس أال ي�ون هذا ـاألمر واختالفه ىلع أيدي�م وأبعد أن ال حتسدوا إخوان�م من ال
مراء وأنتم األمر واختالفه ىلع أيدي�م وأبعد أن ال حتسدوا إخوان�م ىلع خ� ساقه اهللا تعاىل إيلهم فنحن األ

. (از »الكهما هل أهل الوزراء. ال تفتانون بمشورة وال نقيض دون�م األمور، و�نما أدعو�م إىل أيب عبيدة أو عمر

 ).207تألیف أبی محمد عبداهللا بن مسلم دینوري متوفاي سال  االمامة والسياسةکتاب 
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خطبه ابوبکر که هم حقیقت داشت و هم با مهربانی و مالطفت بیان نمود و هم حقوق 
مهاجرین و اولویت آنها را براي خالفت توضیح داد و هم حق معنوي و اوصاف انصار را 

ا را حفظ نمود و هم آنها را به وزارت در خالفت پذیرفت، قلوب انصار را نرم و آنه
خیلی تحت تأثیر قرار داد. گویا در طایفه خزرج بیش از اوس مؤثر شد، زیرا قیس بن 

اي جماعت انصار، اگر ما اهل «گوید:  یکی از ساداتشان فوراً برخاسته می سعید
فضیلت و جهاد و سوابقی نیکو در این دین بودیم، به خدا قسم چیزي نخواستیم جز 

سزد که خود را از این جهت بر مردم  براي ما نمی رضاي خدا و اطاعت نبی خویش، پس
برتر بدانیم، ما از این بابت طالب متاع و منصب دنیوي نیستیم، چه که خدا بر ما منت 
دارد (که ما را موفق فرمود) بدانید که محمد از قریش است و قومش به این امر (خالفت) 

د دید که در این امر با آنها نزاع و اند، به خدا قسم، خدا هرگز مرا نخواه تر و بهتر ذي حق
 .1»کشمکش کنم، از خدا بترسید و با آنها نزاع و مخالفت نکنید
کردند به یکدیگر گفتند:  ر میدر این اثناء طایفه اوس که گویا براي خود احساس خط

گاه کسی از خزرج هر چند یکبار به خالفت برسد براي آنها این فضیلت و افتخار تا هر«
ر خواهد ماند و هرگز شما را در کارشان شریک نخواهند کرد. برخیزید با ابوبکر ابد برقرا

 ».بیعت کنید
حضرت عمر در جواب ابوبکر که در آخر خطبه خود فرمود با ابوعبیده یا با عمر که 

برم به خدا از اینکه چنین شود (یعنی از ما  پناه می«هر دو اهلیت دارند بیعت کنید، گفت: 
و حال آنکه تو با این فضایل برجسته در بین ما باشی، تو با این امر از ما  دو خلیفه شود)

زودتر مشرف به دوستی با رسول اهللا شدي و از   ذي حق تري. چه از ما (همه مردم)

لنئ كنا أو� فضل وجهاد وسابقة يف  يا معرش األنصار! إنا واهللا«این چنین است:  متن عبارت عربی قیس -1

هذا ادلين فما أردنا إال رضاء اهللا وطاعة نبينا، فما ينبيغ نلا أن �ستطيل ىلع انلاس بذلك وال نبتيغ به من ادلنيا 
عرضاً، فإن اهللا و� انلعمة ىلع ذلك إال أن �مداً من قر�ش وقومه أحق به وأو�، وأيم اهللا ال يرا� اهللا أنازعهم 

 .»مر. فاتقوا اهللا وال ختالفوهم وال تنازعوهماألهذا 
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حیث بذل مال در راه دین خدا از ما بهتر و برتري. تو در بین مهاجرین بهترین هستی از 
ودید تو نفر دوم هستی. تویی که براي امامت نماز دو نفري که در سفر هجرت در غار ب

جایگزین رسول اهللا شدي. نماز بهترین ارکان دین اسالم است. پس با این وصف چه 
سزد که از تو جلوتر شود، تو باید جانشین رسول اهللا بشوي، پس ما با بهترین  کسی را می

کنیم. دستت را  بیعت می داشت کسی که رسول اهللا او را از میان همه ما بیشتر دوست می
 .1»بده تا با تو بیعت کنم

فهمیم که زمینه براي بیعت با ابوبکر به خوبی  از خطبه قیس و خطبه حضرت عمر می
فراهم و مورد موافقت این جمعیت که جنبه شورا داشت، واقع گردیده است، زیرا بزرگان 

یل ابوبکر قانع شدند، ولی هر دو طایفه انصار از اوس و خزرج (جز سعد بن عباده) به دال
بعضی از جوانان متعصب خزرج که در اقلیت بودند، قبل از انجام یافتن بیعت به مخالفت 

خواستند خالفت در طایفه خودشان باشد، لذا جنجال و نزاع به راه انداختند   برخاسته، می
شمشیر  و کار به جایی رسید که حباب بن المنذر در آن مجلس شمشیر کشید و اگر فوراً

داد  اي رخ می گردید، بلوا و فتنه گرفتند و کسی از حاضرین مجروح می را از دستش نمی
اي خیلی  دانست که چگونه و کجا بکشد. خالصه لحظه که سوء عاقبتش را جز خدا نمی

در  بحرانی و خطرناکی پدید آمد که ممکن بود اتحاد و یگانگی مسلمین که رسول اهللا
ه بود و آنها را برادر هم کرده بود بر هم خورد و نتیجتاً کیان دین بین آنها بوجود آورد

 اسالم که دشمنان در کمینش بودند در خطر افتد.
این داهیه بزرگ اجتماعی و این نابغه سیاسی اسالم دریافت که فتنه  حضرت عمر

 بزرگی در شرف تکوین و پیدایش است و جز با خاتمه دادن به امر خالفت و قرار گرفتن

معاذاهللا أن ي�ون ذلك وأنت ب� أظهرنا. أحقنا بهذا األمر، وأقدمنا صحبة «: و این است گفتار عربی عمر -1

مهاجر�ن، وثا� اثن� إذ هما يف الغار، وخليفة ىلع الصالة، ـمال، وأنت أفضل الـلرسول اهللا، وأفضل منا يف ال
ة أفضل أر�ن اإلسالم. فمن ذا ينبيغ أن يتقدمك فأنت خليفته، فنبابع خ� من أحب رسول اهللا منا والصال

 .»مجيعاً. ا�سط يدك أبايعك
 

                                           



   105ابوبکر صدیق

مردم در مقابل امر انجام یافته، هیچ عالجی ندارد. او فهمید که اکثریت قریب به اتفاق 
حاضرین در سقیفه، مائل به بیعت با ابوبکر هستند، لذا هر گونه فرصتی را از دست فتنه و 

دستت را بده تا « :یعنی »ا�سط يدك أبايعك«آشوب گرفت و خطاب به ابوبکر کرده گفت: 

حضرت عمر بدین سان شتابانه دست به دست ابوبکر داد و به عنوان  .»با تو بیعت کنم
خالفت با او بیعت فرمود. پس از او حاضرین نیز به ابوبکر روي آورده یکی پس از 

 دیگري با او بیعت کردند.
فرداي آن روز نیز حضرت ابوبکر براي بیعت عمومی مردم در مسجد رسول اهللا و بر 

قبل از اینکه شروع به سخنرانی نماید، حضرت عمر در جنب منبر رسول اهللا نشست اما 
منبر ایستاد و پس از حمد خدا چنین گفت: همانا خدا امور شما را به کسی تفویض 
فرمود که بهترین شما و رفیق رسول اهللا و شخص دومی از دو نفري است که در غار 

 .1»بودند، پس برخیزید با او بیعت کنید
ر شتافته با میل و رغبت کامل با حضرت ابوبکر بیعت نمودند. آنگاه مردم به طرف منب

با این بیعت عمومی که پس از بیعت اهل شورا در سقیفه انجام گرفت، خالفت ابوبکر 
مورد موافقت و تأیید اکثریت قریب به اتفاق امت محمد اعم از مهاجرین و انصار قرار 

مت اسالمی را به دست گرفت، به گرفت و او به عنوان خلیفه اول رسول اهللا زمام حکو
 طوري که در این کتاب خواهیم دید چه برکتی براي مسلمین و دین اسالم در بر داشت؟

 اولین خطبه خلیفه مسلمین پس از انتخاب
حضرت ابوبکر پس از این بیعت که کمی قبل از وقت ظهر خاتمه یافت، روي منبر 

سپاس کرد و پیغمبرش را ستود، چنین رسول اهللا به پا ایستاد و پس از اینکه خدا را 
خواهم از این جهت که  گفت: اي مردم! همانا من اکنون حکمفرماي شما شدم، ولی نمی

إن اهللا قد مجع أمر�م ىلع خ��م، صاحب رسول اهللا، وثا� اثن� إذ هما يف «: این است گفتار عربی عمر -1

 .»الغار، فقوموا، فبايعوه
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حکمفرما هستم خود را بهتر از شما بدانم، پس هرگاه در انجام امورتان خوب کار کردم، 
ستی امانت است مرا یاري کنید و هر گاه بد کار کردم، مرا به راه راست راهنمایی کنید، را

(باید رعایت کرد) دروغ خیانت است ِ(باید از آن پرهیز کرد) هر ضعیف و ناتوانی از شما 
نزد من قوي و توانا است تا آنگاه که ان شاءاهللا حقش را از ستمکار گرفته به او بازگردانم 
و بالعکس هر شخص قوي از شما نزد من ضعیف و ناتوان بود تا آن که ان شاءاهللا حق 

تمدیدگان را از او باز ستانم هر قومی که سستی نمایند و از جهاد در راه خدا دست س
گاه فحشاء و معصیت در قومی را خوار و ذلیل خواهد فرمود. هر بکشند، قطعاً خدا آنها

شیوع یابد خداوند قطعاً آنها را به بالي عام خود گرفتار خواهد ساخت. مرا فرمان برید 
گاه بر خالف حکم خدا یا مخالف امر دا را فرمان برم و هردا و رسول خمادام که خ

 .رسولش عمل نمایم، حق ندارم مرا فرمان برید
اش فرمود: برخیزید براي  چون در این هنگام وقت ظهر رسیده بود، در آخر خطبه

 .1نمازتان، خدا شما را به رحمت خود گیرد

 تحلیل محتوایی خطبه ابوبکر
اي است که اولین خلیفه و فرمانرواي حکومت اسالمی  بهاین خطبه تاریخی اولین خط

در اولین اجتماع مسلمین در مسجد مدینه منوره روي منبر  پس از وفات رسول اهللا
مقدس رسول خدا القاء و خط مشی سیاسی خود را بیان کرد، در این خطبه به خوبی 

ورى و عدالت شود که خلیفه مسلمین حکومت اسالمی را کامالً بر اساس ش دیده می
 :است، زیرا اجتماعی قرار داده

ماكن أن أ�ون خ��م. فإن ـأيها انلاس، إ� قد ويلت علي�م ولم أجعل هلذا ال«: ابوبکر متن خطبه عربی -1

أحسنت فأعينو�، و�ن أسأت فقومو�. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف في�م قوي عندي حىت آخذ 
يف سبيل اهللا إال  احلق هل إن شاءاهللا والقوي عندي ضعيف حىت أخذ احلق منه إن شاء اهللا. ال يدع قوم اجلهاد

رض�هم اهللا باذلل. وال �شيع الفاحشة يف قوم قط إال عمهم اهللا بابلالء. أطيعو� ما أطعت اهللا ورسوهل، فإذا 
 .»عصيت فال طاعة يل علي�م. قوموا إىل صالت�م، يرمح�م اهللا
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با آن که فرمانرواي شما هستم، «گوید:  بینیم که خلیفه علناً در این اجتماع می : میاوالً
 ».دانم ولی خود را از جهت این مقام و منصب بهتر از شما نمی

د و داند نه مستب : خود را مطیع قانون اسالم (قرآن خدا و سنت رسول اهللا) میثانیاً
  دیکتاتور. لذا صریحًا به امت حق داده تا بر اعمالش نه تنها نظارت نمایند بلکه عمالً

بر طبق احکام خدا و   گاه (در اجراء امور امت)گوید: هر الت نمایند. چنانکه میدخ
رسولش عمل کنم، مرا یاري کنید و در غیر این صورت جلوگیري نموده، راهنمایی ام 

 .کنید
تا آنگاه موظف به اطاعت امر خود نمود که او طبق قانون حکومت اسالم  : امت راثالثاً

عمل نماید، نه خودخواهانه و بر طبق هوا و میل شخص خودش. چنان که در خطبه خود 
 ».مرا فرمان برید مادام که خدا و رسولش را فرمان برم«گوید:  می

د و هم به آنها حق داد خلیفه در این خطبه هم امت را مکلف نمود تا مطیع خلیفه باشن
بر وفق قانون  تا در کارش نظارت و مداخله نمایند، تا آن که امور عمومی امت محمد

حکومت اسالمی انجام و رونق گیرد و هرگاه در امري بر خالف قانون رفتار نماید، 
 .دستش را گرفته مانع شوند

لت برابر هم دانسته : افراد امت را از حیث حقوق مدنی در مقابل قانون و عدارابعاً
داند که ستمگر توانا  گوید: براي احقاق حق و رفع مظلمه فرقی نمی است، تا آنجا که می

باشد و ستمدیده ناتوان، یا بر عکس آن باشد، زیرا مناط صدور حکم، قانون و عدالت 
است. هدف از صدور حکم اجراي عدالت و محافظت حقوق افراد امت است، و آنچه 

 .باره به نظر آورد، همان توان و ناتوانی طرفین قضیه است نباید در این
: براي حفظ حقوق و شئون اجتماع و محافظت دین و پاسداري از مرزهاي خامساً

را به شجاعت و  کشور و بسط عدالت اجتماعی و نشر دین خدا، امت محمد
اء یا عزل نماید، بدون آن که در اجراي این امر مهم که بق سلحشوري دعوت و ترغیب می

بینی  گیرد، به نفع خود و براي بقاء خود شرایطی پیش خلیفه در اختیار این قدرت قرار می
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نماید، تا شالوده بقاي خود را زیر سایه این قدرت مستحکم کند، چه مسلم است که 
همین قوه است که اگر خواست خلیفه بماند، خواهد ماند و هرگاه اراده کند نباشد، 

 .تواند بماند نمی
خلیفه مسلمین در آخر خطبه خود کامالً دلبستگی خود را نسبت به امت نشان 

ي و اجتماعی نماید، از دروغ که مفاسد فرد دهد. آنها را به اخالق حسنه دعوت می می
دارد، آنها را به راستگویی که یکی از خصایص عظیم انسانی  حذر میزیادي در بر دارد بر

نماید و به  یاتی هر فرد و هر قومی است، ترغیب میو منشأ حصول اطمینان و الزمه ح
دهد تا بپرهیزند و بدین  عالوه عواقب خانمانسوز فواحش و معاصی را به آنها تذکر می

اي که  سان جامعه اسالمی، یک جامعه فاضله و آراسته به کماالت انسانی، جامعه
در بین خود به  شایستگی حیات مطلوب و قابلیت تحرك، ترقی و پیشرفت داشته باشند

 .وجود آورند

 در اینجا
پرسیم: آیا خالفت حضرت ابوبکر بر  کنیم و از خود می در اینجا اندکی درنگ می

اساس شورا انجام گرفت؟ آیا این ماجرا که در سقیفه بنی ساعده صورت گرفت و منتهی 
ه شود، و براي انتخاب و تعیین خلیف به بیعت با آن حضرت گردید (شورا) محسوب می

 مسلمین کافی بود؟
ج: آري خالفت حضرت ابوبکر بر اساس شورا صورت گرفت و آنچه در سقیفه 

شود، کامالً صحیح و براي انتخاب خلیفه  گذشت (شورا) بود این شورا چنان که بیان می
 .و بیعت با او کافی بود

واضح است که شرایط و دستور العمل شورا همیشه باید بر وفق مصالح و مقتضیات 
مانی و مکانی هر ملتی اتخاذ و تدوین گردد و نیز مسلم است که مصالح هر ملتی در ز

طول تاریخ وجودشان یکسان نیست، بلکه با ترقی یا تنزل اوضاع و احوال اجتماعی آنها 

 



   109ابوبکر صدیق

و با شدت و ضعف صالح معنوي و امانت و درستکاري آنها و مخصوصاً با تفاوت میزان 
کند، لذا براي هیچ ملتی امکان ندارد نسبت  ها فرق میشایستگی و معارف و معلومات آن

به هیچ موضوعی از موضوعات اجتماعی خود، یک آیین نامه و دستور العمل ابدي و ال 
یتغیر براي خود تدوین نمایند. مخصوصاً درباره شورا که سرنوشت آنها اعم از خط مشی 

نماید، این امر غیر  عیین میاقتصادي، فرهنگی و امور بین المللی و غیره را ت  سیاسی،
 .ممکن است

هاي حیات خود باید با توجه به اوضاع و  اي از دوره پس هر ملتی در هر دوره
مکانی خود و با رعایت شرایط و  خصوصیات اجتماعی خود و طبق اقتضاي زمانی و

 امکانات عمومی خود قانون و آیین نامه شورا یا هر قانون و آیین نامه دیگري را برا ي
 .خود تدوین و بر مبناي آن عمل نماید

اي براي عملی کردن شورا ذکر شده و  بدین علت است که نه در قرآن کریم، نظام نامه
که گفتیم است، تا چنان ره دستور العملی به امت خود دادهنه حضرت رسول اکرم در این با

نظام و قانونی یا هر طور صالح حال خود بداند،   هر ملتی از ملل اسالمی در هر دوره
براي ایجاد مجلس شورا در نظر بگیرد و به هر نحوي که مصلحتش ایجاب نماید، 
شرایطی براي تصویب قوانین مدنی و جزایی و سایر امور اجتماعی خود که در شورا 

 .1شود تصویب نماید طرح می
پس چون مسلمین صدر اسالم از حیث صدق گفتار، صالح رفتار، سالمت و صفاي 

ایمان به حق، اذعان در مقابل حقایق و رعایت کامل حقوق بشر در مقام و  قلب، در
تر بودند تا به بشر خاکی، گذشته از این امور حکومت  منزلتی بودند که به فرشتگان شبیه

آنها ابتدایی و خیلی ساده بود، شوراي آنها نیز بر حسب اقتضاي همین اوصاف و خصال 

احادیث نبوي بیان آنچه از احکام مدنی و جزایی یا هر حکم دیگري که در قرآن صریحاً ذکر شده، یا طبق  -1
شده است، مسلمین حق ندارند بر اساس شورا تغییر و تبدیلی در آنها بدهند، مگر این که طبق قواعد اصولی، 

 مجالی براي اجتهاد در آنها باشد.
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گرفت. در عین حال براي حفظ  ختصر صورت میشایسته که داشتند، خیلی ساده و م
کامالً کافی بود. شورایی که  ...مصالحشان در محیطی کامالً روحانی، با صفا و صادقانه 

خالفت حضرت ابوبکر در آن به تصویب رسید در محیط همان اوضاع روحانی و صدق 
مهاجرین و و صفا که گفتیم، تشکیل یافت و اهل شورا، رجال مؤمن و صادق و صالح از 

حسن  سوره توبه آنها را ستوده و به صالح و 100انصار بودند که قرآن کریم طبق آیه 
 فرماید: تر از قرآن کریم که می است، و چه گواهی راستگو سیرت و سریرتشان گواهی داده

َبُعوهُ ﴿ ِيَن ٱ�َّ نَصارِ َوٱ�َّ
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ رَِّ�َ ٱ م �ِإِۡحَ�ٰنٖ َوٱل�َّ َّ�

ٰٖت  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ُٰر  َ�ۡنُه َوأ

َ
بَدٗ َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ�

َ
 .]100: التوبة[ ﴾١٠٠َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم �ۚ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

انصار و آنان که در و مؤمنین سابقین عهد اول ظهور اسالم که عبارتند از مهاجرین و « :یعنی
نیکی پیرو آنها شدند، خدا از همه آنها خشنود است. آنها نیز از خدا خرسندند و خدا براي آنها 

هایی فراهم ساخته است. که در آن جویها جاري است و آنها نیز در آنجا جاویدانند و این  باغ
 .»است رستگاري بزرگ

 فرماید: مردم شریف میسوره انفال در شأن این  74همچنین قرآن طبق آیه 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ وٓ  َءاَووا نََ�ُ ْ وَّ ْوَ�ٰٓ  ا
ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ۡ ٱ که ایمان آوردند (و براي حفظ عقیده و ایمانشان و آنان« :یعنی .]74[األنفال:  ﴾اَحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل
کردند و (براي پیشرفت دین خدا) با دشمنان دین جنگیدند (یعنی از شهرشان) هجرت 

هاي خود) جا دادند (و  مهاجرین) و همچنین آنان که (مهاجرین را در شهر خود و در خانه
رسول خدا را براي پیشرفت دین و پیشبرد هدف مقدسش) یاري نمودند (یعنی انصار) این دو 

 .»گروه بزرگ، مؤمن حقند
که خدا به نص قرآن کریم آنها را ستوده و از آنها راضی و آنها نیز از هایی  آري، همین

خدا راضی بودند و رستگاري بس عظیمی داشتند و خدا آنها را در قرآن مجید طبق آیه 
اول، اهل بهشت و طبق آیه دوم، مؤمن حق دانسته است، اهل شورایی بودند که ابوبکر را 

 بر اریکه خالفت اسالمی نشاندند.
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چنین مردمی که صالح و ایمان آنها مورد تأیید خدا بوده و در نص صریح قرآن آیا 
تابع هوا و مطیع هوس نفسانی   ورزي نموده، اند، امکان دارد که غرض توده شدهآسمانی س

خویش باشند و کسی را بدون استحقاق بر دیگران ترجیح دهند و او را به ناحق به 
قتی چنین امري امکان پذیر است که ـ معاذ اهللا ـ گفته خالفت برگزینند؟ البته خیر، زیرا و

که هیچ شود قرآن در ذکر اوصاف و خصایص آنها به خطا رفته است. مسلم است 
اي  کند، تا چه رسد به این که چنین عقیده چنین گمانی نمیمسلمانی حتی سست ایمان هم

 داشته باشد.

 گیري نتیجه
حق بود و بر اساس شورا صورت  بنابراین خالفت حضرت ابوبکر از هر جهت

و در آن عصر طالیی صدق و  گرفت. و این شورا مطابق با اوضاع آن روز امت محمد
کافی بود، زیرا سران انصار و سروران   صفا و در شعاع عقیده و ایمان انجام گرفت و کامالً

و مهاجرین که اوصاف هر دو گروه در قرآن به نیکی ذکر شده در یک محل جمع شدند 
براي انتخاب خلیفه به مذاکره و به اصطالح امروزي، به مبارزه انتخاباتی پرداختند. هر 
یک از گروه انصار و مهاجرین با یکدیگر به جدال پرداختند، دالیل خود را در محیطی 

نظر مهاجرین آرام بیان کردند و در نهایت دالیل مهاجرین مورد تأیید انصار واقع و تسلیم 
که خواندیم، اعضاي مجلس شورا جز چند نفري از انصار که در چنان شدند و نتیجتاً

، با خالفت ابوبکر موافقت نمودند و در همان مجلس مختاراً با آن بزرگوار 1اقلیت بودند
گرامی رسول اهللا که ابوبکر را   بیعت نمودند. یک روز بعد از این بیعت نیز عموم صحابه

دانستند، در مسجد مدینه در حالی  ین منصب مهم میشناختند و او را الیق ا به خوبی می
 که ابوبکر روي منبر رسول اهللا نشسته بود، با او بیعت کردند.

شود، ولی در مقابل اکثریت  همیشه و در هر مجلسی که به منظور تشکیل شود، چنین اقلیت مخالفی پیدا می -1
 .اعتبار است بی
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پس خالفت حضرت ابوبکر ابتدا به وسیله انتخاب اهل شورا و بیعت آنان در مجلس 
شورا و بعداً با بیعت عمومی مسلمین در مسجد مدینه که مرکز حکومت اسالم بود، انجام 

 رفت.گ

 پاسخ به یک شبهه
آیا نظر و تصویب این عده اندك که در شورا حاضر بودند براي انتخاب خلیفه  س:

کافی بود و انتخاب این عده که نسبت به مجموع امت عنوان اقلیت را داشتند، براي بقیه 
 افراد امت که جنبه اکثریت داشته و غایب بودند، نافذ و الزام آور است؟

گفتیم در آن زمان دستور العملی براي شورا تدوین نشده بود که که قبالً چنان ج:
شرایطی براي آن مقرر و عده انتخاب کنندگان را تعیین نماید تا گفته شود انتخاب و 
بیعت این عده در شورا به حد نصاب نرسیده بود، بنابراین حضور همان عده حاضر در 

یر افراد امت الزام آور بود و چه شورا کافی و تصویب و انتخاب آنها صحیح و براي سا

هنج  127که به موجب خطبه  طالب تر از فرمایش حضرت علی بن ابی دلیلی قوي

حق تر از همه کس  فرماید که (اي مردم همانا ذي در تأیید این مطلب صریحاً می 1ةالبالغ

ا ر خدبراي مقام خالفت آن کسی است که براي اداره کردن امور خالفت تواناتر و به اوام
گاه کسی پس از حصول بیعت به مخالفت برخاست تا در امور خالفت داناتر باشد، هر

فتنه انگیزد، باید او را نصیحت نمود و از او خواست تا دست از فتنه کشیده تسلیم شود و 
اگر باز اصرار نماید و تسلیم نگردد، در این صورت الزم است براي خاموش نمودن آتش 

پا بگیرد که به جانم قسم، اگر چنین باشد که خالفت تنها در صورتی فتنه با او جنگید، 

يا أيها انلاس! إن أحق انلاس بهذا األمر أقواهم عليه وأعلمهم « :چنین آمده است هنج البالغةمتن خطبه در  -1

بأمر اهللا فيه. فإن شغب شاغب استعتب، فإن أىب قوتل، ولعمري إلن اكنت اإلمامة ال تنعقد حىت حترضها اعمة 
ب عنها، ثم إنه ليس للشاهد أن يرجع وال انلاس فما إىل ذلك من سبيل، ول�ن أهلها �كمون ىلع من اغ

 .»للغائب أن �تار
 

                                           



   113ابوبکر صدیق

جا جمع و همه آنها دست بیعت بدهند، پس هرگز هیچ راهی براي  همه افراد امت در یک
انجام گرفتن خالفت نخواهد بود. (زیرا امکان ندارد همه مردم براي انتخاب خلیفه در آن 

اي الزم است که اهلیت  ن خلیفه حضور عدهواحددر یک جا حاضر شوند). پس براي تعیی
انتخاب نمودن داشته باشند و همین که آنها کسی را به خالفت برگزیدند و با او بیعت 
کردند، انتخاب آنها نافذ و حاکم بر کسانی است که غایب بوده در آنجا حاضر نباشند. 

اند  آنان که غایب بودهاند، حق ندارند از رأي خود برگردند و  آنان که در شورا حاضر بوده
اند،  اند، حق ندارند به عذر این که در شورا شرکت نداشته و در مجلس شورا حاضر نبوده

 .1کسی دیگر را برگزینند و با او بیعت کنند

 در باب نحوه انتخاب خلیفه طالب بن ابی ارزیابی سخنرانی علی
فت بیان فرموده در گفتار خود که درباره خال بینیم حضرت علی به طوري که می

است، تصریح کرده که انتخاب شونده باید بیش از دیگران شوکت و قدرت داشته باشد، 
تا بتواند به درستی بر اوضاع تسلط پیدا کند و به خوبی از عهده انجام امور مهم خالفت 
بر آید. در اجراي احکام و اوامر خدا در محیط خالفت و سیاست مملکت داناتر از 

 و نیز شرط کرده که انتخاب کنندگان باید اهلیت انتخاب نمودن را داشتهدیگران باشد 
فرماید  شان تعیین نفرموده است. سپس صریحاً میباشند، ولی حد نصابی براي تعداد

همین که این عده که اهلیت داشتند با کسی بیعت کردند، براي خود آنها و مردمی که در 
ر است که نه خود آنها حق دارند از رأي خود شورا حاضر نبوده باشند به حدي الزام آو

گاه خاسته با کسی دیگر بیعت کنند، هربرگردند و نه دیگران حق دارند به مخالفت بر
کسی علم فتنه بر افرازد و مخالفت نماید، باید او را نصیحت کرد و به راه آورد، و اگر باز 

که به ناحق به  پس از این که مسلمین در مدینه با او بیعت کردند، با معاویه چنان که حضرت علی -1
مخالفت برخاست، چنین کرد، یعنی او را به نحو احسن نصیحت فرمود و به راه رشد و صواب دعوت کرد، 

جنگید و در این جنگ یکصد   ز مخالفت و عدوانش دست نکشید، حضرت علی با او عمالًولی چون معاویه ا
 هزار نفر از طرفین قربانی این فتنه شدند.
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 .1ح است)هم به تمرد خود ادامه دهد، باید با او جنگید (و خونش مبا
با توجه به فرمایش حضرت علی خالفت حضرت ابوبکر با بیعت همین عده که در 
شورا حاضر و بیعت کردند کافی بود، زیرا جماعتی از مهاجرین و انصار با او بیعت 
کردند و آنها هم با توجه به صراحت آن دو آیه مقدسه قرآن کریم که در رفعت شأن و 

ردمی بودند مؤمن حق و مرضی خدا و بهشتی و بدیهی شان نازل گردیده است، م منزلت
 است که چنین مردمی اهلیت انتخاب نمودن داشتند.

 انتخاب مؤمنانی که مورد تایید خداوند هستند
ممکن است گفته شود صحیح است که مهاجرین و انصار به موجب نص قرآن کریم 

اي انتخاب کردن خلیفه مؤمن حق و مرضی خدا و بهشتی بودند، ولی از کجا معلوم که بر
 اهلیت داشتند؟   که صرفا جنبه سیاسی و تدبیر ملک و مملکت دارد،

: اوال: چنین مردمی که طبق نص صریح قرآن آن چنان بودند، امکان ندارد اقدام به ج
باشد،  می اال نه مومن حق و نه مورد رضاي خدا و نه بهشتی کاري کنند که نباید بکنند، و

نها را به این اوصاف بس مهم ستوده است. پس اقدام آنها به این امر که خدا آآن و حال
 باشد. می مهم اجتماعی صحیح و حق و نافذ

صریحاً تأیید فرموده که  ةهنج البالغثانیا: حضرت علی به موجب خطبه ششم 

 :استمهاجرین و انصار اهلیت انتخاب نموده خلیفه را دارند. در این باره چنین فرموده 

 .»لشورى للمهاجر�ن واألنصار فإن اجتمعوا ىلع رجل وسموه إماما اكن ذلك رضا هللاإنما ا«
گاه آنها در انتخاب فردي با هم توافق باشد، هر می شورا حق مهاجرین و انصار«یعنی: 

 .»نمودند و او را امام خواندند، این امر مورد رضا و خشنودي خدا است

دهد، یعنی  باشد. پس هرجا که انما به کار آید، معنی حصر می ) در اصطالح فن نحو ادات حصر میانامحرف ( -1

إنما الشورى للمهاجر�ن « :چون حضرت علی فرموده است باشد، بنابراین این امر منحصر به این امر می

 .»حق شورا فقط منحصر به مهاجرین و انصار دانسته است« »واالنصار
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شوند که اهلیت انتخاب  آنها استنباط می این عالوه بر این که از اوصاف حسنهبنابر
اند، حضرت علی نیز با توجه به او صاف قرآنی آنها صریحا فرموده است که  نمودن داشته

 فقط آنها اهلیت این کار را دارند و بس.

 انتخاب ابوبکر صدیق، جلوگیري از آشوب بزرگ
که قبال ذکر  در خاتمه این مبحث باید به این مطلب به خوبی توجه داشت که چنان

ساعده جمع شدند و برسر تعیین خلیفه با  شد دو طایفه اوس و خزرج در سقیفه بنی
یکدیکر رقابت کردند. سران مهاجرین نیز به سقیفه وارد و به نفع خود با آنها به گفتگو 
پرداختند، و بدین گونه سه طایفه از اوس، خزرج و مهاجرین در مقابل یکدیگر قرار 

به نفع خود به مبارزه انتخاباتی برخاستند. حتی کارشان به مشاجره و نزاع گرفتند. هر یک 
کشید تا آنجا که حباب ابن المنذر انصاري شمشیر کشید و در نهایت هر دو طایفه اوس 

آنها در همان  هو خزرج تسلیم نظر مهاجرین گردیدند و جز سعد بن عباده انصاري، هم
 مجلس با حضرت ابوبکر بیعت کردند.

خالفت در همین مجلس خاتمه  هگاه با این وضعی که پیش آمده بود، قضیهر
آفتاد، مسلماً فرصت مناسبی که به دست آمده بود، از  یافت، و از امروز به فردا می نمی

آمد که هر سه طایفه  رفت و امکانات سهل و آسانی براي بروز افکاري پدید می دست می
 کشید. داخلی مسلمین میبه زد و خورد مسلحانه و فتنه و آشوب 

مگر ندیدیم که خباب در همین مجلس انصار را به شورش تحریک کرد و شمشیر 
گشت و کار از  گرفتند، هستۀ فتنه و فساد می کشید و اگر فوراً شمشیر را از دستش نمی

رسید که حل آن جز با حکم شمشیر و  شد و به جاي مشکلی می مجراي طبیعی خارج می
نزاع و جنگ داخلی جز بدبختی، بیچارگی و تقویت دشمن  هشت. نتیجنیزه امکان ندا

 .1خارجی چیزي نیست

 گوید: فهم و توجه است. او می هجنگ اشعاري دارد که شایست هأمرؤالقیس شاعر نامی عرب جاهلی دربار -1
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 هوشیاري عمر بن خطاب
پس حقا چه خوب شد که سیاست و دوراندیشی و دهاء و نبوغ فکري حضرت 

افتاد و به قضیه خالفت در همان مجلس اول به سرعت خاتمه داد  عمربن الخطاب به کار
که یقین بود به وسیله منافقین و دشمنانی که در شهر مدینه و و صفحه شرّ و فسادي 
یافت از بین برد و آب یاس بر  می شود و در تاریخ اسالم راه می اطراف آن بودند، نوشته

ساعده انجام یافت،  دست آنها ریخت. به نظر من سرعت انتخاب خلیفه که در سقیفه بنی
نازل گردید  ضرت عمر بر امت محمدرحمت خداوندي بود که به وسیله اقدام سریع ح

را از تباهی و جنگ داخلی نجات داد و وحدت و یگانگی آنها را که  و امت محمد
رسول اهللا براي آنها به وجود آورده بود، کماکان حفظ کرد و درهاي فتنه و اختالف را که 

 مسدود کرد. دشمنان بد اندیش اسالم در پی آن بودند، بر روي امت محمد
بلکه قطعی بود در  بدین نحو درهاي فتنه اي را که ممکن نه حضرت عمر آري،

ناك باز شود، محکم بست و تا او زنده بود این درها همچنان بسته بود، و این هنگام خطر
اي که در پشت درهاي زندانی شده بود، به حدي جان گرفت  وفات یافت، فتنههمین که 

تا برون آید، بلکه یکایک درها را شکست و برون  و به جنبش در آمد که درها را باز نکرد
 .را لگدمال کند جهید تا امت محمد

شقیق از حذیفه بن الیمان  :گوید می جلد نهم در این باره 68صفحه  صحیح بخاري در

ـــــــــــة ـــــــــــا تكـــــــــــون فتي  أحـــــــــــرب أول م
 

 تســــــــعى بزينتهــــــــا لكــــــــل جهــــــــول  
 

 إذا اشــــــــتعلت وشــــــــب رضامهــــــــا حتــــــــى
 

ـــــــل   ـــــــري ذات حلي ـــــــوزاً غ ـــــــت عج  ول
 

ــــــــــريت ــــــــــا وتغ ــــــــــر لوهن ــــــــــمطاء ينك  ش
 

ــــــــــــل   ــــــــــــم والتقبي ــــــــــــة للش  مكروه
 

اي است که با زینت و زیورش براي هر جوان خامی خودنمایی  جنگ در آغاز کارش مانند دوشیزه« :یعنی
اي،  شود به پیرزن شوهر مرده دل میکند و همین که آتشش افروخته و به خوبی زبانه کشید، پشت کرده، مب می

رویی که نه براي بوییدن مرغوب و نه براي بوسیدن  زشت و سفید مو و چین خورده و بدرنگ و زشت
 .»مطلوب است
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ک از گوید: حذیفه گفت: روزي نزد عمر نشسته بودم، او پرسید: کدام ی می روایت کرده
باره فتنه و بلوا به یاد دارد؟ من گفتم: فتنه وابتال انسان از شما فرمایش رسول اهللا را در

طریق زن، مال، فرزند و همسایه اش امري است که نماز، صدقه، امر به معروف و نهی از 
کند.  می شود و گناهش را محو اش می منکر (امر به کار نیک و نهی از کار بد) کفاره

اي است که مانند  رسم، بلکه سوال از فتنهپ ها نمی ضرت عمر فرمود: از این قبیل فتنهح
امیرالمومنین! از چنین   گفتم: یا» آورد می امواج خروشان دریا زیاد و پشت سرهم روي

اي  آن فتنه دروازه رسد چون بین تو و ی ترسی بر تو نیست، و به تو نمیپرس اي که می فتنه
که اکنون بر روي فتنه قرار گرفته که بسته شده است حضرت عمر پرسید: آیا این دري 

. حضرت عمر  شود ؟ گفتم: شکسته می گردد شود یا باز می بسته شده، بعداً شکسته می
رود،  شود (زیرا شکسته و از بین می فرمود: پس دیگر هرگز در بر روي فتنه بسته نمی

:  گوید دیگر دري نیست تا بر روي فتنه بسته شود) گفتم: بلی چنین خواهد شد. راوي می
؟ حذیفه گفت: بلی به  شود دانست آن دري که شکسته می : آیا عمر می حذیفه گفتبه 

، زیرا چیزي که من  رسد دانم قبل از رسیدن روز شب فرا می دانست که من می حدي می
گوید: به مسرور گفتم تا از  به او گفتم امري نبود که از حقیقت دور باشد. راوي می

ست؟ حذیفه گفت: آن عمر است. ه بر روي فتنه کیآن دروازه بسته شد حذیفه بپرسد: 
دانیم حضرت عمر به موت طبیعی از دنیا نرفت، بلکه با خنجر توطئه دشمنان  می که چنان

طور که حذیفه گفت بود، آن دروازه باز نشد، بلکه شکسته  ید. پس هماناسالم شهید گرد
ا براي همیشه باز شد و شد، و به حدي به شدت شکسته شد که راه براي بروز فتنه و بلو

 .دیگر دري نبود و پیدا نشد که بر روي فتنه بسته شود
فتنه با شهید شدن امیرالمومنین عمر آزاد گردید. در اوایل خالفت حضرت عثمان در 
پس پرده استتار مشغول نقشه و تدبیر کار خود شد. در اواخر خالفتش از پس پرده خارج 

یت پرداخت و سپس مانند امواج خروشان دریا پشت سر و خود نمایی کرد و علناً به فعال
را به اختالف و نزاع مبدل و نتیجتاً آنها را به جنگ  هم غرید و وحدت امت محمد
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داخلی خانمانسوز کشانید. کسی مانند سیدنا عمر نبود که از عهده دفعش بر آید و آن را 
 .باز به زندان افکند و در را بر رویش محکم ببندد

رعت انتخاب ابوبکر در آن مجلس رحمت الهی بود و سیاست عمر در این گفتم: س
 .از تباهی گردید باره موجب نجات امت محمد

اكنت خالفة أيب ب�ر « فرماید: شنویم که می می اینک این مطلب را از خود عمر

خالفت ابوبکر به سرعت انجام گرفت و خدا بدین « :یعنی .»مسلم� رشهاـفلتة و� اهللا ال

خود . »نحو مسلمین را از شر خالفت (که در پس پرده  تاخیر در کمین بود) نگه داشت
حضرت ابوبکر نیز به همین لحاظ بود که سریعاً قبول فرمود و دست داد تا با او بیعت 

أجد بداً  فبايعو� فقبلتها ولم « فرماید:  شنویم که می ز خودش می نماید. این مطلب را ا

پس با من بیعت کردند و من پذیرفتم. چاره اي نیافتم جز « :یعنی. »خشيت ىلع أمة �مد
 .»اینکه بپذیرم، زیرا از شر تأخیر آن بر امت محمد ترسیدم

حقا هرگاه به آنچه درباره خالفت ابوبکر تا این جا گفتم با چشم حقیقت بنگریم، 
 .خواهد بودنند خورشید درروز صاف و در وسط آسمان براي ما روشن  همانا حقانیتش ما

زیرا حقانیت این خالفت از توجه به آیات مقدسه قرآن که نقل شد و از واقعیت بیعت 
طالب  و از فرمایشات حضرت علی ابن ابی انجام و بیان گردید که به وسیله امت محمد

ترین تردیدي به دل راه  ذکر گردیده، به حدي واضح است که کم ةهنج البالغکه در 

 . یابد نمی

 صدیق، مورد تایید پیامبرابوبکر 
 ؟ س: آیا رسول اهللا در حین حیات خود، ایویکر را نامزد خالفت فرمود

: طبق عقیده اهل سنت حضرت رسول کسی را نه ابوبکر و نه غیره، نه به خالفت ج
تعیین و نه نامزد خالفت فرمود. چرا؟ براي اینکه آن حضرت، رسول خدا و در کارهاي 

 سوره انعام خطاب به آن حضرت106که آیه ا بود، چنانمهم امتش تابع وحی خد
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ٓ  تَّبِعۡ ٱ﴿: فرماید می وِ�َ  َما
ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ در انجام امورات پیروي « :یعنی .]106األنعام: [ ﴾رَّ

 .»کن آنچه را که ازجانب پروردگارت به تو وحی شده باشد
سوره احزاب این 2آیه  سوره یونس و 109همچنین قرآن براي تأکید این امر طبق آیه 

 يُوَ�ٰٓ  َما تَّبِعۡ ٱوَ ﴿ .]109[یونس:  ﴾َك إَِ�ۡ  يُوَ�ٰٓ  َما تَّبِعۡ ٱوَ ﴿ فرماید: مطلب را تکرار فرموده می
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ   .]2: [األحزاب ﴾رَّ

اي که دالّ بر یکی  باره تعیین یا نامزد خلیفه آیهگویند پس چون خدا در اهل سنت می
اشد، در قرآن نازل نفرموده است آن حضرت دستوري نداشته، تا در این از این دو اور ب

اي از اقدامات عملی و از بعضی فرمایشات قولی رسول  باره اقدامی فرماید، ولی از پاره
بینی فرموده که ابوبکر به  دانسته و پیش شود که آن حضرت می اهللا به خوبی فهمیده می

باشد،  رت کاروان حج بیت اهللا وظیفه رئیس امت میرسد، زیرا اوالً ریاست اما خالفت می
که شعایر و مناسک قولی و عملی حج را در اوقات و اماکن مخصوص آنها از طواف 
کعبه، سعی و بین صفا و مروه، اقامت در عرفه، منی و رمی جمرات و غیر ذلک با اذکار و 

هلیت این کار را داشته باشد، ادعیه، عمالً و قوالً به عموم مردم تعلیم دهد یا کسی را که ا
که خود رسول اهللا در سال آخر عمر مبارکش طرف خود به نیابت بر گزیند، چناناز 

 .ریاست حج امت را به عهده گرفته، شخصاً انجام داد
ثانیاً: امامت نماز جماعت در مرکز دولت اسالم وظیفه رئیس و شخص اول امت 

د یا در هنگام ضرورت به شخص دوم امت شرت نمای باشد، که شخصاً مبا می محمد
داد، ولی در اواخر  واگذارد، لذا رسول اهللا این وظیفه را همیشه شخصاً در مدینه انجام می

ایام مرض موتش، این وظیفه مهم را به گردن ابوبکر تفویض فرمود. صحابه گرامی رسول 

رضيه رسول اهللا «اهللا پس از وفات آن حضرت، انگشت روي همین نقطه گذاشته گفتند: 

رسول خدا او را براي انجام دادن رکن مهم دین ما پسندید « :یعنی »؟ نا دليننا أفال نرضاه دلنيا

 سزد که ما او را براي امور دنیاي خویش نپسندیم؟ پس آیا می، »و برگزید
حضرت عمر بن الخطاب نیز به این مطلب استدالل نمود، در مجلس شوراي سقیفه به 

 



 شیخین  120

ألستم تعلمون أن رسول اهللا قدم أباب�ر يؤم انلاس؟ فأي�م تطيب «رشد: انصار یادآو

 .»نفسه أن يوخر أباب�ر و�تقدمه؟ فقالت األنصار: نعوذ باهللا أن نتقدم أباب�ر ونوّخره
حضرت عمر در آن مجلس به انصار که در کشمکش انتخاب خلیفه بودند، خطاب 

ابوبکر را مقدم داشت تا در انجام نماز  دانید که رسول اهللا گوید: آیا شما نمی کرده می
دهد که او را که رسول  جماعت امام مسلمین باشد؟ کدامیک از شما به خود اجازه می

یستد و امام شود؟ انصار به یک زبان  خدا امام نمود، برکنار نماید و خود به جایش با
خدا او را مقدم  بریم از این که جرأت کرده ابوبکر را که رسول گفتند: به خدا پناه می

 .داشته به کنار زده، خود به جایش بایستیم
تفویض هر یک از این دو وظیفه دینی یعنی ریاست حج و امامت نماز از جناب 

اشاره به خالفتش بود. زیرا هر یک از این دو وظیفه دینی از  رسول اهللا به ابوبکر تلویح و
 .وظایف رئیس دولت در مرکز حکومت اسالمی است

گوید: زنی (از قبایل  : بخاري و مسلم از جبیر بن مطعم روایت کرده اند که میثالثاً
خارج مدینه) خدمت رسول اهللا آمد، آن حضرت فرمود: باز هم در آینده به آن حضرت 
مراجعه نماید، آن زن عرض کرد: هرگاه آمدم و تو را نیافتم (مقصودش وفات آن 

 .افتی نزد ابوبکر بیاحضرت بود) رسول اهللا فرمود: هرگاه مرا نی
گوید: طایفه بنی المصطلق مرا به نزد  رابعاً: حاکم از انس بن مالک روایت کرده که می

آن حضرت پس از وفاتش زکات اموالشان را به چه کسی  رسول اهللا فرستادند تا از
 .بپردازند، آمدم و پرسیدم، فرمود: به ابوبکر بپردازند

ود، ابوبکر را صریحاً خلیفه خود نخواند، ولی گرچه رسول اهللا در این دو حدیث خ
دانسته  شود که آن حضرت واقعیت و تحقق خالفت ابوبکر را می بطور وضوح فهمیده می

فرموده است، یعنی آن حضرت از قراین و اثرات، صفات، سوابق و  بینی می و پیش
جز او شخصیت ممتاز ابوبکر و محبوبیتش در قلوب عموم مردم یقین داشته که مردم 

گزینند وال جرم او به خالفت خواهد رسید و چنان که  کسی دیگر را به خالفت بر نمی
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 .بینی رسول اهللا صد در صد تحقق پیدا کرد یدیم به خالفت رسید و پیشد

 خالفت ابوبکر صدیق، مورد تایید قرآن کریم
فت بینیم که گرچه تصریح به خال هرگاه به قرآن کریم رجوع نماییم، آیاتی را می

ابوبکر نکرده، ولی اگر اندکی در آنها تدبر کنیم، پی به صحت و حقانیت آن خواهیم برد 
و اینک براي توجیه این مطلب مهم که هر مسلمانی باید بدان توجه نماید، دو آیه از این 

 .نماییم آیات پاك قرآن انتخاب نموده، در آنها تدبر می

 آیه نخست

َهاَ�ٰٓ ﴿ ماید:فر ، سوره مائده که می54آیه  -1 ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

  َف فََسوۡ 
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ  ِ�  ِهُدونَ يَُ�ٰ  فِرِ�نَ َ�

ِ ٱ َسبِيلِ  ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  ةَ مَ لَوۡ  َ�َافُونَ  َوَ�  �َّ ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ اي «یعنی:  .]54: ة[المائد ﴾ءُ �ََشا

اید، هرگاه کسی از شما از دینش برگردد، پس خدا بزودي گروهی از  کسانی که ایمان آورده
دارند، آنها نسبت به  دارد و آنها نیز او را دوست می آورد که دوستشان می بندگانش را برسرش می

جنگند و در انجام فرمان  ومنان فروتن و بر کافران سخت گیرند و در راه خدا با دشمنان میم
ترسند، این اوصاف نیکو فضل خداست، خدا این فضل را به  خدا از مالمت و سرزنش کسی نمی

 .»فرماید هر کسی که خودش بخواهد عنایت می
فرماید: هرگاه کسی  میحقا به این آیه مقدسه باید به دیده اعجاب نگریست، زیرا 

دارد و   آورد، که هم او آنها را دوست می مرتد شود، خدا به زودي کسانی را به جنگش می
دارند و این وصف و اوصاف مهم دیگري که در این آیه ذکر  هم آنها او را دوست می

شده، فضل خداست که به آنها اعطا فرموده. آنها در راه خدا با دشمنان (مرتدین) 
 .ندجنگ می

شود که این گروه موصوف به این اوصاف جز ابوبکر و مجاهدینش باشند؟  آیا می
البته خیر، زیرا قبالً به تفصیل بیان کردم و کلیه تواریخ اسالمی و غیر اسالمی اتفاق دارند 
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که واقعه ارتداد قبایل عرب (به همین تعبیر صحیح که بیان شد) در آغاز دوران خالفت 
ت و ابوبکر بود که این فتنه را به زودي خاموش و مرتدین را سرکوب ابوبکر بوقوع پیوس

 .کرد و به زیر فرمانش کشید
بنابراین ابوبکر و مجاهدینش بودند که خدا آنها را به زودي بر سر مرتدین آورد. 
ابوبکر و مجاهدینش بودند که براي سرکوب مرتدین به جهاد پرداختند. پس مسلم است 

باشند که خدا آنها  مجاهدینش می و فقط حضرت ابوبکر و ریمه فقط که مصادق این آیه ک
شتند و مورد عنایت و فضل خدا   دا را دوست داشته و آنها نیز خداي خود را دوست می

گیري کرده،  بودند. آنها بودند که با مؤمنان فروتن بودند و با کافران (مرتدین) سخت
فرماید، این  که این آیه میسلیم کردند و چنانوده وادار به تجنگیدند و آنها را سرکوب نم

 .اوصاف فضل خداست که به ابوبکر و همراهانش اعطا فرموده است
چون جز ابوبکر و همراهانش کسی مصداق این آیه نیست، پر واضح است که خالفت 
ابوبکر مورد رضاي خدا و این خالفت نیز فضل خداوند است که به ابوبکر عنایت 

 .فرموده است  را موفق فرموده و خدا او

 آیه دوم

ُ ٱ وََعدَ  ﴿ فرماید: سوره نور که می 55 هآی -2 ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ 

َ
ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما ِض �ۡ� ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ

َ�َُّهم لَُهمۡ  مۡ  فِِهمۡ َخوۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوَ�َُبّدِ
َ
ۚ نٗ أ  .]55[النور:  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  ُبُدونَِ� َ�عۡ  ا

ن خلیفه و فرمانروا خدا وعده فرموده به مؤمنین نیکوکار شما که آنها را در زمی«یعنی: 
شان را که خدا برایشان  آنها بودند و دینکه خلیفه گردانید آنان را که پیش از فرماید، چنان

شان را مبدل به آرامش و امنیت فرماید، (صفاتشان این  پسندیده است، تقویت فرماید و ترس
 .»گردانند شان هیچ چیز و هیچ کس را) با من شریک نمی پرستند و (در پرستش است) که مرا می

ت رسید و خواندیم که خوفی دانیم که پس از وفات رسول اهللا ابوبکر به خالف همه می
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که از ناحیه قبائل سرکش عرب در داخل خاك عرب پدید آمد و خطري که از طرف 
دولت بیزانس از خارج سرزمینِ عرب متوجه مسلمین گردید، هر دو در اوایل خالفتش به 
وجود آمده و آنها را تهدید کرد و هر دو با اقدام جدي و سریع ابوبکر برطرف و مبدل به 

ت و آرامش گردید و نیز دانستیم که دین اسالم که در معرض خطر قیام مرتدین قرار امنی
گرفت، در اثر قیام و کوشش ابوبکر از خطر نجات یافت و همچنان مستحکم و پابرجا 

 .ماند و پس از آن توسعه یافت
گردد که ابوبکر یک مؤمن نیکوکار و یک  مقدسه مسلم می هبا اندکی تفکر در این آی

مبارکه به مقام خالفت اسالم  هرست موحد بود، و گرنه طبق مقتضاي این آیخداپ
 .رسید نمی

اي  شود که خالفت ابوبکر طبق وعده از این آیه به خوبی و به طور واضح استنباط می
بود که خدا به موجب این آیۀ قرآنی به او تفضل فرموده بود. این خالفت جز حق نبود، 

ترین تردیدي براي کسی باقی  ق این آیه است که کمزیرا به حدي منطبق با مصدا
 .گذارد نمی

 ابوبکر نایب امت در استخالف
ممکن است اعتراض شود که استخالف مذکور در این آیه به صیغه جمع آمده 

نه یک نفر از آنها ، »فرماید همه آنها را در زمین خلیفه می« :یعنی ﴾لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لََيسۡ ﴿ فرماید: می
فرمود: لیستخلفن واحداً منهم بنابراین در این آیه دلیلی بر صحت خالفت  میرا وگرنه 

 شود زیرا او یک نفر از امت است. ابوبکر دیده نمی
ج: شکی نیست که امکان ندارد همه افراد امت خلیفه باشند، یعنی همه آنها 

ن شان بشوند و لکن در هر یک از ادوار گذشته، یک نفر از مسلمی حکمفرماي مملکت
خلیفه و پس از آن در هر زمانی نیز یک نفر از افراد هر کشوري از کشورهاي اسالمی 

 اند. پادشاه بوده و بقیه افراد تابع خلیفه یا پادشاه خود بوده
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پس عدول قرآن از صیغه مفرد به صیغه جمع در آیه مورد استدالل نکته و حکمتی 
 دارد که الزم است بدان توجه کرد.

گیرد و  فه یک نفر است که زمام امور امت را به دست میصحیح است که خلی
کند، ولی واضح است که بقاي امت و استقالل سیاسی امت و حفظ عقیده و  حکومت می

دین امت و آزادي اعمال و شعائر دین امت و به طور کلی همه چیز عمومی امت بسته به 
سوي  د و امت را بهچیز امت اشراف دار وجود همین یک نفر خلیفه است، که بر همه

 نماید. خوشبختی دین و دنیا رهبري می
دانیم که دوام خالفت، پیشرفت امور خالفت و موفقیت خلیفه در  از سوي دیگر می

انجام امور عمومی امت نیز بسته به وجود و همکاري امت با خلیفه است، چه اگر امت 
واند کاري پیش برد و متعاقباً ت دلبستگی به خلیفه نداشته، با او همکاري نکند، خلیفه نمی

 تواند در خالفتش باقی بماند. نمی
پس با این توجیه خلیفه یعنی امت و امت یعنی خلیفه، زیرا بقاي هر یک از این دو 

باشد، لذا قرآن در آیه مورد بحث نفرموده خدا یک  وابسته به وجود و بقاي آن دیگر می
ارشاد امت به نکات فوق، صیغه جمع ذکر  فرماید، بلکه براي نفر از آنها را خلیفه می

فرماید، کما آن که قرآن مجید درباره سلطنت نیز از  فرماید: آنها را خلیفه می فرموده، می
دانیم در هر مملکتی فقط یک نفر  صیغه جمع استفاده نموده است و حال آن که همه می

 ۦِمهِ لَِقوۡ  ُموَ�ٰ  قَاَل  �ذۡ ﴿ :فرماید پادشاه است، مگر نه طبق آیه سوره مائده در این باره می
ْ ذۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ  ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُكُروا � �ِيُ�مۡ  َجَعَل  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ

َ
ٓ أ لُوٗ�  وََجَعلَُ�م ءَ بَِيا  .]20: ة[المائد ﴾مُّ

و آنگاه که موسی (نبی اهللا) به قومش گفت: اي قومم! به یاد آورید نعمت خدا را که در «یعنی: 
 .»خود شما پیغمبرانی قرار داد و شما را نیز پادشاه فرمودبین شما و از 

 وََجَعلَُ�م﴿: فرماید به بنی اسرائیل می بینیم حضرت موسی که در آیه میچنان
لُوٗ�  خدا همه آنها را پادشاه نفرموده   خدا شما را پادشاه گردانید. حال آن که یقیناً« :یعنی ﴾مُّ

اند،  ا استقالل سیاسی داشته و پادشاهی داشتهبلکه همیشه در هر عصري که آنه، »است
 



   125ابوبکر صدیق

اند، ولی  یک نفر از آنها پادشاه بوده و بقیه افراد بنی اسرائیل تابع و مطیع پادشاه خود بوده

لُوٗ�  وََجَعلَُ�م﴿: فرماید کنیم که قرآن طبق این آیه کریمه می مع الوصف مشاهده می  ﴾مُّ
 همه آنها را پادشاه خوانده است.

باشد به صیغه جمع که  ن در این خصوص از ذکر صیغه مفرد که ملکا میعدول قرآ
باشد که درباره خلیفه در پیرامون لیستخلفنهم  ذکر فرموده است، بدان حکمت می  ملوکاً

 بیان گردید.

 تجزیه و تحلیل حدیث قرطاس
خواهیم به بحث خود درباره خالفت حضرت ابوبکر  حال که به اینجا رسیدیم و می

دانم به بحث در مطلبی بپردازم که چون در صحیح بخاري و سایر  بدهیم، الزم میخاتمه 
کتب حدیث اهل سنت روایت شده است، احتمال دارد بعضی را درباره خالفت و تعیین 
خلیفه از طرف رسول اهللا به توهم اندازد و از این حدیث چیزي تصور نمایند که جز 

خواست خلیفه معین نماید، ولی  ه رسول اهللا میتخیل و خطا نباشد، یعنی تصور نمایند ک

مرض النبي جزء ششم بخاري در باب ( 11نگذاشتند. حدیث مورد نظر در صفحه 

گوید: ابن  روایت شده که می 1) به این عبارت روایت شده است: از سعید بن جبیرووفاته

بود که  عباس گفت: روز پنجشنبه و چه روز اندوهگین است روز پنجشنبه؟ در این روز
مرض رسول اهللا شدت یافت، فرمود: برایم (قلم و کاغذ) بیاورید تا براي شما چیزي 

 با حاضرین نسبت به دستور رسول اهللا». بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید
که در محضر هیچ پیغمبري تنازع درست نیست، گفتند: رسول یکدیگر نزاع کردند حال آن

گاه درخواستش را رد گوید؟ آن فت؟ از او بپرسید چه میگ اهللا چگونه است، آیا هذیان
کردند، لذا رسول اهللا فرمود: مرا به حال خودم واگذارید، زیرا آنچه در آنم بهتر است از 

هجري به فرمان حجاج بن یوسف ثقفی سفاك  95سعید بن جبیر از بزرگان تابعین بود. او در ماه رمضان سال  -1
 سالگی شهید شد. 49ان در سن معروف حکومت عبدالملک بن مرو
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خوانید. آنها را به انجام دادن سه چیز توصیه فرمود: یکی آن که  آنچه شما مرا بدان می
وم آن که به نمایندگانی که از طرف قبایل مشرکین را از جزیره العرب بیرون برانند، د

کرد، رفتار نمایند. ابن  آیند به همان نحوي که خودش با آنها رفتار می عرب به مدینه می
 .1عباس از ذکر مطلب سوم سکوت کرد، یا بیان کرد ولی من فراموش کردم

ه این نحو در همان صفحه عین همین واقعه را از عبیداهللا بن عتبه از عبداهللا بن عباس ب
آنگاه که رسول اهللا در حال نزع افتاد و به موت نزدیک شد، در «گوید:  روایت کرده که می
اي که رسول اهللا بود، مردمی نشسته بودند، رسول اهللا فرمود: بیایید براي  آن هنگام در خانه

بعضی از آنها گفتند: درد بر رسول اهللا » شما چیزي بنویسم تا پس از آن گمراه نشوید
شدت یافته است. قرآن نزد ما است. کتاب خدا براي ما کافی است. آنها که در خانه 

اختند، بودند، در این باره با هم اختالف نمودند و با یکدیگر به جدال و منازعه پرد
خواهد بیاورید تا براي شما  گونه که بعضی از آنها گفتند: آنچه را که رسول می بدین 

گمراه نشوید. بعضی دیگر مخالفت نموده چیزي دیگر گفتند چیزي بنویسد که پس از آن 
هاي  و چون کار نزاع و جدالشان باال گرفت و زیاد با هم اختالف نمودند و زیاد حرف

گوید: عبداهللا بن عباس  عبیداهللا می». بیهوده زدند، رسول اهللا فرمود: برخیزید از نزدم بروید
این  ذاشت پیامبر خدا برایشان بنویسد وگفت: فاجعه بزرگ همان بود که نگ همیشه می

هاي بیهوده آنها بود که نزد رسول اهللا به راه  امر به سبب اختالف و نزاع و حرف
 .2»انداختند

َِميِس  يَْومُ  َ�بَّاٍس  اْ�نُ  قَاَل  قَاَل  ُجبَْ�ٍ  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ « :متن حدیث بخاري -1
ْ
َِميِس  يَْومُ  َوَما اخل

ْ
ِ  بِرَُسولِ  اْشتَدَّ  اخل  ا�َّ

تُْب  اْ�تُوِ�  :َ�َقاَل  وََجُعهُ 
ْ
�

َ
بًَدا َ�ْعَدهُ  تَِضلُّوا لَنْ  ِكتَابًا لَُ�مْ  أ

َ
نُهُ  َما َ�َقالُوا، َ�نَاُزعٌ  نىَِبٍّ  ِعنْدَ  يَنْبَىِغ  َوالَ ، َ�تَنَازَُعوا .أ

ْ
 َشأ

َهَجرَ 
َ
ى َدُعوِ�  :َ�َقاَل .  َعلَيْهِ  يَُردُّونَ  فََذَهبُوا اْستَْفِهُموهُ  أ ِ

َّ
نَا َفاذل

َ
ا َخْ�ٌ  ِ�يهِ  أ ْهِ  تَْدُعوِ�  ِممَّ

َ
وَْصاُهمْ . إِيل

َ
 :َقاَل  بِثََالٍث  َوأ

ْخرُِجوا
َ
ِ��َ ا أ ُمرْشِ

ْ
َعَرِب، َجِز�َرةِ  ِمنْ  ل

ْ
ِجُ�وا ال

َ
َوفْدَ  َوأ

ْ
ِج�ُُهمْ  ُكنُْت  َما بِنَْحوِ  ال

ُ
وْ  اثلَّاثِلَِة، َعِن  وََسَكَت . أ

َ
 قَاَل  أ

 .»فَنَِسيتَُها

ا«متن حدیث بخاري چنین آمده است:  -2 ِ  رَُسوُل  ُحرِضَ  لَمَّ َيِْت  َوِ�  ا�َّ
ْ

وا :انلَّىِبُّ  َ�َقاَل  رَِجاٌل، ابل ُتْب  َهلُمُّ
ْ
�

َ
 أ

ِ  رَُسوَل  إِنَّ  َ�ْعُضُهمْ  َ�َقاَل . َ�ْعَدهُ  تَِضلُّوا الَ  ِكتَابًا لَُ�مْ  وََجعُ  َغلَبَهُ  قَدْ  ا�َّ
ْ
ُقْرآُن، وَِعنَْدُ�مُ  ال

ْ
ِ  ِكتَاُب  َحْسبُنَا ال .  ا�َّ
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شان شریف رسول اهللا و نیز اسائت ادب که متضمن کسر اساس دروغین این داستان بی
نیز روایت شده اصحاب بزرگ آن حضرت را در بردارد، به چندین عبارت مختلف دیگر 

گوید: بعضی از حاضرین گفتند:  است. در بعضی از این روایات تا آنجا تهور شده که می

 .»گوید این مرد که (رسول اهللا باشد) هذیان و سخن نامعقول می« :یعنی »إن الرجل يلهذي«
 اهللا بگویند (این مرد) و  ادب باشند، تا به رسول حاش هللا که صحابه گرامی رسول اهللا بی

که عادت و رویه آنها بود و پناه بر خدا که اصحاب یند رسول اهللا یا نبی اهللا، چناننگو

ان هذا سبحان ربی   گوید، رسول اهللا به خود اجازه دهند تا بگویند رسول اهللا هذیان می

 لبهتان عظيم.

کتب حدیث راه یافته  گرچه این داستان خرافی و ساختگی دشمنان دین، متاسفانه در
گاه اندکی در آن تفکر شود، واضح خواهد شد که عاري ا زحقیقت و فاقد لی هراست، و

ها و  ها و منازعات و نحله در ایام بروز فتنه  رسد که بعداً واقعیت است، به نظر می
هاي مذهبی که باطناً در پس پرده استتار بر ضد اسالم قیام کرده بودند ساخته شده و  فرقه

هدف  1فکر در کتب حدیث راه یافته است ه لوح بیدست بعضی از مسلمین ساد به

ْهُل  فَاْختَلََف 
َ
َيِْت  أ

ْ
�ُ  َ�ُقوُل  َمنْ  فَِمنُْهمْ ، َواْختََصُموا ابل  َ�ُقوُل  َمنْ  َوِمنُْهمْ .  َ�ْعَدهُ  تَِضلُّوا الَ  ِكتَابًا لَُ�مْ  يَْ�تُُب  واقَرِّ

ا، َذلَِك  َ�ْ�َ  رَثُوا فَلَمَّ
ْ
�

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  َواالِْخِتَالَف  اللَّْغوَ  أ ِ  ُ�َبيْدُ  قَاَل  قُوُموا :ا�َّ ِز�َّةَ  إِنَّ  َ�بَّاٍس  اْ�نُ  َ�ُقوُل  فَاَكنَ  ا�َّ  الرَّ

زِ  لُكَّ  ِ  رَُسولِ  َ�ْ�َ  َحاَل  َما �َّةِ الرَّ نْ  َوَ�ْ�َ  ا�َّ
َ
ِكتَاَب  َذلَِك  لَُهمْ  يَْ�تَُب  أ

ْ
 .»َولََغِطِهمْ  الِْخِتالَفِِهمْ  ال

غالب مردم ساده طبق سنت دیرین خود در مقابل هر نوشته یا گفتاري که به آن صیغه و صیغه اخبار و  -1
 اسرائیل بوده باشد. هرگاه کسی از گو آن که خرافه و اسطوره بنی کردند، شد، زانو زده قبول می احادیث داده می

زد متهم به  علما و روشنفکران مانند ابن رشد و شیخ محمد عبده مفتی کشور مصر برخالف آنها حرفی می
شد، و همین امر باعث اساسی وضع احادیث و عامل مهم سرایت و بقاي این قبیل احادیث  الحاد و زندقه می

ایم و در عصر علم و  تب احادیث بوده است، ما امروز جهان اوهام و اساطیر را پشت سر گذاشتهجعلی در ک
دهیم که نسبت به این قبیل اخباري که به  کنیم و به خود حق می عقل و تحلیل وقائع و آزادي فکر زندگی می

دانیم که عقال و  یقین می هیچ وجه صحیح نیست حرف بزنیم و با ذکر دالیل و براهین آنها را رد نماییم بطور
 علما با ما همفکر و همصدا خواهند بود.
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اهللا در آخر ایام عمر   نشان دهد که رسول  سازنده این داستان دروغین این بوده که اوالً
شریفش آن عظمت و محبت سابق خود را که در قلوب یارانش جا گرفته بود به کلی از 

هم اعتنایی به  دست داده بود، تا آنجا که حتی اصحاب بزرگ و خویشان نزدیکش
کردند. با آن که در بستر بیماري و مشرف بر موت بود، آشکارا با آن  دستوراتش نمی

و آن هم  -امر فرمود تا حاضر نمایند  حضرت مخالفت نمودند وآنچه را که خواست و
فراهم نکردند و فرمایشش را هذیان نامیدند. رسول اهللا  -براي حفظ آنها از گمراهی بود 

 ت به حدي خشمگین شد که فرمود برخیزید از نزدم بروید.از این باب
زیرا رسول خدا در مرض  ،خواهد بگوید امت محمد اکنون امتی است گمراه ثانیاً: می
خواست براي آنها چیزي بنویسد که آنها را با آن نوشته از گمراهی نگهدارد،  موتش می

خواست بنویسد نوشته  که میولی یارانش که از او برگشته بودند مخالفت کردند وآنچه 
گرفت نوشته نشد مسلم است که امتش  نشد، پس چون چیزي که از گمراهی آنها جلو می

 اند. گمراه گشته از سعادت محروم گردیده
صحت ندارد و از   چنین داستانی که اینچنین اموري را در بردارد قطعاً  خواننده گرامی!

  ننشیند گرد.چنین تهمتی بر دامن طاهر اصحاب رسول اهللا
اینک براي آن که شما خواننده عزیز هم مانند من به حقیقت امر و ساختگی بودن این 

پردازیم از شما  داستان دروغین به درستی پی برید به تحلیل و بررسی دقیق آن می
 خواهیم به این مطلب خوب دقت کنید. می

باشد. ثانیاً: اصل به طور کلی هر حدیثی وقتی صحیح است که اوالً: روایتش درست 
یعنی مخالف با اوضاع و احوال جاري و بر  ،حدیث روایت شده مسلم و معقول باشد

خالف سنت آفرینش و مغایر با عقل نباشد. بنابراین ما اول روایت این داستان دروغین را 
پردازیم تا معلوم شود ماجرا از چه  کنیم و پس از آن به بررسی اصل آن می بررسی می

 ه است.قرار بود
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 روایت این داستان
اند همه اتفاق دارند  بخاري و مسلم و سایر کتب حدیث که این داستان را روایت کرده

که ماجرا در اتاقی واقع شده که رسول اهللا در آن بستري بوده است. جماعتی از اصحاب 
اند، ولی هر یک از کتب  رسول اهللا که به عیادت آن حضرت آمده بودند حضور داشته

اند همه و همه فقط از عبداهللا بن عباس آن را  ث که این داستان را روایت کردهحدی
 اند نه از کسی دیگر. روایت کرده
آور است و جا دارد که با  باي بسی تعج ن امر براي من و شما و هر شنوندهراستی ای

 کمال تعجب بپرسید: چرا این واقعه مهم از هیچ کدام از اصحاب رسول اهللا که به قول
جا هم که هر 1راوي در آن اتاق حاضر و شاهد عینی این واقعه بودند روایت نشده است؟

جا ختم  رسد و به همین یت به ابن عباس میروایت شده همه بدون استثناء سلسله روا
شود. حال آن که محقق است ابن عباس در آن روز کودك خردسالی بوده است، چنان  می

ششم تحت عنوان باب تعلیم الصبیان القرآن از خود جزء  238که خود بخاري در صفحه 

َ «گوید:  ابن عباس روایت کرده می ِ  رَُسوُل  تُُو�ِّ نَا ا�َّ
َ
در آن « :یعنی »ِسنِ�َ  َعرْشِ  اْ�نُ  َوأ

 .»اي بودم هنگام که رسول اهللا وفات یافت من پسر ده ساله
آور اجازه دخول به به چنین بچه خردسالی دراین هنگام حزن   واضح است که عادتاً

از آنچه در اتاق گذشته،   شود، تا شخصاً اتاق رسول اهللا که در بستر وفات بوده، داده نمی
اند که ابن عباس در  اند و به این نتیجه رسیده مطلع شود. علماي حدیث نیز تحقیق نموده

چنانکه در داستان مزبور آمده است، حاضرین اتاق رسول اهللا نسبت به درخواست آن حضرت به دو گروه  -1
موافق و مخالف تقسیم شدند، بنابراین مسلم است که اگر مخالفین امر رسول اهللا از افشاي قضیه خودداري 

دادند  ما وقع را براي ننگین کردن آن اشاعه می  ند، موافقین امر آن حضرت که مخالف دسته اول بودند،کرد می
بینیم که از هیچ احدي نه از موافقین و نه از مخالفین چنین روایتی نشده  رسید، ولی می و رایت آنها به ما می

دروغی است که ساخته و پرداخته شده واقع نشده و   سازد که این داستان اصالً است و این خود روشن می
 است.
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 آن روزها به اتاق رسول اهللا راه نیافته است.
اي را که  ن این واقعه نبوده تا جریان قضیهاهد جریاش  بنابراین خود ابن عباس شخصاً

خودش دیده است روایت نماید. از هیچ کدام از اصحاب رسول اهللا که به قول راوي در 
اتاق بودند، روایتی نشده، تا گفته شود ابن عباس از آنها شنیده و از آنها روایت کرده 

بنابراین معلوم نیست ابن  کند، است، خود ابن عباس هم روایتش را از کسی نقل نمی
 از کجا فهمیده تا روایت نماید. عباس این حدیث را از چه کسی شنیده و

توانیم آن  همین حقیقت است که ما را نسبت به روایت این داستان بدبین نموده، نمی
 را قبول نماییم.

پس چون این قصه روایت درستی ندارد، مسلم است که عاري از حقیقت بوده، 
 و جعلی است.نادرست  

 نقد محتوایی داستان
 کنیم). (به اصل حدیث توجه می 

گاه به متن آن نظر کنیم، به اعتبار است، هر ه ازین که اصل روایت این حدیث بیگذشت
سازد این داستان ساخته افکار دشمنان اسالم است،  خوریم که واضح می حقایقی بر می

 زیرا:
بینیم که آن  مدت رسالتش بررسی کنیم، می گاه سیرت رسول اهللا را در طولاوالً: هر

گردید، به  نوشت. یعنی همین که آیاتی از قرآن نازل می حضرت فقط قرآن کریم را می
فرمود تا بنویسند. جز قرآن  نویسندگان وحی که رجال معدود و معینی بودند، امر می

سلمین به آنها دستورات و تعالیم خود را با گفتار نافع و کلمات جامع که در اصطالح م
فرمود، حتی خطبه مشهور به  شود، به مردم تبلیغ می هاي نبوي گفته می احادیث و سنت

را که رسول اهللا در موسم آخرین حج خود و در سال ِآخر عمر  الوداع ةحجخطبه 

مراسم حج   هاي مقدس که مسلمین براي اداء شریفش در مسجد الحرام و سایر سرزمین
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فرمود و با  با گفتار بیان می یره العرب بدانجا آمده بودند براي آنهابیت اهللا از اطراف جز
باشد و آن حضرت به همین  که این خطبه مشتمل بر مطالب اجتماعی بسیار مهم میآن

فرمود، مع  توصیه می  لحاظ مکرر و در اماکن متعددي تبلیغ و مضمون آن را موکداً
 الوصف به کسی امر نفرمود تا آن را بنویسد.

تري بوده که آن حضرت بر  علوم نیست که موضوع داستان مورد بحث چه امر مهمم
خواست آن را بنویسد. حاال که به هر نظري  خالف سیرت و رویه سابق خود می

خواست نوشته شود، چرا در اثر اختالف حاضرین از نوشتن این امر مهم منصرف  می
داستان ساخته فکر کسی است که از  رساند که این گردید؟ توجه به این امر به درستی می

دانسته که آن حضرت جز قرآن چیز دیگري را  خبر بوده و نمی سیرت رسول اهللا بی
 نوشت. نمی

ثانیاً: در این داستان گفته شده که رسول اهللا فرمود براي شما چیزي بنویسم تا گمراه 
ش در خطبه چندي قبل از مرض موت نشوید. شگفتا! مگر نه این است که رسول اهللا

 و در جوار کعبه در مسجد الحرام در سایر اماکن مقدس مکرر فرموده بود: الوداع ةحج

ْكتُمْ  َما تَِضلُّوا اثلََّقلَْ�ِ لَنْ  ِ�يُ�مُ  تَارِكٌ  إِ�ِّ « ِ  ِكتَاَب  بِِهَما َ�َمسَّ من بعد « یعنی: »يتوَُسنَّ  ا�َّ
دامی که به آنها عمل نمایید، هرگز گمراه گذارم، ما از خود دو چیز مهم در میان شما به جاي می

 .»نخواهید شد. یکی کتاب خدا (قرآن) و دیگري سنت و روشم

الودع طبق این حدیث صحیح بفرماید  ةحجشود که رسول اهللا در خطبه  چگونه می

گاه طبق تعالیم آنها عمل کنید، رهدایت و سعادت شما در قرآن و سنت من است که ه
خواهم براي شما چیزي بنویسم  د، و اندکی پس از آن بفرماید، میهرگز گمراه نخواهید ش

تا گمراه نشوید، یعنی گفتار اولم که در مسجد الحرام و سایر جاها مکرر توصیه کردم و 
گفتم کتاب خدا و سنتم براي هدایت شما کافی و کفیل سعادت شما است، صحیح نبود و 

حاش «خواهم براي شما بنویسم،  می سعادت و هدایت شما در چیز دیگر است که اکنون

گونه اختالف قول و تناقض گویی مصون و انبیاء اهللا از هر »ال هبتان عظيمإهللا ان هذا 
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 معصومند.
در اینجا اندکی از موضوع خارج و به اقتضاي حال به بحث در حدیث ثقلین 

» يتعرت«در حدیث مزبور کلمه » سنتي«پردازیم، در بعضی از کتب حدیث به جاي  می

» سنتي« آمده است، در تحقیقی که به عمل آمد معلوم شد که در مؤلفات متقدمین کلمه

آمده » عرتيت«در کتب متاخرین آنها این کلمه عوض شده به جاي آن کلمه   آمده، ولی بعداً

 است.
خري اواضح است که آنچه در کتب متقدمین بوده همان صحیح است، چون هیچ مت

اند دخل و تصرف  ادیثی که سلف صالح صحیحاً روایت کردهحق ندارد در اخبار و اح
اي دیگر به حسب سلیقه و مذاق خود به جاي آن  اي را حذف نماید و کلمه نموده کلمه

در کتب حدیث راه » سنتي«جعلی و نوآور بوده به جاي » عترتی«به کار برد، پس کلمه 

در حدیث مزبور منطبق با آیه قرآن   »سنتی«یافته است، مویداً به این که جمله کتاب اهللا و 
 فرماید: است که می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
 َوَمن﴿: و مطابق با آیه .]59[النساء:  ﴾لرَُّسوَل ٱ َوأ

َ ٱ يُِطعِ  ده باشد، زیرا اطاعت خدا که در این دو آیه ذکر ش می .]69[النساء:  ﴾لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
همان تمسک به کتاب اهللا است که در حدیث مورد بحث آمده و اطاعت رسول که   عیناً

در این دو آیه ذکر شده، همان تمسک به سنت رسول است که در حدیث ثقلین آمده 
 است.

  با این توجیه، رسول اهللا در آخر ایام حیاتش از طریق حدیث ثقلین به امتش مؤکداً
ه فوق و آیات دیگر قرآن کریم، همه متمسک به کتاب خدا و توصیه فرموده تا طبق دو آی

 سنت و روش رسول خدا باشند تا هدایت یابند و از گمراهی حفظ شوند.
دهد و به هر  مضافاً به اینکه عترت در لغت عرب اسم جمع بوده، معنی عمومیت می

را بر فرض  توان کلمه عترت شود عترت، لذا نمی فردي از ذریه و دودمان انسان گفته می
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این که در حدیث آمده باشد، به چند نفر معین و معدود از عترت و ذریه رسول اهللا که 
خالف معنی کلمه است، طاهر بودند، اختصاص داد، زیرا برهمه مردمی صالح و متقی و 

در حدیث آمده باشد، باید همیشه و در هر عصري به هر فردي » عرتيت«بنابراین اگر کلمه 

اش شد. در این صورت  ت رسول اهللا چنگ زد و مطیع مرام و تسلیم خواستهاز افراد عتر
و ذریه » عترت«مشکل اینجاست که در هر عصري خصوصاً در عصور اخیر، هستند از 

رسول اهللا کسانی که نه تنها فاسق و فاجرند، بلکه از دین خدا برگشته مرتد و کافر 
خوانند.  و به کیش کفر و الحاد خود میسوي مردم خود دعوت  هاند، و خلق خدا را ب شده

شود که باید  اش این می در حدیث مورد بحث صحیح باشد، نتیجه» عترت«پس چنانچه 
هستند و کفر، الحاد، » عترت«نیز شد، زیرا به هر جهت اینها نیز » ها عترت«مطیع این قبیل 

دقت در آنچه  کند، با کمی خارج نمی» عترت«فسق و فجورشان آنها را از دایره معنی 

باشد که  می »سنتيكتاب اهللا و«گفتیم مسلم است که عبارت صحیح این حدیث همان 

َهاَ�ٰٓ ﴿: مطابق است با آیه ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
و با  .]59[النساء:  ﴾لرَُّسوَل ٱ َوأ

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿: آیه  .]69النساء: [ ﴾لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
نیز همین  57دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتابش به نام بامداد اسالم در صفحه 

 روایت را صحیح دانسته است.
دهیم و باز  بحث و بررسی خود را درباره حدیث ثقلین به همین جا خاتمه می

گردیم به بحث در پیرامون حدیث خرافی مزبور که دو فقره از اشکاالت وارده را ذکر  می
 دهیم. ینک با ذکر اشکال سوم به بحث خود ادامه میکردیم و ا

 قاطعیت پیامبر مخالف با محتواي حدیث قرطاس است
خواست بنویسد، به حدي اهمیت  ثالثاً: در این داستان آمده که آنچه رسول اهللا می

 داشته که اگر نوشته نشود، امتش گمراه خواهند شد.
م خود منصرف گردید و ننوشت تا نتیجتاً دانیم چرا رسول اهللا از تصمی با این حال نمی
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گرفت،  هرگاه تصمیم به امري میامتش گمراه شدند. حال آن که رسول اهللا همیشه 
شد و  وجه از عزم و تصمیم خود منصرف نمی داد. به هیچ ده اقدام و انجام میطور شهر

 داد. به مخالفت هیچ احدي ترتیب اثر نمی
یه که در سال ششم هجري بین آن حضرت از مگر نه این است که هنگام صلح حدیب

یک طرف و سران قریش از طرف دیگر صلح نامه نوشته شد، بعضی از مواد آن ظاهراً 
نمود که به نفع قریش و به زیان مسلم مسلمین است. بدین لحاظ بعضی از بزرگان  می

صحابه گرامی از این بابت خیلی دلتنگ شدند و حتی حضرت عمر بن الخطاب این 
نامه حذف فرماید،  کرد تا شاید این مواد را از صلح لب را حضور آن حضرت عرضمط

از تصمیمش برنگشت و  ،ترین اعتنایی نفرمود اما آن حضرت به مخالفت هیچ احدي کم
همان موادي که ظاهراً زیان بخش ولی در باطن امر به صالح امت بود،   صلح نامه را ابقاء

دت زمانی کوتاه براي همه مردم واضح گردید که تصور و با گذشت م تنفیذ فرمود. بعداً 
کردند به زیان امت است، صد در  پندار آنها اشتباه بود فهمیدند آن موادي که تصور می

باشد و اتفاقاً خود سران قریش از رسول اهللا خواستند  صد به نفع آنها و به زیان قریش می

 بداند. كان مل يكن :تا آن مواد را از صلح نامه حذف و ساقط فرموده

خوانیم که چون رسول اهللا تصمیم به امري  موارد دیگري نیز در تاریخ اسالم می
ضی از اصحابش که از حقیقت امر گشت، گو آن که بع گرفت، از تصمیمش بر نمی می
گاه تصمیم به امري  د، چرا براي آن که رسول اهللا هیچاطالع بودند ناراضی بودن بی

که به صالح امت باشد، لهذا دیگر روا نبود از آنچه که به صالح گرفت، مگر این  نمی
 باشد برگردد. امت می

بنابراین چگونه امکان دارد که آن حضرت از تصمیم خود نسبت به نوشتن چیزي که 
ز حاضرین مخالفت نمودند و خواست بنویسد منصرف شود، بدین علت که بعضی ا می

ت بنویسد به قدري حائز اهمیت بود که اگر خواس که به روایت راوي آنچه میحال آن
 گردد؟ نوشته نشود موجب گمراهی و ضالل امتش می
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 آشفتگی الفاظ روایت نشانه جعلی بودن آن است
شود این واقعه فقط یک بار  رابعاً: بطوري که از روایات متعدد معلوم الحال فهمیده می

ارت مختلف و مضامین شود که به عب مع الوصف مشاهده می ،ودر یک جا بوده است
کند که روایت مزبور جز ساختگی نیست.  متفاوت نقل شده است که این امر نیز ثابت می

 مثالً:

ُتْب  اْ�تُوِ� «گوید:  روایت سعید بن جبیر از ابن عباس می -1
ْ
�

َ
 .»ِكتَابًا لَُ�مْ  أ

 گوید: در روایت ابن جبیر گفته شده: فذهبوا یردون علیه ولی روایت ابن عتبه می -2

ْهُل  فَاْختَلََف «
َ
َيِْت  أ

ْ
 .»َواْختََصُموا ابل

نُُه؟ َما: قَالُوا«در روایت ابن جبیر گفته شده:  -3
ْ
َهَجَر؟ َشأ

َ
ولی در روایت  »اْستَْفِهُموهُ  أ

ِ  ِكتَاُب  َحْسبُنَا«عبیداهللا گفته شده قالوا:   .»ا�َّ

ى َدُعوِ� «گوید: رسول اهللا فرمود:  روایت ابن جبیر می -4 ِ
َّ

نَا فَاذل
َ
ا َخْ�ٌ  ِ�يهِ  أ  ِممَّ

  تَْدُعوِ� 
َ

گذشته از  ،در روایت ابن عتبه گفته شده است رسول اهللا فرمود: قوموا » و�إِىل
این در هیچ کدام از روایات متعدد و مختلفی که نقل شده اصالً ذکر نشده که حاضرین از 

رسول اهللا اند، ولی در این روایت (روایت ابن جبیر) آمده که  رسول اهللا چیزي خواسته

ي َدُعوِ�،«فرمود:  ِ
َّ

نَا فَاذل
َ
ا َخْ�ٌ  ِ�يهِ  أ ْهِ  تَْدُعونَِ�  ِممَّ

َ
مرا به حال خودم واگذارید، « :یعنی »إِيل

اصالًُ معلوم نیست که . »خوانید بهتر است زیرا آنچه من در آنم است از آنچه شما مرا به آن می
 ول اهللا به آنان چنین جوابی بدهد.اند تا رس آنها رسول اهللا را به چه چیزي دعوت کرده

گوید و اوصاهم بثالث تا آخر مطلب، که در این روایت نقل  روایت ابن جبیر می -5
 گردید، ولی در روایت ابن عتبه این جمله اصالً نیامده است.

در روایت ابن جبیر آمده که رسول خدا آنها را به انجام دادن سه چیز (شفاهاً)  -6
دانیم چرا این سه  چرا این مطلب در روایت ابن عتبه نیامده و نمیدانیم  توصیه فرمود. نمی

 تر بود و امر با جریان آن اختالف و نزاع شفاهاً توصیه فرمود، ولی آن یک امر که مهم
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خواست بنویسد حال که  داد (و به زعم واضع حدیث) می امتش را از گمراهی نجات می
ن بدانند و از ضاللت و گمراهی محفوظ نشد بنویسد، شفاهاًُ توصیه نفرمود تا حاضری

 گردند.

 دالیل دیگر جعلی بودن روایت مزبور
گوید این حادثه روز پنجشنبه رخ  خامساً: در روایت سعید بن جبیر خواندیم که می

داد. تواریخ اسالمی و غیر اسالمی همه اتفاق دارند که رسول اهللا روز دوشنبه وفات یافته 
ر روز بعد از این واقعه دروغین در حیات بوده است، اینجا است، پس رسول اهللا تا چها

خواست  پرسیم اگر مضمون آن چیزي که آن حضرت می است که با کمال تعجب می
داشت و فرضاًُ ممکن نشد آن را  بنویسد تا آنجا مهم بود که امتش را از گمراهی نگه می

ن چهار روز بعد که روز پنجشنبه در اثر آن پیش آمد بنویسد، چرا در ظرف مدت ای
 فرصت وسیعی در دست داشت ننوشت، و امتش را در معرض خطر گمراهی قرار داد؟

سادساً: ما اکنون آن صحنه را که (به زعم قهرمان داستان ساز) در اتاق رسول اهللا رخ 
آوریم که رسول اهللا در بستر بیماري خوابیده  کنیم، یعنی در نظر می داد در نظر مجسم می

شود و یاران بزرگش از قبیل ابوبکر و عمر (دو پدر زنش) و عثمان و  زدیک میبه موت ن
علی (دو دامادش) و عباس عمویش و دیگر از بزرگان از مهاجرین و انصار به عیادتش 
آمده، همه غرق در غم و اندوهند. در این هنگام رسول اهللا به آنان که همه مخلص و 

وازم التحریر یعنی قلم و کاغذ بیاورند تا براي آنها فرماید ل دلباخته حضرتش بودند امر می
 چیزي بنویسد تا گمراه نشوند.

نمایند و  ولی بعضی از آنها، عمر یا غیره با درخواست آن حضرت مخالفت می
فرماید بیاورید تا بنویسم، ولی بعضی از  گویند الزم نیست بنویسد، یعنی رسول اهللا می می

شوید.  اال گمراه می فرماید الزم است بنویسم، و اهللا می گویند نیاورید. رسول آنها می
 شویم. گویند الزم نیست بنویسی، ما گمراه نمی کنند و می بعضی امرش را رد می
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پندارید که بقیه حاضرین در آن اتاق مطیع امر رسول اهللا  خواننده عزیز! آیا شما می
یز به مخالفت با رسول اهللا برخاسته شتابند یا بقیه ن شوند و در احضار لوازم التحریر می می

شوند، یعنی دستور مخالفین رسول اهللا را بر دستور آن حضرت ترجیح  تابع مخالفینش می
 شوند؟ دهند و رسول اهللا را رها کرده طرفدار مخالفینش می می

اندکی در آن دقت کنیم خیلی خوب پی  گاه این صحنه را در نظر مجسم کنیم وهر
اند، در این  هیچ احدي از صحابه گرامی رسول اهللا که شرف حضور داشتهبریم که اوالً  می

کند، ثانیاً بر فرض محال اگر کسی از آنها در  ترین مخالفتی با رسول اهللا نمی امر مهم کم
کرد، بقیه آنها بر او شوریده او را از اتاق اخراج کرده، از  اینجا با رسول خدا مخالفت می

کردند،  ردند و چیزي که آن حضرت خواسته بود، حاضر میک امر رسول خدا اطاعت می
زیرا صحابه گرامی که در حضور آن حضرت بودند، همان رجال بزرگی بودند که قرآن 

 فرماید: سوره اعراف، آنها را ستوده می 157کریم طبق آیه 

ِينَ ٱفَ ﴿ َّ�  ْ ُروهُ  ۦبِهِ  َءاَمُنوا وهُ  وََعزَّ ْ ٱوَ  َونََ�ُ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ  ۥٓ َمَعهُ  أ

ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ۡ ٱ که به او (رسول اهللا) ایمان آوردند، او راتعظیم و آنان« :یعنی .]157[األعراف:  ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل
تجلیل نمودند، او را در امر رسالتش یاري نمودند، در توسعه و نشر دین خدا نصرتش داده 

 .»و فرستاده شد (یعنی قرآن) اینان رستگارندیاوري نمودند و پیرو نوري شدند که با او فر
این اوصاف قرآنی در چه کسی جز اصحاب رسول اهللا که به زعم سازنده داستان 

کند؟ آیا از چنین  می همان مردمی بودند که در اتاق آن حضرت حاضر بودند صدق پیدا
ت، امکان آنها را چنین ستوده و آنها را صریحاً رستگار دانسته اس مردمی که خداوند

دارد که با رسول خدا مخالفت و از امرش تمرد نمایند؟ هرگز، زیرا چنان که گفتیم، قرآن 
خدا تصریح کرده که آنها رستگارند و از چنین رستگارانی محال و ممتنع است که با 
رسول اهللا مخالفت و از امرش سرباز زنند. چه که رستگاري و مخالفت با رسول خدا 

 الجمع. اي است مانعه قضیه
ماند که  بنابراین با دقت در آنچه که در شش مورد بیان شد، جاي ادنی شکی باقی نمی
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اند از  این داستان جز بهتان و افترا نبوده و ساخته فکر دشمنان اسالم بوده که خواسته
دار  ت اصحابش را لکهبکاهند و مقام و منزل  -به زعم خود-اهمیت وعظمت رسول اهللا 

که بعضی از مسلمین بدون آن که متوجه این مطلب باشند آن را در کتب  نمایند. متأسفم
 اند. حدیث وارد کرده

در خاتمه این مبحث باید بگویم که من اولین کس نیستم که به خرافی بودن این 
نماید، بلکه دکتر طه حسین دانشمند شهیر مصري  داستان پی برده، آن را نادرست و رد می

داستان شده است، بدین جهت آن را کذب دانسته است. در نیز متوجه مشکالت این 

گوید: این خبر گرچه در کتب صحاح  پس از نقل داستان می االسالم ةمرآکتابش بنام 

توان آن را باور کرد، و اي بسا  رسد و نمی احادیث روایت شده، ولی صحیح به نظر نمی
 ه است.که در روزگاري ساخته شده که اختالفات مذهبی به میان آمد

 دیدگاه شبلی نعمانی درباره کذب بودن روایت مزبور
همچنین عالمه شبلی نعمانی رئیس مجلس هیئت علماي هند در کتابش به نام الفاروق 

داند و اینک ما عبارتش را با  این داستان دروغین را مورد انتقاد قرار داده، نادرست می
 کنیم. اندکی اصالح لفظی نقل می

دهد که اعتراض  انگیز است و به معترض حق می داستان خیلی تعجبگوید: این  و میا
کند و بگوید چه گستاخی و سرکشی بیش از این که جناب رسول اهللا در بستر موت 
خوابیده و ازغمخواري و همدردي نسبت به امتش بفرماید قلم و کاغذ بیاورید تا براي 

و گمراهی نگه دارد. ظاهر است شما هدایت نامه بنویسم که شما را در آینده از ضاللت 
که آنچه براي حفظ از گمراهی باشد، جنبه وحی الهی دارد و احتمال سهو و خطا در آن 
وجود ندارد. مع الوصف حضرت فاروق بگوید الزم نیست و قرآن براي هدایت ما کافی 
است و بیشتر تعجب آور است که در بعضی از روایات آمده که حضرت فاروق ارشاد 

 سول اهللا را هذیان خواند. (نعوذ باهللا)جناب ر
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افزاید: در وقت این واقعه (به زعم راوي) صحابه رسول اهللا به کثرت در  سپس می
در بخاري از هفت  آنجا بودند، ولی با آن که این خبر از طرق مختلف روایت شده و

 طریق مختلف روایت شده، مع الوصف بجز عبداهللا بن عباس از هیچ احدي از صحابه
تر این که به وقت وقوع واقعه خود  در این باره نقل نشده است. طرفه حتی یک کلمه هم

معلوم نیست که او این واقعه را از چه کسی  عبداهللا بن عباس در آنجا حاضر نبوده و
گوید: هر شخصی که صاحب عقل سلیم باشد، به  شنیده است. در آخر بحث خود می

 واین داستان از کجا سر بدر آورده است. داند که این روایت چگونه خوبی می

 دیدگاه صبحی پاشا
حقائق الكالم يف تاريخ  همچنین صبحی پاشا از علماء ترکیه در کتابش به نام (

الوداع در همین سال فرمود: کالم خدا  حجةحضرت رسول در خطبه  «گوید:  ) می االسالم

به چنین وصیتی نبود، گذشته  پس دیگر نیازي ،و سنت رسول را بگیرید تا گمرا ه نشوید
از این اگر این وصیت به حدي الزم بود که وجودش باعث هدایت و عدمش موجب 
گمراهی امت بود، پس چرا حضرت رسول با گفتن عمر یا دیگري منصرف گردید؟ 

کردند که  براستی که اصحاب گرامی رسول اهللا به حدي در حضور سعادتش ادب می
زدند، پس چگونه در حضور سعادتش نزاع راه انداختند؟  خاموش بوده بلند حرف نمی

 .»اینها اموري است که باید به دقت و با دیده بصیرت بدانها نگریست
آري، ادب اصحاب رسول اهللا که صبحی پاشا بدان اشاره کرده است، ادبی بوده که 

 سوره حجرات به آنها آموخته است. 3 -2طبق آیه  خداي

هَ َ�ٰٓ ﴿ فرماید: می ُّ�
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اید، (هر گاه در حضور رسول اهللا باشید با ادب بوده)  اي کسانی که ایمان آورده«یعنی: 
ام تکلم با آن حضرت با صداي بلند حرف صدایتان را بر صداي رسول اهللا بلند نکنید و در هنگ

زنید، تا مبادا ناآگاهانه (در اثر عدم  نزنید، چنانکه خودتان با یکدیگر با صداي بلند حرف می
رعایت این ادب) ثواب اعمالتان ضایع شود، همانا آنانکه (رعایت ادب کرده)، صدایشان را در 

ه خدا دلهایشان را براي قبول ایمان آزموده آورند آنها کسانی هستند ک حضور رسول اهللا پایین می
 .»گیرد است، آمرزش و پاداشی بزرگ به آنان تعلق می

هایشان را براي ایمان  آیا اصحاب رسول اهللا که خدا آنها را با این ادب آراسته بود ودل
 ن اسائه ادب نمایند؟ مسلماً خیر.آزموده بود، امکان دارد با او چنی

ره این داستان خرافی که به حد کافی بیانش کردیم خاتمه اکنون به بحث خود دربا
 گردیم به موضوع اصلی. دهیم و برمی می

 کارهاي بسیار مهمی که حضرت ابوبکر در دوره خالفتش نجام داد

 آوري قرآن جمع
زمان حیات رسول اهللا بودند اشخاصی مانند ابوبکر، عمر، عثمان، علی، زید  گرچه در

 بن  ام، خالد و ابان فرزندان سعید بن العاص، عالء الحضرمی، ابیبن ثابت، زبیر بن العو
شد  همین که قسمتی از قرآن نازل می 1کعب، و چندین نفر دیگر که کاتب وحی بودند 

نوشت، ولی آن حضرت در حیاتش به آنها امر  یکی از آنها به دستور رسول اهللا آن را می
 یک از آنها قسمتی از آن بود یکجا جمع ونفرمود تا تمام آنچه نازل شده و در نزد هر 

که گفتیم، قرآن به یکدفعه به صورت یک کتاب از تدوین نمایند. چرا؟ براي آنکه چنان
شد و  نازل نگردید، بلکه در بعضی اوقات یک سوره کامل نازل می جانب پروردگار

نوشت و  شود معاویه از کاتبین وحی نبود، بعضی اوقات نامه عادي براي رسول اهللا می برخالف آنچه شنیده می -1
همین امر منشا اشتباه بوده، تصور شده که او نیز از کاتبین وحی بوده است، معاویه در سال هشتم هجرت پس 

 ید و قواي قریش نابود گشت مسلمان شد.از اینکه مکه فتح گرد
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گردید.  میچه بسیار که یک یا چند آیه بر حسب اقتضاي اوضاع و احوال به تدریج نازل 
گردید رسول اهللا به یکی از نویسندگانی که نام بردیم  همین که قسمتی بدین نحو نازل می

فرمود که این آیه یا آیات نازله را بعد از فالن آیه  فرمود تا آن را بنویسد دستور می امر می
 و در فالن سوره که قبالً نازل شده و نوشته شده بود بنویسند.

دستور نفرمود قرآن در زمان حیاتش یکجا جمع و نوشته  که حضرت رسوللت اینع
شود این بود که وحی الهی منقطع نشده بود، و بصورت تدریجی بر حسب اقتضاء حال 

گردید، و هر آن تا آخرین دقایق حیات رسول اهللا احتمال داشت که باز هم  مرتب نازل می
توانست قرآن را  آن حضرت نمی نازل و بر آیاتی که قبالً نازل شده بود، افزون شود، لذا

ولی همین که آن  1به صورت یک کتاب کامل تدوین فرماید، زیرا هنوز تکمیل نشده بود
حضرت وفات یافت ووحی الهی منقطع گردید و معلوم شد که قرآن به طور تمام نازل 
وتکمیل شده است، وقت آن فرا رسیده بود که مسلمین به کتاب خدا که تمام آن در 

اي محافظینش حفظ و نیز همه آن متفرقاً نوشته شده و هر قسمتی از آن نزد بعضی ه سینه
جا نوشته  یت نمایند، و همه آن را جمع و یکاز نویسندگان قرآن نگهداري شده بود عنا

به صورت یک کتاب در آورند، چون هفتاد نفر از حافظان قرآن در جبهه جنگ با مسیلمه 
مر حق داشت از وقوع این امر خطیر متأثر و از کذاب به شهادت رسیدند، حضرت ع

آینده کتاب خدا بیمناك شود، مگر نه این است که عده زیادي از آنها در این نبرد شهید 

شود که قرآن یک جا دفعۀ واحده به طور کامل از لوح محفوظ نازل شده و در  در بعضی از تفاسیر دیده می -1
آمد  بیت المعمور در آسمان چهارم ساخته شده است، نهاده شده. سپس بر حسب اقتضاء و اسبابی که پیش می

گردید، ولی این مطلب اصالً صحت  لمعمور بر قلب طاهر رسول اهللا نازل میها یا آیات قرآن از بیت ا سوره
اي به  کردند، وجود ندارد، و سطحی ندارد تا خانه ندارد، زیرا آسمان چهارم به آن شکلی که قدما تصورش می

قدسه نام بیت المعمور در آن بنا شده باشد. مقصود از بیت المعمور که در سوره طور ذکر شده است، کعبه م
همیشه   است، که همیشه به عبادت خدا معمور و آباد از روي که به وسیله سیدنا ابراهیم و اسماعیل بنا شده،

پرستند و از ازل تا  کنند و خدا را بدین وسیله می در طول شب و روز پیوسته بندگان خدا به دورش طواف می
 باشد. ابد معمور به عبادت خدا می
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هاي  اگر در جنگ شدند و مگر نه این است که این قبیل نبردها را باز هم در پیش دارند و
اتی از قرآن با شهادت آنها از ها یا آی دیگر به شهادت برسند، چه بسا که بعضی از سوره

دست برود و کتاب خدا که اساس دین، پایه اخالق و مرجع احکام مدنی و سیاسی 
تواند چاره کار  مسلمین است ناقص بماند. پس باید به فکر چاره افتاد و چه چیزي می

 جا به صورت یک کتاب؟ گیرد، جز جمع و تدوین قرآن در یکباشد و جلو این خطر را ب
انجام همین امر مهم بود که حضرت عمر به نزد حضرت ابوبکر خلیفه مسلمین براي 

گذارد، ولی  میان میرآن و لزوم جمع قرآن را با او درشتابد و حادثه شهادت قاریان ق می
ورزد و  اصرار می اما عمر »چگونه کاري کنم که رسول اهللا نکرد؟«گوید:  می ابوبکر

کند و  این سخن در ابوبکر اثر می »ست و باید انجام دادبه خدا این کار خیر ا«گوید:  می
 گشاید. خدا قلبش را براي انجام آن می

زید بن ثابت یکی از نویسندگان وحی و نیز یکی از حافظان قرآن بود که تمام آن را 
برداشت، و به عالوه او بود که در سال آخر حیات رسول اهللا تمام قرآن محفوظ خویش 

رت عرضه داشته در حضور مبارکش از اول تا آخر خوانده بود و آن را به حضور آن حض
حضرت آنچه را که او خوانده بود، استماع و تأیید فرموده بود، لهذا ابوبکر که او را 

رده است گوید: عمر پیشنهاد ک داند به نزد خود احضار نموده می شایسته این کار مهم می
ان هوشمند و مؤمن امینی هستی و براي جا جمع نمایم، و چون تو جوتا قرآن را یک

سپارم. پس اکنون به  نوشتی انجام این کار را به تو می هایی از قرآن را می رسول اهللا قسمت
 دقت بررسی کن و به تدوین و نوشتن تمام قرآن و جمع آن در یک جا بپرداز.

ر برم فرمود تا کوهی را از جایش کنده به جایی دیگ گوید: اگر ابوبکر می زید می
گوید: چگونه دست به کاري  سابقه، لذا به ابوبکر می تر بود از انجام این مأموریت بی آسان

 باید کرد. گوید: این کار خیر است و زنی که رسول اهللا نکرد، ابوبکر می می
برد و خدا قلبش را براي اقدام به این  این کار پی می         زید نیز به اهمیت و خیر بودن

 فرماید. ایت میکار خیر هد
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توانست  با آن که زید حافظ تمام قرآن بود و از اول تا آخر آن را از بر داشت و می
بدون مراجعه به کسی دیگر بدون کم و زیاد آن را بنویسد، ولی براي آن که تحقیق 
بیشتري نماید، و براي آن که درباره جمع قرآن حرفی پیش نیاید، آنچه را که قبالً در 

هللا به طور متفرق نوشته شده بود و هر قسمتی نزد یکی از نویسندگانی بود حیات رسول ا
آوري و  ن به آنان تفویض فرموده بود، جمعکه رسول اهللا آنها را امین دانسته نوشتن قرآ

به نوشتن و جمع کردن قرآن در یک جا به صورت یک کتاب شروع و در این کار از بقیه 
که موفق شد قرآن مجید را در مدت دو سال تدوین  تا آن 1حافظان قرآن استمداد نمود

نموده، به صورت یک کتاب کامل آسمانی به همین ترتیب که اکنون در دست ما موجود 
 است در آورد.

این مطلب را باید فهمید که آیات جمع شده قرآن که توسط زید بن ثابت صورت 
حیاتش دستور نوشتن  گرفت و در بین ما موجود است به همان نحوي که رسول اهللا در

شد،  آنها را داده بود، نوشته شده، زیرا روایت شده که همین که یک یا چند آیه نازل می

یعنی فالن  »ضعوا آية كذا بعد آية كذا«  فرمود: داد و می رسول اهللا دستور به نوشتن می
 آیه را بعد از فالن آیه قرار دهید.

وال که دستور رسول اهللا بود، تدوین کرد، بنابراین زید آیات این قرآن را به همان من
هاي مستقل قرآن را از آنجا که از رسول اهللا دستوري نبود که فالن سوره را بعد  ولی سوره

هنگام تدوینش مطابق نظر و رأي حافظان و نویسندگان قرآن  از فالن سوره قرار دهند، در
هاي بزرگ آغاز شد و به  کریم ترتیب داده شدند، نه مطابق ترتیب نزول آنها از سوره

هاي کوچک و قصار خاتمه داده شد. این امر مورد موافقت و اجماع صحابه رسول  سوره

اصحاب گرامی رسول اهللا از قبیل خلفاء راشدین، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، عبداهللا بن عده نسبتاً زیادي از  -1
عمر، عبداهللا بن عمرو بن العاص، ابوذر غفاري، زید بن سعید، عبداهللا بن مسعود، ام المؤمنین عایشه دختر 

اشخاصی دیگر حافظ تمام ابوبکرِ، ام المؤمنین حفصه دختر عمر، ام المؤمنین ام سلمه (همسران رسول اهللا) و 
 قرآن بودند و جز حفظ قرآن سایر مسلمین نیز بدون استثناء حافظ قسمتی از قرآن بودند.

 

                                           



 شیخین  144

 باشد. بوده و می اهللا قرار گرفت. سپس همیشه و در هر عصري مورد اجماع امت محمد
این قرآن کامل که بدین دقت نوشته و بدین نحو تکمیل گردید، در حیات ابوبکر نزد 

شد. پس از او نزد عمر بن الخطاب خلیفه دوم و پس  الخالفه نگهداري می در دارخود او 
المؤمنین حفصه دختر عمر بود تا آن که عثمان در دوره خالفتش از  از وفاتش مدتی نزد ام

 کنم. اهللا در تاریخ عثمان به تفصیل بیان می او گرفت. این مطلب را انشاء

 اعزام سپاه اسالم
سپاه اسامه و شکست دادن سپاه مغرور روم (بیزانس) که نه تنها تجهیز و اعزام  -2

طمع امپراتور روم که چشم به خاك عربستان دوخته، به کلی قطع کرد، بلکه آن را با این 
هاي سختی بر  غلبه در آینده به حال مدافع انداخت. بعداً چنان که قبالً خواندیم، ضربه

 هاي او مستولی گردید. از مستعمرهقواي مدافعش وارد ساخت و بر قسمت مهمی 

 جنگ با قبایل مشرك و مرتد
انگیز و جهاد با نو مسلمانان  جنگ با قبایل مشرك و قبایل سرکش و آشوبگران فتنه -3

منکر زکات و قتل مسیلمه کذاب و خاتمه دادن به غائله آنها و تطهیر کامل خاك عرب از 
و امنیت در سراسر خاك عرب و تحکیم  فتنه بدخواهان و آشوب بداندیشان و اعاده نظم

مبانی دولت اسالم و تقویت دین اسالم و جمع نمودن تمام قبایل عرب در زیر پرچم یک 
 حکومت و یک دین مقدس.

 حمله به عراق
حمله به خاك عراق و استیال بر قسمت زیادي از آن در اندك زمانی و اشاعه دین  -4

 خدا در آن ناحیه.

 فتح شام
به شام که مستعمره دولت روم بود و پیشروي در این خطه، این امور و لشکرکشی  -5
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گنجد، آشکارا از  بسیاري از خصایص فطري ابوبکر که ذکر آنها در این مختصر نمی
نماید. چنان عظمتی که به ندرت در هر چند قرنی یکبار در  عظمت ابوبکر حکایت می

سوي خوشبختی پیش  ده، ملتی را بهند پا فرا پیش نهاک مردي از بزرگان جهان تجلی می
برده، سربلند نماید و آالم و دردهاي اجتماعی آنها را شفا بخشد و آمال و آرزوهایشان را 
برآورد یا امتی که در معرض فتنه و آشوب داخلی قرار گرفته باشند، آنها را ماهرانه به 

 نجات دهد و به سر منزل سعادت برساند. آسانی و با تأیید خداوند
حقاً ابوبکر بعد از رسول اهللا یکی از همین رجال عظیم تاریخی جهان بشریت 

 باشد. می

 وفات ابوبکر
 13گوید: مرض ابوبکر روز دوشنبه هفتم جمادي اآلخر سال  المؤمنین عایشه می ام

هجري شروع شد، او در آن روز که هوا خیلی سرد بود، استحمام کرد و تب گرفت. 
ري شد و نتوانست به مسجد برود. بعد از غروب خورشید روز پانزده روز در خانه بست

میالدي) وفات  632سال  -آگست  22سه شنبه بیست و دوم جمادي االخر مصادف با (
 یافت.

 سال عمر کرد. 63او مانند رسول اهللا 
اهل مدینه با شنیدن خبر وفاتش به اندوهی سخت فرو رفته، گریان گردیدند. همین 

، إِنَّا«ضرت علی رسید، فوراً به خانه ابوبکر شتافت و فرمود: که خبر وفاتش به ح ِ  َو�ِنَّا ِ�َّ

ْهِ 
َ

ةِ  ِخالفَةُ  اْ�َقَطَعْت  َراِجُعونَ  إِيل سوي او باز  همانا ما مخلوق خداییم و به« :یعنی »انلُّبُوَّ

ن ابوبکر هنگامی مسلما. »گردیم. اکنون خالفتی که پس از نبوت به وجود آمد، منقطع شد می
شد که سی و هفت سال داشت و پس از آن بیست و شش سال در اسالم بسر برد، مدت 

 خالفتش دو سال و سه ماه و دو روز بود.
در همان شب وفاتش طبق وصیت خود ابوبکر، همسرش اسماء بنت عمیس با کمک 
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پسرش عبدالرحمن او را غسل داد و سپس او را تکفین بر روي سریر (تخت خواب) 
لمؤمنین عایشه که رسول اهللا در حیات خود در حجره عایشه روي آن مخصوص ام ا

 .1خوابید قرار دادند می
حضرت عمر امام جماعت مسلمین شد و نماز میت بر او خواند. پس از آن عمر، 
طلحه، عثمان بن عفان و عبدالرحمن پسر ابوبکر در جوار ضریح رسول اهللا حفر کرده 

ي که سرش مساوي با دوش مبارك آن حضرت قرار بودند داخل شدند و او را به طور
 گیرد دفن کردند.

 الِمٗ ُمسۡ  تََوفَِّ� ﴿ رب آخرین کالمی که ابوبکر در حین نزع به زبان آورد این جمله بود:
 ِ�ۡ

َ
ِ  ِ� قۡ َو� ٰ ٱب پروردگارم! مرا به مسلمانی از دنیا بگیر و مرا « :یعنی ».]100[یوسف:  ﴾لِِح�َ ل�َّ

 .»ملحق فرما به بندگان درستکار

 وصیت ابوبکر

از طبرانی و غیره روایت شده که ابوبکر در مرض موتش به دخترش عایشه فرمود: اي 
گونه پولی نه دینار (طال) و نه درهم  ور مسلمین را به دست گرفتیم. هیچعایشه ما ام

ه (نقره) از بیت المال آنها به عنوان حقوق نگرفتیم. آنچه برداشتیم طعام متوسطی بود ب
اندازه رفع گرسنگی و لباس خشنی بود براي پوشیدن بدن و اکنون از مال مسلمین نزد ما 

پوشیدم چیز دیگري نمانده است  جز این غالم حبشی و این شتر و این قطیفه که آن را می
کردم خلیفه بودم. حق داشتم از آنها استفاده کنم،  چون در زمانی که از آنها استفاده می

. همین که ابوبکر وفات یافت، 2مه آنها را به عمر بن الخطاب بازگردانهمین که مردم ه

این تختخواب از چوب ساج ساخته شده و ما بین چهارچوبش بالیفت بافته شده بود، رسول اهللا پس از فوتش  -1
خوانند. این تختخواب پس از وفات بر روي همین تختخواب گذارده شد تا مسلمین بر آن حضرت نماز ب

عایشه با قسمتی از ماترکش به فروش رفت و یکی از اقرباء معاویه، آن را به چهار هزار درهم خرید ودر شهر 
 مدینه وقف کرد تا اموات مسلمین را تبرکاً بر روي این سریر به گورستان حمل نمایند.

مسلم�، فلم نأخذ منهم ديناراً وال درهماً، ـقد ويلنا أمر ال يا اع�شة! إنا« :متن وصیت ابوبکر چنین آمده است -2
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عایشه این اشیاء را نزد عمر فرستاد. عمر گریه کنان گفت: خدا تو را رحمت فرماید اي 
ابوبکر! کسی را که بعد از تو باشد (یعنی خلیفه شود) به مشقت انداختی. زیرا او هم باید 

 د. این چنین زهد و تقوایی شاق و مشکل است.مانند تو زهد و تقوا داشته باش

 آخرین سخن ما درباره شخصیت و عظمت حضرت ابوبکر

مرد عمل بود نه مرد قول. چه او در مدت کوتاه  چنانکه فهمیدیم حضرت ابوبکر
انگیز داخلی را سرکوب نمود  شورشیان فتنهخالفتش که بیش از دو سال و چند ماه نبود، 

ان خود کشید و سرتاسر شبه جزیره عرب را از آتش فتنه و فسادي و آنها را به زیر فرم
دین اسالم را سخت در معرض خطر انداخت،  سو زبانه کشید و حکومت وکه از هر

نجات داد و به جاي آن امنیت و آرامش برقرار فرمود. پس از آن نیز راحت ننشست، بلکه 
و دومی مستعمره روم شرقی  حمله به خاك عراق و شام را که اولی تحت استعمار پارس

اي از عراق تسلط یافت و در خاك شام  (بیزانس) بود صادر فرمود، بر قسمت عمده
پیشرفت و آنچه را که تصرف نمود، به قلمرو دولت اسالم ملحق نمود. با انجام این کار 
مهم نظامی، راه را براي حمله به خاك پارس و تسلط بر بقیه سرزمین شام براي نشر 

ي بسیار مهم م اسالم و بسط عدالت اسالمی هموار ساخت. با موفقیت در این کارهاتعالی
درستی و آید به خوبی برآمد. رسالتی که به عهده گرفت، به  نمیکه از عهده هر کس بر
گاه با وصیتی که مضمون آن نقل شد و حکایت از میزان زهد و امانت کامل ادا نمود. آن

ردگار بزرگش که او را در انجام این وظیفه و این رسالت نماید به سوي پرو تقواي او می
نصرت و توفیق داد شتافت و امتداد و اتمام فتوحاتی را که آغاز کرده بود به عهده عمر 

 بن الخطاب خلیفه دوم سپرد.

مسلم� إال ـولكنا أ�لنا من جر�ش طعامهم، ولبسنا من خشن ثيابهم ىلع ظهورنا، و�نه لم يبق عندنا من مال ال
مسلم�. ـهذا العبد اجليش وهذا العب� وهذه القطيفة اليت كنا نلبسها، فإنا كنا ننتفع بذلك ح� كنا ن� أمر ال

فإذا مت فرديه إىل عمر، فلما مات أبو��ر، أرسلت به إىل عمر، فقال عمر: رمحك اهللا يا أباب�ر، لقد أتبعت 
 .»من جاء بعدك
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فتوحات وسیع و سریع عمر بن الخطاب که در زمان خالفتش انجام داد، گرچه تا حد 
مانند خودش بود،  فطري و ناشی از تدبیر و بصیرت بیزیادي در اثر قدرت و شوکت 

توان گفت که مولود فتوحات مظفرانه ابوبکر صدیق بود که اساس  ولی به جرأت می
ریزي کرد تا جایی که زمان مرگ وي فرماندهان لشکرش به سرعت و  محکم آن را پی

 تاختند. بدون وقفه در خاك دشمن رخنه کرده پیش می

مسلمني خرياً وأحلقك بعباده الصاحلني ـبكر وجزاك عن اإلسالم والفرمحك اهللا يا أبا

يف جواره الرفيع واحلمد هللا  كام دعوت آخر كالمك وأقر عينك بلقيا رسوله الكريم

 .أوالً وآخراً 
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