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�  
  يادداشت مترجم

 آله و صحبه أجمعين یرسول اهللا محمد و عل یب العالمين و الصالة و السالم علالحمد هللا ر 
  

خـواهي و   ي غرب بـه نـام آزادي   هاي فريبنده اي از تفكرات و انديشه در جهان امروز كه پاره
ــتم  ــزار س ــي، اب ــه   برابرطلب ــرار گرفت ــعه ق ــه  و توس ــر، توجي ــوق بش ــام   ي آزادي و حق ــر تم گ

ها بر ضد مسلمانان گشته، جاي تأمل و پژوهش است كه كدامين انديشه و عمل،  گري وحشي
كند و انسانيت را از تنگناهـاي كنـوني بـه     ي گيتي، حاكم مي عدالت راستين اسالم را در پهنه

قصد بنده از اين ديباچـه، شـرح    .گردد فراخناي دنياي حقيقت و عدالت اسالمي، رهنمون مي
ي آكنده از عزت و  اوضاع و احوال جاهليت قرن بيستم نيست؛ بلكه قصد آن دارم كه گذشته

همـه عـزت و    شوكت اين امت را يادآوري كرده و به طرح اين سؤال بپردازم كـه چرايـي آن  
كـه چشـم از    همه خفت و زبوني را در چه و كجا بايد جستجو كرد؟ آيا ايـن  سرافرازي و اين

تبليغاتي غرب در مورد برابري حقوق انسان بسـپاريم و هـر    قبوها ببنديم و خود را به  واقعيت
ي سياسـي و   هـاي تـازه   هـاي غربـي و طـرح    دم و روز، اسالم خود را به رنگ و روي گرايش

. شود؟ قطعاً چنين نيست اجتماعي، درآوريم، گرهي از مشكالت كنوني مسلمانان، گشوده مي

 s9 :فرمايـــد متعـــال مـــيخـــداي  uρ 4 yÌ ö� s? y7Ζtã ßŠθ åκu� ø9 $# Ÿωuρ 3“u�≈|Á ¨Ψ9 $# 4 ®L xm yì Î6®Ks? öΝåκyJ ‾=ÏΒ 〈 
كـه از   يهوديان و ميسحيان، هرگـز از تـو خشـنود نخواهنـد شـد، مگـر آن      «: يعني) 120-بقره(

  .»…ايشان، پيروي كني) هاي نادرست  شده و خواست تحريف(آيين
 ونـد و خواري رهـايي يافـت؟ خدا  توان از اين خفت  نه ميپس راه نجات چيست و چگو

‰ öāχÎ) “y: متعال، در همـين آيـه، راه را نشـان داده و فرمـوده اسـت      èδ «! $# uθ èδ 3“y‰ çλù;$# 〈 
  ».تنها رهنمود الهي، هدايت است«: يعني

اي  دهـد، امـا در حقيقـت وظيفـه     را مخاطـب قـرار مـي    صخـدا  اين آيـه، گرچـه رسـول   
ها و مسـيحيان   روي يهودي نهد كه نبايد دنباله ها مي مسلمانان در تمام زمان هميشگي، فراروي

ها و احكامش را به سرمنزل هدايت  قدر كامل است كه مسلمانِ پايبند به داده اسالم، آن. باشند
ي عـزت و قـدرت نخسـتين مسـلمانان شـد، اجـراي        چـه مايـه   آن. و رستگاري رهنمون گردد

امـا متأسـفانه   . هاي آيين راستين اسالم بود بافي در مورد آموزه لسفهچون و چرا و بدور از ف بي
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ايم كه نه تنهـا از آن اصـول، دور    خود خويش مشغول شده اينك ما، چنان به خود و دنياي بي
دانـيم تـا چـه     ي پرافتخار خود، چيزي نمـي  گونه كه بايد و شايد، از گذشته ايم، بلكه آن افتاده

! هـايي كنـوني تبـديل كنـيم     هـاي گذشـته را بـه دارايـي     شـيم، داشـته  كه خواسته با رسد به اين
هـاي فكـري و عملـي     ديرزماني است كه مسـلمانان بـه جـاي كاربسـت اصـول و زيرسـاخت      

ي الگوهاي راستين  و از ارائه  هاي بيهوده پرداخته ها و قيل و قال اي از انديشه به پاره �صحابه
ي سـيماي الگوسـازان گذشـته و     و عملـي در ارائـه  گمان خأل علمـي   بي. اند ايماني غافل شده

هـاي   ويـژه جوانـان، از داده   ي مهمي در الگوگزيني مسلمانان و به سلف صالح اين امت، زمينه
گـران و عالمـان مسـلمان قـرار      رو اين وظيفه، فراروي دعـوت  از اين. فكري غرب شده است

دازنـد تـا بـه خواسـت خـداي      بپر �گيرد كه از نو به بازنگري و بازنگاري سيرت صـحابه  مي
فشـاني و ازخودگذشـتگي در راه حـق، نمـودار گـردد و نسـيم ايمـان و         متعال، ديگربار جـان 

  .هاي مرده را زنده بگرداند يكتاپرستي، بوزد و پرتو ايمان، دل
اش از چند و چون مطالب اين نوشـتار و ضـرورت بازنگـاري     ي كتاب در مقدمه نويسنده

كـنم و   رو سخن، كوتـاه مـي   از اين. ي كافي، نگاشته است اندازهبه  �تاريخ و سيرت صحابه
ي ايـن كتـاب، موفـق نمـود، از او      گـزاري از خـداي متعـال كـه مـرا بـه ترجمـه        ضمن سپاس

خواهم كه مؤلف، مترجم، ناشر و تمام كساني را كه در به انجام رساندن ايـن كـار، نقـش     مي
الش و خدمت را بپذيرد و براي همگان، مفيـد  اند، در دنيا و آخرت موفق بدارد و اين ت داشته

از استاد و برادر گرامي، دكتر حبيب الّله ضيائي نيز كمال تشكر و امتنان را دارم كـه  . بگرداند
  .بنده در برگردان اين كتاب بوده است ياور

  ابراهيم كياني محمد
  20/6/1384بيرجند ـ 

  
  
  
  
  
  
  



  

�  
  ي مؤلف مقدمه

نستعيُنُه و نستهديِه و نستغفُرُه و نعوذ باِهللا ِمْن شرور أنفِسنا و ِمن سيئاِت  إّن الحمَد ِهللا نحَمُدُه و
أعمالِنا َمن يهِدِه اُهللا فـَال ُمِضـل لَـُه َو َمـن ُيْضـِلْل فـال هـادَي لَـُه و أشـهُد أن ال إلـه إالّ اهللاُ وحـده ال 

  شريَك لُه وأشهُد أن محّمدًا عبُدُه و رسوُلهُ 

$   :مايـد فر خداوند متعال مـي  pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u (#θ à)̈? $# ©! $# ¨, xm  Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ ¨ è∫θ èÿsC āωÎ) 

ΝçFΡ r& uρ tβθ ßϑÏ=ó¡–Β ∩⊇⊃⊄∪ 〈 )102:آل عمران(  
همـواره سـعي   (چنان كه بايد و شـايد، از خـدا بترسـيد و شـما      آن! اي اهل ايمان«: ترجمه

  ».نميريد مگر كه مسلمان باشيد) رسد،  ناگاه فرايد، غفلت نكنيد تا اگر مرگتان بكن

 $ pκš‰ r'‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ¨?$# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©!$# /ä3 s)n= s{  ÏiΒ <§ ø� ‾Ρ ;ο y‰ Ïn üρ t, n=yz uρ $pκ÷] ÏΒ $ yγy_ ÷ρy— £]t/ uρ 

$ uΚåκ÷] ÏΒ Zω%ỳ Í‘ #[�� ÏWx. [!$ |¡ ÏΣuρ 4 (#θà) ¨? $#uρ ©! $# “Ï% ©!$# tβθ ä9u !$|¡ s?  Ïµ Î/ tΠ%tn ö‘F{ $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. öΝä3 ø‹n=tæ 

$Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪ 〈 )1:نساء(  
پروردگارتان بترسـيد؛ پروردگـاري كـه شـما را از     ) خشم و عذاب(از! اي مردم«: ترجمه

روي  بر(يك انسان آفريد و همسرش را از نوع او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان زيادي 
كـه همـديگر را بـه او سـوگند     خـدايي بترسـيد   ) خشـم و عـذاب  (و از . منتشر سـاخت ) زمين

همانا خداوند، مراقب شـما  . كه پيوند خويشاوندي را ناديده بگيريد دهيد و بپرهيزيد از اين مي
  ».است

 $ pκš‰ r'‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θ à)̈? $# ©! $# (#θä9θ è%uρ Zω öθ s% # Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ ôxÏ=óÁãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈yϑ ôãr& ö�Ï�øó tƒuρ 

öΝä3 s9 öΝä3t/θ çΡ èŒ 3 tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# …ã& s!θ ß™u‘uρ ô‰ s)sù y—$ sù #�—öθ sù $ ¸ϑŠÏà tã ∩∠⊇∪ 〈 )71و70:احزاب(  

خداونـد،  ) كـه در نتيجـه  (از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوييد! اي مؤمنان« :يعني
آمـرزد و هـر كـس كـه از خـدا و پيـامبرش،        گرداند و گناهانتان را مي اعمالتان را شايسته مي

  ».رسد قطعاً به كاميابي بزرگي مي اطاعت كند،
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رَْضي و َفيا رب لك الحمد َكما يْنبغي لجالَلِ وجِهك و عظيمِ سلطَانك، َلك الحمد حّتي َت
ضالحمد إذَا ر َلكيت.  

ي كه شـيفته      ا گونه داشتم؛ به� از دوران كودكي، اشتياق وافري به سيرت ابوبكر صديق
ها سپري شـد و   روزها گذشت و سال. يا شنيدن سيرت آن بزرگوار بودم  ي مطالعه باخته و دل

يكـي  . ي منوره را عنايت فرمـود  خداي متعال، به من توفيق تحصيل در دانشگاه اسالمي مدينه
اسـتاد ايـن درس، بـه    . از مواد درسي تاريخ اسالمي در دانشگاه، تاريخ خلفـاي راشـدين بـود   

ي شيخ محمود شاكر، بسنده نكرد واز ما خواسـت كـه البدايـه و النهايـه از     كتاب تاريخ اسالم
كـار   هاي درس تـاريخ بـه   اثير را نيز مطالعه كنيم و در آموزه چنين الكامل از ابن كثير و هم ابن

اين رهنمود استاد و توفيـق الهـي، مـا را بـيش از پـيش بـا شخصـيت و دوران ابـوبكر         . گيريم
نامه دكتراي خـود را در دانشـگاه اسـالمي     طور، هنگامي كه پايان همين. ، آشنا كرد�صديق

ارائه كـردم وبـا   » فقه التمكين في القرآن الكريم و أثره في تاريخ االمة«درمان تحت عنوان  ام
 1200كه اين بحث، در سه بخـش قـرآن، سـيرت نبـوي وسـيرت خلفـا، بـيش از         توجه به اين

فقه التمكين فـي  «د كه به همان بخش نخست، يعني صفحه شده بود، استاد راهنما پيشنهاد كر
ناظر بـه تأييـد شـوراي دانشـكده و       بندي استاد اين پيشنهاد و برنامه. بسنده كنم» القرآن الكريم

ي بررسي رسيد و قرار بر آن شد كه پس از بررسـي كميتـه، دو بخـش ديگـر را نيـزدر       كميته
آغـاز كـنم و بـه     )الخلفاء الراشدين كين عندفقه التمكين في السيرة النبوية و فقه التم(بحث 

  .انجام برسانم
ي  نامه نگارش كتاب پيش روي شما، به توفيق الهي و با عنايت و توجه استاد ناظر بر پايان

گران و انديشـمندان، بـه    اي از عالمان، دعوت چنين تشويق و راهنمايي عده دكتراي بنده و هم
ي يكي از همين  به گفته. اند قوت قلب اينجانب بوده گرمي و ي دل انجام رسيده است كه مايه

آن دوران شكوفا ايجاد شده و  ي زيادي ميان مسلمانان امروزي و بزرگواران، شكاف و فاصله
بندي درستي در اين زمينه صـورت نگرفتـه و همـين، موجـب      كار به جايي رسيده كه اولويت

پژوهـي   نگـاري و سـيرت   ي سيره پهنهبندي علمي و اصولي در  ريزي و رديف آميختگي برنامه
كـه بـه مطالعـه و بررسـي      كه بسياري از جوانـان، بـيش از آن   ي بارز آن، اين نمونه. شده است

گـران روي   گران، علما و اصالح زندگي و سيرت خلفاي راشدين، بپردازند، به سيرت دعوت
هـاي   جهي در زمينـه بـاري قابـل تـو   ي است كه سيرت خلفا، از غنا و پراين، در حال. اند آورده

سياسي، اخالقي، اقتصادي، فكري، جهادي و فقهي برخوردار است و ما نيز در حـال حاضـر،   
سو با حركـت رو   هاي مذكور داريم و بايد هم نياز شديدي به بررسي نظري و كاربردي زمينه
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دهـي امـور قضـايي، مـالي و      به جلوي زمان، در پي ايجاد مؤسساتي اسالمي در راستاي سامان
اقتصادي، حكومتي و نظامي و لشكري خود بر مبنا و الگوي نظام عصر خلفا باشيم كه در آن 

پـيش    زمان توانست روياروي دو تمدن روم و ايران بايستد و حركت فتوحات اسـالمي را بـه  
  .ببرد

خواسـت و توفيـق     فرسايي در اين زمينه، فقط يك فكر و اراده بود كه به آغاز كار و قلم
هـاي فـرارويم را آسـان نمـود كـه       قق يافت؛ خداي متعال، كمكم كرد و سـختي خداوند، تح

انجام ايـن كـار كـه همـواره فكـر و      . راحتي، به مراجع و منابع مورد نياز دست يابم توانستم به
حواس مرا به خود مشغول نموده و بر حواس و احساسـات مـن غالـب شـده بـود، مـرا بـر آن        

كارها و اهداف خويش قرار دهم و در همين راسـتا نيـز،   مهم را در رأس كار  داشت كه اين 
گـزارم كـه بـه مـن،      بيـداري كشـيدم و خـدا را سـپاس     ها، شب ها و گرفتاري پروا از سختي بي

  .چنيني عنايت فرمود توفيقي اين
بهايي است كه  هاي گران ها و آموزه ها، پند تاريخ خلفاي راشدين، مملو و آكنده از درس

و منابع و مراجع تاريخ، حديث، فقه، ادبيات و تفسير، پخش و پراكنده  هاي مختلف در كتاب
هاي تاريخ خلفا، نيازي شديد و كاري جدي، فراروي ما قرار  اين پراكندگي آموزه. باشد مي
بخشي به آن و تحليل و بررسي درست و اصولي  آوري، ترتيب و نظم دهد كه براي جمع مي

ي  ي درست و اصولي تاريخ خالفت، مايه ه عرضهچراك. كار شويم سيرت خلفا، دست به
ها را قوي  ها را روشن و اراده ي دروني انسان و تهذيب روح و روان است و انديشه تغذيه

هاي  توان در ايجاد و پرورش نسل كند كه مي اي پخته و پربار مي گونه گرداند و آن را به مي
مطالعه و وارسي تاريخ . هره جستاز آن ب صي روش و منهج پيامبر اكرم مسلمان بر مبنا

ي  خداي متعال درباره. كند خالفت، ما را در شناخت زندگاني و دوران صحابه كمك مي

( šχθà: اصحاب چنين فرموده است Î6≈¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρF{ $# zÏΒ t Í�Åf≈yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ t Ï% ©!$#uρ 

Νèδθ ãèt7̈? $# 9≈|¡ ôm Î*Î/ z ÅÌ §‘ ª!$# öΝåκ÷] tã (#θàÊ u‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr& uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Í� ôf s? $ yγtFøt rB ã�≈yγ÷Ρ F{ $# 

t Ï$ Í#≈yz !$ pκ� Ïù # Y‰ t/ r& 4 y7Ï9 s̈Œ ã—öθ x�ø9 $# ãΛÏà yè ø9   )100:توبه( 〉 ∪⊂⊂⊆∩ #$
كـه در ايمـان،   (گيرنـدگان و پيشـگامان مهـاجران و انصـار      خداونـد، از سـبقت  «: ترجمه

ها را پيمودند،  نيكي، روش آن و از كساني كه به) مهاجرت و نصرت، بر ديگران پيشي گرفتند
خشنود است و ايشان نيز از خدا خشنودند؛ و خداوند براي آنان، بهشت را آمـاده سـاخته كـه    

: ماننـد  جا مـي  جاودانه در آن) آنان(ها جاري است و  خانه آن، رود) ها و درختان كاخ(در زير 
  ».اين است رستگاري بزرگ
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# Y‰£∨ ß™ 〈 )29:فتح(   
ي خداست و كساني كه با او هستند، در برابر كـافران، شـديد و    محمد، فرستاده«: ترجمه

در ركوع و ) همواره(ن را باشند و تو، ايشا سوز مي سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و دل
  »…بيني سجود مي
 1)…خير أمتي القرن الـذي بعثـت فـيهم   : (است  ي صحابه فرموده درباره صخدا رسول

  ».بهترين امت من، كساني هستند كه درميان آنان مبعوث و برانگيخته شدم«: يعني
و خواهد از شخص ديگـري الگـو پـذيرد و بـه ا     هر كه مي: گويد مي �عبداهللا بن مسعود

اند؛ چراكه شـخص زنـده،    اقتدا كند، پس راه و روش كساني را در پيش بگيرد كه درگذشته
اند و بايد به آنـان اقتـدا نمـود،     پيشينياني كه درگذشته. همواره ممكن است به فتنه مبتال گردد

هـا   ترين قلـب  آنان، نيك. باشند هستند كه برترين افراد اين امت مي صياران محمد مصطفي
هـا را بـراي    تر است؛ آنان، كساني هستند كه خداونـد، آن  ها از همه بيش و دانش آن را دارند

تـري آنـان را    صحبتي با پيامبرش و برپاداشتن دينش برگزيـد؛ پـس فضـل و بـر     راهي و هم هم
ها، آراسـته سـازيد    توانيد خود را به اخالق و دين آن بشناسيد و راه آنان را دنبال كنيد و تا مي

كـارگيري احكـام    ، ضـمن بـه  �صـحابه  2».هدايت و راه درست و مسـتقيم بودنـد  كه آنان بر 
دوران صحابه، بهترين دوران امت است؛آنان، قرآن و سـنت  . اسالم، آن را در دنيا گستراندند

هـا و   بهـايي اسـت كـه ذخيـره     ي گـران  گنجينـه  �آري، تـاريخ صـحابه  . را به امـت رسـاندند  
ادي و خيزش و حركت فتوحات اسالمي و تعامل و هاي فكري، علمي، فرهنگي، جه اندوخته

هـا و اقشـار مختلـف امـت،      نسـل . هـا را در خـود جـاي داده اسـت     پيوند با ديگر اقوام و ملت
يابي بـه يـك    هايي بيابند كه آنان را در دست ها و نمونه توانند در اين تاريخ باشكوه، نشانه مي

رساند و  استوار و هدفمند، ياري مي هاي درست و رهنمودهاي زندگاني پربار بر اساس روش
در بازشناسي رسالت امت و نقش آن در جهان، به قشـرهاي مختلـف امـت اسـالمي، كمـك      

به تأثير عميق و وافر تـاريخ   …باوران و دشمنان اسالم اعم از يهوديان، مسحيان، ماده.  كند مي
زش و فـوران  چنـين خيـ   هاي قوي فكري و عملي و هـم  اسالمي در ايجاد و پرورش شخصيت

اند تا با ايجاد تغيير و دگرگوني در  رو همواره كوشيده و از اين  نيروهاي دروني امت، پي برده

                                                           

  )1964و4/1964(روايت مسلم  -1
  )215و1/214(السنة از بغوي  شرح -2
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ي پرافتخار امت، در آن، شـك وشـبهه ايجـاد كننـد؛      تاريخ اسالم و زشت جلوه دادن گذشته
هاي خاورشناسان عصر حاضـر، در   چنين دست ي امت و هم گذشته هاي ناپاك دشمنان  دست

انـد تـا تـاريخ اسـالم را بـه       دشمنان اسالم، همواره كوشـيده . اين تالش شوم، هويدا است پسِ
. سمت و سويي بكشند كه بتوانند آن را تحريف كـرده و از آن، سـيمايي زشـت نشـان دهنـد     

ي شكسـت اسـالم و مسـلمانان را در تحريـف تـاريخ پرافتخـار امـت         دشمنان اسالم كه چاره
تا بر ضد مسـلمانان، بـراي نـابودي اسـالم و فروپاشـي حكومـت       ديدند، همواره سعي كردند 

ي آنـان، دسيسـه بچيننـد و     هاي عقيدتي و ديني مسلمانان و پراكندگي و تفرقـه  اسالمي و پايه
از جملـه  . هـايي دروغـين سـر هـم كردنـد      براي رسيدن به اين هـدف شـوم، اخبـار و داسـتان    

ي سوم عثمان بن  چيني بر ضد خليفه توطئه پراكني و توان به شايعه هاي دشمن، مي گري دسيسه
 �ي بـزرگ كـه بـه شـهادت حضـرت عثمـان       افروزي اين فتنه اشاره كرد؛ در آتش �عفان

تـاريخ، دسـت   . اند منجر شد، عبداهللا ابن سباي يهودي و پيروانش، نقشي فعال و اساسي داشته
گوي صلح درميـان  پس از گفت(پنهان اين دشمنان را در برافروختن آتش فتنه در جنگ جمل 

چـين ايـن گـروه، در تمـام      گـر و توطئـه   رو دست دسيسه از اين. ، برمال ساخته است)دو طرف
از ديگر سو، . باشد هايي كه به قصد نابودي اسالم و مسلمانان شكل گرفت، مشهود مي جريان

هاي تاريخي آمـده، سـيماي صـحابه را بـد      روايات ضعيف و موضوعي كه در برخي گزارش
پردازي و متهم نمودن برخي از صحابه  مانند ماجراي حكميت كه با دروغ. كرده استوانمود 

گيـري   قطعاً جريان شكل. كند اي زشت از آنان ترسيم مي طلبي، چهره كاري و يا جاه به فريب
خواهـد، غيرمسـتقيم، اسـالم را بـدنام و      آميز دارد كه مي چنين رواياتي، سمت و سويي توطئه

ريان هدفمند از آن جهت شكل گرفته كـه اگـر در مقـام واالي صـحابه،     اين ج. زشت بنمايد
رود؛ چراكه كسي جز آنان، اسـالم را بـه    شك و ترديدي ايجاد شود، اسالم نيز زير سؤال مي

هاي بعدي نرسانده است و ايجاد شك و شبهه در عدالت صحابه و عدم اعتماد بـه آنـان،    نسل
  .ت و سالمت اسالمي صح يعني ايجاد ترديد و شبهه درباره

نمـايي روايـات سـاختگي و     هـا، همـواره بـه بـزرگ     روان كـور آن  خاورشناسان و دنبالـه 
و با محور قرار دادن چنين مباحثي، گستراندن روايـات دروغـين را غنيمـت      دروغين پرداخته

اند تا از آن به عنوان ابزاري در جهت نكوهش و بد نمايانـدن اسـالم و ريخـتن آبـرو و      دانسته
  .ي كرام، بهره گيرند رمت صحابهح

اند تا شكل و ساختار تاريخ اسالم را مطابق اهداف شوم خـود،   دشمنان، همواره كوشيده
هاي  ها و برنامه نگاران مسلمان نيز از روش ترسيم نمايند و متأسفانه، برخي از مورخان و تاريخ

نوشتارهاي آنان در موضـوع   اند و بدين ترتيب دار دشمنان اسالم، اثر پذيرفته هدفمند و جهت
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شـايد دليـل ايـن    . هاي دشمنان اسالم شده است هاي گذشته، برگرداني ازنوشته تاريخ در دهه
نگاران ما از حقيقت، روح و سرشت اسالم، تصور  غفلت و اشتباه بزرگ، اين باشد كه تاريخ

سـالمي و  ي ا نگـاري اسـالمي نيازمنـد شـناخت حقيقـت انديشـه       چراكه تاريخ. درستي ندارند
ها و  ي ارزش انديشي باورهاي اسالمي درباره درك نگرش دين بر زندگي، رخدادها و راست

ي اسـالمي   نگار بايد از تأثير انديشه باشد؛ بنابراين تاريخ ها مي هاي فكري و اخالقي انسان پايه
بر روان و فكر آدمي آگاه باشد و بداند كه چگونه حقيقت اسالم، شخصيت و هويت دروني 

هـاي اسـالمي، پختگـي     ي شخصـيت   البته وارسي و مطالعـه . دهد ها را شكل مي و بروني انسان
هاي اسالمي، بتوان از آنان رفع اتهام نمودكه  ها و باور طلبد تا بر مبناي داده ودانش زيادي مي

هــا درزنــدگي و برخــورد بــا رويــدادهاي  گيــري مــنش گيــري و جهــت در شــكل ايــن مســأله 
ي شناسـايي خميـره وسرشـت باورهـاي      در پهنـه : اي برخوردار اسـت  ه ويژهمتفاوت،از جايگا

ي دينـي، تنهـا    ي چهـره و نمونـه   هـا  ها و الگـو  اسالمي و زدودن اتهامات واردشده برشخصيت
هـاي   هاي اسالمي را پذيرفته و بر اسـاس داشـته   اي موفق است كه با تمام وجود، باور نويسنده

هاي اسالمي، سير و پـژوهش   يش، در تاريخ و شخصيتدروني و باورهاي ژرف و باطني خو
البتـه بـه    1.چه با ذهن سرد و خالي خويش، از بيرون دريافت كرده اسـت  ي آن نمايد نه بر پايه

نگـاران معاصـر، بـه     علت نبود اين اسـلوب درسـت، بسـياري ازنويسـندگان، اديبـان و تـاريخ      
گـر   ا افـرادي دنياپرسـت و چپـاول   و صـحابه ر   نمايي سيماي سلف اين امت مبتال گشـته  زشت

ها و اهدافشان و چيرگـي بـر دشـمنان، از هـيچ      يابي به خواسته اند كه براي دست معرفي نموده
آري كساني كه بـه چنـين   . اند ريزي، كوتاهي نكرده كاري و از جمله كشت و كشتار و خون

قيقـت آن نسـل   انـد، از فهـم و شـناخت ح    ي صـحابه رسـيده   هاي زشتي دربـاره  باورها و نمايه
ي   و رنـگ و روي اسـالمي، عقيـده     دور بـوده  صي محمـد مصـطفي   يافته در مدرسـه  تربيت

ي پيـدايش نسـلي بـوده كـه از      چنـين نوشـتارهايي، زمينـه   . اند اسالمي و اصول اسالمي نداشته
شناسـد و سـيماي    گري، نمـي  ريزي و فريب و حيله اش، چيزي جز جنگ، خون تاريخ گذشته

كـه   متأسـفانه برخـي از مسـلمانان نيـز بـدون آن     . دهد زشت و كريه، نشان ميعموم صحابه را 
كنند؛ در صورتي كـه   ها و اراجيف را تكرار مي هايي را بدانند، اين دروغ حقيقت چنين دروغ

هـا آمـده و    كه از صحت تاريخي برخوردار باشد، فقط در برخي از كتاب آن ها، بي اين دروغ
  2.جاي تأمل و بررسي دارد

                                                           

  5صي شيخ صادق عرجون،  ي استاد سيد قطب رحمه اهللا بر كتاب خالد بن وليد، نوشته مقدمه: نگاه كنيد به -1
  15اهللا، ص ي محمد مال ابوبكر الصديق، نوشته: نگاه كنيد به -2
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زنگري تاريخ اسالمي به روشي درست و اصولي، بـراي امـت اسـالمي يـك ضـرورت      با
جا كه خداوند، حامي و پشتيبان دين اسالم اسـت، چنـين خواسـته تـا      از آن. گريزناپذير است
يابي مسايل تاريخي، دست به قلم ببرنـد   گران و نويسندگان، در جهت ريشه برخي از پژوهش

حقيق و بررسي رخدادها و تصحيح اخبار و روايـات تـاريخي،   ي تاريخ صحابه، به ت و در پهنه
گويـان را بـرمال    پـردازان و دروغ  هـاي دروغـين اراجيـف    ها و پرداخته همت گمارند و ساخته

كثــرت در  آري، ايــن، از فضــل خــداي متعــال اســت كــه امامــان فقــه و حــديث، بــه . ســازند
ــت  ــه رواي ــه و دروغ  نوشــتارهاي خــود، ب ــاي صــحيح پرداخت ــا و ه ــاي ســاختگي  تهمــت ه ه

ي آن بزرگـان را در   بنده در نگارش اين كتـاب، شـيوه   1.اند پردازان را نقد و نفي نموده دروغ
ام؛ البتـه   ي منابع و مراجع قديمي و جديد در موضوع تـاريخ، سركشـيده   پيش گرفته و به همه

هور تاريخ هاي مش تالش من بر اين بوده كه در بررسي دوران خلفاي راشدين، صرفاً به كتاب
هـاي تفسـير، حـديث و     ام بـه كتـاب   اثير و ذهبي بسنده نكنم و كوشـيده  و از جمله طبري، ابن

ي بررسي اوضاع و احوال راويـان، بـه نگـارش     هايي كه درباره چنين به كتاب شروح آن و هم
هـا، مـوارد تـاريخي ارزشـمند و      ي ايـن كتـاب   درآمده، مراجعه كنم؛ بنده با بررسي و مطالعه

. باشـد  هاي مشهور و متـداول تـاريخي مشـكل مـي     ري يافتم كه دسترسي به آن، در كتابپربا
آغاز كردم، اين است كه او، سـرور و   �كه سيرت نگاري خلفا را از ابوبكر صديق دليل اين

ي  يـابي بـه وسـيله    ما را به پيروي روش و سنت خلفـا و ره  صرسول اكرم. بزرگ خلفا است
عليكم ِبسّنتي و سّنة الخلفاء الراشدينَ المهـديين  : (اند و فرموده  رهنمودهاي آنان دستور داده

اطاعت و پيروي (سنت من و سنت خلفاي راشدين پس از من ) كه از(بر شما باد « 2)من بعدي
پس از پيامبران، در واالترين و برترين مقام صدق و نيكي قـرار دارد؛ وي،   �ابوبكر» .)كنيد

ي  دربـاره  صخدا رسول. باشد ترين و داناترين آنها مي المو ع صخدا ل برترين صحابي رسو
اگـر  « 3)لو كنت متخدا خليالً التخذت أبابكر و لكن أخـي و صـاحبي  : (اند فرموده �ابوبكر

گرفتم و امـا   كردم، قطعاً ابوبكر را به دوستي مي كسي را به عنوان دوست صميمي انتخاب مي
بـه  « 4).أبوبكر و عمر: اقتدوا بالَّذَينِ من بعدي: (اند چنين فرموده هم» .او، برادر و يار من است

ي ابـوبكر   درباره �خطاب  عمر بن» ابوبكر و عمر: دو نفري كه پس از من هستند، اقتدا كنيد

                                                           

  4المنهج اإلسالمي لكتابة التاريخ، دكتر محمد محزون، ص -1
  )5/44(؛ ترمذي )4/201(داود  سنن ابي -2
  3656ي بخاري، شماره -3
  )3/200(صحيح سنن الترمذي از آلباني رحمه اهللا  -4
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ــزد  «: چنــين گــواهي داده اســت كــه �صــديق تــو، آقــا و بهتــرين مــا هســتي و از همــه در ن
  بــن  حنيفــه از علــي  بــن  مــدبــاري مح 1»تــري داشــتني تــر و دوســت محبــوب صخــدا رســول

: فرمـود  �علـي » چه كسـي اسـت؟   صخدا بهترين مردم، پس از رسول«: پرسيد �طالب ابي
  2»�ابوبكر«

، سراسر تاريخ آن ي درخشاني از تاريخ اسالمي است كه پرتو ، صفحه�زندگاني ابوبكر
يخ جوامـع،  نظيـري كـه تـار    آن دوران بي. را در برگرفته و همه را خيره و مبهوت نموده است

هرگز چنان شوكت، عظمت، اخالص، جهاد و دعوتي را به خود نديده كـه تـا ايـن حـد، بـر      
ي  بنده در نگارش روايات واردشـده دربـاره  . باشداستوار هاي ارزشمند فكري و عقيدتي  پايه

ابوبكر و زندگاني و عصر وي، مراجع و منابع مختلف را مورد بررسي قرار دادم و مطـالبي را  
ها آمده بود، تخريج كرده و پـس از مرتـب    در كتاب �امون عصر و شخصيت صديقكه پير

گـران،   چه پيش رو داريد، بـراي دعـوت   بررسي آن پرداختم تا آن نمودن مطالب، به تحليل و
مردان، مفيد واقع شـود   پژوهان و دولت فكران و دانش مداران، روشن سخنوران، علما، سياست

ي ارزشـمند ايـن دوران،    هـا  هـا و داده  خـويش، از نمونـه   كارهـاي و آنان بتوانند در زندگي و 
ي موفقيـت و   خوبي الگوبرداري نمايند و بر همين اساس، راهي را در پيش بگيرند كه مايـه  به

  .باشد رستگاري دنيا و آخرتشان مي
ام و ضـمن اشـاره    پرداختـه  �ها و فضايل ابوبكر صديق در اين كتاب، به بررسي ويژگي

و حضور وي در ميادين جهاد، زندگاني آن بزرگـوار   صخدا با رسول �ابوبكربه همراهي 
چنـين مواضـع و نظـرات روشـن و اسـتوارش را در جريـان وفـات         ي مدني و هم را در جامعه

سـاعده و   بنـي   ي و جريـان سـقيفه    كه منجر به ثبات امت شـد، بـه قلـم كشـيده     صخدا رسول
هـايي را   ام و شـبهات و دروغ  جا، بررسي كرده آنرايزني و گفتگوي مهاجرين و انصار را در 

ساعده، ساخته و پرداخته شده، روشـن و بـرمال    ي بني ي سقيفه دار درباره كه به صورتي جهت
و  �ي ارسـال لشـكر اسـامه    دربـاره  �در اين كتـاب، نظـر روشـن و قـاطع ابـوبكر     . ام نموده
چون  دهي امور، پيروي بي هايي كه در اين موضع مشخص از قبيل شورا، دعوت، سامان درس

چنـين آداب   ، بازگشت به كتاب و سنت درمواقع اختالف نظـر و هـم  صخدا و چرا از رسول
مـاجراي  . يي كه در فرستادن لشكر اسامه، وجود دارد، بيان شـده اسـت   ها جهاد و ديگرآموزه

اي هـ  هاي مختلف ارتداد و آغـاز پيـدايش آن در روز   گيري آن و گونه ارتداد و اسباب شكل

                                                           

  3668ي روايت بخاري، شماره -1
  3671ي بخاري، شماره -2
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در برابر  �، از ديگر مطالب اين كتاب است كه به بيان موضع صديقصپاياني حيات پيامبر
. پـردازد  ي آنان مي ها و سركوب فتنه هاي آن بزرگوار براي رويارويي با مرتد مرتدين و شيوه

كه به توفيق الهي جريـان ارتـداد را نـابود كـرد، بيـان       �هاي ابوبكر در اين مبحث شايستگي
هاي حكومت اسالمي و  و شاخص �در كتاب پيش رويتان، دوران ابوبكر صديق .شده است

هاي نسلي كه به قيادت و پيشـوايي ابـوبكر، خالفـت و حكومـت اسـالمي را       چنين ويژگي هم
در جريان رويارويي بـا دخالـت بيگانگـان     �شود و سياست صديق شكل دادند، پردازش مي

تـرين   البته بنده در اين كتـاب بـه مهـم   . گيرد مي در قلمرو خالفت اسالمي، مورد بررسي قرار
ام؛ در ايـن   هـا پرداختـه   ها و منش پيامدهاي جريان ارتداد و برتري و تمايز اسالم بر ديگر باور

هـا و   مبحث، ضرورت وجود مركزيت و پايگاهي استوار در قالـب رهبـري و قيـادت جنـبش    
انشي عميق و كاربردي، بيـان شـده   ي فاتحانه و نيز ضرورت برخورداري پيشوا از د ها حركت

اسـتقرار  . ، روشـن گـردد  »شود گران مي گير حيله گري، دامن حيله«است تا اين سنت الهي كه 
ــه عنــوان دســتاورد ابــوبكر صــديق   يافتــه نظــامي ســازمان پــس از يــك دوره آشــفتگي،  �ب

فتوحـات   ي ايـن مـوارد، از   بنده، ضمن پرداختن به همه. هاي او است ي شايستگي دهنده نشان
ي بـزرگ   و قلم خود را بـا فرمانـده    ها و اقدامات بزرگش در فتح عراق نوشته ابوبكر و برنامه

اي از  ام كـه شـمال و جنـوب عـراق را در مجموعـه      همراه كرده �وليد لشكر اسالم خالد بن 
هـاي   هـايي كـه در آن، قهرمـاني    همـان نبـرد  . ها، به سرزمين اسالم ضميمه كرد نبردها و جبهه

پيروزمنـد، پديـدار     وليد و ديگر لشـكريان  عمرو و خالد بن  بن   حارثه، قعقاع  بن  نظير مثني كم
در دوران خالفـت  ( �از ابـوبكر صـديق    گشت و نخستين گـام بـراي تـداوم فتوحـات پـس     

، قرار گرفت تا تاريخ اين امت را در پيام ارزنده و وااليـش بـراي نشـر    )و ديگر خلفا �عمر
هـاي رد و   در ايـن كتـاب، نامـه   . در راه او، درخشنده و افتخارآميز بگردانـد دين خدا و جهاد 

هـا و فتوحـات    ي جنـگ  را دربـاره  �غنم  وليد و عياض بن بن   شده درميان ابوبكر، خالد بدل
با (ام كه چگونه  در جريان فتوحات شام پرداخته �و به اقدامات ابوبكر صديق  عراق، آورده

مشورت و رايزني با بزرگان صحابه و فراخوان اهل يمن براي همراهي اي استوار،  عزم و اراده
 �دهاي ابـوبكر  كار شد؛ رهنمو ، دست به)با لشكر اسالم به قصد فتح شام و رويارويي با روم

هنگـام حركـت لشـكر و گسـيل قـواي پشـتيباني و        ي آنان بـه   به لشكريان و فرماندهان، بدرقه
و   افـزار  رسـاني بـه مجاهـدان از طريـق ارسـال جنـگ       كمكنيروهاي انساني به ميادين نبرد و 

از عـراق بـه شـام و     �وليـد  خواربار و مواد غذايي مـورد نيـاز رزمنـدگان، انتقـال خالـد بـن       
بنـده از  . باشد هاي اجنادين و يرموك، از ديگر مسايل مورد بحث ما، در اين كتاب مي جنگ

هـاي خـارجي    ، برخـي از سياسـت  �خالل پرداختن به فتوحات اسالمي دوران ابوبكر صديق
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ي نمايي باشكوه و  ارائه: توان اشاره كرد به ام كه از آن جمله مي وي را مورد بررسي قرار داده
انـد،   بـه آن فرمـان داده   صخـدا  ها و تداوم جهادي كه رسـول  قدرتمند از اسالم به ساير ملت

هـاي   ارها و تمـام گونـه  شده، برداشتن فش گستري و مهرورزي درميان مردم مناطق فتح عدالت
گران و عموم مردم تا بـا رفـع    انداز درميان دعوت زور و اجبار از مردم، برچيدن عوامل فاصله

در اين . اي محكم و استوار درميان تمام اقشار جامعه، برقرار گردد چنين عواملي،پيوند و رابطه
را بـه نگـارش    �هـاي جنگـي و جهـادي ابوبكرصـديق     هـا و شـيوه   اي از برنامـه  كتاب، پـاره 

زدگي در ورود به قلمرو دشمن، تـوان بـاالي ابـوبكر در     پرهيز از شتاب: ام؛ از جمله درآورده
رسـاني بـه مجاهـدان،     ي كمـك  هاي رزمنـده، عمـالت مـنظم و پيوسـته     فراخوان و بسيج نيرو

جنـگ و   ي  ها و افضل دانستن و برتر معرفـي كـردن حضـور در صـحنه     هدفمند نمودن جنگ
هاي  ها و استراتژي و نصب اميران و فرماندهان، ايجاد تحول و دگرگوني در شيوه جهاد، عزل

كه ارتباط او با فرماندهان لشكرها همواره برقـرار و در عـين حـال     جنگي، و توجه وافر به اين
هـاي ابـوبكر    بنده از خالل وصـايا و سـفارش  . هاي دشمن باشد سالم و بدور از نفوذ جاسوس

و از آخرين روزهاي زندگي آن   لشكرها به تبيين حقوق الهي پرداخته به فرماندهان �صديق
ي پس از خـود انجـام داد و آخـرين     ام كه چه اقداماتي براي تعيين خليفه بزرگوار سخن گفته

 ∨Ψ⇒Πς⊇ΩΩΤ� †_∧Ψ∏π♥Σ …: واپسـين لحظـات حيـاتش فرمـود     ام كـه در  ي ابوبكر را آورده دعا و گفته

Ψ⇒πΤ⊆Ψ™<√ςΚ…Ω Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅†ΨŠ ≈ مرا در حال مسلماني بميـران و بـه صـالحان و نيكوكـاران     «: يعني
  ».ملحق فرما

نسبت به اسالم را تبيـين كـنم    �ام، چگونگي شناخت صديق اكبر در اين كتاب كوشيده
در . هاي دورانش، بنگارم و از كيفيت زندگي او در دنيا و چگونگي اثرگذاري وي بر جريان

هـاي سياسـي، نظـامي و     را در زمينـه  �ختلف شخصيت ابوبكر صـديق هاي م اين كتاب جنبه
ي اسالمي به عنـوان يكـي از افـراد آن و پـس از      و از زندگيش در جامعه  اداري بررسي كرده

نظيـري   مرد بي به عنوان دولت �ام و بر نقش ابوبكر شد، نوشته صخدا ي رسول كه خليفه آن
هـاي   در اين كتاب بـه مبـاحثي از قيبـل سياسـت    .. ام در دستگاه حكومت اسالمي تأكيد كرده

ــيوه   ــارجي و ش ــي، خ ــوبكر  داخل ــاي اداري اب ــكيل    در اداره �ه ــالمي و تش ــت اس ي خالف
هـاي   خـوبي بتـوانيم از تحـوالت و پيشـرفت     هاي قضايي در دوران او اشاره شده تا بـه  دستگاه

  .دوران خالفت راشده و تاريخ اسالمي، بهره ببريم
سازد و براي خواننـده،   را روشن مي �يگاه واالي ابوبكرصديقاين كتاب، عظمت و جا

طور آثار و نتايجي كـه   وخوي و همين كند كه او، در ايمان، علم، انديشه، بيان، خلق ثابت مي
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ها را در خود جمع كـرده و بـا فهـم و     نظير است و گويا تمام خوبي به بار آورده، بزرگ و بي
  و  چون ي بزرگش با خداي متعال و پيروي بي ن و رابطهشناخت عميقش از اسالم و پيوند با آ

  .، شخصيت بزرگ و وااليي از خود ايجاد نموده استصچرا از رسول اكرم
آيد تا مردم،  از آن دسته پيشواياني است كه سيرت و راه آنان به نگارش در مي �ابوبكر

چراكـه سـيرت   . ود سازندي خ هايشان در زندگي دنيا درآميزند و آن را پيشه به اقوال و كرده
ترين مصادر ايماني است كه عاطفه و احساس درست اسالمي به همراه فهم  ، از قوي�ابوبكر

قدر تـوان و   همين نكته، مرا بر آن داشت تا به. آورد و شناخت صحيح از دين را به ارمغان مي
در اين  قلم فرسايم كه قطعاً �ي دانش خود، پيرامون شخصيت و دوران ابوبكرصديق گستره

اين عمل را به قصد رضاي خدا و بدون هيچ . نقص و بدون خطا و لغزش نخواهم بود پهنه، بي
ام و اميد آن دارم كه مشـمول ثـواب و بخشـش خداونـد قـرار       داشت ديگري انجام داده چشم
. خواهم كه مرا در اين مهـم يـاري رسـاند و ايـن اثـر را، مفيـد گردانـد        از اهللا متعال مي. گيرم
بندي كتاب حاضر به  ترتيب و بخش. هاي ما است ا را دارد و شنواي نيازهند، بهترين اسمخداو

  :صورت زير است

  مقدمه
  در مكه �ابوبكر صديق : فصل اول

  :باشد اين فصل، شامل پنج مبحث مي
  )ي جاهليت زندگاني ابوبكر در دوره(ـ اسم، نسب، خاندان، كنيه و القاب ابوبكر1
  از ظهور اسالم ـ زندگاني ابوبكر پس2
  به مدينه صـ هجرت ابوبكر به همراه رسول خدا3
  در ميادين جهاد �ـ حضور و نقش ابوبكر صديق4
  ها و فضايلش در جامعه مدني و برخي از ويژگي �ـ ابوبكر صديق5

  �ساعده و اعزام لشكر اسامه ي بني سقيفه ،صوفات رسول اكرم: فصل دوم
  :اين فصل شامل دو مبحث است

  ساعده ي بني و ماجراي سقيفه صرسول اكرمـ وفات 1
  ي اسالمي ي امور داخلي جامعه و اداره �ـ بيعت عمومي با ابوبكر2

  .با مرتدان �و جهاد ابوبكر صديق �لشكر اسامه: فصل سوم
  :اين فصل، شامل پنج مبحث است

  �ـ لشكر اسامه1
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  با مرتدان �ـ جهاد ابوبكر صديق2
  جانبه به مرتدان ي همه ـ حمله3
  .حنيفه ي بني و قبيله) مدعي دروغين نبوت(ي كذاب  ـ مسلميه4
  در رويارويي با مرتدها �ي ابوبكر صديق هاي دوره ـ تحليلي بر جنگ5

و به خالفت رسيدن عمر  وي، وفات �فتوحات ابوبكر صديق: فصل چهارم
  �فاروق

  :باشد اين فصل، شامل چهار مبحث مي
  عراقدر  �ـ فتوحات ابوبكر صديق1
  در شام �وحات ابوبكر صديقـ فت2
  �بر فتوحات دوران ابوبكر صديق تحليليـ 3
  �و چگونگي به خالفت رسيدن عمر فاروق �ـ وفات ابوبكر صديق4

م، بـه  2001مارس 30با برابر  ـ ه 1422ماه محرم  5از عشاي جمعه، اين كتاب را پس از نم
از خـداي متعـال   . ي كرده استنواز ره، بندهاهر حال فضل و دهش الهي همو به. پايان رساندم

خواهم كه اين عمل را بپذيرد و ما را بـه رفاقـت و همراهـي پيـامبران، صـديقين، شـهدا و        مي
  .صالحان مكرم بفرمايد

$ : خداوند متعال مي فرمايد ¨Β ËxtG ø� tƒ ª! $# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9  ÏΒ 7π uΗ÷q§‘ Ÿξsù y7Å¡ ôϑãΒ $ yγs9 ( $tΒuρ 

ô7Å¡ ôϑ ãƒ Ÿξsù Ÿ≅ Å™ö� ãΒ …çµ s9 .ÏΒ  Ïν Ï‰ ÷èt/ 4 uθèδ uρ â“ƒÍ• yè ø9 $# ãΛÅ3ut ù:$# ∩⊄∪ 〈 )2:فاطر(  
تواند از آن جلوگيري كند  خداوند، هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي«:ترجمه

توانـد آن را روانـه سـازد و     و از هر چيزي كه خداونـد، جلـوگيري كنـد، كسـي جـز او نمـي      
را دارد و هر كـاري را بـا حكمـت انجـام     كه توانايي هر كاري (خداوند، توانا و حكيم است 

  .»)دهد مي
ايستم و به فضل و  گاه اهللا متعال، مي كار به در در پايان اين مقدمه، با قلبي خاشع و توبه

كنم كه او، همواره فضل و كرم فرموده و مرا ياري رسانده  بخشش او بر خود اعتراف مي
ستايم و با توسل به صفات واال  او را مي به خاطر آن همه منتي كه همواره بر من نهاده،. است

خواهم كه اين عمل را خالص به رضاي خويش بگرداند و براي  و اسماي نيكش،از او مي
ام، مرا  خواهم كه به هر حرفي كه در اين موضوع نوشته بندگانش، سودمند قرار دهد؛ از او مي

ي مسلماناني كه اين كتاب  همه از. هايم بيفزايد مستحق ثواب گرداند و آن را بر ترازوي نيكي
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ي نيازمند به عفو و غفران الهي را از ياد نبرند و در  خواهم كه اين بنده خوانند، مي را مي
  .دعاهايشان، رحمت و رضوان خداوند را براي اين بنده مسألت كنند

 Éb>u‘ û É_ôã Î—÷ρ r& ÷βr& u� ä3ô© r& y7tF yϑ÷èÏΡ û ÉL©9 $# |Môϑyè ÷Ρ r& ¥’ n? tã 4’ n? tãuρ ā” t$ Ï! üρ ÷βr& uρ Ÿ≅uΗùår& $[s Ï=≈|¹ 

çµ8|Ê ö� s?  É_ù=½zôŠ r& uρ y7ÏG uΗ÷qu� Î/ ’ Îû x8 ÏŠ$ t7Ïã šÅs Ï=≈¢Á9 چنان كن ! پروردگارا«) ١٩: منل ( 〉 #$
هايي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشتي و توفيقم ده تا  گزار نعمت كه پيوسته سپاس

ي  ا راضي باشي و مرا در پرتو مرحمت خود، از زمرهه كارهاي نيكي انجام دهم كه تو، از آن
  .ات بگردان بندگان نيك و شايسته

  
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك و أتوب إليك، و آخر دعوانا 

  .أن الحمدهللا رب العالمين
  فقير عفو و بخشش و رضايت پرودگارش

  علي محمد محمد الصالبي
  ق.هـ5/1/1422

  



  



  

  

  
  

  فصل اول

  در مكه �ابوبكر صديق

  

ي  در دوره �زندگاني ابوبكر( � ـ اسم، نسب، خاندان، كنيه و القاب ابوبكر1
  )جاهليت

  پس از ظهور اسالم �زندگاني ابوبكرـ 2
  دينهبه م صبه همراه رسول خدا �ـ هجرت ابوبكر3
  در ميادين جهاد �ـ حضور و نقش ابوبكر صديق4
  ها و فضايلش ي مدني و برخي از ويژگي در جامعه �ـ ابوبكر صديق 5

 



  



  

  مبحث اول

  اسم، نسب، خاندان، كنيه و القاب ابوبكر

  )ي جاهليت در دوره �زندگاني ابوبكر(

  بـن   لؤي  بن  كعب  بن  مره  بن  تيم  بن  سعد  بن  عمرو بن كعب  بن  عامر  بن  او، عبداهللا پسر عثمان
 صخـدا  بن كعب با نسب رسـول   نسب او در پشت ششم يعني مره. 1شي تيمي استيقر  غالب

بكر، به معناي شتر جوان است كه به ريـيس و سـرآمد   . اش ابوبكر است و كنيه 2شود يكي مي
، القاب زيادي دارد كه هر كدام به منزلـت واال و  �ابوبكر. 3گردد قبيله بزرگ نيز اطالق مي

  :كند و گوهرش، داللت مي عظمت و شأن

  عتيقـ 1
تو، «: يعني) نت عتيق الّله من النارأ: (اند اند و فرموده ، او را به اين لقب ناميدهصرسول اكرم

 4.ابـوبكر، پـس از آن عتيـق ناميـده شـد     » .از آتش هسـتي ) خدا  ي ي آزاده شده بنده(عتيق اهللا 
رسيد؛ رسـول   صبه حضور پيامبر خدا �ابوبكر: درروايت عايشه رضي اهللا عنها آمده است

و از آن  5».خدا از آتـش هسـتي   تو را خوش خبري بادكه تو، عتيق«: ، به او فرمودندصاكرم
نگاران، داليـل زيـادي در    البته مورخان و تاريخ 6.گذاري و ملقب شد روز، ابوبكر به عتيق نام

اش، عتيـق ناميـده    خـاطر زيبـايي چهـره    او، بـه : اند برخي گفته. اند مورد علت اين لقب نگاشته
اطر اين بوده كه وي، داراي ديرينه گذاري او به عتيق، به خ نام: اند اي نيز گفته عده. 7است شده 

همچنـين گفتـه شـده كـه نجابـت و جمــال      . 8اسـت  ي زيـادي در خيـر و نيكـي بـوده     و پيشـينه 
گذاري ابوبكر بـه لقـب    البته دليل ديگري براي نام 9.باشد گذاري مي سيمايش، سبب اين لقب

                                                           

  )145و4/144(حجر  اإلصابة از ابن -1
  27سيرة و حياة الصديق از مجدي فتحي السيد، ص -2
  46ابوبكر الصديق از علي طنطاوي، ص -3
  .اسناد اين حديث، صحيح است) 15/280(حبان  اإلحسان في تقريب صحيح ابن -4
  )1574(حيحة از آلباني السلسلة الص -درالمناقب 3679ي روايت ترمذي به شماره -5
  )1/59(اصحاب الرسول، ازمحمود المصري -6
  )1/52(المعجم الكبير از طبراني،  -7
  )1/146(اإلصابة  -8
  )1/146(و اإلصابة ) 1/53(المعجم الكبير  -9
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زمـاني  . ماند ه نميهيچ يك از فرزندان مادر حضرت ابوبكر، زند: اند و آن، اينكه عتيق آورده
ي  اين بچه، عتيق و رهايي يافته! خداوندا«: كه مادرش، او را به دنيا آورد، رو به كعبه دعا كرد

به هر حال هيچ مانعي براي  1».اش بدار تو از مرگ است؛ پس او را به من ببخش و برايم زنده
نژاد بود و ديرينگي  كي اين داليل، وجود ندارد؛ چراكه ابوبكر، زيباچهره و ني جمع بين همه

، عتيـق  صخـدا  ي رسول ي زيادي هم درخير و نيكي داشت و بنا به اشاره و فرموده و پيشيينه
  2.باشد يافته از آتش جهنم نيز مي اهللا و رهايي

  صديقـ 2
ــول ــدا  رس ــوبكر  صخ ــر اب ــب را ب ــن لق ــد �، اي ــس . نهادن ــديث ان ــده �در ح ــت آم : اس
بـر فـراز كـوه كـه     . (باالي كوه احـد رفتنـد   �مان، به همراه ابوبكر، عمر و عثصخدا رسول

أُثبت أحد، فإنّمـا عليـك   : (فرمودند صو آنان را تكان داد؛ رسول اكرم) بودند، كوه لرزيد
حركت باش كه بر فـراز تـو يـك پيـامبر،      آرام و بي! اي احد«: يعني) نبي و صديقٌ و شهيدانِ

  3».يك صديق ودو شهيد هستند
 صاكـرم  به صديق، اين است كه او، همواره رسول �شدن ابوبكريكي از داليل ملقب 

زمـاني كــه  : گويـد  المـؤمنين عايشــه رضـي اهللا عنهـا مـي     بـاره ام  ايـن   در. نمـود  را تصـديق مـي  
ايـن  (، به مسجد االقصي برده شد، با مردم از اسراء و معراجش سـخن گفـت؛   صخدا رسول

بودند، مرتد شدند   قبالً به او ايمان آوردهاي از كساني كه  عده) چنان عجيب بود كه گفته، آن
داني كه دوسـت و يـارت    آيا مي«: رفتند و گفتند �گروهي به نزد ابوبكر. و از دين برگشتند

است؟ او، گمان مي كنـد كـه او را بـه يـك شـب، بـه        چه گفته و او را چه شده) يعني پيامبر(
آري، : گفتنـد » انـد؟  ان چنـين گفتـه  آيـا واقعـاً ايشـ   «: گفت �ابوبكر» !اند  مسجد االقصي برده

هـا، بـه    آن» .انـد  گمان راست گفتـه  اند، بي چنين فرموده صخدا اگر رسول«: فرمود �ابوبكر
كني كه به يك شب به بيت المقدس رفته و پـيش   تو واقعاً او را تصديق مي«: گفتند�ابوبكر

تر است، تصديق  دتر و عجيبچه بعي بله؛ من، او را در آن«: فرمود» !است؟ گشته دم باز از سپيده

                                                           

  )1/6(الكني و السماء از دوالبي  -1
  36محمد هاني، ص  تاريخ الدعوة الي اإلسالم في عهد الخلفاء الراشدين، از دكتر يسري -2
  )5/11(بكر  بخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي، باب فضل ابي -3
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بـه  » .ام آورد تصـديق كـرده   كه به صبحي يا شامي خبر از آسمان مـي  كنم؛ من، او را به اين مي
  1.،ملقب به صديق، شد�همين خاطر، ابوبكر

، از آن جهت صديق لقب گرفت كـه همـواره   �اند كه ابوبكر امت، بر اين اجماع كرده
  2.از او، هيچ بدي و بزهي ديده نشد ، شتاب نمود و هرگزصخدا در تصديق رسول

ثقفـي    اند؛ ابومحجن ، شعر سروده و او را به صديق، لقب داده�شعرا نير در مدح ابوبكر
  :گويد مي

  سواك يســمي باسمه غير منكر  و سميت صديقاً و كل مـهاجر
  3وكنت جليساً في العريش المشهر  سبقت الي االسالم واهللا شاهد

غير از تو، بدون انكـار   اي و هر مهاجر ديگري ده شده، صديق نامي)ابوبكراي (تو: ترجمه
گمان تو، در پذيرش اسالم، از همگان سبقت گرفتـي و خـداي    بي. دوش ناميده ميباسم خود، 

  .نشين بودي ، همصخدا با رسول 4بان در سايه چنينتو هم .متعال، خودش شاهد و گواه است
  :نين سروده استنيز چ) عبدالملك بن قريب باهلي(اصعمي 

  وأعلم أن ذاك من الصواب  و لكني أحب بكل قلبـي
  ٥به أرجو غـداً حسن الثواب  اهللا و الصديق حباً رسول

را دوست دارم و محبـت آنـان را از تـه     �و ابوبكر صخدا من، با تمام وجودم، رسول«
ت، پاداش نيكي وارم كه فرداي قيامت، به خاطر اين محب دانم و اميد قلبم، درست و سزاوار مي

  .»بيابم

  ـ صاحب3
  :است ، نهاده�را خداوند متعال در قرآن كريم، بر ابوبكر) دل هم  يار و رفيق(لقب صاحب 
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  .ذهبي نيز با موافق است. ، روايت كرده و صحيحش دانسته است)3/62(اين حديث را حاكم  -1
  )2/172(الطبقات الكبري  -2
  )3/310(أسدالغابة  -3
درسـت   صخـدا  باني كه بـراي رسـول   بكر در سايهبان، اشاره به جنگ بدر است كه ابو منظور شاعر از سايه -4

  )مترجم.(كردند، همراه ايشان بود تا از آن حضرت، در برابر حمالت احتمالي دشمن، دفاع كند
  49ابوبكر الصديق، علي طنطاوي، ص -5
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íΟŠÅ3xm ∩⊆⊃∪ 〈 )40- توبه(  
او را ) گونه كه قبالً كند، همان او را ياري مي(ياري نكنيد، خدواند، اگر پيامبر را «: يعني

نفر دوم از دو تن او، بيرون كردند، در حالي كه) كهاز م(گاه كه كافران، او را  ياري كرد؛ آن
ابوبكر، ناراحت بود كه مبادا (بودند، ) ثور(در غار ) پيامبر و ابوبكر(هنگامي كه آن دو . بود

غم : در اين هنگام پيامبر، خطاب به رفيقش گفت.) ، از سوي مشركان برسدبه پيامبر گزندي
و ابوبكر در پرتو (پس خداوند، آرامش خود را بر او نازل كرد . مخور كه خدا با ما است
و خداوند، پيامبرش را با سپاهياني ياري فرمود كه شما، آنان را .) الطاف الهي، آرام گرفت
و ناكام (را پايين كشيد ) ي قتل پيامبر شان درباره و توطئه و شرك(نديديد و سخن كافران 

الهي، باال و برتر است و خداوند، ) و شريعت(و سخن  �ي اهللا و در هر حال كلمه) نمود
  ».باشد باعزت و حكيم مي

در سـفر هجـرت،    صسـوز پيـامبر   انـد كـه رفيـق و همـراه دل     علما بر اين اجمـاع كـرده  
هنگـامي كـه در   : اسـت  گفته  چنين �گويد كه ابوبكر مي �انس. است بوده �ابوبكرصديق

اگر يكي از اين مشركان به پايين پاهايش بنگرد، حتماً ما «: گفتم صغار ثور بوديم، به پيامبر
! اي ابـوبكر «: يعنـي  1)ما ظنك يا أبابكر باثنين الّله ثالثهمـا : (فرمودنـد  صپيامبر» !بيند را مي

  »باشد؟ ن آنها، خداست، چه ميي دو نفر كه سومي گمان تو درباره
، ايـن  �ترين مناقب و فضايل ابـوبكر  يكي از بزرگ: گويد اهللا مي حجر رحمه  ابن  حافظ

ياد فرموده  صسوز پيامبر ي توبه، او را به صاحب و يار دل سوره 40است كه خداوند در آيه 
احاديثي . باشد يم �كه بدون هيچ ترديد و اختالفي، منظور از از صاحب در اين آيه، ابوبكر

كنـد، مشـهور و بسـيار اسـت و      در غار داللـت مـي   صخدا با رسول �كه به همراهي ابوبكر
  2.است كس ديگري به اين فضيلت، دست نيافته

  ـ اتقي4

 )17-ليل( ≈ …≅ †ΩΣ‰ΤΠς⇒Ω•Σ∼Ω♠Ω Ω⊆Τ�ςΚ‚ :است ناميده اتقيرا در قرآن،  �خداوند متعال، ابوبكر
  ».شد خواهدها، ازآن آتش هولناك، بدور داشته  انسانو پرهيزكارترين «: يعني

                                                           

  5381ي ؛ مسلم، شماره3653ي بخاري، شماره -1
  )4/148(اإلصابة في تمييز الصحابة  -2
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هـا خوانـده    را پرهيزكارترين انسان �تر اين مطلب كه خداوند، ابوبكر البته توضيح بيش
دسـت مشـركان    براي آزادي بردگـان مسـلماني كـه بـه     �هاي ابوبكر است، در بحث فعاليت

  .آمد شدند، خواهد شكنجه مي

  )دا را با تضرع و زاري بخواندكه خنرم دل و كسي (ـ اواه  5
شده كـه همـين عنـوان، دليـل خداترسـي       ، ناميده)كننده دل و زاري نرم(به لقب اواه  �ابوبكر

: گويـد  ابـراهيم نخعـي رحمـه اهللا مـي    . ابوبكر و فروهشتگي او در مقابـل خـداي متعـال اسـت    
  1».ستدل بوده ا شده كه بسيار نرم ابوبكر از آن جهت به لقب اواه، ناميده «

  هاي ظاهري او و ويژگي �زادگاه ابوبكر
كه تولد  الفيل به دنيا آمده، اختالفي ندارند؛ اما بر سر اين پس از عام �كه ابوبكر علما در اين

: انـد  برخـي گفتـه  . الفيـل بـوده، اخـتالف نظـر وجـود دارد      چند وقـت، پـس از عـام    �ابوبكر
الفيـل را   از عـام  و نـيم پـس    اي، دو سال  عدهالفيل به دنيا آمده و  از عام ، سه سال پس�ابوبكر

برخي هم دوسال و چند ماه را بدون تعيين عدد ماه، موقع تولد . دانند مي �زمان تولد ابوبكر
در آغوش پدر و مـادري كـه درميـان قومشـان داراي      �به هر حال ابوبكر 2.اند ابوبكر دانسته

نيـز درميـان    �ث شـد تـا ابـوبكر   خوبي پرورش يافت و همين، باعـ  حرمت و عزت بودند، به
  3.قومش، محترم و سرآمد باشد

اي سـفيد و جسـمي نحيـف و الغـر      چهره: اند را چنين بيان كرده �شكل ظاهري ابوبكر
، شخصي الغر اندام و سـفيد بـود كـه گوشـت     �ابوبكر: گويد حازم مي ابي  بن  داشت؛ قيس

را از زبـان راويـان،    �رهـاي ظـاهري ابـوبك    نگـاران، ويژگـي   سـيرت  4.كمي بر بـدن داشـت  
اي اسـتخواني   قامتي نيك و الغر و چهره و  وي، سفيد آميخته به زردي بود؛ قد : اند گفته چنين

شـد و پشـتش، انـدكي خميـده و      هاي پرنشاط داشـت؛ شـلوارش، بـه كمـر، بنـد نمـي       با گونه
آمده و اش، از وسط، بر اي داشت و بيني گوشت بود؛ چشمان فرورفته اش، شاداب و كم گونه

هـــاي بـــاريكي داشـــت و بـــا وجـــودي كـــه   هـــاي كـــوچكي بـــود؛ ســـاق داراي ســـوراخ

                                                           

  )3/171(الكبري  الطبقات  -1
  56و تاريخ الخلفاء، ص 29سيرة و حياة الصديق، مجدي فتحي السيد ص -2
  30تاريخ الدعوة الي اإلسالم في عهد الخلفاء الراشدين ص -3
  )3/188(سعد  الطبقات از ابن  -4
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رسيد؛ پيشانيش، بلند و كشيده بود و  گوشت بود، اما محكم و چابك به نظر مي هايش،كم ران
  2.مى كرد گرن، 1انگشتانش، استخواني و يكنواخت؛ او، ريشش را با حنا و كتم

  ي ابوبكر خانواده
ابوقحافـه بـود كـه در فـتح مكـه، مسـلمان شـد؛         ي  بن عمـرو بـا كنيـه    ر بن عام پدرش، عثمان 

چـرا  ! اي ابـوبكر «: خدا فرمودند رسول. برد ص، پدرش را در فتح مكه به نزد پيامبر�ابوبكر
سزاوار بـود كـه او، بـه حضـور     «: گفت �ابوبكر» پيرمرد را نگذاشتي كه ما به نزدش برويم؟

روايت شـده   3.بيعت كرد صخدا مسلمان شد و با رسولدر آن روز،  �ابوقحافه» .شما بيايد
 �و بـه ابـوبكر  4تبريـك گفتنـد   �را به ابوبكر �، مسلمان شدن ابوقحافهصخدا كه رسول

كه سـر ابوقحافـه، ماننـد گيـاه     ) وخضاب كنيد(موهايش را تغيير دهيد سفيدى «: دستور دادند
ي  و درس بزرگ درباره ، يك سنتصخدا ي رسول در اين فرموده 5».است درمنه سفيد شده

: انـد كـه   نيز تصريح كرده صاحترام گذاشتن به بزرگساالن، وجود دارد كه خود پيامبر اكرم
كسي كه به بزرگان ما احترام نگذارد و «: يعني) يوقر كبيرنا و يرحم صغيرنا  ليس منا من لم(

  6».ها مهر و شفقت نورزد، از ما نيست به كوچك
الخير اسـت   ي ام تيم باكنيه  بن  سعد  بن  كعب  بن  عمرو  ر بنمادر ابوبكر، سلمي دختر صخ

رود و ماجراي مسلمان شدنش در صفحات بعدي خواهد  شمار مي كه از مسلمانان نخستين، به
  .بود

، چهار همسر داشته كه از آنان، داراي سه پسر و سه دختر شده است؛ همسـران  �ابوبكر
  :از ابوبكر، عبارتند

  
  
  

                                                           

  نوعي گياه - 1
  32ي مجدي السيد، ص ابوبكر الصديق، نوشته -2341ي و مسلم، شماره 5895ي بخاري، شماره -٢
  )4/375(إلصابة ا -3
  577السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية، ص -4
  )4/375(اإلصابة  -5
  15البر، باب  روايت ترمذي،كتاب -6
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  مالك بن  بن جابر   اسعد بن   زيعبدالع ـ قتيله دختر1
. و اسماء است  او، مادر عبداهللا 1.ي مسلمان شدن قتيله، اختالف نظر وجود دارد درباره
يك بار قتيله، به مدينه رفت و براي . ، پيش از ظهور اسالم، قتيله را طالق داد�ابوبكر

قبيل كشك و روغن برد؛ اما اسماء بكر رضي اهللا عنهما با هدايايي از   ابي  دخترش اسماء بنت
اش را هم نداد  ي ورود به خانه ي مادرش را نپذيرفت و حتي به او اجازه رضي اهللا عنها، هديه

 صخدا اهللا عنها فرستاد تا از رسول المؤمنين عايشه رضي و شخصي را به نزد خواهرش ام
اش را  ي ورود به خانه و اجازهي مادر نامسلمانش را بپذيرد و به ا تواند هديه مي د كه آيابپرس

خداوند متعال نيز » .اش را بپذيرد اش ببرد و هديه او را به خانه«: فرمودند صبدهد؟ پيامبراكرم

 āω â/ä38 :اين آيه را نازل فرمود yγ÷Ψ tƒ ª!$# Çtã tÏ% ©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s) ãƒ ’Îû È Ïd‰9$# óΟ s9 uρ /ä.θ ã_Í� øƒ ä† 

ÏiΒ öΝä. Í�≈tƒÏŠ β r& óΟ èδρ•� y9s? (# ûθ äÜÅ¡ ø) è?uρ öΝÎκö� s9 Î) 4 ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† t ÏÜ Å¡ø) ßϑø9   )8- ممتحنه( 〉 ∪∇∩ #$
كه نيكي و بخشش كنيد به كساني كه به سبب  كند از اين خدا، شما را منع نمي«: يعني

اند؛ خداوند، نيكوكاران را  و شما را از شهر و ديارتان، بيرون نكرده  دين، با شما نجنگيده
خداوند، شما را از نيكي و «: اين آيه در تفسير المنير، چنين معنا شده است كه» .ارددوست د

دارد و از پيوند  اند، باز نمي احسان، به كفاري از قبيل زنان و ضعيفان كه با شما نجنگيده
اند، منع  دادن پناهنده وپذيرايي از كساني كه شما را از ديارتان بيرون نكرده خويشاوندي، پناه

كه در روابط خود با چنين  كند از اين طور، خداي متعال، شما را منع نمي همين. كند نمي
هايشان را به آنان دهيد يا به قراردادهاي  كافراني، عدالت را رعايت نماييد و حقوق و امانت

خريد،  چه را از آنان مي ها، وفا كنيد و بدون كم وكاست، قيمت آن ميان خود و آن
  2».بپردازيد

  عويمر بن   رومان دختر عامر ـ ام2
را در مكـه از دسـت    3سـخبره  بن  خزيمه است كه شوهرش، حارث  بن  كنانه  ي بني او، از قبيله

ي زيـادي دارد؛ بـا    او، در مسلمان شدن، پيشينه. درآمد �داد و پس از آن، به ازدواج ابوبكر

                                                           

  )8/249) (3/169(سعد  الطبقات از ابن -1
  )28/135(تفسير المنير از زحيلي  -2
كه از او، داراي فرزندي به نام طفيل  رومان ثبت كرده نويري، نام عبداهللا بن حارث را به عنوان شوهر پيشين ام -3

  )مترجم.(باشد بنابراين، طفيل، برادر مادري عبدالرحمن و عايشه مي. بوده است
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الرحمن و عايشـه  رومـان، مـادر عبـد    ام. بيعت كرد و به مدينـه، هجـرت نمـود    صخدا رسول
  1.ي منوره درگذشت  باشد و در سال ششم هجري در مدينه عنهما مي اهللا رضي 

  حارث  بن  معبد  بن  ء دختر عميسـ اسما3
از پنـاه بـردن    ي زيادي در مسلمان شدن دارد و پيش او، از نخستين زنان مهاجر است و ديرينه

  بـن   وي، مـادر عبـداهللا  . يعـت نمـود  ب صخـدا  مسلمانان، به داراالقم، مسلمان شد و بـا رسـول  
. به حبشه هجـرت كـرد   �طالب ابي بن   اش، يعني جعفر است و به همراه شوهر قبلي �جعفر

، در جنـگ مؤتـه بـه شـهادت     �شوهرش جعفر. به مدينه هجرت نمود �سپس همراه جعفر
اي  حابهص. ، با او ازدواج كرد كه داراي پسري به نام محمد شدند�از آن، ابوبكر  پس. رسيد
انـد؛ او، خويشـاوندان    از او روايت كـرده  �فضل عباس و ام بن  عمر، ابوموسي، عبداهللا : چون

، صاهللا رسول: كرد به توان اشاره نمود كه از آن دسته مي خويش را بسيار اكرام و پذيرايي مي
  2.حمزه و عباس رضي اهللا عنهما

  زهير ابي بن  زيد  ختر خارجه بن ـ حبيبه د 4
، باردارشد كـه پـس از وفـات    �رضي اهللا عنها از انصار است و خزرجي؛ او، از ابوبكرحبيبه 

در اطراف   حارث هاي بني خانه(درسنح �ابوبكر. كلثوم، به دنيا آورد ابوبكر، دختري به نام ام
  .بود  با او سكونت كرده) مدينه

  �فرزندان ابوبكر

  بكر عبدالرحمن بن ابي ـ1
باشد كه در روز حديبيه، مسلمان شد و در اسالم،  مي �ابوبكر ترين پسر عبدالرحمن، بزرگ

وي، بـه دليـري و   . ، همراهـي نمـود  صخدا جاي گذاشت و با رسول ي نيكي از خود به سابقه
ها از خود  اي در جنگ شجاعت، مشهور بوده و پس از مسلمان شدن، وضعيت خوب و نمونه

  3.است نشان داده
  

                                                           

  )مترجم.(اند ي سال چهارم يا پنجم هجرت گفته حجه رومان را در ذي ؛ برخي، وفات ام)8/391(اإلصابة  -1
ــبالء  -2 ــا )2/282(ســيرأعالم الن ــا  دري ام؛ اســماء بنــت عمــيس، خــواهر م ــه رضــي اهللا عنه المــؤمنين ميمون

  )مترجم.(باشد مي
  )6/346(البداية و النهاية  -3
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  بكر ابي  بن  ـ عبداهللا2
او، روزها درميـان اهـل   . ، نقش فعالي ايفا نمود�و ابوبكر صر جريان هجرت پيامبروي، د

ها  رفت و شنيده ماند و با شنيدن سخنان اهل مكه و كسب اطالعات، پنهاني به غار مي مكه مي
دم براي كسـب خبـر و انتقـال     داد و سپيده مي و پدرش، گزارش صهايش را به پيامبر و ديده

او، در جنگ طائف ، تيري خورد كه جراحتش همواره . گشت كه باز ميبه م صآن به پيامبر
ي منوره و در زمـان خالفـت پـدرش، بـر اثـر جراحـت         كه در مدينه او را همراهي كرد تا اين

  1.همان تير، شهيد شد

  بكر ـ محمد بن ابي 3
ان مـرد  الوداع به دنيـا آمـد و از جـوان    مادرش، اسماء بنت عميس است؛ محمد، در سال حجه

به سمت والي مصر  �كه توسط علي 2زندگي كرد �طالب بن ابي  قريش بود؛ در دامان علي
  3.جا به قتل رسيد گماشته شد و در همان

  بكر بنت ابي  ـ اسماء 4
النطاقين  ،او را ذاتصخدا تر بود؛ رسول اهللا عنها بزرگ رضي  اسماء رضي اهللا عنها، از عايشه

ــد ــي ذات. ناميدن ــرار اســت كــه اســماء   صــ: النطــاقين يعن ــن ق ــانش از اي احب دو دامــن؛ جري
را در هجرت فـراهم كـرد و چـون چيـزي بـراي بسـتن        صي سفر پيامبر عنها، توشه اهللا رضي
آن، بــه عنــوان دامــن   ي ســفر نيافــت، دامــنش را دو قســمت كــرد كــه از يــك بخــش  توشــه

النطـاقين   او را ذات جا، ، همانصخدا ي كيسه را بست؛ رسول نمود و با ديگري دهانه استفاده
زبيـر   بـن   ازدواج كرد و در حـالي كـه عبـداهللا     �عوام  بن عنها با زبير  اهللا اسماء رضي. ناميدند

عنهما را در شكم داشت، به مدينه هجرت نمود و اولين نوزادي كـه پـس از هجـرت     اهللا رضي 
ها، صد سال عمـر كـرد و   اسماء رضي اهللا عن. شد، عبداهللا پسر زبير و اسماء بود در مدينه، زاده
ــي و عارضــه دچــار حــواس ــر پرت پنجــاه وشــش حــديث از  . ســالي هــم نشــد  ي فراموشــي پي

عنهما و پسران آن بـانوي بزرگـوار    اهللا بن عباس رضي  روايت كرده كه عبداهللا صخدا رسول
اهللا  ياسـماء رضـ  . انـد  از او روايت نموده و غيرهمليكه  ابي  بن  چنين عبداهللا همعبداهللا و عروه و 

                                                           

  275نسب قريش، ص -1
اسماء بنت عميس ازدواج كـرد  : يعني �با مادر محمد بن ابوبكر �پس از وفات ابوبكر �طالب علي بن ابي -2

  )مترجم.(پرورش يافت �و بدين ترتيب محمد، در دامان علي
  )3/1366(و اإلستيعاب 277يش صنسب قر -3



  �ابوبكر صديق  38
 

هجري در مكه و پس از شهادت پسـرش عبـداهللا    73عنها، اهل جود و بخشش بود و در سال 
  1.درگذشت �بن زبير

  عنها اهللا رضي المؤمنين عايشه  مـ ا 5
عنهــا كــه ملقــب بــه صــديقه اســت، در شــش ســالگي بــه نكــاح  اهللا رضــي  المــؤمنين عايشــه ام

شـوال    اش در مـاه  عروسـي . حضرت رفتي آن  سالگي به خانه درآمد و در نه صخدا رسول
عايشـه  . عبـداهللا را بـر او نهادنـد    ي ام ، كنيـه صترين زنان بود و پيامبر ترين و دانا او، عالم. بود

ي دوسـت داشـتن    با او، نمونه صچنان نيك و شايسته بود كه محبت پيامبر عنها، آن اهللا رضي
  2.همسر نيك و شايسته بود

گفـت،   عنها حـديث مـي    اهللا  رضي  المؤمنين، عايشه ، از امهرگاه مسروق: گويد شعبي، مي
كـه در   عنهمـا، آن  اهللا صـديقه دختـر صـديق رضـي    «: آورد كـه  چنين كلمـاتي را بـر زبـان مـي    

چنـين حـديث    ، مـرا ايـن  صاهللا ي حبيـب  خدا از تهمت و گناه، بري دانسته شـد، حبيبـه   كتاب
عليـه   حـديث، متفـق   174ايت شده كـه  حديث رو 2210از عايشه رضي اهللا عنها، » .است گفته

حديث او را هم، امام  69حديث او را بخاري رحمه اهللا، به تنهايي روايت كرده و 54. باشد مي
عنها، شصت و سه سال و چند مـاه،   اهللا رضي حضرت عايشه  3.مسلم رحمه اهللا نقل نموده است

  4گذشتآن كه فرزندي داشته باشد، در هجري بي 57زندگي فرمود و درسال 

  بكر كلثوم بنت ابي ام ـ 6
  المــؤمنين عايشــه بــه ام �ابــوبكر. عنهــا اســت اهللا رضــي كلثــوم، حبيبــه بنــت خارجــه  مــادر ام

: واهر عايشـه سـفارش كـرد و فرمـود    ي دو برادر و دو خـ  عنها در بستر وفاتش درباره اهللا رضي
مـن، يـك   «: هنگـام پرسـيد    عنهـا درآن   اهللا رضـي   عايشه» .آنها، خواهران و برادران تو هستند«

همسـرم حبيبـه دختـر    «: فرمـود  �ابـوبكر » خواهر دارم كه اسـماء اسـت؛ آن يكـي، كيسـت؟    
طـور هـم    و همـين » .بچه، دختر خواهد بود كنم كه آن خارجه، باردار است و من، احساس مي

بنـت  كلثـوم   بـا ام  �عبيـداهللا   بـن   ؛ طلحـه 5به دنيـا آمـد   �كلثوم بعد از وفات ابو بكر شد و ام
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  عايشـه . كلثوم در جريـان جنـگ جمـل شـهيد شـد      شوهر ام �ازدواج كرد؛ طلحه �بكر ابي
گذراند، بـراي زيـارت    اش را مي عنها، خواهرش را به همراه خود در حالي كه عده  اهللا  رضي
  1.ي خدا به مكه برد خانه

ي  مـه بودند كه خداونـد، ه  �ي مبارك و پرخير ابوبكر صديق آري، اين، افراد خانواده
درميان صحابه به اين فضل الهي مختص گرديده كه  �ابوبكر. آنان را به اسالم مشرف فرمود

اي نيسـت   ، هيچ خانوادهصخدا از ياران رسول: اند علما گفته. اش مسلمان شوند تمام خانواده
نايـل شـده باشـند،     صاكرم صحبتي با رسول كه چهار نسل آن، اسالم آورده و به شرافت هم

زبير يعني   بن  ، مادر عبداهللا)ي ابوبكر نوه(بن زبير   ي ابوبكر كه عبارتند از عبداهللا ادهمگر خانو
چنـين محمـد بـن     اين چهار نسل و هم. �بكر و خود ابوبكر و پدرش ابوقحافه اسماء بنت ابي

  2.هستند صخدا ، همگي از ياران و اصحاب رسول�قحافه ابي بن  بكر  ابي بن  عبدالرحمن 
نيست كه پدر و مادر و تمام فرزندانش، مسلمان شده  �حابه، كسي جز ابوبكردرميان ص

ي  ي ابــوبكر، دوره عبــدالرحمن، نــوه  بــن  محمـد . را دريافتــه باشــند صخــدا و دوران رسـول 
تنها كسي است كه تمام نسلش، هم از طرف زنان  �را به خود ديده و ابوبكر صخدا رسول

 صصـحبتي آن حضـرت   ايمان آوردند و به افتخـار هـم  ، صها، به پيامبر و هم از جانب مرد
اش، ايمـان آورده و هـيچ منـافقي،     ي صديق است كه تمام خـانواده  بله، اين، خانه. نايل شدند
 �ها نبوده است؛ اين، افتخـاري اسـت كـه از ميـان صـحابه، فقـط نصـيب ابـوبكر         درميان آن

  .گرديد
هـايي؛   هايي دارد و نفاق نيـز خانـه   خانه ايمان،: ها بود كه در آن زمان، همواره بر سر زبان

نجـار از   هاي بني گونه كه خانه هاي ايمان است؛ همان ي ابوبكر از مهاجران، يكي از خانه  خانه
  3.باشد هاي ايمان مي انصار، جزو خانه

ي جاهلي پـيش   و در جامعههاي اخالقي ا و ويژگي �جايگاه اجتماعي ابوبكر
  از اسالم

ي پيش از اسالم، يكي از افراد برجسته و بلكه از اشراف و بزرگان  ره، در دو�ابوبكر صديق
قريش بود؛ درميان قريشيان پيش از ظهور اسالم ، ده نفر از طوايف خاص، داراي وجاهـت و  

ــد شــرافت ويــژه ) آب رســاندن(  هاشــم، ســقايت المطلــب از بنــي بــن عبــد  عبــاس: *اي بودن
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. از اسالم نيز برايش ماندگار ماند ين منصب، پسگزاران آن دوره را بر عهده داشت كه ا حج
نوفـل، مسـؤول    بني  بن  عامر  بن  حارث. *دار قريش بود اميه، پرچم حرب از بني  بن  ابوسفيان*

مانـدگان،   كردنـد و بـه نيازمنـدان و درراه    اموالي بود كه قريشيان در زمان جاهليت جمـع مـي  
اسد، مسؤول شوراي قريش بـود كـه اگـر     اسود از بني  بن زمعه   بن  طلحه  بن  عثمان. *دادند مي

ابـوبكر  . *نمودنـد  كردنـد، رأي و نظـر او را اجـرا مـي     اي اتفـاق نمـي   قريش، در مورد مسـأله 
هـاي قـريش را بـر عهـده داشـت؛ او،       ها و بـدهي  تيم، مسؤوليت پرداخت ديه از بني �صديق

بهـا يـا    ن بود كـه در پرداخـت خـون   قدري امين و مورد اعتماد قريشيا همواره در اين مورد، به
بهـا و   كردند و اگر شخصي غير از ابوبكر، براي كسي خون تاوان و غرامت، با او همراهي مي

مخـزوم،   از بنـي  �وليـد  خالد بـن  . *شد كرد، مورد قبول قريش واقع نمي يا غرامتي تعيين مي
كـرد و   پولي را جمع مـي  دار بود؛ قريش، ها را عهده مسؤوليت پشتيباني مالي و عملياتي لشكر

هـاي   نمود؛ پشتيباني عملياتي جنگ مسؤل پشتيباني، آن را براي تجهيز لشكر قريش، هزينه مي
. كـرد  اي از سـوارن حركـت مـي    ي لشكر به همراه دسته بود كه در دنباله �قريش نيز با خالد

اميـه از    بـن     صـفوان . *ي جـاهلي بـود   عـدي، سـفير قـريش در دوره    عمر بن خطـاب از بنـي  *
ها، پيش از اسـالم بـا آن، فـال     هاي تيري بود كه عرب چوبه آزمايي و مسؤول بخت جمح، بني
سهم، مسؤوليت امور اداري و مالي خـدايان قـريش را بـر     بن قيس از بني  حارث. *گرفتند مي

  1.عهده داشت
ه پيش از ظهور اسالم، يكي از بزرگان  قريش و از سرآمدان آنان بود ك �ابوبكرصديق

، �ابـوبكر . خواسـتند  براي رسيدگي به بسياري از مسايل و يـا مشكالتشـان از او كمـك مـي    
  2گرفت نظيري مي هاي بي نواز بود كه در مكه، مهماني قدر مهمان آن

  �عوامل برجستگي شخصيت ابوبكر
  :عبارتنداز �هاي شهرت و برتري ابوبكر عوامل و زمينه

  راداسي و آگاهي از نسب و تبار افشن ـ نسب1
دانان عرب بود؛ وي، در اين زمينـه توانـايي و دانـش     شناسان و تاريخ ، يكي از نسب�ابوبكر
  طالب قرار داده ابي  بن  شناساني چون عقيل ي استادي نسب گيري داشت كه او را در رتبه چشم

هـا، محبـوب و    او، در اين پهنه، از مزيت و امتيازي برخوردار بود كـه او را در دل عـرب  . بود
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كـرد؛ آن امتيـاز، ايـن بـود كـه وي، هرگـز بـر نسـب و تبـار كسـي خـرده             داشتني مي دوست
 1.كـرد  گـويي نمـي   جـويي و عيـب   گرفت و بر خالف ديگران، از نسب و تبار مردم عيب نمي

ها آگاه بود و خـوب و بـد هـر تبـاري را      بيش از ساير قريشيان، از اصل و نسب آن �ابوبكر
إنّ أبـابكر  : (انـد  فرمـوده  صخدا رسول: گويد عنها مي اهللا رضي شه باره عاي در اين 2.دانست مي

و   ، داناترين فرد قريش در برشماري و توصـيف اصـل  �ابوبكر«: يعني) أعلم قريش بأنسابها
  3».باشد نسب قريش مي 

  ـ تجارت و بازرگاني2
م و ، پيش از ظهور اسالم تاجر بود؛ وي، به قصد تجارت به بصـري در سـرزمين شـا   �ابوبكر

ي تجاري او، چهل هـزار درهـم بـود؛ او، چنـان      سرمايه. است هاي ديگري سفر كرده سرزمين
ي جاهليـت نيـز بـه سـخاوت و       كـرد كـه در دوره   سخاوتمندانه از ثروتش بذل و بخشش مـي 

  4.بخشندگي معروف و مشهور شده بود

  و احترام ابوبكر در نزد ديگرانـ عزت 3
، دوستش داشتند و همـواره بـه   �كه خويشاوندان ابوبكر اسحاق در سيرتش چنين نگاشته ابن

هنگـامي كـه    5.كردنـد  چنـين اخـالق سـترگش اعتـراف مـي      فضيلت و جايگاه واالي او و هم
دغنه مالقات كـرد؛ او، كـه    به قصد هجرت، از مكه بيرون شد، با شخصي به نام ابن �ابوبكر
يشاوندي را بر قـرار داري و در  تو، به خوبي پيوند خو«: شناخت، چنين گفت را مي �ابوبكر
كني و  ها كمك مي ديدگان و بالزده ساني؛ به آسيب ر هاي ناگوار، ديگران را يازي مي سختي

هـاي   حجـر رحمـه اهللا پيرامـون گفتـه     ابـن  6».دهـي  همواره، كارهاي نيك و شايسته انجـام مـي  
 �فتخـارات ابـوبكر  اين از مناقـب، فضـايل و ا  «: گويد چنين مي ،�ي ابوبكر دغنه درباره ابن
هـايي توصـيف كـرده     را به همان ويژگـي  �ي قاره، ابوبكر دغنه، سردار قبيله باشد كه ابن مي

  به هنگام بعثت آن حضرت، گفته صخدا ي رسول عنها، درباره اهللا ي كبري رضي كه خديجه
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ي  عنهـا دربـاره   اهللا رضـي  هـاي خديجـه    و گقتـه  �ي ابـوبكر  دغنـه دربـاره   است؛ سـخنان ابـن  
. نواخـت شـد   سـان و يـك   دستي قبلي باشد، هـم  كه با هماهنگي و يا هم آن ، بيصخدا سولر

ــان  ــين، بي ــي    هم ــوبكر م ــيلت اب ــتگي و فض ــت آراس ــر نهاي ــي  گ ــه ويژگ ــد؛ چراك ــاي  باش ه
  1.است ترين صفات بوده ، هميشه برترين و كاملصاكرم رسول

  از اسالم نيز شراب ننوشيد پيش ،�ابوبكرـ  4
پرهيز  2.ترين مردم بود ترين و پاكدامن رهيختهفاسالم،  زا  ي جاهليت پيش ، در دوره�ابوبكر
از اسـالم نيـز، شـراب را بـر خـود حـرام        ها به حدي بود كه پيش از شهوات و پستي �ابوبكر
، شراب را خود حرام كرده بود؛ او، نـه در  �ابوبكر«: گويد عنها مي اهللا رضي عايشه. بود  كرده
شراب را بر  �كه، ابوبكر اين دليل. زمان ظهور اسالم، شراب ننوشيد ي جاهليت و نه در دوره

برد و  خود حرام كرد، اين است كه يك بار مرد مستي را ديد كه دستش را در كثافت فرو مي
بـا ديـدن آن صـحنه،     �گردانـد؛ ابـوبكر   بوييد و باز مي كرد، آن را مي به دهانش نزديك مي

در روايـت   3».و بدين ترتيب شراب را بر خود حرام نمـود كند؟  داند كه چه مي او نمي: گفت
ي  مــا، در دورهعنه اهللا ابـوبكر و عثمـان رضـي   : اسـت  عنهـا آمــده   اهللا  رضـي   ديگـري از عايشـه  

از  آيـا پـيش  «: پرسيد �شخصي از ابوبكر 4.ا بر خود حرام كرده بودندرنوشي  جاهليت شراب
من همواره بـه  «: فرمود �چرا؟ ابوبكر: گفت» پناه بر خدا«: فرمود» اي؟ اسالم، شراب نوشيده

ام؛ چراكه هر كس، شراب بنوشد، آبـرو و حيثيـتش را در    فكر حفظ آبرو و حيثيت خود بوده
 صرسـيد؛ آن حضـرت   صخـدا  اين گفتگو، به گوش رسول» .دهد معرض نابودي قرار مي

  5».ابوبكر راست گفته است«: دوبار فرمود

  ت، براي بت سجده نكردي جاهلي وره، در د �ابوبكرـ  5
: درميان جمعي از صحابه فرمـود  �خود ابوبكر. است هرگز براي بتي سجده نكرده �ابوبكر

هرگز براي بتي سجده نكردم؛ وقتي كه اندكي بـزرگ شـدم، پـدرم، دسـتم را گرفـت و بـه       «
ها، خـدايان تـو هسـتند و     اين: اتاقكي برد كه در آن تعدادي بت بود و رو به من كرد و گفت
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ام؛ به من غذا بده و پاسخم  من، گرسنه: من نزديك بت رفتم و گفتم. مرا تنها گذاشت و رفت
ام، پس به من لباس بده و باز هم پاسخي نشنيدم؛ سنگي روي بت انداختم  برهنه: گفتم. را نداد

  ».كه بت به جلو افتاد
فراتـر از   را �چنين فكر روشن، خوي پسنديده و سرشت سالم و آگاه، ابوبكر اين !آري

كند و با  دار مي اي قرار داد كه كرامت و مقام واالي انساني را خدشه هر عمل و منش جاهالنه
 1.فطرت سالم، سازگاري ندارد و با عقل درست و كمال راستين و حقيقي، در تنـاقض اسـت  

بنابراين از چنين كسي، جاي شگفت و تعجب نيست كه با ايـن مـنش و اخـالق سـترگش بـه      
عوت حق بپيوندد و بلكه در رأس آن قرار گيرد و با مسلمان شدن، برتـرين شـخص   ي د قافله

خياركم في الجاهليةِ خيـاركم فـي   (: اند فرموده صاكرم رسول. گردد صخدا پس از رسول
ي اسـالم   ي جاهليـت، بهتـرين شـما در دوره    بهتـرين شـما در دوره  «: يعنـي  )اإلسالمِ إذا فقهوا

  2».و فقيه گردندگاه كه دانشمند  هستند بدان
واقعاً جـاي تعجـب   : است چنين گفته �ي زندگاني ابوبكرصديق العظم درباره استاد رفيق

چنـين بـا    ، ايـن بـري ها پرورش يابد و بـدون وجـود رهنمـا و ره    است كه شخصي درميان بت
مـرد باشـد و بـه چنـين جايگـاه       ي قلبي و وجدان خويش، بدون پـروا، پرهيختـه و جـوان    اراده

به شايستگي و با تمام وجود و از ته قلب، از اسالم اسـتقبال نمايـد و    …دست يابد؛پرفضيلتي 
گر، شود و خيلي زود، اسالم را بپذيرد و بينـي متكبـران و    نخستين مؤمن به پروردگار هدايت
يافتگي به دين استوار الهـي را فـراهم    يابي و هدايت هاي ره سركشان را به خاك بمالد و زمينه

يــابي بــه ديــن اســتوار الهــي را نشــان داد و چنــان، الگــويي اســت كــه   ، راه رهكنــد؛ آري، او
هاي رذالت و پستي  ي محكم و استوار او درآويزد، ريشه اگركسي، راه او را بپيمايد و به رشته

  3.گردد كن مي از وجودش، كنده و ريشه
و در  ي جـاهلي  از ظهـور اسـالم و در دوره   كـه پـيش   �آفرين و مرحبا بر ابوبكرصـديق 

هاي واال و اخالق ستوده و نهاد و سرشـتي نيكـو بـود كـه اهـل       ي قريش، داراي ارزش جامعه
هـاي   هـا و الگـو   هـا و نمونـه   مكه را بر آن داشت تا به تهور وتقدم وي در عالم اخالق، ارزش

نهاد، بود كـه هـيچ يـك از     چنان بزرگ و نيكو آن �ابوبكر.اخالقي و رفتاري، گواهي دهند
كردنـد، بـر او    جـويي مـي   گونه كه بر مؤمنان ضعيف، عيـب  ر او خرده نگرفت و آنقريشيان ب
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اي كـه بـه گمـان خودشـان بـر       قريشيان، تنها عيب و خرده. اند عيبي نگرفته و خوارش نداشته
  1.، گرفتند، اين بود كه او، به خدا و رسولش ايمان آورد�ابوبكر

                                                           

ـ ابوبكر الصديق أفضل الصحابة و أحقهـم بالخال ( نقل از كتاب ). 289و4/288(ه مييت منهاج السنة از ابن -1 از ) هف
شـد،   چـه شخصـي، مسـلمان مـي     ؛ عادت كفار قريش بر اين بـود كـه چنـان   19و18محمد عبدالرحمن قاسم، ص

ـ  . پرداختند كردند و به بدگويي از او مي ي جاهليتش را نُقل مجالس خود مي اشتباهات دوره ، چنـان  �وبكرامـا اب
اش سـراغ نداشـتند كـه بـه بـدگويي از او       ي ضـعفي از گذشـته   ي خوبي داشت كه قريشـيان، هـيچ نقطـه    پيشينه

  )مترجم.(بپردازند



  

  مبحث دوم

  پس از ظهور اسالم �زندگاني ابوبكر

  �لمان شدن ابوبكرمس
ي جسـتجوي ديـن حقيقـي و     ي ايمـاني در پهنـه   ي يـك برنامـه   ، زاده�مسلمان شدن ابوبكر

هاي انساني را پاسخ  ها و نياز يابد و انگيزه راستيني بود كه با فطرت و نهاد سالم، سازگاري مي
اهنگي هاي، درست تطـابق و همـ   هاي كامل و بينش دين حق و راستيني كه با انديشه. دهد مي

كـرد و بـه صـحراها و     خـويش، بسـيار سـفر مـي     ، به ضرورت فعاليت تجـاري �ابوبكر. دارد
ي  ي عرب، رفت و آمد داشت و همين مسأله، زمينه جزيره روستاها و شهرهاي عربستان و شبه

او، در . نمـود  فـراهم مـي   را ويژه مسيحيت بان اديان ديگر و بهي او با صاح ديدار و بلكه رابطه
ان موحدان و كساني كه پرچم توحيد را برافراشته و در جسـتجوي دينـي راسـتين و    قبال سخن

در كنـار كعبـه و در صـحن    : گويد خودش مي 1.كرد بدور از خرافه بودند، سكوت اختيار مي
الصلت به نزدش  ابي  جا بود كه اميه بن مسجدالحرام نشسته بودم؛ زيد بن عمرو بن نفيل نيز آن

اميـه، ادامـه   » .خوبم«: عمرو گفت زيد بن » اي طالب خير و حقيقت؟ اي چگونه«: آمد و گفت
  :و چون زيد، پاسخ منفي داد، چنين سرود» اي؟ اي هم دست يافته به نتيجه«: داد

  2ما قضي اهللا في الحقيقة بور  كل دين يوم القيامة إال
شـد و يـا از    رود، يا از ميان ما برانگيخته خواهـد  پيامبري كه انتظارش مي«: و سپس افزود

پـيش از آن، هرگـز نشـنيده بـودم كـه شخصـي، بـه پيـامبري         : گويـد  مي �ابوبكر» .ميان شما
برانگيخته خواهد شد و يا كسي انتظار بعثتش را داشته باشد؛ برخاستم و به نزد ورقه بن نوفـل  

بـه  اسـت    اي اشـاره . (زد اش، مـوج مـي   اي در سينه نگريست و ناله او، به آسمان زياد مي. رفتم
مـا، اهـل   ! بلـه، اي پسـر بـرادرم   «: به من گفـت . ماجرا را به او گفتم.) عبادت گزار بودن نوفل

هـاي   رود، از ميـان عـرب   كتاب و داراي علم و دانش هستيم؛ آن پيامبر كه انتظار بعثـتش مـي  
دانـم كـه قـوم تـو، نسـب       شناس نيز هستم و مي من، نسب. شود نژاد و شريف، مبعوث مي پاك

گويـد   همان چيزي را مـي «: گويد؟ گفت آن پيامبر، چه مي! اي عمو: گفتم» .دارنداي  برجسته

                                                           

  6ي بمكة، از دكتر عاطف لماضه، صبمواقب الصديق مع الن -1
د بود مگـر آن دينـي   نتيجه خواه هر ديني، در روز قيامت، تباه و بي: ؛ ترجمه31تاريخ الخلفاء از سيوطي، ص -2
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كنـد و بـر كسـي سـتم روا      شـود؛ او، چنـان شخصـيتي دارد كـه سـتم نمـي       كه به او وحي مـي 
، مبعوث شدند، به آن حضرت ايمان صخدا زماني كه رسول: افزايد مي �ابوبكر» .دارد نمي

  1.آوردم و تصديقش كردم
و بـا اسـتعدادي     اي روشـن  ي جاهلي را با بصيرت، عقل و انديشه ، دوره�يقابوبكر صد

بـود،    ي استواري كـه تمـام وجـودش را در بـر گرفتـه      درخشان، تيزهوشي، ذكاوت و انديشه
، اين امكان را برايش فراهم آورد كه بتواند اشعار و �تيزهوشي و فراست ابوبكر. سپري كرد

، از صيك بـار رسـول اكـرم   . امبري جديد، به خاطر بسپارداخبار زيادي را درمورد بعثت پي
  چه كسي از شما سخنان قس«: ها بود، پرسيدند نيز درميان آن �گروهي از صحابه كه ابوبكر

مـن،  «:گفـت  �صحابه ساكت بودند كـه ابـوبكر  » ساعده را در بازار عكاظ، حفظ است؟  بن
م كه قُـس، بـر شـتر خاكسـتريش،     كالم قس را حفظ هستم؛ آن روز من، در بازار عكاظ بود

گوش كنيد و آگاه باشـيد تـا فايـده ببريـد؛ همانـا همـه، روزگـاري        ! اي مردم: ايستاد و گفت
. يابد رسد؛ آن كس كه بميرد، فرصتش پايان مي كنند و روزي هم مرگشان، فرامي زندگي مي

قابـل پنـدي در    خبريم و در زمين اتفاقات هايي است كه ما از آن بي گمان در آسمان، خبر بي
سان فرش گسترده و آسمان، همانند سقفي برافراشته اسـت؛ سـتارگان،    جريان است؛ زمين، به

خشكند؛ شبها، تـار و تاريـك اسـت و آسـمان، داراي      ينمدر گردش هستند و درياها، هرگز 
  !شمار ها، باروها و ستارگان بي برج

رد كـه از ديـن شـما بهتـر و     ُقس، خطاب به مردم سوگند ياد نمود كه خداونـد، دينـي دا  
  :تر است و سپس چنين سرود داشتني دوست

  ـن من القرون لنا بصائر  في الذاهبين األوليــ
  للمـوت ليس لها مصادر  لـما رأيـت مـوارداً
  يسعي األكابر واألصاغر  و رأيت قومي نحوها
  2لة حيث صارالقوم صائر  أيقنت أني المحـــا

هـاي زيـادي بـراي مـا وجـود       اند، پندها و عبـرت  ز اين رفتهدر مردماني كه پيش ا«: يعني
  .دارد

  .هاي زيادي ديدم، دانستم كه مرگ، وقت و زمان مشخصي ندارد گاه كه مرگ ن آ
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من، خويشان نزديك و دور خود را از كوچك و بزرگشـان ديـدم كـه بـه سـوي مـرگ       
  .»آنان رفتند روم كه جا مي روند و بدين ترتيب يقين كردم كه من نيز به همان مي

ساعده را براي  بن   هاي قس اي استوار و بلندمدت، توانست گفته با حافظه �ابوبكرصديق
  1.و يارانش، بازگو كند صخدا رسول

در سفر شـام، خـوابي ديـد؛ آن خـواب را بـراي بحيـراي راهـب،         �باري، ابوبكرصديق
از «: بحيـرا پرسـيد  » كـه؛ از م«: فرمـود  �ابـوبكر » تو از كجـايي؟ «: بحيرا، پرسيد. تعريف كرد

» چـه كـاره هسـتي؟   «: بحيرا دوباره سؤال كرد» .از قريش«: ابوبكر، پاسخ داد» كدامين طايفه؟
اگر خداونـد، خوابـت را بـه حقيقـت تبـديل كنـد،       «: بحيرا گفت» .تاجرم«: ابوبكر جواب داد

واهي بود و پـس  انگيزد كه تو در حيات آن پيامبر، وزير و معاون او خ پيامبري از قوم تو برمي
هاي بحيرا را همواره پيش خود نگه  ، اين گفته�ابوبكر» .از او خليفه و جانشينش خواهي شد

  2.داشت و فاش نكرد
از قريشيان مبعـوث شـد،    صخدا ، پس از جستجو و انتظاري طوالني كه پيامبر�ابوبكر

ر زمـان  ي اسـتوارش بـا ايشـان د    و رابطـه  صشـناخت عميـق ابـوبكر از محمـد    . اسالم آورد
جاهليت مردم مكه، او را بيش از هر چيز ديگري براي لبيـك گفـتن بـه دعـوت حـق، يـاري       

وحي شد، ايشان، شروع به دعوت مردم به سـوي خداونـد    صآن هنگام كه بر پيامبر. رساند
براي دعوت بـه اسـالم، يـار و رفيـق      صيكتا نمود و نخستين انتخاب و گزينش آن حضرت

شـناخت؛   نهـادي مـي   خـويي و پـاك   و را پـيش از بعثـت، بـه نـرم    سوزش ابوبكر بـود كـه ا   دل
را به صداقت، امانت و اخالق سـترگش شـناخته بـود و     صنيز پيامبر �طور كه ابوبكر همان

تواند، بر مـردم دروغ ببافـد، هرگـز بـر خداونـد نيـز دروغ        دانست، چنين شخصي كه نمي مي
  3.بندد نمي

نيـز بـدون درنـگ و     �كردنـد و ابـوبكر  ، دعوتشان را به ابـوبكر عرضـه   صخدا رسول
، پيمان ياري بست و به پيمانش عمل صخدا دودلي، قدم پيش نهاد و مسلمان شد و با رسول

إنَّ اللَّه بعَثني إليكم فقلتُم (: اند ي ابوبكر، فرموده ، دربارهصاكرم به همين خاطر، رسول. كرد
: يعنـي ) ، فهل أنتم تاركوا لـي صـاحبي؟  صدق و واساني بنفسه و ماله: كذبت و قال أبوبكر

گـويي؛ امـا    دروغ مـي : گفتيـد ) تكذيبم كرديد و(سوي شما برانگيخت؛ شما  خداوند، مرا به«
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و دوبـار  » .گويد؛ او، مرا با جان و مالش ياري نمود راست مي: گفت) تصديق نمود و(ابوبكر 
  1»گذاريد؟ برايم مي )محض خاطر من(سوزم را  پس آيا شما، يار و رفيق دل«: فرمودند

ثابـت،    بـن   ابـراهيم نخعـي، حسـان   . اولين مرد آزادي بود كه اسالم را پذيرفت �ابوبكر
بـن    يوسف. اولين كسي كه اسالم آورد، ابوبكربود: اند گفته�بكر عباس و اسماء بنت ابي ابن

عبـدالرحمن،    بـن  بن منكدر، ربيعه   محمد: پدرم و مشايخ و اساتيد ما اعم از: گويد يعقوب مي 
بن محمـد،در ايـن شـك و ترديـدي نداشـتند كـه        ابراهيم و عثمان  بن  كيسان، سعد  بن  صالح 

  2.بوده است �نخستين فردي كه مسلمان شده، ابوبكر صديق
نخسـتين كسـي كـه نمـاز خوانـد، ابـوبكر بـود و        : اسـت  عنهمـا گفتـه   اهللا  رضـي    عباس  ابن

  :آورد كه باره را در اين �سپس،اشعاري از حسان
  فاذكر أخاك أبابكر بما فعــال  إذا تذكرت شجوا من أخي ثقـة
  بعد النبي و أوفـاها بما حمـال  خير البرية أتقـاهـا و أعــدلـها
  وأول الناس منهم صدق الرسال  الثاني التـالي المحمـود مشـهده

  طاف العدو به إذ صعد الجبـال  و قد    الغارالمنيف    اثنين في    والثاني
  هدي صاحبه الماضي و ما انتقال  ش حميـداً ألمـر اللّه متبعـاعـا

  3من البرية لم يعـدل به رجــال  الّله قد علمـوا و كان حب رسول
ي خوشـي   هرگاه خواستي از روي محبت، از ياران و دوستان، يادكني و خاطره«: ترجمه

كـرده اسـت،   ) م و براي اسـالم در راه اسال(ياد آوري، برادرت ابوبكر را با كارهايي كه   را به
  .ياد آور  به

باشـد و   تـرين نيكوكـاران مـي    ، بهترين، پرهيزكارترين و عـادل صخدا او، پس از رسول
  .)و هر مسؤوليتي را كه پذيرفته، به نيكي انجامش داده است(ها را خوب پرداخته  ديه

قـرآن آمـده و    اش با پيامبر در غـار، در  كسي كه در هجرت، همراه پيامبر بود و همراهي
  .ستوده شده است؛ او، نخستين شخص اين امت است كه پيامبران را تصديق نمود

كه دشمنان، از كـوه   ابوبكر، در غار كوه بلند، ستبر و استوار به همراه پيامبر بود؛ در حالي
ابـوبكر، چـه نيـك، زنـدگي كـرد؛ او، در زنـدگي       . گشتند بودند و دور و بر غار مي  باال رفته
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نهـاد و   گـام مـي   صخـدا  پيرو دستورهاي خداوند بود و بر راه يار و دوستش رسـول  همواره
  .ي اطاعت از خدا و پيامبر، فروگذازي نكرد و منحرف نشد گاه در عرصه هيچ

را  صخـدا  ي ابـوبكر، رسـول   كس به اندازهدانند كه هيچ كاران، مي ن و نيكوي نيكا همه
تـر   ي محبـان پيـامبر، بـيش    از محبـت همـه   صخدا دارد و محبت ابوبكر با رسول دوست نمي

  .»است
انـد كـه آيـا ابـوبكر،      را مـورد بررسـي قـرار داده    �ي مسلمان شـدن ابـوبكر   علما، مسأله

و ابـوبكر را نخسـتين     باره نظر قطعـي داده  اي در اين نخستين كسي است كه اسالم آورد؟ عده
را نخسـتين مسـلمان    �علـي اي قطعـي،   انـد؛ برخـي نيـز بـا نظريـه      مسلمان ايـن امـت، دانسـته   

كثير رحمـه اهللا   اما ابن. ، پيش از همه مسلمان شد�حارثه  بن  زيد: اند اي گفته عده. اند شناخته
عنهـا اسـت؛ از    اهللا چنـين مـردان، خديجـه رضـي     نخستين مسلمان از ميان زنان و هم«: گويد مي

. ز ديگـران مسـلمان شـدند   ا ، پيش�و از افراد نابالغ، علي �حارثه غالمان آزادشده، زيد بن 
و اولين مرد آزادي كه مسـلمان شـد،   . بودند صي پيامبر ها، در آن موقع اعضاي خانواده اين

. بود كه فوايد و پيامدهاي نيك مسلمان شدنش، بيش از افـراد مـذكور بـود    �ابوبكر صديق
جا كه  نچراكه او، به عنوان يكي از رؤساي قريش، جايگاه واال و ثروت زيادي داشت و از آ

گري بود كه در  كرد؛ وي، دعوت مورد احترام و محبت همه بود، دعوتش در ديگران اثر مي
  .راه خدا و رسولش، مال و ثروت خود را هزينه و صرف نمود

بنـدي نمـوده و    خـوبي جمـع   ، اين اقوال را بـه �ابوحنيفه«: گويد كثير اضافه بر اين مي ابن
باشـد و نخسـتين زنـي كـه اسـالم       مي �شد، ابوبكر اولين مرد آزادي كه مسلمان: گفته است

و از پسـران نابـالغ،    �حارثـه  عنهـا اسـت؛ از ميـان غالمـان، زيـد بـن        اهللا رضي آورد، خديجه 
  1».، پيش از ديگران مسلمان شدند�علي

را در برگرفـت؛   صمسلمان شد، سرور و شادي تمام قلب پيـامبر  �هنگامي كه ابوبكر
، پايان يافت، صزماني كه سخنان پيامبر«: گويد مي  باره ها در ايني صديق رضي اهللا عن عايشه
، در حالي از نزد ابوبكر رفتند كه از شـادي و سـرور   صاكرم ، اسالم آورد و پيامبر�ابوبكر

  2».تر نبود ، كسي در مكه، از ايشان، شادمان�مسلمان شدن ابوبكر
  كـرده   از پيش آفريده و ذخيره اي بود كه خداوند، او را براي پيامبرش، گنجينه �ابوبكر

قرار بگيرد؛ او، در نـزد قـريش محبوبيـت زيـادي داشـت؛       صبود تا در خدمت آن حضرت
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اي محبـوب   گونـه  خلق و خوي وااليش كه موهبت و ارزاني الهي بـود، او را در نـزد همـه بـه    
ر چراكه اخالق ومنش نيك، عامل و عنصري مـؤثر د . بود كه همگان، دوستش داشتند  كرده

: انـد  اش فرمـوده  ، دربـاره صخـدا  او، همان است كـه رسـول  . باشد برقراري پيوند و الفت مي
و در قيـاس بـا   (ترين فرد امـتم نسـبت بـه امـت مـن       مهربان«: يعني) أرحم أمتي بأمتي أبوبكر(

  1».، ابوبكر است)ديگران
محسوب  ها ترين علوم و دانش ها، مهم شناسي كه در نزد عرب در تاريخ و نسب �ابوبكر

ي  در پهنـه  �ترين بهره را داشت و قريشيان نيز همواره به برتـري علمـي ابـوبكر    شد، بيش مي
ي خـوب و بـد قـريش و     از گذشـته  �كردند و بـاور داشـتند كـه ابـوبكر     اين علوم اذعان مي

فرهيختگان قريش همواره در پي مجالس ابوبكر بودند . قريشيان، آگاهي و دانش وافري دارد
جوانـان  . ي او، عطش پژوهش و جوينـدگي خـود را فـرو خواباننـد     وافر و گسترده تا با دانش

هـاي علمـي او،    كردنـد تـا از داشـته    را دنبـال مـي   �بيدار و تيزهوش، مجالس علمي ابـوبكر 
فعاالن مالي و تجاري . است �، نشان ديگري از مقام واالي ابوبكر استفاده كنند كه اين خود

تـرين   ، بزرگ�آمد داشتند؛ چراكه گرچه ابوبكر و   بوبكر، رفتمكه نيز همواره به مجالس ا
سـاير اقشـار و   . شـد  بازرگان مكه نبود، اما از مشهورترين تجار و بازرگانان مكه محسوب مي

، در مجالسش شـركت  �هاي اخالقي و رفتاري ابوبكر خاطر برتري عموم مردم نيز همواره به
دار بزرگي بود كـه بـا ديـدن     ق سترگش، مهمانبه سبب اخال �چنين ابوبكر كردند و اين مي

ي  طبقات و اقشار مختلف جامعـه . گرفت شد و با آنان، انس و الفت مي مهمانانش شادمان مي
جايگـاه واالي ادبـي، علمـي و    . كردنـد  استفاده مـي  �سهم خود از ابوبكر  مكي، هر كدام به

و آغاز حركت دعـوتي او،   �اجتماعي ابوبكر در مكه، باعث شد كه با مسلمان شدن ابوبكر
  2.ي بهترين بندگان خدا قرار بگيرند جمعي از برگزيدگان مكه، مسلمان شوند و در جرگه

  به سوي اسالم �دعوت دادن ابوبكر
، مسؤوليت دعوت را بر عهده گرفت؛ او از صخدا مسلمان شد و به همراه رسول �ابوبكر
، دعوت و جهاد است و ايمان ، به خوبي ياد گرفت كه اسالم، دين عملصاكرم رسول

هاي خود را براي پروردگار جهانيان  شودكه جان و بلكه تمام داشته مسلمان، زماني كامل مي
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نماز و عبادت و زيستن و مردن من، از آنِ خداست كه پروردگار جهانيان : بگو«: يعني

ام و من نخستين مسلمان  شده  است؛ پروردگاري كه شريك ندارد و به همين دستور داده
  ».هستم) امت خود(

جديد، جنب و جوش و فعاليت زياد و در عين حال خجسته و  براي دعوت  �ابوبكر
  كرد، پيامدهاي زيادي بجاي گذاشت و حركت مي بركتي داشت، هر كجا كه قدم مي پر

ي زنده و مصداق حقيقي  او، واقعاً نمونه. كرد هاي بزرگي نصيب اسالم مي نهاد و دستاورد مي

 äíôŠ :ي الهي بود كه فرموده $# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ù:$$ Î/ Ïπ sàÏã öθyϑ ø9$# uρ Ïπ uΖ|¡ utù: $# ( 
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t Ï‰tGôγßϑ ø9$$ Î/ ∩⊇⊄∈∪ 〈  )125- نحل(  
و زيبا، به راه پروردگارت  مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نيكو«: يعني

داند كه چه  همانا پروردگارت، بهتر مي. دعوت بده و با ايشان به بهترين شيوه، گفتگو كن
  ».باشند شده مي يافته و هدايت كساني ره

اهللا، تصـوير روشـني از ايمـان، ترسـيم      بـه ي دعـوت   در عرصه �تالش و فعاليت ابوبكر
گيرد و  خدا، قرار و آرام مؤمن را مي ه پذيرش دينسازد ك كند و اين حقيقت را روشن مي مي

چـه را كـه بـه آن ايمـان آورده،      گذارد تا اين كه در دنيـاي مـردم، آن   خاطر نمي او را آسوده
البته اين خيزش و حركت ابوبكر، يك حركت صرفاً عاطفي و گـذرا نبـود كـه    . محقق نمايد

ي دعوت تا  در پهنه �دليري ابوبكر بلكه نشاط، هيجان و. زود، فرو كشد و سرد و زايل شود
  2.هنگام وفاتش، ماندگار ماند و هرگز در مسير دعوت، دچار خستگي، ضعف و سستي نشد

، مسلمان شدن كساني بود كـه در  �هاي دعوتي ابوبكر ي فعاليت ترين نتيجه اولين و مهم
عفـان،    بـن   عثمـان  عـوام،   بـن   زبيـر : ي بهترين بندگان خدا قرار گرفتند؛ افرادي از قبيل جرگه

بـن   جـراح، عبـدالرحمن    مظعون، ابوعبيده بن   بن  وقاص، عثمان ابي  بن  عبيداهللا، سعد  طلحه بن
، هريك از اين بزرگـواران را  �ابوبكر. �االرقم ابي  بن  عبداالسد و ارقم بن  عوف، ابوسلمه  
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م آوردند و هر يك از ، اسال�ها به دعوت ابوبكر برد؛ آن صاكرم حضور پيامبر جداگانه به 
هـا،   با مسلمان شدن اين صاكرم سان ستوني براي ساختمان عظيم دعوت شد؛ رسول آنان، به

خدوانـد متعـال، بـا مسـلمان شـدن ايـن افـراد،        . تـري بـراي دعـوت يافتنـد     قوت و توان بـيش 
دار،  ،را  قوت و تواني افزون عنايت كرد و به دنبال مسلمان شدن اين افراد نامصاكرم  رسول

يكايـك افـرادي كـه بـه     . عموم مردم اعم از از زنان و مردان، دسته دسته به اسـالم گرويدنـد  
دار و پيشـاهنگ دعـوت اسـالمي گرديدنـد و سـبب       ، مسلمان شدند، طاليـه �دعوت ابوبكر

هاي ديگـري بـه شـمار پيشـگامان دعـوت اسـالمي بپيوندنـد و بـا وجـود شـمار            تا گرو  شدند
دژ رسالت شكل بگيرد؛ آنان، به مقـامي دسـت يافتنـد كـه هرگـز       اندكشان، گردان دعوت و

  1.كس، نتوانست و نخواهد توانست به چنان مقامي دست يابد هيچ
خـوارگي ويـژه    اش را از ياد نبرد؛ بلكه با توجه و غم ، در مسير دعوت، خانواده�ابوبكر

 �ش عامر بـن فهميـره  كار براي آنان، باعث شد تا اسماء، عايشه، عبداهللا، ام رومان و خدمت
عامـل مهمـي    �هاي واالي ابوبكر صفات پسنديده، اخالق كريمانه و ويژگي. مسلمان شوند

سان دامي گسـترده درميـان قـوم و     در پذيرش دعوتش از سوي مردم بود؛ اخالق سترگش، به
شـد كـه دعـوتش را     كـرد و همـن باعـث مـي     ها را شكار و مجذوب خود مـي  اش، آن عشيره

شناسـي درميـان قـوم     ي نسـب  او يگانـه . حداقل در مقابل او، شدت نشـان ندهنـد   بپذيرند و يا
خودش بود؛ ابوبكر، فردي سرامد، محترم و سخاوتمند كه از مال و ثروتش، بـذل و بخشـش   

  2.نظيري داشت؛ او، سخنوري توانمند بود هاي بي نمود و در مكه، جلسات و مهماني مي
گران است؛  ناپذير داعيان و دعوت ضرورت گريز هايي، نياز و آراستگي به چنين ويژگي

ها و نداشتن چنين صفاتي، دعوت دعوتگران را مانند فريادي  بهرگي از اين ويژگي چرا كه بي
گر فهم و شناخت  ، روشن�سيرت ابوبكرصديق. گرداند در يك دره و دمي در خاكستر، مي

گـران   مناسـبي بـراي دعـوت   درست او از اسالم است و چگونگي زندگي او، نمونه و الگوي 
  .سوي خدا از او الگوگزيني نمايند باشد تا در دعوت مردم به مي

  در مسير دعوت متحمل شد �هايي كه ابوبكر سختي
هـا،   ها، يك سنت و تقدير الهي است كه درميان افراد، گروه اي از سختي ابتالي انسان به پاره

چنـان درميـان    الهـي، آن   ايـن سـنت   .يابـد  هـاي مختلـف جريـان مـي     ها و دولـت  ها، ملت امت
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هاي زيادي كرد و آنان را به مصائبي  جريان يافت كه آنان را متحمل سختي �ي كرام صحابه
اما صـحابه، شـكيبايي ورزيدنـد و    . كشد هاي بزرگ و استوار را هم به زير مي آزمود كه كوه

در راه اسالم كشيدند، بـه   هايي كه آنان سختي. هايشان را در راه خدا نثار كردند ها و مال جان
زاده هم كه درميـان قـريش    مسلمانان اشراف. داند اش را مي حدي بود كه تنها خداوند، اندازه

بـه   �ابـوبكر . ها در امـان نماندنـد   داراي وجاهت و شرافت بودند، از اين مشكالت و سختي
 شــدت مــورد اذيــت و آزار كفــار قــرار گرفــت؛ بــر ســرش خــاك و خاكســتر ريختنــد و در

شـد و او را در   مسجدالحرام او را طوري كتك زدند كه بيني و صـورتش، زخمـي و خـونين    
  عايشـه  1.اش بردنـد  خانـه  اي نهـاده و بـه    حالي كه درميان مرگ و زندگي بود، بر روي پارچه

هشـت نفـر رسـيدند،      و  بـه سـي   صاكـرم  زماني كه اصـحاب رسـول  : گويد عنها مي اهللا رضي
. درخواست كرد تا دعوتشان را آشـكارا و علنـي كننـد    صخدا رسولبا اصرار، از  �ابوبكر
قــدري اصــرار كــرد كــه  بــه �ابــوبكر» .مــا انــدكيم! اي ابــوبكر«: فرمودنــد صخــدا رســول
  هـاي مختلـف مسـجد پراكنـده     مسـلمانان، در قسـمت  . اش را پذيرفتند خواسته صخدا رسول

، برخاست �ابوبكر. باشد شدند و هر كدامشان، طوري جا گرفت كه درميان خويشاوندانش
، نشسته بودند؛ ابوبكر، نخستين خطيبـي  صاكرم و شروع به دعوت كرد؛ در آن هنگام رسول

و ساير مسلمانان شـوريدند و   �مشركان، بر ابوبكر. بود كه به راه خدا و رسولش دعوت داد
ك شـد و  نزديـ  �، بـه ابـوبكر   ربيعـه   بـن   عتبـه . را به شدت زدند و زير لگد گرفتند �ابوبكر

هـا را بـه    محكـم كفـش   ي  دار كرد؛ عتبه، تيـزي و لبـه   شروع به زدن ابوبكر با دو كفش پاشنه
 �ابـوبكر . انـداخت  مـي  �خـودش را روي شـكم آن حضـرت   و زد  مـي  �صورت ابوبكر

خويشـاوندان  (تـيم   بنـي . شـد  نمـي   معلـوم  اش، طوري زخمي و خونين شد كه صورت و بينـي 
، به سـتيز و دعـواي مشـركان برخاسـتند كـه در نتيجـه مشـركان،        براي دفاع از ابوبكر) ابوبكر

اي گذاشتند و او را در حالي  را در پارچه �ابوبكر ،تيم كشيدند؛ بني �دست از زدن ابوبكر
به «: تيم دوباره به مسجد برگشتند و گفتند بني. اش بردند كه در مردنش، شكي نداشتند به خانه

ي  بـه خانـه   ،گفتـه  ايـن را » .كشـيم  ربيعـه را مـي    بـن  عتبه  خدا سوگند اگر ابوبكر بميرد، حتماً
كردند تا بلكـه از او   صحبت مي �تيم، با ابوبكر و بني) پدر ابوبكر(ابوقحافه . رفتند �ابوبكر

چيزي بشنوند؛ سرانجام ابوبكر پاسخ داد و در واپسين لحظات آن روز، دهان به سخن گشـود  
تيم تعجب كردند و او را سرزنش نمودند كـه   نيب» چطور است؟ صاهللا حال رسول«: و گفت

حتماً به ابـوبكر  «: گفتند) خير ام(با اين حال، چه جاي اين پرسش است؟ آنان، به مادر ابوبكر 
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زماني كه مادر ابوبكر با او تنهـا شـد، بـا اصـرار از او خواسـت كـه       » .چيزي بدهي كه بخورد
بـه خـدا   «: خير گفـت  ام» چطور است؟ ص اهللا حال رسول«: گفت �چيزي بخورد؛ اما ابوبكر

خطاب   بنت جميل  به نزد ام«: فرمود �ابوبكر» .سوگند كه من، از حال دوستت، خبري ندارم
ابـوبكر از تـو جويـاي    «: جميل رفت و گفـت  خير به نزد ام ام» .برو و حال پيامبر را از او بپرس

بن عبـداهللا   شناسم و نه محمد ميمن، نه ابوبكر را «: جميل گفت ام» .عبداهللا است بن حال محمد
ي  و بـا هـم بـه خانـه    . باشـد : خير گفت ام» .آيم را؛ اما اگر دوست داري با تو به نزد پسرت مي

بـه  «: را افتاده و زخمي ديد، جلو رفت و گفـت  �جميل، ابوبكر ابوبكر رفتند؛ هنگامي كه ام
ن، اميـدوارم كـه خداونـد،    نـد و مـ   اند، فاسق و كـافر  چنين كرده  خدا سوگند كساني كه با تو

جميـل   ام» چطـور اسـت؟   صاهللا حـال رسـول  «: فرمـود  �ابـوبكر » .انتقام تو را از آنان بگيرد
از او بـه تـو آسـيبي    «: گفـت  �ابـوبكر » .شـنود  مادرت، اينجاسـت؛ مـي  «: عنها گفت اهللا رضي 

: پرسيد �كرابوب» .صحيح و سالم هستند صپيامبر«: عنها گفت اهللا   رضي   جميل ام» .رسد  نمي
به «: ابوبكر فرمود» .ارقم ي ابن در خانه«: عنها پاسخ داد اهللا   رضي جميل  ام  ايشان، كجا هستند؟«

  .نوشم خورم و نمي نروم، چيزي نمي صخدا خدا سوگند كه تا زماني كه به نزد رسول
رفـت و   هايشـان برونـد و   عنهما، صبر كردند تا مردم، به خانـه  اهللا  جميل رضي  خير و ام ام

 صخـدا  ها تكيه داده بود، به نـزد رسـول   آمدشان، قطع شود و سپس او را در حالي كه به آن
، بـا شـتاب برخاسـتند و بـه سـوي او رفتنـد و او را       �، با ديدن ابـوبكر صاكرم رسول. بردند

، صاكـرم  دل رسـول . ، به سوي او شـتافتند �مسلمانان نيز با ديدن حال زار ابوبكر. بوسيدند
پدر و مادرم فدايت؛ طـوري  ! خدا اي رسول«: فرمود �ابوبكر. راي ابوبكر سوختشدت، ب به

اين زن، مادر من اسـت؛ بـه   ! خدا اي رسول. است فقط آن فاسق، با صورتم چنين كرده. نيست
سوي خـدا دعـوت     فرزندش نيكي زيادي كرده و شما هم خجسته و بزرگواريد؛ پس او را به

دعـوت شـما، از     ي كنيد تا بلكه خداونـد، او را بـه وسـيله    دهيد و از خدا برايش طلب هدايت
برايش دعا كردنـد و او را بـه اسـالم فـرا      صخدا رسول: گويد راوي مي» .آتش جهنم برهاند

  1.جا مسلمان شد همان) مادر ابوبكر( خير خواندند و بدين ترتيب ام
ق پيـروي از  هـاي زيـادي بـراي هـر مسـلماني كـه مشـتا        ها و آمـوزه  در اين ماجرا، درس

  :كنيم ها اشاره مي به برخي از اين آموزه. ي كرام است، وجود دارد صحابه
كه اسالم را در برابر كفار، علني و آشكار كند؛  بر اين �حرص و اشتياق وافر ابوبكر -1

قدر  او، در راه دعوت، آن. باشد مي �ي عمق ايمان و شجاعت صديق دهنده اين مسأله، نشان
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محبـت خـدا و   . جه قرار گرفت كه خويشانش، مـرگش را قطعـي پنداشـتند   مورد آزار و شكن
جاي گرفته بود كه پس از اسالم، چيزي جـز برافراشـتن    �چنان در قلب ابوبكر رسولش، آن

رايت و پرچم توحيد، برايش مهم نبود؛ او، به قيمت جانش هم كه شده، خواهان اين بود كـه  
كاري  �آري ابوبكر. انداز شود هاي مكه، طنين كرانه بر ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا بانگ

  .كرد كه نزديك بود جانش را به خاطر عقيده و اسالمش، از دست بدهد
، بر علني كردن دعوت اسالم در فضاي تنگ و سركش جاهليت، �پافشاري ابوبكر -2

ي بـود كـه   رساني به آنـان درمـورد دينـ    ي اسالم و اطالع به خاطر آگاهي دادن به مردم درباره
اين هدف را در حالي دنبـال كـرد كـه     �ابوبكر. كند ها را تسخير مي تازگي و طراوتش، دل

بنـابراين چرايـي و   .شوند دانست كه او و دوستانش، مورد اذيت و شكنجه واقع مي به يقين مي
  .جستجونمود �دليل اين پافشاري را بايد در وارستگي ابوبكر

بود كه آنان را از خـودش    نفوذ كرده �دل ابوبكرچنان در  محبت خدا و رسول، آن -3
همـه   كه بـا وجـود آن   براي درك درستي اين نكته، همين دليل بس. داشت تر دوست مي بيش

: را جويا شد و پرسـيد  صسختي و رنج و در حالي كه اميدي به زندگيش نيست، حال پيامبر
، صكرد كه تا به نزد پيامبر ياد   نخورد و سوگند او، چيزي ! چطور است؟ صحال پيامبرخدا

  .كند نرود از خورد و نوش، امتناع مي
از هـر چيـزي دوسـت     چنين باشد و خـدا و رسـولش را بـيش    بايد اين  آري، هر مسلماني،

  1.مالش مايه بگذارد بدارد؛ حتي اگر در اين مسير، مجبور شود از جان و
گيري و  ي در شكلداري خويشاوندي در آن زمان، نقش مهم عصبيت قومي و جانب -4

داري،  اين جانـب . يا ايجاد دگرگوني و تحول در رخدادها و رفتارهاي اجتماعي افراد داشت
تـيم   كـه بنـي   چنـان . شد بود كه حتي در صورت وجود اختالف عقيده هم پديدار مي  به حدي

ديد داري كرده و ته بودند، از ابوبكر جانب  با وجودي كه مسلمان نشده) خويشاوندان ابوبكر(
  2.كشند نمودند كه اگر ابوبكر بر اثر جراحت، جان بازد، حتماً عتبه را مي

اهللا   رضـي   جميـل بنـت خطـاب    هاي جالب و شكوهمندي از ام در اين ماجرا، واكنش -5
دارد و ميزان اشـتياق وي بـر    كند و او را به خيزش و حركت به خاطر دين وامي عنها بروز مي 

جميـل رضـي اهللا عنهـا در پاسـخ مـادر       طـور مثـال ام   بـه . سـازد  مـي پاسداري از دين را نمايان 
مـن، نـه ابـوبكر را    «: را پرسـيد، آگاهانـه و باتـدبير گفـت     صخـدا  كه حال رسول �ابوبكر
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جميل رضي اهللا عنها، يك منش و استراتژي  اين واكنش ام» بن عبداهللا را شناسم و نه محمد مي
جميـل نيـز    خيـر، مسـلمان نشـده بـود و ام     هنگـام ام  آميز بود؛ چراكه تـا آن  هشيارانه و احتياط

خيـر   را بـه او نشـان نـداد كـه مبـادا ام      صخدا خير پنهان نمود و جاي رسول اسالمش را از ام
، صخـدا  و رسـول  �كه خودش را نسبت بـه ابـوبكر   جميل با آن ام 1.جاسوس قريشيان باشد

در ابـوبكر بقبوالنـد كـه بـه ديـدن      خيال و ناآشنا جلوه داد، موفق شد با فراست تمام بـه مـا   بي
مالقات نمود، باز هم جوانـب احتيـاط را رعايـت     �كه با ابوبكر برود و پس از آن �ابوبكر

را فاش نكند و در عين حال  صخدا كرد و در كمال هشياري كوشيد تا محل اختفاي رسول
ديگـر   ي جلـوه  2.، صحيح و سالم هسـتند صخدا ، اطمينان خاطر بدهد كه رسول�به ابوبكر

هنگـام   خير و ابوبكر به جميل، ام ها براي حفظ اسرار مسلمانان، شگرد ام احتياط و هشياري اين
هـا، تمـام شـود و مـردم، بـه       كننـد تـا رفـت و آمـد     ارقم است كه صبر مـي  ي ابن رفتن به خانه

  3.هايشان بروند خانه
شـود كـه    يبـراي مـادرش نمايـان مـ     �در اين ماجرا ميزان خيرخواهي ابوبكر صديق -6

اين، مادر من است كه نسبت بـه  «: گفت صخدا مشتاق مسلمان شدن مادرش بود و به رسول
دارد؛ شما نيز بزرگـوار و پرخيـر هسـتيد؛ پـس او را بـه       فرزندش نيكي زيادي روا داشته و مي

سوي خدا دعوت دهيد و از خداي متعال، برايش هدايت بخواهيد تا او را به وسيله ي دعوت 
اين، از ترس عـذاب الهـي و رغبـت و اشـتياق بـه      » .ت كند و از آتش جهنم برهاندشما، هداي

 صخـدا  را بـر آن داشـت تـا از رسـول     �رضوان و بهشت پروردگار بود كه ابوبكر صـديق 
نيـز بـراي    صرسول اكـرم . بخواهد كه مادرش را دعوت دهند و برايش دعاي هدايت كنند

ذيرفته شد و بدين ترتيب مادر ابـوبكر، اسـالم   دعا كردند و دعايشان پ �هدايت مادر ابوبكر
ي مسلماناني قرار گرفت كه براي نشر و گسترش دين خداي متعال، از هيچ  آورد و در جرگه

يابيم كه خـداي متعـال، بـر بنـدگانش،      از اين ماجرا درمي. كردند تالش و كوششي دريغ نمي
پـاداشِ پـس از رنـج و    «نت فرسـتد و بـه درسـتيِ قـانون و سـ      كراني فرو مي مهر و رحمت بي

اش را  ي درخور و شايسته كنيم كه هر مشقتي، پيامد و نتيجه بريم و مشاهده مي پي مي» مشقت
  .به دنبال دارد
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بود،  صخدا نشين خاص و هميشگي رسول راه و هم جا كه هم از آن �ابوبكر صديق -7
و همـواره در  گرفـت؛ چراكـه ا   بيش از ساير صـحابه در معـرض اذيـت و آزمـايش قـرار مـي      

بـود و همـين رابطـه و     صشـد، همـراه آن حضـرت    تعرض مي صخدا جاهايي كه به رسول
كرده  صنثار آن حضرت ، او را فدايي و جانصبا پيامبر اكرم �همراهي هميشگي ابوبكر

خاسـت و در حـالي كـه خـودش، از بزرگـان قـريش و        بود كه بـراي دفـاع از ايشـان بپـا مـي     
  1.گرفت بود، مورد اذيت و سفاهت كفار قرار ميدار  هاي معروف و نام چهره

   صاز پيامبر اكرم �حمايت و پشتيباني ابوبكر
بود كه او را از ديگران، متمايز و متفـاوت   �هاي ابوبكر جرأت و شجاعت، از ديگر ويژگي

هراسيد و در مسـير نصـرت ديـن خـدا، فعاليـت       او، در راه حق از هيچ چيزي نمي. ساخت مي
، از هـيچ سـرزنش و تـوبيخي متـأثر     صخـدا  حمايـت و پشـتيباني از رسـول    چنـين  ديني و هم

از عبداهللا بن عمرو بن عاص خواستم كه برايم از شـديدترين  : گويد عروه بن زبير مي. شد نمي
در كنـار كعبـه نمـاز     صپيامبر اكرم: ، بگويد؛ او، گفتصخدا رفتارهاي مشركان با رسول

آويخـت و   صو لبـاس را در گـردن آن حضـرت   معـيط آمـد    خواندند كه عقبـه بـن ابـي    مي
بـه سـوي عقبـه شـتافت،      �ابـوبكر . خفه شوند صخدا قدري كشيد كه نزديك بود رسول به

 …Ω⇐Ρ∏Σ�πΤ⊆ΩΤ�ςΚ… „ΤΤΣ–Ω⁄ ⇐Κς ((  :و گفـت  2دور كـرد  صهايش را گرفت و او را از پيامبر اكـرم  شانه

ðΣ⊆ΩΤÿ ƒΘΨΤŠΩ⁄ ϑðΣ/≅… (( )28-غافر(  
پروردگـار مـن، اهللا   : گويـد  هيد مردي را بكشيد به ايـن خـاطر كـه مـي    خوا آيا مي«: يعني

  »است؟
را چنـان زدنـد كـه آن     صباري مشـركان، رسـول اكـرم   : آمده است �در روايت انس

آيـا  (واي بـر شـما؛   «: بپا خاست و گفت �ابوبكر. تا سرحد بيهوشي پيش رفتند صحضرت
 3»)پروردگار مـن، اهللا اسـت؟  : گويد يخواهيد بكشيد كه م زنيد و مي كسي را به اين خاطر مي

آمـد و   �شخصـي، فريادزنـان، بـه نـزد ابـوبكر     : در روايت اسماء رضي اهللا عنها آمده اسـت 
در  �ابوبكر: گويد اسماء رضي اهللا عنها مي» .دوستت را درياب و به كمكش بشتاب«: گفت

رفت و فريـاد   صحالي كه چهار گيسو داشت، از ميان ما برخاست و با شتاب به سوي پيامبر
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، �مشركان با شـنيدن فريـاد ابـوبكر   .. )) …≅/Ω⇐Ρ∏Σ�πΤ⊆ΩΤ�ςΚ… „ΤΤΣ–Ω⁄ ⇐Κς… ðΣ⊆ΩΤÿ ƒΘΨΤŠΩ⁄ ϑðΣ ((: برآورد كه
در  �ابوبكر. شتافتند و او را زدند �كشيدند و به سوي ابوبكر صخدا دست از آزار رسول

يـك از گيسـوانش را كـه    حالي به خانه بازگشت كه از شدت كتكي كه به او زده بودند، هر 
  1.گرفت شد و در دستانش قرار مي زد، كنده مي دست مي

تـر و   چـه كسـي شـجاع   ! اي مردم«: در حال سخنراني پرسيد �طالب يك بار علي بن ابي
ام،  من، بـا هـر كـس كـه جنگيـده     «: فرمود» !شما، اي امير مؤمنان«: مردم گفتند» دليرتر است؟

بـاني   سـايه  صخـدا  مـا بـراي رسـول   . اسـت  �دم، ابوبكرترين مر ام؛ اما شجاع شكستش داده
بمانـد تـا مشـركي، بـه آن      صخـدا  چه كسي حاضر است بـا رسـول  : درست كرديم و گفتيم

بـراي ايـن كـار قـدم پـيش نهـاد و        �حمله نكند؟ به خدا سـوگند تنهـا ابـوبكر    صحضرت
كـه بـه   ايسـتاد و هـر مشـركي را     صشمشـيرش را از نيـام بيـرون كشـيد و بـاالي سـر پيـامبر       

 �علـي » .تـرين مـردم اسـت    ، شـجاع �كرد؛ پس ابـوبكر  شد، دور مي نزديك مي صپيامبر
بود كـه   �را درميان گرفته بودند و اين ابوبكر صخدا من، ديدم كه قريشيان، رسول«: افزود

قريشـيان بـه   . رانـد  كـرد و آنـان را از ايشـان دور مـي     دفـاع مـي   صبه شدت از آن حضـرت 
اي و به جاي ايـن همـه معبـود، بـه خـداي       كه خدايان را منكر شدهتويي : گفتند مي صپيامبر

نزديـك شـد و در    صبود كه به آن حضرت �در آن هنگام تنها ابوبكر! واحدي معتقدي؟
ي مؤمن آل فرعون را بر زبان داشت، رويـاروي مشـركان ايسـتاد و آنـان را از      حالي كه گفته

دهم كه مؤمن آل فرعون، بهتـر اسـت يـا     حال، شما را به خدا سوگند مي. دور كرد صپيامبر
قسم به خدا، اگر تمام زمين از «: فرمود �علي. مردم، ساكت بودند و چيزي نگفتند» ابوبكر؟

زيـرا مـؤمن   . ها بهتر است ي آن از همه �ي ابوبكر امثال مؤمن آل فرعون پر شود، يك لحظه
  2».ايمانش را آشكارا بيان كرد، )ابوبكر(آل فرعون، ايمانش را پنهان كرده بود؛ اما اين مرد 

باشد كه كشـاكش   مي �به زبان علي مرتضي �ي روشني از ابوبكر اين، وصف و جلوه
خـوبي روشـن    كشـد و بـه   ميان حق و باطل، هدايت و گمراهي و ايمان و كفر را به تصوير مي

بنـابراين  . قـدر سـختي و مشـقت متحمـل شـد      در راه خداي متعال، چـه  �سازد كه ابوبكر مي
نظيـرش، بـه    هـاي بـي   ها و ويژگي از البالي نشانه �خصيت و سيماي واقعي ابوبكر صديقش

پـس از گذشـت چنـدين سـال در دوران      �علي. شود شناحته مي �گواهي و زبان امام علي
دهـد و   كند و به رادمردي و شـجاعتش گـواهي مـي    هاي ابوبكر اشاره مي خالفتش به ويژگي

                                                           

  )7/169(الباري  ؛ فتح)3/4(منهاج السنة  -1
  )272و3/271(البداية و النهاية  -2



 59   در مكه �ابوبكر صديق
    

گريـد   شود كه هم خودش، مـي  متأثر و دگرگون مي �بكرهنگام گفتن صفات ابو چنان به آن
  .اندازد و هم ديگران را به گريه مي

نخسـتين مسـلماني اسـت كـه در راه خـدا مـورد        صخدا پس از رسول �ابوبكر صديق
گري بود كه به  و اولين دعوت صخدا او، نخستين پشتيبان رسول. شكنجه و آزار قرار گرفت

دعـوت و   بـود كـه بـراي حمايـت از     صخـدا  ي راست رسولاو، بازو 1.سوي خدا فرا خواند
داشـت و تعلـيم و   را در گرامي صكـار بسـت تـا آن حضـرت     ياري پيامبر، تمام تالشش را به

: گويـد  ضـمن بيـان داسـتان مسـلمان شـدنش مـي       �ابوذر. مسلمانان، ياري برساند تربيت تازه
بـراي شـام پـيش خـود      به من اجازه دهيد تا من، او را«: گفت صخدا به رسول �ابوبكر…
پروا و بدون هـيچ   ، بي�ابوبكر 2.پذيرايي كرد �با كشمش طائف، از ابوذر �ابوبكر» .ببرم

ايستاد و همواره هر خطر بزرگ و كوچكي را كـه   مي صخدا ترس و هراسي در كنار رسول
در برابـر   صتوانسـت از پيـامبر اكـرم    جـا كـه مـي    كرد و تـا آن  شد، دور مي متوجه پيامبر مي

را  صخـدا  او، مشركان را ديد كـه يقـه و گريبـان رسـول    . نمود منان، دفاع و پشتيباني ميدش
خواهيد او را به  واي بر شما؛ آيا مي«: اند؛ خودش را به ميان آنان افكند و بانگ برآورد گرفته

 صخـدا  مشـركان، دسـت از رسـول   » پروردگارم، اهللا است، بكشيد؟: گويد اين خاطر كه مي
قدري كتك  و كشيدن و كندن موهايش نمودند و او را به �به زدن ابوبكركشيدند و شروع 

  3.هوش شد زدند كه خونين و بي

  آزاد كردن غالمان
و يارانش، موازي با گسـترش دعـوت اسـالم در مكـه،      صخدا اذيت و آزار قريش بر رسول

كـس   ويـژه مسـلمانان ضـعيف و بـي     افزايش يافت و به نهايت خشونت بر ضد مسـلمانان و بـه  
ي مسلمانان را شديد و سخت كردند تا بلكه اهـل اسـالم را از    قريشيان، آزار و شكنجه. رسيد

ي عبرت ديگران قرار دهند و در عين حال بتواننـد   عقيده و ايمانشان برگردانند و آنان را مايه
ــه  ــم و كين ــش خش ــي    آت ــان م ــتند و آزارش ــه دل داش ــلمانان، ب ــالم و مس ــه از اس داد،  اي را ك

  .انندفروخواب
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او، هـيچ پشـتيبان و   . شـد  ، يكي از همين مستضعفان بود كه به شدت شـكنجه مـي  �بالل
، �افرادي چون بالل. اي نداشت كه از او حمايت كند و به دفاع از وي شمشير بكشد عشيره

اي كـه از زنـدگي    شدند و تنها حق و بهره ي جاهلي مكه، هيچ عددي محسوب نمي در جامعه
. بيگاري كنند، اطاعت نمايند و مانند كاال و شتر، خريـد و فـروش شـوند   داشتند، اين بود كه 

اي داشتن نظر، انديشه، دعوت و يا پيوستگي به يك مكتب و جريـان،   بنابراين در چنان جامعه
ي مكـه را   آن هم پيوستگي و ارتباط با دعوتي كه جامعه. براي بردگان بينوا، جرم بزرگي بود

دعـوت  . كري و باورهاي كهن مردمش را زير سـؤال بـرده بـود   هاي ف تكان داده و زيرساخت
جديد، جوانان زيادي را جذب خود كرده و آنان را روياروي باورها و آداب و رسوم ميراثي 

چيز و ناچيز را تسـخير نمـود    دعوت جديد، قلب اين غالم به ظاهر بي. پدرانشان قرار داده بود
مفـاهيم ايمـان، در اعمـاق     1.ر افراد به شـمار آورد ي زندگي، انساني چون ساي و او را در پهنه

نفوذ كرد و پس از مسلمان شدن وي و گرايش به دين جديد و پذيرش دعوت  �وجود بالل
. ي بزرگ دعوت، سر برآورد اش در قافله و پيوستن به ساير برادران ديني صمحمد مصطفي

ديد، در صدد آن برآمد كه بود، گاهي با تطميع و گاهي با ته �اميه بن خلف كه مالك بالل
بـيش از   �را از راهي كه در پيش گرفته بود، منحرف كند؛ اما وقتي كـه ديـد بـالل    �بالل

گردد، بـر او خشـم گرفـت و او را     تصورش سمج و استوار است و به كفر و جاهليت باز نمي
روز، آب و غـذا بدهـد، بـه صـحرا بـرد و در زيـر تـابش سـوزان آفتـاب           كه يك شـبانه  آن بي
هاي داغ انداخت و به ديگر غالمانش دستور داد كه سـنگ   روزي، به پشت بر روي ريگ نيم

هـاي بـالل را بسـتند و سـنگ بزرگـي، رويـش        دست. بگذارند �ي بالل بزرگي، روي سينه
، كـافر  )ص(ميـري و يـا بـه محمـد     طـور مـي   يا همين«: گفت �اميه بن خلف به بالل. نهادند

او، از . گفـت  ، ثابت و استوار، احد احد مـي �اما بالل» .تيپرس شوي و الت و عزي را مي مي
را  �اميه بن خلف، مدتي بالل» .خدا، يكي است؛ خدا، يكي است«: گفت عمق وجودش مي

 �ي بـالل  ، به محل شكنجه�كه ابوبكر صديق تا اين 2به همين طرز وحشتناك، شكنجه داد
تـا كـي   ! كنـي؟  چنين شـكنجه مـي   ا اينترسي كه اين بينوا ر از خدا نمي«: رفت و به اميه گفت

تو، خودت او را خراب كردي و بـه ايـن روز   «: اميه گفت» خواهي به اين كار ادامه دهي؟ مي
غالم . كنم باشد؛ اين كار را مي«: فرمود �ابوبكر» .گويي نجاتش بده انداختي؛ اگر راست مي

بـه تـو    �جـاي بـالل  او را بـه  . تـر اسـت   ، قـوي �سياهي دارم كه بر ديـن توسـت و از بـالل   
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را از او گرفت و آزاد  �، غالمش را به اميه داد و بالل�اميه نيز پذيرفت و ابوبكر» .دهم مي
راسـتي   بـه  2.را به چهـل اوقيـه طـال خريـد     �، بالل�به روايت ديگري ابوبكر صديق 1.كرد
او، با صدق و اخالص مسلمان شد و قلـب پـاكي داشـت؛    ! چقدر استوار و شكيبا بود �بالل

ناپـذير كـرد و خشـم و     ي كفار، تسـليم  ، او را در برابر آزار و شكنجه�صبر و شكيبايي بالل
، در برابر كفار پايداري كـرد و هرگـز بـا آنـان كنـار      �بالل. عصبانيت كافران را برانگيخت

نيامد و دست از توحيد و اسالم برنداشت؛ بلكه همواره با تمام تاب و توانش، بانگ توحيد بر 
قطعـاً در   3.ت و در راه خدا چنان استقامتي كرد كه به سرشكستگي كـافران انجاميـد  زبان داش

ي كفـار و از   ، از آزار و شـكنجه �پسِ هر سختي و مشقتي، راحتي و گشايشي هست؛ بـالل 
  .، سپري كردصخدا ي عمرش را در كنار رسول بند بردگي رهايي يافت و مانده

ن مسلمان و تحت شكنجه را دنبال كـرد و  ، استراتژي آزاد كردن بردگا�ابوبكر صديق
ي مـنظم و هدفمنـد اسـالمي بـه منظـور مقاومـت در برابـر         اين رويه را به عنـوان يـك برنامـه   

سان، دعوت اسالمي، مـورد حمايـت و    هاي كفار، ادامه داد و بدين ها و خشونت گري شكنجه
ز زن و مرد را خريداري ، بردگان مسلمان اعم ا�ابوبكر. پشتيباني مالي و انساني قرار گرفت

توان به اين افـراد   ، آزاد شدند، مي�از آن دست مسلماناني كه توسط ابوبكر. كرد و آزاد مي
هاي بدر و احد نيز حضـور يافـت و در بئرمعونـه بـه      عامر بن فهيره كه در جنگ: *اشاره كرد

او، بـه  : نـد زنيره كه هنگام آزاديـش نابينـا شـد و كفـار مكـه گفت     . *عبيس ام. *شهادت رسيد
زنيره رضي اهللا . اش را از دست داده است گرفت و عذاب الت و عزي، گرفتار شده كه بينايي

توانند بـه كسـي    گويند؛ چراكه الت و عزي نه مي به خدا سوگند، آنان دروغ مي«: عنها گفت
خــداي متعــال، بينــايي زنيــره رضــي اهللا عنهــا را دوبــاره بــه او  » .ضــرري برســانند و نــه نفعــي

عبدالـدار بودنـد؛ آن زن، نهديـه و     نهديـه و دختـرش كـه كنيـزان زنـي از بنـي      * 4.زگردانيدبا
به خدا كـه  «: گفت دخترش را به آرد كردن گندم و گرداندن آسياب دستي واداشته بود و مي

بـا ديـدن ايـن صـحنه و شـنيدن قسـم آن زن،        �ابوبكر صـديق » .كنم هرگز شما را آزاد نمي
گـويي، خـودت ايـن     اگر راست مـي «: زن گفت» .شكني ت را ميتو، آخرش سوگند«: فرمود

هـر  «: فرمود �ابوبكر» .اي كار را بكن و اين دو را آزاد نما كه خود تو، آنان را خراب كرده
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: نيـز پـذيرفت و فرمـود    �ابوبكرصديق. آن زن، قيمتي تعيين كرد» فروشي؟ دو را به چند مي
و سـپس رو بـه نهديـه و دختـرش كـرد و      » .هستند ها، پس از اين آزاد آن دو را گرفتم و آن«

آيا پس از اتمام «: نهديه و دخترش پرسيدند» .آرد و گندم اين زن را به خودش بدهيد«: گفت
  1».خواهيد هر طور كه مي«: فرمود �ابوبكر» كار، چنين كنيم؟

دو  و آن �دهد كه اسالم، چگونه ميان ابـوبكر  اندكي تأمل در اين ماجرا، به ما نشان مي
صـحبت كننـد كـه شـريكي، بـا       �اي بـا ابـوبكر   گونه ها، به كند تا آن كنيز، برابري ايجاد مي

ها، رابطه و مسايل آقايي و نوكري معنا  گويد و اصالً در گفتگوي ميان آن شريكش سخن مي
كـه نسـبت بـه آنـان خـوبي       همه بزرگي و مقام و با آن نيز با وجود آن �ابوبكر صديق. ندارد

طـور اسـالم، نهديـه و     همـين . هيچ منتي به سخنانشان گوش سـپرد  ادشان نموده، بيكرده و آز
توانسـتند گنـدم هـاي آن زن را     دخترش را به چنان اخالقي آراسته كرد كه با وجودي كه مي

بگذارند و دست از كار بكشند، باز هم كارشان را نه به عنوان يك وظيفه كه از روي لطف و 
ها و آردهاي آن زن، خوراك حيوانات و پرندگان نشود و يا باد،  ندماحسان، ادامه دادند تا گ

  2.آن را نبرد
ي عدي بن كعب را ديد كه توسط  مؤمل از قبيله ، كنيزي از بني�يك بار ابوبكر صديق
، هنـوز مسـلمان   �در آن زمـان كـه عمـر   . شد تا از اسالم برگردد عمر بن خطاب شكنجه مي

خـواهم كـه    پـوزش مـي  «: د كه خـودش خسـته شـد و گفـت    نشده بود، آن كنيز را به حدي ز
خداونـد، بـا تـو نيـز چنـين      «: آن كنيز مسلمان گفت» !توانم ادبت كنم خسته شدم و ديگر نمي

  3.، اين صحنه را ديد، كنيز مسلمان را خريد و آزادش نمود�ابوبكر» .كند
مـرد   م و بـزرگ او، شيخ اسال. ، غالمان و كنيزان زيادي در راه اسالم آزاد كرد�ابوبكر

كنـد؛ بـا    به نداران و بينوايان كمك مـي «: امت بود و درميان قومش چنين شناخته شده بود كه
نواز اسـت   كند؛ مهمان ي خويشي دارد؛ ناتوانان و يتيتمان را سرپرستي مي خويشاوندان، رابطه

ه آشكاري در دوران جاهليت نيز در گنا �بله، ابوبكر صديق» .ها، ياور بالزدگان و در سختي
بر ضـعيفان   �از قلب ابوبكر. چنان مهربان بود كه همه، دوستش داشتند او، آن. ور نشد غوطه

باريد؛ وي، بخش زيادي از ثروتش را براي آزادي بردگان، هزينه  و بردگان، مهر و محبت مي
، چنـين  �البتـه زمـاني كـه ابـوبكر    . كرد و آنان را در راه خـدا و بـه خـاطر خـدا، آزاد نمـود     
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كرد، هنـوز حكـم و يـا ترغيبـي اسـالمي در مـورد آزاد كـردن         رهاي بزرگ و سترگي ميكا
ها، فرابخواند و بـه پـاداش زيـادي بـراي انجـام       بردگان نازل نشده بود كه به آزاد كردن برده

  1.چنين كاري نويد بدهد
ش را براي مستضعفان هزينه كند، به ندرت پيدا لكه ما �در مكه، كسي همانند ابوبكر

، برادران ديني او بودند و �مستضعفان، در نگاه و باور ابوبكر. شد شد و يا اصالً يافت نمي مي
. كامالً باور داشت كه مؤمنان مستضعف، از تمام مشركان و سركشان زمين، بهترند �ابوبكر
دانست كه وجود همين عناصر مؤمن و ظاهراً ضعيف است كه دولت توحيد را  مي �ابوبكر

، اين رويه را �ابوبكر صديق 2.آورد وجود مي تمدن باشكوه اسالم را بهدهد و  شكل مي
خواست كه مورد تعريف و  خالصانه در پيش گرفت و هرگز به دنبال جاه و دنيا نبود و نمي

يك بار . تمجيد ديگران قرار بگيرد؛ او، تنها خواهان رضايت و خشنودي خداي متعال بود
كني؛ تو  هاي ضعيف را آزاد مي بينم كه با پولت برده ا ميمن، تو ر«: پدر ابوبكر، به او گفت

هاي قوي و نيرومند را آزاد كن تا به وقت نياز، از  ها را داري، برده كه قصد آزاد كردن برده
كنم، فقط براي  من، هرچه مي! پدر«: فرمود �ابوبكر» .تو دفاع كنند و به دردت بخورند

جاي شگفت و تعجب نيست كه خداي متعال، در بنابراين » .رضاي خداي متعال است و بس

$  :شود فرو فرستاد كه تا قيامت، تالوت مي �ي ابوبكر صديق قرآن، آياتي درباره ¨Βr'sù ôtΒ 
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بذل و بخشش كند و پرهيزكاري پيشه ) در راه خدا، دارايي خود را(كسي كه «: يعني
و   آماده) كنيم و ها، موفق مي به انجام نيكي(نمايد و خوب و خوبي را تصديق كند، پس او را 

اداش از توفيق خدا و پ( گردانيم و اما كسي كه بخل ورزد و خود را  مهياي رفاه و آسايش مي
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نياز بپندارد و پاداش خوب و خوبي را قبول نداشته باشد، او را  بي) الهي در دنيا و آخرت
و در زندگي دنيا يا آخرت، به سختي و عذاب دچار (كنيم  مهياي سختي و مشقت مي

. سقوط كند، ثروتش، هيچ سودي به حالش ندارد) به قبر يا دوزخ(آن هنگام كه .) نماييم مي
طور آخرت و دنيا، از آنِ  ي ما است و همين بر عهده) راه هدايت و ضاللت(ن قطعاً نشان داد

ها به  ترين انسان كشد و تنها بدبخت دهم كه زبانه مي من، شما را از آتشي بيم مي. باشد ما مي
به آيات و (كند و  تكذيب مي) حقيقت را(سوزد؛ همان كسي كه  شود و مي آن داخل مي

شود؛  ور، دور داشته مي ها از آن آتش شعله و اما پرهيزكاترين انسان. نمايد پشت مي) دين خدا
. دارد دهد كه خود را تزكيه و پاك مي در حالي مي) در راه خدا(همان كسي كه ثروتش را 

كه اين شخص پرهيزكار را بر آن (او، كسي است كه هيچ كس، بر او نعمت و حقي ندارد 
بلكه . شود) و پاسخ حق او داده(سپاس گفته ) وسيله دارد تا به او بذل و بخشش كند و بدين

خداوند نيز با كارهاي (باشد كه قطعاً  اش مي هدف او فقط جلب رضاي پروردگار بلندمرتبه
  ».راضي خواهد شد) اي كرده، نيكي كه چنين بنده
كرد كه خشنودي خدا و  هايي صرف مي بيش از همه، اموالش را در راه �ابوبكر صديق

ي  جانبه درميان مسلمانان صدر اسالم، مايه پذيري همه اين مسؤوليت. پي داشت ررسولش را د
ترين حقوق  بردگان و غالمان كه پيش از ظهور و پذيرش اسالم، از معمولي. ها بود تمام نيكي

انساني محروم بودند، با پذيرش اسالم و بـه بركـت اسـالم، از حـق داشـتن عقيـده و انديشـه،        
خاطر دفاع از افكار و عقايدشان، روياروي ديگران قرار گرفتـه و بلكـه   برخوردار شدند و به 

بـراي خريـداري و آزاد كـردن     �اقدام ابوبكر صـديق . در راه عقيده، جهاد و مبارزه نمودند
باشد كه او را  ي عظمت اين دين و جايگاه آن در وجود آن بزرگوار مي ها، دليل و نشانه برده

اينك مسـلمانان،  . ز وجود و دارايي خود براي دين، مايه بگذاردبر آن داشت تا بدين اندازه ا
زيسـتي و پيونـد    هـا و احساسـات ارزشـمند هسـتند تـا هـم       شدت نيازمند احيـاي ايـن ارزش   به

هـا بـه جـايي     خوارگي و پشتيباني از يكديگر درميـان آن  اجتماعي آنان بهبود يابد و شعور غم
ي دشـمنان كـه بـه منظـور      هاي گسـترده  به با دسيسهجان برسد كه ايشان را براي رويارويي همه

  .كوشند، بيش از پيش آماده سازد براندازي عقيده و دين مسلمانان، مي

  )هجرت به حبشه( �ماجراي نخستين هجرت ابوبكر
از آن وقت كه به سن تشخيص رسيده و پدر و مادرم را به ياد : گويد عايشه رضي اهللا عنها مي

گذشت مگـر   ان و بر دين اسالم، به خاطر دارم؛ هيچ روزي بر ما نميها را مسلم آورم، آن مي
زماني كه اذيت و آزار كفار بر ضد . آمدند ي ما مي ، صبح و شام به خانهصخدا كه رسول آن
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به قصد هجـرت بـه حبشـه از مكـه بيـرون شـد، در محـل         �مسلمانان، شدت گرفت، ابوبكر
. مالقـات كـرد   1دغنـه  هون بـن خزيمـه يعنـي ابـن     ياز بن) قاره(ي  با رييس قبيله) برك الغماد(

قـوم  «: فرمـود  �ابـوبكر » روي؟ كجا مي«: شناخت، پرسيد را خوب مي �دغنه كه ابوبكر ابن
جايي سـكونت كـنم    ، درواهم در زمين، گشت و گذار نمودهخ اند و مي من، مرا بيرون كرده

نـه شايسـته    ،براي امثال تو! وبكراي اب«: دغنه گفت ابن» .كه بتوانم پروردگارم را عبادت نمايم
ها را بيـرون كنـد؛ چراكـه تـو،      است كه خودشان بيرون شوند و نه زيبنده است كه كسي، آن

نمـايي؛   كنـي؛ يتـيم و ضـعيف را سرپرسـتي مـي      ي رحـم مـي   گيـري؛ صـله   دست نـدار را مـي  
تحـت امـان و   دهم و  زدگاني؛ من، تو را پناه مي ها، ياور مصيبت نواز هستي و در سختي مهمان

» .پــس بــازگرد و خـدايت را در شــهر خـودت عبــادت كــن  . كـنم  حمايـت خــود، اعـالم مــي  
دغنه، شبانگاه به مالقات سران قريش رفت و  ابن. دغنه به مكه بازگشت به همراه ابن �ابوبكر
هـا را از شهرشـان    ابوبكر، كسي نيست كه امثال او، وطنشـان را تـرك كننـد و يـا آن    «: گفت

خواهيد كسي را از شهرش اخـراج كنيـد كـه بـه بينوايـان و مسـتمندان،        مگر مي. بيرون برانند
شـود و   دار مي دارد؛ سرپرستي يتيمان را عهده رساند و پيوند خويشاوندي را پاس مي ياري مي

  »نمايد؟ شد و به بالزدگان كمك ميك بار زندگيشان را بر دوش مي
خـدايش را در  : بـه ابـوبكر بگـو   «: فتنـد دغنـه را پذيرفتنـد و گ   دهي ابـن  سران قريش، پناه

خواهد، قرآن بخواند؛ اما ما را با نماز و  جا نماز بگزارد و هرچه مي اش عبادت كند، همان خانه
ترسـيم كـه نمـاز و عبـادت      ما، از اين مي. عبادتش نيازارد و اين كارها را آشكارا انجام ندهد

هـا، از ديـن جديـد متـأثر      اعـث شـود كـه آن   ابوبكر، زنان و فرزندانمان را در فتنه بينـدازد و ب 
، �ابوبكر صـديق . ، درميان گذاشت�ي قريش را با ابوبكر صديق دغنه، خواسته ابن» .شوند

كرد و آشكارا و بيـرون از   اش عبادت مي مدتي را به همين منوال، سپري نمود و فقط در خانه
اورد و بـه قصـد دعـوت و جلـب     كاري، تاب ني كه به اين پنهان خواند تا اين اش نماز نمي خانه

اش، جـايي بـراي سـجده و نمـاز و تـالوت قـرآن        ديگران به اسالم، در صـحن ورودي خانـه  
پرداخت، زنان و فرزندان  اش، به عبادت مي در پيشگاه خانه �زماني كه ابوبكر. درست كرد

، �ابـوبكر . كردنـد  شدند و بـا شـگفت و تعجـب بـه او نگـاه مـي       مشركان، اطرافش جمع مي
توانسـت جلـويش را بگيـرد و     دل و گرياني بـود كـه هنگـان تـالوت قـرآن، نمـي       ص نرمشخ

رو  از ايـن . كـرد  گر را نرم و متـأثر مـي   هاي زنان و كودكان نظاره گريست كه دل قدري مي به
ي  دهـي تـو دربـاره    ما، پنـاه «: دغنه پيام فرستادند كه  كفار قريش، در هراس افتادند و براي ابن
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اش عبادت كند؛ امـا ابـوبكر، ايـن شـرط را      كه فقط در خانه فتيم مشروط به اينابوبكر را پذير
جـا   اش، جايي براي سجده و عبادت، ساخته و آشـكارا در آن  رعايت نكرده و در صحن خانه

ترسيم كه زنان و فرزندانمان، به فتنـه افتنـد و    ما مي. پردازد به خواندن نماز و تالوت قرآن مي
توانـد در   بخواهـد، مـي   ري ايـن كـار بـاز دار؛ اگـ     از ادامه نابراين ابوبكر راب. از او متأثر شوند

اش، خدايش را عبادت كند و اگر حاضر به پذيرش اين شرط نشد، از او بخواه كه عهـد   خانه
و امان تو را بازپس دهد كه ما، نه دوست داريم عهد و پيمان تو را بشكنيم و نه حاضريم كـه  

  ».عبادت كندرا ابوبكر، آشكارا، خدايش 
ام،  تو، از پيماني كـه بـه خـاطرت بـا قـريش بسـته      «: رفت و گفت �ابوبكر نزددغنه،  ابن

ات عبادت كـن   آگاهي؛ اگر حاضري به شروط آن پيمان عمل كني، پس خدايت را در خانه
و گرنه آن پيمان را فسخ نما و از امان من بيرون بيا كه من، پس از اين هيچ تعهدي نسـبت بـه   

ها، شـايع شـود كـه     زيرا دوست ندارم، قريش به تو تعرضي كنند و درميان عرب. دهم ميتو ن
: فرمود �ابوبكر» .دغنه، در مورد كسي قرار پناهندگي بسته و پيمانش، شكسته شده است ابن

  1».گردانم و به امان و پناه خدا، راضي و خرسندم امان و پيمانت را به تو برمي«
سـران قـريش،    دغنه درآمد، يكـي از سـفيهان و سـبك    مان ابن، از ا�هنگامي كه ابوبكر

سـر، بـر روي ابـوبكر     آن شخص جاهـل و سـبك  . رود را ديد كه به سوي كعبه مي �ابوبكر
گذشـت كـه ابـوبكر     جـا مـي   وليد بن مغيره يا عاص بن وائـل از آن . ، خاك ريخت�صديق
تو، «: وليد يا عاص گفت» ؟كند بيني كه با من چه مي اين احمق را مي«: به او فرمود �صديق

: فرمـود  �ابـوبكر صـديق  » .اي خودت با خود، چنين كرده و اين بـال را بـر سـر خـود آورده    
  2»!قدر بردبار و حليم هستي خداوندا، چه! صبرت زياد است خداوندا، چقدر«

  هاي اين ماجرا ها و آموزه درس
درميـان قـومش    ، از چنان عزت و جايگاهيص، پيش از بعثت رسول اكرم�ـ ابوبكر1

امثال تو، نه شايسته است كه خودشان بيرون شـوند  «: گويد دغنه به او مي برخوردار بود كه ابن
ي  گيـري؛ صـله   ها را بيرون كند؛ چراكه تو، دست ندار را مـي  و نه زيبنده است كه كسي، آن

يـاور  هـا،   نواز هسـتي و در سـختي   نمايي؛ مهمان كني؛ يتيم و ضعيف را سرپرستي مي رحم مي
، درميان قومش از چنان جايگاهي برخوردار بـوده كـه   �بنابراين ابوبكر» …زدگاني مصيبت

                                                           

  )7/274(الباري  فتح -1
  )3/95(ية و النهاية االبد -2
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قطعـاً  . جويي، مسلمان شده باشـد  طلبي و يا سلطه ماند كه او، به خاطر جاه جا نمي هيچ دليلي به
هـاي   ، فقط به خاطر خدا و رسـولش بـوده كـه در پـي آن، بـه سـختي      �مسلمان شدن ابوبكر

، از مسلمان شـدن، هـيچ قصـد و    �به عبارت ديگر ابوبكر صديق. ده شده استزيادي، آزمو
داشتي جز رضاي خداوند، نداشته است؛ چراكه پس از مسـلمان شـدن، نـاگزير شـد تـا       چشم

  1.براي عبادت پروردگارش، خانواده و زادگاه و خويشانش را ترك كند
براي حفظ، فهميدن و عمل رو  از اين. براي دعوت، قرآن كريم بود �ي ابوبكر ـ توشه2

هـاي قرآنـي، از    كردن به قرآن، كوشش زيادي نمود و همين توجه بسـيار بـه قـرآن و آمـوزه    
آوري  طـرز شـگفت   گري ساخت كه نه به زبان، بلكه بـا تـالوت قـرآن، بـه     ، دعوت�ابوبكر

تن ها را هدف دعوتش قرار بدهد و ضمن در نظر داش دعوت داد تا بنِ افكار و ژرفاي انديشه
ي داليـل محكـم و علمـي، موضـوع دعـوتش را عميـق و        اوضاع و احوال شنوندگان و ارائـه 

  2.زنجيروار، عرضه نمايد
شـد كـه ايـن، دليـل يقـين       ، هنگام تالوت قرآن، دگرگون و گريان مـي �ابوبكر صديق

ي گريـه، انـدوه    بستر و انگيزه. نمود كامل و حضور قلبش با خدا و آياتي است كه تالوت مي
مؤمن واقعي نيز همواره از هـدايت و رهنمـود الهـي، شـادمان و     . د و يا شادي بسيار استشدي

. اي از راه راسـت منحـرف شـود    ترسد كه مبادا ذره باشد و در عين حال از اين مي خرسند مي
، داراي احساس زنده و فكر بيدار باشد، به ياد �تالوت قرآن، هر مؤمني را كه همانند ابوبكر

اش،  انـدازد و نشـانه   جا مي چنين عذاب و پاداش آن و كتاب آن جهان و همآخرت و حساب 
گــردد و در بيننــدگان و  در خشـوع و فروهشــتگي بــدن و سـرازير شــدن اشــك، پديـدار مــي   

، در زنـان  �هاي ابوبكر مشركان مكه، از اين ترسيدند كه مبادا گريه. كند گران، اثر مي نظاره
  3.رايش آنان به اسالم شودهايشان اثر بگذارد و باعث گ و بچه

بود؛ او، كتاب خدا را حفـظ كـرد، آن را در    صي رسول اكرم پرورده ، دست�ابوبكر
او، هيچ گاه بدون دانش سخن . ي بسياري نمود كار بست و در آن تأمل و انديشه زندگيش به

 ي يكي از آيات قـرآن، سـؤالي كردنـد و او، پاسـخش را     گفت؛ يك بار كه از او درباره نمي
دهد و كدامين آسمان، بر مـن سـايه    كدامين زمين، مرا در خود جاي مي«: دانست، فرمود نمي

                                                           

  134بكر الصديق، ص استخالف ابي -1
  88تاريخ الدعوة إلي اإلسالم في عهد الخلفاء الراشدين، ص -2
  )19/209(التاريخ اإلسالمي از حميدي  -3
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ي كتـاب خـدا، چيـزي بگـويم كـه       دهد كه من، درباره افكند و مرا در زير چترش، جا مي مي
  1»منظور و خواست خدا از آن، چيز ديگري بوده است؟

تفكر او در آيات قرآن است؛ از گر تدبر و  نقل شده كه نشان �سخنان زيادي از ابوبكر
ها را به بهترين  خداوند متعال، در قرآن سخن از كساني به ميان آورده كه آن«: جمله

ها  من، كجا و اين: گويد آمرزد؛ شخصي مي هايشان را مي دهد و بدي اعمالشان، پاداش مي
 2».باشد ان ميي آن در حالي كه او از جرگه. ها نيستم من، از اين: گويد كجا؟ و ديگري مي

شد، با كمال ادب و احترام از  اي با مشكل روبرو مي ، هرگاه در فهم آيه�ابوبكر صديق
و خداوند ي نساء نازل شد  سوره 123ي آيه. كرد اش پرس و جو مي درباره صخدا رسول

§{  :متعال فرمود øŠ©9 öΝä3 Íh‹ÏΡ$ tΒr' Î/ Iω uρ Çc’ ÏΤ$ tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈tG Å6 ø9 $# 3 tΒ ö≅ yϑ÷ètƒ # [ûθ ß™ u“ øgä†  Ïµ Î/ Ÿωuρ 

ô‰ Åg s† …çµ s9 ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ wŠÏ9 uρ Ÿωuρ # [��ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ 〈  
نه به آرزوهاي شما است و نه به ) هاي آن، فضيلت و برتري و بهشت و نعمت(«: يعني

شود و كسي جز  آرزوهاي اهل كتاب؛ هر كس كه كار بدي كند، در برابر آن كيفر داده مي
  ».نخواهد يافتخدا را يار و ياور 
شكن است؛ مگر  كه مصيبت و كمر اين! خدا اي رسول«: عرض كرد �ابوبكر صديق

يا أبابكر، ألست تنصب؟ : (فرمودند صخدا رسول» كسي از ما هست كه گناهي نكرده باشد؟
آيا رنجور و ! اي ابوبكر«: يعني 3)ألست تحزن؟ ألست تصيبك األواء؟ فذلك مما تجزون به

رسد؟  گيرد؟ آيا به تو سختي و ناراحتي نمي آيا تو را حزن و اندوه نميشوي؟  آزرده نمي
  ».ها، كيفر اعمال شما است همين

% ¨βÎ) šÏ :مفسر قرآن نيز بود و برخي از آيات قرآن را تفسير كرده است �ابوبكر ©!$# 

(#θ ä9$s% $ sΨ š/ z’ ª! $# §ΝèO (#θßϑ≈s) tFó™$# ãΑ̈”t∴ tG s? ÞΟ ÎγøŠ n=tæ èπ x6 Í×‾≈n=yϑø9 $# āωr& (#θèù$ sƒ rB Ÿωuρ (#θ çΡ u“øt rB (#ρ ã�Ï± ÷0r& uρ 

Ïπ ¨Ψ pgù:$$ Î/  ÉL©9 $# óΟçFΖä. šχρß‰ tãθè? ∩⊂⊃∪ 〈 )30:فصلت(  
بر (پروردگار ما، خدا است و سپس استوار و پابرجا : گويند همانا كساني كه مي«: يعني

و به (آيند  ميفرشتگان به پيش ايشان ) در واپسين لحظات زندگيشان،(مانند،  مي) اين عقيده
                                                           

  .باشد ؛ اين روايت، منقطع مي117تاريخ الخلفاء از سيوطي، ص -1
  )6/212(تيمية  لفتاوي از ابنا -2
؛ شيخ شاكر، سند اين روايت را ضعيف دانسته كه البته صحت آن، بنا بر طـرق و شـواهد   )1/11(روايت احمد  -3

  68ي مسند امام احمد، شماره: نگاه كنيد به. گردد ديگر، محرز مي
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در دنيا به (كه نترسيد و غمگين نباشيد و شما را مژده باد به بهشتي كه ) دهند ها مژده مي آن
  ».شديد وعده داده مي) آن

گاه توجهشان، از  آنان، كساني هستند كه هيچ«: ي اين آيه فرموده است ، درباره�ابوبكر
ها، تنها  شود؛ آن وجه غير او نميهايشان، هرگز مت گردد و دل جانب خدا به چپ و راست نمي

نماينـد؛ فقـط خـدا را دوسـت دارنـد و       كنند و بر غير او توكل و اعتماد نمي بر خدا توكل مي
كننـد؛ آنـان، كسـاني هسـتند كـه نـه از روي        كسان ديگري را در محبت با خدا، شريك نمي

و تنهـا بـه او دل    ي خداونـد متعـال شـده    داده طلبي و يا دفع مضرت، بلكه خالصانه، دل منفعت
  1».رود هراسند و نگاه و توجه قلوبشان، به سوي غير خدا نمي اند و از غير او نمي بسته

گران و داعيان الي اهللا همواره بايد با قرآن، انس داشته باشند، تالوتـش كننـد، در    دعوت
از هـاي مختلـف اعجـ    ها و معارف آن را براي مردم بيـرون كشـند و جنبـه    آن بينديشند و گنج

كارهـاي   قرآن اعم از بالغت و اعجاز علمي و تشريعي آن را براي مـردم تشـريح كننـد و راه   
ها و گرفتار در انواع غم و غصه،  هاي معذب در جنگ شده در قرآن را براي رهايي انسان ارائه

اي درست و مناسب و موازي و همگام با پيشرفت در ابزار دعـوت و ارتباطـات، بيـان      با شيوه
، چه خـوب و بجـا دريافتـه بـود كـه تـالوت و قرائـت قـرآن درميـان          �ابوبكر صديق. كنند

  2.باشد ها و ابزارهاي دعوت الي اهللا مي طور علني، يكي از مؤثرترين راه قريشيان و به

  ي دعوت درميان قبايل عرب و عرضه �گشت و گذار ابوبكر
شناسي، دانش زيادي  سبي ن شناس بود و در پهنه ، نسب�پيش از اين دانستيم كه ابوبكر

ام كه از  من، در نوشتارهاي حافظ ذهبي رحمه اهللا ديده: گويد سيوطي رحمه اهللا مي. داشت
باشد كه در  مي �اند، ابوبكر ي دوران بوده جمله كساني كه در فن و دانش زمان خود، يگانه

دعوت  از اين دانش خود در راه �ابوبكر 3.ي زمان خويش بوده است شناسي، يگانه نسب
ي كارداران و كارشناسان  ي همگان قرار گرفت تا به همه سان اسوه استفاده كرد و بدين

چه در -اي كه باشد  بفهماند كه بايد از دانش، تخصص و شغل خود، در هر رشته و پايه
ي علوم تجربي و يا مشاغل مهم در سطح جامعه و ساختار  ي علوم نظري و چه در عرصه پهنه

در سطور  4.كار گيرند ه خدا استفاده كنند و براي گسترش دعوت اسالمي بهدر را -اجتماعي
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رفت و  به ميان قبايل مي صخدا همراه رسول �بعدي خواهيد خواند كه ابوبكر صديق
، سخنور �ابوبكر. گرفت كار مي شناسي خود را در دعوت آنان به سوي خدا، به دانش نسب

داد و در بود و نبود  خوبي به هم پيوند مي ي را بهدار و توانمندي بود كه كلمات و معان نام
در موسم  صخدا رسول. گفت ، در مورد آن حضرت و بعثتشان، سخن ميصرسول اكرم

در اين گشت و گذارها، . رفتند حج، براي دعوت مردم به سوي اسالم، به ميان قبايل مي
را داشته  صكرمدستي و گستاخي در حضور پيامبر ا كه قصد پيش آن ، بي�ابوبكر صديق

را  صكرد تا كار آن حضرت چيني مي گشود و مقدمه باشد، پيش از ايشان دهان به سخن مي
ي  در شناخت نسب و ريشه �توانايي و دانش ابوبكر 1.تر نمايد ي دعوتش، آسان در ارائه

و دعوت ايشان  صخدا ي مناسبي براي برقراري ارتباط با آنان و معرفي رسول قبايل، زمينه
زماني كه خداي متعال، به پيامبرش دستور داد تا خودش : گويد مي �طالب علي بن ابي .بود

به سوي قبايل عرب  صبه همراه آن حضرت �را به قبايل عرب، معرفي كند، من و ابوبكر
. ها رسيديم كه با متانت و وقار نشسته بودند كه به جمعي از عرب حركت كرديم تا اين

ي  ما، از قبيله«: گفتند» شما از كدام قبيله هستيد؟«: د و گفتجلو رفت و سالم كر �ابوبكر
پدرم و مادرم، «: كرد و گفت صخدا ، رو به رسول�ابوبكر» .شيبان بن ثعلبه هستيم بني

در آن جمع، شخصي به نام مفروق حضور » .ها، بزرگان اين قوم هستند فدايت شوند؛ اين
اش را بر روي  ران بود و دو گيسوي بافتهداشت كه از لحاظ جمال و سخنوري، برتر از ديگ

ي  تعداد افراد قبيله«: از او پرسيد �ابوبكر. تر بود نزديك �انداخته و از همه به ابوبكر  سينه
اطر خنفر و جمعي هزار نفره، هرگز به  بيش از هزار«: مفروق پاسخ داد» شما، چقدر است؟

وضعيت جنگي و دفاعي «: كرد دوباره سؤال �ابوبكر» .خورند بودنشان، شكست نمي كم
شديدترين خشم ما، زماني است كه با دشمن روبرو «: مفروق گفت» شما چگونه است؟

هاي تيزرو را  ما، اسب. گرديم شويم و شديدترين نبرد ما، هنگامي است كه خشمگين مي مي
. دهيم دانيم و اسلحه و ابزار جنگي را بر شتران شيرده، ترجيح مي بر فرزندان خود ارجح مي

شويم و گاهي نيز دشمن،  زند؛ گاهي ما، بر دشمن پيروز مي پيروزي در جنگ را خدا رقم مي
اگر شما از بعثت «: ، فرمود�ابوبكر صديق» .شايد شما، قريشي هستيد. گردد بر ما پيروز مي

به ما خبر «: مفروق گفت» .ايد، آن پيامبر، همين است پيامبري درميان قريش اطالع يافته
و سپس رو به پيامبر » .كه شخصي، درميان قريش ادعاي پيغمبري كرده است رسيده

 صرسول اكرم» دهي؟ به چه دعوت مي! اي برادر قريشي«: كرد و ادامه داد صاكرم
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دهم كه گواهي دهيد كه خدايي، جز اهللا نيست؛ او، يگانه  شما را به اين دعوت مي«: فرمودند
ي خدا هستم، اقرار كنيد، مرا  ه من، بنده و فرستادهك و يكتا است و شريكي ندارد و به اين

درميان خود جا دهيد و از من پشتيباني نماييد؛ زيرا قريشيان، در مخالفت با دين خدا از 
آنان، در باطل فرو رفته و خود را . نمايند كنند و پيامبر خدا را تكذيب مي يكديگر حمايت مي

: مفروق پرسيد» .نياز و قابل ستايش است ا خدا، بيدانند؛ در صورتي كه تنه نياز مي از حق بي

 * ö≅è% (#öθ :ه را تالوت فرمود، اين آيصخدا رسول» دهي؟ ديگر به چه دعوت مي« s9$yès? ã≅ø?r& 

$ tΒ tΠ§� xm öΝà6 š/ u‘ öΝà6 øŠn=tæ ( āωr& (#θä. Î�ô³è@  Ïµ Î/ $Z↔ø‹x© ( È ø t$ Ï! üθ ø9$$ Î/uρ $YΖ≈|¡ ôm Î) ( Ÿω uρ (# ûθè=çFø) s? 

Νà2 y‰≈s9 ÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈n=øΒÎ) ( ß ós ‾Ρ öΝà6 è% ã—ö� tΡ öΝèδ$ §ƒ Î)uρ ( Ÿωuρ (#θ ç/ u�ø)s? |·Ïm üθ x�ø9 $# $ tΒ u� yγsß $yγ÷Ψ ÏΒ 

$ tΒuρ š∅ sÜt/ ( Ÿω uρ (#θè=çGø) s? }§ø� ¨Ζ9 $#  ÉL©9 $# tΠ§� xm ª! $# āω Î) Èd, ys ø9$$ Î/ 4 ö/ä3 Ï9 s̈Œ Νä38 ¢¹ uρ  Ïµ Î/ ö/ä3 ‾=yè s9 

tβθ è=É) ÷è s? ∩⊇∈⊇∪ 〈 )151- انعام(  
بياييد چيزهايي را برايتان بيان كنم كه پروردگارتان، بر شما حرام نموده : بگو«: يعني

كه هيچ چيزي را شريك خدا نكنيد و به پدر و مادر، نيكي نماييد و فرزندانتان را  است؛ اين
دهيم و به گناهان بزرگ  دستي، نكشيد كه ما، شما و ايشان را روزي مي از ترس فقر و تنگ

ناحق نكشيد كه خداوند، آن را  نشويد؛ خواه آشكار باشد و خواه پنهان و كسي را به نزديك
كند تا باشد كه  ها، اموري است كه خداوند، شما را به آن توصيه مي اين. حرام كرده است

  ».شما بفهميد و عاقالنه عمل كنيد
ه ه سوي چديگر ب! اي برادر قريشي«: ، گفتصخدا مفروق با شنيدن دعوت رسول

ها، كالم  ها، سخنان زمينيان نيست؛ چراكه اگر اين به خدا سوگند كه اين دهي؟ دعوت مي
سخ مفروق، در پا صرسول اكرم» .كرديم زمينيان بود، ما حتماً زميني بودن آن را درك مي

  :اين آيه را تالوت كرد
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دهد  چنين بخشش به نزديكان دستور مي خداوند متعال، به عدل و نيكوكاري و هم«: يعني

گري باز  كشي و ستمو از ارتكاب گناهان بزرگ و انجام كارهاي زشت و ناشايست و نيز سر
  ».دهد تا باشد كه پند بگيريد دارد؛ خداوند، شما را اندرز مي مي
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به خدا سـوگند كـه شـما، بـه اخـالق      ! اي برادر قريشي«: گفت صمفروق به پيامبر اكرم
دهيد؛ قومي كه تـو را تكـذيب كـرده و بـر ضـد تـو متحـد         كريمانه و اعمال نيك دعوت مي

مفروق در آن هنگام مناسب ديد كه هاني بن قبيصه » .هستند سر و بدور از حق اند، سبك شده
اين شخص، هاني بن قبيصه يكي از بزرگان قبيله و «: نيز در اين گفتمان، شركت كند و افزود

سخنانت را شـنيدم و  ! اي برادر قريشي«: گفت صخدا هاني به رسول» .پيشواي ديني ما است
ه اگر به همين يك جلسه و ديدار، دين خود را رها پندارم ك كنم؛ اما چنين مي آن را تأييد مي

ي دعوتـت و عواقـب آن    اي نباشد؛ چراكه هنوز درباره كنيم و به دين تو درآييم، كار عاقالنه
زدگي، پيامدي جز  تدبيري است و قطعاً عجله و شتاب سري و بي ايم و همين، سبك نينديشيده

هـا،   دانـيم بـدون نظـر آن    ريم كه مناسـب نمـي  اي دا گذشته از اين قبيله. خطا و انحراف ندارد
گرديم تا بـيش از ايـن    كنم كه فعالً شما برگرديد و ما هم برمي البته پيشنهاد مي. پيماني ببنديم

مثنـي، يكـي از   «: هاني، مثني بن حارثه را نيز در اين گفتگو شريك كـرد و گفـت  » .بينديشيم
سـخنانت را  «: كرد و گفـت  صبه پيامبرمثني، رو » .بزرگان قبيله و مسؤول امور جنگي است

شنيدم كه چه نيك، سخن گفتي و مرا به شگفت و تعجب انداختي؛ اما جواب من نيز، همـان  
و ) يمامـه (ايـم؛ يكـي    ما، درميان دو سرزمين ساحلي قرار گرفته جواب هاني بن قبيصه است؛

: مثنـي گفـت   .ي اين دو سرزمين پرس و جو كردنـد  درباره صخدا رسول» ).سماوه(ديگري 
هاي ساحلي سرزمين عـرب و اطـراف آن اسـت وديگـري، سـرزمين فـارس و        يكي، قسمت«

ايم كه نه خودمان، در اين منطقـه،   پيمان بسته) حكومت فارس(نهرهاي كسري؛ ما، با كسري 
بنابراين شايد دعوت شما، از . جرياني را به راه بيندازيم و نه مجرمي را در اين منطقه پناه دهيم

هـا عـادت دارنـد كـه عـذر خطاكـار را        عـرب . پسـندند  مواردي باشد كه پادشاهان نمي همان
. پذيرند بپذيرند؛ اما عادت مردم فارس و مناطق اطراف آن، اين است كه عذر خطاكار را نمي

كنيم؛ اما در برابر اهل فارس، هيچ تعهـدي   ها ياري مي لذا اگر بخواهيد شما را در برابر عرب
صـراحت   شما، پاسخ بدي نداديد و حقيقت را به«: فرمودند صرسول اكرم» .هيم به شما نمي
سـويه و از    پردازد كه همه داري از دين خدا مي اما تنها كسي، به حمايت و جانب. بيان كرديد

مـدت زمـان زيـادي بـر شـما      «: افزودنـد  صآن حضرت» .تمام جوانب به اين كار اقدام كند
هـاي اهـل فـارس را بـه شـما خواهـد داد و        ا و داراييه نخواهد گذشت كه خداوند، سرزمين

» كنيـد؟  پس آيا خدا را به پاكي يـاد نمـي  . بستران شما خواهد نمود دخترانشان را كنيزان و هم
خـدا  ! اي برادر قريشي«: جا حضور داشت، گفت نعمان بن شريك كه از همان قبيله بود و آن

  ».كند كه براي تو نيز چنين شود
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  قابل توجه در اين ماجرا و نكات ها آموزه
سبب شد تا ابوبكر، تمام ابعاد و جوانب  صخدا با رسول �ـ همراهي هميشگي ابوبكر1

تـرين و دانـاترين صـحابي     اسالم را بشناسد و خداي متعال، او را چنان پرورش دهد كـه عـالم  
فراگرفـت و   صخـدا  وي، حقيقت اسالم را از رسول. نسبت به دين خدا شود صخدا رسول

خـوبي آموخـت و از    و به دست ايشان، معاني و مفاهيم ديني را به صحضور آن حضرتدر 
سان خدايش را، راز وجودش را، حقيقت هستي را و نهـاد و   منهج الهي سرشار گشت و بدين

ي زندگي را شناخت و درك كرد كه مفهوم قضا و قـدر چيسـت و پـس از مـرگ      مايه درون
شيطان و آدم پي برد و حقيقـت كشـاكش حـق و باطـل،      ي او، به كنه قصه. ها خواهد ديد چه

بـا   �همراهـي و ارتبـاط هميشـگي ابـوبكر    . هدايت و گمراهـي و ايمـان و كفـر را دريافـت    
دار نمـاز شـب،    ، باعث شد تا محبت عبادت، در او جاي بگيرد و او را دوستصخدا رسول

ند و وجود و روحـش را  ذكر خدا و تالوت قرآن، بار بياورد و اخالقش را به اوج نيكي برسا
  .پاك و پاكيزه بگرداند

ي  به هنگـام عرضـه   صخدا اش با رسول از طريق همراهي هميشگي �ـ ابوبكر صديق2
، از سران قبايل براي صهاي زيادي برد و آموخت كه ياري و نصرتي كه پيامبر دعوت، بهره

گـران را   كـه يـاري  جانبه بود  دعوت اسالم درخواست نمود، ياري و نصرتي فراگيرنده و همه
هـا بسـته بودنـد؛     كرد كه قبالً با ديگر قبايـل و حكومـت   ملزم به شكستن تمام قراردادهايي مي

هايي كه با نهاد و سرشت دعوت اسالمي، مغاير و ناسازگار بـود و رييسـان    قراردادها و پيمان
ان چنـين  دهي رؤسـا و سـركردگ   پناه. داشت ي دعوت، بازمي قبايل را از آزادي عمل در پهنه

گران، نه تنها مفيد نبـود   قبايلي به اهل دعوت و يا حمايت و پشتيباني آنان از دعوت و دعوت
رفت؛ چراكه قراردادهـاي ميـان    كه خطر بزرگي براي دعوت اسالمي و منافع آن به شمار مي

اي تنظيم شده بود كه هر آن امكان داشت سـركردگان قبايـل    گونه قبايل و حكومت ايران، به
  1.به رويارويي با اهل دعوت ملزم نمايدرا 

شيبان از اسالم و مسلمانان، هدف و غايت دعوت  حمايت و پشتيباني مشروط و جزئي بني
شيبان و اهل فارس، اگر حكومـت فـارس،    ساخت؛ چراكه بر اساس قرارداد بني را محقق نمي

واكنشـي،   شـيبان بـدون هـيچ    ي بنـي  شـد، قبيلـه   مـي  صخـدا  خواهان تسليم و تحويل رسـول 
شـيبان، خـود را ملـزم بـه رعايـت قراردادهـايي        زيرا بنـي . پذيرفت پيمانش را مي ي هم خواسته

شرط، باعث شد تـا مـذاكرات و    دانست كه قبالً با اهل فارس بسته بود و وجود همين پيش مي
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شيبان، بدون نتيجه پايان يابد و به توافقي نهايي دسـت   با سران بني صخدا گفتگوهاي رسول
  1.ابندني

ها از آن  ، پيشنهاد كرد كه در مقابل عربصخدا به رسول  ـ هنگامي كه مثني بن حارثه3
، صدهد، رسول اكرم كند و هيچ تعهدي به ايشان در مورد ايرانيان نمي حضرت پشتيباني مي

داري از ديــن خــدا  تنهــا كســي، بــه حمايــت و جانــب«: پيشــنهادش را رد كردنــد و فرمودنــد
دورنگـري سياســي  » .سـويه و از تمـام جوانــب بـه ايـن كـار اقــدام كنـد        هپـردازد كـه همــ   مـي 

دهد كـه   در اين ماجرا براي كارشناسان سياسي كامالً مشهود است و نشان مي صخدا رسول
راحتـي قابـل    ديدند كـه بـه   ي دوري از اسالم و مسلمانان را مي چنان آينده آنصآن حضرت

  2.بيني نيست سنجش و پيش
ي  دهنــده ، نشـان صآميزشـان بــا پيـامبر اكــرم   ن در برخـورد احتــرام شــيبا ــ موضــع بنـي  4

منشــي و رادمــردي آنــان اســت كــه خيلــي صــريح و آشــكار، ميــزان   خــويي، بــزرگ  گشــاده
داري و حمايتشــان را بيــان كردنــد و بــه ايــن نكتــه نيــز اذعــان نمودنــد كــه پادشــاهان   جانــب

هر حـال خداونـد متعـال، پـس از ده      به. پيمانشان، از جريان دعوت اسالم، ناخرسند هستند هم
شيبان بتابد و آنان را در لشكر اسالم  تر، مقدر فرمود كه نور ايمان در قلوب بني سال و يا بيش

، پهلــوان �ي شــيباني بــراي نخســتين بــار، رويــاروي ايرانيــان قــرار دهــد و مثنــي بــن حارثــه
مثنـي  . شود �كر صديقجنگاورشان، يكي از فرماندهان لشكر اسالم در فتوحات دوران ابوب

ترسـيدند و هرگـز بـه     ي جاهليـت از ايرانيـان مـي    اش كه روزگاري در دوره بن حارثه و قبيله
انديشيدند، پس از پذيرش اسالم، از دليرترين مجاهدان مسـلمان در مقابـل    جنگ با آنان نمي

 را بـدين بهانـه كـه    صهـا كـه روزگـاري دعـوت پيـامبر      آري باالخره اين. اهل فارس شدند
پذيرش اسالم، ممكن است آنان را روياروي اهل فارس قرار دهـد، اسـالم را پذيرفتنـد و در    

قـدر بـزرگ    برابر ايرانيان جهاد كردند تا بر همگان معلوم شود كـه آيـين راسـتين اسـالم، آن    
رانـان زمـين    گردانـد كـه حكـم    اي رفيع و واال مي گونه است كه مسلمانان را در همين دنيا، به

هـاي   هاي هميشـگي در بهشـت   كه در آخرت نيز آنان را از نعمت از اين فراتر، اين شوند و مي
  3.سازد مند مي پرنعمت و جاويد، بهره
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  مبحث سوم

  به مدينه صخدا به همراه رسول �هجرت ابوبكر

ها را  اي شدت گرفت كه برخي از مسلمان اذيت و آزار كفار قريش بر ضد مسلمانان به اندازه
تاريخ به وضوح . پس از آن، هجرت به مدينه آغاز شد. به حبشه هجرت كنند بر آن داشت تا

 صي هجرت خواست؛ پيامبر اكرم اجازه صخدا از رسول �گزارش داده است كه ابوبكر
عجله نكن؛ شايد خداوند، براي «: يعني 1)ال تعجل، لعل الّله يجعل لك صاحبا: (به او فرمودند

اميـدوار بـود كـه سـفر      �خود ابـوبكر صـديق  » .قدر فرمايدم) در اين سفر(تو يار و همراهي 
ي صديقه رضـي اهللا عنهـا    عايشه. و همراه ايشان، آغاز كند صخدا هجرت را در كنار رسول

هر روز صبح و شام بـه   صخدا رسول: و پدرش، مي گويد صي هجرت پيامبر اكرم درباره
ي هجـرت و   ، اجـازه صبرشروزي كه خداوند، بـه پيـام  . آوردند ي ابوبكر تشريف مي خانه

، بر خـالف گذشـته، هنگـام ظهـر بـه      صخدا ترك مكه و رفتن از ميان قومش را داد، رسول
حتماً اتفاق تـازه و كـار   : را ديد، گفت صآن حضرت �زماني كه ابوبكر. ي ما آمدند خانه

وارد خانـه   صزماني كه پيـامبر . اند ، اآلن تشريف آوردهصخدا مهمي پيش آمده كه رسول
در آن . ، كنـار او نشسـتند  صخـدا  تـر رفـت و رسـول    از روي تختش عقـب  �، ابوبكرشدند

جـا   كسـاني را كـه ايـن   «: فرمودنـد  صخـدا  رسول. هنگام من و خواهرم اسماء در خانه بوديم
» .)ي مهمـي را بـا تـو درميـان بگـذارم      خـواهم مسـأله   كـه مـي  (هستند، از خانه بيرون بفرست 

 صخـدا  رسـول » .ها، دختـران مـن هسـتند    فدايت؛ اين پدرم و مادرم،«: عرض كرد �ابوبكر
 �ابـوبكر » .ي هجرت و خـروج از مكـه را داده اسـت    خداوند متعال، به من اجازه«: فرمودند

، صرسـول اكـرم  » .با شـما همـراه شـوم   ) در سفر هجرت(خواهم  مي! خدا اي رسول«: گفت
تـا آن روز  «: گويـد  ا مـي عايشـه رضـي اهللا عنهـ   » .تو، در اين سفر همراه من، هسـتي «: فرمودند

از فـرط شـادي بـه    (را ديدم كه  �كه ابوبكر نديده بودم كه كسي، از شادي گريه كند تا اين
اي «: پس از آن گفت �ابوبكر» .گريست) در سفر هجرت صخاطر همراهي با آن حضرت

 ، عبـداهللا صپيامبر خـدا » .ام اين دو شتر را از پيش، براي چنين روزي آماده كرده! خدا رسول
. الديل بن بكر، به عنوان راهنما اسـتخدام كردنـد   ي بني بن اريقط را كه مشرك بود و از قبيله

، شترها را �و ابوبكر صپيامبر اكرم. سهم بن عمرو بود ي بني مادر عبداهللا بن اريقط، از قبيله
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خـروج  كه زمان هجرت و  چرانيد تا آن در اختيار عبداهللا بن اريقط گذاشتند؛ او، شترها را مي
  1.از مكه فرارسيد

در روايت امام بخاري رحمه اهللا به نقل از حضرت عايشه رضي اهللا عنها، حـديث بلنـدي   
در : در بخشي از اين حديث آمـده اسـت  .. كند آمده كه به تفصيل، جريان هجرت را بيان مي

: گفـت  �نشسـته بـوديم، شخصـي بـه ابـوبكر     ) ي ابـوبكر (حالي كـه مـا، سـرِ ظهـر در خانـه     
آمــدن آن » .آينــد جــا مــي انــد، بــه ايــن ، در حــالي كــه سرشــان را پوشــاندهصخــدا رســول«

زماني بود كه پيش از آن عادت نداشتند، در چنـان مـوقعي   ) روز و به وقت نيم(، صحضرت
پدر و مادرم، فداي او باد؛ بـه خـدا سـوگند كـه     «: گفت �ابوبكر. بيايند �ي ابوبكر به خانه

تشـريف   صخـدا  رسـول » .جا كشانده اسـت  به اين) وقت در اين(را  صاتفاق مهمي، پيامبر
 �بـه ابـوبكر   ،داخـل خانـه دعـوت شـدند؛ وارد شـده      بـه . ي ورود خواستند آوردند و اجازه

پـدر ومـادرم،   «: گفـت  �ابـوبكر » .جا حضور دارند، بيـرون كـن   كساني را كه اين«: فرمودند
» .ي خـروج داده شـده اسـت    بـه مـن اجـازه   «: فرمودنـد » .ي من هسـتند  ها، خانواده فدايت؛ اين

 صخـدا  رسـول » .پدرم، فدايت؛ يكي از اين شترها را براي سفر قبول كنيد«: گفت �ابوبكر
با عجلـه، مقـداري توشـه و    : افزايد عايشه مي» .در قبال پرداخت قيمتش)باشد؛ البته(«: فرمودند

عنها بخشي از اي چرمي گذاشتيم؛ اسماء رضي اهللا  خوراكي برايشان آماده كرديم و در كيسه
صاحب دو دامن، : يعني) النطاقين ذات(جا،  ي كيسه را بست و از همان دامنش را بريد و دهانه

جا پنهان  ، به غار ثور رفتند و سه روز در آن�و ابوبكر صخدا پس از آن رسول. ناميده شد
نزد آنـان   ها را بكر رضي اهللا عنهما كه جواني زرنگ و فهميده بود، شب عبداهللا بن ابي. شدند

رفـت و بـه هـر حيلـه و      گذراند و صبح زود يا هنگام سحر به ميـان اهـل مكـه مـي     در غار مي
چيدنـد، گـوش داده و آن را پـس از تاريـك      مـي  �و ابـوبكر  صاي كه بر ضد پيامبر توطئه

) كـار  خدمت(، كه غالم �عامر بن فهيره. كرد ، منتقل مي�و ابوبكر صشدن هوا، به پيامبر
برد و بـدين   گوسفندان شيرده را پس از گذشت پاسي از شب به سمت غار ميبود،  �ابوبكر

گذراندند و در شير گوسفندان، سنگ داغ انداخته و آن  ها، شب را درميان گله مي ترتيب، آن
ي مـي    هنگام سـپيده  �نوشيدند؛ عامر را جوشانده و مي جـا   كـرد و از آن  دم گوسـفندان را هـ

، �و ابـوبكر  صخـدا  رسـول . هر سه شب، اين كار را كرد در �كار ابوبكر خدمت. برد مي
عبد بن عدي بود، استخدام كردند و به او كه بر  ي بني ديل كه از طايفه راهنماي ماهري از بني
. بـود، اعتمـاد نمودنـد   ) خاندان عاص بن وائـل سـهمي  (سهم  پيمان بني دين كفار قريش و هم
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اهنما دادند و با او قرار گذاشتند كه پس ، شترهاي سفرشان را به ر�و ابوبكر صخدا رسول
و راهنمـا بـه    �عـامر بـن فهيـره   . از سه شب، خود را هنگام پگاه، در غار ثور به آنان برسـاند 

  1.هاي دريا، راه هجرت را در پيش گرفتند ، از ساحل و كناره�و ابوبكر صهمراه پيامبر
بـه   صخـدا  ركت رسول، از زمان ح�اش طالب، ابوبكر و خانواده كسي جز علي بن ابي

ي  از پنجـره  �و ابـوبكر  صخـدا  موعـد مقـرر، فرارسـيد و رسـول    . سوي مدينه خبر نداشت
هـا نشـوند و    بود، بيرون شدند تا قريشـيان، متوجـه آن   �ي ابوبكر كوچكي كه در پشت خانه

آنان، با راهنمايشان عبـداهللا بـن اريقـط قـرار     . آنان را از اين سفر خجسته و مبارك باز ندارند
هنگام خروجشان  صرسول اكرم 2.ها بپيوندد گذاشتند كه پس از سه شب، در غار ثور به آن

و اهللا إنك لخير أرض اهللا و أحب أرض اهللا إلي اهللا، و : (از مكه، دعا كرده و سپس فرمودند
به خـدا سـوگند كـه تـو، بهتـرين زمـين خـدايي و        «: يعني 3)لوال أني أخرجت منك ماخرجت

تر دوست دارد؛ اگر من، مجبور به ترك تو نبـودم، از   ها، بيش تمام سرزمينخداوند، تو را از 
  ».رفتم اين جا نمي
از مكه، خارج شدند؛ كفار قريش در جستجوي آنان و به  �و ابوبكر صخدا رسول

دنبال رد پايشان، به كوه ثور رسيدند، از آن باال رفتند و خود را به غار رساندند و چون بر 
رفت، تارهاي  اگر كسي داخل غار مي«: رهاي عنكبوت را ديدند، گفتندي غار، تا دهانه

  ».شد ماند و پاره مي ور سالم نميط عنكبوت، اين
  :بدون شك تارهاي عنكبوت، از سربازان و مأموران الهي بود تا مهاجران را ياري دهد

 $tΒ uρ ÞΟ n=÷è tƒ yŠθ ãΖã_ y7În/ u‘ āω Î) uθ èδ 〈 )31:مدثر(  
  ».داند روردگارت را جز او، كسي نميلشكريان پ«: يعني

ها، هرگز بـه اسـباب ظـاهري     كارگيري آن رغم استفاده از اسباب و به به صرسول اكرم
، اطمينـان  صبلكه تنها به خداي متعال، اميد بست؛ چراكه آن حضرت. تكيه و اعتماد نفرمود

از . فرمايـد  مـي دانست كـه خداونـد، او را نصـرت و يـاري      كاملي به خدا داشت و به يقين مي
رو همواره با اميد به نصرت الهي، به همان شكلي كه خدايش، به او آموزش داده بود، دعا  اين
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 ∨ϑγ‡ΩΘ⁄ Ψ⇒<∏Ψā�ςΚ… ΩΩāŸΣ∨ ξ⊄ŸΨ″ Ψ⇒–Ξ≤āςΚ…Ω Ω“Ω≤DΣ∨ ξ⊄ŸΨ″ Ω⊕–≅…Ω ΨΠ√ ⇑Ψ ((: كــرد كــه  مــي

ð∠Τ⇓ΣŸΠς√ †_⇒ΗΤΤς≠<∏ΤΣ♠ …_⁄κΨ±Πς⇓ (80) (( )80-إسراء(  
و (بيـرون بيـاور   ) از آن(وارد كن و صادقانه ) به هر كاري(مرا صادقانه ! پرودگارا«: يعني

و از جانـب خـود، قـدرتي بـه مـن عطـا كـن كـه         ) آغاز و پايان كارم را نيكو و صادقانه بفرما
  ».مددكار من باشد

ي كريمه، دعايي به پيامبرش آمـوزش داد تـا بـا آن خـدايش را      خداي متعال، در اين آيه
دعايي كه در آن، آغاز . اند و امتش نيز، چگونگي دعا و توجه به سوي خدا را ياد بگيرندبخو

شود و به صداقت و راستي در اول و آخر هر كـار   ي كارها، طلب مي و پايان نيك و صادقانه
طلب صدق و راستي در سفر هجرت از آن جهت . گردد و در حين انجام هر عملي، اشاره مي

را به كنار گذاشتن دعوت و دروغ بستن بر  صتالش بودند تا پيامبر خدابود كه مشركان در 
ثبـات و پايـداري بـر حـق، اطمينـان و      . خدا و شرك ورزيدن به پروردگار متعال، وادار كنند

داشت نيت از هرگونـه شـائبه،    طور يقين كامل و باور دروني، اخالص و پاك آرامش و همين
             :و گفـت  دعـا كـرد   صخـدا  كـه رسـول   مـا ايـن  و ا ؛گنجـد  صـدق و صـداقت مـي   مفهوم در 

)) Ω⊕–≅…Ω ΨΠ√ ⇑Ψ∨ ð∠Τ⇓ΣŸΠς√ †_⇒ΗΤΤς≠<∏ΤΣ♠ …_⁄κΨ±Πς⇓ (80)  ((، باشد كه به من، توان و  به اين مفهوم مي
قدرتي عنايت كن كه در راه حق مددكار من باشد و بتوانم بر توان زميني و فناپذير مشركان، 

ميزان عمق پيونـد و نزديكـي بـا حضـرت و      ≈ √Ψ∨ ð∠Τ⇓ΣŸΠς⇑ …: عا فرمودكه در د اين. غلبه كنم
كند كه بايد مستقيماً و بدون واسطه، از خدا، مـدد   كشد و بيان مي جالل الهي را به تصوير مي

  .خواست و تنها به پناه و حمايت او، دل بست
. نترسـد  گري بايد تنها از خداوند، مدد و قوت بخواهـد و جـز از قـدرت خـدا     هر دعوت
كه به حاكم و صاحب قدرتي، پناه ببرد، به خدايش روي بياورد  آن گر، بايد بي داعي و دعوت

ايـن از فضـل الهـي اسـت كـه      . و تمام توجهش را به سوي پروردگار قادر و متعـال، بگردانـد  
كنـد كـه سـرباز و     اي تسخير مـي  گونه منصبان را به گاهي دعوت، قلوب قدرتمندان و صاحب

اما اگر دعوت و يا حركت و جنبشـي،  . رسند شوند و به رستگاري مي دعوت مي گزار خدمت
مردان قرار بگيـرد، هرگـز فرجـام نيكـي در انتظـارش نيسـت؛        در خدمت قدرتمندان و دولت

چراكه دعوت، امري است ديني و خدايي كه باالتر و فراتر از هر صـاحب قـدرت و منصـبي    
  1.باشد مي
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گشتند و نزديك بود كه مهاجران را ببيننـد، پيـامبر    غار ميهنگامي كه مشركان، پيرامون 
در : گويـد  مـي  �ابـوبكر » .خدا، با مـا اسـت  «: اطمينان خاطر دادند كه �به ابوبكر صاكرم

» .بيند ها به پايين پايش نگاه كند، حتماً ما را مي اگر يكي از آن«: گفتم صخدا غار، به رسول
گمان تو ! اي ابوبكر«: يعني 1)ر باثنين الّله ثالثهماما ظنك يا أبابك: (فرمودند صرسول اكرم

  »باشد؟ ي دو نفر كه سومينشان، خدا است، چه مي درباره

āω (( :خداي متعال، در قرآن كريم ماجراي غار را چنين ثبت فرموده است Î) çνρ ã� ÝÁΖs? 

ô‰ s)sù çν u� |ÁtΡ ª! $# øŒÎ) çµ y_ u�÷zr& t Ï% ©!$# (#ρ ã�x�Ÿ2 z’ ÏΤ$ rO È ÷sΨ øO$# øŒÎ) $ yϑèδ ’ Îû Í‘$ tó ø9 $# øŒÎ) ãΑθà)tƒ  Ïµ Î7Ås≈|ÁÏ9 

Ÿω ÷βu“ øtrB āχ Î) ©! $# $sΨ yè tΒ ( tΑ u“Ρ r' sù ª! $# …çµ tGt⊥‹Å6 y™ Ïµø‹n=tã …çν y‰ §ƒr&uρ 7ŠθãΨ àf Î/ öΝ©9 $ yδ÷ρ u� s? Ÿ≅yè y_ uρ 

sπ yϑÏ=Ÿ2 š Ï%©! $# (#ρ ã� x�Ÿ2 4’ n?ø� �¡9$# 3 èπyϑÏ=Ÿ2 uρ «! $# }‘ Ïδ $u‹ù=ãè ø9 $# 3 ª! $#uρ î“ƒÍ• tã íΟŠÅ3xm ∩⊆⊃∪ ((   
  )40:توبه(

او را ) گونه كه قبالً كند، همان او را ياري مي(اگر پيامبر را ياري نكنيد، خدواند، «: يعني
 دوم از دو تن بيرون كردند، در حالي كه او، نفر) از مكه(گاه كه كافران، او را  ياري كرد؛ آن

احت بود كه مبادا ابوبكر، نار(بودند، ) ثور(در غار ) پيامبر و ابوبكر(هنگامي كه آن دو . بود
غم : در اين هنگام پيامبر خطاب به رفيقش گفت.) به پيامبر گزندي، از سوي مشركان برسد

و ابوبكر در پرتو (پس خداوند، آرامش خود را بر او نازل كرد . مخور كه خدا با ما است
ن را و خداوند، پيامبرش را با سپاهياني ياري فرمود كه شما، آنا.) الطاف الهي، آرام گرفت
و ناكام (را پايين كشيد ) ي قتل پيامبر شان درباره و شرك و توطئه(نديديد و سخن كافران 

الهي، باال و برتر است و خداوند، ) و شريعت(و سخن  �ي اهللا و در هر حال كلمه) نمود
  ».باشد باعزت و حكيم مي

مشـركان از   كـه  روز و بعـد از آن  سوزش، پس از گذشت سه شبانه پيامبر اكرم و رفيق دل
برداشته بودند، از غار بيرون شدند   هاي جستجوگرانه ها، نااميد شده و دست از گشت يافتن آن

پيش از اين گفتيم كه پيامبر و ابوبكر، به عبـداهللا بـن اريقـط    . و به سوي مدينه حركت كردند
شـب، در  اعتماد كرده و شترهايشان را به او سپردند و با او قرار گذاشتند پس از گذشت سـه  

اش عمل كرد و در موعد مقرر، سرِ قرارش حاضر  عبداهللا نيز به وعده. ها بپيوندد غار ثور به آن
 صخـدا  رسـول  2.راهه را براي سفر انتخاب كرد تا كفار قريش، ردي از آنان نيابنـد  شد و بي
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ه بنت عاتك(معبد  هاي خزاعه قرار داشت، با ام ، جايي كه خانه)قديد(در مسير راه و در وادي 
اش،  او، خواهر حبـيش بـن خالـد خزاعـي اسـت كـه دربـاره       . مالقات كردند 1)كعب خزاعي

كثيـر رحمـه    ابـن . انـد  نگاران، آن را نقل كرده ي مشهوري روايت شده و راويان و سيرت قصه
هـا، بعضـي    باشد و به طرق مختلف كه برخـي از آن  ي اين زن، مشهور مي قصه«: گويد اهللا مي

  2».بخشد، روايت شده است ديگر را قوت مي
را ) ص(ي محمـد  قريشيان، در اطراف مكه، جار زده بودند كه هر كس، زنـده يـا مـرده   

سـراقه  . اين خبر، درميان قبايل عرب اطراف مكه، پخش شد. يابد بياورد، صد شتر، پاداش مي
، صاي كـه قـريش بـراي دسـتگيري پيـامبر      يابي به جايزه بن مالك بن جعشم، به طمع دست

را دسـتگير كنـد و تحويـل قريشـيان      صين نموده بود، به جستجو پرداخت تا آن حضرتتعي
اما خداوند متعال، با قدرت هميشه غالبش، چنان نمود كه سراقه پس از تالش بسـيار بـه   . دهد

  .، به مدافع و پشتيبان آن حضرت تبديل شودصخدا قصد دستگيري رسول
وي شهرشان باخبر شده بودند، هر روز به س صخدا مسلمانان مدينه كه از حركت رسول

و اسـتقبال از ايشـان،    صرفتند و تا ظهر به انتظار آن حضرت مي) حره(صبح، به محلي به نام 
در . هايشان بازگشته بودنـد  روزي مسلمانان مدينه پس از انتظاري طوالني، به خانه. نشستند مي

رفتــه بــود كــه چشــمش، بــه  اي آن روز يكــي از يهوديــان، بــراي انجــام كــاري، بــاالي قلعــه
كه لباس سـفيد بـر تـن داشـتند، در سـراب و       صافتاد؛ همراهان آن حضرت صخدا رسول

آن يهودي، نتوانست خودش را كنترل كند و با صداي . شدند بازتاب نور خورشيد، ديده نمي
» .كشـيديد، آمـد   ريـيس و سـرداري كـه انتظـارش را مـي     ! هـا  اي عـرب «: بلند بانـگ بـرآورد  

شـتافتند و در حـره، بـا     صخـدا  هايشان را برداشتند و به استقبال رسـول  ، فوراً سالحمسلمانان
عمـرو   ي بنـي  تغيير مسير داده و همراه مسلمانان، به محله صخدا رسول. ايشان مالقات كردند

                                                           

اسحاق آورده كه نامش، عاتكه بنت خلف بن  معبد را عاتكه بنت كعب ثبت كرده و به نقل از ابن كثير، نام ام ابن -1
معبد را عاتكه بنت تبيع گفته و سهيلي، نام اين بانو را عاتكه بنـت خلـد    اموي نيز نام ام. م بوده استربيعة بن اصر

  ]مترجم.[، دانسته است)ي خزاعه قبيله(كعب  ي بني از طايفه) خالد(
در مسـير هجـرت بـا او     صخدا معبد از اين قرار است كه چون رسول  ؛ ماجراي ام)3/188(البداية و النهاية  -2
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از او خواستند تا گوسفندانش را بياورد و سپس دست مبـارك را بـر پسـتان گوسـفندان      صخدا رسول» .نيستند
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چاپ ) 3/152(و البداية و النهاية ) 1/230(سعد  ، طبقات ابن)2/491(دالئل النبوة : معبد را نگاه كنيد در داستان ام
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و در  1به مدينه و استقبال مسلمانان از ايشان، در روز دوشـنبه  صورود پيامبر. بن عوف رفتند
نشسـته   صبـراي مـردم برخاسـت و رسـول اكـرم      �ابوبكر 2.ول به وقوع پيوستاال ماه ربيع

را پيش از آن  صآمدند؛ اما كساني كه پيامبر انصار، گروه گروه به مالقات ايشان مي. بودند
افتـاد و   صخـدا  كه نور آفتاب، بر رسـول  گفتند تا اين خوشامد مي �نديده بودند، به ابوبكر

، زير سايه قـرار بگيرنـد، عبـايش را بـاالي سـر ايشـان       صكه آن حضرت براي آن �ابوبكر
  3.را شناختند صگرفت و بدين ترتيب مردم، پيامبر

به مدينه رسـيدند، روز شـادي بـود؛ روز هيجـان و      �و ابوبكر صخدا روزي كه رسول
هايشـان   مردم، بهترين لبـاس . روز سرور؛ روزي كه مدينه هرگز مانند آن را به خود نديده بود

چراكـه در آن روز اسـالم از   . ه بودند و گويي، روز عيد بـود و واقعـاً هـم عيـد بـود     را پوشيد
ي فراخ و باز، انتقال يافت تا آن سـرزمين مبـارك، مركـز     ي مكه به مدينه فضاي تنگ و بسته

. ها انتشـار يابـد   به ديگر بالد و سرزمين صنشر و گسترش اسالم شود و آيين محمد مصطفي
احساني را كه خداوند، بر آنان نموده بود، دريافتند و احساس كردند مردم مدينه، آن فضل و 

كه خداوند، واقعاً آنان را دوست داشته كه ايشان را به چنـين افتخـاري، مفتخـر و مخصـوص     
و ياران مهاجرش  صخدا باليدند كه شهرشان، پذيراي رسول آنان، به اين مي. گردانيده است

اي  جانبـه  زودزماني پايگاه و پايتخت نظام اسـالمي همـه  و مركز نصرت و ياري اسالم شده تا 
بـه همـين خـاطر    . هايي بس واال برخوردار است گردد كه بنيادي بس محكم دارد و از ارزش

 صبه استقبال پيامبر اكرم ال اله اال اهللابود كه مردم مدينه در كمال شادي و هيجان و با نداي 
پـس از ايـن    4.و سالم كردند ندوشامد گفتخ صرفتند و به اشكال گوناگون، به آن حضرت

بـه   صخـدا  شود، رسول استقبال باشكوه و بزرگي كه مانند آن، در تاريخ انسانيت يافت نمي
نيـز مهمـان    �ابـوبكر صـديق  . ، منـزل گزيدنـد  �ي ابوايـوب انصـاري   راه افتادند و در خانه

  .شد �خارجه بن زيد انصاري
هاي زيادي همراه بود، اما ايشـان   سختي با مشكالت و صخدا با وجودي كه سفر رسول

ي  هاي فـراروي خـود در جريـان هجـرت، پيـروز شـدند تـا هجرتشـان، طليعـه          بر تمام سختي
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اي درخشان براي امت و حكومتي باشد كه توانسـت تمـدن انسـاني شـكوهمندي را بـر       آينده
ت جهـاني آن  وجـود آورد و بـر دو قـدر    ي ايمان، تقوا، نيكي و عدالت و دادگستري، بـه  پايه

از هنگـام طلـوع دعـوت تـا وفـات رسـول        �صـديق . 1زمان، يعنـي فـارس و روم غلبـه كنـد    
هاي نبـوت،   خوبي از منابع و چشمه وي، به. ، بازوي آن حضرت و دستيار ايشان بودصاكرم

نشـيني و   هـم . ها حكمت و ايمان، يقين و اراده و اخالص و تقوا نوشيد سيراب گشت و از آن
، ثمرات و پيامدهاي زيادي براي ابوبكر، به دنبال داشت؛ صخدا با رسول �راهي ابوبكر هم

ي آهنـين،   شايستگي و راسـتي، آگـاهي و بيـداري، صـفا و صـميميت، عـزم و اراده      : از جمله
در جريـان وقـايع    �هاي درست و بجاي ابوبكر واكنش. …اخالص و فهم درست از دين و

، )و جنـگ بـا مرتـدها    �گسيل لشـكر اسـامه  ساعده،  ي بني در سقيفه( صخدا پس از رسول
را قادر ساخت تا فسادها را قلـع و   �هايي است كه ابوبكر ها و شايستگي نماد تمام توانمندي
بسـتگي   ها را از نو بنا كند و تفرقه و پراكندگي را به اتحاد و هم ها و خرابي قمع نمايد، ويراني

به همـراه   �هجرت ابوبكر. و اصالح كند ها را بهبود بخشد تبديل نمايد و انحرافات و كجي
  :ها و نكات قابل پندي دارد؛ از جمله ، آموزهصخدا رسول

āω (( :فرمايد خدواند متعال، مي) الف Î) çνρ ã� ÝÁΖs? ô‰ s)sù çνu� |Á tΡ ª! $# øŒ Î) çµ y_u� ÷z r& t Ï% ©!$# 

(#ρã� x�Ÿ2 z’ ÏΤ$ rO È ÷sΨ øO$# øŒÎ) $yϑèδ ’Îû Í‘$ tó ø9$# øŒ Î) ãΑθ à)tƒ  Ïµ Î7Ås≈|Á Ï9 Ÿω ÷βu“ øtrB āχ Î) ©! $# $sΨ yètΒ ( 
tΑ u“Ρ r'sù ª!$# …çµ tG t⊥‹Å6y™ Ïµ ø‹n=tã …çνy‰ §ƒr&uρ 7Šθ ãΨàf Î/ öΝ©9 $ yδ÷ρ u�s? Ÿ≅ yèy_ uρ sπyϑ Ï=Ÿ2 šÏ% ©!$# (#ρ ã�x�Ÿ2 

4’ n?ø� �¡9$# 3 èπyϑÏ=Ÿ2 uρ «! $# }‘ Ïδ $ u‹ù=ãèø9 $# 3 ª! $# uρ î“ƒÍ• tã íΟŠÅ3xm ∩⊆⊃∪ (( )40:هتوب(  
او را ) گونه كه قبالً كند، همان او را ياري مي(مبر را ياري نكنيد، خدواند، اگر پيا«: يعني

و (بيرون كردند، در حالي كه او، دومين نفر بود ) از مكه(گاه كه كافران، او را  ياري كرد؛ آن
بودند، ) ثور(در غار ) پيامبر و ابوبكر(هنگامي كه آن دو ). تنها يك نفر به همراه داشت

در اين هنگام پيامبر .) حت بود كه مبادا به پيامبر گزندي، از سوي مشركان برسدابوبكر، نارا(
پس خداوند، آرامش خود را بر او . غم مخور كه خدا با ما است: خطاب به رفيقش گفت

و خداوند، پيامبرش را با سپاهياني .) و ابوبكر در پرتو الطاف الهي، آرام گرفت(نازل كرد 
ي قتل  شان درباره و شرك و توطئه(را نديديد و سخن كافران  ياري فرمود كه شما، آنان

الهي، ) و شريعت(و سخن  �ي اهللا و در هر حال كلمه) و ناكام نمود(را پايين كشيد ) پيامبر
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در اين آيه، داليلي در مورد فضيلت و .. ».باشد باال و برتر است و خداوند، باعزت و حكيم مي
  :توان موارد زير را نام برد كه مي وجود دارد �جايگاه واالي ابوبكر

ــه 1 ــان  ـــ خــداي متعــال، در ايــن آي ــه صــراحت بي كنــد كــه كــافران و مشــركان،   مــي ب
به همراه پيامبر  �بنابراين خروج و بيرون شدن ابوبكر. را از مكه بيرون راندند صخدا رسول
ز جملـه  دهـد، فشـار مشـركان بـر مؤمنـان و ا      نيز واقعيتي است تاريخي كه نشان مي صاكرم

  .سبب شده كه ناگزير به ترك مكه شوند �ابوبكر
او، تنهـا يـار   . شـود  سـوز پيـامبر ناميـده مـي     يعني يـار دل  صاحبدر اين آيه،  �ـ ابوبكر2
و يكي از آن دو نفري است كه سومينشان، خداي متعال بـود و در آن هنگـام    صخدا رسول

، از ميـان  �ابوبكر صـديق . ن بودنازل شد، همراه ايشا صكه نصرت و ياري الهي، بر پيامبر
. در مواقع خـاص مفتخـر گرديـده اسـت     ص، تنها كسي است كه به همراهي پيامبر�صحابه

باني كـه در   و نگهاني از ايشان در سايه صهمراهي با پيامبر. *سفر هجرت: *مواقعي از قبيل
بـه هنگـام    صخـدا  همراهـي بـا رسـول   . *درسـت كردنـد   صجنگ بدر براي آن حضـرت 

انـد   شناسان به اين اذعان كرده تمام سيرت. …دعوت به قبايل عرب در موسم حج وي  عرضه
مفتخـر شـده    صدر مواقع خاص و البته پرافتخار به همراهـي پيـامبر اكـرم    �كه تنها ابوبكر

  .است
يار «رو  در غار بود و از اين صخدا تنها يار و همراه رسول �ـ بنا بر نص قرآن، ابوبكر3

انـد كـه ابـوبكر     روايـت كـرده   �بخـاري و مسـلم رحمهمـا اهللا از انـس    . شود ناميده مي» غار
هنگامي كه در غار بوديم، بـه پاهـاي مشـركان نگريسـتم كـه بـاالي       : فرموده است �صديق

ها به پايين پايش نگاه كنـد، حتمـاً مـا را     اگر يكي از آن! خدا اي رسول«: سرمان بودند؛ گفتم
! اي ابـوبكر «: يعني 1)ابكر ما ظنك باثنين الّله ثالثهمايا أب: (فرمودند صخدا رسول» .بيند مي

تمـام اهـل حـديث    » باشـد؟  ي دو نفـر كـه سومينشـان، خـدا اسـت، چـه مـي        گمان تو دربـاره 
اند و حتي دو نفر از آنان هم در مورد صحت و  ، اين حديث را صحيح دانسته)شناسان حديث(

نيز، درسـتي ايـن حـديث را تأييـد     نص قرآن . درستي اين حديث، با يكديگر اختالف ندارند
  2.كند مي

آن چه در آيه، از ابوبكر به يار غار . بوده است صخدا ، يار هميشگي رسول�ـ ابوبكر4
بلكـه ابـوبكر   . ، فقط يار غـار پيـامبر بـوده و بـس    �كند، بدين معنا نيست كه ابوبكر تعبير مي
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صـحبتي بـا    ي در هـم ا بـوده و از چنـان سـابقه    صخدا ، يار مطلق و هميشگي رسول�صديق
شناسـان، شـخص ديگـري چنـان      برخوردار است كـه بـه اتفـاق نظـر سـيرت      صرسول اكرم

: انـد كـه   برخي از علما به اين نكتـه تصـريح كـرده   . ندارد صصحبتي با پيامبر اي در هم سابقه
، در �هاي خاص خود او و منحصر به فرد بوده و ابوبكر ، ويژگي�فضايل و مناقب ابوبكر«

  1».ها، شريك و همانندي ندارد همه فضايل و ويژگي از آن برخورداري

كه در اين آيه بـه   )) Ω� ⌠⇐Ω∞µðš‚ ((لفظ . بوده است صخدا سوز رسول ، يار دل�ـ ابوبكر5
دار و ياور   دهد كه ابوبكر، دوست آمده، نشان مي �خطاب به ابوبكر صنقل از رسول اكرم

نگـران بـود كـه     از ايـن ناراحـت و دل   �ابوبكر. بوده است صسوز آن حضرت شفيق و دل
به همين خاطر در سفر هجرت، گاهي . كشته شوند و اسالم، از ميان برود صخدا مبادا رسول

دليل اين  صكرد و گاهي پشت سر آن حضرت؛ پيامبر اكرم حركت مي صپيشاپيش پيامبر
پيشاپيش ما افتم كه ممكن است كفار،  وقتي به فكر مي«: گفت �ابوبكر. كارش را پرسيدند

افتم  ها مي كنم و هنگامي كه به ياد تعقيب و جستجوي آن كمين كرده باشند، جلو حركت مي
رسد كه ممكـن اسـت دشـمن از پشـت سـر برسـد، عقـب حركـت          و اين مسأله به خاطرم مي

امـام احمـد رحمـه اهللا چنـين      2».)تا خطري متوجه شما نباشد و به شما آسـيبي نرسـد  (كنم  مي
رفت و گاهي جلو و پيشاپيش  راه مي صگاهي پشت سر پيامبر �ابوبكر: تروايت كرده اس

 �ابـوبكر » كنـي؟  تو را چه شـده كـه چنـين مـي    «: به او فرمودند صخدا آن حضرت؛ رسول
ترسم كه كفار، از جلوي شما درآيند، پيشاپيش شما  از اين مي) وقتي! (خدا اي رسول«: گفت

اي «: گفـت  �ي كه بـه غـار رسـيدند، ابـوبكر    زمان» .)طور بر عكس و همين(كنم  حركت مي
وارد غـار شـد و در آن    �ابـوبكر » .جا بمانيد تا من، داخل غار را تميز كنم همين! خدا رسول

چنين كردم تا ! خدا اي رسول«: جا نهاد و سوراخ را بست و گفت سوراخي ديد و پايش را آن
  3».)امان باشيدو شما در (اي در سوراخ باشد، پاي مرا نيش بزند  اگر گزنده

، كشـته شـوند، قابـل تحمـل     صخدا كه او زنده بماند و رسول اين �آري، براي ابوبكر
كـرد تـا    صها و جان و مالش را فداي آن حضرت تمام داشته �نبود؛ به همين خاطر ابوبكر

ي مؤمنان، اين درس بزرگ را آموزش دهد كه هر مؤمني، موظف به انجام چنين كار  به همه
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ترين مؤمني بـود كـه جـان و مـالش و بلكـه       شايسته �بدون ترديد كه ابوبكر سترگي است و
  1.نثار كرد صخدا هايش را در راه دعوت و دفاع از رسول تمام داشته

، اين شد كه به معيت و همراهي خداي صخدا با رسول �ـ پيامد همراهي ابوبكر6
كريم به معيت و وي، يگانه شخصيتي است كه در قرآن . متعال، مشرف و مفتخر گردد

 āχ :همراهي خدا با او، تصريح شده است Î) ©!$# $ sΨ yètΒ 〈.  اين كلمات، خيلي صريح به
در سفر هجرت و در معيت و ياري خدا، اشاره  صخدا با رسول �مشاركت ابوبكر صديق

چنيني، مفتخر  ، تنها كسي است كه به افتخاري اين�دهد كه ابوبكر كند و نشان مي مي
را در برابر  �و ابوبكر صخدا دارد كه خداوند متعال، رسول اين آيه، بيان مي .گرديده است

در غار، به ابوبكر  صرسول اكرم. فرمايد دشمنانشان ياري رسانده و آنان را همراهي مي
كند و در مقابل دشمنان، به  اطمينان خاطر دادند كه خداوند، من و تو را نصرت مي �صديق

 $‾Ρ :فرمايد خداوند متعال مي. دارد يما محبت كرده و عزيزمان م Î) ã�ÝÇΖsΨ s9 $sΨ n=ß™â‘ šÏ% ©!$# uρ 

(#θãΖtΒ# u ’ Îû Ïο4θ uŠutù: $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# tΠöθ tƒuρ ãΠθà) tƒ ß‰≈yγô© F{   )51:غافر( 〉 ∪⊆∋∩ #$
مؤمنان را در زندگي دنيا و در روزي كه ) چنين هم(ما، حتماً پيامبران خود و «: يعني

  ».كنيم اري ميگواهان، بپا خيزند، ي
: گوينـد  بـه او مـي   صخدا چراكه رسول. اين، انتهاي ستودگي ابوبكر صديق است! آري

از  صدهنـد كـه او، در كنـار آن حضـرت     اش گواهي مـي  و گويي درباره .»خدا، با ما است«
چنان ايماني برخوردار است كه نصرت و معيت الهي را در پي دارد؛ آن هم در مـوقعيتي كـه   

شوند و سـاير مخلوقـات خـدا، مشـمول نصـرت و       استين، از سوي خدا ياري ميتنها مؤمنان ر
  2.گردند ياري پروردگار نمي

اين معيت : گويد دكتر عبدالكريم زيدان، ضمن اشاره به معيتي كه در اين آيه آمده، مي

 āχ كه در Î) ©! $# $ sΨ yètΒ 〈  به آن اشاره شده، واالتر و ارزشمندتر از آن معيتي است كه

!© ( ¨βÎ: ند، در مورد پرهيزكاران و نيكوكاران، فرموده استخدوا $# yìtΒ t Ï% ©!$# (#θs) ¨? $# t Ï% ©!$#̈ρ 

Νèδ šχθ ãΖÅ¡ øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ 〈 گمان خداوند، همراه تقواپيشگان و نيكوكاران است بي«: يعني.« ..

!© ( āχÎ معيتي كه در $# $sΨ yè tΒ 〈  و مدد به آن اشاره شده، عبارت است از نصرت، رحمت
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معيتي كه . اند ، به آن مختص گرديده�و يارش ابوبكر صديق صخدا الهي كه تنها رسول

β¨ ((ي   در آيه Î) ©!$# yì tΒ tÏ% ©!$# (#θ s)̈? $# t Ï%©!$# ¨ρ Νèδ šχθ ãΖÅ¡ øt’Χ ∩⊇⊄∇∪ ((  به آن اشاره شده، مقيد
ي پيامبر  ، بهرهباشد؛ اما معيتي كه خداي متعال به شرايطي چون تقواپيشگي و نيكوكاري مي

و يارش نمود، نوعي از همراهي الهي بود كه صرفاً مخصوص اين دو بزرگوار بود  صاكرم
  1.العاده و فراتر از حد تصور نمودار گشت هاي خارق و در قالب نشانه

، به هنگام نزول سكينه و آرامش �شود كه ابوبكر ـ بر اساس اين آيه، كامالً روشن مي7
             :فرمايـد  جـا كـه خداونـد متعـال مـي      آن. بـوده اسـت   صيـامبر اكـرم  و نصرت الهي، همـراه پ 

)) ðΩ∞⇓Κς†ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ΙΣΩ�Ω⇒∼Ψ|Ω♠ Ψ∼ς∏Ω∅ ΙΣΩŸΥφΤΤΤΤΤÿΚς…Ω ξ�Σ⇒Σ•ΨŠ ¬Πς√ †φΤΤΤ∑Ω≤ΩΤ� ((  

اگر به دو نفر كه همراه يكديگرند و يكي از آنان را هراس برداشـته، نصـرت و آرامشـي    
ي وافـري از نصـرت و آرامـش     جـا بهـره   ص هراسـان، بـا حضـور در آن   گمان شخ برسد، بي

پردازد، فقط به خاطر بيـان   مي �چه در آيه به بيان حزن و هراس ابوبكر آن. برد شده، مي نازل
خـاطر بودنـد،    كـامالً آرام و آسـوده   صخـدا  چراكه وقتي رسول. باشد وضع و حال وي نمي

كـه بـه    رو اين آيه، ضمن اين از اين. جود نداشتديگر ضرورتي براي نزول سكينه بر ايشان و
 صكند، به بيان نزول آرامش و تأييد و نصرت پيـامبر اكـرم   اشاره مي �وضع و حال ابوبكر

شـده   نيـز از ايـن آرامـش و نصـرت نـازل      �پردازد تا روشن شود كـه ابـوبكر صـديق    نيز مي
صرت و امداد غيبي براي يار و چنين ن بنابراين نزول سكينه و آرامش و هم. مند بوده است بهره

چنين طرز . باشد هاي غيبي براي ديگران مي تر و فراتر از كمك ، بسي بزرگصهمراه پيامبر
  2.ي تأمل برانگيز آن است بياني، از بالغت قرآن و ساختار فصيح و رساي كالم خدا و شيوه

رت، ، در جريـان هجـ  �و ابـوبكر صـديق   صخدا چيني رسول ريزي و مقدمه برنامه) ب
هر كس در ماجراي هجرت پيـامبر و يـارش، بينديشـد، بـه     . ي قابل توجه و نماياني است نكته

چنين تـدارك مقـدمات سـفر از     ريزي منظم و دقيق در جريان هجرت و هم وجود يك برنامه
دهـد كــه هدفمنــدي و   بــازبيني جريــان هجـرت، نشــان مــي . بـرد  آغـاز تــا پايـان آن، پــي مــي  

هايش بوده كـه   در تمام فعاليت صخدا ايل مهم و مورد توجه رسولريزي، يكي از مس برنامه
ي  يـابي بـه اهـداف خجسـته     شـده تـا دسـت    دهـي مـي   گرفته و سامان از طريق وحي، قوت مي

هـا، بخشـي از سـنت     ريزي در كارها و فعاليت برنامه. عملي و ممكن گردد صفراروي پيامبر
ــرم  ــول اك ــلما    صرس ــر مس ــراروي ه ــه را ف ــن وظيف ــت و اي ــياس ــام   ني م ــه در انج ــد ك نه
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بنـدي و   ريـزي، رديـف   پندارنـد برنامـه   كسـاني كـه مـي   . هايش، به آن توجـه نمايـد   مسؤوليت
كننـد كـه بايـد هـر      گري در انجام كارها، سنت نيست، و يا گمـان مـي   چيني و سنجش مقدمه

عـاً  پروا و بدون برنامه، انجام داد و گذاشت تا هر كاري، روالش را طي كنـد، قط  كاري را بي
  1.اند به اشتباه رفته و نسبت به خود و ديگران، بد روا داشته

اجازه داده شد تا اين سـفر خجسـته را    صهنگامي كه وقت هجرت، فرارسيد و به پيامبر
ريزي دقيق و  گر برنامه اقداماتي در اين زمينه انجام دادند كه نشان صآغاز كند، آن حضرت

يـت  قها و پسامدهاي سخت و شـديد، بـا موف   د سختيباشد تا اين سفر مهم، با وجو منظمي مي
هر يك از مسايل مربوط به هجرت، با دقـت تمـام، مـورد بررسـي قـرار      . كامل به انجام برسد

  :توان نام برد هاي زير را مي گرفت كه براي مثال، نمونه
ي  روز بـه خانـه   اش، سـرِ ظهـر و هنگـام نـيم     ، بر خالف عادت گذشـته صخدا ـ رسول1
كرد تا  هاي مكه رفت و آمد نمي ت كه هوا، بسيار گرم بود و كسي هم در كوچهرف �ابوبكر

  .سان يك راز، پوشيده بماند كسي، ايشان را نبيند و قصد آن حضرت در مورد هجرت، به
پوشيدن . شان را پوشاندند تا شناخته نشوند مطابق رسم آن زمان، چهره صخدا ـ رسول2

ربردي و مناسب بود كه افراد براي عدم شناحته شـدن،  اي كا سر و صورت در آن زمان، شيوه
  .گرفتند در پيش مي

» .جا حضـور دارنـد، بيـرون كـن     كساني را كه اين«: به ابوبكر فرمودند صخدا ـ رسول3
ي  در حضـور خـانواده   صخـدا  رسـول . ها فرزندان مـن هسـتند   عرض كرد كه اين �ابوبكر

ي هجرت سخن گفتند و جزئيات هجرت را در  ي خدا درباره ابوبكر، صرفاً از فرمان و اجازه
  .حضور همه، بيان نكردند

  .ي پشت منزل بود يا پنجره ب، شبانه و از در�ي ابوبكر ـ خروجشان از خانه4
ها، كامالً محتاط و هشيار عمل كردند؛  ، در سفر هجرت و در تمام جنبهصخدا ـ رسول5
هـاي   هـا و گـذرگاه   كـار گرفتنـد كـه راه    راهه رفتند و راهنمايي خبـره و كـارآزموده بـه    از بي

شـود كـه    جا كه آن راهنما مشرك بود، اين نكته روشن مي از آن. مختلف بيابان را ياد داشت
مـاني كـه مصـلحتي در آن بـود،     زهاي غيرمسـلمانان تـا    و توانمندي ، از دانشصخدا رسول

از ي كمـك خواسـتن    هي مهمي دربار آقاي عبدالكريم زيدان، به ضابطه. اند كرده استفاده مي
اشاره كرده و گفته كه در ايـن مـورد، اصـل بـر عـدم جـواز        ويبه خدمت گرفتن  مشرك يا

است ولي اين اصل، استثنا نيز دارد كه كمك گرفتن از غيرمسـلمان را بـا شـرايط مشخصـي،     
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مصلحتي در كمك گرفتن از غيرمسلمان وجـود داشـته   : *اين شرايط، عبارتند از. كند روا مي
. غالـب باشـد  خواهي از غيرمسلمان، بر خطـرات احتمـالي آن    به عبارتي مصالح كمك باشد؛

هاي آن نداشـته   كمك گرفتن از غيرمسلمان، هيچ آسيب و يا خطري براي دعوت و ارزش*
ضـرورتي  . *شود، كـامالً قابـل اعتمـاد باشـد     غيرمسلماني كه از او كمك خواسته مي. *باشد

بايـد دانسـت كـه    . فتن از غيرمسلمان را ناگزير گرداندشديد وجود داشته باشد كه كمك گر
  1.در صورت نبود هر يك از شرايط مذكور، كمك گرفتن از غيرمسلمان، جايز نيست

فرزندانش را به اسالم دعوت داد و به فضل الهـي از ايـن كـار بـزرگ،      �ابوبكر صديق
ز هر يك از آنان براي اش را در خدمت اسالم گماشت و ا او، خانواده. موفق و سربلند درآمد

ي هجرت با شرح مسؤوليت هر  وي، در برنامه. كار گرفت صبه انجام رسيدن هجرت پيامبر
يك از فرزندانش، آنان را در اجراي نقشي فعـال و مهـم و حضـوري عملـي در ايـن جريـان       

  :ي تاريخي، سهيم كرد مبارك و فرخنده

  جرتوبكر رضي اهللا عنهما در سفر هـ نقش عبداهللا بن اب1
وي، روزهـا بـراي   . را ايفـا كـرد   �و ابـوبكر صـديق   صنقش خبررساني به پيامبر �عبداهللا

رفت و اطالعـات بـه دسـت     ها مي كسب اطالعات از تحركات و اقدامات قريش، به ميان آن
پـرورش   ،عبداهللا بر محبت دين و تالش براي ياري دين. داد گزارش مي صآمده را به پيامبر
هــا،  ايــن. عاليـت دعــوتي، داراي بصــيرت، هـوش و ذكــاوت بــااليي بـود   ي ف يافتـه و در پهنــه 

ابوبكر، نقش . باشد مي �نسبت به تربيت عبداهللا �خوارگي ابوبكر ي توجه و غم دهنده نشان
 �عبـداهللا . ي مسؤوليتش برآمـد  خوبي از عهده پسرش را در هجرت مشخص نمود و او نيز به

ها، شبانگاه به غار  ها و تحركات آن عات از گفتهرفت و پس از كسب اطال به ميان قريشيان مي
 �عبـداهللا . كـرد  هاي اهـل مكـه بـاخبر مـي     ها و برنامه و پدرش را از دسيسه صرفته و پيامبر

خوبي از پسِ اين مسؤوليت برآمد و چنان هوشمندانه، اين كار را انجام داد كه هيچ يك از  به
دم بـه   پرداخت و سـپيده  ر غار به پاسباني ميها را در كنا وي، شب. كفار مكه به او شك نكرد

  2.گشت تا كسي به خاطر نبودش در مكه، شك نكند مكه بازمي
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  سماء رضي اهللا عنهما در سفر هجرتـ نقش عايشه و ا2
، �و ابـوبكر  صحضور فعال و مؤثر اسماء و عايشه رضي اهللا عنهما در سفر هجـرت پيـامبر  

آنـان،  . ه دست پدر بزرگوارشـان پـرورش يافتـه بودنـد    ناشي از تربيتي بود كه بر اساس آن، ب
از فرمـان هجـرت، اطـالع يافتنـد و بالفاصـله       �ي ابوبكر به خانه صخدا هنگام رفتن رسول

عايشه رضي اهللا عنهـا  . ي سفر و غذا آماده كردند و پدرشان، زاد و توشه صخدا براي رسول
آمـاده  ) و غـذا (ي سـفر   ، بار و بنهو پدرمان صخدا من و اسماء، فوراً براي رسول«: گويد مي

اي از دامـنش را جـدا كـرد تـا      ي چرمي گذاشتيم؛ اسـماء، تكـه   كرديم و آن را در يك كيسه
  1».ناميده شد) صاحب دو دامن= النطاقين ذات(جا به  ي كيسه را ببندد و از آن دهانه

  ـ رازداري اسماء رضي اهللا عنها3
نقش مسلمان فهيمي را ايفا كرد كه حقيقت و طبيعت ،  اسماء رضي اهللا عنها در جريان هجرت

او، اسرار دعوت را فاش نكرد و به همين خاطر متحمل اذيـت و آزار  . دينش را شناخته است
از مكـه   �و ابـوبكر  صهنگامي كه پيامبر«: گويد خود اسماء رضي اهللا عنها مي. فراواني شد

ي مـا آمدنـد و درِ خانـه     ن هشام، به خانهاي از قريشيان و از جمله ابوجهل ب بيرون شدند، عده
پـدرت كجـا اسـت؟    ! اي دختر ابـوبكر : من، بيرون خانه رفتم؛ آنان، از من پرسيدند. ايستادند

دانم، اينك پدرم كجاست؟ ابوجهـل كـه آدم پليـد و بـدي بـود، چنـان بـر         به خدا نمي: گفتم
  2.…ام افتاد اش، گوشواره صورتم نواخت كه از شدت سيلي

ها، اين درس بزرگ را آموخت  ي زمان ضي اهللا عنها به تمام زنان مسلمان در همهاسماء ر
كـاري چـون    او، در مقابـل سـركش تبـه   . كه بايد اسرار مسلمانان را از دشمنان پنهـان بدارنـد  

  .ابوجهل، استوار و پابرجا ايستاد و اسرار هجرت و دعوت را فاش نكرد

  آرامش در خانه عنها در برقراري ـ نقش اسماء رضي اهللا4
 _هـزار درهـم   پنج يا شش معادل_ي ثروت پيشينش بود اش كه مانده با تمام دارايي �ابوبكر

هايش سر بزند  نوه به ي پسرش رفت تا وقحافه، به خانهاب. هجرت كرد صخدا به همراه رسول
ان به خدا سـوگند، گمـ  «: اش را از دست داده بود، گفت او كه بينايي. و احوال آنان را بپرسد

من، اين است كه ابوبكر، گذشته از جفايي كه در حق خود كرده، تمـام ثـروتش را بـا خـود     
نه، پدربزرگ؛ بلكـه  «: اسماء رضي اهللا عنها گفت» .برده و شما را هم در مشقت انداخته است
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ماجرا را از زبان خود اسـماء رضـي اهللا عنهـا دنبـال     » .زيادي گذاشته است 1پدر، براي ما خير
هـايش را   ، پـول  اي گذاشـتم كـه پـدرم    مقداري سـنگريزه در طاقچـه  «: گويد وي مي كنيم؛ مي
دستتان را : اي رويش انداخته و دست پدربزرگم را گرفتم و گفتم گذاشت و پارچه جا مي آن

حاال كه ابوبكر، براي «: او، دستش را روي پارچه گذاشت و گفت. ها بگذاريد روي اين پول
اسـماء رضـي اهللا عنهـا    » .شود ها، گذران شما مي يست؛ با اين پولشما پولي گذاشته، مشكلي ن

خواسـتم   بـه خـدا قسـم كـه پـدر، چيـزي برايمـان نگذاشـته بـود و مـن، فقـط مـي            «: افزايد مي
  2».پدربزرگ پيرم را آرام كنم

آري، اسماء رضي اهللا عنها، با هوشِ سرشارش، حرمـت پـدرش را در نـزد پـدربزرگش     
ه ابوبكر، تمام مالش را با خـود بـرده اسـت؛ بلكـه پيرمـرد را آرام      حفظ كرد و به او نگفت ك

اسـماء رضـي اهللا عنهـا    . كرد و به او اطمينان خاطر داد كه در نبـود پدرشـان، مشـكلي ندارنـد    
هـا خيـر فراوانـي گذاشـته بـود؛ او، برايشـان        واقعاً براي آن �دروغ نگفته بود؛ چراكه ابوبكر

هـا، تكـان نخـورد؛     رگز نلرزيد و در برابـر طوفـان سـختي   ايماني چون كوه گذاشته بود كه ه
بــراي  �آري ابــوبكر صــديق. گذاشــت ايمــاني كــه دارايــي و نــداري، در آن تــأثيري نمــي 

در  �ابـوبكر . اش، يقين و باوري استوار به جاي نهاد كه قابل وصف و اندازه نيسـت  خانواده
هـاي واال   كـه تنهـا بـه ارزش    ي بزرگي ايجـاد نمـود   چنان همت و اراده وجود فرزندانش، آن

. ارزشي چون دنيا، هيچ تـوجهي نداشـتند   پاافتاده و بي انديشيدند و به امور معمولي و پيش  مي
اي، دور از  ي چنـان خـانواده   اي نمونه ايجاد كرد كه پيدايش دوباره خانه و خانواده �ابوبكر

مقدور و ميسر  �ي ابوبكر وادهسان و همانند خان اي، هم رسد و يافتن خانواده امكان به نظر مي
  .نيست

هاي روشن و پرافتخاري كه در جريان دعـوت   اسماء رضي اهللا عنها با اين مواضع و نشانه
و حركت اسالمي از خود نشان داده، الگـويي مناسـب بـراي زنـان و دختـران مسـلماني قـرار        

مسـلمان هسـتند و    بـانوي  گرفته كه اينك بيش از هر زماني، نيازمند الگوگزيني از اين بزرگ
ها  گاه از سختي اسماء رضي اهللا عنها در مكه ماند و هيچ. بايد راه و منش او را در پيش بگيرند

، زيـد بـن   صخـدا  رسـول . ، عرض نياز ننموديو تنگناهاي زندگي شكايت نكرد و به مخلوق
ها، دختران  اينحارثه و ابورافع رضي اهللا عنهما را با دو شتر و پانصد درهم به مكه فرستادند تا 
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چنين اسامه بن زيد و  و همسر ايشان سوده بنت زمعه و هم) كلثوم فاطمه و ام( صآن حضرت
اش را  نيـز خـانواده   �عبداهللا بن ابوبكر. ايمن را با خود از مكه به مدينه ببرند بركه ملقب به ام

كه به مدينـه  ها، از م ، در مصاحبت و همراهي اين�ي ابوبكر برداشت و بدين ترتيب خانواده
  1.هجرت كردند

  ي ابوبكر در هجرت گزار و آزادشده ـ نقش عامر بن فهيره، خدمت 5
كننـد و بـه آنـان اهميتـي      كارانشـان، كوتـاهي مـي    معموالً خيلي از مـردم، نسـبت بـه خـدمت    

ها، تمام تالششان را براي  اي ندارند؛ آن گران و مردمان نيك، چنين رويه اما دعوت. دهند نمي
را تربيـت   �نيز خادمش عامر بن فهيـره  �ابوبكر. برند كار مي راهنمايي ديگران به هدايت و

بـراي   �همـين كوشـش ابـوبكر   . ديني نمود و نسبت بـه آمـوزش او، توجـه خاصـي داشـت     
فشاني بار آورد كه حاضر بـود بـراي اسـالم و خـدمت      ، او را جان�آموزش و پرورش عامر

داد؛  �جريـان هجـرت، نقـش مهمـي بـه عـامر      در  �ابوبكر صـديق . دين، از جانش بگذرد
تـدبيري   كـه بـي   آن چرانـد و هشـيارانه و بـي    ، گوسفندان ابوبكر را در اطراف مكه مي�عامر

از گوشـت و شـير    �و ابـوبكر  صبـرد تـا پيـامبر    نمايد، گوسفندان را به سوي غار ثـور مـي  
ا بـه دنبـال   كـرد، ايـن بـود كـه گوسـفندان ر      مـي  �كار ديگري كه عامر. گوسفندان بخورند

ي فراسـت   ها، نشانه اين. جا نماند انداخت تا رد پايي از عبداهللا به به راه مي �عبداهللا بن ابوبكر
  2.در انجام اموري است كه موفقيت سفر هجرت را به دنبال داشت �و ذكاوت عامر

كارانشـان   به همه آموخت كه مسلمانان راستين، توجه خاصي به خدمت �ابوبكر صديق
بـه همـه يـاد     �ابوبكر. ها كجايي و چه رنگي باشند كند كه آن و برايشان فرقي نميكنند  مي

شـمارد و او را آمـوزش اسـالمي     كارش را محتـرم مـي   داد كه مسلمان، حقوق انساني خدمت
گونـه كـه بايـد و شـايد،      گـزار ديـن گـردد و آن    دهد تا به خواست خداي متعال، خـدمت  مي

  .ددار خدمت به دين و دعوت شو عهده
ــديق ــوبكر ص ــانواده�اب ــه  ، خ ــرت ب ــان هج ــدمت   اش را در جري ــربازاني در خ ــان س س

به مسايل هجرت و دعـوت   �ي ابوبكر گر توجه ويژه اين نكته، بيان. قرار داد صخدا رسول
هـاي مختلـف را در    هـاي درسـت و ظرفيـت    باشد كه شيوه و دورانديشي وي در اين زمينه مي

در جريان دعوت بـه هـر يـك از افـراد، مسـؤوليت       �وبكراب. مسير خدمت به اسالم قرار داد
شـد، بسـت و    پذيري دعوت مي هايي را كه موجب آسيب مناسب و بجايي داد و تمام شكاف
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روي، بـه نيروهـاي    با پوششي مناسب، تمام نيازهاي دعـوت را بـرآورده كـرد و بـدون زيـاده     
، اسـباب و ابـزار را بـه    جا كـه توانسـتند   تا آن صخدا رسول. مشخص و معدودي بسنده نمود

رفـت، بـا اقـدامات آن     گونه كه انتظـارش مـي   خدمت دعوت گرفتند تا عنايت الهي نيز همان
  1.همراه شود و هجرت را به سرمنزل مقصود برساند صحضرت
باشـد كـه    گيري از اسباب، به عنوان امري كامالً عادي و بلكه واجب، بدين معنا نمي بهره

خواه خود دست خواهد يافت؛ چراكه بازدهي هر كاري بـه   مورد دلي  انسان، هميشه به نتيجه
گمان توكل بـه خـدا، بـه عنـوان يكـي از ابـزار        ي خداوند، بستگي دارد و بي خواست و اراده

نيـز تمـام اسـباب و ابـزار      صرسول اكرم. باشد يابي به نتيجه، خيلي مهم و ضروري مي دست
ر گرفتند و در عين حال به خـداي متعـال توكـل    الزم را براي به نتيجه رساندن هجرت، در نظ

پذيرفتـه شـد و    صدعاي آن حضرت. كردند و از او خواستند تا تالششان را به نتيجه برساند
  2.تالش و حركت ايشان، به ثمر نشست

  :، نشان افتخار اين سرباز نمونه�ي شادماني ابوبكر گريه) ج
هاي مختلف پديدار گشت و او را  برههدر  �ها و آثار تربيت نبوي بر ابوبكر صديق نشانه

آهنـگ   �زمـاني كـه ابـوبكر صـديق    . و اسالم قرار داد صسربازي نمونه در خدمت پيامبر
عجلـه نكـن؛ شـايد خداونـد، بـراي تـو يـار و        «: به او فرمودنـد  صهجرت نمود، پيامبر اكرم

، صخـدا  ي رسـول  پس از شنيدن اين فرموده �ابوبكر» .مقدر فرمايد) در اين سفر(همراهي 
او، دو شتر خريد و . ريزي كرد و اسباب الزم را فراهم نمود چيني و برنامه براي هجرت مقدمه

در صحيح بخاري رحمه . اش نگه داشت تا هنگام هجرت، آمادگي كافي داشته باشد در خانه
ابـوبكر  . داد ، دو شـتر را بـه مـدت چهـار مـاه، علوفـه مـي       �اهللا تصريح شده است كه ابوبكر

راي رهواري و پيشـوايي امـت پـرورش يافتـه بـود و بـا هـوش و فراسـت وافـرش          ب �صديق
هايش، آني و ناگهاني خواهد بود و از  ي هجرت، بنا بر مسايل و ضرورت دانست كه لحظه مي
بـه همـين خـاطر شـترهاي     . رو بايد پيشاپيش، اسباب و وسـايل مـورد نيـاز را فـراهم آورد     اين

اش را بـراي   ي سفر را فراهم كرد و خـانواده  لوفه داد، توشهها ع سواري را آماده كرد و به آن
به ابوبكر خبر دادند كه اذن و فرمان  صخدا زماني كه رسول. مهيا نمود صخدمت به پيامبر

تـا آن  «: عايشه رضـي اهللا عنهـا مـي گويـد    . هجرت، نازل شده، ابوبكر از فرط شادي گريست
از فرط شادي (را ديدم كه  �كه ابوبكر اين روز نديده بودم كه كسي، از شادي گريه كند تا
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گاهي شادي، در قالب گريه » .گريست) در سفر هجرت صبه خاطر همراهي با آن حضرت
  :شود نمودار مي

  سيزورني فاستعبرت أجفاني  ورد الكتـاب من الحبيب بأّنه
  من فرط ما قد سرني أبكاني  غلب السرور علي حتي إننـي
  تبكين من فرح و من أحزاني  دةيا عين صار الدمع عندك عا

آيـد؛ بـه خـاطر شـنيدن ايـن       اي از دوستم رسيده كه به زودي به مالقاتم مي نامه«: ترجمه
بخـش،   فته كه از اين خبر مسرترآلود شده و شادي، چنان مرا در برگ هايم، اشك خبر، پلك

، از شـادي و  اشك ريختن و گريستن، براي تو عـادت شـده و تـو   ! اي چشم. ام به گريه افتاده
  .»گريي اندوه، مي

دريافت كه در سفر هجرت، به همراهـي آن   صخدا ي رسول با شنيدن فرموده �ابوبكر
چـه دارد، بـه    ، مفتخر خواهد شد و خواهد توانست در آن سـفر ده روزه، هـر آن  صحضرت

تقـديم كنـد؛ چـه سـعادتي، بـاالتر از ايـن سـعادت كـه          صآقا و حبيـبش، محمـد مصـطفي   
ي هجـرت بـه    ، در سـفر خجسـته  �ي كـرام  ميان تمام زمينيـان و از بـين صـحابه   از  �ابوبكر

  1همراهي آقاي مخلوقات، مفتخر گرديد؟
جا جلوه نمـود   ، آنصخدا با رسول �ي ابوبكر هاي محبت خالصانه يكي ديگر از نشانه

 تعرضي صكه با رسيدن مشركان به اطراف غار، او را هراس برداشت كه مبادا به پيامبر اكرم
به عنوان سرباز نمونه و راستين پيشواي امينش، سزاوار نشـان افتخـاري اسـت     �ابوبكر. كنند

نگران شد و اصالً خـود را از يـاد بـرد و بـه خـود       صخدا كه با بروز خطر، فقط براي رسول
 صخدا در آن لحظات حساس و پرخطر، فقط نگران رسول �كه ابوبكر دليل اين. نينديشيد

ساز و پرخطر، با پيامبر  چه او، بر خود بيمناك بود، در اين هجرت سرنوشت كه چنان بوده، اين
تـرين   دانسـت كـه اگـر دسـتگير شـود، كـم       خـوبي مـي   شد؛ زيـرا او، بـه   ، همراه نميصاكرم

ي اسالم بـود و فقـط از    و آينده صخدا نگران رسول �قطعاً ابوبكر 2.مجازاتش اعدام است
ي اسالم، به خطـر   دست مشركان گرفتار شوند و آيندهبه  صاين ترسيد كه مبادا پيامبر اكرم

چـه   چنـان . هاي امنيتـي را در نظـر گرفـت    در سفر هجرت، تمام جنبه �ابوبكر صديق 3.بيفتد
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نمـايي   ره«: پاسخ داد �ابوبكر» اين مرد، كيست؟«: پرسيد �شخصي در مسير راه، از ابوبكر
، �ر، گمان كرد كـه منظـور ابـوبكر   گ سان پرسش بدين» .دهد است كه راه را به من نشان مي

در . هـا اسـت   هـا و گـذرگاه   راهنمـاي راه ) صخـدا  رسـول (اين است كه شـخص همـراهش   
هـاي خيـر و    ، بـه راه ص، اين بود كه همراهش محمـد مصـطفي  �صورتي كه منظور ابوبكر

كه دروغ بگويد، خود را از تنگناي دروغ رهانيد و  آن بي �ابوبكر. كند سعادت راهنمايي مي
گر، توريه نمود و دوپهلو سخن گفت  وي، در پاسخ پرشس. را برمال نكرد صخدا ز رسولرا

ي امنيتي خود را به اجـرا درآورد و جريـان سـري هجـرت را فـاش نكنـد؛ چراكـه         تا آموخته
  1.، از پيش، سري بودن جريان هجرت را برايش تبيين نموده بودندصخدا رسول

ـ  در �ابوبكر صـديق  زيركي و با هوشي راري پيونـد عميـق و روحـي بـا     برق
  ديگران

، در سـفر هجـرت نمايـان    صخـدا  بـا رسـول   �يافتـه بـر قلـب ابـوبكر     ژرفاي محبت سـيطره 
 �دادگي تمـام صـحابه   گر محبت و دل نمايان صخدا البته نگاهي به سيرت رسول. گردد مي

اين محبت خدايي، محبتـي اسـت خالصـانه كـه از دل سرچشـمه      . باشد مي صبه آن حضرت
اش دنيوي باشد و منفعتي گيتيانه يا تـرس از چيـزي    يرد و محبتي منافقانه نيست كه ريشهگ مي

 صخدا باختگي نسبت به رسول هاي اين محبت و دل يكي از زمينه. در خود نهفته داشته باشد
او، آن چنان بزرگوار بود كه . ي رهبري امت است ي آن حضرت در پهنه هاي شايسته ويژگي

خريـد تـا ديگـران راحـت      ها را به جان مي ا ديگران راحت بخوابند؛ سختيكشيد ت بيداري مي
گشـت و از غـم و    كشيد تا ديگران سير شوند؛ از شـادي آنـان شـاد مـي     باشند و گرسنگي مي

را درتمام امـور   �و صحابه صپس هر كس كه به رضاي خدا راه پيامبر. اندوهشان غمگين
محبـوب و    هاي ديگران سهيم بدانـد،  و شاديها  زندگيش در پيش بگيرد و خودش را در غم

منصـبان نيـز    ي مسـؤوالن و صـاحب   ايـن واقعيـت، دربـاره   . شود مورد احترام ديگران واقع مي
  2.صادق است

ها حكم  تواند قبل از هر چيز بر روح و روان انسان پيشوايي و قيادت درست و صحيح، مي
قدر پيشوا، نيـك و شايسـته باشـد، بـه      ر چهه. ها رابطه برقرار كند براند و با ضمير و درون آن

شوند و هر اندازه پيشـوا، اهـل بـذل و     همان نسبت رعيت و زيردستانش نيز نيك و شايسته مي

                                                           

  68السيرة النبوية از سباعي، ص -1
  54الهجرة النبوية از ابوفارس، ص -2



 95   در مكه �ابوبكر صديق
    

بـه قـدري نسـبت بـه      صخـدا  رسول. گردد تر در نزد ديگران محبوب مي بخشش باشد، بيش
تـر   شـدند كـه بـيش    سوز و مهربان بودند كه پـس از آن رهسـپار مدينـه    پيروان و يارانشان دل

صحابه هجرت كرده بودند و تنها مستضعفان، بينوايان و كساني كه در تدارك سـفر هجـرت   
  1.بودند و كار مهمي داشتند، در مكه ماندند
رضـاي خـدا بـود؛     خـاطر  بـه  صخـدا  با رسول �قابل يادآوري است كه محبت ابوبكر

همـان اخـالص و راسـتي    ي تشخيص محبت و دوستي براي خـدا كـه    ترين شناسه چراكه مهم
بـا   �جـا كـه محبـت ابـوبكر     از آن. باشـد  نمودار مي صبا پيامبر �است، در دوستي ابوبكر

اش  ليـل دربـاره  الي  مبنايي خدايي داشت، مورد قبول واقع شد و آيـات سـوره   صخدا رسول
پاداش نخواست؛ بلكـه   –و نه از ديگران  صنه از پيامبر –از غير خدا  �ابوبكر. نازل گشت

نصرت و ياريش نمود تا به خداوند نزديكـي جويـد، از    صخدا ن ايمان آوردن به رسولضم
او پاداش بگيرد و با عمل به اوامر و نواهي پروردگار و با اميد و ترس از وعـده و وعيـدش از   

  2.حمايت نمايد صخدا رسول
را دوست مـي داشـت امـا ايشـان را بـه خـاطر        صپيامبر هم رسول خداابوطالب عموي 

شاوندي و هواي نفس ياري و نصرت مي دادند بخاطر همين خداوند عزوجل دوسـتي و  خوي
ياري ابوبكر را قبول كرده و ياري و دوسـتي ابوطالـب را قبـول نكردنـد بلكـه ايشـان را وارد       
جهنم كردند  براي اينكه مشرك شدند و عملشان بخاطر غير اهللا بـود ايـن در حـالي بـود كـه      

اشي از رسول اهللا نخواستند و نه از غير ايشـان بلكـه بـه پيـامبر ايمـان      ابوبكر هيچگاه اجر و پاد
آوردند و ايشان را دوست داشتند و ايشان را در راه دعوت ياري دادنـد در حـالي كـه ايشـان     

  .اجرشان را فقط از اهللا مي خواستند

  به هنگام رسيدن به مدينه �بيماري ابوبكر صديق
مدينــه قربــاني بزرگــي بــود؛ چــرا كــه شــخص  از مكــه بــه �و يــارانش صهجــرت پيــامبر

تـرين   به خدا سوگند كه تو بهترين و محبوب«   : اند ي مكه چنين فرموده درباره صخدا رسول
سرزمين خدا در نزد خدا هستي؛ اگر من مجبور به بيرون شدن از تو نبودم، هرگز تو را ترك 

و بـه همـين    نامرغوب داشـت  مدينه، خوب نبود و آبي 4زهاب« : گويد عايشه مي 3.كردم نمي
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ه مدينـه رسـيدند،   بـ  صخـدا  ، شايع بود؛ بنابراين هنگـامي كـه رسـول   خاطر در مدينه بيماري
ابوبكر، عامر بن . گشتند و خداي متعال آن حضرت را از بيماري مصون داشتيمار يارانشان ب

 صاخـد  كه در يك خانه سكونت داشتند نيز به شدت تب كردند؛ از رسـول  �فهيره و بالل
هـا   اي رفتم كه آن به قصد عيادت به خانه. اجازه خواستم به عيادتشان بروم كه اجازه فرمودند

آنان، چنـان بيمـار شـده    . در آن اقامت داشتند؛ در آن زمان حكم حجاب بر ما نازل نشده بود
! پـدر : به ابوبكر نزديك شـدم و گفـتم  . بودند كه تنها خداوند از شدت بيماريشان آگاه است

  :شما چطور است؟ فرمودحال 
  و الموت أدني من شراك نعله  كلّ امريء مصبح في أهله

ز بنـد كفـش هـم بـه او     ، اداردقـرار  اش،  كه درميان خانوادهمرگ، به هر شخصي «: يعني
  .»باشد ميمرگ هر شخصي، در آستانه و  تر است نزديك

. گويـد  اند چه ميد كه نمي) حال پدرم چنان خراب است ( به خدا سوگند : با خود گفتم
  :حالت چطور است؟ گفت: نزديك شدم و گفتم �سپس به عامر بن فهيره

  إن الجبان حتفه من فوقه  لقد وجدت الموت قبل ذوقه
  كالثور يحمي جلده بروقه  كـلّ امريء مجـاهد بطوقـه

كه آن را بچشم و بميرم، يافتم؛ مـرگ ترسـو همـواره بـاالي      مرگ را پيش از آن« : يعني
هر شخص تنومندي تمـام تـوان و تالشـش را بـراي مقابلـه و      . هراسد و او از مرگ مياوست 

كنـد،   هـايش از خـود دفـاع مـي     گيرد و چون حيواني كه با شاخ رويارويي با مرگ به كار مي
  ».نمايد براي رهايي از مرگ دست و پا مي

شـد، بـه    قطـع مـي   �هر گاه تب بالل. گويد داند، چه مي نمي �به خدا قسم عامر: گفتم
  :كرد داد و صدايش را بلند مي كنار خانه تكيه مي

  بـواد و حولي إذخر و جليـل  أال ليت شعري هل أبيتن ليلة
  شامة و طفيل و هل يبدون لي  و هل أردن يوماً مياه مجنـة

كه سر خواهم كرد بدر وادي مكه در حالي دانستم كه آيا شبي دگر  اي كاش مي« : يعني
آيـا  د و افتـ  سـار مجنـه مـي    گر گذرم بـر چشـمه  روزي دآيا باشد و  جليل ذخر وا پيرامون من

  ؟»خواهم ديددوباره مكه را درميان دو كوه شامه و طفيل 
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اللهم حبب إلينا المدينة «: را از اين ماجرا باخبر كردم؛ ايشان دعا فرمودند صخدا رسول
حماهـا و اجعلهـا   كحبنا مكة أو أشد؛ و صححها و بارك لنـا فـي مـدها و صـاعها و انقـل      

  1»بالجحفة
اي و  ه را محبوبمـان كـرده  كه مكـ  چنان خدايا مدينه را برايمان محبوب گردان؛ آن«: يعني
 2تــر؛ خــدايا مدينــه را آكنــده از صــحت و ســالمتي فرمــا و در صــاع و مــد مدينــه شبلكـه بــي 

ا جـ  بركت و فزوني عنايت كـن و بيمـاري و مـرض را از ايـن    ) هايش محصوالت و فرآورده(
  ».بردار و در جحفه بيفكن

خداوند متعال، دعاي پيامبرش را پذيرفت و پس از آن مسـلمانان از ايـن بيمـاري رهـايي     
ي مهـاجراني گـردد كـه از جاهـاي      يافتند و خدا چنين خواست تا مدينه، وطن ممتـاز و ويـژه  

  3.گوناگون رهسپار مدينه شده بودند
ريـزي و تثبيـت اركـان     شـروع بـه پايـه    كه در مدينه مستقر شد، پس از آن صخدا  رسول

حكومت اسالمي نمود؛ درميان مهاجرين و انصار پيمان برادري برقرار فرمود، مسجد ساخت، 
منعقد كرد، سپاهياني براي سرايا و   هايي كاري، با يهوديان پيمان به قصد اتمام حجت و محكم

ي و تربيتي توجه و اهتمام هاي اقتصادي، آموزش ها فراهم نمود و به زيرساخت گسيل به جنگ
ي حـاالت، آن   در همـه  صخـدا  به عنـوان وزيـر باصـداقت رسـول     �ابوبكر. خاصي ورزيد

ها غايب نبود؛ وي همـواره در كنـار پيـامبر     حضرت را همراهي نمود و در هيچ يك از صحنه
  4.بود و از بذل مالش و يا مشورت و پيشنهاد دريغ نورزيد
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  مبحث چهارم

  در ميادين جهاد �كر صديقحضور و نقش ابوب

ها حضـور   در بدر و تمامي جنگ �اند كه ابوبكر شناسان چنين نگاشته نگاران و سيرت تاريخ
نشـيني سـپاهيان    عقـب  گـام ، هناو در جنـگ احـد  . دست نداده استداشته و هيچ نبردي را از 
دار لشـكر اسـالم در جنـگ     وي، پـرچم . اسـتقامت ورزيـد   صخـدا  مسلمان، در كنار رسـول 

  1.بوك بودت
در تمـام   �شناسـان در ايـن هـيچ اختالفـي ندارنـد كـه ابـوبكر        سيرت: گويد كثير مي ابن

  2.همراه بوده است صخدا ي غزوات با رسول هاي جهاد و در همه صحنه
شود؛ او  ياد مي صخدا براي هميشه در كنار نام رسول �نام ابوبكر: گويد زمخشري مي

د و در بزرگسالي، اموالش را در راه خدا و رسول بو صصحبت پيامبر از كوچكي رفيق و هم
را در سـفر هجـرت فـراهم كـرد و      صخـدا  بذل و بخشش نمود؛ وي توشه و سواري رسـول 

را به ازدواج  –عايشه  –ثروتش را در طول زندگيش براي آن حضرت صرف نمود؛ دخترش 
ــامبر ــود و چــون رســول   صپي ــديم و همــراه ايشــان ب  صخــدا درآورد در ســفر و حضــر، ن

بود، به  صترين همسر پيامبر اكرم ي دخترش عايشه كه محبوب درگذشت، ايشان را در خانه
  .3خاك سپرد

در هفت غزوه شركت كردم؛ در نُه سريه  صبه همراه پيامبر: گويد مي �سلمه بن اكوع
  4.�اميرمان بود و يك بار ديگر اسامه �نيز شركت نمودم كه يك بار ابوبكر

پـردازيم كـه چگونـه بـه همـراه       مـي  �زندگي جهـادي ابـوبكر  در اين مبحث به بررسي 
با جان و مالش وپيشنهادهاي بي نظيرش جهاد نمـود تـا ديـن خـدا را يـاري كـرده        صپيامبر
  .باشد

  در جنگ بدر �نقش ابوبكر
در آن به اشكال مختلـف نقـش فعـالي     �جنگ بدر در سال دوم هجري روي داد كه ابوبكر

  :در اين غزوه عبارتند از �اي ابوبكره آفريني ترين نقش داشت؛ مهم
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  ـ پيشنهاد جنگيدن با كفار 1
هنگامي كه خبـر گريـز كـاروان تجـارتي قـريش و پافشـاري اشـراف و رؤسـاي مكـه بـراي           

كه آيا با  1به آن حضرت رسيد، با صحابه وارد رايزني و مشورت شدند صجنگيدن با پيامبر
نيز  �عمر» .خوبست كه با آنان بجنگيم« :برخاست و گفت �قريشيان بجنگند يا نه؟ ابوبكر

  .2همين نظر را داشت

  در كسب اطالعات از لشكر قريش �ـ نقش ابوبكر 2
ي لشكر قريش، در اطراف به  براي كسب اطالعاتي درباره �به همراه ابوبكر صخدا رسول
ي لشـكر قـريش    زني پرداختند؛ در اين ميان با پيرمـردي روبـرو شـدند واز وي دربـاره     گشت

ي لشـكر   از او دربـاره ) كـه شـك پيرمـرد برانگيختـه نشـود،      بـراي آن (ست و جو نمودند و ج
تا به من نگوييد كه شما كيسـتيد،  «: پيرمرد گفت. و يارانش نيز پرس و جو كردند صمحمد

داني به ما بگو تا ما نيز  چه مي تو آن«: فرمودند صخدا رسول» .دهم هيچ گزارشي به شما نمي
و يـارانش،   صبه من چنين خبر رسيده كـه محمـد  «: پيرمرد گفت» .ي كنيمخود را به تومعرف

اند كه اگر اين خبر درست باشد، آنان اينك بايـد در فـالن مكـان     در فالن روز حركت كرده
انـد كـه در صـورت     چنين به من خبر رسيده كه قريشيان، در فالن روز به راه افتـاده  هم. باشند

مـن،  «: پيرمرد پس از آن افزود» .به فالن مكان رسيده باشندها اكنون بايد  صحت اين خبر، آن
» خواستيد، باخبر كردم؛ پـس اينـك بـه مـن بگوييـد كـه شـما كيسـتيد؟         شما را از آن چه مي

جا را ترك كردنـد   آن �وسپس به همراه ابوبكر» .ما از آب هستيم«: فرمودند صخدا رسول
شـايد  ! منظورش از آب چه بـود؟ «: گفت د مي، با خوبه فكر فرو رفته بود پيرمرد، كه. و رفتند

  3».منظورش از آب، آب عراق بود
گـردد و   نمايـان مـي   صخـدا  بـا رسـول   �از اين ماجرا به خوبي نزديكي ابوبكر صـديق 

  .شود مند مي بهره صهاي آن حضرت چگونه از آموزه �شود كه ابوبكر واضح مي

  بان در سايه صخدا ـ پاسداري از رسول3
نمودن صفوف مجاهدان فارغ شدند، به مقر  بندي و مرتب از دسته صخدا هنگامي كه رسول

اي مشرف به ميدان نبرد ايجاد  باني بود كه بر فراز تپه فرماندهي بازگشتند؛ مقر فرماندهي، سايه

                                                           

  3952ي صحيح بخاري، شماره -1
  )2/447(هشام  السيرة النبوية از ابن -2
  )2/228(م هشا سيرة ابن -3
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اي از جوانـان   حضـور داشـت و عـده    صجـا دركنارپيـامبر   نيز درآن �كرده بودند و ابوبكر
بـاره   دراين �باري حضرت علي. 1كردند اذ از آن حراست ميانصار به فرماندهي سعد بن مع

شـما  «: ها گفتند آن» ترين مردم كيست؟ شجاع! اي مردم«: درميان مردم سخنراني كرد و گفت
كـه او را شكسـت    هيچ كس، با مـن مبـارزه نكـرده مگـر آن    «: فرمود �علي! اي امير مؤمنان

باني درست كـرديم   سايه صخدا راي رسولما ب. است �ترين مردم، ابوبكر ام؛ اما شجاع داده
بـان بمانـد تـا كسـي از مشـركان بـه        در سايه صخدا چه كسي حاضر است با رسول: و گفتيم

بـراي ايـن منظـور قـدم پـيش       �حمله نكند؟ بـه خـدا سـوگند كسـي جـز ابـوبكر       صپيامبر
ود، در حالي كه شمشير از نيام بيرون كشيده بص خدا نگذاشت؛ وي براي پاسداري از رسول

ور  را مـي نمـود، حملـه    صباالي سر ايشان ايستاد و به هر كافري كه قصـد حملـه بـه پيـامبر    
  2».ترين مردم است شجاع �پس ابوبكر. شد مي

نزول بشارت نصرت و پيروزي اهل  ، هنگامصخدا ـ حضور ابوبكر در كنار رسول4
  بدر

برداشـتند و از   دست به دعـا  صخدا كه اسباب ومقدمات جنگ فراهم شد، رسول پس از آن
: خدا پيروزي و نصرتي را طلبيدند كه پيش از آن وعده داده بود؛ ايشان چنـين دعـا فرمودنـد   

اللهم أْنجزْ لي ما وعدَتني، اللهم إنْ تهلك هذه اْلعصابة مـنْ أهـلِ اإلسـالمِ َفـالَ ُتعبـد فـي       (
اگر همين گروه ! ه انجام رسان؛ خداونداآن چه را به من وعده فرمودي ب! خدايا« )األرضِ أبدا

ــد      ــواهي ش ــتش نخ ــين پرس ــز در زم ــن هرگ ــس از اي ــوند، پ ــابود ش ــلمانان ن ــدك از مس » .ان
. طلبيدند كه رداي ايشـان افتـاد   كردند و خدا را به نصرت مي آن چنان دعا مي صخدا رسول
است كـه  ديگر بس ! خدا اي رسول«: گذاشت و گفت صهاي پيامبر آن را بر شانه �ابوبكر

خداي متعال، همان دم آيه فرو . 3سازد چه را به شما وعده فرموده، عملي مي قطعاً خداوند، آن

  ΞΜ… Ω⇐ΣΤ‘∼Ψ⊕Ω�πΤ♥ΩΤ� ¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ ð‡†Ω•ΩΤ�♠≅†ΩΤ⊇ ¬Σ|ς√ ((4′> ((: فرستاد كه

                                                           

  )2/233(مرجع سابق  -1
  )272-3/271(البداية و النهاية  -2
  )3/1384( 1763ي  مسلم، كتاب الجهاد، باب اإلمداد بالمالئكة ببدر، شماره -3
بـه  (كرديـد،   از پروردگار خود نصرت و ياري طلب مي) در جنگ بدر ( زماني را كه «: 9ي ي انفال، آيه سوره -4

  ».…شما را پذيرفت درخواست) ياد آوريد كه
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! بارخـدايا «: خدا، روز بدر دعا كردنـد  چنين آمده است كه رسول �عباس در روايت ابن
اگر چنين بخـواهي كـه ايـن    ! واهم كه وعده و پيمانت را به انجام برساني؛ خداونداخ از تو مي

ــابود شــوند،   ــدك از مســلمانان ن ــوبكر» .پرســتش نخــواهي شــد ديگــر جمــع ان دســت  �اب
  ».كند خداوند، شما را كفايت مي« :را گرفت وگفت صخدا رسول

 :شـان جـاري بـود   بان بيـرون شـدند كـه ايـن آيـه بـر زبان       در حالي از سايه صخدا رسول
))⋅Ω∞Σ∼Ω♠  Σ⊗∧Ω•<√≅… Ω⇐ΠΡ√ΩΣΤÿΩ Ω≤ΣΤŠΠΡŸ√≅… (45)  ((1 مدتي را بـا التهـاب و نگرانـي در     صخدا رسول

تـو را بشـارت بـاد كـه نصـرت      ! اي ابوبكر«: سر بردند و سپس برخاستند و فرمودند بان به سايه
تـه واو را چنـان بـراي    است كه افسـار اسـبش را گرف   �الهي براي تو فرا رسيد؛ اين جبرئيل

به نـزد   صخدا سپس رسول» .تازاند كه گرد و غبار به هوا برخاسته است نصرت مسلمانان مي
  2.مسلمانان رفتند وآنان را به جنگ و جهاد برانگيختند

از اين ماجرا، اين درس بزرگ را فـرا گرفـت كـه بـراي نـزول نصـرت        �ابوبكر صديق
و رود وبـا تمـام وجـود خـدايش را فراخوانـد و بـا       وياري الهي به خلوت و تنهايي خويش فر

صدق و اخالص پيشاني به پيشگاه پروردگارش بسايد و دو زانو به آستان كبرياي الهي بنشيند 
مانـدگار شـد تـا در چنـان      �اين صحنه در حافظه، قلب و درون ابـوبكر . و عرض نياز نمايد

بـدون ترديـد در   . تـدا كنـد  اق صهايي به آقايش محمد مصـطفي  لحظاتي و در چنان موقعيت
اي بس بزرگ براي حاكمان،  به پيشگاه پروردگار متعال، آموزه صخواهي رسول خدا فرياد
ي بزرگوارش الگو  و صحابه صخواهند از پيامبر داران و مسؤوالن وتمام كساني كه مي زمام

  .بردارند، وجود دارد
بـه فضـا برخاسـت    زماني كه تابش خورشيد شـدت گرفـت و گـرد و غبـار ميـدان نبـرد       

مـردم را بـه جنگـي شـجاعانه فراخواندنـد؛       صخـدا  وچكاچك شمشيرها بلنـد شـد، رسـول   
نيز گام در ميدان  صمجاهدان با ياد و ذكر خدا روياروي كافران ايستادند؛ خود پيامبر اكرم

 صخدا نيز در كنار رسول �ابوبكر صديق. ي سخت و سنگيني نمودند نبرد نهادند و مبارزه
چنان بـراي مبـارزه بـا     آن �صديق اكبر. نظيري به نمايش گذاشت خود شجاعت بيواز  3بود

انديشـيد و راضـي بـود بـراي ايـن منظـور بـا         كفار آماده بود كه تنها به سـرفرازي اسـالم مـي   
فرزندش نيز بجنگد؛ عبدالرحمن پسر ابوبكر رضي اهللا عنهما در جنگ بدر در جرگه و لشكر 

                                                           

  3953ي شماره) 5/6(نگاه كنيد به صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب قصة بدر  -1
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. رترين مردان قـريش بـود و در تيرانـدازي سـرامد و مشـهور     مشركان قرار داشت و از جنگاو
در جنگ بـدر شـما در   «: گفت �كه مسلمان شد، به پدرش ابوبكر پس از آن �عبدالرحمن

» .مقابل من قرار گرفتيد و در تيررس من بوديد، اما من جاي ديگـري رفـتم و شـما را نكشـتم    
  1».دادم ماً تو را هدف قرار ميگرفتي، حت اگر تو درتيررس من قرار مي«: ابوبكر فرمود

  در قبال اسيران بدر �ـ موضع ابوبكر 5
 صخدا اي از كافران، در جنگ بدر اسير شدند، رسول زماني كه عده: گويد مي �عباس ابن

ي اين اسيران  نظر شما درباره«:يعني )ما ترون في هؤالء األساري؟(: به ابوبكر و عمر فرمودند
ها خويشاوند و پسرعمو هستند؛  ها، با مسلمان اين! پيامبر خدااي «: گفت �ابوبكر» چيست؟ 

بنابراين پيشنهاد من اين است كه از آنان فديه بگيريم و با آن، توان خود را در مقابل كفار باال 
: فرمودند صخدا رسول» .ها نيز مسلمان شوند ببريم؛ عالوه بر اين شايد خدا خواست كه اين

در  �خدا، به خدا سوگند كه با ابوبكر نه اي رسول«: گفت �عمر» نظر تو چيست؟ ! عمر«
هايشان را بزنيم؛ به  كنم به ما اجازه دهيد تا گردن باره موافق نيستم؛ بلكه پيشنهاد مي اين

دهيد تا گردن نزديكان خود را بزنم؛ گردن عقيل را بزند؛ به من اجازه اجازه دهيد تا  �علي
را  �نظر ابوبكر صرسول اكرم» .لشكريان كفر هستندها رهبران و  چرا كه هر يك از اين

گريند؛ علت را جويا  اند و مي را ديدم كه نشسته �و ابوبكر صخدا روز بعد رسول. پذيرفتند
كنيد؟ به من بگوييد تا اگر بتوانم با  چرا شما و يارِتان گريه مي! خدا اي رسول: شدم و گفتم

اي ابراز همدردي با شما به خود ظاهر گريستن شما همدردي كنم و بگريم و اگر نتوانستم بر
تا از اسيران به خاطر پيشنهادي كه دوستانت به من كردند «: فرمودند صخدا رسول. بگيرم

قرار  صدرختي كه نزديك پيامبر(ين درخت اتر از  نزديك ذاب خداوند،عفديه بگيرم، 

tΒ šχ%x. @c$ (( :خداوند متعال اين آيات را فرو فرستاد .»برايم نمايان شد )داشت É<sΨ Ï9 βr& 

tβθ ä3 tƒ ÿ…ã&s! 3“u�ó� r& 4 ®L xm š∅Ï‚ ÷Wãƒ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 šχρß‰ƒ Í�è? uÚ u� tã $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ª! $# uρ ß‰ƒÍ� ãƒ nο u� ½z Fψ$# 3 
ª! $#uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3 xm ∩∉∠∪ Ÿωöθ ©9 Ò=≈tG Ï. zÏiΒ «! $# t,t7y™ öΝä3 ¡¡ yϑs9 !$ yϑ‹Ïù öΝè? õ‹ s{ r& ë># x‹ tã ×ΛÏà tã ∩∉∇∪ 

(#θè=ä3sù $£ϑÏΒ öΝçFôϑ ÏΨ xî Wξ≈n=xm $ Y7Íh‹sÛ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 4 āχ Î) ©! $# Ö‘θ à� xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∉∪ (( )69- 67:انفال(  
كه خوب دشمن را  هيچ پيغمبري حق ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد مگر آن«: يعني

خواهيد و خداوند، سراي  شما، كاالي ناپايدار دنيا را مي. ضعيف گرداند و بر او غالب آيد
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اگر . خواهد و خداوند، عزيز و حكيم است مي) براي شما(را ) و سعادت هميشگي(آخرت 
عذاب بزرگي به شما در مقابل ) كه بدون ابالغ، امتي را كيفر ندهد،(ق خدا نبود حكم ساب

ايد،  چه به عنوان فديه گرفته اكنون از آن. رسيد گرفتيد، مي) به عنوان فديه از اسيران(چه  آن
د، بسيار گمان خداون بي. از خدا بترسيد) هميشه(حالل و پاكيزه بخوريد و ) بدون دغدغه (

  ».هربان استآمرزنده و م
خداوند، پس از نزول اين آيات، استفاده از غنيمت جنگي را براي مسلمانان حالل 

  1.فرمود
به صحابه  صخدا روز بدر رسول: چنين آمده است �در روايتي از عبداهللا بن مسعود

ها  اين! خدا اي رسول«: گفت �ابوبكر» ي اين اسيران چه نظري داريد؟ درباره «: فرمودند
ها را بگذاريد و مهلتشان دهيد تا شايد توبه كنند و  ويشان شما هستند؛ پس ايناقوام و خ

ها، شما را بيرون كردند و به  اين! خدا اي رسول«: گفت �عمر» .شان را بپذيرد خداوند، توبه
عبداهللا بن » .قرابت و خويشاوندي شما با خود نيز توجه نكردند؛ پس آنان را گردن بزنيد

ها را به آتش  اي پر از هيزم ببريد و آن آنان را در شيله! خدا سولاي ر«: گفت �رواحه
گيري  ميقرابت و خويشاونديت را ناديده «: عباس كه در ميان آن جمع بود، گفت» .كشيد

. نسبت به اين پيشنهادها هيچ واكنشي نشان ندادند صخدا رسول .»دهي كه اين چنين نظر مي
اي  كنند و عده عمل مي �به پيشنهاد ابوبكر صداخ برخي از مردم معتقد بودند كه رسول

عمل خواهند نمود؛ بعضي هم بر اين باور بودند كه  �گفتند كه آن حضرت به رأي عمر مي
جا را ترك  كه قبالً آن صخدا رسول. كنند را اجرا مي �نظر عبداهللا بن رواحه صپيامبر

ب رجالٍ فيه حّتي تكون ألين من اللّبنِ إنَّ اهللاَ ليلينُ ُقلو(: كرده بودند، بازگشتند و فرمودند
ليشد قلوب رجالٍ فيه حتي تكون أشد من الحجارةِ و إنّ مثلك يا أبابكرٍ كمثل و إنَّ اهللا 

›βÎ) öΝåκö5Éj(( :عيسي إذ قال yè è? öΝåκ®ΞÎ*sù x8 ßŠ$ t6Ïã ( βÎ)uρ ö� Ï�øó s? öΝßγs9 y7‾Ρ Î*sù |MΡ r& â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠÅ3ut ù:$# ∩⊇⊇∇∪ 

›Éb>§‘ Ÿω ö‘x (( :مثلك يا عمر كمثل نوحٍ إذ قال و إنّ )) s? ’ n?tã ÇÚ ö‘F{ $# z ÏΒ zƒ Í�Ï�≈s3ø9 $# # �‘$ §ƒyŠ 

$! (( :و إنّ مثلك كمثل موسي إذ قال ))∪∌⊅∩ uΖ−/ u‘ y7‾Ρ Î) |MøŠs?# u šχöθ tã ö� Ïù …çν V| tΒuρ Zπ sΨƒÎ— Zω üθ øΒ r&uρ 

’ Îû Ïο 4θ uŠys ø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# $ uΖ−/ u‘ (#θU=ÅÒ ã‹Ï9  tã y7Ï=‹Î6y™ ( $ uΖ−/ u‘ ó§ÏϑôÛ$# #’ n?tã óΟ ÎγÏ9 üθ øΒr& ôŠß‰ô© $# uρ 4’n?tã 

óΟ ÎγÎ/θè=è% Ÿξ sù (#θãΖÏΒ÷σ ãƒ 4 ®L xm (# ãρu� tƒ z># x‹ yèø9 $# tΛÏ9 F{ $# ∩∇∇∪ (((  
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گردد و  تر مي تر و رقيق كند كه از شير نيز نرم خداوند، قلب برخي را چنان نرم مي«: يعني
تو ! اي ابوبكر. شود تر مي اند كه از سنگ نيز سختگرد دل بعضي را چنان سفت و سخت مي

 βÎ) öΝåκö5 :مانند عيسي هستي كه گفت Éj‹ yè è? öΝåκ®Ξ Î*sù x8 ßŠ$ t6Ïã ( βÎ)uρ ö� Ï� øós? öΝßγs9 y7‾Ρ Î*sù |MΡ r& â“ƒ Í• yèø9 $# 

ÞΟŠÅ3 utù:$# ∩⊇⊇∇∪ 〈1 همانند نوح هستي كه دعا كرد! و تو اي عمر : Éb>§‘ Ÿω ö‘x‹ s? ’ n? tã ÇÚ ö‘F{ $# 

zÏΒ zƒÍ� Ï�≈s3ø9 $# # �‘$ §ƒyŠ ∩⊄∉∪ 〈2 باشد كه گفت مي )�( و همانا مثال تو همانند موسي:            

  !$ uΖ−/ u‘ y7‾Ρ Î) |MøŠs?# u šχ öθtã ö� Ïù …çν V| tΒuρ Zπ sΨƒÎ— Zω üθ øΒr&uρ ’ Îû Ïο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# $uΖ−/ u‘ (#θU=ÅÒ ã‹Ï9 tã 

y7Ï=‹Î6y™ ( $uΖ−/ u‘ ó§Ïϑ ôÛ$# #’ n?tã óΟ ÎγÏ9 üθ øΒr& ôŠß‰ô© $# uρ 4’ n?tã óΟÎγÎ/θ è=è% Ÿξ sù (#θ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ 4 ®L xm (# ãρ u� tƒ z># x‹ yèø9 $# 

tΛÏ9 F{   )]2/325(كثير  ؛ تفسير ابن)1/373(مسند احمد [ 3〉 ∪∇∇∩ #$
زني و  گمانه �هنگام مشورت و رايزني با يارانش، ابتدا با ابوبكر همواره صخدا رسول

كرد و گاهي با ياران ديگرش نيز  بسنده مي �رت با ابوبكرفرمود؛ گاهي به مشو مشورت مي
بـر ايـن بـود كـه معمـوالً در صـورت وجـود         صالبته عادت پيـامبر خـدا  . فرمود مشورت مي

عمـل مـي    �و پيشنهادهاي ديگران، به مشورت ابـوبكر  �اختالف نظر ميان مشورت ابوبكر
  4.كرد

  در جنگ هاي احد و حمراء االسد �نقش ابوبكر
هاي شديدي روبرو شدند و به خاطر غفلتي كه از برخي از  ن، در جنگ احد با سختيمسلمانا

آنان سرزد، نظم و توانشان در ميدان نبرد از هم پاشيد و كار به جايي انجاميـد كـه از اطـراف    
انـد؛ ايـن    شـهيد شـده   صخـدا  پراكنده شدند؛ در ميان لشكر شايع شد كـه رسـول   صپيامبر

ه گذارد و با واكنش و پيامد بدي همراه گشت؛ ميدان نبـرد وسـيع   شايعه، اثري منفي بر صحاب

                                                           

شـان حكـم    و هرگونه بخواهي درباره(اگر آنان را مجازات كني، بندگان تو هستند «: 118ي ي مائده، آيه سوره -1
  ».)باز هم خود داني كه تو دانا و توانايي(و اگر از ايشان گذشت كني ) كني؛ مي
  ».هيچ كسي از كافران را بر روي زمين زنده مگذار! پرودگارا«: 26ي ي نوح، آيه سوره -2
اي  تو به فرعون و فرعونيان در دنيا زينت و ثـروت داده ! پروردگارا: و موسي گفت«: 88ي ي يونس، آيه سوره -3

اموالشـان را نـابود گـردان و    ! پروردگارا. از راه بدر كنند و گمراهشان نمايند) بندگانت را(كه عاقبتش اين شده تا 
و آن هنگـام  (ن گاه كه به عذاب دردنـاك گرفتـار شـوند    هايشان را سخت و محكم كن تا ايمان نياورند مگر آ دل

  ».)بدانند كه پشيماني سودي ندارد
  335ابوبكر الصديق، از محمد مال اهللا، ص  -4
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ي  بود و به سبب هياهو و هرج و مرج حاكم بر ميدان، دسترسي به يـك خبـر درسـت دربـاره    
نخسـتين كسـي بـود كـه خـود را از ميـان        �ابـوبكر صـديق  . ممكن نبـود  صشهادت پيامبر

اح، علي، طلحه، زبيـر، عمـر بـن    رساند و پس از او ابوعبيده بن جر صخدا ها به رسول صف
خـود   �اي ديگر از صحابه و عده �خطاب، حارث بن صمه، ابودجانه و سعد بن ابي وقاص

رساندند و به همراه آن حضرت به قصـد بازيـابي و جمـع و جـوركردن تـوان       صرا به پيامبر
  1.مادي و معنويشان به سوي كوه احد شتافتند
اش  آن روز همه«: فرمود مي �، ابوبكر صديقآمد هرگاه سخن از جنگ احد به ميان مي

است؛ من در روز احد، نخستين كسي بودم كه پس از بـروز هـرج و مـرج در     �از آنِ طلحه
ها دوباره به جنگ و كارزار با كافران روي آوردم؛ در اين اثنا  ميان مسلمانان و پراكندگي آن

درميان مـن  . است �گويا او، طلحه: مردي را ديدم كه مشغول نبرد با كفار بود؛ با خود گفتم
نزديك بودم كـه   صخدا من، به رسول. شناختم و مشركان، كافري قرار داشت كه او را نمي

دنـدان پيشـين آن   . رسـانديم  صافتاد؛ خود را بـه رسـول اكـرم    �ناگهان چشمم به ابوعبيده
) كـاله آهنـي  (ي مباركش زخمي و خونين شده و دو حلقـه از خـود    حضرت شكسته و چهره

» .بـه يـاري دوسـتتان بشـتابيد    «: بـه مـا فرمودنـد    صخـدا  رسـول . درصورتشان فـرو رفتـه بـود   
ما، به قصد كمـك  . بود كه از شدت خونريزي ناتوان و بي رمق شده بود �منظورشان طلحه

هاي آهنـين را از   جلو رفتم تا حلقه. شان توجهي نكرديم به گفته صخدا و رسيدگي به رسول
. مرا سوگند داد كه بگذار من اين كار را بكنم �كشم؛ ابوعبيدهصورت آن حضرت بيرون ب
ــه   ــا او حلق ــتم ت ــن گذاش ــامبر  م ــورت پي ــا را از ص ــراي آن  صه ــد؛ وي، ب ــرون بكش ــه  بي ك

ها را به دندان گرفت و به  ها را با دستش نگرفت؛ بلكه حلقه اذيت نشوند، حلقه صخدا رسول
پـس از  . پيشـينش بـا حلقـه بيـرون آمـد      ها، آخـرين دنـدان   هنگام بيرون كشيدن يكي از حلقه

اي ديـديم كـه    رفتـيم و او را در حـالي در چالـه    �به سراغ طلحه صخدا رسيدگي به رسول
بيش از هفتاد جراحت بر اثر شمشير، نيزه و ضربات وارد آمده، برداشته و يكي از انگشـتانش  

گـردد كـه پـس از     از آن جا هويـدا مـي   �منزلت و جايگاه واالي ابوبكر2».نيز قطع شده بود
» در ميــان شــما اســت؟) ص(آيــا محمــد»: پايــان ايــن جنــگ ابوســفيان بانــگ بــرآورد كــه 

ابوسفيان سه بار همين پرسش را نمود . دستور دادند كه كسي جوابش را ندهد صخدا رسول
سه بار اين سـؤال  » درميان شما است؟ �آيا پسر ابوقحافه«: و چون پاسخي نشنيد، سؤال كرد
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آيـا پسـر خطـاب    «: را گرفـت و پرسـيد   �و پاسخي نشنيد؛ بنابراين سراغ عمر را تكرار كرد
هـا   ايـن »: ابوسفيان پاسـخي نشـنيد؛ بـه ميـان قريشـيان بازگشـت و گفـت       » درميان شما است؟

  1اند كشته شده) ، ابوبكر و عمرصمحمد(
رجال ها و  ، ابوبكر و عمر را پايهصخدا گر اين است كه ابوسفيان، رسول اين ماجرا، بيان

كه خيالش در مورد نابودي اسالم راحت  دانست و به همين خاطر نيز براي آن اصلي اسالم مي
  2.اند ها كشته شده شود، سراغ اين سه نفر را گرفت تا مطمئن شود كه آن

كن نمايند، پيامبر  ها را ريشه زماني كه مشركان اراده كردند، مسلمانان را نابود كنند وآن
شان را خنثي  شده، دسيسه ي منظم و حساب استراتژي و برنامه با يك صگرامي اسالم

نمودند و به مسلمانان دستور دادند به تعقيب مشركان بپردازند؛ مسلمانان، با وجود جراحات و 
عايشه . تلفات شديدي كه در احد متحمل شده بودند، فرمان خدا و رسول را لبيك گفتند

خداوند متعال، در قرآن ! ام اي خواهرزاده«: مودرضي اهللا عنها به عروه بن زبير چنين فر

% tÏ :اي را ستوده و فرموده است عده ©!$# (#θ ç/$yftG ó™$# ¬! ÉΑθß™§�9 $# uρ -∅ÏΒ Ï‰ ÷è t/ !$ tΒ ãΝåκu5$ |¹ r& 

ßyö� s) ø9$# 4 tÏ% ©# Ï9 (#θãΖ|¡ ôm r& öΝåκ÷] ÏΒ (# öθs) ¨?$# uρ í�ô_ r& îΛÏà tã ∩⊇∠⊄∪ 〈 )ه كساني ك«: يعني )172:عمران لآ
و (هايي كه برداشتند، فرمان خدا و پيامبر را اجابت كردند  ها و جراحت پس از آن همه زخم

هاي جنگ احد التيام نيافته بود كه در تعقيب مشركان به سوي حمراءاالسد  هنوز زخم
چنين كار (آن عده از ايشان كه )شتافتند، كار بس بزرگي نمودند كه قابل ستايش است و

! ام اي خواهرزاده» .يابند د و تقوا پيشه نمودند، اجر و پاداش بزرگي مينيكي كردن) سترگ و
روز احد و پس از  صخدا از همين جرگه بودند؛ رسول �چنين ابوبكر و هم �پدرت زبير

كن كردن مسلمانان  كه مشركان رفتند، بدين خيال افتادند كه مبادا مشركان، براي ريشه آن
هفتاد نفر براي اين كار آماده » رود؟  كسي به تعقيبشان مي چه« : بازآيند؛ بنابراين فرمودند

  3.شدند كه ابوبكر و زبير از آن جمله بودند

  نضير در جنگ با بني �حضور ابوبكر
بهاي دو تن از كساني كه  نضير رفتند تا ازآنان در پرداخت خون ي بني به محله صخدا رسول

ــه اشــتباه  عمــرو بــن اميــه از بنــي عــامر، آن  ــود، كمــك بگيرنــدهــا را ب زمــاني كــه . كشــته ب
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اي «: نضـير گفتنـد   شان را مطـرح نمودنـد، بنـي    نضير رفتند و خواسته به نزد بني صخدا رسول
اي از  دراين ميـان عـده  » .كنيم چه بخواهي و دوست داشته باشي، كمكت مي هر آن! ابوالقاسم

هرگز اين مـرد  «: توطئه چيدند و گفتند صآنان با برخي ديگر در خلوت بر ضد آن حضرت
اي از شما نشسته باشد؛ بنابراين چه كسـي بـاالي    يابيد كه در كنار خانه را در چنين حالتي نمي

عمرو بن جحاش بن كعب » افكند تا ما را از دستش راحت كند؟ رود و سنگي بر او مي بام مي
» .اندازم روم و سنگي رويش مي من، باالي بام مي«: براي اين كار اظهار آمادگي كرد و گفت

در ميان جمعي از يارانشـان و از   صرسول اكرم. سپس براي اجراي اين نقشه باالي بام رفت
ي يهوديان بـاخبر شـدند و    نشسته بودند كه توسط وحي از توطئه �جمله ابوبكر، عمر و علي

پـس از مـدت زمـاني كـه آن      صخـدا  يـاران رسـول  . از جا برخاستند و آهنگ مدينه كردند
دند، در پي آن حضرت برخاستند و در راه مدينه شخصي را ديدند و از او حضرت تأخير نمو

صـحابه بـه نـزد آن    » .ايشـان، در مدينـه بودنـد   «: پرسـيدند؛ او گفـت   صخدا ي رسول درباره
گـاه محمـد بـن     آن. آنان را از خيانت يهود آگاه سـاختند  صخدا رسول. رفتند صحضرت

منافقـان، در پـي ايـن    . د از شهر من بيـرون شـويد  مسلمه را پيش يهوديان فرستادند و پيام دادن
شـما از سـرزمين خـود بيـرون نشـويد ودر      «: ي يـاري دادنـد و گفتنـد    ماجرا به يهوديان وعده

ي منافقــان فريفتــه گشــت و بــراي  حيــي بــن اخطــب بــه ايــن وعــده» .هــاي خــود بمانيــد قلعــه
نضـير   بـر ضـد بنـي    صاهللا رسـول . كنيم پيام فرستاد كه ما، مدينه را ترك نمي صخدا رسول

را بـه   �مكتـوم  ام ابـن  صخـدا  رسـول . فرمان جنگ صادر كردند وآنان را محاصره نمودنـد 
جـا   شـراب نيـز همـان   . اين ماجرا، در ماه ربيـع االول بـود  . نيابت از خويش در مدينه گذاشتند

و  آنان را در محاصـره گرفتنـد   صخدا هايشان پناه گرفتند؛ رسول نضير در قلعه بني. حرام شد
نضـير پـس از ديـدن زور و قـوت      بنـي . هايشـان را قطـع كننـد يـا بسـوزانند      دستور دادند نخل

بـه آنـان اجـازه     صخدا رسول. بروند صخدا مسلمانان پذيرفتند كه از شهر وسرزمين رسول
  1.جا نازل شد ي حشر نيز همان سوره.دادند هر كدامشان يك بار شتر به جز اسلحه با خود ببرد

  مصطلق در جنگ بني �حضور ابوبكر
دو شـب گذشـته از مـاه شـعبان      صخدا رسول. مصطلق، آهنگ حمله به مدينه را نمودند بني

مصطلق شدند؛ هنگامي كه  سال ششم هجري به همراه هفتصد تن از يارانشان رهسپار ديار بني
بيـرق  يا عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما دادند و  �به آنان رسيدند، بيرق مهاجران را به ابوبكر
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مصـطلق نـدا    دستور دادند تا درميان بني �؛ سپس به عمر فاروق�انصار را به سعد بن عباده
آنـان نپذيرفتنـد و شـروع بـه     » .بگوييد و خود و اموالتان را نجات دهيد ال اله اال اهللا«: دهد كه

تـن بـه    بـه مجاهـدان فرمـان حملـه دادنـد و آنـان نيـز يـك         صخدا رسول. تيراندازي كردند
در . شان را اسير كردند طلق يورش بردند و ده نفر از آنان را به هالكت رساندند و بقيهمص بني

  1.اين جنگ تنها يك مسلمان شهيد شد

  قريظه در خندق و بني �نقش ابوبكر
او . شركت نمـود  صخدا قريظه در ركاب رسول در دو جنگ خندق و بني �ابوبكر صديق

كوشـيد   مـي  صو به همراه ديگر ياران پيـامبر در روز خندق با لباسش خاك جابجا مي كرد 
چراكـه در جنـگ احـزاب، حفـر     . ترين زمان ممكن كار حفر خندق به پايـان رسـد   تا در كم

هـاي كفـر بـود كـه متفـق و       ترين راهكار و استراتژي روياريي بـا احـزاب و دسـته    خندق مهم
  2.پارچه به جنگ اسالم آمده بودند يك

  در حديبيه �حضور ابوبكر
اي  ي خدا به همـراه عـده   ي سال ششم هجري به قصد زيارت خانه قعده در ذي صداخ رسول

از يارانشان عازم مكه شدند و ضمن بستن احرام با خود شتران قرباني نيز برداشتند تا اهل مكه 
گمان نكنند كه ايشان به جنگ با آنان مي روند و دريابند كه خروج ايشان به سوي مكه فقط 

جاسوسي از ُخزاعه براي تجسـس   صخدا باشد و بس؛ رسول ي خدا مي به قصد زيارت خانه
نزد  هاي الزم پس از بررسي) اعي بودكه بسر بن سفيان خز(از احوال مكه گسيل فرمودند؛ او 

اند تا آن حضـرت و يـارانش را از    بازگشت و خبر داد كه اهل مكه برآن شده صخدا رسول
نظـر و  ! اي مـردم «: خطاب به يارانشان فرمودند صرسول اكرم. ي خدا بازدارند زيارت خانه

ي خـدا بيـرون    مـا بـه قصـد خانـه    ! خـدا  اي رسول« : گفت �ابوبكر» .پيشنهاد خود را بگوييد
ايـم، ادامـه    بنابراين به راهي كـه در پـيش گرفتـه   . ايم و اصالً قصد جنگ و كشتار نداريم شده

خـدا  با نـام  «: فرمودند صخدا رسول» .دهيم و اگر كسي مانع ما از اين سفر شد، با او بجنگيم
  ».براي اداي عمره آماده شويد
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ي ورود بـه مكـه را    اجـازه  صخـدا  قريش نيز مصمم شده بود كه به هيچ عنوان به رسول
تصـميم   صگفتگوهايي رد و بدل شـد و آن حضـرت   صخدا ميان اهل مكه و رسول. ندهد

ي پيونـد   مبنـي بـر برقـراري دوبـاره     هـايي  چه در گفتگوهايشان با اهل مكه نشانه گرفتند چنان
  1.ي نهايي برسند ها به يك نتيجه خويشاوندي ببينند، پاسخشان را بدهند و با آن

  صدر مذاكرات اهل مكه و پيامبر �نقش ابوبكر
نخستين پيك . به حضور آن حضرت رفتند صاي از قريشيان براي مذاكره با پيامبر عده

كه  خزاعه به نام بديل بن ورقاء بود؛ اما پس از آن قريش براي مذاكره با پيامبر شخصي از
ي خدا محرز شد، به مكه  و يارانش براي زيارت خانه صبرايش تصميم قطعي پيامبر

پس از او مكرز بن حفص، حليس بن علقمه و عروه بن مسعود ثقفي يكي پس از . بازگشت
آغاز شد؛  صپيامبر اكرمگفتگو ميان عروه بن مسعود و . ديگري حامالن پيام قريشيان بودند

عروه  2.حضور داشتند صو برخي ديگر از ياران پيامبر اكرم �در اين مذاكرات، ابوبكر
اي و  و به آنان دل بسته  تو ناكسان و فرومايگان را پيرامون خود جمع كرده! اي محمد«: گفت

راني جوان تواني به همراهشان وارد مكه شوي؛ بدان كه قريشيان سوار برشت كني مي گمان مي
اند تا تو را به هيچ عنوان  به همراه زن و مرد و كوچك و بزرگشان بيرون شده و تصميم گرفته

كنند و تنهايت  ها، به تو پشت مي كنم كه اين به مكه راه ندهند؛ من سوگند ياد مي
را تنها  صخدا ك و چنين مگو؛ ما رسولرا بم 3الت )چيزِ(بظر «: ابوبكر فرمود» !!ارندگذ مي
هايي كه  به خدا سوگند اگر به خاطر خوبي«: عروه گفت 4»!گريزيم؟ گذاريم و از او مي مي

قبالً به  �ابوبكر صديق» .دادم اي، ممنونت نبودم، حتماً جوابت را مي قبالً در حقم نموده
برخي . را نداد �هاي زيادي كرده بود و به همين خاطر نيز عروه، جواب ابوبكر عروه، نيكي

توان به طور  اند كه به ضرورت يا مصلحتي شرعي مي ر مبناي اين ماجرا جايز دانستهاز علما ب
صريح و رك، نام اندام تناسلي را بر زبان آورد و اين عمل در فحش و دشنام غير شرعي نمي 

عروه بن مسعود خواست تا جنگي رواني بر ضد مسلمانان به راه اندازد و آنان را  5.گنجد
حي كند؛ به همين خاطر سعي نمود توان نظامي قريش را بزرگ دچار ضعف و شكست رو
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او كوشيد تا با . جلوه دهد و چنان وانمود كند كه پيروزي نهايي، از آنِ قريش است
به  صگري، در صفوف مسلمانان رخنه افكند و با توصيف ياران و اطرافيان پيامبر فتنه

غيرقابل اعتماد نشان دهد و چنين و يارانش را  صفرومايگي، فضاي حاكم بر روابط پيامبر
اي  گونه به �واكنش ابوبكر. گذارند ، او را تنها ميصوانمود كند كه روزي ياران محمد

در  �واكنش و موضع ابوبكر. برنده و جدي بود كه جنگ رواني عروه را در هم شكست

  Ÿωuρ :مايدفر كه خداوند متعال مي مقابل عروه در نهايت عزت و سرافرازي ايماني بود؛ چرا

(#θãΖÎγs? Ÿω uρ (#θ çΡ u“ øtrB ãΝçFΡ r&uρ tβöθ n=ôã F{ $# β Î) Ο çGΨä. t ÏΖÏΒ÷σ –Β ∩⊇⊂∪ 〈 )سست «: يعني )139:عمران لآ
  ».وزبون نشويد كه شما غالب و برتريد اگر به راستي مؤمن باشيد

  در قبال صلح با كفار در حديبيه �موضع ابوبكر
بر اين  صخدا ه سركردگي سهيل بن عمرو با رسولي مذاكرات مشركان ب هنگامي كه نتيجه

بــه طــور كامــل و بــدون هــيچ قيــل و قــالي توافــق   �شــد كــه بــا هــم صــلح كننــد، ابــوبكر 
اي بود كه به ظاهر در  نامه به گونه كه شرايط صلح را با مشركان پذيرفت؛ با آن صخدا رسول

 صخـدا  سـت كـه رسـول   دان به يقين مي �حق مسلمانان ظلم و اجحاف شده بود، اما ابوبكر
گويد و يقيناً خداوند، او را از فرجـام كـاري كـه     خودسرانه و از روي هوا و هوس سخن نمي

قـدري بـا    بـه  �اند كه عمر بن خطـاب  نگاران چنين نگاشته تاريخ 1.كند، آگاه كرده است مي
مگـر شـما رسـول خـدا     «: گفت صخدا شرايط و مفاد صلح حديبيه مخالف بود كه به رسول

» )كه اين چنين اجازه مي دهيد عنوان رسول اهللا را از بندهاي قـرارداد، حـذف كننـد؟   ( نيستيد
» چـرا؛ «: فرمودنـد » مگـر مـا مسـلمان نيسـتيم؟    «: گفـت  �عمـر » بله؛«:فرمودند صخدا رسول

آنـان  (بلـه،  «: فرمودنـد  صخـدا  رسـول » هـا مشـرك نيسـتند؟    مگر آن«: دوباره گفت �عمر
ا وجودي كه خدا به خاطر ايـن ديـن بـه مـا عـزت داده،      پس چرا ب«: گفت �عمر»  .)مشركند

 )إّنـي رسـول اللَّـه و لسـت أعصـيه     (: فرمودند صخدا رسول» خفت و خواري را بپذيريم؟
أنا (: و به روايت ديگري فرمودند» .كنم من، پيامبر خدا هستم و خدايم را نافرماني نمي« :يعني

ي خـدا هسـتم و    من، بنده و فرسـتاده «: يعني )يعنيعبدالّله و رسوُله، لن أخالف أمرَه و لنْ يض
مگـر شـما   «: گفـت  �عمـر  2».كنـد  ورزم و قطعاً او نيز مرا ضايع نمي با فرمان او مخالفت نمي
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بله «: فرمودند صخدا رسول» رويم؟ ي خدا مي گفتيد كه به طواف خانه پيش از اين به ما نمي
» اما آيـا گفـتم، همـين امسـال؟    ) شويم؛ ي خدا مشرف مي من به شما گفتم كه به طواف خانه(

هـا را تكـرار كـرد؛ ابـوبكر      رفـت و همـان گفتـه    �و سپس به نزد ابوبكر» نه «: گفت �عمر
فاروق را نصيحت كرد و از او خواست تا از اين قيل و قال دسـت بـردارد و بـدون     �صديق

و چـرا ايـن   چـون   بي«: ابوبكر به عمر گفت. چون و چرا به خواست خدا و رسول راضي شود
ورزد و  را بپذير؛ چراكه او پيامبر خدا است و با حكم خدا مخالفت نمـي  صخدا عمل رسول

 �بـه عمـر   صخـدا  از پاسخ رسـول  �كه ابوبكر با آن 1».كند قطعاً خداوند نيز ضايعش نمي
گـر   تكرار نمود كه اين، نشان �را براي عمر صهاي رسول اكرم اطالع بود، همانند گفته بي

در اين فضـيلت،   �قطعاً ابوبكر. باشد مي صخدا با رسول �بستگي ابوبكر و هم كمال وفاق
در مـورد بنـدهاي پيمـان سـازش،      �سبقت گرفته است؛ چراكه بـر خـالف عمـر    �بر عمر

  2.چون و چرا پيامبر معصوم را تأييد نمود وتنها به ظاهر مفاد قرارداد نگاه نكرد بي
انان و بلكه پيروزي بزرگـي بـود كـه ابـوبكر     ي ظفر و پيروزي مسلم صلح حديبيه، مقدمه

تر از حديبيه وجود  در اسالم هيچ پيروزي و فتحي بزرگ«: اش فرموده است درباره �صديق
گذشـت،   و خدايش مي صچه ميان محمد ندارد؛ در آن روز ذهن و خرد مردم از درك آن

كردنـد؛ امـا خـداي    باره نيز زود قضاوت  بازماند و مردم، بر اساس عادت بشري خود، در اين
. رسـاند  موقع به سـرمنزل مقصـود مـي    كند و هر كاري را به متعال، همانند بندگانش عجله نمي

ي نزديك كردن شـتر   من، در حجه الوداع به سهيل بن عمرو نگريستم كه در قربانگاه به بهانه
كـه بـه    صخـدا  كـرد؛ رسـول   خودش را به آن حضرت نزديك مي صخدا قرباني به رسول

امر فرمودند كه موهايشـان را  ) تراش موي(ارك خويش شتر قرباني نمودند، به حّلاق دست مب
در آن هنگام بـه  . نهاد هايش مي داشت و بر ديده موهاي آن حضرت را برمي �سهيل. بتراشد

ياد روز حديبيه افتادم كه او از طرف اهل مكه براي بستن پيمان صلح آمـده بـود و از نوشـتن    
ورزيد؛ لذا خدا را شكر  نامه امتناع مي در متن صلح محمد رسول اهللاو  رحيمبسم اهللا الرحمن ال

  .قرار داد صخدا و از دوستداران و شيفتگان رسول 3»گفتم كه او را به اسالم هدايت فرمود
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و مسـايل   1تري برخوردار بود درميان صحابه از خرد، فهم و هوش بيش �ابوبكر صديق
  .كرد را بهتر درك مي

  در جنگ خيبر �نقش ابوبكر
هايشـان را بـه محاصـره     بـراي جنـگ بـا يهوديـان خيبـر آمـاده شـدند و قلعـه         صخـدا  رسول

اما . بود �نخستين فرماندهي كه براي فتح دژهاي خيبر گسيل شد، ابوبكر صديق. درآوردند
ها فتح شـوند،   كه قلعه آن گسيل شد و بي �سپس عمر. بازگشت �ها فتح نشد و ابوبكر قلعه

 پرچمفردا «: يعني )ألعطينَّ الرايةَ غدا يحب اللَّه و رسوَله(: فرمودند صخدا سولر. بازگشت
 �طالـب  آن شخص علي بن ابـي » .…دهم كه خدا و رسول را دوست دارد را به شخصي مي

هاي يهوديان را قطع كنند تـا در ميانشـان    پيشنهاد كردند، نخل صبرخي از ياران پيامبر 2.بود
هاي  مسلمانان، به قصد بريدن نخل. نيز اين پيشنهاد را پذيرفتند صخدا لسستي بيفكنند؛ رسو

رفت و پيشنهاد كرد كه درختان  صبه حضور پيامبر اكرم �خيبر حركت كردند؛ اما ابوبكر
خرما را قطع نكنند؛ چراكه معتقد بود چه با يهوديان صلح كنند و چه بر آنان ظفر يابنـد، ايـن   

را پذيرفتنـد و درميـان    �پيشـنهاد ابـوبكر   صرسول اكرم. ستكار به ضرر خود مسلمانان ا
  3.مسلمانان بانگ برآوردند كه درختان خرما را قطع نكنيد

  ي نجد در سريه �فرماندهي ابوبكر
ي نجـد گسـيل    را به سريه �ابوبكر صخدا رسول: گويد اياس بن سلمه به نقل از پدرش مي

من بـه دسـت   . به گروهي از هوازن شبيخون زديم شبانه. فرمودند و او را امير ما تعيين نمودند
  4».بميران، بميران«: در آن سريه شعارمان اين بود. خود هفت تن از مشركان را كشتم

  فزاره در جنگ با بني �فرماندهي ابوبكر
بـراي جنـگ بـا     �بـه همـراه ابـوبكر   : از پدرش چنين روايت كـرده اسـت   �اياس بن سلمه

را بـه فرمانـدهي لشـكر     �در ايـن جنـگ ابـوبكر    صداخـ  فزاره حركت كرديم؛ رسـول  بني
هنگامي كه به آب آنان نزديك شديم، فرمان داد به قصـد اسـتراحت انـدكي اردو    . گماشتند
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چنين كرديم و پس از نماز صبح به ما فرمان حركت و حمله داد؛ ما به كنار آب آمديم . بزنيم
خواهند با زن و بچه بـه كـوه    ديدم كه مياي را  در اين گير و دار عده. فزاره جنگيديم و با بني

پناه ببرند؛ ترسيدم پيش از من به كوه برسند و فرار كنند؛ تيري به ميانشان انداختم و بـا ديـدن   
درميانشان زني، پوسـتيني چرمـي بـه تـن داشـت و      . بردم �آنان را به نزد ابوبكر. تير ايستادند

آن دختر را به من بخشيد؛ من جامه از  �ابوبكر. ها به همراهش بود دختري از زيباترين عرب
مـرا در بـازار    صخـدا  رسـول . كه به مدينه بازگشتيم او برنداشتم وبا او نزديكي نكردم تا اين

اش  خيلـي شـيفته  ! خـدا  اي رسـول «: گفـتم »  .اين زن را به من بده! اي سلمه«: ديدند و فرمودند
روز بعـد  . يگر، چيزي نگفتند و رفتندد صخدا رسول» .ام ام و هنوز جامه از او كنار نزده شده

هنوز بـه  ! اي رسول خدا«: گفتم» .اين زن را به من ببخش! اي سلمه«: نيز مرا ديدند و فرمودند
آن دختر را بـه عنـوان فديـه     صخدا رسول» .ام؛ اما اين دختر را به شما بخشيدم او دست نزده

  1.كه فرستادندبراي آزادي مسلماناني كه در اسارت كفار مكه بودند، به م

  ي قضا در عمره صبا رسول خدا �همراهي ابوبكر
. ي قضـا حضـور داشـت    در عمره صاز آن دسته مسلماناني بود كه به همراه پيامبر �ابوبكر

نامند كه به جاي آن عمره انجام شد كه مشركان، به  ي قضا مي اين عمره را از آن جهت عمره
 2.ندادند ي ورود به مكه را و يارانش اجازه صپيامبر

  السالسل ي ذات در سريه �حضور ابوبكر
السالسـل   را بر لشكر ذات �عمرو بن عاص صخدا رسول: گويد مي �رافع بن عمرو طائي

آنـان، حركـت   . گماشتند و ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما را نيز با اين لشكر گسـيل فرمودنـد  
صـي در راه اسـت و   نگـاه كنيـد، شخ  «: گفـت  �عمـرو . كردند و در كـوه طـيء اردو زدنـد   

او پيش از اسالم چنـان دزد تنومنـدي بـود كـه بـه      . گويا رافع بن عمرو است«:گفتند» .آيد مي
پس از پايان جنگ و بازگشت بـه اردوگـاه،   : افزايد رافع مي» .شد تنهايي با ديگران درگير مي

د؛ وي، هايي يافتم كه حاكي از شخصـيت وااليـش بـو    را ديدم و در او آثار و نشانه �ابوبكر
بـه  . نمـود  در آن وقت عبايي بر تن داشت كـه بـه هنگـام سوارشـدن بـر مركـب جمعـش مـي        

بينم؛ به من چيزي ياد بـده   تر مي من، شما را درميان اين افراد شاخص: حضورش رفتم و گفتم
به . كه در صورت فراگيري آن، همانند تو شوم و طوالني هم نباشد كه بتوانم آن را ياد بگيرم
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أشهد أن ال : ـ بگو 1«: آري؛ فرمود: گفتم» تواني بشماري؟ پنج انگشتت را كه مي «: من گفت
ـ اگر ثروتمنـدي، زكـات     3ـ پنج وقت نماز بخوان؛   2؛ إله إال اهللا و أن محمداعبده و رسوله

ها  اين «: و سپس پرسيد» ـ ماه رمضان را روزه بگير؛ 5ي خدا برو؛  ـ به حج خانه 4مالت را بده؛ 
كـه   آن، ايـن  و) گـويم  هـم بـه تـو مـي    (يك چيز ديگر «: آري؛ فرمود: گفتم» كردي؟ را حفظ

غير از اين است كـه فرمـانروايي درميـان شـما     : گفتم» .امارت گروه دو نفره را هم قبول نكن
بعيـد نيسـت كـه     «: كنيـد؟ فرمـود   زندگي مي) و در شهر(هاي خشتي  مرسوم است كه در خانه

تر از تـو قـرار دارنـد؛     تو و يا افرادي برسد كه در سطحي پايين روزي امارت و فرماندهي، به
اي بـه ميـل خـود و     خداي متعال، پيامبرش را مبعوث فرمود و مردم به اسـالم گرويدنـد؛ عـده   
ي ايـن مسـلمانان بـه     رضاي خدا مسلمان شدند و برخي هم به زور شمشير؛ در هـر حـال همـه   

اميـري كـه زيردسـتانش بـه ظلـم و      . ه او هسـتند اند و در حمايت و پنا سوي خدايشان بازگشته
. گيـرد  جور روي آورند و او دادخواهي مظلومان را ننمايد، مورد خشم و انتقام خدا قرار مـي 

اش  ممكن است شخصي از شما از روي حميت و بـه خـاطر گوسـفندي چنـان بـراي همسـايه      
دد و نداند كه حـق،  هايش از عصبانيت برآمده و برجسته گر ها و ماهيچه خشم بگيرد كه رگ

  1».باشد جرا آگاه ميچيز ديگري است و تنها خداوند، از پس پرده و حقيقت ما
هاي زيادي براي مسلمانان وجـود دارد؛ چـرا    ها و آموزه درس �در اين نصيحت ابوبكر

هـاي   تـرين آمـوزه   مهـم . اسـت  صي اسالم و مكتـب رسـول خـدا    يافته پرورش �كه ابوبكر
  :از عبارتند �نصيحت ابوبكر

نماز، سـتون ديـن اسـت و زكـات، روزه و     : ـ اهميت و جايگاه واالي عبادات در اسالم1
  .هاي عبادي دين مي باشد ترين پايه حج از مهم

ابـوذر   صخـدا  رسـول : ـ عدم ذوق و اشتياق براي رسيدن به امارت يا پست فرمانـدهي 2
ها يوم القيامةِ خزي و ندامـةٌ  و إّنها أمانةٌ و إّن(: اند كه را اين چنين نصيحت نموده �غفاري

روز قيامـت سـبب رسـوايي و نـدامت     و . ، امـانتي اسـت  امـارت « :يعني 2)إالّ من أخذها بحقِّها
حـق امـارت را   امرات به بحق بگيـرد و  ) گردد كه و تنها اميري رسوا و پشيمان نمي(گردد  مي

ه أطـول الّنـاسِ حسـاباً و    و إّنه من يك أميرًا فإّن(: در روايت ديگري آمده است» .ادا نمايد
هـر  «: يعنـي  )أغلظهم عذابا و من ال يكنْ أميرًا فإّنه منْ أيسر النّاسِ حساباً و أهـونهم عـذابا  

تـر و شـديدتر از    كشـد و بـيش   مـي  طولامت حسابش بيش از ديگران كس امير باشد، روز قي
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شـود و   حساب گرفته ميتر از ديگران از او  گردد و هر كس امير نباشد، آسان آنان عذاب مي
  1».تر است عذابش نيز سبك

از مقام امارت و پست فرماندهي چقدر دقيـق اسـت كـه عمـرو      �فهم و شناخت ابوبكر
  .دارد را از پذيرش امارت يك گروه دو نفره برحذر مي �طائي

دارد و روا  كند و بندگانش را از ظلم و ستم بـاز مـي   اي ظلم نمي ـ خداوند، خودش ذره3
هاي روز قيامت را به  چراكه ظلم، تاريكي. د نسبت به يكديگر ظلم و جور پيشه نماينددان نمي

: يعنـي  )من آذي لي وليا فقد آذنته بـالحرب (: در حديثي قدسي چنين آمده است. دنبال دارد
كه دوستان خـدا، در پنـاه    چرا 2».كنم كسي كه دوستي از من را بيازارد، با او اعالم جنگ مي«

كه به دوستانش تعرض و ستمي گردد،  سان همسايگانش؛ بنابراين خداوند، از اين هخدايند و ب
  3.گيرد خشم و غضب مي

ترين مسلمانان بودند؛  داران امت اسالمي، روزگاري از بهترين و برگزيده ـ اميران و زمام4
ي دار اما زماني فرارسيد كه امت، به ضعف و سستي گراييد و كساني بر مسند حكومت و زمام

  4.ي آن جايگاه نبودند نشستند كه اليق و شايسته
در قبال احتـرام و نكوداشـت    �السالسل موضع ممتاز و متمايز ابوبكر ـ در جنگ ذات 5

ازتـوان   �شـود كـه ابـوبكر    گردد و به خوبي واضح و ثابت مي اميران و فرماندهان نمايان مي
عبد  5.مقام آنان برخوردار بود روحي و دروني وافري براي تعامل با ديگران و حفظ حرمت و

السالسـل گسـيل    را بـه جنـگ ذات   �عمرو بن عـاص  صخدا رسول: گويد اهللا بن بريده مي
به ايـن جنـگ فرسـتاد؛     �نمود و ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما را نيز تحت فرماندهي عمرو

يچ آتشـي  دستور داد، هـ ) ي لشكر فرمانده(زماني كه لشكر، به ميدان نبرد نزديك شد، عمرو 
او را از  �خشم گرفت و خواست به فرمانده اعتراض نمايد؛ اما ابوبكر �عمر. روشن نكنند

را امير  �از آن جهت عمرو بن عاص صخدا اين كار باز داشت و توجيهش نمود كه رسول
نيـز توجيـه شـد و     �عمـر . اند كه به مسايل جنگي، دانش و اشراف بيشتري دارد تعيين كرده
  .آرام گرفت
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  در فتح مكه �هايي از حضور ابوبكر هجلو
  هجري 8چرايي حركت لشكر اسالم براي فتح مكه در سال 

: اسحاق دليل خيزش لشكر اسالم را پس از صلح حديبيه براي فتح مكه چنين آورده است ابن
بپيونـدد و در عقـد و پيمـانش    ) ص(در صلح حديبيه قرار بر اين شد كه هر كس بـه محمـد   

خزاعه، بـا هـم   . بپيوندد و در عقد و پيمان قريش داخل گردد، مختار استدرآيد يا به قريش 
بكر نيز بـه عهـد و    شويم؛ بني داخل مي صما در عهد و پيمان محمد: رايزني نمودند و گفتند
بكر كه تحت  افرادي از بني. هفده يا هجده ماه بر همين منوال گذشت. پيمان قريش در آمدند

اي از سران قـريش، شـبانگاه و در محلـي بـه نـام وتيـر در        عده پيمان قريش بودند با همكاري
شـب اسـت و   : شـبيخون زدنـد؛ قريشـيان گفتنـد    ) پيمانـان پيـامبر   هـم (نزديكي مكه بر خزاعـه  

بنـابراين ضـمن كمـك    . بيند كنيم و كسي هم ما را نمي كه محمد بفهمد، اين كار را مي آن بي
بكر، خود نيز همراهشان شدند و به خاطر  بني تسليحاتي و دادن اسلحه، اسب و ابزار جنگي به

عمـرو بـن   . پيمانان آن حضـرت يـورش بردنـد    به هم صخدا توزيشان با رسول دشمني و كينه
به عمـرو بـن سـالم     صرسول خدا. سالم خزاعي خود را به مدينه رساند و ماجرا را باز گفت

  1».شوي تو اي عمرو، از جانب ما نصرت و ياري مي «: فرمودند
و صحابه براي حركت به سوي مكه آماده شدند و ضـمن پوشـاندن خبـر     صخدا لرسو

حركت به سوي مكه، از خداي متعال نيز خواستند حركتشان را بـر قريشـيان پوشـيده دارد تـا     
خـود قـريش   . ها ناگهـاني و بـدون آمـادگي و اقـدام قبلـي بـا لشـكر اسـالم روبـرو شـوند           آن
 صده اسـت؛ بنـابراين ابوسـفيان را بـه نـزد پيـامبر      دانست كه چه اشتباه بزرگي مرتكب ش مي

بـه   صخـدا  رسـول . فرستاد تا عالوه بر تحكيم پيمان حديبيه، مـدت آن را نيـز افـزايش دهـد    
مـاجراي شـبيخون بـر    (چـه رخ داد،   اي؟ حتمـاً آن  جـا آمـده   چـرا بـه ايـن   «: ابوسفيان فرمودند

پناه بر خدا، ما بر پيمـان و صـلح   « :ابوسفيان گفت» از سوي شما بوده است؟) پيمانان پيامبر هم
سپس به سوي صحابه رفت تا بلكـه   .»…خواهيم آن را زير پا بگذاريم نميخويش پايبنديم و 

  2.گري كنند ميانجي صخدا آنان، براي تمديد پيمان صلح ميان او و رسول

  به قصد تمديد پيمان حديبيه �مالقات ابوسفيان با ابوبكر
تا براساس صلح حديبيه تجديد پيمان نمايد و مدت قرارداد را  خواست �ابوسفيان از ابوبكر

است؛ به خـدا   صخدا حرف من، همان حرف رسول«: فرمود �ابوبكر صديق. افزايش دهد
                                                           

  )4/44(هشام  السيرة النبوية از ابن -1
  )3/43(؛ طبري 365التاريخ السياسي و العسكري از دكتر علي معطي، ص -2



  �ابوبكر صديق  118
 

» .كـنم  جنگد، حتماً او را در مقابل شما ياري مـي  اي را ببينم با شما مي سوگند كه اگر مورچه
اي اعـالم   گردد كه بـدون هـيچ واهمـه    ن مينمايا �اين چنين فراست و دانش سياسي ابوبكر

هويـدا   �كند، آماده است با تمـام تـوانش بـا قـريش بجنگـد؛ آري، ايمـان قـوي ابـوبكر         مي
اي را رويارو و در كـارزار بـا    گويد كه اگر مورچه شود و با صراحت تمام به ابوسفيان مي مي

  1.نمايد قريش ببيند، حتماً ياريش مي

  …پيش از حمله به مكه گذشت لمؤمنين عايشها چه ميان ابوبكر و ام آن
عايشه رضي اهللا عنها مشـغول غربـال كـردن    . رفت صخدا ي رسول به خانه �ابوبكر صديق

ها و آماده نمودن  به عايشه دستور داده بودند، تميز كردن گندم صخدا گندم بود؛ البته رسول
: يشـه رضـي اهللا عنهاگفـت   بـه عا  �ابوبكر. غذا را به نحوي انجام دهد كه كسي متوجه نشود

. عايشـه سـكوت نمـود و چيـزي نگفـت     » كنـي؟  چرا ايـن همـه خـوراكي آمـاده مـي     ! دخترم«
عايشـه رضـي اهللا عنهـا    » اي نموده اند؟ آهنگ غزوه صخدا حتماً رسول«: ادامه داد �ابوبكر

ي  بـاز هـم عايشـه   » شايد قصـد جنـگ بـا روميـان را دارنـد؟     «: افزود �ابوبكر. چيزي نگفت
و » شايد هم قصد جنگ با اهل نجد را دارنـد؟ «: فرمود �ابوبكر صديق. پاسخي ندادصديقه 

خواهنـد بـه مكـه حملـه      مي صخدا حتماً رسول«: چون از عايشه جوابي نشنيد، دوباره پرسيد
آمدنــد؛  صخــدا در همــين بحبوحــه رســول. عايشــه رضــي اهللا عنهــا چيــزي نگفــت» كننــد؟
» بله«: فرمودند» خواهيد به قصد جهاد، بيرون شويد؟  يآيا م! خدا اي رسول«: پرسيد �ابوبكر
حتماً هـدف  «: دوباره سؤال كرد» خير«: فرمودند» آيا قصد حمله به روميان را داريد؟ «: پرسيد

» خواهيـد بـه قـريش حملـه كنيـد؟      شايد مـي  «: بار ديگر پرسيد» نه«: فرمودند» شما نجد است؟
مگـر ميـان شـما و آنـان پيمـان صـلح       ! خـدا  لاي رسـو «: ابوبكر عرض كـرد » آري«: فرمودند
چـه  ) ي خزاعه از قبيله(كعب  ها با بني داني كه آن مگر نمي«: فرمودند صخدا رسول» نيست؟

  »اند؟ كرده
شد و خودش را آمـاده نمـود تـا در انجـام ايـن       صخدا سراپا تسليم امر رسول �ابوبكر

همـراه تمـام مهـاجران و     وي، به. باشد صي مهم در خدمت پيشوايش محمد مصطفي وظيفه
  2.ي فتح تخلف نورزيد انصار به انجام اين مهم پرداخت و هيچ يك از آنان از غزوه

  

                                                           

  145تاريخ الدعوة إلي اإلسالم، ص -1
  )2/796(مغازي واقدي  -2



 119   در مكه �ابوبكر صديق

    

  هنگام ورود به مكه �ابوبكر صديق
در كنارشان بود و  �جا شدند كه ابوبكر به هنگام فتح مكه در حالي وارد آن صخدا رسول

با لبي خندان  صخدا كردند؛ رسول ي ميها را زده و ه هايشان اسب زنان، با پارچه و روسري
را  �شـعر حسـان   �ابـوبكر » حسان چـه شـعري سـروده؟   ! اي ابوبكر «: فرمودند �به ابوبكر

  :شروع به خواندن نمود كه
  ُتثير النَّقع موعـدها كـداء  عدمنا خَيلنا إن لم تروها

  علي أكتافها األسلُ الظباء  األسنَّة مصغيات  يبارين
  1تلطمهنَّ بالخُمرِالنســــاء  ادنـا متمـّطراتتظلُّ جي

ما، هيچ اسب و خيلي نداشته باشيم اگر شما شاهد بـه هـوا برخاسـتن گـرد و غبـار      «: يعني
هاي ما در  اسب. نباشيد -هاي مكه نام يكي از دروازه -هايمان در مسير كداء تاخت و تاز اسب

در مسـابقه  ) ي كه باالي سرشـان قـرار دارد،  ي(ها تازند كه گويي با نيزه حالي به سوي شما مي
ها، پشـت سـر    آن. كنند هاي تيز و تشنه به خون دشمن را حمل مي هستند و بر پشت خود، نيزه

نوازند و  ها را مي هايشان، آن ها با روسري تازند كه زن هم و باشتاب در حالي به سوي شما مي
  2.»كنند غبارشان را پاك مي

جا كه  از همان«: فرمودند صخدا را خواند، رسول �ر حسانشع �كه ابوبكر پس از آن
با مسلمان شـدن ابوقحافـه ـ پـدر ابـوبكر ـ در آن شـرايط،         3».حسان گفت، به مكه وارد شويد

  4.به تمام و كمال رسيد �هاي الهي بر ابوبكر نعمت

  در حنين �نقش ابوبكر
ر همـان آغـاز جنـگ بـه     ي سختي را پشـت سـر گذاشـتند؛ زيـرا د     مسلمانان، در حنين تجربه

چنـان سـريع از   : گير شدند كه هر كدام به سمتي گريختند و به تعبير امام طبري اي غافل گونه
 5.معركه بِدر شدند كه پشت سرشان را هم نگاه نكردنـد و هـيچ كسـي متوجـه ديگـري نبـود      

                                                           

  )3/72.(صحيح دانسته و ذهبي نيز با او موافقت كرده است حاكم، در المستدرك روايت كرده و سندش را -1
در اين شعر، تصوير زيبا و بليغي . آمده است 2490ي اين شعر با اندكي اختالف الفاظ در صحيح مسلم، شماره -2

ي قدر و ارزش  ها را، نشانه ها بيان شده و نووي رحمه اهللا، غبارروبي زنان از اسب از چگونگي تاخت و تاز اسب
  )مترجم.(ها دانسته است سبا
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ا رويد؟ به سوي من بياييد؛ من رسول خـد  كجا مي! اي مردم«: بانگ برآوردند صخدا رسول
سپس به عمويش » .منم، بنده و رسول خدا! اي گروه انصار. هستم؛ من محمد بن عبداهللا هستم

اي اصحاب ! اي گروه انصار: بانگ بر آور! اي عباس«: عباس كه صداي بلندي داشت، فرمود
حالت مسلمانان در ابتداي جنگ چنان بود كه همه جز اندكي گريختند و پيامبر خدا  1»!سمره

پيشاپيش آن گروه انـدكي قـرار داشـت كـه در آن حالـت       �ابوبكر صديق. ردندرا تنها گذا
ي تلـخ خداونـد    ماندند و اسـتقامت ورزيدنـد و پـس از آن تجربـه     صسخت در كنار پيامبر

  2.متعال، مسلمانان را نصرت و ياري فرمود
  :در جنگ حنين عبارت است از �مهم ترين نقش آفريني هاي ابوبكر

  در مورد يك مسأله صخدا در حضور رسول �صديق ـ اظهار نظر ابوبكر1
روز حنين مسلماني را ديدم كه با مشركي درگير بود؛ مشركي ديگر آن : گويد مي �ابوقتاده

رزمش او را بكشد؛ به سرعت خـود را بـه مشـركي     مسلمان را از پشت سرش گرفته بود تا هم
اال بـرد و مـن هـم بالفاصـله     رساندم كه آن مسلمان را گرفته بود؛ شمشيرش را به قصد مـن بـ  

دستش را زدم و قطع كردم؛ سپس مرا گرفت وخود را محكم به مـن چسـباند كـه مـرا تـرس      
كــه مســلمانان  برداشــت؛ امــا سســت شــد ومــن نيــز بالفاصــله او را پــس زدم و كشــتم تــا آن 

را  �در همين گير و دار عمر بن خطـاب . نشيني كردند و من هم به همراهشان گريختم عقب
» .انـد  امر و خواست الهـي اسـت كـه چنـين شـده     «: مردم را چه شده؟ گفت: به او گفتم ديدم؛

پـس از پايـان جنـگ     صخـدا  رسـول . جمـع و جـور شـدند    صمردم دوباره پيرامون پيـامبر 
آن كشـته از آنِ  )ي لباس و اسلحه(هر كس دليلي بياورد كه كسي را كشته، كاالها «: فرمودند
راي اثبات كشتن شخصي كه پيش از آن، او را كشته بودم، من به جستجوي دليلي ب» .او است

دوبـاره در حضـور رسـول    . پرداختم؛ اما هيچ كـس و چيـزي نيـافتم كـه گـواه ادعـايم باشـد       
اي  ي كشته اسلحه«: يكي از حاضران در آن جلسه، گفت. نشستم و ماجرا را بازگفتم صخدا

را از طرف من راضي كنيد تا اين  او! خدا پس اي رسول. گويد، پيش من است كه ابوقتاده مي
ايـن   صخدا هرگز رسول«: جا حضور داشت، فرمود كه آن �ابوبكر» .اسلحه را به من بدهد

دهند؛ زيرا او قريشي ضعيفي است كه شـيري از شـيران خـدا را كـه بـراي       اسلحه را به او نمي
 صخـدا  رسـول : افزايـد  ابوقتـاده مـي  » . گـذارد  كند وتنها مي جنگد، رها مي خدا و رسول مي

                                                           

؛ سـمره، نـام درختـي اسـت كـه      1775ي شـماره ) 3/1398(مسلم،كتاب الجهاد و السير، باب في غزوة حنين  -1
  )مترجم.(باشد ين بيعت، به بيعة الرضوان نيز مشهور ميا. بيعت نمودند صصحابه، زير آن با حضرت رسول
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رفتند و آن شخص نيز اسلحه را به من داد كه از پول فروش آن، باغي خريدم و اين، نخستين 
 1.ثروتي بود كه در اسالم فراهم نمودم

بسـيار دارد؛ بلكـه    صخـدا  از اين دست اظهارنظرها در حضور رسـول  �ابوبكر صديق
بـه فضـاي ايمـاني حـاكم بـر       دهي به ديگران با توجه گاهي در صدور فتوا، اظهارنظر و پاسخ

كـرد كـه بـا تأييـد رسـول       آميز نيـز اسـتفاده مـي    زندگي صحابه از كلمات توبيخي و سرزنش
اگـر   2.تنها شخصيتي بود كه از اين امتياز برخوردار بود �ابوبكر. شد نيز همراه مي صاكرم

رادر براي نجـات بـ   �ي انصاري در روايت پيشين دقت كنيم، كامل واضح است كه ابوقتاده
مسلمانش و كشتن كافري كه در صدد قتل برادرش بـود، سـرعت عمـل و تـالش زيـادي بـه       

و دفـاع از او،   �نيز پس از پايان جنگ براي احقاق حق ابوقتـاده  �ابوبكر صديق. خرج داد
 �بـراي دفـاع از ابوقتـاده    �گيـري ابـوبكر   اين موضـع . موضعي واضح و روشن اتخاذ نمود

ن ژرف و عميق وي براي برقراري و حفظ اخوت اسـالمي اسـت و   ي ايمان راسخ و يقي نشانه
  3.كند ي روابط اسالمي نمايان مي را در پهنه �جايگاه رفيع و واالي ابوبكر

  و شعر عباس بن مرداس �ـ ابوبكر صديق 2
كه غنايم جنگ حنين تقسيم شد، عباس بن مرداس سهم خودش را از غنايم اندك  پس از آن

او در شـعرش  . را سرزنش و نكوهش نمود صخدا قالب شعري رسول و ناچيز پنداشت و در
  :چنين سروده بود كه

ـْـــرَع  كانــت نهـــــابا تالفيُتــــها   بكرِّي علي المهرِفي األج
  إذا هجـــع النـاس لم أهجــــع  و إيقاضي القوم أن يرقــــدوا
العبيــــد بي و نهبنَه بحــــــــــــرعِبيـن عيينةَ و األق  فَأص  
  َفلـم أُعـطَ شيئًا و لــــم أُمَنـعِ  و قد كنت في الحربِ ذا تُدرء
  عديد قوائمــها األربــــــــع  إال أفــــائل أعطيتهــــــــا
يفوقــانِ شيـــخي في المجمعِ  و ما كان حصـــنٌ و ال حابس  
  4ال يرفَعِو من تضــع اليــــوم   و ما كنــت دون امريء منهما
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  .سوار بر اسب در ميدان جنگ، تاختم و غنيمت جنگي به دست آوردم«: يعني
گاه كه مردم در خواب و غفلت بودند، من هشيار و بيـدار بـودم و آنـان را بـه جنـگ       آن

  .انگيختم برمي
با اين حال سهم من و اسبم از غنايم جنگي ميان عيينه بن حصن و اقرع بن حابس تقسـيم  

  .شد
ودي كه من در ميدان نبرد جنگاور و دلير بودم، سهم قابل توجهي از غنايم نگـرفتم  با وج

  .و تنها شتران كوچكي به من داده شد كه تعدادشان اندك و ناچيز بود
تـري از   نه حصن، بر پدرم برتري و شرفي داشته كه پسرش عيينه نسبت به من سـهم بـيش  

خود من نيز . تر باشد سهم پسرش اقرع از من بيشغنايم ببرد و نه حابس، برتر از پدرم بوده تا 
ام كه سهمي ناچيز از غنايم ببرم؛ به هر حال هر كس كه  تر از عيينه و اقرع نبوده تر و پايين كم

  ».شود گيرد و واال و ارجمند نمي امروز خوار و ناديده تلقي گردد، ديگر مورد توجه قرار نمي
زبانش را از نكوهش من قطع «: يعني )لسانَه فاقطعوا عنّي(... : فرمودند صخدا رسول

از قطع كردن زبان  صخدا منظور رسول. قدر از غنايم دادند كه راضي شد به او آنذا ل» .كنيد
قدري از غنايم به او بدهيد كه راضي شود و دهان، از  عباس بن مرداس، اين بود كه به

به او  صخدا ؛ رسولآمد صخدا عباس بن مرداس نزد رسول 1.نكوهش آن حضرت ببندد
: گفت �ابوبكر» ؟بينَ الْأقْرَعِ و عيينةَفَأَصبح نهبي و نهب العبيد : اي تو گفته«: فرمودند

:) عباس بن مرداس بنابر حفظ قواعد شعر و رعايت وزن، عيينه را بر اقرع مقدم داشته و گفته(«
» .هر دو، يكي است )كند؟ چه فرقي مي(«: فرمودند صخدا رسول» األقرع بين عيينة و

ي شما  گونه هستيد كه خداوند متعال درباره دهم، شما همان گواهي مي«: گفت �ابوبكر

 $tΒ :فرموده است uρ çµ≈sΨ ôϑ‾=tæ u� ÷èÏ ±9 $# $tΒuρ  Èöt7.⊥ tƒ ÿ…ã&s! 4 ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) Ö� ø. ÏŒ ×β# u ö�è% uρ ×Î7–Β 〈2 )69:يس( 
كتاب نيز كه بر او (عرسرايي، سزاوار او نيست؛ اين ايم و ش ما به پيامبر شعر نياموخته«: يعني

  ».گر است و قرآني روشن) و اندرز و پند(تنها يادآور ) نازل شده

  طائف جنگدر  �نقش ابوبكر
دسـت   صپيامبر اكـرم . اي از اصحاب، در حصار طائف زخمي و برخي هم شهيد شدند عده

از شـهداي ايـن غـزوه عبـداهللا پسـر      يكـي  . ي طائف برداشتند و به مدينه بازگشتند از محاصره
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ابوبكر رضي اهللا عنهما بود؛ وي در اين جنگ، هدف تيري قرارگرفت كه در مدينه و پس از 
  1.در اثر جراحات همان تير به شهادت رسيد صوفات رسول اكرم

 �ابـوبكر . پس از مدتي گروهي از اهل طائف رو به سوي مدينه نهادند تا مسلمان شوند
اند و نخستين  به مدينه، دريافت كه آنان اسالم آورده) اهل طائف(ثقيف  هنگام نزديك شدن

پـس از   صخـدا  رسـول  2.ي مسلمان شدن طائفيان را به اهل مدينه رسـاند  كسي بود كه مژده
اسالم آوردن اهل طائف، وظايفشان را تشريح فرمود و چون اراده نمود، اميري برايشان تعيين 

اي «: تـر بـود، گفـت    كـه از همـه جـوان    �ان بـن ابوالعـاص  با اشـاره بـه عثمـ    �كند، ابوبكر
پژوهي و فراگيري  تر از ديگران براي تفقه در اسالم ودانش من اين جوان را مشتاق! خدا رسول

بـر ايـن بـود كـه بـه وقـت خـواب نيمـروز          �عـادت عثمـان بـن ابوالعـاص     3». بينم قرآن مي
هـاي دينـي را فـرا مـي گرفـت تـا        رفت و قرآن و آموزه مي صخدا همراهانش، به نزد رسول

وي، ايـن رويـه را   . هايش افزايش يافت و به رشد علمي مطلـوبي دسـت يافـت    كه آموخته آن
خـواب بودنـد، از    صخـدا  چـه رسـول   داد و چنـان  كه همراهانش بدانند، ادامـه مـي   بدون آن

و شـوق و   �ي عثمـان بـن ابوالعـاص    ايـن رويـه  . جسـت  بهره مـي  �هاي علمي ابوبكر داشته
زده كـرده و باعـث شـده بـود تـا آن       را شـگفت  صخدا اندوزي، رسول تياقش براي دانشاش

 4.او را دوست داشته باشند صحضرت

كـه   گـرديم؛ پـس از آن   به ماجراي تير خوردن عبداهللا بن ابي بكر رضي اهللا عنهما باز مـي 
زبان  شده بود، شناخت، كلماتي بر �تيراندازي را كه سبب شهادت پسرش عبداهللا �ابوبكر

عبداهللا بن ابوبكر : گويد قاسم بن محمد مي. باشد ي ايمان راسخ و واالي او مي آورد كه نشانه
در غزو طائف مورد اصابت تيري قرار گرفـت كـه در اثـر جراحـات آن چهـل شـب پـس از        

آمدنـد؛ هنـوز    �روزي، هيأتي از طائفيـان بـه نـزد ابـوبكر    . جان باخت صخدا وفات رسول
تيـر را بـه آنـان نشـان      �بود؛ ابوبكر �با آن شهيد شده بود، پيش ابوبكر �تيري كه عبداهللا

اين تيري است كه «: سعد بن عبيد گفت» شناسد؟ آيا كسي از شما اين تير را مي«: داد و گفت
اين، همان تيري اسـت كـه پسـرم    «: فرمود �ابوبكر«   .خودم برآن پر گذاشتم و پرتاب كردم

الحمد هللا كه خداوند، او را به دست تو به مقام شهادت رساند و تو عبداهللا را از پاي در آورد؛ 
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گشـتي؛ خداونـد بـه هـر دوي شـما       را به دست او در حالت كفر نكشت كه ناكام و خوار مي
  1».فضل زيادي نموده است

  در جنگ تبوك �نقش ابوبكر
ام، هزار رزمنده بـه قصـد جنـگ بـا روميـان شـ       با لشكري بزرگ و بالغ بر سي صخدا رسول

پس از بسيج عمومي صحابه براي جنگ تبوك، اميـران   صخدا رسول. رهسپار تبوك شدند
 �ها را به آنان داد؛ پرچم اصلي و بـزرگ را بـه ابـوبكر    و فرماندهان را تعيين فرمود و پرچم

  :در جنگ تبوك عبارتند از �هاي ابوبكر آفريني برخي از مواضع و نقش 2.سپرد

  …گفت �پاري عبداهللا ذوالبجادينس در خاك �چه ابوبكر ـ آن1
ي تبوك در تاريكي شب بيرون شده بودم كه آتشـي   در غزوه: گويد مي �عبداهللا بن مسعود

را بـه   صخدا جا، رسول اي از لشكر مشاهده كردم؛ به سمتش رفتم و آن برافروخته در كناره
ات كـرده بـود و   وفـ  �همراه ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما ديدم؛ عبداهللا ذوالبجـادين مزنـي  

در قبر بودند و ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهمـا   صخدا آنان، برايش قبري كنده بودند؛ رسول
ابوبكر » .برادرتان راپايين دهيد«: فرمودند صخدا دادند؛ رسول را پايين مي �ي عبداهللا جنازه

ر لحـد  زمـاني كـه او را د   صرسـول اكـرم  . را پايين دادنـد  �و عمر رضي اهللا عنهما عبداهللا
من از او راضيم؛ ! خدايا«:يعني )اللهم إنّي أمسيت راضيا عنه فارض عنه(: گذاردند، فرمودند

 3.»اي كاش من صاحب اين قبر بودم «: در آن هنگام گفت �ابوبكر» .تو هم از او راضي باش
لَّةِ رسـولِ  ِبسمِ اهللاِ و علَي م «: گفـت  گذاشت، چنين مي اي را در قبر مي هرگاه مرده �ابوبكر

توالم بعد قينِ و بالبعثبِالي 4».اهللاِ و  

  براي دعا كردن در حق مسلمانان صخدا از رسول �ـ درخواست ابوبكر2
ي راه در  در سوز گرما به قصـد تبـوك بيـرون شـديم؛ در ميانـه     : گويد مي �عمر بن خطاب

ان سنگيني مي نمـود  جايي اردو زديم و به قدري عطش و تشنگي بر ما غالب شد كه سرهايم
شـود؛ حتـي برخـي شـتر خـود را       هايمـان جـدا مـي    كرديم كه هر آن، از گردن  و احساس مي
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اي  «: گفـت  �ابـوبكر . آمـده از آن را نوشـيدند   اش را فشـردند و آب بيـرون   كشتند، شـكمبه 
خداوند متعال، هميشه دعاي شما را به نيكي پاسخ داده و پذيرفته است؛ پس دعـا  ! خدا رسول

»  خـواهي؟  آيـا تـو چنـين مـي    «: فرمودنـد  صخـدا  رسـول »  .د تا اين حالت برطرف گـردد كني
دسـت بـه دعـا     صخـدا  رسـول » .بله، دوست دارم، شما اين كـار را بكنيـد  «: گفت �ابوبكر

برداشتند و هنوز دستان مبارك را نينداخته بودند كه باران خفيفي شروع شد و سـپس بـاران،   
پس از پايـان بـاران،   . چه با خود داشتند، پر آب كردند آن شدت گرفت و سپاهيان اسالم، هر

  1.ي لشكر، باران باريده است و بس ديديم كه فقط محدوده

  در جنگ تبوك از جهاد و مجاهدان �مالي ابوبكرپشتيباني ـ 3
ــه      ــافت ب ــمن و دوري مس ــرت دش ــاظ كث ــوك از لح ــگ تب ــرايط جن ــه ش ــه   گون ــود ك اي ب

هـاي مـالي خـود در ايـن      سلمانان بخواهند كـه از داشـته  را بر آن داشت تا از م صخدا رسول
جنگ مايه بگذارند و از جانب خدا وعده دادند كه هر كس مال و ثروتش را در ايـن جنـگ   

ي توانش در اين جنگ مايه  هر كس به اندازه. هزينه نمايد، اجر و پاداش وافري خواهد يافت
ود و بـيش از همـه كمـك مـالي     گوي سبقت را در تجهيز لشكر اسالم رب �گذاشت؛ عثمان

نيمي از ثروتش را براي اين جنگ انفاق نمود و در عين حال گمان  �عمر بن خطاب 2.نمود
پيشي بگيرد؛ بيان ماجرا را بـه خـود عمـر     �كرد كه خواهد توانست در اين امر از ابوبكر مي

ه از بـه مـا امـر فرمودنـد كـ      صخـدا  روزي رسـول : فرمايـد  كنيم كه مي واگذار مي �فاروق
اگـر امـروز بـر    : مايه بگذاريم؛ آن روز با خود گفـتم ) براي تجهيز لشكر اسالم(دارايي خود، 

 صخـدا  بنابراين نصف ثروتم را به حضور رسول. ام سبقت بگيرم، از او پيش افتاده �ابوبكر
قـدر   همـين : عرض كردم» اي؟ ات چه گذاشته براي خانواده «: فرمودند صخدا رسول. آوردم

: بـه او فرمودنـد   صخـدا  تمام داراييش را آورده بود؛ رسول �ابوبكر. ام جا آورده كه به اين
» .ام خدا و رسولش را براي آنان گذاشته«: گفت �ابوبكر» اي؟ ات چه گذاشته براي خانواده«

  3.سبقت بگيرم �ها بر ابوبكر توانم در انجام نيكي من هرگز نمي: جا بود كه گفتم آن

                                                           

  1707ي حبان، كتاب الجهاد، باب غزوة تبوك شماره ابن -1
  615السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية، ص -2
  )2/312،313(داود، كتاب الزكاة  سنن ابي -3



  �ابوبكر صديق  126
 

ي قابل توجـه   اما نكته. باشد ها است كه مباح مي ر انجام نيكينوعي رقابت د �كار عمر
ها و صرفاً بـه   بدون نظرداشت تنافس و رقابت در نيكي �در اين ماجرا، اين است كه ابوبكر

  1.رضاي خداي متعال، تمام ثروتش را در راه خدا بذل و بخشش نمود

  هجري 9امير حج در سال  �ابوبكر صديق
هـاي عقيـدتي،    اختار حكـومتي در عهـد رسـالت، در تمـام جنبـه     نظام پرورشي جامعه و س

ي ممكن قرار گرفتـه   اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي و عبادي در اوج و باالترين نقطه
هجـري حجـي    8هاي گذشته انجام نشـده بـود و تنهـا در سـال      ي حج، در سال فريضه. بود

و هنـوز آيـات برائـت     2تندصورت گرفته بود كه مسلمانان و مشـركان در آن حضـور داشـ   
آهنگ گـزاردن حـج نمودنـد؛ امـا      صخدا موسم حج، فرا رسيد و رسول. نازل نشده بود

آيند و من، دوست نـدارم در   هنوز مشركان، عريان و برهنه براي طواف خانه مي«: فرمودند
هجري بـه مكـه    9را به عنوان اميرحج در سال  �بنابراين ابوبكر» .چنين حالتي حج گزارم

. ي برائـت نـازل شـد    گـزاران، سـوره   و ساير حـج  �پس از خروج ابوبكر. يل فرمودندگس
 �را فرا خواندند و به او دستور دادنـد خـود را بـه ابـوبكر     �علي مرتضي صخدا رسول
به نام عضباء در محلي بـه نـام ذوحليفـه بـه      صخدا سوار بر مركب رسول �علي. برساند

تـو را بـه عنـوان     صخدا رسول«: پرسيد �لياز ع �ملحق شد؛ ابوبكر �كاروان ابوبكر
ام تا تحـت امـارت    من، به عنوان مأمور آمده«: پاسخ داد �علي» اند يا مأمور؟ امير فرستاده

الحجه حـج گـزارد و    همانند گذشته با مردم در ماه ذي �ابوبكر» .تو انجام مسؤوليت كنم
در روز ترويـه   �ابوبكر. تالقعده نبوده اس گونه كه گفته شده حج آن سال، در ماه ذي آن
و پـس از  ) الحجـه  دهـم ذي (، روز نحـر  )الحجـه  نهـم ذي (، روز عرفـه  )الحجه  هشتم ذي( 

نيز  �علي. بازگشت حاجيان از مني، سخنراني كرد و مناسك حج را به آنان آموزش داد
هـا، در   هاي مختلف، ضمن لغـو پيمـان   ي برائت در مكان ضمن قرائت نخستين آيات سوره

اي، حـق   شـود؛ هـيچ برهنـه    تنها انسان مؤمن، به بهشت داخل مي« :داد كه  ردم ندا ميميان م
  3.شود ي حج داده نمي طواف خانه را ندارد؛ پس از امسال به هيچ مشركي اجازه

                                                           

  )10/72،73(تيمية  الفتاوي از ابن -1
  222دراسات في عهد النبوة از عماد الدين خليل، ص -2
  625صحيح السيرة النبوية، ص -3



 127   در مكه �ابوبكر صديق

    

در انجـام مـأموريتش    �را با گروهي فرستاد تا بـه علـي   �ابوهريره �ابوبكر صديق
  1.كمك كنند

هـاي   دند تا بـه گـوش مشـركان برسـاند كـه پيمـان      به علي مأموريت دا صخدا رسول
ها انعقـاد قـرارداد و يـا لغـو آن بـر       درميان عرب. پيشين، ديگر اعتباري ندارد و ملغي است

هـا، هـيچ منافـاتي بـا اسـالم       ي وي بـود؛ ايـن عـادت عـرب     ي بزرگ قبيله يا نماينـده  عهده
ي برائـت بـه    تبليغ سوره مأموريت دادند تا براي �به علي صخدا نداشت؛ بنابراين رسول

  2.مأموريتش را به انجام برساند �كاروان حاجيان بپيوندد و با نظر و سرپرستي ابوبكر
پرستي پايـان   ي بت و بت در مراسم حج كامالً واضح و روشن كرد كه دوره �ابوبكر

يافته و دوران جديدي آغاز شده است و اينك همه بايد به شريعت ناب و توحيدي اسـالم  
كـه خبـرش، بـه تمـام قبايـل رسـيد،        �پس از اعالن و ابالغ عمومي ابوبكر. بياورندروي 

. پرستي به پايان رسـيده اسـت   همگان باورشان شد كه قضيه كامالً جدي است و دوران بت
فرستادند تـا اعـالن كننـد     صها و نمايندگان خود را به حضور پيامبر بنابراين قبايل، هيأت

  3.اند حيدي گرويدهكه مسلمان شده و به دين تو

  در حج وداع �حضور ابوبكر
به قصد حج بيرون شديم تـا   صخدا با رسول: گويد اسماء بنت ابوبكر رضي اهللا عنهما مي

جا اتراق نمودند و عايشه رضـي اهللا   در آن صخدا رسيديم؛ رسول) عرج(كه به وادي  اين
بـود؛ بنـابراين   به همراه غالمـش   �شتر باركش ابوبكر. نشست صعنها كنار آن حضرت

كه با او شـتري باشـد،    آن غالم ابوبكر بي. به انتظار غالمش نشست تا از راه برسد �ابوبكر
: غالمـش گفـت  » شترت كجا اسـت؟ «: از او سراغ شتر را گرفت و پرسيد �ابوبكر. رسيد

گمـش  ) نتوانسـتي نگـه داري و  (يـك شـتر را   «: فرمـود  �ابـوبكر » .ديشب گُمش كـردم «
زدنـد،   در حـالي كـه لبخنـد مـي     صخـدا  رسـول . وع به زدنش كردو سپس شر» !كردي؟
         4»!كند؟ به اين محرِم نگاه كنيد كه چه مي«: فرمودند
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  مبحث پنجم

  ي مدني و برخي از صفات و فضايلش در جامعه �ابوبكر صديق

هـايي اسـت كـه بـا برخـورداري از       هـا و آمـوزه   در مدينه آكنده از درس �زندگاني ابوبكر
تـر اسـالم و بكـارگيري ايـن      نظير، ما را در شناخت هر چه بيش هاي زنده و بي ا و نمونهالگوه

بـر مبنـاي صـفات و     �شخصيت ابوبكر صديق. دهد هاي زندگي ياري مي دين در تمام جنبه
در بسياري از احاديث و  صخدا گردد كه رسول نظيري، متمايز و برجسته مي هاي بي ويژگي
ا بـر يـاران   افتـادگي او ر  پـردازد و فضـيلت و پـيش    عريف از او مـي هاي گهربارش به ت فرموده

  .سازد ديگرش آشكار مي

  )يكي از علماي يهود(با فنحاص  �برخورد ابوبكر
اي از آنان پيرامون شخصي به نام  يهوديان رفت؛ عده) معبد(به كنشت  �يك بار ابوبكر

واي بر تو از «: نحاص گفتبه ف �فنحاص كه از علماي يهود بود، جمع شده بودند؛ ابوبكر
ي خدا  فرستاده صداني كه محمد خدا بترس و مسلمان شو؛ به خدا سوگند كه تو خوب مي

هايش در انجيل و  ها و نشانه است و به حق و راستي از جانب او به سوي شما آمده و ويژگي
نه كه گو به خدا كه ما آن! اي ابوبكر«: گفت �فنحاص به ابوبكر»  .تورات بيان شده است

باشد؛ ما از او  گويد، به خدا نيازي نداريم و خدا است كه محتاج ما مي مي)ص(محمد
كند و  كنيم و اوست كه به ما زاري مي نيازيم و او به ما نيازمند؛ ما به او تضرع و زاري نمي بي

در سخناني كه از خدايش )ص(مگر نه اين است كه دوستت محمد. خواهد از ما قرض مي
طلبد؟ و غير از اين است كه خدايش، از ربا  از مردم براي خدا قرض نيكو مي كند، نقل مي
صدقات را : گويد و مي(دهد  كند و خودش به ما در قبال آن قرض يا صدقات، ربا مي نهي مي

گويد در  مي)ص(گونه كه محمد ؟ اگر خدا، غني و بي نياز بود كه به ماآن) بخشد فزوني مي
به قدري ناراحت شد كه به  �ابوبكر» .ا و فزوني اموال نمي دادي رب قبال قرض دادن، وعده

اي «: رفت و گفت صخدا فنحاص براي شكايت به نزد رسول. شدت بر صورت فنحاص زد
چه  «: از ابوبكر پرسيدند صخدا رسول» .بنگر كه دوستت ابوبكر با من چه كرده است! محمد

دشمن خدا، سخن  !خدا اي رسول« :عرض كرد �ابوبكر» چيز تو را به اين كار واداشت؟
كند كه  سنگين و بزرگي گفت كه مرا تاب نيامد وبه خاطر خدا او را زدم؛ او گمان مي

فنحاص اين ماجرا را منكر شد و گفت كه من »  .نيازند ها، بي خداوند متعال، فقير است و اين
        :را فرو فرستاد اين آيات �خداوند متعال، در رد فنحاص و تأييد ابوبكر. ام چنين نگفته
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 ô‰ s)©9 yìÏϑy™ ª! $# tΑ öθs% šÏ% ©! $# (#ûθä9$ s% ¨βÎ) ©! $# Ö��É)sù ß øtwΥuρ â!$ u‹ÏΖøîr& ¢ Ü=çG õ3sΨ y™ $tΒ (#θ ä9$s% ãΝßγn=÷Fs% uρ 

u !$uŠ Î; /ΡF{$# Î� ö� tóÎ/ 9d,xm ãΑθà) tΡ uρ (#θ è%ρ èŒ šU# x‹ tã È,ƒÍ� y⇔ ø9   )181:عمران آل( 〉 ∪⊆∇⊆∩ #$
خداي محمد فقير است و از ما درخواست قرض : ز يهوديان گفتندبرخي ا(«: يعني

! نيازيم خدا فقير است و ما بي: گمان خداوند، سخن كساني را شنيد كه گفتند بي) كند؛ مي
، پيامبران را به ناحق كشتند، خواهيم نوشت و )گذشتگانشان(كه  چه را كه گفتند و اين آن

بچشيد عذاب : به ايشان خواهيم گفت) گاه كه انشود تا بد ها ثبت و ضبط مي ي اين همه(
  ».آتش سوزان را

 :كه 1و خشمي كه در راه خدا گرفت، آيه فرو فرستاد �ي ابوبكر خداوند متعال، درباره

 * āχ âθn=ö7çFs9 þ’ Îû öΝà6Ï9 üθ øΒr& öΝà6Å¡ à�Ρ r& uρ �∅ãè yϑ ó¡ tFs9 uρ zÏΒ zƒÉ‹ ©9 $# (#θ è?ρé& |=≈tG Å3 ø9 $# ÏΒ 

öΝà6Ï=ö6s% zÏΒ uρ šÏ% ©! $# (#ûθ ä. u�õ° r& ” ]Œr& # [�� ÏWx. 4 βÎ) uρ (#ρã� É9 óÁ s? (#θà) −G s?uρ ¨βÎ*sù y7Ï9 s̈Œ ô ÏΒ ÏΘ÷“ tã 

Í‘θ ãΒW{$# ∩⊇∇∉∪ 〈 )186:عمران آل(  
گيريد و از سوي  حتماً شما از لحاظ جان و مال خود مورد آزمايش قرار مي«: يعني

اي  ز سوي مشركان، سخنان آزاردهندهچنين ا اند و هم كساني كه پيش از شما كتاب داده شده
ها، امور مهمي  اين) ايد كه اي كرده كار شايسته(شنويد؛ و اگر بردباري و تقوا پيشه كنيد،  مي

  .»ها كوشيد است كه بايد براي دستيابي و بكارگيري آن

   صخدا حفظ راز رسول
يس بـن  دخترم حفصه رضي اهللا عنها پس از وفات شـوهرش خنـ  : گويد مي �عمر بن خطاب

اگـر  : را ديدم و به او پيشـنهاد كـردم   �كه از بدريان بود، بيوه شد؛ عثمان بن عفان �حذافه
و پـس از  » تا ببيـنم و فكـر كـنم   «: گفت �عثمان. آورم بخواهي حفصه را در نكاح تو در مي

رفتم و همين پيشـنهاد را   �به ديدن ابوبكر» .فعالً قصد ازدواج ندارم«: مدتي مرا ديد و گفت
مـدتي  . گيـر شـدم   دل �تـر از عثمـان   او سكوت كرد و چيزي نگفت؛ از او بـيش . او گفتمبه 

از حفصه رضي اهللا عنها خواستگاري نمود و مـن نيـز حفصـه را بـه      صخدا گذشت و رسول
شـايد مـوقعي كـه بـه تـو      «: مرا ديد و به من گفت �ابوبكر. درآوردم صنكاح آن حضرت

هيچ چيز مانع من از «: فرمود. بله، همين طور است: مگفت» .گير شدي پاسخي ندادم، از من دل

                                                           

  )4/295(تفسير قرطبي  -1
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شـنيده بـودم كـه قصـد ازدواج بـا       صخـدا  پذيرش پيشنهادت نشد جز اين كه مـن از رسـول  
را فاش كنم؛ بنابراين به تو چيزي نگفـتم تـا    صخدا حفصه را دارد و من نخواستم راز رسول

ازدواج نكـرد،من از حفصـه   قصد ديگري نمود و با حفصه رضي اهللا عنها  صخدا اگر رسول
  1».خواستگاري كنم

  ي جمعه سوره 11ي  و آيه �ابوبكر صديق
در روز جمعه مشغول خطابه و  صخدا رسول: گويد جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما مي

اصحاب براي تأمين نيازهايشان به . سخنراني بودند كه كاروان حامل مواد غذايي به مدينه آمد
خداوند متعال، اين آيه . نماند صخدا و كسي جز دوازده نفر با رسولسوي كاروان شتافتند 

#  :را فرو فرستاد sŒÎ) uρ (# ÷ρ r& u‘ ¸οu�≈pgÏB ÷ρ r& # ³θøλm; (#ûθ ‘Òx�Ρ$# $pκö� s9 Î) x8θ ä. u�s? uρ $VϑÍ←!$ s% 4 ö≅ è% $ tΒ y‰ΖÏã «! $# Ö�ö� yz 

zÏiΒ Èθ ôγ‾=9 $# zÏΒuρ Ïο u�≈yf ÏnF9 $# 4 ª! $# uρ ã�ö� yz tÏ% Î— §̈�9 و ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما جزو آن  〉 ∪⊆⊆∩ #$
ها كه  برخي از يارانت، در يكي از جمعه («: ي آيه از اين قرار است ترجمه 2.دوازده نفر بودند

ديدند، از اطرافت پراكنده شدند و تو  3هنگامي كه تجارت يا لهوي) مشغول سخنراني بودي،
ا است، بهتر از سرگرمي و تجارت است و چه، پيش خد آن: را ايستاده رها كردند؛ بگو

  ».باشد رسان مي وند، بهترين روزيخدا

   …بدور دانست �كبر و غرور را از ابوبكر صخدا رسول
يْنُظرِ  منْ جرَّ ثوبه خيالء لم(: فرمودند صخدا رسول: گويد بن عمر رضي اهللا عنهما مي  عبداهللا

در روز قيامت به كسي كه شلوارش را از روي تكبر بلند  خداوند،«:يعني )اللَّه إليه يوم القيامةِ
: عـرض نمـود   �ابـوبكر » .كنـد  نمـي ) رحمـت (، نگاه )كه برآمدگي پايش را بپوشاند(بگيرد 

» .كــه آن را محكــم بگيــرم افتــد؛ مگــر آن ي شــلوارم، فــرو مــي)هــا پاچــه (هــا  يكــي از نيمــه «
  4».كني نميتو كه اين كار را از روي تكبر «: فرمودند صخدا رسول
  

                                                           

  )8/82(؛ الطبقات الكبري )9/81(الفتح  -1
  863ي ؛ مسلم، شماره)15/300(حبان  اإلحسان في تقريب صحيح ابن -2
اند منظور از لهو در ايـن   اند و بعضي هم گفته هاي دنيا معنا كرده ها و بازيچه برخي از مفسران، لهو را سرگرمي -3

  )مترجم.(آوردند هاي تجارتي به شهرها به صدا درمي ي است كه هنگام ورود كاروانآيه، طبل
  3665ي بخاري، شماره -4
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  در خوردن حالل �دقت نظر ابوبكر
آورد،  غالمي داشت كه هرگاه خوراكي يا غـذايي مـي   �ابوبكر: گويد حازم مي قيس بن ابي

خورد  ديد، از آن غذا مي كرد؛ اگر دوست داشت و سزاوار مي از او پرس و جو مي �ابوبكر
دسـت آمـده بـود، آن را     و در صورت ناخوشايند بودن آن غذا برايش از لحاظ راهي كـه بـه  

يك شب فراموش كرد و از غالم نپرسيد كه آن غـذا را چگونـه بـه دسـت آورده     . خورد نمي
بـاره از غالمـش پـرس و جـو كـرد و چـون راه        كه مـيلش نمـود، در ايـن    است؛ اما پس از آن

قدر استفراغ كرد كه چيزي از آن غـذا   كسبش را ناخوشايند ديد، دستش را به دهان برد و آن
  1.اش نماند ر معدهد

خورد، كامالً  چه مي باشد تا آن در خورد و نوشش مي �ي دقت نظر ابوبكر بله اين نشانه
، �بيني و دقت نظر ابـوبكر  قطعاً اين باريك. اي در آن نباشد حالل باشد و هيچ شك و شبهه

بـر هـيچ كـس پوشـيده نيسـت كـه بـر اسـاس         . گر كمـال تقـوا و پرهيختگـي او اسـت     نمايان
اي مسـتقيم بـا    هـا رابطـه   هاي ديني، پاكي و حالل بودن خوراك، پوشـاك و نوشـيدني   هآموز

در حـديثي بـه شـخص مسـافري اشـاره شـده كـه بـا سـري ژوليـده و تنـي             2.اجابت دعا دارد
خوانـد؛ امـا چـون خـوراك، پوشـاك و       دارد و خـدا را فـرا مـي    غبارآلود، دست به دعا برمي

  3.شود ه كرده، دعايش پذيرفته نمينوشيدنيش حرام است و با حرام تغذي

   …مرا در دعوايتان شرك كرديد، پس
و عايشـه رضـي اهللا عنهـا را     صرفت و آن حضـرت  صخدا به ديدن رسول �باري ابوبكر

ديد كه مانند هر زن و مرد ديگري كه ممكـن اسـت دعـوا كننـد، دعوايشـان شـده و عايشـه،        
كه از صدابلندي عايشه رضي  �وبكربلند كرده است؛ اب صخدا صدايش را در مقابل رسول

ناراحت شد، به دخترش نزديـك شـد تـا او را بزنـد و بـه او       صخدا اهللا عنها در مقابل رسول
جلوي  صخدا اما رسول  »!اي بلند كرده صخدا بينم كه صدايت را بر رسول تو را مي«: گفت

با ناراحتي خانه را ترك  ابوبكر. را گرفتند و نگذاشتند، عايشه رضي اهللا عنها را بزند �ابوبكر
ديدي كه چگونـه تـو را از   «: به همسرشان عايشه رضي اهللا عنها فرمودند صخدا رسول. كرد

يـابي   ي شـرف  اجـازه  صخـدا  از رسـول  �مدتي گذشت و ابوبكر» كتك خوردن رهانيدم؟
                                                           

  )19/13(نگاه كنيد به التاريخ اإلسالمي از حميدي  110الزهد از امام احمد، ص -1
  )19/13(التاريخ اإلسالمي از حميدي  -2
ومْطعمه  !يا رب !يا رب :يطيلُ السفَرَ أَْشعثَ أَْغبرَ يمد يديه إِلَى السماء ثُم ذَكَرَ الرَّجلَ«: حديث از اين قرار است -٣

كذَلل ابَتجسرَامِ َفأَنَّى يِباْلح ىُغذو رَامح هسْلبمو رَامح هشْرَبمو رَام2/703( 1015ي روايت مسلم، شماره» ح(  
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گونـه كـه در    مـرا آن  «: انـد، گفـت   ديد كه آنان با هـم آشـتي كـرده    �وقتي ابوبكر. خواست
باشـد،  «: فرمودنـد  صخـدا  رسـول » .تان شريك كرديد، در آشتي خود نيز داخل كنيـد دعواي

  1».چنين كرديم

  به امر به معروف و نهي از منكر �توجه ابوبكر
ي انصـاري ديـد كـه در     رفت؛ دو دختربچـه  صي پيامبر در يكي از عيدها به خانه �ابوبكر

بانـگ   صخـدا  ي رسـول  ا در خانهآي«: خواندند؛ فرمود حضور عايشه رضي اهللا عنها آواز مي
ي آوازخـوان بـه    كه رويشـان را از جانـب آن دو دختربچـه    صخدا رسول» !شيطان بپا است؟

دعهما يا أبابكرٍ، فإنَّ لكـلِّ قـومٍ   (: فرمودند �سوي ديوار برگردانده بودند، خطاب به ابوبكر
و نگيـر؛ هـر قـومي عيـد و     كـاري بـه آن د  ! اي ابوبكر«:يعني 2)عيدا و هذا عيدنا أهلِ اإلسالمِ

در اين حديث، به روشني بيان شده كـه گـوش   » .سروري دارند و اين، عيد ما مسلمانان است
و صحابه نبوده است و اين، از خصلت نيكان  صخدا دادن به آوازها و سرودها عادت رسول

بـر همـين    �شوند؛ ابـوبكر صـديق   هاي مباح نيز مشغول نمي و صالحان است كه به سرگرمي
رسـول  . خـواني آن دو دختربچـه يـا كنيزكـان انصـاري را بانـگ شـيطان ناميـد         ساس سـرود ا

هاي كوچـك،   از ايجاد ممنوعيت براي آن خواننده �نيز ضمن حذرداشت ابوبكر صاكرم
البتـه بايـد دانسـت كـه در     . روز عيد را كه روز شادي و سرور است، دليل ايـن امـر خواندنـد   

ليعلم (: ها رخصت وجود دارد و در حديث نيز آمده است ديها در اعياد و شا آوازخواني بچه
عايشـه  » .تا مشركان بدانند كه در دين ما فراخي اسـت «:يعني 3)المشركونَ أنَّ في ديننا فسحة

. كردنـد  رفتند و با هم بـازي مـي   سن و سالي داشت كه به نزد او مي رضي اهللا عنها دوستان كم
جـا   دادنـد؛ بلكـه تنهـا آن    ها گوش مي ه آوازخواني آنب صدر حديث چنين نيامده كه پيامبر

از اين روايـت، چنـين برداشـت    . رسيد حضور داشتند و صداي آواز به گوش آن حضرت مي
  4.ها از قبيل آوازخواني با شرايط مشهورش روا است كنيم كه پرداختن به برخي سرگرمي مي

  

                                                           

  136؛ آلباني، اين حديث را ضعيف دانسته است؛ سيرة الصديق از مجدي سيد، ص4999ي رهابوداود شما -1
  892ي روايت مسلم در صالة العيدين، شماره -2
  ي صديقه رضي اهللا عنها به نقل از عايشه) 6/116،233(؛ مسند احمد )11/308(الفتاوي  -3
شود و نه پرداختن  جواز سرودخواني برداشت ميچنين،  ؛ در اين روايت و رواياتي اين)30/118(مرجع سابق  -4

  )مترجم.(گردد ها و سرودهايي كه همراه آن، آهنگ و موسيقي نيز نواحته مي به ترانه
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   �نوازي ابوبكر مهمان
يك بـار  . اصحاب صفه، مردماني فقير بودند: گويد هما ميعبدالرحمن بن ابوبكر رضي اهللا عن

كسي كه غذاي دو نفر را دارد، سه نفر را مهمان كنـد و كسـي كـه    «: فرمودند صخدا رسول
. …سه نفر را با خود به خانه آورد �ابوبكر .»غذاي چهار نفر را دارد، پنج نفر را با خود ببرد

شـب را بـا آن حضـرت گذرانـد و چـون       صخدا به خاطر محبت وافرش با رسول �ابوبكر
چه چيزي مـانع آمـدن تـو بـه     «: گفت �همسر ابوبكر. پاسي از شب گذشته بود، به خانه آمد

برايشـان  «: همسرش گفـت » اي؟ مگر به آنان شام نداده«: فرمود �ابوبكر» نزد مهمانانت شد؟
پنهـان  : گويد مي �حمنعبدالر» .ها شام نخوردند و منتظر ماندند تا تو بيايي غذا بردند، اماآن

دعوايم كند؛ اما دعوايم كرد و مـرا تنبـل و نـادان خوانـد كـه غـذاي        �شدم كه مبادا ابوبكر
بخوريـد، نـوش جانتـان؛ ببخشـيد كـه از      «: به مهمانان گفـت  �ابوبكر. مهمانان را نداده بودم

ز قسـم  هـا نيـ   امـا مهمـان  . بعد سوگند ياد كرد كه خودش از آن غذا نخـورد » .حالوت افتاديد
 �ابـوبكر . شام بخورد، آنان نيـز شـام خواهنـد خـورد     �خوردند تنها در صورتي كه ابوبكر

و سپس از اهل خانـه خواسـت تـا غـذا را بياورنـد و بـا       » اين قسم از جانب شيطان بود«: گفت
كه از پايين  داشتيم مگر آن اي برنمي به خدا سوگند، هيچ لقمه. ها شروع به خوردن كرد مهمان

 �ابـوبكر . تـر شـده بـود    شد؛ به هر حال همه، سير شدند و غذا از اولش هـم بـيش   ميتر  بيش
اي  «: تر است، خطاب به همسرش گفـت  نگاهي به غذا انداخت و چون ديد كه از اولش بيش

قطعاً اين غذاها از اولش نيـز   «: ام رومان با شادي و مسرت زياد گفت»  !اين چيست؟! رومان ام
مـا، دوازده  . بـرد  صخـدا  اي ديگر خورد و غـذا را نـزد رسـول    لقمه �ابوبكر» .تر است بيش

دانـد و   دسته شديم و با هر كدامشان تعداد ديگري نيز بودند كه تنها خداوند، تعدادشان را مي
  1.همه از آن غذا سير خوردند

  هاي اين ماجرا ها و درس آموزه
آيات و احاديثي كه به  نوازي و عمل كردن به به مهمان �ـ اشتياق وافر ابوبكر صديق1

 ÿ…çµ :كنند اكرام مهمان، تشويق مي t/§� s) sù öΝÎκö� s9 Î) tΑ$s% Ÿω r& šχθè=ä. ù' s? ∩⊄∠∪ 〈 )27:ذاريات(  
  »خوريد؟ آيا غذا نمي: پس غذا را نزديك ايشان گذاشت و گفت«: يعني
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ـ (: اند نيز فرموده صرسول اكرم : يعنـي  )رِم ضـيَفه من كانَ يؤْمنُ باهللاِ و اليومِ اآلخرِ َفْليْك
  1».هر كس به خدا و روز آخرت ايمان دارد، مهمانش را گرامي بدارد«

چنـان   گـردد كـه در غـذا آن    نمايان مي �ـ در اين داستان، كرامتي براي ابوبكر صديق2
تر  خورند و حتي غذا از اولش هم بيش افتد كه تعداد زيادي از آن سير مي فزوني و بركتي مي

نصـيب   صخـدا  از رسـول  �امت، به بركت پيروي و اتباع هميشگي ابوبكراين كر. شود مي
از اولياي خدا است؛ همان دوسـتان و   �دهد كه ابوبكر گردد و همين نكته، نشان مي وي مي

كننـد و همـواره بـه اوامـر و نـواهيش توجـه        اقتـدا مـي   صخـدا  اوليايي كه هميشه بـه رسـول  
رسـاند و در قلوبشـان، نـور و     با فرشتگان ياري مـي نمايند؛ خداوند متعال، نيز دوستانش را  مي

  2.دارد بخشد كه با آن، ايشان را گرامي مي افكند و به آنان كراماتي مي روشني مي
 ،خود را نشكسته بود سوگندهرگز  �ابوبكر: گويد ي صديقه رضي اهللا عنها مي عايشهـ 3
چنـين گفتـه اسـت     �بـوبكر ي قسم را نازل فرمود؛ خود ا كه خداي متعال، حكم كفاره تا آن

ي چيزي سوگند ياد كنم و بهتر را در غير آن قسم ببينم، همان بهتر را اختيـار   اگر درباره«: كه
بـر ايـن بـود كـه هرگـاه       �بنـابراين عـادت ابـوبكر    3».دهم ي سوگندم را مي كنم و كفاره مي

ين كـار را  رسـيد كـه بايـد قسـمش را بشـكند،هم      كرد و بعد به ايـن نتيجـه مـي    سوگند ياد مي
ابتدا سوگند ياد كـرد كـه    �در اين قصه چنين آمده بود كه ابوبكر 4.داد كرد و كفاره مي مي

از شام آن شب نخورد؛ اما به خاطر مهمانانش، قسمش را شكست تا به خاطر اكرام آنـان، بـه   
ي قسـمش را ادا   و در روايات ديگر آمـده اسـت كـه ابـوبكر كفـاره      5.همراهشان شام بخورد

  .نمود

   �ي خاندان ابوبكر گواهي اسيد بن حضير درباره
در يكي از سفرها رفته بوديم كه  صخدا همراه رسول: گويد عايشه رضي اهللا عنها مي

بند به  براي پيدا كردن گردن �و يارانش صخدا بندم در بيابان، گم شد؛ رسول گردن
گاليه  �م، به ابوبكرمرد. جا آب نبود و همراه خود نيز آب نداشتيم جستجو پرداختند؛ آن

سر بر پايم  صخدا بيني، عايشه چه كرد و ما را در چه مشقتي انداخت؟ رسول كردند كه مي
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و مردم را گرفتار  صخدا تو رسول«: آمد و به من گفت �نهاده و خوابيده بودند كه ابوبكر
كرد  مي او، مرا سرزنش: افزايد عايشه مي» .جا هم آب نيست كردي؛ با خود آب نداريم و اين

نمود كه پايم تكان  خوردم؛ اما در عين حال سعي مي زد كه در اثرش تكان مي و به پهلويم مي
به هر حال به همين منوال گذشت و . شود صنخورد تا مبادا مزاحم استراحت آن حضرت

 (#θßϑ£ϑ :ي تيمم را فرو فرستاد خداوند، آيه u‹tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $ Y7ÍhŠ sÛ 〈 )خاك  با…«: يعني )43:نساء
  ».يمم كنيدپاك ت

اين، نخستين بار ! ي ابوبكر اي خانواده«: پس از نزول اين آيه گفت �اسيد بن حضير
هنگامي كه حركت كرديم، «: گويد عايشه مي» .شويد ي خير و بركت مي نيست كه شما مايه

  1».بند را زير همان شتري ديديم كه من، بر آن سوار بودم گردن
دهـد و   نشان مي صخدا را نسبت به رسول �ي ابوبكر مؤدبانه اين داستان، ادب و رفتار

ي گرفتـاري و درد   قدر نسبت به هر چيزي كه مايـه  چه �سازد كه ابوبكر به خوبي روشن مي
كرد كه چه چيـزي يـا چـه     فرق نمي �براي ابوبكر. شد، حساس بود مي صسر آن حضرت

رضي اهللا عنها باشد كه شود؛ هرچند كسي چون عايشه  صي درد سر آن حضرت كسي مايه
. داشـتني  تر بود و براي آن حضرت، بسيار محبوب و دوسـت  نزديك صخدا از همه به رسول

گران، الگويي اسـت كـه كمـال ادب را نسـبت بـه خـود،        ي دعوت براي همه �آري ابوبكر
  2.كشد ي مسلمانان به تصوير مي و همه صخدا رسول

   �از ابوبكر صخدا داري رسول جانب
دفـاع كـرده و    �بارهـا از ابـوبكر   صخدا دهدكه رسول ز احاديث صحيح نشان ميبسياري ا

ــوبكر  ــا اب ــردم را از مخالفــت و ســتيز ب ــد برحــذر داشــته �م ــودرداء. ان ــي �اب ــد م ــا : گوي ب
در حالي آمـد كـه يـك طـرف لباسـش را گرفتـه و        �نشسته بودم كه ابوبكر صخدا رسول

گويـا دوسـتتان    «: فرمودنـد  �هر ابـوبكر با ديدن ظـا  صخدا رسول. زانويش نمايان شده بود
اي پيش آمد؛ من با او  ميان من و عمر مسأله«: سالم كرد و گفت �ابوبكر» .دعوا كرده است

اينك . به همين خاطر از او عذرخواهي كردم، اما او نپذيرفت. تندي كردم و بعد پشيمان شدم
: فرمودنـد  �بـار بـه ابـوبكر   سـه   صخـدا  رسول» .ام تا ماجرا را به شما بگويم پيش شما آمده

: رفت و پرسـيد  �ي ابوبكر نيز نادم و پشيمان به خانه �پس از اين عمر» .خدا، تو را ببخشد«
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آمد و سالم  صخدا جا نيافت، به نزد رسول را آن �و چون ابوبكر» جا است؟ آيا ابوبكر اين «
ــدن عمــر  صخــدا ي رســول چهــره. كــرد ــا دي ــوبكر  �ب كــه ترســيد  �دگرگــون شــد؛ اب

! خـدا  اي رسول«: نشان دهند، گفت �واكنش شديدي از خود در مقابل عمر صخدا سولر
و اول دعـوا را شـروع   (حقـي نمـوده    روي و بي من، زياده) تقصير من است و(به خدا سوگند 

صـدق و  : إنَّ اللَّه بعَثني إليكم فقلتُم كذبت و قال أبوبكر(: فرمودند صخدا رسول«   .)كردم
هفهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ واساني بنفس ،هخداوند، مرا به سوي شما مبعوث «: يعني )و مال

همـان اول تصـديقم   (گـويي؛ امـا ابـوبكر     دروغ مي: گفتيد) ابتدا تكذيبم كرديد و(كرد؛ شما 
و دسـتم را در مـالش بـاز    (راست مي گويد و مرا با جان و مالش يـاري نمـود   : گفت) كرد و

) محـض خـاطر مـن   (پس آيا شما، دوستم را .) سان خود قرار داد گذاشت و مرا در مالش هم
 �پـس از آن ابـوبكر  . اين گفته را دو بـار تكـرار نمودنـد    صخدا رسول» گذاريد؟ برايم مي

هاي قابل پندي وجود دارد؛  در اين ماجرا، درس 1.حرمتي يا اذيت قرار نگرفت هرگز مورد بي
هـا بـا    شد كه گاهي چون ديگر انسان سبب مي سرشت و نهاد بشري در صحابه نيز: * از جمله

بـاز نبودنـد؛ بلكـه خيلـي زود بـه اشـتباه خـود پـي بـرده و از           اما َلجوج و لج. هم درگير شوند
رنگـي صـحابه بـا     گـر دوسـتي و يـك    ايـن مـاجرا، نشـان     . *كردنـد  برادرشان عذرخواهي مي

 �و صـحابه  صخـدا  ولدر نـزد رسـ   �از اين ماجرا جايگاه واالي ابوبكر. * ديگر است هم
  .…و. نمايان مي شود

   �و ابوبكر صديق �ي اسلمي ماجراي ربيعه
بـه مـن    صكردم؛ آن حضـرت  خدمت مي صخدا من به رسول: گويد مي �ي اسلمي ربيعه

بر سـر   �كه ميان من و ابوبكر نيز زميني بخشيدند تا اين �همين طور به ابوبكر. زميني دادند
ي زمين من است و  من مدعي بودم اين درخت در محدودهدرخت خرمايي اختالف پيدا شد؛ 

بـه مـن سـخني     �در زمين من است و اين بگو مگو ادامه يافت و ابوبكر: گفت مي �ابوبكر
چه به  مانند آن! اي ربيعه«: گفت كه خودش، آن را ناپسند دانست و پشيمان شد و به من گفت

. كنم من، هرگز چنين جسارتي نمي: تم گف» .تو گفتم، تو نيز به من بگو تا قصاص كرده باشي
امـا مـن بـاز هـم از     »  .كنم شكايت مي صخدا اگر قصاص نكني، به رسول«: فرمود �ابوبكر

تـرك   صخـدا  جا را به قصد عرض شـكايت بـه رسـول    آن �قصاصش سر باز زدم؛ ابوبكر
واهـد از  خ تعجب است؛ خودش، به تو ناسزا گفته و باز مـي  «: اي از خويشانم گفتند عده. كرد
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اسـت؛   �مي دانيد او كيست؟ او، ابـوبكر صـديق  : گفتم» !شكايت كند صخدا تو، به رسول
و شيخ و بزرگ مسـلمانان كـه عمـرش را در خـدمت اسـالم سـپري كـرده         صيارغار پيامبر

ي نـاراحتيش شـود؛    نبينم كسي از شما بخواهد به خاطر من بر او گستاخي كنـد و مايـه  . است
شوند و ناراحتي پيـامبر، خشـم    ناراحت مي �راحت كردن ابوبكربه نا صخدا چراكه رسول

مـن،  . هيچ كار، بازگرديد: گفتم» گويي چه كار كنيم؟ مي«: آنان گفتند. خدا را به دنبال دارد
ماجرايي را كه ميان من و او گذشت،  �ابوبكر. رفتم صخدا به نزد رسول �به دنبال ابوبكر

ميان تو و ! اي ربيعه «: وي من بلند كردند و فرمودندسرشان را به س صخدا رسول. بازگو كرد
من، ماجرا را بازگو كردم و گفتم كه در خالل بگو مگويي كه ميان من » صديق چه گذشت؟

اما من . و ابوبكر رخ داد، او، به من ناسزا گفت و پشيمان شد و از من خواست تا قصاص كنم
! اي ابـوبكر : جوابش را نده؛ بلكه بگـو  طور بله، اين «: فرمودند صخدا رسول. قصاص نكردم

حسـن  . خدا تو را ببخشد: به ابوبكر گفتم صخدا من نيز مطابق امر رسول» .خدا تو را ببخشد
  1».جا را ترك كرد در حال گريه آن �ابوبكر«: گويد بصري مي

، چه وجدان بيدار و درون پـاكي داشـت   �واقعاً جاي شگفت و تعجب است كه ابوبكر
اش، او را قصاص  ار كرد تا بالفاصله از برادر مسلمانش بخواهد كه در مقابل گفتهكه او را واد

منشي، ادب و شـعور رسـيده بـود     به حدي از فضيلت، بزرگ �ابوبكر! كند و يا او را ببخشد
شـود و تنهـا بـه     كه به خاطر خطاي زباني كوچكي، سراسر وجودش آكنده از غم و اندوه مي

  2!يابد قصاص و يا بخشش آرامش مي
از ايـن ترسـيد    �سخني معمولي بوده است؛ اما ابـوبكر  �به ربيعه �قطعاً حرف ابوبكر

خـاطر شـده باشـد؛ بنـابراين ضـمن       بـه سـبب همـان سـخن معمـولي آزرده      �كه شايد ربيعـه 
را خـوب مـي    �كه ابـوبكر  �ربيعه. عذرخواهي از ربيعه، از او تقاضا كرد تا قصاص نمايد

. دانسـت، از قصـاص امتنـاع ورزيـد     مـي  صخدا الم پس از رسولشناخت و مقام او را در اس
فحـش ويـا دشـنام بـوده باشـد؛ چراكـه        �به ربيعـه  �بدون ترديد امكان ندارد سخن ابوبكر

كسي بود كه پيش از اسالم و  �ابوبكر. داد اي نمي به او چنين اجازه �اخالق سترگ ابوبكر
  3.آمد ي جاهليت نيز فحش و ناسزا بر زبانش نمي در دوره
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از اين ترسيد كـه بـه گفـتن آن سـخن، گنهكـار شـده باشـد؛ بنـابراين بـه نـزد            �ابوبكر
را  �جا است كه او، مـاجراي زمـين و اخـتالفش بـا ربيعـه      رفت وشگفت اين صخدا رسول

دانست  او به خوبي مي! فراموش كرد وتنها به اين انديشيد كه چرا چنان سخني به ربيعه گفت؟
 1.، پـوزش بخواهـد  )صاحب حق(دار  حقوق بندگان مرتبط است، از حقچه به  كه بايد در آن

ي  گران، حاكمان و همـه  ي بزرگي براي علما، دعوت پند و آموزه �كرد ابوبكر در اين عمل
كه چگونه خطاهايشان را جبـران نماينـد و يـا بـه حقـوق ديگـران        مردم وجود دارد و آن، اين

  .احترام بگذارند و پايمالش نكنند
 صخـدا  را كه به قصد شكايت بـه نـزد رسـول    �اين عمل ابوبكر �ندان ربيعهخويشاو

دانستند كـه بايـد اختالفـات را بـا      پنداشتند كه همانند ابوبكر نمي رفت از آن جهت ناپسند مي
ي مورد قبول طرفين درگير، پايـان داد تـا در همـين     يابي به نتيجه يك قضاوت درست ودست

رف گردد و انسـان را در روز قيامـت در معـرض حسـاب و     ها برط هاو آزردگي دنيا كدورت
  .بازخواست الهي قرار ندهد

 صخدا در پي توجيه رسول �كه به رغم راضي شدن ربيعه ي قابل توجه ديگر، اين نكته
ي ايمـان قـوي ويقـين     دهنـده  از ترس و خشيت الهي گريسـت و ايـن، نشـان    �باز هم ابوبكر
  .باشد مي �راسخ ابوبكر

نيـز در خـور    �داشت ابوبكر صديق در تجليل و بزرگ �بن كعب اسلميموضع ربيعه 
هيچ واكنشي نشان نداد واين، برگرفته از شـناخت   �توجه است؛ چراكه او، در مقابل ابوبكر

داري  ي خردمنـدي و ديـن   و احترام به وي وبلكه نشانه �او نسبت به فضيلت و برتري ابوبكر
  2.باشد مي �شخص ربيعه

  ها در انجام نيكي �ابوبكرتالش و تكاپوي 
هـا بـه    به صفات واال، اخالق پسنديده و شـتاب و تـالش بـراي انجـام نيكـي      �ابوبكر صديق

باشـد؛ او، در   هـا الگـو و نمونـه مـي     اي شناخته شده است كه در مكارم اخـالق و نيكـي   گونه
عمـل اسـت   دانست كه دنيا، جاي  داد ومي ها از خود اشتياق وافري نشان مي پرداختن به نيكي

ها؛ اما آخرت هنگام حسـاب اسـت و ديگـر جـاي      وهر لحظه از آن فرصتي براي انجام نيكي
دانسـت كـه امـروز، روز عمـل اسـت و نـه        وي، اين اصل مهم را به خوبي مي. باشد عمل نمي
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از . كـرد  ها درنگ نمي بنابراين در انجام نيكي. حساب؛ و فردا، هنگام حساب است و نه عمل
 )مـنْ أصـبح مـنكم صـائما؟    (: فرمودند صخدا يت شده كه يك روز رسولروا �ابوهريره

: فرمودنـد  صخـدا  رسـول . مـن : گفت �ابوبكر» روزه است؟  چه كسي از شما امروز،«:يعني
اي شـركت كـرده    چه كسي از شما امروز در تشييع جنـازه «:يعني )فمن تبع منكم اليوم جنازة(

 )فمن أطعم منكم مسكينًا؟(: سؤال كردند دوباره صخدا رسول. من: گفت �ابوبكر» است؟
رسـول  . مـن : گفـت  �ابـوبكر » چه كسي از شما امروز بـه مسـكيني غـذا داده اسـت؟    «: يعني
چه كسي امروز بـه عيـادت مريضـي    «: يعني )فمن عاد منكم اليوم مريضًا(: پرسيدند صاكرم

امريء إالّ دخـل  ما اجتَمعنَ في (: فرمودند صخدا رسول. من: گفت صابوبكر» رفته است؟
كه آن شخص، به بهشت داخل  شوند، مگر اين اين اعمال، در شخصي جمع نمي«: يعني )الجنة

  1».شود مي

  داري و كنترل عصبانيت خويشتن
ناسـزا   �نشسته بـود؛ شخصـي، بـه ابـوبكر     صخدا با رسول �ابوبكر: گويد مي �ابوهريره

آن . زدنـد  لبخنـد مـي   زده، شـگفت  صهـيچ پاسـخي نـداد؛ رسـول اكـرم      �گفت و ابـوبكر 
را به واكنش واداشت و باعث شد تـا   �ناسزا گفت كه ابوبكر �قدري به ابوبكر شخص، به

جا  ناراحت شدند و آن صخدا رسول. دهنده را پاسخ دهد هاي دشنام برخي از گفته �ابوبكر
تا وقتي ! خدا اي رسول «: رساند و گفت صخود را به آن حضرت �ابوبكر. را ترك كردند

، شما نشسته بوديد؛ اما وقتـي از حـد گذرانـد و    )و من، ساكت بودم(گفت  به من ناسزا مياو 
 صخــدا رســول» !هــايش را پاســخ گفـتم، ناراحــت شــديد و برخاســتيد  مـن، برخــي از گفتــه 

إّنه كان معك مَلك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطانُ فلم أكن (: فرمودند
داد؛ اما وقتي تو برخـي   اي با تو بود كه از طرف تو پاسخ مي فرشته«: يعني )نِألقعد مع الشيطا

هايش را پاسخ گفتي، شيطان به ميان آمد و براي من سزاوار نيسـت كـه بـا شـيطان در      از گفته
ما منْ عبد ظلم بمظلمةٍ فيغضي : يا أبابكرٍ ثالثٌ كلُّهنَّ حقٌّ(: و سپس افزودند» .جا بنشينم يك

ه عزَّو جلَّ إالّ أعز اللَّه بها نصره، و ما فتح رجلٌ باب عطيةٍ يريد بها صله إالّ زاده اللَّه عنها للَّ
سه ! اي ابوبكر«: يعني )بها كثرةً، و ما فتح رجلٌ باب مسألةٍ يريد بها كثرة إالّ زاده اللَّه بها قّلةً

داري پيشـه   ، صـبر و خويشـتن  اي كه مورد ستم قـرار بگيـرد و بـر آن    هر بنده: *چيز حق است
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دارد؛  داري و صبرش، او را يـاري كـرده و گرامـي مـي     سازد، خداي متعال، به خاطر خويشتن
كه خداي  گشايد مگر اين هيچ شخصي درِ بذل و بخشش را به قصد پيوند خويشاوندي نمي*

اهي خو و هيچ شخصي، از روي زياده*نهد؛  متعال، به جاي آن در مالش، كثرت و فزوني مي
نقص و ) در مالش(گشايد مگر كه خداي متعال، به جاي آن  طلبي، درِ گدايي را نمي و افزون

  1.افكند كمي مي
كـه   اما بـه گمـان ايـن   . دار بود برد و خويشتن همواره خشمش را فرو مي �ابوبكر صديق

. هـايش را پاسـخ گفـت    كنـد، برخـي از گفتـه    گو را بدهد، سـاكتش مـي   اگر پاسخ آن دشنام
را به صبر و بردباري ترغيب دادنـد و او را راهنمـايي كردنـد تـا بـه       �ابوبكر صخدا رسول

داري، انسان را در چشم مردم  چراكه شكيبايي و خويشتن. وقت عصبانيت، شكيبايي پيشه كند
  .برد كند و قدر و منزلتش را در نزد خدا باال مي عزيز مي

 صبرداشت كه مبـادا رسـول خـدا   را هراس  �شود كه ابوبكر از اين داستان، واضح مي
شتافت تا ايشان را از ناراحتي درآورد و  صناراحت شده باشند؛ بنابراين به سوي رسول خدا

در حـديث گذشـته    �بـه ابـوبكر   صي پيـامبر  هاي ديگر فرموده آموزه. خشنودشان گرداند
ي كـه  دوري انبيـا از مجالسـ  * نكوهش عصبانيت و برحذر داشـتن از آن؛  : * ازاين قرار است

بيان فضيلت مظلومي كه با هدف خشنودي خدا و كسب اجر و * شيطان در آن حضور دارد؛ 
و * تشويق به بخشندگي و برقـراري پيونـد خويشـاوندي؛    * ورزد؛  پاداش از او، شكيبايي مي

  . گري و گدايان نكوهش تكدي
ه بـود و  خـويي و حلـم شـناخته شـد     دار بود كه به نرم قدري شكيبا و خويشتن به �ابوبكر

گرفت  شد؛ بلكه به خاطر خدا خشم مي اصالً ناراحت نمي �اين، بدين معنا نيست كه ابوبكر
  2.شد شكند، به شدت عصباني مي محارم و دستورهاي الهي مي  ديد، و وقتي مي

 * (#ûθ: دمايرف ميخداوند متعال  ããÍ‘$ y™uρ 4’n<Î) ;ο u� Ï�øó tΒ ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ >π ¨Ψ y_uρ $ yγàÊó� tã 
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وي آمرزش پروردگارتان و بهشتي بشتابيد كه به س) با انجام اعمال شايسته(و «: يعني
براي پرهيزگاران آماده شده است؛ آن كساني ) و(ها و زمين است  آسمان) مانند(پهناي آن، 

كنند و آنان كه  ، بذل و بخشش مي)گري و نداري و در توان(كه در خوشي و ناخوشي 
كوكاران را دوست نمايند و خداوند، ني خورند و از مردم گذشت مي خشمشان را فرو مي

  ».دارد
عمـل بـه آن سـپري    نيـز در  فرمايش الهي و  اين زندگيش را با تأمل و تدبر در �ابوبكر

  .كرد مي

   …خواهان مغفرت و آمرزش الهي بود �ابوبكر
ناخواسته و همانند برخي از  �داد؛ اما وقتي مسطح خرجي مسطح بن اثاثه را مي �ابوبكر

المؤمنين  ي منافقان، بر ام داري كه در اثر دسيسه مت شاخي افك و ته مؤمنان ديگر در فتنه
ي صديقه رضي اهللا عنها بسته شد، سخنان ناشايستي بر زبان آورد و به آن ماجرا دامن  عايشه

را بر آن داشت تا سوگند ياد كند كه ديگر به او خرجي ندهد؛ خداوند متعال،  �زد، ابوبكر

≅ Ÿωuρ È :اين آيه را فرو فرستاد s? ù' tƒ (#θä9 'ρ é& È≅ôÒ x�ø9 $# óΟä3ΖÏΒ Ïπ yè¡¡9 $# uρ βr& (# ûθ è?÷σ ãƒ ’ Í< 'ρé& 4’ n1 ö�à) ø9 $# 

t Å3≈|¡ yϑ ø9 $# uρ šÍ�Åf≈yγßϑø9 $# uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# ( (#θ à�÷è u‹ø9 uρ (# ûθ ßsx� óÁ u‹ø9 uρ 3 Ÿω r& tβθ ™7Ït éB βr& u� Ï�øó tƒ ª!$# 

öΝä3 s9 3 ª! $# uρ Ö‘θ à� xî îΛÏm   )22:نور( 〉 ∪⊅⊅∩ ‘§
گر، نبايد سوگند بخورند كه بذل و بخشش  كساني از شما كه اهل فضيلتند و توان«: يعني

گيرند و بايد عفو و گذشت  خود را از نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه خدا باز مي
هاي ديگران  پس، از لغزش(آيا مگر دوست نداريد كه خداوند، شما را بيامرزد؟ . پيشه نمايند

خداوند، .) بخشش ادامه دهيد تا مورد غفران خداوند واقع شويددرگذريد و به بذل و 
  ».آمرزنده و مهربان است

بـه خـدا سـوگند كـه مـن دوسـت دارم خـدا مـرا         «: پس از نزول اين آيه فرمود �ابوبكر
و دوباره بذل و بخشش بـر مسـطح را شـروع كـرد و سـوگند يـاد نمـود كـه هرگـز          » .بيامرزد

ز اين آيه چنين برداشت كرد كه مسلمان بايـد همـواره بـه    ا �ابوبكر 1.خرجيش را قطع نكند
ها و خطاهاي ديگران درگذرد تا مورد عفو و آمرزش  اخالق اسالمي آراسته باشد و از لغزش

خداوند قرار گيرد و بر ديگران پرده پوشي نمايد تا به نسبت خير و نيكي به ديگـران مشـمول   
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طور كه دوسـت داريـد،    بيان نمود كه همان اين آيه، واضح و صريح. لطف و توجه واقع شود
ي مـذكور بـه    درآيـه . خداوند متعال از گناهانتان درگـذر فرمايـد، از زيردسـتانتان درگذريـد    

روشني بيان شده كه هر كس بر انجام ندادن عملي سوگند ياد كند و سپس انجام آن را بهتـر  
ايـن آيـه از آن جهـت كـه     : دانـ  برخي از علما گفتـه . ببيند، سوگندش را بشكند و كفاره دهد

آيـا دوسـت نداريـد، خداونـد شـما را      «بندگان خدا را با اين گفتار بـه تـدبر وا مـي دارد كـه     
  1.باشد ي قرآن مي ترين آيه ، اميدبخش»ببخشد؟

گيـرد؛   مـي  جـاي  صخـدا  دهد كه پس از رسول را در مقامي قرار مي �اين آيه، ابوبكر
كنــد كــه  بيــان مــي �آوري از ابــوبكر شــگفتچراكــه خداونــد متعــال در ايــن آيــه صــفات 

امـام فخـر رازي در تفسـيرش، از ايـن آيـه      . باشـد  مـي  �ي ابوبكر ي شأن برجسته دهنده نشان
كنـيم؛ وي   اي از آن اشـاره مـي   اسـتنباط نمـوده كـه بـه پـاره      �چهارده ويژگي براي ابـوبكر 

را اهـل   �ابـوبكر  خداوند متعال، در اين آيه، به طور مطلـق و بـدون هـيچ قيـدي    «: گويد مي
به عبارت ديگر . گنجد خواند؛ در اين توصيف، فضيلت و برتري بر ديگران نيز مي فضيلت مي

فخـر  » .به طور مطلق شخص فاضلي بود كه با اين آيه برتر از ديگـران خوانـده شـد    �ابوبكر
ه بـا  را در اين آي �جا كه خداي متعال، ابوبكر از آن«: رازي در تفسير همين آيه افزوده است

: صيغه ي جمع و ساختاري عمومي و فراگيرنده ستوده است، بنابراين بايسته است كه بگـوييم 
اي بود كه معصيت در او راه نداشت؛ لذا امكان ندارد كسي كه تـا ايـن حـد     او، انسان وارسته

  2».به برازندگي و نيكويي مورد مدح واقع شود، جهنمي باشد

  به شام �سفر تجارتي ابوبكر
او . به قصد تجارت، به بصري در سرزمين شام رفت صخدا در زمان رسول �صديقابوبكر 

باشـد، از ايـن سـفر تجـارتي      صبا وجودي كه دوست داشت، همواره دركنار رسـول اكـرم  
او را از  �نيز با وجود محبت زيادشان نسـبت بـه ابـوبكر    صخدا منصرف نشد و خود رسول

ر براي مسلمان، مشخص شـود و دريابـد كـه بايـد     تا اهميت كسب و كا 3اين سفر باز نداشتند
سـان هـر    منبع درآمدي داشته باشد تا مجبور نشود دست گدايي پيش خلق دراز كنـد و بـدين  

مسلماني بداند كه بايد با انجام كاري درآمدزا، نيازمندان را ياري رساند و گره از مشـكالت  
  .خدا است، شتاب كند ديگران بگشايد و در باب انفاق در راه خدا كه مورد پسند
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   �غيرت ابوبكر صديق
هاشم، از اسماء بنت عميس  اي از بني عده: گويد عبداهللا بن عمرو بن عاص رضي اهللا عنهما مي

جـا   به خانه آمد و آنـان را آن  �بود، ديدن كردند؛ ابوبكر �رضي اهللا عنها كه همسر ابوبكر
. گفت صخدا اين ماجرا را به رسول). دان كه در نبود او به خانه اش آمده(ديد و ناراحت شد 

و در عـين  » .خداي متعال همسرت را از بـدي پـاك داشـته اسـت     «: فرمودند صآن حضرت
ال يدخل رجل بعد يومي هذا علي مغيبة (: برمنبر رفته و چنين فرمودند صحال، آن حضرت

كه شويش نيست، هيچ مردي از امروز به بعد بر زن تنهايي  «: يعني )إالّ و معه رجل أو رجالن
  1».كه يك يا دو نفر با خود داشته باشد وارد نشود مگر آن

  از خداوند متعال �خوف و خشيت ابوبكر
دارد و  خوف و هراس از خداي متعال، نعمت باارزشي است كه انسان را از مصيت بدور مي

چنين حالتي، قطعاً . شود تا آدمي، در نهان و آشكار همواره خدا را به ياد داشته باشد سبب مي

 û :فرمايد خداوندمتعال، مي. گردد ي رشد، زيبايي و باروري اعمال انسان مي زمينه É_t6≈tƒ 

Ÿ≅ƒÏ ü� ó�Î) (#ρã�ä. øŒ$# z ÉLyϑ÷è ÏΡ û ÉL©9 $# àMôϑyè ÷Ρ r& ö/ä3 ø‹n=tæ (#θèù ÷ρ r& uρ ü“Ï‰ ÷κyé Î/ Å∃ρé& öΝä. Ï‰ ôγyè Î/ }‘≈§ƒÎ)uρ Èβθ ç7yδö‘$$ sù 

  )40:بقره( 〉 ∪⊂⊇∩
كه (ام و به عهد من  به ياد آوريد نعمتي را كه بر شما ارزاني داشته! اسرائيل ي بنيا«: يعني

) يعني پاداش نيك و بهشت برين(وفا كنيد تا به پيمان شما ) همان ايمان و كردار نيك است،
  ».وفا كنم و تنها از من بترسيد

( öΝÉ :فرمايد خداي متعال، مي tG ó™$$ sù !$yϑx. |N ö� ÏΒé& tΒuρ z>$ s? y7yè tΒ Ÿωuρ (# öθtó ôÜs? 4 …çµ ‾Ρ Î) $ yϑÎ/ 

šχθ è=yϑ÷è s? Ö��ÅÁ t/ ∩⊇⊇⊄∪ 〈 )112:هود(  
استقامت كن به همراه كساني ) در راه دعوت(اي گونه كه فرمان يافته پس همان«: يعني

چه انجام  تجاوز نكنيد كه قطعاً خدا به آن) از حدود خدا(اند و  كه با تو، به سوي خدا برگشته
  ».ر و آگاه استبصي دهيد، مي

 ôyϑ: يابد اي كه از خداي متعال بترسد، پاداش بزرگي مي بنده Ï9 uρ t∃%s{ tΠ$ s)tΒ  ÏµÎn/ u‘ 

Èβ$ tF̈Ζy_ ∩⊆∉∪ 〈 )46:الرحمن(  
                                                           

  237الرياض النضرة في مناقب العشرة از ابوجعفر احمد طبري، ص -1
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) در بهشت(هايي  پروردگارش بترسد، باغ) عظمت و كبريايي(و هر كس از مقام «: يعني
  ».دارد

اي كردنـد كـه    سخنراني و موعظهبراي ما چنان  صخدا روزي رسول: مي گويد �انس
لو تعلمونَ ما أعلـم لضـحكتم قلـيالً و    (: فرمودند صهرگز مانند آن را نشنيدم؛ آن حضرت

خنديديـد و بسـيار    دانستيد، قطعا كم مـي  دانم، شما مي چه من مي اگر آن«: يعني )لبكيتم كثيرًا
ي دگرگـون  با شـنيدن سـخنان آن حضـرت، بـه قـدر     ( صخدا اصحاب رسول» .گريستيد مي

چنـان گريسـتند كـه هـق هـق      (هايشان را پوشـانده و   چهره) شدند كه سر در گريبان نهادند و
  1.شد شان شنيده مي صداي گريه) كردند و مي

ي عملي هر  جمع كرده بود، نمونه) ترس و اميد(كه ميان خوف و رجاء  �ابوبكر صديق
ان سـعادت و رسـتگاري در   مسلماني اعم از حاكم و رعيت و امير و مـأمور اسـت كـه خواهـ    

هـيچ كسـي    صخـدا  پـس از رسـول  «: گويد محمد بن سيرين رحمه اهللا مي 2.باشد آخرت مي
ي زبانش را  را در حالي ديدم كه كناره �ابوبكر«: گويد قيس مي» .نيست �ترساتر از ابوبكر
 3».سـازد  اين، همان چيزي است كه مرا به گنـاه و عـذاب گرفتـار مـي    «: گفت گرفته بود و مي

آيـد، بـه خـود حالـت گريـه       بگرييد و اگر شما را گريه نمـي «: فرموده است �ابوبكر صديق
آوردنـد؛ او، آن را   �بال بـه نـزد ابـوبكر    زاغي بزرگ«: گويد ميمون بن مهران مي 4».بگيريد

شـود، مگـر بـه     افتد و هيچ درختـي بريـده نمـي    هيچ شكاري به دام نمي«: وارونه كرد و گفت
چنين نيز روايت شده  �از ابوبكر 5».و ياد خدا را بايد و شايد نكرده است كه تسبيح خاطر آن
خوردنـد و يـا مـرا     ام مـي  بودم كه از ميوه به خدا سوگند دوست داشتم، درختي مي«: است كه
كـاش مـويي از تـن    «: چنين فرموده است هم» .)و بر من حساب و كتابي نبود( 6كردند قطع مي

  7».مؤمن بودم
  

                                                           

؛ در حديث، به نوعي گريه اشاره شده كه با صداي بيني )6/68(بخاري، كتاب التفسير، باب التسألوا عن أشياء  -1
  .همراه است

  396تاريخ الدعوة إلي اإلسالم از يسري محمد، ص -2
  )2/253(صفة الصفوة  -3
  108بكر، ص الزهد از امام احمد، باب زهد ابي -4
  110بكر، ص ابي  الزهد از امام احمد، باب زهد -5
  112بكر، ص الزهد از امام احمد، باب زهد ابي -6
  108بكر، ص الزهد از امام احمد، باب زهد ابي -7
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  �ت و فضايل ابوبكر صديقترين صفا مهم

شخصيت برجسته و متمـايزي دارد كـه در قالـب صـفاتي بـزرگ و خـدايي        �ابوبكرصديق
برخي از اين صفات را به طور اجمالي و بعضي را هـم بـه تفصـيل بررسـي     . نمودار شده است

اعتقـاد پـاك و راسـتين بـه باورهـاي دينـي،       : هـاي مهمـي از قبيـل    صفات و ويژگي. كنيم مي
ي وافر از دانش شرعي، اطمينان و اعتماد به خداي متعـال، برخـورداري از صـفات    برخوردار

هاي زندگي و ديني، شجاعت  واال و نيك، صدق و اخالص، لياقت و شايستگي در تمام جنبه
فشاني و قرباني در راه خدا، گزينش درست و مناسب همكاران  و رادمردي، زهد و تقوا، جان

ي قـوي و آهنـين،    تي، صـبر و شـكيبايي، بلنـد همتـي و اراده    و مشاوران و كارگزاران حكـوم 
هاي علمي و ديني بـه   توانمندي در رويارويي با مشكالت و حل آنان، توانايي در انتقال داشته

ي مناسـب بـراي رشـد و بالنـدگي      هـاي برجسـته و ايجـاد زمينـه     ديگران و پرورش شخصيت
ي ديگـر،   بسـياري از صـفات برجسـته    نخبگاني كه به وقتش زمام امور را بـه دسـت گيرنـد و   

صـحبتي و همراهـي بـا     باشد كه در دوران مكي و در هـم  مي �بخشي از خصوصيات ابوبكر
و حضور در ميـادين   صي مدني از طريق همياري با آن حضرت و در جامعه صخدا رسول

 ي در دوره �هـاي ابـوبكر   هـا و توانمنـدي   البته بسياري از ويژگي. جنگ به دست آورده بود
هايي كه خداي متعال به او ارزاني  خالفتش نمودارگشت و او توانست با توفيق الهي و توانايي

هاي حكومت اسالمي را در شرايط بحراني زمان خودش قوت بخشد و ضـمن   داشته بود، پايه
در . هاي استواري در راهبري امـت بـردارد   رويارويي با مرتدان، به فضل و توفيق خداوند گام

  :دهيم را مورد بررسي قرار مي �رخي از صفات بارز ابوبكراين پهنه ب

   �عظمت و استواري ايمان ابوبكر
او، حقيقـت ايمـان را   . به خداونـد متعـال، بـس بـزرگ و محكـم بـود       �باور و ايمان ابوبكر

ايش، هـ  اي سراسر قلب و وجودش را دربرگرفت كه نشـانه  ي توحيد، به گونه شناخت وكلمه
ها و فرآيندهاي عمق ايمان  ر گشت و تمام زندگيش را آكنده از نشانهكرد وي، پديدادر عمل

اي از كُـنش پسـت و    بـس واال و رفيـع بـود و ذره    �اخالق ابـوبكر . و ژرفاي توحيدش نمود
تمسـك   صهمواره به دين خدا و رهنمودهاي پيـامبر  �ابوبكر. شد فرومايه در او يافت نمي

خيزش، همت و اراده، تالش و تكاپو، نشاط  ورزيد و در حقيقت، ايمانش سبب حركت و مي
مانندي برخـوردار   او، از يقين وايمان بي. و بالندگي، جهاد و مجاهده و عزت و سرفرازي بود
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ابـوبكر  . ي او دانست توان در ايمان و يقين در حد و پايه را نمي �بود كه هيچ يك از صحابه
پـيش نيفتـاد و بلكـه او بـه      �صـحابه به كثرت نماز و روزه از  �ابوبكر«: گويد بن عياش مي

به همين خـاطر   1».خاطر ايمان و يقيني بر صحابه سبقت گرفت كه در قلبش رسوخ كرده بود
در مقابل ايمان تمام مؤمنان مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد،  �اگر ايمان ابوبكر«: اند گفته

آيا كسي از شما «: دندپرسي �از صحابه صخدا باري رسول» .يابد برتري مي �ايمان ابوبكر
من خواب ديـدم ترازويـي از آسـمان فـرو آمـد و شـما       «: شخصي گفت» خوابي ديده است؟

گرديـد؛ سـپس ابـوبكر و     �ي شما برتر از ابوبكر در آن ترازو وزن شديد و كفه �وابوبكر
تر شد؛ بعد از آن عمر و عثمان رضـي   سنگين �عمر رضي اهللا عنهما سنجيده شدند و ابوبكر

» .تــر شــد و ســپس تــرازو بــه آســمان رفــت ســنگين �ي عمــر عنهمــا وزن شــدند و كفــهاهللا 
خالفـت نبـوت   ) ي اين خواب، نشانه(«: گونه تعبير فرمودند اين خواب را بدين صخدا رسول
و سپس خداوند، ملـك و  ) باشد كه نوع حكومت پس از پيامبر، خالفتي بر منهج او مي(است 

  2».دهد ميپادشاهي را به هر كس كه بخواهد، 
پـس از نمـاز صـبح رو بـه مـردم كـرده و        صخـدا  يك بار رسول: گويد مي �ابوهريره

إّنـي لـم أخلـق    : بينما رجل يسوق بقرة له، قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت(: فرمودند
راند؛  شخصي بر پشت گاوش بار نهاده بود و او را به جلو مي«:يعني .)لهذا، إنّما خلقت للحرث

زدن آفريـده   ام؛ بلكـه بـراي شـخم    من، براي اين خلق نشده: و به صاحبش كرد و گفتگاو ر
شود گاوي سـخن بگويـد؟    آيا مي !اهللا سبحان :مردم از روي شگفت و تعجب گفتند» . ام شده

الذئب فإنّي اؤمن به و أبوبكر و عمر و بينا راعٍ في غنمه عدا عليه (: فرمودند صخدا رسول
مـن لهـا يـوم    : لبه الراعي حتّي استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال لـه اخذ منها شاةً فطأف

و باز » .اين، براي من و ابوبكر و عمر قابل باور است«: يعني )السبعِ، يوم ليس لها راعٍ غيري؟
چوپاني درميان گوسفندانش بود كه گرگي به ميان گوسفندان جست و گوسفندي «: فرمودند

گـرگ، بـه چوپـان    . رهانيـد ) از چنگـالش (رفت و گوسـفند را   گرفت؛ چوپان در پي گرگ
مـردم  » .را در پيش دارد؟ همان روزي كه چوپاني جز مـن نيسـت   3چه كسي روز سبع: گفت

                                                           

  )1/173(فضائل الصحابة از امام احمد  -1
  2288ي ؛ ترمذي، شماره4634ي  هابوداود، شمار -2
سـبع، بـه معنـاي    : انـد  برخـي گفتـه  . اند ي سبع نظرات متفاوتي داده اهل لغت و شارحان حديث در مورد كلمه -3

رسد؛ چراكه در روز قيامت  رستاخيز و روز قيامت است؛ البته بكاربردن اين معنا در اين حديث صحيح به نظر نمي
گردد كه ترس و هراس شديدي در آن وجـود دارد؛ امـا بـه هـر      روزي اطالق مي البته سبع به. گرگي وجود ندارد
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فإنّي اؤمن به و أبوبكر و ( :فرمودند صخدا رسول»!گرگي سخن بگويد؟! اهللا سبحان«: گفتند
در حاليكـه در آنجـا حضـور    .اين باور داريـم من و ابوبكر و عمر به «: يعني )و ما هما ثم. عمر

  1»نداشتند
ايمان محكمي داشت  �را خيلي دوست داشتند؛ چراكه ابوبكر �ابوبكر صخدا رسول

بيش  �با ابوبكر صخدا محبت رسول. و با صدق و اخالص پايبند اسالم و شريعت خدا بود
مـرا   صخدا لرسو: مي گويد �عمرو بن عاص. از محبت آن حضرت با ياران ديگرش بود

: رفتم و از ايشان پرسـيدم  صالسالسل امير تعيين فرمودند؛ به نزد آن حضرت در جنگ ذات
عـرض  . »عايشـه «: تر اسـت؟ فرمودنـد   داشني تر و دوست چه كسي در نزد شما از همه محبوب

سپس چـه  : گفتم» پدر عايشه را«: تر دوست داريد؟ فرمودند از مردها چه كسي را بيش: كردم
به  �ابوبكر صديق 2.اي را نام بردند و همين طور عده» عمر بن خطاب را«: فرمودندكسي را؟ 

كار بسـت، از   خاطر همين اخالص و پايبندي به دين خدا و كوششي كه براي نصرت اسالم به
هـاي بهشـت، او را بـه سـوي      به بهشت بشارت داده شدكه تمـام دروازه  صخدا جانب رسول

: روزي در خانه وضو گرفتم و با خود گفتم: گويد مي �عريابوموسي اش. خوانند خود فرامي
بـه مسـجد رفـتم و سـراغ آن     . كـنم  سپري مي صخدا امروز را در مالزمت و همراهي رسول

بـه راه   صبـه دنبـال آن حضـرت   . انـد  به من گفتند كه به فالن طرف رفته. حضرت را گرفتم
صبركردم تا آن حضرت قضاي . ندمافتادم و خودم را در محلي به نام چاه اريس به ايشان رسا

ي چـاه   در دهانـه  صآن حضـرت . سپس بـه نـزد ايشـان رفـتم    . حاجت نمايند و وضو بگيرند
نشسته و پاهايشان را در حالي از چاه آويزان كرده بودند كه شلوارشان را باال كشيده بودند و 

راه افتادم و با خـود   به ايشان سالم كردم و به سمت در باغ به. هاي ايشان نمايان شده بود ساق
: كيسـتي؟ گفـت  : شخصي در زد؛ پرسيدم. باشم صخدا قصد كردم كه آن روز دربان رسول

 �ابـوبكر : عـرض كـردم   صخـدا  اندكي صبر كـن و سـپس بـه رسـول    : گفتم. ابوبكر هستم

                                                                                                                                                

رسد و بهتر آن است كه گفتار آن  حال هر يك از اين معاني در مورد اين حديث دور از ذهن و نادرست به نظر مي
در آن بـه  ي جاهلي اسـت كـه مـردم     سبع، يكي از اعياد دوره: اند عده از شارحان حديث را ترجيح دهيم كه گفته

ي  گشتند و به همين خاطر نيـز گوسفندانشـان طعمـه    شدند و از گوسفندانشان غافل مي جشن و شادي، سرگرم مي
 1415چـاپ دار الفكـر بـه سـال      132ص 8شرح اين حديث را در صحيح مسلم بشرح النووي ج. شد گرگ مي

  )مترجم.(هجري بنگريد
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بده وارد شود و او   به او اجازه« )إئذن له و بشره بالجنةِ(: فرمودند. خواهد ي حضور مي اجازه
بيـا داخـل كـه    : گفتم �در را باز كردم و به ابوبكر» .خبري و بشارت بده ه بهشت، خوشرا ب

وارد شــد و ســمت راســت  �ابــوبكر. دهنــد تــو را بــه بهشــت بشــارت مــي صخــدا رســول
نشست و ماننـد آن حضـرت شـلوارش را بـاال زد و پـايش را از چـاه آويـزان         صخدا رسول

  1.…كرد
من أنفق زوجين من شـيء مـن األشـياء    (: دندفرمو صخدا رسول: گويد مي �ابوهريره

في سبيل اهللا دعي من أبواب الجنة يا عبداهللا هذا خير، فمن كان من أهل الصـالة دعـي مـن    
باب الصالةِ و من كان من أهل الجهاد دعي منْ باب الجهاد و من كان منْ أهل الصيامِ دعـي  

در  2كسي كه دو چيز«: يعني )دعي من باب الصدقةِكان من أهل الصدقةِ  من باب الريانِ و من
اين، خجسـته  ! ي خدا شود كه اي بنده هاي بهشت فراخوانده مي راه خدا انفاق كند، از دروازه

؛ كسي كه اهل نماز باشد، از در نماز به بهشـت فراخوانـده   )از اين در وارد شو. (و نيكو است
ي ريان به  هر كس اهل روزه باشد، از دروازه. شود و هر كس اهل جهاد باشد، از در جهاد مي

 …«: عرض كرد �ابوبكر» .شود و هر كه اهل صدقه باشد، از در صدقه بهشت فراخوانده مي
 صخـدا  رسـول » هاي بهشت به بهشـت فراخوانـده شـود؟    آيا كسي هست كه از تمام دروازه

ميـدوارم تـو اي ابـوبكر،    بلـه و مـن ا  «: يعني 3)نعم و أرجو أن تكون منهم يا أبابكرٍ(: فرمودند
  ».)شوند كه از تمام درهاي بهشت به بهشت فراخوانده مي(يكي از آنان باشي 

   �ي علم و دانش ابوبكر گستره
ها بـود و بـيش    ترين و داناترين مردم نسبت به دين خدا و بلكه ترساترين آن از عالم �ابوبكر

 �بلكـه اجمـاع دارنـد كـه ابـوبكر     اهل سنت بر اين اتفـاق نظـر و    4.ترسيد از همه از خدا مي
همـواره مـالزم و همـراه     �دليل اين امر، اين است كـه ابـوبكر  . ترين شخص امت است عالم

ــوده اســت صخــدا رســول ــا   . ب ــيش از ديگــران در ســفر و حضــر، شــب و روزش را ب او، ب
مجلـس   صگذرانـد و شـبانگاهان و پـس از نمـاز عشـاء بـا آن حضـرت        مـي  صخدا رسول
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تر كسي بـه ايـن    گفت كه كم ي مسايل مسلمانان سخن مي ن به قدري دربارهكرد و با ايشا مي
اي  خواستند با صحابه در مورد مسأله نيز هرگاه مي صخدا خود رسول. شد افتخار مشرف مي

فرمودند؛ گاهي به مشورت بـا   مشورت ورايزني مي �مشورت و رايزني كنند، ابتدا با ابوبكر
گذاشتند و گـاهي پـس از مشـورت بـا      او را به اجرا مي كردند و مشورت بسنده مي �ابوبكر
نمودند و معموالً در صورت وجود اخـتالف نظـر    با ياران ديگرشان نيز مشورت مي �ابوبكر

 صخــدا رســول 1.كردنـد  و ديگـران، بــه مشـورت ابــوبكر عمـل مــي    �در مشـورت ابــوبكر 
تـرين   ه حاوي باريكرا به سرپرستي نخستين حج گماشتند و به او مسايل حج را ك �ابوبكر

اي  از علم وافـر و گسـترده   �باشد، آموزش دادند؛ قطعاً اگر ابوبكر ترين احكام مي و حساس
بـه جـاي    �ابـوبكر . شـد  برخوردار نبود، به سرپرستي آن حـج حسـاس ومهـم گماشـته نمـي     

 �گـر جايگـاه علمـي ابـوبكر     نيز در محراب نماز قرار گرفته كه همـين، بيـان   صخدا رسول
در . به چنين افتخاري نايل شده است صخدا در حيات رسول �چراكه تنها ابوبكر باشد؛ مي

 �از ابـوبكر  �اند كه انـس  باب احكام زكات نيز فقها به احكامي در اين مورد اعتماد كرده
و ناسـخ و منسـوخ در    صهاي پيـامبر  چراكه ابوبكر بيش ازديگران به آموزه. فرا گرفته است

را در مـورد   �از ابـوبكر  �ته و همـين، طريـق فراگيـري انـس    اين باب تسلط و آگاهي داش
در نهايت پختگي و وسعت بـوده اسـت؛    �دانش ابوبكر 2.مسايل زكات قوت بخشيده است

حتي يك اشتباه هم در مورد مسايل شـرعي سـراغ گرفـت و يـك      �توان از ابوبكر زيرا نمي
اسـت كـه ديگـران در    اين، در حـالي  . اش را مخالف نصوص و تصريحات شرعي يافت گفته

داد و  فتـوا مـي   صخـدا  در حضـور رسـول   �ابـوبكر  3.انـد  اين پهنه دچار لغزش و خطا شـده 
تنها كسي  �ابوبكر. گرفت نيز قرار مي صخدا نمود كه عمدتاً مورد تأييد رسول قضاوت مي

در صفحات پيشين به اظهار نظر يـا  . كرد حكم و فتوا صادر مي صاست كه در حضور پيامبر
ــم ابــ  ــت جنگــي ابوقتــاده   دربــاره �وبكرحك در جنــگ حنــين و در حضــور    �ي غنيم

ــدا رســول ــرديم صخ ــاره ك ــوبكر  . اش ــر اب ــش واف ــي علمــي و دان ــات  �پختگ ــس از وف پ
اي  در هـر مسـأله   �نيز پديدار و هويدا گشت؛ امت در دوران خالفت ابوبكر صخدا رسول

ي مـورد   ين و تشريح مسـأله ي مسلمانان پس از تبي كه دچار اختالف شد، با حل و فصل خليفه
در  �ايـن رويكـرد ابـوبكر   . اختالف بر مبناي كتاب و سنت به هماهنگي و يكنواختي رسـيد 
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ي كمال علمي وي و شناختش به داليلي است كه  تبيين و توضيح مسايل مورد اختالف، نشانه
د؛ چراكه قانع مي شدن �مردم نيز در پي داليل ابوبكر. سازد نزاع و قيل و قال را برطرف مي

 صخدا در زمان بحراني رحلت رسول �ابوبكر. شناختند گفتار مي كار و راست او را درست
را به درك اين حقيقت دردناك قانع نمـود و ايمانشـان را در آن    �با موضعي استوار صحابه

را بـر   صخـدا  عالوه بر اين جاي دفـن رسـول  . صبري مصون داشت سوز از آفت بي غم جان
هـايش از   ود آن حضرت شـنيده بـود، مشـخص كـرد و بـر مبنـاي آموختـه       چه از خ اساس آن

ي ميـراث آن   و بـه تأييـد تعـداد زيـادي از صـحابه، حكـم مشخصـي دربـاره         صخـدا  رسول
درنگ با مرتدان و مانعـان زكـات    ها، بي او با وجود برخي مخالفت. صادر نمود صحضرت

 صخـدا  ي رسـول  سـاس فرمـوده  بر ا �ابوبكر. تأكيد كرد �جنگيد و بر اعزام لشكر اسامه
اي از  به بنـده  صخدا زماني كه رسول. براي صجابه تبيين نمودكه خليفه بايد از قريشيان باشد

 �بندگان خدا اشاره كردند كه در مورد دنيا و آخرت به او اختيار انتخاب داده شده، ابوبكر
بعـد بـه ايـن    ت در صـفحا . باشـد  ي خدا، خودشان مي از آن بنده صدانست كه منظور پيامبر

  .موضوع خواهيم پرداخت
خوابي ديدند كه از آن بـه علـم ابـوبكر تعبيـر شـد؛ از       �در مورد ابوبكر صخدا رسول

رأيت كأنّي أعطيت (: فرمودند صخدا عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما روايت شده كه رسول
ففضـلت منهـا    عسا، فشربت منه حتّي تمألت فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد و اللحـم، 

اي پر از شير به من داده شد و از آن  ديدم كه كاسه) در خواب(«:يعني )فضلة فأعطيتها أبابكرٍ
هـايم و درميـان پوسـت و گوشـتم      ديدم كه در رگ اي سير نوشيدم كه گويا آن را مي گونه به

صحابه » .دادم �جريان يافته است؛ مقداري از آن شير زياد آمد؛ آن مقدار اضافه را به ابوبكر
اين، همان علمي است كه خداي متعال به شـما داده و شـما از   ! خدا اي رسول«: عرض كردند

درسـت  «: فرمودنـد  صخـدا  رسـول » .ايـد  داده �و مقداري را نيز به ابوبكر  آن سرشار گشته
  1».تعبير كرديد

 .ابوبكر صديق چنين باور داشت كه خواب، حق است و در تعبير خواب نيز توانمنـد بـود  
خواست تا هر كس خواب خوبي ديده، تعريف كند؛  او معموالً پس از نماز صبح از مردم مي

خواب خوب مسلماني كه با وضو خوابيده، در نزد من از خيلـي چيزهـا   «: گفت او همواره مي
: آمـد و گفـت   صخـدا  شخصي نزد رسـول : گويد عباس رضي اهللا عنهما مي ابن 2».بهتر است
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؛ برخي مقدار زيـادي از  ارندد ميبرا ديدم كه از آن روغن و عسل ر سايبانيشب در خواب، «
كردند و برخي هم مقدار كمي؛ در اين ميـان ريسـماني ديـدم كـه از     مي روغن و عسل جمع 

ريسـمان   آسمان به زمين آويخته بود؛ شما را ديدم كه از آن باال رفتيد؛ سپس شخص ديگري
شخص سرانجام  .رفتباال  ورا گرفت آن  شخص ديگري ؛ آنگاهرفتاز آن باال  ورا گرفت 

اما ريسمان پـاره شـد؛ پـس از آن دوبـاره ريسـمان بـه        برود،باال  تاديگري ريسمان را گرفت 
پـدرم فـدايت شـود؛ شـما را بـه خـدا       ! خـدا  اي رسول«: گفت �ابوبكر. حالت اولش درآمد

دادند تا آن خواب اجازه  �به ابوبكر صخدا رسول» .بگذاريد تا من اين خواب را تعبير كنم
به چكيده،  ي كه از آنروغن و عسل ، اسالم است وسايبانآن «: گفت �ابوبكر. را تعبير كند

برنـد و   از شيريني و حالوت آن زياد بهره مي)با تالوت قرآن(باشد كه برخي  قرآن ميمعناي 
ت كـه  اما ريسمان آويخته از آسمان به زمين، همان حق و حقيقتي اس. برخي هم كم و اندك

برد و سپس شخصي پس از شما نيز آن  ي آن خدا، شما را باال مي شما بر آن هستيد و به وسيله
سـپس شـخص   . رود گيـرد و بـاال مـي    را مـي ) هاي كتـاب و سـنت   دين حق و آموزه(ريسمان 

، اما ريسمان گيرد ميسپس شخص ديگري آن را  .رود ديگري به همين منوال و وسيله باال مي
پـس از   �ابـوبكر  .»دور مـي آن بـاال  و او هم به وسـيله   ددگر ميدوباره وصل  و دشو ميپاره 

خدا، بفرماييد كه آيا درست  پدرم فداي شما اي رسول«: گفت صخدا تعبير خواب به رسول
قسمتي را درست گفتي و مقداري هم اشـتباه  «: فرمودند صخدا رسول» تعبير كردم يا اشتباه؟

 صخـدا  رسـول » .وگند به من بگوييد كجا اشـتباه گفـتم  به خدا س«: گفت �ابوبكر» .كردي
  1.»نخور گندسو«: فرمودند

. اش قـرار گرفتنـد   يك بار عايشه رضي اهللا عنها در خواب ديد كه سه ماه تابـان در خانـه  
خواب عايشه رضي اهللا عنها را چنين تعبيـر   �ابوبكر. تعريف كرد �خوابش را براي ابوبكر

ات سـه نفـر از بهتـرين بنـدگان خـدا دفـن        بپيونـدد، در خانـه  اگر خوابت به حقيقـت  «: فرمود
به عايشه رضي اهللا عنها  �رحلت فرمودند، ابوبكر صخدا كه رسول پس از آن» .خواهند شد

پس از  �ابوبكر 2».ات قرار گرفت اين بهترين ماه تاباني است كه در خانه! اي عايشه«: فرمود
بـا   �البتـه ابـوبكر   3.تري از ديگران داشت در تعبير خواب، علم و دانش بيش صخدا رسول

ي  كـرد دربـاره   تر بود، در عين حال بيهوده سعي نمـي  وجودي كه درميان صحابه از همه عالم
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ي  سـوره  31ي  آيـه  �روايت شده كـه يـك بـار ابـوبكر    . داند، اظهار نظر كند چيزي كه نمي

در اين » أب«ؤال مطرح شد كه منظور از جا اين س را خواند؛آن ≈ ΩΨ∇ΗΗΤΩΤ⊇Ω †Θ⊥ΤΤŠςΚ…Ω (31)◊⊥ …عبس 
اين، تكلـف و اظهـار نظـر    «: فرمود �ابوبكر. اي اظهار نظر كرد گونه آيه چيست؟ هر كس به

دهـد و كـدامين    نابجا است كه ندانسته چيزي گفته شود؛ كدامين زمين مرا در خود جاي مـي 
  1»دانم؟ مييم كه ي كتاب خدا چيزي بگو گنجاند كه درباره آسمان مرا در زير سقفش مي

  به پيشگاه الهي �دعا و زاري ابوبكر
اي گشوده شود،  ي بزرگي است رو به غفران و رحمت الهي كه هرگاه بر بنده دعا، دروازه

ترين و  چنين دعا، يكي از بزرگ هم. گردد خير و بركت زيادي به سوي آن بنده سرازير مي
ي خوبي با خدا داشت و به  ند و رابطهپيو �ابوبكر. ترين عوامل پيروزي بر دشمن است قوي

  .دست به پيشگاه الهي دراز مي كردكثرت 

% tΑ$s :فرمايد خداوند متعال مي uρ ãΝà6 š/ u‘ þ’ ÏΤθ ãã ôŠ$# ó=Åf tG ó™r& öΝä3s9 4 ¨βÎ) šÏ% ©!$# 

tβρ ã�É9 õ3tG ó¡ o„ ôtã ’ ÏAyŠ$t6Ïã tβθ è=äzô‰ u‹y™ tΛ©yγy_ šÍ�½z# yŠ ∩∉⊃∪ 〈 )60:رغاف(  
به فرياد بخوانيد تا ) براي رفع نيازها و مشكالتتان(مرا : گويد دگارشما ميپرور«: يعني

من )دعاي(همانا كساني كه از عبادت ). و نيازتان را برآورده سازم(بپذيرم ) تان را خواسته(
خواري در جهنم داخل  ، با خفت و)پندارند نياز مي و خود را از كمك من بي(زنند  سرباز مي

  ».خواهند شد

#  :فرمايد ن خداوند متعال ميچي هم sŒÎ)uρ y7s9 r' y™ “ÏŠ$ t6Ïã  Éi_tã ’ ÏoΤÎ* sù ë=ƒÍ� s% ( Ü=‹Å_ é& nοuθ ôãyŠ 

Æí#¤$!$# # sŒÎ) Èβ$ tãyŠ ( (#θç6‹Åf tG ó¡ uŠù=sù ’ Í< (#θ ãΖÏΒ ÷σ ã‹ø9 uρ ’ Ï1 öΝßγ‾=yè s9 šχρ ß‰ ä© ö�tƒ ∩⊇∇∉∪ 〈 )186:بقره(  

:) كه من دورم يا نزديك، بگو(ند ي من بپرس و هنگامي كه بندگانم از تو درباره«: يعني
پس آنان هم بايد . كنم من نزديكم و دعاي دعاكنننده را هرگاه كه مرا بخواند، اجابت مي

  ».دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان بياورند تا هدايت يابند
ديد كه آن حضرت چگونـه خداونـد را    بود و مي صخدا پيوسته همراه رسول �ابوبكر

كيفيـت دعـا و    �ابـوبكر . كنـد  طلبد و از او درخواست يـاري مـي   مي به فريادرسي و كمك
كوشيد تا دعا و تسبيحش به همان شـكل   فرا گرفت و همواره مي صخدا عبادت را از رسول

جـا ايـن نكتـه را يـادآوري      همـين . دادنـد  و ساختاري باشد كه آن حضرت به او آموزش مـي 
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هـاي زيبـا، دعاهـا و اذكـار      بندي اطر جملهكنيم كه سزاوار نيست هيچ مسلماني صرفاً به خ مي
ي خود صيغه و ساختاري در ذكر خدا يـا   وارد شده در سنت صحيح را ترك كند يا به سليقه

معلـم و   صخـدا  بكار گيـرد كـه در سـنت نيامـده اسـت؛ چراكـه رسـول        صدرود بر پيامبر
را تبيين فرموده ها به ديگران، راه درست و مستقيم  ها است و با آموزش خوبي آموزگار خوبي

  1.باشد تر مي دانسته كه چه بهتر و كامل تر مي است و از همگان، بيش
به من دعايي آموزش «: عرض كرد صخدا به رسول �ابوبكر: در صحيحين آمده است

اللهـم إّنـي َظلَمـت نَفسـي     : بگو«: فرمودند صخدا رسول» .دهيد كه در نمازم با آن دعا كنم
الذنوب إال أنت فاغفرْ لي مغفرةً من عندك و ارحمني إّنك أنت الغفور  ُظلما كثيرًا و ال يغفرُ

بخشد؛  من به خودم ظلم زيادي كردم و كسي جز تو گناهان را نمي! خداوندا«: يعني 2»الرحيم
ه كه تو آمرزنده و مهربـان  پس مرا به آمرزشي از نزد خود بيامرز و مرا مورد رحمتت قرار بد

  ».هستي
دعا بنده با اظهار گنهكاري خويش و اذعان به قـدرت خداونـد بـراي آمـرزش و      در اين

كه مغفرت گناهان فقط در قدرت خدا است، به درگاهش  چنين اعتراف به اين بخشايش و هم
اش را مطـرح   واسـطه خواسـته   كند و صريح و بـي  عرض نياز و تقاضاي آمرزش و مغفرت مي

تـرين انـواع طلـب و     يش خداوند بـه وقـت دعـا، از كامـل    ثنا و ستا. نمايد تا پذيرفته گردد مي
رزنـدگي و  بـه صـفاتي چـون آم    نيـز  و در ايـن دعـا خداونـد    3عرض نياز به درگاه الهي است

  .گردد بخشندگي ستوده مي
! خدا اي رسول«: عرض كرد صخدا به رسول �در روايتي آمده است كه ابوبكر صديق
: فرمودنـد  صخـدا  رسـول » .ي خود سـازم  ا پيشهبه من دعايي ياد بدهيد كه صبح و شام آن ر

و مليكه أشهد أن   شيء  كلِّ  اللهم فاطرَ السموات و األرضِ عالم الغيبِ و الشهادة رب(: بگو«
الشيطانِ و شركه و أن أقترف علَي نفسـي    نفسي و من شرِّ  ال إله إال أنت أعوذُ بك من شرِّ

إلي مسلمٍ اسوء پهلـو بـر   ) خواستي بخـوابي و (ين را هنگام صبح و شام و وقتي كه ا )أو أجرَّه
اي داناي هر نهان ! ها و زمين ي آسمان اي آفريننده«: معني دعا چنين است 4».بستر نهادي، بگو

جز تو نيست  برحقي يدهم كه خدا گواهي مي! لك همه چيزاي پروردگار و اي ما! و آشكار
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كـه   ويم از اينج و به تو پناه مي دامشو از شر شيطان و از  برم از شر نفس خود و به تو پناه مي
  .»وا دارمن ديگري رمسلماآن را به و گناه كنم يا نمايم در حق خود بدي 

نبايد خودش را از توبه و انابت به  ياد گرفت كه هيچكس صخدا از رسول �ابوبكر
ر شخصي هميشه به توبه و نياز بپندارد؛ بلكه ه خداوند متعال و از استغفار و طلب آمرزش بي

$  :خداوند متعال، مي فرمايد. استغفار نياز دارد ‾ΡÎ) $ sΨ ôÊu� tã sπ tΡ$tΒ F{$# ’n? tã ÏN üθ≈uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ 

ÉΑ$t6Åf ø9 $#uρ š ÷t/ r'sù βr& $pκs] ù=Ïϑ øts† zø) x� ô© r&uρ $ pκ÷] ÏΒ $ yγn=uΗxq uρ ß≈|¡Ρ M}$# ( …çµ ‾ΡÎ) tβ%x. $YΒθ è=sß Zωθ ßγy_ 

∩∠⊄∪ z>Éj‹ yè ã‹Ïj9 ª! $# tÉ) Ï�≈uΖßϑ ø9 $# ÏM≈s) Ï�≈sΨ ßϑø9 $# uρ šÅ2 Î�ô³ ßϑø9$# uρ ÏM≈x. Î�ô³ ßϑø9 $# uρ z>θ çG tƒuρ ª! $# ’n? tã 

t ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈sΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# uρ 3 tβ%x. uρ ª! $# #Y‘θ à� xî $ JϑŠÏm§‘ ∩∠⊂∪ 〈 )73، 72:أحزاب(  
ها از پذيرش امانت  و اينها عرضه كرديم  ها و زمين و كوه ما، امانت را بر آسمان«: يعني

و مقامي بس (خودداري كردند و از آن ترسيدند و انسان، اين امانت را به دوش گرفت 
. گر و نادانند واقعاً ستم) دانند و قدر اين مقام رانمي(ها  انسان) بزرگ يافت؛ اما برخي از

اين هدف كه مردان و  با) اين امانت را بر دوش انسان نهاد تا افراد بشر را بيازمايد و(خداوند 
زنان منافق و مشرك را عذاب دهد و بر مردان و زنان مؤمن ببخشايد و خداوند، آمرزنده و 

  ».مهربان است
. اگر انسان، ارزش و مقامش را نشناسد، جهالت كرده و نسبت به خود ستم نموده است

د تصريح خداوند متعال، در قرآن مجي. البته فرجام مؤمنان، بخشش و رضاي الهي است
. دهد پذيرد و آنان را مورد رحمت خويش قرار مي ي بندگان نيكش را مي فرمايد كه توبه مي

 )لن يدخلَ الجنّةَ أحد بعمله(: فرموده اند صخدا در صحيحين حديثي روايت شده كه رسول
فقط به رحمت الهي بهشتي (رود و  هرگز كسي در قبال عملش به بهشت نمي«: يعني

و ال أنا إالّ (: خدا؟ آن حضرت فرمودند شما هم اي رسول: حابه عرض كردندص» .)گردد مي
هتنها به فضل خدا كه ) روم و به ازاي عملم به بهشت نمي(و من هم « )أن يتغمدني اهللاُ برحمت

در اين حديث به اين نكته تصريح شده كه دخول به  1».شوم مرا در برگيرد، وارد بهشت مي
اي در  يك بنده نيست و تنها به فضل و رحمت خدا است كه بندهبهشت در ازاي اعمال ن

ي حاقه ندارد كه خداي  سوره 24ي  اين حديث، هيچ تعارضي با آيه. شود بهشت داخل مي
فرمايد كه بهشتيان، در  مندي بهشتيان را از بهشت، اعمال نيكي بيان مي متعال در آن سبب بهره
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 (#θ :فرمايد آيه مياند؛ خداوند متعال، در اين  دنيا كرده è=ä. (#θç/ u� õ°$# uρ $ O↔ÿ‹ÏΨ yδ !$yϑÎ/ óΟ çFø� n=ó™r& ’ Îû 

ÏΘ$§ƒF{ $# Ïπu‹Ï9$ sƒù:$# ∩⊄⊆∪ 〈 ايد،  انجام داده) دنيا(به سبب كارهاي نيكي كه در ايام گذشته«: يعني
و اين آيه، هيچ تعارضي نيست؛  صخدا ميان حديث رسول» .گوارا بخوريد و بياشاميد

هاي بهشت ناچيز تلقي گرديده و بيان  ، ميزان اعمال نيك در قياس با نعمتچراكه در حديث
شود و اصالً  ي نيكش وارد بهشت نمي سان كرده كس در مقابل عمل يا همه هيچشده ك

ابري كند و تنها فضل هايش در آن حد و جايگاه نيست كه با نعمت دخول در بهشت بر نيكي
ي حاقه  سوره 24ي  آيه برد؛ نمايد و به بهشت مي ري ميست كه بنده را دستگيو رحمت خدا
كند، مفسران  اعمال نيك گذشته بيان مي را هاي بهشت از نعمتمندي بهشتيان  كه سبب بهره

ين نكته تصريح كنند كه هرگاه خداوند متعال، درحان حديث را بر آن داشته تا بقرآن و شا
دهد و اصرار و تداوم بر گناه را از او  مي اي را دوست بدارد، به او توفيق توبه و استغفار بنده

رساند،  قطعاً اين پندار كه تداوم و اصرار بر گناه به گنهكار ضرري نمي. فرمايد سلب مي
پنداري است خام و بلكه منحرف و مخالف با كتاب و سنت و اجماع سلف و ائمه؛ زيرا هر 

اي بدي داشته باشد،  ، ذرهبيند و هر كس اش را مي اي نيكي داشته باشد، نتيجه كس، ذره
  1.چشد سزايش را مي

نمـود و   همواره در ياد خدا و توجه به سوي او بود و بسـيار تضـرع و زاري مـي    �ابوبكر
اي از دعاهايي كه  جا به پاره اين. كرد اوقاتش را در دعا و راز و نياز با خداوند متعال سپري مي

  :كنيم روايت شده، اشاره مي �از ابوبكر
أَُلك تَمام النِّعمةِ في األْشياء ُكلِّها و الشُّْكرَ َلك عَليها حتَّي َترضَي و بعد الرِّضا أَس )الف

عسورِها يا كريمرةُ بجميعِ ميسورِ األمورِ ُكلِّها ال بِمالخي ميعِ ما تكونُ إليهالخيرةَ فَي ج 2و  
مه چيز بر مـن تكميـل بفرمـايي و    خواهم كه نعمتت را در ه من از تو مي! خداوندا«: يعني

كـه راضـي و    ها شكرگزارت باشم تا راضي شـوي، و پـس از آن   توفيقم دهي كه براين نعمت
خواهم كه  از تو مي! گزاري عنايت كن؛ اي خداي كريم خرسند شدي نيز به من توفيق سپاس

هـا و   تـوانم راه ترين و بهترين اعمال عنايـت فرمـايي تـا ب    به من توفيق انتخاب و انجام برگزيده
هاي سخت و مشكل  كه راه نه آن ،رمها در پيش بگي كارهاي ممكن و آسان را در انجام نيكي

  ».فرارويم قرار گيرد
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اللهم إنّي أَسأَُلك الَّذي هو َخيرٌ لي في عاقبةِ اْلَخيرِ؛ اللهم اجعلْ آخرَ ما ُتعطيني منَ  )ب
جاترالد و النَّعيمِ اْلخيرِ رِضواَنك نّاتنْ جلي م1اْلع  

خواهم كه در عاقبت و فرجـام نيـك، بـرايم     ميرا چيزي  من از تو همان! خداوندا«: يعني
ي نيكـت را بـه مـن،     خـواهم كـه آخـرين نعمـت و داده     از تو مي! خير و نيكي باشد؛ خداوندا

  ».هاي پرنعمت قرار دهي رضوان و رضايتت و درجات واال در بهشت
  2هم اجعلْ َخيرَ عمري آخرَه و خيرَ عملي خواتمه و خيرَ أيامي يوم ألقاكالّل )ج

ام  بهترين دوران زندگانيم را واپسين لحظات آن قرار بده و بهترين كرده! خداوندا«: يعني
ترين عملم بِنه؛ و بهترين روزم را آن روزي مقرر بفرما كه تو را در آن روز مالقـات   را پاياني

  ».كنم مي
كننـد، چنـين دعـايي     شنيد كه ديگران، از او تعريف مي ديد يا مي هرگاه مي �ابوبكر) د

اللّهم أنت أعلم بي منّي و أنا أعلم بنفسي منهم؛ اللهـم اجعْلنـي خيـرًا ممـا     : آورد بر زبان مي
  3يُظنّونَ و اغْفرْ لي ما ال يعلمونَ و ال تؤاخذْني بما يقولونَ

هـا،   تري و من نيز نسـبت بـه خـود از ايـن     تو نسبت به من از خودم آگاه! خدايابار« : يعني
مرا بهتر از گمان نيكشان نسبت به من قرار بـده و گناهـانم را كـه    ! تر خبر دارم؛ خداوندا بيش

، )پندارند و مرا نيك مي(گويند  ام مي چه ايشان درباره خبرند، بيامرز و مرا به آن آنان از آن بي
  ».ابازخواست نفرم

نموديم؛ در صفحات بعد  �اي از صفات و فضايل ابوبكر گذري كوتاه و مختصر بر پاره
خواهيم پرداخت كه چگونـه بـه فضـل و     �به بررسي آثار و پيامدهاي تربيت نبوي بر ابوبكر

نظير بيابد و بتواند بـر مبنـاي ايمـان راسـخ، پختگـي       توفيق الهي، توانست مقام و جايگاهي بي
سربازي نمونه در خدمت آن حضرت گردد و مراحل  صدر مكتب پيامبرعلمي و شاگردي 

كـه در   كنـد و پـس از آن   پريس و درجات مختلف آن سربازي مقدس را در ركاب رهبرش
رغـم   ي راهبري امت برآيد و به قرار بگيرد، به خوبي از عهده صمقام خليفه و جانشين پيامبر

هاي مواج و تارِ  را به پيش ببرد و آن را از فتنههاي شديد و امواج متالطم، كشتي اسالم  طوفان
  .هاي امن و سالمت برساند برهاند و به كرانه صخدا ي بحراني پس از وفات رسول دوره
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  فصل دوم

لشكر ام زاعساعده و  ي بني ، سقيفهصوفات رسول اكرم

  �اسامه

  
  هساعد ي بني و ماجراي سقيفه صـ وفات رسول اكرم1
  ي اسالمي امور داخلي جامعه ي و اداره �ـ بيعت عمومي با ابوبكر2

 



  



  

  مبحث اول

  ساعده ي بني و ماجراي سقيفه صوفات رسول اكرم

   صوفات رسول اكرم
پنهـان وپشـت پـرده را بـه      تواننـد برخـي از امـور    آاليش، مـي  هاي بي مايه ارواح پاك ودرون

هاي پاك و سرشار از ايمان نيز گـاهي صاحبانشـان را    كنند؛ دل خواست و قدرت الهي درك
هاي بافراست و اذهان تيزهـوش و آكنـده از نـور     سازند؛ عقل دار مي از رخدادهاي آينده خبر

اي  نـدك اشـاره  باشـد، بـه ا   توانند حقايقي را كه در پسِ الفاظ و رويدادها نهفته مي ايمان، مي
و در   هـا داشـته   ترين بهره را از اين ويژگي بيش صپيامبر بزرگوار ما محمد مصطفي. دريابند

البته يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه آيات . اند مثالي در اين پهنه بوده ي بي حد و پايه
د ديگر هاي بشري همانن از لحاظ ويژگي صخدا قرآني بر اين حقيقت تأكيد دارد كه رسول

چشـند و از   ها و بلكه مثل انبياي گذشته، طعم مرگ را مـي  ها هستند و مانند ديگر انسان انسان
پس از نزول برخي از آيات فهميدنـد كـه زمـان رحلتشـان      صرسول اكرم. روند اين دنيا مي

هايشان به نزديك شدن اجـل خـويش اشـاره     نزديك شده و بر همين مبنا در بعضي از فرموده
در مورد نزديـك شـدن اجلشـان، صـريح بـود و       صهاي آن حضرت رخي از گفتهكردند؛ ب

 �برخي هم غيرصريح كـه تنهـا بعضـي از بزرگـان صـحابه از جملـه ابـوبكر، عبـاس و معـاذ         
  .را درك كردند صنزديك شدن رحلت آن حضرت

  صخدا آغاز بيماري رسول
هـاي   ن مـاه و مـاه  ي آ الحجـه، مانـده   پس از بازگشت از حج وداع در مـاه ذي  صخدا رسول

هجري را در مدينه گذراندند و در ايـن مـدت لشـكري از عمـوم      1محرم و صفر سال يازدهم
مسلمانان و از جمله مهاجرين و انصار به قصد بلقاء و فلسـطين بـه فرمانـدهي اسـامه بـن زيـد       

را بـر لشـكري    �برخي فرماندهي اسـامه . رضي اهللا عنهما كه هجده ساله بود، فراهم آوردند
سـن و   زاده و كـم  غـالم  �در آن مهاجران و انصار حضور داشتند، از آن جهت كه اسامه كه

رسول  2.قرار نگرفت صخدا پنداشتند كه اعتراضشان مورد قبول رسول سال بود، نادرست مي
                                                           

نگاه كنيد . باشد مؤلف، به اشتباه سال دهم هجري نگاشته است؛ در صورتي كه سال يازدهم هجري صحيح مي -1
  )مترجم.(صو وفات رسول اكرم �ي زيد بن حارثه سعد، مبحث سريه طبقات ابن: به
  )2/552(السيرة النبوية الصحيحة : نگاه كنيد به -2
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إن يطعنوا في إمارته فقد طعنوا في إمارةِ أبيـه و  : (در پاسخ اين اعتراض فرمودند صاكرم
لخليقًا لإلمارةِ و إن كان من أحب النَّاسِ إلي و إنَّ ابَنه هذا لمنْ أحب النّاسِ ايم الّله إن كان 

بعده كننـد، بلكـه در مـورد امـارت      اعتـراض نمـي   �تنها در مورد امارت اسامه«: يعني 1)إلي
و از  2ي فرمانـدهي بـود   شايسـته  �گرفتند؛ به خدا سوگند كه پدر اسـامه  پدرش نيز خرده مي

تـرين مـردم    ترين مردم در نزد من؛ اين فرزندش نيز پس از او در نزد مـن از محبـوب   بمحبو
بودنـد، بيمـاري    �زماني كه مردم در حال آماده شـدن بـراي جهـاد در لشـكر اسـامه     » .است

و وفاتشـان هـر يـك از ايـن      صي بيمـاري آن حضـرت   در فاصـله . آغاز شد صخدا رسول
اجازه *  3.د واستغفار براي شهداي آن و نماز بر آنانبه اح صرفتن پيامبر: * مسايل روي داد

ي عايشـه رضـي اهللا    ي بيمـاريش را در خانـه   از همسرانش كه دوره صخواستن آن حضرت
مبني بر بيرون كردن  صخدا وصيت رسول*  4.گرفتن بيماري ايشان عنها سپري كند و شدت

سـجده   صر قبـر آن حضـرت  كه ب زنهار و برحذرداشتن از اين*  5.العرب ةمشركان از جزير
مبنـي بـر داشـتن حسـن ظـن بـه خـداي         صخدا وصيت رسول*  6.شود يا آن را مسجد كنند

در مــورد پايبنـدي بــر نمـاز و رعايــت حقـوق غالمــان و     صخـدا  سـفارش رســول *  7متعـال 
هايي كه از طريق وحي به پيامبر و پس  بشارت(هاي نبوت  بيان اين نكته كه مژده*  8زيردستان

                                                           

  4469ي شماره) 4/213( صبخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي -1
به فرمانـدهي  در چند سريه او را  صشايستگي زيد پدر اسامه رضي اهللا عنهما به حدي بوده كه رسول اكرم  -2

ي  بـه منطقـه   �ي زيد الثاني سال ششم هجري، سريه سليم در ربيع به بني �ي زيد سريه: لشكر گماشتند؛ از جمله
ي طَـرَف   هجري، گسيل وي بـه منطقـه   6االولي سال  عيص به قصد شبيخون بر كاروان تجارتي قريش در جمادي

 6الثاني سال به حسمي در جمادي �ي زيد هجري، سريه 6الثاني سال  ثعلبه در جمادي براي حمله به مشركان بني
 6ي ديگـري بـه وادي القـري در رمضـان سـال       هجري و سريه 6ي وادي القري در ماه رجب سال  هجري، سريه

  )مترجم.(هشام ي ابن سعد و سيره مغازي واقدي، طبقات ابن: هجري؛ نگاه كنيد به
  1344ي شماره بخاري، كتاب الجنائز، باب الصالة علي الشهيد، -3
  695صحيح السيرة النبوية، ص -4
  3035ي بخاري، كتاب الجهاد و السير، شماره -5
  435ي ؛ بخاري، كتاب الصالة، شماره712صحيح السيرة النبوية، ص -6
ي مؤمن از رحمت خداونـد نااميـد    مسلم، كتاب الجنة؛ منظور از حسن ظن به خداوند متعال اين است كه بنده -7

اره به عفو و بخشش الهي اميد داشته باشد و در عين حال از سوء خاتمـه و عـذاب پروردگـار بلنـد     نگردد و همو
  )مترجم.(مرتبه بترسد

  2697ي شماره) 901و2/900(ماجه، كتاب الوصايا  سنن ابن -8
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هاي نيـك و صـادق بـه     يابد و تنها خواب ، پايان مي)شود سط پيامبر به مردم ابالغ مياز آن تو
رسـول  *  �2در مـورد احتـرام و نكوداشـت انصـار     صخـدا  سـفارش رسـول  *  1.ماند جا مي

إنّ اللَّـه َخيـرَ   : (اي بدين مضمون ايـراد فرمودندكـه   در دوران بيماري خويش خطبه صاكرم
اي  خداوند متعال، بنده«: يعني) ما عنداللَّه فاْختَار ذلك العبد ما عندالّله عبدا بينَ الدنيا و بينَ

چه را كه در نزد خداست،  چه نزد خداست، مخير فرموده وآن بنده نيز آن را در ميان دنيا و آن
گريسـت؛ ابوسـعيد    صخـدا  بـا شـنيدن ايـن سـخنان رسـول      �ابـوبكر » .انتخاب نموده است

ي  بــا شــنيدن فرمــوده �مــا از ايــن تعجــب كــرديم كــه چــرا ابــوبكر :گويــد مــي �خــدري
را  �خـدا  منظـور رسـول  (ي مـا دانـاتر بـود و     از همـه  �اما ابوبكر! گريست؟ صخدا رسول

 ص؛ رسول اكـرم .)باشند مي صي مخير، خود آن حضرت درك كرد و دانست كه آن بنده
ي    إنَّ أمنَّ النّاسِ علي في صحبته و مال: (فرمودند بـذًا خلـيالً غيـرَ رمتَّخ أبوبكرٍ و لو كنت ه

التَّخَذْت أبابكر خليالً ولكنّ أخوة اإلسالمِ و مودته، اليبقينّ في المسجد باب إالّ سد إالّ باب 
است  �ي مردم مرا با جان و مالش همراهي نمود، ابوبكر كه بيش از همه آن«: يعني 3)بكرٍ أبي

را بــه دوســتي  �ر از خــدايم را بــه دوســتي برگــزينم، ابــوبكرخواســتم كســي غيــ و اگــر مــي
ي درهايي را كه بـه مسـجد بـاز     همه. گزيدم؛ ولي دوستي و برادري اسالمي كافي است برمي

  ».را �ي ابوبكر شود، ببنديد مگر درِ خانه مي
بنــا بــر ايــن دليــل و قرينــه كــه  �گويــا ابــوبكر: گويــد حجــر رحمــه اهللا مــي حــافظ ابــن

ر      در حالت بيماري خود بيان كردند كه بنـده  صخدا رسول اي در ميـان دنيـا و آخـرت مخيـ
،  صخـدا  برد و دانسـت كـه منظـور رسـول     پي صي آن حضرت شده، به راز و كنه فرموده

شـديد شـد؛ وقـت     صخدا بيماري رسول 4.خاطر هم گريست باشد و به همين خود ايشان مي
بـه  «: يعنـي ) مروا أبابكرٍ َفْليصلِّ: (فرمودند صاذان داد؛ رسول اكرم �نماز فرا رسيد و بالل

: گفتنـد  صبـه آن حضـرت  ) عايشه(اهل خانه » .نماز بگزارد) جلو شود و: (بگوييد �ابوبكر
قـرار  ) محـراب (القلب است و هنگامي كه به جاي شما در محل نماز  شخصي رقيق �ابوبكر

دوباره تأكيد كردند  صخدا ولرس. تواند براي مردم امامت دهد آورد و نمي بگيرد، تاب نمي
 صخـدا  ي قبلـي تكـرار شـد و در نهايـت رسـول      نماز شود و همـان گفتـه   پيش �كه ابوبكر

                                                           

  )1/348(مسلم، كتاب الصالة  -1
  3799ي بخاري، كتاب مناقب األنصار، شماره -2
  3654ي ابة، شمارهبخاري، كتاب فضائل الصح -3
  )7/16(فتح الباري  -4
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شما مانند زنانِ دور و بـرِ  «: يعني) إنَّكنَّ صواحب يوسف مروا أبابكرٍ َفْليصلِّ بالنّاسِ: (فرمودند
 �كه ابـوبكر  پس از آن ».بگوييد كه براي مردم امامت دهد �به ابوبكر 1.هستيد �يوسف

احساس كردند كه حالشان اندكي بهتر اسـت؛   صخدا به قصد امامت به مسجد رفت، رسول
از شـدت   صبنابراين در حالي كه دو نفر زير بغلشان را گرفتـه بودنـد و پاهـاي آن حضـرت    

كه متوجـه حضـور    شد، به مسجد تشريف بردند؛ ابوبكر پس از آن بيماري به زمين كشيده مي
امـا  . در محراب نماز قرار گيرند صشد، از محراب عقب آمد تا آن حضرت صخدا رسول
اشاره كردند تا در جايش بماند و خـود ايشـان نيـز در     �با دستشان به ابوبكر صخدا رسول

در آن نمـاز بـه    �بـاري در حضـور اعمـش گفتـه شـد كـه ابـوبكر       . نشسـتند  �كنار ابوبكر
ي تأييد اين گفته پايين  اعمش سرش را به نشانه! �اقتدا كرد و مردم به ابوبكر صخدا رسول

. كه روز دوشنبه فرا رسـيد  در روزهاي بعدي نيز ادامه يافت تا اين �امامت ابوبكر 2.انداخت
ــوبكر     ــت اب ــه امام ــاز ب ــال اداي نم ــردم در ح ــنبه، م ــبح روز دوش ــاز ص ــه   �در نم ــد ك بودن

بـه مسـلمانان نگريسـتند كـه در      از اتاق عايشه رضي اهللا عنها با كنار زدن پرده صخدا رسول
ديدند كه درخت دعوت و جهادشان به ثمر  صپيشگاه خدايشان ايستاده بودند؛ آن حضرت

ــه  ــرورش يافت ــي پ ــر نمــاز پايبنــدي مــي   نشســته و امت ــود ايشــان ب ــود و نب ــد كــه در ب ــد ان . كنن
ري به گر ديگ ي زيبا و موفقيتي كه براي هيچ پيامبر و دعوت با ديدن آن منظره صخدا رسول

. دســت نيامــده بــود، بــه قــدري شــادمان شــدند كــه بــرق شــادي در چشمانشــان نمايــان شــد 
مطمئن شدند كه پيوند اين امت با دين و عبادت خداي متعال، پيونـدي اسـت    صخدا رسول

اي وجودش آكنـده   گردد؛ به همين سبب به اندازه هميشگي كه با وفات پيامبرش گسسته نمي
ي نوراني و تابناكش نمايان شد كه تنها خداونـد   ماني در چهرهاز سرور و شادي گشت و شاد

ي  ي خانـه  پـرده  صخـدا  رسـول : انـد  گفتـه  �برخي از صحابه 3.اش خبر دارد از حد و اندازه
ي ايشـان تبسـم و لبخنـد     كردنـد و بـر چهـره    عايشه را كنار زدند و در حال ايستاده به ما نگـاه 

در آن حالـت، از شـدت    صبا ديدن آن حضرت شادي نقش بسته و چيزي نمانده بود كه ما
براي نماز از اتاق بيـرون   صخدا كرديم كه رسول خود شويم؛ ما گمان خوشحالي از خود بي

                                                           

المؤمنين عايشه رضي اهللا عنها را بـه زنـان دور و بـرِ     از آن جهت اطرافيان خود و از جمله ام صخدا رسول -1
 صخـدا  تواند در جاي نمـاز رسـول   نمي �چه به ظاهر گفتند كه ابوبكر تشبيه كردند كه بر خالف آن �يوسف

  .به چنين افتخار بزرگي نايل شود �لي دوست داشتند كه ابوبكربايستد، در دل و درون خود خي
  712ي بخاري، كتاب األذان، شماره -2
  401السيرة النبوية از ندوي، ص -3
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آيند؛ اما به ما اشاره فرمودند كـه نمازتـان را تمـام كنيـد و بـه داخـل        شوند و به مسجد مي مي
بودنـد،   صز نگـران حـال پيـامبر   صحابه كه تا آن رو 1.حجره رفتند و پرده را پايين انداختند

. احساس كردند كه حال آن حضرت بهتر شده و برخي از آنان، بـه سـراغ كارهايشـان رفتنـد    
خـوب   صخـدا  گويا حال رسول«: نزد دخترش عايشه رضي اهللا عنها رفت و گفت �ابوبكر

در  ي حبيبه كه يكي از همسران ابوبكر بـود،  خانه» .شده؛ امروز نوبت حبيبه بنت خارجه است
سوار اسـب شـد و    �به نام سنح قرار داشت؛ ابوبكر) ي مدينه حومه(اي بيرون از مدينه  منطقه

  2.اش در سنح رفت به خانه
نـزد آن حضـرت رفـت؛ رسـول      �بـه حـال احتضـار در آمدنـد؛ اسـامه      صخـدا  رسول

كردنـد و   ديگر توان سخن گفتن نداشتند و تنها دستشان را به سوي آسمان بلند مـي  صاكرم
كننـد؛   براي او دعا مـي  صفهميد كه رسول خدا �نهادند؛ اسامه مي �س آن را بر اسامهسپ

ــاالي ســينه صعايشــه رضــي اهللا عنهــا ســر آن حضــرت  ــود؛ در آن هنگــام   را ب اش نهــاده ب
بكر رضي اهللا عنهما در حالي كه مسواكي به دست داشت، وارد شد؛ نگاه  عبدالرحمن بن ابي

آيا «: پرسيد صخدا بود؛ عايشه رضي اهللا عنها از رسول به مسواك خيره شده صخدا رسول
عايشـه  . بلـه : ي سر فرمودنـد  با اشاره صخدا رسول» خواهيد مسواك را براي شما بگيرم؟ مي

رضي اهللا عنها مسواك را از برادرش گرفت و آن را با دندانش جويد و نرم كرد و سـپس آن  
بهترين نحو مسواك زدند و همواره  با آن مسواك به صخدا داد؛ رسول صخدا را به رسول

ظرف يا تشت  صخدا در كنار رسول 3»في الرفيق األعلي«: بر زبانشان اين كلمات جاري بود
كشـيدند و مـي    آبي بود كه آن حضرت دستشان را در آب فرو برده و سپس به صورتشان مي

و » .دارد) يـادي ي ز(هـا  مـرگ، سـختي  «: يعنـي ) إنَّ للموت سـكرات …ال إله إال اهللا: (گفتند
در جـوار  ) مرا در بهشت(«:يعني) في الرفيق األعلي: (سپس دستشان را بلند كردند و فرمودند

در  4.و سرانجام روح از تن جدا شد و دست مبـارك افتـاد  » .رفيق بزرگ و بلندمرتبه قرار بده
هـم  الل: (در واپسين لحظات حياتشان چنين دعا فرمودند صخدا روايتي آمده است كه رسول

  ».هاي مرگ ياري فرما مرا بر سختي! بارخدايا«: يعني 5)أعنّي علي سكرات الموت
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پيش از وفـات بـه    صخدا رسول: المؤمنين عايشه رضي اهللا عنها آمده است در روايت ام
اللهم اغْفر لـي  : (فرمودند ؛ خوب گوش كردم؛ مي)گفتند و چيزي مي(پشت تكيه داده بودند 

مرا بيامرز و مرا مورد رحمت خويش ! خداوندا«: يعني 1.)بالرفيقِ األعلي حْقنيو ارحمني و أَْل
  ».قرار بده و مرا به رفيق اعلي و بلندمرتبه ملحق فرما

اي واي كـه  «: چنـين گفـت   صخـدا  ي زهرا رضي اهللا عنها پـس از وفـات رسـول    فاطمه
بـرين، جايگـاه    بهشـت ) وفـات كـرد؛  (پدرم، دعوت پروردگارش را اجابت كرد؛ واي پدرم 

پس از » .دهيم و به جبرئيل خبر مرگ تو را مي) واي بر ما كه وفات كردي(اوست؛ پدر جان، 
نـه  چگو«: فرمـود  �را به خاك سپردند، فاطمه رضي اهللا عنها بـه انـس   صخدا كه رسول آن

  2»خاك بريزيد؟ صخدا رسول بر) و توانستيد(حاضر شديد 
ي آن  تحت سيطره ستانعرب ي جزيره ند كه شبهاز دنيا در حالي رحلت كرد صخدا رسول

ــي    ــالم م ــترش اس ــاهان آن دوران، از گس ــود و پادش ــده ب ــرت در آم ــاران  حض ــيدند؛ ي هراس
ها و فرزندانشان بـراي آن   ها، مال ي وي بودند كه از فداي جان چنان شيفته آن صخدا رسول

اي گذارند يـا  كه درهم و ديناري بر ج آن بي صخدا رسول. ورزيدند دريغ نمي صحضرت
غالم و كنيزي از ايشان بماند، از دنيا رفتند و تنها استري سفيد از ايشان ماند و سالح و زميني 

وفاتشـان در قبـال سـي صـاع      گـام هنزره ايشان نيز  3.ماندگان قرار دادند كه آن را براي درراه
 12در روز دوشـنبه   5سـالگي  63در سـن   ص	خـدا  رسـول  4.گندم در رهن يك يهودي بـود 

تـرين،   آن روز، تاريـك  6هجري به وقت نيمروز دار فـاني را وداع گفتنـد؛   11االول سال  ربيع
ترين روز مسلمانان و بلكـه مصـيبتي بـزرگ بـر تمـام بشـريت بـود؛         بارترين و پرمصيبت اندوه
تـرين روزي بـود كـه خورشـيد در آن طلـوع       طور كه در مقابل، روز والدتش، خجسـته  همان
وارد مدينــه شــدند، از فرخنــدگي و  صخـدا  روزي كــه رســول«: دگويـ  مــي �انــس 7.كـرد 

خجستگي آن روز، همه جا آكنده از روشني و پرتو روشنايي گشت؛ اما روز وفاتش، همه جا 
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 صخــدا ايمــن رضــي اهللا عنهــا پــس از وفــات رســول ام 1».را ظلمــت و تــاريكي فــرا گرفــت
مـن  «: وي، پاسـخ داد ! ؟گريـي  مـي  صخـدا  گريست؛ به او گفته شد كه چرا براي رسـول  مي
ي  گريم كه رشـته  روند و اينك بدين خاطر مي روزي از دنيا مي صخدا دانستم كه رسول مي

  2».وحي گسست و وحي از ما برداشته شد

   صخدا ي وفات رسول در قبال فاجعه �موضع ابوبكر
گي از دنيا رفتند، مسلمانان را اضـطراب و آشـفت   صخدا زماني كه رسول: گويد رجب مي ابن

تـوان روحـي و   اي از آنان به حـدي حيـران و سرگشـته شـدند كـه       شديدي دربرگرفت؛ عده
اي بود كه توان ايستادن نداشـتند و   ؛ فشار مصيبت بر بعضي هم به اندازهفكريشان از هم پاشيد

ي بـزرگ بنـد آمـد كـه اصـالً       زير بار اندوه خميده گشتند؛ زبان برخي نيز چنان از اين فاجعه
د سخن بگويند؛ باور اين مصيبت براي برخي به قدري شديد بود كه به طور كلـي  توانستن نمي

  3»!شدند صخدا منكر وفات رسول
كه است مصيبتي مصيبت، ترين  بزر گ«: گويد مي عظمت اين مصيبتضمن بيان قرطبي، 

إذا أصاب أحدكم مصيبة : (انـد  فرموده صرسول اكرم. …دردگ ميدر دين برمسلمانان وارد 
هرگاه به يكي از شما مصيبتي رسيد، پيشامد «: يعني 4)ُكرْ مصابه بي فإّنها أعظم المصائبفْليذْ

راسـت و   صخـدا  رسـول » .ترين مصيبت است مرا به ياد آورد كه آن، بزرگ) موت(ناگوار 
از تمام مصايبي كه بـه هـر    صاند؛ چراكه مصيبت از دست دادن آن حضرت درست فرموده

وحي منقطع گرديد  صتر است؛ با وفات آن حضرت رسد، بزرگ يمسلماني تا روز قيامت م
ها  عرب ها و غير و نبوت خاتمه يافت؛ وفات ايشان، سرآغاز ظهور فتنه و ارتداد برخي از عرب

گير امت  بود و بلكه با رحلت ايشان، خير و نيكي گسسته شد و نخستين كمبود و كاستي دامن
  5».اسالم گشت

مصـيبت بزرگـي بـر مسـلمانان وارد شـد؛       صخـدا  وفات رسولبا «: گويد اسحاق مي ابن
چنـين بـه    صي مصيبت رحلت پيامبر اكـرم  المؤمنين عايشه رضي اهللا عنها درباره ي ام فرموده
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ها از دين برگشتند؛ يهوديان و نصاري  برخي از عرب صخدا با وفات رسول: (من رسيده كه
ان، بـا از دسـت دادن پيامبرشـان چـون     كشي كردند و نفاق و تزوير پديدار شد؛ مسلمان گردن

  1».)گوسفنداني شده بودند كه در شبي تار و باراني چوپاني نداشتند
وضعيتي آشفته و پريشان  صخدا با مرگ رسول …«: گويد مي 2عربيالقاضي ابوبكر بن 

در  �ترين مصيبت بر آنان وارد شد؛ علي به وجود آمد؛ كمر مسلمانان شكست و بزرگ
به خاطر اين مصيبت بند  �رضي اهللا عنها سر به زانوي غم نهاد؛ زبان عثماني فاطمه  خانه

 صخدا رسول: (كه شداين كلمات بر زبانش جاري  كهبهم ريخته بود ن چنا �آمد و عمر
گردد و دست و  به ميعاد پروردگارش رفته و قطعاً باز مي �است؛ بلكه چون موسي نمرده

زماني كه خبر وفات  3».)برد اند، مي ت كردهگويند ايشان وفا پاي كساني را كه مي
رسيد، بالفاصله خودش را از سنح به مدينه رساند، به  �به ابوبكر صديق صخدا رسول

ي عايشه رضي اهللا عنها شد و به  كه با كسي سخن بگويد، وارد حجره آن مسجد رفت و بي
 صآن حضرت به روي) اي كتاني پاچه(رفت و ديد كه بردي يمني  صخدا سراغ رسول

كنار زد، ايشان را بوسيد و گريست  صخدا پارچه را از صورت رسول �اند؛ ابوبكر كشيده
پدر و مادرم، فدايت؛ به خدا سوگند كه خداوند، تو را دو بار «: و رو به جسد مبارك فرمود

ايستاده  �به مسجد رفت؛ عمر �ابوبكر 4».ميراند؛ موتي كه برايت مقدر بود، فرا رسيد نمي
 �اما عمر» .بنشين! اي عمر«: گفت �ابوبكر. …اند نمرده صخدا گفت كه رسول و مي بود
برخاست و پس از حمد و ثناي  �ابوبكر. گفت چنان با فرياد و اضطراب سخن مي هم

وفات  صكرده، بداند كه محمد را عبادت مي صكسي كه محمد«: خداوند، چنين فرمود
، بداند كه خداوند، زنده است و هرگز پرستيده كرده و هر كس، خداي متعال را مي

$ : عمران را تالوت نمود كه ي آل سوره 144ي  و سپس آيه» .ميرد نمي tΒ uρ î‰ £ϑut èΧ āω Î) ×Αθ ß™u‘ 
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اند؛ پس آيا اگر او  اند و رفته محمد، تنها پيامبر است و پيش از او پيامبراني آمده«: يعني
؟ و هر كس به عقب )كنيد و اسالم را رها مي(گرديد  بميرد و يا كشته شود، به عقب برمي

گزاران  ه سپاسرساند؛ و خداوند ب ترين زياني به خداوند نمي ، كوچك)ودو كافر ش(بازگردد 
  ».پاداش خواهد داد

اند و  وفات كرده صخدا مردم باورشان شد كه واقعاً رسول �پس از سخنراني ابوبكر
  1.پس از آن زار گريستند

آن آيـه را تـالوت كـرد، فهميـدم      �به خدا سوگند زماني كه ابوبكر«: گويد مي �عمر
 2».اند؛ ديگر پاهايم، تـاب مـرا نيـاورد و بـه زمـين افتـادم       واقعاً وفات كرده صخدا رسول كه

اتخاذ نمود،  صخدا به هنگام وفات رسول �اين آيه و موضعي كه ابوبكر«: گويد قرطبي مي
باشد؛ چراكه شاخص شجاعت و دليري، ايـن اسـت    مي �نشان شجاعت و دليرمردي ابوبكر

هـا ثبـات و اسـتقامت ورزد و شـجاعت و دانـش       كالت و سـختي كه انسان به وقت بـروز مشـ  
در آن . هويدا گشت صخدا ترين مشكل، يعني در مصيبت وفات رسول در بحراني �ابوبكر

را  صخود را چنان باختند كه به طور كلي وفـات پيـامبر   �مصيبت بزرگ برخي چون عمر
م نهاد و اصالً يـاراي سـخن   نيز سر به زانوي غ �بند آمد و علي �انكار كردند؛ زبان عثمان

 �اضطراب و پريشاني، همه را در بر گرفت؛ اما ابوبكر. گفتن و نشستن با ديگران را نداشت
را تبيين نمود و به آن وضع بحراني پايان  صخدا ي قرآن، حقيقت وفات رسول با تالوت آيه

  3».داد
و سرگشتگي بيرون به استناد آيات قرآن، در جمالتي كوتاه مردم را از گيجي  �ابوبكر

و وفات آن حضرت به مردم ارائـه داد   صآورد و به زيبايي، فهم و شناخت درستي از پيامبر
زنـده، سـزاوار عبـادت اسـت و بـس؛       و برايشان تشريح نمود كه تنها خـداي يگانـه و هميشـه   

چنـان پابرجـا و    نيز هـم  صبه مردم فهمانيد كه اسالم پس از وفات محمد مصطفي �ابوبكر
همانا دين خداوند، پابرجا «: ماندگاري اسالم را چنين بيان نمود كه �ابوبكر 4.ر استماندگا
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رسـاند و   است و كلمه و شريعت الهي واال و كامل؛ خداي متعال، ناصران دينش را ياري مـي 
بخشد؛ اينك كتاب خدا در ميان ما است؛ همان كتابي كه نور  دينش را عزت و سرافرازي مي

ها؛ كتابي كه حالل و حرام را بيان نمـوده و   ها از گمراهي ت و بهبودي دلي هداي است و مايه
هراسيم كه خلـق خـدا    به خدا سوگند ما از اين نمي. بوده است صگر محمد مصطفي هدايت

، )شمشيرهاي مؤمنان مجاهـد (از هر سو براي جنگ با ما جمع شوند؛ چراكه شمشيرهاي الهي
طـور كـه همـراه     گـذاريم؛ بلكـه همـان    بـه زمـين نمـي   از غالف بيرون است و ما هرگز آن را 

جهاد كرديم، پس از اين نيز با مخالفان دين خدا خواهيم جنگيد؛ پس هر كس سر  صپيامبر
  1».بتابد و سركشي كند، به خود ستم كرده است

مصيبتي بزرگ و آزمايشي سـخت بـود كـه در خـالل آن مصـبيت       صخدا وفات رسول
مثال  نظير و پيشوايي بي به عنوان راهبري بي �وبكر صديقدردناك و پس از آن، شخصيت اب

تابيد كـه حقـايق ايمـاني در سراسـر وجـودش       �انوار يقين چنان در دل ابوبكر 2.جلوه نمود
جاي گرفت و حقيقت بندگي، حقيقـت نبـوت و حقيقـت مـرگ را بـرايش نمايـان كـرد تـا         

مردم را به سوي توحيد سوق حكمت و فرزانگيش در آن وضع بحراني پديدار گردد و بتواند 
كرده، پس بداند كه خـدا، هميشـه زنـده اسـت و      هر كس خدا را پرستش مي«: دهد و بگويد

تازه و راسخ بود، به اندك اشاره و  صياران پيامبر  و توحيد كه هنوز در دل» .ميرد هرگز نمي
ه خاطر مصيبت برانگيخته شد و آنان را به حقيقتي بازگردانيد كه ب �يادآوري ابوبكر صديق

به خدا سوگند «: فرمايد ي صديقه رضي اهللا عنها مي عايشه 3.از ياد برده بودند صوفات پيامبر
اين آيه را تـالوت كـرد و گويـا     �كه ابوبكر كه مردم اين آيه را فراموش كرده بودند تا اين

  4». …مردم، آيه را از ابوبكر شنيدند

  ساعده ي بني ماجراي سقيفه
ي  را بـاور نمودنـد، انصـار در سـقيفه     صخـدا  ابه واقعيـت وفـات رسـول   كـه صـح   پس از آن

هجري گرد آمدند تا از ميان خـود كسـي را    11االول سال  ربيع 12ساعده در روز دوشنبه  بني
  5.برگزينند صخدا به جانشيني رسول

                                                           

  )7/218(دالئل النبوة از بيهقي  -1
  25ي مجدي حمدي، ص رجل الدولة، نوشته أبوبكر -2
  160بكر الصديق، ص إستخالف أبي -3
  1241ي بخاري، كتاب الجنائز، شماره -4
  )9/21(التاريخ اإلسالمي  -5
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جمع شـدند؛ خبـر اجتمـاع انصـار در      �پيرامون رييس خزرجيان سعد بن عباده �انصار
گـرد   صبراي انتخاب جانشـين پيـامبر   �ساعده به مهاجرين رسيد كه با ابوبكر ي بني سقيفه

با هم به نزد برادران انصار برويم كه آنـان نيـز در ايـن    : ن گفتندابرخي از مهاجر 1.آمده بودند
رهسـپار محـل    �ما به قصـد پيوسـتن بـه انصـار    «: گويد مي �عمر 2.امر، حق و سهمي دارند

ديكي آنان رسيده بوديم كه عويمر بن ساعده و معن بن عدي رضي ها شديم؛ به نز اجتماع آن
چه انصـار بـر آن اتفـاق     اهللا عنهما كه مرداني نيك و از انصار بودند، ما را ديدند و ما را از آن

خـواهيم بـه نـزد     مي: قصد كجا داريد؟ گفتيم: آنان از ما پرسيدند. كرده بودند، باخبر ساختند
شما بـه نـزد   : آن دو گفتند. اند جمع شده) ساعده ي بني در سقيفه(ه آن دسته از انصار برويم ك

من در پاسخ پيشنهاد . ي تعيين امير تصميم بگيريد آنان نرويد؛ بلكه خود شما مهاجران، درباره
سپس به راه افتاديم . رويم به خدا سوگند كه ما به نزد برادران انصار مي: آن دو انصاري گفتم

ده به جمع انصار پيوستيم؛ آنان در آن جا گرد آمـده بودنـد و شخصـي    ساع ي بني و در سقيفه
.) شـد  كـه بـه خـاطر پوششـي كـه داشـت، شـناخته نمـي        (خودپيچيده، درميانشان بـود   جامه به
كه چنين خـودش را  (او را چه شده : گفتم. است �سعد بن عباده: او كيست؟ گفتند: پرسيدم

ما نيز در ميان انصار نشسـتيم؛ پـس از انـدكي    . به شدت بيمار است: ؟ گفتند)در لباس پيچيده
ما ناصران دين خـداييم و  «: شخصي از آنان برخاست و پس از حمد و ثناي الهي چنين گفت

جماعتي از مـا مسـلمانان هسـتيد؛ امـا     ! اي بزرگ از اسالم؛ و شما نيز اي گروه مهاجرين دسته
در ايـن امـر دخـالتي    ما را (س حذف كنند اند تا ما را از اسا ي شما آمده اي از قوم و قبيله عده

زماني كه آن شخص سكوت كرد، من آهنـگ  » .حق ما را از خالفت ناديده بگيرند و) ندهند
سخني بگويم كه در پاسخ آن شخص آماده كرده بودم؛ امـا   �آن كردم تا در حضور ابوبكر
 �، ابوبكرهنگامي كه خواستم سخن بگويم. كردم مدارا مي �تا حدودي در حضور ابوبكر

تري از من داشت، مرا به صبر و خودداري واداشـت و سـپس خـود     ي بيش كه صبر و حوصله
تر و  هيچ سخني بر زبان نياورد مگركه سنجيده �شروع به سخن نمود؛ به خدا سوگند ابوبكر

چنـين  ) در بخشـي از سـخنانش  (تر از سخناني بود كه من قصـد گفتـنش را داشـتم؛ او     آراسته
امـا  . ي آن هسـتيد  هايتان بيان كرديد، قطعاً سزاوار و شايسته از فضايل و خوبي چه، آن«: گفت

اي از همـه   امر خالفت جز براي قريشيان مقرر نشده كه قريش از لحاظ نسب و جايگـاه قبيلـه  
خواهيـد،   پسندم؛ بـا هـر كدامشـان كـه مـي      برتر است؛ من براي شما يكي از اين دو نفر را مي

                                                           

  40عصر الخالفة الراشدة از عمري، ص -1
  مرجع سابق، همان صفحه -2
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در آن وقت بـين   �را گرفت؛ ابوبكر �ت من و ابوعبيده بن جراحو سپس دس» .بيعت كنيد
را ناپسند نپنداشـتم جـز همـين     �من هيچ يك از سخنان ابوبكر. نشسته بود �من و ابوعبيده

داري خالفت را براي من پيشنهاد نمود؛ زيرا به خدا سوگند كه من، ايـن را   سخن را كه عهده
 �به مـن پيشـنهاد امـارت بـر قـومي كـه ابـوبكر       تر دوست داشتم كه گردنم زده شود و  بيش

ــود   در ــود، داده نش ــان ب ــرار     . ميانش ــيت ق ــرض معص ــود، در مع ــردنم زده ش ــر گ ــه اگ چراك
  .»…گيرم نمي

و (هستم كه سرد و گـرم روزگـار چشـيده     1من، چون خرمابني«: شخصي از انصار گفت
؛ يـك نفـر از مـا    )تبنا بر تجربه و جايگاه خود پيشنهادي دارم كه قابـل تصـويب و اجـرا اسـ    

: گويـد  مـي ) �عمـر (» ! به عنوان امير تعيين شود و يك نفر هـم از شـما اي قريشـيان   ) انصار(
همهمه باال گرفت و سر و صدا به راه افتاد؛ مـن از آن ترسـيدم كـه اخـتالف در ميـان مـردم       «

رد و بـا  اي ابوبكر، دستت را دراز كن و او نيز دستش را دراز ك: گسترش يابد؛ بنابراين گفتم
  2».او بيعت كردم و مهاجرين و انصار نيز با او بيعت نمودند

سخن گفـت و تمـام آيـات و     �ابوبكر…: در روايت احمد رحمه اهللا چنين آمده است
 صخـدا  مـي دانيـد كـه رسـول    «: احاديثي را كه در فضيلت انصار آمده، بيـان نمـود و گفـت   

اگـر  «: يعنـي ) واديا سلكت وادي األنصـارِ  لو سلك الّناس واديا و سلكت األنصار: (فرمودند
تـو  » .روم ي مردم، راهي را در پيش بگيرند و انصار، راه ديگري را؛ من به راه انصـار مـي   همه

قريش، والّةُ هذا األمرِ َفبرُّ النّاسِ : (فرمودند صخدا نشسته بودي كه رسول! اي سعد بن عباده
زمامـداري  (امـر  قريش، واليان و صـاحبان ايـن   «: يعني) جرِهمتبع لبرِّهم و فاجرُ النّاسِ تبع لفا

كنـد و   ها به نيكي پيـروي مـي   ترين آن هستند؛ بنابراين بهترين مردم، از شايسته) ناناامور مسلم
: گفـت  �سـعد بـن عبـاده    3.»باشـد  بدترين و تبهكارترينشان نيز پيرو تبهكار و فاجر ايشان مي

  1».ما اميرگويي؛ ما وزير هستيم و ش راست مي«
                                                           

و عذيق، بـه چـوب ضـخيمي گفتـه      أنا جذيلها المحكك و عذيقها المرجب؛ جذيل: در متن، چنين آمده است -1
كنند تا بر آن تكيه دهند و مرجب، كنايه از برجستگي و سـرآمد بـودن،    ي پشت شتر نصب مي شود كه در ميانه مي

  ]مترجم[ .دارد
  6830ي بخاري، كتاب الحدود، شماره -2
حديث به خوبي روشن  در احاديثي كه امام مسلم رحمه اهللا در باب الناس تبع لقريش روايت كرده، مفهوم اين -3

مـردم، در خيـر و شـر، پيـرو قـريش      «: مي شود؛ يكي از احاديثي كه امام مسلم در اين باب آورده، اين است كه
نووي در شرح اين حديث با استناد به حديث ديگري كه به تبعيت مردم از قريش در اسالم و كفر، داللت » .هستند

چراكـه  . است كه مردم در اسالم و جاهليـت، تـابع قـريش هسـتند    معناي حديث از اين قرار : مي كند، گفته است
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  ساعده ي بني نكات درخورِ توجه در ماجراي سقيفه

  ها كردن آن با مردم و توانايي وي در قانع �چگونگي برخورد ابوبكر
توانست در درون و روان  �آيد كه ابوبكر از روايت امام احمد رحمه اهللا چنين برمي

آنان را به حق قانع سازد؛ كه مسلمانان را در معرض فتنه قرار دهد،  آن نفوذ كند و بي �انصار
البته بايد دانست كه تعريف . به بيان فضايل انصار در كتاب و سنت پرداخت �ابوبكر صديق

مخالف است تا بدين حق انصاف و دادگري در  رعايتكاري شرعي براي  از مخالف، راه
هاي خودخواهي و خودپسندي وي از ميان برود و براي  طريق خشمش فرو كشد و زمينه

هاي زيادي از اين دست  نيز نمونه صخدا در رهمنودهاي رسول. يرش حق آماده گرددپذ
، با فراست تمام به بيان �ابوبكر. باشد ي تعريف از مخالف مي دهنده وجود دارد كه نشان

كه فضيت و جايگاه  فضيلت انصار پرداخت تا از خالل آن، اين حقيقت را روشن سازد
عربي مالكي ال ابن 2.باشند ه آنان، سزاوار امر خالفت مينيست ك امعن دينواالي انصار ب

ي انصار مبني  درباره صبا روشي منطقي ضمن بيان سفارش رسول خدا �ابوبكر: گويد مي
بر انتخاب و انجام ُكنش نيك نسبت به آنان، اين نكته را ثابت كرد كه خالفت، بايد به قريش 

خداوند، ما «: ين نكته اشاره كرد كهدر بخشي از سخنانش به ا �ابوبكر. واگذار شود

%βθèرا ) مهاجرين( Ï‰≈¢Á9#  ا ر) انصار(ناميده و شماšχθ ßs Ï=ø� ßϑ ø9# «. به  �ي ابوبكر اشاره

 Ï :فرمايد ي حشر بود كه خداي متعال مي سوره 9و 8آيات  !#u� s) à�ù=Ï9 tÍ� Åf≈yγßϑø9 $# t Ï% ©!$# 

(#θ ã_Í� ÷zé& ÏΒ öΝÏδÍ�≈tƒÏŠ óΟ ÎγÏ9 üθøΒr& uρ tβθ äótG ö6tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «! $# $ZΡ üθ ôÊÍ‘uρ tβρ ã�ÝÇΖtƒuρ ©! $# ÿ…ã&s!θ ß™u‘uρ 4 
y7Í×‾≈s9 'ρé& ãΝèδ tβθ è% Ï‰≈¢Á9$# ∩∇∪ t Ï%©!$# uρ ρ â §θ t7s? u‘# ¤$!$# z≈ yϑƒM}$# uρ ÏΒ ÷ΛÏι Ï=ö6s% tβθ ™7Ït ä† ô tΒ u�y_$yδ 

                                                                                                                                                

جوار حرم بود و  قريش پيش از اسالم نيز در جايگاه رياست بر قبايل عرب قرار داشت و زمامدار امور حج و هم
نگريستند و با مسلمان شدن قريش، قبايـل عـرب    به همين سبب قبايل عرب به موضع قريشيان در قبال اسالم مي

پس از اسالم نيز اين رويه ادامه يافت و قريشيان، زمامدار امر خالفت بودند و مـردم در  . …اسالم گرويدندنيز به 
در صفحات بعد مباحثي پيرامون اين دسته از احاديث مطـرح شـده   . ي حاكميت ديني، تابع و پيرو قريشيان گستره
  )مترجم.(است

  50ص ؛ الخالفة و الخلفاء از بهنساوي،)1/5(مسند أحمد  -1
  )9/24(التاريخ اإلسالمي  -2
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öΝÎκö� s9 Î) Ÿω uρ tβρß‰ Åg s† ’Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_%tn !$£ϑ ÏiΒ (#θ è?ρé& šχρ ã� ÏO÷σ ãƒuρ #’ n?tã öΝÎκÅ¦à�Ρ r& öθ s9uρ tβ%x. öΝÎκÍ5 

×π|¹$ |Áyz 4 tΒuρ s−θãƒ £xä©  Ïµ Å¡ø� tΡ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ šχθ ßsÏ=ø� ßϑ ø9 $# ∩∪ 〈  
غنايم، از آنِ فقراي مهاجرين است كه از كاشانه و اموال خويش بيرون رانده «: يعني

رسانند؛  خواهند و خدا و پيامبرش را ياري مي شدند؛ آن كساني كه فضل و رضاي خدا را مي
مهاجران، خانه و ) رسيدنِ(و آناني كه پيش از . هستند) و مؤمنان راستين(ها، صادقان  اين

 )از اين صفات برخوردارند كه(ايمان را، ) سرايِ(آماده كردند و ) شانبراي اي(كاشانه 
چه مهاجران  اند و در درون به آن دارندكساني را كه به نزد ايشان مهاجرت كرده مي  دوست

دهند؛ هرچند  كنند و مهاجران را بر خود ترجيح مي اند، احساس نياز و رغبت نمي داده شده
) و وارستگي(و كساني كه از بخل نفس و آزِ درون، رهايي  كه خودشان سخت نيازمند باشند

  »).و همين نيز، خوي انصار است(د يابند، رستگارن

βθن را اكه بر اساس آيات قرآن، مهاجر آن پس از �ابوبكر è% Ï‰≈¢Á9# )و مؤمنان راستين (
صادقان و ي توبه كه اهل ايمان را به همراهي و همگامي با  سوره 119ي  ناميد، به استناد آيه

شما ) جا كه خداوند، ما مهاجران را صادق ناميده، از آن(«: خواند، چنين گفت راستان فرا مي

$  :فرمايد را به همراهي و همگامي با ما فرا خوانده است؛ چراكه خداي متعال مي pκš‰ r' ‾≈tƒ 

šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θ à) ¨?$# ©! $# (#θçΡθä. uρ yì tΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊇⊇∪ 〈 تقواي الهي ! اي مؤمنان«: نييع
  .»همراه باشيد صادقانپيشه كنيد و با 

عالوه بر اين سخنان بجا، داليل ديگري ايراد نمود كه انصار را بر آن داشت تا  �ابوبكر
گـردن نهنـد و آن را    �باره به ياد آورند و در برابـر داليـل ابـوبكر    نصوص شرعي را در اين

ه ايراد نمود، اين نكته را به خوبي روشن كرد كـه يكـي از   اي ك در خطابه �ابوبكر 1.بپذيرند
دار شـدن خالفـت، ايـن اسـت كـه نـامزد يـا         هاي ضروري در عهـده  ها و شايستگي صالحيت

پـذيري از آن   اي باشد كه ساير قبايـل عـرب بـه فرمـان     داوطلب اين منصب بايد از قوم و قبيله
اي استقرار يابد و كسي بر مسند خالفت  هقبيله، تن دهند تا در پي آن، ساختار حكومتي شايست

گير مسلمانان  ننشيند كه ساير قبايل به حكومتش راضي نشوند و در نتيجه فتنه و آشوب، دامن
اين قضيه را نيز به خوبي توضيح داد كه اقوام عرب، تنها حكومت مسلمانان  �ابوبكر. گردد
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عالوه بر اين، قريش از جايگـاه   اند و قريشي بوده صخدا پذيرند؛ چراكه رسول قريشي را مي
  .واال و قابل احترامي در نزد قبايل عرب برخوردار بود

سـان   به صخدا ي رسول را قانع كرد تا همانند دوره �انصار �گر ابوبكر سخنان روشن
ي  وزيران و سربازاني مخلص در خدمت اسـالم باشـند و بـرادران مهـاجر خـويش را در پهنـه      

  1.پارچگي مسلمانان از گزند تفرقه مصون ماند گونه يك و بدين حاكميت ديني ياري رسانند

رغبتي عمر و ابوبكر به نشستن بر مسند خالفت و اشتياق همگاني مسلمانان بـراي   بي
  پارچگي حفظ وحدت و يك

پس از سخنراني در سقيفه، عمر و ابوعبيده رضي اهللا عنهما را براي خالفت پيشنهاد  �ابوبكر
ناخوشايند بود كه خودش به آن تصريح نمـوده و   �اد به قدري براي عمراما اين پيشنه. كرد

بـه   �كـه بـا وجـود ابـوبكر     اگر گردنم را مي زدند، برايم خوشايندتر بود از اين«: گفته است
  2».مسند امارت گماشته شوم

را بــيش از خــود  �ميــل و رغبتــي بــه خالفــت نداشــت و ابــوبكر �جــا كــه عمــر از آن
خواست تا دستش را براي اخـذ بيعـت دراز كنـد؛     �دانست، از ابوبكر ي خالفت مي شايسته
بيعت كردم و سپس  �من، با ابوبكر«: گويد مي �عمر فاروق. دستش را دراز كرد �ابوبكر

بـه انصـار    �در روايتي چنـين آمـده كـه عمـر    » .مهاجرين و انصار نيز با او دست بيعت دادند
دستور دادند تـا بـراي    �به ابوبكر صخدا رسول دانيد كه مگر نمي! اي گروه انصار«: فرمود

تقدم بجويد  �گردد كه بر ابوبكر مردم امامت دهد؟ پس كدام يك از شما به اين راضي مي
كه خواسـته باشـيم نسـبت     پناه بر خدا از اين«: گفتند �انصار» !و خود را جلوتر از او بپندارد؟

  3».مجسارت كنيم و خود را جلوتر از او بداني �به ابوبكر
در روزهـاي پايـاني حيـات رسـول      �با نگاهي تيزبينانه به جريان امامت ابـوبكر  �عمر

نوعي اشاره بدين نكته دانست  �را در مورد امامت ابوبكر ص، فرمان آن حضرتصاكرم
ي ايـن   دربـاره  �ي سخن گفتن عمر شيوه. ي خالفت است بيش از همه شايسته �كه ابوبكر

رغبتي  بي. طلبي بود خواهي يا جاه و خالي از هرگونه منفعتموضوع، در كمال ادب و تواضع 
گـردد كـه در مـورد     نيز براي پذيرش مسؤوليت خالفت، از سخنرانيش نمايـان مـي   �ابوبكر

به خدا سوگند كه هيچ شب و روزي، آزمند امارت نبـودم  «: فرموده است قبول اين مسؤوليت
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ن و نه آشكارا ـ از خدا نخواستم كه مرا بـر   گاه به آن رغبت نداشتم و هرگز ـ نه در نها  و هيچ
ترسيدم كه بـه ايـن آزمـايش مبـتال شـوم؛ مـن در        مسند امارت بنشاند؛ بلكه همواره از اين مي

دانم كه بـر گـردنم    بينم وآن را مسؤوليت بزرگي مي هيچ آرامشي نمي) و فرمانروايي(امارت 
خـداي متعـال يـاريم رسـاند و تـوانم      دانم مگركـه   نهاده شده و خود را در قبال آن ناتوان مي

تر از مـن بـه    ي اين مسؤوليت برآيم؛ اما باز هم دوست دارم كه افرادي قوي بخشد تا از عهده
  1».نشستند جايم بر اين جايگاه مي

ساعده  ي بني در سقيفه«: فرموده است �در روايت ديگري چنين آمده كه ابوبكر صديق
دن ابوعبيده يا عمر رضي اهللا عنهما بيندازم و خودم دوست داشتم، مسؤوليت خالفت را بر گر

ــان باشــم  ــه عنــوان وزيــري در خــدمت آن هــا و  در بســياري از خطابــه �ابــوبكر صــديق 2».ب
گيـري   ميلي نموده و خواهان كنـاره  هايش نسبت به پذيرش خالفت، ابراز اندوه و بي سخنراني

اي «: فرمـود  �بار ابوبكر صديقكه يك  از آن جمله اين. از اين پست پرمسؤوليت شده است
كنم تا هـر كـس را كـه بخواهيـد، بـر ايـن مسـؤوليت         امر خالفت را به شما واگذار مي! مردم

امـا  » .باشـم ) ي اسالمي تحت فرمان و در خدمت خليفه(بگماريد و من هم چون يكي از شما 
هسـتيم؛ تـو   ما، به امـارت و خالفـت تـو راضـي     «: پاسخ گفتند كه �گونه به ابوبكر مردم اين

  3».در غار و در سفر هجرت همراه بودي صخدا كسي هستي كه با رسول
بارها در دوران خالفتش خواست تـا در صـورت وجـود هرگونـه مخـالفتي از       �ابوبكر

گيري نمايد و بلكه بارها مردم را به  سوي مسلمانان نسبت به خالفتش، از اين مسؤوليت كناره
د نارضايتي، از كـارش اسـتعفا دهـد؛ بـاري خطـاب بـه       اين خاطر قسم داد تا در صورت وجو

شما را به خدا سوگند كه اگر كسي از شما پشيمان اسـت كـه بـا مـن     ! اي مردم«: مردم فرمود
در حـالي كـه بـا خـود      �طالـب  علي بـن ابـي  ). و بيعتش را پس بگيرد(بيعت نموده، برخيزد 

ي منبـر نهـاد و    بـر پلـه  نزديك شد؛ يـك پـايش را    �شمشيري داشت، برخاست و به ابوبكر
زنـيم؛ تـو كسـي هسـتي كـه       شوريم و تو را كنـار نمـي   به خدا سوگند كه ما بر تو نمي«: گفت
دهد كـه تـو    پس چه كسي به خود جسارت مي. جلو كردند) براي نماز(تو را  صخدا رسول

هـاي سـنگين    داري مسـؤوليت  تنها كسي نبود كه به خالفت و عهده �ابوبكر 4»!را پس بزند؟
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ها، ويژگي مسلمانان آن دوره و آميختـه   ها و مسؤوليت رغبتي به پست بتي نداشت؛ بلكه بيرغ
سـاعده   ي بنـي  بنابراين اندكي دقـت نظـر در گفتگـويي كـه در سـقيفه     . با روح و روانشان بود

 �رغبتي صحابه سازد كه گفتمان سقيفه، از چارچوب بي جريان يافت، اين نكته را روشن مي
بـه   �گر اشتياق وافر انصـار  عالوه بر اين گفتمان سقيفه، بيان. بيرون نبوده استنسبت به دنيا، 

باشـد؛ سـقيفه، آمـادگي     باره مـي  تداوم و ماندگاري دعوت اسالمي در آينده و رايزني در اين
انصـار آن  . كنـد  فشاني در راه خـدا نمايـان مـي    ي جان انصار و بلكه تمام صحابه را براي ادامه

يابد، در بيعت و  دعوت اسالمي تداوم مي �ن يافتند با سر كار آمدن ابوبكرهنگام كه اطمينا
با وجودي كه مـاجراي سـقيفه، نمـادي از وحـدت و     . درنگ نكردند �بستن پيمان با ابوبكر

مي باشد، برخي بدون بررسي دقيـق و علمـي گفتمـان سـقيفه، چنـين       �پارچگي صحابه يك
بدون ترديد چنـين  . قيفه با هم اختالف پيدا كردنددر س �نگارند كه صحابه پندارند و مي مي

گونـه   پنداري، با روح آن دوره و اميد و آرزوهايي كه صحابه براي تداوم اسالم داشتند، هيچ
اگر اين پندار را بپذيريم كه گردهمايي اصحاب در سـقيفه، بـه   . يابد سازگاري و تطابقي نمي

كه اهل  شود كه انصار با آن رسش ايجاد ميدودستگي مهاجرين و انصار انجاميده است، اين پ
مدينه بودند و از لحاظ توانايي و آمادگي براي رويارويي با مخالفشان در سـطح بـااليي قـرار    

و ! بيعـت كردنـد؟   �سـاعده تـن دادنـد و بـا ابـوبكر      ي بنـي  ي سـقيفه  داشتند، چگونه به نتيجه
ا مهاجرين اختالف پيـدا كننـد و در   اند ب گونه كه برخي پنداشته چگونه امكان دارد انصار، آن

تن دهند و حاضر شوند در لشكرش بـه شـرق و غـرب گسـيل      �عين حال به خالفت ابوبكر
در رأس آن قرار داشت، مجاهده  �هاي خالفتي كه ابوبكر شوند و براي تثبيت اركان و پايه

  1!فشاني نمايند؟ و جان
بـراي اجـرا و انجـام     �فـر انصـار  گر اشـتياق و تـالش وا   بازخواني تاريخ آن دوران، بيان

هيچ يك از انصـار  . باشد مي) ازدين برگشتگان(ن ااي خليفه و از جمله جهاد با مرتده سياست
پيمـان بـرادري مهـاجرين و    . امتنـاع نكـرد   �و بلكه هيچ يك از مسلمانان از بيعت با ابـوبكر 

نگـارش و پـردازش   هاي كساني است كه با  تر و فراتر از تخيالت و گمان انصار، بسي بزرگ
كوشند تا چنين وانمـود كننـد كـه مهـاجرين و انصـار بـا هـم         رواياتي دروغين و مغرضانه مي

  2.اختالف پيدا كردند
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   �در قبال خالفت ابوبكر) �سعد بن عباده(موضع رييس خزرجيان 
سـاعده جريـان يافـت، بـا      ي بنـي  پـس از پايـان گفتگوهـايي كـه در سـقيفه      �سعد بن عبـاده 

بشير بن سـعد  . يعت كرد و از موضع نخستش كه مدعي خالفت بود، عقب نشستب �ابوبكر
بيعـت   �نخستين كسي بود كـه بـا ابـوبكر صـديق    ) �پسرعموي سعد بن عباده( �انصاري

گر بروز  هيچ روايت صحيحي وجود ندارد كه مطابق پندار برخي از تاريخ نگاران، بيان. نمود
ساعده باشد و نشان دهـد   ي بني حابه در سقيفهبحران يا اختالف كوچك و بزرگي درميان ص

گونه كـه روايـات صـحيح     آن. كه حتي يك نفر از صحابه در امر خالفت طمع ورزيده است
گسـتاخي در  . دهد، اخوت اسالمي، همانند گذشته و بلكه بـيش از آن تـداوم يافـت    نشان مي

ان ابـوبكر، عمـر و   چـه در ميـ   آن: گوينـد  بافي بر صحابه به حدي رسيده كـه برخـي مـي    دروغ
ي قبلـي آنـان بـوده     ساعده گذشت، با همـاهنگي، زد و بنـد و برنامـه    ي بني ابوعبيده در سقيفه

قطعاً ابوبكر، عمـر   1!!در چنگ خويش آورند صخدا است تا خالفت را پس از وفات رسول
ر اند كه امكان ندارد از آنـان چنـين چيـزي سـ     قدر خداترس و تقواپيشه بوده آن �و ابوعبيده
  .زده باشد

چنان تصويري ارائـه دهنـد كـه     �اند تا از سعد بن عباده برخي از تاريخ نگاران كوشيده
كرده و به قصد  گويا براي رسيدن به مسند خالفت، با حرص و آزِ تمام با مهاجرين رقابت مي

افكني درميان مسلمانان فروگـذار نبـوده    يابي به هدفش از هيچ نقشه و راهي براي تفرقه دست
بازگرديم و آن را مـورد مطالعـه و كنكـاش     �ي سعد بن عباده اگر به پيشينه و گذشته! است

بينـيم كـه بـه طـور قطـع       مـي  صهايي به همـراه رسـول خـدا    قرار دهيم، او را در چنان صحنه
ي خدا است كه با علم و عملشان در پي دنيا  او، از آن دسته بندگان برگزيده: كنيم اعتراف مي

 صخـدا  پيشاهنگ و بزرگ جماعتي بود كـه در پيمـان دوم عقبـه بـا رسـول      �سعد. نبودند
بيعت نمودند؛ كفار قريش، او را در نزديكي مكه دسـتگير كردنـد، دسـتانش را بـه گـردنش      

را از بند اسارت  �بستند و او را اسير و دربند به مكه بردند؛ اما جبير بن مطعم بن عدي، سعد
و به مقام و منزلت بـدريان در پيشـگاه    2بدر حضور يافتي  در غزوه �سعد بن عباده. رهانيد

اش بـه   دربـاره  صخـدا  اي بـود كـه رسـول    ي خانـه  وي، زاده. خداوند متعال مشـرف گرديـد  
سعد بن عباده و سعد بن معـاذ رضـي اهللا عنهمـا از افـراد     . سخاوت و بخشندگي گواهي دادند

خندق، با سعد بن عباده و  در جنگ صخدا بودند؛ رسول صخدا قابل اعتماد در نزد رسول
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محصول خرمـاي مدينـه   ) سوم يك(سعد بن معاذ رضي اهللا عنهما مشورت كردند كه آيا ثلث 
را به عيينه بن حصن بدهند تا از همراهي با احزابي كه بـراي جنـگ بـا مسـلمانان گـرد آمـده       
بودنــد، ســر بــاز زنــد؟ واكــنش ســعد بــن عبــاده و ســعد بــن معــاذ در قبــال ايــن نظرخــواهي  

در  �نقش سعد بـن عبـاده   1.فشاني بزرگي بود برگرفته از ايماني عميق و جان صخدا رسول
ي درخشـان وي   پيشينه. كامالً مشهود و هويدا است صخدا هاي مختلف دوران رسول صحنه

به حدي اسـت كـه گذشـته از عـدم      صخدا در خدمت به اسالم و همراهي صادقانه با رسول
ساعده، اصالً امكان ندارد  ي بني ع نادرست وي در سقيفهوجود روايت صحيحي مبني بر موض

اي بخواهـد در گردهمـايي سـقيفه، عصـبيت      با چنين گذشته �كه كسي چون سعد بن عباده
. افكني درميان مسـلمانان، بـه پسـت خالفـت دسـت يابـد       جاهلي را احيا كند تا از طريق تفرقه

به  �كه ابوبكر پس از آن �ه كه سعدمتأسفانه برخي روايات دروغين، به اين شايعه دامن زد
گـزارد و بكلـي از جماعـت     خوانـد، حـج نمـي    خالفت رسيد، با جماعت مسلمانان نماز نمـي 

هـاي دروغينـي اسـت كـه پـذيرفتني       هـا، روايـت   بدون ترديد ايـن  2!مسلمانان بريد و جدا شد
 �صـديق  بـا ابـوبكر   �شود كه سعد بن عبـاده  باشد؛ چراكه از روايات صحيح ثابت مي نمي

ي  سـاعده، فضـايل انصـار را برشـمرد و فرمـوده      ي بني در سقيفه �بيعت نموده است؛ ابوبكر
ي مردم، راهي را در پيش بگيرند و انصـار، راه   اگر همه(را يادآوري كرد كه  صخدا رسول

پـس از بيـان    صابـوبكر ). انـد  پيمايم كه انصار در پيش گرفته ديگري را، من آن راهي را مي
را بـه يـاد سـعد بـن      صخـدا  ي رسـول  در گفتاري صريح و مستدل، فرموده �ارفضايل انص

دانـي و نشسـته بـودي كـه      تـو خـود مـي   ! اي سـعد «: انداخت و به او رو كرد و گفت �عباده
داران امـر خالفـت هسـتند؛ بهتـرين مـردم از       قريش، واليـان و زمـام  «: فرمودند صخدا رسول

» .باشـد  ارترين مردم نيز پيرو تبهكـاران قريشـي مـي   كند و بدترين و تبهك بهترينشان تبعيت مي
» .گويي؛ شما امير هستيد و ما وزيـر  راست مي«: گفت �هاي ابوبكر ضمن تأييد گفته �سعد

                                                           

ي فزاره بود كه با هزار شـتر   ي جمعي از قبيله عيينه بن حصن، سركرده – 48الخالفة و الخلفاء الراشدون، ص  -1
با سعد بن معاذ و  صخدا رسول. براي جنگ با مسلمانان در جنگ خندق با ديگر احزاب كفر، هماهنگ شده بود

ردند تا با دادن ثلث خرماي مدينه به عيينه بن حصن، او را از همراهي با سعد بن عباده رضي اهللا عنهما مشورت ك
اگـر ايـن، فرمـان خـدا اسـت كـه       : گفتند صخدا هر دو سعد در پاسخ نظرخواهي رسول. احزاب، منصرف كنند

ت طبقـا : نگـاه كنيـد بـه   . كنيم كه چيزي به ايشان ندهيم باشد، ما پيشنهاد مي اجرايش كنيد و اگر رأي خودتان مي
  ]مترجم)[1369(، نشر نو90ص/2ي محمود مهدوي دامغاني، ج سعد، ترجمه ابن
  49الخالفة و الخلفاء الراشدون، ص -2
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كـامالً ثابـت و معلـوم اسـت كـه       1.بيعت كردند �با ابوبكر �لذا تمام مردم و از جمله سعد
مگي با وي بيعـت كردنـد؛ بنـابراين    اجماع نمودند و ه �تمام انصار در مورد بيعت با ابوبكر

معنا ندارد كه همواره به رواياتي دروغين درآويزيم؛ چراكه چنين چيزي، اصالً واقعيت ندارد 
خواسـته باشـد درميـان مسـلمانان تفرقـه بيفكنـد و قطعـاً        ) �سعد بن عباده(كه بزرگ انصار 

جهـاد و نصـرت و    در مـورد  �اي است كه سـعد  پذيرش چنين دروغي به معناي انكار پيشينه
داري است كه بر اسالم و مسـلماني   تر از اين، دروغ شاخ فراتر و بزرگ. ياري مهاجرين دارد

با شـما بيعـت   «: ساعده گفته است ي بني كند كه وي، در جريان سقيفه خدشه وارد مي �سعد
كنم و در  يام را به خونتان آغشته م جنگم و سرنيزه كنم و تا تير در تيردان دارم با شما مي نمي

چنـين گفتـه باشـد يـا از      �كـه سـعد   تر از ايـن  چه دروغي بزرگ» !زنم مقابل شما شمشير مي
گرچه اين روايت، در تاريخ طبري آمده، اما بايـد دانسـت   ! جماعت مسلمين جدا شده باشد؟

شـخص  ) لـوط بـن يحيـي ابومخنـف    (ريشه است؛ چراكه راويـش   كه اين روايت، باطل و بي
پـرداز و غيرقابـل اعتمـادي     راوي دروغ«: اش گفتـه  هبي رحمـه اهللا دربـاره  گمراهي بوده كه ذ

گونـه اسـت كـه     اسنادش، آن«: ي اين روايت چنين گفته است ذهبي رحمه اهللا درباره 2».است
ي  كه اسناد اين روايت در نهايت ضعف قرار دارد، بـا سـيره و پيشـينه    گذشته از آن 3».بينيد مي

 �گر بيعت او بـا ابـوبكر   چنين روايات صحيحي كه بيان و همو فضايل وي  �سعد بن عباده
  4.يابد باشد، هيچ سازگاري و تطابقي نمي مي

  تحليلي بر اختالف عمر و حباب بن منذر رضي اهللا عنهما
ي  چه، در مورد كشاكش و بگومگوي عمر و حباب بن منـذر رضـي اهللا عنهمـا در سـقيفه     آن
از دوران  �باشـد؛ چراكـه عمـر    ح صـحيح نمـي  سـاعده روايـت شـده، بنـا بـر قـول راجـ        بني

 �دليل اين مطلب اين است كه عمر فـاروق . درگير نشد �با حباب بن منذر صخدا رسول
دعوايي به  �ميان من و حباب بن منذر صخدا جا كه در دوران رسول از آن…«: فرمايد مي

كـردم كـه   نهي فرمودند، سوگند يـاد   �مرا از بگومگو با حباب صخدا وجود آمد و رسول

                                                           

  102األنصار في العصر الراشدي،ص -1
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طور اين روايت كه در سـقيفه   همين 1».سخني نگويم كه او را ناراحت كند �هرگز به حباب
ميان عمر و حباب رضي اهللا عنهما كشمكش و ستيزي بـه وجـود آمـده، بـر خـالف واقعيـت       

ي درستي داشت و طوري بـه خردمنـدي و    در برخورد با مسايل رويه �است؛ چراكه حباب
يعنـي  (رأي  ، ذيصخـدا  خته شده بود كه لقبش را در زمان رسولنظري در امور شنا صاحب

كسي بود كه پيشنهادهايش در بـدر و خيبـر    �حباب 2گذاشته بودند؛) نظر خردمند و صاحب
يك نفر از انصار : (ساعده كه گفت ي بني در سقيفه �حتي پيشنهاد حباب 3.پذيرفته شده بود

اصـالً قصـد آن    �سـازد كـه حبـاب    شـن مـي  ، به خوبي رو)امير باشد و يكي هم از مهاجرين
بـه خـدا سـوگند كـه مـا هرگـز       «: گويـد  بلكـه وي مـي  . نداشته كه خودش، به خالفت برسـد 

ترسيم كـه   خواهيم به خالفت شما رشك ببريم يا آن را از شما بگيريم؛ بلكه ما از اين مي نمي
ميـدان نبـرد كفـر و    پـيش از ايـن در   (كساني به خالفت برسند كه ما، پدران و برادرانشـان را  

در نزد مهاجرين پذيرفته بود؛ به خصوص كه مهـاجرين   �قطعاً عذر حباب» .ايم كشته) ايمان
  4.اند نيز در كشتن مشركان با انصار شريك بوده

  األئمةُ من قريشموضع انصار در قبال حديث 
مسلم و ديگر  ، در بخاري و)ن، قريشي هستنداناداران امور مسلم امامان و زمام( اين حديث كه

: در صحيح بخاري چنـين آمـده اسـت   . هاي حديث به الفاظ مختلف روايت شده است كتاب
 5)إنَّ هذا األمر في قريش اليعاديهم أحد إالّ أكبه الّله في النّارِ علي وجهه ما أقاموا الـدينَ (

پـا  ، در قـريش اسـت و هـيچ كسـي بـا آنـان تـا زمـاني كـه ديـن را ب          )خالفت(اين امر «: يعني
اش در  و يا به چهره(كند  ورزد مگركه خداي متعال، او را سرنگون مي دارند، دشمني نمي مي

اليـزال  : (انـد  فرمـوده  صخـدا  در صحيح مسلم نيز روايت شده كه رسـول » .)افكند آتش مي
هـا از   ي آن اسالم، همواره به خلفايي كه همـه «: يعني 6)اإلسالم عزيزًا بخلفاء كلّهم من قريش

 صخـدا  گويـد كـه رسـول    عبـداهللا بـن عمـر مـي    » .هستند، غالب و عزيز خواهـد بـود  قريش 
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امر خالفت، تا زماني كـه  «: يعني 1)اليزال هذا األمر في قريش ما بقي منهم إثنانِ: (اند فرموده
چنـين   هـم » ).و بـه قـريش اختصـاص دارد   (دو قريشي وجود داشـته باشـند، در قـريش اسـت     

: يعنـي  2)قريش في هذا الشأنِ، مسلمهم لمسلمهم و كافرُهم لكـافرِهم النّاس تبع ل: (اند فرموده
باره پيرو قريش هستند؛ مسلمانشان، پيرو مسلمان قريشي است و كافرشان، تابع  مردم، در اين«

آيـا  «: به مـن گفـت   �انس بن مالك انصاري: گويد بكير بن وهب جزري مي» .كافر قريشي
اي از انصـار   گـويم؟ مـا، در خانـه    را به هر كسـي نمـي   خواهي به تو حديثي بگويم كه آن مي

تشريف آوردند ؛كنار در ايستادند و دو طـرف چـارچوب را    صخدا نشسته بوديم كه رسول
األئمةُ من قريش، إنَّ َلهم عليكم حقا و لكم عليهم حقا مثل ذلك، ما إن : (و فرمودند 3گرفتند

داران امـور   و زمـام (امامـان  «: يعني) ا عدلواومنْ حكاسترحموا فرحموا و إنْ عاهدوا أوفوا و إ
سان ايشـان بـر آنـان حقـوقي      قريشي هستند؛ آنان بر شما حقوقي دارند و شما نيز هم) مسلمين
اگـر از ايشـان بخشـش طلبنـد،     ) گـاه كـه   بر شما اطاعـت ايشـان واجـب اسـت تـا آن     (داريد؛ 

هرگاه حكمي نماينـد، عـدالت را بپـا     ببخشايند و چون قول و قراري بندند، به آن وفا كنند و
  4».دارند

هاي مختلف حديث  باره از كتاب الباري احاديث زيادي در اين حجر رحمه اهللا در فتح ابن
ي موضوع امارت قريش، روايت شـده بـه حـدي اسـت كـه       احاديثي كه درباره. آورده است

اين نكته تأكيد دارد كه  هاي حديث آمده و با وجود اختالف الفاظ بر ي كتاب تقريباً در همه
البتـه يـادآوري    5.ي مسلمانان برابرند خالفت شرعي، از آن قريش است و در ساير موارد همه

رسد كه گرچه احاديث نبوي، بر اين تأكيد دارد كه خالفت،  اين نكته نيز ضروري به نظر مي
چـه در حـديث    دارد؛ چنـان  از آن قريش است، در مقابل از پيروي كوركورانه نيز برحذر مـي 

دار و در  برداري از حاكمان قريشي، مشروط به اين بود كه آنـان، ديـن   نخست، وجوب فرمان
روايت شده، به برخـي از ايـن شـرايط     �در حديثي كه از انس بن مالك. خدمت دين باشند

هرگـاه از ايشـان بخشـش    ) بر شما اطاعت ايشان الزم است، تا زمـاني كـه  («: اشاره شده است
ها و قرارهاي خويش باشند و در حكومت و قضاوت، عـدالت   شايند و پايبند پيمانطلبند، ببخ

                                                           

  7140ي ام، شمارهبخاري، كتاب األحك -1
  1818ي مسلم، كتاب اإلمارة، شماره -2
  )5/544(شيبه  ابي ؛ ابن 5الفتح الرباني از ساعاتي، باب الخالفة ج -3
  )5/544(شيبه  ابي المصنف از ابن -4
  مرجع سابق -5



 183   �ساعده و اعزام لشكر اسامه ة بني، سقيف�وفات رسول اكرم

   

 1».گيـرد  ي مردم قرار مـي  پيشه كنند و هر كس چنين نكند، مورد لعنت خدا، فرشتگان و همه
كند كه نبايد از قريش در صورت عدم هماهنگي با  بر اين داللت مي صاحاديث پيامبر اكرم

آمد، اطاعت نمـود؛ چراكـه عـدم اجـراي احكـام الهـي، خطـر        شرايطي كه در حديث پيشين 
بزرگي براي امت به دنبال دارد و به همين خاطر نيز در احاديـث، بـه دوري از حاكمـاني كـه     

زيـرا همراهـي بـا چنـين حاكمـاني، خطرهـاي زيـادي        . ي دين نيستند، امر شده است بپادارنده
إنّ هالك أمتي أو فساد أمتي أغيلمة (: اند فرموده صرسول اكرم. دهد فراروي امت قرار مي

ماننـد و   بچـه ) سـركردگان (هالكـت و تبـاهي امـتم،    ) سـبب (همانـا  «: يعني) سفهاء منْ قريش
ي ما در آن هنگام چيست؟  وظيفه: پرسيدند صاز آن حضرت 2».سري از قريش هستند سبك
  3».كنند دوريآنان ازمردم بايد «: فرمودند صخدا رسول

بـا   �سازد و بدون ترديـد انصـار   ات، شرايط امارت قريش را روشن ميبررسي اين رواي
عهـد كـرده    صخـدا  انصار بـا رسـول  . حفظ اين اصول و شرايط، خالفت قريش را پذيرفتند

هـا، شـكيبايي    شنوي نمايند و بر سـختي  اطاعت و حرف صهمواره از آن حضرت: بودند كه
كه از واليان آن كشاكش نداشته باشند مگر ن با اهل آناناسلمداري امور م ورزند و بر سر زمام

 4.اش دليل محكمي از سوي خـداي متعـال داشـته باشـند     امور، كفر آشكاري ببينند كه درباره
ي  چه در پنـدار خـود دربـاره    ي خالفت داشتند و آن تصور درست و كاملي از مسأله �انصار

نـان، ايـن حـديث را از    خالفت مجسم كرده بودند، مجهول و مـبهم نبـود؛ بلكـه بسـياري از آ    
آن عده كه ايـن  .) خليفه از قريش است: (كردند كه شنيده بودند و روايت مي صخدا رسول

ارائـه   �قانع شدند و بر اساس داليلي كه ابوبكر �حديث را نشنيده بودند، به روايت ابوبكر
ورت گونـه بـه خواسـت و مشـ     ي خالفت را پايان دادنـد و بـدين   ي مسأله داد، بگومگو درباره

ي عقل و نصوص شرعي، خليفه، از ميان قريشيان تعيين شد و انصار بـه طـور    همگان و بر پايه
: اساسـي ايـن گفتـار روشـن شـد كـه       بنـابراين بـي   5.هاي سقيفه را پذيرفتند كامل نتايج رايزني

را شعار خـويش  ) خلفا از قريش هستند(حديث  �قريش، به قصد به خالفت رساندن ابوبكر
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. را بـه خالفـت برسـانند    �تا خالفـت را از دسـت انصـار بيـرون كشـند و ابـوبكر      قرار دادند 
 �ي ابـوبكر  حـديث مـذكور، سـاخته و پرداختـه    : (طور اين گفتار نيز باطـل اسـت كـه    همين

برخـي ضـمن رد ايـن    .) روايـت نشـده اسـت    صخدا باشد و اصالً چنين حديثي از رسول مي
داننـد كـه    يش بـراي رسـيدن بـه خالفـت مـي     حديث، آن را ساخته و پرداخته و استراتژي قـر 

بدون ترديـد چنـين پردازشـي از    ! ي عربي آن روز بوده است بازتاب جايگاه قريش در جامعه
نمـايي و   شـكلي از زشـت  ) األئمـةُ مـن قـريش   (ماجراي سقيفه و حـديث صـحيح و مشـهور    

دهد و  مي بافي است كه تاريخ دوران خلفاي راشدين و صدر اسالم، خالف آن را نشان دروغ
 صخدا گيري نظام اسالمي به خاطر تالش و مجاهدت اصحاب رسول كند كه شكل ثابت مي

  .بوده و بر اساس اخوت و برادري ژرف و استوار مهاجرين و انصار قوت گرفته است

   �ي آيات قرآن به خالفت ابوبكر صديق اشاره
ســزاوارترين و  �در برخــي از آيــات قــرآن بــه ايــن نكتــه اشــاره شــده كــه ابــوبكر صــديق 

آيـات زيـر از ايـن    . اسـت  صخـدا  ترين فرد اين امت براي خالفت و جانشيني رسول شايسته
  :باشد دست مي

 $tΡ ـ1 Ï‰÷δ$# xÞ ü�Å_Ç9 $# zΟ‹É) tG ó¡ ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ ü� ÅÀ t Ï% ©!$# |Môϑyè ÷Ρr& öΝÎγø‹n=tã Î� ö� xî ÅUθàÒ øóyϑø9$# 

óΟ Îγø‹n=tæ Ÿω uρ tÏj9 !$āÒ9$# ∩∠∪ 〈 )7و6:فاتحه(  
اي، نه راه  ما را به راه راست راهنمايي فرما؛ راه كساني كه به ايشان نعمت داده«: يعني

  ».اي و نه راه گمراهان آنان كه بر ايشان خشم گرفته
دهـد كـه از او بخواهنـد تـا      در اين آيه خداوند متعال، به بندگانش آموزش مي :توضيح

ن نعمت داده، راهنمايي كند؛ خداوند متعـال،  آنان را به راه راست، يعني راه كساني كه به آنا
برد كه به ايشان نعمت داده است؛ يكي از اين  ي نساء، چهار دسته را نام مي سوره 69ي  در آيه
ي صـديقين   را از جرگـه  �نيـز ابـوبكر صـديق    صخـدا  رسـول . باشند ها، صديقين مي گروه

يكـي از صـديقين اسـت و     �بـوبكر بنابراين ا. اند و بلكه بر او لقب صديق نهاده  معرفي كرده
يكـي از كسـاني باشـد كـه راهشـان، همـان راه        �البته جلودارتر از همه؛ وقتي ابوبكر صديق

سـزاوارترين شـخص امـت بـراي      �كـه ابـوبكر   راست و مستقيم است، كدامين عاقل در اين
: گويـد  محمد بن عمر رازي رحمـه اهللا مـي   1كند؟ باشد، شك مي مي صخدا جانشيني رسول
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كنـد؛ چراكـه راه راسـت در ايـن      داللـت مـي   �ي فاتحه، بر خالفت ابوبكر ين آيات سورها«
شود كه خداوند، به آنان نعمت داده است و خداوند متعـال، در   آيات، راه كساني تعريف مي

انبيـاء، صـديقين، شـهدا و    : كند كـه آنـان، عبارتنـد از    بيان مي) ي نساء سوره 69(آيات ديگر 
ي  در رأس صديقين قرار دارد و به عبارتي مفهوم آيات سوره �بوبكربدون شك ا. صالحين

دهد از او هدايتي را درخواست كنـيم   فاتحه از اين قرار است كه خداي متعال به ما دستور مي
شخص گمراهي بود، اصالً  �اگر ابوبكر. اند و ساير صديقين بر آن بوده �كه ابوبكر صديق

 �چه آورديم، ايـن آيـه، دليلـي بـر خالفـت ابـوبكر صـديق        ناقتدا به او درست نبود؛ بنا بر آ
  1.باشد مي

برداشـت   �از اين آيه، درسـتي خالفـت ابـوبكر صـديق    «: گويد محمد امين شنقيطي مي
ي فاتحه  ي كساني قرار دارد كه خداوند متعال، در سوره در جرگه �شود؛ چراكه ابوبكر مي

راه كسـاني را بخـواهيم كـه راهشـان، راسـت و       يابي به دهد كه از او هدايت و ره به ما ياد مي
ي آنـان   يافتگـان را معرفـي نمـوده و صـديقين را از جملـه      خداوند، ايـن نعمـت  . مستقيم است

رو در جمــع كســاني  ي صــديقين اســت و از ايــن از جرگــه �قطعــاً ابــوبكر. برشــمرده اســت
از خـداي مهربـان    گنجد كه خداوند متعال، بـه آنـان نعمـت داده و بـه مـا امـر فرمـوده تـا         مي

مانـد كـه    جـا نمـي   لـذا هـيچ ترديـدي بـه    . بخواهيم كه ما را به راه چنين كساني راهنمايي كند
  2».باشد بر راه راست بوده و خالفتش نيز حق مي �ابوبكر صديق

‰ $pκš ـ2 r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u tΒ £‰s? ö� tƒ öΝä3Ψ ÏΒ tã  Ïµ ÏΖƒÏŠ t∃ öθ|¡ sù ’ ÏAù' tƒ ª! $# 5Θöθs) Î/ öΝåκ™: Ït ä† 

ÿ…çµ tΡθ ™6Ïtä† uρ A' ©!ÏŒr& ’ n? tã tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# >ο ¨“Ïã r& ’n? tã zƒÍ� Ï�≈s3ø9 $# šχρ ß‰ Îγ≈pg ä† ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# Ÿω uρ tβθ èù$sƒ s† 

sπ tΒöθ s9 5Ο Í←Iω 4 y7Ï9 s̈Œ ã≅ ôÒsù «! $# ÏµŠÏ? ÷σ ãƒ  tΒ â !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ììÅ™ üρ íΟŠÏ=tæ ∩∈⊆∪ 〈 )54:مائده(  
به (، خداوند )و مرتد شود(هر كس از شما از دين خود برگردد ! ماناي اهل اي«: يعني

ها  كساني را خواهد آورد كه ايشان را دوست دارد و آن) ها جاي ايشان و براي جنگ با اين
نسبت به مؤمنان نرم و فروتن هستند و در برابر كافران ) ها اين(هم خدا را دوست دارند؛ 

. هراسند اي نمي كننده كنند و از سرزنش هيچ سرزنش ميسخت و نيرومند؛ در راه خدا جهاد 
خداوند، آن را به هر كس كه ) هايي بدهد و كه به كسي، چنين ويژگي(اين فضل خدا است 

  ».كند و خداوند، آگاه است و داراي فضل فراوان بخواهد، عطا مي
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جنـگ بـا    و كساني كه او را در �هايي كه در اين آيه بيان شد، بر ابوبكر صديق ويژگي
خداونـد متعـال، در ايـن آيـه،     . گـردد  ها همراهي نمودند، منطبق مـي  برگشته مرتدان و از دين

تـرين و برتـرين    و لشكريان مسلماني را كه رويـاروي مرتـدين ايسـتادند، بـه كامـل      �ابوبكر
: اسـت كـه   �اين آيه از آن جهت دليلـي بـر خالفـت ابـوبكر صـديق     . ها ستوده است ويژگي

گردنـد؛   از ديـن بـر مـي    صخـدا  اي، پس از وفـات رسـول   دانست كه عده ميخداوند عليم «
دهد كـه   خداوند متعال نيز وعده داد كه در چنان زماني، كساني را روياروي مرتدين قرار مي

در مقابل مؤمنـان، فـروتن و در برابـر كـافران، سـخت و نيرومنـد هسـتند؛ در راه خـدا جهـاد          
ايـن حادثـه بـه وقـوع      صپس از وفات رسول اكرم. دكنند و از هيچ سرزنشي باك ندارن مي

اش را تحقـق بخشـيد و ابـوبكر     اي از دين برگشتند؛ خداوند متعـال، نيـز وعـده    پيوست و عده
را در انجـام   �توفيق داد تا ابوبكر �را براي جهاد با مرتدين بلند كرد و به صحابه �صديق

گونـه   از هيچ سرزنشي نهراسيد و بديندر انجام اين وظيفه  �ابوبكر. اين مهم همراهي نمايند
اش بـا مرتـدين بـه حقيقـت      ي جهـاد بنـدگان برگزيـده    ي الهي درباره حق، پيروز شد و وعده

  1».شد �پيوست و دليل و حجتي براي جهانيان در مورد درستي خالفت ابوبكر صديق

� āωÎ) çνρã ـ3 ÝÁΖs? ô‰ s) sù çν u�|Á tΡ ª!$# øŒÎ) çµy_ u�÷z r& t Ï% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 z’ ÏΤ$ rO È ÷sΨ øO$# øŒÎ) $ yϑèδ ’Îû 

Í‘$ tó ø9$# øŒÎ) ãΑθ à) tƒ Ïµ Î7Ås≈|Á Ï9 Ÿω ÷βu“ øtrB āχ Î) ©! $# $ sΨ yè tΒ ( tΑ u“Ρ r' sù ª! $# …çµ tGt⊥‹Å6 y™ Ïµø‹n=tã …çν y‰ §ƒr& uρ 

7ŠθãΨ àf Î/ öΝ©9 $ yδ÷ρ u�s? Ÿ≅ yèy_ uρ sπ yϑÏ=Ÿ2 šÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 4’n? ø��¡9 $# 3 èπ yϑÏ=Ÿ2uρ «! $# }‘ Ïδ $ u‹ù=ãè ø9 $# 3 
ª! $#uρ î“ƒÍ• tã íΟŠÅ3xm ∩⊆⊃∪ 〈 )40:توبه(  

گونه كه پيش از  كند، آن ياريش مي(خدا ) بدانيد كه(اگر پيامبر را ياري نكنيد، «: يعني
بيرون كردند در حالي كه يكي از ) از مكه(او را ياري كرد؛ آن هنگام كه كافران، او را ) اين

ار در غ) پيامبر و ابوبكر(هنگامي كه آن دو . و ابوبكر را به همراهش داشت(دو نفر بود 
) ابوبكر از اين نگران بود كه گزندي از سوي كفار به پيامبر برسد؛ به همين سبب(بودند، 
غم مخور : سوزش گفت در آن هنگام خطاب به رفيق دل) او را اطمينان خاطر داد و(پيامبر، 

و ابوبكر در پرتو الطاف الهي، (خداوند، آرامش خود را بر او فرو فرستاد . كه خدا با ما است
ديديد و سخن  پيامبر را با سپاهياني ياري داد كه شما آنان را نمي) گرفت و خداوند آرام

و (ي اهللا پيوسته باال است  فرو كشيد و كلمه) ي قتل پيامبر ي آنان را درباره و توطئه(كافران 
  ».و خداوند، با عزت و حكيم است) باشد نور توحيد، هميشه بر كفر چيره مي
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 �در اين آيه، بر اين داللت دارد كه ابوبكر ≈ …≅’>⇒ƒΨ⇓†ς’ γ⇐κΩΤ …: ويدگ ابوعبداهللا قرطبي مي
شود كه در جايگـاه   است؛ چراكه خليفه و جانشين به كسي اطالق مي صخدا جانشين رسول

: ام كـه  از ابوالعباس احمـد بـن عمـر چنـين شـنيده     . گيرد دار پيشين قرار مي دوم و پس از زمام
داري امـت قـرار گرفتـه،     در جايگـاه زمـام   صخدا ز رسولاز آن جهت كه پس ا �ابوبكر«

نخسـتين كسـي بودنـد كـه      صخـدا  ناميده شود؛ زيـرا رسـول   اثنين ثانيسزاوار اين است كه 
داري  دومين نفر پـس از آن حضـرت در عهـده    �راهبري امت را بر دوش كشيدند و ابوبكر

 �رتـد شـدند، ابـوبكر   هنگامي كه برخي از قبايل عرب، م. گردد اين مسؤوليت محسوب مي
ي  مردم را به اسالم فراخواند و با كساني كه به اسالم پشت كردنـد، جنگيـد و در واقـع رويـه    

را در دعوت به اسالم و جهاد با كافران در پيش گرفت و به همـين خـاطر نيـز     صخدا رسول
  1.»ثاني اثنين: اش گفته شود شايسته و سزاوار اين شد كه درباره

( šχθàـ 4 Î6≈¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρF{ $# z ÏΒ t Í� Åf≈yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ t Ï%©!$# uρ Νèδθ ãè t7̈?$# 9≈|¡ôm Î*Î/ 

z ÅÌ §‘ ª! $# öΝåκ÷] tã (#θàÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã £‰ tãr& uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Í�ôf s? $yγtFøt rB ã�≈yγ÷Ρ F{ $# t Ï$ Í#≈yz !$ pκ� Ïù # Y‰ t/ r& 4 
y7Ï9¨ sŒ ã—öθ x� ø9 $# ãΛÏà yè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪ 〈 )100:توبه(  

پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش «: يعني
ها نيز از خدا  گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان راضي است و اين

آن، ) هاي درختان و كاخ(خشنودند و خداوند براي آنان بهشت را آماده كرده كه در زير 
  ».مانند؛ اين، رستگاري بزرگي است و ايشان در آن جاودان مي نهرها جاري است

كند؛ چراكه هجرت،  و حقانيت خالفت وي داللت مي �اين آيه نيز بر شايستگي ابوبكر
لذا هر كس كـه  . باشد شود و بر خالف ميل انسان مي عملي است كه بر نفس سنگين تمام مي

دسـتي در   پـيش . گيـرد  ديگران قرار مي قدم شود، الگوي براي انجام چنين تكليف مهمي پيش
طـور   همـين . و از ميان رفتن پريشاني آن حضرت بـود  صخدا گرمي رسول هجرت، سبب دل

بـدون ترديـد كسـاني    . بود صي غمگساري رسول خدا پيشگامي در نصرت و ياري نيز مايه
ابـوبكر  . بسـتند، بـه افتخـار بزرگـي نايـل شـدند       صخـدا  كه كمر به ياري و خـدمت رسـول  

از آن دست مردماني است كه براي هجرت پيشـگام شـدند و در هـر جـا و مكـاني       �يقصد
در هجـرت و   �باال زدند؛ بنابراين پيشگامي ابـوبكر  صآستين همت به خدمت رسول اكرم

اي از اين افتخار قرار داد كـه نصـيب هـيچ كـس      او را در رتبه صخدا همراهي وي با رسول
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ز خدا خشنود گشت و خداوند متعال نيز از او اعـالن  ا �بر همين اساس ابوبكر. ديگري نشد
رضايت نمود و قطعاً خشنودي خداوند، برترين و باالترين فضل و دهشـي اسـت كـه نصـيب     

ترين داليل فضيلت ابـوبكر و عمـر رضـي اهللا عنهمـا و      گمان اين آيه از مهم بي. گردد بنده مي
  1.باشد درستي خالفت آن دو بزرگوار مي

‰ y ـ 5 tãuρ ª! $# t Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u óΟ ä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Ï=≈¢Á9 $# óΟ ßγ̈Ζx� Ï=ø⇐ tG ó¡ uŠs9 ’ Îû ÇÚö‘F{ $# 

$ yϑŸ2 y#n=÷‚ tG ó™$# šÏ% ©! $# ÏΒ öΝÎγÏ=ö6 s% £uΖÅj3 uΚã‹s9 uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒÏŠ ” Ï% ©!$# 4 |Ó s?ö‘$# öΝçλm; Νåκ̈] s9 Ïd‰ t7ãŠs9 uρ 

.ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝÎγÏù öθ yz $ YΖøΒr& 4  É_tΡρ ß‰ ç6÷è tƒ Ÿω šχθ ä. Î�ô³ ç„ ’ Ï1 $ Z↔ø‹x© 4 tΒuρ u�x� Ÿ2 y‰ ÷èt/ y7Ï9 s̈Œ y7Í×‾≈s9 'ρé' sù 

ãΝèδ tβθ à)Å¡≈x� ø9   )55:نور( 〉 ∪∋∋∩ #$
اند، وعده  و كارهاي شايسته انجام داده  خداوند، به كساني از شما كه ايمان آورده«: يعني

گونه كه  آن) و به رياست برساند(دهد كه آنان را حتماً در زمين خليفه و جانشين سازد  مي
در (طعاً پسندد، ق چنين دينشان را كه برايشان مي پيشينيان ايشان را به مقام خالفت رسانيد؛ هم

كند  ها را به امنيت و آرامش تبديل مي سازد و ترس و هراس اين پابرجا و قدرتمند مي) زمين
پس از . مرا پرستش كنند و كسي را شريك و انبازم قرار ندهند) تا بدون دلهره و دغدغه(

ي اسالم، بيرون  و از دايره(هستند ) حقيقي(اين، كساني كه كافر شوند، آنان، فاسقانِ 
  »).باشند مي

پـذيرش ايـن   . گـردد  ي ديگر منطبق مـي  و سه خليفه �اين آيه، بر خالفت ابوبكر صديق
ابوبكر، عمـر، عثمـان و   (هاي بيان شده در اين آيه با خالفت خلفاي راشدين  نكته كه ويژگي

گردد، دليل حقانيت و شايستگي خالفت هر يك از اين بزرگواران  منطبق و برابر مي) �علي
حقانيـت خالفـت ابـوبكر و    «: ز بزرگان سلف، ضمن تالوت اين آيه گفته استيكي ا 2.است

  3».عمر رضي اهللا عنهما در كتاب خدا بيان شده است

� ≅è% tÏ ـ 6‾=y⇐ ßϑù=Ïj9 zÏΒ É># u� ôã F{ $# tβöθ tãô‰ çG y™ 4’n<Î) BΘ öθ s% ’ Í< 'ρé& <¨ ù' t/ 7‰ƒÏ‰ x© öΝåκtΞθ è=ÏG≈s) è? ÷ρr& 

tβθ ßϑ Ï=ó¡ ç„ ( βÎ*sù (#θãè‹ÏÜ è? ãΝä3 Ï? ÷σ ãƒ ª! $# # ��ô_ r& $YΖ|¡ xm ( β Î)uρ (# öθ ©9 uθtG s? $yϑx. ΛäøŠ©9 uθ s? ÏiΒ ã≅ö6 s% ö/ä3 ö/ Éj‹ yèãƒ 

$¹/# x‹tã $VϑŠÏ9 r& ∩⊇∉∪ 〈 )16:فتح(  

                                                           

  )169و16/168(تفسر رازي  -1
  )5/121(كثير  تفسير ابن -2
  مرجع سابق -3
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به سوي ) براي نبرد(به زودي : بگو) از جهاد(مانده  نشينِ بازپس هاي باديه به عرب«: يعني
و دو راه پيش (كنيد  د؛ با آنان پيكار ميقومي جنگجو و پرقدرت فراخوانده خواهيد ش

و به (برداري كنيد  اگر فرمان.. شوند يا مسلمان مي) جنگند و يا با شما مي: نهيد رويشان مي
، خداوند پاداش خوبي به شما خواهد داد و اگر مانند گذشته سربتابيد، )جنگ اين قوم برويد

اين آيه بر درستي : گويد عري ميابوالحسن اش».رساند خداوند به شما عذاب دردناكي مي
  .كند داللت مي �خالفت ابوبكر

در جنگ  صخدا ي توبه در مورد كساني كه از همراهي رسول خداوند متعال، در سوره

*βÎ(( :فرمايد تبوك سر باز زدند، مي sù y7yè y_§‘ ª! $# 4’ n< Î) 7πx�Í←!$ sÛ öΝåκ÷] ÏiΒ x8θ çΡ x‹ø↔tG ó™$$ sù Ælρ ã� ã‚ ù=Ï9 

≅ à)sù ©9 (#θ ã_ ã�øƒrB z Éë tΒ # Y‰t/ r& s9 uρ (#θ è=ÏF≈s) è? z Éë tΒ #‡ρ ß‰ tã ( ö/ä3 ‾Ρ Î) Ο çF� ÅÊ u‘ ÏŠθãè à) ø9$$ Î/ tΑ ¨ρ r& ;ο§÷s∆ 

(#ρ ß‰ãè ø% $$sù yì tΒ tÏ� Ï=≈sƒ ù:$# ∩∇⊂∪ (( )83:توبه(  
كه تو (به نزد گروهي از آنان بازگرداند ) از جنگ تبوك(هرگاه خداوند، تو را «: يعني

در نبرد (و آنان از تو اجازه خواستند كه در ركاب تو ) نكردندرا در اين جنگ، همراهي 
حركت نخواهيد كرد و همراه من با ) براي جهاد(هرگز با من : خروج كنند، بگو) ديگري

). ي همراهي با خودم را نخواهم داد چراكه من به شما اجازه(هيچ دشمني نخواهيد جنگيد؛ 
گيري و  به كناره) جنگ تبوك امر شديد،كه به همراهي من در (زيرا شما نخستين بار 

) پيرمردها، زنان، كودكان و ناتوانان(نشينان  نشيني راضي و خشنود گشتيد؛ پس با خانه خانه
فرمايد كه قبالً  ي كساني اشاره مي ي فتح به پيشينه سوره 15ي  خداوند متعال، در آيه» .بنشينيد

يابي به غنايم، در جنگ  اهند به قصد دستخو اند و با تغيير شرايط مي در جهاد شركت نكرده
ي توبه بيان شده كه چنين كساني  سوره 83ي  شركت كنند؛ فرمان و قانون الهي در آيه

  ي فتح، مفهوم سوره 15ي  در آيه تيبه عبار. ن نبرد همراه شوندتوانند با مؤمنان در ميدا نمي

)) ©9 (#θã_ã� øƒ rB z Éë tΒ #Y‰ t/r& (( ي  سوره 16ي  خداوند متعال، در آيه. ده استتفسير و پردازش ش
فرمايد  الوقوع مسلمانان با لشكري قوي و نيرومند، بيان مي فتح ضمن اشاره به رويارويي قريب

ي زماني همانند گذشته از  كه اگر هنگام فراخوان عمومي براي جهاد با كفار در آن برهه
ي فتح  ي آيات سوره مقايسه. شويد ميحضور در ميدان نبرد سربتابيد، به عذاب الهي گرفتار 

ي فتح بيان شده،  سوره 16ي  چه در آيه سازد كه بنا بر آن و توبه، اين موضوع را روشن مي
شخصي كه در زمان رويارويي مسلمانان با كفار قوي و نيرومند، مردم را به بسيج عمومي بر 

 83ي  خداوند در آيهاست؛ چراكه  صخواند، كسي غير از رسول اكرم ضد كافران فرا مي
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فرمايد كه بر اساس آن  ي فتح، قانوني تعيين مي سوره 15ي  چنين در آيه ي توبه و هم سوره
توانند در  گاه نمي اند، هيچ در جهاد سرتافته صخدا كساني كه در گذشته از همراهي رسول

فتح بيان  ي سوره 16ي  لذا فراخواني كه در آيه. و همراه وي به جهاد بروند صركاب پيامبر
نيست كه پس از  �باشد و او، كسي جز ابوبكر مي صخدا شده، از سوي كسي غير از رسول

ي كذاب يا فارس و روم فرا  همگان را به بسيجي عمومي بر ضد مسيلمه صخدا رسول
مجاهد و حسن بصري رحمهما اهللا بر اين باورند كه منظور از كفار قوي و نيرومند در  1.خواند

عباس رضي اهللا عنهما نيز  باشند؛ بنا به روايتي ابن ي فتح، فارس و روم مي سوره 16ي  آيه
قوم (بر اين باور بوده كه منظور، بنوحنيفه  �عباس همين نظر را داشته و به روايت ديگر، ابن

در هر صورت اين . باشد ها در روز يمامه مي و رويارويي مسلمانان با آن) ي كذاب مسيلمه
در دوران  �كند؛ چراكه ابوبكر داللت مي �فت ابوبكر صديقآيه، بر حقانيت خال

بسيج نمود و از ديگر سو ) اهل يمامه(خالفتش مسلمانان را بر ضد مسيلمه و بنوحنيفه 
البته جنگ مسلمانان با فارس و روم در . مسلمانان را به جنگ با فارس و روم نيز فراخواند

جا كه آغاز نبرد با فارس و روم  رسيد و از آنبا پيروزي اسالم به نتيجه  �دوران عمر فاروق
است؛ اگر برداشت ما از اين آيه،  �گر خالفت ابوبكر بوده، اين آيه، بيان �در زمان ابوبكر

شود؛ زيرا  از اين آيه ثابت مي �باشد، باز هم حقانيت خالفت ابوبكر �خالفت عمر
كرد و پيشنهادش، مورد قبول  ديد خود به عنوان خليفه پيشنهاد را به صالح �، عمر�ابوبكر

اين آيه، بر درستي خالفت ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما . شورا و اجماع صحابه واقع شد
 صخدا پس از رسول �جا كه درستي خالفت ابوبكر بدون ترديد از آن. كند داللت مي

ي مسلمانان افضل و برتر  از همه �گردد كه ابوبكر ثابت شد، اين نكته نيز روشن مي
  2.باشد مي

 Ï ـ7 !# u� s) à�ù=Ï9 t Í�Åf≈yγßϑø9 $# t Ï% ©! $# (#θã_Í� ÷z é& ÏΒ öΝÏδ Í�≈tƒÏŠ óΟ ÎγÏ9 üθøΒ r&uρ tβθ äó tGö6 tƒ Wξ ôÒ sù zÏiΒ 

«! $# $ZΡ üθ ôÊÍ‘uρ tβρã� ÝÇΖtƒuρ ©! $# ÿ…ã&s!θ ß™u‘uρ 4 y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ tβθ è% Ï‰≈¢Á9   )8:حشر( 〉 ∪∇∩ #$
ت كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده غنايم، از آنِ مهاجريني اس«: يعني

خدا و پيامبرش را ياري ) دين(جويند و  اند؛ آن كساني كه فضل و رضاي خدا را مي شده
  ».هستند) و مؤمنان راستين(آنان، راستان . رسانند مي

                                                           

  )2/144(إلسالميين ؛ مقاالت ا67، صةنااإلبانة عن أصول الدي: تفصيل اين بحث را نگاه كنيد در -1
  67صول الديانة، صأ عناإلبانة  -2
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خداوند متعال، در اين آيه، مهاجرين را صادقان و مؤمنان راستين ناميده است؛ قطعاً كسي 
ي  افتـد و كـنش و رويـه    ي دروغ نمـي  كه از سـوي خداونـد، صـادق ناميـده شـود، در ورطـه      

ي هـر كسـي آگـاه اسـت و بـه صـداقت        چراكه خداوند از آينده. يابد اش، تداوم مي صادقانه
ي مهـاجران   از جرگه �ابوبكر. ورزد دهد كه بر راستي و صدقش، دوام مي كسي گواهي مي

لـذا   1.، به گواهي قرآن، مؤمني صادق و راسـتين اسـت  صداخ است؛ بنابراين جانشين رسول
  2.باشد و درستي خالفت وي مي �گر صداقت و راستي ابوبكر اين آيه، بيان

  در احاديث �هاي خالفت ابوبكر نشانه
 �ي خالفـت ابـوبكر   اشاره، بـه مسـأله  به يا آشكارا كه  صآن دسته از احاديث رسول اكرم

ده و شهرت و تواتر اين احاديث به حدي است كه جايي براي پردازند، مشهور و فراوان بو مي
در موضـوع   صدر ايـن بخـش بـه برخـي از احاديـث رسـول اكـرم        3.انكار آن نمانده اسـت 

  :پردازيم مي �خالفت ابوبكر
بـه او امـر    صآمد؛ رسول اكرم صزني نزد رسول اكرم: گويد مي �ـ جبير بن مطعم1

و شـما از دنيـا   (افتم اگر آمـدم و شـما را نيـ   : آن زن گفت. فرمودند كه دوباره نزد ايشان بيايد
اگـر مـرا   «: يعني) تجديني فأتي أبابكر إن لم: (فرمودند صخدا كنم؟ رسول، چه )رفته بوديد

  4».نيافتي، نزد ابوبكر برو
هـا و   ين نكتـه اشـاره شـده كـه انجـام وعـده      ددر حديث، ب«: گويد حمه اهللا ميحجر ر ابن

  5.»…باشد مي صي جانشين آن حضرت عهده بر صقرارهاي رسول اكرم
 صنشسـته بـوديم كـه آن حضـرت     صخـدا  در حضـور رسـول  : گويد مي �ـ حذيفه2

مـن،  «: يعنـي  6)…إنّي الأدري ما قدر بقـائي فـيكم فاقتـدوا بالّلـذَينِ مـنْ بعـدي      : (فرمودند
و » كنيـد مانم؛ پس از دو نفري كه پس از من هستند، پيـروي   قدر درميان شما مي دانم چه نمي

  .به ابوبكر و عمر اشاره كردند

                                                           

  )4/107(؛ الفصل في الملل و األهواء و النحل )1/135(منهاج السنة  -1
  )2/538(عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة  -2
  )2/539(همان مرجع  -3
  3659ي ؛ بخاري، شماره)1857و4/1856(مسلم  -4
  )7/24(فتح الباري  -5
  )236و3/233(األحاديث الصحيحة از آلباني سلسلة  -6
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ي پـس از مـن    كنند كه بـه دو خليفـه   در اين حديث به صراحت بيان مي صرسول اكرم
از آن جهت بـه پيـروي از    صاقتدا كنيد و از آنان پيروي نماييد؛ رسول اكرم) ابوبكر وعمر(

درست داشتند؛ اين  ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما دستور دادند كه آنان، سيرتي نيك و باطني
  1.كند ي خالفت نيز اشاره مي حديث، به مسأله

بينا أنا نائم رأيت أنّي أنزع علي حوضي أسـقي الّنـاس   : (انـد  فرموده صـ رسول اكرم3
 ،يغفر له و الّله ضعف هنِ و في نزعيلوالد ن يدي ليروحني فنزعم لْوفجاءني أبوبكرٍ فأخذَ الد

أر نزع رجلٌ قط أقوي منه حتّي تولّي النّاس و الحوض مآلن  فأخذَ منه فلمالخطاب  فجاء ابن
در ايـن  (دهـم؛   كشم و بـه مـردم مـي    در خواب ديدم كه از حوض خود آب مي«: يعني)يتفجر

. )و بـه مـن كمـك نمايـد    (ا آسـوده كنـد   ابوبكر آمد و دلو را از دستم گرفت تا مـر ) بحبوحه
دن آب ضعيف بـود؛ خداونـد، او را مـورد مغفـرت قـرار      ابوبكر دو دلو آب كشيد و در كشي

تر از عمر،  سپس عمر آمد و دلو را از ابوبكر گرفت؛ من هرگز نديدم كه كسي قوي. دهد مي
  2».جوشيد چنان مي رفتند و آب هم) پس از آن كه سيراب شدند(آب بكشد؛ مردم 

 صخدا كه رسول اين خواب انبيا، نوعي وحي است؛ در«: گويد امام شافعي رحمه اهللا مي
اي اسـت بـه دوران انـدك خالفـت      ، اشـاره )در كشيدن آب ضعيف بود �ابوبكر: (فرمودند
يـابي بـه فتوحــات    ن و در نتيجـه عـدم دســت  او مشـغوليت وي بــه جنـگ بـا مرتــد    �ابـوبكر 
نصـيب مسـلمانان و خالفـت اسـالمي      �اي كه در دوران دراز مـدت خالفـت عمـر    گسترده
  3».گرديد
در بيماري ارتحال خـود بـه    صرسول اكرم: گويد ديقه رضي اهللا عنها ميي ص ـ عايشه4

أدعي لي أبابكر أباك و أخاك حتّي أكتب كتابا فإنّي أخاف أن يتمنّي متمنٍّ و : (من فرمودند
پدرت ابوبكر و برادرت را به «: يعني) و يأبي الّله و المؤمنونَ إالّ أبابكر. أنا أولي: يقول قائلٌ

ترسم كه كسي آرزوي خالفت در سـر   ان تا وصيتي بنويسم؛ چراكه من از اين مينزد من بخو
سـزاوارتر اسـت؛ در حـالي    ) براي خالفت(بپروراند و به آن طمع ورزد و كسي ادعا كند كه 

  4».پسندند نمي) براي خالفت(كه خداوند متعال و مؤمنان، جز ابوبكر را 
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كند  سازد و به مسايلي اشاره مي ن ميرا كامالً روش �اين حديث، فضيلت ابوبكر صديق
وجـود   صبـر سـر جانشـيني آن حضـرت     صخـدا  كه امكان وقوع آن پس از وفات رسـول 

بنا . شوند راضي نمي �دهد كه مسلمانان، به خالفت كسي جز ابوبكر داشت و از اين خبر مي
ظر اختالف ن صخدا ي حديث، اين امكان وجود داشت كه در مورد جانشيني رسول بر اشاره

ي صـحابه در مـورد خالفـت     امـا پـس از رايزنـي، همـه    . به وجود آيد كه البته چنـين نيـز شـد   
  1.به اتفاق نظر و اجماع رسيدند �ابوبكر
 صخـدا  آيا از بيماري رسول: به نزد عايشه رفتم و گفتم: گويد ـ عبيداهللا بن عبداهللا مي 5

: حـال شـدند و پرسـيدند    بي صداخ بله؛ رسول«: گويي؟ عايشه رضي اهللا عنها فرمود برايم مي
)ضعوا : (فرمودند. نه؛ منتظر شما هستند: گفتم» اند؟ آيا مردم نماز گزارده«: يعني)أصلّي النّاس

وضـو   صچنان كرديم و آن حضرت» .برايم ظرفي را آب كنيد«: يعني)لي ماء في المخضبِ
؛ زماني كه به خـود  گرفتند و خواستند برخيزند كه ضعف، بر ايشان چيره شد و بيهوش شدند

بـرايم  «: فرمودنـد . نـه؛ منتظـر شـما هسـتند    : گفـتم » آيا مردم نماز گزاردند؟«: آمدند، پرسيدند
چنان كرديم و ايشان وضو گرفتند و خواستند برخيزند كه دوباره سست » .ظرف را آب كنيد

نـه؛ در   :گفـتم » انـد؟  آيا مردم نماز گـزارده «: و بيهوش شدند؛ وقتي به هوش آمدند، پرسيدند
بودنـد تـا بـا ايشـان نمـاز عشـا را ادا        صخدا مردم در مسجد منتظر رسول.. انتظار شما هستند

پيـام فرسـتادند كـه بـراي مـردم امامـت دهـد؛ پيـك نـزد           �به ابوبكر صرسول اكرم. كنند
كه  �ابوبكر. اند كه با مردم نماز بگزاري دستور داده صخدا رسول: رفت و گفت �ابوبكر

تـو،  «: گفـت  �عمر. »تو جلو شو و با مردم نماز بگزار«: گفت �بود، به عمردلي  مرد نازك
ــزاوارتري   ــار س ــن ك ــه اي ــوبكر » .ب ــا اب ــن   �در آن روزه ــا اي ــي داد ت ــت م ــه روزي  امام ك

بـود،   �احساس سبكي و بهبود كردند و بر دو نفـر كـه يكـي از آنـان عبـاس      صخدا رسول
براي مردم نماز ظهر  �؛ در آن حال ابوبكرتكيه دادند و براي اداي نماز ظهر به مسجد رفتند

 صخواست عقب برود كه رسـول اكـرم   صخدا با ديدن رسول �داد؛ ابوبكر را امامت مي
ها  بنشانند؛ آن �به او اشاره كردند عقب نرود و به آن دو نفر فرمودند تا ايشان را كنار ابوبكر

شسته بودند، اقتدا كرده بود كه ن صدر حال ايستاده، به رسول اكرم �چنان كردند و ابوبكر
عبـاس رضـي اهللا    نـزد ابـن  : گويد عبيداهللا مي» .گزاردند نماز مي �و مردم نيز به امامت ابوبكر

بـه   صخـدا  چه را كه عايشه رضي اهللا عنها در مورد وفات رسـول  آيا آن: عنهما رفتم و گفتم
ي  عايشـه را دربـاره  هـاي   من نيـز گفتـه  . بگو: گفت �عباس من گفته، برايت بازگو كنم؟ ابن
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چيـزي از آن را   �عبـاس  عباس رضي اهللا عنهما بازگو كـردم؛ ابـن   براي ابن صوفات پيامبر
: گفـتم » بود، نام بـرد؟  �آيا عايشه رضي اهللا عنها مردي را كه با عباس«: انكار نكرد و گفت

  1».بود �آن شخص، علي«: عباس رضي اهللا عنهما گفت ابن. نه
  :توان به موارد ذيل اشاره كرد شود كه مي اشت مينكاتي از اين روايت برد

  .�و برتري او بر تمام صحابه �فضيلت ابوبكر صديق) الف
  .وحقانيت خالفت وي �شايستگي ابوبكر) ب
هرگاه امام جماعت، بنا بر عذري از حضور در مسجد باز بماند، شخصي كه شـرايط  ) ج

  .دهد برتر و بهتري دارد، به جايش امامت مي
گـردد كـه او، در    شود  و واضح مي نيز از اين روايت معلوم مي �ت عمر فاروقفضيل) د

پيشنهاد كرد جلو شود  �تنها به عمر �باشد؛ چراكه ابوبكر مي �مقام پس از ابوبكر صديق
  2.و براي امامت به شخص ديگري روي نياورد

پيشنهاد  وفات نمودند، انصار صخدا زماني كه رسول: گويد مي �ـ عبداهللا بن مسعود 6
در پاسخ پيشـنهاد انصـار    �كردند يك امير از ما تعيين شود و يك امير هم از مهاجران؛ عمر

دستور دادند تا براي  �به ابوبكر صخدا دانيد رسول مگر نمي! اي گروه انصار«: چنين گفت
 �پسـندد كـه خـودش را جلـوتر از ابـوبكر      مردم امامت دهد؟ پس كدامين شـما ايـن را مـي   

برتـري بجـوييم و يـا     �كه خواسته باشيم بـر ابـوبكر   پناه بر خدا از اين«: صار گفتندان» بداند؟
  3».خود را برتر از او بدانيم

وفـات نمودنـد، جوانـب تعيـين اميـر را       صخـدا  زماني كه رسـول «: گويد مي �ـ علي7
را براي نماز جلو كردند؛ لذا به اين نتيجه  �ابوبكر صخدا بررسي كرديم وديديم كه رسول

، او را براي دينمان برگزيدند؛ صخدا سيديم كه كسي را براي دنيايمان برگزينيم كه رسولر
  4».را جلودار و امير كرديم �بنابراين ابوبكر

 صخـدا  بـه دسـتور رسـول    �نمازي ابـوبكر  پيش«: گويد ابوالحسن اشعري رحمه اهللا مي
ده و بـيش از ديگـران بـه    تر بو از همه عالم �در ميان صحابه �دليلي است بر اين كه ابوبكر

يؤم القوم أقـرؤهم  : (دانش قرائت، آگاهي داشته است؛ چراكه در حديث صحيح آمده اسـت 
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ة سواء فأعلمهم بالسّنةِ فإن كانوا في السّنه سواء فأكبرهم سنا  لكتاب الّله فإن كانوا في القراء
قـوم بـه كتـاب خـدا، آنـان را       داناترين هـر «: يعني) فإن كانوا في السنِّ سواء فأقدمهم إسالما

دهد كه به سنت  دهد و اگر همگي، در دانش قرائت يكسان بودند، كسي امامت مي امامت مي
شـود كـه سـن بيشـتري      شناسي نيز برابر بودند، كسي جلو مي چه در سنت تر باشد و چنان آگاه

كثير  ابن» .دهد كه جلوتر مسلمان شده است سن و سال بودند، كسي امامت مي دارد و اگر هم
اين سخن ابوالحسن اشـعري اسـت كـه بايـد آن را بـا آب طـال نوشـت؛        «: گويد رحمه اهللا مي

  1».جمع شده بود �ها در ابوبكر صديق چراكه تمام اين ويژگي
آمـده، صـريح    �چه در احاديث در مورد خالفـت ابـوبكر   كه آن سنت در مورد اين اهل

  :و باور متفاوت دارند است و يا پوشيده و از باب اشاره، دو گفتار
بـر ايـن    2اي از اهـل حـديث   برخي از جمله حسن بصري، احمـد بـن حنبـل و عـده    ) الف

از نـوع پوشـيده و از بـاب اشـاره      �باورند كه احاديث وارد شده در موضوع خالفت ابوبكر
را بـراي نمـاز جلـو كردنـد و      �ابـوبكر  صخـدا  دليل اين دسته، اين است كه رسـول . است

  .ي ابوبكر را شود، ببندند جز در خانه تمام درهايي را كه به مسجد باز ميدستور دادند 
اي از جمله ابو محمد بن حزم و برخـي از اهـل حـديث بـر ايـن اسـت كـه         باور عده) ب

اسـتناد   4و1،2،3باشد و بـه احاديـث    صريح مي �احاديث وارد شده در مورد خالفت ابوبكر
  .ايم كنند كه پيش از اين آورده مي

مسـلمانان را بـه    صخـدا  ام كه رسول بندي اين موضوع به اين نتيجه رسيده ، در جمعبنده
بايد در جايگاه خالفت و جانشيني ايشان قرار بگيـرد؛ بلكـه    �اند كه ابوبكر اين دستور نداده

ي سوي خـدا  اند، ساختاري خبري دارد كه ايشان، از باره فرموده در اين صخدا چه رسول آن
را بــه خــاطر صــفات و  �هــا، ابــوبكر كننــد كــه آن ا از ايــن خبــردار مــيمســلمانان ر متعــال،
نظيرش كه در قرآن و سنت بـه آن اشـاره شـده و او را بـر تمـام امـت محمـد         هاي بي ويژگي

  3.گزينند برتري داده است، به عنوان خليفه برمي صمصطفي
سـت كـه پيـامبر    آيـد، ايـن ا   چه از بررسي روايات برمـي  آن«: گويد تيميه رحمه اهللا مي ابن

هـا،   در قالب اقوال و افعـال متعـددي، مسـلمانان را بـه ايـن رهنمـون شـدند كـه آن         صاكرم
 صخـدا  ي رسول دهد كه اشاره رسانند؛ اسلوب روايات، نشان مي را به خالفت مي �ابوبكر
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خرسـند هسـتند و    �اي است كه ايشان به خالفت ابـوبكر  گونه به �در مورد خالفت ابوبكر
بـر ايـن بـود كـه بـه طـور صـريح         صخـدا  ي رسـول  ستايند؛ حتي خواسته مي خالفت وي را

را به جانشيني خود بگمارنـد؛ امـا بـدان سـبب كـه دانسـتند، مسـلمانان بـر خالفـت           �ابوبكر
داليل زيادي  …منصرف شدند �كنند، از نوشتن حكم خالفت ابوبكر اجماع مي �ابوبكر

را بر آن داشت تـا بـا    �و همين، صحابهكرد  تأكيد مي �وجود داشت كه بر خالفت ابوبكر
عمـر  . ، به جانشيني وي اتفاق كنند�درك و شناخت داليل موجود در مورد خالفت ابوبكر

درميـان شـما كسـي    «: در حضور مهاجرين و انصار سخن گفت و چنين فرمـود  �بن خطاب
ي، درسـتي  نصوص بسـيار » .برسد يا از او پيش افتاده باشد �ي ابوبكر نيست كه به حد و پايه

 صدهد كه خداوند متعال و رسـول اكـرم   رساند و نشان مي را به اثبات مي �خالفت ابوبكر
ي  بيعـت كردنـد و بـر پايـه     �اند؛ مسـلمانان، بـا ابـوبكر    ي خالفت دانسته را شايسته �ابوبكر

در كتـاب و سـنت سـراغ داشـتند، وي را بـه خالفـت برگزيدنـد و         �فضايلي كـه از ابـوبكر  
البته نصوص وارد . به خالفت رسيد �بنا بر نص و به اجماع تمام صحابه �بكرگونه ابو بدين

ي  گـر ايـن اسـت كـه خـدا و رسـول، ابـوبكر را شايسـته         بيان �شده در مورد خالفت ابوبكر
خالفت دانستند و به حقانيت آن اشاره كردند؛ نصوص، صحابه را بر اين ره نمود كه خداوند 

ي نصوص به  بايد دانست كه اشاره. موده و همين طور نيز شدمتعال، خالفت ابوبكر را مقدر ن
ي بهتري  از صدور حكم وي به عنوان خليفه، رساتر و سرآمدتر بود و جلوه �خالفت ابوبكر

ي عهـد و پيمـان    ، وي تنهـا بـر پايـه   �داشت؛ چراكه با صدور حكم در مورد خالفت ابوبكر
را بـدون حكـم يـا قـرار قبلـي بـر        �ابـوبكر رسيد؛ اما مسلمانان،  صحابه با خدا به خالفت مي

دانست، به عنوان خليفه برگزيدنـد و ايـن،    اساس نصوصي كه اين كار را درست و سزاوار مي
اي از فضيلت قرار داشت كـه او را از ديگـران    در حد و اندازه �گر اين است كه ابوبكر بيان

يسـته و سـزاوار خالفـت    متمايز ساخت و باعـث شـد تـا مسـلمانان، او را بـيش از ديگـران شا      
  1. …بدانند

   �اجماع امت در مورد خالفت ابوبكر صديق
 صخـدا  بيش از همه سـزاوار جانشـيني رسـول    �اند كه ابوبكر سنت بر اين اجماع كرده اهل

در دوران  صي وي بـر كسـي پوشـيده نيسـت و رسـول اكـرم       بود؛ چراكه فضيلت و پيشـينه 
كنـه   �ار دادند و امام جماعت نمودنـد؛ صـحابه  حيات خويش، او را بر تمام صحابه مقدم قر
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اجماع كردند و هـيچ يـك از آنـان، بـا خالفـت       �اين قضيه را دريافتند و بر خالفت ابوبكر
بـر گمراهـي و    �ي ما، اين است كه امكان نـدارد صـحابه   عقيده. مخالفت نورزيد �ابوبكر

بيعـت كردنـد و همـواره از     �ي صحابه با ابـوبكر  همه. ضاللتي، به اجماع و اتفاق نظر برسند
مخالفـت   �شنوي داشتند و هيچ يك از آنان در مـورد خالفـت ابـوبكر    وي اطاعت و حرف

همان روزي «: سعيد پاسخ داد» بيعت شد؟ �كي با ابوبكر«: از سعيد بن زيد سوال شد 1.نكرد
ي آن روز را در حالي  وفات نمودند؛ چراكه صحابه دوست نداشتند، مانده صخدا كه رسول

انـد   چنين اهل سنت بر اين اجمـاع كـرده   و هم �صحابه 2».سپري كنند كه در جماعت نباشند
اينك بـه برخـي از اقـوال     3.سزاوارترين شخص صحابه براي خالفت بوده است �كه ابوبكر

  :پردازيم علما در اين زمينه مي
 �يقمهاجرين و انصار بر خالفت ابوبكر صد«: گويد خطيب بغدادي رحمه اهللا مي) الف

ناميدند و هيچ كس ديگري را بدين نـام، صـدا    صخدا ي رسول اجماع كردند و او را خليفه
هزار مسلمان وفات نمودند؛ تمام اين عده، به  درميان سي صخدا نزدند؛ گفته شده كه رسول

ابـوبكر را بـه خالفـت     صگفتنـد و پـس از رسـول اكـرم     خدا مـي  ي رسول ، خليفه�ابوبكر
  4.برگزيدند

ن و انصار و پيشگامان اخداوند متعال، مهاجر«: گويد  ميسن اشعري رحمه اهللابوالح) ب
ي  مسلمان را ستوده و در موارد مختلف از آنان تعريف كرده است؛ خداوند متعال، درباره

  :بيعت كردند، چنين فرموده است صخدا كساني كه در زير درخت با رسول

 * ô‰s) ©9 z ÅÌ u‘ ª! $# Çtã tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒ Î) y7tΡθ ãè Îƒ$ t7ãƒ |Møt rB Ïο u� yf ¤±9   )18:فتح( 〉 #$
گاه كه زير درخت با تو بيعت  به تحقيق كه خداوند، از مؤمنان راضي گشت بدان«: يعني

  .»…كردند
 اجماع كردنـد، بـا او   �همين كساني كه خداوند آنان را ستوده است، بر خالفت ابوبكر

بـه خـوبي    �ها، به فضـيلت ابـوبكر   دند؛ ايننامي صخدا ي رسول بيعت نمودند و او را خليفه

                                                           

  )2/550(بة عقيدة اهل السنة في الصحا -1
   101أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ از ابراهيم شعوط، ص -2
  )2/550(عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة  -3
  )10/130(تاريخ بغداد  -4
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انديشي  هاي نيك از قبيل علم، تقوا، درست آگاه بودند و او را در برخورداري از تمام ويژگي
  1».شناختند و راهبري امت، برتر از ديگران مي

بـه اجمـاع صـحابه     �خالفت ابوبكر صـديق «: گويد عبدالملك جويني رحمه اهللا مي) ج
ي  شــنوي و اطاعــت از خليفــه تمــام تالششــان را در حــرف �كــرام ي تحقــق يافــت؛ صــحابه

در ابتـداي امـر گفتـه شـده،      �چه در مورد بيعـت نكـردن علـي    آن …بكار بستند صپيامبر
 صدر سقيفه حضور نداشـت و از غـم وفـات رسـول اكـرم      �دروغي بيش نيست؛ بله، علي

بيعـت   �بـا ابـوبكر   خلوت گزيده بود؛ اما در حضور ديدگان مـردم و درميـان جمـع زيـادي    
  2».كرد

: گويد مي �ابوبكر باقالني رحمه اهللا در بحث اجماع صحابه بر خالفت ابوبكر صديق) د
و اطاعت از وي اجماع كردند و از اين جهت اطاعـت   �مسلمانان، در مورد خالفت ابوبكر«

: اي گفـت  در خـالل خطبـه   �باري ابـوبكر . بر همگان الزم و واجب شد �از ابوبكر صديق
ي  ايـن گفتـه   �علـي » .دانم توانيد بركنار كنيد؛ چراكه من، خودم را بهترين شما نمي مرا مي«

خـواهيم؛ چراكـه    كنـيم و اصـالً چنـين نمـي     ما، تو را عزل نمـي «: را چنين پاسخ داد �ابوبكر
تو را براي دينمان جلو كردند؛ پس ما چگونه بـه تـو در امـر دنيايمـان راضـي       صخدا رسول

بـه او دسـتور    صخـدا  بـود كـه رسـول    �به ماجراي امامت ابوبكر �ي علي اشاره» نشويم؟
در حج اشاره كرد و آن را  �به امارت و سرپرستي ابوبكر �علي. دادند با مردم نماز بگزارد

ابـوبكر  » …و تو را بر مـا اميـر فرمـود   «: براي خالفت برشمرد �دليل ديگر شايستگي ابوبكر
  3».ن و داناترين شخص امت بودتري ترين، آگاه برترين، مؤمن �صديق

                                                           

  66اإلبانة عن أصول الديانة، ص -1
از وفـات   يك روز پس �گر اين است كه علي روايات صحيح، بيان – 361كتاب اإلرشاد، ص : نگاه كنيد به -2

  )مترجم.(بيعت نموده است �با ابوبكر) االول ربيع 13شنبه  روز سه( صخدا رسول
  65اإلنصاف فيما يجب إعتقاده وال يجوز الجهل به، ص -3
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  مباحثي پيرامون خالفت اسالمي و خليفه

داري امور مسلمانان برگزيده  اي است كه امت اسالمي آن را براي زمام خالفت اسالمي، شيوه
ي اسالمي را سامان بخشد و مصالح امـت را   و بر آن اجماع نموده تا از طريق آن، امور جامعه

گيري خالفت اسالمي، ضرورت گريزناپذير و ناگسسـتني امـت    كلپيدايش و ش. تأمين نمايد
اسالمي است؛ همين نياز شديد امـت بـه تشـكيل خالفـت، دليـل شـتاب صـحابه بـراي تعيـين          

خداونـد، قـدرتش را نمايـان    «: گويـد  امام ابوالحسن ماوردي مـي . بود صخدا جانشين رسول
نمود كه امت را گرد آورد  صمبركرد و براي امت، كسي را به رياست رسانيد و جانشين پيا

ها و قوانين ديني تأمين گردد و  دار شد تا مصالح جامعه، توسط آموزه ها را عهده و راهبري آن
بنـابراين خالفـت اسـالمي    . پارچگي و وحدت كلمه بر اساس پيروي از خليفه حفظ شود يك

دهـي   ان سـامان هاي حكومت اسالمي، مصالح عمومي مسـلمان  ريزي پايه شكل گرفت تا با پي
داران و واليـان منـاطق مختلـف     هاي آحاد جامعه تحقـق يابـد و زمـام    شود و حقوق و خواسته

  1».قلمرو حكومت اسالمي، از سوي خيلفه مشخص شوند
با مشكالت زيادي روبـرو شـد؛ وضـعيت آن     صخدا امت اسالمي، پس از وفات رسول

دهي امور خويش  حكيمانه براي سامانكرد تا مسلمانان، زود و  ي زماني چنين ايجاب مي برهه
اي نگذارند كه امت، دچار پراكندگي شود؛ چراكه با وفـات   اقدام كنند و هيچ عرصه و زمينه

ي آن، بـه   رفت كه سستي و دودلي در برخي رخنه كند و گسـتره  بيم آن مي صرسول اكرم
  2.بنا نمودند، آسيب برساند صخدا هايي كه رسول اركان و پايه
قوانين خالفت كه نماد نظام حكومت اسالمي است، قرآن كريم و سنت پيـامبر  ي  شالوده

انـد كـه در قـرآن     هاي حكومت اسالمي را شورا و بيعـت دانسـته   فقها، پايه. باشد مي صاكرم
گـاهي عنـاويني چـون امامـت و امـارت،       3.كريم نيز به اين دو اصـل مهـم اشـاره شـده اسـت     

بر اين اجماع دارند كه تشكيل خالفت، واجب است  مسلمانان. رود مترادف خالفت بكار مي
تا با تعيين خليفه به امور مسلمانان رسيدگي شود، حدود و قوانين شرعي اجرا گردد و خليفـه،  

هاي حكومت و مردم را براي گسترش دعوت اسالمي بكار بندد؛ براي حمايت دين  توانمندي

                                                           

  3األحكام السلطانية، ص -1
  22ي دكتر فتحيه نبراوي، ص عصر الخلفاء الراشدين، نوشته -2
  23مرجع سابق، ص -3
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و با عدالت و دادگستري، بيداد و سـتم را  و امت، جهاد را بپا دارد؛ حقوق مردم را تأمين كند 
تشكيل خالفت بـه  .. كن كند و نيازهاي ضروري آحاد جامعه را به خوبي برآورده سازد ريشه

  1.شود ي ديني، از قرآن، سنت و اجماع ثابت مي عنوان يك وظيفه و فريضه

$  :فرمايد ميخداوند متعال  pκš‰r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#ûθ ãΨ tΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9 $# ’Í< 'ρé& uρ 

Í÷ö∆ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ 〈 )59:نساء(  
از خدا و پيامبر اطاعت كنيد و از از كارداران و فرمانروايان مسلمان ! اي اهل ايمان«: يعني

  ».برداري نماييد خود فرمان

# ßŠ…ãρ : فرمايد ميهمچنين  y‰≈tƒ $ ‾ΡÎ) y7≈sΨ ù=yè y_ Zπ x�‹Ï=yz ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Λäl ÷n$$ sù t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

Èd, utù:$$ Î/ Ÿωuρ Æì Î7®Ks? 3“uθ yγø9 $# y7‾=ÅÒ ãŠsù  tã È≅‹Î6y™ «!$# 4 ¨βÎ) t Ï%©! $# tβθ U=ÅÒ tƒ tã È≅‹Î6y™ «! $# öΝßγs9 

Ò># x‹ tã 7‰ƒÏ‰ x© $ yϑÎ/ (#θ Ý¡nΣ tΠöθ tƒ É>$ |¡ Ïtù:$# ∩⊄∉∪ 〈 )26:ص(  
ي خود ساختيم؛ پس  زمين خليفهما تو را در ! اي داوود) خداوند به داوود، فرمود(«: يعني

درميان مردم به حق داوري كن و از هواي نفس پيـروي نكـن كـه تـو را از راه حـق منحـرف       
را ) قيامـت (كـه روز حسـاب    شوند، بـه خـاطر آن   كساني كه از راه حق منحرف مي. سازد مي

  ».دارند) در پيش(كنند، عذاب سختي  فراموش مي
له و من  ةَال حج  يدا من طاعةٍ لقي الّله يوم القيامةِ منْ خلع: (اند فرموده صرسول اكرم

حـاكم  (كسـي كـه دسـت از اطاعـت     «: يعني 2)مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهليةِ
) و عـذر مـوجهي  (بكشد، روز قيامت هيچ دليل ) كند گستري كه شرايع ديني را اجرا مي عدل

بيعتي نيست، بر مـرگ جـاهلي   ) اش و بر عهده(ندارد و هر كس در حالي بميرد كه در گردن 
  3».مرده است

 �اين نكته در خور توجه است كـه صـحابه   �در مورد اجماع صحابه بر خالفت ابوبكر
اي تعيـين كننـد؛    گـرد آمدنـد تـا بـه اتفـاق هـم خليفـه        صخـدا  سپاري رسـول  پيش از خاك

                                                           

  58شدون، صالخالفة و الخلفاء الرا -1
  )3/1478(مسلم  -2
ضاللت و بر ي پرهرج و مرج جاهليت و  منظور از مرگ جاهلي، اين است كه مرگش بر صفت و ويژگي دوره -3

  )مترجم.(گمراهي است
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سبب عدم تعيـين خليفـه    نيز دليل پذيرش مسؤوليت خالفت را ترس از بروز فتنه به �ابوبكر
  1.بيان نمود

كس ديگري، اين و نه در قلب هيچ �نه در قلب ابوبكر«: گويد باره مي شهرستاني در اين
ي داليـل، حـاكي از آن اسـت كـه      همـه . حاكم بـراي مسـلمانان درسـت باشـد     نيامد كه نبود

ينيشـان  ي كـرام بـه عنـوان مسـلمانان صـدر اسـالم و كسـاني كـه ايمـان و باورهـاي د           صحابه
ي همين  خوش دگرگوني نشده بود، بر ضرورت وجود خليفه اتفاق نظر داشتند و بر پايه دست

ضرورت، بر تعيين خليفـه اجمـاع كردنـد كـه خـود، دليـل قـاطعي بـر وجـوب تعيـين خليفـه            
ي جريـان تعيـين خليفـه، نادرسـتي ايـن مسـأله را روشـن         بررسي دقيـق و منصـفانه   2».باشد مي
بـه خـاطر    صخـدا  حابه براي تعيين خليفه بالفاصله پس از وفات رسولسازد كه شتاب ص مي
  3!طلبي بوده است جاه

داري  خالفت، عبارت است از زمام«: خلدون، خالفت را اين چنين تعريف كرده است ابن
شود تا با نظرداشت مصالح دنيوي و اخروي همگان و بر مبنـاي   اموري كه به خليفه ارجاع مي

كه از ديـد شـارع، اعتبـار و حيثيـت      اي شرعي به انجام رسد؛ با توجه به اينه ها و داده ديدگاه
مسايل دنيوي بـر اسـاس مصـالح اخـروي اسـت، لـذا خالفـت، در حقيقـت عبـارت اسـت از           
نماينـدگي شــارع بـراي حراســت و پاســداري از ديـن و كــاربرد راهبردهـاي دنيــوي در ايــن     

  4».جهت
الفت و مـواردي را كـه در پـس ايـن منصـب      عالمه ابوالحسن ندوي رحمه اهللا شرايط خ

ي داليـل و   بـر پايـه   �ي خالفت ابوبكر صـديق  الزم است، بررسي نموده و با كنكاش دوره
شواهد موجود در آن برهه از تاريخ اسالم، ثابت كرده كه تمام شرايط خالفت در شخصـيت  

كتاب پيش روي  با وجودي كه برخي از اين شرايط در. ابوبكر و دوران وي تحقق يافته است
بندي كلي اين شرايط بـه طـور مختصـر شـرايط      شما به صورت پراكنده بيان شده، براي جمع

  :كنيم خالفت را از نگاه ندوي بازگو مي
 �نمايد، اين است كه ابـوبكر  را ممتاز و برجسته مي �يكي از مواردي كه ابوبكر) الف

بود و بارها خود  صخدا رسول پس از پذيرش اسالم در تمام مدت زندگانيش، مورد اعتماد

                                                           

  59الخلفاء و الخلفاء الراشدون، ص -1
  248تا  237نظام الحكم از محمود خالدي، ص : ؛ نگاه كنيد به)7/83(الملل و النحل  -2
  49الخالفة و الخلفاء الراشدون، ص -3
  191المقدمة، ص -4
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را به نيابت خود در اركان اساسي ديـن   �بدين نكته گواهي دادند و ابوبكر صآن حضرت
واگـذار   �گماشتند و در موارد زيادي در حيـات خـود بسـياري از امـور مهـم را بـه ابـوبكر       

كه هاي مختلف و بل بود كه به مناسبت صخدا چنان مورد اعتماد رسول آن �كردند؛ ابوبكر
با ايشان همـراه گشـت و در مـواردي از سـوي      صهاي حساس زندگاني پيامبر اكرم در برهه

به افتخار همراهي با ايشان مفتخر گشت كه تنها از افراد قابـل اعتمـاد و مـورد     صخدا رسول
 .شود اطمينان درخواست همراهي مي

هـا و   نايـن اسـت كـه او در مقابـل جريـا      �دليل ديگـر تمـايز و برجسـتگي ابـوبكر    ) ب
هـا و ثمـرات    بـردن زحمـت   كني دين و از ميان هاي شديدي كه به قصد نابودي و ريشه طوفان

در  �شكل گرفت، چـون كـوهي اسـتوار، پايـداري ورزيـد؛ ابـوبكر       صخدا دعوت رسول
 �ها ايستاد كه قلوب بسياري از مؤمنان راستين لرزيـد؛ ابـوبكر   شرايطي روياروي اين جريان

ي مسؤوليتش برآمد،  نظيرش، از عهده راني، با صداقت و پايداري بيدر آن وضع آشفته و بح
  .ي صحيح زدود ها كنار زد و غبار از گوهر دين و عقيده پرده از چشم

توان در فهم و شـناخت درسـتش از اسـالم جسـتجو      را مي �چهرگي و تمايز ابوبكر) ج
تر از همه  رتر و برجستهب صي زندگاني پيامبر اكرم را در دوره �توان ابوبكر كرد؛ آري مي

  .گردد يافت كه در حاالت و موارد مختلف از ديگران متمايز مي
اين بود كه بـر حفـظ و مانـدگاري اصـالت      �هاي ممتازابوبكر يكي ديگر از ويژگي) د

ورزيد كه هيچ كسـي   اي غيرت مي به گونه صخدا دين به همان شكل و ساختار زمان رسول
اي بـراي حفـظ و    بـه انـدازه   �انش چنان غيرتي ندارد؛ ابـوبكر بر آبرو، همسر، مادر و فرزند

داشت و  داد كه هيچ چيزي او را از اين مسير باز نمي ماندگاري دين، همت و غيرت نشان مي
كه از چيزي بترسد يا در چيزي طمع ورزد، تمام تالشـش را بـراي بقـاي ديـن بـه كـار        آن  بي
كردند،  يلي كه براي خود داشتند، او را همراهي نميبرد و اگر ياران و نزديكانش بنا به دال مي

  .كرد باز هم از هيچ تالشي براي صيانت از آيين محمدي دريغ نمي
را  صخـدا  هاي رسـول  ها و سفارش بين بود تا خواسته خيلي باريك �ابوبكر صديق) هـ

در ي مويي منحـرف نشـد و    به اندازه صهاي رسول اكرم اجرا كند؛ وي براي انجام خواسته
  .زني هيچ كسي را نپذيرفت و از هيچ سرزنشي نيز نهراسيد اين مسير چانه

رغبـت بـود كـه تنهـا      اين است كه او نسبت به دنيا به قـدري بـي   �امتياز ديگر ابوبكر) و
رغبتي به دنيا، برتر و واالتر از او دانست و بس؛ چه دليلي در  توان در بي را مي صخدا رسول

داري امـت را هماننـد    ي زمام كه وي، هرگز نخواست سلسله از اين باالتر �مورد زهد ابوبكر
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ي حكومـت را در قالـب    اش مـوروثي كنـد و شـالوده    هاي فارس و روم در خـانواده  حكومت
  1.اي سلطنتي بنا نمايد خانواده

وجود داشت و در شخصيت وي چـه در زمـان    �ها و شرايط در ابوبكر تمام اين ويژگي
اي پديدار گشت كه ترديدناپذير  گونه كه به خالفت رسيد، به آنو چه پس از  صخدا رسول

عالوه بر اين بايد دانسـت كـه بزرگـان و سـرآمدان صـحابه در       2.…باشد و غيرقابل انكار مي
بيعت كردند و روز بعد او را به عنوان خليفه معرفي نمودنـد و   �ساعده با ابوبكر ي بني سقيفه
چـه در سـقيفه گذشـت،     آن 3.بيعـت كردنـد   �با ابوبكرسان تمام امت، به طور عمومي  بدين

توان از آن دسـت، بـه ايـن     اي از مبادي و قواعد حكومت ديني را تبيين نمود كه مي مجموعه
  :موارد اشاره كرد

  .گيرد ـ تعيين خليفه و كاردار از طريق انتخاب صورت مي1
  .بخشد شروعيت ميهاي انتخاب است كه به حكومت، م ها و شيوه ـ بيعت، يكي از پايه2
ي امـور، بـيش از    ـ بايد كسي را به عنوان خليفه برگزيد كه ديانـت و كفـايتش در اداره  3

هاي اسالمي، فردي و  ي صالحيت در گزينش خليفه، بر اساس ارزش ديگران باشد؛ لذا سنجه
  .باشد اخالقي مي

ه را وراثت نسبي به عبارت ديگر نبايد مبناي انتخاب خليف. ـ خالفت، نبايد موروثي باشد4
  .اي قرار داد يا قبيله
نگري  ساعده در مورد شرافت قريش به ميان آمد، مبتني بر واقع ي بني چه در سقيفه ـ آن 5

اي كه با  شد و اصالً در انتخاب خليفه هر شرافت و مسأله و داليلي بود كه بايد به آن توجه مي
  4.گيرد توجه قرار مياصول اسالم تعارضي نداشته باشد، معتبر است و مورد 

ــكني و      6 ــرج، دروغ، عهدش ــرج و م ــدور از ه ــقيفه، ب ــان س ــر گفتم ــاي حــاكم ب ــ فض ـ
تـوان آن را فراينـد گـردن     گري بود و چنان سالمت و امنيتي در خـود داشـت كـه مـي     دسيسه

نهادن صحابه در برابر نصوص شرعي دانست؛ چراكه نصوص شرعي، به عنوان اصول مذاكره 
  .اكم شده بودبر گفتمان سقيفه ح
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دكتر توفيق شاوي ضـمن بررسـي شـوراي صـحابه در دوران خلفـاي راشـدين، گفتمـان        
  :گيري نموده كه سقيفه را مورد كنكاش قرار داده و چنين نتيجه

نشست سقيفه، نشان داد كه مشورت آزادانه و رايزني در فضاي باز به عنـوان يكـي   ) الف
بـه   �پايبنـدي صـحابه  . باشـد  كيل حكومـت مـي  ي تشـ  هاي صريح قرآن، مبنا و پايه از آموزه

هاي دين، آنان را به اجماع و اتفاق نظر در مورد تعيين خليفه رسانيد؛ به عبـارت ديگـر    آموزه
محور اصلي اجماع صحابه در سقيفه، آياتي از قرآن بود كه به اصل شورا و مشـورت دسـتور   

ي تشـكيل   ه شورا، اصل و پايـه گر و مؤكد اين است ك اجماع صحابه در سقيفه، بيان. دهد مي
باشد و نخستين اصل قانون اساسيِ مورد اجماع در حاكميت ديني است كه  دولت اسالمي مي

  .باشد برگرفته از نصوص كتاب و سنت مي
دهد كه انتخاب ريـيس دولـت يـا حكومـت اسـالمي و       ساعده، نشان مي ي بني سقيفه) ب

انتخاب و بيعت آزادانه و يا به تعبيـر امـروزي   تعيين اختياراتش، بر اساس شورا و بيعت است؛ 
دهد، شـرايط و وظـايفي نيـز پـيش      قانون اساسي، در قبال اختياراتي كه به رييس حكومت مي

توان تفويض اختيارات و شرح وظايف حاكم اسالمي را اصل ديگري از  نهد و مي رويش مي
  .به واقع شدقانون اساسي حكومت اسالمي دانست كه در سقيفه مورد اجماع صحا

بـه اجمـاع صـحابه بـه      �سـاعده بـر مبنـاي دو اصـل پيشـين، ابـوبكر       ي بني در سقيفه) ج
ي دولت اسالمي، انجام وظيفـه   انتخاب شد تا به عنوان نخستين خليفه صخدا جانشيني رسول

ي معرفي داشت و تفـويض نهـايي    ساعده، جنبه ي بني در سقيفه �البته انتخاب ابوبكر 1.نمايد
 2.تحقق يافت صوي در روز بعد و پس از بيعت عمومي مردم با او در مسجدالنبي خالفت به

  .خواهيم پرداخت �در صفحات بعد، به بررسي بيعت عمومي مردم با ابوبكر
  

                                                           

  140يق شاوي، صفقه الشوري و اإلستشارة از دكتر توف -1
  142مرجع سابق، ص -2



  

  مبحث دوم

  ي اسالمي ي امور داخلي جامعه و اداره �بيعت عمومي با ابوبكر

   �بيعت عمومي با ابوبكر صديق
صورت گرفت، مسـلمانان بـراي بيعـت     �ه و بيعتي كه با ابوبكرروز پس از گردهمايي سقيف

در آن روز نقـش مهمـي در بيعـت عمـوم      �جمـع شـدند؛ عمـر فـاروق     �عمومي با ابوبكر
كه با  يك روز پس از آن �ابوبكر: گويد مي �انس بن مالك 1.داشت �مسلمانان با ابوبكر

سخنراني كرد و  �ز ابوبكربرخاست و پيش ا �وي در سقيفه بيعت شد، برمنبر نشست؛ عمر
ي خـود بـه شـما     من ديروز به فكر و انديشه! اي مردم«: پس از حمد و ثناي الهي، چنين گفت

بـه آن   صخـدا  چه رسول ام، بود و نه از آن چه در كتاب خدا يافته سخناني گفتم كه نه از آن
مانند  ن ما ميتا آخر درميا صخدا پنداشتم كه رسول اند؛ چراكه من چنين مي سفارش فرموده

ي هـدايت و   خداوند متعال، در ميان شما كتابي باقي نهاده كـه مايـه   2.كنند و ما را راهبري مي
يابي است؛ پس اگر به اين كتاب تمسك ورزيد، خداوند بلند مرتبه، شما را بـه راه راسـت    ره

شما را ي  خداي متعال، اراده. را هدايت كرده است صخدا طور كه رسول نمايد؛ همان ره مي
سـوز   داري امـور خـويش را بـه بهتـرين خـود يعنـي يـار دل        بر اين هماهنگ فرمـوده تـا زمـام   

همـراه بـود، واگـذار كنيـد؛ پـس       صو كسي كه در سـفر هجـرت بـا پيـامبر     صخدا رسول
مردم برخاستند و به طـور عمـومي و همگـاني بـا ابـوبكر      » .بيعت كنيد �برخيزيد و با ابوبكر

مـرا در  ! اي مـردم «: پس از حمد و ثناي الهي چنـين فرمـود   �كرابوب. بيعت كردند �صديق
بهتـرين شـما باشـم؛ پـس اگـر نيـك و       ) كنم گمان نمي(حالي به امارت خويش گماشتيد كه 

صـداقت و  . درست عمل كردم، ياريم دهيد و اگر بد و نادرست رفتار كردم، اصـالحم كنيـد  
روغ، كمال خيانت؛ كسي كـه در  و د) كه خوب و كامل ادا شده(امانت است )چون(راستي، 

است، در نزد من قوي خواهد بود تا به خواست خدا، حقـش را  ) باخته و حق(بين شما ضعيف 
، در نـزد مـن   )و حق ديگـران خـورده  (به او بازگردانم و هر كس كه در ميان شما قوي است 

هـيچ  ) .حـق بـازپس دهـم    و بـه ذي (ضعيف خواهد بود تا به خواست خدا حق را از او بستانم 
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هـا را خـوار و ذليـل     كه خداي متعـال، آن  كنند مگر آن قومي، جهاد در راه خدا را ترك نمي
ي  يابد مگركه خـداي متعـال، همـه    گرداند و فحشا و بدكاري در هيچ قومي گسترش نمي مي
از من تا زماني كه از خدا و رسولش اطاعت . سازد ها را به بال و عذابي عمومي گرفتار مي آن
. فرمان پذيريد و هرگاه از اطاعت خدا و رسول، سرتافتم، نبايد از من اطاعـت كنيـد   كنم، مي

  1».خداوند، شما را مورد رحمت خود قرار دهد؛ براي نماز برخيزيد
اشـاره   �با ابوبكر صديق �در صحيح امام بخاري رحمه اهللا نيز به بيعت عمومي صحابه

  2.شده است
هـاي   تـرين خطبـه   باشـد، از بـاارزش   و كوتاه مـي كه مختصر  ي شكوهمند با آن اين خطبه

گسـتري و   در آن، بـه بيـان اصـول عـدالت     �آيد؛ چراكه ابوبكر صـديق  اسالمي به شمار مي
كنـد كـه اطاعـت از     پردازد و بر اين تأكيد مـي  مهرورزي در تعامل ميان حكومت و مردم مي

ر خدا و رسول باشـد؛ ابـوبكر   بردا امر و كاردار مسلمانان، منوط به اين است كه او، فرمان ولي
فرمايـد و از   در اين خطبه به صراحت، نقش جهـاد را در سـرافرازي امـت بيـان مـي      �صديق

 3.باشد گسيختگي جامعه مي ي فساد، فروپاشي و ازهم دارد كه مايه فحشا و بدكاري برحذر مي
گر  وهش، اين زمينه را براي پژصها و رخدادهاي پس از وفات رسول اكرم بررسي سخنراني

چـه در   آن. ي خالفت راشده را بهتر بشناسـد  آورد تا سيماي حكومت اسالمي دوره فراهم مي
  :نمايد، موارد ذيل است تر جلوه مي اين پهنه ، بيش

  ـ مفهوم بيعت1
خلـدون، بيعـت را ايـن چنـين تعريـف       ابن. اند هاي گوناگوني از بيعت ارائه داده علما، تعريف

 4».شـود  امـر و كـاردار مسـلمان بسـته مـي      است كه بر اطاعت ولـي بيعت، پيماني «: كرده است
اي بيعت را عهد و ميثاق اسـتوار   و عده 5اند پيماني بر مبناي اسالم دانسته برخي هم بيعت را هم

مسـلمانان، بـه هنگـام بيعـت بـا اميـر و        6.اند ي كتاب و سنت، تعريف كرده براي حفظ و اقامه
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گونـه   ي بيعـت، آن  كلمه. نهند ني استوار، دست در دستش ميكاردار خود، به نشانِ بستن پيما
ي بيع به معناي داد وستد گرفته شده و به جهت هماننـدي و تشـابه بـا     كه معلوم است از ريشه

  1.دست دادن فروشنده و خريدار، بدين اسم ناميده شده است
اه شـود، ايـن اسـت كـه هـر گـ       مشخص مـي  �چه از بيعت مسلمانان با ابوبكر صديق آن

داري را دارد، بيعت كردند، بر ديگران نيز بيعت با  سرامدان امت با كسي كه تمام شرايط زمام
شـود تـا كـاردار مسـلمان را در مقابـل سركشـان و        گردد و بر آنـان واجـب مـي    وي الزم مي

پارچگي و پايداري امت در برابر دشمنان داخلي  گران ياري رسانند و براي حفظ يك آشوب
  2.ه را همراهي كنندو خارجي خليف

: يعنـي  3 )من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهليةِ: (انـد  فرموده صرسول اكرم
جاهليـت  ) ي بـر صـفت دوره  (ش هر كس در حالي بميرد كه در گردنش بيعتي نيست، مـرگ «

  ».است
كنـد و بـه بيـان وعيـد سـختي       اين حديث، وجوب بيعت با كاردار مسلمان را روشـن مـي  

پردازد كه هر كس، در آن حال بميرد، زندگي و مرگش بر ضاللت  ي ترك بيعت مي رهدربا
  4.و گمراهي است
و من بايع إماما فأعطاه صفقة يده و ثمرة قلبه فليطعـه مـا   : (انـد  فرموده صرسول اكرم

اي پيمان اطاعت  هر كس، با خليفه«: يعني 5)استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقَ اآلخر
و (تواند از او اطاعت كند و اگر شخص ديگري با خليفه درگير شـد   ياري بست، پس تا ميو 

جا كه اين حـديث   از آن» .، پس گردن آن شخص را بزنيد)بر سر خالفت با خليفه تنازع نمود
گر حرام بودن سركشـي از خليفـه و    دهد، بيان به كشتن فرد يا افراد درگير با خليفه دستور مي

ي اسالمي، بستن پيمان با شخص ديگري به معناي  باشد؛ چراكه با وجود خليفه ينزاع با وي م
  6.باشد كه اطاعت او بر مسلمانان واجب است اي مي شوريدن بر خليفه
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گيـرد و در سـاير منـاطق، نماينـدگان      در مركز حكومت، شخص خليفه از مردم بيعت مي
بيعت  �با نمايندگان ابوبكر صديقچه مردم مكه و طائف  گيرند؛ چنان وي از مردم بيعت مي

  .كردند
اي و اهـل شـورا    ي واجد شرايط بر سرآمدان قومي و علمي و اميران منطقه بيعت با خليفه

ي مردم با  واجب است و بيعت عمومي مردم با شخص خليفه ضروري نيست؛ بلكه بيعت توده
البتـه   1.خـل شـوند  خليفه، اين است كه تحت بيعت سرآمدان و اهل شـورا در بيعـت خليفـه دا   

 �برخي از علما بر اين باورند كه بيعت عمومي با خليفه ضروري است؛ چراكه ابوبكر صديق
  2.دار خالفت اسالمي شد پس از بيعت همگاني مسلمانان، عهده

ي اسـالمي   شـكل گرفـت، تنهـا بـه خليفـه      �بيعت به آن معنا كـه بـراي ابـوبكر صـديق    
د و نبـود حكومـت اسـالمي چنـين پيمـاني بسـته       اختصاص دارد و با هيچ كس ديگري در بـو 

: كـه  خالصه اين 3.ي بيعت، شرايط و احكام خاص خودش را دارد شود؛ چراكه اين گونه نمي
شنوي از او بسـته   بيعت به معناي خاص آن، پيماني است كه با خليفه در مورد اطاعت و حرف

حكومـت، مطـابق شـريعت الهـي     ي  كند كه در پهنه شود و در مقابل، او را ملزم به اين مي مي
به عبارت ديگر، بيعت، پيماني است دوطرفه كه خليفه در يك طرف آن قرار دارد . عمل كند

سازد كه بـر   و مسلمانان، در سوي ديگر آن هستند؛ بيعت، خليفه را از يك سو به اين ملزم مي
ي گـردن  اساس كتاب و سنت حكومت كند و به طور كامل در برابر احكـام و باورهـاي دينـ   

كـه در حـدود شـريعت، كـامالً تـابع و       كند بـه ايـن   نهد و از ديگر سو مسلمانان را موظف مي
  .بردار خليفه باشند فرمان

هـاي حكـومتي    هاي منحصر به فرد سيستم حكومتي اسالم درميـان نظـام   بيعت، از ويژگي
ي شـريعت  هـا  قديم و جديد است و خليفه و شهروندان را ملزم بـه پايبنـدي احكـام و آمـوزه    

داند كه در قالب حكومت اسالمي، خليفه يا شهروند از احكام و  سازد و سزاوار و روا نمي مي
دستورات ديني پا فراتر بگذارند و يا قوانيني به تصويب برسانند كه مخالف كتـاب و سـنت و   

گـري   ي اسالم و ستيزه باشد و بلكه چنين رويكردي را خروج از دايره اصول كلي شريعت مي
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اي در پـيش   خداونـد متعـال، كسـاني را كـه چنـين رويـه      . شناسـد  نظام حكومت اسـالم مـي   با
  1.كند ايمان و نامسلمان معرفي مي گيرند، بي مي

  گذاري در حكومت ابوبكر صديق انونـ مصادر ق2
تا زمـاني كـه از خـدا و    «: اي كه ايراد فرمود، چنين گفت در بخشي از خطبه �ابوبكر صديق

، از من اطاعت كنيد و هر گاه از اطاعت خدا و رسول سرتافتم، پس نبايد رسول اطاعت كردم
تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه       مـي  �ي ابـوبكر صـديق   از اين فرموده» .از من فرمان پذيريد

  :از اين قرار بوده است �گذاري در حكومت ابوبكر مصادر قانون
  قرآن كريم) الف

$!  :فرمايد خداوند متعال، مي ‾ΡÎ) !$ uΖø9 u“Ρ r& y7ø‹s9 Î) |=≈tG Å3ø9 $# Èd,ys ø9$$ Î/ zΝä3ós tG Ï9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$ oÿÏ3 

y71u‘r& ª! $# 4 Ÿωuρ  ä3s? tÏΖÍ←!$ y‚ ù=Ïj9 $Vϑ‹ÅÁ yz ∩⊇⊃∈∪ 〈 )105:نساء(  
چه خدا به تو نشان  ايم تا در ميان مردم طبق آن حق بر تو نازل كرده ما، قرآن را به«: يعني

  ».ن نباشداده، حكم كني و مدافع خائنا
قرآن كريم كه حاوي احكام شرعي مربوط به امور زندگي است، نخستين منبع و مصـدر  

اصـالح و  هاي مورد نياز در  ي اصول و پايه قرآن، دربردارنده. باشد گذاري مي تشريع و قانون
هاي اساسي تشـكيل حكومـت را بـراي مسـلمانان      هاي زندگاني است و پايه تمام شاخه كرد هِب

  .كند تبيين مي
  سنت نبوي) ب

ي  ، دومين منبعي است كه قانون اساسي حكومت اسـالمي بـر پايـه   صسنت رسول اكرم
هـاي اجرايـي الزم بـراي     شود تـا شـيوه   شود و از خالل آن اين امكان فراهم مي آن تدوين مي

ي  نمونـه  �ساختار حكومت ابـوبكر صـديق  2.كردن احكام قرآن، ارزيابي و تبيين گردد پياده
هـاي نـاب دينـي، در آن فراتـر و      حكومت اسالمي بود كه شريعت اسالمي و آموزهكاملي از 

ايـن حقيقـت را روشـن سـاخت كـه       �خالفـت ابـوبكر  . آمد واالتر از هر قانوني به شمار مي
ي حكومـت اسـت كـه تمـام سـاز و كارهـاي آن در خـدمت         حكومت اسالمي، بهترين گونه

ر رأس قرار دارد، ملزم به اجـراي دسـتورات   باشد؛ كسي كه در اين نوع حاكميت د اسالم مي
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در حكومتي 1.اي از آن را پس و پيش نمايد ي حكومت است و حق ندارد ذره ديني در عرصه
بودند، شريعت فراتر از همه  �ي كرام حاكم بود و شهروندانش، صحابه �كه ابوبكر صديق

نهادنـد و بـر همـين     بود و همگان ـ حاكم و شهروندان ـ در برابر دستورات دينـي گـردن مـي      
ي اطاعت از خدا و رسول  از مردم خواست تا تنها در محدوده �اساس بود كه ابوبكر صديق

در معصيت خدا، هيچ اطاعتي «: دانستند كه برداري كنند؛ آنان، اين را به خوبي مي از او فرمان
) اعت نمودي نارضايتي خدا است، از امير و هر كس ديگري اط چه مايه و نبايد در آن(نيست 

  2».ها بايد اطاعت كرد و تنها در نيكي

  حق شهروندي مردم در حكومت اسالميـ نظارت همگاني بر حاكم، 3
اگر نيـك و درسـت عمـل كـردم، مـرا      «: اش به مردم چنين فرمود در خطابه �ابوبكر صديق

 است كـه  �اين ابوبكر صديق» .ياري رسانيد و اگر عملكردم نادرست بود، مرا اصالح كنيد
شناسـد و از   تـك افـراد مـي    گري وارزيابي عملكردش را حق تـك  نظارت بر خليفه و پرسش

ي درسـت ملـزم    خواهد تا در برابر اشتباهاتش بايستند و او را به انتخاب و انجام رويه مردم مي
اش، اين مسأله را روشن كرد كه حاكم نيـز ممكـن اسـت     در نخستين خطابه �ابوبكر 3.كنند
نادرستي در پيش بگيرد؛ بنابراين حق شهروندان است كه در برابـر اشـتباهات    ي اشتباه و رويه

خالفت را براي خود  �ابوبكر. وي بي تفاوت نباشند و او را همواره مورد ارزيابي قرار دهند
دانسـت بـا    دانست كه به آن بهانه، خود را برتر از ديگران بپندارد؛ چراكـه او مـي   امتيازي نمي
وت خاتمه يافته و ديگر پيامبر معصوم در رأس حكومت نيست كه بـه  نب صخدا وفات رسول

دانست كه با  مي �طور مستقيم و از طريق وحي، راهنمايي شود و هرگز به خطا نرود؛ ابوبكر
ي عصمت پايان يافته و حكومت وي، بـر مبنـاي انتخـاب و بيعـت      دوره صخدا وفات رسول

مردم حق داشـتند بـا نظـارت بـر عملكـرد       �در فقه سياسي ابوبكر 4.مردم شكل گرفته است
ي امـور از   هاي مختلـف اداره  ي حكومت مشاركت كنند و بتوانند در جنبه حاكميت در اداره

اي داشته  گري و نظارت گرفته تا خيرخواهي و حمايت از حاكميت، نقش فعال و زنده پرسش
رسانند تا شـريعت الهـي    توانند و بلكه بايد حاكم را ياري در حاكميت ديني، مردم مي. باشند

را به اجرا درآورد و در امور دين و جهاد، بازوي خليفه باشند تا خليفه احساس سـرخوردگي  
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و ناتواني نكند و حقوقش محترم شمرده شود؛ چراكه جايگاه خليفه از آن جهت كه وظـايف  
يـن  باشد و ا بزرگ و سنگيني چون اعالي شريعت الهي بر دوش اوست، بس واال ومحترم مي

رسـول  . دهد كـه در تكـريم و احتـرام خليفـه كوتـاهي نكننـد       وظيفه را فراروي مردم قرار مي
الشيبة المسلمِ و حامل القرآن غيـر   إكرام ذي: إنّ من إجالل الّله تعالي: (اند فرموده صاكرم

داشت خـداي   همانا از بزرگ«: يعني) السلطان المقسط المغالي فيه و الجافي عنه و إكرام ذي
پيرمرد مسلمان مورد احترام قرار گيرد؛ حافظ قرآن كه از حقوق قرآن تجاوز : عال است كهمت

مردم  1».و غفلت نكرده، تكريم گردد و حاكم دادگستر و عادل، گرامي و محترم شمرده شود
الـدين  : (سـه بـار فرمودنـد    صرسـول اكـرم  . داران خـود باشـند   وظيفه دارند خيرخـواه زمـام  

: صــحابه عــرض كردنــد» .، عبــارت اســت از نصــيحت و خيرخــواهيديــن«: يعنــي) النصــيحة
للّـه ـ عـز و جـل ـ و لكتاِبـه و       : (فرمودنـد  صرسـول اكـرم  » خيرخواهي براي چه كسي؟«

براي خدا، بـراي كتـاب خـدا، بـراي پيـامبرش و      «: يعني) لرسوله و ألئمة المسلمينَ و عامتهم
اين را به خوبي دريافتـه بودنـد كـه بقـا و      �صحابه2».داران مسلمانان و عموم مردم براي زمام

                                                           

  3504ي ، شمارهصحيح سنن أبي داود -1
شناسـان چنـان    جايگاه اين حديث در نزد حديث – 55ي مسلم، كتاب اإليمان، باب أن الدين النصيحة، شماره -2

اند كه تمام امـور دينـي در آن نهفتـه اسـت؛      واال است كه برخي از شارحان حديث، آن را حديثي محوري دانسته
تواند مفهوم ايـن واژه   اي نمي در زبان عربي، هيچ كلمه: اند باشد كه برخي گفته مفهوم نصيحت آن چنان گسترده مي

ايمان به خـداي يگانـه و شـرك نورزيـدن بـه او،      : نصيحت و خيرخواهي براي خدا، يعني. *…را دقيق بيان كند
ها،  داشت حرمت صفات الهي و دوري از الحاد در صفات، پاك دانستن خداوند متعال از تمام نقايص و كاستي پاس

فرمانبرداري از خداي متعال و اجتناب از معصيتش، دوستي و دشمني به خاطر خدا، دوستي با دوسـتان   اطاعت و
گزاري از خداوند متعـال،   هاي الهي و شكر و سپاس خدا و دشمني با دشمنان خدا، جهاد با كافران، اذعان به نعمت

ه خود انسان مي شود؛ چراكه خداونـد  عالوه بر اين بايد دانست كه فرآيند اين نصيحت و خيرخواهي، متوج. …و
كه قـرآن، كـالم خـدا     ايمان به اين: خيرخواهي براي كتاب خدا يعني.. نياز است متعال از خيرخواهي اين و آن بي

است كه به سوي بندگان فرو فرستاده شده، تالوت قرآن با خضـوع و خشـوع، رعايـت حرمـت قـرآن، فهميـدن       
ايمـان آوردن بـه   : يعنـي  صخيرخواهي براي رسول خـدا . …وم قرآني وهاي قرآن و تالش براي نشر عل آموزه

) بـه مـا رسـيده    –نه ساختگي و دروغين  –و از طرق صحيح (چه آورده  و چراي آن  چون رسالتش و پذيرش بي
است، اطاعت از آن بزرگوار و عمل به سنت صحيحش، تالش و كوشش براي نشر دعوتي كه به خاطر آن مبعوث 

همكاري : خيرخواهي براي زمامداران مسلمانان يعني. …ه اخالقش، محبت با خاندان و يارانش وشد، آراستگي ب
ي حاكمـان   ي شريعت الهي، پند و اندرز دلسوزانه با آنان در راه حق و اطاعت و فرمانبرداري از ايشان در محدوده

خيرخواهي براي عموم . …اند  ا كردهي مسلمين را علماي دين معن و كارداران؛ البته برخي از شارحان حديث، ائمه
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رو نيز ايـن را از   باشد؛ از همين داران مي ماندگاري اين امت در گرو پايداري حاكمان و زمام
داران كوشا باشـند؛ واقعـاً    دانستند كه همواره براي اصالح و اندرز زمام وظايف شهروندي مي

هـاي راهبـردي    ندي از سياسـت جاي افتخار است كه در آن زمـان، وظـايف و حقـوق شـهرو    
هـاي ويـژه و    در خالفت اسالمي قرار گرفت و ايـن سياسـت وي، در قالـب كميتـه     �ابوبكر

در عين حال جاي بسي اندوه و افسوس است كه . تخصصي و مجالس مشورتي نمودار گشت
طلبـي   گيرند و به سبب همين جاه اينك كشورهاي اسالمي، آن الگوي حكومتي را ناديده مي

مانـدگي كنـوني مسـلمانان،     اسالمي، مصايب امـت گسـترش يافتـه اسـت؛ بلكـه عقـب       حكام
ــده ــاركت       زايي ــجاعت و مش ــه روح ش ــت ك ــاني اس ــاتورگري حاكم ــري و ديكت ي خودس

انـد تـا نارضـايتي، راه بـه      و در عوض تخم بزدلي را كاشـته   ي امت را از بين برده خيرخواهانه
ي گسـترش   ي اسالمي، مايه حاكم در ميان جامعهنهادينه شدن نظارت همگاني بر . جايي نبرد

  1.ي پيشين خواهد بود رفته دين به تمام دنيا و در نتيجه بازيابي قدرت وشوكت از دست

  ـ عدالت و برابري در ميان مردم 4
) باختـه  و حـق (كسي كه درميـان شـما ضـعيف    «: در جمع مردم چنين فرمود �ابوبكر صديق

تا به خواست خدا حقش را به او بازگردانم و هر كس كـه  است، در نزد من قوي خواهد بود 
در نزد من ضعيف خواهد بود تـا بـه خواسـت    ) و حق ديگران خورده(درميان شما قوي است 
  »).و به صاحب حق بازپس دهم(خدا حق را از او بستانم 

گيـري   يكي از اهداف حكومت اسالمي، ايجاد سيستم و نظامي اسالمي اسـت كـه شـكل   
تـرين ابـزار    المي را به دنبال داشته باشد؛ شورا، عـدالت، برابـري و آزادي از مهـم   ي اس جامعه

ي اسالمي است كه در نخستين سـخنراني   تشكيل نظام اسالمي مطلوب در جهت ايجاد جامعه
نقـش شـورا در چگـونگي گـزينش     . در دوران خالفتش، كامالً هويدا است �ابوبكر صديق

ي عـدالت نيـز در سـخنراني وي تصـريح      بـه مسـأله   و بيعـت بـا وي مشـهود اسـت؛     �ابوبكر
تـرين   بود و از آن سخن گفـت، مهـم   �ي ابوبكر بدون ترديد عدالتي كه در انديشه. شود مي

اي كه جور و ستم حاكم است و عدالت  ركن جامعه و حكومت اسالمي است؛ زيرا در جامعه
  .را نمي شناسد، اسالم معنا ندارد

                                                                                                                                                

هاي دينـي بـه    چه مصالح دنيا و آخرتشان، در آن است، تعليم آموزه ارشاد و راهنمايي آنان به آن: مسلمانان يعني
ها چون مال و آبروي خود پاسـباني   ها، از مال و آبروي آن ها از بدي ها و بازداشتن آن آنان، فراخوانشان به نيكي

  )مترجم.(…كردن و
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ي حـاكم يـا    و داوطلبانـه نيسـت كـه بـه ميـل و خواسـته      عدل و دادگري، امري معمـولي  
ميان مردم از نگـاه   فرمانروا باشد و هرگاه بخواهد، تركش كند؛ بلكه عدالت و دادگستري در

آيـد و امـت بـر وجـوب آن      ترين وظايف ديني به شـمار مـي   ترين و بزرگ دين، يكي از مهم
يكـي از اهـدافي كـه حكومـت     . اين حكم، برگرفته از قرآن و سـنت اسـت   1.اند اجماع كرده

اي اسالمي است كه عدالت و برابري بر آن حاكم باشـد   كند، تشكيل جامعه اسالمي دنبال مي
اي كه در فضايي باز، اين امكـان را   كن سازد؛ جامعه هاي مختلف جور و ستم را ريشه تا گونه

مكن و بدون هيچ ترين شكل م هاي خود را به آسان براي همه فراهم آورد تا حقوق و خواسته
يـابي بـه حقـوق و     اي اسالمي كه تمام عوامل بازدارنده از دست اي مطالبه نمايند؛ جامعه هزينه

هاي شهروندي را از سر راه صاحبان حق بردارد تا همه بتواننـد بـدون هـيچ نگرانـي و      خواسته
  .هاي شرعي خود دست يابند اي به خواسته دغدغه

م قرار داده تا درميان مردم به عدل و داد رفتار كنند و اسالم، اين وظيفه را فراروي حكا
. اي با ايشان داشته باشند بدون توجه به زبان، وطن و جايگاه اجتماعي افراد، رويكرد عادالنه

اسالم، به حاكمان و قاضيان دستور داده تا عدالت را رعايت كنند و درميان مردم به عدل و 
ه نكنند كه دادخواه، دوست آنان است يا دشمنشان؛ فقير داد حكم نمايند و اصالً به اين توج

‰ $pκš :فرمايد مي 
خداوند 2.است يا ثروتمند؛ كارگر است يا كارفرما r' ‾≈tƒ šÏ% ©! $# (#θãΨ tΒ#u 

(#θçΡθä. šÏΒ §̈θ s% ¬! u !# y‰ pκà− ÅÝó¡ É) ø9 $$Î/ ( Ÿω uρ öΝà6̈ΖtΒÍ� ôf tƒ ãβ$ t↔sΨ x© BΘ öθs% #’n? tã āωr& (#θä9 Ï‰ ÷è s? 4 
(#θ ä9 Ï‰ôã $# uθ èδ Ü>u�ø% r& 3“uθ ø) −G=Ï9 ( (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 4 āχ Î) ©! $# 7��Î6yz $ yϑ Î/ šχθè=yϑ÷è s? ∩∇∪ 〈  

  )8:مائده(  
كوشند و بـه عـدالت    از كساني باشيد كه در انجام واجبات الهي مي! اي اهل ايمان«: يعني

ه عـدالت را  دهند؛ و بغـض و دشـمني قـومي، شـما را بـر آن نـدارد كـ        و دادگري گواهي مي
تـر اسـت و از    عدالت كنيد كه اين عمل بـه تقـوا نزديـك   ) بلكه با دشمنان نيز(رعايت نكنيد؛ 

  ».دهيد، آگاه است چه انجام مي خدا بترسيد كه همانا خداوند، از آن
اي اسـت كـه    نظيـر و نمونـه   چنان عادل و دادگر بود كه در عدالت، الگوي بـي  �ابوبكر

دعـوت عملـي    �عدالت از نگـاه ابـوبكر  . دارد را به شگفت وامي ربايد و خردها ها را مي دل
در بخشـش و دهـش بـه     �كـرد؛ ابـوبكر   ها را براي پذيرش ايمان فـتح مـي   اسالم بود كه دل
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خواسـت تـا او را در عـدالت و     كـرد و از مـردم مـي    مردم، عـدالت و برابـري را رعايـت مـي    
ود كه خودش را از تـرس الهـي   به حدي منصف و دادگر ب �دادگستري ياري دهند؛ ابوبكر

در  �ابوبكر صـديق : گويد عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما مي: 1در معرض قصاص قرار داد
) هنگـام تقسـيم شـترها   (فردا براي تقسيم شترهاي زكات جمع شـويد و  «: اي گفت روز جمعه

را با خودت اين افسار «: زني، افساري به شوهرش داد و گفت» .كسي بدون اجازه نزد ما نيايد
شوهر آن زن به مكاني رفـت كـه شـترها را    » .ببر؛ شايد به خواست خدا، شتري نصيبمان شود

اند؛ او نيـز   جا ابوبكر وعمر رضي اهللا عنهما را ديد كه به ميان شترها رفته كردند؛ آن تقسيم مي
د مـا  نـز ) بـدون اجـازه  (چرا «: به آن مرد رو كرد و گفت �ابوبكر. به نزد ابوبكر وعمر رفت

پس از تقسيم شـترها،   �ابوبكر. و سپس افسار را از دستش گرفت و با آن، او را زد» آمدي؟
گـر   كـه نظـاره   �عمر. آن مرد را صدا زد و افسار را به او داد و از او خواست تا قصاص كند

كـه خليفـه   (كند؛ تو هم اين روش را پياده نكـن   به خدا كه او قصاص نمي«: ماجرا بود، گفت
چه كسي مرا از بازخواست الهي در روز قيامت «: فرمود �ابوبكر» .) اص قرار گيردمورد قص

بـه   �بنـابراين ابـوبكر  . آن مـرد را راضـي كنـد    �پيشنهاد كرد تا ابوبكر �عمر» رهاند؟ مي
چنـين باالپوشـي    غالمش دستور داد تا براي راضي كردن آن مرد، به او شتري بـا پـاالن و هـم   

  2.مخملي و پنج دينار بدهد
اش به آن اشاره كرد، يكي از اصول و  در خطبه �اصل برابري و مساواتي كه ابوبكر

ي اسالمي است؛ اسالم، به حدي بر  هاي مورد تأكيد در اسالم براي ايجاد جامعه زيرساخت
 .اضر پيشي گرفته استمساوات و برابري تأكيد كرده كه در اين پهنه بر قوانين جديد عصر ح

$  :رمايدمي ف �اهللاچنانچه  pκš‰ r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $‾Ρ Î) /ä3≈sΨ ø) n=yz ÏiΒ 9� x.sŒ 4 s\Ρ é&uρ öΝä3≈sΨ ù=yè y_ uρ $\/θãèä© 

Ÿ≅Í←!$ t7s% uρ (# ûθèù u‘$ yè tG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ u�ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝä39s) ø? r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛÏ=tã Ö��Î7yz ∩⊇⊂∪ 〈  

  )13:حجرات(  
ايم و شما را تيره تيره و قبيلـه قبيلـه قـرار     فريدهما، شما را از مرد و زني آ! اي مردم«: يعني

. تـرين شـما اسـت    بـا تقـوا  تـرين شـما در نـزد خـدا      همانا گرامي. داديم تا يكديگر را بشناسيد
  ».آگاه و باخبر است) از كردار و پندار شما(گمان خداوند  بي

از نگاه  ي مردم اعم از حاكم و شهروند، زن و مرد، عرب و غيرعرب وسفيد و سياه، همه
دانـد و   اعتبار مـي  اي را بي هاي جنسي، نژادي، نسبي و طبقه اسالم برابرند؛ اسالم، تمام تفاوت
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 �بازنگاهي به گفتاري كه پيش از اين از ابوبكر صديق 1.شناسد سان و برابر مي همگان را هم
  .سازد كرد وي، اصل برابري را در خالفت اسالمي روشن مي آورديم و كنكاشي در عمل

فرمـود؛   در تقسـيم امـوال عمـومي، مسـاوات و برابـري را رعايـت مـي        �ابوبكر صـديق 
ي مدينه ـ جايي   در سنح ـ محلي در حومه  �ابوبكر: اند نگاران، آورده سعد و ديگر سيرت ابن

پيشنهاد كردند  �به ابوبكر. شد داشت كه بيت المال در آن بدون هيچ نگهباني نگهداري مي
و » .رود بـر بيـت المـال بـيم سـرقت نمـي      «: گفـت  �ابـوبكر . مال بگماردتا نگهباني بر بيت ال

موجودي بيت  �به همين منوال ادامه يافت و ابوبكر. دليلش را قفلي كه بر خزانه بود، دانست
ي مدينه بود، نقل مكان  از سنح كه در حومه �المال را در ميان مسلمانان تقسيم كرد؛ ابوبكر

مـال  . المال را نيز بـه محـل اقـامتش منتقـل نمـود      زيد و بيتكرد و در مركز مدينه سكونت گ
سـليم نيـز    زيادي از معادن جهينه به بيت المال سرازير گشت و در دوران خالفتش، معدن بنـي 

طـور مسـاوي درميـان مـردم تقسـيم       المـال را بـه   موجـودي بيـت   �ابوبكر.  …اندازي شد راه
عايشه . داد ساني مي و كوچك ـ سهم يك  كرد و به همه ـ آزاد و غالم، زن و مرد، بزرگ  مي

در سال اول به همه ـ مردان و زنان آزاد و همچنين غالمان   �ابوبكر: گويد رضي اهللا عنها مي
: آمدنـد و گفتنـد   �اي به نزد ابـوبكر  و كنيزان ـ ده سهم داد و در سال دوم بيست سهم؛ عده 

ر ميان مردم تقسيم كرديـد و خـود   المال را به طور مساوي د شما بيت! خدا ي رسول اي خليفه«
تـري در اسـالم دارنـد؛ لـذا      ي بهتر و بيش دانيد كه از همين مردم، كساني هستند كه پيشينه مي

كسـي  «: چنـين پاسـخ داد   �ابـوبكر » !تري بدهيـد  كنيم به چنين كساني سهم بيش پيشنهاد مي
ت و ايـن، مـال عمـومي و    ها با خدا اس ي اين افراد نيست؛ اما پاداش آن منكر فضيلت و پيشينه

المـال،   سـان از بيـت   دهـش يـك   2».اسباب زندگاني است و بايد همه را در آن برابـر دانسـت  
 �بـه ابـوبكر صـديق    �باري عمـر فـاروق  . در دوران خالفتش بود �ي ابوبكر صديق رويه

المال كساني را كه دو بار هجـرت كردنـد و بـه سـوي دو قبلـه نمـاز        آيا در سهم بيت«: گفت
آنـان،  «: پاسخ داد �ابوبكر» داني؟ د، با كساني كه در فتح مكه مسلمان شدند، برابر ميگزادن

  ».براي خدا عمل كردند و پاداششان نيز با خدا است؛ اما در نيازهاي دنيوي، همه برابرند
المال در پيش گرفت و  ي ديگري در تقسيم يبت در دوران خالفتش، رويه �عمر فاروق

امـا  . تـري تعيـين كـرد    تري در اسالم و جهاد داشتند، سهم بيش ي بيش براي كساني كه پيشينه
داشتم، ديگـر ايـن رويـه را     اگر فرصت مي«: ايشان در واپسين روزهاي خالفتش چنين فرمود
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گـرفتم و سـهم همـه را برابـر قـرار       را در پـيش مـي   �كردم و همان روش ابـوبكر  دنبال نمي
  1».دادم مي

داد تـا در راه   خريد و بـه مجاهـدان مـي    سالح جنگي ميهمواره اسب و شتر و  �ابوبكر
هاي مخملي و گرم خريد و در زمسـتان ميـان فقـراي مدينـه      يك سال لباس. خدا بكار گيرند

تمام اموالي را كه در دوران خالفتش به خزانه رسـيد و دويسـت هـزار     �تقسيم كرد؛ ابوبكر
  2.هاي خير صرف كرد اند، در راه برآورد كرده

اي خـدايي در پـيش گرفـت و     براي برقراري عدالت و برابري اجتماعي، شـيوه  �ابوبكر
او، سـطح  . براي اين منظور در برآورده ساختن حقوق ضعيفان و ناتوانان كوشش زيادي نمود

ي مستضعف قرار داد تا بتواند به خوبي درد ناتوانان را از نزديـك   زندگانيش را در تراز طبقه
ميان مستضـعفان و بلكـه فـردي از آنـان قـرار داد تـا از        دش را درخو �ابوبكر. ببيند و بشنود

آري اين اسالم بود كـه در دولـت نـامور ايـن مـرد دردآشـنا حكومـت        . …ايشان غافل نشود
عدالتي را به زير كشد و درميان مـردمش عـدل و    داشت تا ستم و بي كرد و او را بر آن مي مي

متش را قوي گرداند و نقش حكومت را در رعايت هاي حكو گونه پايه داد، بگستراند و بدين
  3.حقوق ملت و امت پاس بدارد

هاي  ي زيرساخت هاي خالفتش كوشيد تا حكومتش را بر پايه از نخستين لحظه �ابوبكر
بود كه او، به خوبي  گونه مي ريزي نمايد و بايد هم اين خواهانه و دادگسترانه پي برابر
همين امر، او را بر آن . ي و عزت حكومت و مردم استي سرافراز دانست عدالت، مايه مي

داشت تا استراتژي برابرخواهي را به اجرا درآورد و همواره فرمان الهي را به ياد داشته باشد 

!© ( * ¨βÎ :كه $# ã�ãΒ ù' tƒ ÉΑô‰ yèø9 $$ Î/ Ç≈|¡ôm M}$# uρ Ä›!$ tGƒÎ)uρ “ÏŒ 4’ n1 ö�à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζtƒuρ Çtã Ï !$t± ós x�ø9 $# 
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دهـد و از   همانا خداوند به دادگري و نيكوكاري و بخشش به نزديكان دستور مـي «: يعني

و تجـاوز  (گري  و انجام كارهاي ناشايست و ستم) چون شرك و زنا(ارتكاب گناهان بزرگ 
  ».دهد تا پند بگيريد اوند شما را اندرز ميخد. كند نهي مي) به حقوق ديگران

خواست تا مسلمانان بر حكومت اسالم و دعـوت اسـالمي اطمينـان     همواره مي �ابوبكر
ي عدالت و دوري حاكم از خودسري ميسر  دانست كه اين مهم تنها بر پايه يابند؛ او خوب مي
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ين فردي يـا باورهـاي   طلبد كه حاكم فراتر از عناو حكومت عدل اسالمي چنين مي. گردد مي
زيرسـاخت حكومـت   . شخصي عمل كند و عدالت و رحمت را در حكومتش رعايت نمايـد 

انكار خويشتن بود و دوري از خودخواهي و خودسري تا بتواند بـه رضـاي خـدا و     �ابوبكر
اي عميق و محكم با او، نياز جامعـه و درد ضـعيفان را دريابـد و بـدور از خودخـواهي،       رابطه

اش نكند و با كمال آگاهي و بيداري به  بپا دارد و عدالت را قرباني خود و خانوادهعدل و داد 
  1.انجام امور بزرگ و كوچك حكومت، بپردازد

يابي بـه حقوقشـان را نـاممكن     جا كه پرچم عدالت برافراشته گردد، مستضعفان، دست آن
يابـد و در   پايان ميي حكومت عدل، ضعف و بيچارگي  كنند كه در سايه دانند و باور مي نمي

اي كـه عـدالت،    ماند كه به حقش نرسد يا حقش پايمال گردد؛ در جامعه جامعه، ضعيفي نمي
ي منصـب، قـدرت و    تواند بـا پشـتوانه   گردد و هيچ ظالمي نمي كن مي نهادينه شود، ستم ريشه

نزديكي به رأس حكومت يا مسؤوالن حكومتي بر كسي سـتم كنـد؛ و قطعـاً عـزت واقعـي و      
  2.ت راستين همين استقدر

خداونـد متعـال، حكومـت عـادل و دادگسـتر را      «: تيميه رحمه اهللا چه زيبا فرموده كـه  ابن
طور كـه حكومـت ظـالم را هرچنـد كـه مسـلمان        دهد؛ همان هرچند كه كافر باشد، ياري مي

ي عـدالت اسـت كـه مـردم راه درسـت و شايسـته در پـيش         بر پايه …كند باشد، نصرت نمي
  3».يابد ها فزوني مي ثروت گيرند و مي

  راستي، اساس تعامل حكومت و مردم ـ صداقت و 5
صـدق و راسـتي، كمـال امانـت اسـت؛ و      «: در سخنرانيش تصريح كرد كـه   �ابوبكر صديق

بود كه  �اين فرموده، بيان يك برنامه و استراتژي مهم از سوي ابوبكر» .دروغ، كمال خيانت
گرفت و بر ايجاد فضاي  تعامل حكومت و مردم قرار ميي آن، صدق و راستي، اساس  بر پايه

هـاي   شد كـه پـل   نهاد ومنجر به اين مي مورد اطمينان درميان حاكميت و مردم تأثير مهمي مي
يك منش سياسي  �اين گفتار ابوبكر. ارتباطي مردم و حاكميت، استوار و قابل اعتماد گردد

$  :برگرفتــه از فراخــوان اســالم بــه صــداقت و راســتي بــود pκš‰ r' ‾≈tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ à) ¨? $# ©! $# 

(#θ çΡθ ä. uρ yì tΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊇⊇∪ 〈 )119:توبه(  
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  ».باشيد) همگام(خدا بترسيد و با صادقان و راستان ) خشم و عذاب(از ! اي مؤمنان«: يعني
الينظرُ إليهم  ثالثة اليكلّمهم الّله يوم القيامةِ و اليزّكيهم و: (انـد  فرموده صرسول اكرم

أليم و عائل مستكبر: و لهم عذاب كذاب كخداوند، در روز قيامت «: يعني 1)شيخٌ زانٍ، و مل
پـاك  ) بـه عفـو خـويش   (؛ آنـان را  )گردانـد  مـي  و از آنـان رو (گويـد   با سه گروه سخن نمـي 

كي در كند و بلكه عـذاب دردنـا   نمي) آميز رحمت(و به آنان نگاه ) آمرزد و نمي(فرمايد  نمي
گـو و فقيـري كـه تكبـر      دروغ) حـاكم (پيرمرد زناكـار، پادشـاه   : باشد انتظار اين سه گروه مي

  ».ورزد
سـان امـانتي دانسـت، معـاني و      كه صـداقت و راسـتي را بـه    �ي ابوبكر صديق اين گفته

اي برخوردار است كه به مردم، شهامت  مايه مفاهيم زيادي در خود دارد و گويا از چنان درون
دروغ را خيانـت   �ابـوبكر . دهـد  اي درخشـان نويـد مـي    بخشد و آنان را به آينده ط ميو نشا
شمارد و معاني دقيقي از صداقت و دروغ ارائه مـي دهـد تـا همگـان بداننـد كـه حـاكم         برمي
فريبـد؛ چقـدر    خـورد و آنـان را مـي    كاري است كه نان ملـت مـي   ي خيانت گو، نماينده غ درو

دهد و نامش را چيز ديگري  كمي كه دروغ به خورد مردم ميبدبخت و نگونسار است آن حا
گوينـد   كند كه به ملت دروغ مـي  خيانت را صفت حاكماني بيان مي �ابوبكر صديق! نهد مي

تـر از ايـن    آيا خيانتي بزرگ.. پرداز، نخستين دشمن ملت است تا همه دريابند كه حاكم دروغ
از آن خبـر   �و تعبيـر ابـوبكر صـديق    وجود دارد كه حاكمي دشمن ملتش باشد؟ اين موضع

هـايي اسـت كـه در     تـرين ويژگـي   دهد كه وي، اشراف عجيبي بر دنيا داشته و اين، از مهم مي
ي حاكميـت بـه    گيرد و شگردي اساسـي در پهنـه   گران قرار مي هاي حكومت شمار توانمندي

الفـت  كـرد وي در خ  و عمـل  �آيد؛ اندك تأملي در نخسـتين سـخنراني ابـوبكر    حساب مي
ي سياست و حكومت، جلو و  در عرصه �سازد كه ابوبكر اسالمي، اين حقيقت را روشن مي

هاي جهان،  اينك ملت 2.را مد نظر داشت صپيشگام بود و همواره نهج و روش رسول اكرم
اي از نوع حكومت الهي هستند كه تعامل حاكميـت و مـردم را بـر اسـاس      نيازمند چنين شيوه

فـه شـكل دهـد و چنـان فضـايي بـر جوامـع، حـاكم كنـد كـه تقلـب و            راستي و اعتماد دوطر
ــا رســانه   دســت ــان ببــرد و باعــث شــود ت ــات را از مي ــدازي در انتخاب ــزار  ان هــاي گروهــي، اب
يابي به چنين  دست. ها نباشند پردازي بر ضد مخالفان و منتقدان حكومت پراكني و دروغ شايعه

طلبد تا حاكمان و مسؤوالن حكومتي  ا ميفضاي باز و سالمي، نظارت همگاني بر حاكميت ر
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ناگزير شوند در برابر مطالبات عمومي، صـداقت و امانـت پيشـه نماينـد و ايـن امكـان، بـراي        
هـاي   گري از حاكمان، مانع كجروي شهروندان فراهم گردد كه بتوانند با نهادينه شدن پرسش

  1.كارداران خود شوند

   �رـ جهاد در راه خدا، اولويت حكومت ابوبك6
: در بخشي از سخنراني تاريخي خود در نخستين روز خالفتش چنين فرمـود  �ابوبكر صديق

هيچ قومي، جهاد در راه خدا را ترك نكردند، مگركـه خـداي متعـال، آنـان را بـه خفـت و       «
اش را در ميـادين نبـرد كفـر و ايمـان،  بـه       خلق و خوي مجاهدانه �ابوبكر 2».خواري كشاند

را دريافته بود كه  صخدا ي رسول فراگرفته و حقيقت فرموده صخدا طور مستقيم از رسول
إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرعِ و تركتم الجهـاد سـّلط   : (اند فرموده

داد و ستد كنيـد و دم  عينه هرگاه به «: يعني 3)الّله عليكم ذال الينزعه حتّي ترجعوا إلي دينكم
و به كشت وزراعت خرسند و راضـي گرديـد و جهـاد در راه خـدا را رهـا       4دگاوها را بگيري

دارد تـا آن كـه    كند كه آن را از شما برنمي كنيد، خداوند، بر شما خواري و خفتي مسلط مي
دانست كه پيامد ترك جهاد، خفت و  به خوبي مي �جا كه ابوبكر از آن» .به دينتان بازگرديد

جهـاد از آن   5.هاي حكومتش را پرداختن به جهاد قـرار داد  خواري است، لذا يكي از اولويت
ستيزي گرد آورد؛ مظلومان را از چنگـال جـور و    جهت فرض شده كه توان امت را براي ظلم

ستم رهايي بخشد و غبار بيچارگي از آنان بزدايد؛ براي محرومـان، آزادي بـه ارمغـان آورد؛    
م عواملي را كه بـر سـر راه دعـوت قـرار     دعوت اسالم را به سراسر جهان گسترش دهد و تما

  .دارد، از ميان ببرد

   �ـ مبارزه با مفاسد اجتماعي، اولويت ديگر خالفت ابوبكر 7
بندوباري در جامعه، عذابي عمومي از سـوي   كه پيامد گسترش فساد و بي با بيان اين �ابوبكر

تظهـر   لـم : (نـد ا را يـادآوري كـرد كـه فرمـوده     صي رسول اكرم خداي متعال است، فرموده
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تكـن مضـت فـي     الفاحشةُ في قومٍ حتّي يعلنوا بها إالّ فشا فيهم الطاعونُ و األوجاع التي لـم 
هرگـز فحشـا و بـدكاري در قـومي بـه طـور علنـي نمايـان         «: يعنـي  1)...أسالفهم الّذين مضـوا 

نبوده يابد كه در گذشتگانشان  ميانشان شيوع مي هايي در كه طاعون و بيماري شود مگر آن نمي
فحشا و بدكاري، بيماري مهلكـي اسـت كـه جوامـع را بـه نـابودي        .»…و سابقه نداشته است

گرداند كـه ديگـر پـاكي و قداسـتي      تفاوت مي ها بي ها را چنان نسبت به ارزش كشد و آن مي
رود و بــه هــر رذالتــي تــن  نهنــد كــه غيرتشــان مــي گونــه رو بــه پســتي مــي شناســند و آن نمــي

ي  و در پهنـه 2هـاي اخالقـي پاسـداري كـرد     جايگـاه خالفـت از ارزش   در �ابـوبكر .دهند مي
هـا، حفـظ    هاي اخالقي و ضـد ارزش  چنان پاك بدارد و از بدي خالفت كوشيد تا امت را هم

خواسـت كـه تسـليم شـيطان نشـوند و توانشـان در شـهوت و         امت توانايي مي �كند؛ ابوبكر
نيكي به بارآورد و فضيلت و كرامت را به  هواپرستي نفرسايد؛ او، خواهان امتي بود كه خير و

  .ي بشري تقديم كند جامعه
گيري حكومت نمونه و پيدايش تمدن، بر كسي پوشـيده   جايگاه و نقش اخالق در شكل

اي جـز تبـاهي و    هـا اسـت و نتيجـه    ي بربادي امت چراكه تباهي اخالق و منش، مقدمه. نيست
هـايي را   چرايي و چگونگي پيـدايش تمـدن   ي تاريخ، بررسي آگاهانه. نابودي نخواهد داشت

ي اخالق و دين درسـت بـه وجـود آمـد،      بر پايه …كه در زمان داوود، سليمان، ذوالقرنين و 
سازد كه هرگاه كرم فساد و بدكاري به جان جامعـه   دهد و اين حقيقت را روشن مي پاسخ مي

تـا مردمـانش در برابـر    يا تمدني افتـاد، آن را در مقابـل شـيطان بـه زيـر كشـيد و باعـث شـد         
 3.ي بـال و نـابودي بيفتنـد و تمدنشـان فروپاشـد      هـاي الهـي ناسپاسـي كننـد و در ورطـه      نعمت
دانست كه فرجام عياشي، فسـاد و بـدكاري    از اين قانون الهي آگاه بود و خوب مي �ابوبكر

#! : چيزي جز هالكت و نـابودي نيسـت   sŒÎ)uρ !$ tΡ ôŠ u‘r& βr& y7Ï=÷κ›Ξ ºπ tƒ ö�s% $ tΡ ö� tΒr& $ pκ� Ïùu� øIãΒ (#θ à) |¡x� sù $ pκ� Ïù 

¨, y⇔ sù $ pκö� n=tæ ãΑ öθ s) ø9 $# $ yγ≈tΡ ö� ¨Βy‰ sù # [�� ÏΒ ô‰ s? ∩⊇∉∪ 〈 )16:إسراء(  
و هرگاه بخواهيم شهر و دياري را نابود گردانيم، افراد داراي آن را به اطاعت خدا «: يعني

مان نزول عـذاب  دهيم و چون آنان، فسق و معصيت ورزند، پس فر و ترك معاصي فرمان مي
» .)كنيم و ساكنانش را نابود مي(كوبيم  مي گاه آن مكان را درهم گردد وآن جا قطعي مي بر آن
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و «: باشـد  كه در اين صـورت، معنـاي آيـه ايـن چنـين مـي       آمده )) أَمرَْنا (( در قرائت ديگري
سـردار و چيـره   جـا را   ران آن هرگاه بخواهيم شهر و دياري را نابود كنيم، افراد دارا و شهوت

  .»…گردانيم مي
رانـي، حـالتي نفسـاني اسـت كـه تـاب و اسـتقامت انسـان را در          گذراني و شـهوت  خوش

هاي الهي، در  مندي از نعمت گري و بهره البته بايد دانست كه توان. برد شريعت الهي از بين مي
رانـي و   تو منظـور آيـه، عياشـي، شـهو     1گنجـد  مفهوم ناز و نعمتي كه در اين آيه آمده، نمي

  .باشد غفلت از ياد خدا مي
ي حاكمان و كارداران مسلمان است كه سياستي همچون سياسـت   اينك شايسته و زيبنده

چراكه حاكم متقي، مـدبر و  . بگيرند براي مبارزه با مفاسد اجتماعي در پيش �ابوبكر صديق
كوشد؛ پيامـد   هاي اخالقي درميان امت مي عادل، حاكمي است كه براي نهادينه كردن ارزش

چنين تالشي اين خواهد بود كه بر ملتي حكم خواهد راند كه طعم آدميت را چشيده و خـون  
خـرد، بـه    تـدبير و بـي   امـا حـاكم و كـاردار بـي    .. هـايش جريـان يافتـه اسـت     انسانيت در رگ

بندوباري  دهد و بلكه قدرت و توانش، ابزاري براي گسترش بي هاي اخالقي بهايي نمي ارزش
فراينـد حكمرانـي   . بخشد شود كه هرزگي و فساد را وجاهت قانوني مي قوانيني مي و تصويب

رود و مـردم بـه سـوي     هاي اخالقي از ميـان مـي   گر اين است كه ارزش حاكمان فاسد و هرزه
گردنـد كـه تنهـا بـه لذايـذ و       شوند و سرگشتگاني مي صفتي سرازير مي رذالت، پستي وحيوان

اي مردانگـي و   هايي هستند كـه ذره  رسيده دوران به ها، تازه ند؛ اينانديش هاي فريبنده مي زيبايي
  :باشند كه ي الهي مي شود و مصداق فرموده شهامت در آنان يافت نمي

)) z> u�ŸÑ uρ ª! $# WξsWtΒ Zπtƒ ö�s% ôMtΡ$ Ÿ2 ZπsΨ ÏΒ#u Zπ̈ΖÍ≥ yϑ ôÜ–Β $yγ‹Ï?ù' tƒ $yγè%ø— Í‘ # Y‰xî u‘ ÏiΒ È ≅ ä. 5β%s3tΒ 
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مردمـان شـهري   ) كنند، داستان براي آنان كه عياشي و كفران نعمت مي(خداوند، «: يعني
بـه سويشـان   بردند و روزيشان به وفور از هر طرف  زند كه در امن و امان به سر مي را مثال مي
شد؛ اما آنان كفران و ناسپاسي نعمت خدا نمودند و خداوند هم به خاطر كاري كه  سرازير مي

بـه آنـان لبـاس گرسـنگي و هـراس      ) هـا را از ايشـان گرفـت و در عـوض     آن نعمت(كردند، 
  ».چشانيد
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كـه در نخسـتين روز    �چه بررسي كرديم، شرحي بود بـر سـخنراني ابـوبكر صـديق     آن
حـدود   �هـاي حكـومتش را ترسـيم و تبيـين نمـود؛ ابـوبكر       و سياسـت  كـرد  خالفتش ايـراد 

در . ي حاكميـت و مـردم پرداخـت    هاي حاكم را توضيح داد و به تبيين ميزان رابطه مسؤوليت
تــرين اركــان تشــكيل حكومــت و ســاز و كارهــاي اساســي، بــراي  مهــم �ســخنراني ابــوبكر

يل خالفت اسالمي به رياسـت ابـوبكر   چه در تشك آن. سازي در جامعه بيان شده است فرهنگ
باشـد، ايـن اسـت كـه      ي خالفت در خـور توجـه مـي    در باره �و اتفاق نظر صحابه �صديق
. آن را بنيـان نهادنـد   صخـدا  خواهان ماندگاري سيستم و نظامي بودند كـه رسـول   �صحابه

از دنيــا رفتنــد و مســلمانان، بــر اســاس رهنمودهــاي ديــن و قــرآن كــه از   صرســول اكــرم 
به آنان رسيده بود، به تكليف خود عمل كردند و با همبستگي و اتفاق نظـري   صخدا ولرس

چنان خواسـتار   پديدار گشت، مشخص شد كه آنان، هم صكه از ايشان در روز وفات پيامبر
مندي مسلمانان از حكومـت   كه بهره با آن1.بنا نمودند صتداوم نظامي هستند كه رسول اكرم

در  �د، اما تعيين و تبيين ميزان اختيارات حاكميت از سوي ابوبكرزمان زيادي نبو �ابوبكر
هاي سياسي وي از آن زمان تا عصر حاضـر   سخنراني تاريخيش، نشان رشد و بالندگي انديشه

تـر سياسـت و حكـومتي     هاي مختلف تاريخ، كم طلبان برهه خواهان و عدالت آزادي. باشد مي
خالفـت اسـالمي را    2.يابنـد  اريخ بشريت مـي ي ت در گستره �چون حكومت شورايي ابوبكر

راهبري نمـود و نشـان    صترين شاگرد محمد مصطفي ترين و زرنگ بهترين، داناترين، مؤمن
امام مالك رحمه اهللا مضامين و شرايط .ي حكومت است داد كه خالفت اسالمي، بهترين شيوه

و حـاكم اسـالمي   شرح داديـم، شـرايط امـام     �ارزشمندي را كه در سخنراني ابوبكر صديق
  3».ي خالفت است كه از اين شرايط برخوردار باشد تنها كسي، شايسته«: دانسته و گفته است

  ي اسالمي ي امور داخلي جامعه اداره
براي اجراي  �ي كرام هاي دولتش، از صحابه پس از ترسيم و تبيين سياست �ابوبكر صديق

را مسؤول امـور  ) �عبيده بن جراحابو(امين اين امت  �هايش، كمك گرفت؛ ابوبكر برنامه
 �را به عمر بن خطاب) وزارت دادگستري(قرار داد؛ مسؤوليت قضاوت ) وزير دارايي(مالي 
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برخي  2دار پست و ارتباطات شد؛ نيز عهده �؛ زيد بن ثابت1كرد سپرد و خود نيز قضاوت مي
ورات حكـومتي را  هـا و دسـت   نامه �طالب و عثمان بن عفان  ديگر از صحابه نظير علي بن ابي

نهادند و چنين صـالح ديدنـد كـه     �را بر ابوبكر صالنبي خليفةمسلمانان، لقب . نگاشتند مي
تـاجر   �دانيم كه ابوبكر مي. ي امور بپردازد و كار ديگري نكند وقت، به اداره تمام �ابوبكر

كه بـه   از آنرا پس  �عمر و ابوعبيده رضي اهللا عنهما، ابوبكر. رفت بود و هر روز به بازار مي
بـه  . …رود خالفت رسيد، ديدند كه مقداري پارچه بر دوش دارد و براي تجارت به بازار مي

» .ي مسـلمانان هسـتي   تـو، كـاردار و خليفـه   ! كنـي؟  اين چـه كـاري اسـت كـه مـي     «: او گفتند
عمر و ابوعبيده رضي اهللا عنهما به » ام را تأمين كنم؟ از كجا خرجي خانواده«: فرمود �ابوبكر

بيا با هم بـه نـزد بـرادران مسـلمان بـرويم و برايـت حقـوقي تعيـين         «: پيشنهاد كردند �بوبكرا
دينـار در   250حقوقي كه براي خليفه تعيين كردنـد،  : در رياض النضره آمده است» .…كنيم

اش را  و خـانواده  �ايـن مقـدار، ابـوبكر   . پاچـه ـ بـود    سال و گوسفندي ـ بدون شكمبه و كلـه  
المـال گذاشـت و    چه را از حقوقش مانده بود، در بيـت  آن �ابراين ابوبكربن. كرد كفاف نمي

اند؛ علت را جويا شد؛  اي از زنان را ديد كه نشسته عده �به قصد تجارت به بازار رفت؛ عمر
دنبـال   �عمـر » .در ميـان مـا قضـاوت كنـد     صخـدا  ي رسول ايم تا خليفه آمده«: آنان گفتند

برو و به امور مردم رسيدگي «: يد؛ دستش را گرفت و گفترفت و او را در بازار د �ابوبكر
ديگر نيازي به امارت شما ندارم؛ حقوقي برايم تعيين كرديد كه من و «: فرمود �ابوبكر» .كن

 300«: ابوبكر گفت» .كنيم حقوقت را زياد مي«: گفت �عمر» .كند خانواده ام را كفاف نمي
رسيد  �در همين گير و دار علي» .شود كه نمي قدر اين«: عمر گفت» .دينار و گوسفند كاملي

: كـرد و گفـت   �رو بـه علـي   �عمـر . برآورده شود �ي ابوبكر و پيشنهاد كرد كه خواسته
پـس از آن مـاجرا در    �ابوبكر» .كنيم گويي، حقوقش را زياد مي طور كه تو مي باشد؛ همان«

دينـار و   250ايـن،   حقـوق مـن پـيش از   ! اي مـردم «: جمع مردم سخنراني كرد و چنين فرمـود 
دينـار و گوسـفند    300پاچه ـ بود؛ عمر و علي، حقوقم را بـه    گوسفندي ـ بدون سيرابي و كله 

از افـزايش حقـوق خليفـه     مـردم نيـز  » هم به اين راضي هستيد؟كاملي افزايش دادند؛ آيا شما 
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وقي نگري صحابه بـود كـه بـراي خليفـه حقـ      اين از آگاهي باال و واقع1.اعالن رضايت كردند
اش كار كند و وقت و فكرش  تعيين كردند تا مجبور نشود براي تأمين نيازهاي خود و خانواده

كـرد   ايـن عمـل   .به جاي رسيدگي به امور مسلمانان، صرف كـار و تـأمين نيازهـايش نگـردد    
هـاي اخيـر از    صحابه در تعيين حقوق براي حاكم، حركت نو و بجايي بود كه غرب، تا سـده 

اي بـود كـه همـه چيـز را از آن پادشـاه       گونـه  چراكه در غرب قوانين مـالي بـه  آن بيگانه بود؛ 
بهتـرين و  . دانست و به همين خاطر هم درفش چپاول حاكمان غربي هميشه برافراشته بـود  مي

ي مالي، ادعاي  گري و انحصارخواهي شاهان غربي در زمينه ترين دليل در مورد چپاول روشن
لـويس،  . دولت و دارايي را در خود منحصـر دانسـته اسـت   ي لويس پانزدهم است كه  مسخره

بـدبختي و گرسـنگي    بـه ي كشورش گـرد آورد و آنـان را    ثروتي انبوه از تاراج مردم بيچاره
كنـد كـه شـاهاني     ؛ با اين حال كسي به تاريخ پرننگ غرب در اين زمينـه تـوجهي نمـي   افكند

ي برتـري و   ند و بـه بهانـه  دانسـت  چون لويس چگونه قدرت و ثـروت را در خـود منحصـر مـي    
  2!مكيدند؟ چيرگي بر مردم، خونشان را مي

دارد و در چـه   �اينك بشريت چه ادعايي در قبـال آن همـه شـعور و فرزانگـي صـحابه     
بينـيم كـه    كه بگذريم، مي �منشي آن بزرگواران است؟ از صحابه حدي از آگاهي و بزرگ

هالني افتاده كه هر طور بخواهند اموال هاي ملل مختلف، به دست ناا ها و ثروت ي ملت خزانه
اينك بسـياري  ! كنند حد و حصر خرج مي هايشان، بي عمومي را در خدمت خود و پذرفتاري

هاي عمومي و ملي در خارج از كشورشان  هاي مستضعف، به قدري از ثروت از حاكمان ملت
كشـورهاي   زايـي و رشـد اقتصـادي    ي اشـتغال  كننـد كـه مايـه    گـذاري مـي   براي خود سـرمايه 

ها  پذير شده است؛ براي مثال به فرجام شاه ايران بنگريد كه با چپاول ثروت ملت، كاخ سرمايه
ها براي خود در ديگر كشورها فراهم آورد و كارش به جايي كشيد كه با وجـود آن   و ثروت
گذاري در آن، هيچ كشوري پذيرايش نشد و به خـواري و   باختگي به غرب و سرمايه همه دل

چنيني دچار گشت و قطعاً گرفت الهـي و حسـاب و بازخواسـت اخـروي شـديدتر       اين خفتي
ــوبكر صــديق 3.اســت ــد از اب ــات   �آري، حكــام اســالمي باي ــس از وف ــد كــه پ درس بگيرن
: ي حكومت اسالمي را به دسـت گرفـت و وارسـته و زيبـا چنـين فرمـود       اداره صخدا رسول

ي امـور   كـرد؛ امـا اينـك بـه اداره     ا تأمين مـي ام ر دانند كه شغل من، نيازهاي خانواده همه مي«
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كـنم،   ام در ازاي كاري كه من براي مسلمانان مي ام و پس از اين خانواده مسلمين مشغول شده
ي پـرارزش را ارائـه    ايـن مضـمون و آمـوزه    �ابـوبكر صـديق   1».المال خواهند خورد از بيت

ر طـور بخواهـد، از آن   دهد كه واليت و رياست، مال مفت و شخصيِ كسي نسيت كـه هـ   مي
گيرد، به سبب مشغوليت وي در كـارداري امـت    المال مي بهره جويد و حقوقي هم كه از بيت

، صفحات تاريخ را �ها پيش ابوبكر و صحابه قرن2.دارد است كه او را از كسب و كار بازمي
هـاي   ي انديشـه  خـواه امـروز، در سـايه    هـايي آراسـتند كـه بشـر ترقـي      به چنان اعمال وانديشه

چنـان   كند و با وجود تالش و تكاپوي زياد در اين زمينه هـم  باوري آن را جستجو مي پيشرفت
ابـوبكر  3.هـايي دسـت يابـد    به گرد پاي آن بزرگواران هم نرسيده و نتوانسـته بـه چنـان ارزش   

ي امــور داخلــي  پــس از تشــكيل خالفــت اســالمي، تمــام تالشــش را بــراي اداره  �صــديق
جامانـده از   اي را كه ممكن بود به سـاختار بـه   هرگونه شكاف يا زمينه كاربست و كوشيد تا به

آسيب برساند، از بين ببرد و براي اين منظور توجـه خاصـي بـه امـور مسـلمين       صخدا رسول
دهي نمود؛ نظارت دقيقي بر مسؤوالن و كارداران  مبذول كرد؛ ساختار قضايي جامعه را سامان

را مـد   صقداماتي كه انجام داد، منهج و روش رسول اكرماي، اعمال كرد و در تمام ا منطقه
  .نظر قرار داد

  و حضور وي در جامعه �مردمي بودن ابوبكر
ي درخشانش درميان مردم بـود و   كه به مقام خالفت رسيد، چون گذشته پس از آن �ابوبكر

دهـد؛  هاي دينـي را بـه مـردم انتقـال      دانست تا تعاليم و آموزه هر فرصت ممكن را غنيمت مي
بـر مـردم پرتـو     �هـاي ابـوبكر   انوار خوبي. ها باز دارد ها فراخواند و از بدي مردم را به نيكي

  :كنيم براي نمونه به موارد زير اشاره مي. افكند هدايت، ايمان و اخالق مي

  ي سنح در محله �ـ شيردوشي ابوبكر1
د؛ پس از خالفـت  كر پيش از خالفت، در دوشيدن گوسفندان با مردم همكاري مي �ابوبكر

لـذا  . دوشد دانمان را نمينگوسف �حاال ابوبكر: به گوشش رسيدكه يكي از همسايگان گفته
دوشم و اميدوارم به خاطر مسؤوليتي كـه بـر    كه گوسفندانتان را مي خورم ميسوگند «: فرمود
همــواره  �ابــوبكر» .ام تغييــري ايجــاد نشــود ام نهــاده شــده، در خلــق و خــوي گذشــته عهــده
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بردنـد، سـؤال    دوشيد و هرگاه گوسـفندان را بـراي دوشـيدن بـه نـزدش مـي       ندان را ميگوسف
و مطابق خواسـت  » ظرف را نزديك بگيرم كه شير كف كند يا دور كه كف نكند؟«: كرد مي

شش ماه را در سنح به همين منوال گذراند و سـپس بـه    �ابوبكر. دوشيد همسايگان، شير مي
  1.مدينه نقل مكان كرد

دهد كـه بـا وجـود     را نشان مي �مردي چون ابوبكر ان، تواضع و فروتني بزرگاين داست
باشـد، در دوشـيدن گوسـفندان     ي مسلمانان مي سن و سال زيادش و منزلت وااليش كه خليفه

پسنديد كه خالفت، دگرگوني و تغييـري در   اين را نمي �ابوبكر! كند همسايه، همكاري مي
بـه اعمـال    �اين داستان، رغبت و اشـتياق وافـر صـحابه    ي ديگر آموزه. اخالقش ايجاد نمايد

 2.كوشيدند وقت و تالش زيادي را صرف نيكي و احسان به ديگـران كننـد   نيك است كه مي
ي عرب  جزيره انگيزش، شبه ي راستين و پايداري شگفت اين، همان ابوبكري است كه با اراده

ه سـوي دو حكومـت بـزرگ آن روز    ي اسالم درآورد و مبارزان و مجاهداني ب را زير سيطره
بـا آن مقـام و جايگـاه وااليـش، گوسـفندان       �گسيل نمود و بر آنان پيروز شد؛ آري ابوبكر

خلـق و خـويم   ام، در  اميدوارم به خاطر مقـامي كـه يافتـه   «: گويد دوشد و مي همسايگان را مي
نبـود؛ او بـه    به آن رسيد، مقامي كوچك و معمولي �مقامي كه ابوبكر» .تغييري ايجاد نشود

راني بر مسلمانان قرار گرفته بود و لشـكرياني   در جايگاه سيادت و حكم صخدا جاي رسول
شكستن شـوكت ايـران و روم رفتـه بودنـد تـا عـدالت و        كرد كه براي درهم دهي مي را فرمان

. فرما كنند و علم و تمدن را به بشريت عرضه نماينـد  برابري را به جاي آن دو ابرقدرت حكم
كنـد در خلـق و    قدر بزرگ و فروتن بوده كه با وجـود چنـين مقـامي آرزو مـي     چه �بكرابو

  3!دوشد خويش دگرگوني نيايد و در عين حال گوسفندان مردم را مي

   �ـ تواضع و فروتني ابوبكر2
 �تواضع و فروتني، پيامد ايمان به خدا و اخالق نيك و سترگي است كـه در وجـود ابـوبكر   

افتـاد، خـودش    به قدري متواضع بود كه هرگـاه افسـار اسـبش مـي     �كرابوب. جاي گرفته بود
داديـد تـا مـا افسـار را بـه شـما        اجـازه مـي  «: گفتند داشت؛ به او مي شد و آن را برمي پايين مي

و (انـد از مـردم چيـزي نخـواهيم      به ما دسـتور داده  صخدا رسول«: فرمود و او مي» .داديم مي
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حقيقت تواضع و فروتني را دريافتـه بـود و    �ابوبكر 1».)مكارمان را بر دوش ديگران نيندازي

 çµ≈tΡ :فرمـوده اسـت   چيسـت كـه   خداوند متعالي  دانست مفهوم اين فرموده خوب مي õ‹ yzr' sù 

…çν yŠθ ãΖã_ uρ öΝßγ≈tΡ õ‹ t6 uΖsù ’ Îû ÉdΟ uŠø9 $# ( ö�ÝàΡ $$ sù y#ø‹x. šχ%Ÿ2 èπ t7É)≈tã šÏϑ Ï=≈©à9 $# ∩⊆⊃∪ 〈  

  )40:قصص(  
گـرفتيم و  ) بـه عـذاب حـود   (او را ) كـشِ  گردن(و سپاهيانِ) متكبر(فرعونِپس ما، «: يعني

  ».گران چگونه بود آنان را در دريا افكنديم؛ پس بنگر كه فرجام ستم
ما نقصـت صـدقة   : (است كه صخدا ي رسول ي فرموده و مصداق زنده  نمونه �ابوبكر

صـدقه،  «: يعنـي  2)أحد لّله إالّ رفعه الّلـه من مال و ما زاد الّله عبدا بعفوٍ إالّ عزا و ما تواضع 
افزايـد؛ و   بنـده، بـه عـزتش مـي     كاهد؛ خداوند، در ازاي عفـو و گذشـت   مال و ثروت را نمي

كـه خداونـد، او را رفعـت و     كند مگـر آن  به رضاي خدا تواضع و فروتني پيشه نمي هيچكس
داشـت تـا همـواره در     او را بـر آن مـي   �اخالق سترگ و تواضـع ابـوبكر  » .بخشد برتري مي

عمـر  : گويـد  ابوصـالح غفـاري مـي   . خدمت مسلمانان و بـويژه نيازمنـدان و مستضـعفان باشـد    
كرد،  ي پيرزن نابينايي كه در اطراف مدينه زندگي مي عادت داشت شبانگاه به خانه �فاروق

 ديـد شـخص   افتاد كـه مـي   برود تا كارهايش را انجام دهد و برايش آب ببرد؛ بسيار اتفاق مي
كه بفهمد چـه كسـي    براي آن �ديگري كارهاي آن پيرزن را انجام داده است؛ بنابراين عمر

آن شـخص،  . ي پيـرزن رفـت   كند، زودتر از هميشه بـه خانـه   پيش از او به پيرزن رسيدگي مي
رفت تا كارهايش را  ي پيرزن مي به خانه �نبود كه پيش از عمر) �ابوبكر(كسي جز خليفه 

  .انجام دهد

  ايمن رضي اهللا عنها عنهما با ام ات ابوبكر و عمر رضي اهللاـ مالق3
بيـا بـا   «: گفت �به عمر صپس از وفات رسول اكرم �ابوبكر: گويد مي �انس بن مالك
» .رفتنـد  ايمن رضي اهللا عنهـا مـي   همواره به ديدن ام صخدا ايمن برويم؛ رسول هم به ديدن ام

. ايمـن رضـي اهللا عنهـا رفتنـد، او گريسـت      د امهنگامي كه ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما به نز
چـه   گريـي؟ آن  چـرا مـي  «: ايمـن رضـي اهللا عنهـا گفتنـد     ابوبكر و عمر رضـي اهللا عنهمـا بـه ام   

دانـم كـه    من مـي «: ايمن رضي اهللا عنها گفت ام» .در نزد خدا دارند، بهتر است صخدا رسول
بـا  (باشـد كـه    ايـن جهـت مـي    ام از در نزد خدا دارند، بهتر است؛ گريـه  صخدا چه رسول آن
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ايمن باعث شد تا ابـوبكر و   ام» .نزول وحي از آسمان منقطع شده است) صخدا وفات رسول
  1.…عمر نيز بگريند

  زني كه نذر كرده بود، سخن نگويد به �ـ نصيحت ابوبكر 4
كرد  چنين بدعت و نوآوري در دين نهي مي ي جاهليت و هم همواره از اعمال دوره �ابوبكر

حـازم   قـيس بـن ابـي    2.خوانـد  فـرا مـي   صاسالم و پايبندي به سنت حضرت رسول اكرم و به
 �گفـت؛ ابـوبكر   ي احمس ديد كه سـخن نمـي   زني به نام زينب از قبيله �ابوبكر: گويد مي

بـه آن   �ابـوبكر . او نيت كرده در حال سكوت، حج گزارد: گفتند. علت سكوتش را پرسيد
 3».ي جاهليـت اسـت   ت نيست و مربوط به دورهصحبت كن كه ترك سخن، درس«: زن گفت

» .يكـي از مهـاجرين هسـتم   «: پاسخ داد �ابوبكر» تو كيستي؟«: آن زن، سخن گفت و پرسيد
آن بـانو بـار   » .از قـريش «: فرمـود  �ابوبكر» از كدامين مهاجرين؟«: آن زن دوباره سؤال كرد

مـن،  ! كنـي  ر سـؤال مـي  تو چقـد «: گفت �ابوبكر» از كدامين قريشيان هستي؟«: ديگر پرسيد
چـه چيـزي مـا را بـر ايـن امـر       ! ي رسـول خـدا   اي خليفـه «: آن زن عرض كـرد » .ابوبكر هستم

: ابـوبكر فرمـود  » كنـد؟  شايسته كه خداونـد، پـس از جاهليـت، نصـيبمان كـرد، مانـدگار مـي       
داران شـما بـر آن    ماندگاري شما بر اين وضع شايسته تا زماني است كـه كـارگزاران و زمـام   «

ابـوبكر چنـين   » منظـور از كـارداران چيسـت؟   « : آن بانو سؤال كرد» .امت و تداوم ورزنداستق
ات از  ات رييسان و بزرگاني نيستند كه فرمـان دهنـد و قبيلـه    آيا درميان قوم و قبيله«: پاسخ داد

داران و  هـا زمـام   همين« : ابوبكر فرمود» .چرا، چنين است«: آن زن گفت» آنان فرمان پذيرند؟
  4».روايان مردم هستندفرمان

كردند  ي جاهليت اين بودكه سكوت مي يكي از اعمال دوره«: گويد خطابي رحمه اهللا مي
گذراندند؛ اما با آمدن اسالم از اين عمل منـع شـدند و    و شب و روزي را در حال سكوت مي
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: گفتنـد  صبه آن حضرت. سيدندعلتش را پر. در حال سخنراني، مردي را ديدند كه ايستاده است صخدا رسول
دار  او، ابواسرائيل است؛ نذر كرده كه همـواره بايسـتد و ننشـيند، زيـر سـايه نـرود، حـرف نزنـد و همـواره روزه         

) امـروز (اش را  حرف بزند، از سايه استفاده كند و بنشيند؛ امـا روزه : به او بگوييد«: فرمودند صرسول اكرم.باشد
  )مترجم(».)ودداري نمايد و فقط گاهي روزه بگيردي دائمي خ و از روزه(كامل كند 
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كه  آيد چنبن برمي �از اين گفتار ابوبكر. دستور يافتند به جاي سكوت، سخنان نيك بگويند
هرگاه شخصي سوگند بخورد كه سخن نگويد، مستحب آن است كه بـر خـالف سـوگندش    

چراكه ابوبكر آن زن را به اداي كفاره دستور . گردد سخن بگويد و البته كفاره بر او الزم نمي
شود، اين است كه هر كس نذر كند سـخن   ي ديگري كه از اين ماجرا برداشت مي نكته. نداد

چنين عملي ناروا و از  �ي ابوبكر چراكه بنا بر فرموده. باشد س باطل مينگويد، نذرش از اسا
 �ي ابـوبكر  ايـن گفتـه  . ي جاهليت اسـت كـه در اسـالم هـيچ جايگـاهي نـدارد       اعمال دوره

  1».باشد و در حكم مرفوع مي صهاي وي از رسول اكرم برگرفته از آموخته
گـويي آمـده، هـيچ     وت و كـم احاديثي كه در فضيلت سـك «: گويد حجر رحمه اهللا مي ابن

. تعارضي با اين روايت ندارد؛ چراكه منظور و مقصود هر دسته از اين احاديث، متفاوت است
گـويي آمـده، بـه تـرك سـخنان بيهـوده و اجتنـاب از         احاديثي كه در فضيلت سكوت و كـم 

آن  سـكوتي كـه در روايـات، از   . گويي ندارد خواند كه پيامدي جز بيهوده گويي فرا مي زياده
منع شده، اين است كه انسان از گفتن سخن حق در صورت توانايي سكوت كند يـا بـه طـور    

  2»كلي از گفتن سخنان مباح اجتناب نمايد

  به امر به معروف و نهي از منكر �ي ابوبكر توجه ويژه ـ  5
كوشيد تا  اي به امر به معروف و نهي از منكر داشت و همواره مي توجه ويژه �ابوبكر صديق

حـازم   قيس بن ابـي . هاي ديني اصالح كند هاي نادرست مردم را از آموزه ها و برداشت رائتق

$  :صـديق ايـن آيـه را تـالوت كـرد      �بـاري ابـوبكر  : گويـد  مي pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u öΝä3 ø‹n=tæ 

öΝä3 |¡à�Ρ r& ( Ÿω Νä. •�ÛØ tƒ  ¨Β ¨≅ |Ê # sŒÎ) óΟ çF÷ƒy‰ tF÷δ$# 4 ’ n<Î) «! $# öΝä3 ãè Å_ ó� tΒ $ YèŠÏΗsd Νä3 ã∞Îm; uΖãŠsù $ yϑÎ/ öΝçGΖä. 

tβθ è=yϑ÷è s? ∩⊇⊃∈∪ 〈 )105:مائده(  
ــي ــان«: يعن ــد ! اي اهــل ايم ــا   (خويشــتن را بپايي ــان مواظــب باشــيد ت ــا دوري از گناه و ب

) هاي جامعه شما را نيااليد و بدانيد كه هرگاه شما به وظايف ديني خود عمل كرديد آلودگي
  ».رساند مراهان، به شما زياني نميو بر هدايت بوديد، گمراهي گ

شـنيدم كـه    صخـدا  مـن، از رسـول  «: اين آيه را تالوت كـرد و سـپس فرمـود    �ابوبكر
خداوند، قومي را كه «: يعني) يَغيروه عمهم الّله بعقابٍ إنّ القوم إذا رأوا المنكرَ فلم: (فرمودند
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بـه روايـت   » .كند ور عمومي عذاب ميط منكري ببينند و تغييرش ندهند و از آن باز ندارند، به
خوانيـد و از آن برداشـت    شـما ايـن آيـه را مـي    ! اي مـردم «: چنـين فرمـود   �ديگري ابـوبكر 

يأْخذوا  إنّ النّاس إذا رأوا الظالم فلم: (شنيديم كه فرمود صخدا نادرستي داريد؛ ما، از رسول
م، ظالمي را ببيننـد و او را از ظلـم   گاه مرد هر«: يعني) علي يديه أوشك أن يعمهم الّله بعقابٍ

نـووي رحمـه اهللا    1».طور عمومي به عذاب الهي گرفتار شـوند  رود كه به باز ندارند، انتظار مي
ي امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر نـدارد؛ چراكـه         اين آيه، هيچ تعارضي با وظيفه: گويد مي

و از (و وظـايف شـرعي خـود     تا زماني كه شما بر هدايت بوديد: مفهوم آيه از اين قرار است
را انجام داديد، گمراهي ديگـران بـه شـما هـيچ ضـرري      ) جمله امر به معروف و نهي از منكر

ي ديگـري بيـان فرمـوده كـه هـيچ       رساند؛ مفهوم اين آيه، همان است كه خداوند در آيه نمي

“ Ÿωuρ â‘Í :كس، گناه ديگري را به دوش نمي كشد s? ×ο u‘Î—# uρ u‘ø—Íρ 3“u� ÷zé& 〈    ؛ امـر بـه معـروف و
ش هـيچ گنـاهي   دادن نهي از منكر، يكي از وظايف شرعي مسلمان است كه در صورت انجام

  2.…رساند بر او نيست و بدي و گمراهي ديگران به او آسيبي نمي
سـالم بـر تـو اي    «: سـالم كـرد و گفـت    �شخصي بر ابـوبكر : گويد ميمون بن مهران مي

 3»يـا از بـين ايـن همـه تنهـا بـه مـن سـالم كـردي؟         آ«: گفـت  �ابـوبكر » .ي رسول خدا خليفه
 4.كرد گاهي سنت را بدين قصد كه مردم آن را فرض يا واجب نپندارند، ترك مي �ابوبكر
: داشت كه در اين باره چنـين روايـت شـده اسـت     قدري احترام پدرش را نگه مي به �ابوبكر
اش رفـت و   ه خانـه هجري براي اداي عمره رهسپار مكـه شـد؛ بـ    12در رجب سال  �ابوبكر

بـراي پسـرش    �ابوقحافـه . پدرش را ديد كه بـه همـراه چنـد جـوان، درِ خانـه نشسـته اسـت       
كه شترش را بخواباند، به احترام پدرش، خود را از شتر پايين  پيش از آن �برخاست؛ ابوبكر

. آمدند �مردم براي عرض سالم و خوشامدگويي به نزد ابوبكر. انداخت تا به پيش پدر برود
هـا بـه نيكـي رفتـار      ها، مردمان بزرگواري هستند؛ پس با آن اين! اي عتيق«: گفت �وقحافهاب

پدرجان، هيچ قدرت وتـواني جـز بـه خواسـت خـدا نيسـت؛ مسـؤوليت        «: ابوبكر فرمود» .كن
بزرگي بر گردن من نهاده شده كه از توان من خارج است و تنها به خواسـت و قـدرت خـدا    
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داد و  اي مـي  ابوبكر به نمـاز خاشـعانه اهميـت ويـژه     1».يابد م مياست كه انسان، عزت و احترا
كوشيد تا عبادتش را به بهترين شكل ممكن انجام دهد؛ او، در نماز به چيز ديگري متوجه  مي

جريج، كيفيت نماز را از عطاء فراگرفته و عطاء  درميان اهل مكه مشهور است كه ابن2.شد نمي
عبدالرزاق . صخدا را از ابوبكر ياد گرفته است و ابوبكر از رسول زبير نيز نماز زبير؛ ابن از ابن

  3».جريج نماز بخواند ام كه بهتر از ابن كسي نديده«: گويد مي
ي بقـره را بـه طـور كامـل      در دو ركعت صـبح، سـوره   �يك بار ابوبكر: گويد انس مي

ز را طـوالني  آن قـدر نمـا  ! خـدا  ي رسـول  اي خليفـه «: پس از پايان نماز گفت �عمر. خواند
اگر خورشيد طلوع «: فرمود �ابوبكر» .كردي كه ما گمان كرديم خورشيد طلوع كرده است

  4».يافت كرد، ما را در حال غفلت نمي هم مي
كرد كه به هنگام مصيبت و سختي، صبر و  ابوبكر همواره مردم را بر اين تشويق مي

با صبر و «: فرمود مرد، مي آنان مي اي كه كسي از ديده كنند و به افراد مصيبت شكيبايي پيشه
چه پيش از آن  اي ندارد؛ مرگ، از آن تابي فايده صبري و بي ماند و بي شكيبايي، مصيبتي نمي

را به  صخدا باشد؛ غم وفات رسول تر مي چه پس از آن است، سخت تر و از آن است، آسان
 5».را بزرگ گرداند نمايد؛ خداوند، اجر و پادش شما ياد آوريد كه مصيبت را كوچك مي

: تسليت گفت �اين چنين به عمر �وفات كرد؛ ابوبكر �باري فرزند خردسالي از عمر
هايي چون  از بدي �ابوبكر 6».خداوند در مقابل فرزندي كه از تو گرفت، به تو عوض دهد«

گري،  هر كس سه ويژگي ستم«: فرمود داشت و مي كاري برحذر مي ستم، بدعهدي و فريب
پيوسته مردم را اندرز  �ابوبكر 7».كاري در او باشد، به زيان خود او است فريببدعهدي و 

در پند و اندرز مردم از  �برخي از سخنان ابوبكر. كرد داد و ياد خدا را برايشان زنده مي مي
: پنج چيز ظلمت و تاريكي است و پنج چراغ و روشنايي نيز وجود دارد«: اين قرار است

باشد؛ تاريكي قبر كه  تقوا است؛ تاريكي گناه كه چراغش توبه مي تاريكي دنيا كه چراغش
است؛ تاريكي آخرت كه چراغش عمل صالح  الإله إال اهللا محمد رسول اهللاچراغش 

                                                           

  )1/258(صفة الصفوة  -1
  )1/254(فضائل الصحابة از امام احمد  -2
  )1/255(مرجع سابق  -3
  244الرياض النضرة في مناقب العشرة، ص -4
  )3/69(عيون األخبار  -5
  )3/62(عيون األخبار  -6
  )2.450(مجمع األمثال از ميداني  -7



  �ابوبكر صديق  232
 

از منبر جمعه نيز  �ابوبكر صديق 1».باشد؛ و تاريكي پل صراط كه چراغش يقين است مي
خواند و از  مي يشگاه الهي فراپمردم را به صداقت، حيا و آزرم، و آمادگي حضور در 

يك سال پس از : گويد اوسط بن اسماعيل مي. داشت برحذر مي  يفتگي به عوامل فريبندهرف
: فرمود شنيدم كه در حال خطبه چنين مي �از ابوبكر صديق صخدا وفات رسول

همين جايي كه من هستم،  در نخستين سالي كه به مدينه تشريف آوردند، در صخدا رسول«
ي آن روز به قدري گريست كه  از ياد و خاطره �ابوبكر: گويد راوي مي .»…ادندايست

از ! اي مردم«: را چنين نقل نمود كه صي رسول خدا نتوانست سخن بگويد؛ سپس فرموده
خداوند درخواست عافيت كنيد كه هيچ كس، پس از يقين، نعمتي بهتر از عافيت نيافته است؛ 

نيكي ) و جزوي از(بگيريد كه صداقت و راستي، همراه  بر خود صداقت و راستي را الزم
فسق ) و بخشي از(باشد و از دروغ برحذر باشيد كه دروغ، همراه  است و پيامدش بهشت مي

باشد؛ از هم نبريد و با هم اختالف نكنيد؛ به يكديگر  اش، آتش جهنم مي و گناه است و نتيجه
اي مردم را  در خطبه �ابوبكر 2».گان نيك خداكينه و حسد نورزيد و با هم برادر باشيد و بند

برايمان  �ابوبكر: گويد عبداهللا بن حكيم مي 3.به شرم و آزرم از خداي متعال فراخواند
كنم كه تقواي الهي پيشه كنيد و  شما را به اين سفارش مي«: سخنراني كرد و چنين فرمود

و اميد را با هم درآميزيد و با زاري ي او است، بستاييد و بيم  چه شايسته همواره خدا را به آن
     :اش چنين تعريف فرموده كه و خانواده �كنيد؛ چراكه خداوند متعال از زكريا و نياز دعا

 öΝßγ‾Ρ Î) (#θçΡ$Ÿ2 šχθ ãã Í�≈|¡ ç„ ’Îû ÏN ü�ö� y‚ø9 $# $sΨ tΡθãã ô‰ tƒuρ $ Y6xî u‘ $Y6yδ u‘uρ ((#θ çΡ%Ÿ2 uρ $ uΖs9 

š ÏèÏ±≈yz ∩⊃∪ 〈 )90:  انبياء(  
گرفتند و در حالي به پيشـگاه   آنان، در انجام كارهاي نيك بر يكديگر سرعت مي«: نييع

و تنها براي ما كرنش (بردار ما بودند  كردند كه رغبت و بيم داشتند و همواره فرمان ما دعا مي
  ».)كردند مي

بدانيـد كـه خداونـد، از شـما     ! اي بنـدگان خـدا  «: پس از تالوت اين آيه افزود �ابوبكر
هاي انـدك و فناپـذير    ن محكمي گرفته كه حقوقش را پاس بداريد؛ خداي متعال، داشتهپيما

كتاب خدا در ميـان شـما اسـت،    . كند هاي زياد و جاودانه خريداري مي شما را در قبال نعمت
گــردد؛ پــس  فــروغ نمــي ناپــذيري دارد و نــورش، هرگــز بــي هــاي پايــان كتــابي كــه شــگفتي
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و از كتاب خدا پند پذيريد و از انوارش بـراي روز تـاريكي    هاي خدا را تصديق كنيد فرموده
خداي متعال، شما را براي عبادت و بندگي خويش آفريده و بر شـما فرشـتگاني   . بگيريد بهره

بدانيـد كـه شـما در حـالي     ! اي بنـدگان خـدا  . نويسـند  داننـد و مـي   گمارده كه اعمالتان را مي
توانيـد اعمـال نيـك و     خبر نداريد؛ پس تا مـي ي مرگ خود  گذرانيد كه از لحظه  روزگار مي

سازيد تا مرگتان در حال انجام نيكي فرارسد و بدانيد كه تنها به داد و  مورد پسند خدا را پيشه
ها بشتابيد تا  توانيد چنين كنيد؛ اينك كه فرصت داريد، به سوي نيكي توفيق خدا است كه مي

اند كه گويا تنهـا   اي از ياد برده د را به گونهبرخي خو. مرگتان در حين ارتكاب گناه فرا نرسد
پس تالش كنيد و بـراي رهـايي از مـرگ    . ميرند؛ شما بكوشيد تا اين چنين نباشيد ديگران مي

كجاينـد  «: بـه روايـت ديگـري فرمـود    » .رسـد  بد بشتابيد كه آمدني است و خيلي زود فرا مـي 
و بـه فرجـام     يافتـه را  ي اعمالشـان  هشناختيد؟ كجايند دوستانتان؟ آنـان، نتيجـ   برادراني كه مي

. انـد  اند؛ برخي سزاوار سعادت و بعضي سـزاوار بـدبختي شـده    اند، رسيده چه در دنيا كرده آن
گراني كه شهرها بنا نهادند و دور و برش ديوار كشيدند؟ آنان بـه گـودال قبـر و     كجايند ستم

زده شـدند؟   ي خـود شـگفت  كجايند كساني كه به زيبايي و جوان. اند زير سنگ و خاك رفته
كجايند پادشاهان و پيروزمندان ميادين جنگ؟ آري، روزگار، خوارشـان كـرد و آنـان را بـه     

در سخني كه رضاي خدا نباشد، خيـري نيسـت؛ مـالي كـه در راه     . تاريكي قبرها فروانداخت
خدا خرج نشود، خيري ندارد؛ كسي كه حلم و عقلش بر ناآگاهي و جهلـش غالـب نباشـد ،    

هراسد نيـز هـيچ    خيري ندارد؛ در شخصي كه در راه خدا و اطاعت از او، از سرزنش ميهيچ 
خداوند با كسي خويشاوندي ندارد كـه بـدين سـبب بـه او خيـر      . خوبي و خيري وجود ندارد

برساند و يا بدي و شري را از او دور كند؛ بلكه تنهـا اطاعـت از خـدا و پيـروي دسـتوراتش،      
چه به ظاهر خير است و در پسش آتش، خير نيست و  دي است؛ آني جلب نيكي و دفع ب  مايه
بدانيـد از جملـه اعمـالي كـه     . چه به ظاهر بد است و بهشـت را بـه دنبـال دارد، شـر نيسـت      آن
از خليفـه در چـارچوب ديـن و    (توانيد خالصانه در راه خدا انجام دهيد، طاعتي اسـت كـه    مي

. ايـد  و حق خود را مصـون داشـته    اطاعت كردهسان پروردگارتان را  كنيد و بدين مي) شريعت
چه او را سزد،  كنم كه در فقر و فاقه از خدا بترسيد و همواره خدا را به آن به شما سفارش مي

سخن من با شما ايـن بـود كـه گفـتم؛ در     . بستاييد و از او آمرزش طلبيد كه او، آمرزنده است
  1».طلبم يپايان براي خود و شما از خداي متعال عفو و بخشش م
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ي اسالمي داشت و در همـين جهـت نيـز     اي به جامعه خوارگي ويژه توجه و غم �ابوبكر
كرد و امـر بـه معـروف و     داد، به انجام نيكي تشويقشان مي همواره مسلمانان را پندو اندرز مي

ي اندكي از توجـه و   چه در سطور گذشته به آن اشاره كرديم، نمونه آن. نمود نهي از منكر مي
هـا درميـان    به جامعه و تالش وي در جهت نهادينـه كـردن ارزش   �خوارگي وافر ابوبكر غم

  .ي مردم بود توده

   �ي ابوبكر صديق ساختار قضايي دوره
ي خالفـت راشـده و متصـل بـه      از آن جهت كه آغـاز دوره  �ي خالفت ابوبكر صديق دوره

. خ اسالم برخوردار استباشد، از اهميت و جايگاه وااليي در تاري مي صدوران رسول اكرم
طـور خـاص، تـداوم دوران     طـور عمـومي و سـاختار قضـايي آن بـه      ي خالفت راشده به دوره

و ساختار قضايي آن زمان است؛ در دوران خالفت، تمام جوانب قضايي عهد  صخدا رسول
ي  در پهنـه  صخدا نبوي به طور كامل تداوم يافت و نصوص و مصاديق قضايي دوران رسول

سـاختار قضـايي خالفـت، داراي دو    . ادگستري خالفـت راشـده بـه اجـرا درآمـد     قضاوت و د
  :ويژگي اساسي بود

  .پايبندي كامل به دستورات و قوانين قضايي عهد نبوي) الف
ي  هـاي قضـايي دوره   هاي قضايي جديد بر مبناي زيرساخت تنظيم دستورات و برنامه) ب

ن خالفـت بـه وجـود آمـد تـا اركـان       گويي بـه مسـايل نـويني كـه در زمـا      نبوي به قصد پاسخ
  1.حكومت پهناور اسالمي محكم و استوار گردد

بود و سازمان قضايي  ساختار قضايي، به صورت نهاد مستقلي درنيامده �در زمان ابوبكر
ــژه ــالوده  وي ــه ش ــت؛ چراك ــود نداش ــه دوران    اي وج ــي ب ــاطر نزديك ــه خ ــردم ب ــدگي م ي زن
ي  الم و كاربسـت عملـي ديـن در عرصـه    چنان بـر اسـاس رهنمودهـاي اسـ     هم صخدا رسول

زندگاني بود و از همين جهت نيز حجم اختالفات به آن حد نبود كه موجب تشكيل نهـاد يـا   
كـرد و از   خودش درميـان مـردم قضـاوت مـي     �ابوبكرصديق. سازمان قضايي خاصي گردد

الل در قضاوت داراي اسـتق  �گرفت؛ البته عمر ي قضاوت كار مي نيز در پهنه �عمر فاروق
قاضيان و  �ابوبكر صديق 2.اي داشت ي مشاوره نبود و همكاري او با خليفه در قضاوت جنبه

چنـان بـر كارشـان ابقـا نمـود؛ برخـي از آنـان فقـط          را هـم  صخـدا  كارگزاران زمان رسـول 
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كـه در   1كردند مسؤوليت قضايي داشتند و برخي هم به عنوان والي و كاردار، قضاوت نيز مي
كردشـان را   عمـل  �ي خالفت ابـوبكر  عرفي كارگزاران و واليان دورهصفحات بعد، ضمن م

  :از اين قرار بود �مصادر قضايي دوران خالفت ابوبكر. بررسي خواهيم كرد
  .ـ قرآن كريم1
  .ـ سنت نبوي2
  .ـ اجماع از طريق مشورت و رايزني با اهل علم و فتوا3
ريح در قـرآن و سـنت   ي نظر شخصي در صورت عدم وجود حكمي ص ـ اجتهاد و ارائه4

  2.يا اجماع صحابه
كـرد و در   بر اين بود كه هنگام قضاوت ابتدا به كتاب خدا مراجعـه مـي   �عادت ابوبكر

نگريسـت   مـي  صخدا ي مورد نظرش، در سنت رسول ي مسأله صورت نيافتن حكمي درباره
 ي موضـوع مـورد قضـاوت    چـه در سـنت، حكمـي دربـاره     تا حكم مورد نظر را بيابد و چنـان 

بـاره سـراغ    حكمـي در آن  صخـدا  كرد كه آيا از رسول يافت، از مردم جست و جو مي نمي
ي اين مسـأله چنـين    درباره صخدا شنيد كه رسول دارند يا نه؟ گاهي پاسخش را از مردم مي

الحمد هللا كه درميـان مـا   «: فرمود كرد و مي قضاوت فرمودند و بر همان اساس نيز قضاوت مي
البته در صـورتي كـه پـس از پـرس و     » .خبر داشته باشد صخدا رسولكسي بود كه از حكم 

كـرد و در   يافت، با علما مشـورت و رايزنـي مـي    جو از مردم نيز به حكمي از سنت دست نمي
ي مورد بحث، حكـم قضـايي صـادر     ي مسأله يابي به اجماع و اتفاق نظر درباره صورت دست

شود، اين است كه  با اهل شورا مشخص مي �ي ديگري كه از رايزني ابوبكر نكته 3.نمود مي
دانست؛ چراكه مخالفت بـا اجمـاع شـورا     نظر مورد اجماع شورا را بر خود الزم مي �ابوبكر

 �ي ابـوبكر صـديق   براي خليفه و كاردار، درست نيست و اين، همان چيزي است كه درباره
تمـام مسـلمانان    دهـد كـه او، نظـر مـورد اجمـاع شـورا را بـر خـود و         روايت شده و نشان مي

به طور مثال هنگامي . كرده است دانسته و مطابق مشورت اهل شورا قضاوت مي االجرا مي الزم
فرستاد، برايش پيام  �را به عنوان نيروي كمكي به سوي عمرو بن عاص �كه خالد بن وليد

هــر ســخني را  �ابــوبكر 4».بــا آنــان مشــورت نمــا و بــا مشورتشــان مخالفــت نكــن«: داد كــه 
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خواسـت تـا صـحت     كرد و دليـل مـي   پذيرفت و همواره براي پذيرش روايات شتاب نمي نمي
آمـد و   �پيرزنـي بـه نـزد ابـوبكر    : گويـد  روايت، برايش روشن گردد؛ قبيصه بن ذؤيـب مـي  

من، در كتاب خدا سـهمي بـراي   «: فرمود �ابوبكر. اش بود خواهان سهم ارثش از ميراث نوه
  �ابـوبكر » .اند يـا نـه   سهمي براي تو معين كرده صخدا سولآيا ر  دانم كه بينم و نمي تو نمي
. جـو كـرد   و برد يا نه، از مـردم جسـت   اش ارث مي ي اين موضوع كه مادربزرگ از نوه درباره
 �ابـوبكر » .به مادربزرگ، يك ششم را دادنـد  صخدا من ديدم كه رسول«: گفت �مغيره

ي مغيره را تأييـد كـرد و ابـوبكر     فتهمسلمه، گ ابن» كسي با تو هست كه گواهي دهد؟«: پرسيد
بر ايـن   �ابوبكر 1.ششم براي مادربزرگ تعيين نمود نيز بر همين اساس، سهم يك �صديق

ي دانش خود قضـاوت كنـد مگـر در صـورتي كـه گـواه        باور بود كه قاضي نبايد تنها بر پايه
توجب اگـر شخصـي را مسـ   «: فرمـوده اسـت   �ابـوبكر صـديق  . ديگري نظرش را تأييد نمايد

ي دليل يا وجود شاهد و گواهي كه مـرا تأييـد    اجراي حد شرعي ببينم، او را تنها پس از اقامه
  2».كنم كند، مجازات مي

   �ي ابوبكر صديق برخي از احكام قضايي دوره

  ـ قصاص1
بـا شخصـي درگيـر شـدم كـه در اثنـاي دعـوا قسـمتي از         : گويـد  ي سهمي مي علي بن ماجده

بـود كـه آن شـخص شـكايت بـه نـزدش بـرد؛          راي حـج آمـده  بـ  �ابوبكر. گوشش قطع شد
نگاه كن كه آيا بريدگي گوشـش بـه حـدي رسـيده كـه حكـم       «: فرمود �به عمر �ابوبكر

» .بيـاورم كـه انـدازه بگيـرد    ) زنـي  رگ(باشد؛ بايد حجـامي  «: گفت �عمر» قصاص بدهيم؟
م دادم كـه  ا مـن، غالمـي بـه خالـه    «: شـنيدم كـه فرمودنـد    صخـدا  از رسـول : گفت �ابوبكر

، قصـاب و يـا   )زن رگ(ام خواستم كـه او را حجـام   ي خير باشد؛ از خاله اميدوارم برايش مايه
  3».آهنگر بار نياورد
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  ي پدر ـ نفقه2
پـدرم،  «: بودم كه شخصي آمد و گفـت  �در حضور ابوبكر صديق: گويد قيس بن حازم مي

: بـه پـدر آن شـخص فرمـود     �ابـوبكر » .خواهد و نابودش خواهد كرد تمام مالم را از من مي
ي  اي خليفـه «: پيرمرد گفت» .حق تو، از مال فرزندت همان اندازه است كه تو را كفاف كند«

تـو،  «: يعنـي ) أنت و مالك ألبيك: (به شخصي نفرمودند كه صخدا مگر رسول! رسول خدا
بنـا   كـه » .به رضاي خدا راضي بـاش «: فرمود �؟ ابوبكر»ات، از پدرت هستي با مال و دارايي

اي كه خدا بـه حـد كفـاف برايـت مقـرر       بر روايت منذر بن زياد منظورش اين بود كه به نفقه
  1.نموده، راضي باش

  ـ دفاع مشروع3
روايت شده كه فردي، دست كسي را دندان گرفت؛ آن شخص، نيز در دفاع از خـود باعـث   

اعتبـار و مبـاح    شكستگي دنـدان آن فـرد را بـي    �شد تا دندان آن فرد بشكند؛ ابوبكر صديق
  2.دانست و حكم قصاص صادر نكرد

  ـ حكم شالق4
خـود  . بردند كه با دختري زنا كرده و باردارش نموده بـود  �شخصي را به نزد ابوبكر صديق

دسـتور داد تـا بـراي اجـراي حـد       �آن شخص كه مجرد بود نيز به زنا اعتراف كرد؛ ابـوبكر 
در روايـت ديگـري آمـده كـه      3.تبعيـد كـرد  شرعي به او تازيانه بزنند و سپس او را به فـدك  

ي  صادر نكـرد؛ چراكـه او بـه رضـايت و خواسـته     ) شالق(براي دختر حكم تازيانه  �ابوبكر
 4.آن دو را بـه ازدواج يكـديگر درآورد   �ابوبكر. و به زور با او زنا شده بود  خود زنا نكرده
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در عين حال قصد دارد با او  ي مردي پرسيدند كه با زني زنا كرده و درباره �باري از ابوبكر
اي بهتر از اين نيست كه با او ازدواج كند تا از زنا و  هيچ توبه«: فرمود �ازدواج كند؛ ابوبكر

  1».خوابي مشروع روي آورده باشد خوابي نامشروع به نكاح و هم هم

  فرزند) حق سرپرستي(ـ حضانت  5
مدتي  �عمر. اشت، طالق دادهمسرش را كه از او فرزندي به نام عاصم د �عمر بن خطاب

رفت؛ دو دست عاصـم را   بعد عاصم را به همراه مادرش ديد كه از شير باز شده بود و راه مي
گرفت تا او را از مادرش جدا كند؛ در آن حال كه هر كدام از پـدر و مـادر عاصـم، او را بـه     

. سـت كشيدند، عاصم به سبب آزردگي ناشي از كشاكش پـدر و مـادرش گري   سوي خود مي
رفـت   �كه مدعي بود به سرپرستي و نگهداري عاصم سزاوارتر است، به نزد ابوبكر �عمر

 �حضانت عاصم را به مادرش سـپرد و بـه عمـر    �اما ابوبكر. و خواهان حضانت عاصم شد
براي عاصم بهتر آن است كه در مهر و دامان مادرش باشد تا بزرگ شـود و خـودش   «: فرمود

تـر،   مـادر، باعاطفـه  «: بـه روايـت ديگـري فرمـود     2».د يا با مـادرش تصميم بگيرد كه با تو باش
سـوزتر اسـت و تـا زمـاني كـه ازدواج مجـدد نكنـد، بـه حضـانت و           خوتر و دل تر، نرم مهربان

  3».باشد نگهداري فرزندش سزاوارتر مي
را بررسـي كـرديم و    �ي ابوبكر صـديق  در سطور گذشته برخي از احكام قضايي دوره

  :پردازيم هاي اصلي احكام قضايي آن زمان، مي ها و شاخص اينك به ويژگي
همان سـاختار و احكـام قضـايي زمـان      �ي ابوبكر صديق زيرساخت قضايي دوره) الف

هاي پرورش ديني و پيوند با ايمان و باورهـاي   اي كه با توجه به پايه بود؛ شيوه صخدا رسول
ي نبوي، سبب شده بود تا هم  يي دورههاي ديني و احكام قضا چنين تكيه بر داده اسالمي و هم

ها، كوتـاه؛   سير رسيدگي به دعاوي، گسترده و دقيق باشد و هم زمان رسيدگي به دادخواست
هـاي اسـالمي در مـردم آن زمـان، تـأثير زيـادي در        اي بـودن ارزش  البته وضع ايماني و ريشه

  .كاهش دعاوي داشت
و عدالت قرار دارد كه همواره  در حدي از سالمت �ي ابوبكر احكام قضايي دوره) ب

ترين مصادر قوانين حقـوقي و قضـايي در    دانان و فقها بوده و در شمار مهم مورد توجه حقوق
  .ادوار مختلف قرار داشته است
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ي سـتيزها و   اي بـراي حـل و فصـل عادالنـه     و كارگزاران وي، توجه ويـژه  �ابوبكر) ج
دادگستري زير نظـر مسـتقيم خليفـه قـرار     قضاوت و  �ي ابوبكر اختالفات داشتند و در دوره

  .داشت
در پيدايش مصادر و منابع قضايي جديد درخور توجـه   �ي ابوبكر صديق نقش دوره) د

از كتـاب و سـنت بـه     صخـدا  و بررسي است؛ چراكه مصادر قضايي به سبب وفـات رسـول  
جتهـاد  چنـين ا  هاي قضايي و احكام قضايي گذشـته و هـم   مواردي چون اجماع، قياس، پيشينه

  .مبتني بر شورا گسترش يافت
ي حمايت از ضعيف، ياري مظلوم، برابري  بر پايه �ي ابوبكر چارچوب قضايي دوره) هـ

ي حق و اجراي احكام شرعي بود و جايگاه اجتماعي افراد، هيچ تـأثيري   گير، اقامه طرفين در
شـرعي برابـر   در چگونگي حكم نداشت و همگان ـ خليفه و مـردم ـ در برابـر حـق و احكـام       

در آن زمان معموالً شخص قاضي، مجري احكام نيز بود و حكم صادر شده، بالفاصله . بودند
  .شد اجرا مي

  اي تعيين حكام و گارگزاران منطقه
اي  ي عمومي هر منطقـه  براي مناطق مختلف، كارگزاراني تعيين كرد و اداره �ابوبكر صديق

ي  در گــزينش كــارداران و واليــان، شــيوه �ابـوبكر . را بـه والــي و كــاردار آن منطقــه ســپرد 
پـيش از   صرا ادامه داد و بـه همـين جهـت نيـز واليـاني را كـه رسـول اكـرم         صخدا رسول

چنان بر كارشان ابقا نمود و هيچ يك را بركنـار   وفاتشان بر مناطق مختلف گماشته بودند، هم
 1.برخـوردار بـود   تـري  اي گمـارد كـه از موقعيـت مهـم     نكرد مگر كه او را بـه امـارت منطقـه   

ــوبكر  ــتراتژي اب ــه   �اس ــارگزاران، در درج ــان و ك ــب والي ــين و نص ــه در تعي ي  ي اول، ادام
در  �هاي آنان بود؛ ابـوبكر  ي توانمندي بر پايه صخدا هاي كارداران زمان رسول مسؤوليت

هـاي   راستاي اجراي اين سياست، شرح وظايف كارداران را بـر اسـاس وظـايف و مسـؤوليت    
اختيارات و . آنان را تعيين و نصب نموده بودند صخدا رار داد كه شخص رسولكارداراني ق

  :از اين قرار بود �ي خالفت ابوبكر صديق وظايف كارداران در دوره
ي اساسـي كـارداران و واليـان بـود؛ چراكـه نمـاز،        ي نماز و امامت مردم، وظيفـه  ـ اقامه1

سياسـي و اجتمـاعي مهمـي در خـود      اي است كه اهداف داراي معاني ديني و دنيوي گسترده
ي واليـان و   دارد و بدين سبب نيز مسـؤوليت امامـت مـردم و بـه ويـژه نمـاز جمعـه بـر عهـده         
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ي نمـاز نيـز    اي يا فرماندهان جنگي، مسؤول اقامـه  كارداران بود؛ به عبارت ديگر واليان منطقه
  .بودند
هاي مختلف اعزام  رزمينـ فرماندهان لشكرها، براي جهاد و گسترش قلمرو اسالم، به س2

شده نيز بودند؛ گاهي خود فرماندهان  ي امور مناطق فتح شدند و در عين حال مسؤول اداره مي
دار مي شـدند   ي اموري از قبيل تقسيم غنايم و نگهداري اسيران جنگي را عهده جهادي، اداره

ايل ديگـري نظيـر   و گاهي نيز افراد ديگري را به نمايندگي خود براي انجام اين امـور يـا مسـ   
اختيـارات و وظـايف فرمانـدهان جهـادي شـام و      . كردنـد  مذاكره و صلح با دشمن، تعيين مي

سان و برابر بود و تفاوت چنداني با حدود اختيارات و وظايف فرمانـدهاني كـه بـه     عراق، هم
جنگ مرتدين يمن، بحرين و عمان گسيل شده بودند، نداشت؛ چراكه بـا وجـود تفـاوت در    

  .سان داشت هاي آن روز، عمليات جهادي، ساختار و چارچوبي هم هاي جبهه انگيزه داليل و
ها، معموالً توسـط   شده و تعيين قاضيان و كارگزاران آن هاي فتح ي امور سرزمين ـ اداره3

از  �رسـيد و گـاهي نيـز ابـوبكر     گرفت و به تأييد خليفـه مـي   فرماندهان لشكرها صورت مي
  1.فرمود شده را تعيين مي يان مناطق فتحطريق مشورت و رايزني، وال

ـ كارگزاران مناطقي از قبيل يمن، مكه و طائف و ديگر بـالد اسـالمي، از مـردم قلمـرو     4
  .حاكميت خود براي خليفه بيعت گرفتند

آوري زكات از  دار جمع ي امور مالي و اقتصادي نيز عهده اي، در پهنه ـ كارداران منطقه 5
ي خود بودنـد؛ البتـه    رميان فقرا يا گرفتن جزيه از غيرمسلمانان منطقهثروتمندان و توزيع آن د

آوري  ي جمـع  ي شـيوه  گاهي نمايندگان خليفه يا كاردار منطقـه، ايـن مسـؤوليت را در ادامـه    
  .دادند انجام مي صخدا زكات و جزيه در زمان رسول

ي انجام شده بسته شده بود، از كارها صخدا ـ تجديد قراردادهايي كه در زمان رسول 6
توان به تجديد قراردادي اشاره كـرد   باشد كه از آن جمله مي مي �توسط كارگزاران ابوبكر

و مسيحيان نجران بسته شده بود و والي نجران، بنا بـه درخواسـت    صخدا كه در زمان رسول
  2.جا، آن را تمديد كرد مسيحيان آن

امنيت در مناطق مختلـف بـر    چنين برقراري هاي شرعي و هم ي حدود و مجازات ـ اقامه7
كارداران براي اجراي احكام و قوانين در صورت نبـود نـص، بـه    . ي والي و كاردار بود عهده

مهـاجر بـن   (كـرد والـي صـنعاء     توان به عمـل  كردند كه از آن دست مي اجتهاد خود عمل مي
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ر وفـات  و ابراز شادماني بـ  صخدا در مورد دو زن اشاره كرد كه در نكوهش رسول) اميه ابي
  1.سرايي كرده بودند آن حضرت، ترانه

هـاي   ـ كارگزاران، نقش مهمي در آموزش مسـايل دينـي بـه مـردم و گسـترش آمـوزه       8
ــت خــود داشــتند   ــاطق تحــت حاكمي ــت  بســياري از كــارداران دوره. اســالمي در من ي خالف

هاي آموزش قـرآن و احكـام برپـا     در مساجد كالس صخدا بر اساس سنت رسول �ابوبكر
و  صخـدا  هاي ديني در اولويـت حركـت رسـول    چراكه گسترش تعاليم و آموزه. كردند مي

تـوان بـه كـالس آموزشـي كـارگزار       بـراي نمونـه مـي   . قرار داشـت  �خالفت ابوبكر صديق
  2.در حضرموت اشاره كرد �ابوبكر

نقش مهمـي در گسـترش اسـالم داشـت؛ برپـايي       �هاي ديني كارگزاران ابوبكر فعاليت
هـاي   هـاي دينـي، در سـرزمين    هاي اسالمي و پايـه  زشي، موجب شد تا ارزشهاي آمو كالس

دوبـاره مسـلمان شـده بودنـد، محكـم و       �شده يا مناطقي كه مرتد شده و با جهاد ابوبكر فتح
هاي  استوار گردد؛ چراكه نومسلمانيِ برخي از مردم و عدم شناخت درست و بنيادين از آموزه

هـاي دينـي بـه     عالوه بر اين بايد دانست كـه فعاليـت  . اد بودترين علل ارتد ديني، يكي از مهم
هـا، در منـاطقي چـون مدينـه، مكـه و       شده يا نوبنياد منحصر نبود و اين فعاليت مناطق تازه فتح

تري داشتند نيز وجـود داشـت و افـرادي بـه دسـتور مسـتقيم        ي مسلماني بيش طائف كه پيشينه
  3.شدند مناطق، گماشته ميخليفه يا كارگزار وي، به مسؤوليت آموزش 

كرد؛ البته در نبود  ي خود را اداره مي والي و كارگزار هر منطقه، به طور مستقيم، محدوده
اميه كه از سوي  چه مهاجر بن ابي چنان. شد ي امور آن منطقه مي دار اداره وي جانشينش عهده

موريت يافـت كـه   نيز مأ �به امارت كنده گماشته شده بود و در زمان ابوبكر صخدا رسول
در همان پست، انجام وظيفه كند، پيش از رفتن به يمن، بيمار شد و نتوانست بالفاصله پس از 
دريافت حكمش به يمن برود؛ به همين سبب پيكي به نزد زياد بن وليد فرسـتاد كـه تـا بهبـود     

 �بكر صديقاميه مورد تأييد ابو دار شود؛ اين كار مهاجر بن ابي ه ي كنده را عهد حالش، اداره
  4.قرار گرفت
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اي بگمـارد، بـا ديگـران     كه كسي را به فرمانـدهي لشـكر يـا منطقـه     پيش از آن �ابوبكر
عمر بن خطاب و علي بن ابـي طالـب و    �مشاوران اصلي ابوبكر. نمود مشورت و رايزني مي
با شخصي كه قصد داشـت   �البته ابوبكر صديق 1.بودند �ي بزرگوار برخي ديگر از صحابه

خواسـت كـاردار يـا فرمانـدهي را بـه       گاه مي فرمود و هر به امارت بگمارد، مشورت مي او را
كه عمـرو   چه پيش از آن خواست؛ چنان جاي ديگري منتقل نمايد، از خود آن فرد نيز نظر مي

را به فرماندهي لشكر فلسطين منتقل كند، از او نظر خواست و موافقتش را بـدين   �بن عاص
ي مهاجر بن  انتخاب واليت حضرموت و يمن را بر عهده �بكر صديقابو. منظور جلب نمود

  2.نيز او را والي يمن كرد �يمن را برگزيد، ابوبكر ،اميه نهاد و چون مهاجر ابي
عادت داشـت كـه شايسـتگان قبايـل و اقـوام را والـي و        صخدا همانند رسول �ابوبكر

د طائفيـان را بـه امـارت    چـه در مـورد طـائف، شخصـي از خـو      چنـان . كاردار امورشـان كنـد  
هنگـام انتصـاب اميـران و كـارگزاران، در حكمـي كـه بـه كـارگزارش          �ابـوبكر . گماشت

كـرد و حتـي در بسـياري از مـوارد مسـير حركـت        نوشـت، حـدود واليـتش را تعيـين مـي      مي
اي از مـوارد،   در پـاره  �ي اول خليفـه . نمـود  ي مأموريتش را مشخص مـي  كارگزار به منطقه

ها و مناطق ديگر كرد؛ به عنوان مثـال   ي استان ها و مناطق حكومتي را ضميمه تبرخي از والي
واليت كنده را به زياد بن لبيد بياضي سپرد كه والي حضرموت نيز بود و بدين ترتيب زياد بن 

  3.زمان كاردار كنده و حضرموت بود لبيد هم
آميز و در  تعاملي احترامبا واليان و كارگزاران، رابطه و  �برخورد و تعامل ابوبكر صديق

كميـت و كيفيـت ارتبـاط كـاري و حكـومتي كـارگزاران و       . عين حال شفاف و روشـن بـود  
نوشتند و از وي بـراي   چه واليان و كارداران به خليفه نامه مي چنان. خليفه، خوب و پيوسته بود

ي امور  ادارهنيز همواره كارگزاران را در  �گرفتند؛ ابوبكر صديق ي امور راهنمايي مي اداره
فرماندهان و كارگزاران از طريق نامـه  . داد هايشان را پاسخ مي كرد و درخواست راهنمايي مي

هـاي جهـادي يـا     دادند و خليفه را از كم و كيـف فعاليـت   و پيك به خليفه گزارش كاري مي
اي هـم از طريـق پيـك يـا      اميران و كارداران جهـادي و منطقـه   4.ساختند اداري خود آگاه مي

توان به روابط واليان يمـن و حضـرموت بـا هـم و يـا       القات، با يكديگر رابطه داشتند كه ميم
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هـاي زيـادي، مسـايل     ارتباط تنگاتنگ فرماندهان جنگي در شام اشـاره كـرد كـه در نشسـت    
هـاي ابـوبكر    تـر نامـه   بايـد توجـه داشـت كـه بـيش     . جنگي و نظامي را با هـم بررسـي كردنـد   

رغبتـي بـه دنيـا و     هان، حاوي مطالبي بود كه آنان را به زهد و بـي به واليان و فرماند �صديق
اي مشترك بـه تمـام فرمانـدهان و واليـان      نامه �گاهي ابوبكر. خواند رغبت به آخرت فرامي

  1.داد نوشت و آنان را پند و اندرز مي مي
ي حكـومتي   حكومت اسـالمي بـه چنـدين واليـت و حـوزه      �ي ابوبكر صديق در دوره
تـرين   و براي هر واليت، والي و كارگزاري از سوي خليفه تعيين شـده بـود؛ مهـم   تقسيم شده 

  :عبارتند از �ي ابوبكر هاي حكومتي دوره حوزه
  .پايتخت حكومت اسالمي بود: ـ مدينه1
بدين سمت گمارده شد و  صخدا اميرش عتاب بن اسيد بود كه در زمان رسول: ـ مكه2

  .ندبر پستش باقي ما �ي ابوبكر در دوره
به امارت طـائف منصـوب شـد و     صخدا العاص در زمان رسول عثمان بن ابي: ـ طائف3

  .او را بر اين منصب باقي گذاشت �ابوبكر صديق
مهاجر ابي اميه، آن را فتح كرد و پس از پايان جنگ با مرتدين به عنوان : ـ صنعاء4

  .جا منصوب شد والي آن
  .فرماندارش، زياد بن لبيد بود: ـ حضرموت5
  .بود �فرماندارش، ابوموسي اشعري: ـ زبيد6
  .اميه به امارت آن گماشته شد يعلي بن ابي: ـ خوالن7
  .والي آن بود �معاذ بن جبل: ـ جند8
  .بود �امير آن، جرير بن عبداهللا: ـ نجران9

  .والي آن بود �عالء بن حضرمي: ـ بحرين10
  .عبداهللا بن نور حاكم آن بود: ـ جرش11
داري  شدند، زمام فرماندهان لشكرهايي كه بدين مناطق گسيل مي :ـ عراق و شام12

  .دار بودند اين مناطق را نيز عهده
  .والي آن بود �حذيفه بن محصن: ـ عمان13
  2.سليط بن قيس به فرمانداري آن منصوب شد: ـ يمامه14
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   �موضع علي و زبير رضي اهللا عنهما در قبال خالفت ابوبكر
طالب و زبير بن عوام رضي اهللا عنهما نقل شـده كـه    بيعت علي بن ابيي تأخير  رواياتي درباره

: عباس رضي اهللا عنهما نقـل شـده كـه    صحيح نيست؛ البته در اين ميان روايت صحيحي از ابن
بودنـد، از بيعـت بـا     صي فاطمه دخت رسول اكرم علي و زبير و كساني كه با آنان در خانه«

در آن شـرايط   �ي ديگري از صحابه و زبير و عدهجمع شدن علي  1».عقب ماندند �ابوبكر
امري كامالً عادي بود كـه   صي دختر آن حضرت در خانه صخدا بار وفات رسول مصيبت

اي از مهـاجرين و در   گـردد كـه عـده    هاي صحيح ديگر، روشن و واضح مـي  ي روايت بر پايه
نـد؛ از  بود صسـپاري رسـول اكـرم    در تدارك غسـل و خـاك   �طالب رأسشان علي بن ابي

ــه روشــن مــي  �روايــت ســالم بــن عبيــد ي  از خــانواده �شــود كــه ابــوبكر نيــز همــين نكت
ــا آن حضــرت �و از جملــه علــي صخــدا رســول ــراي  صخواســت ت را غســل دهنــد و ب
  2.سپاري آماده كنند خاك

يعنـي   صخدا طالب رضي اهللا عنهما روز پس از وفات رسول زبير بن عوام و علي بن ابي
 �آن روز كه ابوبكر: گويد مي �ابوسعيد خدري. بيعت كردند �ابوبكرشنبه با  در روز سه

را بـه   �را در ميانشان نديد؛ لذا زبير �بر منبر نشست و به ميان جمع نگريست، زبير بن عوام
كـه از خـواص و نزديكـان آن     صخـدا  ي رسول اي پسرعمه«: حضور خواست و به او فرمود

اي «: گفـت  �زبيـر » ان را درهـم شـكني؟  خـواهي اتحـاد مسـلمان    آيا مي! بودي صحضرت
. بيعـت كـرد   �و سـپس برخاسـت و بـا ابـوبكر    » .تـو را مالمتـي نيسـت   ! خـدا  ي رسـول  خليفه

اي پسـرعمو و  «: را درميان جمع نيافته بود، به حضور خواسـت و فرمـود   �كه علي �ابوبكر
اي «: فرمـود  �علـي » خواهي همبستگي مسلمانان را از بين ببري؟ آيا مي! خدا رسول  اي داماد

اهميـت ايـن    3.بيعت كـرد  �و برخاست و با ابوبكر» .تو را مالمتي نيست! خدا ي رسول خليفه
شود كه امام مسلم رحمه اهللا به نزد استادش امام محمد بـن اسـحاق    جا معلوم مي حديث از آن

ا خزيمه رحمـه اهللا ايـن حـديث ر    ي اين حديث پرسيد؛ ابن بن خزيمه رحمه اهللا رفت و درباره
: مسلم رحمه اهللا بـه اسـتادش گفـت   . براي مسلم رحمه اهللا بازگفت و آن را به او آموزش داد

ارزش ايـن حـديث،   «: خزيمه فرمـود  ابن» .كند اين حديث با شتر و يا گاو قرباني، برابري مي«
هـزار دينـار برابـري     برنـد؛ ايـن حـديث، بـا ده     گاه مـي  فراتر از شتر يا گاوي است كه به قربان
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سند اين : كثير رحمه اهللا در شرح اين حديث گفته است ابن» .بهايي است د و گنج گرانكن مي
شـود كـه علـي بـن      ي بـاارزش، روشـن و ثابـت مـي     حديث، صحيح است و از آن، اين نكتـه 

بيعـت نمـوده اسـت؛     �يا روز بعد با ابوبكر صخدا در همان روز وفات رسول �طالب ابي
مشكلي نداشته كه با او قطع رابطه كنـد   �با ابوبكر صديقگاه  هيچ �طالب قطعاً علي بن ابي

در نمـاز جماعـت امتنـاع نكـرده      �هرگز از اقتدا به ابـوبكر  �و يا از او دوري گزيند؛ علي
اش بـود   در، خانه �طالب علي بن ابي: ثابت چنين آمده است در روايت حبيب بن ابي 1.است

با شنيدن اين خبر با  �نبر نشسته است؛ عليبراي اخذ بيعت بر م �كه به او خبر رسيد ابوبكر
كه ازار و ردايي بپوشد، با شتاب به سوي مسجد رفـت تـا در    آن پيراهني كه به تن داشت و بي

آيا : پرسيد �باري عمرو بن حريث از سعيد بن زيد 2.…تأخير نكرده باشد �بيعت با ابوبكر
  حضور داشتي؟ صتو در وفات رسول اكرم

  .آري: ـ گفت
 صخـدا  همـان روزي كـه رسـول   : گفـت  �بيعت شد؟ سـعيد  �كي با ابوبكر: دـ پرسي

ي آن روز را در جمــاعتي  بيعــت كردنــد تــا مانــده �رحلـت فرمودنــد، مســلمانان بــا ابــوبكر 
  .پارچه سپري كنند و از جماعت جدا نباشند يك

  امتناع كرد؟ �آيا كسي از بيعت با ابوبكر: عمرو بن حريث دوباره پرسيد
ها، همه با او بيعت كردند؛ برخي هـم كـه بـا     برگشته ز مرتدين و از دينج: گفت �سعيد

خـداي متعـال، در آن   . سـرتافتند  �اي نداشتند، در ابتداي امر از بيعت با ابوبكر ارتداد فاصله
  .آورد گرد �ها را بر بيعت با ابوبكر ي آن را از خطر ارتداد رهانيد و همه �روز انصار

  بيعت نكند؟ �اجرين كسي بود كه با ابوبكرآيا از مه: عمرو سؤال كرد
  3.نه؛ بلكه تمام مهاجرين با او بيعت كردند: فرمود �سعيد بن زيد

جدا نشد و از جماعت وي نبريد كه همـواره مشـاور    �گاه از ابوبكر نه تنها هيچ �علي
بر اين كثير و برخي ديگر  ابن 4.كرد بود و با او در تدبير امور مسلمانان مشاركت مي �ابوبكر

، يعنـي پـس از   �شش ماه پس از نخسـتين بيعـتش بـا ابـوبكر     �طالب باورند كه علي بن ابي
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بـاره روايـات    تجديد بيعت نمـود كـه در ايـن    �ي زهرا رضي اهللا عنها، با ابوبكر وفات فاطمه
  1.صحيحي آمده است

مشــاور و رازدار وي بــود و مســايل مســلمين را ارزيــابي  �در خالفــت ابــوبكر �علــي
يكـي از  . داد چه را به مصلحت مسلمانان بود، بـر هـر چيـز ديگـري تـرجيح مـي       رد و آنك مي

و صيانت از خالفت و حفـظ   �نسبت به ابوبكر �ترين داليل ارادت و خيرخواهي علي مهم
بـرود و   2القصـه  خواسـت تـا شخصـاً بـه ذي     �پارچگي امت، اين است كه وقتي ابـوبكر  يك

را از ايـن كـار    �مرتـدين بـر عهـده بگيـرد، ابـوبكر      فرماندهي لشكر اسـالم را در جنـگ بـا   
رسـيد،   مـي  �بازداشت؛ چراكه خطرهاي اين راه زياد بود و با هرگونه آسيبي كه بـه ابـوبكر  

: عمر رضي اهللا عنهما از اين قرار اسـت  ماجرا بنا به روايت ابن 3.افتاد كيان اسالمي در خطر مي
 �افسار اسب ابـوبكر  �اسبش سوار شد، عليالقصه نهاد و بر  رو به ذي �زماني كه ابوبكر

روي؟ اينـك همـان    هـيچ معلـوم اسـت كجـا مـي     ! خدا ي رسول اي خليفه«: را گرفت و فرمود
شمشيرت را در غـالف كـن و   : روز احد فرمودند صخدا گويم كه رسول چيزي را به تو مي

گند اگـر تـو را   ما را در غم و مصيبت از دست دادنت منشان و به مدينه بازگرد كه به خدا سو
بـه   �و ايـن چنـين ابـوبكر   » .از دست بدهيم، هرگز براي اسالم نظام و ساماني نخواهـد مانـد  

  4.به مدينه بازگشت �پيشنهاد علي
راضـي نبـود و بـر     �از دل، بـه خالفـت ابـوبكر    �اينك جاي سؤال است كه اگر علـي 

چنـين سـخناني    �خالف ميل دروني خود به بيعت با وي تن داده بود، پـس چـرا بـه ابـوبكر    
 �گفت و او را به مدينه بازگردانيد و اين فرصت طاليي را از دست داد تا شايد براي ابوبكر

 �يا حتي فراتر از اين اگر علـي ! شد؟ افتاد و فضا براي خالفت خودش مناسب مي اتفاقي مي
ه گونـ  توانست آن خواست براي هميشه از او راحت شود، مي  مشكلي داشت و مي �با ابوبكر

را از پـاي درآورد   �كنند، كسي را بفريبد تا ابـوبكر  كه رقيبان سياسي بر ضد هم دسيسه مي
هـا بـود و عـالوه بـر ايـن هـيچ مشـكلي هـم بـا           تر از اين حـرف  بزرگ �اما قطعاً علي. …و

  5.نداشت �ابوبكر
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   صخدا حكم ميراث رسول
 �عنهمـا بـه نـزد ابـوبكر    فاطمه و عبـاس رضـي اهللا   : گويد ي صديقه رضي اهللا عنها مي عايشه

خواستند؛ آنان، خواهان زمـين آن حضـرت از    صخدا ي رسول رفتند و سهم خود را از ارثيه
: در پاسخ فاطمه و عباس رضي اهللا عنهما فرمـود  �ابوبكر. فدك و سهم ايشان از خيبر بودند

د مـن  محم النورث، ما تركنا صدقة، إنّما يأكل آل: (شنيدم كه فرمودند صمن از رسول خدا
گـذاريم، صـدقه    چه از خـود مـي   گذاريم؛ آن ما پيامبران، چيزي به ارث نمي«: يعني)هذا المال

: فرمود �به روايتي ابوبكر صديق 1».خورند فقط از اين مال مي) ص(ي محمد است؛ خانواده
دهـم؛   كـنم و آن را انجـام مـي    اند، ترك نمـي  داده انجام مي صخدا من، عملي را كه رسول«

را رهـاكنم، گمـراه    صي آن حضـرت  ترسـم كـه اگـر چيـزي از رويـه      از اين ميچراكه من 
  2».شوم

قصـد   صپـس از وفـات آن حضـرت    صخـدا  زنـان رسـول  : در روايتي آمده است كه
بفرسـتند و سـهم خـود را از ميـراث پيـامبر       �را بـه نـزد ابـوبكر    �كردند تا عثمان بن عفان

مگـر رسـول   : هـا بـه آنـان فرمـود    ي صـديقه رضـي اهللا عن   درخواست كننـد؛ عايشـه   صاكرم
چـه مـا    بـرد؛ آن  كسي از ما ارث نمـي «: يعني) النورث، ما تركنا صدقة: (اند نفرموده صخدا

احاديث صحيحي در اين باب روايت شده و همه،  3».گذاريم، صدقه است پيامبران از خود مي
 �وبكر صـديق به همـين خـاطر ابـ   . برد اين مضمون را دربردارد كه كسي، از پيامبر ارث نمي

ي آن حضـرت پيـروي كـرده     را صدقه به حسـاب آورد تـا از فرمـوده    صميراث رسول خدا
اند و چيزي  كرده صخدا كنم كه رسول من، همان كاري را مي«: او چنين فرموده است. باشد

انجـامش   صخـدا  به خدا سوگند، كاري را كـه رسـول  «: يا فرمود 4».كنم از آن را ترك نمي
شـود، ايـن اسـت كـه      چـه از روايـت معلـوم مـي     آن 5».دهم م و انجامش ميگذار دادند، وانمي

: گويد قتيبه رحمه اهللا مي ابن. ي پدرش، قانع شد  ي زهرا رضي اهللا عنها با شنيدن فرموده فاطمه
بـا   صخـدا  ي زهـرا رضـي اهللا عنهـا بـر سـر ميـراث رسـول        كسي منكر اين نسيت كه فاطمه«

خبر بود  ي پدرش بي راكه آن بانوي بزرگوار از فرمودهاختالف پيدا كرده است؛ چ �ابوبكر
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كرد كه هماننـد هـر فرزنـدي     برد و به همين سبب نيز گمان مي كه كسي از پيامبران ارث نمي
بـرد؛ امـا بـا     ارث مـي ) صرسول گرامـي (كه در ميراث پدرش سهمي دارد، او نيز از پدرش 

 1.نخواسـت  صخدا يراث رسولقانع شد و ديگر سمهي از م صخدا ي رسول شنيدن فرموده
ي  را دربـاره  �كه فاطمه رضي اهللا عنها دليل ابـوبكر  همين«: گويد قاضي عياض رحمه اهللا مي

ايـن اجمـاع    صخـدا  دهد كه در مورد ارث رسـول  پذيرفت، نشان مي صخدا ميراث رسول
صورت گرفته كه ميراث آن حضرت، حكـم صـدقه را دارد؛ فاطمـه رضـي اهللا عنهـا پـس از       

اش برگشت و اصالً ثابت نشده كـه او و يـا كسـي از     از خواسته صخدا حديث رسول شنيدن
در دوران  �شده باشند؛ علـي مرتضـي   صخدا فرزندانش، پس از آن خواهان ميراث رسول

 صخدا كرد ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما را در پيش گرفت و ميراث رسول خالفتش، عمل
  2.را تقسيم نكرد

شود، اين است كه عباس،  چه از روايات صحيح معلوم مي آن«: يدگو حماد بن اسحاق مي
بودنـد؛ امـا    صخواهان سهم خود از ميراث آن حضـرت  صخدا فاطمه، علي و زنان رسول

ــس از آن ــوبكر  پ ــه اب ــده �ك ــحابه و ع ــوده     �اي از ص ــه فرم ــا ب ــه بن ــد ك ــواهي دادن ي  گ
 صخـدا  يـن اگـر رسـول   عـالوه بـر ا  . برد، قانع شدند كسي از ايشان ارث نمي صخدا رسول

برد، ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما حتمـاً ميـراث    فرمودند كه كسي، از ما ارث نمي چنين نمي
كردند؛ چراكه سهم زيـادي نصـيب دخترانشـان عايشـه و حفصـه       را تقسيم مي صخدا رسول

ميـراث آن حضـرت را    صخـدا  ي خود رسول اما آنان، بنا به فرموده. شد رضي اهللا عنهما مي
اگر بنا، بـر  . ي پيامبر و از جمله عايشه و حفصه رضي اهللا عنهما تقسيم نكردند يان خانوادهدرم

ارث ببرد، اين افتخار بـيش از همـه از آنِ ابـوبكر و عمـر      صخدا آن بود كه كسي از رسول
  3.بودند صرضي اهللا عنهما بود كه دخترانشان، از وارثان آن حضرت

طمـه رضـي اهللا عنهـا پـس از درخواسـت ارثـش، بـر        اند كه فا كه برخي روايت كرده اين
  :خشم گرفت و تا پايان حياتش با او سخن نگفت، به داليل زير، غيرممكن است �ابوبكر
بـه عيـادت فاطمـه رفـت؛      �ابـوبكر : ـ بيهقي از طريق شعبي چنين روايت كـرده اسـت  1

پرسـي بـه    والخواهد كه بـراي احـ   اجازه مي �ابوبكر«: به فاطمه رضي اهللا عنها گفت �علي
: فرمود �علي» تو دوست داري به او اجازه بدهم؟«: فاطمه رضي اهللا عنها گفت» .نزدت بيايد
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بـه حضـور فاطمـه     �را به حضـور پـذيرفت؛ ابـوبكر    �فاطمه رضي اهللا عنها ابوبكر» .آري«
ي  و قـانعش نمايـد كـه دربـاره    (رضي اهللا عنها رفت و كوشيد تا رضايت فاطمه را جلب كند 

چگونه امكان دارد كـه فاطمـه    1.و چنين نيز شد) به حق عمل كرده است صخدا ولارث رس
مگر نه ايـن اسـت كـه ابـوبكر     ! سخن نگفته باشد؟ �رضي اهللا عنها تا پايان عمرش با ابوبكر

را از پيونـد بـا    صخـدا  به خـدا سـوگند كـه مـن، نزديكـان رسـول      «: فرموده است �صديق
انجـام   صخـدا  در مورد ميراث رسول �چه ابوبكر آن 2» !تر دوست دارم نزديكان خود بيش

  3.بود صخدا ي رسول داد، پيروي و اتباع از فرموده
سوز وفات پدر بزرگوارش بود؛ مصـيبتي كـه    ي زهرا رضي اهللا عنها در غم جان ـ فاطمه2

در چنـان  . نمـود  ي خدا، تمـام مصـايب را كوچـك و نـاچيز مـي      ترين بنده با رحلت برگزيده
غم و اندوه، فاطمه رضي اهللا عنها را دربرگرفتـه بـود و بـه خـاطر بيمـاري، تـوان       موقعيتي كه 

برخاستن از بستر را نداشت، كامالً عادي بود كه نتواند چـون گذشـته بانشـاط و فعـال باشـد؛      
دهي به امور مسلمين و جنگ با مرتدين بود؛  ي بزرگوار نيز مشغول سامان عالوه بر اين خليفه

ي  پيوندد؛ او بنـا بـر فرمـوده    دانست كه به زودي به پدرش مي اهللا عنها ميي زهرا رضي  فاطمه
بنـدد   خبر داشت كه نخستين فرد خانواده خواهد بود كه رخت سفر از دنيا مي صخدا رسول

ي  انديشد تا چه رسد به فاطمه قطعاً در چنين شرايطي، كسي به دنيا نمي. رود و به ديار باقي مي
هيچ روايتي دال بر ايـن نيسـت كـه ابـوبكر و     ! ر دنيا با كسي قهر كندزهرا كه بخواهد به خاط

آري بنـا بـه داليلـي كـه     . ديگر را ديده و به هم سالم نكـرده باشـند   فاطمه رضي اهللا عنهما هم
نشين شود كه بـه همـين سـبب برخـي، آن را بـه       گفتيم، فاطمه رضي اهللا عنها ناگزير شد خانه

اند كه فاطمه  و از آن چنين تعبير كرده  فدك مرتبط دانستهدر مورد  �اختالف وي با ابوبكر
  4.قهر نموده و بر او خشم گرفته است �با ابوبكر

كـه بنـا    آن در دوران خالفتش، بي �دهد كه ابوبكر صديق عالوه بر اين تاريخ، نشان مي
را ي خمس خيبر اجـ   مانده احكام ميراث را در اموال فدك يا باقي صخدا ي رسول به فرموده

از محمد بن علي بـن  . داده است را از اين اموال مي) اهل بيت( صي پيامبر كند، حق خانواده
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از «: انـد  هـا گفتـه   چنين از زيد بن علي چنين روايت شده كـه آن  و هم) امام محمد باقر(حسين
  1».هيچ ستمي به پدرانمان نشده و هيچ حقي از ايشان پايمال نگرديده است �سوي ابوبكر

وفـات نمـود؛    صزهرا رضي اهللا عنهـا شـش مـاه پـس از رحلـت رسـول اكـرم       ي  فاطمه
به او خبر داده بودند كه او، نخستين فـردي اسـت كـه از اهـل بيـت بـه ايشـان         صخدا رسول

آيا «: يعني 2)أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة: (پيوندد و به او فرموده بودند كه مي
فاطمه رضي اهللا عنها در شب سوم رمضـان  » باشي؟ دوست نداري بزرگ و خانم زنان بهشت

فاطمـه  «: هجري وفات نمود؛ از علي بن حسين رضي اهللا عنهما چنين روايت شده كه 11سال 
رضي اهللا عنها بين نماز مغرب و عشاء وفات نمود؛ ابوبكر، عمر، عثمان، زبير و عبدالرحمن بن 

از  �ا بـراي نمـاز گذاشـتند، علـي    اش ر هنگامي كه جنازه. جا حضور داشتند در آن �عوف
تو خود حضور ! ابوالحسن«: فرمود �ابوبكر. خواست تا براي نماز جنازه جلو شود �ابوبكر
آري؛ ولي به خدا سوگند كه كسي جز تو بـر فاطمـه رضـي اهللا عنهـا     «: گفت �علي» .داري

و فاطمه رضي اهللا ي فاطمه رضي اهللا عنها را امامت داد  نماز جنازه �ابوبكر» .گزارد نماز نمي
ي فاطمه رضي اهللا  بر جنازه �ابوبكر: در روايتي آمده است. عنها شبانگاه به خاك سپرده شد

البته روايت ارجح همان است كه امام مسلم رحمـه اهللا   3.عنها نماز گزارد و چهار تكبير گفت
  4.ده استي فاطمه رضي اهللا عنها نماز گزار بر جنازه �طالب روايت كرده كه علي بن ابي

ي دوسـتانه و   ، چنان رابطـه صخدا با اهل بيت و خاندان رسول �ي ابوبكر صديق رابطه
ي  رابطـه . ي اهـل بيـت   باشـد و هـم شايسـته    مـي  �ي ابوبكر آميزي بوده كه هم زيبنده احترام

 �ي همـين دوسـتي نيـز علـي     ي علي و ابوبكر رضي اهللا عنهما دوطرفه بوده و برپايـه  دوستانه
پس از وفات ابـوبكر   �عالوه بر اين علي مرتضي 5.دانش را ابوبكر ناميده استيكي از فرزن

بكر را بر عهده گرفت و او را همانند فرزنـدش سرپرسـتي    ، سرپرستي محمد بن ابي�صديق
  6.…كرد
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  مبحث اول

  �لشكر اسامهاعزام 

ي  جزيـره  هقلمروش تا شـب  صخدا امپراطوري روم، يكي از دو قدرتي بود كه در زمان رسول
جزيره را در اشـغال خـود داشـت؛ اميـران      پيش رفته بود و بخش زيادي از شمال شبه ستانعرب

نشـانده و تـابع آن    شـدند و دسـت   جزيره از سوي حكومـت روم تعيـين مـي    مناطق شمالي شبه
  .بودند

اي را براي دعـوت بـه ايـن منـاطق فرسـتادند؛ از آن       در حيات خود عده صرسول اكرم
بـه هرقـل    صخـدا  ي رسـول  اشـاره كـرد كـه حامـل نامـه      �ي كلبـي  ن به دحيهتوا جمله مي

اما هرقل، عناد ورزيد و نخوت  1.پادشاه روم بود كه او را به اسالم فراخوانده بودند) هركول(
بـراي قبايـل عـرب،     صخـدا  اين اقـدام رسـول  . طلبي، او را از پذيرش اسالم بازداشت و جاه
هجـري،   7در سـال   صخـدا  ار حكومت روم بود؛ رسـول شكستن شكوه و اقتد ي درهم نشانه

لشكري به مناطق تحت اشغال روميان گسـيل فرمودنـد؛ در ايـن جنـگ كـه بـه جنـگ مؤتـه         
زيد (مشهور است، مسلمانان با مسيحيان عرب و رومي درگير شدند و فرماندهان لشكر اسالم 

گري به شهادت رسيدند؛ يكي پس از دي) �طالب و عبداهللا بن رواحه بن حارثه، جعفر بن ابي
دار شـد و بـا لشـكر     فرماندهي لشكر را عهده �پس از شهادت اين بزرگوران، خالد بن وليد

هجـري بـا لشـكر بزرگـي بـه سـوي شـام         9در سال  صخدا رسول 2.اسالم به مدينه بازگشت
اما در تبوك، سپاه مسـلمانان بـا روميـان و قبايـل عـرب       3حركت كردند و به تبوك رسيدند؛

ر نشدند و كفار به دادن جزيه تن دادند؛ اين لشكر پس از بيست روز اقامت در تبوك به درگي
بـه قصـد بلقـاء و فلسـطين      �هجري لشكري به فرماندهي اسامه 11در سال  4.مدينه بازگشت

حجر رحمه  حافظ ابن 5.فراهم آوردند كه بزرگان مهاجرين و انصار نيز در آن حضور داشتند
آمـاده شـده بـود؛ البتـه      صخـدا  دو روز پـيش از وفـات رسـول    �اسامهلشكر : گويد اهللا مي
كه بيمار شوند، دستور تشـكيل ايـن لشـكر را     در اواخر ماه صفر و پيش از آن صخدا رسول

اسامه بن زيـد رضـي اهللا عنهمـا را بـه      صبراي جنگ با روم صادر كرده بودند؛ آن حضرت
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ل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا سر إلي موضع مقت: (حضور خواستند وبه او فرمودند
هـا بگيـر كـه مـن، تـو را       به محل شهادت پدرت برو و آنان را زير سم اسـب «: يعني 1)الجيش
اعتراض كردند؛ اما  �ي فرماندهي اسامه برخي از مردم درباره» .ام ي اين لشكر ساخته فرمانده
طعنتم في إمارةِ أبيه من قبل إن تطعنوا في إمارته فقد : (چنين پاسخ دادند كه صخدا رسول

     نْ أحـب هـذا لمـ و إنَّ ابَنـه النَّاسِ إلي ن أحبإن كان لخليقًا لإلمارةِ و إن كان لم و ايم الّله
بعده گيريد؛ قبالً بر فرمانـدهي   خرده نمي �تنها در مورد فرماندهي اسامه«: يعني 2)النّاسِ إلي

ي فرمانـدهي   ه به خدا سوگند كـه او، اليـق و شايسـته   پدرش نيز اعتراض كرديد؛ در حالي ك
به » .تر است تر؛ پس از او پسرش نيز براي من از همه محبوب بود و در نزد من از همه محبوب

شديد شد و اين  صخدا بيماري رسول �هر حال دو روز پس از آمادگي كامل لشكر اسامه
رف «چنـان در   لشكر نتوانست حركت كنـد و هـم   وفـات   صخـدا  رسـول . بـود  اردو زده» جـ

اوضـاع   صبـا وفـات رسـول اكـرم     3.از اردوگاه به مدينه آمدند �نمودند و لشكريان اسامه
بـا وفـات   «: ي صـديقه رضـي اهللا عنهـا    المـؤمنين عايشـه   ي ام دگرگون شد و به تعبير و فرموده

دا بسياري از قبايل عرب از دين برگشتند و نفاق و تزوير فزوني يافـت؛ بـه خـ    صخدا رسول
ـ فـرود     به روايت ديگري بـر پـدرم    بر من ـ  صسوگند اگر مصيبتي كه با وفات آن حضرت

در آن روز چـون   صكـرد؛ يـاران محمـد    پـاره مـي   ها را تكه شد، آن ها نازل مي آمد، بر كوه
زدگي  ، در شبي تار و باراني دچار طوفان گوسفنداني بودند كه در جايي پر از گرگ و درنده

فرمان داد تا درميان مردم  صخدا سه روز پس از وفات رسول �بوبكر صديقا 4».شده باشند
كس از لشكر اسامه نبايد ي حركت گردد؛ هيچ دتر بايد آمادهزو �جار بزنند كه لشكر اسامه

  5.در مدينه بماند و بايد به اردوگاه لشكر در جرف بپيوندد
من نيز همانند ! اي مردم«: اي بدين مضمون ايراد فرمود براي مردم خطبه �ابوبكر صديق

يـاراي   صخـدا  دانم، شايد شما از من همان انتظاري را داشـته باشـيد كـه رسـول     شمايم؛ نمي
را از ميان جهانيـان برگزيـد و او را از    صانجامش را داشتند؛ بدانيد كه خداي متعال، محمد

 هسـتم و از خـود بـدعت و    صخـدا  آفات و گناهان مصون داشت؛ مـن تـابع و پيـرو رسـول    
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نوآوري نخواهم كرد؛ پس اگر راه راست پيمودم، از من اطاعـت كنيـد و اگـر از راه راسـت     
در حـالي از   صخـدا  لغزيدم و خطا كردم، مرا به راه راست آوريد و اصالحم كنيـد؛ رسـول  

ي يك  ي ضربه شكايتي حتي به اندازه صدنيا رفتند كه هيچ كس از اين امت بر آن حضرت
لغزانـد؛ پـس هرگـاه آن     م نداشت؛ مرا شيطاني است كه گاهي مرا ميتر از آن ه تازيانه و كم

، از مـن دوري كنيـد كـه در كارتـان     ) و شما از حالتم دانستيد كـه نـاراحتم  (شيطان پيشم بود 
كنيـد كـه از    شما در حالي شب و روز را سپري مي. ي ناراحتي شما نشوم دخالتي نكنم و مايه

توانيد عمر خود را در اعمال نيك بسر كنيد و بدانيد تنها  زمان مرگتان خبر نداريد؛ پس تا مي
كـه   توانيد چنين كنيد؛ اينك كه مهلت داريد و پيش از آن با كمك و توفيق خدا است كه مي

مرگتان فرا رسد و كار از دستتان بيرون شود، به سوي اعمال نيك بشتابيد؛ برخي مرگ خود 
اندازنـد كـه فرصـت انجـامش را      را طوري به تأخير ميها  اند و پرداختن به نيكي را از ياد برده

نخواهند يافت؛ شما از اين افراد نباشيد؛ بلكه براي رهـايي از مـرگ بـد تـالش كنيـد، شـتاب       
آيـد؛ از   نماييد و به فكر نجات خود باشيد؛ براي مرگ آماده باشيد كه شتابان در پي شما مـي 

برخاست و ضمن سـپاس   �چنين ابوبكر هم» .مرگ پدران، برادران و فرزندان عبرت بگيريد
پـذيرد كـه بـه رضـاي او      خداوند از اعمال، تنها عملي را مـي «: و ستايش خداوند چنين فرمود

انجام شود؛ پس در كارهاي خود تنها خدا را در نظر داشته باشيد و بدانيد كه عمل خالصـانه،  
از مرگ درگذشتگان خـود  ! اي بندگان خدا. آيد كار مي به هنگام فقر و نيازتان در آخرت به

ي كساني كه پيش از شما بودنـد، بينديشـيد؛ آنـان ديـروز كجـا بودنـد و        پند بگيريد و درباره
گران و جباراني كه همواره از كشتن و پيروزي در ميادين جنـگ سـخن    امروز كجايند؟ ستم

اك هـاي پوسـيده و خـ    گفتند، كجايند؟ روزگار، ايشان را خوار كـرد و اينـك اسـتخوان    مي
زنان ناپاك، براي مـردان ناپـاك و   . اند؛ جاه و مقامشان فنا يافت و عبرت روزگار شدند شده

شاهاني كه زمين را گرفتند و آباد كردند، كجا رفتند؟ مردند . مردان ناپاك براي زنان ناپاكند
 و از ياد رفتند و ناچيز گشتند؛ خداي متعال، عواقـب اعمالشـان را بارشـان كـرد و آنـان را از     

پذيرشان جدا كرد؛ آنان از دنيا رفتند و تنهـا اعمـال خـود را بردنـد و      هاي دل شهوات و داشته
دنيايشان، دنياي ديگران شد؛ ما از پس ايشان آمديم و اگر از آنـان عبـرت بگيـريم، رسـتگار     

رويـاني كـه بـه     كجاينـد خـوب  . گـرديم  شويم و اگر راه ايشان را بپيماييم، همانند آنان مي مي
زده گشــتند؟ آنـــان مردنــد، خـــاك شـــدند و    و جـــواني خــود فريفتـــه و شـــگفت جمــال  
كجاينـد پادشـاهاني كـه شـهرها بناكردنـد،      . ي حسرت و افسوسشان شد هايشان، مايه كوتاهي

ها نهادند؟ همه را براي ديگران گذاشـتند و رفتنـد؛    پيرامونش ديوار كشيدند و در آن شگفتي
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. öΝx .شـان، اينـك اسـير ظلمـت گورنـد     هايشان هم اكنون خالي اسـت و خود  خانه uρ $ sΨ õ3n=÷δr& 

Ο ßγn=ö6s% ÏiΒ Aβö� s% ö≅ yδ �§ ÏtéB Νåκ÷] ÏΒ ôÏiΒ >‰ tnr& ÷ρ r& ßì yϑ ó¡n@ öΝßγs9 # K“ ø. Í‘ ∩∇∪ 〈1   ــدران و ــد پ ــا رفتن كج
ي اعمالشـان سـزاوار    ي اعمالشان را ديدنـد و بـر پايـه    فرزندانتان؟ عمرشان بسر رسيد و نتيجه

بدانيد كه خداي متعال را شريك و همانندي . يا سعادت و رستگاري شدند شقاوت و بدبختي
برداري بنـده از خـدايش وجـود     اش، رابطه و سببي جز اطاعت و فرمان نيست و ميان او و بنده

. اش خيري لطف كند و يـا بـدي و شـري را از او دور نمايـد     ندارد كه باعث شود خدا به بنده
چه در پيش خدا اسـت، تنهـا بـا     و بايد حق بندگي ادا كنيد؛ آنبدانيد كه شما بندگان خداييد 

آيا براي هر يك از شما وقت آن نيست كه از . يافتني است برداري از او دست اطاعت و فرمان
پنـدها و   �در ايـن سـخنراني ابـوبكر    2»آتش جهنم دوري گزيند و از بهشـت، دور نگـردد؟  

  :ها عبارتند از هايي است كه برخي از آن آموزه
اسـت و نـه در عـين آن     صدر مقـام جانشـيني آن حضـرت    صخـدا  ي رسول ـ خليفه1

چه را  جايگاه كه چون پيغمبر، معصوم باشد؛ بلكه خليفه، بشري است غيرمعصوم كه ياراي آن
بـه ايـن اشـاره نمـود كـه در سياسـتش راه        �اند، ندارد؛ بـه همـين سـبب ابـوبكر     پيامبر داشته

رفـت و از خـود بـدعت و نـوآوري نخواهـد كـرد و بـه        را در پيش خواهـد گ  صخدا رسول
را بـه اجـرا خواهـد     صي پيـامبر اكـرم   عبارت ديگر در برپايي عدل و احسان، منهج و شـيوه 

  3.گذاشت
ي امت در مورد نظارت بر حاكم اسالمي تا مجري احكام دين  ـ بيان مسؤوليت و وظيفه2

شود  اي كه سبب مي وظيفه. نشودبيرون  صخدا باشد و با خودسري و خودرأيي از راه رسول
ــق نظــارت و     ــازوي حــاكم در راســتي و شايســتگي او گــردد و از طري ــا هــر شــهروندي، ب ت

 .شود) و مسؤوالن(ي اصالح عملكرد حاكم  گري، مايه پرسش
عـدالت و   �خـدا  گـردد كـه رسـول    اين نكته روشن مي �ـ از سخنراني ابوبكر صديق3

و بـدين سـبب نيـز كسـي هـيچ حـق و شـكايتي بـر آن          انـد  برابري را درميـان امـت برپاداشـته   
با بيان اين نكته آهنگ آن نمود  �معناي اين گفتار، اين است كه ابوبكر. ندارد صحضرت

عدالت و برابري را پيشه نمايد و از جور و ستم دوري گزيند؛  صخدا ي راه رسول تا در ادامه
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بـه همـين خـاطر نيـز از مـردم       او، خواهان همكاري امت براي رسيدن به چنـين مهمـي بـود و   
ي  درخواست كرد كه هـر كـس، او را خشـمگين و ناراحـت ديـد، از او دوري كنـد تـا مايـه        

كــه بـه كسـي نـاراحتي و ســتمي     صخـدا  نـاراحتي كسـي نشـود و بـر خــالف مـنهج رسـول      
  1.داشتند، عمل نكند روانمي

ــديق   ــوبكر ص ــه اب ــيطاني ك ــه     �ش ــت؛ چراك ــاني هس ــر انس ــا ه ــت، ب ــخن گف از آن س
ما من أحد إالّ و قد وكل به قرينه و من المالئكة و قرينه و مـن  : (اند فرموده صخدا سولر

از سـوي  (هـا   هيچ كسي نيست مگر كه همـدمي از فرشـتگان و همراهـي از جـن    «: يعني)الجن
خواند و شيطان همراه بشر،  ي همراه انسان به نيكي فرامي فرشته. (است با او شده) خداي متعال
» آيا اين جن با شما نيز همراه اسـت؟ «: پرسيدند صاز آن حضرت» .)كند مي سه به بدي وسو

و «: يعنـي ) و أنا إالّ أنّ الّله أعانني عليه فأسلم فال يأمرني إالّ بخير: (فرمودند صخدا رسول
خداي متعال، مرا بر آن جن، ياري داده و آن جن، اسالم ) چنين همراهي دارم و البته(من هم 

 صرسـول خـدا  : آمده است  در روايتي 2».خواند مرا تنها به خير و نيكي فراميآورده است و 
جـا   در حال صحبت كردن با همسرشان صفيه رضي اهللا عنها بودند كه دو نفـر انصـاري از آن  

و سـپس  ) علي رسلكما، إنهـا صـفية بنـت حيـي    : (به آنان فرمودنـد  صخدا گذشتند؛ رسول
ن ابـن آدم   إني خشيت أن يقذف الشيطان : (افزودنـد  في قلوبكما شيئًا، إن الشيطان يجري مـ

آن زن، همسـرم صـفيه دخـت    ). و زود و بد قضاوت نكنيـد (آرام باشيد «: يعني 3)مجري الدم
و شـما را بـه   (من، از اين ترسيدم كه شيطان، در دل شما چيزي بيفكنـد  .. حيي بن اخطب بود

نيـز   �ابـوبكر صـديق  » .يابد ان مي؛ همانا شيطان در آدمي همانند خون جري)بدگماني وادارد
كند، اين حقيقت را تبيين فرمـود كـه او ماننـد     ضمن اشاره به شيطاني كه آدمي را وسوسه مي

  4.معصوم نيست صخدا رسول
گر آن است كه وي به پند و اندرز مردم توجه خاصـي   ن بيا �ـ سخنراني ابوبكر صديق4

كـرد و   تگان را براي مردم يادآوري مـي انداخت؛ احوال گذش داشت؛ آنان را به ياد مرگ مي
نمود تا پيش از مرگ براي ديدار خداي متعال و سـفر   آنان را به انجام اعمال نيك تشويق مي
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از  �ابوبكر صديق 1.آخرت آماده شوند و در زندگي خود به شريعت و دين خدا عمل كنند
نمـود و همـين    ا بيـان مـي  قدرت بيان بااليي برخوردار بود و با كلماتي كوتاه، مطالب مهمي ر

ي   استاد عقاد درباره. ترين سخنوران كرده بود از برجسته صخدا ويژگي، او را پس از رسول
در باالترين تراز از لحـاظ تركيـب    �سخنان ابوبكر: گويد مي �توانايي ادبي ابوبكر صديق

ود دارد كـه  نظيـري وجـ   هـاي بـي   بندي و ساختار ادبي قرار دارد؛ در سخنان ايشان نمونه جمله
گردد و  ترين عبارات، مفاهيم بزرگ و ژرفي بيان مي ي كلماتي است كه در كوتاه دربردارنده

اي  گر توان و دانش ادبي او است؛ سخنانش، هماننـد خوشـه   همين بالغت كالمي وي، نمايان
و دانـش   �براي درك بالغت سـخنان ابـوبكر  . هاي زيادي در خود نهفته دارد است كه دانه

آرزومنـد مـوت بـاش تـا     «: اش بينديشـيد كـه   ن بزرگوار كـافي اسـت در ايـن فرمـوده    ادبي آ
يقين، تمـام  «و » .صبر، نصف ايمان است«: اش كه يا اين فرموده» .زندگاني به تو ارزاني گردد

داراي ايـن ويژگـي اسـت كـه در كمـال اختصـار،        �سخنان ابـوبكر » .باشد و كمال ايمانمي
هاي ادبي را در  باشد و حسن تعبير و ديگر آرايه ، بليغ و رسا ميكند مفاهيم بزرگي را بيان مي

كـه   دهـد كـه از آن نشـأت گرفتـه اسـت؛ خالصـه ايـن        خود دارد و از اصل و كاني خبـر مـي  
كه سخنانش را با مفاهيم ادبـي و صـنايع بالغـي، مشـكل      آن سخنوري بليغ بود و بي �ابوبكر

رسـاند و همـين نيـز، مقصـود و      ه ديگران مينمايد، در كمال بالغت و چيرگي، منظورش را ب
  2.هاي ادبي است محتواي اصلي بالغت و آرايه

   �بر گسيل لشكر اسامه �تأكيد ابوبكر صديق
اعـزام نشـود و در    �پيشنهاد كردند كه لشـكر اسـامه   �به ابوبكر صديق �برخي از صحابه

تعداد « :گفتند �كر صديقمدينه بماند؛ آن دسته از صحابه كه چنين پيشنهادي كردند، به ابوب
ها پيمان خود  بيني، عرب گونه كه خودت مي هستند؛ آن �زيادي از مسلمانان در لشكر اسامه

اند؛ بنابراين درست نيست كه اين گروه بزرگ از مسـلمانان را از دور و بـرت    را با تو شكسته
  3».پراكنده كني

فرستاد تا از او  �ابوبكر نزد ،را از اردوگاه لشكر در جرف �، عمر بن خطاب �اسامه
بيشـتر  «: را برسـاند كـه   �براي بازگشت لشكريان به مدينه اجازه بگيرد و به ايشان پيام اسامه

بـيم آن دارم كـه مشـركان بـه خليفـه، حـرم        ،مسلمانان و بزرگانشان همراه مـن هسـتند و مـن   
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يشنهاد، تأكيد ضمن مخالفت با اين پ �اما ابوبكر 1».ور شوند و مسلمانان حمله صخدا رسول
سـو   از يك �كرد كه لشكر بايد با وجود اوضاع و شرايط كنوني، اعزام شود؛ ابوبكر صديق

سـعي   �حركت كند و از سـوي ديگـر صـحابه    �كرد تا هرچه زودتر لشكر اسامه تأكيد مي
عمـوم   �ابـوبكر صـديق  . را قـانع كننـد كـه پيشنهادشـان را بپـذيرد      �كردنـد تـا ابـوبكر    مي

و صــحابه  �در نشســت ابــوبكر. را بــراي بررســي موضــوع گــردآورد �رمهـاجرين و انصــا 
در آن نشسـت، تـالش زيـادي     �عمر بن خطـاب  بررسي شد؛ �موضوع اعزام لشكر اسامه

شـرايط بحرانـي آن وقـت، گسـيل      را به خاطر �كرد تا خليفه را راضي كند كه لشكر اسامه
و مدينـه، مـورد تهـاجم     صداخـ  از اين بود كه مبادا خليفه، حرم رسول �نكند؛ هراس عمر

بـراي گردهمـايي مهـاجرين و     �فراخوان ابوبكر صديق. اعراب مرتد و مشرك قرار بگيرند
پافشـاري   �پـس از آن بـود كـه بسـياري از صـحابه بـر عـدم گسـيل لشـكر اسـامه           �انصار

بـه   �ابـوبكر  2.پنداشـتند  كردنـد و پيامـد اعـزام لشـكر را خطـر بزرگـي بـراي مدينـه مـي          مي
اي صحابه گوش سپرد و بـه آنـان فرصـت داد تـا ديـدگاه خـود را در مـورد لشـكر         پيشنهاده

مردم را به اجتماع عمومي ديگري در مسـجد فراخوانـد؛ او در    �ابوبكر 3.بيان كنند �اسامه
خواسـت تـا ايـن فكـر را از سرشـان بيـرون كننـد كـه او فرمـان           �اين گردهمايي از صـحابه 

تأكيد كرده بودند، لغـو خواهـد    �تر لشكر اسامه را كه به گسيل هرچه سريع صخدا رسول
به حدي بود كه با صراحت تمـام، ايـن    صخدا بر اجراي فرمان رسول �تأكيد ابوبكر. كرد

كنـد، هرچنـد كـه اعـزام لشـكر بـه        را اعزام مي �نكته را به صحابه گفت كه او لشكر اسامه
: اي آهنين چنـين فرمـود   و ارادهبا عزم  �ابوبكر 4. اشغال مدينه از سوي اعراب مرتد بينجامد

درنـد، بـاز هـم     ها، مـرا مـي   ها و گرگ ماند و سگ اگر بدانم كه كسي جز من در مدينه نمي«
  5».كنم اند، گسيل مي فرمان داده صخدا گونه كه رسول را آن �لشكر اسامه

ي درسـتي در مـورد    با وجود مخالفـت عمـوم مسـلمانان، رويـه     �بايد دانست كه ابوبكر
در اين مورد، صريح بود؛  صخدا در پيش گرفت؛ چراكه فرمان رسول �شكر اسامهاعزام ل

  6.را ثابت كرد �دادهاي بعدي، درستي تصميم ابوبكر عالوه بر اين، گذشت روزگار و رخ
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فرسـتادند تـا از او بخواهـد كـه شـخص       �را به نـزد ابـوبكر   �عمر بن خطاب �انصار
خواهان  �انصار«: گفت �به ابوبكر صديق �عمر. تري را به فرماندهي لشكر بگمارد مسن

كه پيش از اين نشسـته   �ابوبكر» .ي ايشان كني تري را فرمانده خورده اين هستند كه مرد سال
ــش عمــر  ــود، از جــا برجســت و ري ــود �ب ــت و فرم ــيند؛  «: را گرف ــت بنش ــه عزاي ــادرت ب م

خواهي كه او  ياند و تو از من م را به فرماندهي لشكر منصوب كرده �، اسامهصخدا رسول
برويد؛ مادرانتان «: فرمود �چه كردي؟ عمر: پيش مردم رفت؛ گفتند �عمر» !را عزل كنم؟

 �ابوبكر صـديق » .ها ديدم چه صي رسول خدا به عزايتان بنشينند كه به خاطر شما از خليفه
 �رفـت و اسـامه   پيـاده راه مـي   �به نزد لشكريان رفت تا آنان را بدرقه كند؛ ابوبكر صـديق 

اي «: گفت �اسامه. كشيد با خود مي �را عبدالرحمن بن عوف �سواري ابوبكر. ار بودسو
: فرمـود  �ابوبكر صـديق » .شوم يا شما بايد سوار شويد و يا من پياده مي! ي رسول خدا خليفه

شـود كـه پاهـايم را در راه خـدا      مگـر چـه مـي   . شـوم  نه تو بايد پياده شوي و نه من سوار مـي «
داني اجاز  اگر صالح مي«: فرمود �به اسامه  در پايان بدرقه �وبكر صديقاب» غبارآلود كنم؟

را  �نيز درخواست ابـوبكر  �اسامه» .ياري كند) ي امور در اداره(بماند و مرا  �بده تا عمر
بايستيد تا شما را ده نصيحت كنم و از من «: رو به لشكريان نمود و فرمود �ابوبكر 1.پذيرفت

. مكر و فريب نكنيـد . اندازي ننماييد در مال غنيمت دست. يانت نكنيدخ: به خاطر بسپاريد كه
گوسفند و گـاو و شـتري را   . داري را قطع نكنيد هيچ درخت ميوه. اي را مثله نكنيد هيچ كشته

هـا عزلـت و گوشـه     افتـد كـه در صـومعه    گـذرتان، بـه كسـاني مـي    . جز براي خوردن نكشـيد 
گذريـد كـه برايتـان غـذاهاي      بر كساني مي. اشته باشيدها و كارشان ند اند؛ كاري به آن گرفته

چنـين بـا افـرادي     هـم . آورند؛ هر چه از آن خورديد، نام خدا را بر زبـان آوريـد   گوناگون مي
و اطـراف آن را ماننـد عمامـه بـاقي       برخورد خواهيد كرد كـه وسـط سرهاييشـان را تراشـيده    

وصـيت   �بـه اسـامه   �ابوبكر 2».ركت كنيدبا نام خدا ح. اند؛ آنان را با شمشير بزنيد گذاشته
چـه را كـه    آن«: را اجـرا كنـد و بـه او چنـين فرمـود      صخـدا  هـاي رسـول   كرد اوامر و فرمان

. بـرو  3اند، انجام بده؛ از قضاعه شـروع كـن و سـپس بـه آبـل      به تو دستور داده صخدا رسول
حركـت  بـا لشـكرش    �اسامه 4».…كوتاهي نكن صخدا نسبت به هيچ يك از اوامر رسول
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او اسـيران و غنـايم   . بـه قبايـل قضـاعه و آبـل حملـه كـرد       صخدا كرد و مطابق فرمان رسول
  2.چهل روز طول كشيد �رفت و برگشت لشكر اسامه 1.زيادي گرفت

به قلمرو حكومت هرقل، ايـن پيامـد مهـم را بـه دنبـال داشـت كـه         �گسيل لشكر اسامه
انـد   پارچه كه سرورشان مرده، باز هم يك با وجودي! ها ديگر چه هستند؟ اين«: روميان گفتند

: زده شدند و گفتند شگفت �اعراب نيز از اعزام لشكر اسامه» !كنند و به سرزمين ما حمله مي
اي كـه از گسـيل    پيامـد دلهـره   3».فرستادند ها، توان و نيرو نداشتند، اين لشكر را نمي اگر اين«

هـاي خـود بـر     سياري از اهداف و تصـميم در دل اعراب افتاد، اين بود كه از ب �لشكر اسامه
  4.ضد مسلمانان منصرف شدند

   �از سوي ابوبكر صديق �نكات آموزنده در گسيل لشكر اسامه
هاي ديني باز  دگرگوني اوضاع و شرايط سخت و بحراني، مؤمنان را از انجام مسؤوليت) الف
ده نيسـت؛  ، بـر كسـي پوشـي   صخـدا  شرايط سخت و بحراني پس از وفات رسـول . دارد نمي

قبايل عرب، در سال نهم هجري به . شرايط سختي كه كامالً متفاوت با چندي پيش از آن بود
هايي براي پذيرش اسالم به مدينه گسيل كردنـد كـه    شكلي چنان گسترده، نمايندگان و دسته

اما اين شرايط دگرگون و برعكس شد و كار به جايي كشيد . اند آن سال را عام الوفود ناميده
ور  ي منـوره حملـه   رفت كه قبايل عرب، به مدينـه  بيم آن مي صخدا پس از وفات رسول كه

شوند و مركز اسالم را اشغال كنند و به گمان باطل خود، اسالم و مسلمانان را براي هميشه از 
نبايد از اين همه تحول و دگرگوني تعجب كرد؛ چراكه خداي پـاك و بلندمرتبـه    5.بين ببرند

هاي الهي است كه گردش روزگار ثابـت نيسـت و    كند و اين، از سنت د، ميچه بخواه هر آن

 ð∠<∏ΨΤ�Ω Σ⋅†ΘΩΤΤÿςΚ‚≅… †ΩΣΤ√Ξ…ΩŸΣΤ⇓ Ω⇐κΩΤŠ ((: فرمايـد  مـي  �اهللا .باشد ر تحول و دگرگوني ميهمواره د

γ♣†Πς⇒√≅… (( )140: عمران آل(  
كه روزي، ظفر است (گردانيم  و ما، اين روزها را درميان مردم دست به دست مي«: يعني

  .»)و به كام و روزي نيز شكست و سختي
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مفهوم آيه، اين است كـه روزگـار دنيـا، در    : گويد رازي در تفسيرش در ذيل اين آيه مي
روزي، شـادي و پيـروزي نصـيب    . چرخد و خوشي و ناخوشي آن، دوامي ندارد بين مردم مي

گردد و روزگـاري دگـر قضـيه،     گير دشمن مي انسان است و در مقابل شكست و اندوه، دامن
  1.نواخت نيست سان و يك اوضاع و احوال دنيا هميشه يك. شود عكس مي

باشد و در اين آيه آمده، فعـل مضـارع    مي» گردانيم مي«كه به معناي  )) ⇓ΩΣΤ√Ξ…ΩŸΣΤ† ((فعل 
نمايد كـه گـردش    كند، اين نكته را روشن مي جا كه بر دوام و تكرار داللت مي است و از آن

جـا اسـت كـه     ايـن  2.باشـد  هـا مـي   ها و زمان روزگار، سنت و قانوني الهي، در مورد تمام امت
  .گهي زين به پشت و گهي پشت به زين: اند گفته

هـا، صـبر و    دهد كه در مصايب و سختي اين درس بزرگ را به امت مي �ابوبكر صديق
رحمـت پروردگـار بـه    «: شكيبايي پيشه نمايند و از لطـف و رحمـت الهـي نااميـد نباشـند كـه      

در شـرايط سـخت و بحرانـي پـس از وفـات       �كرد ابوبكر عمل 3».نيكوكاران نزديك است
ها هرچند بزرگ  كند كه مصايب و سختي اين نكته را به مسلمان يادآوري مي صخدا رسول

با هـر سـختي، آسـايش و گشايشـي     «: و شديد باشند، باز هم اين سنت و قانون الهي است كه
عجبا ألمر المؤمنِ إنّ أمره كله خير و ليس ذلـك ألحـد   :(اند فرموده صخدا رسول 4».هست

 5)إالّ للمؤمنِ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له و إن أصابته الضراء صبر فكـان خيـرًا لـه   
ست و ايـن وضـعيت را   ت؛ چراكه تمام امورش، به خير اوانگيز اس شأن مؤمن، شگفت«: يعني

گـزار اسـت و ايـن، بـه نفـع او       ن، هنگام سرور و شادماني، سـپاس مؤم. كسي جز مؤمن ندارد
  ».ورزد كه اين نيز به خير او است باشد؛ اگر مصيبتي هم به او برسد، شكيبايي مي مي

ايـن اسـت كـه مصـايب و      �توسط ابـوبكر صـديق   �ي ديگر اعزام لشكر اسامه آموزه
سـتين را از انجـام امـور دينـي     ها هرچند بزرگ و شديد باشند، اهل ايمان و مؤمنـان را  سختي
هـاي   را از انجـام وظـايف و مسـؤوليت    �ابوبكر صديق صخدا رحلت رسول. دارند بازنمي

در آن شـرايط سـخت،    �ديني بازنداشت؛ مصيبتي به آن بزرگي، مانع از اين نشد كه ابوبكر
تن ياد گرفته بود كـه پـرداخ   صخدا از رسول �چراكه ابوبكر. را اعزام نكند �لشكر اسامه
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در  �خوارگي بر آن، بر هر چيزي مقدم است و به همين سبب نيز ابـوبكر  به امور ديني و غم
  1.داشت تمام دوران حياتش، امور ديني را بر هر چيزي مقدم مي

در هر شرايطي   صخدا تداوم دعوت اسالمي، قايم به افراد نيست و پيروي از رسول) ب
دهد كـه حركـت دعـوت،     نشان مي �اسامهبازنگاهي در ماجراي گسيل لشكر . واجب است

با گفتار و كردارش، اين حقيقت  �ابوبكر صديق. گردد گاه دچار توقف و ايستايي نمي هيچ
را روشن ساخت كه دعوت اسالمي، قايم به افراد نيست و به همين خاطر نيز حركـت اسـالم،   

يزي است كه ابوبكر اين، همان چ. ـ تداوم يافت صي خدا ـ رسول اكرم با وفات بهترين بنده
ــديق ــامه   �ص ــكر اس ــزام لش ــا اع ــوبكر  �ب ــرد؛ اب ــت ك ــت   �ثاب ــومين روز درگذش در س

بـه ادوگـاه خـود در جـرف برونـد و هـر چـه         �فرمان داد تا لشكريان اسـامه  صخدا رسول
اش بـر   پيش از صدور اين فرمـان، در نخسـتين خطبـه    �ابوبكر صديق. تر حركت كنند سريع

در  2.ام تالشـش را بـراي خـدمت بـه اسـالم بكـار خواهـد گرفـت        اين تأكيد كرده بود كه تم
! اي مـردم «: در بخشي از آن سـخنراني چنـين فرمـود    �روايتي آمده است كه ابوبكر صديق

همانـا ديـن   . تقواي الهي پيشه كنيد؛ به دينتـان پايبنـد باشـيد و بـر پروردگارتـان توكـل كنيـد       
كامل؛ خـداي متعـال، ناصـران ديـنش را      خداوند، پابرجا است و كلمه و شريعت الهي واال و

هراسـيم   بخشد؛ به خدا سوگند ما از اين نمي رساند و دينش را عزت و سرافرازي مي ياري مي
شمشـيرهاي  (كه خلق خدا از هر سو براي جنگ با ما جمع شـوند؛ چراكـه شمشـيرهاي الهـي    

طور  يم؛ بلكه همانگذار ، از غالف بيرون است و ما، هرگز آن را به زمين نمي)مؤمنان مجاهد
جهاد كرديم، پس از اين نيز با مخالفان دين خدا خـواهيم جنگيـد؛ پـس     صكه همراه پيامبر

  3».هر كس، سر بتابد و سركشي كند، به خود ستم كرده است
شـود، ايـن اسـت كـه      برداشت مـي  �ي ديگري كه از اعزام لشكر اسامه ي آموزنده نكته

ايـن   �ابوبكر صـديق . باشند صخدا بردار رسول فرمان مسلمانان در تمام شرايط بايد پيرو و
نكته را به خوبي نشان داد كه او، محكم واستوار در شرايط سخت و بحراني، پايبند دستورات 

  .را كردرا كامالً اج صماند و اوامر آن حضرت صخدا رسول
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در اعزام  صخدا و اوامر رسول رهنمودهابه  �هايي از پايبندي ابوبكر جلوه
   �اسامهلشكر 
را  �خواستند تا لشكر اسامه �ـ مسلمانان با توجه به شرايط سخت آن برهه، از ابوبكر1

اگـر بـدانم   «: ي تاريخي و ماندگارش را فرمود كه آن گفته �اما ابوبكر صديق. گسيل ندارد
 �درند، باز هم لشكر اسـامه  ها مرا مي ها و گرگ ماند و سگ كه كسي جز من در مدينه نمي

  1».كنم اند، اعزام مي فرمان داده صخدا نه كه رسولگو را آن
ور  كه قبايل مرتد، به مدينه حمله با نظرداشت شرايط آن موقع و هراس از اين �ـ اسامه2

. اجازه خواست تا به همراه لشكر از اردوگاهش به مدينه بازگردد �شوند، از ابوبكر صديق
اگر «: تصميم قطعي گرفته و چنين فرموداعالم كرد كه براي اعزام لشكر  �اما ابوبكر صديق

تغيير   اند، مقرر كرده صخدا ها، بخواهند مرا بدرند، كاري را كه رسول ها و گرگ سگ

$  :شرح عملي اين آيه بود كه �موضع ابوبكر صديق 2».نخواهم داد tΒ uρ tβ%x. 9ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 Ÿωuρ 

>πuΖÏΒ÷σ ãΒ # sŒÎ)  |Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θ ß™u‘uρ #�� øΒr& βr& tβθ ä3tƒ ãΝßγs9 äο u�z� Ïƒ ù:$# ôÏΒ öΝÏδ Í�øΒ r& 3 tΒuρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# 

…ã&s!θ ß™u‘uρ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈n=|Ê $YΖ� Î7–Β ∩⊂∉∪ 〈 )36:احزاب(  
هيچ زن و مرد مؤمني در كاري كه خدا و رسولش، مقرر كرده باشند، اختياري از «: يعني

ز دسـتور خـدا و پيـامبرش    هـر كـس، ا  ). و بايد تابع حكم خـدا و رسـول باشـند   (خود ندارند 
  ».گردد سرپيچي كند، قطعاً به گمراهي آشكاري گرفتار مي

درخواست كرد تا فردي  �از ابوبكر صديق �بنا به درخواست انصار �ـ عمر فاروق3
بـه خـود    �كـه عمـر   از ايـن  �ي لشكر كند؛ اما ابوبكر صديق را فرمانده �تر از اسامه مسن

مـادرت بـه عزايـت    «: شد، به شدت ناراحـت شـد و فرمـود   جرأت داده تا حامل چنين پيامي با
خواهي  اند و تو از من مي را به فرماندهي لشكر منصوب كرده �اسامه صخدا بنشيند؛ رسول

  »!كه او را عزل كنم؟
. اقتدا كرد صو لشكر، به پيامبر بزرگوار �ي اسامه به هنگام بدرقه �ـ ابوبكر صديق4
را به يمن فرستادند، در حالي او را بدرقه كردنـد   �هنگامي كه معاذ بن جبل صخدا رسول

را پياده و در  �نيز اسامه �پياده؛ ابوبكر صديق صخدا سوار اسب بود و رسول �كه معاذ
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: امام احمد رحمه اهللا چنين روايت كرده است 1.سوار اسب بود �حالي بدرقه كرد كه اسامه
هنگـام حركـت بـه سـوي يمـن،       �را به يمن فرستادند؛ معاذ �معاذ بن جبل صخدا رسول

شـيخ احمـد البنـا در    . كردند او را پياده، بدرقه و نصيحت مي صخدا سوار اسب بود و رسول
سن بود،  را كه جوان و كم �با پاي پياده، اسامه �ابوبكر صديق: گويد شرح اين روايت مي

دنـد؛  را به فرماندهي لشكر منصوب كر �پيش از وفاتشان، اسامه صخدا رسول. بدرقه كرد
حركـت كـرد؛    صپس از وفات آن حضرت �وفات نمودند و لشكر اسامه صخدا رسول

 �را پياده بدرقه كردند، اسامه �كه معاذ بن جبل صخدا با اقتدا به رسول �ابوبكر صديق
  2.، در آن وقت بر اسب سوار بود�را پياده بدرقه نمود و اسامه

، ايـن اسـت كـه او هنگـام     صبه رسـول خـدا   �ي ديگر اقتداي ابوبكر صديق ـ جلوه 5
. لشــكريان را نصــيحت نمــود صخــدا ي لشــكر اســالم، برابــر ســنت و عمــل رســول  بدرقــه
هـا را بـه برخـي از امـور سـفارش       معموالً هنگام خداحافظي بـا مجاهـدان، آن   صخدا رسول

هـاي   بـه مجاهـدان، برگرفتـه از فرمـوده     �هـاي ابـوبكر صـديق    تـر سـفارش   بـيش . كردند مي
را ) �اسامه(ي لشكر  فرمانده �عالوه بر اين ابوبكر صديق 3.شكريان بودبه ل صخدا رسول

سفارش كرد و بـه او تأكيـد نمـود كـه در انجـام دسـتورات        صخدا نيز به انجام اوامر رسول
چـه   آن«: چنين فرمـود  �باره به اسامه در اين �ابوبكر صديق 4.كوتاهي نكند صخدا رسول

. انجام بده؛ از قضاعه شروع كن و سـپس بـه آبـل بـرو     اند، به تو دستور داده صخدا را رسول
نيـز دسـتور ابـوبكر     �صـحابه  5».…كوتاهي نكن صخدا نسبت به هيچ يك از اوامر رسول

هايشـان   خداي متعال، سينه. انجام شد صخدا گونه فرمان رسول را پذيرفتند و بدين �صديق
تمام تالش و  صخدا رسول را براي پذيرش حق گشود و توفيقشان داد تا براي اجراي فرمان

اين شد كه خداي متعال، لشكر  صپيامد اجراي فرمان رسول اكرم. توان خود را بكار گيرند
اسالم را نصرت نمود؛ غنايم زيادي نصيبشان كرد؛ ترس و هيبتشـان را در دل كفـار افكنـد و    

  6.آنان را از كيد و شر دشمنان، مصون و محفوظ داشت

                                                           

  31و30بكر جيش أسامة، ص قصة بعث أبي -1
  )21/215(بلوغ األماني  -2
  32بكر جيش أسامة، ص قصة بعث أبي -3
  همان مرجع -4
  )4/47(تاريخ طبري  -5
  36بكر جيش أسامة، ص قصة بعث أبي -6



  �ابوبكر صديق  266
 

لشـكري را  ) �(ابوبكر: چنين گفته است �سيل لشكر اسامهي گ توماس آرنولد، درباره
به قصد اعزام به سوي شام آماده كرده بود، پس از وفات پيامبر گسيل كـرد؛  ) ص(كه محمد

در آن موقعيت برخي از مسلمانان به سبب وضع بغرنج و خطرناك آن زمـان، مخـالف اعـزام    
اگر بدانم كه كسي جـز مـن   «: كرد كهابوبكر، آنان را با اين سخن ساكت . لشكر اسامه بودند

گونـه كـه    را آن �درند، باز هم لشـكر اسـامه   ها مرا مي ها و گرگ ماند و سگ در مدينه نمي
اعزام آن لشكر، نخستين حركت از مجموعـه   1».كنم اند، گسيل مي فرمان داده صخدا رسول

ومت قدرتمند آن ها، سوريه، فارس و شمال آفريقا را فتح كردند و حك حمالتي بود كه عرب
ي امپراطـوري روم را فـتح    روز ايران را از بين بردند و بسـياري از بهتـرين منـاطق زيـر سـلطه     

  2.كردند
كه خداي متعال، نصرت و پيروزي ايـن امـت را مشـروط بـه اتبـاع و پيـروي        اين  خالصه

پيروي نمايـد، نصـرت و    صخدا قرار داده است؛ هر كس، از رسول صخدا كامل از رسول
بنـابراين  . گـردد  نافرماني كند، خوار و ذليـل مـي   صخدا يابد و هر كس، از رسول ت ميقدر

پـذيريش از خـداي متعـال و پيـروي از      چگونگي حيات و زندگاني اين امت، در ميزان فرمان
  3.شود تفسير مي صخدا رسول
اي از  بروز اخـتالف در پـاره  . مرجع حل اختالف درميان مؤمنان، كتاب و سنت است) ج

ايـن   �در مورد گسـيل لشـكر اسـامه   . ارد درميان مؤمنان، امري عادي و گريزناپذير استمو
به وجود آمد كه آيـا در آن شـرايط بغـرنج و بحرانـي، لشـكر       �اختالف نظر درميان صحابه

بگومگوهايي صورت گرفـت؛   �اعزام شود يا نه؟ در مورد فرماندهي شخص اسامه �اسامه
توزي نسبت به يكديگر نينجاميد  و درگيري يا بغض و كينه اما اين اختالف نظرها به كشاكش

در آن  �ابـوبكر صـديق   4.و هيچ كس، پس از روشن شدن نظر اشتباهش، خودسـري نكـرد  
 �در مـورد اعـزام لشـكر اسـامه     صخـدا  موقع، براي حل و فصل اختالف به فرمـان رسـول  

ال، بـاز هـم از اجـراي    مراجعه كرد و اين نكته را روشن نمود كه با دگرگوني اوضـاع و احـو  
گـري   نيز پس از توضيح و روشـن  �صحابه. كند غفلت و كوتاهي نمي صخدا فرمان رسول

اعـزام شـود؛ بايـد     �لشـكر اسـامه   صخـدا  پذيرفتند تا مطابق فرمان صريح رسول �ابوبكر
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دانست كه در صورت وجود نص و حكم صريح، اكثريت قول و نظر، هيچ اعتباري نـدارد و  
پـس از   �ي لشـكر اسـامه   درباره صخدا صحابه در برابر فرمان صريح رسولبدين سبب نيز 

دليـل   �گـري ابـوبكر   آنـان، پـيش از روشـن   . گـردن نهادنـد   �گري ابـوبكر صـديق   روشن
باعث پراكندگي توان و قدرت  �اند و اعزام لشكر اسامه آوردند كه قبايل عرب، شوريده مي

ترين بندگان خدا پس از انبيا بودنـد،   برگزيدهنظر افرادي چون صحابه كه  1.شود مسلمانان مي
برايشـان روشـن كـرد كـه فرمـان       �بلكـه ابـوبكر  . قرار نگرفت �مورد قبول ابوبكر صديق

لـزوم  . تـر اسـت   تـر و البتـه انجـامش، واجـب     از تمام نظرات و پيشنهادها، مهم صخدا رسول
ان وفــات مراجعـه بـه نصــوص كتـاب و ســنت بـراي حـل و فصــل مـوارد اختالفــي، در جريـ       

پنداشـتند   مي �ي زيادي از صحابه و از جمله عمر نيز كامالً هويدا است؛ عده صخدا رسول
بـاور داشـتند كـه     �اند و اندكي نيز از جمله ابـوبكر صـديق   وفات نكرده صخدا كه رسول

با مراجعه به نـص   �دانيم كه در آن موقيت ابوبكر صديق مي. اند وفات نموده صخدا رسول
حـافظ   2.انـد، روشـن و برطـرف كـرد     نمـرده  صخـدا  نادرست را كـه رسـول   قرآن، اين فهم

چـه پـس از    از آن«: گويـد  مـي  صخدا حجر رحمه اهللا ضمن بررسي ماجراي وفات رسول ابن
شود كـه در مباحـث اجتهـادي و مشـورتي،      روي داد، چنين معلوم مي صوفات رسول اكرم

يابند و يـا نظـري كـه     رستي دست ميي راست و د اين طور نيست كه اكثريت، حتماً به نظريه
گيري  تري دارد، نادرست است؛ بر همين مبنا، اكثريت آرا، شرط اساسي در نتيجه موافقان كم

كثـرت   �كه بر اساس مـاجراي گسـيل لشـكر اسـامه     خالصه اين 3».و ترجيح يك نظر نيست
شود كـه   م معلوم ميالبته از اين داستان، اين نكته ه 4.باشد ي درستي آن نمي يك نظريه، نشانه

كـه   �گـري ابـوبكر   در برابر حق، تسليم بودند و به همين سبب نيز در برابر روشن �صحابه
تبيــين  صخــدا هــاي رســول را بــر مبنــاي فرمــوده �اصــل اعــزام لشــكر و فرمانــدهي اســامه

  5.نهادند نمود،گردن
ي  ي، نكتـه هـاي دينـ   ي فعاليـت  پيوستگي دعوت و عمل و جايگاه جوانان در پهنه هم به) د

در زمـان خالفـت ابـوبكر     �ي ديگـري اسـت كـه از مـاجراي اعـزام لشـكر اسـامه        آموزنده
تنهـا بـه    �دهـد كـه ابـوبكر صـديق     بازخواني اين ماجرا، نشان مي. شود روشن مي �صديق
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در پست فرماندهي بسنده نكرد و بلكه به داليل  �و ابقاي اسامه صخدا اجراي فرمان رسول
  :رسميت بخشيد صخدا را برابر فرمان رسول �ز حكم فرماندهي اسامهزير، به طور عملي ني

ي هجده يا  كه بيش از شصت سال از عمرش را پشت سر گذاشته بود، اسامه �ـ ابوبكر1
از  �گرچه اسامه. سوار اسب بود �ساله را با پاي پياده، در حالي بدرقه كرد كه اسامه بيست

قل بـه او اجـازه دهـد تـا پيـاده شـود، امـا ابـوبكر         ابوبكر خواست تا سوار اسب شود و يا حدا
و لشكر تحت فرماندهيش را بدرقه نمود تا بـه طـور    �چنان با پاي پياده، اسامه هم �صديق

: بر لشكر رسميت ببخشد و با عمل خود به لشكريان بفهماند كه �عملي، به فرماندهي اسامه
و  �باز هم به نشان احترام اسـامه  هستم و صخدا ي رسول به منِ ابوبكر نگاه كنيد كه خليفه

كنم تا شـما بـه خـود آييـد كـه چگونـه جـرأت         تأييد فرماندهيش با پاي پياده، او را بدرقه مي
بدين منصب گماشـته شـده    صخدا كرديد، بر امارت كسي خرده بگيريد كه از سوي رسول

  1!است؟
ي امور،  در اداره نيازمند بود تا �در آن شرايط به كسي چون عمر �كه ابوبكر ـ با آن2
را در مدينـه بگـذارد و بـه     �دهد كـه عمـر   دستور نمي �يارش باشد، باز هم به اسامه دست

را در  �ديـد خـود، عمـر    خواهد كـه بـه صـالح    اجازه مي �همراه لشكر نبرد؛ بلكه از اسامه
از  �گمان اين درخواست ابـوبكر  بي. ي امور، به خليفه كمك كند مدينه بگذارد تا در اداره

بود و درسي براي لشكريان كه تـابع   �، رسميت بخشيدن عملي به فرماندهي اسامه �اسامه
  .بردار امير لشكر باشند و فرمان

دعوت و عمل را با هم درآميخت و اين، همان چيزي است كه اسالم به  �ابوبكر صديق
خواننـد   خداي متعال در قرآن كريم، كساني را كه به نيكوكاري فرامـي . آن دستور داده است

 * tβρ :ده اسـت مـو فرتـوبيخ نمـوده و   برند،  و خود را از ياد مي Þ÷ß∆ ù' s? r& }̈ $ ¨Ψ9 $# Îh� É9 ø9 $$ Î/ tβöθ |¡Ψ s? uρ 

öΝä3|¡ à�Ρ r& öΝçFΡ r& uρ tβθ è=÷G s? |=≈tG Å3ø9 $# 4 Ÿξ sùr& tβθ è=É) ÷è s? ∩⊆⊆∪ 〈 )44:بقره(  
كنيـد؟ در حـالي    دهيد و خود را فرامـوش مـي   آيا مردم را به نيكوكاري فرمان مي«: يعني

كه گفتـار و كـردارش    و در آن تهديد و وعيد الهي را در مورد آن(خوانيد  كه شما كتاب مي
  »؟)داريد ي زشت دست برنمي و از اين رويه(انديشيد  پس آيا نمي.) بينيد مخالف باشد، مي

هـاي دينـي نمايـان     از اين ماجرا، جايگاه واالي جوانـان در خـدمت بـه اسـالم و فعاليـت     
ي جوان را به فرماندهي لشكري گماشتند كه براي رويـارويي   اسامه صخدا رسول. گردد مي

                                                           

  66بكر جيش أسامة، ص قصة بعث أبي -1



 269   انبا مرتد �و جهاد ابوبكر صديق �ام لشكر اسامهزاع 
    

ي  رغـم انتقـاد و مخالفـت عـده     نيـز بـه   �با ابرقدرت آن روز عازم شام بود و ابوبكر صـديق 
بـه هـر حـال لشـكر اسـالم، تحـت       . را بـر لشـكر، رسـمي دانسـت     �زيادي، فرماندهي اسامه

عازم شد و پـس از مـدتي بـا پيـروزي و     ) زيد رضي اهللا عنهمااسامه بن (فرماندهي امير جوان 
هـاي   بازنگري اين ماجرا، جايگاه واال و ارزشمند جوانان را در عرصه. غنايم زيادي بازگشت

باشد كه در دو  گر اين نكته مي سازد و بلكه بازبيني تاريخ دعوت اسالمي، بيان مي ديني روشن
ادي وجود دارد كه بر نقش مهم جوانـان در خـدمت   دوران مكي و مدني، داليل و شواهد زي

  1.كند ي امور حكومتي، مشاركت در جهاد و دعوت الي اهللا داللت مي به قرآن و سنت، اداره
بـه   �ي آداب جهـاد اسـالمي، در نصـيحت ابـوبكر صـديق      هاي زيبـا و تابنـده   جلوه) هـ

اه اسـالم، هماننــد  ي سـپ  بـه هنگـام بدرقــه   �ابـوبكر صــديق . مجاهـدان كـامالً نمــودار اسـت   
با بررسي نكاتي . اي از امور سفارش نمود ي لشكر و سپاهيان را به پاره فرمانده صخدا رسول

بـرد كـه    هـاي مسـلمانان پـي    توان به اهداف جنـگ  به سپاهيان سفارش كرد، مي �كه ابوبكر
رغبـت  چنيني را بينند، با ميل و   وقتي كه مردم، لشكري اين. چيزي جز دعوت به اسالم نيست

  :شوند؛ چراكه خود مسلمان مي
گـر، ثـروت و دارايـي مـردم را بـه يغمـا        جويـان چپـاول   ـ لشكر اسالم، بر خالف جنگ1

  .ها است و عهدشكن نيست برد؛ پايبند پيمان نمي
هـاي دشـمن را    كنـد و حتـي اجسـاد كشـته     ـ لشكر اسالم، حقوق انسـان را رعايـت مـي   2
سپاهيان اسالم، وظيفه دارند كاري بـه  . ساد، مثله شوندداند كه اج شمارد و جايز نمي مي محترم

آنان مهـر ورزنـد؛ بـا پيـران و ناتوانـان دشـمن،         كودكان دشمن نداشته باشند و بلكه نسبت به
  .محترمانه برخورد بكنند و حرمت و آبروي زنان دشمن را پاس بدارند

هـاي   صـادي سـرزمين  هـاي اقت  ها و زيرساخت ـ وقتي مردم ببينند كه لشكر اسالم، ثروت3
يابند  كشد، درمي آتش نمي  كند و درختان، مزارع و كشتزارها را به اش را نابود نمي زير سلطه

آور عـدالت و حفـظ    كه جهاد اسالمي، خواهان قلدرگري نيست و بلكه منادي عـزت و پيـام  
تسـليم  هاي اسالم و جهاد اسالمي  هاي انساني است و به همين خاطر نيز در برابر خوبي ارزش

  .شوند مي
نهد و بـه مـزارع و كشـتزارها     ها را ارج مي كه حقوق انسان ـ لشكر اسالم، گذشته از آن4

دارد و از كشـتن   رساند، از نابود كردن حيوانات نيز در جريان جنـگ برحـذر مـي    آسيبي نمي
افـروزان   شود كـه آيـا جنـگ    اينك اين پرسش مطرح مي. كند ها جز براي خوردن منع مي آن
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هـايي كـه از    هايي پايبند هستند؟ و آيا غير از اين است كه پيامـد جنـگ   ، به چنين ارزشكافر
است؟ به عنوان مثال به پيامـد    ها نبوده سوي كفار ايجاد شده، چيزي جز تباهي و نابودي ملت

ها در بوسني مرتكب شـدند،   گري شوروي در افغانستان بنگريد يا به جناياتي كه صرب اشغال
هاي هندوها بر ضد مسلمانان كشمير نيز بـر كسـي پوشـيده نيسـت؛ وضـع       جنايتتوجه كنيد؛ 

كنوني چچن، افغانستان و عراق نيز مشخص اسـت؛ تروريسـم دولتـي اسـرائيل را هـم كـه در       
افروزي  رسيم كه فرق بزرگ و زيادي ميان جنگ مورد فلسطين بررسي كنيم، به اين نتيجه مي

  .ان وجود دارددين و جهاد مبارزان مسلم ملحدان بي
آميز دارد و به همين سبب  ـ لشكر اسالم به عقايد و باورهاي اديان گذشته نگاهي احترام5

آري، اين، دعوت عملـي  .. اند، كاري ندارد ها عزلت گرفته است كه به راهباني كه در صومعه
باشـد؛ اسـالم، رويـاروي كسـاني قـرار       اسالم است كه نشـان عـدالت و آزادي در اسـالم مـي    

روند،  اندازند و سزاي آنان را كه به جنگ حق مي گيرد كه در زمين، فساد و تباهي راه مي مي
  . ي عبرت ديگران شوند داند تا مايه مرگ و نابودي مي

گفت، بيان و سفارشي معمـولي نبـود    �به مجاهدان لشكر اسامه �چه ابوبكر صديق آن
اصولي كاربردي بود كه در دوران  ،�ايراد شود و بس؛ بلكه سخنان ابوبكر  كه توسط خليفه

خالفــت آن بزرگــوار و بلكــه پــس از آن نيــز داراي كاربســت بــوده و همــواره مــورد توجــه 
  .ها قرار گرفته است مجاهدان راستين در تمام زمان

از ديگر مواردي است كه در بحـث گسـيل آن    �آثار و پيامدهاي اعزام لشكر اسامه) و
كه  پس از آن �لشكر اسامه. باشد توجه و بررسي مي درخور �لشكر از سوي ابوبكر صديق

ي زيـادي درميـان روميـان انـداخت، پيروزمندانـه و باغنـايم زيـادي بـه مدينـه           ترس و دلهـره 
اين، همـان  «: هرقل، فرماندهان نظامي خود را در حمص جمع كرد و به آنان گفت. بازگشت

هـا،   اش اين شد كـه عـرب   نتيجه! دچيزي است كه قبالً به شما هشدار دادم و شما قبول نكردي
بـرادر هرقـل پيشـنهاد كـرد تـا      » .ماهه را پيمودند و وضع شما را دگرگون كردند مسيري يك

اين پيشنهاد، پذيرفته شد و مرزبانان در بلقاء مستقر . سپاهياني را براي مرزباني به بلقاء بفرستند
مر رضي اهللا عنهما بـه سـوي شـام    كه سپاهيان اسالم، در زمان خالفت ابوبكر و ع شدند تا اين
بـا وجـودي كـه    ! ها ديگر چه هسـتند؟  اين«: زده گفتند روميان، مبهوت و شگفت. روان شدند

قبايـل عـرب نيـز از     1»!كننـد  اند و به سرزمن مـا حملـه مـي    پارچه سرورشان مرده، باز هم يك
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به مدينه  �سامهزماني كه لشكر ا 1.قدرت مسلمانان متحير و مبهوت شده و در هراس افتادند
به همـراه بزرگـان مهـاجرين و انصـار و مـردم مدينـه، شـادمان و         �بازگشت، ابوبكر صديق

وارد مدينـه شـد، بـه     �اسـامه . مسرور از پيروزي لشكر اسـالم، بـه اسـتقبال مجاهـدان رفتنـد     
پيامد پيـروزي لشـكر   . رفت و براي شكر و سپاس از خداي متعال نماز گزارد صمسجدالنبي

هايي كه در فكر شورش بر ضد مسلمانان بودند و  زندگاني مسلمانان و حتي عرب بر �اسامه
آثـار و  . ، بسـي گسـترده و بلكـه حيـاتي بـود     سـتان ي عرب جزيره مرز با شبه چنين روميان هم هم

تر از مانور قدرتي آنان بود  به دنبال داشت، فراتر و بيش �پيامدهايي كه پيروزي لشكر اسامه
يني كه در فكر ستيز با مسلمانان بودند، دست از خيزش و آشوب بر ضـد  و باعث شد تا مرتد

بشـكند و مجبـور شـوند بـا مسـلمانان،       اسالم بردارند و توان و قدرتشان، از هيبت اسالم درهم
كار خودش را كرد و اثرش را پيش  �به هر حال، اعزام لشكر اسامه. كنار آيند و صلح كنند

هايشان را بـه زمـين بگذارنـد، نشـان داد و در دل      ته، سالحكه مجاهدان از جنگ بازگش از آن
پيامـدهاي زيـادي    �آري بدون ترديد اعـزام لشـكر اسـامه    2.مرتدين و كفار هراس انداخت

تـرين   ي عـرب، ضـعيف   جزيـره  ي مرتدان در شـمال شـبه   براي مسلمانان به دنبال داشت؛ جبهه
بـود كـه    �نتايج و آثار لشكر اسـامه رفت و اين، از  ي پيش روي مسلمانان به شمار مي جبهه

تـر از شكسـت دشـمنان در عـراق      ي شمال براي مسـلمانان، آسـان   باعث شد تا شكست جبهه
آگاهي و  �دهد كه ابوبكر صديق و پيامدهاي مثبت آن، نشان مي �اعزام لشكر اسامه. باشد

  3.ها داشته است تري از ديگران براي حل و فصل بحران توانايي بيش

                                                           

  270تاريخ الدعوة إلي اإلسالم، ص -1
  95عبقرية الصديق، ص -2
  168عتوم، ص ي دكتر علي حركة الردة، نوشته -3



  



  

  ممبحث دو

  با مرتدان �جهاد ابوبكر صديق

  مفهوم ارتداد
گسستن از اسالم به قصد و يـا گفتـار و   «: نووي رحمه اهللا، ارتداد را چنين تعريف كرده است

كند كه گفتار و كردار كفرآميز، به قصد استهزاء باشد يـا از روي   آميز؛ فرقي نمي كردار كفر
ز روي اعتقاد و بـاور بـه آن گفتـار و كـردار     ي اصل و حقيقتي ديني يا ا عناد و انكار آگاهانه

انكار خدا يا پيامبران، تكذيب يك پيامبر، حالل دانسـتن حرامـي كـه بـر آن اجمـاع      . كافرانه
شده، حرام دانستن حاللي كه به اجماع، حالل است، آهنگ و قصـد كفـر نمـودن و شـك و     

  1».المي اس ي درستي اسالم، همه كفر است و خروج از دايره ترديد درباره
كـافر شـدن مسـلمان بـه     «: عليش مالكي ارتداد را چنين تعريف كرده كه عبارت است از

آميز يا بر زبان آوردن الفاظ كافرانه و يا انجام كـرداري كـه متضـمن كفـر      گفتار صريح كفر
كـه اسـالم را    شـود كـه پـس از آن    مرتد، بـه كسـي اطـالق مـي    «: گويد حزم مي ابن 2».باشد مي

آورد و يا به طور كلي  الم برگردد و به دين اهل كتاب يا ديني غيرآسماني رويپذيرفته، از اس
ارتداد، از نظر لغوي به معناي بازگشـت اسـت و از   «: گويد عثمان حنبلي مي 3».منكر دين شود

شود كه پس از پـذيرش اسـالم، از او كـاري سـربزند كـه       لحاظ ديني به كسي مرتد گفته مي
لي مرتد، كسي است كه اصل و حقيقتـي دينـي از قبيـل نمـاز،     به طور ك 4».موجب كفر است

زكات، نبوت و دوستي با مؤمنان را انكار كند يا چيزي بگويد و كاري بكنـد كـه جـز كفـر،     
  5.قابل تأويل به چيز ديگري نباشد

  ارتداد، از نگاه قرآن
توان  له ميخداوند متعال در قرآن، تعابير زيادي از ارتداد و مرتدين فرموده كه از آن جم

باري، دگرگوني و محوشدن  بازگشت به عقب، بازگشت به خسران و زيان: اشاره كرد به
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كردن دعوت انبيا و عدم پذيرش نصايح و رهنمودهاي  مسخره(ها، دست بر دهان نهادن  چهره
  1…ها و شدن چهره ، شك و دودلي، سياه)پيامبران

$  :فرمايد خداي متعال مي yγ•ƒr' ‾≈tƒ š Ï%©!$# (#ûθ ãΨ tΒ#u βÎ) (#θãè‹ÏÜ è? šÏ% ©!$# (#ρ ã�x� x. 

ôΜà2ρ –Šã� tƒ #’ n?tã öΝä3Î7≈s) ôã r& (#θç6Ï=s)ΖtFsù t Î� Å£≈yz ∩⊇⊆∪ 〈 )149:عمران آل(  

برداري كنيد، شما را به كفر  از كافران فرمان رايد، اگ اي كساني كه ايمان آورده«: يعني
  ».گرديد برمي) ر و خسراناز سوي ايمان به كف(ديده  گردانند و زيان برمي

‰ $pκš :فرمايد چنين مي هم r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9 $# (#θ ãΨ ÏΒ# u $ oÿÏ3 $uΖø9 ¨“tΡ $ ]%Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑÏj9 Νä3 yè tΒ 

ÏiΒ È≅ ö6s% β r& }§ÏϑôÜ‾Ρ $\δθ ã_ ãρ $ yδ̈Šã� t∴ sù #’ n?tã !$ yδ Í‘$ t/ôŠr& ÷ρr& öΝåκs] yè ù=tΡ $yϑx. !$̈Ψ yès9 |=≈ut õ¾ r& ÏMö6 ¡¡9 $# 4 
tβ%x. uρ ã�øΒ r& «! $# »ωθ ãèø� tΒ ∩⊆∠∪ 〈 )47:نساء(   

بـر  (چـه   به ايشان داده شده، ايمـان بياوريـد بـه آن   ) آسماني(اي كساني كه كتاب «: يعني
بـا خـود داريـد،    ) از كتـاب آسـماني  (ي چيزي است كه  كننده ايم و تصديق نازل كرده )محمد

هايتان، چشم، گوش، بيني و  و بر صورت( هايي را محو و دگرگون كنيم كه چهره پيش از آن
بهـره   كـه ايشـان را از رحمـت خـود بـي      ها را برگردانيم يا پـيش از آن  و آن) ابرويي نگذاريم

نفرين و نابود ) گرفتند يعني كساني كه روز شنبه ماهي مي(گونه كه ياران شنبه را  سازيم همان
  ».شدني است و فرمان خدا، انجام. كرديم

هـا، نابينـا شـدن     منظور از دگرگـوني يـا محوشـدن چهـره    «: كثير آمده است در تفسير ابن
دهـيم كـه    ها نيز يعني چشمان آن بندگان را پشت سرشان قرار مـي  برگرداندن چهره. باشد مي

خـداي متعـال در ايـن آيـه مثـال      . شدن، بسي بدتر از هر گرفت و عقوبتي اسـت  اين نوع مسخ
دهد كـه راه   كند و حال بندگاني را شرح مي بيان مي روگرداني از حق و بازگشت به باطل را

گيرنـد و شـتابان و    كنند و راه ضـاللت و گمراهـي را در پـيش مـي     راست و روشن را رها مي
  2».نهند پريشان رو به عقب مي

 tΠöθ :فرمايد خداي متعال مي tƒ ÷Ùu‹ö; s? ×νθ ã_ ãρ –Šuθ ó¡n@uρ ×νθã_ ãρ 4 $ ¨Βr'sù t Ï% ©!$# ôN̈Š uθ ó™$# 

öΝßγèδθ ã_ ãρ Λänö� x� x.r& y‰ ÷è t/ öΝä3ÏΨ≈yϑƒÎ) (#θ è%ρä‹ sù z># x‹ yè ø9 $# $yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβρ ã� à� õ3s? ∩⊇⊃∉∪ 〈  
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آنـان كـه   ) بـه (شـوند؛ و امـا    ها، سفيد و بعضي هم سياه مي روزي كه برخي چهره«: يعني
ر شـديد؟ پـس بـه    كه ايمان آورديـد، كـاف   آيا پس از آن) گويند مي(شود،  روهايشان سياه مي

  ».ايد، عذاب را بچشيد سبب كفري كه مرتكب شده
ي  را از نگـاه قتـاده، دربـاره   قرطبي، آراي مفسران و علما را در اين باره آورده و اين آيه 

اين آيه، موضـوع ارتـداد   «: گويد مي �وي به استناد حديثي از ابوهريره. ن دانسته استامرتد
يـرد  : (انـد  فرموده صاز اين قرار است كه رسول خدا �حديث ابوهريره» .كند را مطرح مي

علي الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحـوض فـأقول يـا رب أصـحابي،     
در روز «: يعني) إنك ال علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا علي أدبارهم القهقري: فيقول

مـن  . شـوند  جا رانده مي ؛ اما از آنآيند حوض مي) نزدم در كنار(اي از امت من به  قيامت عده
داني  تو نمي: فرمايد مي) در پاسخم(خداي متعال . ها، ياران من هستند اين! گويم كه خدايا مي

  1».بازگشتند) ي جاهلي خود( ها، پس از تو به گذشته ها پس از تو چه كردند؟ آن كه آن

  هاي پيدايش ارتداد زمينه
خـوردن افـراد بـه مصـيبت      يكـه : توان چنين برشمرد مي چرايي و اسباب ارتداد قبايل عرب را

هـاي   ؛ عدم شناخت درسـت و اصـولي از اسـالم؛ وجـود زمينـه     صخدا ناگهاني وفات رسول
ي جـاهلي؛ خـروج و    جاهليت، در قبايل و عدم گسـيختگي كامـل از آداب و باورهـاي دوره   

مي و رفت از پـذيرش حكومـت اسـالمي و شـورش و خيـزش بـر ضـد آن؛ تعصـب قـو          برون
اندوزي از طريـق   داري؛ دنياطلبي و ثروت طلبي و حرص و آز شديد به حكومت اي؛ جاه قبيله

گري دشمنان اسـالم اعـم از يهوديـان،     دين؛ دشمني و حسدورزي نسبت به يكديگر و دسيسه
  2.مسيحيان و مجوسيان

ه برخـي، اسـالم را كـامالً رهـا كردنـد و بـ      : ي متفـاوت داشـت   ارتداد، چند نوع و گونـه 
. اي نيز نماز را فروگذاشـتند  عده. بعضي، ادعاي نبوت و پيغمبري نمودند. پرستي پرداختند بت

گزاردنـد؛ امـا از اداي زكـات امتنـاع      بعضي از مرتدان، اسالم را قبول داشتند و نمـاز هـم مـي   
. به عادات و باورهاي جاهلي خود بازگشتند صخدا اي ديگر با وفات رسول دسته. كردند مي
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اي، سرگشته و دودل شدند و خود را به گذشت ايام سپردند تـا   عده صت رسول اكرمبا وفا
  1.شود ببينند عاقبت چه مي

  : مرتدان را دو گونه دانسته استخطابي رحمه اهللا
ه را نيز دو دسته رووي، اين گ. برگشتند و كافر شدندـ گروهي كه از اسالم و مسلماني 1
كساني كه از دين برگشتند و شرايع دينـي  . * اسود عنسيي كذاب و  پيروان مسيلمه: * دانسته

  .واگذاشتند و به جاهليت بازگشتندرا منكر شدند؛ نماز و زكات را 
ـ گروهي از مرتدان، ميان زكات و نماز از لحـاظ تكليـف شـرعي تفـاوت گذاشـتند و      2

 ضمن پذيرش فرض بودن نماز، زكات را انكـار كردنـد و منكـر وجـوب اداي آن بـه خليفـه      
  2.شدند

البته در آن ميان كساني بودند كه زكات را قبول داشتند و تنها بدين سبب از دادن زكات 
  3.داشتند ، آنان را از پرداخت زكات باز مي كردند كه سران و اشراف قبيله امتناع مي

  :قاضي عياض رحمه اهللا مرتدها را به سه دسته تقسيم كرده است
  .تندپرستي پرداخ اي كه به بت ـ دسته1
  .پيروي كردند) ي كذاب و اسود عنسي مسيلمه(ـ گروهي كه از مدعيان دروغين نبوت 2
ـ كساني كه اسالم را قبول داشتند؛ اما زكات را انكار نمودند و آن را مخصـوص زمـان   3
  4.دانستند صخدا رسول

  :دكتر عبدالرحمن بن صالح، مرتدان را چهار دسته دانسته است
  .پرستي پرداختند خود به بتي  كساني كه چون گذشته*
  )ي كذاب، اسود عنسي و سجاح مسيلمه(پيروان پيامبران دروغين *
  .طور كلي انكار كردند كساني كه زكات را به *
 صخـدا  ي رسـول  اي كه زكات را منكر نشدند، اما از پرداخت زكـات بـه خليفـه    عده*

  5.امتناع ورزيدند
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   صپيدايش ارتداد، در زمان پيامبر اكرم
ها و نمايندگان خود را بـه مدينـه    الوفود بود و قبايل عرب، دسته كه عام نهم هجري با آن سال

جريان ارتداد گرچه در آن . باشد فرستادند تا ابراز مسلماني كنند، آغاز پيدايش ارتداد نيز مي
پديـدار گشـت و چـون آتـش زيـر       صخـدا  موقع گسترده و هويدا نبود، اما با وفـات رسـول  

هايشـان بيـرون آوردنـد و بـه خـود       نشسته، سر از النه هاي به كمين افعي. رآوردخاكستر، سر ب
ي كـذاب در يمامـه؛    اسود عنسي، در يمن شورش كرد و مسيلمه. جرأت خيزش و قيام دادند

ترين خطر، از  در آن زمان بيش 1.ي اسدي نيز در سرزمين خود بر ضد مسلمانان شوريد طليحه
ذاب متوجه اسالم بـود؛ چراكـه آنـان، تصـميم قـاطع گرفتـه       ي ك سوي اسود عنسي و مسيلمه

بودند تا راه انتخابي خود را در مسير ارتداد بـا تمـام تـوان و امكانـات وافـري كـه در اختيـار        
آورش محمـد   البتـه خـداي متعـال، پيـام    . داشتند، بپيماينـد و بـه هـيچ قيمتـي از آن برنگردنـد     

و  صاخبر ساخت تا چشمان آن حضـرت گوي كافر ب را از فرجام آن دو دروغ صمصطفي
از  صخـدا  باري رسول. امتش را روشن كند و آنان را با نويد ظفر و پيروزي شادمان گرداند

رأيت في ذراعي سوارينِ من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطـارا،  …: (روي منبر چنين فرمودند
ب ديدم كه دو دسـتبند  من، در خوا…« 2)صاحب اليمن و صاحب اليمامة: فأولتهما الكذّابينِ

هـا فـوت كـردم و دسـتبندها بـه پـرواز        طال به دست دارم؛ از آن دو دستبند بـدم آمـد، بـه آن   
يكي در يمـن و ديگـري   : گو است تعبير من از دو دستبند، دو دروغ). و نابود شدند(درآمدند 
  ».)شوند انند دو دستبند نابود ميكه هم(در يمامه 

كـردن آن  فـوت  «: انـد كـه   چنـين گفتـه   صخـدا  رسـول  علما، در تعبير و توضيح خواب
ي كـذاب   ي ايـن بـود كـه خـود ايشـان بـا اسـود يمنـي و مسـيلمه          دهنـده  ، نشـان صحضرت

گـر   طاليي بودن دستبندها نيز بيـان . روند از بين مي فوتىنگند و بلكه اين دو كذاب، به ج نمي
سـت و چيـزي را بـر خـالف     تزوير و دروغ اسود و مسيلمه بود؛ زيرا طال، در اصـل آراينـده ا  

كردنـد، در   جا كه پادشاهان آن روز طـال بـه دسـت مـي     دهد و البته از آن ظاهر، زيبا جلوه مي
ضمن تصريح خودشان، به اين نكته نيز اشاره شده كـه آن دو دسـتبند،    صخدا خواب رسول

 صاخـد  كه دو دستبند به دسـتان رسـول   اين. كنند ران هستند كه ادعاي دروغيني مي دو حكم
اي از زمـان، مسـلمانان را در    شود كه ظهور اسود يمني و مسيلمه، در برهه بود، چنين تعبير مي

. كند ي ميي آزار دست است و بر مچ انسان تنگ افكند؛ چراكه دستبند، معموالً مايه سختي مي
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. ي ضـعف و نـاتواني پيـامبران دروغـين بـود      نشـانه  صخـدا  رسـول  فوتپريدن دو دستبند با 
گويان با تمام بزرگيش، همانند كف و خاشاك روي آب بود كه از سوي  آن دروغ  ي دسيسه

طـور   همـين . رسـد  شد و قطعاً راه شيطان، به جايي جز خفت و خواري نمي شيطان حمايت مي
ي  دهـي شـده   ي سـامان  تـرين حملـه   ي كـذاب بـا كـم    هم شد و حركت اسود عنسي و مسيلمه

ي هـدف   زريـن بـودن دسـتبندها نيـز نشـانه     . كوبيده شـد اي در هم  طرفه مجاهدان راه خدا، به
هاي دنياطلـب   سان افساري است كه انسان چراكه طال، به. باشد ي اسود و مسيلمه مي دنياطلبانه
اي بـود بـه    ، اشـاره صخـدا  البتـه در خـواب رسـول   . كشد خورده را به دنبال خود مي و فريب

جانبه بر آن  ي همه اسالم از طريق سيطرههدف شوم اين دو پيامبر دروغين كه خواهان نابودي 
كند و همين نيز وجه  بودند؛ زيرا خاصيت دستبند است كه مچ انسان را از هر طرف احاطه مي

خواستند از هر طـرف بـر اسـالم احاطـه كننـد و بـر        تشابه مسيلمه و اسود با دستبند بود كه مي
  1».مسلمانان به طور كامل سيطره يابند

  رويارويي با مرتدان براي �موضع ابوبكر صديق
درميان مردم برخاست و  �با ظهور ارتداد و مرتد شدن برخي از قبايل عرب، ابوبكر صديق

ها، مخصوص خدايي است كه  تمام ستايش«: پس از حمد و ستايش پروردگار چنين فرمود
داشت هايش را بر ما ارزاني  هدايتمان كرد و همواره ما را كفايت نمود؛ همان خدا كه نعمت

را در زماني مبعوث كرد كه مردم، از علم بيگانه  صخداوند متعال، محمد. نيازمان كرد و بي
هاي دين، ضعيف؛ مردم، از دين دورشده  بودند؛ اسالم، درميانشان ناآشنا و متروك بود و پايه

خداي متعال، از اهل كتاب ناخشنود بود و خوبي و . داري سپري شده بود بودند و دوران دين
رساند، از روي خوبيشان نبود؛ خداي متعال، به خاطر كردار بد اهل  ها مي يري كه به آنخ

ها، كتاب خدا را تغيير دادند و چيزهاي ديگري به  آن. كرد كتاب، بدي را از ايشان دور نمي
خبر بودند و خود را  هاي جاهل نيز از خدا بي عرب صخدا در زمان بعثت رسول. آن افزودند

كردند و نه دست نياز به درگاهش  پنداشتند؛ نه او را عبادت مي در امان خدا مي با دست خالي
ترين دين را داشتند؛ در سرزميني سخت و  زندگيشان، سخت بود و گمراه! داشتند برمي

 صرا پيرامون آن حضرت �كه خداي متعال، صحابه كردند تا اين حاصل، زندگي مي بي
اينك خداي متعال، . داد و ايشان را نصرت و ياري نمود گردآورد و آنان را بهترين امت قرار

ها سوار شده و دستشان را گرفته و  آورش را به سوي خود خوانده و شيطان نيز بر عرب پيام
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اند؛ پس آيا اگر او  اند و رفته محمد، تنها پيامبر است و پيش از او پيامبراني آمده«: يعني
؟ و هر كس، به عقب )كنيد و اسالم را رها مي(گرديد  شته شود، به عقب برميبميرد و يا ك

گزاران  رساند؛ و خداوند به سپاس ترين زياني به خداوند نمي ، كوچك)و كافر شود(بازگردد 
  ».پاداش خواهد داد
هاي پيرامون شما از دادن  برخي از عرب«: پس از تالوت آيه افزود �ابوبكر صديق
ي خود  اند؛ آنان كه اينك به دين گذشته و شترهايشان امتناع كرده زكات گوسفندان

تري  كه مسلمان شدند، به دين آبا و اجدادشان تمايل بيش اند، در گذشته هم با آن برگشته
ايد، چون گذشته بر دين اسالم، محكم  امروز كه شما از بركت پيامبرتان، محروم شده. داشتند

ميان شما رفتند و شما را به خدايي سپردند كه از هر لحاظ  از صخدا و پايبند هستيد؛ رسول
گري تبديل  براي شما كافي است؛ همان خدايي كه پيامبر را هدايت كرد و فقرش را به توان

اي جهاد در  به خدا سوگند، لحظه. ي پرتگاه دوزخ رهانيد فرمود؛ همان خدا كه شما را از لبه
اش را تحقق بخشد و به عهدي كه در  داي متعال، وعدهكه خ گذارم تا اين راه خدا را فرونمي

گردد و هر كه زنده بماند، خليفه  هر كس كه كشته شود، بهشتي مي. حق ما كرده، وفا نمايد
شود؛ حكم الهي، هميشه حق است و خداوند، هرگز خالف  و وارث خدا در روي زمين مي

y‰tã (( :كند وعده نمي uρ ª!$# t Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ# u óΟ ä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Ï=≈¢Á9 $# óΟ ßγ̈Ζx� Ï=ø⇐ tG ó¡ uŠs9 ’Îû 
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  اند، وعده و كارهاي شايسته انجام داده  خداوند، به كساني از شما كه ايمان آورده«: يعني

ايشان را ) نيكوكار و دادگر(گونه كه پيشينيان  دهد كه آنان را در زمين خليفه سازد؛ همان مي
ن خـداي متعـال، حتمـاً دينـي را كـه بـراي ايشـا       . هـا كـرد   پـيش از آن ) گـران  ستم(جايگزين 

كند و خوف و هراسشان را به امنيت و آرامش تبديل  پسندد، برايشان پابرجا و قدرتمند مي مي
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مرا پرستش كنند و كسي را با من شريك نداننـد؛ كسـاني   ) تا بدون ترس و دلهره(فرمايد  مي
ي اسـالم خـارج    و از دايـره (هستند ) و مرتد(  ي راستين كافر شوند، فاسق كه بعد از اين وعده

  ».)اشندب مي
خواستند تا كاري با مانعين زكات  �از ابوبكر �برخي از صحابه و از جمله عمر فاروق

هايشـان جـاي بگيـرد و     جويي كند و صـبر نمايـد تـا ايمـان، در دل     ها دل نداشته باشد و از آن
 �ابوهريره 1.اين پيشنهاد را رد كرد و نپذيرفت �اما ابوبكر صديق. خودشان، زكات بدهند

 صجانشين آن حضرت �وفات كردند و ابوبكر صديق صخدا زماني كه رسول :گويد مي
چگونـه بـا مـردم    «: گفـت  �به ابـوبكر  �عمر بن خطاب. ها مرتد شدند شد، برخي از عرب

أمرت أن أقاتل النّاس حتي يشهدوا ال إله إالّ الّله، : (انـد  فرموده صخدا جنگي كه رسول مي
ام با مردم بجنگم تا  من، مأموريت يافته«: يعني) إالّ بحّقهفمن قالها فقد عصم منّي ماله و نفسه 

بگويد، مـال و جـانش از طـرف مـن در امـان       ال اله اال اهللاپس هر كس . بگويند ال اله اال اهللا
به خدا سوگند با كسي كه ميـان نمـاز و   «: فرمود �ابوبكر» .است مگر به حق و حقوق اسالم

را كه  افساريبه خدا قسم اگر . ات، حق مال استجنگم؛ چراكه زك زكات فرق بگذارد، مي
هـا   دادنـد، از مـن بازدارنـد، بـه خـاطر آن، بـا آن       مـي  صخـدا  بـه رسـول  ) به عنـوان زكـات  (

ي  به خدا سوگند بالفاصله يقين كردم كه خـداي متعـال، سـينه   «: گويد مي �عمر» .جنگم مي
و دانستم كه درسـت و  ) ودهو او را براي اين كار مصمم فرم(را براي جهاد گشوده  �ابوبكر

به خدا سوگند كه ايمـان  «: عالوه بر اين فرموده است �عمر فاروق 2».سزاوار نيز همين است
يـك   �ابـوبكر صـديق   3».بر ايمان تمام اين امت در جنگ با مرتدان، برتري يافت �ابوبكر
آهنـگ آن نمـود كـه بـه اسـتناد       �روشـن كـرد؛ عمـر    �ي مهم را براي عمر فـاروق  مسأله

را قانع كند كه فعالً از جهاد با مرتدان دست بـردارد؛ امـا    �، ابوبكرصخدا ي رسول فرموده
ثابت كرد كه حديث مـورد اسـتنادش،    �به استناد همان حديث، براي عمر �ابوبكر صديق

باشــد كــه بــه زبــان، وحــدانيت خــدا و رســالت   دليــل وجــوب جهــاد بــا مــانعين زكــاتي مــي 
ال اله اال پس هرگاه «: اكه در حديث، تصريح شده است كهچر. كنند اقرار مي صخدا رسول

هايشان از طرف من در امان است مگـر در برابـر حقـوق و تكـاليف      ها و مال بگويند، جان اهللا
در مورد جهاد با مرتدان، نگاه درست و بجايي بود و همين موضـع   �ديدگاه ابوبكر» .اسالم
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انان شـد و قطعـاً هـر موضـع ديگـري در آن      ي خير و مصلحت اسـالم و مسـلم   و ديدگاه، مايه
اگـر  . شـد  ي جاهليـت مـي   گيـري دوبـاره   انجاميد و باعث شكل موقعيت، به شكست اسالم مي

گرفـت، مسـير تـاريخ،     به خواست و توفيق خداي متعال چنان تصميمي نمي �ابوبكر صديق
هليـت  شد و بار ديگـر جا  يافت؛ گذر زمان بر عكس مي شد و شكل ديگري مي دگرگون مي

  1.آورد انگيز سر برمي فساد
خـوارگيش بـراي مانـدگاري ديـن، در      از اسـالم و غيـرت و غـم    �شناخت دقيق ابوبكر

سخنان آن بزرگوار تجلي يافت كه از ژرفاي وجودش نشأت گرفت و بر زبانش جاري شد و 
سـالم  داشت و صيانت از كيان و ساختار اسالم كوشيد تا ا بر اين تأكيدكرد كه بايد براي پاس

بـه هنگـام    �جمـالت كوتـاهي كـه ابـوبكر    . حفظ گردد صخدا به همان شكل زمان رسول
المال بر زبان آورد، با كتابي پـرحجم و   امتناع برخي از قبايل عرب از پرداخت زكات به بيت

دين، كامل شد و نزول وحي از آسـمان  «: كند؛ وي فرمود اي بليغ و طوالني برابري مي خطابه
من «: گويد مي �عمر فاروق» !آيا در دين كاستي بيايد و من زنده باشم؟ منقطع گرديد؛ پس

بـه   �ابـوبكر » .با مردم به الفت و نرمي رفتار كـن ! خدا ي رسول اي خليفه: گفتم �به ابوبكر
ديـن،  ! اي؟ تو، در زمان جاهليت خيلي دلير بودي و اينـك در اسـالم بـزدل شـده    «: من فرمود

  2»!آيا در دين كمي بيايد و من زنده باشم؟ كامل شد و وحي منقطع گشت؛ پس
ي جهاد با مرتدان، مورد ارزيابي قـرار داد و پـس    هاي صحابه را درباره ديدگاه �ابوبكر

 �ابـوبكر صـديق  . بـر آن شـد كـه بـا مرتـدان بجنگـد       �سپاري به نظـرات صـحابه   از گوش
بحرانـي نيـز    گرفـت و در آن موقعيـت   موقع تصميم مـي  شخصيتي بود كه همواره درست و به

بايـد دانسـت كـه ترديـد و دودلـي      . اي هم متـردد و دودل نشـد   تصميم بجايي گرفت و لحظه
هاي بارز وي، در تمام مدت زندگانيش بود  نشد و اين، از ويژگي �گير ابوبكر گاه دامن هيچ

را  �ساير مسلمانان نيز نظر ابـوبكر . داد ها شك و دودلي به خود راه نمي ي گير كه در تصميم
  .براي جهاد با مرتدان پذيرفتند و آن را درست و بجا دانستند

بيشـتر بـود؛ وي، مسـايل را بـيش از      �ي صـحابه  از همـه  �دورانديشي ابـوبكر صـديق  
 3.كرد و به همين سبب نيز در مورد جهـاد بـا مرتـدان، دالور و اسـتوار بـود      ديگران درك مي

                                                           

  86الشوري بين اإلصالة و المعاصرة، ص -1
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كنـيم   يـادآوري مـي   �ي ابـوبكر  ر بارهي سعيد بن مسيب رحمه اهللا را د جا است كه گفته اين
  1».تر بود انديش در ميان صحابه از همه داناتر و درست �ابوبكر«: كه فرموده است

گونه  تري داشت و بايد هم اين از تمام اطرافيانش بصيرت و آگاهي بيش �آري، ابوبكر
ار به وحدانيت بود كه ايمانش، فراتر از ايمان همه بود؛ ايماني كه اداي زكات را از اقر مي

به او آموخته بود  �ايمان ابوبكر. دانست جدا نمي صخداي متعال و رسالت رسول اكرم
بگويد، بايد حقي را كه خدا در مالش قرار داده، بپذيرد و زكات  ال اله اال اهللاكه هر كس 

ن بدو ال اله اال اهللادانست كه  مي �ابوبكر. مالش را كه در واقع، داد خدا است، بپردازد
گونه كه براي دفاع  ي زكات شمشير زد؛ آن زكات اعتباري ندارد و بايد براي دفاع از فريضه

خداي  2.گويد شود و همين، اسالم است و اسالم، چيزي جز اين نمي جهاد مي ال اله اال اهللاز 

 tβθ :فرمايد متعال مي ãΨ ÏΒ÷σçG sù r& ÇÙ÷è t7Î/ É=≈tGÅ3 ø9 $# šχρã� à� õ3s?uρ <Ù ÷è t7Î/ 4 $ yϑ sù â !# u“ y_ tΒ ã≅yè ø�tƒ 

y7Ï9 s̈Œ öΝà6Ψ ÏΒ āω Î) Ó“÷“ ½z ’ Îû Ïο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# tβρ –Šu� ãƒ #’ n<Î) Ïd‰ x© r& É># x‹ yèø9 $# 3 $ tΒuρ 

ª! $# @≅Ï�≈tóÎ/ $ £ϑtã tβθ è=yϑ÷è s? ∩∇∈∪ 〈 )85:بقره(  
ورزيـد؟   آن كفـر مـي  آوريـد و بـه بخـش ديگـر      آيا به بخشي از كتاب ايمان مـي «: يعني

مجازات هر كس از شما كه چنين كند، چيزي جز خفت و رسـوايي در ايـن جهـان نيسـت و     
شـوند و خداونـد، از    ها برگشت داده مي ترين شكنجه در روز قيامت به سخت) چنين كساني(

  ».خبر نيست كنيد، بي چه مي آن
وي خداي متعـال در  در قبال جهاد با مرتدان، چيزي بود كه از س �موضع ابوبكر صديق

از  �ابـوبكر . گيري نيز به دنبال داشت دلش افتاد و به خواست خدا، موفقيت و پيروزي چشم
سان سبب شد تا تا به خواست و توفيق  موضعش در قبال جهاد با مرتدان عقب ننشست و بدين

گار خداي متعال، دين اسالم از گزند كاستي و دگرگوني در امان بماند و ناب و خالص، ماند
در رويارويي بـا مرتـدان، از    �همگان، اذعان دارند و تاريخ نيز گواه است كه ابوبكر. گردد

. پيامبران الگو گرفت و همانند آنان اجازه نداد كـه در ديـن خـدا كاسـتي و نقصـي راه بيابـد      
اي كه در پـي   ي نابودي اسالم را خنثي كرد؛ دسيسه در رويارويي با مرتدان، دسيسه �ابوبكر

در  �راهـي كـه ابـوبكر   . ود تا ريسمان محكم دين را رشته رشته باز كند و از بـين ببـرد  آن ب
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خـدا، از ابـوبكر   . پيش گرفت، راه انبيا بود؛ چراكه او، در مقام جانشيني پيامبر قرار گرفته بود
  .…ي تعريف و دعاي مسلمانان شد راضي باد كه حق خالفت را ادا كرد و شايسته

  براي دفاع از مدينه �اقدامات ابوبكر صديق
هـا   را قانع كنند كـه از آن  �برخي از قبايل عرب، نمايندگاني را به مدينه فرستادند تا ابوبكر

اي از موضـعش كـه همـان حكـم اسـالم بـود، عقـب         ذره �اما ابوبكر صـديق . زكات نگيرد
از آنـان  ي آن دارد كه به هر قيمتي  عزم و اراده �نمايندگان قبايل كه ديدند ابوبكر. ننشست

جايي بـراي   �ابوبكر صديق. زكات بگيرد، مدينه را ترك كردند و به ميان قبايل خود رفتند
ي زكات روشـن   ي عدم گرفتن زكات نگذاشت؛ چراكه حكم اسالم، درباره زني درباره چانه

بـر گـرفتن زكـات مصـمم      �سان نمايندگان قبايل نيز دانستند كه ابـوبكر  بدين. و واضح بود
البته نمايندگان قبايل، مسلمانان را در مدينـه  . نشيند هم از اين موضع عقب نمي است و اندكي

اي  تعداد ديدند و به همين خاطر گمان كردند كه بهترين فرصت است تا با حمله اندك و كم
سره كننـد و بـه گمـان خـود از بـار قـوانين        جانبه به مدينه، كار اسالم و احكامش را يك همه

كه بـر وضـع بحرانـي آن موقـع      آن نگري و بي با واقع �ابوبكر صديق. اسالمي خالص شوند
اينك كفر، همه جا را فراگرفته و نمايندگان قبايل نيز، «: سرپوشي نهد، به يارانش چنين فرمود

كنند يا شبانگاه بـر   آنان، روز به شما حمله مي  دانيد كه شما را كم و اندك ديدند؛ اكنون نمي
شـان را   كردند كـه مـا خواسـته    اصدانشان، به نزد ما آمدند و فكر ميق! زنند؟ شما شبيخون مي

. شـان را نپـذيرفتيم و پيمـاني نبسـتيم     اما خواسـته . كنيم ها صلح و سازش مي پذيريم و با آن مي
براي  �ابوبكر صديق 1».)كه هر آن، امكان دارد بر ما شبيخون بزنند(پس كامالً آماده باشيد 

  :ي مرتدان به مدينه، اقدامات زير را انجام دادرويارويي با حمالت احتمال
ي  وقت در مسجد باشند تا نيروي دفاعي و بازدارنـده  ـ به مردم مدينه دستور داد كه تمام1

  .پارچه باشند مسلمانان در كمال آمادگي قرار بگيرد و همه، جمع و يك
ي  ا با هر حملـه هاي ورودي مدينه گماشت ت باني در راه زني و پاس اي را به گشت ـ عده2

  .احتمالي مقابله كنند
علـي بـن   : زني گماشت كه عبارتند از هاي گشت ـ اميراني بر گاردهاي حفاظتي و دسته3

وقاص، عبدالرحمن بن عوف و عبداهللا  طالب، زبير بن عوام، طلحه بن عبيداهللا، سعد بن ابي ابي
  .�بن مسعود
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اسلم، غفار، مزينه، اشجع، جهينه (ل هايي به نزد آن دسته از قباي پيك �ـ ابوبكر صديق4
ها دستور داد تا براي جهاد بـا مرتـدان    فرستاد كه بر اسالم پايبند مانده بودند و به آن) و كعب

. را پاسخ گفتند و مدينه، از مجاهدان آن قبايل پر شـد  �آماده باشند؛ ايشان نيز فرمان ابوبكر
ي رهسپار مدينه شدند تا تحت فرمان ابوبكر ها و شترهاي زياد مرداني از قبايل مسلمان با اسب

ي جهينـه بـه    به طور مثال فقـط چهارصـد نفـر از قبيلـه    . برگشتگان بجنگند با از دين �صديق
صـد شـتر را بـه     ي جهنـي يـك   همراه اسب و ستوران باركش به مدينه رفتند يا عمرو بـن مـره  

   1.ان تقسيم نمودها را درميان مجاهد آن �لشكر اسالم تقديم كرد كه ابوبكر صديق
هـايي   براي مقابله با آن دسته از مرتداني كه از مدينه دور بودند، نامه �ابوبكرصديق ـ  5

هـايش،   در نامـه  �ابـوبكر . به واليان مسلمان نوشت و به آنان دستور داد تا با مرتدان بجنگنـد 
شت كه با سپاهيان به طور مثال به اهل يمن نامه نو. عموم مردم را به جنگ با مرتدان فراخواند

اش بـه مـردم يمـن چنـين      در نامه �ابوبكر. اسود عنسي كه در يمن سر برآورده بود، بجنگند
هـا گـرد آييـد و از     آن  را در مقابل دشمنانشان، ياري رسـانيد و پيرامـون   2ابناء…«: نوشته بود

او را برداري كنيـد و بـه همـراهش بـراي مبـارزه بـا دشـمنان بكوشـيد كـه مـن،            فيروز، فرمان
پيامد مثبتي به دنبال داشت و مسلمانان ايراني مهاجر  �ي ابوبكر نامه 3».ام ي شما كرده  فرمانده

بـه فرمانـدهي فيـروز، بـرادران عـرب و مسلمانشـان را در برابـر شورشـيان از         ) ابنـاء (در يمن 
  . برگشته ياري رساندند كه در نتيجه، يمن به تدريج به آغوش اسالم بازگشت دين

عـبس و ذبيـان كـه در نزديكـي      براي مبارزه با مرتديني از قبيل بنـي  �ابوبكر صديقـ   6
مدينه، در آن هنگام شـرايط بحرانـي و سـختي داشـت؛ بـه همـين       . مدينه بودند، درنگ نكرد

ي مرتدان  زنان و كودكان را به دژها و مناطق امن انتقال داد تا از حمله �خاطر ابوبكر صديق
  .ي جنگ با اين دسته از مرتدان شد ش به همراه ديگر مسلمانان، آمادهو خود 4در امان باشند

  شكست و ناكامي مرتدان، در لشكركشي به مدينه
سه روز پس از بازگشت نمايندگان مرتدان، برخي از افراد قبايل اسد، غطفان، عبس، ذبيان و 

گـارد  . وسـتند حسي بـه آنـان پي   اي هم در ذي بكر، شبانه به سوي مدينه حركت كردند و عده
را از مـاجرا خبـردار    �حفاظتي مسلمانان، از تحركات دشمن باخبر شـدند و ابـوبكر صـديق   
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چنـان   هاي حفاظتي اطراف مدينه پيام فرستاد كه در جاي خـود هـم   به دسته �ابوبكر. كردند
بـه همـراه مجاهـداني كـه از      �ابوبكر. عمل كردند �بمانند و آنان نيز مطابق دستور ابوبكر

مسجد جمع شده بودند، براي پشتيباني گارد حفاظتي مدينه حركت كردند تا دشمن  پيش در
كرد، گرفتنـد و در محـل    گير كنند؛ مسلمانان، رد پاي دشمن را كه شبانه حركت مي را غافل

هـا بـا    كافران، در تعداد زيادي كوزه، سـنگريزه ريختـه بودنـد؛ آن   . حسي به آنان رسيدند ذي
لو از سنگريزه را در مقابل شترهاي مسـلمانان غلتاندنـد كـه از صـداي     هاي مم پاهيشان، كوزه

ها را كنترل  كه بر شترهايشان سوار بودند، نتوانستند آن آن، شترها رم كردند؛ مجاهدان، با آن
دشـمن كـه   . ، آسـيبي نرسـيد  م رم كردن شترها نيفتاد و به هيچكسهيچ مسلماني، هنگا. كنند

قصـه پيـام داد كـه مـا      پيمانان خود در ذي اند، به هم خورده گمان كرده بود مسلمانان شكست
قصه، خود را به مرتداني رسـاندند كـه    اهل ذي. ايم و مسلمانان را به هزيمت رانده  پيروز شده

خواست خدا نيز همين بود كه مرتـدان  . اند حسي شكست داده پنداشتند مسلمانان را در ذي مي
ي مسلمانان روبرو شوند؛  ي دوباره يند و بياسايند تا با حملهبه خيال فرار مسلمانان، گرد هم بيا

ي سـپاهيان، در   دهي كرد و پس از آمادگي دوبـاره  شبانگاه، لشكر را سامان �ابوبكر صديق
. دم به ميـان دشـمن زد   سر و صدا به سوي مرتدان حركت كرد و پيش از سپيده همان شب بي

، سالحش را زمين گذاشـته بـود؛ امـا مسـلمانان،     اند دشمن، به گمان اين كه مسلمانان گريخته
گير كردند و بر آنان شبيخون زدند و پـيش از برآمـدن خورشـيد، شكستشـان      مرتدان را غافل

به دنبالشان  �آنان گريختند و ابوبكر. ها را به غنيمت گرفتند ي آن تر بار و توشه دادند و بيش
ت و خواري به مشركان، بـه مدينـه   قصه اردو زد و پس از چشاندن شكس رفت و در محل ذي

قصـه گذاشـت و ايـن، نخسـتين فـتح و       اي در ذي بازگشت و نعمان بن مقرن را به همراه عـده 
هـا را   عبس و ذبيان، به مسلماناني كه ميان ايشـان بودنـد، حملـه كردنـد و آن     بني. پيروزي بود

ن سوگند خورد كـه  عبس و ذبيا عام مسلمانان، توسط بني پس از قتل �ابوبكر صديق. كشتند
تصـميم   �ابـوبكر  1.تر، خواهد كشت اند و بلكه بيش از مشركان به تعداد مسلماناني كه كشته

مسـلماناني كـه درميـان    . قاطع گرفت كه انتقام مسلمانان شهيد را بگيرد و همين طور هم كرد
شـركان  ساير قبايل بودند، بيش از پيش بر دينشان ثبات و استقامت ورزيدند و بدين ترتيـب م 

اموال زكات از سوي قبايل به مدينه فرستاده شد و افرادي چون . را خفت و ذلت در برگرفت
آوري  صفوان، زبرقان و عدي با اموال زكات قبايل خود رهسپار مدينه شدند؛ مـأموران جمـع  

. زكات شش قبيله به مدينه رسـيد   زكات نيز با اموال زكات به مدينه برگشتند و در يك شب،
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شد،  آوري زكات از دور نمايان مي طوري شده بود كه هرگاه يكي از مأموران جمع آن موقع
: فرمـود  مـي  �آيد يـا نـه؟ و ابـوبكر صـديق     گفتند كه معلوم نيست با خبر خوش مي مردم مي

رسيد، مردم به ابوبكر  زماني كه اموال زكات به مدينه مي» .قطعاً با خبرهاي خوبي آمده است«
 �در همين بحبوحه لشكر اسـامه  1.ي خوبي دادي هميشه به ما مژده مثل: گفتند مي �صديق

و  صخـدا  نيز با پيروزي و غنيمت به مدينه بازگشت؛ او، مـأموريتش را برابـر دسـتور رسـول    
را در مدينـه جانشـين    �، اسامه�ابوبكر 2.به خوبي انجام داده بود �سفارش ابوبكر صديق

شـما را بـه خـدا،    «: مسلمانان بـه او گفتنـد  . قصه حركت كرد خود كرد و خودش به سوي ذي
خودتان را در معرض خطر نيندازيد كه اگر شما از بين برويد، بـراي اسـالم و مـردم، نظـام و     
ساماني نخواهد ماند؛ بنابراين كس ديگري را به جاي خود بفرستيد و اگر جانشين شما كشـته  

پاسـخ   �ابوبكر صديق» .ستادشود، كس ديگري را به نمايندگي از خود به ميدان خواهيد فر
كـان و گـوهرِ وجـودي     3».آيـم  كنم؛ بلكه خودم نيز با شما مـي  نه، به خدا كه چنين نمي«: داد

تـرين و زيبـاترين شـكل پيشـواي مـؤمني را بـه        در جهاد با مرتدان، باشـكوه  �ابوبكر صديق
لمانان، بايـد  پيشوا، در نگاه اسـالم و مسـ  . كند فشاني مي كشد كه براي قومش، جان تصوير مي

گرمي و  با سپاهيان اسالم، منشي بود كه سبب دل �همراهي ابوبكر. الگوي عملي مردم باشد
قوت قلب مجاهدان براي جنگ با دشمنان اسالم شد و باعث گرديد تا دسـتورات فرمانـده و   

  4.پيشواي خود را به طور كامل انجام دهند
نعمـان،  (و فرزنـدان مقـرن    قصـه حركـت كـرد    حسي و ذي به سوي ذي �ابوبكر صديق

كـه بـه ربـذه در     كردند تا ايـن  با تني چند از سپاهيان اسالم، او را همراهي مي) عبداهللا و سويد
رسيد؛ خداي متعال، شكست سختي به حارث و عوف چشاند و حطيئه نيز اسـير شـد و    5ابرق
د روزي در ابـرق  ذبيان، چنـ  پس از پيروزي بر بني �ابوبكر. بكر و عبس، تار و مار شدند بني

ذبيـان حـق ندارنـد در ايـن سـرزمين، تصـرفي داشـته         پـس از ايـن بنـي   «: توقف نمود و فرمود
  ».…باشند
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گر آن است كه او، هرگز خودش را در هيچ امـري جـدا از    بيان �سيرت ابوبكر صديق
آشفتگي و پريشـاني  . دانست و در انجام تمام امور مهم، همراه و همگامشان بود پيروانش نمي

ايــن امــت، از آن زمــان آغــاز شــد كــه برخــي از مســلمانان، رياســت و فرمــانروايي را ابــزار  
هـاي   طلبـي  هـا و منفعـت   ي خودخـواهي  جـويي دانسـتند و آن را وسـيله    طلبـي و برتـري   سيطره

شخصي قرار دادند؛ پست و جاه خود را دليل برتري بر ديگـران پنداشـتند و از ملـت و مـردم     
اي ايراد كردند  با مردم، سخناني شد كه براي ملت از طريق ابزار رسانهبريدند؛ تنها پيوندشان 

و از حضور عملي در جمع مردم دوري گزيدند و در متن قضايا و مسايل مردم قرار نگرفتنـد  
 1.كه حضوري مؤثر و مشاركتي حقيقي در حل و فصل نيازها و مشكالت جامعه داشته باشـند 

فشـاني آن   ي قربـاني و جـان   دهنـده  راي جهـاد، نشـان  بـ  �سه بار خروج پياپي ابوبكر صـديق 
دهند كه در مدينه بمانـد و شـخص ديگـري را بـه      بزرگوار است؛ مسلمانان، او را سوگند مي

به خدا سـوگند كـه   «: فرمايد پذيرد و مي جاي خود، براي فرماندهي لشكر اعزام كند؛ اما نمي
چقدر زياد بـود كـه از    �فشاني ابوبكر فروتني و جان» .آيم كنم و خودم با شما مي چنين نمي

او سـه بـار   . خوارگي داشته باشد هاي شخصي بريد تا به مصالح امت، توجه و غم تمام خوشي
پياپي در حالي براي جهاد خروج كرد كه عمرش، از شصت هم گذشته بود و همين تالش و 

و نمونـه   ناپذيرش، سبب نشاط و سرزندگي صحابه شـد و او را الگـويي نيـك    جهاد خستگي
  .براي همگان قرار داد

اي را دور خود جمع كـرد؛ ايـن خبـر بـه ابـوبكر       ي اسدي سر به طغيان نهاد و عده طليحه
نديـدم كـه    صخدا هيچ كسي را پس از رسول«: گويد مي �ضرار بن ازور. رسيد �صديق

از ناپـذير باشـد؛ مـا بـه او      هاي پراكنده و پيـاپي، پرتـوان و خسـتگي    در جنگ �چون ابوبكر
شد كه گويا به او نويـد   هراس و پرتوان معلوم مي داديم و او، چنان بي آشوب دشمنان خبر مي

است كه به نصـرت و يـاري الهـي     �گر يقين و باور راسخ ابوبكر اين، بيان» .ايم پيروزي داده
دانست كـه خـداي متعـال، دوسـتانش را بـر دشـمنان پيـروز         اعتماد كاملي داشت و خوب مي

بـدان خـاطر    �بر سـاير صـحابه   �برتري ابوبكر. سازد ان را در زمين، خليفه ميكند و آن مي
! تر باشد چنيني آن بزرگوار، از آنان بيش ها و برخي از اعمال نيك اين داري زنده نبود كه شب
تـر و   بدان سبب بر ديگران برتري يافت كه يقين و بـاور راسـتينش بسـي بـيش     �بلكه ابوبكر

اگـر آن سـختي و مصـيبتي    «: گفته شد �باري به ابوبكر صديق 2.بود �فراتر از ساير صحابه
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كرد يا اگر بر درياها فـرود   پاره مي ها را تكه شد، كوه ها نازل مي كه بر شما فرود آمد، بر كوه
ابـوبكر  » .بينـيم  اما با اين حال ما، در شما ناتواني و ضعفي نمـي . خشكاند آبشان را مي  آمد، مي

در غار بودم، هيچ ترسي، به  صخدا كه در سفر هجرت با رسول ز آنبعد ا«: فرمود �صديق
نگران ديدند، به مـن   وقتي كه مرا در غار، اندوهگين و دل صخدا دلم راه نيافته است؛ رسول

دار آن شده كه  نگران و اندوهگين نباش كه خداي متعال، خودش عهده! اي ابوبكر«: فرمودند
گذشته از شجاعت فطـري و طبيعـي خـود،     �بوبكر صديقا 1».اين دعوت را به نتيجه برساند

ي يقـين و ايمـان راسـخ او بـه خـداي متعـال بـود؛ او، يقـين          شجاعتي ديني نيز داشت كه زاده
چنـين  . گردانـد  كنـد و بـر دشـمنان پيـروز مـي      داشت كه خداي متعـال، مؤمنـان را يـاري مـي    

باشد؛ چراكه هر چـه ايمـان،    شود كه قلبي قوي و باايمان داشته شجاعتي تنها نصيب كسي مي
شود و اگـر در   تر مي باكي مسلمان براي رويارويي با دشمن بيش تر گردد، شجاعت و بي قوي

دليرتـرين فـرد    �ابـوبكر صـديق  . كاهـد  ايمان، كمي و كاستي بيايد، شجاعت انسان نيـز مـي  
  2.كرد باكي با او برابري نمي كس در شجاعت و بيصحابه بود و هيچ

                                                           

  69أبوبكر الصديق أفضل الصحابة و أحقهم بالخالفة، ص -1
  70مرجع سابق، ص -2



  

  مبحث سوم

  جانبه به مرتدان وم همههج

كسـاني كـه بـر اسالمشـان اسـتقامت      . هـاي رويـارويي بـا مرتـدان، گونـاگون بـود       ابزار و راه
ي خـود، از درِ سـخن و نصـيحت وارد     ورزيدند، در مقابل نزديكان و اقـوام از ديـن برگشـته   

از دين  گام نخست براي رويارويي با مرتدان، گفتماني بود كه از سوي مسلمانان، براي. شدند
. ها مطرح شد و آنان را از عواقب راهـي كـه در پـيش گرفتـه بودنـد، برحـذر داشـت        برگشته

درميان قبايلي كه مرتد شده بودند، افرادي وجود داشتند كه بر اسالمشان ثبات ورزيدند و در 
 هر فرصتي، اقوام خود را به فرجام بدي كه در انتظارشان بود، هشدار دادند تا بلكه دوباره بـه 

گران مسلمان، مورد تحقير و اسـتهزاي اقـوام خـود     بسياري از دعوت. آغوش اسالم بازگردند
. ي خود رانده شدند؛ حتي بعضي بـه شـهادت رسـيدند    قرار گرفتند و برخي هم از قوم و قبيله

اي چون عدي بن حاتم و جارود، مؤثر واقع شد كه در مباحث بعدي بررسي  البته دعوت عده
دسته از مسلماناني كه در دعوت اقوامشـان ناكـام شـدند، بـه سـاير بـرادران       آن . خواهيم كرد

دعـوت و  . كاري مناسب براي رويارويي بـا مرتـدان، انتخـاب كننـد     مسلمانشان پيوستند تا راه
چارچوب گفتمان به نتيجـه رسـيد و باعـث شـد تـا بسـياري از        در هشدار مسلمانان به مرتدان

سـليم   چـه در بنـي   توان به آن رتد تقسيم شوند؛ در اين ميان ميي مسلمان و م قبايل، به دو دسته
كساني كه پايبند : *سليم دو دسته شدند روي داد، اشاره كرد كه در پي دعوت مسلمانان، بني

به هر حال طوري شد . چنان بر كفر و ارتداد، سرسختي كردند و كساني كه هم*اسالم ماندند 
ابناء در . ي هم قرار گرفتند و بر ضد هم شمشير كشيدندكه مسلمانان و مرتدان قبايل، رويارو

مسـعود يـا   . يمن، در پي قتل اسود عنسي برآمدند كه در صفحات بعد شرح ماجرا آمده است
مسروق قيسي، با اشعث بن قيس از در نصيحت وارد شد و او را از ارتداد برحذر داشـت كـه   

ضـع مسـلمانان بـراي ارشـاد اقـوام      مو. هـا جريـان يافـت    بحث و گفتگويي طوالني درميان آن
مرتدشان، سبب شد تا بسياري از مرتدها بار ديگر به اسالم بازگردنـد و بـار سـنگيني كـه بـر      

بـراي   �ابـوبكر صـديق   1.تـر شـود   دوش مجاهدان بـراي رويـارويي بـا مرتـدان بـود، سـبك      
مبنا قرار داد كه ي ارتداد، با توكل بر خداي متعال، استراتژي خود را بر اين  فروخواباندن فتنه

ي عرب پراكنده بودنـد، بـه ميـدان دعـوت      جزيره قبايل مسلماني را كه در مناطق مختلف شبه
سـبب شـد تـا افـراد و      �اين سياست ابوبكر صديق. ي جهاد با آنان بكشاند مرتدان يا معركه
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ي  كـن كـردن فتنـه    قبايلي كه بر اسالم پايداري كرده بودنـد، نقشـي مهـم و اساسـي در ريشـه     
  1.…مرتدان داشته باشند

گير نبود؛ بلكه بسـياري   ي ارتداد با وجود گستردگي جغرافيايي، همه بايد دانست كه فتنه
چنـان بـر اسـالم مانـدگار      ي ارتداد در آن شكل گرفـت، هـم   از افراد و قبايل مناطقي كه فتنه

گويي  به پاسخ اهللا اين موضوع را به خوبي مورد بررسي قرار داده و دكتر مهدي رزق 2.ماندند
تمـام قبايـل عـرب و     �ي ارتـداد در زمـان ابـوبكر صـديق     اين پرسش برآمـده كـه آيـا فتنـه    

سركردگانشان را در برگرفت يا فقط داراي پراكندگي جغرافيايي بود و شامل تمـام قبايـل و   
در منابع و مراجع مختلـف، هـيچ دليلـي    «: گويد اهللا مي شد؟ آقاي مهدي رزق ها نمي سران آن

ي قبايل و رييسان طوايـف را   همه �ي ارتداد در زمان ابوبكر صديق تم كه نشان دهد فتنهنياف
ها و قبايل عرب كـه   بلكه حكومت اسالمي، با تكيه بر آن دسته از جماعت. در بر گرفته باشد

كنـي   ي عرب پراكنده بودند و بر اسالم پايداري كردند، به ريشه جزيره در مناطق مختلف شبه
  3».اد پرداختجريان ارتد

  چگونگي رويارويي حكومت اسالمي با جريان ارتداد
پيش از اين گفتيم كه گام نخست براي مبارزه با جريان ارتداد، نفوذ به قبايل از دين برگشـته  

در نخستين اقدام براي رويارويي با جريـان   صخدا رسول. از طريق مسلمانان همان قبايل بود
هايي به آن دسته از قبايل فرستادند  ها و پيك شان بود، نامهارتداد كه آغازش در زمان خود اي
هـا ظهـور كـرده بودنـد تـا كسـاني را كـه بـر اسـالم ثبـات            كه مدعيان دروغين نبـوت در آن 

ابـوبكر  . ها را بـراي مبـارزه بـا جريـان ارتـداد، آمـاده كننـد        اند، گرد هم آورند و آن ورزيده
د، همين شيوه را در پيش گرفت و كوشيد تـا  كن كردن جريان ارتدا نيز براي ريشه �صديق

دادن به مردم و روشن كردن هويت اين جريان، عموم مسلمانان را بر ضـد مرتـدان     با آگاهي
بسيج كند؛ وي موفق شد با مسلماناني كه بر اسالم ايستادگي كردند، ارتباط برقرار كنـد و از  

در راستاي  �ابوبكر صديق. مايدي لشكركشي به سوي مرتدان را فراهم ن طريق آنان، مقدمه
نگـاري كـرد تـا از     چنين سرآمدان مسـلمان، نامـه   همين استراتژي با سركردگان مرتدان و هم

كشي، برخي از اهداف از قبيل فـراهم شـدن وقـت مـورد نيـاز، بـراي        خالل مكاتبات و وقت
مـن و  هـايي بـه اهـل ي    نامـه  �خـدا  وي، همانند رسـول . ، تحقق يابد �بازگشت لشكر اسامه
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. ديگران فرستاد و از آنان خواست تا تمام تالش خود را براي رويارويي با مرتدان بكارگيرند
شـده،   هاي تعيين براي مسلمانان، مناطقي را تعيين كرد و به آنان دستور داد در محل �ابوبكر

ي  هايـن كـار، مقدمـ   . گرد هم آيند تا فرمان نهايي او براي رويارويي با مرتدان به آنـان برسـد  
قـدم بـر    در اين ميان، همراهي مسلمانان ثابـت  1.دهي شده و منظم بود گسيل لشكرهاي سامان

قدم مانند عدي بن حاتم  برخي از مسلمانان ثابت. توفيق حكومت براي مبارزه با مرتدان افزود
قـدم،   مسـلمانان ثابـت   2.طائي و زبرقان بن بدر تميمي، زكات قبايل خود را به مدينـه آوردنـد  

نستند حركت قيس بن مكشوح مرادي را ناكام كننـد و برخـي از تجمعـات مرتـدها را در     توا
و نفوذ به قبايل مرتد، پيامدهاي زير  �نگاري ابوبكر نامه. و نجران پراكنده سازند سراةتهامه، 

  :را دربرداشت
توانست از اين طريـق، اسـتراتژيش را در فراخـوان عمـومي بـر ضـد        �ـ ابوبكر صديق1

ي دفاعي و تهاجمي لشكر اسالم تحقق بخشد و وقت مورد نياز براي اين  تقويت بنيه مرتدان و
 لشـكر  تري به جنگ با مرتدها برود و بـه  آورد تا با امكانات و توانايي بيش  منظور را به دست

  .اسالمي، نظم و سامان كافي ببخشد
قدم پرداخت  ثابت نگاري، به بازپروري ايماني مسلمانان از طريق نامه �ـ ابوبكر صديق2

مانند عـدي بـن   (اي آماده كرد كه برخي از ايشان  و آنان را براي رويارويي با مرتدها به گونه
  .در مقام فرماندهي فتوحات اسالمي قرار گرفتند) در فتح عراق �حاتم

قدم درميان قبايل مرتـد، موفـق شـد     از طريق ارتباط با مسلمانان ثابت �ـ ابوبكر صديق3
هايي از نيروهاي مسلمان ايجاد كند كه با رسيدن سپاهيان اسالم،  ه مناطق، لشكرگادر برخي از 

  .ي قوت لشكر اسالم شدند جا مايه به آن
اي از  با قبايل مختلف ارتباط داشت، موفق شد در پاره �ـ در فرصتي كه ابوبكر صديق4

  .متوقف كندي عرب، جريان ارتداد را  جزيره هاي جغرافيايي مانند جنوب شبه محدوده
. گام بعدي براي مبارزه با مرتدها، گسيل لشكرهاي منظم به منـاطق از ديـن برگشـته بـود    

پس از چهل روز يا دو ماه از جهـاد بازگشـت و پـس از رسـيدن ايـن لشـكر،        �لشكر اسامه
 �به ابوبكر صديق �صحابه. قصه نهاد براي رويارويي با مرتدان، رو به ذي �ابوبكر صديق
د كه فرد ديگري را به فرماندهي لشكر بگمارد و خودش به مدينه بازگردد و به پيشنهاد كردن

شمشـير بـه    �ابوبكر: گويد ي صديقه رضي اهللا عنها مي عايشه. ي امور مسلمانان بپردازد اداره
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افسـار اسـب    �طالـب  علـي بـن ابـي   . قصـه نهـاد   دست گرفت و سوار بر اسـب، روي بـه ذي  
روي؟ اينـك   هيچ معلوم است كجا مـي ! خدا ي رسول يفهاي خل«: را گرفت و گفت �ابوبكر

شمشيرت را در غـالف  : 1:روز احد فرمودند صخدا گويم كه رسول همان چيزي را به تو مي
كن و ما را در غم و مصيبت از دست دادنت، منشان و به مدينه بـازگرد كـه بـه خـدا سـوگند      

و ايـن چنـين   » .ي نخواهـد مانـد  اگر تو را از دست بدهيم، هرگز بـراي اسـالم، نظـام و سـامان    
يـازده پـرچم بـراي قشـون      �ابوبكر صـديق  2.به مدينه بازگشت �به پيشنهاد علي �ابوبكر

وي به فرماندهان لشكرها دسـتور   3.اسالمي بست و براي هر لشكري، يك فرمانده تعيين كرد
ايـن  . نـد داد تا در مسير حركت خود، ديگر مسلمانان را نيـز بـه خـروج در راه خـدا فـرا خوان     

  :لشكرها عبارتند از
  .تميم و سپس به يمامه اعزام شد اسد، بني كه به سوي بني �ـ لشكر خالد بن وليد1
و پـس از آن  ) حنيفـه  بنـي (ي كـذاب   پسر ابوجهل، بـه سـوي مسـيلمه    �ـ لشكر عكرمه2

  .عمان، مهره، حضرموت و يمن گسيل شد
گسيل شـد و مأموريـت يافـت    به يمامه  �به دنبال عكرمه �ـ لشكر شرحبيل بن حسنه3

  .تا به حضرموت نيز برود
  .سليم از هوازن فرستاده شد به سوي بني �ـ لشكر طريفه بن حاجز4
  .به قضاعه گسيل شد �ـ لشكر عمرو بن عاص 5
  .به اطراف شام اعزام شد �ـ جيش خالد بن سعيد بن عاص 6
  .رهسپار بحرين شد �ـ لشكر عالء بن حضرمي7
  .به سوي عمان گسيل شد �محصن غلفانيـ لشكر حذيفه بن  8
  .به مهره اعزام شد �ـ لشكر عرفجه بن هرثمه9

  .فرستاده شد) صنعاء و سپس حضرموت(به يمن  �اميه ـ لشكر مهاجر بن ابي10
  .ي يمن اعزام شد به تهامه �ـ لشكر سويد بن مقرن11

چگـونگي  . قصه، پايگاه گسيل لشكرها به سوي مناطق عملياتي قرار گرفـت  روستاي ذي
گـر دانـش جغرافيـايي و خبرگـي      بندي و گسيل لشكرها، بيـان  در دسته �ريزي ابوبكر برنامه

                                                           

خواسـت بـا پسـرش     در جنـگ احـد اسـت كـه مـي      �به ابـوبكر  صخدا ي رسول ، فرموده�منظور علي -1
دستور دادند تا شمشير  �به ابوبكر صخدا عبدالرحمن كه در آن جنگ در صف مشركان بود، بجنگد؛ اما رسول

  .در غالف كند و به جاي خود بازگردد
  )6/319(البداية و النهاية -2
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در جريـان گسـيل    �كـرد ابـوبكر صـديق    بازنگـاهي بـه عمـل   . باشـد  نظير وي مـي  دقيق و بي
ي  جزيـره  شناخت جغرافيايي زيادي بـه شـبه   �كند كه ابوبكر ، اين نكته را روشن ميكرهالش

هــاي ارتبــاطي آن را طــوري  هــا، پراكنــدگي جمعيــت و راه و بلنــدي  تيعــرب داشــته و پســ
ي آن سرزمين را پيش روي خـود داشـته و بـر همـان مبنـا نيـز        شناخته است كه گويا نقشه مي

بررسـي مسـير حركـت لشـكرهاي     . كـرده اسـت   دهـي مـي   عمليات سركوبي مرتدها را سامان
با يكـديگر يـا جـدايي و پراكنـدگي     و چگونگي ارتباط و پيوست لشكرها  �اعزامي ابوبكر

انگيـز و   دهد كه لشكر اسـالم داراي پوشـش و آرايـش نظـامي شـگفت      ها از هم، نشان مي آن
جزيره بوده و توانايي و قابليـت زيـادي بـراي برقـراري      نظيري در تمام نواحي و مناطق شبه بي

ره از موقعيـت  همـوا  �ابـوبكر . ارتباط و ايجاد هماهنگي ميان لشكرهاي مختلف داشته است
رسـيد و   لشكرها باخبر بود و گزارش تحركـات و اقـدامات لشـكرها، دقيـق و زود بـه او مـي      

ابوبكر . هاي مختلف، دستورات الزم را صادر كند توانست با دريافت اخبار جبهه سان مي  بدين
برخـي از  . ها بـاخبر بـود   هاي نظامي، از اوضاع و احوال جبهه همواره از طريق پيك �صديق

فرادي كه به عنوان پيك نظـامي، درميـان لشـكرها و مقـر فرمانـدهي در آمـد و شـد بودنـد،         ا
  1.ي اسلمي و سلمه بن وقش ي نجاري انصاري، سلمه بن سالمه، ابوبرزه ابوخيثمه: عبارتند از

جنگاور بودند و به همين سبب نيز برخورد نظامي بـا مرتـدان،    �لشكريان ابوبكر صديق
ي  خبرگي فرمانده. امات حكومت اسالمي براي رويارويي با مرتدها بوديكي از مؤثرترين اقد

ي لشكرها از سوي وي، بر توانايي نظامي لشكريان افزود و  دهي درست و شايسته كل و سامان
جنگاوري و تـوان  . ي عرب كرد جزيره ترين نيروي نظامي شبه را قوي �لشكر ابوبكر صديق

هـاي زمـان    ها و غزوه و جهاد، پيامد حضورشان در جنگ باالي سربازان اسالم در ميدان نبرد
كه توانايي و  �خالد بن وليد 2.جزيره روي داد بود كه در مناطق مختلف شبه صخدا رسول

ين خبرگــي جنگــي بــااليي داشــت، در جنــگ بــا مرتــدها و در فتوحــات اســالمي ســرآمدتر 
  .ي لشكريان اسالم بود فرمانده

استراتژي نظامي مهمي بود كه بالفاصـله پـس از ظهـور     بندي و تقسيم لشكر اسالم، دسته
جريان ارتداد و به سبب پراكندگي مناطق از دين برگشته، انجام شد تا هرگونـه فرصـتي را از   

بـه همـين خـاطر    . جا شـوند  قبايل مرتد بگيرد و مانع از آن شود كه مرتدها با هم متحد و يك
ابـوبكر  . سـركوب شـد  ) ود سـه مـاه  چيـزي حـد  (هم، جريان ارتـداد در مـدت زمـان انـدكي     
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پـارچگي و   گير كرد تا هيچ فرصـتي بـراي يـك    در حمالتي پياپي، مرتدها را غافل �صديق
براي سركوب مرتدها درنـگ نكـرد تـا     �ابوبكر صديق. اتحاد با هم، بر ضد مسلمانان نيابند

دد؛ ها، گـرد هـم نياينـد و فتنـه و آشوبشـان بـر ضـد مسـلمانان، خطرنـاك و دشـوار نگـر            آن
هرگونه فرصتي را از مرتدها سلب كرد تا نتوانند سر بر آورند و گزنـدي بـه كيـان     �ابوبكر

  .اسالمي برسانند
حجم جريان ارتداد و بزرگي ابعاد پرخطرش را دريافت و دانسـت كـه    �ابوبكر صديق

 انجامد و هر تر و كشيدن آتش زير خاكستر مي اندكي درنگ در رويارويي با مرتدها، به زبانه
 �بــدون ترديــد ابــوبكر صــديق. كنــد ســوزاند و كيــان اســالمي را نــابود مــي  خشـكي را مــي 

ي امــور برآيــد و بــا  اي بــود كــه توانســت از عهــده آزمــوده دان خبــره و نظــامي كــار سياســت
بـا   �ابـوبكر . چنـاني را حـل و فصـل كنـد     اش، مشـكالتي آن  ريزي درسـت و شايسـته   برنامه

يد را بـه اهتـزاز در آورد تـا بانـگ توحيـد و خداپرسـتي از       برافراشتن پرچم جهاد، بيرق توح
هايي جاري گردد كه همواره بـه   هاي آكنده از ايمان و عظمت پروردگار، بر زبان ژرفاي دل

را  �ي ابوبكر و سـربازان اسـالم   خداي متعال، دعاهاي خالصانه. ذكر و نام خدا جنبيده است
ستاد و دين و شريعتش را غالب و پيروز كرد لبيك گفت و نصرت و ياريش را بر آنان فرو فر

  1.ي عرب در برابر اسالم گردن نهند جزيره تر از چند ماه، تمام شبه تا در زماني اندك و كم
اي بـه تمـام قبايـل مرتـد فرسـتاد و       كه با مرتدها بجنگد، نامه پيش از آن �ابوبكر صديق

آاليش، در زنـدگي   ند و آن را ناب و بيآنان را به اسالم فرا خواند تا دوباره به اسالم بازگرد
وي، مرتدان را از عاقبت و فرجام بد ارتداد در دنيا و آخرت برحذر داشت . خود بكار گيرند

ي  چراكه مرتدها، بر رويه. و آنان را از پايان راهي كه در پيش گرفته بودند، به شدت ترساند
دي شديد بود كه بـيم و تهديـد   رويشان به ح كردند و انحراف و كج مي  باطل خود سرسختي

را    طلبيد تا شايد سركردگان قبايل مرتد را به خود آورد و پيـروي كوركورانـه   شديدي را مي
ي مردم بزدايد و آنان را متوجه و آگاه كند كه نبايد كوركورانه از رييسان خود  از اذهان توده
  2.فرمان پذيرند

  
  
  

                                                           

  )9/51(التاريخ اإلسالمي  -1
  )9/55(التاريخ اإلسالمي  -2



 295   انبا مرتد �و جهاد ابوبكر صديق �ام لشكر اسامهزاع 
    

  به مرتدها �ي ابوبكر صديق متن نامه
ريزي دقيق و آمادگي كامل لشكريان اسالم، براي اتمام حجت  پس از برنامه �ر صديقابوبك

چنـان بـر    اي به عموم مردم اعـم از كسـاني كـه هـم     ي مرتدها به اسالم، نامه و فراخوان دوباره
ها نوشت و پيش از گسيل لشكرها، افرادي را به  اسالم مانده بودند و مرتدان و از دين برگشته

اش را در ميان عموم مردم بخوانند؛ او، از مـردم خواسـت تـا     مختلف فرستاد تا نامهميان قبايل 
اش روي سخن را به  در نامه �ابوبكر صديق. اش را به اطالع ديگران نيز برسانند مضمون نامه

همه كرد و همگان را اعم از آنان كه بر اسالمشـان مانـدگار ماندنـد و كسـاني كـه از اسـالم       
  :از اين قرار است �ي ابوبكر صديق متن نامه. رار دادبرگشتند، مخاطب ق

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
هـا   ي كسـاني كـه ايـن نامـه، بـه آن      بـه همـه   صخـدا  ي رسول ــ از ابوبكر، خليفه

  .اند آنان كه از دين برگشته  اند و چه رسد؛ چه آنان كه بر اسالم پايداري كرده مي
يابي، به  رفت و پس از هدايت و رهسالم بر كسي كه راه هدايت را در پيش گ

من، در برابر شما ضمن ستايش پروردگاري كه . گمراهي و كوردلي بازنگشت
شريك  دهم كه خدايي جز خداي يگانه و بي خدايي غير از او نيست، گواهي مي

كنم و  چه آورده، اقرار مي آور او است و به آن بنده و پيام صنيست و محمد
حق  را به صخداي متعال، محمد: اما بعد. دانم ر و جهاد ميمنكرانش را سزاوار تكفي

هايش فرستاد تا چون  گري به سوي آفريده دهنده و دعوت رسان و بيم و به عنوان مژده
دل را  چراغي تابان به فرمان خدا، راه سعادت را به آنان بنماياند و افراد عاقل و زنده

خداي . هي بر آنان، قطعي گرددبيم دهد و حجت، بر كافران تمام شود و عذاب ال
به  ص متعال، كساني را كه دعوتش را پذيرفتند، به راه راست هدايت كرد و رسول

كه خواه و  فرمان پروردگار، با كساني كه از او روي گرداندند، پيكار كرد تا آن
خداي متعال، پيامبرش را در حالي از ما گرفت كه فرمان . ناخواه اسالم را پذيرفتند

خداي . ا اجرا نمود، براي امتش خيرخواهي كرد و مسؤوليتش را به انجام رساندخدا ر
را براي خود ايشان و تمام  صمتعال، در كتابي كه فرو فرستاده، رحلت محمد

 y7‾Ρ: مسلمانان، بيان كرده و فرموده است Î) ×MÍh‹tΒ Νåκ®ΞÎ)uρ tβθçFÍh‹̈Β ∩⊂⊃∪ 〈1 چنين  هم

                                                           

ميري و آنـان نيـز    تو هم مي) ي مرگ، مستثني نيست و كسي ازواقعههيچ ! اي محمد(«: ؛ يعني30ي آيه –زمر  -1
  ».ميرند مي
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$ : فرموده استخداي متعال  tΒuρ î‰ £ϑutèΧ āωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô‰ s% ôMn=yz ÏΒ Ï&Í# ö7s% ã≅ ß™”�9 $# 4 ' Î*sù r& 

|N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λäö6n=s)Ρ $# #’ n?tã öΝä3Î6≈s) ôãr& 4  tΒuρ ó=Ï=s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïµ ø‹t6É) tã  n=sù §� ÛØ tƒ ©! $# $ Z↔ø‹x© 3 
“Í“ ôf u‹y™uρ ª! $# t Í�Å6≈¤±9 كرده،  را عبادت مي صبنابراين كسي كه محمد 2〉 ∪⊇⊇⊆∩ #$

پرستيده،  همتا را مي وفات كرده و هر كس، خداي يگانه و بي صبداند كه محمد
ميرد؛  نمي ي پاينده است و هرگز بداند كه خداي متعال، مراقب او است؛ او، زنده

باشد و دشمنش را  گيرد و او، حافظ و نگهبان دين خود مي چرت و خواب، او را نمي
كنم؛ شما را  من، شما را به ترس از خدا و تقواپيشگي سفارش مي. دهد جزا و كيفر مي

اند،  چه پيامبران آورده ي خود را از خدا و آن كه نصيب و بهره كنم به اين وصيت مي
رهنمودهاي الهي را پيشه سازيد و به دين خدا چنگ بزنيد و بدانيد  بگيريد و هدايت و

كه هر كس را كه خدا، راه ننمايد، گمراه است و هر آن كس را كه خداي متعال، 
عافيت ندهد، در بال افتاده و كسي را كه خدا ياري نرساند، خوار و زبون است؛ هر كه 

كسي را كه خدا گمراه كند، شده است و  يافته و هدايت را خدا هدايت كند، ره

  :فرمايد اي است كه خداي متعال مي كرده گم ره tΒ Ï‰ ÷κu‰ ª! $# uθßγsù Ï‰ tG ôγßϑø9 $# ( ∅tΒuρ 

ö≅ Ï=ôÒ ãƒ n=sù y‰ Åg rB …çµ s9 $w‹Ï9 uρ #Y‰ Ï©ó÷‘∆ ∩⊇∠∪ 〈3  هيچ يك از اعمال شخص گمراه در دنيا تا
و در آخرت نيز هيچ عذر و  شود پذيرفته نمي زماني كه به يگانگي خدا اقرار نكند، 

به من خبر رسيده كه برخي از شما پس از پذيرش اسالم . گردد اي از او قبول نمي بهانه
و ندانستن حكم خدا، دعوت شيطان را  اليف آن، از روي غرور و غفلتو عمل به تك

( øŒÎ :فرمايد خداي متعال مي. اند و از اين دين روي گردانده  پاسخ گفته uρ $ uΖù=è% 

                                                           

بلكه هر كسي (ما براي هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويد و هميشگي نگذاشتيم؛ «: ؛ يعني34ي آيه –انبياء  -1
  »!مانند؟ جاودانه مي) دانند يعني كساني كه مرگت را پايان كار اسالم مي(پس اگر تو بميري، آيا ايشان ) ميرد مي
اند؛ پس آيا اگـر   محمد، تنها پيامبر است و پيش از او نيز پيامبراني بوده و رفته«: ؛ يعني144ي آيه –عمران  آل -2

) و كـافر شـود  (؟ و هر كس به عقـب برگـردد   )كنيد و اسالم را رها مي(گرديد  او بميرد يا كشته شود، به عقب برمي
  ».گزاران پادش خواهد داد رساند و خداوند، به سپاس نميترين زياني به خدا  هرگز كوچك

ياب واقعي او است و هـر كـه را گمـراه     هر كس را كه خداوند، راهنمايي كند، ره…«: ؛ يعني17ي آيه –كهف  -3
  ».نمايد، هرگز دوست و رهنمايي برايش نخواهي يافت
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 ¨βÎ) z≈sÜ :فرمايـــد همچنـــين مـــي ø‹¤±9 $# öΝä3 s9 Aρ ß‰ tã çνρ ä‹ ÏƒªB $$ sù # ‡ρß‰ tã 4 $ yϑ‾Ρ Î) (#θ ãã ô‰ tƒ 

…çµ t/ ÷“ Ïm (#θ çΡθ ä3 u‹Ï9 ôÏΒ É=≈utõ¾ r& Î�� Ïè ¡¡9 $# ∩∉∪ 〈2  
من، فالني را به همراه لشـكري از مهـاجرين و انصـار و كسـاني كـه بـه خـوبي از        

ا كسي پيكار نكند ام كه ب و دستورش داده  كنند، به سوي شما فرستاده ايشان پيروي مي
كه نخست او را بـه سـوي خـدا فـرا بخوانـد؛ هـر كـس كـه          و كسي را نكشد مگر اين

دعوتش را بپذيرد و به يگانگي خدا اقرار كند و از كفر دست بردارد و عمل صـالح و  
ام با هر كـس كـه سـر بتابـد و سـرپيچي       شايسته انجام دهد، از او بپذيرد و دستور داده

چنين كساني كه دست يابد، كسي را نگـذارد و او را بكشـد و    كند، جنگ نمايد و بر
ام زنان و كودكان را اسير كند و از هيچ كس جز اسالم  دستور داده. در آتش بسوزاند

بنابراين هر كس از او پيروي كند، براي خودش خوب است و هر آن كس كه . نپذيرد
ي كار از دست خدا بِـدر   تهتواند از سرزمين خدا بگريزد يا رش دعوتش را نپذيرد، نمي

ي مـرا در تمـام مجـامع     ام نامه ام فرمان داده من، به فرستاده. كند و به او ضرري برساند
ي مسلماني، اذان است؛ لذا اگر كساني اذان گفتند، دست از ايشـان   شما بخواند؛ نشانه

از وظايف  ها شتاب كنيد و اگر اذان گفتند، بداريد و اگر اذان نگفتند، در حمله به آن
كنند يا نه؟ اگر از انجـام وظـايف شـرعي     و تكاليف شرعيشان بپرسيد كه آيا عمل مي

  3.»امتناع كردند، بدون درنگ بر آنان بتازيد و اگر پذيرفتند، از آنان پذيرفته گردد
  :بر دو محور استوار بود �ي ابوبكر صديق نامه

  

                                                           

براي آدم سجده : آن گاه كه به فرشتگان گفتيم )آغاز آفرينش انسان را به ياد آوريد(«: ؛ يعني50ي آيه –كهف  -1
آيـا او و  . ها به جز ابليس سجده كردند كه او، از جنيان بود و از فرمـان پروردگـارش تمـرد كـرد     ي آن همه. كنيد

چه عوض و جايگزين بـدي  ! گيريد؟ فرزندانش را با وجودي كه دشمن شما هستند، به جاي من دوست  خود مي
  »!كاران است براي ستم

هايش  و از وسوسه(گمان شيطان، دشمن شما است؛ پس شما هم او را دشمن بدانيد  بي«: ؛ يعني6ي آيه –فاطر  -2
  ».خواند كه از اهل آتش سوزان جهنم شوند او، پيروان خود را به اين فرا مي.) پيروي نكنيد

  )71تا4/69(تاريخ طبري  -3
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  .ـ دعوت و فراخوان مرتدان به رجوع دوباره به اسالم1
  1.ـ بيان عاقبت ارتداد و فرجام كساني كه بر آن سرسختي كنند2

  :بر موارد زير تأكيد شده است �ي ابوبكر صديق در نامه
  .نامه، متوجه همگان است تا همه، دعوت حق را بشنوند) الف

را به حق مبعوث نموده است؛ بنـابراين كسـي كـه     صخداي متعال، محمد مصطفي) ب
  .شود باشد و با او پيكار مي كند، مؤمن است و منكرش، كافر مياقرار  صبه پيامبري محمد

رود و تقـدير الهـي در مـورد     چون ديگر افراد بشر از اين دنيا مي صمحمد مصطفي) ج
نيسـت و تنهـا خـداي     صگـزار محمـد   حق است؛ لذا مؤمن، عبـادت  صوفات آن حضرت

هيچ عذر  �ري ابوبكر صديقگ اين روشن. ميرد پرستد كه هرگز نمي اي را مي يگانه و پاينده
  2.جا نگذاشت اي براي مرتدها، به و بهانه
. ي عدم شناخت درست و اصولي اسالم و پـذيرش دعـوت شـيطان اسـت     ارتداد، زاده) د

باشد و اين، ستمي  پذيرش دعوت شيطان، به معناي دوستي با كسي است كه دشمن انسان مي
  .ن راه حهنم را در پيش بگيرداست بزرگ در حق خود كه انسان با پيروي از شيطا

ترين مسلمانان اعم از مهاجرين و انصار و تابعين حضور  در جنگ با مرتدان، برگزيده) هـ
  .ها حفاظت كنند گريِ از دين برگشته اند تا دين اسالم را در برابر خفت داشته
كسي كه دست از ضاللت و گمراهي و جنگ با مسلمانان بكشـد و دوبـاره بـه اسـالم     ) و

ي اسالمي است كه تمـام   ازگردد و به تكاليف و وظايف دينيش عمل نمايد، فردي از جامعهب
  .گردد حقوق و وظايف مسلمانان متوجهش مي

هر آن كس كه بر ضاللت و ارتداد، سرسختي ورزد و از پيوستن به صـف مسـلمانان   ) ي
وزانده شـود و زنـان و   گري با اسالم را در پيش گرفته و بايد كشته و سـ  امتناع كند، راه ستيزه

تواند از عذاب الهي بگريزد كـه بـه هـر جـا فـرار       فرزندانش اسير گردند؛ چنين شخصي، نمي
  .كند، در ملك و سرزمين خدا است

 �اذان، نشان مسلماني است و وجه تمايز مرتـدان از مسـلمانان؛ لـذا ابـوبكر صـديق     ) ث
درنگ بر آنان بتازند  د، بدارند و بيگوين كه اذان مي دهد تا مجاهدان، دست از آنان دستور مي

سـاني كـه بـه فرمانـدهان لشـكري و       ي يـك  در نامـه  �ابـوبكر صـديق   3. گويند كه اذان نمي

                                                           

  262الدور السياسي للصفوة في صدر اإلسالم، ص -1
  290تاريخ الدعوة إلي اإلسالم، ص -2
  176حركة الردة، ص -3
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ي ايشان چنـين   متن نامه. ي پيشين تأكيد كرد سربازان فرستاد، بر رعايت قوانين و ضوابط نامه
كه او را همراه ديگران براي فالني است  صخدا ي رسول اين، فرمان ابوبكر، خليفه…«: بود

تواند نهـان و آشـكارا از خـدا     جا كه مي دهد تا آن فرستد و دستورش مي به جنگ مرتدين مي
و بـا    بترسد و در دين خدا تالش و جديت داشته باشد و با آنان كـه دعـوت حـق را نپذيرفتـه    

و پـيش از  انـد، جهـاد و پيكـار نمايـد      گرداني از دين خدا به فريب شيطان فريفتـه گشـته   روي
جنگ، آنان را به ديـن خـدا فرابخوانـد؛ پـس اگـر پذيرفتنـد، دسـت از ايشـان بـدارد و اگـر           
سرتافتند، از هر سو بر آنان بتازد تا تسليم شوند و حق را بپذيرند؛ وانگهي آنان را از حقوق و 

ان چـه را حـق آنـ    ها است، از آنان بگيرد و آن ي آن چه را بر عهده وظايفشان آگاه سازد و آن
هـا بـاز    البته به آنان فرصت بيهوده ندهد و مسلمانان را از جنـگ بـا آن  . است، به آنان بپردازد

ندارد؛ هر كس فرمان خدا را بپذيرد و بر آن اقـرار نمايـد، از او قبـول كنـد و او را در انجـام      
ز چـه ا  كارهاي نيك و پسنديده ياري رساند؛ با كساني بايد جنگ كند كه پس از اقرار به آن

كـه  (اند و هر كس، دعوت را پذيرفت، ديگر در پي او نباشـيد   سوي خدا آمده، كفر ورزيده
چراكه تنها خـداي متعـال از درون او آگـاه اسـت و او را     ) آيا از دل ايمان آورده است يا نه؟

با هر كس كه دعـوت حـق را نپـذيرد، پيكـار نمايـد و او را بكشـد؛ از       . كند بدان محاسبه مي
اسالم را نپذيرد و از كسي كه دعوتش را پاسخ گويد، قبـول كنـد و احكـام     كسي چيزي جز

دين را به او آموزش دهد؛ با سركشـان بجنگـد و چـون خـداي متعـال، او را بـر آنـان پيـروز         
ها را به سالح يا آتش بكشد و غنايم را تقسيم كند مگر خمس آن را كه بايـد بـه    گرداند، آن

كاري باز دارد و درميـان سـپاهيان،    زدگي و تبه انش را از شتابرزم ياران و هم. نزد ما بفرستد
ها متوجـه مسـلمانان    افراد ناشناس را وارد نكند كه مبادا جاسوس باشند و خطري از سوي آن

پيوسته جوياي حال مسلمانان باشد و در حركت و توقف با آنان مدارا نمايد و برخي را . شود
  1».نان، منش و گفتار نيك در پيش بگيردجلوتر از ديگران نفرستد و با مسلما

ساني كه بـه تمـام امـرا و فرمانـدهان نوشـت، آنـان را در        ي يك در نامه �ابوبكر صديق
اي از امور فرمان داد و صريح و بدون هيچ ابهامي دسـتور داد   جنگ با مرتدان به رعايت پاره

نـان كـه دعـوت حـق را     تا پيش از پيكار، مرتدها را به اسـالم دعـوت دهنـد و از جنـگ بـا آ     
پذيرند، خودداري كنند و بر اصالح بندگان از دين برگشته، حرص و اشـتياق وافـر داشـته     مي

فرماندهان لشكري را دستور داد تـا پـس از پـذيرش دعـوت حـق از       �ابوبكر صديق. باشند
، هـا  سوي مرتدها، با رويكرد ديگري غير از جنگ با آنان برخورد كنند و به جاي پيكار با آن
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هـا روشـن    هاي ديني را به آنان آموزش دهند و حقوق و وظايف دينيشـان را بـراي آن   آموزه
ي عدم درنگ مجاهدان صريح بود و بـه آنـان دسـتور داد     درباره �البته فرمان ابوبكر . كنند

  .تا در پيكار با مرتدها تأخير نكنند و پيش از پيروزي و غلبه بر آنان، دست از جنگ نكشند
ي جهاد و پيكار خـود   به سپاهيان اسالم دستور داد تا دعوت را سرلوحه �يقابوبكر صد

قرار دهند و به محض پذيرش دعوت از سوي دشمن، دست از پيكار بكشند؛ چراكـه هـدف   
ابـوبكر  . انـد  ها بـه دينـي اسـت كـه از آن بيـرون شـده       نهايي از جنگ با مرتدان، فراخوان آن

ري صـادر كـرد و از لشـكريان خواسـت تـا اسـاس       اين فرمان را براي اميـران لشـك   �صديق
سان بـا جهـاد دارد كـه همـان      پيكارشان را بر مبناي دعوتي قرار دهند كه هدفي واحد و يك

  1.باشد دفاع و پشتيباني از اسالم مي
فراگرفت و در راهبري امـت بـه آن    صخدا هنر فرماندهي را از رسول �ابوبكر صديق

وا و فرماندهي، به ميزان موفقيتش درميـان سـربازانش   پيروزي هر پيش. اقتدا كرد صحضرت
ــديق  ــوبكر ص ــتگي دارد و اب ــول  �بس ــرباز رس ــرين س ــدا بهت ــا آن   صخ ــتيش ب ــود؛ دوس ب

هايش را كامالً اجرا  كوشيد تا فرموده بر اساس اخالص قرار داشت و همواره مي صحضرت
فشاني  ز هيچ جانشركت كرد و ا صخدا ها با رسول كند و به همين خاطر نيز در تمام جنگ

ــرد  ــغ نك ــدتي دري ــي. و مجاه ــك م ــوان باري ــديق  ت ــوبكر ص ــي اب ــي و دورانديش را در  �بين
ريزيش در رويارويي با دشمنان اسالم به وضوح  هايش به اميران لشكري و بلكه برنامه سفارش

بـه اميـران و فرمانـدهان لشـكري قابـل       �نكات زير در نخستين سفارش ابوبكر صديق 2.ديد
  :لحاظ است

قطعـاً تأكيـد بـر تقـوا،     . ـ تأكيد بر لزوم تقواپيشگي و تـرس از خـدا در نهـان و آشـكار    1
شـد تـا مـدد و نصـرت الهـي، بـه يـاري و همراهـي          سياست پخته و بجايي بود كـه سـبب مـي   

!© ( ¨βÎ :چراكه. مجاهدان بيايد $# yì tΒ t Ï% ©!$# (#θ s) ¨? $# t Ï% ©!$# ¨ρ Νèδ šχθ ãΖÅ¡ øt’Χ ∩⊇⊄∇∪ 〈 )128:نحل(  

  ».اند و با آنان كه نيكوكارند همانا خدا، با كساني است كه تقوا پيشه كرده«: يعني
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هـاي بـارز    در راه خـدا كـه از صـفات و ويژگـي    مخلصـانه  ـ تأكيد بر جـديت و تـالش   2

% zƒÏ :1گيرند بندگاني است كه مورد نصرت و ياري خداي متعال قرار مي ©! $# uρ (#ρß‰ yγ≈y_ $ uΖŠ Ïù 

öΝåκ̈] tƒÏ‰ ÷κs] s9 $ uΖn=ç7ß™ 4 ¨βÎ) uρ ©! $# yì yϑs9 tÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ∩∉∪ 〈 )69:عنكبوت(  
هـاي خـود راهنمـايي     كنند، آنان را به راه كساني كه در راه ما مجاهده و جهاد مي«: يعني

  ».كنيم و قطعاً خداوند، با نيكوكاران است مي
سـالم بازگردنـد و   شود، اين است كه دوبـاره بـه ا   ـ تنها چيزي كه از مرتدها پذيرفته مي3

گيري نيست، عـدم پـذيرش دعـوت، بـا مـرگ       چون در مسايل عقيدتي، جاي تساهل و آسان
  .برابر است

  .باشد المال كه همان خمس مي ـ تقسيم غنايم جنگي با رعايت حقوق بيت4
زدگي در رويارويي با دشمنان تا در معرض شكست و  ـ برحذرداشتن سپاهيان از شتاب 5

  .ندنابودي قرار نگير
اي را در سـپاه اسـالم راه    و ناشـناخته   كـه هـيچ بيگانـه    ـ برحذرداشتن فرماندهان از ايـن  6

  .ندهند كه مبادا جاسوس باشد
كه در حركت و توقف، جوياي حـال سـپاهيان باشـند و     ـ دستور دادن فرماندهان به اين7

  .برخي را جلوتر از بعضي ديگر نفرستند
  2.منش و گفتار خوبي با سپاهيانشان در پيش بگيرند كه ـ دستور دادن اميران به اين 8

بــراي فرمانـدهي لشـكرها در مـوارد زيـر خالصــه      �اسـتراتژي عمـومي ابـوبكر صـديق    
  :شود مي

اي بود كه با وجـود اسـتقالل    ي تنگاتنگ لشكرهاي مختلف به گونه ـ همكاري و رابطه1
ها  يكديگر، فعاليت تمام آنفرماندهي لشكرها و دوري مناطق عملياتي هر يك از لشكرها از 

تحت يك فرماندهي كل قرار گرفته بود و خليفه در مدينه، جريان پيكار و نبـرد مسـلمانان را   
كرد؛ عالوه بر اين، چگونگي ارتباط و پيوست لشـكرها بـا هـم و يـا جـدايي و       فرماندهي مي
ي  يوستگي و رابطهگر پ ها از هم به عنوان يك استراتژي نظامي و عملياتي، بيان پراكندگي آن

  .باشد تنگاتنگ لشكرها با يكديگر مي
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اي را بكـار   ي منوره ـ مركز خالفت ـ نيـروي ويـژه     براي حفظ مدينه �ـ ابوبكر صديق2
باره با بزرگان صحابه نيز مشورت و رايزني كرد و از آنان خواست تا او را در  گرفت و در اين

  .ي امور راهنمايي كنند ههاي راهبردي خليفه در جريان جنگ و ادار سياست
او، بـراي  . از مسلماناني كه درميان قبايـل مرتـد بودنـد، كـار گرفـت      �ـ ابوبكر صديق3

سو به فرماندهان لشكري  بكارگيري مسلمانان تمام قبايل در رويارويي با جريان ارتداد از يك
را همـراه   دستور داد تا در مسير حركتشان به سوي مناطق عملياتي، مسـلمانان قبايـل مختلـف   

خود كنند و از ديگر سو فرمان داد كه برخي از اين مسلمانان، به عنوان نيروهاي پشتيباني، در 
مناطق خود بمانند و از مناطق تحت كنترل خـود، در برابـر حمـالت احتمـالي مرتـدها، دفـاع       

  .كنند
هـاي جهـادي خـود بـر ضـد مرتـدها،        بـراي عمليـاتي كـردن برنامـه     �ـ ابوبكر صديق4
در گسـيل لشـكرها بـا     �اي در پيش گرفـت؛ ابـوبكر صـديق    گيرانه هاي جنگي و غافل حيله

كـرد كـه مقصـد     اي هشيارانه و محتاط عمـل مـي   گونه هاي نظامي خود به حفظ اسرار و برنامه
چگـونگي فرمانـدهي    1.گيـر شـود   شد تا دشمن غافل لشكرها، همواره پوشيده بود و سبب مي

و  �گر دانـش و پختگـي سياسـي ابـوبكر     ارتداد، بيان هاي در جريان جنگ �ابوبكر صديق
باشد كه نصرت و ياري خداوند متعـال را بـه    ي عملي و كارآزمودگي آن بزرگوار مي تجربه

  .همراه داشت

  ماجراي اسود عنسي و فرجام كار او
اسود عنسي، كاهن بود  2.خمار اش، ذي نام اسود عنسي، عبهله بن كعب بن غوث است و كنيه

دانستن غيب؛ وي در سخنوري نيز توان زيادي داشت و همـين، باعـث شـده بـود تـا      و مدعي 
بـازي، مـردم را بفريبـد و قلوبشـان را      گري و شـعبده  گر و تردست گردد و با حقه كاهني حيله

دهنده،  او براي اثرگذاري در مردم از مال و ثروت نيز به عنوان ابزار فريب. دربند و شكار كند
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  .ناميده شده است
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از سـفر حـج و انتشـار خبـر      صخدا زمان با بازگشت رسول اسود عنسي هم 1.كرد استفاده مي
ي كذاب كه خـودش را   او، مانند مسيلمه. مرتد و مدعي پيامبري شد صبيماري آن حضرت

كه پيـامبري   آن اسود عنسي، بي 2.را بر خود نهاد) رحمان يمن(ناميده بود، نام ) رحمان يمامه(
هاي سحيق و  امبري شد و ادعا كرد دو فرشته به نامرا انكار كند، مدعي پي صمحمد مصطفي

كه ادعاي پيامبري كند، كساني را كه  اسود، پيش از آن 3.آورند شقيق يا شريق بر او وحي مي
سـازي،   دانسـت، دور و بـرش جمـع كـرد تـا پـس از زمينـه        مناسب پذيرش چنين ادعايي مـي 

تين كسـاني كـه از اسـود عنسـي     نخسـ  4.ناگهاني و آشكارا در ميان مردم مدعي پيغمبري شود
) مـذحج (ي  مكاتبـاتي ميـان او و سـران قبيلـه     5بودنـد؛ ) عـنس (اش  پيروي كردند، افراد طايفه

طلبـي و   صورت گرفت كه در پي آن، برخي از مردمان و بزرگان اين قبيله بـه سـبب رياسـت   
اي نيز  قبيلههاي قومي و  تعصب. خواهي، دعوت و بلكه ادعاي دروغين اسود را پذيرفتند زياده

بود و عنس نيز ) عنس(ي  در پيشرفت اهداف اسود نقش زيادي داشت؛ چراكه اسود از طايفه
حارث بن كعب كه نجراني بودند و از روي  بني. رفت به شمار مي) مذحج(ي  اي از قبيله شاخه

ت ها برود؛ اسود، دعـو  ميل و رغبت مسلمان نشده بودند، از اسود دعوت كردند تا به ميان آن
مردمان ديگري نيـز،او را همراهـي   . حارث مرتد شدند حارث را پذيرفت و در پي آن بني بني

كـه عمـرو بـن معـديكرب زبيـدي و قـيس بـن         وي مدتي در نجران ماند و پس از آن. كردند
مكشوح مرادي به او پيوستند، قوت گرفت و توانست فروه بن مسيك مرادي و عمرو بن حزم 

وي، پس از تسلط كامل بر نجران، قصد سيطره بر صنعاء . نشيني كند نجراني را وادار به عقب
حارث بن كعب و عنس بودند، به  را نمود و با ششصد يا هفتصد سواركار كه بيشترشان از بني

در آن زمان امير و والي صنعاء، شهر بن بـاذان فارسـي بودكـه بـه      6.سوي صنعاء حركت كرد
بـا اهـل   ) شـعوب (اي بيـرون از صـنعاء بـه نـام      منطقه اسود در. همراه پدرش مسلمان شده بود

صنعاء درگير شد كه در جريان جنگ شديدي كـه در آن منطقـه درگرفـت، شـهر بـن بـاذان       
اسود، وارد صنعاء شد و بـا گذشـت   . كشته شد و مردم صنعاء در برابر اسود شكست خوردند
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لمانان را شديداً شكنجه اسود، مس 1.رفت) غمدان(بيست و پنج روز از آغاز ظهورش، به كاخ 
بـه   2.يكـي بريـد   به طور مثال مسلماني به نام نعمان را گرفت و اعضاي بدنش را يكي. كرد مي

مسلماناني  3.به ظاهر، او را پذيرفتند ن مناطق تحت اشغالش،همين سبب نيز بسياري از مسلمانا
. نسي گرد هم آمدندي حكومتي اسود قرار نداشتند، براي رويارويي با اسود ع كه در محدوده

رفته بود و برخـي از   4)احسيه(فروه بن مسيك مرادي پس از شكست از اسود به مكاني به نام 
. مكاتبـه كـرد   صخـدا  فروه، مـاجراي اسـود عنسـي را بـراي رسـول     . مسلمانان به او پيوستند

ك سكاس(ابوموسي اشعري و معاذ بن جبل رضي اهللا عنهما نيز به حضرموت رفتند تا در كنار 
قدم نوشتند و آنان  اي به مسلمانان ثابت نامه صخدا رسول 5.از اسود در امان بمانند) و سكون

ي اسود فراخواندند و به آنان دستور دادند تا از طريق جنگ يـا كشـتن    را به فروخواباندن فتنه
هاي خـود را بـه سـوي بزرگـان      ها و نامه پيك صخدا رسول. سره كنند اسود، كارش را يك

يـاري يكـديگر،    پـارچگي و هـم   فرستادند و به آنان فرمان دادند تا با يك) همدان(و  )حمير(
فيروز ديلمي، (را به سوي ) وبر بن يخنس(ايشان،  6.را بر ضد اسود عنسي ياري رسانند) ابناء(

كـالع و   ذي(را بـه سـوي   ) جريـر بجلـي  (فرستادند و ) ي اصطخري جشيمش ديلمي و داذويه
كـه  ) مـران  زود و ذي ذي(نيز به سـوي  ) اقرع بن عبداهللا حميري. (ودندكه حميري ب) ظليم ذي

جا اقامت  با اعراب نجران و ديگر كساني كه در آن صخدا رسول. همداني بودند، گسيل شد
بـه   صخـدا  نيز پـيش از وفـات رسـول   ) �حارث بن عبداهللا جهني( 7.داشتند، مكاتبه نمودند

در منابع و مراجـع   8.رحلت نمودند صن حضرتيمن اعزام شد كه پس از رسيدن به يمن، آ
جا كه معـاذ بـن    كجا بوده است؛ اما از آن �تاريخي نيامده است كه مقصد حارث بن عبداهللا

دريافت كرده كه براي سركوبي جريان اسود عنسي مرداني  صخدا اي از رسول نامه �جبل
 9.اده شـده اسـت  فرسـت  �بـه نـزد معـاذ بـن جبـل      �آيد كه حارث را بسيج كند، چنين برمي
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دريافـت كردنـد كـه بـه      صخـدا  اي از رسول هاله نيز نامه و طاهر بن ابي �ابوموسي اشعري
مكاتبـه  ) ابنـاء (بـا  ) همـدان (و ) حميـر (بزرگـان   1.جنگ و كشتن اسود، مأموريت يافته بودند

در همـان  . كنند كردند و وعده دادند كه با آنان براي رويارويي و جنگ با اسود همكاري مي
كار رويـارويي و جنـگ بـا اسـود را بررسـي       مان اهل نجران نيز در مكاني جمع شدند تا راهز

 �و بين معاذ بن جبل) ها همداني(و ) ها حميري(طور متوالي و پياپي ميان  هايي، به نامه 2.كنند
) فروه بن مسـيك (و ) ابناء(البته احتماالً مكاتباتي ميان . و برخي از بزرگان يمن رد و بدل شد

نيز صورت گرفته است؛ چراكه فروه بن مسيك نيز نقش مهمـي در قتـل اسـود عنسـي داشـته      
نخسـتين كسـي بـوده كـه بـه اسـود       ) عامر بن شهر همداني(به هر حال بايد دانست كه  3.است

  .عنسي حمله كرده است
سان نيروهاي اسالمي در يمن براي از بين بردن اسود عنسي، قوت گرفتنـد؛ البتـه از    بدين

شود كه مسلمانان به اين نتيجه رسيدند كه براي از بـين بـردن    وع روايات چنين معلوم ميمجم
دانسـتند كـه بـا     هـا، مـي   اين جريان، بهترين راه، آن است كه شخص اسود را بكشند؛ زيرا آن

بـه  . شـود  پاشد و غلبـه بـر آنـان آسـان مـي      كشته شدن اسود، نظم و سيستم پيروانش به هم مي
هيچ اقدامي نكنند و بگذارند تـا  ) ابناء(لمانان توافق كردند تا بنا بر پيشنهاد همين سبب نيز مس

  .ي نابودي اسود را فراهم آورند خود ابناء از درون، دست به كار شوند و زمينه
فيروز و داذويه، توانستند قيس بـن مكشـوح مـرادي را كـه از فرمانـدهان لشـكري اسـود        

قيس بن مكشـوح، همـواره در   . سره نمايند اسود را يك عنسي بود، با خود همراه كنند تا كار
هراس بود كه از اسود عنسي به او آسيبي برسد و همين، سبب شد تا با فيروز و داذويه، بـراي  

ي خود، همسر اسود عنسي را كـه نـامش    آنان، براي اجراي نقشه 4.كشتن اسود همكاري كند
يروز بود و همسر شهر بن باذان؛ اما اسـود  آزاد، دخترعموي ف. آزاد بود، با خود همراه كردند

آزاد كـه  . عنسي، شهر بن باذان را كشت و همسرش آزاد را به زور در ازدواج خـود درآورد 
گـوي   بـرد كـه خـودش را از چنگـال دروغ     زني مسلمان بود، همواره در اين انديشه به سر مي

اسـود بـا آنـان همكـاري      سان به فيروز و داذويه وعـده داد كـه در كشـتن    يمن برهاند و بدين
كند تا دين و ايمانش را از چنگال آن وحشي برهاند و مقـدمات كشـتن اسـود را در بسـتر      مي
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اين نقشه، به ثمر رسيد و اسود كشته شـد؛ سـرش را بريدنـد و درميـان      1.خوابش فراهم آورد
  2.سپاهيانش انداختند؛ ترس و هراس، بر پيروان اسود، چيره شد و آنان را فراري داد

از طريق وحي از كشته شدن اسود عنسي خبردار شدند و مژده  صخدا همان شب رسول
اسود، كشته «: يعني) قتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين: (دادند كه

از ايشان پرسيدند كه چه كسي اسود را » .شد؛ مردي خجسته از خانداني فرخنده، او را كشت
  3».روز، فيروز موفق شدفي«: كشت؟ فرمودند

اي بود كه توسط جمعي از صـحابه بـه    عمليات كشتن اسود عنسي، عمليات جهادي ويژه
ي امـور صـنعاء را    و فيروز و داذويه و قيس بن مكشوح، بـه طـور مشـترك اداره    4انجام رسيد

 �هـا توافـق كردنـد كـه معـاذ      به صنعاء رفت و اين �كه معاذ بن جبل دار شدند تا اين عهده
 صخدا ها نماز گزارد كه خبر وفات رسول تنها سه روز با آن �معاذ بن جبل. ميرشان باشدا

 �به ابوبكر صـديق  �خبر كشته شدن اسود عنسي پس از گسيل لشكر اسامه 5.به آنان رسيد
  6.بوده است �رسيد و اين خبر، نخستين پيروزي براي ابوبكر صديق

ه سمت والي يمـن گماشـت و از قـيس بـن     اي ب فيروز ديلمي را در نامه �ابوبكر صديق
طلبـي بـه    ي يمن كار نگرفت؛ چراكه قيس، از روي تعصب قومي يا رياست مكشوح در ادراه

ي  عنوان يكي از فرماندهان لشكري اسود، مرتد شده بود و عدم بكارگيري كساني كه پيشـينه 
ر اوضـاع و احـوال   بار ديگـ  7.بود �ارتداد داشتند، يكي از اصول مهم در نگاه ابوبكر صديق

داذويه به فرمان يا توسط . قيس، دگرگون شد و تصميم گرفت بزرگان و سران ابناء را بكشد
فيروز، از تصميم قيس آگـاه شـد و بـه خويشـانش در     . شخص قيس بن مكشوح به قتل رسيد
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ي خيزش قيس، بر ضـد ابنـاء بـود و بـر اسـاس       غالباً تعصب نژادي، انگيزه 1.پيوست) خوالن(
راني  تعصب نژادي كوشيد تا رؤسا و بزرگان قبايل عرب را بر ضد ابناء بشوراند و حكمهمين 

قيس، بر اين باور بود كه بايد بزرگان ابنـاء را كشـت و   . ابناء را ننگي بر قبايل عرب برشمارد
قيس كه با واكنش . طرفي كردند اما بزرگان قبايل، اعالم بي. عموم آنان را از يمن بيرون كرد

رييسان و بزرگان قبايل براي نابودي ابناء مواجـه شـد، بـار ديگـر بـه بازمانـدگان اسـود        منفي 
ي اسود كه ميان صنعاء و نجران پراكنده شـده يـا    خورده آورد و با پيروان شكست عنسي روي

گريخته بودند، مكاتبه كرد و از آنان خواست تا براي نابودي ابناء دوباره با ) لحج(ي  به منطقه
دهـي كـرد و اهـل صـنعاء،      ي اسود را سامان به هر حال قيس، پيروان پراكنده. شوندهم متحد 

فيـروز ديلمـي    2.زماني متوجه عمق مسأله شدند كه توسط پيروان اسود محاصـره شـده بودنـد   
نوشـت و او را از جريـان قـيس بـن      �اي بـه ابـوبكر صـديق    پس از رسيدن بـه خـوالن، نامـه   

با بزرگان و سـرآمدان قبايـل    صخدا نيز همانند رسول �ابوبكر صديق. مكشوح باخبر كرد
ابناء را …«: هايش به صراحت، اعراب را به ياري ابناء فراخواند مختلف مكاتبه كرد و در نامه

برداري كنيد و  ها گرد آييد و از فيروز فرمان آن  در مقابل دشمنانشان، ياري رسانيد و پيرامون
  3».ام ي شما كرده  د كه من، او را فرماندههمراهش براي مبارزه با دشمنان بكوشي

  :ي رويارويي با مرتدها دنبال كرد دو هدف اساسي را در اين شيوه �ابوبكر صديق
در براندازي جريان ارتـداد و آشـوب يمـن، اسـتراتژي جنگـي       �ي ابوبكر ـ اين، شيوه1

فه منتظر بود تـا  براي انجام مأموريتش به شام گسيل شده و خلي �اي بود؛ لشكر اسامه شايسته
ي سخت و سنگيني كه در اثر ارتداد در يمامه، بحرين، عمان و  اين لشكر بازگردد و در جبهه

دانست كه نبايد لشكر اسالم را در  خوب مي �ابوبكر. تميم شكل گرفته بود، وارد عمل شود
بـود و  تـر   ي مبارزه با مرتدان يمن بكار گيرد؛ چراكه موج ارتداد در يمن خيلي ضـعيف  جبهه

اين، امكان براي خليفه وجود داشت كه بتواند از طريق پيك و نامه، جريان ارتداد يمـن را بـا   
  .جا كنترل و نابود نمايد بكارگيري نيروهاي مسلمان و بومي آن

كه لشكر اسالم را در يمن وارد عمل نكرد، ايـن بـود كـه     از اين �ـ هدف ديگر ابوبكر2
عمل وارد كند و صدق و راستي ايمانشان را محـك بزنـد و    ي قدم را در عرصه مسلمانان ثابت

سان آنان را در برابر اين مسؤوليت قرار دهد كه بدانند بايد براي حفظ و ماندگاري اسالم  بدين
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در ايـن   �ابـوبكر صـديق  . دار جهـاد و جنـبش باشـند    و گسترش آن در سرزمين خود، عهـده 
ز مسلمانان و بزرگان قبايـل مكاتبـه كـرد كـه     را پيمود و با آن دسته ا صخدا شيوه، راه رسول

قـدم و بزرگـان    مسـلمانان ثابـت  . ها تمـاس گرفتـه بودنـد    پيش از وفاتشان با آن صخدا رسول
را اجرا  �و ابوبكر صديق صخدا ها و دستورات رسول قبايلي كه با آنان مكاتبه شد، خواسته

عقيـل بـن ربيعـه بـن عـامر بـن        نـي فيروز ديلمي با برخي از قبايل و در رأس آنـان بـا ب   1.كردند
نيـز كمـك   ) عـك (ي  سپس از قبيلـه . صعصعه تماس گرفت و آنان را به كمك ابناء فراخواند

هاله و مسروق عكي را كه ميان عك  طاهر بن ابي �خواست كه البته پيش از او ابوبكر صديق
ابر دستوري كه يافتـه  ها بر هر يك از اين. ها بودند، به همكاري با ابناء فراخوانده بود و اشعري

ي قيس كه نابودي و اخراج ابناء از يمـن بـود،    بود، حركت كرد تا پيش از عملياتي شدن نقشه
آنان، رو به صنعاء نهادنـد و موفـق شـدند ابنـاء را از خطـر قـيس كـه پيـروان         . وارد عمل شود

هـا و   ني اسود را پيرامونش جمع كرده بود، نجات دهند؛ در جنگي كه ميـان آ  خورده شكست
ي اسود عنسي  خورده قيس درگرفت، قيس مجبور به ترك صنعاء شد و به سوي ياران شكست

كه درميان نجران و صنعاء و لحج پراكنده و سرگردان بودند، گريخت و بار ديگر صنعاء، امن 
  2.و آرام شد

سياست سركوبي جريان ارتداد را از طريق نيروهاي داخلي و بـومي هـر    �ابوبكر صديق
نگـارن چنـين تعبيـر     را تـاريخ  �اين سياست و استراتژي راهبردي ابـوبكر . ين دنبال كردسرزم
  3.سركوبي مرتدها توسط كساني كه مرتد نشدند و بر اسالم پايداري كردند: اند كرده

و البتـه بـر اسـاس     �ي يمن، بدون مداخله و حضور مسـتقيم ابـوبكر صـديق    ارتداد تهامه
توسط مسلماناني از خود تهامه از قبيـل مسـروق عكـي كـه بـا      هاي وي،  ها و راهنمايي سياست

والـي   صخـدا  هاله كـه از سـوي رسـول    طاهر بن ابي. اش جنگيد، سركوب شد مرتدهاي قبيله
. بخشي از تهامه بود، در رأس كساني قرار داشت كه جريان ارتداد را در تهامه متوقف كردنـد 

جـا را   تهامـه مسـتقر شـود و مردمـان آن    به عكاشه بن ثـور دسـتور داد تـا در     �ابوبكر صديق
جرير  �ابوبكر صديق 4.آورد و پس از دريافت فرمان خليفه، به انجام مأموريتش بپردازد گرد

ي  بازگرداند و به او دستور داد تا مسلمانان بجيله را بـه مبـارزه  ) بجيله(را به  �بن عبداهللا بجلي
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لبته به او فرمان داد تا با مرتدهاي خشـعم نيـز   اند و ا ها فرابخواند كه مرتد شده آن عده از بجلي
مردم را به مبـارزه بـا مرتـدها فراخوانـد و جـز       �مطابق فرمان ابوبكر صديق �جرير. بجنگد

  1.نيز با آنان پيكار كرد �جرير. اندكي او را همراهي نكردند
در نجران از اسـود عنسـي پيـروي كـرده و پـس از وفـات       ) حارث بن كعب بني(برخي از 

مسروق عكي آهنـگ آن كـرد كـه بـا آنـان      . چنان متردد و دودل بودند نيز هم صخدا لرسو
. ها را به اسالم فراخواند و آنان نيز بـدون جنـگ و درگيـري، مسـلمان شـدند      وي، آن. بجنگد

دهي امور در نجران ماند و پس از برقراري امنيت و آرامش بود كه مهاجر  مسروق، براي سامان
  2.پيوستبه او  �اميه بن ابي

در استفاده از نيروهاي بومي هر منطقه براي پيكـار بـا    �به هر حال سياست ابوبكر صديق
لشـكرها را بـه منـاطق از ديـن      �پس از بازگشـت لشـكر اسـامه    �مرتدها نتيجه داد و ابوبكر

  .برگشته اعزام كرد

   �لشكر عكرمه
بـه همـراه    �صديقپس از مشاركت در سركوبي مرتدهاي عمان، به فرمان ابوبكر  �عكرمه

و البته تعدادي از قبايل عمان را پيرامون خود جمـع كـرده    3نهاد) مهره(هفتصد سواركار رو به 
جا پس از  ي مهره، ميان دو تن از سران آن ي مهره رسيد، ديد كه منطقه زماني كه به منطقه. بود

نزار هـا كـه شـخريت نـام داشـت، شـ       جنگ و درگيري شديدي تقسيم شده است؛ يكـي از آن 
تري نسبت به بخش ديگـر از قلمـرو    ساحلي منطقه را به دست گرفته بود و از توان و تعداد كم

ي ديگر به نام مصبح، بر ارتفاعات منطقـه سـيطره يافتـه     سركرده. حكومتي مهره برخوردار بود
ران  آن دو را به اسالم فراخواند و تنهـا حكـم   �عكرمه. تري داشت بود و قدرت و تعداد بيش

ديگري كه به تعداد و قدرت نيروهـايش فريفتـه   . را پذيرفت �ساحلي، دعوت عكرمه بخش
بـه همكـاري    �گشت، از پذيرش اسالم سرتافت كـه در پـي آن بـا جنـگ و پيكـار عكرمـه      

مصبح و تعداد زيـادي از سـپاهيانش كشـته    . ران بخش ديگر مهره ـ روبرو شد  شخريت ـ حكم 
جا ماند كه در پي آن تمـام اهـل مهـره،     امور در آن براي سرو سامان دادن به �عكرمه. شدند

  4.اسالم را پذيرفتند و امنيت و آرامش در مهره برقرار شد
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دريافت كرد و بـه موجـب آن فرمـان يافـت منتظـر       �اي از ابوبكر صديق نامه �عكرمه
) كنـده (كه از صنعاء حركت كرده بود، بمانـد تـا بـه همـراه يكـديگر بـه        �اميه مهاجر بن ابي

پرداخت تا آنـان را بـر   ) حمير(و ) نخع(جا به گردآوري  رفت و آن) ابين(به  �عكرمه. وندبر
تـأثير  ) ابـين (بـه   �رفـتن عكرمـه   1.نيز به او بپيوندد �اسالم، استوار و راسخ گرداند و مهاجر

ي اسـود و در رأس آنـان قـيس بـن مكشـوح و عمـرو بـن         خـورده  زيادي بـر پيـروان شكسـت   
جـا، ميـان نخـع و حميـر و نجـران       س از شكست صنعاء و فرار از آنمعديكرب داشت؛ قيس پ

نيــز چنــين داســتاني داشــت و بــه بازمانــدگان لشــكر   2عمــرو بــن معــديكرب. ســرگردان بــود
قـيس بـه عمـرو پيوسـت تـا بـا        �با آمدن عكرمه. ي اسود در لحج پيوسته بود خورده شكست

ني نگذشت كه قـيس و عمـرو، بـا    بايستند؛ ديرزما �همكاري يكديگر در برابر لشكر عكرمه
، عمـرو و قـيس   �اميـه  با رسيدن مهـاجر بـن ابـي   . هم اختالف پيدا كردند و از هم جدا شدند

. دست و پاهايشان را بست و آنان را به مدينه فرستاد �مهاجر. جداگانه، خود را تسليم كردند
ي  د و از كردهها، پوزش خواستن آن. قيس و عمرو را به شدت سرزنش فرمود �ابوبكر صديق

كـه آن دو، توبـه    خالصـه ايـن  . آنان را آزاد كـرد  �خود ابراز پشيماني كردند؛ ابوبكر صديق
  3.كردند و راه درست را در پيش گرفتند

از ســوي شــرق، نقــش مهمــي در ســركوبي بازمانــدگان  �4ايــن حركــت عكرمــه  آري،
س و وحشت درميـان  چه از طريق جنگ و چه به خاطر ايجاد هرا) لحج(لشكرهاي مرتدها در 

ي شـمال را بـه فرمانـدهي     البتـه نبايـد جبهـه   . ها داشته است مرتدها و در پي آن تسليم شدن آن
  5.از ياد برد كه سبب سركوبي كامل مرتدها در اين مناطق شد �مهاجر

   �اميه لشكر مهاجر بن ابي
ه تعدادي بود ك �آخرين لشكري كه براي سركوب مرتدها از مدينه بيرون شد، لشكر مهاجر

عتـاب بـن   (از مهاجرين و انصار را با خود به همراه داشت؛ خالد بن سعيد كه برادر اميـر مكـه   
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اين لشكر، از طائف نيز گذشـت  . بود، هنگام عبور اين لشكر از مكه به سپاهيان پيوست) سعيد
شكر عالوه بر اين ل. ملحق شد �اي، به لشكر مهاجر العاص به همراه عده و عبدالرحمن بن ابي

عكاشـه بـن ثـور كـه     . را با خود همـراه كـرد   �در نجران نيز جرير بن عبداهللا بجلي �مهاجر
لشـكر  . همـراه پيوسـت   �تعدادي از اهل تهامه را با خود همراه كرده بـود، بـه لشـكر مهـاجر    

مهاجر، در اطراف مذحج نيز فروه بن مسيك مرادي را به جمع خود افزود و هنگـام گـذر بـر    
  1.در نجران، مسروق عكي را هم با خود كرد حارث بن كعب بني

گروهـي بـه فرمانـدهي شـخص مهـاجر      : در نجران، لشـكرش را دو دسـته كـرد    �مهاجر
آهنگ آن كردند كه بازماندگان لشكر اسود عنسـي را كـه درميـان نجـران و صـنعاء پراكنـده       

گرفتنـد،  قـرار  ) عبـداهللا (گروه ديگـر كـه تحـت فرمـان بـرادر مهـاجر       . بودند، سركوب نمايند
كه  پس از آن �مهاجر 2.سازي كنند مرتدها پاك  ي ي يمن را از مانده مأموريت يافتند تا تهامه

نوشت تـا بـه او گـزارش كـار دهـد و منتظـر        �اي به ابوبكر صديق در صنعاء مستقر شد، نامه
ــد ــل  . جــواب مان ــن جب ــاذ ب ــان مع ــان    �در همــان زم ــه در زم ــن ك ــارگزاران يم ــر ك و ديگ

جا منصوب شده بودند ـ بـه اسـتثناي زيـاد بـن لبيـد ـ در         سمت كارداري آنبه  صخدا رسول
در  �ابـوبكر صـديق  . نوشتند، اجازه خواستند تـا بـه مدينـه بازگردنـد     �اي كه به ابوبكر نامه

پاسخ درخواست معاذ و همكارانش، به آنان اختيار داد كه اگر بخواهند در يمن بمانند و يا در 
ها نيز برابر موافقت  اين. گردند و كساني را به جاي خود تعيين كنندصورت تمايل به مدينه باز

اش مأموريـت يافـت تـا بـه      در پاسـخ نامـه   �مهـاجر  3.بـه مدينـه بازگشـتند    �ابوبكر صـديق 
 �ابـوبكر . به حضرموت بـرود  �بپيوندد و به همراه وي براي پشتيباني زياد بن لبيد �عكرمه
ي  انـد، اجـازه   رزمندگاني كه بين مكه و يمـن جنگيـده   دستور داد تا به �اش به مهاجر در نامه

بازگشت دهد و تنها كساني را با خود ببرد كه خودشان خواسته باشند جهاد را بر بازگشت بـه  
  4.هايشان ترجيح دهند خانه

به عنـوان كـارگزار كنـده در حضـرموت      صخدا از سوي رسول �زياد بن لبيد انصاري
گيـر   شخصي ُقد و سخت �زياد. را بر اين پست، ابقا كرد نيز او �تعيين شد و ابوبكر صديق

به اشتباه  �ماجرا از اين قرار بود كه زياد. بود و همين باعث شد تا حارثه بن سراقه براو بشورد
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) زكات(شتري نر را كه مال جواني از كنده بود، هنگام تقسيم اموال صدقه، جزو اموال صدقه 
صاحب شتر، خواهان آن شد كه به جاي شتر از دست . دحساب كرده و آن را به كسي داده بو

جوان به يكي از بزرگان قومش به نام حارثه بن . اش، به او شتري بدهند؛ اما زياد نپذيرفت رفته
خواست تا بـه جـاي آن شـتر، شـتر      �سراقه از زياد ابن. سراقه پناه برد و از او كمك خواست

د پافشاري كرد؛ حارثه، خشـمگين و عصـباني   بر موضع خو �اما زياد. ديگري به جوان بدهد
بـا هـم درگيـر     �شد و به زور افسار شتري را گرفت كه در نتيجه ياران حارثه و سپاهيان زياد

سراقه شكست خورد و زياد بن لبيد، تعداد زيادي از افراد حارثـه   ابن. شدند و جنگ درگرفت
به مدينه بودنـد، از اشـعث بـن قـيس     اسيران كه در حال انتقال . بن سراقه را به اسارت درآورد

 1.كمك خواستند و او نيز از روي تعصب قومي با جمـع انبـوهي، مسـلمانان را محاصـره كـرد     
پيكي به مهاجر و عكرمه رضي اهللا عنهما فرستاد و از آنان خواست كـه خيلـي زود بـه     �زياد

را بـه   �كرمـه ع �مهـاجر . به هم پيوسته بودنـد ) مأرب(مهاجر و عكرمه در . كمكش بشتابند
. حركت كرد �جا گذاشت و خودش به همراه سواركاران به سوي زياد همراه لشكر در همان

گريختنـد كـه سـه گـذرگاه     ) نجيـر (او، محاصره را شكست و در پي آن كنده، به دژي به نـام  
نيز گـذرگاه ديگـري را؛ گـذرگاه سـوم در      �يك گذرگاه را بست و مهاجر �زياد. داشت

سـان كنـده، از هـر سـو در      از راه رسـيد و بـدين   �كـه عكرمـه   اند تا ايـن تصرف كنده باقي م
اي را بـه سـوي قبايـل كنـده و كسـاني فرسـتاد كـه در         عـده  �مهـاجر . محاصره قرار گرفتنـد 

هـاي پسـت و همـوار و يـا در ارتفاعـات، پراكنـده شـده بودنـد تـا آنـان را بـه اسـالم              سرزمين
الم سرتافت، كشتند و كسي جز آنان كه در قلعه فرابخوانند و هر آن كس را كه از پذيرش اس

  2.نماند  محاصره شده بودند،
هزار نفر بودند كه در ميانشـان برخـي از    لشكر زياد و لشكر مهاجر در مجموع بيش از پنج

ي قلعه را ادامه دادنـد كـه    دو لشكر، به قدري محاصره. نيز حضور داشتند �مهاجرين و انصار
دهان به شكوه و اعتراض بر رؤساي خـود گشـودند و از     شده در دژ،اي از افراد محاصره  عده

بنـابراين بزرگانشـان توافـق    . تاب شدند كه مرگ را بر آن ترجيح دادند گرسنگي به قدري بي
البتـه اشـعث    3.كردند تا اشعث بن قيس را بـه نـزد مسـلمانان بفرسـتند و از آنـان امـان بگيرنـد       

آيـد، ايـن    گونه كه از مجموع روايات برمي ن بگيرد و آننتوانست از مسلمانان براي قومش اما
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است كه اشعث براي تمام افرادي كه در دژ بودند، امان نخواست و يا براي امان دادن به تمـام  
يكـي از  . بلكه بنا بر روايات، تنها بـراي هفـت تـا ده نفـر امـان خواسـت      . افراد، پافشاري نكرد
ي  در جريان فتح قلعـه . ي نجير باز شود روازهاي قلعهخواهي، اين بود كه د شرايط پذيرش امان

  1.قريظه گرفتار گشتند نجير، هفتصد نفر از كنده كشته شدند و به فرجامي چون يهود بني
بـه همـراه خمـس غنـايم و اسـيران و از جملـه        �مرتدان كنده، سركوب شدند و عكرمه

ان مورد تنفر واقع شد؛ چراكه اشعث در ميان قومش و به ويژه زن. اشعث بن قيس به مدينه رفت
كه با مسلمانان سازش كـرد،   دانستند و پس از آن همگان، او را سبب خفت و خواري خود مي

بـه نظـر   «: با ديدن اشـعث در ميـان اسـيران، فرمـود     �ابوبكر صديق 2.كار ناميدند او را خيانت
ظار دارم بر من منت انت«: اشعث گفت» !اي؟ ها كرده داني چه خودت با تو چه كنم؟ تو خود مي

و   آوري كه من، اينك مسلمان شـده  نهي و مرا از زنجير برهاني و خواهرت را در ازدواجم در
را بـه ازدواج  ) فروه ام(عذرش را پذيرفت و خواهرش  �ابوبكر صديق» .ام پشيمانم از گذشته

كه از حكـم   اشعث: در روايتي آمده است. او درآورد؛ اشعث، تا زمان فتح عراق در مدينه بود
به خاطر خدا بـه مـن خـوبي كـن؛ مـرا آزاد نمـا و از       : ترسيد، گفت ي خود مي شديدي درباره

گونه رفتار كن كه با امثال من  جنايتي كه كردم، درگذر و مسلمان شدنم را بپذير و با من همان
امم در درميـان اقـو    شود و همسرم را به من برگردان كه پس از اين، مرا بهتـرين بنـده   رفتار مي

و هنگـام   صخـدا  اشعث، پـيش از وفـات رسـول   .. پايبندي بر دين خداي متعال خواهي يافت
ــابي بــه حضــور آن حضــرت شــرف ـ    �قحافــه ـ خــواهر ابــوبكر   فــروه بنــت ابــي از ام صي

قرار بر آن شد تا بار ديگر كه اشعث به مدينه آمد، زنش را به خانه ببـرد تـا   . خواستگاري كرد
. لت كردند و اشعث، مرتكب اعمالي شد كه پيش از اين بيان كرديمرح صخدا كه رسول اين

امـا ابـوبكر   . فروه، او را جواب كنـد  ترسيد كه ام وي، به سبب ارتكاب چنان اعمالي از اين مي
بـرو و  «: گذشت و خانمش را به او داد و فرمـود اسالمش را پذيرفت و از خونش در �صديق

تمام اسيران را آزاد كـرد   �ابوبكر صديق» .ه من برسدات ب پس از اين، تنها خبر خوب درباره
  3.و سپس غنايم را تقسيم فرمود
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  قابل لحاظ در جهاد با مرتدان يمنهاي  نكات و آموزه

  هاي اجتماعي ـ نقش مثبت يا منفي زن در جريان1
يكــي از . گــردد در جريــان جهــاد بــا مرتــدهاي يمــن، دو تصــوير متفــاوت از زن نمايــان مــي

شود، تصوير زن پاكي اسـت   ي كه از زن در جريان جهاد با مرتدان يمن پديدار ميتصويرهاي
رود و همـراه   كند و در كنار اسـالم، بـه جنـگ رذالـت و پسـتي مـي       كه بر اسالم پايداري مي

. گيرد تا آتش كينه و دشمني شياطين جني و انسـي بـا اسـالم را فـرو كشـد      مسلمانان قرار مي
است كه ) همسر شهر بن باذان و دخترعموي فيروز(دامن، آزاد  آري، اين بانوي پاك و پاك

گوي  ي قتل دروغ گيرد و با مسلمانان، نقشه ي اسالم قرار مي اي آهنين در جبهه با عزم و اراده
گيرد كـه مسـلمانان تمـام     كند و چنان راهي در پيش مي ريزي مي را برنامه) اسود عنسي(يمن 

آورد آقـاي دكتـر    هر مسـلماني نوشـت  . كنند زرگوار ياد ميادوار، از غيرت ديني آن بانوي ب
اي از نقـش آزاد، در   گونـه      اي نادرسـت، بـه   داند كه با شـيوه  محمد حسين هيكل را زشت مي

گويد كه گويا آزاد ايراني به عنوان بـانويي مسـلمان، نـه از روي     كشتن اسود عنسي سخن مي
وي ! در كشتن اسود مشاركت كـرده اسـت   غيرت ديني كه به سبب تعصبي شهواني و نفساني

) اسـود عنسـي  (ي كاهن زشـت   رگ قومي آزاد جنبيد و تمام وجودش را كينه…«: گويد مي
فراگرفت ؛ چراكه اسود بدچهره، شوهر جوانش را كشته بود؛ همسر جواني كه آزاد، او را از 

ق و خـوي  امـا آزاد، بـا خلـ   . داشت، به دست اسود بـه قتـل رسـيد    ژرفاي وجودش دوست مي
ي خود نسبت به اسود را پنهان نمود و از زن بودن خود، چنان كرم و  اش، كينه و زنانه  فريبنده

  1»!سخاوتي به اسود ورزيد كه او را به خود و وفايش مطمئن ساخت
نگري و بـدبيني نسـبت بـه بـانوي مسـلمان       ي نوشتاري، نوعي كوته بدون ترديد اين شيوه

نماياند كه آزاد، نه از روي غيرت دينـي كـه از روي تعصـب     ن ميكند و چني ايراني ايجاد مي
قومي و نژادي، در كشتن اسود عرب مشاركت كرده است و اين، نوشتاري نادرست و نابجـا  

اسود عنسي، شوهر مسـلمان ايـن بـانوي مسـلمان و     . باشد ي چنان بانوي بزرگواري مي درباره
آزاد، اسود را كذاب . در ازدواج خود درآوردشايسته را كشت و اين بانوي محترم را به زور 

به خدا سوگند كه خداي متعال، «: ي اسود چنين گفته است وي درباره. دانست گو مي غ و درو
كسي را نيافريده كه از اسود در نزد من منفورتر باشد؛ او به حـق پايبنـد نيسـت و از ارتكـاب     

را سـبب هالكـت اسـود قـرار داد و      خداي متعال، اين بـانو  2».كند هيچ حرامي خودداري نمي
                                                           

  79الصديق أبوبكر، ص -1
  )2/310(اريخ الكامل في الت -2



 315   انبا مرتد �و جهاد ابوبكر صديق �ام لشكر اسامهزاع 
    

ي اين زن نبـود، فيـروز و همراهـانش     اگر به خواست خداي متعال، تالش و همكاري فرخنده
چيزي كه سبب خيزش آن بانو براي انجام چنين عمـل بزرگـي    1.توانستند اسود را بكشند نمي

اسالم و  داري آن زن و محبتش به شد كه در صورت ناكامي، پيامدي جز مرگ نداشت، دين
چراكه اسود، آهنگ . ي اسود را در دلش پروراند ي پاك و ناب توحيدي بود كه كينه عقيده

بلـه، ايـن تصـوير درخشـان و پرافتخـاري از زن      . آن كرده بود كه اسالم را در يمن نابود كند
بـار زن در يمـن،    امـا شـكل كريـه و ظلمـت    . خيـزد  مسلمان است كه در يمن براي جهاد برمي

ايـن  . ها بودند، به تصوير كشيده شـد  ي آن ني يهودي يا كساني كه از جنس و دستهتوسط زنا
هـا،   اظهار شـادماني كردنـد؛ آن   صخدا تصوير از سوي زناني نمايان شد كه بر وفات رسول

شـرمانه، بـه فسـاد و     خود را آراستند و با بدكاران، مراسم شادي و پايكوبي برپا نمودنـد و بـي  
صفتان، همراه بـا   شيطان و شيطان. نكوهش فضايل و مكارم پرداختند بدي تشويق كردند و به

كـه برخـي از مـردم، از اسـالم دسـت       زنان بدكار، محفل رقص و شادي برپا كردند تا بر ايـن 
اند، ابراز سرور و شـادماني كننـد و بـه طغيـان و سركشـي بـر ضـد اسـالم و مسـلمانان           كشيده

ي جاهليت برگشـتند تـا بـه     ان مگس، به كثافت دورهس هاي زناكار، به آن روسپي. فرابخوانند
پـيش از ظهـور اسـالم نيـز بـدكاري و      . بـدكاري نماينـد   گمان خود، آزادانـه بتواننـد فسـاد و   

ي اين زنان بدكار بود و به همين خاطر نيز با ظهور اسالم، خود را دربنـد و   خودفروشي، پيشه
بنابراين با . كاب بدكاري و زنا برحذر داشتها را از ارت دانستند؛ چراكه اسالم، آن زنداني مي

رو در اظهـار   انـد و از ايـن   احساس كردند كه دوباره از قفس آزاد شـده  صخدا وفات رسول
. سـرايي پرداختنـد   دستانشان را حنا بستند و به رقص و ترانـه  صشادي بر رحلت آن حضرت

هـا از   تـر ايـن زن   بـيش . اند و از نو آزاد شده  كردند كه به آرزوي خود رسيده آنان، گمان مي
جا كه پيدايش چنين جرياني،  از آن. نام يمن و برخي هم يهودي بودند اقوام و مردمان صاحب

جويي اعـراب و يهـود را    طلبي و فرصت كرد، نبايد منفعت هستي و كيان اسالمي را تهديد مي
ناكـار و  ايـن جريـان كـه توسـط بـيش از بيسـت زن ز      . ها ناديده گرفـت  در پس اين بدكاري

روسپي در مناطق مختلف حضرموت به راه افتاد، در تاريخ، به حركت زناكاران شهرت يافته 
باشد كه از كثرت زنـا، بـه    مي) هر بنت يامن(ها، زني يهودي به نام  مشهورترين اين زن. است

ي  پيشـينه !! زناكـارتر از هـر  : گوينـد  المثل شده كه مي ها، مشهور و ضرب قدري درميان عرب
دهد كـه زناكـاران بـراي     كاري اين زن، به حدي است كه بررسي تاريخ جاهليت نشان ميزنا
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يكي از مسلمانان يمن، ابوبكر  1.…اند گرفته ي جنسي خود بر اين زن، در نوبت قرار مي تخليه
مهـاجر  (اي به كارگزار خـود در يمـن    نامه �ابوبكر. را از اين جريان مطلع ساخت �صديق
نظام به  ام به تو رسيد، با مردان سواره وقتي نامه«: اد و به او چنين دستور دادفرست) �اميه بن ابي

هـا رويارويـت    ها حركت كن و دستانشان را ببر و اگـر كسـي بـراي دفـاع از آن     سوي آن زن
، آگـاه  )در دفـاع از بـدكاران  (ايستاد، حجت بر او تمام نما و او را از بزرگي گناه و سـتيزش  

و اگر از حمايت ) و كاري به او نداشته باش(و بازگشت، تو نيز بپذير ساز؛ پس اگر پذيرفت 
كـاران را بـه    بدكاران دست برنداشت، او را بكش و بدان كه خـداي متعـال، نيرنـگ خيانـت    

  .»…رساند سرمنزل مقصود نمي
بـه همـراه رزمنـدگان و     �پـس از دريافـت فرمـان ابـوبكر صـديق      �اميه مهاجر بن ابي

مردانـي از كنـده و حضـرموت بـه     . براي اجراي مأموريتش حركت كرد نظام مجاهدان سواره
با آنـان اتمـام حجـت     �مطابق دستور ابوبكر صديق �مهاجر. دفاع از زنان بدكار برخاستند

چنـان بـر دفـاع از     كرد كه جمع انبوهي از آنـان دسـت از پشـتيباني كشـيدند و ديگـران، هـم      
بـا آنـان جنگيـد و شكستشـان داد و زنـان       �رمهاج. ها و زنان بدكار پافشاري كردند روسپي

ها مردنـد و برخـي هـم بـه كوفـه       تر آن بدكار را گرفت و دستانشان را بريد كه در نتيجه بيش
زنان بدكار در دادگاه عدالت اسالم، به سزاي عمل زشتشان رسيدند؛ كارگزار  2.كوچ نمودند

  3.سالم را اجرا كردگري بر ضد ا ها را گرفت و بر آنان، حكم ستيزه آن �ابوبكر
گــزارش دادنــد كــه دو زن حضــرموتي در قالــب اشــعاري،       �بــه ابــوبكر صــديق  

مهاجر بن . اند آميزي سروده ي مسلمانان نيز اشعار توهين و درباره  را دشنام داده صخدا رسول
كه در آن هنگام، والي حضرموت بود، در سزاي اين كردار، دستانشان را قطع كرد  �اميه ابي

اين مجـازات را كـافي ندانسـت و آن را در     �ابوبكر صديق. هاي پيشينشان را كشيد و دندان
فرسـتاد   �اميه باره به مهاجر بن ابي اي در اين وي نامه. برابر بزرگي جرمشان، كوچك شمرد

آميزي سروده،   اشعار توهين صخدا ي رسول به من خبر رسيده كه تو، با زني كه درباره«: كه
دادم كـه او را   كـردي، بـه تـو دسـتور مـي      و، پيش از فرمان من چنين نمـي اي؟ اگر ت چه كرده

گويي به انبيا چنـان سـزاي بزرگـي دارد كـه بـه هـيچ يـك از حـدود و          بكشي؛ چراكه دشنام
ي مسـلماني بـه هجـو و تـوهين بـه پيـامبران        اگر كسي با پيشينه. ماند هاي شرعي نمي مجازات
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پيمان با مسلمانان چنين كند،  د و اگر كافري ذمي و همباش بپردازد، مرتد و از دين برگشته مي
ي زني كـه   درباره �ابوبكر صديق 1».راه خيانت و جنگ با مسلمانان را در پيش گرفته است

انـد   به من گزارش داده«: آميزي سروده بود، چنين نوشت در شأن عموم مسلمانان اشعار توهين
هـاي   و دنـدان   نان، شعر سروده، قطع كردهنكوهش و دشنام مسلما دركه تو دست زني را كه 

اش كنـي، تنبـيهش    كه مثله آن اگر آن زن، از مدعيان مسلماني بوده، بي. اي پيشينش را كشيده
تـرش كـه    پيمان بوده، فقط به حسابش برس كه از گناه بـزگ  كن و اگر از كافران ذمي و هم

). تر اسـت  شرك، كم و جرم هجو و نكوهش مسلمانان، نسبت به(شرك باشد، گذشت شده 
رسي  ضمن حساب(رسي به جرم نكوهش مسلمانان، نزدت آوردند،  اگر كسي را براي حساب

ادعاها را مورد توجه قرار بده و از مثله و قطع اعضا درميان مـردم جـز بـه    ) و بررسي موضوع،
  2».انگيز است خاطر قصاص برحذر باش كه گناه دارد و نفرت

  ي ارتداد در يمن باندن قتنهروخواگران در ف ـ نقش دعوت2
ها، در دعوت به اسالم و پايداري بر حق، نقش بزرگي ايفا كردند و نزديكان و  برخي از يمني

عمير همداني كـه يكـي از    مران بن ذي. اي خود را از خطر ارتداد برحذر داشتند قبيله افراد هم
مسلمان شده بود، از آن دست  رانان يمن بود و قبالً به همراه بسياري از اهل يمن سران و حكم

. اسـت   باشد كه نقش بزرگي در دعوت بـه اسـالم و پايـداري بـر آن داشـته      گراني مي دعوت
جـا سـخنان    سران و نادانـان آن  ها از دين برگشتند و بعضي از سبك اي از يمني زماني كه عده

ــر زبــان آوردنــد، مــران بــن ذي  اي »  :دعميــر درميانشــان ســخنراني كــرد و فرمــو  ناشايســتي ب
جنگيديد و نـه ايشـان، بـا     صخدا بخت و اقبال شما چنين بود كه نه شما با رسول! ها همداني

در امـان مانديـد و مـورد     صگونه از گناه و فرجام جنگ بـا پيـامبر   شما پيكار كردند و بدين
آبـرو شـوند و    قـرار نگرفتيـد كـه گذشـتگانتان، رسـوا و بـي       صلعنت و نفـرين آن حضـرت  

برخي از مسلمانان، در پذيرش اسالم از شما سبقت گرفتنـد و شـما   . ابود و بربادآيندگانتان، ن
شدن، جلو افتاديد؛ بنـابراين اگـر بـر اسـالم پايـداري كنيـد، بـه         هم از بعضي ديگر در مسلمان

رسيد كه پيش از شما اسالم آوردند و اگر از اسالم دست بكشيد، كساني كه از  مسلماناني مي
دعـوت مـران بـه ثمـر نشسـت و مـورد       » .رسند عقب ماندند، به شما مي شما در پذيرش اسالم

  3.…ها قرار گرفت اجابت و پذيرش همداني
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وي، از اصـحاب و يـاران   . بـود  �گران، عبداهللا بـن مالـك ارحبـي    يكي ديگر از دعوت
شما ! ها اي همداني«: ها را اين چنين از خطر ارتداد نجات داد است كه همداني صخدا رسول

پرسـتيديد كـه زنـده     را مي صكرديد؛ بلكه شما خداي محمد را پرستش نمي صدكه محم
شنوي  تنها به خاطر اطاعت از خداي متعال، حرف صخدا ميرد و از رسول است و هرگز نمي

 صبدانيد كه او، شما را از آتش جهنم رهانيد و خداي متعال، ياران محمد مصـطفي . داشتيد
  1».…آورد را بر ضاللت و گمراهي گرد هم نمي

شـرحبيل بـن   . از دادن زكـات اموالشـان امتنـاع كردنـد    ) از كنـده (معاويه  ي بني لهيبتمام ق
ي آزادمنشـان   شايسـته «: معاويه به اسالم چنين گفتند سمط و پسرش در دعوت و فراخوان بني

مردان، از ننـگ و عـار هـم     نيست كه زود از حالي به حال ديگر شوند؛ بلكه بزرگان و بزرگ
! پذيرنـد  كننـد و راحـت هـر چيـزي را نمـي      مـي   شقي بر اشتباه خود، سرسختي و كله كه شده

! بنابراين ترك امري درست و زيبا و پيوستن به چيزي باطل و و زشت چگونه است؟ بارخدايا
پسـنديم و از آن   ما اصالً اين كار قوم خود را كه حق را واگذاشتند و به باطـل پيوسـتند، نمـي   

هـا   شـبانگاه بـر ايـن   «: ها به او گفتند آن. نام قيس بن عابس نيز با آنان بودشخصي به » .بيزاريم
هــا  بــه ايــن) حضــرموت(و تعــدادي از ) ســكون(و ) سكاســك(از   اي ور شــو كــه عــده حملــه
هـا   اگر چنين نكني، ترس ما از ايـن اسـت كـه مـردم، از مـا جـدا شـوند و بـه ايـن         . اند پيوسته

معاويـه شـبيخون    عمرو و بني سان به اتفاق هم بر بني بدين قيس بن عابس پذيرفت و» .بپيوندند
هايشان آتش برافروختـه و گرداگـرد آن جمـع شـده بودنـد و       آنان، در آن شب در باغ. زدند

  2.…تعداد و توان زيادي داشتند

  ـ كرامات اوليا و دوستان خدا3
خـوالني را   كه بر يمن دست يافت و ادعـاي پيغمبـري كـرد، ابومسـلم     اسود عنسي پس از آن

: ابومسـلم گفـت  » دهي كه من، پيامبر خدا هسـتم؟  آيا گواهي مي«: احضار نمود و به او گفت
رسـول خـدا    صدهـي كـه محمـد    آيـا شـهادت مـي   «: اسود پرسيد» گويي؟ شنوم چه مي نمي«

كرد، ابومسـلم   ي پيامبري خود سؤال مي هرچند كه اسود درباره. آري: ابومسلم گفت» است؟
اسود، دستور داد آتش بزرگـي  . زد و جوابش همان بود كه بار اول گفت ميخود را به كري 

بـه اسـود   . اما آتش، هيچ آسـيبي بـه ابومسـلم نرسـاند    . برافروزند و ابومسلم را در آن بيندازند
او را از خودت دور كن و به جاي ديگري تبعيدش نمـا كـه پيروانـت را بـر ضـد تـو       «: گفتند
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م دستور داد كه يمـن را تـرك كنـد؛ ابومسـلم رحمـه اهللا نيـز       اسود به ابومسل» .كند خراب مي
وفـات كـرده بودنـد و ابـوبكر      صخـدا  رهسپار مدينه شد و زماني به مدينه رسيد كـه رسـول  

ابومسلم، شترش را در مسجد خواباند و وارد مسـجد  . جانشين آن حضرت شده بود �صديق
» اي؟ از كـدام قبيلـه  «: يـد و پرسـيد  او را د �عمر بن خطاب. شد و كنار ستوني به نماز ايستاد

گـوي   آن مردي كه توسـط دروغ «: سؤال كرد �عمر فاروق» .از يمن هستم«: ابومسلم گفت
ي خـدايي اسـت    او، همين بنـده «: ابومسلم عبداهللا خوالني گفت» يمن به آتش افتاد، چه شد؟

» همـان مـردي؟  تو را به خدا سوگند كه تـو،  «: فرمود �عمر» .كه در لباسش پيش تو ايستاده
داند كه من، همـان شخصـي هسـتم كـه اسـود او را در       آري، خدا مي«: عبداهللا خوالني گفت

او را در آغوش گرفت و گريست و سپس او را به نزد ابـوبكر   �عمر فاروق» .آتش انداخت
قدر زنـده   خدا را شكر كه مرا آن«: نشاند و فرمود �برد و او را ميان خود و ابوبكر �صديق

در آتش افتاده  �كسي را ببينم كه چون ابراهيم خليل اهللا صت كه در امت محمدداش نگه
  1».و نسوخته است

مرد نيكي است كه بر حدود و شريعت الهي استقامت ورزيد و  اين كرامت بزرگ !آري
دوستي و دشمنيش را به رضاي خداي متعال قرار داد و در هر حال و هر كاري بر او توكل 

داي متعال، او را در گفتار و كردارش درست و شايسته گردانيد و در سان خ نمود و بدين
خداي . شرايطي سخت، به او آرامش و اطمينان بخشيد و چنين كرامتي به او ارزاني داشت

 Iω :فرمايد متعال مي r& āχ Î) u !$ uŠÏ9 ÷ρr& «! $# Ÿω î∃ öθyz óΟ ÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ u“ øts† ∩∉⊄∪ šÏ% ©!$# 

(#θãΖtΒ# u (#θçΡ%Ÿ2uρ šχθ à)−G tƒ ∩∉⊂∪ ÞΟ ßγs9 3“u� ô± ç6ø9 $# ’Îû Ïο4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’ Îûuρ Ïο u� ½zFψ$# 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7s? 

ÏM≈uΗÍ>x6 Ï9 «! $# 4 y7Ï9 s̈Œ uθèδ ã—öθ x� ø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9$# ∩∉⊆∪ 〈 )64- 62 :يونس(  

مـان  آنـان كـه اي  . شـوند  بدانيد كه بر دوستان خدا، ترسي نيست و غمگين نيز نمـي «: يعني
) ي رسـتگاري ( براي آنـان در زنـدگي دنيـا و در آخـرت، مـژده     . اند آورده و تقوا پيشه كرده

ايـن  . ناپـذير اسـت   تخلف) هايي كه از زبان پيامبران به مردم داده، و وعده(سخنان خدا . است
  ».رستگاري بزرگي است) هاي الهي دست يابد، اي به وعده كه بنده(
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   �ـ عفو و گذشت ابوبكر صديق 4
انديش بود و همواره عاقبت امور را مد نظر داشت و به همين خاطر نيـز   دور �ابوبكر صديق

موقـع، عفـو و گذشـت پيشـه      گرفـت و درسـت و بـه    هاي درست و بجايي مـي  همواره تصميم
رو  وي، خيلي مشتاق بود تا تمام افراد و قبايل، زير پرچم اسالم جمع شـوند و از ايـن  . كرد مي

فرزانگي، از جرم رؤسا و سركردگان قبايلي كه دوبـاره حـق را پذيرفتنـد،    از روي حكمت و 
اي  ي عرب را بـا عـزم و اراده   كه قبايل از دين برگشته پس از آن �ابوبكر صديق. درگذشت

ها كشـيد، سـزاوار    ناپذير، سركوب كرد و توان و قدرت حكومت اسالمي را به رخ آن تسليم
گـر و از ديـن برگشـته داشـته      ييسان و سركردگان آشوبدانست تا برخوردي نرم و آرام با ر

باشد تا از نفوذشان درميان قبايل براي مصلحت اسـالم و مسـلمانان اسـتفاده كنـد و بـه همـين       
و بلكه از اشتباهاتشان درگذشـت   1ها اعمال نكرد ي آن هاي سنگيني درباره خاطر نيز مجازات

وان اشاره كـرد بـه قـيس بـن يغـوث مـرادي و       ت از آن جمله مي. و برخورد نيكي با آنان نمود
عمرو بن معديكرب كه هر دو از بزرگان و سران عـرب بودنـد و در شـجاعت و سـواركاري     

ها  ها آسيبي برساند و يا آن سخت و دشوار بود كه به آن �بر ابوبكر صديق. آور زد و نام زبان
م بياورنـد و بـه بركـت    خيلي مشتاق بود كه آنـان، اسـال   �را از بين ببرد؛ چراكه آن حضرت

اسالم، از تباهي و نابودي رها شوند و از شك و دودلي در انتخاب اسالم و يا ارتداد، نجـات  
تو از اين خفت و خـواري شـرم   «: به عمرو بن معديكرب چنين فرمود �ابوبكر صديق. يابند

داي گر دين خـدا بـودي، خـ    تو اگر ياري! خورده هستي؟ نداري كه هر روز دربند يا شكست
پـس از  «: عمـرو گفـت  » .داشـت  كرد و جايگاه وااليي به تو ارزاني مي متعال نيز تو را بلند مي

عمرو بـن   �ابوبكر صديق» .گردم كنم و هرگز از دين برنمي اين، حتماً دين خدا را ياري مي
معديكرب را آزاد كرد؛ عمرو نيز هرگز از دين برنگشت و بلكه مسلمان خوبي شد كه بعدها 

اش پشــيمان شــد و ابــوبكر  قـيس هــم از گذشــته . ادي در فتوحــات اســالمي داشــتنقـش زيــ 
دار يمـن، پيامـدهاي    از ايـن دو پهلـوان نـام    �گذشت ابوبكر صديق. عفوش نمود �صديق

هـاي اقـوام و نزديكانشـان بـود كـه منجـر بـه         نيكي به دنبال داشت كه از آن جمله تسخير دل
و  2اشـعث بـن قـيس را نيـز بخشـيد      �بكر صـديق ابـو . ي آنان به اسـالم شـد   بازگشت دوباره

پيامـد گذشـت   . ها را بـه تصـرف خـويش درآورد    ها را شكار كند و آن چنين توانست دل اين
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ي  گر اسالم و مسلمانان شوند و در پهنـه  اين شد كه همين افراد، بعدها ياري �ابوبكر صديق
  1.قدرت اسالم و مسلمانان، تأثير بسياري داشته باشند

   �و بازخواستش از معاذ �به عكرمه �وبكر صديقسفارش اب
عكرمه بن ابوجهل را براي جنگ با مسيلمه اعزام كـرد و در پـي او شـرحبيل     �ابوبكر صديق

حنيفـه   ش، اين شـد كـه از بنـي    ا شتاب كرد و نتيجه �عكرمه. را نيز گسيل فرمود �بن حسنه
. را از مـاجرا بـاخبر كـرد    فرسـتاد و او  �اي به ابـوبكر صـديق   نامه �عكرمه. شكست بخورد

نه مـن، تـو را بـر ايـن حـال      ! اي پسر مادر عكرمه«: چنين نوشت �در پاسخ عكرمه �ابوبكر
كني؛ بلكـه بـه    اينك نيز برنگرد كه مردم را سست و خوار مي. ببينم و نه تو مرا اين چنين ببيني

مهره بجنگي و چون بـه  برسي و با اهل عمان و ) عرفجه(و ) حذيفه(راهت ادامه بده تا به قبايل 
بـه  (اي كـه گذشـتيد، آن را    ها پرداختي، همراه لشكرت به راه خود ادامه بده و به هـر قبيلـه   آن

اميـه در يمـن و حضـرموت بـه هـم       سرو سامان دهيد تا شما و مهـاجر بـن ابـي   ) جنگ يا اندرز
  2».بپيونديد
ي كـذاب،   با مسيلمه براي نبرد �كه ابوبكر صديق جا قابل لحاظ است، اين چه در اين آن

و ديگـري بـه فرمانـدهي شـرحبيل بـن       �دو لشكر را اعزام كرد؛ يكي بـه فرمانـدهي عكرمـه   
و شـناخت وي از ميـزان قـدرت     �گر خبرگـي جنگـي ابـوبكر صـديق     كه اين، بيان �حسنه

باخبر شد، او را  �زدگي عكرمه از شتاب �هنگامي كه ابوبكر صديق. باشد جنگي دشمن مي
ي  دهنده ع كرد كه مبادا مسلمانان، به سستي و هراس دچار شوند و اين نيز نشاناز بازگشت، من

ي قـوي، تـأثير بزرگـي در     برخورداري از روحيـه . است �دانش و توان جنگي ابوبكر صديق
، سـبب شكسـت   �دانست كه بازگشت لشكر عكرمه مي �نتايج جنگ دارد و ابوبكر صديق

به همان  �در پي عكرمه �د كه همراه شرحبيلشو روحي و تضعيف قواي دروني افرادي مي
پـس از ديـدن تـوان جنگـي دشـمن،       �چراكه سربازان لشكر عكرمه. اند مأموريت اعزام شده

، شكست روحي لشكر ديگـر را  �دچار ضعف و هراس شده بودند و بازگشت لشكر عكرمه
كرش را به و لش �براي جلوگيري از چنين پيامدي، عكرمه �ابوبكر صديق 3.به دنبال داشت

ي  سر جايش برگـردد و هـم روحيـه    �ي لشكر عكرمه مناطق ديگري اعزام كرد تا هم روحيه
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دورنگري جنگـي او   �كرد ابوبكر صديق اين عمل. ضعيف و شكسته نشود �لشكر شرحبيل
  .سازد تر مي را روشن

ايـن بـود كـه پـس از پايـان مأموريـت هـر يـك از          �هاي ابـوبكر صـديق   يكي از عادت
زماني كه . داد رسي قرار مي خواست و آنان را مورد حساب نش، از آنان گزارش ميكارگزارا

حساب پـس بـده   «: از يمن بازگشت، همين رويه را با او در پيش گرفت و به او فرمود �معاذ
آيا بايد هم به شما حساب پس بدهم و هم به خدا؟ بـه خـدا   «: گفت �معاذ» اي؟ كه چه كرده

  1».كنم ر و فرمان شما كوتاهي نميسوگند كه هرگز در هيچ كا

  ها در برابر شريعت و حكومت اسالم گردن نهادن يمني
هاي خالفت اسالمي با جريان ارتداد، تمام يمن در برابر حكومت اسالم بـه   پس از پايان جنگ

صـنعاء، جنـد و   : ي منوره تسليم شد و يمن به سه بخـش اداري تقسـيم گرديـد    مركزيت مدينه
تقـوا، اخـالص و عمـل    (تراز تقسيم ادري يمـن، تنهـا، معيارهـاي ايمـاني     سنجه و . حضرموت

اي كنار زده شد و مورد توجه  بود و در تعيين كارگزاران و رؤساي مناطق، مسايل قبيله) صالح
يمن، از انواع شرك اعم از شرك اعتقادي و شرك گفتـاري و كـرداري پـاك    . قرار نگرفت

ت، بسي واالتر و فراتر از آن است كه كسي، آن را ابزار شد و اهل يمن دانستند كه جايگاه نبو
اهـل يمـن باورشـان شـد كـه ايمـان،        2.رسيدن به اهداف و اغراض شخصـي خـود قـرار دهـد    

هـاي فـردي نـدارد و اصـالً اسـالم، بـا        ورزي گونه پيوستگي و ارتباطي با اغـراض و طمـع   هيچ
زيـادي بـه     حاصل شد كه خون اين شناخت براي مرتدها، پس از آن. جاهليت، سازگار نيست

خيلي از مرتدها، دوباره  3.كشته شدند) مسلمانان و مرتدها(زمين ريخت و بسياري از دو طرف 
در صف جهـاد و مجاهـدان قـرار     �به آغوش اسالم بازگشتند و در زمان خالفت عمر فاروق

فرمانـدهان   در جريان جنگ با مرتدها، برخي از آنان كـه بـر اسـالم ثبـات ورزيدنـد،     . گرفتند
اي بار آمدند كه بعدها در فتوحات اسـالمي و عمـران و آبـادي     آزموده جهادي فرخنده و كار

تـوان بـه كسـاني     از آن دست فرماندهان مـي . شهرهاي جديد، نقشي مهم و اساسي ايفا كردند
 …كالع حميري، مسعود عكي و جرير بن عبداهللا حميـري و  جرير بن عبداهللا بجلي، ذي: چون

ها در فتوحات اسالمي و عمران و آبادي شهرهايي مانند كوفه  نقش هر يك از اين. كرداشاره 
البتـه نبـرد بـا مرتـدها، پـرورش      . و بصره در عراق و فسطاط در مصر، مهم و اساسي بوده است
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اي چون حشك عبدالحميد، سعيد بن عبداهللا اعرج و شرحبيل بن  قاضيان و كارگزاران شايسته
  1.يمن و جاهاي ديگر به دنبال داشت را در …سمط كندي و

اهل يمن در برابر اسالم و خالفت اسالمي گـردن نهادنـد و بعـدها هنگـامي كـه از سـوي       
خليفه به جهاد فراخوانده شدند، با ميل و رغبت تمام فرمان خليفه را پذيرفتند و به ميادين جهاد 

خليفه و حكومت اسالمي اطمينان قدر پرورش يافتند كه به  آنان در جريان ارتداد، آن. شتافتند
  2.يابند و در نتيجه بهترين سربازان و ناصران اسالم و مسلمانان شوند و يمن، امن و آرام گردد

  ي اسدي و فرجام كارش طليحه
ادعاي پيغمبري  صخدا ي اسدي، سومين شخصي بود كه در اواخر زندگاني رسول طليحه

ي اسد در  دي، يكي از ده نفري بود كه از قبيلهي اس طليحه بن خويلد بن نوفل بن نضله. كرد
رفتند و پس از سالم بر آن  صخدا عام الوفود در سال نهم هجري به حضور رسول

ايم كه گواهي دهيم خدايي جز خداي يگانه  ما به حضور تو آمده«: با منت گفتند صحضرت
دي و خود ما آمديم تا تو كسي را به جانب ما نفرستا. ي او هستي نيست و تو، بنده و فرستاده

ي سخنان  خداي متعال، درباره» .اسالم بياوريم و از جانب قوم خود اظهار مسلماني كنيم
  :ي آنان بود، آيه فروفرستاد كه ي اسد كه طليحه نيز در زمره بار نمايندگان قبيله منت

 ö≅ è% šχθßϑÏk=yè è? r& ©! $# öΝà6ÏΖƒÏ‰ Î/ ª! $#uρ ãΝn=÷è tƒ $ tΒ ’Îû ÏN üθ≈yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 ª!$# uρ 

È ≅ä3 Î/ > óx« ÒΟ‹Ï=tã ∩⊇∉∪ tβθ –Ψ ßϑtƒ y7ø‹ n=tã ÷βr& (#θßϑn=ó™r& ( ≅è% āω (#θ–Ψ ßϑs? ¥’n? tã /ä3yϑ≈n=ó™Î) ( È≅ t/ ª!$# ÷ßϑtƒ 

ö/ä3 ø‹n=tæ ÷βr& ö/ä31y‰ yδ Ç≈yϑƒM∼ Ï9 βÎ) óΟçFΖä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊇∠∪ 〈3  
 4.بازگشتند، طليحه مرتد شد و ادعاي پيغمبري كردكه نمايندگان اسد از مدينه  پس از آن

ي مردم، از او پيروي  ي زيادي از توده لشكري گرد آورد و عده) سميراء(وي در مكاني به نام 
نخستين عاملي كه سبب شد مردم به او فريفته شوند، اين بـود كـه   . كردند و كارش باال گرفت

طليحه، در قالب كلماتي مسجع به . آب و تشنه شدند ها بي اي در بيابان بود؛ آن او به همراه عده
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سوار بر اسب شويد و مقداري كـه جلـوتر   «: آنان سخناني گفت كه معنايش، از اين قرار است
همراهانش چنـين كردنـد و اتفاقـاً آب هـم ديدنـد و همـين، سـبب شـد         » .يابيد برويد، آب مي

ــب مــ       ــه، غي ــه طليح ــد ك ــين بپندارن ــد و چن ــه بيفتن ــراب در فتن ــد ياع ــر از   1.دان ــي ديگ يك
هايش، اين بود كه سجده را از نماز برداشت و مدعي شد كه از آسمان بـر او وحـي    كاري ياوه
سـوگند بـه كبـوتر    «: به عنوان مثال او ادعا كرد كه بر من اين كلمات نازل شده اسـت . شود مي

ه كـه  هـا پـيش از شـما، ضـمانت شـد      خانگي و كبوتر چاهي و سوگند به باز شكاري كه سـال 
طليحه، به خـود فريفتـه گشـت و كـارش نيـز بـاال        2».پادشاهي ما، به عراق و شام خواهد رسيد

ي  را به جنگ بـا طليحـه   �با شنيدن خبر طليحه، ضرار بن ازور اسدي صخدا رسول. گرفت
جا كه قبايل اسد و غطفان به طليحه پيوسته بودنـد، ضـرار نتوانسـت بـا      اما از آن. اسدي فرستاد

ي طليحــه چنــين آمــده كــه او، در  المعــارف اســالمي دربــاره ةدر دائــر 3.بــرو شــودطليحــه رو
هـا و بـدون آمـادگي قبلـي، راحـت و       شعرسرايي و سخنوري به قدري توانمند بوده كه ساعت

گـويي بـوده،    او كه مدعي پـيش . كرده است سروده و سخنراني مي بدون هيچ، گيري، شعر مي
اي بـر   ابت و جنگاوري نيز داشـته و در رهبـري قبيلـه   هايي چون فن شعر، خط صفات و ويژگي

از ايــن نوشــتار  4.ي جاهليــت، ســرآمد و توانــا بــوده اســت هــاي دوره اســاس باورهــا و عــادت
باشـد و بـا تكيـه بـر      آيد كه در پي تعريف و تمجيـد از طليحـه مـي    المعارف، بوي آن ميةدائر

كوشـد   درميان اعراب آن روز مي توانايي شعرسرايي و سخنوري وي به عنوان دو هنر باارزش
اي، از ايـن دانشـنامه بعيـد     تا طليحه را شخصيتي بنام و سرآمد معرفي نمايد كه البته چنين شيوه

تـوان دريافـت كـه ايـن دانشـنامه، اسـلوب و روش        نيست؛ چراكه با اندك توجهي در آن مـي 
  .…گيري بر اسالم دارد خاصي در جهت خرده

ابـوبكر  . ي طليحـه را از بـين ببرنـد، وفـات نمودنـد      يلـه كـه غا  پـيش از آن  صخـدا  رسول
هـاي جنگـي و تعيـين فرمانـدهان،      ها و پرچم به خالفت رسيد و پس از بستن درفش �صديق

امـام احمـد رحمـه    . براي سركوبي طليحه اعزام نمود �لشكري را به فرماندهي خالد بن وليد
را براي جنگ با مرتدها  �لددرفش خا �زماني كه ابوبكر صديق…: اهللا روايت كرده است

نعم عبدالّله و أخو العشيرة خالـد بـن   : (شنيدم كه فرمودند صخدا من از رسول: بست، گفت
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ي  خالد بن وليد، چه بنـده «: يعني) وليد، سيف من سيوف الّله سّله الّله علي الكفار و المنافقين
خـدا اسـت كـه خداونـد     او، شمشـيري از شمشـيرهاي   . است آدم خوبينيكي براي خدا و چه 

از  �هنگـام حركـت خالـد    1».متعال، آن را بر ضد كفار و منافقان از نيام بيرون كشـيده اسـت  
ضمن خداحافظي با او، براي ايجاد ترس و دلهره  �قصه به سوي مقصدش، ابوبكر صديق ذي

ابـوبكر  . درميان اعـراب، چنـان وانمـود كـرد كـه آهنـگ خيبـر دارد و بـه او خواهـد پيوسـت          
تمـيم روان   دستور داد تا ابتدا به سراغ طليحه برود و سپس بـه سـوي بنـي    �به خالد �صديق

وي، كسـاني  . عبس و ذبيان نيز به آنان پيوستند اسد و غطفان بود و بني طليحه در ميان بني. شود
هـا خواسـت تـا بـه او      بودنـد، فرسـتاد و از آن    را به پيش جديله و غوث كـه دو طايفـه از طـي   

. اي از اين دو طايفه، شتابان بـه طليحـه پيوسـتند    نان دعوت طليحه را پذيرفتند و عدهآ. بپيوندند
سريع «: فرمود �را اعزام كند، به عدي بن حاتم طائي �كه خالد پيش از آن �ابوبكر صديق

كـه پيوسـتن بـه طليحـه،      ات برسان و آنان را از پيوستن به طليحه برحـذر دار   خودت را به قبيله
رفـت و از آنـان   ) طـي (اش  بـه سـراغ قبيلـه    �عـدي » .هالكتشان خواهـد بـود   سبب نابودي و

اما آنـان از پـذيرش   . و دوباره به دين خدا بازگردند2بيعت كنند �خواست تا با ابوبكر صديق
و  �آنـان را از فرارسـيدن لشـكريان ابـوبكر     �عدي. امتناع كردند �بيعت با ابوبكر صديق

از راه رسيد  �خالد. ودند، به قدري ترسانيد كه نرم شدندفرجام بد راهي كه در پيش گرفته ب
ي آن دسـته از انصـار بـود كـه در      و فرمانـده  �زيردست خالـد  �و ثابت بن قيس بن شماس

رو و جلودار  عكاشه بن محصن و ثابت بن اقرم را به عنوان پيش �خالد. بودند �لشكر خالد
اي بـراي بررسـي اوضـاع و احـوال بيـرون       طليحه و برادرش، سلمه به همراه عده. لشكر فرستاد

عكاشـه، حبـال بـن طليحـه را     . ها درگير شدند آمده بودند كه عكاشه و ثابت را ديدند و با آن
. سلمه نيز ثابت بن اقرم را كشـت . ور شد و او را از پاي درآورد كشت؛ طليحه بر عكاشه حمله

ايـن موضـوع   . انـد  شهيد شده و سپاهيانش رسيدند و ديدند كه عكاشه و ثابت �خالد بن وليد
طي را كـرد، عـدي بـن     آهنگ بني �هنگامي كه خالد. بر مسلمانان سخت و سنگين تمام شد

انـد كـه    آنـان از مـن خواسـته   . به من سه روز مهلت بـده «: رفت و گفت �پيش خالد �حاتم
ان را انـد، فرابخواننـد و آنـ    داريم تـا خويشاوندانشـان را كـه قـبالً بـه طليحـه پيوسـته        دست نگه

ترسـند كـه چـون بـه تـو بپيودنـد، طليحـه خويشاوندانشـان را در          ها، از اين مـي  برگردانند؛ آن
دار كه اين، بهتر از آن است كه در سركوبي و كشتنشان  بنابراين دست نگه. اردوگاهش بكشد
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پس از گذشت سه روز به همراه پانصد تـن از   �عدي» .شتاب كني و آنان را به دوزخ افكني
بـه   �خالـد . كه به حق بازگشته بودند، به خالد ملحق شد و لشكر اسالم افزايش يافتافرادي 

هـا بـروم؛    به من مهلت بده تـا پـيش آن  «: گفت �عدي. جديله حركت كرد ي بني قصد طايفه
ي  بـه نـزد طايفـه    �عـدي  1».ي غوث نجـات دهـد   شايد خداي متعال،آنان را نيز همانند طايفه

خبر مسـلمان شـدن    �عدي. گفتگو كرد كه دعوتش را پذيرفتندقدر با آنان  غوث رفت و آن
بهتـرين و   �عـدي . آورد و هزار سوار از ايشان به لشكر اسالم پيوستند �غوث را براي خالد

  2.ي خير و نيكي بود ي طي زاده شد و براي آنان مايه ترين كسي بود كه در قبيله خجسته

  ي اسدي جنگ بزاخه و پايان كار طليحه
بـا طليحـه و   ) بزاخـه (بسـيج كـرد و در    ،بـراي نبـرد  ) سـلمي (و ) اجأ(كرش را در لش �خالد

ي  طرف ماندند تـا ببيننـد نتيجـه    بسياري از طوايف و قبايل عرب بي. همراهانش برخورد نمود
طليحـه، خـود را در عبـا پيچيـده بـود و بـه گمـان بـاطلش بـراي مـردم           . شـود  جنگ چـه مـي  

عيينـه بـن حصـن بـه همـراه      . گفت كه مدعي آن بود كرد و از وحيي سخن مي گويي مي پيش
جنگيـد و هـر از چنـد گـاهي كـه       فزاره در لشكر طليحه بود و به شدت مـي  هفتصد نفر از بني
و چون » آيا جبرئيل به نزدت آمد؟«: پرسيد رفت و مي يافت، پيش طليحه مي جنگ شدت مي

بار ديگر كه جنگ . داد ه ميگشت و به جنگش ادام شد، بازمي با پاسخ منفي طليحه روبرو مي
طليحه پاسخ منفي » هنوز جبرئيل پيشت نيامده است؟«: شديد شد، به نزد طليحه رفت و گفت

داد و چون عيينه براي سومين بار نزد طليحه رفت و همان پرسـش را تكـرار كـرد، طليحـه از     
گـو چنـين    دروغ ي طليحه» جبرئيل به تو چه گفت؟«: عيينه پرسيد. نزول جبرئيل به او خبر داد

تو را آسياسنگي چـون اوسـت و خبـري كـه آن را از يـاد      «: پاسخ داد كه جبرئيل به من گفت
برگرديد كـه  ! فزاره اي بني«: هاي طليحه برآشفت و گفت گويي عيينه با شنيدن ياوه» !بري نمي

 بـا فرارسـيدن  . مردم، از اطراف طليحه پراكنـده شـدند و گريختنـد   » .گو است اين مرد، دروغ
مسلمانان، طليحه نيز بر اسب سوار شد و همسرش نوار را بر شتري نشاند و به سوي شام فـرار  

  3.اي از پيروانش كشته شدند و ديگران پراكنده گشتند و گريختند سان، عده كرد و بدين
ابـوبكر  . گـزارش داد  �اي خبـر شكسـت طليحـه را بـه ابـوبكر صـديق       در نامـه  �خالد

خداوند، عالوه بر نعمتي كه به تو ارزانـي داشـته،   «: ن نوشتچني �در جواب خالد �صديق
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در كار خود تقـواي الهـي پيشـه كـن و بـدان كـه رحمـت و        . تري عنايت كند به تو خير بيش
بر هر . در مسؤوليتت كوشا باش و سستي نكن. نصرت خدا، با پرهيزكاران و نيكوكاران است

يـك مـاه در بزاخـه مانـد و بـه       �لـد خا» .كس كه از دشمنان خدا دست يـافتي، او را بكـش  
گـرد كسـاني پرداخـت كـه از سـوي       دهي امور پرداخت و در عين حال به تعقيب و پي سامان

فرمان يافته بود تا آنان را در برابر جنايتي كه در حق مسلمانان كرده بودنـد،   �ابوبكر صديق
گرفت و برخي را بـه  انتقام خون مسلمانان را  �نيز برابر فرمان ابوبكر صديق �خالد. بكشد

اي را نيز از كوه پرت كرد تا فرجام اين افراد،  آتش سوزانيد و بعضي را با سنگ كشت و عده
  1.برگشته گردد ي عبرت اعراب ازدين مايه

  براي برقراري صلح �اسد و غطفان از ابوبكر صديق درخواست بني
رفتنــد و از ايشــان  �بــه حضــور ابــوبكر صــديق) اســد و غطفــان بنــي(نماينــدگاني از بزاخــه 

يـا جنـگ و يـا پـذيرش     : دو راه فرارويشـان نهـاد   �ابوبكر صـديق . درخواست صلح كردند
جنـگ را كـه   ! خـدا  ي رسـول  اي خليفـه «: گفتنـد  �آنان به ابوبكر صـديق . بار خفت شرايطي 

 �ابـوبكر صـديق  » بار چيست؟ شرايط خفت. تجربه كرديم و از عاقبت آن خوب خبر داريم
ي شـترچراني   شـود و تنهـا بـه شـما اجـازه      شويد و اسبانتان مصادره مي ح ميخلع سال«: فرمود

چه را كـه از مـا بـه     آن. كه خليفه و عموم مسلمانان، روزي عذر شما را بپذيرند دهيم تا اين  مي
ايـم،   گردانيد و ما، چيـزي از غنـايمي را كـه از شـما بـه دسـت آورده       ايد، برمي غنيمت گرفته

هـاي شـما    هاي ما، بهشـتي هسـتند و كشـته    كنيد كه كشته نين اعتراف ميچ هم. گردانيم برنمي
» .دهيم هاي شما را نمي ي كشته هاي ما را بپردازيد و ما، ديه ي كشته البته شما بايد ديه. جهنمي

كه گفتي بايد ديـه ي   اين«: ي شهدا را نادرست دانست و گفت ابتدا گرفتن ديه �عمر فاروق
البته   ».اند و ديه ندارند ها به خاطر خدا كشته شده نيست؛ چراكه آن هاي ما بدهند، دست كشته

بله، نظر شـما  «: عرض كرد �از اين موضعش عقب نشست و به ابوبكر صديق �عمر فاروق
اسد و غطفان نيز بـه   را پذيرفت و بني �پيشنهاد عمر فاروق �ابوبكر صديق 2».درست است

  .تن دادند �شرايط ابوبكر
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  ملزِ ماجراي ام
غطفان بودند، پيرامـون زنـي بـه     ي زيادي از پيروان وي كه از بني پس از شكست طليحه، عده

زمـل، هماننـد    ام. جمـع شـدند   1)ظفـر (ي   زمل ـ سلمي بنت مالك بن حذيفه ـ در منطقـه    نام ام
مادر سلمي، به سبب داشتن فزرندان بسـيار  . قرفه از زنان مشهور و سرآمد عرب بود مادرش ام

پـس از  . شدند اش، به شرف و بزرگي شناخته مي زد بود و خانواده و قبيله ها زبان عرب درميان
. تشـويق كـرد   �ها را به جنگ بـا خالـد   زمل پيوستند، او آن غطفان به ام اي از بني كه عده آن

سليم، طيء، هـوازن و   بپا خاستند و جمع ديگري از بني �آنان نيز براي جنگ دوباره با خالد
. سـان كـار ايـن زن بـاال گرفـت      آوردنـد و بـدين   ها پيوستند و لشكر بزرگي فـراهم  اسد به آن

زمل بـر شـتر    در آن هنگام ام. ها حركت كرد و جنگ شديدي درگرفت به سوي اين �خالد
زمل را كشت و خبر پيروزي را براي ابوبكر  كرد و ام شترش را پي �خالد. مادرش سوار بود

  2.فرستاد �صديق

  ي جنگي وي به نصرت الهي و تجربه �كامل ابوبكرباور و اطمينان 
ات برسان و آنـان   سريع خودت را به قبيله«: فرمود �به عدي بن حاتم طائي �ابوبكر صديق

كه پيوستن به طليحـه، سـبب نـابودي و هالكتشـان خواهـد       را از پيوستن به طليحه برحذر دار 
بـه نصـرت و    �ه ابـوبكر صـديق  آيد ك چنين برمي �به عدي �ي ابوبكر از اين گفته» .بود

ي جنـگ كـه نـابودي مرتـدها      ياري الهي اطمينان كامل داشته و از همين جهت نيـز از نتيجـه  
ي طـيء شـروع    دستور داد كـه از قبيلـه   �به خالد �ابوبكر صديق. باشد، خبر داده است مي

. باشـد  يدر جهـاد بـا مرتـدان مـ     �گر استراتژي درست و بجاي ابوبكر كند؛ اين نكته نيز بيان
شد تا به خاطر دوري طيء از اردوگاه طليحه،  باعث مي �ي جنگي ابوبكر چراكه اين برنامه

ي طـيء كـه بـه     ها به طليحه جلوگيري شود و هم آن دسـته از افـراد قبيلـه    هم از پيوستن طائي
ابـوبكر  . ي خـود از لشـكر طليحـه جـدا شـوند      طليحه ملحق شده بودنـد، بـراي دفـاع از قبيلـه    

خواهـد   �چنان وانمود كرد كه آهنگ خيبر دارد و به خالد �نگام گسيل خالده �صديق
اي بود كه به قصد ايجـاد   نيز طرح نظامي درست و ورزيده �اين كار ابوبكر صديق. پيوست

به عنـوان   �انتخاب ابوسليمان خالد بن وليد. رعب و وحشت، درميان قبايل عرب مطرح شد
چراكه . باشد مي �آزمودگي جنگي ابوبكر صديق و كار، نشان ديگري از ورزيدگي  فرمانده
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ي ابوبكر  بازنگاهي به نامه 1.در هيچ جنگي شكست نخورد و همواره پيروز ميدان بود �خالد
كنـد و او را بـه تقـواي الهـي      تقدير مـي  �دهد كه ايشان، از فعاليت خالد نشان مي �صديق

ابـوبكر  . دارد ي هوا و هوس مصون ميترس خدا، انسان را از لغزش و پيرو. فرمايد وصيت مي
دستور داد كه در كارش كوشا باشد و در برابـر دشـمنان، شـدت نشـان      �به خالد �صديق

البتـه شـدت عمـل در برابـر دشـمنان،      . كـرد  چراكه هنوز سركشي و طغيانشان فوران مي. دهد
يـرا در  پيامد ديگري نيز داشت و باعث شد كه هراس و وحشت، قبايل عـرب را فرابگيـرد؛ ز  

دانستند راه هدايت  آن زمان برخي از قبايل در انتخاب حق و باطل دودل و متردد بودند و نمي
بـا دشـمنان،    �بنابراين شدت عمل خالـد . و ايمان را در پيش بگيرند يا راه ضاللت و كفر را

سبب فروكش كردن طغيان و سركشي قبايل گرديد و باعث شد تا اقوام و طوايف متـردد، از  
گـر قـدرت    بيـان  �بـه هـر حـال ايـن موضـع ابـوبكر صـديق       . م بد ارتـداد آگـاه شـوند   فرجا

گرفت و بـه وقـت شـدت،     باشد كه همواره محكم و درست تصميم مي گيري وي مي تصميم
بـا نرمـي و مالطفـت برخـورد       داد و هنگامي كـه بايسـته و شايسـته بـود،     شدت عمل نشان مي

  .كرد مي
سد و غطفان را نپذيرفت تا قدرت و شوكت اسالم را ا پيشنهاد صلح بني �ابوبكر صديق

ترين ايـن   باري پيش رويشان نهاد و سخت به رخشان بكشد و به همين خاطر نيز شرايط خفت
از آن جهـت ايـن شـرايط     �البته ابـوبكر صـديق  . ها و اسبانشان بود ي سالح شرايط، مصادره

در برابر حكومت اسالمي گردن نهند  اسد و غطفان قرار داد كه كامالً موقتي را پيش روي بني
به عبارت ديگـر شـرايطي كـه ابـوبكر     . اند و ثابت كنند كه به راستي به آغوش اسالم بازگشته

كه دوباره مرتد نشوند و سر به  اسد و غطفان نهاد، ضمانتي بود بر اين پيش روي بني �صديق
  2.آشوب برندارند

  اش بر ضد قبيله �جنگ رواني عدي بن حاتم
ي طيء رسـانيد و آنـان را بـه     خودش را به قبيله �به دستور ابوبكر صديق �بن حاتمعدي 

. سـر تافتنـد   �آنـان قبـول نكردنـد و از پـذيرش بيعـت بـا ابـوبكر       . رجوع به اسالم فراخوانـد 
ي طـيء، دعـوت    ترسـانيد كـه در پـي آن، قبيلـه     �آنان را از رسـيدن لشـكر خالـد    �عدي
تو پيش لشكر برو و آنان را از حمله به ما بازدار تا كساني « :را پذيرفتند و به او گفتند �عدي
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. اند، فرابخوانيم و آنان را از لشكرگاهش بيرون بيـاوريم  را كه از ما در بزاخه به طليحه پيوسته
چراكه اگر ما اينك كه خويشاوندانمان در اردوگاه طلحه هستند، به مخالفت با وي برخيزيم، 

 �خودش را در سـنح بـه خالـد    �عدي. گيرد ها را گروگان مي نكشد و يا آ او، آنان را مي
ي  سه روز به من مهلت بده تا برايت پانصد جنگجو بياورم كه به وسيله«: رسانيد و به او گفت

  هـا بپـردازي و در جهنمـي    ها، دشمن را سركوب كني و اين، بهتر از آن است كـه بـه ايـن    آن
با خبر مسـلمان شـدن طـيء و بـه همـراه       �يپذيرفت و عد �خالد» .كردنشان شتاب نمايي

جديلـه را كـه دو    غوث و بنـي  موفق شد بني �به هر حال عدي 1.پانصد نفر از آنان، برگشت
ي طيء بودند، به آغوش اسالم بازگرداند و آنان را از اردوگاه طليحه جداكنـد   از قبيله  طايفه

هاي اين موفقيت را در نتايج جنگ نبايد آثار و پيامد. ملحق نمايد �و به لشكر خالد بن وليد
از همان روز نخست، آگاهانه و از روي  �مسلمان شدن عدي بن حاتم. بزاخه ناديده گرفت

ي طـيء بـه اسـالم و افـزايش تـوان نظـامي        در بازگشت دوباره �موفقيت عدي. انتخاب بود
در  �قي درخشان عدي در آوردن اموال زكات به نزد ابوبكر صـدي  بر پيشينه �لشكر خالد

كـامالً   �عـدي . گـردد  هاي مالي بودند، اضافه مـي  زماني كه مسلمانان شديداً نيازمند كمك
همان روز  �خدا مطمئن بود كه پيروزي نهايي، از آنِ اسالم و مسلمانان است؛ چراكه رسول

سبب شد تـا   �ايمان محكم و راستين عدي. كه عدي مسلمان شد، به او چنين بشارتي دادند
اش را نسـبت بـه جنـگ     قبيلـه  �عـدي . ت از يـاري دشـمنان اسـالم بكشـند    خويشانش، دسـ 

بلكـه او هـزار و   . ي جنگ بنگرند طرف نكرد كه صبر كنند و به نتيجه مسلمانان و مرتدها، بي
جديلـه بـا لشـكر اسـالم همـراه نمـود و ايـن،         غـوث و بنـي   ي بنـي  پانصد مبارز را از دو طايفـه 

در روايتي آمده كه اقـوام   2.باشد اش مي درميان قبيله �ي نفوذ و اثرگذاري عدي دهنده نشان
درخواسـت كردنـد تـا بـه جـاي جنـگ بـا         �پيمان بودند، از خالد اسد هم كه با بني �عدي

ي قـيس،   بـه خـدا كـه قبيلـه    «: در پاسخ درخواستشان فرمـود  �خالد. اسد با قيس بجنگند بني
: گفـت  �عدي» .ت داريد، بجنگيدتر نيست؛ حال با هر كدام از اين دو قبيله كه دوس ضعيف

. جـنگم  به خدا سوگند كه اگر هر يك از خاندانم، اين دين را ترك كنند، مـن بـا آنـان مـي    «
 �خالد» !اند، با آنان جهاد نكنم؟ اسد كه از دين برگشته پيماني با بني پس چگونه به خاطر هم

ز ايـن دو قبيلـه،   ي قومت مخالفت نكن كه جنگ با هـر كـدام ا   با خواسته«: گفت �به عدي
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اي بـرو كـه    جهاد است؛ به سوي يكي از اين دو قبيله حركت كن و البتـه بـه جنـگ آن قبيلـه    
  1».تر خواهند بود تر و فعال اقوامت در جنگ با آنان پرنشاط

باشـد كـه بـا     و فراوانـي دانـش وي مـي    �ي ژرفـاي ايمـان عـدي    دهنده اين ماجرا، نشان
ه از لحاظ قوم و خويشـي، از او دور باشـند؛ او، چنـان    كند؛ هرچند ك مي دوستان خدا دوستي

پيمانان او بودند، اعـالن   كه از نزديكان و هم ايمان راستيني داشت كه از دشمنان خدا و لو اين
نيـز نمايـان    �البته از اين مـاجرا، ورزيـدگي جنگـي و نظـامي خالـد بـن وليـد       . بيزاري نمود

اي  قومش مخالفت نكنـد و آنـان را بـه جبهـه    ي  خواهد با خواسته مي �گردد كه از عدي مي
اش  در فراخـوان قبيلـه   �نقش عدي 2.تر و كوشاتر خواهند بود ببرد كه در جهاد و قتال، فعال

چراكـه طـيءاز   . باشـد  بسـي بـزرگ و مهـم مـي     �هـا بـه لشـكر خالـد     به اسالم و پيوستن آن
 �ي آن بـه لشـكر خالـد    ترين قبايل عرب بود و پيوستن هزار و پانصد نفـر از دو طايفـه   قوي

قبايل مختلف، روي اين قبيله حساب بـاز كـرده   . نخستين شكستي بود كه بر دشمنان وارد شد
اي بودنـد؛ از   شمردند كه داراي قوت و نفوذ قبيله ترين قبايل برمي بودند و آن را يكي از قوي

ه و بـا آن  كوشيدند تا خـود را بـه ايـن قبيلـه نزديـك كـرد       رو همسايگان طيء همواره مي اين
كه كار دشمن، رو به ضعف و سستي نهاد، مسـلمانان و مرتـدها بـا     پس از آن. پيمان شوند هم

هم درگير شدند و به خواست خداي متعال، لشكر اسالم پيروز شد و بسياري از افـراد دشـمن   
اي از پيـروانش   را نابود كرد و جمع زيادي را به اسـارت درآورد؛ طليحـه، فـرار كـرد و عـده     

پـس از ايـن مـاجرا ضـعف و سسـتي، قبايـل مرتـد را در        . م شدند و بعضي هم گريختنـد تسلي
تر از هميشه دشمنان را  هايش، راحت جزيره فراگرفت و لشكر اسالم در تمام جبهه سراسر شبه

  3.شكست داد

  هاي شكست طليحه داليل و زمينه
  :نمودتوان را در موارد ذيل خالصه  هاي شكست طليحه را مي داليل و زمينه

جنگيدنـد و آرزومنـد    ـ مسلمانان، با ايماني راسخ و باوري كامـل بـه نصـرت الهـي مـي     1
. ناپذيري بـود  شهادت در راه خدا بودند و مرگ در راه خدا براي آنان، سالح معنوي شكست

ام كـه مـرگ را    من به همراه كساني به سراغ شـما آمـده  «: به مرتدها چنين نوشت كه �خالد
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خـود دشـمن نيـز، ايـن ويژگـي       1».ند كه شما زندگاني را دوسـت داريـد  گونه دوست دار آن
چه طليحه از پيروانش دليـل شكستشـان    چنان. رزمندگان اسالم را در خالل جنگ درك كرد

يكـي از  » چـه چيـزي سـبب شكسـتتان شـد؟     ! واي بـر شـما  «: را جويا شد و با تعجـب پرسـيد  
ويم؛ هر يك از ما دوست دارد كه همراه گ من، به تو دليلش را مي«: پيروانش چنين پاسخ داد

رزمش پيش از او كشته شود و هر يك از كساني كـه مـا ديـديم، دوسـت دارد پـيش از       و هم
  2».رزمش كشته شود همراه و هم

ي طيء به لشكر اسالم، سبب تقويت مسلمانان و ضعيف شدن دشمنانشان  ـ پيوستن قبيله2
ابـت بـن اقـرم رضـي اهللا عنهمـا نيـز خشـم        به شهادت رسيدن عكاشه بـن محصـن و ث  . گرديد

ي ابـوبكر   توريـه . تـر نمـود   مسلمانان را برانگيخت و آنان را بـراي جنـگ بـا مرتـدها مصـمم     
ي طـيء بـا    كه وانمود كرد آهنگ خيبر دارد، تأثير زيادي در عدم همكـاري قبيلـه   �صديق

. عقـب بنشـينند  پيمانانش داشت و باعث شد تا طيء از موضع همكاري بـا دشـمنان اسـالم     هم
اين وهم و گمان را در مردم انداخت كه ايشان، به جاي مأموريـت   �ي ابوبكر صديق توريه
ي طـيء   گنجايشـي كـه بـه قبيلـه    . اي كه به لشكر محول كرده بود، آهنگ خيبر را دارد اصلي

، بـا  )اسد بني(پيمانانشان  براي انتخاب جبهه داده شد و به آنان اجازه داد تا به جاي جهاد با هم
ي  مطـابق خواسـته   �ي جنگ داشت؛ چراكه اگـر خالـد   قيس بجنگند، تأثير زيادي در نتيجه

ي  شد تـا قبيلـه   فرستاد، سبب مي اسد مي ي طيء را به جنگ با بني قبيله �عدي بن حاتم طائي
  3.طيء در انجام مأموريتشان كوتاهي كنند

  برخي از پيامدهاي جنگ بزاخه
ي جمع زيادي از اعراب بـه   عيان پيغمبري و بازگشت دوبارهترين مد سركوبي يكي از بزرگ

عامر پس از شكسـت   چه بني چنان. باشد ترين پيامدهاي جنگ بزاخه مي ي اسالم، از مهم دايره
نيـز بـه همـان     �خالـد » .ايم گرديم كه از آن خارج شده ما به همان ديني برمي«: بزاخه گفتند

عامر نيز بيعت  ، غطفان و طيء بيعت گرفته بود، از بنياسد شرايطي كه از اهل بزاخه اعم از بني
بيعت هيچ يك از افراد اسد، غطفان، هوازن، سليم و طيء را نپـذيرفت مگـر    �خالد. گرفت

كـردن مسـلمانان    زدن و مثلـه  به آن شرط كه افـرادي را كـه در حـال ارتـداد، مرتكـب آتـش      
آنـان را   �خالد. دادند �را تحويل خالد اند، بياورند و تسليم كنند و آنان نيز، اين افراد شده
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هـا پـرت    در برابر جناياتي كه مرتكب شده بودند، با آتش سوزانيد، با سنگ كشـت، از كـوه  
بن هبيره را به همراه تعدادي از اسـيران  ةقر �خالد. ها افكند و با تير اعدام نمود كرد، در چاه

گردانـي از   عـامر پـس از روي   بنـي «: نامه نوشت كـه  �به مدينه فرستاد و براي ابوبكر صديق
اند و من، از هيچ كسي كه با من جنگيـده يـا بـا مـن      آورده دين، دوباره به اسالم مسلمان روي

انـد،   كه كساني را كه به مسلمانان حمله كرده ام مگر اين صلح كرده، هيچ تقاضايي را نپذيرفته
 1».انش را به حضور شما فرستادمدست  من، آنان را به سختي كشتم و قره و هم. پيش من بياورند

دستور داد تا او را به شـدت ببندنـد و او را در    �خالد. عيينه بن حصن نيز درميان اسيران بود
ي  حالي به مدينه فرستاد كه دستانش، بر پشت گردنش بسته بود تـا او را خـوار بـدارد و مايـه    

هاي مدينـه   نه كردند، پسربچهزماني كه عيينه را در چنان حالتي وارد مدي. عبرت ديگران شود
آيا پس از ايمان به خدا كافر ! اي دشمن خدا«: گفتند زدند و مي او را با دستان كوچكشان مي

او را به نزد » .ام به خدا كه من هرگز ايمان نياورده«: گفت ها مي عيينه، زير مشت بچه» !شدي؟
ننـد و از عيينـه خواسـت كـه     دستور داد تا دستانش را باز ك �ابوبكر. بردند �ابوبكر صديق

  2.هايش پوزش طلبيد و مسلمان خوبي شد عيينه نيز توبه كرد و از كرده. توبه نمايد
رفت و با شنيدن مسلمان شـدن اسـد،   ) كلب(ي  سرانجامِ طليحه چنين شد كه به ميان قبيله

ك بـار در  البته ي. جا ماند همان �او تا پايان وفات ابوبكر صديق. غطفان و عامر، اسالم آورد
به قصد اداي عمره راهي مكه شـد و چـون از نزديكـي مدينـه      �زمان خالفت ابوبكر صديق

بـا او چـه   «: فرمود �ابوبكر صديق. اين، طليحه است: گفتند �گذشت، به ابوبكر صديق مي
كثيـر   ابـن  3».كنم؟ كاري به او نداشته باشيد كه خداوند، او را به اسالم هدايت فرمـوده اسـت  

كه ادعاي پيغمبري كرد، دوباره مسلمان شد و در زمـان خالفـت    ليحه، پس از آنط: گويد مي
. شرم داشت كه با او روبـرو شـود   �به قصد عمره به مكه رفت و از ابوبكر �ابوبكر صديق
ي  ي ارتـداد داشـتند، اجـازه    در دوران خالفتش، به كساني كـه سـوء پيشـينه    �ابوبكر صديق

از روي احتيـاط   �احتماالً اين كـار ابـوبكر صـديق   . دادشركت در فتوحات عراق و شام را ن
ي افرادي كه داراي سوء پيشينه در گمراهي و دسيسه بر ضد مسلمانان  بوده است؛ زيرا درباره

بودند، اين بيم وجود داشت كه تنها بـه خـاطر شـوكت و قـدرت اسـالم و از روي تـرس، بـه        
شـواياني اسـت كـه سيرتشـان، الگـوي      از آن دسـته پي  �ابوبكر صـديق . اسالم بازگشته باشند

                                                           

  )4/82(تاريخ طبري  -1
  87الصديق أول الخلفاء، ص -2
  )9/59(التاريخ اإلسالمي  -3



  �ابوبكر صديق  334
 

رو بايد  از اين. كنند ها اقتدا مي باشد و مردم، در گفتار و كردارشان، به آن عملي مسلمانان مي
ي احتياط را رعايت كـرد؛ هرچنـد    ي مستقيمي با مصالح امت دارد، جنبه در مسايلي كه رابطه

در عـدم   �ابـوبكر صـديق  كـرد   روي 1.كه چنين كاري، موقعيت برخي را فروتـر قـرار دهـد   
اين آموزه را به دنبال دارد كه نبايـد    ي ارتداد بودند، بكارگيري افرادي كه داراي سوء پيشينه

هاي ضـدديني   ي كساني قرار داد كه سوء پيشينه در فعاليت اصل را بر اعتماد و اطمينان درباره
مـل بـه چنـين افـرادي، در     چراكـه اطمينـان كا  . انـد  داشته و بعدها به دين و اسالم پايبنـد شـده  

بسياري از موارد امت را تا سرحد نابودي پيش برده و سبب بروز مشكالت زيادي براي عموم 
طور كلي از اين افراد سلب اطمينان شـود   البته اين، بدان معنا نيست كه به. مسلمانان شده است

راتژي ابـوبكر در  چراكه بررسـي اسـت  . و همواره نسبت به آنان نوعي بدبيني وجود داشته باشد
  2.كند تر مي چگونگي تعامل با اين افراد، اين موضوع را روشن

. براي بيعـت پـيش او رفـت    �طليحه، مسلمان خوبي شد و در زمان خالفت عمر فاروق
تو، قاتل عكاشه و ثابت هستي؛ به خـدا قسـم كـه هرگـز تـو را دوسـت       «: به او فرمود �عمر

ها را به دست  در مورد اين دو شخص كه خداوند، آن! اي اميرالمؤمنين«: طليحه گفت» .ندارم
من گرامي داشته و آنان را به مقام شهادت رسانيده، مرا سرزنش نكن؛ خداوند، مرا به دسـت  

 �عمر» .شدم، كافر و جهنمي بودم ها كشته مي ها خوار و زبون نكرد كه اگر به دست اين اين
او مسـلمان   3.پس از مدتي به عـراق رفـت  از او بيعت گرفت و او، به پيش قومش بازگشت و 

خودش در قالب اشعاري بر كشتن عكاشه بـن  . خوبي شد و ديگر مورد سرزنش قرار نگرفت
محصن و ثابت بن اقرم رضي اهللا عنهما اظهار ندامت و پشيماني كرد و ارتـدادش را مصـيبتي   

  :ودوي، در بخشي از شعرش چنين سر. تر از كشتن اين دو بزرگوار دانست بزرگ
  شهادة حق لست فيها بملحد  و أني من بعد الضاللة شاهد

  ذليل و أن الدين دين محمد  بأن إله النـاس ربي و أننـي
دهم و در آن الحـاد و   كه گمراه شدم، گواهي و شهادت حقي مي من، پس از آن: ترجمه

سـتين  دهم كه خداي تمام مردم، پروردگار من است و دين را گواهي مي. ورزم بدكيشي نمي
  4.اي خوار و ناچيز هستم كنم كه من، بنده باشد و اقرار مي مي صو حق، دين محمد
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  ماجراي فجائه
اش  اسحاق درباره ابن. سليم بود و نامش، اياس بن عبداهللا بن عبد ياليل بن خفاف فجائه، از بني

نـزد   ،هسببش، اين بـود كـه فجـاء   . فجائه را در بقيع مدينه سوزانيد �ابوبكر صديق: گويد مي
لشكري درخواست كرد  �رفت و وانمود كرد كه مسلمان شده است؛ او از ابوبكر �ابوبكر

افتـاد، او را   چنين شد و بـه هـر مسـلمان و مرتـدي كـه گـذرش مـي       . تا به جنگ مرتدها برود
لشكري به تعقيبش فرستاد تا او  �ابوبكر صديق. داشت كشت و مالش را براي خود برمي مي

پس از دسـتگيري فجـاءه، دسـتور داد دسـتانش را بـا ريسـمان بـه         �ابوبكر. را دستگير كنند
 1.بنابراين او را دسـت و پـا بسـته در آتـش سـوزاندند     . پشتش ببندند و او را در آتش بيندازند

ي نقش مسلمانان  دهنده كسي كه فجاءه را در آتش انداخت، طريفه بن حاجز بود و اين، نشان
  2.در زمين فساد به پا كردند و يا از دين برگشتندسليم در جنگ با كساني است كه 

چنين حكمي از آن جهت براي فجاءه تعيين شد كـه او، برخـي از مسـلمانان را بـه آتـش      
  3.افكنده و كشته بود

  تميم، سجاح و كشته شدن مالك بن نويره داستان بني
ديـن برگشـتند و از    تميم در زمان ظهور ارتداد، چند دسته شدند؛ برخي از آنان از ي بني قبيله

برخـي هـم درنـگ    . بعضي، زكات اموالشان را به مدينه فرسـتادند . دادن زكات امتناع نمودند
شود؟ در همان حال زني مسيحي به نام سجاح بنـت حـارث    كردند تا ببينند كه عاقبت چه مي

صـد  تغلب، ادعاي پيغمبري كـرد و بـه همـراه پيـروانش بـه ق      ي بني بن سويد بن عقفان از قبيله
تمـيم افتـاد و آنـان را بـه      گذر سجاح بر سرزمين بني. حركت كرد �جنگ با ابوبكر صديق

ي تميمي، عطارد بن  مالك بن نويره. تميم دعوتش را پذيرفتند عموم بني. سوي خود فراخواند
تميم به سجاح پيوستند و ديگران، با سجاح پيمان صلح  حاجب و برخي از اشراف و سران بني

الك بن نويره، سجاح را بـه جنـگ تحريـك كـرد و هنگـامي كـه بـه مشـورت و         اما م. بستند
: رايزني پرداختند كه جنگ را از كدامين قبيله آغازكنند، سجاح بـا كلمـاتي آهنگـين گفـت    

 4ي ربـاب  هاي جنگي و پرشتاب را آماده كنيد و براي غـارت مهيـا شـويد و بـر طايفـه      اسب«
تميم، موفق شدند سجاح را  بني» .ها نيست و تاز اسبشبيخون بزنيد كه مانعي، در برابر تاخت 
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سجاح، . جا را از دست مسيلمه بن حبيب كذاب درآورند قانع كنند كه راهي يمامه شود و آن
اينك، كار مسيلمه باال گرفته و قدرت و شـوكت يافتـه   : اطرافيانش گفتند. آهنگ يمامه كرد

يمامـه پـرواز كنيـد و بدانيـد كـه       بر شما است كه چون كبوتر بـه سـوي  «: سجاح گفت. است
بـه هـر   » .دهد و پس از آن هرگز مالمت و سرزنشي نمي يابيـد  مي جا جنگ شديدي روي  آن

هنگامي كه مسيلمه از قصد سـجاح  . حال سجاح و پيروانش تصميم گرفتند با مسيلمه بجنگند
امه بـن اثـال   اطالع يافت، بر خود و از دست دادن سرزمينش ترسيد؛ چراكه در آن زمان با ثم

لشـكر  . شـد، درگيـر بـود    پشـتيباني مـي   �كه از سوي لشكر مسلمانان بـه فرمانـدهي عكرمـه   
ي كذاب در آن شـرايط كسـي را بـه     مسيلمه. بود �در آن موقع منتظر لشكر خالد �عكرمه

نزد سجاح فرستاد تا برايش امان بگيرد و از سوي مسيلمه به سـجاح وعـده دهـد كـه نيمـي از      
نيمي از زمين از ما است و اگر قريش، عادل بودنـد،  «: مسيلمه گفته بود. دهد مي زمين را به او

سجاح در . »نيم ديگر از آنان بود؛ اما خدا، تو را گرامي داشت و آن نيمه را به تو ارزاني كرد
اي بـه تنهـايي    پاسخ مسيلمه درخواست نشست مشتركي با او را نمـود و در پـي آن، در خيمـه   

سيلمه پس از بگومگوهايي كه ميان او و سجاح رد و بـدل شـد، بـه سـجاح     م 1.گفتگو كردند
آيا دوست داري تو را به همسري بگيرم و به كمك قـوم خـود و قـوم تـو، بـر عـرب       «: گفت

. مسيلمه ماند و سپس بـه نـزد قـومش بازگشـت     پيشسجاح پذيرفت و سه روز » غالب شوم؟
» ات كـرد؟  چـه چيـزي مهريـه   «: دندقـومش پرسـي  . سجاح، به آنان گفت كه زن مسيلمه شـدم 

بـه  براي زني چون تو خيلـي زشـت اسـت كـه بـدون مهريـه،       «: خويشانش گفتند. هيچ: گفت
مؤذنـت را بـه   «: مسيلمه گفت. سجاح از مسيلمه درخواست مهريه كرد» .درآيدكسي  ازدواج

. شـبث بـن ربعـي ريـاحي ـ را پـيش مسـيلمه فرسـتاد         ـ اش   جـارچي سـجاح،  » .نزد من بفرست
درميـان يارانـت بانـگ بـرآور كـه      «: سـجاح گفـت   )گـوي  اذان(جارچي ي كذاب به  سيلمهم

مسيلمه بـن حبيـب، دو نمـاز از نمازهـايي را كـه محمـد بـر شـما مقـرر كـرده،           (!) خدا رسول
خدا، لعنتشان كند كه چنين چيـزي را مهريـه   » .يكي نماز صبح و ديگري نماز عشاء. برداشت

يمامه را گرفت و به ميان قوم خود بازگشت و آن، زمـاني   الياتمسجاح، نيمي از . قرار دادند
اش  وي، درميـان قبيلـه  . به سرزمين يمامه نزديك شـده اسـت   �بود كه به او خبر رسيد خالد

  2.تغلب به جاي ديگري كوچ داده شد به همراه بني �كه در زمان معاويه تغلب ماند تا اين بني
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و پاخت داشته بود، با بازگشت سجاح به جزيره،  مالك بن نويره كه قبالً با سجاح ساخت
آهنـگ   �خالـد  1.اي به نـام بطـاح بـود    مالك در منطقه. به خود آمد و از كارش پشيمان شد

كنـيم كـه    ما همان كاري را مـي «: از همراهي با او امتناع كردند و گفتند �بطاح كرد وانصار
اي جز رفـتن بـه    چاره«: ن فرموددر پاسخشا �خالد» .به ما فرمان داده است �ابوبكر صديق

به من نرسيده و مـن، از   �بطاح نيست و نبايد اين فرصت را از دست داد؛ هنوز فرمان ابوبكر
بـه  » .كنم اينك قصد بطاح دارم و شما را به آمدن مجبور نمي. اوضاع و احوال، بهتر خبر دارم

يم گرفتند كه بـه  تصم �به سوي بطاح حركت كرد و پس از دو روز انصار �هر حال خالد
زمـاني كـه   . فرستادند كه صبر كند تا به او برسند �بپيوندند؛ لذا كسي را پيش خالد �خالد
. جـا فرسـتاد تـا مـردم را بـه اسـالم فـرا بخواننـد         هـايي را بـه آن   به بطاح رسيد، دسـته  �خالد

. داختنـد را پذيرفتند و زكات اموالشـان را پر  �هاي خالد تميم، فرمان و خواسته سرآمدان بني
فرسـتادگان  . مالك بن نويره در آن زمان از ميـان مـردم كنـار رفتـه و سرگشـته و متـردد بـود       

افرادي كه به . بردند �اي از همراهانش به نزد خالد دستگيرش كردند و او را با عده �خالد
سراغ مالك و همراهانش رفته بودند، با هم اختالف پيدا كردند؛ ابوقتاده ـ حـارث بـن ربعـي     

  ي ديگري شهادت دادند كـه  ها اذان گفتند ونماز خواندند و عده اري ـ گواهي داد كه آن انص
دستور داد مالـك بـن نـويره و همراهـانش را      �خالد. ها نه اذان گفتند و نه نماز خواندند آن

مردم گمـان كردنـد   . دستور داد اسيران را گرم كنند �خالد. آن شب، بسيار سرد بود. ببندند
به همين خاطر نيز اسيران را كشتند و مالك بـن  . تور داده كه اسيران را بكشنددس �كه خالد

اش بيرون رفت و  با شنيدن سرو صدا از خيمه �خالد. نويره به دست ضرار بن ازور كشته شد
ي كـاري   وقتي خداي متعال، اراده«: اند، فرمود چون ديد كه سربازانش، كار اسيران را ساخته

تميم بنت منهال بود و زيبا، پس  همسر مالك را كه ام �خالد» .رساند مي كند، آن را به انجام
چـرا  «مالـك بـن نـويره را سـرزنش كـرد كـه        �گفته شده كه خالد. از پاكي به زني گرفت

داني كه زكات نيز هماننـد نمـاز    سجاح را پيروي كردي و زكات را ترك نمودي؟ مگر نمي
 �خالـد » !پنداشـت كـه بايـد زكـات داد     مـي پيامبر شما، چنـان  «: مالك گفت» فرض است؟

و ايـن چنـين   » .بـزن  گردنش را !اي ضرار! ا بود و نه پيامبر شما؟پيامبر م فقطمگر او، «: فرمود
  .مالك كشته شد

به دنبال گردن زدن مالك، ميان خالد و ابوقتـاده رضـي اهللا عنهمـا بگومگـو درگرفـت و      
بـا   �ي خالـد  نيز دربـاره  �عمر. رفت �ابوقتاده، براي عرض شكايت به نزد ابوبكر صديق
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خالـد را از فرمانـدهي لشـكر عـزل كـن كـه در       «: گفـت  �نظر شد و بـه ابـوبكر   ابوقتاده، هم
» .گذرانـد  شمشيرش، تيزي و شتاب است و او، سريع و نادرسـت، مـردم را از دم شمشـير مـي    

در همـين  » .مكـن  شمشيري را كه خدا بر كافران كشيده، در نيام نمي«: فرمود �ابوبكر صديق
. رفـت  �بـه نـزد ابـوبكر    �گير و دار متمم بن نويره ـ برادر مالك ـ براي شـكايت از خالـد    

  1.بهاي مالك را از خودشان دادند خون �ابوبكر صديق

  تميم بر اسالم ماندگاري و پايداري برخي از افراد بني
ي  ف و بزرگـان قبيلـه  اند تمام افـراد، طوايـ   نگاران معاصر، نگاشته گونه كه برخي از تاريخ آن
واقعيت، اين است كه به خـاطر مانـدگاري و پايـداري برخـي از     . تميم از اسالم برنگشتند بني

تميم بر اسالم بود كه مالك بـن نـويره، سـجاح را بـه جنـگ بـا بعضـي از         افراد و بزرگان بني
تمـيم،   يي مالك، بـا برخـي از طوايـف بنـ     سجاح نيز برابر خواسته. تميم فراخواند طوايف بني

وارد جنگ شد و از آنان شكست خورد و پس از آن بود كه از حمله به مدينه منصرف شد و 
بازنگـاهي   2.كنـد  بسياري از روايات تاريخي نيز، اين حقيقت را روشن مي. آهنگ يمامه كرد

ي  كند كه تعداد افرادي كه از قبيلـه  علمي و دقيق به روايات تاريخي در اين زمينه، روشن مي
تـر بـوده و برخـي از     تميم بر اسـالم پايـداري كردنـد، از تعـداد مرتـدهاي آن قبيلـه بـيش        بني

دهـد   سازد و نشان مي ي رباب را در رويارويي با مرتدها كامالً هويدا مي روايات، نقش طايفه
كه ميان اين طايفه و سجاح جنگ شديدي در گرفته و در نهايت پـس از ناكـامي سـجاح در    

تميم، به صلح طرفين انجاميده است و باعث شـده تـا قـيس بـن عاصـم       سركوب مسلمانان بني
اش، راهي مدينه شود و فرجام كار به ضرر سجاح  پشيمان گردد و به همراه اموال زكات قبيله

  3.و پيروانش پايان يابد

  تحليلي بر كشته شدن مالك بن نويره
و سزاوار مردن، اختالف نظـر  كه آيا مالك مظلوم و مسلمان كشته شده و يا كافر بوده  در اين

بنده، از ميان مباحثي كه پيرامون اين مطلب طرح شده، تحقيق دكتر علـي  . زيادي وجود دارد
چـه مالـك را در    آن: گويـد  وي مـي . عتوم را كنكاش علمي متمايزي در ايـن موضـوع يـافتم   

ت به اسالم، ي دودلي نسب ي نابودي انداخت، تكبرش بود كه او را در دام جاهليت و تله ورطه
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المـال   گرفتار كرد و اگر چنين نبود، در اجراي حكم شـريعت اسـالم و اداي زكـات بـه بيـت     
تميم، او را  پندارم كه حرص و آز وي به رياست بني من، چنين مي. كرد مسلمانان، درنگ نمي

تمـيم   ي بنـي  نهادن برخي از بزرگان و سرآمدان قبيله به سركشي واداشت؛ چراكه او از گردن
ر برابر حكومت اسالمي و پرداخت زكات توسط آنان، ناراحت شد و بر سر اين موضوع بـا  د

كند كـه   اين تصور را تأييد مي  نگاهي به افعال و اقوال مالك،. آنان پرخاشگري و جدال كرد
. شد تا از دين برگـردد و بـا سـجاح همـراه شـود      او، آزمند رياست بوده است و همين، باعث 

طلبي مالك، اين بود كه او را بر آن داشت تا مانع اداي شترهاي زكات به  تپيامد ديگر رياس
او نصــيحت نزديكــانش را . هــا را درميــان قــومش تقســيم كنــد شــود و آن �ابــوبكر صــديق
كشـي و طغيـانش ادامـه داد و مجمـوع ايـن افعـال، از او فـردي         چنان به گردن نپذيرفت و هم

  .سالم و ايمانتر باشد تا به ا ساخت كه به كفر نزديك
ي كـافر بـودن مالـك بـن نـويره وجـود دارد، تنهـا         صرف نظر از تمام داليلي كه دربـاره 

خـودداري مالـك از   . باشـد  خودداري او از اداي زكات، دليلي كافي بر درستي كشتنش مـي 
در : گويـد  سـالم مـي   ابـن . باشد نگاران مي اداي زكات، امري است كه مورد تأكيد تمام تاريخ

با مالك سخن گفته تا او را متوجه اشتباهش بكند و حجت را بر او تمام  �كه خالد مورد اين
بـاره وجـود نـدارد كـه مالـك       نگاران اجماع شده و هيچ اختالفي در اين درميان تاريخ  نمايد،

درميـان مرتـدها،    1.ي نماز، از اداي زكـات امتنـاع ورزيـده اسـت     انگاري در اقامه ضمن سهل
را قبـول داشـتند و از اداي آن خـودداري نكردنـد؛ بلكـه رييسـان و        كساني بودند كه زكـات 

يربوع اشاره كرد  توان به بني بزرگانشان، آنان را از اداي زكات منع نمودند كه از آن جمله مي
خواستند آن را به مدينه بفرستند، مالـك   آوري كردند و چون مي كه زكات اموالشان را جمع

آوري شده را درميان افـراد همـان قبيلـه     بازداشت و زكات جمع ها را از اين كار بن نويره آن
  2.تقسيم كرد

  تميم با ام �ازدواج خالد
در مـورد ازدواج  . تميم، همان ليلي بنت سنان منهال است كه همسـر مالـك بـن نـويره بـود      ام

با اين زن، جر و بحث زيادي شده كه در اين ميـان برخـي از افـراد مغـرض، سـخنان       �خالد
تـوان نادرسـتي    اند كه با بحثـي علمـي و بـدور از غـرض، مـي      گفته �در مورد خالد ناروايي
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را متهم  �كه برخي از افراد مغرض، خالد اين  خالصه. اتهامات وارد شده بر خالد را دريافت
تمـيم، در برابـر    تمـيم دل بسـته و بالفاصـله پـس از دسـتگيري ام      اند كه وي، از قبل به ام كرده

هـا، بـر همـين مبنـا      ايـن . ه جلوي خودش را بگيرد و با او ازدواج كرده استزيباييش، نتوانست
ي  بايـد دانسـت كـه چنـين سـخني دربـاره      . پندارنـد  تميم را نامشروع مـي  با ام �ازدواج خالد

زيـرا گذشـته   . باشد اعتبار مي ي چنداني ندارد و اصالً بي تهمتي بيش نيست كه پيشينه �خالد
موضوع در منـابع و مصـادر تـاريخي قـديمي وجـود نـدارد، متـون        كه هيچ اثري از اين  از آن

: گويـد  مـاوردي مـي  . كند اي است كه دقيقاً به خالف اين موضوع تصريح مي گونه تاريخي به
را بر آن داشت تا مالك را بكشد، امتناع و خودداري وي از اداي زكات بـود   �چه خالد آن

سان مالك، از ديـن   ن خونش گشت و بديني ارتداد مالك و روا شدن ريخت كه همين، نشانه
حكم شرعي : امام سرخسي گفته است 1.تميم باطل شد برگشت و پيمان زناشويي او با زنش ام

برگشتگان بپيوندند، اين  الحرب و جمع ازدين زناني كه به دنبال مرتد شدن شوهرانشان، به دار
تمـيم نيـز    ام 2.يابنـد  م كنيز مـي آيند و حك ها را كشت؛ بلكه به اسارت درمي است كه نبايد آن

او را براي خودش برگزيـد و چـون آن زن، از عـده بيـرون      �درميان زنان اسير بود كه خالد
جـا   از آن: گويد شيخ احمد شاكر در توضيح اين مطلب، مي 3.با او ازدواج كرد �آمد، خالد

عنـوان كنيـز و غـالم    ها را براي خود به  آن �تميم و پسرش درميان اسيران بودند، خالد كه ام
خوابي با زن بارداري كه به كنيزي درآمـده، حـرام    چراكه كنيز، عده ندارد؛ البته هم. برگزيد

كـه كنيـز، يـك بـار      تواند پـس از آن  است و در صورتي كه كنيز، باردار نباشد، صاحبش مي
شد و  بستر تميم هم نيز بر اساس اين حكم شرعي با ام �خالد.خواب شود حيض شد، با او هم

تنهـا دشـمنان و   . اين كارش، كامالً شرعي بـوده و جـاي بـدگويي و سرزنشـي در آن نيسـت     
اند تا به گمان خـود از ايـن فرصـت بـراي زشـت       اين مسأله را پر و بال داده �مخالفان خالد

بـه   �بهره ببرند و مدعي شوند كه مالك، مسلمان بوده و خالد �نشان دادن شخصيت خالد
را  �برخـي هـم خالـد    4!بسته، مالك را كشـته اسـت  ) تميم ام(ن مالك خاطر طمعي كه در ز

ي  هـا در دوره  تمـيم، بـر خـالف آداب و رسـوم عـرب      انـد كـه او در ازدواج بـا ام    متهم كرده
تميم، با عادت مسـلمانان آن روز   جاهليت و پس از ظهور اسالم، عمل كرده و ازدواج او با ام

                                                           

  229حركة الردة، ص: ؛ نگاه كنيد به47األحكام السلطانية، ص -1
  229؛ حركة الردة، ص)10/111(لمبسوط ا -2
  )6/326(البداية و النهاية  -3
  230حركة الردة،ص -4



 341   انبا مرتد �و جهاد ابوبكر صديق �ام لشكر اسامهزاع 
    

بدون ترديد چنين گفتاري كـامالً   1!سازگار نبوده است هاي ديني و بلكه با دستورات و آموزه
دهـد و روشـن    نادرست است؛ چراكه بررسي تاريخ عرب خالف ايـن موضـوع را نشـان مـي    

ها، پيش از ظهور اسالم، پـس از پيـروزي بـر دشمنانشـان، زنـان اسـير را بـه         كند كه عرب مي
ي فخـر و   تـي ايـن كـار، مايـه    انـد و ح  كـرده  و بـا آنـان ازدواج مـي     آورده كنيزي خود در مي

از لحاظ شـرعي  . اند به همين سبب نيز كنيززادگان عرب بسيار بوده. افتخارشان نيز بوده است
عمل حرامي مرتكب نشده و كاري كه او كرده، كامالً شرعي بوده است؛ چراكه  �نيز خالد

به عنـوان مثـال   . اند ي جنگ يا پس از پايان آن، چنان كرده اشخاص بهتر از او نيز در بحبوحه
مصـطلق   ي جويريه بنت حارث رضي اهللا عنها كـه درميـان اسـيران بنـي     درباره صخدا رسول

جويريـه رضـي اهللا عنهـا را بازخريـد      صبود، همين رويـه را در پـيش گرفتنـد؛ آن حضـرت    
براي آزادي جويريه رضي اهللا عنها يكصـد نفـر    صخدا رسول. كردند و با او ازدواج نمودند

بـا جويريـه    صخـدا  ها، به خـاطر ازدواج رسـول   قومش را آزاد كردند؛ چراكه آناز اسيران 
بسـيار خجسـته و    صخـدا  ايـن كـار رسـول   . رضي اهللا عنها، قوم و خويش ايشان شده بودنـد 
ــه    ــدر جويري ــا پ ــد ت ــث ش ــود و باع ــده ب ــرار (فرخن ــن ض ــارث ب ــود ) �ح ــلمان ش ــز مس  2.ني

ل جنگ خيبـر بـه همـين منـوال ازدواج     با صفيه بنت حيي بن اخطب نيز به دنبا صخدا رسول
كردند و در خيبر يا پس از پيمودن مقداري از مسـير، زنـدگي زناشـويي خـود بـا او را آغـاز       

انـد، ديگـر    به عنوان بهترين اسـوه و الگـو، چنـان كـرده     صخدا جا كه رسول از آن 3.نمودند
دكتـر   4ه اسـت؟ تمـيم ازدواج كـرد   ماند كـه چـرا بـا ام    باقي نمي �جايي براي سرزنش خالد

ي نادرسـتي را در   تميم، شـيوه  با ام �محمد حسين هيكل در دفاع از مشروعيت ازدواج خالد
اشتباهي هـم كـرده، بايـد آن را بـه      �اي سخن گفته كه گويا اگر خالد گونه پيش گرفته و به

درست نيسـت؛ چراكـه    �بدون ترديد چنين اسلوبي در دفاع از خالد. حساب اسالم گذاشت
تمام بشريت، در برابر اسالم محكوم هستند و هيچ چيز و هيچ كس، باالتر و فراتـر   و �خالد

ي ديـن را زشـت و نادرسـت     بنابراين نبايد هرگز در دفـاع از افـراد، چهـره   . از اين دين نيست
كه پاك شود، بر خـالف   از زن، حتي پيش از آن  جويي كام«: گويد دكتر هيكل مي. جلوه داد

ود و اصالً درميان اعراب، رسم بر آن بود كه پيروزِ ميـدان نبـرد، زنـان    آداب و رسوم عرب نب
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ي  عـالوه بـر ايـن پايبنـدي بـر اجـراي حكـم شـرعي دربـاره         ! اسير را به كنيزي خـود درآورد 
بزرگاني چون خالد، آن هم در شرايطي كه ممكن اسـت خطـر و يـا آسـيبي بـراي حكومـت       

ي ايـن   شيخ احمـد شـاكر دربـاره    1»!قابل اجرا استمعنا و غير اسالمي به دنبال داشته باشد، بي
از ) هيكــل(گمــان مــن ايــن اســت كــه نگارنــده  «: گويــد نوشــتار محمــد حســين هيكــل مــي

هـاي نـاپلئون و ديگـر پادشـاهان اروپـايي متـأثر شـده و از آثـار و          ها و فرومـايگي  فسادكاري
اي بـزرگ پادشـاهان   هـ  انـد بـدكاري   هاي نويسندگان اروپايي اثر پذيرفته كـه كوشـيده   نوشته

هـاي نـاپلئون و ديگـر شـاهان      هـا و تجـاوزگري   اروپايي را كوچك بنمايانند و كشورگشـايي 
ايـن نوشـتار آقـاي هيكـل كـه      . اروپايي را همانند فتوحات مسلمانان صدر اسالم جلـوه دهنـد  

داند، گفتاري اسـت كـه    ي بزرگاني چون خالد را، قابل انجام نمي اجراي حكم شرعي درباره
دهد كه گويا  و طوري نشان مي(برد  هاي اخالقي و ديني را زير سؤال مي ها و پايه م ارزشتما

  2»!)فراتر از اسالم و احكام شرعي است �خالد

   �از خالد �دفاع ابوبكر صديق
گواهي دادند كه قوم مالك همانند مسلمانان  �و از جمله ابوقتاده �برخي از لشكريان خالد

ايـن كشـاكش ميـان    . رو جانشـان در امـان اسـت و كشتنشـان روا نيسـت      اند و از اين اذن گفته
. تمـيم ازدواج كـرد   بـا ام  �تري گرفت كه خالد پس از آن شدت بيش �و ابوقتاده �خالد

. شـكايت كنـد   �رفت تـا از خالـد   �لشكر را ترك كرد و به نزد ابوبكر صديق �ابوقتاده
او و هيچ كس ديگري درست ندانست را رد نمود و براي  �كرد ابوقتاده اين عمل �ابوبكر

پاشيدگي لشكر اسـالم در خـاك    كه لشكر اسالم را ترك كند؛ چراكه اين عمل، سبب ازهم
تنـدي كـرد و او را بـه لشـكر      �با ابوقتاده �به همين خاطر نيز ابوبكر صديق. شد دشمن مي

 3.پرداخـت  به انجام وظيفـه  �بازگردانيد و زماني از او خرسند شد كه تحت فرماندهي خالد
ي  را بـه ادامـه   �استراتژي جنگي درست و بجايي بود كه ابوقتـاده  �اين كار ابوبكر صديق
  .دستور داد �خدمت در لشكر خالد

 �موضوع كشته شدن مالك را مورد بررسي قرار داد و در نهايت خالد �ابوبكر صديق
ابـوبكر   4.دانسـت  تقصـير  را از اتهاماتي كه در مورد كشـتن مالـك بـر او وارد شـده بـود، بـي      
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بود؛ چراكه عالوه بر برتري  �تر و دورنگرتر از ساير صحابه در اين موضوع، آگاه �صديق
ايمانيش بر ديگران، به عنوان خليفه در چنان جايگاهي قرار داشت كه از تمام مسايل، آگاهي 

 چـه  چنـان . عمـل كـرد   �خدا بر اساس سنت رسول �رو در برخورد با خالد از اين. يافت مي
كه مورد قبـول آن   �با وجود بروز اشتباهات و مسايلي مقطعي از سوي خالد صخدا رسول

اش  نبود، عزلش نكردند و بلكه عذرش را در تمام موارد پذيرفتند و حتي درباره صحضرت
را ) �(خالد«: يعني) علي الكفار  التؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الّله صبه الّله: (فرمودند

  1».ه او، شمشيري از شمشيرهاي الهي است كه خدا، بر ضد كفار كشيده استنيازاريد ك
ي كمال و  دهنده به عنوان فرمانده، نشان �از سوي ابوبكر �انتخاب و بكارگيري خالد

شـديد و   �خو بـود و خالـد   شخصي نرم �باشد؛ چراكه ابوبكر مي �پختگي ابوبكر صديق
زيـرا  . شـد  ميخـت و تعـادل، برقـرار مـي    آ سـان نرمـي و شـدت در هـم مـي      گير و بدين سخت

چـه   شـود؛ چنـان   ي ديگـران مـي   ي سـوء اسـتفاده   خويي به تنهـايي فسـادآور اسـت و مايـه     نرم
بـراي ايجـاد تعـادل در      �ابـوبكر صـديق  . هـايي را بـه دنبـال دارد    گيري تنها نيز آفـت  سخت

گرفـت و ايـن،    در انجام امور كار مي �كرد و از خالد مشورت مي �منشي خود، با عمر نرم
بود كـه در سـركوب مرتـدها، شـدت      صخدا از كمال و پختگي او به عنوان جانشين رسول

عمـر  . نزديـك و هماننـد شـد    �اي به خـرج داد و بـه شخصـيت عمـر فـاروق      سابقه عمل بي
گير و تندمنش بود و كمال وي در زمان خالفتش  سخت �بر خالف ابوبكر صديق �فاروق

خو چون سـعد   ه براي ايجاد تعادل در شدت عملش، از افرادي نرمگردد ك گاه نمايان مي بدان
كار گرفت كـه نسـبت بـه     �ي ثقفي، نعمان بن مقرن و سعيد بن عامر وقاص، ابوعبيده بن ابي

در زمان خالفـتش   �خوتر و پارساتر بودند و اين چنين خداي متعال، به عمر فاروق خالد نرم
قدر رؤوف و مهربان نبود تا به عنوان خليفـه،   بالً آنچنان مهرباني و رأفتي ارزاني داشت كه ق
  2.شخصيت كاملي بيابد و امير مؤمنان شود

در  �ابـوبكر صـديق  …«: گويـد  وي مـي . آورد باارزشـي دارد  تيميه رحمه اهللا گفـت  ابن
كار گرفت و با وجود اشتباهاتي كه از  �جنگ با مرتدها و در فتوحات عراق و شام از خالد

وء تأويل رخ داد، باز هم او را عزل نكرد و به راهنمايي و توبيخش بسـنده  به سبب س �خالد
در جنگ با مرتدها و فتوحـات عـراق و شـام، بسـي      �نمود؛ چراكه منفعت ماندگاري خالد

شود و چون او، براي  �توانست جايگزين خالد تر از اشتباهاتش بود و كس ديگري نمي بيش
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اي جز اين نيسـت   خو باشد، چاره ي كل، نرم كه فرماندهزيرا هنگامي . لشكر اسالم مفيد باشد
سان تعادل، برقرار گردد و بر عكـس در   كه جانشينش خلق و خوي تندي داشته باشد تا بدين

. ي اصلي، جانشـينش بايـد اخـالق و شخصـيت نرمـي داشـته باشـد        صورت تندخويي فرمانده
شخصـيت تنـد و شـديدي     را كـه  �خو بـود، خالـد   نيز از آن جهت كه نرم �ابوبكر صديق

اخـالق و كـنش نـرم خـود را متعـادل       �داشت بر لشكر گماشت تا از ايـن تنـدخويي خالـد   
 �همانند ابوبكر صديق �طبع تندي داشت و ابوعبيده �چون خالد �عمر فاروق. گرداند

بنابراين ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما انتخـاب درسـتي در گـزينش فرمانـدهان و     . خو بود  نرم
ان خود داشتند كه همين امر نيز موجب ايجاد تعـادل و تـوازن در رفتارهـاي حكـومتي     مشاور

ي  رو باشـند و بتواننـد بـه خـوبي از عهـده      معتـدل و ميانـه   صخدا آنان گرديد تا چون رسول
أنـا نبـي الرحمـة، أنـا نبـي      : (انـد  فرموده صرسول اكرم 1.برآيند صجانشيني آن حضرت

  2».مت هستم؛ من، پيامبر شدت و كارزار هستممن، پيامبر رح«: يعني) الملحمة

  مرتد شدن اهل عمان
را به نزد آنان فرستاد  �عمرو بن عاص صخدا ها، دعوت اسالم را پذيرفتند و رسول عماني

شخصـي از ايشـان بـه نـام      �خـدا  پس از وفات رسول. تا به ايشان دين و ايمان آموزش دهد
. ود، بـه رياسـت رسـيد و ادعـاي پيغمبـري كـرد      التاج مشهور ب لقيط بن مالك ازدي كه به ذو

در . جاهالن عماني از او پيروي كردند كه در پي آن بر عمان و دو فرزند جلندي غالـب شـد  
يكي از پسران (شخصي به نام جيفر . ناميدند ي پيش از اسالم، پادشاه عمان را جلَندي مي دوره

. ز ايشـان درخواسـت لشـكر كـرد    رسـاند و ا  �، خبر طغيان لقيط را به ابوبكر صديق)جلندي
به مهره گسيل كرد ) حذيفه بن محصن غلفاني و عرفجه(اي را به همراه دو امير  عده �ابوبكر

و به اين دو فرمانده دستور داد تا به اتفاق هم، مأموريتشان را از عمان آغاز كنند و حذيفـه را  
 �ابوبكر صـديق . جه امير شودفرمانده تعيين نمود و فرمان داد تا پس از رسيدن به مهره، عرف

ها اعزام كرد و به عرفجه و حذيفه نوشت تا پس  را نيز به عنوان نيروي پشتيباني آن �عكرمه
آنان، پس از رسيدن به عمان، . انجام مأموريت نمايند �از رسيدن به عمان، زير دست عكرمه

و به همـراه پيـروانش    لقيط بن مالك، از رسيدن لشكر اسالم باخبر شد. با جيفر مكاتبه كردند
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ي  خـود را در دنبالـه  ) زنـان و كودكـان  (آنان، اموال و دودمان . ، اردو زد1در محلي به نام دبا
جيفـر و عبـاد در   . دبا، شهر تجاري عمان بود كه بـازار بزرگـي نيـز داشـت    . لشكر قرار دادند

فرستادند و بـراي  مكاني به نام صحار گرد هم آمدند و كسي را به نزد فرماندهان لشكر اسالم 
به هر حال، لشكر اسـالم بـا لشـكر لقـيط روبـرو شـد و       . جنگ با لقيط، اعالم آمادگي كردند

در آغاز كار، مسلمانان، دچار سستي و شكسـت شـدند و نزديـك    . جنگ شديدي درگرفت
ناجيـه و   كـرانش آنـان را از سـوي بنـي     با لطـف بـي    بود از معركه بدر شوند كه خداي متعال،

ناجيه و عبدالقيس، فـتح و پيـروزي از    با رسيدن نيروهاي كمكي بني. ياري رساند عبدالقيس،
هـزار نفـر از    مسـلمانان، بـه تعقيبشـان پرداختنـد و ده    . آن مسلمانان شـد و مشـركان گريختنـد   

يـابي بـر بـازار دبـا، بـر دودمـان و        نيروهاي دشمن را به هالكت رسـاندند و عـالوه بـر دسـت    
 2.ست يافتند و خمس غنايم را به همراه عرفجـه بـه مدينـه فرسـتادند    هاي مشركان نيز د دارايي

هاي اصلي اين پيروزي، رويارويي مسلمانان عمان به فرماندهي جيفر و برادرش  يكي از زمينه
عباد با لقيط بن مالك ازدي بود كه پيش از رسيدن لشكر اسالم، در دژها و مناطق امن مستقر 

ناجيه و عبدالقيس بر  جذيد و بني همين طور ماندگاري بني. ندندشدند تا مسلمانان به آنان بپيو
  3.سزايي در پيروزي لشكر اسالم داشت هنگامشان در لشكر مسلمانان، تأثير به اسالم و ورود به

  ها مرتد شدن بحريني
را براي دعوت  �عالء حضرمي صخدا مسلمان شدن اهل بحرين از اين قرار بود كه رسول

را  صفرستادند؛ منذر بن سـاوي دعـوت آن حضـرت   ) منذر بن ساوي( به نزد حاكم بحرين
ــان بحرينــي  ــه دعــوت  . هــا گســترش داد پــذيرفت و اســالم و عــدالت را درمي ــذر ب پاســخ من

من، در قدرتي كه به دست دارم، نگريسـتم و ديـدم كـه ايـن امـر،      «: چنين بود صخدا رسول
در دين شما نگـاه كـردم، آن را   فقط دنيوي است و چيزي از آخرت در خود ندارد؛ اما چون 

لذا چيزي مرا از پذيرش ديني كه در آن آسايش زندگاني و راحت . براي دنيا و آخرت يافتم
گروند و امروز  كردم كه به اين دين مي تا ديروز از كساني تعجب مي. مرگ است، بازنداشت

  4».…كنند از كساني در شگفتم كه اين دين را رد مي
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ــ صخــدا رســول ــز وفــات نمــود رحلــت كردن ــا رحلــت . د و پــس از انــدكي منــذر ني ب
ها از دين برگشتند و منـذر بـن نعمـان را بـه قـدرت       و منذر بن ساوي، بحريني صخدا رسول

  1.رساندند
يابـد و   هاي خليج فارس است كه از قطيف تا عمان ادامـه مـي   اي از كرانه بحرين، باريكه

. قسمت بـااليي بحـرين، يمامـه قـرار دارد    در . هايش به آب دريا نزديك است بخشي از بيابان
  2.ماهورهايي در ميان بحرين و يمامه فاصله انداخته است البته تپه

مسلمانان بومي بحرين كه بر اسـالم پايـداري كردنـد، نقـش زيـادي در خـاموش كـردن        
ــه ــداد داشــتند فتن ــا    . ي ارت ــا كــرد؛ وي، ب ــه ايف ــن پهن ــادي در اي ــأثير زي ــي، ت ــن معل جــارود ب

هاي ديني به ميان قومش رفت و آنان  مصاحبت نمود و پس از فراگيري آموزه صخدا رسول
ــه اســالم فراخوانــد ــا آن. را ب كــه دعــوتش پذيرفتــه شــد، امــا انــدك زمــاني نگذشــت كــه   ب

اگر محمد، پيامبر بـود كـه   : عبدالقيس از دين برگشتند و گفتند. وفات نمودند صخدا رسول
مـن  ! اي مردم«: ها را جمع كرد و چنين فرمود ؛ وي، آناين خبر به جارود رسيد. مرد نبايد مي

دانيد، به من جواب دهيد  پرسم كه انتظار دارم در صورتي كه پاسخش را مي از شما چيزي مي
جـارود  » .خـواهي، بپـرس   چـه مـي   هر آن«: عبدالقيس گفتند» .دانيد، پاسخي ندهيد و اگر نمي

: گفتنـد » نيز پيامبراني فرستاده است؟ صددانيد كه خداي متعال، پيش از محم آيا مي«: گفت
پيـامبراني   صدانيد كه پيش از محمد ايد يا فقط مي اين پيامبران را ديده«: جارود افزود. آري
پـس  «: پرسـيد  �جارود» .ايم و فقط از آمدنشان خبر داريم ها را نديده آن«: گفتند» ؟ اند آمده

نيز همانند آنان وفـات   صمحمد«: گفت �جارود. اند مرده: پاسخ دادند» اند؟ ها چه شده آن
ي خدا  بنده و فرستاده صدهم كه خدايي جز اهللا نيست و محمد كرده است و من گواهي مي

بنده و  صدهيم كه خدايي جز اهللا نيست و محمد ما نيز گواهي مي«: عبدالقيس گفتند» .است
القيس بـه اسـالم   سـان عبـد   بـدين » .ي خدا اسـت؛ تـو نيـز سـرور و بهتـرين مـا هسـتي        فرستاده

 3.سبب شد تا قومش به اسالم بازگردند و بر اسالم پايداري كنند �دعوت جارود. بازگشتند
انداخت تا پيامبران گذشته را براي قومش مثال بزند كه از دنيا  �خداي متعال، در دل جارود

ن را هـاي عبـدالقيس زدود و آنـا    غبار شك و دودلي را از دل �اند و اين چنين، جارود رفته
بله، . نيز همانند پيامبران پيش از خود، از دنيا رحلت فرموده است صخدا قانع كرد كه رسول
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گردد و  اين چنين است كه جايگاه علم و دانش در توجيه اعتقاد و رفتار ديني مردم نمايان مي
گري مـؤثر   شود كه برخورداري از دانش ديني به هنگام بروز فتنه، چقدر در روشن روشن مي

  1!تاس
گونـه كـه از روايـت بخـاري بـه نقـل از        آن. بر اسـالم پايـداري كردنـد    2مسلمانان جواثا

ي  اي اسـت كـه در زمـان ظهـور فتنـه      آيد، جواثا نخستين قريه عباس رضي اهللا عنهما بر مي ابن
مسـلمانان جواثـا   . مرتدها، جواثا را محاصره كردنـد . ارتداد، در آن نماز جمعه برپا شده است

گرسنگي بـه قـدري   . كه خداي متعال، آنان را از اين بحران رهانيد سنه شدند تا اينشديداً گر
بكر بن كالب، چنين اشعاري  بر مسلمانان غلبه كرد كه شخصي به نام عبداهللا بن حذف از بني

  :سرود
  و فتيــان المدينة أجمـعيـــنا  أال أبلـغ أبابكـر رســوالً
  واثا محصــــريناقعـود في ج  فهل لكم إلي قـوم كــرام
  شعاع الشمس يغشي الناظرينا  كأن دمـائهـم في كـل فج
  3وجدنا النصـر للمتـــــوكلينا  توكلنا علي الرحمـــن إنا

مرداني كه در مدينـه هسـتند، خبـر بـده كـه آيـا از حـال         و تمام جوان �به ابوبكر«: يعني
ايد؟ حالشان،  اريد و كاري كردهاند، خبر د قومي گرامي كه در جواثا فرونشسته و در محاصره

. درخشـد  سان پرتو خورشيد، براي بينندگان مي هايشان در هر سو به چنين است كه گويا خون
ايم و صبر و شكيبايي را بهترين چيز براي متوكالن  با اين حال ما بر خداي رحمن توكل كرده

  .»ايم يافته
ي دشمن درآمدند و از شـدت   رهمسلمانان جواثا بر حق پايداري كردند و به محاص !آري

در شعر عبداهللا بن حذف، ژرفاي ايمان اين مسـلمانان  . گرسنگي تا سر حد نابودي پيش رفتند
  4.و ميزان توكلشان به خداي متعال و اميد به نصرت و ياري الهي كامالً مشهود است

 زمـاني . به بحـرين فرسـتاد   �لشكري را به فرماندهي عالء بن حضرمي �ابوبكر صديق
بـه  ) سـحم  بنـي (به بحرين نزديك شد، ثمامه بن اثـال بـا جمـع زيـادي از قـومش       �كه عالء

مسلمانان آن ديار، به خيزش بر ضد مرتدها فراخوانـده شـدند و جـارود بـن     . پيوست �عالء
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سان لشكر انبوهي بـراي   اش به لشكر اسالم پيوست و بدين نيز با تعدادي از افراد قبيله �معلي
از ديگـر كسـاني كـه در    . راهم آمد و خداي متعال، مؤمنان را ياري رسـانيد جنگ با مرتدها ف

توان قيس بن عاصم منقري، عفيف بن منذر و  سركوب مرتدهاي بحرين، به عالء پيوستند، مي
  1.ي شيباني را نام برد مثني بن حارثه

   �بروز كرامتي از عالء بن حضرمي
در  �عـالء . ار و مستجاب الـدعوه بـود  گز از بزرگان صحابه و شخصي عالم، عبادت �عالء

كـه لشـكريان بـه طـور كامـل مسـتقر        پيش از آن. بيابان دهناء به لشكر فرمان داد تا اردو بزنند
هـا و آب   خيمـه (ي لشـكر   شوند و بار شترها را پايين بگذارند، شترها در حالي كه هنوز توشه

چيـزي كـه بـراي لشـكريان مانـد،       تنها. بارشان بود، رم كردند و گريختند) مورد نياز سپاهيان
اين اتفاق در شب روي داد و چنان . حتي يك شتر هم براي لشكر نماند. هاي تنشان بود لباس

دسـتور داد تـا    �عـالء . غم و اندوهي بر سپاهيان چيره شد كه برخي شروع به وصيت كردند
ما مسـلمان  مگـر شـ  ! مردم اي«: فرمود �كه همه جمع شدند، عالء پس از آن. همه جمع شوند

ايد؟ مگر نـه ايـن اسـت كـه شـما بـراي يـاري ديـن خـدا بپـا            نيستيد و در راه خدا بيرون نشده
ايد؟ پس شما را مژده باد كه به خدا سوگند، خداي متعال كساني چون شما را در چنين  خاسته

برايشـان   �عـالء . دميد و بـراي نمـاز صـبح، اذان دادنـد      سپيده» .كند حالي خوار و زبون نمي
مامت داد و پس از نماز دو زانو نشست و دست به دعا برداشت؛ همراهانش نيز همانند او زانو ا

مشغول دعا  �در حالي كه عالء. كه خورشيد طلوع كرد زدند و دست به دعا برداشتند تا اين
در آن حـال چشمشـان بـه    . نگريسـتند  بود، مردم به سراب و پرتو پياپي خورشيد در بيابان مـي 

و همراهـانش از آن آب نوشـيدند و    �عـالء . افتاد كه آكنده از آب گوارا بـود  ي آبي بركه
كـه   آن هنوز روز باال نيامده بود كه شترها از هر سو نمايـان شـدند و بـي   . خود را با آن شستند

باشد، كنار سپاهيان زانو زدند و هر كس، شترش را آب داد و   چيزي از بار مجاهدان گم شده
  2.چشم خود، قدرت و نصرت الهي را ديدند ترتيب مردم به بدين

  شكست مرتدهاي بحرين
لشكر مسلمانان، در مجاورت لشـكر مرتـدها اردو   . مرتدها، لشكر بزرگي فراهم آورده بودند

 �عـالء . مسلمانان، شبانگاه از لشكرگاه مرتـدها، هيـاهو و سـرو صـداي زيـادي شـنيدند      . زد
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كنند؟ عبداهللا بن حـذف برخاسـت و    ، چه ميها آورد كه اين چه كسي برايمان خبر مي: گفت
. اند و بـه حـال خـود نيسـتند      خود را به لشكرگاه مرتدها رساند و ديد كه آنان، شراب نوشيده

ايـن فرصـت را غنيمـت دانسـت و      �عالء. را از ماجرا باخبر كرد �عبداهللا بازگشت و عالء
اندكي از مرتدها موفـق بـه فـرار    بالفاصله بر مرتدها شبيخون زد و آنان را كشت و تنها تعداد 

جامانده از مرتدها دست يافتند و از آنان غنايم  هاي به مسلمانان، بر اموال، انبارها و كاال. شدند
اش  قيس بن ثعلبه كه از بزرگان و رييسان قبيله حطم بن ضبيعه برادر بني. جنگي زيادي گرفتند

دسـت   حطم، بـي . اند ها شبيخون زده آنزده از خواب پريد و ديد كه مسلمانان بر  بود، وحشت
و پا و شتابان به سوي اسبش رفت تا سوار شود؛ هنگامي كه پا در كـاب نهـاد، ركـاب، پـاره     

كنـد؟ شخصـي از    شد؛ حطم فرياد برآورد كه آيـا كسـي ركـاب اسـبم را بـرايم درسـت مـي       
تـا ركابـت را   پايت را باال بگير : كه در تاريكي شب، حطم را شناخت، به او گفت 1مسلمانان

حطـم  . هنگامي كه حطم، پايش را باال گرفت، پايش را با شمشير زد و قطع كرد. درست كنم
امـا آن مسـلمان، حطـم را    . از آن مسلمان خواهش كرد تا كارش را تمام كنـد و او را بكشـد  

گذشـت، درخواسـت    جـا مـي   حطم، بر زمين افتاده بـود و از هـر مسـلماني كـه از آن    . نكشت
در همان گيـر و  . شد او را بكشد و را بكشد و چون زخمي بود، كسي حاضر نميكرد كه ا مي

خواهي مرا  من، حطم هستم؛ نمي: جا گذر كرد؛ حطم به قيس گفت دار قيس بن عاصم از آن
: بكشي؟ قيس، حطم را كشت و پس از آن متوجه شد كه او زخمـي بـوده اسـت؛ لـذا گفـت     

پـس از  . كشـتم  دادم و او را نمي حركتش نميدانستم كه حطم زخمي است،  اگر مي !افسوس
هاموفق  اي از آن البته عده. آن مسلمانان به تعقيب مرتدهاي گريزان پرداختند و آنان را كشتند

غنـايم را تقسـيم    �عـالء . برسانند و بر كشتي سوار شوند و بگريزنـد  2شدند خود را به دارين
از تقسيم غنايم فارغ شد، به مسـلمانان   كه وي پس از آن. كرد و خمس آن را به مدينه فرستاد

مجاهـدان نيـز   . جـا بجنگـيم   بياييد تا به اتفاق هم به دارين برويم و با دشـمنانمان در آن : گفت
زمـاني  . را پذيرفتند و با هم به سمت دريا حركت كردند تا سوار كشتي شـوند  �فرمان عالء

با اسبش به  �عالء. اند اصله گرفتهها از لنگرگاه ف كه به ساحل دريا رسيدند، ديدند كه كشتي
يا ارحم الراحمين يا حكيم يا كريم، يـا احـد يـا    : دريا زد و اين كلمات بر زبانش جاري بـود 

بـه سـپاهيان نيـز     �عالء 3.صمد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجالل و االكرام، ال اله اال انت يا ربنا
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سـپاهيان نيـز همـان كلمـاتي را كـه      . ددستور داد تا كلمات او را تكرار كننـد و بـه دريـا بزننـ    
به خواسـت خـداي متعـال، دريـا برايشـان      . بر زبان آورد، تكرار كرده و به دريا زدند �عالء

تـر از سـم    رفـت و بلكـه پـايين    ها و شترها فراتر نمي چون ريگزاري شد كه آبش از سم اسب
ايي كردنـد و بـه جـاي    پيمـ  ها در دريا راه يك روز به طول انجاميد كه آن. هايشان بود مركب

ً تنها مسـير رفـت يـا برگشـت آن مسـير بـا        اول خود بازگشتند؛ اين در حالي است كه معموال
كـه در دريـا چيـزي از     آن عالوه بر ايـن مسـلمانان، بـي   ! كشيد روز طول مي شبانه  كشتي، يك

ها  نظام هزار از سواره دست بدهند ـ به استثناي افسار اسب يكي از مجاهدان ـ موفق شدند شش
و دوهزار از نيروهاي پياده را نابود كنند و فـاتح و پيـروز، غنـايم و اسـيران زيـادي بـه دسـت        

نظام مرتـدها   توانست دو لشكر بزرگ پياده و سواره �لشكر اسالم به فرماندهي عالء. آورند
اي نوشت و ايشان را از پيروزي مسلمانان  نامه �براي ابوبكر صديق �عالء. را شكست دهد

از تالش و مجاهـدتش قـدرداني و تشـكر     �نيز در پاسخ عالء �ابوبكر صديق. ا خبر كردب
  1.…نمود

از . ي عبور سپاهيان اسالم از روي دريا مسلمان شـد  يكي از راهبان بحرين با ديدن منظره
هـاي قـدرت    من، با ديدن نشـانه «: وي چنين پاسخ داد. او علت مسلمان شدنش را جويا شدند

سـحرگاهان از آسـمان   . سيدم كه اگر مسلمان نشوم، خداي متعال مرا مسخ كندخدا از اين تر
اللهم انت الرحمن الرحيم، ال اله غيـرك و  : (چه شنيدي؟ گفـت : از او پرسيدند. دعايي شنيدم

البديع ليس قبلك شيء و الدائم غير الغافل والذي اليموت، و خالق ما يري و ما اليـري، و  
ا كل يوم انت في شأن و عل ؛ مـن، بـا شـنيدن ايـن دعـا دانسـتم كـه        )مت اللهم كل شيء علمـ

مسلمانان، تنها بدان سبب مورد ياري فرشـتگان قـرار گرفتنـد كـه واقعـاً ديـن حـق و درسـتي         
  2.كردند وي، مسلمان خوبي شد و مسلمانان، از او استفاده مي» .دارند

جـا   الم را در آنكه مرتدها را شكست داد، به بحـرين بازگشـت و اسـ    پس از آن �عالء
سان اسالم و مسلمانان، پيروز و باعزت شدند و شرك و مشركان، خـوار و   غالب كرد و بدين

يـاري آنـان بـا مرتـدها نبـود،       بايد دانست كه اگر دخالت نيروهاي بيگانه و هم 3.زبون گشتند
نفـر از   هـزار  توانستند مدتي طوالني در برابـر مسـلمانان دوام بياورنـد؛ چراكـه نـه      مرتدها نمي

هـزار   تعداد اعراب مرتد نيـز سـه  . نيروهاي ايراني، مرتدها را در مقابل مسلمانان، ياري كردند
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مثنـي بـن حارثـه، نقـش زيـادي در       1.نفر بود و مسلمانان، از چهارهزار مبارز برخوردار بودند
وي، مسير شمال بحـرين را در  . داشت �ي بحرين و همكاري با عالء حضرمي سركوب فتنه

و بـا نيروهـاي    ي رود دجلـه رسـيد   به دهانـه  2)هجر(و ) قطيف(گرفت و پس از تصرف پيش 
مثنـي در  . كردند، درگير شـد و آنـان را شكسـت داد    ن بحرين پشتيباني مياايراني كه از مرتد

رأس آن دسته از مسلمانان بحريني قرار داشت كه بر اسالم پايداري كردند و بـراي جهـاد بـا    
العرب پيمود و  مثني بن حارثه، مسير شمالي ساحل را تا دلتاي شط. تندپيوس �مرتدها به عالء

با قبايل ساكن در اين منطقه پيرامون اسالم گفتگو و مـذاكره كـرد و بـا آنـان پيمـان صـلح و       
ي مثني بن حارثه جست و جـو كـرد كـه چگونـه آدمـي       درباره �ابوبكر صديق. اتحاد بست

اي نيسـت؛   نام و ناشناخته آوازه، گم او، آدم بي«: داست؟ قيس بن عاصم منقري چنين پاسخ دا
  3».نام است ي شيباني و آدمي سرامد و صاحب بلكه او، مثني بن حارثه

چنـان بـه دعـوت اعـراب عـراق بـه        به مثني بن حارثه دستور داد تـا هـم   �ابوبكر صديق
ت آزاد هـاي عـراق، نخسـتين گـام در جهـ      اين اقدام مثني در دعوت عرب. اسالم، ادامه دهد

به عراق، گام  �كردن عراق بود كه البته لشكركشي مسلمانان تحت فرماندهي خالد بن وليد
  4.اصلي براي آزادي آن سرزمين بود

كوشـيد تـا بـا اقـداماتي      دانسـت و مـي   ها را غنيمـت مـي   همواره فرصت �ابوبكر صديق
هاي دروني  انمنديمقدماتي، به نتايج بزرگ و ارزشمندي دست يابد؛ وي، براي اين منظور تو

افراد را براي نابود كردن سركشي و آشوبي كه در سرِ سركردگان كفر و طغيان، النـه كـرده   
  5.گرفت كار مي بود، به
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  مبحث چهارم

  حنيفه ي بني و قبيله) مدعي دروغين نبوت(ي كذاب  مسيلمه

  ي كذاب شخصيت مسيلمه پيراموناي  مقدمه
. ي ابوشامه است كه ادعاي پيغمبري كرد بيب حنفي با كنيهاو، مسيلمه بن ثمامه بن كبير بن ح

گويي كسي را مثال بزنند،  زد شده كه هرگاه بخواهند دروغ گويي زبان اي به دروغ او به اندازه
مسيلمه، در سرزمين يمامه و روستايي كه امروز جبيله ناميده ! گوتر از مسيلمه دروغ: گويند مي
جـا نيـز    ي نجـد قـرار دارد، زاده شـد و در همـان     ادي حنيفـه شود و در نزديكي عيينه در و مي

 1.شد و به رحمـان يمامـه مشـهور شـد     او در دوران جاهليت، رحمن ناميده مي. پرورش يافت
فريبـي را   هاي مختلف عـوام  مسيلمه، به مناطق مختلف عربي و غيرعربي مسافرت كرد تا شيوه

مـردم را  ) گيـري و جـادوگري   ي، فـال گـوي  پـيش (هـايش   بياموزد و بتوانـد از طريـق آموختـه   
در مكه بودند، مسيلمه ادعاي پيغمبري كـرد؛   صخدا زماني كه رسول 2.پيرامونش جمع كند

شد، حفظ كننـد و   نازل مي صخدا فرستاد تا آياتي را كه بر رسول اي را به مكه مي وي، عده
هـا،   نـد كـه ايـن   سپس خودش يا نمايندگانش، آن آيات را درميان مـردم بخواننـد و تبليـغ كن   

ي عـرب را فراگرفـت،    جزيـره  در سال نهم هجري كه اسالم، تمام شـبه  3!سخنان مسيلمه است
حنيفه به مدينه آمدند و اظهار مسـلماني كردنـد كـه مسـيلمه نيـز در       ي بني نمايندگاني از قبيله

ور حنيفـه بـود كـه بـه حضـ      مسيلمه، همـراه نماينـدگان بنـي   : گويد اسحاق مي ابن. ميانشان بود
حنيفـه روبـروي    مسيلمه،آن هنگام كه بـه همـراه ديگـر نماينـدگان بنـي     . رفتند صخدا رسول
در آن . كـرد  قرار گرفت، لباسي به خود پيچيده بود و خـودش را نمايـان نمـي    صخدا رسول

بـه مسـيلمه    صبـود؛ آن حضـرت   صاي از درخت خرما به دست رسول اكـرم  هنگام شاخه
از ايـن روايـت چنـين     4».دهـم  ز من بخواهي، آن را به تو نمياگر اين شاخه را هم ا«: فرمودند

درخواست كـرده كـه در نبـوت بـا      صخدا شود كه مسيلمه، در آن ديدار از رسول معلوم مي
: البتـه در روايـت ديگـري آمـده كـه     . شـود  صايشان شريك باشد يـا جانشـين آن حضـرت   

روبـرو نشـد و بـا ايشـان ديـدار       صخدا حنيفه، با رسول مسيلمه، به همراه ساير نمايندگان بني
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رو بـه حضـور    ي همراهانش شده بود و از ايـن  نكرد؛ چراكه موظف به نگهباني از بار و توشه
دادند، آنـان   خنيفه پاداش مي به نمايندگان بني صخدا زماني كه رسول. نرفت صخدا رسول
 صخـدا  سـول ر. ايـم  يكي از همراهان خود را براي نگهباني از بارهاي خـود گذاشـته  : گفتند

) مسـيلمه (او «: ي پـاداش ديگـران تعيـين كردنـد و فرمودنـد      براي مسيلمه نيز پاداشي به اندازه
  1».بدترين شما نيست؛ چراكه به نگهباني بارها و اسباب شما پرداخته است

باشد كه او بهتـرين   كه او بدترين شما نيست، بدين معنا نمي صخدا ي رسول فرموده  اين
ي شما بد هستيد و او نيز همانند شما بد اسـت   اين نكته تأكيد دارد كه همهشما است؛ بلكه بر 

گذشـت روزگـار نيـز ايـن واقعيـت را روشـن كـرد كـه         . و با اين حال او بدترين شما نيسـت 
. بودنـد كـه مسـيلمه، سرآمدشـان در شـرارت و بـدي شـد        نهادحنيفه، مردماني شرور و بد بني

د كه شخص مسيلمه، به خود مشكوك بوده و از ايـن  ده روايت نخست، اين نكته را نشان مي
اش، دروغش را برمال سازد و  ترسيده، صورتش را پوشانده تا مبادا چهره جهت كه بر خود مي

  .از درون پرتزويرش خبر دهد

  حنيفه به يمامه بازگشت نمايندگان بني
بـري كـرد و مـدعي    حنيفه به يمامه بازگشتند، مسيلمه ادعاي پيغم كه نمايندگان بني پس از آن

كه ادعايش  او را در امر نبوت با خود شريك كرده است؛ وي براي آن صخدا شد كه رسول
او، «: اش فرمودنـد  استناد كـرد كـه دربـاره    صخدا ي رسول را درست بنماياند، به اين فرموده

خواسـت، حكـم حـالل و حـرام      مسيلمه، به هواي خود و هر طور كه مي» .بدترين شما نيست
از . كـرد  گويي و ادعاي پيغمبري مي گفت و پيش اش سخناني آهنگين مي و براي قبيله داد مي

خداونـد، بـر زن   «: كـه  ي قرآن است، ايـن  جمله سخناني كه سر هم بافت و مدعي شد كه آيه
آورد كـه   باردار لطف و مرحمت كرده كه از او و از ميان شكم و زهدان، نوزادي بيرون مـي 

روند؛ برخي هـم تـا مهلـت مشخصـي      ميرند و به زير خاك مي نان ميبرخي از آ 2.رود راه مي
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اي از درخـت   در حالي كـه شـاخه   �به همراه ثابت بن قيس بن شماس صخدا رسول. كنم وي ميكند، از او پير
ي درخت را از من بخواهي، آن را به تو نخواهم نداد و  اگر اين شاخه«: خرما به دست داشتند، به مسيلمه فرمودند

ي  خـاري، شـماره  صـحيح ب : نگـاه كنيـد بـه   » …ي خـود، تجـاوز كنـي    تواني از حكم خدا دربـاره  تو هرگز نمي
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از ديگر اراجيفي كه مسـيلمه گفتـه    1».مانند و خداوند، از هر نهان و آشكاري با خبر است مي
چه تو برگزيني، پـاك   آن! گيري اي كه از جفتي قورباغه شكل مي اي قورباغه«: كه است، اين

نوشد، از نوشيدن  كس را كه آب مي  نه آن. و الياست؛ سرت در آب است و دمت، در گل 
كرد تـا بـراي شـيوا نمـودن      مسيلمه، سعي مي 2».كني آلود مي داري و نه آب را گل آب بازمي

. گفـت  ربط مي  كالمش، به سبك قرآن سخن بگويد و براي اين منظور، سخناني پيچيده و بي
كنيـد؟ و بـه    بيايد، چگونه زندگي مي گاه كه هستي و زندگي آن! سبحان اهللا«: كه از جمله اين

اگر زندگي اندك و ناچيز باشد، خداي دانـايي كـه از راز   . رويد سوي پادشاه آسمان باال مي
كنـد و البتـه بيشـتر مـردم در زنـدگاني، نـابود        ها خبردار است، حتماً به آن رسيدگي مـي  سينه
  3»!شوند مي

كـه مسـلمان شـود،     پـيش از آن  �عمـرو بـن عـاص   : كثير رحمه اهللا آورده است كـه  ابن
نـازل  ) ص(چه چيزي از قرآن بر محمـد : پرسيد �مسيلمه از عمرو. ي كذاب را ديد مسيلمه

: مسيلمه گفـت . ي عصر را بر او فرو فرستاده است خداوند، سوره: گفت �شده است؟ عمرو
سـائرك   يا وبر يا وبر، انما انت اذنان و صـدر و : بر من نيز همانند اين سوره نازل شده است

گـويي تـو    ني كـه مـن از دروغ  دا به خدا سوگند كه تو مي: گفت �عمرو بن عاص ٤حفر نقر
  .آگاهم

گـويي قصـد آن    مسيلمه، با ايـن يـاوه  «: گويد كثير رحمه اهللا در توضيح اين روايت مي ابن
كرد كه در برابر آيات قرآن، سخناني بياورد كه به گمان خود با قرآن رقابت كند؛ اما سخنان 

  5».پرستي هم خريدار نبود اش را شخص بت سخرهم
دانست،  چه آن را قرآن خود مي اراجيف مسيلمه و آن: گويد ابوبكر باقالني رحمه اهللا مي

اش  تر از آن است كه بخواهيم به نقد و بررسي آن مشغول شـويم يـا دربـاره    ارزش تر و بي كم
گرامـي بـه    ي ن قصـد بـود كـه خواننـده    هايي كه ما در اين كتاب آورديم به اي نمونه. بينديشيم
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خـرد بـوده كـه     قدر نـادان و بـي   سري و حماقت مسيلمه پي ببرد و بداند كه او چه ميزان سبك
  1.گفته است چنين سخناني مي

   صو پاسخ آن حضرت صخدا ي كذاب به رسول ي مسيلمه نامه
بـه آن   اي مريض شدند، مسيلمه جـرأت يافـت و نامـه    صخدا در سال دهم هجري كه رسول

زني كرده  در نبوت گمانه صخدا نوشت كه در آن، در مورد شراكتش با رسول صحضرت
نواحـه   اين نامه را عمرو بن جارود برايش نوشت و عبـاده بـن حـارث حنفـي كـه بـه ابـن       . بود

خـدا بـه   از مسيلمه پيامبر : متن نامه اين چنين بود. رسانيد صخدا مشهور بود، نامه را به رسول
نيمي از زمين از آن ما است و نيم ديگر از قريش و البته قريشيان به  ؛خدا، اما بعد محمد پيامبر

  2.شوند حق خود راضي نمي
 �ي كـذاب نوشـتند و آن را بـا ابـي بـن كعـب        اي در پاسخ مسـيلمه  نامه صخدا رسول

ي  از محمد فرستاده.. بسم اهللا الرحمن الرحيم«: چنين بود صخدا ي رسول متن نامه. فرستادند
ي كذاب؛ اما بعد، همانا زمين از آن خدا است و به هر كـس از بنـدگانش كـه     خدا به مسيلمه

دهد و فرجام نيـك از آن پرهيزگـاران اسـت و درود و سـالم بـر كسـي كـه راه         بخواهد، مي
  3».هدايت را در پيش بگيرد

 صخـدا  سـول نواحه بود، براي ر ها ابن اش را به همراه دو نفر كه يكي از آن مسيلمه، نامه
شما چه «: هاي مسيلمه فرمودند ي مسيلمه به پيك پس از دريافت نامه صرسول اكرم. فرستاد

به خدا قسـم  «: فرمودند صخدا رسول. چه مسيلمه گفته است هر آن: ها گفتند آن» گوييد؟ مي
  4».زدم ها را نكشند، حتماً گردنتان را مي كه اگر رسم بر اين نبود كه پيك

  ي كذاب توسط مسيلمه صخدا ولشهيد شدن پيك رس
را  صخـدا  ي رسول نامه  نيز بود،) عماره ام(حبيب بن زيد انصاري كه فرزند نسيبه بنت كعب 

آيا گواهي : نامه را به مسيلمه داد، مسيلمه از او پرسيد �هنگامي كه حبيب. به مسيلمه رسانيد
مسـيلمه دوبـاره    .آري: فرمـود  �ي خدا اسـت؟ حبيـب بـن زيـد     دهي كه محمد، فرستاده مي

: در پاسـخ مسـيلمه فرمـود    �دهي كه من نيز پيامبر خدا هستم؟ حبيـب  آيا گواهي مي: پرسيد
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اين بگومگو چند بار ادامـه يافـت و هـر بـار كـه      » .گويي فهمم چه مي من، ناشنوا هستم؛ نمي«
زد و مسـيلمه، عضـوي از    خودش را به كري مـي  �پرسيد، حبيب مسيلمه از پيامبري خود مي

قدر صبر و شكيبايي كرد و به او ايمان  در برابر مسيلمه آن �حبيب. بريد را مي �حبيب بدن
 1.بـه شـهادت رسـيد    �يكي بريدند و در نهايت حبيـب بـن زيـد    نياورد كه اعضايش را يكي

گذارند و به تعبيري  چگونه به قراردادهاي آن روز احترام مي صخدا اينك بنگريد كه رسول
هـاي   فرسـتاده  صآن حضـرت . هـا را كشـت   لمللي بودند كه نبايد پيـك ا پايبند معاهدات بين

هـا و   ورزيدند، نكشتند و به قرارداد عدم كشتن پيك دشمن را با وجودي كه آشكارا كفر مي
ي كذاب بنگريد كه حقوق  از ديگر سو به مسيلمه. ها پايبندي كردند رعايت حقوق ديپلومات

را بـه بـدترين شـكل     صخـدا  رسـول ) پيـك (اينـده  كند و نم نمايندگان سياسي را پايمال مي
قدر بـه حقـوق    حال ميان اسالم و جاهليت مقايسه كنيد و ببينيد كه اسالم، چه! كشد ممكن مي

شمارد، همين طور به جاهليت و كفر  المللي را محترم مي دهد و قراردادهاي بين انساني بها مي
شناسد و از هيچ فسـادي نيـز حـذر     مياي ن بنگريد كه براي تقويت خود، هيچ ضابطه و قاعده

  2!كند نمي

  ي حنفي در باال گرفتن كار مسيلمه نقش رجال بن عنفوه
هـاي قـرآن را حفـظ     مسلمان شد و برخي از سوره صخدا رجال بن عنفوه، در حضور رسول

هاي دينـي را بـه مـردم آمـوزش دهـد و       او را به يمامه فرستادند تا آموزه صخدا رسول. كرد
. گـري، از پيرامـون مسـيلمه پراكنـده سـازد      لمه را از طريق آموزش ديني و روشـن پيروان مسي

رجــال، زمــاني كــه بــه يمامــه رســيد، بــه جــاي انجــام مــأموريتش بــه دروغ، گــواهي داد كــه 
گـري   اند و ايـن چنـين، خطـر و فتنـه     مسيلمه را در پيامبري شريك خود كرده صخدا رسول

در حياتشان به فرجام بد رجـال بـن عنفـوه     صخدا رسول 3.تر شد رجال، از خود مسيلمه بيش
اي كه رجال بن عنفوه نيز از آنان بـود،   به همراه عده: گويد مي �ابوهريره. اشاره كرده بودند

درميان شما مردي است كه دندانش «: فرمودند صخدا رسول. نشسته بوديم صخدا با رسول
 صخـدا  تمام آن عده كه با رسولروزگار سپري شد و » .تر است در جهنم از احد نيز بزرگ
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ترسـيدم كـه مبـادا آن     نشسته بودند، از دنيا رفتند و من ماندم و رجال؛ من همواره از ايـن مـي  
ي كـذاب همـراه شـد و پيـامبريش را      كـه رجـال بـا مسـيلمه     شخص جهنمي من باشـم تـا ايـن   

  1.ي مسيلمه بود تر از فتنه فتنه و خطر رجال، بسي بزرگ. پذيرفت

  حنيفه بر اسالم ي بني خي از افراد قبيلهپايداري بر
ي كذاب و پيروان وي روايت شده، سرپوشي بر پايـداري   اخباري كه در مورد ارتداد مسيلمه

حنيفه نهاده است و سبب شـده تـا بسـياري از     ي بني بسياري از مسلمانان و برخي از افراد قبيله
ي مسـيلمه بـر اسـالم پايـداري      وز فتنـه تر از كساني ياد كنند كه در زمان بـر  نگاران، كم تاريخ

بنده، روايات قابـل اعتمـادي   . كردند و با لشكر اسالم براي رويارويي با مسيلمه همراه گشتند
حنيفـه و سـاير    ام كه از ديد بسياري پنهان مانده و ماندگاري بسياري از بنـي  در اين زمينه ديده

  2.زدسا ي كذاب روشن مي مسلمانان را در زمان ظهور مسيلمه
وي در زمان . يكي از كساني كه در يمامه بر اسالم پايداري كرد، ثمامه بن اثال بود

ثمامه پس از آن  3.او را بخشيدند صخدا به اسارت مسلمانان درآمد؛ رسول صخدا رسول
حنيفه از حركت  زماني كه بني. حنيفه بود وي از مشاهير و سرآمدان بني. مسلمان خوبي شد

خود باخبر شدند، پيرامون ثمامه گرد آمدند؛ چراكه او را بزرگ خود  به سوي �لشكر خالد
پيروان مسيلمه را  �ثمامه. كند ديدند كه با مسيلمه مخالفت مي دانستند و مي نظر مي و صاحب

شنوي داشته باشيد تا هدايت  حنيفه، از من حرف واي بر شما اي بني«: نصيحت كرد و فرمود
ي خدا   پيامبر و فرستاده صبدانيد كه محمد. راه راست را بيابيدشويد و از من پيروي كنيد تا 

گويي بيش  آگاه باشيد كه مسيلمه، دروغ. است و در نبوتش هيچ شك و ترديدي نيست
از سوي  صشما، قرآني را كه محمد. نيست؛ به سخنانش فريفته نشويد و دروغش را نپذيريد

∴” üΝm ∩⊇∪ ã≅ƒÍ :گويد ايد كه مي پروردگارش آورده، شنيده s? É=≈tG Å3ø9 $# zÏΒ «!$# Í“ƒÍ“ yè ø9 $# 
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از دست  پس در كارتان بنگريد و اين دين را! اين كالم، كجا و سخنان مسيلمه كجا؟

روم تا از او براي خود و مال و همسر و  مي �بدانيد كه من، امشب نزد خالد بن وليد. ندهيد
بدان كه ما هم  !اي ابوعامر«: را پذيرفتند، گفتندكساني كه دعوتش » .…فرزندم، امان بگيرم

رفت  �دحنيفه به نزد خالد بن ولي اي از بني ثمامه در تاريكي شب به همراه عده» .با تو هستيم
 2.ها ندارد نيز پذيرفت و به آنان اطمينان داد كه كاري با آن �خالد بن وليد. و امان خواست

هيچ «: حنيفه چنين گفت در روايت كالعي آمده است كه ثمامه در بخشي از سخنانش به بني
و سپس » .مبعوث نشده و پس از او نيز برانگيخته نخواهد شد صزمان با محمد پيامبري هم

 3.سري مسيلمه پي ببرند از قرآن مسيلمه را برايشان خواند تا به ميزان حماقت و سبكبخشي 
  :باشد در نكوهش مسيلمه، شعري روايت شده كه به ثمامه منسوب مي

  ركـتش فإنـك في األمر لم  مسيلمة ارجع و ال تمحك
  4وي األنوكـفكان هـواك ه  كذبت علي اهللا في وحيــه
  و إن يأتهــم خالـد تتـرك  و منّاك قومك أن يمنعوك

  5مسلك األرض من لك في   وال  السماء مصعد في لك من  فما
از ادعايت برگرد و سرسختي نكـن كـه تـو در نبـوت، شـريك پيـامبر       ! اي مسيلمه«: يعني

شـود و بـدان كـه ايـن      بستي و مدعي شدي كه بر تو وحي مي  تو بر خدا دروغ. راستين نيستي
پيروانت به تو وعده دادند كـه از تـو حمايـت    . اي است هي ابلهانهكار تو، سرگشتگي و گمرا

ماني و ديگر راه گريزي نداري كـه   كنند؛ اما اگر خالد برسد و بر آنان شبيخون بزند، تنها مي
  .»به آسمان فرار كني يا راهي به درون زمين بيابي و بگريزي
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رتـدهاي بحـرين بـه همـراه     در روايتي به اين تصريح شده كه ثمامه بن اثال در جنگ با م
اي  گونـه  پيوسـت و بـه   �حنيفـه بـه عـالء حضـرمي     سحيم و برخي ديگر از بنـي  مسلمانان بني

ي دردسر مرتدها شد و شدت و سختي زيادي از خود در برابـر مرتـدها نشـان     جنگيد كه مايه
  1.داد

معمر بن كـالب رمـاني از ديگـر كسـاني بـود كـه در يمامـه بـر اسـالم پايـداري كـرد و            
وي، در جنگ يمامه بـه لشـكر خالـد    . ي كذاب و پيروانش را از ارتداد برحذر داشت مسيلمه

برخي از بزرگان و سرآمدان يمامه، ايمان و اسالم خود را مخفي داشـتند  . پيوست �بن وليد
. عمرو يشكري اشاره كرد كه از دوستان رجـال بـن عنفـوه بـود     توان به ابن كه از آن جمله مي
  :ها افتاد كه در يمامه بر سر زبانوي، شعري سرود 

  م رجال علي الهدي أمثالي  إن ديني دين النبي و في القو
  و رجال ليسوا لنــا برجال  أهلك القوم محكم بن طفيـل
  اهللا حنيفاً فإننــي ال أبـالي  إن تكن ميتتـــي علي فطرة

ي نيز هماننـد مـن بـر    ام كسان ديگر همانا دين من، دين پيامبر خدا است و در قبيله«: يعني
من . اند اي از نامردان، اين قوم را به نابودي كشانده و عده 2محكّم بن طفيل. راه هدايت هستند

  .»از اين پروايي ندارم كه بر فطرت خدايي و نهاد و سرشت پاك توحيدي بميرم
اش به مسـيلمه و محكّـم و برخـي ديگـر از سـران يمامـه        عمرو و سروده خبر مسلماني ابن

كـه موفـق بـه     عمـرو را دسـتگير كننـد؛ امـا پـيش از آن      آنان قصد آن كردنـد كـه ابـن   . يدرس
را از  �رسـانيد و خالـد   �عمرو گريخت و خود را بـه لشـكر خالـد    دستگيري او شوند، ابن

عامر بن مسلمه و بستگانش از ديگـر   3.اوضاع و احوال يمامه و نقاط ضعف دشمن باخبر كرد
  4.ر اسالم پايداري كردندكساني بودند كه در يمامه ب

چه مطرف بن نعمان بن  قدم يمامه را گرامي داشت؛ چنان مسلمانان ثابت �ابوبكر صديق
  5.ي عامر بن مسلمه و ثمامه بن اثال بود، والي يمامه تعيين فرمود مسلمه را كه برادرزاده
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  و لشكرش به سوي يمامه �حركت خالد بن وليد
ي اسـد و غطفـان و مالـك بـن      د تا پـس از خـتم غايلـه   دستور دا �به خالد �ابوبكر صديق

مـن،  : گويـد  مي �1شريك فزاري. نويره، رو به يمامه نهد و در اين باره تأكيد بسياري فرمود
رفتم؛ ابوبكر به من فرمان داد تا به نزد  �به نزد ابوبكر صديق. در جنگ بزاخه شركت داشتم

اي  امـا بعـد، در نامـه   «: نامه از اين قرار بود. فرستاد �اي براي خالد بروم و با من نامه �خالد
بودي، برايم از اين نوشته بودي كه خداوند، تو را بـر اهـل بزاخـه پيـروز       كه با پيكت فرستاده

اي، نوشـته و گفتـه بـودي كـه آهنـگ       چه با اسد و غطفان كـرده  طور از آن همين. كرده است
پـس از خـداي يكتـا و    . وي يمامـه بـروي  يمامه داري؛ فرمان من نيز به تو همين است كه به س

شريك بترس و با مسلماناني كه همراه تو هستند، به نرمي و مهرباني برخورد كن و برايشان  بي
ي تو با كساني مخالفت  مغيره را بكن كه من، درباره ي بني مالحظه! اي خالد. همانند پدر باش

ام؛ پس هنگامي كه به خواست خـدا   ام كه پيش از اين، هرگز با ايشان مخالفت نورزيده كرده
اي كـه متفـاوت از    حنيفه روبرو شدي، كامالً محتاط باش كـه بـا كسـاني رويـارو شـده      با بني

. ها بر ضد تو هستند و از امتياز وسعت سرزمين نيز برخوردارند ي آن گذشته هستند؛ زيرا همه
چپ لشـكرت نيـز دو   دار كارها باش و در راست و  زماني كه به يمامه رسيدي، خودت عهده

امير قرار بده و يك نفر را هم بـه فرمانـدهي سـواران تعيـين كـن و از نظـرات و پيشـنهادهاي        
ـ مهاجرين و انصار ـ كه با تو هستند، استفاده كـن و حرمـت      صخدا بزرگان اصحاب رسول

بنـدي لشـكرت را در    زماني كه با دشـمن روبـرو شـدي، صـف    . مقام و منزلتشان را پاس بدار
داران،  داران در برابـر كمـان   بندي آنـان قـرا بـده؛ كمـان     شان، با توجه به چگونگي صفبرابر
داران و شمشيرزنان در مقابل شمشيرداران و بر اسيرانشان حكم شمشير  داران در برابر نيزه نيزه

به هوش باش كه از دستوراتم . و آنان را به قتل و كشتار بترسان و با آتش بسوزان2جاري كن
  3».سالم ورحمت خدا بر تو باد. نكني نافرماني

: پس از خواندن نامه فرمـود  �رسيد، خالد �به خالد �ي ابوبكر صديق زماني كه نامه
  4».كنم با جان و دل اطاعت مي«

ثابـت بـن قـيس بـن     . به همراه مسـلمانان، عـازم جنـگ بـا مرتـدهاي يمامـه شـد        �خالد
بـا   �خالـد . لشكر حضـور داشـتند  بود كه در اين  �ي آن دسته از انصار سركرده �شماس
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بـراي   �ابـوبكر صـديق  . ي عبرت ديگـران شـوند   كرد كه مايه اي برخورد مي گونه مرتدها به
توسـط   �، لشكر انبوه ديگري را نيز اعزام كرد تا مبـادا لشـكر خالـد   �پشتيباني لشكر خالد

جنگيـد و   در راه يمامه با برخي از طوايـف مرتـد   �خالد. گير شود مرتدها از پشت سر غافل
ي لشكر سجاح نيز درگيـر   با دنباله �عالوه بر اين خالد. ي اسالم درآورد آنان را زير سيطره

  1.شد و آن را نابود كرد و سپس به راهش به سوي يمامه ادامه داد
اي از يمامـه بـه    ي كذاب رسيد، در ناحيـه  به مسيلمه �زماني كه خبر نزديك شدن خالد

 �ورد و اردو زد و از پيروانش خواست كه براي جنگ با خالدآ نام عقرباء لشكرش را گرد 
را بر دو ) گو شاهد دروغ(مسيلمه، محكّم بن طفيل و رجال بن عنفوه . به لشكرگاهش بپيوندند
شـرحبيل بـن    �خالـد . جـا شـدند   يك �خالد و عكرمه و شرحبيل. طرف لشكرش گماشت

بن عتبه بن ربيعه رضي اهللا عنهمـا  را جلودار لشكر كرد و زيد بن خطاب و ابوحذيفه  �حسنه
  2.را بر دو طرف لشكر گماشت

  ي حنفي به اسارت در آمدن مجاعه بن مراره
عـامر و   خـواهي و انتقـام از طوايـف بنـي     مجاعه، به همراه چهل يا شصت سواركار براي خون

سيران را ا. اش، به اسارت مسلمانان در آمد تميم بيرون شده بود كه در راه بازگشت به قبيله بني
ها به جـز   ي آن عذرشان را نپذيرفت و دستور داد تا گردن همه �خالد. بردند �به نزد خالد

حنيفه بود و به  از آن جهت مجاعه را نكشت كه او، يكي از سران بني �خالد. مجاعه را بزنند
ا ه آن» گوييد؟ حنيفه، چه مي اي بني«: پيش از كشتن اسيران پرسيد �خالد. فنون جنگي آگاه

پـس از آن   �خالـد » !گوييم كه يك پيامبر از ما باشـد و پيـامبري هـم از شـما     ما مي«: گفتند
چه وقت از آمدن «: از آنان پرسيد �در روايتي آمده كه خالد 3.ها را بكشند دستور داد تا آن
 خواهي از ما از آمدن شما خبر نداشتيم؛ بلكه براي انتقام و خون«: آنان گفتند» ما باخبر شديد؟

حرفشان را قبول  �خالد» .عامر و تميم كه از طوايف اطراف ما هستند، بيرون شده بوديم بني
آنـان بـه   . هـا را بكشـند   ي آن هاي مسيلمه دانست و دستور داد تا همه نكرد و آنان را جاسوس

خـواهي بگيـر؛ امـا     ي اهل يمامه هر تصميم خوب و بدي كه مـي  فردا درباره«: گفتند �خالد
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ها به جز مجاعه بن مـرار را   ي آن نيز پذيرفت و همه �خالد» .دار و او را نكش گهمجاعه را ن
  1.كشت

در هـر جـا كـه     �خالـد . اش حنيفه بود و مـورد احتـرام قبيلـه    مجاعه بن مرار از سران بني
كرد و چيزي نيز با هـم   داد تا مجاعه را به نزدش ببرند و با او صحبت مي ايستاد، دستور مي مي
گويد  به من بگو دوستت مسيلمه به شما چه مي«: به مجاعه گفت �يك بار خالد .خوردند مي

بلـه وسـپس برخـي از سـخنان چرنـد      : مجاعـه گفـت  » و آيا چيزي از قرآنش را از بـر داري؟ 
اي مسـلمانان،  «: از جا برجست و دو دستش را بـه هـم زد و گفـت    �خالد. مسيلمه را خواند

وانگهـي رو  » !ز و رقابت با قرآن خدا برخاسته استگوش كنيد كه دشمن خدا چگونه به ستي
پنداشـتم؛ اينـك    واي بر تو اي مجاعه، من تو را عاقل و خردمند مـي «: به مجاعه كرد و فرمود

مجاعه . ي اعلي را تالوت كرد و سپس سوره» فرمايد؟ ببين كه خداي متعال در كتابش چه مي
قدري به خـود نزديـك كـرده     او را بهشخصي از بحرين، كاتب مسيلمه بود؛ مسيلمه، «: گفت

واي : گفت آمد و مي كاتبش، پيش ما مي. قدر به او نزديك نبود بود كه هيچ كس ديگري آن
بينيد كه مـن   گو است وشما خود مي بر شما اي اهل يمامه، به خدا سوگند كه پيشوايتان دروغ

به خدا . يلمه شك كنيدي مس كنم كه در سخنم درباره قدر به او نزديك هستم و گمان نمي چه
آن «: از مجاعه پرسيد �خالد» .گيرد گويد و به ناحق از شما بيعت مي كه او به شما دروغ مي
وي آن قدر از اين سخنان . از دست مسيلمه فرار كرد«: مجاعه گفت» كاتب بحريني چه شد؟

با «: مودفر �خالد» .ي مسيلمه گفت كه خبرش به مسيلمه رسيد؛ لذا ترسيد و گريخت درباره
: مجاعـه پاسـخ داد  » !كرديـد؟  دانستيد و او را تصديق مـي  اين حال شما سخنانش را به حق مي

 �خالـد » !…جنگيدنـد  هزار شمشـيرزن، بـا شـما نمـي     اگر ما بر حق نبوديم، فردا بيش از ده«
ــت ــي   «: گف ــاري م ــما ي ــر ش ــا را در براب ــال، م ــداي متع ــد، خ ــب   باش ــنش را غال ــاند و دي رس

ي عظمت ايمانش به خداي متعـال و اعتمـاد    دهنده نشان �ين واكنش خالدا 2».…گرداند مي
ايمان به خدا و اميد و باور محكم به نصرت و ياري . و اطمينانش به نصرت و ياري الهي است

سان گنجي بود كه پختگي جنگي و كارآزمودگي جهادي را در  الهي، در شخصيت خالد، به
آكنـده از ايمـان در جنـگ بزاخـه بـا دو شمشـير       بـا قلبـي    �خالـد . كـرد  درونش بـارور مـي  

باليــد و همــين، قــدرت و تــوان دشــمن را   شــريك مــي جنگيــد و بــه خــداي يكتــا و بــي  مــي
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آري، ايمـان و بـاور   . افكنـد  را در دل دشـمن مـي   �شكست و ترس و هيبـت خالـد   مي درهم
  1.و شكست دشمن بود �راسخ و قلبي به خداي متعال، راز پيروزي خالد

  داختن جنگ رواني بر ضد دشمنبه راه ان
استراتژي جنگي خود را بر اين مبنا قرار داد كـه پـيش از برپـايي معركـه و درگيـري       �خالد

وي بـدين  . مستقيم با دشمن، جنگي رواني به راه اندازد تا روح و روان دشمن را از هم بپاشد
تـواني، سـخني بـه     اگـر مـي  : منظور به زياد بن لبيد كه از دوستان محكّم بن طفيل بود، گفـت 

اي بـراي محكـم    نامـه  �زيـاد . اش را ضعيف كني محكّم بگو تا او را در هم شكني و روحيه
ي محكّـم و پيـروان مسـيلمه را ضـعيف      فرستاد و در آن، ابيات تهديدآميزي نوشت تا روحيه

در جنگ رواني خود بر ضد دشـمن از عميـر بـن صـالح يشـكري كـه از پـيش         �خالد. كند
به ميان  �عمير، به دستور خالد. داشته بود، استفاده كرد ايمانش را مخفي نگه مسلمان شده و

براي جنگ با شما به همراه مهاجرين و انصار در راه است؛ )�(خالد«: اش رفت و گفت قبيله
من، كساني ديدم كه اگر شما در برابرشان شكيبايي كنيد و خواسته باشيد از اين طريـق آنـان   

شـوند و اگـر گمـان     ي نصرت و ياري الهي بر شما پيروز مي به وسيله ها را شكست دهيد، آن
هـا مـورد حمايـت     كنيد با تعداد زياد خواهيد توانست آنان را شكست دهيد، بدانيد كه آن مي

جور و برابر نيستيد؛ اسالم، پيـروز   شما و آنان، يك. خدا هستند و شما را شكست خواهند داد
گو  يشواي آنان، به حق پيامبر است و راهبر شما، دروغخورد؛ پ شود و شرك، شكست مي مي

. بالند و شادمانند و شما، به تعداد خـود فريفتـه و مغـرور هسـتيد     آنان، به ايمان خود مي. است
اينك كه هنوز شمشيرها از نيام در نيامـده و تيرهـا، در تيـردان اسـت، از راهـي كـه در پـيش        

ي بر ضد دشمن از ثمامه بن اثال حنفـي نيـز كـار    در جنگ روان �خالد 2».ايد باز آييد گرفته
رفت تا روح جنگيشان را در هم شكند و آنان را بـه  ) حنيفه بني(اش  ثمامه به نزد قبيله. گرفت

بدانيد كه دو پيامبر، در يك «: حنيفه فرمود ثمامه به بني. تسليم شدن در برابر اسالم فرا بخواند
پيـامبر خـدا اسـت و هـيچ پيـامبري       صمحمـد . وندش زمان و با يك مأموريت برانگيخته نمي

لشكري را به فرماندهي شخصـي   �ابوبكر. شود زمان با ايشان يا پس از ايشان مبعوث نمي هم
زنند؛ بلكه او را  به سوي شما اعزام كرده كه آن شخص را به اسم خودش يا پدرش صدا نمي

ارد؛ پس خودتان به فرجام كارتـان  او، افراد زيادي با خود د. نامند مي) شمشير خدا(سيف اهللا 
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ضـمن بـه راه انـداختن جنـگ روانـي بـر ضـد         �خالـد  1».بينديشيد و تصميم درستي بگيريد
هوش بود تـا مبـادا از سـوي دشـمن      پنداشت و كامالً به دشمن، دشمن را ناتوان و ضعيف نمي

گي كامل بـه  ها را در آماد خوابيد و شب گفته شده كه نمي �ي خالد درباره. گير گردد غافل
كه  پيش از آن �خالد 2.هاي دشمن را زير نظر داشت برد و همواره تحركات و فعاليت سر مي

با مسيلمه وارد جنگ شود، مكنف بن زيد و برادرش حريـث را جلـوتر فرسـتاد تـا اطالعـات      
بايـد   �جنـگ شـديدي در پـيش بـود و خالـد     . الزم را از تحركات دشمن به دسـت آورنـد  

دار لشكر در اين جنگ، عبداهللا بن حفص بن غانم بـود و   پرچم. داد انجام مياقدامات الزم را 
  3.پرچم را به دست گرفت) ي ابوحذيفه آزادشده(پس از او سالم 

ي  ي پايداري لشكر و ادامـه  هاي آن روز، برافراشتگي پرچم، نشانه دانيم كه در جنگ مي
شـد كـه آن طـرف، شكسـت      وم ميجنگ بود و با افتادن پرچمِ هر يك از طرفين درگير، معل

: را جلوتر فرستاد و سپس لشكر را پنج دسته كرد �شرحبيل بن حسنه �خالد. خورده است
جلودار لشكر، خالد مخزومي بود؛ سمت راست لشكر، ابوحذيفـه و در چـپ لشـكر، شـجاع     

ن نظامـا  قرار داشتند؛ زيد بن خطاب نيز در مركز لشكر جاي گرفت و اسامه بن زيد، بر سواره
  4.هايي برافراشتند در انتهاي لشكر نيز براي زنان خيمه. گماشته شد

  ساز جنگ سرنوشت
زماني كه لشكر اسالم و لشكر مسيلمه، رويـاروي هـم قـرار گرفتنـد، مسـيلمه، بـه سـپاهيانش        

امروز، روز غيرت است؛ اگر امروز فرار كنيد و شكست بخوريد، زنانتان را به اسـيري  : گفت
سـازند؛ پـس بـه خـاطر آبرويتـان بجنگيـد و از        كنند و كارشان را مي ود ميبرند و كنيز خ مي

  5.زنانتان دفاع كنيد
در آن روز پـرچم مهـاجرين بـه    . در ريگزاري كه مشرف به يمامه بـود، اردو زد  �خالد

ديگـر  . بـه دسـت داشـت    �بود و پرچم انصار را ثابت بـن قـيس بـن شـماس     �دست سالم
تمـيم   اي كـه ام  مجاعه بن مـرار حنفـي را در خيمـه   . د بودندهاي عرب نيز زير پرچم خو گروه

مسـلمانان و كفـار بـا هـم درگيـر شـدند و جنـگ شـديدي         . بـود، بسـته بودنـد   ) همسر خالد(
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تمـيم را   راه يافتند و خواستند ام �ي خالد حنيفه به خيمه اما اعراب گريختند و بني. درگرفت
ام كـه او   مـن، او را پنـاه داده  «: ازداشـت و گفـت  تميم ب بكشند؛ اما مجاعه، آنان را از كشتن ام

در همــين دور از جنــگ، رجــال بــن عنفــوه توســط زيــد بــن  » .ي خــوبي اســت ه بــانوي آزاد
مـا را  ! اي خالـد : زدنـد  خواندند و فرياد مـي  مسلمانان، يكديگر را فرامي. كشته شد �خطاب

. »ي كرديد كه گريختيدچه كار بد! اي مسلمانان«: بانگ برآورد �ثابت بن قيس. نجات بده
ي جنـگ،   براء بن معرور معموالً با ديدن صـحنه . جمع زيادي از مهاجرين و انصار گردآمدند

شد و همانند شير هژبـر   شد كه پس از ادرار كردن، َلرزش تمام مي ابتدا دچار رعشه و لرز مي
د و خواندنـ  يكـديگر را بـه صـبر و مقاومـت فرامـي      �صـحابه . خروشـيد  در ميدان جنگ مـي 

 �ثابت بن قيس» .افسون و جادوگري، امروز باطل شد! ي بقره اي اصحاب سوره«: گفتند مي
كه پرچم انصار را به دست داشت، پايش را از دست داد و در همان حال كه پايش قطع شـده  

دارشـان   كه پـرچم ) ي ابوحذيفه آزادكرده(مهاجرين به سالم . بود، جنگيد تا به شهادت رسيد
ترسـي كـه از سـوي تـو شكسـت       نكند از كار خودت بر مـا هـراس داري و مـي   «: بود، گفتند

 �زيد بـن خطـاب  » .در آن صورت حافظ قرآن بدي خواهم بود«: فرمود �سالم» بخوريم؟
پشت، قوي داريد و همت، بلند كنيد و با خشم و قدرت به پيش رويد و بـه  ! اي مردم«: فرمود

كـه خـداي    كـنم تـا ايـن    سوگند كه صـحبت نمـي  به خدا «: و سپس فرمود» .ميان دشمن بزنيد
گاه خدا عرض كنم كه مـن، در راه تـو    متعال، دشمن را شكست دهد يا شهيد شوم و در پيش

! اي اهـل قـرآن  «: نيـز فرمـود   �ابوحذيفـه . در آن روز به شهادت رسيد �ثابت» .كشته شدم
بـه   �خالـد . ه شـهيد شـد  ك و سپس به ميان دشمن زد تا اين» قرآن را به كردار نيكتان بياراييد

همـاورد و مبـارز    �خالـد . ميان دشمن زد تا بلكه مسيلمه را گير آورد و كارش را تمام كنـد 
به مسيلمه پيشنهاد داد تا تسليم شـود   �خالد. طلبيد و هر كس را كه به او نزديك شد، كشت

شـنهاد  را بدهد، شيطانش، او را از پـذيرش پي  �خواست جواب خالد و مسيلمه هر بار كه مي
كـه بفهمـد لشـكر اسـالم از      بـراي آن  �خالد. گرداند داشت و رويش را برمي بازمي �خالد

هـا جـدا    كدامين سو شكست مي خورد، دستور داد تا مهاجرين و انصار و هـر يـك از گـروه   
ي ضعف لشكر كجاست؟ پس از آن صـحابه مقاومـت و    ترتيب دريابد كه نقطه شوند و بدين

د و به قدري در قلب دشمن پيش رفتند كه دشمن ناگزير بـه فـرار   نظيري كردن بلكه جنگ بي
محكم بن طفيل بانگ برآورد كـه بـه   . شد و خداوند، فتح و پيروزي را نصيب مسلمانان كرد

عبدالرحمن بن ابوبكر رضي اهللا عنهما، خودش را به محكـم بـن طفيـل    . باغ الموت پناه ببريد
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. حنيفـه بـه بـاغ پنـاه بردنـد و در را بسـتند       بنـي . رساند و تيـري در گـردنش زد و او را كشـت   
  1.نيز آنان را از هر سو محاصره كردند �صحابه

  سازي مسلمانان در جنگ يمامه هايي از شجاعت و حماسه جلوه

   �ـ براء بن مالك1
مسلمانان، او را در سپري نهادنـد  » .مرا از باالي ديوار در باغ بيفكنيد«: گفت �براء بن مالك

او، كنـار در  . كه موفق شد خود را از باالي ديوار به درون باغ بينـدازد  ال دادند تا اينو با نيز با
گشـوده بـود، وارد بـاغ     �مسلمانان، از دري كـه بـراء  . شروع به جنگ كرد و در را بازنمود

شدند و درهاي ديگر را نيز بازكرده و مرتدها را به محاصره درآوردند و اين بود كه مرتـدها  
  2.شان تمام است و حق، بر باطلشان پيروز شده استدانستند كار

   �ي كذاب توسط وحشي بن حرب ـ كشته شدن مسيلمه2
مسيلمه، كنار ديواري ايستاده و دهـانش كـف   . مسلمانان، خود را به نزديكي مسيلمه رساندند

رفـت، از   هرگاه شيطان مسيلمه به نـزدش مـي  . كرده بود و از شدت ناراحتي به حال خود نبود
ي جبير بن مطعم و قاتـل حمـزه،    وحشي بن حرب آزادكرده. شد ان مسيلمه كف بيرون ميده

سـماك بـن   . اش زد كه از سوي ديگر بـدنش درآمـد   خود را به مسيلمه رسانيد و او را با نيزه
زنـي از درون كـاخ   . ي شمشيري به مسيلمه زد و او را به زمـين افكنـد   ضربه) ابودجانه(خرشه 

مجموع كساني كـه در  » !ي واي، غالمي سياه، امير سفيدچهره را كشتا«: جيغ كشيد و گفت
از مسـلمانان نيـز   . هزار جنگجو بـود  يا بيست و يك  باغ و بيرون باغ كشته شدند، حدود بيست

 �خالـد . پانصد يا ششصد نفر شهيد شدند كه برخي از بزرگان صحابه نيز در ميانشـان بودنـد  
هنگـامي  . ها برد تا مسيلمه را به او نشان بدهد به ميان كشتهمجاعه را كه در زنجير بود، با خود 

مجاعه » همين، پيامبر شما است؟«: پرسيد �كه گذرشان بر جسد رجال بن عنفوه افتاد، خالد
نه، اين، جسد رجال بن عنفوه است و به خدا سـوگند كـه مجاعـه از مسـيلمه بهتـر      «: پاسخ داد

مجاعـه  . ي زردي داشـت  بيني فرورفتـه و چهـره   سپس گذرشان بر جسد فردي افتاد كه» .بود
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خاك بـر سـرتان كـه از چنـين فـردي پيـروي       «: فرمود �خالد» .مسيلمه، همين است«: گفت
  1.پس از آن لشكريان را به اطراف دژها فرستاد تا اموال و اسيراني بگيرند �خالد» .كرديد

  ـ عبدالرحمن بن عبداهللا بلوي اوسي3
تيـري  . هللا، از نخستين كساني بود كه در جنگ يمامه زخمي شـد ابوعقيل عبدالرحمن بن عبدا

تيـر را بيـرون كشـيد و پـس از آن،      �ابوعقيـل . اش اصابت كرد و او را زخمي نمـود  به سينه
خودش را به لشكرگاه مسلمانان رسانيد و در همين گير و  �ابوعقيل. ي چپش فلج شد تنه نيم

از خدا بترسيد و دوباره و بـا  ! اي انصار«: زد يرا شنيد كه فرياد م �دار، صداي معن بن عدي
رو بـه   �با شنيدن صـداي معـن بـن عـدي     �عبدالرحمن انصاري» .ياد خدا بر دشمن بتازيد

» .ديگر بر تو الزم نيست كه بجنگـي ! اي ابوعقيل«: برخي از مسلمانان به او گفتند. ميدان نهاد
تو را كـه صـدا   «: به او گفته شد» .ندمگر نشنيديد كه مرا صدا زد«: فرمود �ابوعقيل انصاري

من، انصاري هستم و اين نـدا را بـه   «: پاسخ داد �ابوعقيل» .نكردند؛ بلكه انصار را صدا زدند
: وي، شمشيري به دست راست گرفت و فرياد بـرآورد » .گويم خزيدن هم كه شده، لبيك مي

و  �حشـوري ابوعقيـل  پيامـد سل » .مانند جنگ حنين دوباره بـه ميـدان بازگرديـد   ! اي انصار«
ي ايماني و معنوي قـوي و بـااليي    امثالش، اين شد كه مسلمانان دوباره جمع شوند و با روحيه

نشـيني و   به قصد پيروزي يا شهادت به ميدان نبرد بازگردند و بتوانند دشمن را ناگزير به عقب
 عنمهـا،  عمـر رضـي اهللا   ابـن . از شـانه قطـع شـد    �در اين يورش ، دست ابوعقيـل . فرار كنند

كـه   �به او رسانيد و صدايش زد؛ ابوعقيـل  �خودش را در واپسين لحظات حيات ابوعقيل
: عمـر رضـي اهللا عنهمـا فرمـود     ابن. عمر را داد رمق چنداني نداشت، با زباني سنگين پاسخ ابن

انگشتش را به نشان شـكر و سـپاس    �ابوعقيل» .مژده كه دشمن خدا كشته شد! اي ابوعقيل«
اش  عمـر رضـي اهللا عنهمـا دربـاره     ابـن . آفرين سـپرد  آسمان بلند كرد و جان به جاناز خدا به 

ــت  ــوده اس ــاران     «: فرم ــرين ي ــود، از بهت ــهيد ش ــدا ش ــت در راه خ ــواره آرزو داش ــه هم او ك
  2».بود صخدا رسول

  ـ نسيبه بنت كعب انصاري رضي اهللا عنها4
و قسم خـورد كـه تـا دجـال      به سوي يمامه حركت كرد �نسيبه رضي اهللا عنها با لشكر خالد

او، به فضل الهي از سوگندش موفـق بيـرون   . حنيفه را نكشد، سالحش را به زمين نگذارد بني
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ي كذاب در حالي بـه مدينـه بازگشـت كـه دوازده جراحـت       شدن مسيلمه آمد و پس از كشته
ن بانوي ها، نشان افتخاري است براي اي جراحاتي كه هر يك از آن. شمشير و نيزه برداشته بود

. ي اسالمي باشد ، الگوي زنان مسلمان در دفاع از دين و عقيده مبارز و جهادگر تا براي هميشه
بانوي مسلمان، به همگان آموخت و ثابت كرد كه در دفاع از شرف ديـن و   آري، اين بزرگ

 حـال  ي زنان نازپرورده و بـي  كشيد كه از عهده عقيده، بايد قوي بود و به قدري رنج و اذيت 
. كـرد  پس از اين جنگ، به نسيبه رضي اهللا عنها رسيدگي مـي  �خالد بن وليد 1.ساخته نيست

ام بازگشـتم،   زماني كه جنگ پايان يافت و به خانـه «: گويد نسيبه بنت كعب رضي اهللا عنها مي
كـرد و   به خوبي بـه مـن رسـيدگي مـي     �خالد. برايم طبيبي آورد كه مرا مداوا كند �خالد
  2».ي ما رعايت مي كرد را درباره صخدا او سفارش رسول. شناس ما بود حق

  برخي از شهداي جنگ يمامه

   �ـ ثابت بن قيس شماس1
ــه ــامبر     كني ــب پي ــه خطي ــار و بلك ــب انص ــه او خطي ــود و ب ــد ب ــي صاش، ابومحم ــد م . گفتن
شود و همين طور نيز شد و بعدها در  به او مژده دادند كه در راه خدا شهيد مي صخدا رسول

يكـي از مسـلمانان، پـس از    . دار انصار بود، به شـهادت رسـيد   امه در حالي كه پرچمجنگ يم
ديروز كه من، كشته شدم، گذر مسلماني «: گفت او را در خواب ديد كه مي �شهادت ثابت

اش در انتهاي لشكرگاه است و كنار  ي مرا برداشت؛ خيمه بها و ارزنده بر من افتاد و زره گران
. ه و زره را در ديگي سنگي گذاشته و زين اسب را روي آن نهاده استاش اسبي را بست خيمه

زماني كه به مدينه رفتيد، . برو و به او بگو كسي را بفرستد و زره مرا پس بگيرد �پيش خالد
برو و بگو كه اين مقدار قرض دارم و اين مقـدار هـم از خـودم     صخدا ي رسول پيش خليفه

هوش بـاش كـه    به. ي من نيز آزاد است ا ادا كند؛ فالن بردهام تا قرضم ر مال و دارايي گذاشته
 �مرد مسلماني كه اين خواب را ديده بود، پيش خالد» .اين خواب را الكي و بيهوده نپنداري

در  �طور كـه ثابـت   را پس بگيرد و همان �نيز كسي را فرستاد تا زره ثابت �رفت؛ خالد
تعريـف   �ن خـواب را بـراي ابـوبكر صـديق    زماني كه اي. خواب گفته بود، زرهش را يافتند
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شناسيم كه بدين  را نمي �ما، كسي جز ثابت. را اجرا كرد �وصيت ثابت �كردند، ابوبكر
  1.شكل وصيتش را انجام داده باشند

   �ـ زيد بن خطاب2
او، از نخستين كساني است كه مسلمان شد و در جنگ . بود �زيد، برادر بزرگ عمر فاروق

ميان زيد و معن بن عدي انصاري رضي اهللا  صخدا رسول. ا حضور يافته بدر و ديگر غزوه
. زيد و معن رضي اهللا عنهما در جنگ يمامـه شـهيد شـدند   . عنهما پيمان برادري برقرار كردند

بـود و بـه قـدري جنگيـد كـه بـه        �پرچم مهاجرين در جنگ يمامه به دست زيد بن خطـاب 
رجـال بـن عنفـوه را زيـد بـن      . رين شـد دار مهـاج  پـرچم  �شهادت رسـيد و پـس از او سـالم   

ي بقـره را يـاد    دانيم كـه رجـال، قـبالً مسـلمان شـده و سـوره       مي. به هالكت رساند �خطاب
او را به يمامه فرستادند، مرتد شد و به مسيلمه گرويد  صخدا گرفته بود؛ اما زماني كه رسول

انـد و ايـن    يك كردهمسيلمه را در نبوت، با خود شر صخدا و به دروغ گواهي داد كه رسول
گوي مرتد را به هالكـت   توفيق داد تا اين دروغ �خداي متعال به زيد. ي فتنه شد چنين، مايه

. پس از كشتن رجال، به دست شخصي به نام ابومريم حنفي به شـهادت رسـيد   �زيد. برساند
 خـداي «: به ايشان گفت �گفته شده كه ابومريم، مسلمان شد و در زمان خالفت عمر فاروق

كه او را كشتم و به مقام شـهادت نايـل   (را به دست من گرامي داشت  �متعال، برادرت زيد
شدم، جهنمي  كه اگر در حالت كفر كشته مي(خوار و زبون نكرد  �و مرا به دست زيد) شد

توسـط سـلمه بـن صـبيح بـن عمـر بـه         �زيـد : گويـد  عبدالبر رحمه اهللا مي ابوعمر بن » .)بودم
ي ابن عبدالبر با روايت نخست تعارضي ندارد؛ چراكـه سـلمه بـن     تهگف. شهادت رسيده است

 �بـه بـرادرش عمـر    �زماني كه خبـر شـهادت زيـد   . شده است صبيح نيز ابومريم ناميده مي
برادرم، در دو نيكي از من پيش افتاد؛ پيش از من مسلمان شـد و پـيش از   «: رسيد، عمر فرمود

سـرود، عمـر    نـويره در رثـاي بـرادرش شـعر مـي      زماني كه متمم بن» .من نيز به شهادت رسيد
توانستم خوب شعر بگويم، هماننـد تـو بـراي بـرادرم مرثيـه       اگر من هم مي«: فرمود �فاروق

رفت كه برادر تو رفت، اين قـدر   اگر برادر من نيز بر همان حال مي«: متمم گفت» .سرودم مي
» .بـه مـن تسـليت نگفتـه بـود      تا حاال كسي همانند تـو «: به متمم گفت �عمر» .ناراحت نبودم

  2».اندازد مي �وزد، مرا به ياد زيد هر نسيمي كه مي«: گفت همواره مي �عمر
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   �ـ معن بن عدي بلوي3
هـاي بـدر، احـد،     او، برادر عاصم بن عدي بود و در پيمان عقبـه حضـور داشـت و در جنـگ    

. سـت پيمـان بـرادري ب   �ميان او و زيد بن خطـاب  صخدا رسول. شركت كرد …خندق و
رحلـت   صخـدا  زمـاني كـه رسـول   . معن و زيد رضي اهللا عنهما در جنگ يمامه شهيد شـدند 

حالت متمايزي داشت؛ وي، آن هنگام كـه مـردم بـر وفـات رسـول       �نمودند، معن بن عدي
به خدا سـوگند  «: گفتند مردم مي. انگيزي بر زبان آورد ي شگفت گريستند، گفته مي صاكرم

ترسيديم كه پـس از ايشـان    شويم و از اين مي صخدا رسولمرگ  كه ما دوست داشتيم پيش
به خدا سوگند كه من هرگز دوست نداشتم كه پـيش از  «: گفت مي �اما معن» .در فتنه بيفتيم

گونه كه در حياتشان تصديق كردم، پس از وفاتشـان نيـز    بميرم تا ايشان را آن صخدا رسول
  1»!تصديق كنم

   �ـ عبداهللا بن سهيل بن عمرو4
از نخستين كساني است كه مسلمان شد و البته به خاطر ممنوعيت از سوي كفـار قـريش    وي،

كه در جنگ بدر به همـراه كفـار از مكـه بيـرون شـد و       موفق نشد به مدينه هجرت كند تا اين
همين كه لشكر مسلمانان و لشكر قريش روياروي هم قرار گرفتند، از ميان كفـار گريخـت و   

عبداهللا بن سهيل رضي اهللا عنهما . راه آنان بر ضد مشركان شمشير زدبه مسلمانان پيوست و هم
به حج رفت، با سهيل مالقات كـرد تـا    �زماني كه ابوبكر صديق. در جنگ يمامه شهيد شد

ام  شـنيده  صخـدا  مـن، از رسـول  «: گفت �سهيل. كشته شدن پسرش را به او تسليت بگويد
و (شـهيد، بـراي هفتـاد نفـر از خـانواده      «: يعنـي ) إن الشهيد ليشـفع لسـبعينَ مـن أهلـه    : (كـه 

 3.شـفاعتش را از مـن آغـاز كنـد     �و من، اميدوارم كه عبـداهللا  2»كند شفاعت مي) بستگانش
نقش زيادي در ماندگاري اهل مكـه   صخدا نيز پس از وفات رسول �خود سهيل بن عمرو

نيـز از ديـن   چيـزي نمانـده بـود كـه اهـل مكـه        صخدا پس از وفات رسول. بر اسالم داشت
براي ارشاد و راهنمايي اهل مكه برخاست و پس از حمد و ثناي  �سهيل بن عمرو. برگردند

چنان،  اسالم، هم صبا وفات رسول اكرم: چنين گفت صخدا الهي و يادآوري وفات رسول
» .زنيم قوي و استوار است و هر كس كه بخواهد بر سر اسالم با ما درگير شود، گردنش را مي
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خوب . از دين برنگشتند و بر اسالم پايداري كردند �شنيدن سخنان سهيل بن عمرو مردم، با
در جنگ بدر در صف مشركان قرار داشت و بـه اسـارت مسـلمانان     �است بدانيم كه سهيل

او را «: فرمودنـد  صخدا اما رسول. پيشنهاد داد تا گردنش را بزنند �درآمد؛ عمر بن خطاب
  1».قرار بگيرد) به اسالمخدمت (نكشيد كه شايد در مقام 

   �ـ ابودجانه سماك بن خرشه 5
ميـان او و عتبـه بـن     صخـدا  رسـول . ي قرمـزي بـر سـر داشـت     ابودجانه در جنگ بدر عمامه

 صخـدا  در جنگ احـد حضـور يافـت و بـا رسـول      �ابودجانه. غزوان، پيمان برادري بستند
زيـد  . ه شهادت رسـيد در جنگ يمامه شركت نمود و ب. بيعت كرد كه تا سرحد مرگ بجنگد

اش نيـز از   رفتند كه مـريض بـود و چهـره    �اي به عيادت ابودجانه عده: گويد مي �بن اسلم
به دو تـا از اعمـالم   «: فرمود» درخشد؟ ات مي چرا چهره«: از او پرسيدند. درخشيد شادماني مي

كـردم و   ز مـي از سخن بيهـوده پرهيـ  ): ي نجاتم باشد كه اميدوارم مايه(ام  بيش از بقيه دل بسته
در جنـگ يمامـه از    �ابودجانـه  2».كه قلبم، هميشه نسبت به مسـلمانان، پـاك بـود    ديگر، اين

مسلماناني بود كه حماسه آفريد و خود را در باغ انداخت كه به سبب آن پايش شكست؛ او با 
  3.قدر جنگيد كه به شهادت رسيد پاي شكسته آن

   �ـ عباد بن بشر6
او، همـان كسـي   . بود و چهل و پنج سال عمر كـرد  صخدا رسولي فاضل  از صحابه �عباد

به  �عباد 4.است كه عصايش در شبي تاريك، همانند ماه نور گرفت و راهش را روشن كرد
ي كشـتن كعـب بـن اشـرف نيـز حضـور        مسلمان شـد و در سـريه   �دعوت مصعب بن عمير

كـار گرفتنـد و    را بـه  �سليم، عباد آوري زكات مزينه و بني براي جمع صخدا رسول 5.يافت
در جنگ يمامه، نقش  �عباد. ي محافظان خود قرار دادند در جنگ تبوك نيز او را در زمره

: گويـد  ي صديقه رضي اهللا عنها مـي  عايشه. فعالي داشت و ضربات زيادي بر دشمن وارد كرد
لتي عبداالشـهل هسـتند، برتـري و فضـي     هـا از بنـي   ي آن هيچ كس بر سه نفر از انصار كه همه«
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: المؤمنين عالوه بر اين فرموده است ام» .�سعد بن معاذ، اسيد بن حضير و عباد بن بشر: ندارد
را  �ام مشغول خواندن نماز تهجد بودند كه كه صداي عباد بن بشر در خانه صرسول اكرم«

خداونـدا،  «: آري؛ فرمودنـد : گفـتم  »اي عايشه، آيا اين صداي عباد اسـت؟ «: شنيدند؛ فرمودند
پـس  : گويـد  مي �ابوسعيد خدري. در جنگ يمامه به شهادت رسيد �عباد 1».را بيامرز عباد

اي ابوسعيد، شب در خواب ديدم كه آسـمان  «: گفت شنيدم كه مي �از جنگ بزاخه از عباد
گشوده شد و مرا به كلي در خود گرفت؛ من اين خواب را چنين تعبير كـردم كـه ان شـاء اهللا    

در روز يمامـه   �عبـاد  2.اي به خدا قسم كـه خـواب خـوبي ديـده    : به او گفتم» .شوم شهيد مي
وي، در آن روز بر فراز مكـاني بلنـد رفـت و    . شجاعت و سلحشوري زيادي از خود نشان داد

من، عباد بن بشر هستم؛ اي انصـار، اي انصـار، بـه سـوي مـن بياييـد؛ زود       «: بانگ برآورد كه
غالف شمشيرش را شكست و آن  �عباد …دهمه، به سويش شتافتن» .باشيد، پيش من بياييد

 �انصـار »  .دست به دشمن يورش ببـريم  دنبال من بياييد تا يك«: را به زمين انداخت و فرمود
ور  حنيفـه حملـه   بـه بنـي   �غالف شمشيرهايشان را شكستند و همـراه عبـاد   �نيز همانند عباد

 3.رار كننـد و درهـا را ببندنـد   حنيفه ناگزير شدند به باغ فـ  بني. شدند و آنان را به عقب راندند
سپرش را كنار يكي از درها انداخت و  �مسلمانان، موفق شدند درهاي باغ را باز كنند؛ عباد

در سن چهل  �عباد. با شمشير وارد باغ شد و به قدري با مرتدها جنگيد كه به شهادت رسيد
مت خاصي كـه در  وي به قدري جراحت برداشته بود كه او را با عال. و پنج سالگي شهيد شد

اي بوده كه او را در  در جنگ يمامه به اندازه �فشاني عباد جان 4.سرش بود، شناسايي كردند
با آن همـه شلحشـوري و رشـادتش كـه در      �عباد 5.زد كرده است رشادت و شجاعت، زبان

حنيفـه طـوري    اش را بـراي بنـي   حنيفه از خود نشـان داد، يـاد و خـاطره    روز يمامه در برابر بني
ايـن  : گفتنـد  هاي كاري برداشته بود، مـي  حنيفه با ديدن شخصي كه زخم ماندگار كرد كه بني

  6!مجروح شده است �شخص مانند عباد بن بشر
هـا   آن. نظيـر بـوده اسـت    نقش انصار در سركوب مرتدها و به ويژه در جنـگ يمامـه، بـي   

بـه   �صـديق فشـاني نمودنـد كـه مجاعـه در حضـور ابـوبكر        قدري در جنـگ يمامـه جـان    به
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خـدا، مـن، هـيچ     اي جانشين رسـول «: گونه اذعان كرد كه باختگي و رشادت انصار بدين جان
بـاك و   ام كه همانند انصار در برابر شمشيرها مقاومت كننـد يـا چـون انصـار بـي      قومي نديده

هاي  ها رفتم تا كشته به ميان كشته �من، همراه خالد …ور شوند صادقانه، به دشمنشان حمله
نگريسـتم كـه نقـش     هاي انصـار مـي   نيفه را به او معرفي كنم؛ من، در آن هنگام به كشتهح بني

با شنيدن اين سخن، به قدري گريست كه ريشش  �ابوبكر صديق» .زمين شده و افتاده بودند
  1.خيس شد

   �ـ طفيل بن عمرو دوسي7
تش وي پـيش از شـهاد  . مردي نجيب و خردمند بود كه در جنگ يمامـه شـهيد شـد    �طفيل

در خـواب ديـدم كـه بـه همـراه پسـرم       «: خوابي ديده بود كه آن را چنين تعريف كرده اسـت 
اي بيرون شد و زمين دهان بـاز كـرد و    ام؛ سرم تراشيده بود و از دهانم پرنده عمرو بيرون شده

ي اين است كه سرم  گونه تعبير كردم كه سر تراشيده، نشانه خوابم را اين. مرا در خود فرو برد
باشـد و قسـمت آخـر هـم،      برند؛ بيرون شدن پرنده از دهانم، خروج روحـم از تـن مـي    يرا م

همين طور نيز شد و در جنگ يمامه بـه شـهادت   » .شوم ي اين است كه در زمين دفن مي نشانه
  2.رسيد

مدينـه گرچـه بايـد از    . شهيد شـدند  �در جنگ يمامه تعداد زيادي از مهاجرين و انصار
بود، اما غم از دست دادن جمع زيـادي از مسـلمانان، بـر فضـاي      ان ميپيروزي مسلمانان شادم

شهر چيره شده بود؛ چراكه در جنگ يمامه هزار و دويست مسلمان كه تعـدادي از مهـاجرين   
تر شـهداي مهـاجرين و    و انصار نيز در ميانشان وجود داشتند، به شهادت رسيدند كه البته بيش

ود چهل حافظ و قاري قرآن در جنگ يمامـه شـهيد   آري حد. ، حافظان قرآن بودند�انصار
هاي پيـروزي را در   شدند و فضاي مدينه آكنده از غم و اندوه شد و اشك اين مصيبت، خنده

  3.…ها گرفته بود كرد و دل ها سنگيني مي خود فرو برد؛ بار اندوه، بر سينه

  نيرنگ مجاعه در برقراري صلح
واراني به اطراف فرستاد تا هر چه مال و زن و بچه س �پس از پيروزي مسلمانان در باغ، خالد

قصد آن كرد  �آوري اسيران و اموال غنيمت، خالد زني و جمع پس از گشت. بيابند، بگيرند
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خـورده و   در دژها كودكان، زنـان و مـردان سـال   . حنيفه حمله كند ها و دژهاي بني كه به قلعه
بيا . ها پر از مردان جنگي است خالد، قلعه اي«: مجاعه به دروغ گفت. فرتوت پناه گرفته بودند

كه ديد مسـلمانان از ايـن جنـگ، سـخت خسـته و       �خالد» .تا از طرف آنان با تو صلح كنم
به مجاعه اجـازه   �خالد. اند، مصلحت را در آن ديد كه پيشنهاد صلح را بپذيرد درمانده شده

زماني كه مجاعه وارد دژ . ت نمايدي صلح مشور حنيفه درباره  داد تا به درون دژ برود و با بني
ديـد كـه بـر     �خالـد . شد، به زنان دستور داد تا زره بپوشند و بر روي ديوارهاي قلعه بايستند

پنداشت كه آنان  �نيرنگ مجاعه گرفت و خالد. اند فراز ديوارهاي دژ، تعداد زيادي ايستاده
در پذيرش صـلح   �لذا خالد. داند، واقعاً مردان جنگي هستن كه بر روي ديوارهاي دژ ايستاده

 1.هايي پذيرفتند و مسلمان شـدند  مصمم شد و آنان را به اسالم فراخواند كه پس از خودداري
علـي بـن   . را آزاد كرد و بقيه را به مدينه فرستاد) زنان و كودكان(تعدادي از اسيران  �خالد

مشـهور   �ن حنفيـه ها، كنيزي خريد كه پسرش محمد كه به محمد ب از ميان اين �طالب ابي
   2.است، از او زاده شد

داد را در سـال   واقـدي، ايـن رخ  . جنگ يمامه در سـال يـازدهم هجـري روي داده اسـت    
دوازدهم دانسته كه با روايت نخست، قابل جمع است؛ بدين ترتيب كه جنگ يمامه در اواخر 

  3.سال يازدهم آغاز شد و پس از گذشت چند روز از سال دوازدهم پايان يافت

  با دختر مجاعه �ازدواج خالد
» درآوردختـرت را بـه همسـري    «: ها صلح كرد، به مجاعه گفـت  كه با آن پس از آن �خالد

» .اندازي به دردسر مي �ابوبكر نزدخيال شو كه تو، هم مرا و هم خودت را  بي: مجاعه گفت
  4.رددرآو �پافشاري كرد و مجاعه نيز پذيرفت و دخترش را به همسري خالد �اما خالد

فرستاد و دستور داد تا آن دسته از اسيران  �سلمه بن وقش را نزد خالد �ابوبكر صديق
كه قبالً با آنـان صـلح كـرده بـود، بـه پيمـان         �اما خالد. اند، بكشد حنيفه را كه بالغ شده بني

  5.صلح وفا كرد
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جـا   از يمامه برسـد و از اوضـاع و احـوال آن    �منتظر بود تا پيك خالد �ابوبكر صديق
به بيرون مدينه و مكـاني   �اي از مهاجرين و انصار  روزي ابوبكر به همراه عده. گزارش دهد

ـ افتـاد كـه بـه سـوي     �ي نجاري ـ ابوخيثمه  �به نام حره رفته بود كه چشمش به پيك خالد
ــا خــودت داري؟ «: فرمــود �ابــوبكر صــديق. رفــت مدينــه مــي » اي اباخيثمــه، چــه خبــري ب

خـداي متعـال، مـا را در يمامـه      !خـدا  ي رسـول  وبي دارم اي خليفهخبر خ«: گفت �ابوخيثمه
بـا شـنيدن خبـر پيـروزي، بـراي       �ابـوبكر صـديق  » .اسـت  �ي خالـد  اين، نامـه . پيروز كرد

خواست تـا مـاجرا را كـامالً     �گزاري از خداي متعال سجده كرد و سپس از ابوخيثمه سپاس
و چگـونگي   �كـرد خالـد   مـل از ع �بـراي ابـوبكر صـديق    �ابوخيثمـه . برايش شرح دهد

از طرف اعـراب شكسـت    !خدا ي رسول اي خليفه«: آرايش نظامي لشكر گزارش داد و گفت
آسـيب   ،ضـربه خـورده  چنـان   ي ضعف خـود را برطـرف نكـرديم، هـم     خورديم و تا نقطه مي
  1».ديديم مي

اي بـدين   با دختر مجاعـه بـاخبر شـد، نامـه     �از ازدواج خالد �كه ابوبكر صديق زماني
خـاطري و در حـالي كـه هنـوز      تو آسوده! اي پسر مادر خالد«: فرستاد كه �رح براي خالدش

مجاعه، تو ! شوي؟ بستر مي ات تازه است، با زنان هم خون هزار و دويست شهيد در كنار خيمه
حنيفه پيروز كرده بود، به نيرنگ مجاعـه   را فريفت و در حالي كه خداي متعال، شما را بر بني

  2».حنيفه صلح كردي و با بنيفريفته شدي 
اي بـا   را دريافـت كـرد، نامـه    �ي تنـد و تيـز ابـوبكر صـديق     نامـه  �كه خالد پس از آن

 3.ي داليـل محكـم از خـود دفـاع كنـد      به مدينه فرستاد تا با منطق و ارائـه  �ي اسلمي ابوبرزه
ازدواج  كه با زنان تنهـا پـس از آن   مخور ميسوگند «: در دفاع از خود، چنين نوشت �خالد

اگـر شـما    …دل شـدم  خاطرجمع و آسـوده ) ي جنگ و پيروزي مسلمانان از نتيجه(كردم كه 
دانيد، حاضـرم بـراي خرسـند     ازدواجم با دختر مجاعه را از جهتي ديني يا دنيوي نادرست مي

عالوه بر اين بر مسلمانان به خـوبي سـوگواري كـردم و غصـه     . كردن شما، دست از او بدارم
اي را  كــرد يــا مــرده اي را حفــظ مـي  سـوگند كــه اگــر غــم و انـدوه، زنــده   خـوردم؛ بــه خــدا 

قدري به قتال  من، به. ها بازگردند ها بمانند و مرده قدر غصه خوردم كه زنده گردانيد، آن بازمي
نااميـد  و كارزار پرداختم و درگير چنان جنگ شديد و سختي شدم كـه بـه كلـي از زنـدگي     
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كه مجاعه مرا فريفت، سرزنشم نكن كـه مـن،    اما بر اين. تمدانس مرگ خود را قطعي مي ،شده
از غيب خبر نداشتم؛ با اين حال خداي متعال، براي مسلمانان خيـر كـرد و آنـان را بـر يمامـه      

  1».پايان نيك از آن پرهيزكاران است. مسلط نمود
. را خواند، توجيه شد و عذرش را پذيرفت �ي خالد كه نامه پس از آن �ابوبكر صديق

رفتنـد تـا در    �نيز به حضور ابـوبكر صـديق   �ي اسلمي برخي از قريشيان و از جمله ابوبرزه
 !خـدا  ي رسـول  اي خليفـه «: گفـت  �ابـوبرزه . با خليفه صحبت كنند �كرد خالد مورد عمل

كاري؛ او، در آرزوي شهادت جنگ سختي  نه شخص ترسويي است و نه فرد خيانت �خالد
بر دشمن مقاومت نمود كـه ظفـر يافـت و روشـن شـد كـه در       قدري جنگيد و در برا كرد و به

او، به رضاي خود و مصـلحت مسـلمانان، صـلح كـرد؛     . اش كوتاهي نكرده است انجام وظيفه
  ».ها بودند، مردان جنگي پنداشت زيرا زناني را كه بر فراز قلعه

ي  نامه اين سخنان تو، بيش از«: را تأييد كرد و فرمود �سخنان ابوبرزه �ابوبكر صديق 
  2».است  كننده قانع �خود خالد

  :باشد نكات زير درخور توجه مي �به ابوبكر صديق �ي خالد در نامه
پس از آن ازدواج كرد كه كامالً پيروز شد و اطمينان يافت كه ديگر خطري  �ـ خالد1

  .متوجه مسلمانان نيست
  .اي وصلت كرد كه از سران و بزرگان قبيله بود ـ او با خانوده2
ترين سـختي   در ازدواج با دختر مجاعه، با هيچ مشكلي روبرو نشد و كوچك �خالد ـ3

  .و مشقتي نيز برداشت نكرد
  .با دختر مجاعه، هيچ مانع شرعي يا دنيوي نداشت �ـ ازدواج خالد4
هـاي مسـلمانان، كـار     هـا در غـم و انـدوه شـهدا و كشـته      ـ دست كشيدن از روزمرگـي  5

  .گرداند اي را بازمي شود و نه مرده ها مي ندگاري زندهغيرمعقولي است كه نه سبب ما
چنـان در راه خـدا    هيچ كـاري را بـر جهـاد در راه خـدا مقـدم نداشـت و آن       �ـ خالد 6

  .اي ميان او و مرگ نبود جنگيد كه فاصله
ـ گرچه پيشنهاد صلحي كه مجاعه مطرح كرد، آميخته به مكر و فريب بود، اما پـذيرش  7

چنـان بـزرگ    مجاعه، قدرت نظـامي قـومش را آن  . ه خير مسلمانان شدب �آن از سوي خالد
 �وانمود كرد كه با توجه به شرايط آن هنگام مسلمانان، مصلحت نيـز همـان بـود كـه خالـد     
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ها زنان  پيشنهاد صلح را بپذيرد؛ چراكه از غيب و حقيقت امر خبر نداشت كه افراد درون قلعه
هـر حـال، مسـلمانان پيـروز نبـرد يمامـه شـدند و بـر         بـه  . و كودكان هستند و نه مردان جنگي

كه جنگ ادامه يابـد و خـون ديگـري بـه زمـين       آن حنيفه تسلط كامل يافتند و بي سرزمين بني
بـا دختـر مجاعـه، امـري      �بنابراين ازدواج خالـد . حنيفه مسلمان شدند بريزد، بازماندگان بني

گفتـار    ايـن . وارد نيست �مورد بر خالدگونه ايرادي در اين  كامالً عادي و طبيعي بود و هيچ
اي مجاعه، خوشش آمد و او را بر آن  از غيرت و حميت قومي و قبيله �خالد: آقاي عقاد كه

ي دينـي را تقويـت نمايـد،     داشت تا با دخترش ازدواج كند و از طريق چنين پيونـدي، رابطـه  
هـاي دينـي مقـدم     گونـه پيونـدي را بـر روابـط و ارزش     هـيچ  �چراكه خالـد  1.درست نيست

دانست و در تعامل با مردم، تنها مباني ديني را مد نظر داشت و هـيچ چيـزي را بـا روابـط      نمي
  2.اي را بر روابط ديني ترجيح دهد كه خواسته باشد رابطه آميخت تا چه رسد به اين ديني نمي

بـا دختـر مجاعـه،     �ي ازدواج خالـد  آقاي دكتر محمد حسين هيكـل نيـز دربـاره    تارگف
بـه عنـوان   (دختـر مجاعـه،   «: گويـد  وي مـي . هاي ديني مغايرت دارد رست نيست و با آموزهد

خوني كه توسط   قرباني شد تا بلكه آن همه) �خالد(به پاي فاتح بزرگ و پيروز ) بست خون
  3»!در يمامه ريخته شد، با اين ازدواج به فراموشي سپرده شود و از يادها برود �خالد

بـه تصـوير   ،  �خالـد  يعني صخدا مايي از صحابي بزرگوار رسولاين نوشتار، چنان سي
ــي ــم   م ــه او را ه ــد ك ــطوره   كش ــان اس ــراز قهرمان ــان و در ت ــل    س ــان از قبي ــي يون اي و جنگ
گر بودنـد   هايي چپاول دهد كه شخصيت قرار مي) Hektor(و هكتور) Akhilleus(وسيآخيّل

سـيمايي كـه از   ! انداختند ه راه ميخواهي كشت و كشتار ب طلبي و فزون و تنها به خاطر سيطره
شود، همانند رود نيل است كه بـه پنـدار مصـريان گذشـته،      در نوشتار هيكل ارائه مي �خالد

! كردنـد  براي مهار و جلوگيري از سيالب و طغيانش، بايد دختري زيبا را به پايش قرباني مـي 
يكتاپرست بود كـه تنهـا    او، مؤمني. اي بدور بوده است از چنين روحيه �گواررقطعاً خالد بز

  .خواست خلق خدا مزد و پاداشي نميكرد و از  براي اعالي شريعت خدا جهاد مي
بـا دختـر    �چه ژنرال پاكستاني ـ اكرم ـ در تحليـل و بررسـي مـاجراي ازدواج خالـد       آن

دانسـته، نادرسـت و غيرقابـل     �مجاعه نگاشته و آن را به سبب قدرت و توان جسـمي خالـد  
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 �را سبب بروز مشكالت زيادي براي خالـد  �توان جسمي و جنسي خالد وي،. قبول است
  1!دانسته است ستاني عرب جزيره هاي شبه در پيروزي

كنــد كــه گويــا وي،  شخصــيتي پــردازش مــي �ژنــرال پاكســتاني، از خالــد ارايــن گفتــ
كـرده   ران كه با ديدن زني، دست و پايش را گـم مـي   چنان شهوت ي زنان بوده و آن باخته دل

تنهـا بـه جهـاد در راه     �توان در حالي چنين گفتاري را پذيرفت كـه خالـد   چگونه مي! است
اهللا،  ي سـيف  چنين توجيهـاتي دربـاره  . انديشيد خداي متعال و اعالي دين و شريعت اسالم مي

دهـد كـه بـا شـواهد      تفسير و تحليل نادرستي از طبيعت و شرايط مسـلمانان آن روز ارائـه مـي   
 2.باشـد  كرد آن بزرگواران متفاوت و بلكه كامالً متعارض مي اورها و عملتاريخي در مورد ب

جنگيد و مزد و پاداش جهـادش را تنهـا از خـداي متعـال      براي گسترش دين خدا مي �خالد
او، جنگاور و مجاهد دليـري بـود كـه در خطـوط مقـدم جنـگ و جهـاد حاضـر         . خواست مي
كـه او، در ميـدان نبـرد، آوا و غوغـايي      هگفته شد �شد؛ در بيان ويژگي جنگاوري خالد مي

  3.داشت چون گربه داشت و همانند شير هژبر، خيز برمي
رزمانش نمي دانست و همواره پيشاپيش سربازانش  گاه خودش را بهتر از هم  هيچ �خالد

ي لشـكر   تـو فرمانـده  «: در جنگ بزاخه با اسبش به ميـان دشـمن زد؛ بـه او گفتنـد    . جنگيد مي
ه خدا به عقب برگرد كه براي تو با چنين موقعيتي درسـت نيسـت كـه بـه قلـب      هستي؛ تو را ب

فهمـم شـما چـه     بـه خـدا سـوگند كـه مـن مـي      «: در پاسخشـان فرمـود   �خالـد » .دشمن بزني
شكسـت بخورنـد و يـا      ترسـم كـه مسـلمانان،    از ايـن مـي  . گوييد؛ اما تاب ايسـتادن نـدارم   مي

كه درگيري شدت گرفـت، شخصـاً     س از آندر جنگ يمامه و پ �خالد 4».نشيني كنند عقب
وارد ميدان شد و مبارز و هماورد طلبيد و هر كس را كه براي مبـارزه بـا او جلـو آمـد، از پـا      

پيوسته به پيروزي اميد داشت و هميشه آرزومنـد شـهادت در راه خـدا     �خالد 5.…درآورد
وارد بـاغ شـدم و   «: گويـد  از چگونگي درگيريش با يكي از سربازان مسيلمه مي �خالد. بود

از اسـب پـايين   . رويارويي يكي از پيروان مسيلمه قرار گرفتم؛ هر دويمان سـوار اسـب بـوديم   
اي بـر او وارد   من، چنـان ضـربه  . آمديم و با هم درگير شديم؛ او، مرا از هفت جا زخمي كرد
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من، از شدت جراحت توان حركـت نداشـتم و خـون    . كردم كه زخمي شد و در دستانم افتاد
ي  دربـاره  �خالـد  1».اما الحمدهللا كـار آن جنگـاور تمـام شـد و مـرد     . زيادي از من رفته بود

و در هـيچ    ي جنگي شركت كرده من، در بيست حمله«: حنيفه فرموده است قدرت جنگي بني
قـدر خـوب    حنيفه در برابرمان مقاومت كند و آن اي بتواند همانند بني ام كه قبيله جنگي نديده
ت نداشتم و از اي مجروح شدم كه توان حرك به اندازه) يمامه(من، در جنگ  .…شمشير بزند

  2».دانستم مرگ خود را قطعي مي ،زندگي نااميد شده

  تعصب سلمه بن عمير حنفي بر جاهليت
كردند و بـه   اي بر آن سرسختي مي رغم آشكار شدن بطالن و ناراستي جاهليت، باز هم عده به

. چراكه جاهليت در آنـان ريشـه دوانـده و پاينـده شـده بـود      . كشيدند راحتي از آن دست نمي
چنين كساني به سبب همين سرسختي و تعصب ابلهانه به هنگام رويارويي جاهليت با حقيقت، 

سرسـختي بـر    3.دارد ي خود برمي داري جاهالنه تنها به زور است كه دست از شمشير و جانب
اي كوتـاهي   انديشـي و دسيسـه   از هيچ چـاره جاهليت، سلمه بن عمير حنفي را بر آن داشت تا 

او . نكند و راهي را كه براي حفظ و ماندگاري جاهليت در پيش گرفتـه بـود، درسـت بدانـد    
ي زيادي از مسلمانان   او كه كينه. برآمد �پس از برقراري صلح، در پي كشتن خالد بن وليد

پنداشـت و از   ابجـا مـي  به دل داشت، صلح با آنان را كه از طرف مجاعـه مطـرح شـده بـود، ن    
را نمـود كـه در اجـراي     �رو نيز به قصد بر هم زدن پيمـان صـلح، قصـد كشـتن خالـد      همين
كه يك شب خود را رهانيد  اش ناكام ماند؛ او را بستند تا از خيانتش در امان باشند تا اين نقشه

سلمه، نگـران   حنيفه كه از گريز بني. نگهبانان، به او ايست دادند. رفت �و به لشكرگاه خالد
ها شمشير كشـيد؛ او   بر آن  سلمه،. ها يافتند شده بودند، به دنبالش رفتند و او را در يكي از باغ

هـاي   زدند و در همان گير و دار شمشيري نيز به گـردن سـلمه خـورد كـه رگ     را با سنگ مي
اع از اي از سرسـختي جـاهالن در دفـ    اين، نمونـه  4.گردنش بريده شد و در چاهي افتاد و مرد

  5.جاهليت و ناراستي آن است
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   �حنيفه در حضور ابوبكر صديق نمايندگان بني
بـه آنـان    �ابـوبكر صـديق  . رفتنـد  �حنيفه به حضور ابوبكر صديق اي از نمايندگان بني عده

، ما را صخدا ي رسول اي خليفه«: گفتند» .برايمان قسمتي از قرآن مسيلمه را بخوانيد«: فرمود
اي «: گفـت  مسـيلمه چنـين مـي   : گفتنـد » .نه، بايـد ايـن كـار را بكنيـد    «: رمودف» .معذور بداريد

چه تو برگزينـي، پـاك اسـت؛ سـرت در      آن! گيري اي كه از جفتي قورباغه شكل مي قورباغه
ــل و الي  ــت، در گ ــت و دم ــه آن. آب اس ــي   ن ــه آب م ــس را ك ــيدن آب   ك ــد، از نوش نوش

كه براي كشت  سوگند به آنان«: گفت ين ميچن هم» .كني آلود مي داري و نه آب را گل بازمي
پاشند؛ سوگند به دروكنندگان و كشاورزان گندم؛ سوگند به آسياكنندگان  و زراعت، بذر مي

سازند و با  كنند و لقمه مي آرد و خميركنندگان و نانوايان و سوگند به آنان كه نان را تريد مي
ري داريد و شهرنشينان نيـز بـر شـما سـبقت     نشينان، برت خورند كه شما بر بيابان پيه و روغن مي

گـر را از بـين    اند؛ از روستا و كشتزارهاي خود دفاع كنيد و بينـوا را پنـاه دهيـد و سـتم     نگرفته
ي مسـيلمه را بـراي ابـوبكر     )و بلكـه احمقانـه  (  حنيفه، مقداري از سخنان كودكانه بني 1».ببريد

خاك بر سـرتان؛  «: اراجيف فرمودپس از شنيدن اين  �ابوبكر صديق. نقل كردند �صديق
او، . شـود  ها، سخن هيچ خدايي نيست و چنين سخناني، از دهان هيچ خردمندي بـدر نمـي   اين

  2»!برد؟ عقلتان را به كجا مي
ــاريخ ــي  نگــاران نوشــته ت ــد كــه مســيلمه، ســعي م ــد كــه   ان كــرد همــان كارهــايي را بكن

مقـداري از آب   صخـدا  كه رسولطور مثال به او گفته بودند  به. كرده بودند صخدا رسول
او نيــز بــه تقليــد از آن . ختنــد كــه در پــي آن، آب چــاه زيــاد شــدادهانشــان را در چــاهي اند

نمايي خود، مقداري از آب دهانش را چـاهي انـداخت كـه در     و به قصد بزرگ صحضرت
در چاه ديگري نيـز آب دهـانش را انـداخت و آب چـاه     . پي آن آب چاه به كلي خشك شد

باري با آب وضويش، درخت خرمايي را آب داد كه پس از آن درخت خشـكيد و   .تلخ شد
دست بر سر كودكان كشيد كه در نتيجه  صخدا گفته شده كه به تقليد از رسول. از بين رفت

ها كچل شدند و موي سرشان ريخت و بعضي هم گنـگ شـدند و زبانشـان بنـد      برخي از بچه
يك بار بـراي مـردي دعـا كـرد كـه چشـمانش درد       گفته شده كه . آمد و لكنت زبان گرفتند

  3!كلي نابينا شد كرد؛ اما پس از دعاي مسيلمه، آن مرد به مي
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  آوري قرآن كريم جمع
 �همين امر ابوبكر صـديق . تعداي از حافظان قرآن كريم در جنگ يمامه به شهادت رسيدند

قرآن كـريم بـه   . دمشورت نماي �آوري قرآن با عمر فاروق را بر آن داشت تا در مورد جمع
هـاي پهـن    ي شـتر و شـاخه  )هـا  كتـف (ها  هاي چرمي، استخوان شكل پراكنده بر روي پوستين

آوري  مسـؤوليت جمـع   �ابـوبكر صـديق   1.ي افراد، پراكنده بـود  خرما نوشته شده و در سينه
زيد  صخدا اي نداشت و كار جديدي بود، به صحابي بزرگوار رسول قرآن را كه هيچ پيشينه

ي  در زمـره (مـرا   �ابـوبكر صـديق  : گويـد  مـي  �زيـد . واگـذار كـرد   �انصـاري  بن ثابـت 
 �ابـوبكر صـديق  . فرسـتاد ) ي كذاب و پيروانش مسيلمه(براي جنگ با اهل يمامه ) مجاهدان

تعداد زيادي از حافظان قرآن در جنـگ يمامـه كشـته    «: پيشم آمد و گفت �عمر: فرمايد مي
تـري كشـته شـوند و     ساير كفار نيز حافظـان بـيش   ترسم كه در جنگ با شدند و من از اين مي

كـنم دسـتور بـدهي كـه قـرآن را       لذا پيشـنهاد مـي  . سان بخش زيادي از قرآن نابود شود بدين
 �عمـر  2!انـد؟  نكرده صخدا چگونه كاري بكنم كه رسول: به عمر گفتم» .گردآوري كنند

: افزايـد  مـي  �صـديق  ابوبكر» .به خدا قسم كه اگر قرآن جمع شود، خيلي بهتر است«: گفت
ي  ام را هماننـد سـينه   قدري پيشم آمد و بر پيشنهادش تأكيد كرد كه خداي متعال، سينه عمر به

. پيشنهاد كرده بـود  �گشود و به همان نتيجه رسيدم كه عمر) براي گردآوري قرآن( �عمر
تـو  تو، جوان و خردمند هستي و در راسـتي  «: به من فرمود �ابوبكر صديق: گويد مي �زيد

آوري قـرآن   كاتب وحي بودي؛ پس براي جمـع  صخدا ترديدي نداريم؛ تو در زمان رسول
دادنـد كـه    به خدا سوگند اگر به مـن دسـتور مـي   «: گويد زيد مي» .اقدام كن و آن را گردآور

مـن، در  . آوري قرآن كنند تر از اين بود كه مرا مأمور جمع جا كنم، برايم آسان كوهي را جابه
هـاي سـنگي،    هاي خرما، صفحه ها، شاخه رآن برآمدم و آياتي را كه در سينهآوري ق پي جمع
از (ي توبـه   آخـر سـوره  . شتر و گوسفند پراكنده بود، گرد آوردم  هاي چرمي و كتف پوستين
اءج َلقَد آوري  هاي جمع مصحف. يافتم �ي انصاري را تنها نزد ابوخزيمه )تا انتهاي سوره كُم

و پس  �نزد ايشان بود و پس از وفاتشان به عمر فاروق �بوبكر صديقشده تا پايان حيات ا

                                                           

  145ي احمد سعيد، ص حروب الردة و بناء الدولة اإلسالمية، نوشته -1
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بـا وفـات   . چنـان در مصـحف بمانـد    شـده، هـم   احكام يا حتي الفاظ قرآن منسوخ شود و آيه يا بخـش منسـوخ  
ري قـرآن، آن را  كه وحي منقطع شد، خداي متعال در دل صحابه انداخت تا براي حفظ و مانـدگا  صخدا رسول

  )120سيرة و حياة الصديق، ص. (جمع كنند
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بغـوي، در توضـيح ايـن روايـت      1.به دختـرش حفصـه رضـي اهللا عنهـا سـپرده شـد       �از عمر
قرآني را كه خداي متعـال بـر پيـامبرش     �شود كه صحابه از اين روايت، معلوم مي: گويد مي

ر آن چيزي نيفزوده و يا از آن چيـزي كـم   آورده و ب است، از جاهاي مختلف گرد نازل كرده
هاي حافظـان پراكنـده    هاي سنگي و سينه هاي خرما، صفحه بنابراين، قرآن در شاخه. اند نكرده

ها، بخشي از قـرآن از   اند كه با از بين رفتن هر يك از اين از اين نگران بوده �بوده و صحابه
جـا   با اتفاق نظر همديگر قرآن را يـك رود و همين نگراني، آنان را بر آن داشت تا  دست مي

كـه چيـزي از آن را    آن شنيده بودند و بي صخدا گونه كه از رسول آورند و آن را همان گرد
در نوشتن قرآن، همان ترتيبي را رعايـت كردنـد كـه از     �صحابه. بنويسند  پس و پيش كنند،

جـايش را بـه   هنگـام نـزول هـر آيـه، ترتيـب و       �فراگرفته بودنـد؛ جبرئيـل   صخدا رسول
گفت كه اين آيـه، پـس از فـالن آيـه در فـالن سـوره قـرار         داد و مي نشان مي صخدا رسول

دادند كه جبرئيل  نيز قرآن را به صحابه به همان ترتيبي آموزش مي صآن حضرت. گيرد مي
آري، ايـن   2.باشـد  به ايشان گفته بود و اينك قرآني كه در دست ما است، به همان ترتيب مي

اســت كــه او، نخســتين كســي اســت كــه بــه  �متيــازات و فضــايل ابــوبكر صــديقيكــي از ا
نخستين كسـي كـه   : گويد صعصعه بن صوحان رحمه اهللا مي. آوري قرآن همت گماشت جمع

علي بن  4.بود �گذار قرار داد، ابوبكر صديق را ارث 3آوري قرآن اقدام كرد و كالله به جمع
را مورد رحمتش قرار دهد كه  �، ابوبكر صديقخداوند متعال: نيز فرموده است �طالب ابي

  5.آوري كرد او، نخستين كسي است قرآن را جمع
را از آن جهت مأمور انجام چنين كار بزرگي كرد كـه   �زيد بن ثابت �ابوبكر صديق

  :هاي خاصي بود ها و توانمندي داراي ويژگي �زيد

                                                           

  4986ي بخاري، شماره -1
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گذاري معرفي كرده كه بدون فرزنـد بـوده و تنهـا     رثي نساء، حكم ميراث كالله، بيان شده و كالله را ميت ا سوره
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در مورد كالله نظري دادم كه اگر درست باشد، از جانب خدا است و اگر درست نباشد، «: كالله داخل كرد و فرمود
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تري  نشاط و توان بيش ساله بود كه براي انجام مأموريتش، ويك جواني بيست �ـ زيد1
  .داشت
ي انجام كار بزرگـي   از فراست و هوش بااليي برخوردار بود كه او را شايسته �ـ زيد2

  .آوري قرآن، قرار داد چون جمع
ـ زيد، جواني مؤمن و قابل اعتماد بـود و هـيچ شـكي در درسـتي و راسـتي وي وجـود       3

  .نداشت كه سبب سلب اطمينان از او گردد
اي عملـي   ، كـارورزي و تجربـه   بت وحي پيشينه داشت و همـين سـابقه  در كتا �ـ زيد4

  1.اي نباشد شد تا نوشتن قرآن، برايش كار تازه در نوشتن قرآن بود و سبب مي �براي زيد
آوري  را بر آن داشت تا مسؤوليت جمع �ابوبكر صديق �هاي باارزش زيد اين ويژگي
  .كار بزرگي، شايسته و خبره بداند بسپارد و او را در انجام چنين �قرآن را به زيد

قـرآن را   صخـدا  يكي از چهار نفري بـود كـه در زمـان رسـول     �ـ عالوه بر اين زيد 5
چــه كســي در زمــان : پرســيدم �از انــس بــن مالــك: گويــد قتــاده مــي. آوري كردنــد جمــع
ها از انصـار   ي آن چهار نفر كه همه«: فرمود �آوري كرد؟ انس قرآن را جمع صخدا رسول

  2» �ابي بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت و ابوزيد: ندبود
آوري قرآن در پيش گرفت، اين بود كـه تنهـا آن دسـته از     براي جمع �اي كه زيد شيوه

چـه   نوشته شده بـود و آن  صخدا پذيرفت كه در حضور رسول هاي قرآني را مي نوشته دست
كه مبـادا در حفـظ،    بته از ترس اينپذيرفت و ال را كه صحابه از آيات قرآن حفظ داشتند، مي

هـا،    نوشـته  هـا را بـا دسـت    كـرد و آن  اشتباهي وجود داشته باشد، تنها به محفوظات بسنده نمي
ي آن  پـذيرفت كـه آورنـده    اي را مـي  نوشـته  او تنها دست. داد مورد ارزيابي و بررسي قرار مي

ته در حضــور نوشــ نوشــته، بــا خــود دو شــاهد داشــت كــه گــواهي دهنــد آيــات دســت دســت
قـدري   آوري قـرآن بـه   در جمـع  �بنـابراين زيـد   3.به كتابـت در آمـده اسـت    صخدا رسول

در زمان  �زيد. بين و حساس بود كه هشيارانه و با دقت كامل مسؤوليتش را انجام داد باريك
  4.آوري قرآن شد دار جمع نيز طليعه �عثمان بن عفان
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  مبحث پنجم

  در رويارويي با مرتدها �صديق ي ابوبكر هاي دوره تحليلي بر جنگ

  هاي مجاهدان و شرايط پيروزي در جنگ ويژگي
اي است كه  گيري حاكميت ديني و استقرار امنيت و آرامش، وعده پيروزي اسالم، شكل

خداي متعال تحقق آن را منوط به انجام برخي از شرايط از سوي مسلمانان دانسته و در قرآن 
ها و شرايط شوكت و قدرت مسلمانان و عوامل تداوم و  زمينه كريم، با وضوح تمام پيش

‰y (( :ماندگاري آن را بيان نموده است tã uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u óΟ ä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Ï=≈¢Á9 $# 

óΟ ßγ̈Ζx� Ï=ø⇐ tG ó¡uŠ s9 ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $ yϑ Ÿ2 y#n=÷‚ tGó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγÏ=ö6s% £ uΖÅj3 uΚã‹ s9 uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒÏŠ 

” Ï% ©!$# 4|Ó s? ö‘$# öΝçλm; Νåκ̈] s9 Ïd‰ t7ãŠs9 uρ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγÏù öθ yz $ YΖøΒ r& 4  É_tΡρ ß‰ ç6÷ètƒ Ÿω šχθ ä.Î�ô³ ç„ ’ Ï1 $ Z↔ø‹x© 4 
tΒuρ u� x�Ÿ2 y‰ ÷èt/ y7Ï9 s̈Œ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβθà) Å¡≈x� ø9 $# ∩∈∈∪ (#θ ßϑŠÏ% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θ è?#u uρ nο4θ x.̈“9 $# 

(#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9 $# öΝà6 ‾=yè s9 tβθçΗxqö� è? ∩∈∉∪ (( )56- 55:نور(  

اند، وعده  و كارهاي شايسته انجام داده  خداوند، به كساني از شما كه ايمان آورده«: يعني
گونه كه  آن) و به رياست برساند(دهد كه آنان را حتماً در زمين خليفه و جانشين سازد  مي

در (پسندد، قطعاً  چنين دينشان را كه برايشان مي نيد؛ همپيشينيان ايشان را به مقام خالفت رسا
كند  ها را به امنيت و آرامش تبديل مي سازد و ترس و هراس اين پابرجا و قدرتمند مي) زمين

پس از . مرا پرستش كنند و كسي را شريك و انبازم قرار ندهند) تا بدون دلهره و دغدغه(
ي اسالم، بيرون  و از دايره(هستند ) حقيقي(اين، كساني كه كافر شوند، آنان فاسقانِ 

بر ) از سوي خدا(و نماز را بپا داريد و زكات را بپردازيد و از پيامبر اطاعت كنيد تا ) باشند مي
  ».)و مشمول رضايت خدا قرار بگيريد و مجد و شوكت بيابيد(شما رحم شود 

 روشـن و واضـح   يابي مسلمانان به قـدرت و خالفـت، كـامالً    در اين آيات، شرايط دست
هاي ديني و انجام اعمال  ها و اصول و پايه ايمان به تمام ارزش: شده كه اين شرايط، عبارتند از

جانبـه از   بـرداري فراگيـر و همـه    هـا و فرمـان   شايسته با توجه به گوناگوني و گستردگي نيكـي 
ا نيـز روشـن   اين آيات، ابزار تحقـق خالفـت ر  . خداي متعال و مبارزه با انواع شرك و خرافه
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 1.صچون و چرا از پيامبر خـدا  برپاداشتن نماز، اداي زكات و پيروي بي: كرده كه عبارتند از
. و بلكه در زمان تمام خلفاي راشدين تحقق يافـت  �شرايط مذكور در دوران ابوبكر صديق

يـابي بـه    اي عملـي از فـراهم آوردن شـرايط دسـت     ، يـادآور و بلكـه آمـوزه   �ابوبكر صديق
عزت است و بر اساس همين شوكت و هيبت ديني بود كه درخواست اعراب را در خالفت و 

تأكيـد و پافشـاري كـرد و از هـيچ اصـل و       �ندادن زكات نپذيرفت و بر گسيل لشكر اسامه
ي حكومـت و   طور كامـل در پهنـه   ارزش كوچك و بزرگي نگذشت و شريعت اسالمي را به

چنـان وضـعي    صخـدا  پس از رسول«: گويد مي �عبداهللا بن مسعود. قدرت به اجرا درآورد
بر ما منـت   �پيدا كرديم كه تا سرحد نابودي پيش رفتيم و اگر خداي متعال از طريق ابوبكر

ي ما بر ايـن بـاور بـوديم كـه بـه خـاطر گـرفتن زكـات          شديم؛ چراكه همه نهاد، نابود مي نمي
پرستش خداي متعـال،   جنگ نكنيم و تا زمان مرگمان به عبادت و 2)لبون مخاض و بنت بنت(

را بر اين مصمم كرد كه براي گرفتن زكـات جهـاد    �اما خداي متعال، ابوبكر. بسنده نماييم
بار يا جنگي سخت فراروي  كند؛ به خدا سوگند كه او جز به اين راضي نشد كه طرحي خفت

  3».مرتدها قرار دهد

  سازي براي تشكيل خالفت اسالمي  لزوم زمينه

ρ#) (( :يدفرما خداي متعال مي ‘‰ Ïãr& uρ Νßγs9 $̈Β Ο çF÷è sÜtG ó™$# ÏiΒ ;ο§θ è% ∅ ÏΒuρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ø‹y⇐ ø9 $# 

šχθç7Ïδ ö� è?  ÏµÎ/ ¨ρß‰ tã «! $# öΝà2̈ρ ß‰ tãuρ tÍ� yz# uuρ  ÏΒ óΟ ÎγÏΡρ ßŠ Ÿω ãΝßγtΡθ ßϑ n=÷è s? ª! $# öΝßγßϑ n=÷è tƒ 4 
$ tΒuρ (#θà) Ï�Ζè?  ÏΒ & ó x« ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ¤∃ uθ ãƒ öΝä3ø‹s9 Î) óΟ çFΡ r& uρ Ÿω šχθßϑ n=øà è? ∩∉⊃∪ (( )60:انفال(  

توانيد  جا كه مي تا آن) يعني كفار از هر نوعي كه باشند(براي مبارزه با آنان «: يعني
آماده سازيد تا ) و ساز و برگ جنگي(هاي ورزيده  و اسب) ي مادي و معنوي(نيرو

گري را نيز به وسيله در دل دشمن خدا و دشمن خويش وحشت بيافرينيد و كسان دي بدين
و از عداوتشان به شما و (شناسد  شناسيد و خدا، آنان را مي ها را نمي هراس بيندازيد كه آن

صرف ) ي جنگي اسالم هزينه و براي تقويت بنيه(چه در راه خدا  و آن.) اسالم باخبر است
  ».بينيد شود و هيچ ستمي نمي كنيد، پاداشش، به تمام و كمال به شما داده مي

                                                           

  157، ص)صالبي(ي همين كتاب  فقه التمكين في القرآن الكريم، از نويسنده -1
لبـون، شـتري اسـت كـه دو سـالش كامـل شـده         مخاض، به شتري گويند كه يك سالش تمام شده و بنت بنت -2

  )مترجم.(باشد
  )2/21(الكامل في التاريخ  -3
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بـراي رويـارويي بـا كفـار و      �حث گذشته كامالً روشن شـد كـه ابـوبكر صـديق    در مبا
جانبـه و مـادي و معنـوي افـزايش داد و بـا       مرتدها، توان نظامي لشكر اسالم را به شكلي همـه 

براي مبارزه با مرتدها،  �آن حضرت. ها ايستاد برگشته آمادگي باال و كاملي روياروي ازدين
اي را بـراي هـدايت و فرمانـدهي     رماندهان جنگـي كـارآزموده  لشكرهايي را فراهم آورد و ف

ها و شـتراني بـراي    لشكر منصوب فرمود؛ صحابه را براي جنگ با مرتدها تشويق كرد و اسب
او بـراي تقويـت   . لشكر اسالم فراهم ساخت و لشـكر و لشـكريان را بـه سـالح، مجهـز نمـود      

الت و هواپرستي مبارزه كرد و با اتحاد ها و با جه گري ها و بدعت آوري خالفت اسالمي، با نو
پــارچگي و وحــدت كلمــه، مطــابق شــريعت اســالم حكــم رانــد و بــا تعهــد كــاري و   و يــك

آزمودگي را مالك تعيين فرماندهان لشكري قرار داد  ساالري و كار شناسي، شايسته مسؤوليت
م نمـود كـه از آن   ها و وظايف را تقسي هاي افراد، مسؤوليت ها و توانايي و بر اساس شايستگي

چنـين مسـؤوليت    آوري قـرآن و هـم   بـراي جمـع   �توان به مأموريت زيد بـن ثابـت   جمله مي
ي آمـادگي بـراي    در عرصـه  �ابـوبكر . به عنوان پيك جنگي اشاره كرد �ي اسلمي ابوبرزه

  .رويارويي با دشمنان اسالم از مسايل امنيتي و تبليغاتي نيز غفلت نكرد

  پيامدهاي حكومت الهي
. كامالً نمايان و هويدا است �هاي حكومت الهي در خالفت ابوبكر صديق مدها و نشانهپيا

در آن زمان كه مسلمانان راستين به خواست و توفيق خداي متعال قدرت يافتند، شديداً 
آنان، براي اجراي احكام و . هايشان بپادارند مشتاق بودند تا شعاير ديني را در خود و خانواده

به همين سبب نيز خداي متعال، آنان را . مي از هيچ كوششي دريغ نكردندهاي اسال آموزه
        :تقويت فرمود و در برابر دشمنان ياريشان داد و طعم آرامش و امنيت را به آنان چشانيد

)) tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u óΟ s9 uρ (#ûθ Ý¡Î6ù=tƒ Ο ßγuΖ≈yϑƒ Î) AΟù=Ýà Î/ y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝßγs9 ß øΒF{$# Νèδuρ tβρß‰ tG ôγ–Β ∩∇⊄∪ ((   

  )82:انعام(
و براي غير (نياميخته باشند ) و شرك(كساني كه ايمان آورده و ايمانشان را با ظلم «: يعني

  ».هستند) واقعي(يافتگان  و آرامش دارند و ره ، آنان امنيت )خدا كرنش نكنند
را نيز  �هصحاب  رساند، گونه كه وعده فرموده ناصران دينش را ياري مي خداي متعال، آن

�āχu (( :فرمايد چنانچه مي. ياري كرد ÝÇΖuŠs9 uρ ª! $#  tΒ ÿ…çν ã� ÝÇΨ tƒ 3 āχ Î) ©! $# :” Èθ s)s9 î“ƒ Í“tã 
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∩⊆⊃∪ tÏ% ©!$# β Î) öΝßγ≈̈Ψ ©3̈Β ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#θãΒ$ s% r& nο 4θn=¢Á9 $# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#ρã� tΒr& uρ Å∃ρ ã� ÷è yϑø9$$Î/ 

(# öθyγtΡ uρ Çtã Í�s3Ζßϑ ø9 $# 3 ¬! uρ èπt6É)≈tã Í‘θ ãΒW{   )41و40:حج( )) ∪⊆⊇∩ #$
خدا را ) كنند و دينِ از دينش دفاع مي(كند كساني را كه  همانا خداوند، ياري مي«: يعني
ي  مشمول اين وعده(كساني. به تحقيق كه خداوند، نيرومند و چيره است. رسانند ياري مي

دهند و  دارند و زكات مي ا بپا ميكه اگر ايشان را در زمين قدرت دهيم، نماز ر) الهي هستند
از ) و رسيدگي به تمام امور(ي كارها  نمايند و سرانجام همه امر به معروف و نهي از منكر مي

را  �اش، صحابه خداي متعال، بر اساس همين وعده» .)گردد و به خدا برمي(آن خدا است 
اي كه در طول  جموعهتاريخ، گواه است كه هر گروه يا م. در برابر دشمنانشان ياري كرد

زمان بر دين و هدايت الهي استقامت كرده، در نهايت، قوت و نيرو گرفته و به نهايت قدرت 
  1.دست يافته است

  .ها اندك و ناچيز شد ها گسترش يافت و رذايل و بدي خوبي �در دوران ابوبكر صديق

  داران خالفت اسالمي هاي طاليه ويژگي

$ ((: فرمايد مي �اهللا pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u  tΒ £‰s? ö� tƒ öΝä3Ψ ÏΒ  tã  Ïµ ÏΖƒÏŠ t∃öθ |¡sù ’ ÏAù' tƒ ª! $# 5Θöθ s)Î/ 

öΝåκ™: Ïtä† ÿ…çµ tΡθ™6Ït ä† uρ A'©! ÏŒr& ’ n?tã t ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# >ο ¨“ Ïãr& ’ n? tã zƒÍ� Ï�≈s3 ø9 $# šχρß‰ Îγ≈pg ä† ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# Ÿωuρ 

tβθ èù$sƒs† sπ tΒöθ s9 5Ο Í←Iω 4 y7Ï9 s̈Œ ã≅ôÒ sù «! $# ÏµŠÏ? ÷σãƒ tΒ â !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ììÅ™ üρ íΟŠÏ=tæ ∩∈⊆∪ ((   
  )54:مائده(  

به (، خداوند )و مرتد شود(هر كس از شما از دين خود برگردد ! اي اهل ايمان«: يعني
كساني را خواهد آورد كه خداوند ايشان را دوست دارد و ) ها جاي ايشان و براي جنگ با اين

نسبت به مؤمنان نرم و فروتن هستند و در برابر كافران ) ها اين(دارند؛ ها هم خدا را دوست  آن
. هراسند اي نمي كننده كنند و از سرزنش هيچ سرزنش سخت و نيرومند؛ در راه خدا جهاد مي

خداوند، آن را به هر كس ) هايي داشته باشد و كه كسي چنين ويژگي(اين فضل خدا است 
  ».داراي فضل فراوان است و آگاهكند و خداوند  كه بخواهد، عطا مي

هـاي مـذكور در ايـن آيـه، بـر او و       نخسـتين كسـي اسـت كـه ويژگـي      �ابوبكر صديق
خداي متعال، در اين آيه مجاهداني را كه . گردد سپاهيانش كه با مرتدها جنگيدند، منطبق مي
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رين نحـو  ستايد و به بهتـ  هاي واال و ارزشمندي مي با مرتدها جهاد كردند، به صفات و ويژگي
  :كند كه با مرتدها جنگيدند از صحابه تعريف مي

  )) ΣΘΣ‰Ψ™ΣΤÿ ,ΙΣΩ⇓ΘΣ‰µµΨ〉šΩ¬⌠((  )الف
ي اطالق صفت محبت و دوست داشتن، به خداي متعال بر اين باور  سلف صالح درباره

است و نبايد در اين مورد  بدون بيان كيفيتبودند كه اين صفت، براي خداي متعال 
همتا است و هيچ  انباز و بي و تفسير نمود؛ بلكه خداي متعال، در صفاتش بي خودسرانه تأويل

  1.باشد مخلوقي با او در صفاتش شريك نمي
ها و مساعي نسلي را كه به خاطر دينش  خداي متعال، در اين آيه بيان فرمود كه تالش

ي تقرب و چراكه آنان، برا. دارد پسندد و آنان را دوست مي كنند، مي جهاد و مجاهدت مي
تر از توان و مسؤوليتشان عمل  بيش صخدا نزديكي به خداي متعال و از روي محبت با رسول

كردند و عالوه بر پرداختن به فرايض و تكاليف شرعي، خود را ملزم و موظف به انجام 
داراي صفات و  �نسل مجاهد دوران ابوبكر صديق 2.دانستند اعمال مستحب نيز مي

احسان و نيكوكاري، صبر و شكيبايي و تقوا و خداترسي بودند؛ چراكه هايي از قبيل  ويژگي
خداي متعال، با آنان اظهار محبت و دوستي فرموده و در آيات ديگر بيان نموده كه 

t (( :اوار محبت و دوستي خداوند هستندپرهيزكاران و نيكوكاران، سز Ï% ©!$# tβθ à) Ï�Ζãƒ ’ Îû 

Ï !#§�œ£9$# Ï !#§� œØ9$# uρ tÏϑÏà≈x6ø9 $# uρ xáø‹tó ø9 $# tÏù$ yèø9$# uρ Ç tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª! $#uρ �=Ït ä† šÏΖÅ¡ós ßϑø9 $# 

  )134:عمران آل( )) ∪⊇⊃⊆∩

                                                           

؛ براي بسياري همواره اين پرسش وجود دارد كه چه تفـاوتي ميـان اسـماء و صـفات     )6/253(ر قاسمي تفسي -1
شود؛ مثالً رحمت و مهرباني، يكي از صفات الهـي اسـت كـه از نـام      الهي وجود دارد؟ صفات، از اسماء مشتق مي

از صـفاتي كـه در قـرآن بـراي     شود؛ به طور مثال، يكي  اما اسماء، از صفات مشتق نمي. گردد مشتق مي) الرحمن(
تفاوت . شود از اسماء الهي شمرده نمي) المستوي(باشد؛ ولي با اين حال  مي) استواء(خداي متعال بيان شده، صفت 

گـردد؛ مـثالً    شود و اسماء، از افعـال مشـتق نمـي    ديگر اسماء و صفات در اين است كه صفات، از افعال گرفته مي
: الغاضـب (تـوان   صـفت اسـت و در عـين حـال نمـي     ) غضـب (رو  د و از اينگير خداوند متعال خشم و غضب مي

طور مشترك جـايز   و سوگند به اسماء و صفات الهي به) بردن پناه(استعاذه . را در اسماء الهي برشمرد) گيرنده خشم
گفـت؛ امـا   توان عبـدالكرم   نمي: توان به اسماء الهي متوسل شد اما در دعا و عبادت و اظهار بندگي تنها مي. است

و گفتن يا كرم ! يا كريم: توان خدا را به اسماء حسني ندا داد و گفت همين طور در دعا مي. عبدالكريم درست است
  )مترجم.(اهللا جايز نيست
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دستي،  كه در خوشي و ناخوشي و ثروت و تنگ) هستند(كساني ) پرهيزكاران(«: يعني
و . نمايند خورند و از مردم گذشت مي كنند و آنان كه خشم خود را فرو مي بذل و بخشش مي

’4 (( :فرمايد خداي متعال مي» .خداوند، نيكوكاران را دوست دارد n?t/ ôtΒ 4’ nû ÷ρr&  Ïν Ï‰ ôγyè Î/ 4’s+ ¨? $#uρ 

¨β Î*sù ©! $# �=Ås ãƒ tÉ) −Gßϑø9   )76:عمران آل( ))  ∪∌∠∩ #$
آري، كسي كه به عهد و پيمان خود وفا كند و تقوا و پرهيزكاري پيشه نمايد، «: يعني

  ».و همانا خداوند، پرهيزكاران را دوست دارد) ست آوردهمحبت خدا را به د(
اي دوست داشتند كه محبتش را بـر هـر چيـزي مقـدم      خداي متعال را به اندازه �صحابه

آنـان، دوسـتان خـدا را دوسـت داشـتند و از      . كردنـد  داشتند و با دشمنان خدا دشمني مـي  مي
كردنـد و راهـش را ادامـه     ت مـي اطاعـ  صدشمنان خدا بيزار بودند و همواره از پيـامبر خـدا  

ها، اين حقيقـت را همـواره بـه     خداي متعال را دوست داشتند؛ چراكه آن �صحابه. دادند مي
هاي زيادي  ها و نيكي ها نعمت باشد و به آن ياد داشتند كه خداوند متعال، خالق و رازقشان مي

كـه بـه او نيكـي كنـد،     اي است كه هر كس را  گونه روح و روان انسان به. ارزاني داشته است
كه خداي متعال، آدمي را در بهترين شكل  دارد و چه نيكي و احساني باالتر از اين دوست مي

آفريده و راه را به او نشان داده و وعده فرموده اسـت كـه هـر كـس از او اطاعـت نمايـد، بـه        
وشـي  قدر خوب است كه نه چشمي همانند آن را ديده و نـه گ  رود كه آن بهشت پرنعمتي مي

گونه كه هست، شنيده و بلكه در قلـب هـيچ بشـري نيـز چنـان بهشـتي خطـور         تعريفش را آن
خدايشـان را شـناختند و او را بـه نحـوي دوسـت داشـتند كـه تـاريخ،          �صحابه. نكرده است

هـاي   بدون هيچ منت و درنگي داشته �كه صحابه دليلش اين. مانندش را به خود نديده است
هــا و  فشــاني كردنــد و بلكــه جــان ود را در راه خــدا قربــان مــيجــاني، مــالي و خــانوادگي خــ

دانســتند كــه درِ جهــاد و  هــاي خــود را فضــل و رحمــت خــداي متعــال بــر خــود مــي  قربــاني
هاي شـهادت در راه خـدا را برايشـان فـراهم      طلبي را بر آنان گشوده و اسباب و زمينه شهادت

  1.شان در قبال جهاد برآمدند يفهي وظ نموده است و از همين جهت نيز به خوبي از عهده

  )) …≅√>∇ΤΠς√Ψ′ςΚ… ς∏Ω∅ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… ∴〈Πς∞Ψ∅ςΚ… ς∏Ω∅ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς◊[ (( )ب

است كه در برابر مؤمنان، فـروتن و    هاي كمال مؤمن، اين يكي از صفات برجسته و نشانه
بـر   2.متواضع و در برابر دشمن، شديد و سرسخت باشد و از خود هيبـت و عـزت نشـان دهـد    
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با مرتدها وارد جنگ شد و يازده پرچم و لواي  �اساس همين ويژگي بود كه ابوبكر صديق
شـكند و   جنگي بست تا ظلم و ستم را از مؤمنان بردارد و قدرت و شـوكت مرتـدها را درهـم   

گونه برخورد نمايد كه با مسلمانان طوايـف   انتقام مسلمانان را از مرتدها بگيرد و با آنان همان
سو با مرتدها برابر جرايمي كـه مرتكـب شـده     از يك �ابوبكر. يل خود برخورد كردندو قبا

بودند، به شدت برخورد نمود و از ديگر سو همواره به اوضـاع و احـوال مسـلمانان رسـيدگي     
. باشـد  خوردگـان، دليـل مهـر و عطـوفتش مـي      طرز برخورد ابوبكر با كنيـزان و سـال  . كرد مي

ورزيدنـد و در برابـر دشـمنان     ديگر عطوفـت و مهربـاني مـي    هم مسلمانان آن دوران نسبت به
سرسخت و نيرومند بودند و اصل مهرورزي به مسلمانان و شدت و سختي نسبت به كافران در 

  .زندگيشان نمودار بود

‰šχρß ((  )ج Îγ≈pg ä† ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# Ÿωuρ tβθ èù$ sƒ s† sπ tΒöθ s9 5Ο Í←Iω  )  (( 54: مائده(  
ا مرتـدها و جنـگ بـا دشـمنان خـارجي و گسـترش فتوحـات اسـالمي،         جهاد مسلمانان بـ 

آنـان،  . باشـد  مي �نظير صحابه و مسلمانان دوران ابوبكر صديق هاي بي اي از مجاهدت جلوه
ي اهللا، با دشمنان خدا جنگيدند تا نظام و شـريعت اسـالمي حـاكم گـردد و      براي اعالي كلمه

مجاهدان، جهاد كردند تـا مرتـدها را   . شود خداي متعال، بدون هيچ شريك و انبازي پرستش
آنان، جهـاد كردنـد و عـزت و سـرافرازي را بـه      . كن نمايند نابود كنند و جور و ستم را ريشه

مسلمانان هديه نمودند و به مرتدها و دشمنان خدا، خفـت و خـواري چشـاندند تـا مـردم، بـه       
، از �ابـوبكر صــديق تـالش و مجاهــدت صـحابه و مســلمانان بـه رهبــري    . اسـالم بازگردنــد 

ي صاف و گوارايي به نـام   ي عرب، مركزي براي فتح دنيا ساخت كه از آن چشمه جزيره شبه
آور بار آورده بود، به  اسالم جوشيد تا توسط دالورمرداني كه زندگاني، آنان را مجاهد و رزم

بود كه را كارآزمودگاني بار آورده  �زندگاني ايماني، صحابه. هاي زمين برسد تمام قسمت
شـمول و   هاي تربيتي، آموزشي و جهادي سـرآمد شـدند و توانسـتند ديـن جهـان      در تمام پهنه

نوع انسان در اقصي نقاط دنيا هديه كنند و انسانيت را به مسير سعادت  آسماني اسالم را به بني
  1.و رستگاري سوق دهند

ي و معنويشـان  اي بـراي رشـد و پـرورش ايمـان     با مرتدها، مقدمه و زمينـه  �جهاد صحابه
هاي مجاهدان را نمايان كرد و پرده  جنگ با مرتدها، توانايي. جهت گسترش قلمرو اسالم بود

نـام و كـارآزموده    آوراني صـاحب  از توان فرماندهي سرداران لشكري برداشت و از آنان رزم
اعت هاي سپاهيان را بروز داد كه با چه نظم و انضباطي از فرماندهانشان اط ساخت و شايستگي
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كنند و  فشاني مي جنگند و چرا ازخودگذشتگي و جان دانستند كه براي چه مي كردند و مي مي
  1.شد تا اخالص و جديت زيادي از خود نشان بدهند همين ويژگي و هدفمندي، سبب مي

 �كـاري آنـان بـا ابـوبكر صـديق      ياري و هـم  به فضل خداي متعال و جهاد صحابه و هم
پارچه زيـر پـرچم اسـالم درآمـد و خالفـت و قـدرتي        امل و يكطور ك ي عرب به جزيره شبه

ي مـردم،   جزيـره را در برگرفـت تـا همـه     مركزي و البته اسالمي به مركزيت مدينه، تمام شـبه 
پيـروزي  . رانـد  تحت فرماندهي و رهبري يك نفر قرار بگيرند كه بر اساس اسـالم حكـم مـي   

پـارچگي   شد تـا وحـدت و يـك    باعث ميمسلمانان در جنگ با مرتدها، پيروزي اسالم بود و 
افكن، غالـب گـردد و دليلـي بـر ايـن شـود كـه         هاي قومي و تفرقه ديني و اسالمي، بر تعصب

هـا   ترين و شـديدترين بحـران   تواند بر سخت مي �حكومت اسالمي به رهبري ابوبكر صديق
  2.فائق گردد
دانستند از هيچ  ت ميجا كه راهشان را درس كردند و از آن در راه خدا جهاد مي �صحابه

هراسيدند و به راستي باور داشتند كه براي احقاق حق و نابودي باطل  اي نمي سرزنش و خرده
  3.اند قيام كرده

y7Ï9 (( )د s̈Œ ã≅ ôÒ sù «! $# ÏµŠÏ? ÷σãƒ tΒ â !$ t±o„ ((  
طور  شود كه محبت خدا با مجاهدان و همين در اين قسمت از آيه به اين نكته اشاره مي

حابه با خداي متعال، فروتني و تواضع در برابر مؤمنان و شدت و سرسختي در دوستي ص
گيري و سرزنش ديگران، همه از  مقابل كفار، جهاد در راه خدا و عدم اثرپذيري از خرده

كند و به هر كس  فضل الهي است كه به هر كس از بندگان و دوستانش كه بخواهد، عطا مي
  .دارد تر از ديگران ارزاني مي يشكرانش ب كه بخواهد از فضل بي

!ª ((: فرمايد كه مي اين $# uρ ìì Å™ üρ íΟŠÏ=tæ ((، و 4يعني خداوند، داراي فضل فراوان است
  5.هايي است داند كه چه كسي سزاوار برخورداري از چنين ويژگي مي
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   �شناختي دوران ابوبكر صديق بررسي جامعه
  :رسيم كه به اين نتيجه مي �ر صديقي اسالمي دوران ابوبك با تحليل و بررسي جامعه

اي به تمـام معنـا اسـالمي بـوده كـه مردمـانش،        ي صدر خالفت اسالمي، جامعه ـ جامعه1
هاي ديني و  رو به طور كامل آموزه ايماني محكم به خداي متعال و روز قيامت داشته و از اين

ترين ميزان جـرايم را   د كه كمان و به قدري پايبند دين و اسالم بوده  گرفته كار مي اسالمي را به
در طول تاريخ جوامع به خود اختصاص داده و دين، در متن زندگاني مردم قرار داشته اسـت  

تـوجهي گـردد؛ بلكـه     اي نبوده كه گاهي به آن توجه شود و گاهي بـه آن بـي   و چيزي حاشيه
ور داشته و دين، روح و نهاد زندگاني مردمان آن زمان بوده و در تمام شؤون زندگيشان حض

بلكـه مسـلمانان آن   . اي از عبـادات ظـاهري بپندارنـد    طور نبوده كه دين را تنها انجام پـاره  اين
در روابط اجتماعي، خـانوادگي و در تعامـل بـا    (هاي زندگاني  دوران، دين را در تمام عرصه

همسايگان و دوستانشان، در معامالت و باورهايشان، در كسـب و كارشـان، در سرپرسـتي از    
كار گرفتند و دين و  به) بينوايان، در امر به معروف و نهي از منكر و در نظارت بر كاردارانشان

اين، بدين معنـا نيسـت   . هاي فردي و اجتماعي خود حاكم نمودند هاي ديني را بر منش ارزش
اند؛ چراكه چنين حـالتي در زنـدگاني    كه آحاد و يكايك افراد آن دوران چنين وضعي داشته

نيز  صخدا ي رسول بنا بر شهادت قرآن در جامعه. اي، قابل تحقق نيست در هيچ جامعهدنيا و 
و از درون، بـا ديـن و اسـالم كينـه و دشـمني        كـرده  اند كه به اسـالم تظـاهر مـي    منافقاني بوده

پرور وجود داشتند  كار، تنبل و تن ايمان، خيانت در همان زمان، برخي عناصر سست. اند داشته
انـدك و   صخـدا  ي رسـول  البته چنين افرادي در جامعـه . شدند ي دردسر مي ايهكه همواره م

ي  ي اسالمي و شايسـته  آمدند كه بتوانند جريان جامعه ناچيز بودند و هيچ عددي به شمار نمي
چراكه جريان فكري و عملي آن روز، همان جريان مؤمنان راستيني . آن روز را منحرف كنند

هـاي اسـالم پايبنـد     كردند و بـه تعـاليم و آمـوزه    راه خدا جهاد مي بود كه با جان و مالشان در
  1.بودند
به باالترين سطح ارزشي و معنوي رسيده بود و چنان  �ي دوران ابوبكر صديق ـ جامعه2

نــواختي زبــان، منــافع مشــترك و پيونــد  هــاي جــاهلي از قبيــل هــم اي نبــود كــه ارزش جامعــه
چراكـه هـر   . گيري جامعه شده باشـد  فراد آن و شكلپارچگي ا جغرافيايي، عامل اتحاد و يك

ي آرماني و اسالمي بدور است  اي كه بر مبناي چنين عواملي شكل گرفته، از جامعه آن جامعه
هـاي   اي است كه بـر اسـاس ارزش   ي ديني، جامعه جامعه. باشد اي جاهلي مي و در واقع جامعه
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دهد  نگاهي به گذشته، نشان مي. ستديني و بدون نظرداشت زبان، جنس و نژاد شكل گرفته ا
اي تشـكيل داد كـه در آن منـافع     كه اسالم، تنها مكتبي است كه امـت را معنـا كـرد و جامعـه    

ها و نژادهاي  ها و باورهايي ديني، رنگ ي ارزش جغرافيايي و نژادي مطرح نبود و بلكه بر پايه
ي  فـاتح و پيـروز را بـر پايـه    مختلف عربي، حبشي، رومي و ايراني را با هم پيونـد داد و امـت   

صــدر اســالم، . شــده، مــرتبط نمــود هــاي فــتح اخــوت و بــرادري دينــي بــا مردمــان ســرزمين 
هاي ديني و اسـالمي در آن زمـان تحقـق يافـت و      پرافتخارترين دوراني است كه تمام ارزش

  1.اي به وجود آمد كه تاريخ، هرگز همانند آن را به خود نديده است چنان جامعه
هاي اخالقـي بـر    ي اخالقي، ارزش به عنوان يك جامعه �ي ابوبكر ي دوره امعهـ در ج3

اي نهادينه شـده بـود كـه روابـط زنـان و مـردان را        گونه ي رهنمودها و دستورات ديني به پايه
آرايي و فريب جنس مخالف و بدور از هرزگي و هرگونه منش، رفتار  عاري از هرگونه خود

در آن . كنـد  رسـاند و يـا خدشـه وارد مـي     حيا و آزرم آسـيب مـي  اي كرده بود كه به  و اشاره
چـه هـم از هرزگـي و     ترين مقدار ممكن رسـيده بـود و آن   جامعه بدكاري و هرزگي به پايين

شـود   اي كامالً بدان اندازه پاك نمـي  داد، اندك و ناچيز بود كه البته هيچ جامعه فساد رخ مي
به هر حال، مباني رفتاري و اخالقـي آن  . اق نيفتدطور مطلق در آن هرزگي و فسادي اتف كه به

هاي سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و   دوران، بسي فراتر از روابط زنان و مردان بود و تمام جنبه
ها از تجارت  ي مردم در تمام جنبه گرفت و اخالق و منش توده فكري و آموزشي را در بر مي

بر اساس رهنمودهاي اسالمي بـود و صـداقت،   و معامله گرفته تا تمام روابط اجتماعي ديگر، 
ــت ــاون و هــم  امان ــي  داري، مــودت و دوســتي، تع ــودن،   كــاري و خلــوص و ب غــل و غــش ب

چينـي،   شـد و بـدگويي، سـخن    هاي رفتاري و اخالقي مردمان آن زمان محسوب مـي  شاخص
  2.تهمت و ريختن آبروي ديگران در آن جامعه هيچ جايي نداشت

اي كوشا و پرتكاپو بود  جامعه �دوران خالفت ابوبكر صديقي صدر اسالم و  ـ جامعه4
كرد و همواره بـه انجـام كارهـاي بـزرگ      ارزش مشغول نمي كه خود را به امور سطحي و بي

جديت و كوشـش، بـدين معنـا نيسـت كـه انسـان هميشـه روي در هـم كشـد و          . پرداخت مي
اي  مايه الش و جديت، درونكشيده از خود به نمايش بگذارد؛ بلكه ت اي عبوس و درهم چهره

  كنـد و فعاليـت   دارد و آنان را پرنشـاط و بالنـده مـي    است كه مردم را به خيزش و تكاپو وامي
هـاي موجـود هـر زمـان باشـد و       دهد كه فراتر و جلوتر از واقعيـت  اي قرار مي گونه انسان را به
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ي پرنشـاط و بالنـده،    در جامعـه . گردانـد  تالش و تكاپو را براي بلندمدت، كارساز و مفيد مي
شـود كـه افـراد، در خانـه و بيـرون از خانـه از كثـرت         حـالي ديـده نمـي    نشاني از سستي و بي

  1.كشي و گذراندن زمان باشند كاري، به فكر وقت بي
سـان سـربازي هميشـه آمـاده و      اي بود كه به ي صديقي، جامعه ي دوره ي بالنده ـ جامعه 5

سرشـت و نهـادي سـربازگونه داشـت و بـا وجـودي كـه         فعال، دست در كار و فعاليت بود و
جنگ و جهاد، بخش عظيمي از زندگاني و حياتش را گرفته بود، تنها بـه جنـگ و جهـاد در    

ها نيز غفلـت   انديشيد و ضمن پرداختن به چنين كار ستبر و بزرگي، از ساير جنبه راه خدا نمي
اي بپـردازد   ده بود تا به انجـام وظيفـه  هر يك از افراد آن جامعه، در هر موقعيتي آما. كرد نمي

ي آن زمـان، نيازمنـد تشـكيالت اداري و نظـامي      رو نيز جامعه شد و از اين كه به او محول مي
خاصي نبود؛ چراكه آن جامعه، به خودي خود براي دفاع از عقيده و آرمان اسـالم، احسـاس   

پـذيري در   مسـؤوليت كـرد و در آحـاد افـراد جامعـه، سـرزندگي و بالنـدگي و        مسؤوليت مي
  2.زد هاي مختلف موج مي عرصه
گـزار بـود كـه روح عبـادت و بنـدگي       اي عبـادت  ي اول، جامعه ي زمان خليفه ـ جامعه 6

خداي متعال، در آن كامالً نمودار بود و عبادت را تنها انجام فـرايض شـرعي يـا پـرداختن بـه      
ي تمام اعمال و كـردار نيـك   دانست و عبادت را به گستردگ برخي از نوافل و مستحبات نمي

. دانسـت  داد، عبادت مـي  شناخت و هر كوشش و تالشي را كه به رضاي خداوند انجام مي مي
خواند و معلم قرآن و آموزگار فقـه و معـارف    حاكم آن جامعه، مردمانش را به عبادت فرامي

را در  داد؛ بازرگانش، در خريد و فروش، حكم خـدا  نيز روح عبادت را در مردم پرورش مي
زنان و بانوان آن جامعه نيز . گرفت و تجارتش از روح عبادت و بندگي برخوردار بود نظر مي

خود را در قبال  �ي ابوبكر ي دوره آحاد جامعه. هايشان دميده بودند روح عبادت را در خانه
هـر يـك از   «: توجه داشتند كه صدانستند و همواره به ارشاد رسول اكرم ديگران مسؤول مي

  3».باشد نگهبان و مسؤول زيردستانش مي شما
بـود كـه آن جامعـه را     �هاي دوران ابـوبكر صـديق   ترين ويژگي چه برشمرديم، مهم آن

لگوساز تاريخ اسالم قـرار داد و  ي ديني و آن دوران را دوران نمونه و ا ي جامعه بهترين نمونه
حركـت فتوحـات   . انگيـزي گسـترش يابـد    ب شد تا دين اسالم با شتاب و سرعت شـگفت بس
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تـر از پـنج    ترين حركتي بود كه در كـم  آغاز شد، سريع �اسالمي كه در عصر ابوبكر صديق
سال قلمرو اسالمي را از غـرب تـا اقيـانوس و ازشـرق تـا هنـد گسـترش داد كـه قطعـاً چنـين           

شده، بدون  پذيرش اسالم از سوي مردم مناطق فتح. پيشرفتي در خور افتخار و يادآوري است
هـاي   هـا و نشـانه   خـوبي . اسـت  �هـاي دوران ابـوبكر صـديق    و اجباري از ويژگي هيچ فشار

شد تا بـه اسـالم    نظيري داشت، سبب مي ي اسالمي كه در ديد مردم تازگي و زيبايي بي جامعه
  1.مند شوند و در برابر اسالم گردن نهند عالقه

   هاي بيگانگان براي مبارزه با دخالت �استراتژي ابوبكر صديق
ان سركوبي مرتدها، بسياري از قبايل عرب به همسايگان قدرتمند خود يعنـي ايـران و   در جري

قبايلي كه در همسايگي قلمرو حكومت ايران يا روم قرار داشتند، با وفات . روم پناهنده شدند
ايـران و روم نيـز   . كوشيدند تا خود را به يكي از اين دو قدرت نزديـك كننـد   صخدا رسول

ع خود به استثمار كشيدند و آنان را به شورش بر ضد حكومت اسـالمي فـرا   اين قبايل را به نف
 �نخستين اقدام ابوبكر صـديق  2.خواندند و از آنان در برابر خالفت اسالمي پشتيباني كردند

را برابـر دسـتور    �هاي بيگانگان، اين بـود كـه لشـكر اسـامه بـن زيـد       براي مبارزه با دخالت
قبايل عرب را ضعيف كرد و آنان  �ي اول اين اقدام خليفهبه شام اعزام كرد؛  صخدا رسول

خالد بن سعيد بن عاص را در رأس لشكري به حمقتين  �ابوبكر صديق. را سر جايشان نشاند
الجنـدل گسـيل    را به تبوك و دومـه  �كه از مناطق مرزي شام بود، فرستاد و عمرو بن عاص

ي  مثنـي بـن حارثـه   . اعـزام كـرد  را به بحرين و سواحل خلـيج فـارس    �كرد؛ عالء حضرمي
سجاح بنت حارث تميمي . شيباني نيز پس از سركوب مرتدهاي بحرين به جنوب عراق رفت

ي ايران بود، با ديدن توان و قدرت مسـلمانان   كه از قبايل مسيحي عرب در عراق و زير سلطه
و  در كمـال هوشـياري   �مسـلمانان، بـه رهبـري ابـوبكر صـديق     . ترسيد و به عراق بازگشت

امتداد  �عالء حضرمي. داري كردند آمادگي قرار داشتند و از مرزهاي شمالي به خوبي پاس
شرق تا غرب مرزهاي شمالي را كه در مجاورت قلمرو ايران و روم قرار داشت، حفظ نمود و 

و خالـد بـن    دومـة الجنـدل  در  �در شمال نجد مستقر شد؛ عمرو بن عاص �خالد بن وليد
  3.به صيانت از مرزها پرداختنددر اطراف شام  �سعيد
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گـر را از پـيش    ديدند اسالم در حال پيشرفت است و تمام نيروهاي طغيـان  ايرانيان كه مي
بـا  . دارد، همانند افعي در كمين و در پي فرصتي بودند كه اسالم را از بـين ببرنـد   مي رويش بر

. ناسـب دانسـتند  ي شومشـان م  مرتد شدن برخي از قبايل عرب، فرصت را براي اجـراي نقشـه  
. در امارت بحرين طمع بست و به كسري پيوست صخدا ي بكر بن وائل با وفات رسول قبيله

بكر بن وائل در مورد امارت بحرين مورد قبول كسري واقع شد و كسـري، منـذر    پيشنهاد بني
ته صـد دسـ   بكر بن وائل همراه كرد و يك نظام با بني هزار سواركار و پياده بن نعمان را با هفت

هـا   ي كالعي، اين از سواران را در اختيارشان گذاشت تا به جنگ مسلمانان بروند؛ اما به گفته
ي كـذاب نيـز    مسيلمه 1.رفتند گروه ناچيزي بودند كه براي مسلمانان هيچ عددي به شمار نمي

  2.بهره نبود هاي شاه و درباريان ايراني بي از همكاري
بـه همـراه پيـروانش بـه تحريـك ايرانيـان و        سـجاح، : گويد دكتر محمد حسين هيكل مي

سان آتـش فتنـه و آشـوب     روان شد تا بدين ستاني عرب جزيره عمالشان ، از عراق به سوي شبه
  3.در بالد عربي گسترش يابد

ها، خطر  رومي. گري بر ضد مسلمانان نمايان شد و دسيسه  نقش ايرانيان، در گسترش فتنه
آن را آسماني   اي بودند كه چراكه آنان داراي عقيده. دندتري بر ضد اسالم بو و تهديد بزرگ

. كردند تري مي ها سرسختي بيش رو در برابر اسالم نسبت به ايراني دانستند و از اين حق مي و به
تري برخوردار  تري داشتند و از توان و قدرت بيش ي حكومت،  ساختار پيشرفته آنان، در پهنه

ها از  رومي 4.هاي محلي خوب بود بسياري از قبايل و حكومتبودند و روابطشان با متحدان و 
انديشـي بـراي    را دريافت كردند، در پـي چـاره   صخدا ي دعوتي رسول همان روزي كه نامه

آنان، در . باشد هاي آن مي رويارويي با مسلمانان برآمدند كه دو جنگ مؤته و تبوك از نمونه
توانند با مسـلمانان درگيـر شـوند و يـا      احتي نمياين دو جنگ اين واقعيت را دريافتند كه به ر
هاي مؤتـه و تبـوك بـه     مسلمانان نيز در جنگ. نيروهاي مسلمان را بخرند و جذب خود كنند

كيشانشان پي بردند و فهميدند كـه آنـان،    هاي مسيحي به هم دادگي عرب ميزان اخالص و دل
پس  صخدا رغم توافقات رسول علي. ندايست ها در برابر اسالم مي جا كه بتوانند با رومي تا آن

ي روميـان بودنـد، بـاز هـم حكومـت روم از       نشـانده  از جنگ تبوك با اميران شام كـه دسـت  
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ايـن   �ابوبكر صـديق . كشمكش و درگيري با مسلمانان به قصد نابودي اسالم، دست نكشيد
اين، يكي از ها در پي براندازي اسالم هستند و  واقعيت را به خوبي درك كرده بود كه رومي

قبايلي از قبيل . چون و چرا اعزام كند را بي �داليلي بود كه او را بر آن داشت تا لشكر اسامه
جزيره عهدشكني كردند و قطعـاً   لخم، غسان، جذام، بلي، قضاعه، عذره و كلب در شمال شبه

هاي حكومـت روم برخـوردار    هاي نظامي و مالي و دسيسه در پس اين عهدشكني، از حمايت
رغـم شـورش برخـي از قبايـل      ها فهمانيد كه بـه  با زبان حال به رومي �ابوبكر صديق. بودند

ترين هجـوم   توانيم از اسالممان در برابر بزرگ عرب، چيزي از عزم و توانمان كم نشده و مي
  1.نيز دفاع كنيم و در برابر تجاوز قدرتي چون شما بايستيم

يي بـود كـه دو قـدرت ايـران و روم در سـر      ، آرزوستاني عرب جزيره هرج و مرج در شبه
با همين پندار خام بود كه ايران و روم از . پروراندند تا از اين طريق كار اسالم، خاتمه يابد مي

هيچ همكاري و مساعدتي با شورشيان و مرتدها فروگذار نكردند و بلكه فراريان مرتد را پناه 
هـاي   گـري  شد تا مسلمانان با درك دسيسهها با مرتدها، سبب  هاي اين دولت همكاري. دادند

جزيره، به جنگ با دو ابرقدرت فارس و روم  دهي اوضاع و احوال شبه بيگانگان پس از سامان
  2.بپردازند

هـا را از هـر جهـت تجهيـز      از مركز اسالم، لشكرها را اعزام كـرد و آن  �ابوبكر صديق
دل دشـمن تـرس و دلهـره     نمود تا در چشـم دشـمنان، بـزرگ و قدرتمنـد جلـوه كننـد و در      

وي پـس از  . جزيـره حـاكم كنـد    موفق شد اسـالم را بـر تمـام شـبه     �ابوبكر صديق. بيندازند
نهادن همگان در برابر اسالم، متوجه فـتح عـراق و شـام     جزيره و گردن برقراري امنيت در شبه

ا پيامـد  توان آن ر آوردي بود كه مي جزيره، دست برقراري امنيت و ايجاد آرامش در شبه. شد
در جهاد با مرتدها و همين طور ايمان راسخ و  صخدا ي بزرگوار رسول ي خليفه عزم و اراده

همـراه شـد و بـه    ) �مهـاجرين و انصـار  (تدبر وي دانست كه با خلوص و وارستگي صـحابه  
هاي شرك و ارتداد انجاميد و ساختار حكومت اسـالمي را   جزيره از آلودگي سازي شبه پاك

هاي عراق و شام نفوذ كرد و در اندك زمـاني دو   خشيد كه به شهرها و آباديچنان قوت ب آن
پـارچگي   ترين دليل اين پيروزي پرافتخار، يـك  عمده. قدرت فارس و روم را به زانو درآورد
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گرمـي و اطمينـان    جزيره بود كه زير يـك پـرچم و بـا پشـت     عملياتي و فكري و عقيدتي شبه
  1.وز را شكست دادخاطر از پشت جبهه، دو قدرت آن ر

  دستاوردهاي جهاد با مرتدها
ي زمـاني و مكـاني خاصـي     جنگ با مرتدها، چنان دستاوردهايي به دنبال داشت كه به مرحله

ها را در بلندمدت تحت تأثير  هاي تمام نسل محدود نشد و آثار وپيامدهايش، باورها و انديشه
اي اثـر گذاشـت كـه     تاريخ به انـدازه  هاي پس از خود در طول ها و جريان قرار داد و بر منش

هـاي دوران ارتـداد،    جنـگ . برنـد  ي فكري و عملي مي چنان از آن، بهره هاي مختلف هم نسل
  :نشان داد كه

  استبرتر ها و باورهاي فكري و عملي  ـ اسالم، از تمام جريان1
 ي كساني كه مرتد عمده. بسياري از اعراب از دين برگشتند صخدا پس از وفات رسول

مسلماناني بودند كه هنوز اسالم و ايمان در وجودشان بايد و شايد جاي نگرفته بود  تازه  شدند،
. را بهترين فرصت بروز درون خود دانستند صيا منافقاني بودند كه وفات آن حضرت

طور  مسلمان شدند، و همين صخدا ي رسول كساني كه تحت فشار و در واپسين ايام دوره
از آن . دادند گران را تشكيل مي بودند، بخش عظيمي از آشوب  م نياوردهكه به كلي اسال آنان

 صخدا دست كساني كه اسالم، در وجودشان بايد و شايد جاي نگرفته بود و با وفات رسول
ي فتنه،  توان به عيينه بن حصن فزاري اشاره كرد كه با نخستين جرقه از دين برگشتند، مي

او، در جريان . ي اسدي فروخت دينش را به دنياي طليحه دست از اسالم كشيد و مرتد شد و
زماني كه . جنگ به اسارت مسلمانان درآمد؛ دست و پايش را بستند و او را به مدينه فرستادند

زدند  هاي خرما مي هاي مدينه او را با شاخه عيينه را در چنان حالتي وارد مدينه كردند، پسربچه
ها  او زير كتك بچه» !س از ايمان به خدا كافر شدي؟آيا پ! اي دشمن خدا«: گفتند و مي

ي اسدي  ي يمني عنس كه طليحه قبيله 2».ام به خدا كه من هرگز ايمان نياورده«: گفت مي
گراني بودند كه اصالً مسلمان نشده و در يمن  درميانشان ادعاي پيغمبري كرد، از آشوب

قرائت و برداشت نادرست از . ندهاي زيادي كرده و مسلمانان زيادي را كشته بود جنايت
ي توبه  سوره 103ي  اي از آيه چه عده چنان. نصوص قرآن، برخي را در باتالق كفر فرو برد
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; õ‹è{ ôÏΒ öΝÏλÎ: دهد دستور مي صخدا كه خداوند متعال، به رسول üθ øΒr& ⊥◊ΩΤ∈ðŸΩ″ ≈1  چنين
ت از اداي بوده و بدين جه صخدا برداشت كردند كه گرفتن زكات مخصوص رسول

  .زكات امتناع كردند
برخـي از كسـاني كـه از اداي    : كثير رحمه اهللا آمـده اسـت   در شرح اين آيه در تفسير ابن

بـوده و بـه    صخـدا  زكات امتناع كردند، بر اين باور بودند كه اداي زكات مخصوص رسول
ع بـا نظـر مـورد اجمـا     �ابـوبكر صـديق  . شـود  حاكم اسالمي يا جانشين او زكـات داده نمـي  

اين برداشت نادرست از آيـه را رد كـرد و بـر سـر اداي زكـات بـا آنـان جنگيـد و          �صحابه
زكـات   صخـدا  گونـه كـه بـه رسـول     مجبورشان كرد در برابر حكم اسالم گردن نهنـد و آن 

  2.نيز زكات مالشان را بپردازند صبه جانشين آن حضرت  پرداختند، اموالشان را مي
ي كـذاب بـا تكيـه بـر      مسـيلمه . داد، تعصبات قومي بودهاي ظهور ارت يكي ديگر از زمينه

حنيفه را به پيروي از خود و انكار نبوت پيامبر قريشي فراخوانـد و   اي، بني تعصب قومي وقبيله
به من بگوييد چرا قريش در نبوت و فرمانروايي از شما بهتر باشد؟ به خدا سوگند كه «: گفت

تر است و ثروت و  ها گسترده مين شما، از سرزمين آنتر؛ سرز ها نه از شما بهترند و نه بيش آن
  3».باشد شما افزون از ثروت آنان مي دارايي

كه قـرآن و فقـه آموخـت، راه ضـاللت را در پـيش گرفـت و        رجال بن عنفوه پس از آن
اين دو، بزرگ و مهتر دو جماعتنـد  «: و ادعاي مسيلمه گفت صخدا ي پيامبري رسول درباره

 4».خـواهيم  تر از آن يكي مي كنند و ما نيز قوچ خود را بيش هم رقابت ميكه چون دو قوچ با 
كه  ي نمري نيز از روي تعصب قومي، ادعاي مسيلمه را پذيرفت؛ روايت شده پس از آن طلحه
گـويي بـيش    هـاي مسـيلمه دانسـت كـه او دروغ     ي نمري به نزد مسيلمه رفت و از گفتـه  طلحه

) ص(گـو هسـتي و محمـد    دهم كـه تـو دروغ   واهي ميگ«: نيست، رو به مسيلمه كرد و گفت
  5»!تر است داشتني گوي مضر دوست گوي ربيعه در نزد من از راست گو است؛ اما دروغ راست

و كذب و فريب خودش، هيچ ترديـدي   صخود مسيلمه نيز در صداقت محمد مصطفي
يـروان مسـيلمه   در جنگ يمامه كه مسلمانان، زمام پيروزي را به دست گرفته بودند، پ. نداشت
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دادي و آيات نصر و ظفر را از قرآنت  ي پيروزي نمي زدند كه مگر تو به ما وعده به او زار مي
به خاطر آبرويتان بجنگيد كه اصالً اينك بحـث ديـن و ديانـت    «: خواندي؟ مسيلمه گفت نمي

ردند و خودي روي آو ها و اعمال پوچ و بي مرتدها، به قصد نابودي اسالم، به انديشه 1».نيست
بر همين اساس نيز نيروهاي شـر و شـرارت گـرد هـم آمدنـد؛ امـا شكسـت خوردنـد و تمـام          

كـه   �پارچگي مسلمانان به رهبري و مركزيت ابـوبكر صـديق   هايشان با وحدت و يك نقشه
ربـايي قـوي، در     سان آهن به �ابوبكر صديق. بود، خنثي شد صخدا ي دست رسول پرورده

رآمد را پيرامون خود جمع كرد و قوت و شـوكت اسـالم را بـه    آن موقعيت تمام نيروهاي كا
همگان ثابت كرد؛ منظورمان از هيبت و شوكت اسالم، توان باالي نظامي يـا برخـورداري از   

هاي فكري، تربيتـي و   نشان داد كه اسالم، داراي زيرساخت �بلكه ابوبكر. تعداد زياد نيست
ايـن  . ار اسالم را محكم و استوار نمـوده اسـت  باشد كه ساخت نظيري مي كاربردي استوار و بي

يابد كه با موضعي روشـن و اسـتوار و    تري مي جا نمود ببيش ويژگي منحصر به فرد اسالم، آن
: كنـد كـه   جلـوه مـي   �ها در گفتار ابوبكر صديق ترين موقعيت بدون هيچ درنگي در بحراني

ه و هر كس، خداي وفات كرد صكرده، بداند كه محمد را عبادت مي صكسي كه محمد«
  2».ميرد پرستيده، بداند كه خداوند، زنده است و هرگز نمي متعال را مي

يكي از پيامدهاي جريان ارتداد، ايـن بـود كـه اسـالم از هرگونـه تحريـف و دگرگـوني        
، 3ي والء و بـراء  مصون ماند و درفش اسالم از تعصب جاهلي متمايز و جـدا گرديـد و قاعـده   

سـان و   دسـت، هـم   يان ارتداد، معلوم شد كه هرگاه مسـلمانان، يـك  در جر. تحقق عيني يافت
گردد و در برابـر هـيچ سـاخت و پـاختي      متحد باشند، اسالم و باورهاي اسالمي كاربردي مي

ي ارتداد، ايـن حقيقـت را روشـن كـرد كـه تـوان و قـدرت         هاي دوره شود؛ جنگ تسليم نمي
ترين ابزار قـدرت   يماني و معنوي، اصلياسالمي، تنها به اسباب مادي قدرت نيست و قدرت ا

باشـد و غايـت و هـدف     در اسالم، اصل بر جنگ و ستيز با كفـار نمـي  . و شوكت اسالم است

                                                           

  )4/112(مرجع سابق  -1
  323دراسات في عهد النبوة و الخالفة الراشدة، ص -2
ء و براء كه به معناي دوستي با مسلمانان و دوستان خدا و دشمني با دشـمنان اسـالم و دشـمنان    ي وال مسأله -3

هـاي زنـدگي اجتمـاعي     ترين باورهاي اسالمي اسـت كـه بايـد در تمـام پهنـه      باشد، يكي از كليدي مسلمانان مي
ن اسـت و بـيش از هـر    ي مهم ديني، فتح باب عزت و شوكت مسـلمانا  كاربري اين آموزه. مسلمانان، هويدا باشد

  )مترجم.(باشد چيزي در بازيابي هيبت و خالفت اسالمي مؤثر مي



  �ابوبكر صديق  402
 

هـا بـه    نهايي جهاد اسالمي نيز، دعوت همگان به اسالم است و دعوت و فراخوان عموم انسان
  1.باشد اسالم، بر هر چيزي مقدم مي

ي اسـالمي   ت گريزناپذير جامعـه ي استوار، ضرورـ رهبري مركزي به عنوان پايگاه2
  است

هـاي تشـكيل دولـت و خالفـت      وجـودي افـراد بـه عنـوان زيرسـاخت      در جريان ارتداد، كانِ
ايـن افـراد، پراكنـده    . ي دين و جهاد، رو شدند هاي استوار عرصه اسالمي، نمايان شد و چهره

و دولت اسالمي را فراهم كردنـد  هاي تشكيل جامعه  نبودند و با توان ايماني خود، زيرساخت
سـان   و پيشوايي فهيم و مدبر برگزيدند كه سست و شكننده، ساده و بل و ناتوان نبود؛ بلكه بـه 

نگـري و شـناخت    گـاه حـل مشـكالت جامعـه بـود و بـا واقـع        ستوني محكـم و اسـتوار، تكيـه   
خطرهـا و رفـع   هاي خالفت اسالمي و توان و قدرت دشمن، آگاهانه و بيدار بـه دفـع    توانايي

آن سـتون و پايگـاه محكـم و اسـتوار، بـا      . پرداخـت  مشكالت فراروي اسالم و مسلمانان، مـي 
پيوندي كه با خداي قوي و نيرومند داشت، بر دشمنان پيروز شد و تمام موانع را از سر راهش 

دار اسالم و شوكت اسالمي گشـت و بـا بسـيج عمـومي مسـلمانان و       برداشت و حافظ و پاس
شكسـت و انبـوه مرتـدها را پراكنـده و      وارش، توان و شوكت مرتدها را درهـم  فرزانهراهبري 

سان كيان اسالمي، به فضـل خـداي متعـال و تـالش و كوشـش ابـوبكر        ناتوان ساخت و بدين
، از گزند كفر و ارتداد، مصون ماند و با ماندگاري اسالم و نظام اسالمي، امت، راه �صديق

  2.ترشد و تعالي را در پيش گرف

  ، مركز گسترش اسالم شدستاني عرب جزيره ـ شبه3
بسياري از قبايل عرب بر ضد اسالم و خالفت اسـالمي   صخدا بالفاصله پس از وفات رسول

پس از تالش و مجاهدت زياد، توانستند قبايل عـرب   �و صحابه �ابوبكر صديق. شوريدند
ر همـان شـرايط سـخت و    د �ابـوبكر صـديق  . پـذير كننـد   را در برابر حكومت اسالم فرمـان 

هاي آموزشي، اداري و جنگيش را بـا موفقيـت كامـل بـه      بحراني و پس از آن توانست برنامه
جزيـره، مركـز    در برابـر حكومـت اسـالمي گـردن نهادنـد و شـبه        قبايل عـرب، . اجرا درآورد
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هـاي   اي شد كه اسالم از آن جوشـيد تـا بـه تمـام قسـمت      سان چشمه گسترش اسالم و بلكه به
  1.ن برود و معلم و مربي انسان و انسانيت گرددزمي

  هاي ارتداد، ميداني براي پرورش فرماندهان فتوحات اسالمي ـ جنگ4
ها سنجيده شد و نقاط ضعف و قوت شناسـايي   ي ارتداد، توانمندي هاي دوره در خالل جنگ

حـات  فتو  هـاي توانمنـد، بـراي بـه دسـت گـرفتن قيـادت و فرمانـدهي         گرديد و افراد و چهره
دهد كه برخي از فرمانـدهان فتوحـات اسـالمي، از     منابع تاريخي، نشان مي. اسالمي رو شدند

هـاي ارتـداد، پـرورش يافتـه و طـوري عمـل        انـد و در جريـان جنـگ    نبوده �ي صحابه زمره
و سـاير    اند كه از ديگران متمايز شده و بعدها در رأس لشـكرهاي اسـالمي قـرار گرفتـه     كرده

صداقت و راستي ايمان و كارآزمودگي جنگي و احساس مسؤوليت اين عـده   مسلمانان نيز به
  .اند از فرماندهان گواهي داده

مركز فرماندهي، در مدينه قرار داشت و فرماندهان لشـكري در ميـدان جهـاد، در كمـال     
رغم دوري ميـادين نبـرد از مركـز فرمانـدهي،      به. كردند تفاهم و دوستي، انجام مسؤوليت مي

ي امـور جنگـي،    ي كـل و فرمانـدهان لشـكرها در اداره    وشن است كه نقـش فرمانـده  كامالً ر
  2.سنگ و شكوهمند بوده است هم

  ـ شناخت درست و اصولي از جريان ارتداد 5
به بيان اين موضوع پرداخته كه ارتداد و از  صبسياري از آيات قرآن و احاديث رسول اكرم

چه در كتاب و سنت به عنـوان تئـوري    آن. شود يگير برخي از مسلمانان م دين برگشتن، دامن
بـه شـكلي عمـومي كـه در عهـد ابـوبكر        صخـدا  اي مطرح شد، در عصر رسـول  ارتداد عده

بـه شـكلي    �روي داد، وجود عيني نيافـت و مسـلمانان، در دوران ابـوبكر صـديق     �صديق
ن را از گسترده با جريان ارتـداد برخـي از قبايـل عـرب مواجـه شـدند و احكـام مربـوط بـه آ         

ي  از كتاب و سنت درباره �استنباط صحابه. هاي روشن كتاب و سنت استنباط كردند آموزه
ها، با يكديگر به بررسـي نصـوص وارد شـده در مـورد      شود كه آن جا معلوم مي ارتداد، از آن

سان  رو نيز رويكردي يك زماني به اتفاق نظر رسيدند و از همين مرتدها پرداختند و در اندك
در قبـال جريـان ارتـداد و     �كـرد صـحابه   روي. بال جريان ارتداد و مبارزه با آن داشـتند در ق
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هاي فقـه اسـالمي،    شرح عملي آنان از نصوص وارد شده در اين باره، باعث شده تا در كتاب
هايي در اين موضوع باز شود و احكام ارتداد، به تفصيل مـورد كنكـاش و بررسـي قـرار      باب

اي فقهي در باب صـدور فتـوا    در برخورد با ارتداد، منبع و پيشينه �بهگيرد و بلكه عمل صحا
  1.ي ارتداد گردد پيرامون قضيه

  2»شود گران مي گير حيله تنها دامن هاي زشت، گري حيله«ـ 6
گري بر ضد اسـالم ـ چـه فـردي باشـد و چـه جمعـي و يـا حكـومتي ـ            هرگونه دسيسه و حيله

گـران را در پـي نـدارد؛     ناكـامي و رسـوايي دسيسـه    اي جـز  اي است كه نتيجه كوشش بيهوده
داري از اين ديـن   چراكه خداي متعال، حافظ و نگهدار اسالم است و كساني را كه براي پاس

نوازد و فرجام نيك را از آنِ  كنند، به رحمت و نصرتش مي پاينده، تالش و كوشش مي هميشه
پيشـگان حمايـت    برابر ظالمـان و سـتم  دهد و از ضعيفان و مستضعفان در  پرهيزكاران قرار مي

كشـند، ناكـامي دنيـا و     ً فرجام كساني كه بر ضد اسالم و مسـلمانان نقشـه مـي    فرمايد؛ قطعا مي
زند و عاقبت شاخ خودش  مانند كه به اميد شكستن سنگ، شاخ مي آخرت است و به بزي مي

  3.شكند مي

  ـ استقرار تشكيالت اداري و برقراري ثبات و آرامش 7
ي ارتداد، تشكيالت اداري خالفـت اسـالمي را بـر     پس از فروخواباندن فتنه �بكر صديقابو

  :جزيره به مناطق حكومتي زير قرار داد بندي شبه اساس تقسيم
بدين سمت گمارده شد و در  صخدا اميرش عتاب بن اسيد بود كه در زمان رسول: مكه

  .بر پستش باقي ماند �ي ابوبكر دوره
بـه امـارت طـائف منصـوب شـد و       صخـدا  العاص در زمان رسول ابيعثمان بن : طائف

  .او را بر اين منصب باقي گذاشت �ابوبكر صديق
اميه، آن را فتح كرد و پس از پايان جنگ بـا مرتـدين بـه عنـوان والـي       مهاجر ابي: صنعاء

  .جا منصوب شد آن
  .فرماندارش، زياد بن لبيد بود: حضرموت

  .بود �طق، ابوموسي اشعريفرماندار اين منا: زبيد و رفع
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 405   انبا مرتد �و جهاد ابوبكر صديق �ام لشكر اسامهزاع 
    

  .اميه به امارت آن گماشته شد يعلي بن ابي: خوالن
  .والي آن بود �معاذ بن جبل: جند يمن

  .بود �امير آن، جرير بن عبداهللا: نجران
  .والي آن بود �عالء بن حضرمي: بحرين
  .عبداهللا بن نور حاكم آن بود: جرش
  .والي آن بود �حذيفه بن محصن: عمان
  1.سليط بن قيس به فرمانداري آن منصوب شدكه : يمامه
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  چهارم فصل

و به خالفت رسيدن عمر  وي، وفات �قفتوحات ابوبكر صدي

  �فاروق

  

  عراقدر ـ فتوحات ابوبكر صديق 1
  در شام �ـ فتوحات ابوبكر صديق2
  �بر فتوحات دوران ابوبكر صديق تحليليـ 3
 �و چگونگي به خالفت رسيدن عمر فاروق �ـ وفات ابوبكر صديق4



  



  

  :اشاره
هدف اصلي و نهايي از پيدايش امت مسلمان، اين است كه خداي متعال در اين دنيا به 

$  :جانبه براي خالق هستي تحقق يابد يگانگي پرستيده شود و بندگي همه tΒ uρ àMø) n=yz £Ågù: $# 

}§Ρ M}$# uρ āω Î) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ 〈 )56:رياتذا(  
  ».كه مرا پرستش كنند ام جز براي اين ها را نيافريده ها و انسان من، جن«: يعني

باشد، اين  ها، پرستش خداي يگانه مي ها و جن جا كه مقصود نهايي از خلقت انسان از آن
گيرد كه براي تحقق اين امر و پذيرش ايـن مسـؤوليت و    وظيفه فراروي امت مسلمان قرار مي

اهللا و آمـوزش و پـرورش همگـان بـر اسـاس        تمام مردم از طريـق دعـوت الـي    رساندن آن به
شريعت و منهج الهي بكوشند و موانعي را كه بر سـر راه دعـوت قـرار دارد، از بـين ببرنـد تـا       

سـان همگـان، در    شريعت آكنده از رحمت و حكمت الهي، بر نوع بشر حاكم گردد و بـدين 
خداي متعال، جهاد را از آن جهت مشروع و  1.نهندبرابر شريعت خدا و حاكميت الهي گردن 

اي ديني قرار داده كه تمام موانع و عوامـل بازدارنـده، از سـر راه دعـوت برداشـته       بلكه وظيفه
از «: گويد تيميه رحمه اهللا مي ابن. شود تا ديني كه ريشه در فطرت مردم دارد، به همگان برسد

است تا دين خدا حـاكم گـردد و   كلمة اهللا ي جا كه مقصود از جنگ شرعي يا جهاد، اعال آن
مسلمانان بر ايـن اتفـاق     اي خدا را عبادت كنند، مؤمنان آزادانه و بدون هيچ نگراني و دغدغه

 2».گيرند، جنگيد و آنان را نابود كرد اند كه بايد با كساني كه بر سر راه دعوت قرار مي كرده
هايي به سوي سران قبايل و پادشـاهان،   نامهها و  براي تبليغ دعوت اسالم، پيك صخدا رسول

فرستادند و براي حمايت از دعوت، لشكرهايي گسـيل فرمودنـد تـا موانـع سـر راه دعـوت را       
بردارند و عوامل مادي، جاهلي و نفساني را كه مانع شنيدن دعوت اسـالم و شـناخت درسـت    

اندهي برخـي از  در راستاي همين هدف، شخصاً فرم صآن حضرت. شد، از بين برند آن مي
توان به جنگ تبوك اشاره كرد كه در سال نهم  دار شدند كه از آن جمله مي لشكرها را عهده
شـد تـا يكـي از ايـن امـور را       هـا، بـه دشـمن اجـازه داده مـي      در تمام جنگ. هجري روي داد

چون ديگر مسلمانان شـوند؛ پرداخـت جزيـه و     چون و چراي اسالم تا هم پذيرش بي: برگزيند
 3.گرفت ورت عدم پذيرش هر يك از اين شرايط، شمشير، درميان كفر و اسالم قرار ميدر ص
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هـاي   هـا و مـژده   را ادامـه داد و بـراي تحقـق بشـارت     صخـدا  نيز راه رسول �ابوبكر صديق
باري . هايي از قبيل عراق، لشكرهايي را گسيل كرد در مورد گشودن سرزمين صخدا رسول
فوالّذي نفسي بيده ليتمن الّله هذا األمر حتـي  : (رمودندف �به عدي بن حاتم  صخدا رسول

تخرج الظعينة من الحيرةِ حتي تطوف بالبيت في غير جوار أحد و لتفتحن كنوز كسـري بـن   
ست، خداي متعال، اين امر را به آن حد به كه جانم به دست اوذاتي سوگند به «: يعني.) هرمز

رود  ي خدا مي به تنهايي از حيره به طواف خانه كه زني) دهد و گسترش مي(رساند  كمال مي
  2».شود پسر هرمز فتح مي 1هاي كسري و گنجينه

هـاي مـادي و معنـوي     هايي، اسباب و زمينـه  ها و مژده با بيان چنين بشارت صخدا رسول
البته خاورشناسان و دشـمنان  . خيزش مسلمانان را براي گسترش قلمرو اسالمي، فراهم نمودند

هـاي دعـوتي    اند تا فتوحات اسالمي را عاري از اهداف واال و انگيـزه  ره كوشيدهاسالم، هموا
هاي ناروايي بر فتوحات اسالمي وارد كنند كه در چارچوب داليل و  آن جلوه دهند و تهمت

هايي كه از سوي دشمنان اسالم بر فتوحات اسالمي  مباحث علمي و منطقي، نادرستي برچسب
  .گردد وارد شده، هويدا مي

هايي بود كه  ي اول، گسترش اسالم و نابودي طاغوت هدف نهايي فتوحات دوران خليفه
هاي  و بلكه عموم مسلمانان بنا بر وعده �ابوبكر صديق. كرد بر گردن مردم سنگيني مي
باور كامل داشتند كه نصرت و پيروزي، از آن اسالم و  صخداي متعال و رسول اكرم

ي الهي را حق و  دانيم كه وعده نيز آن نسل را نسل پيروزي ميرو  باشد و از همين مسلمانان مي
  :دانستند ناپذير مي تخلف

 uθ èδ ü“Ï% ©!$# Ÿ≅y™ö‘r& …ã&s!θ ß™u‘ 3“y‰ çλù;$$ Î/ È ÏŠ uρ Èd,ut ù:$# …çν u�Îγøà ã‹Ï9 ’ n?tã ÈÏd‰9$#  Ï&Íj# ä. öθs9 uρ oνÍ� x. 

tβθ ä. Î�ô³ ßϑø9 $# ∩∪ 〈 )9:صف(  

و دين راستين ) آسماني(را همراه با هدايت و رهنمود  خداست كه پيامبر خود«: يعني
فرستاده تا اين آيين را بر ساير اديان چيره گرداند؛ هرچند كه مشركان دوست نداشته ) اسالم(

  ».)و چيرگي اسالم، بر آنان، ناگوار باشد(باشند 

 $‾Ρ Î) ã�ÝÇΖsΨ s9 $ sΨ n=ß™â‘ šÏ% ©!$#uρ (#θãΖtΒ# u ’Îû Ïο 4θ uŠutù: $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# tΠöθ tƒuρ ãΠθ à)tƒ ß‰≈yγô© F{ $# ∩∈⊇∪ 〈  

  )51:غافر(  
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 411   �، وفات وي و به خالفت رسيدن عمر فاروق�فتوحات ابوبكر صديق 
    

مؤمنـان را در زنـدگي دنيـا و در روزي كـه     ) چنـين  هـم (ما، حتماً پيامبران خـود و  «: يعني
  ».كنيم پا خيزند، ياري مي گواهان، به

  
  مبحث اول

  در عراق �فتوحات ابوبكر صديق

ي عـرب، ابـوبكر    جزيـره  امش در شبهزمان با پايان سركوب مرتدها و برقراري امنيت و آر  هم
به فكر گسترش قلمرو اسالم افتـاد و بـراي ايـن     صهاي رسول اكرم بنا بر رهنمود �صديق

  :منظور، دو لشكر را براي فتح عراق گسيل كرد
در يمامه  �خالد. براي فتح عراق اعزام كرد �لشكري به فرماندهي خالد بن وليد) الف

عراق به او نامه نوشـت و دسـتورش داد از جنـوب غربـي،     براي فتح  �بود كه ابوبكر صديق
راه عراق را در پيش بگير تا بـه عـراق   «: چنين نوشت �خليفه در فرمانش به خالد: آغاز كند

دسـتور   �بـه خالـد   �ابوبكر صديق» .است ـ آغاز كن  1الهند ـ كه همان ابله  برسي و از فرج
هـا   به اسالم دعوت دهد؛ اگر نپذيرفتند، از آن داد تا با مردم به مهرباني برخورد كند و آنان را

به  �فرمان ديگر ابوبكر. جزيه بگيرد و اگر از پرداخت جزيه نيز امتناع كردند، با آنان بجنگد
ي ارتداد دارند،  اين بود كه كسي را به زور با خود همراه نكند و از كساني كه پيشينه �خالد

تش قرار دارند، بخواهد كـه داوطلبانـه و بـه ميـل     كار نگيرد و از مسلماناني كه در مسير حرك
سپاهياني را فراهم كرد و آنان را  �براي پشتيباني از خالد �ابوبكر. خود او را همراهي كنند

  2.فرستاد �به كمك خالد
براي فـتح عـراق گسـيل كـرد، لشـكري بـه فرمانـدهي         �دومين لشكري كه ابوبكر) ب

 �ي ابوبكر صـديق  و حجاز بود كه نامه 3اه نباجي ر در ميانه �عياض. بود �عياض بن غنم
. آغاز كند 4ي مصيخ را دريافت كرد و فرمان يافت تا از شمال شرقي به عراق برود و از ناحيه

جا آغاز كن و سپس از  به سوي مصيخ برو و از آن«: دستور داد �به عياض �ابوبكر صديق
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به هر «: افزود �در فرمانش به عياض �ابوبكر» .باالي عراق به آن وارد شو تا به خالد برسي
كسـي را بـه همراهـي خـود مجبـور      . باشد، اجازه بده بـازگردد  كس كه خواهان بازگشت مي

در  �ابـوبكر  1».خواهـد، بـازگردد   نكنيد؛ هر كس كه دوست دارد، با شما بيايد و هر كه مي
زودتـر بـه حيـره    اي به خالد و عياض دستور داد كه به سوي حيره بشتابند و هر كس كـه   نامه

زماني كه در حيره گرد هم آمديد، هر يك از شما كه زودتر بـه حيـره   «: برسد، فرمانده است
هـاي پارسـيان را در هـم     بـان  در حيره كه با هم شديد و ديـده . رسيده بود، امير آن يكي است

شـوند، يكـي از شـما در     گير نمي شكستيد و مطمئن شديد كه مسلمانان از پشت سرشان غافل
يره براي پشتيباني از همكارش و ديگر مسلمانان بماند و ديگري، بر شهرهايي كـه دشـمنان   ح

  2».اند، شبيخون بزند خدا و دشمنان خودتان از پارسيان در آن، قدرت و جا گرفته
وي، . ها تشويق كرد رفت و ايشان را براي جنگ با ايراني �مثني بن حارثه، پيش ابوبكر

. نيز پذيرفت �ابوبكر صديق» .ي قوم خودم قرار بده را فرماندهم«: گفت �به ابوبكر صديق
پس از مدتي برادرش مسعود بن حارثه را پيش . بازگشت و جهاد عراق را آغاز نمود �مثني

اي نوشت و با  نامه �براي مثني �ابوبكر صديق. ابوبكر فرستاد و نيروي كمكي خواست
را به سوي تو  �من، خالد بن وليد…« :مسعود فرستاد؛ در بخشي از اين نامه آمده بود

و از او (فرستادم تا در عراق، به همراه آن دسته از اقوامت كه با تو هستند، به استقبالش بروي 
؛ دستيارش باش و او را كمك نما؛ با نظرانش مخالفت نكن و از فرمانش سر )فرمان ببري

          :ستوده و فرموده است نتاب كه او از كساني است كه خداي متعال، در كتابش آنان را

 Ó‰ £ϑ ut’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 t Ï% ©!$# uρ ÿ…çµ yè tΒ â !# £‰ Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤� ä3ø9$# â!$ uΗxqâ‘ öΝæη uΖ÷� t/ ( öΝßγ1u� s? $ Yè ª. â‘ # Y‰£∨ ß™ 〈3 
باشد و وقتي از تو جدا شود، تو همانند گذشته امير  ست، او فرمانده ميتا زماني كه خالد با تو

  4».خواهي بود
شخصي از قوم مثني بن حارثه به نام مذعور بن عدي از لشكر مثني جدا شد و به ابوبكر 

قراوالن لشكر و با من،  عجل هستم و از پيش ي بني من، از طايفه«: نامه نوشت كه �صديق
ها بهتر از صد مرد جنگي است؛ من، اين منطقه را  ام هستند كه هر يك از آن مرداني از طايفه
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را به من واگذار تا به خواست  1ي جنگي نيز دارم؛ بنابراين كار سواد اسم و تجربهشن خوب مي
اي، ابوبكر  نيز در نامه �مثني بن حارثه» .به دست گيرم) پس از فتح(جا را  خدا، امور آن

ي  من، خليفه«: نامه نوشت كه �را از ماجراي مذعور باخبر كرد و به ابوبكر صديق �صديق
ام به نام مذعور بن عدي كه از  كنم كه شخصي از قبيله ين باخبر ميرا از ا صخدا رسول
باشد، با تعداد اندكي به نزاع و مخالفت با من برخاسته است؛ بنابراين  عجل مي ي بني طايفه

خواهيد،  باره هر تصميمي كه مي صالح ديدم كه شما را از اين ماجرا باخبر كنم تا در اين
  2».بگيريد

ات به دستم رسيد و از  نامه«: اسخ مذعور بن عدي، چنين نوشتدر پ �ابوبكر صديق
ي خوبي  ات، طايفه تو همان گونه هستي كه گفته بودي و طايفه ؛ات آگاه شدم؛ آري خواسته

بپيوندي و با او همراه شوي و تا  �كنم كه به خالد بن وليد من، براي تو پيشنهاد مي. است
و چون از عراق رفت، تو نيز با او عراق را ترك زماني كه او در عراق است، با او باشي 

آن شخص عجلي به من «: را اين چنين داد �پاسخ مثني بن حارثه �ابوبكر صديق 3».كني
نامه نوشت و از من چيزهايي درخواست كرد؛ من، نيز پاسخش را نوشتم و به او دستور دادم 

از  �ين است كه تا خالد بن وليدشود و فرمان من، به تو ا بپيوندد تا ببينم چه مي �به خالد
عراق بيرون نرفته، تو نيز عراق را ترك نكني؛ زماني كه خالد عراق را ترك كرد، تو در 

  :شود از سطور گذشته، موارد ذيل واضح مي 4».جايت بمان كه بيش از اين شايسته و سزاواري

  به عراق �تاريخ اعزام لشكر خالد
  5.ر ماه رجب يا محرم سال دوازدهم هجري بوده استبه عراق، د �تاريخ اعزام لشكر خالد

   �دانش نظامي و تاكتيك جهادي ابوبكر صديق
نشـان  ) خالـد و عيـاض رضـي اهللا عنهمـا    (به فرماندهان لشكريش  �دستورات ابوبكر صديق

ابوبكر . باشد و كيفيت باال و توانمند تاكتيك نظامي وي، مي �ي جنگي ابوبكر صديق تجربه
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نظيري، نقـاط عمليـاتي هـر     ن استراتژي جنگي و تاكتيك نظامي درست و بيبا تبيي �صديق
اي مشخص كـرد كـه گويـا در اتـاق      گونه يك از فرماندهان مسلمان را براي ورود به عراق به

كرده  ي كاملي از عراق را پيش روي خود داشته و فتح عراق را فرماندهي مي فرماندهي، نقشه
در جنوب غربي وارد عـراق شـود و   ) ابله(تور داد تا از دس �به خالد �ابوبكر صديق. است

 �وارد عراق شود؛ دستور ديگر ابوبكر صديق) مصيخ(به عياض فرمان داد تا از شمال شرقي 
خليفه، گذشته از . به خالد و عياض رضي اهللا عنهما، اين بود كه در وسط عراق به هم بپيوندند

ع نمود و به آنان دستور داد كه هيچ كس را براي اين، فرماندهان را از سربازگيري اجباري من
جنگ، به ماندن در لشكر خود مجبـور نكننـد؛ چراكـه بـه خـدمت گـرفتن سـربازها از نگـاه         

  1.داوطلبانه و غيراجباري بود �ابوبكر

  قعيت استراتژيك حيره در فتح عراقمو
از ابـوبكر   الجيشـي و اهميـت نظـامي آن، شـگرد ديگـري      ي سـوق  تعيين حيره به عنوان نقطـه 

چراكه حيره، در سه ميلي جنوب كوفه و در جنوب شرقي نجف . در فتح عراق بود �صديق
اي اسـتراتژيك   توان اهيمت حيره را به عنوان منطقـه  قرار دارد و در نخستين نگاه به نقشه، مي

هـاي   هاي ارتباطي عراق بود؛ از شرق و كرانه ي مركزي راه حيره، از هر سو در نقطه. دريافت
عالوه بر اين، حيره بر سر راه انبار نيز ). هيت(شد و از شمال، به  رود فرات به مدائن وصل مي

در ) ابلـه (گذشـت كـه بـه     راهـي از حيـره مـي   . رسـيد  قرار داشت و از سمت غرب به شام مي
بنابراين موقعيـت  . شد منتهي مي) نعمانيه(طور  و همين) سواد(در  2)كسكر(و ) بصره(ي  منطقه

جا را به درستي، هدف دو لشكر اعزامي به  آن �يك حيره سبب شد تا ابوبكر صديقاستراتژ
تـرين   عراق قرار دهد؛ چراكه حيره، براي عراق، حكم قلب و مركزيـت را داشـت و نزديـك   

قدرت مركزي ايران از اهميت حيره باخبر بود . بود -پايتخت امپراطوري ايران-نقطه به مدائن
. ي مهم در حيره مستقر بودند نيروهايي براي حفاظت از اين منطقه و به همين خاطر نيز هميشه

سيطره بر حيره به معناي چيرگي كامل بر بخش غربي فرات بود و از ديگر سو، موقعيت حيره 
  3.ها به قصد فتح شام، اهميت زيادي داشت اي بود كه براي مسلمانان در نبرد با رومي گونه به

اي ورود به عراق و فتح حيره فراروي سپاهيان اسالم قرار بر �اي كه ابوبكر صديق برنامه
اي كـه   هاي جنگي است و پوشش عملياتي آن به شـيوه  ترين و مؤثرترين شيوه داد، از پيشرفته
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دهد كه عمليات فتح عراق و گسـترش قلمـرو اسـالمي از طريـق      گفته شد، به خوبي نشان مي
ي عملياتي فتح عراق، دانـش   گاهي به برنامهبازن 1.جهاد، تصادفي و از روي اتفاق نبوده است

دهـد كـه ابـوبكر     سازد و نشـان مـي   اي روشن مي را براي هر پژوهنده �جنگي ابوبكر صديق
ي  هـا در صـحنه   دهي سـپاهيان و ايجـاد همـاهنگي و تـوازن درميـان آن      براي سامان �صديق

حـال آزادي عمـل   عمليات، توجه خاصي به تبيين وظايف و اهداف لشكرها داشته و در عين 
ديد خود و با توجه به شرايطي كه با  كرده تا به صالح را در ميدان نبرد از فرماندهان سلب نمي

  2.شوند، عمليات جهادي را مناسب اوضاع و احوال به پيش ببرند آن روبرو مي

  عدم خودپسندي مثني بن حارثه
. باشد مثني بن حارثه مياز نكات ديگر قابل يادآوري در جريان فتح عراق، عدم خودپسندي 

جنگيد كه اين عمـل، باعـث خرسـندي ابـوبكر      مثني، به همراه قومش در عراق با دشمنان مي
به عراق، به فرماندهي  �شد و ايشان را بر آن داشت تا مثني را پيش از اعزام خالد �صديق

 را �مصمم به فتح عراق شـد، خالـد بـن وليـد     �كه ابوبكر صديق پس از آن. منصوب كند
 �اي به مثني فرستاد و به او دستور داد به خالد رو نامه براي اين منظور شايسته ديد و از همين

مثنـي رحمـه اهللا نيـز بالفاصـله پـس از      . انجام وظيفه نمايـد  �بپيوندد و تحت فرماندهي خالد
پيوسـت؛ او، بـه كثـرت     �به همراه سپاهيانش به لشكر خالد �دريافت فرمان ابوبكر صديق

كه پيش از خالد نسبت به فتح عراق اقدام كرده، فريفته نشـد كـه خـود را بـه      ش يا اينسپاهيان
  3.هايي سزاوارتر از خالد براي فرماندهي لشكر اسالم در فتح عراق بداند چنين بهانه

  در به خدمت گرفتن سپاهيان �احتياط ابوبكر صديق
: نم فرسـتاد، دسـتور داد كـه   براي خالد بن وليد و عياض بن غ �اي كه ابوبكر صديق در نامه

بـر اسـالم ثبـات     صخـدا  كساني را به همراهي لشكر اسـالم فرابخوانيـد كـه پـس از رسـول     «
ي ارتداد دارند، براي جهـاد   اند؛ هيچ يك از كساني را كه پيشينه و با مرتدها جنگيده  ورزيده

ي  اني كـه سـوء پيشـينه   بنابراين در ابتـدا بـه كسـ   » .شود با خود همراه نكنيد تا بعداً ببينم چه مي
البتـه بعـدها كـه     4.ارتداد داشتند، اجازه داده نشد لشكر اسالم را در فتوحـات همراهـي كننـد   
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اوضاع و احوال تغيير كرد و صداقت و راستي اين افراد ثابت شد، اجازه يافتند لشكر اسالم را 
حتيـاط و  برخاسـته از ا  �به هر حـال ايـن موضـع ابـوبكر صـديق     . در فتوحات همراهي كنند

هشياري در امر جهاد در راه خدا بـود تـا دنياطلبـان در صـف مجاهـدان نفـوذ نكننـد و سـبب         
در مورد  �اي كه ابوبكر صديق رويه. شكست مسلمانان و نابساماني صفوف مجاهدان نشوند

در  صخدا هاي ارزشمند رسول مرتدها در جريان فتوحات در پيش گرفت، برگرفته از آموزه
سان نمودن هدف در جهـت رضـاي    وف اسالمي از هرگونه ناخالصي و يكمورد پالودن صف

هاي جـدي و شكسـت و    خداي متعال بود تا جريان جهاد، به سبب تعدد اهداف، دچار آسيب
زماني اين رويه را در پـيش گرفـت كـه لشـكر اسـالم شـديداً        �ابوبكر صديق. ناكامي نشود

بدين ترتيب مشخص شد كـه قـوت و نيـروي    نيازمند نيروهاي انساني و مردان جنگاور بود و 
واقعي در جهاد به خلوص و راستي در نظرداشت رضاي خدا اسـت و نـه بـه كثـرت و تعـداد      

  1.زياد

  رفتاري با مردم و كشاورزان عراقي خوش
ي ايشـان   هايي كه زير سـلطه  دستور داد با ايرانيان و ملت �به خالد بن وليد �ابوبكر صديق

گر هدف و هويت  بيان �ي ابوبكر صديق اين فرموده 2.رفتاري كند وشاند، مهرباني و خ بوده
دهد كه چنين جهادي، به قصد دعـوت و   جهاد در بيرون از مرزهاي اسالمي است و نشان مي

چه پرداختن به دعوت، بـا مانـدگاري حكـومتي     شود و چنان فراخوان مردم به اسالم انجام مي
ا از بين برد تا ملت زير سلطه، به راحتي و بدون هيچ غير قابل انجام باشد، بايد آن حكومت ر

هايي كه صحابه انجـام   اين هدف در تمام جنگ. مانعي دعوت اسالم را بشنود و مسلمان شود
كه با دشمنان وارد جنگ شـوند، آنـان را بـه     دادند، كامالً نمودار است؛ مجاهدان پيش از آن

دادند و در صورت عدم  وق و وظايفشان قرار ميها را در برابر حق خواندند و آن اسالم فرا مي
پذيرش اسالم از سوي دشمن، آنان را مكلف به پرداخت جزيـه در برابـر حمايـت مسـلمانان     

اي جـز جنـگ و كـارزار بـا      رفتنـد، چـاره   چه از پرداخت جزيه نيز طفره مي كردند و چنان مي
بـه خـاطر اشـتياق     �ديقابوبكر صـ  3.ديدند تا دين و شريعت خدا غالب گردد دشمن را نمي

وافري كه به هـدايت مـردم داشـت، بـه فرمانـدهان لشـكري سـفارش كـرد تـا رعايـت حـال            
ــابع ثــروت خــودداري نماينــد   ــابود كــردن من ــوبكر. كشــاورزان را بكننــد و از ن خــوب  �اب
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گيري و ماندگاري حكومت عدل اسـت و   دانست كه عمران و آبادي، شرط اساسي شكل مي
اي مستقيم با زندگاني و معيشت مـردم   ترين منابع مالي، رابطه ي از مهمكشاورزي به عنوان يك

  1.دارد

  انديشي ابوبكر صديق اي ديگر از ژرف جلوه
نيـز   �درخواست نيروي امدادي كرد و ابـوبكر صـديق   �از ابوبكر صديق �خالد بن وليد

: گفتنـد  �ابـوبكر به . قعقاع بن عمرو تميمي را به عنوان نيروي پشتيباني به سوي خالد فرستاد
 �كني كـه سـربازان خالـد    آيا چنين شخصي را در حالي به عنوان نيروي امدادي گسيل مي«

لشـكري كـه هماننـد ايـن شـخص در آن      «: فرمـود  �ابوبكر صديق» اند؟ دچار پريشاني شده
اتفاقـاتي كـه بعـدها در جريـان فـتح عـراق روي داد، فراسـت و         2».خورد باشد، شكست نمي

هـاي   هـا و شايسـتگي   توانـايي  �ابوبكر صديق. را نمايان كرد �بكر صديقانديشي ابو ژرف
  3.شناخت افراد را خوب مي

  در عراق �هاي خالد بن وليد جنگ
براي فتح عراق، دو هزار از مجاهداني را كه با مرتدها جنگيده بودند، با خود داشت  �خالد

بـا سـه تـا از فرمانـدهاني كـه       هزار نفر از قبايل ربيعه را نيز بـا خـود همـراه سـاخت و     و هشت
سپاهياني را براي جهاد، با خود همـراه كـرده بودنـد، مكاتبـه نمـود و از آنـان خواسـت بـه او         

مذعور بن عدي عجلي، سلمي بن قين تميمـي و  : اين فرماندهان كه عبارت بودند از. بپيوندند
ان كه با لشكريان را پاسخ گفتند و با سپاهيانش �ي تميمي، درخواست خالد حرمله بن مريطه

سان مجموع لشكر  رسيدند، به لشكر خالد پيوستند و بدين هزار نفر مي مثني بن حارثه به هشت
 �خالـد  5.آنان، ابله را محـل تجمـع لشـكرها اعـالم كردنـد      4.هزار نفر رسيد اسالم، به هجده

: چنين بـود  �دي خال متن نامه. ي ابله بود، نوشت اي تهديدآميز به هرمز كه مرزبان منطقه نامه
كه با پرداخت جزيه، ذمي بودن خود و قومت را بپـذير   اسالم بياور تا در امان باشي يا اين…«

و گرنه، كسي جز خودت را مالمت و سرزنش نكن؛ چراكه من به همراه كساني بـه سـراغت   
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 1».چنان دوست دارند كه شما، زندگي را دوست داريـد  را آن) در راه خدا(ام كه مرگ  آمده
شكسـت و   ي دشـمن را درهـم   اندازي جنگ رواني، روحيـه  راه از طريق اين نامه و به �لدخا

كه به دشمن نزديك شد، سـپاه را بـه سـه دسـته تقسـيم كـرد و فرمـان داد كـه هـر           پس از آن
تـري ايجـاد كنـد و در     اي، از يك راه به سوي دشمن برود تا از اين طريق، امنيـت بـيش   دسته

مثني بن  �خالد. آسيبي جدي و ناگهاني از سوي دشمن مواجه نشوندمسير راه با مشكل و يا 
ي ديگـري روانـه سـاخت و     را بـا عـده   �قراول كرد و سپس عـدي بـن حـاتم    حارثه را پيش

گرد هـم آينـد و    2)حضير(ها حركت كرد و با آنان قرار گذاشت تا در  خودش نيز پس از آن
  3.به دشمن حمله كنند

  السالسل ذاتجنگ 
كه با مسلمانان قرار گذاشته تا در حضير جمع شوند، باخبر شـد و   و اين �صد خالدهرمز از ق

بـه خالـد   . را جلودار لشكرش كرد) انوشگان(و ) قباد(رو خودش را به حضير رسانيد و  از اين
هرمـز از قصـد   . نهـاد ) كاظمه(رو به  �رو خالد خبر رسيد كه دشمن، به حضير رفته و از اين

جا رسانيد و بر آب و مكان مناسـب   دش را پيش از سپاهيان اسالم به آنخالد باخبر شد و خو
: بدون آب در كاظمـه اردو زد و بـه سـپاهيان اسـالم فرمـود      �آن منطقه دست يافت و خالد

بارهايتان را پايين كنيد و براي به دست آوردن آب با دشمن بجنگيد كه سرانجام، ايـن آب،  «
مسـلمانان، بارهايشـان را بـه     4».سـربازان بهتـري دارد   از آن لشكري است كه شكيباتر است و

ور شـدند؛ خـداي متعـال، بـه فضـل و       زمين گذاشتند و سواران صف بستند و به دشمن حملـه 
كرمش بر مسلمانان منت نهاد و ابري فرستاد كه در پشـت صـفوف مسـلمانان بـاران باريـد و      

اي از نصـرت و يـاري خـداي     ونـه اين، نم. آبگيرها پرآب شد و مسلمانان از آن سير نوشيدند
بـازي   هرمـز كـه بـه پسـتي و حقـه     . شـود  متعال است كه شامل حال مؤمنان و دوستان خدا مـي 

را بـه   �نيرنگ كرد و با همراهانش قرار گذاشت كه چون خالد �مشهور بود، بر ضد خالد
رفـت و  هرمـز وسـط دو لشـكر    ! ي تن به تن بطلبد، به او يـورش ببرنـد و او را بكشـند     مبارزه
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را به مبارزه طلبيد؛ خالد نيز از سپاه جدا شد و به سوي هرمز رفت و با او درگير شـد   �خالد
ور شـدند و او   و او را به سينه گرفت و قصد كشتنش را نمود كه نگهبانان هرمز به خالد حمله

 �دسان خال هرمز را بكشد و بدين �را احاطه كردند؛ اما اين مسأله مانع از آن نشد كه خالد
در همين گير و دار قعقاع بن عمرو به نگهبانان هرمز حمله كـرد و  . هرمز را به هالكت رساند

ور شـدند و آنـان را    هـا حملـه   مسلمانان نيز پس از قعقـاع بـه ايرانـي    1.آنان را پراكنده ساخت
 �انديشي ابوبكر صديق آري، اين چنين فراست و ژرف. فراري داده و به تعقيبشان پرداختند

لشكري كه هماننـد ايـن شـخص در آن باشـد،     «: ي قعقاع فرموده بود ا گشت كه دربارههويد
تـن در   ي كاملي از شـجاعت و مردانگـي بـود و يـك     نيز نمونه �خالد 2».خورد شكست نمي

گر نتوانستند ساالرشان  بازان حيله برابر نگهبانان هرمز ايستاد و چنان پايداري كرد كه آن حقه
جا رسانيد و دشـمنان را پراكنـده    كه قعقاع خودش را به آن انند تا اينبره �را از دست خالد

بسته بودند تا فكر فـرار از جنـگ، از   ) زنجير(ها، در اين جنگ خود را با سالسل  ايراني. كرد
كارشـان   اند و البته اين راه السالسل ناميده رو نيز اين جنگ را ذات سرشان ِبدر شود و از همين

  3.ن قهرمان، كارساز نشددر برابر مسلمانا
براي گشودن دژهاي  �خالد. مسلمانان، در اين جنگ بار هزار شتر را به غنيمت گرفتند

ها توانستند امـوال زيـادي را بـه غنيمـت      اي از سپاهيان را گسيل كرد و آن اطراف حيره، عده
فت با كشاورزاني كه در جنگ بر ضد مسلمانان شركت نكردند، كاري نگر �خالد. بگيرند

هايشـان را   رفتـاري و مهربـاني كـرد و زمـين     بـا آنـان خـوش    �و مطابق فرمان ابوبكر صديق
چنان در اختيارشان گذاشت تا چون گذشته كشاورزي كننـد و محصـولش را بـراي خـود      هم

بردارند؛ براي آن دسته از كشاورزان كه مسلمان شـدند، حـد زكـات را تعيـين كـرد و بـراي       
اي مقـرر   هايشان را بگيرد، پرداخت جزيه را بـه انـدازه   كه زمين آن بيكه اسالم نياوردند،  آنان

سـان آنـان دريابنـد كـه پـس از آن       تر بود تا بدين نمود كه از ماليات حكومت ايران بسيار كم
اند كـه عـدالت و    اي جديد از حكومت درآمده پيروزي شكوهمند مسلمانان، زير فرمان گونه

خالد خمس غنايم را به مدينه فرستاد و بقيه . باشد مي رعايت حقوق انسان، شاخص اصلي آن
كاله هرمز نيز از جمله غنايمي بود كه به مدينه فرستاده شـد؛  . را درميان مجاهدان تقسيم كرد

هديـه   �براي قدرداني از تالش و مجاهدت خالد، آن كاله را بـه خالـد   �اما ابوبكر صديق
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ايرانيان عادت داشتند به ميزان جايگاه . بود كاري شده آن كاله صدهزار درهمي، نگين 1.كرد
بهايي را بـر سـر كننـد و     هاي گران اجتماعي و به تعبير بهتر بر اساس سطح طبقاتي خود، كاله

كرد و هرمز  رسيد، كاله صدهزار درهمي بر سر مي مي  هر ايراني كه به باالترين سطح طبقاتي
  2.به آن حد و سطح طبقاتي رسيده بود ها نيز از آن دست مردماني بود كه درميان ايراني

  )ثني(جنگ مذار 
كسـري،  . را بـه او اطـالع داد   �نامه نوشـت و خبـر آمـدن خالـد     3)اردشير(هرمز، به كسري 

هرمز كه لشـكر مسـلمانان را نـاتوان و    . به كمك هرمز فرستاد) قارن(لشكري را به فرماندهي 
ان يـورش بـرد و بـه نكبـت و خـواري      پنداشت، پيش از رسيدن قارن، به مسلمان قدرت مي كم

شكست خورد؛ سپاهيانش گريختند و در مسير فرارشان به لشكر قارن برخوردند؛ همديگر را 
 �خالـد . اردو زدنـد ) مـذار (به جنگ تشويق كرده و همراه آنان برگشتند و در مكاني به نام 

بـود كـه ضـمن     مثني بن حارثه و برادرش معّني را بـه تعقيـب فراريـان لشـكر هرمـز فرسـتاده      
ها اطالع يافته و خبر را  ي لشكر ايراني ها و دژهايشان، از آمدن دوباره گشودن تعدادي از قلعه

خبـر داد كـه    �اي بـه ابـوبكر صـديق    نيز در قالب نامه �خالد. رسانيدند �به آگاهي خالد
از سوي  قصد رويارويي با لشكر دشمن را دارد و اقدامات و آمادگي هاي الزم را انجام داد تا

هـا كـه در    ها در مذار با هم درگير شـدند و ايرانـي   مسلمانان و ايراني. گير نگردد دشمن غافل
قارن به . جنگيدند و جنگ سختي درگرفت صدد انتقام شكست قبلي خود بودند، به شدت مي

براي مبارزه با قارن جلو رفت كه معقل بن اعمش بن  �خالد. ميدان رفت و هماورد خواست
قـارن، قبـاد و انوشـگان را كـه در     . ي قارن رفت و او را كشـت  يش از خالد به مبارزهنباش، پ

جنگ اول نيز حضور داشته و گريخته بودند، در راست و چپ لشكرش قرار داده بود كه دو 
و  4ور شدند و عاصم بن عمرو تميمي، قباد را كشت ها حمله ساز به آن نفر از مسلمانان حماسه

هـزار از افـرادش    و سي) قارن(ي سپاهيان ايران  درگرفت و فرمانده پس از جنگ شديدي كه
هايشـان گريختنـد و آب، مـانع از آن شـد كـه       ها بـه سـوي كشـتي    به هالكت رسيدند، ايراني
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در مـذار مانــد و غنـايم را پــس از    �خالــد. مجاهـدان، بـه تعقيــب فراريـان دشــمن بپردازنـد    
  1.جاهدان تقسيم كردجداكردن خمس و ارسال آن به مدينه، درميان م

  جنگ ولجه
رسـيد؛ كسـري، انـدرزگر را در رأس لشـكري بـه       )اردشـير (خبر شكست مذار، بـه كسـري   

انـدرزگر، از مـدائن بـه    . فرستاد و بهمن جادويه را نيـز در پـي او روان كـرد    �ي خالد مقابله
سـوي  بهمـن جادويـه نيـز از سـواد بـه      . جـا اردو زد  جا به ولجه رفـت و همـان   كسكر و از آن

ها را درميان لشكر خود و لشكر اندرزگر، به محاصره  مسلمانان رفت تا آنان را دور بزند و آن
كـه   پـس از آن . بهمن، در مسير حركتش تعدادي از دهقانان را با خود همراه ساخت. درآورد

نيروهاي ايراني، در ولجه جمع شدند و اندرزگر احساس كرد كه قدرتش باال گرفتـه اسـت،   
هـا   در نزديكي بصره بود، از تجمع ايرانـي ) ثني(كه در مكاني به نام  �خالد. له دادفرمان حم

ور  در ولجه و قصدشان باخبر شد و تصميم گرفت از سه جهت بر لشكر انبـوه ايرانيـان حملـه   
سپاه اسالم، پيش از آغاز عمليات، سويد بن   ي فرمانده. گير سازد شود و آنان را آشفته و غافل

ور داد كه در حضير بماند تا مسلمانان از پشت مورد تهاجم واقع نشوند و خودش مقرن را دست
به سوي ولجه حركـت كـرد و پـس از بررسـي موقعيـت ولجـه دريافـت كـه همـوار بـودن و           

دهد كـه از تـوان عمليـاتي و حركتـي زيـادي       گستردگي منطقه، اين امكان را به مجاهدان مي
جانبه به دشـمن، دو گـروه را بـه كمـين      ي سه حملهدر اجراي طرح  �خالد. برخوردار باشند

از  �جنـگ شـروع شـد و خالـد    . فرستاد تا از دو طرف و پشت سر به دشمن شـبيخون بزننـد  
افرادي كه در كمين بودند، در وقت مناسبي، دشمن را از پشت . ها حمله كرد روبرو به ايراني

سـپاهياني كـه همـراهش     گير كردند و آنـان را شكسـت سـختي دادنـد؛ انـدرزگر و      سر غافل
بـراي سـپاهيان مسـلمان سـخنراني كـرد و       �خالـد  2.گريخته بودند، از تشنگي هالك شدند

به خدا سوگند ! نگريد؟ ها است، نمي هايي كه در اين سرزمين آيا به غذاها و خوراكي«: فرمود
كه اگر هدف بزرگي چون جهـاد در راه خـدا و دعـوت بـه اسـالم نبـود، عقـل چنـين حكـم          

رد كه براي به دست آوردن زندگاني فراخ و بارفاه هم كه شده، بجنگيم و گرسـنگي و  ك مي
  ».…تنگدستي را پشت سر بگذاريم

غنايم را پـنج قسـمت كـرد و خمـس آن را بـه مدينـه فرسـتاد و بقيـه را درميـان           �خالد
مجاهدان تقسيم نمود و ضمن به اسارت گرفتن زنان و فرزندان جنگجويان، براي كشـاورزان  
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مـا  : شود كه به اين نكته اشاره مي �در سخنراني خالد بن وليد 1.پرداخت جزيه را مقرر نمود
چنـين   كه ما هدفي اين خواهان آخرت هستيم و هدف بزرگي در پيش داريم؛ اما به فرض اين

كـرد كـه بـراي     بزرگ هم نداشتيم كه به خاطر آن جنگ و جهاد كنيم، عقل چنين حكم مـي 
بهبود وضـع معيشـتي را بـا هـدف      �خالد. خود هم كه شده، بجنگيماصالح وضع زندگاني 

پردازد تـا   آميزد و بلكه به بيان اين فرضيه مي بزرگ جهاد كه همان دعوت به اسالم است نمي
: به هدفمند كردن جهاد در راستاي گسترش اسالم بپردازد و با زبان حـال ايـن را بگويـد كـه    

ي جنگيدن با چنين دشمناني باشـد،   اند سبب و زمينهتو وقتي يك هدف دنيوي و گيتيانه، مي«
اين سـخنان خالـد   » پس چرا به خاطر رضاي خدا و هدفي بس بزرگ و اخروي جهاد نكنيم؟

ي درونـي   ي همـت و تـوان سـربازان اسـالم و احيـاگر قـوت قلـب و عـزم و اراده         برانگيزنده
روي خـود را در راه خـداي   مجاهدان بود و سبب شد تا مجاهدان، تمام امكانات و تـوان و نيـ  

  2.كار بگيرند متعال به
در جنگ ولجه يكي از افراد دشمن را به مبارزه  �خالد: در روايتي چنين آمده است كه

اش تكيـه داد و خواسـت    كرد و او را كشت و سپس بر جنازه طلبيد كه با هزار مرد برابري مي
ي  روحيـه ) اهللا سـيف (خالد بـن وليـد   اين كار  3.كه برايش غذا ببرند تا در همان حال ميل كند

  .ايرانيان را درهم شكست و خفت و خواري آنان را به نمايش گذاشت

  و فتح امغيشيا 4جنگ اليس
هـا پيوسـتند و آنـان را در     برخي از مسيحيان عرب به سركردگي عبداالسود عجلي بـه ايرانـي  

ي سپاهيان ايران بـود دسـتور    هبهمن جادويه به جابان كه فرماند. برابر مسلمانان ياري رساندند
كـه   پس از آن. ور شوند كه مسلمانان، به او حمله داد كه با مسلمانان وارد جنگ نشود مگر آن

باخبر شد كه مسيحيان عـرب و گروهـي از روسـتاييان عـرب حيـره بـراي جنـگ بـا          �خالد
يان عـرب  اند، به سراغشـان رفـت و از پيوسـتن سـپاهيان ايرانـي بـه مسـيح        مسلمانان جمع شده

زماني كه لشكر اسالم با دشمن روبرو شد، جابان به سربازانش فرمـان حملـه داد؛   . خبر بود بي
پنداشتند، يكديگر را به  اهميت مي سپاهيان جابان كه قدرت جنگي لشكر اسالم را ناچيز و بي

اني ها كه منتظر نيـروي پشـتيب   ور شد؛ ايراني بر آنان حمله �خوردن غذا فراخواندند كه خالد
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بهمن جادويه بودند، با تمام تـوان جنگيدنـد و مسـلمانان نيـز، در آن جنـگ سـخت، صـبر و        
ها پيروز كني، بـر مـن اسـت     اگر ما را بر اين! خدايا«: گفت �خالد. شكيبايي زيادي نمودند

كه نهر خـوني از   كه كسي از ايشان را باقي نگذارم و به هر كس كه دست يافتم، بكشم تا آن
: بانگ بـرآورد كـه   �خداي متعال، مسلمانان را پيروز كرد و منادي خالد» .كنمها جاري  آن

مسـلمانان، تعـداد   .. كه تن به اسارت ندهـد  توانيد اسير بگيريد و كسي را نكشيد مگر آن تا مي
خالد افرادي را گماشت تا اسـيران را گـردن بزننـد و آنـان،     . زيادي را اسير كردند و آوردند

اگر تمام اهل زمين را هـم بكشـي، نهـر    «: گفت �قعقاع به خالد. دندز شب و روز گردن مي
افتد؛ پس بر روي خون آب جاري كن تا خون، جاري شود و سـوگندت را ادا   خون راه نمي

ها روان شد و به همين خاطر نيز آن نهر، نهر خون  نيز چنان كرد و خون �خالد» .كرده باشي
  1.نام گرفت

 �و اردوگاهش به تصرف مسلمانان درآمـد، خالـد   كه دشمن شكست خورد پس از آن
يافتنـد، آن را در اختيـار ديگـران     اي دسـت مـي   به غذاي آماده صخدا هرگاه رسول«: گفت

هنگامي كه مسـلمانان، بـراي خـوردن شـام     » .گذاشتند و من، نيز اين غذاها را به شما دادم مي
: پرسـيدند  تـازه نديـده بودنـد، مـي     چناني و نان نرم و ها كه غذاهاي آن اي از آن نشستند، عده

آيـا  «: گفتنـد  شناختند، به شوخي و لبخند مـي  كه نان لواش و تازه را مي ها چيست؟ و آنان اين
  2»!بينيد ايد؟ آن زندگي، همين است كه مي چيزي از زندگاني راحت شنيده

جا  كرد و زماني به امغيشيا رسيد كه ساكنانش، آن 3پس از اليس، آهنگ امغيشيا �خالد
جـا را خـراب    خالـد، دسـتور داد آن  . ي سواد پراكنـده شـده بودنـد    را ترك كرده و در منطقه

جـا چنـان غنيمتـي بـه      مسلمانان، در امغيشيا به قدري غنيمت به دست آوردند كـه هـيچ  . كنند
زماني كه خبر پيـروزي  . صد و پنجاه درهم، سهم هر سواركار شد دست نياورده بودند و يك

را  �كه كسـي هماننـد خالـد    ها، از اين زن«: رسيد، فرمود �ابوبكر صديق و خمس غنايم به
عجـل   خالد، خبر پيروزي را با شخصـي بـه نـام جنـدل از بنـي      4».بزايند، ناتوان و عاجز هستند

وي، با خبر پيروزي، فتح اليس، خمـس غنـايم و تنـي    . اي بود فرستاد كه راهنماي كارآزموده
كه با ديدن جنـدل فهميـد    �رسيد؛ ابوبكر صديق �ر صديقچند از اسيران، به حضور ابوبك
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جنـدل، خـودش را معرفـي كـرد؛     . اي است، نامش را پرسـيد  كه او شخص كاردان و باتجربه
دستور داد كه يكي از كنيزان را به عنوان پاداش به او بدهند كه بعدها همان  �ابوبكر صديق

  1.كنيز برايش فرزندي به دنيا آورد
كه به زيبـايي   �ي خالد، نشان افتخاري است براي خالد درباره �ديقي ابوبكر ص گفته

پردازد  ي كساني مي كند و به بيان منزلت برجسته هاي خالد را هويدا مي هرچه تمام، شايستگي
تـري   شود تا افرادي كه از همـت كـم   هاي وااليي هستند و سبب مي ها و اراده كه داراي همت

 2.اي رسـيدن بـه بلنـداي همـت و مجاهـدت تـالش نماينـد       برخوردارند بـه خـود بياينـد و بـر    
داشتي بود كـه در تـاريخ    بهترين تقدير و بزرگ �ي خالد درباره �ي ابوبكر صديق فرموده

ي  بـه عنـوان خليفـه    �به عمل آمد؛ چراكه ابوبكر صـديق  �اسالم از بزرگواري چون خالد
كنـد كـه كسـي را در     هـار مـي  شناسي، توانمند و خبـره بـود، اظ   مسلمانان و كسي كه در مردم

العـاده   سازي، فوق باشد و او را در حماسه �شجاعت و دالوري سراغ ندارد كه همانند خالد
  3.داند نظير مي و بي

  فتح حيره
در امغيشيا باخبر شد و هجوم لشكر اسالم به حيره را قطعـي   �از پيروزي خالد 4مرزبان حيره

كـار شـد و لشـكري را بـه      مسـلمانان، دسـت بـه    دانست و به همين خاطر نيز بـراي مبـارزه بـا   
هـاي مسـلمانان بـه گـل      فرماندهي پسرش فرستاد و دستور داد كه آب فرات را ببندد تـا قـايق  

خالـد بـه قصـد پسـر مرزبـان بـه راه افتـاد و بـا         . گير و درمانده كنند نشيند و مسلمانان را غافل
شـتاب بـه مسـيرش ادامـه داد تـا       گروهي از سربازانش درگير شد و آنان را در دم كشت و با

ي فرات با پسر آزادبه روبرو  سره كند كه در دهانه پيش از رسيدن خبر به مرزبان، كار را يك
خالـد بـه راهـش بـه     . شد و جنگي درگرفت كه به شكست و كشته شدن پسر مرزبان انجاميد

ت و در همان سوي حيره ادامه داد و چون به مرزبان حيره خبر رسيد كه پسرش كشته شده اس
كـه بجنگـد، پـا بـه فـرار       آن اش را باخـت و بـي   اثنا از مرگ اردشير نيز اطالع يافـت، روحيـه  

جـا اردو زد؛ مـردم    را فـتح كـرد و همـان    5محل اردوي مرزبـان  �سان خالد گذاشت و بدين
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 هاي حيـره را بـه ترتيـب ذيـل     ها و قلعه حيره به دژها پناه بردند؛ مسلمانان، به فرمان خالد كاخ
  :محاصره كردند

ي طـائي در آن بـود، محاصـره     ، كاخ سفيد را كه اياس بـن قبيصـه  �ضرار بن ازور •
  .كرد
هـا را كـه عـدي بـن عـدي عبـادي در آن بـود،         ، قصـر عدسـي  �ضرار بن خطـاب   •

  .محاصره كرد
مازن را به محاصره درآورد كه حيري پسر اكـال در آن   ، قصر بني�ضرار بن مقرن •

  .بود
بقيله را محاصره كرد كه عمـرو بـن عبدالمسـيح در ايـن      اخ ابن، ك�مثني بن حارثه •

  .كاخ، جاي گرفته بود
به فرماندهانش دستور داد كه مردم را به اسالم دعوت دهند و اگر مردم، مسلمان  �خالد

. هـا مهلـت بدهنـد    شدند، از آنان بپذيرند و اگر از پذيرش اسـالم سـرتافتند، يـك روز بـه آن    
كه مسلماني را از جنگ با دشمن باز بدارند، منع كرد و دسـتور داد   اين خالد، فرماندهان را از

. كه در جنگ با افراد دشمن درنگ نكنند تا فرصت تجديـد قـوا بـراي دشـمن فـراهم نشـود      
مردم، گذشته از عدم پذيرش دعوت اسالم، به مسلمانان اعالن جنگ كردند و از فراز دژهـا،  

ان، به سوي دشمن تير انداختنـد و شـروع بـه گشـودن     مسلمان. آنان را هدف سنگ قرار دادند
هـا هسـتيد،    اي كساني كه در كاخ: ها فرياد برآوردند راهبان و كشيش. ها كردند درها و خانه

هـا پنـاه گرفتـه بودنـد، رو بـه       كساني كـه در كـاخ  .. دهد كسي غير از شما ما را به كشتن نمي
ها  سان سران كاخ پذيريم و بدين شما را ميگانه ي  مجاهدان فرياد زدند كه يكي از شرايط سه

خالـد،  . صد و نودهزار درهـم صـلح كننـد    بيرون آمدند تا به شرط پرداخت جزيه به مبلغ يك
. ها به ميل و اختيار خود داده بودنـد، بـا خبـر پيـروزي بـه مدينـه فرسـتاد        هدايايي را كه ايراني

سـو شـك و    اب آورد تـا از يـك  هدايا را پذيرفت و آن را در جزيه به حسـ  �ابوبكر صديق
را كـه   هاي پرفريـب حكـام ايرانـي     ي حكم شرعيش نباشد و از ديگرسو شيوه اي درباره شبهه

  1.كن نمايد كردند، ريشه هايي مردم را به زور تصاحب مي اموال و دارايي
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  :دين شرح براي اهل حيره نوشتاي ب عهدنامه �خالد
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اي است كه خالد بن وليد بـا عـدي و عمـر بـن عـدي، عمـرو بـن        اين، عهدنامه
عبدالمسيح، اياس بن قبيصه و حيري بن اكال كه سران حيـره هسـتند، بسـته و مـردم     

داند و از  اند؛ خالد، اهل حيره را به رعايت اين پيمان، ملزم مي حيره نيز آن را پذيرفته
صد و نودهزار درهم به  اليانه يكس) ها در برابر حمايت از آن(گيرد كه  آنان عهد مي

دست خود بپردازند و آن دسته از راهبان و كشيشانشان كه دسـت از دنيـا كشـيده و    
مستثني هستند و اگر به كـردار يـا گفتـاري،    ) از پرداخت جزيه(اند،  آن را رها كرده

اين عهدنامـه  . خيانت كنند، اين پيمان باطل است و هيچ ضمانتي متوجه ايشان نيست
  1.االول سال دوازدهم هجري نوشته شد ماه ربيعدر 

دين ما را بپذيريد كـه در  «: به مردم حيره سه پيشنهاد كرد �خالد: در روايتي آمده است
اين صورت چه در ديارتان بمانيد و چه با ما هجـرت كنيـد، تمـام حقـوق و وظـايفي كـه مـا        

د و در غيـر ايـن صـورت اعـالن     كه جزيه بپردازيـ  شود؛ راه دوم اين داريم، متوجه شما نيز مي
در (ام كـه بـه مـرگ     ايد و بايد بدانيد كه من، به همراه كساني به سراغ شما آمده جنگ كرده

اهل حيره » .ورزند كه شما به زندگي، حرص و اشتياق وافر داريد آن گونه عشق مي) راه خدا
بـر شـما كـه كفـر،     بار شـديد؛ واي   نيست و زيان«: فرمود �خالد. پرداخت جزيه را پذيرفتند

  2».گذارد آبي است كه انسان كودن و نادان به آن قدم مي سان صحراي خشك و بي به
هاي ايماني است كه در لشكر فتح عراق نهادينـه شـده و    نمادي از ويژگي �گفتار خالد

دعـوت و فراخـوان   . خيزش و تالش آن لشكر را در راستاي هدفي بس بزرگ قرار داده بـود 
گـر ايـن ديـن آسـماني بـه بشـريت، هـدف         ي كامل و هدايت رساندن برنامه مردم به اسالم و

جويي، دنياطلبي و گسترش قلمـرو    لشكركشي به عراق بود و مجاهدان، هرگز به دنبال سيطره
چه مسلمانان را در  ، آن�ها نبودند و به بيان خالد بن وليد حكومت و تحميل قدرت بر انسان

. طلبي و آرزوي مرگ در راه خدا و كسب رضايش بود تكرد، شهاد هايشان پيروز مي جنگ
و هـدايت بشـريت،    صخـدا  هاي رسول صحابه با ميل و رغبت قلبي براي اجراي كامل سنت

اهل حيره را توبيخ و سرزنش كرد كه به جاي پذيرش  �خالد. كردند تالش و مجاهدت مي
مـالي بـراي مسـلمانان بـه     اسالم، ماندگاري بر كفر و پرداخت جزيه را با وجودي كه منفعتي 
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كرد كه او، از كساني بود كه دنيا را در  چنين نمي �رفت، ترجيح دادند و چرا خالد شمار مي
هاي الهي را بر كاالي فاني و زودگذر دنيـا   چشمشان حقير و ناچيز دانستند و آخرت و نعمت

آخـرت بـر    تـرجيح ديـن و  (ياد گرفتند كه همواره اين رويـه   صخدا برتري داده و از رسول
ألن يهـدي الّلـه بـك    : (اند فرموده صرسول اكرم 1.را هدف زندگاني خود قرار دهند) دنيا

ي تـو، يـك نفـر را     اگر خـداي متعـال بـه وسـيله    «: يعني) رجالً واحدا خيرٌ لك من حمر النعم
  2».هدايت كند، برايت از به دست آوردن شترهاي سرخ بهتر است

نيز  �د، هدايايي به لشكر اسالم دادند كه ابوبكر صديقي خو اهل حيره به ميل و خواسته
ي حكـم   اي دربـاره  سـو شـك و شـبهه    آن را پذيرفت و جزو جزيه به حساب آورد تا از يـك 

هايي مردم  را كه اموال و دارايي هاي پرفريب حكام ايراني  شرعيش نباشد و از ديگر سو شيوه
سان به مردم حيـره بـه عنـوان اهـل ذمـه،       نكن نمايد و بدي كردند، ريشه را به زور تصاحب مي

ي عدالت و دادگري اسالم  دهنده نشان �قطعاً اين عملكرد ابوبكر صديق. ظلم و ستمي نشود
ي استعمار اروپا و فتوحـات اسـالمي    آقاي علي طنطاوي، به مقايسه. و حكومت اسالمي است

را در قالب اشعار زيـر بـه    هاي استعمارگر اروپا پرداخته و برجستگي و تمايز اسالم بر حركت
  :تصوير كشيده است

  فلما ملكتــم سال بالدم أبطــح  ملكنـا فكان العفو مـنا سجيـة
  األسري نمن و نصفح غدونا علي  و حللتم قتل األساري و طالما
  3فكـل إناء بالــذي فيه ينضـح  فحسبكـم هذا التفـاوت بينـنا

ي مـا بـود    م، عفو و گذشت، عادت و پيشيهگاه كه ما حكومت و قدرت يافتي آن«: ترجمه
و چون شما به قدرت رسيديد، خون به راه انداختيد و كشـتن اسـيران را روا دانسـتيد؛ امـا مـا      

داديم و همين تفاوتي كه درميـان مـا و شـما     همواره اسيران را مورد بخشش و احسان قرار مي
  .»ستد كه در اوكه از كوزه همان تراوي شما است  گر اصل و ريشه است، بيان

حيره از موقعيتي استراتژيك برخوردار بود و به همين جهت نيز فتح حيره، اهميت نظامي 
بااليي داشت و سبب شد تا مسـلمانان بـه فـتح سـاير منـاطقي كـه زيـر حكومـت ايـران بـود،           

دهـي،   ي كل نيروهاي مسلمان، حيره را مقر فرماندهي و مركز سامان فرمانده. اميدوارتر شوند
از حيـره بـه عنـوان مركـز اداري     . اع و پشتيباني و گسيل نيروها به مناطق عمليـاتي قـرار داد  دف
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كارگزاران و مرزبانان را از حيره  �شده نيز استفاده شد و خالد بن وليد هاي تازه فتح سرزمين
كردند، گسيل نمود و خـودش تـا برقـراري نظـم و امنيـت       به مناطقي كه بايد انجام وظيفه مي

به دهقانان و سران اطراف حيـره نيـز رسـيد؛ آنـان،      �خبر پيروزي خالد. ر حيره ماندكامل د
ي سواد و اطرافش كسي نماند كه زير  رفتند و در روستاهاي منطقه �براي صلح به نزد خالد

  :عبارتند از �اي خالد كارگزاران منطقه 1.عهد و پيمان مسلمانان در نيايد
  .ر فالليجي نصري، كارگزا عبداهللا بن وثيمه •
  .جرير بن عبداهللا، كارگزار بانقيا •
  .بشير بن خصاصيه، كارگزار نهرين •
  )شوشتر(سويد بن مقرن مزني، كارگزار تستر  •
  .اط، كارگزار رودستان اط بن ابي •

  :مرزباناني كه از سوي خالد براي پاسداري از مناطق مرزي تعيين شدند، عبارتند از
  .ضرار بن ازور •
  .يي شيبان مثني بن حارثه •
  .ضرار بن خطاب •
  .ضرار بن مقرن •
  .قعقاع بن عمرو •
  .رهم بسر بن ابي •
  2.قتيبه بن نهاس •

پس از مناسب شدن شرايط عراق و هنگامي كه حد فاصل حيره و دجلـه از زيـر    �خالد
هـا مصـمم    ي آن ي حكومت ايران درآمد، براي شكست ايرانيان در مناطق تحت سـلطه  سلطه

اختالف شديدي درميان ايرانيان بر سر پادشـاهي بـه وجـود     در همان زمان اردشير مرد و. شد
  :اي به شرح ذيل براي سران ايراني نوشت اين فرصت را غنيمت دانست و نامه �خالد. آمد

  ؛از خالد بن وليد به سران ايران«
سـر آورد و جمعتـان را    سپاس و ستايش، مخصوص خدا اسـت كـه حكومـت شـما را بـه     

ان را ضعيف و ناتوان نمود؛ سپاس خداي متعـال را كـه قـوت    پراكنده ساخت و حيله و مكرت
شما را درهم شكست و اموال و قدرتتان را از دستتان بيرون آورد و حكومتتـان را بـه نـابودي    
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كه ذمي بـودن   ام به دستتان رسيد، مسلمان شويد تا در امان باشيد يا اين زماني كه نامه. كشانيد
ام كـه مـرگ را بـه     گرنه بـا كسـاني بـه سـراغ شـما آمـده       خود را بپذيريد و جزيه بپردازيد و

ورزنـد   اي دوست دارند كه شما زندگي را دوست داريد و به آخرت، طوري عشق مـي  گونه
اي به همين مضمون به مرزبانـان ايرانـي    خالد نامه 1».ورزيد كه شما به دنيا حرص و اشتياق مي

  2.نيز نوشت
 �برخوردار بود، بخشي از آرزوي ابوبكر صديقبا فتح حيره كه از موقعيت بسيار خوبي 

ترين زمان، وارد عمل شد و در محرم  در مناسب �خالد بن وليد. براي فتح عراق تحقق يافت
االول  فـتح حيـره در ربيـع   . سال دوازدهم هجري جنگ با دشمن را در نبرد كاظمه آغاز كـرد 

  3.سال دوازدهم پايان يافت

  حيرهمتي از خالد بن وليد در فتح كرا
باشـد،   قبيله كه همـان عمـرو بـن عبدالمسـيح مـي      ابن…: امام طبري چنين روايت كرده است

كيسـه را   �خالـد . اي بـر كمـرش آويـزان كـرده بـود      خادمي به همراه خود داشت كه كيسه
همان لحظه تـأثير  اين، سمي است كه «:عمرو گفت» اين چيست؟! اي عمرو« :گرفت و پرسيد

) زهر(چرا با خودت سم «: دوباره سؤال كرد �خالد».آورد پا در ميو انسان را از  مي گذارد
چـه ديـدم،    من، از اين نگران بودم كه شـما بـر خـالف آن   «: عمرو پاسخ داد» به همراه داري؟

كـه بـه    مرگ، در نـزد مـن از ايـن   . باشيد و غير از آن رفتار كنيد كه انتظارش را از قبل داشتم
تر است و به همين خاطر نيز بـا خـودم    داشتني ي برسد، دوستقبيله و اهل روستايم امر ناگوار

هـيچ  «: فرمـود  �خالـد » .چه به روستايم آسيبي برسانيد، خودكشـي كـنم   سم برداشتم تا چنان
بسـم اهللا خيـر   «: و سپس اين كلمات را بر زبان جـاري كـرد  » .ميرد كس تا اجلش نرسد، نمي

وانگهـي  » ع اسمه داء الـرحمن الـرحيم  األسماء، رب األرض و رب السماء الذي ليس يضر م
كه زهر را سر كشد، اطرافيانش به سويش شتافتند  البته پيش از آن. را سر كشيد و فرو برد زهر

هـايي كـه اينـك     اي عرب«: عمرو با ديدن آن صحنه گفت. تا او را از خوردن سم باز بدارند
و سپس رو به مردم » .شويد وز مياينجاييد، تا زماني كه يكي از شما اين چنين باشد، حتماً پير

  4».ام هرگز چنين چيزي نديده«: حيره كرد و گفت
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: حجـر گفتـه اسـت    اند؛ ابن حجر اين روايت را ضعيف ندانسته كثير و حافظ ابن حافظ ابن
تيميـه رحمـه اهللا نيـز     ابن 1».اند سعد به دو طريق ديگر اين ماجرا را روايت كرده ابويعلي و ابن«

برخي از نويسـندگان معاصـر، ايـن روايـت را انكـار       2.يق كرامت دانسته استاين را از مصاد
اين روايـت،  . اند دانسته �ي شخصيت خالد ي ذهن و خيال راويان درباره را بافته كرده و آن 

تيميه رحمهم اهللا  حجر و ابن كثير، ابن سعد، ابن از جهت سند صحيح و ثابت است و طبري، ابن
تري نسبت به نويسندگان معاصر برخوردارند، سـندش را ضـعيف    شكه از دانش و انصاف بي

  .اند ندانسته
زهـر را نوشـيد، در بـاالترين سـطح ايمـاني قـرار داشـت و بـه يقـين           �زماني كـه خالـد  

هـايي در آن گذاشـته كـه هرگـاه      دانست كه خداي متعال، هر چيزي را آفريده و ويژگـي  مي
چه خاصيت آتـش   چنان. و هدف بزرگي برداردها را به حكمت  تواند آن ويژگي بخواهد مي

سرد و سالمت نمود و ابومسـلم خـوالني رحمـه اهللا را     �را گرفت و آن را بر ابراهيم خليل
سـان ابـراهيم پيـامبر در آتـش سـوزان،       كه ادعاي دروغين اسود عنسي كذاب را نپذيرفت، به

هنگـام نوشـيدن    بـه  �دخالـ  3.گـزارد  محافظت كرد و ابومسلم را ديدند كه در آتش نماز مي
دانسـت كـه اگـر انـدكي شـائبه و       اي خودنمايي به خود راه نداد؛ خالد به خوبي مـي  سم، ذره

گذارد و هيچ  ناخالصي به خاطر نوشيدن زهر به دل راه دهد، حتماً خداي متعال، او را تنها مي
اي مسـلمان  كاري كه خالد كـرد، بـر  . يابد توان و نيرويي براي از بين بردن خاصيت زهر نمي

توانـد بـه    تـر كسـي مـي    ديگري هرچند با همان هدف خالد باشد، درست نيست؛ چراكه كـم 
پس از فتح حيره، بـه يـك سـالم     �خالد 4.رسيده بود �سطح ايمان و يقيني برسد كه خالد

  5.هشت ركعت نماز گزارد

  )العيون جنگ ذات(فتح انبار 
شت، حيره را ترك كـرد تـا بـه كمـك     كه قعقاع بن عمرو را بر حيره گما پس از آن �خالد

. او را مأمور فتح عـراق از جانـب شـمال كـرده بـود      �عياض بن غنم برود كه ابوبكر صديق
ها  جا پيرامون خود خندق حفر كرده و به دژها و قلعه به انبار رسيد و ديد كه مردم آن �خالد
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نـد و چشمانشـان را هـدف    به سپاهيان دستور داد تا آنـان را محاصـره كن   �خالد. اند  پناه برده
هزار چشم هدف قرار گرفت و به همين سـبب نيـز ايـن جنـگ،      با آغاز نبرد، يك. قرار دهند

با زيركي و فراست، از خندقي كه پيرامون انبـار حفـر كـرده     �خالد 1.العيون ناميده شد ذات
ر وي بــراي ايــن كــار، دســتور داد تــا تعــدادي از شــترها را بكشــند و د . بودنــد، عبــور كــرد

ترين قسمت خندق روي هم بگذارند تا بدين طريق پلي از شترهاي مرده، سـاخته و از   باريك
شـيرزاد   2.دشمن به قلعـه گريخـت  . روي آن رد شوند و به دشمن در پشت خندق دست يابند

پذيرفت كه شيرزاد بدون هيچ مال و كـااليي بـه    �كه چنين ديد، تقاضاي صلح كرد و خالد
جـا نوشـتن    هـاي آن  صحابه از عرب 3.جا را ترك كند ان نگهبانش، آنهمراه تعدادي از سوار

ايـاد در زمـان    بنـي . ايـاد فـرا گرفتـه بودنـد     هاي انبار، نوشتن را از بني عرب. عربي را آموختند
  .ي سكونت يافته بودند بختنصر در انبار اجازه

  4التمر فتح عين
جـا گماشـت و آهنـگ     در را آنكه از كار انبار فـارغ شـد، زبرقـان بـن بـ      پس از آن �خالد
هـا و طوايـف تمـر،     التمر كرد كه مهران پسر بهرام چوبين به همراه تعداد زيادي از عـرب  عين

، عقـه بـه   �بـا فرارسـيدن خالـد   . جا بـود  عقه آن تغلب و اياد و پيروان و زيردستان عقه بن ابي
مهران نيز پذيرفت  ».عرب به جنگ با عرب واردتر است؛ خالد را به ما واگذار«: مهران گفت

هـا، مهـران را سـرزنش     ايرانـي » .دهـيم  اگر به ما نياز پيدا كرديد، شـما را يـاري مـي   «: و گفت
ها را بگذاريد كه اگر بر خالـد پيـروز شـوند،     آن«: كردند كه چرا چنين كردي؟ مهران گفت

رويم  ايد و اگر شكست هم بخورند، آن وقت به جنگ سپاهيان خالد مي گويا شما پيروز شده
،  سپاهيان مهران با شنيدن سـخنان فرمانـده  » .اند كه ما قوي هستيم و آنان، ضعيف و خسته شده

. هـاي لشـكرش شـد    رفت و مشغول آراستن صـف  �عقه به سراغ خالد. او را تحسين كردند
به افرادي كه در راست و چپ لشكرش بودنـد دسـتور داد تـا سـر جايشـان بماننـد و        �خالد

چنان  ر كرد تا از پشت سرش مراقب باشند و به همراه آنان، عقه را كه همبرخي ديگر را مأمو
سـان يـاران و سـپاهيان عقـه، بـدون       ها بود، احاطه و اسير كـرد و بـدين   در حال آراستن صف
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مهـران بـا   . التمـر را نمـود   آهنگ قصر عين �خالد. ترشان اسير شدند جنگ گريختند و بيش
مسـيحياني كـه از   . گريخـت و حصـار را تـرك كـرد    شنيدن خبر شكست عقه، با سـپاهيانش  

از راه رسـيد و   �خالـد . جنگ گريخته بودند، با ديدن درهاي باز حصار ، وارد حصار شدند
نپذيرفت و از آنان خواست  �امان خواستند؛ اما خالد �ها از خالد آن. آنان را محاصره كرد

مدند و حصار به دست مسـلمانان  افرادي كه در حصار بودند، پايين آ. كه خود را تسليم كنند
دسـتور داد گـردن    �خالد. افتاد و تمام اموالي كه در حصار بود، به غنيمت مسلمانان درآمد

آموختنـد   در معبدشان چهل كودك ديدند كه انجيل مي. عقه را بزنند و مردان اسير را بكشند
. انان تقسـيم كـرد  در را شكست و آنـان را درميـان مسـلم    �خالد. و در، بر رويشان بسته بود

 �و سيرين، پدر محمد بن سيرين كه نصيب انس بن مالـك  �حمران، غالم عثمان بن عفان
ي ديگري هم از اين غالمان يا كساني از نسـل و دودمانشـان بـه     عده. شد، از آن جمله هستند

جا كه  برد و از آن �وليد بن عقبه خمس غنايم را به حضور ابوبكر صديق 1.اند شهرت رسيده
نيروي كمكي خواسـته   �الجندل محاصره شده و از ابوبكر صديق در دومه �ياض بن غنمع

زماني كه وليد به عراق رسيد، عياض . وليد بن عقبه را به كمك عياض فرستاد �بود، ابوبكر
ها را بر او بسته و  اي را محاصره كرده و از سوي ديگر دشمنان، راه را ديد كه از يك سو عده

شده، كارسازتر از  يك فكر دست و حساب«: عياض به وليد گفت. اند ه گرفتهاو را در محاصر
لشكري انبوه و نيرومند، است؛ اينك نظـر تـو چيسـت و بـا شـرايطي كـه در آن هسـتيم، چـه         

عيـاض بـه   » .بفرسـت و از او درخواسـت كمـك كـن     �اي به خالد نامه«: وليد گفت» كنيم؟
ي عيـاض پـس از    نامه. ز او درخواست كمك كردنوشت و ا �اي به خالد پيشنهاد وليد، نامه

: به كمك عياض شتافت و برايش نامه نوشت كه �خالد. رسيد �التمر به خالد ي عين واقعه
ها پشت سـر هـم قـرار گرفتـه و افـراد       هاي اسب از خالد به عياض؛ اندكي صبر كن كه دسته«

رفته و با شتاب به سـوي  آلودي به دست گ شيرمانندي بر خود سوار دارند كه شمشيرهاي زهر
  2».آيند تو مي
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  الجندل هجنگ دوم
التمر گماشت  را بر عين 1التمر فارغ شد، عويمر بن كاهن اسلمي كه از عين پس از آن �خالد

اطالع يافتند، بـا قبايـل    �مردم دومه الجندل كه از حركت خالد. الجندل كرد و آهنگ دومه
 �ه كردنـد و آنـان را بـه رويـارويي بـا خالـد      ، تنوخ، كلـب، غسـان و ضـجاعم مكابتـ    2بهراء

. ي ضـجاعم  حـدرجان نيـز سـركرده    ايهـم، سـاالر غسـان و تنـوخ بـود و ابـن       ابـن . فراخواندند
يكي اكيدر بن عبـدالملك و ديگـري جـودي بـن     : الجندل در آن زمان دو ساالر داشت دومه
تر  را از همه بيش �لدمن، خا«: اكيدر گفت. اين دو سردار، با هم اختالف پيدا كردند. ربيعه

تر نيست و هر جمع كم و زيادي كه با او مواجـه   اقبال كسي، در جنگ از او خوش. شناسم مي
امـا  » .خورند؛ پس به حرفم گوش كنيد و با خالـد صـلح نماييـد    شوند، حتماً از او شكست مي

ما را در شـ : هـا جـدا شـد و گفـت     اكيـدر از آن . الجندل پيشنهاد اكيدر را نپذيرفتند اهل دومه
  3.كنم ياري نمي �جنگ با خالد

حـق و درسـت    دهـد كـه واقعـاً بـه     چنين گواهي و شهادتي مـي  �ي خالد دشمن، درباره
. بـه اسـارت خالـد درآمـده بـود      -خـدا  در زمان رسول-اكيدر قبالً در جنگ تبوك . باشد مي

اي  امـه ن بـرد و آن حضـرت نيـز بـرايش امـان      صاو را با خود به حضور پيامبر اكـرم  �خالد
كـه دوبـاره بـه اسـارت      اكيدر بعدها عهدشكني كرد و همين باعث شد تـا پـس از آن  . نوشتند

هـا و   يـاري او بـا عـرب    كـاري و هـم   درآمد، بر خود بيمناك باشد؛ چراكه خبـر هـم   �خالد
كه در راه دومه بود، از جدا  �خالد. رسيده بود �ها در برابر مسلمانان به گوش خالد ايراني

عاصـم، او را دسـتگير   . باخبر شد و عاصم بن عمرو را براي دسـتگيريش فرسـتاد  شدن اكيدر 
امـا خيانـت و عهدشـكني    . آمـدم  مـي  �من، براي مذاكره و ديـدار خالـد  : اكيدر گفت. كرد

سـان اكيـدر بـه سـبب      اكيدر، سبب شد تا خالد در موردش حكم اعـدام صـادر كنـد و بـدين    
  4.فرار كند عهدشكني كشته شد و نتوانست از سرنوشت خود

الجندل فرود آمـد و بـراي شـروع عمليـات، آن را ميـان خـود و لشـكر         در دومه �خالد
ور شـد   حمله �جودي بن ربيعه با سربازانش به لشكر خالد. عياض بن غنم به دو قسمت كرد

جـودي را   �خالـد . ايهم به همراه سربازانشـان بـا عيـاض درگيـر شـدند      حدرجان و ابن و ابن
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سـپاهيان  . حدرجان را شكسـت دهـد   نيز به سختي موفق شد سپاهيان ابن شكست داد و عياض
دشمن، پا به فرار گذاشته و به قلعه پناه بردند و چون قلعه، پر شد و ديگر جا نداشت، درش را 
بستند و ديگر يارانشان را داخل حصار جا ندادند و بدين ترتيب جمـع زيـادي از آنـان كشـته     

. ت اســتراتژيكي كــه داشــت، بــه تصــرف مســلمانان درآمــدالجنــدل بــا موقعيــ دومــه 1.شــدند
: گذشـت  الجندل از آن جهـت داراي اهميـت زيـادي بـود كـه سـه راه اصـلي از آن مـي         دومه
در جنوب آن قرار داشـت و عـراق، در شـمال شـرقي آن؛ شـام نيـز در        ستاني عرب جزيره شبه

شـد تـا خليفـه توجـه      الجنـدل سـبب   موقعيت استراتژيك دومـه . الجندل بود شمال غربي دومه
جا به شدت پاسداري كـرد   خاصي به آن داشته باشد و به همين سبب نيز عياض بن غنم از آن

آمد، آنان در  الجندل به تصرف مسلمانان در نمي اگر دومه. به كمكش رفت �كه خالد تا اين
  2.شدند هاي عراق با خطرها و مشكالتي جدي مواجه مي جنگ

. الجنـدل يـاري دهـد    ، موفـق شـد عيـاض را در فـتح دومـه     به ترتيبي كـه گفتـيم   �خالد
گر قدرت تهـاجمي لشـكر اسـالم و ايجـاد رعـب و       در جنوب عراق بيان �هاي خالد جنگ

در برابر  �ي لشكر عياض جانبه از سوي ديگر پايداري همه. وحشت در صفوف دشمن است
 �عياض. باشد الهي ميي شكيبايي و اميد مسلمانان به نصرت و ياري  دهنده دشمن نيز، نشان

. منشـي شـهرت داشـت    از بزرگان مهاجرين و از مهتران قريش بود و به بخشـندگي و بـزرگ  
وي، مــورد توجــه خلفــاي ديگــر نيــز قــرار گرفــت و يكــي از فرمانــدهان جنــگ يرمــوك و 

، موفق به فتح جزيره ـ مناطق ميان عـراق و شـام ـ     �عياض. شد �قراول لشكر ابوعبيده پيش
را به جاي خود بر شـام گماشـت و    �ديد، عياض كه مرگش را نزديك مي �هابوعبيد. شد

چنان بر امارت شـام گذاشـت تـا     را هم �، عياض�نيز با درگذشت ابوعبيده �عمر فاروق
  3.كه به حضور وي در فتوحات اسالمي نياز پيدا شد اين

  4ي حصيد واقعه
. الجنـدل مانـد   خـودش در دومـه  به اقرع بن حابس دستور داد تا بـه انبـار بـازگردد و     �خالد

هاي منطقه نيز كه هنـوز كشـته شـدن عقـه را از يـاد نبـرده        ها دوباره طمع بستند و عرب ايراني
زرمهر و روزبه از بغداد به قصد . پيمان شدند تا انتقام خون عقه را بگيرند ها هم بودند، با ايراني
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خبرشـان بـه   . حاضر شوند) افسخن(و ) حصيد(انبار حركت كردند و با هم قرار گذاشتند در 
در  �زبرقان از قعقاع بـن عمـرو كـه جانشـين خالـد     . زبرقان بن بدر كه والي انبار بود، رسيد

را به كمك زبرقان فرستاد ) ابوليلي(قعقاع، اعبد بن فدكي سعدي . حيره بود، كمك خواست
پـس از  . دتا در حصيد با دشمن بجنگد و عروه بن جعد بارقي را نيـز بـه خنـافس گسـيل كـر     

از قصد برخي از قبايل براي پيوستن به روزبه اطالع يافت، قعقاع بن عمـرو را   �كه خالد آن
امير مردم در حصيد قرار داد و چون روزبه از قصد قعقاع مطلع شد، از زرمهر كمك خواست 

ها درگير شدند  مسلمانان در حصيد با ايراني. و بدين ترتيب زرمهر در حصيد به روزبه پيوست
  1.و تعداد زيادي از آنان و از جمله روزبه و زرمهر را كشتند وغنايم زيادي به دست آوردند

  2جنگ مصيخ
قـرار  ) قعقـاع و ابـوليلي  (پس از دريافت خبر مسـلمانان در حصـيد، بـا فرمانـدهانش      �خالد

كـه   پـس از آن . گذاشت تا در وقت مشخصي در مصـيخ در نزديكـي حـورات حاضـر باشـند     
صيخ جمع شدند، بر دشمن و كساني كه به آنـان پناهنـده شـده بودنـد، از سـه      مسلمانان، در م

اطالع  �پس از اين ماجرا خالد 3.طرف شبيخون زدند و تلفات زيادي بر دشمن وارد كردند
كه در نزديكي رقه قرار داشـت و در زميـل در ديـار بكـر،      4يافت كه برخي از قبايل در مثني

آنان را در مثني از سه طرف مـورد هجـوم    �خالد. اند دهبراي جنگ با مسلمانان گرد هم آم
ور شـد   همين طور به آنان كه در زميل جمع شده بودند، حمله. قرار داد و آنان را شكست داد

  5.و خسارات زيادي بر آنان وارد كرد
در اين شـبيخون بـه مـردي بـه نـام حرقـوص بـن نعمـان نمـري          : گويد عدي بن حاتم مي
پسران و همسـرش را پيرامـون خـود گـرد آورده و ظـرف بزرگـي از        برخورديم كه دختران،

 �چه كسي در چنين موقعيتي كه خالـد «: گفتند اش مي خانوداه. ها نهاده بود شراب جلوي آن
اين شراب خداخافظي اسـت و  «: حرقوص گفت» !نوشد؟ ور شده، شراب مي با لشكرش حمله

بـه  . آنان، از آن شراب نوشيدند» .نوشيدبدانيد كه پس از اين هرگز نخواهيد توانست شراب ب
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آنان حمله كرديم و سرش را زديم كه در ظرف شراب افتاد؛ پسرانش را كشتيم و دختـرانش  
  1.را گرفتيم

رهم بـن قـرواش و لبيـد بـن جريـر كـه قـبالً         در اين جنگ دو نفر به نام عبدالعزي بن ابي
جرير بن عبداهللا بجلـي،  .كشته شدند نامه گرفته بودند، امان �مسلمان شده و از ابوبكر صديق

عبدالعزي را كشت و لبيد به دست مسلمان ديگري كشته شد و هيچ يك از ايـن مسـلمانان از   
پـس از شـنيدن    �ابوبكر صـديق . ي عبدالعزي و لبيد خبر نداشتند نامه جريان مسلماني و امان

ين اتفاقي براي مسلماني بروز چن«: ها به فرزندانشان، فرمود ي آن اين خبر، ضمن پرداخت ديه
آن دو به اين اشتباه كـه در بـالد كفـر    » .كه در ديار دشمن، زندگي كند، دور از امكان نيست

  2.زيستند، كشته شدند

  جنگ فراض
كه پرچم اسالم را برافراشت و قبايل عرب، در برابرش تسليم شدند، قصد  پس از آن �خالد

د تا از پشت سر در امان باشد و هنگام گذر فراض كرد كه حد فاصل شام و عراق و جزيره بو
حضـور مسـلمانان در فـراض، خشـم روم را     . ي سواد، بيم نفـوذ دشـمن از آن نباشـد    از منطقه

ايرانيان كه . برانگيخت و باعث شد تا از ايرانيان اطراف براي جنگ با مسلمانان ياري بخواهند
ها در مقابـل   ، در كمك به روميچنان خشمگين بودند از شكست خود در برابر مسلمانان، هم

نيـز كـه كشـته شـدن بزرگـان و      ) تغلـب، ايـاد و نمـر   (قبايـل عـرب   . مسلمانان درنگ نكردند
ي جنگ با لشـكر اسـالم شـدند و     سرانشان را از ياد نبرده بودند، به درخواست روميان، آماده

. م متحـد شـدند  بدين ترتيب ايرانيان، روميان و قبايل مذكور، براي جنـگ بـا مسـلمانان بـا هـ     
گذريد و به  شما از فرات مي«: زماني كه قشون متحدان به فرات رسيدند، از مسلمانان پرسيدند

آنـان، بـه   » .شـما بياييـد  «: گفت �خالد» آييد يا ما بگذريم و به سراغ شما بياييم؟ سوي ما مي
رود   ينرويـم؛ از پـاي   كنـار نمـي  «: گفـت  �خالـد » .كنـار برويـد تـا بيـاييم    «: مسلمانان گفتنـد 

هـا   ايرانيـان و رومـي  . ي سـال دوازدهـم اتفـاق افتـاد     قعـده  ي ذي اين واقعه، در نيمـه » .بگذريد
از حكومـت و شـرف   «: گفتنـد  خواندند و مـي  همديگر را به پاسداري از حكومت خود فرامي

جنگـد و آدم زرنـگ و    به خاطر دينش با شما مـي ) خالد(بدانيد كه اين مرد . خود دفاع كنيد 
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اهد شد و ما، شكست خـواهيم  او پيروز خو) اگر خوب نجنگيد،(به خدا كه . ي استخردمند
  ».خورد

از فرات گذشـت و جنـگ طـوالني و سـختي      �دست لشكر خالد لشكر دشمن از پايين
آنان را دنبال كنيد و شمشير «: فرمود �خالد. درگرفت و سرانجام دشمن، مجبور به فرار شد

ها هزار از افراد دشمن را  ان، در نبرد و تعقيبي كه انجام دادند، دهمسلمان» .را از ايشان برنداريد
خالد ده روز در فراض ماند و سپس فرمان بازگشـت بـه حيـره را صـادر     . به هالكت رساندند

  1.كرد
جنگ فراض، نخستين رويارويي لشكر اسالم بـا لشـكري مركـب از دو قـدرت شـرق و      

برخي از قبايل عرب را نيز با خـود همـراه كـرده    غرب يعني ايران و روم بود كه هر كدامشان 
جنـگ  كـه  البتـه  . به هر حال مسلمانان، از اين جنگ نيز پيروز و سـربلند بيـرون شـدند   . بودند

هـا   بـه شـهرت سـاير جنـگ     چنـد كـه  هر باشـد،  ساز مي هاي مهم و سرنوشت فراض، از جنگ
كسـت سـختي كـه    گ همـه مشـركان روحيـه خـود را بـدليل ش     ، زيرا در اين جننرسيده است

در ) خالد بن وليـد (اهللا  جنگ فراض، آخرين جنگ سيف . خورده بودند كامالاز دست دادند
شكست و ديگر چنان تـوان و   شوكت و قدرت ايرانيان در جنگ فراض درهم.2باشد عراق مي

  3.قدرتي برايشان باقي نماند كه اسالم و مسلمانان را تهديد كند

  ر به او براي حركت به سوي شامگزاردن خالد و فرمان ابوبك  حج
قعده، فرمان بازگشت به حيـره را   ده روز در فراض ماند و پنج روز مانده به پايان ذي �خالد

صادر كرد و به عاصم بن عمرو دستور داد تا جلـوتر از او حركـت كنـد و شـجره بـن اعـز را       
و به همراه تعـدادي   خالد چنان وانمود كرد كه از پشت سر خواهد آمد. دار لشكر نمود دنباله

وي، پس . راهه، به قصد حج، رو به مكه نهاد و حج سال دوازدهم را دريافت از يارانش، از بي
ي لشـكر بـه    كـه قشـون دنبالـه    از مراسم حج به سوي حيره حركت كرد و خود را پيش از آن

يـان  از جر �پس از بازگشت حاجيان به مدينـه، ابـوبكر صـديق   . حيره برسند، به آنان رسانيد
اي تـوبيخي بـه او نوشـت كـه چـرا لشـكرش را تنهـا         اطالع يافت و نامه �حج گزاردن خالد

دستور داد تا بـه   �در اين نامه به خالد �ابوبكر صديق 4گذاشته و آن را ترك كرده است؟
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بـه  «: چنين آمده بـود  �به خالد �ي ابوبكر صديق در بخشي از نامه. سوي شام حركت كند
تـو را از انجـام   .انـد  جـا گسـيل شـده    ه مسـلماناني بپيونـد كـه بـه آن    سوي شام حركت كن و ب

كـارت را بـه   . دارم برحـذر مـي  ) كه بدون اجازه لشكر را ترك كنـي، (ي چنين كاري  دوباره
. خوبي انجام بده تا خداي متعال، كارت را به سرمنزل مقصود برساند و آن را كامـل گردانـد  

به خـاطر  . گردي خوري و خوار و زبون مي مي به خود، عجب و خودبيني راه نده كه شكست
كني، منت منه و آن را به رخ نكش كه منت، تنها از آن خداي متعال است و او  كاري كه مي

  1».باشد  نهد و او صاحب جزا مي است كه بر بنده منت مي
ي فرزانه به فرماندهان مسلمان نمودار است  ، ميزان توجه خليفه�در فرمان ابوبكر صديق

شود كه آن بزرگوار چگونه از طريق راهنمايي و نصيحت، دسـت فرمانـدهان را    وشن ميو ر
  :برد گرفت و آنان را به سوي پيروزي و موفقيت به پيش مي مي

دستور داد تا عراق را ترك كند و به سوي شـام حركـت    �به خالد �ـ ابوبكر صديق1
  .هدجا قرار د نمايد تا بلكه خداي متعال، او را سبب گشودن آن

لشـكر را تنهـا     را نصـيحت كـرد كـه دوبـاره بـدون اجـازه       �، خالد�ـ ابوبكر صديق2
اين بود كه با اخالص و راستي بـراي رضـاي خـدا     �به خالد �فرمان ديگر ابوبكر. نگذارد
  .بكوشد
را از خودبيني و غرور نابجا برحذر داشـت و بـه او هشـدار     �، خالد�ـ ابوبكر صديق3

به خالد، ايـن بـود    �هشدار ديگر ابوبكر. كشاند نسان را به تباهي ميداد كه خودبيني، عمل ا
كه از به رخ كشيدن كارهايش پرهيز كند و بداند كه خداي متعال بر او منت نهاده كه او را به 

  2.انجام كارهاي شايسته موفق نموده است
يـارويي  هاي مختلف فنون جنگي و رو توانايي قشون اسالمي در جريان فتح عراق در جنبه

. هـاي عمليـاتي كـامالً نمـودار اسـت      نظيـز برنامـه   با دشمن و كسب اطالعات الزم و اجراي بي
ها در شام رفت كه در جريان فتح عراق بـراي عمليـات نظـامي     زماني به جنگ رومي �خالد
در عراق شد؛ چراكـه مثنـي    �جانشين خالد �مثني بن حارثه. ديده شده بود مرزي آب برون

بازبيني . ي زيادي داشت شناخت و براي جنگ با ايرانيان، تجربه ا به خوبي ميسرزمين عراق ر
آوري  پـس از توكـل بـر خـداي متعـال، بـه جمـع        �دهـد كـه خالـد    فتوحات عراق، نشان مي

گـر تـوان تجسسـي و اطالعـاتي وي از موقعيـت عـراق و        اطالعات دقيقـي پرداخـت كـه بيـان    
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آوري  ي جمـع  ي اساسـي و كليـدي در پهنـه   مثنـي بـن حارثـه، نقشـ    . باشـد  تحركات دشمن مي
نسـبت  . دهـي اطالعـات برخـوردار بـود     اطالعات داشت و از توان بـااليي در كسـب و سـامان   

محل سكونت بكـر بـن   . رسيد ي بكر بن وائل مي شيبان از قبيله ي بني خانوداگي مثني، به طايفه
منتهـي  ) هيـت (ال بـه  ي آبي فرات قرار داشـت كـه از شـم    وائل، در مرزهاي عراق و در حوزه

ي مناسـبي بـراي كسـب     ي مسكوني ايـن قبيلـه، زمينـه    رو نيز، موقعيت منطقه شد و از همين مي
از همان آغـاز  ) حكومت ساساني(تمام تحركات نيروهاي ايراني . اطالعات، فراهم آورده بود

ي دشمن باخبر ها سان او نيز لشكر اسالم را در بهترين زمان، از فعاليت رسيد و بدين به مثني مي
ساخت و هيچ فعاليت كوچك و بزرگي نبود كه در دربار و قلمرو ايرانيـان اتفـاق بيفتـد و     مي

  1.خبر باشد مثني از آن بي
عراق را ترك كن و مسؤوليت آن را به «: آمده بود �به خالد �در فرمان ابوبكر صديق

دادي از كساني را كه با تو تع. جا با او بوده است همان كسي واگذار كن كه قبالً مسؤوليت آن
اند، با خود همراه كن و بـه سـوي شـام     از يمامه و حجاز به عراق آمده و يا در راه به تو پيوسته

گاه كـه بـه ابوعبيـده رسـيدي، تـو فرمانـده        برو و به ابوعبيده و مسلمانان همراهش بپيوند و آن
شام آماده شـد و لشـكر    براي حركت به سوي �خالد 2».درود و رحمت خدا بر تو باد. هستي

نيمي از لشكريان را براي مثني نگه داشت و نيم ديگر لشكر و از جمله تمام : را دو قسمت كرد
مثني . خواست با آن به سوي شام برود اي را كه در آن بودند، در سپاهي قرار داد كه مي صحابه

خواهم  راه كني؛ از تو ميپذيرم كه تمام صحابه را با خود هم به خدا اين را نمي«: به خالد گفت
نيمي از صحابه را با خود ببري و بقيه را بـراي مـن بگـذاري     �كه مطابق فرمان ابوبكر صديق

هـا   خـواهي آن  ها، تنها اميد من براي نصرت و ياري الهي هستند و تو مي كه به خدا سوگند اين
بـه   �بوبكر صـديق ي ا به سوي شام حركت كند، نامه �كه خالد قبل از آن» !را از من بگيري

اي خالـد،  «: او رسيده و كيفيت و چگونگي تقسيم لشكر را ميان خالد و مثني بيان نمـوده بـود  
كه به همان نسبت براي آنان نيز  كاري را در سپاه خود قرار نده مگر آن هيچ فرد كوشا و پشت

اهيانت بـه  هرگاه خداوند، تو را پيـروز كـرد، بـه همـراه سـپ     . افراد كوشا و پرتالش را بگذاري
  3».ات انجام وظيفه كن عراق بازگرد و در مسؤوليت گذشته

                                                           

  143وليد ضد الفرس، ص نمعارك خالد ب -1
  169الصديق اول الخلفاء، ص -2
  170الصديق أول الخلفاء، ص -3



  �ابوبكر صديق  440
 

اي لشكر را ميان خود و مثني تقسيم كرد كه رضايت مثني را جلب نمـود   به گونه �خالد
گذاشت، جنگاوراني از سران و بزرگـان لشـكر، در    و به جاي هر صحابي كه در سپاه مثني مي

به چگونگي تقسيم لشكر درميان خود و خالـد راضـي   داد و در نهايت مثني  سپاه خود قرار مي
اي جز اين نداشت كه براي رفتن  گير كند، چاره خواست روميان را غافل كه مي �خالد 1.شد

او از راهنمايـان و كسـاني كـه منطقـه را     . هاي خشك و وسيعي را در پيش بگيرد به شام، بيابان
به شام بروم كه با روميان برخورد نكنم و  توانم من، از چه راهي مي«: شناختند، پرسيد خوب مي

به » .مانم رساني به مسلمانان باز مي ها روبرو شوم، از كمك از پشتشان درآيم؟ چراكه اگر با آن
شناسيم و تنها يك راه را ياد داريم كه عبور لشكر از آن ممكـن   ما چنين راهي نمي«: او گفتند

ك است كه از آن راه عبور كند و عبـور تـو بـه    نيست؛ چراكه يك سوار تنها نيز بر خود بيمنا
وسعت اين مسـير خشـك،   . پذير نيست همراه لشكري انبوه كه بار زيادي با خود دارند، امكان

اي  چـاره «: گفـت  �خالـد » .يابيـد  پيمايي نكنيد، هيچ آبي نمـي  طوري است كه تا پنج روز راه
  ».سانيمي رومي، خود را به شام برنداريم؛ بايد از آن سوي نيروها

رافـع بـن   . تصميم گرفت از راه خشك و پرخطر بيابان به شـام بـرود   �بدين ترتيب خالد
بـه سـپاهيانش    �خالـد » .توانيد با خـود آب برداريـد   تا مي«: عمير كه راهنما بود، پيشنهاد كرد

هايشـان را ببندنـد تـا نشـخوار      دستور داد كه در شكم شترهاي تشنه آب ذخيره كننـد و دهـان  
بـراي مسـلمان   «: به سـپاهيانش چنـين فرمـود    �خالد 2.آب زيادي در خود نگه دارندنكرده و 

نگران باشد كه با آن، مورد معيت و يـاري   ي چيزي غصه بخورد و دل سزاوار نيست كه درباره
رافع بن عميـر، راهنمـاي لشـكر خالـد بـراي عبـور از ايـن مسـير          3».گيرد خداي متعال قرار مي

نه بود و هيچ آب و نشـاني نداشـت؛ پرخطرتـرين بخـش ايـن راه،      پرخطر شد كه خالي از سك
از سپاهيانش خواسـت   �خالد. ترين مسير ممكن بود و البته كوتاه 4ي ميان قراقر و سوي ناحيه

كه با شتاب، اين بيابان را پشت سر بگذارند و دور از چشم دشمن، خود را به مقصد برسانند و 
درخواست كرد كه بيست شتر بـزرگ بـه او بدهنـد و     �لدرافع از خا. گير كنند آنان را غافل

هــا را چنــدين روز تشــنه نگــه داشــت و ســپس بــه آنــان آب داد و  پــس از گــرفتن شــترها، آن
شترها را بست تا از نشـخوار شـترها و هـدر رفـتن       هايشان آكنده از آب شد؛ رافع، دهان شكم
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ي آب در شـكم شـترها بـه     هرافع پـس از ذخيـر  . شده در شكمشان، جلوگيري كند آب ذخيره
اينك با سپاهيان حركت كن و در هر منزلـي، يكـي از شـترها را بكشـيد و از     «: گفت �خالد

ي  لشكر حركت كرد و به قراقر كه آخرين منطقـه » .آب ذخيره شده در شكمش استفاده كنيد
. يدي سوي كه قلمرو روميان در شـام بـود، رسـ    ي صحرا و ابتداي منطقه مرزي عراق در كناره

كرد و  لشكر اسالم، روزها استراحت مي. باشد پيمايي پنج شب مي حد فاصل قراقر و سوي، راه
اي بود، اطمينان كـرد و   به رافع بن عمير كه راهنماي باتجربه �خالد. نمود ها حركت مي شب

و  ها سپاه اسالم، شب. كار گرفت كرد، به يابي مي ها، ره محرز محاربي را نيز كه از طريق ستاره
پرداخـت   كرد و پس از باال آمدن روز به استراحت مي ها تا برآمدن خورشيد حركت مي صبح

هـيچ يـك از    �خالـد . گذاشـت  از مسير را پشت سر مي 1و بدين ترتيب در هر روز دو مرحله
 �خالد. سربازانش را نگذاشت كه مسير را پياده بپيمايد تا توان و قدرت بدني سربازان نكاهد

كـه در   داد تـا ايـن   بي كه رافع پيشنهاد كرده بود، در هر منزلي به سپاهيان آب مـي به همان ترتي
چـه  «: كه از تشنگي سپاهيانش نگران شده بود، به رافع گفت �خالد. آب شدند روز پنجم بي

ـ درخت كوچك و ) خوالن(رافع از مردم خواست تا به جستجوي درخت عوسج » كار كنيم؟
اي از اين درخـت   پس از جستجوي زياد، ساقه. روييد ـ بپردازند  خارداري كه در آن منطقه مي

ي آبـي نمايـان شـد و     جا را كندند و چشمه آن. جا را حفر كنند رافع خواست تا همان. پيدا شد
: گفتند �ها به خالد برخي از عرب 2.سپاهيان، از آن سير نوشيدند و خود را به مقصد رساندند

اگـر ايـن درخـت را    درخت جوالن رسيديد نجات ميابيـد و  گر هنگام صبح تو و هراهانت بها«
مسـلمانان بـا يـافتن آب خشـنود شـدند و      »  مـي شـويد   شما هـالك  ى كرديد، حتماً همهن پيدا 

ــد ــه تعريــف از شــب  صــبح كــه مــي«: گفــت �خال پيمــايي شــبانه  روي و راه شــود، مــردم، ب
  3.ود كه آن را گفتنخستين كسي ب �المثل شد و خالد و اين سخن، ضرب» . پردازند مي

از هيچ خطري در راه خدا نهراسـيد و بـراي عبـور از     �دهد كه خالد اين ماجرا، نشان مي
سـوي، ابتـداي   . رسـيد ) سـوي (انديشي، كرد و روز پنجم به  صحرا و رسيدن به مقصدش چاره

 هاي عـراق مسـتقر بودنـد، از فرارسـيدن     قلمرو روم در شام بود و مرزبانان رومي كه بر سر راه
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در مـدت پـنج روز از بيابـان خشـك، يكـي از       �عبـور خالـد  . بـاخبر نشـدند   �لشكر خالـد 
  1.ي لشكر اسالم به بار نشست هايي بود كه با اراده و ايمان فرمانده اعجوبه

خالـد  . آورده و بدون جنگ فتح نمود جا را به محاصره در رسيد و آن 2)ادك(به  �خالد
. به حصار پناهنده شدند و درخواسـت امـان نمودنـد    رفت؛ مردم تدمر 3)تدمر(پس از ادك به 

جـا جنگيـد و پيـروز شـد و      نهـاد و بـا مـردم آن   ) قريتين(نيز با آنان صلح كرد و رو به  �خالد
جـا برافراشـت و    اي رسيد كـه پـرچم خـود را در آن    كرد و به گردنه 4)حوارين(سپس آهنگ 

ي  بود، آن گردنه به نام گردنه صاخد شد و متعلق به رسول چون پرچم خالد، عقاب ناميده مي
هـا درگيـر شـد و از آنـان      افتاد و با غسـاني ) عذراء(به  �گذر خالد 5.عقاب ناميده شده است

غنايم زيادي بـه دسـت آورده و از شـرق دمشـق گذشـت و خـود را در بصـري بـه صـحابه و          
بصـري، بـا    اميـر . آنان، مشغول جنگ براي فتح بصـري بودنـد  . فرماندهان لشكر اسالم رسانيد

جا را به او تسليم نمود و بدين ترتيب بصري، نخستين شهري بـود كـه    صلح كرد و آن �خالد
ي غسان گرفته بود، با بـالل بـن حـارث     خمس غنيامي را كه از قبيله �خالد. در شام، فتح شد

به همراه ابوعبيده، مرثد و شرحبيل بن حسنه، به قصد كمك به  �خالد. مزني به مدينه فرستاد
آهنـگ   6)عربـا (ي  هـا، در منطقـه   حركـت كـرد كـه رومـي    ) در فلسـطين ( �عمرو بن عـاص 

  7.مسلمانان كردند و جنگ اجنادين درگرفت
نظيـري از صـحرا    انگيـز و بـي   بـه طـرز شـگفت    �خالـد «: گويد ژنرال محمود خطاب مي

گذشت و پس از پشت سر گذاشتن بيابان پرخطر، خود را طـوري بـه شـام رسـانيد كـه بنـده،       
هاي آلپ را از  من، عبور هانيپال و ناپلئون از كوه. ها سراغ ندارم انند آن را در تاريخ جنگهم

دانم و بر اين بـاورم كـه گذشـتن     از اين بيابان پرخطر نمي �ي گذر خالد پايه لحاظ نظامي هم
ه ناپلئون از صحراي سينا يا عبور قشون انگليسي از اين بيابان در جنگ جهاني اول، قابل مقايس

كـوه آلـپ و صـحراي سـينا، كـار چنـدان        عبور از رشـته . باشد كرد، نمي �با كاري كه خالد
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هاي آلپ، آب زيادي وجود دارد و در صحراي سينا نيـز   دشواري نبوده است؛ چراكه در كوه
آب، كار سترگي  از صحراي خشك و بي �شود؛ اما گذر خالد هايي يافت مي ها و آبادي چاه

ها اصالً انتظار نداشـتند كـه لشـكري بتوانـد بـا       رومي. گير كرد را غافل بود كه نيروهاي رومي
اي  گونـه  ها را به از صحرا، رومي �آمير لشكر خالد عبور موفقيت 1».موفقيت از صحرا بگذرد

هـا   آن. گير كرد كه جنگ چنداني نكردند و اغلب دشمنان، بـدون جنـگ تسـليم شـدند     غافل
  2.وقعيت با لشكري قوي از سوي صحرا روبرو شونداصالً انتظار نداشتند كه در آن م

، بسياري از فرماندهان نظامي، همواره در طول �با گذشت روزگار زيادي از زمان خالد
) فـون درگـولتيس  (ژنرال آلماني . اند زده شده متحير و شگفت �تاريخ از شگرد جنگي خالد

خالد، استاد من در «: گويد ميكه يكي از فرماندهان آلماني در جريان جنگ جهاني اول بوده، 
  3».فنون نظامي است

  ن حارثه در عراق پس از رفتن خالدخبر مثني ب
انـديش و دورنگـر    سرشت، درسـت  باك، قوي، غيور، نيك فردي دلير و بي �مثني بن حارثه

وي، ايمان و اعتمادي راسخ به خداي متعال داشت و همواره مصالح عمومي را بـر منـافع   . بود
گرفـت و از   هـا را مـي   تـرين شـرايط، بهتـرين تصـميم     مثني، در سـخت . داد مي شخصي ترجيح
كرد و اعتمادي  در همه حال با يارانش همكاري مي. گيري بااليي برخوردار بود قدرت تصميم

ها ايجـاد كـرده    دوطرفه درميان او و سپاهيانش، حاكم بود و همين، فضايي دوستانه درميان آن
مثنـي در  . دوست داشت و آنان نيـز بـه او محبـت وافـري داشـتند      سپاهيانش را �بود كه مثني

او، معمـوالً  . كـرد  هـاي كـارزار فـايق مـي     فنون جنگي به قدري توانمند بود كه او را بر سختي
. داشـت  شد و آخرتر از همـه دسـت از نبـرد برمـي     ور مي نخستين كسي بود كه به دشمن حمله

مثنـي  . با ايرانيان كارآزموده و مجـرب بـود   شناخت و در جنگ سرزمين عراق را به خوبي مي
نخستين مسلماني بود كه بر ضد ايرانيان بپاخاسـت و سـاير مسـلمانان را بـراي جنـگ بـا آنـان        

تـر كسـي هماننـد او     قدري شهامت به خرج داد كـه كـم   هاي عراق به او، در جنگ. برانگيخت
هيان دشــمن را درهــم ي ســپا در جنــگ بــا ايرانيــان، روحيــه �دالوري مثنــي. حماسـه آفريــد 

  4.كرد شكست و مسلمانان را بيش از پيش قوي و نيرومند مي مي
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من، در دوران جاهليت و پس از اسالم، «: ي قشون ايراني گفته است مثني بن حارثه درباره
ام؛ به خدا سوگند كه پيش از اسالم، هر صد جنگجـوي   ها جنگيده ها و غيرعرب بارها با عرب

ر جنگاور عرب برتري داشت و امروز هر صد جنگاور عرب، بر هـزار  بر هزا) غيرعرب(عجم 
چراكه خداي متعال، توان و نيروي آنان را درهم شكسته و حيله . جنگجوي عجم، برتري دارد

امروز از ديـدن جمـع انبـوه دشـمن نهراسـيد و ديـدن عـده و        . و مكرشان را خنثي نموده است
شـوند   از دست دادن توانشان، هماننـد چارپايـاني مـي    ي دشمن، شما را نترساند كه آنان با عده

  1».روند كه آنان را به هر سو كه هي كنيد، مي
ي شناخت ابوبكر  دهنده در جريان فتح عراق، نشان �انتخاب مثني از سوي ابوبكر صديق

خواسـت   هنگامي كـه مـي   �خالد. باشد ها و كانِ وجودي افراد مي نسبت به توانايي �صديق
اينك چون گذشته فرماندهي لشـكر را  «: ك كند، با مثني خداحافظي كرد و گفتعراق را تر

دوبـاره   �مثني بـا رفـتن خالـد    2».كني دار شو كه در آن كوتاهي و سستي نمي در حالي عهده
اطالع يافت، لشكري انبوه  �ي لشكر اسالم در عراق شد و چون كسري از رفتن خالد فرمانده

: آميزي به مثني نوشت و به او چنين گفت ي تهديد آورد و نامه به فرماندهي بهمن جادويه گرد
ام كـه بـا تـو بجنگنـد؛ آنـان،       خو از ايرانيان را بـه سـوي تـو گسـيل كـرده      من، لشكري درنده«

ــه ــوك گل ــته    چــران خ ــرغ نداش ــرورش م ــز پ ــاري ج ــا ك ــتند و ي ــا هس ــد  ه ــون رذل و (ان و چ
  ».ام آنان را به جنگ تو فرستاده )اند، گونه وحش
: ي مجوسي را پاسـخ داد و بـه او گفـت    با شجاعت و فراست تمام، نامه �ني بن حارثهمث

اي كه اين، به نفع ما و ضـرر   گري هستي كه سر برآورده تو، از دو حالت بيرون نيستي؛ يا ستم«
گوهـا در نـزد خـدا و     گويي بيش نيستي كه بدترين و رسواترين دروغ  تو خواهد بود و يا دروغ

گمان ما اين است كه شما براي جنگ با ما از روي ناچاري به اراذل و . ن هستندمردم، پادشاها
ايــد؛ ســپاس خــدايي را كــه شــما را بــراي عملــي كــردن مكرتــان، بــه  فرومايگــان رو انداختــه

  3».داران، ناگزير كرده است چرانان و مرغ خوك
شد تا شاهشان را  ي مثني، به قدري شكننده بود كه خشم ايرانيان را برانگيخت و سبب نامه

از حيـره بـه سـوي بابـل      �مثنـي ! اي به مسلمانان نوشته اسـت  سرزنش كنند كه چرا چنان نامه
رسـيد، جنـگ شـديدي ميـان لشـكر اسـالم و ايرانيـان         صـراة حركت كرد و زماني كه به رود 
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ي بن مثن. ها، فيلي را به ميدان آورده بودند تا صفوف مسلمانان را پراكنده كند ايراني. درگرفت
چنان به سپاهيان دشمن  مسلمانان، آن. تن او را از پاي درآورد ور شد و يك حارثه بر فيل حمله

ها را كشتند و اموال زيادي به غنيمت  حمله كردند كه آنان را فراري داده و جمع زيادي از آن
هشـان  ايرانياني كه گريخته بودند، به بدترين وضع به مـدائن رسـيدند و ديدنـد كـه شا    . گرفتند

دربـار   هـاي مـدائن بـه عقـب رانـد و آشـفتگي،       مثني، دشمنان خـدا را تـا دروازه   1.مرده است
  .حكومت ساساني را فراگرفت

فرستاد و از ايشـان اجـازه خواسـت     �اي خبر پيروزي را براي ابوبكر صديق مثني در نامه
ر اسـالم بـه خـدمت    اند، در لشك ديد ايشان، كساني را كه پس از ارتداد، توبه كرده تا به صالح

فرصت نيافت  �در آن زمان حركت فتوحات در شام به راه افتاده بود و ابوبكر صديق. بگيرد
، بشير �پاسخ ابوبكر يافتدربراي مثني پس از انتظاري طوالني . ي مثني را بفرستد جواب نامه

داد و ي عجلـي را مرزبـان قـرار     بن خصاصيه را به جاي خود در عراق گماشت و سعيد بن مره
بـر بسـتر    �خودش به سوي مدينه حركت كرد و زماني كه بـه مدينـه رسـيد، ابـوبكر صـديق     

  .كرد ين روزهاي حياتش را سپري ميبيماري بود و واپس
مثني را به گرمي به حضور پذيرفت و پس از شنيدن سخنانش، نظرش را  �ابوبكر صديق

چه به تو  اي عمر، به آن«: رمودرا به حضور خواست و به او ف �تأييد كرد و سپس عمر فاروق
اگر چنـين شـد و   . كنم امروز خواهم مرد گويم، توجه نما و آن را اجرا كن؛ من، گمان مي مي

وفات كردم، همين امروز مردم را با مثني همراه كن و هيچ مصيبتي، شما را از پرداختن به امور 
نيسـت و   صخدا ز وفات رسولتر ا هيچ مصيبتي بزرگ. ديني و فرمان پروردگارتان باز ندارد

اگر خداي متعال، فرماندهان مسلمان را …تو ديدي كه من هنگام وفات آن حضرت چه كردم
اند كارگزار و مرزبـان    را به عراق برگردان كه آنان، شايسته �در شام پيروز كرد، ياران خالد

  2».…جا باشند آن
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  مبحث دوم

  در شام �فتوحات ابوبكر صديق

اي به هرقل نوشتند و او  نامه صخدا از آن زمان به شام معطوف شد كه رسول توجه مسلمانان،
شمر غساني ـ بزرگ غسان در  اي به حارث بن ابي نامه صآن حضرت. را به اسالم فراخواندند
حارث، آهنگ . ها ـ نيز نوشتند و او را به اسالم دعوت دادند  ها بر عرب بلقاء و كارگزار رومي

 صخـدا  رسـول . ا نمودكه حكومت روم، او را از اين كار بازداشتر صخدا جنگ با رسول
گسـيل كردنـد و جنـگ مؤتـه، رخ داد و زيـد و سـاير        �لشكري به فرماندهي زيد بن حارثه

طالب و عبداهللا بن رواحه رضي اهللا عنهما به شـهادت   فرماندهان لشكر اسالم يعني جعفر بن ابي
دسـت   بزرگوران، فرماندهي لشكر اسـالم را بـه  پس از شهادت اين  �رسيدند و خالد بن وليد

. اي بــا دشــمن جنگيــد كــه تــأثير درازمــدتي بــر مــردم آن منطقــه گذاشــت گونــه گرفــت و بــه
ي روشني فراروي مسلمانان براي جنگ با دولت روم  با گسيل آن لشكر، برنامه صخدا رسول

ها را طوري  ه و عربدولت روم در آن زمان سرزمين شام را به زور زير سيطره گرفت.گذاشتند
. زدند اش سر تسليم فرود آورده و دم نمي گرانه به هراس انداخته بود كه در برابر حكومت ستم

ها شـد   ي اقدامات بعدي مسلمانان براي رويارويي با رومي ي تبوك، زمينه ي مؤته وغزوه سريه
ن قـدرت نظـامي   ي جنگي روميان را محك زدند و ميـزا  و از اين طريق مسلمانان توان و شيوه

ها، فرصت مناسـبي بـراي مـردم شـام فـراهم آورد تـا اسـالم و         جنگ  اين. ها را دريافتند رومي
ابـوبكر  . هاي اين دين را بشناسند و بسياري از آنان به اين دين راستين بگروند اهداف و آموزه

، در مورد گسـيل  صو در راستاي فرمان آن حضرت صخدا ي راه رسول در ادامه �صديق
قصه لواي جنگي فرماندهان  از ذي �زماني كه ابوبكر صديق. جديت نشان داد �كر اسامهلش

بست تا او را به اطراف شام گسيل كند و سـپس او   �بست، درفشي براي خالد بن سعيد را مي
فرستاد و بـه او دسـتور داد كـه جـز بـه فرمـان        1)تيماء(را به عنوان نيروي پشتيباني مسلمانان به 

. ء را ترك نكند و تنها زماني وارد جنگ شود كـه دشـمن، جنـگ را آغـاز نمايـد     خليفه، تيما
بهراء، سليح، (هاي تابع روم  به هرقل رسيد، لشكري از عرب �هنگامي كه خبر خالد بن سعيد

ها حركت كرد و چون  ، به سوي آن�خالد بن سعيد. فراهم آورد) كلب، لخم، جذام و غسان
خبـر پراكنـدگي    �خالد بن سـعيد . ها، پراكنده شدند ي آن ههاي دشمن رسيد، هم به اردوگاه
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فرستاد و در پي آن از سوي ايشان فرمان يافت كه وارد عمـل   �دشمن را براي ابوبكر صديق
  .كند  اماني بدهند، بر آنان حملهكه روميان، به صفوفشان سر و س و پيش از آن 1شود

ب مسير برگشتش نيز باشـد و در  هشدار داد كه مراق �به خالد بن سعيد �ابوبكر صديق
درنـگ   بـي «: چنين آمده بـود  �به خالد �در فرمان ابوبكر. خاك دشمن زياد پيشروي نكند

خالد در قسطل » .وارد عمل شو و تأخير نكن و از خداي متعال، درخواست نصرت و ياري نما
كسـت  الميت قرار داشت، با لشـكري از روم درگيـر شـد و پـس از ش     كه در ساحل شرقي بحر

تـري از لشـكر تيمـاء فـراهم      در همان زمان روميـان، لشـكر بـزرگ   . دشمن به راهش ادامه داد
را از اين ماجرا باخبر كـرد و از ايشـان درخواسـت نيـروي      �، ابوبكر صديق�خالد. آوردند

پسر ابوجهل را به عنـوان نيـروي كمكـي بـه سـوي       �، عكرمه�ابوبكر صديق. كمكي نمود
رد و لشكر ديگري نيز به فرماندهي وليد بـن عقبـه بـه همـين منظـور      اعزام ك �خالد بن سعيد
پـس از رسـيدن نيروهـاي كمكـي، فرمـان حملـه داد و راه        �خالـد بـن سـعيد   . گسيل فرمـود 

به قصد لشكر اسالم كه رو بـه   3لشكر روم به فرماندهي باهان. را در پيش گرفت 2)الصفر مرج(
روميان در فرصت مناسبي بر . ه بود، حركت كردالميت نهاده و به مرج الصفر رسيد جنوب بحر

مسلمانان شبيخون زدند و سعيد بن خالد بن سعيد و همراهانش را كه جلودار لشكر بودنـد، بـه   
كه از شهادت پسرش اطالع يافت و خود را در محاصـره   پس از آن �خالد. شهادت رساندند

سالمت، بـه مرزهـاي شـام بـه      هنيز موفق شد لشكريان را ب �عكرمه. نشيني كرد ديد، عقب مي
  4.عقب بكشد

  براي جنگ با روميان �ابوبكر صديق تصميم
به نزد ايشان رفت  �ي جنگ با روميان بود كه شرحبيل بن حسنه در انديشه �ابوبكر صديق

اي كه لشكري را به سوي روميان در  آيا به اين فكر نيفتاده! خدا ي رسول اي خليفه«: و گفت
ام كه لشكري به شام  چرا، من در اين فكر بوده«: فرمود �بكر صديقابو» شام گسيل كني؟

: گفت �شرحبيل» ام؛ چرا چنين سؤالي كردي؟ باره با كسي سخن نگفته اعزام كنم؛ اما در اين
خدا، در خواب ديدم كه شما به همراه يارانتان، در راهي سخت و  ي رسول اي خليفه«

                                                           

  54تمام الوفاء، : نگاه كنيد به -1
  )مترجم.(باشد نام مرغزار معروفي در شام مي -2
 الشـام واقـدي و فتـوح البلـدان     اثير، باهان ذكر شده و در البداية و النهاية، فتوح در تاريخ طبري و الكامل ابن -3

  )مترجم.(بالذري، نام ماهان آمده است
  58أبوبكر الصديق، خالد جنابي و نزار حديثي، ص -4



 449   �، وفات وي و به خالفت رسيدن عمر فاروق�فتوحات ابوبكر صديق 
    

ي كوهي رسيديد و سپس از آن پايين آمديد وخود  قلهكه به باالي  رفتيد تا اين كوهستاني مي
هاي زيادي داشت؛ شما به  ها و كشتزارها و آبادي را به زمين نرم و همواري رسانديد كه قلعه

شويد و  كنم شما پيروز مي ور شويد كه من ضمانت مي به دشمنان خدا حمله: مسلمانان گفتيد
قصد . ر شما بودم و پرچمي به دست داشتممن نيز در لشك. آوريد دست مي غنيمت زيادي به

بازگشتم و . حمله به مردم روستايي را كردم كه از من امان خواستند و من نيز امانشان دادم
در . ايد؛ براي شما تختي گذاشتند و شما بر آن نشستيد ديدم كه به حصار بزرگي دست يافته

وزت نمود؛ پس پروردگارت را خداوند، تو را ياري داد و پير: همان حال به شما گفته شد
پس از آن بيدار . ي نصر را بر شما خواندند و سپس سوره. شاكر باش و در اطاعتش بكوش

هاي خوب  هميشه خواب«: چنين فرمود �در تعبير خواب شرحبيل �ابوبكر صديق» .شدم
فاتم خبر پيروزي و و ،در اين خواب تو. اي و ان شاء اهللا خير باشد ببيني؛ خواب خوبي ديده

راه كوهستاني و ناهمواري كه «: گريست و سپس ادامه داد �ابوبكر صديق» .آمده است
ي مردم قرار گرفتيم، حاكي از آن است كه ما  ديدي و ما بر فراز كوهي رفتيم و باالتر از همه

شويم و دشمن،  و سپس پيروز ميگرديم  ميدر رويارويي با دشمن، مشقت زيادي متحمل 
ها و  پايين آمدنمان از فراز كوه به زمين نرم و همواري كه آبادي. بيند تلفات زيادي مي

حصارهاي زيادي داشت، حكايت از آن دارد كه ما از زندگاني سخت و پرمشقت به معيشتي 
ور شويد؛  بر دشمن خدا حمله: ام به مسلمانان كه تعبير اين گفته. يابيم آسان و فراخ دست مي

كنم، اين است كه مسلمانان به خاك مشركان  را ضمانت مي من براي شما غنيمت و پيروزي
پذيرند و غنايم زيادي به  ها نيز مي دهم و آن شوند و من آنان را به جهاد ترغيب مي نزديك مي

كني،  دار هستي و به روستايي حمله مي كه تو در خواب ديدي پرچم اين. آورند دست مي
ها خواهي بود و پيروز نيز خواهي  ندهان اين جنگي اين است كه تو، يكي از فرما ه دهند نشان

گر پيروزي و فتحي است كه خداي متعال به من ارزاني  گشوده شدن حصار براي من، بيان. شد
. دارد ي اين است كه خداي متعال، مرا گرامي مي دارد و تختي كه بر آن نشستم، نشانه مي

 yìsù :فرمايد خداي متعال، مي u‘uρ Ïµ ÷ƒuθ t/ r& ’n? tã Ä¸ ö�yè ø9$# 〈1 كه فرمان يافتم در اطاعت  و اما اين
دهد؛ زيرا با نزول اين  ي نصر بر من خوانده شد، خبر از وفاتم مي خداوند، بكوشم و سوره

از نزديك شدن زمان وفاتشان اطالع يافتند و دانستند كه به زودي وفات  صخدا سوره، رسول
حتماً امر به معروف و نهي از منكر «: مودجاري شد و فر �اشك از چشمان ابوبكر» .كنند مي
جنگم و سربازان اسالم را به شرق و  كنم و با آن كس كه دين و فرمان خدا را واگذارد، مي مي
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، يكتا و يگانه است و اهللا: تا آنان نيز بگويند نمايم كه با مشركان بجنگند غرب زمين اعزام مي
ازند كه اين، فرمان خداي متعال و سنت بپرد مالياتشريكي ندارد و يا با خفت و خواري 

دست و ناتوان به ديدار  گاه كه بميرم، تهي كنم تا آن اين كار را مي. باشد مي صرسول اكرم
  1».بهره نباشم خدا نرفته باشم و از ثواب مجاهدان بي

هاي صادقي است كه  ها و خواب ديد، از نوع بشارت �خوابي كه شرحبيل بن حسنه
چيزي از نبوت، «: يعني) يبقَ من النبوةِ إالّ المبشرات لم: (اند اش فرموده درباره صخدا رسول

 صرسول اكرم» مبشرات چيست؟«: عرض كردند» .ماند نمي) ها مژده(ها دهنده جز بشارت
  2».خواب خوب«: فرمودند

تعريف كرد، باعث شد تا ايشان از  �ديد و براي ابوبكر صديق �خوابي كه شرحبيل
ي جهاد با روميان خبر دهد و به همين منظور مجلسي مشورتي با  خود دربارهي  عزم و اراده

  .صحابه ترتيب داد تا با آنان در مورد اعزام مجاهدان به شام مشورت و رايزني نمايد

  از صحابه در مورد جهاد با روم �نظرخواهي ابوبكر صديق
ن مهاجرين و انصـار و  تصميم گرفت با روميان جهاد كند، بزرگا �هنگامي كه ابوبكر صديق

و از جمله عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير، عبـدالرحمن   صاهل بدر و ديگر ياران پيامبر اكرم
 �ابـوبكر صـديق  . را به حضور خواسـت  �بن جراح  وقاص و ابوعبيده بن عوف، سعد بن ابي

ار شـم  هاي خداي متعـال، بـي   نعمت«: پس از گردهمايي اين بزرگواران، خطاب به آنان فرمود
بنابراين سپاس . كند باشد و با آن همه نعمت برابري نمي  است و اعمال ما در برابر آن ناچيز مي

و ستايش تنها مخصوص خدا است كه شما را به اسالم هـدايت فرمـود و روابـط ميـان شـما را      
بهبود بخشيد و شيطان را از شما دور كرد و به همين خاطر نيز شيطان از شـما نااميـد شـده كـه     

هـا،   عـرب . باره و بعد از اين، به خدا شرك بورزيد و كسي غير از خداي يگانـه را بپرسـتيد  دو
ام  اند كه گويا فرزندان يك پدر و مادر هستند و من تصميم گرفته دست شده اينك طوري يك

هر كس كشته شود، شـهيد اسـت و هـر آن كـس كـه زنـده       . شما را به جهاد با روميان بفرستم
گـردد و از سـوي خـداي متعـال سـزاوار اجـر و        تيبان دين خدا محسوب مـي بماند، مدافع و پش

عمـر  » .اين، نظر من است؛ اينك هر يك از شـما نظـرش را بگويـد    . باشد پاداش مجاهدان مي
: چنين فرمود صخدا برخاست و پس از حمد و ثناي الهي و درود و سالم بر رسول �فاروق
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كه هر يك از بندگانش را كه بخواهد به خير و  سپاس و ستايش، تنها خدايي را سزاوار است«
كـه   سوگند به خدا، ما به سوي هيچ كار نيكـي نشـتافتيم مگـر آن   . گرداند نيكي مخصوص مي

سبقت گرفتيد و اين، فضل و عنايت خدا است كه به هـر كـس كـه بخواهـد،      ما از دؤ آن شما
اين موضـوع را بـا شـما درميـان     خواستم  به خدا كه من نيز در همين انديشه بودم و مي. دهد مي

نظـر شـما كـامالً    . بگذارم اما خداوند چنين خواست كه شما اينك اين موضوع را مطرح كنيد
هـاي   شـما، دسـته  . هاي درست رهنمود فرمايد درست است؛ خداي متعال، هميشه شما را به راه

ام كنيـد و مـردان   نظام و پياده را يكي پس از ديگري و به دنبال هم به سوي روميان اعـز  سواره
رساند و اسالم و  جنگي و لشكرها را پشت سر هم گسيل نماييد كه خداوند، دينش را ياري مي

ي  اي خليفـه «: برخاست و فرمـود  �سپس عبدالرحمن بن عوف» .بخشد مسلمانان را عزت مي
حكم سان ستون، م ها كه پيش رو داريد، نژاد روم هستند و همانند آهن تيز و به خدا، اين رسول

باره به آنان حمله كنيم؛ بلكه ابتدا  ي ما به يك دانم كه همه رو من، مناسب نمي باشند؛ از اين مي
هـا و بخشـي از قلمروشـان     هايي از مسلمانان را به سـوي آنـان گسـيل كنيـد تـا در كنـاره       دسته

ارد اگر اين كـار بـه همـين منـوال ادامـه يابـد، تلفـاتي بـه دشـمن و         . شبيخون بزنند و بازگردند
آيد و بدين ترتيب مسلمانان، براي جنگ  هايي از خاكشان به تصرف ما در مي شود و كناره مي

افرادي به سوي يمن و قبايل ربيعه و مضر نيز بفرستيد و آنـان را  . يابند با روم قدرت و توان مي
دار شـويد و يـا شـخص     جمع كنيد تا در زمان مناسـب، خـود شـما فرمانـدهي قشـون را عهـده      

كـه عبـدالرحمن بـن     پـس از ايـن  » . هـا بفرسـتيد   ها بـه جنـگ بـا رومـي     را به همراه آن ديگري
. گفتنـد  پيشنهادش را ارائه كرد و نشست، حاضران جلسه ساكت بودند و چيزي نمـي  �عوف

» .خداوند، هميشه شما را به رحمتش بنوازد؛ نظرات خـود را بگوييـد  «: فرمود �ابوبكر صديق
 صخـدا  س از حمد و ثنـاي الهـي و درود و سـالم بـر رسـول     برخاست و پ �عثمان بن عفان

پـس هـر   . سـوز و مهربـان   به گمان من، شما خيرخواه مسـلمانان هسـتيد و بـر آنـان دل    «: فرمود
دانيد، اجرا كنيد كه هـيچ گمـان بـدي در مـورد شـما وجـود        تصميمي كه به خير و صالح مي

جا حضور داشتند،  يگر بزرگاني كه آنو د �طلحه، زبير، سعد، سعيد بن زيد، ابوعبيده» .ندارد
چـه خـود مصـلحت     گويـد؛ آن  عثمان، درسـت مـي  «: را تأييد كردند و گفتند �سخنان عثمان

كه به شما بدگمان باشيم، از شما  آن گونه مخالفتي نداريم و بي بينيد، انجام دهيد كه ما هيچ مي
جـا   نيـز آن  �طالـب  لي بن ابيع. بزرگان صحابه، سخناني از اين قبيل گفتند» .كنيم اطاعت مي

اي ابوالحسـن، نظـر   «: فرمود �ابوبكر صديق. حضور داشتند و تا آن موقع چيزي نگفته بودند
دانم؛ به نظر من چه خود شما  من، كار و نظر شما را خجسته مي«: فرمود �علي» شما چيست؟

ال پيـروز  ها برويد و چه كس ديگري را بفرسـتيد، حتمـاً بـه خواسـت خـداي متعـ       به سوي آن
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خداونـد، هميشـه بـه تـو خيـر و نيكـي برسـاند؛ از كجـا         « : پرسـيد  �ابوبكر صديق» .شويد مي
شنيدم كـه   صخدا من از رسول: چنين پاسخ داد �علي» شويم؟ داني كه ما حتماً پيروز مي مي

كـه ديـن، قـايم و پابرجـا گـردد و       اين دين، هميشه بر دشمنانش پيروز است تا ايـن « : فرمودند
قدر  اين حديث، چه! سبحان اهللا«: فرمود �ابوبكر صديق 1».نان، پيروز و سرافراز گردندمسلما

و  .»گرداند كه مرا اين چنين شـاد كـردي  خداوند، تو را در دنيا و آخرت شادمان ! خوب است
درميان مردم برخاست و پس از حمد و ثناي خداي متعال و درود و سـالم بـر    �سپس ابوبكر

خداوند، به شما نعمت اسالم عنايت كرد و شما را ! اي مردم«ن گفت چنين سخ صخدا رسول
. ي اين دين، بر پيروان ساير اديان برتري بخشيد با حكم جهاد گرامي داشت و شما را به وسيله

ها در شام آماده كنيد كه من، براي جنگ  خودتان را براي جهاد با رومي! پس اي بندگان خدا
بر شـما اسـت كـه از خداونـد اطاعـت      . بندم هايي مي گمارم و پرچم با روم، اميراني بر شما مي

نيت خود را درست كنيد و بـه راه درسـت برويـد كـه     . كنيد و با فرماندهانتان مخالفت نورزيد
ابـوبكر  » .دهنـد  كننـد و كـار نيـك انجـام مـي      خداي متعال، با كساني است كه تقـوا پيشـه مـي   

م بانـگ بـرآورد كـه بـراي جهـاد بـا روم بسـيج        دستور داد تا درميان مرد �به بالل �صديق
  2.شويد

 صخـدا  آيد كه ايشان، مطابق سنت رسول چنين برمي �از اين نظرخواهي ابوبكر صديق
كه به كار مهمي  كرد و پيش از آن نظران رايزني مي در مورد كارهاي مهم و بزرگ، با صاحب
بازنگـاهي بـه   . داد ي قـرار مـي  گذاشت و مورد بررس دست بزند، آن را با اهل شورا درميان مي

 �دهد كه تمام صـحابه  از صحابه در مورد جهاد با روم، نشان مي �نظرخواهي ابوبكر صديق
ي كيفيـت و چگـونگي گسـيل     موافق بودنـد و تنهـا دربـاره    �با كليت پيشنهاد ابوبكر صديق

ايي بـه  ، اين بود كه لشـكره �نظر عمر فاروق. لشكر اسالم به شام، اختالف نظر وجود داشت
تدريج مسلمانان در شام قوت بگيرنـد و بـا    طور متوالي و پشت سر هم به شام گسيل شوند تا به

هايي را به  دسته �، اين بود كه ابوبكر صديق�پيشنهاد عبدالرحمن بن عوف. دشمن بجنگند
اي بـه خـاك دشـمن، پاتـك زد، بـه مدينـه        طور جداگانه به شام اعزام كنند و چون هـر دسـته  

ي ديگري اعزام شود تا به اين ترتيب دشمن، ضعيف و ناتوان شـود و در يـك    و دستهبرگردد 
 �به نظـر عمـر فـاروق    �ابوبكر صديق. جانبه در برابر مسلمانان شكست بخورد ي همه حمله
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ويژه اهل يمن را به جنگ  ، قبايل عرب و به�عمل كرد و بنا بر پيشنهاد عبدالرحمن بن عوف
  1.با روميان فراخواند

  اي جهاد با رومها بر به اهالي يمن و فراخوان آن �ي ابوبكر صديق مهنا
مـتن  . اي به مردم يمن نوشـت و آنـان را بـه جهـاد در راه خـدا فراخوانـد       نامه �ابوبكر صديق

  :ي ايشان بدين شرح بود نامه
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .خدا، به مؤمنان و مسلمانان يمن ي رسول ـ از خليفه
  السالم عليكم

خداي : اما بعد. ستايم همتا را مي يگانه و بي خدايگيرم كه  من، شما را گواه مي
بار  متعال، جهاد را بر مؤمنان فرض كرده و به آنان دستور داده تا در هر حال ـ سبك 

. بارـ در راه خدا خارج شوند و با جان و مال خود در راه خـدا جهـاد كننـد    و سنگين
مـا از مسـلمانان   . پاداش بزرگـي در نـزد خـدا دارد   ي بزرگي است كه  جهاد، فريضه

درنـگ پذيرفتنـد و بـا نيـت      خواستيم كه براي جهاد با روم بسيج شوند و آنان نيز بي
بـراي همـان   ! اينك شما نيز اي بندگان خدا. درست و بزرگي براي اين كار شتافتند

نيـد و بدانيـد   هايتان را نيك گردا كاري شتاب كنيد كه ساير مسلمانان شتافتند و نيت
كه به يكي از دو خوبي دست مـي يابيـد؛ يـا شـهادت در راه خـدا و يـا پيـروزي بـر         

پسندد كه به زبان بگويند و  خداوند، اين را از بندگانش نمي. دشمن و كسب غنيمت
هـا، ديـن حـق را     كـه آن  جهاد با دشمنان خدا، همواره ادامه دارد تـا آن . عمل نكنند

خـداي متعـال، دينتـان را    .فرمان كتاب خـدا گـردن نهنـد    بپذيرند و در برابر حكم و
هايتان را هدايت گردانـد و اعمالتـان را نيـك و پـاكيزه فرمايـد و       مصون بدارد و دل

  2.مجاهدان شكيبا را نصيبتان نمايدپاداش 
از اين نامـه كـامالً نمايـان    . به يمن فرستاد �اين نامه را با انس بن مالك �ابوبكر صديق

ايـن  . كـرده اسـت   مسلمانان را براي جهـاد در راه خـدا تشـويق مـي     �ر صديقاست كه ابوبك
  3.توان فراخوان عمومي يا بسيج عمومي ناميد را مي �كرد ابوبكر صديق روي
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رو شـدن مسـلمانان راسـتين؛    : *شـود  اهداف جهاد هويـدا مـي   �ي ابوبكر صديق در نامه
زار با دشمنان خدا بدين قصـد كـه   كار. *پسندد ي بدون عمل را نمي چراكه خداي متعال گفته

اهالي يمن، با آمـادگي  . در برابر دين حق گردن نهند و حكم و قضاوت كتاب خدا را بپذيرند
را براي جهاد با روم لبيك گفتند و هيچ  �كامل و ميل و رغبت خود، فراخوان ابوبكر صديق

. ها داللـت كنـد   يها براي جنگ با روم خبر موثقي در دست نيست كه بر خروج اجباري يمني
انس بـن  . مردم يمن، داوطلبانه نداي جهاد را پاسخ دادند و با زنان و فرزندانشان به مدينه رفتند

هـا خوانـد،    را بـراي آن  �ي ابـوبكر صـديق   كه به تمام قبايل يمن سر كشـيد و نامـه   �مالك
. روبـرو شـدم  ي ابوبكر را خواندم، با پاسخ و واكنش مناسبي  براي هر كس كه نامه«: گويد مي

كنـيم و بـراي اجـراي     ما اين كار را مـي : گفت شنيد، مي را مي �هر كس كه فراخوان ابوبكر
را بـراي   �ي ابـوبكر  هنگـامي كـه نامـه   « : افزايد مي �انس» .افتيم ي ابوبكر به راه مي خواسته

و  اش برخاسـت  كالع خواندم، همان دم فرمان داد تا اسب و سالحش را بياورند و بـا قبيلـه   ذي
درنگ نكرد و دستور داد تا اردو بزنند و مردم در اردوگاه جمع شـوند و بـدين ترتيـب جمـع     

برادران : كالع برخاست و خطاب به آنان چنين گفت ها با او همراه شدند و ذي زيادي از يمني
هـر كـس كـه    . انـد  نيكوكارتان، شما را به جنگ با مشركان و كسب پاداش بزرگ فراخوانـده 

  1».راه بيفتد نك با من بهخواهد، اي مي
يازدهم رجب سال دوازدهـم هجـري بـه مدينـه بازگشـت و بـه ابـوبكر         �انس بن مالك

نظـام   دالوران و پهلوانـان يمـن و سـواره   « : ها را رسـانيد و گفـت   يمنيحركت ، خبر �صديق
ا خـود  ها، غبار سفر به خود خريده تا به نزدت بيايند و زنان و فرزندان و اموالشـان را نيـز بـ    آن

اش در شانزدهم رجب به مدينه  كالع حميري و قبيله مدت زيادي نگذشت كه ذي» .اند برداشته
  2.رسيدند

را داوطلبانـه پاسـخ    �ها نبودند كـه فراخـوان ابـوبكر صـديق     بايد دانست كه تنها حميري
ي نبرد بـا   گفتند؛ بلكه هر يك از طوايف و قبايل يمن در حد توان خود براي حضور در جبهه

ها به سركردگي حمـزه بـن مالـك     طور مثال بيش از دوهزار از همداني به. روميان آماده شدند
ها پس از رسيدن به مدينه  يمني 3.به مدينه رفتند �همداني در پاسخ درخواست ابوبكر صديق

مالقات كردند؛ آيـاتي از قـرآن كـريم تـالوت شـد و خـوف و        �در مسجد با ابوبكر صديق
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هـا، جـاني دوبـاره گرفـت و روح و روانشـان را طـوري تكـان داد كـه          خشيت الهي در يمنـي 
 1».ها سخت شـد  گونه بوديم؛ اما دل قبالً اين« : در حال گريه فرمود �ابوبكر صديق. گريستند

خورده و نحيف است و لباس سـاده   را كه ديد مردي سال �ذوالكالع حميري، ابوبكر صديق
آمـد و زهـد و    ، اصـالً در چشـم نمـي   �وبكر صـديق لباس اب. و زِبري به تن دارد، تعجب كرد

ذوالكالع، در حالي به مدينه رفته بـود كـه هـزار    . ي سفيد و نورانيش نمايان بود ورع، از چهره
كردند و تاجي به سر داشت و لباس تنش، زردوزي شـده بـود و    غالمِ سوار، او را همراهي مي

كـالع و همراهـانش، بـا     ذي. داشـت  هاي زر و يـاقوت و مرجـان   درخشيد؛ عبايش نيز رشته مي
هـاي   و فروتنـي و تواضـعش، بـه قـدري متـأثر شـدند كـه لبـاس         �ديدن وضع ابوبكر صـديق 

ها  بزرگ حميري. اي پوشيدند هاي ساده لباس �بها را درآوردند و همانند ابوبكر صديق گران
يدنـد كـه بـر    به قدري متأثر شده بود كـه روزي او را در حـالي در بـازار مدينـه د    ) ذوالكالع(

تـو، مـا را   «: بـه او گفتنـد   ،حت شـده ااش نار افراد قبيله. اش پوست گوسفندي انداخته بود شانه
خواهيـد آن گونـه    آيا مـي «: ذوالكالع گفت» !اي درميان مهاجرين و انصار به فضيحت كشانده
كه تنهـا  خدا سوگند  ي اسالم نيز تكبر كنم؟ نه، به كه در دوران جاهليت، متكبر بودم، در دوره

  2».برداري كرد توان از خداي متعال اطاعت و فرمان به زهد و فروتني در اين دنيا، مي
هـاي سـنگين طـال را كنـار      ي ذوالكالع را در پيش گرفتند و تاج ساير سران يمن نيز رويه

هـا و   هـا، لبـاس   آن. بهـاي زردوخـت رهانيدنـد    هاي فـاخر و گـران   گذاشتند و خود را از لباس
اي  هاي ساده المال بخشيدند و از بازار مدينه براي خود لباس بهاي خود را به بيت انهاي گر تاج

  3.خريدند
بهترين كسي بود كـه از اسـالم، تصـويري عملـي      صخدا پس از رسول �ابوبكر صديق

كه بگويد، عمل  او، بيش از آن. ارائه كرد و سراسر وجودش، دعوتي عملي به سوي اسالم بود
شـدند و از او   گري بود كه مردم، با ديدنش متـأثر مـي   و اثرگذارترين دعوتر كرد و از اين مي

و بـه عبـارتي    صخدا ي رسول زماني كه سران يمن، خليفه. شنيدند سخنان عاري از عمل نمي
پوشـد و در   فرمانرواي خود را ديدند كه با فروتني و تواضـع، هماننـد مـردم عـادي لبـاس مـي      

بها نيز  هاي زرين و گران ند، دانستند كه چيزي فراتر از لباسك اجتماع و بازار، رفت و آمد مي
 �سـران يمـن، بـا ديـدن ابـوبكر     . ي عزتمنـد اسـت   مايه وجود دارد و آن، عزت نفس و درون
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پـوش،   ي ساده زده شدند و از خدا و مردم شرم كردند كه با چه حال و رويي، با خليفه خجالت
چنين بـود كـه آب    اين! بها بر تن؟ اس فاخر و گرانروبرو شوند كه تاج زرين بر سر دارند و لب

چـو  «شده و احساس حقارت كردند و بزرگي و هيجـان درونيشـان فروريخـت و بـه مصـداق      
مـرد،   ، تمـام بزرگـي و جاهشـان، در مقابـل عظمـت آن بـزرگ      »آفتاب برآيـد، سـتاره ننمايـد   

چنـين در   كـه ايـن  را مورد رحمت خويش قرار دهد  �خداي متعال، ابوبكر صديق! فروپاشيد
  1.فروتني، بزرگ بود و در بزرگي و قدرت، فروتن

  به شام �لشكرهاي اعزامي ابوبكر صديق
كه براي لشكركشي به شام مصمم شـد و مـردم را بـراي جهـاد بـا       پس از آن �ابوبكر صديق

  :روميان، بسيج كرد، چهار لشكر را به سوي شام روانه فرمود

   �لشكر يزيد بن ابوسفيان
، نخستين لشكري بود كه به سوي شام اعزام شد و مـأموريتش، ايـن   �يد بن ابوسفيانلشكر يز

بود كه دمشق را فتح كند و به هنگام ضرورت به عنـوان نيـروي پشـتيباني سـاير لشـكرها وارد      
هـاي  ونير �هزار نفـر رزمنـده داشـت؛ امـا ابـوبكر صـديق       ، ابتدا سه�لشكر يزيد. عمل شود

ابـوبكر  . هزار نفز افزايش يافت زود و لشكر يزيد، به حدود هفتكمكي ديگري نيز به لشكر اف
به او چنـين   �ي يزيد ايشان هنگام بدرقه. را بدرقه نمود �با پاي پياده، لشكر يزيد �صديق
ي كار برآمدي، تو را بر  ام تا تو را بيازمايم؛ اگر به خوبي از عهده من، تو را امير كرده«: فرمود

گذارم و اگر بـد عمـل    تري به تو وامي تر و بيش م و بلكه كار بزرگكن مسؤوليتت ماندگار مي
كه تقواي الهي پيشه كني؛ چراكه  كنم به اين من، تو را سفارش مي. نمايم كردي، تو را عزل مي

ترين مردم به خدا، كسي است  نزديك. باشد خداي متعال، از درونت همانند ظاهرت باخبر مي
من، مسؤوليت خالـد  . رد و با اعمال نيك به او نزديكي بجويدكه بيش از همه او را دوست بدا

هوش باش كه از عادات و تفاخر جاهليت دوري كنـي   بن سعيد را به تو واگذار كردم؛ پس به
. گيرد  آن را در پيش بگيرند، خشم مي پسندد و بر كساني كه  كه خداي متعال، اين رويه را نمي

ون به حضورشان رسيدي، با آنان به نيكي آغاز كن و به با سربازانت به خوبي برخورد نما و چ
كني، كوتاه و مختصر نصـيحت كـن    آنان را نصيحت مي  هرگاه كه. هاي خوبي بده ها مژده آن

تـو خـودت را اصـالح كـن تـا      . شود بخشي از سخنان، فراموش شود كه سخن زياد، باعث مي
رعايت كامل ركوع، سجده و خضـوع و  نمازها را به وقتش و با . مردم به صالح تو رفتار كنند
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هـا را زيـاد    هاي دشمن، پيشت آمدند، آنان را گرامي بدار و البتـه آن  اگر پيك. خشوع ادا كن
از اسرار جنگي و نظـامي  (پيش خود نگه ندار تا در حالي اردوگاهت را ترك كنند كه چيزي 

خبر نكن كه بـه نقـاط   قاصدان دشمن را از اهداف و كارهاي خود با. كسب نكرده باشند) شما
ها در بخش انبـوه لشـكرت مالقـات     با آن. شوند هايتان مطلع مي برند و از برنامه ضعفتان پي مي

دار  گـو نكـن و خـودت عهـده     شـخص ديگـري را سـخن   ). تا از قدرت لشكرت بترسـند (كن 
شوي و هرگاه  راز خودت را برمال نكن كه با مشكل مواجه مي. مذاكره با قاصدان دشمن باش

از سپاهيانت مشورت خواستي، سخن راست بگو تا مشورت درستي دريافت كني و مسـايل را  
شـبانگاهان  . كشد از مشاوران، پنهان نكن كه در اين صورت، كارت، به خرابي و آشفتگي مي

با يارانت به گفتگو بنشين تا از اوضاع و احوالشان اطالع يابي و نگهبانان زيادي را در اطـراف  
نده كن و ناگهاني و بدون خبر قبلي از آنان سر بزن و هر كـه را در حـال غفلـت    اردوگاه پراك

يافتي، به خوبي و بدون افراط تنبيـه كـن و در شـب، نوبـت پاسـباني بگـذار و اولـين نوبـت را         
حـق، عقوبـت و    كـه كسـي را بـه    از ايـن . تـر اسـت   تر نما كه نوبت اول نگهباني، آسـان  طوالني

زدگي در بازخواسـت،   عين حال از حد نگذر و از عجله و شتاببازخواست كني، نترس و در 
از وضع سپاهيانت غفلـت نكـن   . بپرهيز و طوري هم عمل نكن كه سبب نفرت و بيزاري شوي

شـوي و در پـي تجسـس و     كـه سـبب تباهيشـان مـي    ) خيـال نبـاش   ها بي قدر نسبت به آن و آن(
گـاه اسرارشـان را فـاش     كشـي و هـيچ   يها را به رسوايي م گيري بر آنان نيز مباش كه آن خرده

نشـين   بازان بپرهيز و با اهل صـدق و وفـا هـم    نشيني با شوخ از هم. نكن و به ظاهرشان بسنده نما
هنگام رويارويي با دشمن، شجاعانه برخورد كن و ترس و بزدلـي بـه خـود راه نـده كـه      . باش

ي فقر است و نصرت الهي  مايه شوند و از خيانت در غنايم بپرهيز كه مردم نيز بزدل و ترسو مي
هـا را بـه    انـد؛ آن  ها خلوت گزيده شويد كه در صومعه شما با مردمي مواجه مي. كند را دور مي

ايـن وصـيت ابـوبكر    «: گويـد  اثير مـي   ابن» .حالشان واگذاريد و كاري به كارشان نداشته باشيد
نكـات زيـر در سـفارش     1».باشـد  از بهترين و مفيدترين وصايا براي كـارگزاران مـي   �صديق

  :قابل توجه و در خور بررسي است �ابوبكر صديق
منصـبان و مسـؤوالن نيسـت و     هـا، حـق ثابـت و هميشـگي صـاحب      هـا و منصـب   ـ پسـت 1

از . باشـد  مـي ماندگاريشان بر مقام و منصبشان، منوط به درسـتي عملكـرد و ميـزان موفقيتشـان     
كـار را   ه دارد تا مسؤوالن بـدكار يـا كـم   رو باالترين مقام اجرايي حكومت اسالمي وظيف همين

درك اين موضـوع، كـارگزاران و مسـؤوالن را در انجـام هرچـه بهتـر وظايفشـان        . عزل نمايد
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يـابي بـه بـاالترين سـطح      شود تا تمام تالش خود را در راسـتاي دسـت   انگيزد و باعث مي برمي
مانـدگار بدانـد، در    اگر مسؤولي، خودش را هميشه بر منصـبش . كار بگيرند موفقيت كاري به

هـاي شخصـي    طلبي هاي گيتيانه و منفعت كند و به ساخت و پاخت انجام وظايفش كوتاهي مي
  .سازد ها و فسادها گرفتار مي سان مردم را به انواع و اقسام هرج و مرج پردازد و بدين مي

 چراكـه خـداي متعـال از درون و بـرون انسـان بـه      . ترين عامل موفقيت اسـت  ـ تقوا، مهم2
ترسـد و بـه    اي كه از درون خود تقوا دارد، در ظاهر نيز از خدا مـي  سان آگاه است و بنده يك

فساد و تبهكـاري، عمـدتاً   . كند كاري اجتناب مي همين خاطر هم از فساد و مصاديق فساد و تبه
  .ي هوا و هوسي است كه اصالً با تقواي الهي سازگار و همگرا نيست نتيجه

داري متعصبانه از آبا و اجداد، اصل ديگـري   اي و دوري از جانب لهـ پرهيز از تعصب قبي3
جا كه ممكن اسـت عـادات و رسـوم آبـا و      از آن. بر آن تأكيد فرمود �بود كه ابوبكر صديق

هـا، سـبب    هاي ديني مغاير باشد، تعصب و سرسختي بر جانبداري از آن اجداد، با حق و آموزه
راكه روابط اسالمي، مبتني بر اخوت و برادري اسالمي چ. شود انحراف انسان از راه راست مي

  .گردد ي تضعيف اين روابط مي است و تعصب، مايه
ـ همواره بايد كوتاه و مختصر سخن گفت و نصيحت كرد؛ چراكه طوالني كردن سخن، 4

شـود كـه انسـان،     كه ممكن است انسان را از اداي مقصود باز بـدارد، باعـث مـي    گذشته از آن
سخنان را از ياد ببرد و يا در صورت بالغت كالمي گوينده، مخاطب را در شگفت بسياري از 

اندازد و مانعي براي درك مقصود واعـظ شـود و در صـورت عـدم بالغـت، فهـم و شـناخت        
  .ها برداشت نگردد درستي از گفته

هاي خود بپردازند، سبب اصالح  ـ اگر مسؤوالن، شايسته باشند و به رفع عيوب و كاستي5
  .شوند هبود عملكرد مردم ميو ب

ـ نماز كامل، نمازي است كه هم از لحاظ ظاهري يعني چگونگي اداي ركوع و سجده و 6
با نمـاز كامـل اسـت    . تر ادا شود هم از نظر دروني كامل باشد و با خشوع و خضوع هرچه تمام

ها  نماز كامل، دل. يابد گردد و رفتار و كردار انسان بهبود مي كه نام و ياد خدا در زمين برپا مي
ي راحتي و آرامش است و به هنگام بروز مشـكالت، بـراي مسـلمان،     بخشد و مايه را قوت مي

  .يابد حكم پناهگاه مي
ـ برخورد محترمانه با قاصدان دشمن و فراهم آوردن شرايطي كه از چند و چون لشـكر  7

اسـتقبال محترمانـه از    .بـود  �ي مورد تأكيد ديگر ابـوبكر صـديق   اسالم، آگاهي نيابند، نكته
هاي اخالقي مسلمانان  قاصدان دشمن، نوعي دعوت عملي به اسالم است تا دشمنان، به ارزش

قـدر بـه آنـان رو داده     هاي دشمن، بدين معنا نيسـت كـه آن   داشت پيك البته گرامي. پي ببرند
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ن را طوري شود كه از چند و چون لشكر اسالم آگاهي يابند؛ بلكه بايد توان و قدرت مسلمانا
  1.به رخ قاصدان دشمن كشيد كه ترس و هراس، آنان را بردارد

ـ رازداري و عدم افشاي اطالعات و اسرار نظامي، يكي از نكات مـورد تأكيـد ابـوبكر     8
ي منافع و مسـايل عمـومي امـت، اهميـت بيشـتري       قطعاً رازداري، در پهنه. باشد مي �صديق

كند كـه   شود و راز درونش را برمال نمي دستپاچه نمي انسان فرزانه، با دگرگوني اوضاع. دارد
  .گردد شود و با مشكالت زيادي روبرو مي سان كنترل اوضاع از دستش خارج مي بدين

ـ درست مشورت كردن، بر نتايج و پيامـدهاي مشـورت مقـدم اسـت؛ چراكـه مشـاور،       9
رستي ارائه دهـد  تواند مشورت د انديش باشد، در صورتي مي هرچند هم كه باتجربه و درست

ي مورد بحث آگاه باشد و در غير اين صورت بدون آگاهي كافي از  كه از چند و چون مسأله
  .دهد كه پيامدهاي منفي زيادي به دنبال خواهد داشت مسأله، پسشنهادي ارائه مي

ـ هر مسؤولي موظف است با طبقات مختلف مردمي كـه در قبالشـان مسـؤوليت دارد،    10
شته باشد تا از اوضاع و احوالشان آگاهي يابد و بـا شـناخت مشـكالت،    نشست و برخاست دا

كند، از اوضاع و احوال مردمش  مسؤولي كه از مردم دوري مي. نسبت به رفع آن اقدام نمايد
ماند و تنها پل ارتباطي او با مردم، بزرگاني هستند كه مشكالت، تنها از طريق آنان  خبر مي بي

گونه كه بايد و شايد از تمـام مشـكالت    تواند آن خاطر نيز نمي رسد و به همين به گوشش مي
به خصوص كه ممكن اسـت سـران و بزرگـان مـردم،     .ها اقدام كند باخبر شود و براي رفع آن

باشد و يا طـوري مشـكالت را    ي مشكالتي باشند كه در رابطه با خودشان مي تنها بازگوكننده
  .ها صورت نگيرد فع كاستيمطرح كنند كه اقدام اصولي و درستي براي ر

كارگيري پاسبانان توانمنـد، اصـل مهمـي در     ـ توجه به حراست و پاسباني از مردم و به11
. هـا را از خطـرات احتمـالي، محافظـت كننـد      ساختار جمعي و اجتماعي مسلمانان است تا آن

همـواره از   البته نبايد پاسبانان را به حال خود واگذاشت؛ بلكه فرمانده و امير موظف است كه
  .گير نگردند نگهبانان سركشي كند تا از انجام مسؤوليتشان غافل نشوند و از سوي دشمن غافل

زند،  ـ فرمانده و هر مسؤولي، وظيفه دارد براي تنبيه كساني كه از آنان اشتباهي سر مي12
 معتدالنه برخورد كند و در عين حال در مجازات و بازخواستشان كوتاهي ننمايد كه گذشـت 

انگيزد و سـبب گسـتاخي ديگـران نيـز      اند، برمي مورد، جسارت افرادي را كه تخلف كرده بي
در بازخواست يا مجازات افراد نبايد از حد . آيد سان هرج و مرج به وجود مي شود و بدين مي

اي را در  هـا بايـد رويـه    شـود؛ در مجـازات   ي خشم و نفرت مي گذشت؛ چراكه اين كار، مايه
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هاي رفتاري و يا خشم  ه اصالح و تربيت بينجامد و بدون آثار منفي و آسيبپيش گرفت كه ب
  1.و نفرت افراد، هدف تربيتي مجازات تحقق يابد

گـذرد، كـامالً آگـاه باشـد تـا       چه مـي  ي مسؤوليتش به آن ـ هر مسؤولي، بايد در حيطه13
شـان توجـه و   ي افراد، چنين احساسي داشته باشند كه كسي هسـت كـه بـه امـور و مسايل     توده

ها  ها، افزون گردد و از بدي پيامد اين طرز عمل چنين خواهد شد كه خوبي. كند رسيدگي مي
گذرد، بدين معنا نيست كه مسـؤول   چه در جامعه مي البته آگاهي و بيداري از آن. كاسته شود

و  ي روابـط دوسـتانه   آيـد و رشـته   در پي تجسس افراد باشد كه با اين كار، رسوايي به بار مي
آگـاهي از وضـع جامعـه و وجـود روابـط      . شود ي ميان مردم و مسؤولين، پاره مي قدرشناسانه

هـاي مختلـف جامعـه را از تخلـف و      هـا و گـروه   اصولي و درست مـردم و مسـؤوالن، جنـاح   
شود و با گسستن روابط مردم و مسؤوالن  دارد و مانع بروز هرج و مرج مي شكني باز مي قانون

هـاي   طلبـي  تـرين عامـل بازدارنـده، هـوا و هـوس و منفعـت       به عنـوان مهـم   و نبود تقواي الهي
نمايـد؛ چراكـه    گيـرد و رفـع مشـكالت را مشـكل مـي      شخصي و گروهي، جامعـه را فـرا مـي   

طلبـد كـه در جريـان     ها، توان بااليي مـي  پرداختن به مسايل عمومي و رفع مشكالت و كاستي
  .گردد تخلف و بروز هرج و مرج، ناچيز مي

نظران و انديشمندان متعهد، نشست و برخاست داشته باشند  مسؤوالن، بايد با صاحبـ 14
. بار نيز باشـد، توجـه كننـد    و به انتقادها و پيشنهادهايشان كه ممكن است گاهي تلخ و مرارت

چراكه پيامدهاي مفيد نقد و انتقاد سازنده، بر كسي پوشيده نيست و نفعـش، متوجـه همگـان    
بـازاني كـه دنيـا، تمـام هـم و       منصبان با شـوخ  لست مسؤوالن و صاحببر عكس مجا. شود مي

دارد و كـار را بـه    باشد، مسؤوالن را از پرداختن به امور مهم و اساسي ملت بـازمي  غمشان مي
گير مردم  شود و تبعات آن، دامن كشاند كه اصالح امور، مشكل و حتي ناممكن مي جايي مي

  .گردد و مسؤوالن مي
شجاع و دالور باشد و بداند  ،نظامي مسلمانان، بايد در رويارويي با دشمني  ـ فرمانده15

كنـد و لشـكر اسـالم را بـه      كه ترس و بزدلي فرمانده، به سربازان و سـپاهيان نيـز سـرايت مـي    
ي  ي اداره ي نبرد اسـت و در مـورد زمـان صـلح و در پهنـه      اين، در صحنه. كشاند شكست مي

اي اتخـاذ كننـد؛    رابـر مسـايل و مشـكالت، مواضـع شـجاعانه     امور نيز مسؤوالن، موظفند در ب
كند  ها، به كارگزاران زيردست مسؤوالن بلندمرتبه سرايت مي گيري چراكه ضعف در تصميم
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هـا   گردانـد و در نتيجـه سـبب بـازدهي انـدك فعاليـت       و آنان را در انجام وظيفه، ضعيف مـي 
  .شود مي

ايـن بحـث، در سـاير    . ت در غنـايم بپرهيـزد  ي جنگي مسلمانان، بايد از خيانـ  ـ فرمانده16
ــي   عرصــه ــز مطــرح م ــد از  . باشــد هــاي اجتمــاعي مســلمانان ني مســؤوالن اداري، همــواره باي
طور مثال هيچ  به. ها و وظايفشان خودداري كنند هاي شخصي در انجام مسؤوليت طلبي منفعت

چراكـه از  . پـذيرد ي كسـي را ب  ي انجام مسـؤوليتش، هديـه   كارمند و مسؤولي نبايد، در حيطه
نمايـان   �گونه كه در گفتار ابـوبكر صـديق   آيد و آن اي، بوي رشوه و خيانت مي چنين هديه

  ».كند ي فقر است و نصرت الهي را دور مي خيانت، مايه«: شد
هـاي   ، عظمـت انديشـه  �به يزيد بن ابوسـفيان  �هاي ابوبكر صديق ـ بازبيني سفارش17

، همـواره بـه مسـايل مسـلمانان     �دهد كه ابوبكر صـديق  ميسازد و نشان   ابوبكر را هويدا مي
ي  رو نيز با تصور مشكالت و مسايلي كه ممكن است فراروي فرمانده كرده و از همين فكر مي

ي مسلمان  پردازد تا فرمانده ها مي اي از دستورات و سفارش مسلمانان، قرار بگيرد، به بيان پاره
وصاياي . ها، ياري داده باشد تمالي و حل و فصل آنرا در رويارويي با مشكالت و مسايل اح

، سـند ديگـري از مواضـع تحسـين برانگيـز ابـوبكر       �به يزيد بـن ابوسـفيان   �ابوبكر صديق
 �اگر بـه حكمرانـي ابـوبكر   . گردد ي درخشانش افزوده مي باشد كه در پرونده مي �صديق

يابيم؛ اگر به  نظير مي يده و بيي امور مسلمانان، ورز ي سياست و اداره بنگريم، او را در صحنه
ي امـور نظـامي، طـوري     در گسيل لشكرها توجه كنيم، او را در پهنه �ي نظامي ابوبكر شيوه

بينيم كه گويا در تمام ميـادين نبـرد بـا فرمانـدهان جنگـي همـراه بـوده         پخته و كارآزموده مي
يـابيم كـه    ، درمـي آورد ها را گـرد مـي   است؛ و چون به مهرو عطوفتش بنگريم كه چگونه دل

سـوز و   او، نسبت به مؤمنـان دل . گر بوده است ي كاملي از يك دعوت نمونه �ابوبكر صديق
ي امـور   گذاشت و از شايستگان، در اداراه مهربان بود و احترام زيادي به مجاهدان راه حق مي

 بـر دشـمنان خـدا اعـم از كفـار و منافقـان،       �ابوبكر صديق. گرفت خوبي كار مي مختلف به
  1.سخت و شديد بود

   �لشكر شرحبيل بن حسنه
، لشـكري بـه فرمانـدهي    �سه روز پس از حركت لشكر يزيد بـن ابوسـفيان   �ابوبكر صديق

! اي شـرحبيل «: ي شرحبيل فرمود به سوي شام گسيل كرد و هنگام بدرقه �شرحبيل بن حسنه
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سفارشـم بـه   «: دفرمو �ابوبكر صديق. بله: گفت �شرحبيل» آيا سفارشم به يزيد را شنيدي؟
كـنم   تو، همانند سفارشي است كه به يزيد كردم و افزون بر آن، تو را به چيزهايي سفارش مي

كـه نمـاز را در وقـتش بپـا      كنم به ايـن  تو را سفارش مي. كه هنگام سفارش به يزيد از ياد بردم
پرس  الاحو. داري و در جنگ، صبر و شكيبايي پيشه كني تا پيروز شوي و يا به شهادت برسي

» .ها حاضر شو و خداي متعال را در هر حال، به كثرت يـاد كـن   بيماران باش و در تشييع جنازه
چـه خـدا بخواهـد، همـان      خـواهيم كـه آن   تنهـا از خـدا، يـاري مـي    «: عرض كـرد  �شرحبيل

، بـه  �ابـوبكر صـديق  . متشـكل از سـه تـا چهـارهزار نفـر بـود       �لشـكر شـرحبيل   1».شـود  مي
كه بـا مقاومـت    آن شرحبيل بي. تبوك و بلقاء و سپس به بصري برود دستور داد به �شرحبيل

كه در سـمت چـپ    �لشكر شرحبيل. قابل توجهي از سوي دشمن مواجه شود، به بلقاء رسيد
قرار داشت، پـس از پشـت سـر     �و در سمت راست لشكر عمرو بن عاص �لشكر ابوعبيده

جـا كـه بصـري، از شـهرهاي      از آن گذاشتن بلقاء، به بصري رسيد و آن را محاصره كـرد؛ امـا  
  2.نتوانست آن را فتح كند �شد، شرحبيل نظامي و جزو مراكزي بود كه به شدت حراست مي

   �لشكر ابوعبيده بن جراح
: چون آهنگ اعزام لشكر ابوعبيده را نمود، او را به حضور خواست و فرمـود  �ابوبكر صديق

افـرادي از بزرگـان و   . مل كـردن دارد مانند كسي به سخنانم گوش كن كه قصد فهميدن و ع«
اند كه از  ي جاهليت سواركاراني بوده سران عرب و مسلمانان شايسته، با تو هستند كه در دوره

اند و اينك با نيت درسـت و بـه اميـد كسـب پـاداش جهـاد        جنگيده روي حميت و تعصب مي
تنهـا از خـداي   . ر بـدان با همراهانت برخورد خوبي داشته باش و همه را در حق، برابـ . كنند مي

بـر خـداي متعـال توكـل كـن و      . متعال، ياري بخواه كه خداي متعال براي يـاري كـافي اسـت   
ان شـاء اهللا فـردا   . كارت را به او واگذار كه كافي است خداي متعال، حـافظ و مراقبـت باشـد   

پس از  �ابوعبيده. بود 4حمص �هزار نفري ابوعبيده هدف لشكر سه تا چهار 3».حركت كن
جـا بـه زيـزا و     منـار رفـت و از آن   بـه ذات ) شهر صالح(القري و حجر  پشت سر گذاشتن وادي

اي از دشمنان درگير شد و سپس با آنان صلح نمود كه  جا با عده رسيد و در آن 5سپس مأمؤاب
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سـپس بـه جابيـه     �لشكر ابوعبيده 1.اين، نخستين پيمان صلحي بود كه در شام صورت گرفت
و در سمت راست لشكر شرحبيل  �در سمت چپ لشكر يزيد بن ابوسفياناين لشكر،  2.رسيد

نام قيس بن هبيـره بـن   سرآمدان و سواركاران مشهور عرب بيكي از  3.قرار داشت �بن حسنه
ي قيس بن هبيـره   درباره �به ابوعبيده �ابوبكر صديق. مسعود مرادي، در لشكر ابوعبيده بود

نـام   دي با تو همراه است كـه از سـواركاران بـه   شخص بزرگ و سرآم«: سفارش كرد و فرمود
او را بـه خـودت نزديـك    . نياز نيسـتند  مسلمانان، از نظرات و جنگاوري وي بي. باشد عرب مي

اي با او داشته باش و طوري با او برخورد كن كه بفهمد، تو خود را از او  كن و رفتار محترمانه
تـواني   ر اين رويه را با او در پيش بگيري، مياگ. دهي داني و به نظراتش اهميت مي نياز نمي بي

به قـيس بـن    �ابوبكر صديق» .مند شوي از تالش و توانمندي وي در رويارويي با دشمن بهره
ابوعبيده، فردي است . فرستم مي) در راه خدا(من، تو را با امين امت ابوعبيده «: هبيره نيز فرمود

او، . گذرد كند و چون به او بدي شود، درمي ميكه اگر مورد ظلم و ستم هم قرار بگيرد، ستم ن
 �دهـد؛ ابوعبيـده   چنان آدمي است كه اگر با او قطع رابطه شود، باز هم روابطش را ادمه مـي 

بنابراين از او نافرماني نكن و نظراتش را . نسبت به مؤمنان مهربان و نسبت به كفار، شديد است
ام كه از  من، به ابوعبيده نيز سفارش كرده. دهد مي بپذير كه او، تو را تنها به خير و نيكي فرمان

ايـم تـو، در    شنوي داشته باشد؛ لذا او را جز به تقواي الهي فرمـان نـده كـه مـا شـنيده      تو حرف
اي كه در آنان جـز گنـاه و معصـيت نبـوده      نامي بودهجاهليت از سرامدان و جنگاوران بدوران 

د كفار قرار بده و بر ضد كساني كه به خدا اينك شدت و جنگاوريت را در اسالم بر ض. است
كننـد، شـديد و دالور بـاش كـه خـداي       ورزند يا كس ديگري را با خدا شـريك مـي   كفر مي

» .عزت و پيـروزي، از آن مسـلمانان اسـت   . متعال، در اين رويه، پاداش بزرگي قرار داده است
متعـال، تـو را حيـات    اگر زنده ماندم و خداونـد  «: چنين گفت �قيس در پاسخ ابوبكر صديق

گونـه مهربـان و نسـبت بـه      ام به تو خبر خواهد رسيد كه نسبت به مسـلمانان، آن  بخشيد، درباره
» .ي خشـنوديت گـردد   ام كه تو را خرسـند كنـد و مايـه    قدري سرسخت و شديد بوده كفار، به

 ».خداوند متعال، تو را بـه رحمـتش بنـوازد؛ همـين گونـه عمـل كـن       «: فرمود �ابوبكر صديق
خبر رسيد كه قيس بـن هبيـره در جابيـه بـا دو تـا از       �روايت شده زماني كه به ابوبكر صديق
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قـيس، راســت گفــت و  «: آورده اسـت، فرمــود  جنگـاوران رومــي جنگيـده و آنــان را از پــا در  
  1».اش را ادا كرد راستيش را نشان داد و وعده

يخت و طوري با او همت و توان دروني قيس را برانگ �پرواضح است كه ابوبكر صديق
بنـابراين  . كـار گرفـت   سخن گفت كه تمام توانش را در خدمت به اسالم و جهاد درراه خدا به

هـا را بـراي    انگيزد و آن هاي افراد، عواطف و نيروهاي درونيشان را برمي بيان فضايل و قابليت
  2.سازد فشاني آماده مي جان

   �لشكر عمرو بن عاص
ابوبكر . را در رأس لشكري، به سوي فلسطين اعزام نمود �، عمرو بن عاص�ابوبكر صديق

بـه او   صخـدا  ي انتخاب داد كه يا همان مسؤوليتي را كـه رسـول   اجازه �به عمرو �صديق
واگذار كرده بودند، ادامه دهد و يا به انتخاب خود، كاري بكند كه براي دنيا و آخرتش بهتـر  

مـن، تيـري از تيرهـاي    «: چنين نوشـت  �در پاسخ ابوبكر صديق �عمرو بن عاص 3.باشد مي
تواني آن را به هر جا كه بخواهي پرتاب  تو، كسي هستي كه پس از خداوند، مي اسالم هستم و

بـه مدينـه    �زماني كـه عمـرو   4».بنابراين، اين تير را به جايي بينداز كه بهتر و برتر است. كني
ردو بزنـد تـا مـردم بـه او     مأموريت يافـت كـه بيـرون مدينـه ا     �رسيد، از سوي ابوبكر صديق

برخي از بزرگان قريش از قبيل حارث بن هشام، سهيل بن عمرو و عكرمه بن ابوجهل . بپيوندند
تـو، در  ! اي عمـرو «: چنـين فرمـود   �ي عمرو هنگام بدرقه �ابوبكر صديق. با او همراه شدند

قومـت و  بـا تـو بزرگـان    . آزمـوده هسـتي   نظر و در جنگ، مجرب و كار ي امور، صاحب اداره
اي هسـتند و اينـك كـه تـو فرمانـده هسـتي، در نصيحتشـان كوتـاهي نكـن و           مسلمانان شايسته
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ي جنگ داشته باشي كه  هاي خوب را از آنان دريغ منما كه چه بسا نظر خوبي درباره مشورت
منش خوبي براي اثبـات درسـتي   «: گفت �عمرو» .در پايان كار، خجسته و فرخنده واقع شود

ي مـن، درسـت بـوده     ش خواهم گرفت و نشان خواهم داد كه نظر شـما دربـاره  گمانتان در پي
هزار نفـر نيـرو داشـت، بـه قصـد فلسـطين        به همراه لشكري كه شش تا هفت �عمرو 1».است

 �عمرو. الميت رسيد در بحر 2هاي درياي سرخ را پيمود تا به وادي عربه حركت كرد و كرانه
پيشاپيش فرستاد تا با خط مقـدم   � بن عمر بن خطاباي هزار نفري به فرماندهي عبداهللا دسته

در  �ها پيروز شد و اسيراني گرفت كه عمرو بن عـاص  اين دسته، بر رومي. روم، روبرو شود
انـد تـا    ها، لشكري بـه فرمانـدهي رويـس فـراهم آورده     ها متوجه شد كه رومي بازجويي از آن

جديدي كه به دسـت آورده بـود، بـه     بر اساس اطالعات �عمرو. گير كنند مسلمانان را غافل
ور شدند؛ لشكريان  ها، بر مسلمانان حمله رومي. ي لشكرش پرداخت دهي دوباره تنظيم و سامان

ها ايستادگي كردند و دشمن را به عقـب راندنـد و سـپس در     به خوبي در برابر رومي �عمرو
، پـا بـه فـرار    هـا  سـان رومـي   شكسـتند و بـدين   يك ضد حمله، توان و قدرت دشـمن را درهـم  

  3.شدن هزاران نفر از نيروهاي دشمن پايان يافت  گذاشتند و جنگ، با كشته
بنابر مصلحت، به فرماندهان دستور داد كه از مسيرهاي متفاوتي حركت  �ابوبكر صديق

چنين دستور  اقتدا كرد كه به پسرانش اين �كنند و در صدور اين فرمان به يعقوب پيامبر

¢ (( :داد É_t6≈tƒ Ÿω (#θ è=äz ô‰ s? .ÏΒ 5>$ t/ 7‰Ïn üρ (#θ è=äz ôŠ$# uρ ô ÏΒ 5> üθö/ r& 7π s%Íh� x� tG –Β ( !$ tΒ uρ É_ øî é& Νä3Ζtã 
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  ح شامسخت فراروي مسلمانان در فت شرايط
هـاي زيـادي روبـرو     لشكرهايي كه مأمور فتح شام شده بودند، در انجام مأموريتشان با سـختي 

شدند؛ چراكه قشون رومي، تـوان و تعـداد زيـادي داشـتند و حصـارها و دژهـاي بسـياري نيـز         
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توانم چيزي را كه خداوند، مقرر كرده، از شما  نمي) ولي بدانيد كه من، با اين تدبير. تا از هر آسيبي در امان بمانيد(

كـنم و   و من، بر او توكل مـي  حكم و فرمان، تنها از آن خداست.) شود چه خدا بخواهد، همان مي و آن(دور سازم 
  ».)و كار خود را به او بسپارند(كنندگان، به او توكل نمايند  بايد توكل
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دسـته   اي بود كه لشكرشان را دسته گونه ها به آرايش نظامي رومي. پيرامون شهرها ساخته بودند
بنـدي نمـوده    تري از قيبل گروهان و گـردان تقسـيم   قشونشان را به واحدهاي كوچك كرده و

ها، دو لشكر بزرگ در شام داشتند كه يكي، در فلسـطين مسـتقر بـود و ديگـري در      آن. بودند
  :اين دو لشكر رومي در مناطق زير متمركز شده بودند. انطاكيه قرار داشت

  .ها بود روميپايتخت شام در دوران تسلط : ـ انطاكيه1
و در بيست و پنج كيلومتري جنـوب غربـي حلـب     ةدر حد فاصل حلب و حما: ـ قنسرين2

  .مرز بود شود كه از شمال غربي با ايران هم واقع مي
رسـيد و از شـمال شـرقي بـا      ي نظامي آن، به تدمر و صحراي شام مـي  محدوده: ـ حمص3

  .مرز بود ايران هم
  .كز واليت بلقاء بودي بزرگي داشت و مر قلعه: ـ عمان4
  .مركز نظامي روميان در فلسطين بود و در مرز مصر قرار داشت: ـ اجنادين5
در شــمال فلســطين و در ســيزده كيلــومتري حيفــا قــرار دارد و آثــار دژهــا و : ـــ قيســاريه6

  .هايش هنوز موجود است قلعه
لشـكر   هرقـل بـا ديـدن   . مركز فرماندهي قشون رومي، در انطاكيه يا حمـص قـرار داشـت   

مسلمانان كه به قلمروش نفوذ كرده بودند، دستوراتي براي نابودي لشكر اسالم صادر كرد كه 
  :از قرار زير بود

  .ها از مقابل مسلمانان عقب نشينند و مرزهاي شام و حجاز را به آنان واگذارند رومي) الف
  .هاي لشكر اول به فرماندهي سرجون در فلسطين متمركز شوند تمامي گردان) ب
  .هاي لشكر دوم به فرماندهي تيدور در انطاكيه جمع شوند گردان) جـ
زمان به چهار لشكر مسلمانان، يكي پـس از ديگـري حملـه     دست و هم دو لشكر، يك) د

بـر اسـاس همـين فرمـان هرقـل،      . تر صورت بگيـرد  كنند تا برچيدن و نابودي مسلمانان، آسان
  :مسلمانان حركت كردندقشون رومي به ترتيب زير براي رويارويي با 

ـ برادر هرقل كه تذارق نام داشت با نودهزار نفر، مسؤول رويارويي با لشكر عمـرو بـن   1
  .شد �عاص
  .بجنگد �مأموريت يافت با لشكر يزيد بن ابوسفيان 1ـ پسر توذر2

                                                           

در الكامل، پسر توذر آمده و در تاريخ طبري توذرا؛ در البداية و النهاية، آمده است كه جرجه مأمور رويارويي  -1
سيد كه داستانش در صفحات بعدي همـين كتـاب   جرجه مسلمان شد و به شهادت ر. با يزيد بن ابوسفيان شده بود
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  .رفت �هزار نفر به جنگ ابوعبيده پسر ننطوس به همراه شصت 1ـ قبقار3
  2.رويارو شود �شرحبيل بن حسنه ـ دارقص نيز مأمور شد با4

. دســت آوردنــد هــاي ايــن لشــكرها بــه مســلمانان، اطالعــات دقيقــي از اهــداف و برنامــه
اي كـه بـراي    در نامـه  �ابوعبيـده . مكاتبه كردنـد  �فرماندهان قشون اسالم با ابوبكر صديق

اش چنين  متن نامه. فرستاد، ايشان را از اهداف هرقل و قشون روم باخبر كرد �ابوبكر صديق
  :بود

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .خدا، از ابوعبيده بن جراح ي رسول به ابوبكر خليفه

  سالم عليك
دهم كه خدايي جـز   من، در برابر شما ضمن ستايش پروردگار يكتا، گواهي مي

  :اما بعد. شريك نيست خداي يگانه و بي
ازي و عزتـي  خـواهيم كـه بـه اسـالم و مسـلمانان، سـرافر       ما، از خداي متعال مي

به من . بزرگ و استوار عنايت كند و به آنان، پيروزي و گشايشي آسان ارزاني بدارد
هـاي شـام بـه نـام انطاكيـه منـزل كـرده و         خبر رسيده كـه هرقـل در يكـي از آبـادي    

ها و تعداد زيادي نيز پيرامـونش گـرد    مردمانش را به اجتماع فراخوانده است و دسته
ديدم كه شما را از اين موضوع باخبر كنم تـا هـر تصـميمي    بنابراين صالح . اند آمده

  .سالم و رحمت و بركات الهي بر شما باد. خواهيد، بگيريد كه مي
  :چنين نوشت �ي ابوعبيده در پاسخ نامه �ابوبكر صديق

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
هـاي هرقـل    چـه نوشـته بـودي، از فعاليـت     ات به من رسيد و بنابر آن نامه: اما بعد

اي براي شكست او و يارانش و  كه او در انطاكيه منزل كرده، مقدمه اين. طالع يافتما
كـه گفتـه بـودي     اما ايـن . باشد پيروزي و گشايشي از سوي خدا بر تو و مسلمانان مي
اي اسـت كـه خـود مـا و شـما       هرقل، جمع زيادي را بر ضد شما، گرد آورده، مسأله

گذارند و سرزمينشـان را   شاهشان را تنها نميانتظارش را داشتيم؛ چراكه هيچ قومي، 
دانـي كـه    كنند و الحمد هللا كه خـودت، ايـن را مـي    بدون مقاومت و جنگ رها نمي
گونـه   را آن) در راه خـدا (جنگنـد كـه مـرگ     ها مـي  مردان زيادي از مسلمانان با آن
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مجاهدان، در جنگ بـا دشـمنان،   . دوست دارند كه دشمن، زندگاني را دوست دارد
بسـتري بـا    پـاداش بزرگـي از سـوي خـدا دل بسـته و جهـاد در راه خـدا را از هـم        به 

يك مجاهد، به وقت . تر دوست دارند بهايشان بيش هاي گران دوشيزگان و از دارايي
پيروزي از هزار مشرك برتر است؛ بنابراين به همراه سپاهيانت با آنان پيكار كن و از 

د، نترس كه خداي متعال با تو است و من نيز به كه برخي از مسلمانان، با تو نيستن اين
فرسـتم كـه ديگـر نيـازي بـه نيـروي        قدر نيروي كمكي برايـت مـي   خواست خدا آن

سالم و رحمت و بركات الهي . تري نشوي تر نداشته باشي و خواهان قواي بيش بيش
  1.بر شما باد

. نوشـت  �وبكر صديقبه اب �ي ابوعبيده اي به مضمون نامه نيز نامه �يزيد بن ابوسفيان
  :چنين نگاشت �در پاسخ يزيد �ابوبكر صديق

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
اي كه برايم فرستاده و در آن از نقل مكان هرقل شاه روم به انطاكيه  نامه: اما بعد

خبر داده بودي، به دستم رسيد و از اين گفته بـودي كـه خـداي متعـال، در دلـش از      
تنها خداي متعال را حمد و ثنا سزاوار است . ته استلشكرهاي مسلمانان هراس انداخ

بوديم، نصرت فرمـود   صخدا كه ما را در حالي كه با ترس و هراس در كنار رسول
ديني كه خداي متعال، ما را به خاطرش . و فرشتگان بزرگوارش را به ياريمان فرستاد

سـوگند  . خـوانيم  نصرت نمود، همان ديني است كه اينك مردم را به سويش فرا مـي 
دهد  سان مجرمان، قرار نمي به خدايت كه پروردگار متعال، مسلمانان را همانند و هم

پرسـتد،   كند، با آن كس كه غير خـدا را مـي   و كسي را كه به يگانگي خدا اقرار مي
پردازنـد، رويـارو    پس هرگاه با آنان كه به پرستش غير خـدا مـي  . شمارد همانند نمي

ها بجنگ كه خـداي متعـال، تـو را خـواري      بتاز و با آن شدي، با يارانت به سويشان
خداي متعال، به ما خبـر داده كـه چـه بسـا گروهـي      . دهد چشاند و شكستت نمي نمي

من نيز به خواست خـدا مردمـاني را   . كند اندك، بر جمع زيادي به اذن الهي غلبه مي
. ز پيدا نكنيدتري نيا فرستم كه قانع شويد و به نيروي بيش پشت سر هم به كمكت مي

  .سالم و رحمت خدا بر شما باد
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خوانـد و   �بود، نامـه را بـراي سـپاهيان يزيـد     �بر ابوبكر صديق عبداهللا بن قرط كه نامه
نيـز در مـورد    �اي از عمرو بـن عـاص   نامه 1.بدين ترتيب مسلمانان، خرسند و شادمان شدند

  :ش را به شرح زير دادجواب صخدا رسول رسيد كه خليفه �سپاهيان روم به ابوبكر صديق
  مسالم عليكال

. ات كه در آن از اجتماع انبوه لشكريان روم خبر داده بودي، به دستم رسـيد  نامه
چـه  . خداي متعال، ما را در ركاب پيامبرش به كثرت و زيادي تعدادمان يـاري نـداد  

جهـاد كـرديم كـه تنهـا دو      صخدا بسيار اتفاق افتاد كه ما در حالي به همراه رسول
در جنـگ  . شـديم  به نوبت سـوار شـترها مـي   ) به سبب كمبود شتر(ب داشتيم و يا اس

بدان ! اي عمرو …شد بر آن سوار مي صخدا احد فقط يك اسب داشتيم كه رسول
تر از همه از معاصي بدش آيد؛  ي خدا، كسي است كه بيش بردارترين بنده كه فرمان

بـرداري از خـدا دسـتور     فرمـان  بنابراين از خدا اطاعت كن و يارانت را به اطاعـت و 
  2.بده

براي قشون اسالمي، نيروهاي كمكـي بـه شـام گسـيل كـرد و برايشـان        �ابوبكر صديق
هاشم بن عتبه را  �ابوبكر صديق. اسلحه و اسبان جنگي و ساير ابزار مورد نيازشان را فرستاد

از آن  اين از خوشـبختي جـدت هسـت كـه تـو،     ! اي هاشم«: به حضور خواست و به او فرمود
اي كه به عنوان نيروي پشـتيباني بـه يـاري مسـلمانان در جهـاد بـا مشـركان         دست افرادي شده

گيـري كـه خليفـه، بـه وفـاداري، پرهيختگـي و        ي كساني قرار مـي  شوي و در زمره گسيل مي
اند؛  مسلمانان از من درخواست نيروي كمكي بر ضد كفار كرده. كند جنگاوريشان اعتماد مي

برسان كه من، مردم را  �يا يزيد �يارانت به ياريشان بشتاب و خود را به ابوعبيدهبنابراين با 
 �ابوبكر صديق» .روم به كمك ابوعبيده مي«: گفت �هاشم» .خوانم به همراهي با تو فرا مي

در ميان مردم برخاست و پس از حمـد و   �ابوبكر» .باشد؛ خود را به ابوعبيده برسان«: فرمود
خداي متعال، ترس برادرانتان را طوري …«: ني بدين مضمون ايراد فرمودستايش الهي، سخنا

هـايي از بـرادران    پيـك . انـد  هايشان فراري شده و درها را بسـته  در دل كفار افكنده كه به قلعه
اند كه هرقل شاه روميان، از پيش رويشان گريخته و  مجاهدتان به نزدم آمده و به من خبر داده

. جا قشوني به سوي مسلمانان گسيل كرده اسـت  هاي شام رفته و از آن به يك آبادي در كناره
اي از شما را بـه كمـك برادرانتـان بفرسـتم تـا خـداي متعـال بـه          ام عده بنابراين تصميم گرفته
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ي اين نيروي پشتيباني، پشتشان را قوي بدارد و در دل دشمنان، هراس بيفكند و آنان را  وسيله
وقاص  متعال، بر شما رحم بفرمايد؛ اينك با هاشم بن عتبه بن ابي خداي. خوار و ذليل بگرداند

همراه شويد و با انجام اين كار، به خير و پـاداش بزرگـي   ) براي كمك به برادران مجاهدتان(
و كشـته شـدنتان، شـهادت و     اميدوار باشيد كه پيروزيتـان در ايـن راه، فـتح و غنيمـت اسـت     

  ».كرامت
اش رفت و مردم پيرامون هاشـم بـن عتبـه گـرد      نان به خانهپس از ايراد اين سخ �ابوبكر

. ها را بدرقه نمود به آنان فرمان حركت داد و آن �آمدند و چون به هزار نفر رسيدند، ابوبكر
هـا، نظـرات و حسـن تـدبير      ما همـواره از تجربـه  ! اي هاشم«: به هاشم فرمود �ابوبكر صديق

. بـرديم  ري و نشاط و بالندگي جوانان بهره ميطور از شكيبايي، جنگاو خوردگان و همين سال
سـن و سـال هسـتي و     ها را در تو جمع كـرده و تـو كـم    ها و توانايي خداي متعال، اين ويژگي

ي خوبي داري؛ بنابراين هنگام رويارويي با دشمن، شكيبا بـاش و همراهانـت را نيـز بـه      آينده
راه خـدا بـرداري و هـر مـالي كـه       صبر و شكيبايي فرا بخوان و بدان كه تو، هر قدمي كـه در 

خرج كني و يا متحمل تشنگي، بيماري و سختي شوي، خداي متعال، برايت عمل نيكي ثبـت  
اگـر خـداي متعـال،    «: گفـت  �هاشـم » .كنـد  فرمايد و او، پاداش نيكوكاران را ضايع نمي مي

تالش خودم  گونه كه گفتيد، خواهد نمود و من نيز ي خوبي كرده باشد، مرا همين برايم اراده
مـن، اميـدوارم كـه اگـر     . كنم و هيچ قوت و تواني جز به خواست و قدرت خدا نيسـت  را مي

سعد » .اي از دشمنان را بكشم و سپس به شهادت برسم همان ابتدا شهيد نشوم، ان شاء اهللا عده
هر اندازي و  اي كه مي هر نيزه! ام زاده اي برادر«: كه عموي هاشم بود، فرمود �وقاص بن ابي

يافتـه از ايـن دنيـا     زني، تنها رضاي خـدا را در نظـر بگيـر و بـدان كـه تـو، ره       شمشيري كه مي
آيـد مگـر    هيچ چيزي از دنيا با تـو بـه آخـرت نمـي    . گردي روي و به سوي خدايت بازمي مي

اي «: هاشم گفت» .اي و يا عملي كه جلوتر فرستاده  قدمي كه از روي صدق و راستي برداشته
م كـه اگـر حركـت و خـروجم و     دانـ  مـن، مـي  . اين هم از من انتظار نداشته بـاش غير از ! عمو

 �هاشم» .كاران خواهم بود و تيراندازيم را به قصد خودنمايي قرار دهم، از زيان زدن شمشير
مسلمانان با ديـدن نيـروي پشـتيباني هاشـم،     . رسانيد �به راه افتاد و خود را به لشكر ابوعبيده

دسـتور داد تـا    �بـه بـالل   �س از حركت هاشـم، ابـوبكر صـديق   مدتي پ 1.خوشحال شدند
ي حركت به سوي شام  آماده �درميان مردم بانگ برآورد كه همراه سعيد بن عامر بن حذيم

انـدكي پـيش از حركـت سـعيد بـن      . صد نفر در مدت زمان كوتاهي آماده شدند هفت. شويد
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اگـر شـما، مـرا    ! خدا رسول ي اي خليفه«: رفت و گفت �نزد ابوبكر صديق �، بالل�عامر
شـما   نـزد داريـد،   خـواهم، بـاز مـي    با شما باشم و مرا از كاري كه خـودم مـي   كهآزاد كرديد 

مانم و اگر مرا به خاطر خدا آزاد كرديد تا خودم تصميم بگيرم و همان كاري را بكنم كه  مي
ا بيرون شوم كـه  دانم، كاري به من نداشته باشيد تا براي جهاد در راه خد به مصلحت خود مي

اينك كـه تـو   «: فرمود �ابوبكر صديق» .تر دوست دارم جا بيش من، جهاد را از ماندن در اين
خواسـتم كـه تـو     مـن، فقـط مـي   . كنم دوست داري براي جهاد بيرون شوي، من تو را منع نمي

اي  شوم؛ اما گويا چـاره  من، از جدايي و دوري تو اندوهگين مي. گو باشي جا بماني و اذان اين
پـس  . آن هم جدايي و فراقي كه تا قيامت همديگر را نخواهيم ديد. جز فراق و جدايي نيست

ات از دنيا باشد و خداوند، تو را در حياتت به خير  نيكوكاري پيشه كن تا زاد و توشه! اي بالل
: فرمـود  �بـالل » .و نيكي ياد كند و چون مرگت فرا رسد، به تو پاداش نيكي عنايت فرمايـد 

وند، به تو جزاي خير دهد؛ به خدا سوگند نخستين بار نيست كه ما را به صبر و شكيبايي خدا«
خـواهم پـس از    اما نمي. دهي در اطاعت خدا و پايبندي بر حق و انجام عمل صالح دستور مي

 �به همراه سعيد بن عـامر بـن حـذيم    �بالل» .براي كس ديگري اذان بدهم صخدا رسول
ايـن بـود كـه بـه يزيـد بـن        �مأموريـت سـعيد  . ه را تـرك كـرد  براي شركت در جهاد، مدين

و داشـنه در ركـاب    1هـاي عربـه   ملحق شود و همين كار را هم كرد و در جنـگ  �ابوسفيان
  2.يزيد بن ابوسفيان جنگيد

ابـوبكر  . آمدنـد تـا در جهـاد شـركت كننـد      هاي زيـادي از اطـراف، بـه مدينـه مـي      گروه
مسـلمان بودنـد و    هـا تـازه   كرد و چون بسياري از آن مي ها اعزام نيز آنان را به جبهه �صديق

هنوز به طور كامل به تعاليم اسالمي آراسته نشده بودند، مشكالتي را براي مردم مدينه اعم از 
شـد تـا صـحابه و تـابعين بـه حضـور        آوردند و همين، باعث مـي  صحابه و تابعين به وجود مي

آمدنـد،   هاي زيادي كه به مدينه مي وجود گروهالبته با . شكوه و گاليه كنند �ابوبكر صديق
و  3مردم مدينه را توجيه نمود �ابوبكر صديق. گاه نزاع و كشاكشي در ميانشان رخ نداد هيچ

هـا نداشـته باشـيد و هـر      دهم كه كاري به ايـن  شما را به خدا سوگند مي«: به آنان چنين فرمود
هـا را تحمـل كنـد كـه خـداي       ار ايـن ها و كارهاي نـاگو  كس كه بر او حقي دارم، زخم زبان
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ها،  اين. سازد كند و قشون روم را پريشان مي ها هالك مي ي اين متعال، دشمنانمان را به وسيله
ها متحمل امر ناگواري شد، شـكيبايي   از سوي آن چه يكي از شما، برادران شما هستند و چنان

ترين كار است و فرجام بهتري داري، به ورزد كه آيا غير از اين است كه شكيبايي و خويشتن
ي ابـوبكر   مسلمانان، فرمـوده » دهد؟ ي قوت و پيروزي ما قرار مي چنان مايه دارد و آنان را هم

آنان، برادران دينـي شـما هسـتند و شـما را در     «: ادامه داد �ابوبكر. را تأييد كردند �صديق
هايشـان را   نـابراين كوتـاهي  كنند و بر گردن شما حق زيادي دارند؛ ب برابر دشمنانتان ياري مي

  1».تحمل كنيد

  هاي اجنادين و يرموك اعزام خالد بن وليد به سوي شام و جنگ
ها را به طور كامل زير نظر داشـتند و دريافتنـد كـه     فرماندهان قشون اسالمي، تحركات رومي

اي،  در نامـه  �بـه همـين سـبب گـرد هـم آمدنـد و ابوعبيـده       . وضعيت سختي پيش رو دارند
گزارش داد و در همان زمان قرار بر آن شد كه مسـلمانان، از   �را به ابوبكر صديقوضعيت 

دسـتي و   شده، عقب نشـينند و در يـك مكـان جمـع شـوند تـا بتواننـد بـا هـم          تمام اراضي فتح
ي بزرگـي فـراروي روميـان     ي روميان را خنثي كرده و به اتفاق هم جبهـه  پارچگي، نقشه يك

. پيشنهاد كرد تا تمام قواي مسلمانان در يرموك جمـع شـوند   �عمرو بن عاص. ايجاد نمايند
، رسيد و به قشون اسالمي مأموريت داد كه �نيز مطابق پيشنهاد عمرو �فرمان ابوبكر صديق

نشـيني   قرار بر آن شد كه مسلمانان بدون درگيـري بـا دشـمن، عقـب    . در يرموك جمع شوند
نيـز   �اردن؛ يزيـد بـن ابوسـفيان   از  �از حمص عقب نشسـت و شـرحبيل   �كنند؛ ابوعبيده

نشيني از فلسطين  هم به طور تدريجي شروع به عقب �دمشق را ترك كرد و عمرو بن عاص
توانسـت پـيش از جنـگ     �نشيني نشد و با كمـك خالـد بـن وليـد     ولي موفق به عقب 2.كرد

  3.در همين گير و دار بود كه جنگ اجنادين اتفاق افتاد. يرموك، فلسطين را ترك كند
دسـتور   �را دريافت كرد، به ابوعبيده �ي ابوعبيده كه نامه پس از آن �وبكر صديقاب

ابـوبكر  . جا با ساير فرماندهان، جمع شود نشيني كند و در همان داد كه به سوي يرموك عقب
سوارانت را در روستاها پراكنده كـن و بـا   «: چنين نوشت �در فرمانش به ابوعبيده �صديق

ي شـهرها   ها را در تنگنا قرار بده و از محاصـره  به دشمن، آن  وراكيقطع رسيدن خواربار و خ
پس اگر به جنـگ بـا تـو برخاسـتند، بـا      . كه فرمان بعدي من، به تو برسد خودداري كن تا اين
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هـا   گونه كه بـراي آن  آنان بجنگ و براي پيروزي بر دشمن، از خدا مدد بخواه و من نيز همان
: در روايت ديگري چنين آمده است 1».فرستم ي كمكي ميآيد، برايت نيرو نيروي كمكي مي

ها هـزار نفـر بـه سـبب      بلكه بدانيد كه ده. خورند  امثال شما، به سبب كمي افراد شكست نمي«
خورند؛ پس آگاه باشـيد كـه از معاصـي و گناهـان      پرداختن به معاصي و گناهان شكست مي

ز فرماندهان، براي همراهانش در ي شما در يرموك جمع شويد و هر يك ا دوري كنيد؛ همه
جا و  بر اين اساس بود كه تمام قشون اسالمي يك �فرمان ابوبكر صديق» .نماز امامت بدهد

ابـوبكر  . متحد شوند و به يـك دفعـه بـا دشـمن وارد كـارزار شـده و آنـان را شكسـت دهنـد         
و خـداي   ايد شما، براي ياري دين خدا بپا خاسته«: خطاب به مجاهدان چنين نوشت �صديق

ــاري ــال، ي ــي  متع ــرت م ــنش را نص ــواري    گــران دي ــت و خ ــنش را شكس ــد و دشــمنان دي كن
  2».چشاند مي

اش روشن كرد كه نصرت و پيروزي در جهاد، منوط به اطاعت  در نامه �ابوبكر صديق
از خداي متعال است و شكست در جنگ، نسبت مسـتقيمي بـا معصـيت و نافرمـاني خداونـد      

سـان   جـا گـرد آينـد و بـدين     اسالمي را موظف نمود تا در يـك  قشون �ابوبكر صديق. دارد
بـرداري نكنـد و در    نيروي بزرگي فراهم آورند تا دشمن، از پراكندگي قواي مسـلمان، بهـره  

تعيين يرموك از سوي . جا و بزرگ مسلمانان ضعيف و ناتوان شود نتيجه در برابر قدرت يك
ي شـناخت دقيـق    دهنـده  المي، نشـان به عنوان مركـز گردهمـايي قشـون اسـ     �ابوبكر صديق
جـا بـيش از    پختگي نظامي خليفـه، آن . باشد از موقعيت جغرافيايي منطقه مي �ابوبكر صديق

را از عراق به شام گسـيل كـرد تـا فرمانـدهي قشـون       �شود كه خالد بن وليد پيش هويدا مي
دار  هـده كـرد كـه شخصـي ع    دار گردد؛ چراكه شرايط شام چنين ايجاب مـي  اسالمي را عهده

جـا، در خـود    هاي تمام فرمانـدهان مسـلمان را يـك    فرماندهي قشون اسالمي شود كه توانايي
ي  ، تجربـه �سـنجي عمـرو   ، فراسـت و نكتـه  �قدرت ابوعبيده �خالد بن وليد. داشته باشد

را در خود جمع داشت و همين، او را در امور جنگـي و نظـامي    �باكي يزيد و بي �عكرمه
گرفـت و   جايي مـي  هاي درست و به ي نبرد، تصميم در پهنه �خالد. بود پخته و سرآمد كرده

، �هـاي خالـد   هـا و توانـايي   قابليـت  3.دست آورده بود ي زيادي نيز از ميادين جنگ به تجربه
پـس از   �خالـد . آسان كـرد  �ي ارشد فتوحات شام را براي ابوبكر صديق گزينش فرمانده
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. م رسانيد و به اجـراي دسـتورات خليفـه پرداخـت    دريافت حكمش، خودش را از بيابان به شا
شـدند تـا دسـتورات راهبـردي      نيروهاي كمكي و پشتيباني نيز پشت سر هم به شام اعـزام مـي  

روميـان  . هاي تاكتيكي و تدابير جنگـي دشـمن، اجـرا كننـد     سازي شيوه را در خنثي �ابوبكر
چـه   چنـان . هـدافش بازدارنـد  را از رسيدن به ا �خواستند با تدابير مختلف، ابوبكر صديق مي

به خدا سوگند، ما ابـوبكر را از  «: يكي از فرماندهان رومي به اين نكته تصريح كرده است كه
ي  در قبال ايـن گفتـه   �واكنش ابوبكر صديق» .داريم وارد كردن قشونش به خاكمان باز مي

كنم تا  گرفتار مي �به خدا سوگند، نصاري را به خالد بن وليد«: ي رومي، اين بود كه فرمانده
رهنمودهاي ابوبكر  1».هاي شيطان، به خالد مشغول و گرفتار شوند به جاي پرداختن به وسوسه

و مشـخص   �از قبيل يكي كردن لشكرها در شام تحت فرماندهي خالـد بـن وليـد    �صديق
حركت لشكرها از مدينه به سوي مناطق عملياتي . كردن محل گردهمايي قشون، تحقق يافت

اي جداگانه و به شـكل كمـاني و پيكـاني بـود كـه در اصـطالح جنگـي بـه ايـن نـوع           ه از راه
در شرايط مناسـبي، تمـام    �ابوبكر صديق. شود گفته مي 2حركت، حركت پراكنده يا نامنظم

ي علـوم نظـامي از آن بـه     جا كـرد و تـوان نظـامي خـود را كـه امـروزه در پهنـه        قشون را يك
ي كـل،   بـه عنـوان فرمانـده    �ابـوبكر صـديق   4.ذاشـت شود، بـه نمـايش گ   ياد مي 3استراتژي

حضوري معنوي در ميـادين نبـرد داشـت و همـواره فرمانـدهان لشـكري اسـالم را بـا صـدور          
وي، بــا شــناخت موقعيــت جغرافيــايي منــاطق و بــا . كــرد موقــع راهنمــايي مــي هــاي بــه فرمــان
وضع، موفق بود و  نظيرش، در خيزاندن قشون در بهترين زمان و انديشي و دورنگري بي ژرف

رو نيــز گــزينش درســتي در تعيــين فرمانــدهان داشــت و فرمانــدهاني را بــر لشــكرها  از همــين
هـا و   آمدنـد و طـوري خواسـته    ي انجام مأموريتشـان بـر مـي    گماشت كه به خوبي از عهده مي

. كردند كه گويا شخص خليفه، آن را اجـرا كـرده اسـت    ي كل را اجرا مي دستورات فرمانده
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اي اسـت   گـوريال، واژه . شـود  ي حركت جنگجويان چريك دارد و از آن به حركت گـورياليي نيـز يـاد مـي     شيوه
  )مترجم.(اسپانيايي به معناي جنگ پراكنده

ساالري و در اصل اصطالحي است نظامي بـه معنـاي    اي است يوناني به معناي سرداري و سپه استراتژي، واژه -3
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شد تا فرماندهان،  اي كه ميان خليفه و فرماندهان لشكري قرار داشت، باعث مي طرفه دو اعتماد
بـه همـين   . ي عمل اجرا كننـد  ي خود شناسايي و در پهنه اهداف خليفه را به درستي در مخيله

ي  به عنوان فرمانده �هاي جهاد، طوري اداره شد كه گويا خود ابوبكر صديق سبب نيز جبهه
چراكه . كرده است ردها حضور داشته و از نزديك، جريان جنگ را رهبري ميكل در تمام نب

  1.ها، اهداف و رهنمودهاي خليفه هماهنگ بود عملكرد مجاهدان، دقيقاً با خواست
فرسـتاد و او را بـه فرمانـدهي قشـون      �اي كه براي خالـد  عالوه بر نامه �ابوبكر صديق

را بـه   �نوشت و به او خبـر داد كـه خالـد    �يدهاي نيز به ابوعب اسالمي در شام گماشت، نامه
شـنوي   حـرف  �خواسـت كـه از خالـد    �فرماندهي لشكر شام منصوب كرده و از ابوعبيـده 

بـه فرمانـدهي قشـون شـام را هـم بـراي        �علت انتصاب خالـد  �ابوبكر صديق. داشته باشد
ام؛ پس با او  رگزيدهمن، خالد را به فرماندهي نبرد با روميان در شام ب«: بيان فرمود �ابوعبيده

ام كـه   شنوي داشته باش كه من، او را در حالي بـر تـو اميـر كـرده     مخالفت نكن و از او حرف
خداي . تري دارد ي جنگي بيش دانم تو، از او بهتري؛ اما او، از تو جنگاورتر است و تجربه مي

 2».بـر تـو بـاد    سالم و رحمت و بركات الهي. متعال، ما و تو را به رشد و كمال رهنمون گردد
  :در شام فرستاد كه به شرح زير بود �اي براي ابوعبيده نيز از عراق نامه �خالد بن وليد

  .ـ به ابوعبيده بن جراح از خالد بن وليد
  مسالم عليكال

دهم كه خدايي جـز   من، در برابر شما ضمن ستايش پروردگار يكتا، گواهي مي
خواهم كه مـا و شـما را    اي متعال مياما بعد، از خد. شريك نيست خداي يگانه و بي

ي  اي از خليفـه   نامه. در روز هراس، در پناه خود قرار دهد و در دنيا محافظت فرمايد
به دستم رسيده كه مرا مـأمور كـرده بـه سـوي شـام حركـت كـنم و         صخدا رسول

دار شوم؛ به خدا سوگند  خودم را به سپاهيان اسالم برسانم و فرماندهي آنان را عهده
گاه اين پست را درخواست  من، هرگز خواهان اين نبودم كه فرمانده شوم و هيچ كه

چنان بر  تو، هم. اي هم به ابوبكر نفرستادم كه از او چنين تقاضايي بكنم نكردم و نامه
ات خـواهي بـود و بـا هـيچ يـك از دسـتورات و پيشـنهادهايت         همان وضـع گذشـته  

مدان مسـلمانان هسـتي و برتـري و    مخالفت نخواهد شد كـه تـو، از بزرگـان و سـرآ    
نيـاز   هايـت بـي   فضلت، بر كسي پوشيده نيسـت و كسـي هـم از نظـرات و راهنمـايي     
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ي مـا را بـه    هـايش را بـر مـا و شـما كامـل گردانـد و همـه        خداوند، نعمت. باشد نمي
  1».والسالم عليك و رحمة اهللا. رحمتش، از عذاب جهنم رهايي بخشد

بـر، بـه شـام     سلمان در شام نيز نوشت و آن را با همان نامهاي براي سپاهيان م نامه �خالد
مـن، از  «: به عموم مسلماناني كه در شـام بودنـد، چنـين آمـده بـود      �ي خالد در نامه. فرستاد

ي اسالم عـزت بخشـيد، بـا ديـنش شـرافت داد، بـا پيـامبرش محمـد          خدايي كه ما را به وسيله
خواهم كه به رحمت گسـترده و   يد، ميگرامي داشت و با ايمان، كرامتمان بخش صمصطفي

پروردگارتان را شاكر ! اي بندگان خدا. نعمت بيكرانش، نعمتش را بر ما و شما كامل گرداند
هايش را بر شما بيفزايد و به او روي آوريد تا احسان و نيكيش را بر شما تداوم  باشيد تا نعمت

ي  اي از خليفـه  نامـه . اشـيد هـاي خـدا ب   گـزار نعمـت   همـواره سـپاس  ! اي بنـدگان خـدا  . بخشد
مـن، نيـز بـه قصـد     . به من رسيده و مرا فرمان داده تا به سوي شما حركت كنم صخدا رسول

مـژده بـاد شـما را كـه     . رسـم  ام و به زودي با سپاهيانم به شما مي پيوستن به شما حركت كرده
. يابيـد  ا ميي الهي نزديك است و شادمان باشيد كه از سوي خدا بهترين پاداش ر تحقق وعده

قـدم بفرمايـد و    ي مـا را بـر اسـالم، ثابـت     خداي متعال، ايمان ما و شما را مصون بدارد و همه
  2».و السالم عليكم. بهترين پاداش مجاهدان را به ما ارزاني نمايد

ي عمـوم مسـلمانان را در جابيـه بـر آنـان       بـود، نامـه   �بر خالد كه نامه �عمرو بن طفيل
ــد ــده. خوان ــز  �ابوعبي ــه ني ــدن نام ــس از خوان ــود پ ــه «: اش فرم ــر خليف ــال، نظ ــداي متع ي  خ
اين تعامل  3».را زنده و سالم نگه دارد �را فرخنده و مبارك بگرداند و خالد صخدا رسول
دهد كه روابط ميـان   كند و نشان مي ميان ابوعبيده و خالد، اخوت و برادري را معنا مي  ارزنده

ــال   ــت و اخ ــد درس ــه از توحي ــحابه، برگرفت ــاران   ص ــام ي ــه تم ــود ك ــترگي ب ق پســنديده و س
تغيير نكرد و به خاطر موفقيتش در فتوحات عراق  �خالد.به آن آراسته بودند صخدا رسول

تـر و برتـر از بـرادرانش نپنداشـت؛ بلكـه بـه        و اعتمادي كه خليفه به او داشت، خود را بزرگ
 �چنـان از ابوعبيـده   جايگاه واالي اهل فضيلت اذعان نمود و به صراحت بيان كـرد كـه هـم   

 �نيز كه مأموريت يافت زير نظر و فرمانـدهي خالـد   �ابوعبيده. شنوي خواهد داشت حرف
آرزوي موفقيت و سالمتي نمود و دعـا كـرد كـه خـداي      �انجام مسؤوليت كند، براي خالد

رويكرد خالد و ابوعبيده در ايـن  . را فرخنده و مبارك گرداند �متعال، فرمان ابوبكر صديق
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ها از خودخواهي بدور بودنـد و همـواره بـه مصـلحت امـت       كه آن ن، دليلي است بر اينجريا
چـه خالـد و    آري، آن 1.گرفتنـد  انديشيدند و در كارهايشان تنها رضاي خدا را در نظر مـي  مي

گـران، فرمانـدهان،    ي افـراد امـت اعـم از دعـوت     ي بزرگي براي همه ابوعبيده كردند، آموزه
باشد تـا در مقـاطع مختلـف      م طبقات و سطوح حكومتي و جنبشي، ميسران و بزرگان در تما

كاري، همين رويه را در پيش بگيرند و به هنگام عزل و نصب، اين چنين تعاملي بـا يكـديگر   
  .داشته باشند

  جنگ اجنادين
ابوعبيده، شرحبيل و (به شام رسيد و بصري را فتح كرد و با ساير فرماندهان مسلمانان  �خالد
وي، پـس از وارسـي چنـد و    . جا شد و به بررسي مسايل و مواضع نظامي پرداخـت  كي) يزيد

هـاي رود اردن بـه سـوي     از كناره �چون مسايل نظامي، باخبر شد كه لشكر عمرو بن عاص
. باشـد  مـي  �ساير قشون اسالمي در حركت است و لشكر روميان نيز در تعقيب لشكر عمـرو 

درگير شوند و كار اين دسته از قشون مسـلمان   �مروهدف روميان، اين بود كه با سپاهيان ع
نيز كامالً هشيار بود كه در آن شرايط نبايـد بـا روميـان درگيـر      �اما عمرو. سره كنند را يك

هـا، لشـكري فراتـر از ايـن گـرد       هزار نيرو در اختيار داشـت و رومـي   شود؛ چراكه فقط هفت
ن نتيجه رسيد كـه يـا خـودش را بـه     پس از بررسي شرايط جنگي، به اي �خالد. آورده بودند
سان خـط بازگشـت    با روميان بجنگد و بدين �برساند و به همراه افراد عمرو �لشكر عمرو

هـا پـاك كنـد و از طريـق پشـتيباني مسـلمانان،        مسلمانان را به مواضع پيشين، از وجود رومـي 
دهد كـه زودتـر   خبر  �موضعشان را در فلسطين تثبيت نمايد و يا سر جايش بماند و به عمرو

، بـا روميـاني كـه از دمشـق بـه تعقيـبش       �خودش را به لشكر او برسـاند تـا بـه اتفـاق عمـرو     
ي اول را انتخاب كرد تا خط بازگشت مسلمانان  گزينه �خالد. اند، وارد جنگ شود پرداخته

بـه   �خالـد . ها پاك كند و مواضع مسـلمانان را در فلسـطين تثبيـت نمايـد     را از وجود رومي
شود كه قشون اسالمي، اين ناحيه  دانست كه شكست روميان در اين جبهه، سبب مي يخوبي م

را پوشش دهند و بدين ترتيب نيروي مهاجم دشمن را از حالت تهاجمي درآورده و به دفـاع  
در فلسـطين   �به اتفـاق قشـون اسـالمي از يرمـوك بـه كمـك عمـرو        �خالد. مجبور كنند

نشيني كند كه بدون درگيري با روميان  ه طوري عقبنيز فرمان نوشت ك �شتافت و به عمرو
برسد تا به اتفاق هـم، كـار روميـان را     �كه به لشكر خالد ها را به دنبال خود بكشد تا اين آن
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جـا بـه او رسـانيد و جمـع      نيز خـودش را همـان   �رفت و خالد 1به اجنادين �عمرو. بسازند
و  �ر زمان مناسبي كه سـپاهيان عمـرو  د �خالد. هزار نفر رسيد سپاهيان اسالم به حدود سي

روميان با هم درگير شده بودند، به اجنادين رسيد و بدين ترتيب جنـگ شـديدي درگرفـت؛    
ي جنگي عمرو و خالد، نقش مهمي در شكست روميان داشت؛ طوري كـه تعـدادي از    تجربه

پاهيان سـان سـ   ي روميـان را كشـتند و بـدين    مجاهدان، به صفوف دشمن نفوذ كرده و فرمانده
  2.دشمن، توانشان را از دست داده و گريختند

ها و مسلمانان در شام روي داد  جنگ اجنادين، نخستين جنگ بزرگي بود كه ميان رومي
و چون خبر شكست، به هرقل در ـ حمص ـ رسيد، دانست كه به مصيبت بزرگي گرفتار شده   

  :اش بدين شرح بود مهمتن نا. نوشت �خبر پيروزي را براي ابوبكر صديق �خالد 3.است
ي خـدا بـر    شمشـير آختـه   ،، از خالد بن وليـد صخدا ي رسول ـ به ابوبكر خليفه

  :اما بعد. مشركان
  .سالم عليكم

دهم كه خدايي جـز   من، در برابر شما ضمن ستايش پروردگار يكتا، گواهي مي
گزارشم، بـه شـما ايـن اسـت كـه مـا بـا        ! اي صديق. شريك نيست خداي يگانه و بي

هايشـان   ها، قشون زيادي فراهم آورده، صليب آن. ان در اجنادين درگير شديممشرك
تا سپاهيانشان را بـه جنـگ بـر    (هاي مقدسشان را گشوده بودند  را برافراشته و كتاب

با اين سوگند به ميدان نبرد وارد شده بودند كه از ميدان بِـدر  ) ضد ما تشويق كنند و
ما هم با اعتماد . و ما را از خاكشان بيرون نمايند نشوند و رويارويمان ايستادگي كنند
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ميان، شخصي به نام ابن هزارف را كـه از قضـاعه بـود،    ي رو فرمانده. در اين جنگ تعدادي از صحابه شهيد شدند
مسلمانان در : هزارف بازگشت، به روميان اين چنين گزارش داد كه براي بررسي وضع مسلمانان فرستاد و چون ابن

ها هـم دزدي كنـد، دسـتش را قطـع      سوار؛ اگر پسر پادشاه اين شب همانند راهبان عابدند و در روز مجاهدان يكه
اگر راسـت  : ي روميان با شنيدن گزارش جاسوسش گفت فرمانده. نمايند سارش مي اگر زنا نمايد، سنگكنند و  مي

ي روميان در اين جنـگ بنـا بـر     فرمانده. بگويي، مردن و زير زمين رفتن، بهتر از رويارويي با چنين افرادي است
ي روميان در جنگ اجنـادين آورده   ام فرماندهطبري، قبقالر را ن. چه در البداية و النهاية آمده، قيقالن بوده است آن

اثير نيز در الكامل،  اند و ابن ي روميان در اين جنگ دانسته علماي شام، تذارق برادر هرقل را فرمانده: و گفته است
  )مترجم.(ها گفته است ي رومي تذارق را فرمانده
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سـپس بـا    ه،ها را با نيزه هـدف قـرار داد   و آنور شديم  و توكل بر خدا بر آنان حمله
اينك خدا . ، كوه و سرزميني شكست داديم شمشيرها زديم و آنان را درميان هر دره

داد و بـا   سـتايم كـه ديـنش را پيـروز نمـود و دشـمنش را شكسـت و خـواري         را مي
  .رحمت و بركات الهي بر شما باد سالم و. دوستانش خوب و نيك، تا كرد

سپاس خدا را كه مسلمانان «: با شنيدن خبر پيروزي شادمان شد و فرمود �ابوبكر صديق
  1».فرمود شادرا ياري نمود و چشمانم را به اين پيروزي، 

  جنگ يرموك
و شكست روميان آغاز شـد و مسـلمانان، بـه    پيروزي مسلمانان، با پيروزي در جنگ اجنادين 

اي كـه   روميان، به فرماندهي تيدور در منطقـه . در يرموك جمع شدند �فرمان ابوبكر صديق
اردوگاه قشـون  . نمود، اردو زدند امكان دفع نيروهاي حريف زياد بود و راه گريز را تنگ مي

  .در نزديكي يرموك بود 2رومي، در واقوصه

  ها در جنگ يرموك  ميتعداد مسلمانان و رو
  3.هزار نفر بودند ، چهل يا چهل و پنج�مسلمانان، به فرماندهي خالد بن وليد

  .رسيد هزار نفر مي ها به فرماندهي تيدور، به دويست و چهل تعداد رومي
ي  هـا در كرانـه   در يرمـوك اردو زدنـد و رومـي    �مسلمانان، به فرماندهي خالد بن وليد

شما را بشارت باد كـه  ! اي مسلمانان«: فرمود �عمرو بن عاص. جنوبي رود اردن جمع شدند
خيـر   ها را محاصره كردم و هر كه در محاصره قـرار بگيـرد، بـه نـدرت عاقبـت بـه       من، رومي

  4».شود مي
كار برد كه پيش از آن درميان  ي جديدي به در آرايش نظامي لشكر اسالم، شيوه �خالد

ا به چند واحـد نظـامي تقسـيم كـرد و بـا سـي و شـش        او، قشون اسالمي ر. ها رايج نبود عرب
  :بندي واحدهاي نظامي قشون اسالمي به ترتيب زير بود تقسم. گردان وارد عمل شد
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  .ي جدايي داشت ـ چند فوج كه هر يك متشكل از ده تا بيست گردان بود و فرمانده
جـدايي  ي  شـد و هـر گردانـي، فرمانـده     ـ چندين گردان كه از هزار رزمنـده تشـكيل مـي   

  :آرايش لشكر مسلمانان كه از چهل گردان تشكيل شده بود، به ترتيب زير بود1.داشت
تشـكيل شـده بـود و     �گردان به فرماندهي ابوعبيده بن جـراح  18از  :ـ سپاه مركزي

  .در اين فوج حضور داشتند �پسر ابوجهل و قعقاع بن عمرو �عكرمه
قـرار   �انـدهي عمـرو بـن عـاص    گردان بود و تحت فرم 10متشكل از  :ـ سپاه راست

  .نيز با او بود �داشت و شرحبيل بن حسنه
  .بود �گردان داشت و تحت فرماندهي يزيد بن ابوسفيان 10 :ـ سپاه چپ

ي كوچكي از سواركاران و نگهبانان در خط مقدم بود كـه   دسته :ي پيشگامان ـ دسته
الي دشـمن را بـر   هـاي احتمـ   بررسي تحركات دشمن، كسب اطالعات و برخورد با جاسـوس 

  2.عهده داشت
تشـكيل   �به فرماندهي سعيد بن زيـد ) نفر 5000(از پنج گردان  :داران لشكر ـ دنباله

در همين واحد، به عنوان  �ابودرداء. يافته بود و رسيدگي به امور سپاهيان را بر عهده داشت
كات را بـر  نيـز انبـاردار بـود و مسـؤوليت تـدار      �كرد و عبداهللا بن مسعود قاضي خدمت مي

زد و  از افـراد ايـن دسـته بـود و درميـان مجاهـدان دور مـي        �مقداد بـن اسـود  . عهده داشت
. كرد تا عواطف ايماني و جهادي صحابه را برانگيزد ي انفال و آيات جهاد را تالوت مي سوره

گشـت و سـربازان اسـالم را بـه      نيز به عنوان واعظ درميان صـفوف مـي   �ابوسفيان بن حرب
ي ارشد لشـكر اسـالم    به عنوان فرمانده �خالد بن وليد 3. نمود فشاني تشويق مي نجهاد و جا

به هر حال لشكر اسالم براي رويارويي با دشـمن بـه   . با تعدادي از صحابه درميان سپاهيان بود
فشـاني و صـبر و    آمادگي نسبي، دست يافت؛ هر يك از فرماندهان، افرادش را به جهاد، جان

دانستند كه اين جنگ،  مسلمانان و فرماندهانشان خوب مي. خواند ا فرا ميشكيبايي در راه خد
چـه   باشـد و چنـان   سازي است و به عقب راندن دشمن، پيروزي بزرگـي مـي   جنگ سرنوشت

. شوند ي كارشان با مشكل و بلكه شكست مواجه مي نتوانند دشمن را شكست بدهند، در ادامه
ناي فتح شام و آزادسازي آن از دسـت روميـان   نشيني و شكست روم در يرموك، به مع عقب

                                                           

  163العمليات التعرضية و الدفاعية، ص -1
در البداية و النهاية آمده است كه قباب بن اشـيم، اميـر ايـن دسـته بـود و طبـري، نـام قبـاث را ذكـر كـرده            -2

  )مترجم.(است
  )7/8(البداية و النهاية  -3



 481   �، وفات وي و به خالفت رسيدن عمر فاروق�فتوحات ابوبكر صديق 
    

ي فـراروي   هاي شـام و برچيـده شـدن موانـع و عوامـل بازدارنـده       بود و اين، گشايش دروازه
  1.رفت يابي به مصر و پس از آن،گسترش اسالم به آسيا و اروپا به شمار مي مسلمانان و ره

  دشمنبا آمادگي ايماني مسلمانان براي رويارويي 
خطاب به مسـلمان   �لمانان و روميان، روياروي يكديگر قرار گرفتند، ابوعبيدهزماني كه مس

دين خـدا را يـاري كنيـد تـا خـداي متعـال، شـما را نصـرت دهـد و          ! اي بندگان خدا«: فرمود
صبر و شـكيبايي  ! اي مسلمانان. ي الهي، حق است هايتان را استوار و ثابت بدارد كه وعده گام

وقتي كـه  . ر استودي خدا، رهايي از كفر و دوري از ننگ و عاي خشن ورزيد كه صبر، مايه
هايتان جدا نشويد و به سوي دشمن، گام برنداريـد و   ا آغاز كرد، از صفردشمن، تيراندازي 

جنگ را شروع نكنيد؛ بلكه پشت سپرها پناه بگيريد؛ ساكت باشيد و تنها خدا را ياد كنيـد تـا   
  ».به خواست خدا به شما فرمان حمله بدهم

اي اهل قرآن و اي نگهبانان و حافظان «: نيز خطاب به مسلمانان فرمود �معاذ بن جبل
يابي به رحمت الهي و ورود به بهشت،  دست! اي انصار هدايت و اي دوستان حق! كتاب خدا

ي الهي دست  به آرزو نيست و تنها راستان و وفاداران به حق، به مغفرت و رحمت گسترده

‰ y :ايد كه ي الهي را نشنيده دهمگر فرمو. يابند مي tãuρ ª! $# t Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u óΟä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑtã uρ 

ÏM≈ys Ï=≈¢Á9 $# óΟ ßγ̈Ζx� Ï=ø⇐ tGó¡ uŠs9 ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# $yϑŸ2 y#n=÷‚ tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγÏ=ö6s% 〈2  خدا، شما
دانيد كه شما، در قبضه را بيامرزد؛ از خدايتان حيا كنيد كه مبادا شما را در حال گريز ببيند و ب

  ».بخشد و مشت خداييد و پناهي، جز او نداريد و فقط او، شما را عزت و سرافرازي مي
! اي مسـلمانان «: ي جهاد كرد مسلمانان را بدين شكل نصيحت و آماده �عمرو بن عاص

و روي زانوهاي خود بنشـينيد و تيرانـدازي كنيـد و وقتـي سـپاهيان       3چشمانتان را فرو اندازيد
ور شدند، كاري نداشته باشيد تا به شما نزديك شوند و آن موقع، همانند  دشمن، بر شما حمله

شود و بـه آن   ها حمله كنيد كه سوگند به آن كس كه از صدق و راستي خشنود مي شير به آن
گـويي، مجـازات    شـمارد و بنـدگانش را بـه خـاطر دروغ     دهد و دروغ را گنـاه مـي   پاداش مي
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را ) ي خـدا و رسـول   وعـده (فرمايـد كـه مـن ايـن      نيكي، بذل و احسان مي كند و در ازاي مي
كنند؛ بنابراين قشـون و   ها و قصرهاي شام را يك به يك فتح مي ام كه مسلمانان، آبادي شنيده

چراكه اگر شـما بـا آنـان بـه شـدت برخـورد كنيـد،        . كثرت دشمن، شما را در هراس نيندازد
اي «: مجاهـدان را مخاطـب قـرار داد و فرمـود     �يانابوسـف » .گريزنـد  زننـد و مـي   جفتك مي

اينك شما، دور از امير مؤمنان و پشتيباني مسلمانان و در سرزميني غيرعربي هسـتيد  ! مسلمانان
ي  ايـد كـه كينـه    ايد و به خدا قسم كـه بـا دشـمناني روبـرو شـده      هايتان دور افتاده و از خانواده

بـه  . ان و اموال و سرزمينشان، از شما به دل دارندي خودشان، فرزندانشان، زنانش زيادي درباره
رهانـد و   هـا مـي   خدا سوگند كه تنهـا شـجاعت و شـكيبايي در كـارزار فـردا، شـما را از ايـن       

گـرم   پس به شمشيرها و جهادتان، قوي و پشـت . كند خشنودي و رضايت الهي را نصيبتان مي
آن را سنگر و ابزار دفاع از خود خود كار بگيريد و ) نجات و رستگاري(باشيد و از آن براي 

به ميان زنان نيز رفت و آنان را نيز نصـيحت كـرد و دوبـاره بـه ميـان       �ابوسفيان» .قرار دهيد
اينــك . بينيــد كــه چــه در پــيش رو داريــد مــي ! اي مســلمانان«: مجاهــدان بازگشــت و فرمــود

  1».و بهشت، پيش رويتان هستند و شيطان و جهنم پشت سرتان صخدا رسول
جـواري بـا    به سوي زنان بهشتي و هم«: مسلمانان را نصيحت كرد و فرمود نيز �وهريرهاب

شما در هيچ محلي اين قدر به خدايتان نزديـك  . هاي پرنعمت بشتابيد پروردگارتان در بهشت
بدانيـد كـه   . ايـد  ايسـتاده ) براي رويارويي بـا دشـمنان خـدا   (شويد كه اينك در اين محل  نمي

: گفـت  ايستاد و مـي  اي مي كنار هر دسته �ابوسفيان» .برتري دارند) رانبر ديگ(صبرپيشگان، 
ها،  شما، بزرگان اسالم و انصار اسالم هستيد و اين. از خدا بترسيد؛ خدا را به ياد داشته باشيد«

پيـروزي را بـر   ! امروز، يكي از روزهاي تو اسـت؛ خـدايا  ! خدايا. اشراف روم و انصار شركند
قدر زيادند و  ها، چه رومي«: گفت �هاي مسيحي، به خالد يكي از عرب ».بندگانت نازل فرما

ترساني؟ كثرت و تـوان   ها مي واي بر تو؛ مرا از رومي«: فرمود �خالد» !مسلمانان، چه اندك
لشكر، به نصرت الهي بستگي دارد و چون، نصرت خدا نباشد، لشكر انبوه نيز اندك و ناتوان 

هر چـه  (به خدا سوگند كه دوست دارم اسبم بهبود يابد و. ارداست و به تعداد مردان ربطي ند
در مسير عـراق   �پاي اسب خالد» .روميان، ناتوان و اندك شوند) تر وارد عمل شوم تا سريع

  2.به شام، آماس كرده و آسيب ديده بود
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! خـدايا «: فرمـود  شـنيد، مـي   هـا را مـي   هر بار كه صداي راهبان و كشيش �معاذ بن جبل
هايشان، وحشت و هراس بيفكن؛ بر ما آرامـش و سـكينه نـازل     ن را بلرزان و در دلهايشا قدم

فرما و ما را به تقواپيشگي، پايدار و ثابت بدار؛ جهاد را بر ما گوارا و خوشايند فرما و ما را به 
  1».كني، راضي بگردان چه مقدر مي آن

  آرايش نظامي روميان در جنگ يرموكچگونگي 
سـان ابـر سـياهي بـه نظـر       وري در محل خود مسـتقر شـده بودنـد كـه بـه     هاي روميان، ط دسته

خواندنـد و   هـا و راهبانشـان، انجيـل مـي     زدنـد؛ كشـيش   رسيدند و با صداي بلند فرياد مـي  مي
روميـان در محلـي در نزديكـي يرمـوك بـه نـام        2.كردنـد  سپاهيان روم را به جنگ تشويق مي

روميان، قشون خود را به . خندقي براي آنان بود جا همانند ي آن واقوصه اردو زدند و رودخانه
چند واحد تقسيم كرده و طوري آرايش داده بودند كه در هر واحد، پنج گردان قـرار گرفتـه   

  :آرايش قشون رومي به ترتيب زير بود. بود و با واحد اول مقداري فاصله داشت
كـه بـه سـوي مسـلمانان     شـان، ايـن بـود     ـ تيراندازان، جلوتر از همه قرار داشتند و وظيفـه 

  .تيراندازي كنند و سپس عقب بروند
  .دار پشتيباني از تيراندازان بودند ـ سواركاران، در دو طرف لشكر عهده

  .ور شوند ها، موظف بودند به ميان صفوف مسلمانان، حمله ـ گردان
  .لشكر، جرجه بود) پيشگامان(ي جلوداران  ـ فرمانده

در دو طرف قشون روم قرار داشـتند، ماهـان و دراقـص     هاي پشتيباني كه فرماندهان دسته
  3.بودند

  …چه پيش از جنگ رخ داد آن
ابوعبيده و يزيد بن ابوسفيان به همراه ضرار بن ازور و حارث بن هشام بـه سـپاه روم نزديـك    

به آنان اجازه دادند تا . ي شما صحبت كنيم خواهيم با فرمانده شدند و بانگ برآوردند كه مي
ما ورود بـه  «: صحابه گفتند. اي از پرنيان و ابريشم، نشسته بود  ذارق بروند كه در خيمهبه نزد ت

بزرگـان  . تذارق دستور داد تا فرشي ابريشمي برايشان پهن كنند» .دانيم چنين جايي را روا نمي
مسلمان باز هم از نشستن بر فرش ابريشمي امتناع كردند و بدين ترتيب تذارق به همان شكلي 
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كـه   صـحابه پـس از آن  . ها نشست تا بـا هـم مـذاكره كننـد     لمانان دوست داشتند، با آنكه مس
اي نرسـيدند، بـه اردوگـاه لشـكر اسـالم       روميان را بـه سـوي خـدا دعـوت دادنـد و بـه نتيجـه       

. جا با او مذاكره و گفتگو كند را به ميان دو صف خواست تا همان �ماهان، خالد. بازگشتند
جا كشانده  م كه گرسنگي و سختي زندگاني، شما را از ديارتان به اينداني ما مي«: ماهان گفت

پس بياييد تا به هر كدامتان ده دينار و لباس و مقداري غـدا بـدهم و بـه سـرزمين خـود      : است
در پاسـخ ماهـان، چنـين     �خالـد » .سال بعد هم همين مقدار بـه شـما خـواهيم داد   . بازگرديد

آشـامي   جا نكشانده است؛ بلكه مـا قـوم خـون    يارمان به اينچه تو گفتي، ما را از د آن«: فرمود
جـا   ايم هيچ خوني، بهتر از خون روميان نيست و به همـين خـاطر هـم بـه ايـن      هستيم كه شنيده

ياران ماهان كه از شنيدن اين سخنان يكه خورده بودنـد،  » ).تا خون شما را بياشاميم(ايم  آمده
  1».ها به ما گفته نشده بود عرب ي به خدا كه چنين چيزي درباره«: گفتند

  آغاز جنگ
به عكرمـه بـن ابوجهـل و     �نتيجه ماندن مذاكرات، خالد بن وليد پس از آمادگي كامل و بي

آن دو شـروع بـه   . قعقاع بن عمرو كه در دو پهلـوي لشـكر بودنـد، فرمـان شـروع جنـگ داد      
ا هم درگير شـدند و  تعدادي از جنگاوران دو طرف، ب. خواني كردند و هماورد خواستند رجز
 �خالد. ي جنگ باال گرفت و تمام سپاهيان در هم آميختند و جنگ شديدي آغاز شد شعله

به همراه گرداني از مجاهدان، پيشاپيش لشكر قرار داشـت و بـا پيشـروي مجاهـدان و بـه هـم       
گرفـت و جريـان جنـگ را بـه      هايش به كار مي ها، هر يك را متناسب با قابليت پيوستن دسته

  2.نمود ترين شكل رهبري ميبه

  از فرماندهان رومي در ميدان نبردمسلمان شدن يكي 
را بـه   �يكي از فرماندهان و بزرگان سپاه روم به نـام جرجـه از لشـكرش جـدا شـد و خالـد      

پـيش او رفـت و طـوري بـه هـم نزديـك شـدند كـه گـردن           �خالـد . حضور خود فراخواند
بـه سـؤاالت مـن، درسـت     ! اي خالـد «: گفـت  �جرجه به خالد. خورد هايشان به هم مي اسب

گويد؛ به مـن مكـر و فريـب هـم نـزن كـه         پاسخ بده و دروغ نگو كه انسان آزاده، دروغ نمي
آيا اين، درست است كه خداونـد، شمشـيري بـر    . باز نيست كار و حقه انسان شرافتمند، فريب

است و تو، آن شمشير را بر هـر  پيامبرتان از آسمان نازل كرده و پيامبرتان نيز آن را به تو داده 
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» .)ايـن طـور نيسـت   (نـه؛  «: گفت �خالد» دهي؟ كه در جنگ بلند كني، حتماً شكستشان مي
: فرمـود  �خالـد   »گوينـد؟  مـي ) شمشـير خـدا  (اهللا  پس چرا به تو سـيف «: جرجه دوباره پرسيد

ا همگي ما از خداي متعال، در ميان ما پيامبري برانگيخت كه ما را به سوي خدا فراخواند؛ ام«
كـه برخـي از مـا او را تصـديق نمـوده و از او پيـروي        گرفتيم تا ايـن  او فرار كرده و فاصله مي

مـن، از آن دسـت   . جسـتند  چنان او را تكذيب كرده و از او دوري مـي  كردند و بعضي نيز هم
كردنـد؛ سـپس خـداي متعـال،      كساني بودم كه پيامبر خدا را تكذيب نموده و از او دوري مي

لوب و موهاي پيشانيمان را گرفت و به سوي خود هدايت نمود و ما، بـا آن حضـرت بيعـت    ق
تو، شمشيري از شمشـيرهاي خـدا هسـتي    : (به من فرمود صخدا جا بود كه رسول آن. كرديم

بـرايم دعـاي پيـروزي     صخـدا  رسـول .) كه تو را بر ضد مشركان از نيام بيرون كشيده اسـت 
 ناميده شدم و به همين سبب نيز من، از ميـان تمـام مسـلمانان،    اهللا فرمود و از همان روز، سيف

شما، بـه چـه چيـزي دعـوت     ! اي خالد: جرجه گفت» .تر و شديدترم نسبت به مشركان سخت
اَشْهد اَنْ ال اله االَّ اهللا و اَشْهد اَنَّ (ي شهادت  شما را به گفتن كلمه«: فرمود �خالد» دهيد؟ مي

هدبا عدمحم وُلهسر دهـيم كـه بـه تمـام احكـام و       خوانيم و شما را به اين دعوت مي فرا مي )و
اگـر كسـي ديـن    «: جرجه دوباره سؤال كـرد » .كنيد راز سوي خدا اقرا صآورده هاي پيامبر

بايد به ما جزيه بدهند تا كاري بـه كارشـان   «: پاسخ داد �خالد» كنيد؟ شما را نپذيرد، چه مي
بـا  «: فرمـود  �خالـد » اگر جزيه هم ندادند؟«: جرجه پرسيد» .ا حمايت بكنيمه نداشته و از آن

جايگاه و منزلت كسي كـه  «: جرجه سؤال كرد» .جنگيم ها اعالن جنگ كرده و با آنان مي آن
ي مـا در اجـراي    جايگـاه همـه  «: گفـت  �خالد» امروز دينتان را بپذيرد، چگونه خواهد بود؟

كـه قـبالً    اعم از بزرگان و ساير افراد و همين طور آنـان  سان است و همه دستورات الهي، يك
آيا كسي كه امروز «: پرسيد �جرجه از خالد» .اند، برابرند مسلمان شده يا بعدها ايمان آورده

بلـه  «: فرمود �خالد» سان و مساوي خواهد بود؟ مسلمان شود، در اجر و پاداش نيز با شما هم
چگونه چنين چيـزي امكـان دارد   «: جرجه گفت» .افتتري خواهد ي و بلكه اجر و پاداش بيش

علـتش،  «: فرمـود  �خالـد » !تر است؟ ي شما در اسالم بيش كه شما قبالً مسلمان شده و پيشينه
 صخدا اين است كه ما، اين دين را پس از سرسختي و تحت فشار پذيرفتيم و زماني با رسول

شـد و از كتـاب خـدا     ايشان، وحي مي بيعت كرديم كه ايشان، درميان ما بودند و از آسمان بر
داد و  آورديم؛ چراكه به ما معجزاتي نشـان مـي   ما، بايد به او ايمان مي. گفت برايمان سخن مي

بنـابراين هـر   . ايد ايم كه شما نديده و نشنيده ه انگيزي ديده و شنيد ما، داليل و چيزهاي شگفت
بـه  «: جرجه گفت» .ز ما برتر خواهد بودحق و صادقانه، اين دين را بپذيرد، ا يك از شما كه به
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والّله كه بـه تـو راسـت    «: فرمود �خالد» .خدا سوگند كه به من، راست گفتي و فريبم ندادي
جرجه سـپرش را  » .هايت را درست پاسخ دادم گفتم و خدا، گواه است كه هر يك از پرسش

جرجـه را   �خالد» .اسالم را به من بياموز«: كنار گذاشت و همراه خالد حركت كرد و گفت
اش برد و مشك آبي بر سرش ريخـت تـا او را غسـل دهـد و دو ركعـت نمـاز بـراي         به خيمه

را  �ها كه رفتن جرجه بـا خالـد   رومي.) تا چگونگي نماز را نيز فرا بگيرد(جرجه امامت داد 
نوعي فريب و حمله از سوي او پنداشتند، به مسلمانان يورش بردند و صفوف مجاهدان را در 

اما نيروهاي پشتيباني به فرماندهي عكرمه بن ابوجهل و حارث بن هشام در برابر . شكستند هم
  1.ي دشمن، پايداري كردند گيرانه ي غافل حمله

  ي راست سپاه اسالم ر روم به دستهي چپ لشك يورش دسته
ور  ملهزدند، بر لشكر اسالم ح ي شب، سياهي مي سان پاره سپاهيان روم كه از فزوني و انبوه، به

آميخـت و قلـب سـپاه اسـالم از      در 2شدند؛ قسمت چپ سپاه روم با بخش راست لشكر اسالم
ي راست دچار مشكل شد و بدين ترتيب روميان موفق شـدند صـفوف مسـلمانان را در     ناحيه

اي بنـدگان  «: بانـگ بـرآورد   �معـاذ بـن جبـل   . ي لشكر اسـالم برسـند   هم شكنند و به دنباله
انـد تـا شـما را نـابود كننـد؛ بـه خـدا سـوگند كـه تنهـا            به شما حمله كردهها  اين! مسلمان خدا

هـا را بـه عقـب     هاي مبـارزه، آن  شجاعت در رويارويي با دشمن و صبر و شكيبايي در سختي
خواهد اسبم را بگيرد و سوار بـر آن   هر كه مي«: از اسبش پياده شد و فرمود �معاذ» .راند مي

قبايل ازد، مذحج، حضرموت و  3».پاي پياده با پيادگان بجنگد بينم كه با بجنگد و بهتر آن مي
ور  نظامـان رومـي، حملـه    جمع انبوهي از سـواره . خوالن در برابر دشمنان خدا پايداري كردند

نشستند و برخي هم بـه اردوگـاه     ي راست لشكر به قلب سپاه عقب شدند و مسلمانان از ناحيه
تن و هماهنگ بانگ بـرآورده و   ري كرده بودند، يكبعضي از مسلمانان، كه پايدا. گريختند

زنـان  . با روميان پيش رويشان درآميختنـد و آنـان را از تعقيـب مسـلمانان گريـزان بازداشـتند      
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ها را به ميـدان   زدند تا آن مسلمان نيز، افرادي را كه در حال گريز بودند، با سنگ و چوب مي
   1.زان، به ميدان بازگشتندنبرد باز گردانند كه بدين ترتيب مسلمانان گري

ام و اينـك از شـما    هـا كـرده   جنـگ  صخـدا  مـن بـا رسـول   «: عكرمه بن ابوجهل فرمـود 
عمـويش  » كند؟ چه كسي تا پاي مرگ مرا همراهي مي«: و سپس بانگ برآورد كه» !بگريزم؟

حارث بن هشام و همين طور ضرار بن ازور با چهارصد نفر از بزرگان و سواران مسلمان، با او 
هـا زخمـي شـدند و     ي آن بـه جنـگ پرداختنـد و همـه     �ي خالد همراه شدند و جلوي خيمه

هـا كـه    ايـن : گويد واقدي رحمه اهللا مي 2.برخي هم از جمله ضرار بن ازور به شهادت رسيدند
هـا آب   وقتـي بـراي هـر يـك از آن    . به شدت مجروح شـده بودنـد، درخواسـت آب كردنـد    

ر كرد و به همين منوال هـر يـك از مجاهـدان زخمـي،     ي مجروح ديگ آوردند، آب را حواله
هـا،   سان يكايـك آن  كرد تا برادرش سيراب شود و بدين آب را به مجروح كناري، حواله مي

گفته شده كه نخستين مسلماني كه در يرموك شهيد شـد،  . كه آب بنوشند، شهيد شدند آن  بي
 صخدا ادت هستم؛ با رسولي شه من، آماده«: رفت و گفت �شخصي بود كه نزد ابوعبيده

! خـدا  اي رسـول : چرا؛ سالم مرا به ايشان برسان و بگو«: فرمود �ابوعبيده» كاري كه نداري؟
اين شـخص پـا در ميـدان    » .چه را پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق يافتيم ي آن ما، همه

كردند كه سپاهيان هاي مختلف سپاه اسالم طوري پايداري  دسته. نبرد نهاد و به شهادت رسيد
چرخيدند؛ در آن روز به هر كجاي ميدان نبرد كـه نگـاه    روم، همانند آسياب به دور خود مي

هـاي پريـده و افتـاده، چيـز      هاي جداشده و دسـت  ها و مغزهاي ريخته، مچ كرديد، جز مخ مي
  3.شد ديگري ديده نمي

  ي چپ لشكر اسالم دسته هي راست سپاه روم ب يورش دسته
ي چپ لشكر اسـالم كـه از قبايـل كنانـه،      ست سپاه روم به فرماندهي قناطر بر دستهي را دسته

ايـن ناحيـه از سـپاه    . ور شـد  قيس، خثم، جذام، قضاعه، عامله و غسان تشكيل يافته بود، حملـه 
روميان، بـه تعقيـب مسـلمانان فـراري پرداختنـد و بخـش       . اسالم از مواضع خود عقب نشست
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مسلمانان گريزان، به اردوگاه لشكر اسالم وارد . مشكل مواجه شد با  مركزي لشكر مسلمانان،
عزت اسالم «: ها زدند و به آنان گفتند هاي خيمه ها را با سنگ و پايه شدند و زنان مسلمان، آن

» گذاريد؟ گريزيد و ما را با كافران تنها مي چنين مي و شرف مادران و زنانتان چه شده كه اين
آميز به خـود آمـده و بـه ميـدان نبـرد بازگشـتند و        دن اين سخنان توبيخمسلمانان فراري با شني
نيـز در همـين گيـر و دار بـه      �سعيد بن زيد. ها را به هالكت رسانيدند تعداد زيادي از رومي

ي چپ سپاه روم، بار ديگر به بخش راست لشكر اسالم حمله كـرد تـا از    دسته. شهادت رسيد
و نفـوذ بـه صـفوف سـپاهيان مسـلمان،       �بن عاص ي تحت فرمان عمرو طريق شكست دسته

مسلمانان، در ابتداي امر عقب نشستند و چـون بـه   . طور كامل محاصره كنند لشكر اسالم را به
. ها پايين آمدند و شروع به زدن مسلمانان فراري كردند اردوگاه لشكر وارد شدند، زنان از تپه

گذارنـد و از   را كه زنانشان را تنهـا مـي  خداوند متعال، مرداني «: بانگ برآورد �دختر عمرو
ديگر زنان مسلمان نيز » .كنند، زشت بدارد و از خير و نيكي دورشان كند كرامتشان دفاع نمي

مسلمانان گريـزان بـا شـنيدن ايـن     » .اگر از ما دفاع نكنيد، ديگر شوهرانمان نيستيد«: گفتند مي
ور  رد بازگشتند و از نـو، بـه روميـان حملـه    ي دوباره يافتند و به ميدان نب ها، عزم و اراده حرف

  1.شدند و آنان را به عقب راندند

  ها ي نهايي مسلمانان و شكست رومي حمله
ي  اي از سواران، به آن دسته از سپاه روم حمله كرد كه به ناحيه به همراه عده �خالد بن وليد

ملـه، حـدود   بـه كمـك همرهـانش در ايـن ح     �خالد. راست لشكر اسالم يورش برده بودند
بـه خـدا سـوگند كـه     «: هزار نفز از نيروهاي دشمن را به هالكت رسانيد و سـپس فرمـود   شش

» .هـا را شكسـت دهـد    ديگر تواني، برايشان نمانده است و من، اميدوارم كه خداي متعال، آن
صد هزار نفر از نيروهاي دشمن حمله كرد و  به همراه صد سوار از مجاهدان، به يك �خالد
تن حمله نمودنـد و   ان را در هم كوبيد و پس از آن، تمام مسلمانان، هماهنگ و يكي آن همه

ي راست سپاه اسالم نيز به تـرميم صـفوف خـود     ناحيه 2.ها، به تعقيبشان پرداختند با فرار رومي
محاصـره كردنـد و توانسـتند ميـان      3ها را درميان وادي يرموك و نهر زرقاء پرداخت و رومي

ور شـدند و آنـان را    ها حمله مسلمانان، بر رومي. نظام دشمن فاصله بيندازند  دهنظام و پيا سواره
دسـتور داد تـا    �بـه عمـرو   �سواران رومـي در پـي فـرار برآمدنـد؛ خالـد     . به زير كشاندند
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نظـام   سواران رومـي گريختنـد و بـدين ترتيـب پيـاده     . گريزگاهي براي سواران رومي باز كند
به قصد پايداري در جنگ، با زنجير بسته بودنـد، بـدون هـيچ     دشمن در حالي كه پاهايشان را

رسـيدند   كوفته شدند كه همانند ديواري به نظـر مـي   پوششي به خندق گريختند و چنان درهم
نظـام دشـمن حملـه كردنـد و      مسلمانان، در تاريكي شب به پياده. كه گويي خراب شده است

انداختند، ديگران  دارشان را كه در رود ميديگر را به زنجير بسته بودند، جلو ها، يك چون آن
در ايـن مرحلـه از جنـگ حـدود صـد و      . شـدند  نيز به همراهش در رود افتـاده و هـالك مـي   

هزار نفر از نيروهاي دشمن هالك شدند و آن دسـته از كسـاني كـه نجـات يافتنـد، بـه        بيست
  2.در شام گريختند و برخي هم به دمشق فرار كردند 1فحل

. در جنـگ يرمـوك خـوب پايـداري كـرد و بـه خـوبي جنگيـد         زني �يانيزيد بن ابوسف
تقـواي الهـي را بـر خـود الزم بگيـر و صـبر و       ! اي پسـرم «: پدرش بر او گـذر نمـود و فرمـود   

كـه شايسـته و سـزاوار     شكيبايي پيشه كن؛ چراكه هيچ مسلماني در اين وادي نيسـت مگـر آن  
ي مسلمانان هستيد، چگونه  ت كه فرماندهپس تو و امثال). و بايد خوب بجنگد(باشد  جنگ مي

بايد باشيد؟ قطعـاً چنـين كسـاني بـيش از ديگـران بايـد شـكيبا باشـند و از همـه بـه نصـيحت            
بنابراين از خدا بترس و تقوا پسشه كن و طوري باش كـه هـيچ يـك از يارانـت،     . سزاوارترند

اي  گونه تو به. و يافت نشودمند به پاداش جهاد نباشد و مجاهد شكيباتري از ت بيش از تو عالقه
كـه در   �يزيـد » .باش كه هيچ مسلماني به شجاعت و سختي تو در برابر دشمن اسالم نرسـد 

وي، در جنگ » .كنم گونه عمل مي ان شاء اهللا همين«: ي مركزي سپاه قرار داشت، فرمود دسته
 در: سعيد بن مسيب از پـدرش چنـين نقـل كـرده اسـت      3.يرموك جنگ سخت و خوبي كرد

روز يرموك، اندكي سر و صداها فرو نشست؛ در همان حال صداي بلندي كه گويي به تمام 
به هم نزديك شـويد؛ اي  ! دهندگان دين خدا اي ياري«: گفت رسيد، شنيديم كه مي لشكر مي
است كه تحت  �نگاه كرديم و ديديم كه ابوسفيان» .پايداري كنيد، پايداري كنيد! مسلمانان

مسلمانان، نماز عشاء را به تأخير انداختند . زند قرار دارد و بانگ مي �دفرماندهي پسرش يزي
ي تذارق كه بـرادر هرقـل و    آن شب را در خيمه �خالد. چنان جنگيدند تا پيروز شدند و هم

ي  تذارق گريخته بود و سواران مسلمان، پيرامون خيمه. سر برد ي لشكر روميان بود، به فرمانده
در اين ميان تذارق نيز . كشتند ديدند، مي زدند و رومياني را كه مي تا صبح گشت مي �خالد
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هـاي نفـيس و    ي ابريشمي بر جاي ماند كه در آن فرش كشته شد و از او سي چادر و سراپرده
هـزار نفـر از    سـه  1.آوري و تقسـيم كردنـد   مسلمانان، هنگام صـبح غنـايم را جمـع   . ابريشم بود

امبر و بزرگان و سرآمدان مسلمانان نيز در ميانشان بودند، ي پي مسلمانان كه تعدادي از صحابه
توان عكرمه بن ابوجهل و پسرش عمرو، سلمه بن هشـام،   از شهداي يرموك، مي. شهيد شدند

هـزار   ها هم به صد و بيست هاي رومي كشته. را نام برد …و �عمرو بن سعيد و ابان بن سعيد
هـا آزاد بودنـد و در رودخانـه     هـزار از آن  لرسيد كه هشتادهزارشان در زنجيـر و چهـ   نفر مي
مسلمانان، از اين پيروزي بزرگ خشنود شدند؛ اما ديري نپاييد كه خبر ناگوار وفات  2.افتادند

، اين شادي را به غم تبديل كرد و مسلمانان را در غـم و انـدوه بزرگـي فـرو     �ابوبكر صديق
بـه   �را بـه جـاي ابـوبكر صـديق     �برد؛ خداي متعال، بر مسلمانان منت نهاد و عمر فـاروق 

رسيد كه مسلمانان  �زماني به خالد �خبر وفات ابوبكر صديق 3.خالفت مسلمانان گماشت
مسلمانان را از اين مـاجرا بـاخبر نكـرد تـا ضـعف و       �در مصاف روميان قرار داشتند و خالد

به  �خالد را به جاي �در اين نامه ابوعبيده �عمر فاروق. سستي، مجاهدان را در بر نگيرد
اي فـراخ و پرحوصـله فرمـان عمـر      نيـز بـا سـينه    �فرماندهي لشكر منصوب كرده بود؛ خالـد 

را به مسلمانان تسليت گفت و ضمن حمـد و   �و وفات ابوبكر صديق 4را پذيرفت �فاروق
را از ميان ما برد و الحمـد هللا كـه او، بـراي مـن از      �خداي متعال، ابوبكر«: ثناي الهي فرمود

را خليفـه كـرده و محبـتش را در     �خدا را شكر كه اينك عمر. تر بود داشتني دوست �عمر
  5».دلم انداخته است

هرقل از شكست سپاهيانش در يرموك بسيار ناراحت شد و چون بازماندگان سپاهش در 
هـا كـه بـا شـما      ي ايـن  واي بر شما؛ به من دربـاره «: انطاكيه به حضورش رفتند، از آنان پرسيد

هرقـل  . بلـه : گفتنـد » ها مانند شما بشر نيستند؟ ارش دهيد و بگوييد كه مگر آنجنگند، گز مي
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: هرقـل پرسـيد  » .تـريم  ها بـيش  ما، همه جا از آن«: گفتند» ها؟ تر هستيد يا آن شما بيش«: گفت
آنان، به اين خاطر پيروز «: پيرمردي برخاست و گفت» خوريد؟ ها شكست مي پس چرا از آن«

كنند؛ به نيكي  گيرند؛ به عهد و پيمانشان وفا مي ارند و روزها روزه ميد زنده شوند كه شب مي
ولـي  . كننـد  دارند و درميان خود عدل و انصاف را رعايت مـي  خوانند و از بدي باز مي فرا مي

شويم؛  كنيم؛ مرتكب حرام مي نوشيم؛ زنا مي خوريم كه شراب مي ما، بدين جهت شكست مي
ي خشـنودي   چه مايه خوانيم و از آن به نافرماني خدا فرا مي كنيم؛ عهدشكني و ظلم و ستم مي

تـو، راسـتش را بـه مـن     «: هرقـل گفـت  » .كنـيم  داريم و در زمـين فسـاد مـي    خدا است، باز مي
  1».گفتي
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  مبحث سوم

  �بر فتوحات دوران ابوبكر صديق تحليلي

   �هاي سياست خارجي ابوبكر شاخص
گـزاري خـارجي    هاي سياست اهداف و شاخصترين  مهم �در دوران خالفت ابوبكر صديق

  :حكومت اسالمي به شرح زير تبيين شد

  ها ي نمايي باشكوه و قدرتمند از اسالم به ساير ملت ـ ارائه1
  :هاي زير به اجرا درآمد در تحقق اين هدف، به روش �استراتژي ابوبكر

گـران كـه بـه     خبر پيروزي مسلمانان، در رويارويي با جريان ارتداد و آشـوب فتنـه  ) الف
هاي مجاور  هاي حكومت اسالمي انجاميد، به حكومت فروكش كردن آتش فتنه و تثبيت پايه

تحوالت قلمرو اسالمي در آن زمان زير نگاه دو قـدرت ايـران و روم   . خالفت اسالمي رسيد
بود و چون خبر پيروزي مسلمانان در اين جريان به ايران و روم رسيد، دانستند كه اين قدرت 

ي قدرتمنـد و   گـذارد و همـين، جلـوه    ها را به راحتي پشت سـر مـي   ها و چالش د، دسيسهجدي
  .باشكوهي از اسالم به نمايش گذاشت

گسيل لشكر اسامه نقش مهمي در ايجاد وحشت در دل دشمنان اسالم و : لشكر اسامه) ب
ي لشكر  ي تصويري قدرتمند از اسالم داشت و طوري شده بود كه بازگشت پيروزمندانه ارائه

ها را به سؤال و شگفت واداشته و آنان را به قـدري در هـراس انداختـه     اسالم به مدينه، رومي
با انتشار ايـن  . ها هزار از نيروهايش را در مرزها مستقر كند بود كه هرقل را بر آن داشت تا ده

در ايـن  ها، هيبت و شوكت اسالم و مسلمانان، بـيش از هـر زمـاني     خبر و رسيدن آن به ايراني
  1.ها رخنه كرد قدرت

  ي جهاد درباره صخدا ـ پيگيري فرمان رسول2
براي تأمين دعوت و رسـاندن آن بـه مـردم، راه جهـاد را ادامـه داد و بـراي        �ابوبكر صديق

گسترش دعوت حق، عموم مسلمانان را به جهاد و خروج در راه خدا فراخواند تا طاغوتيـاني  
هايشان دريغ نموده بودند، نابود  و نور حق را از ملت را رد كرده صخدا را كه دعوت رسول

را لبيك گفتند تـا زيـر پـرچم جنگـاوران      �عموم مسلمانان نيز فراخوان ابوبكر صديق. كند
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اين فرمانـدهان  . انجام وظيفه نمايند �مجاهدي چون خالد، ابوعبيده، عمرو، شرحبيل و يزيد
انگيزي  شده بودند كه دانش نظامي شگفتاي منصوب  ي باتجربه و كارآزموده از سوي خليفه

هاي فراروي مردمش، بـه دسـت آورده و او را    داشت؛ دانشي كه در شرايط بحراني و چالش
عالوه بر  �ابوبكر صديق. در گزينش بهترين فرماندهان لشكري به نحو احسن ياري داده بود

اعـث شـد تـا شـام و     كرد و همـين، ب  گزينش درست فرماندهان، همواره آنان را راهنمايي مي
  1.ها فتح شوند ترين زمان ممكن و در حداقل تلفات و سختي عراق در كوتاه

  شده رورزي درميان مردم مناطق فتحگستري و مه ـ عدالت3
گستري، برقراري امنيـت و ايجـاد اطمينـان و     مبتني بر عدل �سياست خارجي ابوبكر صديق

وضـوح تفـاوت حكومـت     ود تا بتوانند بهي مردمان مناطق فتح شده ب آرامش خاطر براي توده
اي نـابود   پيشـه  حق و حكومت باطل را دريابند و در پي آن چنين نپندارند كـه حكومـت سـتم   

بـه   �ابـوبكر صـديق  . تـر از آن، روي كـار بيايـد    گر ديگري و يا ظـالم  شده تا حكومت ستم
باشـند؛ چراكـه    آميـزي بـا مـردم داشـته     و محبـت   فرماندهانش سفارش نمود كه رفتار عادالنه

هـاي جنـگ و    خورده، بيش از هر كس ديگري نيازمند مهر و عطوفت است تا انگيزه شكست
مسلمانان فاتح نيز اين رويه را با مردم منـاطق فـتح شـده در پـيش     . شورش، از او برداشته شود

ل، ها، با برپايي ترازوي عد ي ملت توده. اي به سازندگي و عمران نمودند گرفتند و توجه ويژه
سان  ها شد و بدين منش نويني از انسانيت راستين ديدند كه باعث انتشار نور اسالم و شكار دل

گذاشـتند،   سپاهيان فارس و روم، بـه هـر جـا كـه قـدم مـي      . همه، در برابر اسالم گردن نهادند
چنان وحشت و هراس شديدي  انداختند و با هتك حرمت و تجاوزگري، آن خرابي به راه مي

اما ورود سـپاهيان  . گشت ي تلخش، سينه به سينه و نسل به نسل مي كردند كه خاطره ايجاد مي
ي زيبايي از عدالت و مهرورزي را نمايان كـرد و جايگـاه    اسالم به قلمرو فارس و روم، جلوه

ي فـارس و روم، بـه نـابودي     پيشـه  ها را كه در اثر ظلم و خفقان حكام سـتم  انساني آحاد ملت
اي داشـت   به اين استراتژي، توجه ويژه �ابوبكر صديق. آنان باز گردانيد كشيده شده بود، به

ها، پـس از   عجم: گويد بيهقي رحمه اهللا مي. پرداخت ها مي و همواره به رفع اشتباهات و كجي
خواستند با بزرگان و سـرآمدان حريـف    گري پرداخته و هر طور كه مي  هر پيروزي، به غارت

نشان پيروزي،  هاي دشمن را جهت افتخار و به ند و سرِ كشتهكرد خورده، برخورد مي شكست
مثل، همـين رويـه    مسلمانان در جنگ با روميان، به قصد مقابله به. فرستادند براي شاهانشان مي
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توان به كار عمرو بن عاص و شرحبيل بن حسنه اشـاره   را در پيش گرفتند كه از آن جمله مي
امـا  . به مدينـه فرسـتادند   �نام بنان را با عقبه بن عامر كرد كه سر يكي از فرماندهان رومي به

! خـدا  ي رسول اي خليفه«: عرض كرد �عقبه. اين كارشان را نكوهش كرد �ابوبكر صديق
خواهيـد روش فـارس و    آيا مـي «: فرمود �ابوبكر صديق» .كند دشمن، با ما همين كار را مي

م نفرستيد و به نامه و گزارش كارتـان  پس از اين، هيچ سري را براي! روم را در پيش بگيريد؟
  1».بسنده كنيد

  اشتن هرگونه زور و اجبار از مردمـ برد4
برداشتن زور و اجبار از مردم  �هاي خارجي ابوبكر صديق ترين سياست يكي از شاخص

اش، برخاسته  كرد؛ اين رويه شده بود و هيچ كسي را به پذيرش اسالم مجبور نمي مناطق فتح

 |MΡ :لهي بود كهي ا از فرموده r'sù r& çν Í� õ3è? }̈ $ ¨Ζ9 $# 4 ®L xm (#θçΡθä3 tƒ šÏΖÏΒ÷σ ãΒ 〈  

  )99:يونس(  
  »!كه ايمان بياورند؟ خواهي مردم را مجبور كني به اين آيا تو مي«: يعني

هـا، نـابودي سركشـان و در پـي آن      مرزي و فـتح سـرزمين   هدف مسلمانان از جهاد برون
ا كابوس ستم را از بين ببرند و شرافت و انسـانيت راسـتين   ها بود ت گشايش درها به سوي ملت

مسـلمانان، كسـي را    !آري. را به مردم هديه كنند؛ نور اسالم را ببينند و آزادانه تصميم بگيرند
ها عهدشـكني نشـد، بـر پيمـان خـود بـه        به پذيرش اسالم، مجبور نكردند و تا زماني كه با آن

  :ترتيب زير پايبند ماندند
  .خت جزيه از سوي كساني كه اسالم را قبول نكردندپردا) الف

هـاي   كارگيري و استخدام غيرمسلمانان در كارهـاي كليـدي از قبيـل فعاليـت     عدم به) ب
  .لشكري و نظامي

هاي ضـد   كه از فعاليت اخذ پيمان از غيرمسلمانان قلمرو حكومت اسالمي مبني بر اين) ج
  .اسالمي بپرهيزند

ماني، خواسته باشد دينش را تغيير دهـد، تنهـا بايـد مسـلمان     در صورتي كه هر غيرمسل) د
  .شود
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اي را بـر كسـي تحميـل كـرد، اسـالم و       توان عقيـده  كه به زور و اجبار نمي با توجه به اين
اي تبيين شد كه به  گونه حكومت اسالمي، براي غيرمسلمانان از طريق شرح عملي و تئوري به

  1.شوند ميل خود اين دين را بپذيرند و مسلمان

   �هاي جنگي ابوبكر صديق ها و شيوه ترين برنامه اساسي
تـرين   آورد تـا اساسـي   اين امكان را فـراهم مـي   �بازنگاهي به فتوحات دوران ابوبكر صديق

ها از سوي وي، به  ي بزرگوار و چگونگي كاربري اسباب و زمينه هاي جنگي اين خليفه برنامه
چند و چون عوامل نزول نصرت و پيروزي مسلمانان عنوان يك سنت الهي نمايان گشته و از 

  :ها عبارتند از برخي از اين برنامه. ي اول آگاهي يابيم در جريان فتوحات خليفه

  زدگي در ورود به قلمرو دشمن شتابـ پرهيز از 1
به شدت مسلمانان را از ورود پرشتاب و نسنجيده به قلمـرو دشـمن پـيش از     �ابوبكر صديق

. باشـد  داشت كه اين امر، در جريان فتح عراق و شام كـامالً واضـح مـي    ميفتح كامل برحذر 
طور جداگانه از شمال  در جريان فتح عراق به خالد و عياض دستور داد تا به �ابوبكر صديق

زمـاني كـه در   «: به اين دو فرمانـده آمـده بـود    �در فرمان ابوبكر. و جنوب وارد عراق شوند
در . شما كه زودتر به حيره رسيده بود، اميـر آن يكـي اسـت   حيره گرد هم آمديد، هر يك از 

هاي پارسيان را در هم شكستيد و مطمئن شديد كه مسـلمانان   بان حيره كه با هم شديد و ديده
شوند، يكي از شما در حيره براي پشتيباني از همكارش و ديگر  گير نمي از پشت سرشان غافل

شمنان خدا و دشمنان خودتان از پارسيان در آن، مسلمانان بماند و ديگري، بر شهرهايي كه د
چـه را كـه در دسـت دارنـد،      هـا بجنگيـد تـا آن    بـا آن . اند، شـبيخون بزنـد   قدرت و جا گرفته

آخـرت را بـر دنيـا تـرجيح     . فراچنگ آوريد و از خداي متعال بترسيد و از او ياري بخواهيـد 
ماريد كه هم دنيا و هم آخرت را از دهيد تا هر دو، نصيبتان گردد و دنيا را بر آخرت مقدم نش

از طريق دوري از گناهان و شتاب در توبه ، از نواهي خداوند، بـاز آييـد و از   . دهيد دست مي
  2».پافشاري بر گناه و به تأخير انداختن توبه جداً بپرهيزيد

بينـيش   ي واالي وي و باريك ي انديشه دهنده نشان �ي پرمحتواي ابوبكر صديق اين نامه
مقـدم   �اهنمايي فرماندهان لشكري است و البته توفيق الهـي بـر ايـن توانمنـدي ابـوبكر     در ر

در كمـال تناسـب و سـازگاري بـا مصـالح قشـون        �ي جنگي ابوبكر صـديق  برنامه. باشد مي
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اسالمي در جريان عملياتي كردن اين رهنمود قرار داشت و به قدري پختـه و كامـل بـود كـه     
 �چه خالـد  چنان. اند گواهي داده �انديشي نظامي ابوبكر به ژرف �جنگاوراني چون خالد

در فتح شمال عراق بود، بـه كـربالء    �ي كار عياض در جريان انجام مأموريتش كه در ادامه
به عبداهللا بـن وثـم    �خالد. جا به ستوه آمدند هاي پرآزار آن رسيد و مسلمانان از انبوه مگس

مأمور فتح آن شده، از نيروها و  �را كه عياض هايي خواهم قلعه صبر كن كه من، مي«: فرمود
هاي دشمن خالي كنم تا مسلمانان در آن مستقر شوند و قشون اسـالمي از ايـن ناحيـه     بان ديده

ها با اطمينان خاطر و بدون آشفتگي بـه نـزد مـا بياينـد كـه ايـن، فرمـان         در امان باشند و عرب
نيـز   �مثني بن حارثـه  1».كند برابري مي خليفه است و نظرش، با توانايي و كارآيي تمام امت

ي كـل دسـتور    كرد كه فرمانـده  در جريان فتح عراق بر اساس همين رهنمود، انجام وظيفه مي
ها بجنگيد و در نقـاط   ي مرزيشان با سرزمين عرب ترين نقطه ها در نزديك با ايراني«: داده بود

عال، مسلمانان را پيروز كـرد  مركزي و اندروني خاكشان وارد جنگ نشويد كه اگر خداي مت
از پشت سر ايمن هستند و اگر نتيجه عكس اين بود، باز هم در بازگشت مشكلي ندارنـد كـه   

هـا را در   كـه خـداي متعـال، آن    ترند تا اين باك شناسند و در خاكشان بي راهشان را خوب مي
ود، آنان را از پشت در فتح شام نيز بياباني كه پشت سر مسلمانان ب 2».يورشي دوباره موفق كند

داد تـا   اي را كه به دشمن اميد مـي  زمينه  البته باز هم مسلمانان هرگونه. داد سر در امان قرار مي
هايي كه از آن احتمـال   ي شكاف گير كنند، برچيدند و با بستن همه مسلمانان را از پشت غافل

عايت ايـن اصـل جنگـي    اي به ر رفت، به فتح شهرها پرداختند و توجه ويژه ي دشمن مي حمله
  3.نمودند

  ـ بسيج و فراخوان عمومي براي جهاد در راه خدا2
كـه بـه خالفـت رسـيد، فراخـوان يـا بسـيج عمـومي را يكـي از           پـس از آن  �ابوبكر صـديق 

ترين ابزار آمادگي نظامي حكومت اسالمي قرار داد و مسلمانان را بـراي رويـارويي بـا     اصلي
ر حركت فتوحات به خدمت فراخوانـد كـه از آن جملـه    جريان ارتداد و همين طور حضور د

  4.ها نوشت و آنان را به خروج در راه خدا فرا خواند اي اشاره كرد كه به يمني توان به نامه مي
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  تشكيل نيروهاي امداد و پشتيباني ـ3
ي شرق، شديد شد و خالد و مثني احساس كردند كه نيروهايشان براي انجـام   زماني كه جبهه

نامـه   �تري نيـاز دارنـد، بـه ابـوبكر صـديق      ان كافي نيستند و به نيروي انساني بيشمأموريتش
در پاسخشـان چنـين    �ابـوبكر صـديق  . نوشتند و از وي درخواسـت نيـروي كمكـي كردنـد    

بر اسالم ثبات  صخدا كساني را به همراهي لشكر اسالم فرابخوانيد كه پس از رسول«: نوشت
ي ارتداد دارند، براي جهـاد   هيچ يك از كساني را كه پيشينه اند؛ و با مرتدها جنگيده  ورزيده

تا واپسين لحظات حياتش از گسـيل   �ابوبكر 1».شود با خود همراه نكنيد تا بعداً ببينم چه مي
  .هاي عراق و شام دريغ نكرد نيروهاي كمكي و پشتيباني به جبهه

  ـ هدفمند كردن جنگ4
وي مجاهـدان بـود تـا عمليـات هدفمنـد      هدف مشخصي در جريـان فتوحـات اسـالمي، فـرار    

بـر   �ابـوبكر صـديق  . يابي به مقصود ايجاد كند جهادي، كوششي همگاني در راستاي دست
اي بدانـد كـه هـدف نهـايي      اش را بر ايـن مبنـا قـرار داد كـه هـر رزمنـده       همين اساس، برنامه

بودي حكـام و  ها از طريـق نـا   مسلمانان از فتوحات، گسترش اسالم و رساندن آن به تمام ملت
فرمانـدهان  . كننـد  سركشاني است كه مردمشان را از اين خير عمـومي و فراگيـر محـروم مـي    

: دادنـد كـه عبارتنـد از    مسلمان، پيش از آغاز جنـگ سـه انتخـاب فـراروي دشـمن قـرار مـي       
  2.و يا جنگ*پرداخت جزيه *پذيرش اسالم؛ *

  بندي و سنجيدگي در عمليات نظامي ـ اولويت 5
دار شد و سـپس سـپاهياني    شخصاً عمليات سركوبي مرتدها را در ابتدا عهده �ابوبكر صديق

را  �هاي نبرد نيز غفلت نكرد و اسامه براي اين امر فراهم آورد و در عين حال از ساير صحنه
در سـال نخسـت خالفـتش، فعاليـت      �ابوبكر. به شام گسيل نمود صخدا برابر فرمان رسول

جزيـره و برقـراري    سان سازي شـبه  مركز كرد و پس از يكجهادي را در سركوبي مرتدها مت
ي شام به نيروي كمكـي و پشـتيباني    ي عراق و شام را فعال كرد و چون جبهه امنيت، دو جبهه

را در عـراق گذاشـت و بـدين     �را از عراق بـه شـام فرسـتاد و مثنـي     �نياز پيدا كرد، خالد
  .تر نمود المرزي را در شام فع ترتيب به حسب شرايط، جهاد برون
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  ي عزل و نصب كرد فرماندهان، سنجهـ عمل6
پس از فراخوان مردم براي خروج در راه خدا بـه قصـد جنـگ بـا روميـان،       �ابوبكر صديق
جا كه مركز پيشروي بود، سپاهياني فراهم آورد  را به تبوك فرستاد تا در آن �خالد بن سعيد

ي  بـه خـوبي از عهـده    �چون خالد بن سـعيد و به عنوان نيروي پشتيباني انجام وظيفه نمايد و 
عزلش نمود و عكرمه بن ابوجهل را به جاي او بـه مقـام    �مأموريتش بر نيامد، ابوبكر صديق

  1.فرماندهي منصوب كرد

  هاي عملياتي بر اساس شرايط شيوه ـ ايجاد تحول در7
الع يافـت،  هـا اطـ   ها و پيوستن مردم دمشق به آن از پيشروي رومي �زماني كه ابوبكر صديق

سـوارانت را در روسـتاها پراكنـده كـن و بـا قطـع رسـيدن        « :نوشـت  �در فرماني به ابوعبيده
ي شـهرها خـودداري    ها را در تنگنا قرار بـده و از محاصـره   به دشمن، آن  خواربار و خوراكي

پس اگر به جنگ با تو برخاستند، با آنان بجنگ و . كه فرمان بعدي من، به تو برسد كن تا اين
گونه كه بـراي آنـان نيـروي كمكـي      راي پيروزي بر دشمن، از خدا مدد بخواه و من، نيز آنب

  2».فرستم آيد، برايت نيروي كمكي مي مي

  رتباطي خليفه با فرماندهان لشكرينقص بودن خطوط ا ـ بي 8
نقـص بـود    اي منظم و بي گونه با فرماندهان قشون اسالمي به �خطوط ارتباطي ابوبكر صديق

رسـيد و پاسـخ خليفـه نيـز      هاي فرماندهان، در سالمت و امنيت كامل به خليفه مي رشكه گزا
ترين وقت ممكن، در اختيـار فرمانـدهان    مخفيانه و بدور از دسترسي دشمن به آن و در سريع

گيـر كننـد و بـدين ترتيـب      داد كـه مسـلمانان را غافـل    گرفت و مجالي به دشمن نمي قرار مي
رسيد و همين، يكـي   نظيري به انجام مي هان، در سالمت و ظرافت بيمكاتبات خليفه و فرماند

  3.از عوامل شكست دشمن در جريان فتوحات اسالمي بود

  ـ فراست و تيزبيني خليفه9
 �هاي عملياتي فتوحات از همان نخست، برخاسته از فراست و هشياري ابوبكر صديق برنامه

 صخـدا  بـا رسـول   �يامـد همراهـي ابـوبكر   تـوان آن را پ   ي استوار وي بود كه مـي  و انديشه

                                                           

  334تاريخ الدعوة الي االسالم، ص -1
  148العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمين، ص: نگاه كنيد به -2
  334تاريخ الدعوة إلي اإلسالم، ص -3



  �ابوبكر صديق  500
 

هـاي   بهـره گرفـت و دانسـتني    صها و رهنمودهاي آن حضـرت  دانست كه همواره از آموزه
در مقـام خالفـت، بـه     صخـدا  زيادي كسب كرد و به همين سبب نيز توانست پس از رسـول 

اي  نـده بهترين نحو و با بصيرت تمام، انجام مسؤوليت نمايد و به لشكريان اسـالم، نصـايح ارز  
گرفتنـد، برايشـان نيـروي     ها كه مجاهدان، در تنگنا قرار مـي  ترين زمان ارائه كند و در مناسب

  1.گرشان باشد ي استوار، ياري انديشي و اراده كمكي بفرستد و از طريق جزم

حقوق الهي، فرماندهان و سربازان در دستورات و رهنمودهاي ابـوبكر  تبيين 
  �صديق

  ـ حقوق الهي1
اي از حقـوق الهـي را برشـمرد     در رهنمودهايش به فرماندهان لشكري، پاره �يقابوبكر صد

  :توان اشاره كرد كه به موارد زير مي
  :شكيبايي در برابر دشمن)الف

به هنگام گسيل عكرمه بن ابوجهـل بـه عمـان     �از جمله رهنمودهايي كه ابوبكر صديق
 2».رويارويي با دشـمن، شـكيبا بـاش    تقواي الهي پيشه كن و به وقت«: ايراد نمود، اين بود كه

به شام، او را اين چنين راهنمايي  �وقاص هنگام اعزام هاشم بن عتبه بن ابي �ابوبكر صديق
هنگام رويارويي با دشمن، شكيبا باش و همراهانت را نيز به صبر و شكيبايي فرا …«: كرد كه

كه خرج كني و يـا متحمـل    بخوان و بدان كه تو، هر قدمي كه در راه خدا برداري و هر مالي
فرمايد و او، پـاداش   تشنگي، بيماري و سختي شوي، خداي متعال، برايت عمل نيكي ثبت مي

  3».كند نيكوكاران را ضايع نمي
  :گيزه اصلي مجاهد باشدهدف و اننصرت دين، ) ب

هنگـام   �ابوبكر صـديق . كامالً نمايان است �به خالد �اين رهنمود، در فرمان ابوبكر
كـار بگيـرد و نيـتش را تنهـا در      به شام، به او تذكر داد كه تمـام تالشـش را بـه    �خالداعزام 

جهت رضاي خداي متعال، قرار دهد و از غرور و خودبيني بپرهيزد كه چنين غروري، نـوعي  
ــاهي عمــل انســان مــي  را  �، خالــد�ابــوبكر صــديق. شــود خودخــواهي اســت و باعــث تب

ادآوري كرد كه خداي متعال، بر او منت نهـاده كـه او   گزاري نيز برحذر داشت و به او ي منت
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به خالـد   �ي ابوبكر صديق در بخشي از نامه 1.را به كار بزرگي چون جهاد توفيق داده است
خوبي انجام بده تـا خـداي متعـال، كـارت را بـه سـرمنزل مقصـود         كارت را به…«: آمده بود

خـوري و   راه نـده كـه شكسـت مـي    به خود، عجب و خودبيني . برساند و آن را كامل گرداند
كني، منت منه و آن را به رخ نكش كه منـت،   به خاطر كاري كه مي. گردي خوار و زبون مي

  2».باشد  نهد و او صاحب جزا مي تنها از آن خداي متعال است و او است كه بر بنده منت مي
  داري امانت) جـ

در رهنمودهـايش   �ديقداري در غنايم جنگي، يكي از اشارات روشن ابوبكر صـ  امانت
كند كـه هـيچ كـس، در غنـايم خيانـت       باشد و به اين نكته تأكيد مي به فرماندهان لشكري مي

جا كرده و سپس درميان مجاهدان تقسيم نماينـد و در   دهد كه غنايم را يك نكند و دستور مي
بكر تـوان بـه سـفارش ابـو     طور مثال مي به 3.سان و چون دست واحدي باشند برابر دشمن، يك

 4.دارد اشاره كرد كه او را از خيانـت در غنـايم برحـذر مـي     �به يزيد بن ابوسفيان �صديق
به فرماندهان و سپاهيان اسالم در مورد رعايـت   �ها بخشي از رهنمودهاي ابوبكر صديق اين

  .حقوق الهي بود

  ـ حقوق فرماندهان2
را شـرح داده كـه    )وظـايف رزمنـدگان  (هـايش، حقـوق فرمانـدهان     در نامه �ابوبكر صديق

  :توان به موارد زير اشاره كرد مي
  شنوي و اطاعت از فرمانده حرف) الف

كه در مقام خالفت قرار گرفت، بر  در نخستين سخنراني خود پس از آن �ابوبكر صديق
را ادامه خواهد داد و بر مردم است كه از او  صخدا اين نكته تأكيد كرد كه راه رسول

توانيد  بدانيد از جمله اعمالي كه مي«: اش چنين فرمود از خطبه وي در بخشي. اطاعت كنند
) از خليفه در چارچوب دين و شريعت(خالصانه در راه خدا انجام دهيد، طاعتي است كه 

ي  برخي از فرماندهان را نيز دستور داد تا تحت فرمان فرمانده �ابوبكر صديق 5».كنيد مي
توان به فرمان  از اين دست مي. نوي داشته باشندش ديگر انجام وظيفه نمايند و از او حرف
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من، خالد بن وليد را به …«: اشاره كرد كه �ي شيباني به مثني بن حارثه �ابوبكر صديق
سوي تو فرستادم تا در عراق، به همراه آن دسته از اقوامت كه با تو هستند، به استقبالش بروي 

نما؛ با نظرانش مخالفت نكن و از فرمانش  ؛ دستيارش باش و او را كمك)و از او فرمان ببري(
    :سر نتاب كه او از كساني است كه خداي متعال، در كتابش آنان را ستوده و فرموده است

 Ó‰ £ϑ ut’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 t Ï% ©!$# uρ ÿ…çµ yè tΒ â !# £‰ Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤� ä3ø9$# â!$ uΗxqâ‘ öΝæη uΖ÷� t/ ( öΝßγ1u� s? $ Yè ª. â‘ # Y‰£∨ ß™ 〈1 

باشد و وقتي از تو جدا شود، تو همانند گذشته  ست، او فرمانده ميبا تو �ني كه خالدتا زما
  2».امير خواهي بود

شنوي  هنگام گسيلشان به شام، به اطاعت و حرف سپاهيان اسالم را نيز  �ابوبكر صديق
را  خداوند، به شما نعمت اسالم عنايت كرد  و شما! اي مردم«: از فرماندهان فراخواند و فرمود

. ي اين دين بر پيروان ساير اديان برتري بخشيد با حكم جهاد گرامي داشت و شما را به وسيله
ها در شام آماده كنيد كه من، براي  خودتان را براي جهاد با رومي! پس اي بندگان خدا

بر شما است كه از خداوند . بندم هايي مي گمارم و پرچم جنگ با روم، اميراني بر شما مي
نيت خود را درست كنيد و به راه درست . نيد و با فرماندهانتان مخالفت نورزيداطاعت ك

 3».دهند كنند و كار نيك انجام مي برويد كه خداي متعال، با كساني است كه تقوا پيشه مي
باشيم؛ تو،  تو، امير ما هستي و ما، رعيت تو مي«: گفتند �مسلمانان، در پاسخ ابوبكر صديق

به هر كجا كه . شنوي است و ما، مطيع دستور تو هستيم ما اطاعت و حرفدهي و از  فرمان مي
ي قشون  را براي ادره �خالد بن وليد �زماني كه ابوبكر صديق  4».رويم ما را بفرستي، مي

از او  �ي جنگي خالد  خواست تا به خاطر تجربه �اسالمي به شام فرستاد، از ابوعبيده 
هاي  خواست تا كسي را به دسته �يد، از ابوعبيدهبه شام رس �اطاعت كند و چون خالد

ي جديد باخبر كند و به اطاعت از وي  مختلف قشون اسالمي بفرستد و آنان را از فرمانده
ضحاك بن قيس را مأمور اين كار كرد و ضحاك نيز به ميان  �ابوعبيده. دستور دهد
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سپاهيان اسالم نيز . دي جديد اطاعت كنن سپاهيان رفت و از آنان خواست كه از فرمانده
  1.اطاعت نمودند �چون و چرا پذيرفتند و از خالد بي

  گيري امور به فرمانده واگذاري تصميم) ب
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كه ) …جنگ يا صلح، شكست يا پيروزي و: از قبيل(و هنگامي كه كاري «: يعني

پيش آيد، خبرش را ) االيمان مسلمانان ضعيف(رسيدن است، به آنان موجب ترسيدن يا نت
شود تا دشمنان از چند و چون مسايل مسلمانان آگاهي  و همين، باعث مي(كنند  پخش مي

را به پيامبر و فرماندهان، واگذارند، تنها اين ) اش گيري درباره و تصميم(اگر اين امور .) يابند
و به آن (آن را بايد و شايد درك كرده ) نظرند، صاحبكه كارشناس و (دسته از ايشان 

اگر فضل و رحمت خدا، بر شما نبود، جز اندكي از شما، همه از شيطان .) كنند رسيدگي مي
  ».كرديد پيروي مي

يـابي بـه    اي بـراي دسـت   خداي متعال، در اين آيه واگذاري امور را به فرمانـدهان، زمينـه  
بر همين اساس است كه اگر چيزي به ذهن عموم مردم  جا معرفي كرده و تصميم درست و به

باشد، بايد آن را با وي درميان بگذارند تا   يا سپاهيان رسيد كه بر مسؤول يا فرمانده پوشيده مي
هنگـام   �ابـوبكر صـديق   2.اي بگيـرد  از طريق رايزني و مشورت، تصـميم درسـت و شايسـته   
يان را بـه فرمانـدهان واگـذار كـرد و     گسيل قشون اسالمي به شام، رسـيدگي بـه امـور لشـكر    

شـما، از حاميـان و   ! اي ابوعبيـده، اي معـاذ، اي شـرحبيل و اي يزيـد    «: ها فرمود خطاب به آن
پـس در  . ام پاسداران اين دين هستيد و من، فرماندهي اين لشـكرها را بـه شـما واگـذار كـرده     

ابـوبكر   3».اشـيد دسـت ب  كارتان بكوشـيد و اسـتقامت كنيـد و در رويـارويي بـا دشـمن، يـك       
عالوه بر اين به فرماندهان دستور داد كـه بـه امـور لشـكريان رسـيدگي كننـد و بـا         �صديق

ايشـان   4.پارچگي، انجام مسـؤوليت نماينـد تـا دچـار اخـتالف و تفرقـه نشـوند        خلوص و يك
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زماني كه به خاك دشمن رسـيديد و بـا دشـمن روبـرو شـديد و      «: خطاب به فرماندهان افزود
چه او بـه   ي شما است و چنان فرمانده �ها گرد آمديد، ابوعبيده براي جنگ با آني شما  همه

 1».باشـد  ي شـما مـي   فرمانـده  �شما نرسيده بود و شرايط جنگ پيش آمد، يزيد بن ابوسفيان
مسؤوليت رسيدگي به امور لشكريان را به يكي از فرمانـدهان واگـذار كـرد     �ابوبكر صديق

به عمرو بن  صخدا ي رسول خليفه. ر تفرقه و چنددستگي نشوندتا در انجام مسؤوليتشان دچا
جا هستي و چون جنـگ، شـما را گـرد     تو، يكي از فرماندهان ما، در آن«: نيز فرمود �عاص

  2».ي شما است فرمانده �آورد، ابوعبيده بن جراح
در مورد فرماندهان عراق نيز همين رويه را در پيش گرفت و خطـاب بـه مثنـي     �ابوبكر

من، خالد بن وليد را به سوي تو فرستادم تا در عراق، به همراه آن ...«: حارثه چنين نوشتبن 
تـا زمـاني كـه خالـد بـا تـو اسـت، او         …دسته از اقوامت كه با تو هستند، به استقبالش بـروي 

  3».باشد و وقتي از تو جدا شود، تو همانند گذشته امير خواهي بود فرمانده مي
  فرماندهاجراي فوري دستور ) جـ

نوشـت و بـه او    �اي به خالد بن وليد نامه هاي ارتداد، در جريان جنگ �ابوبكر صديق
سـپاهيانش را جمـع كـرد و فرمـان      �خالـد . ي كذاب شـود  دستور داد عازم جنگ با مسيلمه

نظر، نظـر شـما   «: گفتند �ياران خالد. را برايشان خواند و نظرشان را پرسيد �ابوبكر صديق
پـيش از ايـن فرمـان ابـوبكر      4».كنـد  مـا از دسـتورات شـما سـرپيچي نمـي     است؛ هيچ يك از 

نيمـي  : را آورديم كه هنگام اعزام خالد از عراق به شام، به او دستور داد �به خالد �صديق
از سپاهيان را با خود به شام ببرد و نيم ديگر را در عراق بگذارد تا تحت فرماندهي مثني انجام 

اي خالـد، هـيچ فـرد    «: آمده بود �به خالد �رمان ابوبكر صديقدر بخشي از ف. وظيفه كنند
كه به همان نسبت بـراي آنـان نيـز افـراد      كاري را در سپاه خود قرار نده مگر آن كوشا و پشت

را اجـرا كـرد و    �نيز بالفاصله دستور ابـوبكر صـديق   �خالد» .كوشا و پرتالش را بگذاري
نيز فرمـان   �به عمرو بن عاص �بوبكر صديقا 5.لشكر را ميان خود و مثني دو قسمت نمود

. نيـز بالفاصـله دسـتور خليفـه را اجـرا كـرد       �نوشت كه از قضاعه به يرموك برود و عمـرو 
ابوعبيده و يزيد نيز كه از سوي خليفه مأموريت يافته بودند، به خاك دشـمن در شـام يـورش    
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ان نكند، مطـابق فرمـان و   گيرش ببرند و در آن، زياد پيشروي نكنند تا دشمن از پشت سر غافل
  1.مأموريتشان را انجام دادند �رهنمودهاي ابوبكر صديق

  هنگام تقسيم غنايم عدم نزاع و كشاكش با فرمانده به) د
خالـد بـن   . عمـل كـرد   صخدا در تقسيم غنايم جنگي، به روش رسول �ابوبكر صديق

ه ايشـان گـزارش داد   فرستاد و بـ  �اي به ابوبكر صديق پس از پايان جنگ يمامه نامه �وليد
ابـوبكر  . كه خداي متعال، مسـلمانان را پيـروز نمـوده و غنـايم زيـادي نصيبشـان كـرده اسـت        

حنيفه را جمـع كـن و حـق هـر      غنايم و اسيران بني«: چنين نوشت �در پاسخ خالد �صديق
جا هستند،   كسي را بده و خمسش را جدا كرده و به مدينه بفرست تا درميان مسماناني كه اين

كردنـد و پـس از كنـار گذاشـتن      البته تمام فرماندهان، همين كار را مي» .والسالم. قسيم شودت
نمودند و هيچ يك از مجاهدان و سپاهيان نيز به فرمانـده در مـورد    خمس، غنايم را تقسيم مي

  2.كرد چگونگي تقسيم غنايم اعتراض نمي

  )ندهانوظايف فرما(ـ حقوق سربازان و سپاهيان 3
هايش، حقوق سربازان و سـپاهيان را تبيـين نمـوده     از خالل دستورات و نامه �قابوبكر صدي

  :پردازيم كه به شرح آن به ترتيب زير مي
  بازديد فرمانده از سپاهيان و بررسي اوضاع و احوالشان) الف

مردم را در مسجد جمـع   �ي منوره نهادند، ابوبكر صديق زماني كه مرتدها، رو به مدينه
 �ابوبكر صـديق . ي احتمالي مرتدها در كمال آمادگي باشند يارويي با حملهكرد تا براي رو

اينك، كفر همه جا را گرفته و نمايندگان قبايـل نيـز،   «: در اين جريان، خطاب به مردم فرمود
كنند يا شبانگاه بـر شـما    آنان، روز به شما حمله مي  دانيد كه شما را كم و اندك ديدند و نمي

ابوبكر صديق ضمن بازديد از يارانش، » .ي چنداني هم با شما ندارند اصلهف! زنند؟ شبيخون مي
ي احتمالي  هاي ورودي مدينه گماشت تا با هر حمله باني در راه زني و پاس اي را به گشت عده

زماني كه جمع انبوهي از مسلمانان گرد آمده بودند تا در خدمت لشكر اسالم به  3.مقابله كنند
اش  باالي اسبش ايستاد و به آنان نگريست و شادي در چهره �بكر صديقفتح شام بروند، ابو

وي پيش از حركت سپاهيان اسالم از آنان، سان ديد و براي پيروزيشان دعا كـرد؛  . نمايان شد
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هاي قشون، مجاهدان را با پاي پياده  ها و پرچم رهنمودهايي ايراد فرمود و پس از بستن درفش
  1.بدرقه نمود

  گيري بر ايشان مدارا با سپاهيان و عدم سخت مهرورزي و) ب
و ســاير  �هــاي دوران ارتــداد، بــه خالـد بــن وليــد  در جريــان جنـگ  �ابـوبكر صــديق 

فرماندهان سفارش كرد كه با همراهانشان برخورد نرمي داشته باشـند و در مسـير حركتشـان،    
اي ميـان خالـد و مـردم     در جريان فتح عراق، معاهده 2.كار گيرند اي را به عنوان راهنما به عده

بسته شد كه يكي از شرايطش، اين بود كه مردم اليس، ضـمن گـزارش اخبـار بـه نفـع       3اليس
گرشان در برابر حكومت ايران باشند؛ چراكـه اهـل    ها را راهنمايي كنند و ياري مسلمانان، آن

از سوي  �زماني كه خالد 4.شناختند  هاي آن منطقه را بيش از هر كس ديگري مي اليس، راه
مأموريت يافت كه به كمك مجاهدان در شام برود، راهنمايان را به حضور  �ابوبكر صديق

ي يـاري   ي مسير حركت به شام مشـورت و رايزنـي كـرد تـا زمينـه      ها درباره خواست و با آن
ترين وقت ممكن، فراهم شود و بدين منظور رافع بن عمير طائي را بـه   مجاهدان شام در سريع

به هنگام اعـزام يزيـد    �ابوبكر صديق 5.كار گرفت ا، در مسير عراق به شام را بهعنوان راهنم
» .در مسير حركت، بر خود و يارانت، سخت نگيـر «: به شام، به او چنين فرمود �بن ابوسفيان

، در مسـير حركـت بـه سـوي مقصـد، دچـار مشـكل شـدند و         �هنگامي كـه سـپاهيان يزيـد   
را به او يادآوري كرد كه  �از افراد يزيد، سفارش ابوبكرپيمايي بر آنان دشوار شد، يكي  راه

را بـه   �زمـاني كـه عمـرو بـن عـاص      �ابـوبكر صـديق   6.نبايد يارانش را در مشقت بيندازد
پيمـايي،   بـراي همراهانـت هماننـد پـدر بـاش و در راه     «: فلسطين اعزام كرد، به او چنين فرمود

فرمانـدهان   7».)وانند مسير زيادي راه برونـد ت و نمي(روي كن كه برخي از ايشان ضعيفند  ميانه
ي عمليات،  سپاهيانشان را در مسير حركت به سوي منطقه �قشون، برابر فرمان ابوبكر صديق

گرفتنـد تـا مسـيري     انداختند و به همين خـاطر نيـز راهنمايـاني بـه خـدمت مـي       در مشقت نمي
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راحتي، بـه مقصـد برسـند و     بهتري داشته باشد و مجاهدان  و آبادي بيش انتخاب كنند كه آب 
  1.در نتيجه توان جسمي و روحيشان براي رويارويي با دشمن، حفظ شود و تحليل نرود

هـاي فعـال در    براي هر يك از طوايف و دسته) نشان شناسايي(وضع شعار ) جـ
  لشكر

شعار مسلمانان در جنگ . بود 2»يا منصور أمت«در جنگ با روميان،  �شعار لشكر اسامه
ي تنـوخ در فـتح عـراق چنـين بانـگ       قبيلـه . بـود  3»يا محمداه، يا محمداه«ي كـذاب   لمهبا مسي
اي، شعار مخصوصـي   و دسته  در جنگ يرموك نيز هر قبيله» يا آل عباد اهللا«: آوردند كه برمي

جـا و   شد تا افرادش، بهتر آن را در گير و دار جنگ بيابنـد و يـك   داشت كه با آن شناخته مي
تـوان   ها و طوايف مختلف در جنـگ يرمـوك، مـي    از جمله شعارهاي دسته. دست باشند يك

و  �؛ شـعار خالـد بـن وليـد    4»أمـت، أمـت  «: و زيردسـتانش  �شعار ابوعبيـده : اشاره كرد به
؛ نشـانِ طوايـف   »الفتح«: ؛ شعار حمير5»يا لعبس«: ي عبس ؛ شعار قبيله»اهللا يا حزب«: همراهانش

  6.»يا نصراهللا انزل«: مراد ار بنيو شع» الصبر، الصبر«: دارم و سكاسك
  خدمت گرفتن سربازان جديد وارسي سربازان و دقت نظر در به) د

با مرتـدها،    به فرماندهان لشكري در جريان جنگ �هاي ابوبكر صديق يكي از سفارش
كـاري بـاز دارنـد و افـراد ناشـناس را       زدگي و تبه اين بود كه ياران و همرزمانشان را از شتاب

اخت قبلي، درميان سپاهيان وارد نكنند كه مبادا جاسـوس باشـند و خطـري از سـوي     بدون شن
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چنـين فرمانـدهان را از بـه خـدمت گـرفتن       هـم  �ابوبكر صديق 1.ها متوجه مسلمانان شود آن
ها متوجه سپاهيان  ي ارتداد داشتند، منع كرد تا هيچ خطري از سوي آن كساني كه سوء پيشينه

در جريان فتح شام بـه فرمانـدهان لشـكري سـفارش كـرد كـه        �قابوبكر صدي 2.اسالم نشود
چه به يزيـد   هنگام مذاكره با قاصدان و نمايندگان دشمن، محتاط و هشيارانه عمل كنند؛ چنان

هـا   هاي دشمن، پيشت آمدند، آنان را گرامي بدار و البته آن اگر پيك«: فرمود �بن ابوسفيان
از اطالعـات  (اردوگاهـت را تـرك كننـد كـه چيـزي       را زياد، نزد خود نگه ندار تا در حالي

قاصدان دشمن را از اهداف و كارهاي خـود  . كسب نكرده باشند) جنگي و اسرار نظامي شما
ها در بخـش   با آن. شوند هايتان مطلع مي برند و از برنامه باخبر نكن كه به نقاط ضعفتان پي مي

گـو نكـن و    كس ديگـري را سـخن   ).تا از قدرت لشكرت بترسند(انبوه لشكرت مالقات كن 
راز خودت را برمال نكن كه با مشكل مواجه . دار مذاكره با قاصدان دشمن باش خودت عهده

شوي و هرگاه از سـپاهيانت مشـورت خواسـتي، سـخن راسـت بگـو تـا مشـورت درسـتي           مي
دريافت كني و مسايل را از مشاوران پنهان نكـن كـه در ايـن صـورت، كـارت، بـه خرابـي و        

  3».كشد ي ميآشفتگ
  احتياط و آمادگي كامل در برابر فريب و شبيخون احتمالي دشمن) هـ

هاي ورودي مدينه گماشت تا  باني در راه زني و پاس اي را به گشت عده �ابوبكر صديق
به جنگ با مرتـدها،   �ايشان به هنگام اعزام خالد بن وليد. ي احتمالي مقابله كنند با هر حمله

هـا   نسبت به شبيخون عـرب «: ها هشدار دادند و فرمودند و شبيخون عرب ي فريب به او درباره
اي را بـه   به فرماندهان لشكرها سفارش كرد كـه عـده   �ابوبكر صديق 4».هشيار و آماده باش

زنـي بفرسـتند تـا بـا      نگهباني و پاسباني در اطراف لشكرشان بگمارند و برخي را هم به گشت
. قابلـه كننـد و بـدين ترتيـب در كمـال آمـادگي باشـند       حمالت احتمالي و نابهنگام دشمن، م

ه در نگهبانان، سـر بزننـد و ببيننـد كـ     بهفرماندهانش دستور داد كه گاهي  به �ابوبكر صديق
نگهبانان زيادي «: فرمود �چه به يزيد بن ابوسفيانچنان. كنند انجام مسؤوليتشان، كوتاهي نمي

به طور ناگهاني و بدون خبـر قبلـي از آنـان     را در اطراف اردوگاه پراكنده كن و شب و روز،
يارانت را به نگهباني و پاسباني، دستور بده و «: چنين فرمود �و به عمرو بن عاص 5».سر بزن
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اي را  عـده  �فرماندهان لشكرها، مطابق دستور ابوبكر صـديق  1».…خودت، به آنان سر بزن
  2.گماشتند ها، به نگهباني و پاسباني مي در مسير حركت و در اردوگاه

  هاي لشكر تأمين نيازمندي) و
كـار   ي جهـاد بـه   خريد و در عرصه افزار مي شتر، اسب و سالح و جنگ �ابوبكر صديق

داد تا  افتاد، در اختيارشان قرار مي دست مسلمانان مي و غنايمي را كه در جنگ، به 3گرفت مي
در  �به خالد �كر صديقيكي از دستورات ابوب 4.در ميدان نبرد بر ضد دشمن، استفاده شود

هرگـاه كـه    5.ي كافي به سوي دشـمن بـرود   جريان جهاد با مرتدها، اين بود كه با زاد و توشه
كردند، يكي از شرايط سـازش را ايـن مـاده قـرار      فرماندهان لشكر اسالم، با دشمن، صلح مي

ابـوبكر   6.نـد هاي حاللي كه دارنـد، از مسـلمانان پـذيرايي نماي    ها، با خوراكي دادند كه آن مي
ها و شترهاي دشمن، منع كرد مگر  فرماندهان و سپاهيان اسالم را از كشتن گوسفند �صديق

  7.كه قصد خوردنش را داشته باشند آن
  بندي سپاهيان آرايش نظامي و صف) ز

هـا بـه    بندي سـپاهيان را اجـرا كـرد كـه دسـته      ي دسته ها، شيوه در جنگ �ابوبكر صديق
نيز در  �خالد بن وليد 8.شدند ديد فرمانده، كم و زياد مي ه صالحمقتضاي موقعيت جنگ يا ب

جنگ يرموك، لشكر اسالم را به چندين دسـته و گـردان تقسـيم كـرد و لشـكر اسـالم را بـه        
پيوسـته بـه طـرزي قـرار      هـم  به  ترتيبي آرايش داد كه چند مجاهد، در صفوف جداگانه و البته

در جنگ يرموك خطـاب بـه    �خالد. شته باشندگرفتند كه گنجايش حركت و انتشار دا مي
رو آرايش سپاه بـه چنـد    دشمنان شما، انبوه و بيدادگرند و از اين«: سپاهيان اسالم چنين فرمود

سـپاه اسـالم را بـه ترتيبـي كـه در       �خالـد » .نمايانـد  تر مي دسته، آن را در چشم دشمن، بيش
گردان تقسـيم كـرد و لشـكر را    صفحات گذشته، بيان كرديم، به سي و شش تا چهل دسته و 

سابقه بود و ضمن تعيين اميري براي هـر   ها بي  آرايش خاصي داد كه تا آن زمان درميان عرب
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بنـدي و آرايـش     سيسـتم صـف   1.ي كاري و مسؤوليت فرماندهان را تشريح نمود دسته، حيطه
  2.هاي اسالمي، معمول شد نظامي به ترتيب مذكور، پس از جنگ يرموك در جنگ

  تشويق و برانگيختن سربازان به قتال در راه خدا )ح
كـرد و بـا يـادآوري     همواره مسلمانان را به جهاد در راه خدا تشويق مي �ابوبكر صديق

شـان را بـراي    هاي پيروزي به مجاهدان و ايجاد اميد به پيروزي در آنان، روحيه اسباب و زمينه
و نـاتوان بنمايانـد و مجاهـدان را در    نمـود تـا دشـمن را در نگاهشـان نـاچيز       جهاد تقويت مي

يـابي بـه    بـاكي، دسـت   رويارويي با دشمن، جسور و شجاع بار بيـاورد؛ چراكـه جـرأت و بـي    
فشـاني در راه خـدا    را به جـان  �خالد بن وليد �ابوبكر صديق 3.كند تر مي پيروزي را آسان

ني، بـه تـو ارزانـي    مشتاق مرگ در راه خدا باش تـا زنـدگا  «: تشويق نمود و به او چنين فرمود
به هنگام گسيل لشكريان اسالم به شـام، آنـان را بـه جهـاد و      صخدا ي رسول خليفه 4».گردد
  5.فشاني در راه خدا تشويق كرد و برايشان دعاي نصرت و پيروزي نمود جان

  يادآوري فضيلت جهاد و شهادت در راه خدا به سپاهيان) ط
بدانيد كه در قرآن كريم «: ند، چنين فرمودبه سپاهياني كه عازم شام بود �ابوبكر صديق

ي جهاد در راه خدا چنان ثوابي بيان شده كـه هـر مسـلماني، بايـد آرزومنـد آن باشـد؛        درباره
بخش انسان از عذاب الهـي   همان ثوابي كه خداي متعال، آن را تجارتي بيان نموده كه نجات

  6».رساند است و مسلمان را به كرامت دنيا و آخرت مي
  نظر ظرخواهي از افراد صاحبن) ي

در جربان جهـاد   �اي است كه از ابوبكر صديق نظران، همان رويه نظرخواهي از صاحب
ي اسـالمي، كـامالً    با مرتدها و در فتوحات شام و در بسياري از مسـايل و پيشـامدهاي جامعـه   

و مصالح به فرماندهان نيز دستور داد كه با يكديگر در مسايل  �ابوبكر صديق. نمودار است
اي در  ي كامل و برجسـته  نيز نمونه �خود ابوبكر صديق 7.مسلمانان، مشورت و رايزني كنند

وي، در زمـان ارتـداد برخـي از افـراد و قبايـل، عمـرو بـن        . باشد ي مشورت و رايزني مي پهنه
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تـو درميـان قريشـيان، انديشـمند و     ! اي عمـرو «: را بحضور خواسـت و بـه او فرمـود    �عاص
در  �ابـوبكر » اينك كه طليحه، ادعاي پيغمبري كرده، چه نظـري داري؟ . تينظر هس صاحب

نظـر   �مشورت كرد و از وي در مورد خالد �مورد انتخاب فرماندهان لشكري نيز با عمرو
انـدازد و بـراي مـرگ،     او، در دل انسان، هواي جنگ و جهاد مـي «: گفت �عمرو. خواست

چون صداي گربـه و خروشـي چـون خـروش      داوطلب و آماده است؛ در ميدان نبرد، صدايي
 1.را به فرمانـدهي لشـكر اسـالم گماشـت     �خالد �و بدين ترتيب ابوبكر صديق» .شير دارد

براي انجام مأموريتش عازم شد و همواره از سپاهيانش نيز در جريان جهاد با مرتدها،  �خالد
 2.داد ي كل گزارش مي هايش را به فرمانده ها و رايزني ي مشورت كرد و نتيجه نظرخواهي مي

تصـميم گرفـت بـا روميـان جهـاد كنـد، بـا گروهـي از صـحابه           �هنگامي كه ابوبكر صديق
مشورت كرد و پس از اتفاق نظر صحابه در مورد جهاد بـا روميـان در شـام، لشـكري فـراهم      

به فرماندهان  �هاي ابوبكر صديق يكي از دستورات و سفارش 3.آورد تا به شام گسيل شوند
. ي مشورت، توجه داشته باشند ي كه به شام اعزام شدند، اين بود كه همواره به مسألهلشكرهاي

ام و تـو   مـن، ربيعـه بـن عـامر را بـا تـو همـراه كـرده        «: فرمـود  �چه به يزيد بن ابوسفيان چنان
خودت، از توان و قدرتش آگاهي؛ پس او را پيشاپيش خود قرار بده و با او مشورت نما و بـا  

ابـوبكر  » .كـنم  باشد؛ بـا او، بـا احتـرام و محبـت رفتـار مـي      «: گفت �يزيد» .او مخالفت نكن
در مسير حركت، خودت و يارانت را در مشقت نينداز و بر قـوم و يارانـت   «: افزود �صديق

 �ابـوبكر صـديق   4».خشم نگير؛ در كارها، با آنان مشورت كن و عدل و عدالت را پيشه نما
هرگاه از سپاهيانت مشورت خواستي، سخن راست بگـو تـا    «: فرمود �عالوه بر اين، به يزيد

مشورت درستي دريافت كني و مسايل را از مشاوران پنهان نكن كه در اين صورت، كارت، 
ي  نكات ديگري نيز درباره �ابوبكر صديق 5».كشد از سوي خودت به خرابي و آشفتگي مي

فـت كـه از اصـل پايبنـدي بـه      و ديگر فرماندهان اعزامي به شام گ �شورا و مشورت به يزيد
را در  �فرماندهان قشون اسـالمي نيـز فرمـان ابـوبكر صـديق      6.شورا و مشورت بيرون نيست

ي ابوعبيـده   توان بـه گفتـه   مورد مشورت و رايزني با يكديگر، اجرا كردند كه از آن جمله مي
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ز در بسـياري ا ! اي عمـرو «: اشـاره كـرد كـه بـه او فرمـود      �به عمرو بـن عـاص   �بن جراح
ي خيـر و خجسـتگي شـده و     اي و پيشنهادهاي تو، براي مسلمانان مايه ها، حضور داشته صحنه

دهم و خودم  چون و چرايي نمي ي شما هستم، باز هم فرمان قطعي و بي اينك كه من، فرمانده
داني، بـه مـن بگـو     بنابراين هر نظر و پيشنهادي را كه درست مي. دانم را فردي همانند شما مي

فرماندهان قشـون اسـالمي، عـالوه بـر مشـورت و       1».پندارم نياز نمي خودم را از تو بيكه من، 
هـا را در مشـكالت و    كردنـد تـا آن   ي كـل نيـز مكاتبـه مـي     زني با يكديگر، با فرمانـده  گمانه

هـاي جنگـي    ي امور نظامي و چگونگي عملياتي كـردن برنامـه   هايي كه در مورد اداره چالش
  2.ت، راهنمايي كندگرف فرارويشان قرار مي

  ملزم ساختن سپاهيان به انجام حقوق الهي و تكاليف شرعي) ك
به فرماندهان لشكري و سپاهيان اسالم، توجه  �يكي از دستورات اساسي ابوبكر صديق

به فلسطين، به او  �چه وي، به هنگام گسيل عمرو بن عاص چنان. كامل به حقوق الهي بود
كار، از خداي متعال بترس و در خلوت و تنهايي از او شرم و در نهان و آش«: اين چنين فرمود

من، تو را جلودار و . بيند آزرم داشته باش كه او، تو را در حال انجام هر كاري كه باشي، مي
ام كه پيش از تو مسلمان شده و حرمت و جايگاه واالتري دارند؛  ه ي كساني قرار داد فرمانده

كنند و در كارت تنها رضاي خدا  آخرت، كار و كوشش ميبنابراين از كساني باش كه براي 
كنم كه به نماز توجه  تأكيد مي. ي پدر باش  را هدف قرار بده و براي همراهانت به منزله

كه  زيادي داشته باشي و چون وقت نماز فرا رسد، اذان بدهي و هيچ نمازي نخواني مگر آن
هنگام رويارويي با دشمن نيز تقواي . سدچنان اذاني داده شود كه به گوش تمام لشكريان بر

ها را از يادآوري دوران جاهليت و  الهي پيشه كن و يارانت را به تالوت قرآن، ملزم نما و آن
باشد، منع كن كه پرداختن به مسايل دوران جاهليت، در ميانشان  چه از جنس آن دوره مي آن

بگردان تا به   و گذراي دنيا رويهاي موقت  ها و نعمت از خوشي. افكند عداوت و دشمني مي
اند و از آن دست راهبراني باش كه در قرآن ستوده  كساني بپيوندي كه پيش از تو درگذشته
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مردم را به انجام (ما، آنان را پيشواياني نموديم كه برابر دستور و رهنمود ما «: يعني
ي نماز و دادن زكات را  ها و اقامه و انجام خوبي كردند راهنمايي مي) كارهاي نيك رهبري و

  ».گزار ما بودند ي كرديم و آنان، عبادتبه ايشان وح

  هاي پيروزي مسلمانان در برابر فارس و روم داليل و زمينه
كند كه توفيـق الهـي، طـوري     اندكي تأمل در جريان فتوحات اسالمي، اين نكته را روشن مي

ــوبكر صــديق  ــان اب شــامل شــد كــه لشــكريان اســالم توانســتند    �قشــون اســالمي را در زم
گيري در عراق و شام به دست آورند و شوكت دو قـدرت ايـران و روم را    هاي چشم پيروزي

ي اين دو قدرت را به قلمرو  هاي زير سلطه در زمان اندكي درهم شكنند و بسياري از سرزمين
هاي پيروزي مسلمانان را در دو دسته بايد مـورد بررسـي قـرار     داليل و زمينه. اسالمي بيفزايند

  :داد
  .ايي كه با خود مسلمانان در رابطه استه عوامل و زمينه) الف
  .شود شده مربوط مي اسباب و عواملي كه به وضعيت مناطق فتح) ب

  :ي اول، عبارتند از عوامل دسته
  .جنگيدند ـ ايمان و باور راستين مسلمانان به حق و حقيقتي كه به خاطرش مي1
چـون رزق و روزي،   ـ يقين كامل مسلمانان به پروردگارشان در مسايلي از قبيل چنـد و 2

  .باشد كه همه چيز، به اذن و خواست خداي متعال مي اجل، قضا و قدر و اين
  .هاي درست و استوار جنگي و جهادي در مسلمانان دار بودن اصول و انديشه ـ ريشه3
  .گستري مسلمانان درميان مردم مناطق فتح شده ـ مهرورزي و عدالت4
هـا و   نامـه  ار جزيه و خراج و پايبنديشـان بـه توافـق   گيري مسلمانان در تعيين مقد ـ آسان  5
  .ها پيمان
  .ـ برخورداري مسلمانان از مردان و فرماندهان بزرگ و ارزشمند 6
  1.ـ رعايت كامل رهنمودهاي ديني در مورد جنگ و جهاد7

  :ي دوم در پيرورزي مسلمانان، عبارتند از هاي دسته ترين عوامل و زمينه مهم
. م و ايران كه پيامد ظلم و ستم و فساد و تبهكاري، در ميانشان بـود ضعف و ناتواني رو* 

روي در بين فارس و روم گسترش يافته و تمدنشان، رو به پيـري و فرسـودگي    انحراف و كج
شاهانشان از حق دور شده و جور و ستمشـان، سـر بـه فلـك كشـيده بـود تـا بـدين         . نهاده بود
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موردشان تحقق يابد كـه فرجـام هـر ظلـم و سـتمي،       ترتيب قانون و سنت تغييرناپذير الهي در
اما خداي متعال، مسلمانان را به چنان راه و روشي گرامـي داشـته بـود    . نابودي و بربادي است

هـا و اسـباب نصـرت و پيـروزي مسـلمانان،       كه با در پيش گرفتن منهج و شريعت الهي، زمينه
ده و بنـاي حكومـت، بـر اسـاس     شـ  مسلمانان، در برخـورد بـا مـردم منـاطق فـتح     . تحقق يافت

اين نوشـتار  . دستورات و رهنمودهاي الهي عمل كردند و به اصالح و بهكرد جوامع پرداختند
بنده در مورد ضعف و ناتواني فارس و روم، بدين معنا نيست كه اين مسأله، عامـل مهمـي در   

كـي از داليلـي   بلكه ضعف و ناتواني فارس و روم، تنها ي. جريان پيروزي مسلمانان بوده است
ها  چراكه آن. ها را در رويارويي با مسلمانان ناتوان كرده بود بود كه در كنار ساير عوامل، آن

از لحاظ قدرت نظامي و اسباب ظاهري قدرت، چيزي كم نداشتند و بلكه صدها هزار نيروي 
ميـادين  هـا در   آن. جنگي كارآزموده كه بسي بيش از تعداد مسلمانان بود، در اختيـار داشـتند  

هـاي   هـا و سـگ   فيـل . هايي برخوردار بودند كه براي مسـلمانان تـازگي داشـت    نبرد از سالح
فرسـتادند، تنهـا    ها را از پشت دژها براي له كردن و شكار مسلمانان مي اي كه آن يافته پرورش

. بهـره بودنـد   اي از امكاناتي است كه فارسيان و روميـان داشـتند و مسـلمانان، از آن بـي     نمونه
اند، چنين نبوده كـه دشـمنان اسـالم، مسـلمانان را انـدك و نـاتوان        گونه كه برخي پنداشته آن

. اي اتخاذ نكننـد  گيرانه بپندارند و براي رويارويي با مسلمانان هيچ گونه آمادگي و اقدام پيش
هرقـل، فرمانـدهان لشـكريش را در حمـص جمـع      : عساكر آمده است چه در روايت ابن چنان

! اين، همان چيزي است كه قبالً به شما هشدار دادم و شما قبول نكرديد«: ان گفتكرد و به آن
» .ماهه را پيمودند و وضع شما را دگرگـون كردنـد   ها، مسيري يك اش اين شد كه عرب نتيجه

ايـن پيشـنهاد، پذيرفتـه    . برادر هرقل پيشنهاد كرد تا سپاهياني را براي مرزباني به بلقاء بفرستند
كه سپاهيان اسالم در زمان خالفـت ابـوبكر و عمـر     ن در بلقاء مستقر شدند تا اينشد و مرزبانا

  1.رضي اهللا عنهما به سوي شام روان شدند
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  مبحث چهارم

  وفات ابوبكر صديق و چگونگي به خالفت رسيدن عمر فاروق

    �چگونگي به خالفت رسيدن عمر فاروق
ابـوبكر   1.بـه شـدت مـريض شـد     در ماه جمادي اآلخر سال سيزدهم هجري �ابوبكر صديق

: دانست، به مردمي كه پيرامونش جمع شده بودند، فرمود كه مرگش را نزديك مي �صديق
رد و      شما، حال بيمار مرا مي« بينيد و گمان خودم، اين است كه در اثر ايـن بيمـاري خـواهم مـ

ن خواهد آورد و ايد، بيرو شما را از بيعت و پيماني كه با من بسته) با مرگ من(خداي متعال، 
خواهيد، امير خود قرار دهيد و اگر اين  پس هر كه را مي. كارتان را به شما باز خواهد گرداند

ابـوبكر   2».كار را در زندگانيم انجام دهيد، بهتر است تا پس از من، با هم اختالف پيدا نكنيـد 
  :ي پس از خود، اقدامات زير را انجام داد براي تعيين خليفه �صديق
ي جانشين پس از خود مشـورت   با بزرگان مهاجرين و انصار، درباره �وبكر صديقـ اب1

گرفـت و   هر يك از صحابه خودش را از پذيرش مسؤوليت خالفت، دور مـي . و رايزني كرد
دار شـدن   دانسـت، بـراي عهـده    ي ايـن منصـب مـي    يكي از برادران مسلمانش را كـه شايسـته  

ه قدري گسترده و پراكنـده بـود كـه بـه ايـن نتيجـه       نظرات صحابه ب. كرد خالفت، پيشنهاد مي
بنـابراين بـه نـزد ابـوبكر     . را به خود ايشان واگذار كنند �رسيدند كه انتخاب جانشين ابوبكر

ما، به اين نتيجه رسيديم كه هـر كـس را كـه شـما پيشـنهاد كنيـد،       «: رفتند و گفتند �صديق
لـت بدهيـد تـا جوانـب كـار را      پـس بـه مـن مه   «: فرمود �ابوبكر» .همان شخص خليفه باشد

  ».باشد بررسي كنم و نظري بدهم كه به رضاي خدا و مصلحت دين و بندگان خدا
نظـرت را  «: را احضـار كـرد و بـه او فرمـود     �عبـدالرحمن بـن عـوف    �ابوبكر صديق

پرسـي كـه    از من، چيزي مـي «: گفت �عبدالرحمن» .به من بگو �ي عمر بن خطاب درباره
به خدا «: فرمود �عبدالرحمن» .باشد؛ نظرت را بگو«: ابوبكر فرمود» .تري خودت از آن آگاه

را نيـز بـه    �عثمان بن عفان �ابوبكر» .سوگند كه عمر، بيش از تصور شما آدم خوبي است
 �عثمـان » .هـاي عمـر بـن خطـاب بـاخبر كـن       مرا از ويژگي«: حضور خواست و به او فرمود

با اين حال بـاز هـم   «: فرمود �ابوبكر» .تري آگاههاي عمر،  تو، از ما نسبت به ويژگي«: فرمود
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داند كه به گمـان مـن، بـاطن عمـر از      خدا مي«: فرمود �عثمان» .ي عمر بگو نظرت را درباره
: فرمـود  �ابـوبكر صـديق  » .ظاهرش خيلي بهتـر اسـت و كسـي چـون او، درميـان مـا نيسـت       

عمر خالفـت را نپـذيرد،   خداوند، تو را مورد رحمت خود قرار دهد؛ به خدا سوگند كه اگر «
را نيز به حضور خواست و  �اسيد بن حضير �ابوبكر صديق» .دست از تو برنخواهم داشت

خداوند، عمر را پس از تـو، بهتـرين قـرار    «: فرمود �اسيد. پرسيد �ي عمر نظرش را درباره
ا ي ناخرسندي و خشم خـدا اسـت، او ر   چه، مايه شود و آن داده؛ او، به رضاي خدا خشنود مي

باطنش، از ظاهرش بهتر است و كسي به قوت او نيست كه كار خالفـت را  . آورد به خشم مي
و برخـي ديگـر از بزرگـان مهـاجرين و      �با سعيد بـن زيـد   �ابوبكر صديق» .دار شود عهده

 �ي عمـر  سـاني دربـاره   ، نظـر يـك  �ها غير از طلحـه  ي آن انصار نيز مشورت كرد كه همه
وي . ساز شـود  ، مشكل�رسيد كه شدت و سرسختي عمر فاروقت از اين مي �طلحه. داشتند

بيني و مي خـواهي   گير مي تو كه عمر را اين چنين شديد و سخت«: فرمود �به ابوبكر صديق
« : فرمـود  �ابـوبكر » او را جانشين خود كني، در پاسخ اين كارت به خدا چه خواهي گفت؟

ترساني؟ ناكـام   آيا مرا از خدا مي«: فرمودچنين  �و چون او را نشاندند، به طلحه» مرا بنشانيد
من، ! خدايا: در پاسخ خدا خواهم گفت. ي امورتان، ظلم و ستم كند كس كه در اداره  باد آن

را در كمـال   �در پاسخ كسـي كـه عمـر    �ابوبكر صديق 1».ات را خليفه ساختم بهترين بنده
بينـد و   مرا بسيار ماليـم مـي  ) عمر(دليلش، اين است كه او «: خوبي، خشن معرفي كرد، فرمود

  2».كند هايش را ترك مي گيري دار كار خالفت شود، بسياري از سخت چون عهده
بـاره   ، حكمـي در ايـن  �پس از رايزني با صـحابه در مـورد جانشـيني عمـر     �ـ ابوبكر2

  :متن حكم، به شرح زير بود. نوشت تا در مدينه و درميان سپاهيان اسالم خوانده شود
  حمن الرحيمبسم اهللا الر

در واپسين لحظات زندگانيش و در زماني است  �اين، حكم ابوبكر صديق 
شود  باشد؛ شرايطي كه كافر، مسلمان مي كه در حال ترك دنيا و رفتن به آخرت مي

من، عمر را جانشين پس از خود بر شما . نهد گو، رو به صداقت و راستي مي و دروغ
من، در جهت رضاي خدا و رسولش . يدشنوي و اطاعت كن ساختم؛ پس از او حرف
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و قصدي جز خير و نيكي براي   و در راه منافع دين، از هيچ تالشي فروگذار نكرده
بنابراين با شناختي كه من، از عمر دارم، گمان من، اين است كه عمر، . ام شما نداشته

من،  .بيند عدل و داد پيشه سازد و اگر غير از اين كند، هر كسي پيامد كارش را مي

 ÞΟ .خواهان خير و نيكي بودم و از غيب خبر ندارم n=÷è u‹y™uρ t Ï% ©!$# (# ûθ ßϑn=sß £“r& 

5=n=s)ΖãΒ tβθ ç7Ï=s)Ζtƒ 〈1 )227:شعراء(  
كنند، خواهند دانست كه بازگشتشان، به كجا است و  مي  و كساني كه ستم«: يعني

  »چگونه سرنوشتي دارند؟
. دار امور خالفت شود عهده �ين بود كه عمرا �آخرين نظر و راهنمايي ابوبكر صديق

دانست كه اگـر مـردم، بـه دنيـا دل ببندنـد،       چراكه دنيا، به مسلمانان رو نهاده بود و ابوبكر مي
هـا   سان دنيا، بر آنان چيره گشـته و آن  شوند و بدين ي دنيا مي ها و مظاهر فريبنده غرق خواسته

فوالّله ال الفقرَ أخشي عليكم و لكـن  : (اند هفرمود صخدا چراكه رسول. كند را اسير خود مي
أخشي عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كمـا بسـطت علـي مـن كـان قـبلكم فتنافسـوها كمـا         

دستي بيمناك  به خدا كه من، بر شما از فقر و تنگ«: يعني) تنافسوها و تهلككم كما أهلكتهم
شينيان شما گشـوده شـد، بـر شـما نيـز      طور كه بر پي ترسم كه دنيا، همان نيستم؛ بلكه از اين مي

گونـه كـه    روي كنيد و بدين ترتيـب دنيـا، آن   گشوده گردد و همانند آنان، در دنياطلبي زياده
  2».پيشينيان شما را نابود كرد، شما را نيز به هالكت و نابودي بيفكند

دار امـور مـردم كـرد كـه ماننـد       ي اين مسأله، كسـي را عهـده   با درك آگاهانه �ابوبكر
سان كـوهي اسـتوار در برابـر دنيـاطلبي بايسـتد تـا        دارويي مفيد، اين مرض را درمان كند و به

 صخــدا شخصــيتي بــود كــه رســول �عمــر. پيامــدهاي شــوم دنيــاطلبي، از مــردم دور شــود
والّذي نفسي بيده ما لقيك الشيطانُ سالكًا فجا قط إالّ سلك فجـا  …: (اند اش فرموده درباره

در ) اي عمـر (سـت، شـيطان، تـو را    كه جانم در دسـت او  ذاتيقسم به …«: عنيي) غير فجك
بـه خـاطر    3».گيـرد  كه راهي غير از راه تو را در پـيش مـي   بيند مگر آن حال گذر از راهي نمي
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بود كه با شهادتش، خأل بزرگي در امت ايجـاد شـد و حـوادث     �همين پختگي عمر فاروق
بـود كـه    �اين، از فراست و خبرگي ابـوبكر صـديق  . هاي زيادي شكل گرفت ناگوار و فتنه

عبداهللا . ي امور مسلمانان كرد دار اداره را جانشين خود و عهده �شخصيتي چون عمر فاروق
  :اند تر و هشيارتر بوده سه نفر از همه زيرك: گويد مي �بن مسعود

را اسـتخدام كـن كـه بهتـرين     ) موسـي (اين شخص «: ـ دختر شعيب كه به پدرش گفت1
  ».كار باشد كار بگيري، شخصي است كه نيرومند و درست صي را كه بايد بهشخ

او را گرامـي بـدار   «: ـ كسي كه يوسف را در مصر خريداري كرد و به همسرش گفـت 2
  ».كه شايد براي ما مفيد باشد يا حتي او را به فرزندي بگيريم

  1.را جانشين خود كرد �كه عمر �ـ ابوبكر3
  2.ها و امت اسالمي بود ميان امواج فتنهمانع بزرگي  �عمر فاروق

را از ايـن   �، عمـر �رفت و چون ابـوبكر  �به حضور ابوبكر صديق �ـ عمر فاروق3
 �خواهـد او را بـه عنـوان جانشـين پـس از خـود معرفـي كنـد، عمـر          قصد باخبر كرد كه مي

كـه راهـي جـز پـذيرش      �او را بـا شمشـير تهديـد كـرد و عمـر      �ابوبكر صـديق . نپذيرفت
  3.ديد، ناگزير پذيرفت ليت خالفت نميمسؤو
باقي نمانـد، شخصـاً    �گونه ابهامي در مورد جانشيني عمر كه هيچ براي آن �ـ ابوبكر4

ي شما كردم، راضي هستيد؟ به خدا سـوگند كـه    آيا به اين شخص كه خليفه«: به مردم فرمود
را خليفـه نكـردم و   من، در اين مورد بسيار انديشيدم و هيچ يك از نزديكان و خويشان خـود  

» .ي شما نمودم؛ پس از او اطاعت كنيد و سخنش را گـوش دهيـد   را خليفه �عمر بن خطاب
  4.كنيم شنيديم و اطاعت مي: مردم گفتند

مـن، عمـر را   ! خـدايا «: با خدايش راز و نياز كرد و اذعـان كـرد كـه    �ـ ابوبكر صديق 5
مـن، از ايـن   . خواسـتم  را نمـي  بدون دستور پيامبرت خليفه كردم و جـز خيـر و صـالح مـردم    

ترسيدم كه آنان دچار فتنه شوند؛ به همين خاطر بهترينشـان را بـه عنـوان كاردارشـان معرفـي      
ي رشد و تعالي مردم است و اينـك بـه    نمودم؛ او بيش از همه مشتاق آن چيزي است كه مايه
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بنـدگانت  خواست تو چنين حالي دارم كه گويا خواهم مرد؛ پـس كسـي را بـه جـاي مـن بـر       
  1».)كه نيك و شايسته باشد(بگمار 
كه به قصد جلوگيري از بروز فتنـه و پيامـدهاي منفـي آن، خواهـان      �ـ ابوبكر صديق 6

را  �دستور داد كه حكم خالفت عمـر  �بود، به عثمان بن عفان �خليفه شدن عمر فاروق
خطاب به مـردم  همين كار را كرد و  �عثمان. بيعت بگيرد �براي مردم بخواند و براي عمر

و بدين . بله: مردم گفتند» كنيد؟ آيا با كسي كه در اين حكم، مشخص شده، بيعت مي«: فرمود
  2.را پذيرفتند و به آن راضي شدند �ترتيب همه، خالفت عمر

و قرائت آن درميان مـردم، پـيش از وفـات ابـوبكر      �ـ پس از ابالغ حكم خالفت عمر7
بالفاصله پس  �بيعت ديگري صورت بگيرد، عمر كه آن بيعت شد و بي �، با عمر�صديق

بازنگـاهي در چگـونگي بـه     3.دست گرفت زمام امور خالفت را به �از وفات ابوبكر صديق
نظـران بـه    به اتفاق خبرگان و صاحب �دهد كه عمر نشان مي �خالفت رسيدن عمر فاروق

فه را به شـخص  ي انتخاب خلي خالفت رسيده است؛ چراكه خبرگان و بزرگان صحابه، مسأله
نيز پس از مشورت و رايزني بـا مسـلمانان،    �ابوبكر صديق. واگذار كردند �ابوبكر صديق

را به عنوان جانشين خود معرفي كرد كه اين امر، مورد پذيرش عموم مسـلمانان قـرار    �عمر
روند و  اي، نمايندگان مردم به شمار مي نظران هر جامعه به هر حال خبرگان و صاحب. گرفت

هـاي انتخابـاتي و    تـرين شـيوه   به عنوان خليفـه بـر اسـاس صـحيح     �ن ترتيب انتخاب عمربدي
بـه عنـوان    �هرچند كـه كارهـاي انجـام شـده در انتخـاب عمـر       4.مشورتي، انجام شده است

صـورت گرفـت، متفـاوت     �خليفه، با اقداماتي كـه در بـه خالفـت رسـيدن ابـوبكر صـديق      
براي انتخاب و معرفي جانشين خـود برداشـت، در    �هايي كه ابوبكر صديق باشد، اما قدم مي

بر اساس مشورت و اتفاق  �عمر فاروق 5.ي شورا و مشورت بيرون نيست هيچ حالي از دايره
گونـه اختالفـي گـزارش نـداده كـه در مـورد بـه         نظر مسلمانان به خالفت رسيد و تاريخ، هيچ

مـدعي منصـب    �مـر به وجود آمده و يا كسـي در دوران خالفـت ع   �خالفت رسيدن عمر
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بـه اتفـاق نظـر رسـيده و در زمـان       �ي خالفت عمـر  بلكه همگان درباره. خالفت شده باشد
  1.اند شنوي داشته طور كامل حرف خالفتش نيز از او به

  :�به عمر فاروق �ـ وصيت ابوبكر صديق 8
دار شـده،   را احضار كرد تا بـه او اهميـت كـاري را كـه عهـده      �، عمر�ابوبكر صديق

كند و هرگونه مسؤوليتي را از گردنش بردارد تا در حالي به سفر آخرت بـرود كـه    يادآوري
 2.گونه كوتاهي و قصوري نكرده باشـد  تمام تالشش را در انجام مسؤوليتش انجام داده و هيچ

تقواي الهي پيشه كن و بـدان كـه بـراي    ! اي عمر«: آمده است �به عمر �در وصيت ابوبكر
گـردد و در روز نيـز    كه اگـر روز انجـام شـود، پذيرفتـه نمـي     خداوند در شب، حقوقي است 

او، عمل مستحب را . پذيرد كارهايي است كه اگر شب انجام شود، خداوند متعال، آن را نمي
سنجه و تـرازوي اعمـال در   . كند گاه كه به فرايض و واجبات رسيدگي نشود، قبول نمي تا آن

كننـد،   ي كساني كه در دنيا از حق پيروي ميروز قيامت ، به پيروي حق بستگي دارد و ترازو
شـود،   باشد و سزاوار است كه ترازويي كه فرداي قيامت در آن، حق سـنجيده مـي   سنگين مي

باشد و بايـد   اند، بسيار سبك مي ترازوي كساني كه در دنيا از باطل پيروي كرده. سنگين باشد
خداي متعـال،  . شود، سبك باشد ترازويي كه فرداي قيامت در آن، باطل، نهاده و سنجيده مي

دهـد و از   يادي از بهشتيان به ميان آورده كه در ازاي بهترين اعمالشـان، بـه آنـان پـاداش مـي     
مـن، از  : ها را به يـاد آوردي، بگـو   پس هرگاه كه اين. فرمايد هايشان درگذر مي بدترين كرده

هـا را يـاد كـرده كـه      هنمـي خـداي متعـال ج  . ي اين افراد نباشم ترسم كه مبادا در زمره اين مي
من، اميـدوارم كـه   : ها را به ياد آوردي، بگو هرگاه اين. چشند ي بدترين اعمالشان را مي نتيجه

اي بايد هم از خدا بترسد و هم به رحمتش اميـدوار   ي اين افراد نباشم؛ چراكه هر بنده از جمله
د و در عـين حـال از   دهـ  خودي و بدون عمل به اين دل نبندد كـه خـدا نجـاتش مـي     باشد؛ بي

بنابراين اگر به وصيتم عمل كني، مرگ نخواسـتني كـه راه   . رحمت خداوند، نااميد نيز نباشد
  3».شود داشتني مي آيد، برايت دوست فراري از آن نداري و از آن بدت مي

  �رحلت ابوبكر صديق
د و پس از تني كر در يك روزِ سرد، آب �ابوبكر«: گويد ي صديقه رضي اهللا عنها مي عايشه

را امام كرده  �توانست به مسجد برود، عمر آن پانزده روز تب نمود و بيمار شد و چون نمي
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ي بيمـاري   بـيش از همـه در دوره   �آمدنـد و عثمـان   مـي  �مردم براي عيـادت ابـوبكر  . بود
آيـا  : شـديد شـد، بـه او گفتنـد     �هنگامي كه بيماري ابـوبكر  1».آمد به ديدنش مي �ابوبكر

كه بخواهم  ىمرا ديده و گفته است كه من، هر كار«: فرمود �بياوريم؟ ابوبكربرايت طبيب 
نگاه كنيـد و ببينيـد   «: فرمود �ابوبكر صديق: گويد عايشه رضي اهللا عنها مي 2».انجام مي دهم

قدر در مال و دارايـي مـن ، افـزوده شـده و آن را بـه       ام، چه كه از زماني كه به خالفت رسيده
بررسـي كـرديم و ديـديم كـه يـك غـالم سـوداني كـه پرسـتار          » .هيـد جانشين مـن بـازپس د  

كـرده، در ايـن مـدت بـه      هايش بوده و يك شتر كه در آبياري باغش از آن اسـتفاده مـي   بچه
هـا را در حسـاب    آن �عمـر . فرسـتاديم  �هـا را پـيش عمـر    آن. داراييش افزوده شده اسـت 

بكر را رحمت كند؛ او، كساني را كـه  خدا، ابو«: المال منظور كرد و در حال گريه فرمود بيت
  3».دار امور باشند، به زحمت انداخت پس از او عهده

بر بالينش حاضر شده و چون  �در بيماري وفات ابوبكر: فرمايد عايشه رضي اهللا عنها مي
  :ديدم كه او، محتضر است و نفس، در سينه دارد، اين بيت را خواندم

  حشرجت يوماً و ضاق بها الصدرإذا   لعمرك ما يغني الثراء عن الفتي
اش، تنـگ شـود،    مرد، به گلويش رسـد و سـينه   خورم كه چون جان جوان قسم مي«: يعني

  ».مال و ثروت هيچ سودي ندارد
طوري به من نگريست كه گويا خشمگين است  �ابوبكر: افزايد عايشه رضي اهللا عنها مي

تر  ي خداوند، حق و راست رمودهاين طور نيست؛ بلكه ف! اي مادر مؤمنان«: و سپس فرمود

 ôN :است كه u !%ỳ uρ äο u� õ3y™ ÏNöθ yϑø9 $# Èd, utù: $$ Î/ ( y7Ï9 s̈Œ $ tΒ |MΨ ä. çµ ÷ΖÏΒ ß‰‹Ït rB ∩⊇∪ 〈   )19:ق(  
آورد   حقيقت را به همراه مي) رسد و سرانجام فرا مي(هاي موت  سكرات و سختي«: يعني

اين، همان چيزي است كه ) دهد و يهاي سخت آخرت را كم و بيش به شما نشان م و صحنه(
  ».گريختي از آن مي

ي تو دوست ندارم و  ام را به اندازه من، هيچ يك از افراد خانواده«: سپس فرمود �ابوبكر
خـواهم آن   ام و مي نديشهي اين باغ در ا ام؛ اما اينك درباره قبالًَ فالن نخلستان را به تو بخشيده

باشد و سپس باغ اهدايي پدرش : شه رضي اهللا عنها گفتعاي» .ميراث، منظور كني ورا هم جز
دار امـور   مـن، از زمـاني كـه عهـده    «: عالوه بر اين فرمود �ابوبكر. را در مال ميراث قرار داد
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ي خوراك ايشان  مانده ام؛ بلكه از باقي ام، هيچ درهم و ديناري از ايشان نخورده مسلمانان شده
، 1از اموال عمومي، چيزي جز ايـن غـالم حبشـي   . يدمپوش ترين لباس را مي خوردم و خشن مي

ي  عايشـه » .ها را پس از وفاتم، به عمـر تحويـل بـده    اين. اين شتر و اين قطيفه، پيش من نيست
فرسـتاد و   �، غالم، شتر و قطيفه را پـيش عمـر  �صديقه رضي اهللا عنها پس از وفات ابوبكر

شدت گريست و سـه بـار    به �فاروقتحويل داد، عمر  �ها را به عمر چون قاصد عايشه، آن
در روايتـي   2».خدا، ابوبكر را رحمت كند؛ او، جانشينان خود را به زحمـت انـداخت  « :فرمود

هزار درهم براي خود  المال شش من، از بيت«: در بيماري وفاتش فرمود �ابوبكر: آمده است
پـس از   3».جـا دارم  فالنام و باغي در  هزينه كرده) به عنوان حقوقي كه برايم تعيين شده بود،(

خدا، ابوبكر را رحمت «: عمر فرمود. بازگو كردند �اين ماجرا را براي عمر �وفات ابوبكر
  4».جا نگذارد او، دوست داشت كه پس از خود، براي هيچ كس جاي قيل و قالي به. كند

المـال و   نسبت به بيت �چه گذشت، ميزان توجه و پرهيختگي ابوبكر صديق از آن !آري
كه بـراي رسـيدگي بـه امـور مسـلمانان       با آن �ابوبكر صديق. شود وال عمومي، نمايان ميام

المـال   هاي ضروريش از بيت ناگزير شد دست از كار و تجارتش بدارد، باز هم به تأمين هزينه
اي كه بدنش را بپوشاند، بسنده كرد و در عين حال چنان  در حد رفع گرسنگي و پوشش ساده

هاي  اي، قادر به انجام و به عبارتي پرداخت هزينه ان ارائه داد كه هيچ خزانهخدماتي به مسلمان
به هنگام وفـاتش كـه مقـدار انـدكي از امـوال عمـومي را در        �ابوبكر. چنان خدماتي نيست

بـار و   ي مسلمانان مسترد كنند تـا سـبك   طور كامل به خزانه اختيار داشت، دستور داد آن را به
. ي سـفرش باشـد   دايش برود و تنها تقواي الهي و ايماني كامل،توشـه خاطر به ديدار خ آسوده
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 �كه ابوبكر صديق اين 1.اي براي خردمندان است ، آموزه�قطعاً اين عملكرد ابوبكر صديق
المال، زمين شخصي خود را به حساب اموال عمـومي منظـور    در ازاي ميزان برداشتش از بيت

خواست بدور از دنيـاطلبي و هـر منفعـت     شد كه ميبا ي زهد و تقواپيشگي وي مي كرد، نشانه
  .گيتيانه و تنها به رضاي خداي متعال، به امور مسلمانان رسيدگي كند

جمـادي   22كه روز دوشـنبه   مدت پانزده روز طول كشيد تا اين �بيماري ابوبكر صديق
 :از عايشــه رضــي اهللا عنهــا پرســيد �ابــوبكر. شــنبه فـرا رســيد  الثـاني ســپري شــد و شــب ســه 

» .روز دوشـنبه «: عايشه رضي اهللا عنها پاسخ داد» در چه روزي وفات كردند؟ صخدا رسول«
ــوبكر ــرود و ســپس پرســيد   �اب ــدار حــق ب ــه دي ــدواري كــرد كــه همــان شــب ب ــراز امي : ، اب

ي  را در سـه پارچـه   صخـدا  رسـول «: عايشه فرمـود » را در چه كفن كرديد؟ صخدا رسول«
 �ابـوبكر » .اي در آن نبـود  نـد و پيـراهن و عمامـه   سفيد كه بافت سحول يمن بود، كفن كرد

 �بـه ابـوبكر  » .ي ديگر به آن اضافه كـن  ام را ببين؛ آن را شسته و دو پارچه اين جامه«: فرمود
» .كنـيم  اي نو كفن مـي  شما را در پارچه. اينك خداي متعال، فراخي نعمت داده است«: گفتند
براي نگهداري از خـود، بـه لبـاس نـو و      شخص زنده«: در پاسخ اين پيشنهاد فرمود �ابوبكر

 2».)نيازي به لباس نو نـدارد (پوسد و  جديد ، نيازمندتر است؛ چراكه مرده، چركين شده و مي
او را غسـل دهـد و در كنـار قبـر      3وصيت كـرد كـه همسـرش اسـماء بنـت عمـيس       �ابوبكر
لمان بميران و مرا مس! خدايا«: اين بود �آخرين سخن ابوبكر. او را دفن كنند صخدا رسول

  4».به نيكوكاران ملحق فرما
چنان  صخدا يكه خورده بود، از زمان وفات رسول �مدينه كه از وفات ابوبكر صديق

در حالي  �طالب علي بن ابي. غم و اندوهي به خود نديده و آكنده از غم و اندوه شده بود

ي  بر زبانش بود، به خانه )⁄ΠςΤ⇓ΞΜ… ΨΠς∏Ψ√ :†ΤΠςΤ⇓ΜΞ…Ω Ψ∼ς√ΜΞ… Ω⇐Σ⊕Ψ–.Ω†(ي استرجاع  كرد و كلمه كه گريه مي
 صخدا تو، رفيق و مونس رسول. خدا تو را بيامرزد! اي ابوبكر«: رفت و فرمود �ابوبكر

رازش را با تو  صبودي و آن حضرت صخدا آرام و مورد اعتماد رسول بودي؛ تو، دل
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از همه مسلمان شدي و تر و پيش  خواست؛ تو، خالصانه گذاشت و از تو نظر مي درميان مي
تر و بهتر  دار بودي؛تو، بيش بيش از همه خداترس و دين. تر بود ايمان و يقينت، از همه محكم

مناقب . هاي زيادي كشيدي را همراهي كردي و به خاطر اسالم، سختي صخدا از همه رسول
ش تو، از تر است و جايگاهت، رفيع و واالتر از همگان؛ راه و رو و فضايل تو، از همه بيش

 صخدا تري به رهنمودهاي رسول هاي ديگر مسلمانان، همانندي و شباهت بيش ها و شيوه راه
خداي متعال، به تو پاداش . از همه فراتر بود صخدا دارد و منزلت و مقامت در پيش رسول

را  صخدا و اسالم، عنايت كند؛ چراكه تو، در زماني رسول صخدا نيكي از طرف رسول
ي گوش و ديده  به منزله صمردم، تكذيبش كردند و براي آن حضرت تصديق كردي كه

% “Ï :گو ناميد و فرمود تو را در قرآن، صديق و راست �اهللا 1.بودي ©! $# uρ u !%ỳ É−ô‰ Å_Á9 $$Î/ 

s−£‰ |¹ uρ ÿ Ïµ Î/ � y7Í×‾≈s9 'ρé& ãΝèδ šχθà) −G ßϑø9 تو، در آن زمان كه مردم، بخل ورزيدند،  2〉 ∪⊃⊃∩ #$
گاه كه مردم از ياري او خودداري كرده و  با اموالت ياري رساندي و بدانرا  صخدا رسول

ها ايستادي و در شرايط سخت، به  در برابر سختي صنشستند، تو به همراه آن حضرت
همراه شدي و  صخدا تو، در سفر هجرت با رسول. بهترين شكل، او را همراهي نمودي

 صخدا تو، جانشين خوبي براي رسول. شدگاه كه در غار بوديد، سكينه و آرامش نازل  آن
در دفاع از دين و رسيدگي به امور امت بودي و هنگام ارتداد و از دين برگشتن مردم، به 
بهترين شكل، خالفت كردي و طوري امور را سر و سامان دادي كه خليفه و جانشين هيچ 

بپا خاستي و  سستي كردند، تو �زماني كه صحابه. پيامبري، چنان عملكردي نداشته است
را محكم و  صخدا هنگام سستي و ضعفشان، قوي و قدرتمند ظاهر شدي و راه رسول به

اند، از لحاظ جسمي  ات فرموده درباره صخدا گونه كه رسول تو، همان. استوار پيمودي
نگاه خود كوچك بودي و فروتني  درنحيف و الغر بودي و در امر دين، قوي و استوار؛ تو 

نه تو از كسي . چشم مردم، بزرگ و قابل احترام بوديدر نزد خدا و  ورزيدي؛ اما مي

                                                           

نويري در نهاية االرب حديثي از عمرو بن عاص در فضيلت ابوبكر صديق آورده كـه بـه همـين گفتـار علـي       -1
: گويـد  عمرو بن عاص مـي . ي چشم و گوش بوده است به منزله �خدا مرتضي شباهت دارد كه ابوبكر براي رسول

م چند نفر از يارانم را نزد پادشاهان بفرستم تا همانند حواريون عيسي، آنان را به خواه مي«: فرمودند �خدا رسول
» ترند؟ تر و آگاه ها بليغ فرستيد كه آن آيا ابوبكر و عمر را هم با ما مي«: صحابه عرض كردند» .اسالم دعوت دهند

  )مترجم(».چشم و گوش دين هستند ي جا باشند؛ آنان، به منزله ها نياز دارم كه همين به آن«: خدا فرمودند رسول
آورده و كساني كـه حقيقـت و   ) از سوي خدا با خود(كساني كه حقيقت و صداقت را «: 33ي ي زمر، آيه سوره -2

  ».اند، پرهيزكاران واقعي هستند تصديق كرده) تبليغ شده از سوي پيامبران را(صداقت 



 525   �، وفات وي و به خالفت رسيدن عمر فاروق�فتوحات ابوبكر صديق 
    

هيچ مخلوقي، . جويي بود كردي و نه در تو، براي ديگران جاي طعن و عيب جويي مي عيب
به  ،داشتي و حقش را ستانده گرامي ميباخته را  انسان ضعيف و حق. نزد تو خوار و زبون نبود

تر بود كه  كسي به تو نزديك. سان بود ي در چشم تو يكهر دور و نزديك. دادي او بازپس مي
حال و وضع تو، حقيقت، صداقت و مهرورزي . تر بود بردارتر و متقي بيش از ديگران فرمان

. گفتارت، آكنده از دانش و دورانديشي و كردارت، مملو از صبر، استواري و نظم بود. بود
ي تو قوت و نيرو يافت و بدين  به وسيلهدين و ايمان، . ي استوار و آگاهي داشتي  انديشه

به خدا سوگند كه تو، از همگان پيشي گرفتي و . ترتيب دين خدا، نمايان شد و پيروز گشت
جانشينان پس از خود را در زحمت ) ي درخشاني از خود باقي گذاشتي كه چنان كارنامه آن(

داييم و به سوي او باز همه، از خ. و مشقت انداختي و به خير و نيكي آشكاري، دست يافتي
خدا سوگند كه  به. كنيم به قضاي الهي راضي هستيم و كارمان را به او واگذار مي. گرديم مي

ي عزت دين بودي و  يابند كه تو، مايه كسي چون تو را نمي صخدا مسلمانان، پس از رسول
يامبرش ملحق اينك كه خداي متعال، تو را به پ. براي اسالم، حكم سنگر و پناهگاه را داشتي

از  هايت محروم نكند و ما را پس از تو، خواهيم كه ما را از خير و نيكي كرده، از او مي
  ».ضاللت و گمراهي مصون بدارد

كه سخنانش تمام  دادند تا اين گوش مي �مردم ساكت بودند و به سخنان علي مرتضي
  1».راست گفتي«: گفتند �شد و صداي گريه برخاست و به علي

ي  كنار جنازه �را كفن كردند، علي �كه ابوبكر پس از آن: ي آمده استدر روايت
تر از ابوبكر كه اينك در كفن  داشتني نزد من دوست ،كسي«: رفت و فرمود �ابوبكر صديق

ي خدا، از قرآن سخنراني  توانست همانند ابوبكر، درباره پيچيده شده، نبود؛ هيچ كس، نمي
  2».كند

، سالگي وفات نمود 63در سن  صخدا همانند رسول �يقدر اين مورد كه ابوبكر صد
همسرش اسماء بنت عميس رضي اهللا عنها بنا بر وصيت خود ابوبكر . اتفاق نظر وجود دارد

طوري دفن شد كه سرش  صخدا ابوبكر در كنار قبر رسول 3.ايشان را غسل داد �صديق
اش را امامت داد و  نماز جنازه �عمر بن خطاب 4.قرار گرفت صي آن حضرت برابر شانه

                                                           

  )1/108( صحاب الرسول اص: ؛ نگاه كنيد به)479-1/477(جوزي  التبصرة از ابن -1
  120تاريخ االسالم ذهبي، عهد الخلفاء الراشدين، ص -2
  )3/203(سعد  طبقات ابن -3
  120تاريخ االسالم ذهبي، عهد الخلفاء الراشدين، ص -4
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وارد قبر  �سپاري ابوبكر براي خاك �عثمان، طلحه و عبدالرحمن پسر ابوبكر به همراه عمر
  1.قرار گرفت صخدا متصل به قبر رسول �ابوبكر) شكاف كنار قبر(شدند و لحد 

پس از جهاد بزرگ و فراوانـي كـه در راه خـدا كـرد و ديـن اسـالم را        �ابوبكر صديق
مرد تاريخ است  گزرري، مديون اين ببدون ترديد تمدن بش. نيا رحلت كردگسترش داد، از د

 صپس از وفات ايشان شد و درخت دعوت پيامبر اكرم صخدا دار دعوت رسول كه پرچم
را در برابر آفات، مصون داشت و تخم عدالت و آزادي را در زمين كاشت و با خون شهيدان 

ي بشري، به علـم   دعوت، به بار نشست و جامعه واالمقام، آبياري نمود و بدين ترتيب درخت
خواهي جنس بشر همـواره مـديون    نظيري دست يافت تا تمدن و آرمان و دانش و فرهنگ بي

باشد كه با صبر و شكيبايي و جهاد شكوهمندش، اسالم را در دوران ارتداد،  �ابوبكر صديق
اش، طـوري بـه ديگـر     گرايانه حپايدار و ماندگار نگه داشت و اين آيين راستين را با جنبش فت

  .ها رسانيد كه تاريخ، همانندش را سراغ ندارد ملت

                                                           

  )1/106( صاصحاب الرسول -1



  

  ي كتاب خالصه

تـرين مصـادر ايمـاني اسـت كـه عاطفـه و        سيرت خلفاي راشدين، از قوي ـ 1
احساس درست اسالمي به همراه فهم و شـناخت صـحيح از ديـن را بـه     

همند آن دوران، چنـان از تـاريخ شـكو    امت اسالمي، هم. آورد ارمغان مي
ي دعـوت، بهـره    گيرد و از آن، بـه عنـوان زاد و توشـه    انوار ايمان برمي

برد تا پرتو حق را در قلوب مردم، بتاباند و حق و حقيقت را در برابر  مي
گري دشمنان امـت بـر ضـد دعـوت و تـاريخ مسـلمانان،         طوفان دسيسه

  .مصون و محفوظ بدارد
سـانيت، نيازمنـد شـناخت فضـايل يـاران      اينك مسـلمانان و بلكـه تمـام ان    ـ 2

ها هستند و بايد به ميزان اثرپذيري آنان از  و كانِ وجودي آن صپيامبر
پي برده و به بازشناسي داليلي بپردازنـد كـه    صخدا هاي رسول آموزه

صحابه را در چنـان جايگـاهي قـرار داد كـه بـه عنـوان نسـلي نمونـه و         
  .نظير در تاريخ بشريت، مطرح شدند بي

به تأثير عميق  …گرايان و دشمنان اسالم اعم از يهوديان، مسحيان، مادي  ـ3
هـاي قـوي فكـري و     و وافر تاريخ اسالمي در ايجاد و پرورش شخصيت

و از   چنين خيزش و فوران نيروهاي درونـي امـت، پـي بـرده     عملي و هم
 اند تا با ايجاد تغيير و دگرگوني در تاريخ اسالم و رو همواره كوشيده اين

ي پرافتخار امت، در آن، شك وشبهه ايجاد كنند؛  زشت جلوه دادن گذشته
ــاك دشــمنان   دســت ــاي ناپ ــت و هــم گذشــته ه ــين دســت ي ام ــاي  چن ه

. خاورشناسان عصـر حاضـر، در پـسِ ايـن تـالش شـوم، هويـدا اسـت        
طور عمومي و تاريخ صـدر   جا كه تاريخ اسالم، همواره به بنابراين از آن

هـاي   ويژه از طريـق كـم و زيـاد كـردن گـزارش     طور خاص و  اسالم، به
نمـايي قـرار گرفتـه، ايـن وظيفـه       تاريخي، در معـرض تحريـف و زشـت   

گيـرد   فراروي اهل علم و كارشناسان متعهد تاريخي و مذهبي، قـرار مـي  
كه به تصحيح تاريخ صدر اسالم پرداخته و بازنگاري درست و اصولي 
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د تـا تصـويري درسـت و    هـا بـه شـمار آورنـ     تاريخ را از برترين عبادت
الگوساز از پيشينيان نيك ايـن امـت، در برابـر ديـدگان مسـلمانان قـرار       
بگيرد و بدين ترتيب، آحاد امت، بتوانند بـا الگـوگزيني از سـيرت نيكـان     

  .گذشته، به پويايي و بالندگي برسند
هايي اسـت كـه نشـان     ها و آموزه ، آكنده از درس�سيرت ابوبكر صديق ـ 4

. اسـت  صخـدا  ، برترين فرد اين امـت، پـس از رسـول   �بكرابو: دهد مي
اي  هـاي پسـنديده   پيش از ظهور اسالم نيز از صفات و ويژگـي  �ابوبكر

نوشي و يا عدم سجده  توان به عدم باده برخوردار بود كه از آن جمله مي
  .ها اشاره كرد در برابر بت

ي، در ايـن  دانـان عـرب بـود؛ و    شناسـان و تـاريخ   ، يكي از نسب�ابوبكر ـ  5
ي اسـتادي   گيـري داشـت كـه او را در رتبـه     زمينه توانايي و دانش چشم

او، در اين پهنه، از . بود  طالب قرار داده ابي  بن  شناساني چون عقيل نسب
هـا، محبـوب و    مزيت و امتيـازي برخـوردار بـود كـه او را در دل عـرب     

سب و تبـار  كرد؛ آن امتياز، اين بود كه وي، هرگز بر ن داشتني مي دوست
گرفـت و بــر خـالف ديگـران، از نسـب و تبـار مــردم       كسـي خـرده نمـي   

چنين سخاوت  تجارت و بازرگاني و هم. كرد گويي نمي جويي و عيب عيب
در دوران  �دستي از ديگـر عوامـل شـهرت و چيرگـي ابـوبكر      و گشاده

  .جاهليت بود
پيش آفريـده   اي بود كه خداوند، او را براي پيامبرش، از گنجينه �ابوبكر ـ  6

قرار بگيـرد؛ او، در نـزد    صبود تا در خدمت آن حضرت  كرده  و ذخيره
قريش محبوبيت زيادي داشت؛ خلق و خوي وااليش كه موهبت و ارزاني 

بـود كـه همگـان،      اي محبـوب كـرده   گونـه  الهي بود، او را در نزد همه به
  .دوستش داشتند

اهللا، تصـوير روشـني از    ي دعوت الي در عرصه �تالش و فعاليت ابوبكر ـ 7
سـازد كـه پـذيرش     كنـد و ايـن حقيقـت را روشـن مـي      ايمان، ترسيم مي

گذارد تا  خاطر نمي گيرد و او را آسوده خدا، قرار و آرام مؤمن را مي دين
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البته . چه را كه به آن ايمان آورده، محقق نمايد كه در دنياي مردم، آن اين
عـاطفي و گـذرا نبـود كـه      اين خيزش و حركت ابوبكر، يك حركت صرفاً

بلكــه نشــاط، هيجــان و دليــري . زود، فــرو كشــد و ســرد و زايــل شــود
ي دعوت تا هنگام وفـاتش، مانـدگار مانـد و هرگـز در      در پهنه �ابوبكر

  .مسير دعوت، دچار خستگي، ضعف و سستي نشد
به شدت مورد اذيت و آزار كفار قرار گرفت؛ بر سرش خـاك و   �ابوبكر ـ  8

ند و در مسجدالحرام او را طوري كتـك زدنـد كـه بينـي و     خاكستر ريخت
شـد و او را در حـالي كـه درميـان مـرگ و       صورتش، زخمي و خـونين  
  .اش بردند خانه اي نهاده و به  زندگي بود، بر روي پارچه

بود كـه او را از ديگـران،    �هاي ابوبكر جرأت و شجاعت، از ديگر ويژگي ـ 9
هراسـيد و   در راه حق از هيچ چيزي نمياو، . ساخت متمايز و متفاوت مي

چنين حمايت و پشتيباني از  در مسير نصرت دين خدا، فعاليت ديني و هم
  .شد ، از هيچ سرزنش و توبيخي، متأثر نميصخدا رسول

، استراتژي آزاد كردن بردگان مسلمان و تحـت شـكنجه   �ـ ابوبكر صديق10
ي مـنظم و هدفمنـد    را دنبال كرد و ايـن رويـه را بـه عنـوان يـك برنامـه      

هاي كفـار،   ها و خشونت گري اسالمي به منظور مقاومت در برابر شكنجه
سان، دعوت اسالمي، مورد حمايت و پشـتيباني مـالي و    ادامه داد و بدين

، بردگـان مسـلمان اعـم از زن و مـرد را     �ابـوبكر . انساني قـرار گرفـت  
  .كرد خريداري و آزاد مي

ي دعوت استفاده  ناسي خود در عرصهش از دانش نسب �ـ ابوبكر صديق11
رفـت و دانـش    به ميان قبايـل مـي   صخدا چه همراه رسول چنان. كرد مي

  .گرفت كار مي شناسي خود را در دعوت آنان به سوي خدا، به نسب
و در سـفر   صاز هنگام طلـوع دعـوت تـا وفـات رسـول اكـرم       �ـ صديق12

بي از منـابع  خو وي، به. ، بازوي آن حضرت و دستيار ايشان بودهجرت
ها حكمت و ايمان، يقين و اراده  هاي نبوت، سيراب گشت و از آن و چشمه

، صخدا با رسول �راهي ابوبكر نشيني و هم هم. و اخالص و تقوا نوشيد
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: ثمــرات و پيامــدهاي زيــادي بــراي ابــوبكر، بــه دنبــال داشــت؛ از جملــه
ي  دهشايستگي و راستي، آگاهي و بيداري، صفا و صـميميت، عـزم و ارا  

هـاي درسـت و بجـاي     واكنش. …آهنين، اخالص و فهم درست از دين و
ساعده،  ي بني در سقيفه( صخدا در جريان وقايع پس از رسول �ابوبكر

هـا و   ، نمـاد تمـام توانمنـدي   )و جنـگ بـا مرتـدها    �گسيل لشكر اسـامه 
را قادر ساخت تا فسادها را قلع و قمع  �هايي است كه ابوبكر شايستگي

ها را از نو بنا كنـد و تفرقـه و پراكنـدگي را بـه      ها و خرابي يرانينمايد، و
هـا را بهبـود بخشـد و     بستگي تبديل نمايد و انحرافات و كجي اتحاد و هم
  .اصالح كند

ي حـاالت، آن   در همـه  صخـدا  به عنوان وزير باصداقت رسول �ـ ابوبكر13
ي، هـا غايـب نبـود؛ و    حضرت را همراهي نمود و در هيچ يـك از صـحنه  

قـدم   ثابـت  صخـدا  هنگام گريز مسلمانان در جنگ احد، در كنار رسول به
  .ماند و مقاومت نمود

هايي اسـت كـه    ها و آموزه در مدينه، سرشار از درس �ـ زندگاني ابوبكر14
گـر   اي زنـده از فهـم ديـن و اجـراي آن در دنيـاي مـردم را جلـوه        نمونه

هـاي   ويژگـي  ي صـفات و  بـر پايـه   �شخصيت ابوبكر صديق. سازد مي
 صرسـول اكـرم  . يابـد  منحصر به فردش، بر ديگران تمايز و برتري مي

نيز در بسياري از احاديث، به بيان فضايل ابوبكر و برتري او بـر سـاير   
  .اند پرداخته �صحابه

او، . به خداوند متعـال، بـس بـزرگ و محكـم بـود      �ـ باور و ايمان ابوبكر15
اي سراسـر قلـب و    گونـه  بـه  ي توحيـد،  حقيقت ايمـان را شـناخت وكلمـه   
كرد وي، پديدار گشـت و   هايش، در عمل وجودش را دربرگرفت كه نشانه
هـا و فرآينـدهاي عمـق ايمـان و ژرفـاي       تمام زندگيش را آكنده از نشانه

اي از ُكـنش   بس واال و رفيـع بـود و ذره   �اخالق ابوبكر. توحيدش نمود
اره بـه ديـن خـدا و    همـو  �ابوبكر. شد پست و فرومايه، در او يافت نمي

ورزيـد و در حقيقـت، ايمـانش، سـبب      تمسك مـي  صرهنمودهاي پيامبر
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حركت و خيزش، همت و اراده، تالش و تكاپو، نشاط و بالندگي، جهـاد و  
ــود  ــزت و ســرافرازي ب ــده و ع ــي . مجاه ــان ب ــين وايم ــدي  او، از يق مانن
در توان در ايمان و يقين،  را نمي �برخوردار بود كه هيچ يك از صحابه

  .ي او دانست حد و پايه
تـرين و دانـاترين مـردم نسـبت بـه ديـن خـدا و بلكـه          از عـالم  �ـ ابـوبكر 16

اهل سـنت بـر ايـن    . ترسيد ها بود و بيش از همه از خدا مي ترساترين آن
. ترين شخص امـت اسـت   عالم �اتفاق نظر و بلكه اجماع دارند كه ابوبكر

. بوده است صخدا اه رسولهمواره مالزم و همر �كه ابوبكر دليلش، اين
 صخـدا  او، بيش از ديگران در سفر و حضر، شب و روزش را با رسول

مجلـس   صگذراند و شبانگاهان و پس از نماز عشاء بـا آن حضـرت   مي
گفت كه  ي مسايل مسلمانان سخن مي قدري درباره كرد و با ايشان به مي
را بـه   �، ابوبكرصخدا رسول. شد تر كسي به اين افتخار مشرف مي كم

دانـيم كـه احكـام     هجري به مكه فرستادند؛ مي 9عنوان اميرحج در سال 
 �رو اگر ابوبكر از اين. طلبد حج، مسايل باريكي دارد كه دانش زيادي مي

از دانش زيادي برخوردار نبود، به سرپرستي چنين حج مهمـي گماشـته   
كسي نماز نيز كردند و او، تنها  را پيش �، ابوبكرصخدا رسول. شد نمي

در . او را در نماز و حج، جايگزين خود فرمودنـد  صخدا است كه رسول
انـد كـه    باب احكام زكات نيز فقها به احكامي در اين مورد اعتمـاد كـرده  

چراكـه ابـوبكر بـيش ازديگـران بـه      . فرا گرفته است �از ابوبكر �انس
و ناسـخ و منسـوخ در ايـن بـاب تسـلط و آگـاهي        صهاي پيامبر آموزه

را در مـورد مسـايل    �از ابوبكر �مين، طريق فراگيري انسداشته و ه
در نهايـت پختگـي و وسـعت     �دانش ابـوبكر . زكات قوت بخشيده است

حتـي يـك اشـتباه هـم در مـورد       �توان از ابـوبكر  بوده است؛ زيرا نمي
ــه   ــك گفت ــت و ي اش را مخــالف نصــوص و  مســايل شــرعي ســراغ گرف

  .تصريحات شرعي يافت
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اما خداي متعال، . اي به وجود آمد ، وضعيت آشفتهصخدا ـ با وفات رسول17
، آرام گردانيــد و ابــوبكر، �ي ابــوبكر صــديق مســلمانان را بــه وســيله

كرده،  را عبادت مي صكسي كه محمد«: درميان مردم برخاست و فرمود
پرسـتيده،   وفات كرده و هر كس، خداي متعـال را مـي   صبداند كه محمد

در  �موضـع ابـوبكر  » .ميـرد  رگـز نمـي  بداند كه خداوند، زنده است و ه
توانسـت   �ساعده نيز، تحسين برانگيز است؛ چراكه ابوبكر ي بني سقيفه

كه مسلمانان را در معـرض   آن نفوذ كند و بي �در درون و روان انصار
بـه بيـان    �فتنه قرار دهد، آنان را به حـق قـانع سـازد؛ ابـوبكر صـديق     

هـاي صـريح    فرمـوده فضايل انصار در كتاب و سنت پرداخت و سـپس  
  .را در مورد حقانيت خالفت قريش، تبيين نمود صخدا رسول

سـاعده   ي بنـي  پس از پايان گفتگوهـايي كـه در سـقيفه    �ـ سعد بن عباده18
بيعـت كـرد و از موضـع نخسـتش كـه مـدعي        �جريان يافت، با ابوبكر

پسرعموي سعد بن ( �بشير بن سعد انصاري. خالفت بود، عقب نشست
هـيچ  . بيعـت نمـود   �تين كسي بود كه با ابـوبكر صـديق  نخس) �عباده

نگـاران،   روايت صحيحي وجود ندارد كه مطـابق پنـدار برخـي از تـاريخ    
گر بروز بحران يـا اخـتالف كوچـك و بزرگـي درميـان صـحابه در        بيان

ساعده باشد و نشان دهد كه حتي يك نفر از صحابه در امر  ي بني سقيفه
دهـد،   ه كه روايـات صـحيح نشـان مـي    گون آن. خالفت طمع ورزيده است

  .اخوت اسالمي، همانند گذشته و بلكه بيش از آن تداوم يافت
بـه حقانيـت خالفـت     صـ در برخي از آيات قرآن و احاديث رسـول اكـرم  19

چنين اهل سنت بر اين اجماع  و هم �صحابه. اشاره شده است �ابوبكر
فـت بـوده   سزاوارترين شخص صـحابه بـراي خال   �اند كه ابوبكر كرده
  .است

ي قوانين خالفت كه نماد نظام حكومت اسالمي است، قرآن كـريم   ـ شالوده20
هاي حكومت اسالمي را شورا  فقها، پايه. باشد مي صو سنت پيامبر اكرم

اند كه در قرآن كريم نيز به اين دو اصل مهم اشاره شده  و بيعت دانسته
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. رود فت بكار ميگاهي عناويني چون امامت و امارت، مترادف خال. است
مسلمانان بر اين اجماع دارند كه تشكيل خالفت، واجب است تا با تعيـين  
خليفه به امور مسلمانان رسيدگي شـود، حـدود و قـوانين شـرعي اجـرا      

هاي حكومت و مردم را بـراي گسـترش دعـوت     گردد و خليفه، توانمندي
؛ حقـوق  اسالمي بكار بندد؛ براي حمايت ديـن و امـت، جهـاد را بپـا دارد    

كن كند  مردم را تأمين كند و با عدالت و دادگستري، بيداد و ستم را ريشه
تشـكيل  .. و نيازهاي ضروري آحاد جامعه را به خوبي بـرآورده سـازد  

ي دينـي، از قـرآن، سـنت و اجمـاع      خالفت به عنوان يك وظيفه و فريضه
  .شود ثابت مي

مواردي را كه در پـس  ـ عالمه ابوالحسن ندوي رحمه اهللا شرايط خالفت و 21
ي خالفت ابوبكر  اين منصب الزم است، بررسي نموده و با كنكاش دوره

ي داليل و شواهد موجود در آن برهه از تاريخ اسـالم،   بر پايه �صديق
ثابت كرده كه تمام شـرايط خالفـت در شخصـيت ابـوبكر و دوران وي     

  .تحقق يافته است
بـا او بيعـت كردنـد، درميـان     كه عموم مـردم   پس از آن �ـ ابوبكر صديق22

ايـن سـخنراني، بـا    . ي شكوهمندي ايـراد فرمـود   ها برخاست و خطبه آن
هـاي اسـالمي بـه     ترين خطبه باشد، از باارزش كه مختصر و كوتاه مي آن

ــي  ــمار م ــديق   ش ــوبكر ص ــه اب ــد؛ چراك ــول   �آي ــان اص ــه بي در آن، ب
زد و پـردا  گستري و مهرورزي در تعامل ميان حكومت و مردم مي عدالت

امر و كاردار مسـلمانان، منـوط بـه     كند كه اطاعت از ولي بر اين تأكيد مي
در اين  �بردار خدا و رسول باشد؛ ابوبكر صديق اين است كه او، فرمان

فرمايـد و از   خطبه به صراحت، نقش جهاد را در سرافرازي امت بيان مي
ــي   ــذر م ــدكاري برح ــا و ب ــه  فحش ــه ماي ــي و   دارد ك ــاد، فروپاش ي فس

  .باشد گسيختگي جامعه مي مازه
ي  هاي دولتش، از صحابه پس از ترسيم و تبيين سياست �ـ ابوبكر صديق23

امـين ايـن امـت     �هايش، كمك گرفت؛ ابوبكر براي اجراي برنامه �كرام
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قـرار داد؛  ) وزيـر دارايـي  (را مسؤول امـور مـالي   ) �ابوعبيده بن جراح(
سـپرد و   �ن خطابرا به عمر ب) وزارت دادگستري(مسؤوليت قضاوت 

دار پست و ارتباطـات   نيز عهده �كرد؛ زيد بن ثابت خود نيز قضاوت مي
طالـب و عثمـان بـن عفـان      شد؛ برخي ديگر از صحابه نظير علي بن ابـي 

. نگاشــتند هــا و دســتورات حكــومتي را مــي رضــي اهللا عنهمــا نيــز نامــه
ديدنـد   نهادند و چنين صالح �را بر ابوبكر صالنبي خليفةمسلمانان، لقب 

از . ي امور بپـردازد و كـار ديگـري نكنـد     وقت، به اداره تمام �كه ابوبكر
  .را تأمين كنند �رو قرار بر آن شد كه مسلمانان، خرجي ابوبكر اين

ي درخشـانش   كه به مقام خالفت رسيد، چون گذشته پس از آن �ـ ابوبكر24
م و دانسـت تـا تعـالي    درميان مردم بود و هر فرصت ممكن را غنيمت مي

ها فراخواند و از  هاي ديني را به مردم انتقال دهد؛ مردم را به نيكي آموزه
بر مردم پرتو هدايت، ايمان و  �هاي ابوبكر انوار خوبي. ها باز دارد بدي

  .افكند اخالق مي
ي خالفـت   از آن جهـت كـه آغـاز دوره    �ي خالفت ابوبكر صـديق  ـ دوره25

باشد، از اهميت و جايگـاه   مي صراشده و متصل به دوران رسول اكرم
طـور   ي خالفت راشـده بـه   دوره. وااليي در تاريخ اسالم برخوردار است

 صخدا طور خاص، تداوم دوران رسول عمومي و ساختار قضايي آن به
و ساختار قضايي آن زمان است؛ در دوران خالفت، تمام جوانب قضايي 

يي عهد نبوي به طـور كامـل تـداوم يافـت و نصـوص و مصـاديق قضـا       
ي قضاوت و دادگستري خالفت راشده بـه   در پهنه صخدا دوران رسول

  .اجرا درآمد
ي  براي مناطق مختلف، كـارگزاراني تعيـين كـرد و اداره    �ـ ابوبكر صديق26

در  �ابـوبكر . اي را به والي و كاردار آن منطقه سـپرد  عمومي هر منطقه
د و به همين را ادامه دا صخدا ي رسول گزينش كارداران و واليان، شيوه

پـيش از وفاتشـان بـر منـاطق      صجهت نيز والياني را كه رسـول اكـرم  
چنان بر كارشان ابقا نمود و هيچ يك را بركنار  مختلف گماشته بودند، هم
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تـري   اي گمـارد كـه از موقعيـت مهـم     نكرد مگر كه او را به امارت منطقه
ــود  ــوردار ب ــوبكر . برخ ــتراتژي اب ــان و   �اس ــب والي ــين و نص در تعي

هــاي كــارداران زمــان  ي مســؤوليت ي اول، ادامــه رگزاران، در درجــهكــا
در راسـتاي   �هاي آنان بـود؛ ابـوبكر   ي توانمندي بر پايه صخدا رسول

اجراي اين سياسـت، شـرح وظـايف كـارداران را بـر اسـاس وظـايف و        
آنـان را   صخـدا  هاي كارداراني قرار داد كـه شـخص رسـول    مسؤوليت

  .تعيين و نصب نموده بودند
طالب و زبير بن عوام رضي اهللا  ي تأخير بيعت علي بن ابي ـ رواياتي درباره27

عنهما با ابوبكر نقل شده كه صحيح نيسـت؛ البتـه در ايـن ميـان روايـت      
علـي و زبيـر و   «: عباس رضـي اهللا عنهمـا نقـل شـده كـه      صحيحي از ابن

بودند، از بيعت  صي فاطمه دخت رسول اكرم كساني كه با آنان در خانه
ي ديگـري از   جمع شـدن علـي و زبيـر و عـده    » .عقب ماندند �ا ابوبكرب

ي  در خانـه  صخـدا  بـار وفـات رسـول    در آن شرايط مصيبت �صحابه
هـاي   ي روايـت  امري كامالً عادي بود كـه بـر پايـه    صدختر آن حضرت

اي از مهـاجرين و در   گـردد كـه عـده    صحيح ديگر، روشن و واضح مـي 
سـپاري رسـول    دارك غسـل و خـاك  در تـ  �طالـب  رأسشان علي بن ابي

شود  نيز همين نكته روشن مي �بودند؛ از روايت سالم بن عبيد صاكرم
خواست تا آن  �و از جمله علي صخدا ي رسول از خانواده �كه ابوبكر

زبير بن عوام . سپاري آماده كنند را غسل دهند و براي خاك صحضرت
 صخـدا  رسـول  طالب رضي اهللا عنهمـا روز پـس از وفـات    و علي بن ابي

  .بيعت كردند �شنبه با ابوبكر يعني در روز سه
فاطمه و عباس رضي اهللا عنهمـا  : گويد ي صديقه رضي اهللا عنها مي ـ عايشه28

 صخــدا ي رســول رفتنــد و ســهم خــود را از ارثيــه �بــه نــزد ابــوبكر
خواستند؛ آنان، خواهان زمين آن حضرت از فدك و سهم ايشان از خيبر 

مـن از  : ر پاسخ فاطمه و عباس رضي اهللا عنهما فرمودد �ابوبكر. بودند
النورث، مـا تركنـا صـدقة، إنّمـا يأكـل      (: شنيدم كه فرمودند صرسول خدا
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چه  گذاريم؛ آن ما پيامبران، چيزي به ارث نمي«: يعني )محمد من هذا المال آل

فقـط از ايـن مـال    ) ص(ي محمد گذاريم، صدقه است؛ خانواده از خود مي
مـن، عملـي را كـه    «: فرمـود  �ه روايتـي ابـوبكر صـديق   بـ » .خورنـد  مي

دهـم؛   كـنم و آن را انجـام مـي    اند، ترك نمـي  داده انجام مي صخدا رسول
را  صي آن حضـرت  ترسم كه اگر چيـزي از رويـه   چراكه من از اين مي
دهـد كـه ابـوبكر     عالوه بر ايـن تـاريخ، نشـان مـي    » .رهاكنم، گمراه شوم

 صخـدا  ي رسـول  كه بنا به فرمـوده  آن در دوران خالفتش، بي �صديق
ي خمس خيبر اجرا كند، حـق    مانده احكام ميراث را در اموال فدك يا باقي

  .داده است را از اين اموال مي) اهل بيت( صي پيامبر خانواده
: صـراحت بيـان كـرد كـه     هايش، بـه  در يكي از سخنراني �ـ ابوبكر صديق29

اسـت و نـه در    صرتدر مقام جانشيني آن حض صخدا ي رسول خليفه
عين آن جايگاه كه چون پيغمبر، معصوم باشد؛ بلكه خليفه، بشري اسـت  

اند، نـدارد؛ بـه همـين سـبب      چه را پيامبر داشته غيرمعصوم كه ياراي آن
را  صخـدا  به اين نكته اشاره نمود كه در سياستش راه رسول �ابوبكر

بـه   در پيش خواهد گرفت و از خـود بـدعت و نـوآوري نخواهـد كـرد و     
 صي پيـامبر اكـرم   عبارت ديگر در برپايي عدل و احسان، منهج و شيوه

  .را به اجرا خواهد گذاشت
 �توسـط ابـوبكر صـديق    �ها و پيامـدهاي اعـزام لشـكر اسـامه     ـ آموزه30

ها هرچند بزرگ و شديد باشند، اهل ايمان  مصايب و سختي: *عبارتند از
چـه رحلـت    چنـان . دارند يو مؤمنان راستين را از انجام امور ديني بازنم

هـاي   را از انجـام وظـايف و مسـؤوليت    �ابوبكر صـديق  صخدا رسول
تداوم دعوت اسالمي، قايم به افراد نيست و پيروي از . *ديني بازنداشت

پيوسـتگي دعـوت و    هـم  بـه . *در هر شرايطي واجب است  صخدا رسول
ي اسـت  ي ديگـر  هاي ديني، نكته ي فعاليت عمل و جايگاه جوانان در پهنه

 �در زمان خالفـت ابـوبكر صـديق    �كه از ماجراي اعزام لشكر اسامه
ي آداب جهـاد اسـالمي، در    هـاي زيبـا و تابنـده    جلـوه . *شود روشن مي
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ي  جبهـه . *گـردد  به مجاهدان كامالً نمودار مي �نصيحت ابوبكر صديق
ي پـيش روي   تـرين جبهـه   ي عرب، ضـعيف  جزيره مرتدان در شمال شبه

بود كه  �رفت و اين، از نتايج و آثار لشكر اسامه ار ميمسلمانان به شم
تر از شكسـت   ي شمال براي مسلمانان، آسان باعث شد تا شكست جبهه

و پيامـدهاي مثبـت آن،    �اعـزام لشـكر اسـامه   . دشمنان در عراق باشد
تري از ديگـران   آگاهي و توانايي بيش �دهد كه ابوبكر صديق نشان مي

  .اشته استها د براي حل و فصل بحران
خـوردن   يكه: توان چنين برشمرد ـ چرايي و اسباب ارتداد قبايل عرب را مي31

؛ عـدم شـناخت درسـت و    صخـدا  افراد به مصيبت ناگهاني وفات رسول
هاي جاهليت، در قبايل و عـدم گسـيختگي    اصولي از اسالم؛ وجود زمينه

رش رفت از پـذي  ي جاهلي؛ خروج و برون كامل از آداب و باورهاي دوره
حكومــت اســالمي و شــورش و خيــزش بــر ضــد آن؛ تعصــب قــومي و 

داري؛ دنيـاطلبي و   طلبي و حـرص و آز شـديد بـه حكومـت     اي؛ جاه قبيله
اندوزي از طريق دين؛ دشمني و حسدورزي نسـبت بـه يكـديگر و     ثروت

  .گري دشمنان اسالم اعم از يهوديان، مسيحيان و مجوسيان دسيسه
برخـي، اسـالم را كـامالً رهـا     : ي متفـاوت داشـت   ـ ارتداد، چند نوع و گونه32

. بعضي، ادعاي نبوت و پيغمبري نمودند. پرستي پرداختند كردند و به بت
بعضي از مرتدان، اسالم را قبول داشتند . اي نيز نماز را فروگذاشتند عده

اي ديگـر   دسته. كردند گزاردند؛ اما از اداي زكات امتناع مي و نماز هم مي
بـا  . به عادات و باورهاي جاهلي خـود بازگشـتند   صخدا با وفات رسول

اي، سرگشـته و دودل شـدند و خـود را بـه      عـده  صوفات رسول اكـرم 
  .شود گذشت ايام سپردند تا ببينند عاقبت چه مي

در مورد جهاد با مرتدان، نگاه درسـت و بجـايي بـود و     �ـ ديدگاه ابوبكر33
م و مسلمانان شـد و  ي خير و مصلحت اسال همين موضع و ديدگاه، مايه

انجاميـد و   قطعاً هر موضع ديگري در آن موقعيت، به شكست اسالم مـي 
بـه   �اگـر ابـوبكر صـديق   . شـد  ي جاهليـت مـي   گيري دوباره باعث شكل



  �ابوبكر صديق  538
 

گرفـت، مسـير تـاريخ،     خواست و توفيق خداي متعال چنان تصميمي نمي
شـد و   يافت؛ گذر زمان بر عكـس مـي   شد و شكل ديگري مي دگرگون مي

  .آورد انگيز سر برمي ديگر جاهليت فساد بار
گير نبود؛  ي ارتداد با وجود گستردگي جغرافيايي، همه ـ بايد دانست كه فتنه34

ي ارتـداد در آن شـكل    بلكه بسياري از افـراد و قبايـل منـاطقي كـه فتنـه     
  .چنان بر اسالم ماندگار ماندند گرفت، هم

متفـاوت از زن نمايـان   ـ در جريان جهـاد بـا مرتـدهاي يمـن، دو تصـوير      35
يكي از تصويرهايي كه از زن در جريان جهاد با مرتـدان يمـن   . گردد مي

كند و در  شود، تصوير زن پاكي است كه بر اسالم پايداري مي پديدار مي
رود و همـراه مسـلمانان قـرار     كنار اسالم، به جنگ رذالـت و پسـتي مـي   

ا اسـالم را فـرو   گيرد تا آتش كينه و دشمني شياطين جني و انسي بـ  مي
همسـر شـهر بـن بـاذان و     (دامن، آزاد  آري، اين بانوي پاك و پاك. كشد

ي اسـالم   اي آهنين در جبهـه  است كه با عزم و اراده) دخترعموي فيروز
) اسـود عنسـي  (گوي يمن  ي قتل دروغ گيرد و با مسلمانان، نقشه قرار مي

مسلمانان تمام گيرد كه  كند و چنان راهي در پيش مي ريزي مي را برنامه
شـكل كريـه و   . كننـد  ادوار، از غيرت دينـي آن بـانوي بزرگـوار يـاد مـي     

بار زن در يمن، توسط زنـاني يهـودي يـا كسـاني كـه از جـنس و        ظلمت
اين تصوير از سـوي زنـاني   . ها بودند، به تصوير كشيده شد ي آن دسته

د ها، خو اظهار شادماني كردند؛ آن صخدا نمايان شد كه بر وفات رسول
را آراســتند و بــا بــدكاران، مراســم شــادي و پــايكوبي برپــا نمودنــد و  

شرمانه، به فساد و بدي تشويق كردند و به نكوهش فضايل و مكـارم   بي
صفتان، همراه با زنان بدكار، محفل رقـص و   شيطان و شيطان. پرداختند

انـد،   كه برخي از مردم، از اسالم دست كشيده شادي برپا كردند تا بر اين
  .راز سرور و شادماني كننداب

ها، در دعوت به اسالم و پايداري بر حق، نقش بزرگي ايفـا   ـ برخي از يمني36
اي خـود را از خطـر ارتـداد برحـذر      قبيلـه  كردند و نزديكـان و افـراد هـم   
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رانان يمن بود  عمير همداني كه يكي از سران و حكم مران بن ذي. داشتند
مـن مسـلمان شـده بـود، از آن دسـت      و قبالً به همراه بسياري از اهـل ي 

باشد كه نقش بزرگي در دعوت به اسالم و پايـداري بـر    گراني مي دعوت
 �گران يمني، عبداهللا بن مالك ارحبي يكي ديگر از دعوت. است  آن داشته

شرحبيل بـن سـمط و   . است صخدا وي، از اصحاب و ياران رسول. بود
  .اخواندندمعاويه از كنده را به اسالم فر پسرش نيز بني

هاي خالفت اسالمي بـا جريـان ارتـداد، تمـام يمـن در       ـ پس از پايان جنگ37
ي منوره تسليم شد و يمن به سه  برابر حكومت اسالم به مركزيت مدينه

سـنجه و تـراز   . صـنعاء، جنـد و حضـرموت   : بخش اداري تقسيم گرديـد 
) حتقوا، اخـالص و عمـل صـال   (تقسيم اداري يمن، تنها، معيارهاي ايماني 

اي كنـار زده   بود و در تعيين كارگزاران و رؤساي مناطق، مسـايل قبيلـه  
يمن، از انواع شرك اعم از شرك اعتقادي . شد و مورد توجه قرار نگرفت

و شرك گفتاري و كرداري پاك شد و اهل يمن دانستند كه جايگاه نبوت، 
ف و بسي واالتر و فراتر از آن است كه كسي، آن را ابزار رسيدن به اهدا

  .اغراض شخصي خود قرار دهد
و بازگشـت  ) ترين مدعيان پيغمبـري  يكي از بزرگ(اسدي  ـ سركوبي طليحه38

ترين پيامـدهاي   ي اسالم، از مهم ي جمع زيادي از اعراب به دايره دوباره
مـا  «: عامر پس از شكست بزاخه گفتند چه بني چنان. باشد جنگ بزاخه مي

نيز به همـان   �خالد» .ايم ن خارج شدهگرديم كه از آ به همان ديني برمي
اسد، غطفان و طيء بيعت گرفته بود،  شرايطي كه از اهل بزاخه اعم از بني

  .عامر نيز بيعت گرفت از بني
ي نابودي انداخت، تكبرش بـود كـه او را در دام    چه مالك را در ورطه ـ آن39

نبود، در ي دودلي نسبت به اسالم، گرفتار كرد و اگر چنين  جاهليت و تله
المال مسـلمانان، درنـگ    اجراي حكم شريعت اسالم و اداي زكات به بيت

تميم، او  پندارم كه حرص و آز وي به رياست بني من، چنين مي. كرد نمي
نهـادن برخـي از بزرگـان و     را به سركشي واداشت؛ چراكـه او از گـردن  
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 تميم در برابر حكومـت اسـالمي و پرداخـت زكـات     ي بني سرآمدان قبيله
توسط آنان، ناراحت شد و بر سر اين موضـوع بـا آنـان پرخاشـگري و     

كنـد كـه    اين تصور را تأييد مي  نگاهي به افعال و اقوال مالك،. جدال كرد
شد تا از ديـن برگـردد و بـا     او، آزمند رياست بوده است و همين، باعث 

ن طلبي مالك، اين بود كه او را بر آ پيامد ديگر رياست. سجاح همراه شود
هـا را   شـود و آن  �داشت تا مانع اداي شترهاي زكات به ابوبكر صديق

چنـان   او نصيحت نزديكانش را نپذيرفت و هم. درميان قومش تقسيم كند
كشي و طغيـانش ادامـه داد و مجمـوع ايـن افعـال، از او فـردي        به گردن

صرف نظر از تمام . تر باشد تا به اسالم و ايمان ساخت كه به كفر نزديك
ي كافر بودن مالك بن نويره وجود دارد، تنها خودداري  لي كه دربارهدالي

  .باشد او از اداي زكات، دليلي كافي بر درستي كشتنش مي
موضوع كشته شدن مالك بن نـويره را مـورد بررسـي     �ـ ابوبكر صديق40

را از اتهاماتي كه در مورد كشتن مالـك بـر    �قرار داد و در نهايت خالد
در ايـن موضـوع،    �ابوبكر صـديق . تقصير دانست بي او وارد شده بود،

بـود؛ چراكـه عـالوه بـر برتـري       �تر و دورنگرتر از ساير صـحابه  آگاه
ايمانيش بر ديگران، به عنوان خليفه در چنان جايگاهي قرار داشت كه از 

  .يافت تمام مسايل، آگاهي مي
، بـه عنــوان فرمانــده  �از ســوي ابــوبكر �ــ انتخــاب و بكــارگيري خالـد  41

 �باشد؛ چراكه ابوبكر مي �ي كمال و پختگي ابوبكر صديق دهنده نشان
سـان نرمـي و    گيـر؛ بـدين   شديد و سـخت  �خو بود و خالد شخصي نرم

خويي به تنهايي  زيرا نرم. شد آميخت و تعادل، برقرار مي شدت در هم مي
چـه   شـود؛ چنـان   ي ديگـران مـي   ي سـوء اسـتفاده   فسادآور است و مايه

بـراي    �ابـوبكر صـديق  . هايي را به دنبال دارد ا نيز آفتگيري تنه سخت
 �كـرد و از خالـد   مشورت مي �منشي خود، با عمر ايجاد تعادل در نرم

گرفـت و ايـن، از كمـال و پختگـي او بـه عنـوان        در انجام امور كـار مـي  
ــدها، شــدت عمــل   صخــدا جانشــين رســول بــود كــه در ســركوب مرت
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نزديـك و هماننـد    �عمر فاروق اي به خرج داد و به شخصيت سابقه بي
  .شد

ي بحرين و همكاري با عالء  ـ مثني بن حارثه، نقش زيادي در سركوب فتنه42
وي، مسير شمال بحرين را در پيش گرفت و پـس از  . داشت �حضرمي
ي رود دجلـه رسـيد و بـا نيروهـاي      بـه دهانـه  ) هجر(و ) قطيف(تصرف 

، درگيـر شـد و آنـان را    كردنـد  ايراني كه از مرتدين بحرين پشتيباني مي
مثني در رأس آن دسته از مسلمانان بحريني قرار داشت كه . شكست داد

. پيوسـتند  �بر اسالم پايداري كردند و براي جهاد بـا مرتـدها بـه عـالء    
العـرب پيمـود و بـا     مثني بن حارثه، مسير شمالي ساحل را تا دلتاي شط
ذاكره كرد و با آنان قبايل ساكن در اين منطقه پيرامون اسالم گفتگو و م

ي مثنـي بـن حارثـه     دربـاره  �ابوبكر صديق. پيمان صلح و اتحاد بست
جست و جو كرد كه چگونه آدمي است؟ قيس بن عاصـم منقـري چنـين    

اي نيست؛ بلكـه او، مثنـي    نام و ناشناخته آوازه، گم او، آدم بي«: پاسخ داد
  .نام است ي شيباني و آدمي سرامد و صاحب بن حارثه

در جنگ يمامه، پايان كار جريان  �حنيفه در برابر سپاه خالد كست بنيـ ش43
تعداي از حافظـان قـرآن كـريم در جنـگ يمامـه بـه شـهادت        . ارتداد بود
را بــر آن داشــت تــا در مــورد  �همــين امــر ابــوبكر صــديق. رســيدند

قـرآن كـريم بـه شـكل     . مشورت نمايد �آوري قرآن با عمر فاروق جمع
ي شـتر و  )هـا  كتـف (هـا   هاي چرمـي، اسـتخوان   ينپراكنده بر روي پوست

ابوبكر . ي افراد، پراكنده بود هاي پهن خرما نوشته شده و در سينه شاخه
اي نداشت و كـار   آوري قرآن را كه هيچ پيشينه مسؤوليت جمع �صديق

 �زيد بن ثابت انصاري صخدا جديدي بود، به صحابي بزرگوار رسول
  .واگذار كرد

مســلمانان بــه قــدرت و خالفــت، در دوران ابــوبكر يــابي  ـــ شــرايط دســت44
ابـوبكر  . و بلكه در زمـان تمـام خلفـاي راشـدين تحقـق يافـت       �صديق

ــه آمــوزه �صــديق ــادآور و بلك ــراهم آوردن شــرايط   ، ي ــي از ف اي عمل
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يابي به خالفت و عزت است و بر اساس همين شوكت و هيبت ديني  دست
يرفت و بر گسـيل لشـكر   بود كه درخواست اعراب را در ندادن زكات نپذ

تأكيد و پافشاري كرد و از هيچ اصل و ارزش كوچك و بزرگي  �اسامه
ي حكومت و قدرت به  طور كامل در پهنه نگذشت و شريعت اسالمي را به

  .اجرا درآورد
براي رويارويي با كفار و مرتـدها، تـوان نظـامي لشـكر      �ـ ابوبكر صديق45

معنوي افزايش داد و با آمـادگي  جانبه و مادي و  اسالم را به شكلي همه
بـراي   �آن حضـرت . هـا ايسـتاد   برگشـته  باال و كاملي روياروي ازديـن 

ــي     ــدهان جنگ ــراهم آورد و فرمان ــكرهايي را ف ــدها، لش ــا مرت ــارزه ب مب
اي را براي هدايت و فرماندهي لشكر منصوب فرمود؛ صحابه  كارآزموده

ي بـراي لشـكر   هـا و شـتران   را براي جنگ با مرتدها تشويق كرد و اسـب 
او . اسالم فراهم ساخت و لشكر و لشـكريان را بـه سـالح، مجهـز نمـود     

ها و با جهالـت و   گري ها و بدعت آوري براي تقويت خالفت اسالمي، با نو
پارچگي و وحـدت كلمـه، مطـابق     هواپرستي مبارزه كرد و با اتحاد و يك

ــاري و مســؤوليت   ــد ك ــا تعه ــد و ب ــم ران شناســي،  شــريعت اســالم حك
آزمودگي را مالك تعيين فرماندهان لشكري قـرار   ساالري و كار ستهشاي

ها و وظـايف   هاي افراد، مسؤوليت ها و توانايي داد و بر اساس شايستگي
براي  �توان به مأموريت زيد بن ثابت را تقسيم نمود كه از آن جمله مي

به عنوان پيك  �ي اسلمي چنين مسؤوليت ابوبرزه آوري قرآن و هم جمع
ي آمـادگي بـراي رويـارويي بـا      در عرصـه  �ابوبكر. اشاره كرد جنگي

  .دشمنان اسالم از مسايل امنيتي و تبليغاتي نيز غفلت نكرد
كـامالً   �هاي حكومـت الهـي در خالفـت ابـوبكر صـديق      ـ پيامدها و نشانه46

در آن زمان كه مسلمانان راسـتين بـه خواسـت و    . نمايان و هويدا است
يافتند، شديداً مشتاق بودند تا شـعاير دينـي را   توفيق خداي متعال قدرت 

ــانواده ــد در خــود و خ ــان بپادارن ــام و  . هايش ــراي احك ــراي اج ــان، ب آن
بـه همـين سـبب نيـز     . هاي اسالمي از هيچ كوششي دريغ نكردنـد  آموزه
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خداي متعال، آنان را تقويت فرمود و در برابر دشـمنان ياريشـان داد و   
  .شانيدطعم آرامش و امنيت را به آنان چ

اي براي رشد و پرورش ايماني  با مرتدها، مقدمه و زمينه �ـ جهاد صحابه47
ــود   ــدها،  . و معنويشــان جهــت گســترش قلمــرو اســالم ب ــا مرت ــگ ب جن

هاي مجاهدان را نمايان كرد و پرده از توان فرماندهي سـرداران   توانايي
نام و كارآزموده سـاخت   آوراني صاحب لشكري برداشت و از آنان رزم

هاي سپاهيان را بـروز داد كـه بـا چـه نظـم و انضـباطي از        شايستگيو 
جنگنـد و   دانستند كه براي چـه مـي   كردند و مي فرماندهانشان اطاعت مي

كنند و همـين ويژگـي و هدفمنـدي،     فشاني مي چرا ازخودگذشتگي و جان
  .شد تا اخالص و جديت زيادي از خود نشان بدهند سبب مي

كـاري آنـان بـا     يـاري و هـم   جهاد صـحابه و هـم  ـ به فضل خداي متعال و 48
پارچه زير پـرچم   طور كامل و يك ي عرب به جزيره شبه �ابوبكر صديق

اسالم درآمد و خالفت و قـدرتي مركـزي و البتـه اسـالمي بـه مركزيـت       
ي مردم، تحت فرمانـدهي و   جزيره را در برگرفت تا همه مدينه، تمام شبه

پيـروزي  . رانـد  ساس اسالم حكم مـي رهبري يك نفر قرار بگيرند كه بر ا
شـد تـا    مسلمانان در جنگ با مرتدها، پيروزي اسـالم بـود و باعـث مـي    

افكن،  هاي قومي و تفرقه پارچگي ديني و اسالمي، بر تعصب وحدت و يك
غالب گردد و دليلي بر اين شود كه حكومت اسالمي بـه رهبـري ابـوبكر    

  .ها فائق گردد نترين و شديدترين بحرا تواند بر سخت مي �صديق
چه فردي باشد و چه جمعي -گري بر ضد اسالم  ـ هرگونه دسيسه و حيله49

اي جــز ناكــامي و  اي اسـت كــه نتيجــه  كوشــش بيهــوده -و يـا حكــومتي 
گران را در پـي نـدارد؛ چراكـه خـداي متعـال، حـافظ و        رسوايي دسيسه

ــاس   ــراي پ ــه ب ــدار اســالم اســت و كســاني را ك ــن  نگه ــن دي داري از اي
نوازد و  كنند، به رحمت و نصرتش مي پاينده، تالش و كوشش مي هميشه

ــام نيــك را از آنِ پرهيزكــاران قــرار مــي     دهــد و از ضــعيفان و   فرج
ً  فرمايـد؛ قطعـا   پيشـگان حمايـت مـي    مستضعفان در برابر ظالمان و ستم
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كشند، ناكامي دنيا  فرجام كساني كه بر ضد اسالم و مسلمانان نقشه مي
زنـد   مانند كه به اميد شكستن سنگ، شاخ مي بزي ميو آخرت است و به 

  .شكند و عاقبت شاخ خودش مي
زمـان بــا پايـان سـركوب مرتــدها و برقـراري امنيـت و آرامــش در        ــ هـم  50

 صهاي رسول اكـرم  بنا بر رهنمود �ي عرب، ابوبكر صديق جزيره شبه
 به فكر گسترش قلمرو اسالم افتاد و براي اين منظـور، لشـكرياني بـراي   

  .چنين شام گسيل كرد فتح عراق و هم
خالد و عياض رضي (به فرماندهان لشكريش  �ـ دستورات ابوبكر صديق 51

و كيفيت باال و توانمنـد   �ي جنگي ابوبكر صديق نشان تجربه) اهللا عنهما
با تبيين استراتژي جنگي و  �ابوبكر صديق. باشد تاكتيك نظامي وي، مي

نقاط عملياتي هـر يـك از فرمانـدهان     نظيري، تاكتيك نظامي درست و بي
اي مشخص كرد كه گويا در اتاق  گونه مسلمان را براي ورود به عراق به

ي كاملي از عراق را پيش روي خود داشته و فتح عـراق   فرماندهي، نقشه
  .كرده است را فرماندهي مي

. هاي فتح عـراق را فـراهم نمـود    ها، زمينه اي از جنگ در مجموعه �ـ خالد 52
السالسل، مذار، ولجـه، الـيس، فـتح حيـره، انبـار،       ذات: هايي از قبيل گجن

  .هاي حصيد، مصيخ و فراض التمر، دومه الجندل و جنگ عين
بـاره از   آهنـگ فـتح شـام را نمـود، در ايـن      �ـ هنگامي كه ابوبكر صديق 53

بزرگان صحابه نظر خواست، اهل يمن را بـه حضـور در لشـكر اسـالم     
فرمانـدهان  . ر لشكر را به سوي شام گسـيل كـرد  فراخواند و سپس چها

يزيد بن ابوسفيان، ابوعبيده بن جراح، : لشكري فتح شام عبارت بودند از
  �عمرو بن عاص و شرحبيل بن حسنه

ـ لشكرهايي كه مأمور فتح شام شـده بودنـد، در انجـام مأموريتشـان بـا       54
اد هاي زيادي روبرو شـدند؛ چراكـه قشـون رومـي، تـوان و تعـد       سختي

زيادي داشتند و حصارها و دژهاي بسياري نيز پيرامون شهرها ساخته 
طور كامل زيـر   ها را به فرماندهان قشون اسالمي، تحركات رومي. بودند
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به همين سبب . نظر داشتند و دريافتند كه وضعيت سختي پيش رو دارند
 �اي، وضعيت را به ابوبكر صـديق  در نامه �گرد هم آمدند و ابوعبيده

ش داد و در همان زمـان قـرار بـر آن شـد كـه مسـلمانان، از تمـام        گزار
شده، عقب نشينند و در يك مكان جمـع شـوند تـا بتواننـد بـا       اراضي فتح

ي روميان را خنثي كـرده و بـه اتفـاق هـم      پارچگي، نقشه دستي و يك هم
پيشنهاد  �عمرو بن عاص. ي بزرگي فراروي روميان ايجاد نمايند جبهه

فرمـان ابـوبكر   . اي مسـلمانان در يرمـوك جمـع شـوند    كرد تا تمـام قـو  
، رسـيد و بـه قشـون اسـالمي     �نيـز مطـابق پيشـنهاد عمـرو     �صديق

چنـين بـه    هـم  �ابوبكر صـديق . مأموريت داد كه در يرموك جمع شوند
كه در آن زمان در عراق بود دستور داد تـا بـه همـراه نيمـي از      �خالد

سـالمي را بـر عهـده    سپاهيانش عازم شام شـود و فرمانـدهي قشـون ا   
  .بگيرد

ها دست يافـت كـه از    گيري در برابر رومي هاي چشم به پيروزي �ـ خالد 55
  .هاي اجنادين و يرموك اشاره كرد توان به پيروزي در جنگ آن جمله مي

هـاي   تـرين اهـداف و شـاخص    ممهـ  �ـ در دوران خالفت ابـوبكر صـديق   56
ي  ارائـه : *يين شداري خارجي حكومت اسالمي بدين شرح، تبذگ سياست

پيگيـري فرمـان   *هـا،   نمايي باشكوه و قدرتمند از اسالم بـه سـاير ملـت   
گسـتري و مهـرورزي درميـان     عـدالت *ي جهـاد،   دربـاره  صخدا رسول

ــاطق فــتح برداشــتن هرگونــه زور و اجبــار از مــردم، *شــده،  مــردم من
  .ها برسد برچيدن موانع فراروي دعوت تا دعوت اسالم به عموم انسان*

ايـن امكـان را فــراهم    �ــ بازنگـاهي بـه فتوحـات دوران ابــوبكر صـديق      57
ي بزرگـوار و   هـاي جنگـي ايـن خليفـه     تـرين برنامـه   آورد تا اساسـي  مي

ها از سوي وي، به عنوان يك سنت الهي  چگونگي كاربري اسباب و زمينه
و از چند و چون عوامل نزول نصرت و پيروزي مسـلمانان   گرددنمايان 

هـا   برخـي از ايـن برنامـه   . ي اول آگـاهي يـابيم   حات خليفهدر جريان فتو
زدگـي در ورود بـه قلمـرو دشـمن،      پرهيـز از شـتاب  : *عبارت بودنـد از 
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تشـكيل نيروهـاي   *بسيج و فراخوان عمومي براي جهـاد در راه خـدا،   *
بنـدي و سـنجيدگي در    اولويت*هدفمند كردن جنگ، *امداد و پشتيباني، 

ايجاد . *ي عزل و نصب بود ماندهان، سنجهكرد فر عمل*عمليات نظامي، 
نقـص بـودن خطـوط     بي*هاي عملياتي بر اساس شرايط  تحول در شيوه

  .فراست و تيزبيني خليفه*ارتباطي خليفه با فرماندهان لشكري، 
اي از  در رهنمودهـايش بـه فرمانـدهان لشـكري، پـاره      �ـ ابوبكر صديق 58

شكيبايي : *ن اشاره كرد بهتوا حقوق الهي را برشمرد كه از آن جمله مي
ي جهـاد،   هـدف قـرار دادن نصـرت ديـن، در عرصـه     *در برابر دشمن، 

وظـايف  (هايش، حقوق فرماندهان  در نامه �ابوبكر صديق. داري امانت*
شنوي  حرف: *توان اين موارد را نام برد را شرح داده كه مي) رزمندگان

اجـراي  *فرمانـده،  گيري امور به  واگذاري تصميم*و اطاعت از فرمانده، 
.. هنگام تقسيم غنـايم  عدم كشاكش با فرمانده به*فوري دستور فرمانده، 

هـايش، حقـوق سـربازان و     از خالل دسـتورات و نامـه   �ابوبكر صديق
بازديـد فرمانـده از   : *سپاهيان را نيـز بـدين شـرح تبيـين نمـوده اسـت      

يان مهرورزي و مدارا با سپاه*سپاهيان و بررسي اوضاع و احوالشان، 
بـراي هـر   ) نشان شناسايي(وضع شعار *گيري بر ايشان،  و عدم سخت

وارسي سربازان و دقت نظر *هاي فعال در لشكر،  يك از طوايف و دسته
احتياط و آمـادگي كامـل در برابـر    *خدمت گرفتن سربازان جديد،  در به

آرايـش  *هاي لشكر،  تأمين نيازمندي*فريب و شبيخون احتمالي دشمن، 
تشويق و برانگيختن سربازان به قتال در *بندي سپاهيان،  فنظامي و ص

يادآوري فضيلت جهـاد و شـهادت در راه خـدا بـه سـپاهيان،      *راه خدا، 
ملزم سـاختن سـپاهيان بـه انجـام     *نظر،  نظرخواهي و از افراد صاحب*

  .حقوق الهي و تكاليف شرعي
كنـد كـه    مـي ـ اندكي تأمل در جريان فتوحات اسالمي، اين نكته را روشـن   59

شـامل   �توفيق الهي، طوري قشون اسالمي را در زمان ابـوبكر صـديق  
گيـري در عـراق و    هـاي چشـم   شد كه لشكريان اسالم توانستند پيروزي
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دست آورند و شوكت دو قدرت ايران و روم را در زمـان انـدكي    شام به
ي اين دو قدرت را به  هاي زير سلطه درهم شكنند و بسياري از سرزمين

هاي پيـروزي مسـلمانان    ترين داليل و زمينه مهم. اسالمي بيفزايند قلمرو
  :عبارتند از

ايمان و باور راستين مسلمانان به حـق و حقيقتـي كـه بـه خـاطرش        - أ 
  .جنگيدند مي

يقين كامل مسلمانان به پروردگارشـان در مسـايلي از قبيـل چنـد و       -ب 
 كه همـه چيـز، بـه اذن و    چون رزق و روزي، اجل، قضا و قدر و اين

 .باشد خواست خداي متعال مي
هـاي درسـت و اسـتوار جنگـي و      دار بـودن اصـول و انديشـه    ريشه  -ج 

  .جهادي در مسلمانان
  .شده گستري مسلمانان درميان مردم مناطق فتح مهرورزي و عدالت  - د 
گيري مسلمانان در تعيين مقدار جزيه و خراج و پايبنديشان به  آسان  -ه 

  .ها ها و پيمان نامه توافق
  .سلمانان از مردان و فرماندهان بزرگ و ارزشمندبرخورداري م  - و 
  .رعايت كامل رهنمودهاي ديني در مورد جنگ و جهاد  -ز 

مريض شد و وفاتش را حتمي دانست، براي  �ـ هنگامي كه ابوبكر صديق 60
  :ي پس از خود، اقدامات زير را انجام داد تعيين خليفه

انشـين  ي ج با بزرگان مهاجرين و انصـار، دربـاره   �ابوبكر صديق  - أ 
  .پس از خود مشورت و رايزني كرد

، حكمي �پس از رايزني با صحابه در مورد جانشيني عمر �ابوبكر  -ب 
باره نوشت تا در مدينـه و درميـان سـپاهيان اسـالم خوانـده       در اين

  .شود
، �رفـت و چـون ابـوبكر    �به حضور ابوبكر صديق �عمر فاروق  -ج 

ه عنـوان  خواهـد او را بـ   را از اين قصـد بـاخبر كـرد كـه مـي      �عمر
 �ابـوبكر صـديق  . نپذيرفت �جانشين پس از خود معرفي كند، عمر

كه راهي جز پذيرش مسؤوليت  �او را با شمشير تهديد كرد و عمر
  .ديد، ناگزير پذيرفت خالفت نمي
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 �گونـه ابهـامي در مـورد جانشـيني عمـر      كه هيچ براي آن �ابوبكر  - د 
را بـه   �باقي نماند، شخصاً به ميان مردم رفت و حكم خالفت عمـر 

  .ها ابالغ كرد آن
! خـدايا «: با خدايش راز و نياز كرد و اذعان كرد كه �ابوبكر صديق  -ه 

من، عمر را بدون دستور پيامبرت خليفه كردم و جز خيـر و صـالح   
من، از اين ترسيدم كه آنان دچار فتنه شـوند؛  . خواستم مردم را نمي

نمودم؛ او به همين خاطر بهترينشان را به عنوان كاردارشان معرفي 
ي رشـد و تعـالي مـردم     بيش از همه مشتاق آن چيزي است كه مايه

است و اينك به خواست تو چنين حالي دارم كـه گويـا خـواهم مـرد؛     
كـه نيـك و شايسـته    (پس كسي را به جاي مـن بـر بنـدگانت بگمـار     

  ».)باشد
كه به قصـد جلـوگيري از بـروز فتنـه و پيامـدهاي       �ابوبكر صديق  - و 

بـود، بـه عثمـان بـن      �خليفه شـدن عمـر فـاروق    منفي آن، خواهان
را براي مـردم بخوانـد و    �دستور داد كه حكم خالفت عمر �عفان

  .بيعت بگيرد �براي عمر
را احضار كرد تا به او اهميت كاري را كـه   �، عمر�ابوبكر صديق  -ز 

دار شده، يادآوري كند و هرگونه مسؤوليتي را از گـردن خـود    عهده
فر آخرت برود كه تمام تالشش را در انجام بردارد تا در حالي به س

  .گونه كوتاهي و قصوري نكرده باشد مسؤوليتش انجام داده و هيچ
بـه عنـوان خليفـه، بـا      �ـ هرچند كه كارهاي انجام شده در انتخاب عمـر  61

صـورت گرفـت،    �اقداماتي كه در بـه خالفـت رسـيدن ابـوبكر صـديق     
براي انتخاب و معرفي  �ديقهايي كه ابوبكر ص باشد، اما قدم متفاوت مي

ي شورا و مشورت بيرون  جانشين خود برداشت، در هيچ حالي از دايره
بـر اسـاس مشـورت و اتفـاق نظـر مسـلمانان بـه         �عمر فاروق. نيست

گونه اختالفي گزارش نداده كـه در مـورد بـه     خالفت رسيد و تاريخ، هيچ
 �ت عمربه وجود آمده و يا كسي در دوران خالف �خالفت رسيدن عمر

به  �ي خالفت عمر بلكه همگان درباره. مدعي منصب خالفت شده باشد
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شنوي  طور كامل حرف اتفاق نظر رسيده و در زمان خالفتش نيز از او به
  .اند داشته

پس از جهاد بزرگ و فراواني كه در راه خدا كرد و دين  �ـ ابوبكر صديق 62
يـد تمـدن بشـري،    بـدون ترد . اسالم را گسترش داد، از دنيا رحلت كـرد 

پس از  صخدا دار دعوت رسول مرد تاريخ است كه پرچم مديون اين برگ
را در برابـر آفـات،    صوفات ايشان شد و درخـت دعـوت پيـامبر اكـرم    

مصون داشـت و تخـم عـدالت و آزادي را در زمـين كاشـت و بـا خـون        
شهيدان واالمقام، آبياري نمـود و بـدين ترتيـب درخـت دعـوت، بـه بـار        

نظيـري دسـت    ي بشري، به علم و دانـش و فرهنـگ بـي    معهنشست و جا
 �خواهي جنس بشر همواره مديون ابوبكر صديق يافت تا تمدن و آرمان

باشد كه با صبر و شكيبايي و جهـاد شـكوهمندش، اسـالم را در دوران    
ارتداد، پايدار و ماندگار نگـه داشـت و ايـن آيـين راسـتين را بـا جنـبش        

هـا رسـانيد كـه تـاريخ، هماننـدش را       يگر ملتاش، طوري به د گرايانه فتح
  .سراغ ندارد

شناسي حقيقت دوران  چه پيش رو داريد، كوششي است در جهت باز ـ آن 63
خالفت راشده تا بلكه از آن، در مسير دعوت الي اهللا و گسترش اسالم در 

هر حال اين اثـر نيـز از اصـل انتقـاد،      به.ي كافي ببريم دنياي مردم، بهره
چراكه تنها خـداي  . طلبد هاي اهل علم را مي باشد و راهنمايي ميمستثني ن

  .نقص و بدون عيب است بلندمرتبه و حكيم، بي
  

آن را بپـذيرد و   ،شـمار آورده  هاي بنده بـه  زو نيكيخواهم كه اين اثر را ج از خداي متعال مي
وشـتار، مـرا   در آن خجستگي و بركت ارزاني دارد و من و تمام برادراني كه در تكميل ايـن ن 

كـرانش و همراهـي بـا پيـامبران،      را از پـاداش بـي  ) و مترجم و ناشر ايـن كتـاب  (ياري كردند 
  .بهره نگرداند صديقين، شهدا و صالحان، بي
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اند، بيامرز و  ما را و برادرانمان را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته! پروردگارا«: يعني
تو، داراي رأفت و رحمت ! هايمان جاي نده؛ پروردگارا  اي نسبت به مؤمنان در دل كينه

  ».راواني هستيف
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دكــرت ابــراهيم علــي شــعوط، املكتــب االســالمي، چــاپ  :أباطيــل يجــب أن تمحــي مــن التــاريخ -١
  .م١٩٩٨/هـ١٤٠٨ششم، 

ــوبكر الصــديق، أول الخ -٢ حممــد رشــيد رضــا، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، : لفــاء الراشــدينأب
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

حممـد عبـدالرمحن بـن حممـد بـن قاسـم، : أبوبكر الصديق، أفضل الصحابة و أحقهم بالخالفة -٣
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧دارالقاسم، چاپ اول،

العامـة، دكـرت نـزار حـديثي و دكـرت خالـد جاسـم جنـايب، دار الشـؤون الثقافيـة : أبوبكر الصديق -٤
  .م١٩٩٨عراق، چاپ اول، 

  .م١٤٠٦/١٩٨٦علي طنطاوي، داراملنارة، جده عربستان، چاپ سوم، : أبوبكر الصديق -٥

  .م١٩٨٩/هـ١٤١٠تيمية، چاپ اول،  حممد مال اهللا، انتشارات ابن: أبوبكر الصديق -٦

  .هـ١٤١٥جمدي محدي، دار طيبة، رياض، چاپ اول، : ابوبكر رجل الدولة -٧

  .ابواحلسن ماوردي، دارالكتب العلمية، بريوت: األحكام السلطانية -٨

دكـرت مجـال عبـداهلادي : بكـر الصـديق أخطاء يجب أن تصـحح فـي التـاريخ، إسـتخالف أبي -٩
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦حممد مسعود و دكرت حممد رفعت مجعه، دارالوفاء، املنصورة، چاپ اول، 

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩سعيد حوي، دارالسالم مصر، چاپ اول، : األساس في السنة -١٠

ابواحلســن علــي بــن حممـد جــزري، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، : أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة -١١
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧چاپ

رفيــق العظــم، دار الرائــد العــريب، بــريوت، : أشــهر مشــاهير اإلســالم فــي الحــرب و السياســة -١٢
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣چاپ ششم، 

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠حممود مصري، مكتبة أبوحذيفه، چاپ اول، : صأصحاب الرسول -١٣

حممـــد امـــني بـــن حممـــد خمتـــار جنكـــي شـــنقيطي، : أضـــواء البيـــان فـــي ايضـــاح القـــرآن بـــالقرآن -١٤
  .هـ١٣٨٦ي مدين،  خانه چاپ

ــة، : أضــــواء علـــــي الهجـــــرة -١٥ ــابع األمرييـــ ــؤون املطــ ـــة لشـــ ـــة العامـ ــبع، چــــاپ اهليئــ ـــق حممــــد ســـ توفيـ
  .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣
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ي دكــرتاي حامــد  نامــه پايان: )سياســًيا و عســكريًا و فكريًــا(األنصــار فــي العصــر الراشــدي  -١٦
  .چاپ نشده است. ي ادبيات دانشگاه بغداد حممد خليفه از دانشكده

  .م١٩٧٥ابواحلسن اشعري، چاپ اجلامعة اإلسالمية، : اإلبانة عن أصول الديانة -١٧

ـــان اإلحســـان فـــي صـــحيح ابن -١٨ ـــدين علـــي بـــن بلبـــان فارســـي، مؤسســـه: حب ي الرســـالة،  عالءال
  .م١٩٩١/هـ١٤١٢بريوت، چاپ اول، 

ـــة اإلســـالمية نشـــأتها و تطورهـــا -١٩ ــليمان بـــن صـــاحل بـــن : اإلدارة العســـكرية فـــي الدول دكـــرت سـ
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩القري، چاپ اول،  سليمان آل كمال، دانشگاه ام

ن علي بن حجر، دارالكتـب العلميـة بـريوت، چـاپ اول، امحد ب: اإلصابة في تمييز الصحابة -٢٠
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥

ن عمــر بــن ســليمان دميجــي، دار عبــداهللا بــ: الســنة و الجماعــةاإلمامــة العظمــي عنــد أهــل  -٢١
  .هـ١٤٠٩، چاپ دوم، طيبة

ي الرسـالة، بـريوت، چـاپ دهـم،  دكـرت يوسـف قرضـاوي، مؤسسـه: اإليمان و أثـره فـي الحيـاة -٢٢
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥

مصـطفي حممـود منجـود، جمتمـع عـايل انديشـه : األبعاد السياسية لمفهـوم األمـن فـي اإلسـالم -٢٣
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧پ اول، اسالمي، چا

ــاپ اول، : إتمـــــــام الوفـــــــاء فـــــــي ســـــــيرة الخلفـــــــاء -٢٤ ــ ــريوت، چـــ ــ ــــة بـــ ــــري، داراملعرفـــ ــود خضـــ ـــ حممــ
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

  .م١٩٦٨نعمان عبدالرزاق سامرائي، دارالعربية، : أحكام المرتد في الشريعة اإلسالمية -٢٥

  .ابوعمر بن عبدالرب، دارالكتاب العريب، بريوت -االستيعاب في معرفة األصحاب -٢٦

ابـــوبكر امحـــد بـــن حســـني بيهقـــي، : إلعتقـــاد علـــي مـــذهب ســـلف أهـــل الســـنة و الجماعـــةا -٢٧
  .پاكستان

ابوربيـــع ســـليمان كالعـــي : اهللا و الثالثـــة الخلفـــاء االكتفـــاء بمـــا تضـــمنه مـــن مغـــازي رســـول -٢٨
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧اندلسي، عامل الكتب بريوت، چاپ اول، 

ـــــــة -٢٩ ـــــــة و النهاي ـــافظ ابن: البداي ـــ ــداء حـ ــ ــــقي، د ابوالفـــ ـــري دمشـــ ـــ ــاپ اول، كثـ ــ ــاهره، چـــ ـــ ــان قــ ـــ ارالريــ
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ابوجعفر طربي، دارالفكر بريوت، چاپ اول، : تاريخ األمم و الملوك -٣٠

  .دكرت عبداملنعم دسوقي، داراخللفاء مصر: تاريخ األنصار السياسي -٣١
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ــاپ اول، : )عهـــــــد الخلفـــــــاء الراشـــــــدين(تـــــــاريخ اإلســـــــالم  -٣٢ ـــ ــريب، چــ ــ ـــاب العـــ ــــيب، دااركتــــ ذهـــ
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

حممـــود شـــاكر، املكتـــب االســـالمي، چـــاپ پـــنجم، : التـــاريخ االســـالمي، الخلفـــاء الراشـــدون -٣٣
  .م١٩٩٠/هـ١٤١١

دكــرت عبــدالعزيز عبــداهللا محيــدي، دارالــدعوة اســكندريه، : التــاريخ االســالمي، مواقــف و عبــر -٣٤
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨چاپ اول، 

ــه: تـــاريخ الخالفـــة الراشـــدة -٣٥ ــد بـــن امحـــد كنعـــان، مؤسسـ ــارف بـــري  حممـ ــاپ اول، ي معـ وت، چـ
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

ابراهيم صاحل، دار صادر بريوت، چاپ : امام جالل الدين سيوطي، به حتقيق: تاريخ الخلفاء -٣٦
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧اول، 

دكرت يسري حممد هاين، چاپ اول، : تاريخ الدعوة إلي اإلسالم في عهد الخلفاء الراشدين -٣٧
  .القري هـ، دانشگاه ام١٤١٨

دكــرت مجيــل عبــداهللا : و الخلفــاء الراشــدين ص فــي زمــن الرســول تــاريخ الــدعوة االســالمية -٣٨
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ي منوره، چاپ اول،  الدار مدينه مصري، مكتبه

ــاريخ السياســي و العســكري -٣٩ ي معــارف بــريوت، چــاپ اول،  دكــرت علــي معطــي، مؤسســه: الت
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥

بـريوت؛ دارالفكـر دمشـق،  دكـرت حممـد زحيلـي، دارالفكـر املعاصـر،: تاريخ القضاء في االسالم -٤٠
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥چاپ اول، 

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، دار بريوت، چاپتاريخ يعقوبي -٤١

ــاريخ بغــداد  -٤٢ ــة الســالم(ت ابــوبكر امحــد بــن علــي خطيــب بغــدادي، دارالكتــب العلميــة، : )مدين
  .بريوت

  .م١٩٩٥. دكرت شحاته علي ناطور: تاريخ صدر االسالم و فجره -٤٣

ي  عبداملنعم عبداهللا عامر، مؤسسه: زيد بن حممد ازدي، به حتقيقابوزكريا ي: تاريخ فتوح الشام -٤٤
  .م١٩٧٠قاهره، 

ابوحممــد عبــداهللا بــن امحــد بــن حممــد بــن قدامــه مقدســي، عــامل : التبيــين فــي أنســاب القرشــيين -٤٥
  .الكتب، بريوت

  .م١٩٩٨/هـ١٤٠٨منري غضبان، دار السالم، چاپ دوم، : التحالف السياسي في اإلسالم -٤٦
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عبدالرمحن عبدالرحيم مبـاركپوري، دار االحتـاد العـريب، چـاپ : بشرح الترمذيتحفة األحوذي  -٤٧
  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥دوم، 

صـــبحي حممصـــاين، دارالعلـــم، چـــاپ اول، : ثـــراث الخلفـــاء الراشـــدين فـــي الفقـــه اإلســـالمي -٤٨
  .م١٩٨٤

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨غضبان، دارالوفاء املنصورة، چاپ اول، : التربية القيادية -٤٩

دكرت حممد بـن صـامل سـلمي، : )بكر الصديق خالفة ابي(ية و النهاية ترتيب و تهذيب البدا -٥٠
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨دار الوطن رياض، چاپ اول، 

  .م١٩٧٠/هـ١٣٨٩دارالفكر بريوت، چاپ دوم، : كثير تفسير ابن -٥١

حممـود آلوسـي : )روح المعـاني فـي تفسـير القـرآن الكـريم و السـبع المثـاني(تفسـير آلوسـي  -٥٢
  .بغدادي

  .ر إحياء الرتاث العريب بريوت، چاپ دوم، داتفسير رازي -٥٣

الــدين قــامسي، دارالفكــر بــريوت، چــاپ دوم،  حممــد مجال: )محاســن التأويــل(تفســير قاســمي  -٥٤
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

ابوعبــداهللا حممــد بــن امحــد انصــاري قــرطيب، دار احيــاء الــرتاث العــريب بــريوت، : تفســير قرطبــي -٥٥
  .م١٩٦٥

دكــرت وهبــة الزحيلــي، دارالفكــر بــريوت، : المــنهجيــدة و الشــريعة و التفســير المنيــر فــي العق -٥٦
  .م١٩٩١/هـ١٤١١دارالفكر دمشق، چاپ اول، 

محد بن بلية بن مرهان عجمـي، نشـر عبيكـان ريـاض، : التفوق و النجابة علي نهج الصحابة -٥٧
  .چاپ اول

حممــد ســيد حممــد يوســف، دارالســالم : التمكــين لألمــة اإلســالمية فــي ضــوء القــرآن الكــريم -٥٨
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، مصر، چاپ اول

ــوم،  ابن: تهـــذيب تـــاريخ دمشـــق الكبيـــر -٥٩ ــريب بـــريوت، چـــاپ سـ عســـاكر، داراحيـــاء الـــرتاث العـ
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

ــردة فــي عهــد الخليفــة أبي -٦٠ ــة ال ــام فتن ــابتون علــي االســالم أي دكــرت مهــدي : بكــر الصــديق الث
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧اهللا امحد، دار طيبة، چاپ اول،  رزق

عبـدالقادر ارنـاؤوط، : مبارك بن حممد جزري، بـه حتقيـق: سولجامع األصول في أحاديث الر  -٦١
  .هـ١٣٩٢نشر حلواين سوريه و معارف رياض، 
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ــــاض، : الجـــــامع ألخــــــالق الــــــراوي و آداب الســـــامع -٦٢ ـــارف ريــ ـــر معــ ــدادي، نشـــ ــ ــب بغـ خطيــــ
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

حممـد خـري هيكـل، دار البيـارق عمـان، چـاپ اول، : الجهاد و القتـال فـي السياسـة الشـرعية -٦٣
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ ابراهيم بيضون، دارالنهضة العربية، دكرت: الحجاز و الدولة اإلسالمية -٦٤

دكـــرت امحـــد نوفـــل، دار الفرقـــان عمـــان، چـــاپ دوم، : الحـــرب النفســـية مـــن منظـــور إســـالمي -٦٥
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

  .م١٩٩٧دكرت علي عتوم، الرسالة عمان، چاپ دوم، : حركة الردة -٦٦

ــاپ اول، : االحركــــة السنوســــية فــــي ليبيــــ -٦٧ ــان، چــ ــارق عمــ دكــــرت علــــي حممــــد صــــاليب، دار البيــ
  .م١٩٩٩

  .م١٩٨٢شكري فيصل، دار العلم، چاپ ششم، : حركة الفتح اإلسالمي -٦٨

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠حممد امحد بامشيل، دارالفكر، چاپ اول، : حروب اإلسالم في الشام -٦٩

  .فكر دمشقشوقي ابوخليل، دارال: �بكر إلي إمرة أبي صحروب الردة من قيادة النبي -٧٠

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥امحد سعيد بن سامل، دار املنار، : حروب الردة و بناء الدولة اإلسالمية -٧١

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩حممد امحد بامشيل، دارالفكر، چاپ اول،  -حروب الردة -٧٢

دكــرت عبــدالرمحن بــن صــاحل حممــود، دار طيبــة : الحكــم بغيــر مــا أنــزل اهللا، أحوالــه و أحكامــه -٧٣
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠رياض، چاپ اول، 

ابــونعيم امحــد بــن عبــداهللا اصــفهاين، دار الكتــب العلميــة : حليــة األوليــاء و طبقــات األصــفياء -٧٤
  .بريوت

  .م١٩٧٩حممود شليب، دار اجليل بريوت، چاپ اول، : بكر حياة أبي -٧٥

  .م١٩٧٢چاپ اول، دارالفكر بريوت، : خاتم النبيين ابوزهره -٧٦

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧هارم، صادق عرجون، دار السعودية، چاپ چ: خالد بن وليد -٧٧

  .ابويوسف: الخراج -٧٨

  .دكرت حممد امحد عاشور، مجال عبداملنعم كومي، دار االعتصام: بكر الصديق خطب ابي -٧٩

دكـــرت حييـــي ابـــراهيم حييـــي، دار اهلجـــرة : البـــاري الخالفـــة الراشـــدة و الدولـــة األمويـــة مـــن فتح -٨٠
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧عربستان، چاپ اول، 
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ســامل نســاوي، نشــر اســالمي : بــين الشــوري و الديمقراطيــةالخالفــة و الخلفــاء الراشــدون  -٨١
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨املنار كويت، چاپ دوم، 

ــين اإلســتخالف و اإلستشــهاد -٨٢ صــالح عبــدالفتاح خالــدي، دار القلــم : الخلفــاء الراشــدون ب
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦دمشق، چاپ اول، 

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦عبدالوهاب جنار، دار القلم بريوت، چاپ اول، : الخلفاء الراشدون -٨٣

خالــد حممــد خالــد، دار ثابــت قــاهره، دار الفكــر دمشــق، چــاپ اول، : صخلفــاء الرســول -٨٤
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥

حممــد امــني دمــج، : امــام جــالل الــدين ســيوطي، ناشــر: الــدر المنثــور فــي التفســير بالمــأثور -٨٥
  .بريوت

  .امحد ابراهيم شريف، دار الفكر العريب: دراسات في الحضارة اإلسالمية -٨٦

  .م، بريوت١٩٨٩/هـ١٤٠٩عماد الدين خليل، چاپ يازدهم، : السيرة النبوية دراسات في -٨٧

دكــرت عبــدالرمحن شــجاع، دار الفكــر، چــاپ : دراســات فــي عهــد النبــوة و الخالفــة الراشــدة -٨٨
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩اول، 

عبـداملعطي : ابـوبكر امحـد بيهقـي، بـه حتقيـق: دالئل النبـوة و معرفـة أحـوال صـاحب الشـريعة -٨٩
  .هـ١٤٠٥تب العلمية بريوت، چاپ اول، قلعجي، دار الك

دكـرت مجيـل عبـداهللا مصـري، دار القلـم : دواعي الفتوحات اإلسالمية و دواعـي المستشـرقين -٩٠
  .م١٩٩١/هـ١٤١١دمشق و الدار الشاميه بريوت، چاپ اول، 

دكــرت امحــد : دور الحجــاز فــي الحيــاة السياســية العامــة فــي القــرنين األول و الثــاني للهجــرة -٩١
  .م١٩٧٧يف، دار الفكر العريب، چاپ دوم، ابراهيم شر 

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧سيد عمر، چاپ : الدور السياسي للصفوة في صدر اإلسالم -٩٢

عصام حممد شاپور، دار النهضة العربية بريوت، چاپ سوم، : الدولة العربية اإلسالمية األولي -٩٣
  .م١٩٩٥

سـالمي ليـيب، چـاپ منصور حـرايب، از منشـورات مجاعـت دعـوت ا: ةالدولة العربية اإلسالمي -٩٤

  .هـ١٣٩٦دوم، 

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨دكرت علي عتوم، نشر الرسالة عمان، چاپ اول، : ديوان الردة -٩٥

  .وليد عرفات: به حتقيق -ديوان حسان بن ثابت -٩٦
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: ســـال ابـــوجعفر مشـــهور بـــه حمـــب طـــربي درگذشـــته به -الريـــاض النضـــرة فـــي مناقـــب العشـــرة -٩٧
  .هـ٦٩٤

  .الدين آلباينحممد ناصر  -السلسلة األحاديث الصحيحة -٩٨

  .عزت دعاس: سليمان سجستاين، به حتقيق و تعليق -داود سنن أبي -٩٩

  .ابوعيسي حممد بن عيسي ترمذي، دارالفكر -سنن ترمذي -١٠٠

  .تيميه االسالم ابن شيخ- ياسة الشرعيةالس -١٠١

ي الرســـالة، چـــاپ ششـــم،  حممـــد بـــن امحـــد بـــن عثمـــان ذهـــيب، مؤسســـه -ســـير أعـــالم النـــبالء -١٠٢
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

  .الدين حليب، دار املعرفة علي بن برهان -لحلبية في سيرة األمين و المأمونالسيرة ا -١٠٣

  .دكرت علي حممد صاليب -السيرة النبوية عرض لوقائعها و تحليل ألحداثها -١٠٤

  .اهللا امحد دكرت مهدي رزق -السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية -١٠٥

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧ابوشهبه، دار القلم دمشق، چاپ دوم،  -السيرة النبوية -١٠٦

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧هشام، دار احياء الرتاث، چاپ دوم،  ابن -السيرة النبوية -١٠٧

دكرت مصطفي سباعي، املكتب االسالمي بـريوت، چـاپ ـم،  -السيرة النبوية دروس و عبر -١٠٨
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

ـــل(كثــــري  ابن -الســـيرة النبويـــة -١٠٩ ــق)ابوالفـــداء امساعي ـــه حتقيــ مصـــطفي عبدالواحـــد، دارالفكــــر : ، ب
  .هـ١٣٩٨چاپ دوم، بريوت،

ــاپ اول،  -ســــــــيرة و حيــــــــاة الصــــــــديق -١١٠ ـــ ــ ـــا، چـ ـــ ــحابه طنطــ ـــ ــ ــــيد، دار الصـ ـــ ـــي سـ ـــ ـــدي فتحــ ـــ جمــ
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

ــاپ اول،  -الشـــــــــوري بـــــــــين اإلصـــــــــالة و المعاصـــــــــرة -١١١ ـــ ــ ـــري، چــ ـــ ــي، دار البشـــ ـــ ــ ــدين متيمــ ــ ـــ عزالــ
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 -الشــيخان ابــوبكر الصــديق و عمــر بــن الخطــاب بروايــة الــبالذري فــي أنســاب األشــراف -١١٢
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨صدقي عمد، چاپ سوم،  دكرت احسان

ــاپ اول،  -صــــــحيح البخــــــاري -١١٣ ــــر، چــــ ــــاري، دارالفكــ ــل خبــ ــ ــن امساعيــ ـــد بــــ ـــداهللا حممـــ ــام ابوعبـــ امــــ
  .م١٩٩١/هـ١٤١١
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حممد ناصرالدين آلباين، املكتب االسالمي بـريوت، چـاپ  -صحيح الجامع الصغير و زيادته -١١٤
  .م١٩٩٨/هـ١٤٠٨سوم، 

  .م١٩٩٨/هـ١٤٠٨دار النفائس، چاپ سوم،  ابراهيم صاحل علي، -صحيح السيرة النبوية -١١٥

عفان عربسـتان،  ابوعبداهللا مصطفي عدوي، دار ابن -الصحيح المسند من فضائل الصحابة -١١٦
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦چاپ اول، 

  .حممد ناصر الدين آلباين، املكتب االسالمي -ماجة صحيح ابن -١١٧

  .حممد ناصر الدين آلباين، املكتب االسالمي -داود صحيح سنن ابي -١١٨

  .ح مسلم بشرح النوويصحي -١١٩

حممـد فـؤاد عبـدالباقي، دار احيـاء الـرتاث بـريوت، چـاپ دوم، : به حتقيق -صحيح امام مسلم -١٢٠
  .م١٩٧٢

ــاپ اول،  -الصـــــــــــديق أول الخلفـــــــــــاء -١٢١ ــ ـــ ـــريب، چــــ ـــ ــ ـــاب العـــ ـــ ــ ــــرقاوي، دار الكتـــ ـــ ــ ـــدالرمحن شــ ـــ ـــ عبــ
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

  .م١٩٧١حممد حسني هيكل، دار املعارف مصر،  -الصديق، أبوبكر -١٢٢

  .جوزي، دار املعرفة بريوت مام ابوالفرج ابنا -صفة الصفوة -١٢٣

ـــــا االســـــالمي -١٢٤ ـــــاريخ ليبي ـــان،  -صـــــفحات مـــــن ت ــارق عمــ ــــاليب، دارالبيـــ ـــد صـ ــرت علـــــي حممــ دكـــ
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨

 -صور من جهاد الصحابة عمليات جهاديه خاصة تنفذها مجموعات خاصة من الصحابة -١٢٥
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١دكرت عبدالفتاح خالدي، دار القلم دمشق، چاپ اول، 

  .سعد، دار صادر بريوت ابن -الطبقات الكبري -١٢٦

  .عباس حممود عقاد -عبقرية الصديق -١٢٧

حممـود علـي بغـدادي، دار النـدوة بـريوت، چـاپ اول،  -عتيق العتقاء اإلمـام أبـوبكر الصـديق -١٢٨
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤

  .هـ١٤٠٨دكرت سيد مجيلي، دار الريان بريوت، چاپ دوم،  -العشرة المبشرون بالجنة -١٢٩

ي منـــوره،  دكــرت اكــرم ضـــياء عمــري، مكتبــة العلـــوم و احلكــم مدينــه -لراشـــدةعصــر الخالفــة ا -١٣٠
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤چاپ اول، 

خامن دكرت فتحيـة عبـدالفتاح نـرباوي، الـدار السـعودية، چـاپ سـوم،  -عصر الخلفاء الراشدين -١٣١
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥
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  .هـ١٤٢١كثري، چاپ سوم،  عبداملنعم هامشي، دار ابن -عصر الصحابة -١٣٢

دكرت ناصر بـن علـي عـائض بـن حسـن،  -سنة و الجماعة في الصحابة الكرامعقيدة أهل ال -١٣٣
  .هـ١٤١٣نشر رشد رياض، چاپ اول، 

دكـرت سـليمان بـن سـامل بـن رجـاء سـحيمي،  -العقيدة في أهل البيت بين اإلفراط و التفريط -١٣٤
  .م٢٠٠٠./هـ١٤٢٠نشر امام خباري، چاپ اول، 

  .اد عباس شهاب، دار احلرية بغداد -العمليات التعرضية و الدفاعية عند المسلمين -١٣٥

ــق -العواصــــم مــــن القواصــــم -١٣٦ ــة دوحــــه، چــــاپ دوم،  حمب: بــــه حتقيــ الــــدين خطيــــب، دار الثقافــ
  .م١٩٨٩

ــــاپ  -عيــــــون األخبـــــــار -١٣٧ ـــة، چـــ ـــ ــب العلمي ــ ــه، دار الكتـــ ــ ـــن قتيبــ ــلم بــــ ـــ ـــن مسـ ـــداهللا بــــ ـــ ـــــد عب ابوحممــ
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ اول،

  .الباري فتح -١٣٨

  .هـ١٤٠٧ي معارف بريوت،  ذري، مؤسسهابواالعباس امحد بن حييي بال -البلدان فتوح -١٣٩

  .خلدون حممد بن عمر واقدي، دار ابن -وح الشامفت -١٤٠

  .هـ١٤١٩قاسم عاشور، دار طويق عربستان، چاپ اول،  -فرائد الكالم للخلفاء الكرام -١٤١

  .ابوحممد بن حزم ظاهري، نشر خاجني مصر -الفصل في الملل و األهواء و النحل -١٤٢

. جـوزي عربسـتان، چـاپ دوم د بـن حممـد بـن حنبـل، دار ابنابوعبـداهللا امحـ -فضائل الصـحابة -١٤٣
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

دكـرت علـي حممـد صـاليب، دار الوفـاء املنصـورة، چـاپ اول،  -فقه التمكين في القـرآن الكـريم -١٤٤
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣دكرت توفيق شاوي، دار الوفاء، چاپ دوم،  -فقه الشوري و اإلستشارة -١٤٥

دكتــز ياســني ســويد، شــركت چــاپ، نشــر وتوزيــع لبنــان، چــاپ  -يالفــن العســكري اإلســالم -١٤٦
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩اول، 

ــــاپ دوم،  -فــــــــي التــــــــاريخ اإلســــــــالمي -١٤٧ ـــ ــريوت، چـ ـــ ـــ ــر ب ـــ ـــل، دار الفكـــ ـــ ــ ــوقي ابوخلي ــ ـــ ــــرت شـ ـــ دكـ
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠سيد قطب، دار الشروق، چاپ م،  -في ظالل القرآن -١٤٨
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ـــــــة -١٤٩ ـــي، دار  -قـــــــراءة سياســـــــية للســـــــيرة النبوي ـــ ــــد قلعجـ ــ ــــاپ اول، حممـ ــــريوت، چـــ ــــائس بـــ ــ النفـ
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦

ـــي، دار ابن -قصـــــــة بعــــــــث جـــــــيش أســــــــامه -١٥٠ ـــ ـــل اهلـ ـــ ـــرت فضــ ــ ــــاپ دوم،  دكــ ـــريوت، چــــ ـــ ـــزم بـ ـــ حــ
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

دكرت عبداهللا حممد رشيد، دار القلم دمشق، چاپ  -صالقيادة العسكرية في عهد الرسول -١٥١
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠اول، 

علـي : اثـري، بـه حتقيـق شـيباين معـروف بـه ابن املكارم ابواحلسن علي بن ايب -الكامل في التاريخ -١٥٢
  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٨شريي، دار احياء الرتاث بريوت، چاپ اول، 

  .هـ١٤١٢حممد قطب، دار الوطن عربستان، چاپ اول،  -كيف نكتب التاريخ اإلسالمي؟ -١٥٣

  .رجب حنبلي ابن -لطائف المعارف -١٥٤

ر امحـد الفـرج، عـامل الكتـب عبدالسـتا: قلقشـندي، بـه حتقيـق -مآثر األناقة في معالم الخالفة -١٥٥
  .بريوت

نورالــدين علــي بــن ابــوبكر هيثمــي، دار الريــان قــاهره و دار  -مجمــع الزوائــد و منبــع الفوائــد -١٥٦
  .الكتاب بريوت

ــــــــاوي -١٥٧ ــــه تقي -مجموعــــــــة الفت ـــ ـــن تيميـ ـــ ــد بــ ـــ ـــدين امحـــ ـــ ــــاپ اول،  الــ ـــ ـــاء، چـ ــ ــــراين، دار الوفـــ ــ ي حــ
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

حممــــد محيــــد اللّــــه، دار  -ةفــــة الراشــــدة للعهــــد النبــــوي و الخالمجموعــــة الوثــــائق السياســــي -١٥٨

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥النفائس، چاپ پنجم، 

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥حممد صادق عرجون، دار القلم، چاپ دوم،  -صمحمد رسول الّله -١٥٩

دكـرت سـليمان سـويكت، نشـر توبـه ريـاض، چـاپ اول،  -محنة المسلمين فـي العهـد المكـي -١٦٠
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

ابواحلسـن علـي نـدوي، دار القلـم دمشـق،  -طالب ابي المؤمنين علي بن المرتضي، سيرة أمير -١٦١
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩چاپ دوم، 

ـــي -١٦٢ ـــره علـــي األمـــة صمـــرض النب ــاپ اول،  -و وفاتـــه و أث خالـــد ابوصـــاحل، دار الـــوطن، چـ
  .هـ١٤١٤

ابواحلسـن علـي بـن حسـني بـن علـي مسـعودي، دار املعرفـة  -مروج الذهب و معادن الجـواهر -١٦٣
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣بريوت، 
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دكـرت حييـي ابـراهيم حييـي،  -مخنـف فـي تـاريخ الطبـري، عصـر الخالفـة الراشـدة مرويات ابـي -١٦٤
  .هـ١٤١٠دار العاصمة رياض، چاپ اول، 

ابوعبـــداهللا حممـــد بـــن عبـــداهللا نيشـــابوري، دار الكتـــب العلميـــة  -المســـتدرك علـــي الصـــحيحين -١٦٥
  .م١٩٩٠/هـ١٤١١بريوت، چاپ اول، 

ــهع -المســــــــتفاد مــــــــن قصــــــــص القــــــــرآن -١٦٦ ـــ ــدان، مؤسســـ ـــ ــدالكرمي زيـــ ـــ ــاپ اول،  بـــ ـــ ــ ـــالة، چـ ـــ رســ
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

ــر العــــريب،  -المســــلمون و الــــروم فــــي عصــــر النبــــوة -١٦٧ دكــــرت عبــــدالرمحن امحــــد ســــامل، دار الفكــ
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

  .م١٩٨٤عبداجلبار حممود سامرائي، چاپ اول،  -معارك خالد بن الوليد ضد الفرس -١٦٨

  .م١٩٨٩دكرت ياسني سويد، چاپ  -معارك خالد بن الوليد -١٦٩

  .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧، دار صادر بريوت، ياقوت حمويالبلدان  معجم -١٧٠

ابواالقاسم سليمان بن امحد طرباين، دار مكتبة العلوم و احلكم، چاپ دوم،  -المعجم الكبير -١٧١
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤عامل الكتب بريوت، چاپ سوم،  -)حممد بن عمر(واقدي المغازي  -١٧٢

  .خلدون ابن ي مقدمه -١٧٣

دكـرت امحـد ابوالشـباب، املكتبـة العصـرية بـريوت،  -و السـنةمقومات النصـر فـي ضـوء القـرآن  -١٧٤
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ چاپ اول،

ــــاپ دوم،  -مالمـــــــح الشـــــــوري فـــــــي الـــــــدعوة اإلســـــــالمية -١٧٥ ـــوي، چـــ ــــا حنــــ ــي رضـــ ــ ـــدنان علـــ عــــ
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

ـــــة عمـــــر إلـــــي دولـــــة عبـــــدالملك -١٧٦ ـــريوت،  -مـــــن دول ــة بــ ـــة العربيـــ ــون، دار النهضــ ــــراهيم بيضـــ ابـ
  .م١٩٩١/هـ١٤١١

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣چاپ دوم،   احل امحد شامي، املكتب االسالمي،ص -من معين السيرة -١٧٧

  .حممد رشاد سامل، مؤسسه قرطبه: تيمية، به حتقيق ابن -منهاج السنة -١٧٨

ــاپ اول، -مــــــــنهج كتابــــــــة التــــــــاريخ اإلســــــــالمي -١٧٩ ـــ ــ ــة، چـ ــ ـــ ــاين، دار طيبـ ـــ ـــ ــــامل علي ـــ ـــد صـ ـــ   حممــ
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦
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ابه و الــرتاث طنطــا دكــرت عـاطف ملاضــه، دار الصـح -مكــةفــي  صمواقـف الصــديق مــع النبــي -١٨٠
  .١٩٩٣/هـ١٤١٣، چاپ اول، )مصر(

دكرت عاطف ملاضه، دار الصحابة، چاپ اول،  -في المدينة صمواقف الصديق مع النبي -١٨١
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

ــاپ ســــيزدهم،  -موســــوعة التــــاريخ اإلســــالمي -١٨٢ ــة قــــاهره، چــ ــاكر، مكتبــــة النهضــ ــد شــ دكــــرت امحــ
  .م١٩٨٧

ــي، -بكــــــــــر موســــــــــوعة فقــــــــــه أبي -١٨٣ ـــ ـــ ــــد رواس قلعجــ ـــ ـــرت حممـــ ـــ ــــاپ دوم،  دكــــ ـــ ـــائس، چـــ ــ ـــ دار النفــ
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥

ي مجعـي از علمــا بــا  نوشــته -صموسـوعة نظــرة النعــيم فــي مكــارم أخــالق الرســول الكــريم -١٨٤
، دار الوسـيله جـده، )احلرام امـام و خطيـب مسـجد(نظارت و سرپرسيت صاحل عبداهللا بـن محيـد 

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨چاپ اول، 

  .عارف قاهرهصعب زبريي، دار املم ابوعبداهللا مصعب بن عبداهللا مب -نسب قريش -١٨٥

ــاپ اول،  -نظــــــــــام الحكــــــــــم فــــــــــي اإلســــــــــالم -١٨٦ ــ ـــ ــائس اردن، چـــ ــ ـــ ـــــد، دار النفـــ ـــ ــــارف ابوعيــ ـــ عـــ
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦

ظــافر قــامسي، دارالنفــائس بــريوت، چــاپ  -نظــام الحكــم فــي الشــريعة و التــاريخ اإلســالمي -١٨٧
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧سوم، 

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤اول، محد حممد عمد، چاپ  -نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين -١٨٨

حممد عبداحلي كتاين ادريسي، چاپ شركت ارقم  -)التراتيب اإلدارية(نظام الحكومة النبوية  -١٨٩
  .االرقم بريوت بن ايب

  .حممد طاهر بن عاشور -نقد علمي لكتاب اإلسالم و أصول الحكم -١٩٠

  .يطاهر امحد زاوي و حممود حممد طناح: اثري، به حتقيق ابن -النهايه في غريب الحديث -١٩١

ابوحممد عبداهللا بـن حممـد اندلسـي قحطـاين، دار السـوادي عربسـتان، چـاپ  -نونية القحطاني -١٩٢
  .م١٩٨٩/هـ١٤١٠سوم، 

ــاپ اول،  -الهجــــرة النبويــــة المباركــــة -١٩٣ ــر، چــ ــورة، مصــ ــرت عبــــدالرمحن بــــر، دار الكلمــــة املنصــ دكــ
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

ــــي القــــرآن الكــــريم -١٩٤ ــاض، چــــ -الهجــــرة ف ـــد ريــ ـــر راشـ ــزويل، نشـ ــامعون جــ ــي ســ اپ اول، احزمــ
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧
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  .دكرت حييي حييي-الوحي و تبليغ الرسالة -١٩٥

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ابوظيب، وقائع ندوة النظم اإلسالمية -١٩٦

تـب ريـاض، چـاپ رت منـر بـن حممـد محيـداين، عـامل الكسرهنگ دكـ -والية الشرط في اإلسالم -١٩٧
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤دوم، 

عبــدالعزير ابــراهيم عمــري، چــاپ دكــرت  -الواليــة علــي البلــدان فــي عصــر الخلفــاء الراشــدين -١٩٨
  .هـ١٤٠٩اول، 

  .دكرت عبدالرمحن شجاع، دار الفكر دمشق -اليمن في صدر اإلسالم -١٩٩


