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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)

 



 
 

 حضرت عمر بن الخطاب زندگانی فاروق اعظم

 اب بود.خلیفه دوم رسول اهللا به اتفاق تواریخ خودي و بیگانه حضرت عمر بن الخط
عمر از قبیله قریش و از خانواده اصیل بنی عدي بود، سلسله نسبش به واسطه کعب 

 رسد. بن لؤي جد هفتم رسول اهللا که جد نهم عمر بوده به رسول اهللا می
نام پدرش خطاب و نام مادرش حنتمه بنت هشام از خانواده بنی مخزوم قریش بود. 

 اش (ابوحفص) و لقبش (فاروق) بود. کنیه
مر سیزده سال بعد از میالد مبارك رسول اهللا در شهر مکه متولد گردید، بنابراین ع

 تر از آن حضرت بود. سیزده سال کوچک
عمر از آغاز جوانی مانند بقیه افراد خانواده ثروتمندش به تجارت اشتغال داشت. براي 

خاك  انجام امور تجاري خود چندین بار به عراق و شام (سوریه) و تا شهر قدس در
 فلسطین که در آن زمان ایلیا نام داشت سفر کرد.

ها که به خارج کشورش بود، آنجا که تحت حکومت ایران و آنجا  طبعاً این مسافرت
که تحت استعمار روم بود و تمدن این دو دولت متمدن بر آن نواحی گسترده شده بود در 

ه بود واز این طریق حسن تعقل و فراستش و در طرز تفکر و معاشرتش با مردم اثر گذاشت
بصیرت و تدبیري پیدا کرده بود که عموم مردم، شیفته اخالق ومجذوب شخصیتش شده 

 .1بودند

 نسب و منش عمر بن خطاب

حضرت عمر از خانواده اشراف قریش و در محیط زندگانی اشرافی آن روزگار بزرگ 
نماید و در  نسان میشد. لذا، از حیث بلندمنشی و کرامت نفس که حکایت از بزرگواري ا

ها با پادشاهان  گوید: او در این مسافرت هاي عمر اشاره کرده می مسعودي در مروج الذهب خود به مسافرت -1

 .مروج الذهب 2ج 230:صفحه ،کرد عرب مالقات و مذاکره می
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دهد و مخصوصاً  اي را تحت تأثیر قرار می فصاحت، بالغت و رسایی کالم که هر شنونده
در صراحت لهجه نسبت به اظهار حقایق و طرفداري از حق، نمونه کامل ابناء زمان خود 

تا آنجا که  ،بود، لهذا نزد اهل مکه و ساکنین خارج مکه احترام و عظمت خاصی داشت
داد  گزیدند و نظري که می داد او را به حکمیت بر می در وقایع مهمی که رخ میچه بسا 
شدند، زیرا براي همه کس به تجربه  کرد تسلیم می کردند و به قضاوتی که می قبول می

 گوید. جوید و جز حق نمی ثابت شده بود که او هم دانا است و هم جز حقیقت نمی

 شدن عمرامید و دعاي پیامبر خدا براي مسلمان 
د تعجب کرد که چرا رسول  بنابراین، چون حضرت عمر این چنین شخصی بود، نباي

اهللا امید داشت او مسلمان شود، زیرا کسی که در زمان جاهلیتش انسانی کامل و طرفدار 
 اي نمانده تا بدین حق برسد. حق باشد فاصله

ل اهللا آرزو ماند که چرا رسو و چون عمر آنچنان شخصیتی داشت، جاي تعجب نمی
فرمود که او مسلمان شود، زیرا اسالم چنین شخصی در پیشرفت دین اسالم و در  می

خوانیم، خواهیم فهمید که  تقویت و عزت مسلمین تأثیري بسزا دارد و چنان که بعداً می
 عمالً چه تأثیر مثبتی گذاشت.

قدس پس شایسته بود که رسول اهللا براي توفیق و اسالم حضرت عمر به ساحت م

ِعزَّ  اللَُّهمَّ «پروردگار جل و عال دعا کند و بفرماید: 
َ
َحبِّ  اإلِْسَالمَ  أ

َ
 ِعنَدكَ  الرَُّجلَْ�ِ  َهَذيِْن  بِأ

خدایا دین اسالم با مسلمان شدن هر کدام « :. یعنی1»بعمر بن اخلطاب أو بعمر و بن اهلشام

و افراد بانفوذ بود، غالباً مردم براي حل و فصل  عمرو بن هشام یکی از اشراف و سروران قریش و از عقالء  -1
نمودند، لذا به ابوالحکم شهرت یافته بود، ولی باید دانست که عقل و بزرگی  منازعات خود به او مراجعه می

به رسالت مبعوث شد  ذا پس از این که حضرت محمدچیزي است و توفیق و هدایت الهی چیزي دیگر، ل
او با دین خدا مبارزه و با رسول اهللا که از خویشان نزدیکش بود، عداوت و با مسلمین دشمنی کرد. بدین 
جهت پیامبر خدا او را ابوجهل خواند. شهرت ابوالحکمش به ابوجهل مبدل گردید. با همین صفت زشت در 

 ه شد و با کفر از دنیا رفت.جنگ بدر به دست مسلمین کشت
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 .»و بن هشام، تقویت بفرماتر باشد، عمر بن الخطاب یا عمر ازاین دو مردي که نزد تو محبوب
پروردگار عالم قرار گرفت و  دعاي رسول اهللا درباره عمر بن الخطاب مورد استجابت

شود، به دین اسالم مشرف گردید، افراد  اي بیان می که اکنون با ذکر مقدمهچنان
هاي موروثی  بند سنت هاي اشراف همیشه و مخصوصاً در زمان گذشته خیلی پاي خانواده

ه و هستند. خصوصاً نسبت به عقاید و دین موروثی خود، هر دینی که داشته خود بود
شوند مرامی مخالف با عقیده و مرام موروثی  باشند خیلی متعصبند و نه تنها حاضر نمی

دهند که  اند را به آسانی بپذیرند بلکه حتی به خود اجازه نمی خود که با آن بزرگ شده
خواهد. تا آنجا که قدرت دارند  وید و چه میگ بدان گوش دهند تا بشنوند چه می

سوره فصلت قول  26کوشند، تا مرام مخالفشان جان نگیرد. چنان که قرآن طبق آیه  می
 :فرماید چنین کسانی را حکایت کرده می

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿ َّ�  ْ ْ �َسۡ  َ�  َ�َفُروا  کافران به یکدیگر«یعنی:  .]26فصلت: [ ﴾َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذالَِ�ٰ  َمُعوا
 .»گوید گفتند گوش ندهید به این قرآن تا نشنوید چه می

 دشمنی عمر با اسالم و مسلمانان
که گفتیم از خانواده اشراف زمان خود بود و به حکم حضرت عمر بن الخطاب چنان

همین قاعده کلی که بیان شد به دین موروثی خود شدیداً دل بسته بود. از همان زمان که 
آشکارا تبلیغ شد، بر ضد آن قیام کرد و اصالً حاضر نشد به  دین اسالم آشکار گردید و

 ماهیت آن توجه کند یا به تبلیغ و دعوتش گوش فرا دهد تا از حقیقت آن آگاه شود.
تواند عقیده و مرامی را پسند نماید و بپذیرد که به  بدیهی است که انسان وقتی می

چه نفعی دارد. همین که به خوبی خواهد و  گوید، چه می حقیقتش پی ببرد و بداند چه می
آن پی برد و فهمید حق است، آنگاه اگر پرده تعصب و لجاجت جلو چشم بصیرتش را 

کند، بلکه  نگیرد و تعمداً قفل عناد بر دریچه قلب خود نزند، حتماً نه تنها آن را قبول می
ی با دین اسالم چنین بود، یعن از طرفداران جدي آن خواهد شد. قصه حضرت عمر

ترین توجهی به  مادامی که از فرط تعصب نسبت به دین موروثی خود، حاضر نبود کم
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 تبلیغ مسلمین گوش دهد، دشمن اسالم و مسلمین بود و دین اسالم نماید یا به دعوت و
همین که در خانه خواهرش فاطمه بنت الخطاب ورقی از قرآن را به دست گرفت و به 

 گ پسندید و فوراً پذیرفت.دقت خواند فهمید که حق است بیدرن

 عمر بن الخطاب شدن داستان تاریخی مسلمان

گوید: روزي  شنویم که می تاریخ ابن هشام می اینک داستان تاریخی اسالمش را از
 افتد تا شود و به راه می خانه خارج می زگیرد، ا عمر شمشیرش را به دوش میحضرت 

ین راه با یکی از اقوامش به نام نعیم بن جا بیابد به قتل برساند. در برسول اهللا را هر
پرسد: به کجا  بیند، لذا می شود. گویا نعیم او را آشفته و غیر عادي می عبداهللا روبرو می

روم تا این کس را که از دین قریش برگشته به خدایشان ناسزا  گوید: می روي؟ می می
گوید: به خدا  . نعیم میگوید و دین جدیدي بنا کرده است پیدا کنم و به قتل برسانم می

کنی اگر دست به  خوري. آیا گمان می زنی و فریب خام خود را می قسم خود را گول می
این کار خطرناك بزنی. فرزندان عبدمناف (یعنی بنی هاشم) تو را بر روي زمین زنده 

گذارند؟ گذشته از این آیا بهتر نیست که به فکر خویش و قومت باشی که پیرو همین  می
 گویی؟ اند که می شده کسی

 گوید: خواهرت فاطمه و پرسد: کدام خویش و قوم؟ نعیم می عمر متعجب شده می
 اند. شوهرش سعید بن زید (پسر عمویت) هر دو مسلمان و پیرو محمد شده

کرد که کسی از خویشان  این خبر براي عمر غیر منتظره بود. او هرگز باور نمی
ولی  ،ا پسر عمش سعید شوهر فاطمه مسلمان شوندنزدیکش مانند فاطمه بنت الخطاب ی

کند دروغ بگوید. در چنین وضعیتی  شنود که گمان نمی اکنون به گوش خود از کسی می
دست بردارد و به خانه خواهرش بشتابد تا قبل از هر  آیا بهتر نیست از قتل محمد

 کاري به حساب خواهر و پسر عمویش برسد؟
شتابد. همین که  دهد و به طرف خانه خواهرش می یر میدرنگ راه خود را تغی عمر بی
رسد، ولی قبل از این که به آنها  رسد، صداي خواندن چیزي به گوشش می به آنجا می
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آید، لذا خباب بن االرت را که براي آنها  کند کسی می نزدیک شود، خواهرش احساس می
 کند. انه پنهان میخواند با ورقه قرآن که در دستش بود، در جایی از خ قرآن می

شد؟  پرسد: این چه بود که شنیدم خوانده می شود و از خواهرش می عمر نزدیک می
گوید: چیزي خوانده نشده که بشنوي، ولی عمر به گوش خود شنیده بود،  خواهرش می

شود تردید کند؟ خیر. از شنیدن این جواب فهمید که آنچه نعیم گفته بود صحیح  مگر می
گوید: بلی، خودم شنیدم که  پوشند، لذا می اند، ولی از او می لمان شدههر دو مس بوده و

اید و  ام و اکنون خود فهمیدم که شما تابع محمد شده خواندید، به خدا قسم، خبر یافته می
کند، فاطمه به طرفداري  درنگ به دامادش سعید حمله می اید. آنگاه بی دینش را پذیرفته
گردد و ضربت سختی بر  پردازد. عمر خشمگین می میخیزد و به دفاع  شوهرش بر می

 شود. زند که خون آلود می رخسار خواهرش می
بیند برادرش حمیت و تعصب دین باطل خود را  در این هنگام حساس که فاطمه می

گوید، آیا رواست که او تعصب دین باطل خود را داشته باشد و ما تعصب  دارد با خود می
را کتمان و پنهان کنیم، تا کی؟ خیر پس او و سعید هر دو یک دین حق را نداشته و آن 

ایم. هر چه  ایم. به خدا و رسولش ایمان آورده گویند: بلی ما مسلمان شده زبان شده می
 ایم. توانی فرو مگذار، خود را تسلیم امر خداي واحد خود کرده می

است از کار بیند خون آلود شده  افتد و می عمر که چشمش بر رخسار خواهرش می
باشد که اکنون به جاي آن که او  شود. زیرا به هر جهت او خواهرش می خود پشیمان می

کند. اینجا است  را نوازش کند، مجروحش کرده است، عاطفه وجدانش او را سرزنش می
همان جایی که ایستاده است و این افکار از  شود. پس در که از کرده خود پشیمان می

گوید: این همان فاطمه خواهر من  نشیند و با خود می زمین میگذرند بر  خاطرش می
است که چندي قبل مانند من دلباخته دین قریش بود و چون طبعاً زنان بیش از مردان دل 

بندند، او به دین خود دلبندتر از من بود. پس چه شده و چه سري در بین  به دین خود می
ورده و تا آنجا پایدار است که هر گونه است که آن را ترك نموده، به دین جدید روي آ
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بکشد. یقیناً سري در کار است. کند و حاضر نیست دست از آن  آسیبی را تحمل می
دانم، آیا بهتر نیست که آن را بدانم؟ این افکار به  میان است که من نمیشک حقیقتی در بی

ت از خواهرش کند، لهذا با مالطف قلب طاهر عمر خطور می طور طبیعی در این ساعت در
خواندند به او بدهد تا بخواند و بداند آنچه را که محمد آورده  خواهد تا آنچه را که می می

 دهد چیست. و تعلیم می
کند که همین که آن را  ترسم به ما پس ندهی. عمر قسم یاد می گوید: می خواهرش می

ت و آثار هدایت یابد که برادرش متحول شده اس بخواند پس بدهد. فاطمه به خوبی در می
و عالیم توفیق در وجودش تجلی کرده است. امید است دین حق را بپذیرد، لهذا آن ورقه 

دهد و او آن را با ادب از دست  قرآن کریم را که اوایل سوره طه را داشت، به او می
گوید: چه نیک است این کالم؟ و چه گرامی است این  خواند و می خواهرش گرفته می

االرت همان کسی که قبل از ورود عمر، براي فاطمه و شوهرش قرآن  بیان؟ خباب بن
شود. به نزد  گاه خود خارج می خواند، با شنیدن این سخن امیدبخش فوراً از مخفی می

گوید: اي عمر! به خدا قسم، امید دارم که خداوند تو را به اجابت  شتابد و می عمر می
خدایا دین اسالم «فرمود:  ز شنیدم که میدعاي پیغمبرش مختص نموده باشد، چه که دیرو

عمر بن الخطاب  تر باشد،  را با مسلمان شدن هر کدام از این دو مردي که نزد تو محبوب
 .1...خدا را ... خدا را  اي عمر! »یا ابوالحکم عمرو بن هشام تقویت بفرما

این هنگام با گوید: مرا راهنمایی کنید تا به نزد رسول اهللا بروم. آن حضرت در  عمر می
اي از اصحابش در خانه ابن ارقم در نزدیکی کوه صفا که محل اجتماعات مسلمین  عده

 برد. اول بود، بسر می
دهند که  زند. به رسول اهللا اطالع می شتابد و در می عمر به راهنمایی آنها به آنجا می

موي رسول خواهد بیاید. حمزه ع عمر شمشیرش را به دوش آویخته، پشت در ایستاده می

يا عمر! واهللا إ� ألرجو أن ي�ون اهللا قد خصك بدعوة نبيه فإ� سمعته أمس وهو يقول: « متن گفتار خباب:  -1

 .»ا� أيد اإلسالم بأحب الرجل� عندك بعمر بن اخلطاب أو بأيب احل�م عمرو بن هشام. فاهللا اهللا يا عمر
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کند: یا رسول اهللا اجازه بفرمایید بیاید. اگر  هاشم عرض می اهللا این شمشیرباز مشهور بنی
شتابیم و هرگاه اراده بدي در دل داشت، او را با شمشیر  اش می قصد خوبی دارد به یاري

 خودش خواهیم کشت.
 فرماید تا بیاید. حضرت رسول اجازه می

شتابد و عرض  دد و فوراً به نزد حضرت رسول میگر همین که عمر به خانه وارد می

گواهی «یعنی:  .»أشهد أنك رسول اهللا جئتك ألومن باهللا و�ما جاءك من عنداهللا«کند:  می
ام به نزدت، تا به خدا و به آنچه که از نزد خدا به تو رسیده  دهم که تو رسول خدایی، آمده می

 .»است ایمان بیاورم
خانه بودند از فرط مسرت و خوشحالی به حدي با صداي رسول اهللا و مسلمین که در 

گویند) که صدایشان به گوش آن دسته از مردم مکه  گویند (یعنی اهللا اکبر می بلند تکبیر می
 رسد. که نزدیک خانه بودند می

گوید، به  دانست قرآن چیست و چه می بینم حضرت عمر مادامی که نمی که میچنان
کرد که احتمال دارد  د تعصب داشت که حتی باور نمیحدي نسبت به دین موروثی خو

حق باشد، ولی همین که ورقه قرآن را از دست خواهرش گرفت و خواند و به حقیقت و 
حقانیت آن پی برد، مجذوب آن گشت و فورًا از دین موروثی خود که پی برد باطل 

پس از آن با  است، بیزار گشت و از آن دست کشید و دین اسالم را پسندید و پذیرفت.
همان گرمی و تعصبی که نسبت به دین باطل خود داشت، در اعالم ایمانش و در اعتال و 
تقویت دین حق کوشید و نه تنها روا ندید دین حق خود را از دشمنان بپوشد، بلکه 
نگذاشت رسول اهللا و مسلمین شعائر دین خود را مانند گذشته به طور پنهانی و در خانه 

دهم، آنها را براي انجام عبادت از خانه خارج  ند و چنان که اکنون شرح میبسته انجام ده
امید بخشی در تاریخ اسالم براي همیشه  و به مسجد الحرام وارد نمود، تا صفحه جدید و

 و تا ابد باز نماید.
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 سازد عمر مسلمان شدن خود را آشکار می
ین اسالم مشرف به د -طبق شرح فوق-حضرت عمر در سال پنجم یا ششم بعثت 

گردید. چون عده مسلمین در آن هنگام از چهل نفر مرد و یازده نفر زن جمعاً پنجاه و 
جرئت نداشتند در مسجد الحرام علناً عبادت کنند، ولی عمر  1کرد یک نفر تجاوز نمی

کسی نبود که دین خود را از کسی بپوشد یا از کسی بترسد و عبادت خود را پنهانی انجام 

يا رسول اهللا لم �يف ديننا و�ن ىلع «همین که مسلمان گردید، عرض کرد:  دهد. لذا

رسول  .»کنیم و حال آن که ما برحقیم؟ یا رسول اهللا! چرا دین خود را پنهان می« :یعنی .»احلق؟

(یعنی چون عده  »عده ما کم است اي عمر« :یعنی .»إنا قليل يا عمر«: فرماید اهللا می
توانند از خود دفع نمایند، صالح در این است که شعائر دین  مسلمین اندك است و نمی

 خود را مخفیانه انجام دهیم).
کند: یا رسول اهللا! قسم به آن کس که تو را به حق فرستاد، هر مجلسی  عمر عرض می

ام، حتماً بدانجا روم تا با ایمان بنشیم و ایمانم را براي  در حال کفر در آنجا نشسته  که قبالً
شود و اسالمش را  سپس از جاي برخاسته به مسجدالحرام داخل می- 2شکار سازممردم آ

و پس از آن کعبه را طواف نموده، نزد هر یک از گروهها و جماعاتی که  -سازد آشکار می
نماید و  نشیند و دین خود را براي آنها اعالم می در مسجدالحرام گرد هم نشسته بودند می

کند: پدر و مادرم فدایت یا رسول اهللا! اکنون  گردد و عرض می آنگاه نزد رسول اهللا باز می
دارد از این که عبادت را آشکار انجام فرمایی، چه به خدا قسم هر  چه چیزي تو را باز می

مجلسی که قبالً در حال کفر در آن نشسته بودم، به آنجا رفته اسالم خود را براي اهل 

نفر  45نویسد: در آن هنگام که حضرت عمر مسلمان شد،  ابش حیات عمر میدکتر محمد حسنین هیکل در کت -1
 نفر مسلمان شده بودند. 66نفر زن، جمعاً  21مرد و 

يا رسول اهللا، واذلي بعثك باحلق، ال يبىق �لس جلست فيه بال�فر إال جلست «عین عبارت حضرت عمر:  -2

 .»فيه باإليمان
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 .1از کسی بیمناك باشم یا ترسناكمجلس اظهار و اشکار ساختم، بدون آن که 

 شود با مسلمان شدن عمر، اسالم علنی می
گیرد. جلو صف در جنب راستش  لذا رسول اهللا بین دو صف از مسلمین قرار می

حضرت عمر و جلو صف در سمت چپش حضرت حمزه بن عبدالمطلب بود. بدین گونه 
ا در انظار مشرکین طواف نمایند و بیت اهللا الحرام ر به طرف مسجد الحرام حرکت می

خواند. مشرکین از هیبت عمر، مرد  کنند. پس از آن رو به کعبه ایستاده نماز ظهر می می
هاشم جرئت نکردند مانع طوافشان  عظیم بنی عدي و از شوکت حمزه، شجاع بزرگ بنی

 شوند یا جلو نمازشان را بگیرند یا حداقل اعتراض نمایند.
کلمه تاریخی را با صدایی رسا بر زبان آورد و گفت: اینجا بود که حضرت عمر این 

 .»پرستیم پس از امروز دیگر هرگز خدا را پنهانی نمی« :یعنی »النعبد اهللا رساً بعد ايلوم«
روبروي  ،پرداختند آري، مسلمین پس از این، جرأت پیدا کردند: به طواف بیت اهللا می

گرفتند و  ء و تمسخر مشرکین قرار میگرچه مورد استهزا ،خواندند کعبه ایستاده نماز می
کشیدند و عبادت  دیدند، ولی به هر حال دست نمی چه بسا که از آنها اذیت و آزار می

دادند و بدین سان در اثر اسالم و اقدام با برکت  خود را در مسجد الحرام آشکار انجام می
مسلمانان  حضرت عمر صفحه جدید و مهمی در تاریخ اسالم براي مسلمین گشوده شد.

 موفق شدند علناً اظهار وجود نمایند.

 تأثیر مسلمان شدن عمر بر تاریخ اسالم
 « گوید: بدین جهت است که عبداهللا بن مسعود چنان که بخاري روایت کرده می

َا
ْ

ةً  َماِزنل ِعزَّ
َ
ْسلَمَ  ُمنْذُ  أ

َ
از روزي که عمر مسلمان شد، براي « :یعنی »اكن إسالمه فتحاً  ،ُ�َمرُ  أ

هللا، ما �سبك بأيب أنت وأ�، فواهللا ما بيق �لس جلست فيه بال�فر يا رسول ا«عبارت عربی حضرت عمر:  -1

 .»غیر هائب وال خائفإال أظهرت فيه اإلسالم 
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 .»توانا شدیم، اسالمش براي ما فتح و گشایش بود همیشه
اسالم «گوید:  اند که می همچنین ابن سعد و طبرانی از عبداهللا بن مسعود روایت کرده

عمر براي مسلمین فتح، هجرتش پیروزي و خالفتش رحمت الهی بود، یاد دارم که 
ان شد. همین که او توانستیم رو به کعبه ایستاده نماز گذاریم، تا آن که عمر مسلم نمی

مسلمان شد، اسالمش را آشکار ساخت و مردم را آشکارا به دین اسالم دعوت نمود. ما 
کردیم، و با هر کسی  نشستیم و کعبه را طواف می گروه گروه در جوانب و اطراف کعبه می

پرداختیم، حق خود را از او باز  کرد به مقابله می که با ما به خشونت رفتار می
 .1»مستاندی می

اید که این عبادات و شعائر دینی که در مساجد مسلمین حتی در  آیا به این فکر کرده
گیرد و این اذان و تالوت قرآن کریم که  ممالک مسیحی و در پنج قاره دنیا علناً انجام می

اندازد یا به وسیله رادیو و تلویزیون  هاي مساجد و از بلندگوها در فضا طنین می از مناره
 شود، منشاء اصلی همه اینها حضرت عمر بن الخطاب است؟ پخش می

مگر او نبود که اساس آنها را همان روزي گذاشت که در محضر رسول اهللا عرض کرد 
الحرام آمده، عبادتش را آشکارا انجام دهد؟ مگر او نبود که جلو صف سمت   تا به مسجد

د تا با هم نماز راست حضرت رسول قرار گرفت و مسلمین را به مسجد الحرام بر
بخوانند و بیت اهللا الحرام را در جلو چشم دشمنان اسالم طواف نمایند و قرآن را علناً 

 تالوت نمایند و به گوش مردم برسانند؟
پس چقدر حقیقت دارد و چقدر حق است که فردوسی شاعر شهیر ایران زمین در 

 گوید: اش در شأن عمر می شاهنامه
 عمــــر کــــرد اســــالم را آشــــکار

 

ــار    ــاغ بهـ ــو بـ ــی چـ ــت گیتـ  بیاراسـ
 

اكن إسالم عمر فتحاً و�نت هجرته نرصاً، و�نت إمامته رمحة، وقد رأيتنا وما «متن عبارت عربی ابن مسعود:  -1

مه، وداع إيله عالنية، وجلسنا حول ابليت حلقاً، وطفنا �ستطيع أن نص� إىل ابليت حىت أسلم عمر وأظهر اسال
 .»بابليت، وانتصفنا من ألظ علينا
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 مقایسه مسلمان شدن ابوبکر و عمر
در تاریخ ابوبکر خواندیم که او هنگامی مسلمان شد که دین اسالم نو ظهور و به افراد 

و در محیط چهار دیواري خانه آن حضرت منحصر بود و همین که  خاندان رسول اهللا
ه خارج خانه نبوت راه یافت و شروع به اثر تبلیغ مؤثر او ب او مسلمان شد، دین اسالم در

 انتشار نمود.
بینیم که عبادت و شعائر دین اسالم که قبل از اسالم عمر در خانه  اکنون در اینجا می

شدند، در اثر برکت اسالم عمر و اهتمام او، از خانه ابن ارقم  ابن ارقم مخفیانه انجام می
آن تاکنون و تا ابد نه تنها در مسجد  خارج گردید و به مسجد الحرام راه یافت و پس از

 الحرام بلکه در تمام نقاط جهان آشکارا انجام گرفته و خواهد گرفت.
پس حضرت ابوبکر اصل دین اسالم را از حصار خانه رسول اهللا به خارج کشید و 
حضرت عمر عبادت و شعائر دین اسالم را از حیاط خانه ابن ارقم خارج نموده به 

 ید تا براي همیشه در همه جا علنی گردد.مسجدالحرام رسان

 هجرت عمر بن خطاب
عمر نه تنها اسالم و عبادتش را از کسی پنهان نداشت، بلکه هجرتش را نیز از دشمنان 
نپوشید، در آن هنگام که رسول اهللا به مسلمین دستور فرمود به مدینه هجرت نمایند، 

د، زیرا عده زیادي از اهل مدینه گذاشتند مسلمین به آنجا رون قریش بیمناك شده نمی
ترسیدند که با  رفت، آنها می مسلمان شده بودند و دین اسالم در آنجا به سرعت پیش می

رفتن مسلمین مکه به آنجا عده مسلمین خیلی زیاد گردد و قدرتی به دست آورند که در 
ي آینده براي قریش خیلی خطرناك باشد، بدین جهت بود که از هجرت آنها جلوگیر

کردند. مسلمین ناچار بودند شب هنگام مخفیانه از مکه خارج شوند و راه مدینه را در  می
 پیش گیرند.

ولی عمر بر خود نپسندید مخفیانه هجرت نماید، لذا همین که تصمیم گرفت به مدینه 
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رود، در خانه سالح پوشید و به مسجد الحرام رفت، بیت اهللا را طواف نمود و نماز 
بر مشرکین که گروه گروه در اطراف کعبه نشسته بودند، گذر کرد و گفت:  خواند. آنگاه

کنم و نزد  بینم. من هم اکنون هجرت می ها و رویهایی که می زشت و قبیح باد این صورت
خواهد فرزندانش یتیم، همسرش بیوه و پدر و  روم. هر کس می برادرانم به مدینه می

من روبرو شود. هیچ کس جرأت نکرد او را از  مادرش در عزایش بنشینند، پس در راه با
گونه پیش آمدي به سالمت به مدینه  ا در راه تعقیبش نماید. بدون هیچرفتن باز دارد ی

 رسید.

 آیا عمر علناً هجرت نمود؟
این روایت نسبت به هجرت عمر گرچه مشهور شده، ولی ابن هشام و ابن سعد و 

ت عمر هم طبق دستور حضرت رسول که گویند: حضر طبري آن را قبول ندارند، می
فرموده بود مسلمین مخفیانه هجرت کنند، مانند سائر مسلمین مخفیانه هجرت کرد. این 

من و عیاش و ربیعه و هشام بن العاص با «گوید:  شنویم که می مطلب را از خود عمر می
پنهانی با هم  هم مذاکره کردیم که در وقت معینی در جایی با هم مالقات نماییم و از آنجا

هجرت کنیم. قرار گذاشتیم که اگر یک نفر از ما سه نفر به هر علتی موفق نشد به 
توانند با هم حرکت کنند، من و عیاش بن ربیعه در همان  میعادگاه برسد، دو نفر دیگر می

گاه رسیدیم، ولی هشام نتوانست بیاید، لذا ما دو نفر با هم هجرت  وقت معین به وعده
 .»کردیم
کتر محمد حسنین هیکل در کتاب خود به نام حیات عمر نیز این روایت را بر د

گوید: چون رسول اهللا فرموده بود مسلمین مخفیانه هجرت  روایت اول ترجیح داده می
کنند عمر کسی نبود که از نظام و دستوري که رسول اهللا مقرر فرموده بود تخطی و 

توانست با  عف و ترس نداشت و میگرچه او در طول حیاتش هرگز ض ،تخلف نماید
داد  کمال جرئت آشکارا هجرت کند، ولی چون مرد نظم و انضباط بود، به خود اجازه نمی
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 از دستور صاحب رسالت تخلف نماید.

 حضرت عمر در کنار پیامبر

اهللا بود و   حضرت عمر پس از مشرف شدن به دین اسالم، همیشه در مصاحبت رسول
آنجا که قدرت داشت در نصرت آن حضرت و در تقویت دین چه نیکو مصاحبتی! تا 

 کوشید. حیات خود را وقف دفاع از دین خدا و پیشرفت رسول خدا نمود. اسالم می
هاي بدر، احد، خندق و حدیبیه که منجر به عقد  حضرت عمر در غزوات و جنگ

و  صلح و متارکه جنگ بین حضرت رسول و قریش گردید همچنین در فتح مکه و خیبر
 غیره همراه رسول اهللا بود.

حضرت عمر تا آنجا مورد اعتماد رسول اهللا بود که آن حضرت در بسیاري از امور 
کند، آن حضرت  که طبري روایت میفرمود. چنان خود با او مشورت می مهم عمومی

عمر با « :یعنی »اكن حيث عمر مع بعدى واحلق عمر مع وأنا مىع عمر«درباره او فرمود: 
 .»جا که عمر باشد حق همراه اوستو من با عمر و پس از من هر ن استم

همچنین ابوبکر در امور مهم خالفتش با عمر مشورت و طبق راهنمایی او عمل 
داد جز خیر و صالح نبود. گذشته  گرفت، زیرا هر چه او شور می کرد و نتیجه نیک می می

و واگذار نمود. او در از این ابوبکر حل و فصل قضایاي مشکل سیاسی خود را به ا
 هاي مرتدین که در این کتاب به تفصیل گذشت، بازوي راست ابوبکر بود. جنگ

و محب مخلص رسول اهللا بود که هرگاه کسی اندکی  حضرت عمر به حدي دوست
ادبی در  کرد و هرگاه این بی یفر میآشفت و او را ک کرد بر می ادبی می به آن حضرت بی

 خواست تا فرد خاطی را مجازات کند. د اجازه میش حضور آن حضرت واقع می

 فضایل حضرت عمر
که بخاري از رسول اهللا روایت کرده که چنان حضرت عمر مردي بود الهام یافته، -1

َممِ  ِمنَ  َ�بْلَُ�مْ  ِ�يَما اَكنَ  لََقدْ «: فرماید می
ُ
ثُونَ  األ إِنْ  ،ُ�َدَّ

ىِت  ىِف  يَُك  فَ مَّ
ُ
َحدٌ  أ

َ
إِنَّهُ  أ

 .»ُ�َمرُ  فَ
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شد، اگر در امت من  هاي پیش از شما مردمی بودند که به آنها حقایقی الهام می در امت« عنی:ی
 .»چنین کسی باشد، قطعاً او عمر خواهد بود

حضرت عمر لیاقت پیغمبري داشت، چنان که ترمذي و حاکم هر دو از رسول اهللا  -2

اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  لاََكنَ  نىَِبٌّ  َ�ْعِدى ِمنْ  اَكنَ  لَوْ « اند که فرموده است: روایت کرده َطَّ
ْ
یعنی:  .»اخل

شد آن پیغمبر، عمر بن الخطاب  نبودم و بعد از من پیغمبري مبعوث می  اگر من خاتم انبیاء«

 گوید: سعدي شاعر شهیر شیرازي به این حدیث توجه داشته که در شأن عمر می. »بود
 دیگر عمـر کـه الیـق پیغمبـري بـدي     

 

ــتم انب     ــدي خ ــل نب ــید رس ــر س ــاءگ  ی
 

حضرت عمر طرفدار حق بود، چنان که ابن ماجه و حاکم هر دو از رسول اهللا  -3

َ  إِنَّ « اند که فرموده است: روایت کرده َقَّ  وََضعَ  ا�َّ
ْ
خدا « :یعنی .»بِهِ  َ�ُقوُل  ُ�َمرَ  لَِسانِ  ىلَعَ  احل

َ  نَّ إِ  «در روایت دیگر آمده است: . »حق را بر زبان عمر قرار داد تا حق را بگوید  وََضعَ  ا�َّ

َقَّ 
ْ
ِبهِ  ُ�َمرَ  لَِسانِ  ىلَعَ  احل

ْ
 .»َوقَل

 تواضع و فروتنی عمر

حضرت عمر به حدي متواضع بود که حتی در زمان خالفتش که فرمانرواي امپراتوري 
رفتند، و هر روز خبر  می هاي جهاد پیش وسیع اسالم بود و فرماندهان لشکرش در جبهه

غیره مانند د و غنایم زیادي از طال و نقره ورسی به او می اي از فتوحات مسرت بخش تازه
گرفت و بدیهی است که این  شد و همه تحت اختیارش قرار می سیل به مدینه سرازیر می

گذارد و او را مغرور و خودخواه  انگیز در روحیه هر فرمانروایی تأثیر می امور نشاط
ترین تأثیري  اي بزرگ کوچککند، ولی در روحیه این شخص عظیم و این فرمانرو می

اي تغییر نداد. در همان ایام که در اوج قدرت و  اخالقش را ذره نگذاشت و رفتار و
عظمت بود، در حین خطبه جمعه روي منبر در مسجد مدینه، همان لباس ساده عادي را 

 پوشید از این لحاظ هیچ فرقی با دیگران نداشت. پوشیدند، او نیز می که حاضرین می
 عمر در زمان عزت امپراتوري خود هرگاه براي اداي حج بیت اهللا به مکهحضرت 
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اي که هر مسافر  رفت نه تنها بارگاهی همراه نداشت، بلکه حتی خیمه و چادر ساده می
خواست در جایی استراحت کند،  برد. هر وقت می عادي در آن ایام داشت با خود نمی

اش استراحت  آویخت تا زیر سایه ت یا میانداخ مالفه یا پوستی را بر شاخه درختی می

حججت مع عمر، فما « گوید: شنویم که می کند. این مطلب را از عبداهللا بن عباس می

من همراه عمر « :یعنی .»رضب فسطاطاً وال خباء، اكن يليق الكساء أو انلطع فيستظل حتته
یا پوستی در جایی  زد و نه سایبانی داشت، مالفه اي می حج کردم، او در سفر حج نه خیمه

 .»کرد گرفت، استراحت می آویخت و زیر سایه آن می می
لرزاند،  حضرت عمر در همان ایام شوکتش که پشت دو امپراتوري بزرگ جهان را می

رود، علت این کار را از او  دیده شد که مشکی پر از آب بر دوش گرفته، به جایی می
پسندیدم، از خوف این که مبادا تکبر  آگاه خودم را پرسیدند، جواب داد: چون ناخود

باشد، نفس خویش را با این کار فرو نشاندم. این مطلب از عبداهللا بن عمر بن حفص 

محل عمر بن اخلطاب قر�ة ماء ىلع اعتقه، فقيل هل يف ذلك فقال: « گوید: روایت شده می

وشش گرفته عمر بن الخطاب مشک آبی را بر د«یعنی:  .»أعجبت� نفيس، فأردت أن أذهلا
خود را پسندیدم، لذا خواستم با این کار نفس خود  کنی؟ گفت: بود، بعضی گفتند: چرا چنین می

 .»را ضعیف کنم
روزي که قاصد سعد بن أبی وقاص در بیرون شهر مدینه با حضرت عمر مالقات 

بعاً دهد و ط م بوده، به او میکند و خبر پیروزي مسلمین در قادسیه را که فوق العاده مه می
یابد، خودخواه و  کس باشد در این هنگام که به چنین پیروزي درخشانی دست میهر

شود، ولی این خبر در حضرت عمر اثري نکرد و جز اینکه از این پیروزي  خیره سر می
دلخوش شده، خدا را شکر کند چیزي دیگر از او مشاهده نشد، و تا آنجا کماکان فروتن 

شناخت همچنان بر شترش سوار بود و حضرت عمر  میماند که چون آن قاصد او را ن
داشت و با هم درباره این پیروزي بزرگ سؤال و  پیاده در کنارش با شتاب قدم بر می

کردند و با همین حال که قاصد سوار شتر و حضرت عمر پیاده بود، وارد شهر  جواب می
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کنند، او  ن سالم میشدند و چون قاصد شنید که مردم بر حضرت عمر به نام امیر المؤمنی
را شناخت و عرض کرد: چرا نفرمودي که امیر المؤمنینی؟ حضرت عمر با همان تواضع 

 فرمود: برادرم، باکی نیست.

 خالفت حضرت عمر

خواندیم که در سقیفه بنی ساعده بر سر انتخاب خلیفه  در مبحث خالفت ابوبکر
ر با آن سیاست و دور اي در کمین بود واگر عم چه گذشت و فهمیدیم که چه فتنه

کار خالفت را در همان مجلس به  اندیشی که از خصایص بارز این مرد بزرگ بود، 
آورد که معلوم نبود  شد و مشکلی به بار می داد منجر به نزاع داخلی می سرعت خاتمه نمی

 کار مسلمین به کجا بکشد.
د، بیش از شو احساس کرد که به موت نزدیک می مریض شد و هنگامی که ابوبکر

دو سال و چند ماه از ماجراي سقیفه نگذشته و هنوز شبح مهیب هیوالي آن واقعه از 
در مدت خالفتش با سیاست سروکار داشت،  یادش نرفته بود، او مرد سیاست بود و
بینی بصیرتشان  کنند و با روشن و معرفت پیدا می رجال سیاسی از رویدادهاي گذشته علم

 نمایند. ظر گرفته عالج واقعه را قبل از وقوع میقضایاي آینده را زیر ن

 دوراندیشی ابوبکر
 گاه از دنیا برود وترسید که هر درس گرفته بود و می آري، ابوبکر از ماجراي سقیفه

امر خالفت و جانشین خود را براي مسلمین روشن نکند، باز همان اختالف و نزاعی 
آمد و در صفوف متحد مسلمین آید که در انتخاب خودش در سقیفه پیش  پیش می

شکافی پدید آورد که دشمنان دین و دولت اسالم از این شکاف بهره برداشته به اخالل و 
 . 1فساد در بین مسلمین بپردازند

ا� لم « گوید: اي که براي انتخاب عمر به خالفت نوشت به این مطلب تصریح کرده می ابوبکر در عهدنامه -1

 شود. مل عهدنامه بعداً نقل میمتن کا »أرد بذلك إال صالحهم، وخفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم بما أنت أعلم
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نماید که  گاه چنین امري پیش آید مسلم است که مسلمین را با مشکالتی روبرو میهر
باشد که در بدو  دولت روم میزیانش خیلی بیش از آشوب و اخالل مرتدین یا خطر 

خالفتش پیش آمد، چه مسلمین در آن روز براي مقابله با این دو دشمن متحد بودند و 
همه زیر لواي اتحاد وارد کارزار شدند و به نتیجه رسیدند، ولی اختالف داخلی آنها، دو 

دو دهد. معلوم است که هر کدام از این  صف مخالف همدیگر را در برابر هم قرار می
صف که شکست بخورد، به زیان اسالم و مسلمین و در هر طرف که کشتار صورت 

خواهد، خود  بگیرد به سود دشمن خواهد بود، یعنی آنچه را که دشمن خارجی می
دهند. در این صورت پیکار مسلمین که در ناحیه  مسلمین با دست خود برایش انجام می

گردید، بلکه  رفت، نه تنها متوقف می عراق و شام شروع شده بود و به خوبی پیش می
توانستند خود را جمع و جور  شدند که دیگر هرگز نمی مسلمین مواجه با شکستی می

که -اجراي عدالت اجتماعی حقیقی  نموده دست به کار زنند. نتیجتاً تبلیغ دین اسالم و
ز براي همیشه با -باشد هر یک از این دو امر هدف اصلی دین اسالم از جهاد می

 ایستاد. می
حضرت ابوبکر به خوبی متوجه این خطر مخوف شده بود، لذا از راه شفقت و 

را در این دید که سر و تنه قضیه خالفت را در حیاتش  دلسوزي، صالح امت محمد
عالج هر امتی است بر  اي که بالي بی هم آورد، تا راه بروز هرگونه اختالف و منازعه

 روي این امت مسدود شود.
تحقق این مطلب، اصحاب بزرگ رسول اهللا را یکایک به نظر آورد و در  براي

خصایص و سیرت آنها به تفکر و تفحص پرداخت، تا از بین آنها کسی را نامزد خالفت 
ولی نه تا سرحد لجاجت و عناد، و طبعاً آرام   نماید که در امور خالفت سخت گیر باشد،

بررسی کامل، دو نفر از آنها را که هر یک  باشد. ولی نه تاحد ضعف و ناتوانی. پس از
مر بن الخطاب و دیگري متصف به این صفات بودند مورد نظرش قرار گرفتند، یکی ع

گاه رود که هر خالفت به حدي راست می طالب. فرمود علی در اجراي امور علی بن ابی
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روي  در پیشبرد امري از امور خالفت مانعی برایش پیش آید، تصمیم خواهد گرفت از
مانع عبور کند و چه بسا که آن مانع تا آنجا سخت باشد که عبور از روي آن ناممکن 
گردد، لذا به هدف مطلوب خود نرسد و همین امر کافیست که در کارش وقفه حاصل 

خیر در کار سیاست مملکت، اوضاع عمومی اخیر افتد و چه بسا که اندکی تاشود و به ت
 است. ا را از ترقی به تنزل تغییر دادهآنهملتی را دگرگون و مسیر تاریخ 

 رایزنی ابوبکر براي انتخاب عمر
گاه در انجام امري از امور خالفتش با مانعی رود و هر ر نیز به راه مستقیم میعم

کند تا به  از کناره آن مانع عبور می دهد و ماهرانه مسیر خود راتغییر می برخورد نماید، 
ود و ر اثر بوده طبعاً از بین می در این صورت آن مانع بیم است که مقصد برسد (و معلو

 رساند). که شاید به سالمت به سر منزل مقصود میچنین کسی بار خالفت را چنان
با این توجیه تصمیم گرفت در حیات خود حضرت عمر را از طریق شورا به خالفت 

آمدند، درباره  یادتش میبرگزیند. براي انجام این امر از بزرگان اصحاب رسول اهللا که به ع
حضرت عمر استفسار و نسبت به تفویض خالفت به این شخص بزرگ با آنها مشورت 

 نمود.

 دیدگاه عبدالرحمن بن عوف درباره عمر
پرسی که  وضع کسی را از من می«از عبدالرحمن بن عوف سؤال کرد. جواب داد: 

خواهم نظرت را بدانم،  گوید: گرچه آگاهم، می خودت بهتر از من آگاهی، ابوبکر می
کنی، ولی در کارش خشونت  گوید: به خدا قسم، او بهترین کسی است که انتخاب می می

خشونتش در مقابل آرامی و نرمش من الزم بود تا «گوید:  ابوبکر می». و سختگیري دارد
کار خالفت تعادل پیدا کرده، به خوبی پیش رود. هرگاه خالفت به خودش برسد، از 

 ».گذرد خشونتش می بسیاري از
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 درباره عمر بن خطاب دیدگاه عثمان
». شناسی تو او را بهتر از من می«گوید:  پرسد. او نیز می سپس از عثمان بن عفان می

 خواهم نظرت را بدانم. گوید: با این حال می ابوبکر می
 که باطنش از ظاهرش دانم این است گیرم، آنچه می گوید: خدا را گواه می عثمان می
 میان ما براي خالفت کسی بهتر از او نیست.بهتر است. در

 دیدگاه سایر اصحاب
گیرم که  دهد: خدا را گواه می نماید جواب می از اسید بن حضیر انصاري مشورت می

عقیده دارم بعد از تو، او بهترین کسی است که اهلیت این منصب را دارد، او در محل 
گردد. نهانش از عیانش بهتر است.  ن میشود و در جاي غضب خشمگی رضا راضی می

 براي خالفت کسی تواناتر از او نیست.
از سعید بن زید انصاري و جماعتی دیگر از مهاجرین و انصار درباره حضرت عمر 

 دانند. ستایند و الیق مقام خالفت می نماید. همه آنها او را می استفسار می

 انتخاب عمر و عهدنامه ابوبکر صدیق
از انجام این تحقیقات و اطمینان از رأي موافق بزرگان اصحاب رسول اهللا  ابوبکر پس

فرماید  خواهد و امر می عثمان بن عفان را به حضور خود می ،که اهل حل و عقد بودند
اي که ابوبکر  نماید بنویسد (این است عهدنامه تااین عهدنامه را که خود او امال می

وز کارش در دنیا و اولین روز کارش نسبت به درآخرین ر جانشین محمد پیغمبر خدا
 آورد و دهد که هر کافري ایمان می دهد این عهدنامه را در حالی انجام می آخرت انجام می

گردد، من عمر بن الخطاب را به خالفت برگزیدم اگر به نیکی و  هر بدکاري درستکار می
د ست و اگر ستم پیشه نموعدالت رفتار کند، این همان تصور و برداشت من در مورد او ا

تقصیرم) زیرا علم غیب ندارم و من با این اقدام جز  و از جاده حق منحرف گشت (من بی
رسد که خودش انجام دهد و آنان که ستم  خیر قصد دیگري ندارم. به هر کسی چیزي می
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رسند. سپس ابوبکر دو دستش را  کنند زود خواهند دانست که به چه حال بدي می
ان بلند کرده و گفت: خدایا! من با این اقدام جز خیر و خوبی براي مسلمین سوي آسم به

دانی  چیز دیگري نخواستم و چون از بروز فتنه در بین آنها ترسیدم. به این کاري که می
دقت کردم، لذا بر آنها کسی را به امارت گماردم  اقدام کردم، در این کار به خوبی توجه و

ات  تر از همه آنها است، خدایا! او را از خلفاي هدایت یافته ويکه براي این کار بهتر و ق
 .1قرار ده و ملتش را برایش صالح و درستکار فرما

خوانیم این عهدنامه در حیات ابوبکر مورد قبول بزرگان  که در تواریخ موثق میچنان
اهللا قرار گرفت، پس از وفاتش اصحاب رسول اهللا اعم از مهاجرین و   اصحاب رسول

که عمر بر روي منبر رسول درحالی نصار و دیگران در مسجد مقدس مدینه جمع شدند وا
اهللا نشسته بود، با میل و اختیار کامل با آن بزرگوار بیعت و خالفت را به او تفویض 

 کردند.
گوید: در ایامی که ابوبکر مریض  لیف پیرنیا مشیرالدوله در این باره میاتاریخ ایران ت

گذارد و چون مرگ خود را احساس کرد، عامه  و عمر براي مردم نماز میبود، به اشاره ا
مردم را به بیعت با عمر به خالفت دعوت نمود. و مردم هم اکثراً به رأي او رفتند و پس 

 الخطاب دست بیعت دادند. از فوت ابوبکر به عمر بن
خالفت بینیم حضرت عمر اول به وسیله شورا در حیات ابوبکر به  به طوري که می

برگزیده شد. مگر ندیدیم که ابوبکر در حیات خود از بزرگان مهاجرین و انصار که 
صالح دولت اسالم و طبق فرمایش  هاي ذي بعضی از آنها را نام بردیم و از ارکان و پایه

عند آخر عهده بادلنيا وأول عهده باآلخرة، يف  بو��ر خليفة �مدأهذا ما عهد به «(متن عهدنامه ابوبکر)  -1

احلال اليت يؤمن فيها الاكفر و�تيق فيها الفاجر إ� استعملت عليهم عمر بن اخلطاب، فإن يرو عدل فذاك عل� 
ل فال علم يل بالغيب، واخل� أردت، وللك امرء ما كسب وسيعلم اذلين ظلموا أي به ورأي فيه، و�ن حاد و�د

منقلب ينقلبون. ثم رفع يديه وقال: ا� لم أرد بذلك إال صالحهم، وخفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم بما أنت 
اشدين وأصلح هل أعلم، واجتهدت هلم رأياً، فويلت عليهم خ�هم وأقواهم عليه. ا� اجعله من خلفائك الر

 . (تاریخ خلفاء سیوطی).»رعيته
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بیان کرده است، اهل انتخاب نمودن بودند، مشورت  ةهنج البالغطالب که در  علی بن ابی

 اً عمر را ستودند و به خالفتش رأي موافق دادند و شورا جز این نیست.فرمود و آنها متفق

 منصوص نبودن نحوه انتخاب خلیفه
ممکن است توهم شود که اوالً شوراي خالفت باید بعد از فوت خلیفه صورت گیرد، 

جا  جماعتی از اهل شورا که همه در یکنه در زمان حیاتش. ثانیاً: شورا باید به وسیله 
 تک تک آنها به صورت جداگانه. گیري از ایند انجام گیرد، نه با رأياجتماع نم

ج: در پیرامون انتخاب ابوبکر به تفصیل بیان کردم که نه در قرآن دستور و نظامی براي 
تحقق شورا ذکر شده و نه در سنت رسول اهللا بیان شده است، تا معلوم شود شورا باید 

حضور جماعتی از مسلمین که در  و یا باید دربعد از وفات خلیفه باشد یا قبل از آن 
جا جمع باشند صورت گیرد و اگر به وسیله فرد فرد آنها جدا جدا باشد، صحیح  یک

 نیست.
بنابراین مسلمین حق دارند در هر دوره خاصی براي شورا هر رویه و روشی را که 

شد و چه بعد از صالح خود بدانند اتخاذ نموده، عمل نمایند، چه در حیات خلیفه وقت با
 وفاتش. چه در حضور جماعتی از اهل شورا که در یک محل اجتماع نمایند انجام شود و
چه به وسیله فرد فرد آنها جداگانه. شرط اساسی صحت انتخاب فقط اهلیت انتخاب 

 کنندگان و انتخاب شونده است.
ین عهدنامه به هر حال پس از این شورا که در خانه خلیفه اول انجام و منجر به تدو

گردید، بقیه مهاجرین و انصار و سایر مسلمین نیز پس از وفات خلیفه در مسجد مدینه به 
 عمر دست بیعت داده و او را به خالفت برگزیدند.

بار دیگر عموم مسلمین در مسجد  پس یک بار شورا او را به خالفت اختیار نمود و
اي را که ابوبکر نوشت، تثبیت  هدنامهیید و عامدینه با شورا هم صدا شده، نظر شورا را ت

 قرار گرفت. کردند و به این نحو خالفت حضرت عمر مورد تصویب امت محمد
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برکت عمر وجود ندارد،  تردیدي در صحت خالفت پر ترین شک و پس جاي کوچک
دانید که جامعه اسالمی و دین اسالم چه خیري از خالفتش دید؟ این تاریخ امت  آیا می

اي از  دهد. ما گوشه بان گویا و قضاوت صحیحش به این پرسش پاسخ میاست که با ز
 آوریم. این تاریخ را در این کتاب به قلم می

 اولین خطبه حضرت عمر در آغاز خالفتش
گوید: همین که عمر به خالفت رسید، براي خطبه روي منبر  سعید بن المسیب می

دانم که شما در  اي مردم، می رسول اهللا نشست و پس از ذکر مقدمه خطبه چنین گفت:
 اید. گیري و خشونت دیده گذشته از من سخت

گزارش  رفتار خشونت آمیزم بدین جهت بود که من با رسول اهللا بودم، غالم و خدمت
مهربان بود. من  که خدا فرموده است، نسبت به مؤمنین رؤوف وبودم. آن حضرت چنان

ادبی که از رأفت و مهربانی  هر جسور و بیرهنه بودم، نسبت به در کنارش مانند شمشیر ب
کردم، نزد آن  نمود، امر آن حضرت را اطاعت نموده، اجرا می رسول اهللا سوء استفاده می
من از  گاه که خدا او را از دنیا برد، او از من راضی بود وتا آن ،حضرت همیشه چنین بودم

 .دانم ستایم و خود را خوشبخت می این بابت خدا را می
دانید او  که میرسول اهللا نیز چنین بودم و چنان از رسول اهللا نزد ابوبکر خلیفهبعد 

داد. لذا من در کنارش مانند شمشیر از نیام  در کارش نرمش نشان می شخصی آرام بود و
آمیختم (تا امور خالفت تعادل یافته به خوبی  کشیده بودم، خشونتم را با نرمش او می

که از من تا آنکه خدا او را از دنیا گرفت، درحالی ،چنین بودم پیش رود) همراه ابوبکر این
 دانم. کنم و خود را از این حیث نیکبخت می راضی بود و خدا را از این بابت شکر می

گویند: در گذشته با آن  دانم که بعضی می اکنون پس از ابوبکر خالفت به من رسیده می
گرفت. اکنون که خالفت به خودش  خت میکه امور ما در اختیار کسی دیگر بود، بر ما س

 رسیده و امور ما مستقیماً در اختیارش قرار گرفته چه خواهد کرد؟
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زیرا مرا به خوبی  ،بدانید که شما براي شناختنم نیازي ندارید که از کسی بپرسید
فهمیدم آنچه را که باید  اید. خدا را سپاسگزارم که از محمد پیغمبرمان شناخته و آزموده

اید اکنون چندین برابر شده است، ولی فقط  همم، بدانید که آن شدت و خشونتم که دیدهبف
نسبت به ستمگران و براي گرفتن حق ضعفاء و ناتوانان از اقویا و توانگران. من جز در 

نهم، اي بندگان خدا! از  این مورد در مقابل پاکدامنان و پرهیزگاران رخسارم را بر زمین می
اجراي امورتان که خدا به  د و مرا در امر به معروف و نهی از منکر و درعقاب خدا بترسی

 .1من تفویض فرموده است، کمک و یاري کنید و همه خیر خواهم باشید

 تحلیل محتوایی نخستین سخنرانی عمر بن الخطاب
این است اولین خطبه عمر بن الخطاب خلیفه دوم رسول اهللا است که مطالب خود را 

گوید من همیشه در التزام رسول اهللا بودم و  براي مردم بیان کرده می ضمن این خطبه
آنچه باید از آن حضرت یاد بگیرم یاد گرفتم. نیز در طول خالفت ابوبکر همراهش بودم 
و آنچه باید از او بدانم دانستم، یعنی همان سیاست و تدبیر امور مسلمین که آنها داشته و 

ما و� عمر بن اخلطاب خطب ىلع منرب ـمسيب قال: لـعن سعيد بن ال«متن عربی خطبه عمر چنین است:  -1

فقال: أيها انلاس، إ� قد علمت أن�م تؤا�سون م� شدة وغلظة  ذلك أ� كنت مع رسول اهللا،  رسول اهللا
مسلول، ـ، و�نت ب� يديه اكلسيف ال ﴾رَِّحيمٞ  بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَُءوٞف ﴿: ا قال اهللا تعاىلفكنت عبده وخادمه، و�ن كم

ماكن أمره أزل مع رسول اهللا ىلع ذلك حىت توفاه اهللا وهو ع� راض واحلمد هللا ىلع ذلك كث�اً، وأنا به أسعد، ـل
و�ن من علمتم يف رغبة ويلنة، فكنت مقام مع أيب ب�ر خليفة رسول اهللا بعد رسول اهللا ـثم قمت ىلع ذلك ال

مسلول ب� يديه ىلع انلاس، أخلط شديت بلينه، فلم أزل حىت توفاه اهللا، فاكن ع� ـخادمه، و�نت اكلسيف ال
راض واحلمدهللا ىلع ذلك، وأنا به أسعد، ثم صار أمر�م ايلوم إيل، وأنا اعلم أنه يقول قائل: اكن باالمس �شتد 

فقد عرفتمو�   مر إيله؟ فاعلموا أن�م ال �سئلون ع� أحداً،ما صار األـ، فكيف لعلينا، واالمر إىل غ�ه
ما قد عرفت، واعلموا أن شديت اليت كنتم ترونها ازدادت  وخربتمو�، وقد عرفت حبمدهللا من �مد نبي�م

 تلك أضع معتدي واالخذ للمسلم� لضعيفهم من قو�هم، و�� بعد شديتـول ىلع الظالم والأضعافاً ىلع األ
معروف وانل� عن ـخدي ىلع األرض ألهل العفاف وأهل الكفاف، فاتقواهللا، عباداهللا، وأعينو� ىلع األمر بال

 .»منكر، واحضاري انلصح فيما وال� اهللا من أمر�مـال
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گیري که در حیات  اما شدت و سخت ،راه خواهم رفت دادند، من هم به همان انجام می
رسول اهللا و در زمان خالفت ابوبکر داشتم، بدین جهت بود که آن بزرگواران نرم خو و 

شود با عموم مردم چنین  طبعاً مهربان بودند و در کار سیاست و اداره ملک و مملکت نمی
در محلی دیگر با خشونت روبه رو شد. باید بر حسب اقتضاء در جایی با مهربانی و 

لهذا من خشونتم را با عطوفت  ،رفتار کرد، تا بدین نحو کارها به درستی پیش رود
 آمیختم. ومهربانی آنها می

ام، براي  ام و زمام امور مسلمین را به دست گرفته اکنون که خودم به خالفت رسیده
با  ،خواهم دادگیري را در جنب هم قرار  پیش برد کارهاي خالفتم مهربانی و سخت

بدکاران وستمگران بیش از پیش سخت خواهم گرفت و نسبت به درستکاران و 
 پرهیزکاران با کمال محبت و مهربانی رفتار خواهم کرد.

باشد که همیشه آن امتی سعادتمند است که  گر این مطلب می نمایانچون تاریخ 
عمالشان بدانند و از افرادش خداشناس، خداپرست و خداترس باشند، خدا را ناظر بر ا

اي وجود  ترس عقاب خدا دست به کار بزنند (یعنی در ذاتشان پلیس باطنی بازدارنده

 :یعنی »فاتقوا اهللا«فرماید  داشته باشد) بنابراین، عمر در این خطبه خطاب به مردم کرده می

از عذاب خدا بر حذر باشید تا از راه حق بدر نروید و خوشبخت باشید. و چون این 
شک در بین هر ملتی هستند مردمی که  ن ندارد عمر میل داشته باشد و بیطلب امکام

ترسند،  ایمانشان ضعیف و انسانیتشان ناقص است، و لذا از عذاب دردناك اخروي نمی
اینها باید از دستگاه و سازمان انتظامی و پلیس ظاهري بترسند تا دست به کار بد نزنند و 

فر ببینند، بدین جهت عمر در پایان خطبه خود خطاب به مردم اگر زدند از این سازمان کی

مرا در هر «یعنی:  .»منكرـمعروف وانل� عن الـمر بالفأعينو� ىلع األ« فرماید: کرده می
مورد که مردم را به کار نیک فرمان دهم و نیز در هر جا که مردم را از کار بد بازدارم یاري 

 .»کنید
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 نبوت و خالفت ابوبکر و عمرروش حکومت اسالمی در دوره 
رویه و روش حکومت اسالمی در عصر نبوت و در دوره خالفت ابوبکر و عمر بر 
مبناي همین سیاستی بود که عمر در خطبه خود بیان فرمود عمر دولت کوچک اسالم را 
با همین سیاست به یک امپراتوري عظیم رسانید و آن را با همین سیاست صحیح اداره و 

 .منظم فرمود
خوانیم که خالفت و حکومت خلفا بعد از عمر فاقد این سیاست بود و  در تاریخ می

بر مبناي صرف مهربانی و نرمش استوار بود و مانند حکومت زمان نبوت و حکومت 
گیري خود تعدیل  خلیفه اول کسی مانند عمر نداشت تا مهربانی و نرمش آنها را با سخت

لت اسالم که همیشه در پی فرصت مناسبی بودند، نماید، لذا دشمنان دین و اعداء دو
وقت را مناسب و فرصت را غنیمت شمرده دست به فتنه و خرابکاري زدند. کار را به 
جایی رسانیدند که نظم داخلی حکومت اسالمی مختل و حکومت و امپراتوري دولت 

نه شدند. و اسالم از هیبت و قدرت ساقط گردید و نتیجتاً خود خلفاء وقت قربانی این فت
فتنه « :یعنی »فتنة وال عمر هلا«دین و دولت اسالم با لسان خود ضجه و فغان برآوردند که 

 .»برپا شده ولی عمر نیست تا آن را ماهرانه و با قدرت از بیخ برکند و نابودش کند
شود که او در پیشبرد امور حکومت اسالم در  به خوبی معلوم می از خطبه عمر
با آن حضرت به طور مؤثري همکاري کرده و سپس در طول مدت  زمان رسول اهللا

خالفت ابوبکر با او نیز در اجراي امور خالفتش همکار بوده است. چه این مطلب را در 
 در مالء عام مسلمین بیان کرد و کسی انکارش نکرد.  ضمن خطبه خود صریحاً

شناختند، پس  را خیلی خوب می همچنین از این خطبه معلوم که همه مردم عمر
لیاقت و قابلیتش براي خالفت امري نبوده که از آنها مخفی باشد، لذا با علم کافی از 
شخصیتش و با اطمینان کامل از حسن سیاست و سیرتش به او دست بیعت داده، امور 

 .خود را به او تفویض نمودند و خیر دیدند و چه خیري!
کند  تصریح می »مركمأين اهللا من الفيام و«اش با گفتن  در آخر خطبه حضرت عمر

که خالفتش در حقیقت توفیق خدا بود، پس حکومت خالفت جنبه روحانیت دارد، لذا 
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خلیفه باید این امر را دائماً نصب العین خود قرار داده خدا را در نظر بگیرد تا در اجراي 
 امور مملکت از جاده حق و عفاف در نرود و از مسیر عدالت عدول نکند. حضرت

به گواهی تاریخ موافق و مخالف کامالً به این مطلب عنایت داشته آن چنان بوده  عمر
پردازیم که این مطلب را  که در خطبه گفت. ما اکنون تحت عنوان زیر به نقل وقایعی می

 نماید. به خوبی روشن می

 عدالت عمر

مر حضرت عمر به حدي نمونه کامل حق و سمبل تمام عیار عدالت بود که عدل ع
ضرب المثل خاص و عام قرار گرفته شهرت تاریخی دارد. اکنون سه واقعه از وقایع 

اي است شنیدنی از عدالت عمر براي خوانندگان گرامی  مهمی را که هر یک از آنها نمونه
 کنم. نقل می

 اند از نگاه عمر مردم همه آزاده واقعه اول
فرمانرواي سرزمین مصر  در ایامی که عمرو بن العاص از طرف حضرت عمر والی و

اش بود مسابقه اسب دوانی  هاي عمومی شهري که مقر فرمانروایی بود، در یکی از میدان
برگزار شد. سوارکاران ماهر مسیحی مصري و مسلمین عرب در این مسابقه شرکت 

هایی که براي مسابقه به میدان آورده شده بود، اسب اصیل محمد  کردند. یکی از اسب
ن العاص بوده که به وسیله یکی از سوارکاران عرب وارد میدان مسابقه شده فرزند عمروب

ها که شباهت زیادي به اسب محمد بن عمرو داشت، درست در  بود، چون یکی از اسب
افتد، محمد بن عمرو به تصور  ها سبقت گرفته، جلو می گرماگرم مسابقه از بقیه اسب

رب فريس و«گوید  اي برخاسته میاینکه اسبش برنده شده از فرط خوشحالی از ج

ولی همین که اسب نزدیک  .»قسم به پروردگار کعبه این اسب من است« :. یعنی»الكعبه
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. و چشم محمد بن 1شود آن اسب، اسب یکی از مسیحیان قبطی است آید معلوم می می
عمرو خطا دیده لذا از شدت شرمندگی و براي فرونشاندن خشمش قبطی صاحب اسب 

 ها را از دست فرزند اشراف. گوید: بگیر این ضربت زند و می قه را با تازیانه میبرنده مساب
رسد. او به جاي این که فرزندش را ادب  خبر این ماجرا به گوش عمرو بن العاص می
به حضور  افکند تا مبادا به مدینه برود و کند و از قبطی عذر بخواهد او را به زندان می

 حضرت عمر شکایت کند.
دتی از این واقعه گذشت، عمرو بن العاص تصور کرد قضیه کهنه شده و قبطی چون م

توانسته  کند، لذا او را آزاد نمود ولی قبطی که از اعیان و اشراف شهر بوده نمی اقدامی نمی
ها را که در انظار مردم خورده فراموش کند، لذا راه مدینه در پیش  زشتی این ضربت

 نماید. عمر عرض می گیرد و شکایتش را به حضور می
گوید: حضرت عمر شکایت قبطی را استماع نمود و  انس بن مالک راوي داستان می

سپس فرمود (اینجا بمان)، چندي نگذشت که فهمیدیم حضرت عمر فرمان داده تا عمرو 
بن العاص و فرزندش محمد از مصر به مدینه آیند، چون ناگهان دیدیم که هر دو آمدند. 

ا به مجلس خالفت احضار و قبطی شاکی را نیز در ِآنجا حاضر حضرت عمر آنها ر
 فرمود، تا مجدداً شکایتش را در حضور آنها تکرار نماید.

اي  چون محمد بن عمرو در حضور مردم به جرم خود اقرار نمود، آن حضرت تازیانه
و و این فرزند اشراف که تو را را که در دست داشت به دست قبطی داد و فرمود این ت

 تقصیر زد، اینک او را با دست خود با این تازیانه بزن قصاصت را از او بگیر. بی
قبطی تازیانه را برداشت و در حضور خلیفه و اهل مجلس، محمد بن عمرو را زیر 

بزن «سپس فرمود:  »بزن فرزند اشراف را«فرمود:  ضربت تازیانه گرفت. حضرت عمر می
ندش تو را بدین سبب زد که او در آنجا قدرت چه فرز ،بر فرق سر خود عمرو بن العاص

حقش را گرفتی و وجدانت  ،امیرالمؤمنین! عفو بفرما یا«عمرو بن العاص عرض کرد  »دارد

 شود. قبطیان از ذریه مصریان اصلی قدیم هستند. به مسیحیان مصري، قبطی گفته می -1
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لمؤمنین! کسی را که مرا زده . قبطی نیز عرض کرد: یا امیرا»را از این بابت راحت فرمودي
زدي تو را باز  را میزدم. حضرت عمر فرمود: به خدا قسم اگر این فرمانروا  بود،
داشتی، حضرت عمر: پس از آن رو به  داشتم تا آن که خودت دست از زدنش باز می نمی

عمرو بن العاص کرد و حقیقتی گفت که تاریخ بشریت از زبان کسی جز عمر نشنیده و 

يا عمرو! مىت «دانید چه فرمود؟ فرمود:  همیشه تا ابد براي او آن را ثبت کرده است. می

اي عمرو! از کی مردم را برده « :یعنی» تم انلاس وقد ودلتهم أمهاتهم أحراراً؟استعبد
 .»اند؟ اید و حال آن که مادرانشان آنها را آزاد زاییده گرفته

 برابري همگان در دادگاه عمر: واقعه دوم
محمد فرید وجدي دانشمند مصري در دایره المعارفش و سید محمد رشید رضا عالم 

اند که، جبله بن االیهم پادشاه عرب بنی  سیرش بنام المنار نقل کردهدینی مصري در تف
غسان در زمان خالفت عمر بن الخطاب مسلمان شد ودر موسم حج با سران طایفه و 
بزرگان قومش براي انجام مراسم حج به مکه آمد. اتفاقاً هنگامی که مشغول طواف کعبه 

گذارد. پادشاه بنی غسان که  افکنده میبود، مردي ناخودآگاه پا روي ردایش که بر دوش 
داند و  داند و بر خود روا نمی ادبی می داشته، عمل این مرد را بی کبریاء سلطنت در سر

 زند.  اش می اي سخت بر چهره پسندد که نادیده گرفته بگذرد، لذا کشیده نمی
. او تواند تحمل نماید و چشم بپوشد دانسته نمی تقصیر می این مرد که خود را بی

کند، عصري که عدالت اجتماعی به طور مساوات  دانست که در عصر عمر زندگی می می
شود، لذا به حضور حضرت عمر  دیگران به حقیقت اجرا می بدون تبعیض بین پادشاه و

کند. حضرت عمر این پادشاه را براي محاکمه و  شتابد و شکایت می که در مکه بوده می
فرماید: باید در ازاء یک ضربتی که  الفت احضار میاحقاق حق عرب بدوي به مجلس خ

اي مجازات شوي و از دست این مرد یک ضربت بخوري، یا از او بخواهی تا  بناحق زده
 عفو نماید و از حقش بگذرد.
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گوید: آیا شما براي شخص عادي از پادشاه قصاص  پادشاه غسانی مبهوت شده می
سالم تو را در برابر حق و عدالت با او فرماید: بلی دین ا گیرید؟ حضرت عمر می می

 گذارد. ترین فرقی نمی داند و در حقوق اجتماعی بین تو و او کم یکسان می
جبله براي انتخاب یکی از این دو امري که عمر فرمود تا فرداي آن روز مهلت 

رسد در تاریکی شب با همراهانش به قسطنطنیه  خواهد، ولی همین که شب فرا می می
 گردد. شود و به دین مسیحی سابق خود باز می کند و به دربار بیزانس پناهنده می فرار می

 سراید: شود و اشعاري در این باره می از کارش پشیمان می  گویا جبله بعداً
 تنرصت بعد احلق عاراً للطمة

 

 ومل يك فيها لو صربت هلا رضر 
 

 فسادركني منها جلاج محية
 

 لعورفبـعث هلـا العني الصحيحة با 
 

 فياليت أمي مل تلدين وليتني
 

 صربت عىل القـول الذي قاله عمر 
 

که براي اخذ قصاص محکوم شدم، از دین حق   از ننگ تحمل یک کشیده«یعنی: 
کردم و این ضربت قصاص را تحمل  برگزیده به دین مسیحیت بازگشتم و اگر صبر می

ل بود، مرا از پذیرش قصاص کردم، زیانی نداشت. این لجاجت براي حفظ جاه و جال می
نماید که چشمی سالم را با  بازداشت و نتیجتاً از دین حق برگشتم. این امر چنین می

چشمی کور عوض کرده باشم، اي کاش مادرم مرا نزاییده بود تا چنین نباشم و اي کاش 
 .»پذیرفتم آنچه را عمر گفته بود می

 شکستن غرور متکبران: واقعه سوم
هاي خالفتش که براي اداي حج به مکه رفته بود، مردم  کی از سالحضرت عمر در ی

هاي مکه به حضورش رفتند و شکایت کردند که ابوسفیان (رئیس بنی امیه)  یکی از محله
هاي آنها تغییر  هاي اطراف مکه را به نفع خودش به طرف خانه مجراي آب یکی از دره

 معرض سیل واقع خواهد شد. هاي آنها در داده است. هرگاه باران ببارد خانه
نماید. سپس ابوسفیان را به محل  رود و از آن بازدید می عمر همراه شاکیان به محل می
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فرماید تا سدي را که ساخته بود با دست خودش خراب کند و  نزاع احضار و امر می
 هاي آن را با دست خودش به این طرف و آن طرف ببرد. سنگ

بیند. در حضور شاکیان و  اي نمی میه، جز اطاعت امیر چارهابوسفیان، این مرد اول بنی ا
ها را با دست خود  اي حرف بزند، سنگ مردم دیگري که در آنجا بودند، بدون آن که کلمه

 برد. کند و به جایی دیگر می از جاي می
گوید:  ایستد و خدا را ستایش کرده می حضرت عمر در این هنگام رو به کعبه می

خدا را «یعنی: . »جعل عبده عمر يأمر أباسفيان ببطن مكة فيطيعه احلمد هللا اذلي«
دهد و  اش عمر را به جایی رسانیده که در شهر مکه ابوسفیان فرمان می کنم که بنده ستایش می

 .»برد ابوسفیان اطاعت امر کرده فرمان می
ر این همان ابوسفیان است که قبالً با مسلمین دشمنی نمود و علیه رسول اهللا لشک

احزاب به راه انداخت. همین شخصی که قبالً شیر بود، اکنون  هاي احد و کشید و جنگ
در برابر عمر موش شده، سدي را که ساخته بود اکنون طبق فرمان عمر با دست خودش 

کند. آن هم در شهر مکه همان شهري که خود ابوسفیان قبالً فرمانروایش بود،  خراب می
 بردند. کرده فرمان می داد و مردم اطاعتش فرمان می

 تحلیلی از عدالت عمر
هر یک از این سه قضیه تاریخی به تنهایی نمونه واضحی از دموکراسی حکومت   حقاً

 باشد. اسالمی و مثال بارزي از عدل عمر می
به طوري که دیدیم حضرت عمر در قضیه اول حق یک نفر مصري را از پسر عمرو 

لعاص که شاکی یکی از افراد رعیت مسیحی بن العاص گرفت، محمد بن عمرو بن ا
مذهب بود و محمد بن عمرو بن العاص عرب، مسلمان و فرزند فرمانروایی بود که عمر 
بن الخطاب این منصب را به او تفویض فرموده و کشوري تحت فرمانش بود، عالوه بر 

سالم این خود عمرو بن العاص این کشور را به فرمان عمر فتح کرده به تصرف دولت ا
در آورده بود، ولی در نظر عمر عدالت چیزي بود که بدون رعایت چیزي دیگر باید اجرا 
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گردد. در قضیه دوم شنیدیم که عمر یک نفر پادشاه را با آن جالل و شکوه پادشاهی براي 
اخذ قصاص و احقاق حق یک نفر عرب عادي احضار و محکوم فرمود و در قضیه سوم 

سرور بنی امیه و فرمانرواي سابق مکه را براي گرفتن حق  فهمیدیم که عمر ابوسفیان
 مردم عادي مکه محکوم و حکمش را شخصاً اجرا فرمود.
گردد که عمر  راي ما مسلم میبا کمی توجه به هر یک از این سه قضیه تاریخی ب

که در اولین خطبه خود در مسجد الرسول و بر منبر پیامبر گفته بود، (براي گرفتن چنان
عمل به  واهم گرفت) فقط حرف نزد و قول بیفاء از اقویاء بیش از پیش سخت خحق ضع

رفت، به قولش عمل کرد و آنچه را گفت  کسی تحویل نداد، بلکه بیش از آنچه انتظار می
 تحقق بخشید.

مرد باید  ،به طور کلی عقیده عمر این بود که مسلمان باید مرد کار باشد، نه مرد گفتار
خواست چنین باشند.  زیادتر کار کند، خودش چنین بود و از مردم میتر حرف بزند،  کم

سلب منهم   أراد اهللا بقوم خ�اً أ�رث فيهم العمل و�ن أراد بهم رشاً   إذا« گوید: اوست که می

گاه خدا بخواهد قومی را خوشبخت فرماید آنها را طوري بار هر«یعنی:  .»العمل وزادهم قوالً 
د باشد و گفتارشان کم واگر بخواهد قومی را بدبخت فرماید کار، آورد که کردارشان زیا می

یعنی نیکبختی هر قومی در این . »کند گیرد و گفتارشان را زیاد می کوشش را از آنها بر می
تر وعده بدهند و زیادتر عمل از خود نشان دهند و  تر حرف بزنند، کم است که کم

ا بتوانند وعده توخالی و تر کار کنند ت بالعکس محرومیت و بدبختی در این است که کم
 دهد. حقیقت به مردم بدهند. تاریخ عمومی بشر جز این چیز دیگري نشان نمی نوید بی

 نظارت عمر بر عمل کارگزارانش

  خواهد دیگران مخصوصاً این یک امر طبیعی است که هر کس رویه و اخالقی دارد می
د لذا عمر که خودش مثل کامل عدالت بود، نزدیکان و زیردستانش نیز مانند خود او باشن

خواست والیان و امرایی براي اداره امور مملکت به ایاالت بفرستد، که از هر جهت  می
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عدالت را در نظر بگیرند و بدین علت   عادل باشند و نسبت به اجراي احکام قضایی صرفاً
دي از ایاالت به گاه گروهی یا احو مراقب اعمال عمال خود بود و هرکه همیشه ناظر 

آمدند، اوضاع عمومی آنها و طرز رفتار و خصال و اخالق امیر آنها و چگونگی  مدینه می
 پرسید. نماید را از آنان می قضاوت و احکامی که صادر و جاري می

پرداخت و  ها رضایت بخش نبود، فوراً به تحقیق می گاه جواب یکی از این پرسشهر
نمود و کسی دیگر را به جایش  از کارش معزول میشد، این امیر را  اگر ثابت می

 فرستاد. می
حضرت عمر براي این که از این بابت به امراء والت ایاالت هشدار دهد و عموم 

من  مردم را در جریان کار بگذارد، روزي بر روي منبر چنین گفت: اي مردم، به خدا قسم
را بزنند یا اموالتان را به ناحق  فرستم تا شما سوي شما نمی عمال و کارگزاران خود را به

فرستم که امور دینتان را به شما بیاموزند، سنت  از شما بگیرند بلکه آنها را بدین منظور می
در بین شما به حق قضاوت کنند و احکامشان را   و روش پیغمبرتان را به شما یاد دهند،

رفتار شود، حتماً نزد من  در بین شما به عدالت اجرا نمایند. پس هر کسی که با او جز این
شکایت کند، قسم به آن کسی که جان عمر در دست اوست از امیر بدرفتارش قصاص 

 .1خواهم گرفت
حضرت عمر تا آنجا در پی آسایش مردم بود که وقتی خبر یافت امیر اهواز در فصل 

 تر از شهر است، منزل گرفته و مردم شهر براي تابستان بر فراز کوهی که هوایش خنک
ام در  خبر یافته«اي به او نوشته فرمود:  روند، نامه عرض امورشان به سختی به آنجا می

اي که آمد و رفت مردم به نزد تو دشوار است، فوراً آنجا را ترك کن و به  جایی نشسته

ها انلاس، إ� واهللا ما أرسل إيل�م عماال يلرض�و�م، وال يلأخذوا أموال�م، ولك� أرسلهم أي«متن خطبه عمر:  -1

إيل�م يلعلمو�م دين�م، وسنة نبي�م، و�قضوا بين�م باحلق، و�كموا بين�م بالعدل، فمن فعل به يشء 
 .»سوي ذلك فل�فعه إيل، فواذلي نفس عمر بيده ألفصل منه
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 .1»شهر بازگرد و کارت را بر مردم چه مسلمان و چه اهل ذمه آسان بنما
طري انسانی به ثبوت رسیده که هر شخص از تتبع و بررسی خصال و خصایص ف

عادلی رؤوف و مهربان است. این دو صفت یعنی عدالت و رأفت الزم و ملزوم 
یکدیگرند، عمر نیز چنین بوده و نسبت به رعیتش مهر و محبت داشت، حتی با 

کردند، حتی االمکان شخصاً با  هاي غیر مسلمان که در مملکت اسالم زندگی می اقلیت
شد و نیز از بزرگان صحابه رسول اهللا جویاي اوضاع  ت و حاالتشان را جویا میآنها مالقا

 شد. آنها می
گذشت، چشمش به  اي می در این باره روایت شده که روزي حضرت عمر از کوچه

طلبد، لذا به او نزدیک و هویت و  اي ایستاده چیزي می پیرمردي افتاد که بر در خانه
ام  از رعایا و یهودي هستم. که چون پیر و ناتوان گشتهحالش را پرسید، عرض کرد: یکی 

اش طبق قانون اسالم از او  نیاز به کمک دارم. عمر به همراهانش فرمود: در ایام جوانی
جزیه گرفتیم، اکنون که پیر و ناتوان شده روا نیست که او را به این حال رها کنیم. سپس 

 تعیین کند.او را به امین بیت المال سپرد تا برایش حقوق 
از بین مردم رؤوف بر چون عمر فطرتاً عادل و رؤوف بود، زمامداران و عمالش را 

کنار امهربان است او را بررأفت و ن کرد کسی از آنها بی گزید. هرگاه احساس می می
کرد. در این باره روایت شده که امارت جایی را به مردي از قبیله بنی اسد که  می
آید تا حکمش را  کند. او به مجلس عمر می ان است واگذار میدانسته مدبر و کارد می

گرفته به محل مأموریتش برود، اتفاقاً در همین حین یکی از فرزندان کوچک عمر به 
کند: یا  بوسد. آن مرد عرض می کشد و می آید. عمر او را به آغوش می مجلس می

 ام. گاه فرزندم را نبوسیده چبوسید؟ به خدا قسم من هی را می امیرالمؤمنین شما فرزندتان
، به خدا قسم با مردم مهري عاطفه و بی فرماید: پس تو که با فرزندت بی یعمر م

گیرد و  مهرتري. سپس حکمی را که نوشته و به دستش داده بود، از او پس می بی

 شود. مسلمان که در شهرهاي اسالمی سکونت دارند اطالق می هاي غیر اهل ذمه به اقلیت  -1
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 فرماید: من هرگز کار مسلمین را به تو امثال تو نخواهم سپرد. می

 فتوحات در زمان عمر

تاریخ زندگی ابوبکر خواندیم که او زمانی وفات یافت که تمام قبایل سرکش عرب در 
  سرکوب و سرسپرده دولت اسالم شده بودند. اوضاع داخلی خاك عرب آرام و کامالً

 تحت سیطره حکومت اسالم در آمده بود.
در این هنگام که عمر به خالفت رسیده، خاطرش از این جهت آسوده است و باید 

هاي جهادي که  هتمام خود را به خارج سرزمین عربستان معطوف دارد و به جبههتمام ا
 ها را ادامه دهد. ابوبکر در عراق و شام شروع کرده بود توجه نماید و آن

در امور سیاست کشور کاردان بود و   چون عمر مردي بسیار دانا و مقتدر و مخصوصاً
اص، خالد بن الولید، ابوعبیده بن الجراح، وق سردارانی مخلص مانند: سعد بن ابیبه عالوه 
سفیان، قعقاع بن عمر، طلیحه بن خویلد و  لعاص، هاشم بن عتبه، خالد بن ابیعمر بن ا

امثال آنها که مردانی کارآزموده و در فنون جنگی کارکشته بودند، در اختیار داشت و نیز 
ف ایران را فتح کرد و سربازانی مؤمن و فداکار در فرمانش بودند، به زودي از یک طر

بساط دولت عظیم ساسانی را یکسره برچید و از سوي دیگر در همان وقت دست دولت 
روم را که چندین قرن بر قسمت مهم آسیاي غربی و شمال آفریقا تسلط داشت و در آنجا 

ترین و آبادترین اقطار  کرد، از این نواحی قطع نمود و نتیجتاً غنی فرمانروایی مطلق می
ن آن روزگار را به زیر فرمان خود و در تحت سلطه دولت اسالم در آورد. اینک با متمد

پردازیم. قبل از  هاي مهمی از فتوحات این خلیفه راشد می رعایت اختصار به شرح قسمت
کند،  شروع به این مطلب باید بدانیم اکنون که این خلیفه فتوحات خود را شروع می

و شام به کجا رسیده و لشکر اسالم در این دو جبهه فتوحات خلیفه اول در خاك عراق 
 چگونه است.
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 جبهه شام
در تاریخ زندگی ابوبکر خواندیم که مسلمین در خاك شام پیش رفند و اخیراً در 
محلی بنام یرموك با لشکر خطرناك دشمن روبرو شده بودند. لذا ابوعبیده فرمانده لشکر 

امر را به ابوبکر گزارش داده تقاضاي کمک  مسلمین که خود را در خطر دیده بود این
فرستاد. به خالد  کرد. ابوبکر نیز گروههاي امدادي را فراهم نمود و پیاپی به آن جبهه می

بن الولید فرمانده ناحیه عراق نیز دستور داد با نیمی از لشکرش براي تقویت ابوعبیده از 
 عراق به یرموك برود.

ن گروههاي کمکی به یرموك روحیه جنگی مسلمین گرچه به نظر ابوبکر با رسیدن ای
آید که از مرگ  اي از جنگاوران مؤمن و فداکاري به وجود می گردد و جبهه قوي می

چه با توجه به آیات قرآن کریم پاداش شهادت در میدان جهاد را جنت  ،هراسند نمی
رسید، ولی مع دانند. چنین رزمندگانی با عنایت پروردگار به فتح و پیروزي خواهند  می

توان آن را به حساب یقین گذاشت. تا هنگامی که ابوبکر  الوصف تا عمالً تحقق نیافته نمی
در بستر بیماري زنده بود، خبر خوبی از این جبهه به مدینه نرسیده بود. وضع جبهه شام 

 از این قرار بود.

 جبهه عراق
افته و آنجا را تصرف قبالً فهمیدیم که خالد بر قسمت زیادي از خاك عراق تسلط ی

کرده بود. اینک که خالد به دستور ابوبکر به جبهه شام حرکت نمود. بیست هزار نفر از 
بن الحارثه یکی از سرداران کاردان جبهه عراق قرار داد تا   1لشکرش را تحت امر مثنی

اش شرف حضور به نزد  مثنی بن الحارثه از اصحاب رسول اهللا بود، در سال نهم هجرت با گروهی از قبیله -1
رسول اهللا یافت و مسلمان شد. چون از اوضاع نابسامان مدائن پایتخت ساسانیان به خوبی خبر داشت، ابوبکر 

عراق که مستعمره مدائن بود، ترغیب و موفقیتش را آسان جلوه داد و از او خواست تا به وي بر نو  را به فتح
اش امارت داده، فرمان دهد که به شمال شرقی عراق حمله نماید. موافقت نموده و او را قبل از  مسلمانان قبیله

که خالد به عراق رسید، مثنی تحت  این که خالد مأمور حمله به عراق نماید، به آنجا حرکت داد. پس از این
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هایی را که فتح کرده بود نگهداري نماید. گرچه مثنی سردار شجاعی بود و پس  سرزمین
 1ز حرکت خالد بر لشکر هرمز جاذویه در حدود بابل غالب شد و آنها را شکست دادا

ولی از خود اطمینان نداشت که بتواند تا مدتی طوالنی نواحی فتح شده را نگه دارد، یا به 
گاه دولت پارس لشکر ترسید که هر تسلط داشته باشد. میخوبی بر حفظ نظم داخلی آنها 

 ند با این عده لشکر و ساز و برگی که دارد از عهده دفعش برآید.مهمی فراهم کند، او نتوا
لذا در حیره که مرکز ستاد فرماندهی مسلمین و جاي مطمئنی بود مستقر و حالت 

 تدافعی به خود گرفت.
این سردار نیز وضع حساس خود را به ابوبکر اطالع داده کمک خواسته بود، ولی 

موك کرده در تالش فراهم کردن قواي امدادي و ابوبکر اهتمام خود را متوجه جبهه یر
تر از  اعزام آنها به آن جبهه گردیده بود، زیرا به نظر ابوبکر دشمن جبهه یرموك خطرناك

دشمن جبهه عراق بود. بنابراین، طبق قاعده االهم فاالهم باید اول به این جبهه عنایت کند 
د، شخصی به نام بشیر بن و پس از آن به عراق. چون مثنی از خلیفه اقدامی ندی

را به جاي خود گمارد و خودش رهسپار مدینه گردید و خطر جبهه عراق را  2الحصامیه
شخصاً به عرض خلیفه رسانید و کمک خواست و پیشنهاد کرد تا اجازه دهداز همان 

اند و آثار ایمان و صالح در آنها هویدا  مردم قبایل سرکش عرب که سر تسلیم پیش نهاده
یم جنگی خوب اند و به طمع غنا اهل رزم ک گرفته به کار گیرد، چه آنهااست کم

میان آنها مردمی مانند عمرو بن معدي کرب و طلیحه بن خویلد که جنگند و هستند در می
اند. گرفتن آنها به کار جهاد به خیر و صالح  در نقشه جنگی دانا و در فنون رزمی ورزیده

 فرمان خالد قرار گرفت.

 دکتر محمد حسنین هیکل. ،الفاروق -1

اسمش زحم بود و حضرت رسول اسمش را عوض فرموده   بشیر بن الحصامیه از اصحاب رسول اهللا بود، قبالً -2
 او را بشیر نامید.
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 .1حکومت اسالم خواهد بود
بینیم که گرچه لشکر اسالم در حیات ابوبکر در هر دو جبهه طبق  توضیح میبا این 

جبهه عراق پس از رفتن خالد   شد پیش رفتند، ولی اخیراً دلخواه و بیش از آنچه تصور می
از آنجا طبق اظهار مثنی وضع خوبی نداشت. از جبهه یرموك هم که خبر امیدبخشی به 

 مدینه نرسیده بود.

 ها ابوبکر به عمر درباره جبهه هاي آخرین سفارش
ابوبکر حق داشت در این چند روزه آخر حیاتش که مریض و در بستر مرگ بسر 

برد، در اضطراب و دلهره باشد، زیرا چنان که گفتیم تا آن وقت سرنوشت مسلمین در  می
  این دو جبهه برایش روشن نبود و بدین لحاظ بود که پس از سپردن عهدنامه هیچ یک از

خواهد که پس از  خواند و مؤکداً از او می او را شب هنگام نزد خود می  فت به عمر،خال
به دست گرفت فکر و هم خود را صرف امور   فوتش همین که او زمام خالفت را عمالً

لشکر اسالم نموده، نیرو و تدارکات کافی فراهم نماید. جنگ را در هر دو جبهه مجدداً 
 و در خاك دشمن پیش رود. بدون وقفه ادامه شروع کند و

گویا ابوبکر گروههاي امدادي را که به جبهه یرموك فرستاده بود، براي تقویت 
کنم فردا بمیرم،  گوید: گمان می دانست، لذا در آن شب به عمر می مسلمین آنجا کافی می

همین که مردم روزت را به شب نرسانیِ، مگر آن که مردم را به همراهی و کمک مثنی 
. مبادا مصیبت مرگم شما را از امور دینتان و از آنچه که پروردگارتان توصیه بخواهی

تر و  فرموده به تأخیر اندازد. دیدي که پس از وفات رسول اهللا که هیچ مصیبتی سنگین
 تر از آن نبود چگونه کار کردم. اي فزون هیچ فاجعه

جبهه عراق را  همین که خدا سرزمین شام را براي شما فتح کرد آن قسمت از لشکر

ه بود، چه ورودشان را در صفوف مسلمین به صالح ابوبکر تا این وقت کسی را از این قبایل به جهاد نخواست -1
 دانست. اسالم نمی
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 اند به عراق بازگردان، چه آنها کار دیده اینجا و دلیران آن محل هستند. که به آنجا رفته
ابوبکر در همان شب عمر را از اموري که از این بابت بر خلیفه مسلمین واجب است 

. همین که از وصیتش فارغ شد 1و او باید کما هو حقه اقدام و انجام دهد آگاه ساخت
الی که در این منصب مهم و وظایفی که باید ایفا نماید فکر کرد، از نزد ابوبکر عمر در ح

 خارج گردید.
هجري وفات  13ابوبکر در اول شب سه شنبه بیست و دوم جمادي االخره سال 

یافت. همین که پاسی از شب گذشت او را پس از انجام تشریفات دینی که به وسیله عمر 
هللا در حجره مخصوص ام المؤمنین عایشه به خاك صورت گرفت در جنب قبر رسول ا

 سپردند.

 عمر بن خطاب و افکار جبهه
عمر پس از این که نیمی از آن شب گذشته بود، به خانه رفت. در بستر خواب در فکر 
فردایش بود، فردایی که روز اول خالفتش خواهد بود، فردایی که بار سنگین حکومت 

که باید خود را آماده نبرد با دو امپراتوري عظیم جهان نهد، فردایی  اسالم را بر دوش می
 شود. بدو دوخته می نماید و باید پیش رود، فردایی که چشم امید امت محمد

اولین کار عمر طبق وصیت ابوبکر توجه به لشکر مسلمین در دو جبهه جنگ شام و 
ئنی داشته از هاي امدادي ابوبکر وضع مطم عراق بود که گرچه جبهه شام با رسیدن کمک

خطر خارج شده بود، ولی از وضع آنها خبر خوشی به مدینه نرسیده بود تا مسلمین 
که بشتابند. وضع جبهه عراق نیز چنانهاي جنگ  خوشحال و دلگرم شوند و به میدان

گفتیم امیدبخش نبود، بنابراین وضع هر دو جبهه تا آن وقت در مدینه مجهول بود. اکنون 
راست و چشم سیاستش را باز نماید تا آن چنان نتیجه دلخواهی به عمر باید کمر همت 

 خواهد. از او می دست آورد که امت محمد

 فتوحات مکیه. -1
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از تاریخ گذشته عمر فهمیدیم که او مردي است با همتی آهنین و با قدرتی فوق العاده 
تواند از عهده هر کاري که بدان اهتمام ورزد بر آید و  عظیم، بنابراین او به خوبی می

اي در کار بوده است،  نانکه خواهیم دید به حدي در کارش موفق شد که گویی معجزهچ
چه در جهان بشریت تا آن وقت سابقه نداشت که کسی جز عمر در یک زمان با دو 
امپراتوري عظیم جهان دست و پنجه نرم کند و بر آنها غالب شده با پرچم پیروزي از 

 .معرکه خارج شود و بساط آنها را برچیند

 نخستین رویارویی عمر با مردم پس از خالفت
اي بسر برد. همین که صبح  کننده آري، عمر شب اول وفات ابوبکر را با افکار خسته

انتظار ورودش بودند، به طرفش شتافتند و با او  براي نماز به مسجد آمد، مردم که در
دت افکارش را فرو اي ش بیعت نمودند. سرعت بیعت مردم او را خوشحال کرد و تا اندازه

نشاند. باز همین که عمر براي نماز ظهر به مسجد آمد، مردمی که غایب بودند و موفق به 
بیعت نشده بودند با او بیعت کردند، چون مردم براي نماز ظهر جمع و مسجد مملو از 

اي که ابوبکر  تر از پله اي پایین جمعیت گردید عمر به منبر رفت از روي ادب روي پله
و خطبه مختصري خواند که در ضمن آن از عظمت و فضایل  1یستاد مستقر گردیدا می

ابوبکر و خیرات و برکاتی که از او به اسالم و مسلمین رسیده بود سخن گفت و خود را 
فردي از افراد مسلمین که حکومت آنها را بدست گرفته معرفی کرد. عباراتی که عمر با 

اثر نیک به جاي گذاشت، مردم از خالل عباراتش  لحنی جذاب و لطیف ادا کرد در مردم
اي بر صحت نظر و عمق سیاست ابوبکر در تعیین او به خالفت مسلمین  کننده دلیل قانع

 دریافتند و او را به خوبی ستودند.

ایستاد. پس از وفات آن  منبر مسجد رسول اهللا سه پله داشت. حضرت رسول براي خطبه بر روي پله سوم می -1
روي پله دوم ایستاد بلکه  حضرت ابوبکر در زمان خالفتش رعایت ادب کرده براي خطبه بر روي پله سوم نمی

بلکه  ،ایستاد کرد و بر جاي ابوبکر نمی گرفت، حضرت عمر پس از وفات ابوبکر نیز رعایت ادب می قرار می
 گرفت. روي اولین پله قرار می
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 استقبال سرد مردم از درخواست عمر
حرکت  همین که نماز ظهر با جماعت خوانده شد، عمر رو به مردم کرد و آنها را براي

به عراق براي کمک به مثنی دعوت کرد و وصیتی را که ابوبکر در این باره کرده بود به 
اطالع آنها رساند. مردم تقاضاي عمر را شنیدند ولی هیچ کس از آنها جوابی نه مثبت و نه 
منفی نداد شاید خطري که مسلمین در جبهه شام با آن مواجه شده بودند و با آن که 

به آنها رسیده بود تاکنون خبري از ِآنها نرسیده بود، مسلمین مدینه را  گروههاي امدادي
تر بوده و  خواستند در عراق نیز درگیر با دشمنی بشوند که مهم نگران کرده بود، لذا نمی

تر باشد، آنها در سکوتشان نسبت به تقاضاي عمر  خطري افتند که رفع آن مشکل در
نشاهی ایران و قدرت نظامی دولت ایران پشت معذور بودند، زیرا شوکت و شکوه شاه

هاي آن روزگار را به لرزه در آورده بود. بعضی از مردم عقیده داشتند که غلبه و  دولت
پیشروي خالد در خاك عراق بدین علت بوده که دولت ایران عملیات نظامی او را ناچیز 

ه و جلوگیري او بفرستد اي مقابلگرفته و تا آن حد مهم ندانسته است که نیروي خود را بر
شد پیروز شود و پیشروي کند. ولی اکنون ایران مسلماً کار مسلمین را  گرنه موفق نمیو

سرسري نخواهد گرفت و نه فقط براي جلوگیري از هجوم مجدد آنها اقدام جدي خواهد 
انگاري از دستش رفته است از دست آنها خواهد  کرد، بلکه آنچه را که در اثر سهل

نابراین شروع مجدد جنگ در عراق در نظر اهل مدینه به صالح مسلمین نبود، به گرفت. ب
سوي عراق اجابت نکرد و به  حاضرین دعوت عمر را براي حرکت بههر جهت کسی از 
 سکوت گذراندند.

 دومین درخواست عمر
پسندم که کسی  من نمی«صبح روز دوم عمر در مسجد به مردم خطاب کرده فرمود 

خواهم این روش به عنوان سنت رایج براي  ن عرب را به بردگی گیرد. نمیزنان و کودکا
و به مردم  »چه براي آینده اعراب زیان بخش خواهد بود ،همیشه در بین عرب باقی بماند
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امر کرد تا زنان و کودکانی را که در زمان ابوبکر در جنگ با سرکشان عرب اسیر و به 
 .1دند آزاد نموده به بستگانشان مسترد نمایدعنوان برده، سهم برده و نزد آنها بو

عمر با این فرمان روشی به میان کشید که گرچه با سیاست سابق عهد ابوبکر خلیفه 
کرد. این  اول مسلمین مخالف بود، ولی سیاست کنونی خلیفه دوم این چنین اقتضاء می

ت قبایل عرب را امر به صرفه و صالح مسلمین بود، زیرا عمر با این اقدام عالقه و محب
به خوبی جلب نمود و قلوبشان را به دست آورد و رابطه آنها را که قبالً با حکومت اسالم 

 گردد مبذول نمود. اي که بر پایه محبت استوار می خوب نبود به رابطه حسنه
دانیم در  که میلمین جنبه حیاتی داشت، زیرا چناناین سیاست به نظر عمر براي مس

مده لشکر اسالم در جبهه یرموك شام مستقر شده بود، حاال اگر عمر این هنگام قسمت ع
بقیه لشکر مسلمین را بسیج نماید و به عراق بفرستد، دیگر کسی را ندارد که از عهده 

رفت که فرصت مناسبی به دست قبایل مزبور  محافظت جزیره العرب برآید. بیم این می
صورت جزیره العرب در آتش فتنه و آشوب سر به طغیان بزنند. در این   برسد تا مجدداً

خواهد سوخت، عمر با این اقدام سیاسی خود نه تنها آن قبایل را امیدوار به عنایات 
حکومت اسالم نمود، بلکه عالوه بر این، جلو این خطر را نیز گرفت. پس حاال عمر 

 د نماید.هاي جها تواند به آنها اطمینان داشته آنها را مسلح نماید و وارد جبهه می

 در مورد ماهیت نظام ایران سخنرانی مثنی براي مردم مدینه
گفتیم که مثنی به ابوبکر پیشنهاد کرد تا این قبایل را براي جهاد دعوت کند، ولی   قبالً

از دنیا رفت، اکنون چون مثنی از صدور فرمان عمر  ابوبکر فرصت این کار را نیافت و
نظرش را به عمر   او موافق این کار است، مجدداً براي آزادي زن و فرزندشان فهمید که

پیشنهاد کرد، و گرچه نظر مثنی مورد پسند عمر بود، و شاید هم خودش در اندیشه این 
کار بود که فرمان آزادي زنان و اطفال قبایل مذکور را صادر کند. ولی در اینجا به سکوت 

 تألیف دکتر هیکل. ،الفاروق -1
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ا که چشم دیگران به آنها دوخته خواست قبل از این کار، مردم مدینه ر گذراند. چه او می
بود، موافق و حاضر به جهاد در عراق کند، زیرا به هر راهی که آنها روند دیگران به همان 

 راه خواهند رفت.
یابد که عظمت شاهنشاهی و شهرت  مثنی از قیافه و سیماي حاضرین در مسجد در می

گره کوري است که باور  قدرت نظامی پارس و غلبه آنها بر امم مختلف جهان در نظرشان
مبادا  اي مردم! «میان آنها بپا خاست و گفت: د به دست آنها گشوده شود، لذا دردارن نمی

شهرت و هیبت پارس در نظرتان زیاد جلوه کند، ما چندین بار در خاك عراق با آنها 
ین پیروز شدیم و خیلی زود بر شهرهاي متعدد آنها که بهتر جنگیدیم و به آسانی بر آنها

بخواهد باز هم بر  ناحیه آنجا است دست یافتیم و آنها را تصرف کردیم و اگر خداي
 ».آنها پیروز خواهیم شد

هایشان باز  عمر احساس کرد که اظهارات مثنی در مردم تأثیر نیک نموده و چهره
اي مردم! خاك خشک حجاز جاي خوبی براي شما نیست، جز « :گردیده است، لذا فرمود

ست آوردن کاه و گیاه. در سرزمینی که خدا به شما وعده فتح داده خواهید دید براي به د

 ﴾ُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ ﴿ هایی براي شما میراث گذاشته. خدا فرموده است: که چه نعمت
پس خدا یاري دهنده دین و نصرت دهنده مددکاران راه حق بوده به پیروان دین خود 

 ».ي مختلف را خواهد بخشید، کجایند بندگان نیکوکار خدا؟ها هاي ملت میراث

 واکنش مردم
مردم با آن همه ترس و خوفی که از پارس داشتند پس از شنیدن سخنان کوتاه مثنی و 
توجه به فرمایش مختصر عمر که با استدالل به آیه قرآن به آنها نوید پیروزي داد، در خود 

ل به اجابت امر عمر شدند، چرا اجابت و احساس آرامش و اطمینان نموده، متمای
فداکاري در راه حق نکنند؟ مگر اینان نبودند که در زمان نبوت فداکاري کردند و نبی خدا 

شود که براي همین امري که قبالً  را در پیشرفت دین اسالم نصرت دادند؟ چگونه می
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 .از جاي نجنبند! براي تحقق آن فداکاري کردند اکنون براي همیشه سکوت اختیار نموده،
آنها تا این قوت بدین جهت در تصمیم خود متردد بودند که مشکل کار را خیلی 

ولی حاال که مثنی آنها را  ،کردند که در کارشان موفق شوند پنداشتند و باور نمی دشوار می
از روحیه رزمندگان پارس آگاه ساخته، مشاهدات خود را براي آنها بازگو کرده و 

گوید خدا به  دهد و می به آنها نوید پیروزي و فتح این سرزمین را می حضرت عمر نیز
پذیرد، هرگونه مشکلی در  آنها وعده فتح داده و آنها ایمان دارند که وعده خدا خالف نمی

گردد، لذا براي رفتن به میدان جنگی که ایمان دارند پیروز خواهند شد،  نظرشان آسان می
 شتابند. می

 شود عراق مینخستین دسته عازم 
که از فرماندهان مشهور عرب بود به پا خاست و  1عبید ثقفیابو آري، چنین شد و

سوي عراق اعالم کرد. و اولین  ا افراد تحت فرمانش براي حرکت بهآمادگی خود را ب
طلب این کار گردید. پس از او سعد بن عبید انصاري و سپس سلیط بن  کسی بود که داو

راي عرب موافقت نموده اعالم کردند که با قوم خود براي حرکت قیس دو نفر دیگر از ام
موافقت این سه نفر از امراي عرب باعث شد که بقیه مردم نیز با  ،اند به عراق مهیا و آماده

 آنها هم صدا و آماده کار شوند. تعداد آنها به زودي به هزار نفر رسید.
تري خواهد  اول لشکر بزرگحضرت عمر از فراهم شدن این لشکر که مقدمه و پیشقر

کننده هر قومی  مود که مسلمین را از ترس که تباهبود خوشحال گردید و خدا را شکر ن
 است نجات داد، تا او به مقصودش که به صالح جامعه اسالمی بود برسد.

خواهد به عراق گسیل داد، به چه کسی  باید دید عمر فرماندهی این لشکر را می
 نماید؟ واگذار می

داران  خواستند عمر فرماندهی را به یکی از سابقه ند بعضی از اهل مدینه که میبود

 ابوعبید ثقفی پدر مختار ثقفی است که قیام نمود و قصاص حضرت حسین بن علی را از قاتلینش گرفت. -1
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مهاجرین یا انصار تفویض نماید، این مطلب را به او عرض هم کردند، ولی عمر حق 
شناس و عادل بود، مگر نه اول کسی که به تقاضایش روي خوش نشان داد و داوطلب 

و بقیه مردم پس از او آماده کار ـفی بود حرکت به عراق گردید ابوعبید بن مسعود ثق
سزد که عمر فرماندهی لشکري را که اولین اساسش به دست ابوعبید  شدند؟ آیا می

گذارده شده به دیگري واگذارد؟ و حال آن که او از جنگاوران ورزیده عرب بوده و 
ه، به خدا ن«بدین جهت بود که عمر فرمود:  -به خوبی از عهده کار بر آید! خیرتواند  می

به شما مردم مدینه در اثر پیش قدمی و تسریع در رفع  قسم چنین نخواهم کرد، خداي
شر دشمنان دین اسالم عزت و برتري بخشید، ولی شما اکنون در این باره سستی از خود 
نشان دادید. امارت و فرماندهی این لشکر حق کسی است که پیش قدم گردید و آمادگی 

». گمارم س اعالم کرد. به خدا قسم جز او را در رأس لشکر نمیخود را قبل از هر ک
 سپس ابوعبید را نزد خود خواست و فرماندهی لشکر را به او واگذار نمود.

سوي عراق مهیا گردید به  ن لشکر فراهم و براي حرکت بهوقتی که عمر مطمئن شد ای
د، ولی احتیاط کند و دست مثنی دستور داد تا به آنجا بشتابد و به قوایش در حیره بپیوند

 اندرکار جنگ نشود و منتظر ورود این لشکر باشد.

 هاي عمر واپسین توصیه
آوري افراد و تکمیل تجهیزات  ز حرکت مثنی تا یک ماه مشغول جمعابوعبید پس ا

بود. همین که لشکرش به چهار هزار رسید، از عمر اجازه خواست، عمر پس از اجازه در 
از اصحاب گرامی رسول خدا که در «و به او توصیه فرموده، گفت: اردوگاه لشکر حاضر 

باشند، در کارت مشورت کن و حرفشان را بشنو و به کار بند.  این لشکر تحت فرمانت می
یابی مشتاب، زیرا جنگ کاري کوچک و  در هیچ امري از امورت بدون سنجش و ارزش

و شکیبا و مخصوصاً فرصت شود که با حوصله  آسان نیست. آن کس در جنگ پیروز می
شناس و مآل اندیش باشد. در برابرم هیچ مانعی نیست که سلیط بن قیس را به فرماندهی 
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». گروهی برگزینم، جز اینکه عجول است و در کار جنگ جز صبر و ثبات روا نیست
آنچه عمر بدان دست یافت این بود که موفق گردید از مردمی که از ترس مردم پارس 

ترین ترس و با تهور و اعتماد به وعده  لشکري فراهم کند که اکنون بدون کم لرزیدند می
شتابد، این کار کامیابی و  سوي میدان جنگ می و ایمان جازم به فتح و پیروزي بهخدا 

در آغاز خالفتش حل  توفیقی بود که خدا به عمر عنایت فرمود و مشکل سخت او را
 از فوتش به وي توصیه کرده بود دست یابد.فرمود، تا به آنچه که ابوبکر کمی قبل 

 بیند؟ مثنی پس از ورود به عراق چه می
د و مثنی به فرمان عمر قبل از حرکت ابوعبید به عراق رسید تا به بررسی اوضاع بپرداز

سوي مدینه چه وضعی پیدا کرده، اکنون چه حالی دارند  ببیند مسلمین پس از حرکتش به
است ولی پس از ورودش  دست به چه کاري زدهو دشمن چه فکري کرده است، 

ین مدت که اند، لذا در ا نظمی شده ضاع داخلی پارس مختل شده دچار بییابد که او میدر
اند اکنون با این وضع زمینه مناسبی براي مسلمین  گونه اقدامی نکرده او در آنجا نبوده، هیچ

ود که طبق فرمان عمر باید دست فراهم شده که بر آنها بتازند، ولی مثنی فراموش نکرده ب
 به کاري نزند و منتظر ابوعبید باشد.

هجري با چهار  13ابوعبید پس از یک ماه از حرکت مثنی در آخر جمادي االول سال 
آید، و طبق دستور عمر در بین راهش  هزار سرباز از مدینه به طرف عراق حرکت در می

اده خالفت ابوبکر تسلیم و سر پیش نهاي از جنگاوران قبایل عرب را که در زمان  عده
کشاند تا آن که عده نیروهایش تا رسیدن به  سوي عراق می خواند و به بودند، به کمک می

عراق تدریجاً به ده هزار سرباز سلحشوري رسید که عمري در جنگ داخلی بسر برده، 
 ورزیده کارزار شده بودند.

 جنگ نمارق
خود در حیره به مثنی و لشکرش پیوست، طولی چون ابوعبید با لشکر ده هزار نفري 
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نکشید که رستم فرخزاد پهلوان زبردستی که پورانداخت ملکه ایران اختیارات مملکت را 
به او واگذار کرده بود، لشکري در مدائن فراهم و فرماندهی آن را به شخص رزمنده 

کار پشت سر ماهري واگذار نمود به نام گابان که سنین جوانی خود را در جنگ و پی
 1گذاشته و در عملیات جنگی کار کشته شده بود، رستم به او دستور داد تا از نهر فرات

 عبور نموده به حیره که مرکز ستاد فرماندهی اعراب بود، حمله کند.
رستم لشکر دیگري نیز به رهبري فرمانده داناي دیگري به نام نرسی فراهم نمود 

ه بین دجله و فرات بود، مستقر شود تا اگر الزم شد ودستور داد در جایی به نام کسکر ک
 به کمک گابان بشتابد.

شود.  شود براي مقابله با گابان از حیره خارج می چون ابوعبید از اقدام رستم آگاه می
قادسیه به هم  دو لشکر متخاصم در جنوب فرات در محلی به نام نمارق بین حیره و

گیرد که عاقبتاً مسلمین غالب و شکست  میا در. در اینجا جنگ سختی بین آنهرسند می
رساند و نیروهایی  سازند. عده زیادي از آنها را به قتل می سختی بر حریف خود وارد می
رسانند و خود  برند خود را به لشکرگاه نرسی در کسکر می را که از این نبرد جان بدر می

 گردد. گابان فرماندهانش اسیر دست یکی از مسلمین می
شناخته پیشنهادي که گابان براي نجات  کسی از گابان را اسیر کرده بود او را نمیچون 

 کند. خود از او کرده بود قبول می
شود مرا که  گوید: شما مردم عرب اهل کرم هستید، چه می اش می گابان به اسیر کننده

ننده به او اي هستم امان دهی و من متقابالً دو غالم به تو دهم؟ اسیر ک پیرمرد سالخورده
گوید: پس مرا به نزد امیرت ببر تا  کند. گابان می نماید و پیشنهادش را قبول می ترحم می

برد. در اینجا بود که گابان شناخته شد  . لذا او را نزد ابوعبید می2از این معامله مطلع شود

فرات نهري است که سرچشمه آن در ارمنستان است و از آنجا به ترکیه و از ترکیه به سوریه سرازیر و به  -1
 گردد. رسد و به نهر دجله متصل می عراق می

ترسید که شناخته شود و مردم امانی را که از اسیر کننده یافته بود محترم نشمارند و او را بکشند، ولی  گابان می -2
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قتل و مردم فهمیدند که او فرمانده لشکر دشمن است. از ابوعبید خواستند تا او را به 
برساند، ولی راهی نبود، زیرا کسی که او را به اسارت گرفته آورده است امانش داده بود 

زیرا  ،گوید گرچه او فرمانده لشکر دشمن است باز هم او را نخواهم کشت لذا ابوعبید می
یک نفر مسلمان او را امان داده و طبق قانون جنگی اسالم امانش نافذ و براي ما معتبر 

 سان گابان از قتل نجات یافت و آزاد گردید. است. و بدین

 جنگ سقاطیه
کند که لشکر نرسی در خطر حمله  رستم از شکست این لشکر اطالع یافته احساس می

اعراب افتاده است، زیرا ابوعبید پس از پیروزي سرجایش نخواهد نشست بلکه به زودي 
اي به نام  مانده ورزیدهبراي حمله به نرسی به کسکر خواهد شتافت، لذا دستور داد فر

سوي کسکر حرکت نماید و به  به  تر سریعاً جالینوس با لشکري زیادتر و تجهیزاتی مهم
 کمک نرسی بشتابد.

فکر ننشست و  وده، لذا پس از غلبه بر گابان بیولی گویا ابوعبید از این امر غافل نب
ا فوراً به کسکر حرکت قبل از این که جالینوس به کسکر برسد، به لشکر خود فرمان داد ت

 و بر نرسی حمله کنند.
لشکر اسالم در جایی به نام سقاطیه در نزدیکی کسکر با لشکر نرسی که عده اي از 

 بقایاي لشکر شکست خورده گابان نیز در بین آنها بودند، رویارو گردید.
کر بینیم که لشکر نرسی در مقابل لشکري قرار گرفته که چند روز قبل بر لش اکنون می

گابان در نمارق غالب شده و هم اکنون فراریان لشکر شکست خورده گابان که رعب 
شمشیر اعراب از قلوبشان بیرون نرفته است، در بین لشکر نرسی هستند، آیا با این وصف 

شود که چنین لشکري در مقابل لشکر ابوعبید که از جبهه پیروزي به اینجا آمده است،  می

کند و این امان را تأیید خواهد کرد و دیگر کسی او را  زد امیرش ببرد، او طبق قانون اسالم عمل میاگر او را ن
 نخواهد کشت، لذا خواست تا او را نزد امیر برده اظهار نماید که او را در امان داده تا در امان باشد.
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 پایدار بماند؟ خیر.
عبید قبل از این که فرصت را از کف بدهد و لشکر نرسی با رسیدن جالینوس ابو

که از همان اول کار معلوم بود و به لشکر نرسی حمله نمود و چنانتقویت شود، از چند س
نرسی نتوانست بیش از گابان در مقابل ابوعبید پایداري کند، و همین که آثار شکست را 

ه که از لشکرش باقی مانده بود، فرار کرد. اسلحه در لشکرش دید، عقب نشست و با آنچ
 و ذخایر زیادي که به جاي گذاشته بود به دست مسلمین افتاد.

 جنگ بارسما
سوي کسکر حرکت کرده به  اي تقویت نرسی بهابوعبید خبر یافته بود که جالینوس بر

گیرد،  قریه بارسما رسیده است، لذا در کسکر به انتظارش ننشست که مورد حمله قرار
زیرا غالباً پیروزي با مهاجم است نه با مدافع. بدین نظر فوراً به طرف جالینوس حرکت 
نمود ودر قریه بارسما بر او تاخت. او هم نتوانست در مقابل ابوعبید مقاومت کند. این 

 سوي مدائن گریخت. ه مانند نرسی با بقایاي لشکرش بهبود ک
تح شده که از حیث ثروت و نعمت غنی بود، ها یر نواحی ف ابوعبید با این پیروزي

تسلط یافت و بر نقاطی که پس از حرکت خالد به شام از تحت تسلط مسلمین خارج 
شده بود مجدداً دست یافت. پس از این لشکرش را به این سو و آن سو پراکنده نمود تا 

یی را که ها کلیه روستاها و دهات این ناحیه را تصرف نمایند. او موفق گردید سرزمین
از اول تا آخر بدون جنگ بلکه از طریق صالح با اهالی تصرف  1سواد عراق نام داشت

نماید. او طوري قدرت و شوکت از خود نشان داد که مردم این نواحی براي همیشه فکر 
الولید را  قیام بر ضد مسلمانان را از سر بدر برند و قدرت و عظمتی مانند دوره خالد بن

 ته بود به قلوب مردم این ناحیه بازگردانید. بزرگانشان نزد ابوعبید آمدند وها رف که از دل
از کارهایی که در گذشته در غیاب خالد از آنها سرزده بود، عذر خواسته گفتند: آنچه از 

 گفتند. سواد عراق در آن زمان به نواحی واقعه در بین فرات ودجله می -1
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 ما به میان آمده، با میل و اختیار ما نبوده، زیرا استقالل نداشتیم.
لولید این نواحی را که به دست ابوعبید افتاد، در اینجا باید یادآور شویم که خالد بن ا

قبالً فتح کرده بود، ولی پس از این که به امر ابوبکر به شام رفت، مردم بر ضد مسلمانان 
قیام کردند. مثنی که به دستور ابوبکر جانشین خالد شده بود، نتوانست با لشکري که در 

خود را در این دید که لشکر  اختیار داشت، آنها را سرکوب و مطیع نماید. لذا صالح
اسالم را از این نواحی جمع کند و در حیره متمرکز و متحصن گردد. اینک این نواحی 

 مجدداً به تصرف مسلمین در آمد و روزگار دوران خالد بازگشت.
در تاریخ ابوبکر خواندیم که خالد پس از فتح این سرزمین در اندیشه فتح مدائن 

هنگامی که در فکر نقشه کارش بود، از ابوبکر فرمان یافت تا پایتخت ساسانی بود درست 
 عمل ماند و خالد از این بابت متأسف گردید. اش بی به شام برود. این بود که نقشه

چون عمر طبق سوابقی که در جریان بود میانه خوبی با خالد نداشت، خالد تصور کرد 
 این امر در اثر پیشنهاد عمر«گفت: عمر از ابوبکر خواسته تا وي را به شام بفرستد، لذا 

 ».است که نخواسته به افتخار فتح مدائن برسم
 بینیم که مثنی به وسیله ابوعبید به این پیروزیها که شرح دادیم توفیق یافته و حال می

این سرزمین را از وجود حریف تصفیه کرده، خاطرش در اینجا آسوده شده و لشکري در 
جا روي آورده، پرچم پیروزي به دوش کاردانی ابوعبید به هر ا تدبیر واختیار دارد که ب

گرفته فاتح از میدان باز آمده پس اکنون جا دارد که مثنی همان آرزو و امیدي را داشته 
 در صدد حمله به مدائن باشد. باشد که خالد داشت و

 رستم فرخزاد
رستم فرخزاد این  این امر یگانه آرزوي مثنی بود، ولی شانس این کار را نداشت، زیرا

نچه پهلوان دالور به حدي فکرش صحیح و به طوري دور اندیش و عاقبت سنج بود که آ
کرد در  کرد درست بود و آنچه را که پیشگویی می بینی می اندیشید و آنچه را پیش را می
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داند  شد. از این رو مردم معتقد بودند که او علم نجوم دارد وآنچه را که می آینده واقع می
بینی و پیشگویی او  گوید از اکتشافات نجومی است، ولی چنین نبود بلکه منشاء پیش و می

که در زمان ما نیز هستند سیاستمداران کما آنبینی حاکی بود  از عمق سیاست و عاقبت
گردد.  اند واقع می که گفتهچنان  نمایند و بعداً پیشگویی میتیزهوشی که وقایع سیاسی را 

 چنین مردانی بود.رستم نیز یکی از 
شود که چنین کسی به نقشه و اندیشه مثنی پی نبرد و عالج واقعه را قبل از  پس آیا می

تجهیز  شود که چنین مردي ننگ شکست لشکرش را از دست لشکر بی وقوع نکند؟ آیا می
جنگیدند براي مدت زیادي تحمل نماید؟  عرب که با وسایل ناچیز و اسلحه ناقص می

 خیر.
از شکست لشکر جالینوس که امید زیادي به آن داشت، به تهیه لشکر رستم پس 

پرسد چه کسی  پردازد و خواص و کار دیدگان دولت را جمع نموده از آنها می مهمی می
در دشمنی با اعراب از دیگران شدیدتر باشد، تا  شناسند که در تهور جنگی و را می

فرستد؟ گفتند چنین کسی مردانشاه رهبري این لشکر را بدو بسپارد و به جنگ اعراب ب
اعراب او را ذوالحاجب  رئیس گارد سلطنتی است که ایرانیان او را بهمن جاذوبه و

 نامند. می
سپارد و جالینوس  میرستم او را نزد خود خواسته، فرماندهی این لشکر عظیم را بدو 

سازد و تحت  میخورده جنگ بارسما را با بقایاي لشکرش نیز با او همراه  فرمانده شکست
گاه دید جالینوس باز هم در این دهد که هر دهد. به بهمن دستور می فرمانش قرار می

دهد، او را به قتل برساند تا باعث سستی دیگران نشود و براي آن  جنگ سستی نشان می
حد مهم است، درفش کاویان پرچم ملی ایران را به  که به لشکر بفهماند این جنگ بی

 سپارد. دستش می

 ها یا واقعه جسر نبرد فیل
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مدائن به سوي ابوعبید به بهمن و جالینوس با این لشکر عظیم و کامالً مجهز از 
آیند و در محلی به نام (قس الناطف) در سمت شمالی فرات مستقر  میحرکت در

 گردند. می
ابوعبید که از حرکت این لشکر مطلع بوده است، با لشکرش براي مقابله با آنها 

 گیرد. کند و در جایی به نام مروجه در جنوبی فرات موضع می حرکت می
چون بین این دو لشکر نهر فرات فاصله برد، بهمن به ابوعبید پیام فرستاده گفت: یا 
شما از فرات عبور کنید و به طرف ما بیایید، یا ما به آن سوي نهر به طرف شما خواهیم 

 آمد.
هاي  ما بیایند، ولی ابوعبید که تشنه پیروزيیاران ابوعبید گفتند بگذار آنها به طرف 

م که ترسو هستیم، باید از نهر قبل بود احساس غیرت نمود و گفت: نباید به آنها نشان ده
 سوي آنها عبور کنم. به

در برابرم «سلیط بن قیس همان امیري که عمر او را کاردان دانسته به ابوعبید گفته بود: 
و  »ماندهی گروهی برگزینم جز این که عجول استهیچ مانعی نیست که او را به فر

ندانستند و گفتند: ما تاکنون همچنین بزرگان لشکر، رأي ابوعبید را به صالح لشکر 
خواهند با این جنگ، عار  ایم، مخصوصاً که می گاه با چنین سپاه بزرگی روبرو نشده هیچ

ر این جنگ جبران هاي خود را با پیروزي د هاي گذشته را از خود شسته شکست شکست
اند. مسلماً از خود  اند و براي جنگ با ما حاضر شده کنند، لذا تدارکات زیادي مهیا نموده

جایی با آنها بجنگی که  خواهی در باك خواهند جنگید، مع الوصف تو می گذشته و بی
گاه وضعی پیش آید که الزم شود عقب بنشینیم براي ما دشوار شود، مگر نه این است هر

 ر این صورت دشمن را در پشت سر و نهر فرات را در پیش خواهیم داشت؟که د
سوي آنها نرویم، ترسو خواهیم بود. سلیط را که  گوید: اگر ما به عبید برآشفته میابو

گوید: به خدا آنچه را که براي تو  نماید، سلیط می طرف گفتگویش بود، متهم به بزدلی می
 خواهی دید.  بعداًالزم و به صالح مسلمین بود گفتم و 
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اهل حیره در قدیم بر روي شط پلی ساخته بودند که به وسیله آن از عراق به ساحل 
شمالی شط رفت و آمد داشتند و با این پل عراق و ایران را مرتبط ساخته بودند. هنگام 

 هاي آن خراب شده بود. اي از قسمت هاي این پل سست و پاره ورود ابوعبید پایه
صمیم گرفت لشکرش را از روي این پل عبور دهد، دستور داد آن را چون ابوعبید ت

رسید، به کلی خراب  شمالی آن که به ساحل می  مرمت و تعمیر نمایند و چون قسمت
شده بود، امر کرد تا چندین قایق به هم بسته به پل متصل نمایند تا بتوان از روي پل به 

به ساحل برسند. همین که از ترمیم و اصالح ها وارد و از روي آنها عبور نموده  این قایق
 پل فارغ شد با لشکرش از روي آن به آن سوي شط عبور کرد.

به محض این که لشکر ابوعبید به آن سوي شط رسید، بهمن بدون آن که به آنها 
هایی به حرکت در  مهلت بدهد. به لشکرش فرمان حمله داد. در پیشاپیش لشکر فیل

هاي بزرگی  ها زنگوله و براي جنگ تربیت شده بودند. بر فیل آمدند که همه جنگ دیده
 کردند. آویخته بودند که با هم، صداي مهیبی تولید می

گاه فیل را به چشم ندیده و صدایی مانند صداي گوش  هاي مسلمانان که هیچ اسب
ها و شنیدن  هاي آنها را در عمرشان به گوش نشنیده بودند، از دیدن فیل خراش زنگوله

ها به حدي به وحشت افتادند که از اطاعت سواران خود سرپیچیدند و از  داي زنگولهص
میدان فرار و باعث اختالل صفوف مسلمین گردیدند. بدین نحو راه براي تیراندازان که از 

هموار گردید و عده زیادي از مسلمین را به  انداختند،  سوي مسلمین تیر می ها به روي فیل
 قتل رساندند.

بید دید که صفوف مسلمین مختل گردیده و نزدیک است به کلی بهم خورد، لذا ابوع
با هم با فیالن پیکار و کارشان  از اسبش پیاده و به لشکرش نیز دستور داد تا پیاده شوند و

هاي ترسوي فراري  اي نبود، زیرا امکان نداشت از اسب را یکسره نمایند. جز این هم چاره
 کار گرفت.

سوي فیالن یورش بردند و طناب  ها را رها کردند و به تور ابوعبید اسبمسلمین به دس
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پاالنشان را قطع نمودند. سواران تیرانداز را که همراه پاالنشان از پشت آنها به زمین 
هاي مسلمین  ها از میدان خارج گردیدند، اسب افتادند طعمه شمشیر قرار دادند. چون فیل

طرف مردانه جنگیدند. هر یک از آنها گاهی پیش  به میدان کشیده و هر دو  مجدداً
شد جنگ چندین ساعت در بین آنها به شکل پیشرفت  رفت و زمانی به عقب رانده می می

 نشینی جریان داشت. و عقب
ها از میدان رانده شدند و از تیراندازي خبري نبود، خاطر ابوعبید آسوده و از  چون فیل

همین گیر و دار نزدیک خود فیل کوه پیکري دید که عالیم جنگ امیدوار گردید، ولی در 
متفرق  زند، آنها را پراکنده و کند و با خرطومش به چپ و راست می به مسلمین حمله می

شناس بود و خوب  سازد. گویا این فیل بسیار تیزهوش و قهرمان میدان جنگ و موقع می
 .1دانست کی و کجا بزند می

جال یابد الجرم تلفات زیادي بر مسلمین وارد ابوعبید دید که هرگاه این فیل م
سازد و چه بسا که باعث شکست قطعی آنها شود. لذا خود را به آن فیل رساند و با  می

شمشیر ضربت شدیدي بر خرطومش وارد ساخت، چون فیل احساس درد کرد، به خشم 
 د.در آمد و او را زیر پاي خود گرفت، لگدمال نمود و او زیر جثه فیل جان سپر

حکم برادر ابوعبید طبق وصیتش پرچم لشکر را به دست گرفت و به جنگ فیل رفت 
و او نیز مانند برادرش زیر پاي فیل از بین رفت و به همین ترتیب هفت نفر از اقوام 
ابوعبید یکی پس از دیگري پرچم به دست گرفته با فیل جنگیدند و همه آنها زیر پایش 

 تلف شدند.
دار خود را پیاپی از دست دادند، مرعوب و  از فرماندهان پرچم چون مسلمین چند نفر

روحیه خود را به کلی از دست داده شکست خوردند و به ناچار از میدان فرار کردند و به 
 طرف پل شتافتند تا خود را به آن سوي شط برسانند.

امه مثنی که خطر قطعی مسلمین را دریافته بود، پرچم به دست گرفت ولی نه براي اد

 دکتر هیکل. ،الفاروق -1
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جنگ، زیرا دیگر امیدي براي پایداري نبود، چه افراد لشکري که فرمانده اول و چند نفر 
اند و نظامشان بهم خورده و  دیگر از فرماندهانشان یکی پس از دیگري پیاپی کشته شده

صفوفشان درهم پاشیده در حال فرارند، امکان ندارد در مقابل لشکري که پیروز گشته آنها 
 کند پایدار باشند. با شمشیر درو میرا از پشت سر 

مقصود مثنی از گرفتن پرچم این بود که مسلمین شکست خورده را رهبري کند تا به 
اي از فرماندهان و دالوران  درستی از همان پلی که آمده بودند عبور نمایند، لهذا او با عده

 بکاهند. لشکر پشت سر آنها را محافظت نمودند تا شاید بتوانند از تلفات آنها
مثنی مشغول کارش بود که یکی از اقوام ابوعبید به نام عبداهللا بن مرثد ثقفی طناب 
قایقهایی را که به پل بسته شده بود قطع و راه عبور از روي پل را مسدود و فریاد بر 

همان راهی  اي مردم، روي برگردانید و مردانه بجنگید تا پیروز شوید یا در«آورده گفت: 
ولی افراد شکست خورده از ». انتان فداکاري کرده جان سپردند جان دهیدکه فرمانده

ترس شمشیر دشمن گوش به حرفش ندادند و بسیاري از آنها خود را به آب زده غرق 
 شدند.

ها  طبق دستور مثنی قایقهاي قطع شده را مجدداً به پل بستند تا مردم از روي آن
دانه ایستاده، مشغول دفاع بودند، پس از همه بگذرند. خود مثنی با افراد فداکاري که مر

در اینجا درست هنگام دفاع یک ضربت نیزه به مثنی -مردم به آن سوي شط عبور کردند 
اي از زره در بدنش فرو رفت، ولی مع  اصابت کرد و او را مجروح ساخت و نیز حلقه

یحی بود و در زمره ابو زید طایی که یکی از فرماندهان مس -الوصف از فعالیت باز نایستاد
جنگید، همچنین سلیط بن قیس در این هنگام خطرناك تا آنجا با مثنی  مسلمین می

 همراهی و فداکاري کردند که به شهادت رسیدند.

 سرانجام دردناك جنگ
 ترین جنگاوران مسلمین یا در میدان جنگ یاد هار هزار نفر از زبدهاین جنگ چ در
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 ند.کشته یا در شط غرق شد رحین فرار
حاال باید ببینیم که بهمن این سردار فاتح به همین پیروزي مهم که در این نبرد به 

شود تا این افتخار که کسی پیش از او به دست نیاورده نامش را بلند   دست آورده قانع می
کند، یا براي افتخار پیروزي بیشتر، از شط عبور کرده به تعقیب مسلمین شکست خورده 

 ا را به کلی نابود و دندان طمع عرب را از این سرزمین از بیخ برکند؟پردازد تا آنه می
توانست زیرا نابود کردن لشکر فراري کاري است  کرد می اگر بهمن این کار را می
خواست خود را به آن سوي شط برساند و شط را در پشت  خیلی آسان، شاید بهمن نمی

د و تقویت شوند و روي برگردانیده سر بگذارد، تا مبادا به مسلمین قواي امدادي برس
بجنگند و این بار او و لشکرش دچار همان وضعی بشوند که مسلمین شدند و افتخار 

 پیروزي را که در این جنگ به دست آورده از دست بدهد.
بهمن در این امر متردد بود، که چه کند. همین تردد و تأخیر در کارش به مثنی فرصت 

را به سرعت از خطر دور و آنها را از مروجه به شهر حیره  خوبی داد تا بقایاي لشکرش
با فرصت بیشتري آنها را از حیره انتقال و به شهر الیس   که محل امنی بود برساند و بعداً

 تر بود، رسانیده در آنجا مستقر شود. شمن در امانکه کمی دورتر و از خطر هجوم د
گام حرکت ابوعبید ثقفی به او توصیه در اینجا باید به یاد بیاوریم که حضرت عمر هن

فرمود که در هیچ امري از امورش بدون ارزشیابی و عاقبت سنجی شتاب نکند و از 
اصحاب رسول اهللا در کارش مشورت کند و حرفشان را بشنود، اگر ابوعبید به این توصیه 

 شد. کرد دچار این ضایعات جنگی نمی عمل می
ع شد و در تاریخ اسالم به واقعه جسر هجري واق 13این جنگ در رمضان سال 

 شهرت دارد.
بهمن هنوز تصمیم قطعی در کارش نگرفته بود که خیر یافت بین مرد در مدائن 
اختالف افتاده، جمعی طرفدار رستم و گروهی پشتیبان فیروزان بوده با رستم دشمنی 

از آنها را  لذا با قسمت اعظم لشکرش فاتحانه به مدائن بازگشت و قسمت کوچکی ،دارند
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 تحت فرمان گابان گذارده و دستور داد به تعقیب لشکر مثنی بشتابد.
کرد همین گروه کوچک براي نابود کردن بقایاي لشکر شکست خورده  بهمن تصور می

 فراري مسلمین کافی است و به آسانی بر آنها غلبه خواهند یافت، ولی خطا بود.
گذشت اطالع یافتند و به مثنی  دائن میاهل شهر الیس از کار بهمن و از آنچه در م

اي از مردم سلحشور  خبر دادند. لذا مثنی فرصت را غنیمت شمرده، با لشکرش و با عده
الیس که داوطلب جنگ به نفع مسلمین شده بودند، به طرف گابان تاخته او را شکست 

 دادند. خود گابان اسیر و به فرمان مثنی به قتل رسید.

 معرکه بویب
ر پس از واقعه جسر تا یک سال گوید: عم یران تألیف پیرنیا مشیرالدوله میتاریخ ا

گونه اقدامی نکرد. پس از گذشت یک سال مردم را در مدینه به جهاد تحریک و براي  هیچ
ي به این امر اهتمام دست یافتن بر مملکت و خزائن ساسانیان تشویق کرد و به حد

نمود و به  به شام برود او را منصرف می خواست براي جهاد گاه کسی میورزید که هر
 فرستاد. عراق می

که فرصت یک ساله با آن اما پارسیان با آنکه در نبرد جسر فتح درخشانی کرده بودند و
توانستند سپاه عظیمی فراهم کنند و پاي مسلمانان را از خاك عراق  در دست داشتند و می

صالً در اندیشه کار نبودند و حتی به قطع نمایند، به علت پریشانی اوضاع داخلی خود ا
کردند که پس از واقعه  فکر دفع حمله احتمالی مسلمانان هم نشدند. شاید هم تصور می

 جسر خطر مسلمانان به کلی از بین رفته است. لذا آسوده و آرام ننشستند.
گوید: پس از این  مد حسنین هیکل در کتابش به نام زندگانی فاروق اعظم میدکتر مح

که مثنی بر لشکر گابان غالب شد مدتی در الیس ماند و همین که رفع خستگی کرد، به 
چه مثنی از خلیفه کمک خواسته قبایل عرب براي جهاد پرداخت. گر تشویق و ترغیب

لشکر امدادي از مدینه وقت زیادي زیرا رسیدن  ،بود، ولی خودش هم آرام ننشست
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خواست و احتمال داشت که پارسیان در فاصله این مدت قبل از رسیدن کمک از  می
مدینه پیش دستی نموده به او حمله نمایند و ضربتی بر او وارد نمایند که لشکرش را به 
 کلی نابود کند. لهذا از قبایل عرب دور و نزدیک کمک خواست و از آنها جنگاورانی

نمر مقیم عراق که   شکرش افزود. قبیله مسیحی عرب بنیورزیده به دست آورد و بر ل
 تعصب قومیت عربی داشتند، به رهبري انس بن هالل نمري نیز به مسلمین ملحق شدند.

مثنی لشکرش را که اطمینان داشت قوي شده از الیس به محلی به نام (مرج السباخ) 
اق بود، انتقال داد. و گرچه اطمینان داشت که هرگاه که بین قادسیه و خفان در جنوب عر

شود، ولی صالح ندید تا ببیند عمر  بر پارسیان در این هنگام بحرانی حمله کند غالب می
دهد. این بود وضع  اش چه فرمانی می در مدینه براي کمکش چه کرده و براي کار آینده

تلفاتی را که در جنگ جسر به بینیم ضایعات و  مثنی در عراق پس از واقعه جسر که می
تواند بر  لشکر اسالم رسید، ترمیم کرد و لشکر را تا آنجا تقویت نمود که احساس کرد می

 پارسیان حمله نماید.

 اهتمام عمر در مدینه
اولین کسی که خود را پس از واقعه جسر به مدینه رساند، عبداهللا بن زید صحابی 

اخل شد، عمر پرسید: چه خبري داري؟ عبداهللا رسول اهللا بود. همین که او به مسجد د
زیرا  ،حادثه جسر را به او خبر داد. عمر خیلی از این واقعه قلبًا متأثر و روحاً متألم گردید

شخصی مانند ابوعبید و چندین نفر از اشخاص بزرگ خود را از دست داده بود، ولی مع 
به فکر آینده   م جلوه داد و جداًالوصف تأثر و حزنش را پنهان داشت و خود را متین و آرا

 شد.
دانست که اگر یکبار دیگر مسلمین در عراق شکست بخورند دیگر کسی  عمر می
شود به آنجا برود و به جهاد بپردازد. در این صورت نه تنها امیدي به فتح بقیه  حاضر نمی

ا الزم عراق نیست، بلکه آنچه را که فتح و به دست آورده است از دست خواهد داد. لذ
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دانست لشکر مثنی سریعاً به حدي تقویت شود که نه تنها احتمال شکست آنها در بین  می
 نباشد، بلکه پیشروي و پیروزي آنها قطعی گردد.

قبالً گفتیم که ابوعبید در طول راهش از مدینه به عراق از قبایل شورشی تسلیم شده 
ناطف، جسر و بارسما هاي نمارق، سقاطیه، قس ال کمک گرفت. آنها نیز در جنگ

دوشادوش لشکرش جنگیدند، لذا عمر نسبت به توبه و اخالص و فداکاري آنها اطمینان 
پیدا کرد و آنها را براي جهاد در عراق دعوت نمود. آنها نیز متقابالً دعوت عمر را اجابت 
نموده از نواحی و جهات مختلف دور و نزدیک شبه جزیره گروه گروه به مدینه شتافتند 

 ا آنها را تجهیز نموده به میدان جنگ در عراق بفرستد.ت
در این اثناء جریر بن عبداهللا بجلی رئیس قبیله بزرگ بجیله نزد عمر آمده پیشنهاد 

کند که طوایف سلحشور بجیله را که در اطراف شبه جزیره در بین قبایل پراکنده بودند  می
 و به عراق اعزام دارد. به مدینه فراخواند و آنها را تحت فرمانش قرار دهد

جا  داد تا آنها را فراخوانده در یک جا فرمان به عمال و کارگزاران خود در همه عمر
که جمع شدند عمر فرماندهی آنان را به جریر سپرد تا به کمک مثنی  جمع نمایند. همین

 بشتابد.
هایی که پس از شکست جنگ جسر فرار نموده به مدینه همچنین از اهل مدینه آن

، و سپس تمام بازگشته بودند، آمادگی خود را براي رفتن مجدد به عراق اعالم نمودند
 کنانه و چندي از قبایل دیگر داوطلب حرکت به عراق گردیدند. قبیله بنی ازد، بنی

دادند،  ترس را تشکیل می حضرت عمر این قبایل را که لشکر عظیمی از جنگجویان بی
این بود اقدام و اهتمام عمر در مدینه براي امداد و سوي عراق حرکت داد.  هتجهیز و ب

 تقویت قواي مثنی در عراق.
بینیم که خود مثنی در عراق قواي کافی دارد و حضرت عمر هم قواي  اکنون می

مدینه به کمکش فرستاده، پس با این حال مثنی قوایی در دست  امدادي مهمی مهیا و از
عهده دفع حمله پارس برآید، بلکه قدرت دارد بر آنها تواند از  دارد که مطمئناً نه تنها می
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 بتازد و پیش رود تا به آرزوي نهایی خود برسد.

 گذرد؟ در مدائن چه می
که قواي مسلمانان تقویت یافته و در مرج السباخ قسمت جنوبی عراق استقرار آیا با آن

 نزاع همچنان ادامه دارد؟ یافته است، باز هم در مدائن همان اختالف و
ثنی به آري، تا این وقت چنین بود، ولی چون خبر قواي امدادي براي تقویت لشکر م

احساس خطر کردند و پی بردند که همین  زده شدند و مدائن رسید، پارسیان وحشت
اختالف داخلی آنها بوده که به مسلمانان فرصت خوبی داده تا قواي شکست خورده خود 

سوي آنها سرازیر شوند. لهذا رستم و فیروزان این دو  به  ت کنند و مجدداًرا ترمیم و تقوی
سردار نامی اختالفات را کنار زده، دست صلح و اتحاد به هم دادند و لشکر بزرگی به 

در پیشاپیش آنها که سه فیل جنگی مدانی سردار نامی پارس مهیا و درحالیرهبري مهران ه
 سوي مثنی به حرکت در آمدند. در حرکت بود، به

رزو داشت در نبردي که در پیش دارد، چنان پیروزي بزرگی به دست آوردي مهران آ
ها گم شود. ولی  رهکه پیروزي بهمن در جنگ جسر در مقابلش ناچیز جلوه کند و از خاط

که خواهیم دید تحقق نیافت و به شکست لشکر و قتل خودش مبدل این آرزو چنان
 گردید.

یافت و صالح ندید که به انتظار  طالع میمثنی در مرج السباخ از حرکت لشکر پارس ا
ورود قواي امدادي مدینه در جایش که براي جنگ مناسب نبود بنشیند، لذا به جریر بن 

ما با کاري «گوید:  عبداهللا بجلی و سایر سرداران بزرگ که در راه بودند پیام فرستاده می
عجله کنید تا به ما  روبرو شدیم که نتوانستیم تا رسیدن شما در جاي خود بمانیم. پس

 . سپس با قوایش حرکت و در بویب مستقر گردید.1»باشد گاه ما بویب می برسید، وعده
مهران نیز با لشکرش در محلی بنام نخیله به طوري که بین دو طرف جز نهر فرات 

 بویب نام محلی بوده است در نزدیکی کوفه امروزي. -1
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فاصله نباشد، روبروي لشکر مثنی قرار گرفت و به این ترتیب هر دو طرف براي جنگ 
 ار شدند.مهیا و آماده ک

مثنی به اصطالح امروزي لشکرش را سان دید. هر چند قوایش در برابر قواي بزرگ 
هاي جنگی به  پارس ظاهراً چیزي نبود که مایه امیدواري باشد و به عالوه پارسیان فیل

شد، یعنی  هاي امروزي به کار گرفته می میدان آورده بودند. فیل در آن زمان مانند تانک
سوي دشمن تیراندازي  شد آسوده به ه بر پشت آن بسته میتاقکی کتیراندازان از ا

نیروهاي قوایش از  اش امیدوار بود. زیرا امراء و کردند. مع الوصف مثنی به پیروزي می
هاي زندگی عادت کرده و عمري در جنگ و پیکار  قبایل صحرانشینی بودند که به سختی

کنند و  می می هرگونه مشقتی را تحملبسر برده و یک دل و یک عقیده بودند. چنین مرد
 باشند. در صحنه جنگ، پرکار و پابرجا می

شک به این زودي آثار  اما پارسیان گرچه براي جنگ گرد هم جمع شده بودند، ولی بی
هایشان با هم الفت یافته باشد.  اختالف داخلی آنها از بین نرفته بود و امکان نداشت دل

 ي جنگ پایدار نخواهند ماند.ها چنین مردمی در مقابل سختی
کنید و به طرف ما میایید یا  حال مهران به مثنی پیغام داد که شما از نهر عبور میبه هر

ما بیاییم؟ مثنی مصیبتی را که در اثر عبور از نهر در جنگ جسر به مسلمین رسیده بود به 
ه پیروزي یاد داشت. حضرت عمر نیز پس از جنگ جسر به او سفارش داده بود که تا ب

 گیري نرسیده، از نهر به آن طرف نرود، لذا جواب داد تا او به این سوي نهر بیاید. چشم
آرایی  مهران با لشکر سنگینش از نهر گذشت و به طرف مثنی آمد. لشکرش را صف

است. جلوي هر صفی یک فیل قرار داد. مثنی نیر  در سه صف کنار هم بیار نمود و
که لباس جنگ منه، میسره و قلب آرایش داد و درحالیمی لشکرش را در صفوفی به طرز

به تن و اسلحه حمل کرده و بر اسبش به نام شموس که مخصوص اوقات جنگش بود، 
دید نمود و به آنها وعده و نوید پیروزي داد و آنها  سوار شده بود، صفوف مسلمین را باز

هاي الزم را  راهنمایی را براي جنگ و فداکاري تشجیع و احساساتشان را برانگیخت و
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هاي فرماندهاي توقف نمود و گفت: مبادا شکست  کرد. در مقابل هر پرچمی از پرچم
بخورید. زشتی و زیان شکست براي ما غیر قابل تحمل است، چه براي سپاه شکست 
خورده نابودي و براي بازماندگان مایه شرمندگی است. مردم از سخنان مثنی به هیجان 

گویم. شما خود را در فاصله  دادند. سپس گفت: من سه بار تکبیر می آمده جواب مثبت
این سه تکبیر براي حمله آماده سازید. همین که تکبیر چهارم را گفتم فوراً با هم بر 

 دشمن حمله کنید.
همین که مثنی اولین تکبیرش را گفت، لشکر مهران فرصت بیشتري به او نداد و 

دي بر لشکرش کرد که قسمتی از صفوف مقدمشان پیشدستی نموده و چنان حمله شدی
که از بنی بجیل جنگجویان مشهور بودند، در هم ریخت و تلفاتی بر آنها وارد شد، ولی 

نشین  ت و ثباتی که مخصوص قبایل بیابانبنی بجیل مجدداً خود را آراسته و با شجاع
صفوف خود   مجدداًاست با همکاري بقیه لشکر بر سپاه پارس حمله کردند. با این حمله 

را منظم ساختند. پس از آن هر دو طرف به هم تاخته در آمیختند و جنگ شدیدي به میان 
 آمد که سرنوشت هیچ کدام از آنها معلوم نبود.

جنگند. هر کدام  بیند که هر دو طرف سرسخت و با شدت هر چه زیادتر می مثنی می
این اوضاع طول خواهد کشید تا  کوشد که گوي افتخار پیروزي جنگ را برباید. با می

خورد، لذا در اندیشه کاري شد که  معلوم شود کدامیک پیروز و کدامیک شکست می
پیروزي مسلمین تضمین و جنگ بزودي خاتمه یابد. راهی نیافت جز این که بر مهران 
فرمانده لشکر پارس حمله کند و او را از میان بردارد، چه با قتل او شکست لشکرش 

 اهد شد.قطعی خو
لذا براي این کار دو نفر از فرماندهان ورزیده را به نام انس بن هالل النمري و ابن 

ند نزد خود جنگید الفهر التغلبی که هر دو عرب مسیحی و در لشکر اسالم با دشمن می
چه پیرو دین اسالم نیستید، ولی عربید و این جنگ جنگی است خواست و گفت: شما اگر

خواهم شخصاً بر مهران حمله کنم. همین که حمله کردم  من میبین عرب و غیر عرب 
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 شما هر دو با هم به کمکم شتافته همکاري کنید تا ان شاءاهللا به نتیجه برسیم.
سوي مهران تاخت و او را از جایش به عقب  سپس مثنی در یک فرصت مناسب به

فرمانده خود راند. چون لشکر پارس از ماجرا آگاه شد، قسمتی از آنها به حراست 
پرداختند، فرصت فعالیت نظامی را از دست دادند و بدین ترتیب گرچه مهران از مهلکه 

 نجات یافت، ولی قسمت مؤثري از لشکرش که به محافظتش پرداختند از کار افتادند.
مثنی که وضع آنها را چنین دید دلگرم شد و به لشکرش نوید داد و آنها را تشجیع و 

شدت حمالتشان بیفزایند. در این هنگام هر دو لشکر به حدي سخت به تهییج نمود تا بر 
شد کدامیک از  اي که معلوم نمی سوي هم تاختند که غبار غلیظی به هوا برخاست بگونه

طرفین غالب یا مغلوب است. همین که کمی از غلظت غبار کاسته شد، معلوم گردید نظم 
کنند تا خود  ه و به طرف پل فرار میسپاه پارس در اثر شدت حمالت مسلمین بهم خورد

 را به آن سوي شط برسانند.
چار بطرف ساحل نهر دستی کرد و مانع عبورشان از پل گردید، نا چون مثنی پیش

از شمشیر نجات یابند، ولی مسلمین  طور شده خود را به آب اندازند وشتافتند تا هر
گرفتند و به یاد تلفات جنگ  فرصت این کار را هم ازدستشان گرفته آنها را در محاصره

باکانه از دم شمشیر گذراندند. در همین گیر و دار یک نفر غالم مسیحی  جسر آنها را بی
بر مهران دست یافت و او را به قتل رسانید وبا صدایی بلند گفت: من غالم تغلبی هستم، 

 من مهران را کشتم. بدین ترتیب جنگ با پیروزي مسلمین خاتمه یافت.
در این جنگ براي به دست آوردن پیروزي و شستن زشتی شکست واقعه مسلمین 

شناسند. مسعود بن حارثه  مرگ را نمی جسر به حدي فداکاري کردند که گویی اصالً 
برادر مثنی در این جنگ کشته شد، ولی هرگز اندوه و سستی به مثنی راه نیافت، بلکه از 

که مسعود در اثر اصابت ضربه شدید  فرط کینه بر جالدت و فعالیت خویش افزود. همین
شمشیر دشمن به زمین افتاد، یارانش غمگین شدند و به دورش حلقه زدند، ولی مسعود 

اي «کشید به آنها گفت:  هاي آخر را می که اندوهشان را احساس کرد، در حالی که نفس
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باید مرگم پرچمها را بلند نگه دارید. خدا شما را عزت دهد، ن  جماعت بنی بکر بن وائل!
 .»شما را دچار اندوه کند واز کارتان باز دارد

انس بن هالل مسیحی امیر تغلبی تا آنجا فداکاري کرد که کشته شد. مع الوصف افراد 
جنگیدند که گویی امیرشان زنده و  تحت فرمانش مردانه تا خاتمه جنگ چنان خوب می

 دهد. در پشت سرشان ایستاده فرمان می
اي به شهادت رسیدند. پس از  ي از ناموران مسلمین مجروح و عدها در این نبرد عده

ی از نهر فرات گذشتند و این که معرکه خاتمه یافت، امراء با افرادشان طبق فرمان مثن
گونه برخوردي تا محلی به نام ساباط پیشرفته و از آن جا را تصرف کردند و از  بدون هیچ

نبوي به آنها نوید داده بود برخوردار که عمر در مسجد هاي این نواحی چنان نعمت
گردیدند، پس از این فتح خود مثنی به شهر حیره مرکز ستاد مسلمین بازگشت تا 

تلفاتی را که در این جنگ بر لشکرش وارد شده بود جبران نماید و نیرویش  خسارات و
 از خلیفه نیز کمک خواست. تقویت کند و  را مجدداً

 ر پارسآثار و پیامدهاي این شکست د
پارسیان پس از فرونشستن آثار جنگ بویب مجدداً به طور جدي به فکر سرنوشت 
آینده خود شدند. رستم و فیروزان که متوجه خطر آینده شده بودند، یزدگرد شاهزاده 

و تخت مملکت جوان بیست و یک ساله از سلسله ساسانی را به پادشاهی برگزیدند تاج 
 کاري با شاه هم پیمان گردیدند.دو براي همرا به او سپردند وهر

سایر امراء و کاردانان نظامی از هر طرف  به همین لحاظ بود که رستم و فیروزان و
ایران حرکت و در مدائن جمع شده آمادگی خود را براي این کار به عرض شاه رسانیدند 

ور آوري سرباز و مهیا ساختن لشکر عظیمی کردند که بتواند به ط و از او تقاضاي جمع
 قطع از عهده دفع مسلمین برآید.

رسید او را سخت به ترس انداخت. لذا جریان امر  اخباري که از این بابت به مثنی می
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توانست از  به عمر در مدینه اطالع داد و چون با این لشکري که داشت نمی  را مفصالً
جز این که  اي ندید خواست فراهم نماید برآید چاره عهده دفع لشکر عظیمی که پارس می

نشینی کند، لذا گروههاي لشکرش را  سوي شبه الجزیره عقب از محل خود حرکت و به
آوري  فراخواند و در جایی به نام ذي قار مستقر گردید و تا آنجا که ممکن بود به جمع

مردم قبایل عرب پرداخت. سپس به انتظار کمک مدینه نشست، تا با رسیدن قواي امدادي 
 ه جاي اول برگردد با لشکر پارس روبرو شود.از مدینه مجدداً ب

کش و  چون نامه مثنی به عمر رسید، جواب نوشت از اهل نجد که مردمی زحمت
از محل خود به  هاي جنگ را دارند کمک بگیرد و شکیبا بودند و تاب مقاومت با دشواري

 در کنار فرات متفرق شوند. سوي عراق بازگردد و
ایی که عمر دستور داده بود در اثر همان زخمی که در ولی مثنی قبل از رسیدن به ج

 جنگ جسر به او رسیده و التیام نیافته بود در شهر حیره وفات یافت.

 مثنی کیست؟
چون تا اینجا خیلی نام مثنی را به قلم آوردیم، چه خوب که قبل از این که با حوادث 

 وانندگان عزیز تعریف کنیم.آینده در عراق روبرو شویم، شخصیت این قائد دانا را براي خ
هاي نهر دجله و فرات آمد تا از اوضاع آنجا کسب  مثنی اولین مسلمانی بود که به دلت

آمد و اطالعاتی را که به دست آورد، به ابوبکر خلیفه  معلومات کند. اگر او به اینجا نمی
کرد به این  کرد، ابوبکر جرأت نمی مسلمین بازگو و او را به فتح این سرزمین ترغیب نمی

 زودي به اینجا که مستعمره دولت عظیم ایران بود، لشکرکشی نماید.
ابوبکر در پی اطالعات مهمی که از مثنی دریافت، تصمیم گرفت به خاك عراق دست 
یابد. بدین منظور خالد بن الولید را به آنجا اعزام داشت و او با همکاري و راهنمایی 

عراق را گرفت این ماجرا در تاریخ ابوبکر بیان  فکري و نظامی مثنی قسمت زیادي از
 شد.
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خواست. دیدیم  مثنی مرد پاکدلی بود و جز خیر اسالم و صالح مسلمین چیزي نمی
که در واقعه نمارق و جسر همراه ابوعبید جنگید. در جنگ جسر پس از شهادت ابوعبید 

ه پیاپی کشته شدند، و چند نفر دیگر از فرماندهان جانشینش که پرچم جهاد به دوش گرفت
او بود که در وقت یأس پرچم به دوش کشید و مسئولیت جنگ مسلمین شکست خورده 
فراري را به عهده گرفت و آنها را از مهلکه نجات داد. در جنگ بویب که خودش رهبري 
مسلمین را به عهده داشت، شخصاً فداکاري و نقشه حمله به فرمانده لشکر پارس را 

ق گردید، جنگ را به زودي خاتمه دهد و مسلمین را به پیروزي طراحی نمود و موف
 برساند و شکست مسلمین را در جنگ جسر با پیروزي در این جنگ جبران کند.

او ایمان داشت و هوا و هوس نفسانی را که بخشی از سرنوشت بشر است ناچیز 
ن کسی جز انجام دانست. او یک نظامی به تمام معنی و یک مؤمن کامل العیار بود. چنی می

 پسندد. وظیفه و اخالص در کارش چیزي نمی
سوي مدائن بتازد و اگر قواي امدادي از مدینه پس  او چنانکه گذشت، آرزو داشت به

کشید، ولی این امداد  سوي مدائن لشکر می رسید مسلماً به ب بزودي به او میاز فتح بوی
در کنارش بود وفات یافت و  بزودي نرسید و او در حالی که پرچم پیروزي و موفقیت

کنیم و به بیان بقیه  دینش را به دولت اسالم ادا کرد پس اکنون با این مرد مخلص وداع می
 پردازیم. مطالب مورد بحث می

 نبرد قادسیه
حضرت عمر در اثر استمداد مثنی که قبل از وفاتش از او کرده بود، به فرماندهان خود 

تا هر سواره و پیاده سلحشور و هر صاحب نظر با  در سراسر شبه الجزیره دستور داد
تدبیر و هر کار دیده جنگی چه از قبایل شورشی زمان ابوبکر که توبه کرده تسلیم شده 

در این کار باید خیلی شتاب  بودند و چه سایرین را فرا خواند و به مدینه اعزام کنند و
 کنند.

رشان بزودي موفق شدند. مردم از آنها طبق فرمان عمر به سرعت اقدام کردند و در کا
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بعضی به طمع اموال غنیمت و بعضی براي جهاد در راه دین خدا به  هاطراف شبه الجزیر
سوي خلیفه مسلمین در مدینه روي آوردند. در مدت کوتاهی چهار هزار نفر از زبده 

 باك قبایل با تجهیزات کافی براي عمر فراهم گردید. جنگاوران بی
افته بود و کسی در لشکر عراق نبود که مورد نظر عمر باشد تا چون مثنی وفات ی

رهبري آنها را بدو بسپارد، در صدد شد کسی از اینجا بفرستد. هنگامی که مردم از 
اي از سعد بن  بردند، نامه میاشخاصی که اهلیت فرماندهی این لشکر را داشته باشند نام 

بیله هوازن هزار نفر سواره که آنها را از وقاص به عمر رسید که اعالم کرده بود از ق ابی
 جنگجویان ورزیده برگزیده است به مدینه اعزام نموده تا به عراق بفرستد.

همین که نامه سعد خوانده شد و نام سعد به میان آمد، حاضرین مجلس خالفت 
فت: کیست؟ عرض کردند: خواهی اکنون پیدا کردي. عمر گ گفتند آن کسی که تو می

وقاص است که دل و پنجه شیر دارد. لذا عمر او را از نجد فراخواند و  یسعد بن اب
 منصب فرماندهی این لشکر را به او سپرد.

 وقاص کیست؟ سعد بن ابی
داران مسلمین بود.  از سابقه وقاص از اقوام مادري حضرت رسول اکرم سعد بن ابی

ن شد. عایشه دختر سعد سالگی در اثر تبلیغ ابوبکر مسلما 17در سال اول بعثت در سن 
گوید: پدرم مردي کوتاه قد ولی درشت اندام و داراي پنجه و بازویی نیرومند و  می

 سوارکاري ماهر و قهرمانی دالور و از تیراندازان نامور اصحاب رسول اهللا بود.
هاي بدر، احد، خندق، خیبر و فتح مکه در کنار رسول اهللا بود. آن  سعد در جنگ

 گانه مهاجرین را به دست او سپرد. هاي سه یکی از پرچم حضرت در فتح مکه
او در جنگ احد، در آن هنگام خطرناك که مسلمین شکست خوردند، براي حفظ 

سنگر  پروا و بی مرگ قرار داد و بیجان رسول اهللا فداکاري کرد و خود را در دهانه 
ه آن حضرت خواستند ب سوي دشمن تیر انداخت و نگذاشت کسی از دشمنان که می به
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 َسْعدُ  يَا اْرمِ « حمله نمایند در کارشان کامیاب گردد. در اینجا بود که رسول اهللا فرمود:

ىِب  فَِداكَ 
َ
�ِّ  أ

ُ
 .»تیر بینداز اي سعد! پدر و مادرم فدایت« :یعنی .»َوأ

سوي دشمن انداخت و این زمانی  نی است که در تاریخ اسالم تیر بهسعد اولین مسلما
کوچکی تحت قیادت عبید بن الحارث براي قدرت نمایی در مقابل  بود که با گروه

گشت در محلی در نزدیک رابغ کمین  ابوسفیان فرمانرواي مکه که از شام به مکه بازمی
گرفته بودند. در این واقعه جنگی بین طرفین در نگرفت و تنها سعد بود که یک تیر به 

د، پایداري و پاسخ دهد تا مبادا سوي دشمن رها کرد و چون ابوسفیان صالح خود ندی
قافله کوچک حامل مال التجاره که همراه داشت در خطر افتد، بدون عکس العمل فرار 

من اولین مسلمانی هستم که در اسالم در راه خدا  کرد. بدین لحاظ است که سعد گفت: 
 تیر انداختم.

دستوراتی که پس از این که عمر او را به فرماندهی جبهه عراق برگزید، در ضمن 
اي سعد! در این قیادت «او را نصیحت کرده چنین فرمود:   درباره لشکرکشی به او داد،

بدي کسی را  مغرور نشوي که دایی پیغمبر و صحابی و یار آن حضرت هستی. خداي
اي  سازد. بین خدا و هیچ احدي رابطه بلکه بدي را با نیکی پاك می ،شوید اش نمی بدي

طه تقوي و طاعت. توانگر و ناتوان نزد خدا برابرند. هیچ کسی بر وجود ندارد جز راب
دیگري برتر نیست، جز با تقوي و پرهیزکاري، رضا و محبت خدا جز از طریق طاعت به 

و در   ست، الزم بدان و دائماًدان آید. همیشه آنچه را که رسول اکرم الزم می دست نمی
 جا اساس کارت را بر صبر و ثبات بگذار.هر

حالیکه زنان و فرزندانشان را عمر با لشکري که جمع شده بود، درد به فرمان سع
سوي عراق حرکت کرد. باز هم نیروهایی که پس از  راه داشتند، از اردوگاه مدینه بههم

رسید، حضرت عمر آنها را حرکت داد تا در راه به سعد  حرکت این لشکر به مدینه می
تدریج زیادتر و تقویت گردید هنگامی که به محلی بپیوندند. بدین ترتیب لشکر سعد به 

عده لشکر همراهش به بیست هزار رسیده بود. عده لشکر مثنی در  رسید،   به نام (زرود)
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دیگر  عراق نیز هشت هزار بود از آنجا که مسلمین در شام به پیروزي رسیده بودند و
ر شام دستور داد تا خوفی از شکست آنها نبود، حضرت عمر به ابوعبیده فرمانده لشک

اي از قوایش را که قبالً همراه خالد بن الولید از عراق به آنجا رفته بودند، براي  عده
ها را تحت قیادت تقویت قواي سعد به عراق بازگرداند، لذا ابوعبیده هشت هزار نفر آن

 سوي عراق حرکت داد. این عده زمانی به عراق رسیدند که جنگ قادسیه هاشم بن عتبه به
 درگرفته بود.

نفر رسید که نود و نه نفرشان  1بدین ترتیب شماره لشکر سعد به سی و شش هزار
اهل بدر بودند، یعنی از اصحاب رسول اهللا بودند که در جنگ بدر که اولین جنگ 
مسلمین با مشرکین بود همراه آن حضرت جنگیده بودند و بر مشرکین غالب شده با 

مدینه بازگشته بودند. سیصد نفرشان نیز از صحابه رسول  پرچم افتخار فتح و پیروزي به
 اهللا بودند که در فتح مکه معظه با آن حضرت همراه بودند.

گذشته از این که وجود اهل بدر و فاتحین مکه در بین این لشکر براي سعد یمن و 
، زیرا اش امیدوار ساخته بودند برکت داشت، بقیه افراد لشکرش نیز او را دلگرم و به آینده

کشته، خبیر و سالح بازارن و سوارتازان ماهر و دالور مانند  لشکرش از فرماندهان کار
اشعث بن قیس الکندي که از زعماء و خطباء مشهور عرب بود، طلیحه بن خویلد اسدي 

و  2رئیس قبیله سلحشور بنی اسد، عمرو بن معد یکرب زبیدي یمانی پهلوان دلیر عرب
شهور قریش تشکیل شده بود. لشکري که براي سعد فراهم ضرار بن الخطاب شجاع م

شده گرچه از حیث عده مهم نیست، ولی از نیرومندترین مردم شبه الجزیره تشکیل یافته 

 در تاریخ ایران نوشته آقاي پیرنیا، شماره لشکر سعد سی هزار نفر نوشته است. -1
وقاص  ب بودند، حضرت عمر به سعد بن ابیعمرو بن معد یکرب و طلیحه بن خویلد از سرکردگان نامی عر -2

تقویت لشکر دو نفر فرستاده که هر یک از آنها در پیشبرد جنگ ارزش یک هزار مرد  نوشت براي امداد و
در کارت مشورت کن،  باشند. با آنها حنگی را دارد، این دو نفر عمرو بن معدي کرب و طلیحه بن خویلد می

 د.ولی کارت را به آنها مسپار، زیرا اگر چه دلیرند ولی صبر و شکیبایی که الزمه جنگ است ندارن
 

                                           



 217  نبرد قادسیه

 تواند به اتکاي آنها آرزوي فتح مدائن را در سر بپروراند. و سعد می
و انتقال حضرت عمر در مدینه از تمام حرکات لشکر سعد را از مدینه تا خاك عراق 

آنها از جایی به جایی دیگر، به وسیله مردانی که مخصوصاً براي این منظور در راه گمارده 
داد و خط سیرش را  یافت. از مدینه دستوراتی که الزم بود مرتباً به سعد می اطالع می بود، 

 کرد. تعیین می
کجا  دانست که به چه می ،حضرت عمر از آینده و سرنوشت این لشکر بیمناك بود

لذا بار دیگر مردم شبه الجزیره را به کمک  ،لشکرکشی کرده و باید با چه کسانی بجنگد
 خواست تا رجال جنگی به سوي عراق سرازیر شوند.

دهد بلکه  دانست که اگر بر مدائن تسلط نیابد، نه تنها عراق را از دست می عمر می
واهد گرفت، پس هر طور شده شبه الجزیره عرب نیز مورد حمله انتقامی پارسیان قرار خ

 کند از میان بردارد و مدائن را بگیرد. باید هر قدرتی را که شبه الجزیره را تهدید می
حضرت عمر به سعد دستور داد از اشراف که اردو زده بود کوچ نموده به قادسیه 
برود، زیرا قادسیه دروازه پارس است و در آنجا مواد غذایی و خوراکی بیشتر از جایی 

 .1گیرد کند و در مضیقه قرار نمی آید و اگر با لشکر پارس درگیري پیدا یگر به دست مید
میالدي در قادسیه مستقر  636هجري مطابق با  15یا  14سعد به دستور عمر در سال 

 گونه برخوردي در آنجا ماند. گردید و تا یک ماه بدون هیچ
شاید هیچ کدام از آنها تا آن  مسلمین از حیث غذا و آب و هوا در رفاه کامل بودند.

روز به چنین زندگانی مرفهی نرسیده بود. زیرا در خاك شبه الجزیره چنین زندگانی براي 
 کسی میسر نبود.

  خواست مجدداً ولی نمی ،آوري لشکر زیادي پرداخته بود گویا پارس گرچه به جمع
و مجهز شوند که خواست این بار طوري جمع  زیرا می ،بزودي با مسلمین درگیر شوند

کیلومتري غرب کوفه. اکنون شهر کربال در  45قادسیه محلی بوده در سمت غربی نجف امروزي به فاصله  -1
 آنجا قرار دارد.
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 شکی در پیروزي خود نداشته باشند.
که تا این هنگام سعد از اینجا اوضاع موجود را به عمر اطالع داد و مخصوصاً نوشت 

گونه اقدامی براي جلوگیري از او نشده و عکس العملی از آنها ندیده  از طرف پارس هیچ
تم فرمان داده تا هر چه ولی طولی نکشید که خبر یافت یزدگرد برآشفته و به رس ،است

 زودتر کار مسلمین را یکسره نماید، لذا سعد ماجرا را به عمر اطالع داد.
حضرت عمر به سعد نوشت: نباید از این امر بترسید. در وظیفه خود پایدار باشید و از 

مدد بخواهید. بر او توکل کنید و قبل از هر کاري گروهی از اهل بصیرت را نزد  خداي
ت تا آنها را به قبول دین اسالم و تسلیم در مقابل لشکر اسالم یا پرداخت جزیه آنها بفرس

 دعوت نمایند.

 گفتگوي هیئت اعزامی سعد با یزدگرد
سعد گروهی مرکب ازشش نفر به اسامی نعمان بن مقرن، مغیره بن شعبه، اشعث بن 

ی بن الحارثه) قیس، عاصم بن عمرو، عمر و بن معدي کرب و معنی بن الحارثه (برادر مثن
ه ساسانی که همه آنها مردانی صاحب نظر، سیاستمدار و شجاع بودند را نزد یزدگرد پادشا

 به مدائن اعزام نمودند.
به آنها دستور داد تا یزدگرد پادشاه را به قبول دین اسالم دعوت کنند و اگر موافقت 

تا  ه به دولت اسالم بپردازند) یعنی سالیانه مالیات سران  .د پیشنهاد نمایند تا جزیه بدهندنکر
گاه هیچ کدام از این دو پیشنهاد را نپذیرفتند به دست از جنگ و خونریزي بکشند و هر

 اي نیست. م جنگ نمایند، زیرا جز این چارهآنها اعال
هاي  هاي آفتاب زده بودند و قطیفه ی که مردمی الغر اندام و با چهرهگروه اعزام

هاي عجیبی که کف آنها یک قطعه چرم بود و با چند  اپوشاي بر دوش افکنده و پ ساده
هاي عربی بودند به مدائن وارد شدند، تا به  تسمه باریک به پا بسته و سوار بر اسب

 حضور شاه ساسانی بار یابند.
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مردم که آنها را با این وضع در مدائن مشاهده کردند گفتند: شگفتا! قوم عرب که زبده 
تر که طمع  اند تا با ما بجنگند و عجیب چگونه جرأت کرده آمدهآنها چنین مردمی هستند 
 دارند بر ما پیروز شوند؟

این گروه به عنوان نمایندگان مسلمین اجازه حضور خواستند. یزدگرد پس از مشاوره 
با اطرافیانش اجازه داد. و گرچه ظاهر آن باعث سخربه درباریان بود، ولی یزدگرد آنها را 

و ابتدا گفت: چه چیز شما را وادار ساخته تا به مناطق تحت سلطه ما  با احترام پذیرفت
دانید در بین ما اختالف افتاده مشغول به امور داخلی  بیایید؟ آیا از این جهت که می

 اید؟ اید و به خاك ما روي آورده خویش بودیم شما به خود جرأت داده
فت: خدا بر ما ترحم فرمود نعمان بن مقرن با موافقت همراهانش به جواب پرداخته گ

سوي کارهاي نیک بشتابیم و از هر کار  فرستاد که به ما امر فرمود تا بهو براي ما پیغمبري 
هاي دنیا و آخرت  ناشایستی بپرهیزیم. به ما نوید داده که هرگاه چنین کنیم به خوشی

را نپذیرید،  کنیم تا دینش را بپذیرید اگر این دین رسیم. اکنون ما شما را دعوت می می
تر است و  کنیم که براي شما از سومی بهتر و آسان پس در مرحله دوم امري پیشنهاد می

 باشد. اگر این پیشنهاد را نیز نپذیرید، پس باید تن به جنگ در دهید. آن پرداخت جزیه می
سخنانش را با ذکر این مطلب خاتمه داد و گفت: اگر دین ما را بپذیرید کتاب خدا در 

سپاریم تا امور خود را بر طبق  گذاریم و کار حکومتتان را به این کتاب می شما میمیان 
تعالیم آن تنظیم و احکامتان را به موجب دستوراتش اجرا نمایید. در این صورت بدون 

 ».کنیم گردیم و کار مملکتتان را به خودتان واگذار می جنگ از نزد شما باز می
نظر پارسیان و سایر اقوام جهان آن روزگار به این سخنان از یک نفر عرب که در 

ارزش بودند بر یزدگرد خیلی گردان آمد، ولی او  آمدند و تا آن روز بی حساب آدمیان نمی
اش را بسنجد، لذا بدون آن  شاه بود. هر کار یا گفتارش را باید قبالً ارزشیابی کند و نتیجه

تر  ارزش تر و کم زمین بدبخت ويمن هیچ قومی را بر«که عکس العملی نشان دهد گفت: 
دیدیم نیازي  گاه آشوبی میام. ما در گذشته هر از شما ندیدهتر  میان خودشان پریشان و د
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دیدیم که براي دفع آشوب شما از پارس سپاه بفرستیم. همین قدر کافی بود که به  نمی
ند. اینک اگر مردم دهات دوردست فرمان دهیم تا شما را سرکوب نمایند و کارتان را بساز

 عده شما زیاد شده نباید مغرور شوید و خود را بدان فریب دهید.
اید دست به این کار خطرناك  اید و مجبور شده اگر شما زیر فشار زندگانی قرار گرفته

دهیم  داریم تا آنچه که ما می بزنید، ما بر شما ترحم نموده مواد غذایی براي شما مقرر می
د، شما را سیر نماید و شما را مورد تفقد قرار داده کسی را بر شما با آنچه که خودتان داری

 گماریم که با شما مالطفت کند و با مهربانی رفتار نماید. حاکم می
چنان خاموش نشسته به سخنان یزدگرد گوش داده بودند همین نمایندگان مسلمین هم

اهانش بپا خاسته، گفت: که سخنانش را پایان داد، مغیره بن شعبه داهیه عرب از میان همر
اشرافند که  اي پادشاه، نیروهاي اینگروه همه از بزرگان و محترمین عربند. تنها محترمین و

دارند، آنچه را که بیان کردي شنیدیم و  گذارند و حقوقشان را نگه می به اشراف احترام می
ما فرمودي گویم تا آنها گواه باشند. آنچه درباره مشکالت زندگی  من اکنون پاسخ می

درست بود. حتى ما از آنچه بیان فرمودي بدتر بودیم. سپس قسمتی از مشکالت و 
هاي زندگانی قوم عرب و مژده بعثت پیغمبر اسالم و تعلیمات و اصالحاتی را که آن  بدي

حضرت آورده و آنها را آراسته بود به تفصیل بیان کرد. پس از آن گفت: اکنون به اختیار 
کنی  دهی، یا تعهد می شوي و خود را از دست ما نجات می مان میخود هستی یا مسل

 دهی. جز این حرفی نداریم. سالیانه جزیه بپردازي، یا تن به شمشیر می
که به خشم آمده بود گفت: حالییزدگرد تاب تحمل این سخن تهدیدآمیز را نیاورد. در

کشتم. اکنون  تان را می گر رسم جهان چنین نبود که نمایندگان اعزامی را نباید کشت همه
اند یزدگرد از شدت خشم و غضب به  به طوري که مورخین نوشته». با من کاري ندارید

اي به آنها بدهد امر کرد تا ظرفی پر از خاك نموده بر دوش هر کدام از  جاي آن که هدیه
یند. خطاب تر باشد، بنهند و آنها را این حال از مدائن اخراج نما آنان که از بقیه آنها بزرگ

به آنها گفت: بزودي به رئیستان خبر دهید که من رستم را به سویش خواهم فرستاد تا 
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فرستم تا شما را  تان را در خندق قادسیه دفن نماید. پس از آن او را به سرزمینتان می همه
که بر شما وارد ساخت بدتر و به مصیبتی گرفتار نماید که از مصیبت شاپور ذواالکتاف 

 باشد. تر مهیب
هاي  چه آنها به وعده و مژده ،اي نترسیدند اعضاء گروه از خشم و تهدید یزدگرد ذره

خداوند جل و عال که از زبان مقدس رسولش شنیده بودند ایمان راسخ داشتند. آنها یقین 
دانستند که عمر بن الخطاب خلیفه مقتدر  داشتند که وعده خدا خالف پذیر نیست. می

کند. با  نگرد و در ارسال کمک کوتاهی نمی یستاده آنها را میمسلمین پشت سرشان ا
نماید، ولی یزدگرد از این مطالب  سوي پیروزي رهبري می دستورات درستش آنها را به

 کرد. داشت باز هم باور نمی خبر بود و اگر خبر می بی
باري عاصم بن عمرو ظرف خاك را که شاه ساسانی فرمان داد به دوش گرفت و با 

اهانش از مدائن خارج و به قادسیه آمدند. در داخل قلعه مشهور به فدیک با سعد بن همر
ابی وقاص مالقات و ماجراي خود را بازگو نمودند و حمل خاك ایران را به فال نیک 

 گرفته گفتند: زمین ایران را به ما دادند و ما با خود آوردیم.

 حرکت و هیجان نیروهاي ایرانی

سو خواست و بر لشکر سپاهیان زیادي را با عجله از هر اجرایزدگرد پس از این م
کرد تا بر عظیمی که قبالً مهیاي کار کرده بود افزود و به رستم فرمانده کل قوایش امر 

که گفته بود همه آنها را در خندق قادسیه دفن کند. فیروزان و لشکر سعد بتازد و چنان
 مراه ساخت.بهمن ذوالحاجت فاتح بزرگ جسر را نیز با او ه

که سوار بود و درفش کاویان پرچم ملی مشهور پارس را در دست رستم درحالی
و در پیشاپیش  1اند داشت، با لشکري که مورخین عده آنها را یکصد و بیست هزار نوشته

تاریخ ایران این مطلب را تأیید کرده است بنابراین شمار لشکر سعد  233آقاي پیرنیا مورخ الدوله در صفحه  -1
 تر از یک سوم لشکر رستم بوده است. کم
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کرد و بر روي آنها تیراندازان ماهر پارس قرار گرفته  آنها سی و سه فیل جنگی حرکت می
 سعد در قادسیه مستقر گردید.بودند در مقابل سپاه 

 مذاکره مجدد با فرمانده ایرانی

با آن که خلیفه مسلمین عمر بن الخطاب در کار لشکرکشی خود از هر جهت احتیاط 
بینی الزم را کرده بود و با توجه به ایمان و توحید  کرده و براي هر پیش آمد احتمالی پیش

مع  ،شود اشت که لشکرش پیروز میکلمه مسلمین و جالدت و دالوري سعد، اطمینان د
گاه یزدگرد دین اسالم را نپذیرد، حتی االمکان با تحمیل جزیه بر خواست هر الوصف می

پارس کار خود را با آنها از طریق صلح ختم نماید. به همین منظور مجدداً به سعد نوشت 
ه نماید. بعضی از اي نزد فرمانده کل سپاه پارس بفرستد تا درباره صلح با او مذاکر نماینده

نویسند این بار خود رستم از سعد  تاریخ نویسان از قبیل دکتر محمد حسنین هیکل می
درخواست کرد که شخصی از دانایان مسلمین را نزدش بفرستد تا درباره صلح با هم 

 مذاکره نمایند.
حال چه آن روایت صحیح باشد و چه این، سعد مغیره بن شعبه را انتخاب و نزد به هر

اي  رستم فرستاد. مغیره نزد رستم رفت و پهلوي او بر تخت نشست و عین همان مذاکره
که بین گروه اعزامی مسلمین و یزدگرد به میان آمده بود، بین مغیره و رستم به میان آمد. 

فردا احدي از شما را زنده نخواهم «رستم از اظهارات مغیره به خشم آمد و گفت: 
 ».گذاشت

 علل تأخیر جنگ

گذشت با آن که معلوم بود مسلمین  مدت هجده ماه که از جنگ بویب تاکنون می در
در اندیشه حمله به مدائن هستند، رستم فرخزاد با آن که سپاه مهمی که یزدگرد فراهم 

 کرده بود در اختیار داشت تا این وقت هیچ تحرکی از خود نشان نداد.
هاي داخلی  رس و روم و آشوبهاي گذشته پا دانست که در اثر جنگ شاید رستم می

 



 223  نبرد قادسیه

و از میان رفتن مردان کاري، لشکر پارس به حدي ضعیف شده که اطمینان به کارشان 
نیست و بالعکس سرعت پیشرفتی که مسلمین در مدت کوتاهی احراز کرده بودند به 

دید در مقابل آنها با احتیاط قدم بردارد.  حدي آنها را تقویت کرده بود که رستم صالح می
ن خیر اندازد که مسلمیاخواست این جنگ را تا آنجا به ت رسد که رستم می نظر می به

گاه بر تالف بروز کند تا ضعیف شوند و آنمیانشان اخخسته شوند و در اثر طول مدت در
آنها بتازد تا پیروز شود. زیرا بروز اختالف در هر قومی به زیان آنها و به سود طرف 

 گردید. کرد مسلماً کار رستم خیلی آسان می ر تحقق پیدا میباشد و اگر این ام مقابل می
ترین اختالف رخ نداد بلکه چنان  چون این مدت گذشت و در بین لشکر اسالم کم

بودند که گویی همه آنها در حکم واحد ثابتی هستند که طبعاً ال یتغیر است. از طرف 
د و به جنگ بپردازد، لذا دست به کار شو  یزدگرد نیز به رستم امر مؤکد شد که فوراً

اي جز جنگ ندید. به سعد پیام فرستاد که آماده جنگ بشود. بدین جهت یا او از آن  چاره
 سوي شط به این سو بیاید یا رستم به آن سود برود.

سعد از واقعه جسر اطالع داشت. در بین لشکرش نیز کسانی بودند که در جنگ جسر 
ا به یاد داشتند، با این وصف جایز نبود از شط شرکت کرده بودند و خاطره خطرناکش ر

عبور نماید تا دشمن را در جلو و شط را در پشت سر داشته مواجه با خطر باشد، لذا در 
 سوي ما بیایید. ایش ماند و جواب داد شما باید بهج

 
 

 آرایی دو لشکر صف
ت: اي ندید و خواست از روي پل عبور کند، ولی سعد مانع شد و گف رستم چاره

 1ایم در اختیارتان نخواهیم گذاشت چیزي را قبالً با قدرت و به وسیله جنگ از شما گرفته

 پل در جنگ بویب به دست مسلمین افتاده بود.این  -1
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اي که به دست آورد براي عبور سپاهش پلی بر روي نهر ساخت  لذا رستم با وسایل ساده
آرایی سپاهش پرداخت. در مقدم صفوفشان  و همین که عبور کرد به آرایش و صف

ا قرار داد و خودش بر روي تخت در زیر قبه با شکوهی که با هاي حامل تیراندازان ر فیل
 طال تزیین یافته بود، مستقر گردید.

اي که داشت آراست و بدین سان هر دو لشکر  سعد نیز لشکرش را با وضع ساده
 کردند. مهیان کار و براي شروع جنگ دقیقه شماري می

رستی در قلبش به پ لمین را مالحظه کرد، احساسات وطنچون رستم آمادگی مس
که اد، زره پوشید و مسلح گردید و درحالیجوش آمد، لذا کاله خودش را به سر نه

اي را موظف کرد تا سپاهش را براي دفاع از خاك وطن  کشم، عده گفت همه را می می
او قوم  تشویق و احساساتشان را بر ضد دشمن تحریک نمایند تا به خوبی با آنها بجنگند.

عرضه براي لشکرش معرفی نمود و گفت: اینها سالیان دراز  ادان و بیعرب را مردمی ن
در صدد جنگ با  اند و اند و اکنون فریب فکر خودشان را خورده تحت سلطه ما بسر برده

اند عجیب است که آرزوي پیروزي در دل دارند. باید مردانه با آنها جنگید، آیا  ما بر آمده
ور کرد که ما امروز از چنین مردمی شکست بخوریم توان تص عار و زشتی بیش از این می

 و آنها به ارمانشان برسند؟
اند و  صحیح است که سعد لشکري دارد که همه ورزیده و با ایمان و جنگ دیده

بینیم  افسرانی چون عمرو بن معدي کرب و طلیحه بن خویلد دارد، ولی چنان که می
ا خیلی زیاد و هم ا زحیث تجهیزات و رویارو با لشکري شده که هم از حیث شمار نیروه

ادوات جنگی به طور مجهز است که لشکر سعد قابل مقایسه با آن نیست. گذشته از این 
کسی که رهبري آن لشکر عظیم را به عهده گرفته، رستم فرخزاد است که در فنون جنگی 

را دارد که بصیر و در رهبري سپاه مهارت خاصی دارد. فرماندهانی مانند فیروزان و بهمن 
هر یک چکیده عملیات جنگی و دالور میدان کارزارند. عالوه بر این، پشت سر این لشکر 
در مدائن که فاصله کمی با قادسیه دارد، یزدگرد ایستاده مراقب جریان جنگ خواهد بود 

 



 225  نبرد قادسیه

و در صورت لزوم بزودي با لشکرش کمک خواهد فرستاد، ولی سعد کسی در نزدیک 
ت لزوم، کمک فوري برساند. پس با این وصف جا دارد که سعد خود ندارد که در صور

اي نداشت جز این که روحیه و تهور  از آینده این جنگ مهیب بترسد. با این وجود چاره
 جنگی لشکرش را تا آنجا تحریک نماید که به پیروزي نهایی خود مطمئن گردد.

سپاهش از قبیل  بدین لحاظ بود که سعد جمعی از افراد سرشناس و مورد اعتماد
مغیره بن شعبه و عاصم بن عمرو که اهل خبره بودند و طلیحه بن خویلد و عمرو بن 
معدي کرب را که از جنگجویان کار کشته بودند، و گروهی از شعراء و سخنوران مانند 

را نزد خود خواست و گفت: اي افراد دانا و برجسته  اشعث بن قیس و هکذا از هر طبقه
برداري نمایید و  خود شهرت و شرف دارید. باید ازموقعیت خود بهره میان قومشما در

شود انجام دهید. همچنین از قاریان قرآن خواست  کاري را که هنگام خطر جنگ الزم می
تا آندسته از آیات مقدسه قرآن را که درباره جهاد در راه خدا نازل شده است، در بین 

این افراد قبول وظیفه نموده در  غیب نمایند ومسلمین تالوت نموده آنها را براي جنگ تر
بین لشکر اسالم پراکنده و وظیفه خود را انجام دادند و مردم را خوب به هیجان آوردند. 

 اینجا بود سعد اطمینان حاصل نمود و به آینده خود امیدوار گردید.
بین نبود، او به  خالف رستم که خوشمانند عمر مراقب اوضاع بود و بر یزدگرد

پنداشت و  پیروزي سپاه پارس اطمینان داشت، زیرا او سپاه عرب را ضعیف و بیچاره می
شمرد. مخصوصاً زمانی که شنید سعد بن ابی وقاص مریض است،  آنها را به چیزي نمی

امید شکست سپاه عرب در دلش قوت گرفت، زیرا سپاهی که سپهساالرش نتواند آنها را 
بندند و امید  که الزم است دل به جنگ نمیاً چناناً در جنگ رهبري کند، طبعمستقیم

گردد. شاید یزدگرد حق داشت چنین بپندارد،  پیشرفت و پیروزي در دلشان ضعیف می
زیرا او از شدت ایمان، شوق، هیجان، تهور و جالدت مسلمین در جنگ به خوبی خبر 

 نداشت.
شکر پارس ختم چون یزدگرد پیش خود یقین داشت که این جنگ به فتح و پیروزي ل
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خواست از کلیه ماجراهاي صحنه  با حرص و ولعی در انتظار خبرش بود، می گردد و می
جنگ لحظه به لحظه به طوري مطلع شود که گویی خودش در آنجا حاضر است و جنگ 
را زیر نظر دارد، لذا بدین منظور گماشتگانی را بعنوان خبر رسان از داخل قصر مدائن تا 

گماشت و آنها را موظف  اي که صدایش به دیگري برسد،  به فاصلهقادسیه هر یک را 
نمود تا خبر جریان جنگ را به این نحو به گوش یکدیگر برسانند تا به گوش یزدگرد 

 برسد.

 دو سپاه آماده رزم
جوشید و خشم  هایشان می باري دو لشکر مسلمان و پارس در حالی که خون در رگ

 ، آماده حمله به یکدیگر شدند.خروشید هایشان می انتقام در دل
در این هنگام سعد به لشکرش دستور داد در جایشان ثابت بایستند و دست به جنگ 
نزنند، تا آن که نماز ظهر را بخوانند و از خداي متعال استمداد و طلب نصرت نمایند. 

امالً پس از اداء نماز چهار بار تکبیر خواهم گفت. همین که تکبیر اول را گفتم، ک«گفت: 
مهیا و حاضر به کار شوید. با تکبیر دوم دست به اسلحه زده آماده حرکت باشید. همین 
که تکبیر سوم را شنیدید سواران لشکر، قدم پیش نهند و به محض این که تکبیر چهارم را 

همین که سعد سومین تکبیرش ». شنیدید همه با هم بر دشمن حمله برید و مردانه بجنگید
سوي دشمن پیش رفته جرقه جنگ را برافروختند. در این هنگام سعد  بهرا گفت سواران 

تکبیر چهارم را گفت. هردو لشکر در هم آمیختند و جنگ به صورت جدي شروع 
ند، به رهبري . رستم مشاهده کرد که قبیله بجیله که شمشیربازان مشهور عرب بود1گردید

آیند. اگر مجال از  ی پیش میجنگند و با شجاعت عجیب پروا می جریر بن عبداهللا بی
فیل  33سازند، لذا فرمان داد تا  دستشان گرفته نشود زیان زیادي بر لشکرش وارد می

ولی در تاریخ االسالم تألیف حسن ابراهیم مصري آمده که در  ،هجري واقع گردید 14آخر سال  این جنگ در -1
 میالدي بوده است. 636هجري مطابق با  15سال 
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هاي بجیله از  حامی تیراندازان را به طرف آنها سوق دهند تا جلو کارشان را بگیرند. اسب
در جاي خود  . تنها پیادگان بجیله دیدن فیلها به وحشت افتادند و از میدان فرار نمودند

شتافت تا از حمله فیلها جلوگیري کند، همه آنها  ماندند که اگر کسی به یاري آنها نمی می
 شدند. کشته می

 نخستین روز نبرد (روز ارماث)
وقاص که از روي بام اقامتگاهش ناظر صحنه بود، فوراً به طلیحه بن  سعد بن ابی

جیله را که در خطر بودند نجات دهد و او خویلد رئیس قبیله بنی اسد پیام داد تا پیادگان ب
اش به کمک آنها شتافتند، همچنین اشعث بن قیس افراد  با گروهی از ورزیدگان قبیله

اندرکار دفع حمله فیلها  اش را براي کمک تحریک و تشویق کرد. همه با هم دست قبیله
رسانیدند، لهذا  ولی باز هم فیلها و تیراندازان پایدار بودند و همچنان زیان می ،شدند

کرد با  اندیشی می مواقع خطر به خوبی چاره عاصم بن عمرو تمیمی که مردي کاردان و در
بانان را به زمین  هاي فیالن را با شمشیر قطع نمودند و فیل افرادش پیش تاختند و طناب

 افکندند و به قتل رسانیدند. سپس همه با هم به جان فیلها افتادند و مخصوصاً خرطومشان
هاي پیاپی بر آنها وارد نمودند  را که سالح ضربتی فیل است هدف کار قرار داده ضربت

 فیلها نیز از شدت درد با صداي وحشتناکی از میدان فرار کردند.
بانان را کشتند و فیلها را فراري دادند جان  فیل ،چون مسلمین در کارشان موفق شدند

را در پناه فیلها پیش آمده بودند عقب راندند اي به خود گرفته توانستند لشکر پارس  تازه
و به جاي اول برگرداندند. این جنگ تا پاسی از شب ادامه داشت و سپس دست از کار 

 کشیده هر دو طرف به اردوگاه خود بازگشتند و به استراحت پرداختند.
ر گویند: بو اسد که در مخاطره افتاده بودند، خیلی رشادت و تهو طوري که تواریخ می

 از خود نشان دادند و زیادتر از بقیه صدمه دیده بیش از پانصد نفر از آنها تلف شدند.
 این جنگ که جنگ اول قادسیه است، در تواریخ به روز ارماث مشهور گردیده است.
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 رسیدن نیروهاي امدادي
قبالً گفتیم که به فرمان عمر بن الخطاب یک عده هشت هزار نفري از لشکر مسلمین 

حرکت کردند تا به کمک سعد بن ابی وقاص  1ام تحت فرمان هاشم بن عتبهکه در ش
بشتابند، این سپاه تا روز اول جنگ به قادسیه نرسید. و هنگام صبح روز دوم قعقاع بن 
عمر و مرد نامدار جنگی که به فرماندهی یک هزار سواره از سپاه مذکور را بعهده داشت، 

 از دور نمایان گردید.
فهمید که غالباً در هر جنگی آنقدر که ابتکار عمل و نیرنگ نظامی در این را باید 

که عمري در جنگ بسر  2پیشرفت کار اثر مفیدي دارد، خود عملیات جنگی ندارد. قعقاع
برده بود، با آن که مرد جنگ بود، مبتکر و نیرنگ باز جنگی نیز بود، این مرد که هزار 

ري خود از بقیه گروهها جدا شد و براي رسیدن سوارکار زیر فرمان داش با عده هزار نف
به قادسیه سبقت گرفت و قبل از این که به آنجا برسد نیروهایش را به گروههاي صد 
نفري تقسیم نمود و دستور داد هر گروهی جدا از دیگري به فاصله زمانی معینی به محل 

ند و از دور گرد و رس برسند، تا با رسیدن این گروههاي متعدد که یکی پس از دیگري می
کنند به دشمن بفهمانند که مسلمین نیروهاي کمکی زیادي در پشت سر  غبار برپا می

رسند. این امر براي تقویت روحیه مسلمین و تضعیف روحیه  دارند که اکنون به تدریج می
پارسیان بسیار مؤثر بود خود قعقاع با اولین گروه امدادي، صبح روز دوم به قادسیه رسید 

ه لشکر اسالم پیوست بدین سان بقیه گروهها جوالن کنان یکی پس از دیگري فرا و ب
آوردند که سپاه پارس  اي به بار می رسیدند و مسلمین شادي کنان با گفتن تکبیر، صحنه می

شد و بدین نحو در روحیه مسلمین وضعی به بار آمد که به پیشرفت پیروزي  مرعوب می
 نهایی خود امیدوار گردیدند.

وقاص  ادرزاده سعد بن ابیهاشم بن عتبه از جنگاوران مشهور قریش بود، او در سال فتح مکه مسلمان شد و بر -1
 بود.

 باشد. قعقاع از اصحاب رسول اهللا می -2
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 ومین روز نبرد (روز اغواث)د
اکنون طرفین براي دومین بار در مقابل یکدیگر صف کشیدند و آماده جنگ شدند. 
قعقاع قبل از شروع جنگ بین دو صف آمد و گفت: کیست که داوطلب مبارزه با من 
باشد، یعنی حاضر شود با او تن به تن بجنگد؟ بهمن ذوالحاجب پهلوان نامی از صف 

دارد. قعقاع  آید، خود را معرفی نموده آمادگی خود را اعالم می ن میلشکر پارس بیرو
گوید: قصاص ابوعبید، سلیط و یارانشان را که در جنگ جسر کشتی از  فریاد برآورده می

تازند و به طوري که تواریخ  تو خواهم گرفت. این دو پهلوان عرب و پارس به هم می
رساند مسلمین  شود واو را به قتل می چیره میاند، طولی نکشید که قعقاع بر بهمن  نوشته

آید و اثرات مصیبتی را که در جنگ جسر از بهمن  از این موفقیت مهم به وجود نشاط می
 کنند. به آنها رسیده بود از دل بیرون می

آیند و خواستار مبارزه  پس از قتل بهمن دو تن از جنگاوران پارس به میدان می
از قعقاع بگیرند. چون آن دو تن با هم میدان آمدند، حارث بن  شوند تا انتقام بهمن را می

شتابد و این دو با آن دو گالویز  ظبیان یکی دیگر از دالوران عرب به همدستی قعقاع می
رسند،  شوند و به قتل می شوند و این دو پهلوان پارس نیز به سرنوشت بهمن دچار می می

شود، قعقاع در بین مسلمین ندا  ه نمیچون دیگر کسی از لشکر پارس حاضر به مبارز
گوید: همه با هم حمله کنید و با شمشیر بجنگید، زیرا شمشیر یگانه ابزاري  زند و می می

توان بهتر بر حریف غالب شد، لذا مردم دست از تیر و نیزه کشیده و  است که با آن می
 شمشیر و سپر به دست گرفته، به طور اساسی به سوي دشمن حمله کردند.

چرخد یا به نفع  اکنون باید سنجید که گردونه شانس پیروزي به طرف پارس می
مسلمین؟ دیدیم که لشکر پارس قبل از شروع جنگ سه نفر پهلوان کاري خود را از 
دست داد و به چشم خود دید که خیلی زود به دست دشمن کشته شدند. مسلماً این 

حیه مسلمین اثر به سزایی دارد. حادثه در تضعیف روحیه این لشکر و در تقویت رو
گذشته از این امروز بر خالف روز گذشته فیلهاي جنگی که در جلو صف ندارند تا مانند 
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تانک عصر حاضر از آنها استفاده نموده مانند روز گذشته تیراندازان از روي آنها به طرف 
 مسلمین تیراندازند و پیادگان در پناه فیلها پیش روند.

 از همان اوایل جنگ معلوم بود که لشکر پارس شانس پیروزي ندارد.پس با این حال 
دانه جنگیدند. این جنگ سوي یکدیگر تاختند و مر به هر جهت هر دو لشکر خشمانه به

چه زیادتر تا نیمه شب دوام داشت و گرچه مسلمین در این جنگ به پیروزي با شدت هر
ي نزدیک شدند که یکی از مسلمین به نهایی نرسیدند ولی تا آنجا پیش رفتند و به پیروز

حدي دلگرم شده بود که هنگام شب از خالل صفوف پارسیان گذشت تا خود را به رستم 
فرخزاد برساند و او را به قتل برساند، چیزي نمانده بود که موفق شود، ولی یکی از 

 نگهبانان جلو تاخت و او را کشت و رستم را از دهانه مرگ برون کشید.
رفت و حالت دفاع به خود گرفته بود.  س در این شب رو به ضعف میسپاه پار

کوشیدند تا آنها را از محلشان برانند و به کلی مغلوب  رفتند و می مسلمین کم کم پیش می
ه پارسیان کنند و به جنگ خاتمه دهند و اگر کثرت عده و شدت دفاع و مقاومت مردان

د هم اگر طرفین تا آخر شب دست از کار رسیدند. شای شان می نبود، مسلمین به مقصود
شد، ولی چون شب به نیمه رسید، و طرفین خسته شده بودند،  کشیدند، چنین می نمی

دست از جنگ کشیدند و به اردوگاه خود بازگردند و به استراحت پردازند و به فکر فردا 
 باشند.

شده است، چون  این جنگ یعنی جنگ روز دوم قادسیه در تایخ به نام (اغواث) نامیده
خورد، به حدي به آینده خود اطمینان  در شب اغواث آثار برتري مسلمین به چشم می

اي با خطراي آسوده گرد هم جمع و صحبت از پیشروي این  داشتند که افراد هر قبیله
وقاص نیز به   کردند، خوشحالی سعد بن ابی دا میجنگ و پیروزي نهایی در جنگ فر

گنجید. همه در انتظار  رفت در پوستش نمی ی به طرف خوابگاهش میاي بود که وقت اندازه
 فرا رسیدن فردا بودند تا کارشان را با پارسیان یکسره نمایند و به جنگ خود خاتمه دهند.

 رشادت یک سرباز
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اي به وقوع پیوست که شنیدنی و  شود که در شب اغواث واقعه در تواریخ دیده می
ادت یک سرباز است، واقعه این بود که چون ابومحجن نمونه بارزي از فداکاري و رش

ثقفی مرد دالور ثقیف درباره خمر شعري سروده بود، سعد او را تأدیب نموده در یکی از 
 هاي قصر خود زندانی کرده بود. اتاق

ها و  چون جنگ شدت یافت و صداي چکاچک و به هم خوردن اسلحه و شیهه اسب
طنین انداخت، ابو محجن که این صداها را شنید صیحه اهللا اکبر مجاهدین در فضا 

کار بنشیند ودر رزمگاه نباشد که بجنگد، لذا از سعد تقاضا  نتوانست خودداري کند و بی
کند، زیرا  کند تا از تقصیرش درگذرد و او را به میدان بفرستد، ولی سعد قبول نمی می
به ابومحجن نیست. ولی او  کند و نیازي داند که کفه جنگ به نفع مسلمین سنگینی می می

لذا از سلمی  ،توانست نزدیک صحنه جنگ باشد و آسوده نشیند مرد جنگ بود، نمی
کند تا او را آزاد کند و اسلحه در اختیارش بگذارد و اسب  همسر سعد خواهش می

کند که  مشهور سعد به نام بلقاء را که در نوع خود کم نظیر بود به او بسپارد. قسم یاد می
ز خاتمه جنگ به جاي خود بازگردد و آنچه را که گرفته پس دهد و خود را تسلیم پس ا

سوزد، لذا او را آزاد  سراید که قلب سلمی به حالش می زندان کند. شعري درباره خود می
 گذارد. کند و آنچه را که از او خواسته بود در اختیارش می می

شود و به سرعت به طرف میدان  که مسلح بود بر اسب بلقاء سوار میابومحجن درحالی
گیرد و چون تازه نفس  تازد و با صیحه اهللا اکبر در جلو صفوف مسلمین قرار می جنگ می

دواند  بوده، هیچ نوع خستگی نداشته با شجاعت عجیبی اسبش را به این سو و آن سو می
م مرد کرد و او به نحو اعجاب انگیزي بر دشمن حمله و تلفات سنگینی بر آنها وارد می

نگریستند. بعضی فکر  کنان به او و به کارش می بدون آن که او را بشناسند تعجب
کردند او یکی از نیروهاي عقب مانده گروه هاشم بن عتبه است که اکنون از راه رسیده  می

خبر بود، او را از روي سقف قصرش  قاص که از ماجرا بی ابی  است. سعد بن
گفت: اگر ابو محجن در حبس نبود،  کرد و با خود می نگریست و کارش را تحسین می می
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 باشد. محجن است و این اسب هم اسب بلقاي من می گفتم این مرد ابو می
چون در نیمه شب جنگ پایان یافت، ابومحجن به قصر بازگشت و اسلحه و اسب را 
سرجایش قرار داد و خود را محبوس کرد همین که صبح شد سلمی ماجراي ابومحجن را 

 سعد خبر داد، سعد او را مورد عفو قرار داد و آزادش کرد. به
یقیناً لشکري که نیروهایش چنین دل به کار بسته فداکار باشند، به هدف و آرمان خود 

 هر چند که مشکل باشد. ،رسند می
شود مجموع تلفات مسلمین در این جنگ (جنگ دوم  طوري که از تواریخ فهمیده می

و مجروح و تلفات لشکر پارس ده هزار بود. تاریخ ایران قادسیه) دو هزار مقتول 
 کند. این مطلب را تأیید می 234مشیرالدوله در صفحه 

 یک تاکتیک نظامی ـ روانی
قعقاع پس از خاتمه این جنگ در اواخر شب بدون آن که کسی بداند، نیروهایش را 

دسته شوند و مسافتی  دهد که فردا نیز مانند روز گذشته دسته می نزد خود خوانده دستور
دور از اردوگاه رفته همین که صبح فرا رسد گروه گروه چنان که گویی ا زجایی کمک 

سوي میدان بتازند تا باز هم قلوب مسلمین که از ماجرا خبر ندارند تقویت  رسد به می
 شود.

نگرد و  سوي بیابان می کند و به ید پشت سر لشکر توقف میقعقاع هنگام طلوع خورش
گوید. مردم هم  آیند تکبیر می تازان سوارش که گروه اول بودند پیش می بیند پیش میچون 

اي رسیده.  کردند کمک تازه با او هم صدا شده صداي اهللا اکبر بلند نموده تصور می
 پارسیان نیز در خوف و هراس افتادند.

ر کار قعقاع رسد و چون از تدبی هاشم بن عتبه که تا این هنگام نرسیده بود، از راه می
داند مؤثر بوده او نیز به لشکرش که در راه بود پیغام داد تا دسته  اطالع پیدا کرده و می

 دسته شوند و یکی پس از دیگري بیایند.
که پارسیان در اواخر شب گذشته ضعیف شده بودند و با آن که دیدند گروههاي با آن
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در کارشان دلسرد نبودند، زیرا رسند، مع الوصف امروز  امدادي قعقاع و هاشم پیاپی می
هاي فیالن که مسلمین در روز اول جنگ از پشت آنها به زمین افکنده معیوب شده  تخت

بودند، تعمیر و بر روي فیلهاي دیگري گذارده بودند و آنها را به میدان آورده بودند. 
باز  کردند کار خود را در جنگ امروز بزودي یکسره خواهند کرد، مسلمین که تصور می

 خود را روبرو با مشکل مهم کار دیدند.

 سومین روز نبرد
به هر جهت طرفین در مقابل یکدیگر صف کشیدند. جنگ براي سومین بار درگرفت. 

دستی کرده  سواران مسلمین پیش بانان به فعالیت بپردازند این بار قبل از این که فیلها و فیل
شیدند تا از فعالیتشان جلوگیرند. دایره سوي آنها حمله و سنگینی جنگ را به آن سو ک به

 زد. جنگ گاهی به نفع این طرف و گاهی به سود آن طرف دور می
سعد که از دور ناظر کار بود از خرابکاري و تلفاتی که ممکن بود از فیلها به مسلمین 

لذا از پارسیانی که از لشکر پارس جدا و به لشکر او پیوسته  ،ترسید برسد، سخت می
میرد؟ گفتند: از چشم و  بیند و می پرسد فیل از کجاي جسدش زودتر صدمه می می 1بودند

خرطوم. لذا سعد به قعقاع و عاصم پیام داد تا کار دو رأس فیل بزرگ را که در پیشاپیش 
قرار دارند و بقیه فیلها پیرو آن دو هستند به عهده گرفته از همان راهی که پارسیان گفته 

هاي خود را به کار انداختند. هر دو فیل را از ناحیه چشم  آنها نیزهبودند آنها را بکشند. 
بانان را به زمین پرتاب  ها از شدت درد به عقب برگشتند و فیل مجروح کردند. فیل

نمودند. بقیه فیلها که وضع این دو فیل را چنین دیدند از میدان فرار کردند. مسلمین که 
و مدد الهی دانستند، به کارشان دلگرم و به پیروزي فرار فیلها را عالمتی از عالیم نصرت 

 خود مطمئن شدند.
شود، مردانه و  دانستند سرنوشت قطعی جنگ در این روز معین می هر دو لشکر که می

 . 52تاریخ ایران تألیف پیرنیا صفحه  -1
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از خود گذشته به یکدیگر تاختند تا پیروزي را به آغوش کشند. چون در اثر شدت جنگ 
را رسید و در تاریکی شب فرو رفتند، نه غبار از میدان برخاسته بود و متعاقب آن شب ف

گویند  دانست غلبه با کدام است و نه رستم. به طوري که تواریخ می دید و می سعد می
جنگ در این شب به حدي به اوج رسیده بود که صداي بهم خوردن و چکاوك اسلحه 

نگی طرفین مانند صداي چکش آهنگران در فضا طنین انداز بود. هر دو طرف روبرو با ج
دانست پیروزي با کدامیک خواهد بود. سعد که  کس نمی سابقه بود. هیچ شده بودند که بی

گذراند جز دعا و تضرع به ساحت مقدس خدا هیچ کاري از دست بر  شب سختی را می
 آمد در آن شب نه خواب به چشم او آمد و نه چشم دیگران. نمی

گردند. از  سوي اردوگاه باز می هرسید، سعد دید بعضی از مسلمین بهمین که صبح فرا 
اند. وقتی این مطلب را به یقین  وضع و آثار حرکاتشان فهمید که مسلمین برتري یافته

ما گروه زیادي را «سراید:  دانست که شنید قعقاع در میدان جنگ شعري بدین معنی می
و گرچه آن شب وحشتناك به پایان رسید  »ما از شیران نیرومند پارس برتر شدیم ،کشتیم

 مسلمین پیش رفته بودند. ولی باز به پیروزي نهایی دست نیافتند.

 ادامه جنگ در روز چهارم

اند، به  روز مداوم جنگیده و خسته شده شود که چون مسلمین یک شبانه آیا تصور می
اند تا به پیروزي  رسید که عهد کرده چنین به نظر می ،پردازند؟ خیر خواب و استراحت می

مخصوصاً که  ،اند سالح از دست نگذارند و به طور کلی بر حریف غالب نشده اند نرسیده
دانستند، زیرا هنگام صبح آثار ناتوانی در سپاه پارس به خوبی  پیروزي را قریب الوقوع می

شد، پس اگر به جنگ خود ادامه دهند یقین است که به پیروزي خواهند  مشاهده می
خستگی دست از کار بکشند، مسلماً براي سپاه رسید، ولی اگر براي استراحت و رفع 

اي خواهد بود تا صفوف خود را بهتر منظم و خود را تقویت نمایند. در این  پارس فرجه
دهند و چه کسی  اند از دست می صورت پیشرفتی را که مسلمین در شب به دست آورده

 داند که بعداً چه پیش آید. می
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شنویم که قعقاع هنگام صبح  لذا از تاریخ می سران مسلمین از این امر غافل نبودند،
گوید: اي مردم! پس از ساعتی سرنوشت نهایی جنگ به نفع ما پیش خواهد آمد صبر  می

و ثبات داشته مردانه بر شدت حمالت خود بیفزایید و فداکاري کنید، پیروزي همیشه در 

َ ٱ إِنَّ ﴿ آید: اثر صبر به دست می ٰ ٱ َمعَ  �َّ  .﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ
اند مردانه  که گویی تازه نفس وارد شدهچنان ،آرایی کردند لمین به نحو بهتري صفمس

هاي چپ و راست لشکر پارس را عقب راندند و  بر دشمن تاختند. هنگام ظهر قسمت
قسمت میانه آنها را به کلی بر هم زدند و در مواضعشان رخنه کردند. بدین ترتیب نظم و 

اند در  که تواریخ عرب و غیر عرب نوشتهیخت. چنانشکر پارس به کلی درهم رانسجام ل
وزد روبروي پارسیان وزید و به  همین گیر و دار باد سختی که غالباً در این نایحه می

حدي گرد و خاك در چشمانشان افکند که مقاومتشان را ناممکن ساخت. این باد تا آنجا 
د. رستم به ناچار جایش بان و تخت فرماندهی رستم را از جا برکن شدت داشت که سایه

را ترك نمود و پا به فرار گذاشت و براي آن که اسیر دست مسلمین نشود خود را در نهر 
شط انداخت تا شناکنان به جایی برسد و نجات یابد. جز این راهی نداشت، زیرا به چشم 
خود دید که لشکرش در حال فرار است، ولی رستم از کارش نتیجه نگرفت و از دست 

زیرا هالل بن علقمه یکی از سرداران مسلمین او رادید و شناخت،  ،ن نجات نیافتمسلمی
لذا به تعقیبش شتافت و او را از آب برون کشید و سرش را از تن جدا ساخت و فریاد 
برآورده: من رستم را کشتم، به پروردگار کعبه قسم، بیایید تا ببینید، مسلمین تکبیر گویان 

این موفقیت عظیم خوشحال گردیدند و در همین وقت درفش به دورش جمع شدند و از 
ایرانیان آن را در  کاویان پرچم ملی ایران که به انواع جواهر گرانبها تزیین شده بود و

گرفتند، به دست شرار بن الخطاب  بردند و از آن فال نیک می هاي مهم با خود می جنگ
 .1افتاد

ضرار بن الخطاب از سوارکاران دالور قریش بود. او در سال فتح مکه مسلمان شد. در جنگ مسلمین با  -1
مراه خالد بود هنگامی که خالد از طرف هاي عراق ه مسیلمه کذاب تحت امر خالد بن الولید جنگید. در جنگ
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ان و از دست رفتن درفش کاویان همین که لشکر پارس از قتل رستم سپهساالرش
اي جز این  اطالع یافتند، غرق در اندوه شدند روحیه خود را به کلی از دست دادند. چاره

نبود که براي نجات خود از نهر عبور کنند و خود را به مدائن برسانند، ولی مسلمین 
یا به قتل  یردست از آنها برنداشتند و به تعقیبشان پرداختند و آنها را خیلی آسان اس

شدند. حتی بعضی از روایات تاریخی  گونه مقاومتی روبرو نمی رساندند. با هیچ می
گوید سپاه شکست خورده پارس به حدي خود را باخته بود که مسلمانان هنگام  می

کردند که یکدیگر را بکشند. آنها  یافتند و به خودشان امر می فرارشان بر آنها دست می
کردند و چه بسا که یک نفر مسلمان چندین نفر از آنها را  ین مینمودند و چن اطاعت می

کردند. این پیروزي که  انداخت و آنها طبق امرش حرکت می کرد و جلو می اسیر می
نصیب مسلمین شد، پیروزي مهم و قاطعی بود و آنها را براي رسیدن به آرزویشان که 

زیرا دیگر براي یزدگرد  ،اختتسلط بر مدائن پایتخت ساسانیان بود، کامالً مطمئن س
ایاي لشکر امکان نداشت لشکري به این مهمی فراهم نماید که جلو آنها را بگیرد. از بق

 آمد. نمیشکست خورده هم کاري بر
در طول جنگ (جنگ شوم) که سی و شش ساعت متوالی طول کشید و در تواریخ به 

لمین شش هزار نفر و در دو روز نامیده شده از مس »ليلة القادسية«و  »ليلة اهلرير«نام 

 ارماث و اغواث دو هزار و پانصد نفر به شهادت رسیدند.
از لشکر پارس نیز آنچه در میدان جنگ و آنچه در حین فرار کشته شدند، عالوه بر 

 کشتگانشان در روزها ارماث و اغواث ده هزار نفر بود.
به پول آن زمان ارزش عالوه بر درفش کاویان که یک میلیون و دویست هزار درهم 

داشت و عالوه بر تخت و بارگاه و اسباب و اثاثیه و اسلحه و البسه جنگی گرانبهاي 
رستم که خیلی مهم و زیاد قیمت داشت، اموال، ذخایر، خوراکی، اسلحه و پول نقدي که 

ابوبکر مأمور شد به جبهه شام برود، او را همراه خود به شام برد. در جنگ جلوالء تحت امارت هاشم بن عتبه 
 جنگید. او از اصحاب رسول اهللا بود.
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در این جنگ به غنیمت به دست مسلمین افتاده به قدري زیاد بود که از تصورشان خارج 
 ن روز چشم عرب چنین چیزهایی ندیده بود.و تا آ

وقاص طبق قانون اسالم یک پنجم از کل این غنایم را به مدینه نزد  سعد بن ابی
حضرت عمر فرستاد و بقیه را بین مسلمین تقسیم کرد، به طوري که در تواریخ آمده عمر 

اده بود پس از مشورت با مسلمین و کسب موافقت آنها آنچه را که سعد به مدینه فرست
 بازگرداند و دستور فرمود تا براي تشویق لشکریان بین آنها تقسیم کند.

که از گذشته فهمیدیم، بودند در بین مسلمین کسانی که خیلی بیش از دیگران چنان
هاي جنگ شده  فعالیت نظامی کرده بودند و بیش از دیگران متحمل مشقت و دشواري

عدي کرب، هالل بن علقمه، ضرار بن الخطاب و بودند، مانند قعقاع بن عمرو، عمرو بن م
طلیحه بن خویلد و امثال آنها که پهلوانان جنگ بودند و کارشان در پیشرفت و پیروزي 
لشکر اسالم بیش از دیگران مؤثر بود، بدین لحاظ سعد در موقع تقسیم غنایم به آنها بیش 

 از بقیه سهم داد.

 رسد خبر پیروزي در مدینه به حضرت عمر می

وقاص ماجراي قادسیه و مژده پیروزي مسلمین را نوشت و به وسیله  سعد بن ابی
 .1قاصدي به نام سعد بن عمیله الفزاري براي حضرت عمر فرستاد

اهل مدینه مخصوصاً خلیفه مسلمین قبل از این که این قاصد آنجا برسد، نگران این 
دانستند که مسلمین در  نها میبین ترس و امید در انتظار خبر بودند. گرچه آ جنگ بودند و

براي   جنگند و مسلماً می قادسیه مردانه و با ایمان و اعتماد به نصرت و یاري خداوند
کردند و امید به پیروزي آنها داشتند، ولی از طرفی هم  پیروزي آنها در مدینه دعا می

آن  گوید: می 246صفحه  4و اصابه سطر  31صفحه  5ولی اسدالغابه سطر  70صفحه  3تاریخ طبري سطر  -1
زیرا نعمان بن مقرن کسی نبود که عمر الخطاب  ،قاصد نعمان بن مقرن بود، اما معتمد همان قول طبري است

شناخت در جنب شترش  را نشناسد، چنانکه در تاریخ آمده قاصد شتر سوار بود و عمر که قاصد او را نمی
 ام غنایم را به مدینه برده است.رفت، حامل مژده همان سعد بن عمیله بوده و نعمان بن بشیر سه پیاده می
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گرچه عراق است. این جنگ  هاي سابق مسلمین در دیدند که این جنگ غیر از جنگ می
در خاك عراق است، ولی جنگی است بین عرب و دولت بزرگ پارس بین عرب و لشکر 

کرد و اکنون فرماندهی  عظیم پارس، لشکري که همیشه با رومیان دست و پنجه نرم می
چون رستم فرخزاد پهلوان داناي جنگی و بهمن و فیروزان را دارد که هر یک ورزیده و 

 ،توان به پیروزي قطعی مسلمین مطمئن شد وصف نمی باشند، پس با این چکیده جنگ می
 صبرانه در انتظار خبر بودند. لذا مردم مدینه در اضطراب و دلهره بودند و بی

حضرت عمر که طبعاً بیش از دیگران در اندیشه بود، هر روز از شهر مدینه خارج و 
ماند و  ظهر میرسیدند تا  براي دریافت خبر این جنگ مخوف از مسافرینی که از راه می

کرد، تا آن که در یکی از  گردد و همچنین نیمه دوم روز را چنین می سپس به شهر باز می
روزها که به همین منظور از شهر خارج شده بود، شتر سواري که همان سعد بن عمیله 

شود واو  رسد، حضرت عمر از او جویاي خبر جنگ می قاصد اعزامی سعد بوده از راه می
مسلمین را فاتح و لشکر  گوید: خداي عمر را بشناسد، بشارت داده، میبدون آن که 

پارس را مغلوب و منهزم ساخت. و سپس با همین حال که قاصد سوار شترش بود و 
شوند، چون  کردند وارد شهر می کرد و با هم گفتگو می عمر در جنب شتر پیاده حرکت می

باشد، به نام امیرالمؤمنین سالم  شنود که مردم به این کسی که همراهش می قاصد می
فهمد که او خلیفه مسلمین است که در کنار شترش مسافتی پیاده به راه افتاده  کنند، می می

گیرد  فرماید: برادرم باکی نیست. نامه سعد را از او می کند، عمر می است، لذا طلب عفو می
 گردند. یدهد، همه خرسند م خواند و به مردم در مسجد مژده فتح می و می

آري، این چنین است شخصیت روحانی عمر که با آن که امیرالمؤمنین و فرمانرواي 
جهان اسالم بود و اکنون مژده یافته که بر پارس بزرگ پیروز شده است، به جاي این که 
از کسب این موفقیت مهم، خودخواه شود، همچنان متواضع بوده خود را به قاصدي که 

افتد و همین بس  کند و در کنار شترش پیاده به راه می رفی نمییکی از رعایایش بود، مع
خواست. او  شنود. او مدتی در انتظار همین امر بود و جز این نمی که از او مژده فتح می
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خواهد نه  داند، او سعادت مسلمین را می براي خود پیاده رفتن را عیب و زشت نمی
 راحت خویش را.

 گذرد؟ در مدائن چه می

که گفتیم یزدگرد در قصر زیرا چنان ،زي مسلمین به مدائن قبل از مدینه رسیدخبر پیرو
هاي معینی  خود نشسته بود و خبر جریان جنگ را به وسیله خبر رسانهایی که به فاصله

یافت پس مسلماً خبر غلبه مسلمین بر لشکر پارس را خیلی زود  گمارده بود، مرتباً درمی
 آید؟ هیچ کاري. از دستش بر میشنیده است، ولی اکنون چه کاري 

یزدگرد پیش خود یقین کرده بود که در این جنگ بر مسلمین غالب و آنها را به کلی 
ن در مدائن به آنها گفت که در پایان مذاکره با نمایندگان مسلمیچنان ،نابود خواهد کرد

را در  تان روید به رئیستان خبر دهید که من رستم را به سویش خواهم فرستاد تا همه«
زیرا عده لشکرش یک  ،او به ظاهر حق داشت چنین بیندیشد »خندق قادسیه دفن کند

صد و بیست هزار نفر بود که با بهترین اسلحه مجهز بودند و فرمانده و رهبر زبردستی 
که عده بهمن را در اختیار داشت. حال آن مانند رستم فرخزاد و دالورانی مانند فیروزان و

ز سی و شش هزار نفر نبود و اسلحه ابتدایی داشتند، لذا شکی به دل لشکر مسلمین بیش ا
داد که لشکرش بر لشکر کوچک مسلمین شکست فاحش خورده و رستم و بهمن  راه نمی

کشته شوند و فیروزان همراه باقیمانده افراد لشکرش فرار کرده است. بنابراین یزدگرد 
ارد، و امیدش به یأس مبدل گردیده اکنون هیچ امیدي به بقایاي لشکر شکست خورده ند

آید. مدتی باید تا بتواند لشکر  است. واضح است که بزودي کاري از دستش بر نمی
 دیگري فراهم کند که بتواند با مسلمین پیروزمند روبرو شود.

چه او سرمست این  ،وقاص به او مجال این کار را نخواهد داد ولی سعد بن ابی
طبعاً هر چند به آرزوهایش برسد، قانع نشده باز بیشتر  پیروزي عظیم شده و نفس بشر

که هدف اصلی سعد طبق فرمان عمر تسلط بر مدائن پایتخت   خواهد مخصوصاً می
 اي براي رسیدن به این هدف پیش کشید. ساسانی بود و جنگ قادسیه را مقدمه
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ساعد شده و اگر سعد در این هنگام که اوضاع و احوال جنگی برایش کامالً م ،بنابراین
براي یزدگرد مشکل، الینحل گردیده به مدائن حمله کند، بزودي و خیلی آسان در کارش 

زیرا چنان که گفتیم، یزدگرد قوایی ندارد که بتواند از عهده دفع هجوم  ،شود موفق می
مسلمین برآید. بنابراین تسلط سعد بر مدائن براي همه کس به حدي آشکار گردیده بود 

دیگر باشند حتی خود یزدگرد باید به فکر کوچ کردن از این شهر به جایی که ساکنین و 
برد  سوي سعد دراز کند تا به توافقی برسند که مدائن از دست یا یزدگرد دست صلح به

مسلمین در امان بوده بتواند در جاي خود بماند، ولی آیا سعد در این اوضاع و احوال که 
اند که تسخیر مدائن برایش خیلی آسان گردیده است، د در قادسیه فتح شایانی کرده و می

پذیرد؟ البته خیر، چنان که تاریخ ایران نوشته پیرنیا در صفحه  دست صلح یزدگرد را می
هاي آن طرف  گوید: یزدگرد (پس از فتح قادسیه) به سعد پیشنهاد کرد که سرزمین می 235

بماند و طرفین به این نحو  دجله براي مسلمین و این طرف دجله مثل گذشته براي او
 صلح نمایند و دست از جنگ بکشند، ولی سعد پیشنهاد یزدگرد را با استهزاء رد نمود.

گرچه استیالي سعد بر مدائن آسان شده بود، ولی او بدون امر خلیفه دست به کاري 
زد، شاید یکی از اسرار پیشرفت و موفقیت مسلمین در کارهایشان همین امر بود که  نمی

یچ کدام از سرفرماندهانشان بدون مشورت با خلیفه و بدون امر خلیفه و هیچ کس از ه
فرماندهان جزء و افراد تحت فرمانشان بدون امر مافوق خود دست به هیچ کاري 

یافتند به آن ایمان داشتند و بدان  زدند. همین که از خلیفه یا فرمانده خود دستوري می نمی
فوق خود را از نظر دین اسالم معصیت و گناهی بزرگ کردند و خالف امر ما عمل می

 دانستند. می
به همین لحاظ بود که سعد پیروزي جنگ قادسیه و وضع امید بخش آینده خود را به 
حضرت عمر اطالع داد و درخواست دستور براي اقدامات بعدي نمود و منتظر جواب 

 شد.
، در جاي خود بمان ضمناً حضرت عمر جواب داد، تا وقتی که فرمانم به تو نرسیده
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دستور داد براي هجرت قبایل عرب شهري درعراق بنا نماید سعد شهر کوفه کنونی را به 
همین منظور پی ریزي کرد. این شهر به تدریج تا آنجا آباد و پر جمعیت گردید که جاي 

 حیره قدیم را در عراق گرفت.

 



 
 

 سوي مدائن، پایتخت ساسانیان به

در قادسیه استراحت کرد. در این مدت خستگی و آثار جنگ  سعد با لشکرش دو ماه
مهیب قادسیه از آنها برطرف و حماسه و نشاط نظامی آنها باز آمد. خود سعد هم از 

داد و بدین سبب نتوانست در جنگ قادسیه عمالً مباشرت  مرض نقرس که او را رنج می
 نماید، شفا یافت.

لمین حضور دارد و از حاالتشان مطلع که گویی خود او در بین مساینک عمر چنان
لذا به سعد  ،یابد که مسلمین براي حمله به مدائن آمادگی الزم را دارند است، اطمینان می

زیرا  ،دهد تا به سوي مدائن حرکت و آن را به هر قیمتی باشد تسخیر نماید فرمان می
ان و اطفال مسلمین تسلط بر مدائن یعنی تسلط بر تمام سرزمین پارس ضمناً دستور داد زن

را در شهري به نام عتیق که استحکامات مطمئنی داشت، سکونت دهد و گروهی از 
هاي  مسلمین را براي نگهبانی آنها در آنجا بگمارد. نوشت: گرچه این نگهبانان در جنگ

کنند، در غنایمی که  کنند، ولی چون انجام وظیفه نموده نگهبانی می بعدي شرکت نمی
 باشند. آورند مانند جنگجویان سهیم می ها به دست می مسلمین در جنگ

سعد چنین کرد و خود را براي حرکت و حمله به مدائن آماده نمود، قبل از حرکتش 
گروهی از لشکر را به عنوان مقدمه الجیش (پیش تازان لشکر) به طرف مدائن فرستاد و 

 سپس خودش با بقیه لشکر حرکت نمود.
شهر بابل رسید. فیروزان همانند فرمانده شکست خورده  سعد در مسیر خود به کنار

ولی چون  ،فراري با جمعی از شکست خوردگان قادسیه در این شهر پناه گرفته بودند
امیدي براي جلوگیري از ورود مسلمین نداشتند، جز فرار کاري از دستشان برنیامد. شهر 

 بابل به دست سعد افتاد.
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همان  1هاي مهم بشر بود وزي شاهد یکی از تمدناین شهر همان شهر بابل است که ر
شهري که اولین قانون عدالت حمورابی براي حمایت از حقوق بشر در آنجا تدوین 

هاي مستحکم و  شهري که روزي با دیوارهاي زیبا و بلند معابد بزرگ و برج ،گردید
و خوشی  نعمت و عیشانگیز و  هاي عطرآگین دل ها سرسبز با گل قصرهاي باشکوه و باغ

نظیر بود اکنون به دست مسلمین افتاده و آنها را غرق در دریاي تفکر در  در نوع خود بی
 نماید. دوران گذشته می

چه به جا بود سعد چند روزي در این شهر تاریخی بیاساید، ولی نماند، زیرا کارش گر
ر قدیمی حمله به مدائن بود، شهري که در حال حاضر خیلی بهتر و باشکوهتر از این شه

 است که جز بقایا و آثاري از تمدن و عظمت گذشته ندارد.
سعد به حرکت خود ادامه داد. پس از تسخیر شهر مهم وه اردشیر (سلوکیه) که دو ماه 
در محاصره مسلمین بود، به کنار غربی دجله رسید و با پیش قراوالن گارد مدائن که در 

لی زود بر آنها پیروز شد، ولی گرچه مانع کردند به جنگ پرداخت و خی اینجا نگهبانی می
نظامی را براي عبور از شط از پیش پاي خود برداشت، باز هم نتوانست عبور کند، زیرا 

چه کشتی و آنچه لی خراب و هرپارسیان قبالً پلی را که بر روي شط قرار داشت، به ک
 قایق که در آنجا بوده به ساحل شرقی دجله کشیده بودند.

سال قبل از میالد حضرت مسیح،  1000تا  3400اولین تمدن بشر در جهان، تمدن مصر قدیم بود که از حدود  -1
 3000ترین تمدن جهان بود. دومین تمدن بشر را سومریها در بین النهرین به وجود آوردند که از حدود  بزرگ

هاي مستقلی که هر یک داراي پادشاه و  اینها در جنوب بابل حکومت قبل از میالد دوام داشت. 2750تا 
تا  2750خدایان جداگانه بودند تشکیل دادند. سومین تمدن بشر تمدن آکادیها بود که در بین النهرین از حدود 

قبل از میالد به وجود آوردند و تمدن خود را از سومریها اقتباس کردند. پایتختشان شهر اور بود.  2000
سال قبل از میالد در بین النهرین بود. بابلیها، آکادها و  2000چهارمین تمدن در جهان تمدن بابلیها در حدود 

ترین پادشاهانشان شخصی به نام  سومریها را شکست دادند و امپراتوري وسیعی به وجود آوردند که بزرگ
انون مشهور به قانون حمورایی به فرمان ها به وجود آوردند ق حمورابی بود. بابلیها تمدنی مانند تمدن مصري

 هاي چهارگانه فوق به وجود آمده است. این پادشاه تدوین گردید تمدن هندوچین بعد از تمدن
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ناچار در جایش ماند، ولی بیکار ننشست. از یک سو به تسخیر آبادیهایی لذا سعد به 
آوري آذوقه براي لشکر و علوفه  رات و دجله بود و از طرفی به جمعپرداخت که بین ف

گاه فرصتی به دست آورد که به مدائن حمله کند، تا هرها مشغول گردید،  براي اسب
 در تنگی آذوقه و علوفه نباشد.خاطرش از جلگه ما بین فرات و دجله آسوده و 

پایتخت ساسانیان قرار گرفته و جز شط العرب چیزي بین  1اینک سعد روبروي مدائن
 او و مدائن حائل نیست.

مدائن از دیرزمانی پایتخت ایرانیان و از حیث عظمت خیلی بیشتر از بابل بود و با آن 
وم رومیان قرار گرفته و زیاد که تا این تاریخ (تاریخ حمله مسلمین) چندین بار مورد هج

نظمیهایی در داخل خود دیده بود، مع الوصف باز هم  ه دیده و عالوه بر این اخیراً بیصدم
عظمت و جالل خود را از دست نداده بود و همچنان چشم و دل خلق جهان از نقاط 

یلی نگریستند. نام مدائن خ دور و نزدیک بدان دوخته، به دیده تحسین و اعجاب بدان می
داد، انواع عیش و نوش و  بیش از نام روم و قسطنطنیه مردم را تحت تأثیر عظمت قرار می

 زندگانی مرفه شرقی که در اینجا بود در هیچ جاي دنیا براي کسی میسر نبود.
گیرند و در پیش روي خود  سعد و لشکرش در کنار غربی شط روبروي مدائن قرار می

بینند. عمارات زیباي مردم و قصرهاي بزرگ  انگیز می نهایت زیبا و حیرت اي بی منظره
اند.  زدند، نظیر آنها را تاکنون به چشم ندیده شاهنشاهی که در شهر مدائن نداي عظمت می

تاریکی شب زیر روشنایی ستارگان آسمان  سفیدي این کاخهاي باشکوهی که حتی در
هاي باطراوت  ن سرسبز باغداد. درختا شفاف از درو نمایان بود، جلوه خاصی به آنها می

که از خالل شهر سربلند کرده بودند و نسیم روح پروري که مخصوصاً در وقت سحر و 
وزید به حدي بر عظمت شهر مدائن افزوده بود که انسان را در  صبحگاهان از آن سو می

نامند. چون از سه شهر و به روایتی از هفت شهر نزدیک به هم ترکیب شده بود،  مدائن را ایرانیان تیسفون می -1
باشد که در غربی به شهر بزرگ گفته  دند. پس مدائن جمع کلمه مدینه مینامی مسلمانان مجموع آن را مدائن می

 شود. شود مانند تهران و مدینه و اصفهان ولی مدینه مطلق فقط به شهر مقدس مدینه النبی اطالق می می
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 برد. عالمی غیر از عالم محسوس یا به اصطالح امروزي در عالم رؤیا فرو می
ف عجیب نیست که سعد و لشکریانش در ساحل نهر متوقف شوند و پس با این وص

در آنجا به شدت تحت تأثیر جالل و شکوه مدائن قرار گیرند که (به نوشته دکتر محمد 
که گردید و چنان حسنین هیکل دانشمند مصري) چشم و دهانشان از شدت تعجب باز

 گردیدند.اند، در جاي خود ایستاده غرق تماشاي آن  گویی میخکوب شده
عجب نیست که مسلمین تا این حد مسحور این منظره باشکوه بشوند! زیرا اینجا 
پایتخت شاهنشاهان بزرگ ایران بود و قصر خسرو را که یکی از عجایب عمارات جهان 
آن زمان بود، در دل خود جاي داده بود. قسمتی از این قصر در دوره خسرو انوشیروان 

ترین مهندسین و معماران رومی و یونانی بنا شده  بزرگ میالدي به وسیله 550در سال 
هاي فرمانروایان رومی روي سقف  گانه آن که به سبک ساختمان هاي پنج . گلدسته1بود

 قصر قرار داشتند، زیبایی عجیبی به آن داده بودند.
داند چه ثروتی در خود گرفته است،  این شهر عظیم و این قصر با عظمت که خدا می

اي در بین آنها نیست، ولی  دیدگان مسلمین قرار گرفته است و جز شط فاصله در مقابل
پس از چه راهی و  ،مشکل کار این بود که نه پلی بجا مانده و نه کشتی در اختیار دارند

چگونه باید عبور نمایند و به آنجا برسند تا آنچه را خدا به آنان وعده فرموده و نبی خدا 
ست آورند و مالک همین چیزهایی بشوند که آنها را مجذوب به آنها نوید داده، به د

زیبایی و مسحور عظمت خود کرده است؟ طبعاً سعد بیش از دیگران در جستجوي عالج 
زیرا راهی جز ساختن پل یا تهیه کشتی نبود و هر کدام از این دو  ،یافت کار بود، ولی نمی

امی که بر مبناي سرعت عمل خواست و طول زمان با عملیات نظ کار، زمان زیادي می
 قرار دارد، سازگار نیست.

 
 

 تاریخ ایران نوشته پیرنیا. -1
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 کند؟ یزدگرد در مدائن چه می
در این هنگام که سعد در اندیشه پیدا کردن راهی براي عبور از شط بود، یزدگرد که 
امیدش از قوایی که بتواند او را در قصر مدائن نگه دارد قطع گردیده بود، دستور داد 

همراه زن و   گران قیمت قصر، زینت آالت پربها و اثاثیههرات و قسمت مهمی از جوا
فرزندش را به شهر حلوان در غرب ایران انتقال دهند تا خودش نیز بعدًا به آنجا برود و 
اقامت کند. تصورش این بود که شاید بتواند در معابر تنگ کوههاي غرب ایران تا مدتی 

 از هجوم مسلمین جلوگیري کند.
دیدند یزدگرد در حال فرار است، سخت  ردم پایتخت میشکی نیست که چون م

مرعوب شده بودند. چون جز وجود شط که مانع طبیعی عبور مسلمین گردیده بود، 
 امیدي براي آنها باقی نمانده بود.

ولی اگر مسلمین این مانع را تا آنجا بزرگ و مشکل کار خواهند شمرد که مأیوسانه از 
اند قانع شوند؟ چگونه  تاکنون در آن سوي شط بدست آورده اینجا بازگردند و به آنچه که

اند دست خالی بازگردند و حال آن که  از اینجا که در کنار پیروزي مهم قرار گرفته
اند که به اوج خود رسیده و به  سرمست فتح قادسیه بوده، روحیه و معنویتی پیدا کرده
ند اگر هیچ راهی براي آنها پندار طوري ایمان به نصرت و پیروزي خود دارند که می

آفریند تا عبور نمایند و به آنجا برسند، مگرنه حضرت  نباشد، خدا براي آنها معجزه می
موسی با چنین وضعی برخورد و خدا برایش معجزه آفرید و به وسیله معجزه خداوندي 

 از دریاي سرخ عبور کرد؟
مین از شط بگذرند، آنها آري، اینجا هم مدد و عنایت خداوندي به کار افتاد تا مسل

به شدت جریان داشت، نگاههاي  مدتی در کنار شط ایستادند و به آبهاي آن که
آمیز کردند که چه کنند تا زودتر به آنجا برسند سعد نیز براي عالج کارش به فکر  حرص

یافت. در همین اثناء به سعد خبر  فرو رفته بود، ولی راهی براي حل مشکل کارش نمی
زدگرد مقدار زیادي از اموال و اشیاء قیمتی را با زن و فرزندش از قصر مدائن رسید که ی
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 به شهر حلوان فرستاده و خودش در صدد حرکت است.
زیرا فهمید که یزدگرد از هر  ،باعث دلگرمی سعد گردید این خبر از یک طرف مژده و

از طرف دیگر  دري ناامید گشته و قوایی ندارد که در مقابل مسلمین مقاومت کند، ولی
زیرا دریافت که این اشیاء پربها که انتظار  ،این خبر موجب تأسف شدید سعد گردید

لهذا حرص و ولعش براي رسیدن به آنجا  ،داشت به دستش افتد، از دستش در رفته است
طور شده قبل از اینکه یزدگرد بتواند مد و تصمیم گرفت تا هرچه زودتر و هربه جوش آ

. او قیه ذخایر و خزائن قصر را بدر برد، دستش را از قصر کوتاه نمایدبا فرصت بیشتري ب
 طور شده به وسیله اسب عبور کند.هیچ راهی نداشت جز اینکه هر

سعد مردم را به این کار خطرناك دعوت کرد و خواست در ابتدا گروه کوچکی خود 
ا برانند و خودشان را به وسیله اسب به آن سوي شط برسانند و نگهبانان پارسی را از آنج

به جاي آنها مستقر شوند و نگهبانی نمایند تا سپس بقیه مسلمین نیز به همین نحو عبور 
 نمایند و کسی از دشمن در آن سو نباشد که مانع خروجشان از نهر بشود.

عاصم بن عمرو دالور با سابقه لشکر اسالم داوطلب کار شد. گروهی از دلیران 
اند، آماده همکاري با عاصم شدند. سعد آنها  ه ششصد نفر بودهسوارکار لشکر که گفته شد

 همه با هم مهیاي کار شدند.  را تحت فرمان عاصم قرار داد،
عاصم در حالی که بر اسبش سوار شده بود، براي تقویت و تهییج همراهانش این آیه 

ن ٍس ِ�َفۡ  َ�نَ  َوَما﴿ کریمه از قرآن مجید را براي آنها تالوت کرد:
َ
ِ ٱ نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  ُموَت �َ  أ َّ� 

ٗ�  ابٗ كَِ�ٰ  َؤجَّ هیچ کس نخواهد مرد، مگر به امر خدا، این مطلب «یعنی:  .]145عمران:  آل[ ﴾مُّ

سوي آب راند  سپس اسبش را به. »امري است که در ازل نوشته شده و وقتش معین شده است
د، با او همراه و همه با هم و همراهانش که با استماع آیه قرآن بیش از پیش دلیر شده بودن

 به آب زدند.
در این هنگام قعقاع بن عمرو این پهلوان نامور که ناظر کار عاصم و گروهی بود، روا 

بازان  لذا با گروه تحت فرمانش که همه سوارکاران ماهر و نیزه ،ندید آسوده بنشیند
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ري خطرناك و زبردست بودند، پشت سر عاصم و یارانش به آب زدند. چون این کار، کا
گفتند: اینها  به عقیده مسلمین توفیق و الهام الهی بود، ولی پارسیان می ،سابقه بود بی

شود به وسیله اسب  خواهند خود را در شط خروشان غرق کنند. مگر می دیوانگانند که می
از چنین نهري که به شدت جاري است، عبور نمایند و زنده بیرون آیند؟ ولی همین که 

گفتند:  تر شدند، فریاد برآورده می ادي به سالمت طی کردند و به ساحل نزدیکمسافت زی
 آیند. به خدا ما روبرو با آدمیان نیستیم، اینها جنیانند که به طرف ما می

به هر جهت پارسیان در جاي خود ایستاده به این فداکاران که با جان خود بازي 
ر طور شده بگشایند، کار خود را ه خواهند بر مرگ چیره شوند و مشکل کنند و می می

کردند اینک به  کردند. آنچه را که ساعتی قبل اصالً باور نمی آمیزي می نگاههاي تعجب
 بینند. چیزي نمانده که همه آنها سالم از آب بیرون آیند. چشم خود می

 ،لذا گروهی از سوارکاران به طرف آنها پیش تاختند تا از خروجشان از آب جلوگیرند
زیرا مسلمین قبالً همه چیز را به حساب آورده پیشگیري هر  ،کاري از پیش نبردندولی 

با  هاي خیلی تیز و بلند با خود آورده بودند و کار احتمالی دشمن را کرده بودند. نیزه
ساختند، آنها را  هاي دشمن وارد می بر چشم اسب  ها که مخصوصاً هاي همین نیزه ضربت

آمدند  پروا پیش می ه پارسیان نتوانستند از سواران مسلمین که بیبه عقب راندند این بود ک
جلوگیري نمایند. همه این فداکاران که تاکنون کسی قبل از آنها به چنین کار خطرناکی 

 دست نزده بود، به سالمت به ساحل رسیدند.
. باکی که به زعم آنها جنیانند نه آدمیان، فرار کردند پارسیان از ترس چنین مردم بی

گونه برخوردي بر تأسیسات نظامی و بندري شرقی شط استیال یافته،  مسلمین بدون هیچ
بارانداز آنجا را تصرف نمودند و به نگهبانی پرداختند. پس اینک که برق  اسکله و

درخشید، فرمان داد تا بقیه سوارانش نیز به همین نحو که  موفقیت در چشمان سعد می
مه آنان با ور کردند، از شط بگذرند. ولی طولی نکشید که هعاصم و قعقاع با یارانشان عب

گونه خوفی در شط ریختند. مساحت زیادي از نهر پر از اسب  خاطري آسوده بدون هیچ
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دیدند که قبل از آنها رهروان  زیرا می ،ترسیدند و سواران گردید. اینها نه از خطر شط می
 چه در تصرف مسلمین در آمده بود. به سالمت رفتند و نه از آن سوي شط ترسی داشتند،

سعد پس از رسیدن به ساحل شرقی فوراً به دارندگان کشتیها امر کرد تا نیروها پیاده و 
 تجهیزات و بار و بنه لشکر مسلمین را از آن سو به این سوي شط بیاورند.

در این هنگام که سعد و لشکرش به اینجا رسیدند، یزدگرد و نگهبانان مدائن که تاب 
دیدند، از شهر خارج شدند و کسی نبود که از ورود  قاومت و دفاع را در خود نمیم

مسلمین به شهر و تصرف کردند قصر شاهنشاهی ولو تا مدت کوتاهی ممانعت کند، جز 
اي نبود جز این که تسلیم شوند  بعضی از آنها که در قصر پناه گرفته بودند و چاره

 گذارند.هاي قصر را بر روي سعد باز  ودروازه
براستی که این ماجرا یعنی عبور لشکر اسالم به وسیله اسب از شط خروشان که عقل 

اي از معجزات  تواند آن را تحلیل و تعلیل کند، به قول محمد حسنین هیکل معجزه نمی
 آید. جنگی مسلمین به شمار می

اریخی اضافه پس از نقل این واقعه ت »ةوالنهاي ةالبداي«ابن کثیر در تاریخ خود به نام 

روزي بود بس بزرگ، ماجرایی بود خیلی هولناك و کاري به وقوع «گوید:  کرده می
 ،ً خارج العاده بود، این کار توفیقی بود که خدا براي پیغمبرش آفرید انجامید که مسلما

اي  گاه نظیر آن در عملیات جنگی از کسی دیده نشده ودرهیچ نقطه زیرا کاري بود که هیچ
 .»اي همانند آن شنیده نشده بود قعهاز جهان وا

راستی، آیا این معجزه نیست که قومی از عرب که نه آشنایی با آب و شنا داشتند و 
هایی که  چنین کاري را قبالً از کسی دیده یا اقالً شنیده بودند تا تقلید کند، آنهم با اسب

بور کنند. کسی هم از گاه آبی را ندیده و چنین کاري را تمرین نکرده بودند از شط ع یچه
آنها نه خوفی از امواج دجله دارد که او را در خود گیرد و نه ترسی از پارسیان داشته 

اند تا مانع خروجشان از آب شده آنها را به  باشد که در آن سو براي ممانعتشان ایستاده
 قتل برسانند.
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اه خدا که در و اعتقاد جازم به پیروزي با شهادت در ر آري، ایمان راسخ به خالق
ل باشد و دخو نظر مسلمین طبق تعبیر قرآن مقدس احدي الحسنیین (یکی از دو نیکی) می

برد که دنیا  است، روح و نفس انسان را به حدي باال می بهشت که خدا به شهدا مژده داده
خواهد. زندگی و مرگ  لذا جز هدف مقدس چیزي نمی ،شود و مافیها در نظرش ناچیز می

داند و چه بسا که مرگ را بهتر بداند و از شنیدن کلمه مرگ همنان لذت و  یرا یکسان م
خوشی را احساس کند که از شنیدن نواي دلنواز موسیقی زندگی. زیرا او مرگ را وسیله 

باشد، پس چه بهتر که هر چه زودتر رخ  داند که در جستجویش می رسیدن به سعادتی می
 نشان دهد.

مردي در «گوید:  از جابر بن عبداهللا روایت کرده که میمگر نه این است که بخاري 
نبرد احد از رسول اهللا پرسید: اگر کشته شوم جایم در کجا خواهد بود؟ آن حضرت 

خواست آنها را  اي خرما که در دست داشت و می فرمود: در بهشت. آن مرد چند دانه
ت بر زمین افکند و بخورد، براي آن که زودتر بجنگد تا شاید به شهادت برسد، از دس

. همان شهادتی که آرزویش را داشت. مردان »رفت جنگید تا آن که به شهادت رسید
 اند. پرورش یافته مکتب ایمان این چنین

دفاع شده بود،  هجري به مدائن که بی 16باري، سعد با لشکرش در ماه صفر سال 
ناه گرفته بودند، کسی داخل گردید. جز عده اندکی از سرابازن محافظ قصر که در آنجا پ

زیرا چنان که گفتیم یزدگرد و اهل و عیالش با حواشی و حشمش به حلوان رفته  ،نبود
اي جز تسلیم نداشتند. سعد به آسانی و بدون  بودند. سربازانی که در قصر بودند چاره

کرد.  آمیزي به قصر و محتویاتش می دید در حالی که نگاههاي تعجبجنگ وارد قصر گر

ْ  َ�مۡ ﴿ ه کریمه قرآن را بدین مناسبت تالوت نمود:این آی ٰ  ِمن تََرُ�وا  ٢٥ وَُ�ُيونٖ  تٖ َج�َّ
ْ  َمةٖ َوَ�عۡ  ٢٦ َكرِ��ٖ  َوَمَقا�ٖ  َوُزُروعٖ  ٰ  �ِيَها َ�نُوا وۡ  لَِكۖ َكَ�ٰ  ٢٧ ِكِه�َ َ�

َ
 ٢٨ َءاَخرِ�نَ  ًماقَوۡ  َهاَ�ٰ َرثۡ َوأ

ٓ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  بََ�ۡت  َ�َما َما  ٱوَ  ءُ لسَّ
َ
ْ  اَومَ  ُض �ۡ� چه «یعنی:  .]29-25الدخان: [ ﴾٢٩ ُمنَظرِ�نَ  َ�نُوا

هاي عالی و جایگاه باشکوه و عیش و  هاي بزرگ و چشمه زیاد از خود به جاي گذاشتند از باغ
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گذراندند. چنین شد و همه آنها را واگذار کردیم به کسانی دیگر. پس  نعمتی که در آن خوش می
 .»ین و ما به آنها بیش از این، مهلت ماندن ندادیمبر حالشان نه آسمان گریه کرد و نه زم
ها بر قسمت عظیم از جهان فرمانروایی مطلق داشت و  بدین سان قصر شاهی، که قرن

لرزاند، در اثر هیبت و شوکت مسلمین  هیبت قصرنشینانش پشت امپراتوران جهان را می
 آمد.خیلی آسان سقوط کرد و در اختیار سعد و در تصرف دولت اسالم در 

این هم  سبحان اهللا! اینجا همان شهر با عظمت مدائن پایتخت شاهان ساسانی است و
همان قصر و ایوان باشکوه کسري است که جز شاهان و شاهزادگان و فرمانروایان بزرگ 

یافت و این لشکري که اکنون بر آن تسلط یافته، آن را تسخیر  دنیا کسی به آن راه نمی
حاصل به وسط گلزارهاي زیبا و  العرب سرزمین خشک و بی شبه جزیرهکرده است، از 

هاي آب قرار  هاي متنوع باغ قصر که در خالل آنها فواره خوشبو و درختان شاداب میوه
گذرند  اند. همین که از وسط گلزارها و درختان قصر می داشت، آزادانه به گردش در آمده

هاي زرین که در  تزیینات و پرده شوند. نقاشی، انگیز داخل قصر می هاي تعجب به اتاق
هاي طال و نقره مزین شده و  مانندي که حواشی آنها با سیم هاي بی آید و فرش وصف نمی

اند و  اسباب و اثاثیه و وسایل عیش و نوش و انواع صنایع شرقی که از نقاط جهان آورده
تحسین  ب واند، به تصرفشان در آمده است و آنها را غرق تعج در این قصر جمع نموده

بینیم آنچه را خدا در قرآن بیان  انگیز است و چه آشکار می نموده است. راستی چه عبرت

 ٱ َك َوتِلۡ ﴿ کرده است:
َ
و این روزگاران «یعنی:  .]140عمران:  آل[ ﴾�َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  نَُداوِلَُها يَّامُ ۡ�

عظمت گاهی قومی را به اوج . »کنیم ترقی و عظمت را بین مردم دست به دست می
رسانیم و وقتی دیگر این عظمت را از آنها گرفته به قومی دیگر که زبون بودند  می
 دهیم. دهیم و آن زیردستان را زیردستشان قرار می می

 ایوان مدائن
البته باید فهمید که عظمت هر قومی علتی دارد و سقوطشان از عظمت علتی دیگر، نه 

علت ذلیل  رساند و سپس آنها را بی مت میعظ مقدمه به جهت و بی آنکه خدا قومی را بی
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 فرماید. خیر، کسب عظمت راهی دارد و سقوط از عظمت سببی. و زبون می
باري، سعد در قصر شاهنشاهی مدائن اقامت نمود و ایوان مشهور به ایوان کسرا را که 
مجلس بزرگ شاهنشاهی و به گفته تواریخ عربی یک صد گز (پنجاه متر) طول و هفتاد 

سی و پنج متر) عرض داشت و فرش مشهور بهارستان مخصوص این ایوان بوده گز (
، نمازگاه مسلمین قرار داد. اولین نمازشان را که نماز ظهر بود در این ایوان انجام  است

شد، امام  دادند. خود سعد که امیر لشکر بود طبق رسم آن روزگار که امیر پیشنماز می
دکتر محمد حسنین هیکل در کتاب خود به نام  جماعت مسلمین گردید. به طوري که

نوشته است: با آن که سعد، این ایوان را نمازگاه مسلمین قرار داد،  »الفاروق االعظم«

هاي زیباي مهمی را که در آنجا بود  دست به اثاثیه و اشیاء تزیینی آن نزد و حتی مجسمه
نده بود که سعد روا ندیده ها به حدي جالب و زیب . شاید این مجسمه1کرد کماکان ابقاء

 آنها را از بین ببرد یا تغیر و تبدیلی در آنها بدهد.

 غنایم مدائن
گویند: سعد در خزانه این قصر یکهزار و سیصد میلیارد دینار سکه طال یافت. از  می

هاي حریر و زربفت و  آالت، ظروف طال و نقره، لباس و پارچه جواهر و نفایس، زینت
 توان بر آنها قیمتی تخمین زد. به قدري زیاد در این قصر یافت که نمیبها  هاي گران فرش

فرش زربفت و مرصع به در بین این اشیاء فرش مشهور به فرش بهارستان بود. این 
گران قیمت تزئین بوده و یک صد ذراع طول و هفتاد ذراع عرض داشته که  انواع جواهر

اند  . مورخین دوره اولیه اسالم نوشتهپوشانده است تمام مساحت سطح ایوان کسري را می
بها  هاي این فرش زربفت و با زمردهاي کم نظیر و میانه آن با جواهر گران حاشیه

 رنگارنگ تزئین شده بود.
همچنین تاج، لباس، شمشیر و کمربند مرصع یزدگرد در آنها انواع جواهر قیمتی به 

 تاریخ طبري نیز این مطلب را ذکر کرده است. -1
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 ه دست مسلمین افتاد.شد، ب کار رفته بود، از دست مردي که از شهر خارج می

الفاروق «زینی دحالن در فتوحات مکیه و دکتر محمد حسنین هیکل در کتاب 

گویند: مسلمین مقدار زیادي سبد سربسته در مدائن یافتند که با سرب مهر  می» االعظم

ولی معلوم شد در  ،شده بود. تصور کردند در آنها خوراکی و اشیاء خوردنی وجود دارد
باشد (البته براي حمل آنها به جایی دیگر آماده  ی از طال و نقره میآنها ظروف زیبای

 اند). کرده
یکی از مسلمین به نام عصمت الضبی دو عدد بسته را از مردي که در خارج شهر 
گرفت که در یکی از آنها مجسمه طالیی یک اسب بود که با یاقوت و زمرد ترصیع و در 

 با انواع جواهر تزئین شده بود.یکی دیگر مجسمه شتري بود از نقره که 
نظیر بود  قعقاع بن عمرو از مردي صندوقی گرفت که محتوي یازده شمشیر مرصع بی

و تمام آنها را جلو سعد گذاشت. سعد او را مخیر نمود تا هر کدام از آنها را که بخواهد 
 براي خودش بردارد. او نیز یکی از آنها را که به نظرش بهتر بود پسندید.

ین در منازل مدائن به قدري اشیاء نفیس و وسایل مهم زندگانی یافتند که نشان مسلم
کردند که کسی جز ِآنها در هیچ جاي جهان  مردم پارس در عیش و نعمتی زندگی می

 نداشت.
آالت طالي زیادي به دست   در بعضی از تواریخ آمده است که مسکوکات و زینت

کردند تا ِآن را سر به  گرفتند و تقاضا می دست میمسلمین افتاد که بعضی از آنها طال به 
 سر با نقره عوض کنند.

سعد چهارپنجم از کل این غنایم را طبق دستور حکومت اسالم بین فرماندهان و 
نیروهاي لشکر تقسیم کرد، ولی فرش بهارستان را دست نخورده با تاج، شمشیر، کمربند 

م اعم از مسکوکات طال، نقره و زینت و لباس فاخر یزدگرد به انضمام یک پنجم غنای
آالت طال و نقره و البسه توسط مردي به نام بشیر بن الحصاصیه به مدینه نزد عمر 

 فرستاد.
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 فتح مدائن و فروتنی مسلمانان
 حاال باید دید این فتح بزرگ یعنی تسلط بر پایتخت باشکوه امپراتوري عظیم پارس و

او را  گذارد؟ آیا نباید وقاص به جاي می ن ابیحساب چه اثري در سعد اب این غنایم بی
گاه به ظاهر امر بنگریم باید بگوییم آري، ولی او از اصحاب خودخواه و متکبر سازد؟ هر

گاه مدرسه نبوت  بزرگ رسول اهللا و از خویشان مادري رسول اهللا و تربیت یافته تربیت
لکه بالعکس متواضع شد و ببود، لذا از این بابت نه کبر ورزید و نه غرور پیدا کرد، 

گردید که او را در این فتح عظیم یاري و موفق فرمود و بدین  سوي پروردگار متوجه به
جهت رو به قبله ایستاد و براي آن که اندکی از عهده لشکرش بدر آید، هشت رکعت 

 نماز شکر خواند.
ه جاي این که دانیم این دروازه پارس که به روي سعد به آسانی باز شد، ب که میچنان

تر ساخت. اولین کاري  او را مغرور و از خدا غافل نماید، بیشتر فروتن و به خدا نزدیک
در آنجا نسبت به  که سعد در قصر انجام داد، سالن بزرگی را که مجلس شاهنشاهی بود و

شد، نمازگاه مسلمین قرار داد تا روزي پنج بار وقت با  امور دنیوي بحث و مشورت می
از جماعت همه با هم خود را به خدا نزدیک نمایند و روح خود را با این عبادت انجام نم

 پرورش دهند و بدین سان مجلس شاهی را مبدل به مسجد الهی نمود.
یکی از اسرار پیشرفت و موفقیت عجیب مسلمین در صدر اسالم همین بود که در هر 

 ند و هرگز از او غافل نبودند.بست آمدي و در اثر هر پیشرفتی دل به خداوند جلیل می پیش

 غنایم در مدینه

گفتیم سعد یک پنجم غنایم مدائن را به نزد عمر فرستاد. اکنون باید دید این شخص 
گاه برایش سابقه نداشته و حاال در  بزرگ از دیدن این همه اموال و ثروت که هیچ

 کند؟ اختیارش قرار گرفته چه حالی پیدا می
کرد تا این  ایم و این ثروت مهم را که شاید تصور نمیوقتی که عمر کثرت این غن

 



 255 پایتخت ساسانیان سوي مدائن به

خدایا این اموال «رو به آسمان کرد و گفت:   اندازه زیاد به دستش برسد مشاهده کرد، فوراً
تر از من بود، باز داشتی و نیز به ابوبکر در  تر و گرامی را از پیغمبرت که نزد تو دوست

برم  ي و به من اعطا فرمودي. من به تو پناه میتر بود، نداد تر و گرامی نظرت از من دوست
سپس تا آنجا از خوف خدا ». از این که مرا در معرض امتحان و آزمایش قرار داده باشی

گریه کرد که حاضرین متأثر شدند. پس از آن به عبدالرحمن بن عوف صحابی رسول اهللا 
مدینه تقسیم نماید و چون  امر فرمود تا تمام این اموال را قبل از فرا رسیدن شب بین اهل

فرش بهارستان قابل تقسیم نبود، با اعضاي مجلس خالفت مشورت فرمود که چه کند. 
 ،بعضی گفتند: این فرش باید به خودت اختصاص داشته باشد. کسی حقی در آن ندارد

گویند، طبق پیشنهاد حضرت علی بن  که بعضی از تواریخ میولی قبول نکرد و چنان
اي که به حضرت علی رسید، آن را به  ا قطعه قطعه و تقسیم فرمود. قطعهطالب آن ر ابی

 بیست هزار درهم فروخت.
راهی جز این نبود. زیرا سازمان دستگاه خالفت خلیفه مسلمین به حدي ساده و 

کرد چنین فرشی را به کار ببرد. گذشته از این دین اسالم  آالیش بود که برداشت نمی بی
هاي طال و نقره مطرز و با جواهرات  چنین فرشی را که با سیماستعمال یا نگهداري 

داند. پس راهی نبود جز همین راهی که  بها مرصع شده بود، براي مسلمین حرام می گران
 حضرت علی پیشنهاد داد و حضرت عمر با آن موافقت فرمود.

 فتح جلوالء
ارس را تعقیب چون حضرت عمر پس از فتح مدائن به سعد اجازه نداد لشکر فراري پ

در اطراف  هاي مدائن و کند، در قصر شاهی مدائن سکونت کرد و مسلمین را نیز در خانه
 قصر اسکان داد و به نظم امور داخلی مشغول گردید.

مدت زیادي نگذشته بود که سعد به وسیله جاسوسانش خبر یافت که سربازان فراري 
از چهل مایل از مدائن فاصله نداشت، مدائن با فیروزان در شهري به نام جلوالء که بیش 

اند. نیز مطلع شد که عده زیادي سرباز از نواحی مختلف به حلوان اقامتگاه  جمع شده
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اند و او آنها را براي تقویت پارسیان به جلوالء اعزام داشته است، و  کنونی یزدگرد آمده
رساند. بدین  باز هم پشت سر هم مرتباً کمک نظامی و تدارکات و آذوقه به آنجا می

ترتیب لشکر مهمی در جلوالء گرد آمده، دست اتحاد به هم داده با هم عهد و پیمان 
اند که تا وقتی که مسلمین را به کلی نابود یا حد اقل از سرزمین خود اخراج نکنند  بسته

 دست از جنگ نکشند، یا مردانه در راه وطن جان ببازند.
، ماجرا را به حضرت عمر در مدینه اطالع چون سعد از خلیفه اجازه اقدامی نداشت

 داد و منتظر فرمان گردید.
حضرت عمر به محض دریافت نامه سعد فوراً به وي امر کرد تا دو هزار سرباز تحت 
فرمان هاشم بن عتبه (که یکی از فرماندهان بصیر جنگ بود و قبالً از جبهه شام به امر 

ده بود) به سوي جلوالء حرکت دهد. عمر به عراق آمده و در جنگ قادسیه شرکت کر
باك قادسیه را نیز همراهش بفرستد. هاشم با لشکرش که قعقاع  قعقاع بن عمرو قهرمان بی

در پیشاپیش آن بود، حرکت کرد و خیلی سریع به جلوالء رسید و آن را در محاصره 
هاي کوتاهی در  افکند. گرچه تا هفده روز بین طرفین در خارج حصار شهر جنگ

گرفت، تا آن که لشکر پارس  کدام از اقدام خود نتیجه خوبی نمی گرفت، ولی هیچ می
صبح روز هجدهم همه با هم از شهر خارج شدند و مردانه شدیدترین جنگ خود را آغاز 

گوید: روز هجدهم هر دو لشکر به حدي بر شدت عملیات  کردند. تاریخ ابن کثیر می
دیداً به میان آمد که حتی جنگ قادسیه هم به خود افزودند و جنگ و کشتار به نحوي ش

شان را به طور رسید، مسلمین فرصت نیافتند نماز رسید. چون وقت نماز ظهر پاي آن نمی
جنگیدند مشغول نماز شدند و  عادي بخوانند این بود که به ناچار در همان حالی که می

 وردند.شان را با اشاره به جاي آع و سجود و سایر ارکان عملی نمازرکو
ترسید مسلمین در اول شب طبق عادت  رسید، قعقاع که می هنگامی که روز به آخر می

و رسم آن زمان دست از جنگ بکشند، آنها را با سخنان حماسی و سحر انگیزش به ادامه 
اند. همه با هم  اي گرفته جنگ تحریک و آنها را طوري به هیجان آورد که گویی جان تازه
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 مله شدیدي بر لشکر خسته پارس نمودند.در اول شب مجدداً ح
لشکر پارس گرچه در این هنگام که طبعاً زمزمه حب وطن را بر لب داشتند خیلی 

ولی به هر حال در  ،ساختند پایدار و مردانه جنگیدند و تلفات سنگینی بر مسلمین وارد می
وز رعب و بین آنها همان سربازان شکست خورده قادسیه و فراریان مدائن بودند که هن

ترس آن شکست از دلشان در نرفته بود از طرفی چون در طول روز خیلی شدید جنگیده 
و خسته و ضعیف شده بودند، اینک که شب فرا رسیده است، سربازان اسالم از شدت 

کشند، بلکه بر شدت  کنند و نه تنها دست از جنگ نمی ایمانشان احساس خستگی نمی
ریان پارس تاب مقاومت از دست دادند و میانه صفوفشان افزایند، لذا لشک حمالتشان می

 شکافته شد و قسمت چپ و راست صفوفشان مختل شد و در هم ریخت.
در این هنگام قعقاع با جمعی از دالوران مسلمین خود را به دروازه حصار شهر 

د. رساندند و آن را در اختیار گرفتند تا از برگشت سربازان پارس به داخل شهر جلو گیرن
اینک مسلمین از هر سو بر آنها تاختند. عده زیادي از آنها که در محاصره مسلمین افتاده 

کرد در  می بودند، به قتل رسیدند. مهران فرماندهشان نیز به دست قعقاع که او را تعقیب
اریکی شب استفاده کرده اي از آنها که نجات یافتند، از ت نزدیک خانقین کشته شد. عده

 وي حلوان گریختند. شهر جلوالء به دست مسلمین افتاد.س شتابان به
یزدگرد پس از سقوط جلوالء یقین داشت که مسلمین به حلوان حمله خواهند کرد و 

لذا از آنها خارج شد و به ناحیه ري  ،اگر باز در اینجا بماند، کشته یا اسیر خواهد شد
 گریخت.

بود، فوراً به سوي حلوان حرکت  مسلمین پس از فتح جلوالء چنان که یزدگرد پنداشته
کردند و پس از جنگ کوتاهی که در خارج شهر با نگهبانان رخ داد پیروزمندانه وارد شهر 
شدند. اینک شهر مهم حلوان اقامتگاه یزدگرد نیز در فاصله کمی به تصرف مسلمین در 

 آمد.
به  نویسند، مسلمین در شهر جلوالء و حلوان ثروت زیادي طوري که تواریخ می
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غنیمت گرفتند، زیرا عالوه بر آنچه که قبالً در این دو شهر موجود بوده است، اموال و 
نفایس زیادي که یزدگرد و فراریان مدائن از آنجا با خود به این دو شهر آورده  اشیاء و

 بودند نیز موجود بود. همه اینها به دست مسلمین افتاد.
ایی که در این دو شهر به دست مسلمین به گویند: ارزش زیورآالت و نفایس گران می

افتاد، سی میلیون پول رایج آن زمان بود. همچنین پول نقد، اطعمه، البسه و ابزار وادوات 
که تاریخ ایران تألیف پیرنیا در بود که نصیب مسلمین گردید. چنان جنگی ثروت زیادي

در این دو جنگ  صد هزار اسب ممتاز و اصیل جزء غنایمی بود که«گوید:  می 236صفحه 
 .»به دست مسلمین رسید

وقاص چهار پنجم از این غنایم را بین فرماندهان و سربازان لشکر اسالم  سعد بن ابی
 فرستاد. سفیان به مدینه نزد عمر جم آنها را به وسیله زیاد بن ابیتقسیم کرد و یک پن

در مسجد نبوي چون زیاد اول شب به مدینه رسید، عمر دستور فرمود اموال غنایم را 
نگهداري کنند و عبدالرحمن بن عوف و عبداهللا بن ارقم را موظف فرمود تا نگهبانی و 

 حراست نمایند.
وقتی که عمر از نماز صبح فارغ شد، به انتظار طلوع خورشید ننشست. آنگاه امر 
فرمود تا پرده از روي اموال بردارند. چون چشمش به آن مقدار طال و جواهر گوناگون و 

سکوکات طال و نقره افتاد، به جاي آن که از خوشحالی بخندد به گریه افتاد. عبدالرحمن م
کنی؟ به خدا قسم اکنون وقت  بن عوف عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! چرا گریه می

 خوشحالی و شکر خداوند است.
ام از این است که هر قومی به چنین ثروتی برسند، نسبت به  عمر گفت: به خدا گریه

 افتند. شوند به جان هم می ورزند و نسبت به یکدیگر بدبین می ینه و حسد میهم ک
آید و  آري، حضرت عمر از عیش و خوشگذرانی که به وسیله مال و ثروت پدید می

 ترسید. نتیجه آن جز حسد، کینه، تن پروري، سستی و ضعف امت نیست، می
الهی در آینده در اثر گویا حضرت عمر از خالل پرده غیب آنچه را که قضا و قدر 
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دانست که این  دید. او می نتایج ثروت براي این امت نوشته بود، با چشم بصیرتش می
فتوحات ادامه دارد و این قبیل غنایم و بیشتر از این باز هم در آینده به دست این امت 

ها که از جهات مختلف جهان سیل آسا به مدینه سرازیر  خواهد رسید. در اثر این ثروت
رسد، چه اثرات بدي به  شود یا در سایر جاها پس از هر فتحی به دست مسلمین می یم

 آید و کارشان به کجا خواهد کشید. بار می
 حضرت عمر این غنایم را مانند غنایم مدائن بین مردم تقسیم فرمود.

مسلمین با فتح جلوالء و حلوان عالوه بر فتح سراسر طول دجله و سواد عراق، در 
که پس از این بر موصل و تکریت که دو چنان ،رزمین پارس نیز رخنه کردندمرزهاي س

شهر مسیحی نشین عراق بودند، از یک طرف و بر کرمانشاه از طرف دیگر بزودي تسلط 
 یافتند و بدین ترتیب آسوده در خاك عراق و در مدائن ساکن شدند و آرام گرفتند.

 فتح خوزستان
وقاص والی بصره شده  به که از طرف سعد بن ابیعد بن عتهجري س 17در اوایل سال 

بود، به مغیره بن شعبه مأموریت داد تا سرزمین خوزستان را فتح نماید. مغیره که به مرد 
تر بود تا به مرد جنگی موفق شد با سیاست درست خود به آسانی مردم شهر  سیاسی شبیه

 اید.اهواز را بدون جنگ وادار به تسلیم و قبول پرداخت جزیه نم
پس از این ابوموسی اشعري صحابی جلیل رسول اهللا از طرف خلیفه مسلمین عمر بن 

 الخطاب به جاي مغیره منصوب و مأمور شد تا دنباله فتوحات مغیره را بگیرد.
ابوموسی پس از چندین جنگ شهرهاي رامهرمز و شوش را گرفت و چون به شوشتر 

مانده مشهور ایرانی روبرو گردید و با آن رسید، با مقاومت و دفاع سرسختانه هرمزان فر
که عمار بن یاسر به امر خلیفه با یک سوم لشکر ذخیره کوفه از آنجا به یاري ابوموسی 
شتافت باز هم هرمزان و اهل شوشتر مردانه مقاومت نمودند و از شهرشان دفاع کردند. 

ز مسلمین با راهنمایی این وضع تا مدتی تقریباً زیاد به طول انجامید، تا آن که گروهی ا
یک نفر ایرانی که از ابوموسی امان طلبیده بود، شبانه از طریق راه رو آب وارد شهر شدند 
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و بر محل زنان و اطفال مدافعین که آنها را در محل معینی جاي داده بودند، تسلط یافتند. 
هر تسلط هاي شهر را بر روي لشکر اسالم باز نمودند. بدین نحو بر ش همان شب دروازه

 یافتند، ولی هرمزان تسلیم نشد و در قلعه شهر متحصن شد و از ابوموسی امان خواست.

 اسارت هرمزان

وقاص صلح کرده بود و اکنون با این مقاومت نقض  چون هرمزان قبالً با سعد بن ابی
صلح کرده بود و به عالوه دو نفر از اصحاب رسول اهللا به اسامی براء بن مالک و مجزاه 

ابوموسی تقاضاي امانش را  ثور را با دست خود پس از عقد صلح کشته بود، بن 
نپذیرفت، ولی موافقت کرد که او را تحت الحفظ به مدینه نزد عمر فرستد تا نسبت به 

 امان یا قتلش تصمیم بگیرد.
ابوموسی هرمزان را توسط گروهی نگهبان که انس بن مالک صحابی و خدمتگذار 

ن قیس صحابی رسول اهللا و خطیب و سخنور مشهور عرب در بین رسول اهللا و احنف ب
 آنها بودند به مدینه فرستاد.

همین که هرمزان به مدینه رسید، لباس ملیله دوزي فاخرش را پوشید و کمربند زرین 
جواهرنشانش را به کمر بست و کاله مرصعش را بر سر گذاشت تا با همین وضع به 

 حضور حضرت عمر برسد.
کرد خلیفه و فرمانرواي مقتدر مسلمین که از یک طرف بر پایتخت  صور میهرمزان ت

ساسانی تسلط یافته و از طرفی دست امپراتوري روم را از یکایک شهرهاي شام و 
کند، بارگاهی مجلل و تاج و تخت باشکوهی دارد که از آنچه تاکنون  فلسطین قطع می

ن علت بود که خود را براي حضور به تر و برتر است. بدی دیده یا شنیده است خیلی مهم
درگاهش این طور آراست، ولی وقتی که او را براي مالقات با خلیفه به مسجد بردند، در 

کرد، او را با تاج مرصع و بر روي  آنجا نه بارگاهی دید و نه آن کسی را که تصور می
پس «پرسید: تخت طالیی جواهرنشان خواهد دید. آري، نه آن را دید و نه این را، لذا 

اي از مسجد به خواب رفته  مردم حضرت عمر را که در گوشه». خلیفه کدام و کجا است؟
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 بود، به او نشان داد.
تاج و تخت دوخته و غرق  پوش و امپراتور بی وي خلیفه سادهس هرمزان که نگاهش به

تعجب شده بود، گفت: اگر این شخص خلیفه مسلمین است پس دربار و دربان و 
 نش کجایند؟ گفتند: امیر ما نه درباري دارد و نه دربان و نگهبانی.نگهبانا

شود و چون چشمش بر  حضرت عمر از صداي گفتگوي آنها از خواب بیدار می
فرماید تا لباسش را از تن در  شناسد. امر می افتد، او را از وضع و لباسش می هرمزان می

گوید:  عمر به او خطاب کرده میاي بر او بپوشانند. سپس حضرت  آوردند و لباس ساده
هرمزان عرض  ،اي هرمزان! چنین است عاقبت مکر و نیرنگ و مخالفت با امر خدا«

کند: بلی، چون خدا در ایام جاهلیت از شما روگردان بود، ما بر شما غالب و برتر  می
حضرت  ،بودیم، اکنون که خدا با شما است، شما بر ما غالب و بر دیار ما تسلط یافتید

فرماید: یقین است که بخت از شما برگشته است، و گرنه غلبه ما بر این ملت دانا  عمر می
 .»میسر نبود

ترسید در مدینه به فرمان خلیفه به قتل  چون هرمزان از ابوموسی امان نیافته بود و می
اش را کشیده بود خود را از قتل  اي که به احتمال قوي در بین راه نقشه برسد، با حیله

 ت داد.نجا
داستان از این قرار است که هرمزان در حضور خلیفه آب خواست و همین که هرمزان 

ترسم مرا در حین شرب آن بکشند. خلیفه فرمود:  ظرف آب را به دست گرفت، گفت: می
هرمزان ظرف آب را سرازیر نمود و تمام ». اي خطري بر تو نیست تا آب را نیاشامیده«

کرد، چون فرمودي تا آب نخورم خطري بر من نیست و آب را بر زمین ریخت و عرض 
من نخوردم، در امانم. حضرت عمر قبول کرد و نه تنها از قتلش درگذشت، بلکه او را در 

از بیت المال تعیین فرمود و مدینه اسکان داد و ماهی دو هزار درهم برایش مقرري 
حضرت عمر در امور مهم که شبلی نعمانی در کتاب خود به نام الفاروق نوشته است چنان

 فرمود. کرد و به مشورش عمل می لشکرکشی که در پارس ادامه داشت با او مشورت می
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چون هرمزان در واقعه شهادت عمر با توجه به قرائن و اماراتی که در بین بود به 
همدستی با ابولؤلؤ قاتل عمر متهم گردید، او را کشتند (تفصیل این واقعه در آخر کتاب 

 اهد شد).بیان خو

 فتح نهاوند

و   درست است که یزدگرد پایتختش را از دست داد و پس از آن در دو جنگ جلوالء
حلوان از مسلمین شکست فاحشی خورد و قسمت مهمی از جنوب غربی مملکتش به 

مهم بود و دست مسلمین افتاد، ولی آنچه از خاك ایران باقی مانده بود خیلی زیاد و 
اقدامی نکند این باقیمانده نیز از دستش خواهد رفت، زیرا فاتحین به   گاه جداًهر  مسلماً

شدند و دیر یا نزدیک به تسخیر بقیه سرزمین ایران اقدام  آنچه فتح کرده بودند، قانع نمی
هاي دیگر ایران  خواهند کرد. پس الزم بود یزدگرد الاقل قسمت جنوب شرقی و قسمت

 را از دست بر مسلمین حفظ نماید.
لهذا  ،رد شاه جوان ساسانی که در این هنگام در اصفهان بود، از این امر غافل نبودیزدگ

اند و به امور  اند و آرام گرفته همین که اطالع یافت مسلمین در بین النهرین سکونت کرده
وقاص  تر این که سعد بن ابی اند و مهم داخلی و کسب و کشاورزي مشغول گردیده

رأس لشکر اسالم  ئن اکنون به مدینه فراخوانده شده و درفرمانده قادسیه و فاتح مدا
فرصت را مغتنم شمرد و دستور داد تا مردم نواحی، ري، دامغان، سمنان، بسطام،  1نیست

هاي کم  قادسیه فداکاري  هاي عراق مخصوصاً اسد که در جنگ بعضی از قبیله بنیطبق نوشته فتوحات مکیه  -1
نظیر کرده بودند و بیش از دیگران تلفات جانی داده بودند، درباره تقسیم غنایم که طمع داشتند بیش از دیگران 

ه به مدینه رفتند و نزد به آنها برسد، از سعد ناراضی بودند. یکی از آنها به نام جراح بن سنان با گروهی از کوف
عمر از سعد شکایت کردند. محمد بن مسلمه که یکی از بازرسان سازمان خالفت عمر بود، به فرمان عمر به 

کرد جز  کوفه آمد تا شکایت آنها را بررسی نماید. او از هر کس و هر گروهی از ساکنین کوفه که سؤال می
الوصف حضرت عمر براي رعایت احتیاط و قطع ریشه ستایش از سعد چیزي از زبان کسی نشنید، ولی مع 

هرگونه نزاعی که ممکن بود بین لشکر اسالم بروز کند و بزرگ شود، سعد را به مدینه احضار کرد و او را نزد 
 خود در دستگاه خالفت نگاه داشت.
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 19یا  18همدان و سایر نقاط ایران، خود را براي جنگ با مسلمین حاضر نمایند. در سال 
 1اه هزار نفر بوده در حدود نهاوندهجري لشکري که طبق نوشته ابن االثیر یک صد و پنج

فراهم کرد و فرماندهی آن را به فیروزان سردار شکست خورده فراري قادسیه و جلوالء 
 سپرد.

وقاص قبل از این که به مدینه احضار شود، از این ماجرا اطالع یافت و به  سعد بن ابی
مدینه به عرض حضرت عمر گزارش داد. پس از آن نیز اهمیت و خطر آن را حضوراً در 

 رساند.
عمر پس از مذاکره با مشاورین خود نعمان بن مقرن را که یکی از سرداران کارکشته 
مسلمین بود و چندي قبل به دستور ابوموسی اشعري جندي شاپور را فتح کرده و ا 
زکارش فارغ شده بود، مأمور کرد تا از جندي شاپور به سوي نهاوند حرکت نماید و به 

گرد بشتابد. ضمناً فرمان دادتا یک سوم سربازان پادگان بصره به کمکش دفع سپاه یزد
سلمین در کوفه به جاي سعد بروند. نیز به عبداهللا بن عبداهللا بن عتبان یکی از سرداران م

کرد دستور داد تا براي نعمان بن مقرن کمک  وقاص امارت و انجام وظیفه می بن ابی
م بن مقرن برادر نعمان در بین آنها بود، تحت فرمان بفرستد. این امیر نیز لشکري که نعی

اي که  حذیفه بن الیمان صحابی بزرگ رسول اهللا به کمک نعمان فرستاد. از مدینه نیز عده
در رأس آنها مغیره بن شعبه داهیه و سیاستمدار معروف عرب بود، براي کمک به نعمان 

 حرکت کردند.
سیده بود که عبداهللا بن عمر، جریر بن عبداهللا اکنون عده سپاه نعمان به سی هزار نفر ر

بجلی، مغیره بن شعبه، طلیحه بن خویلد اسدي، قعقاع بن عمرو، عمر بن معدي کرب 
زبیدي، عمرو بن مثنی، حذیفه بن الیمان و نعیم بن مقرن و بعضی دیگر از فرماندهان و 

 ه پیروزي سپاه بود.جنگاوران کارآزموده عرب در آن بودند و این خود مایه امیدواري ب
نعمان با سپاهش به طرف سپاه یزدگرد حرکت کرد. در کنار شهر نهاوند به یکدیگر 

 نهاوند در سمت جنوب همدان است. -1
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 برخوردند.
با آن که سپاه یزدگرد از نظر نیرو و تجهیزات بیش از چهار برابر سپاه نعمان بود، طبق 

هاي سابق از دلش نرفته است، جنگ  دستور فیروزان که معلوم بود هنوز رعب شکست
هاي کوچک و زد و خوردهاي  فاعی اختیار کرد. از پشت حصار و از پس سنگرها جنگد

 انداخت. کوتاه راه می
انگیزه فیروزان این بود که با طول دادن این وضع، اوالً: مسلمین را از نظر آذوقه و 
طعام به مضیقه بکشد، ثانیاً: آنها را وارد فصل زمستان و سرماي شدیدي نماید که عرب 

تحمل آن را ندارند. هنگامی که در مضیقه طعام و فشار سرماي شدید برف ریز   طبعاً
 زمستان قرار گرفتند وقدرت جنگی آنها ضعیف شد، بر آنها حمله ناگهانی نماید.

نقشه فیروزان کامالً صحیح و چیزي نمانده بود که آذوقه و علوفه مسلمین تمام شود. 
زیرا فاصله نهاوند تا عراق زیاد  ،برد ان بدر نمیشد، حتی یک نفر از آنها ج اگر چنین می

تمام آنها را در راه  پرداختند و شدند، لشکر فیروزان به تعقیبشان می اگر مغلوب می بود و
 کردند. فرار نابود می

این گیر و دار که نعمان از نتیجه این جنگ خسته کننده مأیوس شد و وضع  در
ي نظامی که به فکر چاره افتاد و طبق نظر شورامسلمین را ا ز حیث طعام در خطر دید، 

اي زد که دشمن را از حصار و  میان گذاشت، دست به حیلهدر شب با اعضاي آن در
 سنگرها بیرون کشید و به آسانی بر آنها پیروز گردید.

قضیه از این قرار بود که نعمان اول صبح یکی از روزها با لشکرش از محل خود کوچ 
جنگ  زینه وفات یافته، ناچار است دست اچون خلیفه مسلمین در مد کرد و شایع کرد که

 بکشد و به آنجا رود.
فیروزان با این خبر ساختگی فریب خورد این بود که با سپاهش از حصار و سنگرها 
خارج شد و به تعقیب مسلمین پرداخت و همین که همه سپاهش به جایی رسیدند که 

آنها در نظر گرفته بود، مسلمین به فرمان نعمان روي  نعمان طبق نقشه شورا براي حمله بر
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 برگرداینده چنان حمالت سختی بر آنها نمودند که آنها را خیلی زود از پاي در آوردند.
ولی  2و خود نعمان نیز شهید شد 1گرچه در این جنگ بسیاري از مسلمین کشته شدند

دست گرفته رهبري مسلمین حذیفه بن الیمان طبق وصیت نعمان پرچم لشکر اسالم را به 
را به عهده گرفت و جنگ را به نفع مسلمین خاتمه داد. سپاه یزدگرد پس از دادن تلفات 
زیادي به طرف همدان گریختند. فیروزان هنگام فرار در فراز یکی از کوههاي اطراف 

 ).3جزء  218همدان به دست قعقاع که به تعقیبش شتافته بود، کشته شد (طبري، صفحه 

 همدان فتح
چون فراریان به شهر همدان داخل و متحصن شده بودند مسلمین به تعقیبشان شتافتند 
و پس از تسلط بر دهات اطراف همدان این شهر را در محاصره گرفتند از آنجا فرمانده 

تواند در مقابل مسلمین مقاومت نماید و جز تسلیم به  دانست که نمی پادگان شهر می
با تقاضاي امان تسلیم گردید و شهر همدان بدون جنگ به دست عنوان صلح راهی ندارد 

 مسلمین سقوط کرد.
نامیدند، زیرا یزدگرد پس از این جنگ دیگر  »فتح الفتوح«مسملین فتح نهاوند 

نتوانست لشکري براي مقابله با مسلمین فراهم کند. این فتح راه را براي فتوحات دیگر 
ایران خیلی آسان نمود. گرچه ایرانیان پس از این  مسلمین باز و پیشروي آنها را در خاك

کردند. ولی  هایی می بدون مداخله یزدگرد در بعضی نقاط در مقابل مسلمین مقاومت

 ن جنگ شهید شد.طلیحه بن خویلد یکی از جنگاوران مشهور نیز در ای -1
صبرانه در انتظار نتیجه این جنگ بود تا آن که روز فرستاده حذیفه بن الیمان از نهاوند به  حضرت عمر بی -2

مدینه رسید. عمر پرسید، چه خبر داري؟ گفت: مژده پیروزي. عمر پرسید: نعمان در چه حالی است؟ عرض 

. این مرد قوي ليه راجعونإنا إنا هللا وإنگ شد و گفت: کرد: به شهادت رسید. عمر از این خبر ناگوار خیلی دلت

گوید: نزد نعمان که  اش را بگیرد و سخت به گریه افتاد. برادرش معقل به مقرن می دل نتوانست جلوي گریه
کشید. رویش را شستم. چشم باز کرد و گفت: کیستی؟ گفتم: معقل  هایش را می آمدم افتاده بود و آخرین نفس

دهم. گفت: خدا را شکر. این خبر را به عمر  ین به کجا کشید؟ گفتم: تو را مژده پیروزي میگفت: کار مسلم
 بنویسید.
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فایده بود. تسلط مسلمین بر سایر شهرهاي مهم ایران تا آنجا آسان گردید که ابوموسی  بی
ب غربی ایران را که اشعري در همین سال که نهاوند و همدان فتح شد، شهرهاي جنو

تا  22باقی مانده بودند، از قبیل سیروا، دینور، صمیره و کرمانشاه را تسخیر کرد. در سال 
اش تسخیر شدند و  هجري این شهرها به فرمان عمر به وسیله فرماندهان کارآزموده 23

 تحت تسلط دولت اسالم درآمدند:
 به وسیله عاصم بن عمرو. 1سجستان -1
وسیله حکم بن عمرو تغلبی با همراهی شهاب بن مخارف،  مکران و سیستان به -2

 سهیل بن عدي و عبداهللا بن عبداهللا بن عتبان.
اصفهان، کاشان و قم به وسیله عبداهللا بن عبداهللا بن عتبان صحابی رسول اهللا (از  -3

 بزرگان انصار بود).
 آذربایجان به وسیله بکر بن عبداهللا با همکاري شماس بن خرشه انصاري. -4
 و قزوین به وسیله براء بن عازب صحابی رسول اهللا. 2رابه -5
) به وسیله احنف بن قیس 4و طخارستان 3خراسان (نیشابور، هرات، سرخس -6

 (صحابی رسول اهللا و خطیب مشهور عرب).
 فسا و داراب به وسیله ساریه بن جبل. -7
 کرمان به وسیله سهیل بن عدي. -8
 .به وسیله عثمان با ابی العاث ثقفی 5اصطخر فارس -9

به وسیله سوید بن مقرن (برادر نعمان بن مقرن  6قومس، گرگان و طبرستان  -10

 اي بوده در وسط آسیا که بین ایران و افغانستان تقسیم شده است. سجستان ناحیه -1
 ابهر بین قزوین و زنجان واقع است. -2
 وسیه بین مرو و مشهد.سرخس در قدیم شهر بزرگی بوده واقع در مرز ایران و ر -3
 اي بوده که بلخ مرکز آن بوده است. طخارستان ناحیه -4
 اصطخر شهر بزرگی بوده در جنوب غربی ایران که پس از تأسیس شدن شیراز اهمیت این شهر کم گردید. -5
 طبرستان در سمت جنوبی دریاچه قزوین واقع بوده است. -6
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 فرمانده شهید جنگ نهاوند).
 کردستان به وسیله مسیمله بن قیس اشجعی.  -11
 ري به وسیله نعیم بن مقرن (برادر نعمان بن مقرن)  -12

شود در زمان خالفت عمر که به حق (دوره فتوحات اسالمی) نام  که مشاهده میچنان
تمامی سرزمین عراق و قسمت عمده شهرهاي مهم ایران که شماالً به خراسان و  رفت، گ

جنوباً به شط العرب، شرقاً به سیستان و مکران و غرباً به آذربایجان و کردستان محدود 
 گردد در قلمرو حکومت عادله اسالم در آمد. می

 سرانجام یزدگرد
رفت و از آنجا رهسپار بلخ و  یزدگرد پس از شکست لشکرش در نهاوند به کرمان

اي از آنجا به چین فرستاد و از خاقان چین براي دفع مسلمین کمک  مرو گردید و نماینده
لذا یزدگرد با  ،خواست، ولی خاقان به علت دوري ایران از چین تقاضایش را نپذیرفت

ت و فرمانرواي ترك (ترك شرق) در این خصوص مذاکره کرد و با آن که در ابتدا موافق
 اش عمل نکرد. قول مساعد داد، به وعده

چون یزدگرد از هر دري مأیوس گردید و درهمین هنگام احساس کرد مرزبان مرو به 
وي سوء نیت دارد، خود را مواجه با خطر دید و شبانه از آنجا فرار کرد و در خارج شهر 

د تا شب را نزد او به نامند، پناه بر اش خسرو می به آسیابانی که فردوسی او را در شاهنامه
 صبح برساند. او نیز یزدگرد را براي تصاحب لباس فاخر و جواهراتش به قتل رسانید.

سال سلطنت  316بدین شکل تأثر آمیز، یزدگرد آخرین سلسله شاهان ساسانی که 
هجري یعنی سیزده سال بعد از جنگ نهاوند (آخرین جنگ این شاه  31کردند، در سال 

دفاع شده بود تحت سلطه  . ایران که بی1ت یک نفر ایرانی به قتل رسیدبا مسلمین) به دس
حکومت اسالم در آمد تا ایرانیان به نور فروزان دین خداي واحد منور و به سوي 

 راه یابند و به سعادت دنیا و آخرت برسند. خداوند

 تألیف پیرنیا. ،تاریخ ایران -1
 

                                           



 
 

 فتوحات شام و فلسطین در زمان عمر

نت دائمی تا آنجا در خاك ایران حضرت عمر میل نداشت مسلمین عرب براي سکو
زیرا هرگاه در آینده  ،پیش روند که شط العرب را به مسافت زیادي پشت سر بگذارند

اوضاع دگرگون شود وضعی پیش آید که از لشکر پارس احتماالً شکست بخورند مانند 
واقعه جسر دچار مصیبت نشوند که شمشیر را در پشت سر و شط العرب را در پیش 

 ف شوند.داشته تل
رفتند و شهرهاي آن را یکی  لذا در همان ایامی که فرماندهانش در خاك ایران پیش می

کردند دستور داد تا مسلمین در عراق مخصوصاً در بصره و  پس از دیگري تصرف می
کوفه که آب و هواي آنها با اعراب و حیواناتشان بیشتر از سایر نقاط عراق سازگار بود، 

مسلمین در این دو شهر ساکن شدند و به تبلیغ دین اسالم، تعلیم لذا  ،سکونت نمایند
کشت انواع غله و تولید مصنوعات   دستورات، احکام شریعت، تنظیم امور داخلی،

پرداختند. در همان زمان امراء و فرماندهان آنها به ساختن استحکامات نظامی و پیش بینی 
زدیاد اسلحه، ابزار و ذخایر جنگی اوضاع سوق الجیشی و تأسیس پایگاه، پادگانها، ا

 کردند. بینی می پرداختند و براي هر گونه پیش آمدي پیش می
گذاریم  پس ما اکنون توده مسلمین را در عراق و جنگجویان آنها را در خاك ایران می

رویم تا ببینیم سرداران مسلمین در  تا به کارهایشان برسند و با هم به شام و فلسطین می
 اند؟ اند و چه کرده ا رسیدهآنجا به کج

رفت،  وقاص از قادسیه فاتحانه به سوي مدائن پیش می در همان هنگام که سعد بن ابی
فرستاد و  و پس از فتح آنجا فرماندهانش را به جلوالء حلوان، تکریت و موصل می 

ده ابوعبی کرد و کارش در عراق به خوبی رونق یافته بود،  شهرهاي کوفه و بصره را بنا می
بن الجراح، خالد بن الولید، عمرو بن العاص، یزید بن ابی سفیان و شرحبیل بن حسنه در 

 سرزمین شام و فلسطین مشغول جنگ با دولت امپراتوري بیزانس روم بودند.
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در تاریخ ابوبکر جریان جنگ یرموك را از آغاز تا پایان به قلم آوردیم، اکنون که 
سرزمین به قلم بیاوریم، باید بگوییم که گرچه فتح خواهیم فتوحات عمر را در این  می

بزرگ یرموك اندکی پس از وفات ابوبکر و در آغاز خالفت عمر خلیفه دوم واقع شد، 
زیرا او بود که در حیاتش به آنجا  ،ولی باید این جنگ را از فتوحات ابوبکر بشماریم

مهیب طبق درخواست لشکر کشید. او بود که براي تضمین پیروزي مسلمین در این جنگ 
ابوعبیده پیاپی به آنجا کمک فرستاد و او بود که خالد بن الولید سردار نامی اسالم را به 
سمت سپهساالر لشکر یرموك از عراق به آنجا حرکت داد و این سردار زبردست بود که 
مسلمین را در این جنگ به خوبی رهبري کرد و آنها را به پیروزي بزرگ رسانید و 

 حشی بر لشکر بیزانس وارد ساخت.شکست فا
بنابراین پیروزي مسلمین در این جنگ گرچه در آغاز خالفت عمر به وقوع پیوست، 
ولی مولود قدرت و زاییده فکر صحیح و نتیجه لشکرکشی ابوبکر بوده و از فتوحات او 

رود.  شود. آنچه پس از واقعه یرموك فتح شده از فتوحات عمر به شمار می محسوب می
 ک این شما و این فتوحات عمر.این

 فتح دمشق، مرکز ستاد نظامی شام

ابوعبیده پس از فتح یرموك طبق فرمان عمر به جاي خالد سرفرماندهی لشکر اسالم 
را به عهده گرفت. او در آنجا بود که خبر یافت گروهی از فراریان جنگ یرموك در شهر 

د که هراکلیوس امپراتور بیزانس که در اند. نیز مطلع گردی فحل از مناطق اردن متمرکز شده
هاي نظامی از این شهر پادگان مقتدر دمشق  شهر حمص اقامت کرده است، با ارسال کمک

 اي دارد. نماید و معلوم است که نقشه را تقویت می
چون سرداران مسلمین جز در هنگام اضطرار بدون کسب دستور از مرکز خالفت 

خبرهایی را که دریافته بود به عمر اطالع داد و به  زدند، ابوعبیده دست به کاري نمی
 انتظار فرمان نشست.

حضرت عمر به ابوعبیده فرمان داد، خود را براي حمله و تصرف دمشق آماده کند. 
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گاه در ل مستقر نماید، تا هرقبل از این کار گروهی از سواران لشکرش را در مقابل فح
اال  از دمشق برایش فتح فرماید چه بهتر، وآنجا جنگی درگیرد و خدا این شهر را قبل 

خودش پس از فتح دمشق به آنجا حمله کند و آن را تصرف نماید و اکثریت پس از 
تصرف این شهر خودش و خالد بن الولید با عمده لشکر براي فتح شهر حمص اقامتگاه 
هراکلیوس حرکت نمایند. عمرو بن العاص و شرحبیل بن حسنه را با گروهی از 

گاه گر را در مقابل حمص بگمارد تا هررانش در مقابل راه فلسطین و گروهی دیسوا
 هنگام حمله از این دو راه به پادگاه دمشق کمک بیاید، این سواران مانع شوند.
ا گروهی از ابوعبیده طبق فرمان عمر ابواالعور سلمی یکی از سرداران کاردان خود را ب

شود که  داد. از ظاهر دستور عمل فهمیده میسوي فحل حرکت  سواران تحت فرمانش به
خواسته این گروه در مقابل فحل مستقر شوند تا هرگاه سربازان رومی بخواهند از این  می

ولی شهر خارج شوند و به کمک دمشق بشتابند جلوگیري نمایند وآنها را عقب زنند، 
 مایند.گاه وضعی پیش آید که ایجاب کند خودشان دست به جنگ بزنند حمله نهر

غالب سربازان رومی که در فحل بودند همان سربازانی بودند که در یرموك از 
مسلمین شکست خورده به اینجا پناه برده بودند. هنوز خوف و وحشت آن شکست از 
دلشان در نرفته بود و چون جرأت نداشتند با مسلمینی که به طرفشان حرکت کرده بودند 

را از دست برد آنها حفظ کنند، آب رودخانه طبریه  رویارو شوند، براي آن که شهر خود
هاي اطراف شهر را طوري گل آلود کردند که  و نهر اردن را دورادور شهر جاري و زمین

عبور از آن به سوي شهر مخصوصاً براي جنگ مشکل گردید، لهذا مسلمین در آن سوي 
ان در اینجا مستقر یهاي گل آلود توقف کردند و شهر را در محاصره گرفتند. سپاه زمین

گاه که ابوعبیده از فتح دمشق فارغ و با لشکرش به اینجا آمد و با همدستی گردیدند تا آن
 خوانیم بر شهر فحل تسلط پیدا کرد و آن را فتح کرد. می  این گروه چنان که بعداً

اینک ابوعبیده باید طبق فرمان عمر با عمده لشکرش به سوي دمشق بتازد، ولی مشکل 
باشد. یقین  مراقب کار مسلمین می  این بود که هراکلیوس در حمص نشسته و مسلماًکار 
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کند تا در حین جنگ آنها با  سوي دمشق لشکري فراهم می است که پس از حرکتشان به
میان لشکر پادگان دمشق از مسلمین دردمشق از پشت سر بر آنها بتازد. در این صورت 

افتند. البته در این  ت سر در محاصره دشمن میجلو و لشکر امدادي هراکلیوس از پش
که نه تنها از تسلط بر دمشق محروم  صورت در وضع خطرناکی قرار خواهند گرفت،

 شود.  شوند، بلکه مواجه با شکستی خواهند شد که منجر به نابودي آنها می می
مان حضرت عمر از این امر غافل نبود. براي پیشگیري از این پیش آمد خطرناك در فر

حمله به دمشق به ابوعبیده دستور داد تا گروهی از لشکرش را بین شهر حمص و دمشق 
بگمارد و گروهی دیگر را در بین دمشق و فلسطین مستقر نماید. ابوعبیده این نقشه 
صحیح جنگی عمر را به کار بست راه فحل به دمشق را قبالً به وسیله ابواالعور در دست 

 گرفته بود.
رسید تسلط پیدا  دمشق میجا به ن نقشه بر کلیه راههایی که از هرانجام ایابوعبیده با 

گونه کمک نظامی از خارج به دمشق جلو ا در اختیار گرفت تا از رسیدن هرها ر کرد و آن
سر آسوده گردید با قسمت عمده  گیرد. پس از این اقدام که خاطرش از خطر پشت

 یر دمشق حرکت کرد.لشکرش با همراهی خالد بن الولید براي تسخ

 سوي دمشق به راه افتادند؟ مسلمین با چه شوقی به
شهر زیباي دمشق مرکز ستاد شام و فلسطین و پایتخت امپراتوري بیزانس در این 

به چشم خود سرزمین بود. بعضی از افراد لشکر مسلمین قبالً به این شهر سفر کرده و 
این شهر چگونه  ری نهفته است و مردم دو چه برکات ها جا چه نعمتدیده بودند که در این

هاي پرثمر،  کنند. بعضی دیگر وصف زیبایی باشکوه دمشق، بساتین، باغ مرفه زندگی می
هاي  هاي پر آب گوارا و نعمت مزارع پر محصول، گلزارهاي خوش رنگ و بو، جوي

و نیز همه کردند، شنیده بودند  فراوان آن را از اقوامشان که براي تجارت به آنجا سفر می
خواندند که خدا خیرات و برکات زیادي به سرزمین شام داده  آنها در قرآن مجید می
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ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ فرماید: می َّ�  َ�ۡ
َ
ِ بَِعبۡ  ىٰ أ ۡ ٱ ّمِنَ  ٗ� َ�ۡ  ۦِده ۡ ٱ إَِ�  َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل  ٱ ِجدِ َمسۡ ل

َ
 َصاقۡ ۡ�

ِيٱ اش (محمد)  پاك و منزه است آن خدایی که بنده چه«یعنی:  .]1[اإلسراء:  ﴾ۥَ�ُ َحوۡ  َناَر�ۡ َ�ٰ  �َّ
را در پاسی از شب از مسجد الحرام در مکه، به مسجد االقصی در شام برد، به آن مسجدي که ما 

 .»(خدا) به تمام اطراف و جهاتش (یعنی تمام سرزمین شام) برکت دادیم
به سبک عالوه بر زیبایی مساکن و قصور دمشق که به دست معماران ماهر رومی و 

هاي شهر روم بنا شده بود، کلیساهاي مهمی داشت که به نحو جالبی ساخته شده  خانه
ها و بساتین شهر سر بر آورده بودند و از دور نمایان بودند. همه  بودند و از میان خانه

اینها و آنها مسلمین را براي تسخیر شهر دمشق و تسلط بر سراسر خاك شام تشویق 
هاي مستحکم این شهر به آن سو  هاي محکم و قلعه اي شکستن دروازهکرد و آنها را بر می
 کشید. می

آورد، مسجد  آنچه مسلمین را بیش از هر چیزي براي فتح سرزمین شام به شوق می
االقصی بود. زیرا رسول اهللا در شب اسراء به این مسجد که در شام بود، وارد گردید. 

بعد از هجرت به مدینه بود. اگر مسلمین در  گذشته از این، این مسجد قبله اول مسلمین
گردد و نتیجتاً  این حمله دمشق را تصرف کنند، تسلط آنها بر بقیه سرزمین شام آسان می

مسجد االقصی را در اختیار خواهند گرفت و بدین ترتیب هر دو مسجد بزرگ تاریخی 
اکرم و به وسیله دو   لکه نام آنها در قرآن ذکر شده یعنی مسجد الحرام که مبدإ اسراء رسو

نفر از پیغمبران خدا: حضرت ابراهیم و فرزندش حضرت اسماعیل بنا شده است و 
مسجد االقصی که مقصد اسراء و به وسیله حضرت سلیمان نبی اهللا ساخته شده است، 
تحت اختیار مسلمین قرار خواهد گرفت و چه افتخاري بیش از این؟ لشکر اسالم در 

داشت و با  میصبرانه قدم بر آورد، بی خاطر می ق این امور را بهطول راه خود به دمش
 رفت. اشتیاق زیاد پیش می

ن به آنچه گفتیم آنها را آري، عالوه بر جاذبه ایمان به جهاد مقدس، آرزوي رسید
کشید که دیوارهاي محکم و حصار و برج و باروهاي محکم و  سوي دمشق می طوري به
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 نمود. نظامی پادگان شهر در نظرشان ناچیز میابزار و اسلحه زیاد و قدرت 
که در راه خود با مانع و مدافعی برخورد کنند به شهر کوچک و مسلمین بدون آن

 ،زیباي (غوطه) در نزدیکی دمشق رسیدند. اینجا بود که اهتمام و اشتیاقشان بیشتر گردید
کردند در اینجا به  تصور می  هاي زندگانی را که قبل از این قلباً زیرا تنعمات و خوشی

اي از بهشت است که خدا به  چشم خود دیدند چشمشان به جایی افتاد که گویی قطعه
 وسیله فرشتگانش از آسمان بر زمین فرو فرستاده است.

کرد مدتی باید تا بر این شهر بهشتی دست یابد،  عجیب بود لشکر اسالم که گمان می
نیافتند. شهر به کلی خالی از آدمیزاد بود. هیچ احدي را نه در داخل و نه در خارج شهر 

سکنه شهر گویا از حرکت مسلمین مطلع شده بودند، منازل و قصرهاي خود را تخلیه 
 نموده بودند و به داخل شهر دمشق پناه برده بودند.

ابوعبیده دستور داد مسلمین در شهر غوطه سکونت نمایند. مرکز عملیات نظامی خود 
 داد تا حمالتش را از آن به دمشق شروع کند. را نیز در اینجا قرار

 دمشق در محاصره

هاي خیلی  دیوارهاي حصار دمشق که در استحکام ضرب المثل آن زمان بود، از سنگ
سخت به ارتفاع بیش از شش متر و عرض بیش از سه متر دورادور شهر کشیده شده بود. 

شدند و از درون آنها با  قر میهاي بلندي داشت که نگهبانان هنگام جنگ در آنها مست برج
کردند. این حصار  تیر و کمان و فالخن از نزدیک شدن دشمن به شهر جلوگیري می

دیوار حصار نبود و هر وقت بسته  تر از هاي قطوري داشت که در استحکام کم دروازه
بست. خالصه شهر دمشق با این حصار و با  شد، راه امید را براي دشمن به خوبی می می

ها و استحکامات نظامی صورت یک قلعه محکمی را داشت که تسخیر آن با  دروازهاین 
ره خیلی جنگ ناممکن شده بود و پیروزي و تسلط بر آن فقط دو راه داشت: یکی محاص

گونه کمکی که از خارج شهر بیایید مایوس شدند و در مضیقه طوالنی که اهل شهر از هر
وند، دوم حیله و نیرنگ جنگی که در کار تسلط زندگی قرار گیرند و مجبور به تسلیم ش
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 آورد. بر این شهر اثر معجزه جنگی به بار می
لذا در شهر غوطه به فرماندهان و افراد  ،چه باشد، ابوعبیده باید دست به حمله زندهر

لشکرش فرمان داد تا براي محاصره دمشق پیش روند. براي هر کدام از امراي بزرگ 
هاي حصار شهر را تعیین کرد تا از طریق آنها کوشش نمایند و  وازهاي از در لشکر دروازه

به داخل شهر راه یابند. دروازه مشهور به فرادیس به عمرو بن العاص، دروازه توماء به 
سفیان  یشرحبیل بن حسنه، دروازه فرج به قیس بن هبیره، دروازه کیسان به یزید بن اب

به خالد بن الولید سپرد. چون در نزدیکی دروازه تر بود،  دروازه شرقی را که از همه مهم
بود که تخلیه شده بود، خالد آن را براي سکونتش برگزید، لذا این دیر از  1شرقی یک دیر

آن روز به نام (دیر خالد) مشهور گردید. خود ابوعبیده نیز در مقابل دروازه مشهور به 
 دروازه جابیه مستقر گردید.

هاي  ر جایگاه خود قرار گرفتند براي تخریب حصار و برجهمین که هر یک از آنها د
 انداز و سایر ادوات تخریبی را که در آن روزگار به کار هاي گلوله ها و فالخن شهر منجنیق

رفت دورادور شهر به کار گرفتند و بدین سان شهر را در محاصره گرفتند و شروع به  می
ه چنان بود که با وسایل جنگی ساده کار نمودند، ولی دیوار و استحکامات این شهر ن

اب شود، حصار شهر مسلمانان که به فنون نظامی محاصره هم به درستی آشنا نبودند خر
گونه عملیات نظامی مسلمین مانند کوهی محکم ایستاد. نگهبانان شهر با که در مقابل هر

ه خوبی دفاع ابزار جنگی خود که زیاد و متنوع بودند، به حمالت مسلمین پاسخ دادند و ب
 و کار پیشرفت را بر آنها مشکل ساختند.

این وضع به روایت صحیح تا شش ماه طول کشید. مسلمین نتوانستند کاري از پیش 
توانستند در محاصره بمانند و به  ولی مگر اهل شهر تا کی می ،برند، جز ادامه محاصره

ا را بر روي آنها بسته بود، دفاع خود ادامه دهند؟ مگر نه این است که ابوعبیده کلیه راهه
در آینده به حدي در   رسید و نه مواد غذایی. مسلماً از خارج نه کمک نظامی به آنها می

 اي است سریانی و عبارت است از عبادتگاه خصوصی و انفرادي راهب یا راهبه مسیحی. وزن کیل کلمهدیر بر  -1
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افتند که به ناچار باید تسلیم شوند، پس با این وصف آنها از مقاومت و  مضیقه زندگی می
 دفاع خود جز تأخیر در تسلیم سودي نخواهند گرفت.

گیري از کارشان  ه گیري کارشان دلگرم و به بهر را براي نتیجه یز بود که اهل شهردو چ
یکی دمشق در شهر حمص نشسته  امیدوار ساخته بود. یکی آن که هراکلیوس که در نزد

است و لشکر نسبتاً بزرگی دارد، از آنها غافل نخواهد بود و خواهد گذاشت پایتخت 
به دفاع خود تا آنجا ادامه دهند  اش به دست مسلمین بیفتد، دوم این که هرگاه مستعمره

که زمستان سوریه با آن سرماي شدیدش فرا برسد، مسلمین که در هواي داغ عربستان 
اند و لباس گرم کافی ندارند، تاب تحمل این سرما را نخواهند داشت و  بزرگ شده

ولی نه هراکلیوس  ،از اینجا خواهند رفت مجبوراً دست از محاصره خواهند کشید و
 ست براي آنها کاري کند و نه سرماي زمستان.توان

طور که آنها طمع داشتند هراکلیوس از آنها غافل نبود ولشکر به کمکشان  گرچه همان
حمیري که به دستور  1حرکت داد، ولی لشکرش در راه خود با سواران ذي الکالع

ز جنگ سختی ابوعبیده و طبق نقشه عمر راه را بر روي آنها بسته بود روبرو گردید. پس ا
که بین طرفین درگرفت با دادن تلفات شکست خورد و از همان راهی که آمده بود دست 

 خالی به حمص برگشت.
زمستان هم با سرماي شدیدش آمد و رفت. اینک فصل بهار جان پرور به جایش 
نشست. مسلمین نه تنها نرفتند، بلکه بر شدت محاصره و حمالتشان افزودند و کار را بر 

زیرا نه جرأت داشتند از شهر خارج شوند و به طور جدي با  ،شهر دشوار ساختندمردم 
دانستند که اینها همان جنگاورانی هستند که چندي قبل لشکر  مسلمین بجنگند، چه می

توانستند در داخل شهر به  عظیم هراکلیوس را در یرموك به زشتی شکست دادند، و نمی

ذوالکالع همان پادشاه حمیر یمن است که در زمان خالفت ابوبکر با جالل و شکوه سلطنت به مدینه آمد و  -1
مد و مانند خلیفه لباس ارزان پوشد از لباس فاخر پادشاهی در آ چون دید ابوبکر خلیفه مسلمین لباس ساده می

 قیمت و ساده پوشید.
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گونه مواد غذایی  اند و هیچ توالی در محاصره بودهدفاع خود ادامه دهند، چون شش ماه م
از خارج به آنها نرسیده بود، روبرو با خطر گرسنگی شده بودند. طبیعی است که در چنین 
اوضاع و احوالی بین نسناس حاکم شهر و باهان فرمانده پادگان و سایر امراء در ادامه یا 

ان مختل و روحیه مدافعین ضعیف آید و مسلماً تصمیمش ترك دفاع اختالف نظر پدید می
 گردد. می

 شود دمشق تسلیم می
در این هنگام که اهل شهر در خطر افتاده بودند از هر دري ناامید شده بودند، به ناچار 

 23با مسلمین صلح کردند. شهر بزرگ دمشق پس از شش ماه محاصره در اواخر سال 
 هجري به عنوان صلح به دست مسلمین افتاد.

تر از همه آنها  لح چگونه صورت گرفت؟ روایات مختلفی دارد که صحیحاما این ص
گوید: خالد بن الولید که مأمور گشودن دروازه شرقی دمشق بود،  این روایت است که می

هاي ورزیده و کاردانی داشت که در کارشان به حدي دقیق بودند که گهگاه از  جاسوس
 دادند. کردند و به خالد خبر می می داد اطالع پیدا اموري که در داخل شهر رخ می

این جاسوسان شبی به خالد اطالع دادند که براي پیشواي روحانی مسیحیان شهر 
دهد و براي اشراف، امراء و  فرزندي به دنیا آمده و بدین مناسبت اهل شهر را غذا می

نشینی و عیش و نوش فراهم کرده  نیروهاي لشکر مدافع شهر مهمانی شام و مجلس شب
 اند. اند که از وظیفه و کارشان غافل و غرق در عالمی دیگر شده ه حدي شراب نوشیدهب

اي از  خالد این پیش آمد را غنیمت شمرد و با استفاده از این فرصت دستور داد پله
طناب بسازند و همین که پاسی از شب گذشت، پله طنابی را مانند کمند پشت یکی از 

ا چند نفر از دلیران فداکار گروهش از قبیل قعقاع بن هاي حصار افکند و خودش ب کنگره
عمرو و مذعور بن عدي به وسیله این پله باال رفتند و خود را بر فراز دیوار رسانیدند. 
سپس به وسیله همین پله که آن را به طرف شهر آویختند، پایین رفته به دروازه شهر 

رساندند و دروازه را به روي رسیدند. نگهبانان را که غافل و سرمست بودند به قتل 
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گروهی که در پشت در مستقر بودند باز نمودند. همه با هم تکبیر گویان وارد شهر شدند 
 رفتند. داند و پیش می پرداخت با شمشیر پاسخ می و به هرکسی که با آنها به مقابله می

زده و سراسیمه به طرف  چید، مردم وحشتهمین که خبر این حادثه در شهر پی
هاي دیگر شهر شتافتند و آنها را بر روي مسلمین باز کردند و درخواست امان  ازهدرو

گذرد، صلح  دانست در شهر چه می خبر بوده نمی با ابوعبیده که ا ز کار خالد بی نمودند و
نمودند. او به مردم امان داد و چون از ماجراي خالد خبر یافت، پیغام داد تا دست از 

 شمشیر بکشد.
گوید من دروازه شهر  رسند. خالد می در وسط شهر به هم می  ر سردار تقریباًاین دو نف

لذا اموال شهر باید  ،در حال جنگ به داخل شهر داخل شدم را در حین جنگ باز کردم و
ل، زن، غنیمت باشد، ولی ابوعبیده نپذیرفت و به این فتح عنوان صلح و به مردم، اموا

ابوعبیده فرمانده کل قواي مسلمین بود، خالد تسلیم  شان امان داد. چون فرزند و معابد
نظرش گردید و به تمامی شهر عنوان صلح داده شد. بین ابوعبیده فرمانده مسلمین از یک 

اي مبادله شد، مبنی بر اینکه  نامه طرف و حاکم فرمانده پادگان شهر از طرف دیگر صلح
آبرو، معابد و عبادات   مال، شهر دمشق به عنوان صلح به مسلمین تسلیم گردیده جان،

مردم در امان است. اهل شهر در مقابل محافظت شهر و حفظ نظم و امنیت آن که به 
عهده مسلمین خواهد بود هر ساله جزیه یعنی مالیات سرانه به دولت اسالم خواهند 

 پرداخت.
اع گویند: چون نگهبانان دمشق از نتیجه مقاومت و دف بعضی از تاریخ نویسان غرب می

خود مأیوس شدند، وظایف خود را ترك نمودند. این بود که اهل شهر مجبور به تسلیم 
ها را بر روي مسلمین باز نموده طلب امان نمودند. ابوعبیده نیز با آنها  گردیدند و دروازه

 صلح نموده و وارد شهر گردید.
ال جنگ اند: چون خالد از یک طرف شهر در ح بعضی دیگر از مورخین اسالمی نوشته

وارد شده بود و ابوعبیده از طرف دیگر شهر به عنوان صلح داخل گردید و این دو نفر در 
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وسط شهر به هم رسیدند، نصف شهر از آن سو که ابوعبیده آمده بود عنوان صلح و 
نصف دیگري که خالد گرفته بود عنوان فتح به خود گرفت. ولی روایت صحیح همان 

ابوعبیده خبر تسخیر این شهر بزرگ مسیحی را که پایتخت  است که به تفصیل بیان کردم.
امپراتوري بیزانس در سرزمین شام و مرکز مهم نظامی آن دولت بود به حضرت عمر در 
مدینه اطالع داد. آن حضرت و عموم مسلمین مدینه از استماع این مژده خیلی خرسند 

هاي شام و فلسطین را زیرا فتح این شهر تسلط مسلمین بر بقیه مراکز و شهر ،شدند
 نمود. تضمین و آسان می

حضرت عمر در اثر این فتح بزرگ تا آنجا به پیشرفت آینده مسلمین در آن سرزمین 
همراه خالد به فرمان ابوبکر   مطمئن گردید که به ابوعبیده فرمان داد لشکر عراق را که قبالً
اند،  رکت کرده فراغت یافتهاز آنجا به جبهه یرموك آمده بودند و اکنون در فتح دمشق ش

تحت امارت هاشم بن عتبه با قعقاع بن عمرو به عراق بازگرداند و چنان که در واقعه 
قادسیه گفتیم، قعقاع با هزار نفر سوار روز دوم جنگ قادسیه و هاشم با بقیه لشکرش روز 

 سوم به قادسیه رسیدند. در جنگ قادسیه شرکت نمودند و به پیروزي رسیدند.
حضرت عمر پس از فتح دمشق نسبت به فتح بقیه سرزمین شام و فلسطین به  آري،

حدي مطمئن گردید که وجود این گروه مهم را در اینجا الزم ندانست و آن را از لشکر 
 هاي عراق و پارس حرکت داد. وقاص در جنگ یده جدا کرد و به کمک سعد بن ابیابوعب

. مسلمانان با خاطري آسوده در اکنون دمشق تحت سیطره مسلمین در آمده است
هاي مختلف شهر مستقر گردیده و در هر جاي آن که بخواهند بدون ترس گردش  قسمت

نمایند  بهتر از پیش آن را منظم اداره می اند و کنند. امور داخلی شهر را در اختیار گرفته می
کنند پس  ب میو بهتر از حکم و امراي بیزانس با مردم رفتار و قلوب آنها را به خود جل

دیگر خطري در بین نیست و حاال طبق فرمان سابق عمر نوبت حمله به شهر فحل رسیده 
 که در محاصره ابواالعور سلمی است.
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 شهر فحل در محاصره
سفیان  داخلی آن را به عهده یزید بن ابیابوعبیده محافظت و نگهداري دمشق و نظم 
ی از زبده قهرمانان سوارکار یمنی بدین یکی از امراء کاردانش سپرد و او را با گروه

منظور در دمشق مستقر نمود و خودش با همراهی سردار دلیرش خالد بن الولید و سایر 
امراء و افراد لشکرش به طرف فحل حرکت نمود و به ابواالعور سلمی و گروهش 

 ت.پیوست و در مقابل لشکر هشتاد هزار نفري بیزانس که در داخل شهر بودند قرار گرف
که قبالً شرح دادیم، دورادور شهر فحل را به آب بسته بودند. به لشکر بیزانس چنان

طوري که اطراف شهر از هر سو گل آلود کرده بودند که در اثر آن به صورت باتالق 
توانست به آسانی از آن عبور نماید و به  خطرناکی در آمده بود و نه سواره و نه پیاده می

 شهر برسد.
ا در ده صالح ندید مسلمین از چنین زمین خطرناکی عبور نمایند و خود رلذا ابوعبی

گدار به آب بزنند و از باتالق دشمن عبور کنند و در کنار شهر  مهلکه اندازند، زیرا اگر بی
با قواي دشمن برخورد کنند و بین طرفین جنگ درگیرد، مسلمین میان دشمن جنگنده از 

محاصره قرار خواهند گرفت. از این رو نجاتشان  جلو و زمین خطرناك از پشت سر در
شد، چه در این صورت دشمن پشت به سنگر و  ناممکن یا حداقل خیلی مشکل می

جنگید، ولی مسلمین باید پشت به زمین خطرناکی که از دشمن کمتر  استحکامات خود می
مسلمین لهذا براي  ،نبود، بجنگند. واضح است که چنین اقدامی به صالح مسلمین نبود

جز این که در جلو زمین اردو بزنند و شهر را در محاصره بگیرند و به انتظار شانس 
 بنشینند، راهی نبود.

 جنگ و گریز
کرد چون مسلمین با این وضعی که او  سقالر فرمانده قواي روم در فحل تصور می

و براي دفاع پیش کشیده نخواهند توانست به شهر حمله کنند، و پس از مدتی خسته 
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ولی چون مدتی گذشت و مسلمین در جاي  ناامید گردیده و ناچار از اینجا خواهند رفت، 
اي کشید که شبانه در حین غفلت بر آنها  خود باقی ماندند و دست از آنها برنداشتند، نقشه

 بتازد.
او پیش خود پنداشته بود که چون مدتی گذشته و بین طرفین برخوردي در نگرفته 

خوابند، پس اگر در دل شب در حین خواب بر آنها  ها آسوده می است، مسلمین شب
شوند که او با لشکرش بر سر آنها ریخته فرصت  حمله کند، آنها وقتی از خواب بیدار می

لذا شبی با  ،تدارك براي دفاع را از دستشان گرفته آنها را به خاك و خون خواهد کشید
لی همین که به اردوگاه مسلمین نزدیک و ،تمام قوایش بدین منظور از شهر خارج گردید

پنداشت، خطا بود، زیرا مسلمین در کارشان ورزیده و هوشیار  شد فهمید که آنچه می
هاي جنگی دشمن مخصوصاً در شبها آنی غافل نبودند و همیشه  از حیله و نیرنگ ،بودند

ن و حتی شبها و در حین خواب مسلح و آماده کارزار بودند. در طول شبها پاسدارا
کردند. اتفاقاً در این شب نوبت کار با گروهی بود  نگهبانان الیقی پاسداري و نگهبانی می

که رئیس آنها شرحبیل بن حسنه فرمانده نامدار عرب بود. به محض این که شرحبیل 
چشمش از دور به دشمن افتاد، او و همکارانش با صیحه اهللا اکبر مسلمین را از خواب 

در همان دل شب  ف دشمن که به آنها نزدیک شده بود، حمله نمود وبیدار و با هم به طر
چه زیادتر بین طرفین جنگی در گرفت که لشکر روم چون بهتر از مسلمین با شدت هر

 آماده کار بود، به راستی داد شجاعت داد و تلفاتی بر آنها وارد کرد.
مانند خالد، این جنگ در طول شب و فرداي آن شب پیوسته جریان داشت دالورانی 

ضرار بن االزور، شرحبیل بن حسنه و امثال آنها که برایشان چه رزم و چه بزم، فرقی 
پروا وارد کارزار شدند در آخر کار به حدي تلفات سنگینی  نداشت، بار دیگر در اینجا بی

بر دشمن وارد ساختند که فرماندهانشان در بهت و حیرت فرو رفتند و دستشان از کار و 
 ز استقرار سست گردید.پایشان ا

چون شب دوم فرا رسید، سقالر فرمانده دشمن و چند نفر دیگر از سرداران رومی که 
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از میدان خارج شدند و باقیمانده لشکرش که تاب مقاومت را از  همه مجروح شده بودند،
 دست داده بودند پا به فرار گذاشتند.

دارند؟ خیر، این فراریان شکست کنند؟ آیا پناهگاهی در نزدیکی خود  به کجا فرار می
ترسیدند، زیرا  خورده اکنون در همان وضع خطرناکی افتادند که مسلمین از آن می

آلودي  تاختند و در جلوشان همان زمین گل مسلمین پشت سرشان با شمشیر و نیزه می
ن بود که خودشان با دست خود به بار آورده بودند تا از آن بهره نظامی بگیرند، ولی اکنو

 براي آنها زیان بخش گردیده است.
به هر حال جان دارند و جان شیرین خوش است. باید از شمشیر دشمن خود بگریزند 

 و خود را هر طور شده به زمین گل آلود بزنند تا شاید از شمشیر نجات یابند.

 شهر فحل در اختیار مسلمانان
توانستند به سرعت از ولی چون یک شبانه روز مرتب در جنگ بوده و خسته بودند، ن

برد عبور نمایند. در همان  چنین زمین گل آلودي که آنها را تا زیر زانو در خود فرو می
کردند، و در حالی که از خستگی قدرت نداشتند،  حال که به کندي و به سختی عبور می
 ها بر سرشان ریختند و همه را از دم کشتند. از دستی از خود رد کنند، مسلمین با نیزه

اي که از میدان جان  اي در میدان جنگ کشته شدند و بقیه هشتاد هزار نفر این لشکر عده
بدر بردند و فرار کردند، جز تعداد اندکی همه آنها در این زمین به دست مسلمین نابود 

 شدند.
چون این جنگ بر خالف انتظار مسلمین پیش آمد و مسلمانان در آن پیروز شدند، آن 

زیرا خدا براي آنها اتفاق و تصادفی به میان کشید  ،الهی تلقی کردند را نصرت و عنایت
 کردند. که آنها فکرش را نمی

هاي اطراف شهر را گل آلود کردند تا مانع عبور مسلمین شود و چنانکه  ها زمین رومی
خواسته بودند این نقشه درست بود و نتیجه خوبی گرفتند، ولی بعدًا با پاي خود از شهر 

ند و خود را در خطر جنگ با مسلمین انداختند. همین زمین خطرناك به نفع خارج شد
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مسلمین و به زیان رومیها از کار در آمد. پس آیا این فتح با این ماجرا نصرت و مدد 
عنایت فرمود؟ البته بلی، همین حادثه نیز به آنها  خداوندي نیست که به امت محمد

یه سرزمین شام و فلسطین مددکارشان خواهد اطمینان خاطر بخشید که خدا در فتح بق
 بود.

 فتح بیسان و طبریه
ابوعبیده پس از استیال بر شهر فحل گروهی از لشکرش را تحت فرمان عمرو بن 
العاص و شرحبیل بن حسنه به بیسان و گروهی دیگر را تحت فرمان ابواألعور سلمی به 

 طبریه فرستاد تا این دو شهر را تصرف نمایند.
ن العاص و شرحبیل شهر بیسان را به محاصره کشیدند و چون مردم شهر از عمرو ب

شنیدن خبر فتح دمشق مرعوب شده بودند، صالح خود را جز صلح با مسلمین ندیدند. 
این دو نفر سردار با درخواست صلح آنها موافقت کرده و به عنوان صلح وارد شهر شدند 

 د.و پادگانش را خلع سالح و شهر را تصرف کردن
مطلع شدند، آنها  چون اهل طبریه که در محاصره ابواالعور بودند از صلح اهل بیسان

سوي ابواالعور پیش بردند و امان خواستند ابواالعور نیز تقاضاي آنها را  نیز دست صلح به
 پذیرفت و شهر طبریه نیز به عنوان صلح به دست مسلمین افتاد.

 تسلیم شدن شهرهاي اردن

، مآب و غیره 2، عمان، جرش1مردم شهرهاي اردن از قبیل اذرعات پس از این ماجرا
همه با مسلمین صلح نموده، تسلیم گردیدند و نتیجتاً مناطق سرزمین اردن خیلی آسان 

 باشد که نامش در کتب عهد قدیم (ادرا) بوده است. اذرعات یکی از شهرهاي قدیمی اردن می -1
هاي شهر بزرگی  این شهر روي خرابه ،جرش از شهرهاي بزرگ اردن بود که در دامنه کوه عجیون واقع شده -2

ها خیلی آباد بوده است. در  اسکندر مقدونی ساخته شده بود. در دوره سلوکیشود به امر  بنا شده که گفته می
 مسلمین بر آن تسلط یافتند. 635سال قبل از میالد به دست رومیها افتاد. در سال  63
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 آمد. تحت سیطره مسلمین در
ابوعبیده پس از فتح اردن لشکرش را به دو قسمت منشعب ساخت. یک شعبه تحت 

را که اکنون از فتح اردن فارغ شده بودند، مامور فتح  فرمان عمرو بن العاص و شرحبیل
فلسطین کرد، شعبه دیگر به رهبري خودش با همراهی خالد بن الولید و بعضی دیگر از 
سرداران لشکر براي فتح شهرهاي دیگر شام و لبنان از قبیل حمص، حماه، الذقیه، 

 طرطوس و غیره آماده گردید.
افتیم تا ببینیم این فرمانده ماهر یعنی  الد به راه میاینک ما اول همراه ابوعبیده و خ

ابوعبیده که رسول اهللا او را امین االمت خواند و این سردار کاردان یعنی خالد که نبی اهللا 
 روند. کنند و چگونه پیش می به او لقب سیف اهللا داد چه می

 آید ابوعبیده براي تسخیر حمص به حرکت در می
ي تسخیر شهر حمص اقامتگاه اخیر هراکلیوس و تسلط بر ابوعبیده با قوایش برا

شهرهایی که در بین راه بود، حرکت کرد و به محلی به نام مرج الروم در شمال شرقی 
دمشق رسید. در اینجا ناگهان با لشکري روبرو گردید که معلوم بود هراکلیوس آن را 

رده تا راه را بر روي تحت فرمان سردار مشهوري به نام پترتئودر در اینجا مستقر ک
 مسلمین ببندند. ابوعبیده در مقابل این لشکر توقف نمود تا بیندیشد چه باید کرد.

در همین هنگام نیز لشکري از سواران رومی تحت فرمان سردار دیگري از روم به نام 
شنس به کمک تئودر رسید و در محلی که کمی با جایگاه تئودر فاصله داشت، قرار 

 ترتیب گذرگاه حمص بر روي ابوعبیده بستند.گرفت و بدین 
پس از این که ابوعبیده و خالد شبانه درباره نحوه کار خود با این دو لشکر با هم 
مذاکره کردند، قرار بر این شد که سفیده صبح ابوعبیده با گروهی بر لشکر شنس و خالد 

 با گروهی بر تئودر حمله نمایند و آنها را از سر راه خود برانند.
 
 

 



 شیخین  284

 دمشق در معرض خطر مجدد
ولی عجیب بود، در هنگام صبح که موعد حمله بود. هیچ اثري از تئودر و لشکرش در 

 اند، معلوم نبود. اینجا نیافتند، چرا، کی و کجا رفته
دانست و حیله و نیرنگ جنگی  خالد، بزرگ شده جنگ بود و فن و فوت نظامی را می

اي در کار بوده. حریفش شبانه  ، دریافت که نقشهکرد. او پس از اندکی تفکر را درك می
پس باید پشت سرش  ،به قصد تصرف دمشق که از اینجا زیاد دور نیست، به آن سو رفته

 تاخت.
اند که یک قسمت مهم لشکر اسالم تحت فرمان دو نفر  گویا تئودر و شنس فکر کرده

از این ناحیه دور  و اند سردار بزرگ یعنی عمرو بن العاص و شرحبیل به فلسطین رفته
اند. قسمت عمده لشکر نیز همراه ابوعبیده است. پس اگر به هر طریقی بتوانند  شده

زیرا عده  ،ابوعبیده را در راه نگه دارند، باز گرفتن دمشق براي آنها خیلی آسان خواهد بود
 مسلمین محافظ دمشق آن قدر نبود که بتوانند از عهده دفاع از یک سپاه مهم برآیند.

بنابراین اگر شنس در مرج الروم جلو ابوعبیده را بگیرد و او را به جنگ و گریز در 
سوي دمشق بتازد و آن را آسان و زود از  تواند با سپاهش به اید، تئودر میاینجا مشغول نم

دست مسلمین پس بگیرد. طبق این نقشه بوده که شنس با لشکرش براي مشغول ساختن 
 سوي دمشق تاخته است. ده و تئودر با سپاهش در دل شب بهابوعبیده در جاي خود مان

گاه از آینده و  اي بود، هیچ سفیان فرمانده پادگان دمشق که امیر فهمیده یزید بن ابی
زند غافل نبود. او  پیش آمدهاي احتمالی غیر منتظره که مخصوصاً در زمان جنگ سر می

در اطراف و دهات دور و  به وسیله جاسوسان و کارآگاهانش که براي کسب اخبار
نزدیک پراکنده بودند، خبر یافت که تئودر به سوي دمشق در حرکت است، ولی از خالد 

گرفت تا خالد برسد و  تازد، خبر نداشت، و اال در حصار شهر پناه می که پشت سرش می
از پشت سر بر تئودر حمله کند. لذا براي آن که از دخول سریع تئودر به شهر دمشق 

هاي شهر را محکم بست و گروهی را در برجها براي دفاع  ري نماید، دروازهجلوگی
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گمارد، و خودش با گروهی از افرادش که همه از سواران جنگاور بودند، در خارج شهر 
به انتظار ورود تئودر نشست. همین که تئودر و سپاهش مغرورانه به شهر نزدیک شدند و 

لد با سوارانش رسید و تکبیر گویان از پشت سر بر یزید براي دفاع برپا خاست، ناگهان خا
 سپاه تئودر حمله کرد.

شان از سرنوشت خود بیمناك بودند همین که  چون یزید و گروهش به علت کمی عده
صداي اهللا اکبر را از پشت سر دشمن شنیدند و فهمیدند که کسی به کمکشان رسیده 

 شان قوت گرفت. است، قلوبشان قوي و روحیه
میان گرفتند و تا آنجا شمشیر در آنها به و و خالد از پشت سر، تئودر را درز جلیزید ا

کار بردند که جز عده قلیلی که توانستند ماهرانه فرار نمایند، همه آنها با خود تئودر 
ها، ادوات، ابزار و ذخایر جنگی آنها به دست مسلمین  اسب فرماندهشان نابود شدند و
 آب گردید. نقشه تئودر و شنس نقش برغنیمت افتاد، و بدین نحو 

سفیان با پرچم پیروزي به دمشق بازگشت و خالد و سوارانش فاتحانه به  یزید بن ابی
سوي مرج الروم به راه افتادند و درست وقتی به آنجا رسیدند که خداوند ابوعبیده را در 

سیده و جنگی که بین او شنس درگرفته بود، پیروز فرمود و خود شنس هم به قتل ر
 اند. اند و به طرف حمص گریخته لشکرش تار و مار شده

 فتح بعلبک در راه حمص
که در راه حمص قرار داشت، حرکت  1خالد از اینجا براي فتح شهر بعلبک ابوعبیده و

کرد. چون اهالی شهر از فتوحات مسلمین و پیروزي آنها در مرج الروم که نزدیکشان بود، 
در برابر آنها نداشتند، با مسلمین صلح نمودند و بدون جنگ  باخبر بودند و تاب مقاومت

 تسلیم گردیدند و شهر به عنوان صلح به تصرف مسلمین در آمد.

قبل از میالد مسیح، جزء مستعمرات رومیها بود. اکنون جزء خاك لبنان است. در حال  63شهر بعلبک از  -1
 نفر است. 80000ود حاضر جمعیتش حد
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 1فتح حمص

سوي حمص  ی که خالد پیشاپیش لشکرش بود، بهابوعبیده پس از فتح بعلبک در حال
زیرا  ،داما جز این که آن را در محاصره گیرد، کاري از دستش برنیام ،پیش رفت

هاي حصار مستقر و به دفاع  هاي شهر بر روي مسلمین بسته بود و مدافعین در برج دروازه
 پرداختند.

 ،پادگان شهر قوایی نداشت که بتواند در خارج شهر با مسلمین به طور جدي بجنگد
پنداشتند که  شد و می لذا در شهر متحصن و در بعضی از روزها که هوا خیلی سرد می

شدند و جنگ و  توانند در اثر سرما به خوبی بجنگند، از شهر خارج می مسلمین نمی
 بردند. انداختند و سپس فوراً به داخل شهر پناه می گریزي به راه می

توانند تا مدت  گرچه مردم شهر تا مدتی بدین منوال گذراندند، ولی یقین بود که نمی
گونه  نبود از خارج هیچزیرا سخت در محاصره بودند و ممکن  ،زیادي مقاومت کنند

افتند. بر فرض  کمک نظامی یا اقتصادي به آنها برسد این است که در تنگناي زندگی می
گیرند جز تاخیر در تسلیم.  اي از کارشان نمی این که تا مدت زیادي ایستادگی کنند، نتیجه

هایی از  بر حسب اتفاق در همین هنگام زلزله سختی شهر حمص را لرزاند و قسمت
هاي شهر منهدم گردید و شهر در خطر تسلط  ار شهر فرو ریخت. مقداري از خانهحص

زیرا حصار شهر که در اثر زلزله خراب شد، دیگر چیزي نبود که  ،مسلمین قرار گرفت
لذا تقاضاي صلح نمودند و شهر تاریخی حمص نیز  ،مانع دخول مسلمین به شهر باشد

 ح به دست مسلمین افتاد.پس از محاصره تقریباً طوالنی از طریق صل
 
 

میالدي  636حمص نام شهري است واقع در خاك سوریه، بناي این شهر قدامت تاریخی زیادي دارد، در سال  -1
نفر است مسجد جامع جالبی دارد به نام جامع خالد بن  300000به دست مسلمین افتاد. جمیع این شهر 

 الولید.
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 1فتح الذقیه

چون هنگام سقوط حمص فصل زمستان بود و اعراب که با هواي گرم حجاز و نجد 
شدید و چه بسا که برف و   توانستند در سرماي آنجا که نسبتاً عادت کرده بودند، نمی

شد، به خوبی بجنگند، ابوعبیده به لشکرش استراحت داد تا در شهر حمص  باران می
هجري در این شهر اقامت کردند. اینک وقت مناسبی  15بمانند. تا نیمه ماه اول بهار سال 

لهذا عباده بن الصامت صحابی بزرگ رسول اهللا را با  ،براي شروع به کار پیش آمده بود
گروهی براي محافظت شهر و حفظ نظم و امنیت در آنجا گمارد و خودش با بقیه لشکر 

الذقیه حرکت کرد. در طول راه خود شهرهاي حماه، شیرز و به قصد تسخیر بندر مهم 
سلمیه را که مردم آنها بدون جنگ تسلیم شدند، تصرف و در هر کدام از این شهرها را 

چنان به راه خود ادامه داد تا به الذقیه رسید و آن را براي محافظت آنها مستقر کرد و هم
 در محاصره گرفت.

ی بیزانس بود، این دولت حصار محکمی دور آن چون الذقیه بندر تجاري و نظام
توانستند  لذا مردم شهر می ،کشیده و استحکامات نظامی مهمی در آنجا برقرار کرده بود

زیرا الذقیه در ساحل  ،خیلی خوب و تا مدت طوالنی در مقابل هر مهاجمی مقاومت کنند
و دریا در اختیار اهل  دریاي مدیترانه واقع و گرچه محاصره شده بود، از طرف دریا آزاد

توانستند از راه دریا کمک نظامی از خارج بگیرند و نیز مواد غذایی هر قدر  شهر بود. می
توانستند مدت نامحدودي بدون آن که در  لذا آنها می ،بخواهند از جایی براي خود بیاورند

 مضیقه زندگی باشند، مقاومت و شهر خود را از تسلط مسلمین حفظ نمایند.
شود،  کرد اینجا هم مانند سایر شهرها بزودي فتح می کار ابوعبیده که تصور میلذا 

طوري مشکل گردید که جز نیرنگ نظامی راهی براي تسلط بر شهر نیافت. پس از چندي 
 نقشه کار را کشید و لشکرش را شبانه بیرون کشید و از همان راهی که آمده بود برگشت.

سال قبل از میالد مسیح  200در قدیم (رامیتا) نام داشته است، شهر الذقیه بندرگاه بزرگی است، در سوریه که  -1
 م به دست مسلمین افتاد. 637در عهد سلوکیها نامش به (الوذیقیه) مبدل گردید. این بندر در سال 
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اند، پنداشتند که آنها در اثر طول مدت و  کرده مردم الذقیه که دیدند مسلمین کوچ
توانند مردم شهر را در فشار زندگی قرار دهند، از  توجه به این که با وجود دریا نمی

لهذا مانند  ،اند اند و به حمص بازگشته تسلط بر شهر مایوس شده، دست از کارشان کشیده
اي روزمره خود مشغول شدند. هاي شهر را باز و آسوده خاطر به کاره ایام عادي دروازه

خاطرتر به کارشان  روز اول و شب دوم به آرامی گذشت. اوایل روز دوم که مردم آسوده
پرداخته بودند، مسلمین از راه بازگشتند و غفلتًا بر سرشان ریختند. خیلی زود وارد شهر 

خروج از ورود مردم خارج و  هاي حصار شهر را در اختیار گرفتند و شدند. در دروازه
 مردم داخل شهر جلوگیري بعمل آوردند.

مردم فریب خورده که فرصت هر کاري از دستشان رفته بود، تقاضاي صلح نمودند و 
مال و حیثیت و  تسلیم شدند و شهر از طریق صلح به تصرف مسلمین در آمد و جان، 

نا معابد مردم امان یافت. مسلمین در نزدیکی کلیساي بزرگ شهر براي خود مسجدي ب
 کردند.

 1فتح قنسرین

بن الولید را با اکثریت ابوعبیده پس از تصرف الذقیه به حمص بازگشت. خالد 
 سوي قنسرین که از توابع حلب بود، گسیل داشت. لشکرش به

خالد از استحکامات نظامی قنسرین و از کمک و امداداتی که براي تقویت پادگان آنجا 
ت که فرمانده پادگان آنجا سردار دالوري است به دانس رسیده بود، اطالع داشت و نیز می

هاي آن دولت با پارس و غیره بسر  نام میناس که مردم دولت بیزانس و عمري در جنگ
برده و در کارآموزي و رهبري لشکري خیلی دانا و در تدابیر امور و فنون نظامی 

هر خیلی مشکل کارآزموده است. با این وصف پیروزي بر این فرمانده و تسلط بر این ش
ولی خالد کسی نبود که در مقابل مشکالت نظامی زانو بزند. او همیشه در هر  ،باشد می

 میالدي به دست مسلمین افتاد. 637قنسرین که اکنون از روستاهاي سوریه است، سال  -1
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بست و اعتماد به نفس خویش را داشت. چنین کسی همیشه دلگرم  جنگی دل به خدا می
 دهد. کار است و هرگز ضعف و یاس به خود راه نمی

ان خالد نامور است که در تمام آید هم سوي او می دانست که کسی که به هم می میناس
هاي عراق بدون استثناء پیروز شده و در شام هم تا به اینجا که رسیده، در هر  جنگ

هاي قبل از اسالمش شکست  جنگی غالب شده و در هیچ جایی مطلقاً حتی در جنگ
 نخورده است. پس میناس باید حساب کار خود را به خوبی بکند.

ر همه جا پیروز و چند سال قبل بر لشکر ایران غالب ولی او همان میناس است که د
لذا بر خود روا ندید از ترس  ،گردیده است. هنوز غرور پیروزي از سرش در نرفته است

خالد در شهر و در پناه حصار و برج و باروي شهر نشیند و حالت دفاع به خود گیرد. او 
او بفهماند که حساب اینجا با خواست مردانه در خارج شهر با خالد روبرو شود تا به  می

لهذا با لشکرش از شهر خارج شد و در کنار  ،جاهاي دیگري که دیده، بسی فرق دارد
 شهر مستقر گردید و به انتظار ورود خالد نشست.

شود، از تدابیري که باید به حساب آورد،  دانست با چه کسی روبرو می خالد که می
ي در جنگ مرهون قدرت جنگی است، ولی چه دانست که گرچه پیروز غافل نبود. او می

نماید، لهذا از بیراهه و  بسا که تدبیر و حیله بهتر از عملیات نظامی پیروزي را تضمین می
خیلی ماهرانه به حدي سریع حرکت کرد که از محاسبه و فکر میناس خارج بود و بدین 

ناگهان   خارج بود،هایی که از حساب و اندیشه میناس  ترتیب هنگام سحرگاه یکی از شب
با تمام قوایش بر سر قواي میناس ریخت و تا میناس خواست این هجوم ناگهانی را دفع 

 کند، کار از قاعده گذشت.
گیر شده بودند، خیلی زود شکست خوردند، و تا خواستند فرار  این لشکر که غافل

را که خود میناس میانشان گذاشت. اکثر آنها ست و شمشیر درکنند، خالد راه را بر آنها ب
نیز در بین آنها بود، به قتل رسانید و آن عده هم که توانستند فرار کنند، داخل شهر شدند 

 هاي حصار را بر روي مسلمین بستند. و دروازه
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به تعقیبشان شتافت، شهر را در محاصره گرفت و به مردم پیغامی داد که  خالد فوراً 
نشنیده است. این پیغام گفته ما را که گفتیم: تاریخ جهان تاکنون از زبان هیچ سرداري 
نماید. خالد به آنها پیغام داد و  بست) تایید می (خالد همیشه در هر جنگی دل به خدا می

 گفت:
یا ما را نزد شما  بدانید که شما اگر در آسمان روي ابر قرار بگیرید، خداوند«
تی مقاومت و با کمان و فالخن به مردم شهر مد »آورد رساند، یا شما را نزد ما فرود می می

ولی چون براي آنها معلوم بود که از  ،سوي مسلمین تیراندازي نمودند و دفاع کردند
 گیرند، تقاضاي صلح نمودند و امان خواستند. اي نمی کارشان نتیجه

ولی چون به درخواست خالد که روز اول  ،خالد به آنها امان داد و شهر را تصرف کرد
ت تسلیم شوند، موافقت نکردند و به دفاع پرداختند و تلفاتی بر مسلمین از آنها خواس

هاي شهر را به کلی ویران کرد و  وارد ساختند، خالد براي گوشمالی آنها حصار و برج
نصف منازل شهر را با کلیساهایی که در آن بود، اختصاص به مسلمین داد. مسلمین نیز 

 کلیساها را تبدیل به مسجد کردند.
بر میناس سردار زبردست رومی و تسخیر شهر قنسرین با آن برج و باروهایش تا  غلبه

آنجا کار مشکلی بوده که وقتی این خبر فتح به حضرت عمر رسید از شجاعت و کاردانی 

خدا ابوبکر «یعنی: . »رحم اهللا أباب�ر اكن أعلم م� بالرجال« خالد تعجب کرد و فرمود:

 .1»ناسی داناتر از من بودرا رحمت فرماید! او در مردم ش

 فتح حلب
پس از این که قنسرین فتح شد، ابوعبیده از حمص رو به شهر حلب نهاد و چون به 

یر لشکر مسلمین در شام به جاي ابوعبیده تعیین کرد و بعداً همین که عمر به چون ابوبکر خالد را به سمت ام -1
خالفت رسید او را از این منصب برکنار نموده بود و ابوعبیده را به جایش منصوب کرده بود، کارش را در 

 .»رحم اهللا أباب�ر اكن أعلم م� بالرجال« قنسرین تحسین کرده او را ستود و فرمود:
 

                                           



 291 در زمان عمر فتوحات شام و فلسطین

بدون   آن ناحیه رسید، دهقانان و اهالی دهات حلب که عرب مسیحی مذهب بودند،
گونه مقاومتی تسلیم شدند و دین اسالم را پذیرفتند. اهالی شهر حلب نیز پس از  هیچ
اي جز تقاضاي صلح ندیدند. ابوعبیده تقاضاي آنها را پذیرفت و به  کی مقاومت چارهاند

 و روستاهاي تابع در اختیار مسلمین قرار گرفت. 1آنها امان داد و بدین ترتیب شهر حلب

 فتح انطاکیه
شهر مهم و تاریخی انطاقیه یا انطاکیا سیصد و هفت سال قبل از میالد حضرت مسیح 

تور رومی به نام سلوکوس بنا شده بود. این شهر در تاریخ حمله مسلمین، به فرمان امپرا
ترین  چون اینجا نزدیک  پس از شهر دمشق پایتخت دوم بیزانس در این ناحیه بود،

شهرهاي شام قسطنطنیه پایتخت اصلی بیزانس در خاك روم بوده، مورد توجه خاص آن 
هاي زیبایی در آن به  ابد و تفریحگاهدولت قرار گرفته بود استحکامات نظامی مهم و مع

 تر از دمشق نبود. وجود آورده بود که شاید کم
گذشته از موقعیت نظامی آن که براي آن دولت اهمیت داشت، این شهر در نظر 
مسیحیان جنبه تقدس نیز داشت، زیرا قدیس برنابا که به عقیده ما مسلمین هم شخص 

قامت داشته و انجیل برنابا را که انجیل صحیح مؤمن و محترمی بوده است، در این شهر ا
بوده و مطابق تقریر قرآن کریم مصلوب شدن یعنی به دار زدن حضرت مسیح را رد کرده 

کرد. او  است، در دست او بوده و مردم انطاکیه را با تعالیم صحیح این انجیل هدایت می
تعالیم صحیح دین  پیروان و شاگردان پرهیزکاري داشت. این شهر را به تدریج مرکز

حضرت مسیح گردانید. گرچه پادگان انطاکیا قوي بود واستحکامات و ابزار و ذخایر 
زیادي داشت، ولی دیده بودند که مردم قنسرین، حلب و مخصوصاً الذقیه که بندر و 

نفر جمعیت  467112مشهور است شهر بزرگی است در قسمت شمالی سوریه،  »حلب الشهداء« حلب که به -1

قبل از میالد تصرف کرد  333دارد، این شهر در قدیم تحت تسلط آشوریها بود، اسکندر مقدونی آن را در سال 
وز شدند، بر این شهر بر رومیها پیر 540قبل از میالد به دست رومیها افتاد. ایرانیها که در سال  65و در سال 

 به دست مسلمین افتاد. 637مستولی شدند و قسمت زیادي از آن را خراب کردند. در سال 
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متصل به دریا بود، کاري جز تسلیم از دستشان برنیامد. مسلماً از دست مردم این شهر در 
امان خواستند و  ترین مقاومتی بکنند،  آید، لهذا بدون آن که کم ن کاري بر نمیقبال مسلمی

تسلیم شدند. مسلمین بدون هیچ برخوردي وارد شهر شدند و پادگانش را تصرف کردند 
 و امور شهر را به دست گرفتند.

 آخرین وداع هراکلیوس با سوریه
از   وم مسلمین است،هراکلیوس همان هنگام که احساس کرد شهر حمص در خطر هج

آنجا به انطاکیا آمد و تا قبل از سقوط این شهر در اینجا بود، همین که شنید شهر حلب 
درنگ به  به دست مسلمین افتاده، یقین کرد که اکنون نوبت انطاکیا رسیده و مسلمین بی

 تواند جلو چنین کسانی را دانست که دیگر به هیچ وجه نمی اینجا حمله خواهند کرد. می
آورند، پرچم پیروزي را  جا روي میخورند و به هر هیچ جنگی شکست نمیبگیرد که در 
کشند. پس معلوم است که ستاره بخت دولت بیزانس از افق سوریه و اردن و  به دوش می

فلسطین براي همیشه افول کرده، دیگر بر نخواهد آمد تا بدرخشد. ماندن او در این دیار 
به تا به دست مسلمین نیفتاده با این سرزمین وداع کند و راه خالی از خطر نیست و همان 

قسطنطنیه پایتخت اصلی خود را در پیش گیرد. بدین نظر قبل از این که مسلمین به 
انطاکیا برسند، از این شهر خارج شد و در مسیرش به سوي قسطنطنیه در محلی به نام 

سالم بر تو اي «، وداع کنان گفت: رها، بر روي تپه بلندي ایستاد و رو به طرف شام کرده
سوریه، سالمی که بعد از این با هم مالقات نخواهیم کرد و رومیان پس از این جز با 

 .»خوف و ترس به سویت باز نخواهند آمد
که  1پس از سقوط انطاکیا کلیه شهرها و دهات شام (سوریه) تا محلی به نام جرجومه

سر اطاعت پیش آوردند و بدون  د، بدون استثناءساکنین آن ناحیه مشهور به جراجمه بودن
 گونه مقاومتی تسلیم شدند و ابوعبیده آنها را در امان گرفت. هیچ

 جرجومه شهر بزرگی بود، واقع در بین شهرهاي بایاس و بوفه در سمت شمال انطاکیا. -1
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تا آخر  12ابوعبیده بدین سان با همکاري خالد در ظرف چهار سال از اول محرم سال 
هجري سرتاسر شام، قسمتی را با زور و جنگ و قسمتی را با صلح تسخیر نمود  15سال 

تحت حکم حکومت اسالم در آورد، و فتوحات خود را در این سرزمین تا فرات که به و 
 وقاص به تصرف دولت اسالم در آمده بود، توسعه داد. وسیله سعد بن ابی

 



 
 

 در فلسطین

اکنون چون کار ابو عبیده و خالد بن الولید در سرزمین پهناور شام یکسره شده و 
طع گردیده است و این دو نفر سردار باید بر دست دولت بیزانس از اینجا به کلی ق

بپردازند، آنها را در  ها محافظت این سرزمین اشراف نمایند و به نظم امور داخلی آن
گذاریم و با هم به طرف عمرو بن العاص و شرحبیل بن حسنه در خاك  می جایشان
ارشان با دشمن اند و ک این دو نفر سردار نامی چه کرده رویم تا مالحظه کنیم می فلسطین

 به کجا کشیده اسـت. 
قبالً گفتیم که لشکر اسالم پس از تسخیر خاك اردن به دو شعبه شدند، یک شعبه به 
رهبري ابو عبیده و خالد بن الولید براي حمله به سرزمین شام (سوریه) تعیین و شعبۀ 

ن دیگري تحت فرمان عمرو بن العاص و شرحبیل بن حسنه مامور فتح سرزمین فلسطی
جا مردانه با لد بودیم و دیدیم که چگونه در هرگردید. ما پا به پا همراه ابوعبیده و خا

دشمن جنگیدند و چگونه ماهرانه بر دشمن غالب شدند. تا آنجا به خوبی از عهده 
زده از  او وحشتکارشان بر آمدند که دست هراکلیوس را به کلی از شام قطع کردند و 

رد و سرانجام با دلی پر از حسرت و اندوه با خاك سوریه شهري به شهري دیگر فرار ک
 وداع کرد و به قسطنطنیه گریخت.

پس حاال با هم خواهیم دید عمرو بن العاص و شرحبیل چه موفقیتی به دست آورده 
 آورند؟ یا می

در همان زمان که ابوعبیده و خالد حرکت نمودند و در شام با قواي بیزانس به نبرد 
سوي فلسطین پیش رفتند، ولی بر  ن العاص و شرحبیل با قواي خود بهو بپرداختند، عمر

زیرا ارطبون که سردار  ،خالف انتظارشان مواجه با مشکلی شدند که حل آن آسان نبود
مدبر و کاردانی بود، لشکر بزرگی از فرماندهان ورزیده و لشکریان جنگدیده را با 
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و رهبري آنها را شخصاً به عهده گرفته  تجهیزات کامل و ذخایر کافی فراهم نموده بود
آمد که تصمیم گرفته هر طور شده بر لشکر مسلمین پیروز  میبود از نقشه کارش چنین بر

 شود و نگذارد خاك فلسطین که نزد مسیحیان مقدس بود، به دست مسلمین افتد.
ارطبون جوانب کارش را به خوبی سنجیده بود و نقشه درستی کشیده بود. چه یک 

هاي  و عده مهمی را در ایلیا (شهر قدس) و قسمت 1مت از لشکرش را در رملهقس
و در دو بندر تجاري و نظامی قیساریه و غزه براي  3و سبطیه  2تري را در نابلس کوچک

محافظت و دفاع از هجوم مسلمین مستقر کرده بود و خودش با قسمت اعظم لشکر در 
 شکر اسالم نشسته بود.اجنادین اردو زده بود وبه انتظار ورود ل

عمرو بن العاص که از نقشه کار ارطبون مطلع شد، وضع خود را مشکل دید، زیرا 
ارطبون در تدابیر نظامی بسی تجربه آموخته و در جنگ اخیر بیزانس با ایران که 

خواست سوریه، فلسطین و مصر را از ایران پس بگیرد، شرکت کرد و پیروز گردید و  می
از ایرانیان باز گرفت.  ت را که ایران در جنگ سابق غنیمت برده بود، صلیب بزرگ مسیحی

در اینجا هم در مقابل مسلمین تدبیر کار را به خوبی سنجیده و نقشه نظامی در تمرکز 
مطابق اصول صحیح  دادن گروهها در شهرهاي و بنادر فلسطین به شرح گذشته کامالً 

 ار را بر عمرو خیلی مشکل کرده بود.جنگی طراحی کرده بود و بدین سان پیشرفت ک
زیرا اگر عمرو به تمام این چند شهر که ارطبون لشکر گمارده بود، در یک وقت حمله 

آمد  زیرا عده لشکرش تا این اندازه کافی نبود و از عهده کار بر نمی ،کرد، ممکن نبود می
نبود که ارطبون تاخت، شکی  و اگر با تمام عده لشکرش با هم به یکی از این شهرها می

 قبل از میالد بنا شده است. 1298در  ،شهر رمله در شمال شرقی بیت المقدس واقع شده -1
 نابلس یکی از شهرهاي فلسطین است که روي کوههاي بلند بنا شده است. -2
شد، یکی از شهرهاي فلسطین است، این شهر خیلی قدیمی است. در  شهر بسطیه که در قدیم سامره نامیده می -3

را مبالدي به دست مسلمین فتح شد. این سام 636قبل از میالد مسیح به دست اسکندر افتاد ودر سال  63سال 
 غیر از سامراي عراق است.
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مجهز و فراهم و   خواند و لشکري عظیم کامالً گروهها و قوایش را از بقیه شهرها فرا می
توانست در  کرد. معلوم بود که در این صورت عمرو نمی از پشت سر بر مسلمین حمله می

پیش ببرد. رویه کار مسلمین مقابل این لشکر عظیم که او را محاصره کرده بود کاري از 
طع به شدند، مگر آن که اطمینان قا جا چنین بود که دست اندر کار جنگ نمیردر ه

خواست خودش به حمله شروع  چه بادا باد. ارطبون هم نمیپیروزي داشته باشند، نه هر
زیرا از فتوحات سریع مسلمین در عراق، شام و اردن مطلع بود و به پیروزي خود  ،نماید

لذا وظیفه خود را دفاع از فلسطین دانسته بود  ،داشتدر اینجا اگر حمله کند، اطمینان ن
تا اگر مسلمین حمله نمایند به دفع آنها بپردازد و اال فلسطین را هم چنان در تصرف 

 داشته آسوده نشیند.
عمرو بن العاص با این وضعی که پیش آمده بود نه اطمینان به پیروزي داشت تا 

طبون نداشته از همان راهی که آمده دست دانست کاري به ار بجنگد و نه صالح خود می
خالی برگردد. پس چه کند؟ راهی نبود جز این که مشکل کارش را به حضرت عمر 

لذا جریان امر را مفصالً به آن حضرت اطالع داد و کمک فوري خواست. در  ،اطالع دهد
ت اش مهارت و درایت نظامی ارطبون را نیز به عرض رساند تا آن حضرت به اهمی نامه

 مشکلش پی برد.

 فتح قیساریه و غزه
حضرت عمر از این که عمرو بن العاص، ارطبون را آن چنان توصیف کرده بود 

من ارطبون عرب (یعنی عمرو بن «تبسمی کرد و به حاضرین مجلس خالفت فرمود: 
 ».شود اندازم تا ببینید چه می العاص) را به جان ارطبون روم می

دستور فرمود تا معاویه بن ابی سفیان را با گروهی حضرت عمر به عمرو بن العاص 
حرکت دهد که به هر  1به بندر قیساریه و علقمه بن مجزر را با گروهی به سوي بندر غزه

سال قبل از میالد به دست اسکندر مقدونی افتاد. مسلمین در  720غزه بندر بزرگی در جنوب فلسطین. این شهر  1
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گونه کمکی به ارطبون از راه دریا جلو گیرد. تی باشد این دو بندر از رسیدن هرقیم
باشد تا هرگاه الزم باشد، خودش نیز با اکثریت لشکر در جاي خود بماند و مراقب آنها 

به کمکشان بشتابد. معاویه با قوایی که تحت فرمانش قرار گرفت، به سوي بندر قیساریه 
 حرکت نمود و آن را در محاصره گرفت.

شدند و جنگ کوتاهی با مسلمین  هر روز گروهی از قواي قیساریه از شهر خارج می
 بردند. صار شهر پناه میانداختند و با دادن تلفاتی مایوسانه به ح راه می

خواستند معاویه را با این جنگ و گریز تا آن جا مشغول نمایند که از طرف  آنها می
ارطبون به آنها کمک برسد. آن گاه با هم از جلو و پشت سر بر معاویه بجنگند و او را 

 شکست دهند.
داخلی چندي به این وضع گذشت. کمکی که در انتظارش بودند به آنها نرسید. قواي 

هاي کوتاهی که با مسلمین کرده بودند و تلفاتی داده بودند رو به ضعف  شهر در اثر جنگ
لذا تصمیم گرفتند هر طور شده همه با هم از شهر خارج شوند و با مسلمین که  ،رفت می

عده آنها به نظرشان کم بود، در کنار شهر بجنگند تا حلقه محاصره در هم بشکند. آنها از 
و گرچه در آغاز کار پیشرفتند و تلفاتی  رج شدند و مردانه داد جنگ دادند، شهر خود خا

زیرا خبر  ،بر مسلمین وارد ساختند، ولی مع الوصف به پیروزي نهایی خود ایمان نداشتند
هاي متوالی و پیشرفت خیلی سریع مسلمین که در عراق، شام و اردن به دست  پیروزي

کرد  ر قلوب مردم افکنده بود که کسی باور نمیآورده بودند، به حدي ترس و وحشت د
بر آنها غالب شود، مردم قیساریه گرچه خوب جنگیدند و در گرماگرم جنگ تلفاتی بر 
لشکر معاویه وارد آوردند، ولی به علت همان ترس و وحشتی که از مسلمین در دل 

دلگرم نبودند و داشتند و عدم اطمینان بر این که به پیروزي برسند، آن چنان به کارشان 
در مقابل آنها جمع و با هم حمله کردند، به خوبی بایستند، تا کار خود را با آنها یکسره 

لذا طولی نکشید که صفوفشان در هم ریخت و لشکر اسالم بر آنها غلبه و بر بندر  ،کنند

 م بر این شهر تسلط یافتند. 634سال 
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 قیساریه تسلط یافت، پادگانش را تصرف کردند و در شهر قیساریه مستقر گردیدند.
جنگید، علقمه نیز در بندر غزه با مردم  ن هنگام که معاویه با مردم قیساریه میدر هما

 آنجا وارد جنگ شد و این بندر را گرفت.
با سقوط این دو بندر در دست مسلمین خاطر عمرو بن العاص از رسیدن کمک به 
دشمن از راه دریا آسوده و دست ارطبون از این دو بندر تجاري و نظامی مهم و سوق 

لجیشی به کلی قطع گردید. قوایی را که در این دو بندر داشت از دست داد. ابزار و ا
ذخایر جنگی این دو بندر به دست مسلمین افتاد. مسلم است که هم وضع استراتژیک 

 تر گردید. ارطبون ضعیف و هم قوایش کم

 نگاهی به نقشه حضرت عمر
سوي  ن داد تا معاویه را بهدیدیم که حضرت عمر به عمرو بن العاص از مدینه فرما

سوي بندر غزه حرکت دهد و خودش با عمده لشکر خود در  بندر قیساریه و علقمه را به
 جاي خود بماند و دست به جنگی در جاي دیگر نزند.

که درست بود و چنان  ب شده و کامالًاین نقشه نظامی حضرت عمر خیلی حسا
امه عمرو بن العاص دریافت که لشکر خواسته بود، نتیجه مهمی گرفت. حضرت عمر از ن

ارطبون به چندین گروه تقسیم و متفرق شده و هر گروهی در جایی متمرکز شده و انجام 
تواند حتی در هنگام ضرورت و پیش آمدهاي  کند، لذا هیچ کدام از آنها نمی وظیفه می

ا در این زیر ،غیر منتظره جاي خود را ترك کند و به کمک گروهی در جایی دیگر بشتابد
فرستاد. پس تا  صورت عمرو بن العاص گروهی از لشکر آماده باش خود را به آنجا می

وضع دیگري پیش نیامده است. عمرو باید این فرصت را غنیمت شمارد و این دو بندر را 
از دست ارطبون بگیرد تا او را از دریافت کمک خارج از راه دریا محروم و قوایش را تا 

 نماید.اي ضعیف  اندازه
اش از جابیه به کمک این  گاه خود ارطبون روم با عمده لشکر اصلیمسلم است که هر
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با تمام قوایش به حرکت در  شتافت، ارطبون عرب (عمرو بن العاص) فوراً  دو بندر می
بودند لشکر از جلو  آمد و او از پشت سر و مسلمانانی که در کنار این دو بندر مستقر

گیر کند،  لشکري که در محاصره دو جبهه دشمنتند. مسلم است میان گرفارطبون را در
برد. ارطبون هم گویا به این مطلب پی برده بود که در موقع  تر جان به سالمت بدر می کم

حمله معاویه و علقمه به این دو بندر هیچ کاري نکرد و همین طور که حضرت عمر 
 به کمکشان بشتابد.نتوانست به آنها کمک برساند یا خودش   فهمیده بود،

هاي درست فرمانرواست که پیروزي لشکرش را  آري، همین فکرهاي صحیح و نقشه
کند و چه بسا که یک اشتباه کوچک یا غفلت  بینی و حتی تضمین می در جبهه جنگ پیش

کوتاهی که از فرمانروا یا فرمانده سر زند، لشکري را به باد فنا دهد. اوامر و دستورات 
عمر از مدینه به رهبران لشکر اسالم در جبهات جنگ عراق، پارس و  نظامی که حضرت

اندازد و جز  بخش بود که ما را به حیرت می داد به حدي صحیح و به حدي نتیجه شام می
این که بگوییم ناشی از عنایت و لطف خدا نیست به این خلیفه راشد براي نصرت و 

 تعلیلی دیگر ندارد. و نشر و توسعه دین خدا بوده، پیروزي امت محمد
اینجا است که باید گفت مصداق فرمایش رسول اهللا درباره این بزرگوار تحقق پیدا 

َممِ  ِمنَ  َ�بْلَُ�مْ  ِ�يَما اَكنَ  لََقدْ « فرماید: کرده که می
ُ
ثُونَ  األ إِنْ  ،ُ�َدَّ

ىِت  ىِف  يَُك  فَ مَّ
ُ
َحدٌ  أ

َ
إِنَّهُ  أ

 فَ

مردمی که از جانب خدا حقایقی به آنها   ا بودند،هاي پیش از شم در بین امت«یعنی:  .1»ُ�َمرُ 
 .»او عمر خواهد بود  شد. پس اگر در امت من چنین کسی باشد، قطعاً الهام می

هاي جنگ نشسته است و دستورات  آري، این عمر است که در مدینه دور از میدان
پیروزي دهد آنها را به  هاي جنگی خیلی درست به فرماندهانش می بسیار صحیح و نقشه

 رساند. مسلم است که منشاء این امر جز عنایت و الهام خداوندي چیزي نیست. می
 

 صحیح مسلم نیز روایت شده است. 7جزء  115این حدیث در صفحه  -1
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 فتح اجنادین
سوي دو بندر، قیساریه و غزه و تسلط آنان  اصله بین حرکت معاویه و علقمه بهدر ف

کرد، پیاپی به عمرو  بر این دو بندر، گروههاي امدادي که حضرت عمر در مدینه فراهم می
کرد. اکنون وقت آن رسیده که کار خود را با  رسید و قوایش را تقویت می میبن العاص 

هاي علقمه  ارطبون در فلسطین یکسره نماید. بدین منظور دو نفر از سردارانش را به نام
اي از لشکرش به سوي قدس و یکی دیگر از  بن حکیم فراسی و مسروق عکی با عده

ه سوي رمله حرکت داد تا پادگانهاي این دو شهر فرماندهانش را به نام ابو ایوب مالکی ب
رسانی به ارطبون در اجنادین جلوگیرند. خودش نیز با  را مشغول نمایند و از کمک

 1نیروهاي اصلی خود با همراهی شرحبیل براي حمله به ارطبون سریعاً به سوي اجنادین
 حرکت کرد و در کنار شهر مستقر گردید.

مهم نظامی فلسطین و داراي استحکامات مهمی بود. شهر اجنادین یکی از مراکز 
عالوه  ،بود که عبور از آن براي حمله به شهر مشکل و خطرناك بود 2دورادور آن خندقی

توانستند از درون آنها  بر این حصار محکمی داشت تا برجهاي بلند که مدافعین شهر می
 .3دبه خوبی تیراندازي و از نزدیک شدن هر دشمنی جلوگیري نماین

توانست تا مدت مدیدي در شهر پناه گرفت و به انتظار کمک  بنابراین ارطبون می
توانست با آن وسایل  هراکلیوس نشست و به دفاع پرداخت. زیرا عمرو بن العاص نمی

تخریبی ابتدایی که در دست داشت، این شهر محکم نظامی را با قدرت نظامی تسخیر 
ولی ارطبون، دالور خیره  ،د ادامه محاصره بود و بسآم میتش برکند. تنها کاري که از دس

پسندید در مقابل اعراب از خود ضعف نشان دهد و از ترس  سري بود که براي خود نمی

 شده. اجنادین بین رمله و بیت جبرین واقع -1
کنند. اصل آن کنده  خندق به گودال عریضی گویند که در قدیم براي جلوگیري از عبور دشمن دور شهر می -2

 فارسی بوده که اعراب آن را معرب به خندق کرده است.

 دکتر محمد حسنین هیکل. ،الفاروق -3
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لذا همین که عمرو بن  ،هاي شهر پناه بگیرد آنها در پشت دیوارهاي حصار یا در برج
از شهر  1ار نفري خودالعاص در کنار شهر قرار گرفت، ارطبون با تمام قواي هشتاد هز

خارج و دو لشکر متخاصم در کنار شهر براي حمله به یکدیگر با هم روبرو شدند. 
ارطبون روم در این فکر بود که این اولین جنگ مهمی است که در خاك فلسطین به طور 

ها شکست بخورد، مسلم است که دیگر لشکر روم در  کند و اگر از آن جدي با اعراب می
اعراب بر تمامی فلسطین   نتیجتاً رات نخواهد کرد با اعراب روبرو شود واین سرزمین ج

ولی اگر در این جنگ بر مسلمانان غالب شود، راندن آنها از   ،تسلط خواهند یافت
فلسطین آسان و سپس تعقیب و اخراج آنها از شامات گرچه امري است بس دشوار، ولی 

 امکان پذیر خواهد بود.
زیرا  ،عمرو بن العاص) نیز در این هنگام از این اندیشه غافل نبودارطبون عرب (  طبعاً

ها را  سردار بصیري مانند او در چنین هنگام حساسی در فکر این قبیل امور است و آن
 دهد. مورد اهتمام قرار می

اي  بنابراین چون این جنگ هم براي دولت بیزانس و هم براي دولت اسالم جنبه
از دو لشکر باید به طوري از خود گذشته، فداکاري کند که  سرنوشت ساز داست، هر یک

آنچه را در اندیشه خود دارد به تحقق برساند و آنچه در اندیشه حریفش باشد نقش بر 
 آب نماید.

سوي یکدیگر  اندیشه بود که دو طرف به شدت هرچه زیادتر به براي تحقق همین
اه انداختند که گرچه عده نفرات هر پروا جنگی به ر حمله کردند و در هم آمیختند و بی

ولی از حیث فداکاري، رشادت، تسلط بر عملیات  تر از جنگ یرموك بود،  دو طرف کم
تر از یرموك نبود. گاهی  نظامی و حرص شدید براي به دست آوردن غلبه و پیروزي، کم

رفت و زمانی بالعکس آن طرف بر این  شد و پیش می این طرف بر آن طرف غالب می
تر و  ولی آشکار بود که لشکر اسالم فعال ،راند شد و آن را به عقب می ف چیره میطر

 دکتر ابراهیم مصري. ،تاريخ االسالم -1
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 جنگد. پایدارتر می
هاي شایانی  دانستند که از برادرانشان که در شام به پیروزي مسلماً آنها بر خود روا نمی

ن تر باشند. اگر شکست بخورند این زشتی را به کجا برند و در نزد برادرا رسیده بودند کم
 پیروزمندشان چه حالی پیدا خواهند کرد و چه عذري خواهند داشت؟

مسلمین تحت تاثیر این افکار محرك، به حدي در مقابل لشکر ارطبون ثبات و شدت 
تحمیل تلفات سنگین مجبور به  عمل به خرج دادند که آنها را قبل از فرارسیدن شب با

آنها به طرف شهر قدس فرار  نشینی کردند و در حالی که خود ارطبون در بین عقب
 کردند.

گویند علقمه و مسروق که با گروه تحت  شود که می در بعضی از تواریخ دیده می
فرمانشان قبالً به دستور عمرو بن العاص در راه شهر قدس مستقر شده بودند راه را براي 

ري ارطبون و فراریان همراهش باز کردند و از عبور و ورودشان به داخل شهر جلوگی
اند. شاید بدین علت بوده که عمرو بن العاص به آنها  نکردند، ولی علتش را ذکر نکرده

فقط دستور داده بود از رسیدن کمک از این شهر به ارطبون در اجنادین ممانعت کنند و 
اي جز این به عهده آنها نبوده، لذا حق نداشتند براي جلوگیري آنها دست به جنگی  وظیفه

 نبود عاقبتش چه خواهد شد.بزنند که معلوم 
که آرزو داشت در اولین جنگ خود بر ارطبون مرد نظامی عمرو بن العاص چنان

مشهور روم در فلسطین پیروز گردید و بر اجنادین شهر مهم و نظامی بیزانس تسلط یافت 
او در این شهر اقامت کرد و دستور داد علقمه و مسروق و ابوایوب از حدود قدس و 

جا بیایند، تا درباره حمله به ایلیا (شهر قدس) با هم مشورت و پس از تدارکات رمله به این
الزم همه با هم به آن سو حرکت کنند. پس از مشاوره تصمیم گرفتند که قبل از حمله به 

عموس و سبطیه را که قبر حضرت یحیی نبی اهللا در آن  قدس شهرهاي رفح، نابلس، یافا، 
 حرکت به قدس خاطرشان از این نواحی آسوده باشد.بود، تصرف نمایند تا هنگام 

عمرو بن العاص بدین منظور گروههایی از لشکرش را تحت فرمان سرداران آزموده به 
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اي دیگر را با صلح  آن نواحی حرکت داد. بعضی از این شهرها را با جنگ و قدرت و پاره
 و امان تصرف کردند.

 1سوي شهر قدس به

یلیا (شهر قدس) رسیده است. مقدمتأ خوب است به این حاال نوبت حرکت به سوي ا
اند و دکتر محمد حسنین هیکل نیز در کتاب  مطلب اشاره کنیم که بعضی از تواریخ نوشته

گویند: ارطبون پس از شکست و ورود به شهر قدس، درست  الفاروق نقل کرده که می
اي به او نوشته  ، نامههنگامی که عمرو بن العاص در صدد حرکت و حمله به این شهر بود

میان قوم خود مانند یکدیگریم. تو دوست منی. به خدا قسم تو پس من و تو در«گوید:  می
از فتح اجنادین چیزي از خاك فلسطین را تصرف نخواهی کرد. چه بهتر که مغرور نشوي 

 .»اي بازگردي، و اال تو هم مانند گذشتگان شکست خواهی خورد و از همان راه که آمده
 .»یقین بدان من این مناطق را تسخیر خواهم کرد«مرو بن العاص در جوابش نوشت: ع

ها اصالً صحت ندارد. آیا ارطبون این سردار سیاستمدار و  به نظر من تبادل این نامه
کرد عمرو بن العاص با آن پیروزي و فتح  شهیر روم تا این حد زودباور بود که خیال می

آورده بود و براي همه کس واضح بود که با سقوط مهمی که در اجنادین به دست 
اجنادین راه فتح بقیه فلسطین بر رویش باز گردیده است، با دریافت این نامه دست از کار 

کند و در آنجا  گیرد یا به فتح اجنادین اکتفاء می کشد و راه بازگشت را در پیش می می
ر اولین جنگ از دست داده و ماند؟ آیا ارطبون شکست خورده فراري که قوایش را د می

ترین آثار  اکنون قدس و بیت المقدس نام دارد. این شهر خیلی قدیمی و قدیمیاین شهر قبالً ایلیا نام داشته و  -1
کند. هزار سال قبل از میالد مسیح حضرت داود بر  باستانی آن حکایت از سه هزار سال قبل از میالد مسیح می

در  1099به دست مسلمین افتاد. در سال  635آن تسلط یافت و آن را پایتخت سلطنت خود قرار داد. در سال 
آن را از دست  1187هاي صلیبی به دست مسیحیان افتاد. سپس سلطان صالح الدین ایوبی سال  جنگ

دست دولت عثمانی بود. در جنگ اول جهانی از دست آنها خارج  در 1917تا  1516مسیحیان گرفت. از سال 
 گردید. در اختیار اردن هاشمی قرار گرفت. اکنون در اشغال اسرائیل است.
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دهد که چنین نامه تهدید آمیزي به کسی بنویسد  از هر دري ناامید گشته به خود اجازه می
که او را شکست داده و لشکرش را تار و مار نموده است؟ گذشته از این، مگر نه این 
 است که این دو نفر تا آنجا دشمن یکدیگر بودند که شمشیر بر روي هم کشیده و هر

اش چگونه و  خواست دیگري را بکشد؟ بنابراین معلوم نیست ارطبون در نامه یک می
داند؟ با توجه به این تحلیل باید  روي چه اصلی عمرو بن العاص را دوست خود می

 اي از ارطبون بعید بوده ونباید باور کرد. گفت صدور چنین نامه
ا در محاصره گرفت. سوي قدس حرکت کرد و آن ر به هر حال عمرو بن العاص به

این شهر پس از مدتی مقاومت به دست مسلمین افتاد. روایات مورخین چه مسلمان و 
چه غیر مسلمان درباره فتح قدس با هم اختالف دارد. آنچه مورد اتفاق همه آنها بوده این 

 است که:

 این شهر مقدس از طریق صلح فتح گردید، نه با جنگ و قدرت نظامی. -1

اي  یفه مسلمین شخصاً با مردم شهر صلح کرد و صلح نامهخود حضرت عمر خل -2
 نوشت و آن را مهر و امضاء کرد و به گواهی چند نفر از امراء بزرگ لشکرش رسانید.

هاي آن را باز کردند و خلیفه مسلمین با  مردم شهر پس از این صلح دروازه -3
 همراهانش به موجب این صلح نامه وارد شهر شد و آن را تصرف کرد.

ان، مال، عرض، ناموس و عبادتگاههاي مردم در امان شد و در اقامه شعائر و ج -4
 مراسم دینی بر طبق تعالیم دینشان آزاد گردیدند.

 کسی نسبت به قبول دین اسالم مجبور نگردید. -5
اند:  ولی در بقیه امور مربوط به فتح این شهر با هم اختالف دارند. بعضی نوشته

اینجا آمدند. این دو نفر بودند که شهر قدس را در محاصره خالد از شام به  ابوعبیده و
گویند: ابوعبیده و خالد با همکاري عمرو بن العاص و شرحبیل  گرفتند. بعضی دیگر می

 به این کار پرداختند.
ولی هیچ کدام از این دو روایت صحت ندارد. زیرا ابوعبیده و خالد در این هنگام 
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رفتند هرگز مجال  وس در شام بودند و پیش میمشغول زد و خورد با لشکر هراکلی
 نداشتند دست از کار خود بکشند و به کار اینجا بپردازند.

 تحلیل آمدن یا نیامدن عمر براي فتح قدس تجزیه و
میالدي در  635هجري مطابق سال  15روایت صحیح تاریخ این است که در سال 

کردند،  لیوس دست و پنجه نرم میهمان زمان که ابوعبیده و خالد در شام با لشکر هراک
عمرو بن العاص پس از فتح اجنادین و تصرف چند شهر مهم که نام بردیم با همکاري 

سوي  ي که در اجنادین کشیده بودند، بها اش، طبق نقشه شرحبیل و سایر سرداران کاردیده
. ولی چون مردم این شهر که مرکز دینی 1محاصره گرفت قدس حرکت کرد و آن را در

ذخایر و آذوقه زیادي برخوردار بودند،  مسیحیت بود، از استحکامات خیلی خوب و از
توانستند چندین ماه به خوبی مقاومت نمایند. عمرو بن العاص نتوانست بر آنها دست 
یابد و بر شهرشان تسلط یابد، لذا مشکل کارش را به حضرت عمر در مدینه اطالع داد و 

فراهم نمود و به کمکش فرستاد تا بر شدت چاره خواست، حضرت عمر لشکري 
 محاصره و حمالتش بیفزاید.

رساند که خود عمر رهبري این لشکر را به عهده گرفت و  بعضی از روایات این را می
اند عمر همراه این  به فلسطین آمد تا شخصاً چاره کار را بیاندیشد. بعضی دیگر نوشته

که بین عمرو بن العاص و مردم شهر مذاکره صلح گاه ینه ماند تا آنلشکر نبود، بلکه در مد
وسیله شرط شد که خود خلیفه مسلمین از مدینه بیاید تا این صلح به  به میان آمد و

نامه به امضاي خودش برسد. لهذا عمرو بن العاص این  شخص خلیفه انجام شود و صلح
 براي انجام مطلب را به عمر اطالع داد و آن حضرت با عده کمی از اصحاب رسول اهللا

تر از ابوعبیده و خالد نبود، او در لشکرکشی و تسلط بر عملیات  رو بن العاص در مهارت و فنون نظامی کمعم -1
جنگی و دقت کار در جنگ اجنادین و بعداً در تسخیر کشور پهناور مصر و مخصوصاً در تسلط بر بندر مهم 

 اسکندریه کاردانی و نبوغ نظامی خود را به ثبوت رساند.
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 این کار از مدینه به اینجا آمد.
زیرا بعید  ،چسبد تر از بقیه روایات است، ولی به دل نمی گرچه این روایت مشهور

است که عمرو بن العاص در این هنگام که مردم شهر در اثر طول مدت محاصره تا آنجا 
کردند، تن در  می در مضیقه افتاده بودند که دست صلح به سویش دراز کرده تقاضاي امان

دهد که در پشت حصار شهر بماند تا درخواست آنها رابه حضرت عمر اطالع دهد و تازه 
محقق نیست که آن حضرت این تقاضا را بپذیرد یا خیر و اگر فرضاً بپذیرد، او باید در 
انتظار بماند تا آن که حضرت عمر با طی مسافت زیاد و گذشت زمان طوالنی از مدینه به 

 بیاید، آن هم فقط براي عقد صلح. اینجا
در این هنگام وخامت اوضاع داخلی  عمرو بن العاص که سیاستمداري نظامی بود و

مردم شهر مطلع گردیده و از مقاومت چندین ماهه آنها در خشم بوده است، مسلماً اینک 
لتی دهد تا به آنها چنین مه که به دروازه پیروزي رسیده، روي خوشی به آنها نشان نمی

بدهد و با درخواست آنها موافقت نماید که نتیجتاً افتخار امضاي مستقیم صلح این شهر 
 مقدس تاریخی را از دست بدهد.

پس از نقل چند روایت تاریخی  »الفاروق«دکتر محمد حسنین هیکل در کتاب خود 

من  گوید: به عقیده در این باب به تحلیل و بحث در آنها پرداخته، در آخر بحث خود می
گوید: چون محاصره شهر  باشد که می می تر از همه این روایات این روایت بهتر و معقول

خیلی طول کشید و عمرو بن العاص نتوانست بر آن تسلط یابد، جریان امر را به خلیفه 
همراه   اطالع داد. لذا خلیفه قبل از این که اسمی از مذاکره صلح به میان آید، شخصاً

ک به عمرو بن العاص فراهم کرده بود، براي فتح این شهر از مدینه لشکري که براي کم
حرکت کرد و در شهر جابیه که قبالً به دست مسلمین افتاده بود منزل گرفت. در این 

از کارشان فراغت یافته  هنگام ابوعبیده و خالد سرتاسر شام را تصرف کرده بودند و
از آنها که در فتوحات شام از فنون نظامی  لذا عمر آنها را به جابیه احضار کرد و ،بودند

و از سایر فرماندهان لشکر  مخصوصاً در شکستن حصار شهرها تجربه آموخته بودند، 
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تا درباره   هاي مهمی رسیده بودند، اجتماعی تشکیل داد، اسالم که در فلسطین به پیروزي
آنها نزد خلیفه  فتح این شهر مقدس مشورت و بهترین راه براي این کار پیدا نمایند.

 شتافتند و در جابیه اجتماع کردند.

 مذاکره براي تسلیم قدس

ارطبون و اسقف اعظم شهر قدس از آمدن خلیفه در راس لشکر امدادي و اجتماع 
فرماندهان بزرگش مطلع شدند و به وحشت افتاده فکر کردند که آنها هرچند براي حفظ 

نخواهند رسید. براي آنها عاقبت خوبی شهرشان به مقاومت خود ادامه دهند به جایی 
اند و خواه ناخواه دیر  زیرا مسلمین بر تمام خاك فلسطین جز این شهر تسلط یافته ،ندارد

یا زود بر این شهر نیز استیال خواهند یافت. این امر چیزي نیست که بتوان در آن تردید 
 اي براي آنها نیست. کرد. پس جز تقاضاي صلح و امان چاره

سوي کشور مصر گریخت.  لی با مهارت از شهر خارج شد و بهن مخفیانه و خیارطبو
لذا با عمرو بن  ،سفرینوس اسقف اعظم تصمیم گرفت از مسلمین تقاضاي صلح نماید

العاص امیر لشکر مسلمین که در خارج شهر بود وارد مذاکره شد. از آنجا که خلیفه 
وسیله شخص خلیفه انجام گیرد تا براي مسلمین در جابیه بود، شرط کرد که این صلح به 

این شهر بزرگ مسیحی در طول تاریخ این افتخار بماند که به دست شخص خلیفه 
مسلمین فتح گردیده نه به دست لشکرش، خود خلیفه نیز اولین کسی بوده است که به 
عنوان صلح قدم به این شهر گذاشته نه کسی دیگر. عمرو بن العاص این پیشنهاد را به 

رض عمر در جابیه رسانید. چون فاصله جابیه تا شهر قدس زیاد نبود و شرطی که ع
 اسقف اعظم کرده بود، به زیان مسلمین نبود، مورد موافقت حضرت عمر واقع گردید.

 ،احترام خاصی براي این شهر قایل بود  این را هم باید قبول کرد که حضرت عمر طبعاً
سجد الحرام به مسجد االقصی آمد روزي نیز این در شب اسراء، از م زیرا رسول اهللا

خواست تا آنجا که ممکن باید حرمت این  لهذا عمر می ،مسجد قبله نماز مسلمین بود
شهر را مراعات کند و آن را با صلح و مسالمت نه با جنگ و قدرت تصرف نماید. بدین 
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 الم فرمود.نظر بود که تقاضاي اسقف اعظم را پذیرفت و موافقت خود را به او اع

 متن قرارداد عمر بن خطاب با مردم قدس
اسقف اعظم نمایندگانی از طرف خود به جابیه فرستاد تا عهدنامه صلح را با خلیفه 
منعقد نمایند تا از امنیت شهر اطمینان حاصل کند. خلیفه مسلمین نمایندگان اسقف را با 

ت که ما آن را به اختصار اي براي مردم قدس نوش احترام به حضور پذیرفت و صلح نامه
گذرانیم تا مالحظه نمایید این خلیفه  کنیم و از نظر شما خوانندگان گرامی می نقل می

راشد تا چه حدي حقوق ساکنین شهر را رعایت و حفظ فرموده و به جاي آن که از آنها 
 دهد. انتقام مقاومت و سرسختی چند ماهه را بگیرد، آنها را مورد لطف قرار می

ست خالصه صلح نامه خلیفه که در تاریخ طبري آمده و ما ترجمه فارسی آن را این ا
 رسانیم: به نظر شما می

 اي است که بنده خدا عمر امیرالمؤمنین به مردم بسم اهللا الرحمن الرحیم. این عهدنامه«
است. به خودشان به مریض و تندرستشان به اموالشان به  ایلیا داده و آنها را امان داده

است. کسی حق ندارد کلیساهایشان را تخریب  هایشان امان داده ساهایشان به صلیبکلی
کند یا در آنها سکونت نماید. نباید از خود کلیساها و از جایگاه آنها کم و کاست شود. به 

ها و اموال کلیساها زیان نرسد. آنها نسبت به دینشان مختار و براي برگذاري شعائر  صلیب
پذیرفتن دین اسالم مجبور نخواهند بود. مردم ایلیا مانند مردم مدائن  دینشان آزادند. در

توانند آزادانه از  باید جزیه به دولت اسالم بپردازند. رومیانی که در شهر قدس هستند می
این شهر خارج شوند و به مملکتشان بروند و تا وقتی که به محل امنی نرسیده باشند 

د بود. هر کسی از آنان که بخواهد اینجا بماند در امان خودشان و اموالشان در امان خواهن
شوند، آنها نیز باید  می شود که اهل شهر برخوردار است و از همان حقوقی برخوردار می

جزیه بدهند. هر یک از مردم ایلیا حق دارد همراه رومیان برود. آنها نیز تا رسیدن به جاي 
اند حق دارند به  اند و ساکن شده به ایلیا آمدهامنی در امانند. کسانی که از سرزمین دیگري 
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دیار خود بازگردند یا کماکان در اینجا بمانند و مانند اهل شهر جزیه بدهند. غیر از جزیه 
گاه که محصوالت زراعتی آنها به دست آید، در شود، مگر آن کسی چیزي گرفته نمی از

 ».دازنداین صورت باید خراج محصوالت خود را به حکومت اسالم بپر
حضرت عمر این صلح نامه را شخصاً تقریر، امضاء و مهر فرمود و سپس ابوعبیده، 
خالد، عمرو بن العاص، عبدالرحمن بن عوف و معاویه بن ابی سفیان را بر آن گواه 

 گرفت.

 تحلیلی از محتواي قرارداد حضرت عمر
به شهر قدس نامه را از دست عمر دریافت نموده  لحهیأت اعزامی اسقف اعظم این ص

نهایت  بازگشتند. اسقف و اهل شهر از انجام این صلح و از دریافت این صلح نامه بی
 خوشحال شدند.

آخر چرا خوشحال نشوند؟ مگر نه این است که هر فاتح پیروزمندي چنان که معمول 
گذاشت و مردم شهر را در معرض  آن زمان بود، شهر فتح شده را براي نظامیانش آزاد می

و اموالشان را در معرض یغماء چپاول، اعراض و نوامیسشان را در معرض تجاوز کشتار 
 داد؟ لشکر و معابدشان را در معرض تخریب قرار می

اي به آنها داد که آنها را در  نامه شان صلحخلیفه مسلمین قبل از ورود به شهرولی 
و معابدشان را شهرشان اسوده خاطر کرد و در آسایش قرار داد. اموال، اعراض، ناموس 

 شان را براي آنها آزاد فرمود. در امان گرفت و شعائر و مراسم دینی
این رفتار که در حد اعالي عدالت و در سطح رفیع انسانیت قرار گرفته است کجا و 

کردند، از قبیل بختنصر پادشاه بابل و غیره  رفتاري که فاتحین پیشین با اهل این شهر می
کردند، مردم شهر را از دم شمشیر  شیده به کلی ویران میکه معابدشان را به آتش ک

 کردند کجا؟ گذراندند و شهرشان را مبدل به کشتارگاه می می
حقاً رفتاري که حضرت عمر خلیفه مسلمین با مردم قدس کرد، براي آنها یک نوآوري 
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ي سابقه و حتی از تصورشان هم خارج بود. این صلح با مضامینش برا تاریخی بود که بی
گذاشت که خدا براي مردم شهر قدس به  آنها پدیده عصر جدید اسالمی را به نمایش می
 وسیله جانشینش پیغمبر بزرگش به ارمغان آورد.

هایش را براي ورود حضرت عمر خلیفه حضرت  شهر بیت المقدس دروازه
 کند رسول اهللا باز می

کرش در شهر لشحضرت عمر چند روزي پس از تاریخ عقد صلح، در بین امراي 
که ابوعبیده بن الجراح، خالد بن الولید، عمرو بن العاص، جابیه ماند. سپس درحالی

شرحبیل بن حسنه و جماعتی دیگر از اصحاب رسول اهللا که همراهش از مدینه به اینجا 
آمده بودند در التزامش بودند، به طرف شهر قدس حرکت فرمود، تا آن را طبق 

 .1ر داده بود تصرف کنداي که به اهل شه نامه صلح
از آن طرف اسقف اعظم، امراء و بزرگان شهر در روز موعود که قبالً به اطالع آنها 
رسانده بودند مقابل دروازه بزرگ شهر در انتظار ورود موکب فرمانرواي مسلمین و 

 جانشین پیغمبر اسالم حضرت عمر بن الخطاب بودند.
ر مبناي محبت و تواضع بود که به جاي آن برخورد خلیفه با آنها حدي با مالطفت و ب

که او را به منزله یک فاتح پیروزمند که بر شهرشان استیال یافته بپذیرند، به عنوان یک 
 اند، وي را در آغوش گرفتند. فرمانرواي عادل و پاکدلی که نظیرش را ندیده

معابدشان اي که خلیفه به آنها داد، خصوصاً از این که به  نامه آنها از سنجش صلح
ها را  شان آن ها، در امان داده بود ودر اقامه شعائر و مراسم دینی احترام قائل شده و به آن

آزاد فرموده بود تا آنجا عظمت و طهارت نفس در وجودش یافتند که او را نادیده دوست 
 خلق خدا و طرفدار حقیقت و مروج عدالت شناختند.

میالدي  635هجري مطابق با سال  15هجري، یا اواخر سال  16نی بیت المقدس یا قدس در سال شهر ایلیا یع -1
 طبري. ،جزء چهارم 160تا  158فتح شد. صفحه 
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م همراه بزرگان شهر در حالی که اهل خلیفه و همراهانش به راهنمایی اسقف اعظ
شهر براي دیدن فرمانرواي مسلمین و فرماندهان لشکر اسالم در مسیر آنها ایستاده بودند 

 در شهر به راه افتادند.
زیرا بر خالف تصورشان فرمانرواي  ،اینجا بود که مردم شهر غرق در تعجب شدند

ا در یک زمان به زانو در آورده و بزرگ مسلمین که دو امپراتوري بزرگ جهان آن زمان ر
شود، شخصی متواضع، فروتن و با لباس عادي و  اکنون پیروزمندانه به این شهر داخل می

بینند و فرماندهان بزرگش را که سر فرماندهان این دو امپراتوري مقتدر را از پاي  ساده می
 بینند. اند همه متواضع و بدون نشان و آرایش نظامی می در آورده

دم از مشاهده فرمانرواي مسلمین و فرماندهان بزرگشان فهمیدند که این مردم بر مر
بلکه مردمی روحانی،  ،خالف کشورگشایان جهان، مردمی خودخواه و دنیاپرست نیستند

عدالت پرور و انسان دوستند که نه میل به انتقام از کسی و نه چشم طمع به مال مردم 
 نمایند. یگران تعرض میدارند و نه به نوامیس و مقدسات د

هاي شهرشان را به عنوان صلح بر روي خلیفه و همراهانش باز  مردم شهر که دروازه
هاي قلوب خود را  دروازه  این بار با دیدن آنها از نزدیک با این وضع ساده، کرده بودند، 

 هاي خود جا دادند. براي آنها باز و آنها را در نه در شهر خود، بلکه در سینه
ا چشم بصیرت رئیس دانشگاه عالی لبنان باز شده و حقیقت را دیده است. او با گوی

 گوید: در این باره می »النبي حممد«آن که مسیحی است، در قصیده خود تحت عنوان 

 ومجعت حولك يا نبي صحابة
 

 بعامئم تزهو عىل التيجان 
 

 خشنت مالبسهم وألن جوارهم
 

 بالعدل فاألعداء كاإلخوان 
 

تو یارانی به دور خود جمع کردي که هیبت و فخر   اي رسول خدا!« یعنی:
هایشان خشن ولی مجاورت و  هاي شاهان جهان است. لباس هایشان بیش از تاج عمامه

گفتار و کردارشان با لطف و عدالت آمیخته است، لهذا دشمنانشان نه دوست عادي بلکه 
 .»براي آنها مانند برادر شدند
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حضرت عمر وارد شهر قدس شد، به آخر رسید و این فتح بزرگ آن روز تاریخی که 
را داشت و مسجد  به جاي آن که از فتح این شهر مقدس مسیحی که عنوان شهر انبیاء 

مقدس اقصی را در آغوش گرفته بود، احساس خودخواهی و تکبر در خود کند، به حدي 
ر آن شب که در متواضع و خود را مرهون عنایت و لطف خدا دانست، بدین جهت د
 اردوگاه مسلمین در خارج شهر منزل گرفت، به نماز شکر خدا پرداخت.

به کسی از بندگانش نعمتی عنایت  شود که خداوند نماز شکر وقتی خوانده می
تر از این که خدا این شهر  فرماید که مهم باشد براي حضرت عمر چه نعمتی بزرگ

اکنون با خاطري کامالً  تیارش گذشته است.در اخ مقدس تاریخی را برایش فتح فرموده و
میان مردمش که او را نه به عنوان یک مرد فاتح بلکه به عنوان یک مردم دوست آسوده در

کند، البته وظیفه عمر در برابر این نعمت و موهبت الهی  اند، گردش می و عادل پذیرفته
ت داد و به این نعمت گذارد که او را نصر این است که نماز شکر به درگاه خداوندي می

 عظیم رسانید.

 آشنایی با داخل شهر قدس

صبح فرداي آن روز اسقف اعظم بزرگ نزد حضرت عمر در اردوگاه مسلمین آمد و 
هاي تاریخی شهر  هر دو با هم مجدداً در شهر به گردش پرداختند. اسقف آثار و محل

 د.کر داد و بیوگرافی آنها را بیان می نشان می قدس را به عمر
شهر قدس آثار تاریخی بس مهمی داشت. طبق عقیده مسیحیان حضرت عیسی در این 
شهر به دار آویخته شد و در این شهر به خاك سپرده شد. سپس از قبر خارج شد و به 
آسمان صعود کرد. بدین مناسبت کلیساي بزرگ مشهور به کلیساي قیامت را در این شهر 

آنجا به آسمان رفته  سی به قبر سپرده شده و ازگویند عی و بر روي همان جایی که می
اهللا ساخته شده،  . مسجد االقصی که به فرمان حضرت سلیمان نبی1اند است، بنا کرده

میالدي به دستور امپراتوري کسانتین روي جایی که به زعم مسیحیان قبر حضرت  326کلیساي قیامه در سال  -1
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محراب عبادت حضرت داوود، صخره حضرت یعقوب که طبق نوشته کتب اسالمی 
 و آثار هیکل سلیمان و 1در شب معراج از روي آن به آسمان عروج کرد حضرت محمد

هاي این آثار مقدس را براي حضرت عمر  آثاري دیگر در این شهر بود واسقف کبیر قصه
 داد. شرح می

ترین کلیساي شهر بود، بازدید  ترین و مهم هنگامی که از کلیساي قیامه که بزرگ
کردند، وقت نماز ظهر رسید. اسقف پیشنهاد کرد که حضرت عمر نماز خود را در  می

اگر من امروز در «ولی آن حضرت موافقت نکرد و فرمود:  ،دداخل همین کلیسا بخوان
اینجا نماز بخوانم مسلمانان در آینده بدین مناسبت تاریخی که خلیفه مسلمین پس از فتح 
شهر مقدس مسیحی در این محل نماز خواند، این واقعه را یک حادثه تاریخی مهم 

آن را تبدیل به مسجد خواهند خواهند دانست و این کلیسا را از دست مسیحیان گرفته و 
باشد که گفته شده کلیساها در امان  کرد. این امر مخالف با معاهده صلح بین طرفین می

. سپس نمازش را در جایی در نزدیکی صخره مقدس آنجا که آثار هیکل سلیمان »است

هاي  مسیحیان صلیبی آن را خراب و از نو ساختند عرب 1144 تا 1131هاي  مسیح است، بنا شد. در سال

 نامند. می كنيسة القاممةمسیحی آن را 

مشهور شده است که این صخره هنگام معراج همراه حضرت رسول حدود یک متر از زمین بلند شد و چون  -1
د. بعداً مسلمین زیر آن حضرت متوجه گردید، فرمود بمان. این صخره همچنان در جاي خود در هوا معلق مان

 آن ستون زدند. اکنون روي ستون تکیه زده است.
 است. این داستان قطعاً نادرست و مطلبی است که یک دوست نادان ساخته و اشاعه داده

آمد، نه تنها الزم نبود زیر آن ستون بزنند، بلکه خیلی واجب  اگر این صخره در هوا مانده، به زمین فرود نمی
این معجزه، چنانکه بود، بدون ستون آن را ابقاء نمایند. گذشته از این در زمانی که اسراء واقع بود. براي بقاي 

شد، شهر قدس و مسجد االقصی و این صخره در دست مسیحیان بود. در آنجا مسلمانی وجود نداشت تا زیر 
ن هنگام فتح بیت شود که مسلمی آن ستون بزند. در هیچ تاریخی، نه اسالمی و نه غیر اسالمی دیده نمی

المقدس این صخره را در هوا دیدند و آنها زیر آن ستون زدند. از همه گذشته اگر این مطلب صحیح است، آیا 
الزم نیست که مسلمین در این زمان ستون را از زیر صخره بردارند تا این معجزه براي دوست ودشمن آشکار 

 و مسلم گردد.
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 بود، ادا فرمود.
رت عمر یقین است که اسقف کبیر و همراهان بار دیگر در اینجا از فرمایش حض

کنند که او تا این حد در اجراي  شوند و در عین حال بسیار تعجب می خیلی خرسند می
نامه حتی براي زمان آینده پایدار است و مراعات حقوق مذهبی آنها را  صحیح مواد صلح

 نماید. می
آري، بعداً ثابت گردید که آنچه حضرت عمر درباره نمازش در کلیساي مزبور 

زیرا تمام تواریخ اتفاق دارند که مسلمین بعداً در  ،فرمود، صحیح بودپنداشت و به اسقف 
همان جایی که او نمازش را خواند، یعنی در محل هیکل سلیمان مسجدي بنا کردند و 
صخره مقدس را در داخل مسجد گرفتند. گرچه این مسجد ساده و تقریباً کوچک ساخته 

فت و پس از چندي عبدالملک بن شد، ولی بعداً به دست مسلمین توسعه و عظمت یا
اي بر روي آن بنا کرد که بهترین  مروان خلیفه اموي آن را به طرز زیبایی از نو ساخت. قبه

نمونه یک عمارت دینی و همتاي مسجد االقصی گردید، این مسجد در حال حاضر هم 
 با قبه مجلل خود باقی و به مسجد عمر و قبه الصخره شهرت دارد.

سجد هشت ضلعی است. در چهار ضلح آن روبروي هم چهار شکل بناي این م
دروازه زیبا به کار گرفته شده است. قسمت پایینی آن با سنگ مرمر پوشیده شده و 

هاي زیبا منقش شده تزئین  هاي میناکاري شده که به انواع گل قسمت باالیی آن با کاشی
سلیمان بن سلطان سلیم میالدي به فرمان شاه  1561ها در سال  یافته است، این کاشی

ها به  گویند: وقتی که نور خورشید از پنجره اند. می عثمانی در این مسجد به کار برده شده
کند و لطف  هاي عجیبی منعکس می تابد روشنایی مخصوصی با رنگ درون مسجد می

 آورد. خاصی در نظر بیننده به وجود می
ین و آرایش آن خیلی زیبا و گرچه نقشه ساختمانی درون مسجد ساده است، ولی تزئ

هاي آن از یک قطعه سنگ مرمر ساخته شده و سقف مسجد را  باشد. ستون با شکوه می
دهد که بیننده را از حیث طرز معماري و از حیث نقوش به تعجب  گنبد جالبی تشکیل می
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اندازد. در قسمت پایینی این گنبد آیات قرآنی مربوط به حضرت مسیح با حروف طال  می
هاي رنگارنگ قرن شانزدهم  هاي مسجد شیشه خط کوفی نوشته شده است. در پنجرهبه 

 نصب شده که در زیبایی و نفاست، کم نظیر است.
که گفتیم در محل هیکل حضرت سلیمان که هنگام فتح شهر ویران این مسجد چنان

 شد و حضرت عمر در آنجا نماز خواند بنا شده است. شده و آثار آن دیده می

 به مدینه عمر بازگشت
حضرت عمر تا ده روز در شهر قدس ماند. سپس به قصد بازگشت به مدینه از آنجا 
خارج شد و راه خود چند روزي در جابیه که مسلمین آنجا را مرکز نظامی خود قرار داده 

هاي مهمی که به فرماندهان لشکر داد،  بودند، توقف کرد. پس از دستورات و راهنمایی
، سوي مدینه حرکت کرد. طبق فرمان عمر عتی که با او آمده بودند بهن جماهمراه هما

سفیان مثل گذشته به امارت دمشق، ابوعبیده به عمارت حمص، و خالد بن  یزید بن ابی
 الولید به امارت قنسرین منصوب گردیدند.

گشت، از اقصا  شد و به مدینه بازمی زمانی که حضرت عمر از شهر قدس خارج می
باشد، تحت حکومت دولت  می یعنی فلسطین تا انتهاي شمال که مرز سوریهجنوب شام 

اسالم در آمده بود. امراء مسلمین این سرزمین وسیع را که خدا در اختیارشان گذاشته بود، 
با کمال عدالت اداره و با مردم خیلی بهتر از امراء دولت امپراتوري بیزانس رفتار 

 کردند. می

 در زمان آمدن به قدس و نقد یک داستانشکل و شمایل حضرت عمر  

دانم توجه خوانندگان گرامی را  در پایان سخن خود درباره فتح بیت المقدس، الزم می
به این امر مهم تاریخی معطوف نمایم و آن، این است که بعضی از مورخین مانند طبري 

وهی از لشکر گویند: حضرت عمر از مدینه سوار بر اسب شد و همراه گر و ابن االثیر می
و امراء به فلسطین آمد. ولی واقدي و پیروانش که در نظر محققین مسلمین چندان مورد 
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دو جوال در دو جنب شترش بسته  ،اند: به وسیله شتر حرکت کرد اعتماد نیستند نوشته
بود که در یکی آرد و جو بود و در دیگري خرما بود. در جلویش یک مشک آب و در 

اصحاب  وضو گرفتن و خوردن غذا آویخته بود. جماعتی ازپشت سرش ظرفی براي 
شد.  رسول اهللا همراهش بودند. صبحگاه و شامگاه طعامی که از همان آرد بود، تهیه می

تاریخی به تن داشت، آوردند تا از آن بخورد. لباسی که در این سفر مهم  نزد خلیفه می
به سوي شهر قدس حرکت کند،  خواست از جابیه دار بود. هنگامی که می مندرس و وصله

چون اسقف اعظم و امراء و بزرگان شهر در انتظارند، شتر براي سوار «امراء لشکر گفتند:  
خلیفه از سخن آنها برآشفت و ». اي روا نیست شدن تو نامناسب و این پیراهن که پوشیده

مبدل  ما را به برکت دینش عزت بخشید و ما خدا را با چیزي دیگر خداوند«فرمود: 
دار و سوار بر همان شتري که با آن از مدینه به اینجا  . و با همان لباس وصله»کنیم نمی

آمده بود حرکت کرد و با همین وضع بدنما و نازیبا به شهر قدس وارد شد و با اسقف و 
ش در اند: که خلیفه مسلمین و غالم بزرگان و امراء شهر مالقات کرد. حتی بعضی نوشته

شد. هر  شان همراه داشتند. هر یک از آنها به نوبت سوار میتر براي دو نفراین سفر یک ش
گرفت و همین که  شد و مهار شتر را به دست می شد، غالم پیاده می وقت خلیفه سوار می

شد و مهار شتر را به دست گرفته به راه  رسید، خلیفه پیاده می می نوبت به غالمش
نوبت غالمش بود. خلیفه رسیدند  ه از جابیه به قدس میدر مرحله اخیر ک  افتاد. اتفاقاً می

که مهار شتر به دست گرفته بود به کنار شهر رسید و با همین وضع با مسلمین درحالی
 اسقف و بزرگان شهر که در انتظار ورود موکب خلیفه مسلمین بودند مالقات کرد.

آنچه در   صاًغالب روایات تاریخی خود مخصو ولی باید توجه داشت که واقدي در
روي نموده و از حقیقت واقع  مغازي و فتوحات اسالمی ذکر کرده است غلو و زیاده

لذا مورد اعتماد دانشمندان و محققین اسالمی نیست و در تاریخی که  ،خارج شده است
ولی چون روایاتش از قبیل  ،پذیرد ها را نمیخوریم که عقل سالم آن نوشته به اموري برمی

فر تاریخی سیدنا عمر به طرز عجیبی که ذکر شده است مورد اعجاب هر همین داستان س
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شود و با این عجایبی که دارد نظر همه کس را جلب  اي واقع می خواننده و شنونده
نماید، لهذا با آن که صحت ندارد، به حدي مشهور و رایج شده که در هر مجلس  می

شود همیشه این داستان  ایت میدرسی و بر روي هر منبر وعظی که این سفر تاریخی رو
که گویی جریان واقعه شود. چنان وایت کرده است، نقل میعجیب و غریب که واقدي ر

جز این نبوده و در این باره روایتی غیر از روایت واقدي نیامده است. باید در نظر داشته 
فلسطین باشیم که در ایام فتح بیت المقدس در اثر فتوحاتی که مسلمین در پارس، شام و 

هاي نادوخته به  کرده بودند، غنایم زیادي از پول، طال، نقره، اسب، لباس دوخته و پارچه
دست آوردند. بیت المال مدینه از هر جهت غنی شده بود، اگر به این حقیقت توجه کنیم 

شود که خلیفه مجبور نبوده در این سفر یک شتر براي خودش و  براي ما واضح می
زیرا هم اسب زیاد در اختیار  ،دار و مندرس بپوشد ارد و لباس وصلهغالمش به تناوب برد

 داشت و هم لباس متناسب.
اند عمر خلیفه مسلمین  روایت طبري و ابن االثیر درست است که گفته  پس مسلماً

سوار بر اسب و همراه گروهی از لشکر براي کمک به عمرو بن العاص از مدینه به جابیه 
شده بود چند روزي پس از عقد صلح با مردم قدس، در جابیه  رسید و چون اسبش خسته

ماند و همین که خستگی اسبش مرتفع شد با همان اسب از آنجا به قدس آمد. ابن کثیر 
به نقل از ابوالعالیه دمشقی تصریح کرده که حضرت عمر هنگام ورود به شهر قدس 

یین، چاك داشت. این پیراهن سفید رنگی پوشیده بود که در قسمت چپ و راست از پا
دار بودنش، حرفی  کنند و نه از وصله دو نفر مورخ نه ذکري از اندراس پیراهن خلیفه می

 اند. اند به میان نیاورده این که او و غالمش در این سفر به نوبت سوار شده از
درست است که حضرت عمر مردي زاهد و از زینت و زیور دور و از تنعم و خوش 

  ،کرد، ولی در عین حال مرد آداب و از خانواده اشراف قریش بود یگذرانی اجتناب م
دانست چه رفتاري در کجا مناسب و چه گفتاري در چه وقتی خوب و چه  خوب می

 لباسی در چه هنگامی پسندیده است.
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کند که روزي عمر بن  جز هفتم روایت می 195مگر نه این است که بخاري در صفحه 
لذا حضور رسول اهللا آمد و  ،شود ري افتاد که فروخته میالخطاب چشمش به لباس فاخ

یا رسول اهللا! چه خوب است که این لباس را بخري تا هنگام مالقات با «عرض کرد: 
ولی چون این لباس ». آیند و نیز در وقت نماز جمعه آن را بپوشی نمایندگانی که می

 .1دوزي طال داشت، آن حضرت از خرید آن امتناع فرمود ملیله
 از این روایت واضح است که حضرت عمر مرد آداب و پایبند رسول عمومی بود و

عقیده داشت که رئیس دولت در اوقات مالقات با اشخاص بزرگ یا هنگام حضور در 
 مجالس و مجامع باید لباس مناسبی بپوشد.

ها به حضورش آمد، برآشفت و امر  همین عمر بود که چون والی یمن با لباس گرانب
تا لباس ساده بپوشد. بار دیگر همان والی با مویی ژولیده و لباس کهنه و نامناسبی به کرد 

حضور رسید. حضرت عمر این بار فرمود: مقصودم این نبود که خود را به این وضع 
 ناپسند در آوري. نه ژولیده و ژنده پوش باش و نه خود را مانند زنان بیاراي.

حضرت عمر در آن هنگام که به مالقات بزرگان  بنابر آنچه بیان شد باید فهمید که
رفت، اگر لباس گرانبها نپوشیده بود اما لباس ساده و  دینی و سیاسی در شهر قدس می

 اي به تن داشته است نه پابرهنه بوده نه ژنده پوش. برازنده
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 فتح کشور مصر

صحیح است که مسلمین اکنون تمامی سرزمین شام، فلسطین و اردن را تصرف و 
اند، ولی کشور مصر که متصل به این  دست امپراتوري روم شرقی را از این دیار قطع کرده

که فهمیدیم داهیه ف این امپراتوري باقی است و چنانها است، همچنان در تصر سرزمین
رومی یعنی ارطبون که از بیت المقدس فرار کرد به آنجا رفته است و قطعًا در این کار 

 نظري دارد.
این امپراتوري از کشور مصر قطع نشود، روزي از آنجا به این سرزمینها  پس اگر دست

که از دستش رفته است، حمله خواهد کرد و چون دریایی در اختیار دارد که به کشور 
نه در  اصلی روم اتصال دارد اگر دست به جنگ بزند نه در مضیقه معیشت عمومی و

 ین دشوار خواهد کرد.شود و کار بر مسلم تنگناي امور نظامی واقع می
چه زودتر دست این دولت خطرناك را از خاك مصر نیز قطع بنابراین مسلمین باید هر

اند پایدارتر کنند و به ثبات  هایی که از دستش گرفته نمایند، تا وضع خود را در سرزمین
 آینده خود در این دیار مطمئن شوند.

از اوضاع عمومی آنجا  ده بود وعمرو بن العاص قبالً چندین سفر تجارتی به مصر کر
باخبر بود. او فهمیده بود که مردم مصر از دولت روم که بر سرزمینشان تسلط یافته بود و 
آنها را استعمار کرده بود، ناراضی هستند. دیده بود که این سرزمین به برکت رود نیلش از 

رود. لذا خیلی  می نظیر است تا جایی که انبار غله روم به شمار حیث غله و محصوالت بی
 آرزو داشت که از حضرت عمر فرمان حمله به این سرزمین پربرکت را بگیرد.

پس از این که حضرت عمر از بیت المقدس به جابیه بازگشت تا از آنجا به مدینه 
برگردد، عمرو بن العاص با او به خلوت نشست و تقاضا کرد تا فرمان حمله به مصر 

توانست  او بسپارد. حضرت عمر در این امر متردد شد. زیرا نمیصادر کند و این کار را به 
در این هنگام که لشکر اسالم در عراق، پارس و شامات پراکنده شده بودند و وجود آنها 
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براي محافظت این نواحی الزم بود، لشکر مهمی فراهم کند و در اختیار عمرو بن العاص 
اص آنقدر حمله و تسخیر مصر را در نظر ولی عمرو بن الع ،بگذارد تا به مصر حمله کند

حضرت عمر آسان جلوه داد که در نهایت او را براي این کار راضی کرد و آن حضرت 
چهار هزار سرباز در اختیارش گذاشت و پرچم جهاد را بدو سپرد. گرچه چهار هزار 

که پس از سرباز براي فتح کشور مصر کافی نبود، ولی عمرو بن العاص یقین داشت 
گاه کمک بخواهد حضرت عمر ناچار خواهد شد هر طور وع جنگ در خاك مصر هرشر

شده برایش سرباز کافی بفرستد و نخواهد گذاشت مسلمین در خطر دشمن بیفتند. لذا با 
همین عدد از حدود شام گذشت و براي آن که حرکت خود را مخفی و دولت روم را 

لف سینا عبور کرد تا به شهر عریش در آب و ع غافلگیر کند، به سرعت از راه صحراي بی
 اوایل خاك مصر رسید.

نه استحکامات خوبی داشت و نه نگهبان کافی  چون این شهر از مرکز کشور دور بود، 
از طرف دولت روم در آنجا متمرکز بود. لذا مردم شهر که محافظت شهرشان را به عهده 

اسالم بر آیند. عمرو بن العاص این  گرفته بودند، نتوانستند از عهده دفاع در مقابل لشکر
شهر را به آسانی و بدون جنگ تصرف کرد و سپس بدون توقف به مسیر خود ادامه داد و 

به یکی  کرد، حرکت نمود و از راه قدیمی متروکه، که کسی در ایام عادي از آن عبور نمی
 از شهرهاي مصر به نام فرماء رسید.

و آباد مصر و داراي معابد قبطی و کلیساهاي  این شهر یکی از شهرهاي مهم و قدیمی
هاي قوي و نگهبان و ذخایر کافی داشت. در کنار دریاي  زیباي مسیحی بود. حصار و قلعه

شد. این شهر در آن روزگار به  اي از رود نیل به اینجا جاري می احمر واقع بود و شعبه
داد و پادگان مقتدري  میلذا دولت روم اهمیت خاصی به آن  ،منزله کلید کشور مصر بود

 در آنجا گمارده بود.
تسلط بر این شهر خیلی دشوار بود. عمرو بن العاص جز این که آن را در محاصره 

هجري مطابق  19اي نداشت. پس از یکماه محاصره در تاریخ اول محرم سال  گیرد چاره
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آن را به زیان  ادامه میالدي مردم شهر که از طول محاصره به تنگ آمده بودند و 640سال 
 دانستند به ناچار تسلیم شدند و بدین سان این شهر مهم به دست مسلمین افتاد. خود می

اند: چون مردم این شهر قبطی و مذهب ارتودکس داشتند،  بعضی از مورخین نوشته
مخالف مذهب کاتولیک رومیها بودند. از عمال و کارگران دولت روم که با آنان بدرفتاري 

ینه در دل داشتند آنان براي فتح این شهر از داخل به مسلمین کمک کردند. کردند، ک می
 در واقع آنها باعث اصلی سقوط شهر شدند.

به هر حال عمرو پس از تسخیر این شهر مهم که برایش دلگرم کننده بود براي فتح 
همان سردار  1شهر بلبیس به حرکت در آمد. فرمانده پادگاه محافظ این شهر ارطبون

ور رومی بود که در فلسطین از دست عمرو گریخت. در اینجا بین عمرو و ارطبون مشه
جنگ سختی درگرفت. ارطبون باز هم شکست خورد و عمرو بر این شهر نیز تسلط 
یافت. پس از جنگ اجنادین که ارطبون از دست عمرو شکستی فاحش خورد، در اینجا 

قرار گرفتند و باز هم ارطبون از  نیز این دو نفر سردار عرب و رومی روبروي یکدیگر
 حریفش شکست خورد.

قبطی حاکم کل کشور مصر که از طرف دولت روم  2دختر مقوقس اند:  مورخین نوشته
این سمت را داشت، در حین فتح این شهر اسیر شد عمرو بن العاص او را مورد احترام 

ین مردانگی و انسانیت قرار داد و همراه چند نفر محافظ عرب او را نزد پدرش فرستاد. ا
که بر خالف انتظار مقوقس، از عمرو سر زد، باعث گردید تا قبطیها که از مردم اصلی 
مصر بودند، نسبت به مسلمین با نظر دوستی و محبت بنگرند. مقوقس نیز این کار را کار 
بزرگ انسانی شمرد. عمرو پس از فتح این شهر به حرکت خود ادامه داد و به شهري 

برد و  ر این جنگ باز هم از عمرو شکست خورد و تاریخ تا اینجا نام او را میخوانیم ارطبون د چنانکه می -1
 گذرانده. معلوم نیست در این جنگ کشته شده یا فرار کرده، سالم به روم رفته است. دیگر به سکوت می

نامزدش نام دختر مقوقس چنان که دایره المعارف فرید وجدي نوشته است، ارمانوسه بود، او براي مالقات با  -2
 پسر هراکلیوس به این شهر آمده بود.
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 نامیدند واکنون به نام (ام دنین) شهرت دارد. ه آن را در روزگار تند و نیاس میرسید ک
در اینجا چندین هفته جنگ بین مسلمین و لشکر دشمن طول کشید و چون عدد 
دشمن زیاد بود، عمرو دست از جنگ کشید و عقب نشست و از حضرت عمر کمک 

ز بزرگان سلحشور صحابه خواست. حضرت عمر چهار هزار نفر تحت رهبري چهار نفر ا
به اسامی زبیر بن العوام، عباده بن الصامت، مسلمه بن مخلد و مقداد  گرامی رسول اهللا

بن االسود به کمک عمرو فرستاد و نوشت: چهار هزار نفر کمک فرستادم تحت فرمان 
چهار نفر از سردارانی که هر یک از آنها در میدان جنگ ارزش هزار نفر مرد جنگی را 

 د.دار
عمرو بن العاص خود را براي حمله نهایی مهیا کرد.  همین که این لشکر کمکی رسید، 

آن طرف فرمانده کل قواي لشکر روم در مصر به نام تیسودور با بیست هزار سرباز  از
روبروي هم  1براي مقابله با عمرو حرکت کرد. این دو لشکر در کنار شهر عین شمس

 قرار گرفتند.
بالً یک گروه از لشکرش را در کوهی در سمت شرقی عباسیه عمرو بن العاص ق

نزدیک شهر ام دنین کمین گمارد و خودش با بقیه لشکر به  کنونی و گروهی دیگر را در
 مقابله با لشکر روم پرداخت.

در کوه کمین نشسته بودند از همین که جنگ بین طرفین در گرفت، گروهی که 
سر بر دشمن حمله کردند. دشمن که خود را در از پشت  گاه خود برون جستند و کمین

وضع بدي دید، به ناچار میدان را خالی و فرار کرد و خواست به شهر ام دنین پناه برد. در 
این هنگام گروه کمین که در جلو بودند از جایگاه خود خارج شدند و راه را بر روي آنها 

ین در وضع خطرناکی قرار بستند. بدین ترتیب لشکر روم بین سه جبهه از لشکر مسلم
گرفت و به طوري شکست و هزیمت یافت که جز عده کمی جان بدر نبردند. عمرو بن 

ها آن را هلیبویولیس  کیلومتر از قاهره کنونی فاصله داشته. فراعنه و یونانی 8عین شمس نام شهري بوده که  -1
 میالدي واقع شد. 640نامیدند. این جنگ در نزدیکی این شهر در سال  می
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 العاص با این مهارت جنگی پیروز شد و بر شهر مهم عین شمس و ام دنین تسلط یافت.
چون شهر (ام دنین) از شرایطی استراتژیک برخوردار بود، عمرو بن العاص آن را 

اد فرماندهی خود قرار داد. مدتی در آنجا آرام گرفت تا در اندیشه حمله مرکز قیادت و ست
به شهر بابلیون باشد. پس از مدتی استراحت، خود را براي این کار مهیا کرد و از ام دنین 

 خارج گردید.
 ،از شهرهاي مستحکم مصر و از استحکامات نظامی مهمی برخوردار بود 1شهر بابلیون

محاصره شهر کاري از دستش برنیامد. این محاصره تا هفت ماه  لذا عمرو بن العاص جز
 طول کشید.

 مذاکره براي صلح
توانند با قوه نظامی بر  مقوقس فرمانرواي مملکت مصر دید که مسلمین با آن که نمی

اند و  چنان در ادامه محاصره ثابت ماندهاند و هم الوصف مأیوس نشده د، معشهر تسلط یابن
دانست که مسلمانان مردمی جنگجو و در  کنند و می پافشاري می براي تسلط بر شهر

جنگ صبر و تحملی دارند که جز آنها کسی ندارد و هر طور شده ولو هر چند طول 
بکشد بر این شهر تسلط خواهند یافت، پس چه بهتر که با آنها وارد مذاکره شود و با هم 

شما با عده کمی به سرزمین ما «اي به عمرو بن العاص نوشت:  صلح نمایند، لذا نامه
شوید،  ترسم لشکر بزرگ روم بر سرتان بریزد. آن وقت از کارتان پشیمان می اید. می آمده

گویید. شاید به  پس چه بهتر که چند نفر از مردمتان را نزد ما بفرستید تا بشنویم چه می
 .»توافقی برسیم که ما و شما خواهان آنیم

گرفت و آنها را دو روز نزد  2ست فرستادگان مقوقسعمرو بن العاص نامه را از د

شهر قاهره کنونی و در کنار رود نیل بود. در طول تاریخ این شهر که در قدیم ممفیس نام داشته در نزدیکی  -1
 مصر چندین بار پایتخت فراعنه قرار گرفته، لذا اهمیت خاصی داشته است.

اي که به او نوشت، به دین اسالم  او را ضمن نامه مقوقس همان فرمانرواي مملکت مصر است که رسول اهللا -2
ري کرد ولی جنبه احترام و ادب را مراعات نمود و هدایایی به دعوت کرد، گرچه او از پذیرفتن اسالم خوددا
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اي که به مقوقس جواب داده  خود در اردوگاه لشکر اسالم نگه داشت. سپس آنها رابا نامه
 بود، برگردانید.

بین ما و شما جز این راهی نیست: یا دین «مضمون نامه عمرو بن العاص چنین بود: 
یم و جنگی در نگیرد، یا در دین خود باقی اسالم را بپذیرید تا با هم برادر دینی بشو

بمانید و به عنوان صلح تسلیم شوید و جزیه به دولت اسالم بپردازید، یا با یکدیگر 
 .»بجنگیم تا آن که خدا بین ما و شما حکم و فیصله فرماید واوست بهترین حکم کنندگان

جعت کرده بودند، مقوقس رویه و روحیه مسلمین را از نمایندگانش که از نزد آنها مرا
 دارند. تواضع و مردمی دیدیم که مرگ را بهتر از حیات دوست می«استفسار کرد، گفتند: 

بازد و نه  دانند. هیچ یک از آنها نه دل به دنیا می فروتنی را بهتر از تکبر و خودخواهی می
است.  شان مانند بقیه افرادشان نشینند. فرمانده . بر روي خاك میدارد دنیا را دوست می

شود کدام  شوند. معلوم نمی بزرگان و سرداران لشکرشان از زیردستان تشخیص داده نمی
شویند و با هم  آقا و کدام غالم است. همین که وقت نمازشان رسید، اندامهاي خود را می

ماند و در نماز شان با کمال خشوع  پردازند. هیچ کدام از آنها از نمازش باز نمی به نماز می
 .»آورند دا میرو به خ

توان ستیزه کرد  مقوقس از مطالبی که از آنها شنید استنباط کرد که با چنین مردمی نمی
قسم به آن مقدسی که به نامش قسم «لذا به حاضرین گفت:  ،و از آینده خود ترسید

شک با اراده و  اند هرگاه به کوه روي آورند بی چنین قومی که بر ما تاختهشود،  خورده می
س در جنگ با آنها  جایش خواهند کند. بدانید که هیچ ثبات که دارند، آن را از صبر و 

. پس از یک سلسله مذاکره و مباحثه صالح دیدند با مسلمین از در »پیروز نخواهد شد
صلح در آیند. مقوقس از عمرو بن العاص درخواست کرد نمایندگانی به نزدش بفرستد 

 تا درباره صلح با هم مذاکره کنند.

آن حضرت تقدیم داشت که یکی از آنها کنیزي بود به نام ماریه. براي آن حضرت از ماریه قبطیه پسري به دنیا 
 آمد که نامش را ابراهیم گذارد که در سن کودکی در مدینه وفات یافت.
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 باز هم مذاکره
عمرو ده نفر از بزرگان مسلمین را که یکی از آنها عباده بن الصامت صحابی بزرگ 
رسول اهللا بود، نزد مقوقس فرستاد ودستور داد تا عباده بن الصامت طرف گفتگو با 

 مقوقس باشد.
مقوقس با عباراتی که هم به ظاهر جنبه نصیحت داشت و هم بوي ترساندن و تهدید 

خن به میان کشید او اصرار داشت که فرستادگان مسلمین امري دیگر غیر از آن داد، س می
 در جوابش پیشنهاد کرده بود، پیشنهاد کنند.  سه چیزي که عمرو بن العاص قبالً

قسم به پروردگار این «عباده بن الصامت دستش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: 
این سه امري که قبالً پیشنهاد شده پیشنهادي  آسمان و این زمین و همه چیز دیگر، غیر از

 .»نداریم. شما باید یکی از آنها را براي خودتان اختیار کنید
سخنم را بپذیرید و یکی از این سه امر پینشهادي آنها را «مقوقس به اطرافیانش گفت: 

قبول کنید. به خدا قسم شما در مقابل اینها تاب مقاومت ندارید. اگر امروز به میل 
گذرد که مجبورًا چیزي را متحمل خواهید شد که خیلی  خودتان قبول نکنید چندي نمی

اظهارات ». چه بهتر که پیشنهادم را پیش از آن که پشیمان شوید قبول کنید ،بدتر است
لذا به عمرو بن العاص پیغام  ،پرده و آرام بود، مورد موافقت مردم واقع شد بی مقوقس که

س) با جماعتی از ا هر یک از طرفین (عمرو بن العاص و مقوقداد که موافقت نماید ت
 جا جمع شوند و درباره نحوه صلح با هم مذاکره نمایند.بزرگانشان در یک

 شود می مصر تسلیم
جا با هم مالقات  و مقوقس با جمعی از مصریان در یکعمرو با جماعتی از مسلمین 

 ر صلح کردند.کردند و به گفتگو نشستند و با این شروط با یکدیگ
 مملکت مصر از اول تا آخر تحت تسلط مسلمین قرار گیرد.

 نظم امور داخلی و دفاع از دشمن خارجی به عهده مسلمین باشد.
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ساکنین خاك مصر چه قبطی و چه دیگران از حیث مال، جان، ناموس و معابدشان در 
ا ندارد. در اقامه اند و هیچ کس از مسلمین حق تعرض و دست اندازي بر آنها ر امان بوده

 شعائر و مراسم دینی خود نیز آزادند.
هر یک از سکنه مصر به طور عموم سالیانه دو سکه دینار طال جزیه به دولت اسالم 

 بپردازند.
پیرمردان و نوجوانانی که به سن بلوغ نرسیده اند و دوشیزگان و زنان در هر سنی از 

 .1پرداخت جزیه معاف باشند
به عنوان حاکم عام مملکت مصر از طرف خود و قبطیها یعنی مقوقس این صلح را 

هاي مقیم مصر آزاد خواهند بود تا آن که این  مردم اصلی مصر قبول کرد و گفت: رومی
 ماجرا به هراکلیوس در قسطنطنیه اطالع دهد و نظرش را در این باره بخواهد.

بیح و او را براي این هراکلیوس پس از دریافت نامه مقوقس اقدامش را درباره صلح تق
آید اگر آنها براي جنگ با  عده قبطیها در مصر به شمار نمی«کار توبیخ کرد و نوشت: 

مسلمانان روي خوش نشان ندادند و مسلمانان را بر ما ترجیح دادند مردم روم در مصر و 
اسکندریه و کسانی نزد تو هستند بیش از هزاران نفرند و ابزار و ذخایر جنگی به حد 

شان در ماندي و زیر بار ظلم  افی داشتند و تو با این حال از دفع مسلمانان با کمی عدهک
شدي یا همه  جنگیدي که بر آنها پیروز می رفتی و تسلیم شدي، الزم بود با آنها تا آنجا می

 اي به همین مضمون نیز به رومیان مقیم مصر نگاشت. نامه». شدید مردانه کشته می
ها با همین عده  به خدا قسم که عرب«ت نامه هراکلیوس گفت: مقوقس پس از دریاف
ترند.  دارند از ما که این قدر زیاد و ظاهراً خیلی قوي هستیم قوي  کم و با ضعفی که ظاهراً

تر از زندگی  هر یک از آنها معادل ده نفر ما است. نزد آنها مرگ در میدان جنگ محبوب

ت جزیه سرشماري شدند. شمار آنهایی که مشمول پرداخت جزیه شدند پس از انجام صلح قبطیها براي پرداخ -1
به شش میلیون نفر رسید و عمرو بن العاص به موجب صلح نامه مبلغ دوازده میلیون دینار طال جزیه از آنها 

 دایره المعارف فرید وجدي. ،جلد ششم 743براي دولت اسالم وصول کرد. صفحه 
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 .»است
بدانید که من از «ش بودند خطاب کرده گفت: پس از آن به رومیانی که در محضر

دانم  ام پایدارم هرگز آن را نقض نخواهم کرد. یقین می ها بسته پیمان صلحی که با عرب
دهید. من  شوید و به آنچه من کردم تن در می گذرد که شما هم ناچار می که چیزي نمی

 .»فهمد بیند و نمی نجا نمیفهمم که امپراتور در آ بینم و چیزي را می در اینجا وضعی را می
سپس به عمرو بن العاص اطالع داد که امپراتور با صلحی که بین طرفین منعقد شده 
مخالفت کرده و آن را نکوهیده است، به من امر کرده تا با شما بجنگم تا یکی از طرفین 

من  نامه بر بر دیگري پیروز گردد. ولی من و کلیه قبطیها بر صلح پایداریم. مضمون صلح
از عمرو   و تمام قبطیان نافذ و مؤثر است و هرگز این صلح را نقض نخواهیم کرد. ضمناً

اند در آینده تقاضاي صلح نمایند از  خواست که اگر رومیان که اکنون این صلح را رد کرده
زیرا چنین مردمی استحقاق چنین  ،آنها نپذیرد تا همه کشته یا اسیر و گرفتار شوند

 ند.سرنوشتی را دار
عمرو بن العاص با تثبیت این صلح وارد شهر بابلیون گردید. پادگانش را تصرف کرد 

ان که و با مردم شهر به طوري که در صلح نامه ذکر شده بود، به خوبی رفتار کرد. چن
جا بود در این شهر مسجدي بنا کرد که به مسجد عمرو بن رویه کار مسلمین در هر

این مسجد هنوز باقی است. احتمال دارد مسجدي که گویند  العاص معروف گردید. می
عمرو بن العاص بنا کرده در اثر طول زمان خراب شده و مجدداً در جاي آن، مسجدي بنا 

 گردیده و به نام مسجد عمرو بن العاص شهرت یافته است.

 



 
 

 کنند؟ دولت روم و رومیان در مصر چه می

لح نرفتند خود را براي مقابله با رومیان مقیم مصر که به امر هراکلیوس زیر بار ص
مسلمین و دفاع از مصر مهیا کردند. دولت روم نیز لشکري گران به کمکشان فرستاد. همه 

موضع گرفتند. در اینجا بین مسلمین و آنها جنگ شدیدي  1در جایی به نام سلطیس
ند به درگرفت و گرچه رومیان در اول کار تلفاتی بر مسلمین وارد ساختند، ولی نتوانست

لذا قبل از این  ،وضع خود ادامه دهند ودر مقابل حمالت شدید مسلمین استقامت نمایند
عقب نشستند و  2که زیاد کشته بدهند، میدان را خالی کردند و تا محلی به نام الکربون

 خود را مجدداً به رهبري تیودور همان سردار کارکشته رومی آماده جنگ کردند.
به پرچمداري غالم خود به نام وردان و به پیشاهنگی  عمرو بن العاص گروهی را

عبداهللا بن عمر بن الخطاب به جنگ آنها فرستاد. در آنجا نیز مسلمین پس از ده روز 
جنگ متوالی با دادن تلفاتی بر رومیان پیروز شدند و آنها را تا حدود بندر اسکندریه به 

 عقب زدند.
رادي از لشکرش که جان بدر برده بودند تیودور پس از شکست در کربون همراه با اف

 به بندر اسکندریه آخرین شهر مهمی که در دست رومیان مانده بود فرار کرد.

 به سوي اسکندریه

ترین از شهرهاي مصر و دومین مرکز  ترین و مهم در آن زمان بزرگ 3بندر اسکندریه

 جنوب شهر دمثهور کنونی فیمابین قاهره و اسکندریه واقع بوده است.سلطیس به ضم سین در شش مایلی  -1
 اسکندریه بوده است. کربون آخرین سلسله استحکامات و پایگاههاي نظامی رومیان فیمابین بابلیون و -2
 2310قبل از میالد مسیح یعنی  332باشد. این شهر در  اسکندریه یک شهر بندري مهم و تجارتی بوده و می -3

پا ارتفاع داشته یکی از  400قبل از تاریخ این کتاب به فرمان اسکندر کبیر بنا گردید. مناره اسکندریه که سال 
قبل از میالد با سنگ مرمر  285عجایب هفتگانه بوده است. این مناره به دستور بطلمیوس پادشاه مصري در 
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نظامی روم در  دولت امپراتوري روم شرقی پس از شهر قسطنطنیه و مقتدرترین پایگاه
 مصر و اولین بندر تجارتی در جهان بود.

دانستند که سقوط این بندر مهم به دست مسلمانان یعنی زوال قطعی  رومیان می
حکومت روم از مصر و قطع امید آنها از نفوذ سیاسی و نظامی در خاور میانه و ضعف 

هر گاه «ه بود: محسوس دولت آنها در خاك روم. هراکلیوس قبل از سقوط این شهر گفت
ها بر اسکندریه تسلط یابند، روم ضعیف خواهد شد و دیگر احترام و آبرویی برایش  عرب

 .»باقی نخواهد ماند
بنابراین هر طور شده و به هر قیمتی باشد از این شهر که هم از نظر اقتصاد و هم از 

مایند و لحاظ سیاست و هم از حیث قدرت نظامی براي آنها جنبه حیاتی داشت دفاع ن
به   لهذا از سرزمین روم لشکر عظیمی را گفته شده تدریجاً ،نگذارند آن را از دست بدهند

پنجاه هزار نفر رسید، با اسلحه و مهمات زیادي به آنجا انتقال دادند. خود هراکلیوس در 
نظر داشت شخصاً به این شهر بیاید تا آنها را در جنگ با مسلمانان رهبري کند، ولی قبل 

 این که بیاید وفات یافت. از
پیش از این که عمرو بن العاص به اسکندریه برسد، تیراندازان ماهر رومی براي دفاع 

توانست شهر را در  از شهر در برج و باروها مستقر گردیدند. گرچه عمرو بن العاص می
محاصره گیرد، ولی چون شهر از راه دریا به کشور روم و سایر ممالک جهان راه داشت، 

توانستند سالها در شهرشان بمانند و در مضیقه زندگی نباشند. محاصره مسلمین  ردم میم
 جز قطع تجارت و روابط آنها با سایر نقاط مصر زیانی براي آنان به بار نخواهد آورد.

عمرو بن العاص این شهر را که جز با نصرت و مدد غیبی الهی هیچ امیدي براي فتح 

شده بود که کشتیها را از راه خیلی دور  سفید به شکل مربع ساخته شد. در قسمت باالیی آن آیینه عجیبی تعبیه
یعنی همان کار را  ،داد کرد و به نگهبانان نشان می قبل از این که به چشم دیده شوند، در خود منعکس می

میالدي منهدم شد و سلطان سلیم عثمانی فاتح مصر در  1518کند. این مناره در سال  کرد که امروز رادار می می
 دي عالی بنا کرد که هر دو تا تاریخ این کتاب موجودند.جاي آن قصري زیبا و مسج
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قبطیان که در اثر بدرفتاري رومیان با آنان دل خوشی ازآنها  آن نداشت، به محاصره کشید.
نداشتند، به کمک مسلمین شتافتند و آنها را از حیث آذوقه براي افراد و علوفه براي 

 نیاز کردند. حیوانات و به طور کلی براي تمام چیزهایی که بدان نیاز داشتند بی
که بتوانند حصار محکم شهر را ولی مسلمین به حد کافی ابزار سنگین جنگی نداشتند 

هاي حصار به کار گرفته  خراب کنند. رومیان با جنگ ابزارهاي پرتاب کننده که در برج
لذا به  ،گذاشتند به شهر نزدیک شوند کردند و نمی بودند، به طرف مسلمین تیراندازي می

نبه جاي این که جبهه مسلمین مانند جاهاي دیگر جنبه حمله و هجوم داشته باشد، ج
 هاي رومیان را دفع کنند. ولی به خوبی موفق شدند تهاجم ،دفاع به خود گرفت

چون این وضع چهار ماه طول کشید و مسلمین درکارشان هیچ گونه پیشرفتی نکردند 
صبرانه در انتظار خبر فتح این  و این امر برخالف امید حضرت عمر بود که در مدینه بی

شت که شاید افراد لشکرش از خدا غافل شده و شهر مهم بود، او دلتنگ شد و پندا
کند تا در کارشان توفیق  آنها را یاري نمی اختالف و فسادي در آنها راه یافته که خداي

 اي به این مضمون به عمرو بن العاص نگاشت: یابند. لذا نامه
کنم که فتح اسکندریه تا این مدت براي شما به تأخیر افتاده است.  خیلی تعجب می«

است. شما نیز مانند  حالت روحانی لشکر تغییري رخ دادهن امر ناشی از آن است که در ای
اید. بدان که خداوند تبارك و تعالی به هیچ قومی نصرت و پیروزي  دشمن دل به دنیا بسته

دهد مگر آن که قلوبشان ظاهر و نیتشان درست باشد. به محض این که این نامه به  نمی
سخنرانی کن و آنها را براي فداکاري در جنگ تحریک و تشویق تو رسید، براي لشکرت 

و براي حسن نیت و صبر و ثبات در میدان جنگ ترغیب کن و آن چهار نفر را که قبالً 
به کمکت فرستادم و گفتم هر یک از آنها به منزله هزار نفرند (زبیر بن العوام، عباده بن 

جلو صفوف مسلمین قرار دهید و همه با  الصامت، مسلمه بن مخلد، مقداد بن االسود) در
هاي شهر هجوم برید. این حمله بعد از ظهر روز جمعه  هم یکپارچه به سوي دروازه

کند و رحمتش را بر  چه در این وقت است که خدا دعاي بندگانش را اجابت می ،باشد
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ز او اند ا ریزد. مردم در حالی که دل به خدا بسته بندگان مخلص و نیکوکارش فرود می
 .»بخواهند تا آنها را بر دشمن پیروز فرماید. در این حالت روحانی بر دشمن حمله کنید

طوري که زینی دحالن در فتوحات مکیه نوشته است، در همین هنگام هراکلیوس در 
روم وفات یافت. این صدمه تا آنجا باعث غم و اندوه شدید لشکر روم در اسکندریه 

هاي شهر وارد  سست و نا امید گردانید. رئیس یکی از دروازه گردید که آنها را در کارشان
مذاکره با عمرو بن العاص شد. بدین سان ستاره شانس عمرو رد آسمان آرزویش 
درخشید. دقیقاً همانطور که حضرت عمر دستور داده بود عمل کرد. پرچم جهاد را در 

بزرگ رسول اهللا سپرد  به دست عباده بن الصامت انصاري صحابی  این حمله مهم تبرکاً
نفر  25خداوند به مسلمین مدد معنوي عنایت فرمود. با یک حمله شدید همگانی با دادن 

تلفات حصار شهر را شکستند و به پیروزي رسیدند. شهر اسکندریه را پس از چند ماه 
 محاصره تسخیر و مراکز نظامی آن را تصرف و لشکر روم ر ا خلع سالح کردند.

قاصدي به نام معاویه بن خدیج به مدینه فرستاد تا فتح اسکندریه را  عمرو بن العاص
که حضرت عمر در انتظارش بود، به او بشارت دهد. عمر از شنیدن این مژده به عنوان 

 شکر خدا سر به سجده نهاد.
با تسلط مسلمین بر اسکندریه دست دولت روم از خاك مصر به کلی قطع گردید و 

 سلط یافتند.مسلمین بر سراسر مصر ت
فتح شهر بزرگ قدس که در اثر   عمرو بن العاص با تسلط بر فلسطین مخصوصاً

عملیات نظامی او تسلیم گردید و نیز با تسخیر خاك مصر مخصوصاً فتح بندر اسکندریه، 
 قدرت و مهارت نظامی خود را در صفحات تاریخ اسالم ثبت کرد.

 کتابخانه اسکندریه
دانم به بحث درباره کتابخانه مشهور اسکندریه  می زمدر خاتمه فتح اسکندریه ال

بپردازیم. مورخین قرون اول اسالم تا شش قرن یعنی تا ششصد سال بعد از تاریخ فتح 
اسکندریه چه مورخ مسلمان و چه بیگانه با آن که درباره فتح این شهر به تفصیل داد 
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اند و نه از آتش زدنش به  اند نه ذکري از وجود کتابخانه در آن زمان کرده سخن داده
 اند. دست عمرو بن العاص فاتح اسکندریه حرفی زده

اولین کسی که تهمت زده و گفته است: عمرو بن العاص پس از فتح اسکندریه 
کتابخانه بزرگش را به فرمان حضرت عمر بن الخطاب آتش زد، عبداللطیف بغدادي است 

تاریخ  ر ذکر کرده است. هیچ احدي ازکه این مطلب در کتابش به نام االفاده واالعتبا
نویسان قبل از او در چندین قرن گذشته چیزي از این بابت نگفته و ننوشته است، حتی 

اي  اند. حال آن که اگر چنین حادثه اي به این مطلب نکرده مورخین غیر مسلمان هم اشاره
 .1نوشتند بود با آب و تاب آن را می

 21دي در تاریخ فتح اسکندریه که در سال شکی نیست که خود عبداللطیف بغدا
میالدي بوده به دنیا نیامده تا گفته شود آنچه خودش شخصاً در هنگام فتح  642هجري 

میالدي یعنی  1231اسکندریه به چشم دیده در کتابش به قلم آورده است. زیرا او سال 
 سال بعد از فتح اسکندریه از مادرش متولد گردیده است. 589

ین مطلب را در تاریخ تدوین شده سابقین بیابد تا بنویسد. حال آن که کسی پس باید ا
قبل از او آن را نگفته و در هیچ تاریخی قبالً ذکر نشده است. بغدادي هم در کتابش به 

اش  هیچ کتاب تاریخی استناد نکرده است. بنابراین مسلماً چیزي از پیش خود گفته و گفته
 تبار و اعتناء نیست.ارزش تاریخی ندارد و قابل اع

اي از دانشمندان غرب مانند گیبون، پوتلر، سدیو،  بدین جهت است که پاره
اند و عمرو بن العاص و عمر  گوستاولویون و امثال آنها این مطلب را با ذکر دلیل رد کرده

 اند. بن الخطاب را از این تهمت مبرا دانسته
هاي کتابخانه مزبور را شش  کتاب گوید: هرگاه توجه کنیم که عبداللطیف بغدادي می

 311قبل از بغدادي دو نفر مورخ یکی به نام اوتیخا و دیگري به نام یوحنا اسقف نقیوس در حدود سال  -1
ولی ذکري از وجود کتابخانه  ،اند سال قبل از بغدادي تاریخ فتح اسکندریه را مفصل نوشته 299هجري یعنی 

 اند. ه حرفی از سوزاندنش زدهاند و ن نکرده
 

                                           



 333  کنند؟ چه میدولت روم و رومیان در مصر 

هاي اسکندریه که چهار هزار حمام داشته به جاي هیزم براي  ماه متوالی زیر خزانه حمام
برم داستان سوزاندن  سوزاندند، آن وقت است که خوب پی می ها می گرم کردن آب خزانه

چقدر  اساس است و جز خرافه نیست. مگر شهر اسکندریه کتابخانه اسکندریه چقدر بی
هاي  بزرگ و چقدر سکنه داشته که نیاز به چهار هزار حمام داشته باشد؟ یا مگر کتاب

اند که شش ماه متوالی شب و روز آتش چهار هزار حمام را  کتابخانه تا چه حد زیاد بوده
 هاي چهار هزار حمام را گرم کند؟ سبحان اهللا. افروخته و آب خزانه

اي که کتاب داشته باشد اصالً  ن به اسکندریه کتابخانهبنابراین یا در هنگام حمله مسلمی
اند، قبل از این که  وجود نداشته یا اگر موجود بوده، رومیها که وضع خود را در خطر دیده

 اند. هاي آن را از راه دریا به پایتخت روم انتقال داده شهر به دست مسلمین افتد، کتاب
اند  حین اسالم چنانکه محققین گفتهایران به دست فات همچنین آتش زدن کتابخانه

هاي اول اسالم ذکري از این امر  چه در هیچ یک از منابع معتبر سده ،ایست موهومی افسانه
طرفی و دور از تعصب به این موضوع  شود. مورخین معروف غرب که با بی دیده نمی

و بهتان  اند که این مطلب جز دروغ اند تصریح کرده توجه و به دقت آن را بررسی کرده
نیست. دکتر ماکس میرهوف اسالم شناس و شرق شناس معروف در کتاب خود به نام 

هاي مختلف ایران بود که  گوید: مراکزي براي تحصیل علم در قسمت میراث اسالم می
پس از تسلط مسلمین بر ایران دست نخورده باقی ماندند و حتی جندي شاپور یکی از 

 میراث اسالم. 103دید. صفحه مراکز علمی امپراتوري اسالم گر
اسکندریه به مسلمین  بنابراین تهمتی که بعضی از ناآگاهان در باب آتش زدن کتابخانه

 گونه مدرك تاریخی ندارد و جز بهتان نیست. زنند هیچ می
میالدي بر شهر بیت المقدس که در آن  70خوانیم که رومیها در سال  در تاریخ می

، تسلط یافتند. کتب دینی آنان را براي توهین لگدمال زمان شهر مذهبی یهودیان بود
ها را در مسجد االقصی عبادتگاه بزرگشان آتش زدند و  کردند و پس از آن، همه کتاب

 سوزاندند. خود مسجد را نیز به آتش کشیدند.
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هاي دینی که بر ضد یهودیان در اندلس (اسپانیا) به راه  همچنین مسیحیان در کشمکش
 ام کتب دینی آنها را طعمه حریق ساختند و از بین بردند.تم انداختند، 

که در این کتاب نوشتیم مسلمین بر ایران، سوریه، فلسطین، اردن و مصر تسلط چنان
ولی در هیچ تاریخی حتی تواریخ همین مردمی که مملکتشان را از دست دادند  ،یافتند

اند یا  د و آن را از بین بردهان شود که مسلمین به کتب دینی آنان توهین کرده دیده نمی
اند. حال آن که مسلمین حامل لواء دین اسالم  بناهاي دینی آنها را خراب یا آتش زده

بودند. یکی از اسباب جهادشان تبلیغ دین اسالم و دعوت مردم به سوي این دین بود. 
ولی نه بایست کتب دینی دیگران را از بین ببرند و معابدشان را خراب کنند،  ظاهراً می

گذاردند که  تنها دست به چنین کاري نزدند، بلکه بالعکس به معابدشان تا آنجا احترام می
حضرت عمر پس از فتح همین شهر بیت المقدس که رومیان چنین و چنان کردند، در 
کلیساي بزرگ قیامه نماز نخواند، آن هم به این دلیل که مبادا مسلمین در آینده بدین علت 

 ن نماز خوانده، آن را از دست مسیحیان بگیرند و تبدیل به مسجد نمایند.که خلیفه در آ
در جنگ خیبر که در حیات رسول اهللا و به رهبري آن حضرت واقع شد، چند جلد 
تورات، غنیمت به دست مسلمین افتاد. یهودیان پس از پایان جنگ از حضرت رسول 

آن حضرت نیز امر فرمود تا به آنها  تقاضا کردند تا مجلدات تورات را به آنها بازگرداند.
 .1مسترد شود

کردند، آیا امکان دارد که  مردمی که با کتب و ابنیه دینی دیگران چنین خوب رفتار می
هاي آنها از قبیل کتب فلسفه و فلک و غیره که اصالً مخالف دین اسالم نیستند  سایر کتاب

 آتش بزنند؟ هرگز.
با جعل و وضع چنین داستانی وجهه مسلمین را بد اند  دشمنان اسالم خواسته  مسلماً

 زند. ولی این تاریخ صحیح است که مشتی محکم بر دهانشان می ،جلوه دهند

 حیات محمد، تألیف دکتر محمد حسنین هیکل. 290صفحه  -1
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 علل فتوحات مسلمانان
چون فتوحات اسالمی را که در زمان شیخین ابوبکر و عمر صورت گرفت تقریباً به 

لل و اسباب این فتوحات در ع دانم این موضوع را به بحث تفصیل بیان کردم، الزم می
 انگیز خاتمه دهم. حیرت

راستی چه اسبابی در کار بود که صحرانشینان شبه جزیره العرب که در نظر اهل زمان 
نه اسلحه کامل و نه ذخایر کافی داشتند، نه تعلیمات  مردمی گمنام، زبون و نادان بودند، 

منظم خارجی آشنایی داشتند، نظامی بر طبق نظام آن روزگار آموخته بودند و نه با جنگ 
از یک طرف بدون ترس به امپراتوري عظیم پارس، حمله کردند و از سوي دیگر در 

هاي امپراتوري روم، با کمال جرأت هجوم بردند و در هر دو سو  همان وقت بر مستعمره
به سرعت پیش رفتند و بزودي پیروز شدند و دست تسلط این دو دولت بزرگ جهان را 

هاي آباد و پربرکت که در آن دوران بهترین نقاط جهان بود، قطع کردند و  یناز این زم
 خودشان به جاي آنها نشستند و فرمانروایی کردند.

براي امت  اي بود که خدا آیا این ماجرا در تاریخ عالم یک توفیق استثنایی و معجزه
 آفرید؟ یا اسباب و علل طبیعی داشت؟ محمد

اند، اصالً بخشی  م با آن که این فتوحات را مفصل نوشتههاي اول اسال مورخین سده
ها  ولی تاریخ نویسان متأخر مخصوصاً خارجی ،اند ها به میان نیاورده در پیرامون اسباب آن

پردازند در این  که بیش از مسلمین به تحلیل و ذکر اسباب و علل حوادث تاریخی می
 اند: گها را معلول این سه علت دانستهاند و پیروزي مسلمین در این جن موضوع بحث کرده

در آن زمان که مسلمین لشکرکشی و به این سرزمینها حمله کردند، این دو  -1
هاي سختی که در طول تاریخ چندین بار با یکدیگر کرده بودند و  امپراتوري در اثر جنگ

سرباز  هر دو هم از حیث شمار فرمانده و متحمل تلفات جانی و مالی زیادي شده بودند، 
و از حیث تجهیزات و ذخایر جنگی به حدي ضعیف شده بودند که از قدرت نظامی که 

باشد، تا آنجا ساقط شده بودند که از عهده دفع حمالت  الزمه پیشرفت و پیروزي می
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 آمدند. مسملین و جلوگیري از پیشرفت آنها بر نمی
را از دست داده  عالوه بر این که این دو دولت در آن زمان قدرت نظامی خود -2

بودند، در بین رعایاي آنها اختالف شدید دینی بروز کرده بود و آنها را تا آنجا مشغول و 
 گرفتار کرده بود که دچار ضعف ملی شده بودند.

پرستان و مسیحیان و  زردشتیان در شامات و مصر بین بت در ایران بین پیروان مانی و
یعقوبیها اختالف شدید وجود داشت. و بسا  نیز بین مسیحیان ارتودکس و کاتولیکها و

افتادند و دست به غارت و چپاول اموال  کشید که به جان هم می اوقات نزاع به جایی می
زدند. واضح است که بروز اختالف و نزاع در هر ملتی مخصوصاً  و کشتار یکدیگر می

در آن زمان تعصب   خصوصاً ،توان انکار کرد منازعه دینی نتایج زیان بخشی دارد که نمی
 دینی با تار و پود مردم آمیخته و جزء الینفک وجود آنها بود.

چون شامات و مصر تحت استعمار رومیها بود، نه خاك اصلی آنها را مردم این  -3
شناسی  کردند و مطلقاً منصب و وظیفه سرزمینها که در نظرشان اجنبی بودند، بدرفتاري می

داند و تا آنجا مالیات سنگین و  خاکشان به آنها نمی مناسبی نه نظامی و نه سیاسی در
متنوع بر آنها تحمیل کرده بودند که اثاثیه منزل و دفن اموات هم از آن مستثنی نبود. 

کردند غذا و علوفه سربازان رومی را مجاناً فراهم  گذشته از این مصریان را مجبور می
 کنند و در اختیارشان بگذارند.

کردند انزجار و خشم آنها را برانگیخته بود.  رومیان با مردم میاین قبیل رفتار که 
گو آن که  ،کردند از زیر یوغ این استعمارگران ستمگر خارج و آزاد شوند مسلماً آرزو می

اید به حالشان بهتر باشد (کما آنکه بهتر شد و تحت استعمار کسی دیگر در آیند تا ش
گانه بود که راه را براي  راف کردند) این امور سهخوانیم اعت می  که بعداًخود مصریان چنان

پیشرفت مسلمین در پارس، شامات و مصر باز کرد و موفقیت آنها را در این فتوحات 
خیلی آسان نمود. این سه امر در ضعف قواي نظامی این دو دولت و ضعف داخلی این 

 شود. ها و عدم همبستگی توده مردم با دولت خالصه می ملت
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 دیدگاه من
به نظر من صحیح است که وقوع چندین جنگ میان این دو دولت در تضعیف قواي 
نظامی آنها اثر زیادي کرده بود، ولی مسلماً تا این حد که در مقابل قبایل صحرا گرد و 

 نشین عرب زانو بزنند. بادیه
مگر نخواندیم که وقتی نمایندگان اعزامی مسلمین براي مذاکره صلح با یزدگرد پادشاه 

اسانی که به مدائن داخل شدند، پارسیان به حدي آنها را حقیر و بیچاره شمردند که س
خواهند با ما بجنگند؟  اند و می گفتند: راستی همین مردمند که به خود جرأت داده می

 شگفتا! این امید دارند بر ما پیروز شوند؟
 گوید: فردوسی این مطلب را به نظم کشیده در شاهنامه می

 خــوردن و سوســمار ز شــیر شــتر  
 

ــار     ــت ک ــائی رسیدس ــه ج ــرب را ب  ع
 

 کــــه تــــاج کیــــان کنــــد آرزو   
 

ـــو    ــردون تفـ ـــر چــرخ گ ــاد بـ ــو ب  تف
 

خواندیم که شاه ساسانی چون از مذاکره با مسلمانان نتیجه مثبت نگرفت، به آنها 
نیز خواندیم که رستم ». تان را در خندق قادسیه دفن کنند دهم همه فرمان می«گفت: 

غیره بن شعبه نماینده چون در گفتگوي صلح با مسلمانان به توافق نرسید، به مفرخزاد 
وقاص گفت: قسم به خورشید و ماه، فردا قبل از این که خورشید به آسمان  سعد بن ابی
 ».تان را خواهم کشت بر آید، همه

شده بریم که پارسیان با آن که ضعیف  اگر به مطالب فوق اندکی دقت کنیم پی می
 دانستند. تر از مسلمانان می مع الوصف خود را قوي ، بودند

همچنین اگر به گفتگوهایی که بین نمایندگان مسلمانان و سرفرماندهی لشکر روم در 
ها را در مقابل  بریم که رومیان نیز عرب باره صلح که قبالً شرح دادیم توجه کنیم، پی می

 دانستند. ا میتر از آنهپنداشتند و خود را بر و زبون می خود ضعیف
شود گفت: یکی از علل پیروزي مسلمانان، ضعف قواي نظامی آن دو  پس نمی

 امپراتوري بوده است.
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اما اختالف دینی گرچه نسبت به توده مردم اثر زیان بخشی دارد، ولی در تضعیف 
قواي نظامی دولت مخصوصاً قواي روم که نسبت به رعایاي مستعمره خود اجنبی بود که 

 ترین تأثیري نداشت.       کوچک
تواند یکی از علل اصلی  عدم رضایت و عدم همبستگی آنها با دولت گرچه نمی

توان قبول کرد که تا اندازه زیادي در موفقیت آنها مؤثر  پیشرفت مسلمانان باشد، اما می
خوانیم که یهودیان در شام تورات را به دست گرفته، دعا  چه در تاریخ می ،بوده است

ها بر رومیان غالب و پیروز شوند. قبطیان نیز در ایام محاصره شهر  تا عرب کردند می
کردند. در طول ایام محاصره  (فرماي) مصر از داخل حصار شهر به مسلمین کمک می

کردند که حتی ما یحتاج  اسکندریه که چهار ماه طول کشید تا آنجا به مسلمین کمک می
 کردند. م میزندگانی و علوفه براي آنها مجاناً فراه

اند،  هاي اخیر به بحث در این موضوع پرداخته نویسندگان محقق اسالمی که در سده
 دانند. علت اصلی پیشرفت مسلمین را در مجموع این چهار امر می

و اعتقاد جازم به نصرت و مدد خدا که در قرآن به آنها نوید  ایمان به خداي -1
زي در جنگ کثرت عده نظامی نیست، بلکه داده و به آنها فهمانده است که شرط پیرو

 فَِئةٖ  ّمِن َ�م﴿ فرماید: اخالص در عمل و ثبات در کار الزم است. چنان که قرآن می
ۢ  فَِئةٗ  َغلََبۡت  قَلِيلَةٍ  ِۗ ٱ نِ �ِإِذۡ  َكثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ َمعَ  �َّ چه بسا که عده «یعنی:  .]249: ة[البقر ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ

ه زیادي پیروز شدند و خدا همیشه با کسانی است که صبر و ثبات کمی، به حکم خدا بر عد
 .»دارند

داد بدین جهت در آغاز هر جنگی به غلبه بر دشمن اطمینان  این امر به آنها روحیه می
 شدند. بستند و وارد کار می داشتند و براي رسیدن به هدف مقدسشان دل به خدا می

نگ خود، چه بر دشمن غالب شوند و چه ایمان و یقین به اخذ نتیجه نافع از ج -2
گاه مسلمین بر دشمن غالب زیرا طبق تقریر قرآن کریم هر ،دشمن بر آنها پیروز شود

رسند و اگر مغلوب و در جنگ کشته  شوند، به افتخار پیروزي و کسب غنیمت دنیوي می
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چنان که  ،گردند شوند، به شهادت و ثواب اخروي رسیده مستحق بهشت جاویدان می

ٓ إِۡحَدى ٱۡ�ُۡسنََيۡ�ِ ﴿ فرماید: رآن در این باره میق ٓ إِ�َّ  .]52: التوبة[ ﴾قُۡل َهۡل تََر�َُّصوَن بَِنا
بگو به دشمنانت! آیا از جنگ ما با شما جز تحقق قطعی یکی از دو امر نیکو چیز «یعنی: 

شهادت و  این دو امر نیکو یکی پیروزي و غنیمت دیگري. »کشید دیگري براي ما انتظار می
کسب ثواب اخروي است. همین عقیده بود که مسلمین را در همه حال به اخذ نتیجه نافع 

رسیدند، یا  مطمئن و آنها را به کارشان دلگرم ساخت، زیرا به طور قطع یا به غنیمت می
باك خواهند بود و ترس و هراسی از جنگ  به شهادت. مسلم است که چنین مردمی بی

 نخواهند داشت.
مطلب از جوابی که عباده بن الصامت صحابی بزرگ رسول اهللا هنگام مذاکره این 

 شود. صلح، به مقوقس فرمانرواي مصر داد، به خوبی معلوم می
مقوقس به نمایندگان اعزامی مسلمین براي مذاکره صلح به نزدش رفته بودند خطاب 

اگر این لشکر  شماري سرباز رومی جمع کرده است و گوید: دولت روم عده بی کرده می
حرکت کرده بر سر شما بریزند، احدي از شما باقی نخواهند گذاشت. عباده بن الصامت 

 گوید: می
هان اي مقوقس! مبادا به خود مغرور شوي، یا آن که یارانت تو را مغرور سازند. ما را 

گویی ما  اند. می ترسانی که عده خیلی زیادي سرباز رومی براي جنگ با ما جمع شده می
را تاب مقاومت در برابر آنها نیست. به جانم قسم این امر در جنگ براي ما نه چیزي 
است که ما را بدان بترسانی و نه چیزي است که ما را سست و از کار مان بازدارد، اگر 

گویی راست باشد، به خدا قسم که این امر بهترین تشویق کننده است، و حرص  آنچه می
کند. چه اگر همه ما تا آخرین نفر کشته شویم، در  ا شدیدتر میما را نسبت به جنگ با آنه

نزد خداي خود آن روز که به سویش بازگردیم، معذور خواهیم بود و ما را بهتر به 
رساند. هیچ چیزي نزد ما بهتر و خوش آیندتر از  خشنودي خدا وزودتر به بهشت خدا می

دو امر نیکو را خواهیم داشت یا غنیمت این امر نیست. ما در مقابل شما حتماً یکی از این 
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دنیوي اگر ما بر شما پیروز شویم یا غنیمت اخروي (شهادت) اگر شما بر ما غالب شوید 
اگر در میدان جنگ پس از کوشش و فداکاري کشته شویم و به غنیمت اخروي برسیم، 

از ما هر  براي ما بهتر است از این که زنده بمانیم و به غنیمت دنیوي برسیم. هر کدام
کند که او را به شهادت برساند و او را به شهرش  بامداد و شامگاه به درگاه خدا دعا می

 بازنگرداند، و به دیدار اهل و اوالدش نرساند. خدا در کتابش (قرآن) به ما فرموده است:

ۢ  فَِئةٗ  َغلََبۡت  قَلِيلَةٍ  فَِئةٖ  ّمِن َ�م﴿ ِۗ ٱ نِ �ِإِذۡ  َكثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ عَ مَ  �َّ  .1]249: ة[البقر ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ
مسلمانان در آغاز حمله به این دو دولت نه اسلحه تخریبی از قبیل منجنیق و فالخن 
داشتند و نه اسلحه سبک مؤثر از قبیل کوپال، گرز، کمند و نه البسه حفاظتی از قبیل زره، 

 جوشن و کاله خود به حد کافی داشتند.
یر، نیزه، تیر و کمان که همین سه نوع اسلحه آنها به اسلحه آنها عبارت بود از شمش

قاص  ندگان اعزامی از طرف سعد بن ابی حدي ناچیز بود نه که پارسیان هنگام ورود نمای
گفتند:  کردند و می آمیز می به مدائن به تیرهایشان که به کمر بسته بودند، نگاههاي مسخره

آنها   همین مردم با همین دوکها باولی  ،یعنی: چوبه چرخک نخ ریسی است »دوك دوك«
بر انبارهاي اسلحه آنها  ،جنگیدند و اسلحه مدرن آن روزي آنها را از دستشان گرفتند

دست یافتند و سپس با اسلحه خود آنها بر آنها تاختند و کار خود را با آنها یکسره کردند. 
سالم طبق دستورات کار مسلمین با رومیان نیز این چنین بود. چرا؟ براي این که دین ا

يا هذا! ال تغرنك نفسك وال أصحابك، أما ما ختوفنا به من «متن جواب عباده بن الصامت چنین آمده است:  -1

باذلي ي�رسنا عما �ن  مجع الروم وعددهم و�رثتهم و�نا ال نقوى عليهم، فلعمري ما هذا باذلي ختوفنا به، وال
فيه، إن اكن ما قلتم حقاً فذلك واهللا أرغب ما ي�ون يف قتاهلم وأشد حلر�نا عليهم، ألن ذلك أعذر نلا عند ر�نا 
إذا قدمنا عليه، إن قتلنا عن آخرنا ألن ذلك أم�ن نلا يف رضوانه وجنته، وما من شيئ أقر ألعيننا وال أحب 

دى احلسني�، إما أن تعظم إنا بذلك غنيمة ادلنيا إن ظفرنا ب�م، أو غنيمة إيلنا من ذلك، و�نا حينئذ ىلع إح
 قَلِيلَةٍ  فَِئةٖ  ّمِن َ�م﴿ اآلخرة إن ظفرتم بنا، و�نها ألحب اخلصلت� إيلنا بعد االجتهاد، و�ن اهللا قال نلا يف كتابه:

ۢ  فَِئةٗ  َغلََبۡت  ِۗ ٱ نِ �ِإِذۡ  َكثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ َمعَ  �َّ ما من رجل منا إال وهو يدعو اهللا صباحاً ومساء و .]249: ة[البقر ﴾نَ ِ�ِ�ل�َّ

 .)زینی دحالن ،. (فتوحات مکیه»أن يرزقه الشهادة وأن ال يرده إىل ب�ه وال إىل أهله وودله
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به طوري ایمان در اعماق قلوب مسلمین استوار  قرآن و تعالیم قولی و عملی رسول اهللا
شده بود و به حدي شجاعت، صبر و پایداري در وجودشان به حد کمال رسیده بود از 

دادند و به قوه مادي و کثرت عده و  این رو، ضعف و زبونی را هرگز به خود راه نمی
کردند. آري، بانی اسالم، مسلمین را طوري تربیت  دشمن هیچ اعتنا نمیادوات جنگی 

باشند. این  کرده بود که گویی در شبها راهب روحانی در روزها پهلوان میدان جنگ می
 صفت کمال در طول تاریخ بشر در هیچ امتی دیده و شنیده نشده است.

نگی در برابر لشکر پارس همین امور بود که با آن که از حیث شمار نیروها و ادوات ج
و روم خیلی ناچیز بودند، به آنها اعتنا نکردند و بدون ادنی ترسی بر آنها تاختند، بر آنها 

 پیروز شدند و سر جاي آنها نشستند و فرمانروایی کردند.
توان از بعضی از برخوردهاي قولی آنها با  نمونه ایمان و شجاعت مسلمین را می

مایندگان مسلمین براي مذاکره صلح به مدائن آمده بودند، دشمن فهمید. هنگامی که ن
اي  این شمشیر کوتاه که به دوش آویخته«گوید:  یکی از پارسیان از باب تمسخر به آنها می

آتش پاره هر چند کوچک «دهد:  این مؤمن دلیر جواب می »در جنگ به چه کار آید؟
از آنها به یکی از مسلمین که  یکی دیگر »کند باشد، خیلی چیزهاي بزرگ را خاکستر می

غالف شمشیرت خیلی کهنه «گوید:  کند و می اي به کمر بسته بود، استهزاء می شمشیر کهنه
من با شمشیري که در «دهد:  این مسلمان متهور فوراً جواب می» و پوسیده شده است

 .»جنگم نه با غالفش غالف است می
پس از فتح با مردم شهرهاي تسخیر اي که مسملین  حسن اخالق و رفتار عادالنه -3

خوانیم که خالد بن الولید یکی از شهرهاي عراق را به  چه در تاریخ می ،کردند شده می
ولی پس از چندي بنا به مقتضاي وقت و  ،عنوان صلح فتح کرد و از مردم جزیه گرفت
مردم  لذا کلیه وجوهی را که بابت جزیه از ،طبق فرمان حضرت ابوبکر آن را تخلیه کرد

زیرا جزیه در مقابل حفظ نظم و امنیت شهر از مردم  ،شهر گرفته بود، عینًا به آنها پس داد
روند و کار مردم را به  کنند و از اینجا می شد. پس حال که شهر را تخلیه می گرفته می
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 اند به آنها پس دهند. کنند، باید پولی را که از آنها از این بابت گرفته خودشان واگذار می
آور بود، قلوبشان را نسبت به این فاتحین  ر عادالنه که براي مردم شهر تعجباین رفتا

گفتند:  شدند، به آواز بلند دعا کرده می به حدي تسخیر کرد که وقتی از شهرشان خارج می
 .1»خدا شما را به سالمت نزد ما باز آرد«

لط مسلمین بر آن یهودیان که در شامات و مصر تحت فشار رومیان بودند، پس از تس
به اینجا  2ایم نخواهیم گذاشت قیصر گفتند: تا زنده گرفتند و می دیار تورات را به دست می

 باز گردد.
 3قبطیها پس از تسلط مسلمین بر مصر به حدي خوشحال شدند که یکی از اسقفهاي

مان در اسکندریه ه«هاي مهیج خود گفت:  بزرگ اسکندریه به نام بنیامین در یکی از خطبه
. یکی از مسیحیان به نام »نجات، اطمینان و آسایشی که همیشه آرزو داشتم اکنون یافتم

گوید: روزي که از کلیساي مکاریوس در مصر پس از فتح مسلمانان دیدن  ویرس می
 .4اند کردم، دیدم مردم مانند گاوهایی که از بند آزاد شده باشند، غرق مسرت شده

فرمانرواي مصر هنگام فتح شهر فرماء اسیر شد. عمرو  قبالً خواندیم که دختر مقوقس
بن العاص بر خالف هر فاتح مقتدري او را مورد احترام قرار داد و در حالی که به وسیله 

 .5شد، نزد پدرش فرستاد چند نفر مسلمان حفاظت می
شود، مسلمین به هر شهري که از  که در تواریخ اسالمی و غیر اسالمی دیده میچنان

زدند و نه اموال غیر دولتی را  شدند نه دست به قتل کسی می لح داخل میطریق ص
داشتند، نه متعرض معابدشان  کردند، نه چشم به اعراض و نوامیس مردم می تصاحب می

 دکتر حسن ابراهیم دانشمند مصري. ،تاریخ االسالم -1
 قیصر لقب هر یک از پادشاهان روم بود. -2
 اي مذهبی مسیحیان او باالتر از کشیش است.اسقف یعنی پیشو -3
 دکتر حسن ابراهیم مصري. ،تاریخ اسالم -4
 منبع پیشین. -5
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تر  گرفتند. خیلی کم شدند، نه از اقامه عبادات و شعائر دینی یا مراسم ملی آنها جلو می می
دادند. پس اگر مردم نسبت به این فاتحین عادل  وقت میاز مبلغی بود که قبًال به دولت 

 محبت کنند و آنها را با آغوش باز بپذیرند، امري است طبیعی.
گوستاولوبون دانشمند و نویسنده مشهور فرانسوي در کتابش به نام تمدن اسالم 

ده ها دیده و شنی تر از عرب تر و فاتحینی عادل گوید: در دنیا کشور گشایانی مهربان می
 نشده است.

اینها که به عنوان نمونه ذکر کردیم نمودار حسن اخالق مسلمین و نشان دهنده عدالت 
 آنان با مردم است.

سابقه خود بهتر و بیشتر  اگر بگوییم مسلمین به وسیله حسن اخالق و عدالت بی  حقاً
زیرا  ،ایم دلیل نگفته از عملیات نظامی به پیروزي حیرت انگیزشان رسیدند، سخنی بی

بینیم شهرهایی  گاه به فتوحات آنها که به تفصیل بیان کردیم مراجعه و توجه کنیم، میهر
اند بیش از شهرهایی است که با قدرت و  را که در هر کشوري از طریق صلح تسخیر کرده

اند و این خود دلیل واضحی است بر این که حسن رفتار و اخالقشان در بین  جنگ گرفته
اند. بدین سبب خواهانشان  رت یافته بوده و آنها را تحت تأثیر قرار دادهمردم به خوبی شه

 شدند. لذا بدون مقاومت یا پس از اندکی مقاومت تسلیم می  ،اند بوده
تر و اساس سه مطلب قبلی  فرماندهی و رهبري صحیح. این مطلب را که مهم -4

 کنم. است، به عنوان حسن ختام در آخر این مبحث ذکر می
جنگند  شوند و به خوبی می است که افراد لشکر وقتی در میدان جنگ دلگرم میمسلم 

آیند که فرماندهشان نقشه جنگی صحیحی داشته باشد  و به درستی از عهده کارشان بر می
یقین است که فرمانده جبهه و در کارش هوشیاري، تدبیر و مهارت جنگی داشته باشد. 

آید که فرمانرواي بزرگش در مرکز، اوامر  بر می اش به خوبی گاه از عهده وظیفهنیز آن
گاه نقشه و اال یعنی هر ،صحیح و دستور العمل درست نظامی به فرمانده جبهه صادر کند

فرمانده جبهه درست نباشد یا فرمانده فاقد مهارت و تدبیر نظامی باشد، با اوامر و دستور 
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شد، سرنوشت لشکر در میدان العمل فرمانرواي بزرگ مرکزي که ناسنجیده و اشتباه با
 جنگ جز ناکامی و شکست چیزي نخواهد بود.

اگر به فتوحات اسالمی در خالفت حضرت ابوبکر خلیفه اول در شبه جزیره العرب و 
خارج آن و به فتوحات پیروزمندانه حضرت عمر خلیفه دوم در خارج شبه الجزیره توجه 

ابوعبید ثقفی فرمانده میدان در اثر کنیم، خواهیم دید که مسلمین جز در جنگ جسر که 
عدم رعایت دستور فرمانرواي اعال یعنی حضرت عمر نسنجیده عمل کرد و شکست 

فلسطین و چه  خورد، دیگر بدون استثنا چه در خاك عراق، چه در ایران، چه در سوریه و
جا که با حریف زورمند خود رویارو شدند، غالب گردیدند و در مصر خالصه در هر

 تر آن که به حدي سریع به پیروزي نهایی رسیدند که گویی معجزه بود. عجیب
چرا؟ براي این که فرماندهان لشکر مسلمین در کارشان کوشا بودند و مهارت نظامی 
داشتند و لشکر را طبق نقشه صحیح جنگی که غالباً از فرمانروایان بزرگ در مدینه 

گرفتند  نند افراد لشکر سالح به دست میکردند و خود فرماندهان ما گرفتند، رهبري می می
جنگیدند، نه مانند فرماندهان طرف مقابل که پشت جبهه  و در پیشاپیش آنها با دشمن می

نشستند و عملیات نظامی افرادشان را از  و درخیمه روي تخت زرین و فرش قیمتی می
 دادند. کردند و فرمان می دور نظارت می

تعصب قضاوت کنیم، اذعان خواهیم کرد که در شبه  اگر تاریخ عمومی را بررسی و بی
جزیره العرب این سرزمین گمنام دور افتاده از تمدن، فرماندهانی دلیر و دانا از قبیل 

وقاص، عمرو بن العاص، مثنی بن  راح، خالد بن الولید، سعد بن ابیابوعبیده بن الج
لیحه بن خویلد، ابوموسی الحارثه. شرحبیل بن حسنه، قعقاع بن عمرو، هاشم بن عتبه، ط

اشعري، نعمان بن مقرن و امثال آنها به وجود آمدند که نظیر آنها در تهور، مهارت جنگی، 
 پیشرفت و موفقیت نظامی در جاي دیگر جهان پیدا نشده است.
از خالد بن الولید، سعد بن   تهاجمات و حمالت نظامی که از این فرماندهان مخصوصاً

هاي مقتدر خود پیروز شدند،  لعاص و ابوعبیده سر زد و بر حریفعمرو بن ا  ابی وقاص،
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هایی که تاریخ عمومی جهان براي دالوران نامدار جنگی  ترین حمالت و پیروزي بزرگ
 ضبط کرده است.

حقا این حمالت موفق که همه پیشرفت و همه پیروزي بر دشمن بود، عالوه بر این 
ها و  در شیوه د، از نبوغ نظامی و تفوق آنهاکن که از شجاعت و دالوري آنها حکایت می

دارد. تاریخ عمومی جهان نام و کار این فرماندهان پیروزمند را بهتر  میفنون جنگی پرده بر
از نام اسکندر مقدونی امپراتور یونانی و ناپلئون فرمانرواي فرانسوي براي همیشه در 

چه در آغاز کارشان خوب چه این دو مرد تاریخی گر ،دارد صفحات روشن خود نگه می
 پیشرفتند، ولی کارشان در آخر به ناکامی کشید.

عالوه بر آنچه گفتیم دستورات و فرامین جنگی که این فرماندهان در هنگام حرکت از 
هنگام حمله به جایی از   داشتند یا بعداً مدینه از دو رهبر بزرگ ابوبکر و عمر دریافت می

حدي صحیح و مطابق با اوضاع و مقتضیات جنگی رسید، به  رهبر بزرگ به آنها می
 نمود. مسلمین بود که کارشان را خیلی آسان و پیروزي آنها را تضمین می

مگر نخواندیم که ابوعبیده قبل از شروع جنگ یرموك از حضرت ابوبکر و هنگام 
وقاص در زمان حرکت  مر دستور خواست و نیز سعد بن ابیحمله به دمشق از حضرت ع

قبل از حمله به قادسیه و نیز درباره حمله به مدائن، جلوالء و نهاوند و همچنین  به عراق
عمرو بن العاص در گیر و دار حمله به خاك فلسطین که همه برخورد با مشکالت نظامی 

ستور کردند و این رهبر از حضرت عمر بن الخطاب رهبر مرکزي کسب د  کرده بودند،
رشان حاضر است و مشکل کار آنها را در میادین که گویی خودش در محل کابزرگ چنان

بیند، از مدینه اوامر و دستوراتی به آنها داد که مشکل آنها را خیلی آسان  جنگ عیناً می
 حل فرمود و مسلمین را سریعاً به پیروزي رساند.

اینکه به عنوان نمونه عین فرمان حضرت عمر را به ابوعبیده درباره حمله به دمشق که 
کنیم، تا بدانیم این رهبر  ضرت کسی تکلیف کرده بود، از تاریخ طبري نقل میاز آن ح

 کند. سنجد و مشکل آنها را نادیده حل می بزرگ چگونه وضع مسلمین را از دور می
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أما بعد، فابدؤوا بدمشق فإنها حصن « فرماید: می 1حضرت عمر در جواب ابوعبیده

ائهم، وأهل فلسط� وأهل محص.فإن الشام، وأشغلوا عن�م أهل فحل خبيل ت�ون بإز
فتحها اهللا قبل دمشق فذلك اذلي �ب، و�ن تأخر فتحها حىت يفتح اهللا ل�م دمشق، 
فلينـزل بدمشق من يمسكها، ودعوها وانطلق أنت وسائر األمراء حىت تغ�وا ىلع فحل، 
فإن فتحها اهللا علي�م فانرصف أنت وخادل إىل محص، ودع رشحبيل وعمرواً واخلهما 

 .» انلاس حىت �رجوا من إمارتهمباألردن وفلسط� وأم� لك ب� و� جند ىلع
زیرا دمشق قلعه و پایگاه نظامی شام  ،قبل از حمله به شهر فحل به سوي دمشق بتازد« :یعنی

نماید) یک گروه از سواران خود را  است (و تسلط بر این شهر تسخیر سایر شهرها را آسان می
نماید و اهل شهر را مشغول سازید (تا در حین حمله به دمشق از پشت در مقابل فحل مستقر 

 سر بر شما نتازند.
همچنین گروهی دیگر از سواران خود را در مقابل راه فلسطین به دمشق و گروهی دیگر را 
در مقابل راه حمص به دمشق بگمارید. اگر خدا شهر فحل را قبل از فتح دمشق براي شما فتح 

خواهیم. اگر فتح فحل تا پس از فتح دمشق به  یرا همان چیزي است که ما میز ،کرد، چه بهتر
تأخیر افتاد باید در دمشق کسی بماند تا آن را محافظت و نگهداري کند و خودت با سایر 
فرماندهان از دمشق خارج و با هم به فحل حمله کنید. همین که خدا شهر فحل را براي شما 

به سوي حمص بشتابید. شرحبیل و عمرو بن العاص براي تسخیر گاه تو و خالد رمود، آنفتح ف
اردن به آن سو حرکت کنند. امیر هر شهري و نیز امیر هر گروهی از لشکر باید کماکان در پست 
امارت خود ابقاء شود، تا آن گاه که خودشان به میل و دلخواه خود از امارت خود منصرف 

 .»گردند

 بینیم؟ در این فرمان چه می
بینیم حضرت عمر با آن که در مدینه و دور از صحنه جنگ است، نقشه حمله به  می

دانست  لذا نمی ،اند ابوعبیده در صدد حمله به دمشق بود که مطلع شد لشکر مهمی در فحل گرد هم جمع شده -1
 یف کرد و عمر این دستور را به او داد.لذا از عمر کسب تکل ،که اول باید به فحل بتازد یا به دمشق حمله کند

 

                                           



 347  کنند؟ چه میدولت روم و رومیان در مصر 

سوي دمشق راه  دهد قبل از حرکت به هد، دستور مید دمشق، فحل، حمص و اردن را می
فلسطین به دمشق و نیز راه فحل را که لشکر مهم رومی در آنجا متمرکز بود، همچنین راه 

رش در آنجا مستقر بود در ختیار بگیرند و بر حمص به دمشق را که هراکلیوس با لشک
روي مردم دمشق مسدود نمایند، تا اوالً هنگام حمله و محاصره دمشق، دشمن نتواند از 
این راهها وارد شود و از پشت سر بر مسلمین حمله نماید، و کار را بر آنها مشکل سازد، 

ذوقه و لوازم زندگی محروم ثانیاً اهل دمشق را از دریافت هرگونه کمک نظامی و رسیدن آ
 نمایند، تا درمشکالت نظامی و در مضیقه زندگی بیفتند و مجبور به تسلیم شوند.

که قبالً شرح دادیم، ابوعبیده با اجراي این نقشه پیروز گردید. پادگان دمشق چنان
طور که حضرت عمر فرموده بود پایگاه مهم نظامی روم در  تسلیم شد. چون دمشق همان

و سقوط آن به دست مسلمین کارشان را در تسخیر فحل، حمص و سایر نقاطی  شام بود
که قبالً به تفصیل بیان کردیم به حدي اطمینان بخش کرد که حضرت عمر پس از فتح آن 
امر فرمود تا سپاهی که قبالً در زمان خالفت حضرت ابوبکر از عراق به کمک جبهه شام 

 وقاص بشتابد.  سعد بن ابیراق بازگردد و به کمک آمده بود، به ع
براي این که فرماندهان جزء از سر فرماندهان کل نرنجند و دوستی و همبستگی آنها 
که الزمه موفقیت لشکر است به هم نخورد، حضرت عمر در آخر فرمانش دستور 

همان پست امارتی که هست ابقاء شود تا آن که خودش به  آنها در دهد، هر یک از می
 رف شود.دلخواه خود منص

در این کتاب خواندیم که چون کار عمرو بن العاص هنگام حمله به فلسطین مشکل 
گردید وضع خود را به حضرت عمر اطالع داد. آن حضرت از مدینه نقشه جنگ و 
دستور العمل کار را به او داد و مشکل نظامی او را برطرف فرمود و مسلمین بزودي بر 

 دشمن پیروز شدند.
ه این نقشه که حضرت عمر کشید و جهت اجرا براي عمرو بن العاص راستی، هرگاه ب

بریم آن حضرت چقدر مهارت کار  فرستاد، به دقت بنگریم، آن وقت است که پی می
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کنم به آنجا بازگردد و بار دیگر آن را به دقت  داشته است. از خواننده عزیز تقاضا می
 گ پی برد.مطالعه فرماید تا بهتر به عظمت فطري این رهبر بزر

که هاي درست نظامی فرمانرواي بزرگ بود  ها و همین فرمان آري، همین نقشه
سوي پیروزي رهبري و تفوق و غلبه آنها بر دشمن تضمین  فرماندهان دالور مسلمین را به

 کرد. می

 نظام سیاسی در زمان حضرت عمر
عه دوره خالفت حضرت عمر عالوه بر اینکه دوره فتوحات و بسط قدرت و توس

دایره حکومت اسالمی و اشاعه دین اسالم بود، نظام سیاسی حکومت اسالم نیز در دوره 
 خالفت این خلیفه راشد بزرگ صورت گرفت.

ها وتأسیساتی در اسالم به وجود آورد که قبالً  حضرت عمر در دوره خالفتش سازمان
 رسد. سابقه نداشت. اینک به طور اختصار به اطالع خوانندگان گرامی می

 تقسیمات کشوري -الف
چون در عهد خالفت حضرت عمر امپراتوري بزرگ اسالم به وجود آمد. مرکز 

توانست با آن سازمان ساده که در زمان رسالت و در دوره خالفت خلیفه  خالفت هم نمی
اول در کار بود از عهده اداره کردن آن برآید. حضرت عمر مملکت امپراتوري را به رسم 

طبق شرح زیر تقسیم فرمود تا اداره امور  1ایران و روم به چندین ایالت هاي دولت سازمان
رعایا، حفظ نظم، اشراف بر نظم امور لشکري و ضبط دخل و خرج مملکت کنترل و 

 منظم شود.
 امور لشکري و ضبط دخل و خرج مملکت کنترل و منظم شود.

 مدینه منوره مرکز کشور -1

 ایالت یعنی استان و والی یعنی استاندار. -1
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 مکه -2

 طائف -3

 صنعاء -4

 کوفه -5

 بصره -6

 دمشق -7

 حمص -8

 سطینفل -9

 اردن  -10

 بحرین   -11

 اهواز  -12

 قنسرین   -13

 مصر  -14

 آذربایجان  -15

 ري  -16

 اصفهان  -17

 کردستان  -18

 اصطخر  -19

 کرمان به انضمام مکران و سیستان  -20

 فارس  -21

 خراسان  -22

 طبرستان  -23
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شدند و عنوان و  والیان این ایاالت از طرف خود خلیفه تعیین و به محل اعزام می

» ةحكام السلطانياأل«تابش به نام ک که ماوردي در. و چنان1سمت والی عام ایالت داشتند

 وظیفه والی عام عبارت از شش امر بود:گوید:  می

 عنایت به امور لشکر ایالت و مستقر کردن آنها در هر جا که الزم باشد. -1

نظارت بر وصول حقوق دولتی از قبیل زکات، خراج، جزیه و صرف نمودن آنها  -2
و گماردن مأمورین براي وصول در مواردي که قانون شریعت اسالم تقریر کرده است 

 حقوق دولتی از مردم طبق نظام مالی اسالم.

 تعیین قضات، نظارت بر احکام صادره و تعیین حکام بر شهرهاي تابع ایالت. -3

 تبلیغ دین اسالم و حمایت و دفاع از حریم دین. -4

 اجراي کیفر و حد شرعی بر مجرمین. -5

مرکز ایالت و مهیا کردن امامت در نمازهاي پنجگانه، نماز عید و جمعه در  -6
 کاروان حج و تعیین رئیس کاروان.

کار حکام شهرهاي تابع ایالت که گروهی از طرف خلیفه در مرکز مملکت تعیین و 
 شدند، عبارت بود از: بعضی اوقات از طرف والی ایالت برگزیده می

 تدبیر امور پادگان شهر، حفظ امنیت و اداره امور عمومی مردم شهر. -1

 ود و ثغور مربوط به آن ناحیه.محافظت حد -2

 گانه، نماز جمعه و نماز عید. امامت در نمازهاي پنج -3
امر حاکم شهر حق دخالت در امور قضایی و دریافت حقوق دولتی نداشت. این دو 

 که گفتیم از وظایف اختصاصی والی ایالت بود.چنان

گزید، هرگاه این سمت را  گوید: حضرت عمر کسی جز عرب اصیل را به سمت والی بر نمی تاریخ طبري می -1
را بر آن  نوشت و جماعتی از بزرگان مهاجرین و انصار اي یعنی حکمی برایش می داد، عهدنامه به کسی می

بها نپوشد، دروازه منزلش را بر روي مردم  کرد که والی لباس فاخر و گران گرفت. در حکمش شرط می گواه می
 نبندد و با عموم طبقات مردم مخصوصاً با بردگان، ضعفاء و مستمندان با لطف و محبت رفتار کند.
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 تأسیس پلیس -ب
ولت اسالم به وجود آورد. کار اي در د اي بود که پلیس ساده حضرت عمر اولین خلیفه

افراد آن در شبها حفظ نظم و امنیت شهر و روزها اجراي احکام قضایی و قصاص و حد 
طالب در زمان خالفتش به این سازمان اهمیت بیشتري  شرعی بود. حضرت علی بن ابی

 .1داد و آن را تحت نظام بهتري در آورد

 تأسیس گمرك -ج
 به فرمان حضرت عمر در اسالم برقرار گردید. اخذ حقوق گمرکی براي اولین بار

هاي خارجی از تجار مسلمین که  ابوموسی اشعري به حضرت عمر نوشت: دولت
گیرند. آن  برند، به میزان ده درصد حقوق دولتی می اجناس تجارتی به کشورشان می

ی گیرند از اجناس حضرت در جواب نوشت: تو هم به همان میزانی که آنها از مسلمین می
 .2آورند وصول کن که از خارج می

 تأسیس دبیرخانه و نظام امور مالی دولت -د
حقوق  و نیز در طول دوره خالفت ابوبکر مسلمین در زمان حیات رسول اهللا

آوردند  مقرري در دولت اسالم نداشتند. اگر در اثر جنگ با دشمن غنیمتی به دست می
از کل غنیمت را بین خود و فرماندهان فرمانده لشکر طبق مقررات شریعت چهار پنجم 

فرستاد. حضرت رسول  کرد و یک پنجم دیگر را به مدینه می جزء و افراد لشکر تقسیم می
در حیات خود و نیز ابوبکر در زمان خالفتش همچنین عمر در اوایل خالفتش این یک 

 کرد. پنجم اموال را در مسجد مدینه بین مسلمین تقسیم می
ه خالفت حضرت عمر فتوحات اسالمی توسعه یافت و ثروت اعم چون بعداً در دور

 . 460دکتر حسن ابراهیم مصري ص ،تاريخ االسالم -1

 . 468ص متاريخ االسال -2
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از پول نقد، طال، نقره و اموال دیگر از غنایم به مدینه سرازیر شد، حضرت عمر الزم دید 
نظام مالی درستی برقرار فرماید و دفاتر منظمی براي بیت المال مسلمین به وجود آورد، تا 

مردم تحت نظم صحیحی در آید. لذا آن  دخل و خرج دولت و حقوق لشکریان و عطایاي
حضرت طبق اشاره یکی از دبیران ایرانی که در مدینه بود، دستور داد نظامی که در ایران 

 .1معمول بود، دبیرخانه و دفاتر مالی برقرار نمایند
گوید: حضرت عمر براي این کار با مسلمین مشورت فرمود. ولید بن  روایتی دیگر می
ام که حکام رومی براي نظام اداري و مالی خود  من در شام دیده«فت: هشام بن المغیره گ

دفاتر مخصوصی دارند که خرج و دخل دولت و حقوق موظفین و لشکریان خود را در 
حضرت عمر این پیشنهاد را پسندید و  »کنند. چه بهتر که تو نیز چنین کنی می آن ضبط

رمه بن نوفل و جبیر بن مطعم سپرد. آنها طالب، مخ این کار را به عهده عقیل بن ابی انجام
اسامی مسلمین اعم از مرد و زن را براي تعیین میزان عطایاي مقرري آنها از بیت المال در 
دفتر مخصوصی به ترتیب درجات، سوابق و اثرات آنها در اسالم ثبت کردند. طبق فرمان 

شاوندان رسول اهللا حضرت عمر کار خود را با ثبت اسامی و تعیین حقوق همسران و خوی
 شروع کردند.

دفتر دیگري براي تدوین اسامی فرماندهان و افراد لشکر اسالم و تعیین میزان حقوق 
 هاي دیگر لشکري تهیه و به کار گرفتند. همچنین دفتر مالی خاصی به (دفتر آنها و هزینه

و ثبت  رسد جا و هر بابت به بیت المال مسلمین میخراج) براي ثبت اموالی که از هر
رسد،  شود و به مصرف می آنچه که تحت هر عنوانی از بیت المال مسلمین خارج می

برقرار کردند و بدین نحو دبیرخانه منظمی به فرمان حضرت عمر در دولت اسالم بر 
 سرکار آمد که قبالً سابقه نداشت.

 
 

 ..80-79الفخري، صتاریخ  -1
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 تعیین مبدأ تاریخ اسالم -هـ
ریخ معینی نداشتند تا براي تدوین اعراب در ایام جاهلیت و نیز در صدر اسالم تا

 هاي خود تاریخ قید نمایند. اشعار، وقایع و نامه
از خالفتش که دایره سرزمین اسالم  1حضرت عمر پس از گذشت دو سال و نیم

ها و مراسالت زیادي رد و  توسعه یافت و حوادث و رویدادهاي مهمی پیش آمد و نامه
مراسالت و جریان امور دولت اسالم یک  بدل شد، الزم دانست که براي ضبط حوادث.

 مبدأ تاریخ معین فرماید.
مسلماً مبدأ تاریخ باید امر مهمی باشد و اختصاص به امت داشته باشد، کما آن که مبدأ 

 تاریخ مسیحیان تولد حضرت عیسی نبی اهللا قرار داده شده است.
از امور  مشورت فرمود که چه امري لذا آن حضرت با اصحاب بزرگ رسول اهللا

 .2مهم اسالمی را مبدأ تاریخ مسلمین قرار دهد
طالب مبدأ تاریخ اسالم را از  حضرت علی بن ابیپس از تبادل نظر بر حسب پیشنهاد 

ترین و مؤثرترین  زیرا این واقعه مهم ،سال هجرت رسول اهللا از مکه به مدینه قرار دادند
و قدرت مسلمین بود. پیشرفت وقایع اسالمی است. چه این واقعه حد فاصل بین ضعف 

سریع دین اسالم و قدرت و شوکت مسلمین پس از هجرت آغاز گردید. حضرت عمر 
این پیشنهاد را که مورد اتفاق اصحاب واقع شد تصویب فرمود و از آن روز بین مسلمین 

 معمول گردید.
 
 

 .پانزده سال پس از هجرت حضرت رسول -1
حضرت عمر براي تصمیم و انجام هر کار مهمی قبالً با جمعی از اصحاب بزرگ رسول اهللا که خودش آنها را  -2

عمل  کردند و تصویب و فرمود. آنها بر آن اتفاق می براي مجلس شوراي خالفت برگزیده بود، مشورت می
 طالب بود. کرد. یکی از اصحاب بزرگ مجلس خالفت حضرت علی بن ابی می
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 درآمدهاي دولت اسالم
 گردید عبارت بود از: داخل می آمدها و عایدات دولت اسالم و اموالی که بیت المالدر
% (دو 2به میزان  1خراج یعنی مالیات محصوالت زراعتی که طبق روایت یعقوبی -1

درصد) از مالکین و کشاورزان غیر مسلمان هنگام برداشت محصول غالت دریافت 
 گردید. می

(یکصد و بیست  120000000خراج عراق در دوره خالفت حضرت عمر سالیانه 
(شانزده میلیون) دینار طال بود.  16000000نقره و خراج مصر سالیانه مبلغ  میلیون) درهم

و خراج دریافتی از زردشتیان و سایر افراد غیر مسلمان ایران، شامات و فلسطین نیز ارقام 
 مهمی بوده است.

جزیه یعنی مالیات سرانه که سالیانه از مردم غیر مسلمان مقیم در قلمرو دولت  -2
گردید مردان سالمند و زنان در تمام سنین و پسران نابالغ از جزیه  می اسالم دریافت

 معاف بودند.
% 10عواید گمرکی که از اموال و اجناس وارداتی خارجیان غیر مسلمان به میزان  -3

 شد. ده درصد ارزش کاال دریافت می
شد و شامل پول، طال،  زکات که مطابق قانون اسالم فقط از مسلمین گرفته می -4

 نقره، حیوانات و محصوالت زراعتی بود و شرح آن د رکتب فقه به تفصیل بیان شده.
و در طول خالفت خلیفه اول و  در زمان حیات صاحب رسالت یعنی رسول اهللا

دوم، دولت اسالم زکات را به وسیله کارمندان و کارکنانی که به نام (عاملین زکات) 
نمود. دولت  به بیت المال مسلمین واریز می کرد و از مردم وصول می  شدند، گمارده می

احمد بن واضح یعقوبی جغرافی دان و تاریخ نویس مدتی از عمر خود را در  ارمنستان ترکیه و خراسان ایران  -1
نوشت میالدي وفات یافت. تاریخی  897به سر برد، پس از آن به طور دائم در مصر اقامت کرد وي در سال 

باشد.  در دو جلد که شامل وقایع ما قبل اسالم و بعد اسالم است. این تاریخ مشهور به تاریخ یعقوبی می
 (المنجد).
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اي که قرآن معین فرموده است صرف  ها را در موارد هشتگانه اسالم مطابق دستور قرآن آن
 کرد. می

خلیفه سوم در دوره خالفتش مشاهده فرمود که بیت المال  حضرت عثمان بن عفان
اند، لذا الزم  نیاز شده بی اند که دیگر مسلمین غنی شده است و مردم نیز به ثروتی رسیده

ندید که باز هم زکات به وسیله حکومت از مردم اخذ و به بیت المال داخل شود او اجازه 
 داد که خود مردم زکات اموالشان را به مصرف شرعی برسانند.

 شهادت حضرت عمر
در این کتاب به تفصیل نگاشتیم که امپراتوري ایران و روم نتوانستند با آن قدرت 

ی مهمی که داشتند جلو تهاجمات مسلمین را بگیرند. مسلمین بساط هر دو را خیلی نظام
زود بر هم زده برچیدند و امپراتوري بزرگ اسالمی را به وجود آوردند و خود به جاي 

 آنها نشستند.
شود این شکست خوردگانی که ملک و مملکت خود را از دست دادند مأیوس  آیا می

ست بگذارند یا چانه بر روي زانو نهاده براي همیشه در ماتم شوند و تا ابد دست روي د
 مملکتشان بنشینند؟

توانند با جنگ و وسایل نظامی کاري کنند، باید  البته خیر، و حاال که نتوانستند و نمی
فکري دیگر بکنند. عقل و شعور خود را به کار برند تا راهی غیر از جنگ پیدا کنند که 

و اساس حکومتشان را سست نمایند و قصاص خویش را از  بتوانند مسلمین را ضعیف
 ب خود را از غم و اندوه شکست و محرومیت خالی کنند.نها بگیرند و قلوآ

رسیدند؟ آنها فهمیدند که حمالت موفق و غلبه  راستی، از چه راهی به هدف می
ند و به مسلمین بر آنها در اثر قدرت طبیعی و مادي نبود، بلکه با قوه معنوي پیش آمد

وسیله قدرت معنوي پیروز شدند. عامل اصلی این امر نیز وحدت دینی، اتحاد کلمه و 
سابقه و  یعنی آن چنان اتحاد دینی و سیاسی داشتند که در دنیا بی ،یگانگی مرام بود

  لمین این چنین باشند، مسلماًپس مادامی که این عامل باقی باشد و مس ،نظیر بود بی
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 جنگ و چه نیرنگ نسبت به آنان ناموفق و نقش بر آب خواهد شد.گونه اقدامی چه هر
طور شده باید مسلمین را از این سالح روحانی محروم کنند، یعنی وحدت لذا هر

در بین آنها نزاع و دشمنی به وجود آورند، تا  دینی، سیاسی و قومی آنها را بر هم زنند و
زیرا هیچ بالیی  ،ن خود براه اندازندهاي داخلی در بی نتیجتاً به جان هم بیفتند و جنگ

برانداز ملت و رعیت نیست و هیچ  مانند تفرقه و کشمکش داخلی مخرب دولت و خانه
چیزي براي طرف مقابل بهتر از این نیست که دشمنش با دست خود تیشه بر ریشه 
موجودیت خود بزند و او دور از معرکه، راحت و آسوده خاطر بنشیند و ناظر اعمال و 

سوره انفال به این  46طبق آیه  تظر حصول نتیجه قطعی به نفع خود باشد. خداوندمن
امر تصریح فرموده مسلمین را از این کار نهی نموده است و از سوره عاقبت این کار 

 فرماید:  خطرناك آنان را بر حذر ساخته می

ْ تََ�ٰ  َوَ� ﴿ ْ َ�َتفۡ  زَُعوا با یکدیگر نزاع و «یعنی:  .]46[الأنفال:  ﴾رِ�ُحُ�مۡ  َهَب َوتَذۡ  َشلُوا
شود واز میان  شوید و هیبت و احترامتان ضایع می کشمکش نکنید، زیرا ضعیف و زبون می

 .»رود می
 گوید: سعدي شاعر شیرازي نیز در این باره می

 بـــرو بـــا دوســـتان آســـوده بنشـــین
 

 چــو بینــی در صــفوف دشــمنان جنــگ 
 

خنه کنند و مسلمین را به جان هم توانستند از این راه ر صحیح است که آنها می
شود که حضرت  ولی اکنون چگونه در کارشان موفق می ،اندازند تا به مقصود خود برسند

عمر، این مرد بزرگ سیاست در رأس دولت مسلمین نشسته و براي بقاي وحدت 
کوشد که سید میر علی  مسلمین و حفظ اتحاد اعراب بیدار است و در کارش تا آنجا می

ولو أن عمر اعش أ�رث ما اعش الستطاع بما وهبه اهللا من قوة الشكيمة «د: گوی می

والشخصية ابلارزة أن يقوي من شأن الوحدة العر�ية و�ول دون قيام هذه احلروب 
 .»األهليلة اليت هددت كيان اإلسالم

فوذ ماند، در اثر شدت تسلط، ن اگر عمر بیش از آنچه عمر کرد، در این جهان زنده می« :یعنی
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توانست وحدت و  کلمه و شخصیت عظیمی که خدا به او عنایت و موهبت فرموده بود، می
هاي داخلی خورد کننده که  قومیت عرب را به حدي تقویت نماید که از بروز این جنگ
 .»موجودیت اسالم را تهدید و آن را در خطر انداخت جلوگیري کند

کل کارشان بود از میان بردارند تا اوالً لذا تصمیم گرفتند قبل از هر کاري او را که مش
در دل   با قتل او راه براي ایجاد فتنه و تفرقه در بین مسلمین بر روي خود باز کنند. ثانیاً

هایی که بر آنها وارد  ها و شکست زیرا قسمت اعظم ضربه ،خویش را اندکی تسکین دهند
 فرمود. و رهبري می داد شد، منبع و منشاء اصلی آن حضرت عمر بود که فرمان می

دانستند که حضرت عمر نه در خانه محافظ و نگهبانی دارد، نه در مسجد و نه  آنها می
افتد. پس با این حال  در جایی دیگر، چه بسا که تک و تنها در کوچه و بازار براه می

دست یافتن به قتل او آسان است. لذا توطئه ترور او را که مسلماً نقشه آن در خارج 
 شده بود، در مدینه عملی نمودند. دست اندرکاران اجراي نقشه عبارت بودند از: ترسیم
هرمزان همان سردار ایرانی که نوشتیم در جنگ شوشتر از ابوموسی اشعري  -1

فرمانده سپاه مسلمین شکست خورد. ابوموسی او را اسیر نمود و به مدینه نزد حضرت 
 ل نجات یافت و به ظاهر مسلمان گردید.عمر فرستاد و او در مدینه با نیرنگی از قت

برد و زشتی اسارتش را  مسلماً او ننگ و عار شکست فاحش خود را از یاد نمی
کرد. او همان روزي که به عنوان اسیر به مدینه وارد شد، و دید حضرت  فراموش نمی

اي از مسجد به خواب رفته است، برق امید در دل  عمر بدون محافظ و نگهبان در گوشه
لذا در لباس اسالم در آمد و در  ،ناپاکش تابید و مطمئن شد که ترور او مشکل نیست

مدینه ماند تا فرصتی به دست آورد که بتواند آن بزرگوار را به قتل رساند و ماجرایی را 
 که بر سرش آمده بود، جبران و قلبش را از فشار بغض و کینه سبک سازد.

وقاص  صب و عرب شهر حیره که سعد بن ابیمتعاز مسیحیان  1مردي به نام جفینه -2
او را به عنوان آموزگار خواندن ونوشتن از آنجا به مدینه آورد. او با هرمزان آشنا شد و 

 جزء ششم. 734المعارف دکتر فرید وجدي صفحه  ةدایر -1
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چون هرمزان زردشتی و جفینه  ،گرچه این دو نفر از نظر دین با یکدیگر مختلف بودند
وت باطنی با مسلمین مسیحی بود، ولی در مرام سیاسی یعنی ضدیت با دین اسالم و عدا

لذا در توطئه قتل خلیفه  ،کیشانشان از مسلمین اتحاد عقیده داشتند و گرفتن قصاص هم
 مسلمین دست در دست هم نهادند.

 نقش کعب االحبار در قتل عمر (از نگاه نویسنده)
یک نفر یهودي نیرنگ باز و بدنیت از یهودیان یمن به نام ابواسحق بن مانع  -3

 االحبار.مشهور به کعب 
خوانیم که یهودیان خیبر، بنی قریظه، بنی  در کتب احادیث نبوي و تاریخ اسالم می

ر و نزدیک آن سکونت نضیر، بنی قینقاع و غیره که هم در شهر مدینه و هم اطراف دو
در اوایل نزولش به مدینه به آنها عهدنامه اعطا فرمود و آنها را در  که رسولداشتند با آن

به آنان همان حقوق و مزایاي سیاسی را داد که مسلمین داشتند. مسلمین امان گرفت و 
کردند، مع الوصف این یهودیان حق  نیز با آنها به بهترین نحوي معاشرت و رفتار می

رفتاري مسلمین را نادیده  فت نبوي را به نظر نیاوردند. خوشناشناس، عنایت و عطو
شمنی کردند که مشرکین مسلمین تا آنجا دگرفتند و عهد شکنی کردند و با رسول خدا و 

کردند و خودشان نیز عمالً با  پرست را در هر جا براي جنگ با آنها تحریک می بت
مشرکین همدست و با هم در قضیه خندق به مدینه روي آوردند تا مسلمین را قتل عام 

سالم در دنیا از صفحه وجود معدوم و شهر را غارت نمایند و نتیجتًا نامی از دین ا کنند و
اگر نیرنگ و زیرکی  اگر مسلمین دور شهر مدینه خندق حفر نکرده بودند و  نماند. مسلماً

افتاد، دشمنان به مقصودشان  بعضی از مسلمین که با مشورت رسول اهللا بود، به کار نمی
 رسیدند. می

حضرت رسول که از ناحیه آنها احساس خطر قطعی کرد با آنها جنگید و آنها را 
هور نمود و بر دیارشان تسلط و بر اموالشان به عنوان غنیمت استیال یافت و آنها را مق
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 خلع سالح فرمود.
توز نتوانستند با قدرت نظامی کاري از پیش برند، بعضی از  چون یهودیان کینه

هوشیاران آنها از قبیل کعب االحبار، وهب بن منبه و عبداهللا بن سباء در لباس اسالم در 
در کسوت دوست، کار دشمن بکنند و قصاص یهودیان هم کیش خود را از آمدند تا 

 مسلمین بگیرند.
آید که کعب االحبار این نابغه، قهرمان و دشمن دوست نما  از عالیم و قرائن بر می

نشیند تا آن که با هرمزان  کند و در انتظار فرصت می براي این کار در مدینه اقامت می
در همین فرصت مناسب براي قتل  شود و نیت پلید او آگاه میکند و از  آشنایی پیدا می

 دهد. خلیفه مسلمین دست به دست او می
گرچه مورخین عصور اول اسالم نام کعب االحبار را در توطئه قتل عمر به میان 

آوردند، ولی مطلبی که او سه روز قبل از شهادت عمر به آن حضرت اظهار کرد، به  نمی
تا  279که در صفحه ت ناپاکش در کار بوده است و چناند که دسکن طور وضوح ثابت می

تألیف سید احمد زینی دحالن ذکر شده است،  »ةالفتوحات االسالمي«جزء دوم  280

قضیه از این قرار بوده، که کعب االحبار سه روز قبل از واقعه شهادت عمر نزد آن 
تاب نام (عمر بن الخطاب) ذکر گوید: یا امیر المؤمنین! آیا در این ک آید و می حضرت می

گوید:  کند ممکن است دروغش فاش و رسوا شود) می شده است؟ کعب (که احساس می
 بینم. خیر، و لکن اوصاف و سیمایت را و این که عمرت تمام شده است در این کتاب می

گوید دو روز از عمرت باقی است.  آید و می رسد کعب نزد عمر می چون فردا می
گوید: دو روز گذشت و یک  آید و می روز گذشت، کعب باز نزد عمر میهمین که آن 

روز باقی است و درست صبح روز سوم اظهارات کعب زمانی که حضرت عمر در 
محراب مسجد نبوي براي افتتاح نماز صبح تکبیر گفت، نقشه قتل آن حضرت به اجرا در 
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 .1آمد و مورد سوء قصد قرار گرفت
گوید: عمر پس از این حادثه از مسجد به خانه برده  کرده میفتوحات االسالمیه اضافه 

شد و سپس اجازه داد تا اصحاب رسول اهللا که از این حادثه در غم و اندوه بوده و به در 
همین که عمر او را دید  ،2خانه آمده بودند داخل شوند. کعب االحبار نیز در بین آنان بود

 گفت:
 وواعدين كعب ثالثاً يعدها

 

 أن أقول ما قاله كعب والشك 
 

کعب موعد سه روزه اجلم را به من اطالع داد و روزها را شمرد. شکی نیست «یعنی: 
 ».که آنچه کعب گفت صحیح بود

شود که منشاء  اگر به اظهارات کعب دقت کنیم، براي ما به طور وضوح روشن می
ا از جوانب و اي بوده که دستش در کار آن بوده است. تا آنج اطالعاتش وجود توطئه

جریان دقیق امور توطئه باخبر بوده که از روز موعود سوء قصد نیز اطالع داشته و آن را 
گانه هر روز پس از دیگري تحت  به طور یقین و با تعیین سه روز شمردن روزهاي سه

 هاي گذشته فهمیده است به عمر اطالع داد. عنوان این مطلب را از کتاب
هاي آسمانی مقدار عمر و موعد اجل کسی ذکر  ی از کتابمسلم است که در هیچ کتاب

سوي امور  مقدس براي هدایت جامعه انسانی بههاي  نشده ونباید بشود. زیرا این کتاب
روحانی و رسیدن به سعادت جهان آخرت و براي ترسیم راه و روش صحیح زندگانی 

�! مؤمنـكعب االحبار إىل عمر فقال: يا ام�ال جاء«است: » يةالفتوحات االسالم«این عین نص عبارت عربی  -1

جتد (عمر بن  أجد ذلك يف كتاب عندي. قال: عمراً   اعهد فإنك ميت يف ثالث يلال. قال: وما يدر�ك؟ قال:
ا� ال، ولك� أجد حليتك وصفتك وأنك قد ف� أجلك، فلما اكن الغد جاءه كعب فقال: �   اخلطاب)؟ قال:

أصبح أخرج عمر إىل الصالة. و�ن يو�  يومان فلما جاء الغد جاءه كعب فقال: مىض يومان و�يق يوم. فلما
بالصفوف رجاًال فإذا استوت كرب. فاستعمل أبولؤلؤ خنجراً هل رأسان �دد الطرف� نصابه يف وسطه فلما اكن 

مسجد يف غمار انلاس، وأمهله إىل أن كرب. ودخل يف الصاله فطعنه ثالث ـذلك ايلوم كمن هل أبولؤلؤ يف ال
 ).ةفتوحات االسالميء دوم جز 280الی  279. (ص»طعنات

 کعب آمده بود تا از نتیجه قطعی حادثه مطلع و مطمئن شود. -2
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اند و چون مدت عمر و  هکرام نازل شد بشر در این جهان از طرف پروردگار عالم بر انبیاء
ها ذکر نشده است. حتی مدت  باشد، در این کتاب میعاد اجل انسان خارج از موضوع می

عمر هیچ کدام از رسوالنی که کتاب بر آنها نازل شده است نیز در این کتب مقدس معین 
 نگردیده است.

جهان  هاي مرگ یکی از فرمانروایان یا بزرگان دیگر گرچه در بعضی موارد از سال
شود، ولی باید  که پیشگویی شده واقع میشود و گهگاه (نه همیشه) چنان می پیشگویی

از دایره گمان  اساس موثقی ندارد و توجه داشت که این قبیل پیشگوییها هیچ اصل و
 خارج نیست.

 این پیشگویان اشخاص زرنگ و زیرکی هستند که پس از دقت و بررسی اوضاع و
امور سیاسی مربوط به اشخاص معروف جهان، نسبت به آنها  و مطالعه و تدبر در حاالت

 احتمال وقوع دارد.  زنند که ظاهراً تخمین می حدس و
برند که فالن رئیس جمهور ناراضی  کنند و پی می مثالً این رندان تیزهوش وارسی می

دهد که احتمال دارد مورد سوء قصد  داخلی یا دشمن خارجی زیاد دارد. عالیم نشان می
دانند  کنند. یا می لذا این موضوع را پیشگویی می ،گیري شود واقع شود یا مجبور به کناره

که فالن فرمانروا در بین مردم کشورش محبوبیت زیادي دارد. اینجا بالعکس پیشگویی 
آورد، و بدین سان  هاي شایانی به دست می در کارهایش موفقیت گویند: او کنند و می می

 کنند. از بررسی اوضاع و جهات مربوط پیشگویی می نسبت به هر امري پس
کنند، بلکه چندین  جالب است که آنها به ذکر یک یا دو حادثه در سال اکتفا نمی

کنند. طبیعی است که با آن  حادثه گوناگون و مربوط به چندین جاي جهان را ذکر می
شود.  یند واقع میگو آنچه می اوضاع واحوالی که منشاء حدس آنها بوده، یک یا چندي از

و هرگاه حتی یکی از آنچه پیشگویی کردند، بر حسب اتفاق تحقق پیدا کرد، آن را با آب 
کنند و به گوش مردم  ها ومجالت اعالم می دهند و در روزنامه و تابی خاص جلوه می

 رسانند. می
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، الً واقع نشده استهاي زیادي از پیشگویی آنان که اص تر اینجا است که قسمت جالب
پرسد که آنها چرا و چگونه واقع نشدند و  شود. کسی از آنها نمی پوش می مسکوت و پرده

 چرا دروغ گفتید. آنها هم هیچ مسئولیتی هم ندارند که به کسی جواب بدهند.
 هاي متعدد و متنوع خود تاریخ روز و تر از همه این است که اینها در پیشگویی جالب

که کنند. حال آن ن حوادث سال ذکر میگویند به عنوا چه می کنند. هر ماه حادثه را ذکر نمی
اگر اینها از وقوع آنها به طور یقین اطالع دارند، باید از تاریخ وقوع آنها نیز باخبر باشند و 
خبر بدهند. بنابر آنچه به تفصیل گفتیم، آنچه کعب االحبار درباره عمر و اجل حضرت 

انبیاء کرام و نه از کتاب و نوشته بشر فهمیده بود، عمر پیشگویی کرد، نه از کتاب آسمانی 
موعد حادثه به خوبی  اي بود که او در آن شریک بود و از بلکه ناشی از جریان توطئه

 دانست و به حضرت عمر اطالع داد. اطالع داشت و تاریخ دقیق آن را می
 اد؟چرا کعب االحبار حادثه سوء قصد را قبل از وقوع به خلیفه مسلمین خبر د

اي تا آنجا که ممکن  از هر حادثه  ج: کعب از آن دسته یهودیان هوشمند بود که طبیعتاً
گیرند. او نیز به مقتضاي همین طبیعت بدون آن که حضرت عمر یا دیگري  باشد بهره می

 از وجود توطئه بویی ببرد، به آن حضرت اطالع داد تا از این کار بعداً بهره بگیرد.
سازي فریب دهد و به آنها بفهماند که وي از کتب  ا با این زمینهاو خواست مسلمین ر

ین به او تا بدین سان مسلم  داند، انبیاي گذشته، از اموري آگاه است که کسی جز او نمی
 چه بعداً بگوید به طور یقین قبول کنند.اطمینان پیدا کنند و هر

یدا کردند. اقوالش را زیرا مسلمین به او اعتماد پ ،او از این کار خود بهره گرفت
صحیح پنداشتند و بسیاري از قصص و اخبار نادرست بنی اسرائیلی را که بین آنها اشاعه 

تفسیر قرآن راه دادند و اکنون  داد حق دانستند و قبول کردند. بعداً با دست خود آنها را در
الم است، ولی خدا را شکر که علماي محقق اسالم مانند مرحوم شیخ االس نیز موجود

شیخ محمد عبده و امثاله به تحقیق پرداختند و این قبیل اخبار را که دسیسه و تدلیس او و 
 باشد با ذکر دلیل قانع کننده مشخص نموده رد کردند. امثال او از قبیل وهب بن منبه می
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داد و  که کعب االحبار براي فریب دادن مردم از خود صالح و تقوا نشان میبا آن
کرد، مع الوصف در اثر اخبار نادرست و غیر معقولی که از او  ر میماهرانه حفظ ظاه

. براي شد، اصحاب رسول اهللا نسبت به او سوء ظن پیدا کردند و او را آزمودند می شنیده
شنویم که در  پرداز است. این مطلب را از جامع بخاري می آنان معلوم شد که او دروغ

اویه در مدینه در حضور جماعتی از قریش مع«گوید:  نهم ذکر کرده می جزء 136صفحه 
گفت: کعب االحبار راستگوترین اهل کتاب بود، مع الوصف او را آزمودیم و محقق شد 

 .1»گوید که او دروغ می
طور که در زمان حیات رسول اهللا بودند، مردمی که خود را به  خواننده عزیز! همین
کافر بودند و به حدي ماهرانه کفر و دادند، ولی منافق و در باطن  ظاهر مسلمان نشان می
آنها را به خوبی پوشاندند که هیچ کس حتی رسول اهللا  می نفاقشان را از مسلمین

َمَرُدواْ َ�َ ٱ�َِّفاِق َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن ﴿ فرماید: که قرآن کریم درباره آنها میشناخت، چنان نمی
منافق به حدي در اخفاء کفر و پوشاندن نفاقشان این کفار « یعنی: .]101: التوبة[ ﴾َ�ۡعلَُمُهمۡ 

 .»شناسیم فقط ما آنها را می ،شناسی اند که تو آنها را نمی کارآزموده و ورزیده
همچنین پس از حیات رسول اهللا در دوره خلفاي راشدین، بودند مردمی مخصوصاً از 

انگیختن فتنه در بر اه یافتن به افساد عقیده مردمیهود که به ظاهر مسلمان شدند و براي ر
کردند که هیچ احدي به کفر و  بین آنان به حدي ماهرانه تظاهر به صالح و تقوا می

 برد. نفاقشان پی نمی
زیرا اینها  ،خطر این منافقین در جهان اسالم بیش از خطر منافقین زمان رسول اهللا بود

ساختند و  می ز خودباشند، روایاتی ا به عنوان این که اهل دین و کتاب آسمانی سابق می
دادند. کعب  باشد در بین مسلمین اشاعه می به ادعاي این که از کتب انبیاي گذشته می

بُو قَاَل «این است متن روایت بخاري  -1
َ
ََمانِ  أ نَا ايلْ ْخرَبَ

َ
ِ�  الزُّْهِرىِّ  َعِن  ُشَعيٌْب  أ ْخرَبَ

َ
 َسِمعَ  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  ْ�نُ  مُحَيْدُ  أ

ُث  ُمَعاِوَ�ةَ  َمِدينَِة، قَُر�ٍْش  نْ مِ  رَْهًطا ُ�َدِّ
ْ
ْحبَارِ  َكْعَب  وََذَكرَ  بِال

َ
ْصَدقِ  ِمنْ  اَكنَ  إِنْ  َ�َقاَل  األ

َ
ِ��َ  َهُؤالَءِ  أ ُمَحدِّ

ْ
ينَ  ال ِ

َّ
 اذل

ثُونَ  ْهِل  َ�نْ  ُ�َدِّ
َ
ِكَتاِب، أ

ْ
َبْلُو َذلَِك  َمعَ  ُكنَّا َو�ِنْ  ال

َ
َكِذَب  َعلَيْهِ  نل

ْ
 بخاري. 9ج 136. ص»ال
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 االحبار، وهب بن منبه و عبداهللا سباء از جمله چنین مردمی بودند.
جزء نهم آمده است: انتشار اخبار و روایات از  146طبق روایت بخاري که در صفحه 

رساند که عبداهللا بن عباس از این امر به وحشت افتاده اهل کتاب کار را به جایی 
تان (قرآن) که خدا  حال آن که کتاب ،پرسید اي مسلمانان! چرا از اهل کتاب می«گوید:  می

ت خوانید و تنها کتابی اس بر رسولش (محمد) نازل فرموده جدیدترین کتابی است که می
نیافته است. این کتاب به شما آوردي در آن راه  که خالص است و هیچ شائبه و دست

تذکر داده که اهل کتاب (یهود و نصاري) کتاب خدا (تورات و انجیل) را تبدیل و تغییر 
دادند و از پیش خود از فکر خود مطالبی نوشتند و گفتند از نزد خدا نازل شده، تا از این 

آمده است براي  راه از پیروانشان کمی پول به دست آورند. آیا آنچه از دانش که در قرآن
از آنها  نیاز و از پرسش شما کافی نیست و آیا علوم قرآن نباید شما را از مراجعه به آنها بی

گاه ندیدیم که حتی یک نفر از آنها چیزي درباره کتابی که بر شما  بازدارد؟ نه به خدا هیچ
 .»نازل شده بپرسد

سلمان صادق االیمان و از شناسند و او را م چون هستند بعضی که کعب االحبار را نمی
دانند، الزم دانستم کمی از موضوع بحث کتاب خارج شویم و استطراداً درباره  تابعین می

او که نامش را در قضیه توطئه قتل حضرت عمر ذکر کردیم، بحث کنیم و او را چنان که 
ین نموده، به خوانندگان گرامی معرفی کنیم تا پس از ا بوده نه آن طور که خود را می

هرگاه روایتی از او در کتابی به بینند یا در جایی از کسی بشنوند، حساب دستشان باشد، 
 فریب نخورند و باور نکنند.

اندرکاران توطئه قتل عمر خلیفه مسلمین، یکی هرمزان زردشتی بود، دوم  گفتیم دست
به نفر رسیم  جفینه مسیحی، سوم کعب االحبار یهودي که بیوگرافی آنها گذشت. اینک می

چهارم که شخصی بود به نام فیروزان مشهور به ابولؤلؤ اهوازي. او نیز زردشتی و غالم 
 .1مغیره بن شعبه بود و در مدینه مشغول آهنگري اشتغال داشت

کند و  شود که فیروزان نزد حضرت عمر از آقایش مغیره بن شعبه شکایت می یده میدر بعضی از تواریخ د -1
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این ناپاك اجراي نقشه قتل خلیفه مسلمین را به عهده گرفت و براي این کار هنگام 
ن حضرت در محراب مسجد ایستاد و صبح در مسجد کمین نشست و درست زمانی که آ

براي افتتاح نماز صبح تکبیر گفت، با خنجري که خودش ساخته بود و آن را زهر آگین 
کرده بود، چندین ضربه بر آن حضرت وارد کرد و سیزده نفر دیگر از مسلمین را که 

احت خواستند او را دستگیر نمایند نیز مجروح نمود. هفت نفر از آنها در اثر شدت جر می
وارده درگذشتند و چون به وسیله یک نفر از مسلمین که پتو بر رویش اندخت، دستگیر 

 اش فاش نشود. شد، خود را فوراً با همین خنجر کشت تا جریان توطئه
حضرت عمر در اثر ضربات خنجر توطئه دشمنان اسالم صبح روز چهارشنبه بیست و 

 .1فتششم ماه ذي الحجه سال بیست و سوم هجرت وفات یا
مدت خالفت حضرت عمر ده سال، شش ماه و هیجده روز بود و مانند حضرت 

 رسول و ابوبکر در سن شصت سالگی بدرود حیات گفت و به عالم اعال شتافت.
دشمنانی  گران قتل حضرت عمر خودي نبودند بلکه بیگانگان و چنانکه فهمیدیم توطئه

ملکتشان را از دست داده بودند و بودند از قوم زردشتی و یهودي و نصاري که ملک و م
جوشید. در مبحث خالفت ابوبکر از روایت  بغض اسالم و کینه مسلمین در قلوبشان می

حذیفه بن الیمان صحابی جلیل رسول اهللا فهمیدیم مادامی که حضرت عمر در حیات 
باشد دروازه محکمی بر روي فتنه بسته شده و همین که آن حضرت از دنیا برود آن 

حضرت عمر ». تر باشد کند تا دستور دهد کم گیرد زیاد است و تقاضا می مالیاتی که روزانه از او می« گوید: می
گوید:  یپرسد: شغلت چیست؟ م کند: دو درهم. حضرت عمر می پردازي؟ عرض می فرماید: روزي چند می می

فرماید: با این سه شغل که داري روزي دو درهم خراج زیاد  مسگري، نقاشی و آهنگري. حضرت عمر می
گیرد و  پروراند و اجراي نقشه قتل حضرت را به عهده می نیست. گویا فیروزان از اینجا کینه عمر را در دل می

 کند. اش می عملی

گوید:  جزء دوم می 279در صفحه  ةالفتوحات االسالميالثیر. ولی ابن ا ةالبدايه والنهايچهارم  جزء 138صفحه  -1

هجرت به خاك  24صبح روز چهارشنبه بیست و ششم ذي الحجه مجروح شد و صبح یکشنبه اول محرم 
 سپرده شد.
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 جهد. شود و برون می ه شکسته و فتنه آزاد میدرواز

نیز حدیثی مؤید این مطلب از حضرت  ةالفتوحات االسالميدوم   جزء 179در صفحه 

گذشت.  روزي عمر بن الخطاب از مقابل رسول اهللا می«گوید:  رسول روایت شده که می
اي است  وازهمیان شما باشد بین شما و فتنه دررسول فرمود: مادام که این مرد درحضرت 

 که به شدت بسته شده و همین که او از میان شما برود آن دروازه باز خواهد شد.
اگر به سیر تاریخی و حوادثی که بعد از شهادت حضرت عمر در جریان اسالم به میان 

یابیم که آنچه از حذیفه شنیدیم و آنچه از  میکمی نظر کنیم به طور وضوح در اند  آمد،
 شده صحیح بوده و آنچه فرموده عمالً واقع گردید.حضرت رسول روایت 

اسالم و  آري، بعد از شهادت آن بزرگوار میدان بس وسیعی براي فعالیت دشمنان
د رسیدند. در خواستند به خوبی به آرمان و آرزوي خو که میمسلمین فراهم شد و چنان

ه راه انداختند که اي در بین آنان ب انگیختند و اختالفات خردکنندهبین مسلمین فتنه بر
منجر به منازعات داخلی و قتل خلیفه سوم و بعداً منتهی به قتل خلیفه چهارم گردید. پس 

ها متوالیاً یکی پس از دیگري به جهان اسالم و کیان  ها و آشوب از آن در طول تاریخ فتنه
د و بر مسلمین رسید و نتیجتاً امپراتوري عظیم اسالم که با دست تواناي عمر به وجود آم

جاي دو امپراتوري عظیم دنیا نشست، از عظمت افتاد و قطعه قطعه شد و به 
هاي متعدد و ضعیفی مبدل گردید که هیچ کدام قادر نبود مستقالً روي پاي خود  حکومت

 بایستد و بتواند به خوبی از خود دفاع نماید.

 نگاهی دوباره به شخصیت حضرت عمر

به آخر رسیده است، ولی عجیب است که  داکنون مباحث کتاب به عنایت خداون
شود که  کشد و مانع از این کار می کنم جاذبه مرموزي دستم را به ادامه کار می احساس می

اي از عظمت حضرت عمر  قلم باز دارم. لذا به نداي این جاذبه تبرکاً به ذکر شمه
 پردازم. می
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خصیت عظیم جهان اي به عظمت این ش گرچه در طی مباحث این کتاب تا اندازه
اسالم پی بردیم، ولی چه بهتر که به این امر مهم مستقالً توجه نماییم و آن را به قلم 
آوریم. غالب بزرگان جهان یا عظمت روحانی دارند که موجب محبوبیت انسان در بین 

گردد. در  شود یا عظمت شخصی دارند که منشاء قدرت، شوکت و نفوذ کلمه می مردم می
شود که یک نفر هم عظمت شخصیتی داشته باشد و هم  تر دیده می شریت کمطول تاریخ ب

 عظمت روحانی، ولی عمر بن الخطاب خلیفه دوم رسول اهللا حائز هر دو عظمت بود.
میزان عظمت روحی حضرت عمر همین بس که در آن هنگام که با یک دست 

پر قدرت دیگرش  توانایش بساط امپراتوري پارس را برچید و در همان هنگام با دست
هاي سوریه، فلسطین، اردن و مصر بر  هاي محکم امپراتوري بیزانس را از سرزمین پایه
انداخت. ظاهراً چنین کسی بر حسب سرنوشت بشري اگر روحانیت عظیمی در  می

سر و متکبر گردد، ولی حضرت عمر به  وجودش نباشد، باید تحت تأثیر واقع شود و خیره
 انگیز واقع نشد. هاي حیرت تحت تأثیر این پیشرفت  ه اصالًحدي عظمت روحی داشت ک

وقاص در بیرون مدینه مالقات و  اعزامی سعد بن ابیوقتی که حضرت عمر با قاصد 
فتح قادسیه به حدي مهم بود که به منزله گشودن -مژده فتح قادسیه را از او دریافت کرد 

ترین تکبیري در او راه نیافت،   مک -تسلط بر مدائن پایتخت ساسانی بوددروازه پارس و 
 بلکه همان رجل روحانی و بیش از پیش فروتن و متواضع ماند.

شناخت، از شتر خود پیاده  او را ندیده بود و نمی  چون قاصد حامل مژده فتح، قبالً
رفت. در همان حال هر دو  نشد. حضرت عمر نیز در کنار شترش پیاده و با شتاب راه می

ینه داخل شدند. اینجا بود که قاصد فهمید این کسی که مسافتی در کنار با هم به شهر مد
زیرا مردم به  ،شترش تا اینجا پیاده آمده خلیفه رسول اهللا و فرمانرواي جهان اسالم است

کردند. وقتی قاصد معذرت خواست و عرض کرد: چرا  نام امیرالمؤمنین بر او سالم می
 نیست برادرم. نفرمودي امیرالمؤمنینی؟ فرمود: باکی

مردم مدینه از شنیدن خبر مسرت آفرین فتح قادسیه در مسجد نبوي جمع شدند تا 
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حضرت عمر بر حسب عادت آن روزگار بر منبر برود و نسبت به این موفقیت عظیم، 
رفت که آن حضرت در این موفقیت بزرگ  یک خطبه مهم حماسی ایراد فرماید. تصور می

 فرماید. لت و فطرت بشري، خودنمایی و خودستایی مینظامی و سیاسی به مقتضاي خص
ولی آن حضرت بابت موفقیت خود حتی یک کلمه روي منبر حرف نزد و به جاي 

پیشرفت لشکرش حماسه سرایی فرماید، خبر فتح قادسیه  این که در جهان گشایی خود و
وحانیت اش را با این جمله که از کمال ر و جریان جنگ را به مردم مژده داد وخطبه

این محل را از مردمی که استحقاق آن  اي مسلمین! خدا«گیرد ختم کرده:  سرچشمه می
مبادا کاري کنید که آن را از شما بازگیرد و به مردمی دهد  را نداشتند گرفت و به شما داد، 

 .»که از شما بیشتر استحقاق آن را داشته باشند
المقدس پس از محاصره در مبحث فتوحات حضرت عمر خواندیم که شهر بیت 

هاي خود را از طریق صلح براي ورود آن حضرت باز کرد. اسقف اعظم،  طوالنی دروازه
امراء و بزرگان شهر به انتظار ورود موکب خلیفه مسلمین ایستادند، حضرت عمر همراه 

 فرماندهان پیروزمندش در این حال وارد شهر شد و آن را تصرف فرمود.
مقدس شهر مهم مذهبی جهان مسیحیت بود. مسجد االقصی فهمیدیم که شهر بیت ال

فرماید: حضرت رسول  که نامش در قرآن آمده در این شهر واقع شده. قرآن صریحاً می

به این مسجد داخل گردید، این پیروزي آشکار   در شب اسراء صالة اهللا وسالمه عليه

 حد مهم بود. بی ضیهباید در وجود عمر اثري از تکبر به وجود آورد، زیرا ق  طبعاً
ولی حضرت عمر یک مرد بزرگ روحانی بود و نه تنها در اثر این پیروزي عظیم و 

بلکه خود را مرهون لطف و عنایت  ترین تکبري در او راه نیافت،  این فتح بزرگ کم
دانست و همین که آن روز تاریخی پایان یافت و شب فرا رسید در اردوگاه لشکر  خدا

 اه مقدس پروردگار آورد و مشغول نماز شکر گردید.اسالم رو به درگ
آري، این بزرگوار روحانی به جاي این که در اثر پیشرفت و موفقیت عظیم متکبر 

 پردازد. گردد و به پرستش پروردگارش می شود، متواضع می
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باشد، نمونه بارزي  این مطالب که جزیی از مجموعه امور مهم تاریخ حضرت عمر می
یتی است که در وجود آن حضرت مستتر بود و آثار آن در پی حوادثی از عظمت روحان

 کرد. داد تجلی می که رخ می

 عظمت و شخصیت و نفوذ کلمه حضرت عمر

عظمت و نفوذ کلمه عمر براي اولین بار در آن روز مشخص شد که رسول اهللا و 
 به مسجد الحرام آورد.  مسلمین را براي انجام شعائر دین اسالم علناً

در این کتاب خواندیم که قبل از این که او مسلمان شود،  پیرامون اسالم عمر در
دادند. از  مسلمین و حتی حضرت رسول عبادتشان را پنهانی و در خانه درِ بسته انجام می

ترس دشمنان جرأت نداشتند در مسجد الحرام علناً نماز بخوانند اما همین که عمر به دین 
لذا حضور رسول اهللا عرض  ،دید این وضع ادامه داشته باشداسالم مشرف گردید، روا ن

که حال آن که ما برحقیم؟ خالصه چنانکرد: یا رسول اهللا چرا دین خود را پنهان کنیم و 
در آنجا شرح دادیم رسول اهللا و مسلمین را از خانه بیرون آورد و به مسجد الحرام برد، 

دند. در آن روز براي اولین بار در مقابل دو بار بیت اهللا را در انظار دشمنان طواف کر
کعبه شریف ایستادند و نماز خواندند و هیچ کس از دشمنان به خود جرأت نداد تا مانع 

 آنها بشود.

ال «جا بود که حضرت عمر این جمله تاریخی را به گوش مردم رساند و فرمود: در این

 .»پرستیم دیگر خدا را هرگز پنهانی نمیاز این تاریح امروز «یعنی: . »نعبد اهللا رساً بعد ايلوم

َا َما« گوید: از اینجا است که عبداهللا بن مسعود چنان که بخاري روایت کرده می
ْ

 ِزنل

ةً  ِعزَّ
َ
ْسلَمَ  ُمنْذُ  أ

َ
از روزي که عمر مسلمان شد، براي همیشه « :یعنی .»اكن إسالمه فتحا ُ�َمرُ  أ

 گوید: همچنین عبداهللا بن مسعود می. »شد توانا شدیم، اسالمش براي ما فتح و پیروزي مهمی

یاد دارم که «یعنی:  .»وقد رأيتنا وما �ستطيع أن نص� إىل ابليت حىت أسلم عمر«
توانستیم در مقابل خانه کعبه نماز بخوانیم تا آن که عمر به دین اسالم مشرف شد. (آنگاه  نمی
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 .»روبروي کعبه نماز خواندیم
ن عظمت و شخصیت بارزي داشت که با این اقدام بینیم حضرت عمر چنا که میچنان

یعنی عبادت اسالمی  ،شجاعانه خود صفحه نورانی جدید و مهمی در تاریخ اسالم باز کرد
 گرفت براي همیشه آشکار ساخت. را که قبالً پنهانی صورت می

ا شنویم که در نقاط متعدد اروپا، آمریکا، آفریقا و آسی بینیم یا می آري، آنچه اکنون می
دهند،  مساجد ساخته شده و مسلمین آزادانه شعائر دین خود را در این مساجد انجام می

ریزي شد که مسلمین را به  اساس آن همان روز با دست پر قدرت حضرت عمر پی
دانم بار  مسجد الحرام وارد فرمود تا عبادتشان را آشکارا انجام دهند. در اینجا الزم می

نامه که در این خصوص رد شأن عظیم حضرت سروده دیگر شعر فردوسی را در شاه
 گوید: پیش کشم که می

 عمــــر کــــرد اســــالم را آشــــکار
 

ــار    ــاغ بهـ ــو بـ ــی چـ ــت گیتـ  بیاراسـ
 

در باب عدالت عمر در این کتاب خواندیم که مردم مکه نزد آن حضرت شکایت 
اي را به طرف منازل آنها چرخانده و  کردند که ابوسفیان با ساختن سدي، آب دره

است. آن حضرت به محل رفت، ابوسفیان  هاي آنها را در معرض خطر سیل قرار داده انهخ
را نیز به محل احضار و در جلو شاکیان و مردم دیگر به ابوسفیان امر فرمود تا سدي را 

اطاعت کرد و آن را خراب کرد و   که ساخته بود با دست خود خراب کند. ابوسفیان فوراً
 خود به این طرف و آن طرف برد.هاي آن را با دست  سنگ

امیه و فرمانرواي مکه بود که روزي در این شهر امر  این همان ابوسفیان سرور بنی
سر است که  بردند. این همان خودنما و خیره کردند و فرمان می کرد و مردم امتثال می می

و مدینه  احزاب و قبایل عرب را بسیج نمود و به مدینه هجوم برد تا مسلمین را قتل عام
امیه در مقابل عظمت حضرت عمر موش ضعیفی شده  را غارت کند. اکنون همین شیر بنی

ی به اي عجب و خودخواه برد. متقابالً حضرت عمر نیز از این بابت نه تنها ذره فرمان می
خدا را «جا و در انظار رو به کعبه مکرمه کرده و گفت:  خود راه نداد، بلکه در همان
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دهد و  ش عمر را به جایی رسانید که ابوسفیان در شهر مکه فرمان میا سپاس که بنده
 .»برد ابوسفیان فرمان می

با آن که حضرت عمر با لشکرکشی به خاورمیانه دست هراکلیوس امپراتور بیزانس را 
از یکایک شهرهاي فلسطین، اردن و سوریه قطع کرد و او پس از این که انطاکیه آخرین 

از این  براي نجاتش از قتل یا اسارت به دست لشکر عمر ، سنگرش را از دست داد
دیار فرار کرد و به قسطنطنیه پایتخت قلمرو اصلی خود رفت. هنگام ترك این دیار با دلی 

سالم بر تو اي سوریه! سالمی که بعد «پر از حسرت و اندوه با سوریه وداع کرد و گفت: 
سوي تو  س از این جز با خوف و ترس بهان پاز این با هم مالقات نخواهیم کرد و رومی

 .»باز نخواهند آمد
مع الوصف پس از این که مدتی از این قضایا گذشت معلوم شد که عبداهللا بن حذیفه 

نویسد:  صحابی بزرگ رسول اهللا اسیر شده و در قسطنطنیه زندانی است گوستاولوبون می

 الرمحن الرحيم. احلمد هللا بسم اهللا«حضرت عمر در این باره به هراکلیوس چنین نگاشت: 

از بنده خدا عمر به هرقل امپراتور شرق. به مجرد  رسوله مني والصالة عىلـرب العال

وصول نامه عبداهللا بن حذیفه را که در حبس شما است آزاد و او را نزد ما روانه نمایید. 
ه براي جهاد و گرن اگر چنین کنید امید است که خدا شما را به راه راست هدایت فرماید، 

تواند آنها را از وظایف الهی باز دارد.  فرستم که دنیا و مال و متاع دنیا نمی با تو مردمی می

 .»والسالم عيل من اتبع اهلد

هاي نظامی، سیاسی  رسد. ظاهراً با آن ضربه نامه حضرت عمر به دست هراکلیوس می
مگین گردد که آن را پاره و و مادي که از عمر خورده بود، باید از این نامه به حدي خش

تکه تکه نماید و به دست باد بسپارد، ولی او به حدي مرعوب شوکت عمر و تحت تأثیر 
فرمان داد عبداهللا بن حذیفه را از زندان آزاد نمایند و او   عظمت او واقع شده بود که فوراً

 ها و هدایا نزد عمر فرستاد. را با احترام و همراه با تحفه
چه عظمتی در وجود عمر مستتر بود که دشمنش با آن ابهت و دبدبه ملک و اهللا اکبر! 
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 نماید؟ نهد و فرمانش را اطاعت و اجرا می مملکت بیزانسی در مقابل پیشانی بر زمین می
باشد  چند قضیه فوق نمونه بارزي از آثار عظمت و شخصیت بزرگ حضرت عمر می

 که در پی این حوادث متجلی گردید.
آمدهاي مهم از  گونه اثري که در پی حوادث و پیشمسلم است که هراین یک امر 
چه آن حوادث  ،باشد شود شاخص شخصیت و مبین میزان عظمت او می انسان ظاهر می

 از خود انسان صادر شود و چه به طور تصادف براي او پیش آید.

 آخرین سخن ما درباره حضرت عمر
این کتاب به طور  که در-ب هر کس به تاریخ زندگانی حضرت عمر بن الخطا

فهمد که حکمت الهی در کار بود که آن بزرگوار بر  کمی دقت کند می -اختصار ذکر شد
مسند خالفت خاتم االنبیاء صلوات اهللا علیه بنشیند تا شریعت مقدس اسالم در اثر نفوذ 
کلمه و شخصیت او به خارج شبه الجزیره راه یابد و منتشر شود و عدالت اجتماعی 

ابق دستورات و تعالیم شریعت اسالم در اثر اهتمام آن بزرگوار در بین کلیه طبقات و مط
شعوب مردم در داخل و خارج شبه الجزیره نه تنها با گفتار، بلکه عمالً و به طور مساوي 

 اجرا شود.
خواندیم که حضرت عمر چگونه قواي فرمانروایان مشهور آن دوره را در هم کوبید و 

هاي  رگ آن روزگار تسلط یافت و خود به جاي آنها نشست. احکام کتاببر کشورهاي بز
کهنه استبدادي آن فرمانروایان جبار را که بر مبناي تبعیض طبقاتی، قرنها بر سر کار بود 

هاي پوشالی، و احکام عادله دین خدا را در  دور افکند و قرآن خدا را به جاي آن کتاب
 ستوار فرمود.جاي آن احکام استبدادي زیان بخش ا

 ةکاخ تمدن عظیمی که سنگ اساسی آن با دست مبارك حضرت رسول علیه الصال

والسالم گذارده شد و حضرت ابوبکر در زمان خالفتش روي آن کار کرد، حضرت عمر 
آن را به تفویق پروردگار به کمال رساند و نتیجتاً یک انقالب سیاسی که ضامن سعادت 
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 الم به وجود آورد.جامعه انسانی بود در جهان اس
اگر کسی به امور مهمی که حضرت عمر موفق شد در دوره خالفتش انجام دهد، به 

هاي یک  دیده انصاف نگاه کند اذعان خواهد کرد که آن بزرگوار حائز صفات و خصلت
فرمانده مقتدر و مجرب در کشورگشایی و داراي کمال مهارت و سیاست در اداره امور 

سیعی بود که با دست تواناي خود او بنیان نهاده شده بود و با مملکت و امپراتوري و
 شد. عنایات خود او به درست اداره می

داشتند و  گاه خلفا بعد از حضرت عمر همان سیاست و تدبیري را که او داشت میهر
میان کارهاي مهم خالفت با اهل مجلس درداشتند و در  مانند او مجلس خالفت می

شک فتوحات اسالمی و دین اسالم، جهان را  گرفتند، بی نهایی را میگذاشتند و تصمیم  می
هاي داخلی که منتهی به تضعیف مسلمین گردید، پیش  گرفت و مسلماً آن جنگ می

نظیر خود را و دین اسالم همان  آمد و دولت اسالم همان شوکت و عظمت بی نمی
 کرد. وحدت و همان صفا و رونق روحانی خود را براي همیشه حفظ می

ولی متأسفانه شد آنچه شد و جالل و جلوه حکومت اسالم با وفات آن بزرگوار طبق 
شهادت تاریخ خاتمه یافت. قلب دولت اسالم تا ابد متألم و ناالن شد و چشم دین اسالم 
براي همیشه گریان و اشک باران گردید: چه دیگر کسی مانند آن بزرگوار براي آنها از 

ِ ﴿ زاید. یمادر نزایید و هرگز نم  ٱ ِ�َّ
َ
 .﴾دُ َ�عۡ  َوِمنۢ  ُل َ�بۡ  ِمن رُ مۡ ۡ�

هجري قمري مصادف با پانزدهم  1397به تاریخ شب جمعه بیست و سوم شوال 
 هجري شمسی.  1356مهرماه 

 سید عبدالرحیم خطیب (بندر عباس).

 


	مقدمه
	ابوبكر صديق(
	خانواده ابوبكر
	نقش ابوبكر در اسلام
	ابوبكر نخستين مسلمان
	ابوبكر صديق در راه دعوت
	فضائل حضرت ابوبكر
	تواضع و فروتني ابوبكر
	عظمت و قدرت روحي ابوبكر
	حادثه اول: درگذشت پيامبر(
	حادثه دوم: نبرد با مرتدان
	اعزام سپاه اسامه
	رايزني براي نبرد با مرتدان و منكران زكات
	فرماندهان نبرد
	حاصل آنچه گفتيم

	مقدمات حمله به ايران و روم
	جبهه عراق
	فتح انبار
	فتوحات برقآسا

	جبهه شام و فلسطين
	اولين برخورد مسلمين با روميان
	مقدمات جنگ يرموك

	خلافت حضرت ابوبكر
	اولين خطبه خليفه مسلمين پس از انتخاب
	تحليل محتوايي خطبه ابوبكر(
	در اينجا
	نتيجهگيري
	پاسخ به يك شبهه
	ارزيابي سخنراني عليبن ابيطالب در باب نحوه انتخاب خليفه
	انتخاب مؤمناني كه مورد تاييد خداوند هستند
	انتخاب ابوبكر صديق، جلوگيري از آشوب بزرگ
	هوشياري عمر بن خطاب(
	ابوبكر صديق، مورد تاييد پيامبر(
	خلافت ابوبكر صديق، مورد تاييد قرآن كريم
	ابوبكر نايب امت در استخلاف

	تجزيه و تحليل حديث قرطاس
	روايت اين داستان
	نقد محتوايي داستان
	قاطعيت پيامبر مخالف با محتواي حديث قرطاس است
	آشفتگي الفاظ روايت نشانه جعلي بودن آن است
	دلايل ديگر جعلي بودن روايت مزبور
	ديدگاه شبلي نعماني درباره كذب بودن روايت مزبور
	ديدگاه صبحي پاشا

	كارهاي بسيار مهمي كه حضرت ابوبكر در دوره خلافتش نجام داد
	جمعآوري قرآن
	اعزام سپاه اسلام
	جنگ با قبايل مشرك و مرتد
	حمله به عراق
	فتح شام

	وفات ابوبكر
	وصيت ابوبكر
	آخرين سخن ما درباره شخصيت و عظمت حضرت ابوبكر

	زندگاني فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب
	نسب و منش عمر بن خطاب
	اميد و دعاي پيامبر خدا براي مسلمان شدن عمر
	دشمني عمر با اسلام و مسلمانان
	داستان تاريخي مسلمان شدن عمر بن الخطاب(
	عمر مسلمان شدن خود را آشكار ميسازد
	با مسلمان شدن عمر، اسلام علني ميشود
	تأثير مسلمان شدن عمر بر تاريخ اسلام
	مقايسه مسلمان شدن ابوبكر و عمر

	هجرت عمر بن خطاب
	آيا عمر علناً هجرت نمود؟

	حضرت عمر در كنار پيامبر(
	فضايل حضرت عمر
	تواضع و فروتني عمر
	خلافت حضرت عمر
	دورانديشي ابوبكر(
	رايزني ابوبكر براي انتخاب عمر(
	ديدگاه عبدالرحمن بن عوف درباره عمر
	ديدگاه عثمان( درباره عمر بن خطاب(
	ديدگاه ساير اصحاب
	انتخاب عمر و عهدنامه ابوبكر صديق(
	منصوص نبودن نحوه انتخاب خليفه
	اولين خطبه حضرت عمر در آغاز خلافتش
	تحليل محتوايي نخستين سخنراني عمر بن الخطاب
	روش حكومت اسلامي در دوره نبوت و خلافت ابوبكر و عمر

	عدالت عمر
	واقعه اول از نگاه عمر مردم همه آزادهاند
	واقعه دوم: برابري همگان در دادگاه عمر
	واقعه سوم: شكستن غرور متكبران
	تحليلي از عدالت عمر

	نظارت عمر بر عمل كارگزارانش
	فتوحات در زمان عمر(
	جبهه شام
	جبهه عراق
	آخرين سفارشهاي ابوبكر به عمر درباره جبههها
	عمر بن خطاب و افكار جبهه
	نخستين رويارويي عمر با مردم پس از خلافت
	استقبال سرد مردم از درخواست عمر
	دومين درخواست عمر
	سخنراني مثني براي مردم مدينه در مورد ماهيت نظام ايران
	واكنش مردم
	نخستين دسته عازم عراق ميشود
	واپسين توصيههاي عمر
	مثني پس از ورود به عراق چه ميبيند؟
	جنگ نمارق
	جنگ سقاطيه
	جنگ بارسما
	رستم فرخزاد
	نبرد فيلها يا واقعه جسر
	معركه بويب
	اهتمام عمر در مدينه
	در مدائن چه ميگذرد؟
	آثار و پيامدهاي اين شكست در پارس
	مثني كيست؟

	نبرد قادسيه
	سعد بن ابيوقاص كيست؟
	گفتگوي هيئت اعزامي سعد با يزدگرد

	حركت و هيجان نيروهاي ايراني
	مذاكره مجدد با فرمانده ايراني
	علل تأخير جنگ
	صفآرايي دو لشكر
	دو سپاه آماده رزم
	نخستين روز نبرد (روز ارماث)
	رسيدن نيروهاي امدادي
	دومين روز نبرد (روز اغواث)
	رشادت يك سرباز
	يك تاكتيك نظامي ـ رواني
	سومين روز نبرد
	ادامه جنگ در روز چهارم
	خبر پيروزي در مدينه به حضرت عمر ميرسد
	در مدائن چه ميگذرد؟

	بهسوي مدائن، پايتخت ساسانيان
	يزدگرد در مدائن چه ميكند؟
	ايوان مدائن
	غنايم مدائن
	فتح مدائن و فروتني مسلمانان
	غنايم در مدينه
	فتح جلولاء
	فتح خوزستان
	اسارت هرمزان
	فتح نهاوند
	فتح همدان
	سرانجام يزدگرد

	فتوحات شام و فلسطين در زمان عمر
	فتح دمشق، مركز ستاد نظامي شام
	مسلمين با چه شوقي بهسوي دمشق به راه افتادند؟
	دمشق در محاصره
	دمشق تسليم ميشود
	شهر فحل در محاصره
	جنگ و گريز
	شهر فحل در اختيار مسلمانان
	فتح بيسان و طبريه
	تسليم شدن شهرهاي اردن
	ابوعبيده براي تسخير حمص به حركت در ميآيد
	دمشق در معرض خطر مجدد
	فتح بعلبك در راه حمص
	فتح حمص121F
	فتح لاذقيه122F
	فتح قنسرين123F
	فتح حلب
	فتح انطاكيه
	آخرين وداع هراكليوس با سوريه

	در فلسطين
	فتح قيساريه و غزه
	نگاهي به نقشه حضرت عمر

	فتح اجنادين
	بهسوي شهر قدس136F
	تجزيه و تحليل آمدن يا نيامدن عمر براي فتح قدس

	مذاكره براي تسليم قدس
	متن قرارداد عمر بن خطاب با مردم قدس
	تحليلي از محتواي قرارداد حضرت عمر

	شهر بيت المقدس دروازههايش را براي ورود حضرت عمر خليفه حضرت رسول الله باز ميكند
	شهر بيت المقدس دروازههايش را براي ورود حضرت عمر خليفه حضرت رسول الله باز ميكند
	شهر بيت المقدس دروازههايش را براي ورود حضرت عمر خليفه حضرت رسول الله باز ميكند
	آشنايي با داخل شهر قدس
	بازگشت عمر( به مدينه
	شكل و شمايل حضرت عمر  در زمان آمدن به قدس و نقد يك داستان

	فتح كشور مصر
	مذاكره براي صلح
	باز هم مذاكره

	مصر تسليم ميشود

	دولت روم و روميان در مصر چه ميكنند؟
	به سوي اسكندريه
	كتابخانه اسكندريه
	علل فتوحات مسلمانان
	ديدگاه من
	در اين فرمان چه ميبينيم؟

	نظام سياسي در زمان حضرت عمر
	الف- تقسيمات كشوري
	ب- تأسيس پليس
	ج- تأسيس گمرك
	د- تأسيس دبيرخانه و نظام امور مالي دولت
	هـ- تعيين مبدأ تاريخ اسلام

	درآمدهاي دولت اسلام
	شهادت حضرت عمر
	نقش كعب الاحبار در قتل عمر (از نگاه نويسنده)

	نگاهي دوباره به شخصيت حضرت عمر
	عظمت و شخصيت و نفوذ كلمه حضرت عمر
	آخرين سخن ما درباره حضرت عمر




