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 469 ........................... بود کرده زنا به مجبور را یمسلمان زن که يا یذم مرد ـ5
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 470 ...................................................................... زنا به زنان ساختن مجبور ـ6

 470 ................................... است بوده خبر یب زنا حرمت از که یکس حکم -7

 470 ................................................................................ عده امیا در ازدواج ـ8

 471 .................................... بود کرده ازدواج شوهر داشتن وجود با که یزن ـ9

 471 ......................................................... زنا به شعبه بن رةیمغ کردن متهم ـ10

 471 ....................................... بود شده همبستر خود غالم با که یزن حکم ـ11

 471 .................................................... کرد زنا به متهم را شوهرش که یزن ـ12

 472 ....................... کند یم ییگو هیکنا که یکس بر تهمت مجازات ياجرا ـ13

 472 ................................................ متجاوز يهودی خون کردن اعالم دره ـ14

 473 ................................... ندارد بها خون است کشته خداوند که را یکس ـ15

 را همه شدند یم کیشر او قتل در صنعاء شهر ساکنان ي همه اگر ـ16
 473 ...................................................................................................... کشتم یم

 474 ........................................................................ است قتل ساحر يجزا ـ17

 474 ......... برساند قتل به را يایذم که یمسلمان حکم و فرزند قاتل حکم ـ18

 474 ................................................................. سوگند و بهاخون نیب جمع ـ19

 475 ............................... ام بوده یراض بدان نه و ام داشته حضور نه! بارالها ـ20

 475 ......................................... کرد اعالم انهیتاز هشتاد را شراب مجازات ـ21

 476 ...................................................... یفروش شراب يها مغازه سوزاندن ـ22

 476 ............. اوریدرب یکس نکاح به پاکدامن و مسلمان یزن عنوان به را او ـ23

دهد یم طالق راثیم از کردن محروم خاطر به را زنش که یکس حکم ـ24
 ................................................................................................................... 477 

 477 ......................................................... آن حداکثر و حمل مدت حداقل ـ25

 478 ............................ یخصوص تیملک از مستبدانه ي ه استفاد از يریجلوگ: هفتم

 480 ................................................... جمله کی در طالق سه دانستن معتبر: هشتم

 483 ...................................................................................... متعه نکاح میتحر: نهم
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  ............................................................................ 485عمر یفقه اراتیاخت: دهم

 489 ...... دولت کارگزاران و فرماندهان با برخورد در عمر فقه :پنجم فصل

 491 .......................................................................... کشور يها استان :اول مبحث

 491 ....................................................................................... مکرمه ي مکه: نخست

 492 ........................................................................................... منوره ي نهیمد: دوم

 492 ............................................................................................... طائف شهر: سوم

 493 ...................................................................................................... منی: چهارم

 494 ..................................................................................................... نیبحر: پنجم

 496 ....................................................................................................... مصر: ششم

 498 ......................................................................................... شام هايتالیا: هفتم

 500 ....................................................................... فارس و عراق يهاالتیا: هشتم

 501 .............................................................................................. بصره تیوال: نهم

 503 ............................................................................................. کوفه تیوال: دهم

 505 ................................................................................................... مداین: ازدهمی

 506 .......................................................................................... جانیآذربا: دوازدهم

  ..... 507عمر عهد در دولت کارگزاران و فرمانداران انتخاب ي وهیش :دوم بحثم

 و دولت کارگزاران و فرمانداران انتخاب در خطاب بن عمر اصول نیتر مهم
 507 ........................................................................................................ آنان طیشرا

 507 ................................................................................ يامانتدار و ییتوانا ـ1

 508 ................................................................................ دانش و علم داشتن ـ2

 508 .................................................................................. یخبرگ و یکاردان ـ3

 509 ............................................................ نانینشهیباد و نانیشهرنش تفاوت ـ4

 509 ................................................................... شفقت و رأفت حس داشتن ـ5

 510 ...................................... کرد ینم ماستخدا را خود شاوندانیخو عمر ـ6

 511 ............... کرد ینم واگذار بود آن خواهان که یکس به یتیمسئول عمر ـ7



 عمر فاروق   12
 

 511 ........... دبودن شده ممنوع تجارت در شدن مشغول از دولت کارگزاران ـ8

 511 ........................................... استخدام از قبل کارگزاران هیسرما شمارش ـ9

 511 ................................... یدولت يباال رده نیمسئول يبرا عمر طیشرا ـ10

 512 ............................. امراء و فرمانداران انتخاب يبرا مشورت و یزنیرا ـ11

 513 ............................................استخدام از قبل دولت کارگزاران آزمودن ـ12

 513 ...................................................................................یوال بودن یبوم ـ13

 514 ................................................................. دولت کارکنان یرسم ابالغ ـ14

 514 ........................................................................... ینصران فرد استخدام ـ15

 515 ......................... سخطاب بن عمر دولت کارگزاران يهایژگیو نیتر مهم: دوم

 515 ......................................................................... ایدن به یرغبت یب و زهد ـ1

 516 .................................................................................... یفروتن و تواضع ـ2

 516 ............................................................................................. يزکاریپره ـ3

 517 ...................................... کردند یم تیرعا را گریکدی احترام فرمانداران ـ4

 518 ........................................................................................... انیوال حقوق: سوم

 518 .......................................... خدا تیمعص ریغ در انیوال از يشنو حرف ـ1

 518 ................................................................... انیوال به نسبت یرخواهیخ ـ2

 519 ....................................................گذاشتن دادهایرو انیجر در را انیوال ـ3

 519 ....................................................................... انیوال تیتقو و یبانیپشت ـ4

 519 ............................................ کار از يبرکنار از پس یلوا احترام تیرعا ـ5

 520 ........................................................ دارد اجتهاد حق شهر حاکم و ریام ـ6

 520 ............................................................... دولت کارگزاران يماد حقوق ـ7

 523 ....................................................................... دولت کارگزاران يمداوا ـ8

 523 ....................................................................................... انیوال فیوظا: چهارم

 523 ............................................................................. ینید لیمسا به توجه ـ1

 526 ................................................................................ جامعه تیامن نیتأم ـ2
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 527 .................................................................................... خدا راه در جهاد ـ3

 529 ................................. مردم یشتیمع يازهاین نیتأم جهت تالش و یسع ـ4

 531 ...................................... یمحل کارگزاران و رانیمد استخدام و نشیگز ـ5

 531 .................................................................................. انیذم حال تیرعا ـ6

 531 ...................... نظران صاحب يرأ از استفاده و نیمعتمد احترام تیرعا ـ7

 532 ...................................................................................... یآبادان و عمران ـ8

 532 ................................................................. یاجتماع يبرخوردها تیرعا ـ9

 533 .................................................. گرانید و ها عرب انیم نگذاشتن فرق ـ10

 534 ........................................... انیوال يکار اوقات و تهایوال در ترجمه کار: پنجم

 534 .............................................................................................. ترجمه کار ـ1

 534 ................................................................ دولت کارگزاران يکار اوقات ـ2

 537 ..............................................آنان وبازخواست انیوال از مراقبت :سوم مبحث

 537 .................................................................................. انیوال از مراقبت: نخست

 537 .............................. شوند نهیمد وارد هنگام شب دینبا دولت کارگزاران ـ1

 538 ......................................... فرستادند یم يا ندهینما دیبا یگاه چند از هر ـ2

 538 .................................................................................... اتیشکا صندوق ـ3

 538 ..................................................... سربازرس عنوان به مسلمه بن محمد ـ4

 539 .............................................................................. حج موسم از استفاده ـ5

 540 .......................................................................... فهیخل يا دوره يسفرها ـ6

 541 ................................................................ یدولت مدارك و ناداس یگانیبا ـ7

 541 ..............................................................کارکنان دست از تیرع اتیشکا: دوم

 542 ............................................. وقاص یاب بن سعد از کوفه مردم تیشکا ـ1

  .............................................. 545عاص بن عمرو هیعل انیمصر اتیشکا ـ2

 547 ............................................ ياشعر یابوموس هیعل بصره مردم اتیشکا ـ3

 548 ...............................................عامر بن دیسع هیعل حمص اهل اتیشکا ـ4
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 549 ............ بود گرفته تمسخر به را تیرع افراد از يفرد که یکس يبرکنار ـ5

  ...................................................... 550خطاب بن عمر توسط انیوال هیتنب: سوم

 550 .............................................. دولت کارگزاران و انیوال از گرفتن انتقام ـ1

 551 .............................................................................. کار از یوال يبرکنار ـ2

 551 ....................................... انیوال و انیفرمانروا منازل فاتیتشر برداشتن ـ3

 552 ................................................................. دولت کارگزاران يکار کتک ـ4

 553 ........................................................ یانچوپ به يفرماندار از دادن تنزل ـ5

 553 ................................................... دولت کارگزاران اموال میتقس و ضبط ـ6

 554 ............................................................................. یکتب و یشفاه خیتوب ـ7

 556 .............................................................. دیول بن خالد يبرکنار انیجر: چهارم

 556 ..................................................................................... نخست يبرکنار ـ1

 561 .......................................... سخطاب بن عمر توسط خالد عزل نیدوم ـ2

  ........................................................... 563دیول بن خالد يبرکنار اسباب ـ3

 569 ........................... یشرق ي جبهه و عراق ي هیناح در فتوحات :ششم فصل

 571..................... مشرق و عراق نیسرزم در فتوحات از دوم ي مرحله :اول مبحث

 571 ..................................... عراق ي جبهه مسئول و فرمانده یثقف دیابوعب: نخست

 573 ............................................... باروسما و کسکر هیسقاط نمارق، ي معرکه: دوم

 573 ...................................................................................... نمارق ي معرکه ـ1

 574 ........................................................................ کسکر در هیسقاط جنگ -2

 575 ........................................................... هـ 13 سال در باروسما ي معرکه -3

 576 .................................. يهجر 13 سال در دیابوعب) پل( جسر ي معرکه ـ: سوم

 578 ...................................................... دیابوعب پل ي معرکه يامدهایپ نیتر مهم

 581 ..................................................................................... بیبو ي معرکه: چهارم

 584 ............................................................... معرکه انیپا در یجنگ ینشست ـ1

 585 ................................................ پل بیتخر خاطر به یمثن شدن مانیپش ـ2
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 585 .......................................................................... یمثن ینظام یروانشناس ـ3

 588 .................................................................. نیمجاهد زنان يریگ موضع ـ4

 588 .............................................................................. جنگ انیفرار بیتعق ـ5

 589 ...................................................................دشمن ياقتصاد اماکن تاراج: پنجم

 592 ........................................................................................ انیرانیا واکنش: ششم

 593 ...................................................................یمثن به عمرفاروق يها سفارش

 595 ................................................................ هیقادس ي معرکه انیجر :دوم مبحث

 596 ......................... اسالم سپاه یفرمانده به وقاص یاب بن سعد انتصاب: نخست

 596 .................................................................... سعد به عمر يهاهیتوص -1

  ................................................................................ 597عمر دوم تیوص ـ2

 599 ...................................................... نیمجاهد جمع در عمر یسخنران ـ3

  .............................................. 600یمثن وفات و عراق به سعد دنیرس ـ4

 601 ......................................... نیرالمؤمنیام ي هیتوص و عراق ریمس در سعد ـ5

 604 ....................................................... اند کرده توبه که ینیمرتد از استفاده ـ6

 605 ............................................. وقاص یاب بن سعد به نیرالمؤمنیام ي نامه ـ7

  ................................... 606خطاب بن عمر نظر از يروزیپ يمعنو اسباب ـ8

کند یم فیتوص عمر يبرا را سپاه دو تیموقع و هیقادس دانیم سعد ـ9
 .................................................................................................................... 607 

 608 ...................... شود یم مذاکره وارد رانیا پادشاه با عمر دستور به سعد: دوم

 612 ............................................................................. رستم با مذاکره و دسع: سوم

 615 ............................................................................... جنگ يبرا یآمادگ: چهارم

 619 ................................... اندازد یم وحشت به را رستم مسلمانان، اذانِ يصدا

 621 .............................................................. )ارماث( هیقادس جنگ اول روز ـ1

 627 ............................................................................................. أغواث روز ـ2

 636 .................................................. عماس روز به معروف جنگ سوم روز ـ3
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 641 ............................................................................................ هیقادس روز ـ4

 646 ......................................................... آموز عبرت نکات و دیفوا درسها،: پنجم

 646 .................................... فتوحات ندیفرا در آن اثر و معرکه وقوع خیتار -1

 646 ..................................... هیقادس فتح از پس خطاب بن عمر ي خطبه -2

 647 ......................................... مانند یم بندیپا شیخو تعهدات به مسلمانان -3

 649 ........................ گرداند بر انیجنگجو به را هیقادس میغنا خمسعمر -4

 650 ........................................ هیحو بن زهره تیثیح برگرداندن و عمر – 5

 650 ....................... مؤذن شهادت از پس گفتن اذان يبرا مسلمانان رقابت – 6

 651 ....................................... هیقادس ي معرکه در مسلمانان ینظام کیتاکت – 7

 653 ............................................ شدند  سروده  هیقادس جنگ در  که ياشعار -8

 656 .............................................................................................. مداین فتح: ششم

 658 ...............................................شیخو يایاول با خدا تیمع و یهمراه – 1

 658 ........................................ کرد تالوت »ساباط مظلم«در سعد که یاتیآ – 2

 659 ............................................................. رودخانه از عبور يبرا یزنیرا – 3

 661 ............................................................. مداین فتح و رودخانه از عبور – 4

 662 ................................................... زنند یم  رودخانه  به را خود مسلمانان -5

 663 ...................................................... مسلمانان يدار امانت از ییهانمونه ـ6

 667 ................................................گشودند را ما زبان شیخو اعمال با ما  سپاه

 667 ............................................................جلوال میغنا برابر در عمر  موضع

 669 .......................................................................................... رامهرمز فتح: هشتم

 669 ............................................................................................... شوشتر فتح: نهم

 671 ....................... ارزد ینم ينماز به من، نظر از است آن در  چه آن و ایدن -1

 671 ........................................... ابدی یم دست شرف مدال  به مالک بن براء -2

 672 ...................................................... هرمزان با عمر ییارویرو داستان -3

 673 .................................................................................... شاپور يجند فتح: دهم
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 674 ...................................................................... کسکر شهر و مقرن بن نعمان

 675 ........................ يهجر 21 سال در الفتوح فتح و نهاوند ي معرکه :سوم مبحث

 678 ........... دشمن سپاه اجتماع از يریجلوگ و اسالم لشکر ساختن متمرکز -1

 678 ... یفعل ي فرمانده دنیرس شهادت  به صورت در يبعد  فرمانده انتخاب -2

 681 ...................................................... فارس نیسرزم در يشرویپ :چهارم مبحث

 681 .................................................................. هـ 22 سال در همدان فتح: نخست

 682 ............................................................................. هـ 22 سال در ير فتح: مدو

 682 ............................................................................... گرگان و سیقوم فتح: سوم

 683 ....................................................................................... جانیآذربا فتح: چهارم

 683 .......................................................................... هـ 22 سال در باب فتح: پنجم

 684 ................................................................................. ترکها نبرد نینخست: ششم

 685 .................................................................. خراسان نیسرزم در يشرویپ: هفتم

 688 .............................................................. يهجر 22 سال در استخر فتح: هشتم

 689 ...................................................................................... داراب و فسا فتح: نهم

 689 ........................................................هـ 23 سال رد ستانیس و کرمان فتح: دهم

 689 ............................................... هـ 23 سال در) بلوچستان( مکران فتح: ازدهمی

 690 ..................................................................................... کردها با نبرد: دوازدهم

 693 ................. نیزم مشرق و عراق فتح يامدهایپ و درسها نیترمهم پنجم مبحث

 693 .............................. نیمجاهد قلوب در ثیاحاد و اتیآ شگرف ریتأث: نخست

 698 ................................................................. خداوند راه در جهاد يامدهایپ: دوم

 698 ...................... نیزم مشرق يکشورها و عراق فتوحات در یاله يسنتها: ومس

 698 .............................................................اتمسبب و اسباب در خدا سنت -1

 699 .................................... باطل و حق نیب يریدرگ و تدافع در خدا سنت -2

 699 ....................................................................... ابتال و  فتنه در خدا سنت -3
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 701 ............................................................. يستمگر و ستم در یاله سنت -4

 702 ...................................... گذرانان خوش و یگذران خوش در یاله سنت -5

 702 ......................................................... انانگریطغ و انیطغ در یاله سنت -6

 703 ....................................................................................... استدراج سنت -7

 704 ................................................................................. نفوس رییتغ سنت -8

 704 ............................................................ گناهان صوصخ در یاله سنت -9

 705 ........................................ دهد یم رییتغ را خیتار روند سیق بن احنف: چهارم

 707 .............................................................. یبیل و مصر شام، فتح :هفتم فصل

 709................................................................................ شام فتوحات :اول مبحث

 710 ........................................................................ بدهیابوعب و خالد يگفتگو

  ......................................... 711عمر طرف از بمعاذ و دهیابوعب ي نامه پاسخ

 712 ........................................................................................... دمشق فتح: نخست

 714 ..................................................................................... نیطرف يروهاین ـ1

 715 ...............................................................................دمشق شهر فیتوص ـ2

 717 ............................................................................................ معرکه روند ـ3

 718 ................................................ آموزعبرت تنکا و درسها د،یفوا نیمهمتر

 719 .......................................... شدند  سروده دمشق فتح مورد در  که ییشعرها

 720 ............................................... دمشق فتح از بعد مسلمانان ینظام تحرکات

 720 .................................................................... فحل شهر يساز آزاد انیجر: دوم

 722 ................ سرود فحل روز مورد در عمرو بن قعقاع  که ییشعرها  جمله از

 723 .................................................................................. هیطبر و سانیب فتح: سوم

 723 ........................................................... هـ 15 سال در حمص ي معرکه: چهارم

 724 ................................................................... هـ 15 سال در نیقنسر فتح: پنجم

 725 ........................................................ هـ 15 سال در هیساریق فتح انیجر: ششم

 725 ....................................................................... هـ 16 سال در قدس فتح: هفتم
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 726 .................................................................. دشمن کردن سرگرم کیتاکت ـ1

 728 ................................................................................. هایروم شدن میتسل ـ2

 728 .................. آن رامونیپ یقیتحق و قدس فتح ي درباره مختلف يتهایروا ـ3

 731 .......................................................................................... صلحنامه متن ـ4

 732 ......................................................... عیوقا نیا يامدهایپ و هادرس نیتر مهم

  ............................................ 732اسقع بن واثله فداکارانه يریموضعگ ـ الف

 732 ...... فحل جنگ وقوع از قبل هایروم نزد مسلمانان ریسف جبل بن معاذ ـ ب

 734 ................................. هیساریق فتح در صامت بن عباده يریگموضع ـ ج

 735 ......................................... صفر مرج ي معرکه در حارث بنت میحک ام ـ د

 736 ........................................... کند یم یخداحافظ شام ارید با روم پادشاه -هـ

 737 ............................ است داده يسربلند و عزت اسالم با را شما خداوند ـو

 737 ...................................................... هیجاب در عمر یسخنران از یبخش ـز

 738 .............. !دهیابوعب يا تو جز به کرد جادیا یدگرگون ما ي همه در ایدن ـ ح

 738 ......................... المقدس تیب ساکنان با عمر ي نامهصلح بر یقیتعل ـ ط

 739 ............................................ خواند یم نماز یاالقص مسجد در عمر ـ ي

 740 ....................................................... حمص مجدد اشغال يبرا ها یروم تالش

 742 .................................... دهیابوعب به کمک يبرا عمر مبتکرانه ینظام ي نقشه

 743 ................................................................................ هـ 17 سال در رهیجز فتح
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 پیشگفتار

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات 

هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال  ،أعاملنا

َها﴿ رشيك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا َوَ�  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
 .]۱۰۲آل عمران: [ ﴾١٠٢َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ُقوا ِيُم َر�َّ�ُ  ٱ�َّ َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ  ٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ ۚ وَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  ٱ�َّ رَۡحاَم
َ
َ إِنَّ  ٱۡ� َ�َن  ٱ�َّ

 .]۱النساء: [ ﴾١ �ِيٗباَعلَۡيُ�ۡم رَ 
َها﴿ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ  ِ ْ  ينَ ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱ�َّ ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا  ٱ�َّ ۡعَ�ٰلَُ�ۡم  يُۡصلِحۡ  ٧٠َوقُولُوا

َ
لَُ�ۡم أ

َ َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع   -۷۰األحزاب:[ ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

۷۱[. 
و  عمر بن خطابقایع زندگی کتابی که در دست دارید، به تحلیل و بررسی و 

و سپس به آن  پردازد. فضل نگارش این کتاب به خداوند شخصیت و دورانش می
ي بررسی زندگانی خلفاي راشدین  گردد که مرا به ادامه دسته از علما و داعیانی بر می

ي زیادي میان  ها خطاب به من گفت: فاصله یکی از آن  جا که تشویق نمودند. تا آن
و دوران خلفا افتاده و ترتیب اولویتها به هم ریخته است؛ چنانچه بسیاري از  مسلمانان

ي زندگانی داعیان و  مسلمانان به جاي توجه به زندگانی خلفاي راشدین، بیشتر به مطالعه
پردازند؛ این، در حالی است که دوران خلفاي راشدین، در ابعاد  مصلحان دیگر می

قی، اقتصادي، جهادي و فقهی، از غناي بی نظیري مختلف سیاسی، پرورشی، فکري، اخال
هاي مختلف، سرشار از نکاتی است که ما شدیداً بدان   باشد. و در جنبه برخوردار می

نیازمندیم. همچنین ما به شدت نیازمند بررسی بخشهاي اداري خالفت اسالمی و 
ی تعیین الگوبرداري از آن هستیم؛ مانند بخش قضایی، مالی، نظامی و نیز چگونگ

فرماندهان و کارگزاران سطوح مختلف و همچنین اجتهاداتی که در آن دوران به دنبال 
 رویارویی با تمدن فارس و روم در جریان فتوحات اسالمی پدیدار گشت.
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گفتنی است ابتدا به فکر نگارش این کتاب افتادم تا این که این اندیشه به خواست 
هاي الزم، به بنده توفیق  با فراهم نمودن زمینه خداوند متعال، تحقق یافت و خداوند 

 این عمل را به انجام برسانم. مراجع و منابعی ارزشمند دست یابم و  به  اینکه داد تا
اي است که به صورت  تاریخ خلفاي راشدین سرشار از درسها و نکات آموزنده

جا که  دارد. از آن پراکنده، در کتابها و منابع تاریخی، فقهی، حدیثی و ادبی و... وجود
هاي ارزشمند  کتاب جامع و مفیدي وجود نداشت که حاوي تمام این نکات و آموزه

باشد، بنده دست به کار شدم و بر حسب سعی و توان خود، به جمع آوري، ترتیب و 
تصحیح و تحلیل آن پرداختم و در موضوع زندگانی خلفاي راشدین، نخستین کتاب را 

رصدیق و تحلیل وقایع زندگانی وي به نگارش در آوردم. کتاب پیرامون زندگانی ابوبک
هاي بین المللی عرضه شد و مورد استقبال  هاي بزرگ و نمایشگاه فروشی مزبور، در کتاب

خوانندگان بسیاري از اقشار مختلف از جمله دعوتگران، دانشمندان و عموم مسلمانان قرار 
ي بررسی زندگانی خلفاي راشدین و  امهگرفت. این مسأله باعث شد تا همه، مرا به اد

هایی که با عصر حاضر متناسب  هایی در این زمینه تشویق نمایند؛ کتاب نگارش کتاب
 باشد.

رو  هاي ارزشمند است. از این به طور قطع تاریخ خلفاي راشدین، سرشار از آموزه
و کتابهاي اگر ما، دوران خلفاي راشدین را بدون استفاده از روایات ضعیف و ساختگی 

ها)، منحرفان عقیدتی  خاورشناسان و پیروانشان اعم از خودباختگان فکري (سکوالریسم
بررسی و تحلیل   و طبق منهج اهل سنت بهها) و ...، مورد بررسی قرار دهیم،  (رافضی

ایم و به شناخت و  در این صورت روش درستی را در پیش گرفتهها بپردازیم،  زندگانی آن
مردان دست خواهیم یافت؛ همان  رامون زندگانی و دوران آن بزرگپیبینش درستی 

 ي آنان فرموده است: تعال، دربارهبزرگوارانی که خداوند م
ٰبُِقونَ ﴿ لُونَ  َوٱل�َّ وَّ

َ
نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ِمَن  ٱۡ�

َ
ِينَ وَ  ٱۡ� ُ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٱ�َّبَُعوُهم ٱ�َّ  ٱ�َّ

ْ َ�ۡنهُ  ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َ�ۡنُهۡم َورَُضوا َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�

َ
� ٓ  ٱلَۡفۡوزُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]۱۰۰: ةالتوب[ ﴾١٠٠ُم ٱۡلَعِظي
پیشگامان نخستین مهاجران و انصار، و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش «

آنان خوشنود است و ایشان هم از خدا گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از 
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خوشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر (درختان و 
مانند. این است پیروزي  جا می ها جاري است و جاودانه در آن کاخهاي) آن رودخانه

 ».بزرگ و رستگاري سترگ

دٞ ﴿ فرماید: همچنین می َمَّ ِۚ رَُّسوُل  �ُّ ِ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ينَ ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ٱۡلُكفَّ

ٗدا ٗعا ُسجَّ  .]۲۹الفتح: [ ﴾تََرٮُٰهۡم ُركَّ
محمد فرستاده خدا است، و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت، « 

 ».ینیب و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می
....)ي آنان فرموده است:  درباره صرسول خدا  مْ ينَ بُعِثْتُ فِيهِ نُ الَّذِ رْ تِي الْقَ ُ أُمَّ ريْ  1(خَ

 ».بهترین افراد امت من، کسانی هستند که در میان آنان برانگیخته شدم« 
کند، پس از کسی  هر کس، از کسی پیروي می«گوید:  می عبداهللا بن مسعود
است؛ زیرا زندگان، از فتنه در امان نیستند؛ آنان که   زیستهذشته پیروي نمایید که در گ

هستند که به خدا سوگند بهترین افراد این  صها پیروي نمود، اصحاب محمد باید از آن
ترین علم و دانش و کمترین تکلف را داشتند. و  امت بودند؛ آنان، بهترین دلها، عمیق

با پیامبرش و برپا داشتن دینش انتخاب  ها را براي هم صحبتی و همراهی خداوند، آن
توانید از اخالق و دیانتشان  نمود. پس قدر آنان را بدانید و راهشان را ادامه دهید و تا می

  .2»الگو بگیرید؛ چرا که آنان بر شاهراه مستقیم هدایت بودند
هاي  و به نشر و گسترش آموزهآري! اصحاب احکام اسالم را اجرا نمودند 

آموزش  سالم در شرق و غرب دنیا پرداختند؛ آنان، قرآن را به امت اسالمیبخش ا حیات
اي  را روایت کردند. به این خاطر تاریخ اصحاب، گنجینه صدادند و سنتهاي رسول خدا

که به اقشار و نسلهاي مختلف،  اسالمی استفکري، فرهنگی، علمی و جهادي براي امت 
و این امکان را براي مسلمانان فراهم نماید  در تداوم مسیر صحیح زندگی کمک می

، به حقیقت رسالت و نقش خویش صي یاران پیامبر سازد که از خالل تاریخ ارزنده می
توان از طریق بررسی  هاي جهانی و زندگانی دنیوي پی ببرند. به هر حال می در عرصه

 .)۱۹۶۴، ۴/۱۹۶۳مسلم ( -١
 .)۱/۲۱۴بغوی (: ةشرح السن -٢
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زکیه و ي ت کند و مایه تاریخ اصحاب، به نکاتی دست یافت که روح وروان را تغذیه می
گردد و همتها را بلند  ها می فرهیختگی روح و روان و همچنین روشنایی عقلها و اندیشه

آید  هاي ارزشمندي به دست می رساند. از تاریخ آن دوران، آموزه نماید و به اوج می می
توانند نسلی مسلمان بر اساس  که دعوتگران، علما و آحاد امت، در پرتو آن، می

هاي آن و همچنین با  رش دهند و آنان را با خالفت راشده و ویژگیرهنمودهاي نبوي پرو
آشنا  خصوصیات پیشوایان و مسلمانان آن زمان و نیز عوامل از میان رفتن خالفت اسالمی

 سازند.
ي زندگانی خلفاي  که دومین کتاب از مجموعه اینک کتاب زندگانی عمرفاروق

 گردد. راشدین است، تقدیم می
 پس از ابوبکرصدیق صي دوم و برترین صحابی رسول خدا خلیفه عمرفاروق

ما را به پیروي از آنان امر  صباشد. او، یکی از خلفاي راشدین است که رسول خدا می
 نموده و فرموده است: 

  .1(عليكم بسنتی وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدی)
 ».به سنت من و سنت خلفاي راشدین پس از من، چنگ بزنید«

 در حدیث دیگري، تصریح نموده است که:  صرسول خدا
 . 2ين من بعدي، أيب بكر وعمر)ذَ (اقتدوا باللَّ 

  .»به دو نفري که پس از من هستند، (یعنی) ابوبکر و عمر، اقتدا کنید« 
روایت شده است؛ چنانچه  عالوه بر این، احادیث زیادي در فضیلت عمرفاروق 

 فرموده است:  صرسول خدا
  .3نه عمر)إحد فأ أمتي يفن يک كان قبلكم من األمم املحدثون؛ فإ ان فيمن(لقد ك

شد و اگر در امت  ها الهام می در میان امتهاي گذشته، افرادي وجود داشتند که به آن«
 ».من، چنین کسی وجود می داشت، قطعاً عمر بود

 حسن و صحيح است.، )؛ اين حديث۵/۴۴) ترمذی (۴/۲۰۱بی داود (أسنن  -١
 .)٣/٢٠٠: ألباين (صحيح سنن الرتمذي -٢
 .)۲۳۹۸ش (، )؛ مسلم۳۶۸۹خباری ش ( -٣
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أبو بكر فنزع ذنوباً يف املنام أين أنزع بدلو بكرة عىل قليب، فجاء  أريتُ (همچنین فرمود: 

 ثم جاء عمربن اخلطاب فاستحالت غرباً فلم أر عبقرياً  ،أو ذنوبني نزعاً ضعيفاً واهللا يغفر له

 .)1(يفري فريه حتى رو الناس ورضبوا بعطن)

گاه ابوبکر آمد و یک دلو آب از  کشم؛ آن در خواب دیدم که از چاهی آب می«
بخشد. سپس عمر آمد و  خداوند، او را میچاه کشید و او، در کشیدن آب ضعیف بود و 

دلو را به دست گرفت؛ هیچ پهلوانی سراغ ندارم که همانند او کاري را بدین قوت انجام 
ي مردم و شترانشان سیراب شدند و به استراحت  چنان آب کشید که همه دهد. عمر

  .2»پرداختند
تر از همه پرسیدم: چه کسی را بیش صگوید: از رسول خدا می عمرو بن عاص

پدر عائشه «گفتم: از میان مردان، چه کسی را؟ فرمود: ». عایشه را«دوست داري؟ فرمود: 
گاه مردان دیگري را نیز  و آن» را عمر بن خطاب«گفتم: سپس چه کسی را؟ فرمود: ». را

  .3نام برد
اي درخشان و برگی زرین از تاریخ  ، صفحهزندگانی عمرفاروق ،به طور قطع

مرد را در  تها، اخالص، جهاد و دعوت آن بزرگتوان نظیر رشاد و نمی اسالمی است
 تاریخ هیچ یک از امتها مشاهده نمود.

به همین دلیل، بنده با مراجعه به منابع و مراجع، به بررسی، ترتیب و گردآوري ابعاد 
ي  پرداختم تا زندگی این بزرگوار، در دسترس و مورد استفاده زندگی عمرفاروق

ن، علما، اندیشمندان، سیاستمداران، رهبران و فرماندهان مسلمان، دانش پژوهان دعوتگرا
سان از آن الگو بگیرند و در دنیا و آخرت، مشمول فضل  و عموم مردم قرار بگیرد تا بدین

 و لطف الهی شوند.
از والدت تا شهادت، بررسی  خطاب در کتاب پیش رویتان، زندگی عمربن

از نسب، خانواده، زندگی دوران جاهلیت، مسلمان شدن و شود؛ بدین ترتیب که  می

 .)٢٣٩٣(ش  ،مسلم -١
 .)۲۳۹۳مسلم ( -٢
 )۱۵/۳۰۹حسان فی صحيح ابن حبان (اإل -٣
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هجرت کردن وي سخن به میان آمده و پیرامون نقش قرآن کریم در ساختار فکري ایشان 
و پرورش وي بحث شده  در شکل گیري شخصیت عمر صو نقش همراهی با پیامبر

دازش قرار ي مدنی مورد پر ها و در جامعه غزوهدر برابر  وآنگاه مواضع عمرفاروق
نقش آفرینی  و در دوران ابوبکر صعمر در زمان حیات پیامبر  چگونه  گرفته است که

در هاي حکومتی وي  و برنامه . همچنین چگونگی به خالفت رسیدن عمراست  نموده
ساالري وآزادي بیان، از دیگر  گستري، شایسته هایی همچون شورا، عدالت زمینه

گیرد. در این میان نکات دیگري  مورد بررسی قرار می موضوعاتی است که در این کتاب
و زندگی خانوادگی و  هاي عمر شود؛ از جمله: مهمترین ویژگی نیز بررسی می

اش به حقوق زنان و  توجه ویژهاحترام از اهل بیت و اجتماعی وي در دوران خالفت و 
براي پرورش  عنایت خاص به پیشگامان مسلمان و نیز شوق خدمت به نیازمندان، تالش

نیروهاي متعهد و کارآمد دولتی، مبارزه با مفاسد، توجه ویژه به نظام مالی و محاسبات 
اداري و قوانین بازرگانی، اشتیاق وافر به تحقق اهداف شرعی در جامعه از قبیل: حفظ و 

ي توحید و مبارزه با انحرافات و بدعت و نوآوري در دین، اهمیت دادن به شعایر  اقامه
 و عبادي و پاسداري از حرمت و جایگاه مجاهدان راه حق.دینی 

پدید آمد،  در این کتاب از نهضت علمی بزرگی که در دوران خالفت عمرفاروق
بحث و بیانی توجیهات و تعلیمات ایشان در مدینه   سخن به میان آمده است، و راجع به

سان مدینه،  تبدیل کرد؛ بدین، مدینه را به مرکزي علمی ؛ عمر است  شده  داده  شیوا ارائه
مهد علم و دانش و مرکز صدور احکام شرعی گردید؛ به این ترتیب علما، دعوتگران، 

شدند. گفتنی است در این کتاب  جا به اقصی نقاط دنیا اعزام می قاضیان و فرماندهان از آن
.. مورد ي دوم در پیدایش مراکزي علمی در مکه، مدینه، بصره، کوفه، شام و . نقش خلیفه

اي به  توجه ویژه شود که عمرفاروق  گیرد و بدین نکته اشاره می بررسی قرار می
ر آموزش و پرورش و کادري علمی و متخصص جهت اعزام آنان به مناطق و شهرهاي دو

دست داشت و به موازات فتوحات اسالمی و گسترش قلمرو اسالم، به فرماندهانش دستور 
ها را مرکز دعوت و تعلیم و  ه، مساجدي تأسیس نمایند و آنداد تا در شهرهاي فتح شد می

 نشر فرهنگ اسالمی قرار دهند.
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هاي اسالمی و نهادهاي علمی بودند که علماي  آري! مساجد، نخستین دانشگاه
  بدون فشار و اجبار به  ها به آموزش ملتهاي تازه مسلمانی پرداختند که صحابه از طریق آن

عمر بن بودند. گفتنی است تعداد مساجدي که در زمان   هي مسلمانان پیوست دایره
شد، حدود دوازده هزار مسجد بود. یکی از  ها نماز جمعه برگزار می در آن خطاب

یکی از این بود که به دنبال هر لشکري که  راهبردهاي دعوتی و علمی عمرفاروق
اي  کرد، مؤسسه یا فتح مشهرهایی همچون: عراق، ایران، شام، مصر و کشورهاي مغرب ر

حضرت عمر از کادرهایی ممتاز   ذکر است که  ، الزم بهداد فرهنگی متشکل را تشکیل می
ي نبوي و در شهر  در مدرسه  کرد که می  استفادهاز قاریان، محدثان و فقهاي صحابه اعم 

سازند  تا مردم آن شهر یا منطقه را به بهترین شکل با اسالم آشنابودند،   پرورش یافته  مدینه
 و به تعلیم و تربیت آنان بپردازند.

ام.  به شعر و شاعران سخن گفته بنده، در این کتاب از عالقه و توجه عمرفاروق
داد و در سخنانش از شعر،  بیش از سایر خلفاي راشدین، به شعر اهمیت می فاروقعمر

ادبی را نقد  برد و از ذوق ادبی باالیی برخوردار بود؛ چنانچه برخی از نصوص بهره می
داد که شاعران، شعري بر خالف  ها، اجازه نمی کرد و با نظارت بر اشعار و سروده می

براي  هاي دینی بسرایند یا در قالب شعر به کسی اهانت نمایند. عمر واقعیت یا آموزه
توان به پاس داشتن  نظارت بر جامعه ادبی خویش، معیارهایی داشت که از آن جمله می

ها  ها، دوري از تکلف و پیچیدگی، واضح بودن و تناسب واژه همخوانی واژهزبان عربی، 
 با معانی مورد نظر و ... اشاره کرد.

ایشان   اینکه  برد، از جمله می  و در راستاي تأدیب شاعران از روشهاي گوناگونی بهره
هزار درهم را   برد هجوگویان سه ز شخصیت و آبروي مسلمانان از دستبراي حفاظت ا

 یکی از شعرا در این خصوص گفت:   جا که کرد، تا آن  هزینه
ــدع ــم ت ــالم فل ــراف الك ــذت أط  وأخ

ــف ــم خي ــل فل ــرض البخي ــي ع  ومنعتن
 

ـــــع  ـــــدحياً ينف ـــــ وال م ـــــتامً يرض  ش

 شـــــتمي فأصـــــبح آمنـــــاً ال يفـــــزع
 

 

تو افسار من را گرفتی و نگذاشتی به کسی ناسزا گفته شود و یا (به ناحق) ستوده «
 شود.
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هتک حرمت بخیل منع کردي. بنابراین او از گزند زبان من در امان است و  و مرا از
 ».نمی ترسد

در این کتاب پیرامون توسعه وآبادانی و مدیریت بحران در دوران خلیفه دوم و 
همچنین احداث راهها و ساماندهی حمل و نقل دریایی و خشکی و نیز تشکیل مراکز 

مورد بررسی قرار گرفته است؛ از  اروق مرزبانی بحث شده و سایر اقدامات عمرف
هاي نظامی و  جمله: ایجاد شهرهاي بزرگی مانند بصره، کوفه، فسطاط و اختصاص بودجه

 اقتصادي براي هر یک از این شهرها.
در خشکسالی  همچنین در کتاب پیش رویتان از تدابیر و عملکرد عمرفاروق

در آن  نکته اشاره شده است که عمرسخن به میان آمده و بدین » عام الرماده«معروف 
ي مدیریت بحران ارائه داد؛  روزهاي سخت و طاقت فرسا، از خود الگوي خوبی در زمینه

هایی براي پناهندگان آماده ساخت و به جمع آوري کمک از شهرهاي  چنانچه اردوگاه
شد. از دیگر پرداخت و با برگزاري نماز استسقاء (طلب باران) به خداوند متعال متوسل 
در  دیگر مواردي که در این موضوع بدان اشاره شده، بخشی از اجتهادات فقهی عمر

، عدم گرفتن زکات وبه تأخیر انداختن آن 1این سال است؛ مانند: عدم اجراي حد سارق
 و... 

از دیگر نکات مورد بررسی در این کتاب، مسأله شیوع طاعون و عملکرد خلیفه براي 
ي موازین را بر هم زد و بسیاري از میراثهاي  ان سوزي است که همهمبارزه با وباي خانم

فرهنگی را نابود ساخت و سبب مرگ فرماندهان بزرگ لشکر اسالم و حدود بیست هزار 
تن از مسلمانان شام گردید. چنان که خلیفه، شخصاً به شام رفت و به ساماندهی امور 

اقامتگاههاي زمستانی و تابستانی را تعیین پرداخت و اموال به جاي مانده را تقسیم نمود و 
بازسازي لنگرگاههاي شام و آب و فاضالب آن پرداخت و فرماندهان جدیدي   نمود و به

  را به  و مردم پرداخت و میراث افراد مرده  شرح وظایف سرباز، فرمانده  را تعیین کرد و به
 زندگان عطا نمود.

 باشد (ويراستار). قطع دست از مچ می، منظور عدم جمازات سارق است که مطابق قانون شرع -١
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ي نهادهاي مالی و قضایی سخن به  در توسعه در این کتاب از نقش عمرفاروق
مالیات، عشر و مال فیئ و ، 1ام. چنانکه پیرامون درآمد دولت از زکات، جزیه میان آورده

هاي  ام. همچنین در مورد بیت المال، تدوین قانون اساسی و هزینه غنیمت بحث نموده
ضی و ام و از اجتهادات وي در خصوص مالیاتهاي ار سخن گفته دولت در زمان عمر

ي سازمان  ام و به موضوع توسعه همچنین ایجاد واحد پول اسالمی سخن به میان آورده
و مقام و به قاضیان خود پرداخته و از انتصاب قاضیان  هاي عمر قضایی و مهمترین نامه

  ام و به منابع احکام قضایی و دالیل مورد اعتماد قاضی اشاره بحث کرده ویژگیهاي آنان
ام؛ مانند: حکم خلیفه در مورد  اجتهادات قضایی فاروق پرداخته  چنین بهام، و هم نموده

ي مهر رسمی دولت و کسی که از بیت المال کوفه دزدي کرده و فردي که  جعل کننده
 بدون اطالع از حرمت زنا، مرتکب آن شده بود.

ي برخورد وي  ي دوم و نحوه همچنین در مورد فرماندهان و کارگزاران دوران خلیفه
و نام   هاي دولت عمر را تعیین نموده رو استان ، از اینام با آنان سخن به میان آورده

ام و همچنین از مهمترین شرایط و قواعد عمر براي  استاندارهاي ایشان را معرفی کرده
ها در قبال مردم و پیگیري عمر در برابر  وظایف آن  و به  انتخاب استاندار سخن رانده

و نیز ام،  ها طبق شریعت الهی، پرداخته ي آن ارهاي خود و محاسبهفرماندار و استاند
پیرامون چگونگی رسیدگی به شکایات شهروندان از کارگزاران و انواع اقدامات کیفري 

ي برکناري خالد  ام و در این میان به بررسی مسأله ایشان در مقابل فرماندارانش بحث رانده
ام و از  پرداخته در قبال این عملکرد عمر گیري خالد و علل آن و موضع بن ولید

ي دوم و درسهاي برگرفته از این  شام، مصر و لیبی در دوران خلیفه فتح عراق، ایران،
هایی که در جریان فتوحات، میان خلیفه  ام. همچنین در این کتاب نامه فتوحات سخن گفته

ز خالل آن، نکات و فرماندهان لشکرش رد و بدل شده، مورد بررسی قرار گرفته و ا
در راستاي دولتداري،   علمی و پرورشی بسیار مفیدي استخراج و ارائه گردیده است که

، آموزش فرماندهان و تاکتیکهاي جنگی نقش بسزایی را ایفا  پروري، تربیت جامعه ملت

کنـد) بـه  عبارتست از مقدار مشخصی پول يا کاال که کافر ذمی (کافری که در سـرزمني اسـالمی زنـدگی می، جزيه -١
 پردازد و در واقع جايگزين زکاتی است که مسلمانان پرداخت می کنند (ويراستار). مسلمانان می
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توان در دو بخش حقوق اهللا و  را می هاي عمرفاروق کند؛ نکات آموزنده در نامه می
در بخش مربوط به حقوق اهللا، به  ن مورد بررسی قرار داد. عمرفاروقحقوق بندگا

استقامت و پایداري در برابر دشمن و جهاد در راه خدا به نیت خدمت به دین و اداي 
ي حقوق بندگان، لشکریان را به پیروي از فرمانده؛ و  امانت الهی سفارش نموده و در زمینه

ي جنگ توصیه  تشویق آنان به ادامهبانی با آنان و مهرامیر را به رعایت حال لشکریان و 
 کرده است.

با دیگر پادشاهان آن زمان  همچنین در بخشی از این کتاب، به ارتباط عمر
اش  پرداخته و از نتایج و دستاوردهاي فتوحات وي و نیز از روزهاي پایانی زندگی خجسته

ر بازگشت به سوي خدا و سخن به میان آمده و بدین نکته اشاره شده که همواره فک
بود که یک لحظه از آن غافل  عمر بن خطابهاي فکري  مالقات با او، یکی از دغدغه

 نشد.
  بردارم که  اسالم پرده  از فهم و درك عمر نسبت به  ام که در این کتاب تالش نموده

اي و براي اجر  با آن فهم و بینش اسالمی زندگی را در میان مردم سپري نموده  چگونه
است، و از جوانب مختلف شخصیت ایشان اعم از سیاسی، نظامی،   گرفته  امور از آن بهره

ام و در مورد زندگی اجتماعی ایشان در دوران  میان کشانده  اداري و قضایی سخن به
ام و روي  داده  گرفتن خالفت تحقیقاتی را ارائه  و در دوران بر عهده حضرت ابوبکر

  هاي مالی، قضایی، اداري و نظامی، به غییراتی در راستاي مؤسسهنقش ایشان در ایجاد ت
 ام.  تأکید نموده  طوري شایسته

پردازد و عظمتش را در ابعاد  می عمر بن خطاباین کتاب، به بیان دالیل عظمت 
کشد؛ عظمتی که  مختلف اعم از ایمان، علم، فکر، اخالق وآثار آن بزرگوار به تصویر می

از اسالم و اجراي آن و نیز از ارتباط با خداوند متعال و پیروي از  را آن عمرفاروق
 به دست آورده بود. صرسول اکرم 

جزو آن پیشوایانی است که راه رشد و پیشرفت را  عمر بن خطاببدون تردید 
نمایند و گفتار و کردارشان، الگوي زندگانی براي عموم مردم و  براي مردم، ترسیم می

یکی از پربارترین  ي عمرفاروق از این جهت زندگانی و زندگینامه اقشار مختلف است.
انگیزد؛ و امت اسالم، به شدت  منابع ایمانی است که عواطف صحیح اسالمی را بر می
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به تصویر نهند و ارزشهاي واال را  نیازمند مردان با کفایتی است که بر مسیر صحابه گام می
 هستند. ،قی و اسالمی از طریق جان فشانیکشند و احیاگر ارزشها و مفاهیم اخال می

در گذر تاریخ،  -رضی اهللا عنهم-گمان تاریخ صحابه و به ویژه خلفاي راشدین  بی
ها این  گیري از زندگانی آن ي نسلها بوده و خواهد بود و راه بهره روشنی بخش راه همه

هیم و موضعهاي خود قرار د  عنوان الگویی در فرا راه  زندگانی اصحاب را به  است که
 ،ي خود جایی دهیم. بنابراین را در زندگانی روزمره  ارزشمند آنان در برابر افراد جامعه

هایی که در زندگانی آن  نباید چنین پنداشت که رویکرد صحابه و مبارزات آنان و آموزه
بزرگواران وجود دارد، فقط با اوضاع قرون گذشته متناسب بود و اکنون قابل اجرا و 

اده نیست؛ بلکه واقعیت این است که هرگاه نسیم ایمان بوزد و بازگشت به سوي خدا استف
ي اجراي دستورات الهی گردند، خداوند متعال نیز پیروزي آنان  معنا بیابد و مؤمنان، شیفته

 زند. ها رقم می کند و شرایط را به نفع آن را ضمانت می
ایع دورانش، از هیچ سعی و تحلیل وق آري! بنده در بررسی شخصیت عمرفاروق

ام، اما هدفی جز رضایت  ام؛ البته مدعی نیستم که دچار اشتباه نشده و تالشی دریغ نورزیده
خواهم که او پذیرنده و شنونده  رو پاداشم را از او می ام و از این پروردگار متعال نداشته

 فریادهاست.
رمضان  13در تاریخ   ساعت هفت و نیم روز چهارشنبه  وري است کهیادآ  الزم به

  فضل و یاري خداوند این کتاب را به  میالدي، به 2001نوامبر  28هـ ــ موافق با  1422
 پایان رساندم.

خواهم که این عمل بنده را بپذیرد و به سایر بندگانش توفیق  از خداي متعال می
ه بگرداند؛ را مبارك و خجست را عنایت فرماید و به فضل و لطف خویش، آن استفاده از آن

 فرماید: خداوند متعال می
ا﴿ ُ َ�ۡفَتِح  مَّ ۖ َوَما ُ�ۡمِسۡك فََ� ُمۡرِسَل َ�ُ  ٱ�َّ ِمۢن  ۥلِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َةٖ فََ� ُمۡمِسَك لََها

 ِ  .]۲فاطر: [ ﴾٢ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ۦۚ َ�ۡعِده
تواند (آن را ببندد  خداوند (درِ خزائن) هر رحمتی را براي مردم بگشاید، کسی نمی«

و) از آن جلوگیري نماید، و خداوند هر چیزي را که باز دارد و از آن جلوگیري کند، 
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را رها و روان سازد، و او توانا و کار بجا است. (لذا نه در کاري  تواند آن کسی جز او نمی
  . )»دهد ماند، و نه کاري را بدون فلسفه انجام می در می

کنم و خاشعانه، به  هاي خود اذعان می باري دیگر به کوتاهیدر پایان این مقدمه، 
نمایم؛ زیرا هر چه دارم، از اوست و تنها اوست  فضل و احسان خداوند سبحان اعتراف می

دهد. پس در آغاز و پایان، سپاسگزار او هستم و با توسل به نامهاي  که توفیق و یاري می
را براي بندگانش  مخلصانه قرار دهد و آنخواهم که این عمل ناچیز را  نیکش، از او می

ام، به عنوان یک نیکی در دفتر اعمالم ثبت بفرماید  مفید بگرداند. و هر حرفی را که نوشته
اند، اجر و پاداش فراوان  و به برادرانی که در نگارش این کتاب با من همکاري داشته

ین کتاب به دستشان عنایت نماید. ضمناً درخواست من از برادران و خواهرانی که ا
 رسد، این است که مرا در دعاهایشان یاد کنند و مرا از یاد نبرند. می

ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ﴿
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
ۡ�َمَل َ�ٰلِٗحا  ٱلَِّ�ٓ َرّبِ أ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
�

ۡدِخۡلِ� بِرَۡ�َتَِك ِ� ِعَبادَِك 
َ
ٰ تَۡرَضٮُٰه َوأ  .]۱۹النمل: [ ﴾١٩ لِِح�َ ٱل�َّ

ی باشم که به من و پدر و مادرم یپروردگارا! چنان کن که پیوسته سپاسگزار نعمتها «
ها  ه تو از آناي، و (مرا توفیق عطاء فرما تا) کارهاي نیکی را انجام دهم ک ارزانی داشته
   .»ات گردان ، و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شایستهراضی باشی

وآخر دعوانا أن ، إليكأتوب ك وال أنت أستغفرإله إأشهد أن ال  كبحمدسبحانك اللهم و

 . احلمد هللا رب العاملني
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 فصل اول

 در مکه عمر

 
قبل  عمر یصفات، خانواده و زندگانه، یمبحث اول: نام، نسب، کن

 از اسالم

 مبحث دوم: مسلمان شدن و هجرت عمر

 





 مبحث اول
 قبل از اسالم نام، نسب، کنیه، صفات، خانواده و زندگانی عمر

  یه و القاب عمرنام، نسب، کننخست: 
ریاح بن عبداهللا بن فرط بن رزاح بن عدي  بنعبدالعزي  بننفیل  وي، عمر بن خطاب بن

و نسبش در کعب بن لؤي با نسب رسول  .است 2بن غالب قرشی عدوي 1بن کعب بن لؤي
 .3شود یکی می صخدا

ا است. زیرا او، نخستین کسی است که اسالم ر 5؛ و لقبش، فاروق4اش، ابوحفص کنیه
ي او میان حق و باطل و اسالم  سان خداوند متعال، به وسیله در مکه آشکار ساخت و بدین

  .6و کفر، جدایی انداخت

 تولد و ویژگیهاي جسمی عمردوم: 
اي سرخ و سفید داشت  . او، چهره7عام الفیل چشم به جهان گشود    سه سال پس از عمر

 و چشمانی زیبا داشت.ها، بینی  اش بیشتر بود و گونه که سرخی چهره
 8کف دستها و قدمهایش، پهن و درشت بود؛ وي، بلند قامت، تنومند، قوي و شجاع

رفت و بلند  کرد و دو طرف سبیلش بلند بود؛ تند راه می بود و موهایش را با حنا رنگ می
 .9زد، دردآور بود گفت و هرگاه کتک می سخن می

 
 

 .)۱/۱۳۱؛ حمض الصواب از ابن عبداهلادی ()۳/۲۶۵الطبقات الکربی ( -١
 ).١/١٣١ض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمربن اخلطاب (حم -٢
 .)۱/۱۳۱مري املؤمنني عمربن اخلطاب (أفضائل  يفحمض الصواب  -٣
 .١٥وحياة الفاروق عمربن اخلطاب ص صحيح التوثيق يف سرية -٤
 .١٥ص: مهان -٥
 .۱۵ص، الفاروق عمربن اخلطاب ةحياو  ةسري  يفصحيح التوثيق  -٦
 .۱۳۳ص، از سيوطی تاريخ اخللفاء -٧
 .١٥: عاين صاخلليفة الفاروق عمربن اخلطاب -٨ 
 .٢٤: قرشي صأوليات الفاروق، نووي: )٢/١٤هتذيب األمساء ( -٩
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 ي عمر خانوادهوم: س
یل؛ و مادرش حنتمه دختر هاشم بن مغیره بود. و گفته شده: دختر پدر عمر، خطاب بن نف

البته بیشتر مورخین بر این باورند که او، دختر هاشم، دختر  .1هاشم، خواهر ابوجهل بود
یعنی نفیل بن عبدالعزي، یکی از  پدر بزرگ عمر .2عموي ابوجهل بن هشام بوده است

 .3کردند او مراجعه می بزرگان قریش بود که براي حل مشاجرات خود به
قبل از اسالم با زینب بنت مظعون، خواهر عثمان بن مظعون ازدواج نمود و از  عمر

او داراي سه فرزند به نامهاي عبداهللا، عبدالرحمن اکبر وحفصه گردید. سپس با ملیکه بنت 
ه گاه با ملیکه متارک جرول ازدواج کرد واز او صاحب فرزندي به نام عبیداهللا شد و آن

با  گاه عمر با ابو الجهم بن حذیفه ازدواج کرد. آن نمود؛ ملیکه پس از جدایی عمر
نمود، ولی دیري نپایید که با توافق هم، از یکدیگر میه مخزومی ازدواج ا قریبه بنت ابی

با  . سپس عمربا عبدالرحمن بن ابوبکر ازدواج نمود قریبهو پس از عمر، جدا شدند 
ام حکیم قبل از آن همسر عکرمه بن ابوجهل هشام ازدواج کرد و  حکیم بنت حارث بن ام

  صاحب دختري به نام فاطمه شد، سپس بنا به از او عمر  و .4بود که در شام شهید شد

بنت عاصم بن ثابت بن ابی اقلح  6. و پس از او با زنی به نام جمیله5روایتی او را طالق داد

قبل  ازدواج کرد؛ عاتکه زید بن عمرو بن نُفیلنت اوسی ازدواج نمود. همچنین با عاتکه ب
 به ازدواج زبیر بن عوام بعد از شهادت عمر و ،7بن ابوبکر بود  از عمر همسر عبداهللا

ایشان مادر عیاض بن زبیر   که  شده  در مورد وي گفته  ذکر است که  در آمد، الزم به
 باشد. می

 .۲۲ص، ةأوليات الفاروق السياسي -١
 مهان. -٢
 .۳۴۷ص، نسب قريش از زبريی -٣
 ).۷/۱۴۴( يةوالنها يةالبدا -٤
 ).٧/١٤٤البداية والنهاية ( -٥ 
 .٧مي صلَّ : سُ وهتذيب البداية والنهاية خالفة عمر ترتيب -٦ 
 .٧ص: مهان -٧ 
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  خواستگاري نمود. ولی او که از ام کلثوم دختر ابوبکرصدیق همچنین عمر
بود،   پیش او آمده عنوان سخنگوي عمر  به  لدختري کوچک بود و عائشه

گفت: واي بر تو، امیر المؤمنین از تو  لخواستگاري عمر را نپذیرفت. عائشه
پذیرم که او زندگی سختی  پذیري؟! گفت: بدین خاطر نمی خواستگاري کرده و تو نمی

را نزد خلیفه فرستاد و او را به ازدواج با ام کلثوم  مرو بن عاصگاه عائشه، ع دارد. آن
نیز بی درنگ دختر  راهنمایی کرد. پس از خواستگاري، علی بدختر علی و فاطمه

او قرار   عنوان مهریه  در آورد و عمر هم چهل هزار را به عمر بن خطابخود را به عقد 
 .1د و رقیه گردیداز او صاحب دو فرزند به نامهاي زی داد. عمر

ازدواج نمود و از او داراي فرزندي به نام عبدالرحمن  هلُهیهمچنین با زنی یمنی به نام 
روایتی دیگر عبدالرحمن وسط، شد. البته نظر واقدي این است که لهیه کنیز   اصغر و بنا به

نام از کنیزي به نام فکیهه صاحب دختري به  اند: عمر عمر بوده است. همچنین گفته
 .2است: کوچکترین فرزند ایشان بوده است  زینب شد که واقدي در مورد او گفته

رسد که عبارتند از:  به سیزده نفر می عمر بن خطاببا این حساب تعداد فرزندان 
زید اکبر، زید اصغر، عاصم، عبداهللا، عبدالرحمن اکبر، عبدالرحمن اوسط، عبدالرحمن 

یه، زینب و فاطمه رضی اهللا عنهم. تعداد همسران اصغر، عبیداهللا، عیاض، حفصه، رق
ها ازدواج نمود و نیز آنان که از  اعم از آنان که قبل از اسالم یا بعد از اسالم با آن عمر
علت ازدواج با همسران  عمرفاروق 3ها جدا شده، در مجموع هفت نفر بوده است؛ آن

گوید: من، به خاطر  ست؛ چنانچه میمتعدد را افزایش نسل و داشتن فرزندان بیشتر دانسته ا
روم، اگر مسأله فرزند دار شدن نبود، باکی نداشتم که هیچ  شهوت به سراغ همسرانم نمی

دارم  گوید: من، نفسم را بدان امید به همبستري با همسرانم وا می همچنین می .4زنی را نبینم
 .5که خداوند به من فرزندانی بدهد که او را به پاکی یاد کنند

 .)۲/۲۱۲التاريخ ( يفالکامل  -١
 ).٥/١٩١طربي (: تاريخ األمم وامللوك -٢
 ).۷/۱۴۴( البداية والنهاية -٣
 .۲۲۷حتقيق دکرت احسان صدقی ص، البالذری يةبروا عمرو  بوبکرأالشيخان  -٤
 .۱۱۲ص، قاسم عاشور، مفرائد الکالم للخلفاء الکرا -٥
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 در دوران جاهلیت زندگانی عمرهارم: چ
همچون سایر قریشیان، بخشی از زندگی خویش را در دوران جاهلیت سپري  عمر

سواد خواندن و نوشتن داشت و این، امتیازي  کرده است. البته با این تفاوت که عمر
ی، در سنین نوجوان عمر .1مند بودند بود که تعداد اندکی از جوانان قریش از آن بهره

زندگی سخت و پر مشقتی را گذراند و رنگ آسایش و رفاه را به خود ندید. پدرش، 
کرد. این  را در نوجوانی به شتر چرانی مجبور می آدمی خشن و سختگی بود و عمر

 عمر  جا که بود تا آن  جا گذاشته  برخوردهاي خشن روي درون عمر آثار بدي را به
گفت. چنان که عبدالرحمن بن  داشت و از آن سخن می ي تلخ را به یاد همواره این خاطره

گفت:  گذشتیم؛ عمر در اطراف مکه می 2»ضجنان«گوید: از کنار کوهی به  حاطب می
چرانیدم، او مردي تندخو و خشن بود؛ من، هم  من در این مکان شتران خطاب را می

 .3کردم چرانیدم و هم هیزم جمع آوري می شترانش را می
را  آن  ، ایشان همواره شمار آمده  براي عمر روزگاري سخت به  این دوره  رو که از این 

در مسیر حج هنگامی  گوید: عمر می - اهللا رحمه- نمود، اینک سعید بن مسیب بازگو می
خداوند متعال، به هر کس،  العظيم؛ ال اهللا العيلإله إال « رسید گفت:» ضجنان«که به کوه 

اي پشمین، در اینجا براي خطاب شترچرانی  جامه دهد؛ من در هر چه بخواهد می
نمود و  کردم، مرا خسته می به دستور او کار می  کردم؛ او مردي تندخو بود که هرگاه می

زد. من در اینجا شبها را تنها و  نمودم، مرا کتک می چون در انجام دستورش کوتاهی می
 نین سرود: کردم که کسی جز خدا با من نبود. سپس چ در حالی سپري می

ـــــــرى تبقـــــــى بشاشـــــــته  ال شـــــــيء ممـــــــا ت
ـــــــه ـــــــم ُتغـــــــن عـــــــن هرمـــــــز يومـــــــاً خزائن  ل
 وال ســـــــــليمان إذ تجـــــــــري الريـــــــــاح لـــــــــه

ــــــــد  ــــــــردى المــــــــال والول ــــــــه وُي ــــــــى اإلل  يبق
ــــد حاولــــت عــــاد فمــــا خلــــدوا ــــد ق  والخل
 واإلنـــــــــس والجــــــــــن فيمــــــــــا بينهــــــــــا بــــــــــردُ 

 

 

 .۹۰ص، فاروق جمدالوی، بن اخلطاب عهد عمر يف ةسالمياإل ةدار اإل -١
 کيلومرتی مکه قرار دارد.  ۲۵اين کوه در : شود گفته می -٢
 .)۳/۲۲۶)؛ طبقات ابن سعد (۵۲/۲۶۸تاريخ ابن عساکر ( -٣
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ـــــــت نواهلهـــــــا ـــــــي كان ـــــــوك الت ـــــــن المل  أي
 حوضـــــــًا هنالـــــــك، مـــــــورود بـــــــال كـــــــذب

 

 يهــــــــــا راكــــــــــب يفــــــــــدمــــــــــن كــــــــــل أوب إل 
ـــــــــــد مـــــــــــن ورده يومـــــــــــًا كمـــــــــــا وردوا  1الب

 

 

کنی، ماندگار نیست؛ بلکه  طراوت و تازگی هیچ یک از چیزهایی که مشاهده می« 
 روند.  ماند و مال و فرزند، از بین می تنها خدا می
 ند.هاي هرمز (پادشاه ایران) به او سودي نرساند و قوم عاد نیز جاودان نماند گنجینه

 ها و جنها، تحت فرمان او بودند، ماندگار نماند. سلیمان نیز با آنکه بادها، انسان
 آمدند؟ ها می کجایند پادشاهانی که مردم، از هر سو به دیدن آن

شوند، پس باید  بر آن وارد می  بدون تردید همه  جا حوضی وجود دارد که در آن
 .»اند... ن وارد شدهگذشتگان بر آ  روزي بر آن وارد شد، همچنان که

هایش از  تنها براي پدرش شتر چرانی نکرده؛ بلکه براي خاله گفتنی است که عمر
مخزوم نیز شتر چرانیده است. چنانچه خودش پس از آنکه به خالفت رسید، بنا  ي بنی قبیله

به اظهار خودش، با خود گفت: چه کسی از تو بهتر است؟ تو اینک امیرمؤمنان هستی! 
خود شناسایی کند در میان مسلمانان برخاست   ارزش خود را به  براي اینکه عمرگاه  آن

گوید: روزي  و اعالم نمود که قبالً چوپانی بیش نبوده است؛ محمد بن عمر مخزومی می
مردم را براي نماز فراخواند و پس از آن که، همه جمع شدند،  عمر بن خطاب

گفت: اي مردم!  صو سالم بر پیامبرخدا برخاست و پس از حمد و ثناي الهی و درود
ها یک مشت خرما یا کشمش  خود را می چرانیدم. آن هاي مخزومی من، گوسفندان خاله

کردم؛  دادند و من تمام روز را با همان یک مشت خرما یا کشمش سپري می به من می
 واقعاً چه روزهاي سختی بود! 

ر مؤمنان! چرا با گفتن این سپس پایین آمد و عبدالرحمن بن عوف گفت: اي امی
کنی؟! فرمود: واي بر تو؛ لحظاتی قبل در دلم خطور کرد  سخنان، خودت را کوچک می

رو خواستم خودم را به  که چه کسی از من بهتر است؟ من، اینک امیر مؤمنان هستم! از این

 ).٥٢/٢٦٩نقله عن ابن عساكر ( ٥الفاروق مع النيب د. عاطف ملاضه ص -١
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گاه ام، و هچ  سان به یاد داشته باشم که کیستم و چه بوده خویشتن معرفی کنم تا بدین
 .1من راه پیدا نکند  افکار شیطانی به

شکوفا نمود  عمر بن خطاببدون تردید چوپانی، صفات و ویژگیهاي نیکی را در 
توان به تاب و تحمل وافر، شهامت و سخت کوشی اشاره نمود. البته  که از آن جمله می

از  پیش براي همیشه چوپانی نبود، بلکه عمر الزم به یادآوري است که شغل عمر
اسالم، در کُشتی، اسب سواري، شعر و تجارت نیز مهارتهایی کسب کرده بود. وي، 

داد و در جلسات شاعران و سران عرب در  همچنین به دانستن تاریخ قومش نیز اهمیت می
یافت و بدین ترتیب ضمن  حضور می »مجنه«و  »المجاز ذي«، »عکاظ«بازارهاي 

وام و قبایل مختلف عرب و نیز از ادبیات آنان فراگیري رموز بازرگانی، از سرگذشت اق
ها و مجالس مشاعره و ذکر  هماییآورد. گفتنی است گرد ي به دست میاطالعات مفید

مفاخر قومی و قبیلگی توسط ادیبان بزرگ، از یک سو پویایی و حیات و حرکت تاریخ 
اي از موارد  رهها را به دنبال داشت و از سوي دیگر در پا عرب و ماندگاري آن در خاطره

گردید؛ چنان که بازار عکاظ، سبب اصلی جنگهاي  به درگیریهاي خونینی منجر می
  .2بود که به سلسله جنگهاي فجار شهرت یافت انهچهارگ

به تجارت و بازرگانی پرداخت و دیري نگذشت که یکی از ثروتمندان مکه  عمر
اي دست یافت، ایشان  و ارزندههاي متعدد  گردید و از طریق مسافرتهاي تجاري به تجربه

سان بازرگانی بلند آوازه  ، و بدین3نمود یمن مسافرت می  شام و در زمستان به  در تابستان به
ي جاهلی مکه رسید و از این حیث جزو سرآمدان  گردید و به جایگاهی واال در جامعه

سرداران مکه  رفت. چنانکه پیشتر گفتیم پدر بزرگ عمر، یعنی نفیل، از مکه به شمار می
اي نزد عربها  بود و پیش از او، کعب بن لؤي نیز که از اجداد عمر بود، جایگاه ویژه

داشت؛ تا جایی که تاریخ وفات او را تا سال عام الفیل به عنوان تاریخ رسمی معامالت و 
 .4نوشتند قراردادهاي خود می

 ).۳/۲۹۳طبقات ابن سعد ( -١
 .۱۵۳ص، دکرت علی امحد اخلطيب، عمر بن خطاب -٢
 .١٧، د. حممد أمحد أبو النصر صعمربن اخلطاب -٣
 .)۱/۷تاريخ خليفه بن خياط ( -٤
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از  ربه هر حال این جایگاه موروثی از یک سو و هوش و ذکاوت شخص عم
سوي دیگر، از او شخصیتی سرآمد ساخته بود که به گفته ابن سعد، مردم براي حل 

 .1کردند اختالفات و مشاجرات خود به او مراجعه می
شخصی فرزانه، بردبار، بزرگوار و توانا بود که استداللهاي قوي و محکمی  عمر

 اي یا دفاع از آن، عمر هداشت؛ بنابراین قریشیان براي رفع اختالفات یا بیان مفاخر قبیل
گوید: در دوران جاهلیت  ابن جوزي می .2فرستادند را به عنوان نماینده نزد سایر قبایل می

بودند، پس هرگاه میان قریش و سایر   سپرده عمر بن خطابي  هعهد  ي سفارت را به وظیفه
ها سخن براند،  ت از آننیاب  فرستادند تا به عنوان سفیر می  داد او را به ها جنگی رخ می قبیله

ها افتخار  ي مفاخري بر آن وسیله  کرد و یا به ها را بیزار می اي آن و اگر دفع کننده
نیز به خوبی  کردند. عمر و افتخار خود نمایان می  عنوان دفع کننده  کردند، عمر را به می

وي، در دفاع  کرد. آمد و از منافع و مفاخر قریش دفاع می ي این مسئولیت بر می از عهده
گذاشت که به همین سبب در برابر  بدان باور داشت، به قدري از خود مایه می  چه از آن

پرستی قریش  اتخاذ نمود؛ چرا که دین جدید را با آیین بت خصمانهاسالم، مواضع 
دانست که به خاطر وجود کعبه،  ي قریش می را به ضرر جایگاه ویژه دید و آن مخالف می

باعث   از ثروتی روحی و مادي برخوردار بود که   ه بود، زیرا کعبهبدان دست یافت
بود، به این جهت، سران قریش و از جمله عمر، مسلمانان مستضعف را   شده  شکوفایی مکه

یک بار کنیزي را که مسلمان شده بود، به  . چنانچه عمر3کردند به شدت شکنجه می
جا  از آن شد. در این بحبوحه ابوبکرخسته شالق از دستش افتاد و قدري کتک زد که 

 .4خرید و او را آزاد نمود گذشت و چون این صحنه را دید، کنیز را از عمر
رو نسبت  بخشی از عمرش را در جاهلیت سپري کرد و از این خالصه این که عمر

هاي آن، شناخت بسیاري داشت؛ وي، پیش از  به آداب و رسوم دوره جاهلی و مشخصه
کرد، اما پس از آن  ان شود، با تمام وجود، از آداب و رسوم جاهلی دفاع میآن که مسلم

 ۱۶دکرت العانی ص، اخلليفه الفاروق -١
 ۱۱ص، مناقب عمرً  -٢
 .٨عبد الرمحن الشرقاوي ص، الفاروق عمر -٣
 ۸ص، وشته عبدالرمحن شرقاوین، الفاروق عمر -٤
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ي واقعی حق و باطل و ایمان و کفر از یکدیگر پی برد و این  که اسالم آورد، به فاصله
 سخن مشهور را بیان نمود که: 

 .1من ال يعرف اجلاهلية) ،(إنام تنقض عر اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم
شود که در اسالم نشأت یافته و جاهلیت را  ان اسالم، به دست کسی خراب میبنی«

 ».نشناخته است

 .۱۴۴ص، ) فرائد الکالم للخلفاء الکرام۱۵/۳۶الفتاوی ( -١

                                           



 مبحث دوم
 مسلمان شدن و هجرت عمر

 مسلمان شدن عمرنخست: 
پرتو افکند که زنان مسلمان قریش را مشاهده  نخستین فروغ ایمان، زمانی در دل عمر

به هجرت و ترك شهر و دیار خود  نمود که به سبب آزارهاي وي و امثالش، ناگزیر
قلب عمر بتپد و خود را سرزنش نماید و   باعث شد که  ي این صحنه شدند. مشاهده می

گوش آنان بچپاند   بپردازد، و کلماتی به  مرثیه  گذارند به دیار خود را جا می  براي آنان که
 . 1اي از جانب عمر نبودند هرگز منتظر شنیدن چنین کلمه  که

گوید: زمانی که ما قصد هجرت به حبشه را داشتیم،  ام عبداهللا بنت حنتمه می چنانچه
آمد و گفت: اي ام عبداهللا! آیا رهسپار سفر هستی؟ گفتم: آري؛ به خدا سوگند  عمر

کنیم  دهید، خانه و کاشانه خود را ترك می بدان سبب که ما را مورد اذیت و آزار قرار می
م تا خداوند براي ما گشایشی عنایت فرماید. عمر گفت: نمایی و در زمین خدا هجرت می

آن چنان رقت قلبی  گوید: در آن هنگام از عمر خدا، یارتان باد. این بانو در ادامه می
مشاهده نمودم که پیشتر هرگز ندیده بودم. هنگامی که عامر بن ربیعه آمد، ماجرا را 

اي؟ گفتم: آري.  دل بسته ربرایش بازگو نمودم؛ گفت: گویا تو به مسلمان شدن عم
  .2االغ خطاب مسلمان شود، عمر هم اسالم خواهد آورد  گفت: هرگاه

از دیدن این صحنه متأثر شد و احساس دلتنگی و گرفتگی نمود؛ به راستی  عمر
شود و با این حال آنان استوار و پابرجا  هایی که بر پیروان دین جدید تحمیل می چه سختی

احساس  سان عمر را به فکر فرو برد و بدین تقامت و پایداري، عمرهستند! راز این اس
به برکت  به هر حال دیري نپایید که عمر .3اندوه نمود و دردي درونی، قلبش را آزرد

دعا کرده و  ، در مورد عمرصایمان آورد. چرا که رسول خدا صدعاي رسول خدا
 گفته بود: 

 .بن اخلطاب) يك: بأيب جهل بن هشام، أو بعمراللهم أعزَّ اإلسالم بأحب الرجلني إل(

 .١٢، الطنطاويات صأخبار عمر -١
 ) با سند حسن.۱/۳۴۱از امام امحد (، بة)؛ فضائل الصحا۱/۲۱۶ابن هشام ( ةسري  -٢
 .۹ الفاروق عمرص -٣
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پسندي، سبب سربلندي اسالم  بار خدایا! هر یک از این دو مرد را که خود می«
، از میان آن دو، عمر صپیامبر«و فرمود: ». عمر بن خطاببگردان: ابو جهل بن هشام یا 

 .1»داشت را بیشتر دوست می
فراهم نمود. عبداهللا  سلمان شدن عمرهاي دیگري نیز براي م خداوند متعال، زمینه

گوید: سراغ ندارم که عمر در مورد چیزي اظهار نظر نماید و بگوید: به  می ببن عمر
اش درست بود و آن چیز، همان گونه بود که  گمانم، این طور است، مگر آنکه گفته

ش نشسته بود و مردي خو اش اظهار نظر نموده بود. چنانچه روزي عمر درباره عمر
کنم و یا او هنوز  گذشت. عمر گفت: یا من در مورد این مرد اشتباه می جا می سیما از آن

گاه دستور داد  باشد و یا در دوران جاهلیت، کاهن بوده است. آن بر دین جاهلی خود می
حاضر شد،  که آن مرد را به حضورش بخوانند. هنگامی که آن شخص، نزد عمر

ود. آن مرد گفت: تا کنون ندیده بودم که با یک مسلمان همان سخنان را تکرار نم عمر
گفت: باید مرا از واقعیت امر آگاه سازي. آن شخص گفت:  چنین رفتار شود. عمر

ترین خبري که جن تو،  گفت: عجیب آري؛ من در دوران جاهلیت، کاهن بودم. عمر
راسان نزدم اش سخن گفت، چه بود؟ گفت: روزي در بازار بودم که جن من، ه درباره

توانند به استراق سمع  آمد و گفت: آیا از ناامیدي و یأس جنها خبر داري که دیگر نمی
 خبرهاي آسمان بپردازند واخبار آسمان را دزدانه گوش دهند؟

هاي آنان خوابیده بودم. در  گوید. من نیز روزي کنار بت فرمود: راست می عمر
گفت: ...  گاه صدایی شنیدم که می ح کرد. آنذباي آورد وآن را  این میان، فردي گوساله

گوید: ال اله اال اهللا. پس از آن دیري  ح میآمیز اتفاق افتاده و مردي فصی امري موفقیت
 .2ظهور نمود صنگذشت که رسول خدا

ها  نقل شده که بیشتر آن عمر بن خطابروایات زیادي در مورد مسلمان شدن 
توان  تی که در کتابهاي زندگانی و تاریخ آمده، می. البته با توجه به روایا3صحیح نیست

 را بدین ترتیب عنوان بندي نمود:  مراحل مسلمان شدن عمر

 صحيح دانسته است. )۲۹۰۷را در صحيح الرتمذی ( آن، آلبانی، )۳۶۸۲ترمذی ( -١
 ).۳۸۶۶خباری ( -٢
 .٢٣توثيق يف سرية وحياة الفاروق صصحيح ال -٣
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 صاهللا قصد کشتن رسول -1
با یکدیگر مشورت و  صي رسول خدا روزي سران قریش، گرد هم آمدند و درباره

 ر بن خطابعمرایزنی نمودند و گفتند: چه کسی حاضر است محمد را به قتل برساند؟ 
اعالم آمادگی نمود. همه گفتند: این کار، از تو  صبرخاست و براي قتل رسول خدا

، هنگام نیمروز و در گرماي آفتاب، شمشیرش را حمایل کرد و رو به ساخته است. عمر
رفت، که  شو گروهی از یارانش از جمله ابوبکر و علی و حمزه صسوي رسول اکرم

هجرت   حبشه  به  د آمده بودند و همراه سایر مسلماناني ارقم گر نزدیک صفا در خانه
مسلمانان در   بودند که  قبال براي عمر تعریف کرده  ذکر است که  بودند؛ الزم به  نکرده

 اند. ي ارقم گرد هم آمده صفا، در خانه ي هدامن
 خواهم نزد این ي؟ گفت: میرو نعیم بن عبداهللا، او را دید و پرسید: اي عمر! کجا می

سر و نادان  ه انداخته، خردمندان قریش را سبکدین بروم که در میان قریش تفرق مرد بی
خواهم به سراغش بروم و او را به قتل  گوید؛ می شمارد و خدایان آنان را ناسزا می می

اي؛ به خدا سوگند که فریب  برسانم. نعیم گفت: اي عمر! چه راه بدي در پیش گرفته
روي و افراط را در   ات تو را فریفته است، زیرا زیاده فس امارهاي و ن خویشتن را خورده

. آیا اگر محمد را اي اشتهي عمر) قدم برد و در راه هالکت بنی عدي (قبیله اي پیش گرفته
به قتل برسانی، بنی عبد مناف تو را به حال خود خواهند گذاشت و اجازه خواهند داد 

وي آن دو ادامه یافت و صدایشان باال رفت تا زنده بمانی و راست راست راه بروي؟ گفتگ
دانستم که واقعاً چنین  اي و اگر می دین شده کنم تو هم بی ه عمر گفت: گمان میاین ک

تواند عمر را از تصمیمش باز  کردم. و چون نعیم دریافت که نمی است، از تو آغاز می
روي که به دین او  میات ن گویی چرا به سراغ افراد خانواده دارد، گفت: اگر راست می

اند؟ عمر گفت:  اند و تو و گمراهی و ضاللتی را که بر آن هستی، رها کرده گرویده
 .1منظورت کیست؟ نعیم پاسخ داد: خواهر و دامادت

 
 

 .)۱/۳۴۳ابن هشام ( ةسري  -١
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 ي خواهرش و پایداري او در برابر عمر رفتن عمر به خانه -2
دش شتافت و درب ي خواهر و داما عمر با شنیدن این خبر عصبانی شد و به سوي خانه

نیز در خانه بود و با هم سوره طه را تالوت  ي آنان را کوبید. خباب بن ارت خانه
 –اي راهنمایی کردند تا پنهان شود. فاطمه  ها بالفاصله خباب را به گوشه کردند. آن می

صحیفه را مخفی نمود. هنگامی که عمر وارد خانه شد، خشم و عصبانیت از  –خواهر عمر
ند: چیزي نبود. اي بود که به گوشم رسید؟ گفت بارید؛ پرسید: این چه زمزمه میاش  چهره

اید؟! دامادش گفت: آیا در صورتی که حق در دینی غیر از  دین شده گفت: گویا شما بی
درنگ به سوي دامادش  تقاد داري، نباید پذیرفت؟ عمر بیدینی باشد که تو بدان اع

ش پرید، ا پشت خواباند و بر سینه  را به سزا گرفت و اوور شد و او رابه باد کتک و نا حمله
ي  خواست عمر را از روي سینه گري داشت و می و چون خواهر عمر، قصد میانجی

شوهرش دور گرداند، عمر سیلی محکمی به گوش او نیز زد که در اثر آن خون از 
برادرش به   به بود خطاب  سخت ناراحت شده  گاه فاطمه که ي فاطمه سرازیر شد. آن چهره

پرستیم؟ عمر  را می  چون خداي یگانه زنی ، آیا ما را میصراحت گفت: اي دشمن خدا
با زبانی رسا گفت: اي عمر! ما مسلمان شده و به خدا و رسولش ایمان   گفت: آري. فاطمه

آید،  پس هر چه از دستت بر می »أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا«ایم؛  آورده
ي خون آلود خواهرش  به خود آمد و چون نگاهش به چهره انجام بده. این بود که عمر

کاري برداشت و پس از اندکی درنگ به  افتاد، سخت پشیمان گشت و دست از کتک
خواهرش گفت: آن صحیفه را به من بده. خواهرش امتناع ورزید. عمر گفت: سخنت در 

شما   را به دارد؟ خواهرش گفت: آن ه پیامیخواهم بدانم دین شما چ من اثر گذاشت؛ می
، تا بدان  من بده  را به ، پس آن دهم. عمر گفت: واي بر تو! سخنت در من اثر گذاشته نمی

  ام به گرفته  را چنانکه بدان خیانت نکنم و آن  دهم که می  شما وعده  نگاهی بیفکنم، و به
توانی به کالم خدا دست  و نمیگفت: تو، مشرك و نجس هستی   شما بازگردانم. فاطمه

هُ  �َّ ﴿ بزنی ُرونَ إِ�َّ  ۥٓ َ�َمسُّ پس برخیز و غسل کن. پس از این که  1]۷۹: ةالواقع[ ﴾٧ ٱلُۡمَطهَّ

 .») بدان دسرتسي ندارندجز پاكان (يعين فرشتگان يزدان« -١
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گاه شروع به خواندن صحیفه کرد که در آن  غسل نمود، صحیفه را به او دادند. آن عمر
 هایی دیگر نوشته شده بود:  سوره طه و سوره

 من الرحيمبسم اهللا الرح
روبرو شد، ترس او را در بر گرفت و  ي (رحمان و رحیم) با دو کلمه  آنگاه که

 را گرفت و چنین خواند:  خود آمد و آن  را از دستش پرت نمود، سپس به  صحیفه
نَزۡ�َا َعلَۡيَك   ١ طه﴿

َ
ٓ أ ٗ� تَ�ِ�  ٣إِ�َّ تَۡذكَِرٗة لَِّمن َ�َۡ�ٰ   ٢لِتَۡشَ�ٰٓ  ٱلُۡقۡرَءانَ َما

ۡن َخلََق  �َض ّمِمَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ وَ  ٱۡ� َما ِ�  َ�ُۥ ٥ ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ٤ ٱۡلُعَ�  ٱلسَّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
َىٰ َوَما بَۡيَنُهَما َوَما َ�َۡت  ٱۡ� ِ  �ن ٦ ٱل�َّ َ�ۡعلَُم  ۥفَإِنَّهُ  ٱۡلَقۡولِ َ�َۡهۡر ب

 َّ ۡخَ�  ٱلّ�ِ
َ
ُ  ٧َوأ ۡسَمآءُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ُ  ٱ�َّ

َ
 .]۸ -۱طه: [ ﴾٨ ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

ایم تا (از غم ایمان نیاوردن کافران،  طا. ها. (اي پیغمبر!) ما قرآن را براي تو نفرستاده«
را براي پند و اندرز  و نپذیرفتن شریعت یزدان) خویشتن را خسته و رنجور کنی. لیکن آن

از سوي کسی نازل   کنند). ترسند (و از او اطاعت می ایم که از خدا می تادهکسانی فرس
پروردگار رحمان بر عرش استقرار هاي بلند را آفریده است.  شده است که زمین و آسمان

در میان آن دو و   چه در زمین و آن  چه ها و آن در آسمان  چه او است آن . از آنِیافت
(اي پیغمبر!) اگر آشکارا سخن بگوئی (یا   و معادن) است. در زیر خاك (از دفائن  چه آن

را  تر (از آن کند) و نهانی (سخن گفتن تو با دیگران را) و نهان پنهان، براي خدا فرق نمی
او خدا است و جز خدا معبودي   داند. که سخن گفتن تو با خودت و خواطر دل است) می

 ».نیست. او داراي نامهاي نیکو است
کنند؟ سپس  به به! چه کالم زیبایی است! آیا قریش از این فرار می گفت: عمر

 تالوت سوره طه را ادامه داد و به این آیات رسید: 
نَا  إِنَِّ�ٓ ﴿

َ
� ُ ۠ فَ  ٱ�َّ نَا

َ
� ٓ قِِم  ٱۡ�ُبۡدِ� َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

َ
لَٰوةَ َوأ اَعةَ  إِنَّ  ١٤ِ�ِۡ�رِٓي  ٱلصَّ َءا�ِيٌَة  ٱلسَّ

ۡخفِيَها
ُ
َ�اُد أ

َ
نََّك َ�ۡنَها َمن �َّ يُۡؤمُِن بَِها وَ  فََ�  ١٥ِ�ُۡجَزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما �َۡسَ�ٰ  أ  ٱ�َّبَعَ يَُصدَّ

 .]۱۶ -۱۴طه: [ ﴾١٦َهَوٮُٰه َ�َ�َۡدٰى 
هستم، و معبودي جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کن، (عبادتی خالص » اهللا«من «

به طور قطع خواهد  قیامت  یشه) به یاد من باشی.از هرگونه شرکی)، و نماز را بخوان تا (هم
را (از بندگان) پنهان دارم تا (مردمان در حالت آماده باش  خواهم (موعد) آن آمد. من می
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دائم بوده، و در ضمن به سبب مخفی بودن قیامت آزادي عمل داشته باشند، و سرانجام) 
اي موسی!) نباید تو را از هرکسی در برابر تالش و کوشش خود جزا و سزا داده شود. (

(ایمان به قیامت و آمادگی براي) آن باز دارد کسی که بدان باور نداشته و از هوا و هوس 
  . »نماید، که هالك خواهی شد خویش پیروي می

آنگاه گفت: شایسته نیست با خدایی که چنین کالم زیبایی دارد، کسی دیگر 
  .1دببری صپرستش گردد. و افزود: مرا نزد محمد 

 و اعالم اسالمش صرسول خدا  یشرفتنش پ -3
گاه خود بیرون آمد و گفت: اي عمر! تو را مژده  با شنیدن این سخن، از مخفی خباب 

در حق تو قبول شده باشد. آن  صباد و من امیدوارم که دعاي روز دوشنبه رسول خدا
 دعا کرد و از خداوند متعال درخواست نمود که:  صحـــضرت 

بن  أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك: بأيب جهل بن هشام، أو بعمر(اللهم 

 .اخلطاب)
پسندي، سبب عزت و سرافرازي اسالم  بار خدایا! یکی از این دو نفر را که خود می«

 .2»عمر بن خطاببگردان: ابو جهل بن هشام یا 
ت جا که صداق ها از آن را به من نشان دهید. آن صعمر گفت: جاي رسول خدا

ي ارقم است.  صفا، در خانه ي هدر دامن صعمر را دریافته بودند، گفتند: رسول خدا
ي ارقم رفت و چون به  در حالی که شمشیرش را حمایل کرده بود، به سوي خانه عمر
چون صداي جا رسید، در زد و گفت: درب را باز کنید. کسانی که در خانه بودند،  آن

درب را باز نماید،   خود جرأت نداد که  ها به ک از آنترسیدند و هیچ یعمر را شنیدند، 
  گاه که رسول خدا بسیار سنگدل و غضبناك است، و آن  عمر نسبت به  دانستند که زیرا می

عمر ؟ گفتند:  آنان گفت: چیه  نمود، خطاب به  ترس و وحشت مسلمانان را مشاهده  حمزه
بگذارید بیاید، اگر قصد نیکی  ؟ پس آمده عمر بن خطاباست. گفت:   آمده بن خطاب

 گاه درب را باز کردند و حمزه داشته باشد که چه بهتر و گرنه او را خواهیم کشت. آن

 ).۱/۳۴۴امام امحد (، بةفضائل الصحا  -١
 ختريج اين حديث در صفحات گذشته بيان شد. -٢
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بردند. رسول  صو یکی دیگر از مسلمانان دستانش را گرفتند و او را نزد رسول خدا
به سوي او رفت و کمربندش را گرفت و  صفرمود: رهایش کنید. رسول خدا صاکرم
 تکان داد و گفت:  او را

 قارعة). بك حتی ينزل اهللا يری أن تنتها أم بن اخلطاب؟ واهللاما جاء بک يا(
اي پسر خطاب! چه چیزي تو را به اینجا آورده است؟ گویا دست از این کارهایت «

 ».داري تا این که خداوند متعال مصیبت بزرگی بر سرت بیاورد؟ بر نمی
 صتا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورم. رسول خدا ام عمر گفت: اي رسول خدا! آمده

اي که حاضران در خانه پی بردند  با شنیدن این سخن، با صداي بلند تکبیر گفت، بگونه
جا را در حالی  آن صگاه اصحاب رسول خدا آن .1به اسالم مشرف گردید که عمر

ن، احساس در شمار مسلمانا و با وجود حمزه ترك کردند که با مسلمان شدن عمر
دفاع و پشتیبانی  صدانستند که آن دو از رسول خدا نمودند و می سربلندي و عزت می

اي از حقوق خود  توانند از طریق آن دو به پاره مسلمانان می ،نمایند. و بدین ترتیب می
 دست یابند و حق خویش را از دشمنانشان بگیرند.

 به آشکار ساختن دعوت ي عمر عالقه -4
 ه مسلمان شد و با تمام توان براي گسترش و تثبیت اسالم گام برداشت.مخلصان عمر

گفت: آیا ما چه زنده بمانیم و چه بمیریم، بر حق نیستیم؟  صوي به رسول خدا
 فرمود:  صرسول خدا

 ن حييتم).إن متم، وإنكم علی احلق، إ بيده نفيس يبلی، والذ(
ه بمیرید و چه زنده بمانید، آري، سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، شما چ«

 ». بر حق هستید
گفت: پس چرا پنهان کاري نماییم؟ سوگند به ذاتی که شما را به حق مبعوث کرده، 

 سازید. حتماً دعوت خویش را آشکار می

 .)۱/۳۴۴( بةفضائل الصحا -١
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نیز بدین نتیجه رسیده بود که زمان  صآید، رسول خدا چنانچه از شواهد بر می
قدر توان و قوت یافته که از خود دفاع  آشکار ساختن دعوت فرا رسیده و دعوت آن

با آشکار ساختن دعوت موافقت نمود و دو صف تشکیل  صرو رسول خدا نماید. از این
مسلمانان در حالی  ،داد و عمر و حمزه را پیشاپیش هر یک از صفها قرار داد. بدین ترتیب

. مشرکان با وارد مسجد الحرام شدند که در اثر حرکت آنان غبار به هوا برخاسته بود
اي، آنان را  سابقه و غم و اندوه بی هراسان و وحشت زده شدند بدیدن عمر و حمزه

 .1را فاروق نامید در آن روز عمر صفرا گرفت. رسول خدا
سربلند  عمر بن خطابسان خداوند متعال، اسالم و مسلمانان را با مسلمان شدن  بدین

 صود. بنابراین اصحاب رسول خداناپذیر ب شخصی قوي و شکست نمود؛ چرا که عمر
مشرکان  . عمر2احساس امنیت و سرافرازي نمودند ببا مسلمان شدن عمر و حمزه

را به مبارزه طلبید و آشکارا در کنار کعبه نماز گزارد و مسلمانان نیز با او نماز گزاردند. 
ن را ي وافري به رنجاندن دشمنان دعوت داشت و خیلی مشتاق بود که آنا عالقه عمر

گوید: پس از آن که مسلمان شدم، نزد  هر طور که شده، برنجاند. چنانچه خودش می
دانی  ش را زدم. هنگامی که بیرون آمد، گفتم: آیا میا ام ابوجهل رفتم و درب خانه ایید

ام.  ام؟ گفت: این کار را نکن. گفتم: این کار را کرده که من به دین محمد گرویده
د خانه شد و درب را به رویم کوبید. گفتم: این که چیزي نیست. ابوجهل با ناراحتی وار

ي یکی دیگر از اشراف قریش رفتم و به او نیز گفتم: من به دین جدید  سپس به خانه
ش شد و ا ام. او نیز وارد خانه را کرده ام. گفت: این کار را نکن. گفتم: این کار گرویده

یزي نیست. شخصی به من گفت: آیا درب را به روي من بست. گفتم: این نیز که چ
دوست داري که اسالم آوردن خود را آشکار نمایی؟ گفتم: آري. گفت: هنگامی که 

شوند، نزد جمیل بن معمر جمحی برو و کنارش بنشین و بگو:  همه پیرامون کعبه جمع می
گوید: من این کار را کردم. جمیل با شنیدن  می ام. عمر من از دین شما دست کشیده

دین شده است. مردم با شنیدن  است و فریاد برآورد: پسر خطاب بینم، از جاي برخسخ

 .)۱۰۴-۱/۱۰۳( ةالصفو  ة)؛ صف۱/۴۰األولياء ( ةحلي -١
 .٢٧، ٢٦اخلليفة الفاروق عمربن اخلطاب ص -٢
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سان میان من و مردم زد و خورد  ور شدند و بدین ي جمیل، به سوي من حمله گفته
  .1درگرفت

وز قریشیان از اسالم گوید: زمانی که پدرم، مسلمان شد، هن می بعبداهللا بن عمر
م گفت: چه کسی زودتر از همه اخبار مکه را پخش اطالع بودند. پدر آوردن وي بی

به سوي جمیل به راه افتاد و من نیز به  کند؟ گفتند: جمیل بن معمر جمحی. عمر می
دنبال پدر به راه افتادم؛ در آن زمان هر چند نوجوانی کم سن و سال بودم، اما توان 

یل! من مسلمان تشخیص و درك مسایل را داشتم. پدرم نزد جمیل رفت و گفت: اي جم
ام. جمیل بدون این که با او سخنی بگوید، برخاست و رهسپار مسجد الحرام شد.  شده

مردم پیرامون کعبه حلقه زده بودند؛ جمیل کنار درب ورودي مسجد ایستاد و با صداي 
ل بود، که پشت سر جمی دین شده است. عمر بانگ برآورد: اي قریشیان! عمر بیبلند، 

گاه شهادتین بر زبان  ام. و آن ام، بلکه اسالم آورده دین نشده ید؛ من بیگو گفت: دروغ می
 له اال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله.إن ال أشهد أآورد و گفت: 

زیر   کرد و او را به  ملهح  بن ربیعه  عتبه  ور شدند و عمر نیز به مشرکان به عمر حمله
فریاد   عتبه  جا که کوبید، تا آن یهاي محکم خود را بر سر او م آورد و ضربهخود در

کرد یکی  احساس نا امنی می  محض اینکه  برآورد و مردم از عمر دور شدند، آري! عمر به
  نمود، تا اینکه هاي خود را بدو وارد می گرفت و ضربه از بزرگان قوم را در آغوش می

گیري  پیهمان صورت تمامی مجالس کفر را   شدند، و عمر به مردم از وي جدا می
داشت و همچنان با آنان زد و خورد  کرد و ایمان خود را در میان آنان اظهار می می
خسته شد و نشست. و مشرکان، پیرامون او ایستاده بودند. گفت:  کرد تا این که عمر می

خواهد، بکنید؛ به خدا سوگند وقتی تعداد ما به سیصد نفر برسد، یا  هر کاري که دلتان می
روید. در این  گذارید و می را براي ما می گذاریم و یا شما، آن راي شما میما مکه را ب

گفت: چه شده است؟ گفتند:  هنگام شخصی وارد مسجد الحرام شد و با دیدن این صحنه
دین شده است. گفت: چه اشکالی دارد؟ او حق دارد هر دینی که بخواهد،  عمر بی

 .۱۹، عمر رخباأ) ۱/۳۲۰شرح املواهب ( -١
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ی عدي، او را تحویل شما خواهند داد تا هر ي بن کنید طایفه برگزیند. نکند شما گمان می
 خواهد با او بکنید؟! کاري که دلتان می

پراکنده  ها از اطراف عمر گوید: به دنبال سخنان این مرد، آن می بابن عمر
شدند و رفتند. من بعدها در مدینه از پدرم پرسیدم که آن شخص، که بود؟ گفت: او 

 .1عاص بن وائل سهمی بود

  مسلمان شدن عمرپیامدهاي  -5
مسلمان شد، ما احساس عزت و  گوید: پس از آن که عمر می عبداهللا بن مسعود

ي کعبه را طواف  توانستیم خانه نمی کردیم. ما، قبل از مسلمان شدن عمر سرافرازي می
پس از آن که اسالم آورد، با مشرکان  نماییم و در مسجد الحرام نماز بخوانیم؛ اما عمر

 .2را طواف نماییم توانستیم در کنار کعبه نماز بگزاریم و آن سان ما می و بدیندرگیر شد 
فتح و پیروزي، هجرتش نصرت و  گوید: مسلمان شدن عمر وي همچنین می

  توانستیم کعبه بود ما نمی  تا عمر اسالم نیاورده  ، واقعیت این است کهخالفتش رحمت بود
حال   ما را به  پیکار پرداختیم تا اینکه  با کافران به را طواف نماییم، اما بعد از اسالم عمر

 .3کردیم نماز را برگزار می  خود جا گذاشتند و در کنار کعبه
پس از آن که اسالم آورد، اسالم را آشکار  گوید: عمر صهیب بن سنان می

و  زدیم خواند و ما در مسجد الحرام پیرامون او حلقه می ساخت و آشکارا به اسالم فرا می
نمود،  گزاردیم و اگر کسی به ما تعرض می جا نماز می کردیم و آن کعبه را طواف می

 .4دادیم پاسخش را می
 چه خوب سروده است:  ي عمر شاعر، درباره

 ) با سند حسن.۱/۳۴۶( ةفضائل الصحاب -١
 ) با سند حسن.۱/۳۴۴( ةفضائل الصحاب -٢
  .۱۴۱ص، البالذری ةبرواي عمرو  بوبکرأالشيخان  -٣
 ).۱/۲۷۴( ةالصفو  ة) صف۳/۲۶۹الطبقات الکربی ( -٤

                                           



 55  در مکه   عمر 
 

 أعني به الفاروق فّرق عنوةً 
 هو أظهر اإلسالم بعد خفائه

 بالسيف بين الكفر واإليمان 
  ١ومحا الظالم وباح بالكتمان

ق، کسی است که با قدرت شمشیر، صف کفر را از ایمان جدا کرد و اسالم را فارو« 
ها را کنار زد و به پنهان کاري پایان  پس از آن که پنهان بود، آشکار ساخت و تاریکی

 ».داد

 و تعداد مسلمانان در آن زمان تاریخ مسلمان شدن عمر -6
پس از  3و سه روز ،2در ذي حجه سال ششم بعثت، در سن بیست و هفت سالگی عمر

، سی و نه نفر انبه اسالم مشرف گردید. در آن زمان تعداد مسلمان مسلمان شدن حمزه 
نفر بود،   اسالم آوردم، تعداد مسلمانان سی و نه  گوید: روزي که می بود. اینک عمر

پس من با اسالم خود عدد چهل را تکمیل نمودم و خداوند توسط من اسالم را آشکار 
چهل و اندي   روایتی تعداد چهل نفر و یا اینکه  اسالم عزت بخشید. و بنا به  به ساخت و

مسلمانان از ترس مشرکین   رو که مرد و حدود سیزده زن نیز مسلمان شده بودند؛ و از این
  نسبت به  شناخت، زیرا عمر بیشتر از همه ها را نمی نمودند، عمر بیشتر آن خود را پنهان می
  .4داد نشان می مسلمانان سختی

  هجرت عمردوم: 
را آغاز نماید. ابن   مدینه  علنی و در انظار عموم سفر هجرت به  تصمیم گرفت که عمر

گوید: من هیچ یک از مهاجرین را سراغ ندارم که آشکارا  می از علی به نقل كعباس
ند که هنگام هجرت شمشیر و کمان بر دوش افک عمر بن خطابباشد، جز   هجرت نموده

  گاه به مسجد الحرام رفت و هفت مرتبه همراه تعدادي تیر برداشت و آن  اي را به و نیزه
دو رکعت نماز گزارد و سپس به قریشیانی  ×کعبه را طواف نمود و در مقام ابراهیم

 .٢٢نونية القحطاين ص -١
 .۱۳۷تاريخ اخللفاء ص -٢
 .٢٢، الطنطاويان صأخبار عمر -٣
 .۲۲صاخبار عمر،  -٤
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هاي  هایتان سیاه باد و خداوند، بینی چهره«که پیرامون او جمع شده بودند، چنین گفت: 
خواهد مادرش به سوگش بنشیند و همسرش بیوه  لد! هر کس میشما را به خاك بما

 ».گردد و فرزندانش یتیم شوند، من پشت این وادي منتظر او هستم
گوید: هیچ یک از قریشیان جرأت نکردند دنبال او بروند و فقط تعدادي  می علی

  .1به دنبالش رفتند ي عمر از مسلمانان مستضعف براي بدرقه
به مدینه  صراه هجرت را در پیش گرفت و قبل از رسول خدا ،بدین ترتیب عمر

هجرت نمود. و تعداد زیادي از خویشاوندانش در رکاب او هجرت کردند؛ از جمله: 
برادرش زید بن خطاب، عمرو و عبداهللا فرزندان سراقه بن معتمر، خنیس بن حذافه سهمی 

باشد؛  ي مبشره می هشوهر دخترش حفصه، پسر عمویش سعید بن زید که یکی از عشر 
ها بود؛ خولی بن ابی خولی و مالک بن ابی خولی  واقد بن عبداهللا تمیمی که هم پیمان آن

ها بودند؛ بنو بکیر، ایاس، خالد، عاقل و عامر و هم پیمانانشان  از بنی عجل که هم پیمان آن
 .2از بنی سعد بن لیث که در قبا نزد رفاعه بن عبدالمنذر، بار سفر انداختند

گوید: نخستین کسانی که نزد ما آمدند، مصعب بن عمیر و ابن  می براء بن عازب 
دادند. پس از آن دو، بالل، سعد و  ها به مردم قرآن را آموزش می ام مکتوم بودند. آن

گاه  و بیست تن از مسلمانان آمدند؛ آن عمر بن خطابها  عمار بن یاسر آمدند و پس از آن
من ندیدم که اهل مدینه از چیزي بدان اندازه خوشحالی  تشریف آورد و صرسول خدا

 ابراز شادي نمودند. صنمایند که از تشریف فرمایی رسول خدا
اش را وقف خدمت دین نمود و در این راستا از  زندگی عمر بن خطابآري! 

اي نداشت و براي مسلمانان، چه در مکه و چه در  هیچ کس جز خدا ترس و واهمه
رفت؛ چنانچه هنگام هجرت، تعداد زیادي از  توانا به شمار می یبانهجرت، پشت

کوشید تا کسانی را  خویشاوندان و هم پیمانانش را با خود به مدینه برد؛ وي همچنین می
که در مکه مانده بودند و امکان داشت به فتنه دچار گردند، به هر روشی که شده وادار به 

وقتی قصد هجرت به مدینه را «گوید:  باره می هجرت نماید. چنانچه خودش در این
نمودیم، من و عیاش بن ابی ربیعه و هشام بن عاص بن وائل سهمی با هم قرار گذاشتیم که 

 .۳۰ص، الفاروق ةصحيح التوثيق فی سري  -١
 .٣١صحيح التوثيق ص: نقل از  به) ٧/٢٦١فتح الباري ( -٢ 
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ي خاندان بنی غفار باالتر از سرف گرد هم بیاییم و  ي اضاء در حوزه در منطقه 1در تناضب
شده و از هجرت باز  گفتیم: هر کس، فردا صبح آن جا نبود، دلیل بر این است که دستگیر

گوید: صبح  می هر دو نفر دیگر باید به راهشان ادامه بدهند. عمر ،مانده است. بنابراین
روز بعد، من و عیاش بن ابی ربیعه به تناضب رسیدیم و هشام نتوانست بیاید و بازداشت 

 .2»شده بود؛ او شکنجه شده و دچار فتنه گردیده بود
نگامی که به مدینه رسیدیم، در قبا در میان بنی عمرو بن ما به راه خود ادامه دادیم؛ ه

 عوف اقامت گزیدیم.
ابو جهل بن هشام و حارث بن هشام به سوي عیاش بن ابی ربیعه آمدند؛ او پسر 

 صها آمدند و در مدینه به ما رسیدند. پیامبر ها و برادر مادري آنان بود. آن عموي آن
کردند و گفتند: مادرت نذر کرده و قسم خورده  ها با عیاش صحبت هنوز در مکه بود. آن

که تا تو را نبیند، سرش را شانه نزند و زیر آفتاب بنشیند و به سایه نرود. دل عیاش به حال 
خواهند تو را از  ها می مادرش سوخت. من به او گفتم: اي عیاش! به خدا سوگند که این

ها مادرت را اذیت  که اگر شپشها دوري کنی. بدان  دینت برگردانند. بهتر است از آن
کنند، سرش را شانه خواهد زد و چون گرماي مکه براي او غیر قابل تحمل باشد به سایه 
خواهد رفت. عیاش گفت: خیر. باید مادرم را از سوگندي که خورده، پشیمان کنم و 

 گردم. دارم و بر می جا مالی دارم، با خود بر می آن
ي قریش  دانی که من از همه خدا تو می گوید: گفتم: سوگند به می عمر

باید  :ها نرو. ولی عیاش نپذیرفت و گفت ام مال تو، اما با آن ثروتمندترم. نصف دارایی
برگردم. وقتی عیاش بر تصمیمش پافشاري کرد، عمر گفت: پس این شتر مرا بگیر که 

ا این شتر خود ها قصد نیرنگ داشتند ب شتري رام و رهوار است و بر آن سوار شو؛ اگر آن
را از دستشان نجات بده. عیاش سوار بر همان شتر همراه آن دو حرکت کرد تا این که در 
میان راه، ابوجهل به او گفت: اي برادر! به خدا که شترم را خسته کردم؛ آیا مرا پشت 

کنی؟ عیاش گفت: اشکالی ندارد. ابوجهل شترش را خواباند و  سرت بر شتر سوار نمی

 نام درختی است. -١
 .١٢٩، عبد الرمحن عبد الرب صهلجرة النبوية املباركةا -٢
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ترش را خواباند. وقتی همه پیاده شدند، آن دو عیاش را گرفتند و دست و پاي عیاش نیز ش
 .1او را بستند و او را به مکه بردند و شکنجه کردند

گوید: گمان ما نسبت به کسانی که در مکه به فتنه مبتال شده بودند، این  می عمر
کند؛  هم قبول نمی شان را ي پذیرد و توبه بود که خداوند، هیچ یک از اعمالشان را نمی

اند،  اند، به خاطر مشکلی که بدان گرفتار شده ها با وجود آن که خدا را شناخته چون آن
کردند. اما وقتی  اند و خودشان نیز در مورد خویش چنین فکر می به سرزمین کفر برگشته

ها  آن  چه ها و در مورد سخن ما و آن به مدینه آمد، خداوند متعال در مورد آن صپیامبر
 کردند، این آیه را نازل کرد: می ي خودشان فکر درباره
ِينَ ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ ْ ِمن رَّۡ�َةِ  ٱ�َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطوا

َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِۚ أ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ۡغفُِر  ٱ�َّ

نُوَب  ۚ إِنَّهُ  ٱ�ُّ ْ  ٥٣ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ ُهَو  ۥَ�ِيًعا نِيُبٓوا
َ
ْ َ�ُ إَِ�ٰ  َوأ ۡسلُِموا

َ
ن  ۥ َرّ�ُِ�ۡم َوأ

َ
ِمن َ�ۡبِل أ

�َِيُ�ُم 
ۡ
وَن  ٱلَۡعَذاُب يَأ ْ  ٥٤ُ�مَّ َ� تُنَ�ُ ّ�ُِ�م ّمِن َ�ۡبِل  َوٱتَّبُِعٓوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ

ُ
ۡحَسَن َمآ أ

َ
أ

�َِيُ�ُم 
ۡ
ن يَأ

َ
نتُۡم َ� �َۡشُعُروَن  ٱۡلَعَذاُب أ

َ
 .]۵۵ -۵۳الزمر: [ ﴾٥٥َ�ۡغَتٗة َوأ

از ! یدا بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده يابگو:  خدا به مردمان) از قول(«
. چرا آمرزد خداوند همه گناهان را می . قطعاًحمت خدا مأیوس و ناامید نگردیدلطف و مر

و به سوي پروردگار خود برگردید (و با ترك  .که او بسیار آمرزگار و بس مهربان است
سوي آفریدگارتان تغییر مسیر دهید) و تسلیم او شوید (و سیئات و انجام حسنات به 

خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمانبرداري کنید) پیش از این که عذاب (خانه برانداز و 
کن کننده دنیوي و سخت و دردناك و سرمدي اخروي) ناگهان به سوي شما تاخت  ریشه

ز عذاب خدا برهاند) و از آرد و دیگر کمک و یاري نشوید (و کسی نتواند شما را ا
زیباترین و بهترین چیزي که از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده شده است (که 
قرآن است) پیروي کنید پیش از این که عذاب (دنیوي یا اخروي) ناگهان به سوي شما 

 ». خبر باشید تاخت آرد، در حالی که شما بی
را  اي نوشتم و آن ا دستان خود در نامهگوید: من این آیه را ب می  عمر بن خطاب

را در  گوید: وقتی این نامه به دست من رسید آن براي هشام بن عاص فرستادم. هشام می
فهمیدم تا این  را به دقت خواندم، اما نمی کشیدم؛ من آن خواندم و آه می می 2»طوي ذي«

 .)۱/۲۰۵( ةالصحيح ةالنبوي ةالسري  -١
 های مکه است. ذی طوی يکی از دروازه -٢
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القا کرد که این آیه را به ما بفهمان. پس خداوند در قلب من  که گفتم: بار خدایا! آن
ي ما  گفتیم و دیگران درباره ما در مورد خود می  چه ي ما و در مورد آن درباره

گوید: پس به سوي شترم رفتم و بر آن نشستم و به  پنداشتند، نازل شده است. می می
 .1که در مدینه بود، پیوستم صپیامبر

ود و دو همراهش ي هجرت خ برنامه کند که عمر این واقعه براي ما روشن می
عیاش بن ربیعه و هشام بن عاص بن وائل سهمی را چگونه تنظیم کرده بود. این سه تن، از 

ي  سه قبیله بودند و جایی که با هم قرار گذاشته بودند، دور از مکه و خارج از محدوده
حرم در راه مدینه بود؛ زمان و مکان به طور دقیق مشخص شده و قرار بر آن بود که اگر 

ها در زمان و مکان مقرر حاضر نشد، دو نفر دیگر، حرکت کنند و منتظر او  ی از آنیک
نباشند و عدم حضورش را به دستگیر شدن تعبیر نمایند. همان طور که انتظار داشتند، 

ي هجرتشان  هشام بن عاص دستگیر شد و عمر و عیاش موفق به هجرت شدند و برنامه
 .2ها سالم به مدینه رسیدند آنکامالً موفقیت آمیز انجام گرفت و 

ي دقیقی کشیدند و  اما قریشیان تصمیم گرفتند مهاجران را تعقیب کنند، بنابراین نقشه
جا که ابوجهل، از مهر و عالقه وافر عیاش نسبت به مادرش اطالع داشت، به دروغ  از آن

 سوگند مادرش را به میان آورد.
مهرورزي و محبتش به مادرش  چنان که از تصمیم عیاش براي بازگشت، میزان

کند که  نیز داللت می اندیشی عمر شود. این داستان به فراست و چاره آشکار می
 .3داد، آنان نسبت به عیاش نیرنگ کنند احتمال می

را در وجود این  ي آن که اسالم ریشه بریم میزان برادري و اخوتی پی میهمچنین به 
خاطر در امان ماندن برادر مسلمانش از فتنه، حاضر  به بود؛ چنان که عمر  افراد دوانیده

اش را به او ببخشد. اما عاطفه و محبت عیاش نسبت به مادرش بر او  شود نصف دارایی می
چیره شد و او را بر آن داشت به مکه برود و سوگند مادرش را ادا کند و مالی را که آن 

کرد و گویا با چشم خود  اه میبه افقی دورتر نگ جا دارد، با خود بیاورد. ولی عمر
دید که در انتظار عیاش بود. چنان که وقتی نتوانست او  سرنوشت نامبارك و شومی را می

 .۱۳۱ص، ةاملبارک ةالنبوي ةاهلجر  ۶/۱۶هيثمی  ،اجملمع -١
 .۲/۱۵۹ يةالقياد ةالرتبي -٢
 .۵۱۲ص ةالنبوي ةالسري  -٣
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انتظارش را داشت، براي  که عمر  چه را قانع کند، شتر خود را به او داد. باآلخره آن
  .1عیاش پیش آمد و مشرکان در اثناي راه به او خیانت کردند

کردند که خداوند  از مهاجران و آنانی که در مکه بودند، فکر میمسلمانان اعم 
ي جاهلی  اند و در جامعه هاي کسانی را که دچار فتنه شده متعال، هیچ یک از نیکی

 پذیرد تا این که خداوند این آیه را نازل کرد:  کنند، نمی زندگی می
ِينَ ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ نُفِسهِ  ٱ�َّ

َ
ٰٓ أ فُواْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِ ۡم َ� َ�ۡقَنُطواْ مِن رَّۡ�َةِ أ  .]۵۳الزمر: [ ﴾ٱ�َّ

از ! یدا بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده يا بگو: خدا به مردمان) (از قول« 
 ».حمت خدا مأیوس و ناامید نگردیدلطف و مر

اي نوشت و براي  ها را در صحیفه آن بالفاصله پس از نزول این آیات، عمرفاروق 
خود، عیاش و هشام فرستاد تا آنان دوباره براي ترك کردن اردوگاه کفر  صمیمیبرادران 

چه شخصیت واال و بزرگی بود که به برادرش عیاش  تالش نمایند. به راستی عمر
گفت: نصف دارایی مرا بگیر، ولی مدینه را ترك نکن. سپس شترش را به او داد تا در 

با آن فرار کند. با این حال هر چند  صورت احساس خیانت از سوي ابوجهل و حارث،
عیاش را شماتت نکرد و نگفت که چون با  نکرد، باز هم عمر عیاش به حرف عمر

من مخالفت نمود، حقش بود که چنین شود. بلکه احساس محبت و وفاداري نسبت به 
را  ي فوق، بالفاصله آن غالب بود؛ از این رو پس از نزول آیه برادرش همچنان بر عمر

اي را براي  براي برادرانش و دیگر مسلمانان مستضعف مکه، فرستاد تا تالشهاي تازه
 پیوستن به اردوگاه اسالم انجام دهند.

زمانی این کار را کرد که ساکن مدینه بود و یکی از مشاوران رســول  عمر
و طبق روایتی  2میان او و عویم بن ساعده صرفت وآن حضرت به شمار می صخدا

پیوند اخوت و برادري برقرار نموده بود. ابن  4و یا معاذ بن عفراء 3مالک عتبان بن
  نفر صحابی دیگر چنین نوشته  عبدالهادي در تعلیق این پیوند اخوت میان عمر و آن سه

 .۲/۱۶۰ ةالقيادي ةالرتبي -١
 .۳۱، از ابن جوزیعمر بن خطاب، مري املؤمنني أمناقب  -٢
 .)۳/۲۷۲طبقات ابن سعد ( -٣
 .۳۱، ابن جوزیعمر بن خطاب، مري املؤمنني أمناقب  -٤
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رود با هر سه  احتمال می شود، زیرا نمی  روایت دیده  تعارضی میان آن سه  است: هیچ گونه
 .1مان اخوت بسته باشدهاي مختلف پی نفر در زمانه

 

 ).۱/۱۸۴مري املؤمنني عمربن اخلطاب (أحمض الصواب فی فضائل  -١
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در پرتو رهنمودهاي قرآن و  شکل گیري شخصیت عمر
 هاي نبوي آموزه

 
 در پرتو قرآن عمرفاروق یمبحث اول: زندگان

 صدر رکاب رسول خدا مبحث دوم: عمر

  قیدر خالفت صد مبحث سوم: عمر
 

 



 
 
 
 
 
 
 



 مبحث اول
 در پرتو قرآن زندگانی عمرفاروق

ي خداوند متعال، نظام هسـتی، زنـدگانی، بهشـت،     درباره دیدگاه عمر -1
 دوزخ و قضا و قدر

بر اساس آن پرورش  -رضی اهللا عنهم-و سایر اصحاب  عمر بن خطابآیینی که 
اي بود  انیان یعنی قرآن کریم بود. قرآن تنها برنامهیافتند، در حقیقت کالم پروردگار جه

کوشید تا این  نیز همواره می صکردند، رسول خدا در پرتو آن زندگی را سپري می  که
ي اسالمی  اي باشد که یکایک مسلمانان و نیز خانواده و جامعه منبع زالل، تنها سرچشمه

 عمر بن خطابالم الهی، در ي آن پرورش یابند. از این رو آیات روح بخش ک در سایه
اثر گذاشت و از او شخصیتی اسالمی ساخت که قلبی پاك و وجودي آراسته و روحی 

ي طه، به انسانی دیگر تبدیل شد که طرز  با شنیدن آیات سوره بلند داشت. آري! عمر
 .1تفکر، احساسات، ارزشها و رفتار جدیدي داشت

که معبود حقیقی کیست؟ رســول  از خالل کالم وحی، به خوبی دریافت فاروق
غرس نمود و  بخش قرآن را در ژرفاي وجود عمر نیز مفاهیم آیات روح صخدا

 بارور گردید و به ثمر نشست. سان نهال معارف قرآنی در عمرفاروق بدین
اي درست  کوشید تا یارانش را به اندیشه همواره می صگفتنی است: رسول خدا

به معرفت و شناختی صحیح در مورد حقوق خداوند بر  ي پروردگارشان و نیز درباره
دانست این اندیشه، روزي به تصدیق و یقین واقعی تبدیل  بندگان برساند؛ چرا که می

سان نگرش  گردد؛ البته به شرطی که وجود و نهاد انسان، پاك و آراسته باشد. بدین می
و دوزخ، و قضا و  نسبت به خداوند متعال، جهان هستی، زندگی، بهشت عمرفاروق

ي حقیقت انسان و درگیري او با شیطان، برگرفته از  قدر و همچنین دیدگاهش درباره
ي هر  درباره ي دیدگاه عمرفاروق هاي نبوي بود. خالصه و گزیده قرآن کریم و آموزه

 اند از:  یک از این موارد، عبارت
تمام صفات کمال * خداوند متعال، از هر عیب و نقصی، پاك و مبراست و داراي 

 باشد؛ او، یگانه و بی همتاست که نه همسري گرفته و نه فرزندي. می

 ).١/١٤٥صالَّيب (: السرية النبوية -١
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 فرماید:  * اهللا، خالق، مالک و مدبر تمام هستی است؛ چنان که خود می
ُ َر�َُّ�ُم  إِنَّ ﴿ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ

َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ٱۡ�

َ
 رِۡش� ٱۡلعَ َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ ِ� ِستَّةِ �

َۡل ُ�ۡغِ�  ۡمَس َحثِيٗثا وَ  ۥَ�ۡطلُُبهُ  ٱ�ََّهارَ  ٱ�َّ ِ  ٱ�ُُّجومَ وَ  ٱلَۡقَمرَ وَ  ٱلشَّ ۡمرِه
َ
َ�ٰتِۢ بِأ َ� َ�ُ  ۦٓۗ ُمَسخَّ

َ
�

ۗ وَ  ٱۡ�َۡلقُ  ۡمُر
َ
ُ َ�َباَرَك  ٱۡ�  .]۵۴األعراف: [ ﴾٥٤ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ رَبُّ  ٱ�َّ

را در شش روز بیافرید و  ها و زمین پروردگار شما، خداوندي است که آسمان«
) با (پرده تاریک) شب، روز را می پوشاند و شب، س بر عرش استقرار یافت؛ (خداوندسپ

شتابان به دنبال روز، روان است. خورشید و ماه و ستارگان را آفریده و جملگی مسخر 
ر دهد. بزرگوا آفریند و تنها او فرمان می فرمان او هستند. آگاه باشید که تنها او می

 ».باشد وجاویدان و با برکت است خداوندي که پروردگار جهانیان می
* خداوند متعال، منشأ تمام نعمتهاي بزرگ و کوچک وآشکار و نهان است؛ چنانچه 

 فرماید:  می
ِۖ بُِ�م ّمِن ّ�ِۡعَمةٖ فَِمَن  َوَما﴿ ُ�ُم  ٱ�َّ ُّ ُ�مَّ إَِذا َمسَّ  ﴾٥٣ُروَن  َٔ فَإَِ�ۡهِ تَۡ�  ٱل�ُّ

 .]۵۳:النحل[
آنچه از نعمتها دارید، همه از سوي خداست و گذشته از آن هنگامی که زیانی به «

 ».خوانید شما برسد، او را با ناله و زاري به فریاد می
* علم خداوند، بر تمام اشیا و موجودات احاطه دارد و هیچ چیزي در عالم هستی، از 

 ماند.  علم خداوند، پنهان نمی
ي فرشتگان کنترل  ي اعمال بزرگ و کوچک آدمی را بوسیله * خداوند متعال، همه

 فرماید:  ها را آشکار می سازد. چنانکه می نویسد و روزي آن نماید و می می

يۡهِ رَ�ِيٌب َعتِيٞد ﴿ ا يَۡلفُِظ مِن قَۡوٍل إِ�َّ َ�َ  .]۱۸ق: [ ﴾١٨مَّ
ي  آمادهاي، مراقب و  این که فرشته راند، مگر انسان، هیچ سخنی بر زبان نمی«

 ».(دریافت و نوشتن) آن سخن است
ها است،  اموري که خالف میل آن* همچنین خداوند متعال، بندگانش را با 

ي واقعی آنان را بشناساند؛ برخی به قضا و قدر الهی خشنود شده،  زماید تا چهرهآ می
ران و گردند. و برخی نگ ي امامت، خالفت و رهبري می شوند. در نتیجه، شایسته تسلیم می

 فرماید:  دهند. خداوند می خشمگین شده، ارزش خود را از دست می
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ِي﴿ ۡحَسُن َ�َمٗ�ۚ َوُهَو  ٱۡ�ََيٰوةَ وَ  ٱلَۡموَۡت َخلََق  ٱ�َّ
َ
يُُّ�ۡم أ

َ
 ﴾٢ ٱلَۡغُفورُ  ٱۡلَعزِ�زُ ِ�َۡبلَُوُ�ۡم �

 .]۲الملک: [
که) کدامین کسی که مرگ و زندگانی را بیافرید تا شما را بیازماید (و نشان دهد «

 ».شما عمل بهتري دارد و خداوند، چیره و آمرزنده است
دهد که به او روي آورد و به او پناه  * خداوند متعال، کسی را نصرت و یاري می

 ببرد و در برابر حکم و خواست خداوند، تسلیم و بدان راضی شود: 

ُ َو�  إِنَّ ﴿ ِي ٱ�َّ َل  ٱ�َّ ٰلِِح�َ َتَو�َّ َوُهَو �َ  ٱلِۡكَ�َٰبۖ نَزَّ  .]۱۹۶األعراف: [ ﴾١٩٦ ٱل�َّ
بی گمان سرپرست من، خدایی است که این کتاب را نازل کرده و اوست که «

 ».کند بندگان شایسته را یاري و سرپرستی می
حق خداي متعال بر بندگان، این است که فقط او را بپرستند و با او چیزي را شریک 

 قرار ندهند: 

َ  بَلِ ﴿ ِٰكرِ�نَ َوُ�ن ّمَِن  ۡ�بُدۡ ٱفَ  ٱ�َّ  .]۶۶الزمر: [ ﴾٦٦ ٱل�َّ
 ».ي سپاسگزاران باش تنها خدا را پرستش کن و از زمره بلکه«

* خداوند متعال، در قرآن کریم به تفصیل مفاهیم عبادت و توحید را بیان نموده 
 .1است

نگرش خود را در مورد جهان هستی از این آیات  عمر  ذکر است که  الزم به
 گرفت:  یبرم

﴿ ِ �ِنَُّ�ۡم َ�َۡ�ُفُروَن ب
َ
ِي۞قُۡل أ �َض َخلََق  ٱ�َّ

َ
نَداٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۥٓ ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوَ�َۡعلُوَن َ�ُ  ٱۡ�

َ
أ

ۡرَ�َعةِ  وََجَعَل  ٩ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َربُّ 
َ
ۡقَ�َٰ�َها ِ�ٓ أ

َ
ٓ أ َر �ِيَها �ِيَها َرَ�ِٰ�َ ِمن فَۡوقَِها َوَ�َٰرَك �ِيَها َوقَدَّ

يَّا
َ
آ�ِلَِ� � َمآءِ إَِ�  ٱۡسَتَوىٰٓ  ُ�مَّ  ١٠ٖ� َسَواٗٓء ّلِلسَّ َطوًۡ�  ٱئۡتَِياَوِ�َ ُدَخاٞن َ�َقاَل لََها َولِۡ�َ�ِض  ٱلسَّ

تَۡيَنا َطآ�ِعَِ� 
َ
� ٓ ۡو َكۡرٗها قَاَ�َا

َ
ِ َسَمآٍء  َ�َقَضٮُٰهنَّ  ١١أ

ۡوَ�ٰ ِ� ُ�ّ
َ
َسۡبَع َسَ�َٰواٖت ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوأ

ۡمرَ 
َ
َمآءَ َهاۚ َوَز�َّنَّا أ ۡ�َيا ٱلسَّ  -۹فصلت: [ ﴾١٢ ٱۡلَعلِيمِ  ٱلَۡعزِ�زِ بَِمَ�ٰبِيَح وَِحۡفٗظاۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر  ٱ�ُّ

۱۲[. 

 .١٦ىل إ ١٠ة صمنهج الرسول يف غرس الروح اجلهادي -١
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بگو: آیا به آن کسی که زمین را در دو روز آفریده است، ایمان ندارید و برایش «
است) آفریدگار جهانیان هم دهید؟ او (عالوه بر این که آفریدگار زمین  انبازهایی قرار می

باشد. او در زمین کوههاي استواري قرار داد و خیرات و برکات زیادي در آن آفرید و  می
ي الزم، مقدر و مشخص کرد.  اگون ساکنان) زمین را به اندازهمواد غذایی (مختلف و گون

مندان و ها همه، روي هم در چهار روز کامل به پایان آمد؛ بدان گونه که نیاز نیاز این
و زیادي در آن نباشد). سپس روزي روزي خواهان را برآورده کند (و کمترین کم 

حالی که (همچون) دود بود. به آسمان و زمین فرمود: چه  ي آفرینش آسمان کرد در اراده
را به  گاه آن بخواهید و چه نخواهید، پدید آیید. گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم. آن

اش را  اند و در هر آسمانی، فرمان الزمهر دو روز به انجام رسصورت هفت آسمان د
هاي بزرگی (از ستارگان درخشان) بیاراستیم و  صادر فرمود. آسمان دنیا را با چراغ

 ».ریزي خداوند بسیار توانا و آگاه است فوظ داشتیم. این، تقدیر و برنامهمح
رسد و نعمتهاي دنیا  یان میزندگانی دنیا هر چند طوالنی باشد، سرانجام روزي به پا

هر چند گسترده و فراوان باشند، ناچیز و اندك و محکوم به فنا هستند؛ چنان که خداوند 
 فرماید:  متعال می

َما﴿ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ َمَثُل  إِ�َّ نَزۡلَ�ُٰه ِمَن  ٱ�ُّ
َ
َمآءِ َكَمآٍء أ �ِض َ�َباُت  ۦبِهِ  ٱۡختَلََط فَ  ٱلسَّ

َ
ا  ٱۡ� مِمَّ

ُ�ُل 
ۡ
نَۡ�ٰمُ وَ  �َّاُس ٱيَأ

َ
َخَذِت  ٱۡ�

َ
ٓ أ ٰٓ إَِذا �ُض َح�َّ

َ
�ََّنۡت زُۡخُرَ�َها وَ  ٱۡ� �َُّهۡم  ٱزَّ

َ
� ٓ ۡهلَُها

َ
َوَظنَّ أ

ٓ  َ�ِٰدُرونَ  ِ  َعلَۡيَها ن لَّۡم َ�ۡغَن ب
َ
ۡو َ�َهاٗر� فََجَعۡلَ�َٰها َحِصيٗدا َكأ

َ
ۡمُرنَا َ�ًۡ� أ

َ
تَٮَٰهآ أ

َ
ۡمِس� �

َ
َكَ�ٰلَِك  ٱۡ�

ُل  ُروَن  َ�ِٰت ٱ�ُ�َفّصِ  .]۲۴یونس: [ ﴾٢٤لَِقۡوٖ� َ�تََفكَّ
است که از  یهمانند آب ،فنا و از میان رفتن نعمت آن) (از حیث زوال و  یادن یمثل زندگ«

از آن  یانکه مردم و چهارپا- ین(گوناگون) زم یاهانآن، گ یکه در پ یم؛ا آسمان نازل کرده
و اهل آن  گردد، یو آراسته م یافتهخود را  ییبایز ین،که زم یتا زمان روید؛ یم -خورند یم

در روز،  یاهنگام  ) فرمان ما، شبگهانمند گردند، (نا از آن بهره توانند یکه م شوند یمطمئن م
) و آنچنان آن را سازیم؛ یرا بر آن مسلّط م يا صاعقه یا(سرما  رسد؛ یآن) فرام ينابود ي(برا

خود را  یاتگونه، آ ین) نبوده است! ايتزارکش ینهرگز (چن یروزد ییکه گو کنیم یدرو م
 ».!دهیم یشرح م اندیشند، یکه م یگروه يبرا
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در مورد بهشت برگرفته از آیاتی بود که بهشت را توصیف نموده  اما نگرش عمر
 آیه قرار گرفته بود که: مصداق این  عمر ،است. از این رو

ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن يَۡدعُ  ٱلَۡمَضاِجعِ ُجنُوُ�ُهۡم َعِن  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿ وَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ
ْ َ�ۡعَملُوَن  فََ�  ١٦ ۢ بَِما َ�نُوا ۡ�ُ�ٖ َجَزآَء

َ
ِ أ ة ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
ٓ أ ا : ةالسجد[ ﴾١٧َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

۱۶- ۱۷[. 
به درگاه خدا و رو  خیزند ی(و بپا م شود یاز بسترها در دل شب دور م یشانپهلوها«

 یما داده يو از آنچه به آنان روز خوانند، یم یدو ام یمآورند) و پروردگار خود را با ب یم
 يچشمهاست برا یروشن یهکه ما یمهم يچه پاداشها داند یکس نم یچه *! کنند یانفاق م

 ».!دادند یاست که انجام م یپاداش کارهائ ینآنها نهفته شده، ا
د دوزخ نیز برگرفته از آیات قرآن کریم بود. این در مور نگرش عمرفاروق

روي و انحرافی از دستورات شریعت باز  دگی از هر گونه کجنگرش او را در زن
عمق تقوا و شدت ترس وي  داشت. اندکی تأمل و پژوهش در زندگانی عمرفاروق می

ي مدینه ها سازد. چنان که در دوران خالفتش، شبی در کوچه از عذاب خدا را نمایان می
که مشغول ي یکی از مسلمانان افتاد  مشغول گشت و گذار بود؛ در این اثنا گذرش به خانه

 کرد:  را تالوت می» طور«ي  خواندن نماز بود و سوره
ورِ ﴿ ۡسُطورٖ   ١ َوٱلطُّ نُشورٖ   ٢َو�َِ�ٰٖب مَّ ۡقِف وَ   ٤ ٱلَۡمۡعُمورِ  ٱۡ�َۡيِت وَ   ٣ِ� َرّقٖ مَّ  ٱلسَّ

 .]۷ -۱الطور: [ ﴾٧َعَذاَب َرّ�َِك لََ�ٰقِٞع  إِنَّ  ٦ ٱلَۡمۡسُجورِ  ٱۡ�َۡحرِ وَ   ٥ ٱلَۡمۡرفُوعِ 
سوگند به کوه طور (که موسی باالي آن با خدا به گفتگو و مناجات پرداخت) و «

ها به زمین فرستاده شد، کتابی  قسم به کتاب نوشته شده (آسمانی که براي راهنمایی انسان
پخش گردیده است. و قسم به بیت معمور (که فرشتگان  که) در صفحاتی (نوشته شده) و

در آن گروه گروه به تقدیس و تسبیح خدا مشغولند) و سوگند به سقف برافراشته و 
 ».شود سوگند به دریاي سراپا آتش که قطعاً عذاب پروردگارت، واقع می

 با شنیدن این آیات از االغش پایین آمد و به دیوار تکیه داد و گفت: به عمر
ت آن مرد گوش جا ایستاد و به قرائ خداي کعبه سوگند که اینها، حق است. مقداري آن
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آمدند  ش برگشت و در اثر آن، یک ماه بیمار بود؛ مردم به عیادتش میا داد، سپس به خانه
 1اش چیست؟ دانستند که بیماري و نمی

و به قضا و قدر و شناخت مراتب آن، از خالل آیات کالم خدا  ایمان عمر
شکل گرفته بود. او باوري قطعی داشت که علم خدا، همه  صهاي رسول اکرم آموزه

 چیز را در بر گرفته است: 
ْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َوَ� َ�ۡعَملُوَن ِمۡن َ�َمٍل إِ�َّ ُكنَّا  َوَما﴿ ٖن َوَما َ�ۡتلُوا

ۡ
تَُ�وُن ِ� َشأ

�ٖ ِ� َعلَۡيُ�ۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن �ِيهِ� َوَما �َ  ّ�َِك ِمن ّمِۡثَقاِل َذرَّ �ِض ۡعُزُب َعن رَّ
َ
َوَ� ِ�  ٱۡ�

َمآءِ  ۡصَغَر ِمن ٱلسَّ
َ
بٍِ�  َوَ�ٓ أ ۡ�َ�َ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

َ
 .]۶۱یونس: [ ﴾٦١َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

خوانی، و (شما اي  پردازي و چیزي از قرآن نمی (اي پیغمبر!) تو به هیچ کاري نمی «
کنید، مگر این که ما ناظر بر شما هستیم، در همان حال که شما  کاري نمی مؤمنان!) هیچ

چیز در زمین و در آسمان از  باشید. و هیچ یازید و سرگرم انجام آن می بدان دست می
اي باشد و چه کوچکتر و چه بزرگتر از آن، (همه  ماند، چه ذره پروردگار تو پنهان نمی

نزد پروردگارتان، به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط  اینها) در کتاب واضح و روشنی (در
 ». گردد می

بر اساس آیات کالم الهی معتقد بود که خداوند متعال، تمام  همچنین عمر
 اتفاقاتی را که رخ خواهد داد، نوشته است: 

ٍء  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َ�ُۡن نُۡ�ِ  إِنَّا﴿ ُمواْ َوَءاَ�َٰرُهۡمۚ َوُ�َّ َ�ۡ بِٖ� َونَۡ�ُتُب َما قَدَّ ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ� مُّ
َ
أ

 .]۱۲یس: [ ﴾١٢
هایی را اند و چیز و چیزهایی را که پیشاپیش فرستادهگردانیم  ما، مردگان را زنده می«

نماییم  ب آشکاري سرشماري مینویسیم و ما همه چیز را در کتا که بر جاي نهاده اند، می
 ».نگاریم و می

خداوند در هر چیز نافذ است؛ این نگرش نیز معتقد بود که خواست و اراده  عمر
 فرماید:  برگرفته از آیات کالم الهی بود. چنان که خداوند متعال می

 .١٦٦، عبد اهللا بن أمحد املقدسي صالرقة والبكاء -١
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ُ َوَما َ�َن ﴿ ءٖ ِ�  ۥِ�ُۡعِجَزهُ  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ِمن َ�ۡ �ِض� َوَ� ِ�  ٱلسَّ
َ
َ�َن َعلِيٗما قَِديٗر�  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�

 .]۴۴فاطر: [ ﴾٤٤
ها و نه در زمین، خدا را درمانده و ناتوان نخواهد کرد.  سمانهیچ چیزي، نه در آ«

 ».چرا که او بسیار فرزانه و قدرتمند است
ي موجودات است. چنان که خداي  بر این باور بود که خداوند، خالق همه عمر
 فرماید:  متعال می

ُ  َ�ٰلُِ�مُ ﴿ ِ َ�ۡ  ٱ�َّ
ۚ ءٖ فَ َر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِق ُ�ّ ءٖ  ٱۡ�ُبُدوهُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ وَُهَو َ�َ
 .]۱۰۲األنعام: [ ﴾١٠٢َو�ِيٞل 
ز او باشد. معبود برحقی ج آن (متصف به صفات کمال است که) پروردگار شما می«

ي همه چیز است. پس باید او را بپرستید و او، حافظ و مدبر  نیست و او، خالق و آفریننده
 ».همه چیز است

و اعتقاد راسخ در مورد قضا و قدر، نقش به سزایی در زندگی این نگرش صحیح 
 ایفا کرد که ما در این کتاب با آن آشنا خواهیم شد. عمر بن خطاب

از خالل آیات قرآن کریم، به حقیقت خود و نوع انسان پی برد و  همچنین عمر
ارت گردد: یکی اصل دور آن که عب دریافت که حقیقت وجود آدمی، به دو اصل بر می

است از آفرینش انسان از خاك و نفخ روح در آن. و دیگري اصل نزدیک که همان 
 فرماید:  . خداوند متعال می1باشد آفرینش انسان از نطفه می

ِيٓ ﴿ ٍء َخلََقهُ  ٱ�َّ ۡحَسَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
 َخلَۡق  ۥۖ أ

َ
�َ�ٰنِ َو�ََدأ ِمن  ۥَجَعَل �َۡسلَهُ  ُ�مَّ  ٧ِمن ِطٖ�  ٱۡ�ِ

هِٖ� ُسَ�ٰلَةٖ ّمِن مَّ   .]۸ -۷: ةالسجد[ ﴾٨آءٖ مَّ
آن ذاتی که هر چه را آفرید، نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد؛ پس «

 ».ي آب ضعیف و ناچیزي خلق نمود نسل او را از عصاره
در پرتو آیات قرآن به این شناخت دست یافت که خداوند، انسان را با دستان  عمر

قامتی متناسب و معتدل گرامی داشته و به او عقل، گویایی و قدرت  خود آفریده و او را با
ها و زمین را مسخر او گردانیده و  تشخیص عنایت کرده است. همچنین مخلوقات آسمان

 .٣١أصول الرتبية للخالوي ص -١ 
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او را بر بسیاري از مخلوقاتش برتري داده. و پیامبرانی به سوي انسان فرستاده و از همه 
ي محبت خویش قرار داده  یامبران، شایستهتر این که او را در صورت پیروي از پ مهم

ر آخرت از است. کسی که به چنین مقامی دست یابد، در دنیا از زندگی پاکیزه و د
 مند خواهد شد. نعمتهاي جاویدان، بهره

فرماید:  چنان که خداوند متعال می
نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيِيَنَّ  َمنۡ ﴿

ُ
ۡو أ

َ
ۖ َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم  ۥهُ َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن ذََكٍر أ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة

ۡحَسِن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
 .]۹۷النحل: [ ﴾٩٧أ

هر کس، چه زن و چه مرد، کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، به او زندگی «
 .»بخشیم و پاداش آنان را مطابق بهترین کارهایشان خواهیم داد پاکیزه و خوشایندي می

به حقیقت درگیري و کشمکش انسان و شیطان پی برد و دریافت  همچنین عمر
کند تا مرتکب معصیت گردد و نیروهاي  این دشمن بزرگ از هر سو انسان را وسوسه می

از این دشمن، به خدا پناه  عمر ،انگیزد. بنابراین ي شهوانی را بر می پنهان و خفته
آید، بر او چیره  ش بر میا ان طور که از زندگانینمود و هم میجست از او طلب یاري  می

و شیطان در قرآن به این نتیجه رسیده بود که آدم،  -علیه السالم-گشت. او از داستان آدم 
نخستین فرد بشر است و جوهر اسالم یعنی اطاعت محض از دستورات خدا؛ همچنین 

این مسأله را  اي آدمي لغزش وجود دارد. او از خط دریافته بود که در انسان، زمینه
آموخته بود که انسان همیشه باید به خدا توکل نماید؛ وي، همچنین به اهمیت توبه و 

گفتگو را یاد گرفته استغفار و ضرورت پرهیز از حسد و تکبر پی برده و از قرآن، فرهنگ 
که باید با مخاطب خود با لحن و سخن نیک سخن بگوید: چنان که خداي  و آموخته بود

 فرماید:  ال میمتع
ْ  َوقُل﴿ ۡحَسُنۚ إِنَّ  ٱلَِّ� ّلِعَِبادِي َ�ُقولُوا

َ
ۡيَ�ٰنَ ِ�َ أ ۡيَ�ٰنَ يََ�ُغ بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّ  ٱلشَّ َ�َن  ٱلشَّ

بِيٗنا  � مُّ �َ�ِٰن َعُدّوٗ  .]۵۳اإلسراء: [ ﴾٥٣لِۡ�ِ
شد؛ ا بااي پیغمبر!) به بندگانم بگو: سخنی بگویند که زیباترین و نیکوترین سخنه«(

آفکند و  یشان فساد و تباهی میي سخنان زشت) در میان ا چرا که شیطان، (به وسیله
 ».گمان شیطان، دشمن آشکار انسان است بی
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ي یاران  به تربیت و تزکیه صبر اساس روش رسول خدا عمر بن خطابآري! 
خالق گرداند و آنان را به ا ها را با انواع عبادات پاك می پرداخت و درون آن خود می

 ساخت.  قرآن آراسته می
را گرامی داشت و او را از عقاید و باورهاي نادرست جاهلی  خداوند متعال، عمر

پرستی  در جاهلیت به آیین بت رهانید و به عقیده و آیینی صحیح رهنمون گرداند. عمر
کرد خداوند، با جنها وصلت  و فکر می براي خدا بود،اعتقاد داشت و قایل به دخترانی 

نهاد و از فال بد استفاده  کرده است؛ وي پیش از پذیرش اسالم، به سخن کاهنان ارج می
گفت: بعد از مرگ خبري از زنده شدن دوباره نیست؛ اما پس از آن که  کرد و می می

ي این باورهاي پوشالی پشت پا زد و به خداي یگانه که هیچ شریک  اسالم آورد، به همه
و ایمان به خدا را با اعتقاد به روز واپسین گره زد،  1یمان آوردو فرزند و همتایی ندارد، ا

ي مبتنی بر عدم  رسند. او از زندگی جاهالنه ها در آن به سزاي اعمال خود می که انسان
اعتقاد بر آخرت، خسته شده و به کلی در دین و عقیده جدید خود ذوب گردیده بود و 

دوست داشت. او خدا را طوري بندگی  خدا و رسولش را از همه کس و همه چیز بیشتر
یافت و با آیات آن  در پرتو قرآن پرورش می عمر ،2دید کرد که گویا او را می می
نمود. زندگی در کنار  هاي آن استفاده می زیست و از تشریع، آداب، تاریخ و حکمت می

ر عملکرد اش، د قرآن، در قلب و خرد و وجود و روح او تأثیر شگرفی نهاده بود که نتیجه
ها بعد از توفیق خدا مرهون رهنمودهاي رسول  ي این در همه وي نمایان گشت. عمر

 بود. صخدا

 و علم او به اسباب نزول و تفسیر آیات دوم: موافقات عمر

 3با قرآن کریم موافقات عمر -الف

 .٥١، علي اخلطيب صعمربن اخلطاب -١
 .٥١، أدبه صعلمه، حياته، عمربن اخلطاب -٢
 شد. نازل می آيات و احکامی است که مطابق پيشنهادهای عمر، مراد از موافقات -٣
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نسبت به سایر اصحاب در بیان موضع خویش داراي شجاعت و شهامت بیشتري  عمر
پرسید و رأي و نظر  حکمت بعضی از کارهاي ایشان را می صحتی از رسول خدابود. او 

جا که معموالً دیدگاهش سنجیده و  نمود. و از آن خود را نیز با صراحت تمام مطرح می
شد. چنان که خودش  درست بود، گاهی آیات قرآن نیز در تأیید نظراتش نازل می

گوید: به  ر موافق گردید: یکی این که میگوید: در سه مورد نظر من با وحی پروردگا می
اي را  آیهنماز بخواند؛ خداوند متعال نیز  پیشنهاد دادم که در مقام ابراهیم صرسول خدا

 دستور داد که چنین نماید. صنازل فرمود و به رسول خدا
دوم این که گفتم: اي رسول خدا! چقدر خوب بود که شما به همسرانتان دستور 

گاه  یند. آنآ هاي خوب و بد نزد تو می را کامالً بپوشانند. چرا که انساندادید تا خود  می
 ي حجاب را نازل فرمود. خداوند آیه

از دست همسرانش ناراحت است. من  صو باري به من خبر رسید که رسول خدا
را ناراحت نکنید وگرنه خداوند متعال، به او  صها رفتم و گفتم: رسول خدا نزد آن

به عمر  صز شما عنایت خواهد کرد. تا اینکه یکی از همسران پیامبرهمسرانی بهتر ا
تواند همسرانش را نصیحت نماید، تا  نمی صگفت: اي عمر! آیا شخص رسول خدا 

 گاه خداوند این آیه را نازل فرمود:  آن 1اینکه شما به نصیحت آنان بپردازي؟!
ن ُ�ۡبِدَ�ُ  ۥٓ َر�ُّهُ  َعَ�ٰ ﴿

َ
  ۥٓ إِن َطلََّقُ�نَّ أ

َ
ۡؤِمَ�ٰٖت أ � ّمِنُ�نَّ ُمۡسلَِ�ٰٖت مُّ ۡزَ�ًٰجا َخۡ�ٗ

بَۡ�اٗر� 
َ
�َِ�ٍٰت َ�ٰبَِ�ٰٖت َ�ٰٓ�َِ�ٰٖت َ�ّيَِ�ٰٖت َو�  .]۵التحریم: [ ﴾٥َ�ٰنَِ�ٰٖت َ�ٰٓ

بهتر  یشما همسران ياست که اگر او شما را طالق دهد، پروردگارش به جا یدام«
 یکننده، زنان ع، توبه کار، عابد، هجرتمسلمان، مؤمن، متواض یاو قرار دهد، همسران يبرا
 ».و باکره! یرباکرهغ

 موافقت قرآن با وي در مورد نماز نخواندن بر منافقان -ب
درخواست  صگوید: هنگامی که عبداهللا بن ابی درگذشت، از رسول خدا می عمر

 نمودند که بر وي نماز جنازه بخواند. زمانی که آن حضرت در مقابل جنازه او ایستاد و
 ،ایستادم و گفتم: اي رسول خدا صخواست بر او نماز بگزارد، من در برابر رسول خدا

 .٤٢١٣تفسري ش الك ، البخاري -١ 
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در آن  گفت؟! خوانید که چنین و چنان می ي دشمن خدا (عبداهللا) نماز می شما بر جنازه
به سخنان من  صهاي او علیه اسالم را یادآور شدم. رسول خدا اثنا سخنان و موضعگیري

د. هنگامی که پافشاري و اصرارم زیاد شد، فرمود: عمر! برو نمو داد وتبسم می گوش می
 کنار؛ به من در این مورد اختیار داده شده و خداوند، فرموده است: 

ٗة فَلَن َ�ۡغفَِر  ٱۡسَتۡغفِرۡ ﴿ ۡو َ� �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعَِ� َمرَّ
َ
ُ لَُهۡم أ لَُهۡمۚ َ�ٰلَِك  ٱ�َّ

�َّهُ 
َ
ِ بِ� ِ ۡم َ�َفُرواْ ب ُ وَ  ۦۗ َورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ  .]۸۰: ةالتوب[ ﴾٨٠ ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  ٱۡلَقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

چه براي آنان طلب آمرزش نمایی و چه ننمایی، و حتی اگر هفتاد مرتبه براي آنان «
بخشد؛ چرا که آنان به خدا و پیامبرش کفر  ها را نمی طلب آمرزش کنی، خداوند، آن

 ».کند ده اند و خدا فاسقان را هدایت نمیورزی
 .)، لزدتُّ علی السبعني؛ غفر له ن زدتُّ إ ينعلم ألو أ(فرمود:  صرسول خدا

دانستم که چنانچه بیش از هفتاد مرتبه براي او طلب آمرزش نمایم،  اگر من می«
و  بر او نماز جنازه خواند صگاه رسول خدا آن». کردم شود، این کار را می بخشیده می

چنین جسارتی  صدر خاکسپاري وي شرکت نمود. من از این که در برابر رسول خدا
 کرده بودم، سخت متعجب بودم تا این که دیري نگذشت و این دو آیه نازل گردید: 

ِ  َوَ� ﴿ ٰ َ�ۡ�ِه بَٗدا َوَ� َ�ُقۡم َ�َ
َ
اَت � َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ  .]۸۴: ةالتوب[ ﴾ۦٓۖ تَُصّلِ َ�َ

 ». ک از آنان نماز جنازه مخوان و بر قبرش نایستبر هیچ ی«
بعد از آن، تا پایان حیاتش بر هیچ منافقی نماز نخواند و  صرسول خدا ،از این رو

 .1در خاك سپاري شرکت ننمود

 موافقت قرآن با عمر در مورد اسیران بدر -ج
از آنان گوید: روز بدر، خداوند متعال، مشرکان را شکست داد و هفتاد نفر  می عمر

از ابوبکر، عثمان و علی در مورد اسیران  صکشته و هفتاد تن اسیر شدند؛ رسول خدا
مشورت گرفت و رو به من کرد و فرمود: اي پسر خطاب! نظر تو چیست؟ گفتم: به نظر 
من فالنی (یکی از خویشاوندان عمر) را به من بده تا گردنش را بزنم و عقیل را به علی 

 .٣٨٠الطنطاويان ص ، خبار عمرأ، ٣٠٩٦: الرتمذی ش -١
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زند و فالنی را به حمزه بسپار تا خداوند بداند که در دل ما هیچ بسپار تا گردنش را ب
ها  ها سرکردگان و پیشوایان و رهبران آن اي نسبت به مشرکان وجود ندارد. این عالقه

 هستند.
پیشنهاد مرا نپذیرفت و از آنان فدیه گرفت (و  صگوید: رسول خدا می عمر

رفتم؛ دیدم که ایشان و ابوبکر  صآزادشان کرد). صبح روز بعد من نزد رسول خدا
  گریه  با دوستت به  کنند. پرسیدم: اي رسول خدا! چه شده است که اند و گریه می نشسته
مرا گرفت   اگر گریه  را براي من نیز تعریف کنید، تا که  خواهم قضیه اید؟ از شما می افتاده

اندازم. رسول   گریه  بهمرا همراهی نکرد، خود را   افتم، و اگر گریه  گریه  با شما به
فرمود: به خاطر پیشنهاد دوستانت که به گرفتن فدیه انجامید، عذاب خدا  صخدا

 گاه این آیه نازل گردید:  تر از این درخت شده بود. آن نزدیک
ن يَُ�وَن َ�ُ  َما﴿

َ
ٰ ُ�ۡثِخَن ِ�  ۥٓ َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ ٰى َح�َّ َ�ۡ

َ
�ِض� أ

َ
 ۡ�يَاٱ�ُّ تُرِ�ُدوَن َعَرَض  ٱۡ�

ُ وَ  ۗ يُرِ�ُد  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�ِخَرةَ ِ كَِ�ٰٞب ّمَِن  لَّۡوَ�  ٦٧َعزِ�ٌز َحِكيٞم  ٱ�َّ َخۡذُ�ۡم  ٱ�َّ
َ
ُ�ۡم �ِيَمآ أ َسبََق لََمسَّ

 .]۶۸ -۶۷األنفال: [ ﴾٦٨َعَذاٌب َعِظيٞم 
 یارکشتار بس ینداشته باشد؛ تا آنکه در زم یرانیکه اس یسترا سزاوار ن یامبريپ یچه«

) آخرت را يوخداوند (سرا ید،خواه میرا  یا) متاع دنیراناز اس یه, شما (با گرفتن فدکند
حکم پیشین پروردگار نبود،  اگر است. یمحک یروزمندخواهد, وخداوند پ یشما) م ي(برا

  . »رسید، عذاب بزرگی به شما می(از فدیه) به خاطر آنچه گرفتید
فدیه شدیدًا نکوهش گردید. چنان که در در این آیه آزادي اسیران در مقابل گرفتن 

سال بعد و در جنگ احد حدود هفتاد نفر از مسلمانان کشته شدند و تعداد زیادي از 
اش جاري گردید  شکست و خون از چهره صمسلمانان فرار کردند و دندان رسول خدا

 را نازل کرد:   و خداوند این آیه
﴿ ٓ ا َولَمَّ

َ
ِصيَبةٞ قَۡد  أ َ�َٰبۡتُ�م مُّ

َ
ٰ َ�َٰذ�ۖ قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ َّ�

َ
َصۡبُتم ّمِۡثلَۡيَها قُۡلُتۡم �

َ
أ

نُفِسُ�ۡمۗ إِنَّ 
َ
َ أ ءٖ قَِديرٞ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۱۶۵آل عمران: [ ﴾١٦٥َ�َ
که دو برابر  یدر حال ید،احد) به شما رس گجن یدان(در م یبتیکه مص یهنگام یاآ«

از  یبتمص ین: ایدگفت ید،د ساخته بودجنگ بدر بر دشمن) وار یدانآن را (در م
  . »ستقادر ا یزيخود شماست! خداوند بر هر چ یهبگو: از ناح کجاست؟!
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اي دانست که در قبال آزادي  ي همان فدیه در آیات فوق، علت شکست را نتیجه

نُفِسُ�ۡمۗ ﴿ اسیران بدر، دریافت کرده بودند و فرمود:
َ
این شکست) از «( ﴾ُهَو ِمۡن ِعنِد أ

 .١»یه ي خودتان هستناح

 در مسأله استیذان (اجازه خواستن) موافقت قرآن با عمر -د
هنگام ظهر در  فرستاد. عمر نوجوانی از انصار را دنبال عمر صروزي رسول خدا

اي  کرد و بخشی از بدنش، برهنه شده بود و ناگهان پسر بچه ش بود و استراحت میا خانه
هایمان  گفت: بار الها! وارد شدن افراد به خانه عمر را صدا زد و وارد خانه شد و عمر

گفت: اي  صرا هنگام استراحت، حرام قرار بده. در روایتی آمده است که به رسول خدا
 .2رسول خدا! چقدر دوست دارم که خداوند احکامی در مورد اجازه خواستن نازل نماید

 گاه خداوند، این آیه را نازل فرمود:  آن
َها﴿ ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ لِيَۡسَ�  ٱ�َّ ِينَ ِذنُ�ُم  ٔۡ َءاَمُنوا يَۡ�ُٰنُ�ۡم وَ  ٱ�َّ

َ
ِينَ َملََكۡت � لَۡم َ�ۡبلُُغواْ  ٱ�َّ

ٰٖت� ّمِن َ�ۡبِل َصلَٰوةِ  ٱۡ�ُلُمَ  ِ وَِحَ� تََضُعوَن �َِيابَُ�م ّمَِن  ٱلَۡفۡجرِ ِمنُ�ۡم ثََ�َٰث َم�َّ ِه�َة  ٱلظَّ
ٰ ٱلۡ َوِمۢن َ�ۡعِد َصلَٰوةِ  � ثََ� ۚ عَِشآءِ ُث َعۡوَ�ٰٖت لَُّ�ۡمۚ لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم َوَ� َعلَۡيِهۡم ُجَناُحۢ َ�ۡعَدُهنَّ

 ُ ٰ َ�ۡعٖض� َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ ٰفُوَن َعلَۡيُ�م َ�ۡعُضُ�ۡم َ�َ ُ َط�َّ ُ وَ  ٱ�َ�ِٰت� لَُ�ُم  ٱ�َّ َعلِيٌم َحِكيٞم  ٱ�َّ
 .]۵۸النور: [ ﴾٥٨

دگان شما و همچنین کودکانتان که به حد اي کسانی که ایمان آورده اید! باید بر«
دهند، هنگام ورود  را تشخیص می بلوغ نرسیده اند (ولی مسایل جنسی و عورت و غیر آن

هنگامی که  زبه اتاقهاي مردمان) در سه وقت اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح و در نیمرو
وقت (ویژه خلوت و  آورید و پس از نماز عشاء. (این اوقات)، سه لباسهاي خود را در می

آشکار شدن) عورت شما است. بعد از این سه وقت، بر شما و آنان گناهی نیست بدون 
اجازه وارد شوند. (آنان خدمتکاران و کوچکان شما هستند و مشکل است که هر بار در 
سایر اوقات اجازه بگیرند). ایشان پیرامون شما در رفت و آمد هستند و شما نیز در اطراف 

 .١٧٦٣: مسلم ش،  صحيح قلمداد کردهرا  أمحد شاكر آن ٢٢١) ش ١/٢٥٠مسند أمحد ( -١ 
 .۳۳۲با سند ضعيف. ص  ةالرياض النضر  -٢
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کند  ها را براي شما توضیح و تبیین می آمد هستید. این گونه خداوند، آیهدر رفت و ایشان 
 .1»آراسته سازید) و خداوند، بس داناي با حکمت است (تا خویشتن را به اخالق اسالمی

 در مورد تحریم شراب دعاي عمر -هـ 

 .]۲۱۹: ةالبقر[ ﴾ٱلَۡميِۡ�ِ� وَ  ٱۡ�َۡمرِ لُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿ فرماید: خداي متعال می
 ». اي پیامبر! از تو در مورد حکم شراب و قمار می پرسند«

خواهم حکم شراب را به  گفت: بار الها! از تو می وقتی این آیه نازل شد، عمر
 گاه این آیه نازل شد:  صورت شفاف بیان کن. آن

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ لَٰوةَ َءاَمُنواْ َ� َ�ۡقَر�ُواْ  ٱ�َّ ن ٱلصَّ

َ
 .]۴۳النساء: [ ﴾ُتۡم ُسَ�َٰرىٰ َوأ

 ». اي مؤمنان! در حالی که مست هستید، به نماز نایستید«
هایی که  نمود: آن ، هنگام نماز اعالن میصپس از نزول این آیه، منادي رسول خدا

دوباره براي تحریم شراب دعا کرد  از خوردن شراب مست هستند، به نماز نیایند. عمر
 فرمود:  تا این که خداوند متعال

نَتُهوَن ﴿ نُتم مُّ
َ
 .]۹۱: ةالمائد[ ﴾٩١َ�َهۡل أ

 » آیید؟ آیا شما باز می«
 .2آییم با شنیدن این آیه دو بار گفت: آري؛ ما باز می عمر

از  شراب در چند مرحله و به تدریج حرام گردید. چنان که عمر ،بدین ترتیب
 لحن پرسش توبیخی قرآن که فرمود: 

نتَ ﴿ نتُم مُّ
َ
به هدف آن که تحریم بود، پی برد. این نوع استفهام به  ﴾٩١ُهوَن َ�َهۡل أ

تر است. چرا که لحن آیه، حاکی از نوعی تهدید و سرزنش و  مراتب از نهی صریح، قاطع
 .3باشد تحریم می

 

 .)۲۸/۱۰الفتاوی ( -١
 را صحيح دانسته است. و امحد شاکر آن ۳۷۸مسند امحد ش -٢
 .۱۰۱ص، تلمسانی، هيد احملرابش -٣
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 به شأن نزول آیات آگاهی عمر -س
از به استثناي آیاتی که پیش  صاز روزي که مسلمان شد تا وفات رسول اکرم عمر

را با اسباب نزول آیات حفظ نمود. با توجه به  1مسلمان شدنش نازل شده بود کل قرآن
به قرآن داشت و از طرفی همیشه در رکاب رسول  اي که عمر عالقه و دقت ویژه

شد،  هاي مختلف یکی پس از دیگري نازل می بود و آیات قرآن نیز به مناسبت صخدا
 .2ول بیشتر آیات قرآن آگاهی داشته باشدبه اسباب نز هیچ بعید نبود که عمر

  گردد، که بازمی شخص عمر  علت نزول بسیاري از آیات به  ذکر است که  الزم به
  باشند؛ و این را هم اضافه ي دیگر مدنی می اتفاق علما مکی و پاره  ها بنا به اي از آن پاره

 دانست.  دقیق میعمر حتی زمان و مکان نزول برخی از آیات را به طور   کنم که
 فرماید:  خداوند متعال می

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ٱۡ�َۡومَ ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
 ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ أ

 .]۳: ةالمائد[ ﴾دِيٗنا
امروز دینتان را برایتان تکمیل نمودم و نعمتم را بر شما کامل کردم و اسالم را براي «

 .»وان دین پسندیدمشما به عن
گوید: من، روز و ساعتی را که این آیه نازل شد، به یاد دارم. این آیه،  می عمر

  .3روز جمعه و شامگاه عرفه نازل شد
به تنهایی و یا با جمعی دیگر، باعث نزول برخی از آیات  حتی گاهی خود عمر

 فرماید:  خداوند می  که  این آیه  از جملهشده است. 
َجَعلۡ ﴿

َ
ِ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ وَِعَماَرةَ  ٱۡ�َآجِّ ُتۡم ِسَقايََة ۞أ ِ َكَمۡن َءاَمَن ب  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

ِۚ َوَ�َٰهَد ِ� َسبِيِل  ِۗ ِعنَد  ۥنَ َ� �َۡستَوُ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  ٱلَۡقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ ِينَ  ١٩ ٱل�َّ  ٱ�َّ
ْ وَ  ْ َوَهاَجُروا ْ ِ� َسبِيِل َءاَمُنوا ِ َ�َٰهُدوا ۡ�َظُم َدرََجًة ِعنَد  ٱ�َّ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ِۚ بِأ  ٱ�َّ

 .)١/٧٢اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ( -١
 .۹۲، ۹۱، ۹۰ص، دکرت علی اخلطيب: بن اخلطابعمر  -٢
 .۱۸۸ش، سندش مطابق شرايط شيخني صحيح است. مسند امحد -٣
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ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ُُهمۡ  ٢٠ ٱلَۡفآ�ُِزونَ َوأ قِيٌم  يُبَّ�ِ َُّهۡم �ِيَها نَعِيٞم مُّ ٰٖت ل َر�ُُّهم بِرَۡ�َةٖ ّمِۡنُه َورِۡضَ�ٰٖن وََج�َّ

بَدً  َ�ِٰ�ِينَ  ٢١
َ
َ �ۚ إِنَّ �ِيَهآ � ۡجٌر َعِظيٞم  ۥٓ ِعنَدهُ  ٱ�َّ

َ
 .]٢٢ -١٩ة: التوب[ ﴾٢٢أ

و) آب دادن به حاجیان و تعمیرکردن مسجدالحرام را همسان (مقام  آیا (رتبه سقایت«
شمارید که به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده است و در راه خدا جهاد  آن) کسی می

رگز منزلت آنان یکسان نیست و) در نزد ؟ ه کرده است (و به جان و مال کوشیده است
باشند، و خداوند مردمانی را که (به خویشتن به وسیله کفرورزیدن، و به  خدا برابر نمی

کنند (به راه خیر و صالح دنیوي و نعمت و  دیگران به وسیله اذیت و آزار آنان) ستم می
اند و  مهاجرت پرداخته اند و به سازد. کسانی که ایمان آورده سعادت اخروي) رهنمود نمی

اند، داراي منزلت واالتر و بزرگتري  اند و) جهاد نموده در راه خدا با جان و مال (کوشیده
رسندگان (و سعادتمندان دنیا و آخرت)  در پیشگاه خدایند، و آنان رستگاران و به مقصود

رین پروردگارشان آنان را به رحمت خود و خوشنودي (از ایشان که بزرگت باشند. می
دهد که در آن نعمتهاي جاودانه دارند. همواره در بهشت  نعمت است) و بهشتی مژده می

مانند (و غرق در لذائذ و نعمتهاي آن خواهند بود). بیگمان در پیشگاه خدا  ماندگار می
 ».    ) موجود استراوانی براي فرمانبرداران امر اوپاداش بزرگی (و ف

 صاصحاب در کنار منبر رسول خدا کی ازروزي ی  که  یت صحیح آمدهدر روا
گفت: جهاد  گفت: هیچ عملی در اسالم از تعمیر کردن مسجد الحرام بهتر نیست. علی

با  صها گفت: در کنار منبر رسول خدا به آن عمر بن خطابدر راه خدا بهتر است. 
م. کن در این باره سؤال می صصداي بلند سخن نگویید. من بعد از نماز از رسول خدا

گاه  در مورد برترین عمل سؤال کرد. آن صاز رسول خدا وقتی نماز تمام شد، عمر
 آیه فوق نازل گردید.

خداوند متعال در این آیات خاطر نشان ساخت که ایمان و جهاد از بازسازي مسجد 
 الحرام، حج و عمره، طواف و خدمت حجاج، بهتر است.

شبی را در راه خدا به نگهبانی بایستم، این که من «گوید:  می ابوهریره ،از این رو
 .1»بهتر از آن است که شب قدر را تا صبح در کنار حجر االسود به عبادت بگذرانم

 .)۲۸/۱۰الفتاوی ( -١
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 پیرامون برخی از آیات صاز رسول خدا پرس و جوي عمر -ش
نمود. و گاهی به سؤاالت  در مورد برخی از آیات سؤال می صاز رسول خدا عمر

هاي قرآن  در مورد تفسیر برخی از آیه صاز رسول خداداد که  دیگران گوش می
که یعلی بن گنجانید. چنان یها را در خاطر خود م کردند؛ سپس پاسخ آن جو می و پرس

 پیرامون این َآیه سوال کردم:  عمر بن خطابگوید: من از  می امیه
ۡ�ُتۡم ِ�  �َذا﴿ �ِض َ�َ

َ
ن َ�قۡ  ٱۡ�

َ
ْ ِمَن فَلَيَۡس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ وا لَٰوةِ ُ�ُ إِۡن ِخۡفتُۡم  ٱلصَّ

ن َ�ۡفتَِنُ�ُم 
َ
ِينَ أ ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ بِيٗنا  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َ�َفُرٓوا � مُّ  .]۱۰۱النساء: [ ﴾١٠١َ�نُواْ لَُ�ۡم َعُدّوٗ

(و چهار  یدکه نماز را کوتاه کن یستبر شما ن یگناه کنید، یکه سفر م یهنگام«
 يکافران، برا یراز ید؛کافران بترس )ر از فتنه (و خطرِاگ ها را دو رکعت نمودید) رکعتی

  . »هستند يشما دشمن آشکار
 کنند، چه نیازي به قصر نماز است؟ گفتم: اکنون که مردم در امنیت سفر می

تو در شگفتی، درشگفت بودم تا این که از رسول   چه گفت: من نیز از آن عمر
اي از جانب خدا براي شماست،  ین صدقها«در این باره پرسیدم. ایشان فرمود:  صخدا

 .1»پس صدقه خدا را بپذیرید
 در مورد این آیه سؤال شد:  همچنین از عمر

لَۡسُت  �ذۡ ﴿
َ
نُفِسهِۡم �

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َ�َ

َ
َخَذ َر�َُّك مِۢن بَِ�ٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ذُّرِ�ََّتُهۡم َوأ

َ
أ

ْ بََ�ٰ َشهِۡدنَ  ْ يَۡوَم بَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُوا ن َ�ُقولُوا
َ
ٓۚ أ  ﴾١٧٢إِنَّا ُكنَّا َ�ۡن َ�َٰذا َ�ٰفِلَِ�  ٱلۡقَِ�َٰمةِ ا

 .]۱۷۲األعراف:[
هنگامی را (به یاد آور) که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمی زادگان «

) آیا من واه گرفت (و خطاب به آنان فرمود:پدیدار کرد و ایشان را بر خودشان گ
ا روز قیامت نگویید ما از ت دهیم، ان گفته اند: آري! گواهی میستم؟ آنپروردگار شما نی

 ».خبر بوده ایم این بی

 .ةاحلديثي ةعاملوسو  )۱۷۴(محد أسند اين روايت بر اساس شرط مسلم صحيح است. مسند  -١
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 در این باره سؤال شد. ایشان فرمود:  صگفت: از رسول خدا عمر
إن اهللا خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، واستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤالء للجنة (

هره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل اجلنة يعملون، ثم مسح ظ

 وبعمل أهل النار يعملون).
ها  خداوند، آدم را آفرید و دستی بر پشتش کشید؛ نسلی از او پدید آمد؛ فرمود: این«

ام و عمل اهل بهشت را انجام خواهند داد. سپس دستی بر پشت آدم  را براي بهشت آفریده
ام و عمل اهل  ها را براي دوزخ آفریده فرمود: اینکشید و نسلی دیگر بوجود آورد؛ 

 ». دوزخ را انجام خواهند داد
فرمود: وقتی  صاي دارد؟ پیامبر شخصی گفت: اي رسول خدا! پس عمل چه فایده

دهد تا این که بر  اي را براي بهشت بیافریند، به او توفیق عمل اهل بهشت را می خدا، بنده
ي  اي را براي دوزخ بیافریند زمینه بنده  شود. و هرگاه میرد و وارد بهشت می آن عمل می

کند تا این که بر عملی از اعمال اهل دوزخ  انجام عمل اهل دوزخ را برایش فراهم می
 .1شود میرد و وارد دوزخ می می

بُرَ َوُ�َولُّوَن  ٱۡ�َۡمعُ  َسُيۡهَزمُ ﴿ همچنین زمانی که این آیه نازل شد:  .]۴۵القمر: [ ﴾٤٥ ٱ�ُّ
 ».ین جمع، شکست خواهند خورد (و به جنگ) پشت خواهند کردا«

خورد؟ اما در روز بدر وقتی نگاهش به رسول  عمر گفت: کدام گروه شکست می
خواند، معنی  ورزید، و این آیه را می افتاد که زره بر تن داشت و استقامت می صخدا

 .2آیه را درك نمود

 تفسیر و تحلیل برخی از آیات توسط عمر -ص
نمود. چنان که  آیات قرآن به شدت پرهیز میاز اظهار نظر شخصی در تفسیر  مرع

ٰرَِ�ٰتِ ﴿ وقتی از او در مورد معنی پرسیدند، گفت: یعنی بادها.  3]۱الذاریات: [ ﴾ذَۡرٗو� َوٱل�َّ

 .۳۱۱محد أمسند  ،صحيح لغريه -١
 .)۴/۲۲۶تفسري ابن کثري ( -٢
برنـد و) بـه سـرعت     می اهللانگیزند و به این سو و آن سو برابر فرمان  سوگند به بادها! که (ابرها را برمی« -٣

  . »دارند پراکنده می
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 ٱلَۡ�ِٰمَ�ٰتِ فَ ﴿ گفتم. همچنین در مورد: نمی شنیدم، نمی صواگر من این را از رسول خدا
�  ٱۡلَ�ٰرَِ�ِٰت فَ ﴿ گفت: یعنی ابرها. و در مورد:  1]۲الذاریات: [ ﴾٢وِۡقٗر�  ٗ�ُۡ�٣﴾ 

َ�ِٰت فَ ﴿ درباره ها. و گفت: کشتی  2]۳الذاریات: [ ۡمًرا  ٱلُۡمَقّسِ
َ
گفت:   3]۴الذاریات: [ ﴾٤أ

نشنیده بودم، هرگز  صها را از رسول خدا و در پایان گفت: اگر این ،یعنی فرشتگان
  .4گفتم نمی

گرفت؛ معموالً اگر  می  بهره  ي تفسیر آیات قرآن از منهج و روشی ویژهبرا عمر
زد و اکتفا  رسید، به آن چنگ می به او می صدر تفسیر آیات، نصی از رسول خدا

مثالهایی نیز در   گردد، چنانکه محسوب می نمود. و این یکی از بهترین کارهاي عمر می
رسید،  آورد یا به او نمی چیزي به یاد نمی صدادادیم. و اگر از رسول خ  این راستا ارائه

به آن دسته از صحابه که در تفسیر قرآن مهارت داشتند مانند: ابن عباس، ابی بن کعب، 
اي از  کرد. چنان که روزي به عده مراجعه می -رضی اهللا عنهم-عبداهللا بن مسعود و معاذ 

 دانید:  صحابه گفت: شما در مورد این آیه چه می
يَوَ ﴿

َ
ن تَُ�وَن َ�ُ  دُّ �

َ
َحُدُ�ۡم أ

َ
ۡ�َناٖب َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۥأ

َ
ِيٖل َوأ نَۡ�ٰرُ َجنَّةٞ ّمِن �َّ

َ
 ۥَ�ُ  ٱۡ�

 ِ
َصابَُه  ٱ�ََّمَ�ٰتِ �ِيَها ِمن ُ�ّ

َ
ٓ إِۡعَصارٞ �ِيهِ نَارٞ  ۥَوَ�ُ  ٱۡلِكَ�ُ َوأ َصاَ�َها

َ
ُذّرِ�َّةٞ ُضَعَفآُء فَأ

ُ  َكَ�ٰلَِك  ٱۡحَ�َقَۡتۗ فَ  ُ  يُبَّ�ِ ُروَن  ٱ�َ�ِٰت لَُ�ُم  ٱ�َّ  .]۲۶۶: ةالبقر[ ﴾٢٦٦لََعلَُّ�ۡم َ�تََفكَّ
دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از  آیا کسی از شما دوست می«

هاي دیگر)  اي (از میوه زیر درختان آن، جویبارها روان باشد و براي او در آن هرگونه میوه
ه به سن پیري رسیده و فرزندانی (کوچک و) ضعیف داشته باشد، (در باشد، و در حالی ک

این هنگام) گردبادي (کوبنده) که در آن آتش (سوزانی) باشد، به باغ برخورد کند و 

   .»دارند! سوگند به ابرهائی که بار سنگینی (از باران) را با خود برمیو « -١
هـا) روان و در   هـا و دریاهـا و اقیـانوس    هائی که ساده و آسـان (در آبهـاي رودخانـه    و سوگند به کشتی«  -٢

   .»حرکتند!
  .»اند! ) تقسیم کردهاهللابه فرشتگانی که کارها را ( میان خود برابر فرمان و سوگند «  -٣
 .۳۰۸ص نطاويان، الطأخبار عمر -٤
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سازد، شاید  را بسوزاند؟! این چنین خداوند آیات خود را برایتان بیان و آشکار می آن
 ». بید)بیندیشید (و با نیروي اندیشه راه حق را بیا

عصبانی شد و گفت: یک کالم بگویید:  داند. عمر ها گفتند: خدا بهتر می آن
رسد.  گفت: پیرامون این مسأله، مطلبی به ذهنم می كدانیم. ابن عباس دانیم یا نمی می

گفت: این  كام! بگو و خودت را کوچک مپندار. ابن عباس گفت: برادر زاده عمر
دهد، سرانجام  مند است که اعمال نیک انجام میآیه، در مورد سرنوشت شخصی ثروت

فرستد؛ پس مرتکب گناه شده، اعمال نیک خویش را از  خداوند، شیطان را نزد او می
 .1دهد دست می

گفت: منظور، عمل است؛ یعنی زمانی که  كو در روایتی آمده است که ابن عباس
ه به باغ خود نیازمند گردد، بیش از گذشت شود و صاحب فرزندان زیاد می انسان پیر می

به اعمال خود  چیز همه، بیش از برانگیختن براي قیامتاست. همین طور انسان، هنگام 
  .2گفت: راست گفتی نیازمند خواهد بود. عمر

هاي جالبی داشت؛ مانند این آیه که خداوند  ي برخی از آیات، تحلیل درباره عمر
 فرماید:  متعال می

ِينَ ﴿ َ�ٰبَ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعوَن إَِذا ا َّ�� ِ ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيَبةٞ قَالُٓوا ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٦ۡتُهم مُّ

ُ
َعلَۡيهِۡم  أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةۖٞ َوأ  .]۱۵۷ -۱۵۶: ةالبقر[ ﴾١٥٧ ٱلُۡمۡهَتُدونَ َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

آنِ خداییم و به سوي گویند: ما، از  رسد، می آن کسانی که چون بالیی به آنان می« 
گردیم. آنان، (همان بردبارانی هستند که) الطاف و رحمت خدایشان، شامل حال  او باز می
 ».گردد و قطعاً ایشان هدایت یافتگان هستند آنان می

ستند و چه این دو، چه زوجهاي خوبی ه«پس از تالوت این آیه گفت:  عمر
و زوج خوب، لطف و رحمت خداوند بود از د منظور عمر .3»ي خوبی دارند العاده فوق

 .)۸/۴۹فتح الباری ( -١
 .۳۰۵ص، دکرت حييی اليحيی، ةاألموي ةوالدول ةالراشد ةاخلالف -٢
 ).٢/٢٧٠املستدرك ( -٣
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گردد، هدایت  اي که افزون بر لطف و رحمت، شامل بردباران می و هدفش از فوق العاده
 .1ورهیابی بود

َها ﴿ کرد: شخصی، این آیه را تالوت می ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ َ�ٰٓ َك بَِرّ�َِك  ٱۡ�ِ  ﴾٦ ٱلَۡكرِ�مِ َما َغرَّ

 .]۶االنفطار: [
 ؟ »نسبت به پروردگار مهربانت مغرور ساخته است اي انسان! چه چیزي تو را«

 .2با شنیدن این آیه، گفت: جهل و نادانی عمر

 .]۷التکویر [ ﴾٧ُزوَِّجۡت  ٱ�ُُّفوُس �َذا ﴿ :وندي خدا و در مورد این فرموده
جفت یکدیگر شوند و ها به پیکرها درآورده می ناهنگامی که دوباره جو«

  . »گردند می
 .3گردد ن فاسق با فاسق و انسان نیک با نیک قرین میگفت: یعنی انسا

ِ تُوُ�ٓواْ إَِ� ﴿ و در تفسیر آیه:  .]۸التحریم: [ ﴾تَۡوَ�ٗة نَُّصوًحا ٱ�َّ
 ».اي بکنید انهه درگاه خدا برگردید و توبه خالصب«

 .4.»را نشکند؛ این است توبه الزم و کامل اي که دوباره آن گفت: یعنی توبه
گذشت. او را صدا زد. راهب سر بیرون  از کنار دیر راهبی می روزي عمرفاروق

کنی؟ گفت: به یاد این  گریست. راهب گفت: چرا گریه می آورد و نگاه کرد. عمر

 -۳: ةالغاشی[ ﴾٤تَۡصَ�ٰ نَاًرا َحاِمَيٗة   ٣َ�ِملَةٞ نَّاِصَبةٞ ﴿ فرماید: سخن خدا افتادم که می

۴[. 
نشده است)،  یدشانعا اي یجهاند (و نت ه و خسته شدهعمل کرد یوستهپ که هایی چهره«

 .5کنم می  گریه  رو است که از این ».گردند یو در آتش سوزان وارد م

ِ ﴿ همچنین در تفسیر آیه ي: ۡبِت يُۡؤِمُنوَن ب ُٰغوتِ وَ  ٱۡ�ِ  .]۵۱النساء: [ ﴾ٱل�َّ

 .٣٠٥فة الراشدة والدولة األموية صاخلال -١
 .)۴/۵۱۳تفسري ابن کثري ( -٢
 نقل شده است. ويراستار) از عمر، مفهوم مذکور :) (در تفسري ابن کثري گفته۷/۴۴الفتاوی ( -٣
 .)۱۱/۳۸۲الفتاوی ( -٤
 ).٤/٥٣٧تفسري ابن كثري ( -٥
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فتند و به ا آورند (و به دنبال اوهام و خرافات راه می به بتان و شیطان ایمان می«
 ».پردازند) پرستش معبودهاي باطل می

 .1را به شیطان تفسیر نمود» طاغوت«ي  را به جادو و کلمه» جبت«ي  کلمه

 .)۴/۵۳۷تفسري ابن کثري ( -١

                                           





 مبحث دوم
  صدر رکاب رسول خدا عمر

ي بی سواد مکی به درس و کتابت روي آورد.  یکی از کسانی است که در جامعه عمر
 باشد. عمر ش میا از همان دوران کودکی ي وي به علم و سواد و این، بیانگر عالقه

تالش و تکاپوي زیادي   ها ثبت نماید به نام خود را در ردیف کمیاب  براي اینکه
اي  پرداخت، بعدها در عصر رسالت به خاطر برخورداري از این امتیاز به جایگاه ویژه می

ن امیه، پدر در میان مسلمانان دست یافت. او خواندن و نوشتن ابتدایی را از حرب ب
 .1ابوسفیان، فرا گرفت

رفت. البته ما در این تردیدي نداریم  او از فرهیختگان قوم خود به شمار می ،بنابراین
و شکوفا شدن استعدادها و  که عامل قوي و اصلی در شکل گیري شخصیت عمر

ي نبوت بوده  و شاگردي در مدرسه صتزکیه وجودش، همان همراهی با رسول خدا
بود.  صکه او بعد از این که مسلمان شد، همواره در مکه در کنار رسول خدااست. چرا 

هرچند  -کرد و همچنین بعد از هجرت نیز با آن که در قسمت باالي مدینه سکونت می
  اتصال پیدا کرده صمسجد پیامبر  عمر در آن سکونت داشت، به  امروز آن محلی که  که

ي  حومه  اند که هاي زیادي بنیان شده و ساختمان  یافته  هتوسع  مدینه  اینکه  به  است، با توجه
هاي درس  ي خاصی در حلقه همواره طبق نظم و برنامه عمر -است  را دربر گرفته  مدینه

یافت. و از معلم بشریت که مستقیماً زیر نظر پروردگار عالم  حضور می صرسول خدا
افتاد که رسول  کمتر اتفاق می گرفت و شد، انواع علوم و معارف را فرا می تربیت می

اي تالوت کند و آن سخن یا دستور و  سخنی بگوید یا دستوري بدهد و یا آیه صخدا
ي  ام که انصاري و از طایفه گوید: من و همسایه می نرسد. عمر یا آیه، به گوش عمر

ریزي کرده بودیم که  برنامه صبنی امیه بن زید بود، براي حضور در جلسات رسول خدا
 .2شنود، به دیگري منتقل نماید را می  چه تا هر کدام از ما آن ،روزي من بروم و روزي او

، علم، تربیت و کند که عمر ي جوشانی راهنمایی می این جریان، ما را به سرچشمه
جا گرفته است؛ یعنی همان قرآن کریم که آیاتش به صورت تدریجی  فرهنگش را از آن

 ).۴/۵۲۴تفسري ابن کثري( -١
 .۸۷مرجع سابق ص -٢
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ها را بر  آن صشد و آن حضرت  نازل می صرسول خداهاي مختلف بر  و به مناسبت
اندیشیدند. و بازتاب  ها نیز با دقت و اشتیاق فراوان به معانی آن می خواند و آن یارانش می

نیز یکی از  شد. عمر عمیق این درك و تدبر در اذهان، قلبها و روحیات آنان دیده می
ي  ن بود. چه زیبا است که خوانندهافتگان مکتب قرآاین دل سپردگان قرآن و از تربیت ی

ي رنگارنگ الهی  ي زالل شریعت و این سفره نیز در مقابل این سرچشمه تاریخ عمر
ي جوشان  یعنی قرآن که چنین قهرمانانی را تربیت نمود، سر تسلیم فرود آورده، از چشمه

  مند گردد. آن بهره
را حفظ  رد؛ آیات آناز همان روزي که مسلمان شد، به قرآن روي آو آري! عمر

نمود. او همواره در رکاب رسول  ها را با تدبر و درك مفاهیم، تالوت می نمود و آن می
گرفت تا این که  شد، فرا می را به ایشان وحی می  چه اي آن بود و با عالقه ویژه صخدا

کرد، عمر  اي از قرآن را قرائت می سوره صبه تدریج حافظ کل قرآن شد. هرگاه پیامبر
  بسا که  بود، و چه  تالوت نموده صپیامبر  آن روایت را فرا گیرد که  نمود که عی میس

شد.  شرفیاب می صشنیدن آیات از زبان پیامبر  ي نزول قرآن به عمر در همان لحظه
ي قرآنی و زیر نظر مربی قرآن آموزش  ي قرآن و بر اساس برنامه در سایه بدینسان عمر

 دید. می
سپرد و مسلمان شد،  صبراي اولین بار دست به دست رسول خدا او پس از این که

ي تاریک به فضاي نورانی و از  در خود تحولی جدي به وجود آورد و بالفاصله از دایره
ي جدیدش، مصایب و مشکالت را با جان  کفر به اسالم گروید و در راه آیین و عقیده

تربیت یافته  صانند رسول خداخرید، چرا چنین نباشد که زیر نظر شخصیت بی نظیري م
ي خدا بود و پیام الهی را مستقیماً  اي داشت و فرستاده بود؟ شخصیتی که جذابیت ویژه

، هم انسانی بزرگ صنمود. پس رسول اکرم را براي مردم تبلیغ می کرد و آن دریافت می
د، و هم پیامبري بزرگ بود و اطرافیانش او را فقط به خاطر این که انسان بزرگی بو

دوست نداشتند؛ بلکه عالوه بر آن، او را بدین خاطر که با خدا ارتباط داشت دوست 
داشتند و این دو نوع محبت، در هم آمیخته شده بود. این محبت عمیق و خدایی، کانون 

 دهد.  احساسات و عواطف یک انسان مؤمن را تشکیل می
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آورد و آنان را الگوي و همین محبت بود که نخستین نسل مسلمانان را به حرکت در 
ها به برکت همراهی  آن .1تربیت اسالمی و منبع خیزش انقالبها و تحوالت ایمانی گردانید

و آموزش و پرورش ایشان تزکیه شدند و به وضعیت ایمانی واالیی صبا رسول خدا 
ي رسول  گوید: تزکیه و طهارتی که از ناحیه دست یافتند. چنان که سید قطب می

ان شد، طهارتی فراگیر بود. یعنی روان و شعور، اعمال و رفتار و نصیب آن صخدا
اي  عقیده  ها را در نوردید و قلبهایشان را از شرك و عقاید به زندگی اجتماعی و فردي آن

یقینی واضح و روشن، پاك گردانید.   صحیح و از افکار نادرست و خرافات واهی به
هاي ربوي فاصله گرفتند، به اخالق  معاملهسان از مفاسد اخالقی تزکیه شدند، از  بدین

ایمانی آراسته گشتند و به کسب روزي حالل روي آوردند. پس این تزکیه و طهارت، هم 
فردي بود و هم اجتماعی، هم زندگی درونی را در بر می گرفت و هم زندگی بیرونی را. 

داد که او را  تقا میاین طهارتی بود که انسان و نگرش او را نسبت به همه چیز، به قدري ار
  .2رساند به افقهاي نورانی و جهان برین می

زانوي شاگردي زد و قرآن کریم و سنت  صدر مقابل رسول خدا آري! عمر
 فرماید: ي وجود را فرا گرفت. خداي متعال می نبوي و احکام تالوت و تزکیه

ُ َمنَّ  لََقدۡ ﴿ نُفِسِهۡم َ�ۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ إِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�َ  ٱ�َّ
َ
 ۦرَُسوٗ� ّمِۡن أ

بٍِ�  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱلِۡكَ�َٰب َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ آل [ ﴾١٦٤�ن َ�نُوا

 .]۱۶۴عمران:
غمبري از گاه که در میانشان پی نر مؤمنان منت نهاد و تفضل کرد بدایقیناً خداوند ب«

خواند و ایشان را (از  جنس خودشان برانگیخت. (پیغمبري که) بر آنان، آیات او را می
عقاید نادرست و اخالق زشت) پاکیزه می داشت و بدیشان قرآن و حکمت (یعنی سنت و 

 ».داد و آنان، پیش از آن در گمراهی آشکاري بودند احکام شریعت) تعلیم می
شدت   و در زمان صلح و آشتی به  حین انجام غزوه رهنمودهاي نبوي در  به عمر

جا در فراگیري علوم نبوي رشد کرد  گرفت، ایشان تا آن می  نمود و از آن بهره می  توجه

 .۳۴حممد قطب ص، ةاالسالمي ةمنهج الرتبي -١
 .)۶/۳۵۶۵الظالل ( -٢
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هاي گرانبهایی از سنت پاك دست یافت و این علوم، در شکل گیري  که به آموزه
بود و تا پایان  صاهمواره با رسول خد شخصیت و دانش وي تأثیر به سزایی نهاد. عمر

 نشست.  مجالس ایشان می
جو داشت و چیزهایی را که در خاطرش پدید  و ي زیادي به پرس همچنین عالقه

معلومات  صاز رسول خدا عمر ،. بدین ترتیب1پرسید می صآمد، از رسول خدا می
هاي ارزشمندي در مورد حکمتها و اهداف این دین بزرگ فرا گرفت. چنان که  و دانستنی

داشت و به دانش وي گواهی داد و  اي به عمر نیز توجه ویژه صود آن حضرت خ
 فرمود: 
بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن، فشربت منه حتى أني ألرى الري يخرج من أظافري، ثم (

 قالوا: فما أوَّلته يا رسول اهللا؟ قال: العلم) أعطيت فضلي يعني عمر.
ر دادند؛ من از آن به قدري نوشیدم که شیر در خواب دیدم که به من ظرفی پر از شی«

را  گفتند: آن». دادم ي شیر را به عمر گاه باقیمانده از انگشتان دستم بیرون گردید. آن
 .2»را به علم تعبیر نمودم چگونه تعبیر نمودي؟ فرمود: آن

ي امور مردم  گوید: در اینجا مراد از علم، دانش مربوط به راهبرد اداره ابن حجر می
 .3ه وسیله کتاب و سنت استب

ساسی به قصد بهره ا  ان گامیآید که انس این علم و شناخت، در صورتی به دست می
اش، آگاهی کامل از ادبیات عرب است که  بري از مفاهیم کتاب و سنت بردارد و الزمه

. عالوه بر این، محبت عمیقی میان رسول 4از این ویژگی برخوردار بود خوشبختانه عمر
وجود داشت و بر کسی پوشیده نیست که محبت، نقش به سزایی در  و عمر صخدا

 ایجاد فضاي علمی و فرهنگی بین استاد و شاگرد دارد.
را بسیار دوست داشت؛ تا جایی که به خاطر رسول  صرسول خدا آري! عمر

 نداخت.ا و نشر دعوتش خود را به خطر می صخدا

 .٩١، د. حممد أبو النصر صعمربن اخلطاب -١
 ).۳۶۸۱( البخاری ش -٢
 .)۷/۳۶فتح الباری ( -٣
 .٩٣، د. حممد أبو النصر صابعمربن اخلط -٤
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  فرمود: صدر حدیثی آمده است که رسول خدا
  .»ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني«
شود تا این که من (پیامبر) نزد او از پدر، فرزند و  هیچیک از شما مؤمن (واقعی) نمی«

 .1»تر نباشم مردم، محبوب ي همه
تري.  گفت: اي رسول خدا! شما نزد من از هر کسی جز خودم، محبوب عمر

 : فرمود صرسول خدا
 .»ال يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك«
 ». تا آن که مرا از خودت هم بیشتر دوست داشته باشی ،خیر«

 فرمود:  صگفت: پس تو را از خودم نیز بیشتر دوست دارم. رسول خدا عمر
 . »اآلن يا عمر«
 .2»اکنون اي عمر! (به کمال ایمان رسیدي)«

 صاجازه خواست. رسول خدا جهت اداي عمره صاز رسول خدا باري عمر
 به ایشان اجازه داد و فرمود: 

 .3»ال تنسنا يا أخي يف دعائك«
 ».اي برادر! ما را در دعاهایت فراموش نکنی«

را که مرا برادرش خطاب کرد، با  صگوید: من، این سخن رسول خدا می عمر
 کنم. ي دنیا عوض نمی همه

ي  را به شرکت در همه مرآري! این محبت عمیق، یکی از عواملی بود که ع
نمود. چنان که این امر، به او کمک شایانی در  تشویق می صغزوات رسول خدا

هایشان کرده بود.  هاي جنگی و شناخت طبیعت مردم و خواسته یادگیري فنون و مهارت

 .۱۵مشاره ، خباری -١
 .۶۶۳۲، خباری -٢
 .)۲۸۹۴ابن ماجه (، )۳۵۶۲ترمذی (، )۱۴۹۸ابوداوود ( -٣
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گویی، فصاحت و بیان و بالغت گفتاري  لذا آثار این مالزمت و همراهی، در صراحت
 .1افته بودنیز تبلور ی عمر

در میدان جهاد با رسول   هاي عمر یاري خداوند در فصلهاي بعدي از موضع  به
و در حضور   اي از زندگانی اجتماعی ایشان در مدینه پاره  داریم و به برمی  پرده صخدا

 خواهیم داشت.  اشاره صپیامبر

 صهمراه با رسول خدا در میادین جهاد نخست: عمر
ها و  ي جنگ در جنگ بدر، احد و همه ظر دارند که عمري مورخان اتفاق ن همه

 . 2حضور داشته است صغزوات رسول خدا

 ي بدر غزوه -1
قبل از آغاز نبرد از یارانش  صي بدر شرکت نمود و چون رسول خدا در غزوه عمر

لب به سخن گشود و سخنان خوبی هم گفت و صحابه را  نظر خواست، نخست ابوبکر
به ایراد سخن پرداخت و به جنگ با کفار فرا  را خواند. سپس عمربه جنگ با کفار ف

ي  ، غالم آزاد شده4. نخستین کسی که در جنگ بدر به شهادت رسید، مهجع3خواند
دایی خود عاص بن هشام را به قتل رسانید  عمر بن خطاببود. در این جنگ  5عمر

ر هم شکست و براي تأیید بینش و پیوند خویشاوندي را که در برابر پیوند عقیدتی بود، د
ورزید. عالوه براین، پس از  بالید و افتخار می آن قهرمانی خود می  خود در این راستا به

هاي  پایان جنگ به کشتن اسیران جنگی مشورت داد. در این ماجرا درسها و آموزه
 ام. ها پرداخته به آن 6»یۀالنبو ةالسیر«بزرگی نهفته است که بنده در کتاب 

 .٩٤، د. حممد أبو النصر صعمربن اخلطاب -١
 .٨٩ني عمربن اخلطاب البن اجلوزي صمناقب أمري املؤمن -٢
 .٣٢، د. عاطف ملاضة صالفاروق مع النيب -٣
 منقطع بودن سندش ضعيف است.اين روايت خباطر  )٣٩٢، ٣/٣٩١ت البن سعد (الطبقا -٤
 .)۲/۳۸۸ابن هشام (، يةالنبو  ة) و السري ۳/۳۹۱طبقات ابن سعد ( -٥
 اين کتاب توسط هيئت علمی انتشارات حرمني حتت عنوان الگوی هدايت به فارسی ترمجه شده است (ناشر). -٦
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 به اسارت مسلمانان در آمد، عمر صگامی که عباس، عموي رسول خداهن
گفت: اي عباس! مسلمان شو و بدان که مسلمان شدن تو نزد من، از مسلمان شدن پدرم 

مسلمان شدن تو را دوست  صدانم که رسول خدا تر است. زیرا می خطاب پسندیده
 .1دارد

خورد.  رو نیز به چشم میهمچنین در میان اسیران، سخنگوي قریش سهیل بن عم
هاي پیشین سهیل را در بیاورم تا زبانش  نگفت: اي رسول خدا! اجازه بده دندا عمر

 فرمود:  صبیرون شود و نتواند علیه تو لب به سخن بگشاید. رسول خدا
 ). ن يقوم مقاما ال تذمهأن عسی إن كنت نبيا، وإ، ويب، فيمثل  مثل بهال أ(
گاه خدا مرا مثله خواهد کرد؛ گرچه پیامبر او هستم و  م؛ آنکن من کسی را مثله نمی«

چنان که این پیش بینی رسول  .2»شاید روزي او به مقامی برسد که تو او را نکوهش نکنی
، در شرایطی که صتحقق یافت و سهیل مسلمان شد و بعد از وفات رسول خدا صخدا
عتاب «س و نگرانی فرماندار مکه اي از اهل مکه قصد ارتداد نمودند و همین باعث تر عده

در میان مردم به ایراد سخن پرداخت و پس  شد و او را خانه نشین کرد، سهیل» بن اسیر
نه تنها اسالم ضعیف نشده،  صاز حمد و ثناي خدا گفت: بدانید که با وفات رسول خدا

را  بلکه قدرت بیشتري یافته است و هر کس بخواهد ما را به انحراف بکشاند، گردنش
کسانی که قصد ارتداد داشتند، متقاعد شدند و بر اسالم استوار  ،خواهیم زد. بدین ترتیب

 .3ماندند
هاي مشرکان را  کشته صکند که رسول خدا از جریان بدر حدیثی نقل می عمر

در راه مکه و مدینه بودیم.  گوید: ما با عمر می مورد خطاب قرار داد. چنان که انس
من چشمانی تیز   اینکه  به  کردیم، و با توجه آسمان نگاه می  اي دیدن ماه بهراه بر  در میانه

من او را   عمر گفتم: اینک ماه است که  نمودم و به  بین داشتم، سریع ماه را مشاهده
را خواهم  بینی؟ گفت: من اگر در منزل خود بر پشت بخوابم آن را نمی بینم. آیا شما آن می

 .۳/۳۸۸ البداية والنهاية -١
 .۳/۳۱۱ اية والنهايةالبد -٢
 .)۴/۱۸۱محيدی (التاريخ اإلسالمي،  -٣
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 صحدیثی نقل کرد و گفت: روز قبل از جنگ، رسول خدا دید. سپس از جریان بدر
 جاي کشته شدن مشرکان را به ما نشان داد و فرمود: 

 ).شاء اهللانو هذا مرصع فالن غدا إ -شاء اهللانإ-هذا مرصع فالن غدا(
 ». شود اگر خدا بخواهد، فردا در اینجا فالن شخص، و در اینجا فالنی کشته می«

 اهللا از نامبردگان در همان محلی کشته شد که رسول گوید: هر یک می عمر
هاي بدر  ها را در چاهی از چاه دستور داد تا آن صگاه رسول خدا فرموده بود؛ آن

 ها فرمود:  بیندازند. سپس خطاب به آن
 حقا). اهللا ينوجدت ما وعد إينحقا، ف يا فالن! يا فالن! هل وجدتم ما وعدكم اهللا(
را   چه داده بود، دیدید؛ من آن وعده را خدا به شما  چه نی! آیا آناي فالنی! و اي فال«

 ».که خدا به من وعده داده بود، دیدم
اند و سرد  گویی که مرده رسول خدا! آیا با کسانی سخن میگفت: اي  عمر

  فرمود: صرسول خدا اند؟! شده
 لكن ال يستطيعون أن جييبوا).أقول منهم! وسمع ملا أنتم بأما (
گویی  ها توانایی پاسخ شنوند، ولی آن می شماگویم بهتر از  را که من می  چه آن هاآن«
  .1»ندارند

به مدینه  صزمانی که عمیر بن وهب پس از جنگ بدر به قصد ترور رسول خدا
گفت و از لطف و احسان  در جمع مسلمانان از روز بدر سخن می عمر بن خطابآمد 

ود که ناگهان چشمش به عمیر بن وهب افتاد که نم خداوند در حق مسلمانان بحث می
گفت:  خواباند و شمشیرش را نیز به گردن آویخته بود. عمر شترش را جلوي مسجد می

بن وهب است. حتماً جهت به پا کردن شري آمده است، او ، دشمن خدا، عمیر سگاین 
ما را براي  و در جنگ بدر تعدادپا کرد  برو دشمنی  کینهمیان ما   همان کسی است که

  دشمن مشخص و ارزیابی نمود.
رفت و گفت: عمیر بن وهب، دشمن خدا، مسلح آمده  صنزد رسول خدا عمر

 است.

 و سند آن بر اساس شرط شيخني صحيح است. ۱۸۲محد شأمسند  -١
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فرمود: بگذارید نزد من بیاید. عمرآمد و حمایل شمشیرش را گرفت  صرسول خدا
بروید که عمیر، فرد خبیث و غیر قابل  صو خطاب به انصار گفت: نزد رسول خدا

 ت.اعتمادي اس
را دید که حمائل  عمر صآورد. و چون پیامبر صسپس عمیر را نزد رسول خدا

را بر گردنش گذاشته، گفت: عمر! او را رها کن. عمیر! بیا  شمشیر عمیر را گرفته و آن
 و این، خوشامدگویی زمان جاهلیت بود.» صبح بخیر«اینجا. عمیر جلو آمد و گفت: 

هل حتيتك يا عمري! بالسالم حتية أية خري من بتح كرمنا اهللاأ(فرمود:  صرسول خدا

 .1اجلنة)
خداوند، خوشامدگویی بهتر از این را که خوشامدگویی بهشتیان است، به ما عنایت «

 ».است(السالم عليكم) نموده و آن 
 اي؟ فرمود: براي چه کاري آمده صرسول خدا

 عمیر گفت: به خاطر اسیري که در دست شماست.
 اي؟ ین شمشیر چیست که بر گردنت آویختهفرمود: پس ا صپیامبر

عمیر گفت: خداوند این شمشیرها را زشت بگرداند، مگر توانستند براي ما کاري 
 انجام دهند؟

 اي؟ فرمود: راست بگو، چرا آمده صپیامبر
 ام. عمیر گفت: فقط براي کاري که گفتم، آمده

ه نشستید و از این طور نیست؛ بلکه تو و صفوان کنار کعب«فرمود:  صرسول خدا
کشته شدگان بدر، سخن گفتید. تو گفتی: اگر بدهکار نبودم و فرزندان ضعیفی نداشتم، 

ن سرپرستی فرزندان و گاه صفوا کشتم. آن رساندم واو را می حتماً خودم را به محمد می
هایت را پذیرفت، به شرط این که مرا بکشی؛ اما خداوند، میان من و  پرداخت بدهی

 ».گردد تو داري، حائل است و مانع تو میمأموریتی که 
دهم که تو رسول خدا هستی؛ حقا که تو از آسمان خبر  عمیر گفت: من گواهی می

نمودیم. چون از این موضوع جز من و صفوان کسی دیگر  آوري و ما تو را تکذیب می می

 .٢٥٩علي ص: صحيح السرية النبوية -١
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ست. اطالع نداشت. و اینک یقین کردم که کسی جز خدا، این خبر را به تو نرسانیده ا
شهادتین را بر زبان   طور شایسته  سپاس خدایی را که مرا به اسالم هدایت نمود، سپس به

 .1جاري نمود
 ).سريهأطلقوا القرآن، وأ علموه، وخاكم فی دينهفقهوا أ(فرمود:  صآنگاه پیامبر

به برادرتان مسایل دینی را آموزش دهید و به وي قرآن بیاموزید و اسیرش را نیز آزاد 
 انید. گرد

بریم که  پی می عمر بن خطاببه میزان هوشیاري و تدابیر امنیتی  ،ما از این جریان
بالفاصله متوجه عمیر شد و مراقبت الزم را به عمل آورد و اعالن نمود که وي، شیطانی 

ي وي خبر داشت؛ عمیر،  از سابقه است که براي به پا کردن شر آمده است. زیرا عمر
داد و در جنگ بدر مشرکان را تحریک کرده بود. به همین  ه آزار میمسلمانان را در مک

اندیشید و از حمائل  صتدابیر امنیتی الزم را به خاطر حفاظت رسول خدا عمر ،جهت
شمشیر عمیر، دستش را دور نکرد و فرصت انجام عملیات را از او سلب نمود. و به 

 .2بپردازند صتعدادي از اصحاب دستور داد تا به حراست رسول خدا

 ي احد، بنی مصطلق و خندق در غزوه عمر -2
توان به همت واال و عدم احساس ضعف و  می هاي جهادي عمرفاروق ویژگی  از جمله

نمایش   شکست نیز جلو او خود را به  ترین شرایط اشاره کرد، اگر چه ناتوانی در سخت
ي احد،  کفار، یعنی غزوه با صباشد. چنان که در دومین نبرد بزرگ رسول خدا  گذاشته

تجلی یافت. در پایان نبرد احد، ابوسفیان به مسلمانان  چنین رویکردي از عمرفاروق
به مسلمانان گفت: پاسخ او را  صگفت: آیا محمد در میان شما است؟ رسول خدا

ندهید. سپس ابوسفیان گفت: آیا فرزند ابوقحافه (ابوبکر) در میان شما است؟ باز هم 
) در سفیان پرسید: آیا ابن خطاب (عمراجازه نداد پاسخ ابوسفیان را بدهند. ابو رسول خدا،

اند؛ چرا که اگر زنده  ها کشته شده میان شما است؟ و چون پاسخی نشنید، گفت: این
نتوانست خود را کنترل نماید و به  دادند. اینجا بود که عمر بودند، پاسخ مرا می

 .٢٦٠صحيح السرية النبوية ص -١
 .٨٦٨واقع وحتليل أحداث للّصاليب صعرض ، السرية النبوية -٢
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ي رسوایی تو  گفتی. خداوند، کسانی را که مایه ابوسفیان گفت: اي دشمن خدا! دروغ
گاه ابوسفیان اسم بت معروف عرب (هبل) را  خواهند بود، زنده نگه داشته است. آن

فرمود: پاسخ او را بدهید. گفتند: چه  صگرفت و گفت: پیروز باد هبل. رسول خدا
تر است. ابوسفیان  یعنی: خدا، برتر و گرامی أجل).(اهللا أعلی وبگویید: «بگوییم؟ فرمود: 

فرمود: پاسخ او را بدهید. گفتند:  صگفت: ما، بت عزي داریم و شما ندارید. رسول خدا
 ال موال لكم). موالنا، و اهللا(چه بگوییم؟ فرمود: بگویید: 

سپس ابوسفیان گفت: امروز در برابر روز ». خدا، موالي ما است و شما موال ندارید«
باشد و افزود:  چند گاهی به نفع یکی از طرفین میبدر و جنگ چنین است که هر از 

ام، گرچه  اند؛ من به مثله کردن کشتگان دستور نداده شده 1هاي شما مثله برخی از کشته
در جواب ابوسفیان گفت:  در روایتی آمده است که عمر .2ناراحت هم نیستم

هاي  ر بهشتند و کشتههاي ما د هاي شما برابر نیستند؛ چرا که کشته هاي ما با کشته کشته
 3.شما در دوزخ

ایم؟ عمر گفت: خیر،  را سوگند داد و گفت: آیا ما، محمد را کشته ابوسفیان؛ عمر
او زنده است و سخنان تو را می شنود. ابوسفیان گفت: تو، در نظر من از ابن قمئه 

  .4ام تل رساندهها گفته بود: من، محمد را به ق راستگوتر و درستکارتري. زیرا ابن قمئه به آن
و ابوبکر  صبدون تردید سؤال کردن ابوسفیان در مورد این سه نفر یعنی رسول خدا

اي است که این سه بزرگوار، نزد کفار داشتند. زیرا  و عمر، بیانگر اهمیت و موقعیت ویژه
هاي اصلی کیان اسالمی هستند که دولت اسالم بر  دانستند که، این سه نفر پایه کافران می

ها، کار اسالم را یکسره خواهند کرد.  کردند با کشتن آن استوار است. بنابراین فکر میآن 
اما علت این که مسلمانان در ابتدا پاسخ ابوسفیان را ندادند، این بود که پس از اوج گرفتن 

 .5وي پاسخ بدهند  به  اش را به خاك حقارت بکشند و شجاعانه غرور و تکبر، بینی

 باشد. منودن گوش و بينی و ساير اندام میمثله کردن به معنای قطع  -١
 ).۲/۳۹۲؛ السرية الصحيحة (۴۰۴املغازی ش ، خاريالب -٢
 )۲/۳۹۲( ةالصحيح ةالنبوي ةالسري  -٣
 .۱۸۹الفاروق ص ةصحيح التوثيق فی سري  -٤
 ).٣٩٢/ ٢السرية النبوية الصحيحة ( -٥
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نقش به سزا و موضعگیري شاخصی داشت.  مصطلق، عمر ي بنی اما در غزوه
نماید: جابر بن  ماجرا را براي ما بازگو می  دهیم که شاهدي عینی گوش فرا می  اینک به

بردیم که یکی از مهاجران به یکی از  اي بسر می گوید: ما، در غزوه انصاري می عبداهللا
به کمک طلبید؛ و مهاجر از مهاجرین  انصار لگد زد. آن انصاري فریاد برآورد و انصار را

این قضیه را رها «رسید، فرمود:  صکمک خواست. وقتی این خبر به گوش رسول خدا
وقتی عبداهللا بن ابی از ماجرا اطالع یافت، گفت: آیا ». آید کنید که از آن بوي تعفن می

، فرومایگان واقعاً چنین کردند؟ به خدا سوگند همین که به مدینه برگردیم، اشراف مدینه
گفت:  صرسید. لذا به رسول خدا کنند. این سخن به گوش عمر را از آن بیرون می

 گفت:  صاجازه بده تا گردن این منافق را بزنم. رسول خدا
 ذن بالرحيل).ألكن ؟ ال. وصحابهأيقتل  ن حممداً أذا حتدث الناس: فكيف يا عمر! إ(

اطرافیانش را به قتل  صمد گاه مردم خواهند گفت: مح این کار را نکن؛ آن
عباد بن بشیر دستور   گفت: به عمر بن خطاب  که  . و در روایتی دیگر آمده1رساند می
این کار را انجام   فرمود: اي عمر! چگونه صقتل برساند، پیامبر  آن منافق را به  که  بده

گاه  آن رساند؟ قتل می  محمد اصحاب خود را به :شود مردم بگویند باعث می  دهم که
در ساعتی دستور حرکت داد که معموالً در چنان ساعتی حرکت  صرسول خدا

 .2کرد نمی
 و رهنمودهاي ایشان بود که از عمر صهاي رسول خدا در واقع، این موضعگیري

 فرمود:  شخصیتی متعادل و دورنگر ساخت؛ چنان که به عمر
 ).؟صحابهأن حممدا يقتل أذا حتدث الناس: فكيف يا عمر! إ(

گویند: محمد، یارانش را  اي عمر! چگونه این کار را بکنم؟ اگر چنین کنم، مردم می
 .3رساند به قتل می

 ).٤٠٩/ ٢السرية النبوية الصحيحة ( -١
 .)۳/۳۱۹هشام ( ابن، السرية النبوية -٢
 ).٢/٤٠٩السرية النبوية الصحيحة ( -٣
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ي یکپارچگی صفوف  اي را که درباره ي سیاسی بدین شکل آوازه صرسول خدا
ها افتاده بود که یاران  ني زبا کرد. بر سرِ همه ود، حفظ میاسالمی طنین انداز شده ب

ام  اي به او دارد. حتی پیشواي کفار، ابوسفیان، گفت: من تاکنون ندیده همحمد، محبت ویژ
که فردي، کسی را تا آن اندازه دوست داشته باشد که اصحاب محمد او را دوست 

انجام چنین کاري معقول نبود؛ زیرا مردم به دنبال انجام چنین عملی،  ،. از این رو1دارند
کشته است. در این صورت چنین خبري،  یکی از یاران خود را صگفتند: محمد می

پیوسته اهل مدینه ناامید شده بودند، خوشایند  هاي به هم براي دشمنانی که از نفوذ به صف
 .2گشود ي امید را به سویشان می بود و روزنه

گوید: روز خندق  می جابر  ي خندق؛ در غزوه اما در مورد حضرت عمر
و کفار قریش را دشنام داد و گفت: اي  پس از غروب خورشید آمد عمر بن خطاب

به «فرمود:  صرسول خدا! من نماز عصر را نزدیک غروب خورشید خواندم. رسول خدا
به  صگوید: ما همراه رسول خدا می جابر» ام خدا قسم که من نماز عصر را نخوانده

ه نماز عصر را پس از غروب خورشید اقام صوادي بطحان رفتیم و وضو گرفتیم. پیامبر
 .3نمود و سپس نماز مغرب را به جاي آورد

 ي خیبر عزام شده به هوازن و غزوها ي نظامی صلح حدیبیه و دسته -3
او را  صدر صلح حدیبیه نیز حضور داشت؛ به این دلیل رسول خدا  عمر بن خطاب

گفت: اي رسول  احضار کرد تا وي را به عنوان نماینده نزد سران قریش بفرستد. عمر
ها مرا به قتل  ترسم که آن ي دشمنی خود با قریش، از این می با توجه به سابقه خدا! من

جا حضور ندارد که از من  عدي بن کعب) در آن برسانند و هیچ یک از بستگان من (بنی
حمایت نماید. به نظر من بهتر است این مأموریت را به کسی واگذار نمایید که اهل مکه، 

را  پیشنهاد او را پذیرفت و عثمان صعثمان. رسول خدا دارند؛ یعنی او را گرامی می
براي جنگ نیامده، بلکه  صها بگوید: محمد نزد ابوسفیان و سران قریش فرستاد تا به آن

 ).٣/٤٦٣الرتبية القيادية ( -١
 ).٣/٤٦٣مهان ( -٢
 .٥٩٦ش ، روايت خباری -٣
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. و پس از پذیرش موارد قرارداد و قبل از انعقاد 1ي خدا آمده است براي زیارت خانه
رارداد اعتراض نمودند؛ به ویژه نهایی آن، گروهی از مسلمانان شدیداً نسبت به مواد ق

ساخت تا پناهندگان قریشی به اسالم را به  را ملزم می صنسبت به بندهایی که رسول خدا
کرد. همچنین نسبت به این  مکه بازگرداند، اما قریش را به بازگرداندن مرتدان ملزم نمی

دینه باز ي خدا به م بند قرارداد که بر اساس آن مسلمانان باید بدون زیارت خانه
گشتند، اعتراض شد. پذیرفتن این بندهاي غیر منصفانه، بر مسلمانان دشوار بود و بیش  می

رضی -، اسید بن حضیر (سید اوس) و سعد بن عباده (سید خزرج) عمر بن خطاباز همه، 
 صنزد رسول خدا عمر بن خطابمخالفت خود را ابراز داشتند. چنان که  -اهللا عنهم

فرمود: بلی. گفت: مگر ما  صا رسول خدا نیستید؟ آن حضرتآمد و گفت: مگر شم
فرمود: بلی.  صها مشرك نیستند. رسول خدا مسلمان نیستیم؟ فرمود: بلی. گفت: مگر آن

گفت: پس چرا ما این همه ذلت و زبونی را در دین خود بپذیریم؟ رسول  عمر
 فرمود:  صخدا

 ).يهو نارص، وعصيهألست ، ورسول اهللا إين(
 . به روایتی فرمود: 2کنم پیامبرخدا هستم و او را نافرمانی نمیمن، 

 لن يضيعنی).، ومرهأخالف أ، لن رسولهو نا عبداهللاأ(
کنم و او هم مرا ضایع  ي خدا هستم و از دستور او سرپیچی نمی من، بنده و فرستاده

 .3کند نمی
نمود؟ رسول  گفت: مگر شما به ما وعده ندادید که کعبه را طواف خواهیم عمر

گاه  آن». کنیم را طواف می آري؛ ولی من نگفتم که حتماً امسال آن«فرمود:  صخدا
گفت: بلی. گفت:  رفت و گفت: آیا او رسول خدا نیست؟ ابوبکر نزد ابوبکر عمر

 ها مشرك نیستند. فرمود: بلی. عمر مگر ما مسلمان نیستیم؟ فرمود: بلی. گفت: مگر آن
در مقام  همه ذلت و زبونی را در دین خود بپذیریم؟. ابوبکر گفت: پس چرا ما این

 .٣٤، وأخبار عمرص)٢/٢٢٨ابن هشام (: السرية النبوية -١
 .٣٣٣: شامي صمن معني السرية -٢
 .)۲/۶۳۴تاريخ طربی (، )۳۰۱۱مشاره (، خباری -٣
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وظایف خود عمل   گفت: استدالل و اعتراض را کنار بگذارد و به نصیحت به عمر
دهم که او، رسول خداست و قضاوتش نیز حق است و  نماید، سپس افزود: من گواهی می

 .1خداوند، او را ضایع نخواهد کرد
و برگردانیدن  ه آرام گرفته بودند، با جریان ابوجندلکه تاز صیاران رسول خدا

عمر بن همراهی   وي به مشرکان، دوباره آشفته و معترض شدند و دوباره از اصحاب به
در راستاي تجدید پیمان اقداماتی را   رفتند و از او خواستند که صنزد رسول خدا خطاب

ه سخنانشان گوش فرا داد و این بار نیز با صبر و حوصله، ب صانجام دهد. آن حضرت 
و خداوند،  2ي اسالم و مسلمانان است آنان را متقاعد ساخت که این صلح، به صالح آینده

  چه گشاید. چنان که آن و امثالش، راهی به سوي آزادي می به زودي براي ابوجندل
 فرموده بود، اتفاق افتاد. صرسول خدا

عمر یاد داد   ، این درس را بههدر برابر اعتراض صحاب صاین رویکرد رسول خدا
رو او را  اعتراض معترضین پاسخ بدهد، از این  به  دوستانه با روشی مناسب و انسان   که
نمود تا آراء و نظریات  در دوران خالفتش اصحاب را تشویق می  بینیم که می

به  ص، زیرا که رسول اکرم3ابراز نمایند ي خود را براي مصلحت عمومی  گرایانه اصالح
داد تا درسی باشد  ها حق اعتراض می گذاشت و به آن هاي اطرافیان خود احترام می دیدگاه

براي رهبران مسلمان در طول تاریخ که با اطرافیان و شهروندان خود بدین شکل برخورد 
ها جرأت اظهار نظر و حتی اعتراض داشته باشند که طبعاً چنین امري، باعث  نمایند تا آن

 .4شود تکامل آن میرشد جامعه و 
بریم. پس  پی می صهمچنین به میزان آزادي بیان و اندیشه در منطق رسول خدا

تواند اندیشه و دیدگاه خود را مطرح نماید؛  ي اسالمی، آزاد است و می انسان در جامعه

 .)۳/۳۴۶هشام ( سريت ابن -١
 .٢٧٠، بامشيل صصلح احلديبية -٢
 .٤٩٥العسكرية يف عهد رسول اهللا ص القيادة -٣
 .۲۷۰ص، محد بامشيلأ، حممد ةصلح احلديبي -٤
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تواند از شخص اول دولت توضیح بخواهد و از او انتقاد کند و این کار، نه کفر  حتی می
 .1رود و نه تالش براي براندازي نظام که کیفر آن، سیاه چالهاي زندان باشد به شمار می

برخاسته از شک و تردید در حقانیت  گفتنی است این موضعگیري عمرفاروق
خواست علت تن دادن به چنین صلحی را بداند. چرا که او،  اسالم نبود، بلکه او می
در ظاهر صلح، عکس این قضیه و  2ي دشمن و شکست کفار بود خواهان تضعیف روحیه

پس از این که به حکمت صلح حدیبیه پی برد، از  شد. بنابراین عمرفاروق احساس می
به خاطر این کوتاهی، کارها انجام دادم گفت:  موضع خود، شدیداً اظهار ندامت کرده، می

کفاره و  کردم تا گزاردم و برده آزاد می گرفتم و نماز می دادم و روزه می پیوسته صدقه می
جبرانگر این کاریکه کرده بودم باشد. از بس به خاطر این سخنانی که گفته بودم ترسیده 

 .3 خیر بوده باشد! آن بودم؛ تا اینکه سرانجام امید بستم به اینکه
را با گروهی سی  عمر بن خطابدر شعبان سال هفتم هجري،  صرسول خدا

شرق حجاز و مشرف به نجد، گسیل نفره جهت سرکوب هوازن به وادي تربت واقع در 
 نمود.

را به عنوان راهنما به خدمت گرفت. وي شبها، راهپیمایی  4مردي از بنی هالل عمر
نمود. به هر حال خبر به هوازن رسید. از این رو هوازن قبل از  کرد و روزها کمین می می

گشت به با سپاهیانش قصد باز ، منطقه را ترك کرده بودند. لذا عمررسیدن عمر
در این اثنا راهنما به آنان گفت: آیا به گروهی دیگر   که  و در روایتی آمده .5مدینه را نمود

به من  صگفت: رسول خدا کنید؟ عمر از خثعم که در مسیر ما قرار دارند، حمله نمی
 .6چنین دستوري نداده است، بلکه مرا فقط به جنگ هوازن در تربت فرستاده است

 .١٣٥، ١٣٤غزوة احلديبية أليب فارس ص -١
 .١٩١وثيق يف سرية وحياة الفاروق صصحيح الت -٢
 .۱۳۹؛ فرائد الکالم ص۲۹۳خمتصر منهاج القاصدين ص -٣
 بن بکر بن هوازن. ةبن معاوي ةهالل بن عامر بن صعصع -٤
 .٣/٢٧٢ابن سعد.: الطبقات -٥
 .۳۴ص، ) ؛ أخبار عمر۲/۲۲۸از ابن هشام ( ةالنبوي ةالسري  -٦
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گذشت، به سه نتیجه   چه ر ماجراي گسیل این دسته نظامی و آنبا اندکی تأمل د
 رسیم:  می

هاي الزم به عنوان یک فرمانده نظامی برخوردار بود وگرنه  از شایستگی عمر -1
، او را به عنوان فرمانده به سوي دشمنی سرسخت مانند هوازن صرسول خدا

 فرستاد. نمی
شد  کرد و روزها پنهان می میها راهپیمایی  با نیروهاي تحت فرمانش شب عمر -2

هاي مهم نظامی براي غافلگیر کردن دشمن  و این، یکی از اصول و زیرساخت
رو عمر توانست با نظامیان اندکی در مقابل مشرکین زیادي پیروزي  است، از این

 را عاید خود بگرداند.
ود ي کل ب تابع کلمه به کلمه همراه با مفاهیم مورد نظر دستورات فرمانده عمر -3

ي کل، منحرف نشد و این انضباط  اي از دستورات فرمانده و از این رو ذره
 .1ي یک سرباز در هر زمان و مکانی است نظامی، الزمه

، صدر جنگ خیبر نیز حضور داشت. بدین دلیل که رسول خدا  عمر بن خطاب
یبر و همراهانش، با اهل خ سپرد. عمر روز نخست این نبرد، پرچم اسالم را به عمر

 صروبرو شدند و جنگیدند، اما به پیروزي نهایی دست نیافتند، لذا بازگشتند. پیامبر
 فرمود: 

 ألعطني اللواء غداً رجالً حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله).(
خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش   دهم که کسی می  فردا پرچم را به«

 ».نیز او را دوست دارند
هم رساندند، اما   حضور به صوبکر و عمر براي اخذ فرمان، خدمت پیامبرروز بعد اب

بود، خدمت   روبرو شده يبا چشم درد  علی را خواند، علی در حالی که صپیامبر
کرد و پرچم   از آب دهانش براي بهبود چشمان علی استفاده صرسید، پیامبر صپیامبر
ویارویی با اهل خیبر راهی میدان شد، اي از اصحاب براي ر وي داد و همراه دسته  را به
 سرود:  چنین می  با مرحب روبرو شد که علی

 شيت خطاب. ١١٨، ١١٧الفاروق القائد ص -١
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 قــــــــــد علمــــــــــت خيبــــــــــر أنــــــــــي مرحـــــــــــب
 أطعــــــــــــن  أحيانــــــــــــاً  و حينــــــــــــًا أضــــــــــــرب

 

 شـــــــــــــاك الســـــــــــــالح بطـــــــــــــل مجـــــــــــــرب 
 إذا الليـــــــــــــــــــوث أقبلـــــــــــــــــــت تلهــــــــــــــــــــب

 

مسلح است و قهرمانی صاحب   من مرحب هستم، کسی که  دانند که اهل خیبر می«
 باشد. می  تجربه

شیران با عصبانیت   گاه که گیرم، آن می  زنم و برخی اوقات ضربه می  ضربه  بسا که  چه
 ». آورند رویی می

توانی بیش از حد، شمشیري را بر سر   پیکار در آمد و علی نیز با  به مرحب با علی
 ي اردوگاه بیرون همه  دشمن خود کوبید و او را از پایی درآورد، و با شنیدن صداي ضربه

ي مورد  خداوند متعال، قلعه  جنگ برخواست تا اینکه  ي آنان به آمدند و علی نیز با همه
 فتح نمود.  نظر را به دست علی

کردند. در  ي جنگ صحبت می مردم، هنگام بازگشت از خیبر، با یکدیگر درباره
 فرمود:  صاثناي این گفتند: فالنی شهید شد. رسول خدا

 و عباءة).ر فی بردة غلها، أيف النا رأيته إينكال، (
خیر، من فالنی را دیدم که به خاطر چادر یا عبایی که سرقت کرده بود، در آتش «

 ».سوخت می
 فرمود:  به عمر صسپس رسول خدا

 منون).ؤال املإال يدخل اجلنة  نهأاذهب فناد فی الناس:  !يابن اخلطاب(
 ». شوند ان وارد بهشت میاي پسر خطاب! در میان مردم اعالن کن که تنها مؤمن«

 .1عمل کرد صنیز مطابق دستور رسول اکرم  عمر

 ي حنین و تبوك فتح مکه و غزوه -4
ي مسلمانان احساس  هنگامی که قریشیان، پیمان صلح حدیبیه را نقض کردند و از ناحیه

فرستادند.  صخطر نمودند، ابوسفیان را جهت تجدید پیمان به مدینه، نزد رسول خدا
رفت؛ اما  صي دخترش، ام حبیبه، همسر رسول خدا ان در مدینه نخست به خانهابوسفی
  پاسخی به  گونه هیچ صسوي رسول خدا بیرون آمد و پیامبر  اي دربر نداشت، و به فایده

 رجال شيخني هستند.، )؛ رجال سند آن۲۰۳(، مسند امحد -١
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سخن گفت تا  بمانند ابوبکر و عمر صوي نداد، سپس با یاران سرآمد رسول خدا
د؛ اما هیچ یک از این دو بزرگوار، را به تجدید پیمان متقاعد سازن صرسول خدا

سفارش  صگفت: من براي شما نزد رسول خدا ي ابوسفیان را نپذیرفت. عمر خواسته
کنم؟! به خدا سوگند اگر چیزي جز مورچه براي جنگ با شما نیابم، با کمک آن با شما 

 .1خواهم جنگید
بن  براي حرکت به سوي مکه آماده شده بود، حاطب صهنگامی که رسول خدا

براي فتح  صاي به اهل مکه نوشت و آنان را در جریان تصمیم رسول خدا ابی بلتعه، نامه
مکه گذاشت. اما هنوز نامه در راه بود که خداوند متعال، پیامبرش را از ماجرا باخبر 

را فرستاد تا نامه را از زنی که حامل آن بود،  ب، علی و مقدادصساخت. رسول خدا
دوازده مایلی مدینه در مکانی به نام (روضه خاخ) به آن زن  ها، در پس بگیرند. آن

کرد  اطالعی می ه آن زن از جریان نامه، اظهار بیرسیدند و نامه را از او پس گرفتند؛ البت
، او را تهدید کردند که لباسهایش را از تنش بیرون خواهند بتا این که علی و مقداد

هند گرفت. سرانجام آن زن، نامه را به آنان آورد و هر طور که شده، نامه را از او خوا
 تحویل داد.

حاطب را احضار کرد و از او در این مورد توضیح خواست.  صرسول خدا
گفت: اي رسول خدا! در مورد من شتاب مکن. من مانند سایر مهاجران،  حاطب

 ها، به خاطر آن از خانواده و از اموالم خویشاوندي و نسبتی با قریش ندارم که آن
ها ندارم. و  ام و هیچ نسبتی با آن ها بوده پیمان آن نگهداري نمایند، بلکه من فقط هم

بنابراین من به سبب ارتداد از دین، این کار را نکردم؛ بلکه بدین خاطر این کار را کردم 
فرمود:  صام را بنمایند. رسول خدا که قریشیان در قبال این کار، رعایت حال خانواده

گفت: اي رسول خدا! اجازه بده سرِ این منافق را از  عمر». گوید یحاطب، راست م«
فرمود: او، از اهل بدر است و خداوند، در مورد اهل بدر  صتنش جدا کنم؟ رسول خدا

 فرموده است: 

 .۳۷ص، خبار عمرأ)؛ ۲/۲۵۶ابن هشام ( ةسري  -٢
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  .1»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم«
 ».ام خواهید بکنید؛ من گناهان شما را آمرزیده هر چه می«

صورت  صو رسول خدا ن مورد میان عمر بن خطاباز گفتگویی که در ای
 آید:  گرفت، نکات زیر به دست می

ي قتل حاطب  اجازه عمر بن خطابجاسوس باید کشته شود. زیرا هنگامی که  -1
او، از اهل بدر «به او چیزي نگفت و فقط فرمود:  صرا خواست، رسول خدا

 گردد. فر نمییعنی بدین خاطر که جزو بدریان است، مشمول این کی». است
گردد. چنان که  در مسایل مربوط به دین، نمایان می جدیت و سرسختی عمر -2

 .2اجازه خواست تا گردن حاطب را بزند صبالفاصله از رسول خدا
: چنانچه با وجود آن همه خشمی که بر صاز سخنان پیامبر اثر پذیري عمر -3

ي رسول  فرمودهحاطب داشت و قصد کشتنش را نموده بود، بالفاصله با شنیدن 
خشم خود را فرو برد و به گریه افتاد و گفت: خداوند و رسولش، بهتر  صخدا
دانند. این، بدان سبب بود که خشم وي، به خاطر خدا و پیامبر بود و چون  می

دریافت که رضایت خدا و رسولش در برخورد شایسته با حاطب در مقابل 
باشد، موضع خود را تغییر  ي جهادي وي و صرف نظر از مجازاتش می پیشینه

 3.داد
به  خیلی ترسیده بود، رسید و ابوسفیان» الظهران مر«هنگامی که لشکر اسالم به 

مخالفت نمود.  آمد، عمر صبراي گرفتن امان نامه نزد رسول خدا پیشنهاد عباس
باشد. به  گفت: واي بر تو اي ابوسفیان! این رسول خدا با لشکرش می چنان که عباس

وگند! قریش صبح بدي در پیش دارد. ابوسفیان گفت: پدر و مادرم فدایت باد، خدا س
 چاره چیست؟

 .۴۲۷۴، خباری -١
 .٤٠٤أيب فارس ص : السرية النبوية -٢
 .)۱۷۷، ۷/۱۷۶( التاريخ اإلسالمي -٣
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به تو دست یابد، گردنت را خواهد  صرسول خدا عباس گفت: به خدا سوگند! اگر
ببرم و برایت امان بگیرم.  صزد. پس پشت سر من سوار شو تا تو را نزد رسول خدا

سوار شد و حکیم بن حزام و بدیل بن ورقاء که با  را پذیرفت و ابوسفیان پیشنهاد عباس
  گوید: او را با خود آوردم. هرگاه ابوسفیان به بیرون مکه آمده بودند، برگشتند. عباس می

را  صگاه شتر رسول خدا آن گفتند: این کیست؟ گذشتیم، می از کنار آتشی می
ست تا این که از گفتند: عموي رسول خدا سوار بر شتر آن حضرت ا شناختند و می می

گذشتیم؛ او مرا شناخت. وقتی چشمش به ابوسفیان افتاد، گفت:  عمر بن خطابکنار 
این ابوسفیان دشمن خدا است؟ خدا را شکر که تو را بدون وجود هیچ عهد و پیمانی، به 
دست ما سپرد. و با شتاب نزد رسول خدا رفت و گفت: اي رسول خدا! این ابوسفیان 

است، پس اجازه بده   عهد و پیمانی در دست ما قرار گرفته  گونه یچبدون ه  است، که
را  اصرار عمر ام. وقتی عباس گفت: من او را پناه داده گردنش را بزنم. عباس

دید، گفت: چون او از بنی عبد مناف است این همه اصرار داري؛ اگر از بنی عدي بود، 
ت: اي عباس! چنین مگو. به خدا کردي. عمر گف براي کشتنش این همه پافشاري نمی

شد آن  سوگند که از مسلمان شدن تو به قدري خوشحال شدم که اگر پدرم مسلمان می
از  صدانستم که مسلمان شدن تو براي رسول خدا شدم؛ چون می قدر خوشحال نمی

 به عباس گفت:  صگاه رسول خدا تر بود. آن مسلمان شدن پدرم خوشحال کننده
 .1 ىل رحلك فإذا أصبحت فأتني به)ذهب به ياعباس إ(ا
 ». او را امشب نزد خود نگه دار و فردا نزد من بیاور«

دهد که خونش با دیدن دشمنان خدا و پیامبر به جوش  نشان می این موضع عمر
 صآمد؛ تا جایی که تصمیم گرفت گردن ابوسفیان را که پشت سر عموي پیامبر می

متعال در حق ابوسفیان، سرنوشت نیکی رقم زده  مخفی شده بود، بزند، ولی چون خداوند
بود، قلبش را براي پذیرش اسالم باز کرد و بدین ترتیب ابوسفیان به اسالم مشرف گردید 

 .2نتوانست او را به قتل برساند و عمر

 .٥٢٠، ٥١٩، ٥١٨السرية النبوية ص  -١
 .۴۲ص، د. عاطف ملاضه، الفاروق مع النبی -٢
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ي دشمن قرار گرفتند و متفرق  ي حنین، هنگامی که مسلمانان در محاصره در غزوه
 صپیش رفتند، هیچ کس در فکر دیگري نبود، رسول خدا ي شکست گشتند و تا آستانه

سوي من بیایید؛ من،   روید؟ به اي مردم! به کجا می«طرف راست رفت و بانگ برآورد:   به
مردم در حالی که هر کس، به فکر خود ». رسول خدا هستم؛ من، محمد بن عبداهللا هستم

قط عده اندکی از مهاجران و انصار افتادند، پا به فرار گذاشتند و ف بود و روي یکدیگر می
مانند ابوبکر، عمر، علی، عباس، فضل بن عباس، ابوسفیان بن حارث و فرزندانش و نیز 

 در مورد عملکرد عمر ابوقتاده .1ربیعه بن حارث و چند تن دیگر استقامت ورزیدند
م، پس همراه رسول خدا بیرون آمدی  گوید: براي جنگ حنین به در آن شرایط بحرانی می

پیکار پرداختیم، مسلمانان با شکست روبرو شدند، مردي از مشرکین   با دشمن به  وقتی که
بود و من نیز از پشت شمشیري را بر گردن   روي مردي از مسلمانان قرار گرفته  را دیدم که

بود،   جان داده  من رویی آورد و مرا در آغوش گرفت، دیدم که  او وارد نمودم، سپس به
را دیدم؛ گفتم: وضعیت چگونه است؟   عمر بن خطابرها کرد، سپس من،  پس مرا

 .2اند ها فرار کنند، اما اینک دوباره برگشته گفت: خواست خدا بود که آن
 فرماید: می  این غزوه  د راجع بهخداون

ُ�ُم  لََقدۡ ﴿ ُ نََ�َ ۡعَجبَۡتُ�مۡ  ٱ�َّ
َ
تُُ�ۡم فَلَۡم ُ�ۡغِن  ِ� َمَواِطَن َكثَِ��ٖ َوَ�ۡوَم ُحَنۡ�ٍ إِۡذ أ َكۡ�َ

�ُض ا َوَضاقَۡت َعلَۡيُ�ُم  ٔٗ َعنُ�ۡم َشۡ� 
َ
ۡدبِرِ�َن  ٱۡ� ُۡتم مُّ  .]۲۵: ةالتوب[ ﴾٢٥بَِما رَُحَبۡت ُ�مَّ َو�َّ

خداوند شما را در مواقع زیادي یاري کرد و (به سبب نیروي ایمان بر دشمنان پیروز «
روز شنبه، شانزدهم شوال سال هشتم هجري،  گرداند، و از جمله) در جنگ حنَین (که در

نفر بودند  4000نفر بودید، و میان قبائل ثقیف و هوازنِ مشرك که  12000میان شما که 
درگرفت، و شما به کثرت خود و قلّت دشمنان مغرور شدید و خداوند شما را در اوائل 

نی خودتان شما را به گاه که فزو انو دشمنان بر شما چیره شدند) بد امر به خود رها کرد
اعجاب انداخت (و فریفته و مغرورِ انبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریانِ فراوان اصالً به 

 ۴۱ص، )؛ اخبار عمر۲/۲۸۹(، سريه ابن هشام -١
 )۴۳۲۲(، بخاریال -٢
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کار شما نیامدند (و گره از کارتان نگشادند) و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد، و از 
  . »پشت کردید و پاي به فرار نهادید آن پس

ؤمنین را پذیرفت و ي م بود، خداوند توبه  شکست کلی نزدیک شده  بعد از اینکه
سوي پیامبرشان بازگشتند و   به  گاه که اجرا درآورد، آن  یاري خود را در حق آن به

پیرامون او گرد آمدند، پس خداوند آرامش درونی و یاري خود را بر سربازان اسالم نازل 
 فرماید:  گرداند. اینک خداوند در خصوص این داستان چنین می

نَزَل  مَّ �ُ ﴿
َ
ُ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ َب  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َوَ�َ  ۦَ�َ نَزَل ُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ

َ
َوأ

ِينَ  ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  ٱ�َّ  .]۲۶: ةالتوب[ ﴾٢٦ ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َ�َفُروا
و  سپس (عنایت خدا دربرتان گرفت و) خداوند آرامش خود را نصیب پیغمبرش«

مؤمنان گرداند و لشکرهائی را (از فرشتگان براي تقویت قلب مسلمانان) فرو فرستاد که 
دیدید، و (پیروز شدید و دشمنان شکست خوردند، و بدین وسیله)  شما ایشان را نمی

کافران را مجازات کرد، و این است کیفر کافران (در این جهان، و عذاب آخرت هم به 
 )».جاي خود باقی است

» جعرانه«پس از پایان نبرد، هنگام بازگشت به مدینه در مکانی به نام  صخدا رسول
انباشته بود، یک مشت به این  ي بالل غنایم را تقسیم نمود و از جواهري که روي جامه

 فرمود:  صداد. شخصی گفت: اي محمد! عدالت را رعایت کن. رسول خدا و آن می
 بت وخرست إن مل أكن أعدل).ويلك ومن يعدل إذا مل أكن أعدل؟ لقد خ(
واي بر تو. اگر من عدالت را رعایت نکنم، چه کسی عدالت را رعایت خواهد «
 ». کرد؟

 صگفت: اي رسول خدا! بگذار تا گردن این منافق را بزنم. آن حضرت عمر
 فرمود: 

معاذ اهللا أن يتحدث الناس أين أقتل أصحايب، إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن ال جياوز (

 .1ة)من الرمي حناجرهم يمرقون منه كام يمرق السهم

 .٣١٣٨لبخاري رقم ا، ١٠٦٣مسلم رقم  -١
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و ». برم کشد، به خدا پناه می من از این که مردم بگویند: محمد همراهانش را می«
هایشان  کنند، در حالی که قرآن از حنجره این مرد و پیروانش قرآن را تالوت می«افزود: 

 ».شوند شود، از اسالم بیرون می میسان تیري که از کمان جدا  ها به رود. و آن تر نمی پایین
در مقابل گستاخی و جسارتی که نسبت به  عمر بن خطابگیري  این موضع

  حرمتی به تواند بی باشد، زیرا عمر نمی شد، بیانگر غیرت ایمانی عمر می صپیامبراکرم
مقام نبوت و رسالت تعدي و تجاوز   محارم الهی را تحمل کند و کسی در حضور وي به

گفت: بگذار تا گردن این منافق را بزنم. این  ص. چنان که بی صبرانه به رسول خدانماید
. همچنین در جعرانه 1نمایند است برخورد فاروق با کسانی که به مقدسات اسالم توهین می
در هنگام نزول وحی  صبا صحابی مشهور؛ یعلی بن امیه که مشتاق دیدن رسول خدا

گوید: من دوست داشتم رسول  اش برسد. یعلی می تهبود، همکاري کرد تا به این خواس
را هنگام نزول وحی ببینم. در جعرانه یکی از بادیه نشینان در حالی که عبایی  صخدا

پوشیده بود، نزد ایشان آمد و گفت: حکم کسی که با وجود بستن احرام عمره، عبا 
 صو رسول خدابه من اشاره کرد که بیا. من رفتم  پوشیده و عطر زده، چیست؟ عمر

کشد. سپس آن  اش قرمز شده و همچون شخص خفته، خرناسه می را دیدم که رنگ چهره
 برطرف گردید و به پرسشگر فرمود:  صحالت از رسول خدا

أين الذي بك فاغسله ثالث مرات، وأما اجلبّةُ فاترعها، ثم ضع يف عمرتك كام تضع يف (

 .2حجك)
یت را در احرام عمره در بیاور همچنان که در بشوي و عبا  مرتبه  مواد خوشبو را سه«

 ».آوري حج در می
ي تبوك نیز مشارکت داشت و نصف دارایی خود را  در غزوه عمر بن خطاب

هاي این غزوه نمود و هنگامی که مردم دچار کمبود خوراك شدند، به  صرف هزینه
ي  غزوه گوید: در می  پیشنهاد دعاي برکت داد. چنان که ابوهریره صرسول خدا

آمدند و گفتند:  صتبوك، مردم دچار گرسنگی شدیدي شدند. بنابراین نزد رسول خدا

 .٢٠٠صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفاروق ص  -١
 .)١١٨٠( شمسلم ، )٤٧٠٠( ش، البخاري -٢
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فرمود: اشکالی  صکنیم؟ رسول خدا اگر اجازه دهید، ما شتران بارکش خود را ذبح می
آمد و گفت: اي رسول خدا! اگر  صنزد رسول خدا عمر بن خطابگاه  ندارد. آن

شود. به نظر من بهتر است  رود و لشکر پیاده می از بین میها این کار را بکنند، مرکبها  آن
گاه شما بر آن دعاي برکت  شان را جمع کنند، آن ي توشه ها بخواهید، باقیمانده شما از آن

این کار  صها برکت عنایت نماید. چنان که رسول خدا نمایید؛ امید است خداوند در آن
ي توشه خود را در  ن خواست که باقیماندهرا کرد و زیر اندازي چرمی پهن نمود و از آنا

و یکی مقداري خرما و  (جواري) رتها چنین کردند؛ شخصی مقداري ز آن آن بریزند.
هاي گوناگون جمع  اي نان آورد و بر روي آن زیر انداز، اندکی از خوراك دیگري تکه

اورید. دعاي برکت نمود. سپس به مردم گفت: ظرفهایتان را بی صگاه رسول خدا شد. آن
هاي خود را آوردند و پر کردند و خوردند و سیر شدند و  ي لشکر ظرف چنان که همه

 فرمود:  صگاه رسول خدا هنوز هم مقداري باقی ماند. آن
أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أين رسول اهللا ال يلقى اهللا هبا عبد غري شاك، فيحجب عن (

 .1ة)اجلن
جز خداي یکتا نیست و من فرستاده او هستم.  دهم که معبود برحقی من گواهی می«

ها در دل  و افزود: هر کسی که به این دو چیز معتقد باشد و شک و تردیدي نسبت به آن
 ».نداشته باشد، وارد بهشت خواهد شد

از  بود. بدون تردید عمر صدر رکاب رسول خدا اینها برخی از مواضع عمر
هاي زیادي فرا گرفت که بعدا در  درسدر غزوات مختلف،  صهمراهی با رسول خدا

 ها امت را رهبري و راهنمایی نمود. پرتو آن

 ي مدنی در جامعه دوم: عمر
بود و هرگاه در مجلس آن  صشدیداً مشتاق شرکت در مجالس رسول خدا عمر

ایشان یکی از  ،خاست. آري یافت، تا پایان مجلس، بر نمی ، حضور میصحضرت
هیئتی به مدینه   ، همچنین هرگاه2نمودند سول خدا را ترك نمیهرگز ر  افرادي بودند که

 .٢٧ك اإلميان رقم ، مسلم -١
 .٨٦٣) مسلم رقم ١٥/٣٠٠اإلحسان يف تقريب صحيح بن حبان ( -٢
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خود را به آن  پرداخت، عمر براي آنان به ایراد خطبه می صآمد و رسول خدا می
سپرد. او همواره  گوش می صرساند و با شوق و عالقه به سخنان رسول خدا مجلس می

پیرامون  صرتکرد و از آن حض شرکت می صهاي درس و وعظ رسول خدا در حلقه
 .1نمود مسایل مختلف سؤال می

و نیز گفته شده  ،2روایت کرده صحدیث از رسول خدا 539 صگفتنی است عمر
مورد اتفاق  حدیث از مجموع روایات عمر 26حدیث روایت نموده است که  537که 

حدیث فقط در صحیح مسلم  21حدیث فقط در صحیح بخاري و  34بخاري و مسلم و 
 .4اند نیز در سایر کتابهاي حدیث نقل شده  ، و بقیه3روایت شده است
روایت کرده، احادیث جامعی است که در مسایل  عمر بن خطاباحادیثی که 

ها استفاده کرد؛  توان از آن باشد و در هر موضوعی می مربوط به دین، داراي اولویت می
و قدر، علم، ذکر و  هایی از قبیل: حقیقت ایمان، اسالم، احسان، قضا در مسایل و موضوع

، حج، و در مورد نکاح، طالق،  ، روزه دعا، و در مورد طهارت، نماز، جنایز، زکات، صدقه
نسب فرایض، وصایا، مسایل اجتماعی و در خصوص معامالت، حدود، پوشاك، خوردن، 

هاي روز قیامت و قضایاي  نوشیدن و ذبایح و در باب مسایل اخالقی، زهد و تقوي و نشانه
امروز نقش   از تا به  که  خالفت، امارت، قضاوت و ... روایاتی را گزارش داده  به مربوط

. اینک به برخی از ابعاد آموزشی، تربیتی و اجتماعی زندگانی 5کنند بسزایی را ایفا می
 پردازیم:  در جامعه مدنی می عمرفاروق

 ي یک پرسشگر درباره از عمر صسؤال رسول خدا -1
نشسته بودیم که در این  صگوید: پدرم گفت: ما نزد رسول خدا می بعبداهللا بن عمر

ارد شد. هیچ یک از ما، اثنا مردي خوش قیافه و داراي موهاي زیبا و مرتب با لباس سفید و

 .١٠٨د. علي اخلطيب ص ، عمربن اخلطاب -١
 .۱۳۳ص، تاريخ اخللفاء از سيوطی -٢
 ).١/٤٠دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ( -٣
 .١٠٩عمربن اخلطاب د. علي اخلطيب ص  -٤
 .١١٢عمربن اخلطاب د. علي اخلطيب ص  -٥
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شد؛ نزدیک آمد و گفت: اي رسول خدا!  شناخت و آثار سفر نیز در او دیده نمی او را نمی
ا؛ لذا آن شخص جلو آمد و روبروي رسول فرمود: بی صاجازه است بیایم. رسول خدا

گاه  مماس گردید؛ آن صطوري نشست که زانوهایش با زانوهاي رسول اکرم صخدا
 فرمود:  صپرسید: اسالم چیست؟ رسول خدا

شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم (

 رمضان، وحتجّ البيت).
گواهی دادن به این که هیچ معبود برحقی جز اهللا وجود ندارد و محمد،  اسالم یعنی«

فرستاده خداست و نیز این که نماز بپا بداري، زکات بدهی، ماه رمضان را روزه بگیري و 
 سپس پرسید: ایمان چیست؟ فرمود: ». به حج خانه خدا بروي

 والقدر كلِّه). أن تؤمن باهللا ومالئكته، واجلنة والنّار، والبعث بعد املوت،(
ایمان یعنی این که به خدا، فرشتگان، بهشت و دوزخ، قیامت و قضا و قدر باور «

 فرمود:  صسپس سؤال نمود: احسان چیست؟ رسول خدا». داشته باشی
 أن تعمل هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك).(
بینی و اگر او را  ا میاي بندگی نمایی که گویا او ر احسان، یعنی خداوند را به گونه«

 ». می بیند نمی بینی، او، تو را
 رسد؟ فرمود:  سپس پرسید: قیامت، چه زمانی فرا می

ائل).(  ما املسؤول عنها بأعلم من السَّ
  .»دانم من، از تو در این مورد بیشتر نمی«

 فرمود:  صهاي قیامت چیست؟ رسول خدا پرسید: پس نشانه
).إذا العُراة احلفاة العالة ر( لَدت اإلماء أرباهبنَّ  عاء الشاء تطاولوا يف البنيان، ووَ
بینی که در ساخت و ساز از یکدیگر پیشی  گان و بینوایان را می چوپانان، پا برهنه«

 ». آورند گیرند و مادران، اربابان خود را به دنیا می می
ن آ«، فرمود: صپس از این که سؤال کننده سؤاالتش را پرسید و رفت، رسول خدا

اصحاب در پی آن شخص رفتند، تا او را نزد رسول ». شخص را نزد من بازگردانید
 فرمود:  به عمر صببرند، اما او را نیافتند. پس از دو یا سه روز رسول خدا صخدا
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 ).؟أتدري من السائل عن كذا وكذا !يا ابن اخلطاب(
 ص. پیامبردانند ؟ گفت: خدا و رسولش بهتر می»دانی او، چه کسی بود آیا می«

 .1ذاك جربيل جاءكم يعلمكم دينكم)(فرمود: 
 ».خواست دینتان را به شما آموزش دهد او، جبرییل بود و می«

معناي اسالم، ایمان و احسان را  این حدیث، بیانگر آن است که عمرفاروق
و پاسخ سردار انبیاء محمد  مستقیماً از طریق پرسش سرور فرشتگان یعنی جبرئیل امین

 فرا گرفت.  صمصطفی

 کند را تأیید می نظر عمر صرسول خدا -2
و تعدادي  بنشسته بودیم. ابوبکر و عمر صگوید: ما با رسول خدا می ابوهریره

از میان ما برخاست و رفت. هر چه منتظر  صجا حضور داشتند. رسول خدا دیگر نیز آن
از همه بیشتر نگران  ماندیم، بازنگشت ما ترسیدیم که کسی به ایشان آسیبی برساند. من

شدم. بنابراین برخاستم و به دنبال ایشان گشتم. تا این که به باغی از باغهاي بنی نجار 
را نیافتم. لذا خود را جمع کرده، از آبراه، وارد باغ  رسیدم. هر چه گشتم راه ورودي آن

گفت:  جا یافتم. با دیدنم فرمود: ابوهریره هستی؟ گفتم: بلی. آنرا  صشدم. رسول خدا
چه خبر داري؟ گفتم: اي رسول خدا! شما از میان ما برخاستید و رفتید و چون برنگشتید 

 ام و دیگران نیز پشت سر من هستند. همه، نگران شدیم. من به همین خاطر اینجا آمده
 کفشهایش را به من داد و گفت:  صآن حضرت

ه إال اهللا مستيقناً هبا قلبه اذهب بنعيل هاتني فمن لقيته من وراء احلائط يشهد أن ال إل(

 فبرشه باجلنة).
آن سوي این دیوار با هر کس روبرو شدي که به یگانگی خدا از درون قلب «

 ».کرد، او را به بهشت مژده بده اعتراف می
ها را برداشتم و بیرون شدم. اولین کسی که با او  گوید: من کفش می ابوهریره
اي؟ گفتم:  ها را در دست گرفته ت: چرا کفشبود. او گف عمر بن خطابروبرو شدم، 

 .١٨٤مسند أمحد ش -١
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است که به عنوانی نشانی به من داده تا کسانی را که به  صهاي رسول خدا اینها، کفش
ام  با عصبانیت به سینه دهند، به بهشت مژده دهم. عمر یگانگی خداوند متعال گواهی می

 صنزد رسول خداگاه به من گفت: برگرد. من با گریه و شیون  زد و من افتادم. آن
؟ »اي ابوهریره! چه شده«پرسید:  صنیز پشت سرم آمد. رسول خدا بازگشتم. عمر

را دیدم و خبري را که مرا به خاطر آن فرستادي، برایش بازگو کردم، اما او به  گفتم: عمر
اي عمر! چرا «فرمود:  صبازگردم. رسول اکرم   ام زد و من افتادم. او به من گفت که سینه

هایتان فرستادید تا هر  گفت: اي رسول خدا! آیا شما، او را با کفش ؟ عمر»رديچنین ک
گواهی داده، به بهشت مژده دهد؟ رسول » اهللا«کس را که با یقین قلبی به یگانگی 

گفت: به نظر من چنین نکنید؛ زیرا من، نگران این مسأله  عمر». آري«فرمود:  صاکرم
د و در اعمال نیک و شایسته کوتاهی نمایند. رسول هستم که مردم به همین بسنده نماین

 .1را پذیرفت نظر عمر صخدا

 بر متحد کردن منبع دریافت علم صحابه  صرسول خداحرص و اشتیاق  -3
عمر بن اي از تورات را در دست  صفحه صگوید: رسول خدا می جابر بن عبداهللا

 دید و فرمود:  خطاب
ويف  ؛ ً ما وسعه إال اتباعيضاء نقية، لو كان موسى حيابن اخلطاب؟ لقد جئتكم هبا بيايا (

 .2رواية: أن لو كان موسى حياً ثم اتبعتموه وتركتموين لضللتم)
اي؟ من، براي شما دین روشن و شفافی  اي پسر خطاب! آیا سرگردان و سرگشته«
و به ». اي جز پیروي از من نداشت در قید حیات بود، چاره ام که اگر موسی آورده

کردید،  اگر موسی، زنده بود و شما، مرا رها نموده و از او پیروي می«وایتی فرمود: ر
 ».گشتید گمراه می

 
 
 

 .۳۱مشاره ، ميانکتاب اإل،  مسلم -١
 ) از جابر.۳/۳۸۷محد (أ)؛ مسند ۱۱/۲۳۲الفتاوی ( -٢
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 پیرامون آغاز آفرینش صسخن رسول خدا -4
براي ما از آغاز  صگفت: ... رسول خدا عمر بن خطابگوید:  طارق بن شهاب می

به بهشت و دوزخیان به آفرینش سخن گفت تا آن که سخنش پیرامون دخول بهشتیان 
  .1دوزخ، پایان یافت؛ برخی، این سخنان را به خاطر سپردند و بعضی هم فراموش کردند

از سوگند خوردن بـه پـدران و تشـویق وي بـه توکـل بـر        صنهی رسول خدا -5
 خداوند

شنیدم که  صگفت: از رسول خدا عمر بن خطابگوید:  می بعبداهللا بن عمر
 فرمود: 

 ل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم).إن اهللا عز وج(
 ». خداوند متعال، شما را از سوگند خوردن به پدرانتان منع نموده است«

گوید: از روزي که این حدیث را شنیدم، نه به عمد و نه به اختیار سوگند  می عمر
 فرمود:  صپیامبر  کند که و همچنین روایت می .2نامشروعی نخوردم

لون عىل اهللا( حق توكله، لرزقكم كام يرزق الطري، تغدو مخاصاً وتروح  لو أنكم توكَّ

 .3بطاناً)
بر خداوند توکل نمایید، همانند پرندگان روزي   و بایسته  نحوي شایسته  اگر شما به«

  و با شکم سیر به  صبح را شروع کرده  با شکم گرسنه  کند، آنان که شما را ضمانت می
 ».پیوندند شامگاه می

به عنـوان   صعنوان پروردگار و به اسالم، به عنوان دین و به محمدبه  به اهللا  -6
 مي خدا خشنودی و فرستاده پیامبر

 .۳۱۹۲ش  ،کتاب بدء اخللق،  خباری -١
 .۱۲۲مشاره ، محدأميان والنذور؛ مسند کتاب األ،  ۶۱۵۶مشاره ، یخبار  -٢
 املوسوعة احلديثية. ،٢٠٥ مشارهمسند أمحد ، ى استقو  سند آن -٣
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ي چیزهایی سؤال کردند که  درباره صگوید: از نبی اکرم می ابو موسی اشعري
خشمگین  صآمد. هنگامی که آن پرسشها افزایش یافت، آن حضرت خوشش نمی

شخصی گفت: پدر من کیست؟ فرمود: ». رسیدخواهید، بپ هر چه می«گشت و فرمود: 
پدرت، سالم «دیگري برخاست و گفت: پدر من کیست؟ فرمود: ». پدرت، حذافه است«

 صکه متوجه خشم و ناراحتی رسول خدا عمر». است 1ي شیبه غالم آزاد شده
کنیم. (زیرا باعث ناراحتی  توبه می گردید، گفت: اي رسول خدا! ما به سوي خداوند 

به عنوان پروردگار  و گفت: به اهللا نشست بر زانوهایش عمر :به روایتی .2دیم)شما ش
 راضی و ي خدا به عنوان پیامبرو فرستاده صو به اسالم به عنوان دین و به محمد 

 .3خشنودیم

 ي مردم است... بلکه عمومی و براي همه -7
 4ي ي معاملهآمد و گفت: زنی برا عمر بن خطابگوید: مردي نزد  می بابن عباس

خرما نزد من آمد و من او را به اتاقکی بردم و او را بوسیدم، ولی با او نزدیکی نکردم. 
در راه خدا  از او غایب و مشغول جهاد واي بر تو! ممکن است شوهرش«گفت:  عمر
 تا این که این آیه نازل شد: ». باشد

قِمِ ﴿
َ
لَٰوةَ  َوأ ِۡل� َن َوُزلَٗفا مِّ  ٱ�ََّهارِ َطَرَ�ِ  ٱلصَّ ّ�ِ يُۡذهِۡ�َ  ٱۡ�ََسَ�ِٰت إِنَّ  ٱ�َّ َ�ٰلَِك  اِت�  َٔ ٱلسَّ

ٰكِرِ�َن   .]۱۱۴هود: [ ﴾١١٤ذِۡكَرٰى لِل�َّ
در دو طرف روز و در اوایل شب، چنان که باید، نماز را به جاي آور؛ بی گمان «
رشاد هاي آسمانی) اندرز و ا برد. همانا در این (سفارش ها را از میان می ها، بدي نیکی

 ».دارند پذیرند و خداي را به یاد می کسانی است که پند می

 ).٢/٧٠٠حمض الصواب (، سعد بن سامل موىل شيبة بن ربيعة صحايب -١
 .۲۳۶۰؛ مسلم مشاره ۹۲مشاره ، خباری -٢
 .۲۳۵۹؛ مسلم مشاره ۹۳مشاره ، خباری -٣
 .به روايتی برای خريدن خرما -٤
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باشد؟  آن مرد گفت: اي رسول خدا! آیا این، ویژه من است یا براي همه مردم می
با دستش به سینه آن مرد زد و گفت: نه، این مخصوص تو نیست؛ بلکه براي  عمر
 .1»عمر راست گفت«فرمود:  صي مردم است. رسول خدا همه

 گیرد حکم کسی که صدقه را پس می -8
گوید: من، اسبی را فی سبیل اهللا به کسی دادم. آن شخص به خوبی  می عمر بن خطاب

کرد. لذا تصمیم گرفتم آن اسب را به قیمت ارزان از او خریداري  از آن نگهداري نمی
: کردم آن شخص، اسب را به قیمت ارزان خواهد فروخت. با خود گفتم نمایم و گمان می

 فرمود:  صپرس و جو کنم. رسول اکرم  صباید در این باره از رسول خدا
 .2ال تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم، فإن الذي يعود يف صدقته كالكلب يعود يف قيئه)(
را به یک درهم به تو بدهد؛ چرا که پس گرفتن صدقه،  چنین نکن؛ حتی اگر آن«

 .»بلعدمانند این است که سگی، استفراغ خود را دوباره ب

 صدقات و اوقاف عمر - 9
را صدقه » ثمغ«نخلستانی به نام  صگوید: پدرم در زمان رسول خدا می بابن عمر

ام  گفت: اي رسول خدا! من، مال با ارزشی به دست آورده نمود. بدین ترتیب که عمر
 فرمود:  صرا صدقه دهم. رسول خدا ام آن و اینک تصمیم گرفته

  يوهب، وال يورث، ولكن ينفق ثمر).تصدق بأصله، ال يباع وال(
را صدقه کن تا به فروش نرسد، به کسی بخشیده نشود و جزو اموال ارث  اصل آن«

 ». قرار نگیرد، ولی از محصول آن استفاده گردد و انفاق شود
را به همین شکل صدقه نمود و گفت: آن باغ را در راه خدا صدقه نمودم  آن عمر

ها، مهمانان، مسافران، خویشاوندان و نیز بردگانی قرار  ان، مسکیني مجاهد تا مورد استفاده
را بر عهده گیرد،  بگیرد که بهاي آزادي خود را ندارند؛ همچنین کسی که تولیت آن

 را صحيح دانسته است. سند آن، ؛ شيخ امحد شاکر۲۲۰۶)؛ مشاره ۴/۴۱مسند امحد ( -١
 صحيح است.، ؛ سند آن بر اساس شرط شيخني۲۸۱مسند امحد مشاره  -٢

                                           



 عمر فاروق   120
 

مند نماید؛ البته  ماید و یا دوستانش را از آن بهرهتواند به صورت عادي از آن استفاده ن می
 .1در صورتی که به حیف و میل نینجامد
صاحب یک زمین کشاورزي در خیبر گردید؛  در روایتی آمده است که عمر

ام که پیش از آن، چنین  رفت و گفت: من داراي زمینی شده صوي، نزد رسول خدا
 ي آن زمین چیست؟ فرمود:  ام. دستور شما به من درباره ثروتی نداشته

 إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا).(
 ». را صدقه کن نگهدار و در عین حال آنرا  خواهی، اصل آن اگر می«

رسد، به عنوان  را وقف نمود و گفت: این زمین، به فروش نمی آن عمر ،بنابراین
گیرد و وقف فقرا، خویشاوندان،  شود، جزو اموال ارث قرار نمی به کسی داده نمی 2هبه

را ندارند؛  باشد که بهاي آزادي خود مجاهدان، مهمانان، در راه ماندگان و بردگانی می
تواند به نیکی و بدون حیف و میل از محصول آن استفاده نماید و یا  متولی آن می

آشکاري براي ایشان و بیانگر فضیلت   عمر کاراین  .3مند کند دوستش را از آن بهره
در کارهاي خیر و ایثار زندگی دنیا بر آخرت،  گرفتن پیشی  مندي وي بر سبقت و عالقه

 باشد. می

 اي دیگر به فرزندش و هدیه به عمر صي رسول خدا هیهد -10
اي ابریشمین بر تن شخصی دید. او را نزد  جامه گوید: عمر می بعبداهللا بن عمر

برد و گفت: اي رسول خدا! این جامه را خریداري کن تا هنگامی که  صرسول خدا
 مود: فر صرا بپوشی. رسول خدا یند، آنآ ها و نمایندگان قبایل نزدت می گروه

 .(إنام يلبس احلرير من ال خالق له)
 ». اي ندارد همانا ابریشم را کسی می پوشد که (در آخرت) بهره«

 .۲۷۷۲مشاره ، کتاب الوصايا،  خباری -١
نـوعی هديـه اسـت کــه احکـام آن درکتاهبـای فقــه  شـود و در واقــع بـه چيـزی مــی گوينـد کـه بـه کســی خبشـيده می، هبـه -٢

 آمده است.
 .۲۷۷۳مشاره ، کتاب الوصايا،  خباری -٣
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فرستاد.  ي مشابهی را به عنوان هدیه براي عمر پس از مدتی جامه صرسول اکرم
اید؛  رفت و گفت: این را براي من فرستاده صرا برداشت و نزد رسول خدا آن عمر

(إنام بعثت اي مشابه این، چنین و چنان گفتید؟! فرمود:  تر در مورد جامهکه پیش حال آن

 .»اش مالی به دست بیاوري من، این را براي تو فرستادم تا بوسیله«. 1إليك لتصيب هبا ماالً)
را براي برادرش که مسلمان نشده بود، به مکه  آن عمر  که  در روایتی آمده

 .2فرستاد
گوید: در  میبراي خود چنین  صي پیامبر هدیه در خصوص بعبداهللا بن عمر

بودیم. من، بر شتر سرکشی سوار بودم که از آنِ عمر بود؛  صسفري، همراه رسول خدا
آن  کرد. عمر را مهار کنم؛ از این رو پیشاپیش همه حرکت می توانستم آن من نمی

 عمر». وشآن را به من بفر«فرمود:  به عمر صگرداند. رسول خدا حیوان را باز می
و بدین ». آن را به من بفروش«فرمود:  صرسول اکرم ». آن شتر، از آنِ شماست«گفت: 

 فرمود:  صفروخت. رسول اکرم  صرا به رسول خدا آن ترتیب عمر
 .3تصنع به ما شئت)، (هو لك يا عبد اهللا بن عمر

 .»بکنیخواهی،  اي عبداهللا بن عمر! این شتر از آِن تو باشد تا با آن هر چه می«

 تشویق کردن فرزند و مژده دادن به عبداهللا بن مسعود -11
 فرمود:  صگوید: رسول خدا می بعبداهللا بن عمر

ثوين ما هي؟)  .(إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وهي مثل املسلم، حدِّ
ریزد و همانند مسلمان است؛ به من  ی درخت وجود دارد که برگهایش نمینوع«

 ؟ »ی استبگویید: آن چه درخت
گفت: مردم، شروع کردند به نام بردن درختان بیابانی و به ذهن من،  ابن عمر

گاه اصحاب از رسول  درخت خرما رسید، ولی خجالت کشیدم، چیزي بگویم. آن
فرمود:  صدرخواست نمودند که نام آن درخت را برایشان بگوید. رسول اکرم صخدا

 .۲۰۶۸مشاره ، مسلم -١
 .۵۶۳۶مشاره ، کتاب األدب،  خباری -٢
 .٢٠٠٩ مشاره، ك البيوع، البخاري -٣
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پدرم گفتم: به ذهن من نیز نام همین  گوید: به می عبداهللا ».آن، درخت خرماست«
گفتی، برایم از هر  آوردي و نام درخت را می درخت رسید. پدرم گفت: اگر بر زبان می

 1.چیزي بهتر بود

و  صخدا گوید: شبی با رسول می : عمربه ابن مسعود اما بشارت عمر
ي  خانه از صکردیم. سپس با رسول خدا پیرامون امور مسلمانان گفتگو می ابوبکر
خواند و قرآن  متوجه مردي شد که نماز می صبیرون شدیم. رسول خدا ابوبکر

مقداري ایستاد و به تالوت آن شخص گوش فرا داد؛  صکرد. آن حضرت  تالوت می
 سپس فرمود: 

 من رسه أن يقرأ القرآن رطباً كام أنزل، فليقرأه عىل قراءة ابن أم عبد).(
را مطابق قرائت  ونه بخواند که نازل شده پس آنهر کس دوست دارد قرآن را آن گ«

 ». ابن مسعود بخواند
 فرمود:  صسپس آن مرد نشست و دعا کرد. رسول خدا

 ).، سل تعطهل تعطه(س
 ». شود خواهی از خداوند بخواه که به تو ارزانی می می  چه هر آن«

دا سوگند که گوید: با خود گفتم: به خ می و این جمله را دوبار تکرار نمود. عمر
جا رفتم، متوجه  فردا صبح، ابن مسعود را از این ماجرا باخبر خواهم ساخت. اما وقتی آن

شدم که ابوبکر قبل از من، او را مژده داده و این خبر را به او رسانده است. به خدا سوگند 
 .2ي کارهاي نیک از من سبقت می گرفت در همه ابوبکر

 و آوري در دینو مبارزه با بدعت و ن عمر -12
گفت: از  می گویند: شنیدیم که عمر قاري میال عبد مسور بن مخرمه و عبدالرحمن بن

هاي زیادي  ي فرقان را به روش شنیدم که سوره صهشام بن حکیم در حیات رسول خدا
خواستم در نماز  کرد. می برایم خوانده بود، تالوت می صرسول خدا  چه غیر از آن

اش را  لی این کار را نکردم تا نماز را تمام کند. پس از سالم، یقهجلوي او را بگیرم. و

 .۱۳۱ص، خباری کتاب العلم -١
 .»املوسوعة احلديثية«، ١٧٥  مشارهمسند أمحد  -٢
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گرفتم و گفتم: چه کسی این سوره را به تو آموزش داده است؟ گفت: رسول خدا. گفتم: 
بردم. و گفتم: اي رسول خدا! این  صگاه او را نزد رسول خدا گویی. آن دروغ می

به من آموزش داده اید. رسول خواند که شما  ي فرقان را آن گونه نمی شخص سوره
ي فرقان را براي  هنگامی که هشام سوره». را بخوان اي هشام! آن«به هشام گفت:  صخدا

فرمود: همین طور نازل شده است. سپس  صتالوت نمود، آن حضرت صرسول خدا
را بخوان. هنگامی که من سوره فرقان را خواندم، رسول  به من گفت: اي عمر! تو آن

 و افزود: » همین طور نازل شده است« فرمود: صخدا
 .1ه)إن القرآن أنزل عىل سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيرس من(
قرآن به هفت نوع قرائت نازل شده است. هر طوري که براي شما میسر است، «

 ».بخوانید

 هر چه بدون توقع و درخواست به شما رسید، بردارید از این مال -13
رسول   گفت: هرگاه شنیدم که می عمر بن خطابگوید: از  می بعبداهللا بن عمر

را به کسی بدهید که از من فقیرتر است. یک  گفتم: آن داد، می به من مالی می صخدا
 فرمود:  صبار چنین گفتم: رسول خدا

خذه، وما جاءك من هذا املال وأنت غري مرشف وال سائل فخذه، وما ال فال تتبعه (

 .2ك)نفس
ن این که توقعش را داشته باشی و یا درخواست نمایی، به تو هر چه از این اموال بدو«

 یعنی به آن دل مبند.». را بردار و در غیر این صورت خود را به زحمت نینداز رسید، آن

 دعاي رسول خدا در حق عمر -14
را  دید؛ پرسید: آیا لباست نو است یا آن لباس سفیدي بر تن عمر صباري رسول خدا

 فرمود:  صام. رسول خدا : شستهگفت اي؛ عمر شسته

 .٨١٨ مشارهمسلم ، ٤٧٥٤ مشاره، ك فضائل القرآن، اريالبخ -١
 .١٠٤٥ مشاره ،، ك الزكاةمسلم -٢
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ت شهيدا)(  .1البس جديداً، وعش محيداً، ومُ
 ».لباس نو بپوش؛ و خوب زندگی کن و شهید بمیر«
 
 

 آید در آن قدم نهاد، دانستم که در آن برکت می صوقتی رسول خدا -15
وسق خرما به یک فرد  30گوید: پدرم در حالی وفات کرد، که  می بجابر بن عبداهللا

گاه  ي بدهکار بود. من از آن یهودي مهلت خواستم؛ ولی او به من مهلت نداد. آنیهود
هاي ما را  به آن مرد یهودي گفت: خرماي نخل صرفتم. رسول خدا صنزد رسول خدا

بپذیر ولی او نپذیرفت. آن حضرت وارد باغ ما شد و در آن گشتی زد، سپس به جابر 
خت کن. جابر سهم آن مرد یهودي را به گفت: سهم او را جدا و به صورت کامل پردا

صورت کامل پرداخت کرد باز هم حدود هفده وسق براي خودش باقی ماند. جابر نزد 
 رسول خدا رفت و او را از ماجرا اطالع داد.

گوید: هنگامی که نزد  برو و او را نیز اطالع بده. جابر می آن حضرت فرمود: نزد عمر
در باغ قدم  صشتم گفت: چون دیدم که رسول خدارفتم و او را در جریان گذا عمر

 .2گذاشته است دانستم که چنین خواهد شد

 ببا حفصه دختر عمر صازدواج رسول خدا -16
  گوید: وقتی دخترم (حفصه) با از دست دادن شوهرش (خنیس بن حذافه، که می عمر

ن آمدم و وفات یافت) بیوه شد، نزد عثما  بود و در مدینه صیکی از اصحاب پیامبر
آورم؛ عثمان گفت: من در این مورد  گفتم: اگر تمایل داري حفصه را به عقدت در می

اندیشم. بعد از سپري شدن چند شب نزد من آمد و گفت: فعالً قصد ازدواج ندارم.  می
سپس نزد ابوبکر رفتم و به ایشان پیشنهاد ازدواج با حفصه را دادم. او به من جوابی نداد. و 

گاه رسول  این رفتار وي شدیداً ناراحت شدم. چند شب سپري شد. آن من به خاطر

 .١٢٣٤، الصحيح اجلامع ٣٥٢ألباين : سلسلة الصحيحة -١
 . ٢٢٦٦ك االستقراض ش ، البخاري -٢
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از حفصه خواستگاري نمود و من او را به عقد ایشان درآوردم. سپس ابوبکر نزد  صخدا
اي؟ عمر گفت: بلی. ابوبکر گفت:  من آمد و گفت: شاید تو از برخورد من ناراحت شده

ده بودم که به حفصه عالقه دارد، شنی صعلت این سکوت من این بود که از رسول خدا
بنابراین نخواستم راز رسول خدا را افشا کنم. و منتظر ماندم که اگر ایشان اقدام ننماید 

 .1خودم اقدام بکنم

 در اختالفات خانوادگی پیامبر سوم: موضعگیري عمر
 خواستم در مورد آن دو همسر رسول خدا از عمر گوید: همواره می می بابن عباس 

 ها ذکري به میان آمده است:  که در قرآن از آنکنم  ؤالس

ِ َ�ُتوَ�آ إَِ�  إِن﴿  .]۴التحریم: [ ﴾َ�َقۡد َصَغۡت قُلُوُ�ُ�َما ٱ�َّ
پذیرد) چرا  اگر به سوي خدا برگردید و توبه کنید (خداوند برگشت و توبه شما را می«

 ».است داشت) منحرف گشته که دلهایتان (از حفظ سرّ که پیغمبر دوست می
ولی موفق نشدم تا این که ایشان عازم حج شد و من هم در آن سفر همراه ایشان بودم. 

براي تجدید وضو از ما فاصله گرفت، وقتی برگشت من براي او آب  در میان راه، عمر
ریختم تا وضو بسازد. در همین اثنا پرسیدم: آن دو همسر رسول خدا که در قرآن از آنان  می

 فرماید:  خداوند می  جا که اند؟ آن آمده است، کدامذکري به میان 

ِ َ�ُتوَ�آ إَِ�  إِن﴿  .]۴التحریم: [ ﴾َ�َقۡد َصَغۡت قُلُوُ�ُ�َما ٱ�َّ
ها عائشه و حفصه هستند. سپس حدیث  گفت: ابن عباس! از تو در شگفتم! آن عمر

دینه آمدیم با ملتی ها بر زنان خود غالب بودیم. وقتی به م را ادامه داد و گفت: ما قریشی
  زنان ما نیز چنین آدابی را از زنان مدینه ،رو روبرو شدیم که مغلوب زنان خود بودند. از این

بن زید بود. من روزي بر   امیه و در میان بنی  فرا گرفتند، گفت: منزل من در اطراف مدینه
ز این که همسر خود خشم گرفتم دیدم جواب مرا داد. من ناراحت شدم. همسرم گفت: ا

جواب تو را دادم ناراحت شدي؟ به خدا همسران رسول خدا در مقابل حرف او حرف 
گوید: نزد حفصه رفتم و حقیقت  می کنند! عمر زنند و گاهی شب تا صبح با او قهر می می

 .٢٣حممد رشيد ص، عمربن اخلطاب، ٥١٢٢ مشاره، ك النكاح، البخاري -١
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کنیم. گفتم:  امر را از او جویا شدم. حفصه سخن همسرم را تأیید کرد و گفت: ما چنین می
هراسید؟ و به حفصه  چنین بکند بدبخت خواهد شد. آیا از خشم خدا نمیهر کدام از شما 

گفتم: از این به بعد حق نداري با رسول خدا چنین برخورد کنی و هر چه خواستی از من 
تر  بخواه و مبادا این که به رقیب خود (عائشه) حسادت بورزي که نزد رسول خدا محبوب

 است.
اي از انصار داشتم که ما به نوبت در  مسایهي سخنانش گفت: من ه در ادامه عمر

رساند و هر چه  شنید به اطالع من می شدیم. هر چه را او می مجلس رسول خدا حاضر می
م آمد و ا ام بر در خانه که روزي همسایه رساندم. تا این را من می شنیدم به اطالع او می

ها بود که قصد حمله به  ني غسان بر سر زبا ایام سخن طایفه درب را محکم زد. در آن
ها حمله  نمهمی پیش آمده است، گفتم: آیا غسامدینه را داشتند. او به من گفت: مسأله 

تر از این است؛ رسول خدا همسرانش را طالق داده است.  اند؟ گفت: خیر. قضیه مهم کرده
دانستم که این اتفاق خواهد افتاد. صبح روز بعد به  گفتم: حفصه بدبخت شد. من می

کند. گفتم: رسول خدا شما را طالق داده  ي حفصه رفتم، دیدم که نشسته و گریه می انهخ
دانم او از ما فاصله گرفته است. من جایی رفتم که رسول خدا تشریف  است؟ گفت: نمی

خواهم با رسول خدا مالقات کنم.  جا بود گفتم: می داشت و به غالم سیاه رنگی که در آن
ن شد و گفت: براي شما اجازه خواستم اما رسول خدا چیزي او داخل رفت و سپس بیرو

کنند.  نفرمود. من به مسجد رفتم، دیدم کنار منبر رسول خدا گروهی نشسته و گریه می
ها نشستم اما طاقت نیاوردم. دوباره برگشتم و به غالم گفتم: براي من اجازه  اندکی با آن

ا را بردم اما رسول خدا جوابی بگیر. غالم داخل رفت و برگشت و گفت: من اسم شم
گشتم که غالم، مرا صدا زد و گفت: پیامبر به شما  گوید: داشتم بر می می نداد. عمر

ي ورود دادند. بر آن حضرت وارد شدم و سالم کردم. ایشان بر متکایی پر از ماسه  اجازه
! زنانت تکیه زده بود که آثار آن بر پهلویش هویدا بود. من عرض کردم: اي رسول خدا

اي؟ فرمود: خیر. من با صداي بلند تکبیر گفتم. سپس به رسول خدا گفتم:  را طالق داده
اند و ماجراي خود و همسرم را  اند و بر ما غالب شده زنان ما از زنان مدینه آموزش دیده

از  ام. رسول خدا تبسم فرمود. سپس بیان کردم و گفتم قبل از این به حفصه نصیحت کرده
به من اجازه داد. وقتی به اطراف خود نگریستم، به خدا در  ازه گرفتم که بنشینم،ایشان اج
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ي ایشان جز سه عدد پوست چیزي ندیدم. گفتم: اي رسول خدا! از خدا بخواه که بر  خانه
هاي روزي را بگشاید. همان طور که اهل فارس و روم با این که خدا را  امتت دروازه
 وزي برخوردار هستند. کنند از گستردگی ر عبادت نمی

 رسول خدا، راست نشست و گفت: 
لت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا)( جِّ  .أيف شك أنت يا ابن اخلطاب؟ أولئك قوم عُ
ها در دنیا به  ها ملتی هستند کــه روزي آن اي پسر خطاب! مگر شک داري؟ آن«

 ». آنان داده شده است
 صطلب آمرزش نما. رسول خدا آنگاه گفتم: اي رسول خدا! براي من از خدا

سوگند خورده بود که تا یک ماه نزد همسران خود نرود تا این که از جانب خدا سرزنش 
 .1گردید

را  اینها بخشی از زندگی مدنی عمر فاروق بود که من توفیق جمع آوري و ترتیب آن
که بیانگر  اند هاي افتخار زیادي از جانب رسول خدا شده یافتم. و اما ایشان داراي مدال

 کنم:  ها اشاره می اي از آن باشند و در اینجا به پاره دانش، فضیلت، دیانت و ایمان او می

 برخی از فضایل عمرفاروقچهارم: 
باشد،  برترین فرد این امت بعد از ابوبکرصدیق می عمر بن خطابباید اذعان کرد که 

اذعان   افضلیت عمر  باید به  اعتقاد بدان بر هر مسلمانی واجب است، اینکه  که  چه آن
بعد از پیامبران و فرستادگان و ابوبکر به طور کلی  عمر  باشد که  نماید و اعتقاد داشته

بر سایر مردم برتري دارند. و گروه رستگار یعنی اهل سنت و جماعت نیز معتقد به همین 
بیانگر احادیث و روایات زیادي منقول است که  عمر بن خطاب. در مورد 2اصل است

 کنیم:  ها اشاره می اي از آن باشند و ما در اینجا به پاره فضل و بزرگواري ایشان می

 ایمان، دانش و دین عمر -1

 شيخني صحيح است. بر اساس شرايط ۲۲۲مسند امحد  -١
 ).١/٢٤٣د. ناصر بن علي عائض حسن الشيخ (، عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام -٢
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در دست ایشان بود.  بودیم دست عمر صگوید: ما با رسول خدا عبداهللا بن هاشم می
تري جز از خودم. رسول  گفت: اي رسول خدا! تو نزد من از همه محبوب عمر
 فرمود:  صاخد

 ال والذي نفيس بيده حتى أكون أحبّ إليك من نفسك).(
 ».مگر این که مرا از خودت هم بیشتر دوست داشته باشی ،خیر«

گفت: اگر چنین است پس به خدا سوگند! که تو را از خودم هم  آنگاه عمر
 .1گفت: اآلن درست شد صبیشتر دوست دارم. رسول خدا
 : فرمود صهمچنین باري رسول خدا

ي جيري يف ظفري أو يف أظفاري،  –يعني اللبن  –بينام أنا نائم رشبت ( حتى أنظر إين الرّ

 .ثم ناولت عمر)
خورم و تا آن قدر سیر شدم که آثار سیري را در انگشتان  در خواب دیدم شیر می« 

 ». دادم گاه ظرف شیر را به عمر دیدم. آن خود می
 .2»علم است«(العلم).ست؟ فرمود: حاضرین پرسیدند که تعبیر خواب شما چی

باید گفت که وجه مشترك در تشابه شیر با علم این است که هر دو بسیار سودمند و 
باشند. با این تفاوت که شیر غذاي جسم و علم غذاي روح است. و این حدیث  مقوي می

باشد. ضمناً بیانگر این مطلب است که خوابها را  می حامل فضیلت بزرگی براي عمر
باید حمل بر ظاهر کرد بلکه نیاز به تعبیر دارند. و مراد از علم در اینجا علم سیاست در ن

ترین فرد خلفاي  باره موفق در این برخورد با مردم در روشنی قرآن و سنت است. و عمر
شود. چرا که سالهاي خالفت ابوبکرصدیق بسیار اندك بود و  راشدین محسوب می

 ان ایشان نصیب دولت اسالمی نشد، اما در زمان عمراي در دور فتوحات آن چنانی
سترش روز افزون قلمرو اسالم، فتوحات زیادي نصیب مسلمانان گردید و با وجود گ

ترتیب امور به هم  گونه اختالف و دو دستگی اتفاق نیفتاد. اما در زمان عثمان  هیچ

 .۶۶ ةصحيح املسند فی فضائل الصحاب -١
 ).٧/٤٦فتح الباري ( -٢
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جایی که به کشته شدن ها برپا گردید تا  ریخت و اختالفات زیادي به وجود آمد و فتنه
 بر سر کار آمد و اختالفات هم چنان رو به افزایش گذاشت. خلیفه انجامید و علی 

بينام أنا نائم رأيت الناس عرضوا عيل وعليهم قمص (فرمود:  صهمچنین رسول خدا

 ).وعليه قميص اجرته فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض عىل عمر
هایی پوشیده بودند بر من عرضه  که مردم در حالی که جامهدر خواب دیدم «

را در حالی دیدم  اي بلندتر بود. عمر هاي عده هاي بعضی تا سینه و جامه شدند. جامه می
 ».اش مماس با زمین بود که جامه

 .1را چگونه تعبیر نمودي؟ فرمود: تعبیرش دین است حاضرین گفتند: آن

 ترس و وحشت شیطان از عمر -2
گوید: در حالی که تنی چند از زنان قریش نزد رسول خدا نشسته و  سعد بن ابی وقاص می

ي ورود خواست. رسول  اجازه کردند و صدایشان بلند بود، عمر با او گفتگو می
وارد شد زنان قریشی چادرهاي خود را به خود  به او اجازه داد. وقتی عمر صخدا

براي آن حضرت دعا کرد و  سول خدا خندید. عمراي پناه بردند. ر پیچیدند و به گوشه
 فرمود:  صگفت: الهی همیشه خندان باشی! اینجا چه خبر است؟ رسول خدا

 عجبت من هؤالء الاليت كن عندي فلام سمعن صوتك ابتدرن احلجاب).(
چادرهایشان را به خود  آید که با شنیدن صداي تو فورا ام می ها خنده از رفتار این«

 ».پیچیدند
سند. و خطاب به آنان تري که از تو بتر گفت: اي رسول خدا! تو شایسته عمر

کنید؟ گفتند: بلی، تو  کنید و رعایت رسول خدا را نمی ها! رعایت مرا می نگفت: اي نادا
 گفت:  صآدم تند و خشنی هستی. رسول خدا

 والذي نفيس بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً). ،إهيا يا ابن اخلطاب(
آیی، او راه دیگري براي  ي عمر! به خدا سوگند! وقتی شیطان ببیند تو از راهی میا«

  .2»خود انتخاب خواهد کرد

 .٢٣٩٠مسلم ش  -١
 .۲۳۸۶مسلم ، ۳۶۸۳خباری  -٢
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عمر در حد   دارد که از این برمی  است و پرده  این روایت بیانگر فضیلت عمر
درون   راهی براي ورود به  شیطان هیچ گونه  آداب دینی التزام دارد، طوري که  وسیعی به

  .1یابد را نمی او
اي براي عمر است و معنی آن  گوید: این حدیث بیانگر فضیلت ویژه ابن حجر می

از  ندارد. البته این به معناي عصمت عمر اي برعمر چنین است که شیطان هیچ نوع سلطه
ترسد، اما چه تضمینی  چرا که اگر چه شیطان از نزدیک شدن با عمر می ،گناه نیست

دهد. و  اه دور او را دچار وسوسه نکند، کاري که با دیگران انجام میوجود دارد که از ر
دهد، آمده است که رسول  گزارش می  روایت حفصه  طبرانی به  در حدیث دیگري که

 خدا فرمود: 
 .2)منذ أسلم إال فر لوجهه إن الشيطان ال يلقى عمر(
شود پا به  یمسلمان شده است، هنگامی شیطان با او روبرو م از روزي که عمر«

 ».فرار می گذارد
شود یعنی حقیقتاً شیطان از دیدن  گوید: این حدیث حمل بر ظاهر می امام نووي می

گوید: احتمال دارد که این حدیث نوعی تمثیل است  کند. اما عیاض می فرار می عمر
گذارد که  آن چنان با شیطان فاصله گرفته است که شیطان در راهی قدم نمی یعنی عمر

هاي شیطانی  ي راه همه با در آن قدم بگذارد. و این بیانگر آن است که عمر رعم
 .3دهد مخالف است. ابن حجر همان معنی نخست را ترجیح می

 ي این امت الهام شده -3
لقد كان فيما قبلكم من األمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه (فرمود:  صرسول خدا

 .4عمر)

 ). ١/٣٤٨عقيدة أهل السنة واجلماعة ( -١
 سط.طربانی در او  -٢
 .۱۵/۱۶۵و شرح نووی ، ۷/۴۷فتح الباری  -٣
 .۲۳۹۸مسلم ، ۳۶۸۹خباری  -٤

                                           



 131   ويهاي نب موزهدر پرتو رهنمودهاي قرآن و آ گیري شخصیت عمر شکل 
 
 

شد. اگر در میان امت من  ها الهام می انی بودند که به آندر میان امتهاي پیشین کس«
 ».خواهد بود به کسی الهام بشود قطعا عمر

اند که مراد از  اند. برخی معتقد علما در شرح این حدیث سخنان مختلفی گفته
یعنی کسی که بدون اراده  :اند شود. برخی گفته کسی است که به او الهام می» محدث«

اند یعنی فرشتگان با قلب او سخن  اي گفته گردد. و عده جاري می سخن حق بر زبان او
 .1اند را به فراست معنی کرده گویند و بعضی هم آن می

به این مسأله به خاطر آن است که در  گوید: علت اختصاص عمر ابن حجر می
البته نباید از ، 2آیات زیادي به تأیید نظریات ایشان نازل گردید صزمان رسول خدا

به این مقام ویژه چنین پنداشت که او بر ابوبکرصدیق پیشی گرفته  صاص عمراخت
 3است.

به این ویژگی، باعث تفضیل او بر  گوید: فکر نکن که اختصاص عمر ابن قیم می
یکی از فضایل بزرگ ابوبکر محسوب  شود. چون همین فضیلت عمر ابوبکرصدیق می

نی با رسول خدا و سیراب شدن از شود. چرا که ابوبکر به خاطر کمال همنشی می
ي فیوض نبوي به مقامی باالتر از الهام دست یافته بود. و از فراست و درایت  سرچشمه

(چنان که موضعگیري ایشان در مسأله اعالن وفات رسول خدا،  .4بیشتري برخوردار بود
 اعزام لشکر اسامه و قتال با مرتدین گواه بر این مطلب است).

 ها بیافریند شگفتی ندارم که مانند عمر قهرمانی سراغ -4
رأيت يف املنام أين أنزع بدلو بكرة عىل قليب، فجاء أبو بكر فنزع (فرمود:  صرسول خدا

بن اخلطاب فاستحالت غرباً فلم أر  ذنوباً أو ذنوبني نزعاً ضعيفاً واهللا يغفر له، ثم جاء عمر

 .5عبقرياً يفري فريه حتى رو الناس ورضبوا بعطن)

 ).١٦٦//١٥شرح النووی ( ۷/۵۰فتح الباری  -١
 ).٧/٥١فتح الباري ( -٢
 ). ١/٣٤٨عقيدة أهل السنة واجلماعة ( -٣
 ).١/٢٥٥مفتاح دار السعادة ( -٤
 .۲۳۹۳مسلم ش -٥
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گاه ابوبکر آمد و یک یا دو دلو  کشم. آن ر خواب دیدم که با دلو بزرگی آب مید«
را بدست گرفت و هیچ قهرمانی را سراغ ندارم که  آمد و آن از آن کشید. سپس عمر

ي مردم و شترانشان سیراب شدند و  ها بیافریند. او چنان آب کشید که همه مانند او شگفتی
 ».دبه استراحتگاه هاي خود برگشتن

  جا که شخصیتی با فضیلت است؛ آن عمر  دارد که  اشاره  این نکته  این حدیث به
را بدست گرفت و هیچ قهرمانی را سراغ ندارم  آمد و آن سپس عمر«فرمود:  صپیامبر

 ». ها بیافریند که مانند او شگفتی
گیر و  و موفقیتهاي چشم باین حدیث به صراحت به خالفت ابوبکر و عمر

از   در دوران خالفت ابوبکر اهل رده  اینکه  به  کند. با توجه ها داللت می زمان آن فتوحات
تنها دو سال و چند ماهی بود، اما مدت خالفت ایشان   پاي در آمدند و علی رغم اینکه

  منفعتهاي زیادي دست یافتند، و هنگامی که  خداوند برکت زیادي را در آن قرار داد و به
ي او معرفی شد و در دوران خالفت  عنوان خلیفه  یافت، فاروق بهابوبکرصدیق وفات 

خالفت ایشان فتوحات  در دوران  ، به ویژه اینکهي اسالم گسترش پیدا کرد ایشان دایره
اي تأسیس و ادارات دولتی متعددي  دولت اسالم گردید و شهرهاي تازه بیشتري نصیب

 .1را تکمیل نمود آن عمرراه اندازي شد. پس ابوبکر کاري را آغاز کرد و 

 و بشارت دادن رسول خدا او را به کاخی در بهشت غیرت عمر -5
رأيتني دخلت اجلنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أيب طليحة وسمعت (فرماید:  می صرسول خدا

خشفة فقلت من هذا؟ فقال: هذا بالل ورأيت قرصاً بفنائه جارية، فقلت. ملن هذا؟ فقالوا: 

ن أدخله فأنظر إليه فذكرت غريتك. فقال عمر: بأيب وأمي يا رسول اهللا أعليك فأردت أ لعمر

 .2أغار)
ام و با رمیصا (همسر ابو طلحه) روبرو شدم.  در خواب دیدم که وارد بهشت شده«

سپس صداي پایی شنیدم. گفتم: این چه صدایی است؟ گفتند: صداي پاي بالل است. و 
داخل آن بود. گفتم: این کاخ متعلق به چه کسی اي  جا کاخی دیدم که دوشیزه در آن

 ).١٦٢-١٥/١٦١شرح النووي ( -١
 .۲۳۹۴مسلم ش -٢
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خواستم وارد آن بشوم، ولی به یاد غیرتت افتادم.  است؟ گفتند: از آن عمر است. می
 ».غیرت من براي شما نیست !گفت: پدر و مادرم فدایت باد عمر

 فرمود:  صآمده است که پیامبرو در روایتی 
أة تتوضأ إىل جانب قرص فقلت: ملن هذا القرص؟ بينام أنا نائم رأيتني يف اجلنة فإذا امر(

 .)1(وقال: أعليك أغار يا رسول اهللا؟) فذكرت غريته فوليت مدبراً. فبكى عمر قالوا لعمر
در کنار کاخی وضو   که ام و با زنی روبرو شدم در خواب دیدم که وارد بهشت شده«

یاد   عمر است. پس به . گفتم: این کاخ متعلق به چه کسی است؟ گفتند: از آنِگرفت می
گریه کرد و گفت: اي رسول  غیرت او افتادم و از ورود بدان عقب نشینی کردم. عمر

 ».خرج دهم؟  دهم در مقابل شما غیرت به می  خود اجازه  به  خدا! چگونه
چرا که  باشد، د خدا و مقام او در بهشت مینز این دو حدیث بیانگر جایگاه عمر

 .2حی الهی استخواب انبیا بخشی از و

 ترین شخص نزد رسول خدا پس از ابوبکر محبوب -6
پرسیدم: بیشتر از همه چه کسی را دوست  صگوید: از رسول خدا می عمرو بن عاص 

داري؟ فرمود: عائشه را. گفتم: از میان مردان چه کسی را؟ فرمود: پدرش را. گفتم: بعد از 
 .3د نفر دیگر را نام برداو چه کسی را؟ فرمود: عمر را. و بعد از او چن

 ي ورود به بهشت و دریافت مژده عمر -7
در یکی از باغهاي مدینه بودیم که  صگوید: من با رسول خدا ابو موسی اشعري می

به من فرمود: درب را باز کن و او را به بهشت مژده  صمردي آمد و در زد. رسول خدا
فرموده بود  صرسول خدا  چه ز آنده. من درب را باز کردم، دیدم ابوبکر است او را ا

فرمود:  صاطالع دادم، او گفت: الحمد هللا. بعد از آن نیز کسی آمد و در زد. رسول خدا
 درب را باز کن و او را نیز بشارت به بهشت ده. وقتی درب را باز کردم دیدم عمر

 .٢٣٩٥مسلم ش  -١
 ).١/٢٤٥عقيدة أهل السنة واجلماعة والصحابة ( -٢
 .٤١٠٠اري باب غزو ذات السالسل ش و خب، ٢٣٨٤مسلم ش  ،)١٥/٢٠٩حسان يف صحيح ابن حبان (اإل -٣
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. سپس فرموده بود با خبر کردم، گفت: الحمدهللا صرسول خدا  چه است. او را نیز از آن
فرمود: درب را باز کن و او را هم در مقابل مشکالتی  صمرد دیگري در زد. رسول خدا

آید، بشارت به بهشت ده. وقتی درب را باز کردم دیدم عثمان است او  سر راهش می  که
 .1فرموده بود باخبر کردم، گفت: الحمدهللا و به توفیق خدا صرسول خدا  چه را از آن

 
 

 در بیماري وفات رسول خدا رموضع گیري عمپنجم: 

 در بیماري وفات رسول خدا موضعگیري عمر -1
برد، بالل  در بیماري وفات به سر می صگوید: هنگامی که رسول خدا عبداهللا بن زمعه می

ایشان را براي نماز فراخواند. آن حضرت فرمود: کسی را بگویید تا با مردم نماز گزارد. 
غ ابوبکر را گرفتم، ولی او را نیافتم. بنابراین، به عمر گفتم: گوید: سرا عبداهللا بن زمعه می

برخیز و با مردم نماز بگزار. عمر جلو رفت و نماز را اقامه کرد. و چون داراي صداي 
بلندي بود (رسول خدا صدایش را تشخیص داد و) گفت: ابوبکر کجا است و افزود که 

ین جمله را دو بار تکرار کرد. سپس پسندند. ا مسلمانان و خدا جز ابوبکر کسی را نمی
کسی را دنبال ابوبکر فرستاد. او آمد و نمازهاي بعدي را اقامه کرد. عمر به عبداهللا بن زمعه 

؟ من فکر کردم رسول خدا به تو دستور داده تا مرا به چه کردي با من ،گفت: واي بر تو
هرگز با مردم نماز  داد من دست نمی  ي نماز امر کنی، و اگر چنین تصوري به اقامه
بود، اما   من نداده  رسول خدا چنین دستوري به ،خدا سوگند  به  گزاردم، گفتم: نه نمی

  .2بهتر یافتم  از همه  وقتی ابوبکر را نیافتم، شما را براي انجام این وظیفه
 صگوید: وقتی که بیماري پیامبر شدت گرفت، آن حضرت می بابن عباس

 ا براي شما مطالبی بنویسم که بعد از آن گمراه نشوید.فرمود: دفتري بیاورید ت

 .٣٢٩٠: ك الصحابة ش، البخاري -١
 با سند صحيح. ۴۶۶، ابوداود -٢
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عمر گفت: درد بیماري بر پیامبر چیره شده است. کتاب خدا براي ما کافی است. 
فرمود:  صمردم در این باره اختالف نظر پیدا کردند و سر و صدا زیاد شد. رسول خدا

گفت: چه  باس میبرخیزید و بروید. ابن ع ،نزد من اختالف و منازعه شایسته نیست
 .1ي رسول خدا جلوگیري به عمل آمد مصیبتی بزرگتر از این است که از نوشتن نامه

اند که ما در اینجا بخشی از سخنان  علما پیرامون این حدیث سخنان زیادي گفته
شویم: باید اذعان نمود که رسول خدا از تحریف  نووي شارح صحیح مسلم را متذکر می

در حال بیماري معصوم   در حال سالمتی و چه  شریعت چه و کتمان حق و دستورات
توانند چیزي را اضافه و یا کم کنند. اما از این که دچار بیماري جسمی  باشند و نمی می

نقصی در مقام   گونه بیماري جسمی باعث هیچ  کر است کهذ  بشوند معصوم نیستند، الزم به
کند، چنان که باري دچار سحر و جادو  اي وارد نمی شریعت او ضربه  شود و به وي نمی

جا که خداوند حفاظت دین  کرد، اما از آن شد و بیمار گردید و چیزهایی را فراموش می
 را خود به عهده گرفته است، آن حضرت در مسایل شرعی دچار فراموشی نگردید.

خواست بنویسد، سخنان  در بیماري وفات می صاي که رسول خدا در مورد نامه
ي بعد از خود را مشخص  خواسته خلیفه اند: می فته شده است. بعضی گفتهمختلفی گ

خواسته  اند: می و آشوب نگردند. برخی گفته  نماید، تا در این خصوص دچار فتنه
ها اختالفی رخ  اي از امور مهم اسالم را به صورت منصوص بنویسد تا در آن خالصه

البی را داشت ولی بعدا مصلحت را اي بر آنند که آن حضرت قصد نوشتن مط ندهد. عده
 در ترك نوشتن آن دید.
علما اتفاق نظر ». کند کالم خدا ما را کفایت می«که گفت:  اما این سخن عمر

سخن عمر بیانگر دانش عمیق ایشان در کالم خدا است، زیرا ایشان ترسید   دارند بر اینکه
را انجام دهند و در قبال آن  توانند آنبسا ن  چه  متنی را بنویسد که صمبادا پیامبر  از اینکه

قابلیت   نوشت عبارت از نصوصی بود که می صپیامبر  چه دچار عقوبت گردند، زیرا آن
 فرماید:  رو عمر گفت: کتاب خدا ما را کافی است، زیرا خداوند می اجتهاد نداشت، از این

ۡطَنا ِ� ﴿ ا فَرَّ �  ٱلِۡكَ�ٰبِ مَّ ءٖ  .]۳۸األنعام: [ ﴾ِمن َ�ۡ

 .۱۱۴خباری کتاب العلم  -١
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  ».ایم ما هیچ چیزي را در کتاب فرو نگذاشته«
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِينَُ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿ همچنین آیه:

َ
 .]۳: ةالمائد[ ﴾أ

 ». امروز دینتان را برایتان تکمیل نمودم«
بشري با   است و دیگر جامعه  خداوند دین خود را کامل نموده  دانست که عمر می

عمر از ابن  ،گرداند. بنابر این  را آسوده صمبرپیا  شود و خواست که گمراهی دچار نمی
 عباس و موافقانش داناتر و از فقه بیشتري برخوردار بود.

ممکن است   که  معتقد بوده شود عمر  گفته  گوید: هرگز جایز نیست که خطابی می
  داشته صشخص پیامبر  گمانی دیگر نسبت به  دچار اشتباه شود و یا اینکه صپیامبر

بیماري رسول خدا شدت   باشد، اما با توجه به اینکه شایان حال آن حضرت نمی  باشد که
بود و احتمال این که رسول خدا احکام جدیدي را صادر نمایند که امت توان عمل   یافته

به عنوان پیشنهاد گفت: اي رسول خدا! نیازي  ها را نداشته باشد، عمر کردن بر آن
د، کتاب خدا ما را کفایت خواهد کرد و در پرتو آن نیست شما خود را به زحمت بیندازی

 ما هرگز گمراه نخواهیم شد. 
نمود، بلکه معموال ایشان در حضور  ابراز رأي می و این نخستین بار نبود که عمر

بیش از سایر صحابه جرأت ابراز رأي داشت و چه بسا رسول خدا  صرسول خدا
شد، نظر او را تایید  به ایشان وحی نمیپذیرفت و در مسایلی که  پیشنهادات وي را می

کرد. پس چه اشکالی دارد که این مسأله را نیز جزو همان مسایل به شمار آوریم.  می
مانع از اجراي آن  کسیوگرنه رسول خدا کسی نبود که تصمیم به انجام کاري بگیرد و 

ها شدیدا  نشود. مگر همین عمر و دیگران در مسأله صلح با قریش و تن دادن به شروط آ
را خود   چه اما رسول خدا به اعتراض آنان اهمیتی نداد و قاطعانه آن ،معترض نشدند

 .1دانست، انجام داد مصلحت می
در صحیح   وري است کهیادآ  (الزم به» ؟ هجر رسول اهللاأ«ي  گوید: کلمه قاضی می

تر از  ایت صحیحصورت استفهام؛ و این رو  است، یعنی به  این صورت آمده  مسلم و ... به
است). یکی از حاضران به عنوان   روایت شده» هجر یهجر«با   باشد که روایت می آن

 ).٩٠/ ١١نقل از شرح مسلم (  به ٧٥٠ية صصحيح السرية النبو  -١
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گوید؟! یعنی خیر.  اعتراض و به صورت پرسش انکاري گفت: مگر رسول خدا هذیان می
خواهد فراهم سازیم که  می  چه گوید حقیقت است و باید براي ایشان آن می  چه بلکه آن

 .1کند ین شخص گفت: کتاب خدا ما را کفایت میدر جواب ا عمر
به اظهار نظر در حضور رسول خدا عادت کرده بود  گوید: عمر شیخ طنطاوي می

پذیرفت. در اینجا احتمال  پذیرفت و گاهی نمی و رسول خدا گاهی پیشنهادات او را می
شده است و دارد که رسول خدا پیشنهاد عمررا پذیرفته و از خواستن قلم و کاغذ منصرف 

اگر نه رسول خدا کسی نبود که از اظهار حق به خاطر مخالفت عمر و امثال او خودداري 
 .2نماید

 صفاروق در روز وفات رسول خدا گیري عمر موضع -2
اي در مدینه پیچید و مردم را مصیبت زده کرد.  همچون صاعقه صخبر وفات رسول خدا

غیر قابل قبول و  عمر بن خطابمله براي وفات آن حضرت براي بسیاري از مسلمانان از ج
گوید: هنگامی که رسول خدا از دنیا رفت،  می غیر قابل تحمل بود. چنان که ابوهریره 

 صکنند که رسول خدا برخاست و گفت: بعضی از منافقین فکر می عمر بن خطاب
به مالقات  نمرده، بلکه مانند موسی صوفات نموده است در حالی که رسول خدا

ردگار خود رفته است و همان طور که موسی بعد از چهل روز برگشت، رسول خدا پرو
 .3گویند مرده است نیز برخواهد گشت و دست و پاي کسانی را قطع خواهد کرد که می

ولی ابوبکر با شنیدن خبر وفات رسول خدا بدون این که با کسی سخنی بگوید وارد 
اي به صورتش زد و  دا برداشت و بوسهي رسول خ حجره عائشه شد و لحاف را از چهره

گریست و گفت: پدر و مادرم فدایت باد، دو بار نخواهی مرد. مرگی که خدا در 
ي رسول خدا را پوشانید و از حجره  سرنوشت شما نوشته بود همین است. سپس چهره

عمر!  صبر کن اي گوید. ابوبکر به ایشان گفت: بیرون آمد، دید که عمر با مردم سخن می
. اما او همچنین به سخنانش ادامه داد. ابوبکر ناچار شروع به سخنرانی نمود. اموش باشخ

 .٤١غرسي ص: فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب، )٩٠/ ١١شرح النووي ( -١
 .٤٦أخبار عمرص -٢
 ).٢/٥٩٤ابن أيب شهبة (: السرية النبوية -٣
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مردم عمر را رها نموده گرد او جمع شدند. ابوبکر پس از حمد و ثناي خدا، گفت: اي 
کرده، او اکنون وفات نموده و از دنیا رفته  مردم! هر کس از شما محمد را پرستش می

و مرگ به سراغش  ،کرده، خدا زنده و پاینده است ش میاست و هر کس خدا را پرست
 نخواهد رفت. و این آیه را تالوت نمود: 

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ ۚ ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  ٱلرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  ٱنَقلَۡبُتمۡ أ َ�َ

ٰ َعقَِبۡيهِ فَ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
َ لَن يَُ�َّ أ ۗ َوَسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ ُ ا ِٰكرِ�نَ  ٱ�َّ  ﴾١٤٤ ٱل�َّ
 .]۱۴۴آل عمران: [

محمد جز پیغمبري نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده و رفته اند آیا اگر او بمیرد یا «
کنید) و هر کس به عقب  گردید (و اسالم را رها می کشته شود شما به عقب بر می

رساند و خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد  رین زیانی به خدا نمیبازگردد هرگز کوچکت
 ».داد

اي در  گوید: به خدا سوگند گویا مردم تا آن لحظه از وجود چنین آیه ابوهریره می
تالوت نمود پاهایم گوید: وقتی ابوبکر این آیه را  می اطالع بودند. عمر قرآن بی

 .1ین نمودم که رسول خدا وفات نموده استاختیار گردید و نقش زمین شدم و تازه یق بی
 

 .١٢٤٢ش ، ك اجلنائز، البخاري -١

                                           





 مبحث سوم
 در خالفت صدیق عمر

 ي بنی ساعده و بیعت با ابوبکر در سقیفه نقش عمرنخست: 
ي بنی ساعده نزد سعد بن عباده  بعد از وفات رسول خدا، انصار در محلی به نام سقیفه

ا (مهاجرین) تعیین شود. جمع شدند و گفتند: باید امیري از ما (انصار) و امیري از شم
تصمیم  ابوبکر، عمر و ابوعبیده بن جراح با شنیدن این خبر، راهی سقیفه شدند. عمر

گوید: من سخنان خوبی براي  گرفت سخن براند، اما ابوبکر او را ساکت گرداند، او می
گفتن فراهم کرده بودم اما ابوبکر به من مجال نداد و با بهترین وجه سخن گفت. او به 
انصار گفت: ما امیر و شما وزیر و معاون هستید. حباب بن منذر گفت: به خدا سوگند! ما 

بلکه ما  ،پذیریم. حتما باید امیري از ما و امیري از شما باشد. ابوبکر گفت: خیر این را نمی
ي عربها داراي معیشتی  امیر و شما وزیر و معاون هستید. و افزود که قریش از میان همه

سبی واال هستند. پس با یکی از این دو نفر (عمر و ابوعبیده) بیعت کنید. متوسط و ن
کنیم و بهترین ما هستی و محبوبترین ما نزد  بالفاصله گفت: ما با تو بیعت می عمر

 .1رسول خدا بودي. این را گفت و دست او را گرفت و بیعت کرد و بقیه نیز بیعت کردند
ي بزرگی  هاي اختالف را که به فتنه شراره راضی باد که توانست خداوند از عمر

کرد،  شد در همان نطفه خفه نماید، چرا که اگر او مبادرت به چنین کاري نمی منجر می
گاه یقینا  رفت که انصار فردي از میان خود به عنوان خلیفه تعیین بکنند، آن احتمال آن می

سریع  عمر ،داد. بنابراین پذیرفتند و جنجال بزرگی رخ می ي مسلمانان او را نمی همه
دانید که  و خطاب به انصار گفت: اي گروه انصار! مگر نمی ،2آشوب را خاموش گرداند

خواهد که  ابوبکر را دستور داد تا با ما نماز گزارد؟ پس چه کسی می صرسول خدا
ابوبکر پشت سر ما نماز   بر خدا از اینکه هابوبکر پشت سر او باشد؟ همه گفتند: پنا

 .است  را صحيح قلمداد کرده آن ) أمحد شاكر١/٢١٣مسند أمحد ( -١
 .٢٢٦، سعيد القحطاين صكمة يف الدعوة إىل اهللاحل -٢
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گاه به ابوبکر گفت: دستت را دراز کن. و نخست خودش بیعت کرد، سپس  . آن1ردبگذا
 .2ي انصار و مهاجرین بیعت کردند همه

روز سه شنبه، ابوبکر بر منبر نشست و قبل از این که ابوبکر چیزي بگوید، عمر 
برخاست و پس از حمد و ثناي خدا، گفت: من دیروز سخنی در میان شما گفتم که نه 

را توصیه نموده است. بلکه به نظرم  خدا در کتابش گفته و نه رسول خدا به من آنرا  آن
خواست ما را در این مسأله راهنمایی بکند. و اکنون کتاب  می صرسید که رسول خدا

خدا در میان شما است که رسول خدا نیز توسط آن هدایت پیدا نمود. و اگر به آن چنگ 
ه خداوند کار شما را به دست بهترین شما که یار غار و افزود ک ،شوید بزنید راهیاب می

گاه بیعت عمومی بعد از  رسول خدا است سپرده، پس برخیزید و با او بیعت کنید. آن
 .3بیعت سقیفه شروع شد

تا این  ،مردم را به بیعت با ابوبکر تشویق نمود و متقاعد ساخت عمر ،بدین صورت
ا امت اسالم را از فتنه و اختالفی که در شرف که همه به خالفت ایشان راضی شدند و خد

گیري ایشان در این  و موضع بروز بود نجات داد. و حقا شایسته است که نقش عمر
 .4زمینه، با آب طال در پیشانی تاریخ اسالم نگاشته شود

میان آنان   به  شوند و آتش فتنه  مسلمانان پراکنده  داشت که  از این واهمه عمر
رو در راستاي بیعت با ابوبکر برآمد و مردم را براي بیعت عمومی با  از اینکند،   رخنه

مسلمانان از   ابوبکر تحریک نمود، این عمل عمر بعد از یاري خداوند، باعث شد که
 .5بود  ها نزدیک شده نبدا  ي خانمانسوزي نجات یابند کهبزرگترین بال

 
 
 

 ).١/٢٨٠حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمربن اخلطاب ( -١
 .٣٦٦٨ك فضائل الصحابة. رقم ، البخاري -٢
 ) با سند صحيح.۳۰۶، ۶/۳۰۵( البداية والنهاية -٣
 .۲۲۷لی اهللا صإ ةالدعو  ة فیاحلکم -٤
 .١٢٣لنجار ص، عبد الوهاب ااخللفاء الراشدون -٥
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لشـکر   مانعین زکـات و اعـزام  با ابوبکر در مورد قتال با  دوم: گفتگوي عمر
 اسامه

گوید: هنگامی که رسول خدا وفات یافت و ابوبکر جانشین ایشان گردید  می ابوهریره 
خواهی با مردم بجنگی  اي از عربها مرتد شدند، عمر گفت: اي ابوبکر! چگونه می و عده

 فرماید:  می صدر حالی که رسول خدا
عصم مني  ،ال إله إال اهللا :له إال اهللا، فمن قالال إ :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا(

 وحسابه عىل اهللا). ،ماله ونفسه إال بحقه
گاه مال و جان خود را  من موظفم که با مردم بجنگم تا ال اله اال اهللا بگویند. آن«

 ».حفاظت کرده اند؟
د ابوبکر گفت: به خدا سوگند من با کسانی که در میان نماز و زکات فرق قایل باشن 

 بز) اي (بچه بزغالهاي مالی است. به خدا سوگند! اگر  چرا که زکات فریضه ،خواهم جنگید
گوید:  می ها می جنگم. عمر اند، اکنون ندهند با آن داده را که در زمان رسول خدا می

به خدا سوگند! دریافتم که خداوند به ابوبکر در مورد جنگ شرح صدر نصیب کرده 
 .1ع گیري ایشان بر حق استپس دانستم که موض ،است

زمانی که برخی از صحابه، مشوره دادند که لشکر اسامه تا زمان آرامش امور در 
را از قرارگاه لشکر که مکانی به نام جرف بود، نزد  عمر بن خطابمدینه بماند، اسامه، 

اي ه ابوبکر به مدینه فرستاد و لذا از او اجازه گرفت تا مردم را برگرداند و گفت: چهره
ي مسلمین و شهر رسول خدا  ترسم که به خلیفه  شاخص مسلمانان با من هستند. و می

 .2و مسلمانان از طرف مشرکین مورد تجاوز قرار بگیرند ،آسیبی برسد
اما ابوبکر نپذیرفت و تاکید داشت که لشکر باید مسیر خود را به سوي شام ادامه 

ند تا با ابوبکر در مورد امارت اسامه را فرستاد عمر ،اي از انصار دهد. همچنین عده
سخن بگوید که او جوانی کم سن و سال است و بهتر است به جاي او مردي بزرگ سال 

در این زمینه با ابوبکر سخن گفت: ابوبکر فورا از جا پرید و  انتخاب شود. وقتی عمر
ل گذاشت و گفت: مادرت به عزایت بنشیند، فردي را که رسو دست بر محاسن عمر

 . ٦٥٦٦ك استتابة املرتدين واملعاندين رقم ، البخاري -١
 ).٢/٢٢٦ابن األثري (: الكامل -٢
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به سوي مردم بیرون شد.  خدا، امیر تعیین کرده است من او را عزل کنم؟ وقتی عمر
گفتند: چه خبر داري؟ مادرانتان به عزایتان بنشینند، متفرق شوید. من به خاطر شما مورد 

 .1ي رسول خدا قرار گرفتم سرزنش خلیفه

نی و و بازگشت معاذ از یمن و فراست وي در مورد ابومسلم خوال سوم: عمر
 پیشنهاد وي در مورد امارت سعید بن ابان بر بحرین

 و برگشت معاذ از یمن عمر -1
در یمن ماند و به دعوت و جهاد خود ادامه  صمعاذ بن جبل در زمان حیات رسول خدا

به ابوبکر گفت: اموال اضافی  داد و بعد از رحلت رسول خدا، به مدینه بازگشت. عمر
ي امرار معاش براي او بگذار. ابوبکر گفت: رسول خدا او را  دازهاین مرد را برگیر و به ان

توانم چیزي از او بگیرم مگر این که  من نمی ،به یمن فرستاده تا به او چیزي بدهد. بنابراین
  به  گیرد، در حالی که می  عمر دید ابوبکر نظر وي را نادیده  خودش بدهد. و هنگامی که

نزد خود معاذ رفت و با او در این باره  ، عمردرست بودن نظر خود قناعت داشت
مرا به یمن الش را برگرداند و گفت: رسول خد گفتگو کرد. معاذ نیز حاضر نشد امو

این   فرستاده است و قصد داشته چیزي به من بدهد. عمر دیگر بیش ابوبکر نرفت تا دوباره
یر و منفعت معاذ و خواست در راستاي خ پیشنهاد را با وي در میان بگذارد، عمر می

را  زند و آن حت عمرپشت پا میینص  به  مسلمانان قدم بردارد، اما این معاذ است که
بتواند با معاذ روبرو شود.   ي اجرایی نیست که پذیرد، و عمر نیز صاحب چنان قوه نمی
بعد از این که نتوانست ابوبکر و همچنین معاذ را متقاعد سازد، از این که به  عمر

ي امر به معروف و نهی از منکر خود عمل کرده بود، خرسند بود. ولی دیري  وظیفه
شوم و  ام که در آبی غرق می آمد و گفت: در خواب دیده نگذشت که معاذ نزد عمر

. سپس معاذ پیش ابوبکر رفت و تمام ماجرا را براي او تعریف 2دهی تو مرا از آن نجات می
 نماید. تمان نمیچیزي را ک  کرد و سوگند یاد نمود که

 ).٤/٤٦تاريخ الطربي ( -١
 ).٣/٣٣٨االستيعاب (: نقل از  به ٦٩شهيد احملراب ص -٢
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پس ابـوبکر گفـت: چیـزي را کـه بـه تـو هبـه نمـوده ام پـس نمیگیـرم. عمـر گفـت:             
ــاك باشــد   ــز حــالل و پ ــوبکر  .ایــن زمــانی اســت کــه آن چی و در روایتــی آمــده: اب

ــده   ــاب ب ــت: حس ــاذ گف ــه مع ــدهم    .ب ــاب ب ــا دو حس ــت: آی ــواب گف ــاذ در ج . ؟مع
ولیت هـیچ  ؤمسـ از ایـن   بعـد حسابی به خدا و حسابی بـه شـما؟ سـوگند بـه خـدا کـه       

 .کاري را از شما نمی پذیرم

 در مورد ابومسلم خوالنی فراست عمر -2
از فراست و ذکاوت باالیی برخوردار بود. چنان که ذهبی روایتی نقل کرده است  عمر

و او را در  و ابومسلم خوالنی را احضار نمود، که اسود عنسی در یمن ادعاي نبوت کرد
بومسلم از آن آتش جان سالم به در برد. اطرافیان اسود به او آتشی بزرگ انداخت. ا

گفتند: اگر این مرد را از اینجا تبعید نکنی، پیروانت را منصرف خواهد کرد. اسود ناچار 
جا رسید، در کنار مسجد  او را از یمن طرد کرد. ابومسلم راهی مدینه منوره شد و چون آن

به سوي او رفت و گفت: از کجا  شد. عمر از مرکب پایین آمد و وارد مسجد پیامبر
آیی؟ ابومسلم گفت: از یمن. پرسید: از مردي که آن دروغگو او را در آتش انداخت  می

او را شناخت  چه خبر داري. ابو مسلم گفت: آن شخص عبداهللا بن ثوب نام دارد. عمر
را در آغوش او  و گفت: تو را به خدا سوگند! خودت نیستی؟ ابومسلم گفت: بلی. عمر

گرفت و به گریه افتاد. سپس او را نزد ابوبکر برد و گفت: خدا را شکر که نمردم و در 
 .1شخصی را دیدم که همچون ابراهیم خلیل، در آتش انداخته شد امت محمد

 رأي عمر در مورد امارت أبان بن سعید بر بحرین -3
چنان که با مشاورین خود در  ،پرداخت در تعیین أمرا و فرماندهان به رایزنی می ابوبکر

گفت: مردي را بفرست که  مورد امیري که به بحرین بفرستد، مشورت نمود. عثمان 
شناسد ـ هدف عثمان،  ها را می شناسند و او آن ها او را می آن ،2رسول خدا فرستاده بود

بر امارت بحرین مجبور گفت: أبان بن سعید بن عاص را  عالء بن حضرمی بود ـ عمر

 ).١/١٣٧أصحاب الرسول (، )٩ - ٤/٨سري أعالم النبالء ( -١
 .١٤٠٩٣) رقم ٥/٦٢٠كنز العمال (  -٢
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توانم مردي را مجبور به کاري  ها است. ابوبکر گفت: من نمی چرا که او هم پیمان آن کن
کنم. سپس ابوبکر، عالء بن  گوید: بعد از رسول خدا براي هیچ کس کار نمی کنم که می

 .1حضرمی را به عنوان امیر بحرین تعیین کرد

 چهارم: مخالفت با ابوبکر
 مخالفت برخاست:   به در دو مورد زیر با ابوبکر عمر

 بهاي مسلمانان در جنگ با مرتدین در مورد عدم پذیرش خون رأي عمر -1
کر وفد بزاخه که متشکل از طوائف اسد و غطفان بود، براي صلح نزد ابوبکر آمد. ابوب

ي  ها که از ادامه آمیز اختیار داد. آن سوز و صلحی ذلت ها را در میان جنگی خانمان آن
آمیز کدام است؟ ابوبکر گفت: این که هر  فتند: صلح ذلتبودند گ جنگ به ستوه آمده
اید به ما برگردانید و  ایم مال غنیمت است و هر چه شما از ما گرفته چه ما از شما گرفته

هاي شما در آتش به سر خواهند برد و  خون بهاي کشته شدگان ما را بپردازید و اما کشته
باره با  اند همکاري ننمایید. سپس ابوبکر در این شما با کسانی که به دم شترها چسبیده

افق هستم ي موارد یاد شده با شما مو گفت: من در همه اطرافیانش مشورت نمود. عمر
اند و مزد  چرا که مسلمانان در راه خدا جهاد نموده و کشته شده به جز در گرفتن خون بها،

ون بها نیست. سپس دیگران نیز خود را از خدا دریافت خواهند کرد و نیازي به گرفتن خ
 .2رأي او را ستودند و پذیرفتند

 بخشیدن قطعه زمین به اقرع بن حابس و عیینه بن حصن -2
زار است  عیینه بن حصن و اقرع بن حابس نزد ابوبکر آمدند و گفتند: نزد ما زمین شوره

 باد سازیم. ابوبکررا آ را به ما ببخشی شاید بتوانیم آن که فعال قابل استفاده نیست اگر آن
اي  ها بخشید و براي این منظور نامه پس از مشورت با اهل مجلس، زمین مورد نظر را به آن

رفتند،  ها نزد عمر ببرید و او را نیز شاهد بگیرید. آن نوشت و گفت: این را نزد عمر
ر شما را ب اي فرستاده است تا آن مالد. گفتند: خلیفه نامه دیدند که شترش را روغن می

 .١٦٩القيود الواردة على سلطة الدولة وعبد اهللا الكيالين ص -١
 ).٨/٢٢نيل األوطار (، الرياض النضرة: نقل از  به ٣٦٢أخبار عمرص -٢
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نامه را  قرائت کنیم و شما را بر آن شاهد قرار دهیم بعد از این که نامه را خواندند. عمر
ها ناراحت شدند و به او بد و  را در آن بود محو نمود. آن  چه ها گرفت و آن از دست آن

بخشید به خاطر تألیف قلبتان  گفت: رسول خدا اگر به شما چیزي می بیراه گفتند. عمر
را که اسالم هنوز ضعیف بود، اما اکنون که خداوند اسالم را همه جا نیرومند و بود، چ

بروید و کار و کوشش کنید.  ،غالب ساخته است نیازي به تألیف قلب شما وجود ندارد
اي یا عمر؟ ابوبکر گفت:  دانیم که تو خلیفه ها به ابوبکر مراجعه کردند و گفتند: ما نمی آن

ها  نزد ابوبکر آمد و گفت: زمینی که به این ه است. سپس عمراگر عمر بخواهد او خلیف
ي مسلمانان است؟ ابوبکرگفت: متعلق  شما است یا متعلق به همه یاي زمین شخص بخشیده
اي؟ ابوبکر  را به این دو نفر بخشیده گفت: پس چرا آن ي مسلمانان است. عمر به همه

گفت:  صورت گرفته است. عمر مجلسگفت: این کار با مشورت مسلمانان حاضر در 
گفت: من به شما گفته بودم  ي تک تک مسلمانان هستند؟! ابوبکر مگر آنان نماینده

 .1را به گردن من انداختی تري ولی تو نپذیرفتی و آن که تو از من در امر خالفت قوي
این جریان بیانگر آن است که در عهد خلفاي راشدین احکام دولتی بر اساس شورا 

ي امورات بزرگ و کوچک با  ي رسول خدا در همه شده است. و خلیفه میصادر 
 .2نمود نمود و هیچ فرمانی را بدون مشورت با مسلمانان، صادر نمی مسلمانان مشورت می

شد.  ي مسلمانان، از رأي و نظر خود به نفع دیگران منصرف می چنان که گاهی خلیفه
و قوانین حالل و  گام با دستورات خداي حقیقی شورا است که هم و این نشانگر چهره

شود و جز  امروز به نام پارلمان و مجلس شورا از آن یاد می  چه نه آن رفت، حرام پیش می
 .3گردد ظلم و استبداد و حق کشی چیز دیگري از آن عاید ملتها نمی

 گردآوري و تدوین قرآن کریمپنجم: 
ق به دند. بنابراین ابوبکر صدیدر جنگ یمامه تعداد زیادي از قاریان قرآن شهید ش

افتاد و دستور به جمع آوري آوري و تدوین قرآن  مشورت عمرفاروق، به فکر جمع

 ).١/٢٦٢حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمربن اخلطاب ( -١
 .١٦٧، ١٦٦مجال عبد اهلادي ص، استخالف أبو بكر الصديق -٢
 .١٦٧مهان مصدر ص -٣
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ها قرآن نوشته شده بود. همچنین  هایی داد، که بر آن پوستها و نی ها، نها، استخوا پارچه
گردآوري  1هایی از قرآن را حفظ کرده بودند حافظان کل قرآن و کسانی را که بخش

 آوري قرآن را به صحابی بزرگوار؛ زید بن ثابت انصاري سپرد. ر تدوین و جمعنمود. و کا
ابوبکر کسی را دنبال من فرستاد. وقتی حاضر  ،گوید: بعد از جنگ یمامه زید می

گوید: در این جنگ تعداد  جا حضور داشت. ابوبکر گفت: عمر می نیز آن شدم عمر
نگهاي دیگر نیز قاریان از بین بروند، اگر در ج زیادي از قاریان قرآن کشته شدند و

آوري  ا این استدالل به من پیشنهاد جمعترسم که بخشی از قرآن را از دست بدهیم. و ب می
قرآن را داد. من در ابتدا نپذیرفتم و گفتم: چطور مبادرت به انجام کاري بکنم که رسول 

ار کرد تا این که خداوند به من خدا نکرده است. ولی عمر دست بردار نشد و آن قدر اصر
و تو مرد جوان و ، و من هم بر این راي شدم، نیز در این زمینه شرح صدر نصیب کرد

، پس قرآن را گردآوري کن. زید اي باشی و کاتب وحی بوده مورد اعتمادي می
تر از مسئولیتی  نمودند برایم راحت کوهی موظف می گوید: به خدا! اگر مرا به حمل می

 .2ه به گردنم انداختندبود ک
 آید:  از جریان گردآوري قرآن نتایج زیر به دست می

ي شهادت بسیاري از قاریان قرآن در جنگهاي رده  ـ گردآوري قرآن در نتیجه1
تصویب گردید. و این بیانگر آن است که علما و قاریان قرآن پیشاپیش دیگران 

شمشیر از اسالم حفاظت  کردند و با علم و عمل و در مبارزه و جهاد شرکت می

ۡخرَِجۡت  ُكنُتمۡ ﴿ آوردند. و مصداق کامل این آیه بودند: به عمل می
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخۡ�َ أ

بهترین گروهی که براي نفع رسانی به مردم انتخاب  ]۱۱۰آل عمران: [ ﴾لِلنَّاِس 
ها اقتدا  بنابراین شایسته است که علما و قاریان در هر زمان به آن شده است)،

 نمایند.
انجام گرفت. چنان که » مصالح مرسله«ـ گردآوري قرآن بر اساس اصل معروف به 2

گفت: چطور مبادرت به انجام کاري کنم که  وقتی ابوبکر، خطاب به عمر

 .١٤٥أمحد سعيد ص، حروب الردة وبناء الدولة اإلسالمية -١
 .۴۹۸۶: خباری -٢
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گفت: این کاري است که به نفع مسلمانان  رسول خدا نکرده است؟ عمر
رفت و بعدا انجام گ خواهد بود. پس در ابتدا این کار به خاطر مصلحت عمومی

پیرامون آن اجماع منعقد گردید. و این بیانگر آن است که مصلحت مرسله 
 تواند تکیه گاهی براي اجماع باشد. می

بریم که در فضایی آرام و  یان به کیفیت اجتهاد صحابه پی میـ همچنین از این جر3
را صائب تشخیص  شدند که آن ي ادله، تسلیم رأیی می پس از گفتگو و ارائه

  .1دادند و بدین صورت بسیاري از احکام اجتهادي را آفریدند می
 

 .١٢٧، عبد السالم السليماين صاالجتهاد يف الفقه اإلسالمي -١

                                           





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فصل سوم

هاي حکومتی  برنامه، ابوبکر توسط تعیین خالفت عمر
 ایشان و زندگی شخصی وي

 
 نآ ینظام يها هیتوسط ابوبکر و پا مبحث اول: استخالف عمر

به اهل  شانیو احترام ا یخانوادگ یعمر، زندگ يهایژگیمبحث دوم: و

 عاهللا رسول تیب
ن به امـر بـه معـروف و    شایا تیو اهم عمر یاجتماع یمبحث سوم: زندگ

 از منکر ینه

 انیدادن به علم، علما و داع تیحث چهارم: اهممب

 ها در زمان عمر و کنترل بحران یمبحث پنجم: توسعه و آبادن

 
 

 





 

 مبحث اول
 او هاي نظامی و پایه توسط ابوبکر استخالف عمر

 نخست: استخالف عمر توسط ابوبکر
شدت گرفت، مردم را جمع کرد و گفت: شما حال مرا  هنگامی که بیماري ابوبکر

کنم بیش از این در میان شما زنده بمانم. بیعتی که با من کرده  یبینید و من گمان نم می
گردانم. پس از  بودید، تمام شده است و مسئولیتی را که به من سپرده بودید به شما باز می

ترسم دچار  میان خود کسی را برگزینید تا این مسئولیت را به عهده گیرد. و چون می
این که چشم از جهان فروبندم کسی را انتخاب اختالف و تفرقه شوید بهتر است قبل از 

 .1کنید
کوشید تا امر خالفت را به  سران اصحاب با یکدیگر مشورت کردند و هر کدام می

دید تا این که  صالحیت و اهلیت این امر مهم را در او می  دیگري محول نماید که
پذیرفت. خلیفه گفت: سرانجام به خلیفه گفتند: هر که را شما تعیین کنید، ما نیز خواهیم 

پس مرا مهلت دهید تا ببینم چه کسی براي خدا و دین و بندگان خدا مفیدتر خواهد بود. 
چیست؟  سپس عبدالرحمان بن عوف را طلبید و گفت: رأي تو در مورد عمر

گفت: با این حال نظر شما  شناسید. ابوبکر ان گفت: شما او را بهتر از من میعبدالرحم
ن گفت: به خدا! او بهتر از هر کسی دیگر است. همچنین از عثمان در چیست؟ عبدالرحما

کنم باطن وي  شناسم گمان می مان گفت: تا جایی که من او را میپرسید. عث مورد عمر
به مراتب بهتر از ظاهرش باشد. و در میان ما کسی بهتر از او وجود ندارد. پس اسید بن 

در میان گذاشت. اسید گفت: بعد از شما او را از  حضر را طلبید و با او نیز این مسأله را
کارهاي بد اعالم   کند و نسبت به دانم، چون او با کارهاي نیک موافقت می بهتر می  همه

تر از او  نماید، و نهان وي از ظاهرش بهتر است و بعد از تو فردي بهتر و قوي نارضایت می
ابوبکر با سعید بن زید و افراد  ،ت. بدین صورنخواهد گرفت  عهده  این مسئولیت را به

زیادي از مهاجرین و انصار در این مورد گفتگو کرد و همگی سخنان مشابهی گفتند. جز 
طلحه بن عبیداهللا که به دلیل خشونت و تندخویی عمر، گفت: فردا جواب خدا را چه 

 ).٤/٢٣٨تاريخ الطربي (، )٧/١٨البداية والنهاية ( -١
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آیا دهی که بگوید: چرا چنین مرد تندخویی را بر بندگانم گماردي؟ ابوبکر گفت:  می
ظلم   خواهد به می  خواهید از طریق خداوند مرا بترسانید؟ ناامید و رسوا است کسی که می

گویم: بار الها! بهترین فرد امت را بر  و ستم کارهاي شما را جلو ببرد، در حضور خدا می
. و افزود که خشونت وي به خاطر آن است که من بیش از اندازه نرم و 1ام ها گمارده آن

 .2فردا که به خالفت برسد دست از بسیاري از این خشونتها برخواهد داشت مهربانم و
اي نوشت و به همه جا فرستاد. در آن عهدنامه چنین نوشت: به  آنگاه ابوبکر عهدنامه

نام خدا: این چیزي است که ابوبکربن قحافه در حالی که دنیا را ترك کرده و به سوي 
من براي خدا، پیامبر، دین اسالم، خودم و شما  را نوشته است: آخرت رهسپار گردیده آن

پیشه کند همان ام) عدالت را  خواهان خیر و خوبی هستم. اگر (مردي که انتخاب کرده
برم، بسیار خوب خواهد بود و اگرنه هر کس مسئول کاري است  طور که من گمان می

و این آیه را ي شما هستم. و از غیب خبر ندارم  دهد و من خیرخواه همه که انجام می
 نوشته بود: 

ِينَ وََسَيۡعلَُم ﴿ يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن  ٱ�َّ
َ
 .]۲۲۷الشعراء: [ ﴾٢٢٧َظلَُمٓواْ أ

کنند به زودي خواهند دانست که بازگشتشان به کجا و  و کسانی که ستم می«
 ».سرنوشتشان چگونه است

امت بود. او در واقع آخرین دلسوزي و نصیحت ابوبکر براي این  انتصاب عمر
شناخت که  روي آورده است و ملتش را نیز می اش ي مظاهر فریبنده دید که دنیا با همه می

رفت که بیش از  دستی و ناداري دست و پنجه نرم کرده است و بیم آن می از قدیم با تنگ
هاي کاذب آن، دیدگانشان را خیره سازد. چیزي که رسول  ي دنیا بشوند و جلوه حد شیفته

 ، فرموده است: 3از آن برحذر داشته صخدا
فو اهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كام بسطت (

 .عىل من كان قبلكم، فتنافسوها كام تنافسوها وهتلككم كام أهلكتهم)

 .١٠١التاريخ اإلسالمي حممود شاكر ص، )٧٩/ ٢الكامل البن األثري ( -١
 .۲/۷۹بن اثري ا: الکامل -٢
 .٩٩أبو بكر رجل دولة ص، ١١٧-٦٦تاريخ اإلسالم للذهيب عهد اخللفاء ص -٣
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ترسم که دنیا  شود بلکه می فقر دامنگیر شما می ترسم که به خدا من از این دنیا نمی«
ا به قدري گسترده شود که براي پیشینیان گسترده شده بود. پس شما در آن به بر شم

 .1ها هالك و نابود شدند، نابود شوید) رقابت بیفتید و همان طور که آن
آري، ابوبکر بیماري مهلک را به خوبی تشخیص داد و داروي مناسبی براي آن 

ه استوار بود و دنیا با دیدن آن تجویز نمود. او رهبري امت را به مردي سپرد که مانند کو
ي او گفته بود: اي ابن خطاب! به خدا  شد. او مردي بود که رسول خدا درباره مأیوس می

 . 2سوگند که شیطان در راهی که تو در آن قدم نهی، قدم نمی گذارد
 رویدادهاي خطرناك و تندبادهاي بنیان بر افکن بعد از شهادت عمر تمامی ،آري

واقعا انتخابی به جا و بسیار مناسب بود که بیانگر  ،س انتخاب ابوبکرپدید آمدند. پ
مندترین  گوید: ذکاوت می باشد. چنان که ابن مسعود ذکاوت و فراست ایشان می

 اند از: دختر شعیب که در مورد موسی گفت:  ها سه نفر هستند که عبارت انسان
بَِت  قَالَۡت ﴿

َ
� ۖ  ٔۡ ٱۡسَ� إِۡحَدٮُٰهَما َ�ٰٓ مِ�ُ  ٱلَۡقوِيُّ  َجۡرَت  ٔۡ ٱۡسَ� إِنَّ َخۡ�َ َمِن  ِجۡرهُ

َ
 ﴾٢٦ ٱۡ�

 .]۲۶القصص: [
یکی از آن دو (دختر) گفت: اي پدر من! او را استخدام کن چرا که بهترین کسی «

 ».را که باید استخدام کنی شخصی است که نیرومند و درستکار باشد
 و کسی که یوسف را خریداري نمود و به همسرش گفت: 

﴿ ۡ�
َ
ۡو َ�تَِّخَذهُ أ

َ
ن يَنَفَعَنآ أ

َ
ا ۥرِِ� َمۡثَوٮُٰه َعَ�ٰٓ أ  .]۲۱یوسف: [ ﴾َوَ�ٗ

به همسرش گفت: او را گرامی بدار شاید براي ما سودمند افتد یا اصال او را به «
 ».فرزندي بپذیریم

در میان این امت و امواج  . چرا که عمر3و ابوبکر که عمر را جانشین خود قرار داد
 .4سد محکمی بود ها فتنه

 .۳۱۵۸خباری  -١
 .۴۶۸۳خباری  -٢
 ) صحيح اإلسناد.٢٦٨/ ١٠جممع الزوائد ( -٣
 .١٠٠أبو بكر رجل الدولة ص  -٤
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از این تصمیم ابوبکر در مورد جانشینی خود اطالع یافت نزد او  اما وقتی عمر
رفت و از پذیرفتن چنین مسئولیتی عذر آورد. ولی ابوبکر نپذیرفت و با او به تندي سخن 

 .1گفت و در نهایت او را متقاعد ساخت
خت و گفت: آیا شما به من آنگاه ابوبکر در میان مردم رفت و به ایراد سخنرانی پردا

ي شما تعیین بکنم؟ به خدا سوگند من از طرف خودم  دهید، کسی را خلیفه اجازه می
گیرم و نه قصد دارم از خویشاوندان خود کسی را مقرر کنم. بلکه من عمر را  تصمیم نمی

ام پس از او بشنوید و اطاعت کنید. همه یکصدا گفتند:  بعد از خود خلیفه تعیین کرده
 .2کنیم شنویم و اطاعت می یم

ي پیامبرت  سپس ابوبکر دست به دعا برداشت و گفت: بار الها! من او را بدون اجازه
خلیفه تعیین کردم و هدفی جز اصالح امور مسلمانان نداشتم و ترسیدم که مبادا دچار فتنه 

شیفته و اختالف بشوند و در این مورد رایزنی کردم و بهترین فردي را که بیش از همه 
رشد و هدایت آنان بود برگزیدم و اکنون حال من بر تو مخفی نیست و فرمان شما در 

 .3است. پس بعد از من او را بهترین جانشینم قرار ده  انجام رسیده  مورد من به
آثار منفی روبرو   اطمینان خاطر حاصل کرد و با هیچ گونه  سپس ابوبکر بعد از اینکه

رد و عثمان را موظف به خواندن آن کرد و دستور داد که قبل از را امضا ک  نشد، عهدنامه
گاه عثمان در مقابل مردم ایستاد و گفت:  بیعت بگیرد. آن وفات کند براي عمر  اینکه

کنید؟ همه گفتند:  آیا شما با کسی که نامش در این عهدنامه نوشته شده است، بیعت می
 عمر  ي مردم به سپس همه .4ان رضایت دادندبد  گاه او عهدنامه را خواند و همه بلی. آن

  چه خلوت کرد و او را به آن سپس ابوبکر با عمر .5او بیعت دادند  رویی آوردند و به
دانست وصیت نمود. ازآن جمله این که به ایشان گفت: اي عمر! از خدا بترس و  الزم می

ها را در روز قبول  بدان که برخی از اعمال باید در شب انجام گیرند و خداوند آن

 ).٤٩/ ١مآثر األنافة ( -١
 .۴/۲۴۸تاريخ طربی -٢
 ۳/۱۹۹طبقات ابن سعد -٣
 ).٣/٢٠٠بن سعد (اطبقات  -٤
 .٢٧٢وة واخلالفة الراشدة للشجاع صدراسات يف عهد النب -٥
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شوند و  کند و همچنین برخی اعمال باید در روز انجام گیرند که در شب قبول نمی نمی
  پذیرد مگر بعد از این که فرائض را انجام دهی. و بدان که خدا هیچ عبادت نفلی را نمی

شود و  فردا ترازوي اعمال افراد با پیروي از حق سنگین و با عدم پیروي از آن سبک می
ها سخن گفته  ها در مورد دوزخیان و اعمال آن فزود که خداوند از بهشتیان و اعمال آنا

است اگر همواره این چیزها را مدنظر داشته باشی با ترس و امید زندگی خواهی کرد نه از 
رحمتهاي الهی ناامید خواهی شد و نه زیادي به بخشش وي مغرور خواهی گشت. اي 

خاطر داشته باشی و بر آن عمل کنی، بزرگترین آرزویت عمر! اگر این وصیت مرا به 
 مرگ و رفتن از این دنیا خواهد بود.

ي مسلمانان امور  عنوان خلیفه  بالفاصله به بعد از وفات ابوبکر  عمر بن خطاب
 خالفت را به دست گرفت.

شود که ایشان انتخاب خلیفه را حق  براي یک پژوهشگر زندگانی صدیق روشن می
  نکرد، غیر از اینکه  قدرتی استفاده  گونه دانست و در راستاي کاندید عمر از هیچ مردم می

رضایت اغلب مردم استناد نمود؛ چنان که خطاب به سران صحابه و جمع حاضر در   به
او واگذار نمودند   را به  ها در پاسخ قضیه اي تعیین کنید. آن مسجد گفت: براي خود خلیفه

ابوبکر تا بعد از رایزنی با   ذکر است که  . الزم به1نظر شما است و گفتند: نظر ما تابع
  اتفاق آراي آنان پی  به  بود، اما بعد از اینکه  بزرگان اصحاب هرگز کسی را کاندید ننموده

د عمر از جانب ابوبکر بعد از رو، کاندی برد، کاندیداتور خود (عمر) را معرفی نمود، از این
کاندید   انجام رسید، باید این را نیز افزود که  بزرگان اصحاب به آوري آراء و نظرات جمع

  به  گیرد، زیرا خلیفه عمر براي أخذ این پست دولتی تنها از طریق تأیید مردم صورت می
مسایل حساس و   کنند، بنابراین الزم است که عنوان وکیل مردم در امورات دخالت می

شود. پس ایشان بعد از رایزنی درمورد   دهرضایت اصل (مردم) بازگردان  کارآمد به
خدا سوگند من نهایت   ها گفت: آیا به انتخاب من راضی خواهید شد؟ به به آن عمر

ام، بعد از آن بود  ام و در میان بستگان خود کسی را کاندید ننموده تالش خود را نموده
داشته و اطاعت را اعالن کرد و گفت: همه از او حرف شنوي  که ایشان جانشینی عمر

 .١٧٢على سلطة الدولة يف اإلسالم صالقيود الواردة  -١
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توسط یک  . پس در واقع انتخاب عمر1ها نیز پذیرفتند و کسی اعتراض ننمود کنید. آن
ي امت انجام گرفت بدین صورت که سران صحابه،  فرد نبود بلکه انتخاب او توسط همه

 به ابوبکر وکالت دادند.
ي امت  توسط شوراي حل و عقد انتخاب گردید که به نمایندگی همه پس عمر

 .2ر مجلس خلیفه حضور داشتد
از چهارچوب شوري   اقدامات ابوبکر در راستاي انتخاب خلیفه  واقعیت این است که

 .3ي انتخاب ابوبکر تفاوت داشت ي برگزاري آن با نحوه نحوه  رود، هرچند که بیرون نمی
صورت خالفت و جانشینی عمر توسط شورا آغاز گردید و سپس اجماع  بدین ،آري

بر آن مهر تأیید زد. چرا که هیچ فردي با خالفت ایشان اظهار مخالفت ننمود و مسلمانان 
 .4زیست م به معنی واقعی کلمه یکپارچه میتا پایان دوران خالفتش، امت اسال

 اشاره دارند اي که به استحقاق خالفت عمر دوم: نصوص شرعی
و  عمر و عثمان ـ در قرآن نصوصی وجود دارد که اشاره به حقانیت خالفت ابوبکر،1

  نشینان خطاب به که خداوند در مورد بادیه د، چنانها دار وجوب اطاعت از آن
 فرماید:  میصپیامبر

ُ رََّجَعَك  فَإِن﴿ بَٗدا  َذنُوكَ  ٔۡ ٱۡسَ� إَِ�ٰ َطآ�َِفةٖ ّمِۡنُهۡم فَ  ٱ�َّ
َ
ْ َمِ�َ � لِۡلُخُروِج َ�ُقل لَّن َ�ۡرُُجوا

�ۖ َولَن تَُ�ٰتِلُواْ َمِ�َ َعدُ   .]۸۳: ةالتوب[ ﴾وًّ
هرگاه خداوند تو را (از جنگ تبوك) به سوي گروهی از آنان بازگرداند و ایشان «

از تو اجازه خواستند که در رکاب تو به سوي جهاد حرکت کنند، بگو: هیچ گاه با من به 
جهاد نخواهید آمد و هیچ وقت همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید (و این افتخار 

 ».ان نخواهد شد)نصیبت

 ).٤/٢٤٨تاريخ الطربي ( -١
 .٢٣٧، علي طنطاوي صأبو بكر الصديق -٢
 .٢٧٢هد النبوة واخلالفة الراشدة صدراسات يف ع -٣
 خلالفه الراشده.دراسات فی عهد النبوه وا -٤
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نفر   سه  که 1ي تبوك نازل گردید ي فوق است بعد از غزوه حاوي آیه سوره توبه که
ي آنان را  از اصحاب در شرکت از آن جا ماندند و بعد از معذرت خواهی خداوند توبه

تا وفات هیچ جنگ دیگري را دنبال نکرد. و  صپذیرفت، و بعد از آن رسول خدا
 خداوند فرمود: 

ن  ٱنَطلَۡقُتمۡ إَِذا  ٱلُۡمَخلَُّفونَ  ُقوُل َسيَ ﴿
َ
ُخُذوَها َذُرونَا نَتَّبِۡعُ�ۡمۖ يُرِ�ُدوَن أ

ۡ
إَِ�ٰ َمَغانَِم ِ�َأ

لُواْ َكَ�َٰم  ِۚ ُ�َبّدِ ُ قُل لَّن تَتَّبُِعونَا َكَ�ٰلُِ�ۡم قَاَل  ٱ�َّ ۖ  ٱ�َّ  .]۱۵الفتح: [ ﴾مِن َ�ۡبُل
وردن غنایمی (که خدا به شما داده آ ماندگان، هنگامی که براي به دست بازپس«

است) بیرون رفتید، خواهند گفت: بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در این جهاد 
خواهند سخن خدا را دگرگون کنند! (خدا وعده غنایم خیبر را  آنان می شرکت کنیم).
ما کنندگان سفر حدیبیه اختصاص داده است و بس). بگو: شما هرگز همراه  تنها به شرکت

 ».نخواهید شد. پروردگارتان پیش از این (مراجعت به مدینه) چنین فرموده است
ي تبوك هرگز در  در این آیه تصریح شده است که اعراب بعد از تخلف در غزوه

 رکاب رسول خدا نخواهند جنگید. 
جا  است، آن  همراه رسول خدا را بیان داشته  سپس خداوند علت منع آنان از پیکار به

 فرماید:  یم  که
ۡعَراِب ّلِۡلُمَخلَّفَِ� ِمَن  قُل﴿

َ
ۡو  ٱۡ�

َ
ٖس َشِديٖد تَُ�ٰتِلُوَ�ُهۡم أ

ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
َسُتۡدَعۡوَن إَِ�ٰ قَۡوٍ� أ

ُ �ُۡسلُِموَنۖ فَإِن تُِطيُعواْ يُۡؤتُِ�ُم  بُۡ�ۡم  ٱ�َّ ُۡتم ّمِن َ�ۡبُل ُ�َعّذِ ۡجًرا َحَسٗناۖ �ن َ�َتَولَّۡواْ َكَما تََو�َّ
َ
أ

ِ� عَ 
َ
 .]۱۶الفتح: [ ﴾١٦ ٗماَذابًا أ

نشین بگو: از شما دعوت خواهد شد که به سوي  ماندگان عربهاي بادیه به بازپس«
شوند.  کنید یا این که مسلمان می قومی جنگجو و پرقدرت بیرون روید. با آنان پیکار می

آنان). اگر (یعنی دو راه بیشتر در پیش نخواهند داشت: رزم با مسلمانان، یا پذیرش دین 
فرمانبرداري کنید، خداوند پاداش خوبی به شما خواهد داد، و اگر سرپیچی کنید، همان 

 ». اید، خداوند با عذاب دردناکی عذابتان خواهد داد گونه که قبالً نیز سرپیچی کرده

 ).١٢٢، ٤/١١٩الدر املنثور يف التفسري املأثور ( -١
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گوید: به زودي شما براي جنگ با  در این آیه خداوند به متخلفین غزوه تبوك می
ها را با اطاعت از کسی که آنان را به جهاد فرا  شوید و خداوند آن ده میملتی قوي فراخوان

 .1خواند به اجر بزرگ و با نافرمانی او به عذاب دردناکی وعده داده است می
 صگوید: بدون تردید اعراب را بعد از وفات رسول خدا بن حزم میاابو محمد 

ها را به جنگ با  وبکر آندعوت به جهاد نداد. اب  کسی جز ابوبکر و عمرو عثمان
فرا خواند. و...  رساف و روم و طلیحۀ و سجاح وو یاران اسود عنسی   حنیفه مرتدین بنی

ي  ها را به ادامه نیز آن ها را براي جهاد با فارس و روم دعوت نمود و عثمان آن و عمر
ن را . پس نص قرآن اطاعت از این بزرگوارا2جنگ با فارس و روم و ترکها فرا خواند

واجب و موجب اجر بزرگ و مخالفت با آنان را حرام و موجب عذاب دردناك قرار 
  امامت و خالفت آنان صحیح و درست بوده  توان گفت که رو می داده است، از این

 .3است
 بكر أبو فجاء قليب على بكرة بدلو أنزع أني المنام في أريت(فرمود:  صـ رسول خدا2

 أر فلم غرباً  فاستحالت الخطاب عمربن جاء ثم له، يغفر واهللا ضعيفاً  اً نزع ذنوبين أو ذنوباً  فنزع

 ).بعطن وضربوا الناس روى حتى فريه يفري عبقرياً 
ر آمد و یک یا گاه ابوبک کشم. آن در خواب دیدم که با دلو بزرگی از چاه آب می«

ت و هیچ را به دست گرف سپس عمر آمد و آن بخشد. دو دلو از آن کشید، اهللا او را می
ي مردم  یافریند: او چنان آب کشید که همهها ب را سراغ ندارم که مانند او شگفتیقهرمانی 

 .4»و شترانشان سیراب شدند و به استراحت پرداختند
این حدیث اشاره به خالفت شیخین دارد همان طور که به کثرت فتوحات دوران 

دا تحقق پیدا کرد و ابوبکر کند. و دیري نگذشت که خواب رسول خ نیز اشاره می عمر
یکی بعد از دیگري بر کرسی خالفت نشستند و به نحو احسن به ساماندهی  بو عمر

ها  ها با کمال آسایش و آرامش به سر بردند. و آن امور پرداختند و مردم در خالفت آن

 الکرام. ةالصحاب يف ةواجلماع ةهل السنأعقيده  -١
 .١٧٣االعتقاد للبيهقي ص -٢
 الفصل فی امللل واألهواء والنحل. -٣
 .۲۳۹۳مسلم ش -٤
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ي زالل نبوت به ارث برده بودند. چرا که رسول خدا  ي این فضایل را از سرچشمه همه
ها  تفکیک کرد و زمینه را براي بعدي را هاي این دین را استوار واصول و فروع آن پایه

ي تالش و مبارزات خود را دید و  فراهم نمود و چشم از جهان فرو نبست تا این که نتیجه
 مردم دسته دسته وارد دین اسالم شدند و دین تکمیل گردید و خداوند اعالن فرمود که: 

ۡ�َمۡلُت  ٱۡ�َۡومَ ﴿
َ
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  أ

َ
 ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

 .]۳: ةالمائد[ ﴾دِيٗنا
امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزّت بخشیدن به شما و استوار «

داپسند داشتن گامهایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آئین خ
 ».براي شما برگزیدم

به مأل اعلی پیوست، ابوبکر تا دو سال و چند ماه  صو بعد از این که رسول خدا
یک یا «فرمود:   ي رسول خدا که اي بود براي همان فرموده جانشین ایشان شد (این ترجمه

ت). اس  شده  لو اشارهدو د  طور صریح به  به 1در روایتی دیگر  که ».دو دلو از آن کشید
ي درخت طغیان را خشکانید و  ول این دو سال با مرتدین جنگید و ریشهابوبکر در ط

ي  روي کار آمد و دامنه قلمرو حکومت اسالمی را گسترش داد. و بعد از ایشان عمر
شماري دست  یافت و حکومت اسالمی به غنایم بیجهاد و قلمرو اسالم بیشتر گسترش 
در  صواین تحقق همان چیزي بود که رسول خدا یافت و درخت اسالم تنومند گردید

 .2خواب دیده بود
دانم تا  نشسته بودیم که فرمود: نمی صگوید: ما نزد رسول خدا می ـ حذیفه 3

گفت: به کسانی که بعد از من  بکی در میان شما هستم. و با اشاره به ابوبکر و عمر
بجوبید و هر چه ابن مسعود هستند پیروي نمایید. و افزود که به زندگانی عمار تمسک 

 .3بیان کرد، بپذیرید

 ).٢/٦٣٥عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام ( -١
 السنه واجلماعه فی الصحابه الکرام.عقيده اهل  -٢
 .۳/۲۳۳سلسله احاديث صحيحه : و صحيح ابن حبان. نگا ۷/۴۳۳ ةبی شيبأمصنف ابن  -٣
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دارد، با   براي خالفت اشاره شایستگی عمر  طور صریح و روشن به  این حدیث به
گفت: به کسانی که بعد از من  برسول خدا با اشاره به ابوبکر و عمر  اینکه  به  توجه

 هستند پیروي نمایید.
جزو مشاورین ارشد  صخدا در حیات رسول بباید دانست که ابوبکر و عمر

ي دعوت و جهاد بودند و جایگاه آنان نزد رسول خدا و  رسول خدا و پیشگامان عرصه
ها براي جانشینی آن حضرت بود و استحقاق و  همچنین مسلمانان گویاي شایستگی آن

 .1کردند را حس می افضل بودنشان چیزي بود که آن
 إني حتى منه فشربت لبن فيه به أتيت قدحاً  ترأي إذ نائم أنا (بينماـ رسول خدا فرمود: 4

 رسول يا ذلك أولت فما قالوا: الخطاب. بن عمر فضلي أعطيت ثم أظفاري، في يجري الري ألرى

 ).العلم قال: اهللا؟
در خواب دیدم که به من ظرف شیري دادند. من از آن سیر نوشیدم تااین که آثار «

دادم. حاضرین  عمر بن خطابباقیمانده را به  گاه شیر سیري در سر انگتشانم دیده شد. آن
 .2»گفتند: تعبیر خوابتان چیست؟ فرمود: علم است

رد. و مراد از علم، سیاست در امر خالفت دا این حدیث نیز اشاره به استحقاق عمر
به  باشد. اما این که از میان خلفاي راشدین، عمر داري در پرتو قرآن و سنت می و مردم

ت احتماال به دلیل طول مدت خالفت ایشان نسبت به ابوبکر و موفقیتیش آن اختصاص یاف
ي قلمرو حکومت اسالمی  نسبت به دو خلیفه بعدي بوده است چرا که در زمان ایشان دامنه

گسترش یافت و خلیفه با فراست و درایتی که داشت اوضاع کشور را طوري کنترل نمود 
بروز نیافت. چیزي  ن فتنه و آشوبی مجالایشان کوچکتریي خالفت  که تا آخرین لحظه

ر تفرقه و دو که متأسفانه در دوران دو خلیفه بعدي رخ داد و حکومت اسالمی دچا
  طور واضح و روشن به  . پس حدیث به3ناپذیري گردید دستگی و شکست جبران

 دارد.  براي مقام خالفت اشاره شایستگی و استحقاق عمر

 ).٢/٥٦فيض القدير للمناوي ( -١
 .۴/۱۸۵۹مسلم -٢
 ).٧/٤٦فتح الباري ( -٣
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ول خدا(حسب معمول) فرمود: آیا کسی از شما گوید: روزي رس می ـ ابوبکر5
و  دم که ترازویی از آسمان فرود آمد،خوابی دیده است؟ مردي گفت: من در خواب دی

سپس ابوبکر و عمر،  ؛وزن شما بیشتر از ابوبکر بود ،شما و ابوبکر در آن گذاشته شدید
وزن کرده شدند، تر از عمر بود. سپس عمر و عثمان  وزن کرده شدند، وزن ابوبکر سنگین

 صي رسول خدا گوید: چهره سپس ترازو برداشته شد. راوي می ؛تر بود سنگین وزن عمر
 .1پس از شنیدن این خواب تغییر کرد

دارد. همان طور که به استحقاق   اشاره  گانه و فضل خلفاي سه منزلتاین حدیث به 
ول خدا به خاطر آن ي رس کند. و دگرگونی چهره بعد از ابوبکر اشاره می خالفت عمر

ها تعبیر  ط و بروز اختالف و فتنهبه انحطا بود که برداشته شدن ترازو را بعد از عمر
 .2نمود

گوید: مردي نزد رسول خدا آمد و گفت: دیشب در خواب  می ب ـ ابن عباس6
ها بودند.  چکید. مردم مشغول جمع آوري آن بري دیدم که از آن روغن و عسل میپاره ا

شدند. همچنین ریسمانی را دیدم که به  مند می و بعضی بیشتر از آن بهره بعضی کمتر
را گرفت و باال  . بعد از شما فرد دیگري آندرفتی آسمان آویخته بود و شما از آن باال می

بدان چنگ  را گرفت و باال رفت و بعد از او مردي رفت. و پس از او نیز فرد دیگري آن
وباره وصل گردید. ابوبکر گفت: اي رسول خدا! پدر و اما د زد ولی ریسمان پاره شد،

فرمود: تعبیر کن.  صرا تعبیر کنم. رسول اکرم  مادرم فدایت باد به من اجازه دهید تا آن
ضی بیشتر ابوبکر گفت: پاره ابر، اسالم و عسل و روغن که از آن می چکد قرآن است. بع

به آسمان آویخته، حقی است که شوند و ریسمانی که  مند می و بعضی کمتر از آن بهره
گیرد و با آن صعود  را می روید. سپس بعد از تو مردي آن شما بر آن هستید و با آن باال می

نماید و بعد از او  ي آن صعود می گیرد و بوسیله را می کند و پس از او کسی دیگر آن می
گردد و او هم  شود و دوباره وصل می گیرد اما ریسمان کنده می را می مردي دیگر آن

کند. سپس ابوبکر گفت: اي رسول خدا! درست تعبیر کردم یا اشتباه! رسول  صعود می

 سنن ابی داود و سنن ترمذی. -١
 ).١٣/٣٨٧عون املعبود شرح سنن أيب داود ( -٢
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خدا فرمود: بعضی درست و بعضی اشتباه بود. ابوبکر گفت: به خدا سوگند! باید اشتباهاتم 
 .1فرمود: سوگند نخور صرا به من بگویی. رسول خدا

 .2دارداشاره  باین حدیث نیز به خالفت ابوبکر و عمر
گوید: بنو مصطلق مرا نزد رسول خدا فرستادند و گفتند: از ایشان  می ـ انس 7

گوید: من از رسول  بپرس که صدقات خود را بعد از شما به چه کسی بدهیم؟ انس می
خدا پرسیدم. ایشان فرمود: به ابوبکر بدهید. وقتی نزد آنان برگشتم و جواب رسول خدا را 

فتند: اگر براي ابوبکر اتفاقی افتاد به چه کسی بدهیم؟ من برگشتم ها بازگو نمودم گ به آن
 .3بدهید و در این باره از رسول خدا پرسیدم. فرمود: به عمر

بعد از ابوبکر زمام امور  این حدیث نیز به صراحت بیانگر آن است که عمر
 .4را نیز دارد مسلمین را به عهده خواهد گرفت و شایستگی آن

در امر خالفت است، اجتماع  دالیلی که بیانگر استحقاق عمرـ و از جمله 8
اصحاب این پست   اینکه  به  باشد، با توجه اصحاب روي خالفت ایشان بعد از ابوبکر می

همچنین اعتراف ابوبکر  کنند، و عطا نمیو فاضل   افراد شایسته  حساس و کارآمد را جز به
باشد؛ چنان که ابوبکر گفت: بار الها!  میدر حق عمر نیز بیانگر همین واقعیت  بو علی

 .5ام ي تو را بر آنان گمارده من بهترین بنده
در بخاري آمده است که محمد بن حنیفه  ،در مورد ایشان و اما سخن علی

از پدرم پرسیدم: بهترین فرد بعد از رسول خدا چه کسی است؟ علی گفت:  :گوید می
گاه ترسیدم که نام عثمان  است؟ گفت: عمر. آن ابوبکر. سپس پرسیدم: بعد از او چه کسی

را بگیرد. بنابراین گفتم: بعد از او بهترین فرد این امت شما هستید؟ گفت: من مردي از 
 .6مسلمانانم

 ).١٧٧٨، ٤/١٧٧٧مسلم ( -١
 ).٢/٦٣٨عقيدة أهل السنة واجلماعة ( -٢
 . اين حديث از نظر سند صحيح است. ذهبی نيز مهني مطلب را گفته است.۳/۷۷املستدرک  -٣
 ).٢/٦٣٩عقيدة أهل السنة واجلماعة ( -٤
 ).٣/٢٧٤الطبقات الكربى ( -٥
 .٣٦٧١رقم ، ك الصحابة، البخاري -٦
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و استحقاق ایشان در امر  در مجموع نصوص و روایات فوق بیانگر برتري عمر
 .1باشند می خالفت

ي خالفت  در واقع مکمل و نتیجه گوید: بدان که خالفت عمر سفارینی می
هاي نصوص قرآن و سنت و اجماع صحابه، حقانیت  ابوبکرصدیق است. و در پرتو اشاره

شود و مجالی  نیز ثابت می ابوبکر آشکار و ثابت است و به تبع، حقانیت خالفت عمر
نقشی   هگون اند و سخن آنان در این راستا هیچم هاي معاند و گمراه نمی ي گروه براي توطئه

 .2ندارد

 سوم: انعقاد اجماع بر خالفت عمر
نقل کرده  گروه قابل اعتمادي از علما، اجماع صحابه و تابعین را در مورد خالفت عمر

 اند: 
کند که  ـ ابوبکر احمد بن حسین بیهقی با سند خود از عبداهللا بن عباس نقل می1

فتم: اي امیر المؤمنین! شد، من بر او وارد شدم و گ زخمی گفت: هنگامی که عمر
بهشت مبارکت باد؛ تو هنگامی به صف مسلمانان پیوستی که مردم، همه کافر بودند و در 

گاه که همه او را تنها گذاشتند و رسول خدا در  کنار رسول خدا به جهاد پرداختی آن
حالی چشم از دنیا فرو بست که از تو راضی بود و در خالفت تو حتی دو نفر با هم 

گفت: سخنانت را  کنی. عمر ف نکردند و اکنون با شهادت از دنیا رحلت میاختال
ي زمین، طال و نقره  به اندازهدوباره تکرار کن. من سخنانم را تکرار کردم. گفت: اگر 

 .3کردم داشتم، همه را پیشاپیش در مقابل ترس و وحشت روز قیامت، صدقه می می
گوید: وقتی  بر خالفت عمرفاروق نقل کرده میـ ابو نعیم اصفهانی نیز اجماع امت را 2

ابوبکر با توجه به سوابق عمر و همکاریهایی که با خلیفه داشت، دریافت که در میان صحابه، 
و دلسوزتر به حال امت وجود ندارد. با حس خیرخواهی براي امت و  تر از عمر فردي شایسته

رد و قبل از اینکه او را رسما را جانشین خود تعیین ک پاسخگویی در پیشگاه خدا، عمر

 ).٢/٦٤٠بة الكرام (عقيدة أهل السنة يف الصحا -١
 ).٢/٣٢٦لوامع األنوار البهية ( -٢
 .١٨٨االعتقاد للبيهقي ص -٣
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ها به اتفاق  جانشین خود اعالم بکند در یک رایزنی نظر بزرگان صحابه را نیز جویا شد. آن
عنوان فردي   ي مسلمانان پذیرفتند. و اگر نزد آنان مورد اعتماد و به را به عنوان خلیفه عمر

ابوبکر نیز متوجه مخالفت  کردند. همان طور که اگر شد، هرگز توافق نمی مصلح شناخته نمی
 .1کرد شد، او را تعیین نمی می فرد یا افرادي با خالفت عمر

با رضایت صحابه و اجماع آنان  گوید: خالفت ابوبکر ـ ابو عثمان صابونی می3
نامزد خالفت شد. سپس صحابه نیز با  به پیشنهاد ابوبکر انجام گرفت. و اما عمر

 .2ي ایشان تقویت نمود داوند اسالم را بوسیلهکردند و خ خالفت ایشان موافقت
عنوان جانشین خود تعیین کرد و   را به  عمر گوید: ابوبکر ـ ابن تیمیه می4

ي مسلمانان پذیرفتند و بعد از وفات ابوبکر با او بیعت کردند و بدین صورت او امیر  همه
 .3مؤمنان و امام مسلمانان گردید و داراي سلطه و قدرت شد

ي ابوبکر گذاشتند و او  ي صحابه تعیین خلیفه بعدي را بعهده گوید: همه وي میـ نو5
  .4نیز عمر را تعیین کرد و همه پذیرفتند

گوید: خالفت بعد از ابوبکر به عمرتعلق یافت. بدین صورت که  ـ شارح طحاویه می6
 .5ابوبکر او را تعیین کرد و امت به آن راضی شد

اجماع صحابه ثابت   بنا به خالفت عمر  یابیم که رمیمنقوالت فوق د  به  با توجه
را تأیید  گردید و بر همین اساس اهل سنت و جماعت نیز اجماع صحابه را پذیرفتند و آن

قرار   در معرض فتنه  جز کسانی غیر قابل اعتماد که  ذکر است که  کردند، الزم به
براي امر   روي استحقاق عمر رافضی و همسویانشان، کسی دیگر  اند، امثال شیعه گرفته

 است.   خالفت اعتراض وارد ننموده
اگر کسی بر اجماع مذکور صحابه اعتراض کند و به این روایت ابن سعد و دیگران 
استدالل نماید مبنی بر اینکه تعدادي از صحابه با خبر شدند که عبدالرحمن بن عوف و 

 .٢٧٤اإلمامة والرد على الرافضة ص كتاب  -١
 ).١/١٢٩عقيدة السلف وأصحاب احلديث ضمن جمموعة الرسائل املنربية ( -٢
 ).١٢/٢٠٦شرح النووي على صحيح مسلم ( -٣
 ).١/١٤٢منهاج السنة ( -٤
 .٥٣٩حاوية صشرح الط -٥

                                           



 عمر فاروق   166
 

بکر گفت که جواب پروردگارت را درباره عثمان نزد ابوبکر رفته اند و یکی از آنان به ابو
تعیین عمر به عنوان خلیفه چه می دهی در حالی که می دانی او فردي خشن است؟ 
ابوبکر گفت: صبر کنید، آیا مرا از خدا می ترسانید؟ من دعا می کنم که هر کس در حق 

 من در پاسخ خداوند عزوجل خواهم گفت: ، ضرر و زیان ببیند؛شما ستمی روا دارد
بارخدایا! کسی را بر آنان گماردم که بهترین مخلوقت شمرده می شود. این سخن مرا به 

 برسان. نیز کسانی که حضور ندارند
در پاسخ این اشکال باید گفت که اگر این انتقاد از این گوینده به اثبات برسد معنی 

فتش نیست اش این نیست که گوینده قائل به فضیلت عمر بعد از ابوبکر و شایستگی خال
را در قدرت و امانتداري اش  اوبیم داشت نه اینکه  عمر بلکه او از خشونت و سختگیري

 .1نمودمتهم می 

 فاروق بعد از این که بر کرسی خالفت نشست سخنرانی عمرچهارم: 
بعد از خالفت، راویان اختالف نظر دارند. برخی  ي عمر در مورد نخستین خطبه

ي خود، گفت: بار الها!  ن که بر منبر قرار گرفت در اولین خطبهاند: ایشان بعد از ای گفته
  .2من آدم خشنی هستم مرا نرم بگردان، ضعیفم مرا قوي بگردان و بخیلم مرا سخی بگردان

ي خود گفت: خدا شما را با من و مرا با شما  همچنین نقل است که در اولین خطبه
اي شما پیش بیاید من شخصا براي آزمایش خواهد کرد. به خدا سوگند! اگر مشکلی بر

رفع آن، اقدام خواهم کرد. ضمن این که از افراد مورد اعتماد و اهل امانت در کارها، 
استفاده خواهم کرد. و افزود که هر کس نیکوکاري کند، با او به نیکی رفتار خواهم کرد 

ر بودند رسانم. کسانی که در جلسه حاض و هر کس بد کند، او را به سزاي اعمالش می
 .3گفته بود تا آخرین روزهاي حیات خود پایبند بود  چه گویند: ایشان به آن می

خواست بر جایی که  اند: در نخستین روز خالفت باالي منبر رفت و می همچنین گفته
دانم که در جاي ابوبکر  نشست، بنشیند، سپس گفت: من خود را شایسته آن نمی ابوبکر می

 .٢٧٦كتاب اإلمامة والرد على الرافضة ص -١
 .١٧١، ١٧٠ابن اجلوزي ص: مناقب أمري املؤمنني -٢
 ).٣/٢٧٥الطبقات ( -٣
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له پایین آمد و بعد از حمد و ثناي خدا گفت: قرآن را بخوانید و با بنشینم، بنابراین، یک پ
و نفس خود را محاسبه  ،و به دستوراتش عمل نمایید و اهل آن باشید ،آن آشنا بشوید

کنید قبل از این که مورد محاسبه قرار گیرید؛ خود را براي حضور در پیشگاه خدا در آن 
ماند، آماده کنید. نباید از هیچ کس در  نمی روز بزرگ که هیچ چیزي از دید خدا پنهان

ماند؛ یعنی اگر نیازي  نافرمانی خدا پیروي بکنید و بیت المال در دست من به مال یتیمی می
ي نیاز، از آن  به آن نداشته باشم از آن پرهیز خواهم کرد و اگر نیاز پیدا کردم به اندازه

 .1کنم استفاده می
اش گفته  در نخستین خطبه  عمر بن خطابي این سخنان را  ممکن است همه

را نقل کرده و بخشی دیگر را فراموش کرده  باشد، اما هر کدام از راویان، بخشی از آن
 باشند. 

ي خود قضایاي سیاسی،  در نخستین خطبه  عمر  وري است اینکهآیاد  الزم به
  باشد که ن میهم آمیخت، بیانگر منهج و روش آن بزرگاشادهاي دینی را دراداري و ار

گرفتند. و همچنین باید  تفاوتی را در نظر نمی  ي امور هیچ گونه میان تقوي و سیاست اداره
در جاي   نداد که  خود اجازه  به  در راستاي رعایت حق ابوبکر عمر  اذعان داشت که

آمد و خود   او بنشیند و در انظار عموم خود را با او مساوي قرار بدهد، از این رو عمر به
 .2تر نشست پایین  یک پله

طور در روایتی آمده است که ایشان بعد از گذشت دو روز از خالفت خود بر همین
ي اول سخن گفت و به  منبر رفت و با مردم در مورد روابط خود با رسول خدا و خلیفه

هاي ناباب و  گیري و خشونت من فقط براي انسان آنان خاطرنشان ساخت که سخت
روا دارد و باید حق مظلوم از جازه نخواهم داد کسی بر کسی ظلمی هد بود و امتجاوز خوا

من در مقابل هاي ظالم به خاك مالیده شود و افزود که  ظالم گرفته و رخسار انسان
و سعی خواهم کرد وضع  ،مالم شناس رخسار خود را به خاك می هاي شریف و حق انسان

دهد، چیزي بر ندارم و از  خدا به شما غنیمت می  چه اقتصادي شما را بهبود بخشم و از آن

 .١٢٠لة اإلسالمية د. محدي شاهني صالدو : نقل از  به ٤٤٢١٤كنز العمال رقم   -١
 .١٢٠، د. محدي شاهني صالدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين -٢
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فرستم که  مرزها و حدود شما نگهداري خواهم کرد و شما را به جاهاي خطرناك نمی
شما را براي جهاد در راه خدا بفرستم، به زنان و فرزندان شما   نابود شوید. و هرگاه

نمایید و با امر به کنم. پس از خدا بترسید و مرا در انجام وظایفم یاري  رسیدگی می
باشد با من  معروف و نهی از منکر و نصیحت در رعایت مسئولیتهایی که به گردن من می

 . 1همکاري کنید، سخن من تمام است و براي خود و شما خواهان مغفرت الهی هستم
فرمود: عربها مانند شتر افسار شده پیرو کسی هستند که   که  و در روایتی دیگر آمده

ها را به خوبی  دست او است. پس باید آن کسی که افسار به دست دارد آن افسارش، به
خورم که تا حد امکان شما را به راه راست  هدایت کند و من به خداي کعبه سوگند می

 .2خواهم برد
خط مشی ایشان  ي عمر ي روایات منقول در مورد نخستین خطبه با توجه به همه

 کرد به شرح زیر بود:  که تا پایان خالفت بر آن حرکت می
 خالفت آزمایش الهی است: ـ 1

دانست که روزي در قبال آن محاسبه  او خالفت را نوعی آزمایش از طرف خدا می
لیت بود، نه فرصت و خواهد شد. پس حکومت نزد خلفاي راشدین، تکلیف و مسئو

 . منصب و مقامی
 حل مشکالت: ـ 2

داري را بر دوش گرفت و  حکومت ي سنگین ین مسئولیت، وظیفهایشان بر اساس ا
توانست اداي وظیفه بکند  شخصا، پاسخگوي مشکالت مردم بود و جایی که نمی

نمود، تا  نمود و همواره رفتار آنان را کنترل می نمایندگان با کفایت و الیقی اعزام می
اد داد و افر مطمئن شود که در انجام وظایف خود موفق هستند. و به افراد موفق پاداش می

. چنان که در صفحات آینده به تفصیل در 3کرد ناموفق و خالف کار را تنبیه و تبعید می
 این مورد سخن خواهیم گفت.

 .١٠٦رة العسكرية يف عهد الفاروق صاإلدا -١
 الطربي.: نقل از  به ١٦٠السياسة الشرعية. د. إمساعيل بدوي ص -٢
 .١٢١ية يف عصر اخللفاء الراشدين صالدولة اإلسالم -٣
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 : اعتدال در حکومت عمرـ 3
فقط براي احقاق حق مظلومان و  شدت عمل و خشونت عمر  گفتنی است که

 متدین، عمر هاي منصف و تأدیب متجاوزین و زورگویان بود، اما در مقابل انسان
ي برخورد، حکایت از عدل و توازن رفتاري  خو و مهربان بود. و این نحوه مردي بسیار نرم

ایشان دارد. انصاف او به قدري بود که رفته رفته در تمام شئون و ادارات دولتی تبلور 
. و ما در خالفت ایشان شاهد یک حکومت معتدل هستیم. او براي این منظور دیوان 1یافت
 قضایی تشکیل داد. عالی

 ـ پاسداري از آیین و اعتقادات: 4
خلیفه متعهد شد که از آیین و اعتقادات این امت و مرزهایش پاسداري خواهد کرد. 
و نیز خاطرنشان ساخت که در این زمینه به سپاهیان اسالم و مرزداران نیز ستم نخواهد شد، 

ها، به زنان و  ر صورت غیاب آنها به حد توانشان استفاده خواهد کرد و د بلکه از آن
اردوگاه نظامی  فاروق  عمر ،. براي این منظور2فرزندانشان رسیدگی خواهد نمود

زد و هیچ یک از قدرتهاي نظامی  بزرگی ترتیب داد که در زمان خود حرف اول را می
 را نداشتند. معاصر آن زمان توان مقابله با آن

 افزایش حقوق: ـ 5
ي جهاد و تالش در راستاي انجام  شد که در صورت ادامههمچنین خلیفه متعهد 

ي کارمندان و حقوق بگیران را  امورات و تنظیم پرداخت مالیات دولتی، حقوق مالی همه
ي مالی جهت کنترل  ا بیش از پیش، از درآمد خراج و مال غنیمت بپردازد و آیین نامه

 اموال بیت المال و مخارج و مصارف آن تنظیم نمود.
 و همکاري با وي:   نترل خلیفهکـ 6

در مقابل از رعیت خویش خواست که با امر به معروف و نهی از منکر، رفتار  عمر
خلیفه را کنترل نمایند و با حرف شنوي از وي با او همکاري کنند، زیرا این کار باعث 

 شود. می  شیوع رقابت اسالمی در جامعه

 ).١/٣٨٥حمض الصواب (، ١٢١مهان مصدر ص -١
 ).١٢١مهان مصدر ( -٢
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 :  شرایط همکاري با خلیفهـ 7
ي نفس و  ي رعایت تقوا و محاسبه اخت که همکاري با خلیفه بوسیلهخاطر نشان س

 .1ي شرعی امکان پذیر خواهد بود احساس وظیفه
 :  شتر افسار شده  عرب به  تشبیهـ 8

رد. زیرا عربها را به شتر افسار شده تشبیه ک گوید: عمر شیخ عبدالوهاب نجار می
افسارش را گرفته است. و امت  چون و چراي کسی است که شتر افسار شده، تابع بی

ماند. بنابراین  اسالمی نیز در پایبندي به بیعت و تعهد خویش به شتري افسار شده می
ها را به صراط مستقیم هدایت  فرمانده و امیر این امت متعهد، باید مواظب باشد که آن

ه راه ها را ب سوگند خورد که آن عمر بن خطابنماید و از مهالک نجات دهد. چنان که 
 .2برد و حقا که سوگند خود را عملی ساخت راست می

 خصوص خشنی، تندخویی و مهرورزي: ـ سنت الهی در 9
هاي خشن و  که همیشه از جمع شدن پیرامون انسان  خداوند بندگانش را چنین سرشته

هایشان گریزان بوده و هستند. حتی اگر آن فرد،  تندخو و گوش دادن به حرفها و نصیحت
 فرماید:  می ص. چنان که قرآن خطاب به رسول خدا3دلسوز و خیرخواهی باشدانسان 

ا َغلِيَظ ﴿ ْ َ�  ٱۡلَقلۡبِ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ وا  .]۱۵۹آل عمران: [ ﴾مِۡن َحۡولَِكۖ  نَفضُّ
 ».ها از اطرافت پراکنده خواهند شد دل باشی، آن و اگر تو مردي خشن و سخت«

بر کرسی خالفت دست به دعا شد و گفت: بار بعد از نشستن  عمرفاروق  ،بنابراین
الها! من انسان تندخو و خشنی هستم مرا مهربان بگردان. خداوند نیز دعاي او را پذیرفت و 

خو و مهربان تبدیل شد. عمري که در  گیري خالفت به مردي نرم  عهده  بعد از به عمر
قام م  د، بعد از رسیدن بهگیر و تندخو بو هاي سخت خدا و ابوبکر جزو انسان دوران رسول

و این اتفاقی است که تاریخ  ،القلب و مهربان مبدل شد خالفت یکباره به انسانی رقیق
 .4نقل کرده است عمر بن خطابرا فقط براي  اسالم آن

 .١٢٢مهان مصدر ص -١
 .١٢٣اخللفاء الراشدون ص -٢
 .٢٨٢زيدان ص، السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد -٣
 .۱۰۷ص  ،عمر بن خطابفی عهد  ةسالمياإل ةدار اإل -٤
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 ي بیعت:  و مسأله  خلیفهـ 10
گفتنی است که خلفاي راشدین بر اساس بیعت عمومی که از مردم مدینه و گاهی 

ي  شدند و شهرهاي دیگر تابع مدینه شد، انتخاب می ي مدینه گرفته می ینان حومهنش یهباد
ي شهروندان شهرهاي اسالمی  منوره بودند، چرا که در آن روزگاران رأي گیري از همه

اي نبود. و معموال مسلمانان به تصمیمی که در پایتخت اسالم (مدینه) تصویب  کار ساده
 .1کردند را تأیید می رت علنی یا ضمنی آنشدند. و به صو شد، راضی می می

 ي بیعت: زنان و مسألهـ 11
در هیچ یک از موارد تاریخی ذکري از بیعت زنان در دوران خلفاي راشدین به میان 

اند. ظاهرا این طور  نیامده است و کتابهاي قدیمی سیاست شرعی نیز به این مسأله نپرداخته
شده و زنان جهت مشارکت  مردان خلیفه تعیین می رسد که فقط، بر مبناي بیعت به نظر می

اند و همانند امري  اند و خودشان نیز چنین درخواستی نکرده در این امر فراخوانده نشده
وق اسالمی کم و بیش مداران حق قانون  گذشتند، تا جایی که الي آن می طبیعی از البه

واند به عنوان دلیلی شرعی جهت عدم ت اند. البته این واقعیت تاریخی نمی نمودهن  بدان اشاره
مشارکت زنان در امر انتخابات باشد و در قرآن و سنت نبوي نیز دلیلی بر منع زنان از 

 (واهللا اعلم). .2شود مشارکت در این امور دیده نمی
 پس دهی اسیران عرب:  -12

دهی اسیران  در دولت اسالمی عبارت بود از پس  نخستین عمل اجرایی عمر
عنوان   خواهم اسیر و زندانی به بیان داشت: نمی  چه آن  به  عشایرشان؛ با توجه  به مرتدین

باعث شد   این عمل اجرایی عمر  ذکر است که  . الزم به3سنتی در میان عرب اجرا شود
اي بر  عرب احساس نمایند همگی در برابر شریعت الهی مساوي هستند و هیچ قبیله  که

اسالم و مسلمانان زحمات بیشتري   رسانی به در راه خدمت  اینکه دیگري برتري ندارد مگر
  باشد، و در پی این اقدام، اقدام دیگري در راستاي عفو کسانی صادر شد که  داده  را ارائه

  درگاه خداوند توبه  و به  بودند و اکنون پشیمان شده  اسالم قیام کرده  علیه  همراه اهل رده

 .٢٦٠نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي ص -١
 ).١/٢٧٧مهان مصدر ( -٢
 .١٦٠اخلالفة واخللفاء الراشدون ص -٣
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دولت   بعد از آن عفو عمومی در راستاي وفاداري به  ی بودند کهبودند، اینان کسان  کرده
 پیکار و نبرد پرداختند.  با دشمنان به  اسالم همانند مجاهدي نستوه

رمز   دوانی منصب خالفت در قلب امت اسالمی و تبدیل آن به  ریشه -13
 و قوت مسلمانان:  اتحاد

مز وحدت و قدرت مسلمین منصب خالفت در قلب امت ریشه دوانید و تبدیل به ر
نیروي فوق العاده اي را مشاهده می کند که صحابه از  ،گردید و پژوهشگر در این جریان

همچنین به میزان اصالت اعمال آنها پی می برد تا جایی که آنچه  ؛آن برخوردار بوده اند
ن براي از بیرا که صحابه در لحظاتی اندك ایجاد نمودند، یک برنامه ریزي انگلیسی 

علی رغم اینکه خود  (اشاره به خالفت عثمانی است) سال نیاز داشت 25بردن آن  به 
 فعت و ثباتیاین چه ر .انگلیسی ها خالفت را در این دوران مرد پیر و ناتوان می نامیدند

تا جایی که حتی بعد از اینکه از واقعیت تهی و خالی  بود است که خالفت به خود گرفته
رت آن باقی ماند تخریب آن نیاز به تالشی بیست و پنج ساله شد و تنها شکل و صو

 .1داشت
 

 ـ فرق میان خلیفه و پادشاه: 14
و پادشاه   هاي میان خلیفه توانم تفاوت سوگند نمی  گفت: به  عمر بن خطابروزي 

عنوان پادشاه محسوب بگردم، پس مسئولیت بسیار   را از هم تشخیص بدهم، و اگر من به
  هایی وجود دارد؛ از جمله ام. در جواب گفتند: میان آن دو تفاوت گرفته  هبزرگی برعهد

دهد، و شما  را در جاي واقعی خود قرار می گیرد و آن تنها حق را از مردم می  خلیفه  اینکه
مال راند، او بدون قانون  ظلم حکم می  نمایید. اما پادشاه به همین صورت رفتار می  نیز به

از سلمان فارسی  عمر بن خطاب. و نقل است که 2دهد دیگري می  به گیرد و می یکی را

 .٣٠احلضارة اإلسالمية د. حممد عادل ص -١
 .٢٥٧شيخان أبو بكر الصديق وعمربن اخلطاب من رواية البالذري صال -٢
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را به  پرسید که من خلیفه ام یا پادشاه؟ سلمان گفت: اگر تو مال به دست آوردي و آن
 .1پند و اندرز قرار داد  را مایه اي. عمر آن ناحق مصرف کردي پادشاه هستی و اگر نه خلیفه

 

 يشورپنجم: 
است که باید فرماندهان و حکام مسلمان با  شوري لت اسالمی، ز قوانین حتمی دویکی ا

ن زیر دستان خود به مشورت بپردازند، و طبق آراء و نظرات آنان عمل نمایند و قوانی
 فرماید:  امضا کنند. چنان که خداوند متعال می اصل شوري  به  دولتی را با توجه

ِ رَۡ�َةٖ ّمَِن  فَبَِما﴿ ا َغلِيَظ ِ�َت لَُهۡمۖ وَ  ٱ�َّ ْ َ�  ٱۡلَقلۡبِ لَۡو ُكنَت َ�ظًّ وا  ٱۡ�ُف ِمۡن َحۡولَِكۖ فَ  نَفضُّ
ۡمرِ� لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِ�  ٱۡسَتۡغفِرۡ َ�ۡنُهۡم وَ 

َ
ۡ َ�َ  ٱۡ� ِۚ فَإِذَا َعَزۡمَت َ�َتَو�َّ َ إِنَّ  ٱ�َّ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

 ِ  .]۱۵۹آل عمران: [ ﴾١٥٩َ� ٱلُۡمَتَوّ�ِ
است که تو با آنان (که سر از خطّ فرمان کشیده بودند) نرمش از پرتو رحمت الهی «

شدند. پس از آنان  دل بودي از پیرامون تو پراکنده می نمودي. و اگر درشتخوي و سنگ
درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. و هنگامی 

ري گرفتی (قاطعانه دست به کار شو و تبادل آراء) تصمیم به انجام کا يکه (پس از شور
   . »دارد کنندگان را دوست می ؛ چرا که خدا توکّل و) بر خدا توکّل کن

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ ْ  ٱۡستََجابُوا قَاُموا
َ
لَٰوةَ لَِرّ�ِِهۡم َوأ ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم  ٱلصَّ ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهۡم َوِممَّ

َ
َوأ

 .]۳۸الشوری: [ ﴾٣٨يُنفُِقوَن 
و  دارند یکه دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا م یو کسان«
انفاق  یما داده يآنهاست و از آنچه به آنها روز یانبه صورت مشورت در م یشانکارها

  . »کنند یم
جا ذکر شده و داللت بر ي نماز که امري واجب است با شوري یک در این آیه اقامه

 .2اهمیت و وجوب آن دارد

 .٢٥٦مهان مصدر ص -١
 .٩النظام السياسي يف اإلسالم أليب فارس ص -٢
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اي قایل بود و بدون  اهمیت ویژه يي شور به مسأله مر بن خطابعبنابراین، 
کرد. در این مورد  اي را تصویب نمی یچ مسألهمشورت اطرافیان و مشاورین خود ه

گفت:  همچنین می .1تصمیم گرفته شود خیري نیست يگفت: در کاري که بدون شور می
هم بافته و نظر سه نفر مانند سه نخ نظر یک فرد مانند نخ نابافته و نظر دو نفر مانند دو نخ ب

گفت: از کسی مشورت بگیر  همچنین نقل است که می .2بهم بافته و غیر قابل کندن است
اند: یکی آن که به تنهایی و  . و در جایی دیگر فرمود: مردان سه نوع3ترسد که از خدا می

گیرد و به  می گیرد. دوم آن که از اطرافیان خود مشورت با قاطعیت در امور تصمیم می
ها را ندارد و در کارها  نماید. سوم آن که هیچ یک از این خصوصیت ها عمل می رأي آن

ي امور از رایزنی و  گفت: شایسته است که مسلمانان در همه همچنین می .4ناموفق است
مشورت استفاده نمایند. هر کس چنین باشد مسلمانان تابع او خواهند بود. زیرا او با این 

 .5نماید ود رضایت همه را جلب میعمل خ
کرد. چنان  فرماندهان خود را به رعایت این اصل توصیه می عمر بن خطاب ،بنابراین

که وقتی اباعبیده ثقفی را براي جنگ با فارسیان عراق فرستاد به او چنین توصیه نمود: 
ور مشارکت را در ام -اصحاب بدر به ویژه  -سخن صحابه پیامبر را بشنو و بپذیر و آنان 

 .6ده
ي  همچنین به فرماندهان خود در عراق نوشت: در جنگها از رأي و مشورت طلحه

ها مسئولیت ندهید، زیرا هر که را  اسدي و عمرو بن معدیکرب استفاده کنید. البته به آن
 .7اند بهر کاري ساخته

 .۲۴۶جنار ص ، اخللفاء الراشدون -١
 .۱۳۲طراطوشی ص ، سراج امللوک -٢
 ).١/٢٧٣سليمان آل كمال (، اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -٣
 .)۱/۲۷۳( سليمان آل کمال، ةسالمياإل ةفی الدول ةالعسکري ةدار اال -٤
 اإلدارة العسكرية.: نقل از  هب، )٣/٤٨١الطربي ( -٥
 .۲/۳۱۵مروج الذهب  -٦
 .۱/۳۱۷ سري أعالم النبالء -٧
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ند هاي دلسوز و صادق باش و به سعد بن ابی وقاص نوشت: باید مشاورین تو از عرب
رسد اگر چه در برخی موارد، راست گفته باشند و  چرا که از دروغگویان به تو نفعی نمی

 .1لب بیشتر به ضرر تو هستند تا به نفع تول تقافزود که اه
همچنین وقتی که عتبه بن غزوان را به بصره فرستاد، فرمود: به عالء بن حضرمی 

و مردي است که براي دشمن دردسر ام که تو را با عرفجه بن هرشمه یاري کند. ا نوشته
 .2از مشورت او استفاده کن و او را همنشین خود قرار ده ،آفریند می

شد  نخست در یک رایزنی عمومی نظر عموم مردم را جویا می معموال عمرفاروق 
گرفت و سرانجام تصمیم  اهل رأي مشورت می و سپس از سران صحابه، به ویژه 

باشد که  معاصر می حاکمانا شبیه روند کاري بسیاري از گرفت. و این شیوه تقریب می
شود و بعد از آن مجلس سنا یا شوراي نگهبان  فرستاده می قضایا نخست به مجلس شوري

 رسد. گذارد، سپس به دست شخص اول مملکت می بر آن صحه می
  و عمل کشورهاي امروزي در این است که تفاوت کاري میان دستور عمل عمر

و قوانینی   ر عصر عمر طبق اجتهاد و بدون تنظیماتی از پیش تعیین شدهدستورات د
نمود  در خصوص مسایلی اجتهاد می  عمر  بسا که  ، چه3آمد اجرا درمی  به  تصویب شده

نقد   دالیلی به  با استناد به  ترین شخص جامعه داشت، سپس ضعیف و رأي خود را ابراز می
ساخت و او را  عمر را متقاعد می  نمود که می  را ارائهپرداخت و نظري دیگر  نظر عمر می

 .4گرداند راه درست رهنمود می  به
چارچوب  ي مسایل جدید در زمان عمر با کثرت فتوحات و گسترده شدن دامنه

نیز گسترش یافت و به خاطر درهم آمیختن فرهنگهاي مخلتف، مشکالت  مجلس شوري
هاي جدیدي به  تري پیدا گردید. مثال زمین سیعجدیدي بروز نمود که نیاز به اجتهاد و

المال افزوده شد و حقوق مستحقین بر حسب درآمدهاي کالن دولت تنظیم  هاي بیت زمین
محسوس شد و در این زمینه  ي مجلس شوري نیاز به گسترش دامنه گردید و ... بنابراین

 ).٦/١٦٩�اية األرب ( -١
 .)۱/۲۷۴( اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -٢
 .٢٤٦ص جنار : اخللفاء الراشدون -٣
 .٢٤٧مهان ص -٤
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ند ضمن این که جوانان اهل بدر مورد استفاده قرار گرفت ، به ویژه 1بیشتر بزرگان صحابه
اي نزد خلیفه داشتند، چرا که بزرگان صحابه به تدریج چشم از  دانشمند نیز جایگاه ویژه

ها بکند.  بستند و دولت اسالمی نیاز به نیروهاي جدیدي داشت تا جایگزین آن دنیا فرو می
وجه این رادمرد تاریخ اسالم از این حقیقت غافل نشد و ت  عمر بن خطاب ،بنابراین

اي بذل جوانان مستعد امت نمود. او عبداهللا بن عباس را بر بسیاري از بزرگان قوم  ویژه
داد. همچنین از دیگر جوانانی که با قرآن سر و کار داشتند و به تفسیر آن  ترجیح می

گوید: بیشتر مشاورین و  نمود. چنان که عبداهللا بن عباس می واقف بودند استفاده می
 .2دادند قاریان قرآن تشکیل می را اطرافیان عمر

زهري به تنی چند از جوانان گفت: به خاطر کمی سن خود را حقیر  ،بر همین اساس
کرد و عقل و  در امورات از رأي نوجوانان استفاده می عمر بن خطابمپندارید. زیرا که 

 .3زد خرد آنان را محک می
اخت. حتی گاهی از زنان پرد با همه به رایزنی می گوید: عمر محمد بن سیرین می

نمود. از جمله با دخترش (حفصه) مشورت  گرفت و به رأي آنان عمل می مشورت می
 .4نمود می

کرد و معموال جزو مشاورین  را در همه جا همراهی می اي که عمر مجلس ویژه
آمدند عبارت بودند از: عباس بن عبدالمطلب و فرزندش  یک ایشان به حساب می  درجه

، معاذ بن جبل، 5شد، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب ه از آنان جدا نمیهیچگا  که
 .6عبدالرحمان بن عوف، ابی بن کعب، زید بن ثابت و برخی دیگر از بزرگان صحابه

ر عمر از نمودند و هیچ کدام تا آخ و مشاورین ایشان با آزادي کامل ابراز رأي می
داري نشد. و معموال مشاوره پیرامون مسایلی  انتعدالتی و فقدان ام جانب خلیفه متهم به بی

 .٩٠عصر اخلالفة الراشدة ص -١
 .۱۴۷ص  عصر اخلالفة الراشدة -٢
 .٩٠عصر اخلالفة الراشدة ص -٣
 .مهان -٤
 .٩٠عصر اخلالفة الراشدة ص: ز) به نقل ا٩/٢٩بيهقي (: السنن الكربى -٥
 .٢٤٧اخللفاء الراشدون للنجار ص -٦
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داشت. چنان که گاهی  ها نصی وجود نمی افتاد که در کتاب و سنت در مورد آن اتفاق می
کردند و در اثناي بحث یکی از حاضرین حدیثی را از رسول  در مورد مسایلی بحث می

همچنین گاهی در کرد.  آورد و بیان می امون مسأله مورد بحث به خاطر میپیر صخدا
گرفت و معموال در این گونه مسایل به  فهم معانی نصوص از مشاورین خود کمک می

کرد. اما در پیشامدهاي بزرگ چارچوب مشاوره را  مشورت یک یا دو نفر بسنده می
کرد چنان که در جریان وبایی که در سرزمین  ي صحابه را جمع می داد و همه گسترش می

از ماجرا اطالع یافت. » سرغ«ان در مسیر شام و در محلی به نام شام اتفاق افتاد، ایش
بالفاصله از مهاجرین و انصاري که در رکابش بودند، مشورت گرفت که به راهش ادامه 

ها در این باره اختالف نظر پیدا کردند: گروهی معتقد بود که خلیفه  دهد یا برگردد؟ آن
ي راهش منصرف گرداند. اما  با او را از ادامهبه خاطر خدا بیرون شده است و نباید وقوع و

گفت: این یک مصیبت و بال است و نباید شما به استقبال آن بروید. سپس  گروه دوم می
در میان  گاه عمر از مهاجرینِ بعد از فتح مشورت گرفت. همه باتفاق گفتند: برگرد. آن

هم گشت. ابو عبیده مردم اعالن کرد که فردا سوار بر مرکب خویش به مدینه بر خوا
از تقدیر خدا به سوي تقدیر  ،گفت: آري کنید؟ عمر گفت: آیا از تقدیر خدا فرار می

کنیم. و افزود که اگر شما شتري داشته باشید و در مقابل شما دو دره وجود  او فرار می
داشته باشد که یکی سرسبز و یکی خشک و فاقد گیاه است، شما اگر وارد هر کدام 

شنید،  ها را می اید؟. عبدالرحمن بن عوف که سخنان آن تقدیر خدا وارد شدهبشوید با 
 گفت: من از رسول خدا شنیدم که فرمود: 

إذا سمعتم هبذا الوباء ببلد فال تقدموا عليه، وإذا وقع ببلد وأنتم فيه فال خترجوا فراراً (

 .1منه)
بردید از  ر آن به سر میاگر در شهري وبا افتاده بود وارد آن شهر نشوید، ولی اگر د«

 ». آن فرار نکنید
ي مسایل مختلف اداري،  در برگیرنده گفتنی است که مجلس مشورتی عمر

ها در جاي  . که ان شاء اهللا ما در مورد هر کدام از آن1سیاسی، نظامی، فقهی و قضایی بود

 .٢٢١٩) رقم ٤/١٧٤٠ك السالم (، مسلم -١
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اي ه الزم به یادآوري است اینکه پایه  چه خودش بحث خواهیم کرد. به هر حال آن
حکومتی خالفت راشده، مبتنی بر شورایی بود که از قرآن و سنت نبوي سرچشمه 

هاي حکومت خود هیچ بدعتی ایجاد نکرد، بلکه به اصلی  در برنامه  گرفت و عمر می
 ي عمل پوشانید. از اصول منهج ربانی جامه

 
 

 ششم: عدالت و مساوات
در جوامع اسالمی تثبیت نماید که هاي نظام اسالمی را  کوشد تا پایه حکومت اسالمی می

در نخستین روز خالفتش   ها عدل و مساوات است. چنان که عمر فاروق مهمترین آن
ي عدل و انصافی است  از عدل و مساوات سخن به میان آورد و یقینا هدف ایشان، اقامه

ي تثبیت یک  ي اصلی یک حکومت اسالمی و مایه و پایه ،که اسالم حاصل آن است
اي که ظلم و ستم حاکم باشد و از عدالت و  خواهد بود. چرا که اسالم در جامعه جامعه

انصاف خبري نباشد، دوام نخواهد آورد. باید دانست که برقراري عدالت و مساوات در 
اهشات وي جور در میان مردم و دولتها از امور مستحب نیست که اگر با طبع حاکم و خو

برقراري عدالت در اسالم یکی از مهمترین واجبات بلکه  ،نظر شود نیامد از آن صرف
چنان که فخر رازي اجماع علما را نقل کرده که عدالت در حکومت اسالمی بر  .2تاس

 .3حاکم مسلمان واجب است
ي  کنند که باید در جامعه چنان که نصوص قرآن و سنت نیز بر این امر داللت می

یابد و براي هر فرد جامعه بدون این که به  اسالمی عدالت برقرار باشد و ظلم و ستم خاتمه
 ي رسیدن به حقش فراهم گردد. زحمت بیفتد و یا مالی صرف کند زمینه

ها  شان وجود دارد. این و موانعی را بردارد که بر سر راه مردم تا رسیدن به حقوق
فه هاي دار الخال شد. او دروازه مواردي بود که عمالً در خالفت فاروق اعظم مشاهده می

 .١٦٨، ١٦٧لقيود الواردة على سلطة الدولة يف اإلسالم صا -١
 .٤٥٥فقه التمكني يف القرآن الكرمي للصاليب ص -٢
 .۱۰/۱۴۱تفسري الرازی  -٣
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را باز گذاشته بود تا هر صاحب حقی به حقش برسد. و خود شخصا پیگیر اوضاع مردم 
 ترین شکل ممکن عدالت برقرار نموده بود. بود و در میان راعی ورعیت به زیباترین وساده

داد و در میان دو طرف متخاصم هیچ فرقی قایل  همیشه حق را به صاحب حق می
دانست و این عملکرد وي  و اغنیاء و فقرا را مساوي میشد. خویشاوندان و بیگانگان  نمی

 فرماید:  ي قرآن بود که می برگرفته از آیه
َها﴿ ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ ِ ُشَهَدآَء ب ِٰمَ� ِ�َّ اُن قَۡوٍ�  َٔ َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ�  ٱلۡقِۡسِط� َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَ�َّ

 ْۚ �َّ َ�ۡعِدلُوا
َ
� ٰٓ َ�َ ْ قَۡرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ وَ  ٱۡعِدلُوا

َ
ْ ُهَو أ ۚ  ٱ�َُّقوا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّ  ﴾٨ َخبُِ�

 .]۸: ةالمائد[
خدا و گواهان به عدل و داد  يکننده برا یام! همواره [در همه امور] قیماناهل ا يا«

که  یدت کنعدال ید؛شما را بر آن دارد که عدالت نورز یبا گروه یدشمن ید. و نبایدباش
آگاه  یدده یخدا به آنچه انجام م یراز ؛بترسیدتر است. و از خدا  یکنزد یزکاريآن به پره

 .»است
دلها را اسیر خود کرد و خردها را خیره  ،در عدالت نمونه شد  عمر فاروق ،آري

شد که باید با  یک دعوت عملی براي اسالم محسوب می ساخت. عدالت از نظر عمر
 و رسول خدا در این زمینه، پیشواي ایشان بود. ،را به سوي ایمان سوق داد آن دلهاي مردم

گرفت، حقا  در راستاي عدالتی فراگیر میان مردم سیاست خود را بکار می عمر
اي که هر جا نامی از عدالت  در این میدان تا حد زیادي موفق شد به گونه که عمر

شود. و رسیدن به این موفقیت  اعی میدر اذهان تد گرفته شود، ناخود آگاه نام عمر
 بزرگ به خاطر اسباب و عوامل زیر بود: 

  به  تر بود، با توجه ـ دوران خالفت ایشان از دوران خالفت ابوبکرصدیق طوالنی1
خالفت ابوبکر تنها دو   سال گذشت، در حالی که  خالفت ایشان از حد ده  اینکه

 خود اختصاص داد.  سال و چند ماه را به
ي  در اجراي عدالت و حق به ویژه در اجراي آن بر خویشتن و خانواده ـ عمر2

 خویش بسیار جدي بود.



 عمر فاروق   180
 

کرد. ایشان همواره  ـ ترس خدا بیش از هر چیزي بر روح و روان او حکومت می3
ترسید و از کسی جز خدا  جلب رضایت خدا را نظر داشت و از او بسیار می

 ترسید. نمی
کرد عمدتا از صحابه و تابعین بودند که  ها حکومت می نبر آ ـ رعیتی که عمر4

همکاري  پایبند شریعت الهی بوده و در تحقق اهداف شرعی با عمر
 .1نمودند می

 : هایی از عملکرد عدالت آمیز عمر ـ نمونه5
  در اجراي یک قضاوت میان فردي یهودي و شخصی مسلمان حق را به ـ عمر

عمر بدو ستم روا بدارد و حق   ي باعث نشد کهیهودي بازگرداند و کفر یهود
کند که باري  از طریق سعید بن مسیب نقل می 2وي را پایمال نماید. امام مالک

آمدند. سرانجام  اي نزد عمر فردي مسلمان و فردي یهودي براي حل مخاصمه
به نفع مرد یهودي حکم نمود. یهودي گفت: به خدا سوگند که تو به  عمر

 .3وديحق قضاوت نم
گفت: در موسم حج حضور پیدا کنند.  ـ همچنین به فرمانداران و کارمندانش می

هاي  ام که مال ها را نفرستاده گفت: اي مردم! من این گاه خطاب به مردم می آن
یع شدن ام که مانع ضا ها را فرستاده بلکه آن ،شما را بخورند و بر شما ستم بکنند

را به خوبی در میان شما تقسیم بکنند. اگر المال  حق شما بشوند و اموال بیت
گفتم مرتکب شده است، برخیزید و از او شکایت   چه ها خالف آن کسی از این

بکنید. کسی برنخاست جز یک نفر که گفت: اي امیر المومنین! فرماندار تو مرا 
فرماندار مورد نظر را بازخواست کرد و  صد ضربه شالق زده است. عمر

اي؟ و سرانجام به آن مرد گفت: برخیز و از او انتقام بگیر.  زده گفت: چرا او را
گاه عمرو بن عاص برخاست و گفت: اي امیر المؤمنین! اگر شما این کار را  آن

شوند و این به عنوان یک دستور العمل براي خلفاي  بکنید شاکیان زیادي پیدا می

 .١٤٥محد حممد الصمد ص  ،نظام احلکم فی عهد اخللفاء الراشدين -١
 .٩٦صاليب ص ،الوسطية يف القرآن الكرمي -٢
 .۲ش ،کتاب األقضيه  أ،طو امل -٣
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گویم بلکه  نمی گفت: من این را از طرف خود بعدي باقی خواهد ماند. عمر
ام که حاضر شده است که از او قصاص بگیرند. عمرو بن  رسول خدا را دیده

گفت: اشکالی  عاص گفت: پس اجازه بده تا شاکی را راضی کنیم. عمر
دادند و  1ها به او دویست درهم گاه آن اش کنید. آن ندارد بروید و راضی

دند، بدون تردید کر رضایتش را جلب کردند. و اگر رضایتش را جلب نمی
 .2از آن فرماندار انتقام می گرفت عمر

آمد و از عمرو بن عاص (فرماندار مصر)  ـ همچنین مردي از مصر نزد عمر
عمر گفت: اي امیر المؤمنین! به خاطر ظلمی که   کرد، او خطاب به شکایت می

اي.  جویم. عمر گفت: به پناهگاه، پناه آورده در حقم شده است به شما پناه می
ي اسب دوانی از پسر عمرو بن عاص والی مصر سبقت  مرد گفت: من در مسابقه

ترین مردم هستم تو از من  گرفتم او مرا با شالق زد و گفت: من فرزند گرامی
اي نوشت و دستور داد که با  به عمرو بن عاص نامه گیري؟ عمر سبقت می

ي را فراخواند و آن مرد مصر فرزندش به مدینه بیاید. وقتی آمدند، عمر
ترین مردم را بزن. مصري شالق را  شالقی به دستش داد و گفت: فرزند گرامی

و ما هم  به دست گرفت و محکم چند ضربه به پشت پسر عمرو وارد کرد
کردیم  آرزو می  وارد کرد که  او ضربه  قدر به و آن دوست داشتیم که او را بزند،

هم بر  هنمرد مصري گفت: چند تازیا  اب بهاز آن دست بردارد، سپس عمر، خط
  . مرد مصري گفت: کافی است کهزنب  ي طاس پدر این اشراف زاده سر و کله

رو به عمرو  زنم. عمر بود و پدرش را نمی  مرا زده  من همان کسی را زدم که
 کرد و گفت: 

 مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟).(
ها را آزاد به دنیا  اید، در حالی که مادرانشان آن گرفته از کی مردم را به بردگی«

 ».اند؟ آورده

 ).٢٩٤ – ٣/٢٩٣لطبقات الكربى البن سعد (ا -١
 .۳/۲۹۳ابن سعد ، یکرب الطبقات  -٢
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اطالع هستم و او به من مراجعه نکرده  گفت: به خدا من از این ماجرا بی عمرو
 .1است
حکومت خلفاي راشدین بر مبناي عدالت استوار بود و چه زیبا گفته است  ،آري

حتی اگر کافر باشد و  دهد ابن تیمیه که خدا حکومت عادل را یاري می
ي عدالت،  دهد، حتی اگر مسلمان باشد... و به وسیله حکومت ظالم را یاري نمی

 .2شود مال و دارایی زیاد میشوند و  مردم صالح می
فاروق در حکومت خود بر آن تکیه داشت، یکی  و اما زیربناي مساواتی که عمر

 ید: فرما از اصول کلی اسالم بود که قرآن در مورد آن می
َها﴿ ُّ�

َ
� نَ�ٰ وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا َوَ�َبآ�َِل  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ

ُ
إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َذَكرٖ َوأ

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد 
َ
ْۚ إِنَّ أ ِ ِ�ََعاَرفُٓوا ۡ�َقٮُٰ�ۡمۚ إِنَّ  ٱ�َّ

َ
� َ  ﴾١٣َعلِيٌم َخبِ�ٞ  ٱ�َّ

 .]۱۳الحجرات:[
ایم، و شما را  به نام آدم و حواء) آفریدهاي مردمان! ما شما را از مرد و زنی («

ایم تا همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و  تیره تیره و قبیله قبیله نموده
ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگري مشخص شود، و در پیکره جامعه 

ترین شما در نزد خدا  گمان گرامی انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). بی
ماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و گفتار ا است. خداوند مسلَّترین شم متقی

  . »کس و همه چیز) است شما، و از حال همه
ي مردم حاکم و محکوم، مرد و زن، عرب و عجم، سفید و  همه ،بر این اساس

ها قایل به هیچ  سیاه و همه در اسالم مساوي هستند. اسالم به خاطر این تفاوت
، حاکم و محکوم همگی از  ست و رنگ، جنس، نسب، طبقهفرقی بین مردم نی

 .3باشند نگاه اسالم مساوي می

 ۱۷۰ص ، حممد باکرمي ،بني الفرق ةهل السنأ ةوسطي -١
 .۱۰ص  ةالشرعي ةالسياس -٢
 .٥٠١فقه التمكني يف القرآن الكرمي ص -٣
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این اصل کلی را عمال در حکومت خود پیاده کرد و عملکرد ایشان  عمر 
  با توجه  هاي عمر اي از موضعگیري بهترین شاهد بر این ادعا است. اینک پاره

 زیربناي مساوات در چارچوب دولت اسالمی:   به
در مدینه و حومه آن، خشکسالی پدید آمد و با وزیدن   در عصر خالفت عمر -

. از این بابت آن سال را عام الرماده (سال خاکستر) 1خاست باد، خاکستر بر می
 نامیدند.

ي وقت بود سوگند خورد که لب به روغن و شیر و گوشت نزند تا  که خلیفه عمر
ي نگذشت که تجار، روغن و شیر وارد بازار کردند و اند. دیر مردم از آن حالت نجات نیافته

از فرصت استفاده کرد و مقداري روغن و  تقریبا مشکل مردم برطرف گردید. غالم عمر
شیر در مقابل چهل دینار خریداري نمود و نزد خلیفه آورد و گفت: خداوند سوگندت را 

مقابل چهل دینار خریداري  ها را در برآورده کرد و روغن و شیر وارد بازار شد و من این
چرا که  ،اي. برو و همه را صدقه بکن ها را به قیمت باالیی خریده گفت: آن ام. عمر نموده

 بکنم. من دوست ندارم در خوراك اسراف
همچنین فرمود: من چگونه حال رعیت را درك خواهم کرد تا وقتی که شریک 

 2ها نشوم؟ مصیبت آن
در خشکسالی معروف به عام الرماده. همچنین در فاروق  گیري عمر این بود موضع

سالی که تورم باال رفت و مواد خوراکی گران شد. ایشان به خاطر همدردي با رعیت از 
، آنها را مورد هایش به صدا در آمد خوردن غذاهاي چرب، خودداري کرد. روزي روده

 خواهیدشما رنگ غذاي چرب را نگفت: به خدا تا مردم غذاي چرب نخورند  خطاب
 .3دید

ي پایین  این برخورد خلفاي صدر اول با رعیت خود، حتی مشمول خادمان و طبقه
به قصد حج به مکه آمد.  عمر بن خطابگوید:  شد. چنان که ابن عباس می مردم نیز می

صفوان بن امیه براي او غذایی تدارك دید و چهار نفر از خادمانش غذا را حاضر کردند و 

 .مهان -١
 .۴/۹۸تاريخ طربی  -٢
 .۱۰۱ص  ،ابن جوزی ،مري املومننيأمناقب  -٣
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خورید. صفوان گفت: با  ها غذا نمی میزبانانش گفت: آیا شما با آن به برخاستند. عمر
دهیم که غذاي خوب را خود ما بخوریم.  خوریم ولی گاهی ترجیح می ها غذا می آن

ها بد و بیراه گفت و به خادمان فرمود: بنشینید و  شدیدا عصبانی شد و به آن عمر
 .1از خوردن غذا امتناع ورزید لمؤمنینمیر اها نشستند و غذا خوردند و خود ا بخورید. آن

ي مسلمانان خوردن آن میسر  همیشه از خوردن غذایی که براي همه عمر ،آري
ورزید. او از روزي که زمام خالفت را به دست گرفت غذاي خوبی ندید و  نبود امتناع می

 گرفت. می  بیشتر اوقات روزه
و به مردم خوراك دادند.  2روزي در خشکسالی عام الرماده چند شتر ذبح کردند

اي از کوهان و جگر شتر را براي او آوردند. گفت: به به. من لذیذترین  خادمان قطعه
قسمت گوشت را بخورم؟ اگر چنین کنم، بد حاکمی هستم. این را گفت و غذا را 

 .3برگردانید و قطعه نانی با مقداري روغن زیتون طلبید و خورد
راري عدالت همت گماشت بلکه در سرتاسر قلمرو نه تنها در مدینه به برق عمر

اسالمی عدالت را برقرار نمود. چنان که وقتی نزد عتبه بن فرقد فرماندار آذربایجان 
را خورد و لذیذ یافت گفت: عجب  حلواي محلی آمیخته با خرما و عسل آوردند و آن

گاه  اهم فرستاد. آناي است! به خدا، از این حلوا براي امیر المؤمنین خو حلواي خوش مزه
ها  ي بار دو شتر تدارك دید و براي امیر المؤمنین به مدینه فرستاد. هنگامی که آن به اندازه

ها چیست؟ گفتند: حلوایی است که عتبه فرستاده است.  را نزد خلیفه آوردند پرسید: این
ان از ي مسلمانان آن سام را چشید و گفت: عجب خوش مزه است؟! آیا همه مقداري از آن
اي به عتبه  ها را برگردانید و در نامه آن گاه عمر خورند؟ گفتند: خیر. آن این حلوا می

کاري کن تا مسلمانان  رنج تو و پدر و مادرت نیست، ها حاصل دست ایناي عتبه!  نوشت:
 4خوري؟ همان چیزي را بخورند که تو می

 .انمه -١
 ).٨٧/ ١نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي ( -٢
 ).۱/۸۷( مي،سالوالتاريخ اإل ةالشريع يفنظام احلکم  -٣
 .۱۴۷ص  ،ابن جوزی ،مري املومننيأمناقب  -٤
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شان با سعد بن ابی یکی دیگر از نمادهاي شگفت انگیز عدالت فاروق، برخورد ای
باشد. روزي خلیفه در میان مسلمانان مشغول تقسیم  ي بزرگ اسالم می وقاص فرمانده

اموال بود. جمعیت زیادي نزد او گرد آمده بودند. سعد بن ابی وقاص با کنار زدن 
که متوجه رفتار او شد، با شالق خود بر او زد و  جمعیت، خود را به خلیفه رساند. عمر

بیند و از تو  خواهم بدانی که قانون خدا تو را می انون خدا را نادیده گرفتی، میگفت: تو ق
ي بزرگ اسالم، سعد  با فاتح عراق و مداین و فرمانده . این برخورد عمر1گیرد انتقام می

بن ابی وقاص بود که یکی از ده یار بهشتی رسول خدا و یکی از شش نفر اهل شوري بود 
عنوان اسب سوار اسالم شهرت   ندگانی خود از او راضی و بهدر واپسین ز صو پیامبر

بود، و این بیانگر میزان عدالت و مساواتی است که خلیفه خود را ملزم به آن ساخته   یافته
 .2بود

، در مصر عمر بن خطابهمچنین ابن جوزي نوشته است که عبدالرحمن فرزند 
، به عمر بن خطابر احترام شراب نوشید. عمرو بن عاص که حاکم مصر بود، به خاط

ي خود او را شالق زد. وقتی این خبر به  جاي اجراي حد شرعی در مأل عام، در خانه
به عاصی  امیر المؤمنین عمر عبد اهللا اي به عمرو نوشت. از رسید، در نامه گوش عمر

(خطاکار) بن عاص. اي عمرو! من از جرأت تو در خالف ورزي با من در شگفتم. تو 
ی که من تو را بر بزرگان اهل بدر که از تو بهتر بودند، ترجیح دادم. به خاطر این دان می

خواهد از  اي. و دلم می بینم تو هم گرفتار بال شده که دستورات مرا اجرا نمایی. اکنون می
ت ا پسرم عبدالرحمان را در خانه کار برکنارت کنم ولی آن هم پیامدهاي بدي دارد. تو

تو فکر کردي او پسر  ،دانی که من مخالف این روش هستم نمی ی. مگریا شالق زده
دانی که من در  در حالی که او نیز فردي از رعیت تو است و تو می ،امیرالمؤمنین است

کنم. پس زود او را نزد من بفرست تا به عاقبت  اجراي حدود خدا، به هیچ کس ترحم نمی
تور، عبدالرحمان را به مدینه عمرو بن عاص طبق دس .3کاري که کرده است پی ببرد

فرستاد و در آن جا علناً بر او حد شرعی را اجرا نمود. این را ابن سعد و ابن زبیر روایت 

 .٢٤٣اخللفاء الراشدون ص -١
 ).٨٨/ ١نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي ( -٢
 .۲۳۵ص ، جوزی) (ابن ،مننيؤ مري املأمناقب  -٣
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را با سند صحیح و مفصل به روایت ابن عمر آورده  اند. همچنین عبدالرزاق آن کرده
 .1است

الترین اش. و این با ترین فرد خانواده با نزدیک این است برخورد عمر ،آري
ي مساوات و عدالت است. متهم در اینجا فرزند امیر المؤمنین است و والی مصر از  درجه

  خاطر وي مراعات شده  به  برد که کند، اما وقتی فاروق پی می عقاب آن چشم پوشی نمی
نماید و در راستاي  یشدت با والی مصر برخورد م  شود و به خاطر می  است، بسیار آزرده

کند. حال اگر  می  اي او را معاقبه طور شایسته  الهی و تأدیب فرزندش به اجراي حدود
  نظر شما باید با دیگران چگونه  نماید، به با نزدیکان خود برخورد می  گونه فاروق این

 2باشد؟
و از مثالهاي تاریخی مهمی که در مورد اجراي مساوات و برابري فاروق ذکر شده 

باشد. جبله آخرین امیر بنی غسان از جانب هرقل  ن ایهم میاست، برخورد ایشان با جبله ب
ها  کردند. و همواره رومی ي دولت روم زندگی می ها تحت سلطه بود. در آن زمان غسانی

ي حکومت اسالمی  نمودند. بعد از این که سلطه ها را به جنگ با مسلمانان تحریک می آن
ها را شکست دادند، قبایل عرب شام  در منطقه گسترش یافت و مسلمانان چندین بار رومی

به اسالم روي آوردند و یکی پس از دیگري مسلمان شدند. از جمله جبله نیز با اطرافیان 
از  عمر ،خواهد به مدینه بیاید اي نوشت که می نامه خود مسلمان شد. و به عمر

مدتی در  مسلمان شدن و آمدن او به مدینه شدیدا خوشحال گردید. جبله به مدینه آمد و
 جا ماند و مورد استقبال و تکریم خلیفه قرار گرفت. آن

و در اثناي طواف عبایش زیر پاي  ،به حج رفت عمر بن خطابسپس در رکاب 
گیر کرد و افتاد. جبله عصبانی شد و مشت محکمی بر بینی آن » فزاره«ي  مردي از طایفه
رساند و گفت:  به عمر اش را مجروح ساخت. مرد دوان دوان خود را مرد زد و بینی

، جبله را فراخواند و گفت: چرا با برادرت جبله با من چنین رفتار نموده است. عمر
زدم.  اي؟ جبله گفت: اگر به خاطر احترام کعبه نبود گردنش را می چنین رفتار نموده

 .۳۴۵ص  ،حييی حييی ،اخلالفة الراشدة والدولة األموية -١
 .٤٧٦، ٤٧٥فن احلكم يف اإلسالم د. مصطفى أبو زيد ص -٢
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گفت: اکنون که اعتراف کردي یا رضایت او را جلب کن و یا این که از تو انتقام  عمر
اهم گرفت. جبله برافروخته شد و گفت: او یک مرد عادي و من پادشاه هستم، از من خو

 گفت: در اسالم، شما هر دو تا مساوي هستید.  گیري؟ عمر انتقام می
گفت:  شوم. عمر کردم در اسالم داراي مقام بلندتري می جبله گفت: من فکر می

جلب کن و یا از تو انتقام خواهم ن وقت این حرفها نیست، زود باش یا رضایت او را اآل
گردم.  گرفت. جبله گفت: اگر این طور است پس من به دین خود (مسیحیت) بر می

. جبله 1گفت: اگر چنین کنی به خاطر ارتداد از اسالم، گردنت را خواهم زد عمر
گاه نیمه شب با اطرافیان  توانم بکنم. آن گفت: پس به من مهلت ده تا ببینم چه کاري می

ود پا به فرار گذاشت و راه قسطنطنیه را در پیش گرفت و مسیحی شد. البته بعدها سخت خ
 پشیمان شد و ندامت خود را در قالب شعر زیبایی سرود.

بریم که در میان  از این داستان به میزان اجراي مساوات توسط عمرفاروق پی می
ده و عملی بود نه یک پادشاه و یک فرد عادي تفاوتی قایل نیست و این یک مساوات زن

 .2شعار خالی
این گونه اصل مساوات را که ریشه در شریعت الهی دارد تطبیق داد و  عمر ،آري

اي که نه عاطفه پدري  را در جامعه به صورت زنده و محسوس برقرار نمود. به گونه آن
 توانست مانع اجراي آن شود و نه جایگاه ملی و دینی و سوابق شخصیتها.

تی بود که همه، چه حاکم و چه محکوم، چه ظالم و چه مظلوم به صورت بلکه مساوا
ي اجراي این اصل اسالمی بود که در دوران  یکسان از آن برخوردار بودند. و در نتیجه

کردند و  ي مسلمانان نسبت به یکدیگر احساس برابري و برادري می خالفت راشده همه
ب و نسب به وجود آمده بود، رخت بر اي که بر مبناي حس امتیازات جاهلی و طبقاتی

دوخت و هیچ ضعیفی از ضایع شدن  بست و هیچ قلدري چشم به مال و جان ضعیفی نمی
حق خود هراسی نداشت و همه از حقوقی مساوي برخوردار بودند. و این مساوات نور و 

 .3نمایان و محسوس بود  آرامشی به وجود آورده بود که در همه جاي دولت اسالمی

 ).١/٩٠نظام احلكم للقامسي (: نقل از  ) به٢/٢٨١ابن خلدون ( -١
 .۴۷۷سالم اإل فیفن احلکم  -٢
 .۱۶۵ص  ،هحممد أبو عجو  ،آدابهدعائمه و  ،سالمیاجملتمع اإل -٣
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 اصل آزاديهفتم: 
اي برشمرد که خالفت راشده بر آن استوار  توان اصل آزادي را یکی از اصول کلی می

کرد. در واقع  هاي عمومی مردم را در چارچوب شریعت تضمین می بود. این اصل، آزادي
آن پرداخت، و در طول  به اسالم کاتب،پیام آزادي بشریت، دعوتی بود که قبل از سایر م

این میدان پا   و وسیع به  چنان گسترده  ت همتایی براي آن نخواهی یافت کهتاریخ بشری
باشد. چنان که نخستین دعوت اسالم، دعوت به توحید و عبادت خداي یکتا است.   نهاده

و توحید یعنی آزادي کامل بشریت از بندگی نفس و شیطان و سایر مخلوقات دیگر. و 
ناسایی و عرضه کرد. چنان که امر به معروف و نهی ي مفاهیم آن ش اسالم آزادي را با همه

از منکر از طرفی و عدم اجبار مردم به پذیرفتن دین، از طرف دیگر، بیانگر همین آزادي 
یابد. چرا که هر یک از  است. و گاهی آزادي به معنی رحمت و عدل و مساوات تبلور می

تحقق پذیر نیستند. و اصل مبادي و اصلی که اسالم به آن فراخوانده است بدون آزادي 
آزادي در دوران خالفت راشده، کمک بزرگی به گسترش قلمرو اسالمی و نشر دین 

و او را وارد عالمی بزرگ و  ،بخشد مبین اسالم نمود. چرا که اسالم به انسانیت کرامت می
ي نظام استبدادي  نماید. و از طرفی در آن زمان، سیاست حاکم بر جهان زاییده آزاد می

شد. به ویژه  ارس و روم بود که جز ظلم و استبداد و نابرابري چیز دیگري عاید ملتها نمیف
عدالتی مواجه بودند. به  نی با بدترین نوع ظلم و ستم و بیمخالفین سیاسی و اقلیتهاي دی

طور مثال: دولت روم، یعقوبیهاي مصر و شام را تحت فشار قرار داد تا مذهب ملکانی 
ا بپذیرند و مخالفین اجراي این طرح را در آتش انداخته، زنده زنده روم) ر (دین رسمی

هاي بزرگی گذاشتند که مملو از سنگ  سوزانید. و این سنگدالن مردم را داخل کیسه
 ریزه بودند و به اعماق دریاها فرستادند.

ها دست کم نداشت و کسانی را که پیرو آیین آسمانی  دولت فارس هم از رومی
داد. ولی در اسالم چه در  ه مسیحیان را به بدترین نوع، شکنجه و آزار میبودند به ویژ
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ي مردم و پیروان ادیان مختلف از  زمان رسول خدا و چه در زمان خلفاي راشدین همه
 هایی از آن در دوران خالفت عمرفاروق  که ما به نمونه 1آزادي کامل برخوردار بودند

 کنیم:  اشاره می

 ـ آزادي دینی1
کند، بلکه   دین اسالم کسی را به پذیرفتن باورهاي دینی اسالم مجبور نکرده و نمیاصوال
خواند و به پیروان خود  ها را به تفکر در مورد خدا و مخلوقات و دین واقعی فرا می انسان

دستور داده تا با مردم به نحو احسن در مورد دین اسالم گفتگو نمایند. چنان که خداوند 
 فرماید:  می

 .]۲۵۶: ةالبقر[ ﴾ٱّ�ِيِن� إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿
  .»اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست«

 فرماید:  همچنین می

رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيًظاۖ إِۡن َعلَۡيَك إِ�َّ  فَإِنۡ ﴿
َ
ۡعَرُضواْ َ�َمآ أ

َ
 .]۴۸الشوری: [ ﴾ٱۡ�ََ�ُٰغۗ أ

ا به عنوان مراقب و مواظب اگر رویگردان شدند (غمگین مباش) چرا که ما تو ر«
 ». ایشان نفرستادیم بر تو رساندن پیام باشد و بس

 فرماید:  و می
ِ  ٱۡدعُ ﴿ ِ  ٱۡ�ََسَنةِ�  ٱلَۡموِۡعَظةِ وَ  ٱۡ�ِۡكَمةِ إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب ۡحَسُنۚ إِنَّ  ٱلَِّ� َوَ�ِٰدلُۡهم ب

َ
ِ�َ أ

ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِ 
َ
ِ َوهُ  ۦَر�ََّك ُهَو أ ۡعلَُم ب

َ
 .]۱۲۵النحل: [ ﴾١٢٥ ٱلُۡمۡهَتِدينَ َو أ

و اندرزهاي نیکو و زیبا  )سخنان استوار و به جا( حکمت اي پیغمبر) مردمان را با«(
 ي هر چه نیکوتر و بهتر گفتگو کن، ، و با ایشان به شیوهبه راه پروردگارت فرا خوان

اه او منحرف و گمراه پروردگارت آگاه تر (از همگان) به حال کسانی است که از ر
 ».گردند شوند و یا اینکه رهنمود و راهیاب می می

 فرماید:  همچنین خداوند می

 .١٥٨، ١٥٧محد الصمد ص، نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين -١
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ۡهَل ﴿
َ
ْ أ ِ  ٱلِۡكَ�ٰبِ ۞َوَ� تَُ�ِٰدلُٓوا  ب

ۡحَسُن إِ�َّ  ٱلَِّ� إِ�َّ
َ
ِينَ ِ�َ أ ْ ِمۡنُهۡمۖ َوقُولُوٓاْ  ٱ�َّ َظلَُموا

 ِ ِيٓ َءاَمنَّا ب ن ٱ�َّ
ُ
نزَِل إَِ�َۡنا َوأ

ُ
 ﴾٤٦ُمۡسلُِموَن  ۥزَِل إَِ�ُۡ�ۡم �َ�ُٰهَنا �َ�ُٰهُ�ۡم َ�ِٰحٞد َوَ�ُۡن َ�ُ أ

 .]۴۶العنکبوت: [
با اهل کتاب (یهود و نصاري) جز به روشی که نکوتر باشد بحث و گفتگو نکن، «

شما  از سوي خدا بر ما و بر  چه مگر با کسانی از ایشان که ستم کنند، بگویید: به تمام آن
معبود ما و شما یکی است، و ما تنها تسلیم و فرمانبردار او  ،شده است ایمان داریم نازل

 ». هستیم
آیات زیادي نازل شده است و بر اساس همین رهنمودهاي قرآن بود  ،و در این مورد

داد و در  هاي دینی اهمیت خاصی می در دوران خالفت خود به آزادي که عمرفاروق 
چنان که اهل کتاب را بر دین  ،ي اول را ادامه داد و خلیفهباره روش رسول خدا  این

ها را به حال خود رها کرد و  خودشان گذاشت و از آنان جزیه دریافت نمود و معابد آن
 فرماید:  ي کالم الهی بود که می این عملکرد ایشان برگرفته از این آیه

ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ﴿ َّ  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ َمۡت َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجُد َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل ُهّدِ
ِ  ٱۡسمُ يُۡذَكُر �ِيَها   .]۴۰الحج: [ ﴾َكثِٗ��ۗ  ٱ�َّ

دفع نکند دیرها و کلیساها و ي بعضی  خداوند بعضی از مردم را به وسیلهاصالً اگر «
 ».گردد شود، تخریب و ویران می ها خدا بسیار یاد می ها و مسجدها که در آن کنشت

به خوبی احترام اسالم و خلیفه به  چنان که در روند فتوحات زمان عمرفاروق 
ادیان دیگر و عدم اجبار افراد براي ورود به دین اسالم آشکار گردید. چنان که روزي 
پیرزنی نصرانی نزد ایشان آمد و کمک خواست. خلیفه قبل از این که به او چیزي بدهد، 

را به حق فرستاده است. پس مسلمان شو  صاوند محمد از روي نصیحت به او گفت: خد
تا در دنیا و آخرت در امن و سالمت به سر ببري. پیرزن گفت: من پیرزنی هستم که بر لب 

حاجت او را برآورد و از این که او را به اسالم فرا خوانده  گاه عمر گور قرار دارم. آن
بنابراین استغفار کرد و گفت: بار الها!  آید،وت او، اجبار به حساب بود ترسید که مبادا دع

 .1من او را راهنمایی کردم و قصد اجبار نداشتم

 .٤١غايل ص إدوار ،معاملة غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي -١
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گوید: عمر به من گفت:  داشت. او می» اشق«اي نصرانی به نام  برده همچنین عمر
مسلمان شو تا بتوانم از تو در امور مسلمانان استفاده کنم. چرا که شایسته نیست در امور 

 گفت:  ن کار گرفته شود. من نپذیرفتم و مسلمان نشدم. عمرآنان از غیر مسلما

 .﴾ٱّ�ِينِ إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿
 ». در دین هیچ اجباري در کار نیست«

 .1خواهی برو برد مرا آزاد ساخت و گفت: هر جا می وقتی بر بستر مرگ به سر می
چه در اهل کتاب، به شعایر و عبادات دینی خود   عمر بن خطابدر زمان  ،آري

ها ایجاد مزاحمت  هاي خود آزاد بودند و کسی براي آن عبادتگاهها و چه در خانه
ها حق آزادي دینی کامل داده بود. چنان که طبري، متن  کرد. زیرا که اسالم به آن نمی

 را که براي اهل ایلیا (قدس) نوشته بود ذکر کرده و در آن آمده است:  ي عمر عهدنامه
هاي خود آزاد و تحت محافظت حکومت  مال و صلیبها و عبادتگاه اهل ایلیا با جان و

 .2اسالمی هستند
ي عمرو بن عاص استاندار مصر که براي مصریان نوشته، آمده  همچنین در عهدنامه

 است: 
ي عمرو بن عاص به اهل مصر است که  بسم اهللا الرحمن الرحیم. این امان نامه
هاي آنان در همه جا از امنیت کامل  ببر اساس آن، جان، مال، عبادتگاه و صلی

مفاد این عهدنامه و به خاطر توثیق عهدنامه در پایان آمده است:  برخوردار خواهند بود.
 .3ي خدا و پیامبر و امیر المؤمنین و سایر مسلمانان نوشته شده است بر ذمه

می ي دولت اسال نیز اتفاق دارند که باید با کافرانی که تحت سلطه 4فقهاي اسالم
و  ،کنند آزادي دینی داده شود تا شعایر مذهبی خود را آزادانه انجام دهند زندگی می

مگر این که بخواهند در  ،ها در این باره مزاحمت ایجاد نماید نباید کسی براي آن
شهرهاي مسلمان نشین شعایر دینی خود را آشکارا انجام دهند. مثال بخواهند صلیبها را 

 ).١/٥٨نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي ( -١
 ).١٥٨/ ٤تاريخ الطربي ( -٢
 .۷/۹۸ البداية والنهاية -٣
 ).٧٢٥/ ٢حممد الدهلوي (السلطة التنفيذية د.  -٤
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شود. البته در شهرها و روستاهایی که  ها گرفته می ن صورت جلوي آندر ای ،بیرون بیاورند
 .1صد درصد خودشان هستند، اشکالی ندارد

گوید: آزادي فکر و اندیشه آن طور که در اسالم مطرح است در هیچ  شیخ غزالی می
دنیا شناخته شده نیست. اصال در دنیا جز براي اسالم براي هیچ  گانه پنج هاي یک از قاره

ي خاکی به  ینی این اتفاق نیفتاده است که پس از تسلط کامل بر بخشی از این کرهآی
 .2مخالفین خود حق آزادي فکر و عقیدتی بدهند

، آزادي فکر و عقیده را به عنوان یک قانون در جامعه رایج کرده بود  عمر فاروق
ود: ما به شود که فرم و سیاستش در قبال یهود و نصاري در این جمالت وي خالصه می

خواهد در  ان میهایشان آزاد باشند هر کاري که دلش ایم که در عبادتگاه ها تعهد داده آن
ها را مجبور به انجام چیزي نکنیم که از توانشان خارج باشد و  و ما آن جا انجام دهند، آن
ها را در مقابل دشمن یاري دهیم، بر اساس احکام آیین خود مسایل خود را حل  آن

گاه ما بر اساس احکام خویش  مگر این که با رضایت خود به ما مراجعه نمایند آن ،نمایند
 .3ها قضاوت خواهیم کرد در میان آن

کرد  نقل است که با ذمیان با تسامح برخورد می  عمر بن خطابهمچنین در مورد 
ب کرد. چنان که ابوعبید در کتا شدند آنان را معاف می و اگر از پرداخت جزیه عاجز می

گذشت متوجه پیرمرد نابینایی شد که  از جایی می نویسد: روزي عمر می» االموال«
ي پیرمرد گذاشت و گفت: از کدام  دست بر شانه دست سؤال دراز نموده است. عمر

کنی؟  گفت: چرا سؤال می گروه اهل کتاب هستی؟ مرد گفت: یهودي هستم. عمر
دست او را گرفت و  زهاي خود. عمرگفت: به خاطر پرداخت جزیه، کهولت سن و نیا

دار بیت المال  مالی داد. سپس کسی را نزد خزانه به منزلش برد و در حد کفاف به او
فرستاد و به او گفت: رعایت این گونه افراد را بکنید، به خدا سوگند اگر قرار باشد ما 

، بی انصافی شود او را رها سازیم رنج جوانی را بخوریم و وقتی پیر و ناتوان می دست

 .مهان -١
 .١١١حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة ص -٢
 .١١٧نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين ص -٣

                                           



 193    ایشانزندگی شخصی و هاي حکومتی برنامه، توسط ابوبکر تعیین خالفت عمر 
 

ي  و به همه ،1ایم. سپس آن پیرمرد و همنوعانش را از پرداخت جزیه معاف کرد کرده
. این عملکرد و مشابه آن بیانگر 2کارگزارانش نوشت: با این گونه افراد چنین رفتار نمایند

هاي  خواهد پایه ) است که میي مسلمانان (عمرفاروق میزان عدالت اسالم و خلیفه
ا بر اساس عدالت استوار سازد تا جایی که با غیر مسلمانان این گونه حکومت خود ر

هاي بارز حکومت  گیریم که آزادي دینی، یکی از نشانه نماید. پس نتیجه می برخورد می
 خلفاي راشدین بوده است.

 ـ آزادي نقل مکان و سیر و سیاحت و شغل2
گر نیز سعی داشت هیچ گونه به تردد و نقل مکان افراد از جایی به جایی دی عمرفاروق

اي عمومی نبود، بلکه افرادي از آن مستثنی بودند از جمله  ممانعتی ایجاد ننماید. البته این قاعده
 این که: 

مگر این  ،کرد اصحاب بزرگ رسول خدا را از کوچ کردن از مدینه منع می ـ عمر
بدان خاطر بود کردند. و این  که با هماهنگی وي و یا به خاطر مأموریتی سفر می

الخالفه، نعمتی بزرگ اد بزرگ را پیرامون خود و در داروجود افر که عمر
خواست او را در رهبري مسلمانان یاري نمایند. ضمناً انتشار  کرد و می محسوب می

شد که مردم پیرامون هر کدام از  اصحاب بزرگ در شهرهاي مختلف باعث می
ري و افتاء ایجاد شود و امت دچار گی یمها جمع شوند و چندین مرکز تصم آن

 .3تفرقه گردد
طبایع و درون مردم داشتند، خواهان آن   نسبت به  شناختی که  به  عمر با توجه سیاست

گرد آورد و گفت: از انتشار شما در شهرهاي   بزرگان اصحاب را در مدینه  بود که
در این امر مهم باعث انگاري  سهل  زیرا ایشان معتقد بودند که ،4دارم  مختلف واهمه
هاي  شوند و مردم پیرامون شخصیت می  و آشوب در مناطق فتح شده  پرتوافکنی فتنه

 ).٣٨/ ١أحكام أهل الذمة البن القيم (، ٥٧األموال أليب عبيد ص -١
 ).٤٥٣/ ٧نصب الراية للزيلعي ( -٢
 .١٠٩أيب احلسن الندوي ص: ؤمننيسرية أمري امل ىاملرتض -٣
 .مهان منبع -٤
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  هاي مختلفی برافروخته آورند و رهبران و پرچم بار می  یند و شبهاتی بهآ بزرگ گرد می
 شوند. می

می مراکز نیروهاي سیاسی و دینی در دولت اسال  داشت که  واهمه  عمر از این نکته
آراء و نظریات مختلف اصحاب در مورد قضایاي گوناگون،   به  تعدد پیدا کند و با توجه

از دیوان عالی   با قانون صادر شده  روبرو شود که  نظریات آنان با احترام و اجاللی ویژه
با گردآوري و کنترل بزرگان صحابه در  عمر ،بنابراین .کشور همسویی و رقابت نماید

 ها و اختالف امت جلوگیري نمود. ار اجتماعات فردي آنمدینه از انتش
کرد و بدان استناد  نمی  از این دلیل شرعی استفاده  اگر عمر  گفتنی است که

داشتند،  بودند و در برابر آن مخالفت را اعالم می اجراي آن ملزم نمی  نمود، هرگز به نمی
  .1مصلحت عمومی بستگی دارد  زیرا اجراي حکم بر مردم به

نصاري نجران و یهودیان خیبر را مجبور به ترك وطن  عمر بن خطابـ همچنین 
ها به  زیرا آن ،ها را از قلب کشورهاي عربی به عراق و شام فرستاد و آن ،کرد

هایشان به مراکز توطئه علیه اسالم و مسلمانان  تعهدات خود عمل نکردند و خانه
هاي جاسوسی و توطئه را   ست که این النهخلیفه الزم دان ،تبدیل شده بود. بنابراین
ي  ي یهود و نصاري، به زندگی عادي خود زیر سلطه نابود سازد؛ و اما بقیه

ادامه دادند و از تمام حقوق و مزایاي یک شهروند برخوردار   حکومت اسالمی
 بودند.

 صاند که رسول خدا بیهقی و عبدالرزاق از ابن مسیب و ابن شهاب نقل کرده
 فرمود: 

 ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب).(
 ». ي عربستان با هم کنار نخواهند آمد دو دین در شبه جزیره«

به صحت این حدیث اذعان نمود، نصاراي نجران و یهودیان  بعد از این که عمر
 .2خیبر و فدك را بیرون کرد

 .١٥١القيود الواردة على سلطة الدولة ص -١
 ).٥٣/ ٦مصنف عبد الرزاق (، )٢٠٨/ ٩بيهقي (: السنن الكربى -٢
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ز متعصبین اهل کتاب و گفتنی است که یهودیان خیبر و نصاراي نجران ا
بر تعهدات خود با رسول خدا عمل نکردند  ،ترین دشمنان اسالم بودند. بنابراین سختسر

جریانی است که عبداهللا بن  ،ها از خیبر و نقض پیمان نمودند. یکی از اسباب اخراج آن
گوید: هنگامی که یهود خیبر او را زدند و  عبداهللا می ،کند به آن اشاره می بعمر

برخاست و سخنرانی کرد و گفت: همانا  بن خطابعمر کردند،  دست و پایش را زخمی
ها قرار داد منعقد ساخت و فرمود: تا وقتی که خدا  ي اموال خیبر با آن رسول خدا درباره

اموالش به  خاطرب ببخواهد شما را در خیبر خواهیم گذاشت. و اکنون عبداهللا بن عمر
ایش مجروح گردیده جا به وي حمله شد و دست و پ خیبر رفته است. شب هنگام در آن

لذا به  دانیم، ها را متهم می رو ما آن یناز ا ،جا دشمنانی جز یهود نداریم است و ما در آن
 رسد که باید از خیبر جالي وطن شوند.  نظر می

ها را بیرون کند، فردي  گوید: هنگامی که عمر عزم را جزم نمود تا آن عبداهللا می
مد و گفت: اي امیرالمؤمنین! آیا ما را از خیبر بیرون ي ابوالحقیق نزد او آ یهودي از قبیله

ي اموال آن طبق شرایطی با ما  ما را بیرون نکرد و درباره صکنی در حالی که محمد می
ام که  کنی سخن رسول خدا را فراموش کرده گفت: گمان می قرارداد بست؟ عمر

رون کرده شوي و خطاب به تو فرمود: چه حالتی خواهی داشت هنگامی که از خیبر بی
شترت تو را تا چند شب از جایی به جایی ببرد؟ آن مرد گفت: این فقط یک شوخی بود. 

ها را از خیبر بیرون راند و در  آن گویی. سرانجام عمر عمر گفت: دشمن خدا! دروغ می
شتر، ریسمان و  شتر و کاالهاي دیگر از قبیل پاالن مال، ها هایشان به آن عوض میوه
 .1گري دادچیزهاي دی
یهودیان به تعهدات خود عمل نکردند و خیانت نمودند. پس طبیعی بود که  ،آري

شدند. بنابراین  ي عربستان اخراج می از شبه جزیره صباید بر اساس وصیت رسول خدا
 ها را اخراج و به سرزمین تیماء و اریحاء فرستاد. آن عمر

ول خدا و ابوبکر بسته بودند، همچنین نصاراي نجران به شروط و تعهداتی که با رس
ها را از نجران به عراق  آن عمل نکردند و به معامالت ربوي پرداختند. بنابراین عمر

 .٢٧٣٠ مشاره، ك الشروط، البخاري -١
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فرستاد و به امراي شام و عراق نوشت که از زمینهاي مخروبه در اختیار آنان بگذارند تا 
در نزدیکی کوفه » نجرانیه«اي به نام  ها به عراق رفتند و محله براي خود آباد سازند. آن

 .1ساختند
بنابراین  ،ي نصارا علیه مسلمانان بیمناك بود از توطئه گوید: عمر ابویوسف می

ها را قبل از این که  آن ،ها و مسلمانان فاصله ایجاد نماید. از این رو خواست تا در میان آن
 .2هاي خود را علیه دولت نوپاي اسالم عملی سازند، جالي وطن کرد بتوانند نقشه

 و آزادي ملکیت فردي مسکنـ حق امنیت و حرمت 3
آید چنان که این مطلب در  ي هر فرد به حساب می امنیت در اسالم جزو حقوق اولیه

 فرماید:  چندین آیه و حدیث بیان شده است. خداوند می

ٰلِِم�َ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ ﴿  .]۱۹۳: ةالبقر[ ﴾١٩٣ ٱل�َّ
 ».نیستران تجاوز کردن جز بر ستمکا«

 فرماید:  همچنین می

ْ َعلَۡيُ�ۡم فَ  ٱۡ�تََدىٰ َ�َمِن ﴿  .]۱۹۴: ةالبقر[ ﴾َعلَۡيُ�مۚۡ  ٱۡ�َتَدىٰ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  ٱۡ�َتُدوا
هر که راه تعدي و تجاوز بر شما را در پیش گرفت، بر او همانند آن، تعدي و تجاوز «

کن در برابر آن دفاع از خویشتن و کنید (چه آغازکردن تعدي و تجاوز ممنوع است، لی
 ».مبارزه براي اخذ قصاص آزاد است)

را فراتر از حق امنیت  همچنین اسالم حق زندگی افراد را خاطرنشان ساخته و آن
دانسته است، چرا که حق حیات و زندگی متضمن حمایت از یک انسان در مقابل تجاوز 

ي مردم گذاشته شده  ر گردن همهاست که ب  و این یک مسئولیت عمومی ،و تهدید است
. چنان که 3ي افراد بشر است و تجاوز به فردي از افراد بشر مانند تجاوز به همه ،است

 فرماید:  خداوند می

 .٢٤٥أيب عبيد ص: األموال -١
 .٧٩أيب يوسف ص: اخلراج -٢
 .١٦٣ن صنظام احلكم يف عهد الراشدي -٣
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نَّهُ  ِمنۡ ﴿
َ
ٰٓءِيَل � ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ� ۡجِل َ�ٰلَِك َكتَۡبَنا َ�َ

َ
ۡو فََسادٖ ِ�  ۥأ

َ
� بَِغۡ�ِ َ�ۡفٍس أ َمن َ�َتَل َ�ۡفَسۢ

�ِض 
َ
�ََّما َ�َتَل  ٱۡ�

َ
ۡحَيا  ٱ�َّاَس فََك�

َ
َمآ أ َّ�

َ
ۡحَياَها فََك�

َ
ۚ  ٱ�َّاَس َ�ِيٗعا َوَمۡن أ  .]۳۲: ةالمائد[ ﴾َ�ِيٗعا

هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل، یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گوئی «
ت که ها را کشته است، و هرکس انسانی را از مرگ رهائی بخشد، چنان اس همه انسان

؛ (زیرا فرد نماینده جمع و عضوي از اعضاء جامعه  گوئی همه مردم را زنده کرده است
 ».است)

در دوران حکومت خویش به حق امنیت و حق حیات  عمر در روشنایی این آیت،
گفت: من کارگزاران خود را بر شما  اي قایل بود و به مردم می افراد اهمیت ویژه

ها  و مالهاي شما را بخورند بلکه آن کنند و هتک حرمت نمایند ام تا شما را تنبیه نگمارده
ام تا کتاب خدا و سنت پیامبر را به شما آموزش دهند. بنابراین اگر  را استخدام نموده

ها بر شما ستم کرد، به من بگویید تا انتقام شما را از او بگیرم و از ایشان  کسی از آن
هدید، مجبور به اعتراف باشد، حق امنیت از او روایت است که فرمود: مردي که به زور ت

 .1سلب شده است
 کند. این سخن وي بر عدم جواز گرفتن اعتراف به زور و شکنجه و تهدید داللت می

اي به ابوموسی اشعري نوشت: به مدعی فرصت ده تا براي اثبات حق  همچنین در نامه
و اگر نه علیه او قضاوت  خویش دلیل بیاورد، اگر چنین کرد حقش را به او بازگردان

بیانگر تأیید  این سخن عمر .2کن؛ زیرا این بهترین روش براي دفع شک و تردید است
 .3باشد و تصویب حق دفاع می

ي مردم را  در مورد حریم مسکن در قرآن آدابی بیان شده که وارد شدن به خانه
. چنان که قرآن ده استبدون موافقت ساکنان آن و از غیر درب ورودي حرام قرار دا

 فرماید: می

 .١٦٤نظام احلكم يف عهد الراشدين ص -١
 .١٦٥نظام احلكم يف عهد الراشدين ص  -٢
 .٤٨القضاء ونظامه يف الكتاب والسنة د. عبد الرمحن احلميض ص  -٣
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َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ٰٓ  ٱ�َّ َ�َ ْ ْ َو�َُسّلُِموا �ُِسوا

ۡ
ٰ �َۡسَتأ ْ ُ�ُيوتًا َ�ۡ�َ ُ�يُوتُِ�ۡم َح�َّ ْ َ� تَۡدُخلُوا َءاَمُنوا

ُروَن  ۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ ۡهلَِها
َ
َحٗدا فَ  فَإِن ٢٧أ

َ
ٓ أ ْ �ِيَها َ� تَۡدُخلُوَها لَّۡم َ�ُِدوا

ٰ يُۡؤَذَن لَُ�ۡمۖ �ن �ِيَل لَُ�ُم  ْ َح�َّ ْۖ فَ  ٱرِۡجُعوا ۡزَ�ٰ لَُ�ۡمۚ وَ  ٱرِۡجُعوا
َ
ُ ُهَو أ بَِما َ�ۡعَملُوَن َعلِيٞم  ٱ�َّ

 .]۲۸ -۲۷النور: [ ﴾٢٨
هائی نشوید که متعلّق به شما نیست، مگر بعد از اجازه گرفتن  اي مؤمنان! وارد خانه«

یا در کوبیدن و کارهائی جز اینها) و سالم کردن بر ساکنان آن . این کار (با زنگ زدن 
براي شما بهتر است (از ورود بدون اجازه و سالم). امید است شما (این دو چیز را به 

اگر کسی را در     ها را) در مد نظر داشته باشید. هنگام رفتن به منازل دیگران رعایت و آن
آید و) به شما  جاها داخل نشوید تا (کسی می آنبه ) ا اجازه دهد(که به شم ها نیافتید خانه

شود. اگر هم به شما (اجازه داده نشد و) گفتند: برگردید، پس برگردید (و  اجازه داده می
باشد. خدا بس آگاه  تر به حالتان و) پاکتر برایتان می اصرار نکنید). این (کار رجوع، زیبنده

  .  »پس با رهنمودهاي او مخالفت نورزید)کنید ( از کارهائی است که می

تُواْ ﴿ همچنین فرموده است:
ۡ
ۚ  ٱۡ�ُُيوَت َو� بَۡ�ٰبَِها

َ
 .]۱۸۹ ة:البقر[ ﴾ِمۡن �

 ».ها به منازل وارد شوید و از درهاي خانه«

ْ ﴿ و نیز فرموده است: ُسوا  .]۱۲الحجرات: [ ﴾َ� َ�َسَّ
 ».دري نکنید و جاسوسی و پرده«

هاي قرآنی بود که در زمان خلفاي راشدین، به ویژه دوران بر اساس همین رهنمود
ش احساس آرامش و ا شد و هر کس در خانه د رعایت میهاي افرا عمرفاروق حرمت خانه

 .1کرد آسایش می
در دوران  ، وو اما حق مالکیت فردي تا آخرین حدي که در شریعت مجاز است

به خاطر شرایط سیاسی و  بعمر بن خطاخلفاي راشدین محفوظ بود. چنان که وقتی 
ي عربستان گردید،  نظامی مجبور به جالي وطن نصاراي نجران و یهود خیبر از شبه جزیره

ها زمینهایی در مقابل  جا به آن به استانداران خود در عراق و شام نوشت که در آن

 .١٦٥ص ،نظام احلکم فی عهد الراشدين -١
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ذمیان  ها بود که اسالم براي هایشان داده شود. و این به احترام حق مالکیت فردي آن زمین
 .1باشد براي مسلمانان قایل می  که  قایل است همانگونه

قصد گسترش مسجد الحرام را داشت و براي  عمر بن خطابهمچنین زمانی که 
هاي مسکونی اطراف مسجد را تخریب نماید، به صاحبانشان  این منظور ناچار بود خانه

این عملکرد بیانگر ها را جلب کرد؛  قیمت مناسب پرداخت نمود و کامال رضایت آن
میزان احترام وي به حق مالکیت فردي بود. البته این حق مالکیت فردي نیز بدون قید و 
شرط و مراعات حدود شرعی و مصالح عمومی نبود. چنان که بالل بن حارث مزنی در 

زمین مورد نظر را به او داد.  صاز ایشان زمینی طلبید. آن حضرت  صزمان رسول خدا
در دوران خالفت خویش، بالل را احضار نمود و به او گفت:   طابعمر بن خسپس 

نمود، و اکنون  طلب کردي و ایشان درخواست کسی را رد نمی صزمینی از رسول خدا
اي  اش را آباد کنی. پس به اندازه توانی همه زمین بسیار بزرگی در دست تو است که نمی

ا به من بسپار تا در میان مسلمانان تقسیم توانی آباد کنی، براي خود بردار و بقیه ر که می
گفت: به  را به من بخشیده است. عمر آن صکنم. بالل نپذیرفت و گفت: رسول خدا

  کهبخشی از زمین مورد نظر را از او گرفت  گاه عمر خدا تو چنین خواهی کرد. آن
 .2و در میان مسلمانان تقسیم کرد را آباد سازد توانست آن نمی

خلیفه بیانگر آن است که مالکیت فردي ارتباط محکمی با مصالح این عملکرد 
تواند  امر می انگاري نمود، ولی براین اگر فردي در این زمینه سهلعمومی جامعه دارد. بنا

 .3ي ملک فرد، به نفع جامعه تصرف نماید در بخش متروکه

 بیانـ آزادي  4
مند هستند. و این حق در زمان  بهره ي رأي خود از آزادي کامل در اسالم، افراد براي ارائه

کامال به افراد   عمر بن خطابرسول خدا و خلفاي راشدین محفوظ و محترم بود. و 

 .١٨٩مصدر ص مهان  -١
 .٢٠٧حممد أبو حيىي ص  ،نظام األرض، )٥/٥٧٩املغين ( -٢
 .١٩٢محد الصمد ص  ،ام احلكم يف عهد اخللفاء الراشديننظ -٣
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. چنان که روزي با 1داد مجال ابراز رأي و فرصت اجتهاد در مسایل غیر منصوص می
زید مردي مالقات نمود و از او (در مورد جریانی) پرسید: کارت به کجا رسید؟ او گفت: 

ها بودم این طور قضاوت  گفت: اگر من به جاي آن و علی چنین و چنان کردند. عمر
دارد در حالی که تو صاحب امر  کردم. مرد گفت: چه چیزي تو را از این کار باز می می

داشت  گفت: اگر در این مسأله نصی از قرآن و سنت وجود می مسلمانان هستی. عمر
گویم رأي من است که از رأي زید و  می  چه نم، ولی آنتوانستم چنین ک گاه من می آن

 .2علی باالتر نیست
ها را به  داد و آن به اصحاب پیامبر مجال اجتهاد می عمرفاروق  ،بدین صورت

 .3ساخت پذیرفتن اجتهاد خویش مجبور نمی
توانستند انتقاد کنند چنان  ي مردم به راحتی می همچنین در زمان خلفاي راشدین همه

روزي بر منبر رفت و گفت: اي مردم! اگر در من کژي و انحرافی  عمرفاروقکه 
را درست کنید. مردي برخاست و گفت: به خدا سوگند! اگر در شما انحراف و  یافتید، آن

گفت: خدا را شکر که  را با شمشیرهاي خود راست خواهیم کرد. عمر کژي ببینیم آن
که کژیهاي عمر را با شمشیرهاي خود راست شوند  در میان این امت، مردانی یافت می

 .4کنند می
ي خود گفت: مرا امر به  عالوه بر این، ایشان پس از خلیفه شدن در نخستین خطبه

 .5معروف و نهی از منکر نمایید و با نصایح خود مرا یاري دهید
ي  آزادي سیاسی و نصیحت و کنترل امیر را از حقوق اولیه اصوال عمرفاروق

گفت: اي مردم! ما برگردن شما حقی داریم و آن عبارت  ها می انست و به آند رعیت می
 آري! عمر .6ي شما و همکاري با ما در امور خیر است از نصیحت و دل سوزي غائبانه

 ).٢/٧٣٥لدهلوي (ا ،السلطة التنفيذية -١
 .)۱/۶۵عالم املوقعني (إ -٢
 ).٢/٧٣٨لدهلوي (، االسلطة التنفيذية -٣
 .۳۳۱خبار عمرصأ -٤
 .١٩٧نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين ص  -٥
 .١٩٧مهان ص -٦
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دانست که کژیهاي او را راست کنند حتی اگر با شمشیر باشد.  ي هر فرد رعیت می وظیفه
 . 1کسی است که عیوب مرا به من بازگو نماید گفت: محبوبترین فرد شما نزد من و می

گاه شما از  ترسم که دچار خطا بشوم آن همچنین خطاب به مردم گفت: من از این می
ترس چیزي نگویید. چنان که روزي مردي در حضور جمعی از مردم خطاب به ایشان 

نند. خواستند او را ساکت ک گفت: اي عمر! از خدا بترس. حاضرین ناراحت شدند و می
گفت: در شما خیري وجود نخواهد داشت، اگر به او نصیحت نکنید و در من نیز  عمر

 .2خیري وجود نخواهد داشت اگر به سخنان او گوش فرا ندهم
همچنین روزي در میان مردم براي سخنرانی برخاست و گفت: اي مردم بشنوید و 

شنویم و اطاعت  یاطاعت کنید. مردي برخاست و سخنان وي را قطع کرد و گفت: نم
ي خدا! چرا؟ مرد گفت: این لباسی که شما  گفت: اي بنده به آرامی کنیم. عمر نمی

کرد. شما  پوشیدید به هر کدام از ما به قدري رسید که فقط براي ستر عورت کفاف می
به فرزندش (عبداهللا) گفت: برخیز و جواب او را بده.  بقیه را از کجا آوردید؟ عمر

ست و گفت: یکی سهم من بود که به پدرم دادم تا براي خود لباس کاملی عبداهللا برخا
گاه حاضرین قانع شدند و آن مرد با احترام گفت: اي امیرالمؤمنین! اکنون بگو  بدوزد. آن

 .3تا بشنویم و اطاعت کنیم
ي زنان را از چهل اوقیه بیشتر نکنید.  اي به مردم گفت: مهریه همچنین روزي در خطبه

یشتر کنید؛ بقیه را به بیت المال خواهم داد. زنی اعتراض کرد و گفت: تو حق و اگر ب
 گفت: چرا؟ زن گفت: به خاطر این که خداوند فرموده است:  نداري چنین کنی. عمر

ُخُذواْ ِمۡنُه َشۡ� ﴿
ۡ
ُخُذونَهُ  ًٔ َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� فََ� تَأ

ۡ
تَأ

َ
بِيٗنا  ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما ۥاۚ �  ﴾٢٠مُّ

 .]۲۰النساء: [
 يبرا یا! آیریداز آن را پس نگ یزيچ ید،ا (بعنوان مهر) به او پرداخته یو مال فراوان«

(مگر مؤمنان را چنین  !شوید؟ یبازپس گرفتن مهر آنان، به تهمت و گناه آشکار متوسل م
 ».کاري سزد؟!)

 .٢٣١ص  ،من رواية البالذري و بكر وعمرأب :الشيخان ،١٩٨مهان ص  -١
 .۱۹۷نظام احلکم... ص -٢
 ).٢/٥٧٩حمض الصواب (: ز) به نقل ا١/٥٥عيون األخبار ( -٣

                                           



 عمر فاروق   202
 

وایتی آمده است و در ر .1گفت: زنی درست گفت و مردي خطا نمود آنگاه عمر
تر هستند. سپس بر منبر رفت و  که گفت: بار الها! مرا ببخش و افزود: همه از عمر فقیه

کنم  ها منع کرده بودم، ولی اکنون اعالن می گفت: اي مردم! من شما را از افزایش مهریه
کند مهریه بدهد و هیچ محدودیتی  تواند و توافق می اي که می که هر کس به هر اندازه

  .2ستنی
قبال متذکر شدیم که باید در چارچوب شریعت و با رعایت  ،و در مورد آزادي رأي

شد، چنین رأي  باشد. اما اگر ابراز رأي افراد به ضرر افرادي دیگر تمام می مصالح عمومی 
کامال  عمر بن خطابو نظري حق آزادي ندارد و باید جلوي او را گرفت. چنان که 

 هایی از آن به شرح زیر است:  نون نمونهمتوجه این قضیه بود و اک

 کننده أـ منع آراء گمراه
در شام به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: کسی را که خدا  عمر بن خطابروزي 

گري وجود نخواهد داشت. مردي که منکر تقدیر بود  گمراه نماید، براي او هدایت
دید کرد و گفت: اگر در او را ته کند. عمر برخاست و گفت: خدا کسی را گمراه نمی

 .3میان مردم به تبلیغ این افکار بپردازي تو را خواهم کشت
گوید: مردي در پی آیات متشابه قرآن بود و هر جا از  همچنین سائب بن زید می

 آمد و گفت: اي امیرالمؤمنین! آورد. روزي نزد عمر ها سخن به میان می آن

ٰرَِ�ٰتِ ﴿ گفت:   چیست؟ عمر ]۲ -۱الذاریات: [ ﴾٢وِۡقٗر�  تِ ٱلَۡ�ِٰمَ�ٰ فَ   ١ذَۡرٗو�  َوٱل�َّ
گاه آستین باال زد و با شالق خود به جان  (شخصی که در پی متشابهات است) تویی؟ آن

اي سرت را از تن  دیدم که موهایت را تراشیده او افتاد. و گفت: به خدا سوگند! اگر می
 4زد قومش ببرید و بگویید: صبیغکردم. سپس گفت: او را بر شتري سوار کنید و ن جدا می

گوید: او در میان قومش  در پی کسب علم بود ولی راه علم را به خطا پیمود. راوي می

 .)٢/٢١٣تفسري ابن كثري ( -١
 .)۴/۲۸۳جممع الزوائد ( -٢
 .٢٢٣األهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها د.ناصر العقل ص -٣
 او صبيغ بن عسيل حنظلی است. -٤
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 .1همواره به عنوان انسانی، ذلیل زیست تا این که مرد
 
 

 ب ـ هتک حرمت مردم به نام آزادي بیان
خود ناسزا گفته  را در شعرهاي 3مردي به نام زبرقان بن بدر 2»حطیئه«شاعري به نام 

 دستور به حبس شاعر داد. او گفته بود:  بود. عمر
 )4(دع املكارم ال ترحل لبغيتها      واقعد فإنك أنت الطاعم الكايس

 ».ت بنشین و بخور و بپوشا انگی و بزرگواري مزن و در خانهدم از مرد«
 .5پوشیهدف شاعر این بود که تو باید مانند زنان، خانه نشین شوي، بخوري و ب

حطیئه را تهدید کرد که اگر در شعرهاي خود به هتک حرمت مسلمانان  عمر
 ادامه دهد، زبانش را قطع خواهد کرد.

را برانگیخت و معذرت خواهی کرد  آنگاه حطیئه با سرودن اشعاري عواطف عمر
 و چنین سرود: 

 مـــاذا أقـــول ألفـــراخ بـــذي مـــرخ

 ألقيـــت كاســـبهم يف قعـــر مظلمـــة

 ي مـن بعـد صـاحبهأنت األمـري الـذ

 

ــجر   ــاء وال ش ــل ال م ــب احلواص  زغ

ــر ــا عم ـــالم اهللا ي ــك س ــاغفر علي  ف

ـــر ــى البش ــد النه ــك مقالي ــى إلي  ألق

بی وجود دارد و حاصل ذي مرخ چه بگویم؟ که نه در آن آ هاي محله بی به جوجه« 
 اي اي عمر! خدا تو را به سالمت ها را در سیاه چال انداخته آور آن نه درختی، تو نان

 ».بدارد، مرا ببخش
رسید، دلش به حال او سوخت و دستور  بعد از این که اشعار فوق به گوش عمر

 .1و از او تعهد گرفت که دوباره لب به ناسزاگویی مسلمانان نگشاید ،داد، آزادش کنند

 ).٦٣٥، ٦٣٤/ ٣٠كائي (اللال: شرح أصول اعتقاد أهل السنة -١
 او جرول بن مالك بن جرول ملقب به حطيئة است.: احلطيئة -٢
 بود.  عنوان سرپرست صدقات قومش قرار داده  او را به  که  صيکی از صحابيان پيامرب، الزبرقان بن بدر متيمي -٣
 ).٢/٧٤٥السلطة التنفيذية ( -٤
 ).١٧٤، ١٢/١٧٣رطيب (تفسري الق -٥

                                           



 عمر فاروق   204
 

به مبلغ سه هزار درهم آبروي مسلمانان را از آن  همچنین نقل است که عمرفاروق 
 که حطیئه بعد از آن چنین سرود:  شاعر خرید. چنان

ــدع ــم ت ــالم فل ــراف الك ــذت أط  أخ

ــف ــم خي ــل فل ــرض البخي ــي ع  ومنعتن

 

 

 شـــــتام يرضـــــ وال مـــــدحياً ينفـــــع

ـــزع ـــا  ال   يف ـــبح   آمن ـــتمي وأص  ش

   
 

 

بخش برایم باقی مانده و نه مدح  اي، نه ناسزاگویی زیان الم گرفتهنوك زبانم را از ک«
 مفید.

خسیس و فرومایه در برابر من حمایت کردي، و دیگر از از حیثیت و آبروي انسان 
 .»مذمت من ترس و بیمی ندارد و امنیت یافته

 مورد ازدواج با زنان اهل کتاب رد ـ رأي عمر5
اطالع یافت که حذیفه بن یمان با زنی یهودي ازدواج کرده است  پس از این که عمر

کنی  ذیفه در جواب نوشت: آیا فکر میاي به او نوشت که با زنش متارکه کند. ح در نامه
ها را بر زنان  ترسم که آن ولی می ،گفت: خیر است؟ عمر  ازدواج با او کار حرامی

 .2مسلمان ترجیح دهید
گوید: الزم به یادآوري است که ازدواج مرد مسلمان با زن مسلمان بهتر  ابوزهره می

و منافع زناشویی به صورت کامل جا الفت  است از ازدواج با زن اهل کتاب. زیرا در این
کرد، مگر  مسلمانان را از ازدواج با زنان اهل کتاب منع می یابد. بنابراین، عمر تحقق می

 .3این که براي برقراري ارتباط سیاسی و تألیف قلب باشد
چنان که قرآن نیز بیان داشته است که ازدواج با زن مؤمن حتی اگر کنیزي باشد بهتر 

 ن مشرك آزاده است:از ازدواج با ز
ْ  َوَ� ﴿ ۡ�َِ�ةٖ َولَۡو  ٱلُۡمۡ�َِ�ٰتِ تَنِكُحوا ۡؤِمنٌَة َخۡ�ٞ ّمِن مُّ َمةٞ مُّ

َ
ۚ َوَ� ٰ يُۡؤِمنَّ َح�َّ

 ْ ۡعَجَبۡتُ�ۡمۗ َوَ� تُنِكُحوا
َ
ۡ�ِٖك َولَۡو  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ أ ۡؤِمٌن َخۡ�ٞ ّمِن مُّ ْۚ َولََعۡبٞد مُّ ٰ يُۡؤِمُنوا َح�َّ

 .٢٢٣عمربن اخلطاب د. أمحد أبو النصر ص ، )١/٣٢٧ابن قتيبة (: الشعر والشعراء -١
 .)۱/۲۶۵تفسري ابن کثري ( -٢
 .١٠٤أيب زهرة ص: األحوال الشخصية -٣
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ۡعَجَبُ�ۡمۗ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك يَدۡ  أ

ُ
ُ وَ  ٱ�َّارِ� إَِ�  ُعونَ أ ِ وَ  ٱۡ�َنَّةِ يَۡدُعوٓاْ إَِ�  ٱ�َّ ُ َءاَ�ٰتِهِ  ۦۖ �ِإِۡذنِهِ  ٱلَۡمۡغفَِرة  ۦَوُ�بَّ�ِ

ُروَن   .]۲۲۱: ةالبقر[ ﴾٢٢١لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ
مان کنیز گ بی و با زنان مشرك (غیر اهل کتاب) تا ایمان نیاورند ازدواج نکنید، و«

) شما را به ه (زیبائی یا ثروت یا موقعیت او) مشرکی بهتر است، اگرچمؤمنی از زن (آزاد
شگفتی انداخته باشد (و دلباخته او بوده باشید)، و (زنان و دختران خود را) به ازدواج 

گمان غالم مؤمنی از مرد  مردان مشرك در نیاورید، مادامی که ایمان نیاورند. و بی
اگرچه (زیبائی یا ثروت یا موقعیت او) شما را به شگفتی انداخته باشد  ،تر استمشرکی به

) به سوي آتش (دوزخ) آنان (اعم از زنان یا مردان مشرك(و دل از کفتان ربوده باشد). 
گردند) و خدا به سوي بهشت و آمرزش به فرمان  کنند (و سبب شقاوت می دعوت می

شود)، و  پیروي از دستور او، وسیله سعادت میکند (و  خود و توفیق خویش دعوت می
سازد (و احکام شریعت را با دالئل واضح تفهیم  خدا آیات خود را براي مردم روشن می

  . »نماید) تا این که (راه صالح و سعادت خویش را بشناسند و) یادآور شوند می
کند مگر  ع مین مشرك مندر این آیات خداوند صراحتاً مسلمانان را از ازدواج با زنا

پوست مسلمان،  برخدا ایمان بیاورند و کنیز سیاهها به وحدانیت خدا و نبوت پیام این که آن
بر زن آزاده و صاحب جمال مشرك ترجیح دارد. همچنین زنان مسلمان از ازدواج با 

اند هر چند که آن ها داراي مال و جمال و نسب باشند و یک برده  مردان مشرك منع شده
 .1ها ارزش بیشتري دارد ت فقیر و مؤمن نزد خدا از آنسیاه پوس

پس مالحظه کردید که ازدواج با زن مشرك به نص قرآن حرام است. اما ازدواج با 
 فرماید: زن اهل کتاب طبق نص دیگري از قرآن مباح اعالم شده است. چنان که می

ِينَ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت وَ ﴿ وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
  .]۵: ةالمائد[ ﴾ُ�مۡ ِمن َ�ۡبلِ  ٱۡلِكَ�َٰب أ

و (ازدواج با) زنان پاکدامن مؤمن، و زنان پاکدامن اهل کتاب پیش از شما، حالل «
 ».است

 .٧٧حممد الوكيلي ص، فقه األولويات دراسة يف الضوابط -١
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کند و این نظر  ي سابق، زنان اهل کتاب را مستثنی می این آیه از حکم عام آیه
 .1جمهور است

 دارد. البته همه اتفاق نظر دارند که ازدواج با زن مسلمان بر زن اهل کتاب ترجیح
البته این مباح بودن در صورتی است که ازدواج با زن اهل کتاب، پیامد منفی براي 

شود. و این رأي  فرزندان خانواده و جامعه نداشته باشد وگرنه به همان میزان ممنوع می
 .2برخی از علماي معاصر است

انست د را دو چیز می به آن فتوا داد و علت آن و رأیی است که قبل از همه عمر
 که عبارت بودند از: 

 شود. ـ باعث بی رغبتی در ازدواج با دختران مسلمان می1
 شوند. ـ زنان غیر مسلمان باعث فساد دین و اخالق فرزندان مسلمان می2

یند آ و اگر به نتایج مفاسدي که در عصر حاضر از ازدواج با زنان یهود و نصارا بر می
. چنان که استاد جمیل 3تر هستند تر و خطرناكبینیم که به مراتب بیش توجه کنیم، می

 اند از:  کند که عبارت اي از آن اشاره می محمد مبارك به مجموعه
 هاي مسلمانان بشوند. ممکن است زنان غیر مسلمان به عنوان جاسوس وارد خانه -أ

 شوند. مسلمانان با تهاجم فرهنگی روبرو می -ب
ي کشور غیر مسلمان  د شناسنامهشود که براي خو مرد مسلمان مجبور می -ج

 بگیرد.
کنند باعث  عدم آگاهی مردان مسلمانی که با زنان اهل کتاب ازدواج می -د

 ها مانند خمیر در دست زنان خود به اشکال گوناگون بچرخند. شود که آن می
چنین مردانی به خاطر عدم آگاهی از دین خدا در مقابل اهل کتاب احساس  -هـ

 .4کنند حقارت و کمبود می

 ).٧٧، ٧٦/ ٥ائري (عبد الرمحن اجلز ، الفقه على املذاهب األربعة -١
 .٧٧حممد الوكيلي ص، فقه األولويات -٢
 .٧٨حممد الوكيلي ص، فقه األولويات -٣
 .٢١٤عمرالتلمساين ص، شهيد احملراب -٤
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توان به حرمت ازدواج با زنان  ها مفاسدي هستند که با استناد به آن، امروز نیز می این
روي   اي ازدواج با زنان اهل کتاب پیشبر اهل کتاب معتقد بود. موانعی که عمر

مسلمانان قرار داد، همسو با منافع دراز مدت دولت و اهداف بزرگ جوامع اسالمی بوده و 
دانند که ازدواج فرزندانشان با بیگانگان چه عواقب  ملتهاي بیدار، میهستند. چرا که 

ي اسرار  ها در بر خواهد داشت. و زنان اگر از همه خطرناکی براي نسل و وطن آن
شوهرانشان مطلع نشوند، به هر صورت که شده با توجه به محبت و مودتی که دارند به 

 اي از آن اطالع خواهند یافت. بخش عمده
ي حاکمان  ، در این ابتکار خود، استادي فرزانه براي همه عمرفاروق ،اینبنابر

رود. چرا که او نخستین کسی بود که ضرر و زیان جبران ناپذیر ازدواج  بعدي به شمار می
ها را جاسوسانی بیگانه دانست  مرد مسلمان با زن اهل کتاب را احساس و ابراز نمود و آن

شوند و همواره مخالف با دین و آیین ما بوده و تا آخر بر  هاي مسلمین می که وارد خانه
با بصیرت  دین خود باقی خواهد ماند و معاشرت اسالمی را نخواهند آموخت. عمر

دانست که چه  کرد و می دید و احساس می دینی و چشمان تیز بین خود این مفاسد را می
اي، فرمان  وراً و بدون هیچ مسامحهباشد. بنابراین ف چیزهایی به ضرر و یا به نفع مسلمین می

 .1خود مبنی بر عدم ازدواج با زنان اهل کتاب را صادر نمود
از   باید دانست که در زمان خلفاي راشدین، مردم در چارچوب مقررات اسالمی

شد که جامعه تا حد امکان به  آزادي کامل برخوردار بودند. و این امر باعث می
رفت و سلب  ، حق اساسی افراد و جوامع به شمار میهایی دست یابد. آزادي پیشرفت

شد که چنین افراد و جوامعی بیشتر شبیه  ترین ارزشها تلقی می آزادي به معناي سلب مهم
 باشند تا زندگان. مردگان می

اي درونی است که نشأت گرفته از ارتباط انسان با خدا  حق آزادي در اسالم، انگیزه
ي  یابد که وجودش، آماده بالندگی و رشدي دست می است. انسان با این ارتباط به

پذیرفتن کارهاي نیک و مسابقه در انجام کارهاي شایسته جهت به دست آوردن 

 .٢١٤شهيد احملراب التلمساين ص -١
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هاي مهم  شود. پس آزادي در اسالم یکی از پایه ها و زمین می رضامندي پروردگار آسمان
 .1جه متبلور بودرود که در زمان خلفاي راشدین به بهترین و جامعه اسالمی به شمار می

 
 
 

 »امیرالمؤمنین«هشتم: مخارج خلیفه، آغاز تاریخ هجري و ملقب شدن وي به 

 ـ مخارج خلیفه1
شود، قطعا پاداش کسی  ي خالفت، امري دینی و عبادي محسوب می جا که مسأله از آن

 ي خداوند است. چرا که را به نحو احسن انجام دهد، بر عهده که متولی این امر باشد و آن
پردازد. چنان که  رسد و پاداش عمل هر کدام را می او به حساب نیکوکاران و بدکاران می

 فرماید:  می
ٰلَِ�ٰتِ َ�ۡعَمۡل ِمَن  َ�َمن﴿ َ�ٰتُِبوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ۦَوُهَو ُمۡؤِمٞن فََ� ُ�ۡفَراَن لَِسۡعيِهِ  ٱل�َّ

 .]۹۴األنبیاء: [ ﴾٩٤
ه انجام دهد، در حالی که ایمان داشته هرکس چیزي را از کارهاي شایسته و بایست«

شود و (ناسپاس  باشد (به خدا و پیغمبران و برنامه آسمانی)، تالش او نادیده گرفته نمی
 ».را خواهیم نوشت ماند، و توسط فرشتگان در نامه اعمالش) ما قطعاً آن نمی

نیوي باید باشد. اما در مورد پاداش د گفتیم مربوط به پاداش اخروي می  چه البته آن
پوشی کرده  گفت که چون خلیفه به خاطر منافع امت اسالمی از منافع شخصی خود چشم

است، ناچار باید مخارج وي از بیت المال تأمین و قانون فقهی نیز چنین است که هر کس 
یا کسانی که به خاطر منافع دیگران نتوانند به امور شخصی خود رسیدگی نمایند مانند 

 .2ها تأمین گردد هاي آن مفتیان باید هزینهقضات، والیان و 

 .٢٤٥اجملتمع اإلسالمي د. حممد أبو عجوة ص -١
 ).١/٢١٥السلطة التنفيذية ( -٢
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شود باید دو برابر به  اند: کسی که منافع او به خاطر منافع دیگران کساد می همچنین گفته
 .1او عوض داد

روي کار آمد، تا مدتی از بیت المال چیزي دریافت  عمر بن خطابوقتی که 
و از این بابت در مضیقه افتاد. کرد  نمود تا این که تجارت او کفاف زندگی او را نمی نمی
ها گفت: امر خالفت مرا مشغول ساخته، به نظر  گاه اصحاب پیامبر را فرا خواند و به آن آن

فان و سعید بن زید گفتند: از شما من براي امرار معاش خود چه کنم؟ عثمان بن ع
و کرد و گفت: نظر ت رو به علی  المال بخور و به مهمانانت بخوران. عمر بیت

رأي علی را پذیرفت و  ي شام و نهار خود بردار. عمر گفت: به اندازه چیست؟ علی 
کرد. چنان که خودش  ي شام و نهار خود از بیت المال استفاده می از آن به بعد به اندازه

 گوید:  در این مورد می
تقرت إليه إين أنزلت نفيس من مال اهللا بمنزلة قيم اليتيم، إن استغنيت عنه تركت، وإن اف(

 أكلت باملعروف).
بیت المال به دست من مانند مال یتیمی است که به دست سرپرست او است. اگر به «

 .2»خورم و اگرنه صرف نظر خواهم کرد آن نیاز داشته باشم به مقدار نیاز خود از آن می
در روایتی دیگر آمده است که خطاب به جمعی از صحابه گفت: به نظر شما چقدر 

داند. گفت: اگر  ها گفتند: امیر المؤمنین بهتر می مال براي من حالل است؟ آناز این 
سازم. سپس گفت: مرکبی که سوار بر آن به حج یا  خواهید شما را از آن باخبر می می

هایم و  عمره بروم و لباس مخصوص زمستان و لباس مخصوص تابستان و خوراك بچه
گوید:  ا من هم یکی از مسلمانانم. معمر میرسد. زیر حقوقی که به یک مسلمان عادي می
 .3کرد عـــبارت بود از یک نفر شتر مرکبی که ایشان از آن اســـتفاده می

عمرفاروق براي حکام بعد از خود، الگوي برتري در اداي امانت ارائه داد.  ،آري
، عمر بن خطابکند که روزي  چنان که ابوداود از مالک بن اوس بن حدثان روایت می

هیچ کدام از ی سخنانی پیرامون مال غنیمت فرمود: من بیش از شما در آن حقی ندارم و ط

 ).٥/٤٤٥املغين (، )١٦٦، ١٥/١٤٧املبسوط ( -١
 .٢٧٠اخلالفة الراشدة د. حيىي اليحىي ص -٢
 السلطة التنفيذية.: زبه نقل ا ٢٠٠٤٦مصنف عبد الرزاق ش  -٣
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دار نیست. مگر این که هر یک از ما بر اساس کتاب خدا داراي  ما بیش از دیگران حق
نمود و  این مال را تقسیم می صي خود هستیم. و افزود که رسول خدا جایگاه ویژه

 .1داد راد را مدنظر قرار میسوابق و میزان مصیبت و نیاز اف
از قیافه و  رفت. عمر از ربیع بن زیاد حارثی روایت است که با وفدي نزد عمر

غذایی آوردند که زیاد گوارا نبود. ربیع  فصاحت او خوشش آمد. همان جا براي عمر
اي که غذاي گوارا بخوري و لباس نرم بپوشی و مرکب  گفت: اي امیرالمؤمنین! تو شایسته

اي بر سر ربیع وارد کرد و گفت: با این  با شالق خود ضربه بی سوار شوي. عمرخو
خواستی خدا را راضی کنی بلکه هدفت این بود که در دل خلیفه جا پیدا  سخنانت نمی

دانی مثال  دانم در تو خوبیهاي فراوانی وجود دارد. ولی آیا می نمایی. و افزود که من می
گفت: مانند این است که گروهی به  دانم. عمر خیر نمیها چیست؟ او گفت:  من و این

سفر بروند و مخارج راه خود را به دست یکی از میان خود بسپارند تا به طور مساوي براي 
هاي همه صرف کند. آیا جایز خواهد بود که او خود را بر دیگر رفیقان خود ترجیح  هزینه

 .2رعیتم دهد؟ مرد گفت: خیر. گفت: پس همین است مثال من و
اي احکام پیرامون  و خلفاي راشدین مجموعه صعلما از خالل عملکرد رسول خدا

 اند از جمله این که:  مخارج خلیفه استنباط نموده
براي خلیفه جایز خواهد بود در مقابل مسئولیتی که به عهده او گذاشته شده  -الف

و  5، بهوتی4لعربی، ابن ا3است حقوقی از بیت المال دریافت نماید. چنان که نووي
 اند. به جواز این امر تصریح نموده 6ابن مفلح

 کردند. مخارج خود را از بیت المال تهیه می بابوبکر و عمر -ب

 .٢٩٥٠سنن أيب داود ش  -١
 ).٢٨١، ٣/٢٨٠الطبقات الكربى (، )١/٣٨٣حمض الصواب ( -٢
 ).١١/١٣٧روضة الطالبني ( -٣
 ).٢٢٩، ١٢/٢٢٨البداية والنهاية ( -٤
 ).٨/٢٤٩عالم للزركلي (األ -٥
 ).١/٢١٨السلطة التنفيذية ( -٦
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ها در امور  هاي خود از بیت المال در واقع به خاطر اشتغال آن برداشتن هزینه -ج
 باشد. مسلمین می

 نیازي نداشته باشد.و این امر براي خلیفه جائز است حتی اگر به آن  -د
ي خود بهتر از برنداشتن آن است، زیرا با  اند: برداشتن هزینه حتی برخی گفته

 .1داند تواند خدمت رسانی کند، چرا که خود را موظف می برداشتن، بهتر می
 
 

 ـ آغاز تاریخ هجري2
را تصویب  تاریخ هجري گام فرهنگی مهمی بود که برداشته شد و اولین کسی که آن

بود. در این مورد روایات مختلفی وجود دارد. از جمله این که   عمر بن خطاب، نمود
سندي آوردند که سر رسید آن ماه شعبان نوشته  گوید: نزد عمر میمون بن مهران می

پرسید که مراد از شعبان، شعبان سال گذشته یا سال آینده یا شعبان  شده بود. عمر
کرد و گفت: براي مردم تاریخی مقرر کنید تا  کنونی است؟ سپس سران صحابه را جمع

بر اساس آن امور و معامالت خود را تنظیم بکنند. یکی از حاضرین گفت: از تاریخ 
ها طوالنی است زیرا آغازش از زمان ذوالقرنین  ها استفاده کنید. گفتند: تاریخ آن رومی

 باشد. می
ا حاضرین نپذیرفتند و گفتند: دیگري پیشنهاد داد که از تاریخ فارس استفاده کنید ام

کند. سپس همه به تاریخ هجرت رسول  ها با سر کار آمدن هر پادشاهی تغییر می تاریخ آن
 .2را سرآغاز تاریخ اسالمی قرار دادند خدا از مکه به مدینه اتفاق کردند و آن

سران  عمر بن خطابو از عثمان بن عبیداهللا روایت است که سعید بن مسیب گفت: 
به او پیشنهاد  گاه علی ین و انصار را جهت تعیین تاریخ اسالمی جمع کرد. آنمهاجر

 ).٧/١٣٧( ، نوویشرح مسلم -١
 ..٦٩ابن اجلوزي ص، )١/٣١٦حمض الصواب ( -٢
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پذیرفت و  داد آغاز تاریخ اسالمی را از هجرت رسول خدا مقرر نماید. بنابراین عمر
 . 1را سرآغاز تاریخ اسالمی تعیین کرد هجرت رسول خدا

اسالمی را اعالم  تاریخ  گفت: نخستین کسی که  که  از سعید بن مسیب روایت شده
مشورت علی بن   بعد از دو سال و نیم از خالفتش بنا به  بودند که عمر بن خطابداشت 

  گوید: عمر در خصوص آغاز تاریخ با اصحاب به می 3ابوزناد .2را تعیین نمود طالب آن ابی
اما این که چرا از ماه  .4مشورت نشست و در نهایت روي تاریخ هجري اتفاق نظر یافتند

  در ماه ربیع االول هجرت کرده بودند؟ صحرم آغاز کردند در حالی که رسول خدام
گوید: در مورد آغاز تاریخ اسالمی چهار چیز پیش روي  باره ابن حجر می در این

صحابه بود که عبارتند از: میالد رسول خدا، مبعث، هجرت و وفات ایشان. از تعیین میالد 
ها، صرف نظر کردند و تاریخ  رد تاریخ دقیق وقوع آنو مبعث به خاطر اختالف نظر در مو

ي تلخی بود نیز تعیین نکردند.  وفات آن حضرت را به خاطر این که یادآور خاطره
 صبهترین گزینه براي این منظور هجرت آن حضرت بود. و چون رسول خدا ،بنابراین

محرم را آغاز سال  ي هجرت نمود، ماه ي دوم و در آغاز ماه محرم اراده پس از بیعت عقبه
 .5هجري قرار دادند

 ـ لقب یافتن عمر به امیرالمؤمنین3
خواندند، وفات  می صبعد از این که ابوبکرصدیق که مسلمانان او را خلیفه رسول خدا

ي رسول خدا و  ي خلیفه سرکار آمد، مسلمانان گفتند: اگر بگوییم خلیفه یافت، و عمر
ي خلیفه را بیفزاییم، این لقب طوالنی و  بعدي کلمه به همین منوال براي هر یک از خلفاي

غیر قابل تلفظ خواهد بود. پس بیایید براي خلفاي خود لقبی تعیین کنید که همه با آن 
صدا بزنند. بعضی از صحابه گفتند: ما مؤمنین هستیم و او امیر ما است. بدین ترتیب او را 

 .اند را صحيح اعالم داشته و آن  نيز با وی موافقت منوده) ذهيب ٣/١٤املستدرك ( -١
 .١٦٣تاريخ اإلسالم للذهيب ص -٢
 .٣٠٢التقريب ص، قة فقيهث، عبد اهللا بن ذكوان القرشي -٣
 ).١/٣١٧حمض الصواب ( -٤
 .٢٨٦حيىي اليحىي ص، اخلالفة الراشدة، )٧/٢٦٨فتح الباري ( -٥
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 .1با این لقب ملقب گردیداولین کسی بود که  امیرالمؤمنین خواندند و عمر
و در روایتی از ابن شهاب آمده است که عمربن عبدالعزیز از ابوبکر بن سلیمان بن 

ي رسول  نوشتند: ابوبکر خلیفه ابی خیثمه پرسید: هنگامی که ابوبکر خلیفه مسلمانان بود می
چطور شد ي ابوبکر. و بعداً  عمر خلیفه :نوشتند خدا و بعد از این که عمر سرکار آمد می

بن سلیمان گفت: از شفاء (مادربزرگم) که از زنان مهاجر  که نوشتند: امیرالمؤمنین! ابوبکر
هاي  اي به استاندار عراق نوشت تا دو نفر از بهترین نامه گفت: عمر بود شنیدم که می

ا ه اهل عراق را نزد او بفرستد. استاندار عراق لبید بن ربیعه و عدي بن حاتم را فرستاد. آن
جا با  هاي خود را کنار مسجد بستند و وارد مسجد شدند. در آن به مدینه آمدند و مرکب

ایم. عمرو نزد  عمرو بن عاص روبرو شدند و گفتند: به امیرالمؤمنین خبر بده که ما آمده
گفت: این لقب را از کجا  رفت و گفت: السالم علیکم یا امیرالمؤمنین! عمر عمر

هم اکنون لبید بن ربیعه و عدي بن حاتم آمدند و به من گفتند: به اي؟ عمرو گفت:  آورده
او امیر  گفتم: به خدا شما لقب خوبی گفتید،ایم. من  امیرالمؤمنین خبر بده که ما آمده

ها، امیرالمؤمنین  است و ما مؤمنین هستیم. بدین صورت از آن روز به بعد، در نامه
 .2نوشتند می

، به مسلمانان گفت: شما مؤمنین هستید و ر بن خطابعمو در روایتی آمده است که 
من امیر شما هستم. بر اساس این روایت، خود ایشان اولین کسی بود که این لقب را براي 

 عمر بن خطابنخستین کسی که با این لقب صدا زده شد،  ،به هر حال .3خود تعیین کرد
 .4و خیلی سریع در همه جا پیچیدي او دانستند  بود و سایر صحابه نیز این لقب را برازنده

 ).١/٣١١حمض الصواب (، )٣/٢٨١ابن سعد (: الطبقات الكربى -١
 را صحيح دانسته است. و ذهبی آن ۳/۸۱املستدرک  -٢
 ).١/٣١٢حمض الصواب ( -٣
 .)۱/۳۱۳حمض الصواب ( -٤

                                           



 مبحث دوم
ویژگیهاي عمر، زندگی خانوادگی و احترام ایشان به اهل بیت 

 عاهللا رسول

 مهمترین ویژگیهاي عمرنخست: 
داد. و بر  ایمان به خدا و روز آخرت محور اصلی زندگی فاروق اعظم را تشکیل می

بر عدالت و غضبش بر  گاه قدرتش داراي شخصیتی متوازن بود که هیچ ،اساس آن
و همین امر او را شایسته تأیید و نصرت الهی  ،شد مهربانی و غرورش بر تواضع چیره نمی

ي توحید را با تمام شروط آن یعنی علم، یقین، اخالص و  کرده بود. چرا که او کلمه
  اش متبلور بود از جمله: محبت فرا گرفته و فهمیده بود و آثار ایمان عمیق وي در زندگی

 ي نفس ـ خوف خدا و محاسبه1
گفت: آتش دوزخ را به کثرت به یاد بیاورید، چرا که تنوري است از  همواره می عمر

 .1آهن و بسیار عمیق و داغ
 آمد و گفت:  همچنین نقل است که روزي مردي بادیه نشین نزد عمر

 جهِّز بُنيَّاتي وأمهنَّه يا عمرالخير جزيت الجنة
 لـنهأقسـم باللـه لتـفعـ

 اي عمر! که اهل خیر هستی به دخترانم و مادرشان چیزي عطا کن.«
 ».به خدا سوگند که تو باید چنین بکنی 

 شود؟ گفت: اي اعرابی! اگر نکنم چه می عمر
 گاه من از اینجا خواهم رفت. اعرابی گفت: آن 

 شود؟ اعرابی اشعار زیر را سرود:  گفت: اگر بروي چه کار می عمر
ـــــــألنهواهللا عـــــــن حـــــــ  ايل لتس

ــــــه ــــــئول بينهنّ ــــــف املس  والواق

 

ــــه   ثــــمّ تكــــون املســــأالت ثمّ

ـــــا إىل نـــــار وإمـــــا جنـــــة  إم

به خدا روزي که بذل و بخشش به عنوان منت داده شود از تو در مورد من سوال « 
 ».خواهد شد و سرانجام به بهشت یا دوزخ خواهی رفت

 .١٥٥فرائد الكالم للخلفاء الكرام ص -١
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گاه  شد. آن با شنیدن این سخن اعرابی به شدت گریست و محاسنش خیس عمر
 .1اي جز این ندارم پیراهن خود را به آن اعرابی داد و گفت: به خدا سوگند! که من جامه

با این که به کسی ظلم نکرده بود، اما در اثر شعر اعرابی که ایشان را به  عمر ،آري
یاد روز حساب انداخت، متأثر شد و گریست و معموال وقتی سخن از روز قیامت و 

آمد، ایشان به خاطر شدت ترسی که از خدا داشت،  دوزخ پیش می حساب و کتاب و
 .2گریست می

کرد در حق  کرد و اگر فکر می و از شدت ترس خدا، همواره خود را محاسبه می
گفت: از من انتقام  طلبید و می روا داشته است، او را می  کسی کوتاهی کرده یا بر او ظلمی

ي مسلمین بود مردي نزد او آمد و  امور عامهبگیر. چنان که روزي مشغول رسیدگی به 
گفت: اي امیرالمؤمنین! با من بیا و حقم را از فالنی بگیر. معموال در چنین جلساتی از 

شالقش را برداشت و محکم  ،کرد. بنابراین رسیدگی به امور شخصی افراد خودداري می
رسانید،  اتی به او نمیبینید و چنین شکای بر سر آن مرد زد و گفت: شما عمر را زیاد می

دهد، مزاحمت ایجاد  اي جهت حل مشکالت عمومی امت تشکیل می همین که جلسه
کسی را دنبال  جا بیرون شد. دیري نگذشت که عمر کنید. مرد عصبانی شد و از آن می

آن مرد فرستاد. وقتی آمد، شالق را به دست او داد و گفت: از من انتقام بگیر. مرد گفت: 
یا آ ن را به  ،شود گفت: این طور نمی گیرم. عمر مؤمنین! من از شما انتقام نمیاي امیرال

گیري. مرد  بخشی تا در عوض به تو پاداش نیکو بدهد یا از من انتقام می خاطر خدا می
به خانه رفت و احنف بن  کنم. سپس عمر گفت: به خاطر خدا از آن صرف نظر می

جا نخست دو رکعت نماز  همراه او بودند. در آنقیس (راوي این ماجرا) و برخی دیگر 
 ،خواند سپس نشست و گفت: اي پسر خطاب! تو گمراه بودي خدا تو را هدایت کرد

آید و از  گاه مردي نزد تو می آن ،ذلیل بودي، خدا تو را عزت داد و رهبر مسلمانان کرد
گوید:  راوي می دهی؟ زنی؟ فردا جواب خدا را چگونه می طلبد تو او را می تو کمک می

 .۴/۳۱۲تاريخ بغداد -١
 ).١٩/٤٦( التاريخ اإلسالمي -٢
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ي خدا در روي  او همچنان خود را سرزنش کرد تا این که من یقین کردم که بهترین بنده
 .1زمین است

از داخل  گوید: روزي عمر کند که می همچنین ایاس بن سلمه از پدرش نقل می
جا ایستاده بودم. با شالق خود به طرف من اشاره کرد و گفت:  کرد. من آن بازار عبور می

 ت کرد. سال بعد مرا در بازار دید،ي لباسهایم اصاب وسط راه کنار برو. شالقش به گوشه از
گاه  خواهم. آن خواهی امسال حج بروي؟ گفتم: اي امیرالمؤمنین! می گفت: اي سلمه! نمی

ها را در  ش برد و ششصد درهم به من داد و گفت: اینا دست مرا گرفت و با خود به خانه
ل گذشته به تو زدم، بردار و براي سفر حج هزینه کن. من گفتم: به مقابل شالقی که سا
را  سال تاکنون آنش کرده بودم. گفت: ولی من از پاررا به کلی فرامو خدا سوگند! من آن

 .2ام و همواره در خاطرم بوده است فراموش نکرده
نه گفت: خویشتن را محاسبه کنید قبل از آن که شما را محاسبه و مواز همچنین می

 فرماید:  کنند و براي حاضر شدن در میعادگاه بزرگ آماده شوید چنان که خداوند می

 .]۱۸: ةالحاق[ ﴾١٨يَۡوَم�ِٖذ ُ�ۡعَرُضوَن َ� َ�َۡ�ٰ مِنُ�ۡم َخا�َِيةٞ  ﴿
شوید، و (چه رسد به کارهاي  در آن روز (براي حساب و کتاب، به خدا) نموده می«

3.»ماند تان مخفی و پوشیده نمیآشکارتان) چیزي از کارهاي نهانی. 
گفت: اگر  ي خود می از خداوند داشت، جهت محاسبه  عمر بر اثر شدت خوفی که

ترسم که خداوند روز قیامت حسابش را از  بچه گوسفندي در سواحل فرات بمیرد می
 .4عمر بگیرد
رفت. گفتم:  گوید: عمر را دیدم که سوار شتري بود که دوان دوان می می علی 

گردم. گفتم: به خدا  روي؟ گفت: دنبال شتري از بیت المال می اي امیرالمؤمنین! کجا می
گفت: اي ابوالحسن! مرا مالمت  که خلفاي بعد از خود را به مشقت انداختی. عمر

 ).٢/٥٠٣حمض الصواب ( -١
 با سند ضعيف. ۲۴۴/.۴تاريخ طربی  -٢
 .١٤٣فرائد الكالم ص، ٣٧٢خمتصر منهاج القاصدين ص -٣
 .١٦١، ١٦٠مناقب عمرص -٤
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نکن. به خدا اگر در آن سوي فرات بچه شتري بمیرد روز قیامت حسابش از عمر گرفته 
 .1خواهد شد

رساندم. او لحظاتی قبل با  عمر بن خطاب: در حرم خود را به گوید ابو سالمه می
اطراف حوض جمع شده   بود که  کاري جمعیت زنان و مردان را از هم جدا ساخته کتک

گاه رو به من کرد و گفت: اي فالنی! گفتم: در خدمتم.  گرفتند. آن و با هم وضوء می
ا جدا کنی؟ سپس رویی گفت: مگر به تو نگفته بودم حوض وضوي مردان و زنان ر

گفت: هالك شدم.  او  خطاب به  برخورد کرد که برتافت و رفت و در راه با علی 
 گفت: چرا؟ گفت: امروز مردان و زنان را در حرم الهی کتک زدم. علی علی

ها را از روي دلسوزي و  گفت: اي امیرالمؤمنین! تو حاکم و نگهبان مردم هستی اگر آن
 .2اي گاه ستم روا داشته اي، آن اشکالی ندارد. اما اگر به ناحق زدهاي،  خیرخواهی زده

هاي مدینه گشت  در کوچه همچنین از حسن بصري روایت است که روزي عمر
 کرد که این آیه را شنید:  و گذار می

ِينَ ﴿ ْ بَِغۡ�ِ َما  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ يُۡؤُذوَن  َوٱ�َّ ْ ٱۡحتَ َ�َقِد  ٱۡ�تََسُبوا ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما  َملُوا
بِيٗنا   .]۵۸األحزاب: [ ﴾٥٨مُّ
بدون این که کاري کرده باشند و گناهی داشته  -کسانی که مردان و زنان مؤمن را  «
  .  »اند و گناه آشکاري شده بهتانرسانند، مرتکب  آزار می -باشند 

او پهن کرد و گفت: ي ابی بن کعب رفت. اُبی زیرانداز خود را براي  آنگاه به خانه
ي فوق  را با پایش کنار زد و بر زمین نشست وآیه آن اي امیرالمؤمنین! اینجا بنشین. عمر

دهم.  ترسم که مصداق این آیه شوم، زیرا مؤمنین را آزار می را خواند و به ابی گفت: می
منکر  اي نداري باید رعیتت را کنترل کنی و امر به معروف و نهی از اُبی گفت: تو چاره

 .3داند گفت: خدا بهتر می نمایی. عمر

 مناقب عمر. -١
 ).٢/٦٢٢حمض الصواب (، )٧٦، ١/٧٥مصنف عبد الرزاق ( -٢
 ).٢/٦٢٣حمض الصواب (، ١٦٢ص مناقب عمر -٣
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گفت: اي  گذاشت و می همچنین نقل است که گاه گاهی دستش را بر روي آتش می
 1پسر خطاب! آیا طاقت این را داري؟

و هنگامی که سعد بن ابی وقاص پس از جنگ قادسیه عباي کسرا پادشاه ایران و 
فرستاد، عمر نظري به  نزد عمرشمشیر و کمربند و لباسها و تاج و کفشهایش را 

تر بود گفت:  حاضرین انداخت و به سراقه بن جعشم که از همه تنومندتر و خوش قیافه
به او گفت:  ها را پوشید. عمر ها را بپوش. سراقه با عالقه برخاست و آن برخیز و این

ي بنی  گاه گفت: به به فردي اعرابی از طایفه جلو بیا. سپس گفت: به عقب برگرد. آن
ها را از او گرفت و گفت:  مدلج لباسها و تاج و شمشیر کسرا را پوشیده است! سپس آن

ها را بیشتر از من دوست داشتی ندادي و  ها را به پیامبرت و به ابوبکر که آن بار الها! این
قدر گریست که دل  ها مرا بیازمایی. و آن ي این ترسم که به وسیله اي، می اکنون به من داده

ها را بفروش و پولشان را قبل  ضرین به حالش سوخت. سپس به عبدالرحمان گفت: اینحا
هایی  چنین موضع  ذکر است که  الزم به .2از غروب خورشید در میان مسلمانان تقسیم کن

 شود. می  وفور دیده  از جانب عمر به

 رغبتی او به دنیا ـ عمر و بی2
رکاب پیامبر و تفکر در مورد زندگی دنیا ي قرآن و در  از خالل زندگی در سایه عمر

اي براي  به این نتیجه رسیده بود که این زندگی امتحان و آزمایشی بیش نیست. و مزرعه
آخرت است. بنابراین خود را از بند آسایش و رفاه دنیوي آزاد ساخته و از نظر ظاهر و 

بود که او را در این  باطن تسلیم پروردگار عالم شده بود و به حقایق و باورهایی رسیده
 کردند که عبارت بودند از:  رهگذر یاري و مساعدت می

أ: باور قطعی به این که ما در این دنیا غریب و رهگذري بیش نیستیم، همان طور که 
 رسول خدا فرمود: 

 ».و یا رهگذري باشید مسافردر دنیا «      .3) كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل(

 .مهان -١
 ).٢/٦٢٥حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمربن اخلطاب ( -٢
 . حديث صحيحی است.۲۳۳۳زهد ش ، ترمذی -٣

                                           



 219    ایشانزندگی شخصی و هاي حکومتی برنامه، توسط ابوبکر تعیین خالفت عمر 
 

مربوط به بندگی   چه هیچ جایگاه و ارزشی نزد خداوند ندارد مگر آن ب ـ این دنیا
 فرماید:  شود. چنان که رسول خدا می خدا می

 .1لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها رشبة ماء)(
داشت به کافران یک جرعه آب  ي پر مگسی ارزش می اگر دنیا نزد خدا به اندازه«

 .»داد نمی
(الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إال ذكر اهللا وما وااله، أو عاملاً، أو فرماید:  همچنین می

(  .2متعلامً
شبیه آن   چه اند. به جز ذکر خدا و آن در آن وجود دارد نفرین شده  چه دنیا و آن«

 ».باشد و علما و متعلمین
به انگشتان سبابه  صج ـ این که عمر دنیا به پایان رسیده است. چنان که رسول خدا

 و وسطاي خود اشاره کرد و فرمود: 
 .3)الساعة كهاتنينا وأبعثت (
 ».فاصله من تا قیامت این قدر است«

ي باقی است چنان که خداوند به نقل از  د ـ این که آخرت جاي همیشگی و خانه
 فرماید:  مؤمن آل فرعون می

َما َ�ِٰذهِ  َ�َٰقۡومِ ﴿ ۡ�يَ  ٱۡ�ََيٰوةُ إِ�َّ َعِمَل َسّيِئَٗة  َمنۡ  ٣٩ ٱلَۡقَرارِ ِ�َ َداُر  ٱ�ِخَرةَ َمَ�ٰٞع �نَّ  اٱ�ُّ
ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُخلُوَن 

ُ
نَ�ٰ وَُهَو ُمۡؤمِٞن فَأ

ُ
ۡو أ

َ
ۖ َوَمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن ذََكٍر أ فََ� ُ�َۡزىٰٓ إِ�َّ ِمۡثلََها

 .]۴۰ -۳۹افر: غ[ ﴾٤٠يُۡرَزقُوَن �ِيَها بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  ٱۡ�َنَّةَ 
اي قوم من! این حیات دنیوي کاالي ناچیزي (و توشه اندکی و خوشی گذرائی)  «

است، و آخرت سراي ماندگاري و استقرار است. هر کس عمل بدي انجام دهد، (در 
شود، ولی هر کس کار خوبی انجام دهد، خواه  آخرت) جز همسان آن، کیفر داده نمی

 .۲۳۲زهد ش ، ترمذی -١
 .۲۳۲۲زهد ش ، ترمذی -٢
 .۱۳۲مسلم ش -٣
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جا  روند و در آن چنین کسانی به بهشت می -ه مؤمن باشدبه شرط این ک -مرد باشد یا زن 
   ».گردد نعمت و روزي بدیشان بدون حساب و کتاب عطاء می

ریشه دوانیده و او را به ترك دنیا و متاع آن  این حقایق در وجود عمر ،آري
با جمعی از یاران خود  روزي عمر  کند که روایت می 1واداشته بود. چنان که ابواشهب

ها بینی  جا توقف نمود. یارانش از بوي تند زباله دانی گذشت و مقداري آن کنار زبالهاز 
ي آن هستید و براي آن  گفت: این است دنیایی که شما شیفته خود را گرفتند. عمر

 .2کنید گریه می
گفت: به خدا سوگند ما نیز  می عمر بن خطابگوید:  همچنین سالم بن عبداهللا می

ي انگور بسازند،  ما بزغاله کباب بکنند و نان گرم تهیه نمایند و شیرهدوست داریم براي 
ي خود را در همین دنیا گرفته باشیم. چنان که  ترسیم که در آن صورت بهره اما می

 فرماید:  خداوند می

ۡذَهۡبُتۡم َطّيَِ�ٰتُِ�ۡم ِ� َحَياتُِ�ُم ﴿
َ
ۡ�َياأ  .]۲۰األحقاف: [ ﴾بَِها ٱۡسَتۡمَتۡعُتموَ  ٱ�ُّ

اید  اید و کام برگرفته هاي خود را در زندگی دنیاي خویش برده شما لذائذ و خوشی«
 )».اید (و براي امروز چیزي باقی نگذاشته

گفت: ما بهتر از   عمر بن خطابگوید:  و از ابو عمران جونی روایت شده که می
انداز را براي روزي پس  دانیم ولی ما آن دیگران، خوردن غذاهاي گرم و لذیذ را می

 فرماید:  کنیم که خداوند در مورد آن می می
�َضَعۡت َوتََضُع ُ�ُّ َذاِت َ�ٍۡل َ�ۡلََها َوتََرى  يَۡومَ ﴿

َ
ٓ أ ا تََرۡوَ�َها تَۡذَهُل ُ�ُّ ُمۡرِضَعٍة َ�مَّ

ِ ُسَ�َٰرٰى َوَما ُهم �ُِسَ�َٰرٰى َوَ�ِٰ�نَّ َعَذاَب  ٱ�َّاَس   .]۲الحج: [ ﴾٢َشِديٞد  ٱ�َّ
چنان هول و هراس سرتا پاي مردمان را فرا  بینید (آن ه زلزله رستاخیز را میروزي ک «

اند،  گیرد که حتی) همه زنان شیردهی که پستان به دهان طفل شیرخوار خود نهاده می
کنند. و جملگی زنان باردار (از خوف این صحنه  کودك خود را رها و فراموش می

بینی، ولی مست  یننده!) مردمان را مست مینمایند، و (تو اي ب بیمناك) سقط جنین می

 جعفر بن حيان السعدي. -١
 .١١٨صامام امحد. : الزهد -٢
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انگیز) است (و توازن ایشان را به هم  نیستند و بلکه عذاب خدا سخت (وحشتناك و هراس
هاي افتان و  زده است و لذا آنان را آشفته و خراب، با چشمان از حدقه به در آمده و با گام

  .»بینی) سر و سامان و حال پریشان می خیزان، و با وضع بی
گوید: من خود را در این امر (خالفت) این گونه یافتم که اگر دنیا را  همچنین می

دهم.  دهم و اگر آخرت را بخواهم دنیا را از دست می بخواهم آخرت را از دست می
 .1دنیا را بر ضرر آخرت ترجیح دادم بنابراین ضرر

ه بر نمود ک و روزي در دوران خالفت، در حالی براي مردم خطبه ایراد می
 .2تهایش دوازده قطعه پینه وجود داش لباس

نمود و لباسهایش را  ي کعبه را طواف می خانه ،ي خداترس همچنین این خلیفه
 .3ي پوست سرخ رنگی بود ها قطعه چندین جا پینه زده بود حتی یکی از آن

و روزي با تأخیر براي نماز جمعه حاضر شد و از مردم معذرت خواهی کرد و علت 
هاي خود بیان کرد، چون غیر از همان یک لباس، لباس دیگري  خود را شستن لباستأخیر 

 .4نداشت
براي  گوید: من در رکاب عمر و از عبداهللا بن عامر بن ربیعه روایت است که می

از مدینه به مکه رفتیم و برگشتیم. در این سفر براي استراحت ایشان  ،سفر حج بیرون شدم
پرداخت، چادر و یا زیراندازي بر  بلکه وقتی به استراحت می خیمه و سایبانی زده نشد،

 .5پرداخت ي آن به استراحت می انداخت و در سایه روي درختی می
ي حکومتش از شرق تا غرب دنیا گسترده بود.  این بود امیر المؤمنینی که دامنه ،آري

کرد فقیرترین  دید، فکر می نشست. هر کس او را می بر زمین و روي زیرانداز معمولی می
فرد یا فرد معمولی جامعه است. حتی روزي دخترش (حفصه) که متوجه زندگی زاهدانه 

هاي زیادي در اختیار شما گذاشته  و تنگدستی پدر شده بود به ایشان گفت: خداوند نعمت

 .)۱/۵۰( ةاحللي -١
  .١٢٤مام أمحد صاإل: الزهد -٢
 ) با سند صحيح.۳/۳۲۸طبقات الکربی (ال -٣
 ).٢/٥٦٦حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمربن اخلطاب ( -٤
 .)٣/٣٢٨الطبقات الكربى ( -٥
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مواردي  پوشیدید، بهتر بود. عمر خوردید و لباس بهتري می است، اگر غذاي بهتري می
هایی که آن حضرت تحمل کرده بود، سخن  ل خدا را برشمرد و از سختیاز زندگی رسو

گفت و به دخترش فرمود: اکنون خودت قضاوت کن، حفصه چیزي نگفت جز این که 
گفت: همراهانم (رسول خدا و ابوبکر) راهی را  گاه عمر هایش جاري شد. آن اشک

جا زندگی  برسم و با هم در آنها  آنمن بتوانم با همین طرز زندگی، به اند، شاید  پیموده
 .1مرفه و خوبی داشته باشیم

گسترش یافت و دنیا با تمام نعمتها و  ي فتوحات در زمان عمر دامنه ،آري
ي چشمی به آن نینداخت و در دلش  گوشه زیباییهایش، در دست او افتاد، اما عمر

دشمنان خدا بود. تمناي آن پیدا نشد. بلکه تمام هم و غمش سربلندي دین خدا و شکست 
چنان که سعد  .2و زندگی زاهدانه، یکی از ویژگیهاي بارز شخصیت عمرفاروق شده بود

ي هجرت بر ما  از نظر سابقه عمر بن خطابگوید: به خدا سوگند که  می بن ابی وقاص 
 .3برتري نداشت فقط برتري او به خاطر بی رغبتیش به دنیا بود

 ـ تقواي عمر3
کند، روایتی است که ابوزید عمربن شبه از  بر تقواي عمر داللت می از جمله مواردي که

ي  غذا و خرما آوردند. او همه کند که نزد عمر معدان بن ابی طلحه یعمري نقل می
ها را تقسیم کردم تا  سپس گفت: بار الها! من این ،ها را در میان مسلمانان تقسیم نمود آن

سم اگر از آن بخورم، فردا در شکمم به آتشی تر دست من در آن فرو نرود، چرا که می
گوید: سپس از مال شخصی خود ظرفی پر از غذا آورد و با  مبدل شود. معدان می

 مسلمانان نشست و خورد.
ها غذا بخورد، ولی از  دوست داشت در کنار رعیت خود باشد و با آن عمر ،آري

نمود و از غذاي شخصی  ز میخوردن غذایی که براي عموم مسلمانان تهیه شده بود، پرهی
اشکالی نداشت چون او نیز یکی از   کرد. گرچه خوردن از غذاي عمومی خود استفاده می

 ).٣/٢٧٧الطبقات (، ١٢٥مام أمحد صاإل: الزهد -١
 .١١ملاظة ص منني د.الفاروق أمري املؤ  -٢
 ).۵۲/۲۴۴) و ابن عساکر (۸/۱۴۹( ةشيب أيبابن  -٣
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 .1کرد دار و مشکوك پرهیز می از نزدیک شدن به امور شبه مسلمانان بود. ولی عمر
رفتم دیدم مشغول دوشیدن  ي عمر گوید: به خانه همچنین عبدالرحمان بن نجیح می

باشد. روزي غالمش رفته بود تا شتر را بدوشد، متوجه شده بود که قبل  تر خود میماده ش
 از او بچه شتر، شیرهاي مادرش را نوشیده است.

 آورد. عمر غالم ناچار شیرهاي یکی از شتران بیت المال را دوشیده، نزد عمر
یر یکی از بعد از این که شیر را نوشید، گفت: این شیر را از کجا آوردي؟ او گفت: ش

گفت: واي بر تو به من شعله آتش دادي تا بنوشم؟ سپس  شتران بیت المال است. عمر
 .2ها او را حالل کردند از مسلمانان حاللی طلبید وآن

مر زیرا اینک عباشد،  می  اي در راستاي ورع و پرهیزگاري عمر این داستان نمونه
گیرد و تنها با  ند وجود او را فرا میترس از عذاب خداو با نوشیدن شیري از روي اشتباه،

ي مردم بودند، آرامش خاطر را  نماینده  طلب حاللی از بزرگان اصحاب که  به  مراجعه
 کند. کسب می

ها بیانگر آن است که ذکر و فکر آخرت و ترس خدا بر ذهن عمر تسلط  این داستان
 .3یافته و در رفتار و عملکرد او تبلور یافته بود

اطباء به او خوردن  ،چنان که روزي بیمار شد ،رهیزگاري نمونه بودپ عمر ،آري
جز این که در بیت المال  ،عسل را توصیه کردند. اما او عسلی نداشت تا از آن بخورد

ناچار روي منبر رفت و به مردم گفت: من بیمارم و اطباء  و عمر ،عسل وجود داشت
ید که از عسل بیت المال مقداري ده اند، آیا اجازه می خوردن عسل را توصیه کرده

بردارم. حاضرین به گریه افتادند و همه یکصدا موافقت خود را اعالم نمودند و به 
 .4یکدیگر گفتند: خدا به حال عمر رحم کند، او خلفاي بعدي را به مشقت انداخت

 
 

 ).١٩/٣٧التاريخ اإلسالمي ( -١
 .٧٠٢تاريخ املدينة املنورة ص -٢
 ).١٩/٢٨التاريخ اإلسالمي ( -٣
 .٢٧٥شرقاوي ص: الفاروق، ١١٣فرائد الكالم للخلفاء الكرام ص -٤
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 و فروتنی عمرـ تواضع 4
قرار  د که بر سر راه عمري عباس ناودانی نصب بو گوید: بر خانه عبداهللا بن عباس می

ها را شسته،  عباس دو مرغ ذبح کرده بود و خون آن ،داشت. در یکی از روزهاي جمعه
لباس جدید پوشیده و عازم مسجد بود  آب را از ناودان بیرون ریخت. از آن طرف عمر

دستور داد که ناودان را از  هاي خون آلود ناودان بر لباسهایش ریخت. عمر و آب
بیرون کنند و بیندازند. سپس به خانه برگشت و لباسهایش را عوض کرد و برگشت جا  آن

و با مردم نماز گزارد. بعد از نماز، عباس نزد او آمد و گفت: این ناودان را رسول خدا با 
از کرده پشیمان شد و به عباس گفت: بیا پایت را بر  دستان خود نصب کرده بود. عمر

نصب کرده بود نصب کن و عباس  صمحلی که رسول خدا را در شانه من بگذار و آن
 .1نیز چنین کرد

در روز بسیار گرمی در حالی که  و از حسن بصري روایت است که عمر
ي ردایش را بر سر خود گذاشته بود، براي کاري بیرون شد. از کنارش پسر  گــوشه

ت سوار کن. پسر به آن پسربچه گفت: پسرم! مرا با خود اي با االغی گذشت. عمر بچه
تو سوار شو و  ،گفت: خیر از االغ پایین پرید وگفت: اي امیرالمؤمنین! سوار شو. عمر

شوم. و در حالی وارد بازار شد که پشت سر آن پسر بچه بر االغ  من پشت سرت سوار می
 .2کردند ي مردم به او نگاه می سوار بود و همه

ها وارد درختان خرما  دادي از بچهگوید: من و تع همچنین سنان بن سلمه هذلی می
روبرو شدیم که  شده بودیم و مشغول چیدن خرماهاي نیم رس، بودیم. ناگهان با عمر

من در حالی که مقداري خرما در  ،ها با دیدن او متفرق شدند شالق در دست داشت. بچه
ایم نگاه کرد و ها را باد انداخته است. او به خرماه دامن داشتم گفتم: اي امیرالمؤمنین! این

اند تا خرماهاي مرا بگیرند. گفت:  ها راه مرا بسته چیزي نگفت. سپس من به او گفتم: بچه
 .3م رساندا گاه مرا به خانه آیم، آن تو میتوانند با تو چنین بکنند. من با  ها نمی آن

 .۱/۲۸۵ صفة الصفوة -١
 .)۱/۱۵۷مصری (اصحاب الرسول حممود  -٢
 ).٥/٤٢٥سيد العفاين (، صالح األمة يف علو اهلمة -٣
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 همراه احنف بن قیس نزد عمر  باري در روز بسیار گرمی گروهی از عراق به
مشغول قطران مالیدن شتري است. وقتی چشمش به احنف افتاد  دند که عمردی ،آمدند

گفت: احنف! بیا به امیرالمؤمنین کمک کن. این شتر صدقه و حق ایتام و زنان بیوه و 
مساکین است. مردي از میان آنان گفت: اي امیرالمؤمنین! خدا شما را بیامرزد چرا به یکی 

گفت: چه کسی از  تا این کار را انجام دهد. عمر از بردگان بیت المال دستور ندادید
تر است؟ و افزود که هر کس در میان مسلمانان مسئولیتی به عهده  من و احنف برده

 .1گیرد او باید در خدمت رسانی مانند یک برده باشد می
را دیدم که یک مشک آب   عمر بن خطابگوید: روزي  همچنین عروه بن زبیر می

گفتم: اي امیرالمؤمنین! این کار براي شما شایسته نیست. گفت: وقتی  ،تبر دوش گذاشته اس
پذیرفتند، احساس بزرگی کردم، بنابراین خواستم این  وفود نزد من آمدند و سخنان مرا می

 .2احساس را از بین ببرم
عمر بن شنیدم که در خلوت گفت:  عمر بن خطابگوید: از  و انس بن مالک می

از خدا بترس و اگر نه  ،سپس گفت: اي پسرك خطاب !به به ،هستی! امیرالمؤمنین خطاب
 .3تو را به عذاب سختی گرفتار خواهد کرد

آمدند و گفتند: ما  عمر بن خطابو از جبیر بن نفیر روایت است که گروهی نزد 
تر نسبت به منافقین از شما سراغ نداریم و شما بهترین فرد  تر و دشمن هیچ کس را عادل

به جا حضور داشت گفت:  د از رسول خدا هستید. عوف بن مالک که در آناین امت بع
ما بهترین فرد امت بعد از رسول خدا را دیدیم. گفتند:  گویید، خدا سوگند! شما دروغ می

گوید و  گفت: به خدا او راست می او کیست؟ عوف گفت: ابوبکرصدیق است. عمر
تر از شتران  مشک بود و من گمراه تر از بوي به خدا ابوبکر خوش ،شما دروغ گفتید

خطاب بودم (اشاره به این که او مسلمان بود در حالی که من هنوز مسلمان نشده بودم چرا 
 .4که ابوبکر شش سال قبل از او مسلمان شده بود)

 ).١/١٥٦حممود املصري (، أصحاب الرسول، ٣٤٣ص أخبار عمر -١
 .)۲/۳۳۰مدارج السالکني ( -٢
  .)۲/۹۹۲مالک در مؤطا ( -٣
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به تواضع، وفا و ایمان او داللت دارد که به فضل و بزرگواري  این عملکرد عمر
 .1نماید کند و از آنان تجلیل می ی فضل مردگان را فراموش نمینماید، حت افراد اعتراف می

گاه  ي کتاب خدا و سنت پیامبر رشد یافته بود. بنابراین او هیچ در سایه عمر ،آري
برد. و این نوع تربیت، تربیتی است که  ها را از یاد نمی مقام گذشتگان نیک و زحمات آن

ي آن عاجز هستند. و اکنون کتاب خدا و  هکتابهاي اخالقی تاریخ جدید و قدیم از ارائ
 .2باشند سنت پیامبر، پیش روي ما و محفوظ بوده و با تمام وجود خود باقی می

 ـ بردباري عمر5
اش حر بن  روایت است که عیینه بن حصن بن حذیفه نزد برادزاده باز ابن عباس 

چرا که بیشتر  ،دکر آنان را به خود نزدیک می عمر  قیس آمد. حر از کسانی بود که
اش گفت: براي من از  بودند. عیینه به برادرزاده قاریان قرآن جزو همنشینان عمر

براي عمویش وقت مالقات گرفت. او  ي وقت مالقات بگیرد. حر نیز از عمر خلیفه
شد گفت: اي عمر! به خدا  پذیرفت و وقت مالقات داد. وقتی عیینه وارد مجلس عمر

 نمایی؟ عمر دهی و به عدالت با ما رفتار نمی یاي بزرگی نمیسوگند! تو به ما عطا
عصبانی شد و نزدیک بود عیینه را تنبیه بکند. اما حر پا در میانی کرد و گفت: اي 

 فرماید:  امیرالمؤمنین! خداوند می

ِ  ٱلَۡعۡفوَ  ُخذِ ﴿ ُمۡر ب
ۡ
ۡعرِۡض َعِن  ٱۡلُعۡرِف َوأ

َ
 .]۱۹۹األعراف: [ ﴾١٩٩ ٱۡلَ�ِٰهلِ�َ َوأ

گذشت داشته باش و آسانگیري کن و به کار نیک دستور بده و از نادانان  «
 و او از جاهلین است پس شما گذشت بکنید.  .»پوشی کن چشم

ي فوق فورا اعصاب خود را  با شنیدن آیه گوید: به خدا سوگند که عمر راوي می
 .3بند بودرا او کامال به دستورات قرآن پایکنترل نمود و چیزي نگفت. زی

با شنیدن کالم الهی، آرامش خود را حفظ کرد و از مردي که او را متهم به  ،بنابراین
توانیم با شنیدن  بخل و بی عدالتی کرده بود، گذشت نمود. اکنون ما بیندیشیم که آیا می

 .۱۴۴شهيد احملراب  -١
 .۱۴۴اب شهيد احملر  -٢
 .٤٣٦٦، ٦٨٥٦ش، البخاري -٣
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ها  کالم الهی، خشم خود را فرو بریم و بر اعصاب خود مسلط شویم؟ آیا نباید این آیه
 1ردار و اخالق ما بشوند؟زینت بخش رفتار و ک

کرد و در مورد اموال بیت المال و  در جابیه شام سخنرانی می همچنین روزي عمر
ها و در مورد برکناري خالد بن ولید و روي کار آمدن  ي آن کیفیت تقسیم عادالنه

خالد دستور داد   به  توضیح داد که  را اینگونه گفت و علت آن ابوعبیده بن جراح سخن می
را میان کاربدستان و  را براي فقراي مهاجرین کنار بگذارد اما او آن  تعیین شده لیامواتا 

بود. مردي به نام ابوعمرو بن حفص بن مغیره   اشرافیان و افراد سخندان تقسیم نموده
برخاست و گفت: اي عمر! تو کار خوبی نکردي، زیرا مردي را برکنار کردي که رسول 

را از نیام  آن صو شمشیري را در نیام انداختی که رسول خدااو را گمارده بود  صخدا
بیرون کرده بود. با این کار پیوند خویشاوندي را قطع کرده و با پسر عمویت حسد 

گفت: تو از خویشاوندان نزدیک و کم سن و سال هستی و به خاطر  اي. عمر ورزیده
 .2اي پسر عمویت خشمگین شده

ي توحید، ایمان و  بود که در سایه اي عمراین ها بعضی از صفات و ویژگیه
 ها را به دست آورده بود. آمادگی براي آخرت، آن

هاي شخصی ایشان چیزهاي زیادي  ها علما و محققین در مورد ویژگی عالوه بر این
اند از: قدرت دینی، شجاعت، ایمان قوي، عدالت، علم،  ها عبارت اند که مهمترین آن گفته

، دورنگري، مهربانی، غلظت، تقوا و غیره. و در مورد اوصاف فراست، سیاست، هیبت
فرماندهی ایشان از نقدپذیري، توان رهبري و کنترل مردم، مشارکت دادن مردم، مدیریت 

 ها خوهیم پرداخت.  بحران و کنترل شدید مسئولین و غیره در مباحث مختلف به آن
 
 
 
 

 .١٨١شهيد احملراب ص -١
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 و زندگی خانوادگی دوم: عمر
ه همان اندازه از رهبر و پیشواي خود حرف شنوي خواهند داشت گفت: مردم ب می عمر

و اگر حاکم رفاه طلب باشد، رعیت نیز رفاه طلب  ،که او از خداي خود داشته باشد
 .1خواهد شد

کرد. او  اش را کنترل می نمود و رفتار افراد خانواده او خویشتن را محاسبه می ،بنابراین
اش دوخته است. بنابراین وقتی مردم  ه او و خانوادهدانست که دیدگان همه ب به خوبی می

گفت: مواظب باشید که من مردم  اش می داشت. خطاب به افراد خانواده را از چیزي باز می
کنند که پرنده (شکاري) به  طور نگاه می ام و مردم به شما آن را از فالن کار باز داشته

مهابا  ها نیز بی ام آن ز آن منع کردهکند. اگر شما مرتکب کاري شوید که ا گوشت نگاه می
ها نیز باز خواهند آمد. و بدانید که  مرتکب آن خواهند شد و اگر شما از آن بازآیید آن

و  .2پس خود دانید ،شدیدترین تنبیه از آن کسی است که با من رابطه نزدیکی داشته باشد
اینجا به بعضی از  همواره مواظب رفتار فرزندان، زنان و نزدیکان خود بود که ما در

 کنیم:  موضعگیري هاي ایشان اشاره می

 ـ منع استفاده از امکانات عمومی1
اي که دولت در اختیار مردم  اش را از استفاده از امکانات عمومی افراد خانواده عمر

گوید: من چند نفر شتر خریدم  می بکرد. چنان که عبداهللا بن عمر گذاشته بود، منع می
ها را براي فروش  ومی مسلمانان رها نمودم و بعد از این که فربه شدند، آنو در چراگاه عم

ها افتاد گفت: صاحب این شتران  به آن به بازار عرضه کردم. وقتی در بازار چشم عمر
عبداهللا را طلبید و گفت: به به... پسر امیرالمؤمنین!  کیست؟ گفتند: عبداهللا است. عمر

اي؟ عبداهللا گفت: شتران الغري خریدم و در چراگاه  وردهها را از کجا آ سپس گفت: این
 ام. عمر ها را براي فروش عرضه داشته اند، آن عمومی رها نموده و اکنون که فربه شده

گفتند: شتران فرزند امیرالمؤمنین را بچرانید و آب بدهید. سپس  جا می گفت: البد آن

 .١٤٦موسوعة فقه عمربن اخلطاب د. حممد قلعجي ص  -١
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 229    ایشانزندگی شخصی و هاي حکومتی برنامه، توسط ابوبکر تعیین خالفت عمر 
 

ي خود را بردار و بقیه را به بیت المال  یهي اول ها را بفروش و سرمایه گفت: اي عبداهللا! آن
 .1تحویل بده

ي جلـوالء خریـداري    ـ بازخواست فرزندش عبداهللا به خاطر اموالی که در معرکـه 2
 نموده بود
هاي بالد فارس) شرکت داشتم.  گوید: من در جنگ جلوالء (یکی از معرکه عبداهللا می

م خریداري نمودم. وقتی نزد بعد از جنگ گوسفندان زیادي در مقابل چهل هزار دره
عمر آمدم گفت: اگر مرا به آتش ببرند و از تو بخواهند که فدیه دهی و مرا نجات بخشی 
چنین خواهی کرد؟ گفتم: من حاضرم هر چه دارم فدیه دهم تا تو را نجات دهم از چیزي 

گفت: به نظر من مردم به خاطر این که شما  گاه عمر شود. آن که باعث آزارت می
اند. و  رزند امیرالمؤمنین هستید، اموال خود را در قبال قیمت نازلی در اختیار شما گذاشتهف

ي اموال غنیمت و مسئول هستم. بنابراین اموالت را به من بده و به تو در  من تقسیم کننده
دهم. سپس اموالم را به تجار عرضه  اي یک درهم منفعت می مقابل هر درهمی که داده

را در مقابل چهارصد هزار درهم فروخت و هشتاد هزار به من داد و بقیه را ها  داشت و آن
 .2نزد سعد ین ابی وقاص فرستاد تا در میان مجاهدین تقسیم نماید

 آید دست می  ي خویشاوندي به وسیله  به  هایی که ممانعت از منفعت -3
شکري بودند که از در میان ل از اسلم روایت است که عبداهللا و عبیداهللا؛ فرزندان عمر

گشتند. در بصره با ابوموسی اشعري (امیر بصره) مالقات کردند. ابوموسی  عراق باز می
مند  توانستم براي شما کاري انجام دهم که از منعفت آن بهره گفت: اي کاش می

ها را نزد  خواهم آن شدید. سپس گفت: آري، در اینجا مقداري مال وجود دارد که می می
ها را به عنوان قرض در اختیار شما قرار دهم تا  بفرستم. پس بهتر است آن امیرالمؤمنین

را به بیت  ي اولیه گاه سرمایه اجناس عراقی خریداري کنید و در بازار مدینه بفروشید، آن
ها پیشنهاد ابوموسی را پذیرفتند و  را براي خود بردارید. آن ت آنعفالمال برگردانید و من

اي امیرالمؤمنین را در جریان این معامله گذاشت. وقتی  طی نامه چنین کردند و ابوموسی

 .١٥٨، ١٥٧ابن اجلوزي ص: مناقب عمر -١
 .٢٧١، ٢٧٠ذهيب عهد اخللفاء الراشدين ص: تاريخ اإلسالم -٢
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خواستند سهم بیت المال را به  ها به مدینه رسیدند و اجناس را فروختند و می آن
اند  مند شده ي افراد لشکر از چنین منفعتی بهره امیرالمؤمنین تحویل دهند. او گفت: آیا همه

را به بیت المال برگردانید. عبداهللا  و هم منفعت آن یا خیر. گفتند: خیر. فرمود: پس هم مال
چیزي نگفت. اما عبیداهللا اعتراض کرد و گفت: اي امیرالمؤمین! آیا چنین قضاوت 

شد، ما مسئول پرداخت عوض آن بودیم؟  نمایی، در صورتی که اگر مال هالك می می
ي مشارکت  نوان معاملهگاه یکی از حاضرین گفت: اي امیرالمؤمنین! این معامله را به ع آن

پذیرفت  ها تقسیم کن. عمر قرار ده و منفعت به دست آمده را در میان بیت المال و آن
گویند: این  ها و نصف دیگر را به بیت المال تحویل داد و می و نصف منفعت را به آن

 .1اولین شراکت از نوع خود در اسالم بود

 عمرـ ترجیح دادن اسامه بن زید به عبداهللا بن 4
در بخشش و عطایا سوابق و خدمات مردم را در نظر   عمر بن خطابمعموال 

گرفت، چنان که در تقسیمی به اسامه بن زید چهار هزار درهم و به عبداهللا بن عمر سه  می
پدر او از پدر من بهتر بود و نه خودش  ،هزار درهم داد. عبداهللا اعتراض کرد و گفت: نه

: رسول خدا پدر او را بیشتر از پدر تو و خود او را بیشتر از گفت از من بهتر است. عمر
 .2داشت تو دوست می

 ام تو داده  ـ حقوق یک ماه را به5
ي خود را دنبال من فرستاد. من نزد  گوید: پدرم (یرفا)، غالم آزاد شده عاصم بن عمر می

مال (بیت او رفتم. در مسجد نشسته بود. بعد از حمد و ثناي خدا، گفت: خوردن این 
و  ،چرا که نزد من امانت است ،حق من باشد  چه المال) براي من حالل نیست مگر آن

هاي فالن باغ را به تو  ام و بیشتر از این نخواهم داد و اکنون میوه ي یک ماه تو را داده نفقه
گوید:  ها به تجارت بپردازي و بر خانواده ات انفاق کنی. عاصم می دهم تا با پول آن می
 .3نیز همین کار را کردم من

 .٢٤٤جنار ص: اشدوناخللفاء الر  -١
 .١١٣فرائد الكالم للخلفاء الكرام ص -٢
 ).٤٩١/ ٢حمض الصواب (، )٢٧٧/ ٣الطبقات ( -٣
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 ها را از او بگیر و به بیت المال برگردان آناي معیقیب!  -6
به وقت ظهر کسی را دنبال من فرستاد. وقتی  گوید: عمر از معیقیب روایت است که می

دانی!  جا رفتم دیدم فرزندش (عاصم) نشسته است. امیرالمؤمنین گفت: اي معیقیب! می آن
و از ؟ او به عراق رفته و گفته است: من فرزند امیرالمؤمنین هستم این چه کار کرده است

، کاال و شمشیر  ظروف، نقره ها به او هدایایی از قبیل آن ها مال درخواست کرده است، آن
بلکه نزد افرادي از  ،ها سؤال نکردم اند. عاصم گفت: من از آن قیمت داده گران

رو به من کرد و گفت: اي  گاه عمر ادند. آنها این را به من د خویشاوندانم رفتم و آن
 .1ها را از او بگیر و به بیت المال برگردان معیقیب! آن

کرد چرا که عاصم به خاطر این که  آمیز تلقی می ، عمر این مال را، مالی شبههآري
مند شده است و از دست رنج  فرزند امیرالمؤمنین بوده، از چنین مال و هدایایی بهره

آمیزي وارد سرمایه  دوست نداشت که اموال شبهه عمر ،اشند. بنابراینب خودش نمی
 .2اش شود خانواده

 ـ عاتکه (همسر عمر) و جریان مشک و عنبر7
گفت: اي کاش زنی بود که  مقداري مشک و مواد خوشبو از بحرین فرستاده شد. عمر

میان مسلمانان تقسیم ها را  توانست این مواد خوشبو را به خوبی بسته بندي کند تا آن می
گفت: تو این  دهم. عمر نمایم. همسرش (عاتکه بن زید) گفت: من این کار را انجام می

گاه به  ترسم دستانت با آن آمیخته شود آن چرا که می ،کار را براي فرد دیگري بگذار
 .3گردن و سر و صورت خود بمالی و چیزي بیشتر از دیگر مسلمانان نصیب تو شود

ترسد  که می عمر بن خطاباي از تقواي فوق العاده امیرالمؤمنین،  مونهاین است ن
مبادا همسرش در اثناي تقسیم مواد خوشبوي بیت المال، دستهایش را به سر و صورتش 

 مند گردد. بمالد و ناخودآگاه از اموال عمومی مسلمانان بهره

 .٢٣٦عمري ص: عصر اخلالفة الراشدة -١
 ).٤٠/ ١٩التاريخ اإلسالمي ( -٢
 ).٣٠/ ١٩التاريخ اإلسالمي (: نقل از  به، ١١مام أمحد صاإل: الزهد -٣
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حرام را رعایت ترسد و مرزهاي حالل و  این است عملکرد دقیق فردي که از خدا می
چیزي که متأسفانه دیگران حتی به فکر آن هم  ،پرهیزد نماید و حتی از مشتبهات می می

 .1نیستند

 ـ نپذیرفتن هدیه براي همسرانش8
اي به عاتکه (همسر عمر) هدیه داده بود.  گوید: ابوموسی اشعري قالیچه می بابن عمر

عاتکه گفت:  تو داده است؟ به آن افتاد، گفت: این را چه کسی به وقتی چشم عمر
را برداشت و بر  آن را به عنوان هدیه براي من فرستاده است. عمر ابوموسی اشعري آن

سر همسرش کوبید. و کسی را دنبال ابوموسی فرستاد. ابوموسی دوان دوان آمد و گفت: 
گفت: چرا براي همسران من  گاه عمر اي امیرالمؤمنین! در مورد من شتاب مکن. آن

 .2ما به آن نیازي نداریم ،را بردار و قالیچه را بر سر او زد و گفت: آن ؟فرستی ه میهدی
چنان که وقتی یکی  ،داشت همچنین همسرانش را از دخالت در امور مملکت باز می

از استاندارانش را از کار برکنار کرد، همسرش گفت: چرا او را از کار برکنار کردي؟ 
 3من خدا! تو را چه کار به این کارها؟خشمگین شد و گفت: اي دش عمر

 ي ملکه روم به ام کلثوم؛ همسر عمر ـ هدیه9
گوید: بعد از این که پادشاه روم دست از جنگ با  استاد خضري در محاضرات خود می

) هایی رد و بدل شد، ام کلثوم (همسر عمر نامه مسلمانان برداشت و بین او و عمر
وم مقداري مواد خوشبو و هدایایی فرستاد. بعد از این براي همسر پادشاه ر دختر علی

 که این اجناس به دست ملکه رسید، او در عوض هدایاي گرانبهایی به ام کلثوم فرستاد که
آن هدایا را متوقف کرد و  قیمت وجود داشت. عمر ها یک گردن بند گران در میان آن

وره انجام گیرد در آن در مسجد به ایراد سخن پرداخت و گفت: کاري که بدون مش
اي از جانب ملکه روم براي ام کلثوم فرستاده شده  خیري وجود ندارد. و اکنون هدیه

 ي این هدیه است. عمر است، نظر شما چیست؟ مردم گفتند: همسر امیرالمؤمنین شایسته

 .)٣٠/ ١٩التاريخ اإلسالمي ( -١
 .٢٦٠من رواية البالذري ص الشيخان أبو بكر وعمر -٢
 .١٨٨الشيخان رواية البالذري ص، ٢٩٣ ص أخبار عمر -٣
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هایی که در این سفر صرف شده  گفت: ولی مأمور پست، مأمور بیت المال است و هزینه
بیت المال بوده است. باالخره آن گردن بند را به بیت المال تحویل داد و قیمت است از 

 .1هدایایی که ام کلثوم براي ملکه فرستاده بود به او برگردانید

 ـ جریان ام سلیط10
هاي پشمینی در میان زنان مدینه تقسیم نمود و  پارچه گوید: عمر ثعلبه بن ابی مالک می

اقی ماند. حاضرین گفتند: این یکی را به دختر رسول خدا (ام در پایان یک قطعه از آن ب
تر از او است. او زنی انصاري  گفت: ام سلیط مستحق کلثوم همسر عمر) بدهید. عمر

کرد و براي مجاهدین  ها را آب می سلیط مشکیزه گفت: در جنگ احد ام بود. عمر
 .2آورد می

 ـ حفصه و دلسوزي براي خویشاوندان11
مالی آوردند. حفصه نزد پدر رفت و گفت: اي امیرالمؤمنین! نزدیکانت  عمرباري نزد 

گفت: دخترم! حق نزدیکانم در  ها از این مال بده. عمر حقی به گردن تو دارند به آن
و افزود  ،کنم ولی این مال را در جهت نیازهاي مسلمانان صرف می ،مال شخصی من است

 .3خواهی پدرت را متضرر کنی. برخیز که به خاطر دلسوزي براي نزدیکانت می
 
 
 
 
 

 اي خائنانه نزد خدا بروم؟ خواهی با چهره ـ آیا می12

 .٢٤٥اخللفاء الراشدون د. عبد الوهاب النجار ص -١
 .٢٧٣: اخلالفة الراشدة ص، )٩٣/ ٦(، )٤٢٤/ ٧فتح الباري ( -٢
 .١٣٩فرائد الكالم ص، ١٧مام أمحد صاإل: الزهد -٣
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 نزد او آمد و گفت: از بیت المال چیزي به من ببخش. عمر یکی از دامادهاي عمر
اي خائنانه خدا را مالقات بکنم. سپس از مال  خواهی با چهره خشمگین شد و گفت: می

 .1هزار درهم بخشید شخصی خود به او ده
هاي عمرفاروق است که بیانگر پرهیز  هایی از عملکرد و موضعگیري ها گوشه این

ي هر نوع  باشد و این که ایشان زمینه از اموال بیت المال می  نمودن ایشان از استفاده
کرد به راحتی  استفاده از جایگاه خود براي اطرافیانش را مسدود کرده بود. اگر چنین نمی

کردند  ها نیز به او اقتدا می توانست با اطرافیان خود در کمال رفاه زندگی نماید و بعدي می
گاه  شد. و طبیعی است که هر و بیت المال، جزو اموال شخصی مسئولین امور تلقی می

را حیف و میل نماید، کنترل اوضاع از  حاکم در اموال بیت المال دست درازي کند و آن
شود و مصالح کشور  روبرو می نظمی  و امور مالی کشور با بی دستش بیرون خواهد رفت

پاشد. اما اگر حاکم، اهل قناعت  افتد و سرانجام نظام اداري کشور از هم می در خطر می
بوده، از حیف و میل اموال مسلمین خودداري نماید، طبیعی است که همه او را دوست 

 .2خواهند داشت و به حرف او گوش خواهند کرد
الل برخوردهاي عمرفاروق با خانواده و نزدیکانش ما به فرازهاي دیگري از از خ

یابیم.  خوریم که او را در این میدان بهترین الگو می زندگی دوران خالفت ایشان بر می
چنان که علی بن ابی طالب در وصف او گفت: دستت را پاك نگه داشتی پس رعیت تو 

شدند.  ها نیز خائن و رفاه طلب می کردي آن نیز عفیف و پاك دست شد و اگر خیانت می
به خاطر محاسبه خویشتن و کنترل افراد خانواده و کارگزاران خود جایگاه ویژه و  عمر

 .3هیبت خاصی در دلهاي مردم کسب کرده و مورد تصدیق و تأیید همگان قرار گرفته بود
سرشار که قلبش  ي واالي خالفت ي اسالم و نمونه این بود عمرفاروق، پرورده ،آري

داري که از او الگویی براي نسلهاي بعدي ساخت و همچنان  از ایـمان بود؛ ایمان ریشه

 .٢٧١ذهيب ص: خ اإلسالمتاري -١
 .٢٧١ذهيب ص: اخللفاء الرائدون -٢
 .١٨٢القيادة والتغيري ص  -٣
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بخش دین مبین اسالم به عنوان دو  هاي حیات ي آموزه پرورش در سایه ایمان به خدا و
 .1عنصر سازنده تا قیامت باقی خواهند ماند تا در پرتو آن، خلفا و حکام نمونه ساخته شود

 و احترام و محبت به اهل بیت : عمرسوم
، نزد اهل سنت و جماعت داراي جایگاه واالیی بوده و ص بی تردید اهل بیت پیامبر

ها  مورد تجلیل و محبت زیادي قرار دارند. وآنان همواره وصیت رسول خدا را در حق آن
 به یاد دارند که در غدیر خم فرمود: 

 .2أذكركم اهللا يف أهل بيتي)(
 .»به خدا، رعایت اهل بیت مرا بکنید شما را«

اهل سنت در عمل نمودن به این وصیت رسول خدا پیشاپیش دیگران قرار  ،بنابراین
در پیش  دارند و از عملکرد روافض که در محبت بعضی از اهل بیت راه افراط را

گیري نواصب که نسبت به اهل بیت بغض و عداوت دارند،  اند و همچنین موضع گرفته
ها حرام  باشند که محبت اهل بیت واجب و دشمنی با آن و بیزار هستند. و معتقد می متنفر
ي اهل  هاي عمرفاروق نسبت به اهل بیت، عقیده گیري و اکنون از خالل موضع .3است

 شود:  سنت و جماعت در این باره روشن می

 صبا همسران رسول خدا ـ برخورد عمر1
ها را  ي زندگی آن شد و هزینه ا جویا میاو همواره احوال همسران رسول خدا ر

خورد. و سهم حفصه را  ها میوه و یا غذاي لذیذي را نمی گاه بدون آن پرداخت و هیچ می
 .4فرستاد بعد از همه می

چنان که باري نزد ام المؤمنین، زینب بنت جحش عطایایی فرستاد. وقتی چشم زینب 
کردند.  ها را تقسیم می ران بهتر از من اینرا، دیگ ها افتاد گفت: خدا بیامرزد عمر به آن

ها همه مال شما است. زینب گفت: سبحان اهللا! و  گفتند: تقسیمی در کار نیست، این

 .٧٤فن احلكم ص -١
 .۲۴۰۸صحيح مسلم ش -٢
 .٥٩العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط ص -٣
 از طريق مالک با سند صحيح.  ؛ ١٦٦ص ، الزهد -٤
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ها قسمتی به ایتام فالنی  دختر رافع دستور داد تا از آن» برزه«ها کشید و به  اي بر آن پارچه
یم نمود و در پایان گفت: خدا بر تو ي فالنی و ... بدهد. او همه را تقس و قسمتی را به بیوه

شما باشد.  باقی مانده است از آنِ  چه رحم نماید، ما نیز حقی داشتیم. زینب گفت: آن
گاه زینب دستهایش را  وقتی نگاه کردند، دیدند، هشتاد و پنج درهم باقی مانده است. آن

ده بمانم. زن هاي بعدي عمر خواهم براي بخشش بلند کرد و گفت: پروردگارا! نمی
چنان که دیري نگذشت و زینب چشم از جهان فرو بست و اولین کسی بود از همسران 

 .1رسول خدا که بعد از آن حضرت وفات یافت
همواره به فکر ما بود و از هر چیز سهم   عمر بن خطابگوید:  همچنین عایشه می

 .2فرستاد پاچه نیز می داد تا جایی که سهم ما را از کله ما را می
ها اجازه دهد تا به حج بروند،  و هنگامی که زنان پیامبر، از او خواستند که به آن

ها اصرار ورزیدند، گفت: سال بعد به شما  نخست اجازه نداد و بعد از این که آن عمر
اجازه خواهم داد و این تنها رأي من نیست. سپس در سال بعد، عثمان بن عفان و 

فرستاد و گفت: یکی از شما پیشاپیش کاروان همسران  ها عبدالرحمان بن عوف را با آن
ها توقف نمایید  ها حرکت بکند و هنگام استراحت در دره رسول خدا و یکی پشت سر آن

ي کعبه مطاف را  ي دره بایستید. همچنین دستور داد که هنگام طواف خانه و خود بر دهانه
  .3جا نباشد ها خالی کنند و جز زنان کسی آن براي آن

 با علی بن ابی طالب و فرزندانش ـ رفتار عمر2
ها را بر  احترام زیادي قایل بود و آن صبراي اهل بیت و فرزندان رسول خدا عمر

 کنیم:  هایی از آن اشاره می داد. اکنون به نمونه ي خود، ترجیح می فرزندان و خانواده
ح یا به من گفت: پسرم! گاهی صب گوید: روزي عمر می بـ حسین بن علی

خواستم نزد او بروم دیدم، با  گوید: یکی از روزها وقتی می شام نزد من بیا. حسین می
خواست وارد شود به او اجازه نداد. من هم  کند. ابن عمر می معاویه نشسته و گفتگو می

 .۱۰۰خبار عمر.ص أ) و ۸/۱۰۹ابن سعد ( -١
 .۳/۳۰۳سعد  ابن -٢
 .۴/۸۷الفتح  .۱۲۶فی عهد عمربن اخلطاب؛ ص  ةدار اإل -٣
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یواشکی برگشتم. روز بعد به من گفت: چرا نزد من نیامدي؟ گفتم: آمدم، دیدم شما با 
 کنید و به ابن عمر اجازه ندادید وارد شود، بنابراین برگشتم. عمر معاویه گفتگو می

کنی و دست بر سر خود گذاشت و گفت: هر چه ما داریم از  گفت: تو با ابن عمر فرق می
 .1جانب خدا و سپس از جانب شما است

کند که نزد  همچنین ابن سعد از جعفر بن محمد باقر و او از علی بن حسین نقل می
هایی از یمن آوردند. او در حالی که بین قبر رسول خدا و منبرش نشسته بود  لباس عمر
ها را در میان حاضرین تقسیم کرد. بعد از این که تمام شدند، حسن و حسین از  ي آن همه
ها چشم دوخته  به آن ي مادرشان، فاطمه، بیرون شدند و به سوي او آمدند. عمر خانه

به شما پوشانیدم خرسند نیستم. مردم گفتند: رعیتت را   چه بود و به مردم گفت: از آن
ها به این  اي. گفت: به خاطر این که نتوانستم از این لباس اي پس کار خوبی کرده پوشانده

ها نبود. سپس به استاندار خود  ي تن آن ها گشاد بود و برازنده زیرا لباس ،دو پسر بپوشانم
ي حسن و حسین بفرستد. او نیز دو لباس در یمن نوشت که دو لباس از همین نوع برا

 .2ها فرستاد مناسب را براي آن
ي فتوحات و فراخی  همچنین از ابوجعفر روایت است که بعد از گسترش دامنه

خواست براي مردم حقوق تعیین کند. عبدالرحمان بن عوف گفت:  نعمت، عمر
سول خدا و از که از نزدیکان ربل ،گفت: خیر نخست از خودتان آغاز کنید. عمر

ي  گاه از عباس و علی شروع کرد تا این که حقوق همه هاشم آغاز خواهم کرد. آن بنی
هاي آنان آغاز کرد و براي حسن و  خویشاوندان رسول خدا را تعیین نمود و از بدري

 .3داشتند حقوقی را در نظر گرفت صحسین نیز به خاطر جایگاهی که نزد رسول خدا
در امور مهم بدون  گوید: عمر می» الفاروق«کتاب خود  عالمه شبلی نعمانی در

گرفت. و علی هم با اخالص و  مشورت بگیرد تصمیم قطعی را نمی این که از علی
داد. و هنگامی که عازم بیت المقدس شد، علی را به عنوان  دلسوزي به او مشورت می

 .)١/١٣٣صابة (: اإلنقل از  به ۱۱۸ندوي؛ : املرتضی -١
 .)۱/۱۰۶(بة صابه نقل از اإل ۱۱۸: مهان -٢
 .۱۱۹ندوي ص : املرتضي -٣
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ه انجام گرفت و ها با وصلتی ک ي دوستانه آن جانشین خود در مدینه گذاشت ورابطه
 .1در آورد، به اوج خود رسید ام کلثوم دختر فاطمه را به عقد عمر علی

 .2همچنین علی سه تن از فرزندانش را به نامهاي عمر، ابوبکر و عثمان نامگذاري کرد
هر انسانی محبوبترین نامها را براي فرزندانش   و این واقعیتی انکار ناپذیر است که

شد.  محسوب می عمر بن خطابمشاور درجه یک  است که علی گفتنی  .3گزیند برمی
گرفت. چنان که در مورد فتح  یي کارهاي ریز و بزرگ از او مشورت م او در همه

ي جنگ با فارس و روم و اعزام نیرو به نهاوند و جنگ با  المقدس و مداین و درباره بیت
این  ،دوران خالفت ایشانو در طول  .4روم و در مورد تقویم هجري با او مشورت نمود

ي وقت و علی بن ابی طالب ادامه داشت.  همدلی، همفکري، همکاري و محبت بین خلیفه
کوشند تا بر اساس روایات ساختگی، تاریخ را تحریف کنند و  ها می با این حال بعضی

ها ظاهري و  ها را تیره جلوه دهند و طوري وانمود کنند که روابط آن ي آن روابط حسنه
 .5اند ي یکدیگر را در دل داشته واقعی بوده و در واقع کینه غیر

به چشم  اي که در دوران خالفت عمر گوید: بارزترین مسأله دکتر بوطی می
ي حسنه و همکاري علی با خلیفه است. او مشاور اول خلیفه و کسی بود  خورد رابطه می

ل دلسوزي و گرفت. و علی با کما هیچ تصمیمی بدون مشورت او نمی که عمر
خواست شخصا جنگ با  داد. چنان که وقتی عمر خیرخواهی به خلیفه مشورت می

از او خواست که چنین نکند و گفت کسی دیگر را به  ایران را فرماندهی بکند، علی 
شود که پیامدهاي  ي ایجاد میکه با رفتن شما در دارالخالفه خالجاي خود بفرست، چرا 

 ي یک جنگ تمام عیار است.تر از پیامدها آن خطرناك
 کرد که بعد از او علی  اعالم می صاگر چنان که رسول خداؤال ما این است س

گذشت و غاصبین  زمام امت را به دست گیرد، آیا علی به راحتی از کنار این مسأله می

 منبع سابق.  -١
 .)٧/٣٣١البداية و النهاية ( -٢
 .۱۱۹ندوي ص : املرتضي -٣
 .٩٩؛ حممد احلاجی ص مني للخلفاء الراشدينأبی طالب مستشار أ علی بن -٤
 .۱۳۸ص، منبع سابق -٥
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ي صحابه از این قضیه مهم  نمود؟ و آیا همه ها همکاري می کرد و با آن حقش را تأیید می
بر خالفت  ها و در رأسشان علی  ي آن کردند؟ آیا ممکن است همه پوشی میچشم 

مسلم است این که مسلمانان   چه نویسد: آن اجماع بکنند؟ دکتر بوطی در ادامه می  غاصبان
کامال یکپارچه بودند و حتی تا دوران خالفت علی در  قرن نخست تا پایان دوران عمر

 .1ر ذهن کسی بروز ننمودي خالفت هیچ گونه اشکالی د قضیه

از بنی نضـیر   صهایی که رسول خدا ي زمین درباره بـ اختالف عباس و علی 3
 غنیمت گرفته بود

 م نشسته بودم که ناگهان پیک عمرا ر خانهگوید: من وقت ظهر د مالک بن اوس می
دم که بر باشد. من به راه افتادم و نزد او رفتم، دی رسید و گفت: امیرالمؤمنین منتظر تو می

به  حصیري نشسته و به بالشتی پوستین تکیه زده است. به او سالم کردم و نشستم. عمر
اند.  من گفت: اي مالک! بعضی از خویشاوندانت نزد من آمده و درخواست کمک کرده

ها را در اختیار تو قرار دهم تا در  خواهم آن ام و می ها در نظر گرفته اکنون چیزي براي آن
گوید: این مأموریت را به کسی دیگر واگذار کن. گفت:  تقسیم کنی. مالک میمیان آنان 

جا نشسته بودم که دربان آمد و گفت:  تو باید این کار را انجام دهی. من هنوز آن ،خیر
خواهند با شما مالقات کنند.  عثمان، عبدالرحمان بن عوف، زبیر، و سعد بن ابی وقاص می

ها آمدند و سالم کردند و نشستند. سپس علی و عباس   گفت: بگو تا بیایند. آن عمر
ها آمدند و سالم کردند و نشستند.  ها نیز اجازه داده شد. آن ي ورود خواستند به آن اجازه

ها به خاطر  سپس عباس گفت: اي امیرالمؤمنین! در میان ما قضاوت کن. (اختالف آن
فته بود). حاضرین گفتند: اي از بنی نظیر به غنیمت گر صهایی بود که رسول خدا زمین

گفت:  امیرالمؤمنین! در میان آنان قضاوت کن تا از دست یکدیگر خالص شوند. عمر
 صحوصله کنید. سپس گفت: شما را به خدا سوگند! آیا به یاد دارید که رسول خدا

برد، هر چه بعد از ما بماند صدقه و متعلق به  میراث نمی (پیامبران) فرمود: کسی از ما
ها را  گاه رو به علی و عباس کرد و آن ي مسلمانان است؟ حاضرین گفتند: بلی. آن ههم

گفت: قضیه از  آورید؟ گفتند: بلی. عمر سوگند داد و گفت: این حدیث را به یاد می

 .۵۲۹ص  بوطی ؛فقه السرية النبوية -١
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این قرار است که اموال به دست آمده از بنی نظیر به نص قرآن به رسول خدا اختصاص 
ها هیچ گونه جنگ و جهادي رخ نداد. چنان که  آن یافت، چرا که در به دست آوردن

 گوید:  قرآن می
﴿ ٓ فَآَء  َوَما

َ
ُ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ٱ�َّ وَۡجۡفُتۡم َعلَۡيهِ ِمۡن َخۡيٖل َوَ� رَِ�ٖب َوَ�ِٰ�نَّ  ۦَ�َ

َ
َ ِمۡنُهۡم َ�َمآ أ  ٱ�َّ

ٰ َمن �ََشآُءۚ وَ  ۥ�َُسّلُِط رُُسلَهُ  َ�َ ُ ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۶الحشر: [ ﴾٦قَِديٞر  َ�َ

ها (یهودیان) به پیغمبر خود ارمغان داشته است  چیزهایی را که خدا از دارایی آن«
اید و بلکه خداوند  شما اسبان و شترانی براي به دست آوردن آن به تاخت در نیاورده

 ».گرداند و خدا بر هر کاري توانا است پیغمبران خود را بر هر کس که بخواهد چیره می
ها را  ها جزو اموال شخصی رسول خدا محسوب شدند و آن حضرت آن بنابراین، این

ي همسرانش را نیز از آن  هاي ساالنه در اختیار شما قرار داد و براي شما انفاق کرد و هزینه
داد. شما را به خدا سوگند! آیا رسول خدا  را به بیت المال می ي آن پرداخت و باقیمانده می

 صها تأیید کردند. سپس ادامه داد که بعد از وفات رسول خدا رد؟ آنک چنین عمل نمی
ابوبکر نیز بر اساس عملکرد رسول خدا در آن عمل نمود و او در این مورد راست کردار 
و نیکو صفت و تابع حق بود. بعد از وفات ابوبکر، من جانشین او شدم و براساس عملکرد 

داند که در این باره راست کردار و نیکو  رسول خدا و ابوبکر، عمل نمودم و خدا می
و تو اي عباس! مدعی بودي که حق  ،گاه شما نزد من آمدید ام. آن صفت و تابع حق بوده

تو را از علی بگیرم و علی مدعی بود که حق همسرش را از تو بگیرم و من به شما گفتم 
شود، بلکه  سیم نمیي رسول خدا به عنوان میراث در میان وارثینش تق که مال باقیمانده

را در اختیار  ي مسلمانان است. و از شما عهد و پیمان گرفتم و آن صدقه و متعلق به همه
قبال قضاوت   چه اید که غیر از آن شما قرار دادم و شما پذیرفتید. اکنون نزد من آمده

بابت  را به من بازگردانید تا از این اید آن ام، قضاوت بکنم. اگر واقعا خسته شده نموده
 .1کامال آسوده خاطر شوید

 
 

  ۱۷۵۷مسلم ش، ٣٠٩٤فرض اخلمس ش : البخاری ؛ کتاب -١
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 بـ تجلیل از عباس و فرزندش، عبداهللا4
احترام زیادي قایل بود و هنگامی که در خشک سالی معروف به   براي عباس عمر

دست او را گرفت و گفت: تو عموي رسول خدا هستی، پس براي ما طلب » عام الرماده«
را  واالي عباس بن عبدالمطلب اشاره کرد و آنباران کن و او نیز پذیرفت، در واقع به مقام 

به امت خاطرنشان ساخت. همچنین سوگند خورد که از مسلمان شدن عباس چنان 
شد آن قدر خوشحال  خوشحال شده است که اگر پدرش، خطاب، مسلمان می

. 1شود دانست رسول خدا با مسلمان شدن عباس خوشحال می گردید. چرا که می نمی
احترام زیادي قایل بود و او را در  بند عباس یعنی عبداهللا بن عباس همچنین براي فرز

نشاند. در حالی که عبداهللا، هم سن و  مجلس خود در ردیف بزرگان صحابه و اهل بدر می
ها اعتراض کردند و گفتند: این جوان که  ها نبود. چنان که یک بار آن سال فرزندان آن

گفت: مگر شما او را  نشیند؟ عمر ما میهم سن و سال فرزندان ما است، چرا با 
 پرسید. نصري  گاه روزي مرا در جمع آنان طلبید و از همه در مورد سوره شناسید؟ آن نمی

ِ َجآَء نَۡ�ُ  إَِذا﴿  .]۱النصر: [ ﴾١ ٱۡلَفۡتحُ وَ  ٱ�َّ
ها بشناساند. بعضی از حاضرین گفتند: ما در  خواهد مرا به آن من دانستم که می 

رو به من کرد و  ها اظهار نظر کردند. در پایان، عمر دانیم و بعضی چیزي نمی باره این
کند  گویی؟ من گفتم: این سوره، به فرا رسیدن اجل رسول خدا اشاره می گفت: تو چه می

 گوید:  و به او می

ِ َجآَء نَۡ�ُ  إَِذا﴿  .﴾١ ٱۡلَفۡتحُ وَ  ٱ�َّ
 »رسد فرا میهنگامی که یاري خدا و پیروزي (و فتح مکّه) «

 شود، پس:  بعد از نصرت خدا و فتح مکه اجلت نزدیک می

ۚ ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  فََسّبِحۡ ﴿ ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفِۡرهُ  .﴾٣َ�َن تَوَّ
پروردگار خود را سپاس و ستایش کن، و از او آمرزش (خود و یاران خویش را از 

دلتنگی و گالیه از زندگی) بخواه. شتابگري در فرا رسیدن فتح و وقوع پیروزي، و اظهار 
 ». پذیر است خدا بسیار توبه

 ٢١٠العقيدة فی اهل البيت بني االفراط و التفريط ص  -١
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  .1دانم باره بیشتر از این نمی گفت: من هم در این عمر
در معجم صحابه از طریق زید بن اسلم به نقل از ابن  2گوید: بغوي حافظ ابن حجر می

ند و نشا خواند و او را نزد خود می ابن عباس را فرا می عمر گفته است که عمر
تو را فراخواند و دست بر سرت  صگفت: من روزي شاهد بودم که رسول خدا می

 گذاشت و این گونه دعا کرد: 
 .3)التأويل  علمهاللهم فقهه يف الدين و(
 ».بار الها! به او فقه دین و علم تفسیر عنایت کن«

و  با ابن عباس بیانگر میزان احترام و تجلیل او از ابن عباس این برخورد عمر
 باشد.  حاکی از مقام شامخ علمی ابن عباس می

گفت: عبداهللا بن عباس چه مفسر خوبی براي  می گوید: عمر حافظ ابن کثیر می
 قرآن است!

گفت: جوان پیر و داراي زبان تیز و قلب  می آمد، عمر همچنین وقتی عبداهللا می
  .4خردمند آمد

حترام متقابل و محبت عمیقی ا صو اهل بیت پیامبر در میان عمر ،بدین ترتیب
 برقرار بود.

 

 ۴۲۹۴البخاري ؛ ش  -١
 ٢١٠ت بني االفراط و التفريط ص العقيدة فی اهل البي -٢
 ۱/۱۷۰فتح الباری  -٣
 ۸/۳۰۳ البداية والنهاية -٤

                                           





 مبحث سوم
و اهمیت ایشان به امر به معروف و نهی از  زندگی اجتماعی عمر

 منکر

 زندگی اجتماعی عمرنخست: 
بازتاب عملی کتاب خدا و سنت پیامبر بود. و از خالل  زندگی اجتماعی عمر

نده در رفتار ایشان مشاهده توان اسالم را به صورت ز هاي متعدد ایشان می موضعگیري
 کنیم:  اي از رفتارهاي اجتماعی وي اشاره می نمود. و اکنون به گوشه

 و رعایت حال زنان جامعه ـ عمر1
 ها را پرداخت کرد و حقوق آن اي رعایت حال زنان مسلمان را می با اهتمام ویژه عمر

که شوهرانشان را براي جهاد  کرد. و به امور زنانی نمود و از ظلم بر آنان جلوگیري می می 
نمود تا جایی که فرمود: به  کرد و زنان بیوه را سرپرستی می اعزام نموده بود، رسیدگی می

کنم که زنان بیوه اهل عراق بعد از من، به کسی  خدا سوگند! اگر زنده بمانم کاري می
کنیم که در  و اینک به بخشی از خدمات وي در این زمینه اشاره می .1نیاز نداشته باشند

 درخشد:  صفحات تاریخ می

 کنی؟ را تعقیب می ـ مادرت به عزایت بنشیند، آیا عمر
در تاریکی شب از خانه بیرون شد. طلحه بن عبیداهللا از سر کنجکاوي  باري عمر

جا بیرون شد و وارد خانه  ایی شد. سپس از آن او را تعقیب نمود و دید که وارد خانه
ها رفت، دید که پیرزنی نابینا در  د طلحه به یکی از آن خانهدیگري شد. صبح روز بع

ها  آید؟ پیرزن گفت: او مدت ي تو می جا نشسته است. از او پرسید: این مرد چرا به خانه آن
کند. طلحه در حالی  م را تمیز میا یازهایم را برطرف نموده و خانهآید و ن است نزد من می

را  گفت: مادرت به عزایت بنشیند آیا عمر مینمود و  برگشت که خود را سرزنش می
 2کنی؟ تعقیب می

 .۳۷۳ص  ،الفاروق عمربن اخلطاب ةحياو  ةصحيح التوثيق فی سري  -١
  روايتی معضل است.) ۱/۳۵۶حمض الصواب (، ۳۴۴اخبار عمرص  -٢
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کمک به مستمندان جامعه یکی از عوامل نصرت خدا و از اعمالی است که  ,آري
طلبد که رهبران حرکتهاي اسالمی و حکام  کند. بنابراین می انسان را به خدا نزدیک می

را در جوامع  میت بدهند و آني مساجد و جوانان مسلمان به این قضیه اه مسلمان و ائمه
 خود احیا نمایند. 

 ـ زنی که از فراز هفت آسمان، خدا به شکایت او پاسخ داد
به اتفاق جارود عبدي از مسجد بیرون شد. در مسیر راه با زنی برخورد نمود.  عمر

سالم کرد و گفت: اي عمر! من آن روز را به خاطر دارم که تو را  آن زن به عمر
زدي. سپس به یاد دارم  ها را می کردند و در بازار عکاظ بچه غیر عمر) صدا می(تص» عمیر«

کنند.  کردند و اکنون نیز شاهد هستم که تو را امیرالمؤمنین صدا می که تو را عمر صدا می
پس از خدا در مورد رعیت خود بترس و بدان که هر کس از عذابهاي الهی بترسد، دور 

ها را غنیمت خواهد شمرد. جارود  ز مرگ بترسد فرصتبیند و هر کس ا را نزدیک می
گفت:  . عمردرازا کشید  ؤمنین بهگفت: اي زن! بس کن، سخنانت در حضور امیرالم

شناسی؟ او خوله بنت ثعلبه است که خدا از فراز هفت  بگذار تا بگوید. مگر او را نمی
 .1را ندهدچرا به سخنان او گوش ف آسمان، به شکایت او پاسخ داد. پس عمر

و در روایتی آمده است که گفت: به خدا سوگند اگر او تا فرا رسیدن شب سخن 
رفتم و دوباره نزد او بر  دادم و فقط براي نماز می گفت، من به سخنانش گوش فرا می می
 .2گشتم می

در مورد او این آیه را و در روایتی آمده است که گفت: او خوله است کسی که خدا 
 نازل کرد:

ُ َسِمَع  دۡ قَ ﴿ ِ تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها َو�َۡشَتِ�ٓ إَِ�  ٱلَِّ� قَۡوَل  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ �َۡسَمُع َ�َاُوَرُ�َماۚٓ  ٱ�َّ
َ إِنَّ   .]۱: ةالمجادل[ ﴾١َسِميُعۢ بَِصٌ�  ٱ�َّ

 .۳/۷۷۷حمض الصواب.  -١
 .۴۵ص  ة،الرد علی اجلهمي، الدارمی -٢
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کند  پذیرد که درباره شوهرش با تو بحث و مجادله می خداوند گفتار آن زنی را می«
شنود، چرا که خدا شنوا و  برد. خدا قطعاً گفتگوي شما دو نفر را می کایت میو به خدا ش

  .»بینا است

 ـ آفرین به خویشاوند نزدیک
زد  در بازار قدم می عمر بن خطابکند که روزي با  زید بن اسلم از پدرش نقل می

 که ناگهان زنی جوان خود را به عمر رسانید و گفت: اي امیرالمؤمنین! شوهرم وفات
ها  نموده و فرزندان کوچکی بعد از خود گذاشته است که چیزي در بساط ندارم به آن

ترسم از گرسنگی تلف شوند. و افزود که من دختر خفاف بن ایما غفاري  بدهم و می
پیش امام و خطیب بنی غفار هستم. پدرم از کسانی است که در رکاب رسول خدا در 

گاه برگشت و یک  خویشاوند نزدیک. آن گفت: آفرین به حدیبیه بوده است. عمر
شتر فربه با دو کیسه بزرگ مواد غذایی و مقداري پوشاك برداشت و آمد و افسار شتر را 

ي  ها را بردار و برو تا وقتی که خدا براي شما دروازه به دست آن زن داد و گفت: این
زیاد دادي. خیري بگشاید، کفاف خواهند کرد. مردي گفت: اي امیرالمؤمنین! به او 

گفت: مادرت به عزایت بنشیند به خدا سوگند پدر و برادر او را دیدم که در  عمر
را فتح کردیم و  هاي دشمن با ما مشارکت داشتند و سرانجام آن اي از قلعه ي قلعه محاصره

 .1جا به دست آوردیم مال غنیمت را از آن
ي خدمت در دین  بقهاین روایت بیانگر وفاي فاروق نسبت به کسانی است که سا

اسالم دارند. و جا دارد که ما نیز درس وفاداري را از این بزرگواران بیاموزیم به ویژه در 
 .2اي از وفاداري در میان بیشتر مردم نمانده است زمانی که ذره

 ـ خواستگاري از ام کلثوم دختر ابوبکر
ه ام کلثوم کسی را نزد عائشه فرستاد و از خواهر کوچکترش ک  عمر بن خطاب

نام داشت خواستگاري نمود. عائشه با ام کلثوم در این باره سخن گفت اما وي نپذیرفت. 

 .۴۱۶۱ی شخبار  -١
 ).١/١٧٧حممود املصری (: صحاب الرسولأ -٢
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نمایی؟ خواهرش گفت: او زندگی سختی  عائشه گفت: آیا پیام امیرالمؤمنین را رد می
گیر است. عائشه کسی را نزد عمرو بن عاص فرستاد و او را  گذراند و بر زنان سخت می

گویم. عمرو نزد  گذاشت. عمرو گفت: من در این باره با عمر سخن می در جریان مسأله
گفت:  رفت و گفت: به من خبري رسیده است که خدا نکند راست باشد. عمر عمر

اید؟  ام که شما از ام کلثوم دختر ابوبکر خواستگاري کرده چه خبري؟ عمرو گفت: شنیده
دهد یا من کسی دیگر  ن ترجیح میعمر گفت: مگر چه شده است؟ آیا کسی دیگر را بر م

را بر او ترجیح دهم؟ عمرو گفت: هیچ یک از این دو مسأله اتفاق نیفتاده است، اما به نظر 
رگ شده است، براي شما مناسب من دختر جوانی که در دامان عائشه با ناز و نعمت بز

نکند و و شما هم داراي اخالق خشنی هستید. اگر در موردي از شما حرف شنوي  نیست،
گفت: من نزد عائشه  اي. عمر گاه دختر ابوبکر را به ناحق تنبیه کرده او را تنبیه کنید، آن

و در روایتی آمده است که  .1ام. عمرو گفت: جواب عائشه با من است پیام فرستاده
از رفتار عمرو، اصل ماجرا را فهمید. بنابراین به او گفت: آیا عائشه به تو چنین  عمر

از او صرف نظر کرد و سرانجام طلحه بن  گاه عمر ؟ عمرو گفت: بلی. آنگفته است
 .2عبیداهللا با ام کلثوم بنت ابی بکر ازدواج نمود

با این که معموال دختران جوان دوست دارند که با مردان بزرگ ازدواج نمایند، اما 
وقت  در اینجا ام کلثوم با آزادي کامل و بدون ترس و وحشت از ازدواج با خلیفه

ورزد و خلیفه نیز بدون این که عصبانی شود یا او را تهدید نماید، پیشنهاد  مسلمانان ابا می
داند در اسالم زن آزاد است و نباید در امر ازدواج  گیرد، چرا که او می خود را پس می

 مجبور گردد با کسی ازدواج نماید که خودش تمایل ندارد.
بریم که بدون  اتی و سیاسی عمرو بن عاص پی میي تبلیغ همچنین به توان فوق العاده

گیري طرف مقابل باشد و احساس نگرانی کند،  این که هیچ یک از طرفین متوجه موضع
به قدري بود که متوجه اصل  عمر بن خطابمسأله را خنثی نمود. اما فراست و فرزانگی 

نه تنها  ت؟ عمرقضیه گردید و از عمرو پرسید: آیا عائشه به تو چنین دستور داده اس
ها  اعتراض نکرد، بلکه او همواره مدافع حقوق دختران و زنان جوان بود و به اولیاي آن

 .۲۱۰شرقاوی ص : الفاروق عمر -١
 .۲۰۴ص  ،شهيد احملراب -٢
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زیرا  ،تان را مجبور به ازدواج با افرادي نکنید که خودشان تمایل ندارند گفت: دختران می
 1دانند که دوست داشتن یعنی چه؟ ها نیز مانند شما می آن

 کند نی گفتگو میـ مردي در وسط بازار با ز
کرد.  متوجه مردي شد که در وسط بازار با زنی گفتگو می عمر بن خطابروزي 

اي با شالقش به آن مرد زد. مرد که متوجه قصد عمر شده بود گفت: اي  ضربه عمر
گفت: چرا با همسرت در وسط راه سرگوشی  امیرالمؤمنین! او همسر من است. عمر

مرد گفت: ما تازه وارد شهر سازي؟  ه بدگمانی وادار میکنی و مسلمانان را ب صحبت می
شالق را به دست او داد و  گاه عمر کنیم که کجا برویم. آن م و با هم مشورت میا شده

تا سه بار از او خواست که  گفت: از من انتقام بگیر. مرد گفت: من تو را بخشیدم. عمر
تو را به خاطر خدا بخشیدم. عمر گفت: انتقام بگیرد. اما او نپذیرفت و هر سه بار گفت: 

 .2خدا پاداش تو را دهد

 کند از شوهرش شکایت می ـ زنی نزد عمر
آمد و گفت: اي امیرالمومنین! کار شوهرم به جایی رسیده که شرش  زنی نزد عمر

گفت: شوهرت کیست؟ زن گفت: ابوسلمه. عمر  از خیرش بیشتر شده است. عمر
گفت: ما از او جز نیکی چیزي  از اصحاب پیامبر بود. عمرشوهر او را شناخت چرا که 

ها گفتند: ما نیز غیر  ایم. سپس خطاب به اطرافیان خود گفت: نظر شما چیست؟ آن ندیده
به آن زن گفت: پشت سر من بنشین و کسی را  گاه عمر از این را از او سراغ نداریم. آن

شناسی؟ مرد گفت:  گفت: این زن را می آمد، عمرل ابوسلمه فرستاد. وقتی ابوسلمه دنبا
گفت: او  گفت: همسر تو است. مرد گفت: چرا آمده است؟ عمر او کیست؟ عمر

است. به   سخن بدي را گفته  گوید شرت زیاد و خیرت کم شده است. مرد گفت: چه می
 خدا سوگند! او بیشتر از زنان دیگر لباس و آسایش دارد، اما شوهرش پیر شده و توانایی

 .١٤١. ص ) و فرائد الکالم۴/۱۱خبار (عيون األ -١
 .ةبه نقل از رياض النضر  ۱۹۰ص  خبار عمرأ -٢
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گوید؟ زن سخنان شوهرش  رو به زن کرد و گفت: راست می همبستري را ندارد. عمر
 را تأیید کرد. 

با   گفت: اي کسی که را برداشت و شروع به زدن آن زن کرد و می اش یانهتاز عمر
اي،  اي و مال او را صرف نموده جوانی او را تباه ساخته  کنی! در حالی که خود دشمنی می

واقعیت ندارند. زن سر و صدا راه   او چیزهایی را نسبت دهی که  راجع به خواهی باز می
دستور  کنم. عمر انداخت و گفت: این بار مرا ببخش دوباره از دست او شکایت نمی

ها رابه آن زن داد و گفت: از خدا بترس و احترام این  داد سه قواره لباس بیاورند و آن
کن. و به پیرمرد گفت: او را به خاطر این که اینجا  پیرمرد را به جاي آور و او را خدمت

گوید: گویا دارم آن صحنه را  آمده و از تو شکایت کرده است، سرزنش مکن. راوي می
 رود. ها را زیر بغل گرفته و به سوي منزل خود می بینم که آن زن لباس اکنون می

 گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمود:  عمر بن خطابسپس 
، ثم جييئ قوم تسبق ، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونهنا فيهأ يالقرن الذ يأمتخري (

 .1 )سواقهم لغطأن يستشهد، هلم فی أيامهنم، يشهدون قبل إشهادهتم 
برم سپس مردم دو قرن بعدي  بهترین مردم، مردم قرنی هستند که من در آن بسر می«

ها گواهی و سوگند خواسته شود،  آن آید که قبل از این که از ها قومی می و بعد از آن
 ».اندازند خورند و در بازارها سر و صدا راه می دهند و سوگند می گواهی می

به آن مرد گفت: چرا  خواست زنش را طالق بدهد. عمر همچنین باري مردي می
ها فقط  ي خانواده گفت: مگر همه دهی؟ مرد گفت: دوستش ندارم. عمر او را طالق می

 2اند؟ پس مدارا و چشم پوشی کجا شد؟ حبت پایدار ماندهبر اساس م

 ـ حقوق فرزندان خنساء
دستور داد  پس از این که چهار فرزند خنساء در جنگ قادسیه شهید شدند، عمر

براي خنساء در مقابل چهار فرزند شهیدش حقوقی تعیین کنند چنان که تا زنده بود به او 
 .1شد می درهم پرداخت 200در مقابل هر فرزندش 

 .)۱۰/۹۱جممع الزوائد ( -١
 .١١٣ص ؛ فرائد الکالم )٢/١٠١: التبينيالبيان و  -٢
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 کند گیرد و تجارت می ـ هند دختر عتبه از بیت المال قرض می
او قبل از ابوسفیان با حفص بن مغیره (عموي خالد بن ولید) ازدواج کرده بود. هند 

رفت. ابوسفیان در اواخر زندگی او را  یکی از زنان زیبا و نامدار قریش به حساب می
هار هزار درهم قرض گرفت و به دیار کلب رفت و طالق داد. بنابراین هند از بیت المال چ

به تجارت روي آورد و بعد از آن نزد فرزندش (معاویه) که امیر شام بود، رفت و گفت: 
 .2کند فرزندم! عمر مرد خوبی است و براي خدا کار می

مند بودند که اسالم به آنان  زنان در دوران خالفت راشده از جایگاه رفیعی بهره 
کردند. مثال زنانی  و در میادین مخلتف فکري، ادبی و تجاري مشارکت می بخشیده بود.

حبیبه، اروي بنت کریز و اسماء بنت سلمه در فقه، حدیث، ادب ام مانند عائشه، ام سلمه، 
جزو شاعران برجسته بودند و  3ي بلندي داشتند و خنساء و هند بنت عتبه و فتوا آوازه

ها نیز مانند مردان،  دانست که آن نهاد و می ان ارج می، به جایگاه زنامیرالمومنین عمر
کرد و گاهی به  ها مشورت می باشند. از این جهت با آن اهل احساس و شعور و اندیشه می

داد. آیا این  نمود و رأي شفاء بنت عبداهللا عدویه را ترجیح می ها عمل می مشورت آن
ي وقت، از او در امور مملکت  فهجایگاه کوچکی است براي زن که امیر مسلمانان و خلی

 4نظر خواهی کند و گاهی به مشورت او عمل نماید؟
رفت که  دانست و نزد آن دسته از زنان می آري! خلیفه خود را پدر همه می

گفت: آیا نیاز به چیزي دارید؟ و اگر  ها می شوهرانشان در راه خدا رفته بودند و به آن
، کسی را بفرستید تا من براي شما خرید بکنم، چون خواهید چیزي از بازار خرید کنید می
آمد، خود  ها براي خانواده کسی می شت جبههاي از پ تان دهند. و اگر نامه ترسم فریب می

خواند و از قول  ها می برد و اگر خواندن بلد نبودند، براي آن شخصا آن نامه را نزد آنان می

 .۲/۷۶۴(سليمان آل کمال)  اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -١
 .۲۹۹، ۲۹۸عهد الراشدين. ص : سالمتاريخ اإل -٢
 .١٧٥شامی ص   د فاطمه، تطور التاريخ العرب السياسی و احلضاری -٣
 .۲۰۵شهيد احملراب.ص  -٤

                                                                                                         



 251    ایشانزندگی شخصی و هاي حکومتی برنامه، توسط ابوبکر تعیین خالفت عمر 
 

گفت: نگران  ها می تاد و همواره به آنفرس نوشت و به جبهه می آنان جواب نامه را می
 .1برید نباشید، شوهرانتان در راه خدا هستند و شما نیز در شهر رسول خدا به سر می

 ي نیک داشتند ـ رعایت حال کسانی که سابقه2
کرد و مردم را بر اساس  ي نیک داشتند رعایت می حال کسانی را که سابقه عمر

گفت: فریب شهرت کسی را نخورید، مرد  مواره مینمود. ه موازین دقیقی ارزیابی می
 .2کسی است که امانتدار باشد و از ریختن آبروي مردم، پرهیز نماید

اش نگاه نکنید، بلکه به عقل و راستی او نگاه  گفت: به نماز مرد و روزه همچنین می
گفت: من از مؤمنی که ایمانش و کافري که کفرش، آشکار است بیم  کنید. همچنین می

 کند. ندارم، بلکه از منافقی هراس دارم که در پناه ایمان براي دیگران کار می
باري در مورد وضعیت مردي که نزد او گواهی داده بود، از کسی پرسید. او گفت: 

اي و  اي و یا با او روزي زیسته گفت: آیا با او همسایه بوده کنم. عمر من او را تأیید می
ا که همسایگی، مسافرت و غربت باعث شناسایی و کشف اي؟ چر یا با او همسفر بوده

اي که نماز  گفت: شاید او را در مسجد دیده شود؟ مرد گفت: خیر. عمر مرد، می
 .3شناسی گفت: پس تو او را نمی خوانده است؟ مرد گفت: بلی. عمر

اي به خاطر کارهاي نیک و خدماتی که براي اسالم انجام داده بودند،  چنان که عده
 هایی از آن اشاره خواهیم کرد:  قرار گرفتند و اکنون به نمونه رد تجلیل عمرمو

 ـ عدي بن حاتم
رفتم. او به هر کدام از  ي خود نزد عمر گوید: با مردانی از طایفه عدي بن حاتم می

اش را جلب  ها چیزي داد و به من توجهی نکرد. من بارها جلوي او نشستم تا توجه آن
 شناسی؟ عمر نمود. ناچار به ایشان گفتم: مرا می توجهی می نان بیکنم. اما او همچ

شناسم. تو کسی هستی که ایمان آوردي هنگامی که  تو را می ،خندید و گفت: آري
دیگران کفر ورزیدند و به مسلمانان پیوستی، هنگامی که دیگران روي برتافتند و وفا 

 .١٠٩ ،؛ سراج امللوک۳۳۹ص  ،خبار عمرأ -١
 .۱۶۴حممود حممد خزندار ص : فقه االئتالف -٢
 .۶۶صاحل بن عبدالرمحان بن عبداهللا ص : بن اخلطابعمر  -٣
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آوردي » طیئ«ي هنگفتی که از  نمودي هنگامی که دیگران عهدشکنی کردند و با صدقه
. سپس عذرخواهی کرد و گفت: من به 1ي رسول خدا و یارانش را شاد گردانیدي چهره

 .2ها را در مضیقه قرار داده بود، چیزهایی دادم مردانی از سران عشایر، که گرسنگی آن
 .3داهم خاطر شدم و مباالتی نمی  عدي گفت: حال آسوده  که  در روایتی آمده

 یدن پیشانی عبداهللا بن حذافهـ بوس
ها  ها صحابی بزرگوار، عبداهللا بن حذافه و یارانش را اسیر کردند و پادشاه آن رومی

به عبداهللا گفت: از دین خود برگرد و نصرانی شو تا من تو را در حکومت خود شریک 
را  ي حکومت خود گردانم و دخترم را به ازدواج تو در آورم. عبداهللا گفت: اگر تو همه

رسانم.  گردم. پادشاه گفت: پس من تو را به قتل می بر نمی به من بدهی، از آیین محمد
گاه به تیراندازان، دستور داد به سوي او شلیک بکنند،  عبداهللا گفت: اشکالی ندارد. آن

دادند. عبداهللا  ولی او را هدف قرار ندهند. و در همین حال او را به آیین مسیح دعوت می
ت. سپس پادشاه دستور داد تا اسیري از مسلمانان را بیاورند و جلوي چشم پذیرف نمی

ها مردي از مسلمانان را آوردند و داخل آب جوش  حذافه داخل آب جوش بیندازند. آن
گاه دوباره آیین  هایش چیزي باقی نماند. آن ننداختند، دیري نگذشت که جز استخواا

هللا نپذیرفت. سپس پادشاه دستور داد تا عبداهللا را به نصاري را به او پیشنهاد کردند، اما عبدا
ها او را از زمین بلند کردند، به گریه افتاد. پادشاه که  داخل آب جوش بیندازند. وقتی آن

کرد ترسیده است، دستور داد تا دوباره او را برگردانند و گفت: چرا گریه  فکر می
ه فقط یک جان دارم، اي کاش به کنم ک کنی؟ عبداهللا گفت: به خاطر این گریه می می

داشتم و همه را یکی بعد از دیگري در راه خدا از دست  ي موهاي بدنم جان می اندازه
دادم. و در بعضی روایت آمده است که او را تا چند روز زندان کردند و آب و آذوقه  می

از ندادند، سپس پادشاه دستور داد تا براي او گوشت خوك و شراب ببرند. عبداهللا 
ها امتناع ورزید. پادشاه او را احضار نمود و پرسید: چرا غذا نخوردي؟ عبداهللا  خوردن آن

 .۲۵۲۳مسلم ش  -١
 .۳۱۶ مسند امحد ش -٢
 .)٧/٧٠٦فتح الباری (، ٢٩٧د. حييی اليحيی ص  ةاخلالفة الراشد -٣
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دانستم که تو  ها برایم اشکالی نداشت، ولی چون می گفت: در چنین حالتی خوردن آن
شوي از آن نخوردم. پادشاه گفت: آیا حاضري پیشانی مرا ببوسی تا تو را  خوشحال می

کنی؟ پادشاه قول داد که همراهان او را  فت: همراهانم را نیز آزاد میآزاد کنم؟ عبداهللا گ
گاه عبداهللا پذیرفت و پیشانی او را بوسه زد. پادشاه نیز به قولش وفا  کند. آن نیز آزاد می

 ها را آزاد نمود. هنگامی که عبداهللا به مدینه رسید و جریان را براي عمر کرد و آن
ي ما است که پیشانی او را بوسه زنیم و قبل  داهللا بر همهگفت: حق عب تعریف کرد، عمر

 .1را بوسه خواهم زد و برخاست و پیشانی عبداهللا را بوسه زد از همه من آن

 ـ داستان اویس بن عامر
ها در مورد اویس  رفت و از آن هاي یمنی می به پیشواز گروه عمر بن خطابهمواره 

اویس بن عامر را دید. از او پرسید: آیا تو اویس  شد. تا این که سرانجام بن عامر جویا می
باشی؟ اویس گفت: بلی.  ي مراد و قرن می بن عامر هستی؟ گفت: بلی. پرسید: از طایفه

اي و فقط به  اي و از آن نجات یافته پرسید: آیا تو قبال مبتال به بیماري پیس بوده عمر
س این مطلب را نیز تأیید کرد. ت باقی است؟ اوی اندازه یک درهم از آثار آن در وجود

گفت: من از  گاه عمر پرسید: آیا تو مادر پیري داري؟ اویس گفت: بلی. آن عمر
آید.  ي مراد و قرن از یمن می رسول خدا شنیدم که فرمود: مردي به نام اویس و از طایفه

جود او او قبال دچار بیماري پیسی بوده که اکنون شفا یافته به جز مقدار یک درهم در و
و اگر سوگندي بخورد خدا  ،نمایان است و مادر پیري دارد و فرمانبردار او است

رسی، پیدا کردي بگو تا برایت طلب آمرزش  کند. اگر به او دست سوگندش را اجابت می
خواهم که براي من طلب آمرزش کنی، اویس پذیرفت و براي  بکند و اکنون از تو می

لمؤمنین از او پرسید: قصد داري کجا بروي؟ گفت: عمر طلب آمرزش کرد. سپس امیرا
اي  گفت: چطور است اگر به استاندار آن سامان نامه خواهم به کوفه بروم. عمر می

ي مستضعف  خواهم در میان طبقه بنویسم تا رعایت حال تو را بکند؟ اویس گفت: می
احوال اویس  گوید: یکسال بعد، مردي از آن ناحیه آمد. عمر زندگی بکنم. راوي می

حدیث  کند. عمر را جویا شد. مرد گفت: او در بی سر و سامانی و مضیقه زندگی می

 .)۲/۶۱۰تفسري ابن کثري. ( -١
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فوق را براي آن مرد بازگو کرد. آن مرد وقتی به کوفه برگشت نزد اویس رفت و گفت: 
گاه  اي؟ مرد گفت: بلی. آن برایم طلب آمرزش کن. اویس گفت: آیا با عمر مالقات کرده

آمرزش نمود و بدین صورت مورد توجه مردم قرار گرفت. سرانجام  اویس براي او طلب
 .1به طور مخفیانه کوفه را ترك کرد و کسی ندانست به کجا رفت

 ـ داستان مجاهدي که فرمانبردار مادرش بود
عمر گروهی از مجاهدین و غازیان اسالم که از شام برگشته و عازم یمن بودند، نزد 

ها را به صرف غذا دعوت کرد. یکی از  تدارك دید و آن آمدند. ایشان غذایی بن خطاب
گفت: با دست راستت غذا بخور. مرد گفت:  خورد. عمر ها با دست چپ غذا می آن

پرسید: دست راست تو  دست راستم مشغول است. بعد از این که غذا خوردند، عمر
دید که  مرچطور مشغول بود؟ آن مرد آستین را باال زد و دست خود را نشان داد. ع

دست او قطع شده است. گفت: چرا این طور شده است؟ مرد پاسخ داد که دستم در 
گیري؟ گفت: به  پرسید: پس چطور وضو می جنگ یرموك قطع شده است. عمر

روي؟ مرد گفت: به یمن  گفت: اکنون کجا می کمک خدا و با دست چپ. عمر
گفت: با این  ام. عمر را ندیده جا مادري دارم که چند سال است او روم و در آن می

گاه در اختیار او خادمی قرار داد و پنج شتر را به او  حال به فکر مادرت هم هستی؟ آن
 .2بخشید

 اش در راه خدا آسیب دیده بود ـ مردي که چهره
کردند مردي آمد که در  عطایایی دریافت می عمر بن خطابدر حالی که مردم از 

گفت: این شکاف چطور پدید آمده است؟ مرد  شد. عمر اش اثر شکاف دیده می چهره
دستور داد تا به او هزار درهم بدهند، سپس دوباره  ها. عمر گفت: در یکی از غزوه

دستور داد تا به او همین مبلغ را بدهند و دوبار دیگر نیز چنین دستور داد. آن مرد سرانجام 
و جویا شد. گفتند: به قدري به او در مورد ا جا بیرون رفت. عمر شرمنده شد و از آن

 .۲۵۴۲ش ةفضائل الصحاب، مسلم -١
 .۱۷۴الشيخان (بالذری) ص -٢
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رفت تا  گفت: به خدا سوگند! اگر نمی بخشیدي که شرمنده شده و بیرون رفت. عمر
ي مردي در راه خدا  بخشیدم و افزود که چهره آخرین درهمی که وجود داشت به او می

 .1شکاف دیده است (چطور به او نبخشم)

 عمر بن خطابـ آرزوي 
طرافیانش گفت: شما چه آرزویی دارید؟ یکی گفت: من به ا عمر بن خطابروزي 

داشتم و همه را در راه خدا انفاق  ي این خانه طال می کنم اي کاش به اندازه آرزو می
گفت: آرزوي من این است که اي کاش این  کردم و هر کدام آرزویی کرد. عمر می

و  لم (غالم حذیفه)خانه از مردان مجاهدي مانند ابوعبیده جراح، و معاذ بن جبل، سا
 .3فرستادم ها را در راه خدا می پر بود تا من آن 2حذیفه بن یمان

اینها برادران دینی او بودند. چنان که در جایی دیگر در مورد این گونه افراد، 
ها در روزهاي صلح و آرامش زینت تو و در جنگ  گوید: با برادران دوستی کن آن می

برادرت به بهترین وجه برخورد کن تا او نیز با تو چنین  باشند و با سالح و بازوي تو می
شود مگر کسی که از خدا  باشد و از دشمن و دوستان غیر امانتدار بپرهیز و امانتدار نمی
سازد و اسرارت را با او در  بترسد. و با دوست فاسق همراه مشو که تو را به فسق وادار می

 .4ترسد که از خدا می میان مگذار و در کارها از کسی مشورت بگیر
افتاد و مشتاق دیدار  گاهی در دل شب به یاد برادران دینی خود می آري، عمر

رفت  ها می کرد و صبح هنگام، سراغ آن شد و از طوالنی شدن شب شکایت می ها می آن
گفت: اگر لطف بیرون شدن در راه خدا  و همواره می 5گرفت و آنان را در آغوش می

نشینم که سخنان زیبا  غلطم و با مردانی می خاطر خدا گاهی بر خاك می نبود و این که به
 .6آورم، دوست داشتم بمیرم و به مالقات خدا بروم و نیکویی بر زبان می

 ).١/٣٦٨؛ حمض الصواب ( ۷۴ابن جوزی ص  ،مناقب عمر -١
 . ١/١٧٤اصحاب الرسول ؛ ) و ۳/۷۶۶حاکم در مستدرک ( -٢
 .٦٢ابراهيم حممد علی ص  ،حذيفة بن اليمان) ۵/۵۰۵مزی ( ،هتذيب الکمال -٣
 .۱۳۹؛ فرائد الکالم ص ۱۰۰خمتصر منهاج القاصدين ص  -٤
 .۳۲۱ص  خبار عمرأ -٥
 .۲۲۵بالذری ص روايت   بهالشيخان  -٦
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 ـ معیار برتري مردم عملکرد خود آنان است
دانست. چنان که باري  ها می عملکرد افراد را معیار شناخت و امتیاز آن عمرفاروق 

سران قریش از جمله ابوسفیان بن حرب و سهیل بن عمرو و همچنین برخی از جمعی از 
ي ورود خواستند. صهیب و بالل را  بردگان و فقراي مسلمین مانند بالل و صهیب اجازه

ها به حضور پذیرفت. ابوسفیان عصبانی شد و گفت: من هیچ گاه با چنین  قبل از آن
ه داده شود و به سرداران اجازه داده نشود! ام که به بردگان اجاز برخوردي روبرو نشده

کنم، ولی به نظرم اگر  سهیل گفت: اي قوم! به خدا سوگند! من نگرانی شما را درك می
قرار است خشم بگیرید بر خویشتن، خشم بگیرید، چرا که وقتی به اسالم فرا خوانده 

ما درنگ نمودید. ها پذیرفتند و فورا به آغوش اسالم در آمدند در حالی که ش شدید، آن
 .1ها را قبل از شما فرا خوانند پس بعید نیست که روز قیامت نیز آن

 دهد اي گواهی می هجنازبراي ـ عمر 
اي که  گوید: من به مدینه آمدم و از قضا آن روزها مردم در اثر بیماري ابو االسود می
ند. حاضرین لب اي آورد نشسته بودیم که جنازه مردند. روزي با عمر شایع شده بود می

ي  گفت: بر او واجب گردید. سپس جنازه به تعریف و تمجید میت گشودند. عمر
گفت: واجب گردید. سپس  دیگري آوردند و مردم از او به نیکی یاد کردند، عمر

گفت: واجب  ي دیگري آوردند و حاضرین از او به بدي یاد کردند، عمر جنازه
اي امیرالمؤمنین! چه چیزي واجب گردید؟ گفت:  گوید: پرسیدم: گردید. ابواالسود می

گاه حدیث پیامبرخدا را نقل کرد  من همان چیزي را گفتم که رسول خدا فرمودند. آن
 فرماید:  که می
  ).اجلنة اهللا دخلهأربعة بخري؛ أ يام مسلم شهد لهأ(
 ». شود هر مسلمانی که چهار نفر از او به نیکی یاد کند، وارد بهشت می«

 .٣٦٧؛ فن احلکم ص  ۱۲۹ص  مناقب عمر -١
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یم: سه نفر چی؟ فرمود: سه نفر نیز. گفتیم: دو نفر چی؟ فرمود: دو نفر نیز. اما در گفت
 .1مورد یک نفر از او سوال نکردیم

 ـ داستان حکیم بن حزام
گوید: از رسول خدا چیزي  کند که می عروه بن زبیر از حکیم بن حزام نقل می

 گاه فرمود:  به من بخشید. آنخواستم، به من بخشید. سپس دوباره و سه باره از او خواستم 
 خذهأ، ومن فيه له كبسخاوة نفس؛ بور خذهأن هذا املال خرض حلو، فمن إيا حكيم! (

اليد العليا خري من اليد ويأكل، وال يشبع،  يكان كالذ، وفيه له ركرشاف نفس؛ مل يباإب

  ).السفلی
عت خاطر بگیرد، را با منا اي حکیم! این مال، شیرین و شاداب است، هر کس آن«

را با آزمندي و بخل بگیرد، نامبارکش باد. و مثال او مانند  مبارکش باد. اما هر کس آن
شود و افزود که دست دهنده از دست  خورد و هیچگاه سیر نمی کسی است که غذا می

 ». گیرنده بهتر است
بعد گوید: گفتم: پس سوگند به خدایی که تو را به حق فرستاده است! که  حکیم می

خواست به او چیزي بدهد  از تو از کسی چیزي طلب ننمایم. چنان که وقتی ابوبکر می
او را فراخواند تا به او چیزي بدهد، اما حکیم  عمر بن خطابپذیرفت؛ همچنین  نمی

خواهم حق حکیم را  گفت: اي مسلمانان! شما گواه باشید که می گاه عمر نپذیرفت. آن
ي خود، وفا نمود و بعد از  حکیم به وعده ،پذیرد. بدین ترتیب یاز این مال بدهم اما او نم

 .2رسول خدا هیچ گاه چیزي را از کسی قبول نکرد

 بوسد را می پیشانی علی ـ عمر
ها در مجلس خلیفه  شکایت کرد. وقتی آن به عمر روزي مردي از دست علی 

شین. آثار نگرانی در با او مساوي بن ،حاضر شدند، عمر خطاب به علی گفت: ابوالحسن
گفت:   به علی ي علی آشکار شد. بعد از این که قضاوت انجام گرفت، عمر چهره

 ).املوسوعة احلديثية( ،١٣٩؛ مسند امحد ش  ۲۶۴۳خباری ش -١
 .۱۰۳۵و مسلم  ۲۹۷۴خباری ش  -٢
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گفت: خیر. بلکه  آیا از این که تو را در کنار طرف مقابل نشاندم ناراحت شدي؟ علی 
ام صدا کردي و گفتی: ابوالحسن! و او را با نامش صدا  به خاطر این که مرا با کنیه

با شنیدن این سخن، پیشانی علی را بوسید و گفت: زنده نمانم اگر  رنمودي؟ عم
 .1نماند  ابوالحسن زنده

 اي آزاد شده و پیشنهاد ازدواج با دختر قریشی ـ برده
کرد. چنان که مردي از بردگان  مردم را تشویق به وصلت با قبایل مختلف می عمر

دي قریشی خواست که خواهرش را آزاد شده که هم اهل صالح و هم اهل مال بود، از مر
به ازدواج او در آورد. آن مرد قریشی نپذیرفت و درخواست او را رد کرد. وقتی این خبر 
به گوش عمر رسید، به قریشی گفت: چرا درخواست او را رد کردي در حالی که او خیر 

ادي دنیا و آخرت را همراه دارد؟ و افزود که اگر خواهرت رضایت دارد، او را به دام
 .2ي آزاد شده را داماد کرد قبول کن. چنان که آن مرد پذیرفت و آن برده

 ي شدید او نسبت به رفع نیازهاي مردم و عالقه ـ هیبت عمر3

 ـ هیبت عمر
اي بود که به خاطر آن مردم شدیدا از او  داراي هیبت خدادادي فوق العاده عمر

ي معروف اسالم، خالد بن  ی فرماندهترسیدند و حرف شنوي داشتند. تا جایی که وقت می
ولید که در اوج شهرت و قدرت قرار داشت و مشغول آمادگی با جنگ با رومیان در 

اي جز  عزل گردید و به جاي او ابوعبیده منصوب شد، چاره یرموك بود، توسط عمر
این نداشت که تسلیم فرمان امیرالمومنین بشود و دست از فرماندهی بکشد و به عنوان 

ربازي ساده، تحت فرمان ابوعبیده قرار گیرد. و هنگامی که مردي از زیردستانش گفت: س
زنده  ترسم این جابجایی باعث فتنه و اختالف شود. خالد گفت: تا هنگامی که عمر می

 .3اي رخ نخواهد داد است، فتنه

 .٧٩صاحل عبدالرمحن ص : بن اخلطابعمر  -١
 .۱۰۶ندوی ص : املرتضی -٢
 .۱۰۷ندوی ص : رتضیامل -٣
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ي بزرگ  این قضیه همان طور که حاکی از تواضع و ایثار و حرف شنوي فرمانده
شود از طرفی  یافت نمی ، خالد بن ولید، دارد که نظیر آن در تاریخ فرماندهی نظامیاسالم

چرا که او از  ،کند و کنترل اوضاع توسط او داللت می ي عمر هم به هیبت و سلطه
 هیبت و عظمت واالیی برخوردار بود. 

گوید: در مورد زنی به عمر خبر رسید که چنین و چنان است.  حسن بصري می
کسی را دنبال او فرستاد. وقتی به آن زن گفتند: عمر تو را احضار نموده است.  عمر

فورا بر بستر افتاد و فرزندي را که در شکم داشت، به دنیا آورد و نوزاد پس از این که به 
رسید، سران  دنیا آمد فریادي کشید و درگذشت. وقتی این خبر به گوش عمر

چنین اتفاقی افتاده است، به نظر شما چه کار باید  مهاجرین و انصار را جمع کرد و گفت:
کرد؟ مردي از میان آنان گفت: اي امیرالمؤمنین! بر شما گناهی نیست، چرا که شما به 

ها قرار داده است.  اید و خدا شما را نگهبان آن خاطر تأدیب، آن زن را احضار نموده
رخواه تو نیستند، بلکه تو را ها خی گاه علی بن ابی طالب برخاست و گفت: به خدا آن آن

 پیمایند (هدف علی  کنند و در اجتهاد خود راه خطا را می در راه خالف همکاري می
را  گفت: پس من آن این بود که امیرالمؤمنین باید خونبهاي آن نوزاد را بپردازد) عمر

 .1دهم تا از طرف من بپردازي در اختیار شما قرار می
زبیر، سعد و عبدالرحمان بن عوف گرد آمدند و به روزي علی، عثمان، طلحه، 

در مورد این  تر بود، گفتند: با عمر شجاع عبدالرحمان که از همه در گفتگو با عمر
توانند نیازهایشان را با او در میان بگذارند سخن  که مردم به خاطر هیبت و خشونتش نمی

 عمر ،باره سخن گفت رفت و با او در این بگو. عبدالرحمان پذیرفت و نزد عمر
زبیر و سعد با تو در این مورد گفت: تو را به خدا سوگند! آیا علی، عثمان، طلحه، 

گفت: اي عبدالرحمان! به خدا من به  عقیده هستند؟ عبدالرحمان گفت بلی. عمر هم
رفتار نمودم که ترسیدم از آن سوء استفاده کنند. سپس جانب  قدري با مردم به نرمی 

در پیش گرفتم تا جایی که ترسیدم خدا مرا به خاطر خشونتم مؤاخذه نماید. خشونت را 

 ).۱/۲۷۳۹حمض الصواب (، ل احلسنمراسي، ۱۳۵مناقب عمرص  -١
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شما بگو: چه کار کنم؟ عبدالرحمان در حالی که اشکهایش جاري بود برخاست و 
 .1گفت: واي به حال مردم پس از تو، واي به حال مردم پس از تو می

مد و گفت: با ما به آ همچنین از عمر بن مره روایت است که مردي از قریش، نزد عمر
گفت:  رفتار کن، چرا که قلبهاي ما مملو از ترس و وحشت از جانب شما است. عمر نرمی 

خواهم بیش از این در دلهاي  گفت: پس از خدا می است؟ گفت: خیر. عمر  آیا در این ستمی
 .2شما ترس و وحشت ایجاد نماید

اي بپرسم، اما به  در مورد آیه خواستم از عمر گوید: باري می عبداهللا بن عباس می
 .3خاطر هیبتی که داشت حدود یکسال نتوانستم با او در این باره سخن بگویم

دانی  گفت: بار الها! تو می شد، می وقتی متوجه ترس شدید مردم از خود می عمر
 .4ترسم که من بیش از این از تو می

 اش به رفع نیازهاي مردم ـ عالقه
در مسجد  شد، همواره عمر د از این که نماز تمام میگوید: بع می بابن عباس

داد. اما روزي پس از هر نماز بالفاصله بیرون  نشست و به نیازهاي مردم پاسخ می می
ش رفتم و به خادمش (یرفا) ا نشست. بنابراین من به درب خانه شد و در مسجد نمی می

دیري نگذشت که عثمان  گفتم: حال امیرالمومنین چطور است؟ آیا او بیمار شده است؟
بن عفان آمد. یرفا داخل خانه رفت و پس از چند لحظه بیرون آمد و گفت: داخل شوید. 

گوید: ما وقتی وارد خانه شدیم، دیدیم که مقداري مال پیش روي  می بابن عباس
گاه خطاب به ما گفت: من هر چه فکر کردم در مدینه کسی  خلیفه انباشته شده است، آن

ها را بردارید و در میان مردم  که بیش از شما فامیل داشته باشد. بنابراین، اینرا نیافتم 
گوید: بر روي زانوهایم  تقسیم نمایید و اگر چیزي اضافه شد، برگردانید. ابن عباس می

م زاخ گفت: این خوي بنی شما مراجعه کنیم؟ عمرنشستم و گفتم: آیا اگر کم آمد به 

 .۲۲۰روايت بالذری ص   الشيخان به -١
 .١/٢٧٣؛ حمض الصواب ۱۳۵ص  ابن جوزی: مناقب عمر -٢
 .۱۴۷۹مسلم ش  -٣
 .۱۳۴ص  ،ابن جوزی، مناقب عمر -٤
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و یارانش چنین مال  صافزود که به محمد نا هستم. وبا آن آش وقت است که از دیر
گوید: گفتم: اگر  می بخوردند. ابن عباس ها پوست خشکیده می هنگفتی نرسید آن

پرسید:  کرد. عمر شد، طوري دیگر رفتار می در زمان ایشان چنین فتوحاتی نصیب ما می
گوید:  ابن عباس می داد. خورد و هم به ما می کرد؟ گفتم: هم خودش می چگونه رفتار می

گاه بغض گلویش را گرفت و به خود پیچید و گفت: من دوست دارم در حالی این  آن
 .1مسئولیت را از دوش خود بگذارم که نه از آن نفعی برده باشم نه ضرري

و از سعید بن مسیب روایت است که شتري از بیت المال مجروح شد و ذبح گردید. 
اي همسران رسول خدا فرستاد و دستور داد بقیه را را بر مقداري از گوشت آن عمر

ها  گاه جمع بزرگی از مسلمانان را براي صرف غذا دعوت نمود که در میان آن بپزند. آن
گفت: اي امیرالمؤمنین! اگر هر روز  عباس بن عبدالمطلب نیز حضور داشت. عباس

گفت: این  . عمرکردیم خیلی خوب بود شد و با هم مالقات می اي پهن می چنین سفره
اي پهن نخواهد شد و افزود که دو رفیقم  آخرین بار خواهد بود و دوباره چنین سفره

ها  کاري انجام دادند و راهی در پیش گرفتند و رفتند و اگر من عملی غیر از عمل آن
 .2ها در پیش خواهم داشت انجام دهم، قطعا راهی غیر از راه آن

مسئولیت  گوید: عمر ه اسلم نام دارد میک ي عمر همچنین غالم آزاد شده
چراگاه بیت المال را به یکی از غالمان آزاد شده خود سپرد و به او توصیه کرد که دستت 

ي  شود. و گله را بر مسلمانان بلند مکن و از آه مظلوم بترس که دعایش مستجاب می
عوف و ابن عفان و چارپایان ابن  ،ي گوسفندان را براي چرا بگذار کوچک شتران و گله

اي ندارند و اگر  ها داراي زراعت و نخلستان هستند. اما دیگران چاره چرا که آن ،را مگذار
ها طال و نقره بدهم و افزود که مردم  ها نابود شوند، باید در عوض به آن چارپایان آن

است، به  ها کنم. چون این زمینها متعلق به آن ها ستم می کنند من با این کار بر آن گمان می
اند و اگر چارپایان بیت المال نبود که در راه خدا مورد استفاده قرار  خاطر آن جنگیده

  .۲۲۲الشيخان به روايت بالذری؛ ص  -١
 .۲۲۲) والشيخان (بالذری) ص ۳/۲۸۸( یطبقات الکرب ال -٢
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دادم  گیرند، به خدا سوگند! من یک وجب از این زمینها را چراگاه بیت المال قرار نمی می
 .1گذاشتم و همه را در اختیار آنان می

ي کسی  سیرین که بردهگوید: پدر محمد بن  همچنین موسی بن انس بن مالک می
بود از ارباب خود خواست تا او را در مقابل مبلغی آزاد کند اما اربابش نپذیرفت. سیرین 

نزد آن مرد رفت و گفت: بر مبلغی  رفت و ایشان را واسطه قرار داد. عمر نزد عمر
شالقش را به دست گرفت و  عمر ،مال با او توافق کن و او را آزاد نما. مرد نپذیرفت

 :کرد در حالی که این آیه را تالوت می
ِينَ وَ ﴿ �ۖ  ٱلِۡكَ�َٰب يَۡبَتُغوَن  ٱ�َّ يَۡ�ُٰنُ�ۡم فََ�تُِبوُهۡم إِۡن َعلِۡمُتۡم �ِيِهۡم َخۡ�ٗ

َ
ا َملََكۡت �  ﴾ِممَّ

 .]۳۳النور: [
سانی که از بردگانتان خواستار (آزادي خود با) عقد قرارداد شدند، با ایشان عقد ک«

اگر خیر (و صالحیت بر پاي خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت در قرارداد ببندید 
 ».پرداخت اقساط بازخرید) در ایشان سراغ دیدید

تا اینکه او پذیرفت و سیرین را در مقابل مبلغی از مال آزاد  ،به جان آن مرد افتاد
 .2نمود

و اربابی را باشد  بینیم که دنبال آزادي خود می اي را می در این داستان ما برده
بینیم که از برده  بینیم که حاضر نیست آن برده را آزاد نماید و حاکم عادلی را می می

سازد. آیا نظیر این ماجرا را در فراز و  کند و ارباب را مجبور به آزادي وي می حمایت می
 3نشیب تاریخ سراغ دارید؟!

 و تربیت کارگزاران دولت ـ عمر4
داد تا به مردم زور بگویند یا احساس بزرگی  اجازه نمیهرگز به مسئولین خود  عمر

ها اشاره  گیري نمایند و مردم را خوار بشمارند. و اکنون به بعضی از اینگونه موضع
 کنیم:  می

 .۲۷۲ص  ،: عهد اخللفاء الراشدينالذهبیتاريخ  -١
 .۳/۹۷۵ص  ،حمض الصواب -٢
 .۲۲۲ص  ،شهيد احملراب -٣
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 ـ داستان ابوسفیان و بناي خانه در مکه
اي گفتند: اي امیرالمؤمنین!  به مکه آمده بود. مردم به مالقاتش رفتند و عده عمر

ایی در مسیر آب است و با این کار خود باعث سرازیر شدن  فیان مشغول ساختن خانهابوس
ي ابوسفیان شد  شالقش را برداشت و عازم خانه شود. عمر هاي ما می آب به سوي خانه

به  ش را نصب کرده است. عمرا هاي زیر بناي خانه جا دید که او سنگ و در آن
ا بردار. ابوسفیان سنگها را یکی بعد از دیگري ابوسفیان گفت: این سنگها را از اینج

رو به کعبه ایستاد و گفت: سپاس مر خدایی را که از عمرکسی  برداشت. سپس عمر
 .1اي جز پذیرفتن ندارد کند و او چاره ساخته که ابوسفیان را در درون مکه امر و نهی می

 ـ داستان عیینه بن حصن و مالک بن ابی زفر
آمد و قبل از او مالک بن ابی زفر که از مسلمانان  قات عمرعیینۀ بن حصن به مال

مستضعف بود نزد عمر نشسته بود. عینیه به مالک نگریست و گفت: ضعیفان قوي و 
هاي پوسیده و ارواحی که  نبه استخوا اند. مالک گفت: آیا او فرومایگان بلند مرتبه شده
که شاهد این ماجرا بود بر  عمر فروشد؟ برند، بر من فخر می اکنون در آتش به سر می

عینیه خشم گرفت و خطاب به او گفت: در اسالم خود را کوچک بشمار و افزود: به خدا 
بخشم. عینیه ناچار از مالک معذرت  سوگند! تا از مالک معذرت خواهی نکنی تو را نمی

 .2خواهی کرد

 ـ داستان جارود و ابی بن کعب
شالقش  ن جارود سردار ربیعه است. عمرمردي گفت: ای ،آمد جارود نزد عمر

ترسم در دلت غرور به وجود بیاید. همچنین روزي با  را بر جارود بلند کرد و گفت: می
ابی بن کعب نیز چنین کرد. هنگامی که مردم در بیرون مسجد پیرامون او گرد آمده و از 

ها باعث ذلت  گفت: این کار براي تو باعث فتنه و براي آن کردند عمر او سؤال می
 .3شود می

 .۱۲۸منني (ابن جوزی) ص ؤ امل مريأ؛ مناقب  ۳۲۱اخبار عمرص  -١
 .۱۹۱ص  ة،صفو : ؛ الدور السياسی ۲/۶۹۰(ابن شبه)  ةاملنور  ةتاريخ املدين -٢
 .مهان -٣
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 ـ جلوگیري از بعضی کارها در جامعه5
رفت. بنابراین هیچ گونه رفتار  بنا بر شریعت الهی پیش می زندگی عمرفاروق 

داد کارهایی انجام دهند که باعث فساد  پسندید. و به افراد اجازه نمی منحرفی را نمی
 کنیم:  ایشان در این باره اشاره میاي از عملکرد  گردد. و اکنون ما به پاره جامعه اسالمی

 ـ قصابی زبیر بن عوام
زد که متعلق به زبیر بن عوام بود و اگر کسی را  به قصابی سر می گاهی عمر

کرد و  خرد، شالقش را بر او بلـــند می دید که دو روز پشت سر هم گوشت می می
عمویت از گوشت شود که روزي شکمت را به خاطر همسایه و یا پسر  گفـــت: نمی می

 .1محروم کنی

 خواهی سؤال کن ـ اکنون هر چه می
باري مملو از انواع مواد غذایی داشت و در عین  متوجه فردي شد که کوله عمر

اش را گرفت و جلوي شتران ریخت و گفت: اآلن  آذوقه کرد. عمر حال سؤال می
 .2سؤال کن

 زد ـ داستان مردي که متکبرانه قدم می
گفت: این نوع راه  رفت. عمر جه مردي شد که خرامان راه میمتو روزي عمر

با  را ترك کنم. عمر توانم آن ام و نمی رفتن را ترك کن. مرد گفت: عادت کرده
شالقش شروع به زدن آن مرد کرد. و گفت: اگر او را نزنم پس چه کسی را بزنم. سپس 

ش نیک بدهد که مرا تنبیه آمد و گفت: خدا به تو پادا بعد از مدتی آن مرد نزد عمر
نمودي. در واقع شیطان داخل پوست من رفته بود و مرا وادار به چنین رفتاري نموده بود. 

 .3اکنون خداوند به وسیله شما مرا از آن عادت زشت نجات داد

 ـ دینمان را تباه مگردان

 (ابن جوزی).: مننيؤ مري املأنقل از مناقب به  ۲۳۱ص ، ةصفو : الدور السياسی -١
 .۱۰۱ص  (ابن جوزی) مناقب أمري املؤمنني -٢
 .۱۷۵ص ،اخبار عمر -٣
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اظهار عبادت  و  حالت مردگی زده  خود را به  با مردي برخورد که روزي عمر
خواهی  او زد و گفت: خدا شما را نابود گرداند چرا می  هاي به هننماید، عمر تازیا یم

  .1مردگی نمایش دهی  را به مان را تباه گردانی و آن دین
حرف   و شمرده  آرام راه رفته  اي جوان برخورد که روزي شفاء دختر عبداهللا با دسته

خدا سوگند   باشند. گفت: به عبادتگر می کسانی هستند؟ گفتند:  اینان چه :زدند. پرسید می
شنواند و هنگامی راه  می  شنوانده  زد، به وقتی حرف می  را دیدم که عمر بن خطاب

  رساند، و براستی که نمود او را آزار می می  رفت و وقتی کسی را تنبیه رفت، تند راه می می
  .2اینها)  او عبادتگري واقعی بود. (نه

 داشت و سالمت جامعهـ اهمیت دادن به به
عمرفاروق حتی به بهداشت و سالمت افراد جامعه اسالمی نیز اهمیت قایل بود. و 

روي در خوردن  ها را به میانه ترسانید و آن همواره مردم را از چاقی و عواقب آن می
چرا که این کار  ،هاي خود را از غذا پر نکنید گفت: اي مردم! شکم داد و می دعوت می
گرداند و بیماري  کند و وجود شما را فاسد می دار به کسالت در نماز میشما را وا

رو  در خوردن غذا میانه ،پسندد. بنابراین آفریند و خداوند انسان چاق و فربه را نمی می
باشید. این کار به صالح شما است و از اسراف جلوگیري کرده، براي عبادت خدا، 

شود مگر هنگامی که شهوت خود را بر  بود نمیکند. و هیچ گاه انسان نا تان می تقویت
  .3دینش ترجیح دهد

اي را دید. پرسید:  مرد شکم گنده کند که روزي عمر همچنین ابن جوزي نقل می
بلکه عذابی  ،فرمود: خیر اي از جانب خدا است. عمر این چیست؟ مرد گفت: حوضچه

 .4از جانب خدا است

 .١٧٥: مهان -١
 .٢٢٦روايت بالذری ص   الشيخان به -٢
 .۱۲۴اخلليفه الفاروق ؛ د. عبدالرمحان العانی ص  -٣
 .۲۰۰ابن جوزی ص : مننيؤ امل مريأ مناقب عمر -٤
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ري از بیماریهاي مسري دستوراتی صادر همچنین در مورد بهداشت عمومی و پیشگی
نمود. چنان که  نشینی می کرد و بیماران مبتال به چنین بیماریهایی را توصیه به خانه می

هنگام طواف خانه کعبه چشمش به زنی افتاد که مبتال به بیماري جذام بود و طواف 
بنشینی و  تا ه خدا! بهتر است که تو در خانهبه آن زن گفت: اي بند کرد. عمر می

نشین شد. پس از مدتی فردي به او گفت:  مزاحم مردم نشوي. آن زن نیز پذیرفت و خانه
نشین ساخته بود، مرده است. او گفت:  اکنون از خانه بیرون شو. زیرا کسی که تو را خانه

پسندم که وقتی او زنده بود از او حرف شنوي داشتم و اکنون که چشم از  من این را نمی
 .1بسته او را نافرمانی کنمجهان فرو 

ها  کرد و به آن مردم را به ورزش و اسب سواري تشویق می همچنین عمرفاروق 
 .2و اشعار خوب را آموزش دهید سواري گفت: به فرزندانتان شنا و تیراندازي و اسب می

 براي شراب خواران ـ نصیحت عمر
و به شراب نوشی عادت احوال فردي از قهرمانان شام را جویا شد. گفتند: ا عمر

به فالنی! سالم بر تو. خدا را  عمر بن خطاباي به او نوشت: از  در نامه کرده است. عمر
 ،گویم که غیر از او معبود به حقی وجود ندارد. به نام خداوند بخشنده و مهربان سپاس می

 سپس این آیات را نوشت: 
ِ ِمَن  ٱلِۡكَ�ٰبِ تَ�ِ�ُل   ١ حمٓ ﴿ �بِ  َ�فِرِ  ٢ ٱۡلَعلِيمِ  زِ ٱۡلَعزِ� ٱ�َّ  ٱ�َّوۡبِ َوقَابِِل  ٱ�َّ
ۡوِل� ذِي  ٱۡلعَِقابِ َشِديِد   .]۳ -۱غافر: [ ﴾٣ ٱلَۡمِص�ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ إَِ�ۡهِ  ٱلطَّ
، خدایی پذیرد فرو فرستادن این کتاب از سوي خداي چیره و آگاه انجام میحم. «

 ،اراي عذاب سخت و صاحب انعام و احسان استي گناه، پذیرنده توبه، د که بخشنده
 ». هیچ معبودي جز او وجود ندارد. بازگشت همه به سوي او است

رسان گفت: نامه را درحالی که او مست و بد حال است به او  این را نوشت و به نامه
 نده، بلکه وقتی تندرست شد به او بده. و به اطرافیان خود گفت: براي او دعا کنید تا توبه

را خواند گفت: خداوند به من  نصیبش گردد. و چون نامه به دست آن مرد رسید و آن

 .الرياض النضرة: نقل از  به ۱۲۴ص  ،فاروقال ةاخلليف -١
 .۱۲۵مهان  -٢
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وعده آمرزش داده و سپس مرا از عذابش ترسانیده است. این جمله را چند بار تکرار کرد 
اش ماندگار  و سرانجام به گریه افتاد و دست از شراب نوشی برداشت و توبه کرد و بر توبه

رسید، گفت: بدین صورت گنهکاران را  عمر بن خطابه گوش ماند. وقتی این خبر ب
اي رفتار نمایید که شیطان راه بیشتري  ها دعا کنید. نه این که بگونه راهنمایی و براي آن

 .1جهت تسلط بر آنان پیدا کند
خوریم. و این  و آشنایی او با طبایع افراد بر می در این عملکرد، به نبوغ تربیتی عمر

سازد. آري  میز تربیتی، ما را به روش موفقیت آمیز پرورشی او آشنا میدرس موفقیت آ
هایی که داشت، سراغ فردي از افراد امت را  ي مشاغل و مسئولیت با همه عمر بن خطاب

برد به فکر حل و عالج مشکلش  شود که او از مشکلی رنج می گیرد و چون متوجه می می
کنونی مسلمانان مقایسه کنیم، خواهیم دید که  آید. اگر این عملکرد را با عملکرد بر می

گیرند و احوال او را  شود، ولی آنان سراغ برادر تنی خود را نمی مدتهاي مدیدي سپري می
است، در صدد شوند. و اگر چنانچه اطالع یابند که برادرشان با مشکلی مواجه  جویا نمی

ي اخوت اسالمی را فراهم ي نابود انگاري زمینه آیند. این سهل رفع آن مشکل بر نمی
 .2نموده و مسلمانان را نسبت به یکدیگر بیگانه ساخته است

 در مورد مجالس خصوصی ـ رأي عمر
دوست داشت که مردم مجالس عمومی تشکیل دهند تا طبقات مختلف مردم به  عمر

راحتی بتوانند در آن شرکت نمایند. و تشکیل جلسات خصوصی را که عموم به آن 
ود این کار منجر به چرا که معتقد ب ،داشته باشند، ممنوع اعالم کرده بودرسی ن دست
 .3شود گرایی و تعدد احزاب می حزب

به افرادي از قریش گفت: به من خبر  گوید: عمر می بچنان که ابن عباس 
با هم رسیده که شما داراي مجالس خصوصی مختلفی هستید. دوباره نشنوم که دو نفر 

تا مردم نگویند فالنی از همنشینان و یاران فالنی است. چیزي  سته باشید،جدا از دیگران نش

 .)۱۵/۲۵۶تفسري قرطبی ( -١
 .۲۰۸ص ، شهيد احملراب -٢
 .۱۱۵ص  ،اخللفاء الراشدون. حسن ايوب -٣
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ترسم که بعد از  گویم براي دین و شرافت و خویشاوندي شما مفیدتر است. می که من می
و اسالم را تقسیم نمایند. بنابراین  ،شما افرادي بیایند و بگویند: رأي فالنی چنین بوده است

دهید و با هم و در کنار هم بنشینید. این کار باعث محبت و مجالس خود را عمومی قرار 
 .1شود هیبت شما می

تشکیل دادن جلسات خصوصی توسط سران قوم باعث محروم شدن عموم  ،آري
شود. و فایده دیگري که از این  رسی به مسئولین و پیشوایان خود می مردم از دست

خواص بدون تحریف و کم و شود این که سخنان و فتواهاي  جلسات عمومی حاصل می
وال شده، سرانجام به شوند. و مجالس متفرق باعث اختالف در فتوا و اق کاست منتقل می

 .2از آن بیمناك بود انجامد. و این چیزي بود که عمر گرایی می جدایی و حزب

 ي امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دوم: اهمیت دادن به مسأله
اصحاب رسول خدا که از سرزمین خود بیرون رانده شدند، خداوند متعال در مورد 

پردازند: ـ نماز را  یابی در زمین، به این چهار عمل می رموده است که آنان بعد از قدرتف
کنند.  پردازند، امر به معروف و نهی از منکر می دارند، زکات اموال خود را می برپا می

 فرماید:  چنان که می
ِينَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡخرُِجوا

ُ
ن َ�ُقولُواْ َر�َُّنا  أ

َ
ٓ أ ۗ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ ُ ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع  ٱ�َّ  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ

َمۡت َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها  َُّهّدِ ِ  ٱۡسمُ َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل َكثِٗ��ۗ  ٱ�َّ
نَّ  ُ  َوَ�َنُ�َ هُ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۥٓۚ َمن يَنُ�ُ ِينَ  ٤٠لََقوِيٌّ َعزِ�ٌز  ٱ�َّ ُٰهۡم ِ�  ٱ�َّ َّ� كَّ �ِض إِن مَّ

َ
قَاُمواْ  ٱۡ�

َ
أ

لَٰوةَ  ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتَُوا ِ  ٱلزَّ  ب
ْ َمُروا

َ
ْ َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف َوأ ِ َ�ٰقَِبُة  ٱلُۡمنَكرِ� َوَ�َهۡوا ُمورِ َوِ�َّ

ُ
 ﴾٤١ ٱۡ�

 .]۴۱ -۴۰الحج: [
شان  ي خود اخراج شده اند. و تنها گناه حق از خانه و کاشانهانی که به ناهمان کس«

اند پروردگار ما خدا است! اصال اگر خداوند بعضی از مردم را به  این بوده که گفته
ها خدا  هاي یهود و مساجد که در آن ي بعضی دفع نکند دیرها، کلیساها، عبادتگاه وسیله

دهد کسانی را که او را  خدا یاري می گردد و گردد، تخریب و ویران می بسیار یاد می

 .)۳/۲۱۸تاريخ الطربی ( ؛  ١١٦ص فرائد الکالم  -١
 .۱۱۵حسن ايوب ص : اخللفاء الراشدون -٢
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ها  در زمین به آن  دهند، خداوند نیرومند و چیره است. کسانی هستند که هرگاه یاري می
دهند و امر به معروف و نهی از منکر  دارند و زکات می قدرت دهیم نماز را برپا می

 ».گردد ي کارها به خدا بر می کنند و سرانجام همه می
ها ویژگیها و صفات مهاجرین بود،  نویسد: این ص در تفسیر این آیات میامام ابوبکر جصا

ي خود بیرون رانده شدند و خداوند پیشاپیش خبر داد  ها به ناحق از خانه و کاشانه چرا که آن
ها بعد از این که در زمین قدرت را به دست بگیرند، دست به این اعمال خواهند زد. چنان  که آن

ها کسی  ي فوق پرداختند و آن تی به خالفت رسیدند به اعمال چهارگانهکه همین مهاجرین وق
 .1جز ابوبکر، عمر، عثمان و علی نبودند

آري! تاریخ بهترین گواه بر این امر است که خلفاي راشدین به ویژه عمرفاروق به 
سسات مختلف مالی، و براي این منظور مؤ .2نحو احسن این اعمال چهارگانه را احیاء نمود

یجاد کرد و با استفاده از جایگاه خود تالش زیادي نمود تا مردم را به ا  ضایی و نظامیق
ها را از ارتکاب معصیت و  امتثال اوامر خدا و رسولش فرا خواند و پایبند سازد و آن

هاي مختلف حکومت اسالمی را  نافرمانی خدا و رسولش باز دارد. و همچنین فرماندهی
گوید: هدف  روف و نهی از منکر قرار داد. چنان که ابن تیمیه میاي جهت امر به مع وسیله

هاي مختلف در کشور اسالمی، امر به معروف و نهی از منکر  از تشکیل فرماندهی
 .3باشد می

اي قایل بود و با هر گونه  فاروق اعظم به توحید و صفاي عقاید اهمیت ویژه ،آري
پرداخت و با منکرات  دات و شعایر دینی مینمود و به احیاي عبا مظاهر انحراف مبارزه می

 نمود. کرد و به احیاء معروفات تشویق می مبارزه می

 ـ دفاع از توحید و مبارزه با انحراف عقیدتی و بدعت1
جا که یکی از اهداف دولت اسالمی نگهبانی از کیان دین اسالم بود، عمرفاروق  از آن

ي صحیح اسالمی است،  از توحید و عقیدهاي به پایه و اساس دین که عبارت  اهمیت ویژه

 .)۳/۲۴۶احکام القرآن ( -١
 .١٥د. فضل اهلی ص ، بة فی العصر الراشدیاحلس -٢
 .)١/٣٠٩السلطة التنفيذية (؛ ۶سالم. ص فی اإل ةاحلسب -٣
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کرد مردم را بر همان عقیده درستی ثابت نگهدارد که رسول خدا  قایل بود و سعی می
آورده بود. و با شبهاتی که منحرفین و دشمنان اسالم با ترویج عقاید فاسد و خرافات در 

در این باره را  هاي ایشان پی رواج آن بودند مبارزه نمود و اکنون برخی از موضع گیري
 شویم:  یادآور می

 ـ عروس نیل
رسانید که مردم مصر عادت بر  عمر بن خطاباي به اطالع  عمرو بن عاص در نامه

ها نزد  اندازند و آن ي نیل می این دارند که ساالنه یک دختر دم بخت را داخل رودخانه
ن آب رودخانه نیل عمرو آمدند و اظهار داشتند که اگر این عمل را تکرار نکنیم، جریا

 12شود. عمرو از آنان در این باره توضیح خواست. گفتند: بعد از گذشت  متوقف می
کنیم و رضایت پدر و  شب از سال نو، یکی از دختران را براي این منظور آماده می

ها و جواهرات  نماییم، سپس او را به بهترین وجه آرایش داده، لباس مادرش را جلب می
اندازیم. عمرو گفت: این  می  گاه او را به داخل رودخانه پوشانیم، آن دو میگرانقیمت را ب

باید از رسومات جاهلی در  نماید، پذیرد و محکوم می را نمی نعملی است که اسالم آ
اي آب از نیل  ها مدتی درنگ کردند و منتظر ماندند اما قطره اسالم دست برداشت. آن

نوشت  اي به عمر نمودند. اینجا بود که عمرو نامهجریان پیدا نکرد و مردم قصد هجرت 
اي نوشت: از  ي عمرو در ورقه در جواب نامه و او را در جریان این مسأله گذاشت. عمر

ي نیل. اما بعد: اگر جریان تو از جانب خودت  ي خدا، عمر، به رودخانه جانب بنده
شوي!  یگانه و قهار جاري میباشد پس ما نیازي به تو نداریم. اما اگر از جانب خداي  می

خواهیم که تو را جاري سازد. و به عمرو نوشت که این نامه را داخل  پس ما از خدا می
ي عمر را داخل رودخانه انداخت، صبح روز  روخانه نیل بیندازد. هنگامی که عمرو نامه

ه بعد مردم شاهد جریان آب رودخانه نیل شدند و در همان یک شب آب به ارتفاع شانزد
 .1رسم جاهلی اهل مصر را خاتمه داد ذراع باال آمد و بدین ترتیب خداوند آن

ي کوتاه، حقیقت توحید را بیان داشت و خاطرنشان  عمرفاروق در آن نامه ،آري
شود و با این عمل  ساخت که آب رودخانه نیل به خواست و قدرت خدا جاري می

 .)۷/۱۰۲( البداية والنهاية -١
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را از  ین قضیه اصالح نمود و آني خود، اعتقاد فاسد مصریان را نسبت به ا حکیمانه
 .1دلهایشان ریشه کن ساخت

 با حجر األسود ـ داستان عمر
بوسد و  را دیدم که نزد حجر اسود ایستاده، او را می گوید: عمر عباس بن ربیعه می

رسانی، ولی به  دانم که تو سنگی بیش نیستی و هیچ گونه نفع و ضرري نمی گوید: می می
 .2بوسم بوسید من نیز تو را می ا را دیدم تو را میخاطر این که رسول خد

 .3این است کامل ترین و زیباترین وجه پیروي و اتباع
گردد به این که  ي این برخورد عمر با حجر اسود بر می گوید: فلسفه ابن حجر می

ها  رفت که بعضی اي نداشتند و احتمال می هنوز مردم با دوران بت پرستی چندان فاصله
حجر اسود را نوعی تعظیم به بعضی از سنگها تلقی کنند. آن طور که در زمان  بوسه زدن

ها بفهماند  خواست به آن نمودند. بنابراین عمر جاهلیت بعضی از سنگها را تعظیم می
بیانگر  که بوسه زدن این سنگ به خاطر پیروي از رسول خدا است. و این سخن عمر

ها  ي بعضی از آن ی و عبادي است، اگر چه فلسفهتسلیم شدن در مقابل شارع در امور دین
 .4آید از اصول دین به حساب می  براي ما مشخص نباشد و این خود اصل مهمی

ها  آن ،رود هاي اخالقی صحابه به شمار می و پیروي از سنت مصطفی یکی از ویژگی
هاي  اي جز پیروي از سنت هاي غیبی خداوند چاره دانستند که براي جلب کمک می

 .5رسول خدا نیست

 ـ قطع نمودن درخت بیعت الرضوان
خبر رسید که افرادي از  کند که به عمر ابن سعد با سند صحیح از نافع روایت می

دستور داد  خوانند. عمر جا نماز می روند و در آن مسلمانان نزد درخت بیعت رضوان می

 .٣٤٧ص ، فن احلکم -١
 .۱۵۹۷خباری ش  -٢
 ).١/١٦١اصحاب الرسول ( -٣
 .)۳/۵۹۰فتح الباری ( -٤
 .٢٣خالق النصر فی جيل الصحابة ص أمن  -٥
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 .1تا آن درخت را قطع کنند
هاي ورودي  سازي راه یت از توحید و ویرانهاي عمر براي حما این یکی از موضع

  دهند که کارهایی را انجام می  تابعین را طوري دید که  اینکه  به  است، با توجه  شرك فتنه
شود، از  عبادت منجر می  بسا به  چه  اند، پس این بدعتی است که اصحاب انجام نداده

 .2را قطع نمایند آن  رو فرمان داد که این

 ـ قبر دانیال
نوشت و او  اي به عمر هنگامی که قبر دانیال در شوشتر کشف شد، ابوموسی نامه

قبر حفر  13در جواب نوشت که در آن حوالی  را در جریان این مسأله گذاشت. عمر
تا مردم  ،ها قرار ده و محل قبر سابقش را با خاك یکسان نما کن و او را در یکی از آن

 .3دچار فتنه و شرك نشوند

 خواندن در مکانی که رسول خدا نماز خوانده بود ـ نماز
در یکی از سفرهایش متوجه شد که بعضی از مردم در مکانی به  عمر بن خطاب

کنید؟ گفتند: در اینجا  خوانند. پرسید: این چه کاري است که شما می نوبت نماز می
ها  . آنگفت: پیشینیان با همین کار نابود شدند نماز خوانده است. عمر صرسول خدا

آثار انبیاء خود را مسجد قرار دادند و افزود که اگر وقت نماز فرا رسید نماز بخوانید و 
 .4اگر نه به راهتان ادامه دهید

 ـ تا مردم بدانند که خدا کارساز است
فقط به خاطر  بر کناري خالد بن ولید از فرماندهی نیروهاي شام توسط عمر

کرد که مردم، خالد را به  عمرفاروق احساس می مصلحت عمومی مسلمانان بود. چرا که
کنند و این خطر وجود داشت که معتقد بشوند که فتوحات به  عنوان یک اسطوره نگاه می

 .)٢/١٠٠طبقات ابن سعد (، ١٩/٢٦٠ اإلسالميالتاريخ  -١
 .٢٦٠/ ٢٠مهان  -٢
 .)۱۵/۹۰الفتاوی ( -٣
 .)۱۰/۲۳۵الفتاوی ( -٤
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خواست  می عمر ،آید. بنابراین خاطر خیر و برکت ذاتی خالد بن ولید به دست می
لد را از کار ي کارها و یاري دهنده است. پس خا خاطرنشان سازد که فقط خدا سازنده

ي والیتها نوشت که من بر خالد خشم نگرفته و از او  اي به همه برکنار کرد و در نامه
ها بدانند که  خواستم آن ام. اما چون مورد توجه مردم قرار گرفته بود می خیانتی ندیده

 .1خداوند کارساز و مددکار است

 پاشد ـ متوکل کسی است که تخم در زمین می
با گروهی از مردان یمن مالقات کرد و از آنان  عمر بن خطابگوید:  یمعاویه بن قره م

بلکه شما متکی  ،گفت: خیر پرسید: شما چه کسانی هستید؟ گفتند: ما متوکلین هستیم. عمر
اش را به  پاشد و نتیجه (به دیگران) هستید و افزود که متوکل کسی است که تخم در زمین می

 .2نماید خدا توکل می

 رو هستیم نه آغاز کننده و پیرو سنت هستیم نه بدعت گذار لهـ ما دنبا
بر منبر رفت و فرمود: آگاه باشید که اهل رأي دشمنان سنت هستند.  عمر بن خطاب

ها از حفظ احادیث خسته شدند پس براساس رأي خود فتوا دادند و گمراه شدند و  آن
کننده و پیرو  رو هستیم نه آغاز دیگران را گمراه کردند. و افزود که ما (در دین) دنباله

 گذار و تا به سنت و آثار عمل کنیم، گمراه نخواهیم شد. سنت هستیم نه بدعت
آمد و  عمر بن خطابگوید: مردي نزد  همچنین عمرو بن میمون به نقل از پدرش می

وبی دست یافتیم گفت: اي امیرالمؤمنین! ما هنگامی که مداین را فتح کردیم به کتاب خ
گفت: آیا از کتاب خدا،  انگیزي وجود داشت! عمر سخنان شگفتدر آن 

انگیزتر بود؟ و شالقش را برداشت و به جان آن مرد افتاد و این آیات را تالوت  شگفت
 نمود:  می

 .)۷/۸۲( البداية والنهاية -١
  سند آن صحيح است. ۱/۱۶۴ ،صحاب الرسولأ -٢
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ا لََّعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُ   ١ ٱلُۡمبِ�ِ  ٱلِۡكَ�ٰبِ تِۡلَك َءاَ�ُٰت  الٓر� ﴿ نَزۡلَ�ُٰه قُۡر�نًا َعَر�ِّيٗ
َ
آ أ  ٢وَن إِ�َّ

ۡحَسَن  َ�ۡنُ 
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َ�َٰذا  ٱۡلَقَصِص َ�ُقصُّ َعلَۡيَك أ

َ
 ۦ�ن ُكنَت ِمن َ�ۡبلِهِ  ٱۡلُقۡرَءانَ بَِمآ أ

 .]۳ -۱یوسف: [ ﴾٣ ٱلَۡ�ٰفِلِ�َ لَِمَن 
شما  یدشا یم،نازل کرد یعرب یما آن را قرآن * کتاب آشکار است! یاتالر، آن آ«

 یکه به تو وح-قرآن  ینا یقسرگذشتها را از طر ینما بهتر * !)یندیشید(و ب یددرك کن
 ».!یاز آن خبر نداشت ین،از ا یشو مسلّماً پ کنیم؛ یبر تو بازگو م -یمکرد

ها به  که باعث هالکت و نابودي پیشینیان گردید، این بود که آن  چه سپس گفت: آن
انجیل را پشت سر گذاشتند و  کتابهاي علما و پیشوایان مذهبی خود روي آوردند و تورات و

 .1به باد فراموشی سپردند
دانم که اکنون چرا باید در  گفت: نمی عمر بن خطابو از اسلم روایت است که 

ها) بکنیم. ولی چون کاري است  ي خدا رمل (دویدن نرم و تکان دادن شانه طواف خانه
 .2مایمرا ترك ن دادیم، دوست ندارم آن انجام می صکه در زمان رسول خدا

و از حسن بصري روایت است که عمران بن حصین از بصره احرام حج بست. چون 
رسید، ایشان او را شدیدا از این کار منع کرد و گفت: این به عنوان یک سنت  نزد عمر

 .3ماند و مردم خواهند گفت: صحابی پیامبر از اینجا احرام بسته است می
ق بود که بیانگر دفاع از توحید و مبارزه با هاي عمرفارو ها بعضی از موضع گیري این 

باشد. او توحید را کامال دریافته و نسبت به آن شناخت کافی  انحراف عقیدتی و بدعت می
پرستی  حاصل کرده بود. بنابراین به احیاء و تقویت آن و نابودي هرگونه اثري از آثار بت

هاي مسلمانان غرس و تثبیت  قلبهاي توحید را در اعماق  اندیشید. او ریشه ها می در قلب
هاي رسول خدا  ها شدیدا مبارزه کرد و اقتدا به سنت نمود و با شرك و مظاهر آن و بدعت

 هاي خود قرار داد. ي برنامه را سرلوحه

 .۲۳ابن جوزی ص : مناقب عمر -١
 .۲/۵۳۲حمض الصواب.  -٢
 .مهان -٣
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و برداشتی نشأت گرفته بود که او از دین و   و این اصول از بینش واالي عمر
 زیست. حکومت داشت و با آن می

 ي عبادات دن به قضیهـ اهمیت دا2
در پرتو آیات کتاب خدا و احادیث پیامبر، عمر به این نتیجه رسیده بود که دین سراسر 

گیرد و از آداب خوردن و  ي زندگی بشر را در بر می عبادت و منهجی است که همه
نوشیدن و قضاي حاجت گرفته تا تأسیس حکومت و شئون سیاسی و مالی و قوانین 

شود. و  اصول روابط دیپلماسی زمان صلح و جنگ را شامل میمعامالت کیفري و 
اي  دریافته بود که شعایر عبادي مانند نماز، روزه، حج و زکات گرچه داراي اهمیت ویژه

ها بخش کوچکی از مفهوم  ها نیست، بلکه آن باشند، ولی عبادت منحصر به آن می
و تطبیق  .1ش خواسته استدهند که خداوند از بندگان ي عبادتی را تشکیل می گسترده

یابی در زمین است این عالوه بر  م فراگیر عبادت یکی از شروط قدرتعملی این مفهو
هاي اخالقی و اجتماعی  اهمیت و نقش عبادت در زندگی انسان و تثبیت عقیده و ارزش

 کنیم:  در این باره اشاره می  هایی از عملکرد عمرفاروق در او است. و اکنون به گوشه

 نمازـ 
نمود و بر کسانی که از جماعت  مسلمانان را به خواندن نماز امر می صرسول خدا 

گرفت و در مورد تارك نماز وعیدهاي شدیدي بیان  ورزیدند شدیدا خشم می تخلف می
اي قایل بود و بعد از او  نیز به قضیه نماز اهمیت ویژه کرد. بعد از ایشان ابوبکر می

داد و مردم را در مورد نماز تذکر داده، تارکین نماز را  ت مینیز به آن اهمی عمرفاروق
رسانید و به فرمانداران خود در نواحی مختلف نوشت که مهمترین  به سزاي عملشان می

مسئولیت شما نزد من نماز است، چرا که هر کس نماز را حفاظت نمود، دین خود را 
دیگر دین را بیشتر ضایع  هاي حفاظت خواهد کرد و هر کس نماز را ضایع کرد، بخش

 .2خواهد نمود

 .١٨١صالبی ص : رميالتمکني فی القرآن الک  فقه -١
 .)۱/۱۵۴وجز املسالک (أبا شرح  أ) و املوط۱۰/۲۴۹الفتاوی ( -٢
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 بخواند. چنان که عبداهللا بن عمر و خودش نمازها را با خشوع زائد الوصفی می
اش در صف سوم به گوش  خواندم، صداي گریه نماز می گوید: من پشت سر عمر می
 .1رسید می

 و در روایتی آمده است که روزي در نماز فجر این آیه را خواند: 
ْ َ�ّ�ِ وَُحۡزِ�ٓ إَِ� إِ  قَاَل ﴿ ۡشُكوا

َ
ٓ أ َما َّ� ِ ۡعلَُم ِمَن  ٱ�َّ

َ
ِ َوأ  ﴾٨٦َما َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ

 .]۸۶یوسف:[
برم، (و  گفت: شکایت پریشان حالی و اندوه خود را تنها و تنها به (درگاه) خدا می«

ي خدا خواهم) و من از سو نالم و حلّ مشکل خود را از او می فقط به آستان خدا می
 .» دانید دانم که شما نمی چیزهائی می

 .2شد هاي آخر شنیده می اش در صف و طوري گریست که صداي گریه
کرد گفت: اگر در قلب او خشوع وجود  که در نماز بازي می و در مورد کسی

 .3کردند داشت، اعضاء و جوارحش نیز خشوع اختیار می می
خواند. و در  قنوت نازله می ،رسید ان میو احیانا اگر اخبار لشکر اسالم دیر به ایش

کرد و هنگامی که مشغول نبرد با اهل کتاب بود، در  نمازها براي مجاهدین دعا می
و خویشتن و مردم را به پایبندي نمازهاي  ،4خواند نمازهاي فرض علیه آنان قنوت نازله می

از بدعتها برحذر  کرد و  ها راهنمایی می ها را به سنت خواند و آن فرض و سنت فرا می
در مقابل بعد از   داشت. یک بار به خاطر مشغولیتی با تأخیر براي نماز مغرب آمد، که می

 .5نماز دو برده را آزاد کرد
دانست و از خواندن نماز بعد  و جمع کردن دو نماز را بدون عذر از گناهان کبیره می

داد.  آمدند، تذکر می جمعه می کرد و کسانی را که با تأخیر به نماز از نماز عصر منع می
مشغول ایراد  عمر بن خطابگوید: روزي  چنان که سالم بن عبداهللا به نقل از پدرش می

 .)۱/۵۲ولياء (ألا ةليح -١
 .)۱۰/۳۷۴الفتاوی ( -٢
 .)۸/۳۷۴الفتاوی ( -٣
 .)۲۱/۹۱الفتاوی ( -٤
 .نقل از تاريخ دمشق  به )۱۹/۴۲(، محيدی التاريخ اإلسالمي، -٥
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گفت: این چه  اي نماز جمعه بود که مردي از پیشگامان مهاجرین وارد شد. عمر خطبه
م ا ا صداي اذان برخاستم و به خانهوقت آمدن است؟ مرد گفت: من جایی مشغول بودم و ب

دانی  اي در حالی که می گفت: فقط وضو گرفته رفتم و وضو گرفتم و آمدم. عمر
 .1اند که در روز جمعه غسل بکنیم؟ رسول خدا امر کرده

گوید: من در  کرد چنان که سائب بن یزید می و از بلند کردن صدا در مسجد منع می
نگاه کردم دیدم عمر  اي به طرف من انداخته شد، وقتی ریزه مسجد ایستاده بودم، سنگ

ها  عمر از آن ،ها را نزد او بردم من آن گفت: آن دو نفر را نزد من بیاور، است. به من
گفت: اگر مسافر نبودید شما را  پرسید: شما اهل کجا هستید؟ گفتند: اهل طائف. عمر

 2کنید؟ کردم، چرا در مسجد رسول خدا، صدایتان را بلند می تنبیه می
گوید:  می بسول خدا، احترام زیادي قایل بود. چنان که ابن عمرو به فرمایشات ر

 رسول خدا فرمود: 
 .املسجد فال يمنعها) أن تأيت  حدكم امرأتهأذا استأذنت إ(
 ». اگر همسر یکی از شما اجازه گرفت تا به مسجد برود، او را از این کار باز ندارید«

به همسرش گفت: تو  رفت. روزي عمر به مسجد می همسر عمر ،بنابراین
اي  دانی که من قلبا راضی نیستم. همسرش گفت: به خدا سوگند! تا مرا منع نکرده می
 .3رفت شهید شد، به مسجد می روم. چنان که او تا روزي که عمر می

العاده ایشان به امور شرعی و تجلیل از  بیانگر احترام فوق این عملکرد عمر
 .4باشد میدستورات کتاب خدا و سنت پیامبرش 

هاي شب عالقه داشت و در بخش آخر  به خواندن نماز در نیمه  عمر بن خطاب
 نمود:  کرد و این آیه را تالوت می اش را بیدار می شب افراد خانواده

ُمرۡ ﴿
ۡ
ِ  َوأ ۡهلََك ب

َ
لَٰوةِ أ ُۡن نَۡرزُقَُكۗ وَ  َٔ َعلَۡيَهاۖ َ� �َۡ�  ٱۡصَطِ�ۡ وَ  ٱلصَّ لِلتَّۡقَوٰى  ةُ ٱۡلَ�ٰقِبَ لَُك رِۡزٗقاۖ �َّ

 .]۱۳۲طه: [ ﴾١٣٢

 .۲۹۴ص ، يحيیالحييی : ةالراشد ة) واخلالف۲/۴۱۵الفتح ( -١
 .)۱/۶۶۸الفتح ( -٢
 .٤٥٢٢، امحد ش ۸۶۵البخاری ش -٣
 .)٤٠/ ٢٠، ۱۹سالمي (التاريخ اإل -٤
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خانواده خود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا که نماز مایه یاد خدا و پاکی و  «
صفاي دل و تقویت روح است) و خود نیز بر اقامه آن ثابت و ماندگار باش. ما از تو 

ن (اهل دهیم. سرانجام (نیک و ستوده) از آ خواهیم، بلکه ما به تو روزي می روزي نمی
 .1» تقوا و) پرهیزگاري است

شبی براي عبادت خدا برخاست ولی به خاطر این که فکرش به امور مسلمانان 
گفت:  توانست بخوابد. چنان که خودش می توانست نماز بخواند و نه می مشغول بود نه می

غاز اي را آ توانم بخوابم. و چون قرائت سوره توانم نماز بخوانم و نه می به خدا نه می
کنم یا آخر آن را. پرسیدند: اي امیرالمؤمنین!  دانم که اول سوره را قرائت می کنم نمی می

 .2علت این امر چیست؟ گفت: به خاطر امور مردم
کرد، چرا که رسول خدا  را جبران می داد، در روز آن و اگر نماز شب را از دست می

 فرمود: 
من   كأنام قرأه   بني صالة الفجر وصالة الظهر؛ كتب لهفيام  فقرأه  ء منهو عن يشأ  من نام عن حزبه(

 .3الليل)
ها را در میان نماز صبح و  دست داد، آن که قرائت قرآن و اذکار شب را از هر کس«

 ».نماز ظهر جبران نماید
گفت: اگر برایم مقدور  ي زیادي داشت و می همچنین عمرفاروق به گفتن اذان عالقه

کرد و به  و زیاد دعا می .4کردم بودم و هم مؤذن، این کار را می بود که همزمان هم خلیفه
ي اعمالم را نیک و خالص  گفت: بار الها! همه نمود، از جمله می درگاه خدا تضرع می

هاي  ي انسان بگردان و در آن براي کسی دیگر چیزي مگذار. بار الها! اگر نام مرا در زمره
چرا که تو هر چه را  ،بختان قرار ده ي نیک ر زمرهرا محو کن و مرا د اي آن بدبخت نوشته

 .5توانی بخواهی می

 .٢/٦٣٥حمض الصواب  -١
 .۲۱۴شرقاوی ص : الفاروق عمر -٢
 .۷۴۷مسلم ش -٣
 .٢٢٥ص ، روايت بالذری  الشيخان به -٤
 .)۱۴/۲۷۵الفتاوی ( -٥
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گفت:  خواند و می مردم را به همنشینی با صالحان فرا می همچنین عمرفاروق 
ها را بشنوید و خودش دوست داشت که کسی او را موعظه بکند. چنان که به  سخنان آن

گاه ابوموسی آیاتی از  خدا بینداز. آن گفت: اي ابوموسی! ما را به یاد ابوموسی اشعري می
 .1گریست داد و می کرد و عمرگوش فرا می قرآن تالوت می

 ـ نماز تراویح
بود.  اولین کسی که مردم را وادار به خواندن نماز تراویح با جماعت نمود، عمر

هاي رمضان از خانه بیرون شد و به مسجد آمد،  بدین صورت که ایشان در یکی از شب
خوانند.  هاي متفرق نماز می مردم شد که بصورت فردي و یا به صورت جماعتمتوجه 

شود.  ها پشت سر یک نفر نماز بخوانند خیلی بهتر می با خود گفت: اگر این عمر
بنابراین ابی بن کعب را جلو کرد و مردم پشت سر او ایستادند و همه با هم نماز خواندند. 

گفت:  از کنار مسجد گذشتیم. عمر عمرگوید: چند شب بعد به معیت  راوي می
خاستند  خوابند براي نماز بر می بدعت خوبی شد و افزود اگر در آن بخش شب که می

 .2بهتر بود (هدفش آخر شب بود)
ترویج داده است، بلکه این نماز در  البته نباید گمان برد که نماز تراویح را عمر

اولین کسی است که بعد از رسول خدا  زمان رسول خدا نیز برگزار گردیده، ولی عمر
 مردم را براي این نماز پشت سر یک قاري جمع کرد.

شده این است که آن  و اما دلیل این امر که این نماز در زمان رسول خدا نیز خوانده می
 هاي رمضان تشویق نموده و فرموده است:  مردم را به قیام و عبادت در شب صحضرت 

 .3) ما تقدم من ذنبه  فر له؛ غُ احتساباً و يامناً إمن قام رمضان (
کسی که رمضان را با ایمان به خدا و به خاطر دریافت پاداش قیام بکند، تمامی گناهان «

 ».شود اش بخشیده می قبلی

 .)۱۰/۵۱الفتاوی ( -١
 .۲۰۱۰خباری ش -٢
 .۲۰۰۹ خباری ش -٣
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هاي  یک بار در نیمه صگوید: رسول خدا همچنین عروه بن زبیر به نقل از عائشه می
شروع به خواندن نماز کرد. گروهی از مردم  شب (رمضان) از خانه بیرون شد و در مسجد

به ایشان اقتدا کردند و صبح روز بعد مردم با یکدیگر در این مورد سخن گفتند و شب 
نماز خواندند. ودر شب سوم  صبعد عده زیادي جمع شدند و پشت سر آن حضرت 

جمعیت زیادي جمع شدند و در شب چهارم کار بجایی رسید که نمازگزاران داخل 
شدند، ولی رسول خدا به مسجد نرفت تا این که وقت نماز فجر رسید. و  د جا نمیمسج

 بعد از نماز رو به مردم کرد و گفت: 
 ن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها).أخشيت  نيمكانكم، ولك عىلمل خيف  نهإف ،ما بعدأ(
ض که این نماز بر شما فراز آن بیم داشتم ، ولی من از اجتماع شما بی خبر نبودم«

 ». ي آن برآیید گاه نتوانید از عهده گردد و آن
گوید: بعد از آن تا روزي که رسول خدا چشم از جهان  می -رضی اهللا عنها-عائشه 

 .1ي (نماز تراویح) به همین منوال بود فرو بست قضیه
را بدعت نامید به خاطر این بود که بدعت در لغت عربی به  آن و اما این که عمر

و چون خواندن نماز تراویح پشت سر یک امام چیز  ،2د و تازه استمعناي چیز جدی
را بدعت نامید و برگزاري نماز تراویح بدین صورت و تعمیم آن در  جدیدي بود آن

 باشد. به نظم و هماهنگی در امور می ي عمرفاروق  ي مناطق بیانگر عالقه همه

 ـ زکات، حج و رمضان
دانست و طبق نظم  ین را جزو مسایل مهم میعمرفاروق گرفتن زکات از اموال مسلم

کرد و زکات را از درآمدهاي مهم دولت اسالمی  را وصول می اي آن ریزي ویژه و برنامه
 هاي آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت. دانست و ما در این مورد در فصل می

رفت و  اي قایل بود و خود بارها به حج می ي حج اهمیت ویژه همچنین به فریضه
اند در ده سال خالفت خود  کرد. چنان که گفته مردم را نیز براي رفتن به حج تشویق می

 ده بار حج نموده، یعنی سالی یکبار به حج رفته است.

 .۲۰۱۲خباری ش -١
 .)٣١/٢٣الفتاوی ( -٢
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 ودر موسم حج، وظایف خلیفه و یا جانشین ایشان عبارت بودند از: 
سوي ها به  ـ آگاهی دادن به مردم در مورد اوقات مناسک حج و بیرون شدن با آن

 مشاعر.
 جا. ـ شناسایی مواقف حج و ایستادن با مردم در آن

 هاي مشروع. ـ امامت مردم در نمازها و ایراد خطبه
خواهد مردانی  گفت: دلم می کرد و می عمرفاروق مردم را به حج گزاردن تشویق می

روند،  را به سوي شهرها اعزام کنم تا افرادي را که توانایی حج دارند و به حج نمی
 .1شود) وصول نمایم ها جزیه (مالیاتی که از کفار گرفته می ناسایی کنند تا از آنش

هاي  هاي ایشان تشویق نمودن مردم جهت اداي عمره در غیر ماه یکی دیگر از برنامه
ي کعبه در طول سال از زوار خالی نباشد. چرا که  خواست خانه حج بود و با این کار می

ها  به آن آمدند. بنابراین عمر هاي حج براي عمره می مردم در آن زمان فقط در ماه
هاي حج جهت اداي عمره بروند و این تدبیر بسیار خوبی جهت  دستور داد تا در غیر ماه

حتی کسانی که حج تمتع را از حج قران و حج  ،رفت آباد کردن خانه کعبه به شمار می
را افضل  موافق هستند و آن عمر دانند، مانند امام احمد که با این تدبیر مفرد بهتر می

 دانند. می
هر سال، پوشش کعبه را در میان حجاج تقسیم  همچنین نقل است که عمر

 .2نمود می
کرد و از ایشان ثابت است  عمل می صو اما در روزه گرفتن نیز به روش رسول خدا

 عمر که در یک روز بارانی افطار نمود، سپس بعد از لحظاتی خورشید پدیدار گردید،
 .3خوریم گفت: ما اجتهاد کردیم و می

او را با شالقش در پیش  و به وي اطالع دادند که فردي همیشه روزه است. عمر
 .4گرفت و گفت: اي دهري بخور

 ۱۷۳.فرائد الکالم. ص -١
 .)۳۱/۱۴فتاوی ( -٢
 .)۱/۳۰۳( أاملوط -٣
 .)۴/۲۶۱الفتح ( -٤

                                           



 عمر فاروق   282
 

گرفت به ویژه  خواند و روزه می اهل طاعت و عبادت بود و زیاد نماز می  فاروق عمر
خواند. و بعد از این که به خالفت  نماز میگرفت و  در روزهاي آخر زندگی بیشتر روزه می

ي جنگها شرکت داشت و بعد  در همه صکرد. و در زمان رسول خدا رسید، هر سال حج می
نمود و در جنگها و فتوحاتی که در زمان  از رحلت آن حضرت نیز در اکثر نبردها شرکت می

تحت فرماندهی ایشان خالفت ایشان رخ داد، شریک اجر است. به خاطر این که طبق دستور و 
 .1اتفاق افتادند

گفت: خدا را یاد  با ذکر خدا مشغول بود و می همواره زبان عمر ،ها عالوه بر این
کنید که ذکر و یاد او شفابخش دلها است و از مردم یاد نکنید که یاد مردم درد و بیماري 

 .3دنشینی بگذرانی تان را در عزلت و گوشه شی از وقتگفت: بخ و می ،2است

 ـ اهمیت دادن به مسایل تجاري و بازارها3
همواره رفتار کسانی را که در بازارها مشغول داد و ستد بودند، کنترل  عمرفاروق 

ساخت و افرادي را  ها را در معامالت به پیروي از شریعت اسالم وادار می نمود و آن می
ئل بن یزید و عبداهللا بن گمارد. چنان که سا جهت نظارت بر بازارها و امور بازرگانی می
گیریم که  نتیجه می . از این عملکرد عمر4مسعود و دیگران ناظر بازارهاي مدینه بودند

هاي مهم دولت اسالمی و داراي  نظام کنترل و مراقبت در چارچوب شریعت جزو برنامه
عاد اي بوده است و با گسترده شدن قلمرو اسالم، این سیستم نیز اب شرایط و مقررات ویژه

  .5است تري به خود گرفته گسترده
به اثبات رسیده است که شدیدا مراقب بازارها بوده و با شالقش  و از عمرفاروق 

نموده است.  اند، تنبیه می زده و کسانی را که نیاز به تنبیه و تأدیب داشته در بازاها دور می

 .)٢/٦٣٧حمض الصواب ( -١
 .)۱۶/۳۳۶تفسري قرطبی ( -٢
 .)۲/۵۱۷وکيع ( ،الزهد -٣
 ).١/٤٠٨السلطة التنفيذية ( -٤
 .٦٦ی االسالم د. عوف الکفراوی ص الرقابة املالية ف -٥
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ي پوشیده بود که را در حالی دیدم که إزار گوید: عمر می چنان که انس بن مالک 
 .1زد داراي چهارده پینه و بعضی از پوست بودند، او شالق به دست در بازار مدینه دور می

را در زمان خالفتش در  همچنین ذهبی از قتاده نقل کرده که گفته است: عمر
حالی که عبایی داراي پینه پوشیده بود دیدم که شالق به دست داشت و در بازارها دور 

 .2زد می
گوید:  نین امام مسلم از مالک بن اوس بن حدثان روایتی نقل کرده است که میهمچ

دهد؟ طلحه بن عبیداهللا گفت:  من به بازار رفتم و گفتم: چه کسی به من پول خورد می
که  هایت را تحویل بگیر. عمر طالهایت را به من بده و وقتی خادم من آمد، بیا و پول

لکه هرگاه خادمت آمد طالهاي او را از او بگیر. چرا جا نشسته بود گفت: خیر. ب در آن
 فرمودند:  صکه رسول خدا

ال إ الرب بالرب رباً ال هاء، وهاء، وإالذهب بالذهب ربا ال هاء، وهاء، وإالورق بالورق ربا (

 .3ال هاء، وهاء)إال هاء، وهاء، و التمر بالتمر ربا إهاء، وهاء، و الشعري بالشعري ربا 
نقره و طال در مقابل طال و گندم در مقابل گندم و جو در مقابل جو و  نقره در مقابل«

 ».شود و اگر نه ربا محسوب خواهد شد خرما در مقابل خرما دست به دست معامله می
شیرهاي مردي را که با آن آب آمیخته  عمر بن خطابهمچنین روایت شده است که 

چنان که از  ،کرد مسلمین جلوگیري می و از احتکار در بازارهاي .4کرده بود به زمین ریخت
رسد  به دست ما می  چه کنی؟ او گفت: از آن حاطب بن ابی بلتعه پرسید که چگونه معامله می

گفت: شما در بازارها و در فنا و درب منازل ما  کنیم. عمر چیز اندکی را به بازار عرضه می
اضافی که در اختیار دارید خریداري  فرستد با پول اي را که خدا براي ما می ایستید و روزي می
فروشید. دست از این کار بردارید و  خواهد به ما می کنید، سپس به هر قیمتی که دلتان می می

 .)۳/۳۳۰طبقات الکربی (ال -١
 .۲۶۸ص  ،عهد الراشدين، سالمتاريخ اإل -٢
 .۱۵۸۶مسلم ش  -٣
 .٢٤د فضل اهلی ص ، احلسبة، ۶۰ص  )ةسالم (ابن تيمياإل يف ةاحلسب -٤
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یا این که در بازارهاي ما داد و ستد نکنید و خودتان بروید و از شهرهاي دیگر مال بیاورید، 
 .1گاه هر طور دلتان خواست بفروشید آن

بازار رفت و متوجه شد که بعضی از تجار داخلی اجناس زیادي همچنین روزي به 
گفت: به خدا سوگند چنین چیزي ممکن نیست  کنند. عمر جهت احتکار خریداري می

را خریداري نموده و احتکار بورزند  اي آن گاه عده که خداوند براي ما روزي بفرستد، آن
ین که بازرگانان بروند، با هر قیمتی که و مساکین و بیوه زنان را محروم بنمایند تا بعد از ا

دلشان بخواهد به مردم بفروشند و افزود که بازرگانان وقتی با مالی وارد این شهر 
بفروشند و این   (به محتکران) باز دارند و به صورت خرده  شوند، دست از فروش عمده می

 مدت را مهمان عمر باشند.
ست، بلکه از دان چارپایان منحصر نمی احتکار را فقط به خوراکیهاي مردم و عمر

افتادند، احتکار به  آن چیزي که مردم با فقدان آن در مضیقه مینظر او جمع کردن هر 
خود روایت کرده که عمر گفته است: » موطأ«رفت. چنان که مالک در کتاب  شمار می

روزي  در بازارهاي ما کسی دست به احتکار نزند و کسانی که پول اضافی دارند، جلوي
ها در  خدا را که به بازارهاي ما سرازیر است، نگیرند و بازرگانان خارجی بدانند که آن

شتاب به خرج ندهند  ،این شهر چه در زمستان و چه در تابستان مهمان عمر هستند. بنابراین
 .2و مستقیما اجناس خود را عرضه نمایند

ت مناسب و ارزان در بازار و سعی بر آن داشت تا اجناس مورد نیاز مردم را به قیم
آورد. چنان که یک  فراهم نماید همان طور که گاهی به نفع تجار نیز اقداماتی به عمل می

شد، فروخت.  در بازار فروخته می  چه تر از آن بار فردي روغن را وارد بازار کرد و ارزان
رك نماید. به آن شخص هشدار داد که یا به نرخ دیگران بفروشد و یا بازار را ت عمر

گر آن است که ایشان هم رعایت حال مصرف کنندگان و هم  این برخورد عمر بیان
 .3نمود تاجران را می

 .٢٨قلجعی ص : فقه عمر ةموسوع -١
 .۲۹ص  ،موسوعة فقه عمر -٢
 .٢/٧٤٩  تاريخ املدينة املنوره، ۱۷۷ص  ،موسوعة فقه عمر -٣
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 ـ تاجران و الزامی بودن آموزشهاي شرعی مربوط به تجارت
دانستند با شالق  عمرفاروق تاجرانی را که احکام حالل و حرام در معامالت را نمی

 .1دانند در بازار معامله نکنند که معامالت ربوي را نمیگفت: کسانی  کرد و می تنبیه می
اند  هاي الزم در مورد معامالت را یاد نگرفته گفت: کسانی که آموزش همچنین می

در بازارهاي ما حق خرید و فروش را ندارند، چرا که این گونه افراد نادانسته گرفتار 
 .2شوند معامالت ربوي می
ي شئون مملکت  رأس آن قرار داشت به همهدر  دولتی که عمر ،بدین صورت

چرخید تا جایی  داد و دولتی فراگیر بود که همه چیز مستقیما زیر نظر حاکم می اهمیت می
اي براي تجارت و بازرگانی مقرر کرده بود که در پرتو آن، نظم، ثبات  که مقررات ویژه

گرفت و  اري صورت نمیبرداري و احتک و استقرار در بازارها حاکم بود و هیچ گونه کاله
هاي الزم را فرا  به قول معروف، بازار سیاهی وجود نداشت و تجار و بازرگانان آموزش

دستور داده بود که کسی در بازارهاي ما خرید و فروش نماید که  گرفتند، زیرا عمر می
روش شرعی معامله کردن را فرا گرفته باشد. چنان که امروز نیز براي هر حرفه و فنی 

آورند و در آن  بینند سپس به آن حرفه و فن روي می خصصینی آموزش الزم را میمت
تواند  ها را نداشته باشد، نمی شوند. و تا کسی مدرك الزم در یکی از حرفه استخدام می

هاي بازرگانی نیز جهت  را دریافت نماید. چنان که اطاق مجوز کسب و یا آموزش آن
 اند. رد و کنترل بازارها تأسیس شدهنظارت و ضبط کاالهاي غیر استاندا

در واقع پیشتاز این میدان است و او در آن زمان دست به این گونه  پس عمر
ابتکارات زد و بازار را بدون قانون و مقررات نگذاشت، بلکه هیأتی جهت نظارت بر آن 

کنترل  گماشت، چنان که سائب بن یزید و عبداهللا بن عتبه به دستور ایشان بازار مدینه را
ي حیاتی آن است که  نمودند. چرا که قطعا بازار و اقتصاد ستون فقرات جامعه و مسأله می

با اصالح آن، جامعه در رفاه و آسایش به سر خواهد برد و حاکمی که به این جنبه از 
ي مهمی توجه داشته و مستحق پاداش الهی  جوانب جامعه اعتنا بورزد در واقع به جنبه

 گردد. می

 .)۲/۱۷کتانی (: ةسالمياإل ةنظام احلکوم -١
 منبع سابق.  -٢
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براین، تصرفات شایسته، به جا، علمی و دقیق عمر، حکایت از آن دارد که  عالوه
مانده با تمسک به  هاي عقب گویی به هر زمان و مکان است و ملت اسالم دین پاسخ

هاي پیشرفته  هاي ترقی و پیشرفت دست یازند و ملت توانند به قله دستورات آن می
شود،  ها نمی الم مانع رشد و پیشرفت ملتتوانند، پیشرفت خود را ثبات بخشند. پس اس می

 .1نماید ها را از خواب غفلت بیدار می بلکه آن

 و تشویق نمودن مردم جهت کسب و کار ـ عمر
همواره مردم را جهت کسب و کار و تالش براي روزي حالل تشویق  عمر

مرا  عمر بن خطابگوید: روزي  نمود. چنان که محمد بن سیرین به نقل از پدرش می می
ها چیست؟ گفتم: در بازار  هایی در دست من بود. گفت: این در حالی دید که لباس

گاه خطاب به اطرافیان خود گفت: اي گروه قریش! مواظب  مشغول داد و ستد هستم. آن
 .2چرا که تجارت یک سوم امارت است ،ها از شما پیشی نگیرند باشید در تجارت این

هر کس در کاري سه بار دست به تجارت گفت:  گوید: عمر همچنین حسن می
 .3را ترك نماید و به کار دیگري روي آورد زد و ضرر کرد، آن

 کنید. گفت: کار و حرفه را بیاموزید که به آن نیاز پیدا می همچنین می
شوید. و  ي دیگران می گفت: اگر معامله و خرید و فروش نکنید باري بر شانه و می

گري است. و به اطرافیانش  بهتر از سؤال کردن و تکديآمیز  ل مذلتگفت: شغ نیز می
شتري خریداري کردید، شتر چاق و فربهی خریداري کنید تا اگر   گفت: هرگاه می

 را بفروشید. منفعت دیگري از آن عاید شما نشد، بتوانید آن
گفت: اي گروه فقرا! همت گیرید و به تجارت روي آورید وسر بار  همچنین می

کار بنشینید و بگویید: بار الها!  گفت: این طور نباشد که بی و همواره می .4دیگران نشوید
ریزد، بلکه سنت  دانید خدا از آسمان طال و نقره فرو نمی در حالی که می ،مرا روزي ده

 ٢١٠شهيد احملراب ص  -١
 .)٢/٢٠نظام احلکومة النبوية ( -٢
 .مهان -٣
 .۲۱۱ص رقندی مس، الغافلني  ؛ تنبيه۱۲۹فرائد الکالم ص  -٤
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دهد. سپس این آیه را  ي برخی دیگر روزي می خدا این است که برخی از مردم را بوسیله
 تالوت کرد: 

لَٰوةُ ِت قُِضيَ  فَإَِذا﴿ ْ فَ  ٱلصَّ وا �ِض ِ�  ٱنتَِ�ُ
َ
ْ وَ  ٱۡ� ِ مِن فَۡضِل  ٱۡ�َتُغوا ْ وَ  ٱ�َّ َ  ٱۡذُكُروا َكثِٗ��  ٱ�َّ

 .]۱۰: ةالجمع[ ﴾١٠لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن 
آنگاه که نماز خوانده شد، در زمین پراکنده گردید و به دنبال رزق و روزي خدا «

 .» ار یاد کنید، تا این که رستگار شویدبروید و خداي را (با دل و زبان) بسی
دانست که اهل هیچ  پرسید، اگر می آمد، از شغلش می از جوانی خوشش می  و هرگاه

 .1گفت: چنین فردي نزد من ارزشی ندارد شغل و کاري نیست می
گفت: بعد از جهاد در راه خدا دوست دارم مرگم در حالی برسد که  همچنین می

 گاه این آیه را تالوت کرد:  اه کسب روزي باشم، آنسوار بر مرکب خود در ر

�ِض َوَءاَخُروَن يَۡ�ُِ�وَن ِ� ﴿
َ
ِ يَۡبَتُغوَن ِمن فَۡضِل  ٱۡ�  .]۲۰المزمل: [ ﴾ٱ�َّ

و گروهی دیگر براي جستجوي روزي و به دست آوردن نعمت خدا در زمین «
 .2»کنند مسافرت می

 ـ عدم حضور تجار سرشناس مسلمان در بازار 
داد که یک بار وارد بازار شد و متوجه گردید که  آن چنان به این مسأله اهمیت می و

با  اند. عمر را به دست گرفته ها آن تاجران سرشناس مسلمان بازار را ترك کرده و نبطی
ها گفتند:  دیدن این وضعیت نگران شد و این مسأله را با مسلمانان در میان گذاشت. آن

 نیاز ساخته است. عمر ات، ما را از داد و ستد در بازارها بیي فتوح خداوند بوسیله
گفت: به خدا سوگند که اگر این روال ادامه یابد، به زودي مردان و زنان شما به مردان و 

از عدم حضور تجار سرشناس  عمر ،. بدین صورت3کنند ها نیاز پیدا می زنان آن
 .4کرد مسلمان در بازارها ابراز نگرانی می

 .٢/٢٠نظام احلکومة االسالمية  -١
 منبع سابق.  -٢
 .)۲/۱۸( ،احلكومة اإلسالميةنظام  -٣
 .١٦١سالمية فی عصر اخللفاء الراشدين ص الدولة اإل -٤
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 زنی در شب تـ گش4
ي تأسیس  زنی در شب جهت کنترل امنیت شهر جزو زیربناي اولیه بدون تردید، گشت
اند که ابن مسعود در زمان  رود. چنان که بعضی از مورخین نوشته پلیس به شمار می

خود ایشان این  هاي شبانه بود. اما در زمان عمر مسئول گشت  ابوبکرصدیق
ي خود، اسلم و گاهی عبدالرحمان  هی غالم آزاد شدهمسئولیت را به عهده گرفت و گا

هاي تأسیس پلیس جهت کنترل امنیت شهر  برد. و این نخستین گام بن عوف را با خود می
اي بود که روزها نیاز به پلیس  رود. چرا که تا آن زمان احوال مؤمنان بگونه به حساب می
مومی بودند. اما پس از آن که ها باید افرادي مواظب امنیت ع شد و فقط شب احساس نمی

تر شد و روزها نیز احساس خطر به وجود آمد، به تدریج  ي فساد و ناامنی گسترده دامنه
اي جهت حفظ و کنترل امنیت شهر پدید آمد و نهایتا منجر به تأسیس  ههاي روزان گشت

  .1ي پلیس گردید اداره
رفت و این امر او را عمرفاروق شخصا نگهبانی از مسلمانان را به عهده گ ،آري

او شب هنگام در  ،اشراف بیشتري داشته باشد. بنابراین  ي اسالمی کمک کرد تا بر جامعه
ها  ندیک شاهد جریاپرداخت و از نز زنی می ول خدا و در پایتخت اسالم به گشتشهر رس

کنند و چه مواردي را  بود و مواظب بود که مأمورین چه مواردي را به او منعکس می
کنند. و چه نیازهایی وجود دارد که باید برآورده شوند و چه قوانینی باید  س نمیمنعک

 2کنیم: تصویب و یا لغو گردند و اکنون به مواردي از عملکرد ایشان در این باره اشاره می
 
 

 کند ـ هر نوزاد مسلمانی از بیت المال حقوق دریافت می
اجران مسلمان به مدینه آمدند و گوید: گروهی از ت اسلم (غالم آزاده شده عمر) می

ها  شب را در مصلی اردو زدند. عمر به عبدالرحمان بن عوف گفت: برویم و امشب از آن
 ها شب را در نگهبانی و نماز خواندن گذراندند. در اثناي شب، عمر مراقبت کنیم. آن

 .٣٢٢صول احلکم ص أسالم فی عبقرية اإل -١
 .٢٦٤فن احلکم ص  -٢
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نزدیک رفت و به مادرش گفت: از خدا بترس و مواظب  ،صداي گریه کودکی را شنید
دوباره صداي گریه کودك به  ،ات باش. سپس به جاي خود برگشت. و در پایان شب بچه

گوشش رسید، این بار نزد مادر کودك رفت و گفت: عجب مادر نامهربانی هستی! چرا 
دهم، چرا که  ي خدا! من به او شیر نمی کند؟ زن گفت: اي بنده ات این همه گریه می بچه

ات چند سال  دهد. عمر پرسید: بچه خورند سهمیه می یعمر به کودکانی که شیر مادر نم
دارد؟ زن گفت: چند ماهی بیشتر ندارد. عمر گفت: واي برتو! در گرفتن او از شیر عجله 
مکن. صبح فردا در نماز فجر، به قدري گریست که کسی متوجه قرائتش نشد. سپس 

کنون کشته است. گفت: عمر بیچاره شد و معلوم نیست چقدر از کودکان مسلمان را تا
سپس اعالم کرد که کودکان خود را قبل از دو سال از شیر نگیرید. و ما براي هر نوزاد 

 .1اي تعیین خواهیم کرد. و این را به سرتاسر مملکت اسالمی نوشت مسلمان سهمیه
انگیزي که در اثر آن هر نوزاد مسلمانی حقوقی از  چه اتفاق زیبا و چه عدالت شگفت

ي مسلمانان تعلق داشت و مسئول آن  کرد. چرا که بیت المال به همه افت میبیت المال دری
 کرد. ي عادل و امانتداري بود که حق هیچ صاحب حقی را ضایع نمی نیز خلیفه

 هایشان ـ تعیین مدت دوري سربازان مسلمان از خانواده
 در حال گشت زنی صداي زنی را شنید که چنین می سرود:  شبی عمر

ـــذا  ـــاول ه ـــل تط ـــه تســـرياللي  كواكب

 نامأكـــــ طـــــوراً و العبـــــه طـــــوراً أ

 مــــن كــــان يلهــــو بقربــــهيســــربه 

 غـــــريه ءفـــــواهللا لـــــوال اهللا ال يش

ــــی و ــــاً ألكنن ــــی رقيب ــــوكالً  خش  م
 

ـــــو  ـــــهأ يأرقن ـــــجيع أالعب  ن ال ض

ـــراً  ـــدا قم ـــ يف ب ـــه ةظلم ـــل حاجب  اللي

ــــه ــــه أقارب ــــا ال جتتوي ــــف احلش  لطي

 جوانبــــه الســـرير حلـــرک مـــن هــــذا

ــــدهر  ــــرت ال ــــنا ال يف ــــهبأنفس  2كاتب
 

 .)۷/۱۴۰( البداية والنهاية -١
 .)۱/۳۸۸حمض الصواب ( -٢
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در دل گفت: خدا بر تو رحم نماید. سپس براي او لباس و مخارج فرستاد و  عمر
 .1اي به شوهرش نوشت که به مدینه بازگردد در نامه

و در روایتی آمده است که فورا نزد دخترش، حفصه رفت و از او پرسید: زن تا چه 
از چهار ماه قابل  تواند دوري شوهرش را تحمل نماید؟ حفصه گفت: بیشتر زمانی می

به فرماندهان خود در نواحی مختلف نوشت که سربازان  گاه عمر تحمل نیست. آن
 . 2مخالفت نکرد متأهل را بیش از چهارماه نگه ندارید. و هیچ کس با این قانون عمر

ماندند نیز قانونی بدین شرح تصویب کرد که  و براي کسانی که بیش از چهارماه می
ها  ها بفرستند و یا آن هاي خود برگردند و یا نفقه کافی براي آن خانواده هر چه زودتر نزد

ها  اند نیز از آن ي مدتی را که حضور نداشته را طالق بدهند و در صورت طالق، نفقه
 .3گرفت می

 ـ حفظ آبروي مجاهدین
زنی، صداي زنی را شنید که در اشعارش از شراب و از  شبی در اثناء گشت عمر
فرداي  کرد. شوهر این زن براي جهاد رفته بود. عمر ام نصر بن حجاج یاد میمردي به ن

 اي یافت. عمر روز بعد سراغ نصر بن حجاج را گرفت و او را مرد جوان و خوش قیافه
او  ،به آن جوان دستور داد تا موهاي سرش را بتراشد و عمامه بر سر ببندد، ولی با این کار

 .4ا به شهر نظامی بصره فرستاداو ر زیباتر شد. ناچار عمر
از  با نصر بن حجاج بیانگر حکمت و بصیرتی است که عمر این برخورد عمر

کار در شهري که اکثر مردان آن  قیافه و بی وردار بود. زیرا گذاشتن جوان خوشآن برخ
رسید، بنابراین عمر  برند، خطر آفرین به نظر می در بیرون شهر و در جهاد به سر می

اي اندیشید تا ضمن حفاظت از آبرو و حیثیت مجاهدین راه خدا، مرد جوان نیز در  چاره

 (ابن جوزی). مناقب أمري املؤمنني -١
 .۲۸۹ص ، وليات الفاروقأ ،٨٩منني ص ؤ مري املأمناقب  -٢
 .۲۸۹ص ، وليات الفاروقأ -٣
 .۹۱(ابن جوزی) ص  مناقب أمري املؤمنني -٤
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شده و به درد اسالم و مسلمانان  هاي جنگی و نظامی شهر نظامی بصره سرگرم آموزش
 بخورد.

صداي او را شنیده و نصر بن حجاج را تبعید  آن زن نیز وقتی متوجه شد که عمر
نوشی،  اد و وانمود کرد که هدفش از شرابفرست مرنموده است، اشعاري سرود و نزد ع

نوشیدن شراب اصلی نبوده، بلکه این یک تمثیل بوده است. و پس از مدتی آن مرد نیز از 
اي به امیرالمومنین فرستاد و در آن اشعاري نوشت که حاکی از برائت او بودند  بصره نامه
نه بدهد. اما عمر اجازه نداد و خواسته بود که به وي اجازه بازگشت به مدی و از عمر

تا  بن حجاج نصر دهم. چنان که ازه بازگشت نمیگفت: تا وقتی من خلیفه هستم به او اج
 .1در بصره ماند و بعد از وفات ایشان به مدینه بازگشت آخر خالفت عمر

صداي چند زن را شنید که از زیبایی  ،هاي شبانه در گشت همچنین باري عمر
سراغ آن مرد را  تند. اسم آن مرد ابوذؤیب بود. فرداي آن روز عمرگف مردي سخن می

ها  فرمود: تو واقعا براي آن گرفت و متوجه شد که او واقعا جوان زیبایی است. عمر
ذئب (گرگ) هستی. و به او نیز دستور داد تا مدینه را ترك نماید. مرد جوان که از طایفه 

ود گفت: به من اجازه بده تا به پسر عمویم (نصر بنی سلیم و خویشاوندان نصر بن حجاج ب
 .2پذیرفت و او را نیز به بصره فرستاد بن حجاج) ملحق شوم. عمر

چیزي بود که با واقع امر و شخصیت قوي، حساس و فراگیر  این نوع عملکرد عمر
در سازماندهی  چرا که بیشتر دوران خالفت عمر ،سازگاري داشت عمر بن خطاب

 ام نیروها براي جهاد در راه خدا سپري شد. بنابراین طبیعی است که عمرنظامی و اعز
در چنین دورانی به جوانان زیبایی همچون نصر بن حجاج و پسر عمویش اجازه نخواهد 

 . 3هاي مدینه بنشینند و با زنان مجالست نمایند و شعر بسرایند ي خنک خانه داد که در سایه
 
 

 .۹۲ص ، مناقب أمري املؤمنني -١
 .۲۱۲، ۲۱۱ص  ،روايت بالذری  الشيخان به -٢
 .٨٣وليات الفاروق ص أ -٣
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 به دوشت خواهی گذاشت ـ آیا روز قیامت بار مردم را
گوید: شبی همراه عمر از شهر بیرون شدم. وقتی به  اسلم (غالم آزاد شده عمر) می

گفت: شاید  منطقه صرار (واقع در سه مایلی مدینه) رسیدیم، متوجه آتشی شدیم. عمر
ها  اند. سپس به سوي آن مسافرانی هستند که به خاطر تاریکی شب و سردي آتش افروخته

ها نزدیک شدیم، دیدیم زنی در آن جا نشسته و کودکانش گریه  دیم وقتی به آنراه افتا
دهید  کنند و روي آتش دیگی گذاشته است. عمر سالم کرد و گفت: اجازه می می

گاه نزدیک  نزدیکتر بیاییم. زن گفت: اگر نیت خیر دارید بیایید و اگر نه برگردید. آن
هایم  ؟ زن گفت: شب فرا رسید و بچهرفتیم و عمر پرسید که اینجا چه خبر است

ام تا  گفت: داخل دیگ چه دارید؟ زن گفت: در آن آب گذاشته اند. عمر گرسنه
فرزندانم را ساکت کنم و افزود که خدا حق ما را از عمر باز ستاند. عمر گفت: خدا بر تو 

، نباید از اي؟ زن گفت: او ولی امر ما است رحم نماید، ایشان از کجا بداند که تو گرسنه
رو به من کرد و گفت: برگردیم. و با  گوید: عمر خبر باشد. راوي می یاحوال ما ب

ها را  شتاب خود را به انبار آرد رسانید و مقداري آرد و روغن برداشت و به من گفت: آن
ها را بر پشت من بگذارید. گفت: واي بر تو آیا روز قیامت  بر پشتم بگذار. گفتم: شما آن

ها را بر پشتش گذاشتم و به راه افتادیم. وقتی  گاه من آن مرا حمل خواهی کرد. آنهم بار 
جا رسیدیم به همکاري آن زن آردها را خیس کرد و چانه درست نمود و آتش را  آن

خالل محاسنش بیرون دمید، دود از  آورم که وقتی در آتش می برافروخت. به یاد می
را بین کودکان تقسیم نمود و برخاست و به راه افتاد.  ها ها آماده شد، آن نشد. وقتی نا می

ها  ي خالفت بودي نه عمر. وقتی اندکی از آن زن از او تشکر کرد و گفت: تو شایسته
گاه برخاست و به راه  ها پرداخت. آن اي نشست و به تماشاي آن فاصله گرفتیم، در گوشه

ها را در حال بیداري و گریه  بال آن؟ گفت: قاد. گفتم: چرا اینجا منتظر مانديخود ادامه د
 .1ها را با شکم سیر و در حال استراحت ببینم دیدم اکنون دوست داشتم آن

 حافظ ابراهیم این ماجرا را در قالب شعر این گونه به تصویر کشیده است: 

 .۵/۲۰۰و طربی  ۲/۲۱۴الکامل  -١
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ـــن رآه و ـــاً أم ـــدر منبطح ـــام الق  م

 ثنــــاء حليتــــهأ قــــد ختلــــل يفو

 مرياملـــومنني علـــیأ كو رأی هنـــا

ــتقبل ا ــار يفيس ــوف الن ــار خ ــده لن  غ
 

ــار ت  ــه وأوالن ــذ من ــذكيهاخ ــو ي  ه

 فيهـا منها الـدخان وفـوه غـاب يف

ـــا ـــراهللا راييه ـــروع لعم ـــال ت  ح

 1والعني من خشـية سـالت مآقيهـا
 

 نشینی که زنش در حال زایمان بود ـ داستان بادیه
اي افتاد  هاي مدینه نگاهش به خیمه زنی در محله شبی در حال گشت همچنین عمر

جا ندیده بود. نزدیک رفت و دید، مردي بیرون خیمه نشسته و از  را در آن روز قبل آنکه 
رسد. عمر سالم کرد و مشخصات آن  داخل خیمه صداي ناله و فریاد زنی به گوش می

ام تا از امیرالمومنین چیزي دریافت  مرد را جویا شد. گفت: اهل بادیه هستم، به اینجا آمده
رسد؟ مرد گفت:  صدایی است که از داخل خیمه به گوش می گفت: این چه کنم. عمر

صداي زنی است که در حال زایمان است. پرسید: آیا او تنها است؟ گفت: بلی تنها است. 
فورا به منزل برگشت و به همسرش، ام کلثوم دختر علی گفت: آیا  گاه عمر آن

کلثوم گفت: چه حاضري در کار خیري که خدا فراهم نموده است، شرکت نمایی؟ ام 
گفت: زنی از اهل بادیه بدون داشتن دایه در حال زایمان است. ام  کار خیري؟ عمر

گاه به او گفت: هر چه الزم است  کلثوم گفت: با رضایت شما حاضر به کمک هستم. آن
با خود بردار و خودش مقداري روغن و حبوبات در دیگی قرار داد و به راه افتاد. وقتی 

به همسرش گفت: برو داخل خیمه و خودش بیرون خیمه در کنار آن مرد آن جا رسیدند 
نشست و به او دستور داد تا آتش را روشن نماید. و بعد از این که آتش روشن شد، دیگ 

 ،را روي آن گذاشت. پس از لحظاتی نوزاد به دنیا آمد. ام کلثوم گفت: اي امیرالمومنین
 اده است، مژده بده.اي که خدا به او د رفیقت را به پسر بچه

به  ي امیرالمومنین را شنید، ترسید و خود را عقب کشید. عمر وقتی آن مرد کلمه
او گفت: نترس و سرجایت بنشین و دیگ را از روي آتش برداشت و به همسرش داد و 

ي غذا را به مرد داد و گفت: واي  گفت: به آن زن غذا بده. وقتی آن زن سیر شد، باقیمانده

 .(عفيفی) ةاملبشر  ةالعشر  -١
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گاه به همسرش گفت: بیا برویم  اي. آن ا بخور که تمام شب را گرسنه و بیدار بودهبرتو! غذ
و به آن مرد گفت: فردا نزد ما بیا تا به تو چیزي بدهیم. روز بعد وقتی آن مرد به محضر 

 .1امیرالمومنین رسید به او عطایایی داد و براي نوزادش حقوقی تعیین کرد

 وید در شیر، آب اضافه کنگ ـ داستان مادري که به دخترش می
هاي شهر مدینه مشغول  گوید: شبی همراه امیرالمومنین در کوچه پس کوچه اسلم می

اي شنیدیم. نزدیک رفتیم، متوجه شدیم که مادري به  گشت و گذار بودیم که زمزمه
اي که امیر المومنین  گوید: در شیر، آب اضافه کن. دختر گفت: مگر نشنیده دخترش می

ر بازداشته است؟ مادر گفت: امیرالمومنین اینجا نیست تا ببنید که ما چه کار از این کا
کنیم. دختر گفت: به خدا سوگند! من دوست ندارم که در حضور ایشان از وي حرف  می

شنید  که گفتگوي آن دو را می شنوي داشته باشم و در غیابش با او مخالفت کنم. عمر
ها  . صبح روز بعد به اسلم گفت: برو و در مورد آنبه اسلم گفت: این خانه را نشانی کن

اي است که فقط همین دختر  تحقیق کن. اسلم پس از تحقیق برگشت و گفت: او زن بیوه
ها  ، پسران خود را خواست و به آنگاه عمر را دارد و سرپرست دیگري ندارند. آن

توانایی ازدواج داشتم گفت: کدام یک از شما تمایل به ازدواج دارید و افزود که اگر من 
دادم. عبداهللا و  اي بر خود ترجیح نمی کسی دیگري را در ازدواج با چنین دختري شایسته

عبدالرحمان گفتند: ما زن داریم. عاصم که هنوز ازدواج نکرده بود، گفت: پدرم! او را به 
 آن دختر را به ازدواج پسرش در آورد و ازدواج من در بیاور. خالصه این که عمر

بن عبدالعزیز به دنیا  عاصم از وي صاحب دختري شد که بعدها از دختر آن دختر، عمر
 .2آمد

 .3اند: دختر عاصم، عمربن عبدالعزیز را به دنیا آورد و برخی گفته
ها به جستجوي احوال  عمرفاروق بدین صورت مواظب رعیت خود بود و شب ،آري
ي منوره اختصاص  م یعنی مدینهپرداخت و این مسأله فقط به پایتخت اسال آنان می

 .)۷/۱۴۰( النهايةالبداية و  -١
 .۸۹(ابن جوزی) ص  مناقب أمري املؤمنني -٢
 .)١/٣٩١حمض الصواب ( -٣
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گرفت چنان که در صفحات آینده به این  نداشت، بلکه همه شهرهاي اسالمی را در بر می
 موضوع خواهیم پرداخت.

 ـ رأفت و مهربانی در حق چهارپایان5
نسبت به حیوانات از ایمان عمیق ایشان سرچشمه   رأفت و مهربانی عمرفاروق

آفریند. قلب ایشان با ذکر  حمت، رأفت و احسان را میگرفت که در وجود انسان ر می
هاي  خدا رئوف شده بود، بنابراین نسبت به خلق خدا مهربان بود، و در روشنی آموزه

اي باعث اجر و پاداش است و شرعا جایز  اسالم دریافته بود که خدمت به هر موجود زنده
. تا 1کرد و به آن بی رحمی نیست که از هیچ حیوانی اضافه بر تحمل و توانش کار گرفت

گفت: اگر حیوانی در عراق بر اثرخرابی راه بمیرد، عمر روز قیامت  جایی که ایشان می
مسئول مرگ آن خواهد بود. و اکنون به مواردي از رفتار او در این مورد که در صفحات 

 کنیم:  زرین تاریخ به یادگار مانده است اشاره می

 ـ بار اضافی روي شتر
کرد  را دیدم، مردي را به خاطر این تنبیه می عمر بن خطابگوید:  دارم می مسیب بن

 .2که روي شترش بار اضافی گذاشته بود

 دانید که حیوانات نیز بر شما حقوقی دارند؟ ـ نمی
 گوید: ما در حالی که به فتح بزرگی دست یافته بودیم نزد عمر احنف بن قیس می

جا  اید؟ گفتیم: در فالن مکان. او با من تا آن ود آمدهآمدیم. ایشان از ما پرسید: کجا فر
ترسید؟  آمد و چون نگاهش به چارپایان افتاد، گفت: در مورد این حیوانات از خدا نمی

اید. تا از  ها را آزاد نگذاشته ها نیز بر شما حقوقی دارند، چرا آن دانید که آن مگر نمی
 .3هاي زمین، استفاده کنند چراگاه

 

 .٢٢٦شهيد احملراب ص  -١
 .۴۶۹/ ۲ ،حمض الصواب -٢
 .٢/٦٠٥نظام احلکم فی الشريعة والتاريخ  -٣
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 شتران بیت المالـ مداواي 
رسید. او  احنف بن قیس با هیئتی از مردم عراق در یکی از روزهاي گرم، نزد عمر

در حال روغن مالی شتران بیت المال بود. وقتی نگاهش به احنف افتاد گفت: اي احنف! 
ها و  ها از آن ایتام، بیوه لباسهایت را در بیاور و امیرالمومنین را کمک کن. چرا که این

اي از  ن هستند. فردي گفت: اي امیرالمومنین! خدا شما را بیامرزد چرا به بردهمساکی
تر  گفت: چه کسی از من و احنف برده بردگان دستور ندادید این کار را بکند؟ عمر

است؟ و افزود که ولی امر مسلمین باید در مقابل رعیت خود همانند برده در مقابل آقاي 
 .1خود، انجام وظیفه نماید

 یوانی به خاطر اشتهاي عمر تاخته شدهـ ح
اشتهاي خوردن ماهی تازه نمود. غالمش، یرفا سوار بر  همچنین روزي عمر

مرکب خویش، قصد نزدیکترین بندر را جهت فراهم نمودن ماهی کرد. و سرانجام پس از 
دو شبانه روز (رفت و برگشت) ماهی مورد نظر را تهیه کرد و به مدینه آورد. و مشغول 

به آن افتاد، گفت: حیوانی به  گیري مرکب خود شد. وقتی چشم عمر تشو و عرقشس
که عمر، لب خاطر اشتهاي عمر تاخته شده و به زحمت انداخته شده است. به خدا سوگند 

 .2به این غذا نخواهد زد

 ترسم که فرداي قیامت در مورد تو از من بازخواست به عمل آید ـ می
رسید، عمر نزدیک  افتاد که خسته و رنجور به نظر می همچنین باري چشمش به شتري

ترسم که فرداي قیامت در مورد تو از من  رفت و دست بر کوهان او کشید و گفت: می
 .3بازخواست به عمل آید

است که بیانگر میزان رأفت و رحمت او نسبت به   اي از عملکرد عمر اینها پاره
ن همت به خرج داده، تاریخ و سرگذشت این و اي کاش جوانان مسلما ،باشد حیوانات می

شدند که  کردند تا متوجه می خواندند و اسالم را به خوبی مطالعه می رادمرد اسالم را می

 .۳۴۳ص  ،خبار عمرأ -١
 .۴۰۸ص  ،الرياض النضرة -٢
 .)۳/۲۱۵الطبقات ( -٣
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نیست که براي جامعه مفید باشد مگر این که در  اي انههیچ قانون منصفانه و بشر دوست
 اسالم داراي ریشه و سابقه است.

ها و مؤسسات مختلف غربی بشویم که تحت عناوینی  نانباید مبهوت سازم ،بنابراین
از قبیل حمایت از حیوانات اهلی و وحشی و یا پرندگان و غیره گوش جهانیان را کر 

ها در این مورد و هر مورد انسانی  اند. و باید جوانان مسلمان بدانند که ما مسلمان نموده
 .1ها هستیم دیگري اساتید آن

مه حال، راز هدایت و اوج نیکی و مغز عبادت است. و ناظر دانستن خدا در ه ،آري
ترسید که فرداي قیامت در  از این رهگذر بود که عمراز دیدن شتر خسته و رنجور، می

مورد او بازخواست شود. این است حقیقت اسالم و خوف و خشیتی که قلب را فرا 
مود، چرا که گیرد. و هیچ حاکمی بدون این ترس و خشیت راه نجات را نخواهد پی می

 .2خداوند او را بر بندگان خود حاکم قرار داده است

 ـ زمین لرزه در زمان عمرفاروق6
به مردم گفت: این زمین لرزه به  اي رخ داد. عمر ، زمین لرزهعمر بن خطابدر زمان 

به خدا سوگند که اگر  دهد. رخ می شوید، هایی است که شما مرتکب می خاطر معصیت
شان  د شما را از این شهر اخراج خواهم نمود و مردم را به کنترل اعمالیکبار دیگر رخ ده

 .3و توبه وادار نمود

 .۲۲۸ص  ،شهيد احملراب -١
 .٢٢٩: مهان -٢
 .۵۳داء و دواء (ابن قيم) ص : به نقل از ۱۴۰ص : فرائد الکالم -٣

                                           



 مبحث چهارم
 اهمیت دادن به علم، علما و داعیان

 به علم و دانش اهمیت دادن فاروقنخست: 
یابی یک ملت به ویژه ملت اسالمی به  هاي مهم قدرت بدون تردید علم و دانش از پایه

ي علم و تمدن فاصله  د. و معموال محال است که خداوند ملتی را که از قافلهآی شمار می
گرفته است، بر دنیا حاکم گرداند و بر کسانی که با آیات قرآن سر و کار دارند پوشیده 
نیست که قرآن مملو از آیاتی است که منزلت علم و علما را بیان داشته و به طلب و 

خواندن فرا  ي قرآن به علم و ایی که نخستین آیهتحصیل آن تشویق نموده است. تا ج
 گوید: خواند و می می

﴿ 
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ ِيَرّ�َِك  ٱۡسمِ ب  .]۱العلق: [ ﴾١َخلََق  ٱ�َّ

را بیاغاز و) بخوان به نام  شود . آن (اي محمد! بخوان چیزي را که به تو وحی می«
 ».پروردگارت. آن که (همه جهان را) آفریده است

نماید، چرا که کفر، جهل و  خداوند، علم را در مقابل کفر ذکر میو در جایی دیگر 
 ضاللت است: 

نۡ ﴿ مَّ
َ
ۡلِ ُهَو َ�ٰنٌِت َءانَآَء  أ ْ رَۡ�ََة َرّ�ِهِ  ٱ�ِخَرةَ َساِجٗدا َوقَآ�ِٗما َ�َۡذُر  ٱ�َّ قُۡل َهۡل  ۦۗ َو�َرُۡجوا
ِينَ �َۡسَتوِي  ِينَ َ�ۡعلَُموَن وَ  ٱ�َّ ْولُواْ  َ� َ�ۡعلَُموَنۗ  ٱ�َّ

ُ
ُر أ َما َ�تََذكَّ ۡلَ�ٰبِ إِ�َّ

َ
 .]۹الزمر: [ ﴾٩ ٱۡ�

(آیا چنین شخص مشرکی که بیان کردیم، بهتر است) یا کسی که در اوقات شب  «
شود و (خویشتن را) از (عذاب)  کنان و ایستاده به طاعت و عبادت مشغول می سجده

گردد؟ بگو: آیا کسانی  ستار میدارد، و رحمت پروردگار خود را خوا آخرت به دور می
دانند، برابر و یکسانند؟! (هرگز). تنها خردمندان (فرق اینان  نمی دانند، با کسانی که که می

  .»گیرند دهند، و از آن) پند و اندرز می را با آنان تشخیص می
را از او بخواهیم علم و دانش  و تنها ثروتی که خداوند دستور داده تا افزایش آن

 فرماید:  میاست، چنان که 
 .]۱۱۴طه: [ ﴾١١٤َوقُل رَّّبِ زِۡدِ� ِعۡلٗما ﴿
بگو: پروردگارا! (در پرتو قرآن) بر دانشم بیفزا (و از قرآن و ابعاد مختلف آن «

 ».آگاهترم فرما)
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و صحابه رسول خدا دانستند که علم و دانش و فهم دین از جمله اسباب جلب 
ي دانش و فهم کتاب خدا و سنت پیامبر ي فراگیر حمایت الهی است. بنابراین، شیفته

ثمر خواهد بود و فاقد ارزش و برکت  یقین داشتند که علم بدون عمل بی بودند و همچنین
 ها این دعاي پیامبرخدا را به خاطر داشتند که فرمود:  باشد. آن می

 ةمن نفس ال تشبع ومن دعونفع ومن قلب ال خيشع ويمن علم ال  بك عوذ أ ينإاللهم (

 .1)يستجاب هلاال 
بار الها! از دانشی که سودي نداشته باشد و از قلبی که از تو نترسد و از وجودي که « 

 ».برم قانع نشود و از دعایی که پذیرفته نشود به تو پناه می
مسلمانان در این که عمرفاروق عالمی بزرگوار و فقیهی از فقهاي اسالم بوده است، 

وسیع و قدرت تحلیل و استنباط و استخراج احکام معروف اتفاق نظر دارند. ایشان به فهم 
هاي مختلف کمک زیادي کرد و او را شایسته  و همین امر به موفقیت وي در عرصه .است

بعد از این که خلیفه مسلمانان شد، فقیه آنان نیز بود و  آن جایگاه ویژه نمود. آري عمر
ت نمود. او جزو پیشگامان فقهاي هاي عدالت را در جامعه تثبی با اجتهادات خود پایه

صحابه بود که علماي سلف به علم، درایت و شناخت دقیق وي از احکام شرعی، اعتراف 
 اند. داشته

کرد و به علم صحابه  در پذیرفتن احادیث احتیاط می  گفتنی است که عمرفاروق
پرسید. و  ن مینمود و در مسایلی که خود شخصا از رسول خدا نشنیده بود، از آنا اعتماد می

از او سخنان زیادي پیرامون تحصیل علم نقل شده است و همواره رعیت خود را به فراگیري 
ي منوره را مرکز فقه و فتوا ساخت و به دانشگاهی  نمود و مدینه علم و دانش تشویق می

اي از بهترین  یافتند. و مجموعه تبدیل نمود که فرماندهان و قضات در آن پرورش می
هاي علمی همگام با گسترش فتوحات آماده  سول خدا را براي رهبري موسسهاصحاب ر

ها مردم مناطق فتح شده را بر اساس تعالیم کتاب خدا و سنت پیامبر، تربیت  کرد. آن می
ي بصره،  مانند مدرسه  دادند و بدین صورت خشت اول مدارس علمی کرده و آموزش می

 ردید، گذاشته شد.کوفه، شام، مکه و مدینه که بعدها بنا گ

 .۲۷۲۲مسلم ش -١
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 در أخذ حدیث و مذاکرات علمی وي  احتیاط عمر -1

 ـ احتیاط در اخذ حدیث
مالقات نماید. او براي این منظور به  خواست با عمر می باري ابوموسی اشعري 

مشغول کاري بود،  ي ورود خواست. اما چون عمر درب منزل خلیفه آمد و اجازه
گفت: مگر صداي  برگشت. پس از لحظاتی عمر کسی به ابوموسی پاسخ نداد و او

عبداهللا بن قیس نبود؟ بگویید: وارد شود. گفتند: او برگشته است. عمر گفت: دنبال او 
بروید و بگویید: بیاید. وقتی ابوموسی آمد گفت: در زمان رسول خدا به ما چنین آموخته 

  چه یا گواهی بر آنگفت: آ بودند (که اگر به شما اجازه داده نشد، برگردید) عمر
گویی داري؟ ابوموسی نزد انصار رفت و از آنان در مورد این حدیث پرسید. انصار  می

گاه ابوسعید برخاست و با او نزد  گفتند: حتی کوچکترین ما گواه این امر است. آن
با تعجب  چنین آموخته بودند. عمر صآمد و گفت: به ما در زمان رسول خدا عمر

ري از رسول خدا براي ما تاکنون پنهان مانده است؟! و افزود که گفت: چنین دستو
 .1تجارت و معامله در بازارها مرا به خود مشغول ساخته بود

گوید: من در یکی از  و در روایتی به نقل از ابوسعید خدري آمده است که می
بر  مجالس انصار نشسته بودم که ابوموسی در حالی که پریشان بود وارد شد و گفت: من

گاه  ي ورود خواستم، به من پاسخی داده نشد، آن ي عمر رفتم و سه مرتبه اجازه درب خانه
 برگشتم. سپس عمر مرا طلبید و گفت: چرا برگشتی؟ گفتم: رسول خدا فرموده است: 

 ، فلريجع).ذن لهؤفلم ي ذا استأذن أحدكم ثالثاً إ(
 ». ه داده نشد، برگرددي ورود خواست و به او اجاز کسی سه بار اجازه  هرگاه«

ایشان در مورد این حدیث از من گواه خواسته است، آیا کسی از شما این حدیث را 
ترین ما با تو  شنیده است؟ ابی بن کعب گفت: به خدا سوگند! که کسی جز خوردسال

ها بودم برخاستم و  گوید: من که کوچکترین آن براي گواهی نخواهد آمد. ابوسعید می
 .2م و به نفع ابوموسی گواهی دادمرفت نزد عمر

 .۲۱۵۳مسلم ش  -١
 صحيح مسلم.  -٢
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 دانست و سؤال کردن در مورد چیزهایی که نمی ـ مذاکرات علمی عمر
خطاب  کرد. عمر کوبی می گوید: نزد عمر زنی را آوردند که خال می ابوهریره 

اید؟ ابوهریره  به صحابه گفت: شما را به خدا! آیا در این مورد چیزي از رسول خدا شنیده
 من برخاستم وگفتم: آري رسول خدا فرمود: گوید:  می

 .1 تستوشمن)الال تشمن و(
 ». براي شما خال کوبی کند  هم از کسی بخواهید که براي کسی خال بکوبید و نه  نه«

پرسیدند: اگر کسی در حال سفر جنب شد و آبی براي  همچنین باري از عمر
تا این که آب بیابد. عمار که غسل کردن نیافت، چه کار باید کرد؟ گفت: نماز نخواند 

آوري که من و شما با شتران بودیم و در  حاضر بود گفت: اي امیرالمؤمنین! آیا به یاد نمی
جا جنب شدیم، من در خاك غلطیدم و نماز خواندم اما تو نماز نخواندي؟ سپس نزد  آن

شما این کار رسول خدا رفتیم و ماجرا را براي ایشان تعریف کردیم. فرمود: کافی بود که 
و دو کف دستان خود را مسح نمایید.   کردید: دستهایتان را به زمین زده و چهره را می

گویی این حدیث را بیان  گفت: اي عمار! از خدا بترس. عمار گفت: اگر تو می عمر
این  ،آري .2گفت: بیان کن و مسئولیت آن به گردن خودت باشد کنم. عمر نکنم، نمی

را به یاد نیاورد،  موش کرده بود حتی بعد از یادآوري عمار باز هم آنفرا حدیث را عمر
 را بیان کند. ولی عمار را از بیان آن باز نداشت، بلکه به او اجازه داد تا آن

 و تشویق براي تحصیل علم و دانش ـ عمر
ي سلسله  شود که به اندازه فرمود: گاهی مرد در حالی از منزل بیرون می عمر

ترسد و  خورد و از خدا می گاه به دانشی بر می هامه زیر بار گناهان است. آنهاي ت کوه
گردد که هیچ گناه بر او باقی نمانده است.  نماید و در حالی بر می توبه و استغفار می

 .3بنابراین از مجلس علما فاصله نگیرید

 .۵۹۴۶خباری ش  -١
 .۳۱۷نسايی ش -٢
 ).۱۳۵) فرائد الکالم (ص ۱/۱۲۲(ة مفتاح دار السعاد -٣
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خود حسد شود مگر این که به باالتر از  همچنین فرمود: هیچ گاه انسان دانشمند نمی
و در مقابل علم خود از کسی مزدي  ،تر از خود در علم بسنده نکند نورزد و به پایین

 دریافت نکند.
 .1هاي ایشان است که: علم را فرا گیرید قبل از این که سردار شوید و نیز از گفته

یعنی قبل از این که به ریاست و مقامی برسید علم را فرا گیرید چرا که بعدا فرصت 
 آید. فتن علم به دست نمیفرا گر

 .2و فرمود: اگر علم به تو نفعی نرساند برایت ضرري نخواهد داشت
تر از مرگ یک عالم آگاه به حرام و  و در جایی گفته است: مرگ هزار عابد آسان

 .3حالل خدا است
ي علم شوید و از خدا هر روز روزي  گفت: انبار کتاب و سرچشمه همچنین می

 .4اید داشتن علم) اگر روزي زیادي به شما ندهد ضرر نکردهبطلبید و (با وجود 
گفت: علم را فرا گیرید و به دیگران بیاموزید و متانت و آرامش را یاد گیرید و  و می

ها آموزش  اید و همچنین کسانی که به آن ها فرا گرفته در مقابل کسانی که علم را از آن
تندخو نباشید که علم شما جلوي جهالت دهید، متواضع و فروتن باشید و از عالمان  می

 .5شما را نگیرد
هاي منافقین دانا به قرآن و امامان گمراه،  گفت: اسالم را لغزش علما و جدل و می

 .6سازد نابود می

 اي از بیانات عمر ـ گوشه2
در مالقاتهاي روزانه و به ویژه در روزهاي جمعه به توجیه و آموزش  عمرفاروق 

هاي جمعه یکی از تریبونهاي مهم در توجیه و  اخت. چرا که خطبهپرد رعیت خود می

 ).۱۶۳ص فرائد الکالم ( ۶۰ص ، التبيان فی آداب محلة القرآن -١
 ).۱۶۸فرائد الکالم (ص  ،۱۷۴محد ص أمام اإل: الزهد -٢
 .۱/۱۲۱ ةمفتاح دار السعاد، ۱۵۷فرائد الکالم ص  -٣
 .٢/٣٠٣ جاحظ ،البيان والتبيني). ۱۵۹ فرائد الکالم (ص -٤
 .۲/۶۸۶، حمض الصواب ۲۶۳ص  خبار عمرأ -٥
 .۲/۷۱۷حمض الصواب.  -٦
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هاي عمرفاروق را به خاطر سپرده  رفت و تاریخ، بسیاري از خطبه اصالح امت به شمار می
 هایی از بیانات ایشان خواهیم داشت:  اي گذرا به گوشه است. و اکنون اشاره

آگاه باشید که از روي منبر رسول خدا خطاب به مردم گفت:  باري عمر
گانه یعنی:  و شراب عبارت است از اصناف پنج ،نوشی به نص قرآن حرام شده است شراب

عصاره انگور، خرما، گندم، جو و عسل. و خمر یعنی چیزي که شعور آدمی را مختل 
ها  ماند و در مورد آن اند که کاش رسول خدا زنده می سازد و افزود که سه چیز چنان

اي از مسایل  اند از: میراث پدر بزرگ، کالله و پاره ها عبارت د. آندا بیشتر توضیح می
 .1ربوي

هاي جمعه فرمود: اي مردم! بدانید که گاهی آزمندي،  باري دیگر در یکی از خطبه
ها را  توانید آن آورید که نمی فقر و نداشتن، ثروت است. و شما چیزهایی گرد می

ي فریب مهلت  رسید و به شما در این خانه میها ن بخورید. و آرزوهایی دارید که به آن
شد. و اگر چنانچه  داده شده است. در زمان رسول خدا رفتار شما به وسیله وحی کنترل می

داد، وحی الهی حقیقت  کسی در دل نیت دیگري داشت و در عمل چیز دیگري نشان می
گردانید و خدا ساخت. پس اکنون رفتار ظاهري و اخالق خود را نیکو  امر را آشکار می

آگاه به اسرار و درون شما است. و اگر رفتار ظاهري کسی طوري دیگر باشد و مدعی 
پس  ،اي از نفاق است پذیریم و بدانید که بخل شاخه باشد که درونش خوب است ما نمی

 فرماید:  انفاق کنید که این براي شما بهتر است، زیرا خداوند می
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم فَ  ۦَوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ ﴿

ُ
 .]۱۶التغابن: [ ﴾١٦ ٱلُۡمۡفلُِحونَ أ

کسانی که از بخل و حرص نفس خویش، مصون داشته شوند، آنان قطعاً «
 ».رستگارند

اي مردم! جایگاه و مقر خود را نیکو بگردانید و امور خود را اصالح سازید و از خدا 
شانید. اي مردم! من دوست دارم نماید به زنانتان نپو هایی که جلب توجه می بترسید و لباس

در حالی از دنیا بروم که مورد بازخواست قرار نگیرم، همچنین امیدوارم تا در میان شما 
ش به ا انان را در خانهزنده هستم، دادگرانه بین شما قضاوت کنم. و سهم هر یک از مسلم

 ٣٣ص حييی اليحيی اخلالفه الراشده. د.  -١
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و داشتن نمایید. است با درستکاري مصرف ها برسانم و مالهایی را که خدا به شما داده  آن
زیاد و است که با زحمت  یبهتر از مال فراوان بدست آید اندك یمال کم که با تالش

که در راه  کسی استشهید که مردن براي همه هست ولی افزود  خشونت حاصل گردد و
خواستید شتري بخرید شتر بلند و بزرگی را در نظر بگیرید و   . و هرگاهخدا کشته شود

 .1خود بر او فرود آورید، اگر او را با استقامت یافتید، بخرید اي با عصاي ضربه
 اند از:  ي مهم بیان گردید که عبارت در این خطبه چند نکته

 ـ فقر و ثروت حقیقی
خاطر نشان ساخت که ثروت حقیقی قناعت و فقر واقعی،   عمر بن خطاب

مردم برتابد و به  آید که انسان چشم از مال آزمندي است. و قناعت وقتی به وجود می
شود اگر چه فقیر باشد. اما  خود دارد قانع شود. چنین انسانی ثروتمند محسوب می  چه آن

اگر کسی چشم به مال دیگران بدوزد و حریص و آزمند باشد احساس فقر و تنگدستی 
و غنی واقعی کسی است که قلبش غنی باشد و عقل  ،خواهد کرد اگر چه ثروتمند باشد

ي نیازهایش مال جمع آوري بکند نه افزون بر آن. و  د که انسان به اندازهطلب سالم می
ها  ي فنا و نابودي است و نباید فریب جذابیت همواره دنیا را با این احساس بنگرد که خانه

 .2را خورد ي آن و کاالهاي فریبنده

 ها به خدا ي مردم بر اساس اعمال ظاهري آنان و سپردن اسرار آن ـ مؤاخذه
نین در این خطبه خاطر نشان ساخت که پس از انقطاع وحی، با مردم بر اساس همچ

گردد.  ها به خداوند واگذار می شود و اسرار و باطن آن عملکرد ظاهري آنان برخورد می
ها نیست، بلکه فقط مسئول اصالح ظاهر  پس حاکم مردم، مسئول اصالح باطن و درون آن

شود، چرا که اگر مفاسدي هم  امعه اصالح میآنان است و با اصالح ظاهر است که ج
انجام گیرد به صورت مخفی انجام خواهد گرفت و اگر افراد فاسقی هم وجود داشته 

 .نقل از تاريخ الطربی  به ١٩٠فرائد الکالم ص  -١
 .٢٠/٢٦٦ التاريخ اإلسالمي -٢
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ي اسالمی صالح و  شان از دید عموم مخفی خواهد بود و مردم شاهد جامعه باشد، فسق
 خواهند داشت.اي جز مخفی کاري و انزوا ن خواهند بود و افراد شرور و ناباب چاره آرامی

 اي از نفاق است ـ بخل شاخه
اي از نفاق دانست. چرا که  ي خود، بخل را شاخه در خطبه عمر بن خطاب

شوند مالهاي خود را در راه خدا انفاق نمایند و به  هایی که از روي بخل حاضر نمی آن
مسلمانانی کمک کنند که تحت ظلم و ستم دشمنان اسالم مجبور به مهاجرت و قیام 

 .1اند شوند، در واقع دچار نفاق عملی و ضعف ایمان شده سلحانه میم

ـ دوست دارم در حالی از دنیا بروم که نه اجري برده باشم و نه باري بر دوشـم  
 باشد

در این جمله احساس عمیق و تصویر فوق العاده دقیقی از درك مسئولیت به چشم 
کی از بهترین نوع اعمال نیک به ها گرچه ی خورد. زیرا که به عهده گرفتن مسئولیت می

بدترین عمل تبدیل   ها، اعمال صالح انسان به رود، ولی به خاطر وجود پرتگاه شمار می
کار  شود، و چه بسا مسئولینی که به خاطر عملکرد خود جزو بندگان بد و خالف می

بارزترین شخصیت تاریخی است   عمر بن خطابشوند. و بدون تردید  محسوب می
ترسد و  لت را به بهترین وجه ممکن برقرار نمود، اما با این حال شدیدا از خدا میکه عدا

کند اي کاش در حالی دنیا را ترك  اجر و پاداش عمل خود را فراموش کرده، آرزو می
 .2کند که نه به او در مقابل خدماتی که انجام داده پاداشی داده شود و نه مجازات گردد

 ـ نصایح عمري3
فرمود: هر کس راز خود را بپوشد، زمام خیر در دست اوست. و هر   بعمر بن خطا

کس خود را در معرض سوء ظن قرار دهد، کسی جز خود را سرزنش ننماید. سخن برادر 
خود را تا جایی که ممکن است حمل برخیر کنید، زیاد سوگند نخور که خدا حقیرت 

افرمانی کرده این است که تو در کند. و بهترین پاداش کسی که در مورد تو خدا را ن می

 .٢٠/٢٦٧: مهان -١
 .مهان -٢
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برخورد با او خدا را راضی کنی و براي خود برادران نیکی جهت مجالست برگزین. چرا 
ت در روزهاي ناگوار، خواهند یهازینت تو در روزهاي خوش و پشتوان ها باعث که آن

 .1بود
اینها نصایح سودمندي است که در امور آموزش و پرورش جزو نصایح نایاب 

 پردازیم:  ها می شوند و اکنون به شرح آن می شمرده

 ـ هر کس راز خود را بپوشد زمام خیر به دست اوست
یقینا انسان تا مادامی که راز خود را پوشیده نگه دارد، حاکم خویشتن است، اما بعد از 

شود و عواقب آن به خودش  این که راز خود را افشا نماید، کنترل اوضاع از دستش خارج می
 گردد.  بر می

ـ هر کس خود را در معرض تهمت و سوء ظن قرار دهد، کسی جز خویشتن را 
 سرزنش نکند

انسان قبل از دیگران مسئول خویشتن است. پس نباید کاري کند که در معرض 
داد که رفتارش براي مردم شک  تهمت و سوء ظن مردم قرار گیرد. و اگر احتمال می

هاي بد را برطرف نماید. چنان که  نکار سازد و گمارا حقیقت امر را آشبرانگیز است، فو
زد، رد شدند، آن  شبی دو مرد از کنار رسول خدا که با یکی از همسرانش قدم می

 حضرت فرمود: 
 .2)يرسلكام إهنا صفية بنت حي عىل(
این صفیه دختر حی است که با من قدم  :ها گفت گاه به آن قدري درنگ کنید. آن«

 ».زند می

 رت را تا مادامی که احتمال نیکی وجود دارد به بدي مگیرـ سخن براد
توان از سوء ظن پرهیز نمود. چرا  این توجیه بسیار جالبی است که به کمک آن می

سخنان دو  ،که مسلمان باید نسبت به برادران خود همواره گمان نیک داشته باشد. بنابراین

 .۲۰/۲۷۰التاريخ اإلسالمي) و ۴۴/۳۵۹تاريخ دمشق ( -١
 .۲۰/۲۷۱ التاريخ اإلسالمي -٢
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به همان معنی نیک حمل کرد. تا  پهلویی را که هم معنی بد و هم معنی نیک دارند باید
 .1شري به پا نشود و از ایجاد اختالف و نزاع جلوگیري به عمل آید

 ـ نهی از زیاد سوگند خوردن
باید دانست که سوگند خوردن به خداي بزرگ، نوعی تعظیم و احترام به خداست. و 

حید و سوگند خوردن در صورت نیاز و با احساس ترس و تعظیم و احترام، بیانگر تو
ج باشد که حتی در امور اي رای ها به گونه نوند است. اما اگر سوگند بر سر زباتجلیل خدا

ارزش، نام خدا گرفته شود و سوگند خورده شود، طبعا چنین سوگندهایی  کوچک و بی
شود. بنابراین چنین  فاقد تعظیم و تجلیل بوده و نوعی اهانت به نام پروردگار محسوب می

ها با خسارت بزرگی در دنیا و آخرت  ند تحقیر خواهد نمود و یقینا آنافرادي را خداو
 روبرو خواهند شد.

 ـ پاداش کسی که خدا را در مورد تو نافرمانی کرده است
گاه در برخورد باشما از اخالق اسالمی فاصله  مثال شخصی با شما اختالف دارد آن

کند، بهترین  را نافرمانی می انماید و خد گرفته و به مال، جان و یا آبرویت تعرض می
العمل شما این است که در برخورد با او، خدا را از خود راضی کنی. یعنی با رعایت  عکس

اخالق و آداب اسالمی با او برخورد نمایی و بدي را با بدي پاسخ ندهی. بلکه طبق دستور 
یی و گذشت شریعت اسالمی حقت را از او بگیري و اگر از حقت به خاطر خدا کوتاه بیا

 اي. نمایی، یقینا قدم بزرگی در جهت اطاعت خدا برداشته

 ـ مصاحبت با برادران نیک را برگزین
ها را مادرتان به دنیا نیاورده است. چنین برادرانی  یابید که آن شما چه بسا برادرانی می

ت و که دلهایشان بر اساس ایمان و تقوا به هم پیوند خورده است از برادران تنی در اخو
 گیرند. هم دردي و هم دلی، پیشی می

شوند، در وقت صلح و خوشی، همنشینان  برادران دینی باعث سعادت انسان می ،آري
خوبی هستند و در اعمال نیک و تقوا با انسان همکاري خواهند کرد و به هنگام مصیبت و 

 .مهان -١

                                           



 عمر فاروق   308
 

سلمان خود بال، یاوران خوبی هستند که تا آخرین لحظه با جان و مال در کنار برادر م
 .1خواهند بود و او را بر خویشتن ترجیح خواهند داد حتی اگر خودشان در مضیقه باشند

آمیز متنبی  بود. اگر اهل ادب از سخنان حکمت اینها بعضی از نصایح سودمند عمري
عمر بن آمیز  ي سخنان حکمتاند باید گفت که سخنان متنبی به پا شاعرعرب در شگفت

است. اما نصایح   هاي مردمی ه سخنان متنبی بر گرفته از تجربهچرا ک ،رسند نمی خطاب
، قانون و دستورهاي قضایی و اخالقی کاملی است که در دوران حکومت عمر بن خطاب

ها به صورت قانون مدون در اختیار دولت قرار نگرفتند،  خود به مردم القا نمود. البته آن
شدند. و از نظر ادبی نیز  ردم شایع میبلکه به صورت مختصر و ساده بیان و در میان م

ي اشاره کرد که  توان به این سخنان کوتاه و ادیبانه جایگاه واالیی داشتند که از جمله می
 خطاب به یکی از استانداران خود گفت: 

اید در حالی که آزاد از مادر متولد  از کی شما مردم را بردگان خود قرار داده
 اند. شده

داري بدون مداراي نه چندان ضعیف و قدرت نه چندان  ومتیا این که گفت: حک 
 خشن، ممکن نیست.

خواهم که وقتی فرمانده است، خود را یکی از  همچنین فرمود: من فرماندهانی می
 مردم و هرگاه یکی از مردم است، خود را فرمانده تصور بکند.

ه خدا شکایت و در مورد والیان گفت: از ستم قدرتمندان و ناتوانی پرهیزگاران ب
 کنم.  می

 دهد، شایسته است که در آن بیفتد. و در جایی فرمود: کسی که بدي را تشخیص نمی
  .2تواند مرا فریب دهد گفت: فریبکار نیستم و هیچ فریبکاري نمی و همچنین می

 در سرشتم نیافرید فریب          خالق جن و انس رب ودود
 ِ میـل پیمـود خالفـم ره  تواند نیز          بــه لیک خادع نمی

همچنین گفته است: خداوند انسان را به هیچ چیزي امر نکرده، مگر این که توان 

 .٢٠/٢٧٢مهان  -١
 .۲۱۲ص  ،خبار عمرأ -٢
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 .1را داده است و از هیچ چیزي منع نکرد، مگر این که از آن بی نیاز ساخته است انجام آن

 دوم: مدینه، دار االفتاء و مرکز فقه
نه پایتخت دولت اسالم بود و مرکز چشم از دنیا فرو بست، مدی صروزي که رسول خدا

جا توسط علماي صحابه استنباط و  خالفت قرار گرفت. مسایل و احکام اسالمی در آن
کردند در  شدند و مسایل جدیدي که با گسترش حکومت اسالمی ظهور می استخراج می

گاه ي منوره، در میان سایر شهرهاي اسالمی جای شدند. بنابراین مدینه جا حل و فصل می آن
در آن شهر زندگی کرده بود و  صچرا که رسول خدا ،ویژه و منحصر به فردي داشت

 جا پرورش یافته بودند. نخستین معلمین بشریت در آن
و عالوه بر اینها، وجود فردي قوي، اهل دانش و سیاست مانند عمر، در رأس امور و 

یعت اسالمی در بر کرسی خالفت، باعث شد که مدینه نخستین مرکز حدیث، فقه و شر
مرکز تجمع صحابه و به ویژه  چرا که مدینه در دوران خالفت عمر ،دو قرن اول باشد

ها  خواست از آن ها را دور خود جمع کرده بود، زیرا می آن  پیشگامان اسالم بود. عمر
ي اسالم بودند حفاظت به عمل آورد و در کنار او باشند تا با استفاده  که شخصیتهاي زبده

ها بهتر بتواند در میان مردم قضاوت نماید. این امر باعث شد  لم و تجربه و مشورت آناز ع
ها صد و سی نفر  که مفتیان و فقهاي سرشناس صحابه در مدینه بمانند که تقریبا تعداد آن

بود و از همه بیشتر هفت نفر به نامهاي عمر، علی، ابن مسعود، عائشه، زید بن ثابت، عبداهللا 
گوید: اگر فتواهاي هر کدام از  دادند. ابن حزم می فتوا می عبداهللا بن عمر بن عباس وا

 .2گردد ها تألیف می ها جمع آوري شود کتابهاي قطوري از آن این
 اند از:  روند عبارت و کسانی که در فتوا دادن جزو متوسطین به شمار می

ماند،   مدینهدر  بعد از وفات پیامبر  براي آن مدت کوتاهی که ابوبکرصدیق
سلمه، انس بن مالک، ابوسعید خدري، ابوهریره، عثمان بن عفان، ابوموسی اشعري،  ام

، زبیر،  هح، معاذ بن جبل، طل عبداهللا بن زبیر، سعد بن ابی وقاص، جابر بن عبداهللا
. در خصوص هر یک از بن صامت  عبدالرحمن بن عوف، عمران بن حصین و عباده

 .۱۱۱؛ فرائد الکالم ص۳۱۱ی) ص دب الدنيا والدين (ماوردأ -١
 .)٢/٤٥حممد شراب ( ،فجر االسالم ةالنبوي ةاملدين -٢

                                           



 عمر فاروق   310
 

. و 1آید دست می  اي از آن به اگر فتواهایش جمع آوري شود رساله  که  شده  ها گفته این
در مدینه ساکن بودند  ها نام بردیم در دوران خالفت عمر بیشتر این اشخاص که از آن

بیرون   ي دولت از مدینه هاي مهم و یا جهادهایی در راستاي توسعه و جز براي آموزش
 رفتند. نمی

پیش گرفته بود، باعث این شد که مدینه به  در عمر بن خطابسیاستی که  ،آري
گوید: روزي من در  می بعنوان مرکز فقهاء، علما و داعیان باشد. چنان که ابن عباس

به حج  بودم و ایشان در رکاب عمر »منی«استراحت عبدالرحمان بن عوف در مکان 
عمر  دیدي که مردي نزد آمده بود. در آن روز وقتی برگشت گفت: اي کاش امروز می

گوید: اگر عمر بمیرد، من با فالنی بیعت خواهم  آمد و گفت: اي امیرالمؤمنین! مردي می
کرد و به خدا سوگند که بیعت با ابوبکر یک امر ناگهانی بود و تمام شد و رفت. عمر با 
شنیدن این سخن عصبانی شد و گفت: من امروز بعد از ظهر در میان مردم به ایراد سخن 

کسانی را که قصد دارند در این امور دخالت کنند، خواهم ترسانید.  خواهم پرداخت و
ن، زیرا که در موسم حج، افراد عبدالرحمان بن عوف گفت: اي امیرالمؤمنین! چنین مک

ها بیش از دیگران اطراف تو حلقه خواهند زد و  سواد و چوپان زیاد است و معموال آن بی
گویی منعکس  گونه که تو می را آن ها، آن نشوند و آ سخنان تو را به خوبی متوجه نمی

جا با اهل فقه و  بهتر است به دارالهجره و دارالسنه که رسیدي در آن ،کنند. بنابراین نمی
پذیرفت و گفت: ان شاء اهللا بعد از  باره سخن بگویی. عمر اهل رأي بنشینی و در این

 .2أله را مطرح خواهم کرداین که به مدینه رسیدم، اولین جایی که فرصت بیابم این مس
گوید: این حدیث بیانگر آن است که اهل مدینه، افرادي دانا و فهمیده  ابن حجر می

این مسأله اقرار نمودند. البته این به  بهستند. چنان که عبدالرحمان بن عوف و عمر
 .3مخصوص همان عصر و همان افراد بود و براي همه اعصار و افراد تعمیم ندارد

و مرکز دینی مدینه با گسترش فتوحات اسالمی، گسترش  ي عمر همدرس ،آري
یافت و به اقصی نقاط عالم اسالم، جهت تبلیغ و آموزش دین اسالم دانشمند و  می

 .مهان -١
 .۶۸۳۰خباری ش -٢
 .)٢/٤٦سالم (فجر اإل) املدينة ١٢/١٥٥الفتح ( -٣
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اي از نظر علمی و فقهی در میان جامعه  مدینه جایگاه ویژه ،فرستاد. در کل دعوتگر را می
د بصره و کوفه و غیره باز کرد. به دلیل آن روز و در میان مراکز علمی دیگر مانن اسالمی
 اینکه: 

 ـ مدینه جاي نزول وحی و شریعت الهی بود.
 ها، عمر ـ در دوران خلفاء راشدین مدینه محل تجمع فقهاي صحابه و در رأس آن

 بود.
هجري به شهادت رسید، و علی پایتخت حکومت  35ـ بعد از این که عثمان در سال 

ي منوره به خاطر وجود اصحاب بزرگ مانند  ل داد باز هم مدینهاسالمی را به کوفه انتقا
همچنان مرکز علم و  ابوهریره، عائشه، جابر بن عبداهللا، ابن عمرو سعد بن ابی وقاص

 فتوا بود.
ي معروف که در دنیا نظیر نداشتند در مدینه رشد و  ـ بزرگان تابعی و فقهاي هفتگانه

 نمو یافتند.
ین مانند ابن شهاب زهري، نافع بن اسلم، یحیی بن سعید و ـ همچنین نسل دوم تابع
 غیره در مدینه پرورش یافتند.

اي است، در مدینه  ـ سپس امام مالک که از تبع تابعین است و عالم فرزانه و نمونه
 جا زمام فقه و فتوا و تدریس حدیث را به دست گرفت. پرورش یافت و در آن
گر به علماي مدینه و حجاز و سفرهاي علما و ي علماي مناطق دی ـ همچنین مراجعه

قاضیان مدینه به مناطق دیگر جهت تعلیم دادن مردم آن سامان و قضاوت کردن در میان 
این مرز و بوم بر سایر شهرها و مناطق است. چنان که   ي علمی ها بیانگر جایگاه ویژه آن

هاي قرآن و  یم آموزه، پس از فتح شام و عراق علماي زیادي را جهت تعلعمر بن خطاب
. مثالً عبداهللا بن مسعود، حذیفه بن یمان، عمار بن یاسر، 1سنت به آن مناطق اعزام نمودند
اي را به عراق و معاذ بن جبل، عباده بن صامت، ابودرداء  عمران بن حصین، سلمان و عده

اي  دهو بالل را به شام فرستاد و عثمان، علی، عبدالرحمان بن عوف، زید بن ثابت و ع
ترین فرد اهل عراق بود هر از  دیگر را نزد خود نگه داشت. حتی ابن مسعود که عالم

  .٢/٤٧والعصر الراشدی ، سالمفجر اإل يةاملدينة النبو  -١
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نمود و چه بسا  جا کسب علم می کرد و از علماي آن ي منوره مراجعه می گاهی به مدینه
 .1کرد از برخی فتواهاي خود رجوع میپس از مراجعه نزد آنان 

شهرهاي اسالمی را تحت شعاع قرار  ي فقهی مدینه منوره سایر مدرسه ،بدین صورت
داد و به جز کوفه، مسلمانان نواحی دیگر مانند اهل شام و مصر و بصره خود را در علم و 

کردند  رو در مسایل فقهی از آنان پیروي می دانستند و از این فتوا نیازمند علماي مدینه می
تمادي را که عموم مردم و بعدها مذهب فقهی مدینه در بالد فوق الذکر رایج گردید. و اع

به علماي مدینه داشتند به علماي مناطق دیگرن نداشتند. چنان که خطیب بغدادي 
کرد، اهل مجلس  گوید: وقتی محمد بن حسن شیبانی حدیثی را از امام مالک نقل می می

کردند و چون از دیگران  میي احترام و تعظیم به آن حدیث نگاه  و شاگردانش با دیده
ها اعتراض  کردند. محمد بن حسن به این برخورد آن کرد چندان توجهی نمی ن میروایت بیا

کنید،  کنم توجه نمی نمود و گفت: واي بر شما! وقتی از علماي خودتان سخنی برایتان نقل می
 2نماید! تان را جلب می آید، فورا توجه اما وقتی سخنی از امام مالک به میان می
شد که در  تر محسوب می ، آن عالمی برجستهو در میان علماي مناطق دیگر

تحصیالت خود از علماي مدینه استفاده نموده بود. چنان که مجاهد و عمرو بن دینار که 
گویند: ما و عطاء بن ابی رباح در یک درجه بودیم تا آن  از علماي به نام مکه هستند می

 .3که او به مدینه رفت و برگشت و بر ما برتري یافت
بود با شخصیتی  عمر بن خطابي منوره وجود خود  تیازات علمی مدینهیکی از ام

 شد چنان که رسول خدا در حدیثی به این مطلب اشاره کرده است.  که به او الهام می
او پایتخت اسالمی را به دانشگاهی تبدیل کرد که از آن، دعوتگران، اندیشمندان، 

آن زمان بنگریم خواهیم  ه مراکز علمیشدند و اگر ب فرماندهان و قضات فارغ التحصیل می
باشند و اکنون به صورت مختصر  می  هاي علمی عمرفاروق دید که همه مرهون تالش

 آوریم:  از مراکز علمی و فرهنگی آن روزگار سخن به میان می

 .۲۰/۱۷۲الفتاوی  -١
 .)۲/۴۸فجر االسالم ( املدينة النبوية -٢
 منبع سابق.  -٣
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 ـ مرکز فرهنگی مکه1
ه ساکن اي در دلهاي مسلمانان باز کرده بود. چه کسانی ک این مرکز فرهنگی جایگاه ویژه

آمدند. اصال شهر مکه و  ي خدا می مکه بودند و چه کسانی که به قصد زیارت خانه
 ي خدا یکی از آرزوها و رؤیاهاي هر مسلمان است. زیارت خانه

در زمان صحابه، در مکه علم چندانی وجود نداشت و به تدریج در اواخر زمان 
جا  نجیح و ابن جریج، علم در آن بیها مانند ابن ا صحابه و در دوران تابعین و شاگردان آن

. به ویژه زمانی که ترجمان قرآن و حبر امت و صحابی بزرگوار یعنی 1گسترش یافت
در آن قدم نهاد و تمام کوشش خود را صرف تفسیر قرآن نمود و  بعبداهللا بن عباس

ن ها امامان بزرگواري در علم تفسیر قرآ شاگردانی تربیت نمود که بعدا هر کدام از آن
 .2شدند

و برتري ایشان بر سایر صحابه در  باي از امتیازات ابن عباس علما به مجموعه
اند از جمله دعاي رسول خدا در حق ایشان که بار الها! به او فقه  علم تفسیر اشاره نموده

 اي در اجتهاد و دین و علم تأویل بیاموز. کسب علم از بزرگان صحابه، قدرت فوق العاده
ي ایشان در تدریس و آموزش، سفرهاي  ي ویژه ت دادن به علم تفسیر، شیوهاستنباط، اهمی

. بعد از این که 3اند را ذکر کرده عمر بن خطابعلمی، تاخیر وفات و جایگاه ایشان نزد 
داشت و در کنار  به فراست و دانش ابن عباس پی برد او را گرامی می عمرفاروق

و در تفسیر آیات مشکل کالم الهی، نظر او را  نمود بزرگان صحابه از رأي او استفاده می
شد که او بیشتر به علم و  شد که این برخورد خلیفه با ابن عباس جوان باعث می جویا می

دانش روي بیاورد. چنان که از عامر شعبی روایت است که ابن عباس گفت: پدرم به من 
د و در کنار اصحاب بزرگ اي دار بینم که امیرالمؤمنین به تو توجه ویژه گفت: پسرم! می

بنابراین از من این سه نصیحت را به خاطر داشته باش: از خدا  ،کند از تو نظرخواهی می

 .٢٩٢االعالن و التوبيخ ملن ذم التاريخ ص  -١
 .)١/٣٧١حممد اخلضری ( .تفسري التابعني د -٢
 .۱/۳۷۴مهان  -٣

                                           



 عمر فاروق   314
 

را فاش نکن و به خاطر جلب رضایت او  بترس و اگر او با تو رازي را در میان نهاد آن
 .1دروغ مگو و نزد او از کسی غیبت مکن

داد، چرا که او را  خود جاي می وي را در کنار بزرگان صحابه در مجلس عمر
از  گوید: عمر دید. خود ابن عباس می فردي داراي فهم و فکر و دقت استنباط می

گفت: تو چیزي نگو  کرد و به من می اصحاب رسول خدا در مورد مسایل نظرخواهی می
گشودم،  شد و من لب به سخن می تمام میها  ها بگویند. بعد از این که سخن آن تا آن
 کم سن و سال جواننوگفت: شما نتوانستید پاسخی را بدهید که این  ها می ب به آنخطا

  2.ددا
نیز به خاطر رعایت احترام مجلس بزرگان تا از او چیزي  بخود ابن عباس

متوجه این مسأله بود بنابراین نظر او را در  گشود. و عمر پرسیدند لب به سخن نمی نمی
کرد. چنان که قبال گذشت که نظر او را در  تشویق می شد و او را مورد مسایل جویا می

 :ي مورد تفسیر آیه
يََودُّ ﴿

َ
ن تَُ�وَن َ�ُ  �

َ
َحُدُ�ۡم أ

َ
ۡ�َنابٖ  ۥأ

َ
ِيٖل َوأ  .]۲۶۶: ةالبقر[ ﴾َجنَّةٞ ّمِن �َّ

 ».دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد آیا کسی از شما دوست می«
 جویا شد.» نصر«ي  و سوره

ها  کرد و به آن جوانان را جمع می گوید: گاهی عمر دالرحمان بن زید میعب
روزي در حال نشاند.  داد. در این مجلس، ابن عباس را نزدیک خود می آموزش می

 تالوت این آیات بود:
َ  ٱتَّقِ �ِيَل َ�ُ  �َذا﴿ َخَذتُۡه  ٱ�َّ

َ
ِ  ٱۡلعِزَّةُ أ ثِۡم� ب  َوِمنَ  ٢٠٦ ٱلِۡمَهادُ ۡئَس َجَهنَُّمۖ َوَ�ِ  ۥفََحۡسُبهُ  ٱۡ�ِ

ِۚ َمۡرَضاِت  ٱبۡتَِغآءَ َمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  ٱ�َّاِس  ُ وَ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ  -۲۰۶: ةالبقر[ ﴾٢٠٧ ٱۡلعَِبادِ رَُءوُفۢ ب

۲۰۷[. 
شود: از خدا بترس (و اقوال و افعال برابر دار و به جاي  و هنگامی که بدو گفته می «

گیرد و (غرور) گناه (او را به  سراپاي) او را فرا میافساد اصالح کن)، عظمت (و نخوت، 

 .١/٣٧٦تفسري التابعني ، )۱/۳۱۸( ةاحللي -١
 .) با سند صحيح و با تاييد ذهبی۳/۵۳۹املستدرک ( -٢
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کند. پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جایگاهی است. و در میان  بزهکاري وادار) می
شود که جان خود را (که عزیزترین چیزي است که دارد) در برابر  مردم کسی یافته می
شمارد و همه چیز  و مافیها می فروشد (و رضایت اهللا را باالتر از دنیا خوشنودي خدا می

دارد) و خداوندگار نسبت به بندگان بس مهربان است  خود را در راه کسب آن تقدیم می
بخشد و بیش از توانائی انسانی برایشان  (و بدانان در برابر کار اندك، نعمت جاوید می

 )».دارد تکالیف و وظایف مقرّر نمی
بود گفت: در اینجا دو مرد با هم به کسی که در کنار او نشسته  بابن عباس

که صداي او را شنید گفت: تو چه گفتی؟ ابن عباس گفت: چیزي  اند. عمر درگیر شده
اند. ابن عباس گفت: اي  گفت: تو نگفتی دو مرد با هم درگیر شده نگفتم. عمر
من از این آیه چنین فهمیدم که مردي به رعایت تقواي الهی فراخوانده  ،امیرالمومنین

پذیرد و مرد دیگري به خاطر کسب رضایت پروردگار از جان خود، مایه  شود، نمی یم
کنم این مرد همان کسی است که آن مرد اولی را به تقوا و  گذارد. من فکر می می

گذرد و با  گاه این مرد داعی از جان خود می پذیرد آن کند و او نمی خداترسی دعوت می
 اند. عمر ین گفتم که در اینجا دو مرد با هم درگیر شدهکند. بنابرا او جهاد و مبارزه می

 .1است  خدا در وجود تو شگفتیها را آفریده  گفت: براستی که
گفت: اي  پرسید و می از ابن عباس در مورد تفسیر بعضی آیات می گاهی عمر

شد.  و در مسایل پیچیده فقط نظر او را جویا می .2غواص! در اعماق قرآن غواصی کن
تر و بردبارتر از ابن  تر و عالم گوید: من کسی را حاضر جواب بن ابی وقاص میسعد 

حضور داشتند،  ام و در حالی که بزرگان صحابه و اهل بدر در مجلس عمر عباس ندیده
و همواره به او اشاره  ،3پذیرفت شد و رأي او را می مسایل پیچیده را فقط از او جویا می

وان بزرگسال که داراي زبان گویا و قلب خردمند گفت: این است ج کرد و می می
 .4باشد می

 .)١/٥٧٨) الدر املنثور (٤/٢٤٥( تفسري الطربی -١
 .۱۹۴۰ش  محد)أمام إل(اة فضائل الصحاب -٢
 .)۲/۳۹۶طبقات ابن سعد ( -٣
 .۱۵۵۵ محد)اإلمام أ( ةفضائل الصحاب) ١/٣٧٩تفسري التابعني ( -٤
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هیچ احدي را بر ابن عباس ترجیح  گوید: عمر همچنین طلحه بن عبیداهللا می
 .1داد نمی

بود و همواره از او در مورد  خود ابن عباس نیز مشتاق مالزمت و مجالست با عمر
م که در میان صحابه او از همه بیشتر بینی کرد. بنابراین می دانست، سوال می مسایلی که نمی

به ابن  ي عمر و شاید همین توجه ویژه ،است ناقل علم و تفسیرهاي قرآنی عمر
او به ویژه در تفسیر   بود که باعث پیشرفت علمی عباس و مالزمت ابن عباس با عمر

 .2گردید

 ـ مرکز فرهنگی مدینه2
عنوان   به  مدینه عمر بن خطابوشش قبال در مورد مرکز فرهنگی توضیح دادیم که به ک

مرکز فقه، فتوا و علوم اسالمی قرار گرفت و از میان اصحاب پیامبر، زید بن ثابت بیش از 
ي فرهنگی این مرکز نقش داشت. چنان که ابن  دیگران در بارور نمودن و توسعه

د ي اصحاب رسول خدا را به شهرهاي مختلف فرستاده و زی گوید: عمر بقیه می بعمر
را نزد خود در مدینه نگه داشته بود، تا پاسخگوي مسایل فقهی مردم باشد. و حمید بن 

کردند همان طور  گوید: مردم مدینه از فتواها و سخنان زید بن ثابت پیروي می اسود می
او از جمله اصحابی است که سخنان و  ،3که بعدا از سخنان امام مالک پیروي کردند

گفت: زید با دو دانش  . عمر شعبی می4شان جمع آوري شدندفتواهایشان توسط شاگردان
 صچنان که رسول خدا .5بر دیگران برتري یافت: یکی علم فرایض و دیگري علم قرآن

تعدادي از فقهاي  .6داند ي شما بیشتر علم فرایض را می در حدیثی فرمود: زید از همه
ها شش نفر از  ترین آنمشهور مدینه جزو شاگردان و همنشینان زید هستند که مشهور

گوید: کسانی که براي ما به ثبوت رسیده است  باشند. چنان که ابن مدینی می تابعین می

 .)۲/۳۷۰طبقات ابن سعد ( -١
 .)١/٥٠٦تفسري التابعني ( -٢
 .)١/٥٠٦تفسري التابعني ( ۳/۲۵۹العلل (امام امحد)  -٣
 .)١/٥٠٦تفسري التابعني ( -٤
 )١/٥٠٨تفسري التابعني ( )۵/۴۹۹هتذيب تاريخ دمشق ( -٥
 ۳۷۹۱سنن ترمذی ش -٦
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بن ذؤیب،  ید بن مسیب، عروه ابن زبیر، قبیصاند از: سع اند عبارت که با زید مالقات نموده
شدیم، و همان طور که قبال متذکر  .1خارجه بن زید، أبان بن عثمان و سلیمان بن یسار

مرکز فرهنگی مدینه تأثیر شگرفی در تأسیس، رشد و توسعه دیگر مراکز فرهنگی جهان 
 اسالم داشت. 

 ـ مرکز فرهنگی بصره3
را  ي شهر بصره را کشید و آن نقشه عمر بن خطاباولین کسی که به دستور  :اند گفته

عه و در مورد توس که ما در بحث سیاست عمر ،بود تأسیس کرد عتبه بن غزوان 
عمران در این باره به تفصیل سخن خواهیم گفت. ضمنا گفتنی است که بصره سه سال 

و بسیاري از اصحاب رسول خدا از جمله: ابوموسی  ،2قبل از کوفه تأسیس شده است
 .3جا سکونت گزیدند در آن اشعري، انس بن مالک و عمران بن حصین

جا مسلمان شده و  ه و در آنابوموسی اشعري صحابی بزرگواري است که به مکه آمد
رفت. او در  ي اصحاب پیامبر به شمار می به حبشه هجرت کرده بود و جزو علماي برجسته

بصره اقامت گزید و به آموزش مردم پرداخت و در علم، عبادت، پرهیزگاري، حیا، 
او را جزو » الحفاظ ةتذکر«عفت، عزت نفس و زهد و استقامت معروف بود. ذهبی در 

ل اصحاب ذکر نموده و گفته است: او عالم، عامل، صالح و اهل تالوت بود. طبقه او
ترین و  صداي بسیار زیبایی داشت. و از او علم نیکو و مبارکی به جا مانده و قاري

 .4ترین اهل بصره بوده است. فقیه
کرد  ابوموسی جزو کسانی است که در مجالس رسول خدا به کثرت حضور پیدا می

نیز علم  رگان صحابه مانند: عمر، علی، ابی بن کعب و عبداهللا بن مسعودو همچنین از بز
او والی  بیشتر استفاده نمود، چرا که در زمان عمر عمر بن خطاباز  فرا گرفت. به ویژه 

هایی رد و بدل شده و از طرف خلیفه به او  ها نامه بصره و مورد توجه خلیفه بود و بین آن

 .)۱/۵۱۰تفسري تابعني( -١
 .١/٤٢٢مهان  -٢
 .)۱/۶۵) و مسلم (۷/۲۶طبقات ابن سعد ( -٣
 .)۱/۲۳احلفاظ ( ةتذکر  -٤
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سی همواره در قضایاي مختلف نظر امیرالمؤمنین را جویا شد و ابومو هایی می توصیه
 شد. می

گوید: قاضیان امت چهار  شعبی او را یکی از قضات امت معرفی کرده و می ،بنابراین
  .1نفراند که عبارت هستند از: عمر، علی، زید بن ثابت و ابوموسی

شرکت  آمد با شیفتگی خاصی در مجالس عمر گاه ابوموسی به مدینه می و هر
موسی  نمود. چنان که ابوبکربن ابی می و در مورد مسایل مختلف با او مذاکره ،کرد می
پرسید: این وقت شب  رفت. عمر گوید: باري پدرم بعد از نماز عشاء نزد عمر می

خواهم با شما پیرامون برخی مسایل گفتگو بکنم.  اي؟ ابوموسی گفت: می چرا آمده
هم تبادل نظر کردند. سرانجام ابوموسی گفت: نماز شب از  ها تا دیر وقت با گاه آن آن

  .2بریم کند ما در حال نماز به سر می گفت: فرق نمی دست نرود. عمر
ي آموزش  ي فراگیري علم و دانش و فقه بود، شیفته همان طور که ابوموسی شیفته

را به فراگیري هایش مردم  اغلب در خطبه ،علم و دانش و نشر آن بین مردم بود. بنابراین
گوید: من از ابوموسی شنیدم که بر  نمود. چنان که ابی مهلب می علم و دانش تشویق می

را به مردم  گفت: به هر کس که خدا علم و دانشی داده است باید آن روي منبر می
گاه از  و تا علم چیزي را ندارید از طرف خود به مردم چیزي نگویید. آن ،آموزش دهد

 .3شوید دینان شمرده می دروغگویان و بی
ابوموسی از مسجد بصره یک مرکز علمی و فرهنگی با نشاطی ساخت و همواره 

نمود. و بعد از این که نماز به  بخش بزرگی از وقت خویش را صرف مجالس علمی می
شوذب  داد. چنان که ابن ها قرآن آموزش می کرد و به آن رسید رو به مردم می اتمام می

ها در صفهاي  کرد و همان طور که آن ی بعد از نماز فجر، رو به مردم میگوید: ابوموس می
 .4داد ها قرائت قرآن را آموزش می نماز نشسته بودند، به یکایک آن

 .)۲/۳۸۹( سري أعالم النبالء -١
 .۱۲۱ اجملاهد (حممد طهماز) ص ملبوموسی الصحابی العاأ -٢
 .)۴/۱۰۷الطبقات ( -٣
 .)۲/۲۸۹( سري أعالم النبالء -٤
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ي اصحاب به حسن تالوت و صداي زیبا مشهور بود. وقتی قرآن  او از میان همه
از او  ی گاهی عمرحت ،دادند شدند و به تالوتش گوش فرا می خواند، مردم جمع می می
داد و  و خداوند نیز به توفیقات ابوموسی افزایش می 1خواست که برایش تالوت بکند می

ها  داد و قرآن را به آن رفت مردم آن سامان را آموزش می به هر شهري که می
آموخت. و در مسجد بصره طالب زیادي جهت فراگیري علم دین و قرائت قرآن گرد  می

ها  ها را در چند گروه تقسیم کرده و به نوبت نزد هر یک از آن آمدند، ابوموسی آن
 .2داد ها قرآن را آموزش می رفت و به آن می

بدین صورت تالوت قرآن و آموزش آن، شغل رسمی و اساسی ابوموسی بود که در 
 گوید: ابوموسی مرا نزد عمر سفر و حضر بدان مشغول بود. چنان که انس بن مالک می

گفت: ابوموسی را در چه حال ترك کردي؟ گفتم: در حالی که مشغول  فرستاد. عمر
گفت: او خیلی عاقل و زرنگ است، اما این سخن مرا  آموزش قرآن به مردم بود. عمر

شد، به آموزش و تعلیم مردم  حتی وقتی براي جهاد در راه خدا بیرون می .3به او نگو
گوید: ما به فرماندهی ابوموسی با  پرداخت. چنان که حطان بن عبداهللا رقاشی می می

بعد  ،بردیم که وقت نماز ظهر فرا رسید و اذان گفته شد لشکري در ساحل دجله به سر می
هاي آموزش قرآن تشکیل داد و هنگامی که اذان عصر  از نماز ظهر تا نماز عصر، حلقه

دارند و  گفته شد، اعالن کرد که فقط کسانی براي وضو برخیزند که نیاز به تجدید وضو
ها بمانند. و سرانجام با دیدن جمع زیادي از حافظان و قاریان قرآن که به  بقیه در حلقه

کوشش او قرآن را فراگرفته بودند، خوشحال گردید تا جایی که تعداد حافظان قرآن در 
از والیان خود خواست که اسامی حفاظ  بصره به سیصد نفر رسید. و هنگامی که عمر

و اندي حافظ  ها جایزه بدهد، ابوموسی نام سیصد اي او بفرستند تا به آنکالم خدا را بر
 .4قرآن را نوشت و فرستاد

 .۱۲۵بوموسی الصحابی العامل اجملاهد (حممد طهماز) ص أ -١
 .۱۲۷ص  منبع سابق -٢
 .۱۲۸منبع سابق ص  -٣
 ۱۲۹منبع سابق ص  -٤
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ها پرداخت  هاي رسول خدا و آموزش آن همچنین ابوموسی به روایت حدیث و سنت
اند که ذهبی نام  چنان که برخی از بزرگان صحابه و تابعین از او حدیث را روایت کرده

ابوسعید خدري، انس بن مالک، طارق بن شهاب، سعید بن مسیب، اسود  بریده، ابو امامه،
  .1بن یزید، ابووائل و ابو عثمان نهدي و دیگران را ذکر کرده است

هاي رسول خدا بود و هنگام مرگ، فرزندانش  شدیدا متمسک به سنت ابوموسی
پرداخت و  رآن میبیشتر به ق ي عمر را نیز به همین امر توصیه نمود. ضمناً بنابر توصیه

 .2کرد زیاد حدیث را روایت نمی
ي خزرج است که خادم رسول خدا بود و به  و اما انس بن مالک از بنی نجار و طایفه

گوید: من در حالی  ي آن بود. چنان که خودش می کرد و شایسته این شغل خود افتخار می
گوید:  نین میسال در خدمت آن حضرت بودم. همچ 10که نوجوانی بیش نبودم حدود 

در حالی وارد مدینه شد که من ده سال سن داشتم و روزي که وفات  صرسول خدا
 رسول خدا در حق انس چنین دعا کرده بود:  .3ساله بودم 20نمود 

 ).فيه له كبارو ولدهو كثر مالهأاللهم (
  .4»بار الها! به او مال فراوان و فرزندان زیاد و با برکتی عطا کن«

نام دویست نفر از راویانی را که از انس روایت » التهذیب«گوید: صاحب  ذهبی می
از او حدود دو هزار و دویست و هشتاد و شش حدیث نقل  .5اند ذکر نموده است کرده

ها صد و هشتاد حدیث به صورت متفق علیه در بخاري و مسلم و هشتاد  شده که از آن
 .6یح مسلم آمده استحدیث فقط در بخاري و نود حدیث دیگر فقط در صح

گفتنی است که انس بن مالک شیخ بسیاري از بزرگان تابعی مانند: حسن بصري، 
سلیمان تیمی، ثابت بنانی، زهري، ربیعه بن ابی عبدالرحمان، یحیی بن سعید انصاري، 

 .)۲/۳۸۱( سري أعالم النبالء -١
 .۱۳۲بوموسی الصحابی العامل اجملاهد (حممد طهماز) ص أ -٢
 .۲۰۲۹ش مسلم  -٣
 .۲۴۸۰مسلم ش -٤
 .)۳/۳۹۷( سري أعالم النبالء -٥
 .۱/۴۲۳تفسري التابعني ، ۳/۴۰۶منبع سابق -٦
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 .1رود محمد بن سیرین، سعید بن جبیر، قتاده و غیره به شمار می
 را روایت د، خادم سنت آن حضرت نیز بود، آنانس همان طور که خادم رسول خدا بو

ابوبکر و عمر،   داد و در زمان خلفاي راشدین به ویژه کرد و به مردم آموزش می می 
فرماندار بصره  هاي مهم دولتی نیز به عهده داشت و هنگامی که ابوموسی اشعري مسئولیت

گوید که  به نقل از انس می شد، انس را جزو مشاوران و نزدیکان خود قرار داد چنان که ثابت
ابوموسی رو به  ،گفتند همراهان ما از دنیا سخن می ،رفتیم گفت: ما با ابوموسی در مسیري می

ي دنیا را به تنهایی فرو بلعد! بیا تا با هم  خواهد همه ها می من کرد و گفت: هر یک از این
ا چه چیزي در مورد اي در مورد قیامت سخن بگوییم. سپس گفت: مردم ر بنشینیم و لحظه
بلکه به خاطر این  ،روي واداشته است؟ گفتم: دنیا، شهوتها و شیطان. گفت: خیر آخرت به کند

را  بینند و به خدا سوگند که اگر آن ها است و آخرت را نمی است که دنیا جلوي چشم آن
 .2شدند رفتند و از آن غافل نمی دیدند، سراغ چیز دیگري نمی می

اعتماد زیادي داشت. بنابراین او را به عنوان سفیر و پیام رسان  به انس ابوموسی
فرستاد  گوید: ابوموسی مرا نزد عمر می فرستاد. چنان که انس  می خود نزد عمر

و بعد از فتح شوشتر غنایم جنگی و اسیران را که در  .3او از من احوال مردم را جویا شد
  .4فرستاد جود داشت توسط انس نزد عمري دشمن یعنی هرمزان و ها فرمانده میان آن

اند و در میان  و از انس تعداد زیادي از صحابه و تابعین به ویژه در بصره روایت کرده
اطرافیان خود تأثیر به سزایی از نظر زهد، تقوا و عبادت گذاشت. و با شیفتگی خاصی 

گفت:  ی داشته و میها را گرام داد و آن شاگردان و اطرافیان خود را تربیت و آموزش می
گفت: شما نزد من از  چقدر شما شبیه اصحاب رسول خدا هستید! و به شاگردانش می

ها نیز بسان شما صالح و نیکوکار باشند و  تر هستید مگر این که آن فرزندانم محبوب
با این محبت و اکرام توانست  .5کنم گفت: من سحرگاهان براي شما دعاي خیر می می

 .۱۳۵مني (عبداحلميد طهماز)ص نس بن مالک اخلادم األأ -١
 .۱۴۹منبع سابق ص  -٢
 .۱۴۹مني ص نس بن مالک اخلادم األأ -٣
 .مهان -٤
 .)۳/۳۹۵( سري أعالم النبالء -٥
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و تا  ،هاي بعد از خود باشند تربیت کند که حامالن حدیث پیامبر به نسلنسلی از محدثین 
سال صد و پنجاه هجري شاگردان مورد اعتماد انس بهترین خدمات علمی را به جهان 

 .1اسالم ارائه دادند

 ـ مرکز فرهنگی کوفه4
فه الرضوان شرکت داشتند و هفتاد نفر از اهل بدر در کو سیصد نفر از کسانی که در بیعت

اي خطاب به اهل کوفه چنین نوشت: اي اهل کوفه! شما  در نامه سکونت گزیدند. عمر
را به هر سو که  ي آن و تیري هستید که من به وقت ضرورت آن ي عرب و جمجمه سردسته

کنم. اکنون عمار را به عنوان امیر و ابن مسعود را به عنوان معلم و وزیر  نیاز باشد، شلیک می
هستند. پس از آنان حرف شنوي  صها از بهترین اصحاب رسول خدا تم. اینفرس نزد شما می

و افزود که من با فرستادن ابن مسعود به سوي شما، شما را  ،داشته باشید و از آنان پیروي کنید
 .2بر خویشتن ترجیح دادم

ي قریش نازل شده است،  اي به ابن مسعود نوشت: بدان که قرآن به لهجه و در نامه
 .3ا بر اساس همان لهجه بخوان و به مردم آموزش ده نه بر اساس لهجه هذیلر پس آن

روید که  و به گروهی از صحابه که راهی کوفه بودند گفت: شما به شهري می
کنند پس  کنند همان طور که زنبوران عسل را زمزمه می جا قرآن را زمزه می مردمان آن

بگذارید تنها قرآن  ،غول قرائت احادیث کنیدها را از تالوت قرآن باز دارید و مش مبادا آن
 .4حدیث را روایت کنید صمحافل را اشغال کند و کمتر از رسول خدا

دوست نداشت مردم با حدیث سر و کار پیدا کنند و از قرآن غافل  معموالً عمر
آوري و تدوین نماید و  را جمع صبمانند. چنان که باري تصمیم گرفت احادیث پیامبر

رت با اصحاب و استخاره از این کار منصرف شد و گفت: تصمیم داشتم پس از مشو
هاي پیش از شما افتادم که  را جمع آوري کنم ولی به یاد ملت صاحادیث رسول خدا

 .۲۷۱ص العصر الراشدياألنصار يف  -١
 .)۹/۲۹۱جممع الزوائد ( -٢
 .٣٠٩د. حييی ص   ةاخلالفة الراشد) ۸/۶۲۵الفتح ( -٣
 .٦٥٩قلعجی ص  ،عمر  فقه ؛۳/۱۵۶طبقات ابن سعد  -٤
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ها روي آوردند و از کتاب خدا غافل شدند. و افزود که به خدا  هایی نوشتند و به آن کتاب
 .1مشتبه سازمخواهم کتاب خدا را بر مردم  سوگند! من نمی

به خاطر آن بود تا قرآن بدون کوچکترین تلبیسی جایگاه خود  این عملکرد عمر
را در جامعه و دلهاي مردم تثبیت نماید و تعالیم آن در زندگی مردم پیاده شود. بنابراین 

از جمله حدیث ملبس شود و در واقع   دوست نداشت که با چیزي دیگر از علوم اسالمی
 .2شدند ول خدا مردم به چنگ زدن به قرآن کریم تأکید میدر زمان خود رس
با تالش فراوان توانست نسلی تربیت نماید که با  عبداهللا بن مسعود ،به هر حال

به علم و فضل ابن  عمر بن خطابعلم، فهم و بصیرت حامالن دعوت الهی بشوند. و 
نشسته سی با عمر گوید: ما در مجل مسعود گواهی داده است چنان که زید بن وهب می

کرد در حالی که  ه ظاهر شد. عمر به او نگاه میالجث بودیم که از دور مردي ضعیف
اي که مملو از علم است. این جمله را سه بار  هالجث ت: ضعیفگف درخشید می اش می هچهر

 .3تکرار کرد. وقتی آن مرد نزدیک آمد، دانستیم که ابن مسعود است
میادین علمی و فرهنگی کوفه به جا گذاشت و تأثیر شگرفی در  ابن مسعود

شاگردانش بیش از حد تابع آراء استاد خود بودند. حتی بعد از مرگش تا سالهاي متمادي 
. و خود ابن مسعود متأثر از 4آراء و نظریات ابن مسعود در کوفه طرفداران زیادي داشتند

خود صرف نظر  از رأي بود و گاهی به خاطر آراء فقهی عمر عمر بن خطابفقه 
است که  کرد و این جمله معروف او بیانگر دیدگاه او نسبت به جایگاه علمی عمر می

را بر یک کفه ترازو و علم تمام اهل زمین را بر کفه دیگر  عمر بن خطابگفت: اگر علم 
 .5تر خواهد بود ترازو بگذارند، علم عمرسنگین

 .۶۵۹ص  ، موسوعة فقه عمر۲/۷۷۰ ةتاريخ املدين -١
 .٢٦٨ص  يصر الراشدعنصار فی الاأل -٢
 .)۱/۱۲۹( ة) احللي۳/۱۵۶طبقات ابن سعد ( -٣
 .)۱/۴۶۳تفسري التابعني ( -٤
 ).١/٤٦٣تفسري التابعني ( ؛١٢٣ص   بوحنيفهأالعلم:  -٥
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یشتر به علم قرائت قرآن معروف گفتنی است که ابن مسعود در میان صحابه از همه ب
 .1فراگرفته بود صبود. او حدود هفتاد و اندي سوره را مستقیما از زبان رسول خدا

همچنین از مسروق روایت است که نزد عبداهللا بن عمرو از ابن مسعود سخن به میان آمد 
 او گفت: ابن مسعود را از زمانی دوست دارم و در قلب من جاي دارد که شنیدم رسول

 خدا فرمود: 
بن كعب  أيب، يفةحذىل أيب موعبداهللا بن مسعود، سامل  :ربعةأاستقرئوا القرآن من (

 .2ومعاذ بن جبل)
قرآن را از چهار نفر بیاموزید: از عبداهللا بن مسعود، سالم، ابی بن کعب و معاذ بن «
 ».جبل

خاطر آن اعتراف نموده و او را به  نیز به این دانش ابن مسعود عمر بن خطاب
آمد و گفت: اي  گوید: مردي نزد عمر داشت. چنان که علقمه می گرامی می

جا مردي را دیدم که قرآن را از حفظ امالء  آیم و در آن امیرالمؤمنین! از کوفه می
خشمگین شد و گفت: واي بر تو! آن مرد کیست؟ او گفت: عبداهللا بن  کرد. عمر می

مسعود آرام گرفت و چیزي نگفت. سپس خطاب  با شنیدن نام ابن مسعود است. عمر
کار  کنم کسی دیگر از مسلمانان لیاقت این به آن مرد گفت: به خدا سوگند من فکر نمی

 .3را داشته باشد
بعد از خود شاگردان زیادي که در فقه، علم و زهد و  گفتنی است که ابن مسعود

اند از: علقمه بن قیس،  بارتها ع ترین آن تقوا معروف بودند به جاي گذاشت که معروف
مسروق بن اجدع، عبیده سلمانی، ابومیسره بن شرحبیل، اسود بن یزید، حارث جعفی و 

 .4مره همدانی
 
 

 .)۵۰۰۰خباری ش ( -١
 .)۳۷۵۸خباری ش ( -٢
 .) به تصحيح حاکم و تاييد ذهبی۲/۲۱۷( كاملستدر  -٣
 .)۱/۱۲۹( ةاحللي) و ۳/۱۵۶عد (طبقات ابن س -٤
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 ـ مرکز فرهنگی شام5
نوشت که مردم شام  عمر بن خطاببعد از اینکه شام فتح گردید، یزید بن ابوسفیان به 

ها قرآن و تعلیمات  فرادي داریم که به اینشوند و ما نیاز به ا گروه گروه وارد اسالم می
، معاذ بن جبل، عباده بن صامت و ابودرداء را براي این دین اسالم را بیاموزد. عمر

منظور به شام فرستاد و گفت: از شهر حمص شروع کنید و بعد از این که احساس کردید 
دو نفر دیگر به جا بماند و  که وضعیت آموزشی مردم رو به بهبود است یکی از شما آن

ها نیز چنین کردند و پس از مدتی عباده در حمص ماند و معاذ  دمشق و فلسطین برود. آن
ي خود  و هر کدام مشغول آموزش مردم در حوزه ،به فلسطین و ابودرداء به دمشق رفت

 .1شدند
ي فرهنگی شام توسط این سه استاد و دیگر اصحابی که  مدرسه ،بدین صورت

را اعزام کرده بود تاسیس گردید و بعدها حلقه درس ابودرداء در مسجد ها  عمرفاروق آن
و  .2کردند دمشق تاحدي گسترده شد که بیش از هزار و ششصد نفر در آن شرکت می

ایشان از سایر صحابه نقش علمی بیشتري در شام و دمشق ایفا نمودند. چنان که ذهبی 
و  ،رفت و قاضی آن دیار به حساب می گوید: ابودرداء عالم شام و قاري دمشق و فقیه می

بینم که عالمان شما فوت  گفت: می او به اهل شام می .3از معدود قاریان صحابه بود
را  روند! قبل از این که علم برداشته شود، آن کنند و دیگران هم به دنبال علم نمی می

عالم باش یا گفت:  همچنین می .4شود بیاموزید چرا که علم با مردن علما، برداشته می
شوي.  ها و غیر از این چهار گروه مباش که نابود می ها و یا پیرو آن متعلم و یا دوستدار آن

 .5شود ها باشد مبتدع می گوید: اگر کسی غیر از این حسن بصري می

 .۲۵۹األنصار يف العصر الراشدي ص  -١
 .۱/۶۰۷وزی) اجلفی طبقات القراء (ابن  ةالقراء ةغاي -٢
 .)۱/۲۵۶تفسري التابعني ( -٣
 .۲۵۶ص ،األنصار يف العصر الراشدي -٤
 منبع سابق.  -٥
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گفت: دنبال علم بروید و اگر نتوانستید، اهل علم را دوست داشته باشید  همچنین می
 .1ها دشمنی نورزید اشتید حداقل با آنها را دوست ند و اگر آن

گوید: علم را فرا گیرید و به دیگران بیاموزید، چرا که علم فرا  و در جایی دیگر می
اند و در غیر این دو شغل، خیري وجود  گرفتن و علم یاد دادن در پاداش با هم برابر

و نیز از او  .3یدانی عمل نکن می  چه که بر آن شوي تا آن گفت: عالم نمی و می .2ندارد
باري به  .4قدر فقیه مشو که قرآن را با چندین چهره ببینی منقول شده که گفته است: آن

اند؟  گویی در حالی که هر کدام از انصار شعري گفته ابودرداء گفتند: تو چرا شعر نمی
 ام و آن این است:  گفت: من هم شعري سروده

 ا أرادام الإو يأبـی اهللا   ن يعطی منـاهأ أيريد املر

 5فضل ما استفادأتقوی اهللا و  مالیتی وديقول املرأ فائ
خواهد  خودش می  چه ي آرزوهاي خود برسد اما خدا جز آن خواهد به همه انسان می«

  چه گوید در حالی که تقواي الهی از هر آن دهد. انسان از مال و فایده سخن می به او نمی
 ».آورد بهتر است او به دست می
خواست ابودرداء را استاندار  می عمر بن خطابایتی آمده است که وقتی و در رو

شام تعیین کند او ابا ورزید و هنگامی که با اصرار عمر روبرو شد گفت: من فقط براي 
  .6نیز پذیرفت روم. عمر ها می آموزش کتاب خدا و سنت پیامبر و امامت آن

اي در دلهاي  دینی، جایگاه ویژه هاي مختلف علوم و به خاطر توجه ابودرداء به بخش
شدند و از مسایل میراث،  مسلمانان باز کرده بود و طالب زیادي پیرامون او جمع می

پرسیدند. بنابراین او تأثیر شگرفی در میادین علمی  حساب، حدیث و حتی شعر از او می
عظی شام از خود به جاي گذاشت به ویژه در آموزش قرآن. گفتنی است که ابودرداء وا

 .)۱/۴۳۰الطبقات ( -١
 .)۱/۶۲۸( صفة الصفوة -٢
 ).٢/٣٤٧( سري أعالم النبالء -٣
 .)۱/۴۳۰الطبقات ( -٤
 .۲۵۶ص  األنصار يف العصر الراشدي -٥
 .)۲/۲۰۹ب الرسول (صحاأ -٦
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چنان که باري خطاب به اهل شام چنین گفت: اي اهل شام! چرا گرد  ،چیره دست نیز بود
کنید و  که در آن سکونت نمی  چه سازید آن خورید و می که نمی  چه آورید آن می

رسید و بدانید که قوم عاد و ثمود از  ها نمی پرورانید که هرگز به آن آرزوهایی در سر می
مملو از اموال و نعمتها و فرزندان کرده بودند، اکنون آیا شما حاضر شهر بصرا تا عدن را 

 1ها از خود به جاي گذاشته بودند به دو درهم از من بخرید؟ را که آن  چه هستید آن
در پیش گرفته بود و امت را به صورت  عمر بن خطاباین تعالیم با سیاستی که 

گ بود و اما معاذ بن جبل خزرجی داد، هماهن آماده باش براي جهاد و آخرت قرار می
 کسی بود که نخست اهل یمن و سپس اهل شام از او استفاده بردند و عبداهللا بن مسعود

گفت: معاذ امتی بود که از پروردگارش فرمان  کرد و می همواره از او به نیکی یاد می
 برد.  می

ِ َحنِيٗفا َولَۡم يَُك ِمَن ﴿ َّ ٗة قَانِٗتا ّ�ِ مَّ
ُ
ۡ َ�َن أ  .]۱۲۰النحل: [ ﴾١٢٠ ُمۡ�ِ�ِ�َ ٱل

پیشوائی بود (جامع همه فضائل اخالقی) و مطیع (فرمان الهی) و حقّگراي (ابراهیم) «
 ».گیر از بدیها) و او از زمره مشرکان نبوده است (بیزار از باطل و کناره

هاي خیر را به مردم آموزش دهد.  پرسیدند: امت یعنی چه؟ گفت: یعنی کسی که راه
، معاذ را به و معاذ چنین بود. ابن مسعود ،2ت کسی است که مطیع پروردگار باشدو قان

تشبیه داد چرا که او داراي علمی وسیع و جایگاه فقهی و اخالقی  ابراهیم خلیل
 ممتازي بود و مسلمانان به جاللت شأن او اعتراف داشتند.

ذ به دنیا بیاورند گفت: زنان از این که فرزندي مانند معا عمر بن خطابچنان که 
در کارهاي بزرگ از اهل شوري که از میان انصار معاذ،  و معموال عمر .3اند عاجز شده

ها فقهاي  چرا که این .4گرفت ابی بن کعب و زید بن ثابت اعضاي آن بودند مشورت می
بودند.  صبرجسته و کارشناسان رویدادها و حوادث و جزو مفتیان زمان رسول خدا

دوست داشت که براي او احادیثی که معاذ و ابودرداء  باهللا بن عمربنابراین عبد

 .)۳/۳۱۱االکتفاء (کالعی  -١
 .)۱/۴۵۰( سري أعالم النبالء -٢
 .)۲۸/۱۱۳هتذيب الکمال ( -٣
 .)۱/۴۲۶الطبقات ( -٤
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گفت: از دو مرد عاقل برایم روایت کنید. گفتند: دو  ها بودند، بیان کند و می راویان آن
 .1مرد عاقل کیستند؟ گفت: معاذ و ابودرداء انصاري

ه معاذ اي ایراد کرد و گفت: در مسایل فقهی ب در جابیه خطبه عمر بن خطابباري 
و در آغاز خالفت ابوبکر، عمر با خارج شدن معاذ از مدینه و اعزام او به  .2مراجعه کنید

گفت: فقدان معاذ از مدینه براي این شهر و ساکنان آن از نظر فقهی  شام مخالف بود و می
زیان آور است. و من در این باره با ابوبکر صحبت کردم اما او نپذیرفت و گفت: چگونه 

شود. من گفتم: به خدا  نگه دارم که به قصد شهادت در راه خدا بیرون می مردي را
 .3میرد ي خود نیز با شهادت می سوگند که گاهی انسان در خانه
صالح کار را در این دانست که معاذ را براي آموزش  اما بعدها خود عمرفاروق 

ا به سکونت در شام امر کند دادن تعالیم اسالم به مردم شام به آن سامان اعزام نماید و او ر
و حقا که معاذ از خود تأثیر علمی شگرفی در شام گذاشت چنان که ابو مسلم خوالنی 

جا حدود سیصد نفر از اصحاب بزرگسال  گوید: من وارد مسجد حمص شدم. در آن می
پیامبر را دیدم که پیرامون جوانی داراي چشمان سیاه و دندانهاي براق نشسته بودند و اگر 

کردند. من از کسی که  آمد به آن مرد جوان مراجعه می ها سؤالی پیش می راي آنب
 .4او کیست؟ گفت: او معاذ بن جبل است :نزدیک من نشسته بود پرسیدم

گفت: علم بیاموزید که  نمود و می همواره به فراگیري علم تشویق می معاذ 
ي آن تسبیح و جستجو  آموختن آن براي رضاي خدا، تقوا و طلب آن عبادت و مذاکره

افزود که علم راهنماي حالل و حرام  در آن جهاد و تعلیم آن به دیگران صدقه است و می
ي انسان در مقابل دشمن و راهنماي او در  و رفیق غربت و همنشین تنهایی و اسلحه

ها را امامان  کند و آن ي آن سربلند می شادمانی و پریشانی است. و خدا ملتی را به وسیله
 .5دهد هدایت و چراغهاي فروزان جهت راهنمایی دیگران قرار می

 .۲۸۵ص  األنصار يف العصر الراشدي -١
 .)۱/۴۵۲( سري أعالم النبالء -٢
 .)۱/۲۸۵( سري أعالم النبالء؛ ۲۸۵ص  األنصار يف العصر الراشدي -٣
  .۲۸۵ص  ار يف العصر الراشدياألنص -٤
 .)۱/۲۳۹ولياء (األ ةحلي ،٢٨٥ص : مهان -٥ 
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معاذ همچنان در شام به آموزش و تربیت مردم پرداخت تا این که در وباي معروف 
چرا گریه  :پرسید ،کردند عمواس درگذشت. وقتی که بیمار بود اطرافیانش گریه می

ود. گفت: علم و ایمان تا ر کنید؟ گفتند: به خاطر علمی که با مرگ شما از بین می می
و  ،ها را در کتاب خدا و سنت پیامبرخواهید یافت قیامت بر جاي خود باقی هستند و آن

افزود که هر سخنی را بر کتاب خدا عرضه کنید و کتاب خدا را بر هیچ سخنی عرضه 
 .1ننمایید

زد  آري، معاذ قرآن را ترازویی معرفی کرد که باید هر چیز را با آن سنجید و محک
نه این که قرآن بر اساس چیز دیگري موازنه شود. و همین بود روش و منهج معاذ که تا 

کرد و  آخر عمر بدان پایبند بود و در حالی که آخرین لحظات عمر خود را سپري می
گفت: بار الها! به عزتت سوگند که تو  آمد می شد همین که به هوش می بیهوش می

 .2دانی من تو را دوست دارم می
به عنوان معلم و قاضی به شام فرستاد. او در شهر  را عمر اما عباده بن صامت

جا بر کرسی قضاوت نشست. بنابراین  حمص اقامت گزید. سپس به فلسطین رفت و در آن
توان او را نخستین قاضی فلسطین دانست و عالوه بر آن به مردم آن سامان قرآن  می

جا  نمنوال سپري کرد تا این که در هما نداد و چند سالی را به همی آموزش می
 .3درگذشت

بود و  ي سیاست علمی، تربیتی و جهادي عمر گفتنی است که عباده ادامه دهنده
ها چنین  اي داشت و در نخستین دیدارش با مردم شهر حمص خطاب به آن زندگی زاهدانه

تین است. و دنیا ي راس گفت: باید دانست که دنیا کاالي آماده و زودگذر و آخرت وعده
فرزندانی دارد همان طور که آخرت فرزندانی دارد. پس از فرزندان آخرت باشید و نه 

 .4رود فرزندان دنیا، چرا که هر فرزندي دنبال مادر خود می

 .۴۸ص  األنصار يف العصر الراشدي) ۱/۵۰۱( صفة الصفوة -١
 .)۱/۵۰۱( صفة الصفوة -٢
 .۸۴عباده بن صامت صحابی کبري و فاتح جماهد (وهبه الزحيلی) ص  -٣
 .)۳/۳۱۰االکتفاء (کالعی ( -٤
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همواره سعی بر پرورش و تثبیت  عمر بن خطاباینها عیناً همان آموزهایی بود که 
کرد که عمال  ها انتخاب می انی را براي تبلیغ آنو مرد ،هاي مسلمانان داشت ها در دل آن

 ها تجسم یافته بود. این مفاهیم در وجود آن
کرد و به سرزنش هیچ سرزنش  همچنین عباده امر به معروف و نهی از منکر می

کرد. چنان که وقتی قاضی فلسطین بود به برخی از کارهاي استاندار  اي اعتنا نمی کننده
ندار بر او خشم گرفت و گفت: حق سکونت در شام را نداري. شام اعتراض نمود. استا

اي؟ او جریان  به او افتاد پرسید: چرا آمده بنابراین عباده به مدینه رفت. وقتی چشم عمر
باد که  ینفرین بر زمین :گفت: به فلسطین برگرد و افزود بازگو کرد. عمر را به عمر

تاریخ به بعد استاندار هیچ حق امارتی بر تو  تو و امثال تو در آن نباشید و گفت: از این
و عباده پذیرفت و دوباره به عنوان معلم و قاضی و راهنماي مردم فلسطین به آن  .1ندارد

 شهر برگشت.
عبدالرحمان بن غنم اشعري را به عنوان آموزگار به شام فرستاد. ، همچنین عمر

این مرکز را بر  ی شام که عمرهاي اصلی مرکز فرهنگ البته ناگفته پیدا است که پایه
ها افراد  . و زیردست آنها بنا نهاد عبارت بودند از: معاذ، ابودرداء و عباده بن صامت آن

هاي قرآن  زیادي از اصحاب رسول خدا مشغول تعلیم و تربیت مردم شام بر اساس آموزه
و تربیت یافتند  و سنت بودند و شاگردان زیادي از تابعین شام زیر نظر آنان علم آموختند

 .2ندها ابوادریس خوالنی و مکحول دمشقی و دیگران بود که مشهورترین آن

 ـ مرکز فرهنگی مصر6
بسیاري از اصحاب رسول خدا در سپاهی شرکت داشتند که عمرو بن عاص با آن مصر را 

از نظر علمی بیش از دیگران در مصر تأثیر گذاشت و اهل  فتح کرد. ولی عقبه بن عامر 
ر به او گرویدند و او را دوست داشتند واز او علم آموختند و روایت نمودند، چنان که مص

 .١٢٤ص  األنصار يف العصر الراشدي) ۲/۱۲۲( سري أعالم النبالء -١
 .)۱/۵۲۶تفسري التابعني ( -٢
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گوید: عقبه بن عامر در نظر مصریان مانند عبداهللا بن مسعود در  ســـعد بـــن ابراهیم می
  .1نظر اهل کوفه بود

ام برد. توان از ابوالخیر مرشد بن عبداهللا یزنی ن از بارزترین شاگردان عقبه در مصر می
 .2آموخت عبداهللا پسرش ایشان دانش را در خدمت عمرو بن عاص و

ترین مراکز علمی و فرهنگی آن روزگار بود که همگام با فتوحات و  ها مهم این 
ي اعزام به  تأسیس و گسترش یافتند. و معموال هرگاه لشکري آماده توسط عمرفاروق

وان معلم و راهنما با آن لشکر همراه یکی از علما و فقها را به عن شد، عمر جایی می
 .3ها آموزش دهد کرد تا مسایل و احکام دینی و قرآن را به آن می

و با گسترش فتوحات نیاز به تأسیس مراکز فرهنگی جدیدي بیش از پیش احساس 
هاي جدیدي مانند کوفه، بصره و فسطاط زد تا  گردید. بنابراین دست به تأسیس شهرك

یگاه نظامی جهت استقرار مجاهدین باشند به مراکز علمی و فقهی و عالوه بر این که پا
 .4دعوتی نیز تبدیل شوند

ها را به مناطق فتح شده اعزام  کرد و آن به داعیان و معلمین کمک می  عمرفاروق
نمود. و در جایی تصریح کرده که هدف از اعزام فرماندهان و امرا به شهرها این است  می

ها تقسیم  هاي دین اسالم آشنا سازند و غنایم را به خوبی در میان آن هتا مردم را با آموز
 .5کنند و به عدالت رفتار نمایند

براي معلمین و مفتیانی که فقط کارشان تعلیم و افتاء  گفتنی است که عمرفاروق
دادند، حقوق  ها را آموزش می بود حقوق ماهیانه تعیین کرده بود، حتی به معلمین که بچه

د؛ چنان که در مدینه منوره سه نفر که معلم کودکان بودند به هر یکی ماهانه پانزده دا می
 .6داد درهم می

 .)۵۴۰، ۵۴۱( منبع سابق -١
 .)١/٢٩٦(  ةحسن احملاضر  -٢
 .۲/۷۱۲ اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -٣
 . اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -٤
 .۵۶۷مسلم ش  -٥
 ).٢/٧٦٦( السلطة التنفيذية) ۶/۱۲۴بيهقی (ال -٦
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بود. او  ي آموزش یکی از اهداف مهم دولت عمرفاروق بدین صورت مسأله
ها  فرستاد تا به مردم علم بیاموزند و مسایل شرعی آن ها می معلمین و مفتیان را حتی به بادیه

. وعالوه بر کسانی که به صورت ثابت در برخی شهرها انجام وظیفه را پاسخ دهند
ي منوره به بعضی از شهرها  نمودند، افراد دیگري را نیز به صورت موقت از مدینه می

فرستاد. چنان که حدود ده نفر از صحابه را که  جهت علم آموختن به مردم آن سامان می
همچنین عمران بن  .1شت به بصره فرستادها عبداهللا بن مغفل نیز وجود دا در میان آن

 حصین خزاعی را که یکی از فقهاي صحابه بود به بصره اعزام نمود.
ي فتوحات گسترش یافت، ابوموسی اشعري که والی شهر  و بعد از این که دامنه

ي نماز جمعه در شهر تأسیس کند و  بصره بود دستور داد تا مسجد بزرگی جهت اقامه
ي مساجد در مسجد  یل مساجدي بسازد و روزهاي جمعه مقتدیان همهبراي هر یک از قبا

تور را به والی کوفه، سعد بن جامع جهت اداي نماز جمعه گرد آیند. و همین دس
وقاص و والی مصر، عمرو بن عاص نوشت. اما به فرمانداران خود در شهرهاي شام  ابی

ز قبایل مساجد جداگانه نوشت که در هر شهري فقط یک مسجد بسازند و براي هر یک ا
ها به  نسازند. ناگفته پیدا است که هدف از تأسیس این مساجد، این بود تا هر کدام از آن

مراکز علمی فعالی تبدیل شوند. پس مساجد در واقع مرکز فرهنگی مهمی به شمار 
جا فارغ التحصیل شده و به دیگر نقاط عالم،  از آن رفتند که اصحاب بزرگ پیامبر می

اي بود که در زمان رسول خدا اجرا گردید و  آموزش امت اعزام شدند. این نقشهجهت 
ها  در آن را ادامه داد. چنان که تعداد مساجدي که در زمان عمر نیز آن عمرفاروق

 .2شد به دوازده هزار مسجد رسید نماز جمعه برگزار می
نفوس به  ي این مساجد نقش خود را به عنوان مرکز آموزش و پرورش و تزکیه

اي  هاي جداگانه بهترین وجه ایفا نمودند. و هنگامی که مسلمانان احساس نیاز به مکان
هایی  دستور به احداث مکان عمر بن خطابجهت آموزش کودکان خود کردند، فورا 

نمود و به  جهت آموزش و تربیت نونهاالن داد و پویندگان علم و دانش را تشویق می

 .۲۷۳ص  عصر اخلالفة الراشدة -١
 .)۲/۲۶۲( احلكومة اإلسالميةنظام  -٢
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ن که به بعضی از فرمانداران خود نوشت که به کسانی که در داد. چنا ها جایزه می آن
اند جوایزي بدهند. از جمله به سعد بن ابی  فراگیري علم و دانش بر دیگران پیشی گرفته

ي مال غنیمت را به کسانی بدهد که مشغول فراگیري قرآن  وقاص نوشت که باقیمانده
که تازه فتح شده بودند زمینه ساز  به ویژه در مناطقی . و این عملکرد عمرفاروق1هستند

ها جهت فراگیري قرآن و سنت بود. ایشان عالوه بر آن  بروز استعدادها و شکوفا شدن آن
گفت: زبان عربی را  نمود و می حتی مسلمانان را به فراگیري زبان عربی تشویق می
ود که و در جایی دیگر فرم .2شود بیاموزید چرا که باعث افزایش عقل و مروت شما می

. حتی کسانی را که 3گیرید علم نحو را فرا گیرید همان طور که سنن و فرائض را فرا می
اي  نمود. چنان که باري ابوموسی اشعري به او نامه کردند تنبیه می عربی را غلط تلفظ می

ي تو، در امالء عربی  ي نامه در پاسخ نامه به ابوموسی نوشت: نویسنده نوشت. عمر
 .4است او را تنبیه کندچار خطا شده 

 اي که او به عمر کند که کاتب عمرو بن عاص در نامه همچنین ابن جوزي نقل می
به عمرو نوشت که به او یک ضربه شالق بزند.  سین بسم اهللا را ننوشت. عمر :نوشت

 .5عمرو حسب دستور خلیفه یک ضربه شالق به کاتب خود زد
در شئون  ،ور را دوست داشت. بنابراینکاري و نظم در ام محکم  عمرفاروق ،آري

مختلف سیاسی، اقتصادي، آموزشی و غیره که مربوط به زندگی، اقتدار، سربلندي و 
خواست امتی  کرد. او نمی فرهنگ امت بودند، بهترین قانون و روش را طرح و پیاده می

 ي فصاحت برخوردار است، خودش به که کتاب قانونش یعنی قرآن از باالترین درجه
 .6ترین درجه تنزل نماید پایین

 .)٢/٥٤٠سالم (شهر مشاهري اإلأ -١
 .)۱/۱۹باء (دمعجم األ -٢
 .)٢/٢١٩جاحظ ( ،البيان و التبيني -٣
 .۱۵۱مرياملؤمنني (ابن جوزی) ص أمناقب  -٤
 منبع سابق.  -٥
 .٤٥٨وليات الفاروق ص أ -٦
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اي که عراق، ایران، شام، مصر و بالد مغرب را  گفتنی است که به دنبال مؤسسه نظامی
تربیت شده بود  صفتح نمود، کادر علمی پیشرفته و ممتازي که به دست رسول خدا

توانستند  ي عمر کرد. و این نیروها به راهنمایی و توجیه و حسن استفاده حرکت می
مت فرهنگی و فقهی پویایی همگام با فتوحات ارائه نمایند و نسلی از فرزندان تازه خد

مسلمانان به وجود بیاورند که با مفاهیم و احکام دین اسالم آشنا شده، زبان عربی را به 
نحو احسن بیاموزند و علم صحابه را که همان علم کتاب و سنت بود به نسلهاي بعدي 

ت در این بخش بعد از فضل خدا مرهون تالشهاي اصحاب پیامبر منتقل کنند. و حقا که ام
که با توجیه علماء،   باشد. به ویژه عمرفاروق و مؤسسین مراکز فرهنگی یاد شده می

ي این رشد  فقها و داعیان و پیگیري احوال آنان و رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان زمینه
 فرهنگی را فراهم نمود.

 و شاعران و شعر  فاروق سوم: عمر
ي منوره از نوعی جنبش  مدینه عمر بن خطاباخبار حاکی از آن است که در زمان 

 عمر بن خطابشعري برخوردار بود. چرا که هیچ یک از کتابهاي تاریخ شعر، از ذکر نام 
توان به کتابهاي ادب در نقل  به ویژه در مورد نقد ادبی ایشان، خالی نیست. گرچه نمی

ولی چون تنها منبع اخبار نقد ادبی مربوط به زمان خلفاي راشدین  اسانید اعتماد کرد
هاي نظامی و  . البته برخی از سروده1ها نداریم اي جز پذیرفتن آن شوند چاره محسوب می

و دیگران در کتب حدیث نیز ذکر  3، امیه بن صلت و حسان بن ثابت2ي جعدي اشعار نابغه
 اند. شده

 و شعر عمر -1

 .)٨/٩٨زوائد (جممع ال -١
 .)٢/٩٨سالم (املدينة النبوية فی فجر اإل -٢
 .١٦٩سالم د. نايف معروف ص اإل يفدب ) األ١/٢٤١البيان؛ جاحظ ( -٣
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مند بود. و در  ي دیگر به شنیدن شعر و اصالح آن عالقه سه خلیفهبیشتر از  عمر
کرد. چنان که روزي در حالی بیرون شد که عباي جدیدي  سخنانش از شعر استفاده می
 هاي مردم شد چنین سرود:  پوشیده بود. وقتی متوجه نگاه

 والخلف قد حاولت عاد فما خلدو  خزائنه لم تغن عن هرمز يوماً 
 1ليها راكب يغدإمـن كـل أوب  كانت نوافله يلتين امللوک اأ

انداز کرد ولی نماندند  هاي هرمز هیچ سودي برایش نرساند و قوم عاد نیز پس خزانه« 
ها استفاده بکنند) کجا شدند پادشاهانی که از هر طرف اموال غنیمت به سوي  (تا از آن

 ».ها سرازیر بود؟ آن
در وادي محسر در حالی که  که عمر کند همچنین شافعی در مسند خود نقل می

خواند که توسط مردي  رفت، شعري را می سوار بر مرکب خود به سوي کعبه پیش می
 رفت:  نصرانی تازه مسلمان سروده شده بود که به زیارت کعبه می

 2تعدو قلقا وضينها           خمالفا دين النصاری دينها إليك
 ».ام دین نصارا مخالف شدهآیم که با  من در حالی به سوي تو می«

از زنی اوسی که حکیم بود پرسیدند: بهترین منظره کدام  باري در حضور عمر
 فورا شعر عدي بن زید را بر زبان آورد:  است؟ گفت: کاخ سفید در باغ سبز. عمر

 3مستنري الروض زهره يفو       كالبيض أالعاج فی املحاريب  كدمی
 چمنهاي سرسبز سخن به میان آمده است. در آن از گلهاي سفید در  که

بودم. شب هنگام  گوید: در یکی از سفرها همراه عمر می بهمچنین ابن عباس
دادیم؛ نزدیک مرکب ایشان رفتم، شنیدم که این اشعار را زمزمه  به راهمان ادامه می

 کرد:  می
 لما نطاعن دونه ونناضلو    حمدأبيت اهللا يقتل کذبتم و 

 نا والحالئلئبناأحوله         ونذهل عن  نسلمه حتی نصرعو 

 .١٧٠سالم د. نايف معروف ص دب فی اإلاأل -١
 .١٢٢مسند الشافعی ص  -٢
 .۷۱مسعانی. ص: أدب االمالء -٣
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شود و یا اینکه ما  اید محمد کشته می ي خدا سوگند که به دروغ گمان کرده به خانه«
سپاریم بدون این که پیرامون او کشته شویم و یا زخمی بشویم و زنان و  او را به شما می

 ».فرزندان خود را از دست بدهیم
 گفت:  همچنین می

 من محمد ةـأوفی ذمر و ـأب     فوق رحلها ةناقما حملت من و 
 1عطی لرأس السابق المتجردأو       کسی لبرد الخال قبل ابتذالهأو 

سوار نکرده  صهیچ شتري بر زین خود مردي نیکوکارتر و باوفاتر از محمد« 
 ».است

شود که محفوظات عمر از اشعار  روشن می براي یک پژوهشگر احوال عمر
داده تا بداهتا در مواقع متعدد و حسب  ه حدي بوده که به او امکان میجاهلی و اسالم ب

ها استفاده نماید. تا جایی که او اشعار هند دختر عتبه را که علیه مسلمانان  نیاز از آن
  .2ها برآمد خوانده بود براي حسان بازگو نمود و حسان برآشفته شد و در صدد پاسخ آن

شنیده و  اي ذوق ادبی و شعري بوده و اشعار میدار توان گفت عمر بنابراین می
چیزي نداشت که از  کرده، اما با این حال شاعر نبوده است. چرا که عمر روایت می

شدند و به ما  سرود، حتما توسط راویان روایت می رعیت مخفی کند و اگر اشعاري می
است چنان ولی چنین چیزي روایت نشده است. بلکه عکس آن روایت شده  ،رسیدند می

بودم در رثاي  به متمم بن نویره گفت: اگر من شاعر می که مبرد نقل کرده که عمر
 .3سرودم همان طور که تو در رثاي برادرت شعر سرودي برادرم شعر می

پسندید که با اسالم و مبادي آن سازگاري داشت و از اشعاري که با  او اشعاري را می
داشت متنفر بود. و مسلمانان را به فراگرفتن اشعار مبادي اسالم و ارزشهاي آن همسویی ن

گفت: شعر بیاموزید، چرا که در آن خوبیها و حکمتهایی  نمود و می خوب تشویق می

 .)۵/۲۱۸تاريخ طربی ( -١
 .۲۰۹بونصر أحممد : بن اخلطابعمر  -٢
 .)۲/۳۰۰الکامل فی األدب ( -٣
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وجود دارد که باید فرا گرفته شود و نیز زشتیهایی وجود دارد که باید از آن پرهیز شود و 
 .1دگیر هاي اخالقی را فرا می ي اشعار زیبایی انسان بوسیله

و به استاندار عراق، ابوموسی اشعري نوشت: به کسان خود بگو تا شعر بیاموزند، چرا 
 .2کند که شعر به خوبیهاي اخالقی و رأي صائب و شناخت نسبها کمک می

توان به کمک  ي آدمی شعر است که به وقت نیاز می گفت: بهترین حرفه همچنین می
 .3هاي فاسق را نرم کرد انآن دلهاي اهل کرم را منعطف ساخت و قلب انس

گفت: به فرزندانتان تیراندازي و اسب سواري و شعرهاي زیبا  و خطاب به پدران می
 .4را بیاموزید

مند بود و  او عالوه بر اشعاري که در اسالم سروده بودند به اشعار جاهلیت نیز عالقه
؟ گفت: اشعار ا راه هاي خود را از دست ندهید. پرسیدند: کدام دیوان گفت: دیوان می

 .5ها تفسیر کتاب شما و مفاهیم زبان شما هستند چرا که آن زمان جاهلیت را،
و این موضعگیري ایشان در قبال اشعار جاهلیت با موضعگیري شاگردش یعنی عبداهللا 

اي از قرآن را  گوید: اگر معنی جمله چنان که عبداهللا می ،بن عباس مشترك استا
 .6عه کنید چرا که شعر دیوان (و قاموس) عرب استندانستید به اشعار عرب مراج

ها دانشی  نقل است که گفت: شعر دانش آن زمان بود و نزد آن همچنین از عمر
بهتر از این وجود نداشت سپس اسالم آمد و عربها را با جهاد و مبارزه با رومیها مشغول 

این که فتوحات  ها براي سرودن شعر و روایت آن فرصت نیافتند و بعد از ساخت و آن
آمد و عربها آرام گرفتند و دوباره به اشعار روي آوردند، کتاب مدونی نیافتند و راویان 
شعر نیز از میان رفته بودند. بنابراین بیشترین اشعار از دست رفت و فقط مقدار کمی به 

 .7دست آمد

 .۷۱ص  مسعانی ،مالءدب اإلأ -١
 ).۱/۱۵رشيق ( بوأ: ةالعمد -٢
 نايف. . د ،سالماإل يفدب األ -٣
 .)۱/۲۲۷دب (األ يفالکامل  -٤
 .)۷/۱۲۹طربانی (ال ،املعجم الکبري -٥
 دب فی االسالم. األ -٦
 .٨٧سالم ص إلدب صدر اأ، ۱/۲۵طبقات الشعراء (ابن سالم) -٧
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دید پسن آن دسته از شاعران و اشعار را می همان طور که قبال گذشت، عمرفاروق
آوردند، اما شاعرانی  که سخن از ایمان و اسالم و اخالق فاضله و تجارت مفید به میان می

ها را  که اشعارشان خالی از این مباحث و یا حاوي مسایل ضد اخالقی بود نه این که آن
ش به ا پرداخت. ضمنا درك عمیق و ذوق ادبی پسندید بلکه به تنبیه و سرزنش آنان می نمی

اي را که با تعالیم اسالم  رد تا از ژرفاي نصوص ادبی ارزشهاي وجدانیک او کمک می
 .1همسویی داشت، بیرون بیاورد

 و حطیئه و زبرقان بن بدر عمر فاروق -2
جرول بن أوس از قبیله بنی قطیعه بن عبس، وقتی  -ملیکه ابا - روایت شده: شاعر حطیئه 

نیز در طلب معیشت راهی سرزمین  اش از قحطی و خشکسالی، و که براي نجات خانواده
دیدار و مالقات کرد.  2قان بن امرئ القیس بن خلف تیمی سعديبرعراق شد، در راه با ز

آوري زکات قوم خود در راه سفر بود، حطیئه را شناخت و موقع جهت جمع زربقان در آن
است کرد با او به بحث و گفتگو پرداخت، و با احوال او آشنا شد، بنابراین از او درخو

قان پیاده شد، اما برمهمان قوم او شود و منتظر بازگشت او باشد. لذا حطیئه نزد قوم ز
بغیض بن عامر بن شماس بن لؤي بن جعفر انف النّاقه که با زبرقان خصومت و دشمنی 
داشت، توانست در آن مدت او را منحرف کند و به خود ملحق گرداند، لذا او را علیه 

ود، و شروع کرد به هجو و ناسزاگویی به زبرقان، و مدح و ستایش زبرقان تحریک نم
پسران (انف الناقه). و هجونامه حطیئه علیه زبرقان بالغ بر چندین قصیده بود که زبرقان 

 یکی از آن قصاید را به منظور دادخواهی از حطیئه نزد عمر بن خطاب برد که گفته بود: 
 ی بائس جاء يحدو آخر الناسبا لکم       فأما کان ذنب بغيض ال 

 ابساسیکم         يوما يجیء بها مسحی و ن درتألقد مريتکم لو 
 تا آنجا که گفته بود: 

 نت الطاعم الکاسیأ إنكواقعد ف      ا ـــــل لبغيتهـــــــارم ال ترحـدع المک
 والناس ال يذهب العرف بني اهللا          همن يفعل اخلري ال يعدم جوازي

 .۲۱۸(حممد ابونصر) ص  عمر بن خطاب -١
 .٢١٩منبع سابق ص  - ٢

                                           



 339    ایشانزندگی شخصی و هاي حکومتی برنامه، توسط ابوبکر تعیین خالفت عمر 
 

 صلها راسیأن فلت معاولکم         من آل الی صفاة أان ذنبی ـما ک
 اسـغير انک و نبالً  تليداً  داً ـمج     فسلو من کنانتهم      كقد ناضلو 

مکارم و ارزشهاي باالي اخالقی را رها کن و در طلب آنها سفر مکن، بنشین، تو «
 پوشی.خوري و می فقط می

ماند، نیکی در میان خدا و مردم  نمی اجر و پاداش هر کس نیکی انجام دهد بی
 رود. نمی

اي شکست خورده که داراي  گناه من نیست عناصر تخریب شما از جنگ با خانواده
 صفات عالی و فضایل استوار هستند.

با شما درگیر شدند، پس مجد و بزرگواري و تیر ناشکستنی را از ترکش خود بیرون 
 ».کشیدند

شد، زبرقان گفت: مرا مورد هجو و سرزنش قرار کشیده  سپس کارش به نزد عمر 
اش چه بود؟ گفت: به من  شنوم! گفت: گفتهفرمود: من هجوي را نمی داده، عمر 

 گفت: مکارم و ارزشهاي باالي اخالقی را رها کن و در طلب آنها سفر مکن...تا آخر.
نی من شنوم، بلکه این سرزنش است، زبرقان گفت: یع فرمود: من هجایی نمی عمر 

جز خوردن و پوشیدن، مروتی ندارم؟! عمر فرمود: حسان بن ثابت را برایم بخوانید. وقتی 
 کرده، تهدیدگفت: نه، بلکه او را حسان آمد خلیفه فرمود: آیا این هجونامه است؟ حسان 

 .1پس عمر حطیئه را به زندان انداخت
، در مقام قضاوت اهل ترین مردم به شعر و ادبیات بود با وجود اینکه آگاه عمر

 تخصص را براي داوري دعوت کرد، سپس حکم صادر کرد.
گوید: عباس محمود عقّاد در مورد بحث عمر بن خطاب در رابطه با این قضیه می

....او فراموش کرده بود که ادیب و نقل کننده ادبیات (عرب) است، ولی فراموش نکرده 
ا به بهانه وجود شُبهه نزد متهم اجرا بود که قاضی است، قاضی که حدودات شرعی ر

 .2کردکرد، ولی با معلومات خود بدون رأي اهل تخصص حکم نمینمی

 .١٧٢األدب فی االسالم ص  - ١
 .٢٤٦عبقرية عمر ص  - ٢
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هنگامی که حطیئه سختی و تلخی زندان را لمس کرد، شروع کرد به سرودن اشعار 
اي که براي نعمان  عاطفه برانگیز و دفع و نفی اتهامات وارده بر خود، آن هم با روشی نابغه

 شیر معذرت خواهی کرده بود: بن ب
ــــدأ ــــوذ بج ــــرأ كع ــــی ام  ؤن

ــــاة ــــول الوش ــــذنی بق  وال تأخ

 فـــان كـــان مـــا زعمـــوا صـــادقا

ــــا ــــتكني الوج ــــوارس ال يش  ح

 

فان  ليک السجاالإسقتنی االعادی  

 لكـــــــل زمـــــــان رجـــــــاال

 فســيقت اليــک نســائی رجــاال

 خيضضـــــــن آال و يـــــــرفعن

 

 

 

شمنان مرا نزد تو بر زمین هستم که رقابت د برم، من مردي تو پناه می جد توبه «
 انداختند.

 چینان گرفتار مکن، زیرا قطعاً هر زمانی رادمردانی دارد.ي سخنمرا به گفته
اگر ادعاهاي آنها هم درست باشد، (رحم کن) که زنان من با پاي پیاده و برهنه و 

زده  اي را شوکه و وحشت اند، از پابرهنگی شکایت ندارند. خانواده رنجور و غمگین آمده
 برند. اي دیگر را باال می کنند، و خانواده می

هاي او توجه نکرد تا اینکه چند بیت از شعر عاطفی مؤثر و  به پوزش طلبی عمر
 زیبایش را خواند که در آن گفت: 

 مـــاذا أقـــول ألفـــراخ بـــذي مـــرخ

 ألقيـــت كاســــبهم يف قعــــر مظلمــــة

ــاحبه ــد ص ــن بع ــذي م ــري ال ــت األم  أن

ــت اإلأ ــن ــد ص ــن بع ــذی م ــام ال  احبهم

 هلـــــا إذا مــــا قــــدموكمل يــــوثرک 

ــكنهم ــل مس ــبية بالرم ــی ص ــامنن عل  ف

     

 

زغب احلواصل ال ماء وال شـجر فـاغفر  

ـــــر ـــــا عم ــــــالم اهللا ي ـــــك س  علي

 ألقـــى إليـــك مقاليـــد النهـــى البشــــر

ـــد النهـــی البرشـــ إليـــكلقـــت أ  مقالي

 ثــرإذ كانــت األاســتأثروا  لكــن بــك

ـــني األ ـــا ب ـــاهم هب ـــاطح تغش ـــررب  الق

      

 

که نه آب دارند بیاشامند و نه درخت،  بدهمهاي شکم خالی چه جوابی  به جوجه«
اي، مرا ببخشاي اي عمر درود خدا  کاسب و نان آورشان را به قعر تاریکی زندان انداخته

 بر تو باد.



 341    ایشانزندگی شخصی و هاي حکومتی برنامه، توسط ابوبکر تعیین خالفت عمر 
 

و عقل بشر به او داده  ي خردتو آن امام و پیشوایی که بعد از رفیقت و یاورت گنجینه
 شده.

اند، بلکه هر  اند، از خودگذشتکی نداشته آنها وقتی که تو را براي این مقام برگزیده
 اثري (از نیکی) که دارند از نیکی توست.

پس بر آن دختر بچه منّت گذار که در بستر رودخانه میان شن و گرد و خاك 
 کند.زندگی می

من و آنها عرض یک فالت فاصله هست و از آنها اهل و عیالم فدایت باد، که میان 
 ».خبري ندارم

از آنچه شنید متأثر شد و فرمان آزاد شدنش را صادر کرد، و براي بستن  عمر
اندیشی کرد و حیثیت مسلمانان را با سه هزار درهم از او خریداري کرد، از  زبانش چاره

 این روي حطیئه در مقام دادخواهی گفت: 
ــ ــراف الك ــذت أط ــدعأخ ــم ت  الم فل

ــف ــم خي ــل فل ــرض البخي ــي ع  ومنعتن

 

 شـــــتام يرضـــــ وال مـــــدحياً ينفـــــع 

ـــزع  ـــا  ال   يف ـــبح   آمن ـــتمي و  أص  ش

اي، نه ناسزاگویی زیان بخش برایم باقی مانده و نه  نوك زبانم را از کالم گرفته« 
 مدح مفید.

ز از حیثیت و آبروي انسان خسیس و فرومایه در برابر من حمایت کردي، و دیگر ا
 ».مذمت من ترس و بیمی ندارد و امنیت یافته

حل نهایی را اعمال کرد، بنابر این او را نزد خود  جلوگیري از هجو سرایی او راه
نشاند و به قطع زبان تهدیدش کرد، سپس حطیئه گفت: اي امیرمؤمنان! به خدا سوگند من 

سمی کرد و از او تب ام، لذا عمر  پدر و مادرم و همسرم و خودم را هم هجو کرده
  .1درگذشت

اي دیگر شبیه همین حادثه هست که صاحب کتاب (زهر اآلداب) آن را  اینجا حادثه
کردند و با آن نشانه گوید: بنی عجالن با این نام (عجالن) افتخار میذکر کرده و می

 کردند، زیرا عبداهللا بن کعب که پدر بزرگ ایشان بود به ایناظهار شرف و بزرگواري می

 .٢/٧٢٥الکامل فی األدب  - ١
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علّت به این نام شهرت یافت که براي پذیرایی و خدمت به میهمان بسیار سریع و با عجله 
آوردند، تا جایی که نجاشی  کرد، و این امر را مایه شرف و بزرگی به حساب میاقدام می

 اي هجو نموده و گفت:  شاعر که نامش قیس بن عمرو بن کعب بود ایشان را در قصیده
ـــك ـــني أ أولئ ـــوال اللع ــــأوخ  رسة ال

ــــهإالعجــــالن  يمــــا ســــمو    ال لقول

 

ــــذللـــــهجني و   رهــــط الــــواهن املت

 هيـا العبـد واعجـلأخذ القعب واحلـب 

و تنها بدین علّت به  آنها دائی طرد شده و خانواده پست و بزدل و خوار هستند.« 
 ».گفت: کاسه را بگیر و شیر بدوش و عجله کنعجالن شهرت یافتند که می

ي هجائی را سرود اند که وقتی نجاشی این قصیده یخ گمان کردهروایت کنندگان تار
 .1نزد عمر از او شکایت کردند، پس او را حبس کرد، و نیز گفته شده: او را تازیانه زد

کرد، نه افراد را به علّت اشعار هجائی تنبیه و سرزنش می خلیفه عمر ،بنابراین
نها را تعزیر می کرد، مانند تعرّض به همین و بس، بلکه به خاطر انواع دیگر از شعر آ

حیثیت مسلمانان، تحریک و ایجاد خشم و کینه و نیز تعرض به زنان مسلمان، همانگونه 
 که دکتر واضح صمد به تفصیل این موضوع را بیان کرده است.

 را به نرم خویی و مهربانی دگرگون کرد شعر قاطعیت عمر -3
ت قوم خویش بود، پسري به نام کالب داشت که در امیه بن اسکر کنانی که سرور و سادا

به مدینه هجرت کرد، مدتی در آنجا اقامت گزید، سپس روزي با  زمان خالفت عمر
طلحه بن عبیداهللا و زبیر بن عوام مالقات کرد و از آنها پرسید: باالترین عمل نیک در 

درخواست کرد که او  اسالم چیست؟ گفتند: جهاد در راه خدا. بنابراین از عمر بن خطاب
شوي،  را آماده اعزام به جهاد کرد. طلحه و زبیر گفتند: بسوي جنگ با ایرانیان اعزام می

امیه برخاست و گفت: اي امیرمؤمنان! این یکی از روزهاي خاطره انگیر و به یادماندنی من 
است، اي کاش من هم پیر و فرتوت نبودم! پسرش کالب که مردي زاهد و عابد بود 

فروشم (و راهی  ت: اي امیرمؤمنان! اما من جانم را و این دنیا را به بهاي آخرت میگف
شوم). پدرش امیه که در سایه درخت خرمایی نشسته بود دست به دامان  جنگ و جهاد می

کالب شد و گفت: پدر و مادر پیر و ناتوانت رها مکن همانگونه که تو را در دوران 

 .٩٢األدب فی اإلسالم ص، ١/٥٤زهر اآلداب قريوانی  - ١
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کنی. کالب گفت:  ایم رهایمان می که به تو نیازمند شدهناتوانی پرورش دادند، اکنون 
کنم، بنابر این بعنوان مجاهد راه خدا بعد از  آري، براي کاري بهتر شما را ترك می

خشنود کردن پدر عازم جنگ شد، بعد از مدتی دلتنگ شد، روزي که در زیر درخت 
کرد، پیرمرد از می اش را صدا خرمایی نشسته بود ناگهان متوجه کبوتري شد که جوجه

دیدن این صحنه به گریه و زاري افتاد و چون همسرش او را در آن حال دید او هم گریه 
 خواند: و زاري به راه انداخت و این سروده را می

 ملـــن شـــيخان قـــد نشـــدا كالبـــا

ـــــهأ ـــــی   نادي ـــــرض ف ـــــاءإفيع  ب

ــــة  ــــت محام ــــذا هتف  بطــــن وجل

ـــــــاه ـــــــاجرين تكنف ـــــــان مه   ف

  بـــــا مرعشـــــة بـــــداهتكـــــت أ

ـــــنقص ـــــده ت ـــــه  مه ـــــفقا علي   ش

ـــت أف ـــد ترك ـــک ق ـــيخاإن ـــاک ش  ب
 

ــــاب اهللا  ــــا  كت ــــل الكتاب ــــو قب  ل

ـــال و  ـــا أف ـــالب م ـــی ك ـــاباأب  ص

ــــا  ــــرا كالب ــــاهتا ذك ــــی بيض  عل

ــــا  ففــــارق شــــيخه  خطــــأ و خاب

ـــا ـــا رشاب ـــيغ هل ـــا تس ـــک م  و ام

 اباعرهــــــا الصــــــعابا  و جتنبــــــه

 يطـــــارق اينقـــــا رشبـــــا ترابـــــا
  

خدا قسم دادند، اي کاش قبول  آن پدر و مادر پیر پسرشان کالب را با کتاب«
 پذیرد، نه سوگند باد اشتباه کرد.خوانیم ولی رویگردان است و نمیکرد، او را می می

با جوجه و تخم هایش نجوا کرد پدر به یاد کالب › وج‹لذا وقتی که کبوتر دره 
 افتاد.

 کالب وظیفه خرج و کفایت دو مهاجر را بر عهده داشت، ولی از آن پیر جدا شد،
 اشتباه کرد و زیانکار شد.

لرزد، و مادرش از غم فراق، نوشیدنی برایش پدري را ترك کردي که دستهایش می
داشت و  داد و او را پاك نگه می اش را تکان می گوارا نیست. مادر با مهربانی گهواره

 کرد. سختی را تحمل می
زند و با طرب  اي که به شترهاي الغر می تو (اي کالب!) پدر پیرت را ترك کرده

 خیزد. روند و اگر تند حرکت کنند گرد و خاك را از زمین برمی براي آب خوردن می
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پدرت شوق دیدارش و آرزوي بلند دیدنت را دارد و تک و تنها، غمگین و رنجور 
 کند، و امیدي به بازگشت تو ندارد. گریه می

باشی مانند کسی هستی  اگر تو بعد از (آن همه غم و اندوه من) به دنبال اجر و پاداش
 .1»که آب طلب کند ولی جز سراب نیابد

رفت که  امیه چشمانش را از دست داده بود، بنابراین همراه راهنمایش نزد عمر 
 در آن موقع در مسجد بود، سپس این شعر را سرود: 

ـــمأ ـــري عل ـــذلت بغ ـــد ع ـــاذل ق  ع

 فامـــــا كنـــــت عـــــاذلتی فـــــردی

ـــ ـــالبل ـــن ك ـــة م ـــض اللبان  ؤم اق

ـــ ـــان ف ـــی الفتي ـــ فت ـــی عرس  و يرس

ـــدی ـــت و ج ـــا بالي ـــک م ـــال و ابي  ف

 و ايفـــــادی عليـــــک اذا شـــــتونا

ـــ ـــق الف ـــو فل ـــدؤفل ـــديد وج  اد ش
 

ـــی  ـــا االق ـــاذل م ـــدرين ع ـــا ت  و م

ــــــه ــــــا اذ توج ــــــراق  كالب  للع

 غـــــداة غـــــد و آذان بـــــالفراق 

 شــديد الــركن فـــی يــوم التالقـــی

ـــتياقی ـــک و ال اش ـــفقی علي  وال ش

ــاقی ــری و اعتن ــت نح ــمک حت  و ض

 قهلــــم ســــواد قلبــــی بــــانفال
  

دانی من از چه  کنی، تو نمی گر! بدون اینکه خبر داشته باشی مرا سرزنش می اي لومه«
 برم. غمی رنج می

کنی فردا کالب را نزد من برگردان، که روي بسوي عراق نهاد و  اگر مرا سرزنش می
 جا شد. عازم آن

ز طوري او را سرزنش کن که فردا از تصمیم خود منصرف شود و اعالم جدایی (ا
 آنها) کند.

مردان جوانمرد در سختی و رفاهیت بصورت یکسان ثابت قدم و استوارند، و در روز 
 مواجه با دشمن محکم و پابرجا هستند.

ام، اعزام  اي که به تو داشته سوگند به پدرت که شوق دیدار و مهرورزیها و عالقه
ام  ست،  وجد و عالقهشدنم به نزد تو وقتی که زمستان را سپري کردم و ...برایم مهم نی

 .٢٢٦عمر بن خطاب دکرت حممد ابونصر ص - ١
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خواهد از هم گشوده گردد، فاروق را به پروردگار سوگند  دارد قلبم را شکافد و دلم می
 کند. که حجاج را راهی عرفات می

 کنم. با تمام تالش در میان آن دو کوه مکه دعا می
 ».همانا فاروق کالب را نزد آن دو پیر ناتوان برنگردانید که نزدیک مرگ هستند

اي را به ابوموسی اشعري نوشت و به او فرمان  گریست، سپس نامه این عمربنا بر
رفت و اجازه ورود خواست و  داد که کالب را بالفاصله برگرداند. کالب نزد عمر

وارد شد، سپس دنبال امیه فرستاد و با هم صحبت کردند، سپس از او پرسید که امروز چه 
دوست دارم پسرم کالب نزد من باشد و او را چیزي را از همه بیشتر دوست داري؟ گفت: 

استشمام کنم، دستور داد کالب داخل شود، کالب وارد شد و امیه پیر از جا پرید، شروع 
هم از دیدن این صحنه به گریه  کرد، و عمر  به استشمام پسر کرد و گریه و رازي می

ر و مادرت باش و تا و حاضران مجلس نیز گریه کردند و به کالب گفتند: نزد پد ،1افتاد
وقتی که باقی ماندند جهاد خویش را در خدمت به آنها انجام بده، سپس بعد از وفاتشان به 

ها  ها صرف کند، و سواره امور خود بپرداز، سپس دستور داد اموالی را به او بدهند تا با آن
 رود: شروع به سرودن اشعار پدرش کردند و به او ابالغ شد، بعد کالب این شعر را س

ـــالب ـــا ك ـــت اب ـــا ترك ـــرک م  لعم

ـــــا ـــــزال هل ـــــا ال ي ـــــني و ام  حن

 لكســـب املـــال او طلـــب املعـــالی
 

ــــابا  ــــا مص ــــن مكتئب ــــري الس  كب

ــــدهتا كالبــــا  ــــد رق ــــادی بع  تن

ــــه ــــوت ب ــــی رج ــــا   ولكن   الثواب
 

پدر کالب را پیر افسرده و مصیبت زده و مادري همیشه دلتنگ را  جان تو سوگند به«
کند به خاطر کسب مال و طلب مقام واالي دنیوي  یکه در خواب هم کالب را صدا م

 ».ام ام، بلکه به امید پاداش رفته ترك نکرده
، در خدمت والدین که تا زمانی که در قید حیات بودند کالب مسلمانی برگزیده بود

 خود بود.
اي دیگري مشابه این اتفاق افتاد. شیبان بن مخبل سعدي (شاعر معروف)  اینجا حادثه

سعد بن ابی وقّاص هجرت کرد و عازم جنگ فارس (ایران) شد. بنابراین پدرش  همراه با

 .١٨٠دکرت نايف معروف ص  ،األدب االسالمی - ١
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شد و نتوانست شکیبا و صابر باشد، و  تاب و بیقرار سخت بی(مخبل) که پیر و ناتوان بود، 
 این قصیده را سرود: 

ــــة ــــل ليل ــــی ك ــــيبان ف ــــی ش  اهيلكن

 فــانی حنــت ظهــری خطــوب اال تـــری

 و خيربنـــــی شـــــيبان ان لـــــن يعقنـــــی

 دخلن الــــدهر قــــربک حوبــــة فـــال تــــ
 

ـــب  ـــراق وجي ـــوف الف ـــن خ ـــی م  لقلب

 اری الشخص كالشخصـني و هـو قريـب

 تعـــــــق اذا فـــــــارقتنی و حتـــــــوب

 يقـــوم هبــــا يومـــا عليــــک حســــيب
 

کشد چون قلبم هر دم از بیم فراق و جدایی پاره پاره  آیا شیبان هر شب مرا می«
 شود. می

اثر ضعف بینایی) شخص نزدیکی بینی (بر  بار هیزم پشتم را خم کرده، آیا نمی کوله
-دهد که من نافرمانی تو نمی بینم! ولی شیبان به من خبر می را به صورت دو شخص می

کنم، اما وقتی از من جدا شده نافرمانی کرده و گناهکار است، روزي گناهی وارد قبرت 
 ».نگردد که بر آن، مورد محاسبه قرار گیري

اي را  ب را احساس کرد و به گریه افتاد، و نامهاین شعر را شنید رقّت قل  وقتی عمر
 .1به سعد بن ابی وقاص نوشت که شیبان را برگرداند، لذا او را نزد پدرش برگرداند

از شعر متأثر گردد، بلکه  این حادثه هم آخرین حادثه از این نوع نبود که عمر 
هذلی در ایام عمر اند، از جمله: خراش بن ابی خراش  حوادث مشابه دیگري را نقل کرده

شروي یهجرت کرد و همراه با مسلمانان و در سرزمین دشمن به سرعت پ بن خطاب
کردند. سپس پدرش ابوخراش به مدینه رفت و پیش عمر نشست و شکایت شوق دیدار 
پسر را سر داد، و چنین شرح احوال کرد که اهالی او منقرض شده و برادرانش کشته 

قی نمانده است جز پسرش خراشکه او هم در میدان جنگ است اند و یاوري برایش با شده
 سرود:  و او را ترك کرده و این قصیده را می

 .٩٠أدب صدر االسالم ص - ١
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 اال مــــن مبلــــغ عنــــی خراشــــا

 و قــــد تأتيــــک باالخبــــار مــــن ال

 كليــــــــب  ليعقبـــــــه  تناديـــــــه

ـــــاءه ـــــرد ان ـــــیء فيـــــه  ف   ال ش

 و امســـــی  واصـــــبح دون غابقـــــه

ــــ ا ـــان خـــري ال  ال فـــاعلم خـــراش ب

ــــرب ــــاء ال ــــک وابتغ ــــی رأيت  دون
 

ــــد  ــــأ البعي ــــک بالنب ــــد يأتي  و ق

ــــــد  جتهــــــز باحلــــــذاء و ال تزي

ــــفه ــــد س ــــأتی لق ــــد   وال ي  الولي

ــــه ــــوع عيني ــــأن دم ــــد  ك  الفري

ـــود ـــام س ـــرا الش ـــن ج ـــال م  جب

 زهيــــد  ـــــمهاجر بعــــد هجرتــــه

ـــيد ـــان و ال يص ـــوب اللب  كمخض
  

که اخبار دور براي تو  کند، حال آن هان، چه کسی پیام مرا به خراش ابالغ می«
 آورند که نیازي به کفش و زاد و توشه ندارند. ، و کسانی برایت خبر میآیند می

 سر شده. آید، راستی ولید خیره کنی تا کلیب او را تعقیب کند، ولی نمی او را ندا می
گرداند بدون اینکه چیزي درون آن باشد، گویی اشک  ظرف خود را خالی بر می

 نظیر است. چشمانش بی
م صبح و شام را سپري کردند بدون اینکه شیر دوشیده کوههاي سیاه و هولناك شا

 باشد یا (گله) را آب داده باشد.
 بدان اي خراش! که بهترین مهاجر بعد از هجرتش زاهد و پارسا است.

دیدم که در طلب نیکی هستی بدون اینکه با من نیکی کنی، مانند شیر شکاري خون 
 .1»کند آلود که شکار نمی

ر شد و نامه نوشت که خراش را نزد پدرش برگردانند، و متأث پس از آن، عمر 
شان به جبهه  فرمان صادر کرد که بعد از آن بدون اجازه پدران مسن و سالخورده پسران

 .2اعزام نشوند
گرفت و به شدت  تحت تأثیر شعر قرار می کنیم که امیر مؤمنان آري، مالحظه می

ار و پابرجا و صالبت و خشونت شهرت داشت، کرد، با وجود اینکه به اراده استو گریه می
و این امر بیانگر احساس نازك و ظریف و شعور انسانی بیدار ایشان است، که احساس 

 .٢٣٠ص ، دکرت حمّمد ابوالنصر، عمر بن اخلطاب - ١
 .١٣/١٨٩اصفهانی  ،انیغاأل - ٢
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شان بودند، و همچنین حال و  محتاج یاري پسران  کند آنگاه که پدران ناتوان را درك می
و احساس وضع ستمدیدگان و انسانهاي گرفتار و درمانده را در وجود خویش لمس 

 .1کرد، همانگونه که در مورد شعر هجایی بدان پرداختیم می

 گرایش نقد ادبی عمر -4
قرار گرفته بود، حتی در  صعمر بن خطاب بیش از هر کسی تحت تأثیر رسول خدا

هاي ادبی و  گونه که آرایه دیدگاه او نسبت به ادبیات و حکم کردن بر شعر و شعراء، همان
ي در مورد متون از او نقل شده، که بخش عمده آن مرویات، مربوط احکام نقد ادبی زیاد

به دوران خالفت ایشان، یعنی ده سال آخر عمر اوست، و این آثار به جا مانده در مجموع 
دهد و (نظریه کمال ادبی) او را به  نسبت به ادبیات نشان می احترام و قدردانی عمر

عمر پر برکت او در آن دوران شکوفا  کشاند که نتایج و محصول فرهنگیتصویر می
است. لذا الزم است نسبت به همه عوامل تقویت کننده و شفّافیت دهنده احساس و ذوق 
نقدي ادبی که موجب رشد و شکوفایی ملکه نقدي او شده، اطالع همه جانبه داشته 

  باشیم، و هر دو دوران جاهلی و اسالمی حیات ایشان را به نحو زیر در نظر داشت:
در دوران جاهلی یکی از مسئولین حفظ ارزشهاي جاهلی بود، و در میان  عمر -

اي بر خوردار بود که در آن زمان همه عرب به قریش  قریش از جایگاه اجتماعی ویژه
چشم دوخته بودند و به آنها دل بسته بودند، در دوران اسالم هم چنین جایگاهی را احراز 

 کرد.
و آگاه بود، که اطالعات او در  ی و اسالمی خبیردر مورد شعر جاهل عمر -

برگیرنده اشعار مشرکین و مرتدین و دشمنان اسالم هم بود که علیه این دین حنیف 
 سروده بودند.

به احوال عرب در دوران جاهلیت و اسالم از جوانب مختلف اعتقادي،  عمر -
و آگاهی او به این چیزها راه تاریخی، نسبی، روش عبادي و علمی کامالً آگاه بود، و علم 

 نقد کالمی و ادبی و اظهار نظر را پیش روي او روشن کرده بود.

 .٩٠ص، سالمدب صدر اإلأ - ١
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اي عالقه داشت که خالی از مسابقه و  از همان سنین ابتداي به محافل ادبی عمر -
شعر سرایی و مطرح کردن ادبیات و ذوق پروري و اظهار نظر ادبی نبود، بطوري که وقتی 

رکت و در مجالس مردان پاك سخن، که گفتارشان همچون اسالم آورد ش عمر
هاي پاك و لذیذ از هر زشتی پاك بود، و همنشینی با آنها بعد از شرکت در نماز و  میوه

شد، همانگونه  جهاد یکی از آن سه مطلبی بود که مورد عالقه و رغبت ایشان محسوب می
در شب بود، و در زمان  صاصحبت داستان سرایان رسول خدکه ایشان یکی از افراد هم

خالفت خود در قسمتی از حیاط مسجد، خلوتگایی را به نام بطحاء (یعنی بستر فراخ 
 .1جا رفت و آمد داشتند رودخانه) بوجود آورد که شعر دوستان و شعر جویان به آن

بود داراي سهم عمده و رأي تیز و نافذ  صکه یکی از اصحاب رسول خدا عمر 
ت و استعداد خارق العاده همراه با الهام، و بصیرت شفّاف بود، و و تیزهوشی و ذکاو

کرد؛ ایشان همراه با این ویژگیهاي با احساس شعر را  کمتر در یافتن معنی درست خطا می
شنید، و نسبت به نصوص ادبی و ارزشهاي زیبایی و شعوري از ذوق و خواند و میمی

این بود که نسبت به آن بسیار حساس بود و قریحه خاصی برخوردار بود، علّت این امر هم 
هدف را با تمام قلبش دریافت  ، لذا عمر 2کردمعنی و اهداف آن را بخوبی درك می

و قدردانی خود را نسبت  کرد، و تعجب و عالقه کرد و درون خود را با آن راضی می می
عر مرثیه براي برادرش گونه که روایت شده که متمم بن نویره ش کرد، همانبه آن ابراز می

مالک سرود که توسط سپاه خالد بن ولید در جنگهاي رده به هالکت رسید، وقتی به این 
 بیت رسید که گفت: 

 ه عفيف المئزرِ ـال يمسک الَفحشاَء َتحَت ثيابِه        حلٌو شمائل
کسی که شمایل اخالقی او شیرین و دلپسند است و پاکدامن است زشتی و فحشاء «
 ».دهدر لباسش قرار نمیرا زی

برخواست و نزد او رفت و گفت: دوست داشتم این مرثیه را براي برادرم زید  عمر
دانستم برادرم به جایی به خدا سوگند اگر می ،سرودي! گفت: اي اباحفصبن خطاب می

 .٢٤٤ص ، دکرت حمّمد ابوالنصر، عمر بن اخلطاب - ١
 .٢٤٦منبع سابق ص - ٢

                                           



 عمر فاروق   350
 

گفت: هیچ کس تا کنون  سرودم، عمررفته که برادر تو رفته است، برایش مرثیه نمی
 .1تی به من نگفتهچنین تسلی

ارزش نصوص ادبی  عمر ,با این منطق فهم و درك و سنجش بیداري و هوشیاري
هاي دنیاي فانی به آن مقام  داد که ارزش گنجینه ال برد، و آنها را تا سطحی ارتقابلیغ را با

به یکی از پسران هرم بن سنان گفت: برخی از  شود. روایت شده که عمرنزدیک نمی
فرمود: واقعاً  ه زهیر درباره شما سروده، بخوان. وقتی برایش خواند عمراشعاري را ک

ایم.  که درباره شما زیبا سروده! گفت: اي امیرمؤمنان! ما بخشش فراوان به او عطا کرده
 .2فرمود: آنچه شما بخشیدید، رفت، ولی آنچه او به شما داد، باقی است عمر

کرد، و چنین  را تغذیه می ي عمري نقداین عناصر، ذوق نقدي و صفاي ملکه
 .3جایگاه ادبی را در عصر اسالم مهیا و فراهم کرد

ها استفاده  براي برتري متنی بر متن دیگر از آن اما در رابطه با معیارهایی که عمر
هاي شکلی بودند که  داشت معیار کرد، یا با آنها شاعري را بر شاعري دیگر مقدم میمی

 عبارتند از: 

 ت عربی بودنسالم
بر فصاحت سالم و صحیح از لحن و غلط متنفّر است، و  ي عمرذوق سرشته شده

لحن و غلط دستوري به تنهایی کافی است که عبارت و متن ادبی را از اعتبار ساقط کند، 
را مردود گرداند، و حتی کسی را که لحن و غلط دستوري از او سر زده مورد عتاب  و آن

 .4رار گیردو نکوهش و انتقاد ق

 گویی:  پیچیده و» معاظله« مأنوس بودن الفاظ و پرهیز از
کرد، و داشت و شعرش را زیبا تلقّی می زهیر را مقدم می روایت شده که عمر

علّت این امر را پرهیز مکرّر گویی و پرهیز از پیچیدگی در کالم، و بکار نبردن الفاظ 

 .٢/٣٠٠، الکامل نوشته مربد، ٢٤٧منبع سابق ص  - ١
 .٢/١٠٦و العصر الراشدی ، املدينة النبويّة فجر االسالم - ٢
 .٢٤٨ص، عمر بن خطاب حمّمد أبوالنصر - ٣
 منبع سابق. - ٤
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با اوصافی که داشت مدح و ستایش کرد، که مرد را جز  نامأنوس و وحشی بیان می
 .1کرد نمی

است از تعقید در کالم و طوري بدنبال یکدیگر بیاید که موجب   عبارت» معاظله«
 .2پیچیدگی مفهوم شود، و وحشی بودن هم نامأنوسی الفاظ است

دهد، که این اثر روایت شده اصول و قواعد شعر مورد پسند اسالم را توضیح می
دیک بودن مفردات الفاظ و راست و درست بودن و دور بودن از واضح بودن معنی، نز

دهد، و عموم مردم را گویی است، چون شعر براي حکم کردن دعوت میمبالغه و اغراق
، شایان ذکر است که علماي علم 3دهد، پس البد باید قابل فهم باشدمورد خطاب قرار می

رده اند، از بحث فصاحت و بالغت بالغه که بعداً اصول و قواعد این رشته را تدوین ک
آن را تبیین کرد، جز مباحث  اند که عمرمفرد، و کالم و فصاحت آن خارج نشده

 .4ها که بعداً بدان افزوده شد روش تصنیف و تنظیم و ترتیب باب

 وضوح و روشنی مطلب
نوشت که به علّت کم اطالعی از مناطقی که به  اي به سعد بن ابی وقاص نامه

ام برخی  اید، و نیز از نبود آگاهی کافی از محل استقرار دشمن نتوانسته رآوردهتصرّف د
ریزي کنم)، بنابراین منازل و شهرهاي فاصل بین  تصمیماتم را بنویسم (و برایشان برنامه

بینم، و امور شما و مداین را طوري برایم توصیف کنید و بنویسید که گویی آنها را می
این جمله اخیر بطور واضح بیانگر این نکته است که  .5ح دهیدخود را برایم روشن توضی

بود، و این مقیاس و معیار دقیق نقد ادبی است.  بیان واضح، مورد تأیید خلیفه
داد که واضح و روشن از مسایل قضایی تعبیر ها را هم سوگند میگونه که قاضی همان

را بیان کن). خود اضح مقصود دل : (مفهوم و وكالفهم الفهم فيام تلجلج فی صدرکنند: ...
اي را  و در مورد کاري که خواست در مورد آن به ایراد سخنرانی بپردازد گفت: مقاله

 .٢/١٠٢و العصر الراشدی، املدينة النبويّة فجر االسالم -١
 مهن منبع. -٢
 منبع سابق. -٣
 .٢٥٠ص، عمر بن خطاب حمّمد أبوالنصر -٤
 .٤١٤السياسّية صق ئالوثاجمموعة  -٥
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ها وسیله  براین بود که واژه کردم. و نیز رأي عمرآماده کردم که از آن تعجب می
بینا کردن زده کردن و نا تفهیم و آلت راهنمایی و بیان هستند، نه اینکه راهی براي شگفت

 .1نمود کرد و علیه آن قیام میگویی مخالفت می رو با مبالغه و گزافه باشد، از این

 الفاظ باید به مقدار معنی باشد
. امام دارمی گفته: 2این است: از مکابله پرهیز کن از جمله کالم مأثور عمر

ود، چون پرهیز از پرحرفی ب گویی در کالم است. بنابراین مراد عمر منظورش زیاده
هاي  برد، و موجب تکرار نفرت برانگیز و دوباره شدنمضمون فکر و اندیشه را از بین می

گردد، و جمالش پایمال مکروه و ناپسند است، عالوه بر اینکه زیبایی گفتار هم مفقود می
فرمود: صداع و پراکنده شده کالم بر اثر زبان پراکنی است، پس هر چه  ، عمر3شودمی
 .4د کم بگوییدتوانیمی

 الفاظ وقتی زیبا است که در محل مناسب باشد
شد؛ چون معنی را از ریخت ه میبود که به زور جاي داداز الفاظی متنفّر  عمر

برد، از جمله در نقد یک و رونق و بهاي کالم را از بین می ،و نازیبا می شد انداخت می
 بیت از شعر حسیم عبد بنی حسحاس که گفته بود: 

 کفی الشَّيُب واإلسالُم للمرِء ناهياً   يَرة َودِّع إن َتَجهَّزَت غادياً ُعمَ 
اي صبحگاه زود سفر کنی، پس (مالت را به) ودیعه  اي عمیره! اگر آماده شده«

 ».بگذار، زیرا موي سفید (پیري) و اسالم بودن مرد براي بازگشت از گناه کافی است
ات  کردي جایزهي سفید) ذکر میفرمود: اگر اسالم را قبل از شیب (مو عمر

اش که اسالم آن را صیقلی داد، و در سایه آن رشد  با ذوق و سلیقه دادم. چون عمر می

 .٢٥١عمر بن اخلطاب دکرت حممد ابوالنصر ص -١
 .٢٥٢به نقل از مرجع سابق ص ١/٩، سنن دارمی -٢
 .٢٥٢..ص.عمر بن اخلطاب -٣
 .٣/١١٢ احلديد بیأشرح �ج البالغه ابن  -٤
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و نمو کرد، زیرا خوب درك کرده بود که نیروي بازدارندگی اسالم در درون مؤمن قبل 
 .1از پیر شدن مؤثر است، ولی در این بیت این نکته رعایت نشده بود

 تقسیم زیبا
در مورد جمال هنري شعر که موجب رضایت ذوق ادبی و  گونه که عمر همان

کرد، و عالقه و شگفتی خود را با خشنودي عقل و خرد است، اظهار عالقه و شگفتی می
کرد، و عمق احساس دهد، ابراز میمرور چند بار آن بیت شعر که ذوق ادبی را رشد می

مود. یکی از دالیل این مطلب این روایت است نزیبایی کالم را از این طریق ترجمه می
 خوانده شد که آغاز آن چنین است:  ي عبده بن طیب نزد عمرکه قصیده

 والعيُش شٌح و إشفاٌق و تأميلُ   هل حبل خولة بعد الهجر موصولُ 
شود، یا اینکه آیا ریسمان دوستی خوله بعد از هجرت و دور شدن، دوباره وصل می«

 ».و مشغولی؟ تو منزلت دور شده
 و قتی شعر به اینجا رسید که گفت: 

 والعيش شحٌّ وإشفاٌق وتأميلُ   و المرء ساٍع ألمٍر ليَس يدرُکهُ 
رسد، زندگی هم طمع و بیم و آرزو  انسان براي چیزي در تالش است که بدان نمی«
 ».است

با ، از این تقسیم و تفصیل زی»زندگی طمع و بیم و آرزو است«عمر با تعجب گفت: 
 .2تعجب کرد

 ي زهیر بن أبی سلمی را شنید: گفته و هنگامی که عمر
ـــــالث إفـــــ  ن احلـــــق مقطعـــــة ث

 فــــذالكم مقــــاطع كــــل حــــی

 
 

 و جـــــــالءأو نفـــــــار يمـــــــني أ 

 ثــــالث   كلهــــن لكــــم  شــــفاء  

 
 
 

حق به سه چیز قطعی می شود، قسم، محاکمه، یا حجت روشن. این مقاطع هر «
 ».است اي است که موجب تسکین خاطر قبیله

 .٢٥٣ص، ابوالنصر، عمر ابن اخلطاب، ٢/١٠٢ شراب، املدينة النبوية -١
 .٢/١٠٥شراب ، املدينة النبويّة، ١/٢٤٠البيان و التبيني  -٢
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شود، و با این یک مقصودش این است که حقوق تنها با یکی از این سه تثبیت می
از اینکه زهیر مقاطع حق را شناخته بود،  بیت شعر زهیر (قاضی الشعراء) نام گرفت. عمر

با وجود اینکه اهل جاهلی بود؛ بسیار تعجب کرد، چون اسالم هم بر این سه گزینه به 
 .1دالیل اثبات حقوق تأکید نمودعنوان مقاطع حق و 

ها را ترجیح  در مضمون ادبیات، آن جا معیارهاي دیگري هم هست که عمر این
داد، از جمله جوشیدن شعر از دین و اخالق. براي داد، و با آنها ادیبان را جهت تازه میمی
شان براي را با استفاده از کالم مأثور ای که بتوانیم معیارهاي نقد ادبی عصر عمر این

توانیم معیارهاي دیگري را هم به معیارهاي نقد ادبی سابق  خواننده به تصویر بکشیم می
اضافه کنیم. از جمله: صداقت و راستگویی در تعبیر از خاطر و به تصویر کشیدن عواطف 

اي  زیبا و دوست داشتنی بود عنصر صدق، نکته با ارزش. از جمله نکاتی که براي عمر
 ی او از قصیده مخبل سعدي و امیه بن أسکر کنانی بود. همچنین عمرکه موجب شگفت

داد که جدید و ابتکاري باشد که با دین (اسالم) متناسب و حاوي معنایی را ترجیح می
اخالق و ادب باشد، و این معنی داراي شکلی محکم باشد که با تصویر قشنگ و بیان زیبا 

داد که شعر موافق ترجیح می و ابتکار، عمراز آن معنی تعبیر شود. عالوه بر صدق 
اخالق دینی باشد، بطوري که شاعر در هجو مذموم، یا ناسزاگویی مفتضح، یا تعرض به 

ور نشود که نشان از حیثیت دیگران، یا توصیف شراب و دیگر چیزهاي حرام غوطه
حطیئه و ضعف اعتقاد و فساد اخالق است، همانگونه که در بحث موضع ایشان در برابر 

 .2سحیم و دیگر شعراي امثال آنان گذشت
از جمله مطالبی که با این نقد ادبی مربوط است روایتی است مبنی بر اینکه نعمان بن 

جا رفت، ولی  منصوب شد و به آن 3به فرمانرواي شهر میسان عدي از جانب عمر
با استفاده از همسرش موافقت نکرد که همراهش برود، بنابراین نعمان در صدد بر آمد 

غیرتی که زنان دارند؛ رغبت او را به همراه شدن با خود برانگیزد، و چند بیت شعر خیالی 
 و خالی از حقیقت را برایش نوشت از این قرار: 

 .٩٦ص، أدب صدر اإلسالم -١
 .٢٦٢-٢٥٥ص ، أبوالنصر، عمر بن اخلطاب -٢
 ميسان شهری است در عراق دارای خنلستان و روستاهای فراوان که بني بصره و واسط واقع شده است. -٣
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ـــناء  ـــغ احلس ـــن مبل ـــاإفم  ن حليله

ـــةإ ـــاقني قري ـــی ده ـــئت غنتن  ذا ش

ــدإ ــت ن ــاألذا كن ــقنیكرب مانی فب  أس

ــــل أ ــــلع ــــري امل ــــوءهؤم   منني يس
 

 يسـقی فـی زجـاج وحنـتم بميسان 

ــم صــناجةو ــل ميس ــی ك ــدو عل  حت

ــــثلموال تســــقنی باأل  صــــغر املت

ـــدم ـــق املته ـــی اجلوس ـــا ف  تنادمن
 

ان در لیوان بلور و کیست پیام مرا به آن زیبارو برساند که همسرش در شهر میس«
 د.آشام حنتم می

با هم  خوانند و هرگاه میل داشته باشم زنان رقّاصه و خواننده شهر برایم آواز می
 کنند. رقابت می

 من باشی با جام بزرگ مرا شراب بده نه با پیاله ملثّم کوچک. اگر تو همپیاله
 ». شاید امیر مؤمنان خوشش نیاید که در کاخ ویرانه ندیم و همنشین ما باشی

این را شنید گفت: به خدا سوگند با من بدي کرد، سپس او را از کار  وقتی عمر
جاي تعجب نیست، زیرا نعمان فرمانروا و پیشنماز و پیشواي  ربازداشت. این کار عم

دهد، اما زندگی مردم بود، و این شعر اگر چه زندگی یک مهاجر صدر اول را نشان نمی
هاي اسالم پذیراي آن نیست،  با ارزشهاي اخالقی این دین منافات دارد، و تعالیم و آموزه

 .1ش را مجازات کردا آن را مردود دانسته و گوینده لذا عمر
را متمایز کرده است، و بر  هاي نقد ادبی بود که نقد عمر این بارزترین انگیزه

هاي این نقد  ورزد، همانگونه که از انگیزه اصالت نقد ادبی در مراحل عصر اول تأکید می
تنها ذوق، بلکه بیشتر به  گیري او حکایت دارد، زیرا معیار نقد و ارزیابی عمرو جهت

ي بررسی دقیق متن، از نظر زیبایی و زشتی موضوع، و تعلیل خوب بودن، یا زشت و هجنب
ها گرایش داشت. نقد عربی تا زمانی که مسیر عربی سالم و بالغت  مستهجن بودن نمونه

 است. عبارت و متن و صدق محتوا و تصویر زیبا و واضح را بپیماید، بدهکار عمر
در مورد آنها اختالف نظر  2که هیچ ناقد اصیلیاین معیارهاي دقیق نقد ادبی است 
هاي ذوق شعري و نقد و ارزیابی و داوري این  ندارد. اگر فرهنگ و ادب و توانمندي

 .٢٦٣بوالنصر ص أ، دکرت حمّمد عمر بن اخلطاب -١
 .٢٥٦مهان  -٢

                                           



 عمر فاروق   356
 

کشد، و نیازمند چند فصل طوالنی است. از خلیفه بزرگوار را بیان کنیم بحث به درازا می
عمر بن «سازد کتابهاي: هایی که در این موضوع غناي درون را فراهم  جمله بهترین کتاب

و خالفۀ  ةاألدب االسالمی فی عهد النبو«نوشته دکتر محمد ابوالنّصر و » الخطّاب
المدینۀ «دکتر واضح صمد، و » أدب صدر اإلسالم«دکتر نایف معروف، و  »الراشدین

 اثر استاد محمد محمد حسن شراب هستند. »العصر الراشديالنبویۀ فجر اإلسالم و



 
 



 پنجممبحث 
 ها در زمان عمر نی و کنترل بحراناتوسعه و آباد

 نیانخست: توسعه و آباد
به توسعه و بازسازي مسجد پیامبر خدا پرداخت و منزل عباس بن   عمر بن خطاب

عبدالمطلب را به آن افزود چنان که در مجموع، ده ذراع از ناحیه قبله و بیست ذراع از 
ي  را با خشت خام و شاخه ل به آن افزود و بناي آنجانب غرب و هفتاد ذراع از طرف شما

اي براي مسجد تدارك دید و سقفش را با  درخت خرما بازسازي نمود و ستونهاي چوبی
هاي درخت خرما پوشاند. ضمنا از تزیین مسجد با رنگهاي قرمز و زرد، منع کرد و  شاخه

ها  ، از خشوع آنشود و در نتیجه فرمود: این کار باعث جلب توجه نمازگزاران می
تر  ریزي کرد تا نمازگزاران راحت ها صحن خالی مسجد را شن . و عالوه بر این1کاهد می

 .2ها نماز بخوانند بتوانند روي آن
همچنین تغییرات اندکی در مسجد الحرام به وجود آورد. چنان که مقام ابراهیم را که 

نمود به  نندگان مشکل ایجاد میي خدا چسبیده بود و براي نمازگزاران و طواف ک با خانه
هاي اطراف حرم  و روي آن اطاق کوچکی ساخت و خانه ،3ي چندمتري انتقال داد فاصله

را خریداري و به آن اضافه کرد و گرد آن دیوار کوچکی احداث نمود که فانوسها را بر 
ي کعبه را که در زمان جاهلیت غالفی پوستین داشت و آن  . و خانه4گذاشتند آن می

ي نازك و سفید رنگ  با پارچه ي یمنی پوشانده بود، عمر را با پارچه آن صحضرت 
 .5را پوشانید مصري آن

احداث گردید.  همچنین در سایر شهرهاي اسالمی مساجد بزرگی به دستور عمر
چنان که سعد بن ابی وقاص مسجد جامع کوفه و عمرو بن عاص مسجد جامع فسطاط و 

 .)۴/۹۸)؛ فتح الباری (۲۷۷( الفة الراشدةعصر اخل -١
 .١٢٦اخبار عمرص  -٢
 ).۱۶۹/ ۸( )؛ فتح الباری۷۲۲( عصر اخلالفة الراشدة -٣
 .٢٢٧ص   ةعصر اخلالفة الراشد، ١٢٦ص  خبار عمرأ -٤
 .۱۲۶ص  خبار عمرأ، ۱/۲۵۳زرفی) ا( ةخبار مکأ -٥
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ع بصره را تأسیس نمودند که در واقع هر یک از این مساجد عتبه بن غزوان مسجد جام
 .1آمدند مرکز عبادي و فرهنگی و اجتماعی مسلمانان آن سامان به حساب می

 سازي و امور حمل و نقل توجه به راه -1
عمرفاروق بخشی از درآمد دولت را به ایجاد ارتباط میان شهرهاي اسالمی اختصاص داده 

ي عربی و  ادي از شتران بیت المال را جهت تردد میان شبه جزیرهبود. چنان که تعداد زی
ي نقلیه نداشتند تدارك دیده بود.  رسی به وسیله شام و عراق براي کسانی که دست

ها به رهگذران و  تأسیس نموده بود که در آن» دار الدقیق«هایی به نام  همچنین مکان
ي مکه و مدینه در جاهاي  شد. و در فاصله یمسافران بینوا غذا و دیگر مایحتاج اولیه داده م

ي رفاهی تدارك دیده شده بود. بدین صورت  متعدد جهت رفاه مسافران مجموعه
ي رهنمودهاي قرآن تا حد امکان به عمران و آبادانی اماکن اصلی  در سایه عمرفاروق 

به مکانی پرداخته بود که ضمن ایجاد امنیت و آسایش، مسافران را از حمل آب از مکانی 
، امیران، رؤساي قبایل و والیان را  عالوه بر آن، عمرفاروق .2دیگر بی نیاز ساخته بود

ساخت که رعایت حال رهگذران و مسافران را بنمایند. چنان که کثیر بن  خاطرنشان می
در سال هفدهم  گوید: ما در رکاب عمر عبداهللا به نقل از پدر خود و او از پدر خود می

ي  ها سکونت داشتند از او اجازه مره شدیم. در مسیر راه کسانی که بر سر آبعازم حج ع
ها گفت: اشکالی ندارد اما به یاد  به آن ها خواستند. عمر ساخت و ساز در کنار این آب

 .3داشته باشید که مسافران و رهگذرانان در استفاده از آب و سایه بر شما حق تقدم دارند
هاي عبور و مرور از  ي راه به مسأله و توجه عمرهمچنین به میزان اهتمام 

قراردادهایی که برخی مسئولین دوران خالفت ایشان با بعضی از شهرهاي فتح شده 
بریم. چنان که پس از فتح نهاوند، ساکنان مناطق ماه بهرذان و ماه دینار نزد  اند پی می بسته

گاه حذیفه  نمودند. آن حذیفه بن یمان آمدند و با او بر اساس پرداخت جزیه صلح
اي از طرف  اي بدین شرح نوشت: به نام خداي بخشنده و مهربان. این امان نامه عهدنامه

 .۲۲۸ص  عصر اخلالفة الراشدة -١
 .۱۸۹ ص صفوه: الدور السياسی -٢
 .۱۸۹ص  (ماوردی): حکام السلطانيةاأل -٣
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باشند و حق  شان در امان می حذیفه براي ساکنان ماه بهرذان و دینار است. مالها و جان
نمایند و  نامه تا وقتی اعتبار دارد که هر سال جزیه پرداخت ماناین ا .1آزادي مذهبی دارند

ها را بازسازي نموده و از لشکر مسلمانان و کسانی که از  مسافران را راهنمایی کنند و راه
چه  نمایند را میزبانی کرده و به خوبی راهنمایی بکنند. و اگر چنان جا عبور می آن

در عهدنامه ذکر شده است، رفتار نمودند، هیچ عهد و   چه فریبکاري کردند و غیر از آن
هجري نوشته شده و قعقاع  19ها نیست. این نامه در محرم الحرام سال  میان ما و آن پیمانی

 .2بن عمرو و نعیم بن مقرن شاهدان این عهدنامه هستند
 عمر بن خطابي خالفت  این نامه بیانگر آن است که استانداران و مسئولین بلند پایه

د که یکی از لوازم عمران و دانستن به اصول تمدن و سیاست کشورداري واقف بودند و می
ها است، چرا که ملتها در تجارت و جنگها نیاز مبرم به  آبادانی، راه سازي و امنیت راه

گذاشتند. و خود  ي مردم شهرهاي فتح شده می ها دارند. بنابراین، راه سازي را به عهده راه
ایجاد اي به شهرسازي در عراق و  عمرفاروق پس از سال شانزده هجري توجه ویژه

 .3کانالهاي آب و احداث پل داشتند
نوشت، آمده است: به نام » رها«اي که عیاض بن غنم به اسقف  همچنین در عهدنامه

ي شهر خود را به رویم بگشایید و در ازاي هر نفر یک دینار و دو  خدا؛ اگر شما دروازه
ها را  ها و پل ههایتان در امان خواهد بود و شما باید را کیل گندم بدهید مالها و جان

بازسازي و مسلمانان را راهنــمایی کنید و خدا میان من و شما گواه باشد و او بهترین گواه 
 .4است

اطالع یافت، در نزدیکی قلعه بابلیها کانالی در  عمر بن خطابو بعد از این که 
کرده و بعدا توسط  میان نیل و دریاي سرخ وجود داشته و حجاز را به مصر وصل می

را بازسازي  ها تخریب شده است به استاندار مصر، عمرو بن عاص دستور داد تا آن میرو
کند. و بدین صورت راه نزدیکی از حجاز به پایتخت مصر (فسطاط) احداث گردید. و 

 ).۲/۳۴۲( سالمشهر مشاهري اإلأ -١
 .مهان -٢
 سالم. شهر مشاهري اإلأ -٣
 .۲/۳۴۶ سالمشهر مشاهري اإلأ -٤
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باري دیگر راه تجاري بحرین از سر گرفته شد و در فسطاط بازار تجاري خوبی رونق 
و از این طریق  .1لیج امیرالمؤمنین نام گذاري کردرا به نام خ گرفت و عمرو بن عاص آن

رسید و تا زمان عمربن عبدالعزیز همچنان ادامه  مواد خوراکی فراوانی به مکه و مدینه می
 داشت و بعد از ایشان به فراموشی سپرده شد و به تدریج دوباره خاك گرفت و نابود شد.

خ از خور تا بصره جهت کانالی به طول سه فرس عمر بن خطابهمچنین به دستور 
 .2انتقال آب دجله به بصره حفر گردید

صرف احداث  عمر بن خطابهاي سنگینی از بیت المال در زمان  و در مجموع هزینه
 سازي گردید. ها و راه پلها، حفر کانال

 ـ تأسیس شهرهاي مرزي و نظامی2 
شهرهاي  تصمیم به تأسیس عمر بن خطابي فتوحات، دولت  همگام با گسترش دامنه

سازي  هاي ارتباطی میان شهرها را بازسازي و اصالح کرده و به آماده مرزي گرفت و راه
اراضی کشاورزي پرداخت و مردم را جهت هجرت و سکونت به این شهرها تشویق 

رفتند که  نمود و در واقع این شهرها مقر مجاهدین و مرکز تبلیغ اسالم به شمار می می
. و زمینها 4دند از: بصره، کوفه، موصل، فسطاط، جیزه و سرتها عبارت بو آن 3مهمترین

شد و محل احداث اماکن عمومی  ها و قبایل تقسیم می بین مجاهدین بر اساس خانواده
هایی جهت چرانیدن احشام و  گردید و چراگاه مانند مسجد، بازار و غیره نیز مشخص می 

ي  ي شبه جزیره ان از حجاز و حومهشد و مسلمان چارپایان مجاهدین نیز در نظر گرفته می
شدند تا مرکز نیروهاي نظامی و داعیان  عربی براي سکونت به این شهرها فراخوانده می

به فرماندهان خود دستور داده بود که شهرها را در  عمر بن خطاباسالم باشند. ضمنا 
کی باشد، چرا ها با دارالخالفه از طریق خش هایی احداث نمایند که راه ارتباطی آن مکان

که عربها هنوز به امور دریانوردي واقف نبودند. ولی بعدا که به توان دریایی لشکر اسالم 

 .۲۵۴الفاروق عمر(شرقاوی) ص  -١
 .۲۳۰ص  عصر اخلالفة الراشدة -٢
 .٢٤٥سالم ن. غازی بن سامل ص رب فی اإلاقتصاديات احل -٣
 .۳۴۰-۳۳د. مجيل مصری ةتاريخ الدعوة االسالمي -٤
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در مصر پی برد، به عمرو بن عاص دستور داد تا کانالی جهت وصل کردن رود نیل با 
 .1دریاي سرخ حفر نماید و از این راه مواد خوراکی به حجاز بفرستد

ي فتوحات و دوري فاصله میان  جه به گسترش دامنهبا تو  عمر بن خطاب ،آري
شهرهاي مسلمانان به شهرسازي و ایجاد مراکز نظامی پرداخت تا مجاهدین با آرامش 

جا که هدف  هاي خود مراجعه نمایند. و از آن خاطر به جهاد بپردازند و به استراحت گاه
به صورت زنده تأسیس  اي اسالمی باید جامعه اصلی فتوحات، تبلیغ دین اسالم بود، می

شد تا ملتها و افراد، عمال روش زندگی اسالمی را تجربه نمایند. بنابراین شهرهاي یاد  می
ي اسالمی طرح ریزي و ساخته شدند. چنان که در هر یک از شهرهاي  شده بر اساس نقشه

بصره، فسطاط، موصل و دیگر شهرهاي اسالمی مساجد در وسط شهر تأسیس شدند و 
نظیر، تفکر  هاي بی هاي مسکونی مجاهدین را ساختند. و در این مجتمع خانه اطراف آن

یافت. لشکر اسالم نشانگر  اسالمی با تمام قدرت و مبادي خود به صورت زنده تبلور می
ها زندگی  قدرت اسالم و کتاب خدا بیانگر فکر اسالمی بود و مردمی که در این مجتمع

ي  اجرا نموده، هر لحظه آمادهندگی خود کردند یکایک احکام خدا را در ز می
جا به سایر شهرهاي فتح شده  فشانی در راه خدا بودند. چنان که نور اسالم از آن جان

جا برقرار شد.  درخشید و فرزندانشان به خدمت اسالم در آمدند و عدالت اجتماعی در آن
روش براي تبلیغ  و براي مهاجرین تازه مسلمان آغوش باز کردند و این در واقع بهترین

 ي تفکر اسالمی به اجانب بود. دین اسالم و عرضه
جا وجود داشت و  هاي زیادي در آن اما در شام به علت این که از قبل آباد بود و خانه

جا را ترك گفته و رفته بودند، نیازي به ساخت و ساز و احداث شهرك  اینک رومیان آن
هرهاي آنان مسکن گزیدند. ضمنا اکثر قبایل ها و ش جدید نبود، بلکه مسلمانان در خانه

جا در کنار قبایل خود  جا سکونت داشتند و مسلمانان مهاجر و مجاهد در آن عرب در آن
  .2زیستند می
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 ساخته شدند:  ترین شهرهایی که در زمان عمر اینک گزارشی از مهم

 ـ شهر بصره
به سرزمینی که داراي اند:  بصره به معناي زمین سخت و سنگالخ است. بعضی گفته

جا  گویند. به هر حال شهر بصره در محل یک سنگ ریزه و یا سنگ سفید باشد بصره می
واقع شده است.  1باشد هاي دجله و فرات در مکانی که معروف به شط عرب می شدن آب

در شهرسازي رعایت شده است. چرا که  در واقع در احداث این شهر، سیاست عمر
داد. چنان که  پرآب و علف و داراي چراگاه، دستور احداث شهر می هاي ایشان در مکان

 باشد.  بصره نیز از چنین امتیازاتی برخوردار می
علت روي آوردن مسلمانان به این خطه چنین بیان شده است که در زمان 
ابوبکرصدیق فردي به نام قطبه یا سوید بن قطبه با تنی چند از سواران جهت مأموریتی به 

ي کل یعنی خالد بن ولید دستور رسید که در همان  یه رفت. سپس از طرف فرماندهآن ناح
رسید، او عتبه بن غزوان را که از  عمر بن خطابناحیه بماند. و زمانی که خالفت به دست 

ي آن ناحیه تعیین کرد و گفت: با اهوازیها و  پیشگامان اصحاب رسول خدا بود، فرمانده
باش. و طی دستوري، قطبه را نیز امر کرد تا به عتبه ملحق و  فارسها و اهل میسان مشغول

ي بکر و  تابع امر او شود. چنان که عتبه با سیصد سوار و قطبه نیز با همراهانش از طایفه
دیري نگذشت  .2جا اقامت گزیدند هجري در آن 14جا شدند. و در سال  تمیم رهسپار آن

به  مورد احداث شهري اجازه خواست. عمراي نوشت و از او در  نامه که عتبه به عمر
او اجازه داد و نوشت که در جایی به احداث شهر بپردازد که آب و چراگاه وجود داشته 

نوشت که من  گاه عتبه همین مکان فعلی شهر بصره را انتخاب کرد و به عمر باشد. آن
ور انتخاب جا آب فراوان و نی وجود دارد براي این منظ مکان سرسبزي را که در آن

 ام. کرده
نیز به او دستور داد تا در مکان یاد شده رحل اقامت افکند. چنان که عتبه نیز  عمر

ي خود را از نی بنا کرد. و مردم نیز به  جا رحل اقامت افکند و مسجد و داراالماره در آن

 .١٧٧حممد رشيد رضا ص  .الفاروق عمربن اخلطاب -١
 .٣٣٣سالمية د. مجيل املصری ص تاريخ الدعوة اإل -٢
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کرد  یها را تخریب م رفتند، آن ساخت و ساز منازل خود با نی پرداختند. وقتی به جهاد می
هایشان از بین  سوزي خانه ساختند. تا این که در اثر آتش میگشتند دوباره  و چون برمی

هاي گلی گرفتند. و او نیز بعد از وفات عتبه  ي ساخت خانه اجازه گاه از عمر رفت، آن
و در امارت ابوموسی اشعري در سال نوزدهم هجري به آنان اجازه داد. چنان که ابوموسی 

و بعد از آن با سنگ و آجر  ،االماره خود را با خشت خام و گل ساختمسجد و دار 
بازسازي شد. شهر بصره را به چندین بخش و محله در آورده و هر محله را به یکی از 
قبایل واگذار کردند و در وسط، خیابان بزرگی با عرض شصت ذراع گذاشتند و عرض 

راع بود و در فاصله یک محله تا ها هفت ذ هاي دیگر بیست ذراع و عرضه کوچه خیابان
هایشان  محله دیگر فضاي خالی بزرگی قرار دادند تا محل خواباندن چارپایان و بستن اسب

. سپس 1ها را چسبیده به هم ساختند و بخشی جهت دفن کردن مردگانشان باشد. و خانه
بصره  به ابوموسی رسید که در آن به حفر کانالی از دجله تا عمر بن خطابدستوري از 

 .2جهت آب رسانی به ساکنان بصره امر کرده بود. طول این کانال سه فرسخ بود
رسیم که مسلمانان جزو پیش کسوتان  از سبک شهرسازي فوق به این نتیجه می

 اند. مسکن و شهرسازي بوده
گفتنی است مسلمانانی که در بصره اقامت گزیدند با فتح ابله و دست و میسان 

مردم از هر سو سرازیر این شهر جدید شدند و دیري نگذشت که یکی دار شدند و  سرمایه
هاي مختلف تاریخی، پژوهشگران  از شهرهاي پر جمعیت گردید. از خالل روایت

اي را که هنگام تأسیس این شهرها مدنظر عمرفاروق بوده  امتیازات نظامی و اقتصادي
 اند:  چنین بیان داشته

عربی و مشرف به مناطق عجمی، به  تأسیس این شهرها در مرزهاي مناطق •
گاه  هاي تسخیر ناپذیري باشند و دشمن هیچ ها پایگاه خاطر این بوده تا آن

 به فکر تجاوز به کشور مسلمانان را نداشته باشد.

 .٣٣٤سالمية د. مجيل املصری ص تاريخ الدعوة اإل -١
 تاريخ دعوت اسالمی. -٢

                                           



 365    ایشانزندگی شخصی و هاي حکومتی برنامه، توسط ابوبکر تعیین خالفت عمر 
 

هایی براي مجاهدین راه خدا  ها بهترین مکان از نظر جغرافیایی، این •
هایی غنی براي  اگاهاند. چرا که در اطراف هر یک از این شهرها چر بوده

 شتران وجود داشته است.
در انتخاب محل احداث شهرها به این نکته توجه شده که نزدیک به سبزترین  •

هاي لبنی  ها باشند تا از محصوالت کشاورزي و همچنین فرآورده مناطق عجمی
در مورد محل  اي به عمر مند گردند. چنان که عتبه بن غزان در نامه ها بهره آن

جا سرزمین شادابی است که در  شهر بصره چنین توضیح داد: ایناحداث 
 .1نزدیکی آن آب فراوان، چراگاه و هیزم وجود دارد

این نشانگر دیدگاه سیاسی و نظامی و عمرانی بسیار واالیی است که در آن 
شرایط صلح و جنگ در نظر گرفته شده است. چنان که در این برنامه هم به 

چنین فراهم نمودن مواد غذیی و نیازهاي دیگر از قبیل تأمین منابع آبی و هم
 هیزم و غیره اهمیت داده شده است.

همچنین به این نکته توجه شده که نباید میان دار الخالفه و شهرهاي نظامی  •
هاي  موانع طبیعی مانند دریا و غیره وجود داشته باشد تا به راحتی بتوان کمک

 .2قال دادانت  دار الخالفه را به مرکز نظامی
گرفت و افراد  اي صورت می بندي قبیله هاي شهر بر اساس تقسیم ترکیب محله •

 .3کردند اي در کنار هم زندگی می هر قبیله

 ـ شهرکوفه
باشد. او بعد از پیروزیهاي  می به اتفاق مؤرخین، مؤسس این شهر سعد بن ابی وقاص 

اث شهر جاي مناسبی دانست و ها در مداین، این مکان را براي احد مکرر بر لشکر فارس
 دستور به احداث آن داد.

 .۳۴۱ص  بالذری ،فتوح البلدان -١
 .۲۵۷بالذری ص  ،فتوح البلدان -٢
 .۲۴۷ص  سالماقتصاديات احلرب فی اإل -٣
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هاي نظامی  چنان که در احداث شهر بصره نیز چنین اتفاقی افتاد. چرا که انگیزه
هایی براي مجاهدین ایفاء  بزرگترین نقش را در وادار کردن سعد به احداث اردوگاه

توسط سعد بر اساس  کرد. البته نباید فراموش کرد که انتخاب محل احداث شهر بصره می
بر اوضاع لشکر  وضع نموده بود. زیرا عمرفاروق معیارهایی بود که عمرفاروق 

ي نیروهاي مجاهد مشاهده نمود و فهمید  اشراف داشت و تغییرات نامطلوبی را در روحیه
اي به سعد دستور داد تا  که این در اثر آب و هواي نامناسب منطقه است. بنابراین طی نامه

ها و هم براي شترانشان مناسب باشد در نظر بگیرد. و  مناسبی را که هم براي خود آنمکان 
ها وقتی  سلمان فارسی و حذیفه بن یمان را جهت انتخاب چنین مکانی اعزام داشت. آن

را جاي مناسبی  به محل کنونی کوفه که واقع در فاصله حره و فرات بود رسیدند، آن
جا آمد.  گاه سعد در محرم سال هفدهم از مداین به آن تشخیص داده، انتخاب کردند. آن

هایشان زندگی بکنند، چرا که این گونه  خواست که مجاهدین در خیمه می عمر
زیستند و دشمنانشان  آمادگی بیشتري براي جنگ داشته، خودشان نیز با خاطري آرامتر می

هاي چوبی  بناي خانه ي بردند. وقتی اهل کوفه اجازه همواره در رعب و وحشت به سر می
ها اجازه داد، همان طور که به اهل بصره اجازه داده بود. سپس وقتی  خواستند به آن

هاي ساخته شده از نی در اثر آتش سوزي از بین رفت و مردم اجازه خواستند تا  خانه
ها اجازه داد و نوشت که هیچ  به آن هاي خود را با خشت خام بازسازي کنند؛ عمر خانه

ق ندارد بیش از سه اطاق براي خود بسازد. و در بصره عاصم بن دلف و در کوفه کس ح
ابوهیاج بن مالک اسدي را به عنوان مدیر مسکن و شهر سازي تعیین کرد. ابوهیاج حسب 

نقشه شهر کوفه را این گونه ترسیم کرد: عرض بزرگترین خیابان شهر را  دستور عمر
ها را هفت ذراع گذاشت. سپس  را بیست و کوچه چهل ذراع و بعدي را سی ذراع و بقیه

ي مسجد را کشید و در وسط آن به مرد تیراندازي دستور داد تا به  قبل از هر چیز نقشه
گاه به مردم گفت از آن طرف  نواحی چهارگانه آن با تمام توان خود تیز بیندازد. آن

ایبان بزرگی براي محلی که تیرها افتاده است خانه بسازید و فضاي خالی یاد شده س
ي بزرگ، سعد بن ابی وقاص روبروي مسجد و همچنین  اي براي فرمانده مسجد و خانه
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هاي آن  بناي ساختمان  اي براي نگهداري اموال بیت المال ساخت. گفتنی است که خانه
ي سعد تا مسجد، تونلی به طول دویست  ضمنا از خانه .1نام زربۀ الفارسی بود  شهر مردي به

ها گروهی  ر کردند. سپس مجاهدین در آن شهر به سکونت پرداختند و بعد از آنمتر حف
گفتند و از بقایاي افراد رستم بودند و  ها گارد شاهنشاهی می از فارسیان که به آن

ها  تعدادشان حدود چهار هزار نفر بود از سعد پناهندگی و کمک خواستند، سعد به آن
و  ،این گروه نیز در کوفه جاي گرفتند ،ا اختصاص داده پناه داد و همچنین عطایایی به آن
. 2گفتند: سرخ پوستان دیلم ها می ها بود. بنابراین به آن فردي به نام دیلم سرپرست آن

ي  از شبه جزیره سپس گروهی از یهودیان و مسیحیان نجران بعد از این که توسط عمر
ي  ي در کوفه که بعدا به محلها جا آمدند و در محله عربستان اخراج شده بودند به آن

 .3نجرانیها معروف گشت، مسکن گزیدند
به هرحال دیري نگذشت که شهرهاي بصره و کوفه از نظر نظامی در جهان معروف 
شدند و پرچم دار علم و ادب در جهان اسالم گردیدند و به تدریج قدرت از حجاز به 

 .4، کوفه را مرکز خالفت قرار دادي چهارم به جاي مدینه جا منتقل شد، چنان که خلیفه آن
ي منظم و محکم و زیبایی با  شهر بصره و کوفه را بر اساس نقشه عمرفاروق ،آري

ي واالي ایشان در امر ساخت و ساز و  هاي وسیع و عریض ساخت که بیانگر سلیقه خیابان
هر اي از ش اي در آمد که آمیخته باشد و در مجموع ترکیب شهر کوفه بگونه عمران می

نشینی و بادیه نشینی بود. و این بهترین ترکیب براي بهداشت و سالمتی جسم و روان 
ي جسم هستند (که اگر گرفتگی  ها و معابر شهرها به مثابه ریه باشد، چرا که وسعت راه می

 .5گردد) ها پدید آید، جسم دچار بیماري می و مشکلی در آن
 

 

 .)٥/١٧تاريخ الطربی ( -١
 .٣٣٨ص  ةسالمياإل ةتاريخ الدعو  -٢
 . ةسالمياإل ةتاريخ الدعو  -٣
 .۳۳۸ص منبع سابق -٤
 .۱۸۲ص ، اخللفاء الراشدون -٥

                                           



 عمر فاروق   368
 

 و نعمت از رو آوردن مسلمانان به رفاه ـ ترس عمر
از این که مسلمانان به رفاه و آسایش روي بیاورند و از پیامدهاي نامطلوب  عمر

وقتی  ،انجامد سخت بیمناك بود. بنابراین این مسأله که به تباهی دنیا و آخرت می
مسلمانان در بصره و کوفه مستقر شدند و احساس امنیت و آسایش نمودند، از خلیفه 

ها از  ی گرفتند. نظر خلیفه بر این بود که زندگی در خیمههاي چوب ي ساخت خانه اجازه
نظر نظامی براي خودشان بهتر و براي دشمنانشان رعب انگیزتر است. ولی سرانجام 

 .1هاي خود از نی پرداختند ها به ساختن خانه رضایت داد و آن
 یهاي چوبی بصره و کوفه از بین رفت، سعد گروه سوزي خانه اما وقتی در اثر آتش

ي ساخت  سوزي را به خلیفه برسانند و از او اجازه را به مدینه فرستاد تا خبر آتش
ها معموال خلیفه را در جریان رویداد کوچک و  هایی از خشت خام و گل بگیرند. آن خانه

ي ساخت  ها اجازه شدند. سرانجام خلیفه به آن گذاشتند و نظر او را جویا می بزرگ می
م را داد، ولی توصیه نمود که هیچ کس بیش از سه اطاق هاي گلی و خشتی خا خانه

اي که در ساخت  هایشان در حد متوسط باشد به گونه نسازد، همچنین توصیه کرد که خانه
ها دچار اسراف نشوند و فرمود: در ساخت و ساز خانه از حد نگذرید و پیرو سنت  آن

 .2تان دوام یابد باشید تا دولت
خوریم که رغبت و توجه زیادي به دنیا و مظاهر  ملتی بر می با خواندن این ماجرا، با

آن نداشتند. بنابراین فقط دنبال سرپناهی بودند که بتواند در مقابل سرما و گرما و 
هاي بلند و باال نداشتند.  و نیازي به ساختن کاخ و ساختمان ،شان بکند بارندگی، حفاظت

بیش از موارد دیگر در اختیارشان بود، اکتفا  هایی از نی که براي این منظور به ساختن خانه
هاي گلی و خشتی نداشتند به آن روي  اي جز ساختن خانه نمودند. و بعد از این که چاره

شود  شروط و محدودیتهایی قایل می عمر بن خطاببینیم که  آوردند. اما با این حال می
ن کار، بر یکدیگر فخر بفروشند. ها به رقابت بپردازند و با ای تا مبادا در ساخت و ساز خانه

بیم داشت که امت بعد از دستیابی به مال و ثروت به  عمر بن خطابو این چیزي بود که 

 .)۵/۱۵تاريخ طربی ( -١
 .)۱۵/۱۶منبع سابق ( -٢
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روي در ساخت و ساز  ها را از اسراف و زیاده اي آن آن رو بیاورد. بنابراین با طرز حکیمانه
ت در ساخت و ساز روي و رقاب منع کرد. بی تردید یکی از بزرگترین مظاهر اسراف، زیاده

شود. و اگر انسان بدان  باشد چرا که هم مال فراوان و هم وقت زیاد در آن صرف می می
ي فکري او خواهد شد. و  مشغول شود به تدریج، ساخت و ساز بزرگترین آرزو و مشغله

داشت،  ها را از آن باز می ترسید وآن از بروز آن در میان امت می عمر بن خطاب  چه آن
ي ساخت و ساز در زمان ما به جایی رسیده  یار ناچیز و محدودي بود، اما مسألهبناي بس

شود. این عالوه بر  است که در بناي یک ساختمان چندین سال از عمر انسان صرف می
گردد و  ي آن شدیدا مقروض می شود و چه بسا سازنده اموال هنگفتی است که هزینه می

شود.  رسد که از دادن زکات عاجز می ار به جایی میبا این که جزو سرمایه داران بوده، ک
ها بپردازد چرا که  ها عالوه بر تشریفاتی است پس از تکمیل بناي ساختمان باید به آن این
ها اموال بزرگی  اي دارند که باید صاحبان آن گونه کاخها نیاز به اثاثیه و امکانات ویژه این

ل شوند و وقت زیادي را صرف بنمایند تا به هاي هنگفتی را متحم را جابجا بکنند و قرض
هاي نفسانی خود و مدهاي مرسوم برسند. و چه بسا در این گیر و دار بسیاري از  خواسته

 .1رود فرائض مهم دینی مانند نماز، زکات و طلب علم از دست می

 تان دوام یابد ـ پیرو سنت باشید تا دولت
ي گلی و  ي ساخت خانه ازهخطاب به کسانی گفت که اج این جمله را عمر

یابی در  قدرت باعث دوام دولت و صخشتی گرفته بودند. یعنی راه و روش رسول خدا
 فرماید:  شود. چنان که خداوند می زمین می

ُ  وََعدَ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ مِنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا �ِض لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ٱل�َّ
َ
َكَما  ٱۡ�

ِينَ  لََف ٱۡسَتخۡ  ِيِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  ٱ�َّ َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ٱۡرتََ�ٰ  ٱ�َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
ۡمٗناۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ� 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٔٗ َخۡوفِِهۡم أ

ُ
 ٱۡلَ�ِٰسُقونَ اۚ َوَمن َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ

 .]۵۵لنور: ا[ ﴾٥٥
اند، وعده  اند و کارهاي شایسته انجام داده خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده «

دهد که آنان را قطعاً جایگزین (پیشینیان، و وارث فرماندهی و حکومت ایشان) در  می

 .)٢٢/ ٢٠، ١٩( التاريخ اإلسالمي -١
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را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند)  زمین خواهد کرد (تا آن
ونه که پیشینیان (دادگر و مؤمن ملّتهاي گذشته) را جایگزین (طاغیان و یاغیان همان گ

ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ) کرده است (و حکومت و 
قدرت را بدانان بخشیده است). همچنین آئین (اسالم نام) ایشان را که براي آنان 

برقرار خواهد ساخت، و نیز خوف و هراس آنان را به پسندد، حتماً (در زمین) پابرجا و  می
سازد، (آن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران، تنها) مرا  امنیت و آرامش مبدل می

گردانند. بعد از این (وعده راستین) کسانی که کافر  پرستند و چیزي را انبازم نمی می
و اسالم) بشمارند (و متمرّدان و مرتدان شوند، آنان کامالً بیرون شوندگان (از دائره ایمان 

 )».باشند حقیقی می
گرفت که  رغبتی در مظاهر مادي، وقتی صورت می به بی این دعوت عمر

ور پرداختند و توجه زیادي به مادیات و ام مسلمانان در امور معنوي با هم به رقابت می
اي بعدي و به ویژه زمان ه ها را با حالت مسلمانان نسل که اگر حالت آن دنیوي نداشتند

کنند، مقایسه بنماییم خواهیم دید  حاضر که فقط در امور مادي و دنیوي با هم رقابت می
 که اصال قابل مقایسه نیست.

اي که در اثر فتوحات  همواره از پیشرفت مادي عمر بن خطابگفتنی است که 
د از فتح شهرهاي چرا که بع د نگران و همیشه مواظب اوضاع بودش نصیب مسلمانان می

فارس و روم غنایم زیادي به دست مسلمانان افتاد و از راه وصول جزیه و خراج نیز مالهاي 
ي رسایی توجه  طی خطبه  عمر بن خطابآمد. چنان که باري  هنگفتی به دست می

مسلمانان را به این قضیه جلب کرده و فرمود: همانا خداوند بر شما منت گذاشته و بدون 
ز او مسألت نمایید کرامت دنیا و آخرت را نصیب شما کرده است. خداوند شما این که ا

ترین  توانست شما را ضعیف و می ،را آفریده است بدون این که نیازي به شما داشته باشد
او سایر مخلوقات را به خاطر شما آفریده و شما را  ،ترین مخلوق خود بیافریند ارزش و بی

در دریا و خشکی وجود دارد   چه و هر آن ،نیافریده استبراي هیچ یکی از مخلوقاتش 
دهد تا او را سپاس گویید.  و روزي پاکیزه به شما می ،مسخر و فرمانبردار شما هستند

هاي الهی بر شما،  و بخشی از نعمت ،همچنین به شما گوش و بصیرت داده است
اهل دین شما  آدم بخشیده و برخی دیگر فقط به ي بنی هایی است که به همه نعمت
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اند.  اختصاص یافته است و اکنون هر دو نوع آن در زمان شما و در دولت شما جمع شده
ها  هایی که یکی از شما در اختیار دارد اگر در اختیار یک ملت قرار داده شوند، آن نعمت

مگر این که به کمک ایمان به خدا و  ،از بجا آوردن سپاس آن، عاجز خواهند بود
ي خدا بر روي زمین و غالب بر اهل آن  ن چنین کاري کرد. پس شما خلیفهپیامبرش بتوا

هستید. خداوند دین شما را پیروز گردانیده است و کسانی که در حال حاضر با دین شما 
کنند  مخالف هستند از دو حال خارج نیستند یا تحت کنترل شما بوده و جزیه پرداخت می

گاه و راه  باشند و هیچ پناه تظر قدوم شما میزده من و یا در هر لحظه مرعوب و وحشت
چرا که لشکر خدا از وضعیت معیشتی بسیار خوب و  ،ها باقی نمانده است فراري براي آن

باشد که قبال هیچ گاه از  استحکام مرزها و سالمتی و آمادگی بی نظیري برخوردار می
 چنین وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است. 

کند، سپاس گفت. در  مان می ابل این فتوحات بزرگی که نصیبو باید خدا را در مق
نعمتهایی که حد و مرز ندارد و  ،تواند شکر این نعمتها را به جاي آورد واقع هیچ کس نمی

ها را ادا نماید مگر به کمک و توفیق خداوند. بنابراین از خدایی  تواند حق آن کسی نمی
ي آزمایش  ها در بوته را با دادن این نعمتکه جز او معبودي وجود ندارد و کسی که ما 

خواهیم که به ما توفیق بندگی و به دست آوردن رضایت خود را عنایت  قرار داده می
کردید  هایی را که قبال با آن دست و پنجه نرم می بکند. و اي بندگان خدا! همواره مصیبت

 به یاد بیاورید چرا که خداوند به موسی فرمود: 
ۡخرِۡج قَوۡ ﴿

َ
لَُ�ِٰت َمَك مَِن أ يَّٮِٰم  ٱ�ُّورِ إَِ�  ٱلظُّ

َ
ِۚ َوَذّكِۡرُهم بِ� ِ  ٱ�َّ

إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لُِّ�ّ
 .]۵ابراهیم: [ ﴾٥َصبَّارٖ َشُكورٖ 

نور (ایمان و  هاي (کفر و جهل) بیرون بیاور (و) به سوي قوم خویش را از تاریکی«
وشی و نعمت و نقمتی را به یاد ایشان بیاور ) و روزهاي خوشی و ناخدانش رهنمود گردان

گمان در این کار (که بیان سرگذشت نیکان و  که خدا بر سرِ گذشتگان آورده است. بی
بدان پیشین است) براي هر شکیباي (بر مصائب و بالیاي آسمانی و) سپاسگزار ( بر انعام و 

 ».خدا) استهاي سترگی بر وحدانیت  عطایاي الهی)، دالئل بزرگی (و نشانه
 فرمود:  صو به محمد 

﴿ ْ ۡستَۡضَعُفوَن ِ�  َوٱۡذُكُرٓوا نُتۡم قَلِيٞل مُّ
َ
�ِض إِۡذ أ

َ
 .] ۲۶األنفال: [ ﴾ٱۡ�
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(اي مؤمنان!) به یاد آورید هنگامی را که شما گروه اندك و ضعیفی در سرزمین «
 ».(مکّه) بودید

مورد شناخت خدا ر و در ت ي مردم جهان از نظر معییشتی عقب مانده شما قبال از همه
چه دعوتی که شما را از آن وضعیت نجات داد، در  تر بودید. و اگر چنان نیز از همه نادان

دنیاي شما باعث هیچ تغییر و پیشرفتی نبود، همین قدر کافی بود که شما را نسبت به خدا 
و دین آشنا ساخت و باعث آبادانی آخرت شما گردید. ولی عالوه بر آن خداوند 

وبیهاي دنیا و آخرت را نصیب شما کرد، پس باید حق خدا را شناخت و به جا آورد. خ
کوتاهی کردن در بندگی خدا به خاطر جمع آوري مال از ترس این که مبادا دچار مضیقه 

ها را از دست شما خواهد گرفت.  و تنگدستی بشوید، کاري است که به زودي نعمت
 .1گفتم یایلی بود که باید به شما مها مس این

 ـ شهر فسطاط
رود، عمرو  همان طور که سعد بن ابی وقاص نخستین مؤسس شهر کوفه به شمار می

رود. او پس از فتح اسکندریه  بن عاص نیز نخستین مؤسس شهر فسطاط به شمار می
اي  اي به او نوشت در منطقه طی نامه عمر بن خطابخواست در همان جا بماند ولی  می

ر میان من و شما آبی وجود نداشته باشد تا به راحتی از راه خشکی در استقرار یابید که د
 .2دسترس باشید. اینجا بود که عمرو از اسکندریه به فسطاط آمد

او قبل از هر چیز مسجدي ساخت که بعدا به نام او معروف گردید همان طور که در 
فه ساخت که بعدا به ایی جهت اقامت خلی اسکندریه نیز همین کار را کرده بود. سپس خانه

ها عمرو براي  . بعد از این3، به بازاري براي مسلمانان تبدیل گردیدعمر بن خطابدستور 
خود دو منزل در سمت راست و چپ مسجد ساخت که به احتمال قوي یکی براي 

سپس او به کمک اصحاب بزرگی  .4ي امور ساخته بود سکونت خود و دیگري براي اداره

 .)۱۵/۲۱۱تاريخ طربی ( -١
 .۹۱فتوح مصر (ابن عبداحلکم) ص  -٢
 .١٣٥ص ، السياسیعمرو بن العاص القائد و  -٣
 .۹۷فتوح مصر (ابن عبداحلکم) ص  -٤
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را به چند منطقه تقسیم کرد و هر  ي شهر را کشید و آن ند نقشهکه در رکاب او بود
هاي وسیعی جهت  اي را به یکی از قبایل سپرد و در حد فاصل مناطق با یکدیگر راه منطقه

عبور و مرور قرار داد. بدین صورت قبایل عربی زیادي که در فتح اسکندریه شرکت 
ي  هاي شهر به نام قبیله یک از منطقهکرده بودند در این شهر جدید اسکان یافتند و هر 

ي خود مسجدي ساختند و نظم  ها در وسط منطقه خود معروف گردیدند. هر کدام از آن
 قبیله خود را کنترل نمودند.

اي بین  هجري در منطقه 21گفتنی است که عمرو بن عاص شهر فسطاط را در سال 
 .1کرد ي معروف نیل احداث شمال و جنوب مصر در نزدیکی رودخانه

 ـ شهر سرت در لیبی
بعد از این که شهر برقه در غرب مصر مرکز نیروهاي اسالمی قرار گرفت، عمرو بن 

را » سرت«عاص با لشکر خود راهی طرابلس شد و در حد فاصل برقه و طرابلس، شهر 
هجري این شهر مرکز نظامی مسلمانان آن دیار قرار گرفت که  22تأسیس نمود و از سال 

کردند. و همچنان مرکز نیروهاي اسالمی  به سوي غرب منطقه لشکرکشی میجا  از آن
جا به سوي مناطق حومه مانند: فزان، ودان و سودان  باقی ماند، چنان که عقبه بن نافع از آن

 .2کرد فرستاد و اسالم را تبلیغ می لشکر می

 هاي مقاومت در شهرهاي فتح شده ـ احداث پایگاه
تح شده و به ویژه در دیار شام دستور به احداث ي شهرهاي ف در همه عمر

هایی جهت نگهداري  ها مکان هایی جهت اسکان سربازان داد. و در هر یک از آن پادگان
ها، حدود چهار هزار اسب با  هاي مجاهدین اختصاص داده شد که در هر کدام از آن اسب

 .3تمام تجهیزات وجود داشت
ی و شش هزار سوارکار آماده در اختیار داشت و ي کل در شام، س تا جایی که فرمانده

براي اسبان هر پادگان  ها را به هر سو که بخواهد اعزام نماید. و توانست آن هر لحظه می

 .)۳۳۹(ص  ميةالستاريخ الدعوة اإل -١
 .۳۴۰منبع سابق ص  -٢
 .۳۴۱ص : ) تاريخ الدعوة۷/۱۳۸( البداية والنهاية -٣
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هاي وسیعی اختصاص داده شده بود. و بر ران هر کدام از اسبان این مهر حک شده  گاهچرا
ي انفال بود که  سوره 60 ي ر واقع تصویر عملی آیهو این آمادگی د» لشکر خدا«بود 
 فرماید:  می

﴿ ْ وا ِعدُّ
َ
ا  َوأ �ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ٱۡسَتَطۡعُتملَُهم مَّ  .]۶۰األنفال: [ ﴾ٱۡ�َۡيلِ ّمِن قُوَّ

توانید نیروي (مادي و معنوي) و (از جمله)  جا که می براي (مبارزه با) آنان تا آن«
 ».اسبهاي ورزیده آماده سازید

 ارت بودند از: هاي بالد شام عب پادگان
به ترتیب توسط یزید بن ابی سفیان، سوید بن  لشکر دمشق: که در زمان عمر

 شد. کلثوم و معاویه بن ابی سفیان اداره می
عامر بن جراح، عباده بن صامت، عیاض بن  شکر حمص: به ترتیب توسط ابوعبیدهل

 گردید. غنم، سعد بن عامر، عمیر بن سعد و عبداهللا بن قرط اداره می
 شد. لشکر قنسرین: توسط خالد بن ولید و بعد از ایشان عمیر بن سعد سرپرستی می

 قرار داشت. او علقمه بن مجززلشکر فلسطین: توسط یزید بن ابی سفیان و بعد از 
لشکر اردن: مرکز آن در طبریه و تحت سرپرستی شرحبیل بن حسنه سپس یزید بن 

 ن بود.ابی سفیان و بعد از او معاویه بن ابی سفیا
گفتنی است که معاویه سرپرستی لشکر دمشق و اردن را بعد از درگذشت یزید در 

 به عهده گرفت. 1طاعون عمواس
همان طور که قبال بدان اشاره رفت اصحاب پیامبر به خاطر رغبتی که به جهاد و نشر 

نمودند و از طرفی  اسالم و آموزش قرآن و سنت داشتند به سوي این شهرها مهاجرت می
ها جهت  هر کدام از شهرهاي مدینه، بصره، کوفه، دمشق و فسطاط آماج سیل مهاجرت

اي به خاطر اسم نویسی در لشکرهاي یاد شده و  . همچنین عدهجهاد و تحصیل علم شدند
آمدند  اي به قصد تجارت و یادگیري شغلهاي دیگر به این شهرها می حصول حقوق و عده

 .٣٤١ص ، تاريخ الدعوة -١

                                           



 375    ایشانزندگی شخصی و هاي حکومتی برنامه، توسط ابوبکر تعیین خالفت عمر 
 

راکز علمی، فرهنگی و تجاري مهم و بی نظیري تبدیل که در نتیجه شهرهاي یاد شده به م
 .1شدند

 دوم: مشکالت اقتصادي
هاي بزرگی روبرو شد. البته این  با مصیبت  عمر بن خطابحکومت اسالمی در دوران 

ترین  شوند. و شاید سخت سنت الهی در مورد دولتها است که احیانا با مشکالتی روبرو می
و طاعون » رماده«مواجه گردید، خشکسالی معروف با آن  مصیبتی که خالفت عمر

با   عمر بن خطابنشینیم پاي روایتهاي تاریخی تا ببینیم که  عمواس باشد. و اکنون می
این مشکالت چگونه کنار آمد و چه نوع اسبابی را اختیار نمود و چگونه به دعا و تضرع 

 روي آورد.
ا خشکسالی شدیدي روبرو شدند ي عربستان ب هجري مردم در شبه جزیره 18در سال 

بردند و اگر گوسفندي  هاي مردم پناه می تا جایی که حیوانات وحشی از گرسنگی به خانه
یافت. و مواشی زیادي از گرسنگی جان  کرد در شکم آن هیچ گونه کثافتی نمی ذبح می
کستر بر چرا که با وزیدن باد فقط از زمین خا نامیدند» عام الرماده«ین سال را باختند. ا

بادیه نشینان به مدینه  کرد، خود رسید و گرسنگی بیداد می خاست. قحطی به اوج می
توان گفت که بیشترین  شدند. بنابراین می هجوم آوردند و از امیرالمؤمنین چاره جویا می

 عمر بن خطابو اکنون گامهایی را که  .2فشار این خشکسالی بر شخص خلیفه بود
 خوانیم:  اشته است، با هم میبراي رفع این معضل برد

 ـ تحمل گرسنگی تا رفع خشکسالی1
قطعه نانی با مقداري روغن آوردند. او مردي بادیه نشین را  در عام الرماده براي عمر

داشت و به ظرف  ي فراوان از نان لقمه بر می دعوت کرد تا با او غذا بخورد. مرد با عالقه
مثل این که دیر وقتی است که روغن گفت:  خورد. عمر مالید و می روغن می

من مدت زیادي است که نه روغن  ادیه نشین گفت: بلی همین طور است،اي؟ مرد ب ندیده

 .٢٥٠اقتصاديات احلرب فی االسالم ص  -١
 ).٥/٧٥تاريخ الطربی (، )٧/٩٨( البداية والنهاية، )٦٨فن احلکم ( -٢
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با شنیدن این حرف، سوگند یاد  ام که روغن بخورد. عمر ام و نه کسی را دیده دیده
هی کرد که تا وضعیت معیشتی مردم بهبود نیابد لب به گوشت و روغن نزند. و به گوا

اي از  راویان او تا آخر به سوگندش وفادار ماند. چنان که وقتی در بازار مدینه محموله
مقداري روغن و شیر به قسمت چهل  هاي لبنی آوردند و غالم عمر روغن و فرآورده

آمد و گفت: اي امیرالمؤمنین! خدا سوگند تو را  درهم خریداري نمود و نزد عمر
ها را به  اند. فرمود: این ار مدینه روغن و لبنیات فراوان آوردهبرآورده کرد و امروز در باز

 ها را صدقه کن کرد و فرمود: این ها صرف نظر و از خوردن آن ،اي قیمت گزاف خریده
توانم حالت امت را درك  چرا که من دوست ندارم اسراف بکنم. و افزود: چگونه می

در سال رماده بسیار متأثر گردید،  مر. ع1نمایم تا زمانی که به مشکل آنان گرفتار نشوم
 .2تا جایی که رنگش تغییر نمود

گفتیم اگر خداوند این خشکسالی را برطرف  گوید: ما در میان خود می اسلم می
مدام  عمر .3امر مسلمانان دارد، وفات نماید  به  ننماید ممکن است عمر بر اثر توجهی که

رماده چند شتر ذبح کردند و به مردم روزي در خشکسالی عام ال ،4گرفت می  روزه
گفت: به به. من  ،اي از کوهان و جگر شتر را براي او آوردند خوراك دادند. خادمان قطعه

لذیذترین قسمت گوشت را بخورم؟ اگر چنین کنم، بد حاکمی هستم. این را گفت و غذا 
 .5را برگردانید و قطعه نانی با مقداري روغن زیتون طلبید و خورد

 دوگاه پناهندگان در سال رمادهار -2
نیز افرادي  گوید: در سال رماده، اعراب از هر طرف به مدینه هجوم آوردند عمر اسلم می

گفت: کسانی را که نزد ما  تعیین نمود تا کارهایشان را انجام دهد، لذا شبی شنیدم که عمر می
بعد  ،ها هفت هزار نفر بود خورند سر شماري کنید. روز بعد آنان را شمردند تعداد آن شام می

ها چهل هزار نفر  از چند روزي مردان بیمار و زنان و کودکان را سرشماري کردند، تعداد آن

 .)٥/٧٨تاريخ الطربی ( -١
 .٧١فن احلکم ص  -٢
 .٣/٣١٤طبقات ال -٣
 ).١/٣٦٣حمض الصواب (، ٣/٣١٥الطبقات  -٤
 .٢٩٤روايت بالذری ص   ) الشيخان به٣/٣١٢الطبقات ( -٥
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ها به شصت هزار نفر  بود و بعد از گذشت چند روز وقتی دوباره سرشماري کردند، تعداد آن
سمانی را فرو زیستند تا این که خداوند نزوالت آ ها در شهر مدینه و حومه می رسید. آن

ها آذوقه و سواري داد و  به آن  عمر بن خطابگاه  فرستاد و خشکسالی پایان یافت. آن
خاستند و  هاي شب بر می از نیمه گوید: آشپزهاي عمر ها فرستاد. راوي می ها را به بادیه آن

 .1کردند براي مردم گرسنه غذا تهیه می
چند دسته تقسیم کرده بود و براي ، پناهندگان را در عمر بن خطابگفتنی است که 

ها مردانی را  ها مسئولینی را گمارده بود و عالوه بر آن خدمت رسانی به هر کدام از آن
فرستاد تا ببیند که  جا می ي مدینه به آن جهت سرکشی و مراقبت اوضاع پناهندگان حومه

د و جویاي احوال طلبی ها را نزد خود می و شامگاهان آن ،رسد یا خیر آیا به همه غذا می
 .2فرمود ها می شد و توجیهات الزم را به آن مردم می

تدارك دیده و در آن، خرما، » دار الدقیق«ي اقتصادي به نام  موسسه همچنین عمر
شیر جمع آوري کرده بود و در خشکسالی به کسانی که از  ، وکشمش، آرد و گندم

اي که قبل از  به گونه ،کرد میاطراف مدینه به این شهر روي آورده بودند، رسیدگی 
هاي مردمی مصر، شام و عراق به مدینه و قبل از اینکه بارندگی بیاید  رسیدن کمک

  .3مؤسسه فوق توانست حدود نُه ماه به مردم رسیدگی نماید
و این بیانگر مغز اقتصادي عمر و میزان آمادگی وي براي مقابله با خشکسالی 

به محرومین و است که او شخصا در خدمت رسانی  باشد. ضمنا الزم به یادآوري می
رحم بکند من  گوید: خدا به حال عمر می چنان که ابوهریره  پناهندگان سهیم بود،

در خشکسالی او را در حالی دیدم که دو کیسه پر از آذوقه بر دوش داشت و اسلم نیز 
ر رسیدیم و با ضراهمراه او بود. جلو رفتم و کمکش کردم تا این که به مکانی به نام 

پرسید:  ها حدود بیست خانوار از بنی محارب بودند. عمر آن جماعتی روبرو شدیم،
ها پوست حیوانی را  گوید: آن اید؟ گفتند: به خاطر گرسنگی. راوي می چرا به اینجا آمده

چادرش را پهن کرد و شخصا  گاه عمر به ما نشان دادند که پخته بودند تا بخورند. آن

 . ۲۷۴تاريخ الذهبی ص  -١
 .١٠٧القادری ص   عبداهللا .د، الکفاءة الدارية -٢
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ها نان و غذا آماده کرد و خوراکشان را داد تا این که سیر شدند. سپس اسلم را به  نبراي آ
ها را به جبانه  گاه آن مدینه فرستاد تا چند نفر شتر بیاورد و در اختیار آنان بگذارد. آن

زد تا این که خداوند آن روزهاي  فرستاد و پوشاك و آذوقه داد و همواره به آنان سر می
 .1تادن نزوالت آسمانی برطرف کردسخت را با فرس

خواند به منزل خود  بعد از این که نماز عشاء را با مردم می گفتنی است که عمر
شد، سپس در شهر و حومه دور  گشت و تا پاسی از شب مشغول عبادت و نماز می بر می

گفت: بار الها! از تو  گوید: شبی شنیدم که پدرم می می بزد. عبداهللا ابن عمر می
 را در دستان من به هالکت نرسانی.  صخواهم که امت محمد  می

گفت: بار الها! ما را با خشکسالی نابود مکن و این مصیبت را برطرف  همچنین می
 .2کن

(بنی نصر) به  دود صد خانوار از بستگانگوید: در عام الرماده ح مالک بن اوس می
کردند  ه به او مراجعه میبه کسانی ک مدینه آمدند و در جبانه فرود آمدند. عمر

کردند، خوراك و آذوقه  داد و نزد کسانی که مراجعه نمی خوراك و آذوقه می
فرستاد و به بیمارانشان سر  ي بستگان مرا نزد آنان می چنان که آذوقه ماهانه ،فرستاد می
گوید: تعداد زیادي از گرسنگی  نمود. راوي می زد و مردگانشان را تجهیز و تکفین می می
آمد و  شخصا می خردند. و عمر ي خرما می ان باختند و کار به جایی رسید که هستهج

خواند. و من به یاد دارم روزي بر ده جنازه یکجا نماز خواند. و بعد از  بر مردگان نماز می
ها گفت: از شهر بیرون شوید و دوباره در بیابان  به آن این که اوضاع بهبود یافت، عمر

ها کمک کرد تا به منطقه خود بر  اید، زندگی کنید و به آن دت کردهو در جایی که عا
 .3گردند

را دیدم که در سال عام  گوید: عمر همچنین حزم بن هشام به نقل از پدر خود می
گفت: تو بلد نیستی  کرد. عمر گذشت که نوعی حلوا تهیه می الرماده از کنار زنی می

ز دست او گرفت و شروع کرد به حرکت دادن گاه قاشق را ا ها را درست کنی. آن این

 . ةالرياض النضر نقل از   به ۱۱۱ص  خبار عمرأ -١
 منبع سابق.  -٢
 .۶۱، ابن اجلوزی ص ۱۱۲ص  خبار عمرأ -٣
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ها  ها. و گفت: نباید بگذاري تا آب سرد شود، بلکه باید آردها را کم کم بریزي و آن آن
 را به هم بزنی تا کامال خمیر شود.

گفت: او در عام الرماده با هیچ کدام از همسرانش  و یکی از همسران عمر
 .1د یافتنزدیکی نکرد تا اوضاع معیشتی مردم بهبو

به صدا در آمد و  هاي عمر گوید: روزي روده و از انس روایت است که می
انگشت خود را بر شکم خود گذاشت و گفت: قر قر کن فعال چیزي ندارم که به  عمر

 .2تو بدهم تا این که وضعیت مردم بهبود یابد

 ـ مددجویی از سایر شهرستانها3
چنان  ،ها درخواست کمک کرد وشت و از آنبی درنگ به استانداران خود نامه ن عمر

که به استاندار مصر، عمرو بن عاص نوشت: از امیرالمؤمنین به عاصی فرزند عاصی (یعنی 
دانی که من و کسانی که با من هستند  خطاکار فرزند خطاکار) سالم خدا بر تو. مگر نمی

برید؟ پس به  سر میدهیم و تو و همراهانت در ناز و نعمت به  جان میداریم از گرسنگی 
به فریاد ما برسید. وقتی این نامه به دست عمرو بن عاص رسید او در پاسخ به  ،فریاد ما برسید

 ،گویم ي خدا، امیرمؤمنان! سالم خدا بر تو باد. و من خدا را سپاس می خلیفه نوشت: به بنده
سر  هاي من به شما خواهد رسید و خواهی دید که یک دیري نخواهد گذشت که کمک

هایی از راه دریا نیز  قافله نزد تو و یک سر آن پیش من باشد و سعی خواهم کرد که کمک
هزار شتر با بار گندم فرستاد و ضمناً از راه دریا بیست  گاه از راه خشکی یک بفرستم. آن

 .3کشتی با بار گندم و روغن و همچنین پنج هزار قواره لباس فرستاد
ها  هاي مشابهی فرستاد و از آن شام، عراق و فارس نامه همچنین به استانداران خود در

گوید: قبل از همه ابوعبیده بن جراح با چهار هزار شتر  و آن طور که طبري می 4کمک طلبید
 بار به مدینه آمد.

 .۱۱۶ منبع سابق -١
 ).۱/۴۸احلليه ( -٢
 .۱۱۵خبار عمر ص أ -٣
 .٢٦٢ص ، الفاروق عمر -٤
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به  ي مدینه تقسیم نماید و در پایان عمر به او دستور داد تا آنان را در حومه عمر
 اد.او چهار هزار درهم انعام د

ابوعبیده از پذیرفتن آن امتناع ورزید و گفت: من به خاطر خدا این کار را کردم 
گفت: مالی که بدون سؤال کردن به تو برسد  بنابراین دنیا را بر من عرضه مکن. عمر

اشکالی ندارد و افزود که رسول خدا به من مالی داد و من از پذیرفتن آن امتناع کردم، 
ن چیزي گفت که من به تو گفتم. ابوعبیده ناچار پذیرفت و با به م صگاه رسول خدا آن

. چنان که معاویه از 1هاي دیگر وارد مدینه شدند همکاران خود برگشت و بعد از او قافله
درنگ  بی هزار بار شتر رسید و عمر شام سه هزار بار شتر غله فرستاد و از عراق یک

ردم مدینه و حومه و همچنان ان مکرد. در می ها را در میان مردم تقسیم می کمک
گوید:  کرد. چنان که زبیر بن عوام می هاي عرب آذوقه توزیع می نشینان و سایر قبیله بادیه

یک قافله از شتران را با انواع خوراکی به سوي بادیه فرستاد و  باري در عام الرماده عمر
توانستی با خود به مدینه بیاور  ها را ها را نزد اهل نجد ببر و هر چند خانوار از آن گفت: این

ها یک بار شتر و دو قواره لباس یکی براي  و کسانی را که نتوانستی به هر کدام از آن
را خشک  زمستان و دیگري براي تابستان بده و بگو: تا شتر را ذبح بکنند و گوشت آن

اوند راهی را نزد خود نگهدارند و از آن استفاده بکنند تا این که خد بکنند و چربی آن
فرستاد و روزانه دیگهاي  ي هر خانوار را ماهانه نزد آنان می آذوقه عمر .2بگشاید

اول صبح در میان مردم غذا تقسیم شد و  بزرگی توسط آشپزها روي آتش گذاشته می
ایی از ساکنان مدینه  اعالن نمود که اگر خشکسالی ادامه یابد به هر خانه کردند و عمر می

 .3پناهندگان را اضافه خواهم کرد تا این که خداوند راهی بگشایدیک خانوار از 
و در روایتی آمده است که گفت: اگر خشکسالی ادامه داشته باشد، هر یکی از 

سپارم چرا که مردم اگر نیم سیر بشوند  ایی از ساکنان مدینه می گرسنگان را به خانه
 .4نخواهند مرد

 .)٥/٨٠تاريخ الطربی ( -١
 ۲۶۲.الفاروق عمر. ص -٢
 .۲۶۳منبع سابق. ص  -٣
 .)١/٣٦٤حمض الصواب (، ۴۰۳ص  مساعيل بدویإالسياسة الشرعية د.  -٤
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برسد به مناطقی  ها به مدینه ناز این که کارواداده بود تا قبل  همچنین ایشان دستور
 ها قرار دارند، آذوقه و لباس بدهند.  نکه در مسیر کاروا

 ـ توسل به خداوند و نماز طلب باران4
اي ایراد کرد و در  در عام الرماده خطبه عمر بن خطابگوید: روزي  سلیمان بن یسار می

ي شما  ویش بترسید. مرا خدا به وسیلهآن گفت: اي مردم! از خدا در مورد خود و درون خ
دانم که خشم خدا بر من است یا بر شما یا  و من نمی ،و شما را به وسیله من آزموده است

ي ما. پس بیایید خدا را یاد کنیم تا دلهاي ما را نیک بگرداند و بر ما ترحم نماید و  بر همه
رد و گریه نمود و مردم نیز گاه دستهایش را باال برد و دعا ک خشکسالی را بردارد. آن

 .1چنین کردند
ترسم که خشم  گفت: اي مردم! من می می عمر بن خطابو از اسلم روایت است که 

پس دست از گناه بردارید و به سوي خدا رو آورید و  ،ي ما شده است خدا شامل همه
 .2ي خود سازید نیکی را پیشه

گفت: اي  ه بعد از نماز مغرب میگوید: عمر را دیدم ک همچنین عبداهللا بن ساعده می
مردم! از خدا طلب آمرزش نمایید و به سوي او برگردید و فضل او را بطلبید و باران 

کرد تا این که  رحمتش را آرزو کنید نه باران عذابش را. او همواره چنین توصیه می
 .3خشکسالی پایان یافت

گاه این  آن باران کندبر منبر رفت تا دعاي طلب   عمر بن خطابگوید:  شعبی می
 آیـات را تالوت کرد:

ْ َ�ُقلُۡت ﴿ اٗر�  ۥَر�َُّ�ۡم إِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفُِروا َمآءَ  يُۡرِسلِ  ١٠َ�َن َ�فَّ  ﴾١١َعلَۡيُ�م ّمِۡدَراٗر�  ٱلسَّ
 .]۱۱ -۱۰النوح: [

 .١١٦ص ، خبار عمرأ) ۳/۳۲۲الطبقات ( -١
 .۳۱۹ص  الشيخان به روايت بالذری -٢
 .۳۱۹ص  الشيخان به روايت بالذری -٣
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ام: از پروردگار خویش طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده  و بدیشان گفته «
هاي پر خیر و برکت را  نااگر چنین کنید) خدا از آسمان باربخشاید). ( است (و شما را می

  ».باراند پیاپی می
نِ ﴿ و

َ
ْ  َوأ  .]۳هود: [ ﴾َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُوُ�وٓاْ إَِ�ۡهِ  ٱۡسَتۡغفُِروا

 ».و این که از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوي او برگردید«
چرا دعاي طلب باران نکردي؟ گفت: من سپس از منبر پایین آمد. از او پرسیدند: 

 .1هاي آن طلب کردم باران را از راه
ي استانداران  تصمیم گرفت که دعاي طلب باران بکند به همه و هنگامی که عمر

خود نوشت که در فالن روز معین از شهر بیرون بشوند و به خدا متوسل شده از او طلب 
را بر دوش داشت در همان روز  صسول خداباران نمایند و خود نیز در حالی که عباي ر

اي ایراد کرد و خدا را زاري و تضرع نمود. زنان  معین بیرون شد و به مصلی رفت و خطبه
کردند. او در ابتدا طلب آمرزش نمود و در پایان عبایش را  نیز بیرون شده و دعا می

دت گریست طوري که برگردانید و بعد از آن نیز به دعا و زاري و تضرع ادامه داد و به ش
 .2محاسنش خیس شد

آمده است که او با توسل به دعاي عباس بن  و در صحیح بخاري به نقل از انس 
عبدالمطلب طلب باران کرد و گفت: بار الها! ما قبال به دعاي پیامبرت متوسل شده، آب 

 .3شویم پس به ما آب بده شدیم؛ اکنون به دعاي عموي پیامبرت متوسل می داده می
و در روایتی آمده است که در پایان دعاي خود گفت: بار الها! من خسته شدم و 

گاه دست عباس را گرفت و گفت: اکنون ما به دعاي  هاي تو بیکران است آن رحمت
 اي:  جوییم و تو به حق فرموده عموي پیامبرت و دیگر بزرگان قومش توسل می

ا﴿ مَّ
َ
َدارُ  َوأ بُوُهَما  ۥَوَ�َن َ�َۡتهُ  ٱلَۡمِديَنةِ تِيَمۡ�ِ ِ� فََ�َن لُِغَ�َٰمۡ�ِ يَ  ٱۡ�ِ

َ
َُّهَما َوَ�َن � َك�ٞ ل

 .]۸۲الکهف: [ ﴾َ�ٰلِٗحا

 .۳۲۰الشيخان به روايت بالذری ص  -١
 .)۳/۳۲۰الطبقات ( -٢
 .١٠١٠البخاری ش  -٣
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را بدون مزد تعمیر کردم) متعلّق به دو کودك یتیم در شهر  و اما آن دیوار (که آن«
بود و زیر دیوار گنجی وجود داشت که مال ایشان بود و پدرشان مرد صالح و پارسائی 

 )».را برایشان پنهان کرده بود بود (و آن
را به خاطر صالح پدرشان حفظ کردي، پس ما را هم به خاطر صالح عموي  و آن

گاه عباس در حالی که اشک از چشمانش جاري بود، دست به دعا  پیامبر حفظ بفرما. آن
اه و شود مگر در مقابل گن گیر نمی برداشت و گفت: بار الها! هیچ بال و مصیبتی دامن

ها به خاطر جایگاه من نزد  و هم اکنون این ،شود مگر با توبه و استغفار معصیت؛ و رفع نمی
اند و دستان آلوده به گناه خود را به سوي تو دراز کرده و  رسولت، به من مراجعه کرده

ترین  داریم. اي مهربان ي خود را اعالم می ایم و توبه موهاي پیشانی خود را به تو سپرده
انان! به ما آب بده و ما را ناامید مگردان. بار الها! تو حافظ همه هستی و هیچ کس را مهرب

اند و  گیري و اکنون کودکان به فریاد آمده گذاري و دست ورشکستگان را می تنها نمی
ها رسیده است و تو عالم به  اند و صداي شکوه و گالیه به آسمان بزرگان پراکنده شده

ها را از باران خود سیراب کن قبل از این که ناامید بشوند  ر الها! آنظاهر و باطن هستی. با
ي ابري  گاه پاره . آن1شود، مگر کافران و نابود گردند؛ چرا که از رحمت تو نا امید نمی

ي آسمان پدید آمد و بادي وزید و دیري نگذشت که باران گرفت و مردم به  بر کرانه
چنان که فضل بن عباس بن عتبه بن ابولهب  ،مینعباس گفتند: مبارکت باد اي ساقی حر

  چنین سروده است:
 رـه عمـيستسقی بشيبت ةعشي هلهأبعمی سقی اهللا الحجاز و 

 رـی المطـتأليه فما رام حتی إ توجه بالعباس فی الجدب راغبا
 فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر هـــــــــــــــــا تراثــــــــــــو منا رسول اهللا فين

را در شامگاهی که عمر به  دعاي عمویم خداوند سرزمین حجاز و اهل آن به« 
ي او طلب باران کرد، آب داد. در خشکسالی به دعاي عباس رو آورد و او هنوز  وسیله

اراده نکرده بود که باران سر رسید. و رسول خدا از ما است و در میان ما فرهنگ او زنده 
 ».وجود دارد؟پس آیا افتخاري باالتر از این  ،است

 همچنین حسان بن ثابت درمورد این قضیه چنین سرود: 

 .۲۱۷الفاروق عمربن اخلطاب (حممد رشيد رضا) ص  -١
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 اسـام بغرة العبـمام و قد تتابع جدبنا          فسقی الغمسال اإل
 دون الناس كی بذاالذی          ورث النب صنو والدهعم النبی و

 1البالد فاصبحت          خمرضة االجنـاب بعد الياس به احيا االله
ایت دیگري آمده است که بعد از این که عباس دعاي خود را به پایان برد، و در رو

هاي بزرگ پدیدار شد و باریدن گرفت و دیري نگذشت که  ابرهاي آسمان مانند کوه
 .2زمین سرسبز و خرم گردید و وضعیت زندگی مردم بهبود یافت

 ـ عدم اجراي حد شرعی سرقت در عام الرماده5
در خشکسالی توقیف حد سرقت بود. و این به معنی  عمر یکی دیگر از عملکردهاي

تعطیل کردن حد شرعی نبود، بلکه به خاطر وجود خشکسالی و گرسنگی مردم، شرایط 
دانست. چرا که خوردن مال مردم در  مورد نظر براي اجراي حد شرعی را ناکافی می

. بنابراین صورت گرسنگی شدید و براي نجات دادن جان خود، سرقت مورد نظر نیست
را خورده بودند، قطع نکرد  دست بردگانی را که شتري را کشته و گوشت آن عمر

 .3ها گفت: قیمت شتر را بپردازد بلکه به آقاي آن
ي درخت خرما و در خشکسالی  فرموده است که دزدي خوشه همچنین عمر

  .4دست قطع نشود
اند که در خشکسالی  فقهاي مذاهب فتوا داده ي عمر و بر اساس همین فرموده

که در مغنی از امام احمد نقل شده است که به وقت گرسنگی  چنان ،دست دزد قطع نشود
دست دزد قطع نشود یعنی اگر فرد نیازمند چیزي دزدید تا بخورد دستش قطع نگردد، چرا 

نقل کرده که دستور داده است تا در  که او در حقیقت، مضطر است. جوزجانی از عمر

 .مهان -١
 .۳۰۲ص ، د. حييی حييی، الدولة االمويةو  ةاشداخلالفه الر  -٢
 .۱۶۵، ص سامل البهنساوی، اخلالفة و اخللفاء الراشدون -٣
 .)۱۰/۲۴۲مصنف عبدالرزاق ( -٤
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گویید؟ گفت:  ست دزد قطع نشود. از احمد پرسیدند: شما نیز همین را میخشکسالی د
 .1در صورتی که نیاز شدید به این کار باشد و مردم دچار گرسنگی باشند ،بلی

نسبت به اهداف شریعت  عمر بن خطابو این خود بیانگر فهم عمیق و رأي صائب 
ي  ها. او به انگیزه به ظاهر آنباشد که نگاهش به ریشه و موضوع مسایل دوخته بود نه  می

دانست که جز گرسنگی و نیاز شدید چیزي دیگر نیست و نیز  نگریست و می دزدي می
ي سرقت غالمان  برد. چنان که در قضیه دانست که ضرورت ممنوعیت را از بین می می

 گذارید تا این که ناچار به حرام گیرید و گرسنه می ها را به کار می حاطب گفت: شما آن
 .2شود ها حالل می آورند و براي آن رو می

 ـ به تأخیر انداختن پرداخت زکات در عام الرماده6
ي مردم به تعویق انداخت و بعد از این  در عام الرماده پرداخت زکات را از عهده عمر

ها زکات  که خشک سالی برطرف گردید و مردم شاهد سال سرسبز و آبادي شدند از آن
 .3کرد سال گذشته را وصول

در عام الرماده،  عمر بن خطابگوید:  چنان که یحیی بن عبدالرحمان بن حاطب می 
زکات را به تعویق انداخت و در سال بعد زکات سال گذشته را نیز از کسانی که صاحب 

ها دستور داد تا زکات یک سال را در میان مردم  نصاب بودند وصول نمود و به آن
 .4سال را به بیت المال تحویل بدهند مستضعف توزیع کنند و زکات یک

 سوم: وباي معروف عمواس
مشکل بزرگ و وحشتناکی رخ داد که عبارت از وباي معروف  5در سال هجدهم هجري

جا  به عمواس بود. عمواس روستاي کوچکی بین شهر قدس و رمله است که وبا از آن
 .1شروع شد و دیري نگذشت که در سرتاسر شام منتشر گردید

 .)۸/۲۷۸ ةاملغنی (ابن قدام -١
 .١٣٦ص ، االسالمی  االجتهاد فی الفقه )۳/۱۱عالم املوقعني (إ -٢
 .۱۶۶ص ، ساویسامل البهن، اخلالفة و اخللفاء الراشدون -٣
 .۳۲۴بالذری ص روايت   به الشيخان -٤
 .٢٩٤تاريخ القضاعی ص  -٥
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ن تعریفی که از این بیماري شده تعریفی است که ابن حجر کرده و بعد از ذکر بهتری
در تعریف طاعون توسط اهل لغت،   چه اقوال مختلف در این باره گفته است: این بود آن

فقها و اطبا ارائه شده است و خالصه این که طاعون نوعی ورم است که از فشار خون و 
کند و اما اطالق طاعون به  را فاسد می آید و آن ید میاحیانا از انسداد خون در عضوي پد

گیرد  یند، مجازا صورت میآ دیگر بیماریهایی که در اثر هواي آلوده و ناسازگار پدید می
ها با طاعون ابتالي عموم  شوند و وجه مشترك آن و در واقع این نوع بیماریها وبا نامیده می

شاید علت اصلی فرق گذاشتن بین  .2استها و کثرت مرگ و میر در آنان  مردم به آن
شود  طاعون وارد شهر مدینه نمی صي رسول خدا طاعون و وبا این باشد که طبق فرموده

در حالی که این شهر از بروز وبا در آن مصون نیست و چندین بار این اتفاق در آن افتاده 
 .3است

ر میان رومیها و گفتنی است که طاعون بعد از آن اتفاق افتاد که جنگهاي شدید د
ها فضا را آلوده  هاي زیادي کشته شده و بوي تعفن کشته مسلمانان در گرفته و انسان

 .4ساخته بود

 ـ بازگشت عمر از مرز حجاز و شام1
خواست براي بار دوم از دیار شام بازدید به عمل  می در سال هفدهم هجري عمر

فتاد و به مکانی به نام سرغ در مرزهاي بیاورد. او با تعدادي از مهاجرین و انصار به راه ا
خود روبرو شد و از وقوع  جا با تنی چند از فرماندهان نظامی حجاز با شام رسید. در آن

ي سفر صرف نظر  طاعون در بالد شام اطالع یافت و به مشورت همراهان خود از ادامه
عث از بین رفتن کرد و به مدینه برگشت. به هر حال وباي خطرناك در شام پدید آمد و با

جمع کثیري از مردم آن سامان گردید. از جمله امیر آن دیار، ابوعبیده بن جراح و تعداد 
زیادي از اصحاب پیامبر مانند: معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان، سهیل بن عمرو، عتبه بن 

 .٢٣٦ص ، حممد کنعان خالصة تاريخ ابن کثري -١
 .)١٠/١٨٠الفتح ( -٢
 .۲۲۰، ص حممد شراب، ابوعبيده عامر بن جراح -٣
 .۲۲۴ص ، جنار: اخللفاء الراشدون -٤
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عنوان امیر آن دیار منصوب شد و به مردم   سهیل و غیره تا این که عمرو بن عاص به
هاي اطراف پناه ببرند و با این تدبیر ایشان،  یشنهاد کرد تا شهر را ترك کرده و به کوهپ

دیري نگذشت که بیماري پایان یافت و مردم با خیال راحت به زندگی طبیعی خود ادامه 
 .1از این چاره اندیشی عمرو اطالع یافت مخالفتی ننمود دادند و چون عمر

 ـ درگذشت ابوعبیده 2
اي به  رسید در نامه عمر بن خطابین که وبا در همه جاي شام پیچید و خبر آن به بعد از ا

ابوعبیده نوشت: سالم خدا بر تو باد! کاري پیش آمده است که باید تو را از نزدیک ببینم. 
بنابراین با رسیدن این نامه، به سرعت اسباب سفر را مهیا کن و به سوي من بشتاب. 

خواهد او را از ابتال شدن به وبا برهاند. بنابراین طی  می ردانست که عم ابوعبیده می
دانم شما چه کاري با من دارید و  اي به امیرالمؤمنین نوشت: اي امیرالمؤمنین! من می نامه

من اکنون در میان لشکري از مسلمانان هستم که دوست دارم همچنان در میان آنان باشم 
خدا دوست دارد در مورد ما قضاوت نماید. پس مرا   چه و از آنان جدا نشوم تا این که آن

پس از خواندن نامه گریست. حاضرین پرسیدند: آیا ابوعبیده وفات  حالل کن. عمر
هاي مردم  اي به ابوعبیده نوشت و دستور داد تا خانه کرده است؟ گفت: تقریباً. سپس نامه

تقال دهد. ابوعبیده به را از مکان پایین و شیبی که در آن بودند به مکان مرتفعی ان
جا انتقال دهیم.  ابوموسی گفت: برو و در جستجوي مکان مناسبی باش تا مردم را به آن

ي خود برگشت، متوجه شد که همسرش دچار وبا شده است. نزد  ابوموسی به خانه
گاه ابوعبیده مرکب خود را خواست تا بر آن سوار  ابوعبیده برگشت و به او اطالع داد. آن

 .2ولی متوجه شد که خود دچار وبا گشته استشود، 
 ،اش دچار آن نشدند گوید: در ابتداي وباي عمواس، ابوعبیده و خانواده عروه می

اش نیز سهمی بده.  گاه ابوعبیده دست به دعا شد و گفت: بار الها! به ابوعبیده و خانواده آن

 .)۵/۳۶تاريخ الطربی (، ۲۲۵مهان ص  -١
 .)۵/۳۵الطربی ( تاريخ -٢
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فتند: این چیزي مردم گ ،دیري نگذشت که در وجود او عالمت کوچکی پدیدار گردید
 .1دهد نیست. ابوعبیده گفت: خدا در آن برکت می

اي ایراد کرد و گفت: اي مردم!  او قبل از این که دچار وبا بشود در میان مردم خطبه
این بیماري رحمتی از جانب پروردگارتان و دعاي پیامبرتان و مرگ نیکان است و من نیز 

  .2بگرداند را نصیب من خواهم که خداوند سهمی از آن می
و بعد از این که دچار وبا گردید و بر بستر بیماري افتاد، مسلمانان را فرا خواند و 

اید همچنین  را رعایت بکنید تا زنده کنم که اگر آن گفت: من شما را به امري توصیه می
برید، نماز را برپاي دارید، زکات بدهید، روزه  بعد از این که مردید در خیر به سر می

ي رحم و محبت با یکدیگر برقرار سازید و با  د، حج و عمره بجا آورید، صلهبگیری
و مواظب باشید که دنیا فریبتان ندهد چرا که اگر هزار سال هم  ،امیرانتان صادق باشید

زیرا خداوند مرگ را براي تک  نجام مرگ به سراغتان خواهد آمدزندگی بکنید، سرا
ها روزي خواهند مرد و  ي آن همه ،ست. بنابراینتک فرزندان آدم مقدر کرده و نوشته ا

ها کسی است که بیش از دیگران فکر اطاعت کردن از پروردگارش بوده،  ترین آن زرنگ
براي آخرت خود بیشتر آمادگی بنماید. سپس به معاذ بن جبل گفت: اي معاذ! با مردم 

ردم برخاست و گفت: و معاذ در میان م .3گاه خود چشم از جهان فرو بست نماز بخوان. آن
اي در حال توبه  اي مردم! در یک بازگشت خالصانه به سوي خدا برگردید، زیرا اگر بنده

با خدا مالقات بکند حق او است که گناهانش بخشیده شود و هر کس مدیون است 
باشد. و  وامهاي خود را بپردازد، چرا که انسان به خاطر وامهایش درگرو قرضهایش می

ر هستید، فردا اول صبح به مالقات او بروید و با او مصالحه بکنید، زیرا که اگر با کسی قه
و این کار نزد خداوند گناه  سه روز با برادر مسلمانش قهر کند،جایز نیست کسی بیش از 

اید  شود. و افزود که شما اي مسلمانان در مرگ مردي به عزا نشسته بزرگی محسوب می
ام پس براي او  تر و دورتر از جار و جنجال ندیدهکه من از او دلسوزتر، سینه پاک

اش شرکت بنمایید. امیدوارم خدا  هاي الهی را بطلبید و همه در نماز جنازه رحمت

 .۱۷۴تاريخ الذهبی ص  -١
 .)۵/۳۶تاريخ الطربی ( -٢
 .)٣/٣٠٦االکتفاء ( -٣
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شود که ولی امر شما  گناهانش را بیامرزد و به خدا سوگند! کسی بهتر از او یافت نمی
 گاه همه باتفاق او را جانشین ابوعبیده قرار دادند.  آن ،بشود

سپس به قبرستان برده شد و  بر آن نماز گزارد، معاذ بن جبلضر شد، وقتی جنازه حا
که  ، عمرو بن عاص و ضحاك بن قیس داخل قبر گذاشته شد و بعد از اینمعاذتوسط 

از دفن او فارغ گردید گفت: ابوعبیده! رحمت خدا بر تو باد. به خدا سوگند از تو به  معاذ
ي تو چیزي نخواهم گفت که  دانم درباره می  چه ه بر آننیکی یاد خواهم کرد و اضاف

گرفتار عذاب خدا بشوم. به خدا من کسی را سراغ ندارم که بیشتر از تو ذکر خدا را بکند 
تر از تو قدم بنهد و در برخورد با نادانان بهتر از تو عمل نماید و بهتر از تو  و بر زمین آهسته

انفاق بهتر از تو عمل نماید و راه وسط را در پیش  شب را در سجده و قیام بگذراند و در
نسبت به یتیمان و مساکین  تر بوده، ی را سراغ ندارم که از تو متواضعگیرد و همچنین کس

 .1تر و نسبت به متکبرین سرکش، سخت تر باشد مهربان
ي معاذ براي از دست دادن ابوعبیده غمگین  گفتنی است که هیچ کس به اندازه

را در جریان  اي عمر ریخت و طی نامه مدتها در فراق ابوعبیده اشک می نگردید. او
وفات ابوعبیده قرار داد و نوشت: مردي که به گمان ما نزد خدا امین بود و خدا در قلب او 
جایگاه رفیعی داشت و نزد ما و شما عزیز و گرامی بود یعنی ابوعبیده وفات کرد. خدا از 

گردیم.  ایم و به سوي او باز می ي ما به دستور خدا آمده هتقصیرات او بگذرد. یقینا هم
نویسم که مرگ و میر زیاد  امیدواریم خدا او را بپذیرد. این نامه را در حالی به شما می

و کسانی که تاکنون زنده هستند به زودي  ،ي مردم را فرا گرفته است شده و وبا همه
کنیم که خداوند  در هر صورت آرزو میخواهند مرد و اگر ما زنده ماندیم و یا مردیم 

 .2بهترین پاداشها را نصیب شما بگرداند و سالم خدا بر تو باد
زار  رسید و قرائت گردید، عمر عمر بن خطاببه دست  ي معاذ هنگامی که نامه

ها نیز گریستند و همه  زار گریست و خبر مرگ ابوعبیده را به اطرافیان خود داد و آن
 .3ی شدندراضی به قضاي اله

 .)۳/۳۰۷( انمه -١
 .)۳/۳۰۹( مهان -٢
 .)۳/۳۱۰( مهان -٣
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 ـ مرگ معاذ بن جبل3
با مردم نماز گذارد و روز به روز وبا  وفات ابوعبیده، چند روزي معاذ بن جبل پس از

در میان مردم برخاست و گفت:  معاذ بن جبلگاه  مردند. آن گرفت و مردم می شدت می
من اي مردم! این بیماري رحمتی از جانب خدا و دعاي پیامبرتان و مرگ نیکان است و 

خواهم که در آن نصیبی داشته باشم. دیري نگذشت که فرزندش  هم از خدا می
ي پسرش نماز خواند و هنوز به  عبدالرحمان دچار بیماري شد و فوت کرد و معاذ بر جنازه

خانه برنگشته بود که آثار بیماري در وجود او نیز پدیدار گشت. و بر بستر بیماري افتاد و 
گفت: اکنون  آمدند می آمدند. معاذ به کسانی که به عیادتش می اطرافیان به عیادتش می

که فرصت دارید و در قید حیات هستید عمل بکنید قبل از این که روزي فرا رسد که 
آرزوي عمل نیک را داشته باشید ولی نتوانید انجام دهید و انفاق کنید قبل از اینکه بمیرید 

  چه بشود و بدانید که از مال شما جز آن و این مال به عنوان میراث به دیگران منتقل
کنید هر چه بماند از آن شما نیست، بلکه متعلق به  پوشید و انفاق می خورید و می می

گفت: پروردگارا! مرا راحت  دیگران است و هنگامی که بیماریش شدت گرفت می
دانی که من دوستت دارم و هنگامی که آخرین لحظات  بمیران و آگاهم که تو می

اي که به وقت  کرد، گفت: آفرین به مرگ. آفرین به زیارت کننده ندگی را به سر میز
تنگدستی سر رسیده است. رستگار نخواهد شد کسی که پشیمان شود. و افزود که بار الها! 

دانی که من هیچ گاه دوست نداشتم در دنیا به خاطر جاري ساختن جویبارها و  تو می
که دوست داشتم بمانم، تا شبهاي دراز را در عبادت و کاشتن درختان زنده بمانم، بل

روزهاي گرم را با روزه گرفتن و شرکت در جلسات علما و هر کجا که از خدا یاد 
 .1شود سپري کنم می

سال بود و بعد از ایشان عمرو بن عاص بر کرسی امارت  38سن ایشان هنگام وفات 
داخل قبر گذاشت و گفت: رحمت نشست. عمرو بن عاص بر معاذ نماز گزارد و او را 

 .)۲۴۴-۱/۲۲۸( حلية األولياء -١
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دانیم. تو در  ها می خدا بر تو باد اي معاذ! ما تو را جزو خیرخواهان مسلمین و بهترین آن
 .1برخورد با نادانان، مؤدب و با فاجران سرسخت و با مؤمنان مهربان بودي

گاه عمرو بن عاص در میان مردم به ایراد سخن پرداخت و گفت: این بیماري  آن
ها پناه ببرید. سپس خود  گیرد و باید به کوه تش همه چیز و همه کس را در بر میمانند آ

ها پناه بردند و دیري نگذشت که  از شهر بیرون شد و مردم نیز بیرون شدند و به کوه
نوشت: سالم  عمر بن خطاباي به  و عمرو بن عاص طی نامه .2خداوند وبا را برطرف کرد
جبل وفات نموده و مرگ و میر زیاد شده است و مردم از من  خدا بر تو باد. همانا معاذ بن

دانم که ماندن در اینجا در فرا  ها ترك کنند و من می خواهند که شهر را به قصد بیابان می
شود و  رسیدن اجل نقشی ندارد همان طور که فرار کردن از اینجا باعث نرسیدن اجل نمی

ي عمرو خبر مرگ  با خواندن نامه عمر .3گردد ي آن قضاي الهی برطرف نمی به وسیله
جا که مرگ معاذ پس از مرگ ابوعبیده واقعا  معاذ را به سمع مسلمانان رساند و از آن

 دردناك بود، خلیفه شدیدا ناراحت شد و گریست و مسلمانان نیز گریستند و عمر
دانش  گفت: رحمت خدا بر معاذ بن جبل باد. به خدا سوگند که با مرگ او این امت از

داد! و چه بسا پیشنهادهایش باعث  بزرگی محروم گردید. چه پیشنهادهاي خوبی ارائه می
 .4شدیم. خدا به ایشان پاداش نیکو بدهد مند می شد و ما از علم او بهره خیر و برکت می

یکی دیگر از فرماندهان بلند مرتبه که در طاعون جان سپرد، یزید بن ابی سفیان معروف 
 .5جان آفرین تسلیم کرد  باشد. همچنین شرحبیل بن حسنه نیز جان به ر میبه یزید الخی

 به دیار شام و ترتیب دادن امور ـ سفر عمر4
ي زیادي از  از مردن فرماندهان بزرگ خویش در شام و همچنین مرگ عده عمرفاروق

م هاي زیادي از شا نگران شد و از طرفی نامه رزمندگان اسالم در اثر طاعون شدیداً
ي تکلیف اموال باقیمانده از جان  رسید که در مورد امور مختلف از جمله درباره می

 .)۳/۳۰۹االکتفاء ( -١
 .)۷/۹۵( البداية والنهاية -٢
 .۴۹۰ص ، جمموعة الوثائق السياسية -٣
 )۳/۳۱۰تفاء (االک -٤
 ١٨١ص ، ) تاريخ الذهبی٢/١٧١الکامل فی التاريخ ( -٥
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باره مشورت  مردم را جمع کرد و از آنان در این عمر ،شدند. بنابراین گان جویا می باخته
گرفت و سرانجام تصمیم بر این گرفته شد که او شخصا به برخی شهرها سر بزند و از شام 

که فرمود: میراث مردم در شام به هم ریخته است، بنابراین من به شام  آغاز نماید. چنان
را صالح بدانم در مورد آنان اعمال خواهم   چه کنم و آن روم و میراثها را تقسیم می می

گاه  پردازم. آن ها می زنم و به حل و فصل امور آن ي شهرها سر می کرد. سپس به بقیه
مدینه جانشین خود تعیین کرد و بعد از این که به شام را در  به راه افتاد و علی  عمر

رفت اموال را تقسیم نمود و لشکر را به دو گروه زمستانی و تابستانی تقسیم کرد و 
مرزهاي شام را مشخص نمود و محکم کرد و فرماندهان و والیان را تعیین نمود. چنان که 

ق گمارد و وظایف سربازان و عبداهللا بن قیس را بر نواحی ساحلی و معاویه را بر دمش
و  .1ي مردم را تعیین نمود و میراث مردگان را میان زندگان تقسیم نمود فرماندهان و توده

دستور  چون وقت نماز رسید، مردم به ایشان گفتند: چه خوب است که اگر به بالل 
و  شروع به اذان گفتن کرد، همگان گریستند به دستور عمر اذان دهید. وقتی بالل 

 .2کرد را در دلها زنده می نیز به گریه افتاد چرا که اذان بالل یاد ایام پیامبر خود عمر
و قبل از این که به مدینه برگردد در جمع مردم به ایراد سخن پرداخت و گفت: اي 

ي من بود انجام دادم و  را بر عهده  چه مردم! من فرماندهان و امیران شما را مشخص کردم و آن
اماکن و درآمد شما مشخص است و سربازان اسالم در خدمت شما هستند و باز هم حقوق و 

کند که امري از امور نیاز به رسیدگی دارد به ما اعالم بدارد تا ما بدان  اگر کسی احساس می
 .3رسیدگی بکنیم

را پشت سر  ي بزرگی بود که مسلمانان آن گفتنی است که طاعون عمواس حادثه
یادي در آن جان باختند تا جایی که گفته شده است بیست هزار نفر گذاشتند و تعداد ز

مسلمانان از آن   بسا که  یعنی حدود نیمی از جمعیت شام در این بیماري از بین رفتند. و چه
اگر   ور شود، واقعیت این است که ها حمله آن  روم در آن وقت حساس به  بیم داشتند که

پرداخت، دفاع در مقابل  تاخت و تاز مسلمانان می  و بهآمد  خود می  در آن روزها روم به

 ٢٣٠ص ، حممد رشيد رضا، الفاروق .٣٢٥جنار ص : اخللفاء الراشدون -١
 .٢٣٦اخلالفة الراشدة ص ، خالصة تاريخ ابن کثري -٢
 .)۷/۹۷( البداية والنهاية -٣
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بود   بود، اما یأس و نا امیدي چنان روم را در بر گرفته آنان براي مسلمانان بسیار سخت می
مردمان   بودند که  آگاهی یافته  داد، بخصوص اینکه آنان دست نمی  هرگز چنین فکر به  که

پادشاه عادل آنان دست   به  و با خاطري آسوده  دولت مسلمانان رضایت داده  آن دیار به
  تواند با لشکر اسالم روبرو شود، اضافه اند، و بدون کمک مردم روم نمی یاري دراز کرده

اندازد و ترس  زمین می  هرکجا حریف خود را به  مردم در مقابل لشکري که  بر آن اینکه
  آسایش رویی آورده  و به  آمده  ستوه  وجود آورد بود، از جنگ به  را در دل همگان به

 .1بودند

 ـ حکم شرعی ورود و یا خروج از شهري که مبتال به وبا است5
نتم أرض، وأذا وقع بإ، ورض؛ فال تقدموا عليهأب ذا سمعتم بهإ(فرماید:  می صرسول خدا

 .2)منه هبا؛ فال خترجوا فراراً 
د و اگر در شهري که شما وقتی شنیدید در شهري وبا نازل شده است وارد آن نشوی«

 ».جا فرار نکنید برید به وقوع پیوست از آن در آن به سر می
در این باره اصحاب پیامبر، اختالف نظر داشتند. برخی به ظاهر حدیث متمسک شده 

نمودند و بیرون شدن از شهري که در آن وبا افتاده بود را جایز  را توجیه می و برخی آن
خواست که شام را به قصد مدینه  از ابوعبیده عمر ،شمردند. بر همین اساس می

از او خواست که مردم را از  ترك کند ولی او نپذیرفت و عذر آورد. اما وقتی عمر
هاي آلوده داشت به مکانی دیگر انتقال دهد، ابوعبیده پذیرفت و این کار را  جایی که آب

بعد از آن بود که در  بعمر کرد. گفتنی است که این نامه نگاري در میان ابوعبیده و
مکان سرغ با هم مالقات کردند و حدیث فوق را از زبان عبدالرحمان بن عوف شنیدند و 

ي مالقات این دو  رسد که در لحظه به مدینه برگشت. البته چنین به نظر می عمر
بزرگوار، طاعون تازه آغاز شده بود و بعدا همه جا پیچید و مرگ و میر زیاد شد. ضمنا 

اید گفت که برخی دیگر از صحابه مانند عمرو بن عاص و ابوموسی اشعري نیز همچون ب
معتقد به جواز خروج از شهرآلوده به وبا هستند. و این اختالف فقط در جواز و  عمر

 .)٢/٣٦١اشهر املشاهري ( -١
 .۲۲۱۹مسلم ک السالم ش -٢
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عدم جواز خروج است اما در مورد عدم جواز دخول به چنین شهري همه اتفاق نظر 
اند مشروط به این که فرد  ن شدن از شهر وبا دادههایی که نظر به جواز بیرو دارند. آن

توان از مرگ جلوگیري کرد،  کند و با فرار می معتقد نباشد که از قضاي الهی فرار می
حاجتی دیگر و یا مداوا و یا به نیت انتقال به مکانی که از نظر بلکه بیرون شدن به خاطر 

وعبیده به خاطر برخی مسایل سیاسی، بهداشتی بهتر است، اشکالی ندارد. و اما عدم خروج اب
ابوعبیده امین امت لقب داده شده است و او دوست نداشت   اجتماعی و نظامی بود و به ویژه

 که رعیت را ترك کند و خود جان سالم به در برد.
هاي منع بیرون شدن از شهر وبا این است که اگر این کار جایز  یکی دیگر از حکمت

اند شهر را ترك خواهند گفت و  که هنوز مبتال به بیماري نشدهي کسانی  شمرده شود همه
مانند و در تنهایی و بی کسی جان خواهند سپرد که نه در حال حیات  فقط بیماران باقی می

کسی به آنان رسیدگی خواهد کرد و نه بعد از مرگ. همچنین ممکن است خیلی از 
اري را به شهرهاي دیگر منتقل بیماران نیز در رکاب دیگران کوچ کنند و با خود بیم

شود که هم بیرون شدن و  نمایند. به هر حال از مجموع اقوال علما چنین نتیجه گیري می
اند مباح است البته کسانی که مبتال به  هم ماندن در شهري که ساکنانش مبتال به وبا شده

که خطر انتقال اي ندارد بل ها به شهرهاي دیگر نه تنها فایده اند، رفتن آن بیماري شده
اند  بیماري به جاهاي دیگر نیز وجود دارد و اما بیرون شدن کسانی که هنوز مبتال نشده

 .1مشروط به این که گروهی براي رسیدگی به امور بیماران باقی بماند، اشکالی ندارد

 .۲۳۷-۲۳۲، شراب ص وعبيده عامر بن جراحاب -١
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 مبحث اول
 نظام مالی

 منابع درآمد دولت در زمان عمرنخست: 
مانان در دوران خالفت راشده به مال و ثروت نگاهی مالکانه نبود، بلکه ثروت را نگاه مسل

دانستند که می بایست بر اساس شروط و  از آن خدا و انسان را متصرف موقت در آن می
جا  موازینی که خدا در نظر گرفته است در آن دخل و تصرف نماید. چنان که قرآن آن

 فرماید:  در مورد این نکته تاکید کرده و می گوید، که از مال و انفاقش سخن می
﴿ ْ ِ  َءاِمُنوا ِ ب ۡسَتۡخلَفَِ� �ِيهِ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ا َجَعلَُ�م مُّ نفُِقواْ ِممَّ

َ
 .]۷الحدید: [ ﴾َوأ

ه خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید، و از چیزهائی ببخشید که شما را در آنها نماینده ب«
 ».بدست گرفتن اموال) کرده است (خود در تصرف، و جانشین دیگران در

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ا َرَزۡقَ�ُٰ�م ٱ�َّ نفُِقواْ مِمَّ

َ
 .]۲۵۴: ةالبقر[ ﴾َءاَمُنٓواْ أ

ایم (در راه خدا)  اید! (برخی) از آنچه بهره شما کرده اي کسانی که ایمان آورده«
 ».صرف کنید

  فرماید: گوید و می جا که در مورد نیکی و احسان سخن می و آن
ٰ ُحّبِهِ  ٱلَۡماَل َوَءاَ� ﴿ بِيلِ  ٱۡ�نَ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�َ  وَ ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱلُۡقۡرَ�ٰ ذَوِي  ۦَ�َ آ�ِلِ�َ وَ  ٱلسَّ  ٱلسَّ

 .]۱۷۷: ةالبقر[ ﴾ٱلّرِقَابِ َوِ� 
اي که بدان دارد (و یا به سبب دوست داشت خدا، و  و مال (خود) را با وجود عالقه«

ندان و یتیمان و درماندگان و واماندگان در راه و گدایان یا با طیب خاطر) به خویشاو
 ».دهد، و در راه آزادسازي بردگان صرف کند

و انفاق مال در واقع اعتراف عملی به این نکته است که مال رزقی است که خداوند 
 فرماید:  نصیب او گردانیده است. چنان که می

َمآءِ  َوِ� ﴿  .]۲۲الذاریات: [ ﴾٢٢ رِۡزقُُ�ۡم َوَما تُوَعُدونَ  ٱلسَّ
 .»شوید در آسمان، روزي شما است و نیز چیزهائی که بدان وعد و وعید داده می «
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داند که روزي او از جانب  چرا که خدا انسان را آفریده است و چون انسان می
 .1خداوند است، دست انفاق بر بندگان خدا می گشاید

 مین دیدگاه ایمانی، به مال دولت نیز از این قانون مستثنی نبود و بر اساس ه عمر
  به  می نگریست. دولتی که به خاطر فتوحات زیاد، داراي منابع مالی سرشاري بود، با توجه

  ي خود درآورده زیر سلطه  و ملتهاي زیادي را به  اي را فتح کرده کشورهاي گسترده  اینکه
برخی از آنان از طریق صلح ارتباط دولت اسالمی با این ملتها را تنظیم نمود؛  بود، عمر

  ي زور در چارچوب حکومت اسالمی قرار گرفتند، و به از اسلحه  و برخی نیز با استفاده
بود   دست آمده  از طریق صلح با صاحبانشان به  هایی که و زمین  هاي فتح شده تبع آن زمین

ان دولتی پیشین حکام و مرد  و یا متعلق به  را ترك کرده صاحبانشان آن  هایی که و زمین
قرار گرفتند. و همچنین ملتهاي زیادي از اهل  زیر قدرت دولت عمر  و همه  بود، همه

ي آنان بر اساس شریعت  با همه ي آن در آمده بودند و عمر کتاب و دیگران زیر سلطه
 نمود. خدا تعامل می

لت و ي اداري سیستم مالی پرداخت و منابع درآمد و مخارج دو از جمله به توسعه
ترین منابع  را کنترل نمود و براي این منظور کارمندانی استخدام کرد. مهم ي آن بودجه

درآمد دولت در زمان ایشان عبارت بود از: زکات، اموال غنیمت، جزیه، خراج و عشر. 
ها را بر اساس دستور شریعت و مصلحت  اندیشید و آن ي این منابع می نیز به توسعه عمر

ي کارها از کتاب خدا و سنت پیامبر و مشورت  رساند. و در همه ف میمسلمانان به مصر
کرد. و در هیچ امري خودسرانه و بدون مشورت مسلمانان دستوري  مسلمانان استفاده می

بحث را  ترین منابع ثروت در زمان عمر اکنون مفصالً در مورد مهم .2نمود صادر نمی
 ادامه خواهیم داد: 

 ـ زکات1
گردد، یکی از بارزترین ارکان اسالم و  اي اجتماعی محسوب می عنوان پایه  به  زکات که

،  جات، طال، نقره نخستین قانون آسمانی است که طبق نصاب معروف در کشتزار، میوه

 .٢٥٣دراسات يف احلضارة اإلسالمية أمحد إبراهيم الشريف ص -١
 .٢١٣مبادئ النظام االقتصادي اإلسالمي د.سعاد إبراهيم صاحل ص -٢
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و حیوانات از مال ثروتمندان حقی براي مستمندان قایل شده است. تا در میان   مال التجاره
همبستگی و همدردي ایجاد نماید. اجتماعی و الفت و  ثروتمندان و مستمندان نوعی تکافل

گویند  گیرد و مال همان طور که می اي است که با دادن مال انجام می پس زکات فریضه
ي مال نیکبخت و بسیاري  رود و بسیاري از مردم به وسیله ستون فقرات زندگی به شمار می

اهد بود و سنت خدا قابل تغییر شوند و این سنت الهی در میان مردم بوده و خو بدبخت می
ي مال  باشد، اسالم به قضیه جا که مال در زندگی انسان داراي تأثیر شگرفی می نیست و از آن

ي زکات را مطرح ساخته و براي آن نظم  اهمیت فراوانی قایل شده و با اهمیت فراوان مساله
همبستگی ایجاد نموده اي اندیشیده است و بدین صورت در میان دلها الفت و  دقیق و ویژه

 .1است
ي  نیز طبق عملکرد رسول خدا و ابوبکر به تنظیم و تکامل مؤسسه عمر بن خطابلذا 

زکات پرداخت و کارمندان خود را به نقاط مختلف کشور جهت جمع آوري زکات 
 اعزام نمود.

المال برسد، عدل و انصاف در  گفتنی است که بدون این که نه آسیبی به بیت
 ي خلفاي راشدین بود. تا جایی که روزي عمر ي برنامه زکات سر لوحهآوري  جمع

ربط گفت: گمان  متوجه گوسفند شیردهی در میان اموال زکات شد، به کارمند ذي
 .2را با طیب خاطر داده باشد و افزود: مردم را دچار فتنه نسازید کنم صاحبش آن نمی

ند و اظهار داشتند که داراي اموال گاه که گروهی از ساکنان شام نزد ایشان آمد و آن
شماري هستند و تمایل دارند که از آنان زکات گرفته شود.  فراوان و اسبان و بردگان بی

اند.  کنم که دو رفیقم (رسول خدا و ابوبکر) قبل از من کرده گفت: من کاري می عمر
گفت:  لی در این باره مشورت گرفت. ع از علی   گاه از بزرگان اصحاب به ویژه آن

 .3اي تصور نشود که بعد از تو بر آنان مقرر گردد اشکالی ندارد به شرط این که جزیه
که در اثر فتوحات  گوید: اصحاب رسول خدا بعد از آن دکتر اکرم ضیاء عمري می

پیشنهاد کردند تا از اسبان و بردگان  اسبان و بردگان زیادي به دست آوردند به عمر

 .٨عبد اهللا مجعان السعدي ص، سياسة املال يف اإلسالم يف عهد عمربن اخلطاب -١
 .١٩٤فة الراشدة صعصر اخلال، )١/٢٥٦املوطأ ( -٢
 ٨٢مسند أمحد ش  ،املوسوعة احلديثة -٣
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ها را جزو اموال تجارت برشمرد و در مقابل هر برده یک  آن زکات بگیرد. پس عمر
دینار و مقابل هر اسب عربی ده درهم و غیر عربی پنج درهم مقرر نمود و در مقابل 

 بردگان خدمتکار و اسبان جهادي چیزي تعیین نکرد. چنان که در حدیث آمده است: 
 .1(ليس عىل املسلم يف فرسه وال عبده صدقة)

 .»ي خدمتکار واجب نیست ب شخصی و بردهاز اس  صدقه«
را می گرفت و مردم را به کاسبی و  شد یک پنجم آن و از گنجی که کشف می

 .2نمود تا با گذشت زمان، زکات باعث از بین رفتن ثروت آنان نشود تجارت تشویق می
از و بعد  .3را با تجارت افزایش دهد چنان که مال یتیمی را به حکَم بن عاص داد تا آن

مدتی وقتی متوجه شد که در مدت کوتاهی این مال از ده هزار درهم به صد هزار درهم 
سوء استفاده نموده و  رسیده است، دانست که تاجر مذکور از خویشاوندي یتیم با عمر

باعث منفعت فراوان در مدت کوتاهی شده است، لذا در طهارت مال بدست آمده با نگاه 
کرد که  اصلی پیروي میاز  عمر ،بدین صورت .4ردانیدرا برگ تردید نگریست و آن

توانستند از موقعیت شغلی خود در  خود وضع کرده و بر مبناي آن مسئولین حکومتی نمی
کارهاي شخصی و تجاري خود سوء استفاده نمایند. و بر همین اساس اگر مسئولین 

ها  از اموال آن  د نیمیحکومتش در دوران او به ثروتهایی از راه تجارت و بازرگانی برسن
 .5گرداند. چنان که در بحث والیان خواهد آمد را به بیت المال بر می

شد  ي بارندگی آبیاري می که بوسیله  چه و در زکات محصوالت کشاورزي از آن
و  ،6گرفت شد یک بیستم می ي آب چاه آبیاري می که بوسیله  چه یک دهم و از آن

وارد شده است و کارگزاران خود را به رعایت حال که این حکم در سنت صحیح  چنان

 .)۱/۱۹۶صحيح الرتمذی ( -١
 .١٩٥، ١٩٤عصر اخلالفة الراشدة ص -٢
 .)٣/٩٩٠ابن زجنويه (: األموال، ١٩٥عصر اخلالفة الراشدة ص -٣
 .٤٥٥األموال أبو عبيد ص -٤
 .١٩٥عصر اخلالفة الراشدة ص -٥
 .١٩٥حيح نقالً عن عصر اخلالفة الراشدة ص) واألثر ص١٣٥، ٤/١٣٤املصنف ( -٦
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. همچنین یک دهم عسل 1نمود کشاورزان در هنگام ارزیابی محصوالت خرما، توصیه می
. و در زمان ایشان 2گرفت آورد، می را به دست می را از کسی که تحت حمایت دولت آن

به جاي خرما، کشمش  گندم فراوانی به تولید رسید، بنابراین دستور داد تا در زکات فطر
ها گندم بدهند. این هم به نفع کشاورزان و هم به نفع  ي نصف وزن آن و جو به اندازه

 .3مصرف کنندگان بود
شد، نامشخص و  می  ها گرفته عنوان زکات از دارایی آن  هر سال به  اي که و اما اندازه

  باشد که هایی می شارهتنها ا  در این خصوص ذکر شده  که  چه باشد، و آن غیر معلوم می
 توان در پی آن قانونی کلی را بدست آورد.  نمی

زمینهاي زبده را چراگاه چارپایان بیت المال قرار  عمر بن خطاباند:  همچنین گفته
یافتند و ساالنه چهل هزار  ي مجاهدین پرورش می جا براي استفاده ها در آن داده بود و آن
 .4شد ي بهره برداري می مرکب آماده

عبارت بودند از:  و اما اسامی برخی از کارمندان امور مالی دوران خالفت عمر
انس بن مالک و سعید بن ابی ذباب در ناحیه سرات و حارث بن مضرب عبدي، عبداهللا بن 

ي بنی  انصاري و معاذ بن جبل در منطقه هل بن ابی حثمه، مسلمه بن مخلدساعدي، س
 .5بن عبداهللا ثقفی در طائفکالب و سعد اعرج در یمن و سفیان 

 ـ جزیه2
اند:  و بعضی گفته .6شود جزیه نوعی مالیات است که از ذمیان اهل کتاب گرفته می

شود. چنان که قرآن  ها وصول می خراجی است که از کفار جهت خوار نمودن آن
 فرماید:  می

 واألثر صحيح. ١٩٥عصر اخلالفة الراشدة ص -١
   ١٩٥مهان مصدر ص -٢
 .١٩٦اخلالفة الراشدة ص: نقل از  به )۳/۲۱۳فتح الباری ( -٣
 .١٠٤احلياة االقتصادية يف العصور اإلسالمية األوىل د. حممد بطابنة ص -٤
 .١٩٧، ١٩٦عصر اخلالفة الراشدة ص -٥
 .٣١٣املعاهدات يف الشريعة د. الديك ص، ١١٤، ١١٣ابن تيمية ص: السياسة الشرعية -٦
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﴿ ْ ِينَ  َ�ٰتِلُوا ِ  ٱ�َّ ِ َ� يُۡؤِمُنوَن ب ِ  ٱ�َّ ُ َوَ� ُ�َّرُِموَن َما َحرََّم  ِخرِ ٱ� ٱۡ�َۡومِ َوَ� ب  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
ِينَ مَِن  ٱۡ�َقِّ َوَ� يَِديُنوَن دِيَن  وتُواْ  ٱ�َّ

ُ
ٰ ُ�ۡعُطواْ  ٱۡلِكَ�َٰب أ ۡز�َةَ َح�َّ َعن يَٖد وَُهۡم َ�ٰغُِروَن  ٱۡ�ِ

 .]۲۹: ةالتوب[ ﴾٢٩
نان که شاید و باید) ایمان با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا (چ«

اند  اش (در سنّت خود) تحریم کرده دارند، و نه چیزي را که خدا (در قرآن) و فرستاده
پذیرند، پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسالم را  دانند، و نه آئین حق را می حرام می

دازند (که یک نوع پر نهند، و یا این که) خاضعانه به اندازه توانائی، جزیه را می گردن می
بودن از شرکت در جهاد، و تأمین  مالیات سرانه است و از اقلیتهاي مذهبی به خاطر معاف

 )».شود امنیت جان و مال آنان گرفته می
شود و در این مورد کسی  جزیه از اهل کتاب اعم از یهود و نصاري، وصول می

عمر بن ه وجود داشت. چنان که اختالفی ندارد. اما در مورد گرفتن جزیه از مجوسیان شبه
براي او تعریف  در این مورد شک داشت تا این که عبدالرحمان بن عوف خطاب

و   شیبه ابن ابی. 1کرد را از مجوسیان هجر دریافت می  جزیه صرسول خدا  کرد که
  بود که  و منبر قرار گرفته صدر میان قبر پیامبر عمر  اند که دیگران روایت کرده

اهل کتاب نیستند؟ عبدالرحمان بن عوف   کار کنم که دانم با مجوسیان چه نمیفرمود: 
 فرمود:  می  گفت: از رسول خدا شنیدم که

  .2هل الكتاب)أ نة(سنوا هبم س
 ». ها همچون اهل کتاب برخورد کنید با آن«

  نگیرد تا اینکه  تصمیم گرفت از مجوسیان جزیه عمر  که  و در روایتی دیگر آمده
 .3نمود را دریافت می  رسول خدا از مجوسیان هجر جزیه  الرحمن گواهی داد کهعبد

ها در اصل اهل  اند که آن علماء گرفتن جزیه از مجوسیان را این گونه توجیه کرده
بر مجوسیان  گاه عمر اند. آن پرستی روي آورده اند، ولی بعدها به آتش کتاب بوده

 .٢٣٥موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -١
 ).١/١٤١مصنف ابن أيب شيبة (: نقل از  به ٢٣٥مهان ص -٢
 .٣١٥٦ مشارهك اجلزية واملوادعة ، البخاري -٣
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زیه مقرر نمود و به جزء بن معاویه نوشت: از و مجوسیان فارس ج 1سرزمین سواد عراق
مجوسیان آن سامان جزیه بگیر، چرا که عبدالرحمان بن عوف براي من حدیثی از رسول 

 .2خدا نقل نموده که ایشان از مجوسیان سرزمین هجر جزیه وصول نموده است
ان و شود و زنان و کودکان و بردگ جزیه فقط از مردان آزاد و عاقل و بالغ گرفته می

باشند. همچنین از مساکین و از کارافتادگان گرفته  معاف می  دیوانگان از پرداخت جزیه
 گردد. و جزیه با مرگ، و یا مسلمان شدن و همچنین فقیر شدن فرد ساقط می .3شود نمی

ها را از پرداخت  مسلمان شدند و ایشان آن چنان که افراد زیادي در زمان عمر
گري  ن باري متوجه مرد نابینایی از ذمیان شد که دست تکديهمچنی .4جزیه معاف نمود

او را از پرداخت جزیه معاف کرد و براي او حقوقی از  عمر ،کرد نزد مردم دراز می
  .5بیت المال مقرر نمود

اگر دولت از حمایت ذمیان عاجز آید، حق پرداخت جزیه ساقط  ،عالوه بر این موارد
گردد و  مردمان آن دیار واجب می  خدمات دولت به گردد. چرا که جزیه در مقابل می

چنان  ،براي آن است که دولت از مال و جان پرداخت کنندگان آن حفاظت به عمل آورد
که وقتی رومیان جمع کثیري را براي حمله بر مسلمانان دیار شام گرد آورده بودند و 

فرمان خود دستور داد جنگ تمام عیاري تدارك دیده بودند ابوعبیده به فرماندهان تحت 
ها برگردانند و بگویند چون ما  اند به آن از ذمیان به عنوان جزیه وصول نموده  چه تا آن

توانیم در شرایط کنونی امنیت شما را فراهم سازیم، بر اساس قراردادي که با هم  نمی
ا بر گردانیم. ذمیان گفتند: خدا شما ر ایم مالهاي شما را به شما باز می امضاء نموده

بودند در  دشمنانتان پیروز و به سوي ما بازگرداند، چرا که اگر رومیان به جاي شما می

 سواد العراق.-١
 .٣١٥٦ش ، البخاري -٢
 .٤٢ احلضارة اإلسالمية صأهل الذمة يف -٣
 ).٧/٣٤٥احمللى (: زنقل ا  به ٢٣٨موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٤
 .٢٣٩موسوعة فقه عمرص -٥
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زدند و  گردانیدند بلکه دست به غارت و تجاوز می چنین شرایطی نه تنها اموال ما را بر نمی
 .1گذاشتند چیزي براي ما باقی نمی

ن پرداختند، جزیه از همچنین اگر ذمیان به دستور حکومت اسالمی به مقابله با دشم
گردد. چنان که سراقه بن عمرو با ساکنان طبرستان چنین کرد و  ي آنان ساقط می عهده
 .2نیز با او موافقت نمود عمر

که  گفتنی است که مقدار جزیه به تناسب افراد و مناطق مختلف باید متفاوت باشد. چنان
پرداختند و اگر کسی  هم میبرخی از ساکنان سواد چهل و هشت و برخی بیست و چهار در

و شامیان به ازاي هر نفر  .3شد کرد از او پذیرفته می به جاي درهم، حیوان و یا کاالیی ارائه می
پرداختند و اهل یمن که در  دادند و مصریان در ازاي هر مرد عاقل دو دینار می چهار دینار می

 یات ضعیفی در زمان عمرزمان رسول خدا بر آنان یک دینار مقرر گردیده بود، طبق روا
نیز آنان موظف به پرداخت همان یک دینار بودند، تا ضمن رعایت حال آنان، سنت رسول 

 .4خدا در مورد آنان تغییر پیدا نکند
همواره به کارمندان خود که مأمور وصول جزیه بودند،  گفتنی است که عمر

چه مال هنگفتی  اگر چناننمود که بر مردم سخت نگیرند و مراعات نمایند و  توصیه می
گفتند: نه به خدا بلکه  ها می اید. آن گفت: شما کمر مردم را شکسته ها می آوردند به آن می
گفت: مطمئن باشم که  می اند. عمر ها با رضایت و طیب خاطر این مقدار را پرداخته آن

ر در گفت: خدا را شکر که زر و زو اجباري در کار نبوده است و پس از اطمینان می
ترین مسئولین این بخش عبارت بودند از: عثمان بن  حکومت عمر نقشی ندارد. و معروف

یم و والیان شهرها مانند عمرو بن عاص و معاویه بن ابی سفیان و حذحنیف، سعید بن 
 دیگران. 

گفتنی است که در فقه اسالمی براي جزیه بابی باز شده و فقها در روشنی نصوص 
اند. و  را درج نموده خلفاي راشدین احکام و قوانین مربوط به آن قرآن و سنت و عملکرد

 .٢٢٨املوارد املالية د. يوسف عبد املقصود ص، ١٤٣فتوح البلدان ص -١
 .٣٢٧تاريخ الدعوة اإلسالمية د. مجيل املصري ص -٢
 .٢٣٠دور احلجاز يف احلياة السياسية ص -٣
 .١٧٣عصر اخلالفة الراشدة ص -٤
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شود و  این احکام بیانگر آن است که جزیه یکی از منابع درآمد دولت محسوب می
ي سیاسی نیز دارد. چرا که پرداخت جزیه  ي اقتصادي دارد؛ همان طور که جنبه جنبه

استاد حسن  .1لت اسالمی استتوسط ذمیان دلیل بر اطاعت و تسلیم آنان در مقابل دو
ي سیاسی آن  ي اقتصادي آن مطرح باشد جنبه گوید: جزیه بیش از آن که جنبه ممی می

ولی حقیقت این است که در جزیه همزمان، جوانب سیاسی و اقتصادي  .2باشد مطرح می
 باشند.  مد نظر می

 گیرد می  هصدق بیشتراز نصاراي تغلب  ـ عمر
را نوعی  از پرداخت جزیه سر باز زدند و آن  ی ساکن جزیرهبرخی از عربهاي نصران

 ولید برخی از سران و دانشمندان آنان را نزد عمر ،کسر شأن تلقی نمودند. بنابراین
چرا  ،اگر از ما جزیه بگیرید ما به رومیان پناه خواهیم برد :گفتند ها به عمر فرستاد. آن

گفت: خود  ن عربها خواهد بود. عمرکه پرداخت جزیه باعث سرافکندگی ما در میا
به خدا  ،اید اید و با ملت خویش به مخالفت پرداخته شما باعث سرافکندگی خود شده

اي جز این که با ذلت و خواري جزیه پرداخت کنید ندارید. و اگر قصد  سوگند که چاره
خواهیم  پیوستن به رومیان را داشته باشید، شما را تعقیب خواهیم نمود و به اسارت در

گفت:  را جزیه نگذار. عمر ها گفتند: پس از ما چیزي وصول کن، ولی نام آن آورد. آن
که حاضر در  را بنامید. علی  خواهد آن نامیم. شما هر چه دلتان می را جزیه می ما آن

جلسه بود، گفت: اي امیرالمؤمینن! مگر سعد بن مالک تحت عنوان صدقه دو برابر را از 
پیشنهاد وي را پذیرفت و نصارا نیز  ضمن تأیید سخن علی  ت؟ عمرگرف آنان نمی

 .3بدان راضی شدند و برگشتند
خواستند با غرور و تهدید به  با این دشمنان متکبر که می عمر بن خطاباز برخورد 

این که به رومیان می پیوندند، از زیر بار پرداخت جزیه شانه خالی کنند، درس بزرگی فرا 
ها به تندي سخن گفت و تهدیدشان را با  نان که می بینیم امیرالمؤمنین با آنگیریم. چ می

 .٤٣أهل الذمة يف احلضارة اإلسالمية ص -١
 اهل الذمه فی احلضاره االسالميه.  -٢
 .)۵/۳۰تاريخ طربی ( -٣
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کنیم و با شما  تهدید پاسخ داد که اگر به دشمنان ما بپیوندید، شما را تعقیب و دستگیر می
و زنان و فرزندانتان مانند برده رفتار خواهیم کرد و یقینا این مسأله براي شما از پرداخت 

باعث زدودن آثار کبر و  اهد بود. این جواب دندان شکن عمرتر خو جزیه سنگین
خواستند که از  هاي سران نصارا گردید و عاجزانه از عمر بینی از درون سینه بزرگ

از جایگاه علمی  که نزد عمر گاه علی  را تغییر دهد. آن ها جزیه بگیرد ولی نام آن آن
ها تحت عنوان صدقه دو برابر  : از آناي برخوردار بود، پا در میانی کرد و گفت ویژه

با گروهی از  مالکشود بگیرید، همان طور که سعد بن  از مسلمانان گرفته می  چه آن
پس از شکستن غرور دشمن و به خاطر تألیف قلب  نصارا چنین کرد. سرانجام عمر

 .1موافقت نمود آنان تا مبادا به دشمنان اسالم بپیوندند، با پیشنهاد علی 
ها نخست به اسالم  روایت دیگري پیرامون جریان بنی تغلب آمده است که آندر 

پرداخت جزیه داده شد، باز هم ابا فراخوانده شدند و نپذیرفتند سپس به آنان پیشنهاد 
 گاه نعمان بن زرعه به عمر ورزیدند و راه فرار به سوي رومیان را در پیش گرفتند. آن

مردمانی از نسل عرب هستند و پرداخت جزیه را براي  گفت: اي امیرالمؤمنین! بنو تغلب
کنند و اموالی جز زراعت و چارپایان ندارند و اگر به دشمن  خود کسر شأن تلقی می

گاه  گردند. پس مبادا ما دشمنان خود را تقویت نماییم. آن بپیوندند، باعث تقویت آنان می
گفت: این جزیه  عمر .2نمودها بر اساس پرداخت دو برابر صدقه مصالحه  با آن عمر

بنو تغلب گفتند: اگر چیزي غیر از  .3را نام بگذارید است اما شما هر چه دوست دارید آن
گیرید ما راضی خواهیم شد و در سرزمین خود خواهیم  ها می اي باشد که از عجم جزیه

 .4کنیم ماند و به آیین خود عمل می
عنوانی باعث تسلیم شدن و احتماال جا که گرفتن وجهی از آنان تحت هر  و از آن

شد و از طرفی باعث جلوگیري از پیوستن آنان به دشمنان  مسلمان شدن آنان در آینده می
بایست بر اساس عرف و  ها ملتی عرب زبان بودند که می گردید، و عالوه بر این اسالم می

 .)۱۱/۱۴۱تاريخ اسالمی ( -١
 .)۱/۳۷االموال ( -٢
 .٧٢سياسة املال يف اإلسالم ص، )١/٥١٤فتح القدير ( -٣
 .)۱/۷۱۴فتوح القدير ( -٤
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ه اقتصاد شد ب گردید و اموالی که از آنان وصول می عاداتشان کرامت آنان حفظ می
تحت عنوان صدقه،  نمود که عمر کرد. این موارد اقتضا می ي اسالمی کمک می جامعه

 .1مالیات را از آنان بگیرد
اما تغییر نام جزیه باعث نشد که در ماهیت آن تغییري ایجاد شود، چرا که صدقه بر 

شد که  غیر مسلمانان واجب نیست و این مال در مقابل حق الحمایه از آنان گرفته می
شد،  ها وصول می توانست باشد. ضمن این که مالی که از آن چیزي جز همان جزیه نمی

شود مانند  ها زکات واجب می عمال جزیه نبود، به خاطر این که بر اساس اموالی که بر آن
 .2شد چارپایان، میوه جات، طال و نقره و نه بر اساس تعداد افراد از آنان مالیات گرفته می

را صدقه بنامیم چه جزیه، پرداخت آن به معناي تسلیم شدن و تحت  چه آن ،به هر حال
 .3ي حکومت اسالمی بود الحمایه قرار گرفتن بنو تغلب زیر سلطه

همچنین شهرهاي فتح شده عالوه بر پرداخت جزیه، متعهد حقوق مالی دیگري نیز 
حق ضیافت ، این حقوق گسترش یافت. از جمله عمر بن خطابشدند که در زمان  می

افتاد، ساکنان شهر  جا می ها از آن ي مسلمانان که اگر گذر آن حاکم و سفیران و عامه
کنند تا سه روز پذیرایی به  ها با غذایی که خودشان مصرف می موظف بودند تا از آن

کردن مرغ و بریان نمودن گوسفند و...   آماده  ها را مکلف به یعنی آن .4عمل آورند
 ا فوق توانشان بود.م  کردند که نمی

قراردادهایی  هاي عمران و آبادي متذکر شدیم که عمر قبل از این در بحث پروژه
با ساکنان برخی شهرها امضا نمود و بر اساس آن متعهد گردید تا راه بسازد و پل احداث 

هایی جهت  نماید و این که پس از باال رفتن درآمد دولت از طریق مالیاتها، دبیرخانه
هاي متوسط الحال تأسیس  ي ساکنان شهرها و تفکیک فقرا از ثروتمندان و انسانسرشمار

نمود و در نصوص معاهدات شرایط جدیدي را افزایش داد که قبال مدنظر نبودند. و این 
ي فتوحات گسترش یافته و دولت اسالمی بر مصر و شام و عراق  بدان خاطر بود که دامنه

 .٧٢املال يف اإلسالم ص سياسة -١
 .٣٩النظام اإلسالمي املقارن ص، ٧٣مهان مصدر ص -٢
 .٧٢سياسة املال يف اإلسالم ص -٣
 .١٦٤األحكام السلطانية والواليات الدينية ص -٤
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کرد که همگام  اي اقتضا می کومت پهناور و گستردهحاکم گردیده بود و طبیعت چنین ح
هاي  ها و احداث پلها و پروژه هاي عمران و آبادي و بازسازي راه با این پیشروي در زمینه

هاي مترقی و ملتهاي پیشرفته است، گامهایی بردارد. چنان که  دیگري که نشان دولت
نینی ات شهري ایجاد و قواچنین گامهایی برداشته شد و امور کشور نظم یافت و امکان

  .1وضع گردیدجهت کنترل سیستم مالی دولت 

 شرایط قرارداد جزیه و زمان پرداخت آن
فقهاي اسالم از روند کاري خلفاي راشدین مجموعه شرایطی در مورد جزیه استنباط 

 اند که به شرح زیر است:  نموده
 تحریف کنند. را ـ اهل جزیه حق ندارند به کتاب خدا توهین کرده و یا آن

آمیز بر زبان نیاورند و ایشان را به صراحت  ـ نسبت به رسول خدا کلمات توهین
 تکذیب نکنند.

 را مورد نکوهش قرار ندهند. ـ به دین اسالم توهین نکرده و آن
 کنند و با آنان مرتکب زنا نشوند. ـ با زن مسلمان نکاح نمی

و به مال و دین مسلمانان تعرض ـ باعث برگردانیدن فرد مسلمانی از دینش نشوند 
 ننمایند.

 ـ به دشمنان اسالم کمک نکنند.
آخر سال بود که مصادف با فرا  اما وقت اداي جزیه بر اساس زمان بندي عمر

  .2رسیدن وقت برداشت محصوالت کشاورزي بود

 خراج یا مالیات بر عایدات زمین -3
ي  ي کلیه عام خراج در برگیرنده رود. معناي خراج در دو معناي عام و خاص به کار می

باشد، اما معناي خاص آن فقط به مالیات عایدات زمینهایی  درآمد بیت المال به جز صدقه می

 .١٧٤سياسة املال يف اإلسالم يف عهد عمربن اخلطاب ص -١
 .٧٦سياسة املال يف اإلسالم يف عهد عمرص -٢
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ها را وقف  اند و رهبر مسلمانان آن گردد که در جنگ به دست مسلمانان افتاده اطالق می
 .1کرد با زمینهاي سواد عراق و شام مصالح مسلمین کرده است. کاري که عمر

و یا پرداخت پول   عنوان اجاره  گوید: برشمردن خراج به ابن رجب حنبلی می  که و چنان
  با هیچ چیزي دیگري مقایسه  باشد، زیرا خراج یک اصل ثابت است که جایز نمی  هیچ وجه  به

  .2شود نمی
هاي بزرگ به ویژه شکست دو ابر قدرت روزگار یعنی  که اسالم با پیشروي پس از آن

هاي آن گسترش یافت. و  فارس و روم، قدرت گرفت، منابع مالی دولت و همچنین هزینه
ي آن و جهت رعایت مصالح  براي حفظ کیان این دولت فراگیر و تداوم قدرت و سلطه

در  عمر بن خطاباتخاذ شود. چنان که   عمومی می طلبید تا سیاست مالی دقیق و منظمی
زمینهاي زیادي را که توسط فاتحان به دست آمده صدد تحقق بخشیدن به همین سیاست، 

ها به عنوان منبع درآمد ثابت بیت المال، استفاده  بود، جزو زمینهاي خراج در آورد تا از آن
ها  میان آن  دست آمده  فاتحان دوست داشتند که آن غنایم به  ذکر است که  بشود. الزم به

 است:   هتقسیم بشود، زیرا خداوند در خصوص غنایم فرمود
ْ ۞وَ ﴿ ِ ُ�َُسهُ  ٱۡعلَُمٓوا نَّ ِ�َّ

َ
ءٖ فَأ َما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ َّ�

َ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥ�

بِيلِ  ٱبۡنِ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ وَ  ِ  ٱلسَّ ِ إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب ٰ َ�ۡبِدنَا يَوَۡم  ٱ�َّ نَزۡ�َا َ�َ
َ
ٓ أ َم يَوۡ  ٱلُۡفۡرقَانِ َوَما

ُ وَ  ٱۡ�َۡمَعاِن� َ� ٱۡ�َ  ءٖ قَِديٌر  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۴۱األنفال: [ ﴾٤١َ�َ

آورید، یک پنجم آن  (اي مسلمانان!) بدانید که همه غنایمی را که فراچنگ می«
متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه 

اي اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات  سول به مصالح عامهاست. (سهم خدا و ر
نماید. بقیه یک پنجم هم صرف  دارد یا پیشواي مؤمنان بعد از او معین می خود مقرّر می

شود. چهار پنجم باقیمانده نیز میان رزمندگان حاضر در صحنه تقسیم  افراد مذکور می
به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائی گردد. باید به این دستور عمل شود) اگر  می

(کفر از ایمان، یعنی در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري) نازل کردیم 

 .٢١٥اقتصاديات احلرب ص، ٢٥، ٢٤سف صأيب يو : اخلراج -١
 .٢١٥اقتصاديات احلرب ص، ٤٠االستخراج ألحكام اخلراج ص -٢
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ایمان دارید. روزي که دو گروه (مؤمنان و کافران) رویاروي شدند (و با هم جنگیدند، و 
وز شدند) و خدا بر هر گروه اندك مؤمنان، بر جمع کثیر کافران، در پرتو مدد الهی پیر

 ».چیزي توانا است
، اما  میان فاتحان تقسیم کندها را در  خواست آن در ابتدا می اند که عمر و نیز گفته

به جابیه آمد و  گوید: عمر ابوعبید می .1و معاذ بن جبل او را از این کار باز داشتند علی
به ایشان گفت: اگر چنین کنی  قصد داشت زمینها را در میان فاتحان تقسیم نماید. معاذ 

افتد و براي  ها، این زمینها به دست فرزندانشان و گاهی به دست زنی می پس از مرگ آن
اي بیندیشی  ماند. پس باید چاره کسانی که بخواهند در راه خدا جهاد نمایند، چیزي نمی

 .2که هم براي این نسل و هم براي نسلهاي بعدي کارآمد باشد
کرد. پیشنهاد معاذ ایشان را به تدبر در   امیرالمؤمنین را متوجه امر مهمیمعاذ در واقع 

پس از تدبر  چنان که عمر ،آیات مربوط به زمینهاي بدست آمده از کفار وادار ساخت
ي حشر به این نتیجه رسید که این زمینها هم متعلق به مسلمانان حاضر و هم  در آیات سوره

ند. بنابراین تصمیم گرفت تا پیشنهاد معاذ را عملی سازد. باش متعلق به نسلهاي آینده می
وقتی این خبر به گوش فاتحان و اصحاب رسول خدا رسید، بسیاري با رأي او مخالفت 

ها براین بود که این زمینها مانند اموال به  کردند، به ویژه بالل و زبیر بن عوام. رأي آن
حاضر به  تقسیم گردد. اما عمر دست آمده در اردوگاههاي جنگی، در میان فاتحان

 نمود:  ها نبود و به ترتیب از این آیات سوره حشر استدالل می تقسیم آن
﴿ ٓ فَآَء  َوَما

َ
ُ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ٱ�َّ وَۡجۡفُتۡم َعلَۡيهِ ِمۡن َخۡيٖل َوَ� رَِ�ٖب َوَ�ِٰ�نَّ  ۦَ�َ

َ
َ ِمۡنُهۡم َ�َمآ أ  ٱ�َّ

َ  ۥ�َُسّلُِط رُُسلَهُ  ٰ َمن � ُ َشآُءۚ وَ َ�َ ءٖ قَِديٞر  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۶الحشر: [ ﴾٦َ�َ

چیزهایی را که خدا از دارایی ایشان (بنی نضیر) به پیغمبر خود ارمغان داشته است «
شما اسبانی و شترانی را براي آن به تاخت در نیاورده اید و بلکه خداوند پیغمبران خود را 

 ». و خدا بر هر کاري توانا است گرداند، بر هر کس که بخواهد چیره می

 .١٠٣سياسة املال يف اإلسالم ص -١
 .١٠٣سياسة املال ص، ٧٥أيب عبيد ص: األموال -٢
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ي بعدي را که مربوط به جریان  این آیه متعلق به جریان بنی نضیر بود. سپس آیه
 هاي مختلف است، تالوت نمود:  ها و آبادي خاصی نیست بلکه در مورد قریه

﴿ ٓ ا فَآَء  مَّ
َ
ُ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ۡهِل  ۦَ�َ

َ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ ِل َوِ�ِي فَلِلَّهِ َولِلرَُّسو ٱلُۡقَرىٰ مِۡن أ

بِيلِ  ٱبۡنِ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ وَ  ۡغنَِيآءِ َ�ۡ َ� يَُ�وَن ُدولَ� َ�ۡ�َ  ٱلسَّ
َ
 ٱلرَُّسوُل ِمنُ�ۡمۚ َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم  ٱۡ�

ْۚ َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَما فَُخُذوهُ  ْ وَ  ٱنتَُهوا ُقوا ۖ  ٱ�َّ َ َ إِنَّ  ٱ�َّ  .]۷الحشر: [ ﴾٧ َقاِب ٱۡلعِ َشِديُد  ٱ�َّ
ها به پیغمبرش ارمغان داشته است، متعلق  را که خداوند از اهالی این آباديچیزهایی «

به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و مسافران در راه مانده 
ست باشد، این بدان خاطر است که اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست به د می

براي شما (از احکام الهی) آورده است اجرا کنید، و از  نگردد و چیزهایی را که پیامبر
چیزهایی که شما را از آن باز داشته است، دست بکشید از خدا بترسید که عقوبت سختی 

 ». دارد
 گوید:  ي بعدي را تالوت کرد که می همچنین آیه

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  لِۡلُفَقَرآءِ ﴿   ٱ�َّ
ُ
ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن أ

َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ِ ۡخرُِجوا  ٱ�َّ

وَن  َ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ِٰدقُونَ أ  .]۸الحشر: [ ﴾٨ ٱل�َّ

همچنین غنایم از آن فقراي مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون «
خواهند، و خدا و پیامبرش  ده اند. آن کسانی که فضل خدا و خوشنودي او را میرانده ش

 ». دهند. اینان راستانند را یاري می
 و به این بسنده نکرد و انصار را نیز مشمول انفاق قرار داد و فرمود: 

ِينَ ﴿ ارَ َ�َبوَُّءو  َوٱ�َّ يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجرَ  ٱۡ�ِ
ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ ْ َو�ُۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَ�ۡفِسهِ 
ُ
 .]۹الحشر: [ ﴾٩ ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

ه را آماده کردند و ایمان را (در دل آنانی که پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشان«
دارند که به پیش ایشان مهاجرت کرده اند، و در  خود استوار داشتند) کسانی را دوست می

کنند به چیزهایی که به مهاجران داده شده است، و ایشان  درون احساس و رغبت نیازي نمی
نی که از بخل نفس دهند، هر چند که خود سخت نیازمند باشند. کسا را بر خود ترجیح می

 ». خود، نگهداري و مصون و محفوظ گردند، ایشان قطعاً رستگارانند
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 ي مؤمنان نسلهاي بعدي را در آن داخل نمود و فرمود:  نیز بسنده نکرد و همهو بر این 
ِينَ ﴿ ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنِنَا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو مِۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  َوٱ�َّ ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب  ٱۡ�ِ

ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم   .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ
پروردگارا ! ما را و  :گویند یند، میآ از مهاجرین و انصار به دنیا می کسانی که پس«

در  اي نسبت به مومنان شی گرفته اند بیامرز و کینهپیبرادران ما را که در ایمان آوردن بر ما 
 ». ! تو داراي رأفت و رحمت فراوانی هستیدلهایمان جاي مده، پروردگارا

ي مؤمنان حاضر و نسلهاي آینده در زمینهاي به  همه ،پس با توجه به سیر این آیات
کاري خواهم گفت: اگر زنده بمانم  باشند. بنابراین عمر دست آمده از کفار، شریک می

 .1هاي صنعا گوسفند می چراند، به او برسد کرد که سهم آن چوپانی را که در بیابان
شود که وقتی  گفت: حال دیگر مسلمانان چه می و در روایتی آمده است که عمر

ي اراضی آن با بردگان و کارکنان به عنوان  پا به این سرزمین بگذارند ببینند که همه
رزندانشان مانده است؟ عبدالرحمان بن عوف به عنوان اعتراض میراث گذشتگان براي ف

گفت: مگر غیر از این است که این زمینها با بردگان، غنایمی است که خداوند نصیب 
گویی ولی به خدا  گفت: حقیقت همان است که تو می فاتحان کرده است؟ عمر

نایمی دست یازید. و شود که در آن به چنین غ سوگند! بعد از من هیچ سرزمینی فتح نمی
اي براي مسلمانان خواهد داشت. و اگر قرار باشد زمینهاي  ي اضافه نگهداري از آن، هزینه

ي نگهداري و  عراق با بردگانش و زمینهاي شام با بردگانش تقسیم بشود، پس هزینه
 کنترل از مرزها را از چه راهی فراهم کنیم؟

خواهی مالی را که به وسیله  د: میها به اعتراضات خود ادامه دادند و گفتن آن
ایم و از آن ما است از ما دریغ بداري، تا کسانی  شمشیرهایمان در راه خدا به دست آورده

در  مند گردند؟! عمر اند با فرزندان خود از آن بهره که اصال در جنگ حضور نداشته
باره  در این ها گفتند: پس گفت که این رأي من است. آن ها چیزي جز این نمی جواب آن

ده نفر از بزرگان انصار از اوس و خزرج را فرا خواند  با بزرگان قوم مشورت کن. عمر
هید و از امروز شما باید به حق رأي بد ،و خطاب به آنان گفت: من هم یکی از شما هستم

 .٢١٧اقتصاديات احلرب ص، ٦٧أيب يوسف ص: اخلراج -١
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موافقین و مخالفان باید نظر و رأي خود را ابراز دارند و کسی  من به ناحق پیروي نکنید،
 ،ها را شنیدید از رأي من پیروي نماید. سپس گفت: شما سخنان این  ندارد کورکورانهحق 
کنم که چیزي از  ها ستم روا خواهم داشت. من فکر می کنند که من بر آن ها گمان می این

سرزمین کسرا باقی نمانده که فتح نشده باشد و در این فتح ما به اموال و زمینها و بردگان 
را نیز در  ایم. اموال را در میان جنگجویان تقسیم نموده و خمس آن زیادي دست یافته

رسد که زمینها را به دست کارگران و  ام و چنین به نظر می مصارف آن هزینه کرده
را از   چه وصول کنیم و آن  ها ساالنه خراج و جزیه بردگانشان بسپاریم و در عوض از آن

جنگجویان و فرزندانشان و مسلمانان دیگر  هاي آوریم، صرف هزینه این راه به دست می
ها نگهداري کنند، آیا  بنماییم. آیا به نظر شما این مرزها نیاز به مرزبانانی ندارد که از آن

این شهرهاي بزرگ نیاز به پادگان و لشکر ندارد؟ آیا کارمندان و دست اندرکاران دولت 
ي این امور را از چه راهی  هخواهند؟ پس اگر زمینها را تقسیم کنیم، هزین حقوق نمی

چرا که اگر در شهرها لشکر و  ،فراهم سازیم؟ همه یکصدا گفتند: رأي ما رأي تو است
 .1پادگان وجود نداشته باشد، بی درنگ کافران به شهرهاي خود باز خواهند گشت

طی سخنان خود گفت: اگر این زمینها را تقسیم بکنم، براي همیشه  همچنین عمر
دار خواهند چرخید و مسلمانان بعدي در آن سهمی نخواهند  اي سرمایه به دست عده

 گوید:  داشت، در حالی که قرآن می
ِينَ ﴿  .]۱۰الحشر: [ ﴾َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِمۡ  َوٱ�َّ
 .»آیند کسانی که پس از مهاجرین و انصار به دنیا می«

د. بدین صورت گیر ي کسانی را که تا قیامت خواهند آمد، در بر می و این آیه همه
و بزرگان صحابه بر تقسیم نکردن زمینهایی که از کفار گرفته بودند، استوار  رأي عمر

 .2گردید
» خراج«براي متقاعد ساختن مخالفین طرح  ي مذاکره و گفتگوي عمر از نحوه

ي دلیل و مدرك و طی سخنان  که با ارائه گردد. چنان فرزانگی و فراست ایشان متبلور می

 .٢١٧اقتصاديات احلرب ص، ٦٧ص: اخلراج (ابويوسف -١
 .١٠٥ ص سياسة املال يف اإلسالم يف عهد عمر -٢
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لنشین خود توانست نظر مخالفین را به نفع خود تغییر دهد. کاري که شاید از زیبا و د
دست یک سیاستمدار قوي امروزي در جلب آراي اعضاي پارلمان براي تصویب نمودن 

 اي برنیاید. الیحه
  اینکه  به  عمر مافوق هر سیاستمداري است، با توجه  وري است کهآیاد  الزم به

هاي خود را  و برنامه  ید و همانند سیاستمداري فریبکار نقشهچک صداقت از سخنان وي می
و مثالی   شبیه  ما فوق هرگونه  داشت که می  را عرضه طی بیاناتی آن  داد، بلکه نمی  ارائه
 .1باشد می

 مخالف بود؟ع خدا آیا عملکرد عمرفاروق درباره زمینهاي خراج با عملکرد رسول
ي زمینهاي خراج مخالف با عملکرد  روق دربارهسخن کسی که گفته است عملکرد عمرفا

زمینهاي خیبر را تقسیم نمود و  صبوده است بدلیل این که رسول خدا صرسول خدا
اي خالف این عمل کند، باید عملکرد او را خالف سنت و باطل تلقی  که خلیفه اگر چنان

 باشد. اي نسبت به خلفاي راشدین می نمود، سخن اشتباه و جسورانه
در خیبر یعنی تقسیم اراضی در میان فاتحان،  صخدا گفت که عملکرد رسولباید 

بیانگر جایز بودن این عمل و نه وجوب آن است. و اگر هیچ دلیلی در این باره وجود 
اي براي این امر  خود دلیل بسیار قوي نداشته باشد، عملکرد عمر، عثمان و علی

را  خدا در فتح مکه که اراضی آن شود و عالوه بر آن عملکرد خود رسول محسوب می
تقسیم ننمود و کسی را به بردگی نگرفت، بزرگترین دلیل بر جواز این امور نه وجوب آن 

باشد. و اگر کسی بگوید: مکه با صلح و سازش فتح گردید نه به زور، سخن گزافی  می
گامی را کرد و هن گفته است. چرا که رسول خدا در اثر نقض عهد اهل مکه قصد فتح آن

جا نیامد و کسی  آن  استراحت پرداخت هیچ کس براي صلح با او به  در مرالظهران به  که
اینک ابوسفیان در راستاي جاسوسی بیرون   خدمت وي نفرستادند، بلکه  را براي صلح به

دهد  می  برد و او را پناه خدمت پیامبر می  یابد و همانند اسیري به عباس او را درمی  که  آمده
جایز است   گیرد، پس چگونه آورد و در ردیف مسلمانان قرار می ر نهایت اسالم میو د
از   بدون اینکه  ابوسفیان بعد از قبول اسالم براي کافران انعقاد صلح نموده :شود  گفته  که

 .٢١٠أخبار عمرص -١
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امان و پناه  صپیامبر  باید گفت که  باشد؟ و جهت توضیح این قضیه  گرفته  آنان اجازه
عبارت بودند از: هر کس وارد منزل ابوسفیان   چند سببی متعلق نمود که  مسلمانان را به

شود او در امان است و هر کس منزل  الحرام شود او در امان است و هر کس وارد مسجد
  با او به  کسانی امان داد که  به صپیامبر  یعنی اینکه .1خود را قفل بزند او در امان است

 صبود، هرگز پیامبر  اگر صلح اعالم شده  فهمیم که رو می افتد، از این جنگ درنمی
آزادگان نام   ها را به آن صپیامبر  ي دیگر اینکه دهی نداشت. و نکته اعالم امان  نیازي به

گروهی  کشتن دستور صزیرا آنان را از بند اسارت آزاد گرداند، و همچنین پیامبر ،داد
 فرمود:  صپیامبر  ي دیگري اینکه . و نکتهاز آنان اعم از زن و مرد را صادر نمود

 .2إن مكة مل حتل ألحد قبيل وال حتل ألحد بعدي، وإنام أحلت يل ساعة)(

و تنها براي ساعتی براي   بعد از من براي کسی حالل نبوده  قبل از من و نه  نه  مکه« 
 ».است  من حالل گشته

بود  و اگر قرار بر صلح میشد،   با احرام وارد مکه  خود نه  با کاله صپیامبر  و اینکه
را  نمود چیزي از آن می  اگر با شهري مصالحه  بود، همانطور که چیزي براي وي حالل نمی

مردمان آن   دهد در حالی که بلد الحرام را حالل قرار می  پنداشت، پس چگونه حالل نمی
از آنان با گروهی   اند؟! و همچنین اینکه و دست آشتی را دراز نموده  اعالم صلح نموده

  اي از مسلمانان جنگیدند. خالصه پیکار افتادند و گروهی دیگر از آنان با دسته  خالد به
با جنگ فتح شد و   مکه  خواهیم برد که  پی  آثار و روایات نقل شده  به  با توجه  اینکه
بردگی نگرفت.. پس   را تقسیم ننمود مردم آن دیار را به اموال و اراضی آن صپیامبر

گیریم که پس از فتح شهري توسط مسلمانان، تقسیم اموال و اراضی و به بردگی  یجه مینت
 . 3جا امري اختیاري نه وجوبی است گرفتن مردم آن

نه تنها مخالف با عملکرد رسول خدا نبود بلکه کامال همسو  بنابراین عملکرد عمر
 موارد زیر بود:  ي آن حضرت بود و دستاویز ایشان در این باره و هماهنگ با شیوه

 دارد. را بیان می» فیء«ي حشر که حکم  ـ آیات سوره1

 .١٧٨٠مسلم رقم  -١
 ).٣١٣/ ٢٠) الفتاوى (٣٨/ ٢النسائي يف الكربى يف احلج ( -٢
 .)۲۰/۳۱۲الفتاوی ( -٣

                                           



    417نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خالفت عمر 
 

را براي صاحبانشان باقی  در فتح مکه که زمینهاي آن صـ عملکرد رسول خدا2
 گذاشت بدون این که از آنان خراج بگیرد.

ي مجلس شورایی که براي این منظور تشکیل شده بود و از آن پس این  ـ فیصله3
یافتند، قرار  سنتی همیشگی در مورد زمینهایی که مسلمانان بر آن تسلط می مسأله به عنوان

 گرفت.
در تفاوت قایل بودن میان اموال غنیمت منقول و غیر منقول به دالیل  عمر ،بنابراین

داد.  ي نصوص مختلف را مد نظر قرار می و نصوصی چنگ زده بود و در این باره مالحظه
ینها همچنان به دست صاحبان خود باقی بماند، تا لشکر خواست زم عالوه براین او می

ها از کار مهم و خطیر خود  اسالم با مشغول شدن به زمینها و نزاع و درگیري پیرامون آن
 .1غافل نشود
حل جویا  کرد و براي مشکالت خود از آن راه به قرآن مراجعه می عمر ،آري

شد و با جمع  ور می مفاهیم آن غوطه نشست و به اعماق شد و در آیات آن به تدبر می می
کردن آیات ـ به ظاهر ـ مختلف و تخصیص برخی با برخی، و با الهام گرفتن از روح 

رسید و درك عمیق وي به مقاصد شریعت وفهم نصوص  ي مطلوب می شریعت به نتیجه
کرد. آري! قرآن دریاي بیکران و مواجی است که جز  او را در این راه کمک می

را ندارد. بنابراین بعضی  ور شدن در آن چیره دست و جسور کسی یاراي غوطهمجتهدان 
اي از مسایل نادیده  نصوص شرعی را در پاره کنند که عمر از سالکان مبتدي گمان می

اي  گرفت در حالی که واقعیت چنین نیست، بلکه او مجتهدي ممتاز و داراي حس ویژه می
شد. و بر آگاهان پوشیده نیست که  او نازل می بود تا جایی که گاهی قرآن موافق رأي

نمایند همان طور که برخی احادیث مفسر  بخشی از آیات قرآن بخشی دیگر را تفسیر می
برخی دیگر هستند. بنابراین بر مجتهد الزم است که در جستجوي حکم شرعی، نصوص 

  صورت به غیر اینآیاتی چند اکتفا ننماید، در   مختلف را مد نظر داشته باشد و تنها به

 .١٣١االجتهاد يف الفقه اإلسالمي ص -١
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ي ایشان ملغی  دست آمده  ي حکم به شود و نتیجه می  عنوان مجتهدي مقصر خوانده
 .1گردد محسوب می

 ي خراج در زمان عمر چگونگی اجراي پروژه -
مبنی بر باقی گذاشتن زمینهاي  وقتی بزرگان صحابه و مجلس شورا رأي عمر

اج (مالیات) را تأیید نمودند، کشاورزي فتح شده به دست صاحبان آن و وصول خر
دو شخصیت بزرگوار یعنی عثمان بن حنیف و حذیفه بن یمان را براي بازدید  عمر

ي سرزمین سواد عراق اعزام نمود و خاطرنشان ساخت که ابعاد مختلف قضیه  کارشناسانه
به از نظر کیفیت و نوع محصوالت و حالت مردم را در نظر بگیرند و مبادا مردم را مجبور 

پرداخت چیزي بکنند که از توانشان بیرون باشد. و به خاطر کسب اطالع از حالت مردم و 
برخورد سالطین عجم با آنان به فرستادگان خود دستور داد تا گروهی از دهقانان سواد را 

از آنان  نزد وي بفرستند چنان که گروهی متشکل از دهقانان نزد وي آمدند و عمر
ها گفتند: بیست و  کردند؟ آن االنه چه مقدار از شما وصول میپرسید: سالطین عجم س

 .2گیرم گفت: من این مقدار را از شما نمی هفت درهم. عمر
و این بیانگر آن است که فتوحات اسالمی باعث رحمت و عدالت براي شهروندان 

 مناطقی شد که فتح گردیده بودند.
نفع صاحبان زمین و هم به نفع رسید که گرفتن خراج هم به  چنین می به نظر عمر

 بدون این که بر کسی بیش از توانش فشاري وارد شود. ،بیت المال و مسلمانان است
 000/000/36عثمان بن حنیف و حذیفه بن یمان متراژ زمینهاي سواد را  ،به هر حال

و مالیات ساالنه محصول انگور در هر هکتار ده درهم و خرما در  3متر مربع اعالم کردند
هر هکتار هشت درهم و نی شکر در هر هکتار شش درهم و گندم چهار درهم و جو را 

جا  نوشتند و ایشان نیز موافقت کرد و از آن و این را به عمر .4دو درهم تعیین نمودند

 .١٣٢، ١٣١صمنبع سابق.  -١
 .٤١، ٤٠صاخلراج (ابويوسف)  -٢
 .٣٨أيب يوسف ص: اجاخلر  -٣
 .١٠٨سياسة املال يف اإلسالم ص، ٣٩اخلراج (ابويوسف)  -٤
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ي اجراي عدالت در مورد مردم این مرز و بوم بود، به عثمان بن حنیف و  شیفته که عمر
اید که قادر به تحمل آن نخواهند  بر دوش مردم گذاشته حذیفه گفت: شاید شما باري

گفت:  ایم. عمر بلکه ما مقدار بسیار اندکی بر آنان مقرر کرده ،ها گفتند: خیر بود؟ آن
هاي عراق به قدري مستغنی باشند که به  اگر زنده بمانم کاري خواهم کرد که بیوه

 .1حاکمان بعدي نیازي نداشته باشند
کارشناسی   ر زمینهاي سواد عراق انجام گرفت در زمینهاي مصر بهو عینا کاري که د

عمرو بن عاص انجام گرفت در زمینهاي شام نیز به انجام پیوست اما با این تفاوت که هیچ 
کدام از مؤرخان در مورد جزییات زمینهاي شام و اسم افرادي که مأموریت یافتند تا متراژ 

 .2دان ها را مشخص کنند، چیزي ننوشته آن
ي شخصی مسئولین بلند پایه دولتی را  سرمایه ضمنا الزم به یادآوري است که عمر

کرد و بعد از آن نیز به بازرسی  قبل از این که به سمتی منصوب گردند، دقیقا محاسبه می
ي  کرد اموال اضافه ي آنان با درآمدشان برابري نمی پرداخت و اگر سرمایه اموال آنان می

در این باره در بحث فرماندهان به تفصیل  .3کرد و وارد بیت المال میآنان را مصادره 
 سخن خواهیم گفت.

بیت المال در عراق و شام و مصر  عمر بن خطابي  گفتنی است که با تدبیر حکیمانه
هاي کشور  داراي زمینهاي زیادي گردید و از این رهگذر ساالنه درآمد باالیی وارد خزانه

ي مصر که داراي بیشترین زمینهاي حاصلخیز بود که قبال در  یهاز ناح شد. به ویژه می
  .4ي سلطنتی بودند استثمار خانواده

 
 

 ي تقسیم نکردن زمینهاي کشاورزي در میان فاتحان فلسفه

 .١٠٨سياسة املال يف اإلسالم ص، ٤٠أيب يوسف ص: اخلراج -١
 .١١١سياسة املال يف اإلسالم ص-٢
 .١١٤ص مهان مصدر -٣
 .١١٨مصدر صمهان  -٤
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و کسانی که با وي همفکر بودند چند دلیل امنیتی براي تقسیم  عمر بن خطاب -
ها را به دو بخش  وان دالیل آنت که می دن زمینهاي کشاورزي مدنظر داشتندنکر

هاي داخلی و بیرونی تقسیم کرد. در مصالح داخلی جلوگیري از احتمال  مصلحت
درگیري در تقسیم اراضی و همچنین ایجاد منابع ثابت درآمد براي دولت و نسلهاي 

ي مسلمانان در نظر بود و در مصالح بیرونی حفظ و استحکام مرزهاي اسالمی و  آینده
هاي نظامی و حقوق کارمندان دولت مدنظر قرار داشت. که قطعا  ازان و پایگاهتجهیز سرب

ي  ي قوي مالی دارند. بنابراین خلیفه نه تنها به امنیت سیاسی جامعه ها نیاز به پشتوانه این
اندیشید. چنان که در اعتراض  دوران خود بلکه براي امنیت و رفاه ادوار بعد از خود نیز می

شود؟ و  ی کردن زمینها گفت: پس حال مسلمانان نسلهاي آینده چه میبه مخالفین خراج
  .1باشد این بیانگر دیدگاه فراگیر ایشان نسبت به قضایاي اسالم می

ي مذکور توسط خلیفه و مخالفینش از اصحاب  ـ تبادل آراء و اجتهاد در مورد مسأله
است که در اظهار نظر اي از نصوص، بیانگر آن  ها به پاره و استدالل هر کدام از آن

پیرامون مسایل عمومی و خصوصی باید مستندي از نصوص شرعی وجود داشته باشد تا بر 
 اساس آن اظهار نظر و نهایتا حکم صادر شود.

ـ همچنین مراجعه نمودن خلیفه جهت حل این مسأله به بزرگان صحابه و تشکیل 
ها جهت حل این  ي آن انهشورا از یک طرف و از طرف دیگر همکاري مخلصانه و دلسوز

معضل بیانگر این مطلب است که باید اهل شورا داراي ویژگیهاي ممتازي مانند علم، تقوا 
و شجاعت بوده، از مالحظه کاري و پیروي از دیگران بدور باشند و از سرزنش هیچ 

 فردي حتی حاکم هراسی به خود راه ندهند.
مجلس مشاوره گذشت و منجر به ـ بحث و گفتگوهایی که پیرامون این مسأله در 

اي عالی از فرهنگ گفتگوي صحابه  ي تقسیم اراضی گردید، نمونه تصویب الیحه
ي وقت و در طرف دیگر  ، خلیفه پیرامون قضایاي پیچیده است که در یک طرف قضیه

ي دلیل و تشکیل شوراي  جمعی از صحابه قرار دارند و سرانجام قضیه با گفتگو و ارائه

 .٣١٨ ،٣١٧مصطفى منجود ص، األبعاد السياسية ملفهوم األمن يف اإلسالم -١
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و در ابتدا خلیفه به خاطر ایجاد اعتماد و  .1شود قد به نحو احسن حل میاهل حل و ع
دارد که او نیز مانند فردي از آنان است و  اطمینان بیشتر خطاب به اعضاي شورا اعالم می

ها را در روشنی  توانند که با رأي وي مخالفت و یا موافقت نمایند و آن افراد به راحتی می
 .2دهد ت میقرآن به پیروي از حق دعو

 مهم ترین پیامدهاي دعوتی این تصمیم -
توان براندازي نظام ارباب رعیتی حاکم در آن  ترین آثار این عملکرد می یکی از مهم

ي زمینهاي  ي سلطنتی مالک همه نواحی را برشمرد. قبل از تسلط اسالم بر آن مناطق خانواده
وقفه به نفع  مزدي بیکش بدون دریافت هیچ  زحمتکشاورزي بودند و کشاورزان 

بر خالف عملکرد حاکمان مستبد، زمینها  کردند. ولی عمر استثمارگران ستمگر تالش می
کرد.  را به ملکیت دهقانان درآورد و از آنان سالیانه مقدار اندکی به عنوان خراج وصول می

بکنند و  این امر باعث شد تا دهقانان براي نخستین بار در زندگی احساس استقالل و مالکیت
ها فقط  ي سلطنتی برود، و این شان به جاي این که به جیب خانواده از آن پس حاصل تالش

 .3رفت خوشه چین باشند، به جیب خودشان می

 ـ بستن راه بازگشت لشکر فارس و روم
چرا که  ،با اتخاذ این سیاست راه بازگشت لشکر فارس و روم را مسدود کرد عمر

ي کارگر جامعه، مالک زمینها و امالکی شدند که  رزان و طبقهاین بار دهقانان و کشاو
ریختند. بنابراین بدبینی و تنفر آنان  قبال بدون دریافت هیچ پاداشی در آن عرق جبین می

نسبت به حاکمان قبلی خود چند برابر شد و نه تنها دست از یاري و مساعدت اربابان خود 
ي نیروهاي ایرانی (رستم)  ختند. چنان که فرماندهبرداشتند، بلکه به مساعدت مسلمانان پردا

گفت: اي دشمنان خدا! شما از این که عربها بر ما یورش برده و » حیره«خطاب به ساکنان 

 .٣١٨، ٣١٧مصطفى منجود ص، األبعاد السياسية ملفهوم األمن يف اإلسالم -١
 .١٨٥صصفوه : الدور السياسی -٢
 .١٣٠الدعوة اإلسالمية يف عهد عمربن اخلطاب حسين غيطاس ص -٣

                                           



 عمر فاروق   422
 

و دست مساعدت   اند، خوشحال هستید و براي آنان جاسوسی کرده وارد شهرهاي ما شده
 .1اید به سوي آنان دراز کرده

 تح شده به اسالمـ روي آوردن ساکنان شهرهاي ف
اتخاذ نمود و بر اساس واگذار کردن زمینهاي کشاورزي به  بنابر سیاستی که عمر

ها از برخورد  آوري به اسالم روي آوردند. آن انان، مردم آن سامان به شکل شگفتدهق
 .2مسلمانان، درس عدالت گرفته و به کرامت انسانی خود پی بردند

 ي کنترل سرحدات ـ هزینه
قبال   چه می از نواحی مختلف گسترش یافت و حدود و مرزهایش از آندولت اسال

ها را مرز فراتیه نام برد که حد فاصل دولت  ترین آن توان مهم بود، فراتر رفت که می
داد و از اهمیت استراتژي باالیی برخوردار بود.  اسالمی با امپراطوري بیزانس را تشکیل می

ها در  ت کنترل مرزها گمارده بود که تعداد آنسوارانی را جه گفتنی است که عمر
ي  ها نیروهاي شترسوار و پیاده شهرهاي مختلف بیش از سی هزار نفر بود. و عالوه بر آن

فراوانی نیز براي این منظور گمارده بود. از این مجموعه لشکري منظم براي حفظ و 
جز جهاد در راه  کنترل مرزها ساخته بود و دولت متکفل مخارج آنان گردید و کاري

خدا نداشتند. و خراج (مالیات زمین) یکی از منابع دولت براي تجهیز این نیروها به شمار 
 .3رفت می

ي کل  براي نظام خراج به عنوان یکی از درآمدهاي اساسی خزانه عمر بن خطاب
ي مخارج مصالح عمومی و  کشور، قوانینی وضع نمود تا بیت المال به خوبی از عهده

ها برآید. و چنین چیزي ممکن نبود مگر با واگذار کردن  مرزها و تأمین راه حفاظت
زمینهاي فتح شده به دست کشاورزان و صاحبانشان تا با احساس استقالل و با اشتیاق 

 .١٣١ ص الدعوة اإلسالمية يف عهد أمري املؤمنني عمر -١
 .١٣٢ص منبع سابق -٢
 .١٣٥ص منبع سابق -٣
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فراوان به آبادانی هر چه بیشتر آن بپردازند و ساالنه به میزان قرارداد، مالیات پرداخت 
 .1کنند

 ـ عوارض گمرکی4
شدند، رقمی شبیه عوارض گمرکی  جران و بازرگانانی که وارد مرزهاي اسالمی میاز تا

را (عاشر)  او   شد و شخصی را براي أخذ این مالیات گماشته بودند که امروزي گرفته می
. این عوارض در زمان رسول خدا و -گرفت یعنی کسی که یک دهم می- 2می نامیدند

ول دعوت اسالم و جهاد و تأسیس دولت اسالمی ها مشغ ابوبکر وجود نداشت چرا که آن
ي حکومت اسالمی تا حد زیادي گسترش یافته بود و  دامنه بودند. اما در زمان عمر

تصمیم گرفت از  ناچار با دولتهاي مجاور روابط بازرگانی برقرار گردید. بنابراین عمر
غیر مسلمان  بازرگانان خارجی ده درصد حقوق گمرکی بگیرد همان طور که کشورهاي

 گرفتند. از بازرگانان مسلمان گمرك می
مؤرخان بر این مسأله اتفاق نظر دارند که نخستین کسی که در اسالم عوارض 

اند که گروهی از  را چنین بیان داشته و علت آن .3بود عمر بن خطابگمرکی را بنا نهاد 
ها  نوشتند که اجازه دهد آن اي به فاروق از بالد غیر اسالمی نامه» منبج«ي  بازرگانان منطقه

 براي تجارت به بالد اسالمی بیایند و ده درصد حقوق گمرکی پرداخت نمایند. عمر
را به تصویب رسانید. و بدین  در این باره با بزرگان صحابه مشورت نمود و سرانجام آن

عالوه بر  ایشان نخستین کسی است که حقوق گمرکی دریافت کرد. عمر ،ترتیب
کردند و همچنین از عثمان بن  ذشت از تجار مسلمان که به حبشه رفت و آمد میگ  چه آن

گیرند؟ تجار مسلمان گفتند: ده درصد.  ها چند درصد را از شما می حنیف پرسید که آن
 .4گفت: پس شما نیز همین مقدار را از آنان وصول نمایید عمر

 .٢٢٣، اقتصاديات احلرب ص٢٧١أيب يوسف ص: راجاخل -١
 .٢٢٣، اقتصاديات احلرب ص٢٧١اخلراج أليب يوسف ص -٢
 .١٢٨سياسة املال يف اإلسالم ص -٣
 .٦٥١ص. موسوعة فقه عمر -٤
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نوشت که تاجران ما  اي به عمر همچنین روایت شده که ابوموسی اشعري طی نامه
شود.  ها ده درصد حقوق گمرکی گرفته می روند از آن وقتی به بالد غیر اسالمی می

ها ده درصد و از تاجران غیر مسلمانی  در جواب نوشت که شما نیز از تاجران آن عمر
که تحت الحمایه حکومت اسالمی قرار دارند پنج درصد بگیرید و از تاجران مسلمان در 

هل درهم یک درهم و از دویست درهم پنج درهم وصول نمایید و همچنین ازاي هر چ
 .1اي کمتر از دویست درهم نگیرند گمرك را از سرمایه  دستور داد که

این قانون در نظم بخشیدن به روابط تجاري با دولتهاي مجاور کمک زیادي کرد و 
ا بر روي اجناس هاي بازاره رونق زیادي گرفت و دروازه بازار تجاري دولت اسالمی

ي عربی راه  خارجی گشوده و مراکز تجاري مهمی در سراسر دولت اسالمی و شبه جزیره
اندازي شد و بازرگانان مسلمان و غیر مسلمان در وارد کردن و صادر نمودن اجناس با 

  شماري به حرکت افتاد و بنادر اسالمی هاي تجاري بی یکدیگر به رقابت پرداختند و قافله
قیمت با خود حمل  و گرانهاي هندي و افریقایی و چینی که اشیاء نفیس  از کشتی

 .2نمودند کردند، با آغوش باز استقبال می می
موظف به » عاشر«اي به نام  ژهکارمندان وی عمر بن خطابهمچنین در زمان 

گوید:  آوري زکات ساالنه اموال تجاري مسلمانان بودند. چنان که انس بن مالک می جمع
مرا براي جمع آوري اموال زکات اهل عراق اعزام نمود و گفت: هنگامی که مال  عمر

شخص مسلمانی به دویست درهم رسید پنج درهم و باالتر از آن از هر چهل درهم یک 
 .3درهم از او وصول کنید

جریر و در روایتی دیگر زیاد زیاد بن   عمر بن خطاب  کند که و شیبانی روایت می
دو و نیم درصد اموال   سوي عین التمر اعزام نمود و بدو دستور داد که  یر را بهبن حد

درصد   پنج درصد و از اموال اهل حرب ده  ي اهل ذمه ها را بگیرد و از مال التجاره آن
 .4کرد پرداخت می  را از اموال جمع شده» عاشر«ي  بگیرد، و عمرنفقه

 .١٢٨سياسة املال ص ١٤٦، ١٤٥أيب يوسف ص: اخلرج -١
 .٣٣٢ي صد. حممد العماد ة،العربي ةطرقها فی اجلزير و  ةالتجار  -٢
 .١٠١يف العصور اإلسالمية األوىل صاحلياة اإلقتصادية  -٣
 .١٠١احلياة االقتصادية ص ،)٢١٣٤، ٥/٢١٣٣شرح السري الكبري ( -٤
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یابد  تصویب رسانید در می به عمر بن خطاباي که  یک پژوهشگر در قوانین تجاري
ها از  که ایشان از بازرگانان غیر مسلمان به عنوان مقابله به مثل همان ده درصدي را که آن

کرد و از غیر مسلمانان ذمی پنج درصد بر اساس  گرفتند، وصول می بازرگانان مسلمان می
که از مسلمانان  قراردادي که با نصرانیان بنی تغلب مبنی بر گرفتن دو برابر مقدار زکاتی

 شود، امضاء کرده بود. گرفته می
شد، مقدار همان زکاتی بود که باید پرداخت  از تاجران مسلمان گرفته می  چه و آن

کردند چنان که کارمندان خود را از گرفتن مجدد حقوق گمرکی از تاجران مسلمان و  می
بل از گذشت یک ي اصلی ق همچنین از غیر مسلمانان ذمی در صورت عدم رشد سرمایه

 سال تمام منع کرده بود.
و به خاطر رعایت اصل مقابله به مثل، الزم است هنگامی که کشور غیر مسلمانی 
حقوق گمرکی خود را بر مسلمانان کاهش داد، مسلمانان نیز به همان نسبت حقوق 

ها کامال حقوق گمرکی را ساقط  گمرکی خود را کاهش دهند و اگر چنان که آن
چنان که امروز در روابط اقتصادي حاکم بین  ،را ساقط کنند لمانان نیز باید آنکردند، مس

  .1کشورها نیز چنین است
و اگر چنانچه مسلمانان نیاز مبرم به بعضی اجناس و تولیدات کشورهاي خارجی 
داشتند، باید حقوق گمرکی خود را در آن نوع کاهش دهند و یا ساقط گردانند تا 

عمر بن ورد نظر را وارد کنند و بازار را اشباع نمایند. چنان که بازرگانان، کاالي م
به کارمندان خود دستور داد تا در مقابل واردات گندم و روغن به حجاز،  خطاب

حقوق گمرکی اهل حرب را از ده درصد به پنج درصد کاهش دهند و گاهی به لغو آن 
 داد. دستور می

  جهت شکوفایی کردن تجارت به مرع  کند که زهري از سالم از پدرش نقل می
 .2را بگیرد  و پنج درصد گندم و انگور خشک شده  درصد پنبه  ها ده از نبطی  مدینه

 .١٣٢سياسة املال يف اإلسالم ص -١
 .١٣٣سياسة املال يف اإلسالم ص -٢
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باعث شکوفا شدن  گفتنی است که سازماندهی امور مالی در دوران خالفت عمر
وضع تجاري مسلمانان و همسایگانشان گردید و به راحتی اجناس مورد نیاز در اختیار 

ن قرار می گرفت، ایشان فقط به فکر سازماندهی منابع موجود بیت المال نبود بلکه همگا
مند نمودن  هاي متعدد، جهت گسترش درآمدهاي بیت المال و آسایش در جستجوي راه

اندیشید و با  شهروندان دولت اسالمی بود. بنابراین به رونق دادن تجارت خارجی می
کرد و بر مسئولین و کارمندان خود اشراف  د میبازرگانان خارجی به نحو احسن برخور

ي حقوق بیت المال را وصول  نوشت و همه ها می کامل داشت و رهنمودهاي الزم را به آن
 .1روا دارد کرد بدون این که بر کسی ستمی می

 ـ فیء و غنیمت5
شود که بدون جنگ و دوانیدن اسب و حیوانی به دست  اموالی گفته می  به مجموعه» فیء«

ي قرآن در میان مستحقین آن  مسلمانان بیفتد. یک پنجم این گونه اموال طبق فرموده
 فرماید:  شود. چنان که قرآن می تقسیم می

﴿ ٓ ا فَآَء  مَّ
َ
ُ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ۡهِل  ۦَ�َ

َ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ فَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ٱلُۡقَرىٰ مِۡن أ

بِيلِ  ٱبۡنِ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ وَ   .]۷الحشر: [ ﴾ٱلسَّ
ها به پیغمبرش ارمغان داشته است، متعلق  را که خداوند از اهالی این آباديچیزهایی «

مسافران در راه مانده  مستمندان و یتیمان و و )خدا و پیغمبر وخویشاوندان (پیغمبربه 
 ».باشد می

دست مسلمانان شود که در جنگ با کافران حربی به  غنیمت به مالهایی گفته می
 فرماید:  افتد. چنان که قرآن می می

ْ ۞وَ ﴿ ِ ُ�َُسهُ  ٱۡعلَُمٓوا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ َما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ َّ�

َ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥ�

بِيلِ  ٱبۡنِ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ وَ  ِ  ٱلسَّ ِ إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب ٰ  ٱ�َّ نَزۡ�َا َ�َ
َ
ٓ أ يَوَۡم  ٱلُۡفۡرقَانِ  َ�ۡبِدنَا يَوَۡم َوَما

ُ وَ  ٱۡ�َۡمَعاِن� َ� ٱۡ�َ  ءٖ قَِديٌر  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۴۱األنفال: [ ﴾٤١َ�َ

 .٣٢٢ية د. مجيل عبد اهللا املصري صتاريخ الدعوة اإلسالم -١
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آورید یک پنجم آن متعلق به خدا و پیامبرو  بدانید که همه غنایم را که فراچنگ می«
است اگر به خدا و بدانچه ه خویشاوندان (پیامبر) و یتیمان و مستمندان و واماندگان در را

نازل کردیم ایمان دارید روزي  (میان حق و باطل، روز بدر) ي خود در روز جدایی بر بنده
 ». که دو گروه رو یا روي شدند و خدا بر هر چیزي تواناست

شماري نصیب  به خاطر گسترش فتوحات، غنایم بی عمر بن خطابو در دوران 
ندهان فارس و روم با ساز و برگ فراوانی وارد میدان شد به ویژه که فرما مسلمانان می

افتاد  آوردند به دست مسلمانان می با خود می  چه ي آن شدند که پس از شکست همه می
هزار درهم  30الی  15ها به  که گاهی فقط قیمت لباس و سالح شخصی هر کدام از آن

دان، ري، اصطخر و غیره و از طرفی شهرهاي بزرگی مانند مداین، جلوالء، هم .1رسید می
 1800فتح گردید و از این رهگذر اموال هنگفتی به دست مسلمانان افتاد از جمله فرش 

متر مربعی و زربافت کسرا که منقش با طال، ابریشم و انواع جواهرات گران قیمت بود و 
شماري از شهر  به قیمت بیست هزار درهم فروخته شد. عالوه بر آن، طال و جواهرات بی

لوالء و نهاوند به دست رسید تا جایی که فقط خمس غنایم به دست آمده از جلوالء به ج
توان بزرگترین غنیمت این فتح، زمینهاي سواد عراق و  و می .2شش میلیون درهم رسید

وقف  ي سلطنتی و زمینهاي صوافی را به شمار آورد که همه را عمر امالك خانواده
بود. و این غنایم به حدي بود   هفت میلیون درهم رسیده  حاصل آن به  بیت المال کرد که

که هم دولت اسالمی و هم افراد مسلمان را مستغنی کرد و مستواي معیشتی آنان را باال 
 بیشتر نمایان گردید.  ي خالفت عثمان آثار این استغناء در دوره  برد. گفتنی است که

عمر بن مالی دولت در خالفت ترین منابع  چه بیان گردید، عبارت بود از مهمآن
 .خطاب

 خزانه کل و سازمان برنامه و بودجهدوم: 
ي کل است که مرکز دخل و خرج دولت (اعم از  بیت المال به تعبیر امروزي همان خزانه

هاي عمومی و خصوصی دولتی)  ي پروژه ، قاضی، لشکر، کارمندان و هزینه حقوق خلیفه

 .١٨٨الفة الراشدة صعصر اخل -١
 .١٨٩ص مهان -٢
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ي امروزي بود که در آن  یه سازمان برنامه و بودجهو دیوان نهادي شب .1رود به شمار می
ذکر است   آمار، اسامی و حقوق کارمندان و حقوق بگیران دولت درج شده بود. الزم به

  کارمندان دولتی به  شود که اي استعمال می ؤسسهي دیوان نزد فارسها براي م کلمه  که
 .2یندآ راه دفتر حسابات در آن گرد هم میهم

ه در عهد نخست دولت اسالمی، بیت المالی به معنی واقعی کلمه گفتنی است ک
 صوجود نداشت چرا که مال قابل نگهداري وجود نداشت و معموال سیاست رسول خدا

درنگ به توزیع آن  بی آمد، ایشان اي به دست می چنین بود که اگر مالی از ناحیه
نیز در اوایل خالفت  و عمر کرد. نیز چنین عمل می پرداختند. بعد از ایشان ابوبکر می

ي فتوحات گسترش یافت و  کرد. اما پس از آن که دامنه خود به همان شیوه عمل می
هاي متعدد  منابع مالی دولت رو به افزایش نهاد و نیروهاي نظامی و لشکري دولت در جبهه

را بر آن ي حقوق و غنایم، خلیفه  مشغول پیکار بودند، نیاز به ثبت اسامی و توزیع عادالنه
داشت تا جهت ثبت اسامی کارمندان و نظامیان دولت و کنترل اموال بیت المال 

ایی تأسیس نماید. و بدین صورت نخستین دیوان (دبیرخانه یا سازمان برنامه و  دبیرخانه
 .3تأسیس گردید  عمر بن خطاببودجه) در اسالم به دست 

اند: باري ابوهریره با مال هنگفتی در  شتهنگاران در بیان علت آن، بیان دا تاریخ  و چنانکه
اي؟  پرسید: با خود چه آورده حدود پانصد هزار درهم از بحرین برگشته بود. عمر

گویی؟ ابوهریره  دانی چه می گفت: هیچ می ابوهریره گفت: پانصد هزار درهم. عمر
هزار را گفت: آري و پنج بار جداگانه گفت: یکصد هزار و دویست هزار ... تا پانصد 

ات برو  ات هویدا است. نزد خانواده گفت: آثار خواب و خستگی بر چهره برشمرد. عمر
گوید: صبح روز بعد نزد ایشان برگشتم.  و بخواب و فردا صبح نزد من بیا. ابوهریره می

دانی چه  اي؟ گفتم: پانصد هزار درهم. گفت: هیچ می پرسید: چه مقدار مال با خود آورده
م: آري و با پنج انگشت دستم پانصد هزار را شمردم. گفت: آیا مال حاللی گویی؟ گفت می

گاه بر منبر قرار گرفت و پس از حمد  دانم حالل است. آن است؟ گفتم: تا جایی که من می

 .١٥٥سياسة املال يف اإلسالم ص -١
 .١٥٥، سياسة املال يف اإلسالم ص٢٤٣مقدمة ابن خلدون  -٢
 .١٥٧صسياسه املال فی االسالم  -٣
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ي توزیع آن اگر  و ثناي خدا، گفت: اي مردم! مال فراوانی به دست ما رسیده است. در نحوه
کنیم و بر اساس آمار تقسیم خواهیم کرد و اگر نه هم  یخواهید، شما را سرشماري م می

اکنون به هر کدام از شما مقداري از آن خواهیم داد. مردي برخاست و گفت: اي 
 ام که در چنین مواقعی داراي دفتر و دیوان هستند. عمر ها را دیده امیرالمؤمنین! من عجم

 .1مند تأسیس دیوان شد با شنیدن سخنان او عالقه
ها نیز تأیید کردند. اما ولید بن هشام  آن ،باره با مسلمانان به مشورت پرداخت اینو در 

دفتر و   ام که روایتی دیگر خالد بن ولید گفت: من پادشاهان شام را دیده  و بنا به  بن مغیره
اند، یعنی براي هر سربازي  خدمت احضار نموده  و سربازانی را به  دیوانی را تدوین کرده

اند که برخی از رؤساي سابق فارسی وقتی  همچنین گفته .2اند ي را در نظر گرفتها پرونده
متوجه نگرانی خلیفه شدند گفتند: اي امیرالمؤمنین! کسراها دفتري داشتند که در آن دخل 

ماند.  کردند و هیچ چیزي بدون ثبت نمی و خرج دولت و آمار حقوق بگیران را ثبت می
ویژگیهاي آن دیوان را جویا شد و سپس دستور به  ها به صورت دقیق از آن عمر

و عثمان نیز آن رأي  .3تأسیس دیوان مشابهی داد و در آن آمار و حقوقها را ثبت گردانید
طور مساوي میان مردم   توانیم اموال را به از این طریق می  را تأیید نمود و بیان داشت که

و با دیگران   ند نامشان را ثبت کردها مال را دریافت کرده  تقسیم نماییم و کسانی که
 .4شوند نمی  آمیخته

هاي خلیفه در مورد تأسیس دیوان و دبیرخانه  ها برخی روایات پیرامون مشاوره این
باره مؤرخان اختالف نظر  بود اما این که دقیقا در چه سالی دیوان تأسیس گردید، در این

ها  نهجري دیوا 15گویند در سال  یران مدارند. طبري و به نقل از وي ابن اثیر و دیگ
و دیگران معتقدند که این  5تأسیس گردید، اما بالذري، واقدي، ماوردي، ابن خلدون

دهیم، چرا  اتفاق در محرم سال بیست هجري به وقوع پیوست و ما نیز همین را ترجیح می

 .)۳/۳۰۰طبقات ابن سعد ( -١
 .٤٣٦فتوح البلدان ص ٢٢٧، ٢٢٦األحكام السلطانية ص -٢
 ).١/٤٥٦ياسي (تاريخ اإلسالم الس، ٢٢٦األحكام السلطانية ص -٣
 .١٥٨، سياسة املال ص٢٢٦األحكام السلطانية ص -٤
 .١٥٩، سياسة املال ص٢٤٤مقدمة ابن خلدون ص -٥
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شده هجري جنگ قادسیه در جریان بود و هنوز عراق و شام و مصر فتح ن 15که در سال 
 .1بودند

ي عمر متفاوت بود. ایشان به  ي ابوبکر در تقسیم اموال با شیوه گفتنی است که شیوه
رسول   ها به سوابق افراد و جهاد و نصرت آن کرد، ولی عمر صورت مساوي تقسیم می

کرد. چنان که باري به  و بر اساس آن حقوقها را تنظیم می ،2داد را مد نظر قرار می ص  اهللا
اند با  اند و به سوي دو قبله نماز خوانده گفت: آیا کسانی را که دوبار هجرت کردهابوبکر 

اند، در حقوق و مزایا یکسان  کسانی که بعد از فتح مکه از ترس شمشیر مسلمان شده
اند به خاطر خدا بوده و خداوند پاداش  ها هر کاري کرده شماري؟! ابوبکر گفت: آن می
گفت: من هرگز کسی  محل توقف یک سوارکار است. عمرها را خواهد داد و دنیا  آن

جنگیده است،  صجنگیده و کسی را که با رسول خدا صرا که در دفاع از رسول خدا
حقوق بگیران مسلمان را این گونه دسته بندي  ،براساس همین سیاست .3دانم یکسان نمی
 کرده بود: 

 ـ کسانی که در اسالم داراي سوابق بودند.
 و علمایی که در جلب منابع مادي و معنوي براي مسلمانان پیشگام بودند. ـ فرماندهان

ـ کسانی که در دفع ضرر از اسالم و مسلمانان پیشگام بودند مانند مجاهدین و 
 آوري اطالعات از دشمن بودند. نگهبانان و کسانی که مأمور به جمع

 .4ـ سایر نیازمندان
بیت المال چنان که سخن معروف در تقسیم اموال  این بود سیاست کلی عمر

ي  دارتر نیست بلکه هر کس به اندازه ایشان که فرمود: هیچ کس در این مال از کسی حق
 .5باشد مند خواهد بود، بیانگر آن می سابقه، نفع رسانی، تالش و نیاز خود از آن بهره

 .١٥٩سياسة املال يف اإلسالم ص -١
 .١٥٩مهان مصدر مصدر ص -٢
 .٢٠١ص (ماوردی) ةحکام السلطانياأل -٣
 .٣٥٨، أولويات الفاروق ص٤٨ابن تيمية ص: السياسة الشرعية -٤
 .٩٤ص ، أخبار عمر)٢/٧١ع األصول (جام-٥

                                           



    431نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خالفت عمر 
 

، تنی چند از جوانان با سواد قریش از جمله عقیل بن ابی طالب، گاه عمر آن
مخرمه بن نوفل و جبیر بن مطعم را فراخواند و به آنان گفت: آمار مردم را بر اساس 

 ي ابوبکر ي بنی هاشم و بعد از آن قبیله ها در ابتدا اسامی قبیله جایگاه شان بنویسید. آن
دادند. وقتی  و سپس سایر قبایل را نوشتند و تحویل عمر ي عمر و بعد از آن قبیله

بروید و  را این طور تنظیم کنید، ستم که آنخوا فتاد گفت: من نمیبه آن ا چشم عمر
دارند تنظیم بکنید از نزدیکان درجه یک  صرا بر اساس قرابتی که مردم با رسول خدا آن

جا قرار داده  ها و عمر را در جایی قرار دهید که خدا او را در آن گرفته تا آخرین آن
 است.

نزد خلیفه رفتند و  ،دي از ماجرا اطالع یافتندیعنی بنوع هنگامی که بستگان عمر
هستی! بهتر است تا خود و  صو جانشین رسول خدا گفتند: تو جانشین ابوبکر

خواهید  گفت: به به. می اند. عمر ها قید کرده خویشاوندانت را در جایی بگذاري که آن
حتی اگر شما جزو  ،رهایم را دو دستی تقدیم شما بکنم. خی با نام من نان بخورید و نیکی

شوند، اشکالی ندارد. قبل از من دو رفیقم  آخرین افرادي باشید که در لیست گنجانیده می
اند که اگر من خالف آن بروم، خدا با من رفتاري خواهد داشت غیر از  راهی را رفته

رت در آخ  چه ها داشته است. به خدا سوگند که ما هر چه در دنیا داریم و آن با آن  چه آن
ي ما  هاي رسول خدا بوده، پس او از همه امیدوار رسیدن به آن هستیم به برکت زحمت

ترین افراد عرب هستند و هر کس از مؤمنان به او  ، گرامیبرتر است و بستگانش نیز
تر خواهد بود. و به خدا سوگند که اگر غیر عربها اعمالی را انجام  تر باشد، گرامی نزدیک

ته است و ما انجام ندهیم جایگاه آنان روز قیامت از جایگاه ما دهند که رسول خدا گف
تر خواهد بود و هر کس از ناحیه عمل بلنگد، از ناحیه نسب،  نسبت به رسول اهللا نزدیک

 .1کار به جایی نخواهد برد
اسامی حقوق بگیران دولت و مقدار حقوقشان را نوشت و این دفتر را  گاه عمر آن

ي مسلمانانی به نوعی در  همه  مار سربازان نامید؛ بنا بر این اساس کهیعنی آ» دیوان الجند«
هاشم یعنی خویشاوندان رسول  جهاد در راه خدا سهیم هستند. ایشان نام نویسی را با بنی

 .٢٢٧األحكام السلطانية ص، ٤٣٦فتوح البلدان ص -١
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بندي نمود و براي   خدا شروع کرد و سپس بر اساس خویشاوندي با رسول خدا آن را طبقه
د. همچنین حقوق خویشاوندان و ازواج رسول خدا و هر مسلمانی مبلغ مشخصی را قرار دا

تعیین   طور عادالنه  را به  و آزاده  سایر مسلمانان اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، برده
ي جهاد و رسیدگی به امور مجاهدین را در  و پس از آماده ساختن دیوان، مسأله .1کرد

هاي قریش و  اي از نابغه توسط عدههاي خود قرار داد. و دیوان الجند،  ي برنامه سرلوحه
هاي  ندر هر یک از شهرهاي فتح شده دیوا نسب شناسان به زبان عربی تنظیم گردید و

مختلفی به زبان محلی همان مناطق تهیه گردید و بعدا در زمان عبدالملک بن مروان و 
 فرزندش؛ ولید به عربی برگردانیده شد.

ال اموال بیت المال جمع آوري و سپس ها، تا یکس نپس از تدوین و تأسیس دیوا
ي کل زیر نظر هیئت امناء قرار  ي این کار این بود که خزانه شد. و الزمه تقسیم می

همچنین ابوعبید  .2زید بن ارقم بود ي کل در عهد عمر گرفت. بنابراین مسئول خزانه می
عمر بن مان به سند خود از مردي به نام عبدالقاري نقل کرده که گفته است: من در ز

 .3ام مسئول بیت المال بوده خطاب

  هاي دولت در زمان عمر سوم: هزینه
توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارت بودند از  را می هاي دولت در زمان عمر هزینه
هاي  هاي مربوط به جزیه، خراج و عشر و هزینه هاي مربوط به مال زکات، هزینه هزینه

ر کالم خدا و سنت پیامبر و عمل صحابه محل مصرف هر سه مربوط به اموال غنیمت؛ و د
 .4مورد بیان شده است

 ـ محل هزینه شدن زکات1
 شدن زکات نام برده و فرموده است:خداوند هشت مورد را به عنوان موارد هزینه 

 .١٦٠سياسة املال يف اإلسالم ص -١
 ).١/٨٩صبح األعشى يف قوانني اإلنشاء للقلقشندي ( -٢
 .)۱/۳۱۸( ةفقه الزکا -٣
 .١٦٩سياسة املال يف اإلسالم ص -٤
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َما ﴿ َدَ�ُٰت ۞إِ�َّ قُلُوُ�ُهۡم َوِ�  َفةِ ٱلُۡمَؤلَّ َعلَۡيَها وَ  ٱۡلَ�ِٰملِ�َ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ لِۡلُفَقَرآءِ وَ  ٱلصَّ
ِ َوِ� َسبِيِل  ٱۡلَ�ٰرِمِ�َ وَ  ٱلّرِقَاِب  بِيِل�  ٱبۡنِ وَ  ٱ�َّ ِۗ فَرِ�َضٗة ّمَِن  ٱلسَّ ُ وَ  ٱ�َّ  ﴾٦٠َعلِيٌم َحِكيٞم  ٱ�َّ

 .]۶۰: ةالتوب[
زکات مخصوص مستمندان، بیچارگان، گردآورندگان آن، کسانی که جلب «

گرفتن از خدمت و یاریشان به اسالم چشم داشته) محبتشان (براي پذیرش اسالم و سود
شود، (آزادي) بندگان، (پرداخت بدهی) بدهکاران، (صرف) در راه (تقویت آئین)  می

) ه از مال و منال و خانه و کاشانهخدا، و واماندگان در راه (و مسافران درمانده و دورافتاد
دگان خدا مقرّر شده مصلحت بن باشد. این یک فریضه مهم الهی است (که جهت می

 ».) و خدا دانا (به مصالح آفریدگان) و حکیم (در وضع قوانین) استاست
شد که  از مال صدقه به فقرا و مساکین به قدري داده می عمر بن خطابو در زمان 

شان برآورده شود و دست تکدي به سوي کسی دراز نکنند و تا حدي ای  نیازهاي اولیه
به کارمندان خود  عمر بن خطابباره  و در این .1یک گرداندآنان را از ثروتمندان نزد

 .2دهید به قدر کافی بدهید گفت: وقتی به کسی چیزي می می
در مورد مستمندان موقت بود اما اگر فردي به علت بیماري  و این سیاست عمر

شد. و  اش حقوق همیشگی منظور می مزمن، مستمند دائمی بود، براي او تا بهبودي بیماري
گردید و  عالوه بر مسلمانان شامل حال مستمندان اهل کتاب نیز می این سیاست عمر

ي زکات که  همچنین حقوق کارمندان مؤسسه .3شدند ها از پرداخت جزیه معاف می آن
چرا که نیاز به افراد متعددي  شد، فی بود از مال زکات پرداخت میهاي مختل داراي شعبه

و جمع آوري کنند و آمار مستضعفان و مقدار نیازهایشان  بود تا اموال زکات را شناسایی
 .4را برآورد نمایند

به علت این که اسالم قدرت  و اما سهم مؤلفه القلوب را که در آیه بیان شده بود، عمر
شود، قطع کرد. ولی این حکم مشمول وضعیت  یافته است و نیاز به تألیف قلوب احساس نمی

 .١٧١ال ص، سياسة امل١١٢النظام اإلسالمي املقارن ص -١
 .١٧١، سياسة املال ص)٤/٦٧٦األموال أليب عبيد ( -٢
 .١٧٢سياسة املال يف اإلسالم ص -٣
 منبع سابق.  -٤
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به عنوان تألیف قلب بر افراد واجد شرایط، از مال زکات و صدقه توان  باشد و می امروزي نمی
 را نوعی تصرف عمر اند تا این اجتهاد عمر برخی از دشمنان اسالم کوشیده .1هزینه کرد

نص صریح و آشکار  اند که عمر در نصوص و احکام شرعی تلقی کنند. بنابراین گفته
 قرآن را تعطیل نموده است.

این نص را باطل و یا  ت چیز دیگري است و آن این که عمرباید گفت که واقعی
منسوخ اعالم نکرد، بلکه او معتقد به این بود که چون اسالم قدرت یافته و حرف اول را 

 .2زند، فعال نیازي به تألیف قلوب و هزینه کردن در این باب ندارد در جهان می
ر این باره اتفاق افتاد. و موافقت و ایشان در این اجتهاد تنها نبود، بلکه نوعی اجماع د

را تأیید  صحابه با ایشان اجباري نبود، بلکه در اثر کافی بودن دالیل و مدارکی بود که آن
قوي است که مخالفت چند نفر دانستند که اکنون اسالم به قدري  ها می زیرا آن ،کرد می

لی آنان با دادن باج رساند و لذا نیاز به دفع ضرر احتما شمار به آن آسیبی نمی انگشت
ها مرعوب قدرت اسالم بشوند و اصال این  نیست. بلکه اکنون وقت آن رسیده که آن

 .3حقوق، ارث پدري آنان نبود که همچنان به نسلهاي بعدي منتقل بشود
دانست که هدف  به علت نص معطوف بود نه به ظاهر آن و می نگاه عمر ،بنابراین

هاي دین بوده  مسلمان شدن بزرگان عرب و تثبیت پایه از این کار، تقویت اسالم توسط
است و اکنون که این اتفاق افتاده و اسالم قوي شده است، دادن چنین وجهی به 

باشد.  شود بلکه باعث ذلت و خواري نیز می القلوب نه این که باعث عزت اسالم نمی مؤلفه
القلوب مقرر  براي مؤلفه بنابراین از دیدگاه ایشان علتی که خداوند به خاطر آن سهمی

 کرده بود در حال حاضر وجود ندارد. 
القلوب  نص قرآن مبنی بر دادن زکات به مؤلفه بنابراین روا نیست که بگوییم عمر

اي از کالم خدا است که این  را لغو نموده است، چرا که چنین کاري به معناي نسخ آیه
کان پذیر است نه پس از وفات امر فقط توسط شارع و آن هم در حیات رسول خدا ام

 .١٧٥سياسة املال يف اإلسالم ص -١
 .١٧٨، ١٧٧سياسة املال يف اإلسالم ص -٢
 .٣٠٦األبعاد السياسية ملفهوم األمن يف اإلسالم ص -٣
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ها با  یابی نصوص و تطبیق آن داد، علت انجام می بلکه تنها کاري که عمر .1ایشان
 .2اوضاع و شرایط فعلی بود

اما آزاد کردن بردگان، کمک به بدهکاران و مجاهدین راه خدا و مسافران در راه 
 ند.بود هاي صندوق زکات در زمان عمر مانده همچنان جزو برنامه

ها سهمی در  گفتنی است که قرآن توجه شایانی به مسافرین در راه مانده کرده و براي آن
اي که اسالم نسبت به مسافرین  مال زکات و غنیمت و خمس قرار داده است. توجه ویژه

بضاعت و در راه ماندگان کرده است در هیچ کدام از سیستمها و ادیان نظیر آن وجود  بی
ي رسول اکرم و همچنین ابوبکرصدیق، این توجه ویژه ملموس بود.  سیره ندارد، چنان که در

(انبار آرد) تشکیل داده شد که در آن » دار الدقیق«اي به نام  اداره عمر بن خطابو در دوران 
آرد و آذوقه و نیازهاي اولیه مسافران و مهمانان تدارك دیده شده بود. و عالوه برآن در میان 

جا به اســتراحت بپردازند و تا  سرا ساخته بودند تا مسافران در آن مکه و مدینه کاروان
 .3کـــاروان سراي بعــــدي آب و آذوقه بردارند

بی تردید شناسایی این اصناف هشتگانه در هر منطقه و بررسی آمار دقیق و مقدار نیاز 
رد. چنان که براي ایی در هر منطقه و مرکز بزرگی در دار الخالفه دا آنان، نیاز به دبیرخانه
ي کل مؤسسه زکات وجود داشت که  در مدینه اداره عمر بن خطاباین منظور در زمان 

 .4دهایی دایر کرده بو در مناطق و شهرهاي دیگر نمایندگی
رسیم  ي فوق به این نتیجه می ي دقیق اصناف هشتگانه الزم به یادآوري است که با مطالعه

الح دینی و سیاسی و هم مصالح اجتماعی مدنظر بوده ها هم مص که در دادن زکات به این
است که با اجراي دقیق آن، سایر نیازمندیهاي جامعه برطرف و در آن امنیت و الفت و 

 .5شود همبستگی برقرار می

 .١٣٣، ١٣٢االجتهاد يف الفقه اإلسالمي ص -١
 .١٣٤مهان منبع ص -٢
 ).٣/٢٨٣الطبقات ( -٣
 .١٨٤سياسة املال يف اإلسالم ص -٤
 .۱۸۴سالم املال فی اإل ةسياس -٥
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 ها ـ محل مصرف جزیه، خراج و عشریه2
ارج در آمد حاصل از این منابع صرف حقوق و عطایاي خلفاء، استانداران، لشکریان و مخ

 شد. هاي مجاهدین و دیگر موارد خیریه می و خانواده عاهل بیت پیامبر

 ـ حقوق و عطایاي خلیفه
اختصاص داشت طبق روایتی ساالنه پنج هزار  حقوق و عطایایی که به عمرفاروق 

 و طبق روایت دیگري شش هزار درهم بود.

 ـ حقوق استانداران
ي آن استان  اي براي اداره کار کشته در هر استان و والیتی استاندار الیق و عمر
آوري زکات و  ز معاونان، قاضیان، کارمندان جمعکرد و در اختیار او هیأتی ا تعیین می
ي جنگها و  گذاشت. به عنوان مثال خود استاندار مسئول برگزاري نماز و فرمانده خراج می

ري و ارزیابی آوري اموال زکات و مالیاتها و دیگري براي آمارگی فردي مسئول جمع
محصوالت و غیره مقرر شده بود. و هر کدام به مناسبت مسئولیت خویش و نیز دوري و 

که  1نمود نزدیکی محل کار و تورم موجود در آن منطقه از بیت المال حقوق دریافت می
 در بحث مسئولین دولتی و استانداران در این باره به تفصیل سخن خواهیم گفت.

 ـ حقوق و عطایاي لشکر
اي قایل بود و براي رسیدگی به امور آنان دیوان  به امور لشکر اهمیت ویژه عمر

جیش را تدوین و تأسیس نمود و حقوق رزمندگان را بر اساس خویشاوندي با رسول خدا 
بنابراین بیشترین حقوق به اهل بیت رسول اهللا یعنی  .2ها مقرر کرد آن و سوابق اسالمی

ه عباس به نمایندگی از آنان مبلغ مورد نظر را دریافت و فرزندان هاشم اختصاص یافت ک
رسید و هر  نمود. و بعد از آن نوبت به همسران رسول خدا می ها توزیع می در میان آن

رسید که  ها نوبت به سایر مسلمانان می کرد. و بعد از آن کدام حقوق مستقلی دریافت می
نمودند.  بودند، حقوق دریافت میبر اساس سوابق و زحمتهایی که براي اسالم کشیده 

 .١٩٨سياسة املال يف اإلسالم ص -١
 املال. ةوسياس ةحکام السلطانيألا -٢
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درخشید و سپس کسانی که از جنگ بدر تا  اهل بدر می  چنان که پیشاپیش همه، اسامی
ها کسانی که از حدیبیه تا جنگهاي رده  ها حضور داشته و بعد از آن حدیبیه در جبهه

د. اند و در پایان کسانی که در جنگهاي قادسیه و یرموك شرکت کرده بودن حضور داشته
همچنین حقوقی براي همسران و فرزندان رزمندگان در نظر گرفته شد. حتی براي نوزادان 

براي بردگان  .1داد را افزایش می نیز ساالنه یکصد درهم اختصاص یافت که هر سال آن
 .2آزاد شده نیز هزار الی دو هزار درهم اختصاص داد

ر کدام از موارد باال مقرر براي ه عمر بن خطابدر مورد مقدار حقوق و عطایایی که 
به جز یک مورد که مقدار آن با سند موثق  ،3شود کرده بود، سند مورد اعتمادي یافت نمی

ست که مقدار آن ده هزار ي همسران رسول خدا ا به دست ما رسیده و آن حقوق ساالنه
صفیه و به جز حقوق  هزار درهم نیز ارتقاء یافته است، و بعداً تا سقف دوازده درهم بود،

هزار درهم اختصاص یافته است. روزي  ها شش جویریه که ساالنه هر کدام از آن
 را مساوي کند عمر صخواست تا حقوق همسران رسول خدا از عمر لعائشه

 نیز با پیشنهاد ام المؤمنین موافقت کرد.
 ببه جز عبداهللا بن عمر و انصار نیز چهار هزار درهم بود و حقوق هر فرد مهاجر

درهم مقرر گردید به علت اینکه او هنگام هجرت کودکی بیش نبود  3500براي او که 
رفت. سپس در  که به تبعیت از پدرش هجرت کرده بود و مهاجر مستقلی به شمار نمی

ها از چهار هزار به پنج  مقرري مهاجرین و انصار هزار درهم افزوده شد و حقوق ساالنه آن
رسد که این حقوق مختص مهاجرین و انصار  ور به نظر میالبته این ط .4هزار ارتقاء یافت

و  .6کنندگان در حدیبیه سه هزار درهم مقرر گردید . چرا که حقوق شرکت5بدري بود
صد درهم مقرر نمود که بعدا به خاطر ترس از این که  براي کودکان غیر شیرخوار یک

 .)۳/۳۰۱الطبقات ( -١
 ).١٥٤، ٢/١٥٣تاريخ اليعقويب ( -٢
 .٢٠٠صسياسة املال يف اإلسالم  -٣
 .٢١٤ص مهان -٤
 .٢١٤ص مهان -٥
 .٢١٥مهان ص -٦
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ادان را نیز مشمول همین حکم مردم نوزادانشان را قبل از موعد مقرر از شیر باز گیرند، نوز
ي  ها جیره کرد. و براي مسلمانان غیر عرب بر حسب خدمات و موقعیت اجتماعی آن

براي هرمزان دوهزار درهم در سال  ،نقدي و غیر نقدي در نظر گرفت. به عنوان مثال
عالوه بر مقرري  ي ماهانه غیر نقدي (گندم و...) مقرر کرد. چرا که عمر همراه با جیره

ي افرادي که  چنان که همه .1داد ابت، مقرري غیر ثابت و جیره غیر نقدي نیز میث
تا جایی که روزي  نمودند نیاز، گندم نیز دریافت میحقوقشان بیان گردید، ماهانه حسب 

کردم:  گفت: اگر دارایی دولت بیش از این بود، براي هر فرد چهار هزار درهم مقرر می
ویک هزار براي سالح و یک هزار براي مخارج خانواده و  هاي سفر یک هزار براي هزینه
 .2هاي مرکبش یک هزار براي هزینه

ا روز وفات سهمی در بیت المال و به نظر خلیفه، هر فرد مسلمان باید از روز تولد ت
داشت. بنابراین روزي اعالن نمود که به خدا سوگند هیچ کسی نیست که در این  می

باشم ولی هر  و من نیز مانند یک نفر از شما در آن سهیم میدارایی سهمی نداشته باشد 
ي فهم وي از قرآن و نزدیکی وي با رسول خدا و خدمات و  کس به اندازه

هایش و مقدار نیازمندي خود از آن برخوردار خواهد بود و به خدا سوگند که  شایستگی
عاء گوسفند هاي صن اگر زنده بمانم کاري خواهم کرد که سهم چوپانی که در کوه

 .3چراند در همان جا به وي برسد می
مهم این که معتقد به عدم برخورداري یکسان مسلمانان از بیت المال بود، بلکه 

ي خدمت و  و بزرگان مهاجرین و انصار و کسانی را که سابقه عخویشاوندان رسول خدا
ل و ثروت در داد. و بدین صورت بیشترین ما جهاد بیشتري داشتند بر دیگران ترجیح می

گذاران دولت اسالمی به شمار  به کسانی اختصاص یافت که در واقع پایه زمان عمر
رفتند. و طبیعی بود که این گروه از نظر دانش و پایبندي به دستورات شریعت و تقوا  می

افتاد، به بهترین وجه مصرف  زدند و در مالی که به دست آنان می نیز حرف اول را می
بر این تقویت این گروه از نظر مالی باعث نفوذ بیشتر و سرانجام تأثیر بیشتر کردند. بنا می

 . عصر اخلالفة الراشدة -١
 سالم. املال فی اإل ةسياس -٢
 املال... والطبقات الکربی.  ةسياس -٣
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ها را در امر به معروف و نهی از منکر و کنترل اوضاع جامعه  شد و آن آنان در جامعه می
 کرد. کمک می

آید که ایشان تصمیم به  در اواخر زندگی چنین بر می ضمناً از لحن کالم عمر
رفت، به سمت و سوي یکسان کردن  داشتند و احتمال می تعدیل سیاست قبلی خود

بردارند. تا جایی که روزي گفت: اگر تا سال آینده زنده بمانم کاري  حقوقها قدمی 
 .1خواهم کرد که همه به صورت یکسان از این مال برخوردار باشند

باشد که فرمود:  بیانگر دیدگاه ایشان نسبت به اموال عمومی می این سخن عمر
کننده  ده است و افزود که در واقع تقسیمي این مال قرار دا کننده متقسی داوند مرا نگهبان وخ

 .2هم، خود خداوند است
با  و باري پس از فتح فارس وقتی اموال هنگفتی به بیت المال سرازیر گردید عمر

و دیدن آن همه مال به گریه افتاد. عبدالرحمن بن عوف گفت: امروز که روز خوشحالی 
گفت: چنین نیست. به خدا سوگند! هر قوم و ملتی که  سرور و سپاسگذاري است! عمر

 .3ها عداوت و دشمنی ایجاد شده است شان افتاده، در میان آن چنین مالی به دست
 و چون چشمش به اموال بدست آمده از فتح جلوالء افتاد، این آیه را تالوت نمود: 

هَ لِلنَّاِس ُحبُّ  ُزّ�ِنَ ﴿ َهبِ ِمَن  ٱلُۡمَقنَطَرةِ  ٱلَۡقَ�ِٰط�ِ وَ  ٱۡ�َنِ�َ وَ  ٱلّنَِسآءِ ِمَن  َ�ٰتِ ٱلشَّ  ٱ�َّ
ةِ وَ   .]۱۴آل عمران: [ ﴾ٱۡلفِضَّ

) جلوه داده شده است، از نسان، محبت شهوات (و دلبستگی به امور ماديبراي ا  «
 ». قبیل: عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آالف و الوف طال و نقره

ي زینت ما است، خوشحال  مایه  چه توانیم در مقابل آن گفت: بار الها! ما نمی و
ونم ئنشویم. بار الها! به من توفیق انفاق این مال را در جاي مناسب عطا کن و از شر آن مص

 .4بدار

 ).٢/٥٧٦األموال ابن زجنويه (، ٢١٦عصر اخلالفة الراشدة ص -١
 .٢١٦عصر اخلالفة الراشدة ص، األثر صحيح -٢
 .است صحيح ، اين روايت٢١٧، صةعصر اخلالفة الراشد -٣
 .، اين روايت حسن است٢١٧عصر اخلالفة الراشدة ص -٤
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 ـ کیفیت تقسیم غنایم 3
 در مورد توزیع اموال غنیمت خداوند فرموده است: 

ْ ۞وَ ﴿ َما ٱۡعلَُمٓوا َّ�
َ
ِ ُ�َُسهُ  � نَّ ِ�َّ

َ
ءٖ فَأ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥَغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ

بِيلِ  ٱبۡنِ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ وَ  ِ  ٱلسَّ ِ إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب ٰ َ�ۡبِدنَا يَوَۡم  ٱ�َّ نَزۡ�َا َ�َ
َ
ٓ أ يَوَۡم  ٱلُۡفۡرقَانِ َوَما

ُ وَ  ٱۡ�َۡمَعاِن� َ� ٱۡ�َ  ءٖ قَِديٌر  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۴۱األنفال: [ ﴾٤١َ�َ

آورید، یک پنجم آن  (اي مسلمانان!) بدانید که همه غنایمی را که فراچنگ می «
متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه 

د که پیغمبر در زمان حیات اي اختصاص دار است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامه
نماید. بقیه یک پنجم هم صرف  دارد یا پیشواي مؤمنان بعد از او معین می خود مقرّر می

شود. چهار پنجم باقیمانده نیز میان رزمندگان حاضر در صحنه تقسیم  افراد مذکور می
وز جدائی گردد. باید به این دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در ر می

(کفر از ایمان، یعنی در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري) نازل کردیم 
ایمان دارید. روزي که دو گروه (مؤمنان و کافران) رویاروي شدند (و با هم جنگیدند، و 
گروه اندك مؤمنان، بر جمع کثیر کافران، در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر 

  . »استچیزي توانا 
و اما چهار بخش دیگر این مال متعلق به فاتحان است و باید در میان آنان تقسیم 

 .1گردد. و با این تفصیل که به سوارکاران سه سهم و به نیروهاي پیاده یک سهم داده شود
اختصاص داشت که در مخارج شخصی و  ایشانو در حیات رسول خدا سهمی به 

و باقیمانده را صرف مصالح عمومی و رفع نیازهاي  کرد اش هزینه می مخارج خانواده
نمود. همچنین سهمی براي خویشاوندان رسول خدا وجود داشت یعنی  بینوایان می

فرزندان بنوهاشم و بنوعبدالمطلب که مسلمان شده بودند. و پس از وفات رسول خدا در 
پدید آمد. مورد این دو سهم یعنی سهم رسول خدا و سهم خویشاوندانش اختالف نظر 

گروهی معتقد بود که باید سهم رسول خدا به جانشین ایشان منتقل شود و سهم 
خویشاوندان آن حضرت همچنان به خویشاوندان ایشان داده شود. اما گروهی معتقد بود 

 .٢٢أيب يوسف ص: اخلراج -١

                                           



    441نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خالفت عمر 
 

ي وقت داده شود و سرانجام به  که سهم خویشاوندان آن حضرت به خویشاوندان خلیفه
سهم مشارالیه را در خرید و تجهیز امکانات جنگی هزینه این اتفاق نظر رسیدند که دو 

مانند   در مصالح عمومی عمر بن خطاباین دو سهم در زمان  ،و بدین صورت .1نمایند
تجهیز لشکر، کنترل و نگهداري مرزها و تقویت دولت مصرف شدند و اما سهم فقرا و 

ي دوم نیز  مان خلیفهمستمندان به همان سبکی که در زمان رسول خدا وجود داشت در ز
  .2گرفت ها تعلق می بدون هیچ تغییر و تحولی به آن

و  ي مالی دوران فاروق اعظم این بود بعضی از ویژگیهاي آشکار مؤسسه
چگونگی تصرف ایشان در آن. گفتنی است که وي در برخورد با اموال عمومی بسیار 

را که از این مال برایم   هچ چنان که باري گفت: من مقدار آن ،کرد محتاطانه عمل می
گاه چنین فرمود: لباسی براي پوشیدن و استراحت  حالل است، براي شما خواهم گفت. آن

ي متوسط قریشی. و در  ي یک خانواده ي غذاي روزانه و مرکبی براي حج و عمره وهزینه
همچنین  .3آخر افزود: من مردي از مسلمانان هستم که سهمی بیش از دیگران ندارم

دانی که من بیش از غذاي روزانه و لباسی که خود را بپوشانم و  گفت: بار الها! تو می می
 .4دارم واقعا به من تعلق دارد، چیز دیگري بر نمی  چه آن

هر کس که  ،دانم گوید: من مال بیت المال را مانند مال یتیم می و در جایی دیگر می
کس که نیازمند است به قدر نیاز خود از  نیازي بدان ندارد از خوردن آن دست نگه دارد و هر

 .5آن استفاده نماید
 
 
 
 

 .اخلراج (ابويوسف) -١
 .٢٠٦، ٢٠٥سياسة املال يف اإلسالم ص -٢
 .است صحيح اين روايت) ٢/٦٩٨تاريخ املدينة البن شبة ( -٣
 .٢١٨صعصر اخلالفة الراشدة ، )٢/٦٩٨مهان منبع ( -٤
 .٢١٨عصر اخلالفة الراشدة ص، )٣/٣١٣الطبقات ( -٥
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 ـ مواردي که مربوط به پیشرفت اقتصادي دولت است4

 هاي اسالمی ـ ضرب سکه
هایی از طال و نقره در زندگی اجتماعی، بسیار ضروري به  بدون تردید ایجاد سکه

لمانان و غیر مسلمانان در رسید به ویژه که دولت اسالمی توسعه یافته بود و مس نظر می
پرداختند و مسکوکات رایج مناطق آزاد  به مبادالت بازرگانی می یي حکومت اسالم سایه

گوي این جهان توسعه یافته نبود به خاطر  شده (فارس و روم) عالوه بر این که جواب
ت. پرستان نیاز به تغییر و دگرگونی داش ر و آثار اعتقادي نصرانیان و آتشداشتن تصاوی

هاي رایج رومیان و  سکه شود که عمر که در روشنی روایات تاریخی معلوم می چنان
همچنان به  ،1گرفتند ایرانیان را که در زمان رسول خدا و ابوبکر مورد استفاده قرار می

مانند  رسمیت شناخت ولی دستور داد تا به جاي آثار و تصاویر قبلی عبارتهاي اسالمی 
نخستین کسی است که  عمر ،ها حک شود. بنابراین بر آن» له اال اهللاال ا«یا » الحمد هللا«

عمر گوید:  در اسالم ضرابخانه تأسیس نمود و واحد پول اسالمی را رواج داد. ماوردي می
گوید:  و مقریزي می .2واحد پول اسالمی را تعیین کرد  کسی است که بن خطاب

هجري   در سال هیجده  بود که خطاب عمر بنواحد پول اسالمی را زد   نخستین کسی که
و در برخی » الحمد هللا«ي  کلمه  که  را تعیین نمود، اما با این اضافه ي کسراییان آن طبق نقشه

  .3(عمر) را حک کرد  اي از آن نام خلیفه و در گوشه» ال اله اال اهللا«
ان برقرار اي از وسایل ضروري مسلمان را در وسیله  نظمی ویژه عمرفاروق ،بنابراین

 .4که در زمان خلفاي بعدي و همگام با پیشرفت تمدن، این واحد نیز توسعه یافتنمود 

 ـ واگذاري زمین
مبنی بر واگذاري زمینهاي بایر به  عي سیاست رسول خدا ادامه دهنده سابوبکر

به زبیر  قناةو  جرفمنظور آبادانی و عمران به مردم بود. چنان که زمین بزرگی در فاصله 

 .٣٦٤اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمربن اخلطاب ص -١
 .١٤٧األحكام السلطانية ص -٢
 .٣٣-٣١شذور العقود يف ذكر النقود ص -٣
 فی عهد عمر.  اإلدارة العسكرية -٤
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حنفی واگذار کرد. و  مرارةبن  مجاعۀو روستاي خضرمه واقع در یمامه را به  1عوام بن
زمینی را براي  ي و اقرع بن حابس تمیمیرازف عیینۀ بن حصنخواست به  هنگامی که می

نیازي به تألیف  :وي را از این عمل بازداشت و گفت همین منظور واگذار نماید، عمر
دو گفت: رسول خدا در آن زمان که اسالم ضعیف بود  ها نیست و خطاب به آن قلب آن

داد ولی اکنون که اسالم حرف اول را در جهان  براي تألیف قلبتان چیزهاي به شما می
بینم. بهتر است بروید ـ و مانند سایرین ـ تالش  زند، نیازي به تألیف قلبهاي شما نمی می

 .2کنید
اصل واگذاري زمین به منظور آباد  با جا عمر البته واضح و روشن است که در این

ساختن آن مخالف نبود، بلکه ایشان با واگذاري زمین به این دو نفر که از دیرباز زیر چتر 
کردند، مخالف بود و اگر نه روایات دیگري دال بر  حمایت اقتصادي اسالم زندگی می

واگذار  ها به مردم زمینهاي موات زیادي به منظور آبادسازي آن این است که عمر
اي را آباد  نموده است؛ چنان که باري اعالن کرد: اي مردم! هر کس زمین بایر و متروکه

و در روایات ضعیفی آمده است که ایشان زمین بزرگی به خوات  .3بکند از آن او است
ع را به علی بن ابی طالب را به زبیر بن عوام و زمینهاي ینبو همچنین زمینهاي عقیق  4جبیر

مین منظور واگذار نمود. و علی پس از تالش و کوشش به آب فراوانی دست براي ه
یافت و زمینهاي مذکور را سرسبز و آباد کرد و به عنوان صدقه در اختیار مستمندان 

به تعدادي دیگر از  و همچنین روایات دیگري حاکی از آن است که عمر ،گذاشت
 .5صحابه زمینهایی را واگذار نمود

 .٢٢٠ الراشدة صعصر اخلالفة ، [اين روايت صحيح است]) ٣/١٠٤الطبقات الكربى ( -١
 .٢٢١، عصر اخلالفة الراشدة ص)١/٨١التاريخ الصغري (، البخاري -٢
 .است] صحيح [روايت ٢٢١عصر اخلالفة الراشدة ص -٣
 .٢٢١ص: مهان -٤
 .٢٢٢ص: مهان -٥

                                           



 مبحث دوم
 سعمر بن خطابگاه قضایی در دوران دست

توسعه پیدا کرد و مسلمانان با  هنگامی که اسالم گسترش یافت و کشور در زمان عمر
کرد که  ملتها و اقوام گوناگون سر و کار پیدا کردند، وضعیت تمدن جدید اقتضا می

ردید و شماري گ هاي بی زیرا خلیفه داراي مشغولیت ،دستگاه قضایی کشور نیز توسعه یابد
استانداران هر منطقه نیز سرگرم رسیدگی وساماندهی امور مختلف بودند و از طرفی آمار 

ي قضاییه را از  الزم دید که قوه عمر ،مشاجرات و درگیریها نیز رو به رشد بود. بنابراین
دیگر قواي اجرایی و اداري مستقل نماید تا والیان بدون نگرانی در مورد مسایل قضایی به 

ي تحت والیت خویش برسند. و براي این منظور قاضیانی در هر والیت  امور منطقه دیگر
پرداخت. و بدین  منصوب گردید، هر کدام با استقالل کامل به امور قضایی آن ناحیه می

ي قضاییه تشکیل داد. چنان که  اولین کسی است که سازمانی به نام قوه عمر ،صورت
شام و مصر قاضیانی تعیین گردید و خلیفه شخصاً بر  در هر یک از شهرهاي کوفه، بصره،

به عنوان رییس  عملکرد آنان اشراف داشت و این بیانگر آن است که عمر فاروق
دولت اسالمی، از توانمندي الزم در وضع قوانینی جهت نظم بخشیدن و هماهنگ ساختن 

 یک دولت فراگیر برخوردار بود.
اي براي نظم بخشیدن به امور  را به عنوان نظریه آنباید گفت: قانونی را که اروپاییان 

دولت و رعایت حقوق شهروندان در قرن هجدهم کشف کردند و مونتسکو در کتاب 
را عملی سازند مگر در اوایل قرن  از آن سخن به میان آورده و نتوانستند آن» روح الشرائع«

را تثبیت نموده، جزو اصول  نوزدهم و پس از انقالب فرانسه، اسالم قبل از چهارده قرن آن
توان گفت: واضع اصلی این قانون  نظام حکومتی خود قرار داده است. تا جایی که می

جا که معاذ را به عنوان قاضی به یمن فرستاد و از او پرسید:  شخص رسول خدا بود، آن
چگونه و با تمسک به چه منبعی قضاوت خواهی نمود؟ معاذ اظهار داشت که با تمسک به 

تاب خدا و اگر در آن حکمی را نیافتم با سنت رسول خدا و اگر در آن نیافتم با اجتهاد ک
 .1نیز از او پذیرفت و چیزي نگفت عخودم قضاوت خواهم کرد. رسول خدا

 ).٢/٥٣نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي ( -١
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ي قضاوت و متعلقات آن قدم  در راستاي تکامل مؤسسه عمر بن خطابو 
نمود. البته ساختار جدید  می ، دستگاه قضایی کشور مستقل عملایشانبرداشت و در زمان 

اي از مسایل قضایی نپردازد. حتی  دستگاه قضاییه باعث نشد که خلیفه شخصا به حل پاره
ي اجراییه به قضاوت نیز  داد که ضمن در دست داشتن قوه به والیان خود اجازه می
چنان که نوشت.  هایش راه و رسم امور قضایی را براي آنان می بپردازند. و همواره در نامه

به مغیره بن شعبه که هم والی بصره، سپس کوفه و هم قاضی آن شهرها بود و همچنین به 
هایی نوشت. و همچنین براي  معاویه که هم والی شام و هم قاضی آن ناحیه بود، نامه

 هایی فرستاد. ابوموسی اشعري در مورد برخی امور قضایی نامه
چه از طرف خلیفه و چه از طرف هنگامی که فردي به عنوان قاضی یک والیت 

شد، قدرت قضایی او سرتاسر والیت را در بر  والی منطقه به دستور خلیفه انتخاب می
هاي بزرگ همچون کوفه و مصر، سازمان قضایی  و در اغلب شهرها و والیت .1گرفت می

ها، هر دو قوه یعنی مجریه و قضاییه در دست  مستقلی پدید آمد، اما در برخی والیت
لیان بود. البته آن هم پس از اطمینان یافتن از این نکته که پرداختن به امور قضایی، وا

گاهی خود خلیفه با وجود داشتن  باعث ایجاد اختالل در امور اداري والیت نباشد. و گه
و اما اسامی کسانی که به عنوان قاضی  .2پرداخت قاضیانی در مدینه، به امر قضاوت می

 منصوب شده بودند:  بن خطابعمر مستقل در دوران 
، عمار را به عمر بن خطابگوید:  : قتاده به نقل از مجلز میـ عبداهللا بن مسعود

عنوان امام جماعت و ابن مسعود را به عنوان قاضی و رییس بیت المال اهل کوفه به آن 
 .3دیار اعزام نمود

قاضی قادسیه  به عنوان قاضی بصره و سپس ـ سلمان بن ربیعه: ایشان توسط عمر
 منصوب گردید.

 ـ قیس بن ابی العاص قریشی: قاضی القضات مصر بود.
 اند از:  و اما کسانی که در یک وقت هم قاضی و هم والی بودند عبارت

 .٧٧، عطية مصطفى صالقضاء يف اإلسالم -١
 .٤٧، القطان صئي يف العهد النبوي واخلالفة الراشدةالنظام القضا -٢
 ).٢/١٨٨وكيع (: أخبار القضاء -٣
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به عنوان  عمر بن خطابگوید: او توسط  نافع خزاعی؛ فرماندار مکه: ابن عبدالبر می
از کار برکنار و به جاي او خالد بن والی و سپس قاضی شهر مکه منصوب گردید و بعدا 

 .1عاص بن هشام بن مغیره مخزومی منصوب گردید
 .ـ یعلی بن أمیه؛ فرماندار صنعاء

 ـ سفیان بن عبداهللا ثقفی؛ والی طائف.
 ـ مغیره بن شعبه؛ والی کوفه.

 ـ معاویه بن ابی سفیان؛ والی شام.
 ـ عثمان بن ابی العاص ثقفی؛ والی بحرین و عمان.

 موسی اشعري؛ والی بصره.ـ ابو
 ـ عمیر بن سعد؛ والی حمص.

همچنان با داشتن دو شغل نگهداشت مانند معاویه،  فاروق ها را عمر برخی از این
 ولی برخی را از قضاوت برکنار کرد مانند مغیره بن شعبه و ابوموسی اشعري. 

 عبارت بودند از:  و اما قاضیان مدینه در دوران عمر
 .الب ـ علی بن ابی ط
عنوان   زید بن ثابت را به عمر بن خطاب  که  . از نافع روایت شدهـ زید بن ثابت 

 .2قاضی تعیین نمود و حقوقی را براي وي در نظر گرفت
 .3ـ سائب بن ابی یزید

 به قاضیان هاي عمر ترین پیام مهمنخست: 
دار اسالم  قهاي نامقانونی اساسی در مورد نظام قضاوت و دادخواهی وضع کرد که ف فاروق

که حاوي  به ابوموسی ي عمر اند. و این است متن نامه به شرح و جزییات آن پرداخته
 دستورات قضایی است: 

 .)۴۹(ص يالعهد النبو  يف ئينظام القضاال -١
 ).١/١٠٨وكيع ( ،أخبار القضاء -٢
 .)۱/۳۷۵( وقائع ندوة النظم اإلسالمية يف أيب ظيب -٣
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ابن خطاب به  امیر المؤمنین ي خدا، بنده م خداي بخشنده و مهربان ـ از طرفبه نا
اي  داوري فریضه سالم خدا بر تو باد. و بعد باید دانست که قضاوت و ،1عبداهللا بن قیس

مشخص و سنتی است قابل پیروي. هرگاه دعوایی نزد تو آوردند، سعی کن بدانی که حق 
را اجرا کن، زیرا حقی که تنفیذ نشود، سودي ندارد. در مجلس  گاه آن با کیست. آن

قضاوت خود و در دیدارها با مردم مساوات را رعایت کن تا فرد قوي و داراي مقام به 
ي گواه  میدوار نگردد و فرد ضعیف و گمنام از عدالت تو ناامید نشود. ارائهجانبداري تو ا

باشد  ي مدعی است و سوگند، حق کسی است که منکر دعواي مدعی می و دلیل بر عهده
و صلح در میان مسلمانان جایز است مگر اینکه حرامی را حالل و حاللی را حرام نمایند. 

اي  ي و امروز به خود آمده، متوجه اشتباه خود شدها و قضاوتی را که دیروز انجام داده
چرا که حق اصل و قدیم است  ،نباید مانع از این باشد که به سوي حق و واقعیت برگردي

و بازگشت به حق بهتر از ماندن بر باطل است. در مورد مسایلی که در کتاب و سنت 
باید مواظب باشی و کند، خیلی  ها تصریح نشده و در ذهن شما چیزي خطور می حکم آن

ها را شناسایی کنید. سپس حکم این نوع مسایل باید طوري باشد که به  اشباه و نظایر آن
 نظر خودت نزدیک به حق و رضایت الهی باشد.

کند،  براي کسی که حقی براي شخص غایب و یا وجود گواه غایبی را ادعا می
که خوب و اگر نه علیه او فرصت کافی تعیین کن اگر در این مهلت توانست ثابت کند 

 شود. رود و تاریکی و ناآگاهی بهتر روشن می تردید از بین می ،حکم صادر کن. این طور
مگر افرادي که  ،روند و مسلمانان در گواهی دادن، عموما اهل عدالت به شمار می

ها اجرا شده باشد و یا شهادت دروغین داده و یا مشکوك النسب  ي آن حد شرعی درباره
ها باخبر است. بنابراین آوردن گواه و سوگند را  زیرا فقط خدا از درون انسان ،ال باشندو و

مالك قرار داده است. و جداً از ایجاد رعب و وحشت هنگام قضاوت و نشان دادن خود، 
به غیر از آن چیزي که هستی پرهیز کن. چرا که قضاوت به حق، از مواردي است که 

ي بزرگی براي روز آخرت  را ذخیره شماري گذاشته و آن خداوند در پاداش آن اجر بی
ي خویشتن بپردازد،  قرار داده است. بنابراین اگر کسی نیتش خالص باشد، و به محاسبه

 .باشد میأبو موسى أشعري  مهان  کهعبد اهللا بن قيس   -١

                                           



 عمر فاروق   448
 

کند و اما کسی که خود را در نظر مردم آراسته  ي مردم کفایت می خداوند او را از ناحیه
ي واقعی او  د پرده از چهرهدهد در حالی که در واقع چنین نیست، خداون نشان می

برخواهد داشت تا رسوا گردد. و یقینا چنین فردي از اجر و پاداش الهی در دنیا وآخرت 
 .1محروم خواهد شد

ي فرهنگ قضاوت و اصول دادگستري است که در  آمیز در برگیرنده امه شگفتاین ن
به امروز نیز باعث شگفت  اند تا طول تاریخ علما و اندیشمندان به شرح و تعلیق بر آن پرداخته

اثري جز همین نامه باقی  عمر بن خطاباي که اگر از  و حیرت مقامات علمی است، به گونه
رفت. واگر  ماند، باز هم به خاطر آن، جزو اندیشمندان و قانونگذاران بزرگ به شمار می نمی

از کارهاي مهم  شد، قطعا مردان معاصر ترتیب داده می چه این نامه توسط یکی از دولت انچن
در چهارده قرن  را عمر شد. ولی آن ها تدریس می رفت و در مدارس و دانشگاه به شمار می

اي از دانشهاي فراوانی است  پیش و بدون این که از کسی نقل بکند، نگاشته است. و این نمونه
هد شأ«ي  روبرو گردید و کلمه صي ارقم شد و با محمد  از روزي که وارد خانه که عمر

 .2را بر زبان آورد، فرا گرفت»  رسول اهللا ن حممداً أشهد أوال اهللا إله إال ن أ
ي  هاي مهمی که حاوي آداب و فرهنگ قضاوت است، نامه یکی دیگر از نامه

 به شرح زیر است:  به ابوعبیده عمر
اي نسبت به تو و خودم دریغ  نویسم از هیچ خیر و خوبی اي که به شما می در نامه

ي کامل هر دو جهان  ام. پنج خصلت در تو الزم است تا دینت سالم باشد و از بهره هنکرد
گاه دو طرف دعوا نزد تو آمدند از گواهان عادل و سوگندهاي قاطع  برخوردار شوي. هر

در اثبات حق استفاده کن. و فرد ناتوان را به قدري با خود نزدیک گردان تا قلبش جري و 
یک طرف قضیه مسافر است هر چه زودتر کارش را راه بینداز، زبانش آزاد گردد و اگر 

ین گردد و گناه ا گذرد و به وطنش بر می ت را طوالنی کنی او از خیر آن میزیرا اگر مد
انگاري کرده است. و تا وقتی که حق براي تو روشن  ي کسی است که سهل کار به عهده

 .3ش ایجاد کنینشده است، سعی کن در میان دو طرف دعوا، صلح و ساز

 ).١/٨٥ابن القيم ( ،أعالم املوقعني -١
 .١٧٤ص أخبار عمر -٢
 .٤٣٨جمموعة الوثائق السياسية ص -٣
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و به قاضی شریح طی  .1ي باال را به معاویه بن ابی سفیان نوشت همچنین عین نامه
را  اي روبرو شدي، بر اساس دستور کتاب خدا آن اي نوشت: هنگامی که با قضیه نامه

فیصله کن و اگر حکمش را در کتاب خدا نیافتی در سنت رسول خدا جستجو کن و اگر 
ول خدا نیافتی و در مورد آن کسی چیزي نگفته بود پس از این در کتاب خدا و سنت رس

دو مورد یکی را انتخاب کن: یا بر اساس اجتهاد خود رأیی صادر کن و یا دست نگهدار 
 .2که البته دومی برایت بهتر است

توان مسایل زیادي  به خوبی می  ها و زندگی و خالفت عمرفاروق با بررسی نامه
، حقوق و مزایاي قضاوت و نصب و عزل و ویژگیهاي آنان و پیرامون دستگاه قضایی

منابع صدور احکام و تن دادن خلیفه به داوري قاضیان و موارد دیگري از این قبیل 
 باط نمود.ناست

 هاي دادرسی دوم: انتصاب قضات، حقوق آنان و شعبه

 ـ انتصاب قضات1
چنان که  گرفت، م میشت توسط خود خلیفه انجاطور که پیشتر گذ انتصاب قاضی همان

ي  یا این که والیان مناطق به اجازه ؛شریح را خود ایشان به عنوان قاضی کوفه تعیین کرد
کردند. چنان که عمرو بن عاص؛  ي تحت پوشش خود را تعیین می خلیفه، قاضی منطقه

والی مصر، عثمان بن قیس را در مصر به سمت قضاوت گمارد. به هرحال تعیین قاضی 
ي والی خود  است چه خود شخصاً کسی را بگمارد، چه این کار را به عهدهحق خلیفه 

اي  شود که شخصا خلیفه در قضیه بگذارد. همان طور که انتصاب قاضی مانع از این نمی
رود و همو است  قضاوت نماید چرا که قضاوت در اصل جزو وظایف خلیفه به شمار می

 .3کند سمت قضاوت تعیین می  دیگران را به  که

 ).٢/١٥٠البيان والتبيني ( -١
 .)۲/۷۰فضله (جامع البيان العلم و  -٢
 .٧٣، ٧٢مناع القطان ص، النظام القضائي -٣
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تواند قاضی را از کار برکنار کند البته این در صورتی  بخواهد می  و خلیفه هرگاه
است که قاضی صالحیت داوري را از دست بدهد و اگر نه شایسته نیست که خلیفه دست 
به چنین کاري بزند، چرا که انتصاب قاضی به خاطر مصلحت مسلمانان است و تا مادام که 

 .1قاضی باید همچنان به کارش ادامه دهد این مصلحت در خطر نیفتاده،
 یبرخی از قاضیان خود را از کار برکنار کرد و به جایشان کسان عمر بن خطاب

که او در امر قضاوت ناتوان  از جمله ابومریم حنفی را بعد از آن .2دیگري را معین کرد
 یافت.

 ـ حقوق قاضیان2
والیان خود را به انتخاب افراد صالح براي احراز پست قضاوت و پرداختن حقوق  عمر

چنان که به ابوعبیده و معاذ نوشت: مردان نیکی را براي  .3نمود ها توصیه می کافی به آن
 .4ها باشید امر قضاوت در نظر بگیرید و به فکر مخارج آن

بدین شرح ذکر نموده  را عمر بن خطابدکتر عمري حقوق بعضی از قاضیان زمان 
 است: 

ماهانه پانصد درهم، شریح قاضی کوفه ماهانه   سلمان بن ربیعه باهلی قاضی کوفه
یکصد درهم. عبداهللا بن مسعود هذلی قاضی کوفه ماهانه یکصد درهم و روزي یک 
چهارم گوسفند. عثمان بن قیس بن ابی العاص قاضی مصر ماهانه دویست درهم و قیس 

 .5همی ماهانه دویست درهم با حق ضیافتبن ابی العاص س

 هاي دادرسی ـ شعبه3
ي اختالفات اعم از اختالفات مالی،  در همه عمر بن خطابمعموال قاضیان دوران 

پرداختند و  خانوادگی و یا مربوط به حدود و قصاص و یا امور کشاورزي به داوري می

 .٧٧، النظام القضائي ص)٤/٣٨٢مغين احملتاج ( -١
 .٧٧النظام القضائي ص -٢
 .١٤٣عصر اخلالفة الراشدة ص -٣
 .٧٦النظام القضائي ص -٤
 .١٥٩عصر اخلالفة الراشدة ص -٥
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عمر . به جز یک مورد که طور که امروز مرسوم است وجود نداشت اي آن هاي ویژه شعبه
، به سائب بن یزید گفت: جواب کسانی را که اختالف مالی آنان در حدود بن خطاب

تواند  خلیفه می ،بنابراین .1یا چند درهم است بده تا مزاحم کار من نشوند یک درهم و
ي موارد  امر بکند. و معموال قضات در همه برخی از قاضیان را به داوري در قضایاي ویژه 

نمودند، غیر از حدود و قصاص و اعدام که حکم نهایی این  حکم نهایی را صادر می
و بعدها حکم اعدام افراد، جزو وظایف  ،رسید موارد به امضاي خلیفه و یا والیان می

ها قضاوت  ي خلیفه قرار گرفت. قاضیان معموال در مساجد و گاهی در خانه ویژه
و مرسوم نبود که قضاوتها  .2نظور وجود نداشتکردند و مکان به خصوصی براي این م می

توانست متهم را به خاطر تأدیب و یا اداي حقوق  را بنویسند و بایگانی کنند. و قاضی می
کردند  چنین عمل می گانه؛ عمر، عثمان و علی مردم، زندانی کند. چنان که خلفاي سه

ود، و در بیرون از مسجد هایی در مراکز شهرها تأسیس نم و دولت براي این منظور زندان
 .3شد قصاص اجرا می

 سوم: ویژگیهاي قاضی
، علما برخی از ویژگیهاي قاضیان زمان ایشان را استنباط از خالل زندگانی عمرفاروق

 اند:  را به شرح زیر ذکر کرده نموده، و آن

 احکام شرعی  بهـ داشتن علم 1
 ر حوادث نخواهند بود.ی قادر به تطبیق احکام بملچرا که بدون داشتن چنین ع

 

 ـ داشتن تقوا2

 .١٤٤، عصر اخلالفة الراشدة ص٧٤النظام القضائي ص -١
 .١٤٥عصر اخلالفة الراشدة ص -٢
 .١٤٥ص مهان -٣
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به معاذ بن جبل و ابوعبیده بن جراح نوشت که مردان نیکی را براي  چنان که عمر
 .1احراز این پست در نظر بگیرید

 در دست مردم است  چه ـ بی نیازي از آن3
کند، مگر کسی که سازشکار و  گوید: فرمان خدا را اجرا نمی در این باره می عمر
 .2ار و آزمند نباشدریاک

 ـ فراست و زیرکی4
قاضی باید اهل فراست و تیز بین باشد و به نکات ریز و مبهم پی ببرد. چنان که شعبی 

نشسته بود که ناگهان زنی وارد شد و گفت:  گوید: روزي کعب بن سوار نزد عمر می
دا سوگند او شبها به خ ،ام گاه مرد با فضیلتی مانند شوهرم ندیده اي امیرالمؤمنین! من هیچ

در حق آن زن دعاي خیر  گیرد. عمر گذراند و روزها را روزه می تا صبح در قیام می
نمود و او را ستود. زن برخاست و بازگشت. کعب گفت: اي امیرالمؤمنین! چرا به شکایت 

گفت: مگر او شکایتی کرد؟ کعب گفت: آري! او از  او رسیدگی نکردي؟ عمر
گاه به او  دستور داد تا آن زن را بازگردانند. آن شت. عمرشوهرش خیلی شکایت دا

اي که به حقوق زناشویی  گفت: کعب معتقد است که تو از شوهرت شکایت کرده
کند و اگر چنین است از گفتن حق حیا مکن. زن گفت: آري! من زن  رسیدگی نمی

نزد شوهر آن کسی  گاه عمر جوانی هستم و نیازهایی دارم که باید برآورده شود. آن
ها قضاوت کن. کعب گفت:  زن فرستاد و او را احضار نمود و به کعب گفت: در میان آن

گفت: تو به شکایت او پی بردي، باید در  من در حضور تو چگونه قضاوت بکنم. عمر
کنیم این آقا چهار همسر دارد. و از هر  ها داوري کنی. کعب گفت: فرض می میان آن

این خانم است. پس از این به بعد سه شب و سه روز را در چهار شب یک شب نوبت 
گفت: به خدا سوگند که  عبادت و یک شب و یک روز را با این خانم بگذراند. عمر

انگیزتر بود. از این به بعد تو قاضی بصره  ت تو از تشخیص شکایت آن زن، شگفتقضاو

 ).٩/٣٧املغين (، ٧٢٣موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -١
 ).٢/١٠٢خ اإلسالمي (نظام احلكم يف الشريعة والتاري -٢(
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 .1هستی. برو و خود را براي سفر آماده کن

 می معتدلـ سخت گیري و نر5
ر خصلت ي قضاوت است که داراي این چها گفت: کسی شایسته می باره عمر در این

گیري بدون افرط، دست برداشتن از انفاق غیر منجر به بخل  باشد: نرمی غیر مفرط، سخت
 .2و بخشندگی به روشی که منجر به اسراف نگردد

تی سخنی بگوید به کند، مگر مردي که وق همچنین فرمود: فرمان خدا را اجرا نمی
خاطر هیبتش سخن وي زیرپا گذاشته نشود و هیچ آزمندي به پایمال کردن حقی، امیدوار 

 .3نباشد

 ـ داشتن نیروي جسمانی6
خواست ابا مریم را از پست قضاوت بصره برکنار کند،  هنگامی که می چنان که عمر

وند. پس کعب بن سور را گمارم که فاسقان با دیدن او لرزه بر اندام ش گفت: مردي را می
 .4بر جاي وي گمارد

 ـ داراي مال، حسب و نسب عالی باشد7
هاي داراي  سانبه برخی از والیان خود نوشت که بر پست قضاوت مگمارید مگر ان عمر

دوزند و با داشتن نسب تا با داشتن مـال، چشم به امــوال مردم ن مال و نسب عالی را،
 .5اشندپذیري از مردم نب نگران آسیب

 

 

 که قاضی باید مراعات کند  چه آن

 .٧٢٣موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -١
 .٧٢٤ص: مهان -٢
 .٧٢٤: صمهان -٣
 .٧٢٤ص: مهان  -٤
 .٧٢٤ص: مهان -٥
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 به شرح زیر بیان نموده است:  در این باره نکاتی را عمرفاروق

 ـ اخالص در عمل1
 اي به ابوموسی اشعري طی نامه تر گذشت، عمرفاروق همان طور که پیش

نوشت که داوري به حق جزو مواردي است که خداوند براي آن پاداش بزرگی در 
ته است، پس هر کسی که مخلصانه و به حق داوري کند، خداوند او را از آخرت گذاش

دهد و هر کس خود را در انظار مردم، خوب جلوه دهد در حالی  گزند مردم نجات می
پذیرد  داند که در حقیقت چنین نیست، پس بدان که خداوند از بندگانش نمی که خدا می

هاي رحمت  وگرنه انسان از خزانه مگر عملی را که خالص براي کسب رضایت وي باشد
 .1الهی محروم خواهد ماند

 ـ درك کامل قضیه2
را  اي حکم صادر کند، جوانب مختلف آن قاضی باید قبل از این که در مورد قضیه

به  عمر بن خطابکامال بررسی کرده، پس از اطمینان یافتن به داوري بپردازد. چنان که 
را کامالً بفهمی. همچنین باري  ود، سعی کن آنش اي مطرح می معاذ نوشت: وقتی قضیه

ابوموسی گفت: قاضی باید حق را طوري تشخیص دهد که شب و روز را از یکدیگر 
رسید، گفت: ابوموسی راست  دهد. وقتی این سخن به گوش عمر تشخیص می

 .2گوید می

 ـ باید بر اساس شریعت اسالمی داوري نماید3
دو طرف دعوا، مسلمان باشند یا غیر مسلمان. چنان کند که  و در این باره فرقی نمی

آمد و گفت: پسرم مرده است  عمر بن خطابگوید: زنی یهودي نزد  که زید ابن اسلم می
ها را فراخواند و گفت:  آن و یهودیان معتقدند که من حقی در میراث او ندارم. عمر

حقی در کتاب خود  خواهید او را از حقش محروم سازید؟ گفتند: ما براي او چرا می
گفت:  عمر» مشنات«گفت: یعنی در تورات؟ گفتند: خیر, بلکه در  بینیم. عمر نمی

 .)۱/۸۵عالم املوقعني (إ -١
 .٧٢٥موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٢
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ها  آن اند. عمر را تدوین کرده مشنات چیست؟ گفتند: کتابی است که دانشمندان ما آن
 .1را بد و بیراه گفت و فرمود: حق او را بدهید

 ـ مشورت گرفتن در قضایاي پیچیده4
که در دین از کسانی که از خدا به یکی از قاضیان نوشت  رچنان که عم 

 .2ترسند، مشورت بگیر می
 .3و به شریح نوشت: اگر در قضایا با من مشورت بکنی به نظرم برایت بهتر خواهد بود

نمود.  داد و در کارها با دیگران مشورت می خود ایشان خیلی به این مسأله اهمیت می
کس دوست دارد قضاوت کسی را مالك قرار دهد، باید  گوید: هر بنابراین شعبی می

را مالك قرار دهد چرا که او هیچ کاري را بدون مشورت دیگران انجام  قضاوت عمر
 .4داد نمی

 ـ یکسان نگري5
نوشت: در مجلس قضاوت و برخوردهایت با مردم  به ابوموسی اشعري عمر

امیدوار نگردد و فرد ضعیف و  مساوات برقرار کن. تا فرد قدرتمند به جانبداري تو
 مستمند از عدالت تو مأیوس نشود.

را   بیگانه ،همچنین به قاضیان خود نوشت که مردم را در اعطاي حق، یکسان بدانید
 در نظر بگیرید.  همانند خویشاوند و خویشاوند را همانند بیگانه

ی اختالف در مورد زمین عمر بن خطابچنان که یک مرتبه در میان ابی بن کعب و 
ایشان رفتند.   ها زید بن ثابت را حکم قرار دادند و براي این منظور به خانه آن؛ پیش آمد

از جا برخاست و گفت: امیرالمؤمنین! اینجا تشریف داشته باشید.  زید با دیدن عمر

 .٧٢٥ص: مهان -١
 .)۱۰/۱۱۲سنن بيهقی (؛  ٧٢٥صمهان  -٢
 ).١٠/١١٠سنن البيهقي (، ٧٢٥ص مهان -٣
 مهان.  -٤
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گفت: زید! تو در همین آغاز کار دچار خطا شدي؟ مرا با طرف دعوایم یکجا  عمر
 .1ر دو در کنار هم نشستندگاه ه بنشان. آن

 ـ جرأت بخشیدن به ضعفا6
نوشت که فرد ضعیف و ناتوان را تقویت کن تا جرأت  به معاویه چنان که عمر

 .2سخن گفتن بیابد و زبانش باز شود

 ـ رعایت حال مسافر7
نوشت که اگر یک طرف دعوا فرد مسافري بود باید هر چه  به ابوعبیده عمر

یدگی کنی و اگر چنان که به طول انجامید باید فرد مسافر از نظر سریعتر، به قضیه رس
رود که از حقش بگذرد و به  احتمال می ،مسکن و نفقه تأمین گردد. در غیر این صورت

 .3گاه قاضی باید جوابگوي تضییع حق او باشد موطن خویش بازگردد آن

 ي صدر ـ داشتن سعه8
اوري عصبانی مشو و بر مردم خشم هنگام د«نوشت:  به ابوموسی چنان که عمر

رود که تحت  و در چنین حالتی نباید قاضی به داوري بپردازد، زیرا بیم آن می» مگیر
همچنین قاضی شریح  .4اي نتواند حق را به صاحب آن برگرداند شرایط روانی ویژه

گوید: هنگامی که عمر مرا به عنوان قاضی استخدام نمود، گفت: نباید در حال  می
 .5نیت، حکم صادر کنیعصبا

انجامد، گرسنگی است. بنابراین  و یکی از مواردي که به عصبانیت و تعجیل می
 .6گفت: قاضیان نباید در حال گرسنگی و تشنگی داوري کنند می عمر

 .٢٥٩صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفاروق ص -١
 .٤٣٨جمموعة الوثائق السياسية ص -٢
 .٤٣٨مهان ص -٣
 .٧٢٦موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٤
 ).٩/٧٩املغين (، ٧٢٦موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٥
 .)۱۰/۱۰۶( سنن البيهقی و موسوعة فقه عمر -٦
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 ـ پرهیز از رشوه و معامالتی که به نوعی در روند قضاوت تأثیر گذار هستند9
ار و بار در بازار و قبول هدیه و رشوه منع قضات را از تجارت و ک عمر ،بنابراین

قاضی شریح توصیه نمود که خود  به کرد. چنان که به ابوموسی اشعري و همچنین می
 .1شخصاً وارد معامله با مردم نشوید و از پذیرفتن هدیه و رشوه جدا خودداري کنید

 ـ داوري بر اساس ظاهر امر10
قضاوت کند و کاري به نیتها و درون  قاضی باید ظاهر کارها را مالك قرار دهد و

اي خطاب به مردم گفت: ما قبالً  طی خطبه عمر بن خطابمردم نداشته باشد. چنان که 
شناختیم  شد، شما را با تأیید وحی می که رسول خدا زنده بود و از آسمان وحی نازل می

بر اساس ولی اکنون که رسول خدا وفات کرده و وحی آسمانی منقطع گردیده است. ما 
ها  دهند، ما آن شناسیم یعنی کسانی که ظاهرا کار نیک انجام می تان شما را می رفتار ظاهر

آوریم و کسانی که در ظاهر جز شر و بدي از  را دوست داریم و از نیکان به شمار می
دهیم و آنان را  ها محبت نمی هاي شرور شناخته و بدان ها را انسان ها سراغ نداریم، آن آن

 .2باشد زیرا فقط خداوند از اسرار درون بندگانش آگاه می ،داریم نمی دوست

 ـ سعی بر ایجاد صلح و آشتی11
گفت: دو طرف دعوا را به صلح و آشتی وادار کنید، چرا که قضاوت دشمنی  می عمر

آفریند. اگر با هم بر اساس موازین شرعی آشتی کردند که بهتر و اگر صلح و آشتی آنان  می
را نقض نماید. همچنین فرمود: صلح در میان دو  موازین شرعی بود، قاضی آن مخالف با

 .3طرف دعوا جایز است مگر صلحی که منجر به تحریم حالل و یا تحلیل حرام باشد
ها براي قاضی زیاد روشن نیست باید میان طرفین  به ویژه در مسایلی که حکم آن

اي به  ویه نوشت: تا وقتی که حکم مسألهبه معا عمر بن خطابصلح ایجاد نماید. چنان که 
روشنی برایت مشخص نیست یا طرفین دعوا، نسبت خویشاوندي با یکدیگر دارند، سعی 

 .٧٢٧ص: مهان -١
 .)۱۰/۱۲۵و سنن بيهقی ( ۲۶۴۱خباری ش  -٢
 .٧٢٧) موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص٧٦٩/ ٢تاريخ املدينة ( -٣
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کن میان آنان صلح و سازش ایجاد نمایی، چرا که صدور حکم قطعی به نفع یکی، باعث 
 .1شود بروز کینه و دشمنی می

 ـ بازگشت به حق12
حق   چه اي حکم سابق خود پی ببرد ناچار باید به آناي قاضی به خط اگر در مسأله 

دهد، برگردد. البته این بدان معنا نیست که باید بر اساس اجتهاد جدید خود  تشخیص می
حکمی را نقض نماید که بر اساس اجتهاد قدیم خود صادر کرده است، همان طور که 

باه بداند نقض نماید. را اشت قاضی دیگري نیز حق ندارد، حکم قاضی دیگري را گرچه آن
اهل نجران نزد او آمدند تا حکمی را نقض نماید، که  چنان که وقتی در زمان علی

غیر قابل  گفت: واي بر شما! حکم عمر در حق آنان امضاء نموده بود، علی  عمر
 .2باشد نقض است و بسیار کامل می

گردد و به  خود بر می در بسیاري از مسایل از آراء سابق بینیم عمر با این حال می
کند. چنان که به ابوموسی اشعري نوشت: مبادا چیزي تو  قضاوت خود نیز چنین توصیه می

چرا که حق اصل و  ،را از بازگشت به حق مانع بشود بعد از این که به اشتباه خود پی بردي
ي در برد. و افزود که پیروي از حق بهتر از پیش رو را از بین نمی قدیم است و چیزي آن

 .3باطل است
ها حکمی صادر نموده بود، و به  در بسیاري از مسایل که قبال در آن عمر ،بنابراین

اي از مسایل  اشتباه خود در آن احکام پی برد، از رأي سابق خود برگشت. از جمله در پاره
میراث. چنان که باري کسی به او گفت: شما در مورد این مسأله در فالن سال طوري دیگر 

گویید در همان وقت اعتبار داشته، ولی اکنون  اوت کردید؟ گفت: قضاوتی که شما میقض
 .4قضاوت امروزي من معتبر است

 

 ).١٠٨/ ١عالم املوقعني (إ -١
 .٧٢٨) موسوعة فقه عمرص١٢٠/ ١٠سنن البيهقي ( -٢
 ).٨٥/ ١عالم الوقعني (إ -٣
 .٧٢٩) موسوعة فقه عمرص١١١/ ١عالم املوقعني (إ -٤
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 ـ اصل برائت13
اصل بر برائت متهم گذاشته شود، مگر این که خالف آن ثابت گردد. چنان که 

ام را گم  کیسه گوید: ما چند نفر در سفري با هم بودیم. در اثناء راه، عبداهللا بن عامر می
کرد. وقتی  کردم. مردي در میان ما بود که همه به او ظنین شده بودیم، ولی او انکار می

رسیدیم، قضیه را با ایشان در میان گذاشتیم. گفت: همراهانتان چه  عمر بن خطابنزد 
ها را براي او نام بردیم، ایشان نیز به کسی که ما مشکوك شده  کسانی بودند؟ وقتی آن

م، ظنین شد. گفتم: دوست داري او را دست و پا بسته نزد شما بیاوریم؟ فرمود: بودی
 1اید؟ چگونه درحالی که هنوز چیزي ثابت نکرده

 ـ اجتهاد در جایی که نص وجود دارد جایز نیست14
شود با دقت  در این باره گفت: باید مسایلی را که بر تو عرضه می چنان که عمر

در قرآن و یا سنت وجود دارد یا خیر؟ و اگر نه باید به  بررسی کنی که آیا حکمشان
ها متصف  ترین مواردي بود که یک قاضی باید به آن ها مهم این .2ي امور پرداخت مقایسه
 باشد.

 ـ تن دادن خود قاضیان به حکم صادره از جانب قضات15
داد و  در زمان خالفت خود تن به داوري قضات می عمر بن خطابچنان که 

 .3کردند ستود و لو این که علیه خودش حکمی صادر می وت آنان را میقضا
چنان که باري خلیفه اسبی را به قصد خرید از بادیه نشینی تحویل گرفت و بر پشت 

را به صاحبش برگرداند،  خواست آن آن نشست. در این میان اسب آسیب دید. وقتی می
اهان قیمت آن شد. و سرانجام به شریح مرد بادیه نشین از پذیرفتن آن امتناع ورزید و خو

کرد و گفت: اي  مراجعه کردند. شریح پس از شنیدن سخنان طرفین رو به عمر
 را همان طور سالم برگردانی. عمر اسب از شما است مگر این که آن ،امیرالمؤمنین

 ).١٣٢/ ١١( احمللى، ٧٢٩ص موسوعة فقه عمر -١
 .)۱/۸۵عالم املوقعني (إ -٢
 .٢١١شهيد احملراب ص -٣
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شادمان شد و گفت: آري! قضاوت این گونه است و دیري نگذشت که او را به عنوان 
 .1وفه راهی آن دیار نمودقاضی ک

 منابع صدور احکام قضاییچهارم: 
قضات در زمان خلفاي راشدین بر همان منابعی تکیه داشتند که رسول خدا و قاضیان زمان 

راه خود قرار  او بر آن تکیه داشتند؛ یعنی کتاب خدا و سنت پیامبر و اجتهاد را فرا
ي ظهور  یگر نیز در این باب به منصهي د که در زمان خلفا دو مسألهدادند، ضمن این می

 پیوست که عبارت بودند از: 
ـ معنی و مفهوم اجتهاد و عمل بدان با نتایج مقدمات، ابزار و اهداف آن گسترش 

، اجماع، رأي و قیاس به فرهنگ امور قضایی راه ۀ آن: مشاوره، شوري. و در نتیجیافت
 پیدا کردند.

هاي قضایی اصحاب و خلفاي سابق نیز بر  ـ منابع دیگري همچون سوابق و تجربه
را  خلفاي راشدینتوان منابع قضایی زمان  و بدین صورت می ،منابع پیشین افزایش یافت

چنین برشمرد: کتاب خدا، سنت پیامبر، اجتهاد، اجماع، قیاس و سوابق قضایی که باز 
یادي بر این گرفت و نصوص و روایات ز ها در سایه مشاوره و شورا انجام می ي این همه

 .2داد را مورد تأیید قرار می گذارد و آن منابع صحه می
 و اکنون برخی از این روایات: 

به من گفت: بر اساس کتاب خدا قضاوت  گوید: عمر ـ شعبی به نقل از شریح می1
دانی پس بر اساس قضاوتهاي رسول خدا، داوري کن  ي کتاب خدا را نمی کن و اگر همه

یافته داوري کن و در غیر  انی پس بر اساس قضاوت امامان راهد را نمی ها ي آن و اگر همه
 .3 ي اهل علم و تقوا نیز استفاده نما این صورت اجتهاد کن و از مشوره

در حالی که بر منبر نشسته بود  عمر بن خطابگوید: روزي  ـ ابن شهاب زهري می2
بود چرا که خداوند او را  گفت: اي مردم! رأي و نظر رسول خدا در مورد قضایا، به حق

 . ٢١١شهيد احملراب ص، ١٤٧عصر اخلالفة الراشدة ص -١
 .١١٨د. حممد الزحيلي ص، تاريخ القضاء يف اإلسالم -٢
 .١١٩تاريخ القضاء يف اإلسالم ص، )١/٢٢٤عالم املوقعني (إ -٣
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و در جایـی دیگر  .1بر اساس وهم و گـمان و اجتهاد است داد، اما رأي و نظر ما یاري می
حق و صواب باشد، پس از جانب خدا و اگر نه از  گـفت: این رأي عمر اسـت که اگر

 .2جانب خود عمر است
من از خدا شرم  بعد از این که به خالفت رسید، گفت: گوید: عمر ـ ابن قیم می3

اي به شریح نوشت: بر اساس کتاب  و طی نامه .3کنم که قضاوت ابوبکر را نقض نمایم می
اي را در آن نیافتی پس بر اساس سنت رسول خدا و  خدا قضاوت کن و اگر حکم مسأله

 .4اند، قضاوت کن جا هم نیافتی پس آن طور که دیگر نیکان قضاوت کرده اگر در آن
اضی نصی در قرآن و سنت نیافت به مشورت با دانشمندان و فقها ـ اجماع: اگر ق4

ي مورد نظر مجمع  اي اتفاق نظر کردند، مسأله ي آنان بر مسأله روي بیاورد. چنانچه همه
 اي. یعنی اتفاق نظر مجتهدان یک دوران بر مسأله شود، ه و این عمل اجماع نامیده میعلی

آید که براي نخستین  منابع شرعی به حساب میو اجماع به اتفاق علماء، منبع سوم از  
ي آن نصوص فراوانی  بار در زمان خلفاي راشدین مورد استفاده قرار گرفت. و درباره

اي در کتابهاي فقه و اصول فقه و تاریخ تشریع به میان آمده  وارد شده و بخشهاي گسترده
سیار اندك هستند و امکان ها اجماع شده باشد، ب است. اما قضایا و مسایلی که عمال بر آن

ي منوره وجود داشته است که پایتخت اسالم و محل تجمع  تحقق اجماع فقط در مدینه
  صحابه و دانشمندان اسالمی بوده و در سایر شهرهاي دیگر انعقاد اجماع غیر ممکن بوده

است که  به عثمان  ب این سخن ابن عباس ،ي تحقق عملی اجماع و نمونه .5است
در زبان عرب به معنی دو برادر است نه سه برادر. پس چرا » اخوان«کلمه گفت: او وقتی 

  شما مادر را با وجود دو برادر از یک سوم محروم می کنید و یک ششم به او می دهید؟
 فرماید: می متعال اینگونه خداوند  در حالی که

ُدُس إِۡخَوةٞ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ فَإِن َ�َن َ�ُ ﴿  .]۱۱النساء: [ ﴾ٱلسُّ

 ).١/٥٧ملوقعني (إعالم ا، ١٢٠تاريخ القضاء يف اإلسالم ص -١
 .١٢٠لقضاء يف اإلسالم صتاريخ ا، )١/٥٨عالم املوقعني (إ -٢
   .)۱/۲۲۴مهان ( -٣
 .١٢٠تاريخ القضاة يف اإلسالم ص -٤
 .١٢٢: صمهان -٥
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) داشته باشد، به مادرش بیشتر از دو برادر) برادرانی (اگر مرده (عالوه از پدر و مادر«
 ».رسد یک ششم می

اي را که قبل از من بر آن اتفاق شده و تاکنون در  توانم مسأله عثمان گفت: من نمی
بیانگر تحقق  کنند، نقض نمایم. این سخن عثمان ي جاي عالم اسالم بدان عمل می همه

باشد. بنابراین به اعتراض ابن عباس در مقابل اجماع  ي مذکور می وعی اجماع بر مسألهن
اند از: مشاوره، اجتهاد و  اهمیتی نداد. و اجماع داراي سه عنصر اساسی است که عبارت

اتفاق. که با فقدان یکی از این شرایط، قاضی، اجماع را نادیده گرفته و به منبع بعدي 
 کند. مراجعه می

سوابق قضایی: یکی دیگر از منابع مورد اعتماد، سوابق قضایی خلفاء و بزرگان ـ 5
را در مورد سوابق قضایی ابوبکر  به صراحت آن صحابه بود و این چیزي است که عمر

. همچنین ابن قیم فصلی تحت 1و دستورات وي در مورد قضاوت و والیان مالك قرار داد
و گفته است: شایسته » مراتب بهتر از آراء ما است آراء صحابه به«این عنوان گشوده است 

است که آراء و نظریات چنین افرادي، حتی بر آراء و نظریات ما در امور شخصی ترجیح 
ها از دلهاي منور و با نور ایمان و مملو از علم و معرفت و  داده شود، چرا که رأي آن

را مستقیماً و بدون واسطه از خیرخواهی سرچشمه گرفته است، از دلهایی که علم و ایمان 
ي آراء دیگران با آراء شاگردان رسول  اند. پس موازنه ومقایسه ي خدا فرا گرفته فرستاده

 .2رود ترین موازنات به شمار می خدا، جزو فاسد
ـ قیاس: بدون تردید سوابق قضایی به جا مانده از پیشینیان کافی نبود و براي یک 6

ر نصوص قرآن و سنت و همچنین در اجماع و سوابق قاضی در صورت نیافتن حکمی د
ماند. همان طور که در حدیث معاذ بدان اشاره رفته است.  اي جز اجتهاد نمی قضایی چاره

ي  ي غیر منصوص بر مسأله ي حکم مسأله و از نخستین دستاوردهاي اجتهاد، مقایسه
چهارم قانونگذاري  نامند و منبع اصطالح، قیاس میباشد که این عمل را در  منصوص می

آمده است که در  به ابوموسی اشعري ي عمر رود. چنان که در نامه اسالم به شمار می

 .١٢٣، ١٢٢ص: مهان -١
 .١٢٣) تاريخ القضاء يف اإلسالم ص١/٨٧أعالم املوقعني ( -٢
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به حق و   چه را شبیه یک دیگر هستند شناسایی و سرانجام آن  چه میان امور مقایسه کن و آن
 .1رسید حکم و عمل کن تر به نظر می رضایت خدا نزدیک

ی وجود نداشت تا بر اساس آن مجتهد حکم فرع را اي اصل ـ رأي: اگر در مسأله7
اي جز این که در روشنی قواعد کلی و مقاصد عام شریعت و پس از  مقایسه نماید چاره

یت خدا و دستیابی به حق مشاوره با کارشناسان، حکمی را صادر نماید که نزدیکتر به رضا
در این باره تأکید شده است. به شریح و دیگران نیز   هاي عمر . چنان که در نامهبیند می

رفتند، چنان که در  ترین دستاویزهاي قضات به شمار می ضمناً مشاوره و شورا جزو مهم
با گفتار  عمر بن خطابهاي زیادي، در این مورد تأکید شده است. به ویژه  روایات و نامه

ا بزرگان افتاد که در قضایا، ب نمود و به ندرت اتفاق می و کردار خود بدان توصیه می
صحابه به شورا و مشوره ننشیند و خود به تنهایی تصمیم بگیرد. چنان که شعبی در این باره 

اي یک ماه کامل به رایزنی  ضیهدر حل ق افتاد که عمر گوید: گاهی اتفاق می می
 .2پرداخت می

 شواهد و مدارك مورد نیاز در امر قضاوتپنجم: 
 اند از:  کند عبارت یمدارکی که قاضی بر اساس آن حکم صادر م

 شود. ـ اقرار: کتابت نیز نوعی اقرار محسوب می1
ـ شهادت: قاضی باید در مورد صالحیت و شایستگی شهود، تحقیق به عمل آورد. 2

و  ،شناسم داد گفت: من تو را نمی به فردي که نزد او شهادت می چنان که باري عمر
گاه یکی از حاضران گفت:  بشناسد. آن رساند. اما باید کسی تو را این به تو ضرري نمی

گفت: چگونه شناختی؟ مرد گفت: او را به عدالت و  شناسم. عمر من او را می
ي نزدیک تو است یا با او معامله  گفت: آیا او همسایه شناسم. عمر بزرگواري می

شناخته اي؟ و افزود که انسان با یکی از این سه چیز  اي و یا این که با او سفر نموده کرده

 .١٢٤تاريخ القضاء يف اإلسالم ص -١
 .١٢٥لقضاة صتاريخ ا -٢
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گفت: پس تو او را  شود؟ و چون آن مرد وجود هر سه مورد را انکار کرد، عمر می
 .1شناسی نمی

کند که قبل از سوگند اتفاق بیفتد یا  ي گواه مقدم بر سوگند است. فرق نمی و ارائه
بعد از آن. مثال اگر مدعاعلیه، سوگند خورده بود و مدعی بعد از آن، گواه آورد، سوگند 

باره گفت: سوگند دروغین باید رد شود نه  در این باري ندارد. چنان که عمراو اعت
 .2گواهان عادل

و اگر مدعی  .3ي گواه کار مدعی و سوگند یاد کردن کار مدعاعلیه است و ارائه
عمر بن فقط یک گواه داشت سوگند او به عنوان گواه دوم کفایت خواهد کرد. چنان که 

  .4پذیرفت ک نفر همراه با سوگند مدعی را میدر امور مالی گواهی ی خطاب
ي  ـ سوگند: قاضی نباید به سوگند متوسل شود. مگر پس از ناتوانی مدعی از ارائه3

ي وي به سوگند دادن مدعاعلیه. و بعد از این که سوگند خورد، قاضی بر  گواه و مطالبه
خاطر قتلی که  را به» وادعه«ي  طایفه اساس سوگند او، قضاوت کند. چنان که عمر

 که سوگند خوردند، تبرئه کرد. ها را پس از این انجام گرفته بود، سوگند داد و آن
ها اختالفی بود  که بین آن نخلستانیدر جریان  و ابی بن کعب و باري خود عمر

خورد. زید به ابی گفت:  سوگند می مراجعه کردند و باید عمر به زید بن ثابت
گفت: چرا امیرالمؤمنین را معاف دارد؟  گند معاف دارید. عمرامیرالمؤمنین را از سو

گاه چنین  اگر واقعًا این زمین حق من است، چه اشکالی دارد که من سوگند بخورم. آن
باشد و ابی در آن هیچ گونه حقی ندارد.  گفت: به خدا سوگند که این زمین از آن من می

بخشید.  بن کعب د دعوا را به ابیجا بیرون شدند، زمین مور و پس از آن که از آن
حاضران گفتند: اي امیرالمؤمنین! چرا قبل از سوگند، این کار را نکردید؟ گفت: به خاطر 

 .٧٣١) موسوعة فقه عمرص١٠/١٢٥سنن البيهقي ( -١
 .٧٣١موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٢
 ).١٥٠، ١٠/١٥٣سنن البيهقي ( -٣
 .٧٣٢) موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص٩/١٥١املغين ( -٤
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راه و روشی غلط در میان خوردم، این براي همیشه به عنوان  این که اگر من سوگند نمی
  .1براي اثبات حقوقشان سوگند یاد نمی کنند ماند و می مردم باقی
براي کسی که سوگند متوجه او است جایز نیست که به خاطر تقوا از آن  ،اینبنابر

در جریان فوق چنین نکرد بلکه پس  امتناع ورزد و از حق خود بگذرد. چنان که عمر
 را به مدعی بخشید. از اثبات حق خود از طریق سوگند، از آن گذشت و آن

کرد  ندهاي غلیظ استفاده میداد، از سوگ هنگامی که افراد را سوگند می خود عمر
داد تا  سوگند می اسود هاي به خصوص مانند مقام ابراهیم، رکن و حجر و گاهی در مکان

 .2جا جرأت سوگند دروغین را نداشته باشند افراد در آن
ـ چهره شناسی در قضایاي اثبات نسب: چهره شناسی از قراین و شواهد بسیار 4

و خلفاء راشدین و  شود و رسول خدا ر میاي است که بر اساس آن حکم صاد قوي
به ثبوت رسیده  و ابن عباس عمر بن خطابکردند همچنین از  صحابه از آن استفاده می

 .3کردند که بر اساس چهره شناسی در قضایاي اثبات نسب حکم صادر می
اي است و دست  ـ اثبات حکم بر اساس قراین و شواهد: بحث قراین، بحث گسترده5

به عنوان مثال از شواهد قوي بر زنا، حامله بودن زنی  ،استفاده از آن باز استقضات در 
و یا  ،باشد است که هنوز ازدواج نکرده و همچنین حامله شدن وي قبل از شش ماه می

باشد، دلیل بر این امر است که   ي دومی ي یکی باالي جنازه وجود دو میت که جنازه
ي میراث  در مسأله عمر بن خطابال مرده است. چنان که ي با ي پایینی قبل از جنازه جنازه

کرد. همچنین وجود استفراغ،  اموات طاعون عمواس بر اساس این گونه شواهد حکم می
بر  عمر بن خطاباي بر این است که او شراب نوشیده است. بنابراین  قرینه و شاهد قوي

 .4کرد چنین افرادي حد جاري می
تواند براي او  ع یافتن قاضی از جرم متهم در حدود نمیـ علم و آگاهی قاضی: اطال6

نوشت که نباید  به ابوموسی اشعري مجوزي در صدور حکم باشد. چنان که عمر

 .٧٣٢ص ) موسوعة فقه عمر٢/٧٥٥تاريخ املدينة املنورة ( -١
 .٧٣٣موسوعة عمربن اخلطاب ص -٢
 .٨٢، ٨١مناع القطان ص ،ظام القضائيالن -٣
 .٧٣٥موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٤
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ها و یا بر اساس وهم و گمان  حاکم و قاضی افراد را به خاطر مطلع شدن از جرم آن
 .1مؤاخذه نمایند

گواهی بدهم که فالنی مردي همچنین باري به عبدالرحمان بن عوف گفت: اگر من 
را کشته یا سرقت کرده و یا مرتکب زنا شده است، شما چه عکس العملی نشان خواهی 
داد؟ عبدالرحمان گفت: گواهی شما مانند گواهی یک فرد عادي از مسلمانان محسوب 

 .2خوشحال شد و گفت: حق گفتی شود. عمر می
  چه تواند بر اساس آن ، که آیا میاما اعتبار دادن علم و آگاهی قاضی در غیر حدود

روایتهاي مختلفی نقل شده  عمر بن خطابداند، حکم صادر نماید در این باره از  خود می
 .3است

مردم را به اعتراف بر گناه تشویق  عمر بن خطابضمناً الزم به یادآوري است که 
کشیده است، کرد، بلکه دوست داشت همان طور که خدا بر جرم و گناه آنان پرده  نمی

را آشکار  خودشان نیز با توبه و رجوع به خدا، حرمت این رازداري را به جا آورند و آن
نسازند. چنان که وقتی شرحبیل بن سمط کندي که یکی از مرزداران نواحی مداین بود، 
خطاب به زیردستانش گفت: اي مردم! شما در سرزمینی به سر می برید که در آن شراب 

شد، نزد ما بیاید و اعتراف  جود دارد. بنابراین اگر کسی مرتکب جرمیو زنان زیادي و
رسید به  ي حد شرعی او را پاك کنیم. وقتی این خبر به گوش عمر بکند تا ما با اقامه

 شرحبیل نوشت که: 
 .)4(ال أحل لك أن تأمر الناس أن هيتكوا سرت اهللا الذي سرتهم )(
اي بکنی که خدا بر آنان  ر به پاره کردن پردهدانم که تو مردم را وادا من روا نمی«

 ».کشیده است
که موردي به دادگاه عرضه می گردید حکومت بدون هیچگونه اما با این حال وقتی 

  .1نرمشی حدود الهی را اجرا می کرد

 ).٨/٣٤٢مصنف عبد الرزاق (، ٧٣٥ص: مهان -١
 ).٧٣٥موسوعة فقه عمرص، )١٠/١٤٤سنن البيهقي ( -٢
 .٧٣٥ ص موسوعة فقه عمر -٣
 ).٢/٨٦٢ناصر الطريفي (، القضاء يف خالفة عمر -٤
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خواست در میان دو طرف دعوا داوري کند، چنین دعا  هنگامی که می و عمر
 کرد:  می

ين أبايل إذا قعد اخلصامن عيل من كان احلق من قريب أو بعيد فال اللهم إن كنت تعلم أ(

 .2متهلني طرفة عني)
کند  نشینند اگر برایم فرقی می بار الها! پس از این که دو طرف دعوا در مقابل من می«

 .3»ها برسد، مرا یک لحظه هم زنده نگذار که حق به کدام یک از آن

 ورد برخی جرائم و جنایاتاحکام صادره از جانب فاروق در مششم: 

 ـ جعل مهر رسمی دولت1
سابقه بود. بدین  ري اتفاق افتاد که تا آن زمان بیي ناگوا حادثه عمر بن خطابدر زمان 

مهر رسمی دولت را جعل کرد و توانست به » معن بن زائده«صورت که فردي به نام 
 دستگیر و به عمري آن مال هنگفتی از بیت المال تحویل بگیرد و سرانجام  وسیله

زندان انداخت.   تحویل داده شد. ایشان او را یکصد ضربه تازیانه زدند و سپس او را به
صد  خشمگین شد و او را دوباره یک اي در مورد او سفارش کردند، عمر گاه عده آن

صد  بار نیز او را یک ضربه تازیانه زد و باري دیگر نیز در حق او سفارش کردند، این
 .4زد و در نهایت وي را تبعید کرد تازیانه

 ـ سرقت از بیت المال کوفه2
هیچ گاه به خاطـر دزدي از بیـت المال دست کسی را قطع نکرد. چنـان که بـاري  عمر

ابن مسعود نظر وي را در مورد مردي جویا شد که از بیت المال کوفه دزدي کرده بود. 

 .١٤٦عصر اخلالفة الراشدة ص -١
 .است صحيح آن سنادا) ٣/٢٩٠، الطبقات ()٦/١٤٠احللية ( -٢
 .)۳/۲۹۰) والطبقات (۶/۱۴۰( ةاحللي -٣
 .٤٥٣أولويات الفاروق ص -٤
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زیرا هر کسی به نوعی در این  ،1 کن ت: او را تازیانه بزن و رهایشدر جواب گف عمر
 .2دارد مال سهمی 

 ـ سرقت در خشکسالی3
ي مزنی  شتر مردي از طایفه» عام الرماده«تنی چند از غالمان حاطب بن ابی بلتعه در خشکسالی 

غالمان را فراخواند و از  را ذبح کردند و خوردند. مرد مزنی نزد عمر شکایت برد. عمر
، کثیر بن جو کرد. سرانجام همه به دزدیدن شتر اعتراف کردند. عمر و باره پرس آنان در این

به سر » عام الرماده«گاه به یاد آورد که در  ها را قطع کند. آن صلت را دستور داد تا دستان آن
کنی و از گرسنگی مجبور  ها رسیدگی نمی برند. بنابراین به صاحبشان گفت: شاید تو به آن می

و دو برابر قیمت  3ها منصرف شد . این را گفت و از قطع کردن دستان آناند به این کار شده
 .4شتر را به مرد مزنی برگردانید

 اي مرتکب زنا شده بود ـ زن دیوانه4
دستور داد او را  آوردند که مرتکب زنا شده بود. عمر اي را نزد عمر باري زن دیوانه

دانی که دیوانه اهل  و نمیآمد و گفت: مگر ت سنگسار کنند. دیري نگذشت علی 
زن  با شنیدن سخنان علی  تکلیف نیست و حدیثی را در این مورد بیان نمود. عمر

 .6و از خوشحالی تکبیر گفت 5دیوانه را رها کرد

 اي که زن مسلمانی را مجبور به زنا کرده بود ـ مرد ذمی5
را به خاطر شکستن  اتفاق افتاد. ایشان مرد ذمی عمر بن خطاباي در زمان  چنین حادثه

 .7عهدي که بسته بود، محکوم به اعدام کرد

 .١٤٨عصر اخلالفة الراشدة ص -١
 .است ضعيف آن سنادا ؛)٢٤٢٢اإلرواء (و ) ١٢/٣٨٦املغين ( -٢
 .١٤٨عصر اخلالفة الراشدة ص -٣
 ).٦/٦٣املنتقى شرح املوطأ للباجي ( -٤
 .١٤٨عصر اخلالفة الراشدة ص، ٣٥١اخلالفة الراشدة د. حيىي اليحىي ص -٥
 .١٤٨عصر اخلالفة ص -٦
 .٢٥٤٨البخاري رقم ، )١٢/٢١٧املغين (، )٢/٨٢٧املوطأ ( -٧
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 ـ مجبور ساختن زنان به زنا6
اي از غالمان مجبور به زنا شده  تنی چند از کنیزان را آوردند که توسط عده نزد عمر

 .1غالمان را حد زد، اما کنیزان را آزاد کرد بدون این که آنان را حد بزند بودند. عمر
بردم که ناگهان مردي  آمد و گفت: من در خواب به سر می نزد عمرهمچنین زنی 

او را آزاد کرد و کاري به کارش  خود را روي من انداخت و با من همبستر شد. عمر
کند که  شود. فرق نمی ها برطرف می چرا که حدود با این گونه عذرها و شبهه .2نداشت

آمد و گفت:  که باري زنی نزد عمر طرف غافلگیر شود و یا تهدید به قتل گردد. چنان
من از چوپانی آب خواستم. او مرا وادار به انجام کار زشت کرد و من ناچار به خواسته او 

اي جز این کار  گفت: او چاره در این باره نظر علی را جویا شد. علی  تن دادم. عمر
 او داد و رهایش نمود.  چیزي را به را نداشته است، پس عمر

 کسی که از حرمت زنا بی خبر بوده است حکم -7
طی  عمر بن خطابگوید: یکی از کارگزاران دولت اسالمی در زمان  سعید بن مسیب می

در جواب  جا مردي به زنا اعتراف کرده است. عمر اي به ایشان نوشت که در این نامه
دانسته  می دانسته که این کار در اسالم حرام است؟ اگر نوشت که از او سؤال کن آیا می

پس حد شــرعی را بر او اجرا کن و اگر متوجه حرمت این عمل نبوده است، او را از 
 .3مرتکب شد، حد شرعی را بر وي اجرا کن  عواقب آن بترسان، پس اگر دوباره

 ـ ازدواج در ایام عده8
در ایام عده زن، با هم ازدواج کردند و از  عمر بن خطابزن و شوهري در زمان 

ها را فراخواند و در میان آنان جدایی  آن اطالع بودند. عمر بین عمل حرمت ای
 .5و مرد را تنبیه کرد 4انداخت

 ).١٢/٢١٧املغين (، )٨/٣٥السنن الكربى للبيهقي ( -١
 ).١٢/٢١٨املغين (، )٨/٢٣٦السنن الكربى ( -٢
 .٢١٩٨رقم  )١٢/١٠٧احمللى ( -٣
 .٢٢١٥:  مشاره) ١٢/١٩٢احمللى ( -٤
 .١٤٩عصر اخلالفة الراشدة ص -٥
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 ـ زنی که با وجود داشتن شوهر ازدواج کرده بود9
خاطر عدم آگاهی ایشان   صد تازیانه زد و به او را سنگسار کرد و شوهرش را یک عمر

 .1از ازدواج آن زن، او را رجم ننمود

 متهم کردن مغیرة بن شعبه به زناـ 10
چهار نفر به زنا کردن مغیرة بن شعبه گواهی دادند ولی قبل از تکمیل شدن مراحل 

گفت: خدا را شکر  محاکمه، یکی از آن چهار نفر از گواهی دادن منصرف شد. عمر
گاه بر آن سه نفر  آن .2خشنود نساخت کنم که شیطان را در مورد اصحاب محمد می

 .3شود چرا که براي زنا گواهی کمتر از چهار نفر پذیرفته نمی ،تهمت اجرا نمود مجازات

 ـ حکم زنی که با غالم خود همبستر شده بود11
 گوید:  وقتی مردم اعتراض کردند گفت: مگر خدا نمی ،زنی با غالم خود همبستر شد

يَۡ�ُٰن�ُ ﴿
َ
 .]۳۶النساء: [ ﴾ۡمۗ َوَما َملََكۡت �

 ».باشند ن شما هستند براي شما حالل میکسانی که در ملک یمی«
و بنا  .4ي تو برایت حالل نیست به او گفت: که برده رسید. عمر و جریان به عمر

روایتی عمر او را یکصد ضربه تازیانه زد و در میان آنان جدایی انداخت. البته به خاطر   به
 .5عدم آگاهی آن زن از حکم شرعی او را سنگسار نکرد

 شوهرش را متهم به زنا کردـ زنی که 12
آمد و شوهرش را متهم به زنا با کنیز خود کرد. دیري نگذشت که  زنی نزد عمر

او را به  برگشت و اعتراف نمود که خودش کنیز را به شوهرش اهدا نموده است. عمر
 .6خاطر تهمتی که به شوهرش زده بود، هشتاد تازیانه زد

 مهان.  -١
 ).١٢/٢٤٥املغين ( -٢
 .١٤٩عصر اخلالفة الراشدة ص -٣
 .٢٢١٦) رقم ١٢/١٩٤احمللى ( -٤
 .٢٠٣موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٥
 .١٥٠عصر اخلالفة الراشدة ص -٦
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 کند ایه گویی میـ اجراي مجازات تهمت بر کسی که کن13
دو مرد با هم درگیر شدند و یکی خطاب به دیگري گفت: پدر و  عمر بن خطابدر زمان 

رسید از اطرافیان خود در مورد این جمله  مادرم زناکار نبودند. وقتی خبر به گوش عمر
نظرخواهی کرد. بعضی گفتند که هدفش تعریف و تمجید از پدر و مادر خود بوده و 

آن  هدفش ناسزاگویی به پدر و مادر طرف مقابل بوده است. عمر بعضی گفتند که
 .1شخص را احضار کرد و بر او حد شرعی تهمت اجرا نمود

طرفین در حال مخاصمه بوده و  ازیر ،قراین شواهد دال بر ناسزاگویی بود ،آري
ي  ي جمله ها، حد تهمت بر گوینده به خاطر جلوگیري از هتک حرمت مسلمان عمر

 .2را نمود. و این نوعی سیاست حکیمانه بود که با روح شریعت سازگاري داشتفوق اج

 ـ هدر اعالم کردن خون یهودي متجاوز14
دو برادر دینی بودند که یکی به جهاد رفت و دومی را در مورد رسیدگی  در زمان عمر

ا ي برادرش ر اش سفارش کرد. شبی برادر دوم رفت تا سراغ خانواده به امور خانواده
 سرود:  اي شد که چنین می جا متوجه صداي مرد یهودي بگیرد. در آن

 وأشــــعت غــــره اإلســــالم منــــي 

 أبيـــــت عـــــىل ترائبهـــــا ويميســـــ

ــــا ــــربالت   منه ــــامع    ال ــــأن  جم  ك
 

ـــــتامم  ـــــل ال ـــــه لي ـــــوت بعرس  خل

 عـــــىل جـــــرداء الحقـــــه احلـــــزام

ــــــام  ــــــون  إىل  فئ ــــــام     ينهض  فئ
 

تمام شب را در کنار همسرش به سر  خدمت به اسالم او را از من غافل ساخت و من«
 ».کنم و ...  اش بازي می برم و با سینه می

ي  مرد مسلمان بی درنگ به منزل خود برگشت و شمشیر به دست گرفت و به خانه
داخل کوچه   اش را به برادر خود آمد و آن مرد یهودي را از پاي در آورد و الشه

ي آن مرد یهودي روبرو شدند  پیکر مرده انداخت. صبح روز بعد هنگامی که یهودیان با
فوراً دستور داد تا مسلمانان در مسجد اجتماع کنند.  شکایت بردند. عمر به عمر

دهم هر  گاه بر منبر نشست و پس از حمد و ثناي خدا گفت: شما را به خدا سوگند می آن

 ).٢٥٢/ ٨السنن الكربى لليهقي ( -١
 . ٤٤٠، ٤٣٩أوليات الفاروق ص -٢
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را بازگو  کس در مورد این مقتول خبري دارد به من بگوید. آن جوان برخاست و جریان
 .1به او آفرین گفت و خون مرد یهودي را هدر اعالم کرد کرد. عمر

 ـ کسی را که خداوند کشته است خون بها ندارد15
ي  هی از طایفهعبدالرزاق در مصنف و بیهقی در سنن خود ذکر کرده اند که مردي گرو

وري هیزم آ ا کنیزي داشتند و او را براي جمعه ش دعوت کرد. آنا هذیل را به خانه
ي آن کنیز شد و به تعقیب وي پرداخت و او را دعوت به  فرستادند. صاحب خانه شیفته

کار زشت داد. کنیزك امتناع ورزید و ساعتی در گریز و فرار به سر بردند و سرانجام 
ي آن مرد کوبید که جگرش از آن آسیب  کنیزك از دستش فرار کرد و سنگی به سینه

ها بازگو کرد.  نزد خویشان خود برگشت و جریان را براي آندید و در جا مرد. کنیز 
کسی را براي تحقیق فرستاد و چون  رسانیدند. عمر ها جریان را به اطالع عمر آن

خون آن مرد را هدر اعالم  آثار به جا مانده و شواهد، دال بر صداقت کنیز بود، عمر
 .2کرد و گفت: کسی را که خدا کشته است خون بها ندارد

 کشتم شدند همه را می ي ساکنان شهر صنعاء در قتل او شریک می ـ اگر همه16
اي را کشتند. و در روایتی آمده است که چهار  گوید: چند نفر پسر بچه می بابن عمر

ي ساکنان شهر صنعاء در قتل او شریک بودند همه را  گفت: اگر همه نفر بودند. عمر
 آن و نه در سنت و نه در عمل ابوبکرصدیقاین حکمی است که نه در قر .3کشتم می

بر مبناي فهمی که از مقاصد شریعت داشت و براي ایجاد  بیان نشده است. بلکه عمر
ي خون مردم از اهمیت باالیی  چرا که مسأله ت در جامعه دست به این اجتهاد زد،امنی

طلبد که برخوردار است. بنابراین عدالت اجتماعی، مصلحت امت و مقاصد شریعت می 
اگر چند نفر در قتل یک نفر شریک بودند همه کشته شوند. چنان که رأي جمهور علما 
مانند ائمه اربعه، سعید بن مسیب، حسن، ابی سلمه، عطاء، قتاده، ثوري، اوزاعی و دیگران 

 .٤١٤أولّيات الفاروق ص -١
 .۶۸۹۶: خباری ش -٢
 .٦٨٩٦:  مشاره ،ك الديات، البخاري -٣
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و اجماع صحابه و به خاطر  و دالیل این رأي نیز به خاطر عملکرد عمر .1نیز همین است
 .2باشند آن نهفته است یعنی حفظ امنیت اجتماعی، قوي میحکمتی که در 

 ـ جزاي ساحر قتل است17
به کارگزاران حکومت خود فرمانی صادر کرد که بر اساس آن باید هر مرد یا زن  عمر

 .4را تأیید کردند به اجرا در آمد و صحابه نیز آن و این دستور عمر .3شد ساحر کشته می

 اي را به قتل برساند مسلمانی که ذمی ـ حکم قاتل فرزند و حکم18
اي را به قتل  و اما مسلمانی که ذمی إل5قاتل فرزند را به پرداخت دیه محکوم کرد عمر

 .6رسانیده بود، محکوم به قصاص نمود

 بها و سوگند ـ جمع بین خون19
ي  یفهاند که مقتولی بین طا ابن ابی شیبه و بیهقی به نقل از شعبی روایت کرده ،عبدالرزاق

دستور داد تا تحقیق کنند به کدام طایفه از نظرفاصله  عمر .7وادعه و شاکر یافت شد
 تر است. عمر نزدیک» وادعه«ي  تر است. پس از تحقیق معلوم شد که به طایفه نزدیک

ها سوگند خورد که نه او را کشته است و  ها را سوگند داد. هر کدام از آن پنجاه نفر از آن
ها گفتند:  خون بهاي او را از آنان گرفت. آن عمر بن خطابگاه  شناسد. آن ا مینه قاتل او ر

اي امیرالمؤمنین! مگر سوگند ما، باعث حفظ مالهاي ما نگردید و مالهاي ما جلوي سوگند را 
 .8گفت: حق همین است از ما نگرفت! عمر

 

 .)۱۱/۳۸۷(مة املغنی البن قدا -١
 .٤٠٩أولويات الفاروق السياسية ص -٢
 .٤٤٧أولويات الفاروق السياسية ص -٣
 .٤٤٧ص: مهان -٤
 ). ٤٠٥، ١١ين (املغ، ١٥٣عصر اخلالفة الراشدة ص -٥
 .١٥٣عصر اخلالفة الراشدة ص -٦
 قبيلتان باليمن.، ٢٦٦أوليات الفاروق ص -٧
 .٤٦٦) أوليات الفاروق ص١٢٤ – ١٢٣/ ٨السنن الكربى للبيهقي ( -٨
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 ام ام و نه بدان راضی بوده ـ بارالها! نه حضور داشته20
جا نیفتاد. گفتند:  رسید گفت: اتفاق دیگري در آن که خبر فتح تستر به عمر پس از این

گفت: چرا او را به زندان نینداختید تا توبه  بلی. مردي مرتد شد و ما او را کشتیم. عمر
گاه رو به آسمان کرد و گفت: بار الها! من در  کشتید؟ آن کرد و بعد از آن او را می می
 .1ام دان راضی نبوده و دستور ندادهجا حضور نداشته و ب آن

 ـ مجازات شراب را هشتاد تازیانه اعالم کرد21
ي فتوحات گسترش یافت و  روي کار آمد و دامنه عمر بن خطاببعد از این که 

خواري  نی دین ترتیب نیافته بودند، شرابمردمان زیادي مسلمان شدند و هنوز کامال بر مبا
ي  گیر جامعه به عنوان یک معضل اجتماعی دامن در میان آنان رواج پیدا کرد و

از این بابت نگران شد و با سران صحابه در این باره گفتگو کرد.  گردید. و عمر اسالمی
را به  و سرانجام باتفاق همه کمترین مجازات شراب خوار هشتاد تازیانه مقرر گردید و آن

 .2اجرا گذاشتند و هیچ کدام از صحابه مخالفت نکرد
 ین ابن قیم ذکر کرده که خالد بن ولید، وبره صلیتی را از شام نزد عمرهمچن

گوید: من داخل مسجد به مالقات عمر رفتم. طلحه و زبیر و عبدالرحمان  فرستاد. وبره می
بن عوف در کنار ایشان نشسته بودند. بعد از سالم و احوال پرسی گفتم: خالد به شما سالم 

را  کنند و مجازات آن انگاري می خواري سهل مورد شراب گوید: مردم در ند و میرسا می
ها  با اشاره به اطرافیان خود گفت: این شمارند. به نظر شما چه باید کرد؟ عمر ناچیز می

جا حضور داشت گفت: کسی که  که در آن در اینجا حضور دارند، نظر بدهند. علی 
افترا است. پس به نظر من  گوید و هذیان نوعی شود و هذیان می شراب بخورد مست می

خالد را در و  به وبره گفت: برو ها اجرا کنید. عمر همان مجازات تهمت و افترا را بر آن
زد که  شنیدي بگذار. از آن روز به بعد خالد، هشتاد تازیانه را به کسانی می  چه جریان آن

 .3خوردند شراب را می

 .)۱/۳۷۲حمض الصواب ( -١
  .)۱/۲۱۱عالم املوقعني (إ -٢
 ). ٢١١/ ١عالم املوقعني (إ -٣
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 هاي شراب فروشی ـ سوزاندن مغازه22
در  کند که عمر نقل می بد بن عبیداهللا از نافع و ایشان از ابن عمریحیی بن سعی

ها را بریزند و به آن مرد که نامش  ي فردي از ثقیف شراب دید، دستور داد تا آن خانه
ي  خانه گوید: عمر ابن جوزي می .1ق هستی نه رویشدیسبود گفت: تو فو» رویشد«

 فروشی بود. سازي و شراب ي شراب هتش کشید که در واقع مغازرویشد ثقفی را به آ
در آن وجود   چه ي شراب فروشی را با هر آن مغازه عمر بن خطابگوید:  ابن قیم می

شد به آتش  داشت به آتش کشید و همچنین روستایی را که در آن شراب فروخته می
 .2کشید

 ـ او را به عنوان زنی مسلمان و پاکدامن به نکاح کسی دربیاور23
آمد و گفت: من دختري دارم که در زمان جاهلی او را زنده به گور  رمردي نزد عم

کردم ولی قبل از این که بمیرد او را بیرون آوردیم و نجات دادیم. سپس ما مسلمان شدیم 
و او مرتکب کاري شد که مستحق حدي از حدود الهی گردید و کاردي به دست گرفت 

و پس از مداوا بهبود یافت و توبه کرد و و قصد خودکشی کرد. ولی ما او را مانع شدیم 
مسلمان پایبندي شد. اکنون مردي به خواستگاري او آمده است. آیا او را در جریان 

گفت: آیا رازي را که خدا  گناهی بگذاریم که دخترم مرتکب شده است؟ عمر
خواهی آشکار سازي؟ اگر چنین کنی، کاري خواهم کرد که مایه  پوشیده داشته، می

و افزود که او را به عنوان دختر مسلمان و پاکدامنی به عقد کسی  ،دیگران بشوي عبرت
 .3در بیاور که از او خواستگاري کرده است

 دهد ـ حکم کسی که زنش را به خاطر محروم کردن از میراث طالق می24
کند که مردي به نام غیالن ثقفی در زمان رسول خدا مسلمان شد و  سالم از پدرش نقل می

از میان آنان چهار تا را انتخاب و بقیه را رها کن.  :گفت تا زن داشت. رسول خدا به او ده
ي زنان خود را طالق داد و اموال خود را در میان  این مرد بقیه عمر بن خطابدر زمان 

 .٤٣٥أّوليات الفاروق ص، ٢٦٧: ش، ١٢٥أيب عبيد ص: األموال -١
 .١٦، ١٥ص: الطرق احلكيمة -٢
 .)۲/۷۰۹حمض الصواب ( -٣

                                           



 عمر فاروق   476
 

فرزندانش تقسیم نمود. وقتی این خبر به گوش عمر رسید، آن مرد را احضار کرد و 
ه وسیله استراق سمع مطلع شده است که تو به زودي خواهی گفت: به نظر من شیطان ب

مرد و این خبر را به تو وسوسه کرده است. و تو هم به خاطر محروم ساختن زنان خود از 
اي. به خدا سوگند که اگر تو در حالی بمیري که به  ها کرده میراث، مبادرت به طالق آن
رار خواهم داد و قبر تو را سنگسار ها را شریک میراث تو ق زنانت مراجعه نکنی من آن
جا برخاست و  رغال مورد نفرین همگان قرار گیرد. مرد از آن خواهم کرد تا مانند قبر ابی

زنانش را که هنوز طالق مغلظه بر آنان واقع نشده بود به خانه برگردانید و اموال خود را از 
 .1فرزندانش پس گرفت و دیري نگذشت که از دنیا چشم فرو بست

 حمل و حداکثر آن مدتـ حداقل 25
اي به دنیا آورده  آوردند که پس از ازدواج، نوزاد شش ماهه شکایت زنی را نزد عمر

تصمیم به سنگسار نمودن او گرفت. خواهرش با چشمانی گریان خود را نزد  بود. عمر
علی رسانید وگفت: براي خواهرم کاري بکنید. علی گفت: راهی وجود دارد. زن با 

گوید: راهی براي رهایی  آمد و گفت: علی می اي بلند تکبیري گفت و نزد عمرصد
کسی را فرستاد و علی را طلبید. علی آمد و گفت: خداوند  خواهرم وجود دارد. عمر

 گوید: می
ۡوَ�َٰدُهنَّ َحۡولَۡ�ِ َ�مِلَۡ�ِ  ٱۡلَ�ٰلَِ�ُٰت ۞وَ ﴿

َ
 .]۲۳۳: ةالبقر[ ﴾يُۡرِضۡعَن أ

 .»دهند قه و غیرمطلّقه) دو سال تمام فرزندان خود را شیر میمادران (اعم از مطلّ«

 .]۱۵: األحقاف[ ﴾ثََ�ُٰثوَن َشۡهًر�ۚ  ۥَوفَِ�ٰلُهُ  ۥوََ�ۡلُهُ ﴿ فرماید: و بعد می
 ».کشد و دوران حمل و از شیر بازگرفتن او سی ماه طول می« 

پس حداقل مدت حمل شش ماه و مدت شیرخوارگی بیست و چهار ماه است. 
 از سنگسارکردن زن منصرف شد و او را آزاد کرد. با شنیدن این سخنان علی  عمر

اي  چنان که زن حامله ،ماه در شکم مادر بماند 9همچنین ممکن است جنین بیش از 
خواست آن زن  آوردند که شوهرش دو سال پیش غایب شده بود. عمر را نزد عمر

یانی کرد و گفت: اي امیرالمؤمنین! او پا در م گاه معاذ بن جبل را سنگسار کند. آن

 .٤٧ص موسوعة فقه عمر -١
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پذیرفت و به آن  فرزندي در شکم دارد و باید وضع حمل کند و سپس رجم شود. عمر
زن فرصت داد تا وضع حمل کند. دیري نگذشت که آن زن نوزادي به دنیا آورد که 
 دندان داشت و شوهر آن زن از سفر برگشته بود به خاطر شباهت زیادي که نوزاد با او

عملکرد معاذ را مورد  گاه عمر باشد. آن داشت، پذیرفت که نوزاد فرزند خودش می
تحسین قرار داد و گفت: هیچ مادري فرزندي چون معاذ به دنیا نخواهد آورد و افزود که 

 .1شد اگر معاذ نبود، عمر هالك می
زیرا در مورد عده  ،دانست حداکثر مدت حمل را چهارسال می عمر :گویند می

ی که شوهرش مفقود شده بود، دستور داد تا چهار سال منتظر بماند، سپس عده وفات زن
کند: زنی که  را در این باره چنین بیان می بگذراند. چنان که ابن قدامه مذهب عمر

گاه عده  شوهرش مفقود گردیده است چهار سال یعنی مدت حمل را منتظر بماند آن
 .2زدواج بکندتواند ا وفات بگذراند و پس از آن می

 ي مستبدانه از ملکیت خصوصی ه جلوگیري از استفادهفتم: 
ترجیح دادن منافع عمومی بر منافع شخصی افراد بود. از  یکی دیگر از اجتهادات عمر

داد. چنان  ي مستبدانه از امالك شخصی خودشان را نمی این رهگذر حتی به افراد اجازه
ی به نقل از پدرش آورده که ضحاك بن خلیفه که مالک در موطأ از عمرو بن یحیی مازن

خواست جویباري از میان زمینهاي محمد بن مسلمه براي آبیاري زمینهاي خود حفر  می
 شکایت کرد. عمر شد. سرانجام از او به عمر نماید. ولی محمد بن مسلمه راضی نمی

دولی از میان کشیدن ج محمد بن مسلمه را طلبید و گفت: چه اشکالی دارد که برادرت با
بتواند زمینهاي خود را آبیاري کند ودر عوض تو نیز از آن آب استفاده نمایی.  زمینهاي تو

خشمگین شد و گفت: به خدا  به هر حال محمد بن مسلمه زیربار نرفت و سرانجام عمر
گاه رو به ضحاك  ي عبور خواهم داد، آن اگر از روي شکمت هم که شده به او اجازه

 .3برو و جدولت را بکشکرد و گفت: 

 .٣٧١موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -١
 .٣٧١ص: مهان -٢
  .)٢/٧٤٦املوطأ (، ٦٣٩ – ٦٣٨ إسعاف املبطأ برجال املوطأ ص-٣
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 فرمود:  حدیث ابی هریره را در این مورد بیان داشت که رسول خدا عمر
 . جداره)ال يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها يف(

 ».اي، همسایه خود را از این که میخی به دیوارش بکوبد مانع نشود هیچ همسایه«
آن گریزان هستید. به  گفت: چرا شما از کرد و می ابوهریره این حدیث را بیان می

 .1را بارها در میانتان بازگو خواهم کرد خدا سوگند که من آن
، زیرا دگرد محسوب می  عنوان قیاسی شایسته  به عمل عمر  فهمیم که می ،بنابراین

نهی   دیوار منزلشان  همسایگان را از ایجاد ممانعت در راستاي کوبیدن میخی به صپیامبر
سودي عاید وي   شود و نه باعث ضرر می  دیوار نه  کوبیدن میخی به  نکهای  به  نمود، با توجه

باشد، یعنی  جریان آبی از میان باغ کسی حاوي هر دو امر می  شود، در حالی که می
گردد. از این رو  می  شود و توسط آن سودي عاید همسایه صاحب باغ از آن ضررمند نمی

 گردد.  محسوب می ) عنوان قیاس اولی (شایسته  به عمل عمر
اصطالح امروزي قواعد عدالت   را به گفتنی است اگر احمد ابراهیم این عمل عمر

در بینش  ي عمر این نظریه  که  است، اینک عبدالسالم سلیمانی اعالم داشته نهادهنام 
 نامیده می شود. "سو استفاده از حق مشروع در جهت نادرست": عنوان  غربی به

را در میان  و آن  مسلمانان قبل از چندین قرن بدان عمل نموده  ي کها این نظریه ،آري
آن را شود و عمر می  برگرفته  از حدیث ابوهریره  اي که اند، نظریه اجرا گذاشته  خود به

،  ي همسایه اجازه  برخی از علما معتقد هستند جز به  ذکر است که  دهد. الزم به تعمیم می
  .2باشد ز نمیدخالت در اموال ایشان جای

 اند از:  آید که عبارت چند نکته به دست می از این عملکرد عمر
رود که بنابر شکایت ضحاك و  به شمار می ـ یکی از اجتهادات قضایی عمر1

 امتناع محمد بن مسلمه اتفاق افتاد. 
در این قضیه کورکورانه فتوا صادر نکرد، بلکه ایشان پس از احضار طرف  ـ عمر2

گوش دادن به سخنان و دالیل طرفین و در نظر گرفتن منافع و ضررهایی که از  مقابل و

 .)۳/۶۰وغ املرام (لسبل السالم شرح ب -١
 .١٤١، ١٤٠الفقه اإلسالمي ص االجتهاد يف -٢
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این قضیه متوجه طرفین بود، به ضحاك دستور کشیدن جدول را داد. چرا که ایشان 
ي امالك شخصی ضررهایی به منافع عمومی  متوجه این قضیه بود که از تصرف مستبدانه

 رر را گرفت.شود و باید جلوي این استبداد و ض وارد می
گفتگو کرد و از او خواهش نمود که   در ابتدا با محمد بن مسلمه به نرمی ـ عمر3

به برادر مسلمانش امکان آبیاري زمینهایش را بدهد. اما وقتی متوجه شد که التماس و 
هیبتی که فقط در راستاي  ،برد از هیبت حاکمانه استفاده کرد خواهش کار به جایی نمی

 .1کرد افع عمومی مسلمانان از آن استفاده میحفظ حقوق و من

 معتبر دانستن سه طالق در یک جملههشتم: 
و دو سال  سو ابوبکر عگوید: گفتن سه طالق در زمان رسول خدا می بابن عباس

گفت:  آمد تا این که عمر در یک جمله، یک طالق به حساب می اول خالفت عمر
ظر گرفته شده بود، شتاب ورزیدند. پس بهتر ها سهولت در ن مردم در کاري که براي آن

 .2گاه چنین کرد آن ،ها اجرا نماییم را بر آن است که آن
دانی که سه  گفت: آیا می بهمچنین از ابی صهباء روایت است که به ابن عباس

 و سه سال اول خالفت عمر سو ابوبکر عطالق در یک جمله در زمان رسول خدا
 .3ن عباس گفت: بلیرفت؟ اب یک طالق به شمار می

بر خالف روال کاري زمان رسول  رسد که عمر از این دو روایت چنین به نظر می
و ابوبکرصدیق در مورد طالق که سه طالق در یک جمله و یا در یک جلسه،  صخدا

رفت، ایشان سه طالق در یک جمله یا در یک جلسه را سه طالق  یک طالق به شمار می
ین کار اتخاذ تدبیري براي تنبیه و تعزیر افرادي بود که در امر از ا قرار داد. هدف عمر

خواست مردم را به روش  در واقع می کردند. عمر طالق از روش مسنون استفاده نمی
مشروع طالق برگرداند که عبارت است از دادن یک طالق و منتظر بودن براي سپري 

 .١٤٢، ١٤١االجتهاد يف الفقه اإلسالمي ص -١
 .۱۴۷۲صحيح مسلم کتاب الطالق ش  -٢
 .١٤٧٢ شك الطالق ، مسلم -٣
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 از سپري شدن عده طالق یا پس شدن عده تا در این فرصت یا مراجعه صورت گیرد و
 .1واقع گردد

در این عملکرد خود به مخالفت نصوص شرعی برنخاست ـ آن طور  عمر ،بنابراین
  بسیار جسورانهگوید: عمر  مصطفی می  دکتر عطیه  اینکه  اند، از جمله که برخی ادعا کرده

ف کرد و از مخالفت آن با نصوص دینی و قواعد معرو رأي شخصی خود عمل می  به
ي اسالمی قدم  باکی نداشت، زیرا ایشان در راستاي حکمی مناسب با وضعیت جامعه

یکی از آنان   که  نموده  مثالهاي اشاره  براي اثبات سخن خود به  دکتر عطیه .2داشت برمی
  ـ. واقعیت این است کهباشد  جاري شده  لفظ ثالثه  به  در صورتی که  وقوع طالق ثالثه

اي دست زد و در این باره دستاویزي از  خود به اجتهاد حکیمانه عمر با این عملکرد
 شوند:  نصوص نیز داشت که به شرح زیر ذکر می

  از یحیی بن سعید از ابن شهاب روایت کرده  ـ مالک از اشهب از قاسم بن عبداهللا1
ي اسلم در زمان رسول خدا زنش را سه طالقه  گوید: مردي از طایفه ابن مسیب می  که

توانی به زنت رجوع کنی. زنش نزد رسول خدا  ه بود. برخی از صحابه گفتند: تو میکرد
آمد و گفت: شوهرم مرا در یک جمله سه طالق داده است. رسول خدا فرمود: شما از 

 .3اید و حق میراث از یکدیگر را ندارید همدیگر جدا شده
که مردي خبر رسید  صـ همچنین در سنن نسایی آمده است که به رسول خدا2

همسرش را در یک جلسه، سه طالقه کرده است. رسول خدا، خشمگین شد و فرمود: آیا 
اید. در حالی که من در میان شما هستم. تا جایی که مردي  کتاب خدا را بازیچه قرار داده

این حدیث بیانگر آن است که سه  4برخاست و گفت: اي رسول خدا! گردنش را بزنم؟

 ).٢/٧٣٣القضاء يف عهد عمربن اخلطاب د. ناصر الطريفي ( -١
 .٩٨القضاء يف اإلسالم ص -٢
اســت. امــا گفتنــی   ســند مرســل گــزارش شــده  ) ايــن روايــت بــه٢/٦٢بــاب طــالق الســنة (، ك الطــالق، املدونـة الكــربى -٣

 شوند. عنوان روايتی صحيح قلمداد می  روايتهای مرسل از طريق ابن مسيب به  است که
نســـايی ايـــن : اســـت هابـــن حجـــر در مـــورد ايـــن حـــديث گفتـــ) ٦/١٤٢ك الطـــالق الـــثالث اجملموعـــة (، ســـنن النســـائي -٤

ســند آن طبــق شــرايط :  و ابــن قــيم گفتــه) ٩/٣٦٢فــتح البــاري (: باشــند معتــرب میو راويــان آن   روايــت را گــزارش داده
 ).٥/٢٤١زاد املعاد (: باشد مسلم صحيح می
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شده است و اگر نه دلیلی نداشت که رسول خدا، خشمگین طالق در یک جلسه واقع 
 .1شود و سکوت رسول خدا در این مورد دلیل بر وقوع سه طالق است

رکانه بن عبد یزید زنش   که  روایت کرده  ـ همچنین نافع بن عمیر بن عبد یزید بن رکانه3
ست. رسول خدا را سه طالق قطعی داد و نزد رسول خدا آمد و گفت: هدفم یک طالق بوده ا

گاه دستور داد که به زنش  او را سوگند داد که هدفش بیش از یک طالق نبوده است؟ آن
یک طالق و در زمان عثمان یک طالق  رجوع نماید. بعدا رکانه همسرش را در زمان عمر
 .2دیگر داد و بدین صورت سه طالق تکمیل گردید

توان سه  شود که می معلوم میاز این حدیث و از سوگند دادن رسول خدا رکانه را 
طالق را در یک جمله و یک جلسه واقع کرد و اگر نه دلیلی نداشت که رسول خدا، 

 هدفش یک طالق بوده یا بیشتر؟» کلی«رکانه را سوگند بدهند که با گفتن 
را مبتکر این مسأله دانست، بلکه ایشان دستاویزي از سنت  توان عمر بنابراین نمی

باره داشتند. به خاطر همین بود که بسیاري از صحابه همچون علی،  رسول خدا در این
با ایشان هم رأي شدند. بنابراین  عثمان، ابن عباس، ابن مسعود و عمران بن حصین

کارگیري عباراتی  توان گفت که سه طالق در یک کلمه و یا در یک جلسه و یا به می
اید،   شده اید، طالق داده  شده  الق دادهاید. یا: شما ط شده  داده  طالقه  همچون: شما سه

  اید، باز طالق داده شده  اید، باز طالق داده شده  اید. یا: شما طالق داده شده  طالق داده
، و یا هزار  ، و یا صد طالقه طالقه  و یا ده  طالقه  اید، باز سه شده  اید. یا: شما طالق داده شده

از جمله مواردي است که حاکم مسلمان طبق مصلحت و یا عباراتی در همین راستا   طالقه
ابن قیم  .3را یک طالق رجعی و یا سه طالق به شمار آورد تواند آن زمانی و مکانی می

در این باره با اجماع گذشتگان مخالفت نورزید، بلکه اجراي سه طالق  گوید: عمر می
انی در نظر گرفت که در یک کلمه و یا یک جلسه را به عنوان کیفر و تنبیهی براي کس

راه مشروع و مسنون و آسان طالق را رها کرده و راه مشکل و غیر قابل بازگشت را 

 ).٢/٧٣٦( القضاء يف عهد عمربن اخلطاب -١
 ).١٠/٧١) شرح النووي (١/٥١١باب يف البتة (، ك الطالق، سنن أيب داود -٢
 ).٧٣٩-٢/٧٣٦الفقهاء يف عهد عمربن اخلطاب ( -٣
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تواند، در مواردي که مردم از رخصت و  اند و بدون تردید یک رهبر می انتخاب کرده
 .1ها را این گونه تنبیه نماید سهولتی که خدا در نظر گرفته است، چشم بپوشند، آن

 کاح متعهتحریم ننهم: 
را نوعی زنا  روایاتی نقل شده که نکاح متعه را تحریم نموده، آن عمر بن خطاباز 

و اند، تهدید به سنگسار نموده است.  قلمداد کرده و کسانی را که مرتکب آن شده
آن   عمر  ، بلکههآن را حرام قرار نداد  رسول خدا گویا اند که هها گمان کرد بعضی

را حالل   گفت: ابن عباس نکاح متعه  که  روایت شده  ز ابونضره. اکرده استرا حرام 
را براي  داشت. پس آن داد، اما ابن زبیر مردم را از انجام آن بازمی و بدان دستور می  دانسته

اما  ،می کردیم  : ما در عصر رسول خدا متعهبازگو نمودم، در جواب گفت  جابر بن عبداهللا
خداوند براي پیامبرش به علت هاي متعدد چیزهایی ن گفت: فرا رسید ایشا وقتی زمان عمر

و هم اکنون احکام قرآن ثبات پیدا کرده است و نسخی بدان راه  را حالل می ساخت
اگر  :طور که خدا دستور داده است انجام دهید و افزود بنابراین حج و عمره را آن، ندارد

 .2ردببینم کسی نکاح موقت کرده است او را سنگسار خواهم ک
رواج   آید که نکاح موقت در زمان رسول خدا از ظاهر این روایت چنین بر می

را تحریم کرده است. در حالی که واقعیت امر چنین  در زمان خود آن داشته و عمر
حرام قرار داد و کسانی از صحابه   نیست، بلکه متعه یا نکاح موقت را خود رسول خدا

دانستند به خاطر این بود که حکم قطعی تحریم  رام نمیشود نکاح متعه را ح که گفته می
و  3این نوع نکاح به آنان نرسیده بود. همچنین کسانی از متأخرین مانند ابی هالل عسکري

اند به دالیل تحریم آن در سنت نبوي  نسبت داده که تحریم متعه را به عمر 4رفیق عظم
 شوند:  اند که به شرح زیر بیان می پی نبرده

 سلم با سند صحیح از سلمه نقل کرده که گفته است: ـ م1

 ).٥/٢٧٠زاد املعاد ( -١
 .١٢١٧رقم ، ك احلج، مسلم -٢
 ).٢٣٩-١/٢٣٨األوائل ( -٣
 ).٢/٧٥٦القضاء يف عهد عمربن اخلطاب (، )٢/٤٣٢أشهر مشاهري اإلسالم ( -٤
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را ممنوع  رسول خدا در سال اوطاس سه بار نکاح متعه را جایز قرار داد و بعداً آن
 .1اعالم کرد

ـ همچنین مسلم با سند خود از سبره نقل کرده که گفته است: رسول خدا به ما 2
خواستگاري زن زیبایی از بنی عامر ي نکاح متعه را داد. من با یکی از دوستانم به  اجازه
دهید؟ هر یک از ما رداي خود  تر بودم. گفت: به من چه می من از آن رفیقم جوان ،رفتیم

گاه رسول خدا اعالم  را تقدیم کرد. سرانجام با من آمد و به مدت سه روز با من ماند. آن
 کرد که: 

، فليُخ( تَمتَّعُ  ).ل سبيلهامن كان عنده يشء من هذه النساء التي يَ

 .2»را رها کند قت در اختیار دارد آنهر کس زنی را با نکاح مو« 
شنیده  ي جهنی نقل کرده که از رسول خدا ـ همچنین مسلم با سند خود از سبره3

 است که فرمود: 
م ذلك إىل  !يا أهيا الناس( إينِّ قد كنت أَذِنْتُ لكم يف االستمتاع من النساء، وإن اهللا قد حرّ

 .3يامة، فمن كان عنده يشء فليُخل سبيله وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً)يوم الق
را تا قیامت حرام  ي نکاح متعه داده بودم و اکنون خدا آن اي مردم! من به شما اجازه«

  چه رها سازد و آن قرار داده است. پس اگر نزد کسی زنی با نکاح متعه وجود دارد او را
 .»گیردبدو داد، پس ن

نین مسلم به روایت علی بن ابی طالب نقل کرده که او متوجه ابن عباس شد ـ همچ4
 گفت:  گاه علی . آنکرد انگاري می سهلکه در مورد نکاح متعه 

 .4هنى عنها يوم خيرب، وعن حلوم احلمر اإلنسية) (مهالً يا ابن عباس، فإن رسول اهللا 
ردن کاح متعه و خوروز خیبر از ن صدانی که رسول خدا ابن عباس! مگر نمی«

 .»گوشت االغ اهلی نهی کرده است

واســــتقر حترميـــه إىل يــــوم القيامــــة ، مث أبــــيح مث نســـخ، بـــاب نكــــاح املتعـــة وبيــــان أنـــه أبــــيح مث نســـخ، ك النكــــاح، مســـلم -١
)٢/١٠٣٣.( 

 مسلم ک النکاح.  -٢
 .١٤٠٦مسلم ك النكاح رقم  -٣
 .١٤٠٧) رقم ٢/١٠٢٧مسلم ك النكاح _ -٤
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باره از  نکاح متعه را از سر خود حرام قرار نداد، بلکه در این  فاروق عمر ،بنابراین
را  پیروي نمود که ایشان پس از آن که در سال ششم هجري در خیبر آن صرسول خدا

حالل اعالم کرد و پس از را دوباره  حرام قرار داد در سال هشتم یعنی سال فتح مکه آن
 .1را براي همیشه و تا قیامت حرام قرار داد روز دوباره آن 15سپري شدن 

 اختیارات فقهی عمردهم: 
با اجتهادات خود در سازمان قضایی به ویژه پیرامون مسایل جنایی و حدود و  عمر

داشتی که قصاص تأثیر شگرفی نهاد. همان طور که با علم و دانش وسیع خود و فهم و بر
از مقاصد شرعی داشت و با اجتهادات خود در مباحث مختلف فقهی تأثیر عمیقی 

شماري به جا مانده است که به  ي فقه اسالمی مسایل بی در مجموعهگذاشت و از ایشان 
 باشند:  شرح زیر می

شود، به  معتقد بود که پوست حیوان خود مرده با دباغی پاك می عمر -1
 پاك بوده باشد.شرطی که در حال حیات 

 دانست. نماز بر پوست روباه را مکروه می -2
را  دانست، بلکه آن مسواك بعد از زوال را براي روزه دار مکروه نمی -3

 دانست. مستحب می
مسح بر موزه و اجسام مشابه، براي مقیم یک   کرد که این رأي را انتخاب می -4

 شبانه روز و براي مسافر سه شبانه روز است.
 شود. وضو شدن آغاز می موزه پس از بی ابتداء مسح بر -5
 شود. وقت نماز جمعه پس از زوال خورشید آغاز می -6
 دست زدن به ذکر (آلت تناسلی) ناقض وضو است. -7
شود و تا عصر روز آخر  تکبیرات ایام التشریق از فجر روز عرفه آغاز می -8

 ایام تشریق ادامه دارد.
 دانستند. می راه رفتن پیشاپیش جنازه را افضل بعمر و ابوبکر -9

 معتقد به وجوب زکات بر مال کودك و مجنون بود.  عمر  -10

 .)۲/۷۵۶القضاء فی عهد عمربن اخلطاب ( -١
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 معتقد به اختیار فسخ براي طرفین معامله تا آخر مجلس بود.  -11
 بیع سلم را در معامالت جانداران قبول نداشت.  -12
رهن گذاشتن مشروط بر این که اگر مدیون سر وقت، بدهی   معتقد بود که  -13

شود، شرط  ن مبیع در مقابل دین حساب میرا پرداخت نکرد، رهن به عنوا
 فاسدي است.

اگر کسی عین مال خود را در دست مدیون مفلس یافت، مال به خودش   -14
 کاران. گیرد نه سایر طلب تعلق می

مال دخترك یتیم حتی پس از بلوغ به وي داده نشود تا این که ازدواج کند   -15
 و یک سال از تاریخ ازدواجش سپري گردد.

 وان، يک چهارم قيمت آن است.ديه چشم حي -16
همسایه حق شفعه ندارد. حق شفعه فقط از آن کسی است که در مال غیر   -17

 منقول و غیر قابل تقسیم شریک باشد.
 ي درختان جایز است. قد مساقات در همه  -18
 جایز است که فردي را در مقابل دادن پوشاك اجیر نمایند.  -19
 دادن هبه الزامی نیست مگر پس از قبض کردن.  -20
کسی که به غیر خویشاوندش چیزي هدیه داده است تا وقتی در مقابل آن   -21

تواند رجوع کند، ولی اگر به خویشاوندي  چیزي وصول نکرده است، می
 تواند، رجوع بکند. اي داده بود نمی هدیه

 باشد. مدت اعالم مال یافته شده یکسال می  -22
 را تصاحب کرد. توان بدون اعالم آن اگر مال یافته شده اندك باشد، می  -23
را یافته است  مال یافته شده پس از یک سال متعلق به کسی است که آن  -24

 کند که نیازمند باشد یا خیر. فرق نمی
 ي حرام و غیر حرام یکی است. حکم مال یافته شده  -25
را یافته است البته به شرط این  مال یافته شده، در دست کسی بماند که آن  -26

 که آدم امینی باشد.
 و تحول در وصیت و رجوع کردن از آن اشکالی ندارد.تغییر   -27
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 کالله کسی است که نه پسري دارد و نه پدري.  -28
عنوان عصبه به   دختران به  شوند که خواهران همراه دختران باعث می  -29

 آیند. حساب 
ها اگر زیاد و چند نفر باشند همه در یک ششم شریک هستند  مادر بزرگ  -30

 .اشدب نیز می  و این رأي ابوبکر
اگر کسی بمیرد و بعد از خود، مادر، خواهر و پدر بزرگی بگذارد، نصف   -31

 اش مال خواهر و یک سوم مال مادر و بقیه مال پدر بزرگ است. دارایی
  هرگاه زنی بمیرد و شوهرش همراه با پدر و مادرش به  عمر معتقد بود که  -32

سوم  عنوان وارث وي اعالم وجود نمایند، زوج نصف میراث، مادر یک
باشد، و اگر مردي بمیرد و زنش همراه با پدر  از آن پدر می  و بقیه  باقی مانده

و   و مادرش اعالم وجود نمایند، زن یک چهارم، مادر یک سوم باقی مانده
باشد، زیرا  مشهور می » عمریتین«  به  باشد. این دو مسأله پدر میبراي   بقیه
 قضاوت نشستند.  براي نخستین بار در این خصوص به عمر

رحام خص و عصبه ندارد، میراثش به ذواألاگر میت، وارثی داراي سهم مش  -33
 شود. داده می

بود که هر کدام در جاي خود، اصلی  عمر بن خطاباینها برخی از اختیارات فقهی 
 از اصول فقه است و باید با تفصیل بیشتري بدان پرداخته شود.
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گسترش یافت، ایشان  عمر بن خطابي دولت اسالمی در زمان  س از این که دامنهپ
دولت را به تشکیالت اداري کوچکتري تقسیم نمود تا بهتر بتوان بر آن اشراف داشت که 

 البته گسترش فتوحات سبب اصلی این تقسیمات و به ویژه تأسیس ایالتها بود.
 

 مبحث اول
 هاي کشور استان

آغاز گردید و  هاي متعدد در زمان ابوبکرصدیق ها و والیت استانتقسیم کشور به 
ي سیاست ایشان با ایجاد تغییرات جزیی در جابجایی  در این زمینه ادامه دهنده عمر

 شود:  اي از این تقسیمات به شرح زیر بیان می مسئولین و استانداران بود و اکنون نمونه

 ي مکرمه مکهنخست: 
، مردي به نام محرز بن حارثه و پس از ایشان، عمر بن خطابن فرماندار مکه در زما

که در مورد مدت زمامداري این دو نفر و  نقُذ بن عمیر بن جدعان تمیمی بودفُ
ها نافع بن حارث خزاعی، فرماندار مکه  عملکردشان چیزي ذکر نشده است. بعد از آن

ار مکه بود. از جمله ، ایشان همچنان فرماندتعیین گردید و تا زمان شهادت عمر
اش، خرید منزلی از صفوان بن امیه را ذکر  عملکردهاي ایشان در دوران زمامداري

نافع در منطقه عسفان به  :اند همچنین گفته .1را به زندانی تبدیل کرد اند که آن کرده
چه کسی را بر مکه  :از او پرسید رفت که براي حج آمده بود. عمر استقبال عمر

پرسید: ابن ابزي کیست؟ نافع گفت: از بردگان  گفت: ابن ابزي را. عمر اي؟ گمارده
اي؟ نافع گفت: او قاري  اي را بر آنان گمارده گفت: برده ي ما است. عمر آزاد شده

 فرمود:   پیامبر ،گفت: آري قرآن و آگاه به مسایل میراث است. عمر
 .2ماً ويضع به آخرين)اقوأاهللا يرفع هبذا الكتاب إن (
 .»نماید برد و افرادي را پست می میخداوند با این کتاب افرادي را باال «

ســــند آن  .]املوســــوعة احلديثيــــة[ .٢٣٢مســــند أمحــــد ش  ،) بــــاب الــــربط واحلــــبس٢٥، ٣ك اخلصــــومات (، البخــــاري -١
 .استصحيح 

 .)١/٦٧العزيز العمري (عبد  ،الوالية على البلدان -٢
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ي حرم مکه بود که  توسعه عمر بن خطابهاي مهم دولت  یکی دیگر از پروژه
ي حرم پرداخت و  ها به توسعه با خریداري منازل مسکونی مجاور حرم و تخریب آن عمر

که به خاطر موقعیت خاصی که داشت به ویژه پیرامون آن دیوار کوتاهی احداث نمود. شهر م
مالقات و  عمر بن خطابها با  در موسم حج محل تجمع فرماندهان و والیان بود و آن

ها و  کردند. بنابراین مکه یکی از استان پیرامون مسایل مختلف گفتگو و اظهار نظر می
 رفت. هاي مهم حکومت اسالمی به شمار می والیت

 ي منوره مدینهدوم: 
جا حضور داشت طبعاً زمام  جا که مدینه پایتخت اسالم بود، و خلیفه شخصاً در آن از آن

رفت، براي خود  که خلیفه به مسافرتی می  ي ایشان بود. و هرگاه امور شهر به عهده
کرد. چنان که در بعضی از سفرهاي معمولی یا سفر حج، زید بن ثابت  جانشینی تعیین می

را به جاي  همچنین گاهی علی بن ابی طالب  .1نمود د تعیین میعنوان جانشین خو  را به
 و ابوبکرصدیق  ي سیاست رسول خدا و در این راستا ادامه دهنده .2نشاند خود می

 بود.
جا به  جا که مدینه پایتخت اسالم و مقر خلیفه بود و نیروهاي اسالمی از آن و از آن

 بود، چرا که عمر اصحاب بزرگوار پیامبر شدند و مرکز تجمع سایر نقاط دنیا اعزام می
اي  از جایگاه و اهمیت ویژه  ، مدینه3کرد آنان را از پراکنده شدن در شهرها منع می

 .4برخوردار بود و از این رهگذر سیل دانشجویان قرآن و سنت به این شهر سرازیر بود

 سوم: شهر طائف
رفت. از این  به شمار می ابعمر بن خططائف یکی از شهرهاي مهم اسالمی در دوران 

شدند. والی این شهر از زمان رسول خدا و  شهر مجاهدین نیرومندي به جهاد اعزام می

 .)۱/۶۸علی البلدان ( ةالوالي -١
 ).٢/١٤٧تاريخ اليعقويب ( -٢
 ).٢/١٥٧تاريخ اليعقويب ( -٣
 ).١/٦٨الوالية على البلدان ( -٤
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تا این که  ، عثمان بن أبی العاص بودعمر بن خطابابوبکرصدیق و دو سال از خالفت 
در جواب  خواست که او را به میادین جهاد اعزام نماید. عمر  خود عثمان از عمر

خواهی پس کسی  کنم، ولی اگر خودت این را می ت که من تو را از کار برکنار نمینوش
را به جاي خود انتخاب کن. چنان که عثمان مردي از اهل طائف را بر آن شهر گمارد و 

و در روایات آمده است  .1عثمان را بر عمان و بحرین گمارد به جهاد رفت. بعدها عمر
و میان او و  .2، سفیان بن عبداهللا ثقفی بودت عمرکه فرماندار طائف در زمان وفا

جات  ایل مربوط به زکات سبزیجات، میوهها مس هایی رد و بدل شده که در آن نامه عمر
ها بیانگر رونق بازار کشاورزي طائف در  که این قبیل نامه 3و عسل ذکر گردیده است

ان از شرایط امنیتی باشد. ضمن این که طائف در زمان ایش می عمر بن خطابزمان 
خوبی برخوردار بود. همچنین الزم به یادآوري است که برخی از اهالی مکه گرماي 

به هر حال طائف نیز یکی از شهرهاي مهم دولت  .4بردند تابستان را در طائف به سر می
 .5رفت به شمار می عمر بن خطاباسالمی در زمان 

 یمنچهارم: 
مور را به عهده گرفت، یمن از امنیت و آرامش زمام ا  عمر بن خطابهنگامی که 

فرمانروایی  مند بود. در مناطق مختلف یمن والیانی از جانب حکومت اسالمی خوبی بهره
 .6را بر شغلشان باقی گذاشت همان والیان زمان ابوبکر عمر بن خطابکردند.  می

یت یمن را به همچنان وال چنان که یعلی بن امیه یکی از آنان بود که تا وفات عمر
 .7عهده داشت

 .١٣٤تاريخ خليفة بن خياط ص -١
 .)۵/۲۳۹تاريخ طربی ( -٢
 .١٩نادية حسني صقر ص، الطائف يف العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم -٣
 .١٩طائف يف العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم صال -٤
 ).١/٦٩الوالية على البلدان ( -٥
 ).١/٨٣حيىي بن احلسني (، غاية األماين يف أخبار القطر اليماين -٦
 .)۲/۱۵۷تاريخ طربی ( -٧
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در منابع متعدد حوادثی که براي والی یمن، یعلی بن امیه اتفاق افتاد از جمله 
و احضار ایشان توسط  هاي برخی از ساکنان یمن از دست والی خود به عمر شکایت

در غیاب یعلی، جانشینانی   عمر بن خطابو نیز آمده است که  .1خلیفه، ذکر شده است
و یعلی مکاتباتی پیرامون مسایل زکات  کرد. همچنین در زمان عمر تعیین میبراي او 

در اواخر خالفت خود،  که عمر  برشمردهو یعلی خود را جزو والیانی  2رد و بدل شده
 .3است  پاي تقسیم کشانده  ها را به اموال شخصی آن

ذکر شده » ومیعبداهللا بن ابی ربیعه مخز«در مناطق یمن  یکی دیگر از والیان عمر
یمن بود و تا وفات » جند«ي  است، ایشان آن طور که طبري نوشته است والی منطقه

 .4همچنان والی آن ناحیه بود عمر
نمودند و  نقش بارزي ایفا گفتنی است که مردم یمن در سلسله فتوحات زمان عمر

ها در  یمنیبنابراین بسیاري از  .5در فتح دیار شام، عراق و مصر حضور فعال داشتند
ي اسالم همچون بصره و کوفه و شهر فسطاط در مصر و  شهرهاي تازه تأسیس شده

ي مردم  و در مجموع، این حرکت بیانگر نقش برجسته .6شهرهاي دیار شام ساکن شدند
عمر بن یمن و والیان یمن در روند فتوحات و همچنین بیانگر اهمیت واالي یمن در زمان 

 .7باشد می خطاب

 حرینبپنجم: 
زمام امور مسلمین را به دست گرفت، والی بحرین، عالء بن حضرمی  هنگامی که عمر

عالء در جهاد با  .8هجري به کارش ادامه داد 14تا سال  بود. او همچنان در زمان عمر

 ).١/٨٣غاية األماين ( -١
 .٤٣٦األموال للقاسم بن سالم ص -٢
  .)۲/۱۵۷تاريخ يعقوبی ( -٣
 .)۵/۲۳۹تاريخ طربی ( -٤
 ).١/٧١الوالية على البلدان ( -٥
 .١٢٣-١١٩فتوح مصر وأخبارها البن عبد احلكم ص -٦
  .)۱/۷۱علی البلدان ( ةالوالي -٧
 ).١/٧٥(: مهان -٨
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او را به خاطر لشکرکشی از راه دریا و  دیار فارس نقش به سزایی داشت. تا این که عمر
یفه از کار برکنار کرد و او را به بصره اعزام نمود. گفتنی است که بدون هماهنگی با خل

مخالف لشکرکشی از راه دریا بود. عالء با دلی ناخواسته راهی بصره شد و قبل از  عمر
به جاي عالء،  این که به مقصد برسد، درگذشت و در بحرین به خاك سپرده شد. عمر

بحرین به آن ناحیه فرستاد. عثمان به جنگ با عثمان بن ابی العاص را به عنوان فرماندار 
رسید. و از جانب » سند«فارسیها و پیشروي در آن ناحیه ادامه داد، تا این که به نواحی 

خلیفه به عثمان دستور رسید که با هماهنگی و همکاري والی بصره، ابوموسی اشعري، به 
ـــس با هـــمکاري نیروهاي پیشرویهاي خود ادامه دهـد. عثـــمان نیز پذیرفت و از آن پ

 .1تحت فرماندهی ابوموسی به جنگ با نیروهاي فارس ادامه داد
عثمان دو بار  .2گفتنی است که عثمان معروف به پرهیزگاري و اجتناب از حرام بود

هجري که پس  15به عنوان والی بحرین تعیین گردید. یک بار در سال  از جانب عمر
کر در نواحی بصره، به او نیاز پیدا کرد و در این فرصت جهت فرماندهی لش از آن عمر

را به جاي او بر بحرین گمارد و دیري نگذشت که عیاش را از کار  3»عیاش بن ابی ثور«
را نشاند کسی که ابوهریره در رکاب او بود  برکنار کرد و به جاي او قدامه بن معظون

ه او داشت. در زمانی که قدامه زمام و امر قضاوت بحرین و برخی از امور دیگر را به عهد
رفت تا  امور بحرین را به عهده داشت مردم از او راضی بودند و کارها به خوبی پیش می

نوشی کردند و این قضیه توسط شاهدان به ثبوت رسید و  این که او را متهم به شراب
ار کرد. الزم نوشی را بر او اجراء نمود و او را از کار برکن مجازات اسالمی شراب عمر

بر او  بود. و از این که عمر عمر تبن 4به ذکر است که قدامه دایی عبداهللا و حفصه
بعدها  نهایت نگران و خشمگین شد. بنابراین عمر بی حد اجرا نمود، قدامه بن مظعون

 ).١/٧٣(: مهان -١
  .)۲/۳۷۴( سري أعالم النبالء -٢
 ).١/٧٣الوالية على البلدان ( -٣
 ).١/٧٤الية على البلدان () الو ٣/٨٤٣تاريخ املدينة (، )٥/٥٦٠الطبقات ( -٤
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اند قدامه در سال بیست هجري از کار  کوشید تا رضایت او را جلب نماید. برخی گفته
 .1دبرکنار گردی

زمام بحرین را بدست  به دستور عمر پس از قدامه، صحابی معروف، ابوهریره
اي از  بن مظعون پاره  دامهدر دوران والیت ق  ابوهریره  گفتنی است کهگرفت. 

شهادت   قدامه  علیه  و یکی از کسانی بود که بود  گرفته  هاي بحرین را بر عهده تمسؤلی
عزل شود و   قدامه  فرمان صادر نمود که  رو عمر ز ایناست، ا  شراب نوشیده  دادند که
و بعد از ایشان دوباره عثمان بن ابی العاص بر  .2بگیرد  والیت بحرین را بر عهده  ابوهریره

 .3همچنان بر کرسی والیت بحرین تکیه زد سر کار آمد و تا وفات عمر
ص همزمان بر بحرین و همچنین در برخی از روایتها آمده است که عثمان بن ابی العا

و این بیانگر میزان ارتباط جغرافیایی میان این شهرها  ،4کرده یمامه و عمان فرمانروایی می
هایی از  یمامه و عمان بخش عمر بن خطاببا یکدیگر است و به احتمال قوي در زمان 

 اند. رفته بحرین به شمار می
منبع مهم درآمدهاي  عمر بن خطابالزم به یادآوري است که بحرین در زمان 

رفت و مردم آن ناحیه در  حاصل از خراج و جزیه و جزو مناطق پردرآمد به شمار می
 .5پیشرویهاي نظامی مسلمانان به سوي دیار فارس و مشرق زمین نقش به سزایی داشتند

 ششم: مصر
والیت آن سامان را به عهده گرفت  مصر را فتح کرد و به دستور عمر عمرو بن عاص

، عمرو عمر بن خطابلی رغم اختالفاتی که میان خلیفه و عمرو وجود داشت تا وفات و ع
ي پهناوري بود،  جا که مصر، منطقه همچنان برکرسی فرمانروایی مصر تکیه زده بود. و از آن

ي  همچون عبداهللا بن ابی سرح که والی منطقه ،در مناطق مختلف آن، والیانی وجود داشت

 ).1/74الوالیۀ على البلدان (  .)۷/۱۰۱البداية والنهاية ( -١
 ).١/٧٥الوالية على البلدان ( -٢
  .)۱/۷۵( الوالية علی البلدان -٣
 ).٥/٢٣٩تاريخ الطربي ( -٤
  .)۱/۷۶علی البلدان ( ةالوالي -٥
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براي مصر  اصلی مصر کسی جز عمرو بن عاص نبود. عمرولی حاکم  ،1صعید بود
عمرو نیز در  .2کرد اي قایل بود و همواره در شئونات مختلف آن دخالت می اهمیت ویژه

همچنین به  .3کرد هاي مصر استفاده می ي وصول خراج و جزیه از خبرگان قبطی قضیه
نمود و  ر کشاورزي منع میدستور خلیفه، سربازان و نیروهاي خود را از مشغول شدن به کا

هاي  چرا که به اعتقاد خلیفه این کار باعث دلبستگی آنان به زمین ،4کرد متخلفان را تنبیه می
شد و از طرفی براي آنان در بیت المال حقوق و  ي جهادي می کشاورزي و تضعیف روحیه

 کردند. گرفت که نیازي به کار دیگري پیدا نمی مزایایی در نظر می
توانست که در مدت کوتاهی  عمر بن خطابگیري مکرر  با پی عاصعمرو بن 

امور مصر را سازماندهی کند و از آن ایالت بزرگی براي دولت اسالمی بسازد. با وجود 
یابی مجدد به مصر و به ویژه  یادي از جانب رومیان که براي دستاین که با خطرهاي ز

عمر گفتنی است که سرزمین مصر، در زمان کردند، روبرو بود.  ریزي می اسکندریه برنامه 
خیزي براي نشر دین مبین  عدالتی که وجود داشت سرزمین حاصلبه خاطر  بن خطاب

آمد. چرا که ساکنان آن از دست حاکمان پیشین چنین رأفت و  اسالم به حساب می
ه، به م آشنا شداز نزدیک با تعالیم حیات بخش اسال ،عطوفتی ندیده بودند. و عالوه بر آن

بردند و گروه گروه وارد اسالم شدند و لشکر اسالم را تقویت  حقیقت این دین پی
ي کنترل ایالت پهناور مصر  توانست به خوبی از عهده  عمرو ،نمودند. به هر حال

راي خود مقرر را اداره نماید و براي اشراف به مناطق دور دست نمایندگانی ب آید و آن در
 .5ج و تنظیم امور مالی از ساکنان مصر استفاده نمودآوري خرا کرد و در جمع

 
 
 

 .١٧٣فتوح مصر ص -١
 ).١/٧٩الوالية على البلدان ( -٢
 .١٥٢توح مصر وأخبارهم صف -٣
 ).١/٨٢الوالية على البلدان ( -٤
  .)۱/۸۳علی البلدان ( ةالوالي -٥
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 هاي شام هفتم: ایالت
ي کل نیروهاي نظامی دیار شام خالد بن  وفات کرد، فرمانده هنگامی که ابوبکرصدیق

را   زمام امور مسلمین را به دست گرفت خالد بن ولید ولید بود و بعد از این که عمر
 .1را به جاي او گمارد  جراحاز کار برکنار و ابوعبیده بن 

به ساماندهی امور پرداخت و امیران مناطق مختلف را تعیین نمود. خلیفه   ابوعبیده
گوید: ابوعبیده پس از فتح مناطق شام، یزید بن ابی سفیان را بر  باره می بن خیاط در این

و حبیب بن فلسطین و حومه و شرحبیل بن حسنه را بر اردن و خالد بن ولید را بر دمشق 
مسلمه را بر حمص گمارد و دیري نگذشت که حبیب بن مسلمه را برکنار کرد و به جاي 
او عبداهللا بن قرط ثمالی را بر سر کار آورد و پس از مدتی او را نیز برکنار و به جایش 
عباده بن صامت را تعیین نمود و دیري نگذشت که دوباره عبداهللا بن قرط ثمالی را بر 

برخی اوقات افرادي چند را براي   ابوعبیده  ذکر است که  الزم به .2حمص گمارد
  که را فرماندهی نماید، چنان براي مدتی معین آن  فرستاد که فرماندهی مناطقی از شام می

رفت فردي  همچنین وقتی به جهاد می .3عنوان فرماندار اردن تعیین نمود  معاذ بن جبل را به
که وقتی عازم بیت المقدس شد، سعید بن زید بن عمربن  نشاند چنان را به جاي خود می

 4نفیل را به جاي خود بر دمشق گمارد.
ي یک مرد پرهیزگار و  گفتنی است که ابوعبیده در دوران زمام داري خود نمونه

نیک خصلت بود و شایستگی این را داشت که امیران و عموم مردم به وي اقتدا نمایند. 
و پس از وي معاذ زمام امور  ،طاعون عمواس به شهادت رسیدایشان در وباي معروف به 

مسلمین آن ناحیه را به دست گرفت و دیري نگذشت که او نیز جان سپرد. و هنگامی که 
از درگذشت ابوعبیده و معاذ اطالع یافت، یزید بن ابی سفیان را به عنوان  عمر بن خطاب

شکرداري بود. زیرا در زمان ابوبکر، ي کل شام تعیین کرد. یزید کارشناس امور ل فرمانده
هاي نظامی شام را به عهده داشت و در زمان ابوعبیده نیز چندین  فرماندهی یکی از ارگان

  .)۱/۱۵۲هتذيب تاريخ دمشق ( -١
 .١٥٥تاريخ خليفة ص -٢
 .٢٤٨فتوح الشام ص -٣
 ).١/٩٠الوالية على البلدان ( ٢٨٩ابن أعثم الكويف ص، الفتوح -٤
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او را براي  البته عمر .1بار به جاي ابوعبیده زمام امور دمشق را به عهده گرفته بود
امیران دیگري ي شهرهاي فلسطین و اردن تعیین کرد و براي دیگر مناطق شام  اداره

جا که مدت زمام داري یزید بر شام اندك بوده است منابع تاریخی  و از آن .2انتخاب نمود
اند. او در سال هیجدهم هجري درگذشت و به جاي  در مورد ایشان چیز زیادي ننوشته

اي نوشت و او را در جریان این امر  نامه خود برادرش، معاویه، را تعیین کرد و به عمر
پیشنهاد یزید را پذیرفت و معاویه را زمامدار شام اعالم کرد. البته  عمرگذاشت. 

تغییراتی در شئون اداري آن ناحیه به وجود آورد. به عنوان مثال زمام داري معاویه را 
محدود به دمشق و نیروهاي نظامی و خراج آن کرد. و دو تن از اصحاب پیامبر را براي 

در حالی که قبل از وي این دو مسئولیت جزو وظایف  .3قضاوت و امامت نزد او فرستاد
را در  اتخاذ نمود و آن رفتند و این سیاست جدیدي بود که عمر امیران به شمار می

مناطق دیگري نیز به اجرا گذاشت. گفتنی است که معاویه معروف به بردباري و 
دیگر به شام  بخشندگی بود و این امر باعث شد تا گروه زیادي از مردم عراق و نواحی

 .4روي بیاورند
ها را تحت فرمان معاویه در  در دیگر مناطق شام امیرانی مقرر کرد و آن عمر

آورد. در زمان زمامداري معاویه بر شام، گاهی جنگهایی علیه رومیان در شمال شام 
همچنان والی شام بود. البته در برخی مناطق و  معاویه تا وفات عمر .5شد ترتیب داده می

هرهاي شام والیان مستقلی وجود داشت که مستقیماً با خلیفه تماس داشتند و از مدینه ش
ترین والی شام بود که زمام امور بلقاء، فلسطین، اردن،  ولی معاویه مهم ،گرفتند دستور می

انطاکیه و برخی دیگر از شهرهاي شام را به عهده داشت. البته بعضی از مورخین برآنند که 
 .6سپرد  ي ایالت شام را به معاویه  ج زمامداري همهبه تدری عمر

 .١٣٧فتوح البلدان ص -١
 .١٤٦، ١٤٥فتوح البلدان ص -٢
  .)۱/۹۲علی البلدان ( ةالوالي -٣
  .)۵/۲۳۹تاريخ طربی ( -٤
  .)۱/۹۲علی البلدان ( ةالوالي -٥
 ).٣/٨٨سري أعالم النبالء (، ١٥٥تاريخ خليفة بن خياط  -٦
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البته نباید این نکته را فراموش کرد که در آن زمان به خاطر شرایط نظامی و 
آمد.  هاي مختلف به وجود می جغرافیایی هر از گاهی تغیییراتی در اداره و کنترل والیت

ي  ی از فلسطین و یا منطقهبه عنوان مثال اردن به عنوان والیت مستقلی و گاهی جزو بخش
 .1آمد دیگري در می

 هاي عراق و فارس هشتم: ایالت
آغاز گردید. و  هاي عراق در زمان ابوبکرصدیق ها به سوي سرزمین پیشروي مسلمان

در آن زمان فرماندهی نیروهاي آن ناحیه به دست مثنی بن حارثه شیبانی بود تا این که 
 ماندهی نیروها را به عهده گرفت. و هنگامی که خالدخالد بن ولید به عراق آمد و او فر

عنوان فرمانده   باري دیگر به راهی دیار شام گردید، مثنی بن حارثه به دستور ابوبکر
بر سر کار آمد، مثنی را برکنار و به جاي او  نیروهاي عراق تعیین شد. و چون عمر

بن ولید را نیز از کار برکنار کرد و و همزمان خالد  ،ابوعبید بن مسعود ثقفی را تعیین کرد
ها را به خاطر این که  چنین گفت: من آن گاه عمر این امر باعث تعجب مردم شد. آن

ها نگاه  در کارشان شک داشته باشم عزل ننمودم بلکه چون مردم با دید عظمت به آن
ار برکنار شد و و پس از این که مثنی از ک .2ها توکل نمایند کردند، ترسیدم مبادا بر آن می

ابوعبید بر سر کار آمد، مثنی همچون سرباز مخلصی در رکاب ابوعبید در جنگها شرکت 
و پس از به شهادت رسیدن ابوعبید، مثنی مجدداً امیر لشکر  .3نمود کرد و جانفشانی می می

ي کل نیروهاي عراق راهی آن دیار  شد. سپس سعد بن ابی وقاص به عنوان فرمانده
ی به خاطر جراحاتی که در جنگ برداشته بود قبل از رسیدن سعد، جان به گردید و مثن

 .4جان آفرین سپرد
بصره قبل از معرکه قادسیه و درگیرودار حوادث، یک والیت کوچک به شمار 

رفت. اما پس از پیروزي مسلمانان در جنگ قادسیه و سقوط مداین تحول جدیدي به  می

 .)۱/۱۰۲( علی البلدان ةالوالي -١
  .)۱/۱۰۲علی البلدان ( ةالوالي -٢
 ).٧/٢٨البداية والنهاية ( -٣
 ).١/١١١على البلدان (الوالية  -٤
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ها شکل جدیدي نموداري  تاد و در تنظیم والیتنفع اسالم در سرزمین عراق اتفاق اف
 .1گردید چه در والیت بصره و یا والیت کوفه و یا دیگر والیتهاي بالد عراق و فارس

 نهم: والیت بصره
را که به کمک قطبه بن قتاده به » شریح بن عامر«قبل از تأسیس بصره  عمر بن خطاب

صره تعیین کرد. و سرانجام شریح در یکی ي ب آن ناحیه اعزام نمود، سپس او را امیر ناحیه
عتبه بن غزوان را با گروهی از رزمندگان به  سپس عمر .2از جنگها به شهادت رسید

هجري آن  16هجري بود نه  14نواحی بصره فرستاد و او را امیر بصره کرد و این در سال 
 .3پندارند طور که برخی می

گیري والیت بصره به  و ساز و شکلباید گفت که دوران والیت عتبه دوران ساخت 
انجام داد از جمله در بالد فارس و دو  رود، در این زمان ایشان کارهاي مهمی شمار می

 .4ي دجله و فرات مناطقی را فتح نمود طرف رودخانه
درخواست استعفا نمود، ولی  عتبه در موسم حج سال هفدهم هجري از عمر

 ت به بصره کرد.نپذیرفت و او را مجبور به بازگش عمر
جا برسد در مسیر راه،  عتبه ناچار به بصره برگشت، ولی قبل از این که به آن

رسید گفت: من باعث مرگ او شدم و  درگذشت و چون خبر وفات او به گوش عمر
 .5از او به نیکی یاد کرد

ي  سپس مغیره بن شعبه فرماندار بصره شد و او نخستین کسی است که دبیرخانه
جا که شهود  تأسیس نمود و دیري نگذشت که او را متهم به زنا کردند و از آنآمارگیري 

نتوانستند اتهام را ثابت کنند، به جرم تهمت زدن تازیانه خوردند و مغیره جان سالم به در 

 ) ۱/۱۱۳( الوالية علی البلدان -١
 .١٥٥تاريخ خليفة بن خياط ص -٢
 .٣٦التنظيمات االجتماعية واالقتصادية يف البصرة ص -٣
 .١٢٨، ١٢٧تاريخ خليفة بن خياط ص -٤
 ) ۱/۱۱۵( الوالية علی البلدان -٥
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بنابر احتیاط او را از کار برکنار و به جایش ابوموسی اشعري را والی  برد، ولی عمر
 .1دا از مغیره در مناطق دیگر به عنوان فرماندار استفاده نمودبصره مقرر کرد. البته بع

برکنار کرد، ابوموسی   را از فرمانداري بصره  بن شعبه  مغیره  بعد از اینکه عمر
عنوان مسئول آن دیار معرفی نمود. گفتنی است که ابوموسی اشعري   اشعري را به

روند. و در زمان ایشان مناطق  ار میبه شم عمر بن خطابترین فرماندار بصره در زمان  مهم
کرد و نیروهایش را به چهار  زیادي از فارس فتح گردید. او شخصاً در جنگها شرکت می

فرستاد. و در زمان ایشان اهل بصره توانستند اهواز و حومه و بسیاري از  سوي بصره می
اد و مبارزه دوران ایشان سرشار از جه ،مناطق مهم آن ناحیه را فتح کنند. بدین صورت
شتافت.  کرد و در جنگها به یاري آنان می بود. او حتی با والیان مناطق مجاور همکاري می

ریزي براي مناطق فتح شده زحمات زیادي متحمل شد و کارگزاران و  ابوموسی در برنامه
هایشان چاره اندیشید. ضمناً  مسئولینی براي هرمنطقه تعیین نمود و براي تأمین خواسته

شد و خلیفه در مورد قضایاي مختلف  هاي زیادي بین ابوموسی و خلیفه رد و بدل می نامه
 ها چنین آمده است: پرداخت چنان که در یکی از این نامه به توجیه وي می

ترین فرد  ي او خوشبخت و بدبخت ترین فرد کسی است که رعیتش به وسیله خوشبخت
حیف و میل کردن اموال مردم و  کسی است که رعیتش به وسیله او بدبخت شوند و از

مانی که وقتی  بیت المال پرهیز کن تا کارگزارانت نیز چنین باشند. و اگر نه به حیوانی می
چرد تا چاق شود و سرانجام همین چاقی  افتد در آن می چشمش به زمین سرسبزي می

 .2گردد باعث نابودي وي می
رسید که حاوي  موسی میبه دست ابو عمر بن خطابهاي زیادي از طرف  و نامه

ها را دکتر حمیداهللا در کتاب ارزشمند خود،  توجیهات اداري و اجرایی بود و بیشتر آن
 آوري نموده است.  جمع 3»ةالوثائق السیاسی«

 ).١/١١٧(: مهان -١
 .١٣٠البن اجلوزي ص مناقب عمر -٢
 ئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة.الوثا -٣
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ترین دوران بصره به شمار  دوران زمامداري ابوموسی در بصره، جزو مهم ،به هر حال
: هیچ سواري که باعث خیر و برکت آید، چنان که حسن بصري در این مورد گفت می

چرا که ابوموسی عالوه بر این که . 1باشد بهتر از ابوموسی در این شهر قدم نگذاشته است
ها  آن  ها نیز بود و قرآن و درسهاي مختلف دینی را به حاکم شهر بود، معلم و مربی آن

شهاي تحت شدند جزو بخ و مناطق زیادي از فارس پس از این که فتح می .2آموخت می
ها و ارتباط  نیز با تعیین فرماندهانی بر آن  آمدند و والی بصره پوشش والی بصره در می

آورد. خالصه این که ابوموسی جزو  عمل می  تنگاتنگ با فرماندهان از آن شهرها محافظت به
به ابوموسی جزو  هاي عمر آید و نامه به حساب می عمر بن خطابوالیان بزرگ و نامی 

 .3باشد با کارگزاران دولتش می ي برخورد عمر گر شیوه ین منابعی است که بیانتر مهم

 دهم: والیت کوفه
این شهر را  سعد بن ابی وقاص نخستین فرماندار شهر کوفه است. و او به دستور عمر

گذاري کرد. سعد قبل از تأسیس شهر کوفه، مسئولیت آن ناحیه را به عهده داشت. او  پایه
ي بالد فارس  ي مسئولیت خود بر آمد و دست به فتوحاتی در ناحیه جه از عهدهبه بهترین و

رسانی به بعضی از  اراضی کشاورزي پرداخت و براي آب همچنین به توسعه و عمران .4زد
ها در مناطق تحت پوشش حکومت خویش پس  مناطق، نهرهایی حفر نمود. عالوه بر این

کرد و به ساماندهی  انی براي خود تعیین میکارگزاران و نمایندگ از مشورت با عمر
پرداخت. بر همین اساس خردمندان اهل کوفه از سعد به  امور مناطق تحت فرمان خود می

نظر یکی از معتمدین کوفه را در مورد  عمر بن خطاباند؛ چنان که باري  نیکی یاد کرده
از  ن عمرسعد پرسید. او گفت: سعد مردي متواضع، عادل و شیرصفت است. همچنی

ام که  ي سعد پرسید. جریر گفت: او را در حالی گذاشته جریر بن عبداهللا درباره
شان بود. برخوردش با رعیت به برخورد مادري مهربان با  ترین توانمندترین و مهربان

  .)۲/۳۸۹( سري أعالم النبالء -١
 ).١/١٢٠الوالية على البلدان ( -٢
 .)۱/۱۲۰علی البلدان ( ةالوالي -٣
 ).٢/١٥١تاريخ اليعقويب (، ١٣٩فتوح البلدان ص -٤
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ماند. مردي قوي و توانا در جنگ و محبوبترین فرد قریش در آن ناحیه  فرزندانش می
 .1است

اي از عوام الناس از دست وي به خلیفه  ین همه محبوبیت سعد، عدهالبته علی رغم ا
باره بعدا توضیح  شکایت کردند که سرانجام به برکناري وي از کار انجامید و ما در این

 خواهیم داد.
زمام امور کوفه را به دست شورایی متشکل از  عمر بن خطابپس از برکناري سعد، 

بن حنیف سپرد. با این تفصیل که مسئولیت برگزاري عمار بن یاسر، ابن مسعود و عثمان 
ي عمار، مسئولیت بیت المال و آموزش  نماز جماعت و امور لشکر داري و جنگها به عهده

که هر  مینها به عهده عثمان بن حنیف بودگیري ز مردم به عهده ابن مسعود و مسئولیت اندازه
ها گذاشته شده بود بر  به دوش آن ي مسئولیتی که کدام از این سه نفر به خوبی از عهده

آمدند. به هر حال ریاست این شورا با عمار بود و او به نحو احسن به عنوان فرماندار کوفه 
عمر نمود و دست به فتوحاتی در بالد فارس زد و همواره گوش به فرمان  ایفاي وظیفه می

پرداخت.  قه میبود و حسب شرایط جنگی حاکم بر منطقه به رسیدگی امور منط بن خطاب
  ر کنار قضایاي مالی بهعمار با همکاري ابن مسعود تا یک سال و نه ماه انجام وظیفه کرد و د

هاي  تا این که در اثر شکایت ،2بود  هاي دینی خود را مشغول کردهن و درسآموزش قرآ
یا از او را برکنار کرد از او پرسید: آ اي از اهل کوفه، از کار برکنار شد و چون عمر عده

این که تو را برکنار کردم ناراحت شدي؟ عمار در پاسخ گفت: نه از این که روي کار 
 .3آمدم خوشحال شدم و نه از این که برکنار گردیدم ناراحت شدم

اند که او قبل از این که برکنار شود، استعفاي خود  همچنین منابع تاریخی ذکر کرده
س از برکناري عمار، جبیر بن مطعم فرماندار پ .4کرد ولی ایشان نپذیرفت را تقدیم عمر

چرا  او را از کار برکنار کرد کوفه تعیین شد ولی قبل از این که عازم کوفه بشود، عمر
که قرار بود کسی از انتصاب وي مطلع نشود ولی قبل از این که او عازم کوفه بشود این 

 .)۱/۱۲۳الوالية علی البلدان ( -١
 ).٣/١٥٧الطبقات ( -٢
  .)۲/۸۲الفتوح ابن أعثم ( -٣
 ).١٩/٣٦٨�اية األرب ( -٤
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گاه  رکناري جبیر گردید. آنخبر در میان مردم پیچید و این امر باعث ناراحتی خلیفه و ب
مغیره بن شعبه را فرماندار کوفه تعیین کرد و او تا وفات خلیفه برسمت خود باقی  عمر
 .1ماند

 مداینیازدهم: 
شهر مداین پایتخت خسرو پرویز بود که توسط سعد بن ابی وقاص فتح گردید. سعد 

و ساکن کوفه شد.  جا را ترك کرد جا مستقر شد و پس از تأسیس کوفه آن مدتی در آن
بود او در جنگهاي   در فتح مداین، سلمان فارسی  یکی از فرماندهان لشکر سعد

زیادي علیه فارسیان شرکت کرده، در دعوت فارسی زبانان به اسالم نقش به سزایی ایفا 
را به عنوان فرماندار مداین تعیین کرد.   ، سلمانعمر بن خطاب ،نموده بود. بنابراین

بخش اسالم بود. مورخین  ي تعالیم حیات ي زنده کو و نمونهاي نی اراي زندگانیسلمان د
او را مجبور به پذیرفتن  عمر بن خطاباند که او از پذیرفتن والیت سر باز زد، ولی  نوشته

اند که او چندین بار استعفاي خود را تقدیم خلیفه نمود ولی  آن کرد. همچنین نوشته
 خلیفه نپذیرفت. 

شد  پوشید و سوار بر االغ می روف به زهد و قناعت بود. او لباس پشمین میسلمان مع
  .2خورد و بی نهایت اهل تقوا و عبادت بود و نان جو می

هجري و در دوران خالفت عثمان  32زیست و در سال  سلمان همچنان در مداین می
 در همان جا درگذشت. 

، فرماندار مداین نبوده فت عمررسد که سلمان در اواخر خال البته چنین به نظر می
را فرماندار مداین کرد و  حذیفه بن یمان اند که عمر است، چرا که مؤرخین نوشته

عمر بن توان احتمال داد که  می ،اند. بنابراین چیزي در مورد برکنار کردن سلمان ننوشته
و نشانده ناچار با استعفاي سلمان موافقت نموده و حذیفه بن یمان را به جاي ا خطاب

و همچنین در خالفت عثمان همچنان به  عمر بن خطاباست. به هر حال حذیفه تا وفات 

 ).٥/٢٣٩تاريخ الطربي (، ١٥٥تاريخ خليفة ص -١
 .)۱/۱۳۱( الوالية علی البلدان) ۲/۳۰۶مروج الذهب ( -٢
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 .1نمود عنوان فرماندار مداین ایفاي وظیفه می

 دوازدهم: آذربایجان
نخستین فرماندار آذربایجان حذیفه بن یمان بود و پس از این که به مداین اعزام شد، عتبه 

هایی بین او و خلیفه  ن گردید. و در دوران زمامداري او نامهبن فرقد سلمی به جاي او تعیی
رد و بدل شد از جمله هنگامی که عتبه نوعی حلواي محلی آذربایجان را براي خلیفه 

گاه  اي است! آن مزه فرستاد، خلیفه پس از چشیدن حلوا گفت: عجب حلواي خوش
 مند هستند؟ گفتند: خیر. عمر ي مسلمانان آن ناحیه از چنین حلوایی بهره پرسید: آیا همه

رنج تو و پدرت  ها حاصل دست حلواها را به عتبه برگردانید و به او نوشت: اي عتبه! این
خوري مسلمانان را نیز بخوران و از تن پروري و پوشیدن  که خود می  چه نیست. از آن

 .2لباسهاي مشرکین و پوشیدن ابریشم پرهیز کن که رسول خدا از آن نهی کرده است
و مدتی از خالفت عثمان به عنوان  عمر بن خطاببه هر حال عتبه تا پایان خالفت 

والیان متعددي در نواحی  ها عمر فرماندار آذربایجان ایفاي وظیفه نمود. و عالوه از این
ها مستقل و برخی تابع شهرهاي مرکزي  مختلف عراق و فارس داشت که برخی از آن

والیان شهرهاي موصل، حلوان و کسکر نام  توان از د که میعراق یعنی بصره و کوفه بودن
 .3برد

 

  .)۲/۳۶۴( سري أعالم النبالء -١
  .)۱/۱۳۳( الوالية علی البلدان -٢
  .)۱/۱۳۳( الوالية علی البلدان -٣

                                           



 مبحث دوم
 ي انتخاب فرمانداران و کارگزاران دولت در عهد عمر شیوه

در انتخاب کارگزاران و مسئولین دولتی شایستگی  صهمانند رسول خدا عمرفاروق
یی برخوردار بود و ت عمل باالداد. و در این باره از دق و امانتداري را مالك قرار می

کرد. او انتصاب افراد  گاه فردي را که خود خواهان پست و منصبی بود، انتخاب نمی هیچ
دانست که اگر به استحقاق و شایستگی آنان توجهی  براي مسئولیتها را امانتی الهی می

 .1کرد در واقع به خدا، پیامبر و مسلمانان خیانت کرده بود نمی
 توان به موارد زیر اشاره کرد:  ره میو از سخنانش در این با

را که بتوانم شخصاً   چه من در قبال امانتی که بر دوش دارم مسئول هستم بنابراین آن
را به  از توان من خارج باشد آن  چه انجام دهم، به کسی واگذار نخواهم کرد و آن

ي واگذار به کسی دیگرسپارم و جز آنان امانت را  کارگزاران امانتدار و دلسوز می
 .2نخواهم کرد

همچنین باري گفت: اگر کسی بر گروهی فردي را بگمارد که در آن گروه افراد 
 .3تري از آن فرد وجود داشته باشد، به خدا، پیامبر و مؤمنان خیانت ورزیده است شایسته

هاي ایشان است که هر کس فردي را بر اساس روابط دوستانه و  همچنین از گفته
 .4لمانان بگمارد به خدا، پیامبر و مسلمانان خیانت کرده استخویشاوندي برمس

در انتخاب فرمانداران و کارگزاران دولـت و   عمر بن خطابترین اصول  مهم
 شرایط آنان

 ـ توانایی و امانتداري1
داد  همیشه این اصل را مد نظر داشت و مرد توانا را بر ضعیف ترجیح می عمرفاروق

ا از کار برکنار و به جاي او معاویه را تعیین کرد. شرحبیل چنان که شرحبیل بن حسنه ر

 ).٢٩٦، ١/٢٩٥وقائع ندوة النظم اإلسالمية ( -١
 .٢٥٥دور احلجاز يف احلياة السياسية ص -٢
  .)۲۸/۴۲الفتاوی ( -٣
 ).٢٨/١٣٨الفتاوى ( -٤
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اي؟ فرمود: خیر! من تو را بیشتر دوست دارم،  گفت: اي امیرالمؤمنین! آیا از من رنجیده
و از  .1خواهم کسی که توانایی بیشتري دارد این مسئولیت را به عهده بگیرد ولی می

توان به این جمله اشاره کرد  شده است میدر این باره نقل  زیباترین جمالتی که از عمر
که فرمود: بار الها! من از زرنگی انسان فاسق و ناتوانی انسان مورد اعتماد و نیک به تو پناه 

 .2می برم

 ـ داشتن علم و دانش2
، فردي فقیه و عمر بن خطابشد،  ي حرکت می طبري می نویسد: وقتی لشکر آماده

 .3دکر دانشمند را امیر آنان مقرر می

 ـ کاردانی و خبرگی3
گزید که در میان آن گروه از نظر  فردي از میان گروهی را بر می عمر بن خطابگاهی 

دیانت، تقوا و اخالق افراد بهتري وجود داشت، ولی فاقد شایستگی الزم براي مسئولیت 
گی آمد و از خبر ي این کار بر می مورد نظر بودند. بنابراین ایشان فردي را که از عهده

کرد. و این اصلی است که حتی ممالک پیشرفته در جهان  الزم برخوردار بود، انتخاب می
 کنند. معاصر از آن پیروي می

خواست فردي را براي انجام مسئولیتی انتخاب کند. از  می چنان که باري عمر
کسی پرسید: نظرت در مورد فالنی چیست؟ او در مقام توصیف از وي گفت: او آدم 

تر  گفت: پس چنین فردي سریع شناسد. عمر ي است و اصالً بدي را نمینیکوکار
. البته این بدان معنا نیست که کارگزار دولت الزم نیست که اهل 4شود گرفتار بدي می

ها کاردان و خبره نیز  امانت و تقوا باشد، بلکه باید این ویژگیها را دارا باشد و عالوه بر آن

 .)۵/۳۹تاريخ طربی ( -١
 .)۲۸/۴۲الفتاوی ( -٢
 .)۱/۴۷۹والتاريخ ( ةنظام احلکم فی الشريع -٣
 ).١/٤٨٢نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي ( -٤
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هل تجربه بود، بر کسی که صرفاً دیانت و تقوا دارد و فاقد باشد و اگر فردي کاردان و ا
 .1کاردانی و تجربه است، ترجیح دارد

 نشینان ـ تفاوت شهرنشینان و بادیه4
در تعیین فرماندهان و کارگزاران دولت، بعضی از ویژگیهاي افراد و  عمر بن خطاب

نشینی امیر شهرنشینان  هاین که بادیگرفت. بنابراین از  عرف و عادات مردم را در نظر می
سانه است، چرا که هر یک از ي جامعه شنا و این یک اصل و نظریه .2کرد شود، منع می

نشینان و شهر نشینان، عرف و عادات خاص خود را دارند و باید سرپرست و مسئول  بادیه
ه ي افراد و رعیت جامعه خود آشنا باشد و اگر ن هر گروهی کسی باشد که کامالً با روحیه

  .3اي که رهبر آن فاقد چنین بینشی باشد، هرگز به هدف نخواهد رسید گروه و جامعه

 ـ داشتن حس رأفت و شفقت5
، امرا و کارگزاران دولت را به شفقت و عطوفت بر زیردستانشان توصیه عمر بن خطاب

 ها سخت نگیرید و آنان را وارد گفت: بر این نمود. و بارها به فرماندهان جهادي می می
رود. چنان که باري مردي از بنی اسلم را امیر  شان می هایی نکنید که گمان نابودي مکان
آمد متوجه شد که عمر فرزندان خود  اي تعیین کرد. وقتی آن مرد به مجلس عمر ناحیه

هایت  بوسد. مرد با تعجب پرسید: اي امیرالمؤمنین! شما با بچه گیرد و می را به آغوش می
هایم را  کنید؟! به خدا سوگند! من تاکنون هیچ کدام از بچه می این گونه برخورد

تر از این خواهی  گفت: اگر واقعاً چنین است پس تو با رعیت، سنگدل ام. عمر نبوسیده
 .4خوري بود. برو تو به درد این کار نمی

همچنین باري لشکري براي جهاد به بالد فارس رفته بود. در مسیر راهشان نهري قرار 
که براي عبور از آن پلی وجود نداشت. امیر لشکر، مردي از زیردستانش را وادار به  داشت

فرورفتن داخل نهر کرد تا با مشخص کردن میزان عمق آب، جایی براي عبور لشکر جستجو 

 .)۱/۴۸۲التاريخ (نظام احلکم فی الشريعة و  -١
 ).١/٢٨٢نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي ( -٢
 ).١/٢٨٣(: مهان -٣
 .)۲/۵۱۹حمض الصواب ( -٤
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نماید. مرد گفت که ممکن است من بمیرم. امیر توجهی به سخنان وي نکرد و او را مجبور به 
زد: عمر! به  گذاشت چنین فریاد می در حالی که قدم درون آب میرفتن در آب کرد. مرد 

گاه وارد آب شد و دیري نگذشت که (به علت غرق شدن  دادم برس. عمر! به دادم برس. آن
و یا سردي هوا) جان به جان آفرین تسلیم کرد و مرد. وقتی این خبر به گوش عمر رسید. 

ي آن  گاه فوراً فردي را به جاي فرمانده آن گفت: لبیک. عمر به فریادت پاسخ خواهد داد.
ترسیدم  لشکر فرستاد و او را احضار نمود و گفت: تو براي همیشه از کار برکناري و اگر نمی

 .1گرفتم ماند از تو قصاص می از این که این کار به عنوان سنتی می
چ همچنین باري در جمع فرمانداران و فرماندهان خود چنین گفت: بدانید که هی

تر از بردباري یک رهبر نسبت به رعیت نیست، همان طور که  بردباري نزد خدا پسندیده
عکس قضیه نیز صادق است و افزود که هر کس از خطاي زیردستان خود چشم پوشی 

دهد که از خطاي وي  کند و بگذرد، خدا به کــسانی که از او باالتر هستند، توفیق می
 .2درگذرند

 کرد ود را استخدام نمیخویشاوندان خ ـ عمر6
از روي کار آوردن خویشاوندان خود هر چند که افرادي از آنان مانند پسرش  عمر

کرد. چنان  هاي الزم بودند، پرهیز می عبداهللا و پسر عمویش سعید بن زید داراي شایستگی
ه که باري گفت: اي کاش مرد توانمند و امانتدار و مؤمنی را سراغ داشتم تا او را بر کوف

جا حضور داشت گفت: من سراغ دارم و او کسی جز پسرت  گماردم. مردي که در آن می
گفت: واي بر تو! به خدا سوگند! این سخن را به خاطر خدا  عبداهللا نیست. عمر

گفت: اگر کسی فردي را فقط به خاطر روابط دوستانه و  همچنین می .3نگفتی
 .4یانت ورزیده استخویشاوندي استخدام نماید به خدا و پیامبرش خ

 

 .١٥٠مناقب أمري املؤمنني البن اجلوزي ص -١
 .٣٣٤الدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين ص -٢
 ).١/١٢٨لدان (الوالية على الب، ١٠٨مناقب عمربن اخلطاب البن اجلوزي ص -٣
 ).٢٨/١٣٨الفتاوى ( -٤
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 کرد مسئولیتی به کسی که خواهان آن بود واگذار نمی ـ عمر7
کند. و در این باره  باشد، خدا به او کمک نمی گفت: هر کس خواهان پست و مقامی  می

 نمود. اقتدا می صبه رسول خدا

 ـ کارگزاران دولت از مشغول شدن در تجارت ممنوع شده بودند8
با تجارت کردن و بیع و ستد کارگزاران و فرمانداران خود  شدیداً  عمر بن خطاب

مخالف بود. چنان که باري یکی از کارگزاران دولتش به نام حارث بن کعب ثروت 
اي؟  از او پرسید: این مال را از چه راهی به دست آورده هنگفتی به دست آورد. عمر
براي تجارت  گفت: به خدا سوگند که من شما را گفت: از راه تجارت. عمر

 .1ي او بود، مصادره کرد ام. این را گفت: و ثروتی را که مازاد بر اصل سرمایه نفرستاده

 ـ شمارش سرمایه کارگزاران قبل از استخدام9
ن و ااین بود که سرمایه کارگزاران دولت و فرماندار  عمر بن خطابیکی از سیاستهاي 

کرد و اگر در  اید، بررسی و حساب میمسئولین را قبل از این که آنان را استخدام نم
د، مورد بازخواست ش اي احساس می رویه ي آنان رشد بی شان سرمایه امداريدوران زم

پذیرفت و  شد باز هم نمی حتی اگر ثروتشان از راه تجارت افزوده می گرفتند، قرار می
 .2ایم نه براي تجارت گفت: ما شما را براي خدمت فرستاده می

 براي مسئولین رده باالي دولتی ـ شرایط عمر10
اي به او چنین  کرد طی نامه میاي تعیین  کسی را به امارت منطقه هنگامی که عمر

یک استفاده مکن و در را بر نیازمندان مبند و در   نوشت: از مرکب، طعام و لباس درجه می
دگی ساده و این شرایط بیانگر دعوت مردم به زن .3گفت: بار الها! تو گواه باش آخر می

روي در طرز زندگی و خوراك و مرکب نخستین گام در اصالح  متواضعانه است و میانه

 .٢١٣ص مهان -١
 .٢١٥ص مهان -٢
 ).١/٥١٠حمض الصواب ( -٣
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ي کارها اعتدال و  تواند در همه شود و با چنین نوع حیاتی، انسان می امت محسوب می
 روي داشته باشد. میانه

انست تو اي بود. او اگر نمی ي بسیار حکیمانه در این باره، توصیه ي عمر پس توصیه
توانست  ي رعیت خود را مجبور به پذیرش چنین طرز رفتاري بکند، حداقل می همه

مسئولین دولت خود را بدان پایبند کند. و هرگاه مسئولین و رهبران جامعه، به ساده زیستی 
روي روي بیاورند قطعاً جامعه رو به رشد و تکامل خواهد رفت و از فروپاشی  و میانه

 .1نجات خواهد یافت

 براي انتخاب فرمانداران و امراء رایزنی و مشورتـ 11
 .2کرد با بزرگان صحابه والیان خود را انتخاب می تپس از مشور  عمر بن خطاب

ها گفت: مردي را به من راهنمایی کنید که وقتی امیر است، خود را  چنان که روزي به آن
 .3ربیع بن زیاد را معرفی کردندها  امیر تصور نکند و چون امیر نیست خود را امیر بداند. آن

همچنین باري از بزرگان صحابه در مورد انتخاب فرماندار کوفه مشورت گرفت و 
بازي را  کند؟ اگر فرد نیکوکار و پاك گفت: چه کسی مرا از دست اهل کوفه راحت می

کنند و اگر فرد توانمندي را انتخاب  گمارم او را ضعیف و ناتوان قلمداد می بر آن می
کنند. و در پایان گفت: اي مردم! آیا به نظر شما مرد  کنم او را متهم به فسق و فجور می می

ضعیفی که مسلمان و پرهیزکار است، شایسته امارت است یا فرد توانمند و متشددي؟ 
اسالم مرد ضعیف به  توانمند و متشدد، زیرامغیره بن شعبه که حاضر در جلسه بود گفت: 

زند. و شدت و تندي  ما ضعیفی او به دولت و مسلمانان ضربه میشود، ا خودش مربوط می
شود، اما توانمندي او به نفع دولت و اسالم خواهد  مرد توانمند نیز به خودش مربوط می

گاه او را به سمت فرمانداري کوفه  گفت: اي مغیره! تو راست گفتی. آن بود. عمر

 .)۱۹/۲۶۸( التاريخ اإلسالمي -١
 .١١٤عصر اخلالفة الراشدة ص -٢
 .١٦٥فرائد الكالم ص -٣
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نیکوکاران در کنار تو احساس  تعیین کرد و به وي چنین توصیه نمود: کاري کن که
 .1امنیت و بدکاران احساس خطر بکنند. مغیره گفت: چنین خواهم کرد

 ـ آزمودن کارگزاران دولت قبل از استخدام12
قبل از انتخاب افراد جهت مسئولیتهاي مهم، آنان را مورد آزمایش  عمر بن خطابمعموالً 
ـ به مدینه ـ رفتم.  عمر بن خطابزد گوید: من ن داد. چنان که احنف بن قیس می قرار می

ایشان به مدت یک سال مرا نزد خود نگهداشت و پس از گذشت یک سال گفت: اي 
احنف! من تو را آزمودم و ظاهرت را نیک دیدم و امیدوارم که باطنت نیز همانند ظاهرت 

ه خاطر گفتیم: منافقان دانا این امت را نابود خواهند کرد. و من ب باشد. و ما همیشه می
اي تعیین  گاه او را به عنوان فرماندار منطقه آزمودنت تو را یک سال اینجا نگهداشتم. آن

و هر  رود، زیاد بخندد هیبتش از بین می و چنین نصیحتش کرد: اي احنف! هر کس ،2کرد
اد تکرار کند، بدان و هر کس چیزي را زی افتد، دم میکس شوخی بکند از چشم مر

کرد و هر کس زیاد کس زیاد سخن بگوید، زیاد اشتباه خواهد  و هر شود، معروف می
یش کم پرهیزکار  کسی کهرود و  شود و پرهیزکاریش از بین می حیا می اشتباه کند، بی
 .3دارد  باشد دلی مرده

 ـ بومی بودن والی13
کرد.  ، افراد بومی یک منطقه را بر آن منطقه به عنوان امیر تعیین میعمر بن خطابگاهی 

ها را به سوي  گاه که آن آن ،4 بجلی را امیر قومش (بجیله) کردان که جابر بن عبداهللاچن
عراق فرستاد. همچنین سلمان فارسی را بر مداین، نافع بن حارث را بر مکه و عثمان بن 
ابی العاص را بر طائف گمارد و شاید هدفش از این کار این بود که این افراد بهتر بتوانند 

 .5خدمت کنندبه مناطق خود 

 .)۱/۱۲۸( الوالية علی البلدان -١
 .١١٧) مناقب أمري املؤمنني ص١٤٢/ ١الوالية على البلدان ( -٢
 ). ٢٨٧/ ١صفة الصفوة ( -٣
 ).١٤٢/ ١الوالية على البلدان ( -٤
 ).١٤٢/ ١نفس املصدر ( -٥
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 ـ ابالغ رسمی کارکنان دولت14
پس از انتخاب والیان بنا به مشورت بزرگان صحابه،  عمر بن خطابمعروف است که 

نوشت و رسماً حکم استخدام فرد مورد نظر را به صورت ابالغهاي زمان حاضر  اي می نامه
هاي انتصاب  نامه متون بسیاري از  داد. گفتنی است که به کارمندان و کارگزاران دولت می

 هرگاه عمر  اتفاق تاریخ نگاران معتقد هستند که  قریب به .1اند کارمندان عمر نقل شده
نوشت و گروهی از  او می  اي به گزید، نامه شخصی را براي نمایندگی کاري برمی

شد؛  شرایطی را براي او قایل می  کردند و در ضمن نامه را امضا می مهاجرین و انصار آن
  ضمن نامه  بود، پس عمر برخی اوقات شخص کاندید براي والیت غایب می  د کههرچن

عالء بن حضرمی   به  والیت تحت فرمانش بازگردد، چنانکه  به  داد که او فرمان می  به
بن غزوان بر   برود و فرمانداري آن دیار را بعد از عتبه  بصره  به  فرماندار بحرین نوشت که 

چنان  ؛گردید ها حکم برکناري والی سابق ذکر می هی در این گونه نامهو گا ،بگیرد  عهده
اي به ابوموسی نوشت که در آن حکم استخدام وي به عنوان والی بصره و  نامه که عمر

 .2حکم برکناري مغیره بن شعبه قید شده بود

 ـ استخدام فرد نصرانی15
به ابوموسی گفت: منشی خود را  ي دیار شام غنایمی به مدینه فرستاده شد. عمر از ناحیه

فراخوان تا داخل مسجد خبر این فتح را براي مردم قرائت کند. ابوموسی گفت: او وارد 
علت این امر را جویا شد؟ ابوموسی گفت: به خاطر این که او  شود؟ عمر مسجد نمی

 ها را در حالی که خدا دور گردانیده است، با عصبانیت گفت: این نصرانی است. عمر
نزدیک نیاورید و در حالی که خدا آنان را خوار نموده است، گرامی ندارید و در حالی 

ها را رانده است، تأمین ندهید و افزود که من قبالً شما را از استخدام اهل  که خدا آن
 .3دانند ها رشوه گرفتن را حالل می ام، چرا که آن کتاب منع کرده

 .٤٠٧الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ص -١
 .)۲/۴۹( الوالية علی البلدان -٢
  .)۲/۲۷بدائع السالک ( -٣
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و داراي دین نصرانی  عمر بن خطابي  بردهگوید: من  می» اسق«همچنین فردي بنام 
چرا  از تو در امور مسلمین کمک بگیریم،به من گفت: مسلمان شو تا بتوانیم  بودم. عمر

تا این که در لحظات اخیر  ،توانیم در امور مسلمانان از دیگران استفاده کنیم که نمی
 .1خواهی برو زندگی مرا آزاد کرد و گفت: هر جا که می

 سعمر بن خطابترین ویژگیهاي کارگزاران دولت  دوم: مهم
اعتقاد سالم، علم شرعی، اعتماد راسخ بر خداوند، راستی در کردار و گفتار، شجاعت، 
مردانگی، زهد، دلسوزي، بردباري و صبر، همت واال، عدالت، کاردانی، فداکاري و... 

ترین  بود و اما مهم عمر بن خطابجزو ویژگیهاي فرمانداران و مسئولین بلند پایه دولت 
 ویژگیهاي آنان عبارت بود از: 

 ـ زهد و بی رغبتی به دنیا1
بودند، عبارتند از:   به زهد شهرت یافته عمر بن خطابفرمانداران و مسئولینی که در دولت 

تا  شسعید بن عامر، عمیر بن سعد، سلمان فارسی، ابوعبیده بن جراح و ابوموسی اشعري
کردند.  شکایت می ین بزرگواران از دست شوهرانشان به عمرجایی که زنان بعضی از ا

معاذ را با مقداري مال به سوي بعضی از قبایل فرستاد. معاذ اموال  چنان که باري عمر
یاد شده را در میان آنان تقسیم نمود و دست خالی به منزل برگشت. همسرش گفت: 

اي؟  آورند، چرا نیاورده انشان میدیگر مأموران دولتی به عنوان سوغات براي همسر  چه آن
معاذ گفت: با من مراقبی همراه بود. همسرش گفت: تو در زمان رسول خدا و ابوبکر، امین 

فرستد؟ سپس این سخن را در میان  با تو مراقب می شناخته شده بودي و اکنون عمر
و گفت: معاذ را طلبید  رسید. عمر بعضی از زنان تکرار کرد تا این که به گوش عمر

ي دیگري  ام؟ معاذ گفت: من این را گفتم چون بهانه مگر من همراه تو مراقب فرستاده
 .2ها همسرت را راضی کن خندید و چیزي به معاذ داد و گفت: با این نداشتم. عمر

 

 )۶/۱۵۸) والطبقات (۲/۵۱۴حمض الصواب ( -١
 ).٢/٥٣( الوالية على البلدان -٢
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 ـ تواضع و فروتنی2
معروف به تواضع و فروتنی  عمر بن خطابکارگزاران و مسئولین بلند پایه دولت 

توانست به راحتی امیر و حاکم  شد، نمی اي وارد شهر آنان می ا جایی که اگر بیگانهبودند ت
شهر را از میان دیگران شناسایی بکند. چرا که قیافه ظاهري، منزل و مرکب آنان شبیه 
قیافه، منزل و مرکب سایرین بود و امتیاز خاصی بر دیگران نداشتند. چنان که باري رومیان 

 ي کل نیروهاي مسلمانان در شام یعنی ابوعبیده بن جراح با فرمانده کسی را فرستادند تا
ها نزد مسلمانان آمد، نتوانست ابوعبیده را از میان  مذاکره نماید. هنگامی که سفیر رومی

ها با اشاره به سوي  یارانش بشناسد. بنابراین گفت: اي گروه عرب! امیرتان کجا است؟ آن
ست. او به ابوعبیده نگاه کرد، دید ایشان در حالی که کمان بر ابوعبیده گفتند: او امیر ما ا

ها نزدیک رفت و گفت: امیر  ي رومی دست دارد، روي زمین نشسته است. فرستاده
اي؟ آیا نشستن بر  مسلمانان تویی؟ ابوعبیده گفت: بلی. گفت: چرا بر روي خاك نشسته

است که من جز اسلحه و  زیرانداز گناه است؟ ابوعبیده در پاسخ گفت: واقعیت این
تا جایی که دیروز براي  رهم و یا یک دینار در بساط ندارممرکب خویش حتی یک د

داشتم،  و اگر زیراندازي می ،ام مخارج فرزندانم از این برادرم ـ معاذ ـ چیزي قرض گرفته
دا دادم که کسی دیگر از برادران و یارانم بر آن بنشیند و ما بندگان خ باز هم ترجیح می

خوریم و همچنین  نشینیم و بر آن غذا می رویم و بر آن می هستیم و بر روي زمین راه می
شود، بلکه نوعی تواضع و فروتنی  خوابیم و این کار نزد خدا عیبی شمرده نمی بر آن می

 .1است که امیدوارم باعث ارتقاي درجات ما نزد خدا باشد

 ـ پرهیزکاري3
از این که نتوانند مسئولیت خویش را به نحو شایسته انجام بسیاري از والیان به خاطر ترس 

کردند  می دهند و روز قیامت مورد بازخواست قرار گیرند، استعفاي خود را تقدیم عمر
اي به زمامداري نداشتند. چنان که والی بصره، عتبه بن غزوان استعفاي خود را  و عالقه

ی کسکر، نعمان بن مقرن استعفاي نپذیرفت. همچنین وال کرد. ولی عمر تقدیم عمر

 .١٢٣، ١٢٢فتوح الشام لألزدي ص -١
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ي شرکت در  کرد و به خاطر شوق و رغبت به شهادت از او اجازه خود را تقدیم عمر
 .1جهاد خواست

ها پیشنهاد والیت  به آن و نیز بسیاري از اصحاب بزرگوار پیامبر، هنگامی که عمر
ورزیدند. چنان که  میآوردند و از پذیرفتن مسئولیتها و پستهاي بزرگ ابا  داد، عذر می می

پیشنهاد کرد تا استاندار مصر شود او نپذیرفت و گفت:  به زبیر بن عوام وقتی عمر
 .2دوست دارد در راه خدا جهاد کند و به مسلمانان کمک نماید

 .3مبنی بر پذیرفتن والیت حمص را رد کرد ، پیشنهاد عمرهمچنین ابن عباس

 کردند یت میـ فرمانداران احترام یکدیگر را رعا4
یکی از ویژگیهاي والیان زمان خلفاي راشدین این بود که فرماندار جدید، زحمات 

کرد. چنان که وقتی خالد بن  نهاد و از او به نیکی یاد می فرماندار و والی سابق را ارج می
ي کل دیار شام تعیین گردید و افرادي همچون ابوعبیده بن جراح  ولید به عنوان فرمانده

کرد و در حضور  ها را رعایت می نهایت احترام آن ت او قرار گرفتند، خالد بیزیر دس
و هنگامی که  انداخت گذارد، بلکه ابوعبیده را جلو می مسلمانان نماز نمی  ابوعبیده به

، خالد را برکنار و ابوعبیده را به جاي او تعیین کرد؛ ابوعبیده این خبر را از خالد عمر
گاه ایشان را در  ي دیگري از جانب امیرالمؤمنین رسید. آن نامه پنهان نمود تا این که

جریان گذاشت و خالد از این که ابوعبیده قبالً این خبر را به اطالع وي نرسانیده است، 
 .4ناراحت شد

گوید: من در هیچ جا ندیدم که یکی از والیان علیه والی سابق  دکتر عبدالعزیز عمري می
هاي خود لب به تجلیل و تحسین والی  والی جدید در نخستین خطبه چیزي بگوید بلکه معموالً

 .5پرداخت قبلی می

 .)۲/۵۴الوالية علی البلدان ( -١
 .٢١٤فتوح البلدان للبالذري ص -٢
 .٢٣، ٢٢اخلراج أليب يوسف ص -٣
 .)۲/۱۳۹تاريخ يعقوبی ( -٤
 .)۲/۵۵( الوالية علی البلدان -٥
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 سوم: حقوق والیان
بدون شک والیان و کارگزاران دولت، حقوق و مزایایی دارند که رعایت بعضی به 

حقوق دیگري دارند  ،باشد. و عالوه بر آن ي خلیفه می ي رعیت و بعضی به عهده عهده
شود. و در کل رعایت این حقوق باعث دلگرمی والی و  ل پرداخت میکه توسط بیت الما

 اند از:  ها عبارت ترین آن گردد که مهم و در جهت قیام به وظایفش میتشویق ا

 ـ حرف شنوي از والیان در غیر معصیت خدا1
باشند. چنان که  بر رعیت واجب است که از والیان و مسئولین خود حرف شنوي داشته

 ید:فرما قرآن می
َها ﴿ ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
َ َءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم  ٱۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ۡ�َ �ِ ِ ِ  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب �  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ   ٱ�ِخرِ
َ
 نُ ۡحسَ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
 .]۵۹النساء: [ ﴾٥٩تَأ

اید! از خدا (با پیروي از قرآن) و از پیغمبر (خدا محمد  اي کسانی که ایمان آورده«
با تمسک به سنّت او) اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود  مصطفی

ریعت اسالم باشند) فرمانبرداري نمائید (مادام که دادگر و حقّگرا بوده و مجري احکام ش
را به خدا  و اگر در چیزي اختالف داشتید (و در امري از امور کشمکش پیدا کردید) آن

(با عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانید (تا در پرتو قرآن و 
شته را بیان و روشن دا را بدانید. چرا که خدا قرآن را نازل، و پیغمبر آن سنّت، حکم آن

است. باید چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار (یعنی 
 ».تر است رجوع به قرآن و سنّت) براي شما بهتر و خوش فرجام

ي  این آیه به صراحت دال بر وجوب پیروي از ولی امر و والیانی است که اجرا کننده
 .1سی را به نافرمانی خدا وادار نسازندها ک که آن دستورات خداوند هستند. به شرط این

 ـ خیرخواهی نسبت به والیان2

 .)۳/۵۶( الوالية علی البلدان -١
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آمد و گفت: اي امیرالمؤمنین! کدام بهتر است: در راستاي  عمر بن خطابمردي نزد 
انجام امر الهی، از سرزنش کسی پروا نداشته باشم یا این که به خود بپردازم؟ امیرالمؤمنین 

ین هستند نباید پرواي سرزنش کسی را داشته باشند دار امور مسلم گفت: کسانی که عهده
 .1اما دیگران باید به خود بپردازند و خیرخواه والیان خود باشند

 ـ والیان را در جریان رویدادها گذاشتن3
ا در اسرع وقت به گوش مسئولین بر رعیت واجب است که اخبار درست و واقعی ر

هاي کارمندان  مربوط به مسایل امنیتی و خیانت اخبار ربط و والیان امر برسانند به ویژه  ذي
 .2دولتی را

 ـ پشتیبانی و تقویت والیان4
زند که در آن منافع عمومی مردم  هنگامی که کارگزار دولت اسالمی دست به کاري می

عمر بن از طرف خلیفه، باید مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین  شود، به ویژه  تأمین می
بود که مردم احترام والیان خود را حفظ نمایند و اگر احساس شدیداً مواظب  خطاب

شده است  احترامی  اي به فرماندار و یا کارگزار دولت بی نمود که در شهر و یا منطقه می
نمود تا وقار  ي حیثیت می کرد و از والی و فرماندار آن ناحیه اعاده با متخلفان برخورد می

 .3و هیبتش همچنان در دل مردم بماند

 ـ رعایت احترام والی پس از برکناري از کار5
یکی دیگر از حقوق والیان این است که پس از برکناري از کار همچنان مورد احترام 

را از والیت  شرحبیل بن حسنه عمر بن خطابواقع شوند. چنان که هنگامی که 
شرحبیل  شهر اردن برکنار کرد، علت برکناري وي را براي مردم توضیح داد و در جواب

 ). ٥٧/ ٢البلدان (الوالية على ، ١٥اخلراج أليب يوسف ص -١
 ).٥٧/ ٢الوالية على البلدان ( -٢
 ).١٥٢/ ١نفس املصدر ( -٣
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من تو  ،کنید؟ گفت: خیر اید که مرا برکنار می آیا از من ناراضی شده :که از ایشان پرسید
 .1تري را انتخاب کنم خواهم مرد قوي را بیش از دیگران دوست دارم، ولی می

اي از مردم کوفه به نماز خواندن سعد بن  متوجه شد که عده همچنین وقتی عمر
 دانست او را از کار برکنار کرد. چون سعد را فراتر از این میگیرند،  ابی وقاص ایراد می

احترامی بکنند. گفتنی است که طرز نماز خواندن سعد  اي افراد نادان به وي بی که عده
شبیه نماز خواندن پیامبر خدا بود چرا که ایشان کامالً روش نماز رسول اهللا را به خاطر 

 .2ه نماز ایشان از روي نادانی بوداي از ساکنان کوفه ب داشت و اعتراض عده

 ـ امیر و حاکم شهر حق اجتهاد دارد6
ي  ها حکمی صادر نکرده است دروازه در اموري که شریعت به صراحت در مورد آن

عمر بن اجتهاد براي حاکم دانشمند باز است. چنان که وقتی یکی از فرمانداران زمان 
ان رزمندگان پیاده و سوارکار بر در اثر اجتهاد خویش اموال غنیمت را می خطاب

که  اجتهاد وي را پذیرفت. همچنین ابن مسعود  حسب درجاتشان تقسیم نمود، عمر
صد مسأله اجتهادي با  بود در بیش از یک عمر بن خطابیکی از کارگـزاران دولـت 

 .3مخالف بود عمر بن خطاب

 ـ حقوق مادي کارگزاران دولت7
ترین آن  ز نظر مادي نیز حقوق و مزایایی داشتند که مهمکارگزاران و مسئولین دولت ا

ي  شان بود. واصحاب پیامبر به ویژه خلفاي راشدین، اهمیت مخارج و نفقه حقوق ماهانه
دانستند که عالوه براین که فراهم نمودن  نمودند و می کارگزاران دولت را احساس می

ان از مردم و رو نیاوردن به رشوه نیازي آن باشد، باعث بی ها جزو حقوقشان می مخارج آن
 .4شود نیز می

 .)۵/۳۹تاريخ طربی ( -١
 .)۲/۵۹( الوالية علی البلدان -٢
 .)۲/۲۱۸عالم املوقعني (إ -٣
 ).٦٠/ ٢الوالية على البلدان ( -٤
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سخت مواظب بود تا دست کارمندان دولتش به مال مردم  عمر بن خطاب ،بنابراین
ها را از نظر مالی به قدري تأمین کند که  آغشته نشود و براي این منظور سعی کرد تا آن

نیز در همین راستا بود  به عمر نیازي به کسی دیگر نداشته باشند. و پیشنهاد ابوعبیده
در استخدام اصحاب پیامبر معترض شد و گفت: اصحاب پیامبر  جا که بر کار عمر آن

هاي مؤمن و متدین در این کار استفاده  گفت: من اگر از انسان را ملوث نمودي. عمر
اي جز این کار نداري پس با  نکنم از چه کسانی استفاده کنم؟ ابوعبیده گفت: اگر چاره

ها کاري کن که از خیانت و دست برد (به اموال مردم و بیت المال) در  ن حقوق به آنداد
ي کارمندان  براي فرماندهان لشکر و استانداران و همه عمر ،از این رو .1امان باشند

به کارمندان خود  عمر ،بنابراین .2دولتش حقوقی در حدود اعمالشان در نظر گرفت
ماند، هر کس به آن  و شما به مال یتیم در دست وصی میگفت: این مال در دست من  می

ي نیاز خود از آن بخورد و هر کس بدان نیازي ندارد از آن پرهیز  نیازي دارد به اندازه
 .3نماید

ي کارگزاران دولت، حقوق نقدي و غیرنقدي  براي همه عمر بن خطاب ،از این رو
 .4ها در منابع تاریخی آمده است عضی از آنروزانه، ماهانه و ساالنه مقرر کرده بود که ذکر ب

چنان که به عبداهللا بن مسعود، عثمان بن حنیف و عمار بن یاسر که مسئولین بلند پایه کوفه 
شد و براي عمرو  گرفت و در میان آنان تقسیم می بودند، روزانه یک رأس گوسفند تعلق می

مان فارسی که والی مداین و حقوق سل .5بن عاص (والی مصر) دویست دینار مقرر گردید
جا که از  کرد، پنج هزار درهم بود اما از آن بود و بر بیش از سی هزار نفر فرمانروایی می

رغبــت بود، حقوقی را که از بیت المال  خورد و نـسبت به دنیا بی دست رنج خود نان می
 .6کرد نمود، صدقه می دریافت می

 .١٢٢اخلراج أليب يوسف ص -١
 ).١٤٩/ ١الوالية على البلدان ( -٢
  .)۲/۶۹۴( ةدينتاريخ امل -٣
 ).١٥٠/ ١الوالية على البلدان ( -٤
 .)۴/۲۶۱( یطبقات کرب  -٥
 .)۱/۵۴۷( سري أعالم النبالء -٦
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 وص حقوق کارمندان دولت عمرهاي گوناگونی در خص روایت  گفتنی است که
تغییر شرایط و درآمد دولت در عصر عمر این اختالفات   به  با توجه  است، که  روایت شده

حقوق کارمندان از ابتداي خالفت عمر تا   نیست که  آمد، زیرا عاقالنه وجود می  حقوق به
رفتن تغییر زمان و مکان و باید با در نظر گ  طور مساوي باقی بماند، بلکه  پایان خالفتش به  به

  .1اختالف قیمتها و دگرگونی نیازها حقوق کارمندان نیز تغییر یابد
ي معاویه، حاکم دیار شام، ده هزار دینار بوده  در روایتی آمده است که حقوق ساالنه

براي هر یک از کارگزاران و کارمندان دولت و  عمر بن خطاب ،است. به هر حال
ق کافی و مناسبی بر حسب درآمد بیت المال و شرایط و امکانات فرماندهان نظامی حقو

 .2نمود هر منطقه و گرانی و ارزانی اجناس مقرر می
دوست نداشتند در قبال خدمتی که براي  عمر بن خطاببعضی از کارگزاران دولت 

 دادند، حقوقی دریافت کنند. چنان که باري عمر ي اسالمی ارائه می مسلمانان و جامعه
ورزي؟ او در پاسخ گفت:  یکی از والیان خود گفت: چرا از گرفتن حقوق خود ابا میبه 

به خاطر این که من داراي اسبان و بردگان زیادي هستم و روزگار من به خوبی سپري 
زیرا من نیز وقتی رسول خدا  ،گفت: این کار را نکن شود و نیازي ندارم. عمر می
را به کسی بدهید که  به آن نیازي ندارم و آن گفتم: خواست به من چیزي بدهد می می

را بردار و براي خود پس انداز کن یا  فرمود: آن بیش از من نیازمند است. رسول خدا می
را بردار و  صدقه نما. و افزود که اگر چیزي از این مال بدون سؤال و طمع به تو رسید آن

  .3اگر نه خودت را در دستیابی به آن خسته مکن
ها اصلی است  ال اصلِ پرداخت حقوق به کارمندان دولت و تأمین آنبه هر ح

اسالمی که از رسول خدا به ثبوت رسیده است و خلفاي راشدین و دیگران نیز بر آن 
ي  اند تا کارگزار و کارمند دولت با خاطري آسوده هر چه بهتر و بیشتر به وظیفه عامل بوده

 خود برسد.

 ).٦٣/ ٢الوالية على البلدان ( -١
 ).٦٣/ ٢الوالية على البلدان (، ٥٠اخلراج أليب يوسف ص -٢
 .)۲/۶۴( الوالية علی البلدان -٣
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 ـ مداواي کارگزاران دولت8
دار بیت المال بود، دچار بیماري  خزانه عمر بن خطابي به نام معیقیب که در زمان فرد

ي وي اطباي زیادي را فراخواند. تا این که دو  براي معالجه عمر بن خطابسختی شد. 
ها در میان  جریان بیماري معیقیب را با آن نفر از اهل یمن خدمت ایشان رسیدند. عمر

توانیم کاري بکنیم که  ي از طب بلد هستید؟ گفتند: ما نمیگذاشت و گفت: آیا شما چیز
بیماریش کامال از بین برود، اما ممکن است بتوانیم از افزایش بیماري وي جلوگیري 

ها گفتند: آیا در شهر شما حنظل  گفت: این هم کار بسیار مهمی است. آن کنیم. عمر
حنظل فرستاد. آن دو مرد  گفت: بلی! و کسی را براي جمع آوري شود؟ عمر یافت می

ها به کف پاي بیمار مالیدند و این  یمنی هر حنظل را به دو نیم کردند و با هر کدام از آن
گفت: بیماري او هرگز افزایش نخواهد  عمل را چند بار تکرار کردند. در پایان عمر

ه بود، ک  چه گوید: به خدا سوگند تا معیقیب زنده بود، بیماریش از آن یافت. راوي می
 .1افزایش نیافت

 چهارم: وظایف والیان
والیان و مسئولین دولتی به خاطر جایگاهی که خداوند نصیب آنان کرده است، وظایف 

ها  ترین آن مهم عمر بن خطابسنگینی بر دوش دارند که در روشنی فرمایشات 
 اند از:  عبارت

 ـ توجه به مسایل دینی1
از، حفاظت دین و اصول دینی، ساخت و ساز مساجد، ي نم مانند تبلیغ دین اسالم، اقامه

 ي حدود و مجازات شرعی:  تسهیل امور حج و اقامه

 ـ تبلیغ و گسترش دین اسالم
دوران فتوحات بود، از مسئولین بلند پایه بیش از  عمر بن خطابجا که دوران  از آن

ن اسالم قدم فرسایی یاري اصحاب در راستاي گسترش و تبلیغ دی  به  رفت که پیش انتظار می

 .٣٤١أخبار عمرطنطاويات ص -١
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 عمر بن خطاباي به  چنان که یزید بن ابی سفیان که در آن زمان والی شام بود طی نامه .1نمایند
چنین نوشت: جمعیت اهل شام بسیار زیاد شده است، شهرها مملو از مردم هستند و من نیاز 

درنگ  بی خطابعمر بن شدید به افرادي دارم که قرآن و مسایل شرعی را به مردم بیاموزند. 
گفت:  معروف است که می عمر بن خطابو از  .2پنج تن از فقهاي صحابه را به شام فرستاد
فرستم تا شما را مورد ضرب و شتم قرار دهند و اموال  من فرماندارن و کارگزاران خود را نمی

 .3را بیاموزند فرستم تا به شما دینتان و سنت پیامبرتان ها را می شما را حیف و میل کنند، بلکه آن
ها را قرآن  ام تا آن گفت: من شما را بر مردم گمارده همچنین به فرمانداران خود می

اي از  براي این منظور مجموعه و عمر .4بیاموزید و نماز را برایشان اقامه کنید
 فرستاد که مدارس مهم علمی تأسیس کردند.  آموزگاران را به شهرهاي مختلف اسالمی

 زي نما ـ اقامه
ترین  نوشت که مهم به فرمانداران و کارگزاران دولت خود می عمر بن خطاب

را حفاظت کرد دین خود را حفاظت  ي شما برپاداشتن نماز است، اگر کسی آن وظیفه
تر از دست  را از دست داد، پس چیزهاي دیگر را راحت کرده است و اگر کسی آن

 .5خواهد داد
ساخت که نماز را برپا دارند و به مردم  نشان میهمچنین همیشه والیان خود را خاطر

و گاهی در برخی از مناطق فرد خاصی را به عنوان مسئول  6قرآن و علم دین بیاموزند
نامیدند؛ چنان  کرد و او را امیر نماز و جنگ می ي جنگی معرفی می ي نماز و فرمانده اقامه

بن یاسر بود و مسئولیت ي عمار  که مسئولیت برگزاري نماز و جنگ در کوفه بعهده
. بر همین اساس فقهاي اسالم در 7بن مسعود بود  ي عبداهللا عهده  قضاوت و بیت المال به

 ).٢/٢٤٧ملوقعني (عالم اإ -١
 .)۲/۲۴۷( سري أعالم النبالء -٢
 .١٥٠السياسة الشرعية ص -٣
 ).٢/٦٥الوالية على البلدان (، ٧٢نصيحة امللوك للماوردي ص -٤
 ).٢/٦٧الوالية على البلدان (، ٢٤٠الطريقة احلكمية ص -٥
 .٧٢نصيحة امللوك ص -٦
 .٣٣األحكام السلطانية ص -٧
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هاي مهم و اساسی فرمانرواي مسلمان  اند که یکی از وظیفه باب سیاست شرعی متذکر شده
 .1باشد برگزاري نماز است که حاوي فواید دینی و اخروي بی شماري می

 و اصول آنـ حفاظت دین 
به حفاظت دین بر اساس اصول صحیحی که طبق آن بر رسول خدا  عمرفاروق

نمود تا سنتهاي صحیح رسول  اي قایل بود. بنابراین تالش می نازل شده بود، اهمیت ویژه
خدا احیا و بدعتها نابود بشوند. چنان که دستور به تبعید مردي داد که آیات متشابه قرآن 

در ماه رمضان نماز تراویح را بر  عمر بن خطاب. 2نمود میو هر جا بیان کرد  را زیر و رو می
. و به ابوموسی اشعري نوشت: به من خبر رسیده 3اساس سنت رسول خدا با جماعت احیا نمود

آورند این  است که گروهی از مردم آن ناحیه سخنانی شبیه سخنان زمان جاهلیت بر زبان می
 .4برسان تا متفرق شوندگونه افراد را به سزاي عملشان 

 ـ تأسیس مساجد
فقط در بالد عربی حدود  عمر بن خطابدهد که در زمان  برخی آمار نشان می

مسجد ساخته شد و والیان دوران ایشان مشغول به ساخت و ساز و تأسیس مساجد  4000
شماري در  در نواحی مختلف کشور اسالمی بودند از جمله عیاض بن غنم که مساجد بی

 .5ی مختلف شبه جزیره تأسیس نمودنواح

 ـ رسیدگی به امور حج
موظف بودند تا به امور حج رسیدگی کنند   عمر بن خطابوالیان دوران خالفت 

ها را تنظیم و امیر هر کاروان و روز حرکت را نیز مشخص  یعنی براي سفر به حج، کاروان
اند  فقها متذکر شده ،همین اساسکنند و مسایل امنیتی حجاج را نیز در نظر داشته باشند. بر 

 ).٢/٦٧الوالية على البلدان ( -١
 ).٢/٦٨(: مهان -٢
 ).٢/٦٨الوالية على البلدان ( -٣
 .١٣٣موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٤
 .)۲/۶۸فتوح البلدان ( -٥
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که یکی از وظایف امیر و حاکم شهر، پرداختن به مسأله حج و فراهم نمودن امکانات آن 
 .1باشد براي رعیت می

 ـ اجراي مجازات شرعی
در مصر حد شرعی اجرا کرد و  عمر بن خطاببر یکی از فرزندان  عمرو بن عاص

شود در اثر آن  ب، تازیانه زد که گفته مینیز فرزندش را به خاطر تأدی بعد خود عمر
 .2فرزندش درگذشت

حکم قاتل را صادر   از خلیفه  بدون اجازه تدا والیان در مسایل قصاص و غیرهدر اب
ي من به قتل  ها نوشت: کسی را بدون اجازه به آن عمر بن خطابکردند تا این که  می

کردند و  ي خلیفه صادر نمی اجازه ها حکم قتل هیچ کسی را بدون از آن پس آن .3نرسانید
رفت  در کل باید گفت که اجراي مجازات شرعی از وظایف والیان و خلیفه به شمار می

  .4شماري بود هاي دینی و دنیوي بی ه حاوي مصلحتک

 ـ تأمین امنیت جامعه2
رود و در این راستا باید  تأمین امنیت جامعه جزو وظایف اصلی یک زمامدار به شمار می

اموري همچون تنبیه نمودن خطاکاران و فاسقان بپردازد، چرا که وقوع جرم و جنایت  به
به ابوموسی  عمر بن خطاب. چنان که 5کند را تهدید می در جامعه کیان ملت و حیات آن
ي جهاد علیه  ي فریضه و اصالً اقامه .6ها را متفرق سازید نوشت: فاسقان را بترسانید و آن

 .7مین منظور است تا در شهرهاي اسالمی امنیت برقرار گردددشمنان اسالم براي ه

 ـ جهاد در راه خدا3

 .٣٣األحكام السلطانية ص -١
 .٢٤٢، ٢٤٠مناقب عمربن اخلطاب البن اجلوزي ص -٢
 .٥٢١الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ص -٣
 )۲/۷۰( دانالوالية علی البل -٤
 ).٢/٧١الوالية على البلدان ( -٥
 .)۱/۱۱خبار (عيون األ -٦
 .)۲/۷۱( الوالية علی البلدان -٧
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با نام  بدر یک بررسی کوتاه از امرا و والیان دوران خالفت ابوبکر و عمر
خوریم که نقش مهمی در روند فتوحات ایفا کردند. حتی شیخین  هایی بر می شخصیت

نمودند که هنوز فتح نشده بود و قرار بود که  برخی از امرا و والیان را به مناطقی اعزام می
ها پس از فتح کردن آن ناحیه امیر و والی آن دیار بشوند. چنان که ابوعبیده، عمرو بن  آن

عاص، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنه و امراء دیار عراق مانند مثنی بن حارثه، خالد 
گفتنی است که والیان و امراي  .1بودندبن ولید، عیاض بن تمیم و غیره از همین قبیل امرا 

دوران خلفاي راشدین عالوه بر این که حاکم و زمامدار بودند یک مجاهد تمام عیار نیز 
شد. منابع  ها را از شرکت در جهاد و فعالیتهاي جهادي مانع نمی بودند و ریاستشان آن

 اند:  ترین فعالیتهاي جهادي والیان را به شرح زیر ذکر نموده تاریخی مهم
 ـ اعزام داوطلبان به میدان جهاد.

 ـ آماده کردن نیروي دفاعی.
به کسانی که در  عمر بن خطابـ ساختن دژ و قلعه جهت حفاظت شهر. چنان که 

کردند دستور احداث دیوار حفاظتی داد تا از شبیخون  ي مصر زندگی می شهر جیزه
 .2دشمن در امان بمانند

معروف به  نان که از میان امراء ابوعبیدهـ تجسس در مورد وضعیت دشمن: چ
استخدام جاسوس جهت کسب اطالع از وضعیت رومیها بود و بر اساس اطالعات به 

 .3آورد دست آمده گاهی به عقب نشینی و استتار نیز روي می
 ـ پرورش و آماده سازي اسبها: 

اي سازي اسبها بر پرورش و آماده  عمر بن خطابهاي نظامی  یکی از سیاست
هایی را در اختیار گروهی از  زمین رو عمرفاروق  جهاد در شهرهاي اسالمی بود. از این

  که همچنان .4پرورش و تولید اسب مشغول شوند  داد تا در آن زمینها به قرار می  مردم بصره
همین منظور زمینهایی را در اختیار گروهی از مردم آن دیار قرار داد، اما   در دمشق نیز به

 ).٢/٧٢(: مهان -١
 ).١/٧٧الوالية على البلدان ( -٢
 .٢١٥الفتوح بن أعثم ص -٣
 ).٢/٧٤الوالية على البلدان ( -٤
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اند، در راستاي  قرار داده  ها زمین مورد نظر را براي کشاورزي مورد بهره آن  ی دید کهوقت
ي آنان نیز دستور صادر  جریمه  به  گرفتن آن قدم نهاد و در برابر سرپیچی از امر خلیفه پس

نمود و در راستاي تحقق همین هدف در کوفه چهار هزار اسب وجود داشت که سلمان 
آوردند. همچنین در  ها نگهداري به عمل می تنی چند از کوفیان از آنبن ربیعه باهلی و 

تا در مواقع  اسبان زیادي تدارك دیده شده بود بصره و سایر شهرها و مناطق اسالمی
این اسبهاي پرورشی براي دفاع   گفتنی است که .1اضطراري مورد استفاده قرار گیرند

 دارا بودند.آمادگی کامل را  فوري از کیان دولت اسالمی 
 هاي نظامی به نوجوانان:  ـ آموزش دادن تمرین

ي شهروندان حکومت اسالمی دستور  طی فرمانی به همه  عمر بن خطابچنان که 
داد تا فرزندان و نوجوانان خود را با فنونی همچون اسب سواري، شنا و تیراندازي آشنا 

ظامی بود، مورد اصابت قرار سازند. حتی وقتی در دیار شام نوجوانی که مشغول آموزش ن
را در جریان مرگش قرار دادند ایشان عکس العملی نشان  گرفت و درگذشت و عمر

 .2نداد که بیانگر ممانعت نوجوانان از تمرین و آموزش تیراندازي باشد
 ـ رسیدگی به امور رزمندگان و مجاهدین: 

د، بخصوص شهرهایی دادن امور رزمندگان شهرها می  به  اهتمامی ویژه عمرفاروق 
والیان مناطق به عنوان  .3نفسی نیاز داشت  سربازان تازه  و مدام به  از دشمن نزدیک بوده  که

بیش  نمایندگان خلیفه، مسئول رسیدگی به امور لشکر و رزمندگان بودند. عمرفاروق 
 .4نمود از هر چیزي به این نکته توجه داشت و والیان را در این مورد تأکید می

 رعایت کردن و اجراي معاهدات: ـ 
با برخی از ساکنان شهرهاي شام قراردادهایی امضا  چنان که ابوعبیده بن جراح

نمود. همچنین امراي عراق مانند سعد بن ابی وقاص، ابوموسی اشعري و دیگران با ساکنان 
مواظب حفظ  ،شهرهاي تحت امارت خود معاهداتی بسته بودند. والیان عالوه بر این

 .)۲/۷۴( الوالية علی البلدان -١
 .٤٨٦النبوي واخلالفة الراشدة ص الوثائق السياسية للعهد -٢
 .٤٩١، ٤٨٨صبحي الصاحل ص، النظم اإلسالمية -٣
 ).٢٠/٧٧الوالية على البلدان ( -٤
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ي الهی  وق ذمیان و رعایت تعهدات شخصی بودند و اجراي تعهدات را فریضهحق
درمورد رعایت حقوق ذمیان چنین توصیه کرده بود: من  و عمرفاروق  .1دانستند می

ها  کنم. به دفاع از آن ها سفارش می در مورد این شما را به رعایت عهد خدا و پیامبر
 .2آیید، مجبور نسازید ي آن بر نمی عهدهبجنگید و آنان را به انجام کاري که از 

 ـ سعی و تالش جهت تأمین نیازهاي معیشتی مردم4
گوید: اگر زنده بمانم کاري خواهم کرد که بیوه زنان  در این باره می عمر بن خطاب

را در  عمر بن خطابعراق بعد از من به کسی نیازي نداشته باشند. ما موضعگیري 
ي امکانات دولت جهت  ایم که چگونه با همه از یاد نبرده» دهعام الرما«خشکسالی معروف 

عام «در  نویسد که عمر نمود. بیهقی می ي مردم تالش می هاي گرسنه سیر کردن شکم
نمود و پس از این که باران بارید و خشکسالی برطرف شد و  بر مردم انفاق می» الرماده

ردم افتاد که در حال کوچ کردن به م مردم به سرزمینهاي خود بازگشتند و چشم عمر
جا نشسته بود  ي محارب که آن بودند اشک از چشمانش سرازیر گردید. مردي از طایفه

گفت: واي بر تو! من از جیب خودم و  گفت: به خاطر تو خشکسالی رفع شد. عمر
 .3ها انفاق نکردم، بلکه از مال خدا انفاق نمودم جیب پدرم (خطاب) بر آن

حق شما است که از اموال غنیمت و در آمد خراج بر شما انفاق  گفت: همچنین می
 .4کنم و حق شما است که حقوق شما را افزایش دهم

به شکل منظم و نوبتی درآمد. و  عمر بن خطابها در زمان  ي توزیع جیره شیوه
گرفت. چنان که  تنها به ساکنان شهرها اختصاص نداشت، بلکه بادیه نشینان را نیز در بر می

کرد.  نشینان اطراف مدینه را در میان آنان توزیع می ي بادیه رهشخصاً جی عمر بن خطاب
نوشت که این مال متعلق به عمر و آل عمر نیست،  و به والیان خود در شهرهاي مختلف می
 .5ها توزیع نمایید را در میان آن بلکه متعلق به همین ملت است، پس آن

 ).٢/٧٧الوالية على البلدان ( -١
 .١٣٣موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٢
 .١٣٥) موسوعة فقه عمرص٦/٣٥٧سنن البيهقي ( -٣
 .١٣٧موسوعة فقه عمرص -٤
 .)۲/۷۷( انالوالية علی البلد -٥
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ها از نظر  ردم از نظر مالی توجه داشت، به تأمین آنو همان طور که ایشان به تأمین م
خوراکی نیز غافل نبود. چنان که در دیداري از دیار شام، بالل بن رباح به ایشان گفت: اي 

خورند در حالی  امیرالمؤمنین! فرماندهان تو در شام گوشت مرغ با نان خالص از گندم می
به امرا و فرماندهان گفت: بالل چه  که رعیت قادر به تهیه چنین خوراکی نیست. عمر

جا قیمت اجناس ارزان است  گوید؟ یزید بن ابی سفیان گفت: اي امیرالمؤمنین! در این می
جا فراهم  را که بالل گفت در این  چه و ما به قیمت مخارجی که در حجاز داشتیم، آن

ي ماهانه  جیره تا شما خورم، وگند! من از اینجا تکان نمیگفت: به خدا س کنیم. عمر می
با متعلقات  1ي مسلمان را تضمین نکنید. سرانجام براي هر مرد ماهانه دو جریب هر خانواده

اعالم کرد و گفت: اي  آن همچون روغن و سرکه تصویب شد. سپس در جمع عمومی 
مسلمانان! این عالوه بر حقوقی است که قبالً براي شما مقرر شده بود و اگر سردمدارانتان 

ها را از کار برکنار و کسی دیگر را به  از شما دریغ کردند به من اطالع بدهید تا آنرا  آن
 .2ها تعیین کنم جاي آن

کوشید تا مردم در شهرهاي اسالمی با کمبود مواد  همواره می عمر بن خطاب
کرد  خوراکی مواجه نشوند. بنابراین مراقب اوضاع بازارها بود و از احتکار جلوگیري می

و بازرگانان را به سیر و سفر در نقاط مختلف جهان و مبادالت اقتصادي جهت و تجار 
 .3کرد اشباع نمودن بازارهاي مسلمانان، تشویق می

، تهیه مسکن براي شهروندان دولت عمر بن خطابیکی دیگر از ابتکارات 
 نمود. از جمله در تأسیس اسالمی بود. چنان که به والیان خود در این مورد تأکید می

شماري براي مسلمانان ساخته شد. همان  طاط منازل مسکونی بیشهرهاي بصره، کوفه و فس
طور که در شهرهاي فتح شده مانند حمص، دمشق، اسکندریه و... نیز امرا و کارگزاران 

 .4هاي مسـکونی را در میـــان مسلــمانان تقسیم نمودند دولت خانه

 واحد پيمانه ای است. -١
 ).٢/٧٨الوالية على البلدان (، ٢٥٧فتوح الشام لألزدي ص -٢
 .)۲/۷۴۹( ةتاريخ املدين -٣
 بالذری. ،فتوح البلدان -٤
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 حلیـ گزینش و استخدام مدیران و کارگزاران م5
جا که والی تعیین شده از جانب خلیفه یک نفر بیش نیست و منطقه و شهر سپرده  از آن

طبیعی است که نیاز به مدیران و کارگزاران و مشاورینی جهت  ،شده به وي گسترده است
ها ناچار افرادي را براي مدیریت  کنترل و نظم و ضبط امور خواهد داشت. بنابراین آن

همچون جمع آوري خراج، آمارگیري و فرماندهی لشکر انتخاب  بخشهایی از مسئولیتها
کردند که گاهی این کار با هماهنگی خلیفه و گاهی بدون هماهنگی وي صورت  می
 .1گرفت می

 ـ رعایت حال ذمیان6
یکی از وظایف والی و فرماندار، رعایت حال اهل ذمه و احترام آنان و پیگیري احوال و 

شان بود. چرا که خلفاء با ذمیان و  انان و رسیدگی به حقوقها در قبال مسلم وظایف آن
کردند و شرایطی  زیستند، قرارداد امضاء می کسانی که تحت حمایت حکومت اسالمی می

 .2ها را رعایت کنند شدند که آن گذاشتند و طرفین متعهد می به میان می

 ـ رعایت احترام معتمدین و استفاده از رأي صاحب نظران7
ساخت تا در امورات  ، والیان و کارگزاران دولت خود را موظف می طابعمر بن خ

والیان حسب دستور  .3صاحب نظران، استفاده کنند نظراتمختلف شهرها از رأي و 
به  کردند. همچنین عمر دادند و از رأي و نظر مردم استفاده می جلساتی تشکیل می

یش سفیدان و معتمدین را کرده، کرد تا رعایت حال ر کارگزاران دولت خود توصیه می
به هر کس جایگاه خودش را بدهند. چنان که به ابوموسی اشعري چنین نوشت: به من خبر 

کنند. از این پس چنین  رسیده که در مجلس تو همگان به صورت یکسان شرکت می
مکن، بلکه معتمدین و اهل قرآن و متدینین و پرهیزگاران را نزدیک خود بنشان و بعد از 

اي به او نوشت: همیشه در میان مردم  ها عموم مردم را قرار بده. همچنین در نامه نآ
به  ،کنند. بنابراین هاي سرشناسی وجود دارد که نیازهاي مردم را بازگو می چهره

 .)۲/۷۹( الوالية علی البلدان -١
 ).٢/٨٠(: مهان -٢
 ).٢/٨٠(: مهان -٣

                                           



 531    در برخورد با فرماندهان و کارگزاران دولت روش عمر 
 

هاي سرشناس ارج بنهید. و در حق یک مسلمان مستضعف کافی است که شما در  چهره
 .1خورد کنیدقضاوت و تقسیم مال با او منصفانه بر

 ـ عمران و آبادانی8
ي تحت فرمان خود بنابر درخواست بعضی از سران قوم به  سعد بن ابی وقاص در منطقه

طی   عمر بن خطابهمچنین  .2منظور رسیدگی به امور کشاورزان نهري حفر نمود
رسانی به ساکنان بصره  را موظف به حفر کانالی جهت آب اي، ابوموسی اشعري نامه

او نیز براي این منظور کانالی به طول چهار فرسخ حفر کرد و آب را به زمینهاي  نمود و
 .3بصره هدایت نمود

هنگام تأسیس شهرهاي کوفه و بصره و فسطاط از  و نیز کارگزاران دولت عمر
هاي شهر را مشخص کرده،  ها و کوچه روي نقشه به ساخت و ساز شهر پرداختند. خیابان

میان مردم تقسیم نمودند و مسجد ساختند و طرح آبیاري اجرا  زمینهاي مسکونی را در
 کردند و کارهاي رفاهی و اجتماعی قابل توجهی انجام دادند.

همچنین با واگذار کردن زمینهاي کشاورزي به مردم وایجاد امکانات رفاهی، در 
مناطق غیرمرغوب که به خاطر نزدیکی با دشمن، مردم حاضر به سکونت در آن مناطق 

در مورد  بها را فراهم ساختند. چنان که عمر و عثمان ي آبادانی آن بودند، زمینهن
 چنین عمل کردند. عربی انطاکیه و برخی از مناطق شبه جزیره

 ـ رعایت برخوردهاي اجتماعی9
آمدند، ایشان در مورد امیر و والی  می هرگاه گروهی از ساکنان یک منطقه نزد عمر

آید؟ آیا احوال  گفت: آیا به عیادت بیماران شما می سید. میپر ها می آن منطقه از آن
گفتند که به  شود؟ و اگر مردم در مورد والی خود می بردگان و مستضعفان را جویا می

 .١٣٤موسوعة فقه عمرص، ٢٠٧نصيحة امللوك للماوردي ص -١
 ).٨٧٢الوالية على البلدان (، ٢٧٣فتوح البلدان للبالذري ص -٢
 .٣٥٢، ٣٥١فتوح البلدان للبالذري ص -٣

                                           



 عمر فاروق   532
 

والی مورد نظر را از  شود، عمر رود و جویاي حال مستضعفان نمی عیادت بیماران نمی
 .1کرد کار برکنار می
ي  کرد تا قیافه ران دولت خود را توصیه میکارگزا عمر بن خطابهمچنین 

ظاهري و نوع پوشش و مرکب آنان با قیافه، پوشش و مرکب عموم مردم متمایز نباشد و 
 .2کرد آنان را از استخدام دربان منع می

 ها و دیگران ـ فرق نگذاشتن میان عرب10
ژاد را مالك بر والیان و کارگزاران دولت الزم است که در برخورد با مردم، رنگ و ن

عمر بن قرار ندهند و با همه به صورت یکسان برخورد نمایند. چنان که باري در زمان 
یکی از فرمانداران در توزیع مالی، عربها را بر دیگران ترجیح داد. وقتی این  خطاب

اي به او نوشت و گفت: براي بد بودن فرد کافی است  رسید، نامه خبر به گوش عمر
ها را یکسان نگاه  ي آن خود را با دید حقارت بنگرد و افزود که چرا همه که برادر مسلمان

 3کنی؟ نمی
عالوه بر آن، والی باید به امور اخالقی دیگري همچون، وفا به عهد، اخالص، 
خیرخواهی، ناظر دانستن خداوند و همکاري و تعاون در امور خیر متصف باشد. تا جامعه 

ی است که والی پس از متصف شدن به این صفات، البته این در صورت .4اصالح گردد
هایش قدم بردارد. چنان که والیان و  براي نشر و تبلیغ آن توسط عملکرد، سخنرانی و نامه

کارگزاران زمان خلفاي راشدین ـ در کل ـ در رعایت این شرایط و دارا بودن صفات 
 .5فوق، الگو و نمونه بودند

 
 

 )۲/۸۲( الوالية علی البلدان -١
 ).٢/٨٢مهان ( -٢
 .٥٢٣الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ص -٣
 .٣٠٨، ٣٠٧النظريات السياسية اإلسالمية حممد ضياء الريس ص -٤
 )۲/۸۵( الوالية علی البلدان -٥
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 وقات کاري والیانکار ترجمه در والیتها و اپنجم: 

 ـ کار ترجمه1
در زمان خلفاي راشدین یکی از نیازهاي جامعه و طبعاً جزو وظایف والیان بود. چنان که 

خواست که جمعی از دهقانان فارسی زبان را نزد  از والیان خود در ناحیه عراق می عمر
ها جمعی از  د. آنها پیرامون قضایاي خراج قرارداد امضا کن او به مدینه بفرستند تا با آن

 .1دهقانان را با مترجمی نزد خلیفه فرستادند
گفت تا  و در مورد مغیره بن شعبه آمده است که زبان فارسی را به راحتی سخن می

 .2کرد جایی که سخنان امیرالمؤمنین را براي هرمزان و بالعکس ترجمه می
اي حکومت بنابراین فراگرفتن فن ترجمه در زمان خلفاي راشدین و در کل بر

اسالمی بسیار حایز اهمیت بود. وقتی ما بدانیم که دیوان خراج به لغتی غیر از عربی نوشته 
آن روز به فن ترجمه پی خواهیم برد. و از طرفی  شده بود، به میزان نیاز جامعه اسالمی 

پیشرفت سریع فــتوحات به داخــل مناطق غیر عربی و روي آوردن آنان به اسالم به میزان 
 .3افزود ین نیاز میا

 ـ اوقات کاري کارگزاران دولت2
در زمان خالفت عمرفاروق، خلیفه و همچنین سایر کارگزاران دولت، اوقات اداري 

ي وقاتشان را صرف رتق و فتق امور مملکت و  کردند، بلکه همه بخصوصی را رعایت نمی
در کوچه و  شد. تا جایی که برخی از آنان شبها نیز در خدمت به مردم سپري می

هاي شهر مراقب اوضاع مردم بودند. از جمله خود خلیفه که بیش از دیگران در  خیابان
خواست و برایشان  زنی شبانه معروف است. مردم و رعیت نیز هرگاه که دلشان می گشت

جا دربان و نگهبانی  گاه در آن کردند و هیچ مقدور بود به خلیفه و والیان مراجعه می
طی  عمر بن خطابمانع ورود آنان بر خلیفه و یا والیان وي باشد. چنان که یافتند که  نمی
گاه تعداد کارها  اي به ابوموسی اشعري نوشت: کار امروز را براي فردا مگذار آن نامه

 ).١٠٥/ ٢الوالية على البلدان (، ٤١، ٤٠اخلراج أليب يوسف ص -١
 .مهان -٢
 ).١٠٤/ ٢الوالية على البلدان ( -٣
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برم  ها کاسته خواهد شد. به خدا پناه می افزایش خواهد یافت و از موفقیت تو در انجام آن
هیم و خواهشات نفسانی بر ما غلبه کند و حق مردم بر گردن ما از این که دنیا را ترجیح بد

 .1بماند

 .١٢٩مناقب أمري املؤمنني البن اجلوزي ص -١

                                           



 



 مبحث سوم
 مراقبت از والیان وبازخواست آنان

 نخست: مراقبت از والیان
بلکه نهایت  کارگزاران خوبی انتخاب کرده است کرد که به این اکتفا نمی عمر

تا از عملکرد آنان مطمئن داد  کوشش را در مراقبت و پی گیري احوال آنان به خرج می
گفت: این که هر روز فرمانداري را  بشود که مبادا به انحراف کشیده شوند. و همواره می

گفت:  همچنین می .1تعویض بکنم، بهتر است از این که ظالمی را ساعتی بر مردم بگمارم
 اگر کارگزار دولت من بر کسی ستم روا دارد و من از آن اطالع یابم و عکس العملی

همچنین روزي در میان جمعی گفت: آیا  .2ام نشان ندهم، پس گویا خودم بر او ستم کرده
به نظر شما اگر من فردي را عادل تشخیص دادم و استخدام نمودم به مسئولیت خود پایان 

 .3ها گفتند: بلی. گفت: خیر! بلکه باید مواظب عملکرد او نیز باشم ام؟ آن داده
ي امور منطقه تحت فرمانشان آزاد گذاشته بود.  در اداره ایشان گرچه امیران خود را

اي براي  تا جایی که مأموران مخفی ت مراقب رفتار و عملکرد آنان بودولی دورا دور سخ
ها کاري جز کنترل رفتار امیران لشکر و کارگزاران  این منظور استخدام نموده بود که آن

ن خود چه آنان که در مشرق بر امیرا دولت نداشتند و بدین صورت عمرفاروق
در بازخواست  ي عمر شیوه .4زیستند و چه آنان که در مغرب، اشراف کامل داشت می

 و مراقبت از والیان به شرح زیر بود: 

 ـ کارگزاران دولت نباید شب هنگام وارد مدینه شوند1
ه خواست که هنگام ورود ب از فرماندهان و کارگزاران دولت خود می  عمر بن خطاب

مدینه، شب هنگام وارد نشوند، بلکه منتظر طلوع آفتاب باشند تا معلوم شود چه همراه 
 .5دارند و بتوان بهتر از آنان حساب گرفت

 . ٢١٥اإلدارة اإلسالمية ، ٨٩صبحي الصاحل ص، النظم اإلسالمية -١
 .٢١٥اإلدارة اإلسالمية ، ٥٦بن اجلوزي صمناقب أمري املؤمنني ال -٢
 .٢١٥اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمربن اخلطاب ص -٣
 .١٦٨التاج يف أخالق امللوك ص -٤
 .١٧٤فن احلكم ص -٥
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 فرستادند اي می ـ هر از چند گاهی باید نماینده2
خواست که هر از چند گاهی گروهی از مردم  از کارگزاران دولت خود می عمر

ینه اعزام نمایند تا از آنان وضعیت شهرشان را جویا شوند و در ساکنان شهر خود را به مد
روا  جریان کیفیت وصول خراج قرار گیرد و مطمئن شود که کسی بر آنان ظلم و ستمی

دارد. چنان که با محصوالت خراج کوفه و همچنین با محصوالت خراج بصره حدود  نمی
داد که این مال از راه مشروع به  همه را سوگند می عمر بن خطابشد و  ده نفر همراه می

 .1روا داشته نشده است دست آمده و هیچ نوع ستمی بر مسلمانان و یا ذمی 
تا حد زیادي دست کارگزاران دولت را از ظلم  گفتنی است که این عملکرد عمر

ؤمنین را در داد، این وفدها، امیرالم نمود، زیرا اگر چنین وقایعی رخ می و ستم کوتاه می
بحث و گفتگو با این وفدها   به بیشتر اوقات عمر  که گذاشتند، همچنان می جریان

ها پرس و  حال و وضع شهرها و برخورد و رفتار نمایندگانش از آن  پرداخت و راجع به می
 .2کرد جو می

 ـ صندوق شکایات3
فرستد و او را موظف  پیک خود را به شهرهاي مختلف نزد والیان خود می عمر
خواهد براي  ه هنگام بازگشت در جمع مردم اعالم کند چه کسی میساخت ک می

داشت شکایت خود را  امیرالمؤمنین نامه بفرستد؟ در آن صورت اگر کسی شکایتی می
ها بدون این که کسی از محتواي  رساند چون نامه مستقیماً توسط نامه به اطالع خلیفه می

 .3ندرسید ها اطالع یابد به دست امیرالمؤمنین می آن

 ـ محمد بن مسلمه به عنوان سربازرس4
در بازرسی عملکرد کارگزاران دولت از محمد بن مسلمه استفاده   عمر بن خطاب

عمر بن بود.  عمر بن خطابنمود. پس در واقع محمد بن مسلمه سربازرس دولت  می

 ).١٥٧/ ١الوالية على البلدان ( ١٢٤اخلراج أليب يوسف ص -١
 ).١٥٧/ ١الوالية على البلدان ( -٢
 .)۲/۷۶۱( ةتاريخ املدين -٣

                                           



 عمر فاروق   538
 

او معاونانی نیز با خود  .1فرستد او را جهت کنترل عملکرد والیان بزرگ می خطاب
ها را به خلیفه منعکس  داد و آن همراه داشت. با شکایتهاي مردم علیه والیان گوش می

 کرد. می

 ـ استفاده از موسم حج5
اوضاع کارگزاران و رعیت را جویا شود.  عمر بن خطابموسم حج فرصت خوبی بود تا 

آوري  ربوط به نکات مختلف مملکت را جمعشمرد و اخبار م ایشان فرصت را غنیمت می
هاي مختلفی تقدیم  کرد و شکایت رفته بود به او مراجعه می کرد و اگر بر کسی ظلمی  یم

آمدند و خود کارگزاران و فرمانداران نیز در  شد. مأموران مخفی دولت نیز گرد می او می
شدند. پس مراسم حج در  ي خود حاضر می محضر خلیفه براي پاسخگویی و ارائه کارنامه

در میان مردم به  و عمر ،2کردند ی بود که همه در آن شرکت میواقع نوعی اجتماع عام
گفت:  داد و در پایان می ترین وظایف کارگزاران خود را شرح می صورت خالصه مهم

اند پس بپا خیزید و به من اطالع دهید. معموالً  گفتم، عمل کرده  چه ها جز آن اگر این
گفت که این بیانگر رفتار عادالنه  میخاست و علیه کارگزاران دولت چیزي ن کسی بر نمی

باشد. مگر یک بار که مردي برخواست و گفت: فالن کارگزار  شان می ها با رعیت آن
کارگزار مورد نظر را احضار کرد و از  دولت مرا به ناحق یکصد تازیانه زده است. عمر

ناچار به مرد  اي ارائه نکرد. عمر او براي این کار دلیل خواست اما او دلیل قانع کننده
ستم دیده گفت: برخیز و از او انتقام بگیر. عمرو بن عاص وساطت کرد و گفت: اي 

گفت: من از  امیرالمؤمنین! اگر از او انتقام بگیرید، این به عنوان سنتی خواهد ماند. عمر
ام، بلکه رسول خدا را دیدم که دوست داشت از او  طرف خودم چنین تصمیمی نگرفته

ته شود. عمرو گفت: پس اجازه بدهید تا مرد ستم دیده را به نحوي راضی کنیم. انتقام گرف
گاه آن مرد در مقابل دویست دینار از گرفتن انتقام  گفت: اشکالی ندارد. آن عمر

 .3صرف نظر کرد

 .١٢٦إىل ١٢٣ار يف العصر الراشدي صاألنص -١
 .١٣٨الدولة اإلسالمية د. محدي شاهني ص، ٨٢للعقاد ص عبقرية عمر -٢
 .)۳/۲۲۲طبقات ابن سعد ( -٣
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 اي خلیفه ـ سفرهاي دوره6
قبل از این که کشته شود، تصمیم گرفت تا شخصاً سفرهایی جهت   عمر بن خطاب

ارت مستقیم بر عملکرد والیان خود و به منظور جستجوي حال رعیت به بعضی از نظ
شاء اهللا یک  مناطق دور دست داشته باشد. چنان که در این مورد فرمود: اگر زنده بمانم ان

دانم مردم دچار  سال کامل در میان رعیت به گشت و گذار خواهم پرداخت، چرا که می
گیرم. زیرا کارگزاران همه چیز  ها قرار نمی  در جریان آنگرفتاریهایی هستند که من کامالً

رسی ندارند. بنابراین به دیار شام و  ها نیز به من دست کنند و خود آن را به من منعکس نمی
ها به مدت دو  کوفه و بصره و شهرهاي شبه جزیره سفر خواهم کرد و در هر کدام از آن

 .1سال بسیار خوشایندي خواهد بود ماه اقامت خواهم گزید و به خدا سوگند که
تحقق یافت و ایشان موفق به چند بار دیدار از  البته در مورد شام این رؤیاي عمر

چنان  .2آن دیار گردید و از نزدیک اوضاع کارگزاران و رعیت آن سامان را بررسی کرد
اعتراض و  که وارد منزل ابوعبیده شد و وضعیت معیشتی او را از نزدیک مشاهده نمود و با

شکایت همسر ابوعبیده در مورد سختی زندگی خود روبرو شد. همچنین از منزل خالد بن 
عمر ولید بازدید به عمل آورد و در آن جز سالح وي چیزي نیافت. ضمناً گفتنی است که 

یکی از   شد، بدین صورت که بدون اطالع قبلی وارد منازل والیان خود می بن خطاب
ي ورود براي خود و  ؤمنین اجازهکوبید و بدون اعالم ورود امیرالم همراهانش درب را می

جا نخست  شد، در آن وارد آن منزل می عمر  و هنگامی که خواست همراهانش را می
ي یزید  و چون به وي در مورد رنگارنگ بودن سفره .3کرد ي منزل را زیر و رو می اثاثیه

گاه ناگهانی بر در منزل یزید رسید و  آن بن ابی سفیان خبر دادند، منتظر وقت شام شد.
ي ورود خواست و از نزدیک نوع غــذاي او را مــشاهده کــرد و او را از اسراف  اجازه

 .4منع نمود

 .)۵/۱۸تاريخ طربی ( -١
 ).١٦١/ ١الوالية على البلدان ( -٢
 .)۳/۸۳۷( ةتاريخ املدين -٣
 .)۱/۱۶۲( الوالية علی البلدان -٤
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هاي مختلفی جهت آزمودن والیان خود، استفاده  از شیوه عالوه بر این، عمر
کرد تا  و کسی را همراه میفرستاد  کرد. از جمله این که مقداري اموال را نزد آنان می می

شاهد عملکرد آنان باشد. چنان که باري پانصد دینار نزد ابوعبیده فرستاد. او همه را در 
گوید: ضرر این دنیا نیز بیشتر از فایده آن بود.  میان بینوایان تقسیم نمود. همسر ابوعبیده می

را قطعه قطعه  عبیده آنخواندیم. ابو اي داشتیم که بر آن نماز می چرا که ما قطعه پارچه
و این کار  .1فرستاد زد و نزد این و آن می اي مقداري دینار گره می کرد و در هر قطعه می

 با بسیاري از والیان خود انجام داد. را عمر
مراقبت کارمندان خود اکتفا   در طول این سفر تنها به عمر  گفتنی است که

خواند و کسی را مسئول کسب آگاهی در مورد  میفرا   مدینه  آنان را به  نمود، بلکه نمی
برخی اوقات خود نیز چنین مسئولیتی   نمود، چنانکه خوراك، نوشیدنی و پوشاك وي می

 .2گرفت می  را بر عهده

 ـ بایگانی اسناد و مدارك دولتی7
ذکر است   اي قایل بود. الزم به به حفظ و نگهداري اسناد و قراردادها اهمیت ویژه عمر
  با مردمان شهرهاي فتح شده  هاي اجرا شده ایشان در حفظ و نگهداري پیمان نامه  که

اي داشت که در آن این گونه  گویند: ایشان صندوقچه نمود. می تالش بیشتري را ایفا می
شد. و شاید سایر کارگزاران دولت ایشان اسناد و مدارك مهم را  اسناد نگهداري می

 .3اند کرده میهاي بعدي نگهداري  جهت مراجعه

 دوم: شکایات رعیت از دست کارکنان
پیگیري   کرد و به ، شخصاً به شکایات رعیت از دست والیان رسیدگی میعمر بن خطاب
پرداخت. ودر این راستا از صاحب نظران، افراد شورا و اطرافیان خود  ها می و استیضاح آن

 .)۳/۸۳۷( تاريخ املدينة -١
 ).١٦٢/ ١الوالية على البلدان ( -٢
 .)۱/۱۶۳دان (لعلی الب ةالوالي -٣
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بود چه از والیان و چه از کرد. و در پایان به سزاي کسی که مستحق سزا  نظرخواهی می
 در آن:  اي از شکایات علیه والیان و عملکرد عمر و اینک نمونه .1پرداخت  رعیت می

 ـ شکایت مردم کوفه از سعد بن ابی وقاص1
جراح بن سنان اسدي شکایتی علیه والی خود، سعد  روهی از مردم کوفه به سرکردگیگ

مجوسیان در نهاوند به قصد حمله بر  بن ابی وقاص، ترتیب دادند و هماهنگ با تجمع
براي   مشکالت پدید آمده  مسلمانان، شکایت خود را مطرح کردند و از اشتغال به

گیر با  سعد مردي عادل، مهربان، قوي، سخت  مسلمانان سرباز زدند، این در حالی است که
، توان  دستهگر بود، با این حال این  نرم با اهل حق و عبادت گر و دل اهل باطل و آشوب

کردند، از  آرزوهایشان تالش می  تحمل حکم حق را نداشتند و در پی تحقق بخشیدن به
فرمان بودن   بیشتر مستدعی گوش به  را براي شکایت خود انتخاب کردند که رو زمانی  این

بودند و نیاز   ساز رویی آورده جنگی سرنوشت  مسلمانان به  اینکه  به  امیر بود، با توجه
جمعی در برابر دشمن قدم علم  صورت دسته  به  اتحاد و همبستگی داشتند که  می بهمبر

اي براي اتحاد مسلمان بخصوص در  اهمیت ویژه عمر  دانستند که کنند، و همچنین می
آرزویشان دست یابند و   به  باشد، بنابر این بسیار امیدوار بودند که چنین ظروفی قایل می

تحقیق پرداخت،   ؤمنین در راستاي شکایت آنان بهذا امیرالمموفقیت را کسب کنند، ل
رو  ها مردمانی اهل هوي و خواهشات نفسانی هستند، از این دانست آن می  هرچند که

به آنان خاطرنشان ساخت که بدخواه و پیرو خواهشات خویش هستند و  صریح و روشن
ست که مسلمانان بیش از را اعتراض و شورش آنان در چنین شرایط بحرانی دان دلیل آن

هر وقت نیاز به وحدت و یکپارچگی دارند و افزود که البته این شرایط مانع از آن 
گاه محمد بن مسلمه را فوراً براي  شود که من به شکایت شما رسیدگی نکنم. آن نمی

باره و رسیدگی به شکایت آنان اعزام نمود. محمد بن مسلمه در حالی که  تحقیق در این
شدند وارد شهر کوفه شد و دست سعد را  راي رویارویی با مجوسیان آماده میمردم ب

 .2گرفت و در مساجد شهر دور زد و در مورد او نظرخواهی کرد

 .٢٢٣اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمربن اخلطاب  -١
 .)۵/۱۰۳تاريخ طربی ( -٢
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ها به  پرداختند. آن این گونه به بررسی قضایاي اختالفی می صآري! اصحاب پیامبر
چنان که محمد  کردند. صورت علنی و با حضور راعی و رعیت به شکایتها رسیدگی می

بن مسلمه در مسجد و در حضور همگان به طرح شکایات پرداخت و از عموم مردم در 
ایم و  ها در پاسخ گفتند: ما از او جز خیر و خوبی چیزي ندیده مورد سعد پرسید: آن

دوست نداریم کسی دیگر به جاي او تعیین شود. مگر هنگامی که نزد جراح بن سنان و 
دلیلی   بدیهاي وي را توضیح دادند و نه  ر حق سعد سکوت کردند و نهد  یارانش رفتند که

ي بنی  طرف طایفه  به  عمدي از تعریف وي سرباز زدند، تا اینکه  نمودند و به  وي ارائه  علیه
دهم که هر  عبس رفتند، محمد بن مسلمه خطاب به مردم، گفت: شما را به خدا سوگند می

د. مردي به نام اسامه بن قتاده برخاست و گفت: اکنون که دانید بگویی چه در مورد او می
گاه گفت: او در  اي جز این نیست که واقعیت را بگویم. آن ما را سوگند دادي، چاره

دارد و خود  در حق رعیت، انصاف روا نمی کند و تقسیم اموال مساوات را رعایت نمی
فت: پروردگارا! اگر او به کند. سعد که شاهد جریان بود گ شخصاً در جنگها شرکت نمی

دهد، پس روشنایی چشمانش را بگیر و او را  هایی را به من نسبت می ناحق چنین تهمت
ها قرارش ده. دیري نگذشت که آن مرد نابینا  عیالمند و مستمند بگردان و در معرض فتنه

ن رفت و همین که به چنگ قانو شد و داراي ده دختر گردید و به دنبال زنان فاحشه می
 گفت: این در اثر دعاي آن مرد مبارك است. شد، می گرفتار می

همچنین سعد در حق گروهی که علیه او شکایت ترتیب داده بودند، این گونه دست 
اند،  ها به ناحق و به خاطر غرور و تکبر دست به این کار زده به دعا شد: بار الها! اگر آن

شد و جراح در ترور نافرجام حسن بن شان کن. و چنین هم  پس به مصیبت سختی گرفتار
علی با شمشیر قطعه قطعه گردید و همدست دیگر او به نام قبیصه نیز با سرنوشت مشابهی 

ي شمشیر جان سپرد و بدین صورت خداوند دعاي  روبرو شد و اربد در زیر ضربات دسته
رف این صحابی بزرگوار، سعد بن ابی وقاص، را که به حق از اولیاي خدا بود، و از ط

گروه مورد ستم قرار گرفته بود پذیرفت. پذیرفته شدن دعاي سعد و امثال او بیانگر عنایت 
هاي با  فی انساني پروردگار نسبت به اولیاي خود و پرهیزکاران است. این سالح مخ ویژه

پرستان از آن شدیداً بیمناك و با تمام سالحهاي پیشرفته خود از مقابله  خدا است که باطل
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ن عاجز هستند. و نابود شدن افرادي که سعد علیه آنان دست به دعا شد خود شاهد بر با آ
 ها از روي بغض و عناد و غرض ورزي بوده است. این است که شکایت آن

سعد در دفاع از خود گفت: من نخستین کسی هستم که در اسالم خون مشرکی را 
: پدر و مادرم فدایت باد ـ به زمین ریخته است و رسول خدا به هیچ کسی جز من نگفت

اشاره به روز احد است که رسول خدا به سعد گفت: پدر و مادرم فدایت باد! تیر را 
شلیک کن ـ و افزود که من جزو پنج نفر اولی هستم که به رسول خدا ایمان آوردند. با 

ر این همه بنو اسد در مورد من معتقدند که نماز را خوب بلد نیستم و بیشتر مشغول شکا
گاه محمد بن مسلمه او را همراه با کسانی که علیه او شکایت داشتند، به  هستم؟! آن

به سعد گفت: واي برتو! مگر چگونه نماز  جا عمر محضر خلیفه برد و در آن
خوانی؟ سعد در پاسخ گفت: دو رکعت نخست را طوالنی و دو رکعت آخر را کوتاه  می
گاه پس از این که برائت سعد  رفت. آن ر میگفت: از تو چنین انتظا خوانم. عمر می

کردم، سزاي آنان معلوم بود و از سعد  گفت: اگر احتیاط نمی ثابت گردید، عمر
 اي؟ سعد گفت: عبداهللا بن عتبان را. عمر پرسید: چه کسی را به جاي خود نشانده

  .1عبداهللا را والی رسمی کوفه قرار داد و سعد را برکنار کرد
بدو نسبت دادند ظاهر و نمایان شد، اما احتیاط در   عد از تهمتی کهبرائت س ،آري

  منجر به  خاموش گردانند و قبل از اینکه  را از نطفه  فتنه  امور مسلمانان مقتضی بود که
را خشک گردانند، حال اگر شخص  بسا جنگ و درگیري شود، آن  و چه  آشوب و تفرقه

  رساند، زیرا آنان کسانی بودند که آسیبی بدو نمی  اتهام بري از تهمت است، عزل او مورد
ه به وي ي اتهاماتی ک رغبتی به والیت نداشتند و برایشان کافی بود که برائت او از همه

کردند  ها پستها و مسئولیتها را بار سنگینی تلقی می د. اصوالً آننسبت داده بود، ثابت گرد
هاي  ت به اسالم و مسلمانان براي انسانکه زیانش خیلی بیشتر از سودش بود. البته خدم

خداترس و خواهان رضامندي خدا، فرصتی گرانبها و عملی است شایسته. اما اگر همین 
نظر کرد و  بهتر همان که از ابتدا از آن صرفعمل شایسته، به بهاي فتنه و فساد باشد، 

ري سعد، نیز در برکنا عمر ر که در این جریان مشاهده گردید؛دوري جست. آن طو

 ).٥/١٠٤تاريخ الطربي ( -١
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چنانکه سعد بعد از آن در دارالخالفه جزو مشاورین خلیفه  .1همین نکته را در نظر داشت
در محراب مجروح شد، نام سعد را در لیست شش  قرار گرفت و پس از این که عمر

ي بعدي  نفري که قرار بود یکی از آنان به عنوان خلیفه تعیین شود، نوشت و به خلیفه
اي سـراغ  د سعد استفاده نماید و توضیح داد که من از او بديتوصیه کرد که از وجو

  .2نداشـتم که او را از کـار برکنار کـردم، بلکه ترسیدم که به او ضرري برسانند

 ـ شکایات مصریان علیه عمرو بن عاص2
 طور قطعی عملکرد عمرو بن عاص (والی مصر) را زیر نظر داشت.   به  عمر بن خطاب

کرد. چنان که وقتی عمرو بن  دخالت می او ي شئون والیت در همه معموالً عمر
اي  در نامه عمر گفت، و از فراز آن با مردم سخن میعاص براي خود منبري تهیه کرد 

ها سخن  اي و بر گردن مسلمانان نشسته با آن ام که منبري ساخته به وي چنین نوشت: شنیده
ي من، منبرت را بشکن  ایستی؟ با رسیدن نامهتوانی که در جمع آنان ب مگر نمی ،گویی می

 .3دانم و تو و اگر نه من می
عمرو همواره مواظب بود تا از او عملی سر نزند که باعث ناراحتی خلیفه  ،بنابراین

ي عدل و اجراي حدود الهی  ي خلیفه در مورد اقامه گردد. چرا که او به میزان عالقه
بخشی به خلیفه برسد.  انب او فقط اخبار مسرتج کرد تا از واقف بود. بنابراین سعی می

و مردي دیگر شراب بن خطاب  چنان که باري اتفاق افتاد که عبدالرحمان بن عمر
دانستند که از نوع مست کننده است. سپس به عمرو مراجعه کردند و  نوشیدند و نمی

ها بد و  آن ایم. و خواهان اجراي مجازات شرعی شدند. عمرو به گفتند: ما شراب نوشیده
بیراه گفت و آنان را طرد نمود. عبدالرحمان گفت: اگر بر ما حد جاري نکنی به پدرم 

مطلع شود، سخت خشم  عمر بن خطابدانست که اگر  میاطالع خواهم داد. عمرو 
ها را به منزل خود فرا خواند  خواهد گرفت و او را از کار برکنار خواهد کرد. بنابراین آن

ها اجرا نمود. در حالی که  موهاي سرشان، مجازات شرعی را بر آن و پس از تراشیدن

 .)۱۱/۲۲۲تاريخ اسالمی محيدی ( -١
 .)۵/۲۲۵تاريخ طربی ( -٢
 .٩٢فتوح مصر وأخبارها ص -٣
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شدند. وقتی این خبر به  نوشیدند، در مأل عام مجازات می معموالً کسانی که شراب می
اي اعتراض شدید خود را نسبت به این قضیه براي عمرو  رسید، طی نامه گوش عمر

د رعیت تو است و شاید چنین نوشت و گفت: عبدالرحمان همچون دیگران یکی از افرا
دانی که  مگر نمی منین است و باید رعایت او را کرد،اي که او فرزند امیر المؤ اندیشیده

 .1من در اجراي حدود الهی پرواي هیچ کسی را ندارم
گفتنی است که علیه عمرو شکایات زیادي چه از جانب مسلمانان مصر و چه از 

نمود و در مورد  را احضار می تعاقباً عمرو نیز م رسید و عمر ها می جانب قبطی
نمود. چنان که یک بار فرزند والی  کرد و گاهی او را سرزنش می شکایات بررسی می

اي زده بود. آن مرد به مدینه آمد و نزد  مصر، یکی از ساکنان مصر را به ناحق تازیانه
ها  آن ، عمرو و فرزندش را احضار نمود و خطاب بهشکایت آورد. عمر عمر

 ي مشهورش را گفت:  مقوله
  .2»؟حراراً أمهاتم أقد ولدهتم متی استعبدتم الناس و«

ها را آزاد  اید در حالی که مادرانشان آن ي خود قرار داده (شما از کی مردم را برده
 به دنیا آورده اند).

ت: به گاه تازیانه را به دست آن مرد داد تا از فرزند والی مصر، انتقام بگیرد و گف آن
 .3شد خواستی از او انتقام بگیري کسی مانع تو نمی خدا! اگر حقی بر پدرش داشتی و می

شکایت برد که عمرو او را متهم  چنان که باري یکی از نظامیان آن ناحیه به عمر
اي به عمرو نوشت که اگر مدعی دعواي خود را با  طی نامه به نفاق نموده است. عمر
عام باید به او امکان دهی تا تو را تازیانه بزند. به هر حال مرد  دلیل ثابت کرد، در مأل

توانست با ارائه شاهد ثابت کند که عمرو او را متهم به نفاق کرده و قرار شد که والی 
مصر تنبیه شود. مرد تازیانه به دست گرفت و باالي سر عمرو ایستاد. هر چه مردم وساطت 

را از این کار بازدارند، کار به جایی نبردند. تا این کردند و خواستند با پرداخت پول او 

 .)۳/۸۴۱( دينةتاريخ امل -١
 ).١/٨١الوالية على البلدان ( -٢
 .)۱/۸۱( الوالية علی البلدان -٣
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که مرد کامالً بر عمرو مسلط شد گفت: آیا کسی هست که مرا از زدن تو مانع شود؟ 
 .1ام عمرو گفت: خیر. مرد گفت: پس من تو را بخشیده

 ـ شکایات مردم بصره علیه ابوموسی اشعري3
ي رسا و بازوان قوي در جنگی با گوید: مردي داراي صدا جریر بن عبداهللا بجلی می

ابوموسی شرکت کرده بود. هنگامی که غنایم را تقسیم کردند، ابوموسی بخشی از 
ي کامل خود شد.  ي او را داد. مرد از پذیرفتن آن امتناع ورزید و خواهان سهمیه سهمیه

ي  ابوموسی او را بیست ضربه تازیانه زد و موهاي سرش را تراشید. مرد موهاي تراشیده
گوید: من بیش از دیگران با  رفت. راوي می خود را برداشت و بالفاصله نزد عمر

نزدیک بودم. مرد موهاي خود را پیش روي عمر گذاشت و گفت: آتشی در  عمر
گاه تمام  آتشی در پیش رو داریم. آن ،گوید گفت: راست می پیش رو داریم. عمر
اي تحت این عنوان به ابوموسی  نامهفوراً  تعریف کرد. عمر ماجرا را براي عمر

اي؟ اگر واقعاً  نوشت: سالم خدا برتو باد! فالنی مدعی است که او را در مأل عام زده
گوید: پس تو نیز در مأل عام بنشین تا او از تو انتقام بگیرد. مرد خود را براي  راست می

اي نداشت تا  فایدهگرفتن انتقام از والی بصره آماده کرد. هر چه مردم وساطت کردند، 
گاه مرد رو به  ي پس دادن انتقام شد. آن این که ابوموسی در جایگاه قرار گرفت و آماده

 .2آسمان نگاه کرد و گفت: بار الها! من او را بخشیدم
رفتیم، ناگهان  گوید: ما همراه عمر در مسیري می می بهمچنین عبداهللا بن عمر

آید. وقتی  عمر گفت: او به دیدن ما می آمد. متوجه مردي شدیم که دوان دوان می
گاه  نزدیک شد و با عمر مالقات کرد، سخت گریست و عمر نیز با او گریه کرد. آن

گفت: من شراب نوشیدم و مستحق اجراي حد شرعی شدم. ابوموسی مرا تازیانه زد و 
ده هاي شهر گردانیده شدم و به این هم بسن ام را سیاه کرد و در کوچه پس کوچه چهره

نشینی با من منع کرده است تا جایی که من تصمیم به قتل او را  لکه مردم را از همنکرد، ب
گرفتم و یا این که از دار االسالم فرار کرده و به دار الکفر بپیوندم و یا این که مرا به 

 .)۳/۸۰۷تاريخ مدينه ( -١
 .)۲/۴۶۷حمض الصواب ( -٢
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با شنیدن سخنان آن مرد به شدت گریست و  شهري بفرست که کسی مرا نشناسد. عمر
وگند! به هیچ قیمتی دوست ندارم که شما به دار الکفر بپیوندي. و به گفت: به خدا س

اي؟ من  ابوموسی اشعري نوشت: فالنی مدعی است که تو با او چنین و چنان رفتار نموده
نشینی کنند و  تت مردم را وادار کن تا با او همام بدس خواهم که بعد از رسیدن نامه از تو می

آن مرد را لباس پوشانید و به وي  گاه عمر بپذیرید. آن اگر توبه کرد، شهادتش را نیز
به ابوموسی نوشت: به خدا  و در روایتی آمده است که عمر .1دویست درهم داد

ات را سیاه خواهم کرد و در میان مردم  جا بیفتد چهره سوگند! اگر گذرم بر آن
ي را انجام آیا چنین کار  خواهی اطمینان حاصل کنی که گردانمت، پس اگر می می
تکرار کنی، اکنون مردم را وادار کن تا با او هم   دهم، الزم است این کار را دوباره می

آن مرد را لباس  گاه عمر نشینی کنند و اگر توبه کرد، شهادتش را نیز بپذیرید. آن
  .2پوشانید و به وي دویست درهم داد

ب رفتار امیران خود بیش از حد مواظ  این جریان بیانگر آن است که عمرفاروق
 .3روا دارند بود که مبادا بر کسی ستمی 

 ـ شکایات اهل حمص علیه سعید بن عامر4
، سعید بن عامر جمحی را بر ما ساکنان حمص عمر بن خطابگوید:  خالد بن معدان می

گمارده بود. و هنگامی که ایشان به حمص آمد، از مردم آن سامان در مورد سعید سؤال 
ز وي شکایت کردند ـ گفتنی است که حمص به خاطر شکایت مردم از ها ا کرد. آن

ها گفتند: او هر روز صبح تا دیر وقت از  ي دوم بود ـ آن دست والیان معروف به کوفه
گفت: خطاي بزرگی مرتکب شده است. دیگر چی؟  شود. عمر اش بیرون نمی خانه

ي بزرگی است. دیگر چی؟ گفت: این هم خطا دهد. عمر گفتند: شبها به ما پاسخ نمی
گفت: خطاي بزرگی  شود. عمر گفتند: هر ماه یک روز اصالً به سوي ما بیرون نمی

آید.  افتد و دوباره به هوش می است. دیگر چی؟ گفتند: هر از چند گاهی بیهوش می

 .)۲/۵۵۲(: مهان -١
 .است حسن شإسناد ،١٣٤صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفاروق ص -٢
 .١٣٣مهان ص -٣
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سعید را در جمع مردم طلبید و گفت: بار الها! رأي من در مورد او اشتباه نباشد.  عمر
در حضور وي از مردم پرسید: چه شکایتی از او دارید؟ گفتند: هر روز صبح تا دیر گاه  آن

گویی؟  رو به سعید کرد و گفت: تو چه می شود. عمر وقت به سوي ما بیرون نمی
اي نیست. من  خواستم رازم فاش شود، ولی اکنون چاره گفت: به خدا سوگند! من نمی

پزم،  کنم و نان می بنابراین صبحها آرد خمیر میکسی را ندارم که به کارهاي منزل برسد. 
دوباره پرسید: غیر از این چه شکایتی  روم. عمر گیرم و نزد آنان می سپس وضو می

گویی؟  باره چه می از سعید پرسید: در این دهد. عمر دارید؟ گفتند: شبها پاسخ ما را نمی
گفت:  ام. عمر ختصاص دادهها و شبها را براي خدا ا سعید گفت: من روزها را براي آن

از سعید  آیا شکایت دیگري دارید؟ گفتند: او در هر ماه یک روز غایب است. عمر
علت غایب شدن وي را جویا شد. سعید گفت: به خدا سوگند که من لباسی جز همین 

مانم تا خشک شود  شویم و منتظر می را می یک قواره ندارم. بنابراین هر ماه یک دفعه آن
از مردم پرسید: آیا شکایت دیگري  پوشم. سپس عمر را می کنم و آن مام میو استح

از سعید، در این مورد توضیح  افتد. عمر دارید؟ گفتند: او هر از چند گاهی بیهوش می
خواست. سعید گفت: من روزي که قریش خبیب را در حالی که گوشت بدنش را قطعه 

اجرا بودم و به خاطر این که نتوانستم به او قطعه کرده بودند, به دار آویختند، شاهد م
دهد. گرچه در آن روز  افتم، وجدانم آزارم می به یاد آن صحنه می  کمکی بکنم هرگاه

کنم به خاطر ترك یاري رساندن به وي هرگز  خودم نیز مشرك بودم، ولی فکر می
پس از  شود. عمر ي تلخ باعث ضعف و بیهوشی من می شوم و این خاطره بخشوده نمی

شنیدن سخنان سعید گفت: خدا را شکر رأي من در مورد او اشتباه نبود و به وي هزار 
را در میان مستمندان  شخصی بکند ولی سعید آن هزار دینار دینار داد که صـرف امور

 .1تقسیم نمود

 ـ برکناري کسی که فردي از افراد رعیت را به تمسخر گرفته بود5
اري از کارهاي مسلمین استخدام کرد. گذر این مرد به مردي از انصار را در ک عمر
را  ) افتاد. او براي مهمان خود غذایی ي رییس اهل حیره (عمرو بن حیان بن بقیله خانه

 .١٥٢أخبار عمرص، )١/٢٤٥حلية األولياء ( -١
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 ، غذا را برتدارك دید. مهمان ضمن استهزا و تمسخر شدید به میزبان خود خواسته بود
مر رساند و گفت: اي امیرالمؤمنین! مرد سوار بر مرکب، خود را نزد ع .مالیدمحاسن او نیز 

احترامی  ام ولی کسی تا این حد به من بی همن در خدمت حکومت قیصر و کسري بود
گفت: مگر اتفاقی افتاده است؟ مرد گفت: بلی! فالن کارگزار تو نزد  نکرده است. عمر

ا فراخواند کسی را نزد کارگزار خود فرستاد و او ر ما آمد و با ما چنین رفتار نمود. عمر
کنند و تو آنان را به  ، تهیه میغذاي را که طلب کرديو سرزنش کرد و گفت: براي تو 

احترام سنت نبود،  به خدا سوگند اگر !؟مالی غذا را می شان گیري و به محاسن تمسخر می
 .1، ولی برو و از امروز به بعد براي همیشه از کار برکنار هستیکندم ریش تو را می

 عمر بن خطابوالیان توسط سوم: تنبیه 
از والیان خود اشتباهاتی از برخی والیان کشف  عمر بن خطابي کنترل شدید  در نتیجه

اي از این نوع  به تنبیه و تأدیب آنان پرداخت. و اکنون به نمونه عمر بن خطابگردید که 
 پردازیم:  اشتباهات و نوع تنبیه آن می

 ران دولتـ انتقام گرفتن از والیان و کارگزا1
فرستم تا شما را  گفت: اي مردم! من کارگزاران دولت را نمی می  عمر بن خطاب

فرستم تا دین خدا  ها را می ضرب و شتم کنند و یا اموالتان را حیف و میل نمایند، بلکه آن
 هعـمل نمـود ،و سنت پیغمبر را به شما آموزش دهند. بنابراین اگر کسی از آنان جـز ایـن

 .2ـالع دهــید تا او را به سزایش برسانمبه مـن اط
یک تهدید سیاسی و غیر واقعی نبود، بلکه به آن  دانیم که این تهدید عمر نیک می

پوشانید چنان که در جریان شکایتی که علیه ابوموسی اشعري و عمرو بن  ي عمل می جامه
 .3عاص کرده بودند، از نوع برخورد خلیفه با آنان اطالع یافتیم

 

 .١١الفاروق احلاكم العادل ص، ) خرب صحيح٣/٨١٣تاريخ املدينة ( -١
 .٦٤، ٦٣األموال أليب سالم ص، )٢/١٢٧الوالية على البلدان ( -٢
 ).١٢٧، ٢/١٢٦الوالية على البلدان ( -٣
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 رکناري والی از کارـ ب2
بسیاري از کارگزاران دولت خود را به خاطر اشتباهاتی که مرتکب  عمر بن خطاب

ها  پرداختند که مربوط به آن کرد، از جمله اگر به اموري می شدند از کار برکنار می می
نبود. چنان که یکی از فرماندهان خود را به خاطر این که به زیردستانش گفته بود: هر 

شوید به من بگویید، از کار برکنار کرد و گفت: مادرش به عزایش  مرتکب می گناهی
همچنین یکی از  1خواهد گناهی را آشکار سازد که خدا پوشیده است؟ بنشیند! چرا او می

نوشی سخن به میان آورده  اطر سرودن شعري که در آن از شرابکارگزاران خود را به خ
 .2بود از کار برکنار کرد

 ن تشریفات منازل فرمانروایان و والیانـ برداشت3
ي  به این مطلب تأکید داشت که منازل کارگزاران دولت ساده و فاقد دروازه عمر

ورودي و نگهبان باشند. بنابراین وقتی اطالع یافت که والی کوفه (سعد بن ابی وقاص) 
را به  ناي بر درب منزل خود نصب کرده است، محمد بن مسلمه را فرستاد تا آ دروازه

را نصب کرد   رو آن دروازه سعد از این  گفتنی است که .3آتش بکشد و او نیز چنین کرد
منزلش از بازار عمومی نزدیک بود و سروصداي بیش از حد بازار باعث آزار سعد   که
مانع شنیدن سروصداي بازار باشد، و   اي را براي منزلش نصب کرد که شد، پس دروازه می

عمر رسید،   قصر سعد به  و نامگذاري مردم براي آن به  این دروازهخبر   هنگامی که
آن قصر برو   کرد و گفت: به  را احضار نمود و او را راهی کوفه  ، محمد بن مسلمهعمر

رفت و   کوفه  به  را آتش بزن، سپس از همان راه خود برگرد. ابن مسلمه ي آن و دروازه
 .4را آتش زد  برد و دروازهدم قصر   را به باري هیزم خرید و آن
مجاشع بن مسعود را در   عمر بن خطابروایت کرده که  همچنین ابن شبه

خبر رسید که همسر مجاشع به تزیین  اي استخدام کرد و دیري نگذشت و به عمر ناحیه

 .)۳/۸۱۸تاريخ مدينه ( -١
 .١٠٥السياسة الشرعية البن تيمية ص -٢
 ).١٩/٨�اية األرب (، ٧٧فتوح البلدان ص -٣
 .٢١٦اإلدارة اإلسالمية جمدالوي ص -٤
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اي به مجاشع نوشت و گفت: بعد از این که نامه  نامه منزل خود پرداخته است. عمر
گوید: در  می  ات را پاره کن. ابن شبه هاي تزیینی خانه برخیز و پرده بدستت رسید فوراً

را نگاه   نامه  بودند، پس وقتی که  مردم پیرامون او گرد آمده  او رسید که  به  اي نامه لحظه
براي مجاشع ناخوشایند است، لذا   باشد که حاوي پیامی می  نامه  کرد، مردم فهمیدند که

  بدانند به  مردم گفت: بپا خیزید، مردم نیز بدون اینکه  ت و خطاب بهرا در دست گرف  نامه
وارد منزلش شد و طوري با او روبرو   روند همراه مجاشع حرکت کردند تا اینکه کجا می

خبر است؟   او گفت: چه  رو وقتی همسرش به جنگ از پیشانیش هویدا بود، از این  شد که
اید. پس زنش کنار رفت و مجاشع  عث آزار من شدهبا  در پاسخ گفت: این شما هستید که

  اي را از بین ببرد، ابن شبه یارانش گفت: وارد شوید و هر یک از شما تزیینات گوشه  به
 ي تزیینات را پایین آورد و از بین برد. همه  در دست مجاشع بود که  گوید: هنوز نامه می

منزل یزید بن ابی سفیان شد و  هنگام دیدار از دیار شام وارد عمر بن خطابهمچنین 
ها به جاي  ي او را پاره کرد و گفت: واي بر تو! بهتر بود از این پارچه هاي خانه پرده

 .1پوشاندي ي مستمندان را می  پوشاندن دیوارها جسم برهنه

 ـ کتک کاري کارگزاران دولت4
ز کارگزاران همواره تازیانه به دست بود. و در دیداري که از شام داشت برخی ا عمر

زد. چنان که وقتی یزید بن ابی سفیان  خود را به خاطر داشتن کاالهاي اضافی با تازیانه می
و ابوعبیده و خالد بن ولید با سواران خود در حالی که لباسهاي فاخر پوشیده بودند و به 
استقبال وي آمدند، سخت عصبانی شد و سنگهایی به دست گرفت و به سوي آنان پرتاب 

آیید؟  و گفت: چه زود شما تغییر کردید! آیا با این قیافه و لباس به استقبال من میکرد 
دهد و این لباس رزمی ما است و  ها گفتند: در اینــجا دشمـــن به این چیزها اهمیت می آن

 .2عذر شان را قبول کرد . عمر ما در حال جنگ با دشمن هستیم
 

 ).٢/١٢٨الوالية على البلدان (، )٣/٨٣٢تاريخ املدينة ( -١
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 ـ تنزل دادن از فرمانداري به چوپانی5
اي از  فردي به نام عیاض بن غنم را در منطقه عمر بن خطاببن شبه روایت کرده که ا

اي تشکیل داده و  شام استخدام کرد. دیري نگذشت که به وي گفتند: فالنی مجلس ویژه
او را به مدینه فرا خواند و سه روز  دهد. عمر عموم مردم را به مجلس خود راه نمی

به تنش کرد و سیصد گوسفند در اختیارش گذاشت و حبس کرد. سپس پالتوي پشمینی 
، او نیز قبول کرد. اما هنگامی که اندکی از عمر فاصله گرفت به او ها را بچران گفت: این

گفت بیا، او دوان دوان نزد عمر آمد، عمر به او گفت: فالن کار را اینگونه انجام بده و 
جددا او را صدا زد و گفت: اي برو، او نیز رفت، هنگامی که از عمر فاصله گرفت، م

عیاض بیا، به هر حال او را به اندازه اي دستور آمدن و رفتن داد که پیشانی عیاض عرق 
عیاض نیز  نزد من بیاور. فالن روز آنها را  کرد، آنگاه به او گفت: این ها را بچران و

آب بکش، او گوسفندان را آورد. عمر نزد او رفت و به او گفت: براي گوسفندان از چاه 
نیز آب کشید و حوض را پر کرد و گوسفندان را آب داد، آنگاه عمر به او گفت، 
گوسفندان را به چراگاه ببر و فالن وقت برگردان، او اینکار را نیز انجام داد و همچنان 

پس از گذشت دو  عمر با او اینگونه رفتار می نمود تا اینکه دو یا سه ماه سپري گردید،
گاه  دهی؟ گفت: خیر! آن و را فراخواند و گفت: آیا مجلس ویژه تشکیل میالی سه ماه ا

گویند: از آن روز به بعد عیاض جزو بهترین  می .1کارت برگرد به وي فرمود: سر عمر
 .2بود  عمر بن خطابکارگزاران دولت 

  ـ ضبط و تقسیم اموال کارگزاران دولت6
. اگر کسی از کارگزاران دولت او پس مبنی بر احتیاط کاري وي بود این سیاست عمر

کرد که در جمع آوري  احساس می شد، عمر از روي کار آمدن داراي مال و ثروت می
گوید: به  چنان که ابن تیمیه در این مورد می .3اي اتفاق افتاده است این مال سوء استفاده

چه خرید و خاطر رعب و وحشتی که از والیان در دل مردم وجود دارد هر نوع معامله 

 ).٢/١٣٠) الوالية على البلدان (٨١٨، ٣/٨١٧تاريخ املدينة ( -١
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فروش و چه مضاربه و چه اجاره با آنان همان حکم هدیه را دارد. به خاطر همین بود که 
نمود. نه  اموال کارگزاران خود را با بیت المال تقسیم و احیاناً مصادره می عمر بن خطاب

ي هیبت و قدرت  کرد، بلکه این مال را نتیجه ها را متهم به خیانت می به خاطر این که آن
 . 1و عدالت را رعایت می کرد دانست و او به حق امام عدل گستري بود ان میآن

بخشی از اموال سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص و  عمر بن خطابچنان که 
ابوهریره را وارد بیت المال کرد و معموالً موجودي کارگزاران خود را قبل از استخدام 

اي در اموال آنان احساس  رشد بی رویه کرد و بعد از آن اگر نوشت و ثبت می آنان می
تا جایی که اموال برخی از خویشاوندان کارگزاران  .2گرفت را می کرد، جلوي آن می

  از جمله وقتی نیمی .، اگر براي این کارش دلیلی وجود داشتکرد خود را نیز مصادره می
گزار دولت شما از دارایی ابی بکره را مصادره کرد او در مقام اعتراض گفت: من که کار

دهد تا با آن  گفت: ولی برادرت مسئول بیت المال است و به تو قرض می نیستم. عمر
 .3به تجارت بپردازي

 ـ توبیخ شفاهی و کتبی7
امرا و کارگزاران دولت خود را در صورت تخلف شفاهاً و یا کتباً   عمر بن خطاب

لد بن ولید و ابوموسی نمود. چنان که عمرو بن عاص، عیاض بن غنم، خا سرزنش می
 .4را چندین بار علناً سرزنش کرد اشعري

افتاد. چنان که به یکی  و اما توبیخ و سرزنشهاي ارسالی در زمان ایشان بسیار اتفاق می
نوشت: براي  ،از کارگزاران خود که در تقسیم اموال، عربها را بر دیگران ترجیح داده بود

  .5سلمان خود را حقیر پنداردبد بودن یک فرد کافی است که برادر م

 .)۲۸/۱۵۷وی (الفتا -١
 ).٢/١٣١الوالية على البلدان (، ٢٢١، ٢٢٠فتوح البلدان ص -٢
 .٢٥٠شهيد احملراب ص -٣
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گذشت، بیانگر این مطلب است که کارگزاران و   چه ي آن به هر حال مجموعه
شدیدا تحت کنترل و اشراف خلیفه  عمر بن خطابمسئولین و حتی کارمندان دولت 

گرفتند. و این  قرار داشتند و متخلفین به حسب تخلف خود مورد سرزنش و تنبیه قرار می
اي از تاریخ نظیر  تواند در هیچ برهه گیرد که بشر نمی جرأتی سرچشمه میاز عدالت و 

ي  را ارائه بدهد و به حق این دوره از خالفت راشده پس از دوران رسول خدا، نمونه آن
 .1رود واالي تمدن اسالمی به حساب می

عمر بن ها والیان و کارگزاران دولت  ضمناً الزم به یادآوري است که در کنار این
از کمال آزادي بیان برخوردار بودند و در اظهار نظر و حتی بیان اعتراض، به هیچ  خطاب

از دیار شام بازدید به عمل  عمر بن خطابشدند. چنان که وقتی  وجه مرعوب خلیفه نمی
آورد، معاویه بن ابی سفیان در جمعی از سواران خود به مالقات وي رفت و با دیدن 

بدون این که به سالم  بر امیرالمؤمنین سالم کرد. عمر ، از مرکب پیاده شد وعمر
وي پاسخی بدهد، راهش را ادامه داد و رفت. معاویه دوان دوان پشت سر شتري حرکت 

 کرد بتواند با خلیفه سخن بگوید. سوار بود و سعی میبر آن  کرد که عمر می
نین! مرد را خسته عبدالرحمان بن عوف که جزو همراهان خلیفه بود گفت: اي امیرالمؤم

رو به معاویه کرد و گفت: اي معاویه! این همه  کردي. به سخنان او گوش ده. عمر
اي؟ گفت: بلی! پرسید: چرا؟  ات، نگهبان گمارده تشریفات از آن تو است؟ و بر دروازه

بریم و در این شهر جاسوسانی به  معاویه پاسخ داد که ما در حال جنگ با دشمن به سر می
و اگر شما مخالفت ورزید ما  .ها تدابیر امنیتی بیش نیست ن وجود دارد. و ایننفع دشم

گفت: تو عملکرد خود را با بیان  اي جز پیروي از اوامر خلیفه را نداریم. عمر چاره
ندارد و اگر نه پس این نوعی گویی، اشکالی  عذرهایی موجه جلوه دادي، اگر راست می

 .2کنم دهم و نه از آن منع می تو را بدان دستور میکاري و نیرنگ است و من نه  فریب
گیري در مورد عملکرد والیان که  همچنین الزم به ذکر است که با این همه سخت

شد، هیچ گونه بغض و حسادتی میان والیان و  احیاناً به برکناري و تنبیه آنان منجر می

 .)۲/۱۳۳( الوالية علی البلدان -١
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عتماد آنان یافت و ا می شد، بلکه صداقت، شفافیت و محبت آنان افزایش خلیفه ایجاد نمی
شد. و از  حکیمانه، عدالت و اهداف عالی خلیفه دو چندان می نسبت به اخالص، سیاست

به قدري دوستدار کارگزاران و فرماندهان جهادي بود که اگر از  عمر بن خطابطرفی 
گردید و دست به کار  رسید، سخت نگران و مضطرب می جانب آنان خبري به وي نمی

آنان خبري به دست آورد و از نگرانی نجات یابد. چنان که وقتی به جابیه شام  شد تا از می
ي خود، عمرو بن عاص و شرحبیل روبرو شد، ایشان پایین آمد و  آمد و با دو فرمانده

 .1ها را در آغوش گرفت آن

 جریان برکناري خالد بن ولیدچهارم: 
کینه در دل داشتند، سعی کردند تا  دشمنان اسالم که از دیرباز نسبت به اسالم و مسلمانان

جا که چیزي دستگیرشان نشد دست به  ي زشتی ارائه نمایند. از آن از اصحاب پیامبر چهره
عمر بن خلق روایات دروغین زدند و در کتابها گنجانیدند. به ویژه دشمنان اسالم به 

ین دو اند که به هیچ وجه با شخصیت ا و خالد بن ولید چیزهایی نسبت داده خطاب
عمر بن ها برکناري خالد توسط  آن ها هم خوانی ندارد. بزرگوار و تاریخ درخشان آن

را براي خود دستاویزي قرار داده، در مورد اسباب برکناري خالد روایات باطلی  خطاب
و اکنون داستان برکناري خالد به صورت  .2اند که هیچ گونه ارزش علمی ندارد ساخته

 شود:  شرح زیر ارائه می حقیقی و بدون تحریف به
ؤثر دو بار برکنار شد و هر کدام بر اثر وجود سببهایی م خالد  گفتنی است که

 باشد. می

 ـ برکناري نخست1
هجري و پس از این که به خالفت رسید براي اولین بار  13در سال  عمر بن خطاب

ي هر  ختالف سلیقهخالد را از مقام فرماندهی کل دیار شام عزل نمود. علت این عزل به ا
گردد.  ي اول و دوم در برخورد با فرماندهان و والیان بر می یک از دو خلیفه

 .١٥١لفاء الراشدين صالدولة اإلسالمية يف عصر اخل -١
 .١٢٣إبراهيم شعوط ص، أباطيل جيب أن متحى من التاريخ -٢
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شان کامالً آزاد  معموالً والیان و کارگزاران خود را در امور داخلی ابوبکرصدیق
گذاشت، مشروط به این که از چارچوب کلی دولت بیرون نشوند و کامالً عدل و  می

والیان زمان ایشان خود را موظف  ،ها را رعایت نمایند. بنابراین روهانصاف میان افراد و گ
دانستند تا در کلیات منتظر فرمان خلیفه باشند، اما در امور جزیی نیازي به مراجعه به  می

دست والیان خود را در تقسیم اموال آزاد  دیدند. همچنین ابوبکرصدیق نظر خلیفه نمی
 باري عمرفاروق  .1ر میان رعیت را زیر پا نگذارندگذاشته بود. به شرطی که عدالت د

ي خلیفه  پیشنهاد داد تا به خالد بنویسد که هیچ گوسفند و شتري بدون اجازه به ابوبکر
اي نوشت. خالد در پاسخ نوشت: یا بگذار  به کسی ندهد. ابوبکر پذیرفت و به خالد نامه

از این  اي. وقتی عمر به من سپردهمن کار خود را انجام دهم یا این تو و این کاري که 
. ولی ابوبکر 2پاسخ خالد اطالع یافت به ابوبکر پیشنـهاد کرد تا او را از کار برکنار کند

 .3زیر بار نرفت و خالد را برکنار نکرد
زمام خالفت را به دست گرفت، به فکر محدود  هنگامی که عمرفاروق ،بنابراین
طق افتاد. چرا که ایشان معتقد بود که خلیفه باید بر ي اختیارات والیان منا کردن دایره

عملکرد والیان خود نظارت کامل داشته و در امورشان دخالت بیشتري داشته باشد. چنان 
که در نخستین روزهاي خالفت خود خطاب به مردم گفت: خداوند شما را به وسیله من و 

د از آن دو رفیقم زنده گذاشته ي آزمایش قرار داده و مرا بع مرا به وسیله شما در بوته
را به کسی دیگر  است. به خدا سوگند در هر کاري که بتوانم شخصاً انجام دهم آن

کنم و در کاري که نتوانم شخصاً انجام دهم در انجام آن کاري خواهم کرد  واگذار نمی
که امانتداري و انصاف از دست نرود. اگر کارگزاران دولت من کارشان را به نحو 

سته انجام دهند من نیز با آنان رفتاري نیکو و عادالنه خواهم داشت و در غیر این شای
 .4ي عبرت براي دیگران قرار گیرند صورت کاري خواهم کرد که آنان مایه

 .٣٣١-٣٢١صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -١
 ).٧/١١٥البداية والنهاية ( -٢
 ).١١/١٤٦التاريخ اإلسالمي ( -٣
 .٣٣١صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -٤
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گفت: آیا به نظر شما وقتی کسی را که بهتر از دیگران تشخیص  همچنین به مردم می
دم و بر شما گماردم، به مسئولیت خود در دادم و او را به رعایت عدل و انصاف امر نمو

گفت: خیر! تا زمانی که از عملکرد او  ها گفتند: بلی! ایشان می ام؟ آن قبال شما عمل کرده
 .1نماید یا خیر کامالً مطمئن نشوم که حسب دستور من رفتار می

بنابراین وقتی زمام امور مسلمین را به دست گرفت، سعی کرد تا والیان زمان 
ها پذیرفتند و  را حسب سلیقه و سیاست خود در آورد. چنان که برخی از آن ابوبکر

اي اعتراض نمودند و سرانجام از کار برکنار  همچنان در مقام خود تثبیت شدند و عده
  .2گردیدند. از جمله خالد بن ولید

روي کار آمد به  عمر بن خطابگوید: هنگامی که  در این باره مالک بن انس می
شت: از این به بعد حق نداري یک رأس گوسفند و یا شتر بدون دستور من به خالد نو

ین تو و این کسی بدهی. خالد در جواب نوشت: یا بگذار من کار خود را انجام دهم یا ا
با شنیدن این پاسخ خالد، گفت: کـاري را که به ابوبکر  اي. عمر کاري که به من سپرده

گاه خالد را از کار برکنار  ـودم آن را عملی سازم. آنپیشـنهاد داده بودم، بهـتر است خ
گفت:  خواست او را براي انجام مسئولیتی تعیین کند، خالد می سپس هرگاه عمر می .3کرد
 .4دستورات خود را انجام دهم  بتوانم آزادانه  دهم که شرطی انجام می  را به آن

تدابیر عمیق کشور پس برکناري خالد از مقام فرماندهی کل، مشمول سیاست و 
رود. و در آن هیچ گونه اتفاق  داري و جزو مسئولیتها و وظایف طبیعی حاکم به شمار می

خورد که نیاز به بیان اسباب و روایات آن چنانی و  غریب و دور از انتظاري به چشم نمی
ي مسلمانان بود که هنوز  در زمانی خلیفه عمر بن خطابدور از واقعیت داشته باشد. 

ي ایشان،  شد. و از حقوق اولیه در میان مردم احساس می صو هواي عصر پیامبر حال
انتخاب کارگزارانی بود که با سیاست و خط مشی حکومت داري ایشان موافق و 
هماهنگ بودند و قرار نبود که هیچ فرمانده و کارگزاري براي همیشه بر مسند قدرت 

 .٣٣٢ص: مهان -١
 .٣٣٢نفس املصدر ص -٢
 .)۷/۱۱۵( النهايةالبداية و  -٣
 .٣٣٢خالد بن الوليد صادق عرجون ص -٤
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ي اختیارات  و خلیفه اختالف نظر پیرامون دایرهها  تکیه بزند، به ویژه زمانی که در میان آن
عمر بن و دیگر شئون دولتی وجود داشته باشد. و تاریخ نیز گواه بر این مطلب است که 

اي که  در انتخاب و عزل و نصب کارگزاران خود بسیار موفق بوده است. به گونه خطاب
والیان و کارگزاران از  شود و معموالً کسانی را که به جاي نظیر آن در تاریخ دیده نمی

ها بر  کرد، شایستگی کمتري ازکارگزاران سابق نداشتند که این کار برکنار شده، تعیین می
اي در  اي که همواره براي امت اسالمی تضمین کننده گردد به روح تربیت اسالمی می

 .1هاي قهرمانی و سیاستمداري است زمینه
به برکناري خود تحت فرماندهی  نیز بدون هیچ گونه اعتراضی خالد بن ولید

ي خود به عنوان یک مجاهد ادامه داد تا این که خداوند او را موفق به  ابوعبیده به وظیفه
اي خبر فتح قنسرین را به اطالع امیرالمؤمنین  گاه ابوعبیده طی نامه فتح قنسرین کرد. آن

ورد. اینجا بود که رسانید و در آن از رشادتها و قهرمانیهاي خالد نیز سخن به میان آ
به ابوعبیده نوشت: خود خالد را بر آن دیار حاکم بگردان و افزود که خدا ابوبکر  عمر

از این سخن  هدف عمر .2ها از من شناخت بیشتري داشت را بیامرزد، نسبت به انسان
هایش در  انگیز و موفقیت بن ولید به خاطر پیروزیهاي اعجابتعریف و تمجید از خالد 

 ي نظامی و فرماندهی بود. زمینه
  دارد که  اشاره یهاي ابوبکررپافشا  واست با آن سخن خود بهخ می گویی عمر

با یقین و اطمینان خاطر از مشورتهاي  ضمن اصرار عمر براي برکناري خالد، باز ابوبکر
ان گري او در لشکر کشی و فرماندهی اطمین توانایهاي خالد و نابغه  زد و به عمر سرباز می

 .3خاطر داشت
تحت فرمان  مدت چهارسالی که خالد بن ولید الزم به یادآوري است که در

کرد، هیچ گاه از دستور وي سرپیچی نکرد و  به عنوان سربازي خدمت می ابوعبیده
ي کل نیروهاي شام یعنی  کرد و از طرفی برخورد فرمانده همواره احترام او را رعایت می

ي او  اي بود که نگذاشت در روحیه خالد بن ولید نیز بگونهابوعبیده با شمشیر خدا 

 .٣٣٣، ٣٣٢صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -١
 .٣٢١صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -٢
 .٣٢١صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -٣
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دانست و در امورات از او مشورت  کوچکترین تأثیري ایجاد شود. او قدر خالد را می
کرد. چنان که پیروزیهاي اعجاب انگیز و پی  گرفت و در جنگهاي مهم او را جلو می می

ي بلند  نسرین و فحل بیانگر روحیههاي شام به ویژه دمشق، ق در پی خالد در تسخیر پادگان
ي خدا  این مرد نستوه است. به هر حال خالد هم پیش از عزل و هم بعد از آن شمشیر برهنه

 .1بود
تاریخ براي ما از ابراز همدردي ابوعبیده و خالد هنگام برکناري وي چنین حکایت 

و براي رسیدن به کند که ابوعبیده به خالد گفت: ... من خواهان حکومت دنیا نیستم  می
شود. ما برادران  بینی روزي با فنا و نابودي روبرو می تو می  چه کنم. آن دنیا کار نمی

ي دستورات خدا هستیم و در این که یک برادر متولی امور دینی و  یکدیگر و اجرا کننده
د بلکه متولی امور باید بدان ها ندارد شود، هیچ ضرري براي آن دنیوي برادران دیگر خود

که بیش از دیگران در معرض فتنه و نابودي قرار دارد، مگر این که فضل خدا شامل 
 .2حالش گردد و تعداد این گونه افراد بسیار کم و اندك است

اي را داد. خالد گفت: من  همچنین باري ابوعبیده به خالد دستور جنگ در ناحیه
شود که ابوسلیمان را دستور  یمنتظر فرمان شما بودم. ابوعبیده گفت: حیا مانع از این م

دهم. خالد گفت: به خدا سوگند! اگر کودکی به عنوان امیر من تعیین شود، از دستورات 
وي پیروي خواهم کرد، تا چه رسد به مردي همچون تو که در مسلمان شدن و ایمان از 

تور ا امین امت، لقب داد. من کجا و مقام شامخ تو  صمن جلوتر هستی و رسول خدا
کنم که من خود را وقف راه خدا  گیرم و اعالن می ا؟ و از این پس تو را گواه میکج

این سخنان و برخورد  .3ام و تابع دستورات شما هستم. و این را عمالً به اثبات رسانید کرده
بیانگر نیروي ایمانی و اخالقی حاکم بر قلب و اعضاي آن  بو عملکرد خالد و ابوعبیده

و خالد با آن که از مقام فرماندهی کل به یک مأمور ساده تنزل یـافته  باشد. دو بزرگوار می
 .4دانست ي جدید می بود، ولی همچنان خود را موظف به پیروي از دستورات خلیفه و فرمانده

 .٣٤٦صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -١
 .٣٢٣صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -٢
 .٨٤د اخللفاء الراشدين نظام احلكم يف عه -٣
 .٨٤نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين ص -٤
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که   عمر بن خطاباین بود جریان برکناري نخست خالد، توسط امیرالمؤمنین 
توزیهاي زمان جاهلیت  ر بود و نه کینهعلت آن فقط اختالف منش سیاسی آن دو بزرگوا
 .1کنند ها عنوان می یا هتک حرمت شریعت و موارد دیگري که بعضی

ي کل نیروهاي شام توفیق  و باید گفت: که انتخاب ابوعبیده به عنوان فرمانده
ي یرموك، نیاز مبرم  گردید، چرا که بعد از معرکه خداوندي بود که شامل حال عمر

شد و ابوعبیده شخصیت مناسبی  ها احساس می آمیز و زدودن کینه سالمتجاد فضاي مبه ای
خویی  وعبیده را به خاطر بردباري و نرمبراي ایجاد چنین فضایی بود و ساکنان دیار شام، اب

شدند. بنابراین دوران  داد و در مقابل ایشان بهتر تسلیم می وي بر دیگران ترجیح می
 .2رود م جزو بهترین دوران شام به حساب میي شا زمامداري ابوعبیده در ناحیه

 سعمر بن خطابـ دومین عزل خالد توسط 2
عمر بن بود توسط » قنسرین«در حالی که خالد، فرماندار شهر  3و در سال هفدهم هجري

خبر رسید که خالد و عیاض  از کار برکنار گردید و علت آن این بود که به عمر خطاب
اند و مردانی از  ام دست یافته و اموال زیادي به غنیمت گرفتهبن غنم به فتوحاتی در دیار ش

اند، از جمله مردي به نام اشعث  مند شدن از عطایاي خالد نزد او آمده دور دست جهت بهره
از  .4از تمام اسرار اطالع داشت عمر بخشید و دیناراو ده هزار بن قیس کندي که خالد به 

کل سپاه شام (ابوعبیده) نوشت و او را موظف ساخت تا ي  اي به فرمانده نامه رو عمر این
خالد انجام دهد و در مورد منبع ثروت اشعث تحقیق کند و عمر تحقیقاتی در خصوص 

حضور   . آري! بازجویی خالد بههمچنین خالد را از کار برکنار کرد و به مدینه فراخواند
راي تحقیق در این خصوص راهی و ب  پست جانشینی را ترك کرده  پایان یافت که  ابوعبیده

، خالد بی در نهایت  بود، و حکم نهایی را در اختیار مولی ابوبکر قرار داد که  میدان شده
گناه تشخیص داده شد و صرفا این نکته به اثبات رسید که خالد ده هزار دینار از غنایم 

 .٨٤نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين ص -١
 .١٥٦، ١٥٥، ١٥٤عبقرية خالد للعقاد ص -٢
 ).٥/٤١تاريخ الطربي ( -٣
 ).٥/٤٢نفس املصدر ( -٤
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با مردم آن ناحیه  روزي که خالد  .1برداشته است و آنها را صرف امور مسلمانان نموده است
بان آورد: اي مردم! امیرالمؤمنین مرا  و سربازان خود خداحافظی کرد، فقط این جمله را بر ز

استخدام نمود و اکنون که کارها آسان گردیده و نان و عسل فراوان شده است، مرا برکنار 
اي برپا  نهکرد. یکی از آن میان گفت: اي امیر! شما بمانید چون ممکن است با رفتن شما فت

ي  جمله .2اي برپا نخواهد شد زنده است، فتنه عمر بن خطابشود. خالد گفت: تا زمانی که 
از  صاخیر خالد درجواب آن مرد حکایت از ایمانی قوي دارد که فقط اصحاب محمد

ي بسیار  از روحیه آن برخوردار بودند. واقعا در چنین موقعیت و شرایط حساسی خالد
بود که توانست بر اعصاب خود مسلط شود و آن سخن حکیمانه و آرام را باالیی برخوردار 

 .3بر زبان بیاورد
، آرام عمر بن خطابهاي خالفت  در تثبیت پایه مردم با شنیدن سخنان خالد

ها نیست که در بناي کاخ  ها از آن نوع انسان ي مخلوع آن گرفتند و دانستند که فرمانده
اد و تخریب دیگران بزنند، بلکه این قهرمان نستوه از آن شخصیت خود دست به فتنه و فس

  .4کنند هایی است که براي ساختن و احیا نمودن فداکاري می نوع انسان
با  خالد راه مدینه را در پیش گرفته و سرانجام با امیرالمؤمنین روبرو شد. عمر

 دیدن خالد، این شعر شاعر را سرود: 
 )٥(ا يصنع األقوام فاهللا َيصنعُ وم   صنعت فلم يصنع كصنعك صانع

ها انجام  انسان  چه کارهایی انجام دادي که هیچ کس انجام نداده است و آن« 
 ».دهد دهند در واقع خداوند انجام می می

ها شکایت کردم. به خدا  گفت: من از دست تو به مسلمان به عمر و خالد
ت تو از کجا است؟ پاسخ داد که پرسید: ثرو سوگند! تو با من رفتار خوبی نکردي. عمر

اموال او را  از سهم من در مال غنیمت و اگر از شصت هزار بیشتر بود مال تو باشد. عمر

 .٣٢٤صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -١
 ).٢/١٥٦الكامل يف التاريخ (، ٣٤٧ون صصادق عرج، خالد بن الوليد -٢
 .٣٤٧صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -٣
 .٣٤٧ص: مهان -٤
 ).٥/٤٣تاريخ الطربي ( -٥
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را وارد بیت المال کرد. سپس به خالد گفت: به خدا  قیمت گذاري نمود و بیست هزار آن
و  .1ی گرفتسوگند! تو نزد من محترم و محبوبی و از این پس مورد سرزنش من قرار نخواه

به همه شهرها نوشت: بدانید که برکناري خالد به خاطر خیانت و یا چیز دیگري نبوده، بلکه 
هایش بر او توکل و اعتماد نمایند و  رفت که مردم به خاطر رشادتها و قهرمانی بیم آن می

خواستم به مردم بفهمانم که  شخص او را باعث پیروزي و موفقیت بدانند. بنابراین می
 .2وزي از جانب خدا است و باید بر او توکل کردپیر

 ـ اسباب برکناري خالد بن ولید3
 را این گونه برشمرد:  توان علل برکناري خالد بن ولید بیان گردید، می  چه با توجه به آن

 ي توحیدي در دلها ـ تثبیت عقیده
ند و از رود که مردم او را باعث پیروزي بدان که گفت: بیم آن می این سخن عمر

این طریق دچار فساد اعتقادي بشوند و سرانجام خدا نیز نصرت خود را از آنان دریغ 
ترسید که مبادا یقین  از این قضیه بود. او می عمر بن خطاببدارد، بیانگر میزان نگرانی 

مردم و مجاهدین در این که نصرت و پیروزي از جانب خدا است، تضعیف شود و 
ي لشکري بدانند که در رأس آن خالد بن ولید قرار داشته  الزمهپیروزي و نصرت را فقط 

آفرید به جایی رسیده بود که احتمال پیدایش  باشد، چرا که خالد با رشادتهایی که می
رسید. حتی ممکن بود خودش نیز به نوعی  چنین اعتقادي نسبت به وي بعید به نظر نمی

جنگید  شرق و غرب به خاطر عقیده میکه با  عمر بن خطابغرور دست یابد. بنابراین، 
اي جز این نداشت که جلوي این انحراف احتمالی عقیدتی را بگیرد. گرچه احتمال  چاره

بعید به نظر  عمر بن خطاباین انحراف براي فرد پرهیزگاري مانند خالد و آن هم در زمان 
اتفاقی بیفتد،  هاي بعدي ممکن بود چنین رسید. اما براي فرماندهان دیگر و در زمان می

گرفت تا دیگران حساب  جلوي این احتمال را با فردي همچون خالد می پس باید عمر
 .3کار خود را به دست گیرند

 ).٥/٤٣تاريخ الطربي ( -١
 .)۵/۴۳تاريخ طربی ( -٢
 .١٤٩محدي شاهني ص، الدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين -٣
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در  ي عمر ) در راستاي واهمه/شاعر اهل نیل (حافظ ابراهیم  از این رو است که
 سرود:  دیوان خود چنین می

 وقيـــــــــل خالفـــــــــت يـــــــــا فـــــــــاروق صـــــــــاحبنا
 المســــــــلمين بــــــــهفقــــــــال خفــــــــت افتتــــــــان 

 

 فيــــــه وقــــــد كــــــان أعطــــــى القــــــوس باريهــــــا 
 )١(وفتنـــــــة الـــــــنفس أعيـــــــت مـــــــن يـــــــداويها

 

 
در حالی که کارش را به دوست ما را برکنار کردي،   اي فاروق که  چیهبدو گفتند: «

 خوبی انجام می داد.
بر خدا توکل نکنند، زیرا او اعتماد ورزند و   مبادا مردم به  گفت: از این ترسیدم که

 .»کند می  دکتر معالج را خسته بیماري درونی،

 ـ اختالف نظر پیرامون صرف اموال
دادن مال به افراد جهت اعتماد سازي و جلب حمایت و  عمر بن خطاببه اعتقاد 

تألیف قلب آنان، مربوط به زمانی بوده که اسالم نیاز به این کار داشته است، اما اکنون 
یازي به این کار نیست و زمان آن سپري شده است و اسالم قدرت را در دست گرفته، ن

باید مردم را به ایمان و وجدانشان سپرد تا اسالم به رسالت تربیتی خود در پرورش و 
 و الگوها بپردازد.  ي نمونه ارائه

معتقد بود، هنوز هم افرادي در میان جنگ به خاطر خدا  اما خالد بن ولید
ها با حماسه بیشتر وارد معرکه  به آنان کاري کرد تا آنجنگند، پس باید با دادن مال  نمی

مهاجرین مستضعف بیش از دیگران مستحق این مال بودند.  عمر بن خطاببه نظر  .2بشوند
وقتی از او علت برکناري خالد را پرسیدند گفت: من به » جابیه«چنان که در جواب مردم 

را به جنگجویان  گذارد، اما او آناو گفته بودم که این مال را براي مهاجرین مستضعف ب
در مورد هزینه کردن این مال  بتوان گفت که هر کدام از خالد و عمر پس می .3داد

 .٥٦٦بامشيل ص، حروب اإلسالم يف الشام -١
 .١٣٤أباطيل جيب أن حتمى من التاريخ ص -٢
 .)۷/۱۱۵( البداية والنهاية -٣
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درك کرده بود، درك  را که عمر  چه آن از اجتهاد خود استفاده کردنـد و خــالد
 .1نکرد

 بعمر بن خطابـ اختالف منش سیاسی هر یک از خالد بن ولید و 
ي  انتظار داشت که کارگزاران دولتش او را در جریان هر مسأله  عمر بن خطاب

کوچک و بزرگ قرار دهند در حالی که خالد بن ولید معتقد بود که از آزادي کامل در 
 .2دید خود عمل کند حوزه کاري خود برخوردار باشد و حسب صالح

نفس   رانی تازهمیدان را براي رهب  خواسته عمر  که  و شاید یکی از اسباب این بوده
میدان بگذارند، و   هاي زیادي از امثال خالد، مثنی و عمرو بن عاص پا به بگشاید و نمونه

  کند که حال فرق نمی ،3پیروزي در گرو مردي تنها نیست  مردم بفهمند که  همچنین اینکه
 کسی باشد.  آن فرد چه

 ـ موضعگیري جامعه اسالمی در قبال برکناري خالد
هیچ واکنشی  عمر بن خطابآن روز در قبال برکناري خالد توسط  میجامعه اسال

دانستند که عزل و نصب افراد جزو وظایف خلیفه است ـ و  نشان نداد. زیرا همه نیک می
از جایی  عمر بن خطابزند ـ چنان که شبی  او با توجه به مصلحتها دست به این کارها می

مشابهت زیادي  جا که عمر نمود و از آن گذشت و با علقمه بن عالثه کلبی برخورد می
خالد داشت، علقمه گمان کرد که او خالد است و گفت: این مرد تو را از کار برکنار با 

اي ندارد. و من به خاطر نیازي که برایم پیش آمده است، نزد او  او دست بخشنده ،کرد
ي  ت: بلی! و نقشهخواست از زیر لب او حرفی در آورد. بنابراین گف می عمر .ام آمده

ها را  تو چیست؟ علقمه گفت: به هرحال این قوم بر ما حقوقی دارند و ما باید حقوق آن
خالد و علقمه را  رعایت کنیم و پاداش خود را از خدا بطلبیم. صبح روز بعد، عمر

فراخواند و رو به خالد کرد و گفت: شب گذشته علقمه به تو چه چیزي گفت؟ خالد 
خوري که  گفت: سوگند می گفت: او به من چیزي نگفته است. عمرسوگند خورد و 

 .)۱۱/۱۴۷تاريخ اسالمی ( -١
 .١٩٦سامل البهنساوي ص، اخلالفة واخللفاء الراشدون -٢
 .١٣٤أخطاء جيب أن متحى من التاريخ ص -٣
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باره با علقمه گفتگو کرد و علقمه او را متقاعد  چیزي به تو نگفته است؟ سپس خالد در این
نیاز علقمه را بر آورد و گفت: اگر من  گاه عمر گفته است. آنکرد که چیزي 

ر خود باشند، برایم از هر زر و سیمی مخالفانی همچون تو داشته باشم که مطیع صاحبان ام
  .1بهتر است

خالد را برکنار   که از مردم معذرت خواهی کرد  عمر بن خطابو روزي که 
بود غنیمت را براي مستضعفین مهاجر   خالد فرمان داده  او به  بود و بیان داشت که  کرده

ن و افراد شریف تقسیم ي او غنیمت را میان جنگجویا کنار بگذارد، اما خالد بدون اجازه
پسر عموي خالد   است.  جاي او گمارده  را به  و ابوعبیده  نموده بود، لذا او را برکنار کرده

ایراد گرفت و گفت:  به نام ابوعمرو بن حفص بن مغیره در جابیه به این عملکرد عمر
 اي عمر! به خدا کار خوبی نکردي، شمشیري را که خدا برهنه کرده بود به غالف

استخدام کرده بود، برکنار نمودي و پرچمی  صبرگردانیدي و مردي را که رسول خدا
ي رحم را رعایت نکردي و به پسر  را که ایشان برافراشته بود، پایین آوردي و صله

در پاسخ وي گفت: تو خویشاوند نزدیک منی و هنوز  عمویت حسد ورزیدي. عمر
 .2اي ین شدهپسرعمویت خشمگجوانی بیش نیستی و به خاطر 

که وي را  ي صدر سخنان تند پسر عموي خالد را و این گونه عمر بن خطاب با سعه
  .3و با بردباري پاسخ داد متهم به حسادت کرد گوش نمود

 و سخن او درباره عمر هنگام مرگ ـ وفات خالد بن ولید4

داء! اگر عمر ابودرداء در بیماري وفات خالد بر بالین او حاضر شد. خالد گفت: اي ابودر
کنم.  افتد. ابودرداء گفت: من هم چنین احساس می بمیرد، ناگواریهاي زیادي اتفاق می

دانم که او در هر کاري  کردم، ولی حاال می خالد گفت: من قبالً در مورد او بد فکر می
که با من کرد خدا را در نظر داشت. به طور مثال اگر بخشی از اموال مرا مصادره کرد، 

ها  شدم که این کار را نه تنها با من بلکه با بسیاري از بزرگان صحابه و حتی بدريمتوجه 

 .١٥١الدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين ص -١
 ) إسناده صحيح.٢/٤٩٦صحيح يف سننه الكربى، حمض الصواب ( ) خرب٨٢٨٣النسائي ( -٢
 .٢١٩صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفاروق ص -٣
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نیز انجام داده است و اگر بر من سخت گرفته و یا خشمگین شده است، با دیگران نیز 
کردم او رعایت خویشاوندي را  تر از این برخورد کرده است. و اگر فکر می سخت

هیچ  کند و از سرزنش یچ خویشاوندي را نمیکند، دیدم در دین خدا رعایت ه نمی
 اي پروا ندارد. کننده سرزنش

بنابراین نظرم نسبت به ایشان عوض شد و کدورتهایم برطرف گردید. او بر کار من 
جا شرایط و  بردم و در آن گرفت. البته من در حال جنگ با دشمن به سر می ایراد می

جا حضور  ل انجام دهم تا کسی که در آندانستم چه عم فضایی حاکم بود که من بهتر می
 .1نداشت. بنابراین برخی از عملکردهاي من موجب ناپسندي ایشان واقع گردید

کرد، به گریه افتاد و  در آخرین لحظات زندگی که مرگ را حس می خالد 
تر از گذراندن شبی سخت در  ي توحید هیچ عملی براي من ارزنده گفت: بعد از کلمه

اي از مهاجرین نبود که براي شبیخون زدن بر کفار لحظه شماري  ان دستهجبهه و در می
هاي  کردیم. پس جهاد را فراموش نکنید. من میادین زیادي را تجربه کردم در معرکه می
شماري شرکت کردم و در جاي جاي بدن من اثر زخم شمشیر و نیزه و تیر دیده  بی
، پس چشم بزدالن به خواب دهم جان می بر بستر بیماري شترشود، ولی اکنون همچون  می

نرود، من در جستجوي شهادت در راه خدا بودم اما سرنوشت اینگونه بود که در بستر 
است و او میراث مرا تقسیم نماید.  و در پایان گفت: وصی من عمر. 2بیماري بمیرم

از مرگ خالد و وصیتش اطالع یافت، شدیداً غمگین شد و گریست. پس  وقتی عمر
 :  شاعر گفته  که  کنی همانگونه می  بدو گفت: شما چرا براي او گریه  بن عبیداهللا  لحهط

 ال ألفينَّـــــــــك بعـــــــــد المـــــــــوت تنـــــــــدبني
 

ـــــــــي زادي  ـــــــــاتي مـــــــــا زّودتن  )٣(وفـــــــــي حي
 

در طول   کنی، در حالی که می  بینم برایم گریه بعد از مرگم تو را می  که  چیه«
 ».ودي؟نم ام را از من دریغ می زندگانیم توشه

، و غمگین شد و دختر عموهایش براي اوعمر براي او ناراحت   براستی که ،آري
هنگامی که به عمر گفتند: زنان را از گریه براي خالد منع کند. گفت: گریستند، پس 

 .١٩٨اخلالفة واخللفاء ص، ٣٤٩صادق عرجون ، خالد بن الوليد -١
 .٣٦٧الطريق إىل املداين ص، )١/٣٨٢سري أعالم النبالء ( -٢
 .٢٨٧الفاروق عمرص -٣

                                           



 567    در برخورد با فرماندهان و کارگزاران دولت روش عمر 
 

بگذار تا بر ابوسلیمان گریه بکنند به شرطی که به سر و صورت نزنند و جامه پاره نکنند. و 
 .1کنند ت رفتن افرادي همچون او، گریه کنندگان گریه میافزود که براي از دس

در مورد او گفت: با رفتن خالد، در اسالم شکافی غیر قابل جبران  همچنین عمر
ي  رخ داده است. به خدا سوگند که او سد محکمی در مقابل دشمنان اسالم و شکافنده

 .2صفهاي دشمن بود
ي مخزوم به دیدار  گروهی از طایفه و هنگامی که شاعر معروف، هشام بن بختري با

اي برایم بخوان. و پس از  در مورد خالد سروده  چه آمد ایشان به هشام گفت: آن عمر
گفت: ابوسلیمان بیش از این مستحق  عمر .هاي خود را خواند این که هشام سروده

را  تجلیل بود. او دوست داشت که شرك و اهل آن براي همیشه خوار و ذلیل شوند. این
 گفت و این شعر شاعر را بر زبان آورد: 
 فقـــــل للـــــذي يبغـــــي خـــــالف الـــــذي مضـــــى
 فمــــا عــــيش مــــن قــــد عــــاش بعــــدي بنــــافعي

 

 تهيـــــــــــــأ ألخـــــــــــــرى مثلهـــــــــــــا فكـــــــــــــان قـــــــــــــدِ  
 وال مــــوت مــــن قــــد مــــات بعــــدي بمخلــــدي

 

ات را دریاب و فکر  خواهد خالف گذشته عمل کند، بگو آینده به کسی که می« 
دگی کسی که پس از ما خواهد زیست به ما سودي کن که همان گذشته است. چون زن

 ».ا باعث جاودانگی ما نخواهد بوده رساند همان طور که مرگ آن نمی
خدا براي او تدارك دیده   چه سپس گفت: خدا ابوسلیمان را بیامرزد. ان شاء اهللا آن

است، خیلی بهتر از چیزي است که اینجا در اختیار داشت. او خوب زیست و تنگ دست 
 .4و گذر زمان هیچ کس را باقی نخواهد گذاشت ،3ز دنیا رفتا

هجري در شهر حمص شام از دنیا رفت و در همان جا به  21در سال  خالد ،آري
 .5خاك سپرده شد

 

 .٣٦٦الطريق إىل املداين ص -١
 .٣٤٨صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -٢
 ).٥/١١٦هتذيب تاريخ دمشق ( -٣
 .)۵/۱۱۶هتذيب تاريخ دمشق ( -٤
 .٥٨٩القيادة العسكري ص، )٥/١٣٠تاريخ الطربي ( -٥
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 مبحث اول
 ي دوم از فتوحات در سرزمین عراق و مشرق مرحله

از  فرماندهی خالد بن ولید  عراق به ي شرقی و سرزمین ها در جبهه پیشروي مسلمان
زندگانی «آغاز گردید چنان که در این مورد به تفصیل در کتاب  زمان ابوبکرصدیق

این نقشه به شرح زیر  عمر بن خطابام. و در زمان  سخن به میان آورده» ابوبکرصدیق
 به پایان رسید: 

 ي عراق نخست: ابوعبید ثقفی فرمانده و مسئول جبهه
در سه شنبه بیست و دوم جمادي اآلخر سال سیزدهم وفات  این که ابوبکرصدیق بعد از

جا که  مردم را براي جنگ با اهل عراق تشویق نمود و از آن عمر بن خطابیافت، 
شوند، ترسیدند و کسی حاضر نشد به  دانستند با دشمن قوي و مجهز روبرو می مردم می

و سوم نیز ایشان سخنان خود را تکرار  لبیک بگوید. روز دوم عمر بن خطابنداي 
کرد. و مثنی بن حارثه برخاست و به فتوحات بزرگی اشاره کرد که مسلمانان قبالً در آن 
ناحیه به فرماندهی خالد بن ولید بدان دست یافته بودند، و گفت: که ما در عراق به اموال، 

ا این که روز چهارم، ایم. باز هم کسی حاضر نشد ت امالك و غنایم زیادي دست یافته
پاسخ داد، ابوعبید بن مسعود ثقفی بود و بعد  عمر بن خطابنخستین کسی که به نداي 

و سلیط بن قیس انصاري برخاست و گفت: اي امیرالمؤمنین!  ،1پا شدند  از او مردمانی به
هر بخشم و  ترساند، ولی امروز من جان خود را به خدا می در مورد فارسها شیطان ما را می

  .2خواهد از من پیروي کند، همین حاال به من بپیوندد کسی از بستگانم می
ي جهاد  ي مردم گذاشت و آنان را آماده این سخن سلیط تأثیر به سزایی در روحیه

ها از میان مهاجرین و  خواستند تا براي آن عمر بن خطابگاه داوطلبان جنگ از  نمود. آن
تر  ت: به خدا سوگند! هیچ کس براي این کار شایستهگف انصار، امیري تعیین کند. عمر

از کسی نیست که قبل از همه اعالن آمادگی نموده است و اگر سلیط مرد عجولی نبود او 

 ).٢٦/ ٧البداية والنهاية ( -١
 .٢١٦) األنصار يف العصر الراشدي ص١٦٤/ ١الفتوح ابن أعثم ( -٢
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 .1گماشتم. ولی ابوعبید امیر شما و سلیط وزیر و معاون او است را بر شما می
افراد زیادي از و در روایتی آمده است که چون ابوعبید صحابی نبود و در آن میان 

مهاجرین و انصار وجود داشتند، برخی اعتراض کردند و گفتند: چرا فردي از میان صحابه 
گفت: او قبل از دیگران آمادگی خود را براي جهاد اعالن نموده  انتخاب نکردي؟ عمر

او را فراخواند و گفت: تقواي الهی را پیشه ساز و با مسلمانان و  است. سپس عمر
و به ویژه سلیط نظرخواهی  ه خوبی رفتار کن و در کارها از اصحاب پیامبرهمراهانت ب

 . 2کن
به ابوعبید چنین آمده است: سخن اصحاب پیامبر را  در بخشی از وصایاي عمر

گیري مشارکت ده و عجوالنه تصمیم نگیر، چرا که جنگ نیاز  بشنو و آنان را در تصمیم
گیرند. و اگر عجله کاري  یط را در نظر میبه افراد با حوصله دارد که وضعیت و شرا

روي که مهد فریب  و افزود که تو به سرزمینی می 3کردم سلیط نبود او را امیر تعیین می
اند و با شر و بدي خو  جا، خیر و خوبی را از یاد برده کاري و خیانت است. مردم آن

ا فاش نکن چرا که اند. پس خیلی مواظب باشی و زبانت را کنترل کن و اسرارت ر گرفته
  .4اگر اسرار آدمی فاش شود در معرض نابودي و شکست قرار خواهد گرفت

  به  برد کهکسانی را با خود بو صرفا حرکت کند  جلوترگاه به مثنی دستور داد تا  آن
  اند، پس مثنی سریع حرکت کرد تا اینکه خداوند باز گشته درگاه  اند و به کرده  توبه خوبی

  سید.ر  حیره  به
هاي عراق، فارس و شام بود و براي  پیگیر اوضاع جبهه  عمر بن خطابمعموالً 

 گذاشت.  ها می فرستاد و تاکتیک نظامی فرا روي آن ها نیروي کمکی می آن
به هر حال مسلمانان که تعدادشان حدود هفت هزار نفر بود وارد سرزمین عراق 

نیروهایی را که قبالً در سرزمین عراق  به ابوعبیده ـ در شام ـ نوشت که شدند و عمر
تحت فرماندهی خالد بن ولید بودند دوباره به عراق اعزام نماید. او ده هزار نیرو به 

 .٢١٦شدي صاألنصار يف العصر الرا -١
 )۷/۲۶( البداية والنهاية -٢
 .٦٥امتام الوفاء يف سرية اخللفاء ص -٣
 .٦٥متام الوفاء يف سرية اخللفاء صإ -٤
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ي عراق کرد. واز طرفی جریر بن عبداهللا جبلی به دستور  فرماندهی هاشم بن عتبه روانه
د. هنگامی که با چهار هزار نیرو به سوي عراق رهسپار گردید و وارد کوفه ش عمر

ها تازه بر  نیروهاي اسالمی در عراق گرد آمدند، دولت فارسها دچار تزلزل شده بود. آن
پادشاهی دختر کسرا که بوران نام داشت اتفاق کرده بودند و دختر دیگرش به نام 

ي کل نیروهاي  بود و بوران، مردي به نام رستم فرخزاد را فرماندهآزرمیدخت کشته شده 
شناس بود و مهارتی کامل   رستم مردي ستاره  است که گفتنی ار داده بود.مسلح خود قر

را   چرا این وظیفه  پرسند که از او می  رو هنگامی که بود، از این  کسب کرده  در آن رشته
دانی در این کار موفقیت را کسب نخواهی کرد؟ در  خود می  قبول کردي در حالی که

 .1چنین امري اقدام نمایم  به  افتمندي مرا وادشت کهشر  جواب گفت: آزمندي و محبت به

 ي نمارق، سقاطیه کسکر و باروسما دوم: معرکه

 ي نمارق ـ معرکه1
آن ناحیه اتفاق افتاد.  این معرکه پس از رسیدن ابوعبید به عراق و به دست گرفتن امور نظامی 

مرد داوطلب را تضعیف  ي این خواستند، با ترتیب دادن یک شبیخون روحیه گویا فارسیان می
کنند که به قصد پیروزي وارد این سرزمین شده است. چنان که براي این منظور دهقانان و 

ي مردم را مسلح و آماده باش کردند و گروهی به سرکردگی جابان از  روستانشینان و همه
ي کسکر، حلقه را بر مسلمانان تنگ  یک طرف و گروهی به سرکردگی نرسی از ناحیه

مودند. ابوعبید و مثنی نیز با آمادگی الزم براي رویارویی با دشمن، در نمارق به مصاف ن می
دشمن رفتند. و جنگ سخت و خونینی میان طرفین اتفاق افتاد که فارسیان در آن دچار 

بودند، به   گرفته  شورش را بر عهده  شکست شدند و فرماندهان آنان (جابان و مردانشاه) که
جابان را   ضه تمیمی کهولی مردي از مسلمانان به نام مطر بن ف ،2آمدنددر اسارت مسلمانان 

سپس تعدادي از مسلمانان او را  .اسیر کرد ولی چون او را نشناخت امانش داد و آزاد کرد
آوردند و  ههنگامی که دیگر مسلمانان از جریان مطلع شدند جابان را نزد ابوعبید اسیر کردند 

 ).٧/٢٧البداية والنهاية ( -١
 .٧٢حركة الفتح اإلسالمي شكري فيصل ص -٢
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گفت: من چگونه او را  هنیروهاي دشمن است و باید کشته شود. ابوعبید ي گفتند: این فرمانده
  .1گاه او را آزاد کرد بکشم در حالی که مردي از مسلمانان او را امان داده است؟ آن

این عملکرد ابوعبید بیانگر میزان تسامح و وفادار بودن مسلمانان نسبت به عهد و 
وت مردم به سوي دین اسالم داشت، دینی پیمان بود که بدون شک تأثیر شگرفی در دع

مردم اطالع پیدا   آنگاه که ،دهد که در دامان خود چنین مردان متعهدي پرورش می
ها او را  اند، زیرا یکی از آن مسلمانان یکی از فرماندهان فارس را آزاد کرده  کنند که می

دشمنی با مسلمانان نقش  ي پارسی تبار در راستاي آن فرمانده  است، در حالی که  پناه داده
نمود، مردم باشنیدن چنین خبرهایی در مورد مسلمانان جذب اسالمی  بزرگی را ایفا می

 است.  چنین مردانی را پرورش داده  شوند که می
از طرفی موضعگیري مثنی نیز ستودنی است که از مقام فرماندهی کل عراق به نفع 

امیرالمؤمنین فرستاده است و باید مثنی از او کند، چرا که او را  گیري می ابوعبید کناره
حرف شنوي داشته باشد و مثنی در رکاب ابوعبید همچنان مخلصانه در خدمت اسالم از 

 .2هیچ کوششی دریغ نورزید. و چنین است عملکرد مردان بزرگ

 جنگ سقاطیه در کسکر -2
بودند که متعلق به ها به شهر کسکر پناه آورده  ابوعبید به تعقیب فراریان پرداخت. آن

ي کسرا) بود. نرسی از قبل براي رویارویی با مسلمانان آماده شده و مردم  نرسی (پسرخاله
ها را  ها در سقاطیه با مسلمانان روبرو شدند و سرانجام مسلمانان آن را برانگیخته بود. آن

ر امالك گذاشت. مسلمانان بشکست داده، غنایم زیادي به دست آوردند. نرسی پا به فرار 
هاي او به کاالهاي با ارزش زیادي دست یافتند. به  و لشکریان او تسلط یافتند و در خزانه

ها را در میان  ها باقی ماند که مسلمانان محصوالت آن ویژه باغهاي سرسبزي از آن
و  فرستادند کشاورزان محروم تقسیم نمودند و خمس غنایم به دست آمده را نزد عمر

کسراها بود و آنان خود از   مربوط به  که  ما بخشیده  خداوند ارزاقی را به براي او نوشتند:

 .)۲/۸۷الکامل فی التاريخ ( -١
 )۱۰/۳۳۴تاريخ اسالمی ( -٢
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را ببینید و از نعمت و فضیلت  شما نیز آن  آوردند، لذا خواستیم که عمل می  آن محافظت به
  .1خداوند یادي ببرید

ي  جات ویژه این رفتار مسلمانان با دهقانان محروم و زحمتکش که از خوراکها و میوه
خوردند، نشانگر اخالق و تواضع مسلمانان فاتح بود. گویا آنان با این  دشاهانشان میپا

گفتند: بیایید به سوي دینی که کرامت انسانی شما را به شما بر  رفتار خود به مردم می
 .2گرداند می

ابوعبید در شهر کسکر مستقر شد و نیروهاي خود را در تعقیب فراریان و تأدیب 
عهد شکنی کرده، به جنگجویان دشمن پیوسته بودند، اعزام نمود. و  روستانشینانی که

زدند.  بدین صورت مسلمانان به نیروي مقتدري تبدیل شدند که حرف اول را در منطقه می
چنان که پس از آن برخی از کارگزاران دولت فارس، از مسلمانان امان طلبیدند و دو تن 

مسلمانان تدارك دیده بودند که ابوعبید از  ي از آنان نوعی غذاي مخصوص براي فرمانده
پذیرفتن آن به علت عدم دسترسی نیروهایش به چنین خوراکی امتناع ورزید. اما وقتی 

ها نیز با همین نوع غذا پذیرایی شده است، قبول کرد. این برخورد  مطلع شد که از آن
 .3و تابعین است  مبرابوعبید در واقع بیانگر میزان تواضع، وفاداري و اخالق اصحاب پیا

 هـ 13در سال ي باروسما  معرکه -3
سپس مسلمانان در مکانی به نام باروسما واقع بین کسکر و سقاطیه به نیروهاي تحت 

ور شدند. زیرا به ابوعبید خبر رسید که رستم به  هایش حمله فرماندهی نرسی و پسر دایی
دیده است. بنابراین کمک جالینوس نیروهاي عظیمی جهت کمک به نرسی تدارك 

ابوعبید فرصت را غنیمت شمرد و قبل از رسیدن نیروهاي کمکی رستم بر نیروهاي تحت 
فرماندهی نرسی حمله کرد و دشمن را متحمل شکست سنگینی نمود و نرسی را مجبور به 

هاي نظامی دیگري به اطراف فرستاد و مناطق  فرار کرد. سپس مثنی بن حارثه و دسته
نهر جور را چه با زور و چه با صلح فتح کرد و با به دست آوردن غنایم و زیادي همچون 

 )۴/۲۷۲تاريخ طربی ( -١
 .)۱۰/۳۳۵( التاريخ اإلسالمي -٢
 ).١٠/٣٣٦التاريخ اإلسالمي ( -٣
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مقرر کردن جزیه و خراج، اموال هنگفتی به دست آورد و جالینوس را که با نیروي 
عظیمی به کمک جابان آمده بود شکست داده، نیروهایش را متفرق کرد و اموال و غنایم 

 .1مجبور به فرار ساختزیادي از آنان به دست آورد و جالینوس را 
ها در مدت کوتاهی شکست خورد که اگر به  ر عظیم فارسیبدین صورت سه لشک

جنگیدند، هرگز با چنین شکست سنگینی روبرو  صورت منظم و متحد علیه مسلمانان می
شدند ولی هر کدام از آنان به خاطر ترسی که از رویارویی با مسلمانان داشتند،  نمی

آن دیگري به جنگ مسلمانان برود و بدین صورت یکی پس از دادند که  ترجیح می
  .2خوردند دیگري شکست می

 هجري 13ابوعبید در سال  )پل( جسر ي سوم: ـ معرکه
کرد، فارسها  گشت و از دست مسلمانان فرار می دیار خود بازمی  جالینوس به  آنگاه که

زیر جنگ ایران از شکست سپاه رو رستم و پرداختند، از این  شکایت و گالیه  میان خود به
ایران در کسکر و نمارق سخت خشمگین شد و براي حمله به سپاه اسالم، سپاه بزرگ و 

ي کسرا به نام  مجهزي تدارك دید و بهمن را به فرماندهی این سپاه گمارد. و پرچم ویژه
را  درفش کاویانی را به دست او داد که از پوست پلنگ ساخته شده بود و ایرانیان آن

 دانستند. ي پیروزي می نشانه
ي فرات  بهمن با نیروهایش به مصاف نیروهاي مسلمان رفت و در دو طرف رودخانه

و در کنار پل به هم رسیدند. بهمن به ابوعبید پیام فرستاد که یا شما از رودخانه عبور کنید 
کنیم.  ا عبور میداریم و یا این که ما به سوي شم اید، ما دست نگه می و تا همه عبور نکرده

ها عبور کنند، ولی ابوعبید  ي خود مشورت دادند که بگذار تا آن مسلمان به فرمانده
تر نیستند. این را گفت و دستور داد  باك ها از ما نسبت به مرگ بی گفت: آننپذیرفت و 

ض که سپاه اسالم بر روي پل از فرات عبور کند. تعداد افراد سپاه ده هزار نفر بود. و به مح
ها  این که مسلمانان از پل عبور کردند و هنوز به میدان فراخی نرسیده بودند، دشمن بر آن

یورش برد و دو سپاه با نهایت شجاعت و از خود گذشتگی به جنگ و کشتار یکدیگر 

 .٨٩ترتيب وهتذيب البداية والنهاية د. حممد صامل السُّلمي ص -١
 ).١٠/٣٣٧التاريخ اإلسالمي ( -٢
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هاي غول پیکر به حرکت در  ادامه دادند. و در پیشاپیش سپاه ایران چندین حلقه فیل
هایی که در  یده بودند و با صداي مهیب و دلخراش زنگولهآمدند که جنگ دیده و ورز

ت سواران خود سرباز گردن داشتند، اسبان عرب چنان ترس و وحشتی کردند که از اطاع
ها به  نظمی و اختالل در صفوف سپاه اسالم گردیدند و تیراندازان آن زده، موجب بی

ي شهادت  را به درجهکردند و جمعی از مسلمانان  سوي سپاه اسالم تیراندازي می
رسانیدند. ابوعبید فوراً از اسب خود پیاده شد و دستور داد تمام سواران از اسب پیاده 

ها را قطع  شوند و به سوي فیلهاي جنگی یورش برند و با نوك شمشیر طناب و پاالن آن
 ي شمشیر کنند. و بدین صورت مسلمان پیاده با فیل سواران نموده و فیل سواران را طعمه

نظیري نشان  ها جنگیدند و از خود رشادت بی آني دشمن و تیراندازان  و نیروهاي پیاده
تر  دادند. اما دشمن سریعاً نیروي فیالن جنگی را بازسازي و عرصه را بر مسلمانان تنگ

توان فیل را از پا در آورد. گفتند: اگر خرطومش  کرد. ابوعبید پرسید که چگونه می می
آید. ابوعبید به سربازان خود دستور داد که خرطومهاي فیالن را  می قطع گردد از پا در

آمیزي انجام گرفت. و  بکشند و این کار به صورت موفقیت ها را قطع کنند و سواران آن
را قطع نمود و فیل  خود به فیل غول پیکري حمله کرد که پیشاپیش همه بود و خرطوم آن

کند و این  اندازد و او را لگدمال می وعبید میوار خود را بر سر اب ضربت خورده دیوانه
رسد. و  ي سنگین این جانور غول پیکر به شهادت می ي دلیر اسالم زیر جثه فرمانده

او نیز با سرنوشت  وجنگد  دارد و با فیل می بالفاصله پرچم را برادرش (حکم) بر می
بید به افراد رسد و پرچم را طبق وصیت ابوع شود و به شهادت می مشابهی دچار می

شود تا این که همه  دیگري که ایشان نام برده بود، از جمله سه تن از فرزندانش منتقل می
افتد.  شوند و در ساعتهاي پایانی روز، پرچم به دست مثنی بن حارثه می به ترتیب کشته می
کنند و از روي پل به آن سوي فرات  اي از مسلمانان عقب نشینی می در این حین عده

کند و  وند. عبداهللا بن مرثد ثقفی با دیدن این وضعیت، مبادرت به انهدام پل میر می
گوید: همچون فرماندهان خود به استقبال مرگ بشتابید و پیروز  خطاب به مسلمانان می

زند و  گیرد، سیلی محکمی به او می شوید. هنگامی که مثنی در جریان کار عبداهللا قرار می
گوید: به خاطر این که مسلمانان را مجبور  م ساختی؟ عبداهللا میگوید: چرا پل را منهد می

ي جنگ بکنم. در حالی که این اجتهاد عبداهللا کامالً اشتباه بود و منجر به سقوط و  به ادامه



 577     ي شرقی ي عراق و جبهه فتوحات در ناحیه 
 

ی بهتر بود، مسلمانان به فکر غرق شدن تعداد زیادي از مسلمانان گردید و در چنین شرایط
ي مثنی همین بود. او  افتادند. چنان که نقشه انده خود مینیروهاي باقیمنشینی و نجات  عقب

دستور به بازسازي پل داد و در حالی که با تعدادي از قهرمانان، سپاه ایران را سرگرم 
نمود تا سریعاً به آن سوي فرات منتقل شوند و در  کرد، سپاهیان اسالم را هدایت می می

این  جان بر کف از روي پل عبور کردند.پایان مثنی و عاصم بن عمرو و دیگر قهرمانان 
دم تیغ بگذراند، حاضر در صحنه را از  ي مسلمانان در حالی بود که بهمن قصد داشت همه

نشینی به موقع خود، این فرصت را از دشمن گرفت. و توانست جان پنج  ولی مثنی با عقب
اد زیادي از دهد در حالی که جسدهاي چهار هزار شهید که تعدهزار مسلمان را نجات 

هاي دشمن بالغ  ي پیامبر بودند در میدان معرکه باقی ماند و تعداد کشته ها جزو صحابه آن
 بر شش هزار نفر رسید.

از پنج هزار نفري که با مثنی عقب نشینی کردند، حدود دو هزار نفر که با ابوعبید از 
 .1ر نفر با مثنی باقی ماندمدینه آمده بودند، متفرق شدند و به مدینه بازگشتند و فقط سه هزا

قابل يادآوری است كه مسلامنان با وجود اينكه وضعيت بدی داشتند، شجاعت و 

 شهامت و بردباری زيادی از خود به خرج دادند.

 ي پل ابوعبید ترین پیامدهاي معرکه مهم

 أـ خوابی که به حقیقت تبدیل شد
ان با جامی پر از شراب دومه (همسر ابوعبید) در خواب دیده بود که مردي از آسم

فرود آمد و ابوعبید و فرزندش(جبر) و تعدادي دیگر از آن نوشیدند. هنگامی که خوابش 
گاه قبل از وقوع معرکه  را براي ابوعبید بازگو کرد او گفت: این پیام شهادت است. آن

 توصیه کرد، اگر من کشته شدم به جاي من فالنی و فالنی پرچم را به دست بگیرد و اسم
هفت نفر از بستگانش را که همسرش در خواب دیده بود، گرفت و افزود که اگر همه 

 .2کشته شدند، پس مثنی بن حارثه پرچم را به دست بگیرد

 .)۱۰/۳۴۱سالمی (إلتاريخ اال) و ۴/۲۷۹تاريخ طربی ( -١
 .)۴/۲۷۷تاريخ طربی ( -٢
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 ب ـ دو اشتباه تاکتیکی باعث شکست گردید
ي یاران ابوعبید این بود که سپاه اسالم به آن سوي رودخانه عبور نکند،  رأي همه

ها را ناشنیده گرفت  ه ایران به این سو عبور نماید، ولی ابوعبید رأي آنبلکه اجازه دهد سپا
و با شجاعت و شوق زیاد براي شهادت از پل عبور نمود، بدون این که کامالً حساب 

ي غیر قابل  معرکه را بکند و تا به خود آمد، متوجه شد که سپاهیان خود را در چه مخمصه
ند در میدان کوچکی که پشت سرشان را رودخانه جبرانی قرار داده است که مجبور بود

مسدود کرده بود و با پاي پیاده با فیل سواران و تیراندازان و نیروهاي پیاده دشمن روبرو 
ریزي دقیق و حساب شده به نیروهاي  بشوند. و بدین صورت با نداشتن نقشه و برنامه

شهادت رسیدن هفت تن از این که پس از دشمن امکان تاخت و تاز بر سپاه خود داد. تا 
فرماندهان اسالم، سرانجام مثنی بن حارثه فرماندهی سپــاه اســالم را به دســت گرفت و 

  .1نیروهاي باقیمانده را وادار به عقب نشینی کرد
موقع  رت زیادي به بار آورد، اجتهاد بیـ اشتباه دیگري که مزید بر علت شد و خسا

اندیشی مثنی  ت به انهدام پل زد و اگر فضل خدا و چارهعبداهللا بن مرثد ثقفی بود که دس
 .2گذشتند ي مسلمانان از دم تیغ دشمن می بن حارثه نبود، در آن روز همه

 ت ـ ارزش تغییر تاکتیک
نشینی و نجات نیروهاي  و فرماندهان تحت فرمان وي در عقبعملکرد مثنی 

باشد، زیرا هنگامی که  جنگها میي سپاه اسالم بیانگر ارزش تغییر تاکتیک در  باقیمانده
گذارد، نیاز به فرماندهان  افتد و رو به شکست و نابودي می لشکري در چنگال دشمن می

کاري که  .3توانا والیق دارد تا با تغییر تاکتیک، تلفات نیروهاي خود را به حداقل برسانند
خود را از پل عبور ها نیروهاي  در این معرکه مثنی و همدستان قهرمانش انجام دادند. آن

 .٤١٤الطريق إىل املداين ص -١
 .٥٥ل النصر واهلزمية صعوام -٢
 .٤١٤الطريق إىل املداين ص -٣
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ي فداکاري و از  ها بهترین نمونه دادند و خود بعد از همه عبور کردند که این عملکرد آن
 .1خود گذشتگی است

 ي سپاه اسالم ث ـ مثنی و تقویت روحیه
هنگامی که مثنی با سپاه چهارهزار سربازي خود عقب نشینی کرد دو تن از 

ها را به  نشاه به تعقیب وي پرداختند. مثنی آنفرماندهان دشمن به نامهاي گابان و مردا
گاه رو برگردانید و همچون  رسیدند. آن» سماواه«ي  دنبال خود کشید تا این که به منطقه

ها یورش برد و دشمن را با شکست  اي با نیروهاي تحت فرمان خود بر آن مار زخم خورده
یعنی گابان و مردانشاه غیر قابل تصوري مواجه ساخت. تا جایی که فرماندهان دشمن 

ي  دستگیر شده و به قتل رسیدند. این پیروزي بزرگ باعث تقویت و جبران روحیه
ي سپاه اسالم گردید و موقعیت مثنی را در میان سپاه و در منطقه و قبایل  شکست خورده

  .2مجاور تثبیت نمود

 ج ـ فراهم شدن اسباب نجات مسلمانان از تنگنا
سلمانان بود که با افراد خود در عراق ماند و نیروهاي تحت ي م مثنی تنها فرمانده

فرمانش به قدري نبودند که بتوانند از مناطق فتح شده حفاظت به عمل آورند و این امکان 
ي سپاه اسالم را قلع و قمع کنند و از  براي ایرانیان وجود داشت که نیروهاي باقیمانده

هی چنین است که هرگاه مؤمنان راستین در جا که سنت ال عراق خارج سازند. ولی از آن
کند، در میان  جا را فراهم می تنگنایی قرار گیرند، اسباب بیرون شدن و نجات آنان از آن

فرمانروایان ایرانی دو دستگی ایجاد شد و رستم و فیرزان به دو قدرت ضد هم تبدیل 
سید، ي عراق) ر ي سپاه دشمن در جبهه شدند. و چون این خبر به گوش بهمن (فرمانده

درنگ راهی مداین شد تا جلوي این اختالف و دو دستگی را بگیرد و بدین صورت  بی

 ).١٠/٣٤٣التاريخ اإلسالمي ( -١
 ).٢/١٦٧احلرب النفسية د. أمحد نوفل ( -٢
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خداوند مسلمانان را از جنگیدن و مقاومت رهانید و به آنان فرصت داد تا نیروي کمکی 
 .1ها پیوست و سپاه اسالم تجدید قوا نمود اعزامی از دارالخالفه به آن

 هنگام شنیدن خبر شکست سپاه اسالم عمر بن خطابح ـ موضعگیري 
بن زید انصاري را به مدینه فرستاد تا خبر شکست سپاه اسالم مثنی بن حارثه، عبداهللا 

را در جریان  طور نهانی عمر  را به اطالع امیرالمؤمنین برساند. عبداهللا به مدینه رفت و به
یداً ناراحت شدند و از خبر شکست سپاه اسالم شد خلیفه و اطرافیانش .2حادثه گذاشت

کرد، مرا پشتیبان خود  گفت: خدا ابوعبید را بیامرزد اگر به من مراجعه می عمر
  .3یافت می

این مرد قوي وجدي به خاطر از دست دادن نیروهایش ناراحت  ،و بدین صورت
و می گوید: خدایا مرا از حقوق مسلمانان معاف  سوزاند شود و به حال آنان دل می می

ي مسلمانان هستم، هر کس که با دشمن برخورد نمود و توسط آنها  تیبان همهکن، من پش
کشته شد من پشتیبان و حامی او هستم، خداوند ابوعبید را رحمت کند، اگر به سوي من 

 . 4بر می گشت من پشتیبان و حامی او بودم

 ي بویب چهارم: معرکه
رو پرداخت و نیروهاي زیادي آوري نی جمعبا عزم راسخ به بازسازي سپاه و  عمرفاروق 

اي از  عبداهللا بجلی، حنظله بن ربیع و هالل بن علقمه و مجموعه جریر بن به سرکردگی
قبایل خثعم به فرماندهی عبداهللا بن ذي سهمین جهت تقویت سپاه اسالم در عراق اعزام 

به  و ربعی بن عامر با گروهی از خویشاوندانشان بن حنضله بن ربعی نمود. همچنین عمر
سوي فرمانروایان مسلمانان   شیبانی پیکی به  عراق فرستاد و در آن روزها نیز مثنی بن حارثه

نمود، بدین صورت سیل  ها را براي پیکار با دشمن تشویق می در عراق فرستاد و آن

 ).٣٤٦، ١٠/٣٤٥التاريخ اإلسالمي ( -١
 .٢١٧األنصار يف العصر الراشدي ص -٢
 .)۴/۳۷۹تاريخ طربی ( -٣
 ).١٠/٣٤٧التاريخ اإلسالمي ( -٤
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خروشان مسلمانان به سوي عراق سرازیر گردید و سپاه عظیمی تحت فرماندهی مثنی گرد 
 .1آمد

نروایان فارس از حرکت نیروهاي امدادي از مدینه جهت پیوستن به سپاه و چون فرما
اسالم در عراق مطلع شدند، قهرمان معروف خود (مهران همدانی) را در رأس سپاه 
عظیمی از سواران جهت رویارویی با سپاه اسالم اعزام نمودند. و مثنی به محض اطالع از 

» بویب«تر در مکان  اد که هر چه سریعحرکت دشمن، به نیروهاي کمکی خود پیام فرست
به او ملحق شوند. و همزمان با استقرار سپاه اسالم در بویب سپاه مهران در آن سوي فرات 
روبروي سپاه اسالم مستقر گردید و مهران به مثنی پیام فرستاد که یا به این سوي رودخانه 

ت: شما عبور کنید. و سپاه عبور کنید و یا بگذارید تا ما به آن سو عبور کنیم. مثنی گف
سنگین مهران از فرات عبور کرد و پشت به رودخانه در مقابل سپاه اسالم مستقر گردید. 

هجري اتفاق افتاد. مثنی به ایراد سخن پرداخت و  13این معرکه در ماه رمضان سال 
کند. بهتر  خطاب به مسلمانان گفت: شما روزه هستید و روزه گرسنگی و ضعف ایجاد می

هاي خود را بخورید تا از نظر جسمانی قدرت بگیرید و بتوانید با دشمن  ست روزها
هاي خود را افطار کردند. مثنی سپاه خود را آماده  بجنگید. چنان که پذیرفتند و روزه

ي شما نفوذ کند و  گفت: مبادا که دشمن از ناحیه کرده بود و او به سران هر گروهی می
براي خود دوست دارم براي تک تک شما دوست دارم و   چه گفت: به خدا آن به آنان می

شد. بنابراین همه او را دوست داشتند  واقعاً چنین بود. در همه جا کنار سربازانش دیده می
و این بیانگر موفقیت ایشان در امر فرماندهی و  .2گرفت و هیچ کس به کار او ایراد نمی

اي فرمانبردار میان  عنوان فرمانده  به  باشد، تا اینکه نهایت حکمت و کاردانی وي می
 گذاشتند. اجرا می  لشکرش قرار گرفت و از روي محبت و قناعت قلبی فرمان او را به

ي نبرد کرد، گفت: بعد از این که شنیدید من  پس از این که مثنی سپاه خود را آماده
همین که تکبیر  سه بار تکبیر گفتم با صداي تکبیر چهارم به سوي دشمن یورش برید. اما

اول را گفت، سپاه ایران علی رغم این که معموال آغازگر حمله نبودند، حمله را آغاز 

 .١١٥�اد عباس ص، عرضية الدفاعيةالعمليات الت -١
 ).٤/٢٨٧تاريخ الطربي ( -٢
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ي پل ابوعبید بود که رعب و وحشت سابق  کردند و علتش شکست مسلمانان در معرکه
در دلهاي سپاه دشمن کاهش یافته بود. مسلمانان نیز با شجاعت وشکیبایی این حمله را 

ي سپاه اسالم ضمن این که  دو سپاه وارد کارزار سختی شدند. مثنی، فرماندهدفع نمودند و 
حرکات سپاه خود بود و دستورات جنگید، زیر چشمی مواظب  دوشادوش افراد خود می

کرد، شخصی را مأمور  می  داد و هرگاه لغزشی را مشاهده ها می الزم رزمی را به آن
گوید: مبادا که امروز  مثنی می  ان و بگو کهآنان برس  گفت: سالم مرا به نمود و می می

امید خداوند تعادل   ن است و بهآگفتند: سعی ما نیز بر  آنان نیز می .بد نام کنید مسلمانان را
 .1 نماییم خود را حفظ می

ي ایرانی (مهران) افتاد  ور بود که ناگاه مثنی به فکر کشتن فرمانده همچنان آتش شعله
گاه به قلب دشمن حمله کرد و  ن مردي فهر کمک خواست. آنو از انس بن هالل و اب

جناحهاي سپاه به دفاع برخاستند و قلب هر دو سپاه را در هم آمیختند. و گرد و غبار 
ي هر دو سپاه در انبوه غبار ناپدید شدند. در این اثنا مسعود  تاریکی برخاست و فرمانده

شد و چون متوجه شد که  دیداً زخمیي نیروهاي پیاده بود، ش برادر مثنی که فرمانده
ها گفت: اي  روحیه نیروهاي تحت فرمانش با ضربت خوردن او تضعیف شده است به آن

پرچم خود را بر افراشته دارید، خدا شما را پیروز بگرداند.  ،رزمندگان قبیله بکر بن وائل
دن برادرش مثنی نیز که شاهد جان دا .از کشته شدن من به خود ترس و هراس راه ندهید

هاي  حشت زده نشوید، مرگ بهترینبود، خطاب به مردم گفت: از شهید شدن برادرم و
شما این چنین است. همچنین انس بن هالل نمیري بعد از مدتها جنگ و فداکاري کشته 

ها را به  شد. و مثنی از اسب پایین آمد و انس و برادر خود را در آغوش گرفت ـ و آن
تر و عرصه بر  ي ترازوي مسلمانان سنگین کرد ـ کم کم کفه خارج میدان جنگ منتقل

شد و قهرمانانی همچون جریر بن عبداهللا، بجیر، ابن هوبر، منذر بن  تر می ایرانیان تنگ
شکافتند. تا این  حسان و قرط بن جماح عبدي در نهایت شجاعت قلب لشکر دشمن را می

راز به قتل رسید و قلب سپاه دشمن از هم ي ایرانی به نام شهر ب که یکی از فرماندهان زبده

 .)۴/۲۸۸تاريخ طربی ( -١
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و دیري نگذشت که فرمانده کل سپاه ایران (مهران) از پاي در آمد و طنین خبر  1پاشید
قتل فرمانده کل، تمام سربازان و فرماندهان دیگر را دچار دلهره و فرار و هزیمت نمود. 

دشمن شکست خورده  ي سپاه اسالم نیز مضاعف گردید و با تمام قوا بر نیروهاي روحیه
ها را تار و مار کردند. ومثنی خود را به پل رسانید وآن را منهدم کرد  ور شدند و آن حمله

ها ناچار در کنار رودخانه به این سو و آن  تا راه فرار را بر روي نیروهاي دشمن ببندد. آن
 شدند و بدین صورت گریختند و زیر دست و پاي اسبان مجاهدین متالشی می سو می

ها را بیش از صد هزار  هاي زیادي از دشمن برجاي ماند که برخی تعداد آن کشته
 .2اند دانسته

 پایان معرکهنشستی جنگی در ـ 1
جان بود، که نقش زمین  جنگ به پایان رسید و مثنی با سپاه خود شاهد هزاران پیکر بی

زار سخن به میان اي نشست و با سپاهیان خود از کار گاه مثنی در ناحیه شده بودند. آن
اي از ماجرا را شرح  پرسید: چه کار کردي؟ و هر کدام گوشه آورد و از یکایک آنان می

گاه مثنی گفت: من در جنگهاي زیادي میان عربها و عجمها چه در اسالم و چه  داد. آن می
صد تن از عجمها  کردم یک ام. به خدا سوگند! قبالً تصور می قبل از اسالم شرکت کرده

بینم. یعنی یکصد تن  را می هزار از عربها کافی خواهد بود، ولی امروز عکس آن یک براي
از عربها براي یکهزار از عجمها کفایت خواهد کرد. خداوند قدرت آنان را متالشی کرد 
و نیرنگشان را از بین برد. پس تشریفات و هیکل و کثرت آنان شما را شگفت زده نکند. 

مانند که به هر سو بخواهید، آنان را در پیش  حیوانات می ي ها به گله از این پس آن
 .3خواهید گرفت

این سخن مثنی در آن لحظه کامالً به جا و مطابق مقتضاي حال بود، چرا که او از 
گفت که تعداد بیشترشان براي اولین بار با ایرانیان  ي خود براي مسلمانانی سخن می تجربه

 ).٤/٢٨٩الطربي (، ٤٣٤، ٤٣٣الطريق إىل املداين ص -١
 )۱۰/۳۴۹) و تاريخ اسالمی (۴/۲۸۹طربی ( -٢
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را   چه اند با آن که آنان مشاهده کرده  چه خواست آن میروبرو شده بودند. بنابراین مثنی 
  .1که براي مثنی تجربه شده است، مقایسه کنند

 
 

 ـ پشیمان شدن مثنی به خاطر تخریب پل2
مثنی از این که پل را تخریب کرد و مجال فرار از سپاه دشمن را گرفت، ابراز پشیمانی 

مسلمانان را از شر آن نجات داد. و از نمود و گفت: من اشتباهی مرتکب شدم که خداوند 
کنم که مواظب باشید، مرتکب چنین خطایی نشوید.  آن پشیمان هستم و به شما توصیه می

 .2نباید دشمن را مجبور به جنگیدن کرد
هدف مثنی از این سخن این بود که جلوگیري از فرار دشمن به معناي مجبور ساختن 

دارد.  می  دفاع از جانش تمام نیرو توان خود را عرضهبراي   ي جنگی است که آنان به ادامه
اي جز  چراکه وقتی سربازان فراري دشمن راه فرار را بر روي خود بسته ببینند، چاره

شود.  جنگیدن نخواهد داشت که این باعث خسارتهاي سنگینی براي طرف مقابلشان می
ان را در دل ولی همان طور که مثنی اشاره کرد، خداوند رعب و وحشت مسلمان

 .3ها نتوانستند کاري پیش ببرند، بلکه از دم تیغ مسلمانان گذشتند دشمنانشان انداخت و آن
و اعتراف مثنی به اشتباه خود در حالی که با این معرکه به اوج پیروزي و شهرت رسیده 

 .4بود، بیانگر تواضع، ایمان و اخالص او است و چنین است حال مردان بزرگ

 نظامی مثنیـ روانشناسی 3
ي مسایل  در کنار مهارتها و رشادتهاي نظامی مثنی به تخصص دیگري از وي در زمینه

توان از آن به عنوان روانشناسی نظامی نام برد.  خوریم که می مربوط به جنگ برمی
کرد و  ها محبت می اي بود، او با آن ي عاطفی فوق العاده ي او با سربازانش رابطه رابطه

 ).٣٥٢/ ١٠التاريخ اإلسالمي ( -١
 .)۴/۲۹۱تاريخ طربی ( -٢
 ).٣٥٠/ ١٠اإلسالمي (التاريخ  -٣
 .)۱۰/۳۵۰سالمی (إلتاريخ اال -٤

                                           



 585     ي شرقی ي عراق و جبهه فتوحات در ناحیه 
 

هربان بود. چنان که این امر از خالل گفتگوي او با آنان و سر زدن به نسبت به همه م
از این رو آنان نیز او را دوست  .1گردد ي آنان، آشکار می ي پرچمداران و توصیه همه

 .2گرفت داشتند و هیچ کس به کار او ایراد نمی
ی رسید و مثن و هنگامی که طنین صداي صفوف سپاه ایرانیان به گوش سپاهیانش می

ي  کرد به ویژه که هنوز خاطره هاي افراد سپاه خود مشاهده می را در چهره تأثیر منفی آن
شد، با آرامش وصف ناپذیري خطاب به  تلخ شکست سپاه اسالم، در اذهان تداعی می

افراد سپاه خود گفت: این صداي شکست آنان است. لذا نگران نشوید و سکوت را 
 .3سپاهیان برسانید  ود را بهنقشه خ  رعایت نمایید و مخفیانه

و چون برادرش کشته شد، خطاب به افراد سپاه خود گفت: از کشته شدن برادرم 
نگران نباشید و ترس و دلهره به شما دست ندهد، چرا که مردان خوب شما این گونه 

چنان که برادرش نیز لحظاتی قبل از مرگ خود گفته بود: پرچمهایتان را  .4میرند می
بدارید، خداوند شما را یاري دهد و مبادا مرگ من باعث رعب و وحشت در  برافراشته

 شما گردد.
خواند گفت: من  ي برادرش و دیگر شهدا را می و هنگامی که مثنی نماز جنازه

روي نمودند، صبر کردند، سست  ها در معرکه حضور داشتند، پیش خوشحالم که این
 .5ي گناهان است نشدند و نهایتاً به شهادت رسیدند که کفاره

آمیز  کرد و با آنان برخورد عطوفت همان طور که مثنی با سربازانش ابراز محبت می
چنان که  .6کرد شدند، قاطعانه برخورد می داشت، از طرفی اگر دچار لغزش و خطا می

وقتی چشمش به مردي افتاد که جلوتر از دیگران در صف ایستاده بود و آرام و قرار 
ا چه شده است؟ گفتند: او از فراریان جنگ ابوعبید بر روي پل است و نداشت گفت: او ر

 .٤٤٦) الطريق إىل املداين ص٢٨٧/ ٤تاريخ الطربي ( -١
 ).٢٨٧/ ٤تاريخ الطربي ( -٢
 .٤٤٦الطريق إىل املداين ص -٣
 .٤٤٦الطريق إىل املداين ص -٤
 )۵/۲۸۳تاريخ طربی ( -٥
 .٤٤٧الطريق إىل املداين ص -٦
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خواهد خود را به کشتن بدهد. مثنی او را با سرنیزه به داخل صف هدایت کرد و  می
گفت: پدرت بمیرد. نظم را رعایت کن و هنگامی که با دشمن روبرو شدي بر همراهانت 

 .1پیشی بگیر و خود را به کشتن نده
بردند. چنان  ها را باال می ها شاعران نیز با سرودن اشعار حماسی روحیه نعالوه بر ای

 که اعورشنی چنین می سرود: 
 هاجــت ألعــور دار احلــي أحزانــاً 

 وقـــد أرانـــا هبـــا والشـــمل جمتمـــع

 أزمــان ســار املثنــى بــاخليول هلــم

 ســام ملهــران واجلــيش الــذي معــه

ــ  ــالعراق مىض ــرياً ب ــا أم ــا أن رأين  م

 لقـــرم ال كـــذب إن املثنـــى األمـــري ا
  

انــا  فّ  واســتبدلت بعــد عبــد القــيس حَ

ـــا ـــد مهران ـــتىل جن ـــة ق  إذ بالنخيل

ــا يالن س وجِ ــرْ ــن فُ ــف م ــلَ الزح تَّ قَ  فَ

ثْنـــى ووحـــدانا   حتـــى أبـــادهمُ مَ

ـى الــذي مــن آل شــيبانا  مثــل املُثَنـَّ

انـا   )2(يف احلرب أشجع مـن ليـث بخفَّ
 

ي جسدهاي  در مکان تخیله ها براي اعور به دارالحزن تبدیل شد و محل زندگی آن« 
سپاه مهران انباشته شده است. مثنی سپاه فارسیان را زیر دست و پاي اسبان خود تار و مار 

ایم. او به حق رهبر این قوم  اي همچون مثنی شیبانی ندیده کرد. ما تاکنون در عراق فرمانده
 .3»تر است است که در جنگها از شیر درنده نیز شجاع

اي  مثنی فرمانده  خواهد صریح و روشن بگوید که خود میشاعر در این شعر 
ي  اعور از طایفه  باشد، این در حالی است که نیرومندتر از خالد بن ولید و ابوعبید ثقفی می

  شیبان و بکر بن وائل ندارد، تا اینکه نسبت خویشاوندي با بنی  گونه باشد و هیچ قیس می
 .4ورزد تعصب میي خود  شود او براي قوم و قبیله  گفته

 .)٢٨٣/ ٥تاريخ الطربي ( -١
 ) ).٢٩٣/ ٤، وبعضها (تاريخ الطربي (٤٤٠الطريق إىل املداين ص -٢
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همانند   در علم روانشناسی سربازي، آگاهی چنانی داشت که  مثنی بن حارثه
در این   نمود و قرنها قبل از هر استاد متخصصی که ریزي می و آگاه برنامه  اي ویژه فرمانده

 .1اجرا درآورد  ي خود را به و نقشه  بدهد، برنامه  راستا سخنی ارائه
 
 

 جاهدینـ موضع گیري زنان م4
هاي آنان که بیشتر قابل ذکر است این که وقتی فرماندهان مسلمان،  از جمله موضع گیري

مسلمانان بدان دست یافته بودند با عمرو بن عبدالمسیح که یک عرب   چه بخشی از آن
ها با دیدن عمرو گمان بردند که او در مال  فرستادند. آننصرانی بود، نزد زنان مسلمان 

با چوب و چماق به استقبال وي همراه کودکان زده است، بنابراین  غنیمت دست برد
ها  گاه به آن عمرو گفت: براي زنان این سپاه شایسته است که این گونه باشند. آن .رفتند
 .2ي پیروزي داد مژده

هاي اسالمی  گیري بیانگر موفقیت تربیت اسالمی و ظهور شخصیت موضع  گونه این
  در صورت عدم وجود مردها به  باشد، زیرا اینک زنان هستند که حتی در میان زنان نیز می

 کنند. حمایت و حفاظت پادگان قیام می
مسلمانان بر تمام بین النهرین   ساز باعث شد که این پیروزي سرنوشت  گفتنی است که

فرستاد تا شهرهاي اطراف خود را  در عراق دست یابند و مثنی نیز فرماندهان خود را می
خداوند در جهاد با   برند که  ي مسلمانان در آورند و از غنیمتهایی بهره ر سلطهزی  به

 .3بود  ها ارزانی داشته دشمنانشان بر آن

 ـ تعقیب فراریان جنگ5
مثنی دچار غرور پیروزي نشد و از هدف نهایی خود غافل ننشست، بلکه سپاهیان خود را 

ي خود  که مسلمانان به دستور فرماندهبه تعقیب فراریان سپاه دشمن وادار نمود. چنان 

 .٤٤٨الطريق إىل املداين ص -١
 .)۴/۲۹۲تاريخ طربی ( -٢
 ).٣٥٢/ ١٠التاريخ اإلسالمي ( -٣
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فراریان را تعقیب کردند و تا ساباط پیش رفتند و تعداد زیادي از آنان را کشتند و با غنایم 
ي شکست در معرکه پل ابی عبید را از  هنگفتی برگشتند. پیروزي در بویب نه تنها خاطره

گردانید. زیرا مسلمانان قبل از اذهان زدود، بلکه مسلمانان را عمالً بر سرزمین سواد، حاکم 
رسی داشتند، اما بعد از آن بر دو طرف فرات  آن فقط به یک طرف رودخانه فرات دست

 .1گونه دغدغه خاطري مسلط شدند ي منطقه با هیچ و همچنین ما بین فرات و دجله و همه
 .2ي یرموك در شام دانست توان شبیه غزوه ي بویب را می غزوه

 اقتصادي دشمن پنجم: تاراج اماکن
زدند و سرزمین سواد عراق  ي بویب، مسلمانان در منطقه حرف اول را می بعد از معرکه

یکپارچه به دست آنان افتاد و مثنی فرماندهان جهادي و افراد مسلح را در سراسر منطقه 
زد از جمله به خنافس که بازار پر  تقسیم نمود و بر محل تجمع فارسها و عربها شبیخون می

پرداختند، یورش برد و  جا طوایف ربیعه و مضر به داد و ستد می یتی بود و در آنجمع
ي همان روز خود را به دهقانان  سپس با عجله در ساعات اولیه .3را از بین برد طراوت آن

 گفت:  شهر انبار رسانید و می
ــــر ــــع بك ــــافس مج ــــبحنا باخلن  ص

 بفتيـــان الـــوغى مـــن كـــل حـــيٍّ 

دي ــــرْ ــــل تُ ــــم واخلي ــــا داره   أبحن

ـــــل رودُ  ـــــوقهم واخلي ـــــفنا س  نس
 

يـــلِ    وحيـــا مـــن قضـــاعة غـــري مِ

 تبــــاري يف احلــــوادت كــــل جيــــل 

ــــل ــــامي التلي ع س يْدَ ــــمْ ــــل سَ  بك

ـــل ـــ البخي ـــواف والرش ـــن التط  )4(م
 

ي حمله به بازار بغداد را کشید. و صبح روز بعد  نقشه دهقانان انبارکمک  و با
د و به قتل و غارت آنان ي دجله را پشت سر گذاشت و وارد بازار بغداد ش رودخانه

پرداخت و به همراهانش گفت: فقط طال و نقره و اشیاء قابل حمل و نقل بردارید. سپس 

 ).٢٩٣/ ٤تاريخ الطربي ( -١
 .٩٣الفة عمرصترتيب وهتذيب البداية والنهاية خ -٢
 .)۴/۲۹۶تاريخ طربی ( -٣
 هدف از شعر اين است که هجوم را با تأنی آغاز کرده اند. -٤
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پنج کیلومتري بغداد مقداري توقف  و در سی 1بدون توقف برگشتند و در کنار نحر سلحین
ي راه آماده  کردند و مثنی به همراهانش گفت: اي مردم! نفس تازه کنید و براي ادامه

کیلومتر سوار بر اسبان راه  60ها  شوید و از خدا عافیت بطلبید و سریعاً حرکت کنید. آن
آمده و جنگیده بودند و نیاز شدید به استراحت داشتند. در آن هنگام مثنی صداي 

 گفت: دشمن در تعقیب ما است. اي شنید که می زمزمه
ها اکنون فرصت این  آن مثنی گفت: از خدا بترسید و چنین سخنانی بر زبان نیاورید.

ها چگونه با  را ندارند که به فکر تعقیب شما باشند. اصالً جرأت چنین کاري را ندارند. آن
توانند اسبان اصیل عربی را تعقیب کنند؟ اگر هم ما را تعقیب  اسبان محلی و کندرو می

و به او ها به امید پاداش و پیروزي خواهیم جنگید. پس به خدا توکل کنید  کنند با آن
ن زیادي که تعداد دشمنان به مراتب از شما بیشتر اعتماد نمایید. خداوند شما را در میادی

دهم، و افزود  شما خبر می  ام به بوده، پیروز گردانیده است و حتما در مورد خود و خواسته
کرد که توقف میان دو شبیخون را کوتاه کنیم و مجدداً  که ابوبکرصدیق ما را توصیه می

 .2له کنیم و اگر نه سریعاً باز گردیمحم
این بود برداشت مثنی از جنگ و جهاد. او حساب شده و بر اساس نقشه و ایمان 

رفت. در واقع فهم، تجربه، دانش و شناخت در موفقیت آمیز بودن معرکه  عمیق پیش می
 کند. و مثنی این درس را از قهرمان میادین جهادي، ابوبکرصدیق فرا گرفته کمک می

 .3بود
سپس مثنی برخاست و همراهانش را دستور داد تا بر مرکبهایشان سوار شوند و با 

بارها را به سوي انبار پشت سر گذاشتند تا این که به انبار  راهنمایان خود صحرا و روي
ها وعده داده بودند که  جا با استقبال گرم دهقانان روبرو شدند. و به آن رسیدند. در آن
 ها را پاداش خواهند داد و یکی از آنان چنین سرود:  برگشتند آناگر با موفقیت 

ـــــ  وللمثنــــــى بالعَــــــال معركــــــة  ُ  شـــــاهدها مـــــن قبيلـــــة بَرشَ

 .٢٥٥الطريق إىل املداين ص -١
 .٤٥٧الطريق إىل املداين ص -٢
 ).٢٩٩/ ٤تاريخ الطربي (، ٧٨شكري فيصل ص، حركة الفتح اإلسالمي -٣

                                           



 عمر فاروق   590
 

ـــــــا  ـــــــت بوقعته ـــــــة أفزع  كتيب

ـــــذروا  ع املســـــلمون إذا حَ ـــــجِّ  وشُ

ــــاقتفروا  ــــيل ف ــــج الس ل هن ــــهَّ  سَ
    

 

 كرســـ وكـــاد اإليـــوان ينفطـــر 

 ُ ــــــربَ ــــــارب العِ  ويف رصوف التج

ــــــور تق ــــــاره واألم ــــــرآث  )1(تف
 

از آن پس مثنی به تاخت و تاز در نواحی شمالی عراق تا جنوب آن پرداخت و به  
  .2ي کباث و بنوتغلب یورش برد و به کشتار آنان پرداخت منطقه

گرفت،   این جنگها را بر عهده  بعد از نبرد بویب فرماندهی تمامی  مثنی بن حارثه
نعمان بن عوف بن نعمان و مطر شیبانی بن محصن غلفانی در جلوش و   حذیفه  جنگی که

در یکی از نبردهاي   کردند، گفتنی است که در دو طرف راست و چپ وي حرکت می
آب زدند   خود را به  هایی از دشمنان تکریت روبرو گشت که مثنی لشکر اسالم با مجموعه

سلمانان پنج قسمت هر یک از م  جا که و غنایم زیادي را براي مسلمانان جا گذاشتند، تا آن
شهر   ین غنایم را با خود بهو یک پنجم کل ثروت آنان بود. مثنی تمام ا  گوسفند، پنج برده

طرف صفین   انبار رسید، فرات بن حیان و عتبی بن نهاس را به  به  برد و هنگامی که انبار
سپس  کنند؛  بازماندگان عربهاي تغلب و نمر حمله  به  ها دستور داد که آن  فرستاد و به

کمک   عنوان جانشین خود بر انبار گذاشت و خود نیز به  عمرو بن ابوسلمی هجمی را به
جدا   ت و عتبهاز صفین نزدیک شدند، مثنی از فرأ  فرات و عتبی شتافت، پس هنگامی که

حرکت کردند و   طرف جزیره  فرار گذاشتند و از رود فرات به  شد و اهل صفین نیز پا به
ي تغلب و نمر بودند  آنان همان مردمان دو قبیله  رفتند، گفتنی است کهجا کمین گ در آن

اي  طایفه  ها را دنبال کردند تا اینکه آن  بودند، از این رو فرأت و عتیبه  جا پناه برده آن  به  که
گفتند: (غرق در برابر  و می  مردم را تشویق کرده  آب زدند و فرأت و عتیبه  ها را به از آن

اي از  در جاهلیت دسته  ها بیاورند که یاد آن  خواستند آن روز را به ). یعنی میآتش سوزي
  سوي مثنی برگشتند در حالی که  اي سوزاندند. سپس به ي بکر بن وائل را در بیشه قبیله
رسید، زیرا عمر در میان  اطالع عمر  بودند، و این خبر به  ها را در فرات غرق کرده آن

پیام داد  او برسانند، پس عمر  اخبار روز را به  بود که  ا تعیین کردههر لشکري افرادي ر

 .٤٥٧الطريق إىل املداين ص -١
 .)۴/۲۹۹تاريخ طربی ( -٢
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عمل آورد،   سخنشان تحقیقی را به  خواهد راجع به می  نزد وي بیایند که  فرأت و عتیبه  که
ی استناد آن سخن جاهل  رو به عمر گفتند: آنان از این  رسیدند خطاب به  مدینه  وقتی به

د حس انتقام جویی دوران جاهلیت را میان مسلمانان احیا کنند. عمر میخواستن  اند که کرده
آنان را سوگند داد، آن دو نیز سوگند خوردند که ما هدفی به جز مثال زدن و عزت اسالم 
نداشته ایم، عمر هم آنان را تصدیق نمود و همراه یاران سعد بن ابی وقاص به عراق 

در راستاي حفاظت از اخالق رعیت و سرایت  فاروق  ذکر است که  الزم به .1بازگرداند
 .2کرد عمل می  درون آن بسیار حریصانه  فساد به

به هر حال مثنی از پیروزي مسلمانان در بویب حداکثر استفاده را برد و شبیخونهاي 
پیاپی و منظمی به بازارها و اماکن تجمع دشمنان در شمال عراق ترتیب داد. و با توفیق 

و  خود توانست حدود چهارصد کیلومتر در آن ناحیه پیشروي کند. خدا و مهارت جنگی
این عالوه بر پیشرویهایش در نواحی سه گانه دیگر بود. مثنی طی عملیات غافلگیرانه و 
تاکتیکهاي پیشرفته توانست تخت نشینان مداین را در چشم ملتشان خوار و ناتوان نشان 

ها را هیچ به حساب  آن زمان ایرانیان آني عرب که تا  دهد که در مقابل ملت پا برهنه
  .3گونه دست و پا گم کرده، نتوانند از مردم و سرزمینهاي خود دفاع کنند آوردند، این نمی

 ششم: واکنش ایرانیان
ایرانیان نیز غافل ننشستند بلکه بزرگان قوم نزد رستم و فیروزان گرد آمدند و گفتند: شما تا 

بر ما بتازد؟ این همه مصیبت به خاطر اختالف شما بر ما آمد کی باید اختالف کنید و دشمن 
نوبت مداین است یا این که دست از  تکریت ساباط و، و اینک پس از سقوط بغداد

اختالف و دو دستگی بردارید و متحد شوید و یا این که قبل از این که دشمن دست به کار 
 .4شود خود ما شما را از میان برخواهیم داشت

 ).٣٠٠/ ٤تاريخ الطربي (، ٤٥٨الطريق إىل املداين  -١
 .١٣٢اخللفاء الراشدون للنجار ص -٢
 .٤٦٧الطريق إىل املداين ص -٣
 ).٤/٣٠٠تاريخ الطربي ( -٤
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ي زنان و کنیزکان  رستم و فیروزان نزد ملکه پوران رفتند و به او گفتند: همهگاه  آن
کسرا و پسرانش را فراخوان و همه را سوگند و شکنجه ده تا اگر پسري در این نسل 
وجود دارد به ما معرفی کنند. چنان که یکی از آنان اعتراف کرد که از شهریار فرزند 

مادرش از اهل بادوریا است. پس نزد مادرش   ه کهکسرا پسري به نام یزگرد باقی ماند
ي پسران این  فرستادند و فرزندش را از او گرفتند. جریان از این قرار بود که شیرویه همه

باشد و به تنهایی فرمانروایی کند. مادر یزدگرد او را از نسل را کشته بود تا رقیبی نداشته 
بود. پدر یزدگرد نیز به دست برادرش شیرویه ترس شیرویه، نزد برادرانش به اصطخر فرستاده 

ي نسل  ها پسرش را که تنها باقیمانده گاه مادر یزدگرد در اثر تهدیدهاي این کشته شده بود. آن
ساسانیها بود، معرفی کرد و ایرانیان او را که بیست و یکساله بود بر تخت پادشاهی نشاندند. و 

کمک رستم و فیروزان به ساماندهی نیروهایش  اختالفات را کنار گذاشتند. یزدگرد سوم به
اي از مرزبانان را گماشت. چنان  پرداخت. مرزها را سر و سامان داد و در هر مرز گروه ویژه

 .1گفتند: نیروي دفاعی حیره و نیروي دفاعی ابله و انبار و ... که می

 هاي عمرفاروق به مثنی سفارش
گرفت. او وضعیت را  و ساماندهی آن قرار می مثنی مرتباً در جریان تحرکات سپاه یزدگرد

اش به  انعکاس داد. هنوز نامه اي به عمر رفت طی نامه آن گونه که بود و انتظار می
نرسیده بود که حدس مثنی درست از آب در آمد. و ساکنان سرزمین سواد کفر  عمر

نی دریافت که ورزیدند و عهد شکنی نمودند و همه یکپارچه به سپاه ایران پیوستند. مث
ي مناطقی نیست که فتح کرده  اي داشته است و قادر به نگهداري همه رویه پیشروي بی

ي ذي قار اردو زد. از آن طرف  سپاه خود را به عقب کشید و در منطقه ،است. بنابراین
ها را دستور داد تا سریعاً از مناطق عجم نشین فاصله بگیرند و  نیز رسید و آن ي عمر نامه

ي  ورت متفرق در کنار آبهاي مرزي مسلمانان و ایرانیان اردو بزنند و افزود که همهبه ص
ي  افراد طایفه ربیعه و مضر را چه با رضایت و چه بدون رضایت همراه خود کنید و همه

 .2عربها را گرد آورید و منتظر فرمان من باشید

 .٤٦٨الطريق إىل املداين ص -١
 )۴/۳۰۱تاريخ طربی ( -٢
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ق تا انتهاي آن مثنی در ذي قار مستقر شد و نیروهاي خود را از اول صحراي عرا
هاي مسلحی به صورت  هاي مقابل بصره تا قطقطانه دسته منتشر ساخت و از سلسله کوه

ي نزدیک به هم مستقر کرد، تا در مواقع اضطراري مراتب را سریعاً  آماده باش و در فاصله
هاي مرزي کسرا نیز  انعکاس دهند و به کمک یکدیگر بشتابند. از آن طرف دیدبان

مرزهاي ایران کنترل گردید و سپاه ایران سر و سامان گرفت. ایرانیان با  بازسازي شد و
ترس و دلهره پشت مرزهاي خود منتظر بودند و مسلمانان همچون شیري که هر از چند بار 

گردد، با ضربتهاي چریکی دشمن را سرگرم کرده،  کند و بر می شکار خود را تعقیب می
افتاد.  هجري اتفاق می 13یانات در ذي قعده سال منتظر نیروهاي کمکی بودند. و این جر

ي کسانی را که به نواحی عراق  همه در همان سال پس از اتمام مراسم حج، عمر
نزدیک بودند، دستور داد تا به سپاه مثنی بپیوندند و هیچ سردار و اندیشمند و خطیب و 

 .1مودها را به سوي سپاه مثنی اعزام ن آن شاعري نماند مگر اینکه عمر
 

 .٤٧١الطريق إىل املداين ص -١

                                           



 مبحث دوم
 ي قادسیه جریان معرکه

خبر رسید که ایرانیان در حال تشکیل و ساماندهی سپاه خود  هنگامی که به عمرفاروق
دهد  جهت تار و مار نمودن مسلمانان باقیمانده در سرزمین عراق هستند، به مثنی دستور می

ها را چه با رضایت و چه  ي مناطق و قبائل بفرستد و آن که فرستادگان خود را در میان همه
را نخستین  توان این دستور عمر بدون رضایت براي جنگ آماده کند که می

توان  سربازگیري اجباري در اسالم دانست که توسط مثنی به اجرا در آمد. بنابر این می
گوید: سربازگیري اجباري براي اولین بار  می  سخن محمد فرج اشتباه است که  گفت که

چنین فرمانی را صادر   است که است، زیرا این عمر  وي صورت گرفتهدر دولت ام
رسد، سریع در راستاي اجراي فرمان  مثنی می  ي او به نامه  محض اینکه  است و به  کرده
ي کارگزاران  همچنین به همه کند. عمر آو را تطبیق می ي نظامی آید و نقشه برمی  خلیفه

سوي   ي سربازها را به کلیه  ها دستور داد که آن  دولت خود دستور مشابهی نوشت و به
در ایران نیز پس از روي کار آمدن یزدگرد تحوالتی به شرح زیر  .1عراق گسیل دهند

 اتفاق افتاده بود: 
عنوان رییس حکومت به نوعی وحدت ملی، ثبات و   ـ ایرانیان با انتخاب یزگرد به

 نظم داخلی دست یافتند.
اي کلی و تشکیل سپاه بزرگ و پخش آنان در تمامی  شیوه  ـ سربازگیري مجدد به

 بودند..  را فتح کرده مسلمانان آن  و کنارهایی که  گوشه
 .2ـ وادار کردن ساکنان مناطق فتح شده به پیوستن با آنان و عهد شکنی با مسلمانان

 و در میان مسلمانان نیز تحوالتی بدین شرح اتفاق افتاده بود: 
 نی و سایر فرماندهان از مناطق فتح شده به مرزهاي اسالمی.ـ عقب نشینی مث

  صورت که ها در کنار آبهاي مرزي، بدین ـ پراکنده شدن سپاه اسالم و استقرار آن
اردو زدند، بنابر این » الطف«نام   قار اقامت گزید و مردم نیز در مکانی به مثنی در ذي

 .٧٠إمتام الوفاء ص -١
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  انظار یکدیگر بودند و در موقع نیاز بهدر   سربازان مسلحی را در عراق تشکیل دادند که
 شتافتند. کمک یکدیگر می

 .1ـ سربازگیري اجباري براي تشکیل سپاهی بزرگ

 نخست: انتصاب سعد بن ابی وقاص به فرماندهی سپاه اسالم
دهد و در  شخصاً سپاه را تنظیم نموده، علی مرتضی را جانشین خود قرار می عمر

شود و در راه  در رأس سپاه خود از مدینه خارج می هجري 14نخستین روز محرم سال 
رسد. او تصمیم گرفته است که شخصاً در  عراق به محل صرار، شش کیلومتري مدینه می

باره  رأس سپاه به جبهه برود و با اعضاي شوراي عالی جهاد از مهاجرین و انصار در این
عبدالرحمان بن عوف که نمایند جز  کند و همه با رفتن او موافقت می نظر خواهی می

ترسم که اگر تو شکست بخوري یا کشته شوي مسلمانان در همه جا  گوید: می می
تضعیف بشوند و روحیه خود را از دست بدهند. بهتر است کسی دیگر را به جاي خود 

پذیرد و طبق مشورت او، سعد بن ابی  پیشنهاد عبدالرحمان را می اعزام کنید. عمر
  .2دارد ه به عمق خاك عراق و به کمک مثنی اعزام میوقاص را در رأس سپا

 به سعد هاي عمر توصیه -1
پس از این که سعد را به فرماندهی سپاه منصوب کرد او را این گونه توصیه نمود:  عمر

از این که صحابی رسول خدا و خویشاوند ایشان هستی، مغرور نشو و بدان که خداوند 
، بلکه با نیکی. و نزد او معیار، بندگی و طاعت است نه گرداند بدي را با بدي محو نمی

رسول خدا با آن مبعوث شد و بر آن وفات کرد توجه   چه حسب و نسب. پس به آن
 .3داشته باش و عمل کن تا رستگار شوي و گرنه، دچار خسارت و زیان خواهی شد

 .٨٠ص: مهان -١
قابل يادآوری است کـه طبـق بعضـی از منـابع آن کسـی کـه بـه عمـر مشـورت  .٩٦ترتيب وهتذيب البداية والنهاية ص -٢

داد که خودش شخصا در جنگ شرکت نکند و کسی ديگری را به جای خود بفرستد، علی بن ابـی طالـب رضـی 
 اشاره منود. ١٤٦�ج البالغه خطبه اهللا عنه بود که از آن مجله می توان به کتاب 

 .)۴/۳۰۶تاريخ طربی ( -٣
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رس ي راشد، نکات مهم و د همان طور که مالحظه گردید، سخنان کوتاه خلیفه
اي که با  بزرگ را در بر داشت. ایشان ترسید که مبادا روزي سعد به خاطر خویشاوندي

 رسول خدا دارد، دچار نوعی غرور گشته و خود را برتر از دیگران بداند. بنابراین عمر
اصلی از اصول اسالم را خاطر نشان کرد که معیار برتري را تقوا و دوري از گناه و 

 فرماید:  که خداوند میداند. چنان  معصیت می
ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿

َ
ِ إِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ

َ
 .]۱۳الحجرات: [ ﴾�

 ».ترین شما است ترین شما در نزد خدا متقی گمان گرامی بی«
ي مسلمانان به  و این معیار بسیار عادالنه و مناسبی است که دستیابی به آن براي همه

او خاطر نشان   در پایان سخنانش به صورت یکسان امکان پذیر است. سپس عمر
ارکان   شامل تمامی  را کنار نگذارد، که تبعیت نماید و آن از اوامر پیامبر  ساخت که

 .1باشد دین می

 ـ وصیت دوم عمر2
ام. پس وصیتم را  همچنین ایشان خطاب به سعد فرمود: من تو را بر سپاه عراق گماشته

اي که راه  ر بزرگ و دشواري رهسپار شدهي گوشت قرار ده. تو به سوي کا آویزه
خالصی از آن در تمسک به حق نهفته است. پس خویشتن و همراهانت را بر کار خیر 
عادت بده. چرا که هر عادتی عاملی دارد و عامل خیر صبر است. پس در نامالیمات این 

ه گردد. و خشیت خدا ب راه، صبر پیشه کن که این طور ترس و خشیت خدا نصیبت می
وسیله بندگی و دوري از معصیت متحقق خواهد شد. و کسی به اطاعت و بندگی خدا 

آورد که آخرت را بر دنیا ترجیح دهد، اما کسی که دنیا را بر آخرت ترجیح  روي می
آورد. و خداوند در دلها خصلتهایی به ودیعت  دهد، به معصیت و نافرمانی حق روي می
خصلتهاي آشکار این است که  ر است. ازگذاشته که برخی پنهان و برخی آشکا

کننده در برخورداري از حقوق یکسان باشند. و خصلتهاي پنهان  کننده و ستایش سرزنش
شود. پس محبت  آمیز و محبوب شدن نزد مردم آشکار می ي گفتن سخن حکمت به وسیله

ها را  آن خواستند که محبت مردم را از خود دریغ مدار، چرا که پیامبران الهی از خدا می

 ).١٠/٣٦٢التاريخ اإلسالمي ( -١
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اي را دوست داشته باشد، محبت او را در  بنده  در دلهاي مردم جاي دهد. و خداوند هرگاه
دهد و اگر با کسی دشمنی ورزد او را نزد بندگانش نیز مبغوض  دل بندگان خود جاي می

 .1دهد. لذا باید از جایگاه خود در میان مردم به جایگاه خود نزد خدا پی ببري قرار می
 آید:  وصیت نافع امیرالمؤمنین نکات مهم زیر به دست میاز این 

ـ پایبندي به حق و عمل به آن، راه نجات از دشواریها است، چرا که انسان با تمسک 
زند و کسی که به ریسمان خدا چنگ بزند، خدا نیز به  به حق، به ریسمان خدا چنگ می

قامت بیشتر انسان مؤمن در شتابد و این احساس باعث تقویت و است نصرت و یاري وي می
شود. ضمن این که پایبندي به حق باعث آرامش روح و روان آدمی  برابر نامالیمات می

باشد. و کسی که چنین نباشد، همواره در نگرانی و اضطراب و سرزنش وجدان به  نیز می
 برد. سر می

شواریها و ـ صبر عامل خیر است. پس مبادا انتظار داشته باشیم که در مسیر خیر با د
نامالیمات برخورد نکنیم، بلکه طبیعت این راه، مقتضی برخورد با دشواریها و مقتضی 
جهاد، سختی است که سالک آن ناچار باید صبر را پیشه سازد وگرنه در اثناي راه با 

 سقوط مواجه خواهد شد.
یابد و عامل بزرگ  ـ خشیت الهی در طاعت و بندگی و دوري از معصیت تبلور می

ي خشیت الهی، ترجیح دادن آخرت بر دنیا است. همان طور که ترجیح  ید آورندهپد
 باشد. دادن دنیا بر آخرت باعث معصیت و نافرمانی خدا می

ـ دلها داراي خصلتها و خصوصیتهایی است که برخی آشکار و برخی پنهان 
حق، ي خصلتهاي آشکار این است که در برخورد با مردم و اعطاي  باشند. نمونه می

 ستایش کننده و سرزنش کننده را با یک چشم ببیند.
آمیز توسط فرد مسلمان و محبوب  ي خصلتهاي پنهان، گفتن سخن حکمت و نمونه

شدن انسان، نزد برادران مسلمانش است و محبت مسلمانان با فردي دلیل محبت خدا با 

 .)۴/۶تاريخ طربی ( -١
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و را در میان مردم نیز اي را دوست داشته باشد ا باشد، زیرا هنگامی که خداوند بنده وي می
 .1گرداند محبوب می

که از جمله کسانی است که به او بشارت بهشتی بودن  آري! سعد بن ابی وقاص
است، پس ما و سایر مسلمانان  عمر بن خطابداده شده است نیازمند این وصایاي 

 .2باشیم دیگر بیش از ایشان نیازمند عملی کردن وصایاي فوق می

 ر جمع مجاهدیند ـ سخنرانی عمر3
مجاهدین عازم عراق شد و  (یا شش هزار نفري) در رأس سپاه چهار هزار نفري سعد

خطاب به » اعوص«ها را تا بیرون مدینه بدرقه کرد و در مکانی به نام  آن عمر بن خطاب
هاي متعدد به وضوح سخن گفته است تا  سپاه چنین فرمود: خداوند با بیان مثالها و نمونه

الم خدا زنده شود. چرا که دلها در حقیقت مرده است، مگر این که خداوند دلها با ک
توانید از کالم خدا استفاده نمایید. وبدانید که عدل و  ها را زنده بگرداند. پس تا می آن

است و   هایش حیا، سخاوتمندي و نرمی ها و پیامدهایی دارد. نشانه انصاف نشانه
ر داده است اي قرا خداوند براي هر چیزي دروازه پیامدهایش مهربانی و عطوفت است. و

پذیري با یادآوري مرگ و  پذیري و کلید آن زهد است. و عبرت ي عدل، عبرت و دروازه
پذیرد. و حقیقت  مردگان، و آمادگی براي مرگ با پیش فرستادن کردار نیک، تحقق می

حق است و  زهد باز پس گرفتن حق صاحب حق از ستمگر و برگردانیدن آن به صاحب
 انگاري به خرج داد و با کسی سازش کرد. مورد نباید سهل در این
به مقدار کفاف به روزي راضی شوید، چرا که هر کس این طور نباشد، هرگز سیر و 

شود. و من از طرفی پاسخگوي شما و از طرفی پاسخگوي خدا هستم. پس نباید  نمی
مدعی حقی از کسی باشد، باید بی  ي کسی به او برسد و هر کس بگذارم که آه و ناله

  .3درنگ حق او را به او بازگردانم

 به عراق و وفات مثنی ـ رسیدن سعد4

 ).١٠/٣٦٤التاريخ اإلسالمي ( -١
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و امیر المومنین چهار هزار سعد با سپاه خود در مکانی به نام زرود از نواحی نجد اردو زد 
به سپاه توانست هفت هــزار نــیروي جدید از دیار نجد همچنین او و نیرو برایش فرستاد 

  خود بیفزاید و در عراق مثنی بن حارثه با دوازده هزار نفر منتظر قدوم سعد بود.
ساز میان عرب و عجم  خود را براي جنگی سرنوشت» زرود«نام   مکانی بهسعد در 

اهمیت  عمر  و منتظر دستورات جدید امیرالمؤمنین بود، گفتنی است کهکرد  مهیا می
ؤسا، صاحب رأي، افراد شرافتمند، قدرتمند، ي ر اد، زیرا ایشان از همهد این نبرد می  اي به ویژه

 .1گرفت می  خطیب و شاعر بهره
مستقر بود، مثنی به بیماري سختی مبتال گردید که به » زرود«در همین اثناء که سعد در 

ي جسر ابی عبید، برداشته بود. مثنی  گمان برخی از راویان، علت آن زخمی بود که در معرکه
کرد، مرگش فرا رسیده است، بشیر بن خصاصه را به فرماندهی سپاه خود  که احساس می

وصایایی نزد سعد فرستاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. و » معنی«گماشت و با برادرش 
این خورشید تابنده که با فتوحات خود سرزمین عراق را منور ساخته بود،  ،بدین صورت

 .2درگذشت
ثنی به سعد نوشت چنین آمده بود: با دشمنان در شهر و دیار در وصایایی که م

ها را به مرزهاي خود بکشانید در این صورت اگر پیروز  خودشان درگیر نشو. بلکه آن
روز شوند، ها پی اند، مال شما خواهد بود و اگر آن ها پشت سر گذاشته شوید، هرچه آن

هاي شما را  جرأت ورود به سرزمینها  نشینی خواهید کرد و آن شما در سرزمین خود عقب
 .3شوید نخواهند داشت و شما منتظر یاري خدا براي فرصتهاي بعدي می

هاي پایانی خلیفه دوم (ابوبکر صدیق)  هاي پایانی زندگی مثنی با لحظه چقدر لحظه
در حالی چشم از دنیا فرو   مشابهت دارد. هر دو به فکر پیروزي مسلمانان هستند. ابوبکر

ي بعد از خود را در مورد فتح عراق و اعزام نیرو براي این منظور توصیه  خلیفه بست که

 ).٣١٠/ ٤تاريخ الطربي ( -١
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ي  بندد که تجارب جنگی خود را براي فرمانده کرد و مثنی نیز در حالی چشم از دنیا می می
 .1گذارد جدید نیروهاي اسالمی عراق، به جاي می

ایشان اطالع یافت، نسبت  و وصیت  دست سعد رسید و از نظریه  ي مثنی به نامه  وقتی که
را بر جاي برادرش گمارد و سفارشهاي نیکی را در   وي ترحم ورزید و معنی بن حارثه  به

  مثنی به  کند اینکه می  جلب توجه  در این نامه  که  چه خصوص خاندان مثنی صادر نمود، آن
درآورد، از  نکاح خود  تیمی) را به  همسرش (سلمی دختر خصفه  بود که  سعد وصیت کرده

خواستگاري کرد و با او ازدواج نمود. اکنون سؤال ما  از سلمی  رو سعد بعد از پایان عده این
  او را به  این است آیا مثنی خواست بعد از فوتش عمل نیکی را در حق همسرش انجام دهد که

است؟ این   هبراي او گواهی بهشت داد پیامبر  کند که پهلوانی از پهلوانان اسالم پیشنهاد می
و   برده ذکاوت و عقل و فهم همسرش پی  به  باشد، یا اینکه اي کمیاب از نوع وفا می نمونه

 .2اینها احتمال دارند  مند شوند؟ تمامی مسلمانان از تاکتیکهاي جنگی وي بهره  که  خواسته
قابل یادآوري است که قبل از این که معنی وصیت برادر خود را به سعد برساند، 

ع شد که قابوس بن قابوس به دستور آزاد مهر ـ یکی از فرماندهان ـ ایرانی قصد دارد مطل
عربهاي ساکن آن ناحیه را با تهدید و تشویق، به کمک ایرانیان فرا خواند و براي این 
منظور در قادسیه مستقر شده بود. معنی به محض اطالع یافتن از این خبر از ذي قار شب 

ي آنان را نابود کرد و قبل از  بر قابوس و همراهانش شبیخون زد و همه هنگام به راه افتاد و
 .3طلوع آفتاب دوباره به ذي قار رسید

 ي امیرالمؤمنین ـ سعد در مسیر عراق و توصیه5
مستقر بود، دستوري از جانب خلیفه رسید که به » زرود«در حالی که سپاه سعد در مکان 

آن سعد را چنین توصیه نموده بود: من شما و سوي عراق پیشروي نمایند و عالوه بر 
نمایم، چرا که تقوا بزرگترین  همراهانت را به رعایت تقواي الهی در هر حال توصیه می

طور پرهیز کنید که از دشمنانتان  آمادگی در مقابل دشمن است. و از گناه و معصیت همان

 أمحد عادل كمال. ٣٠القادسية ص -١
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تب از شبیخون لشکر دشمن نمایید. زیرا شبیخون لشکر گناه به مرا ترسید و پرهیز می می
آورتر است و همیشه علت پیروزي مسلمانان بر دشمنانشان معصیت و نافرمانی  زیان

ها بر ما برتري  دشمنان از خداوند بوده است. و اگر نه از نظر توانایی و امکانات جنگی آن
به خاطر ها  ها برابري کنیم، یقیناً آن دارند. واگر قرار باشد که ما در معصیت خدا با آن

شوند. و بدانید که از جانب خداوند مراقبینی وجود دارد که  برتري نظامی بر ما پیروز می
نمایند، پس مواظب باشید و در راه خدا مرتکب معصیت نشوید و  رفتار شما را کنترل می

نگویید که اعمال و رفتار دشمن خیلی بدتر از اعمال و رفتار ما است. بنابراین بر ما مسلط 
چنان که  ها را مسلط کرده است، بدتر از آن هند شد. زیرا بر بسیاري از ملتها خداوندنخوا

ها مسلط ساخت. از  وقتی بنی اسراییل خدا را نافرمانی کردند، خداوند مجوسیان را بر آن
خدا بخواهید که شما را بر نفسهاي خودتان پیروز بگرداند، همان طور که از او پیروزي بر 

ا وادار به رفتن در مسیرهاي ها ر رفتار کن و آن  ید. و با مسلمانان به نرمیطلب دشمن را می
ها به استقبال دشمنی مقیم و  چرا که آن ،ها فرصت استراحت بده و به آن ،کننده نکن خسته

اي دور از اماکن ذمیان و  روند و هر هفت شبانه روز، جمعه را در ناحیه ناز پرورده می
و همین که به سرزمین  اید، استراحت کنید. داد صلح امضاء کرده ها قرار کسانی که با آن

دشمن نزدیک شدي، جاسوسانت را بفرست تا وضعیت دشمن را به تو گزارش کنند و از 
ساکنان آن نواحی چه عرب باشند چه غیر عرب، افرادي را به عنوان راهنما و کاردان با 

ها مطمئن شدي، چرا که انسان  خود همراه کن. البته پس از این که به صداقت آن
اي از سخنانش راست بگوید، براي تو نفعی نخواهد داشت. و  گو حتی اگر در پاره دروغ

خود را به هر سو بفرست   هاي نظامی پس از این که به سرزمین دشمن نزدیک شدي، دسته
و مانع رو بگذار تا با نیروهاي کمکی دشمن برخورد نمایند  ها اسبان تیز و در اختیار آن

رود،  ها می هاي نظامی به مناطقی که احتمال شکست آن ها بشوند. و از فرستادن دسته آن
هاي اعزامی و جاسوسان خود را  خودداري کن. و چون با دشمن روبرو شدي، دسته

پذیر دشمن را  فراخوان و همه با هم بر دشمن یورش برید و قبل از این که نقاط آسیب
جغرافیایی سرزمین معرکه را کامالً دانسته باشی، دست به حمله شناسایی کرده، و وضعیت 

نزن، مگر این که دشمن تو را مجبور سازد و شب هنگام بر لشکر خود نگهبانانی بگمار تا 
ات، بیهوده نگردد. و اگر چنانچه اسیري نزد تو آوردند که میان شما و او قبالً  تالش روزانه
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بزن تا دشمنان خدا و دشمنان خود را مرعوب  قراردادي امضا نشده است، گردنش را
 .1سازي. و خداوند کارساز و پیروز کننده و مددکار واقعی است

عمر بن ي بزرگ که شامل وصایاي مهم و اساسی است، بیانگر خبرگی  این خطابه
توفیق الهی در تمامی   ریزي جنگی است، گفتنی است که در امور نظامی و برنامه خطاب

در این وصیت به چند  .2طور وضوح و روشن نمایان است  ایاي ایشان بهتوجیهات و وص
 اند از:  ي کلیدي مهم، پرداخته شده بود که به طور خالصه عبارت نکته

ـ سپاه اسالم به رعایت تقوا به عنوان نخستین سالح پیروزي توصیه شده بود. و از 
پاه دشمن بیشتر است، یاد گناهان به عنوان لشکر محارب که ضررش براي مسلمانان از س

گیرد،  اي که توسط مأموران مخفی خداوند انجام می ها را به مراقبت ویژه شده بود. و آن
  ضرورت شرم و حیا از ارتکاب گناه و معصیت اشاره  خاطرنشان ساخته بود، و همچنین به

خدا مرتکب گناه انسان در میدان جهاد در راه   رسد که نظر نمی  به  بود، زیرا عاقالنه  کرده
عنوان معیاري براي   جایز نیست روش دشمن را به  تأکید ورزید که  شود، و روي این نکته

  سعی بر این داشته  ها خاطر نشان ساخت که آن  تجویز عملکرد لشکر اسالمی قرار داد و به
 طور مدام نیازمند یاري الهی هستند.  باشند که به

ها را وادار به طی  رعایت حال سربازانش را کرده، آنـ اصل دوم این که باید فرمانده 
ها فرصت استراحت بدهد و هنگام  کردن مسافتهاي صعب العبور و دور ننماید. بلکه به آن

  استراحت از مناطق اهل ذمه فاصله بگیرند.
آمده بود که مبادا به امید پیروزي بر دشمن با  ـ در بخش دیگري از وصایاي عمر

اید از راه کینه و دشمنی وارد شوید. و همچنین توصیه  صلح امضا کرده کسانی که پیمان
  کرده بود که از افراد مورد اعتماد مناطق فتح شده کمک بگیرید.

آوري اطالعات پیرامون  بدان توصیه کرده بود، جمع ـ اصل دیگري که عمر
هاي اطالعاتی  دسته وضعیت سپاه دشمن بود. و افزود که براي این منظور باید از افراد و از

 .١٢٠، ١١٩حممد رشيد رضا ص: الفاروق عمربن اخلطاب -١
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ترین سالحها برخوردار  هاي اطالعاتی از پیشرفته استفاده کرد. و تأکید نمود که دسته
  باشند، تا در صورت رویارویی با دشمن دچار آسیب نگردند.

هر کسی را در جاي مناسب خود   عمر بدان وصیت نمود اینکه  اي که آخرین نکته -
پیکار با   از کسب معلومات در مورد دشمن دسترسی به هدف  اینکه  به  قرار دهد و توجه

رو بر  دارید، از این می  ها خود را دور نگه براي رویارویی از آن  اي که اندازه  آنان نیست به
ی کامل همراه با ز فراهم سازي تمامی اسباب و آمادگبعد ا  مسلمانان واجب است که

 دارند.   احتیاط خود را از رویارویی دور نگه

 اند ـ استفاده از مرتدینی که توبه کرده6
در جنگهاي معروف به رده و همچنین در جریان فتوحات از مرتدین  ابوبکر صدیق

از مرتدانی که توبه کردند واصالح شدند و به آداب  توبــه کار استفاده نکرد، اما عمر
 .1کرد ت واگذار نمیها مسئولی اسالمی تربــیت یافتند در جنگها استفاده نمود؛ ولی به آن

چنان که به سعد بن ابی وقاص در مورد طلیحه بن خویلد اسدي و عمرو بن 
ها را به عنوان امیر  صد نفره آن ها استفاده کن ولی بر گروه یک کرب نوشت: از آن معدي

 .2مقرر نکن
گیریم  چنین نتیجه می بي راشد یعنی ابوبکر و عمر از عملکرد دو خلیفه ،بنابراین

تدین پس از این که توبه کنند و نزد مسلمانان برگردند، از مصونیت جانی و مالی و که مر
  گونه مسئولیتی به ویژه ها هیچ شوند، ولی به آن سایر حقوق یک مسلمان برخوردار می

ها باقی است،  شود، چرا که احتمال نفاق همچنان در آن امارت و فرماندهی واگذار نمی
هبري مسلمانان و بخصوص فرماندهی سپاه اسالم موقعیتی حساس ر  اینکه  به  پس با توجه

شود و   فساد کشانده  زمین به  شود که آنان باعث می  پستها به  گونه باشد، سپردن این می
ؤمنین واقعی آنان نزدیک شوند و م  موازین زندگی با اختالل روبرو گردد، و منافقین نیز به

 .را رهبري کند جاهلیت آن  اي تبدیل شود که معهجا  ي اسالمی به دور گردند و جامعه

 .)۱۰/۳۷۵سالمی (إلتاريخ اال -١
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در راستاي حمایت از مجتمع   سنت و روش این دو خلیفه  فهمیم که می ،بنابراین
. و اصالً ممکن نگیرد  عهده  را بر افراد فاسدي رهبري آن  گونه باشد، تا هیچ اسالمی می

آنان رفتار شود، زیرا  مخالف هدفشان با  جا مربوط باشد که آن  است حکم این سنت به
یابی به پست و مقام توبه  ها به خاطر ضربه زدن به مسلمانان یا دست آن  احتمال دارد که

 .1کرده و رجوع نموده باشند. بنابراین باید از هرگونه پست و مسئولیتی محروم شوند

 ي امیرالمؤمنین به سعد بن ابی وقاص ـ نامه7
ی به نام شراف واقع در مرزهاي عراق مستقر بود در حالی که سعد با سپاه خود در محل

 اي از امیرالمؤمنین رسید که در آن چنین آمده بود:  نامه
اما بعد: از شراف به سوي فارس حرکت کن و بر خدا توکل نما و از او در همه چیز 
کمک بخواه. بدان که تو به سوي دشمن رهسپار هستی که تعدادشان زیاد و امکاناتشان 

است و اهل نبرد هستند و در سرزمین محکم و غیر قابل نفوذي که داراي دریا، پیشرفته 
کنند. مگر این که شما یکپارچه و با قدرت  ها و دژهاي زیادي است زندگی می چشمه

ها را پیاپی مورد ضربه قرار دهید و به  یورش برید و هنگامی که با دشمن روبرو شدید، آن
پس  ستند،ها ملتی فریبکار ه دد ندهید. چرا که آنها فرصت تنفس و سازماندهی مج آن

هاي دیدبانی خود را بر  مبادا که شما را فریب دهند. و چون به قادسیه رسیدي دسته
ها مستقر  ها و روستاهاي مجاور و دامنه کوه هاي شهر بگمار و سپاه خود را در دره دروازه

ي امکانات به  د شد با همهکن، چرا که اگر دشمن احساس بکند که بر شما پیروز خواه
گاه اگر شما از خود پایمردي نشان  سوي شما خواهد آمد و بر شما یورش خواهد برد. آن

دهید و براي رضاي خدا بجنگید و نیتهاي خود را خالص بگردانید، امیدوارم که بر آنان 
نستید بر ها را در مقابل خود نخواهید یافت و اگر نتوا پیروز شوید. و بعد از آن هرگز آن

نشینی خواهید کرد و  هاي داخل مرزهاي خود عقب ها و دره ها پیروز بشوید، به کوه آن
 ها جرأت تعقیب شما را نخواهند داشت.  آن

با رهنمودهاي مثنی که براي سعد فرستاده بود، مشابهت  این رهنمودهاي عمر
نظر داشتند. البته زیادي دارد و هر دو بزرگوار در انتخاب مکان استقرار سپاه اتفاق 

 ).٣٧٦/ ١٠التاريخ اإلسالمي ( -١

                                           



 605     ي شرقی ي عراق و جبهه فتوحات در ناحیه 
 

که هنوز  عمر بن خطابي سه سال جهاد و مبارزه در عراق بود. اما  خبرگی مثنی نتیجه
هاي نظامی و  سرزمین عراق را ندیده و در آن قدم نگذاشته بود به حق در طراحی نقشه

 سپاه اسالم باید در مکان امنی او، ي اي برخوردار بود و طبق نقشه تاکتیکی از مهارت ویژه
سپاه اسالم باید به  هاي نظامی که از تیررس دشمن دور باشد، مستقر شود و در کنار دسته

یافتند تا با جنگ و گریز، دشمن را وادار به تجمع در مکانی  مناطق مختلف مأموریت می
 .1بکنند که از نظر استراتژي به نفع سپاه اسالم تمام شود

 عمر بن خطابـ اسباب معنوي پیروزي از نظر 8
اي  کند، چنان که در نامه قبل از هر چیز سعد را متوجه اسباب معنوي پیروزي می عمر

نویسد: همیشه مواظب قلب و درون خود باش و سپاه خود را به موعظه و  به ایشان می
اصالح نیت و امید پاداش الهی تذکر ده و صبر را پیشه سازید. چرا که مدد و پیروزي از 

شود.  ي امید و میزان پرهیزگاري متحقق می یت و پاداش به اندازهي ن جانب خدا به اندازه
و براي من بنویس که  .»ال باهللاة إال قووال حول و«و از خدا عافیت بطلبید و دائماً بگویید: 

ي گروه مقابل چه کسی است؟ زیرا تا من از وضعیت کامل  اید و سر کرده به کجا رسیده
وانم دستورات الزم را به شما بنویسم. پس براي من ت شما و دشمنتان اطالع نیابم، نمی

محل استقرار سپاه اسالم را بنویس و شهري که میان شما و مداین واقع شده است را 
بینم. و از خدا بترس و به او امیدوار باش  را می اي برایم توصیف کن که گویا من آن بگونه

ي پیروزي داده است. پس  دهنهی. و بدان که خداوند وع و مپندار که بر خدا منت می
 .2ي الهی به دست دیگران متحقق شود کاري نکن که این وعده

، سعد بن ابی وقاص را به عمر بن خطابدر این نامه همان طور که مالحظه کردید، 
گیرند و صالح و  ي اعضا از آن دستور می کند که همه بررسی و مواظبت قلب توصیه می

ي افراد  و درستکاري آن بستگی دارد. و او را به موعظهکاري سایر اعضا به صالح  درست
ها را به اخالص عمل و احتساب اجر تذکر دهد، چرا که  دارد تا آن سپاه خود وا می

شود و او را از تنبلی و سهل انگاري در اداي  نصرت و مدد الهی با همین دو امر متحقق می

 ).٣٧٩/ ١٠خ اإلسالمي (التاري -١
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اي قوي با  سازد که باید رابطه ان میدارد و خاطرنش اي که به عهده دارد، برحذر می وظیفه
خداوند عالم برگزار نمایند که منشأ قدرت است. همچنین فرماندهی سپاه اسالم را به 

کند  آراسته کردن خود با مقام خوف و رجا که جایگاه مهمی در توحید دارد، توصیه می
بر حذر  و او را از مغرور شدن به خاطر برخی کارهاي نیک و یا در اثر ستودن مردم

ي پیروزي به مسلمانان داده است  شود که خداوند وعده دارد و در پایان متذکر می می
بنابراین با سهل انگاري کاري نکنید که این پیروزي از شما دریغ شود و به دست گروه و 

 .1نسل دیگري متحقق گردد

 کند توصیف می میدان قادسیه و موقعیت دو سپاه را براي عمر ـ سعد9
ي بزرگ حق و باطل  ي میادین و شهرهایی را که قرار بود، معرکه اي نقشه طی نامهسعد 

ي  منعکس نمود و در بخشی از آن چنین آمده است: همه در آن اتفاق بیفتد، براي عمر
ساکنان سواد عراق که قبالً با مسلمانان قرارداد صلح امضا کرده بودند، نقض عهد کرده و 

اند. کسی که براي مبارزه با ما تدارك دیده شده،  علیه ما آماده شدهبه سپاه ایران پیوسته و 
ها به سوي ما بیایند و  خواهیم آن رستم است. دشمن قصد دارد بر ما یورش برد و ما نیز می
خواهیم که در مورد ما قضاوت  هر چه خدا بخواهد، اتفاق خواهد افتاد. پس از او می

 .2نیکی بنماید و عافیت نصیبمان کند
ات بدستم رسید و موقعیت شما را درك کردم.  در جواب سعد نوشت: نامه عمر

در همان جا که هستی باش تا خدا دشمن را به سوي تو بیاورد. و اگر موفق به شکست 
 .3دشمن شدید به تعقیب آنان تا شهر مداین ادامه دهید که ان شاء اهللا سقوط خواهد کرد

 آید:  ه دست میبه سعد نکات زیر ب ي عمر از نامه
 ـ سعد باید با سپاه خود در مکانی بماند که در آن اردو زده است.

 ـ مبادرت به حمله بر دشمن نورزد، بلکه این فرصت را به دشمن بدهد.
 .1را فتح نماید ـ به تعقیب دشمن تا مداین ادامه دهد و آن

 ).٣٧٩/ ١٠التاريخ اإلسالمي ( -١
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اسالم به  ي افراد سپاه از توصیه عمر بن خطابدر کنار این رهنمودهاي مادي، 
عنوي نیز غافل نشد و به سعد نوشت: به احتمال زیاد شما پیروز رعایت موازین اخالقی و م

ي صلح و امان  هاي شما را به منزله برخی از سخنان و اشاره ها و بدانید که آن خواهید شد.
از پندارند پس به این گونه افراد پناه بدهید چرا که اشتباه کردن در امان دادن، بهتر  می

اشتباه کردن در عهد شکنی است، که عهد شکنی باعث تضعیف شما و تقویت دشمن 
 .2شود می

کرد و هر  ي وجود سپاه اسالم را همراهی می با همه عمر بن خطاببدین صورت 
گرفت. و با الهامی  کرد، آرام نمی نمود و تا از آن خبري دریافت نمی لحظه به آن فکر می

تر گردید و سپاه اسالم روحیه گرفت و تقویت  ار گران، سبککه بدان اشاره شد، این ب
ها را به عوامل معنوي پیروزي که از جمله صداقت در گفتار  آن عمر بن خطابشد. و 

باشد، متذکر شد تا جایی که فرمود: اگر کسی به اشتباه از  و کردار و رعایت تعهدات می
 .3بدهید ي شما، احساس امن کرد، به او امان گفتار و اشاره

 شود با پادشاه ایران وارد مذاکره می دوم: سعد به دستور عمر
رسد باعث  شما می  ها به از طرف آن  چه اي به سعد چنین نوشت: آن عمرفاروق ضمن نامه

باش و گروهی از   ناراحتی شما نشود و از خداوند طلب یاري نما و بر او توکل داشته
یران و دعوت او به اسالم انتخاب و اعزام کن؛ زیرا خبرگان را براي مذاکره با پادشاه ا

سازد.  می دهد و آنان را با شکست مواجه میي ننگی آنان قرار  خداوند دعوت شما را مایه
 .4هر روز او را در جریان بگذارد  و عمر از سعد خواست که

سعد حسب دستور خلیفه، افراد زیر را که اهل فراست ورأي و اندیشه بودند، براي 
 این منظور انتخاب نمود: 

 ـ بسر بن ابی رهم جهنی2  ـ نعمان بن مقرن مزنی1

 .٢٥٣الفن العسكري اإلسالمي ص -١
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 ـ حنظله بن ربیع تمیمی4  ـ حمله بن جویه کنانی3
 ـ عدي بن سهیل6  ـ فرات بن حیان عجلی5
 .1ـ مغیره بن زراره7

ها هفت نفر دیگر را که عالوه بر داشتن فراست و خبرگی از نظر  و در کنار آن
 تنومند و مناسب بودند، نیز انتخاب نمود که عبارت بودند از:  جسمی و ظاهري

 ـ اشعث بن قیس کندي2  ـ عطارد بن حاجب تمیمی1
 ـ عاصم بن عمرو تمیمی4  ـ حارث بن حسان ذهلی3
 ـ مغیره بن شعبه ثقفی6  ـ عمرو بن معدي کرب5
 .2بن حارثه شیبانیـ معنی 7

پادشاه  انتخاب شده بودند، به سوياین وفد چهارده نفره که از میان سران قوم 
ایران (یزدگرد) رهسپار شدند تا او را طبق سفارش قرآن با حکمت و موعظه حسنه، 
به اسالم فرا خوانند. شاید خداوند او را هدایت کرد و زیردستانش نیز مسلمان شدند 

 و بدین صورت قطره خونی از طرفین به زمین نریزد.
فراد این وفد از حساسیتهاي باالیی کار گرفته شد گفتنی است که چون در انتخاب ا

و تک تک افراد از نظر علم و اندیشه و تجربه و ظاهر و باطن مورد بررسی قرار گرفتند، 
در نتیجه وفدي با کفایت علمی، تجربی و سیاسی فوق العاده تشکیل شد که هم داراي 

مند بودند.  رد ایرانیان بهرههاي تنومند و مناسب بودند و هم از تجارب خوبی در مو قیافه
دانستند و  چرا که اکثر آنان بارها با سپاه ایران درگیر شده، حتی زبان فارسی را نیز می

 برخی نیز در زمان جاهلیت نزد پادشاهان ایران آمد و شد داشتند.
هرکدامشان از نظر   رو برگزید که از این به امر عمر  ها را آن هرحال سعد  به

اي طبی و از نظر  و از نظر قوت و ضعف داراي بنیه  نش داراي فنی ویژهکفائت و بی

 حسين حممد إبراهيم.: الدعوة اإلسالمية يف عهد عمربن اخلطاب-١
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دو   امتیازات این وفد در  باید گفت که .1شایستگی و نیرومندي داراي هیکلی استوار بودند
 .2و ذکاوتشان نمودار بود  در شکل و قیافه  شد که می  ویژگی رغبت و رهبتی خالصه

عمان بن مقرن وارد شهر مداین شد و با به هر حال وفد مذکور به سرپرستی ن
یزدگرد به مترجم خود گفت: از آنان بپرس که چرا به یزدگرد وارد مذاکره شدند. 

ما را   اند که رو جرأت پیدا کرده آیا از این جنگند؟ اند و با ما می سرزمین ما آمده
 اند؟ سرگرم و مشغول یافته

ما ترحم نمود و پیامبري نزد ما فرستاد  نعمان بن مقرن این گونه پاسخ داد: خداوند بر
کرد و به ما در صورت  داشت و از کارهاي زشت منع می که ما را به کارهاي نیک وا می

ي دور و نزدیکی را  داد و هیچ طایفه ي خیر دنیا و عاقبت را می پیروي از ایشان مژده
دستور داد تا مخالفین نگذاشت، مگر این که او را به پذیرش آیین خود فرا خواند. و به ما 

وي از اعراب را چه با رضایت و چه بدون رضایت به پیروي از او وادار سازیم. و بدین 
ي وضعیت سابق خود با وضعیت فعلی به بزرگواري او پی  ي ما با مقایسه صورت همه

بردیم. سپس به ما دستور داد تا ملتهاي مجاور را به رعایت عدل و انصاف فرا خوانیم. 
ي  نهد و همه ها را ارج می ي نیکی خوانیم که همه این شما را به سوي آیین خود فرا میبنابر

پندارد. و اگر نپذیرید، ناچار باید به یکی از این دو امر ناگوار تن در  بدیها را زشت می
دهید. یا جزیه پرداخت کنید و یا با شما خواهیم جنگید. اگر دین ما را بپذیرید، کتاب 

را اجرا نمایید در میان شما  ان شما خواهیم گذاشت و به مدتی که احکام آنخدا را در می
 گذاریم. گردیم و شما و سرزمینتان را به حال خود می مانیم، سپس ما بر می می

تر و  تر و ضعیف پادشاه ایران گفت: من هیچ ملتی را سراغ ندارم که از شما بدبخت
ي برخی از  ما امورات شما را به عهده بیش از شما درگیر جنگهاي داخلی باشد. قبالً

گذاشتیم و شما کسانی نبودید که تسخیر ایران را در  زیردستان خود در شهرهاي دیگر می
اکنون نیز اگر غروري به شما دست داده است، بهتر است در مورد ما چنین  ،سر بپرورانید

ه است ما براي شما تا به خود مغرور نشوید. و اگر تنگدستی و فقر شما را به اینجا آورد

 .٧٠القادسية ألمحد عادل كمال بتصرف ص -١
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داریم و امورات  گیریم و سران شما را گرامی می تان چیزي در نظر می بهبودي وضعیت
 کنیم که بر شما ستم روا ندارد. شما را به کسی واگذار می

آنگاه مغیره بن زراره برخاست و گفت: سخنان شما در مورد وضعیت ما قبل از 
شما توصیف کردید، به   چه وضعیتی بدتر از آناسالم کامالً درست است، ما شدیداً در 

بردیم، ولی فضل الهی شامل حال ما شد و پیامبري نزد ما فرستاد و ... سخنانی شبیه  سر می
 سخنان نعمان تکرار کرد و در پایان گفت: 

 ((اخرت إما اجلزية عن يدٍ وأنت صاغر، أو السيف، وإال فنج نفسك باإلسالم))
ز نجات دادن خویشتن با اسالم وجود ندارد و اگر نه یا با اینک براي شما راهی ج«

حقارت جزیه پرداخت خواهی کرد و یا ضربت شمشیرهاي ما را بر وجود خویش 
 ». احساس خواهید کرد

کشتم.  بود، شما را می یزدگرد برآشفت و گفت: اگر کشتن نمایندگان مرسوم می
ترین آنان  ظرفی پر از خاك بر گرامی بروید من با شما هیچ حرفی ندارم. و دستور داد تا

بگذارند و از دروازه شهر مداین بیرونشان کنند. عاصم بن عمرو جلو رفت و گفت: 
ترین آنان منم و ظرف را بر پشتش گذاشتند و همه به راه افتادند و چون نزد سعد  گرامی

 رسیدند، عاصم گفت: 
 .1ملكهم) : فواهللا لقد أعطانا اهللا أقاليد(أبرش

 ».دهم آنان خاك خود را دو دستی تقدیم ما کردند شما مژده می به«
صد هزار نیرو در آن شرکت داشت از  آنگاه رستم با سپاه عظیمی که بیش از یک

» کوش«راه وقتی به مکانی به نام  ي جنگ رهسپار گردید. در اثناي بههساباط به سوي ج
چرا  :مسلمان برخورد کرد. پرسید واقع در حد فاصل مداین و بابل رسید با فردي از اعراب

ایم تا اگر مسلمان نشوید،  اید؟ آن مرد مسلمان با کمال جرأت گفت: آمده به دیار ما آمده
ي الهی مالک سرزمین و فرزندان شما شویم. رستم گفت: پس ما به دستان شما  طبق وعده

است و فریب  خوار خواهیم شد. مرد مسلمان گفت: رفتار و کردارتان شما را خوار کرده
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ها روبرو نیستی، بلکه با سرنوشت خود  کثرت نیروهاي خود را مخور، زیرا تو با انسان
 اي. روبرو شده

رستم عصبانی شد و او را به قتل رسانید و به راه خود ادامه داد. همین که با سپاه 
جا از دست غارت  خود از برس ـ روستایی بین کوفه و حله ـ گذر نمود، ساکنان آن

 چپاول و تجاوز افراد سپاهش به وي شکایت بردند. رستم گفت: و 
گفت. عملکردمان ما را خوار کرده است. اعراب در  آن مرد عرب راست می«

حالی که با این ملت دشمن بودند، رفتارشان به مراتب بهتر از رفتار سربازان ما با 
 .1»ها بود این

بن معدي کرب و طلیحه بن  و چون سعد از حرکت سپاه رستم اطالع یافت، عمرو
اي فرستاد  خویلد اسدي را با ده نفر از سواران جهت کشف وضعیت سپاه دشمن به ناحیه

آید. آنان هنوز راه زیادي را طی نکرده بودند  رفت دشمن از آن ناحیه می که احتمال می
ه هاي سپاه دشمن در دشتهاي منتهی به مرزهاي سرزمین عربی شدند. هم که متوجه طلیعه

نزد سعد برگشتند جز طلیحه که به طریقی وارد سپاه دشمن شد و از نزدیک از کم و 
کیف سپاه دشمن اطالع یافت و نزد سعد برگشت. او همه چیز را آن طور که دیده بود، 
براي سعد شرح داد. گفتنی است که طلیحه از سران توبه کننده مرتدین بود. ابوبکرصدیق 

به سایر مرتدین عرب که  عمر بن خطابداد، اما  جهاد نمی ي شرکت در ها اجازه به این
داد ولی از واگذاري مسئولیتها به آنان  ي شرکت در جهاد می توبه کرده بودند، اجازه

اي بود تا آنان  کرد. در واقع مشارکت دادن آنان در جهاد فرصت گرانمایه خودداري می
نند. چنان که طلیحه اسدي و عمرو حقانیت توبه، ایمان و تقواي خود را به اثبات برسا

 ها نشان دادند.  زبیدي در جنگهاي اسالمی در سرزمینهاي عراق و ایران از خود رشادت

 سوم: سعد و مذاکره با رستم
رستم با سپاه خود از حیره حرکت کرد و در قادسیه و آن سوي رودخانه فرات روبروي 

فرستد  کرد. رستم به سعد پیام می راهی میفیل هم 33سپاه اسالم اردو زد. سپاه ایرانیان را 
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که کسی را به نمایندگی خویش براي مذاکره نزد او بفرستد. سعد، ربعی بن عامر را براي 
فرستد. ربعی سوار بر اسب خود و با کمال سادگی در حالی وارد  مذاکره با رستم می

افت پهن شود که او بر تخت طالیی نشسته، پیرامونش فرشهاي زرب مجلس رستم می
اعتنایی به ستاد  ي اسالم با بی گردیده و مبلهاي گران قیمت چیده شده است. نماینده

فرماندهی رستم و زرق و برق دربار، سوار بر مرکب خویش در حالی که شمشیر خود را 
اش را با ریسمانی به گردن آویخته است به  اي پیچیده و نیزه به جاي نیام در قطعه پارچه

رود از مرکب خود پیاده  تر می رود. و چون نزدیک ي رستم پیش می ژهسوي جایگاه وی
گویند: باید بدون اسلحه به  بندد. نگهبانان می ي یکی از مبلها می را به گوشه شود و آن می

گوید: من نه از طرف خودم بلکه به  پذیرد و می ستاد فرماندهی وارد شوي. اما او نمی
را بر  گیرد در حالی که نوك آن اش را به دست می هام. سپس نیز دعوت شما اینجا آمده

جا به  رود. و در آن کند، به سوي رستم پیش می گذارد و فرشها را سوراخ می زمین می
گوید: ما بر وسایل تشریفاتی شما  نشیند و می جاي این که بر مبلها بنشیند بر زمین می

اید؟ ربعی در  ي به این دیار آمدها پرسد که شما با چه انگیزه نشینیم. رستم از او می نمی
گوید: خدا ما را به این دیار آورده است و او ما را فرستاده تا هر که را از  پاسخ می

از تنگناي زندگی به فراخناي  او را از عبادت بندگان به عبادت خدا، ما بندگانش بخواهد
ي این منظور پیامبر زندگی و از ستم و جور ادیان به آغوش دل اسالم بیرون بیاوریم و برا

خود را نزد ما فرستاد. پس هر کس از او پیروي نماید، ما با او و سرزمینش کاري نداریم 
 .1و هر کس از پیروي او سر باز زند ما با او تا مرز شهادت یا پیروزي خواهیم جنگید

خواهیم مدتی به ما مهلت  گوید: ما سخنان شما را شنیدیم و از شما می رستم می
گوید: طبق سنت رسول اهللا ما  ا در این باره بیندیشیم. ربعی در جواب رستم میدهید ت

توانیم بیش از سه روز به دشمنان خود مهلت بدهیم. بنابراین من به شما سه روز  نمی
دهم و بعد از آن باید یکی از این سه مورد را انتخاب کنید: یا مسلمان  مهلت می

کنیم و یا این که  را به خود شما واگذار میشوید که در آن صورت ما سرزمین شما 
 جزیه پرداخت نمایید و یا این که با ما وارد جنگ شوید.

 .)۲/۱۰۶الکامل فی التاريخ ( -١
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رستم گفت: مگر تو رییس مسلمانان هستی؟ ربعی گفت: خیر. ولی مسلمانان به پیکر 
 ترین آنان مانند سخن باالترین آنان ارزش دارد. مانند و سخن پایین واحدي می

ستم با اطرافیان خود به خلوت نشست و گفت: آیا شما سپس ربعی برگشت و ر
ها براي ربعی هیچ شأن و منزلتی قایل نشدند.  اید؟ آن تاکنون سخنانی شبیه سخنان او شنیده

رستم گفت: واي بر شما! عربها به لباس و قیافه ظاهري توجهی ندارند و به جاي آن بر 
ي آن مرد است. روز  ر و اندیشهحسب و نسب توجه دارند. منظور من سخنان، نوع رفتا

بعد نیز رستم پیامی به سعد فرستاد که دوباره ربعی را نزد او بفرستد. اما سعد، حذیفه بن 
محصن غلفانی را فرستاد. برخورد سخنان و پاسخ حذیفه هیچ فرقی با برخورد و سخنان 

شده  ها از یک سرچشمه که دین اسالم بود سیراب ربعی نداشت، چرا که هر دوي آن
بودند. رستم از حذیفه پرسید: چرا مردي که دیروز براي مذاکره آمده بود، امروز نیامد؟ 

کند، دیروز نوبت او  ي ما در میان زیردستانش به عدالت رفتار می حذیفه گفت: سرکرده
 بود و امروز نوبت من است.

آن دهید؟ حذیفه گفت: تا سه روز که یک روز  رستم گفت: تا کی به ما مهلت می
 سپري شده و دو روز باقی مانده است.

روز سوم نیز رستم پیامی نزد سعد فرستاد که مردي را براي مذاکره بفرستد. سعد، 
مغیره بن شعبه را فرستاد. او یکسره نزد رستم رفت و در کنار او بر تختش نشست. همه با 

ر مورد شما کردند. مغیره خطاب به جمع گفت: ما پیش از این د تعجب او را نگاه می
ایم که شما  پروراندیم. ولی اکنون به این نتیجه رسیده ایرانیان رؤیاهایی در سر می

هاي روي زمین هستید. ما عربها دوست نداریم برخی بردگان برخی دیگر  ترین انسان پست
کردیم شما نیز  باشیم، مگر اینکه جنگی در میان ما رخ دهد و چنین اتفاقی بیفتد. فکر می

اید و برخی ارباب برخی  دانستم که شما دچار نظام طبقاتی شده تید. اي کاش میچنین هس
دیگر هستید. یقین بدانید که چنین ملتی پیروز نخواهد شد و چنین مملکتی دوام نخواهد 

 یافت.
گوید. برخی گفتند: او با این سخنان  حاضرین با یکدیگر گفتند: به خدا او راست می

 و گذشتگان خود را نفرین کردند. کشاند، خود می به سوي خود بردگان ما را
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گاه رستم لب به سخن گشود و عربها را تحقیر کرد و از تنگدستی و بیچارگی  آن
در مورد ما بر   چه ي آن آنان و از عظمت ملت ایران سخن به میان آورد. مغیره گفت: همه

ز سختی و تنگدستی ماند و همیشه پس ا زبان آوردي، درست بود. اما دنیا یک رنگ نمی
آوردید، دچار این  آید. و اگر شما هم شکر نعمتهاي الهی را به جا می وسعت و فراخی می

شدید. خداوند پیامبري نزد ما فرستاد و اوضاع ما را دگرگون کرد و... در  ها نمی گرفتاري
 .1پایان او را به پذیرفتن اســالم یا جزیه و یا جنگ فرا خواند

ها چگونه با شما جسارت  به خلوت نشست و گفت: دیدید این رستم با سران قوم
کردند و وضعیت شما را دانستند و رفتار و سخنان همه کامالً شبیه هم بود. چنین ملتی به 

خواهد، دست خواهد یافت. اطرافیان رستم با شنیدن سخنان او  می  چه خدا سوگند به آن
 سر و صدا راه انداختند.

 نگچهارم: آمادگی براي ج
ي جنگ شدند و مسلمانان نیز آمادگی خود را  مذاکرات بی نتیجه ماند و ایرانیان آماده

را  آن اعالن نمودند ورستم با سپاه خود که معروف به عرمرم بود از نهر عتیق عبور کرد و
 بدین شکل ساماندهی کرد: 

و  جنگجویان  ده حلقه فیل مجهز بهـ قلب لشکر به فرماندهی ذوالحاجب با هیج
 صندوقها.

 ـ سمت راست قلب لشکر به فرماندهی جالینوس.
و  جنگجویان  ـ سمت راست لشکر به فرماندهی هرمزان با هشت حلقه فیل مجهز به

 صندوقها.
 ـ سمت چپ قلب لشکر به فرماندهی فیروزان.

و  جنگجویان  ـ سمت چپ لشکر به فرماندهی مهران با هشت حلقه فیل مجهز به
 صندوقها.

 .)۲/۱۰۸الکامل فی التاريخ ( -١
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ها گروهی از سواران ایرانی در کنار پل گماشته شدند تا مانع عبور  این عالوه بر
مسلمانان به سوي سپاه ایران بشوند. بدین صورت پل میان اسبهاي مسلمانان و اسبهاي 

 ترتیب صفهاي مشرکین بدین صورت بود:   مشرکین قرار گرفت، و گفتنی است که
زرهی مستقر بر پشت فیالن جنگی ها ستون  در صف مقدم، اسب سواران و بعد از آن

اي  ها جایگاه ویژه ي آن ي جنگاوران سپاه ایران قرار گرفتند و بعد از همه و سپس بقیه
 .1کرد جا سپاه خود را فرماندهی می براي رستم تدارك دیده شده بود که از آن

سپاه اسالم نیز آمادگی الزم براي آغاز جنگ را داشت و سعد نیروهاي خود را به 
هاي ده نفري  ها را به گروه رت آماده باش در آورده وجهت شناسایی دقیق افراد آنصو

تقسیم نمود و از میان آنان یکی را نماینده گروه قرار داده بود و صفوف جنگ را به شکل 
 زیر در آورد: 

 صف مقدم به فرماندهی زهره بن حویه. .1
2. عتم.سمت راست به فرماندهی عبداهللا بن م 
 ه.طفُراندهی شرحبیل بن سمط و معاونت خالد بن عسمت چپ به فرم .3
 پشت سر لشکر به فرماندهی عاصم بن عمرو. .4
 عنوان سرآغاز.  واد بن مالک بهس .5
 راهنماي سپاه.عنوان   باهلی به  سلمان بن ربیعه .6
 نیروهاي پیاده به فرماندهی حمال بن مالک اسدي. .7
 سواران.ي اسب  عنوان فرمانده  به عبد اهللا بن ذي سهمین حنفی .8
 منشی سپاه: زیاد بن ابی سفیان .9

 باهلی.  عبدالرحمن بن ربیعهقاضی سپاه:  .10
 عنوان دعوتگر و حامل پرچم اسالم.  لمان فارسی بهس .11

الزم به یادآوري است که انتصاب این افراد به سمتهاي مشار الیه طبق دستور خلیفه انجام 
 .2گرفته بود

 .٢٥٥الفن العسكري اإلسالمي ص -١
  .٢٥٥الفن العسكري اإلسالمي ص -٢
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 اخت و این آیه را تالوت کرد:پرد آنگاه سعد بن ابی وقاص به ایراد خطبه
ُ�ورِ َولََقۡد َكَتۡبَنا ِ� ﴿ نَّ  ٱّ�ِۡكرِ ِمۢن َ�ۡعِد  ٱلزَّ

َ
�َض أ

َ
ٰلُِحونَ يَرُِ�َها ِعَبادَِي  ٱۡ�  ﴾١٠٥ ٱل�َّ

 .]۱۰۵األنبیاء: [
(و  خواهند شد ینوارث زم ام یستهبندگان شا: یمبعد از ذکر (تورات) نوشت» زبور«در «

  . »رفت)را به دست خواهند گ آن
ي انفال را به صداي بلند در میان سپاه اسالم  سپس به قاریان قرآن دستور داد تا سوره

ي شهادت طلبی در مسلمانان  تالوت نمایند. چنان که پس از تالوت این سوره روحیه
افزایش یافت و ترس و وحشت از دلهاي آنان رخت بر بست و نماز ظهر را اقامه کردند و 

ال إ ةال قوال حول و«به گفتن تکبیر وا داشت و با تکبیر چهارم و گفتن  سعد مسلمانان را

دستور حمله داد و از همین لحظه تا چهار روز آتش جنگ در قلب قادسیه زبانه  »باهللا
هاي جهنم براي ورود  و دروازههاي بهشت براي ورود شهداي اسالم  کشید و دروازه

شده بود، طوري بیمار سختی  بهدر این ایام پرستان باز گردید. گفتنی است که سعد  آتش
ر قدیس مستقر بود بنابراین در حالی که در قص .گیرد توانست بر مرکب خود قرار که نمی

کرد. چنان که به خالد  از خالد بن عرطفه در رسانیدن پیامهاي خود به سپاه استفاده می
سد جایز نیست، مگر در گفت: در میان سپاه با صداي بلند این پیام را پخش نماید که ح

گفتنی است  .1جهاد پس در نشان دادن رشادت حسد بورزید و از یکدیگر پیشی گیرید
هاي سرشناس مسلمانان پیرامون  قبل از شروع جنگ اختالفاتی میان تنی چند از چهره  که

ید. حضور مردم ببر  ي سعد، اتفاق افتاد. سعد گفت: مرا به عنوان نماینده  به  خالد بن عرفطه
بود   هم نرسانده  خدا سوگند اگر دشمن حضور به  سعد بر آنان خشم گرفت و گفت: به

ها را زندانی کرد. گفتنی  شدید، پس آن ي عبرت براي دیگران می مایه  کردم که کاري می
 در میان آنان ابو محجن ثقفی نیز وجود داشت.   است که

بیعت  صپیامبر  فت: من چنین بهدر تأیید سخنان امیر چنین گ  و جریر بن عبداهللا
اي حبشی بر من فرمان صادر  برده  ي خود اطاعت کنم، اگر چه از امیر و فرمانده  ام که داده

 ).٤/٣٥٦تاريخ الطربي ( -١
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 .1کند
دوباره درمیان جمع به ایراد سخن پرداخت و بعد از حمد  پس از این حادثه سعد 

کند.  ده نمیو ثناي خداوند گفت: خدا معبود بر حقی است که شریکی ندارد و خلف وع
 او فرموده است: 

ُ�ورِ َولََقۡد َكَتۡبَنا ِ� ﴿ نَّ  ٱّ�ِۡكرِ ِمۢن َ�ۡعِد  ٱلزَّ
َ
�َض أ

َ
ٰلُِحونَ يَرُِ�َها ِعَبادَِي  ٱۡ�  ﴾١٠٥ ٱل�َّ

 .]۱۰۵األنبیاء: [
پس این سرزمین مال شما و موعود الهی است و از سه سال پیش شما در تالش به 

ینک این جمع بزرگ را خداوند به سوي شما آورده دست آوردن این سرزمین هستید. ا
هاي ملت عرب  ترین چهره است و شما نمایندگان و منتخبین طوایف خود و شاخص

هستید، اگر چشم طمع به دنیا ندوزید و متاع آخرت را در نظر بگیرید، خداوند خیر دنیا و 
نخواهد مرد، آخرت را نصیب شما خواهد کرد و هیچ کس قبل از فرا رسیدن اجل خود 

شود و  انگاري کنید، هیبت شما از دل دشمن بیرون می اما اگر سست شوید و سهل
 .2شکست خواهید خورد

توانم شخصاً در  هاي سپاه نوشت که به خاطر بیماري نمی ي دسته اي به همه سعد نامه
او  کنم پس از ه را به جاي خود انتخاب میطفداشته باشم، بنابراین خالد بن عرجنگ حضور 

ي سعد در میان سپاه قرائت گردید و همه عذر او را موجه دانستند  بشنوید و اطاعت کنید. نامه
 .3و فرماندهی خالد را پذیرفتند

کرد.  ر روند معرکه را مشاهده میاز باالي قصو سعد همچنان در قصر مستقر بود 
ترین  به حق از شجاع (ابی وقاص) گوید: سعد بن مالک عثمان بن رجاء سعدي می

ر مستقر بود، در حالی که پیرامون قصر دون نگهبان در قصفرماندهان اسالم بود، او تنها و ب
ور بود و هر لحظه ممکن بود از طرف سپاه دشمن مورد تعرض قرار  آتش جنگ شعله

 .4گیرد. او در آن روزها به هیچ وجه مضطرب نشد و ترس و وحشت به خود راه نداد

 ).٤/٣٥٦تاريخ الطربي ( -١
 .)۴/۳۵۷تاريخ طربی ( -٢
 .)۴/۳۵۸تاريخ طربی ( -٣
 ).١٠/٣٤٧التاريخ اإلسالمي ( -٤
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 اندازد ستم را به وحشت میصداي اذانِ مسلمانان، ر
، او پیشاپیش جاسوسی را فرستاد تا وضعیت سپاه اسالم هنگامی که رستم به نجف رسید

را به او انعکاس بدهد. جاسوس او در میان سپاه اسالم رخنه کرد و از نزدیک شاهد اعمال 
هنگام  ها شد. وقتی نزد رستم برگشت به او اطالع داد که این ملت اول صبح و و رفتار آن

سپس  زنند. نماز با چوبهایی که در دست دارند، مسواك می خواب و همچنین در وقت
رستم پرسید غذاي مسلمانان چه بود، جاسوس گفت: بخدا سوگند که من ندیدم کسی از 
آنان چیزي بخورد صرفا چوبهایی همراه خود داشتندکه هنگام مغرب و شام و قبل از 

 صبح آنها را می مکیدند.
امی که سپاه رستم در قادسیه مستقر گردید، مؤذنِ سعد براي نماز صبح اذان و هنگ

گفت. و با شنیدن صداي اذان مسلمانان یکپارچه از خواب پریدند. رستم با دیدن این  می
ها  بینید که آن صحنه به سواران خود دستور آماده باش داد. پرسیدند: چرا؟ گفت: نمی

ها براي  تر ذکرش گذشت گفت: آن اسوسی که پیشخواهند حمله را آغاز کنند. ج می
کنم صداي  شوند. رستم گفت: من صبح صدایی شنیدم که فکر می اداي نماز آماده می

فهماند. و چون  ها می عمر بود، کسی که اگر با سگها سخن بگوید، هدف خود را به آن
 .1صداي مؤذن را براي اذان ظهر شنید گفت: عمر جگر مرا پاره کرد

 ي سپاه اسالم یت روحیهـ تقو
سعد در نخستین روز رویارویی با دشمن، بزرگان قوم را گرد آورد و خطاب به آنان 

شایسته چنین روزي است، تذکر   چه گفت: برخیزید در میان مردم بروید و آنان را به آن
دهید. چرا که شما جزو شاعران، سخنوران، اهل نظر و سادات عرب هستید، پس به 

 .2د عمل کنید و مردم را براي جنگ آماده سازیدي خو وظیفه
ـ از میان آنان قیس بن هبیره اسدي برخاست و گفت: اي مردم! خدا را سپاس گویید 
به خاطر این که شما را به این دین هدایت کرد و با آن مورد آزمایش قرار داد و 

بهشت و مال غنیمت هاي خدا را به یاد آورید و به سوي او بشتابید و بدانید که جز  نعمت

 .)۴/۳۵۸طربی (تاريخ  -١
 .)۴/۳۵۹تاريخ طربی ( -٢
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آب و گیاه و کویرهاي  و اما پشت سر شما فقط سرزمین بی چیزي پیش روي شما نیست
 خشک قرار دارد.

ـ همچنین غالب بن عبداهللا لیثی خطاب به مردم گفت: اي مردم! خدا را به خاطر 
ا آزمایشی که شما را در آن قرار داده است، سپاس گویید و از او بخواهید تا نعمتهایش ر

! امروز در حالی که سوار بر  اي مردم آماده گرداند.  زایش دهد و شما را زندهبر شما اف
اید هیچ عذري از شما پذیرفته نیست و  مرکبهاي خود هستید و شمشیر به دست گرفته

 ماند.  ها می بدانید که فردا عملکرد شما بر سر زبان
فت: اي مردم! از شمشیرهایتان ي خود خطاب به مردم گ ـ ابن هذیل اسدي نیز به نوبه

براي خود دژ بسازید و مانند شیران جنگل یکباره بر آنان یورش برید و مانند پلنگ بر 
آنان بپرید و به امید خدا، چشم بسته بر آنان حمله کنید و چون شمشیرها از کار افتاد، 

 خواهد کرد.ها را سنگ باران کنید. سنگها به دستور خدا کاري خواهند کرد که آهن ن آن
ـ بسر بن أبی رهم جهنی برخاست و گفت: خدا را سپاس گویید و گفتار خود را با 
کردار خود ثابت کنید. شما پیش از این خدا را به خاطر این که شما را به دین اسالم 
هدایت کرد، سپاس گفتید و خدا را یگانه دانستید و او را بزرگ پنداشتید و به پیامبرش 

تر  س نمیرید مگر در حالی که مسلمان باشید و هیچ چیزي را کم ارزشایمان آوردید، پ
آورد که به آن اعتنایی نداشته باشد و از پیش  از دنیا مپندارید، چرا که دنیا به کسی رو می

 کسانی که دنبال آن بدوند، فرار خواهد کرد. دین خدا را یاري دهید تا شما را یاري دهد.
م! شما برگزیدگان عرب هستید که در مقابل ـ عاصم بن عمرو گفت: اي مرد

اید. شما براي به دست آوردن بهشت و آنان براي به دست  برگزیدگان عجم قرار گرفته
جنگند. مبادا که طالبان دنیا بر طالبان آخرت پیروز شوند. کاري نکنید که  آوردن دنیا می

 ي بدي بماند. براي عرب خاطره
بها! بجنگید تا دین و دنیا را از آن خود سازید. و ـ ربیع بن بالد سعدي گفت: اي عر

 این آیه را تالوت نمود: 
ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ﴿ ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ َ�َٰ�ُٰت ۞وََسارُِعٓوا �ُض وَ  ٱلسَّ

َ
ۡت  ٱۡ� ِعدَّ

ُ
أ

 .]۱۳۳آل عمران: [ ﴾١٣٣لِۡلُمتَّقَِ� 
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وي آمرزش پروردگارتان، و بهشتی بشتابید و (با انجام اعمال شایسته و بایسته) به س «
ها و زمین  که بهاي آن (براي مثال، همچون بهاي) آسمان )و بر همدیگر پیشی گیرید(

  . »؛ (و چنین چیز با ارزشی) براي پرهیزگاران تهیه دیده شده است است
 و اگر شیطان مسأله را براي شما نگران کننده جلوه داده است پس به عواقب این کار

 .1گویند بیندیشید وقتی که مردم در مجالس خود از شما سخن می
ـ ربعی بن عامر چنین گفت: خداوند شما را به آیین اسالم هدایت کرد و بر آن جمع 

بینم و در صبر و استقامت آرامش نهفته است، پس نفسهاي  نمود. من جمع شما را زیاد می
که بر آن معتاد  صبري نه به بی د؛گیر که بر آن عادت می ود را به صبر عادت دهیدخ

 .شود می
به هر حال هر کدام از آنان سخنان مشابهی گفتند و به مردم روحیه دادند و همه 

 .2ي نبرد شدند یکپارچه آماده

 ـ روز اول جنگ قادسیه (ارماث)1
وز خطاب به ســپاه خــود روز اول جنگ قادسیه معروف به ارماث است. سعد در این ر

رانه منتظر حمله بودند گفت: هیچ کس از جاي خود تکان نخورد. قبل از هر صب کــه بی
گویم. شما نیز یکصدا تکبیر  گاه من یکبار تکبیر می چیز باید نماز ظهر را بخوانید. آن

بگویید و آماده شوید. و با تکبیر دوم نیز یکصدا تکبیر بگویید و کامالً آماده شوید و با 
ید و سواران و دالوران پیشتاز دیگران را تحریک نمایند و با تکبیر سوم من، تکبیر بگوی

ال حول «تکبیر چهارم همه با هم به سپاه دشمن حمله کنید و این جمله را ورد زبان سازید 

 .3»ال باهللاإ ةال قوو
در رکاب وي بود،  وقتی سعد از نماز ظهر فارغ شد به غالمی که از جانب عمر

هاي جهاد است. قاریان به طور  را تالوت کند که حاوي آیهي انفال  دستور داد تا سوره

 .)۴/۳۵۹تاريخ الطربی ( -١
 ).٤/٣٦٠تاريخ الطربي ( -٢
 ).٤/٣٦١(: مهان -٣
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هاي جهاد شور و احساس عجیب و  ي انفال را تالوت کردند و ترنم آیه دسته جمعی سوره
 .1آرامش وصف ناپذیري در سپاهیان اسالم به وجود آورد

پس از قرائت قاریان، سعد تکبیري سر داد و مردم نیز در پاسخ تکبیر او، یکصدا 
یر گفتند و بعد از آن تکبیر دوم را گفت و با تکبیر سوم قهرمانانی از هر دو سپاه به تکب

ي تن به تن شروع شد. در این مبارزه قهرمانان سپاه اسالم امثال غالب  میدان رفتند و مبارزه
بن عبداهللا اسدي، عاصم بن عمرو تمیمی، عمرو بن معدي کرب زبیدي و طلیحه بن 

شادت نشان دادند و تنی چند از سران سپاه دشمن را کشته و اسیر خویلد اسدي از خود ر
تن یکی از   ي تن به کردند و در این مبارزه هیچ فردي از مسلمانان کشته نشد، زیرا مبارزه

ي تن  مبارزه  تنها پهلوانان از فنون آن آگاهی دارند، گفتنی است که  تاکتیکهایی است که
افزاید و مقام شکست  ها می حماست آن  نهد و به ج میار  پیروز شده  گروه  تن به  به

و مسلمانان نیز  سازد می  ي آنان را با شکست مواجه و روحیه  خوردگان را پایین آورده
از   تنها آنان هستند که  رو باید گفت که ي تن به تن پیشگام بودند، از این همواره در مبارزه

کشیدند،  مسلمانان انتظار تکبیر چهارم را می  الی کهو در ح .2برند می  بهره  نوع مبارزه این 
و فریاد برآورد: این   پا خواسته  رییس جنگجویان بنی نهد به  قیس بن حذیم بن جرثومه

هایتان را جلو اندازید،  اید تا سینه شده  نهد نامیده  پیش روید، زیرا از این رو به  نهد به بنی
خدا سوگند حق ندارید جلو بروید و باید منتظر   به جلو آنان آمد و گفت:  خالد بن عرفطه

  .3تکبیر او حرکت نمایید  فرمان کس دیگري باشید و به

 دهد ـ رستم دستور جنگ می
هنگامی که رستم اذعان کرد که مسلمانان در جنگ تن به تن پیروز هستند، در 

  پایان برسانند، بلکه  به تن را  ي تن به مبارزه  ن قدم ننهادند کهراستاي تکمیل فرمان رهبرشا
  ي بجیله قبیله  کنند که  به بخشی از سپاه اسالم حمله  اي از نیروهایش دستور داد که به دسته

باشد، زیرا فارسها نیمی از  می  جالب توجه  و همراهانش در آن سپاه بودند، این حمله

 ).٤/٣٦٢(: مهان -١
 ).١٠/٤٤٥التاريخ اإلسالمي ( -٢
 ).٤/٣٦٣تاريخ الطربي ( -٣

                                           



 عمر فاروق   622
 

ن در آن طرف قرار تنها تعداد اندکی از مسلمانا  طرفی گسیل دادند که  لشکرشان را به
در آن با   تنی بود که  ي تن به ها در راستاي قطع مبارزه بودند، و این بیانگر تالش آن  گرفته

 4بودند. این دسته که سیزده فیل به همراه داشت و در رکاب هر فیلی   شده  شکست مواجه
ي سپاه اسالم هزار نیروي پیاده و اسب سوار همراه بود به طایفه بجیله که بخشی از نیروها

 بودند، هجوم برد. 

 دفاع کند  از بجیله  دهد که اسد دستور می  عد بهس -أ
اطالع یافت، طایفه بنی اسد را به کمک طایفه   وقتی سعد از موقعیت لشکر بجیله

رو  و همراهانش دفاع کنید، از این  از بجیله  آنان خاطر نشان ساخت که  بجیله فرستاد و به
  و ربیل بن عمرو همراه لشکرشان به  حمال بن مالک، غالب بن عبداهللا بن خویلد،  طلیحه

ها  خدا سوگند طوري با آن  د: بهنگوی شتافتند. معرور بن سوید و شقیق می  کمک بجیله
گاه  دور ساختند و آن  کردند و فیلها را از بجیله وارد می  ها ضربه مدام بر آن  جنگیدند که

بسیار   طلبید، طلیحه  مبارزه  بیرون آمد و او را به  طرف طلیحه  به ها یکی از پهلوانان آن  که
اسد با پیلهایشان اطالع  فارسها از پیکار لشکر بنی  قتل رساند، و هنگامی که  سریع او را به

ها  طرف آنان تیراندازي کردند و آن  یافتند، مسلمانان را غافلگیر نمودند و با تیرهایشان به
جنگیدند، مبارزه  ایرانی به نام جالینوس و ابروبند می جنگجویانن از به فرماندهی دو ت

هنوز سعد تکبیر چهارم را نگفته و   کردند و از خود رشادت نشان دادند. گفتنی است که
ي  آغاز نکرده بود؛ در همین اثناء سعد تکبیر چهارم را سر داد و حمله حمله عمومی

سو بر سپاه اسالم هجوم آوردند و اسبان عربی را  آغاز گردید و فیل سواران از هر عمومی 
 دچار ترس و اضطراب نمودند. 

 دهند  اي براي فیلها ارائه خواهد نقشه تمیم می سعد از بنی -ب
سعد، عاصم بن عمرو تمیمی را فرا خواند و گفت: اي بنی تمیم! مگر شما داراي 

عاصم گروهی از تیراندازان قومش  اي براي این فیلها بیندیشید. اید؟ چاره اسب و شتر نبوده
ها مأموریت داد تا فیل سواران را هدف قرار بدهند و به گروهی  را فرا خواند و به آن

دیگر دستور داد تا تنگ زین حیوان را قطع کنند و با این تدبیر توانستند همه فیالن حاضر 
روز تا غروب آفتاب  در میدان را خلع سالح بکنند و فیل سواران را به زمین بیندازند. آن
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و حتی بخشی از شب جنگیدند. سپس هر دو سپاه به مقر خود بازگشتند و بدین صورت 
در آن   نخستین روز جنگ که معروف به یوم ارماث گردید پایان یافت. گفتنی است که

 .1روز پانصد نفر از بنی اسد به شهادت رسید

 ج ـ موضع گیري قهرمانانه طلیحه بن خویلد
ي بنی اسد فرستاد کارساز واقع شد و طلیحه بن خویلد اسدي  سعد به طایفهپیامی که 

ي من! این را بدانید که اگر او کسی  ي خود گفت: اي افراد قبیله خطاب به افراد قبیله
ي توان بر  طلبید. پس با همه داشت از آنان کمک می تر از شما سراغ می دیگر را شایسته

ي شما شیر  ها را پاره کنید، چرا که اسم طایفه جنگی آندشمن یورش برید و مانند شیران 
است. پس، پیشروي کنید و به عقب بر نگردید و با توکل خدا عرصه را بر دشمن تنگ 

 .2نمایید
  به  ، با توجهاسد باز کرد سخنان خویلد جاي خود را در دلهاي تک تک افراد بنی

و در راه گرفتند   عهده  شدت جنگ را بهتنهایی   نیرویی فعال تبدیل شدند و به  به  اینکه
ها شتافتند و تا پایان آن روز پانصد  کمک آن  بنوتمیم به  اسالم رشادت نمودند، تا اینکه

. این رشادت بنی اسد باعث تشویق و تحول طوایف دیگر نیز 3شهید را تقدیم نمودند
بنی اسد! به راستی  ي خود گفت: آفرین بر گردید، چنان که اشعث بن قیس به افراد طایفه

ها عمل  ها شگفتی آفریدند و صفوف دشمن را متالشی کردند (شما نیز همانند آن آن
گیري دفاعی به هجوم روي آوردند و  ي کنده نیز به جاي موضع کنید) چنان که طایفه

 .4مجوسیان را وادار به عقب نشینی کردند
 
 

 

 ).٤/٣٦٥تاريخ الطربي ( -١
 .)۴/۳۶۴تاريخ طربی ( -٢
 .)۱۰/۴۴۹تاريخ اسالمی ( -٣
 .)۴/۳۶۴اريخ طربی (ت -٤
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 پ ـ اشعاري که در وصف بنو اسد سروده شد
 شأس اسدي چنین سرود: عمرو بن 

ــــا ــــد بأن ــــو أس ــــتْ بن لِمَ  لقــــد عَ

ـــــر ـــــل ثغ ـــــازلون بك ـــــا الن  وأن

مات ــــوّ ــــاد مس ــــا اجلي ــــر فين  ت

ـــــات لجِّ  تــــر فينـــــا اجليــــاد جمُ

ـــــر هِ فَ كْ  بجمـــــع مثـــــل ســـــلم مُ

ـــــوم هـــــيج  بمـــــثلهمُ تالقـــــي ي

 نفينــــــا فارســـــــاً عـــــــام أرادت
 

ـــا  لوم ـــروا احلُ ـــالم إذ ذك ـــوا األح  أول

ــــــــه فِ لْ ــــــــو مل نُ ــــــــيامً  ول  إال هش

ــــا ــــع األبط ــــكيامم ــــنَ الشَّ لُكْ عْ  ل يَ

ــــوما ص ــــها اخلُ ــــن فوارس ــــه ع نِ نَهْ  تُ

م إذا اجتمعـــــوا قرومـــــا هُ ـــــبّهُ  تَشَ

 إذا القيــــــت بأســــــاً أو خصــــــوماً 

يام ــــــرِ ــــــاول أن تَ ــــــت ال حتُ  وكان
 

داند که ما جایی که سخن از عقل و تدبیر باشد، سرآمد روزگاریم. و  بنی اسد می«
 شویم. اي می چشم بسته وارد هر معرکه

ن نشاندار ما به دست قهرمانان ما است. اسبان ما به سوي دشمن پیش لگام اسبا
ها آمادگی فوق  دود. آن روند و از دست سوارانشان، دشمن به این سو و آن سو می می

 العاده اي براي رویارویی با دشمن دارند. 
 ها باید باشد؛ ما سواران زیادي به راستی براي روبرو شدن با دشمن افرادي مانند این

 ».ایم که فارسها به آرزوهاي خود برسند را نگذاشته

 هـ ـ بیمارستان جنگی
در پشت جبهه و در مکانی به نام عذیب زنان مؤمن و مجاهد براي پرستاري و 

ها عالوه بر مداواي بیماران  مداواي زخمیان مکانی شبیه بیمارستان تدارك دیده بودند. آن
برهایی براي شهیدان می پرداختند. لذا باید به کمک نوجوانان کم سن و سال به حفر ق

با   باشد که اگر پرستاري از زخمیها و مداواي آنان یکی از کارهاي مهمی می  گفت که
و  سختیکی از کارهاي  کندن  قبر آید، واقعیت این است که طبیعت زنان جور درمی

غول جهاد هستند، این مردها مش  اینکه  به  باشد، اما با توجه ناسازگار با طبیعت زنان می
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 زنان  اینکه  به  این امر مهم بپردازند، و با توجه  به در هنگام ضرورت  ي زنان است که فهوظی
گفتنی  ها نیز شایستگی این امر را دارند. دو صفت صبر و ایمان هستند، پس آن  متصف به

لشمس منتقل ف واقع در میان عذیب و عین اي مشرِّ ي شهیدان به دره است که اجساد همه
پایان جنگ آن روز فرصت مناسبی را براي برخی از مجاهدین مهیا . 1گردید و دفن می

 .2ها سر بزنند آن  خاندانشان در عذیب اطالع یابند و به  شب هنگام از  نمود که

 گیري قهرمانانه خنساء بنت عمرو و ـ موضع
از پسران خود در جنگ  در میان زنان مسلمان زنی به نام خنساء بنت عمرو با چهار تن

ي بنی سلیم بود. خنساء شب هنگام خطاب به  حضور داشت او شاعري مشهور از قبیله
پسران جوانش چنین گفت: فرزندانم! شما به رضایت خود مسلمان شده و هجرت 

دانید که خداوند براي کسانی که با دشمنان او می جنگند چه  اید و بهتر از من می کرده
تر از سراي دنیاي  انید که سراي آخرت بهتر و پاکیزهد ه است. و نیز میپاداشی مقرر کرد

 فرماید: است. چنان که خداوند می فانی
َها ﴿ ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا وا ْ وَ  ٱۡصِ�ُ ْ َوَرابُِطوا ْ َوَصابُِروا َ  ٱ�َُّقوا  ﴾٢٠٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ٱ�َّ

 .]۲۰۰آل عمران: [
اید! (در برابر شدائد و نامالیمات) شکیبایی ورزید و (در  مان آوردهاي کسانی که ای «

مقابل دشمنان) استقامت و پایداري کنید و (از مرزهاي مملکت خویش) مراقبت به عمل 
 . »آورید و از (خشم) خدا بپرهیزید، تا این که رستگار شوید

که آتش جنگ اي  بنابراین صبح هنگام به کمک خدا وارد معرکه شوید و به منطقه
 ور است بروید تا پیروزمندانه غنیمت و یا بهشت الهی را به دست آورید.  شعله

صبح روز بعد فرزندان خنساء طبق وصیت مادرشان وارد معرکه شدند و از خود 
 .3رشادت نشان دادند

 زـ موضعگیري قهرمانانه یکی دیگر از زنان مسلمان

 .)۱۰/۴۵۲تاريخ اسالمی (ال -١
 ).١٠/٤٥٢التاريخ اإلسالمي ( -٢
 .۲۸۷االستيعاب ش  -٣
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در جنگ قادسیه حضور داشت، او نیز  ي نخع با چهار فرزند خود پیر زنی از قبیله
صبح هنگام قبل از شروع معرکه به فرزندانش چنین گفت: شما به دلخواه خود مسلمان 

اید و گرسنگی شما را به اینجا نکشیده است. اکنون مادر پیرتان را در  شده و هجرت کرده
ر هستید همان اید. به خدا سوگند که شما فرزندان یک پد مقابل سربازان فارس قرار داده

 ،ام تان را نریخته من به پدر شما خیانت نکرده و آبروي دایی ،طور که مادرتان یکی است
 حضور پیدا کنید. روید و در اول و آخر جنگب

ها به حرف مادرشان گوش کردند و با شتاب رهسپار میدان جنگ شدند. همین  آن
روردگارا! تو محافظ فرزندانم که از چشم مادر، پنهان شدند او دست به دعا شد و گفت: پ

ها در حالی نزد مادرشان برگشتند که حسابی جنگیده بودند و حتی بینی هیچ  باش. آن
 .1ها خونی نشده بود کدام از آن

 ي قادسیه. این بود موضع گیري برخی از پیرزنان مسلمان در نخستین روز معرکه

 ـ روز أغواث2
معروف است. در این روز، شب هنگام نخستین ي قادسیه به روز اغواث  دومین روز معرکه

گروه نیروهاي امدادي شام به فرماندهی قعقاع بن عمرو تمیمی به سپاه اسالم در قادسیه 
به امیر شام (ابوعبیده) دستور داده بود تا نیروهاي تحت   عمر بن خطابپیوست. زیرا 

رسید و از عراق آمده بودند،  ها به نه هزار نفر می فرماندهی خالد بن ولید را که تعداد آن
دوباره به کمک سپاه اسالم در قادسیه اعزام نماید. ابوعبیده، خالد را نزد خود نگه داشت 

ي سعد را امیر لشکر تعیین کرد و به  و به جاي او هاشم بن عتبه بن ابی وقاص، برادر زاده
فر عازم قادسیه قادسیه فرستاد. گفتنی است که از این لشکر نه هزار نفري، شش هزار ن

 .2شدند. هاشم بن عتبه، قعقاع بن عمرو را پیشاپیش با هــزار نفر به میدان جنگ فرستاد

 أـ موضع گیري قهرمانانه قعقاع بن عمرو

 .)۴/۳۶۶تاريخ طربی ( -١
 .)۴/۳۶۷تاريخ طربی ( -٢
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نیروهاي تحت فرمان خود را با شتاب به سوي قادسیه صبح روز اغواث قعقاع، 
حاضر در معرکه را باال ببرد. ي مسلمانان  اي کشید تا روحیه راند، در اثناء راه نقشه می

صد گروه ده نفره تقسیم کرد و دستور داد تا ده نفر  بنابراین، نیروهاي خود را به یک
ده نفر وارد میدان شوند و خود با نخستین گروه ده نفره وارد میدان شد. همین که ده 

ي  و همهگفت و به دنبال ا شد، قعقاع با صداي بلند تکبیر می نفر بعدي وارد میدان می
رفت و هر چه بیشتر  ي آنان باال می گفتند و روحیه لشکر مسلمانان یکصدا تکبیر می

شدند. و این ابتکار عمل خوبی براي روحیه  ي جنگ با دشمنانشان آماده می براي ادامه
ي سپاه هزار نفري به سپاهی که تعداد آن  دادن به مسلمانان بود. زیرا پیوستن یکباره

آمد اما ورود تدریجی این نیرو و سر دادن  ، چندان به چشم نمیسی هزار نفر بود
کرد که هر لحظه  شد و امیدوارشان می ي آنان می تکبیرهاي متعدد باعث تقویت اراده

 تعداد بیشتري از نیروهاي امدادي به آنان خواهد پیوست. 
دم! به ها را به قدوم نیروهاي کمکی مژده داد و گفت: اي مر چنان که قعقاع نیز آن

ورزند و دوست خواهند  خدا! پشت سر مردانی هستند که اگر اینجا برسند به شما حسد می
من انجام   چه تر آن داشت که به تنهایی کار دشمن را یکسره کنند. پس هر چه سریع

گاه جلو رفت و با صداي بلند گفت: چه کسی با من  دهم، شما نیز انجام دهید. آن می
چگونه شکست «را در مورد او تکرار کردند که  ن سخن ابوبکرکند؟ حاضرا مبارزه می

با شنیدن صداي قعقاع، » خواهد خورد سپاهی که در آن چنین فردي حضور داشته باشد
یکی از فرماندهان معروف سپاه ایران به نام ذوالحاجب بیرون شد. قعقاع پرسید: تو کی 

ي پل  ت مسلمانان در معرکهشکسهستی؟ گفت: من بهمن جاذویه هستم. قعقاع به یاد 
ي ایرانی افتاد و خون در رگهایش به جوش آمد و با  عبید به دست همین فرمانده ابی

صداي بلند فریاد زد: روز انتقام ابوعبید و سلیط و همراهانم رسیده است که در کنار پل 
ایرانی ي  اي بود که لرزه بر اندام فرمانده کشته شدند. این فریاد رساي قعقاع به گونه

که صداي قعقاع در میدان جنگ، کارآمدتر  انداخت. راست گفته بود ابوبکرصدیق 
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آري! کسی که کارآمدتر از یک هزار نفر است چگونه یک نفر  .1از یک هزار نیرو است
ایستد، هر چند که آن یک نفر قهرمان و شجاع هم باشد؟ دیري نگذشت  در مقابل او می
ي ایرانی را در مقابل نیروهایش نقش زمین کرد. و این  دهي این فرمان که قعقاع، الشه

ي مسلمانان گردید، زیرا  ي سپاه ایران و تقویت روحیه جریان باعث تضعیف روحیه
 ي بیست هزار جنگجوي فارسها بود. ذوالحاجب فرمانده

قعقاع براي بار دوم جلوي صف مقدم ایستاد و مبارز طلبید. این بار دو نفر از 
ایرانی به نامهاي فیروزان و بندوان بیرون شدند. از مسلمانان، حارث بن ظبیان به فرماندهان 

کمک قعقاع شتافت. قعقاع با فیروزان و حارث با بندوان درگیر شدند و سرانجام هر کدام 
ها حریف خود را از پاي در آوردند. و بدین صورت، قعقاع توانست در نخستین  از آن

ي بزرگ سپاه ایران را از پاي در آورد که این جریان  رماندهساعات روز، دو تن از پنج ف
 ي جنگجویان سپاه دشمن گردید. باعث نگرانی شدید ایرانیان و تضعیف روحیه

گفت: اي  آغاز شد. قعقاع می گاه دو سپاه به جان هم افتادند و جنگ عمومی آن
امگاه آن روز به جان ها را با شمشیرهایتان درو کنید. مسلمانان نیز تا ش مسلمانان! آن

گویند: قعقاع در آن روز سی بار بر سپاه دشمن حمله نمود و  کافران افتادند. راویان می
 سرود:  ساخت و چنین می هر بار تلفات بر آنان وارد می

ـــاً  ـــا إزعاج ـــداً هب ـــم عم  أُزعجه
 

ـــاً   اج ـــائباً ثجّ ـــاً ص ـــن طعن  أطع
 

 ».آورم بر آنان فرود میهاي مهلک  کنم و ضربه عرصه را بر آنان سخت تنگ می«
مهر همدانی بود. قعقاع در این مورد  آخرین نفري که در آن روز کشته شد، بزرگ

 چنین سرود: 
 حبوتــــــــــــــــــــه جيَّاشـــــــــــــــــــــًة بـــــــــــــــــــــالنفس
َلْيـــــــُل الفـــــــرس  فـــــــي يـــــــوم أغـــــــواث فـَ

 

ـــمس  ـــعاع الش ـــل ش ارة مث ـــدّ  ه

ــنخس ــد ال ــوم أش ــس يف الق  أنخ
 

 ب ـ روده هاي علباء بن جحش عجلی در میدان معرکه

 .)۱۰/۴۵۵تاريخ اسالمی ( -١
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آن اثناء مردي از سپاه دشمن در مقابل صفوف بکر بن وائل بیرون آمد و مبارز در 
به شکمش وارد کرد. او نیز متقابالً  اي ضربهطلبید. علباء به مقابله با او برخاست و 

اي به شکم علباء زد. مرد مجوسی در دم جان باخت. اما علباء هنوز زنده بود و  ضربه
توانست بایستد. به مردي از مسلمانان گفت: به  بود و نمی هایش را در دستانش گرفته روده

گاه ایستاد و چند قدمی به سوي  هایم را به داخل شکم برگردان. آن من کمک کن و روده
آورد بر زمین افتاد و جان  نیروهاي دشمن برداشت و در حالی که این شعر را بر زبان می

 به جان آفرین سپرد: 
 أرجـــوا هبــــا مـــن ربنــــا ثوابــــاً 

 

 قــد كنــت ممــن أحســن الرضــاباً  
 

 ».از پروردگار خود، امید پاداش دارم. من ضربه زدن (بر دشمن) را خوب بلد بودم«

 ج ـ سرگذشت اعرف بن اعلم عقیلی
مردي از ایرانیان جلو آمد و مبارز طلبید. از مسلمانان اعرف بن اعلم عقیلی به مصاف 

ري به جاي او وارد میدان شد، اعرف او را او رفت و او را از پاي در آورد. سپس مرد دیگ
گاه چند نفر از سواران او را محاصره کردند و او را به زمین زدند. او  نیز به قتل رسانید. آن

گاه  ها سالح او را از دستش گرفتند. آن ها را پراکنده ساخت. اما آن ي خود آن با اسلحه
توانست جان سالم بدر کند و  ها کرد و اعرف شروع به ریختن خاك به سر و صورت آن

 .1نزد همراهان خود برگردد

 ي خنساء گیري قهرمانانه فرزندان چهارگانه دـ موضع
ها در  داشتند. هر کدام از آن اي گیري فداکارانه در آن روز پسران خنساء موضع

ي خود و برادرانش را  شد که با سرودن اشعار حماسی، روحیه حالی وارد معرکه می
 ها چنین سرود:  مود. چنان که اولین آنن تقویت می

 .)۴/۳۷۰تاريخ طربی ( -١

                                           



 عمر فاروق   630
 

 يــــا إخــــويت إن العجــــوز الناصــــحة

 مقالـــــــةً ذات بيـــــــان واضـــــــحة

 وإنـــــام تلقـــــون عنـــــد الصـــــائحة

ـــة ـــع اجلائح ـــنكم بوق ـــوا م ـــد أيقن  ق
 

ــــة  ــــا البارح تْنا إذ دعتن ــــحَ ــــد نص  ق

ـــوس الكاحلـــة  فبـــاكروا احلـــرب الرضَّ

ـــالب النابحـــة ـــن آل ساســـان الك  م
ـــــــــــاة صـــــــــــالحة ـــــــــــاة وحي ـــــــــــين حي ـــــــــــتم ب  وأن

 

 اي برادرانم آن پیرزن، دیشب ما را نصیحت کرد.«
سوز و طاقت  ت. پس بشتابید به سوي جنگ خانمانو سخنان واضح و آشکاري گف

 فرسا.
 ساسان روبرو خواهید شد.ي آل  شما سپیده دم با سگان پارس کننده

ها به نابودي خویش به دست شما یقین دارند. اما شما هم به زندگی دنیا و هم به  آن
 ».ندگی آخرت امیدوار هستیدز

 او این اشعار را سرود و وارد معرکه شد و جنگید تا این که به شهادت رسید. 
 سپس برادر دوم در حالی که چنین می سرود وارد میدان شد: 

ـــــد ـــــزم وجل ـــــوز ذات ح  إن العج

شـــــد  قـــــد أمرتنـــــا بالســـــداد والرّ

ــــدد ــــاة يف الع ــــرب مح ــــاكروا احل  فب

ـــــد ـــــز األب ـــــورثكم ع ـــــة ت  أو ميت
 

ــــددوا  ــــرأي السَّ  لنظــــر األوفــــق وال

ـــــد اً بالول ـــــرّ ـــــا وب ـــــيحة منه  نص

ــــد ــــىل الكب ــــارد ع ــــوز ب ــــا لف  إم

ـــد ـــيش الرغ ـــردوس والع ـــة الف  يف جن
 

 ي قوي و اهل نظر و رأي درست. پیرزن چابک و داراي اراده«
ما را از روي خیرخواهی و نیکی به فرزند، به درست کرداري و موفقیت وادار 

 ساخت.
ز یکدیگر دفاع کنید. یا جگرتان با پیروزي بر دشمن خنک پس بشتابید به جنگ و ا

 شود. می
شود که به دنبال آن عزت ابدي و زندگی مرفه در بهشت  و یا مرگی نصیبتان می

 ».فردوس است
جا جنگید که کشته شد. و بعد از او برادر سوم وارد معرکه شد و چنین  او نیز تا آن

 سرود: 
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ـــــوز حرفـــــاً  ـــــ العج  واهللا ال نعيص

ـــــح ـــــاً نص ـــــادقاً ولطف ـــــراً ص  اً وب

ـــــا ـــــ لف ـــــوا آل كرس ـــــى تلف  حت

ـــعفاً  ـــنكم ض ـــري ع ـــر التقص ـــا ن  إن
 

 قــــــد أمرتنــــــا حــــــدباً وعطفــــــاً  

ـــاً  ـــوس زحف ـــرب الرض ـــادروا احل  فب

 أو يكشـــفوكم عـــن محـــاكم كشـــفاً 

لفـــــى  والقتـــــل فـــــيكم نجـــــدة وزُ
 

کنیم که از روي  به خدا سوگند که هیچ یک از سخنان آن پیرزن را نافرمانی نمی«
 و شفقت، ما را راهنمایی کرد. مهربانی

ش. پس بشتابید به سوي جنگ از روي خیرخواهی، نیکی، صداقت و لطف
 سوز و یورش برید. خانمان

 هم پیچید یا با دیدن شما پا به فرار بگذارند.تا این که سپاه آل کسرا را در
ما کوتاهی در مقابل شما را، سستی و ناتوانی، و کشتن شما را پیروزي و ثواب 

 ».دانیم یم
 او نیز جنگید و کشته شد و بعد از او برادر چهارم وارد میدان شد و چنین سرود: 

مِ  ــــــرَ ــــــاء وال لألخْ ــــــت خلنس  لس

دْ يف اجلـــيش جـــيش األعجـــم  إن مل أرِ

 إمـــــا لفـــــوز عاجـــــل ومغـــــنم
 

ـــــدم  ـــــناء األق ـــــرو ذي الس  وال لعم

 مـــاض عـــىل اهلـــول خضـــمِّ خرضـــم

ــــــرم ــــــبيل األك ــــــاة يف الس  أو لوف
 

 ساء و اخرم و عمرو نامدار نباشممن فرزند خن«
 باکی شمشیر برنده وارد سپاه ایرانیان نشوم. اگر با بی

یابم و یا در راه بسیار مقدسی کشته  یا به پیروزي ظاهري و غنیمت دست می
 ».شوم می

ي خنساء را به او دادند،  وقتی خبر شهادت فرزندان چهارگانه .1و جنگید تاکشته شد
ها، مرا سرافراز کرد و امیدوارم که  گویم که با شهادت آن گفت: خدا را سپاس می

 .2پروردگارم من و فرزندانم را در بهشت گرد هم آورد

 أمحد عادل كمال. ١٥٤القادسية ص -١
 .٩٨عم اهلامشي صعبد املن، اخلنساء أم الشهداء -٢
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 س ـ قعقاع و تاکتیکی دیگر
قعقاع در روز دوم جنگ دست به تاکتیک دیگري زد که باعث پیشروي خوبی براي 

اول جنگ فیلهاي گردید. همان طور که در روز  دشمنمسلمانان و شکست سنگینی براي 
دشمن باعث ترسانیدن و نهایتا فراري دادن اسبان و مرکبهاي مسلمانان شده بودند، در این 

ي شتران خود را با  ي خود یعنی بنو تمیم شتافت، او قیافه روز قعقاع به کمک افراد قبیله
ن هایشان تبدیل کردند و از آنا پوشاندن لباس و جل و انداختن چادرهاي بلند بر چهره

ها پیروي کردند. وقتی  هاي مخوف و ترسناکی ساختند و بقیه مسلمانان نیز از آن چهره
هاي ترسناك وارد میدان شدند و از سه طرف با اسبان و پیاده نظامها  شتران با آن قیافه

کردند و سواران خود را بر زمین  ها رم می شدند، اسبان سپاه دشمن با دیدن آن حمایت می
تاختند و بدین صورت  سواران مسلمان با استفاده از این فرصت بر آنان میانداختند و  می

ي فیلها انجام دادند، مسلمانان با شتران  ها در روز نخست جنگ به وسیله کاري را که آن
خود انجام دادند. با این تفاوت که میزان خسارت آنان در آن روز از میزان خسارت 

 .1مسلمانان در روز قبل بیشتر بود
ري! مسلمانان نخستین، در امور نظامی و تاکتیکهاي جنگی، بر دشمنانشان تفوق آ

در روز نخست جنگ قادسیه با پیش راندن فیلها توانستند مسلمانان را  دشمنداشتند. اگر 
ها را شکست  شکست دهند، در روز دوم مسلمانان با بکار بستن تاکتیک فوق توانستند آن

رو الزم است که مسلمانان همواره درکنار آمادگی  ند. از اینداده و اسبانشان را فراري ده
 معنوي، آمادگی مادي نیز داشته باشند.

 ش ـ ابومحجن ثقفی در قلب معرکه
هاي شب ادامه داشت. آن شب را شب سیاه نامیدند. وقتی  جنگ روز دوم تا نیمه

غنیمت آتش جنگ فرو نشست و طرفین آتش بس، برقرار کردند، مسلمانان فرصت را 
شمرده، جسدهاي شهدا را از میدان معرکه به سوي جاي دفنشان و زخمیان را به پشت 

 جبهه منتقل کردند تا زنان مسلمان به تیمار داري آنان بپردازند.

 ).١٠/٤٦التاريخ اإلسالمي ( -١
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در شامگاه آن روز، ابو محجن ثقفی که در قصر زندانی بود، از سعد خواست که او 
نپذیرفت و او را بد و بیراه گفت. سپس را آزاد کند تا در جنگ شرکت نماید. اما سعد 

ابومحجن نزد سلمی (همسر سعد) رفت و گفت: اي سلمی! حاضري کار خیري انجام 
دهی؟ او گفت: چه کار خیري؟ گفت: مرا باز کن و بلقاء (اسب سعد) را به من امانت بده. 

رار خواهم به خدا سوگند! اگر سالم بمانم، دوباره برخواهم گشت و پاهایم را در زنجیر ق
کنم. ابومحجن در حالی که زنجیر به پاهایش بسته  گفت: من چنین کاري نمی داد. سلمی

 بود، برگشت و چنین سرود: 
ــا ــلُ بالقن دَِ اخلي ــرْ ــاً أن تَ ــى حزن  كف

مـــتُ عنَّـــاين احلديـــدُ وأُغلقـــت  إذا قُ

 وقـــد كنـــت ذا مـــال كثـــري وإخـــوة

ـــــده ـــــيسُ بعه ـــــدٌ ال أخ  وهللا عه
 

 ثاقيــــاوأتــــرك مشــــدوداً عــــيلَّ و 

 مصــــارع دوين قــــد تصــــمُّ املُناديــــا

ــــا ــــداً ال أخالي ــــوين واح ــــد ترك  فق

ـــــا ـــــتْ أالَّ أزور احلواني ـــــئن فُرجَ  ل
 ججججج

 کنند و من در قید و بند هستم. همین غم کافی است که اسبان با نیزه برخورد می«
 من داراي مال و برادران زیادي بودم. مرا تنها گذاشتند و اکنون برادري ندارم.

بندم و این پیمان را نخواهم شکست که اگر از اینجا آزاد بشوم سراغ  ا پیمان میبا خد
 ».میکده نروم

گاه او را  پذیرم. آن گفت: من استخاره کردم و پیمان تو را می  دیري نگذشت سلمی
را به شما امانت بدهم. چون سلمی به  توانم آن آزاد کرد. اما در مورد اسب گفت: من نمی

ابو محجن اسب را بیرون آورد و بر آن سوار شد و با سردادن تکبیري به اطاقش برگشت، 
ي راست سپاه سپس به قسمت چپ سپاه و بعد به قلب آن حمله نمود و با نیزه و  ناحیه

کرد که همه  شکافت. به قدري سریع و چابک عمل می شمشیر خود، صفوف دشمن را می
فتند: از پیش قراوالن یاران هاشم و شناخت. بعضی گ را متعجب ساخت و کسی او را نمی

کرد گفت: به خدا سوگند! اگر  ر تماشا میخود هاشم است. سعد که از فراز قص یا
گفتم: این مرد ابومحجن، و آن اسب، بلقاء است.  برد، می ابومحجن در زندان بسر نمی

ر صخود بازگشتند، ابومحجن نیز به ق وقتی آتش بس برقرار گردید و مسلمانان به مقر
 برگشت و دوباره زنجیر را به پاهایش بست و چنین سرود: 
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ـــر ـــري فخ ـــف غ ـــت ثقي ـــد علم  لق

ـــــابغات ـــــاً س ـــــرهم دروع  وأكث

 وأنّــــا وفــــدهم يف كــــل يــــوم

ـــــعروا يب ـــــادس مل يش ـــــة ق  وليل

ــــي ــــذلكم بالئ ــــبس ف ــــإن أُح  ف
 

ـــــيُوفاً   م سُ هُ  بأنـــــا نحـــــن أكـــــرمَ

قوفــــا رهــــوا الوُ  وأصــــربهم إذا كَ

ريفـــاً  ميُـــوا فســـل هبـــمُ عَ ـــإن عَ  ف

وفـــــا ومل حُ  أشـــــعر بمخرجـــــي الزُّ

ـــــا توف ـــــم احلُ هُ هُ ـــــرك أذيقُ  وإن أت
 

رزنانشان ما  رترین شمشی دانند که گرامی ي ثقیف می من به خود نمی بالم ولی طایفه«
 هستیم.

 و از همه بیشتر ما زره گشاد داریم و در میدان جنگ بیش از دیگران شکیبا هستیم
کار کردند، پس از فرد سرشناسی ایم واگر ان و همیشه ما گروه ضربت آنان بوده

 بپرس.
 و در شب قادسیه مرا نشناختند و بیرون شدن من به میدان جنگ احساس نشد.

اگر زندانی شوم که براي من مصیبت است و اگر آزاد شوم، مرگ را به آنان خواهم 
 ».چشاند

او گفت: به خدا  ؟گفت: اي ابومحجن! چرا این مرد تو را زندانی کرده است سلمی
بلکه در زمان  ،ام ي حرامی زندانی نشده ي حرام و یا جرعه وگند! که به خاطر لقمهس

گاهی اشعاري در وصف  ام و چون شاعر هستم، گه جاهلیت مردي شراب خوار بوده
 ام:  آید. و به خاطر این اشعار زندانی شده شراب بر زبانم می

ـــةُ  مَ رْ فنِّي إىل أصـــل كَ  إذا مـــتُّ فـــادْ

 ة فـــــإننيوال تـــــدفنِّي بـــــالفال

ـدي فـإنني ـصِّ حلَ  وتُروي بخمـر احلُ
 

ــا  وقه رُ ــويت عُ ــد م ــامي بع ويِّ عظ ــرَ  تُ

 أخــــاف إذا مــــا مــــت أال أذوقهــــا

ها ــوقُ ــد أس ــا ق ــد م ــن بع ــا م ــريُ هل  أس
 

هاي آن  هایم از ریشه نانگوري دفن کنید تا استخوامن وقتی مردم، مرا در زیر درخت «
 سیراب شوند.

را  ترسم که پس از مرگ نتوانم طعم آن ید، چون میمبادا مرا در سرزمین خشکی دفن کن
 بچشم.
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و با شراب زمین ریگزاري، لحد قبرم را سیراب کنید تا من به سوي آن بروم بعد از 
 ».آوردم را نزد خود می این که آن

صبح روز بعد، سلمی جریان را به اطالع سعد رساند. سعد، ابومحجن را فرا خواند و 
کنیم، مگر این که عمال  پس به خاطر سخنانت تو را تنبیه نمی گفت: تو آزادي و از این

گویی انجام دهی. ابومحجن گفت: من هرگز زبانم را با توصیف این  را که می  چه آن
 .1آالیم اشیاي زشت، نمی

 ي آخر شب سیاه ي دیگر قعقاع در نیمه ص ـ نقشه
گرفت، این بود که ي آخر شب سیاه انجام  هایی که در نیمه یکی از بارزترین نقشه

قعقاع، همراهانش را دستور داد تا یکی یکی از سرزمین معرکه بیرون بروند و بامداد روز 
. پس اگر هاشم از راه رسید که خوب صد نفري وارد شوند هاي یک بعد به صورت دسته

. صبح روز بعد با طلوع است و در غیر این صورت اینگونه شما به لشکر روحیه می دهید
شعاعهاي خورشید، اولین دسته وارد شد و قعقاع با دیدن آنان تکبیر سر داد و نخستین 

مسلمانان نیز تکبیر سر دادند و گفتند: نیروهاي کمکی آمدند. برادر قعقاع (عاصم بن 
عمرو) نیز به پیروي از برادرش نیروهاي تحت فرمان خود را نیز شب هنگام به بیرون 

ي خفان وارد شدند. هنوز آخرین  دسته دسته از ناحیهسرزمین معرکه فرستاد و آنان نیز 
دسته از همراهان قعقاع وارد میدان نشده بودند که هاشم با هفتصد نفر از نیروهاي شام 

، هاي هفــتاد نفري تقسیم کرد ي قعقاع، نـیروهـایش را به دسته رسید. و با تأسی از نقشه
 .2تاد نفر همراه او ظاهر شدهنگامی که آخرین افراد قعقاع رسیدند هاشم با هف

در اینجا براي یک پژوهشگر قبل از هر چیزي تواضع هاشم بن عتبه جلب توجه 
ي نیروهاي اعزامی از شام بود از این که نقشه و تاکتیک یکی از زیر  کند او که فرمانده می

آري!  آمیز قعقاع پیروي کرد. دستانش را اجرا نماید، ابا نورزید. بلکه از تاکتیک موفقیت
هاي خود و منافع شخصی خویش را  ها جان او یکی از تربیت یافتگان مکتب نبوي بود. آن

 .)۴/۳۷۴تاريخ طربی ( -١
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ها که توانستند  ترین راز موفقیت آن فداي منافع اسالم و مسلمین کردند. و همین بود مهم
 .1دولت پهناور اسالمی را بنا کنند و قدرتهاي جهانی آن زمان را در هم بریزند

 روف به روز عماسـ روز سوم جنگ مع3
ي جدیدي وارد  در روز سوم جنگ، ایرانیان در صدد تالفی روز قبل بر آمدند و با نقشه

اي از  ها را با دسته ها فیلها را در صف مقدم قرار دادند و هر کدام از آن میدان شدند. آن
کردند. مسلمانان، ناچار به مصاف فیل سواران رفتند و با مشکل  سواران حمایت می

اي که همراه سپاه  گی روبرو شدند. وقتی سعد متوجه این مشکل شد از مسلمانان ایرانیبزر
ها و خرطوم فیل  ها گفتند: اگر چشم اسالم بودند در مورد مواضع حساس فیلها پرسید. آن

آسیب ببیند از کارایی خواهد افتاد. سعد، قعقاع و عاصم بن عمرو را طلبید و گفت: فیل 
آورید و به حمال بن مالک و ربیل بن عمرو اسدي گفت: فیل سفید را از پاي در 

ي فیلها بودند و پیشاپیش همه قرار  خاکستري را از پاي در آورید. این دو فیل، سر دسته
اي  بردند. قعقاع و عاصم با دسته ها در میدان به سر می ي فیلها به پیروي از آن داشتند و بقیه

هاي  ي غافلگیرانه نیزه ها در یک حمله داختند. آني فیل سفید پر از سواران به محاصره
خود را در چشمان فیل سفید فرو بردند. فیل، سرش را بشدت تکان داد و فیلبان را به زمین 

ي شمشیر خود، خرطوم فیل را قطع  انداخت و خرطومش را آویزان کرد. قعقاع با ضربه
و به دست همراهان قعقاع  کرد، فیل نقش زمین شد و فیل سواران به زمین سقوط کردند

 کشته شدند.
را قطع کردند و  حمال و ربیل نیز به فیل خاکستري حمله نمودند و خرطوم آن

وار به سوي  چشمانش را بیرون آوردند. این هر دو فیل مانند خوك فریاد کشیدند و دیوانه
ها افتادند  شت آنها دویدند و فیل سواران از پ سپاه ایران برگشتند و سایر فیلها به دنبال آن

و نظم سپاه ایران به هم ریخت و بسیاري از جنگجویانشان زیر دست و پاي فیلها له شدند. 
فیلها از نهر عقیق گذشتند و راه مداین را در پیش گرفتند. با خالی شدن میدان، از فیلها، 
 جنگجویان طرفین به جان هم ریختند و جنگ سختی در گرفت. ضمناً ایرانیان، در پشت

 شدند. جبهه، نیروهاي کمکی داشتند که در صورت نیاز، به دستور یزدگرد وارد میدان می

 )۱۰/۴۶۶التاريخ اسالمی ( -١
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روز سوم جنگ، در حالی پایان یافت که هر دو سپاه برابر جنگیده بودند  ،به هر حال
 .1اي نداشت و هیچ کدام بر دیگري برتري

 أـ حماسه آفرینی عمرو بن معدي کرب
فت: من به فیل و کسانی که اطراف آن عمرو بن معدي کرب به همراهانش گ

ي ذبح شتري درنگ نمودم، به کمک من  کنم. اگر بیش از اندازه هستند، حمله می
بشتابید، چرا که از دست دادن من ضرر جبران ناپذیري براي شما خواهد بود. این را 

به گفت و حمله کرد و به زد و خورد پرداخت و در میان غبار ناپدید گردید. همراهانش 
یکدیگر گفتند: منتظر چه هستید؟ مگر نه این که با از دست دادن او، مسلمانان، سوارکار 

گاه به کمک او شتافتند. و در حالی که  ي خود را از دست خواهند داد. آن با تجربه
مشرکین او را به زمین انداخته بودند و هنوز شمشیر به دستش بود او را یافتند. اسبش نیز 

سوران ایرانیان چسبید و او  در همان حال او با دست به پاي یکی از اسب شده بود. زخمی
را مجبور به پیاده شدن از اسب کرد. سوار ایرانی پا به فرار گذاشت و عمرو به کمک 

 .2همراهان سوار بر اسب شد

 ب ـ طلیحه بن خویلد اسدي
ت از مکانی اي از مسلمانان جهت مراقب سعد بن ابی وقاص، طلیحه اسدي را با دسته

رفت. طلیحه با همراهانش از محل مأموریت خود  جا می فرستاد که احتمال خطر از آن
فراتر رفت و با صداي بلند از آن سوي سپاه دشمن سه بار تکبیر گفت. ایرانیان با شنیدن 

و تا لحظاتی جنگ  .3صداي تکبیر او نگران شدند و مسلمانان نیز متعجب گردیدند
 مانان در این فرصت به تجدید قواي خویش پرداختند.متوقف گردید و مسل

 ج ـ قیس بن مکشوح

 .)۴/۳۷۸تاريخ الطربی ( -١
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قیس، خطاب به جنگجویان مسلمان گفت: اي گروه عرب! خداوند با فرستادن اسالم 
شما را گرامی داشت و به لطف نعمت الهی پس از  صبر شما منت گذاشت و با محمد

یاري خدا بشتابید تا او شما را آن که دشمن یکدیگر بودید، برادر یکدیگر شدید. پس به 
یاري دهد و از خدا بخواهید تا فتح ایران را به دست شما متحقق سازد. همان طور که فتح 

 .1شام را به دست برادرانتان متحقق ساخت و قصرها و دژهاي سرخ نصیب آنان گردید

 ي آن روز شده  ـ شعرهاي سرودهد
 قعقاع بن عمرو چنین سرود: 

ـــــــــ ـــــــــض قـــــــــومي َمْض  َرحيُّ بـــــــــن يعمـــــــــرحضَّ
ـــــــا ـــــــوم ســـــــارت جموُعن  ومـــــــا خـــــــام عنهـــــــا ي
َلْلتــــــــــــه  فـــــــــــإن كنـــــــــــُت قاتلــــــــــــُت العـــــــــــدوَّ فـَ
 فيــــــــــــــــــوًال أراهــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــالُبيوت ُمغيــــــــــــــــــرة

 

ــــــــــا  ــــــــــومي حــــــــــين هــــــــــزُّوا العوالي ــــــــــه ق  فلل
ـــــــــــــا ـــــــــــــديس يمنعـــــــــــــون الموالي  ألهـــــــــــــل ُق
ـــــــّدواهيا  فـــــــإني أللقـــــــى فـــــــي الحـــــــروب ال
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــًا لهـــــــــــــــــا ومآقي ـــــــــــــــــمُِّل أعيان  ٢ُأَس

 

 و دیگري چنین سرود: 
 حـــــــــــرب ومعـــــــــــي مخراقـــــــــــي أنـــــــــــا ابـــــــــــن

 إذ كـــــــــــــــره المـــــــــــــــوت أبـــــــــــــــو إســـــــــــــــحاق
 

 أضــــــــــــــــــــــــــربهم بصــــــــــــــــــــــــــارم رقــــــــــــــــــــــــــراق 
 وجاشـــــــــــــت الـــــــــــــنفس علـــــــــــــى التراقـــــــــــــي

 

 ها س ـ شب زمزمه
شب چهارمین روز جنگ فرا رسید. رستم دریافته بود که جنگجویانش درمقابل 

آورند. بنابراین دستور داد همه با هم حمله  سواران سپاه اسالم و جنگ تن به تن کم می
رو هیچ یک از  ي لشکرش را بازخرید نمایند، از این ي شکست خورده روحیه کنند و

را جلو   نان مسلمان سینهاپهلو  گاه که تن بیرون نیامدند، آن  ي تن به فارسها براي مبارزه
انداختند؛ رستم سپاه خود را به سیزده صف تقسیم کرد. و قعقاع بن عمرو و همراهانش 

او پیوستند. سعد که هنوز   قهرمانان و جان باختگان به ي جنگ را آغاز نمودند و همه
تکبیر نگفته و فرمان آغاز جنگ صادر نکرده بود، کار آنان را تأیید کرد و براي آنان از 

 .)۴/۳۷۸تاريخ الطربی ( -١
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خداوند طلب آمرزش نمود. سپس سه بار تکبیر گفت و دستور جنگ داد. فرماندهان 
ن، سواران و پیاده نظامها تیراندازا :مسلمان و سایر جنگجویان که متشکل از سه صف

بودند، وارد میدان نبرد شدند. در آن شب طرفین جنگ سختی را پشت سر گذاشتند. و تا 
هاي تندشان به  جنگیدند. و فقط صداي زمزمه و نفس سپیده دم، بدون هیچ سختی می

ي برخی از  رسید، به خاطر همین آن شب را شب زمزمه نامیدند. البته توصیه گوش می
 است که به شرح زیر است:  1ي جنگ، روایت شده ان به برخی دیگر براي ادامهمسلمان

ي  ي خود گفت: امشب از همه ـ درید بن کعب نخعی، خطاب به افراد طایفه
مسلمانان در به دست آوردن رضایت خدا و جهاد سبقت بگیرید، چرا که اجر و پاداش 

ر شهادت راه خدا با آنان مسابقه سبقت آنان بستگی دارد. پس د افراد به میزان کوشش و
دهید و از مرگ در راه خدا استقبال کنید. چرا که این براي زنده ماندن بیشتر کمک 

 رسید. کند. و اگر واقعاً بمیرید به آرزویتان که آخرت است، می می
ـ اشعث بن قیس گفت: اي گروه عرب! مبادا این قوم، در مردن از شما دلیرتر و در 

تر باشند. فکر زنان و فرزندانتان را از سر بیرون کنید و از  نیا از شما سخیپشت کردن به د
هاي بزرگوار و شهدا  مرگ هراس نداشته باشید، چرا که مردن در اینجا، آرزوي انسان

 .2است
پوشان  اي از زره ي جعفی که در مقابل دسته ـ حمیضه بن نعمان بارقی به افراد قبیله

به خاطر عدم تأثیر سالح در آنان، دست از جنگ برداشتند،  سپاه ایران قرار داشتند و
گفت: شما را چه شده است؟ گفتند: سراسر وجود آنان با آهن پوشیده شده و شمشیر، 

گاه به فردي از آنان  کارگشا نیست. حمیضه گفت: ببینید من چه کار خواهم کرد. آن
و را از پاي در آورد. سپس اش ا ي نیزه ور شد و دوري زد و از پشت سر، با ضربه حمله

میرند.  ها نرسیده است، می بینید که هنوز دست شما به آن خطاب به همراهانش گفت: می
 .3ها یورش بردند وهمه را از دم تیغ گذراندند و متالشی ساختند مسلمانان بر آن

 ).١٠/٤٧٢سالمي (التاريخ اإل -١
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در آن شب، جنگ سختی، پیاپی جریان داشت و سران قبایل جنگجویان خود را به 
دادند. طبري به نقل از انس بن حلیس که خود شاهد جنگ  ردي دعوت میصبر و پایم

گوید: من در شب زمزمه (هریر) حضور داشتم. آن شب تا صبح فقط  بوده است می
رسید. عجب صبر و تحمل داشتند. سعد تاکنون  صداي چکاچک شمشیرها به گوش می

اي ندیده بودند.  عجم تاکنون چنین تجربه شبی مثل آن شب نگذرانده بود و عرب و
خبر بودند. سعد، به دعا و راز و نیاز روي آورد.  دهان هر دو سپاه از اخبار جنگ بیفرمان

 گفت:  هاي شب صداي قعقاع را شنید که می تا این که نیمه
 نحــــــــــــــــن قتلنــــــــــــــــا معشــــــــــــــــرًا وزائــــــــــــــــداً 
 نحســـــــــــب فــــــــــــوق الّلبــــــــــــد األســــــــــــاودا

 

 أربعــــــــــــــــــــــــــة وخمســــــــــــــــــــــــــة وواحــــــــــــــــــــــــــداً  
 حتـــــــــــــى إذا مـــــــــــــاتوا دعـــــــــــــوت جاهـــــــــــــداً 

 

 ١ ربي واحترست عامداً اهللا
 ما گروهی را کشتیم و اضافه بر آن افراد زیادي را«

کردم  پنداشتیم و وقتی مردند پروردگارم را صدا می ها را باالي زین اسبها، مار می آن
 ».و .... 

 سعد با شنیدن صداي قعقاع پی برد که سپاه اسالم پیروز است. 
سر برد. الزم به یاد آوري است که او  سعد شب را تا صبح در دعا و زاري به ،آري

 .2شوند از جمله کسانی بود که دعاهایشان زود پذیرفته می

 ـ روز قادسیه4
مسلمانان در حالی وارد روز چهارم شدند که تا صبح جنگیده بودند. قعقاع خطاب به 

ي جنگ پس از لحظاتی به نفع کسی خواهد بود که جنگ را آغاز  مسلمانان گفت: نتیجه
اي درنگ کنید و بعد از آن، حمله را آغاز نمایید و بدانید که نصرت  ید. بنابراین لحظهنما

 صبري را رها کنید. خدا همراه با صبر است. پس صبر را پیشه سازید و ناله و بی
جمعی از سران قوم به او پیوستند و به رستم و اطرافیانش حمله کردند. و در میان هر 

ي جنگ تشویق و آماده نمودند.  ها را براي ادامه ست و آنیک از قبایل، افرادي برخا
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غوث، اشعث بن قیس، عمرو بن معدي کرب، ابن ذي سهمین  چنان که قیس بن عبدي
ن از نمودند. نباید ایرانیا خثعمی و ابن ذي بردین هاللی مردم را با این کلمات تشویق می

ي ربیعه نیز مردانی  ند. در میان قبیلهتر باش رغبتی از دنیا سخی شما در مردن دلیرتر و در بی
شناسید و بیش از دیگران به جنگ با آنان مشتاق  برخاستند وگفتند: شما ایرانیان را بهتر می

 1ها بجنگید؟ بودید، پس چه چیزي مانع شده که امروز به جرأت با آن
بدین صورت قعقاع رشادت دیگري به رشادتهاي خود افزود. او که از شجاعت 

ها را در راه خدمت به  ي این صایب و قدرت ایمان برخوردار بود، همه ر و رأينظی بی
اسالم و مسلمانان به کار برد. در واقع شرکت او در این جنگ، پیروزي بزرگی براي 

رفت. قعقاع متوجه این مطلب شده بود که دشمن پس از چهار روز  مسلمانان به شمار می
دانست که پایان  ندارد، همچنین او به خوبی می جنگ متوالی خسته شده و توان مقاومت

معرکه به نفع کسی است که پس از این همه سعی و تالش، صبر و مقاومت کند. بنا براین 
توانستند، شکاف عمیقی در قلب دشمن ایجاد نمایند. و خود را به  او او و قهرمانان همراه

یبی خدا به کمک اولیاي خدا نزدیک جایگاه ویژه رستم برسانند. در آن اثناء مددهاي غ
و به  و جایگاه رستم را از بیخ برکندوزیدن گرفت  رسید و باد تندي همراه گرد و غبار

داخل نهر انداخت و عرصه را بر ایرانیان به قدري تنگ کرد که توان مقاومت و دفاع را از 
 .2دست دادند 

 ي سپاه دشمن فرمانده رستم أـ کشته شدن
درنگ خود را به محل فرماندهی سپاه دشمن رساندند، رستم  قعقاع و همراهانش بی

اي بر  جا نیافتند. او در همان گوشه و کنار پشت قاطري مخفی شده بود و کیسه را در آن
روي خود انداخته بود. مردي از مسلمانان کیسه را برداشت و او را دید. رستم به سوي 

نداد و محکم پایش را چسپید و با  رودخانه پا به فرار گذاشت، ولی هالل او را فرصت
شمشیر خود به جانش افتاد و او را از پاي درآورد و بر تخت رستم نشست و با صداي بلند 
گفت: به خداي کعبه سوگند که رستم را کشتم، مسلمانان اطراف او حلقه زدند و با 
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در آن  صداي بلند تکبیر سر دادند. وقتی جالینوس اطالع یافت که رستم کشته شده است
 ،نشینی فرا خواند. و بدین صورت رار گرفت و سپاه ایران را به عقباي ق سوي نهر بر تپه

همه پا به فرار گذاشتند و حدود سی هزار نفر که به عنوان دژ محکمی در کنار هم زنجیر 
افتادند و نابود شدند و  به پاهایشان بسته شده بود، نتوانستند فرار کنند و روي یکدیگر می

 .1ه از تیغ مسلمانان گذشتند و کشته شدندبقی

 ب ـ پایان معرکه
ي مسلـمانان  با توفیق خـدا و کوشش قهــرمانان اسالم و بینش و درایت فرمـانده

جنگ سخت و جان فرسایی بود؛ سپاه دشمن تا   (سعد) جنگ به پایان رسید. براستی که
 ز چهارم شکست خورد . سه روز در مقابل جنگجویان مسلمانان استقامت ورزید و رو

ساختند، اما  معموالً مسلمانان، در میادین جنگ یک روزه کار دشمن خود را می
 ساز بودن این جنگ بود. ایرانیها نوشتعلت سرسختی و استقامت دشمن در این نبرد، سر

گردد و با  هاي دولت ایران تثبیت می دانستند که با پیروزي در این جنگ پایه می
 ي گیتی محو خواهد شد. ایران براي همیشه از صحنه شان دولت شکست

ي آنان (رستم) در  و یکی دیگر از علل استقامت ایرانیان، حضور بزرگترین فرمانده
شد. همچنین تعداد زیاد  کسی که همواره در جنگها بر حریفان خود پیروز می ،جنگ بود

دیگر از علل مقاومت بیست هزار نفر بودند یکی  و جنگجویان سپاه ایران که حدود صد
هزار و اندي تجاوز  مسلمانان از سی رزمندگانرفت در حالی که تعداد  آنان به شمار می

 .2کرد نمی
سابقه  که تا آن روز بی 3اما با این حال، سپاه اسالم با تقدیم هشت هزار و پانصد شهید

طلبی  شهادتر شدت نبرد و خود گذشتگی و بود، بر دشمن پیروز گردید که این رقم بیانگ
  .4مسلمانان است
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  خورده تعقیب فراریان شکستج ـ 
سعد گروهی را به فرماندهی قعقاع و شرحبیل جهت تعقیب فراریان و سرکوب آنان 

اي جهت تعقیب آن دسته از  طرف راست و چپ گسیل داد و زهره بن حویه را با دسته  به
مشرکین بعد   بودند. گفتنی است که نیروها و فرماندهان ایران فرستاد که از نهر عبور کرده

  به  ها را تعقیب کنند، اما زهره از عبور پل روي نهر را ویران کردند تا مسلمانان نتوانند آن
را دستور داد   بقیهدریا زنند و   از اسبهایشان به  سوار توانستند با استفاده همراه سیصد اسب

به فراریان رسیدند و یکی از رسید، سپس  نظر می  کمی دورتر به  از پل عبور کنند که  که
پایین آمد،   طلبی زهره  براي جنگهمراه آنان بود   فرماندهان بزرگ، به نام جالینوس که

را از پاي درآوردند و بقیه فراریان را نیز از دم تیغ گذراندند، سپس براي او   اما زهره
 برگشتند.  میان مسلمانان در قادسیه  مغرب به

 عمر بن خطابپیروزي به ي  س ـ مژده
اي به دست سعد بن عملیه فزاري خبر پیروزي  ي سپاه اسالم (سعد) طی نامه فرمانده

ي سعد چنین آمده بود: خداوند ما را  فرستاد. در نامه عمر بن خطابسپاه خود را به 
ها طعم تلخ شکست را  پس از جنگی سخت و طوالنی بر ایرانیان پیروز گردانید و به آن

روبرو شدند، اما تجهیزات و  سابقه نید. مسلمانان در این نبرد با دشمنی مجهز و بیچشا
ها سودي نبخشید، بلکه به دست مسلمانان افتاد و سربازان سپاه اسالم به  امکاناتشان به آن

ها پرداختند و از مسلمانان  ها و جنگل تعقیب و سرکوب آنان در اطراف شهر و در دره
ها را  شناسیم ولی خدا آن ها را نمی فالنی و .... و مردانی که ما آن سعد بن عبید قاري و

ي زنبور عسل قرآن زمزمه  ها شب هنگام بسان زمزمه شناسد، به شهادت رسیدند. آن می
اند، کمتر  جنگیدند. البته کسانی که زنده مانده کردند و روزها همچون شیر مردان، می می

ها شهادت مقدر  ها فایق آمدند و براي این د شدن بر اینها با شهی ها نبودند ولی آن از آن
  .1نشده بود

 ي نکات زیر است:  این نامه در برگیرنده
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ـ توحید و عظمت خدا در قلب سعد که این پیروزي بزرگ را به خود و یارانش 
ي  را نتیجه درپی، آن هاي پی و جانفشانی  نسبت نداد، بلکه علی رغم جهادي خودباخته

 قلمداد کرد. لطف الهی
ها را از  ـ دشمن با آن که از توان نظامی باالیی برخوردار بود، ولی خداوند آن

تدارك دیده بودند به دست مسلمانان   چه استفاده از امکاناتشان محروم ساخت و آن
اي بیش نیست و نفع و ضرر فقط به دست خداست. این بود فهم و  سپرد، پس بشر واسطه

 را به کمک سپاهیان خود محقق ساخت.  ید که آناز توح  برداشت سعد
به توصیف همراهان خود از صحابه و تابعین را که در عبادت و شجاعت   ـ سعد

کردند و روزها  ها شب هنگام قرآن تالوت می فوق العاده بودند، پرداخت و نوشت که آن
 .1آفریدند سوار بر اسب در میدان جهاد، حماسه می

از روز، بیرون شهر مدینه   ز صبح زود تا سپري شدن نیمیهر رو سو عمر از آن
دوان  چشم به راه کسی بود که از قادسیه خبري بیاورد و چون بشیر از راه رسید، عمر

گفت:  از قادسیه. عمر :آیی؟ بشیر گفت از کجا می :دوان به پیشواز او رفت و پرسید
شناخت  را نمی یر که عمرچه خبر داري؟ پاسخ داد که خدا دشمن را شکست داد. بش

دوان دوان  در حالی که سوار بر مرکب خویش بود، همچنان به راهش ادامه داد و عمر
تا این که وارد شهر مدینه شد و متوجه  ،پشت سرش از او جویاي حال سپاه اسالم بود

گفتند: سالم خدا بر امیرالمؤمنین، بشیر نگران شد و گفت: چرا  مردم گردید که می
 .2گفت برادرم ! اشکالی ندارد را معرفی نکردي ؟ عمرخودت 

 ي نکاتی است مانند:  این جریان در برگیرنده
به این قضیه تا جایی که هر روز شخصاً بیرون شهر  عمر بن خطابـ اهمیت دادن 

ماند تا او را در جریان روند جنگ قادسیه و یا نتیجه آن  رفت و چشم به راه کسی می می
توانست کسی دیگر را به این مأموریت بگمارد، این اوج احساس  لی که میبگذارد. در حا

 رساند. مسئولیت و امانت داري را می

 ).١٠/٤٨١التاريخ اإلسالمي ( -١
 ).٤/٤٠٨تاريخ الطربي ( -٢

                                           



 645     ي شرقی ي عراق و جبهه فتوحات در ناحیه 
 

که پاي پیاده، دوان دوان پشت سر مرد  عمر بن خطابـ تواضع و خاکی بودن 
اعتنایی به او  شود و آن مرد با بی پاه اسالم میکند و از او جویاي احوال س سوار حرکت می

دهد تا اخبار دست اول را به سمع امیرالمؤمنین برساند، غافل از این که  را ادامه میراهش 
شناسد. به حق که  رسد و ایشان را می امیرالمؤمنین در کنار اوست. تا این که به شهر می

است که باید مسلمانان با داشتن آن به خود ببالند و   ي واالیی از اخالق اسالمی این نمونه
پرورش  حقانیت و عظمت دینی بدانند که در دامن آن مردانی همچون عمررا دلیل  آن
 .1ي روزگار هستند یابند که در عدالت، بزرگواري، قدرت عمل و تواضع یگانه می

 
 

 

 درسها، فواید و نکات عبرت آموزپنجم: 

 تاریخ وقوع معرکه و اثر آن در فرایند فتوحات -1
ادسیه اختالف نظر دارند. استاد احمد عادل پس ي ق مؤرخان در مورد تاریخ دقیق معرکه

هجري نوشته است و من نیز همین را  15را شعبان سال  از پژوهش جدي تاریخ دقیق آن
  .2دهم ترجیح می

بدون تردید جنگ قادسیه، سرنوشت سازترین جنگ از نوع خود در تاریخ جهان 
مؤمنان واقعی بر روي  محسوب میشود. در این جنگ یکی از سنتهاي الهی که قدرت دادن

هاي عراق و بعد از آن تمام  زمین است تحقق پیدا کرد. پس از این جنگ بود که دروازه
ي فارس بر روي مسلمانان گشوده شد. و قدرت سیاسی، نظامی و دینی ساسانیان  درهاي بسته

 را در پرستان براي همیشه از بین رفت و آیین اسالم سرزمین فارس و آن سوي آن و آتش
پرستی وارد  یر قابل جبرانی بر پیکر آیین آتشي غ نوردید. آري ! مسلمانان در قادسیه ضربه
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ي جنگهاي  که نامش سر لوحهرا دارد  ي قادسیه شایستگی آن ساختند، بنابراین معرکه
 . 1ساز تاریخ قرار گیرد سرنوشت

 پس از فتح قادسیه عمر بن خطابي  خطبه -2
جریان پیروزي سپاه اسالم در جنگ قادسیه قرار گرفت  در عمر بن خطابهنگامی که 

ي  ي پیروزي سپاه اسالم را به آنان داد و گفت: من شیفته در میان مردم برخاست و مژده
ي نیازمندیهاي شما پاسخ دهم، اما اگر چنین چیزي برایم مقدور نبود، باید  آنم که به همه

م به نیات من پی ببرید، زیرا عمل و به یکدیگر کمک کنیم و دوست دارم شما از عملکرد
 رفتار من باید آموزش دهنده باشد. 

اي از  به خدا سوگند من پادشاهی نیستم که شما را به بردگی بکشانم، بلکه من بنده
بندگان خدا هستم که خداوند امانتهایی به من سپرده است، اگر خود را عفیف نگه دارم و 

 و خورسند و آسایش شما را فراهم کنم، خوشبختها را در میان شما تقسیم نمایم  آن
و  مند شوم، بدبخت خواهم شد؛ اما اگر این اموال را از شما دریغ کنم و خود از آن بهره

خواهم گردید. گرچه براي کوتاه مدت در آسایش خواهم بود، اما در تاوان آن  آزرده
 .2باید مدتهاي مدیدي در رنج و مصیبت به سر کنم

 مانند ه تعهدات خویش پایبند میمسلمانان ب -3
اي دیگر رأي امیرالمؤمنین را در مورد اعراب عراق جویا شد که قبالً با  سعد طی نامه

مسلمانان هم پیمان شده بودند اما به موجب این که متوجه ضعف لشکر اسالم شدند، عهد 
 شکنی کردند و به تعهدات خویش عمل ننمودند.

ي سعد، به ایراد سخن پرداخت و گفت: هرکس بر اساس  هامیرالمؤمنین پس از قرائت نام
رساند، اما  خود آسیب می  اي نخواهد برد و تنها به هوا و هوس و معصیت عمل نماید هیچ بهره

دارد، موفق خواهد شد و  و دستور شریعت الهی گام بر می کسی که بر اساس سنت پیامبر
 فرماید:  یپاداش تالش خود را خواهد دید. چنان که خداوند م
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َحٗدا ﴿
َ
�ۗ َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ  .]۴۹الکهف: [ ﴾٤٩َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِ�ٗ

کند. (چرا  بینند. و پروردگار تو به کسی ظلم نمی اند حاضر و آماده می آنچه را که کرده«
 )».که پاداش یا کیفر، محصول اعمال خود مردمان است

این میان کسانی هستند که قبالً با مسلمانان هم پیمان  لشکر اسالم پیروز شده است و در
اند یا به سپاه دشمن  اند که از روي اجبار نقض عهد نموده اند، ولی بخشی از آنان مدعی بوده

رأي شما در مورد   ؤال من این است کهاند، اکنون س اي دیگر پناه برده اند و یا به گوشه پیوسته
هاي فوق اظهار نظر کردند  ام به نوبه ي خود، در مورد گروهها هر کد ها چیست؟ آن این گروه

 .1اي به سعد نوشت و فرستاد ي نهایی این نشست را طی نامه نتیجه و امیرالمؤمنین 
 آید:  آنچه که در این خطبه به دست می

طبق روال همیشگی به آن همه علم و  عمر بن خطابـ همین طور که مالحظه کردید 
در تصمیم گیري در اینجا نیز از شورا به عنوان یک اصل اسالمی استفاده تـجربه و قاطعیت 

 کرد و همین امــر باعث موفقیت ایشان در مدیریت کالن جامعه شده بود.
ي از خواهشات نفسانی و رد اخالص نیت و عدم پیروگفتاري در مو ـ استفاده از پیش

ا رعایت موازین اسالمی اظهار نظر الزم گرفتن منهج و سنت رسول خدا تا اهل شورا کامالً ب
باشد، و هر کس چنین رفتار  می صسنت پاك پیامبر  نمایند و بر منهجی پایداري ورزند که

  .2کند و پاداش الهی را کسب خواهد کرد می  ماند و حق را اصابه نماید از لغزش مصون می
اي این گونه براي  مهي نهایی به دست آمده از شورا را طی نا گاه امیرالمؤمنین نتیجه آن

سعد شرح داد: اما بعد: باید دانست که خداوند گهگاهی در برخی امور تخفیفی قایل شده 
شود  اند از عدل و ذکر خدا. ذکر که در هیچ حالی تعطیل نمی است جز در دو چیز که عبارت

 و عدل نیز همواره باید در مورد همگان به اجرا در بیاید .
اعراب عراق که به عهد خویش با شما وفا نموده و علیه شما  پس در مورد آن دسته از

اند وفادار بمانید و از آنان همچنان جزیه وصول کنید. و اما در مورد کسانی  دشمن را یاري نداده
ها را مجبور به نقض عهد و همکاري با خود کرده است، اختیار دارید  گویند دشمن آن که می
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ها را به  کنید و اگر نپذیرفتند پس صلح را تمام شده بدانید و آن ها را بپذیرید یا رد که سخن آن
 .1جاي امنی منتقل کنید

شماري است از جمله این  ب فراري، داراي درسها و فواید بیبا اعرا این برخورد عمر
ي اصلی ثبات یک حکومت و باعث  که رعایت عدل و انصاف در حکومت داري پایه

ها در دنیا و اما در  اي بود با آن خواهد بود. البته این معاملهگسترش امن و آرامش در جامعه 
آخرت ستمگران راه فراري از عذاب الهی نخواهند داشت، چرا که خداوند ممکن است از 
حق خویش بگذرد و بنده را مورد عفو و بخشش قرار دهد، اما در مورد حق بندگان قضیه این 

نار یکدیگر قرار خواهند گرفت و با هم تسویه گونه خواهد بود که ستمگر و ستمدیده در ک
 حساب خواهند کرد. 

و اما ذکر و یاد الهی همیشه باید بر زندگی یک فرد مسلمان سایه افکند و همواره با زبان، 
قلب و اعضاي بدن به یاد خدا باشد و در مورد به دست آوردن رضایت او بیندیشد و سخن 

ي ذکر خدا در زمین باشد در آن صورت  ش اقامهنماید و بزرگترین آرزوی بگوید و عمل
 ها در امان خواهد داشت. است که خداوند انسان را از فتنه

ها را  سعد و همراهانش توجیهات امیرالمؤمنین را در مورد فراریان به اجرا گذاشتند و آن
ارائه   اي از رأفت و رحمت اسالمی یشان بر گردانیدند و بدین صورت نمونه به خانه و کاشانه

دادند و دیري نگذشت که این برخورد کریمانه، باعث تألیف قلوب آنان شد و سخت 
 .2ي اسالم و مسلمانان گشته و به تدریج مسلمان شدند شیفته

 خمس غنایم قادسیه را به جنگجویان بر گرداندعمر -4
ین تقسیم به سعد دستور داد تا خمس غنایم به دست آمده در قادسیه را در میان مجاهد عمر

نیز همانند اجتهاد وي در  نماید، ایشان نیز حسب دستور عمل نمود. و این اجتهاد عمر
 ، بسیار به جا و مفید واقع گردید. عمرانشواگذاري زمینهاي سواد عراق به دست صاحب

 ).٤١٠/ ٤تاريخ الطربي ( -١
 ).٤٨٧/ ١٠التاريخ اإلسالمي ( -٢

                                           



 649     ي شرقی ي عراق و جبهه فتوحات در ناحیه 
 

این کار را به خاطر قدردانی و تشویق مجاهدین جان برکف اسالم انجام داد و مصالح علیاي 
 .1ضی آن بوددولت مقت

همچنین خلیفه، چهار عدد اسب و چهار شمشیر به عنوان مدال قهرمانی براي کسانی که 
  گونه بیشترین رشادتها را در جنگ نشان داده بودند، نزد سعد فرستاد؛ سعد نیز شمشیرها را این

 وحمال بن مالک، ربیل بن عمرو بن ربیعۀ والیین   ها را به عدد از آن  تقسیم نمود: سه
نمود، و رمی را تقدیم عاصم بن عمرو تمیمی از بنی اسد داد و شمشیر چها طلیحۀ بن خویلد
  را به  اسب باقیمانده  قعقاع بن عـرو تمیمی و سه  تقسیم نمود: یکی به  اسبها را این گونه

یل ي شامگاه روز اغواث، داد. ایشان از میان قبا افشانیهایشان در واقعه یربوعیها در مقابل جان
  .2ها تحویل داد مختلف افرادي را در نظر گرفت و جوایز امیرالمؤمنین را به آن

ها  نمود و استعدادهاي آن نیروهاي خود را تشویق می عمر بن خطاب ،بدین صورت
 ساخت. را براي رسیدن به اهداف بزرگ شکوفا می

 و برگرداندن حیثیت زهره بن حویه عمر – 5 
ي معروف ایرانی) را  ان فارسی را تعقیب نموده و جالینوس (فرماندهزهره پس از این که فراری

به قتل رسانیده بود در حالی برگشت که ساز و برگ نظامی جالینوس را پوشیده بود اسراي 
ایرانی آن ساز و برگ را شناخته و به سعد گفتند: این ساز و برگ جالینوس است. سعد رو به 

و کسی دیگر به تو کمک کرد؟ زهره گفت: آري خدا به زهره کرد و پرسید: آیا در کشتن ا
رفت.  از مسلمانان خوب به شمار می زهره از قهرمانان بنام و  من کمک کرد. گفتنی است که

سعد ساز و برگ نظامی جالینوس را که داراي قیمت هنگفت بود و به جاي یک نفر براي 
ها را  ي من آن ون اجازهکرد از زهره پس گرفت و گفت: چرا بد چندین نفر کفاف می

  3اي؟ تصاحب نموده
رسید به سعد نامه نوشت که تو هنوز در جنگ به سر  وقتی این خبر به گوش عمر

  چه بري و نباید فردي همچون زهره را از خود برنجانی و زحمات او را نادیده بگیري. آن می

 .١٦٣أمري املؤمنني عمربن اخلطاب اخلليفة اجملتهد للعمراين ص -١
 .٢٥٣خالفة الصديق والفاروق للثعاليب ص -٢
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گران، مقدم بدار و من اعالم اي به وي برگردان و او را هنگام تقسیم غنایم بر دی از او گرفته
او متعلق به وي   دارم که هر کس در جنگ کسی را به قتل رسانید، ساز و برگ نظامی می
ها را به  باشد. سعد بی درنگ، ساز و برگ نظامی جالینوس را به زهره برگردانید و او آن می

و حیثیت از ي زهره را تقویت نمود  روحیه و بدین صورت عمر 1قیمت هفتاد هزار فروخت
 .2اش را به وي باز گردانید دست رفته

 رقابت مسلمانان براي اذان گفتن پس از شهادت مؤذن – 6 
ي قادسیه اتفاق عجیبی رخ داد که بیانگر میزان اهمیت امور دینی و عبادي نزد  در پایان معرکه

همه دوست  باشد. مؤذن مسلمانان کشته شد و چون وقت نماز فرا رسید، مسلمانان نخستین می
گاه سعد با قید قرعه،  خود اذان بگویند و نزدیک بود با یکدیگر درگیر شوند، آن  داشتند که

  .3یکی از میان آنان را انتخاب نمود و او اذان گفت
ها است، چرا که اذان گفتن چیزي  رقابت بر سر این عمل نیک بیانگر قدرت ایمانی آن

یابند، بلکه رقابت به خاطر آن بود که  شهرتی دست  نبود که به خاطر آن به متاع یا مقام و
اي بر خوردار خواهد  مؤذن در پیشگاه خدا در روز قیامت از مقام بسیار بلند و جایگاه ویژه

کنند، مشخص است  اي مثل اذان گفتن این گونه با هم رقابت می بود. و ملتی که براي مسأله
ها در میادین دعوت  و این بود رمز موفقیت آنکه در مسایل بزرگتر بیشتر رقابت خواهند کرد 

 .4و جهاد

 ي قادسیه تاکتیک نظامی مسلمانان در معرکه – 7 
رود که در آن مسلمانان مانور  اسالمی به شمار می  ي بارزي از تاکتیک نظامی نبرد قادسیه نمونه

مه توان نظامی ویژه و متناسبی با اوضاع و احوال گوناگون جنگ ارائه دادند. قبل از ه
در بسیج نمودن اقشار مختلف مسلمانان و سربازگیري اجباري قابل یاد آوري  عمرفاروق

است. ایشان توانست سران اصحاب پیغمبر و اهل بیعت و کسانی که در فتح مکه شرکت داشتند 
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هاي شاخص  و حدود هفتصد نفر از فرزندان صحابه و اکثر سرداران، شاعران، سخنوران و چهره
براي جنگ با سپاه ایران گسیل دارد. و این باالترین آمادگی مادي و  در رکاب سعدامت را 

ن اي بود که پیش از آ رفت. اعزام نیروها نیز به گونه اي به شمار می معنوي براي چنین معرکه
منتظر رسیدن نیروهاي کمکی ننشست، بلکه با » صرار«سابقه بود. چنان که سعد در مکان  بی

وي خود رهسپار میدان شد و در حالی وارد میدان معرکه شد که تعداد نیروهایش چهار هزار نیر
ي نظامی  نخستین کسی است که در اسالم از نقشه متجاوز بر هفده هزار نفر بود. همچنین عمر

ي میدان معرکه و جایگاه نیروهاي خود را  استفاده نمود، چنان که به سعد دستور داد تا نقشه
شرح داد  د و سعد نیز کامالً وضعیت جغرافیایی سرزمین جنگ را براي عمربراي ایشان بفرست
ورزند. و خلیفه نیز استراتژي و تاکتیک  مردم آن دیار با مسلمانان عداوت می  و بدو گفت که

   .1خود را مشخص نمود و دستورات الزم را براي سعد نوشت و فرستاد
هاي متفرق و شبیخون  دست به حملهو از طرفی مسلمانان بارسیدن به سرزمین دشمن 

ي  زدند. تا ضمن بر آوردن نیازهاي معیشتی لشکر اسالم، دشمن را نیز مرعوب ساخته و روحیه
 مقاومت را در آنان تضعیف نمایند.

که  ساختند، چنان نشستند و دشمن را غافلگیر می و در این گیر و دارها گاهی به کمین می
کمین زد و با کاروانی » صنین«چند از سواران در نخلستانی بر راه لیثی با تنی   بکیر بن عبداهللا

، طی  بهروف دشمن به نام آزاد مرد بن أزادروبرو گردید که خواهر یکی از فرماندهان مع
شد. در این درگیري برادر عروس کشته شد و  ي بخت فرستاده می اي به خانه تشریفات ویژه

و  زن از زنان دهقانان و صد زن دیگر از همراهان آنان یبقیه پا به فرار گذاشتند و عروس با س
 .2اموال هنگفتی به اسارت در آمد

که  دادند. چنان مسلمانان در این جنگ حسب حاالت و شرایط جنگ، تغییر تاکتیک می
در نخستین روز معرکه به قطع کردن تنگ فیلها و شلیک کردن تیر به سوي آنان، ستون 

تند و نیروهاي کمکی شام را به صورت دسته دسته وارد میدان متالشی ساخ زرهی دشمن را
زیادي به کمک مسلمانان آمده نمودند تا دشمن گمان ببرد که نیروهاي کمکی خیلی  می
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است؛ همچنین جهت فراري دادن فیلها دست به ابتکار دیگري زدند و شتران خود را با 
 و روز ،هاي دشمن نیز فرار کردند تا جایی که اسب هاي ترسناکی وارد میدان کردند قیافه

سوم نیز مسلمانان تدبیري براي متالشی نمودن ستون زرهی دشمن اندیشدند و با حمله بر فیل 
بزرگ و قطع کردن خرطوم آن و کور ساختن چشمانش باعث تضعیف توان دفاعی دشمن 

گرفتند شدند و چون مسلمانان احتمال دادند که ممکن است جنگ به طول انجامد، تصمیم 
ور شدند و تا  ساز بزنند. بنابراین به صورت یکپارچه بر دشمن حمله اي سرنوشت حملهدست به 

ي نیروهاي دشمن یعنی رستم را هدف قرار دادند و با قتل  قلب سپاه دشمن رفتند و فرمانده
 رستم، سپاه دشمن نیز متحمل شکست جبران ناپذیري گردید.

یکهاي متنوع و متناسب با اوضاع و احوال گوناگون آري! مسلمانان در این نبرد، تاکت
جنگ در پیش گرفتند، از جنگهاي تن به تن گرفته تا قطع کردن خرطوم و کور ساختن چشم 

هاي نظامی  نقشه  هاي ترسناك براي شتران و هجوم یکباره بر دشمن از جمله فیلها و ایجاد قیافه
یکی از امتیازهاي   ، گفتنی است کهش گذاشتنداي بود که مسلمانان در قادسیه به نمای پیشرفته

کار گیري تاکتیکهاي گوناگون  آفرینی و به در حماسه  یابد که این جنگ، خود را در آن می
اسالمی   اي از روشهاي نظامی این پاره .1بود  وجود آمده  به  اي یگانه ها مسابقه جنگی، میان قبیله

 کار انداختند.  هب  مجاهدین اسالم در جنگ قادسیه  بود که

 شدند  سروده  در جنگ قادسیه  اشعاري که -8
هاي  و فداکاري اسب سواري خود  قیس بن مکشوح مرادي راجع به  شعرهایی که  از جمله

  ورزد که خود و سایر مجاهدینی افتخار می  به  باشد که سرود، آن سرودي می دیگر مجاهدین
 در برابر رهبران فارس قد علم کردند: 

ـــردِيجل ـــنعاءَ تَ  بــتُ اخليـــلَ مــن صَ

ـــــر فـــــديار كلـــــب  إىل وادي القُ

 وجئنــــا القادســــية بعــــد شــــهر

ــــعَ كرســــ ْ  فناهضــــنا هنالــــك مجَ

ـــث ســـامي  جٍ كاللي حَّ ـــدَ ـــل مُ  بك

ـــــامي  إىل الريمـــــوك فالبلـــــدِ الشَ

ــــــي ــــــا دوام مة دوابره ــــــوَّ   مسَ

  وأبنـــــــاء املرازبـــــــة الكـــــــرام

 .٢٧٥، ٢٧٤الفن العسكري اإلسالمي ص -١
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ــــت ــــل جال ــــت اخلي ــــامّ أن رأي  فل

 فـــارضبُ رأســـه فهـــو رصيعـــا

 وقــــد أبــــىل اإللــــه هنــــاك خــــرياً 
 

ـــامم  قصـــدت ملوقـــف امللـــك اهلُ

هــــــامِ   بســــــيفٍ ال أفــــــلَّ وال كَ

 )1(وفعـــل اخلـــري عنـــد اهللا نـــامي
  

سوي وادي   لشکر تا دندان مسلح را با تمام مشکالت همچون شیران غران از صنعا به«
 سرزمین شام سوق دادم  یرموك سپس به  دیارالکلب سپس به  القري از آنجا به

 رسیدیم  قادسیه  به  د از یک ماه مسلحانهبع
 جنگ پرداختیم  با لشکر کسري و رؤساي فارس به

پوش را   ي زره لشکر را شاداب و متحرك دیدم، قصد جایگاه فرمانده  وقتی که
 کردم.

 سر او زدم و پیکرش را بر زمین انداختم  پس با شمشیر به
 برد  نی است و هموار میدر دست داشتم شمشیر تیز و برا  زیرا شمشیري که

نیکی نزد خدا   ارمغان گذاشت، و براستی که  خداوند در آنجا نیکی را براي ما به
 ».یابد افزایش می  همواره

 : ه چنین سرودقادسیدر و بشر بن ربیع خثعمی 
كر هـــداك اهللا ـ وقـــع ســـيوفنا  تـــذَّ

ـــهم ـــو أن بعض ـــوم ل ـــية ودَّ الق  عش

ـــة ـــراع كتيب ـــن ق ـــا م ـــا فرغن  إذا م

متــر ال  قــوم فيهــا وامجــني كــأهنَّ
 

ـــريُ   سِ ـــرُّ عَ ـــديس واملك ـــاب قُ  بب

يْ طــــائر فيطــــريُ  نَــــاحَ  يعــــار جَ

ـــري ـــال تس ـــر كاجلب ـــا ألخ  دلْفن

ــــريُ  فِ ــــنَّ زَ ــــال هلُ ــــال بأمج  )٢(مج
 

شمشیرهایمان   یاد آور که  آن روز سخت و خطرآفرین را به هدایت کندخدا شما را «
 بودند.   راهی میدان شده

عنوان امانت   را به  اگر بالهاي پرنده  بود که  جایی رسیده  ر بهلشک  آن شامگاهی که
 کرد. گرفت و پرواز می دادند، می بدو می

 .٢٢٣، ٢٢٢د. نايف معروف ص، األدب اإلسالمي )١(
 . ٢١٥األدب اإلسالمي ص، يظمن الوجوم وهو السكوت مع كظم الغ: واجم )٢(
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  دیگر همانند کوه  دادیم براي پیکار با گروه اگر گروهی را شکست می  که  آن لحظه
 نمودیم. مقاومت می

 ».دجنگن سروصدا می خشمناك هستند و بی  بینی که آنان را در حالی می
 : و برخی دیگر از شعرا چنین سرودند
ــــة ــــبة نخعي ــــي عص ــــكَ عن  وحيّت

هُ  ـــودَ ـــبون جن ـــ يرض ـــاموا لكرس  أق

ـــاخوا بكلكـــل ـــداعي أن ب ال ـــوّ  إذا ث
 

ـــد  ـــوا بمحم ـــوه آمن ـــان الوج  حس

ــــدِ   بكــــلِّ رقيــــق الشــــفرتني مهنّ

ــرد ــل أج ــودِّ الغياطي ــوت مس ــن امل  م
 

 : و برخی دیگر از شعرا چنین سرودند
ــــي ــــرمني بن ــــدنا األك ــــيم وج  مت

ــــرٍ  ــــأرعن مكفهّ ــــاروا ب ــــوا س ُ  مهُ

ــــال ــــن رج ــــارس م ــــور لألك  بح

 تـــركن هلـــم بقـــادس عـــز فخـــر

ـــــــوق  مقطعـــــــة أكفهـــــــم وس
 

 غــــداة الــــروع أكثــــرهم رجــــاال 

ــــــاال ــــــروهنم رع ــــــب ي  إىل جل

ـــاال ـــبهم جب ـــاب حتس ـــد الغ  كأس

ــــــواال  ــــــاً طِ ــــــاخليفني أيام  وب

ـــاال ـــت الرج ـــث قابل ـــرد حي  )6(بم
 

بود   آورده خطر روي  زیرا در روزي کهیافتم، عنوان بهترینها   بنی تمیم را به«
 بیشتر آمادگی را اعالم داشتند.  مردهایشان از همه

همانند واحدهاي   آنان در تاریکی شب راهی میدان سپاهیان پرهیاهویی شدند که
 بدند.  جنگ آمده  نظام به  سواره

آنان   به  شهتمیم همانند شیر بی جنگیدند، بنی همانند دریا براي کسري می  سربازانی که
 کردند. مقاومت می  و همانند کوه  رویی آورده

ارمغان گذاشتند و براي روزگاري   عزت و افتخار را براي خود به  آنان در قادسیه
 ».ثبت رساندند  طوالنی نام خود را به

 .)٧/٤٨البداية والنهاية ( )٦(
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میان او و   تصویر بکشاند که  را به  خواهد آن لحظه ي جعدي با شعر خود می نابغه
  گاه که جنگ نرود و آن  به  او را متقاعد سازد که  و همسرش خواسته  همسرش رخ داده

 : است  راه انداخته  و زاري را به  ، گریه راهی فتح فارس شده
ــــدة ــــاهللا قاع ــــذكرين ب ــــتْ ت  باتَ

ــاب اهللا أخرجنــي ــي كت ــا بنــت عمّ  ي

 فــإن رجعــت فــربُّ النــاس أرجعنــي

 مــا كنــت أعــرجَ أو أعمــى فيعــذرين
 

ــأْ   ــن ش ــل م ــدمع ينه ــبَالوال يْها سَ  نَ

ــذال ــا ب ــنعنَّ اهللا م ــل أم ــا، وه  كره

ال ـــدَ ـــابتغي ب ـــريب ف ـــت ب  وإن حلق
 )١(أو ضــــارعاً مـــــن ضـــــنًى لــــم يســـــتطع ِحـــــَوال

  

مرا متقاعد   خواست که شد و می صبح از چشمانش اشک جاري می امشب تا به«
 بمانم.  در خانه  سازد که

راند، و آیا  زور بیرون می  هاین امر خداوند است و مرا ب  ! بدان کهاي دختر عمویم
 جاي نیاورم.  امر خداوند را به  دانی که جایز می

خدا پیوستم پس سعی کن   ، و اگر به مرا برگردانده  اگر برگشتم این خداوند است که
 با کسی دیگر ازدواج کنی.  که

مشکلی   ي کوري هم ندارم و هیچ گونه من لنگ نیستم و بهانه  دانی که تو خود می
 ».مرا از جهاد باز دارد  بینم که خود نمی در

 ششم: فتح مداین
ماند تا این که ایشان دستور داد براي  سعد، حدود دو ماه در قادسیه منتظر دستور بعدي عمر

ها را در مکانی به نام عتیق بگذارند و گروهی از  فتح مداین عازم آن دیار شوند و زنان و بچه
آورند،  ن بگمارد و آنان را نیز در مال غنیمتی که به دست میمبارزان را جهت مراقبت از آنا

 شریک سازند. 
سعد دستور را اجرا کرد, پس با سپاه خود راه مداین را در پیش گرفت و شهرها و 
روستاهاي ایرانیان را یکی پس از دیگري از جمله بابل را فتح نمود که فراریان و برخی از 

  .٢١٤األدب اإلسالمي ص، النحيل اهلزيل: الضارع -١
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و سرانجام به پایتخت  ،1جا جمع شده بودند اسالم در آن سران قوم براي رویارویی با سپاه
 فارس یعنی مداین رسیدند .

داران و کشاورزان به نیکی رفتار نمایند.  ه سعد دستور داده بود تا با زمینب ضمناً عمر
داران و  شماري از زمین ي امیرالمؤمنین را اجرا نمود و در نتیجه تعداد بی خواسته ایشان نیز

ي مسلمانان، به اسالم گرویدند، زیرا  تحت تأثیر اخالق و رفتار نیک و عادالنهکشاورزان 
گیرد و ستمی  ي حق قرار می زیر سلطه  همانند سربازي ساده  بینند که اینک امیر مسلمانان را می

گردد و پس از عمري بردگی، احساس آزادي نموده و به بندگی خدا  در میان آنان واقع نمی
 روي آوردند.

پس از دستور امیرالمؤمنین آهنگ مداین کرد و نخستین گروه سپاه را به  دسع
هاي بعدي را به فرماندهی عبداهللا بن معتم و  سرکردگی زهره بن هویه اعزام نمود و دسته

ها  ي سپاه به آن شرحبیل بن سمط و هاشم بن عتبه بن ابی وقاص و سرانجام خود با بقیه
. سپاه اسالم به 2ي پایانی قرار داد ي دسته عنوان سرکرده  هرا ب  پیوست، و خالد بن عرفطه

پایتخت فارس یعنی مداین رسیدند که واقع در کنار رودخانه دجله بود، و بخش غربی آن 
برد.  را محاصره نمودند. پادشاه ایرانیان (یزد گرد) در آن شهر به سر می »بهرْ سیر«یعنی 

گرفت، ولی ایرانیان  ند تعقیب و گریزي صورت میمحاصره تا دو ماه طول کشید و هر از چ
آوردند. در همین گیر و دارها زهره تیر خورد و شهید شد. داستانش از این قرار بود  دوام نمی

اي پوشیده بود که در آن شکافی وجود داشت، همراهانش گفتند: اجازه بده تا  که ایشان زره
ي افراد سپاه عبور کند و  از میان همه را برطرف کنیم. زهره گفت: اگر تیري پاریدگی آن

خداوند به من لطف   گاه از این سوراخ به من اصابت کند، پس این بیانگر آن است که آن
دارد و همین طور هم شد. تیري از طرف دشمن و از همان سوراخ به ایشان اصابت کرد، 

اوردید، من از حال را بیرون بی ت: اگر آنرا بیرون بیاورند. گف خواستند آن همراهانش می

 .٨٢إمتام الوفاء ص -١
  .)١١/١٥٥التاريخ اإلسالمي ( -٢
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گاه در همان حال رو به  اي به دشمن وارد کنم. آن روم پس بگذارید تا زنده هستم ضربه می
  .1سوي دشمن کرد و فردي به نام شهریار از اهل اصطخر را به قتل رسانید

از منجنیق که توسط ایرانیان هم پیمان با » بهرسیر«ي شهر  مسلمانان در دوران محاصره
ایرانیان حدود بیست   کردند و گفتنی است که ساخته و تهیه شده بود، استفاده میمسلمانان، 

و این  .2وحشت انداختند  بودند و توسط آن، ایرانیان را به  عدد منجنیق را براي مسلمانان ساخته
بیانگر آن است که مسلمانان عالوه بر فراهم نمودن اسباب معنوي پیروزي، بر اساس این 

 فرموده الهی: 
ا ﴿ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ

َ
�ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ٱۡسَتَطۡعُتمَوأ  .]۶۰األنفال: [ ﴾ٱۡ�َۡيلِ ّمِن قُوَّ

توانید نیروي (مادي و معنوي) و (از جمله) اسبهاي  جا که می براي (مبارزه با) آنان تا آن «
 ».ورزیده آماده سازید

 .3از فراهم نمودن اسباب مادي پیروزي نیز غافل نبودند 
 
 

 همراهی و معیت خدا با اولیاي خویش – 1
ي خود داشتیم، روزي کسی آمد  را در محاصره »بهرسیر«گوید: وقتی ما  انس بن حلیس می

خدا شکمتان را سیر نگرداند آیا سیر نکردید، و پیامی بدین مضمون از جانب یزدگرد آورد: 
آن متعلق به ما باشد؟ از کنید که آن طرف دجله از آن شما و این طرف  آیا به این بسنده نمی

میان ما فردي به نام ابو مفرز اسود بن قطبه برخاست و در پاسخ پیام پادشاه، سخنانی بر زبانش 
 دانستیم چه گفت و نه خودش. آورد که نه ما می

قصد مشرق مداین ترك کردند و رفتند. به   دیري نگذشت که دیدیم ایرانیان شهر را به
دانم  سوگند که خودم هم نمی چه گفتی؟ گفت: به خداي محمد ها ابو مفرز گفتیم: به آن

اختیار به سخن در  حالتی به من دست داد و زبانم بی آورم که چه گفتم. فقط این را به یادم می

  .)٤/٤٥٤تاريخ الطربي ( -١
  .)٤/٤٥٣تاريخ الطربي ( -٢
  .)١١/١٦٣التاريخ اإلسالمي ( -٣
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آمد. خدا کند که سخن بدي نگفته باشم. وقتی فرمانده سپاه (سعد) از این جریان مطلع شد، 
کنند؟ ابو مفرز همان سخنان  ها چه گفتی که فرار می نآمد و خطاب به ابو مفرز گفت: به آ

قبلی خود را تکرار کرد. در آن اثنا مردي به سوي ما آمد و امان طلبید، ما هم به او امان دادیم. 
گاه همه وارد شهر شدیم و کسی  گفت: چرا معطل هستید؟ شهر از سکنه خالی شده است؟ آن

و همان مردي که قبالً به او پناه دادیم.   اسیر کرده بودیمی که قبالاسیرانجا نیافتیم جز  را در آن
ها چرا یکباره شهر را ترك کردند. مرد گفت: پادشاه نزد شما پیام صلح فرستاد  اینپرسیدیم: 

ما از آن شما در جواب گفتید: صلحی در کار نیست و ما باید به عسل مخصوصی که ش
گویند، و به ما  فرشتگان بر زبان اینان سخن می گفت: واي ! پادشاه .مند هستید، بخوریم بهره

 .1دستور فرار داد

 تالوت کرد» مظلم ساباط«آیاتی که سعد در – 2
بعد از » مظلم ساباط«طرف بهرسیر حرکت کردند و سعد به   هاشم و همراهانش به  بعد از اینکه

 را فتح کرده بود، فرود آمد و این آیات را تالوت کرد:  این که هاشم آن
نِذرِ ﴿

َ
�ِيِهُم  ٱ�َّاَس َوأ

ۡ
ِينَ َ�يَُقوُل  ٱۡلَعَذاُب يَۡوَم يَأ ِۡب  ٱ�َّ َجٖل قَرِ�ٖب �ُّ

َ
ۡرنَآ إَِ�ٰٓ أ ّخِ

َ
َظلَُمواْ َر�َّنَآ أ

ۗ َدۡعَوتََك َونَتَّبِِع  قَۡسۡمُتم ّمِن َ�ۡبُل َما لَُ�م ّمِن َزَواٖل  ٱلرُُّسَل
َ
ْ أ َو لَۡم تَُ�ونُٓوا

َ
 ﴾٤أ

 .]۴۴ابراهیم:[
گویند:  گیرد، ستمگران می دم را از روزي بترسان که عذاب آنان را فرا میمر«

پروردگارا! به ما مهلت اندکی بده تا دعوت تو را بپذیریم و از پیامبرانت حرف شنوي کنیم 
 ».خوردید که هرگز از بین نخواهید رفت ) مگر شما سوگند نمیشود ها گفته می به آن(

ي خسرو بود و آنان هر روز  جا گارد ویژه ت کرد که آناین آیات را به خاطر این تالو
 ،2به پادشاهی فارس گزندي برسد کردند که تا زنده هستند نخواهند گذاشت سوگند یاد می

 .3تار و مار و نابود شده بودند بن حویه تازه چند صباحی بود که توسط زهره

  .)٤/٤٥٥تاريخ الطربي ( -١
  .)١١/١٦٠التاريخ اإلسالمي (، )٤/٤٥١تاريخ الطربي ( -٢
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فید خسرو افتاد، شدند وقتی چشمشان به کاخ س» بهرسیر«مسلمانان شب هنگام وارد 
یکصدا تکــبیر سر دادند و ضرار بن خطاب گفت: این است آن چیزي که خدا و پیامبرش به 

 .1ما وعده داده بودنــد و همچنان تا صبح تکبیر گفتند

 رایزنی براي عبور از رودخانه – 3
و  اي براي تعقیب در جریان فرار یزدگرد به آن سوي رودخانه قرار گرفت، چاره وقتی سعد

رسید در  سرنگونی وي اندیشید و چون عبور از نهر به خاطر کمبود امکانات مشکل به نظر می
این باره با یاران خود به مشورت نشست. از قضا در همان ایام آب رودخانه و جریان آن افزایش 

ه گا اند. آن یافت. در آن اثنا سعد در خواب دید که مسلمانان از روي آب به آن سو عبور نموده
در میان سپاه خود به ایراد سخن پرداخت و بعد از حمد و ثناي الهی گفت: دشمنان شما توسط 

ها  ها دست یابید، اما آن آن  توانید به اند، پس شما نمی این دریا خود را از شما محفوظ داشته
در حالی هایشان از پاي درآورند،  شما دست یابند و شما را در کشتی  توانند به هرگاه بخواهند می

  ها را نابود کرده قهرمانان مسلمان آن  چیزي را براي فرار در دست ندارید، و این را بدانید که  که
  دنیا بر ما سایه  قبل از اینکه  معتقد هستم که  اند، بنابر این بنده اي برایشان باقی نگذاشته و توشه

بپا خیزیم، و اینک من با توکل به   ها جهاد را پیش ببریم و در راه خداوند مخلصانه افکند با آن
ها نیز یکصدا موافقت خود را با این رأي اعالم  ام. آن خدا، تصمیم به عبور از رودخانه گرفته

 .2کردند
 :  است، از جمله  در این داستان چندین درس و پند و اندرز نهفته

صادقی  ايؤیرساند؛ آن ر ها را یاري می خداوند همراه و همیار مسلمانان است و آن -
سعد پابرجا بماند و براي رویارویی با   را در خواب دید از این رو بود که آن سعد   که

 او دست نیابد.  این جنگ نامعلوم اعالم آمادگی نماید و دلهرگی به
بر خالف   دهد، اینک رودخانه ؤمنان صالح انجام میخداوند خود کارها را براي م -

بیانگر این   ، ظاهر قضیه یلی خروشان را در خود گرفتهو س  هیجان افتاده  عادت خود به
  نفع فارسها باشد و از عبور مسلمانان جلوگیري به  به  زدگی رودخانه هیجان  است که

  .)٤/٤٥١تاريخ الطربي ( -١
 .)١١/١٦٥التاريخ اإلسالمي ( -٢
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  اینکه  به  باشد، با توجه نفع مسلمانان می  به  ، اما واقعیت این است کهآورد عمل می
اند و خود را براي رویارویی  اطر یافتهاطمینان خ  رودخانه ي سیالبِ کافران از مشاهده
 امکانات مورد نیاز را با خود بردارند.  نکردند و نتوانستند که  با مسلمانان آماده

عنوان عاملی   را به کردند و آن خیر می  ؤیاي آن مرد صالح تفائل بهر  اصحاب نسبت به -
نیکی داشتند و رؤیا  خداوند گمان  دادند، زیرا آنان نسبت به براي تشویق خود قرار می

 کردند. عنوان تأییدي الهی قلمداد می  را به
بیشتر فرماندهان مسلمان در عصر خلفاي راشدین داراي ویژگیهایی همچون قاطعیت،  -

آفرین بودند،  و حماسه ؤمنگیري از توان و نیروي سربازان م از فرصت و بهره  استفاده
  ي اخالص و تقوي از رودخانه ا اسلحهب  دهد که لشکر خود فرمان می  به اینک سعد 

  چه  داند که عبور کنند، زیرا ایشان از قوت و مستواي ایمان لشکرش اطالع دارد و می
از آن مستواي   خدا سپس با استفاده  رو با توکل به کنند، از این کسانی او را همراهی می

 نمود.  عبور از رودخانه  رفیع ایمانی اقدام به
  ي خود اطاعت به کنند همگی از فرمانده ها را همراهی می آن  ینی کهو تابع اصحاب  -

توسط   کنند که عنوان واجبی شرعی و عملی صالح تلقی می  را به آورد و آن عمل می
 .1شوند خداوند نزدیک می بهآن 

 عبور از رودخانه و فتح مداین – 4
کسی ابتدا حرکت   و گفت: چهگزید   بر  هایی را جهت عبور از رودخانه ابتدا سعد، داوطلب

رو عاصم بن عمرو تمیمی  کند، از این را براي ما تضمین می  کند و ساحل شرقی رودخانه می
یکی از مردان پهلوان و داراي قوت و توان بود، خود را براي این کار مهیا نمود و بعد از او   که

ي  عنوان فرمانده  عاصم را به ششصد نفر از داوطلبان جنگی نیز اعالم آمادگی نمودند، سعد نیز
کسی براي   با خود برد و در آنجا گفت: چه  ها را تا ساحل دجله آنان قرار داد. عاصم آن

داوطلب است؟ شصت نفر از قهرمانان اعالم آمادگی نمودند،   تضمین ساحل شرقی رودخانه
  گروه  به  که اي شصت نفري صورت دسته این  زدند و به  دجله  سپس یکی بعد از دیگري به

عاصم از میان   شدند، گفتنی است که  وارد معرکه  فدایانه شدند، جان  رعب و وحشت نامیده

  .)١١/١٦٧التاريخ اإلسالمي ( -١
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دیار   عنوان پیشرو لشکر اسالم به  به  ششصد افراد داوطلب شصت نفر آنان را برگزید که
افراد ندارد، تعداد زیادي از   انگیز نیاز به هاي وحشت با صحنه  کنند، زیرا مواجهه  دشمن حمله

اگر افراد   اینکه  به  داراي توان و قدرت جنگی باشند، با توجه  کسانی نیازمند است که  به  بلکه
ي پیکار فرار کنند، براي سایر لشکر نیز رعب و  شوند و سریع از صحنه  زیادي وارد معرکه

  .1سازد می  آوردند و در نهایت لشکر را با شکست مواجه وحشت ببار می
  ساحل رودخانه  عاصم همراه شصت نفر از یاران قهرمانش بر روي اسبهایشان به آري!

أصم بنی والَّد تیمی، پیشاهنگ این شصت نفر قهرمانانی همچون:   رسیدند، گفتنی است که
کَلَج ضبی، أبو مفزِّر أسود بن قطبۀ، شرحبیل بن سمط کندي، حجل عجلی، مالک 

عجمها آنان را   ، هنگامی کهبودند بن کعب بنی حارثغالمی از  بن کعب همدانی و
ي ساحل شرقی  و در کناره تدارك دیدندها  را براي آن اسب سوارانیکردند،   مشاهده

نیزه ها! نیزه ها را بگیرید و مواظب با یکدیگر روبرو شدند، عاصم فریاد برآورد:   رودخانه
و تا رسیدن   فرار وادار نموده  ها را به آنها جنگیدند و در نهایت  ، پس با آنچشمانتان باشید

نگهبانی نشستند و   ها را دنبال کردند، سپس خود در کنار ساحل به آن ،ي ششصد نفر بقیه
  منتظر آمدن سایر اصحاب بودند.

 

 زنند می  رودخانه  مسلمانان خود را به -5
اینک   کرد و دید که  مشاهده  ي ساحل شرقی رودخانه عاصم را در کناره  هنگامی که سعد

 بزنند و فرمود: بگویید:   رودخانه  همگی به  آورد، دستور داد که عمل می  او از آن نگهبانی به
ال حول وال قوة إال باهللا العيل  ،نستعني باهللا ونتوكل عليه، حسبنا اهللا ونعم الوكيل«

  ».العظيم
  بهکردن ذکر فوق   با زمزمهشکر بود، تمامی ل  گشته هسیا  رودخانه  در حالی که ،بنابر این

در کنار سعد، صحابی بزرگوار، سلمان فارسی در حرکت   . گفتنی است که2زدند  رودخانه

 .)١١/١٦٨التاريخ اإلسالمي ( -١
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، به خدا سوگند! که خداوند اولیاي خود را یاري حسبنا اهللا و نعم الوكيلگفت:  بود، و سعد می
ر سپاه ما افراد خائن و را پیروز و دشمنان خود را شکست خواهد داد، به شرطی که د و دینش

 .1بچربد، وجود نداشته باشدهایشان  کسانی که گناهشان بر نیکی
سلمان گفت: هنوز اسالم به قوت خود باقی است که دریاها براي مسلمانان همچون 

کنند،  روزي فرا خواهد رسید که مسلمانان گروه گروه پشت به اسالم می ،شوند خشکی رام می
  .2اند وارد آن شده همان طور که گروه گروه

در توضیح سخن سلمان باید گفت که اسالم همچنان زنده و پویاست و پیروان آن از 
ایمانی قوي برخوردارند و به آن افتخار می کنند و مسلمانان اسالم را قضیه اساسی خود قرار 

ت می داده اند تا جایی که بخاطر آن زندگی می کنند و بخاطر آن می میرند و به سوي آن دعو
دهند و از ان دفاع می کنند. اما با گذشت زمان نسلهایی این دین را به طور ارثی به ارث می برند 
و آنان اسالم را قضیه اساسی خویش قرار نمی دهند طوري که احساسات و عواطف آنها را 

نزد شکل دهد بلکه آنان به دنبال شهرت در دنیا و استفاده از رفاه و آسایش دنیا هستند و دین 
آنان و در قاموس زندگی شان یک امر ثانوي به شمار می رود، اینجاست که آنان گروه گروه 

 از اسالم خارج می شوند همانگونه که گروه گروه وارد شده اند.
ي سپاه اسالم با سالمتی از رودخانه عبور کردند و کسی آسیبی ندید جز  به هر حال، همه

 .3غزید و توسط قعقاع بن عمرو نجات یافتکه از روي اسبش ل»غرقده«مردي بنام 
پا به فرار  -که سراپا وجودشان را ترس فرا گرفته بود-با عبور مسلمانان از رودخانه، ایرانیان 

گذاشتند و یزدگرد به سوي حلوان فرار کرد. مسلمانان بدون این که با کسی درگیر شوند وارد 
و هشت رکعت نماز فتح خواند و این آیات  شهر شدند و سعد در قصر سفید کسرا نماز برپا کرد

 را تالوت نمود: 
ٰٖت وَُ�ُيوٖن ﴿ ْ ِمن َج�َّ ْ �ِيَها  ٢٦َوُزُروٖع َوَمَقاٖ� َكرِ�ٖ�  ٢٥َ�ۡم تََرُ�وا َوَ�ۡعَمةٖ َ�نُوا

ۡوَرثَۡ�َٰها قَۡوًما َءاَخرِ�َن  ٢٧َ�ِٰكِهَ� 
َ
 .]۲۸ -۲۵الدخان: [ ﴾٢٨َكَ�ٰلَِكۖ َوأ
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و کشتزارها و    ارهاي زیادي از خود به جاي گذاشتند! س چه باغها و چشمه «
اقامتگاههاي جالب و گرانبهائی را. و نعمتهاي فراوان (دیگري) که در آن شادان و با ناز و 

این چنین بود (ماجراي آنان) و ما همه این نعمتها را به قوم   کردند.  نعمت زندگی می
 )».دیگري دادیم (بدون دردسر و خون جگر

  انگیز) به اهوال (وحشت  ارد مداین شد، گروهو  نخستین گروهی که  ی است کهگفتن
فرماندهی قعقاع بن   خرساء به  نیز گروه  فرماندهی عاصم بن عمرو تمیمی و دومین گروه

 .1عمرو بود

 هایی از امانت داري مسلمانان  ـ نمونه6
وارد مداین  مسلمانان  ینکهپاداش او راضی هستم: بعد از ا  و به  خدا را ستایش کرده -أ

اي پر از اموال  یکی از مسلمانان کیسه در آن اثناآوري غنیمت کردند،  جمع  شدند و شروع به
هنگفت آورد و تحویل داد. حاضران گفتند: چه مال هنگفتی! او گفت: اگر ترس خدا نبود 

شــناسد. پس  ا میدادم. نامش را جویا شدند. گفت: کافی است که خدا مر ها را تحویل نمی آن
 .2از کنجکاوي متوجه شدند که عامر بن عبد قیس است

گوید: در تعقیب فراریان به دو مرد برخورد کردم که در  میث ضبی رعصمه بن حا -ب
قیمت قرار داشت، یکی از آن  هاي طالیی، مزین به جواهرات گران خورجین مرکبشان مجسمه

 .3ها را به بیت المال تحویل داد ه آني شاهنشاهی بود. عصم ها مخصوص موزه مجسمه
قعقاع بن عمرو مردي را دستگیر کرد که در خورجین مرکبش یازده شمشیر  -ج

ها بود، و همچنین  مخصوص پادشاهان ایرانی قرار داشت، شمشیر کسرا و هرقل نیز از میان آن
هرقل در میان آن  کسرا و  زره  از جمله  پادشاهان وجود داشت که  اي چندین زره در میان کیسه

شد، قعقاع آن مرد را به قتل رسانید و شمشیرها را به بیت المال باز گردانید. سعد او را  یافت می
نظرش   به  بخواهد براي خودش بردارد و او یکی از آنها که  ها که مخیر نمود تا هر کدام از آن

  خرسا که  را در میان گروه  بقیهبهرام را براي خود پسندید و   بهتر بود، یعنی شمشیر هرقل و زره

 ٨٥إمتام الوفاء ص؛ ) ٧/٦٧البداية والنهاية ( -١
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فرستاد، چرا که  از سربازان قعقاع بودند، تقسیم نمود، اما شمشیر کسرا و نعمان را نزد عمر
 .1ي این دو شمشیر را شنیده بودند عربها آوازه

 اصحاب پیامبرو تعریف و تمجید از سپاه اسالم:  -س
قادسیه  در ریف و تمجید سپاه اسالمي خود لب به تع هر کدام از اصحاب پیامبر، به نوبه

ترین سپاه  گفتیم: با فضیلت گفت: اگر فضیلت اصحاب بدر نبود می گشودند، چنان که سعد می
 .2ها هستند اسالم این

گوید: به خدا سوگند در سپاه قادسیه کسی را سراغ نداریم که به خاطر  جابر بن عبداهللا می
 دنیا جنگیده باشد. 

هاي شاهنشاهی افتاد  به اموال غنیمت به ویژه شمشیر و مجسمه رو هنگامی که چشم عم
دار است.  دهد، واقعاً امانت کاست تحویل میگفت: گروهی که این همه مال را بدون کم و 

 .3گفت: چون تو امانتدار هستی رعیت هم امانتدار است علی 
 
 

 در برابر غنیمتهاي کمیاب:  موضع عمر -ش
یی که در میان اموال به دست آمده در جنگ با فارس به دست گرانبها به اشیاي عمر

لباسها و تاجش، نگاهی انداخت و سراقه بن مالک بن آمده بود مانند عباي کسرا و شمشیر و 
ها را به تنش پوشاند و گفت: قدم بزن و لبخندي زد و گفت: به به ! تاج  و آن خثعم را فرا خواند

ها را به پیامبرت و  ! اینالها سپس گفت: بار نی مدلج!نشینی از ب و لباسهاي شاه ایران بر تن بادیه
تر بودند ندادي و به من دادي تا مرا بیازمایی، این را گفت و اشک از  ابوبکر که از من محبوب

ها را همین امروز  گاه رو به عبدالرحمان بن عوف کرد و گفت: این چشمانش سرازیر شد. آن
  .4دم تقسیم کنبفروش و پولش را در میان مر

 جنگ جلوالهفتم: 

  .)٤/٤٦٧املصدر نفسه ( -١
  .)٤/٤٦٨تاريخ الطربي (، )١١/١٨١التاريخ اإلسالمي ( -٢
  .)٤/٤٦٨تاريخ الطربي ( -٣
  .)٧/٦٨البداية والنهاية (، ٤/٤٧٢تاريخ الطرباين ( -٤
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  جلوال رسیدند که  از مداین گریختند و به لشکریان ایرانوقتی   ي سپاه جلوال چنان بود که قصه
مالمت گرفتند و   شد، یکدیگر را به راه مردم آذربایجان و باب و مردم جبال و فارس جدا می

ما را از همدیگر جدا   ت کهگفتند: اگر متفرق شوید هرگز فراهم نشوید. اینک جایی اس
ها بجنگیم اگر ظفر یافتیم مطلوب بدست  کند، بیایید بر ضد عربان همسخن شویم و با آن می

 ایم و معذور هستیم. و اگر کار صورت دیگر گرفت تالش خویش را کرده  آمده
جا خندق زدند و اطراف آن بجز راهها  دور مهران رازي فراهم شدند و آن  آنگاه به

 بودند.  ي چوبین ریختهخارها
هزار   را با دوازده  هاشم بن عتبه  نوشت که نوشت و عمر  این خبر را براي عمر سعد

مسعر بن   را به  و میمنه ، قعقاع بن عمرو ده  او را به  ي سپاه فرست و مقدمهبکس سوي جلوال 
 ي وي گمار. دنباله  به سپار و عمرو جهنی راعمرو بن مالک بن عتبه   را به  مالک سپار و میسره

کرد. پارسیان دفع الوقت   پارسیان را محاصره  هاشم همراه با لشکرش روان شد و سپاه
  ها حمله شدند، مسلمانان در جلوال هشتاد بار بر آن خواستند بیرون می کردند و هر وقت می می

نبردند و خارهاي   یجهداد، مشرکان از خارهاي چوبی نت خدا مسلمانان را ظفر می  بردند و پیوسته
 کار بردند.  آهنی به

از پس آن منزلهاست. سعد   منزلگاهی است کهگفت: این  می به همراهان خودهاشم 
رون یي جنگ مسلمانان شدند و ب فرستاد. عاقبت فارسیان آماده کمک او می  سوار به  پیوسته
ش و غنیمت شما را کامل پادا  که گفت: در راه خدا نیک بکوشید ه همراهانشو هاشم ب آمدند

  دهد، براي خدا کار کنید.
  همه  ها فرستاد که سوي آن  هنگام تالقی، پارسیان سخت بجنگیدند اما خدا، بادي را به  به

اي جز ترك نبردگاه نبود، سواران پارسی در خندق افتادند و بناچار بر  جا را تاریک کرد و چاره
 1ز آن باال رود و بدینسان حصار خویش را تباه کردنداسبان ا  کنار خندق گذرگاهها کردند که

ها رویم و داخل حصار شویم یا جان  و مسلمانان از ماجرا خبر یافتند و گفتند: بار دیگر سوي آن
 بدهیم.

  .)٤/٤٧٥تاريخ الطربي ( -١

                                           



 عمر فاروق   666
 

  جا که دور خندق آن  بردند پارسیان بیرون شدند و به  و چون بار دیگر مسلمانان حمله
ها نرود و براي عبور جایی گذاشتند و  ند تا اسبان سوي آنمسلمانان بودند خارهاي آهنین ریخت

 شببود مگر در   هرگز نظیر آن رخ نداده  دند کهیجنگجا سوي مسلمانان آمدند و سخت  آناز 
قعقاع بن عمرو در جهت   تر بود. و چنان شد که ، اما این جنگ سریعتر و مجدانهدر قادسیه الهریر
اي   جا را بگرفت و بگفت تا منادي ندا دهد که و آن مدخل خندق رسید  ي خویش به حمله
سوي او روید و   جا را گرفته و آن  اینک ساالر شما وارد خندق پارسیان شده ،مسلمانان  گروه

 میان شما و ساالرتان هستند مانع دخول خندق نشوند.  پارسیانی که
  بردند و تردید نداشتند که  لهها نیز حم مسلمانان را دلگرم کند، آن  بود که  قعقاع چنین گفته

قعقاع   دور خندق رسیدند که  ها مقاومتی نشد تا به ي آن هاشم در خندق است و در مقابل حمله
ر خندق فراري هاي مجاو بود و مشرکان از راست و چپ از عرصه  جا را گرفته بن عمرو آن

  رکبهایشان لنگ شد و پیادهبودند و م  براي مسلمانان فراهم کرده  شدند که شدند و دچار بالي
در نبردند، خدا   ها جان به گریزان شدند و مسلمانان تعقیبشان کردند و جز معدودي ناچیز از آن

این جهت   بود به  را پوشانیده  عرصه  ها را بکشت و کشتگان همه در آن روز یکصد هزار از آن
 .1نمودار جالل جنگ بود  بود که  دشت را پوشانیده  که  جلوال نام گرفت از بس کشته

 ما با اعمال خویش زبان ما را گشودند  سپاه
پیش امیرالمؤمنین فرستاد، زیرا   سفیان به وقاص حسابهاي مالی را با زیاد بن ابی عد بن ابیس

کرد و چون نزد عمر رسیدند، زیاد با  نوشت و دفتر می براي کسان می  زیاد کسی بود که
 بود سخن کرد و وصف آن بگفت.  آورده  چه ي آن عمر درباره

 با من گفتی بگویی؟  چه پا خیزي و آن  توانی در میان کسان به عمر گفت: می
نتوانم با   تر از تو نیست، چگونه خدا روي زمین براي من کسی پرمهابت  گفت: به

 دیگران سخن کنم.
  اجازه  ینکهبودند و ا  کرده  بودند و کارها که  گرفته  ي چیزها که و با کسان درباره

خواهند در دیار پارسیان پیش روند سخن کرد. عمر گفت: بخدا این سخنوار توانا  می
 است.

  .)٤/٤٧٥تاريخ الطربي ( -١
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 مضمون آن چنین بود:   آنگاه شعري خواند که
 .1ما با اعمال خویش زبان ما را گشودند  سپاه

 در برابر غنایم جلوال عمر  موضع
  یم هنگفتی نسیب مسلمانان گشت کهپیروزي مسلمانان پایان گرفت و غنا  نبرد جلوال به

غنایم را دید، گفت: بخدا  عمر  را براي امیرالمؤمنین فرستادند، هنگامی که خمس آن
 را تقسیم کنم. زیر سقفی نماند تا آن

در صحن مسجد بود   را که بن ارقم، آن  شبانگاه عبدالرحمان بن عوف و عبداهللا
هاي  سفره  امدند، عمر سرپوش را کهو کسان بی نگهبانی کردند و صبحگاهان عمر

 کرد.  چرمین بود از روي آن برکشید و چون یاقوت و زمرد و جواهر را دید گریه
 خدا این مقام شکر است.  کنی؟ به می  عبدالرحمان گفت: اي امیرالمؤمنان! چرا گریه

  ن کهقومی ندهد مگر آ  گریم، اما خدا این چیزها را به خدا بر این نمی  عمر گفت: به
 .2جان همدیگر افتند  حسودي آرند و دشمنی کنند و چون حسودي کنند به

  برخی از مؤمنین به  اینکه  به  این نوعی از حساسیتهاي ایمان فوران است، با توجه
  نسبت به  یابند، پس مهر و محبتی که سایر مردم بدان دست نمی  برند که نتایجی پی می

از آن دارد ارتباط ایمانی موجود میان آنان،   واهمه  که  ساندهافقی ر  مؤمنین دارد او را به
شدت متأثر   رو به ایجاد کند، از این  توسط کاالهاي دنیایی از بین برود و میان آنان فاصله

 ریزد. در انظار عموم اشک می  رسد که جا می شود، تا بدان می
باشد   اي رسیده درجه  ان بهقدرت و توانایی انس  انگیز است اینکه شگفت  و براستی که

باشند، اما   داشته  ي مردم اعم از مسلمان، کافر و منافق در برابر او ترس و واهمه همه  که
  باشد و چنان با هم برخورد نمایند که  رحمت و مهربانی سراپاي وجود او را فرا گرفته

 است:   خداوند در وصف آنان بیان داشته
ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ

َ
ارِ أ ٗدا  ٱلُۡكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  ٱ�َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � َورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  ٱلسُّ

  .)٤/٤٧٩تاريخ الطريي ( -١
   .)٤/٤٨٠(: مهان -٢
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� َوَمَثلُُهمۡ ٱ ِ�يلِ ِ�  �َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج َشۡ�  ٱۡ�ِ
َ
ٰ ُسوقِهِ  ٱۡسَتَوىٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ  ۦَ�َ

اعَ ُ�ۡعِجُب  رَّ ۗ ِ�َغِيَظ بِِهُم  ٱلزُّ اَر ُ وََعَد  ٱۡلُكفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا ِمۡنُهم  ٱل�َّ
ۡغفِ  ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ مَّ

َ
 .]۲۹الفتح: [ ﴾٢٩َوأ

محمد فرستاده خدا است، و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت،   «
بینی. آنان  و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می

طلبند. نشانه ایشان بر اثر سجده در  جویند و رضاي او را می همواره فضل خداي را می
این، توصیف آنان در تورات است، و اما توصیف ایشان در  یشان نمایان است.پیشانیها

هاي) خود را بیرون  هاي (خوشه انجیل چنین است که همانند کشتزاري هستند که جوانه
هاي خویش راست ایستاده باشد،  ها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه زده، و آن

اند. آنی از حرکت  رد. (مؤمنان نیز همین گونهآو اي که برزگران را به شگفت می بگونه
شوند، و  یابند و بارور می ها پرورش می زنند، و جوانه ایستند، و همواره جوانه می بازنمی

آورند. این پیشرفت و قوت و قدرت را خدا نصیب مؤمنان  باغبانانِ بشریت را بشگفت می
د به کسانی از ایشان که ایمان کند) تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند. خداون می

 ».دهد بیاورند و کارهاي شایسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می
 

 هشتم: فتح رامهرمز 
فرماندهی هرمزان در رامهرمز   تشویق پادشاه خود (یزدگرد) و به  پارسیان براي بار دیگر بنا به

سپاهی از اهل کوفه   فرمان گرفت که اطالع داد و عمر  نیز این خبر را به گرد آمدند. سعد
سپاهی از اهل   ابوموسی اشعري نیز دستور داد که  به فرماندهی نعمان بن مقرن را مجهز نماید و به

پس از تجمع این دو   و همچنین فرمان داد کهبصره به فرماندهی سهل بن عدي تدارك نماید 
ها رسید باید  آن  به  اي که اب شود و هر دستهکل انتخ  عنوان فرمانده  رهم به بن ابی  ، سبره گروه

 زیر نظر او قرار گیرد.
در رامهرمز بود،   طرف هرمزان که  راهی میدان شد و به  نعمان بن مقرن همراه با اهل کوفه

هرمزان از حرکت نعمان اطالع یافت، خود را جمع و جور کرد و براي   حرکت کرد، وقتی که
  پیروزي پارسیان امیدوار بود و پارسها نیز به  هرمزان به  تنی است کهرویارویی با او مهیا شد، گف
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ها در شوشتر فرود آمد. نعمان با  ي آن رو نخستین کمکهاي اولیه بودند، از این  او رویی آورده
هم رسیدند و سخت بجنگیدند و در نهایت خداوند هرمزان را در برابر   هرمزان در اربک به

 شوشتر فرار کرد.  زان بهنعمان شکست داد و هرم
در بازار اهواز خبر   طرف رامهرمز حرکت کرد که  به  سهل بن عدي نیز همراه با اهل بصره

رو مسیر خود  شوشتر اطالع پیدا نمود، از این  دستش رسید و از فرار هرمزان به  جنگ و پیکار به
 .1جا حرکت کرد آن  به  طرف شوشتر تغییر داد و نعمان نیز همراه با اهل کوفه  را به

 نهم: فتح شوشتر
سپاه نعمان بن مقرن و سهل بن عدي به هم پیوستند و به دستور امیرالمؤمنین فرماندهی در شوشتر 

ؤمنین، ابوموسی امیرالم  هر دو سپاه را، ابو سبره بن ابی رهم به عهده گرفت. گفتنی است که
سپاه اسالم شهر شوشتر را رمان وي درآمدند. ف  فرستاد و همگی به  یاري ابوسبره  اشعري را نیز به

اصره، چند ماه طول کشید و در طی آن مدت هشتاد ي خویش در آورد و این مح در محاصره
  آمدند، تا اینکه تن بیرون می  بار با هم روبرو شدند و قهرمانان هر دو طرف براي جنگ تن به

ي  ها صحنه صد نفر مبارز دیگر نیز از میان آنبودند،   شده  در میدان نبرد کشته  بر آنان که  عالوه
بن ثور،  ةعبارت بودند از: براء بن مالک، مجزأ  بصرهپهلوانان مسلمانان  زندگی را خالی کردند.

، ربعی بن عامر و  عبارت بودند از: حبیب بن قره  و پهلوانان اهل کوفهکعب بن سور، ابوتمیمه. 
 .2اسود  عامر بن عبداهللا

تن مسلمانان و دشمنانشان، جنگ سختی پدید آمد و   ت تن به زا ن مباربعد از آخری 
پروردگارت را سوگند بده که آنان را اي براء!   کهبراء بن مالک فریاد برآوردند   مسلمانان رو به
 شهادت برسان.  و مرا به  براء گفت: خداوندا! آنان را شکست بده  .شکست دهد
ها را وارد  آن  دشمنانشان را شکست دادند تا اینکه مسلمانان بجنگیدند و ،رو از این

را بر پارسیان تنگ نمودند   عرصه  ها وارد شدند، و بعد از اینکه خندقهایشان کردند، سپس بر آن
قرار دادند تا این که دو نفر از افراد دشمن خود را تسلیم   شدت در محاصره  ها را به و آن

نشان  شد به مسلمانان جا آب شهر تأمین می قلعه را که از آن مسلمانان کردند و راه نفوذ به داخل

 .)٦٢، ٥/٦١تاريخ الطربي ( -١
  .)١١/٢٠٢التاريخ اإلسالمي ( -٢
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از اهل کوفه و بصره شب هنگام به آب زدند و به درون قلعه رفتند و   گاه جوانمردانی دادند. آن
و سپاه اسالم  دهاي قلعه را گشودن پس از درگیر شدن با نگهبانان و متفرق ساختن آنان، دروازه

  .1تکبیر گویان وارد شهر شد
  ي تیر هرمزان به وسیله  بن ثور به ةدر این نبرد براء بن مالک و مجزأ  گفتنی است که

پناه   قلعه  هرمزان به  که واقع شدها بعد از پیروزي مسلمانان  شهادت رسیدند، اما شهادت آن
ب کردند، اما هرمزان خطا  بودند، او را محاصره  از تونل آب بیرون آمده  جست و مسلمانانی که

ایم، بدانید  هم من و هم شما در تنگنا قرار گرفته  دانید که خواهید؟ خود می می  آنان گفت: چه  به
باشم   خدا سوگند تا این تیرها را در دست داشته  همراه دارم، و به  اینک حدود صد تیر به  که

  قتل رسانده  هاسیر خوبی هستم اگر صد نفر از شما را ب  من دست یابید، پس چه  توانید به نمی
عنوان داور   با شما صلح نمایم و عمر را به  خواهید؟ گفت: اینکه می  باشم. مسلمانان گفتند: چه

سوي   را پذیرفتند و پس از دستگیر کردنش او را به میان خود و شما قرار دهیم. مسلمانان آن
 فرستادند. عمر

را جمع کردند و چهار پنجم  مسلمانان پس از پایان جنگ، تمامی غنایم و محصوالت شهر
دست   اي یک هزار درهم به هزار درهم و هر پیاده  هر اسب سواري سه  را تقسیم کردند که آن

 .2آوردند
 :  باشد از جمله جنگ شوشتر حاوي درس و اندزهایی می

 ارزد نمازي نمی به در آن است از نظر من،  چه دنیا و آن -1
کردیم و جنگ   ي شوشتر را محاصره قبل از طلوع فجر قلعهگوید:  انس بن مالک برادر براء می

آفتاب باال رفت و همراه ابوموسی   نماز را برپا داریم تا اینکه  شدتی در گرفت و نتوانستیم که  به
اشعري نماز را برگزار کردیم، پس خداوند فتح را مهیا نمود و پیروز شدیم، انس بن مالک 

 در آن است، عوض نخواهم کرد.   چه بر دنیا و آنانصاري گفت: این نماز را در برا

 یابد مدال شرف دست می  براء بن مالک به -2

  .)١١/٢٠٤التاريخ اإلسالمي ( -١
 .) ٦٤، ٥/٦٣ربي (تاريخ الط -٢
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  گاه که کند، آن ي براء بن مالک مدالی از مدالهاي شرف را آویزان می بر سینه پیامبر
 گوید:  می

ه، منهم الرباء ه له، لو أقسم عىل اهللا ألبرَّ ؤبَ رين ال يُ  .1)بن مالك (كم من أشعث أغرب ذي طِمْ
  ها توجه کسی بدان  هستند که  هایی کهنه و جامه  بسا کسانی داراي موهایی ژولیده  چه« 

ها  است. یکی از آن  جایی آورده  کند، اما اگر سوگندي یاد نماید، خداوند سوگند او را به نمی
 ».براء بن مالک است

خداوند   براء کسی است که  هدانستند ک اصحاب می ،ي پیامبر همین فرموده  به  با توجه
خدا را بخواند تا   رو در این نبرد از او خواستند که دهد، از این دعاي او را مستجاب قرار می

بود،   اطالع یافته از تعریف پیامبر  براء با وجود اینکه  دشمن را شکست دهد. گفتنی است که
زیست و با  نند مردي متواضع میهما  وي دست نداد و تکبر نورزید، بلکه  اما هرگز غرور به

فرمانروا   آورد، بدون اینکه دست می  شد و بزرگترین نتایج را به ترین رویدادها روبرو می سخت
  چه کنند، خود را از آن مسلمانان از او درخواست دعا می  باشد، و هنگامی که  و یا فرمانده

نماید، خداوند نیز  ادت را طلب میاندازد و از خدا شه غفلت نمی  آرزوي هر مسلمانی است، به
 .2دهد یب وي قرار مید از پیروزي مسلمانان شهادت را نصبع

 با هرمزان داستان رویارویی عمر -3
ي مسلمانان در این جنگها هیئتی را خدمت امیرالمؤمنین فرستاد و  رهم فرمانده بن ابی  ابوسبره

هرمزان را در همان لباس زینت و زینت آالتی همراه آنان گسیل داد، این هیئت   هرمزان را نیز به
یاقوت بر سر و   پوشاك زربافت در برج و تاج طالیی مزین به  بردند که  مدینه  قبال داشت به  که

کرد بمنزل فاروق رفتند، در منزل  می  هاي طال و زینت آالت، چشمها را خیره بازوبندها و قبه
مسجد رفتند دیدند بعد از رفتن   وقتی به  است.  مسجد رفته  نبود، گفتند: براي پذیرایی از هیئتی به

است، و منتظر   اش را در دست دارد خوابیده تازیانه  و در حالی که  کالهش را بالش کرده ،هیئت
رد بلی. گفت: مگر گا :؟ گفتند. هرمزان گفت: آیا او عمر استخیزد شدند تا از خواب برمی

تند: خیر. گفت: پس او پیغمبر است. گفتند: خیر ولی رفتار ؟ گفمحافظ و دربان و نگهبان ندارد

 .٣٨٥٤) رقم ٦٥٠/ ٥ك املنافب (، سنن الرتمذي -١
  .)١١/٢٠٤التاريخ اإلسالمي ( -٢
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آنان بیدار شد و هنگامی که چشمش به تاج و لباسهاي  از سروصدايپیامبران دارد. امیرالمؤمنین 
برم از  او هرمزان است؟ گفتند: بلی. گفت: به خدا پناه می :زربافت و ابریشمی هرمزان افتاد پرسید

توسط اسالم، بینی او و همنوعانش را به خاك مالید. و رو به  آتش افروز، خدا را شکر که
مسلمانان کرد و گفت: اي مسلمانان! به دین و آیین پیغمبرتان پایبند باشید و دنیا شما را فریب 

گفت: در این زیور آالت با  ها گفتند: این حاکم اهواز است با او سخن بگو. عمر ندهد. آن
و لباسهاي زربافت او را بیرون آوردند و لباس ساده به تنش  گاه تاج گویم. آن او سخن نمی

گفت: هان اي هرمزان! چگونه یافتی فرجام خیانت و عاقبت امر خدا را؟ هرمزان  کردند. عمر
بردیم ما بر شما پیروز بودیم و از روزي که  گفت: وقتی ما هر دو گروه در جاهلیت به سر می

گفت: علت پیروزي شما در جاهلیت بر ما، اتحاد  . عمرشما با خدا شدید بر ما پیروز گشتید
اي داري؟  هایت عذر و بهانه گفت: براي عهد شکنی شما و پراکندگی ما بود. سپس عمر

 ترسم که قبل از این که لب به سخن بگشایم، مرا به قتل برسانید. عمر هرمزان گفت: می
آوردند. گفت: اگر از تشنگی گاه آب خواست، برایش در ظرفی خشن آب  گفت: نترس. آن
پسندید آب آوردند.  آب بخورم. سپس در ظرفی که می  توانم در این کاسه جان بدهم نمی

اي کسی  گفت: تا آب نخورده ترسم در حال خوردن آب مرا به قتل برسانید. عمر گفت: می
تم امان خواس و گفت: تشنه نیستم فقط میب را بر زمین ریخت گاه آ با تو کاري ندارد. آن

گفت: من  رسانم. گفت: تو به من امان دادي. عمر گفت: من تو را به قتل می بگیرم. عمر
گفت: من  او از شما امان گرفت. عمر ،گفت: اي امیرالمؤمنین چنین کاري نکردم. انس 

دهم؟ و رو به هرمزان کرد وگفت: به خدا مرا  چگونه قاتل براء بن مالک و مجزاء را امان می
گاه هرمزان مسلمان شد و بعدها مورد  کنم مگر مسلمان شوي. آن دادي ولی رهایت نمی فریب
  .1فاروق واقع شد و حقوقی هم براي او تعیین گردید  توجه

 دهم: فتح جندي شاپور
وقتی ابو سبره بن ابی رهم از فتح شهرهاي شوش فراغت یافت با سپاه خود رفت و مقابل جندي 

ودند و جا ب بود، و آن  کردهجا را محاصره  بن عبداهللا بن کلیب آنشاپور موضع گرفت که زر 
 شهر افتاد.  به  نامه صبح و پسین جنگ بود و همچنان مقیم بودند تا از سمت سپاه مسلمانان امان

 .)۵/۶۶تاريخ طربی ( -١
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درهاي شهر   بود، ناگهان مسلمانان دیدند که  شاپور تا فتح نهاوند دو ماه فاصله از فتح جندي
جنبش آمدند و شخصی را   شد و مردم به  یرون آمدند و بازارها گشودهشد و کسان ب  گشوده

 است؟  شده  چه  فرستادند که
از ما حفاظت   دهیم که می  سوي ما افکندید ما نیز پذیرفتیم و جزیه  نامه گفتند: شما امان

 کنید.
 ایم. گفتند: ما نکرده

 .گوییم گفتند: دروغ نمی
اصل وي از   اي بنام مکنف که معلوم شد بندهمسلمانان از همدیگر پرسش کردند، 

 بود.  را نوشته  نامه شاپور بود امان جندي
 است.  گفتند: او بنده

کنیم  مطابق آن کار می  که  اي آمده نامه شناسیم، امان را نمی  مردم شهر گفتند: ما آزاد و بنده
 کنید. خواهید نامردي ایم. اگر شما می ایم و تخلف نکرده را پذیرفته و آن

ها نوشت: خدا  آن  به  نوشتند که را براي عمر  مسلمانان دست از آنان بداشتند و قضیه
هنگام شک نیز درست پیمانی   . درست پیمان نخواهید بود تا به درست پیمانی را بزرگ دانسته

ان عمل پیم  جا برفتند و به را اجرا کنید و درست پیمانی کنید. مسلمانان از آن  نامه کنید. امان
 .1کردند

از برتري مسلمانان بر سایر اقشار مختلف جهان بشري خبر   اي است که این داستان نمونه
ي بسیار دوري با دیگران  مسلمانان از نظر اخالقی فاصله  دارد که از آن برمی  دهد و پرده می

ي اسالم  دامنه  سرعت به  کافران را به  ترین پایه عنوان اساسی  به  دارند و همین بعد اخالقی بود که
 .2در آورد

 نعمان بن مقرن و شهر کسکر

 ). ٧٢/ ٥تاريخ الطربي ( -١
 ). ١١/٢١٧التاريخ اإلسالمي ( -٢
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نوشت: مثال من و کسکر همانند مردي است جوان  عمر  نعمان بن مقرن عامل کسکر به
خدا مرا از   زند، ترا به مالد و عطر می براي او رنگ می  اي هست که پهلوي وي روسپی  که

 فرست.بن هاي مسلمانا کسکر بردار و سوي یکی از سپاه
  .1جایی ساالر مردم آن  نهاوند برو که  او نوشت: به  عمربه

 ).١٠٩/ ٥تاريخ الطربي ( -١

                                           



 مبحث سوم
 هجري 21ي نهاوند و فتح الفتوح در سال  معرکه

ساز نهاوند حدود چهار سال پیاپی شهرهاي ایران  سرنوشت ي مسلمانان از جنگ قادسیه تا معرکه
دادند و اگر  و تجدید قوا نمی را یکی پس از دیگري فتح نموده، دشمن را فرصت نفس کشیدن

هاي زاگرس به منظور رسیدگی به  دستور امیرالمؤمنین مبنی بر توقف در آن سوي سلسله کوه
تر از این کار  امور شهرهاي فتح شده و استراحت مبارزین نبود، سپاه اسالم خیلی سریع

  .1کردند امپراطوري پوشالی ایران را یکسره می
ي ایران از هر سو به پادشاه خود  شکست خورده و سران سپاهدر این اثناء فرماندهان 

یزدگرد نامه نوشتند و او را براي ادامه جنگ آماده کردند. یزدگرد نیز از خراسان و سیستان و 
پنجاه هزار مرد جنگجو در صد و آوري کرد و سپاه عظیمی متشکل از  نیرو جمع شهرهاي دیگر

گرد دعب العبور داراي حفاظ طبیعی بود فراهم کرد، یزهاي ص نهاوند که با داشتن سلسله کوه
هزار سرباز را از در ورودي تا حلوان و شصت هزار سرباز را از خراسان تا حلوان و شصت  سی

ي کل نیروهایش  عنوان فرمانده  حلوان قرار داد و فیروزان را به  ستان تا بهیهزار نفر دیگر را از س
  .2گماشت

 عمر  از تجمع پاریسان اطالع یافت، به  در کوفه  امی کههنگ  وقاص سعد بن ابی
باره از امیرالمؤمنین  در این  نوشت و پس از توضیح تمامی جوانب مختلف جغرافیایی منطقه

کسب تکلیف نمود. امیرالمؤمنین پس از مشورت با بزرگان قوم تصمیم به اعزام سپاه اسالم به 
 آن ناحیه گرفت.

مضمون زیر   اي به آن روزها عامل کسکر بود نامه  ن مقرن مزنی کهنعمان ب  گفتنی است که
 بود:   نوشته عمر  به

براي   اي هست که پهلوي وي روسپی  مثال من و کسکر همانند مردي است جوان که
خدا مرا از کسکر بردار و سوي یکی از سپاههاي   زند، ترا به مالد و عطر می او رنگ می

 مسلمانان فرست.

  .)٢٨٤الفن العسكري اإلسالمي ص( -١
  .)٢٨٥ص( الفن العسكري اإلسالمي -٢
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  .1جایی ساالر مردم آن  نهاوند برو که  او نوشت: به  عمر به
فرماندهی سپاه را به نعمان بن   عمر پس از رایزنی با مجلس شوري تصمیم بر آن گرفت که

 نمود:   شکل زیر را تهیه  اي به سازي لشکر اسالم نقشه  مقرن مزنی بسپارد و در نهایت براي آماده
 . ي کل فرماندهکسکر)  عاملنعمان بن مقرِّن مزنی ( -
 .  ي نیروهاي کوفه فرماندهحذیفۀ بن یمان ـ  -
 .  ي نیروهاي بصره فرمانده) هبصر عاملأبو موسى أشعري ( -
 . ي نیروهاي متشکل از مهاجر و انصار فرماندهعبد اهللا بن عمر(بن خطاب):  -
ـ  هبن مریط هسلمى بن قین، حرمل - و سـایر  ، ه، زر بن کلیب، أسود بـن ربیع

عنـوان احتیـاط و     بـه  ایـران ي دیگـر  هاانان در اهـواز و شـهر  فرماندهان مسـلم 
 ي دشمنان. کننده سرگرم

سپاه   فرماندهان و استانداران خود نوشت و توانست که  تعلیمات خویش را به عمر
دیري نگذشت که سپاه اسالم به  و ،2ببیند عظیمی متشکل از سی هزار مرد جنگجو تدارك

پهلو و  زه هاي شهر نهاوند رسید و با گودالها، خارهاي سهکردگی نعمان بن مقرن به درواسر
ي نیروهاي دشمن، جمع  حصارهاي غیر قابل عبور روبرو شدند. عالوه بر این، فیروزان، فرمانده

جا نفوذ  رفت، سپاه اسالم از آن کثیري از تیر اندازان سپاه خود را در مواضعی که احتمال می
 کند، گمارده بود.

محض حرکت   به  بود که  فیروزان تیراندازان خود را طوري مهیا کرده  گفتنی است که
  .3عمل آورند  جلوگیري به آنها تیراندازي را شروع نمایند و از نزدیک شدن مسلمانان

توانستند  نمی  سپس با خندقی روبرو شدند که  گوشه آري! اسبهاي مسلمانان با خارهاي سه
از اقدامات سربازهاي   ازان دشمن را طوري یافتند کهاز آن عبور نمایند و همچنین تیراند

کردند، چند صباحی به همین منوال  جلوگیري می  دیوار قلعه  مسلمانان و نزدیک شدنشان به

 ).١٠٩/ ٥تاريخ الطربي ( -١
  .)٢٨٦الفن العسكري اإلسالمي ص( -٢
  .)٢٨٨الفن العسكري اإلسالمي ص (  -٣
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ي سپاه اسالم (نعمان) مجبور به تشکیل جلسه و رایزنی با فرماندهان خود شد.  گذشت و فرمانده
 جالبی پیشنهاد کرد که عبارت بود از:  از میان آنان طلیحه بن خویلد اسدي تاکتیک

 درگیر شدن با نیروهاي دشمن و به تدریج کشانیدن آنان به دنبال خود.  -1
ما بر اثر   فکر نمایند که  امید اینکه  فرار لشکر اسالم در هنگام بیرون آمدن سپاه دشمن به -2

 ایم. ضعف و ناتوانی با شکست روبرو شده
ها شکست خورده و پا به فرار  فتار کنند که دشمن گمان برد آناي ر مسلمانان به گونه -2

 اند.  گذاشته
هاي اطراف کمین بزنند تا در موقع مناسب بر نیروهاي  اي از مسلمانان در دره عده -3

 دشمن بتازند.
شکل زیر تقسیم   را عملی ساخت و نیروهاي خود را به نعمان این پیشنهاد را پذیرفت و آن

 نمود: 
سازي  فرماندهی قعقاع بن عمرو: مسئول عملیات گمراه  خست: اسب سواران بهن  گروه

 و درگیر شدن با سپاه دشمن.  دشمن طبق نقشه
ي بیرون آمدن  فرماندهی خود: مسئول کمین گرفتن براي لحظه  روان به  دوم: پیاده  گروه

 سپاه دشمن و رویارویی با لشکر مسلمانان.
ي ضربتی مسلمانان هستند و در موقعیتهاي  مسئول حمله  ي سوم: اسب سوارانی که دسته
 کنند. می  نیروهاي دشمن حمله  نشینند و سپس از دو طرف به کمین می  حساس به

دهد. از   جاي خویش بمانند و جنگ نکنند تا اجازه  به  مسلمانان دستور داد که  و نعمان به
 رو مسلمانان منتظر فرمان نعمان بودند. این

  ي نخست موفقیت را به اي اجراي فرمان خود حرکت نمود و در همان لحظهقعقاع بر
ي لشکر اسالم یافتند و از  خود را در میانه  گاه که گیر ساختند، آن دست آورد و فارسها را غافل

فرار گذاشتند، تا   رو پا به بودند، از این  هاي مسلمانان قرار گرفته ي ضربه هر طرف مورد اصابه
ها در خندقها  عمل آورند، اما آن  ها و خندقهایشان از خود محافظت به ي قلعه وسیله  به  اینکه

کردند و  ها را دنبال می شدند و مسلمانان نیز مدام آن  مواجه  گوشه خارهاي سه  افتادند و به
اد هزاران سرباز پارسی در خندقها افت  انداختند، تا اینکه ها می شمشیرهایشان را بر سر و گردن آن

  فیروزان را دنبال کند و او را از پاي درآورد و بعد از این نبرد جانانه  و قعقاع نیز توانست که
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همدان حرکت نمایند و بعد از آن براي فتح   جا به مسلمانان توانستند وارد نهاوند شوند و از آن
اوند سپاهی سایر شهرهاي فارسی بدون مقاومت راهی میدان شدند، زیرا پارسها بعد از جنگ نه

رو جنگ  دست آوردند. از این  براي دفاع نیافتند، پس مسلمانان تمامی شهرهاي فارسی را به
 .1عنوان فتح الفتوح قلمداد شد  نهاوند به

 بریم:  می  پی و آگاهی نظامی عمر  فقه  در این نبرد از چند طرف به

 متمرکز ساختن لشکر اسالم و جلوگیري از اجتماع سپاه دشمن -1
دستور   و بصره  فرماندهان خود در کوفه  به  این اکتفا نکرد که  تنها به عمر  اینکه  به  با توجه

  به  ها را براي پیکار با فارسها مهیا سازد، بلکه جمع کند و آن  دهد تا مسلمانان را در جزیره
  من جلوگیري بهاز تجمع دش  تبار دستور داد که ي خود در اهواز و سایر شهرهاي پارسی نماینده

و افراد   ، زر بن کلیب، اسود بن ربیعه بن مریطه  رو سلمی بن قین، حرمله عمل آورند. از این
از مرزهاي میان فارسها و اهواز نگهبانی نمایند و از پیوستن فارسها   دیگري را مأمور ساخت که

  ین فرماندهان توانستند کههمین صورت ا  عمل آورند. به  در نهاوند ممانعت به  سپاه گرد آمده  به
 .2در نهاوند جلوگیري کنند  سپاه گرد آمده  از رساندن کمک به

 ي فعلی شهادت رسیدن فرمانده  بعدي در صورت به  انتخاب فرمانده -2
  عنوان فرمانده  را به  را پیمود و زید بن حارثه  این نقشه  در جنگ مؤته پیامبر  همچنانکه

شود و بعد از او  می  طالب فرمانده شهادت رسید جعفر بن ابی  وي بهقرار داد و فرمود اگر 
نیز در روز نهاوند نعمان را  گیرد. عمر می  عهده  ي لشکر را به فرمانده  بن رواحه  عبداهللا

بن یمان   شهادت رسید حذیفه  اگر نعمان به  انتخاب کرد و فرمان داد که  عنوان فرمانده  به
 باشد. ي لشکر می مقرن فرمانده و بعد از وي نعیم بن

ریزي نمود و از چند طرف   اي کارآمد نقشه نعمان همانند فرمانده  گفتنی است که
 داد:   مهارت خود را ارائه

 

 .)٢٩٤الفن العسكري اإلسالمي ص(  -١
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 کسب اطالعات قبل از شروع جنگ -أ
بن خویلد اسدي، عمرو بن   طلیحه  نهاوند به  به  نعمان در بیست و اندي کلیومتر مانده

ي  طرف نهاوند بروند و از فاصله  کرب دستور داد به و عمرو بن معدي سلمی عنزي ابی
روزي حرکت کردند  نفر مدت شبانه  میان خود و دشمن اطالعاتی را جمع نمایند، این سه

 ها و دشمنشان وجود ندارد. هیچ مانعی میان آن  و سپس با این خبر برگشتند که

 کننده  عملیات گمراه -ب
هاي نظامی بسیار مناسبی است  ر نهاوند یکی از زیباترین نقشهسازي د عملیات گمراه

مسلمانان از ورود   گاه که در جنگهاي قدیم و جدید نظیري براي آن وجود ندارد. آن  که
و تیراندازان ماهر از ورود آنان   گانه نا امید شدند و توسط خندق و خارهاي سه  قلعه  به

  بتوانند دشمن را از قلعه  اي بر آمدند که پی نقشه آمد، مسلمانان در عمل می  جلوگیري به
پیروزي   در نهایت به  پیکار برآیند، که  ها به با آن  بیرون آورند و در میدانی گسترده

 .1مسلمانان انجامید و سپاه دشمن را از پاي در آوردند

  ي حمله انتخاب لحظه -ت  
  ي حمله رن براي انتخاب لحظهي نعمان بن مق کتابهاي تاریخ در مورد صبر و حوصله

را  آن صپیامبر  اي را انتخاب کند که خواست لحظه اند، زیرا نعمان می بسیار نوشته
عنوان بهترین   شدن سپاه دشمن و وزیدن باد را به  پسندید. ایشان بعد از زوال و خسته می

 نماید. دشمن معرفی می  به  ي حمله لحظه
ي سپاه اسالم نعمان بن مقرن به شهادت رسید و  رماندهضمناً الزم به یادآوري است که ف

ا هللا وإنا إليه راجعون)گفت:  وقتی خبر شهادت او را به امیرالمؤمنین رساندند، عمر به و  (إنّ
ها را  آن  شدت گریست و نام دیگر شهدا را جویا شد، افرادي را براي او نام بردند که

ها را  خدا آن  ها را بشناسد، مهم این است که آن  است که  کاره چه شناخت. گفت: عمر نمی
 .2نیازي دارند  شناختن عمر چه  است و به  ها را در راه خویش گرامی داشته شناسد و خدا آن می

  .)٢٩٦، ٢٩٥( الفن العسكري اإلسالمي ص -١
  .)٧/١١٣البداية والنهاية ( -٢
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مسلمانان در میان غنایم نهاوند دو کیسه پر از جواهر ویژه   قابل ذکر است اینکه  آنچه
سط سائب بن اقرع نزد عمر فرستاد. آنها را تو  حذیفهکسري یافتند فرمانده لشکر 

هنگامی که سائب آنها را به عمر رساند، عمر به او گفت: آنها را در بیت المال بگذار و به 
  لشکر ملحق شو.

ي سحر، امیرالمؤمنین با یک حالتی از خوف و نگرانی،  و فرداي همان روز در کله
او گفت: امشب در   رعب و هراس به و با حالتی از 1فرا خواند  مدینه  به  سائب را از کوفه

ها  آتش از آن  مرا بسوي آن صندوق در حالیکه  ي عذاب خدا را دیدم، که خواب مالئکه
کنیم  هاي آتش ترا داغ می با همین جمره  کردند که کشید، بردند و مرا تهدید می می  زبانه

طالي این صندوقها را تمام   کنم که مرا مهلت دهید تعهد می  کشیدم که و من هم فریاد می
 ها از خواب بیدار شدم. در بین مسلمانان توزیع نمایم و از هول و هراس و ترس آن

را بر  آن  ها را بگیر و بفروش برسان و وجه سائب گفت: آن  آنگاه امیرالمؤمنین به
 گذاشت.  مزایده  ها را به آن  مسلمانان تقسیم کن. سائب نیز در بازار کوفه

  از روش پیامبرت تبعیت نمودي و به  راضی باد اي عمر! براستی کهخداوند از تو 
از آنان پیروي کنیم   که  اسالم و مسلمانان عزت بخشیدي. خداوندا! ما را بر راهی قرار ده

 .2و از بدعت بپرهیزیم
ي  پیش فرمانده  هاي همدان، اصفهان و طبرستان به بعد از نبرد نهاوند فرماندهان استان

 .3ها قرارداد صلح امضا شد تافتند و از او طلب صلح نمودند و با آنسلمانان ش

  .)٧/١١٤البداية والنهاية ( -١
  .)٩٨متام الوفاء ص(إ -٢
   .)١٠١، ١٠٠، ٩٩إمتام الوفاء ص ( -٣

                                           



 مبحث چهارم
 پیشروي در سرزمین فارس

در سراسر بالد فارس  از عمر  پس از پیروزي سپاه اسالم در نهاوند، مسلمانان با کسب اجازه
نگی شدید میان پیشروي کردند، مسلمانان بعد از نهاوند شهر اصفهان را فتح کردند، اما بعد از ج

ها نوشت و قرارداد صلح را با  را براي آن  نامه امان  بن عبداهللا  ها و وقوع مسایل زیادي، عبداهللا آن
کرمان فرار کردند و با مسلمانان صلح ننمودند و در سال   ها به هم امضا کردند، و سی نفر از آن

 نیز شهر کرمان را فتح نمود. هـ ابوموسی شهرهاي قم و کاشان را فتح کرد و سهیل بن عدي 21

 هـ  22نخست: فتح همدان در سال 
مسلمانان بعد از فتح نهاوند شهرهاي حلوان و همدان را فتح کردند، اما چیزي   بیان شد که
  با قعقاع بن عمرو بسته  اهل همدان پیمان را نقض کردند و قرار داد صلحی که  نگذشت که

طرف همدان حرکت کند،   به  نعیم بن مقرن نوشت که  به ررو عم بودند پایمال نمودند، از این
نمود، اهل   طرف همدان مسیر خود را پیمود و آن دیار را محاصره  به نعیم نیز طبق فرمان عمر

هزار مسلمان   همدان خواهان صلح شدند و نعیم نیز پس از قبول قرار داد صلح همراه با دوازده
ان و ساکنان آذربایجان و ري در مکانی بین همدان و قزوین دیلمی  وارد شهر شد، در حالی که

ي سپاه  با سپاه عظیمی براي رویارویی با مسلمانان تجمع نموده بودند. نعیم بن مقرن که فرمانده
اسالم بود به مقابله با آنان پرداخت و جنگ سختی بین طرفین درگرفت که کمتر از جنگ 

شد و   قتل رسیدند و پادشاه دیلم نیز کشته  از مشرکین به نهاوند نبود. در این جنگ تعداد زیادي
نعیم بن مقرن از میان مسلمانان   توان گفت که رو می شدند. از این  سپاه مشرکین با شکست مواجه

 .1است جنگیدهها  دیلمی  با باشد که نخستین کسی می
ینه سخت نگران در مد رسانید و عمر عمر  نعیم خبر تجمع آنان را به  گفتنی است که

 ؟ایی) دهنده مژده( عمر گفت: بشیري  ناگهان پیک با بشارت آمد که  این جنگ بود که
 . ، عروه گفت: نه

 بدانست و گفت: بشیرم. دهنده) مژده( و چون بار دیگر پرسید: بشیر
 ي نعیم؟ عمر گفت: فرستاده

  .١٦٠ترتيب وهتذيب البداية والنهاية ص -١
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 ي نعیم. گفت: فرستاده
 گفت: خبر چیست؟

 وي گفت.  را به گفت: بشارت فتح و ظفر و خبر
 خدا را ستایش کردند.  را براي مردم بخواندند که  عمر ستایش خدا کرد و بگفت تا نامه

با فرستادگان مردم   و سماك بن عبید و سماك بن خرشه  پس از آن سماك بن مخرمه
 سماك، نسب خویش بگفتند.  هر سه  آمدند و از نسبشان پرسید که پیش عمر خُمسهابا   کوفه

  ها را به و آن  ها رفعت بده ي آن وسیله  گفت: خدایتان مبارك بدارد، خدایا اسالم را بهعمر 
 .1اسالم تأیید کن

 هـ  22دوم: فتح ري در سال 
  عنوان فرماندار همدان گذاشت و خود به  سپس نعیم بن مقرن، یزید بن قیس همدانی را را به

جمع زیادي از مشرکین روبرو شد و در جا با  همراه لشکر اسالم راهی شهر ري شد، در آن
  ري جنگ سختی میان آنان رخ داد و در نهایت سپاه مشرکین با شکست مواجه  هاي کوه کناره

شدند و پس از نبردي شدید و کشتن جمع زیادي از کافران و به دست آوردن غنایم هنگفت، 
را از نعیم گرفتند.   نامه دند و امانزینبی قرار داد صلح را امضا کر  در نهایت با ابوالفرخان ملقب به

 .2اطالع داد و خمس غنیمت را براي وي فرستاد عمر  نعیم نیز این خبر را به

 فتح قومیس و گرگانسوم: 
  نعیم نوشت که  به دست امیرالمؤمنین، عمر  ي فتح ري و خمس آن به بعد از رسیدن مژده

روبرو نشد و شهر  جا با مقاومتی سوید در آن. سوي قومیس بفرستد  برادرش سوید بن مقرن را به
آمیز فتح گردید و به مردم گرگان و مازندران و شهرهاي مجاور پیام صلح  به صورت مسالمت

 .3فرستاد و براساس پرداخت جزیه تسلیم شدند
 

  .)٥/١٣٤تاريخ الطربي ( -١
 ).١٣٧، ٥/١٣٦تاريخ الطربي ( -٢
 .١٦١هتذيب البداية والنهاية ص -٣
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 چهارم: فتح آذربایجان
خرشه را با ي همدان و ري، بکیر بن عبداهللا و سماك بن  و قرن بن نعیم پس از فتح دوباره

زاد برخورد وخها با اسفندیار فر لشکري جهت پیشروي در آذربایجان به آن سامان فرستاد. آن
کردند و پس از نبرد سختی خداوند مشرکان را شکست داد و بکیر، اسفندیار را اسیر کرد. 

 اسفندیار گفت: صلح را بیشتر دوست داري یا جنگ؟ بکیر گفت: صلح.
 یش نگهدار نزد خو  گفت: پس مرا به

ربایجان را یکی پس از دیگري ر را پیش خود نگهداشت و شهرهاي آذپس بکیر، اسفندیا
 فتح نمود.
 بود.  ي مجاور خود را فتح نموده د نیز ناحیهي بن فرق عتبه

طرف باب پیش رود و بر کار خویش جانشین   به  داد که  نوشت و اجازه  نامه سپس عمر 
او را   داد که  عتبه  ي مفتوح خویش گمارد و پیش رفت. اسفندیار را به یهرا بر ناح  نهد. و او عتبه

ي  همه ي مفتوح بکیر گماشت و عمر ناحیه  را به  خویش پیوست و سماك بن خراشه  به
 بن فرقد داد.  عتبه  آذربایجان را به

راي تعرض بن فرقد را گرفت و با سپاه خویش ب  بهرام پسر فرخزاد راه عتبه  و چنان بود که
 و بهرام فراري شد. شکست داد او را  وي بیامد و بجنگیدند و عتبه

اسیر بود، گفت: اکنون  مسلماناننزد   به  اسفندیار رسید که  و چون خبر هزیمت بهرام به
پذیرفتند و آذربایجان آرام شد و   شود و جنگ خاموش شد و با بکیر صلح کرد و همه صلح می

  .1کردند  نوشتند و خمس غنایم را فرستادند و فرستادگان روانه  اي عمراین را بر  بکیر و عتبه
و هنگامی كه فرمانداری آذرباجيان به عتبه رسيد نامه صلح و آشتی برای ساكنان آن 

 نوشت.

 هـ  22پنجم: فتح باب در سال 
لشکر  عنوان امیر  به  ذو النور لقب داشت، نوشت که  بن عمرو که  سراقه  به عمر بن خطاب

  حرکت کرد، بعد از اینکه نیز طبق فرمان عمر  قرار گیرد و براي نبرد راهی میدان شود، سراقه

  .)١٤٢، ٥/١٤١تاريخ الطربي ( -١
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شهربراز  ،جا پادشاه باب رسید (در آن هنگام شاه آن  ) به پیشاهنگ لشکر (عبدالرحمن بن ربیعه
بر شام   او که آن مرز بود و اصل وي از خاندان شهربراز شاه بودو پادشاه از مردم فارس   بود که

پیش   نوشت و امان خواست که  ) شهربراز نامهکشته بود اسراییل را  بنی حمله کرده و
را  آنهاو خیر   تمایل پیدا کرده مسلمانان  بیامد و گفت: او به  عبدالرحمن آید و او امان داد که

 خواهد. می
او برو. و او را  سوي  نزدیک تو رسیده  عبدالرحمان گفت: باالتر از من مردي هست که

نوشت و پس از آن، بکیر   نامه  نیز امان  رفت و از وي امان طلبید، سراقه  سوي سراقه  عبور داد که
هاي  مردم کوهستان  را به  بن اسید و سلمان بن ربیعه  و حذیفه  و حبیب بن مسلمه  بن عبداهللا

ها  را براي آن  نامه فتح کرد و امان فرستاد. بکیر، موقان را  اطراف (الن، تفلیس و موقان) ارمینیه
 نوشت.

عنوان جانشین خود تعیین   را به  و عبدالرحمن بن ربیعه وفات کرد  سراقه  اثنا بود که  در این
عمر رسید؛ عبدالرحمن را بر مرز باب   و جانشینی عبدالرحمن به  کرد. وقتی خبر مرگ سراقه

 .1غزاي ترکان رود  به  واگذاشت و دستور داد که

 نخستین نبرد ترکهاششم: 
را دریافت، با سپاه روان شد و از باب گذشت. شهربراز  ي عمر عبدالرحمن نامه  بعد از اینکه

 کنی؟  خواهی چه بدو گفت: می
 گفت: آهنگ قوم بلنجر دارم.
 گذارند.  این سوي باب ما را آسوده  ایم که شهربراز گفت: ما باین راضی

ي  ما مژده  سوي ما فرستاد و بر زبان وي به  امبرش را بهعبدالرحمن گفت: خداوند پی
 پیروزي داد و ما مدام پیروز خواهیم شد.

غزا   پس با قوم ترك بجنگید و تا دویست فرسنگی از سرزمین بلنجر رفت، بار دیگر به
 .2غزاها داشت با آنها نیز بن عفان  رفت و سالم ماند و در ایام عثمان

 ). ٥/١٤٥تاريخ الطربي ( -١
 ).  ١٤٧إىل  ١٤٢/ ٥الطربي (تاريخ  -٢
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 ین خراسانهفتم: پیشروي در سرزم
ین خراسان را داد و او را احنف بن قیس به امیرالمؤمنین پیشنهاد تعقیب یزدگرد در سرزم

پیشنهاد او را پذیرفت و سپاه عظیمی به  ي نابسامانیهاي آن نواحی دانست. عمر سرچشمه
 سرکردگی احنف به آن سامان اعزام نمود.

بر آن گماشت و سپس آهنگ احنف شهر هرات را فتح کرد و صحار بن فالن عبدي را 
برد و بخشی از سپاه خود را به سرکردگی مطرف  شاهجان نمود که یزدگرد در آن بسر میمرو 

سرخس گسیل داد، یزدگرد با   بن عبداهللا به سوي نیشابور فرستاد، وحارث بن حسان را نیز به
ناه برد، احنف الرود پ جا را ترك کرد و به شهر مرو نزدیک شدن سپاه اسالم به شاهجان آن

خاقان   مروالرود رسید به  به  گزید، یزگرد بعد از اینکهجا اقامت  شاهجان را فتح کرد و در آن
بن   او را یاري رسانند، احنف نیز حارثه  پادشاه ترکها و پادشاه صغد و پادشاه چین نوشت که

 به تعقیب یزدگرد پرداخت.نعمان را بر شاهجان گماشت و خود 
کمک احنف آمدند،   به  همراه چهار فرمانده  به  مردمانی از اهل کوفه  گفتنی است که

دست یزدگرد رسید راهی بلخ شد و در بلخ با هم برخورد کردند و   این خبر به  هنگامی که
ها را شکست داد، یزدگرد ناچار از نهر عبور نمود و بدین صورت سرزمین خراسان  احنف آن

ي کار را به  شان در هر شهري امیري تعیین کرد و نتیجهکامالً در دست احنف افتاد. ای
به سمت ما  امیرالمؤمنین انعکاس داد و از ایشان جهت پیشروي به آن سوي مرزهاي خراسان

 اجازه خواست ولی امیرالمؤمنین موافقت نکرد. وراء النهر
ي کمک فراهم نشد تا  وقتی فرستادگان یزدگرد پیش خاقان و غوزك رسیدند وسیله

شاهان   او کمک کرد که  شدند و خاقان به  ها رفت و آماده راري از نهر گذشت و سوي آنف
بلخ رسیدند   به  دانند. خاقان با سپاه ترکان روان شد تا اینکه کمک شاهان را تکلیف خویش می

  که  و اهل کوفه  همراه لشکریان اهل بصره  و در مروالروذ مقابل احنف موضع گرفتند، احنف به
 ها بیرون رفت.  با آن  بودند، براي مقابله مجاهدشکل از بیست هزار مت

ناگهان با صدایی روبرو   بود که  اطالعات بیرون رفتهاحنف جهت کسب   گفتنی است که
اگر امیر خردمندي وجود داشته باشد، جلو این کوه می ایستد و آن  گفت: دیگري می  به  شد که

صورت این رودخانه هم به عنوان خندقی اطرافش را را پشت سرش قرار می دهد در این 
  محافظت می کند و دشمن فقط از یک طرف می تواند حمله کند.
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بود. شبی تاریک بود و چون صبح شد کسان را   احنف بازگشت و این رأي را پسندیده
فراهم آورد و گفت: گرچه تعداد شما در مقابل دشمن اندك و ساز و برگ شما ناچیز است 

 ندهید و این آیه را تالوت نمود: ترس و هراس به خود راهولی 
ۢ �ِإِۡذِن ﴿ ِۗ َ�م ّمِن فَِئةٖ قَلِيلٍَة َغلََبۡت فَِئٗة َكثَِ�ةَ ُ وَ  ٱ�َّ ٰ َمَع  ٱ�َّ  ﴾٢٤٩ِ�ِ�َن ٱل�َّ

 .]۲۴۹:ةالبقر[
چه بسا گروه اندك که بر گروه افراد زیاد به دستور خدا پیروز شده است و خدا با «...

 ».ان استصابر
جنگیدند و شبها را در مکانی دور از چشم سپاه اسالم به استراحت  ترکان روزها می

پرداختند. تا این که شبی احنف با تعدادي از یاران خود در جستجوي محل استراحت آنان بر  می
جا ماند و چون صبح شد سواري از ترکان با طوق خویش  طرف خاقان رفت و آن  آمده و به
کرد و ضربتی در میان   بدو حمله باید ایستاد و احنف  گاه در جایی که و طبل زد، آن بیرون آمد

 رد و بدل شد و احنف ضربتی زد و او را کشت و چنین سرود:  آن دو،
 إّن علـــــــــــــــــى ُكـــــــــــــــــل رئـــــــــــــــــيس حقـــــــــــــــــا
 إّن لهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــيخا بهـــــــــــــــــا ُمَلقـــــــــــــــــىّ 

 

ــــــــــــــَدقّا   أن يخِضــــــــــــــَب الّصــــــــــــــْعدة أو تـَْن
ـــــــــى  َســـــــــيَف أبـــــــــي حفـــــــــص الـــــــــذي تبقَّ

 

نف بجاي ترك ایستاد و طوق او را گرفت، پس از آن یکی دیگر از ترکان آمد آنگاه اح
او را از پاي و برد   بدو حمله  بود و نزدیک احنف ایستاد که  ترك اولی کرده  و چنان کرد که

 درآورد.
پس از آن ترك سوم آمد و مانند دو ترك دیگر رفتار کرد و دورتر از جاي ترك دوم 

 قتل رساند.  را نیز بهاو کرد و   ملهایستاد و احنف بدو ح
آنگاه احنف سوي اردوگاه خویش برگشت و کس خبردار نشد و احنف براي جنگ 

 شد.  آماده
  تن به  تن از سواران ترك مانند این سه  کردند تا سه نمی  حمله  رسم ترکان بر آن بود که

 بردند. یم  آمد حمله سومی می  که نبردگاه آیند و طبل بزنند، پس از آن
و سواران مقتول خویش را بدیدند و  آمدنددر آن شب نیز ترکان پس از آمدن سوار سوم 

جا  در آن  اند که شده  جا دیر بماندیم و این کسان در جایی کشته خاقان فال بد زد و گفت: این
 ، ما را در جنگ این قوم نیکی نباشد، باید رفت. نشده  کس کشته
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 ي تعقیب ترکان چیست؟  : رأي تو دربارهاحنف گفتند  مسلمانان به
 باشید.  ها کار نداشته جاي خویش بمانید و با آن  گفت: به

در مورد  بود، زیرا پیامبر  کرده  احنف در این رأي خود حق را اصابه  گفتنی است که
 ترکها فرمود: 

 .1»اتركوا الرتك ما تركوكم«
 ».باشید  ها را کاري نداشته نما دام ترکها شما را کاري نداشتند، شما نیز آ«

ُ َوَردَّ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ۚ� َوَ�َ�  ٱ�َّ ْ َخۡ�ٗ ْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم َ�َنالُوا ُ َ�َفُروا ۚ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  ٱ�َّ َوَ�َن  ٱۡلقَِتاَل
 ُ  .]۲۵األحزاب: [ ﴾٢٥قَوِ�ًّا َعزِ�ٗز�  ٱ�َّ

ر حالی که به هیچ یک از خداوند کافران را با دلی لبریز از خشم و غم بازگرداند، د «
نیاز  از جنگ بی خداوند (در این میدان) مؤمنان رانتائجی که در نظر داشتند نرسیده بودند. 

  .  »ساخت، و خداوند نیرومند و چیره است
نتوانست سودي را عاید خود   بازگشت و هاي شکست خورد با معامله در نهایت کسري

بود، سر راه او را خالی کردند و از او دور گشتند و   بستهها دل  بدان  گرداند و تمامی کسانی که
 دانست کدام را انتخاب نماید:  نمی  بر سر دو راهی ماند که

ُ َوَمن يُۡضلِِل ﴿  .]۸۸النساء: [ ﴾٨٨َسبِيٗ�  ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  ٱ�َّ
 ».) نخواهی یافتی براي او (به سوي هدایتهر که را خدا گمراه کند، راه«

ببرد؟   کجا پناه  چکار کند؟ و به  دانست که رگردان و حیران ماند و نمییزدگرد س
چین از سفیر یزدگرد پادشاه چین نوشت و از او طلب یاري نمود، پادشاه   اي به سپس نامه

گاه به یزد گرد چنین نوشت: من  در مورد مسلمانان و اخالق و عبادت و جنگ آنان پرسید. آن
ک سر آن نزد تو و یک سر آن در چین باشد به کمکت بفرستم ولی توانم سپاه عظیمی که ی می

ها را از سر راه خود بر خواهد داشت و اگر  جنگی اگر اراده بکنند کوه ها می ملتی که تو با آن
خواهند داشت، پس  من هم به کمک تو بیایم دیري نخواهد گذشت که مرا نیز از سر راه خود بر

 و به صورت مسالمت آمیز در دیار خود بمانی.بهتر است با آنان کنار بیایی 

آلبـانی روايـت ابـوداود را حسـن گفتـه، و روايـت طربانـی ، الطرباين. شـيخ الكبري املعجم ،)٤٣٠٤مشاره (ابوداود سنن  -١
 را موضوع و ساختگی خوانده است.
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گرد که دستش از همه جا کوتاه شده بود، نا امیدانه همراه خانواده و همراهان خود به  یزد
ي سوم کشته  شد تا این که در زمان خلیفه صورت مخفیانه از شهري به شهر دیگر منتقل می

 .1شد
مسلمانان و تسلط کامل آنان  و هنگامی که احنف بن قیس خبر شکست ترکان و پیروزي

ي احنف را قرائت نمود  نوشت، ایشان بر منبر رفت و نامه عمر بن خطابرا بر دیار فارس به 
 و این آیه را تالوت کرد: 

ِيٓ ُهَو ﴿ رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ َولَۡو َكرِهَ  ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب

 .]۳۳: ةالتوب[ ﴾٣٣ ۡ�ُِ�ونَ ٱلۡمُ 
بر سایر ادیان پیروز  را خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او اوست کسی که پیامبر«

 .»گرداند اگر چه مشرکان نپسندند
اش را تحقق بخشید و گروه خود را پیروز  گوییم که وعده و افزود خدا را سپاس می

و  ساخت؛ ن را نابود و جمع آنان را متفرقپرستا نید. بدانید که خداوند مملکت آتشگردا
ها را به شما واگذار نمود تا ببینید شما چه رفتاري خواهید  خداوند، سرزمین، اموال و فرزندان آن

داشت. پس مواظب رفتارتان باشید و دستورات خدا را نادیده نگیرید وگرنه خداوند به جاي 
این امت رسد از   بیم دارم اگر خطري به  ه، و افزود کشما ملت دیگري بر سر کار خواهد آورد

 .2جانب شما باشد

 هجري 22فتح استخر در سال هشتم: 
بعد از این که عالء بن حضرمی با سپاه خود استخر را فتح نموده بود، ساکنان آن ناحیه به 

گاه عثمان بن ابی عاص، فرزند و  سرکردگی فردي به نام شهرك عهد شکنی کردند. آن
براي سرکوبی آنان فرستاد. مسلمانان و فارسیان به جان هم افتادند و  ا با سپاهیبرادرش حکم ر

  .3العاص به قتل رسید سرانجام سـپاه اسالم پیروز شد و شهرك توسط حکم بن ابی
 

  .)٥/١٦٠تاريخ الطربي ( -١
  .)١٦٣، ٥/١٦٢تاريخ الطربي ( -٢
  .)٥/١٦٦تاريخ الطربي ( -٣
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 فتح فسا و دارابنهم: 
ه با جا جمع زیادي از فارسیان و کردها براي مقابل آهنگ فسا وداراب کرد و در آن یمنَساریه بن ز

بودند،   ها فراهم آمده گروهی عظیم بر ضد آن  او آماده شده بودند، و کار مسلمانان سخت شد که
نبرد بودند، عمر   مسلمانان و دشمنان در وقتی از روز، به  در همان شب در خواب دید که عمر

  دند و اگر بهش می  ماندند محاصره جا می اگر آن  مسلمانان در صحرایی بودند که  در خواب دید که
 سو بود و پیروز خواهند شد. از یک  بردند حمله پشت سرشان بود پناه می  کوهی که

در خواب دیده   چه مردم را گرد آورد و به ایراد خطبه پرداخت. آن صبح روز بعد عمر
و خطاب به حاضران  .به سوي کوه بشتاب !بود براي آنان تعریف کرد و ناگهان فریاد زد: ساریه

شاید خداوند صداي مرا به آنان برساند. ساریه نیز به سوي کوه رفت و بر دشمن پیروز  گفت:
 .1گردید و شهر را فتح نمود

 هـ  23در سال  فتح کرمان و سیستاندهم: 
اند که عبداهللا بن بدیل  و برخی معتقد ،2هجري کرمان را فتح کرد 23سهیل بن عدي در سال 

اند که عاصم بن  . همچنین برخی از مؤرخین نوشته3ه استبن ورقاء خزاعی کرمان را فتح کرد
اي داراي دشتهاي پهناور بود پس از نبردي سخت فتح نمود و از  عمرو، سیستان را که منطقه

 .4جا به قندهار لشکر کشی کردند آن

 هـ  23در سال فتح مکران (بلوچستان) یازدهم: 
ق، سهیل ک شهاب بن مخارم بن عمرو و به کمهجري به دست حک 23مکران در سال 

ا پادشاه سند جنگیدند و غنایم بن عدي و عبداهللا بن عتبان فتح گردید. همچنین مسلمانان ب
 شماري به دست آوردند.  بی

) ش ٣/١٦٧٨( مشـــكاة املصـــابيح: ٢٥٣٧ش : ) شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنة١٦٩، ٥/١٦٨لطـــربي (تـــاريخ ا -١
 سند آن را حسن خوانده است.، و آلباين ١٧٠: هتذيب البداية والنهاية صانظر، ٥٩٥٤

  .١٧١هتذيب البداية والنهاية ص -٢
 .١٧١هتذيب البداية والنهاية ص -٣
 .١٧١يب وهتذيب البداية والنهاية صترت -٤
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نوشت و با خمسها همراه صحار عبدي فرستاد. و  حکم خبر، فتح را براي عمر
 پرسید؟ي مکران  چون صحار خبر و غنایم را پیش عمر برد، از او درباره

دشت آن جبل است و آب آن وشل   ؤمنان! سرزمینی است کهگفت: اي امیر م
ر) است، خیرش جا بطل (دلی ي آن دقل (خرمایی بد) است و دشمن آن (اندك) و میوه

جا قلیل است و قلیل در خطر تباهی، و ماوراي  آن قلیل است و شرش طویل، و بسیار در
 آن از این هم بدتر است.

 گویی یا خبرگذار؟ عمر گفت: سجع
 گفت: خبرگذارم.

 .1آنگاه ایشان به حکم بن عمرو نوشت که از مکران به آن سو پیش روي نکند

 نبرد با کردهادوازدهم: 
نویسد که کردها و گروهی از فارسها تجمع  سند خود از سیف از اساتیدش می  ابن جریر به

ها  نواحی اهواز ابو موسی با آن بزرگی براي رویارویی با مسلمانان تدارك دیده بودند. در
برخورد کرد ولی قبل از فتح، راهی اصفهان شد و ربیع بن زیاد را به جاي خود گذاشت و 

شماري به دست  ها را شکست دادند و غنایم بی مسلمانان پس از نبرد سختی با کردها، آن
 .2فرستادند آوردند و خبر فتح با خمس غنایم را نزد عمر

پایان رسید و   به عمر بن خطابرزمین عراق و ایران در عصر س ،و بدین صورت
 امید شکست پارسیان آن دیار در نقاط مختلفی خود را مسلح نمودند.  مسلمانان به

فرسایی نیاز داشت و باید  قدرت و توان طاقت  رزمین مشرق بهفتح س  براستی که
یرا اهل ایران پارسی تبار راستا تالشهاي زیادي را تقدیم دارند، ز مسلمانان در این 

، جنسیت و فرهنگ با هم زبانارتباطی با عرب ندارند و از نظر   گونه باشند و هیچ می
دار  تاریخی طوالنی و فرهنگی ریشه  تفاوت داشتند، و احساسات قومی در میان ایرانیها به

اطوري شد، از این رو تسلیم کردن امپر گشت و جنگ نیز در خاك ایران واقع می باز می
بزرگ و ابر قدرت آن روز با ساز و برگ نظامی مجهز و پیشرفته و پایین آوردن پرچم 

 .)۵/۱۷۲تاريخ طربی ( -١
  .١٧٢هتذيب وترتيب البداية والنهاية ص -٢
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بضاعت نبود، بلکه خداوند  پادشاهی چند صد ساله واقعاً کار یک مشت عرب بی
خبر را خاتمه دهد و به  خواست حکومت مردان زورگو، ستمگر و مغرور و از خدا بی می

و این سنت  ؛و درستکار و منصف به روي کار بیاوردجاي آنان مردانی مؤمن، راستگو 
 همیشگی و تغییر ناپذیر الهی است.

و یا در عصر خالفت  بنابر این بیشتر این مراکز ویران شدند و در عصر فاروق
 .1ها فتح شدند ي آن همه عثمان

 .٣٤٠، ٣٣٩عصر اخلالفة الراشدة ص -١

                                           





 مبحث پنجم
 ترین درسها و پیامدهاي فتح عراق و مشرق زمین مهم

 یات و احادیث در قلوب مجاهدیننخست: تأثیر شگرف آ
گوید تأثیر به سزایی در دلهاي  آیات و احادیثی که از جهاد و فضیلت آن سخن می

مجاهدین گذاشت، خداوند در این آیات خاطر نشان ساخته که هر نقل و حرکت مجاهد 
 در راه خدا، داراي اجر و پاداش است: 

ۡهِل ﴿
َ
َ  ٱلَۡمِديَنةِ َما َ�َن ِ� ۡعَراِب ُهم ّمَِن َوَمۡن َحۡول

َ
ْ َعن رَُّسوِل  ٱۡ� ن َ�تََخلَُّفوا

َ
ِ أ َوَ�  ٱ�َّ

نُفِسِهۡم َعن �َّۡفِسهِ 
َ
ْ بِأ  َوَ� نََصٞب َوَ� َ�َۡمَصةٞ ِ�  ۦۚ يَرَۡ�ُبوا

ٞ
ُهۡم َ� يُِصيُبُهۡم َظَمأ َّ�

َ
َ�ٰلَِك بِ�

ِ َسبِيِل  ارَ َمۡوِطٗئا يَغِيُظ  ونَ  ُٔ يََ� َوَ�  ٱ�َّ  ۦ َ�َنالُوَن ِمۡن َعُدّوٖ �َّۡيً� إِ�َّ ُكتَِب لَُهم بِهِ َوَ�  ٱلُۡكفَّ
َ َ�َمٞل َ�ٰلٌِحۚ إِنَّ  ۡجَر  ٱ�َّ

َ
َوَ� يُنفُِقوَن َ�َفَقٗة َصغَِ�ٗة َوَ� َكبَِ�ٗة َوَ�  ١٢٠ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َ� يُِضيُع أ

ُ َ�ۡقَطُعوَن َوادِيًا إِ�َّ ُكتَِب لَُهۡم ِ�َۡجزَِ�ُهُم  حۡ  ٱ�َّ
َ
ْ َ�ۡعَملُوَن أ  -۱۲۰: ةالتوب[ ﴾١٢١َسَن َما َ�نُوا

۱۲۱[. 
نشینان دوروبر آنان، از پیغمبر خدا جا بمانند (و  درست نیست که اهل مدینه و بادیه «

در رکاب او به جهاد نروند، و در راه همان چیزي جان نبازند که او در راه آن جان 
اشته باشند. چرا که هیچ تشنگی و تر د بازد) و جان خود را از جان پیغمبر دوست می

دارند که موجب  رسد، و گامی به جلو برنمی خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنان نمی
چشانند  زنند (و ضرب و قتل و جرحی نمی خشم کافران شود، و به دشمنان دستبردي نمی

نوشته گیرند) مگر این که به واسطه آن، کار نیکوئی براي آنان  و اسیر و غنیمتی نمی
شود). بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را  شود (و پاداش نیکوئی بدانان داده می می
حق) هیچ خرجی خواه  (همچنین مجاهدان راه   دهد. گذارد و آن را) هدر نمی مزد نمی (بی

سپرند،  کنند، و هیچ سرزمینی را (در رفت و برگشت از جهاد) نمی کم خواه زیاد نمی
شود، تا (از این راه) خداوند پاداشی نیکوتر از  آن) برایشان نوشته می مگر این که (پاداش

 ».کنند بدیشان دهد کاري که می
دانستند که جهاد در راه خدا تجارتی سودمند است، خداوند  مسلمانان به خوبی می

 است:   در این خصوص فرموده
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ ٰ ت ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
ِ�ٖ� َءاَمُنواْ َهۡل أ

َ
تُۡؤِمُنوَن  ١٠َ�َٰر�ٖ تُنِجيُ�م ّمِۡن َعَذاٍب أ

 ِ ِ ب ِ َوتَُ�ٰهُِدوَن ِ� َسبِيِل  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ نُفِسُ�ۡمۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
بِأ

ٰٖت َ�ۡرِي  ١١ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  نَۡ�ٰرُ ِمن َ�ۡتَِها َ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡم َو�ُۡدِخۡلُ�ۡم َج�َّ
َ
 ٱۡ�

ِٰت َعۡدٖن� َ�ٰلَِك  ۖ نَۡ�ٞ ّمَِن  ١٢ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ َوَمَ�ِٰ�َن َطّيِبَٗة ِ� َج�َّ ۡخَرٰى ُ�ِبُّوَ�َها
ُ
ِ َوأ  ٱ�َّ

 ِ اید! آیا  ي کسانی که ایمان آوردها« .]۱۳ -۱۰الصف: [ ﴾١٣ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�ۡتٞح قَرِ�ٞبۗ َو�َّ�ِ
به خدا *  بخشد؟ تجارتی راهنمائی کنم که شما را از عذاب دردناك رهایی میشما را به 

از ( و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید؛ این براي شما
بخشد و شما را در  گناهانتان را می )اگر چنین کنید* ( هر چیز) بهتر است اگر بدانید

کند که نهرها از زیر درختانش جاري است و در مسکنهاي  باغهایی از بهشت داخل می
و (نعمت) دیگري  * دهد؛ و این پیروزي عظیم است پاکیزه در بهشت جاویدان جاي می
بخشد، و آن یاري خداوند و پیروزي نزدیک است؛ و  که آن را دوست دارید به شما می

  . » !مؤمنان را بشارت ده (به این پیروزي بزرگ
ستند که جهاد از بازسازي مسجدالحرام و آب دادن حاجیان ثواب دان و نیک می

 بیشتري دارد: 
َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ﴿

َ
ِ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ وَِعَماَرةَ  ٱۡ�َآجِّ ۞أ ِ َكَمۡن َءاَمَن ب  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

ِۚ َوَ�َٰهَد ِ� َسبِيِل  ِۗ ِعنَد  ۥنَ َ� �َۡستَوُ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  ٱلَۡقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ ِينَ  ١٩ ٱل�َّ  ٱ�َّ
ْ ِ� َسبِيِل  ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِ َءاَمُنوا ۡ�َظُم َدرََجًة ِعنَد  ٱ�َّ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ِۚ بِأ  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ُُهۡم َر�ُُّهم بِرَۡ�َةٖ ّمِۡنُه وَ  ٢٠ ٱلَۡفآ�ُِزونَ َوأ قِيٌم يُبَّ�ِ َُّهۡم �ِيَها نَعِيٞم مُّ ٰٖت ل رِۡضَ�ٰٖن وََج�َّ

بًَد�ۚ إِنَّ  ٢١
َ
َ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ � ۡجٌر َعِظيٞم  ۥٓ ِعنَدهُ  ٱ�َّ

َ
 .]۲۲ -۱۹: ةالتوب[ ﴾٢٢أ

آیا (رتبه سقایت و) آب دادن به حاجیان و تعمیرکردن مسجدالحرام را همسان (مقام  «
رستاخیز ایمان آورده است و در راه خدا جهاد شمارید که به خدا و روز  آن) کسی می

کرده است (و به جان و مال کوشیده است؟ هرگز منزلت آنان یکسان نیست و) در نزد 
وسیله کفرورزیدن، و به  باشند، و خداوند مردمانی را که (به خویشتن به خدا برابر نمی

صالح دنیوي و نعمت و  کنند (به راه خیر و دیگران به وسیله اذیت و آزار آنان) ستم می
اند و  اند و به مهاجرت پرداخته سازد. کسانی که ایمان آورده سعادت اخروي) رهنمود نمی

اند، داراي منزلت واالتر و بزرگتري  اند و) جهاد نموده در راه خدا با جان و مال (کوشیده



 695     ي شرقی ي عراق و جبهه فتوحات در ناحیه 
 

و آخرت)  در پیشگاه خدایند، و آنان رستگاران و به مقصودرسندگان (و سعادتمندان دنیا
باشند. پروردگارشان آنان را به رحمت خود و خوشنودي (از ایشان که بزرگترین  می

 ».دهد که در آن نعمتهاي جاودانه دارند نعمت است) و بهشتی مژده می
 و معتقد بودند که جهاد در هر حال رستگاري بزرگی است: 

ٓ إِۡحَدى ﴿ � ٱۡ�ُۡسنَيَ قُۡل َهۡل تََر�َُّصوَن بَِنآ إِ�َّ ن يُِصيَبُ�ُم  ۡ�ِ
َ
�َُّص بُِ�ۡم أ ُ َوَ�ُۡن َ�َ�َ  ٱ�َّ

 ِ ّ�ُِصوَن  ۦٓ بَِعَذاٖب ّمِۡن ِعنِده َ�َ �َُّصوٓاْ إِنَّا َمَعُ�م مُّ يِۡديَناۖ َ�َ�َ
َ
ۡو بِ�

َ
 .]۵۲: ةالتوب[ ﴾٥٢أ

بگو: آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی انتظار دارید: (یا پیروزي و غنیمت در دنیا، و  «
ادت و بهشت در آخرت). ولی ما درباره شما چشم به راه هستیم که یا خداوند (در یا شه

این جهان یا آن جهان) به عذابی از سوي خود گرفتارتان سازد و یا (در این جهان) با 
دست ما (مذلّت و خواري نصیبتان سازد). پس شما چشم به راه (فرمان و خواست) خدا 

 ».یمباشید و ما هم با شما در انتظار
 میرد بلکه زنده است:  دانستند که شهید نمی و می

ِينَ َوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ِ قُتِلُوا ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُوَن  ٱ�َّ
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
 ١٦٩أ

ٓ َءاتَٮُٰهُم  ُ فَرِِحَ� بَِما ِ  ۦِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ وَن ب ِينَ َو�َۡسَتۡبِ�ُ �َّ  لَمۡ  ٱ�َّ
َ
ْ بِِهم ّمِۡن َخۡلفِِهۡم � يَۡلَحُقوا

 .]۱۷۰ -۱۶۹آل عمران: [ ﴾١٧٠َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن 
اند و بدیشان  شوند، مرده مشمار، بلکه آنان زنده و کسانی را که در راه خدا کشته می «

ان را خدا راك ایششود (و چگونگی زندگی و نوع خو نزد پروردگارشان روزي داده می
خداوند به فضل و کرم خود بدیشان داده است، و   چه آنان شادمانند از آن   داند و بس ). می

رزمند و به فوز  اند (و هنوز در راه خدا می خوشحالند به خاطر کسانی که بعد از آنان مانده
که  اند. (شادي و سرور آنان از این بابت است اند و) بدیشان نپیوسته شهادت نائل نشده

کیشان ایشان است و مقامات برجسته آنان را در آن جهان  پیروزي یا شهادت در انتظار هم
دانند) این که ترس و هراسی بر ایشان نیست و آنان اندوهگین نخواهند شد.  بینند، و می می

(چه نه مکروهی بر سر راه آنان در سراي باقی است، و نه بر کاري که در سراي فانی 
 )».اند، پشیمانند رائی و عزیزانی را که ترك گفتهاند و دا کرده

 کردند، یقین داشتند:  ها به واال بودن هدفی که به خاطر آن مبارزه می آن
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ِ ۞فَۡلُيَ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل ﴿ ِينَ  ٱ�َّ وَن  ٱ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ �َۡ�ُ ِ  ٱ�ُّ ِ� ب َوَمن يَُ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل  ٱ�ِخَرة
 ِ ۡجًرا َعِظيٗما  َ�ُيۡقَتۡل  ٱ�َّ

َ
ۡو َ�ۡغلِۡب فََسوَۡف نُۡؤ�ِيهِ أ

َ
ِ َوَما لَُ�ۡم َ� تَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ٧٤أ  ٱ�َّ

ِينَ  ٱلۡوِۡلَ�ٰنِ وَ  ٱلّنَِسآءِ وَ  ٱلرَِّجالِ مَِن  ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ وَ  ۡخرِۡجَنا ِمۡن َ�ِٰذهِ  ٱ�َّ
َ
 ٱلَۡقۡر�َةِ َ�ُقولُوَن َر�ََّنآ أ

الِمِ  ۡهلُهَ  ٱلظَّ
َ
نَك َوِ�ّٗا وَ  ٱۡجَعلا وَ أ ُ َا ِمن �َّ َ  ٱۡجَعل�َّ نَك نَِصً�ا  ا�َّ ُ ِينَ  ٧٥ِمن �َّ َءاَمنُواْ  ٱ�َّ

ِۖ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ِينَ وَ  ٱ�َّ ُٰغوتِ َ�َفُرواْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ۡوِ�َآَء  ٱل�َّ
َ
ۡيَ�ِٰن� فََ�ٰتِلُٓواْ أ  ٱلشَّ

يۡ إِنَّ َكۡيَد   .]۷۶ -۷۴النساء: [ ﴾٧٦َ�َن َضعِيًفا  َ�ٰنِ ٱلشَّ
اند، باید در راه خدا پیکار کنند! و آن  کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته«

کس که در راه خدا پیکار کند، و کشته شود یا پیروز گردد، پاداش بزرگی به او خواهیم 
که (به دست ستمگران) چرا در راه خدا، و (در راه) مردان و زنان و کودکانی  * داد

پروردگارا! ما  :گویند اي) که می کنید؟! همان افراد (ستمدیده اند، پیکار نمی تضعیف شده
را از این شهر (مکه)، که اهلش ستمگرند، بیرون ببر! و از طرف خود، براي ما سرپرستی 

ارند، در کسانی که ایمان د * !قرار ده! و از جانب خود، یار و یاوري براي ما تعیین فرما
کنند؛ و آنها که کافرند، در راه طاغوت [= بت و افراد طغیانگر]. پس  راه خدا پیکار می

زیرا که نقشه شیطان، (همانند  !شما با یاران شیطان، پیکار کنید! (و از آنها نهراسید
 .»قدرتش) ضعیف است

ت که گفتارهایی از رسول خدا نیز در وصف جهاد بیان شده اس ،عالوه بر این آیات
از   شد. از جمله آن روایتی که باعث تشویق مسلمانان براي جان فشانی در راه خدا می

پرسیدند: کدام انسان افضل  صوقتی از رسول خدا  که  روایت شده ابوسعید خدري
 است؟ فرمود: 

 .1(مؤمن جياهد بنفسه وماله)
 ». جهاد در راه خدا با جان و مال«

 فرمود:  برودر توضیح درجات مجاهدین پیام
إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا ما بني الدرجتني كام بني السامء (

 .1ة)واألرض فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة وأعىل اجلن

  ).٢٧٨٦( مشارهالبخاري  -١

                                           



 697     ي شرقی ي عراق و جبهه فتوحات در ناحیه 
 

خداوند در بهشت یکصد طبقه براي مجاهدین مهیا کرده که حد فاصل هر کدام از «
طلبید،  ي زمین و آسمان است و افزود که هرگاه از خدا، بهشت می فاصله ها به اندازه آن

 ».ي بهشت است بطلبید که باالترین طبقه بهشت فردوس را
 شود، فرمود:  که در راه خدا بیرون می همچنین در مورد کسی

رجه إال إيامن يب وتصديق برسيل أن أرجعه بام نال من( أجر  انتدب اهللا ملن خرج يف سبيله ال خيُ

قتل يف سبيل ة ولوددتُ أين أُ رس فَ لْ خَ  ن أشق عىل أمتي ما قعدتُّ أو غنيمة أو أدخله اجلنة ولوال أ

 .2قتل)حيا ثم أُ قتل ثم أُ حيا ثم أُ اهللا ثم أُ 
خداوند وعده کرده است که هر کس در راه خدا با ایمان و یقین بیرون شود، اگر «

و اگر  .د و اگر بمیرد او را وارد بهشت سازدزنده بماند او را با پاداش و غنیمت برگردان
ماندم و  رفت که براي امت من سخت خواهد گذشت از هیچ جنگی عقب نمی بیم آن نمی

 ». دوست دارم در راه خدا کشته شوم و دوباره زنده و کشته شوم و باز زنده و کشته شوم
ا عىل األرض من (ما أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا وله مهمچنین فرمود: 

 .3قتل عرش مرات ملا ير من الكرامة)إال الشهيد يتمنى أن يرجع إىل الدنيا فيُ  ءيش
کند به دنیا برگردد مگر شهید که دوست دارد  هیچ کس (از اهل بهشت) آرزو نمی«

ها بار در راه خدا کشته شود به خاطر پاداشی که به شهید داده  به دنیا برگردد و ده
 ».شود می

گرفته بود  صاین آیات و احادیث، خواب راحت از چشمان یاران پیامبر آري!
بردند حتی وقتی به سن  ها با تأثر از این نصوص، همواره در میادین جهاد به سر می آن

ي توبه ما را  گفتند: سوره شد شما معذور هستید، می رسیدند و به آنان گفته می کهولت می
 .4ي منافقان در آییم ترسیم در زمره و میگذارد  براي بازماندن از جهاد نمی

 

  ).٢٧٩٠( مشارهالبخاري  -١
  .)٣/١٤٩٧مسلم ( -٢
 ).٢٨١٧( مشارهالبخاري  -٣
  .)١/١٤٥قادري (: اجلهاد يف سبيل اهللا -٤
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 دوم: پیامدهاي جهاد در راه خداوند
صحابه و تابعین در عصر خلفاي راشدین، جهاد در راه خدا را یکی از کارهاي حیاتی 

دانستند و با این نگرش و انگیزه دست به فتوحات در  براي بقاي اسالم و امت اسالمی می
دنبال   ل آفریقا زدند. و این عمل آنان پیامدهایی را بهسرزمین عراق، شام و مصر و شما

ي  شایستگی رهبري جامعه  امت اسالمی این امتیاز را بخشید که  اینکه: به  داشت، از جمله
دل   باشد، قدرت و نیروي کفر را نابود ساخت و رعب و هراس را به بشري را دارا می

باعث   گان روشن شد و این قضیهها انداخت، صداقت و راست بودن دعوت براي هم آن
مسلمانان با عزت روبرو   اسالم درآیند، در نتیجه  به  دسته  و دسته  گروه  مردم گروه  شد که

شدند و کفار ذلیل و نابود گشتند و صف مسلمانان در مقابل دشمنانشان متحد و 
م دست آوردند و مردم جهان از نور، رحمت و انصاف دین اسال  یکپارچگی را به

  .1برخوردار شدند

 در فتوحات عراق و کشورهاي مشرق زمینوم: سنتهاي الهی س
اي از سنتهاي الهی  پاره  ي فتوحات عراق و کشورهاي مشرق زمین به پژوهشگر از مطالعه

 باشد:  ها موارد زیر می ي آن از جمله  یابد، که ، ملتها و دولتها دست می در میان جامعه

 مسبباتسنت خدا در اسباب و  -1

ا ﴿ فرماید: خداوند می ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
�ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ٱۡسَتَطۡعُتمَوأ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ٱۡ�َۡيلِ ّمِن قُوَّ

ِ َعُدوَّ  ُ وََعُدوَُّ�ۡم وََءاَخرِ�َن ِمن ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم  ٱ�َّ ءٖ  ٱ�َّ َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َوَما تُنفُِقواْ مِن َ�ۡ
ِ  ِ� َسبِيلِ  نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن  مۡ يُوَفَّ إَِ�ۡ�ُ  ٱ�َّ

َ
 .]۶۰األنفال: [ ﴾٦َوأ

توانید نیروي (مادي و معنوي) و (از جمله)  جا که می براي (مبارزه با) آنان تا آن «
اسبهاي ورزیده آماده سازید، تا بدان (آمادگی و ساز و برگ جنگی) دشمنِ خدا و 

یگري جز آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان را دشمن خویش را بترسانید، و کسان د
را در راه خدا (از جمله تجهیزات جنگی و   چه . هر آنشناسد شناسید و خدا آنان را می ینم

  .)٤٨٢ إىل ٢/٤١١(: مهان -١
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تقویت بنیه دفاعی و نظامی اسالمی) صرف کنید، پاداش آن به تمام و کمال به شما داده 
 ».بینید شود و هیچ گونه ستمی نمی می

را تطبیق نمود و از اسبابهاي مادي و   صر خالفت خویش این آیهدر ع فاروق
 گرفت.  معنوي بهره

 سنت خدا در تدافع و درگیري بین حق و باطل -2

ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ﴿ فرماید: خداوند می �ُض َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ
َ
َ َوَ�ِٰ�نَّ  ٱۡ�  ٱ�َّ

 .]۲۵۱: ةالبقر[ ﴾٢٥ ِم�َ ٱلَۡ�ٰلَ ُذو فَۡضٍل َ�َ 
و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نکند، فساد زمین را فرا «

 ».گیرد، ولی خداوند نسبت به جهانیان لطف و احسان دارد می
طور عام تحقق پیدا کرد و سنت تدافع از مهمترین   این قانون در تمامی فتوحات به

باشد، و همچنین از مهمترین  و میان مخلوقات الهی می سنتهاي الهی در جهان هستی
رو مسلمانان طبق این  شوند، از این مند می امت اسالمی از آن بهره  باشد که سنتهایی می

  دین نیازمند تصمیماتی است که  تحقق بخشیدن به  دانستند که سنت عمل کردند، زیرا می
د و قلبهایی بدان مهر ورزد و اعصابی بدان حرکت درآور  را بردارد و بازوهایی او را به آن

تالش و کوشش بشري نیاز دارد، زیرا این سنتی الهی   به  اینکه  ارتباط پیدا کند، خالصه
 .1است  را در دنیا تثبیت نموده آن  است که

 و ابتال  سنت خدا در فتنه -3

ْ ﴿ فرماید: خداوند می ن تَۡدُخلُوا
َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
َ  ٱۡ�َنَّةَ أ ثَُل َول تُِ�م مَّ

ۡ
ا يَأ ِينَ مَّ ْ مِن  ٱ�َّ َخلَۡوا

ۡتُهُم  سَّ َسآءُ َ�ۡبلُِ�م� مَّ
ۡ
آءُ وَ  ٱۡ�َأ َّ ٰ َ�ُقوَل  ٱل�َّ ْ َح�َّ ِينَ وَ  ٱلرَُّسوُل َوُزلۡزِلُوا ْ َمَعهُ  ٱ�َّ َمَ�ٰ  ۥَءاَمُنوا

ِۗ نَۡ�ُ  َ�ٓ إِنَّ نَ  ٱ�َّ
َ
� َ�ۡ  ِ  .]۲۱۴: ةالبقر[ ﴾٢١قَرِ�ٞب  ٱ�َّ

شوید بدون آن که به شما همان برسد که به  اید که داخل بهشت می مان بردهآیا گ«
اند؟ (شما که هنوز چنین رنجها و دردهائی  کسانی رسیده است که پیش از شما درگذشته

و بدانید: اید و باید چشم به راه تحمل حوادث تلخ و ناگوار در راه کردگار باشید  را ندیده

  .)٢/١١٧عدنان النحوي (، لقاء املؤمنني -١
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اي مالی و جانی (و شدائد و مشکالت، آن چنان ملّتهاي ه نانخست رنج سپس گنج). زی
اند که پیغمبر و  پیشین را احاطه کرده است و) به آنان دست داده است و پریشان گشته

اند: پس یاري خدا کی (و  گفته صدا شده و) می اند (هم کسانی که با او ایمان آورده بوده
موده است و پس از تعلیم فداکاري ؟! (لیکن خدا هرگز مؤمنان را فراموش نن کجا) است

کرده و بدیشان پاسخ به مؤمنان و آبدیدگی ایشان که رمز تکامل است، به وعده خود وفا 
 ».) بیگمان یاري خدا نزدیک استگفته است که:

مسلمانان مورد ابتالي ، طور خاص  عبید به در فتوحات عراق در حین نبرد پل ابی
  شهادت رسیدند و با شکست مواجه  هزاران مسلمان به  نکهای  به  الهی واقع شدند، با توجه

بار آوردند، و خداوند  شدند، سپس صفهایشان را منظم نمودند و پیروزیهاي بزرگی را به
 فرماید:  می

نُفِسُ�ۡم َولَتَۡسَمُعنَّ ِمَن ﴿
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
ِينَ ۞َ�ُۡبلَُونَّ ِ�ٓ أ وتُواْ  ٱ�َّ

ُ
ۡم ِمن َ�ۡبلِ�ُ  ٱلِۡكَ�َٰب أ

ِينَ َوِمَن  ْ فَإِنَّ َ�ٰلَِك ِمۡن َعۡزِم  ٱ�َّ ْ َوَ�تَُّقوا وا ٗذى َكثِٗ�ۚ� �ن تَۡصِ�ُ
َ
ْ أ ُ�ٓوا َ�ۡ

َ
ُمورِ أ

ُ
آل [ ﴾١٨٦ ٱۡ�

 .]۱۸۶عمران: 
گیرید و حتماً از  به طور مسلّم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمایش قرار می«

اند،  ست، و از کسانی که کفر ورزیدهکسانی که پیش از شما بدیشان کتاب داده شده ا
شنوید) و اگر (در  بینید (و اعمال ناشایستی و سخنان نابایستی می اذیت و آزار فراوانی می

باید پرهیز کرد) بپرهیزید،   چه برابر آزمایش مالی و جانی) بردباري کنید و (از آن
ها عزم را جزم کرد  ن(کارهاي شایسته همین است و) این اموري است که باید بر انجام آ

 ».ها کوشید و در اجراي آن
تأیید سنت ابتال بر امت اسالمی   شود اینکه می  هاي قرآنی مالحظه از خالل آیه  آنچه

و این سنت الهی در خصوص عقاید  .1است  آمده   و با تأکیدي ویژه  صورتی قاطعانه  به
و جان آنان نیز مورد اذیت و باشد و دعوتگران باید با مصایب روبرو شوند و اموال  می

 .٢٣٧المية يف ضوء القرآن الكرمي صالتمكني لألمة اإلس -١

                                           



 701     ي شرقی ي عراق و جبهه فتوحات در ناحیه 
 

کنند و مقاومت نمایند و عزت خود را از   ها صبر پیشه گیرند، اما باید آن آزار قرار می
 .1دست ندهند

 سنت الهی در ستم و ستمگري -4

�َبآءِ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
هُ  ٱۡلُقَرىٰ َ�ٰلَِك مِۡن أ َما وَ  ١٠٠َعلَۡيَكۖ ِمۡنَها قَآ�ِٞم وََحِصيٞد  ۥَ�ُقصُّ

ۡ�َنۡت َ�ۡنُهۡم َءالَِهُتُهُم 
َ
ٓ أ نُفَسُهۡمۖ َ�َما

َ
ْ أ ِ يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱلَِّ� َظلَۡمَ�ُٰهۡم َوَ�ِٰ�ن َظلَُمٓوا  ٱ�َّ

ۡمُر َرّ�َِكۖ َوَما َزاُدوُهۡم َ�ۡ�َ تَۡتبِيٖب 
َ
ا َجآَء أ َّمَّ ءٖ ل َخَذ  ١٠١ِمن َ�ۡ

َ
ٓ أ ۡخُذ َرّ�َِك إَِذا

َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

ۡخَذهُ  ٱۡلُقَرىٰ 
َ
ِ�ٞم َشِديٌد  ۥٓ َوِ�َ َ�ٰلَِمٌةۚ إِنَّ أ

َ
 .]۱۰۲ -۱۰۰هود: [ ﴾١٠٢أ

کنیم  بازگو میاین از خبرهاي شهرها و آبادیهائی است که ما براي تو (اي پیغمبر!)  «
ها پند دهی، و به یاري خدا اطمینان حاصل کنی). برخی از این شهرها  نا(تا قوم خود را بد

) و برخی ت همگانند،ها مانده و درس عبر و برجایند (و آثاري از آنو آبادیها هنوز برپا 
ما بدانان ستم نکردیم (و بیهوده    اند همانند کشتزار درو شده). رفتهدرویده (و از میان 

نابودشان ننمودیم) و بلکه خودشان (با کفر و فساد و پرستش بتها و غیره) بر خویشتن ستم 
خواندند، کمترین  پرستیدند و به فریاد می ه بغیر از خدا میروا داشتند، و معبودهائی را ک

سودي بدانان نرساندند و هیچ گونه کمکی نتوانستند بدیشان بنمایند (و مثالً آنان را از 
گاه که فرمان (هالك ایشان از سوي) پروردگارت صادر  هالك و نابودي برهانند) بدآن

تنها مایه بدبختی و نابودي ایشان شدند و گردید، و جز بر هالك و زیانشان نیفزودند (و 
بس). عقاب پروردگار تو این چنین است (که درباره قوم نوح و عاد و ثمود و مدین و 
غیره گذشت) هرگاه که (بر اثر کفر و فساد، اهالی) شهرها و آبادیهائی را عقاب کند که 

 .»ستمکار باشند. به راستی عقاب خدا دردناك و سخت است
باشد، اینک  ر خصوص نابود سازي امتهاي ستمگر یک سنت کلی میسنت الهی د

  و از منهج الهی رویی برتافته  بندگان ستم روا داشته  نسبت به  اینکه  به  دولت فارس با توجه
ها مسلط  آید و خداوند مسلمانان را بر آن اجرا درمی  ها به است، سنت خداوند در مورد آن

 .2کند ي زندگی برکنار می ها را از صحنه نماید و آن می

  .٤٥٦يب صالّ : صتبصري املؤمنني بفقه النصر والتمكني -١
 .١٢١إىل  ١١٩واجلماعات واألفراد صالسنن اإلهلية يف األمم  -٢
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 گذرانان گذرانی و خوش سنت الهی در خوش -5

ْ �ِيَها فََحقَّ َعلَۡيَها ﴿ فرماید: خداوند می َمۡرنَا ُمۡ�َ�ِيَها َ�َفَسُقوا
َ
ن �ُّۡهلَِك قَۡرَ�ًة أ

َ
ٓ أ َرۡدنَا

َ
ٓ أ �َذا

ۡرَ�َٰها تَۡدمِٗ��  ٱۡلَقۡوُل   .]۱۶اإلسراء: [ ﴾١فََدمَّ
بخواهیم شهر و دیارى را هالك کنیم، نخست اوامر خود را براى و هنگامى که  «

و آنان در آن شهر و دیار به  ،داریم (و ثروتمندان مست شهوت) آنجا، بیان مى» مترفین«
خیزند)، پس فرمان (وقوع  پردازند (و به مخالفت با دستورات الهی برمی فسق و فجور می

کوبیم (و  گاه آن مکان را سخت درهم می گردد و آن جا واجب و قطعی می عذاب) بر آن
  )».گردانیم ساکنانش را هالك می

هرگاه وقت نزول عذاب یک قوم، فرا رسد، ما براي متنعمان و سران آن قوم، یعنی: 
، وقوع  کنند و در نتیجه کنیم؛ ولی آنان از اطاعت، سرپیچی می فرمان اطاعت صادر می

  را  تعال، متنعمان و سران مرفهخداوند م  نکهو علت آ .شود عذاب نیز بر آنان قطعی می
حاکمان   باشند؛ آن است که اطاعت می  ها مکلف به ي انسان همه  است؛ با اینکه ذکر کرده

  ، پیشوایان فسق و ضاللت هستند و اگر از افراد غیر از ایشان گناهی سرزند، به و سران مرفه
حاکمان و   این موضوع، بیشتر متوجه  کههمین خاطر است   تبعیت از اغواي آنان است و به

 .1شود می  سران مرفه
 اجرا درآمد.  و همین قانون در خصوص فرماندهان و پادشان فارس به

 سنت الهی در طغیان و طغیانگران -6

 .]۱۴الفجر: [ ﴾١ ٱلِۡمۡرَصادِ إِنَّ َر�ََّك َ�ِ  ﴿ فرماید: خداوند می
  . »و مترصد اعمال ایشان) استمسلّماً پروردگار تو در کمین (مردمان  «

کفار   گران و برخی این انذار را به ي عصیان مذکور، انذار و وعید است براي همه  آیه
(عصیانگران و کافران)   انذار بر هر دو دسته  اند و برخی نیز بر آنند که تخصیص داده

 .2اطالق دارد

  .)١٥/٤٢تفسري اآللوسي ( -١
  .١٩٣ية صالسنن اإلهل -٢
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ند متعال در کمین تمام است: خداو  ي مذکور چنین تفسیر شده در تفسیر قرطبی، آیه
 .1ي اعمالشان، سزا دهد واسطه  اعمال انسان است تا به

سنت خدا در طغیانگران،   از اقوال مفسران در پیرامون آیات مذکور، پیدا است که
دامنگیر   همواره  نزول عذاب در دنیا بر آنان است و آن سنتی دایم و الیتغیر است که

رهایی از عذاب   ي رهایی از آن نیست؛ همچنانکهشود و کسی را یارا طغیانگران می
 .2آخرت نیز براي کسی مقدور نیست

از   گیرد که مسلما، آن کس از سنت ال یتغیر الهی در عذاب طغیانگران عبرت می
سنت الهی،   باشد و از عذاب وي بهراسد و بداند که  خداوند متعال، خوف و خشیت داشته

، مستثنا نیست. خداوند متعال، پس از بیان عذاب است و کسی از آن ثابت و الیتغیر
 فرماید:  فرعون، جهت عبرت از آن می

َخَذهُ ﴿
َ
ُ فَأ ِ نََ�اَل  ٱ�َّ وَ�ٰٓ وَ  ٱ�ِخَرة

ُ
 ﴾٢٦إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَعِۡ�َٗة لَِّمن َ�َۡ�ٰٓ  ٢٥ ٱۡ�

 .]۲۶ -۲۵النازعات: [
ین (داستان موسی و فرعون، در ا   خدا او را به عذاب دنیا و آخرت گرفتار کرد. «

  . »درس) عبرت بزرگی است براي کسی که (از خدا) بترسد
 .اجرا در آمد  این سنت الهی نیز در خصوص رهبران فارسها به  گفتنی است که

 سنت استدراج -7
ي  فتوحات عراق و کشورهاي مشرق زمین در برابر سنت استدراج سر خم کرد، مرحله

سرکردگی   به  فتح حیره  اینکه  به  واقع شد، با توجه یقنخست آن در عصر ابوبکرصد
عنوان   ي دوم از ابتداي والیت ابوعبید ثقفی به پایان رسید. و مرحله  به خالد بن ولید

ي فرماندهی سعد بن  ي سوم از لحظه باشد. و مرحله ي لشکر عراق تا نبرد بویب می فرمانده
ي نهاوند  ي چهارم از واقعه باشد. و مرحله هاوند میي ن وقاص در عراق تا قبل از واقعه ابی

 باشد. ي کشورگشایی در شهرهاي عجمها می ي پنجم همان مرحله است. و مرحله

  به نقل از تفسري قرطيب. ١٩٣املصدر نفسه ص -١
 .١٩٤السنن اإلهلية ص -٢
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رعایت سنت   آموزد که حات اسالمی این درس را می امت اسالمی از حرکت فتو
، خشدروي زمین قدرت بدین الهی را در می تواند بسیار با اهمیت است و  عمل تدریجی

این است که راه طوالنیست. به همین خاطر ضرورت دارد که عامالن  این سنت قانونو 
، زیرا برقراري دین در عراق و سایر شهرهاي دعوت اسالمی این سنت را به خوبی بفهمند

  ي الهی به طبق این سنت و با اراده  انجام نرسید، بلکه  مشرق زمین میان صبح و شامی به
  وقوع پیوست.

 سنت تغییر نفوس -8 

َ إِنَّ ﴿ فرماید: خداوند می نُفِسِهۡمۗ  ٱ�َّ
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ  .]۱۱الرعد: [ ﴾َ� ُ�َغّ�ِ

دهد (و ایشان را از بدبختی به  خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملّتی را تغییر نمی«
و بالعکس  ... نوکري به سروري، و  نادانی به دانائی، از ذلّت به عزّت، از خوشبختی، از

 ».کشاند) مگر این که آنان احوال خود را تغییر دهند نمی
اصحاب در فتوحات عراق و مناطق مشرق زمین این سنت الهی را با ملتهایی انجام 

 صها مردم را طبق قوانین قرآن و سنت پیامبر شدند، آن وارد دین خداوند می  دادند که
 صحیح، افکار سالم و اخالق نیکو را در درونشان کاشتند. تربیت کردند و عقاید

 سنت الهی در خصوص گناهان -9

ُٰهۡم ِ� ﴿ فرماید: می متعال خداوند َّ� كَّ ۡهلَۡكَنا ِمن َ�ۡبلِِهم ّمِن قَۡرٖن مَّ
َ
لَۡم يََرۡواْ َ�ۡم أ

َ
�ِض �

َ
 ٱۡ�

رَۡسۡلَنا 
َ
ن لَُّ�ۡم َوأ َمآءَ َما لَۡم ُ�َمّ�ِ نَۡ�ٰرَ ۡدَراٗر� وََجَعۡلَنا َعلَۡيِهم مِّ  ٱلسَّ

َ
َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتِِهۡم  ٱۡ�

نَا مِ 
ۡ
�َش�

َ
ۡهلَۡكَ�ُٰهم بُِذنُو�ِِهۡم َوأ

َ
 .]۶األنعام: [ ﴾٦َ�ۡعِدهِۡم قَۡرنًا َءاَخرِ�َن  نۢ فَأ

اند) که پیش از ایشان چقدر از اقوام و ملّتها را  اند (و آگاهی پیدا نکرده آیا ندیده «
وام و ملّتهائی که در زمین (اسباب و ابزار) قدرت و نعمت بدیشان ؟ اق ایم هالك کرده

هاي پیاپی براي آنان باراندیم و  ناایم، و بار را به شما نداده ه آندادیم، قدرت و نعمتی ک
. اما (هنگامی که سرکشی و نازل و کاخهاي) ایشان روان کردیمرودبارها در زیر (م

یاوردند، به پاس گناهانشان) آنان را نابود ساختیم و نافرمانی کردند و شکر نعمت به جاي ن
. و زمام امور را به دستشان سپردیماقوام و ملّتهاي دیگري را پس از ایشان پدیدار کردیم (

 )».پس از گذشتگان پند گیرید و از خواب غفلت بیدار شوید
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گناهان  ها مرتکب هالکت کشاند، زیرا آن  خداوند ملت فارس را بر اثر گناهانشان به
ي مذکور اصل  بودند، و آیه  ند شدهاوبزرگی همچون کفر و قرار دادن شریک براي خد

  گناهان، صاحبانش را به  کند و آن، اینکه ثابت و حقیقت تغییر ناپذیري را اثبات می
علت گناهشان، نابود   گناهکاران را به  رسانند و خداوند متعال است که هالکت می

سنت   به  گاه که خداوند امت اسالمی را بر پارسیان مسلط گرداند، آن رو ؛ از این1سازد می
 الهی عمل کردند و اسباب را فراهم ساختند.

 دهد چهارم: احنف بن قیس روند تاریخ را تغییر می
همین   مسلمانان به  کرد که بسیار تأکید می بعد از شکست هرمزان و فتح اهواز عمر

حرکت   کشورهاي مشرق زمین به  این لشکر را بهکنند و بیش از   فتوحات بسنده
 درنیاورند.

و اهواز ما را کافی است و بسیار دوست داشتم میان ما و   عمر گفت: سواد بصره
ها  آن  یافتیم و نه ها دست می آن  ما به  نه  کرد که ایجاد می  از آتش فاصلهها کوهی  پارسی

ها کوهی از آتش  وست داشتم میان ما و آن: دو به اهل کوفه گفت یافتند. ما دست می  هب
  یافتند. ما دست می  ها به آن  یافتیم و نه ها دست می آن  ما به  نه  کرد که ایجاد می  فاصله

او گفت: اي   احنف خطاب به درباره این مسأله با آن گروه گفتگو نمود، و عمر
اید  ما دستور داده  اید و به ردهما را از کشورگشایی منع ک  ام که ؤمنین! خبردار شدهامیرالم

است و در میان   پادشاه پارسیان زنده  نماییم، و این در حالی است که  همین بسنده  به  که
ما مسلح   ها بر علیه باشد، آن  ها زنده پادشاهشان در میان آن  باشد، و مادام که قوم خود می

توانند در کنار هم  دو پادشاه نمیهرگز   خواهند شد، و این واقعیتی انکار ناپذیر است که
دانید  ها دیگري را بیرون راند. و خود می باید یکی از آن  رانی نمایند، جز اینکه حکومت

راهی میدان   دستور پادشاه براي مبارزه  اند و به ما لشکر کشی کرده  ها علیه آن  همیشه
تور دهید خود را مسلح ما دس  به  ها است، مگر اینکه اند، و این عادت همیشگی آن شده

 .2کن نماییم او را از سرزمین پارس بیرون افکنیم و این امید پارسیان را ریشه  نماییم تا اینکه

 .٢١٠السنن اإلهلية ص -١
  .)٧/١٣٠البداية والنهاية ( -٢
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صورت   را به  گویید و قضیه خدا سوگند راست می  در پاسخ احنف گفت: به عمر
 واقعی براي من شرح دادي.

رسی تبار لشکرکشی نمایند و مسلمانان در شهرهاي پا  دستور داد که رو عمر از این
  ایشان داد و سایر پرچمها را به  اجرا درآورد و پرچم خراسان را به  رأي احنف را به

ها طرح نمود، سپس با  ي جنگ و پیشروي را براي آن فرماندهانی مجاهد عطا نمود و نقشه
 .1رساند ها کمک می آن  درپی به ارسال لشکرهاي پی

 
 

 .١٤٦، حمب الدين اخلطيب صمع الرعيل األول -١
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 مبحث اول
 فتوحات شام

و انتصاب فرماندار  به شام مربوط به خبر وفات ابوبکرصدیق  نخستین پیام عمر
رسانم که  جدید شام، ابوعبیده بود. در آن نامه چنین آمده است: اما بعد: به اطالع می

ر جانشین رسول خدا، ابوبکر، وفات نموده و بازگشت همه به سوي خدا است. درود خدا ب
مردي حق دوست، نرم خو، نیکوکار و حکیم بود. ما و همه مسلمانان   ابوبکرصدیق که

خواهم  امیدوار پاداش الهی در برابر مصیبت از دست دادن ایشان هستیم و از خداوند می
ایم توفیق  هاي خویش جاي دهد و تا زنده که ما را با چنگ زدن به تقوا در پناه رحمت

ا داده و پس از مرگ وارد بهشت خود سازد و او بر هر چیز اطاعت از دستورات خود ر
 ي اهل دمشق توسط شما اطالع یافتیم و از امروز به بعد شما توانا است. از محاصره

سرپرست مسلمانان آن سامان هستید. پس نیروهاي خود را در نواحی اطراف  (ابوعبیده)
باره از رأي خود و رأي  نشهر حمص، دمشق و سایر شهرهاي شام پراکنده ساز و در ای

مسلمانانی استفاده کن که با تو هستند. البته نباید این دستور من تو را وادار نماید تا با اعزام 
ت به خود امیدوار سازي. بلکه بي نیروها پایگاهت را کامالً خالی کنی و دشمن را نسب همه

له خالد بن ولید را نزد ي محاصره باید به قدر کافی نیرو داشته باشی، از جم جهت ادامه
 .1دار که به کمک او احتیاج خواهی داشت خود نگه

را طلبید و نامه را  بن جبل رسید، معاذ بن جراح به ابوعبیده وقتی نامه عمر
رسان به ابوعبیده گفت: امیرالمؤمنین از شما در مورد احوال مردم  با هم خواندند و نامه

د، یزید بن ابی سفیان و عمرو بن عاص نیز پرسیدند که ي خالد بن ولی جویا شدند و درباره
 ها چگونه مردانی هستند؟ آیا نسبت به مسلمانان دلسوزي دارند؟  آن

ابوعبیده پاسخ الزم را به او داد و جواب نامه را نیز به کمک معاذ چنین نوشت: از 
جز او معبود  . با سالم! ستایش براي خدایی کهعمر بن خطابابوعبیده و معاذ بن جبل به 

فکر   اندیشیدي و به شناسیم که براي خود می به حقی وجود ندارد. ما تو را از آن زمان می
از سرخ و سفید و سیاه  ي امت محمد خود بودي و اکنون اي عمر! تو ولی امر همه

 .)۲/۱۲۵تاريخ دمشق ( -١
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اي. و نیک و بد و صالح و فاسق و قدرتمند وضعیف، همه در مقابل تو هستند. و هر  شده
به گردن تو دارند. پس اي عمر! مواظب خود باش و ما تو را از روزي بیم کدام حقی 

ي رازهاي نهان، آشکار گردد، و پرده از هر کس و هر چیز برداشته  دهیم که همه می
باشند  ي او می گیرند و منتظر فیصله شود و همه در مقابل پادشاه قهار و توانایی قرار می می

شوند و به ما خبر رسیده است که در  ایش امیدوار میترسند وبه رحمته و از عذابش می
این امت مردانی خواهند بود که به ظاهر دوست و در باطن دشمن هستند، و ما به خدا پناه 

ایم، داشته  ما داشته  چه ي ما برداشتی غیر از آن ها باشیم. پس نباید از نامه بریم که از آن می
 .1باشید. سالم و رحمت خدا بر شما باد

 بگفتگوي خالد و ابوعبیده
او را از کار برکنار و  که فرماندار سابق شام بود خبر یافت که عمر خالد بن ولید

ي  ابوعبیده را تعیین کرده است. بنابراین نزد ابوعبیده آمد و گفت: خدا تو را ببخشاید نامه
اطالع  امیرالمؤمنین یا پیام عزل من و روي کار آوردن تو به دستت رسیده و به من

گزاري در حالی که ما باید از تو فرمان ببریم؟  دهی و همچنان پشت سر من نماز می نمی
خواستم که تو از زبان کسی دیگر مطلع شوي و  ابوعبیده گفت: خدا تو را ببخشاید من می

اي، خبرت کنم.  خواستم قبل از به پایان رساندن جنگی که آغاز کرده از طرفی نمی
ي قدرت دنیا نیستم و براي آن تالش  آن به اطالعت برسانم و من شیفتهخواستم بعد از  می

ي ما برادران  کنم، چرا که دنیا و سلطنت آن رو به نابودي و زوال است و همه نمی
ي  یکدیگر و اجرا کنندگان دستورات خدا هستیم. پس انسان از این که برادرش فرمانده

گیرد باید بداند که بیش  لیتی به عهده میاو باشد ضرر نخواهد کرد. بلکه کسی که مسئو
از دیگران در معرض فتنه و آسیب قرار دارد، مگر کسی که خدا او را در پناه خویش 

ي امیرالمؤمنین را به خالد  گاه نامه چنین افرادي اندکند. آن  محفوظ بدارد، براستی که
 .2تحویل داد

 

 .)۹/۲۷۴فتوح الشام و تاريخ اسالمی ( -١
 ).٢/١٢٦تاريخ دمشق ( -٢
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 از طرف عمر بي ابوعبیده و معاذ پاسخ نامه
ي حسان  ي ابوعبیده و معاذ توسط شداد بن اوس بن ثابت، برادر زاده این که نامهپس از 

ها  ي آن بن ثابت انصاري، به دست خلیفه رسید و قرائت گردید، ایشان در جواب نامه
چنین نوشت: حمد و ستایش بر خدایی را که معبود به حقی جز او نیست. اما بعد: من شما 

هاي  ي شما و انسان کنم که رضایت پروردگار و توشه ه میرا به رعایت تقواي الهی توصی
ي شما به دستم رسید. شما در  . نامههستند  بهره و افراد ناتوان از آن بیآگاه در آن است 

  شناسید که شما مرا از آن زمان می  اید که ي من اشاره کرده و بیان داشته آن به گذشته
  اید؟ و این نوعی تزکیه چیزي را دریافته  ام، چه تادهفکر خود اف  ام و به اندیشیده براي خود 

اید که اکنون ولی امر مسلمین  باشد. و همچنین متذکر شده براي من از جانب شما می
هاي گوناگون از قبیل نیک و بد و قوي و ضعیف قرار دارند و  ام ودر مقابل من انسان شده

اید که من چگونه عمل خواهم  باید عدالت را در مورد همه رعایت بکنم و جویا شده
کرد. باید گفت: هیچ کاري از دست کسی ساخته نیست مگر به توفیق خداوند. و مرا به 
فرا رسیدن روز قیامت یادآور شده بودید؛ باید گفت که جریان شب و روز یادآور این 

نمایند و هر  ها هر چیز جدید را فرسوده و هر دوري را نزدیک می باشند، آن قضیه می
ي  سازند. روزي را که همه که قیامت را فراهم می آورند تا این موعودي را پدید می

ها در مقابل پادشاه قهار فروتن  گردد و چهره رازهاي پنهان و چیزهاي پوشیده آشکار می
باشند.  شوند. و مردم با زبونی و ترس از عذاب و امید به رحمتهایش منتظر قضاي او می می

اید که در این امت مردانی خواهند بود که به ظاهر  که شما نوشتهو اما در مورد این 
دوست و در باطن دشمن هستند، باید گفت که مربوط به زمان شما نیست بلکه این پدیده 

 در آخر الزمان اتفاق خواهد افتاد؛ زمانی که ترسها و امیدها وابسته به مردم باشند.
خواهم که مرا در این زمینه  اده و من از او میو افزود که خداوند مرا ولی امر شما قرار د

اي ضعیف هستم، مگر این که خدا کمک  کمک و حفاظت نماید و من مردي مسلمان و بنده
 بکند و اگر خدا نخواهد خالفت در اخالق و رفتار من تغییري ایجاد نخواهد کرد. 
که عمر از  و بزرگی از آن خدا است و بندگان را در آن سهمی نیست. پس کسی نگوید

روزي که بر کرسی خالفت نشسته تغییر کرده است. و من حق را قبل از دیگران در مورد 
کنم و واقعیت امر را درمورد خود به شما بازگو خواهم نمود. من با هیچ  خویشتن اجرا می
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رفته بود، به من   کس از گفتن حق، ابا ندارم. پس هر کس حاجتی داشت یا بر او ظلمی
پسندم و تنبیه و سرزنش شما برایم، ناگوار است. ضمناً  د. من درستکاري شما را میمراجعه بکن

باشد،  ي توان من می در دست من امانت است و من شخصاً مسئول آن هستم و در دایره  چه آن
از این محدوده   چه سپارم و آن ورزم و به کسی دیگر نمی شخصاً به انجام آن مبادرت می

 سپارم که اهل امانت بوده و دلسوز مردم باشند. می خارج باشد به کسانی
بینید،  می  چه و اما در مورد پادشاهی دنیا و امارت آن باید عرض کنم که هر آن

ي ما برادران یکدیگریم و هر کدام از ما که امیر و سرپرست  نابودشدنی است و همه
داشت. بلکه او خود  دنیوي براي آنان نخواهد دیگران تعیین شد، هیچ گونه ضرر دینی و

گیرد، مگر کسی که خدا او را در پناه خویش جاي  بیشتر در معرض فتنه و آسیب قرار می
 .1ها اندك هستند دهد، و آن

 فتح دمشقنخست: 
نصیب مسلمانان شد، در واقع  عمر بن خطابفتوحاتی که در دیار شام و در زمان 

ي  شده بود. چنان که پس از معرکه آغاز امتداد فتوحاتی بود که در زمان ابوبکرصدیق
یرموك و شکست رومیها ابوعبیده بن جراح، بشیر بن کعب حمیري را به عنوان جانشین 

ي رومی در  خود در یرموك تعیین کرد و به او خبر رسید که نیروهاي شکست خورده
اند واز حمص براي اهل دمشق، نیروي کمکی آمده است. بنابراین  شهر فحل جمع شده

بیده نتوانست تصمیم بگیرد که به سوي دمشق رهسپار شود یا براي فتح فحل در دیار ابوع
 اي نوشت و از او در این مورد نظرخواهی کرد. عمر نامه اردن و ناچار به عمرفاروق

در پاسخ نوشت: با شتاب به سوي دمشق بروید، چرا که دمشق پایگاه اصلی شام و مرکز 
گروهی از سواران خود، ساکنان فحل، حمص و فلسطین ها است و ضمناً با  حکومت آن

ها فتح شدند که چه بهتر و اگر نه پس از فتح دمشق  را سرگرم کنید واگر احیاناً این
گروهی که قادر به کنترل شهر دمشق باشند در آن بمانند و تو و سایر فرماندهانت به سوي 

 .١٠٢-٩٩فتوح الشام ص -١
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ي حمص بروید. ضمناً حق را فتح کردید تو و خالد به سو فحل حرکت کنید و اگر آن
 .1بیرون بروند  آن محدوده لشکر با امیر آن است تا این که از هرفرماندهی 

ي فرماندهی عملیات را  گیریم که ایشان نقشه از این دستورات عمر چنین نتیجه می
مشخص نمود و با این کار نوعی توازن نظامی به نیروهایش بخشید و اهداف مورد نظر را 

کرد. چنان که هدف اصلی ایشان تسخیر شهر دمشق بود، ولی از اعزام اولویت بندي 
نیروهاي جزیی به سوي هدف دوم یعنی فحل و هدفهاي بعدي مانند حمص غافل ننشست 

أبو أعور هاي کوچک و متعددي به فرماندهی  دسته و براساس همین دستور ابوعبیده
بن صعق بن  هبن عامر، عمار بن یزید عبد عمر سلمی عامر بن حتمۀ، عمرو بن کلیب و

 و بن حبیب بن عمر، لبدة بن عامر، بشیر بن عصمۀ کعب، صفی بن علیۀ بن شامل، عمر
نیروها عازم دمشق گردید و با ي  و خود با عمده .2به سوي فحل فرستاد عمارة بن مخشن

ها از ساکنان شهرکها و مناطق  چرا که رومی ،گونه مقاومت قابل توجهی مواجه نشدهیچ
ي شهر دمشق تعهد گرفته بودند که مانع رسیدن نیروهاي اسالمی به دمشق بشوند.  حومه

ها توان مقاومت در مقابل لشکر بزرگ اسالم را نداشتند و از طرفی از رفتار حکام  ولی آن
هنگامی که نیروهاي مسلمان به شهرك غوطه  ،. بنابراین3رومی به ستوه آمده بودند

، کاخها و منازل مسکونی رومیان را خالی از سکنه یافتند. زیرا (نرسیده به دمشق) رسیدند
ها فرار را بر قرار ترجیح داده و به دمشق گریخته بودند. ضمناً هرقل از حمص پانصد  آن

توانست  سوار مجهز به سالح جهت امداد اهل دمشق فرستاد؛ ولی این تعداد اندك نمی
به رهبري ذي الکالع در شمال شهر دمشق کاري پیش ببرد چنان که نیروهاي مسلمانی که 

ها برخاستند و پس از جنگی خونین، رومیان متحمل شکست  مستقر بودند به مقابله با آن
ها را به ثبات و پایداري توصیه نمود  ساکنان دمشق از هرقل کمک طلبیدند. او آن .4شدند

نیروي کمکی براي ها را تشویق کرد و وعده داد که به زودي  و براي جنگ و مقاومت آن

 .٥٢هتذيب وترتيب البداية والنهاية ص، ٢٧٦الدعوة اإلسالمية يف عهد أمري املؤمنني بن اخلطاب ص -١
 .١٨٢العمليات التعرضية الدفاعية عند املسلمني ص -٢
 .١٨٨اهلندسة العسكرية يف الفتوحات اإلسالمية د. قصي عبد الرؤوف ص -٣
 .)۷/۲۰( البداية والنهاية -٤
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خود   اهل دمشق به  ي هرقل باعث شد که این مژده  آنان خواهد فرستاد، گفتنی است که
  .1آیند و در مقابل نیروهاي اسالمی از خود دفاع نمایند

 ـ نیروهاي طرفین1

 نیروهاي رومی
 ي کل نیروهاي رومی: هرقل  فرمانده -
 امیر دمشق: نسطاس بن نسطورس بود -
نیروهاي دمشق: مردي به نام باهان یا وردیان بود که قبالً در یرموك از  ي فرمانده -

 جلوي مسلمانان فرار کرده بود.
تعداد نیروهاي رومی مستقر در دمشق شصت هزار مرد جنگجو بود و احتمال  -

بیست هزار نفر در دفاع و چهل هزار  ،افزایش نیروي کمکی از حمص وجود داشت
هاي شهر دمشق پناه برده و منتظر  ومیها در دژها و قلعهنفر در خط مقدم بودند. ر

 فرصت مناسب براي حمله بر مسلمانان بودند.
ي فحل و فراریان جنگ  نیروهاي رومی مستقر در فحل را جنگجویان حومه -

ي خود را از دست داده و طعم شکست رویارویی با  داد که روحیه یرموك تشکیل می
 لشکر اسالم را چشیده بودند.

 نیروهاي اسالمی
  عمر بن خطابي کل نیروهاي اسالمی:  فرمانده -
 امیر عملیات در بالد شام: ابوعبیده بن جراح  -
ابوعبیده ده نفر از فرماندهان خود را با نیروهاي الزم که پیشاپیش آنان ابو اعور  -

 .2هاي ورودي دمشق اعزام نمود سلمی قرار داشت جهت کنترل راه

 .١٨٨اهلندسة العسكرية ص -١
 .۱۸۸ص ةالعسکري ةاهلندس -٢
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هاي  جهت کنترل راه به فرماندهی علقمه بن حکیم و مسروقا همچنین گروهی ر -
غرب را  ارتباطی فلسطین با دمشق اعزام نمود و بدین صورت محور تحرکات جنوب و

 .1تحت تسلط خویش در آورد
هاي شمال دمشق فرستاد  نیروهاي دیگري به فرماندهی ذي کالع جهت کنترل راه -

  اهل دمش جلوگیري به  و از کمکهاي رومی به و ارتباط این شهر با حمص را قطع نمود
 .2عمل آورد

در کل تعداد نیروهاي اسالمی در دیار شام حدود چهل هزار نفر بود که به هم  -
ي عالی و  پیوسته و منظم و به خاطر شکست دادن رومیان در یرموك داراي روحیه

 .3پیروزمندانه بودند
اصره کرده بودند بالغ بر بیست هزار تعداد نیروهاي اسالمی که شهر دمشق را مح -

ي فحل اعزام شدند تا ضمن کنترل وضعیت  نفر بود و نیروهاي اضافه بر این تعداد به جبهه
 .4جا، هنگام ضرورت در دسترس باشند و مورد استفاده قرار گیرند در آن

 ـ توصیف شهر دمشق2
گذاري شده بود. این دمشق شهر بزرگی بود که به نام مؤسس آن (دمشاق بن کنعان) نام 

قرار گرفت. از این رو  او شهر در عهد هیجدهمین امپراطور مصر مدتی تحت سلطه
ترین شهرهاي تاریخ دانست. و ضمناً دمشق در آن زمان مرکز بت  را از قدیمی توان آن می

جا را  ي آن پرستی بود. اما پس از این که دین نصاري وارد این شهر شد، بزرگترین بتکده
باترین و معروفترین کلیسا تبدیل کردند که نظیر آن به جز در انطاکیه در جاي به زی

دیگري وجود نداشت. در جنوب دمشق سرزمینهاي بلقا و در شمال آن جوالن قرار دارد. 
ي کوهستان و داراي زمینهاي کشاورزي و آب و چشمه است و از طرفی  دمشق منطقه

ر آن سکونت دارند. مسلمانان به خوبی با این یکی از مراکز مهم تجاري است که عربها د

 مهان. -١
 .١٨٩اهلندسة العسكرية ص، )٤/٢٥٨تاريخ الطربي ( -٢
 .١٠٣شاكر حممود رامز ص، الريموك وحترير ديار الشام -٣
 .١٨٩اهلندسة العسكرية ص -٤
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سرزمین آشنایی داشتند، چرا که همواره تجار و بازرگانانشان به این دیار رفت و آمد 
ها و حصارها بود. دیوار سنگی محکمی با  کردند. شهر دمشق شهر پوشیده با قلعه می

به ویژه بعد از جنگ ارتفاع شش متر و عرض سه متر، شهر را در میان خود جاي داده بود. 
با فارس هرقل تدابیر بیشتري جهت حفاظت این شهر به عمل آورد و سه متر به عرض 
دیوار سنگی اضافه نمود و در آن سوي دیوار گودالی به عرض سه متر حفر نمودند و در 
کنار آن نهري جاري ساخت تا همواره گودال مرطوب و گل آلود و غیر قابل عبور نگه 

و این بیانگر  .1را تسخیر کرد شهر دمشق شهري نبود که به راحتی بتوان آن ،یندارد. بنابرا
 آن است که تدابیر دفاعی اهل دمشق بسیار محکم و پیشرفته بود به دلیل این که: 

ـ تدابیر امنیتی و دفاعی شهر دمشق با شتاب و در مدت کوتاهی اتخاذ نشده بود. بلکه 
تراتژیک باالیی برخوردار بود، رومیان همواره از جا که این شهر از موقعیت اس از آن
ي مهندسی و رزمی فوق العاده و با  کردند، طبق نقشه ي فارس احساس خطر می ناحیه

ها را با تمام  کمال آرامش و نظم و ترتیب، سالها پیش به این تدابیر اندیشیده و آن
 امکاناتی اجرا ساختند که لشکر روم در دست داشت.

حفاظتی در اطراف شهر دمشق بیانگر ابتکار مهندسی پیشرفته رومی بود.  ـ این تدابیر
ضمناً قواي طبیعی آن سرزمین به عناصر مهندسی نظامی در تشکیل این مجموعه کمک 

اجراي نهر در اطراف دیوار شهر و گل آلود ساختن خندق، مانع  کرد. به ویژه زیادي می
ي شمال یا شمال  ي که قصد حمله از ناحیها هاي نظامی طبیعی محکمی بود که براي دسته
 نمود. شرق را داشتند، ایجاد مزاحمت می

ـ و از طرفی این تدابیر، لشکر مسلمانان را وادار به عدم هجوم به شهر دمشق نمود و 
 ي شهر بود. ها یک راه باقی ماند و آن محاصره تنها پیش روي آن

شق هفتاد روز به طول انجامید و در ي شهر دم ـ به نقل از منابع تاریخی مدت محاصره
 .2شد آن از سالحهاي سنگین استفاده می

 

 ۱۹۰: مهان -١
 .۱۹۰: ةالعسکري ةاهلندس -٢
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 ـ روند معرکه3
 ابوعبیده راه دمشق را با این نقشه در پیش گرفت: 

 ـ فرماندهی قلب سپاه با خالد بن ولید بود.
 شد. ـ سمت راست و چپ لشکر با عمرو بن عاص و خود ابوعبیده فرماندهی می

 ي اسب سواران بود. اندهـ عیاض بن غنم فرم
 ـ شرحبیل بن حسنه فرمانده نیروهاي پیاده بود.

هاي محکمی بود که تنها راه نفوذ به  جا که دیوار شهر دمشق داراي دروازه و از آن
 داخل شهر بودند، مسلمانان نیروهاي خود را بدین صورت تنظیم نمودند: 

 ي شرقی شهر. ـ دسته خالد بن ولید در مقابل دروازه
 . بن جراح در مقابل دروازه جابیه  ـ دسته ابوعبیده

 ـ دسته عمرو بن عاص در مقابل دروازه توما.
 ـ دسته شرحبیل در مقابل دروازه فرادیس.
 ي کوچک شهر. ـ دسته یزید بن ابی سفیان در مقابل دروازه

ه پنداشتند که مسلمانان نخواهند توانست محاصره را ادامه بدهند. ب رومیان چنین می
ویژه در روزهاي زمستانی، غافل از این که مسلمانان داراي باورهاي راستین و محکم و 

ي مسلمانان  هاي فوالدین بوده و در مقابل سختیها مقاومت خواهند کرد. فرمانده اراده
جا را جهت استراحت لشکر خود  کلیساهاي متروك غوطه و منازل خالی فراریان آن

پرداختند و این  جا به استراحت می به نوبت در آن اشغال نمود و مجاهدین اسالم
ي دمشق سپري  ي محاصره کرد تا مدت زیادي را به ادامه ها کمک می ریزي به آن برنامه
 .1نمایند

مسلمانان به این حد اکتفا نکردند، بلکه به کمک تاکتیکهاي مختلف رزمی تالش 
نحوي از آن عبور نمایند. چنان که نمودند تا تدابیر حفاظتی دشمن را خنثی نموده و به  می

هاي نفوذي بود و  خالد بن ولید مکان مناسبی را اختیار نمود که داراي آب فراوان و راه
با نیروهاي تحت فرمان خود به تهیه نمودن ریسمان و ساختن آن به شکل نردبان پرداخت. 

 .۱۹۲: مهان -١
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بود و به خالد خبر  ي امیر شهر دمشق فرزندي به دنیا آمده از قضا در همان روزها در خانه
شود و  ي امیر برگزار می رسید که به همین مناسبت در فالن روز جشن بزرگی در خانه

 نمایند. ي مردم در آن شرکت می همه
ي اهل شام حتی  فرصت را غنیمت شمرد و در حالی که همه خالد بن ولید

ها و سربازان و نگهبانان با شرکت در جشن و مشغول شدن به خورد و نوش، پست
مسئولیتهاي خود را به فراموشی سپرده بودند در شامگاه همان روز او و قعقاع بن عمرو و 

ها بودند، دست به کار شدند و به سایر  مذعور بن عدي با نیروهایی که در رکاب آن
مسلمانان گفتند: هنگامی که از فراز دیوار صداي تکبیر ما را شنیدید به کمک ما بشتابید و 

ها  ي دو پلی که با مشکیزه گاه خالد با گروه خود به وسیله آن .1زه بیاییدبه سوي دروا
هاي خود را بر دیوار  ساخته بودند از نهر عبور کرده و به دیوار رسیدند و ریسمان

ها را محکم به دیوار گره زدند و  و قعقاع و مذعور باالي دیوار رفتند و ریسمان ،انداختند
ي داخلی دروازه گرد  ا از دیوار عبور نمودند و در گوشهه گروه زیادي به کمک ریسمان

آمدند و تکبیر گفتند و دروازه را به زور شمشیر باز کردند و بدین صورت لشکر اسالم 
 .2وارد شهر دمشق گردید

 آموز همترین فواید، درسها و نکات عبرتم

 ؟ـ آیا دمشق به زور فتح شد یا با صلح و آشتی
ها معتقد هستند که شهر دمشق بر اساس  نظر دارند. بیشتر آن باره علما اختالف در این

با جنگ و نیمی دیگر با صلح  : نیمی از دمشقگویند و بعضی می .صلح فتح شده است
گرفته شده است. چنان که عملکرد صحابه در تصرف نیمی از کلیساي بزرگ و واگذار 

 .3باشد نمودن نصف دیگر به نصاري بیانگر همین مطلب می

 

 .)۷/۲۰(البداية والنهاية: و  ۱۹۲: ةعسکريال ةاهلندس -١
 .۱۹۲صاهلندسة العسكرية:  -٢
 .٥٦ص: ترتيب وهتذيب البداية والنهاية -٣
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 تاریخ فتح دمشقـ 
رسد که فتح دمشق در  چنین به نظر می گوید: از عبارت سیف بن عمر ابن کثیر می

اند  سال سیزده هجري اتفاق افتاده در حالی که خود سیف و سایر مورخین تصریح نموده
 .1که دمشق در رجب سال چهارده هجري فتح شده است

هاي رجب، شعبان،  در ماهنویسد که ابوعبیده شهر دمشق را  خلیفه بن خیاط می
ها قرارداد صلح را امضا  رمضان و شوال تحت محاصره قرار داده و در ذي قعده با آن

ي یرموك فتح گردیده  بعد از معرکه دمشق به هر حال مهم این است که .2نموده است
 .3است

 ـ تطبیق برخی از تاکتیکهاي جنگی
نوین و ابتکاري و فرصتهاي  گفتنی است که در فتح دمشق مسلمانان از تاکتیکهاي

با کسب اطالعات از  پیش آمده به بهترین وجه استفاده نمودند. چنان که خالد بن ولید
حالت  داخل قلعه و انتخاب مکان مناسب توانست از دیوار شهر و دیگر موانع عبور نموده،

لشکر  را از وضعیت محاصره بیرون آورده و به وضعیت حمله و تهاجم وادار سازد. جنگی
جستند و   میالدي از این ابتکار خالد علیه مواضع اسراییل بهره 1973مصریها در سال 

ها به صورت نردبان از دیوار حائل عبور نمایند. و این بیانگر  توانستند با بافتن ریسمان
هاي جدید ما با دشمنان در واقع امتداد  باشد و معرکه ابتکار عمل مسلمانان در فتوحات می

 .4بتکار و تاکتیک پیشرفته استهمان ا

 شدند  فتح دمشق سرودهمورد در   شعرهایی که
 قعقاع بن عمرو چنین سرود: 

ــارم  أقمنــــا عــــىل دار ســــليامن أشــــهراً  ــا بص ــد محلن ــا وق ــد روم  بخال

 .٥٥ص: مهان -١
 .١٢٦ص: تاريخ خليفه -٢
 .۱۹۳صاهلندسة العسكرية:  -٣
 .١٩٥اهلندسة العسكرية ص -٤
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 قصصـــنا إىل البـــاب الرشـــقي عنـــوة

ـــدارهم ـــا ب  أقـــول وقـــد دارت رحان

 فلـــام زأدنـــا يف دمشـــق نحـــورهم
 
 
 

ـــل  ـــلامً ك ـــا مستس ـــدان لن ـــائم ف  ق

 أقيمــوا هلــم حــر الــور بالغالصــم

ـــاهم ـــنهام باألب ـــوا م ـــدمر عض  وت
 

 

 

ما چندین ماه در کنار دو شهر سلیمان بن داوود اقامت گزیدیم و با رومیان در « 
ي شرقی وارد  کردیم، جنگیدیم و سرانجام به زور از دروازه حالی که شمشیر حمل می

 شدیم و همه تسلیم ما شدند و ...

 حرکات نظامی مسلمانان بعد از فتح دمشقت
را فتح نمود.  فورا بعد از فتح دمشق، خالد را به سوي بقاع فرستاد و او آن ابوعبیده

ي معروف به  اي اعزام داشت. در کنار چشمه اي از مسلمانان را به ناحیه همچنین دسته
سنان بود. او از گردنه ي رومیان مردي به نام  ها برخورد کردند. فرمانده میسنون با رومی

بیروت بر مسلمانان یورش برد و تعدادي از آنان را به قتل رسانید. آن چشمه بعداً به نام 
عین الشهداء معروف گردید. همچنین ابوعبیده، یزید بن ابی سفیان را بر دمشق گمارد. 

» حوران«و » بثینیه«و ابوزهراء قشیري را به سوي » تدمر«یزید، دحیه بن خلیفه را به سوي 
ها به او سپرده شده بود را بر اساس صلح با  فرستاد. ابوزهراء مناطقی که مسئولیت آن

م سرزمین اردن را با زور فتح ها فتح نمود. و از طرفی شرحبیل بن حسنه تما ساکنان آن
به جز طبریه را که ساکنان آن از در صلح وارد شدند. خالد نیز بر سرزمین بقاع پیروز  کرد

 اي امضا کرد. ا با ساکنان بعلبک صلح نمود و با آنان عهد نامهشد ام

 دوم: جریان آزاد سازي شهر فحل
هاي این  گروهی از لشکریان اسالم که براي آزادسازي فحل اعزام شده بودند به نزدیکی

ي کسانی بود که از  ها بالغ بر یکصد هزار جنگجو به اضافه شهر رسیدند. لشکر رومی
ها ملحق شده بودند. لشکر اسالم به  و یا از فراریان جنگهاي قبلی به آن روستاهاي مجاور

ها فرصت را  ي شهر فحل اقدام نمودند. رومی سرکردگی عمار بن مخشن به محاصره
ي دریاچه طبریه را گشودند و زمینهاي خشک اطراف شهر را زیر  غنیمت شمرده، دهانه
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به ویژه سوارکاران جلوگیري به عمل آب در آوردند تا از پیشروي لشکر مســلمانان 
 آورند.

ي مسلمانان، عمار بن مخشن نیز با توجه به نابرابري کمی دو لشکر و همچنین  فرمانده
وجود مانع فوق به جاي پیشروي، تداوم محاصره را ترجیح داد تا این که ابوعبیده از فتح 

افراد ابو اعور سلمی نیروهاي ها پیوست. او با انضمام افراد خود با  دمشق فارغ شد و به آن
 اسالمی را نظم داد: 

 ـ خالد بن ولید در خط مقدم.
 ـ ابوعبیده در سمت راست.

 ـ عمرو بن عاص درسمت چپ.
 ي اسب سواران. ـ ضرار بن ازور فرمانده
 ي نیروهاي پیاده. ـ عیاض بن غنم فرمانده

را که معرکه در ي جنگ، شرحبیل بن حسنه تعیین شد، چ ي کل مجموعه ـ و فرمانده
 افتاد. ي تحت فرمان او اتفاق می منطقه

شرحبیل فرماندهی لشکر را به دست گرفت و مواضع نیروها را با نظم خاصی تعیین 
نمود و نیروهایی براي پشت جبهه در نظر گرفت و براي بسیج کردن نیروها به وقت 

ارویی با هر ضرورت نقشه کشید و همچنین نیروهایی به صورت آماده باش جهت روی
ي ناگهانی مقرر کرد. به هر حال شرحبیل در بیست و چهار ساعت در آماده باش  حادثه

 .1برد کامل به سر می
ي شهر فحل توسط مسلمانان به درازا کشید. سرانجام رومیان گمان  مدت محاصره

د. ي سختی بر مسلمانان وارد کنن ي ناگهانی و شبیخون ضربه توانند در یک حمله بردند می
ها شب هنگام، یکپارچه بر مسلمانان  ها سقالب بن مخراق نام داشت. آن ي رومی فرمانده

ور شدند. آن شب تا صبح و روز بعد را تا شب جنگیدند. سرانجام رومیها دوام  حمله
ي آنان به قتل رسید. مسلمانان، فراریان رومی را  نیاورده، پا به فرار گذاشتند و فرمانده

ها براي عدم پیشروي مسلمانان تدارك  وشبختانه آب و گلی که آنتعقیب نمودند. خ

 .۱۸۸عند املسلمني ص ةوالتعرضي ةالعمليات الدفاعي -١
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ها گردید و بدین صورت  دیده بودند، مانع بزرگی بر سر راه فرار و یا تهاجم مجدد آن
ي  رومیها متحمل شکست سنگینی شدند و مسلمانان شهر را فتح کردند. و طبق نقشه

ل بن حسنه به اردن و عمرو بن عملیاتی متوجه اهداف بعدي خود شدند. چنان که شرحبی
عاص به فلسطین اعزام گردیدند. و خود ابوعبیده و خالد راه حمص را در پیش گرفتند و 

برخورد نمودند و جنگ سختی میان » توذرا«ها به فرماندهی  با لشکر بزرگی از رومی
هاي زیادي کشته شدند. و زمانی که توذرا متوجه شد که صف  طرفین در گرفت و انسان

مقدم دو لشکر با هم درگیر هستند، با گروه بزرگی از نیروهاي خود عازم دمشق شد تا 
مسلمانان را در دو جبهه مشغول بدارد. اما ابوعبیده به این تاکتیک او پی برد و خالد را به 

جا که مسلمانان پیگیر اخبار جنگ بودند بزودي در جریان  تعقیب وي فرستاد. و از آن
قرار گرفتند و یزید بن ابی سفیان با لشکري به استقبال توذرا رفت  حرکت چرخشی توذرا

ها  و با او درگیر شد. در آن اثنا خالد بن ولید از راه رسید و از پشت سر به لشکر رومی
ور شد و روزگارشان را تباه کرد و بدین صورت مسلمانان با توذرا کامالً تسویه  حمله

 .1حساب کردند

 قعقاع بن عمرو در مورد روز فحل سرود  شعرهایی که  از جمله
 وغــــــــداة فحــــــــل قـــــــــد رأونــــــــي معلمـــــــــاً 
 مـــــا زالـــــت الخيــــــل العـــــراب تدوســــــهم
ـــــــين ســـــــراتهم عـــــــن أســـــــرهم ـــــــى رم  حت
 يـــــــــوم الـــــــــرداغ فعنـــــــــد فحـــــــــل ســـــــــاعة
 ولقـــــــد أبـــــــدنا فـــــــي الـــــــرداغ جمـــــــوعهم

 

 والخيـــــــــــــل تـــــــــــــنحط والـــــــــــــبال أطـــــــــــــوار 
ــــــــــــا مــــــــــــوار ــــــــــــوم فحــــــــــــل والقن  فــــــــــــي ي
 فــــــــــــــي ردة مــــــــــــــا بعــــــــــــــدها اســــــــــــــتمرار

 م مـــــــــــــــدار؟خـــــــــــــــر الرمـــــــــــــــاح علـــــــــــــــيه
 طـــــــــــــرًا ونحـــــــــــــوي تبســـــــــــــم األبصـــــــــــــار

 

 

 

 

 و باز چنین می سراید: 
 وغــــــــــداة فحــــــــــل قــــــــــد شــــــــــهدنا مأقطــــــــــاً 
ـــــــــــت أرمـــــــــــيهم بقرحـــــــــــة كامـــــــــــل  مـــــــــــا زل

ـــــــدار   ينســـــــى الكمـــــــي ســـــــالحه فـــــــي ال
  كـــــــــــــــر المبـــــــــــــــيح ريانـــــــــــــــة األبســـــــــــــــار

 .۱۸۹مهان ص -١
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 حتــــــــــــــى فضضــــــــــــــنا جمعهــــــــــــــم بتــــــــــــــرس
 نحــــــن األولـــــــى جســـــــوا العـــــــراق بتـــــــردس

 ب

 )1(ينفــــــــــــي العــــــــــــدو إذا ســــــــــــما جــــــــــــرار 
ـــــــــي ذرى األســـــــــفاروالشـــــــــام   جســـــــــًا ف

 

 سوم: فتح بیسان و طبریه
به سوي حمص رهسپار شدند و   عمر بن خطابابوعبیده و خالد بن ولید طبق دستور 

ابوعبیده, شرحبیل را بر اردن گمارد. شرحبیل و عمرو بن عاص با نیروهاي خود شهر 
فین، جنگ سختی در بیسان را محاصره کردند. ساکنان شهر بیرون آمدند و میان طر

گرفت و سرانجام ساکنان بیسان بر اساس صلح اهل دمشق مصالحه کردند و به پرداخت 
 .2جزیه و خراج تن دادند و ابو اعور سلمی با اهل طبریه نیز رفتار مشابهی کرد

 هـ 15ي حمص در سال  چهارم: معرکه
ي آن شهر  فراریان رومی را به سوي حمص تعقیب نمود و به محاصره  ابوعبیده

 پرداخت. 
نیز به وي پیوست و چون هوا خیلی سرد بود ساکنان شهر به امید این که  خالد بن ولید

ي محاصره صرف نظر خواهند کرد، مقاومت  مسلمانان طاقت نخواهند آورد و از ادامه
هاي مؤرخین پاهاي سربازان رومی  نمودند. شدت سرما به قدري بود که بر اساس نوشته

افتاد اما اصحاب پیامبر با این که کفش معمولی  ه موزه پوشیده بودند از کار میبا این ک
کردند و به هیچ کدام از آنان آسیبی نرسید. و تا پایان زمستان  پوشیده بودند، تحمل می

تر کردند. در  ي محاصره را تنگ همچنان مقاومت نمودند و با فرا رسیدن فصل بهار، دایره
ان روم پیشنهاد صلح دادند اما مأموران حفاظتی دولت نپذیرفتند و آن اثنا بعضی از بزرگ

گفتند: ما چگونه صلح بنماییم در حالی که در چند قدمی پادشاه روم قرار داریم؟ 
ها شهر را  در یکی از روزها مسلمانان همه با هم تکبیر گفتند، صداي تکبیر آن :گویند می

فرو ریخت و با صداي تکبیر دوم بعضی از به لرزه در آورد و بعضی از دیوارهاي شهر 
بیند که چه  ها فرو ریخت. مردم به پیشوایان خود مراجعه کردند و گفتند: مگر نمی خانه

 .١٩٢العمليات الدفاعية ص -١
 .۶۱ص البداية والنهايةترتيب و هتذيب  -٢
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ها تن به  کنید؟ سرانجام آن روزي بر سر ما آمده است. پس چرا با این قوم صلح نمی
د از پرداخت مصالحه دادند و بر اساس قرارداد صلح، دمشق تسلیم شدند که عبارت بو

گاه ابوعبیده  هاي مسکونی براي مسلمانان. آن جزیه و خراج و تخلیه نمودن نیمی از خانه
  عمر بن خطابي فتوحات همراه با خمس غنایم را با عبداهللا بن مسعود به سوي  مژده

فرستاد و خودش لشکر بزرگی از مسلمانان را با فرماندهانی همچون بالل و مقداد در 
قطع  از جزیره اي به خلیفه نوشت که هرقل آب فرات را نمود و طی نامهحمص مستقر 

در جوابش نوشت که در  شود. عمر نموده و خودش گاهی آشکار و گاهی متواري می
 .1جا بمان آن

 هـ 15پنجم: فتح قنسرین در سال 
جا رسید،  فرستاد. زمانی که خالد به آن 2ابوعبیده، خالد بن ولید را به سوي قنسرین

جا و نصاراي عرب به او هجوم آوردند و جنگ سختی میان طرفین در گرفت  ساکنان آن
و  از بین بردها را  و افراد زیادي از دشمن به قتل رسیدند و سرانجام خالد رومی

شان میناس را به قتل رسانید. اما عربها معذرت خواهی نمودند و گفتند: ما در  فرمانده
یم. خالد نیز پذیرفت و آنان را مورد عفو قرار داد و وارد ا ایجاد جنگ هیچ نقشی نداشته

زیستید، ما به کمک  شهر شد و خطاب به ساکنان شهر گفت: اگر شما بر روي ابرها می
کردیم و بدین صورت شهر را فتح کرد و هنگامی که خبر  رسی پیدا می خدا به شما دست

ا؛ او مت کند ابوبکر ررسید گفت: خدا رح به عمر فتح شهر و رشادتهاي خالد 
شناخت و افزود که بر کناري خالد به خــاطر شک و تردید من  ها را بهتر از من می انسان

 .3نبود، بلکه ترسیدم که مردم به او توکل نمایند
 
 
 

 .۶۲ البداية والنهايةترتيب و هتذيب  -١
 ).٤/٤٢٧تاريخ الطربي ( -٢
 . ۶۳ البداية والنهايةترتيب و هتذيب  -٣
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 هـ 15ششم: جریان فتح قیساریه در سال 
او نوشت: من و به  1سفیان را به سوي قیساریه فرستاد ، معاویه بن ابیدر همین سال عمر

ام پس به سوي آن رهسپار شو و از خدا کمک بخواه و این  امر قیساریه را به تو سپرده
اهللا ربنا وثقتنا ورجاؤنا وموالنا  ،العظيم ال باهللا العيلإ ةال قوال حول و«دعاها را تکرار کن: 

نخواهد  گاهللا بلند مرتبه و بزر، جز با کمک هیچ نیرو و توانى» فنعم املوىل ونعم النصري
ما است. او موال و  و موالي خداوند، پروردگار مورد اعتماد و جاي امید و دوست. بود

 مددکاري بسیار خوب است.
ي خویش در آورد. مردم  را در محاصره معاویه حسب دستور، به قیسریه رفت و آن

با جدیت  آن سامان چند بار با او به مقابله برخواستند و در پایان پس از یک نبرد سنگین و
معاویه و با تلفات زیاد دشمن، خداوند آن ناحیه را به دست مسلمانان فتح کرد. معاویه 

 .2ي فتح و همچنین خمس غنایم را نزد امیرالمؤمنین فرستاد مژده
گوید: شهرهاي شام یکی بعد از دیگري توسط  اما دکتر عبدالرحمان شجاع می

ها  اي غافلگیرانه بود که به آن ها به گونه مجاهدین اسالم فتح شد، چرا که جنگ با رومی
هر یک از شهرهاي بیروت، صیدا،  ،داد. بنابراین فرصت اندیشیدن و مقاومت را نمی

نابلس، حلب و انطاکیه یکی بعد از دیگري سقوط نمود و آخرین شهري که فتح شد، 
 .3س اتفاق افتادرا فتح نمود و این بعد از فتح قد قیساریه بود که معاویه بن ابی سفیان آن

 هـ 16هفتم: فتح قدس در سال 
در آن زمان بر فلسطین مردي رومانی معروف به ارطبون یعنی معاون اول امپراطور حکومت 

گر و زرنگ و داراي لشکر بزرگی در رمله و همچنین در  نهایت حیله کرد. او مردي بی می
 .4ایلیاء بود

 .)۴/۴۳۱تاريخ طربی ( -١
  .٦٤، ٦٣ترتيب وهتذيب البداية والنهاية ص -٢
 .٣٥٥ة الراشدة صفبوة واخلالدراسات يف عهد الن -٣
 .٣٥حروب القدس يف التاريخ اإلسالمي والعريب د. ياسني سويد ص -٤
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باره نظر خواهی کرد.  و از او در ایناي به امیرالمؤمنین نوشت  نامه عمرو بن عاص
قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، ( در جواب، سخن معروف خود را گفت که عمر

انداختیم تا  ترین فرد رومی ترین فرد عرب را به جان زرنگ ما زرنگ« فانظروا عام تنفرج)
 ن عمرو بن عاصهـ که در آ 15البته جنگ اجنادین دوم در سال   .1»کند ببینیم چه می

 .2بر رومیان پیروز شد، زمینه را براي فتح فلسطین مهیا نموده بود
ي اجنادین دوم آغاز شده بود. در آن  و در واقع عملیات فتح قدس قبل از معرکه

ي رمله تا قدس هجده  وقت ارطبون لشکر بزرگی در ایلیا و رمله تدارك دیده و فاصله
از پیشروي لشکر اسالم به فرماندهی   یانش این بود کهاو از انتشار لشکر فرسخ بود. هدف

. 3عمرو بن عاص به سوي مهمترین شهرهاي فلسطین رمله و ایلیا (قدس) جلوگیري نماید
 . 4ایلیا (ارطبون) بعد از شکست در اجنادین با لشکر خود به اینجا پناه آورده بود  امیر رومی

قدس طی کردند به شرح زیر بیان و اکنون مهمترین مراحلی که مسلمانان در فتح 
 شود:  می

 ـ تاکتیک سرگرم کردن دشمن1
ها را در فلسطین سرگرم نمود تا عمرو بن عاص  باید رومی  عمر بن خطابي  طبق نقشه

در اجنادین بر آنان پیروز گردد و بعد از آن مسلمانان براي فتح قدس و دیگر شهرهاي 
دستور داد تا با سواران خود به قیساریه برود و   به معاویه ،شام اقدام نمایند. بنابراین

جا را از امداد رسانی به نیروهایشان در مقابل عمرو مشغول بدارد. و خود  نیروهاي آن
ي خلیفه، گروهی را به سرکردگی علقمه بن حکیم فراسی و  عمرو نیز بر اساس نقشه

و  .5یلیاء اعزام نمودمسروق بن فالن مکی جهت سرگرم نمودن نیروهاي رومی ساکن در ا
گروهی دیگر را به سرکردگی ابوایوب مالکی جهت مشغول ساختن نیروهاي رومی 

 ).٤/٤٣١تاريخ الطربي ( -١
 .٣٥حروب القدس يف التاريخ اإلسالمي والعريب ص -٢
 .٣٦، ٣٥املصدر نفسه ص -٣
 ).٤/٤٣٢تاريخ الطربي ( -٤
 .۳۶حروب القدس  -٥
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فرستاد و خود در اجنادین  ها نیروي کمکی می ساکن در رمله فرستاد و پیوسته، نزد آن
 منتظر نبرد شدیدي با ارطبون بود. 

ها وارد نبرد سختی باالخره نبرد سختی آغاز شد و به قول طبري: مسلمانان و رومی
و سرانجام عمرو بن عاص ارطبون  .1شدند مانند نبرد یرموك و افراد زیادي به قتل رسید

را شکست داد و او با نیروهاي خود به سوي شهر قدس پا به فرار گذاشت تا در پشت 
ها را به سوي شهر قدس باز  هاي آن در امان بماند. مسلمانان نیز راه آن دیوارها و قلعه

افزاید که علقمه، مسروق، محمد بن عمرو  شتند تا این که وارد شهر شدند. طبري میگذا
به لشکر عمرو پیوستند و همه یکپارچه به سوي  خود و ابوایوب نیز با نیروهاي تحت فرمان

 .2ي ایلیاء (قدس) حرکت کردند محاصره
کردند.  مسلمانان به سرپرستی عمرو بن عاص شهر ایلیاء (قدس) را شدیداً محاصره

گوید: تحت تدابیر امنیتی شدید قرار داشت و با دیوارها و  طور که واقدي می شهر آن
شد. بر روي دیوارهاي شهر سالح سنگین مانند منجنیق و  هاي محکم نگهداري می قلعه

غیره نصب شده بود و نگهبانان مجهز به سنگر و سپر، و تیر و شمشیر، مراقب اوضاع 
 بودند. 

ز محاصره نگذشته بود که جنگ آغاز گردید. مسلمانان به سوي هنوز سه روز ا
ها را تیرباران کردند. مسلمانان سپرهاي خود را  دیوارهاي شهر هجوم آوردند و رومیها آن

در مقابل تیرهاي دشمن قرار دادند و جنگ از صبح تا شام چند روز ادامه پیدا کرد تا این 
الرحمان فرزند ابوبکر با گروهی از سواران از راه که در روز یازدهم ابوعبیده، خالد و عبد

و این امر باعث ترس و وحشت بیشتري در دل ساکنان ایلیا گردید. به هر حال  .3رسیدند
ي شهر تا چهار ماه به طول انجامید و در اغلب روزها نبرد شدیدي بین  وضعیت محاصره

 .4نمودند باران را تحمل میگرفت و مسلمانان، سردي شدید همراه با برف و  طرفین در می
ي مقاومت به ستوه آمدند و بزرگ آنان (صفرونیوس) به فکر  ها از ادامه تا این که رومی

 ).٤/٤٣٣تاريخ الطربي ( -١
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اي نوشت و او را به پایان دادن محاصره فرا  اي دیگر افتاد و به عمرو بن عاص نامه چاره
 .1خواند و فتح شهر را محال قلمداد کرد

 ـ تسلیم شدن رومیها2
به عمرو بن عاص چنین نوشت: تو دوست و همانند من هستی. جایگاه تو  بزرگ رومیان

باشد. به خدا سوگند که پس از فتح اجنادین توان  نزد قومت شبیه جایگاه من نزد قومم می
فتح هیچ بخشی از فلسطین را نخواهی داشت، پس بهتر است برگردي و مغرور نشوي و 

 .2اگر نه همانند دیگران شکست خواهی خورد
ي بزرگ رومیان خاطرنشان کرد که این دیار به دست او سقوط  عمرو در جواب نامه

ي عمرو را قرائت کرد خندید و گفت: کسی که  خواهد کرد. وقتی بزرگ رومیان نامه
رسان این عکس  بیت المقدس را فتح خواهد کرد مردي به نام عمر است نه عمرو. نامه

، عمر بن خطاب. عمرو فهمید که منظور ارطبون العمل او را به عمرو بن عاص منتقل کرد
خلیفه مسلمانان است. بنابراین فوراً پیکی به سوي امیرالمؤمنین فرستاد و او را در جریان 
سخنان ارطبون گذاشت و افزود که من این جریان را با نبرد سختی به پایان خواهم رساند 

اگر نظر و پیشنهادي داري از ما و شهرهاي زیادي را براي تو تصاحب خواهم نمود، لطفاً 
و رایزنی با گروهی از مسلمانان عازم دیار شام  يپس از شور عمر بن خطابدریغ مکن. 

شد و علی بن ابی طالب را به عنوان جانشین خود بر مدینه گمارد و در مکانی به نام جابیه 
ند و شهر را فرود آمد و سران ایلیاء نزد او رفتند و بر پرداخت جزیه صلح امضاء کرد

 .3تسلیم ایشان نمودند

 ي فتح قدس و تحقیقی پیرامون آن ـ روایتهاي مختلف درباره3
از جمله ذکر  ؛ي شهر قدس، طبري بیش از یک روایت نقل کرده است ي محاصره درباره

ي خویش در آورد. و در روایت دیگري گفته  را در محاصره نموده که عمرو بن عاص آن
به بیت المقدس آمد. ساکنان  ه شام این بود که ابوعبیدهب است علت آمدن عمر

 مهان. -١
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اي شام با آنان نیز مصالحه جا از او خواستند که بر اساس پیمان صلح با دیگر شهره آن
شخصاً متولی پیمان صلح باشد. ابوعبیده طی  عمر بن خطابولی به شرطی که  نماید،

را جانشین خود در مدینه قرار  لی اي این مطلب را به سمع خلیفه رسانید. خلیفه، ع نامه
داد و خود با همراهی نیروي کمکی براي رزمندگان مسلمان مستقر در شام، عازم آن دیار 

 گردید. 
اما واقدي  .1ابن اثیر نیز دو روایت مشابه با روایتهاي فوق طبري نقل کرده است

نسبت داده است. او  ي شهر قدس و مذاکره با امیرالمؤمنین را به ابوعبیده جریان محاصره
 گوید:  می

ابوعبیده سی و پنج هزار جنگجوي تحت رهبري هفت نفر از فرماندهان خود، جهت 
فتح بیت المقدس اعزام نمود که عبارت بودند از: خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان، 

ي، قیس بن هبیره م بن ابی وقاص، مسیب بن نجیه فزارشرحبیل بن حسنه، مرقال بن هاش
دي و عروه بن مهلل بن یزید. در رکاب هر یک از این فرماندهان پنج هزار جنگجو مرا

ها یکی بعد از دیگري طی هفت روز اعزام شدند و خود پس از چند  قرار داشت و آن
  ها پیوست. روز جنگ به آن

نویسد که اهل ایلیاء نزد ابوعبیده آمدند و به او پیشنهاد صلح  همچنین واقدي می
باشد. سپس  عمر بن خطابي مسلمانان؛  مشروط به این که متولی صلح خلیفهدادند ولی 

واقدي روایت مشابهی با روایتهاي طبري و ابن اثیر ذکر کرده و نوشته است که ابوعبیده 
نزدیکی  اي جریان را به خلیفه نوشت و خلیفه به بیت المقدس آمد و در طی نامه

او گفت: به خدا سوگند ما عالیم این شخص  شهر با پیشواي قوم مالقات کرد. دیوارهاي
ایم و تردیدي نداریم که او همان  را به عنوان فاتح بیت المقدس در کتابهاي خود خوانده

  .2شخص است

 .۴۰حروب القدس ص -١
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ها از محاصره  ها در میان گذاشت. آن سپس نزد قوم خود برگشت و جریان را با آن
او امان طلبیدند و با قرار اداي  رفتند و از عمر بن خطاببه تنگ آمده بودند به سرعت نزد 

 .1جزیه، صلح نمودند
دانیم، زیرا زمانی که عمرو بن عاص قدس را  ولی ما این روایت واقدي را بعید می

محاصره کرده بود، سایر فرماندهان مسلمان پس از نبرد یرموك و فتح دمشق و فحل، و 
که ابوعبیده و خالد،  رفتند. چنان بالد مختلف شام با کسب پیروزي و غنیمت پیش می

، قنسرین و حلب را در نوردیده، راه ساحلی شام به سوي جنوب را ةمناطق حمص، حما
در پیش گرفتند و بر انطاکیه، الذقیه وعرقه تسلط یافتند. و از طرفی یزید بن ابی سفیان 

گوید که  و اما بالذري در روایتی می .2بیروت تا صیدا و عسقالن تا صور را در نوردید
ي خویش در آورد و ابوعبیده پس  عمرو بن عاص پس از فتح رفح، قدس را در محاصره

از فتح قنسرین و حومه در حالی به او پیوست که شهر ایلیاء یعنی بیت المقدس را محاصره 
نامه سایر  افزاید که ساکنان ایلیاء از ابوعبیده خواستند تا بر اساس صلح و می .3کرده بود

متولی قرارداد  عمر بن خطابن مصالحه نماید مشروط بر این که خود شهرهاي شام با آنا
نیز پذیرفت  رسانید. عمر اي به اطالع عمر صلح باشد. ابوعبیده این مطلب را طی نامه

ي دمشق فرود آمد و بعد از آن به سوي ایلیاء رفت و  و راهی دیار شام گردید و در جابیه
افزاید: در مورد   هـ اتفاق افتاد. بالذري می17در سال . واین جریان با اهل آن مصالحه نمود

البته ما ضمن ترجیح دادن روایت نخست  .4روایت دیگري نیز نقل شده است ءفتح ایلیا
ي قدس به دست عمرو بن عاص پایان پذیرفت و نه به  طبري مبنی بر این که محاصره

ي دمشق به  ابوعبیده در جابیهپنداریم که  دست ابوعبیده، این مطلب را دور از واقعیت نمی
ي کل نیروهاي نظامی شام با ایشان در مورد فتح قدس به  خلیفه بپیوندد و به عنوان فرمانده

، سایر فرماندهان آن ناحیه را به جابیه فراخواند عمر بن خطابگفتگو بپردازد، چرا که 

 .۴۰حروب القدس  -١
 .۴۱حروب القدس  -٢
 ).١٨٩-١/١٨٨فتوح البلدان ( -٣
 ).١/١٨٩مهان ( -٤

                                           



 731   شام، مصر و لیبی فتح 
 

راه با یزید و چنان که ابوعبیده هم .1و در مورد فتح قدس با آنان به مشورت پرداخت
البته در صلح  .2شرحبیل فرماندهان بزرگ مسلمانان در این مصالحه حضور به هم رسانید

نامه، اسم ایشان به عنوان امضاء کننده، ذکر نشده است، اما اسامی بزرگوارانی همچون 
تواند دلیل این امر باشد  عمرو بن عاص، معاویه و خالد بن ولید قید شده است و این می

ي شهر قدس را به عهده نداشته است، بلکه  وعبیده فرماندهی نیروهاي محاصره کنندهکه اب
  .3دار این مسئولیت بوده است عمرو عهده

 ـ متن صلحنامه4
 باشد:  متن صلح نامه آن طور که طبري نقل کرده است چنین می

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
به اهل  عمر بن خطاب المؤمنین، امیر ي خدا اي است که بر اساس آن بنده این معاهده

ها و صلیب آنان و سایر ملتهایشان در  ایلیاء امان مالی و جانی داده است، همچنین عبادتگاه
خود مورد آزار قرار نخواهند گرفت و امان خواهند بود و به خاطر دین و آیین 

البته  .عبادتگاههاي آنها تخریب نخواهند و اجباري براي پذیرش دین در کار نخواهد بود
اي زندگی بکند و باید اهل ایلیاء همانند ساکنان  ها در ایلیاء هیچ فرد یهودي نباید با آن

سایر شهرها جزیه پرداخت نمایند و رومیان، دزدان را از میان خود بیرون بکنند و هر کس 
ا ها تا رسیدن به شهر و دیار خود در امنیت به سر خواهد برد و اگر خواستند در اینج از آن

بمانند باید جزیه پرداخت نمایند. و هر کس از اهل ایلیا دوست دارد به رومیان بپیوندد مال 
ها در امان خواهد بود و اگر قبل از تاریخ جنگ در این شهر  و جانش تا پیوستن به آن

توانند با پرداخت جزیه همچنان در این  اند، می افرادي از سرزمین دیگري سکونت گزیده
اگر نه پس باید با رومیان بیرون شوند و قبل از برداشت محصول چیزي از  شهر بمانند و

ساکنان این شهر وصول نشود. این نامه بر اساس عهد خدا و پیامبر و خلفاء و سایر مؤمنین 

 .)۴/۴۳۱تاريخ طربی ( -١
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شود و باید بر مفاد آن عمل شود، البته به شرطی که طرف مقابل نیز طبق  نوشته می
 قرارداد، جزیه پرداخت نماید.

: خالد بن ولید، عمرو بن عاص، عبدالرحمان بن عوف و ان بر این عهدنامهگواه
 .1هـ 15در سال  ، نوشته شدهمعاویه بن ابی سفیان

 ها و پیامدهاي این وقایع مهم ترین درس

 الف ـ موضعگیري فداکارانه واثله بن اسقع
هاي شهر  زهگوید: ... من صداي باز شدن درب جابیه را شنیدم ـ یکی از دروا واثله می

گاه با  دمشق ـ دیدم گروه بزرگی از سواران دشمن بیرون شدند. مقداري درنگ کردم آن
اند. بنابراین  ها گمان کردند که از قبل محاصره شده گفتن تکبیر بر آنان یورش بردم. آن

ام او را  شان تسلیم شد. من با سرنیزه ي شهر بازگشتند و فرمانده دوباره به سوي دروازه
ها به  کردم و از مرکب پایین انداختم و خود سوار بر مرکبش شدم. در آن اثنا آن زخمی

ها تعدادي را از  پشت سر خود نگاه کردند و به سوي من برگشتند. من نیز با حمله به آن
جا دیدم که بزرگ رومیان با  پاي در آوردم و خود را به خالد بن ولید رسانیدم، در آن

 .2طلبد ل دمشق امان میالتماس از خالد براي اه

 ب ـ معاذ بن جبل سفیر مسلمانان نزد رومیها قبل از وقوع جنگ فحل
ها طی  ي فحل، رومی هاي پراکنده میان مسلمانان و رومیها و قبل از معرکه پس از درگیري

بنا به  پیامی از مسلمانان خواستند تا مردي را جهت مذاکره نزد آنان بفرستد. ابوعبیده
ها براي استقبال سفیر  را نزد آنان فرستاد. رومی ها، معاذ بن جبل میدرخواست رو

قیمت پهن کردند و سالحهاي  اي تدارك دیدند و فرشهاي گران مسلمانان تشریفات ویژه
ي تزیینات خود  شماري گرد آوردند تا سفیر مسلمانان را مرعوب قدرت و شیفته بی

قوایی که داشت به این تدارکات و تشریفات به دلیل تواضع و ت سازند. اما معاذ بن جبل
هیچ توجهی نکرد و در حالی که زمام اسب خود را در دست داشت با کمال خونسردي و 

 .)۴/۴۳۶تاريخ طربی ( -١
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رفت و از سپردن اسب خود به نگهبانان و از نشستن روي مبلها خودداري  وقار پیش می
رند، کرد و گفت: من بر این فرشها و جایگاهی که ضعیفان شما به آن دسترسی ندا

اي از بندگان خدا هستم و بر فرش خدا  نشینم و بر زمین نشست و گفت: من بنده نمی
معاذ با رومیان به  .1دانم تر نمی نشینم و خود را در استفاده از مال بر برادران خود شایسته می

ها در مورد اسالم از او پرسیدند و او پاسخ داد. سپس در مورد عیسی  مذاکره پرداخت. آن
 سوال کردند. معاذ این آیه را تالوت کرد:  از او

ِ إِنَّ َمَثَل ِعيَ�ٰ ِعنَد ﴿  ﴾٥٩ُ�ن َ�يَُكوُن  ۥِمن تَُراٖب ُ�مَّ قَاَل َ�ُ  ۥَكَمَثِل َءاَدَمۖ َخلََقهُ  ٱ�َّ
 .]۵۹آل عمران: [

مسأله (آفرینش) عیسی براي خدا، همچون مسأله (آفرینش) آدم است که او را از  «
 ».درنگ) پدید آمد پس بدو گفت: پدید آي! و (بیخاك بیافرید، س

ي مسلمانان قرار داد و این آیه را تالوت  ها را به روشنی در جریان خواسته و آن
 نمود: 
َها ﴿ ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ�ٰتِلُوا ِينَ َءاَمُنوا ارِ يَلُونَُ�م ّمَِن  ٱ�َّ ْ �ِيُ�ۡم ِغۡلَظٗةۚ  ٱلُۡكفَّ َوۡ�َِجُدوا

ْ وَ  نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  .]۱۲۳: ةالتوب[ ﴾١٢٣ ٱلُۡمتَّقِ�َ َمَع  ٱ�َّ

»اي مومنان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکند، و باید که از شما شدت و حت د
 ».ببینند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است

رومیان گفتند: پیروزي مسلمانان بر ایرانیان، به خاطر مرگ پادشاه ایران بود، ولی 
باشد، شما پیروز نخواهید شد. معاذ گفت:  ون پادشاه ما زنده و داراي لشکري قوي میچ

ي ما  اگر پادشاه شما هرقل است، پادشاه ما خدا است و فردي از میان خودمان سرکرده
داوري کند از او حرف شنوي  صاست. اگر امیر ما طبق کتاب خدا و سنت رسول خدا

از کار برکنار خواهیم کرد. در میان ما و او دربان و  کنیم و در غیر این صورت او را می
فروشد و خود را در برخورداري از بیت المال بر ما  مانعی وجود ندارد و او بر ما فخر نمی

 ها، این آیه را خواند:  و در پاسخ به کثرت تعداد آن .2بیند تر نمی مستحق

 .۳/۱۹۴االکتفاء (کالعی)  -١
 منبع سابق.  -٢
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﴿ ۢ ِۗ �ِإِۡذِن  َ�م ّمِن فَِئةٖ قَلِيلٍَة َغلََبۡت فَِئٗة َكثَِ�ةَ ُ وَ  ٱ�َّ ٰ َمَع  ٱ�َّ  ﴾٢٤٩ِ�ِ�َن ٱل�َّ
 .]۲۴۹:ةالبقر[

چه بسیارند گروههاي اندکی که به فرمان خدا بر گروههاي فراوانی چیره شده اند و «
 ». خداوند با شکیبایان است
گونه ضعف و تأثیري ایجاد  ي واالي معاذ هیچ نستند در روحیهپس از این که نتوا

ي  قضیه پرداختند و به او پیشنهاد صلح دادند و گفتند: شهر بلقاء و حومه نمایند به اصل
نشان ساخت که هیچ راه دیگري جز پذیرفتن  را به مسلمانان خواهند داد. معاذ خاطر آن

ها با شنیدن پاسخ معاذ سخت بر آشفتند و  اسالم و یا پرداخت جزیه و یا جنگ ندارند. آن
زودي دست و پاهاي شما را با ریسمان خواهیم بست. معاذ گفتند: نزد یارانت برگرد؛ به 

گفت: ممکن نیست چنین اتفاقی بیفتد اما یکی از این دو مسأله اتفاق خواهد افتاد: یا ما 
را  رسیم و یا اینکه شما را با ذلت از این شهر بیرون خواهیم راند. این شهادت می  همگی به

 .1گفت و برگشت
از خالل این سفارت  ي معاذ ظامی و دعوتگرانهبدین صورت شخصیت سیاسی، ن

ها پاسخ  باکانه به آن دهد و بی شود. او به استداللهاي طرف مقابل گوش فرا می بر مال می
دهد و کاستیهاي آنان را از جمله، برخورداري فوق العاده از بیت المال و محروم  می

دهد و آنان  ها شرح می اي آننماید. سپس تعالیم اسالم را بر گذاشتن رعیت را گوشزد می
هایشان ساکت  خواند. همچنین در مقابل جنگ روانی و تهدید را به پذیرفتن اسالم فرا می

نشیند، بلکه بدون پرداختن به تهدید و ارعاب لفظی، واقعیت امر و آمادگی مسلمانان  نمی
 .2گردد دارد و بر می را بیان می

 یساریهدر فتح ق گیري عباده بن صامت ج ـ موضع
ي طرف راست لشکر مسلمانان بود.  ي قیساریه فرمانده در محاصره عباده بن صامت 

روزي به ایراد وعظ پرداخت و نیروهاي خود را به محاسبه نفس و توبه و استغفار فرا 
گاه به دشمن حمله نمود و تعداد زیادي از رومیان را کشت، ولی نتوانست  خواند و آن

 منبع سابق. -١
 .٢٠٧األنصار يف العصر الراشدي ص -٢
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د. بنابراین به مقر خود برگشت و مجدداً نیروهاي خود را تشویق کامالً به هدف خود برس
هدف خود برسند، سخت اظهار به مبارزه کرد و از این که نتوانسته بودند در این حمله به 

فرماندهان قدیمی هستم که براي مدت طوالنی تعجب کرد و گفت: اي اهل اسالم! من از 
به خدا  با شما در این جنگ شرکت کنم باقی مانده ام و خداوند به من فرصت داد تا

ایم مگر اینکه بر آنان پیروز  گاه ما بر گروهی از مشرکین حمله نکرده سوگند! هیچ
ها پیروز شوید؟ و افزود که من از پدید  توانید بر این ایم. پس شما را چه شده که نمی شده

ري کم رنگ ترسم یکی خیانت در مال غنیمت و دیگ آمدن دو خصلت در میان شما می
ي شهادت تشویق نمود و  ها را به طلب کردن صادقانه بودن اخالص در عمل. سپس آن

ها خواهد بود و تا رسیدن به پیروزي  خاطرنشان ساخت که خودش در جنگ پیشاپیش آن
  .1و یا شهادت خواهد جنگید و این بار بر نخواهد گشت

گردید، عباده از اسب ور  و هنگامی که دو لشکر روبرو شدند و آتش جنگ شعله
خود پایین آمد و پیاده به مبارزه ادامه داد و چون چشم عمیر بن انصاري به او افتاد، با 

ها را به پیروي از او فرا خواند.  فریاد این مطلب را به گوش مسلمانان رسانید و آن
م، دشمن ي بیشتر به جنگ با رومیان ادامه دادند تا این که سرانجا مسلمانان نیز با حماسه

 .2شکست خورد

 ي مرج صفر د ـ ام حکیم بنت حارث در معرکه
جنگهاي مسلمانان در ام حکیم، همسر عکرمه بن ابی جهل است. شوهرش در یکی از 

اش پایان یافت. یزید بن ابی سفیان و سپس خالد  شد. پس از این که عده دیار شام شهید
حکیم به عقد خالد در آمد و هنگامی که  بن سعید به او پیشنهاد ازدواج دادند. سرانجام ام

حکیم را به خانه بخت ببرد. اما ام  خواست ام رسیدند، خالد می» مرج صفر«مسلمانان به 
حکیم گفت: بگذار تا جنگ به پایان برسد. خالد گفت: من به احتمال قوي در همین 

بعداً به پل شوم. سرانجام ام حکیم موافقت نمود. و خالد نزدیک پلی که  جنگ کشته می
اي ترتیب داد و همراهانش را به  ي عروس رفت و ولیمه ام حکیم شهرت یافت به حجله

 .األنصار يف العصر الراشدي -١
 منبع سابق.  -٢
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ي غذا فارغ نشده بودند که رومیان براي  ها هنوز از سفره صرف غذا دعوت کرد. آن
ي عروس بیرون شد و جنگید تا کشته شد. ام  جنگ صف بستند. در آن اثنا خالد از خانه

آثار مواد خوشبو بر لباسهایش مشهود بود، لباسهایش را به خود  حکیم نیز درحالی که
ور گردید و  اي که در آن عروسی کرده بودند به دشمن حمله پیچید و با ستون خیمه

رسید و جنگ  تعدادي را به قتل رسانید. و چکاچک شمشیرها در کنار نهر به گوش می
 .1سختی میان طرفین در گرفت

 کند شام خداحافظی میپادشاه روم با دیار  -هـ
نشینی کردند و دیار شام را به  بازانش عقبهجري پادشاه روم و سر 16و یا  15در سال 

آمد، هنگام  هرقل براي حج به بیت المقدس می  بعد از آن هرگاه .2قصد روم ترك نمودند
گفت: سالم بر تو اي سوریه! سالم کسی که از تو سیر نشده و بر خواهد  برگشتن می

جا خواست  رسید، از اهالی آن» رها«اما این بار وقتی شام را ترك کرد و به منطقه گشت. 
ها گفتند: ماندن ما در اینجا بهتر از همراهی با تو است و  تا به دنبال او به راه بیفتند، آن

هنگامی که به شهر شمشاط و بر مکان بلندي رسید، رو به عقب نگاه کرد و گفت: سالم 
سالم کسی که دوباره به سوي تو نخواهد آمد. سپس به راه خود ادامه بر تو اي سوریه! 

گاه از یکی  مستقر کرد. آن جا داد تا این که به قسطنطنیه رسید و حکومت خود را در آن
هایی  ها چگونه انسان نش که چند روزي در دست مسلمانان اسیر بود، پرسید: آنابازاز سر

واران روز هستند. از هم پیمانان خود چیزي ها راهبان شب و س هستند؟ او گفت: آن
کنند و  شوند، مگر سالم می پردازند. وارد مجلسی نمی را می خوردند، مگر قیمت آن نمی

اند. هرقل گفت: اگر واقعاً چنین  سازند تا کار او را یکسره نکرده دشمن خود را رها نمی
 .3ر خواهند آوردام به تصرف خود د ها جایی را که من اکنون نشسته است پس آن

 
 

 .٣١٣أمساء حممد ص، ) دور املرأة السياسي٤/٤٨٦االستيعاب ( -١
 .)۴/۴۲۸تاريخ الطربی ( -٢
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 ـ خداوند شما را با اسالم عزت و سربلندي داده استو
درحالی وارد سرزمین شام شد که سوار بر االغی بود و پاهایش از دو طرف آن  عمر

با دیدن او گفت: اي امیرالمؤمنین! اکنون بزرگان قوم به  آویزان بودند، ابوعبیده
ي اسالم عزت و سربلندي داده و  را به وسیلهگفت: خدا شما  آیند. عمر مالقات شما می

 .1اگر شما عزت را در چیز دیگري بجویید خدا شما را خوار و ذلیل خواهد کرد

 در جابیه ـ بخشی از سخنرانی عمرز
در جایگاه مشابهی که  صاي ایراد نمود و گفت: رسول خدا در جابیه خطبه عمر

 ام، ایستاد و فرمود:  اکنون من ایستاده
نوا إىل أصحايب ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، ثم جيئُ قوم حيلف أحدهم عىل أحس(

لَف عليها، ويشهد عىل الشهادة قبل أن يُستشهد، فمن أحب منكم أن ينال  تَحْ اليمني قبل أن يُسْ

بُوحة اجلنة، فليلزم اجلامعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد، وال خيلون رجل  بُحْ

ه حسنته وتسوؤه سيئته فهو مؤمن)با  .2مرأة فإن ثالثهام الشيطان، ومن كان منكم ترسُّ
آیند به  ها می یند و کسانی که بعد از آنآ ها می من و کسانی که بعد از آن با یاران«

ها خواسته شود، سوگند  نیکی رفتار کنید. سپس ملتی خواهد آمد که قبل از این که از آن
دهند. پس هر کس از  ها گواهی طلب شود، گواهی می که از آن ینخورند و قبل از ا می

شما دوست دارد، وارد بهشت شود، جماعت (مسلمانان) را ترك نکند، چرا که شیطان 
اي)  زن (بیگانه و هیچ یکی از شما با ،همراه یک نفر است و از دو نفر مقداري دور است

بود. و هر کس از شما با انجام دادن ها شیطان خواهد  آن نشیند، مگر سومی به خلوت نمی
 ».شود پس او مؤمن است نیکی خوشحال و با ارتکاب بدي ناراحت می

 ي ما دگرگونی ایجاد کرد به جز تو اي ابوعبیده! ح ـ دنیا در همه
خواست که او را به منزل خود ببرد. ابوعبیده  به شام آمد از ابوعبیده هنگامی که عمر

خواهی چشمانت را به حال من اشک آلود کنی؟  ر داري، آیا میگفت: با منزل من چه کا

 .)۲/۵۹۰حمض الصواب ( -١
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 ؟ي ابوعبیده شد چیزي در آن نیافت. گفت: وسایل منزلت کجا است وقتی وارد خانه عمر
یابم. تو امیر این شهر هستی آیا  من که در اینجا جز زین و یک کاسه و مشک آب چیزي نمی

جا گذاشته بود رفت و قطعه  سبدي که در آنشود؟ ابوعبیده به سوي  غذایی نزد تو یافت می
و گفت: اي ابوعبیده! دنیا . با دیدن این صحنه به گریه افتاد نان خشکی بیرون آورد. عمر

 .1ي ما را دگرگون ساخت جز تو همه
گوید: به خدا سوگند! این همان زهد خالص و واقعی  ذهبی پس از نقل این ماجرا می
 .2اط ندارداست نه زهد کسی که چیزي در بس

به شام آمد و با  و در روایت هشام بن عروه به نقل از پدرش آمده است که عمر
فرماندهان و بزرگان قوم مالقات کرد و پرسید: برادرم کجا است؟ گفتند: چه کسی؟ 

گاه ابوعبیده سوار بر ماده شتري آمد و سالم  آید. آن فرمود: ابوعبیده. گفتند: اکنون می
به مردم گفت: متفرق شوید و خود  پرسی نمود. سپس عمر والاح گفت و با عمر

جا جز شمشیر ابوعبیده، زین و سپرش چیزي  ایشان رفت. در آن همراه ابوعبیده به خانه 
 .3ندید

 با ساکنان بیت المقدس ي عمر نامه ط ـ تعلیقی بر صلح
واه بر این و مطالبی که در آن درج گردید و به امضاي طرفین رسید گ نامه عمر صلح

باشد که اسالم دین صلح و تسامح است نه دین جبر و ستم. چنان که مسلمانان با  مطلب می
نصاراي بیت المقدس برخوردي انسانی نمودند که دور از انتظارشان بود. در حالی که 

ي اسالم بود  جا که او نماینده ها روا دارد ولی از آن توانست هر رفتاري با آن عمر فاتح، می
خواهد به اجبار کسی را وادار به پذیرش دینی بکند، چنین نکرد. زیرا  اصوالً اسالم نمیو 

ایمان چیزي نیست که مردم به پذیرش آن مجبور گردند، بلکه ایمان از اعمال قلبها است 
و از درون قلبها فقط خدا خبر دارد نه کس دیگري. چنان که گاهی ظاهر فردي چنین 

ت در حالی که چنین نیست بلکه ضرر او براي اهل ایمان از دهد که مؤمن اس نشان می

 .)۱/۱۷( سري أعالم النبالء -١
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ضرر کسانی که به صورت آشکار کافر و بی دین هستند، بیشتر است. بنابراین مسلمانان به 
مردم آزادي دینی کامل دادند تا بدون هیچ گونه مزاحمتی بتوانند در کنار مسلمانان به 

آمد  خاطر حفاظتی که از آنان به عمل می شعایر دینی و مذهبی خود عمل نمایند. البته به
ي  ها در سایه گذشت که آن کردند و دیري نمی مبلغ ناچیزي به عنوان جزیه پرداخت می

گستر  ي زیبا و عدل دغدغه و عدالت اسالمی به چهره این زندگی آرام و همسایگی بی
لمانان ندیده و یافتند که قبالً به خاطر دوري از مس اسالم پی برده و حقایقی را در می

شدند. چنان که این جریان در  نشنیده بودند و در نتیجه، گروه گروه وارد دین اسالم می
 .1افتاد اکثر شهرهایی که توسط مسلمانان فتح شده بود، اتفاق می

 خواند در مسجد االقصی نماز می ي ـ عمر
در  :عب پرسیداز ک کند که عمر گوید: ابوسنان از عبید بن آدم نقل می ابوسلمه می

کدام ناحیه مسجد اقصی نماز بخواند؟ کعب گفت: صخره را پیش روي خود قرار داده 
(اگر این کار را بکنم) به  گفت: گیرد. عمر ي قدس پیش روي تو قرار می گاه همه آن

خوانم که رسول خدا نماز  نه به خدا، من در همان مکانی نماز می ام. یهودیان مشابه شده
گاه در جاي قبله مسجد ایستاد و نماز خواند و بعد از آن رداي خود را  آنخوانده است. 

 .2پهن کرد و به جمع آوري خاك و خاشاك پرداخت و مردم نیز با وي همکاري کردند
ي مسجد است نه آن طور که برخی  گوید: مسجد االقصی نام همه ابن تیمیه می

که عمر آن را ساخته است.  گویند: مسجد همان قسمت جلویی است پندارند و می می
هاي زیادي ریخته شده  بیت المقدس را فتح کرد، برروي صخره زباله روزي که عمر

به سبب توهین کردن به یهود که به سوي آن نماز می خواندند و  بود، چرا که نصاري
دستور به پاکسازي آن داد و از  عمر .مخالفت با آنان این صخره را اهانت می کردند

ورت گرفت که در کدام ناحیه براي مسلمانان جایگاهی براي نماز تعیین نماید. کعب مش

 .فاء الراشدين (حممد سيد وکيل)جوله فی عصر اخلل -١
 )۷/۷۵( البداية والنهاية -٢
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من در قسـمت  یهودي!گفـت: اي فرزنـد زن  کعب گفت: پشت سر صخره. عمر
  .1خوانم، چرا که قسمت جلوي مساجد از آن ما است جلوي صخره نماز می

 عمر بن خطاب هاي مهم و بزرگ امیر المؤمنین گیري و این یکی دیگر از موضع
ها احترام  است که در آن عمالً نشان داد که اسالم به سایر ادیان آسمانی و مقدسات آن

داشت،  را بر می هاي انباشته بر آن با دستان خود زباله اي که عمر گذارد. این صخره می
از فراز  یعقوب ،ها ها است که بر اساس اعتقاد آن ي آن مکان مقدس یهودیان و قبله

 با خدا سخن گفته است.آن 
ها آزادي دینی  همان طور که با نصاري رفتاري شایسته نمود و به آن عمر ،آري

جوي  ، با یهودیان نیز که دشمنان کینههایشان را در امن قرار داد ها و صلیب داد و عبادتگاه
را مورد  آمیزي کرد و خاکهاي صخره را جارو زد و آن مسلمانان بودند، برخورد رأفت

 .2حترام قرار دادا

 تالش رومی ها براي اشغال مجدد حمص
ها به ایراد سخن پرداخته و  خبر دادند که هرقل در میان جمع رومی جاسوسان به ابوعبیده

ها را تشویق به اشغال مجدد حمص کرده است. و اکنون جمع بزرگی از آنان رهسپار این  آن
را گرد آوري نمود و از آنان مشورت  اند. ابوعبیده نیز سران مسلمانان منطقه گردیده

. معاذ بن جبل، عقب نشینی را به صالح مسلمانان ندانست و گفت: دشمنان رومی، 3خواست
اید و سران کفر را در آن به  خواهند که شما شهري را که فتح کرده چیزي باالتر از این نمی

از خروج از این شهر اید ترك کنید و بروید... به خدا سوگند اگر شما پس  قتل رسانیده
بخواهید مجدداً وارد آن شوید، مشقت بیشتري را پیش رو خواهید داشت. ابوعبیده گفت: به 

 .4خدا سوگند راست و نیکو سخن گفت

 .)۲/۵۷جمموع الرسائل الکربی ( -١
 .٢٠٤، ٢٠٣جولة يف عصر اخللفاء اراشدين ص -٢
 .٤٠٩، ٤٠٨الطريق إىل دمشق ص -٣
 .٢٠٧األنصار يف العصر الراشدي ص -٤
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رفت که در نتیجه ابوعبیده به حبیب بن  اما روال کارها به سمت و سوي دیگري می
وان جزیه گرفته بودند تا در عوض مسلمه دستور داد تا اموالی را که از ساکنان شهر به عن

چرا که اکنون توانایی حفاظت از  ،ها برگرداند ها حفاظت به عمل آورند، به آن از آن
ها انجام شده است به قوت خود باقی است  ها را نداریم. البته صلحی که بین ما و آن آن

به جنگ دشمن  را فسخ نمایند و ما اکنون با برادران خود ها بخواهند آن مگر این که آن
رویم اگر بر آنان پیروز شدیم، به عهد و پیمان خود با شما باقی خواهیم ماند. حبیب بن  می

را که ابوعبیده   چه ها برگردانید و آن مسلمه حسب دستور فرمانده، اموال مردم را به آن
داند و ها گفتند: خدا شما را دوباره به شهر ما بازگر گفته بود به اطالع آنان رسانید. آن

ها در چنین مواردي نه این که اموال ما را  نفرین خدا بر رومیان باد. به خدا سوگند که آن
توانستند از اموال ما را به زور  گردانیدند، بلکه با عصبانیت بیشتري هر چه می بر نمی

کردند. عدل و حکومت شما از ظلم و ستم آنان براي ما خیلی بهتر و  تصاحب می
 .1تر است پسندیده

شبی که فرداي آن قرار بود از حمص به سوي دمشق حرکت  از طرفی ابوعبیده
فرستاد و گفت: به امیرالمؤمنین سالم برسان و او را  کند، سفیان بن عوف را نزد عمر

اي به امیرالمؤمنین  بینی قرار بده و طی نامه دانی و می در جریان مسایلی که خود بهتر می
ها براي  اند که رومی وسان ما از سرزمین دشمن خبر آوردهچنین نوشت: اما بعد: جاس

اند،  گاه چنین نیرویی به جایی نفرستاده حمله به حمص نیروي بسیار بزرگی که هیچ
اند. من پس از مشورت و تبادل نظر با مسلمانان به این نتیجه رسیدم که شهر  تدارك دیده

فرستم که کامالً به مسایل  ا نزد تو میرا ترك کنم و منتظر فرمان تو باشم و اکنون مردي ر
شویم که او ما را کافی است  اشراف دارد و مورد اعتماد است و به خداي دانا متوسل می

 .2و بهترین وکیل است

 براي کمک به ابوعبیده ي نظامی مبتکرانه عمر نقشه
عبیده از ماجرا اطالع یافت، فوراً به سعد بن ابی وقاص نوشت که ابو هنگامی که عمر

 .٤١١، ٤١٠الطريق إىل الشام ص -١
 ).٢٥، ٤/٢٣خ الطربي (تاري، ٤١١الطريق إىل الشام ص -٢
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ام مردم را به فرماندهی قعقاع بن  برد، لذا پس از رسیدن نامه ي دشمن به سر می در احاطه
در برخی از شهرهاي اسالمی تعداد زیادي از  عمرو بسیج کن. گفتنی است که عمر

اسبها را براي موارد اضطراري تدارك دیده بود. چنان که تعداد چهارهزار از این اسبها در 
شد. سعد از همین اسبها در تجهیز لشکر اعزامی به شام استفاده کرد.  می کوفه نگهداري

به سعد نوشت که سهیل بن عدي را با گروهی براي سرکوبی اهالی  همچنین عمر
اند و افزود که  ها را براي حمله به حمص تشویق نموده ها رومی جزیره بفرست، چرا که آن

و نوشت که عبداهللا بن عبداهللا بن عتبان را به ها هستند  اهل قرقیسیا نیز از همفکران آن
سوي نصیبین بفرست و همچنین حران و رها از وجود دزدان و دشمنان پاکسازي کن و 
ولید بن عقبه و عیاض را براي سرکوبی عربهاي جزیره که از ربیعه و تنوخ هستند بفرست. 

قعقاع بی درنگ با  ي کل عیاض بن غنم باشد. و اگر جنگ و مقاومتی دیده شد، فرمانده
چهار هزار نیرو در همان روز راه حمص را در پیش گرفت. همچنین عیاض بن غنم و 
دیگر فرماندهان جزیره رهسپار مناطق خود شدند. و خود امیرالمؤمنین براي کمک به 

 ابوعبیده عازم حمص شد تا این که به جابیه رسید.
مکاري داشتند، وقتی از ها ه ي شهر حمص با رومی اهل جزیره که در محاصره

ها را تنها گذاشتند و به سوي شهرها و  حرکت لشکر اسالم از عراق اطالع یافتند، رومی
به کمک برادران خود شتافتند و چون ابوعبیده متوجه این جریان شد از خالد بن ولید در 

ه گاه مسلمانان یکپارچ ها مشورت گرفت و او نیز موافقت کرد. آن مورد هجوم بر رومی
ها حمله کردند و جنگ سختی در گرفت. سرانجام، مسلمانان پیروز شدند و  علیه رومی

پس از سه روز که معرکه به پایان رسیده بود، قعقاع بن عمرو با نیروهاي کمکی کوفه از 
 نیز به جابیه رسید.  عمر بن خطابراه رسید و 

نین رسیدن نیروهاي ي جنگ و همچ اي امیرالمؤمنین را از نتیجه ابوعبیده طی نامه
نیز در جواب نوشت که نیروهاي  کمکی کوفه بعد از اتمام جنگ، مطلع ساخت. عمر

ها به قصد کمک با شما راهی  کمکی را با خود در غنیمت، شریک بگردانید، چرا که آن
اند و فرمود: خدا به اهل کوفه پاداش  این دیار شده و باعث پراکندگی دشمنان شما شده
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آورند و هم به کمک شهرهاي دیگر  ه هم از دیار خود حفاظت به عمل مینیکو بدهد ک
 .1روند می

ي فوق و فراري دادن و متفرق  در ترسیم نقشه عمر بن خطاباز ابتکار عمل 
شود. نخست لشکر نیرومندي  ساختن دشمنان، شخصیت و نبوغ نظامی فاروق متبلور می

شود که البته  ز با لشکري عازم حمص میدارد و خود نی جهت کمک به ابوعبیده اعزام می
باعث شگفتی همگان شد این بود که فرماندهان را به   چه این یک امر طبیعی بود، اما آن

ها، شهر حمص را محاصره کرده بودند، و  مناطق جنگجویانی فرستاد که در کنار رومی
گردید.  این امر باعث متفرق شدن نیروهاي دشمن و پدید آمدن شکاف در صفوف آنان

بخش واقع شد و مسلمانان توانستند کار دشمنان خود را یکسره  نتیجه ي عمر و نقشه
 .2کنند

 هـ 17فتح جزیره در سال 
قبالً گفتیم که رومیان به کمک ساکنان مناطق جزیره به شهر حمص حمله نمودند و 

ی وقاص به سعد بن اب ي خویش در آوردند و عمر ابوعبیده و مسلمانان را در محاصره
 نوشت که از کوفه نیروي کمکی به حمص و نیروهایی به فرماندهی عیاض بن غنم 

براي سرکوبی ساکنان مناطق جزیره بفرستد. هر یک از این نیروها رهسپار مسیرهاي مورد 
» رقه«را در پیش گرفت و به » فراض«نظر شدند چنان که سهیل بن عدي با نیروهایش راه 

ها وقتی خود را در میان دو لشکر بزرگ اسالم در  ه کرد. آنجا را محاصر رسید و آن
اي جز تسلیم و صلح نداشتند. عبداهللا بن عبداهللا بن عتبان راه  عراق و شام دیدند، چاره

دجله را در پیش گرفت تا به نصیبین رسید و با ساکنان آن از در صلح آمد. وقتی عیاض 
جا  بداهللا را با خود به سوي حران برد و آنخیالش راحت شد، سهیل و ع» رقه و نصیبین«از 

ي خود در آورد و سرانجام بر اساس پرداخت جزیه صلح نمودند و سهیل و  را در محاصره
ها نیز راضی به پرداخت جزیه شدند و بدین صورت  فرستاد و آن» رها«عبداهللا را به سوي 

 .3ي مناطق جزیره به آسانی فتح شد همه

 .۵/۲۵تاريخ طربی  -١
 .۱۱/۱۳۷تاريخ اسالمی  -٢
 .)۵/۲۶تاريخ طربی ( -٣

                                           



 
 

 



 مبحث دوم
 و لیبیفتح مصر 

ها آیین  اي وجود داشت که مهمترین آن هاي قوي براي فتح مصر در مسلمانان انگیزه
رسید. و از طرفی مصر، هم مرز با فلسطین بود و  اسالم بود که باید به همه جا می

 کردند. بایست مسلمانان پس از فتح فلسطین آهنگ آن می می
و قسمت تقسیم کرده بودند که بیزانس را به دگفتنی است که مسلمانان امپراطوري 

ها دسترسی پیدا  یافتند تا به آن کامل می و باید بر دیار شام تسلط ها دریا بود حد فاصل آن
کردند و در مصر و شمال افریقا نیروهاي رومی فراوانی قرار داشت و ناوگان دریایی  می

ها  سلط رومیبیزانس نیز قوي بود. طبیعی بود که مسلمانان تا هنگامی که مصر تحت ت
باشد، در شام از امنیت کامل برخوردار نخواهند بود. و از طرفی مصر کشور غنی و منبع 

شد و مسلمانان در  در آمد قسطنطنیه بود و با فتح آن، نفوذ بیزانس در منطقه تضعیف می
 .1زیستند شام و حجاز با آرامش می
ر از ظلم و ستم رومیان هاي مص هاي فتح مصر این بود که قبطی یکی دیگر از انگیزه

توانستند در مصر زندگی کنند که با رومیان  ها در صورتی می به ستوه آمده بودند و آن
کردند به ویژه  همکاري نظامی داشته باشند. بنابراین باید مسلمانان از فرصت استفاده می

ا نیز با ه و از طرفی قبطی .2ها زبان زد خاص و عام شده بود زمانی که رفتار منصفانه آن
 .3شنیدن شکست هرقل و ترك دیار شام، مرعوب قدرت نظامی مسلمانان شده بودند

تر از آن  ها ضعیف دانست که رومی کامالً متوجه اوضاع بود و می عمرو بن عاص
دانست که مصر در  هستند تا بتوانند مانع پیشروي مسلمانان به سوي مصر باشند و نیز می

دي براي مسلمانان محسوب خواهد شد. چنان که این صورتی که فتح نشود، خطري ج
 .4مطلب را عمرو بن عاص صراحتاً بیان داشته است

 .٣٤٨عصر اخلالفة الراشدة للعمري ص -١
 .٣٥٧دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة ص -٢
 .١١٨فتوح الشام لألزدي ص -٣
 .٣٥٧دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة ص -٤
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گرچه روایات مختلفی آمده است در مورد نخستین کسی که پیشنهاد فتح مصر را 
اند که پیشنهاد عمرو بوده و بعضی برآنند که پیشنهاد خود امیرالمؤمنین  داده و بعضی گفته

مسلم است این که با توجه به مسایلی که بیان گردید، بعید به نظر   چه ی آن، ول1بوده است
رسد که خلیفه در جریان فتح مصر قرار نگیرد و یا راضی نشود و عمرو بن عاص  می

خودسرانه دست به چنین کار عظیمی بزند! چنان که بسیاري از روایات تاریخی مؤید این 
پس از فتح  عمر بن خطابگوید:  الحکم میمطلب است همان طور که عبداهللا بن عبد

 .2شام، به عمرو بن عاص نوشت: مردم را به سوي مصر بسیج کن
جا،  پس از فتح ایلیاء و صلح با ساکنان آن و در تاریخ طبري آمده است که... عمر

جا  چند روزي در آن اقامت گزید سپس عمرو را به سوي مصر فرستاد و او را امیر آن
این مطلب را   چه عد از آن زبیر بن عوام را براي کمک به او فرستاد. آنمقرر کرد. و ب

ها به  نماید، فرستادن نیروهاي کمکی توسط خلیفه به مصر است که تعداد آن تقویت می
رسد. همچنین خلیفه به عمرو دستور داد تا اسکندریه را فتح نماید و  دوازده هزار نفر می

 .3خین استي مؤر این مسئله مورد اتفاق همه
پس چگونه ممکن است که عمرو بن عاص بدون رضایت خلیفه عازم مصر شود و 

را فتح نماید. سربازان و فرماندهان مسلمان در حرف شنوي و اطاعت از دستورات  آن
اي بود که  مافوق خود نمونه بودند. بنابراین مطمئن هستیم که فتح مصر، عملی کردن نقشه

 .4فرماندهان بلند پایه از قبل ریخته شده بود توسط خلیفه و بـا مشورت از

 در مسیر فتح مصرنخست: 
ي دولت  فتح مصر سومین مرحله از سلسله فتوحات مناطقی بود که مسلمانان از سلطه

کنار ساحل بود. بیزانس بیرون آوردند و مسیر حرکت عمرو از فلسطین به سوي مصر از 
را فتح نمود تا به قاهره و اسکندریه » فرما« و» عریش«آغاز کرد و » حفر«او به ترتیب از 

 ).٧-١/٤زاهرة (النجوم ال -١
 .٥٧ص فتوح مصر -٢
 )۵/۸۴تاريخ طربی ( -٣
 .٣٥٨ -٣٥٧دة صشسات يف عهد النبوة واخلالفة الرادرا -٤

                                           



 747   شام، مصر و لیبی فتح 
 

رومیان  باشد که از ضعف تسلط نظامی رسید. و این بیانگر نبوغ نظامی عمرو بن عاص می
در این مناطق کامالً آگاهی داشت و این مسیر را انتخاب کرد. البته در ترتیب فتح شهرها 

تیب فتح شهرهاي دیار شام روایات مختلفی وجود دارد، همان طور که این اختالف در تر
 .1نیز وجود دارد

 ـ فتح فرما1
کرد و با هیچ گونه مقاومتی از طرف  روي می عمرو با لشکر خود به سوي مصر پیش

ها برخورد نکرد و مصریان با آغوش باز از مسلمانان استقبال کردند تا این که به  رومی
م آماده شده بودند. عمرو که جا رومیان براي مقابله با لشکر اسال فرما رسیدند. در آن

دانست تعداد دشمن به مراتب از تعداد نیروهاي تحت فرمان او بیشتر است، دو راه  می
نمود و یا این که  شد وآن را فتح می پیش رو داشت: یا به صورت تهاجمی وارد شهر می

تسلیم ها پس از اتمام آب و آذوقه  آورد تا آن ي نیروهاي خود در می شهر را در محاصره
ي شدیدي قرار داد. در این  شوند و همین کار را کرد و شهر را تا چند ماهی در محاصره

داد. عمرو همواره مسلمانان را با سخنان قوي  اي نیز رخ می اثناء گاهی درگیریهاي پراکنده
گفت: اي اهل اسالم و ایمان! و اي حامالن قرآن! اي  نمود و می و مؤثر خود تشویق می

! همچون مردان صبر را پیشه سازید و ثابت قدم بمانید و صفوف خود را صد یاران محم
ها را آماده کنید و زره بپوشید و جز ذکر خدا سخن دیگري بر زبان  بهم نزنید و نیزه

 .2نیاورید و منتظر دستور باشید
اي از رومیان براي جنگ با مسلمانان  محاصره ادامه داشت تا این که روزي دسته

ند و طرفین با هم درگیر شدند و سرانجام رومیان شکست خورده، پا به فرار بیرون آمد
ها فرصت ندادند و خود وارد شهر شدند و نخستین کسی که  گذاشتند. اما مسلمانان به آن

وارد شهر شد، فردي به نام اسمیقع بود و بدین صورت شهر به دست مسلمانان سقوط 
لمانان همکاري نمودند و نقاط ضعف دشمن هاي مصري با مس کرد. جالب این که قبطی

هاي نظامی و  را معرفی کردند و به پیشواز مسلمانان آمدند. مسلمانان پس از فتح شهر، قلعه

 .٧٩د. عبد الرحيم حممد ص، عمرو بن العاص القائد والسياسي -١
 .٢٠، ١٩صبحي ندا ص، فتح مصر -٢
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دیوارهاي شهر را تخریب کردند تا اگر چنانچه رومیان مجدداً شهر را تصرف کردند از 
د خطبه پرداخت و امکانات کمتري براي مقاومت برخوردار باشند. سپس عمرو به ایرا

اي که نصیب لشکر اسالم شده بود ستود و گفت: خداي بزرگ با  خدا را به خاطر پیروزي
اسالم پشت ما را گرم کرد و راه بازگشت به دیارمان را فراهم ساخت، ولی فکر نکنید که 

 ي ما اي که امیرالمؤمنین به عهده ایم، هنوز تا رسیدن به وظیفه ما به هدف خود دست یافته
گذاشته، راه سخت و درازي در پیش است، پس صبر و حرف شنوي داشته باشید. به 
زودي این قوم خواهد دانست که ما سربازان صلح هستیم و درپی ظلم و فساد در زمین 

باشیم. و بهترین الگو در پیروي از رسول خدا  نیستیم، بلکه در پی اصالح و آبادانی آن می
 .1باشید

اي باشد.  تواند مقر لشکر بیگانه این شهر بعد از این نمی عمرو مطمئن گردید که
گاه لشکر خود را مورد بازدید و تفقد قرار داد و به خاطر از دست دادن افرادي که  آن

مند بودند تا در فتح مصر مشارکت داشته باشند، اندوهگین شد و با خود گفت: اگر  عالقه
مبادا با کمبود نیرو مواجه شویم و از  بر این منوال پیش برویم و هر جا درگیر شویم،

رسیدن به هدف مورد نظر که فتح مصر است، باز بمانیم. ولی دیري نگذشت که خدا او 
را کمک کرده و در عوض افرادي که از دست داده بود، افراد زیادي از قبایل عرب 

 .2بودند به او پیوستند» حالل«  که ساکن کوه» لخم«و » راشده«
رفت و با هیچ گونه مقاومتی از طرف  خود به سوي غرب پیش میعمرو با لشکر 
جا به سوي جنوب  کرد تا این که به قواصر (قصاصین) رسید و از آن مقابل برخورد نمی

جا نیز متوجه جنوب شد تا به  متوجه گردید تا این که به وادي طمبالن رسید و از آن
عمرو به جز درگیریهاي معمولی  گوید: فرود آمد. صاحب کتاب نجوم زاهره می» بلبیس«

 .3و پراکنده با هیچ گونه مقاومتی برخورد نکرد تا این که به بلبیس رسید

 

 .٢٠صمنبع سابق  -١
 .٢١٤جولة يف عصر اخللفاء الراشدين ص -٢
 .)۱/۷( ةوم الزاهر النج -٣
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 ـ فتح بلبیس2
در بلبیس رومیان با نیروهاي زیادي در صدد جلوگیري از پیش روي مسلمانان به سوي قلعه 

با شما اتمام حجت ها گفت: شتاب نورزید. بگذارید تا ما  ها بر آمدند. عمرو به آن بابلی
ها نزد  بکنیم و افزود که ابو مریم و ابو مریام را براي مذاکره نزد ما بفرستید. هنگامی که آن

ها را به پذیرش اسالم فراخواند و گفت: در غیر این صورت باید  عمرو آمدند او نخست آن
ه ها را در مورد وصیت رسول خدا در حق مصریان ک جزیه پرداخت کنند. همچنین آن
 فرمود:  صآگاه ساخت و گفت: رسول خدا ،هستند خویشاوندان هاجر، مادر اسماعیل

إنّكم ستفتحون مرص، وهي أرض يسمى فيها القرياط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إىل (

ة ورمحاً؛ أو قال: ذمة وصهراً   .1)أهلها، فإن هلم ذمّ
ا ساکنانش به نیکی را فتح کردید ب شما به زودي مصر را فتح خواهید کرد و چون آن«

 ».ها بر ما حق خویشاوندي دارند رفتار نمایید، چرا که آن
ها پس از شنیدن سخنان عمرو گفتند: این خویشاوندي دوري است که فقط  آن

نمایند. به ما امان بده تا پس از مشورت با افراد خود مجدداً نزد  را رعایت می پیامبران آن
تم که شما مرا فریب بدهید ولی به شما سه روز تو برگردیم. عمرو گفت: من کسی نیس

دهم تا در این باره خوب فکر بکنید. گفتند: بیشتر از سه روز به ما فرصت بده.  فرصت می
 .2ي رومیان (ارطبون) رفتند ها و نماینده ها نزد بزرگ قبطی عمرو یک روز اضافه نمود. آن

ن حاضر نشد تسلیم شود و جنگ را ها را در جریان سخنان مسلمانان گذاشتند. ارطبو و آن
ترجیح داد و بر مسلمانان شبیخون زد و سرانجام شکست خورد و با افراد خود به سوي 

بزرگ  مقوقس قابل یادآوري است که بعد از فتح بلبیس، دختر .3اسکندریه گریخت
هد و ولیع قسطنطین ها به نام ارمانوس را که با خادم خود (برباره) از ترس ازدواج با قبطی

پسر هرقل به اینجا آمده بود، به دست مسلمانان افتاد. عمرو یاران خود را جمع کرد و این 
 آیه را خواند: 

 .٢٥٤٣ مشاره ،، ك فضائل الصحابةمسلم -١
 ).٧/١٠٠البداية والنهاية ( -٢
 .٢٤فتح مصر ص -٣
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 .]۶۰الرحمن: [ ﴾٦٠ ٱۡ�ِۡحَ�ٰنُ إِ�َّ  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ َهۡل َجَزآُء ﴿
 (مگر پاداش نیکی جز نیکی است؟) 

 صد رسول خداها) هدایایی نز دانید که مقوقس (بزرگ قبطی سپس گفت: شما می
ها  خواهد ما دختر و اطرافیانش را با مالهایی که از آن فرستاده بود. بنابراین من دلم می

و عمرو دختر مقوقس و خادمان و اموالش  .1ها نیز پذیرفتند آن ،ایم به او برگردانیم گرفته
فت: ما اش (برباره) به او گ را با احترام خاصی نزد پدرش فرستاد. و هنگامی که خادم ویژه

ي یک فرد  ي عربها هستیم. دختر مقوقس گفت: من در خیمه از هر طرف در محاصره
. و وقتی نزد پدر رسید، او از دیدن 2کنم تا در قصر پدرم عربی بیشتر احساس امنیت می

 .3دختر و برخورد مسلمانان با او، بسیار خوشحال شد

 ي أم دنین ـ معرکه3
س از یک ماه جنگ و درگیري، بلبیس را فتح کرد ابن عبدالحکم ذکر نموده که عمرو پ

و به راهش ادامه داد تا این که به ام دنین (المقسس) واقع در کنار رود نیل است، رسید. 
اي از امیرالمؤمنین  جا مسلمانان با نبرد شدیدي روبرو شدند و عمرو طی نامه در آن

نفر به کمک او  درخواست کمک کرد. امیرالمؤمنین لشکري متشکل از چهار هزار
و بر هزار نفر از آنان یک نفر را به عنوان فرامانده تعیین نمود که آن یک نفر جاي  فرستاد

زبیر بن عوام، مقداد بن اسود، عباده بن هزار نفر را می گرفت آنها عبارت بودند از: 
اي به عمرو نوشت که اکنون دوازده  طی نامه عمر صامت و مسلمه بن مخلد. همچنین 

 .4باشند و معموالً چنین تعدادي شکست نخواهد خورد ار نفر در رکاب تو میهز
ها همراه با هم پیمانان قبطی خود براي جنگ با مسلمانان بیرون شدند. و نبرد  رومی

اي که خالد بن ولید در  هاي ویژه سختی در گرفت. عمرو در سرکوبی آنان از تاکتیک
استفاده کرد. و لشکر خود را به سه بخش  شام استفاده کرده بود، هاي عراق و جنگ

 .٤٣١الدور السياسي للصفوة يف صدر اإلسالم ص -١
 .٢٤صبحي ندا ص، فتح مصر -٢
 .٢٤ص: مهان -٣
 .٢١٨الدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين ص -٤
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ي جبل احمر و گروهی را در کنار رودخانه نیل و  تقسیم نمود، گروهی را در دامنه
اخت. همین که ي نیروها به مقابله با دشمن پرد نزدیک ام دنین مستقر نمود و خود با بقیه

ارد معرکه ي کوه کمین گرفته بودند و ، گروهی که در دامنهور شد آتش جنگ شعله
ام «مجبور به فرار به سوي  برهم زدند که آنها ها را آن نظم شدند و بر رومیان تاختند و

جا با گروه سوم مسلمانان که از قبل کمین کرده بودند، روبرو شدند و  و آن شدند» دنین
در محاصره هر سه گروه قرار گرفتند و متحمل شکست سنگینی شدند و پا به فرار 

مسلمانان  ،بدین صورت .1ها پناه بردند ي محکم بابلی هی از آنان به قلعهگذاشتند و گرو
ي توانایشان از شر دشمنان  ها را با تدبیر فرمانده در این معرکه پیروز شدند و خداوند آن

 نجات داد.

 ي بابلیها ي قلعه ـ معرکه4
در آوردند. ي خود  را در محاصره ها رفتند و آن و لشکریانش به سوي قلعه بابلی عمرو

افرادي را براي صلح نزد عمرو  این محاصره هفت ماه طول کشید. مقوقس در این مدت
گذاشت که عبارت بودند از پذیرفتن اسالم، ها  و عمرو سه راه پیش روي آن فرستاد

پرداخت جزیه و یا آماده شدن براي نبرد و مقابله. سرانجام مقوقس صلح بر اساس 
ي صلح با مسلمانان را  اي نوشت و از او اجازه به هرقل نامهپرداخت جزیه را پذیرفت و 

گرفت. امپراطور شدیداً ابراز مخالفت نمود و مقوقس را به قسطنطنیه طلبید و سرزنش 
  کرد و تبعیدش نمود.

گفت: من جانم را در راه خدا  و چون فتح این قلعه به درازا کشید، زبیر بن عوام 
گاه  . آن2ي فتح را براي مسلمانان فراهم نماید وند زمینهبه امید این که خدا ،بخشم می

تر کرد و شب هنگام مسلمانان بر دیوارهاي قلعه  ي محاصره را تنگ عمرو بن عاص دایره
رفتند و وارد نبرد شدیدي با دشمن شدند و نخستین کسی که از دیوار باال رفت، زبیر بن 

، تکبیر گفت و مسلمانان تکبیر گویان به عوام بود. او به محض این که بر فراز قلعه رسید
سوي درهاي قلعه هجوم بردند. مأموران دشمن که غافلگیر شده بودند، فرار را بر قرار 

 .٢١٩مهان ص -١
 .٩١توحات اإلسالمية د. عبد العزيز الشناوي صالف -٢
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ترجیح دادند و بدین صورت مسلمانان قلعه را به زور فتح نمودند و وارد آن شدند. ولی 
ی با داشتن غذاي عمرو بن عاص با ساکنان قلعه بر این اساس صلح کرد که نیروهاي روم

ي امکانات رفاهی و نظامی به عنوان غنیمت  چند روز، قلعه را ترك کنند و قلعه با همه
 .1برجها و دیوارهاي بلند قلعه را تخریب نمود مسلمانان بماند. سپس ابوعبداهللا براي

 دوم: فتح اسکندریه
شکرش به ها اقامت گزیدند تا ل عمرو بن عاص و افرادش چند ماهی در قلعه بابلی

استراحت بپردازد و دستور امیرالمؤمنین براي حرکت به سوي اسکندریه رسید. پس از این 
که دستور امیرالمؤمنین رسید، عمرو گروه قابل توجهی از نیروهایش را براي کنترل قلعه 

 641هـ موافق با  21به جاي گذاشت و خود با بقیه نیروهایش در جمادي الثانی سال 
دانستند از این پس  ها که می کندریه شد. همچنین تعدادي از سران قبطیمیالدي راهی اس

ها خدمات  ها هستند، و مسلمانان نیز در این مدت براي آن قدرت حاکم بر منطقه، مسلمان
سازي و ایجاد پل انجام داده بودند، لشکر اسالم را همراهی  اجتماعی از قبیل راه

سکندریه جانب چپ رود نیل را ترجیح داد، چرا عمرو براي پیشروي به سوي ا .2کردند می
کرد  که صحرا و میادین آن ناحیه براي سرعت بخشیدن به حرکت اسبها و لشکر کمک می

ها در این مسیر  یافتند. آن و از موانع بسیاري که در آن طرف نیل وجود داشت نیز نجات می
صري روي داد، در هیچ که درگیري مخت» طرانه«یا به قول مورخین عرب » مرفوط«جز در 

 جاي دیگر با مقاومتی روبرو نشدند. 
ي شرق رودخانه که شهر نقیوس محصور در میان دژها در آن واقع  سپس به ناحیه

اي را بدون تعرض به آن در اینجا  عمرو از این که چنین شهر قوي .3بود، منتقل شدند
 از باشد.نمود که مبادا براي لشکر اسالم خطرس بگذارد، احساس خطر می

هاي خود پناه ببرند، سوار بر قایقهاي جنگی شده و  ها به جاي این که در قلعه رومی
ها را هدف تیرها قرار دادند و مجبور به  براي جنگ با مسلمانان آماده شدند. مسلمانان آن

 .(د. عبدالعزيز شناوی) ةالفتوحات االسالمي -١
 .٢٢٤الدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين ص -٢
 منبع سابق.  -٣
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فرارشان به سوي اسکندریه کردند و نیروهاي باقیمانده، بدون هیچ گونه مقاومتی تسلیم 
و مسلمانان، پیروزمندانه وارد شهر شدند و چند روزي در آن ماندند و با اعزام گردیدند 

ي شهر را از وجود دشمنان پاکسازي نمودند و یکی از فرماندهان  هاي نظامی حومه دسته
اعزام گردید. او که با تعداد اندکی از   جهت تعقیب فراریان رومی سمیبه نام شریک بن 

ي  ریت شده بود، در محاصره دشمن در آمد و با نیروهایش به تپهنیروهایش عازم این مأمو
بلندي پناه برد که آن تپه بعدها به نام شریک معروف گردید. شریک به طریقی عمرو را 
در جریان وضعیت خود گذاشت و از او نیروي کمکی خواست. رومیان وقتی فهمیدند 

اً منطقه را ترك کردند و پا به که نیروهاي کمکی مسلمانان به زودي خواهند رسید، فور
 .1فرار گذاشتند

ور نبرد سختی میان نهو در مکانی به نام سلطیس واقع در شش مایلی جنوب دم
مسلمانان و رومیان رخ داد که جنگ به نفع مسلمانان و به شکست و فرار رومیان پایان 

لمانان در باعث تأسف است این که مؤرخین مسلمان از جنگهایی که مس  چه آن .2یافت
مسیر فتح مصر با رومیان داشته و با وجود کمبود افراد و امکانات رشادتهاي قابل ذکري 

اند. این در  اند، جز به صورت گذرا و فشرده بحثی به میان نیاورده از خود به جاي گذاشته
هاي قادسیه، یرموك و نهاوند چندین صفحه به رشته  حالی است که در مورد معرکه

هاي محکم  یون که یکی دیگر از قلعهرْي ک اند. چنان که در مورد معرکه ردهتحریر در آو
ي  ها و اسکندریه است و مسلمانان براي تصرف آن با فرمانده ي بابلی ي قلعه واقع در فاصله

لشکر رومی (تیودر) چندین روز وارد پیکار سختی شدند، همچنین مؤرخین دراین مورد، 
و فقط ابن عبدالحکم در مورد آن به بیان این چند جمله اند  بحث قابل توجهی ننموده

 اکتفا نموده است: 
سپس با رومیان در کریون برخورد کردند و چند روزي طرفین شدیداً با هم «

جنگیدند. فرماندهی قسمت جلوي لشکر با عبداهللا بن عمرو و پرچم به دست غالم آزاد 
ز خوف اقامه نمود و سرانجام، خداوند ي عمرو (وردان) بود. عمرو با مسلمانان نما شده

 فی عصر اخللفاء الراشدين. ةسالمياإل ةالدول -١
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 عمر فاروق   754
 

مسلمانان را بر دشمنانشان پیروز گردانید و تعداد زیادي از افراد دشمن کشته شدند و 
سپس ابن  .»ها وارد اسکندریه شدند مسلمانان به تعقیب فراریان پرداختند تا این که آن

 .1پرداخته است ها (وردان) عبدالحکم به بیان رشادتهاي عبداهللا بن عمرو و غالم آن
اما اسکندریه در آن زمان پایتخت شهرها و دومین مرکز امپراطوري بیزانس پس از 

ها خطر تسلط مسلمانان  رفت. بیزانسی قسطنطنیه و نخستین مرکز تجاري جهان به شمار می
کردند و از این بابت سخت نگران بودند. تا جایی که  بر اسکندریه را به خوبی احساس می

  .2اسکندریه به معناي نابودي دولت روم و فروپاشی آن استتسلط عربها بر  هرقل گفت:
اند: او شخصاً براي جنگ با مسلمانان عازم اسکندریه شد ولی خداوند به  حتی گفته

و امور امپراطوري بیزانس . 3را از مسلمانان کم کرد او فرصت نداد و مرد و خداوند شر او
هاي قسطنطین و هرقلیانوس (هرقل دوم) با مشارکت به هم ریخت و فرزندان او به نام

امپراطور مارتینا (مادر هرقلیانوس) به جاي پدر نشستند. اما دیري نگذشت و پس از صد 
روز از مرگ پدر، قسطنطین درگذشت و انگشت اتهام مردم به سوي امپراطور (مارتینا) 

نهایی حکومت بکند. خواهد فرزندش به ت رسید که می دراز شد و این طور به نظر می
تا  ،بنابراین هرج و مرج در کشور پدید آمد و تا چند ماهی فتنه و آشوب حاکم گشت

این که فرزند قسطنطین (کونستانس) به جاي پدر نشست و در کنار عموي خود شریک 
  .4حکومت شد

بر دارا بودن دیوارهاي محکم و دژهاي استوار و گفتنی است که اسکندریه عالوه 
گانه شهر  از نظر طبیعی نیز موقعیت دفاعی ممتازي داشت و نواحی سه ،فاعی کافینیروي د

ي مریوط که غیر قابل عبور بود و  یعنی شمال، جنوب و غرب آن با آبهاي دریا و دریاچه
  اي از رود نیل کامالً محفوظ و غیر قابل دسترسی بود. شاخه

 فی عصر اخللفاء الراشدين. الدولة اإلسالمية -١
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 .1و اسکندریه بود، باقی ماندي شرق که تنها راه ارتباطی بین کریون  و فقط ناحیه
شهر تا چندین ماه تحت محاصره قرار گرفت و سرانجام عمرو ترسید که نیروهایش در 

هایی به مناطق  تصمیم گرفت دسته ،مقابل دشمن احساس عجز و ناتوانی بکنند. بنابراین
ي  اطراف اسکندریه بفرستد و از طرفی امیرالمؤمنین نیز از طوالنی شدن مدت محاصره

اند و  اسکندریه نگران شد و نسبت به نیروهاي خود مظنون گردید که مبادا دل به دنیا بسته
آن گونه که شایسته است براي فداکاري در راه خدا آمادگی ندارند. چنان که این مطلب 

اي که براي عمرو فرستاد، چنین بیان نمود: من از کندروي و تأخیر شما در فتح  را طی نامه
شدم. شما مدت دو سال است که درگیر هستید. نکند در شما تغییراتی  مصر شگفت زده

آمده و محبت دنیا همان طور که در دل دشمنان شما است در دل شما نیز جاي گرفته 
کند، مگر این که نیتهایشان خالص  است. باید دانست که خداوند هیچ ملتی را پیروز نمی

اصحاب پیامبر را نزد تو فرستادم که هر یک باشد و من پیش از این، چهار نفر از بزرگان 
ها نیز مثل شما دچار دگرگونی بشوند.  گیرد، مگر این که آن ها جاي هزار نفر را می از آن

ام به دستت رسید در میان مردم به ایراد سخن بپرداز و آنان را براي  پس از این که نامه
بنما و چهار نفري را که  شان جنگ با دشمن آماده کن و به صبر و تصحیح نیت تشویق

گفتم (یعنی زبیر، مقداد، عباده و مسلمه) پیشاپیش همه قرار ده و به نیروهایت بگو که همه 
با هم و یکپارچه بر دشمن هجوم ببرند. و حمله را به وقت زوال روز جمعه آغاز کنید، 

ود و باید ش اي است که در آن رحمتهاي الهی سرازیر و دعا پذیرفته می چرا که این لحظه
همه متوجه خدا بشوند و پیروزي بر دشمن را از او بخواهند. عمرو حسب دستور خلیفه، 
مردم را فرا خواند و آن چهار نفر را پیشاپیش همه قرار داد و به مردم گفت: طهارت بکنند 

ها نیز پذیرفتند وچنین کردند  و دو رکعت نماز بخوانند و از خدا طلب پیروزي نمایند، آن
 .2روز شدندو پی

در روایتی آمده است که عمرو بن عاص به مسلمه بن مخلد انصاري گفت: در مورد 
جنگ به من مشورت بده. مسلمه گفت: از اصحاب پیامبر، مردي داراي دانش و تجربه را 

 منبع سابق.  -١
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به دست او بده تا جنگ را آغاز کند. عمرو گفت: چنین کسی را سراغ برگزین و پرچم را 
عباده بن صامت است. عمرو، عباده را فرا خواند و در حالی که  داري؟ مسلمه گفت: آري

ي خود  گاه عمامه ات را به من بده. آن او هنوز از مرکب پایین نیامده بود، به او گفت: سرنیزه
ي جنگ با رومیان گذاشت و در همان روز  را به صورت پرچم بر آن بست و او را فرمانده

 .1ح گردیداسکندریه به دست عباده بن صامت فت
گوید: من در این باره اندیشیدم و با خود گفتم این  عمرو میو در روایتی آمده که 

اي را پشت سر  کار ممکن نیست مگر به دست کسانی که قبل از این چنین تجربه
گاه عباده بن صامت را فرا خواند و پرچم را به او  آن ، منظورش انصار بود.اند گذاشته

 .2ي او مسلمانان را پیروز گردانید وسیلهسپرد و خداوند نیز به 
ماه طول کشید و سرانجام در  9ي شهر اسکندریه  گوید: محاصره ابن عبدالحکم می

میالدي فتح  640روزهاي نخست ماه محرم سال بیست هجري موافق با دسامبر سال 
سال ي شهر در اواخر یونیو  نویسد که محاصره البته بتلر در مورد فتح مصر می .3گردید

هجري فتح  21ذي حجه سال  7موافق با  641میالدي آغاز و در هشتم نوامبر سال  640
شود، چرا که در  به عمرو بن عاص تأیید می ي عمر گردید. البته این روایت بیشتر با نامه

  جا مشغول پیکار هستید. آن تصریح شده که شما مدت دو سال است که در آن
به حال خود رها کرد و کسی را نکشت و مال کسی را  سپس عمرو ساکنان اسکندریه را

گاه گروهی  عنوان اهل ذمه برخورد نمود... آنها به  ها مانند بابلی غارت نکرد، بلکه با آن
از نیروهاي خود را براي کنترل شهر تعیین کرد و بقیه را به مناطق اطراف جهت تصرف 

که مصر کامالً در تصرف رومیان اعزام داشت ودیري نگذشت  دیگر مراکز نظامی
  .4مسلمانان در آمد
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 سوم: فتح برقه و طرابلس
عمرو پس از این که مصر را فتح کرد و اوضاع کامالً تحت کنترل او در آمد، به فکر 
پیش روي به سوي مغرب زمین افتاد. چرا که رومیان داراي نیروهاي قوي و زیادي در 

آمدند.  ي جدي به حساب می خطر بالقوه برقه و طرابلس بودند و براي مسلمانان مصر،
هـ راهی برقه شد. مسیر اسکندریه تا برقه، مسیري جنگلی و  22عمرو در سال  ،بنابراین

سرسبز بود که خود کمک زیادي به لشکر اسالم نمود و هیچ برخوردي اتفاق نیفتاد و چون 
کردند و قرار شد  جا رسید، ساکنان شهر بدون هیچ گونه مقاومتی صلح لشکر اسالم به آن

فرستادند. و  ي خود را مرتب می جزیه پرداخت نمایند، چنان که بعد از آن همیشه جزیه
 ي مغرب زمین بود. ترین منطقه شان سرسبزترین و آرام ي منطقه

جا  هاي محکم وجود داشت. در آن سپس عمرو آهنگ طرابلس کرد، جایی که قلعه
ي شهر را بستند و حدود  دروازهدرنگ  ها بی نستقر بود. آلشکر نیرومندي از رومیان م

ي مسلمانان را تحمل کردند. گفتنی است بخشهایی از شهر که در  یک ماه محاصره
ي آب دریا قرار داشتند، داراي دژ و دیوار نبودند. سرانجام، مسلمانان، با سعی و  احاطه

روهاي رومی نی وارد شهر شدند و یکصدا تکبیر گفتند. آن قسمتتالش فراوان، از 
ها مهلت نداد و با  اي جز پناه بردن به کشتیهاي خود و فرار نداشتند. عمرو به آن چاره

السیر  اندکی توانستند با کشتیهاي سریع ها پرداخت و فقط تعداد نیروهایش به تعقیب آن
گاه عمرو نیروهاي  فرار کنند. مسلمانان در این شهر غنایم زیادي به دست آوردند. آن

 به اطراف شهر فرستاد و همه جا را تحت کنترل خویش در آورد. خود را
ي فتوحات را در  روي بکند و دامنه خواست به سمت مغرب زمین پیش می عمرو

باره نظر خلیفه را  آن سو گسترش دهد و تا تونس و سرزمینهاي آفریقا پیش برود و در این
وهاي خود را صالح ندانست. به ي جدید و پراکندگی نیر جویا شد. خلیفه باز کردن جبهه

ي  ویژه که از شام تا طرابلس در ظرف مدت نسبتاً کوتاهی فتح کرده بودند و این منطقه
ر داد تا در وسیع نیازي به تثبیت داشت. بنابراین به نیروهاي تحت فرماندهی عمرو دستو

عمر وران ي حکومت اسالمی در د روي ننمایند. و بدین صورت دامنهطرابلس بمانند و پیش
هاي آن و از  از شرق تا رود جیحون و سند و از غرب تا دیار آفریقا و بیابان بن خطاب

هاي آسیاي کوچک و ارمنستان و از جنوب تا اقیانوس آرام گسترش یافت و  شمال تا کوه



 عمر فاروق   758
 

هاي  ها زیر نظر حکومت جهانی متحدي که متشکل از مذاهب، فرهنگها و نشانه ي این همه
آمیزي  عدل و رأفت اسالمی زندگی مسالمت ي گرد آمدند و همه در سایهمختلفی بود، 

 .1همراه با آزادي عقیده و بیان را آغاز کردند

 .۲۳۱راشدين. ص فی عصر اخللفاء ال الدولة اإلسالمية -١

                                           



 مبحث سوم
 ها و فواید بجا مانده از فتح مصر ترین درس مهم

 عباده بن صامت انصاري سفیر مسلمانان به سوي مقوقسنخست: 
ها) طی  محاصره کرد، مقوقس (بزرگ قبطی ها را ي بابلی هنگامی که عمرو بن عاص قلعه

اید و  اي به عمرو چنین نوشت: شما وارد مناطق ما شده و براي جنگ با ما برخواسته نامه
برید. شما گروه کوچکی هستید و رومیان با  اکنون دیر وقتی است که در اینجا به سر می

ي نیل شما را  ودخانهنیروي عظیم و مجهز به سالح در مقابل شما قرار دارد. از طرفی ر
احاطه نموده است و در کل شما اسیرانی بیش نیستید. پس مردانی از خود نزد ما بفرستید 

ها گوش فرا دهیم، شاید این طور بهتر بتوانیم به توافق برسیم و شما نیز  تا ما به سخنان آن
 ها در امان بمانید. از گزند رومی

ها را تا دو شبانه روز نزد  دند او آنهنگامی که فرستادگان مقوقس نزد عمرو رسی
ها  خود نگه داشت تا جایی که مقوقس نگران شد و به اطرافیانش گفت: ببینید این

شمارند! هدف عمرو  رسانند و این کار را حالل می فرستادگان را زندانی و یا به قتل می
ستادگان مقوقس گاه عمرو فر ها از نزدیک شاهد رفتار مسلمانان باشند. آن این بود که آن

اي جز پذیرفتن یکی از این شروط  نشان ساخت که شما چاره را برگردانید و خاطر
شوید که در آن صورت از  پذیرید و برادران دینی ما می گانه ندارید: دین اسالم را می سه

شوید و یا این که جزیه  حقوقی که سایر مسلمانان برخوردار هستند شما نیز برخوردار می
آیید و راه سوم این که براي جنگ آماده  ي ما در می کنید و تحت سلطه یپرداخت م

 .1شوید تا خداوند میان ما و شما داوري نماید
هایی بودند؟  ها چگونه انسان هنگامی که فرستادگان مقوقس برگشتند، پرسید: آن

و  هایی را دیدیم که مرگ را بر زیستن و تواضع و فروتنی را بر کبر گفتند: ما انسان
دادند. هیچ کدام از آنان چشم به متاع دنیا ندوخته بود. همه بر  خودپسندي ترجیح می

ها  شان مانند یکی از افراد عادي آن ي خوردند و فرمانده نشستند و نشسته غذا می زمین می
بود. در میان آنان سردار و برده و باال دست و زیردست، همه یکسان بودند. هنگامی که 

 .٩١عبادة بن الصامت صحايب كبري وفاتح جماهد ص -١
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رسید، همه بدون استثنا در نماز حضور داشتند. نخست چهره و دست و  میوقت نماز فرا 
 ایستادند. شستند و در نماز با نهایت خشوع و اظهار بندگی می پاي خود را می

مقوقس با شنیدن اظهارات فرستادگان خود، سوگند یاد کرد و گفت: چنین افرادي 
بر خواهند داشت و کسی یاراي ها را از جلوي راه خود  ها روبرو شوند آن اگر با کوه
ها  ها را نخواهد داشت. پس باید فرصت را غنیمت شمرد و همین حاال که آن مقابله با این
ها دراز کرد. چرا که فردا وقتی  ي رود نیل قرار دارند، دست صلح به سوي آن در محاصره

 خواهند داد.ها از این تنگنا بیرون بشوند و در زمین، قدرت یابند به حرف ما گوش ن آن
گاه مقوقس فرستادگان خود را مجدداً نزد عمرو فرستاد و گفت: فرستادگانی نزد  آن

آمیزي برسیم. عمرو نیز درخواست او  ي صلح ما بفرست تا با هم گفتگو بکنیم و به نتیجه
را پذیرفت و ده نفر از نیروهاي خود را از جمله عباده بن صامت را که مردي سیاه چرده و 

مت بود، فرستاد و او را سخنگوي وفد قرار داد و گفت: فقط پیرامون همان سه بلند قا
ها وقتی نزد  پیشنهاد قبلی سخن بگوید و افزود که این دستور امیرالمؤمنین است. آن

مقوقس رسیدند و عباده پیشاپیش دیگران در مقابل او قرار گرفت، مقوقس ترسید و 
نمایید و کسی دیگر با من گفتگو نماید.  گفت: این سیاه چرده را از جلوي من دور

تر و داراي دانش بیشتر و سرور ما است.  اعضاي وفد گفتند: این سیاه چرده از ما خبره
ها گفتند:  اي سرور شما باشد؟ آن پسندید که چنین فرد بد قیافه مقوقس گفت: چگونه می
بر ما برتري دارد.  نگریم چرا که از نظر سابقه و عقل و رأي ما به سیاهی رنگ او نمی

ترسم.  گاه مقوقس به عباده گفت: بیا و با من سخن بگو. ولی به آرامی که من از تو می آن
عباده جلو آمد و گفت: من سخنان تو را شنیدم و باید بگویم که در لشکر ما حدود 

بیشتر  ها را ببینی، باشند و اگر تو آن تر می هزاران نفر از سیاهان وجود دارد که از من سیاه
خواهی ترسید. ولی من به فضل خدا اگر با یکصد نفر از دشمنان خود روبرو شوم، بیم 
آنان در دلم جاي نخواهد گرفت و همین طور سایر همسنگرانم داراي چنین وضعیتی 

اهللا و  ۀکلمایم و هدف ما جهاد براي اعالي  هستند، چرا که ما در راه خدا بیرون شده
یابی به مال و متاع دنیا نداریم،  هدف دیگري از قبیل دست خدا است وحصول رضامندي 

گرچه پس از این که بر دشمن پیروز شویم، تصاحب اموال آنان براي ما حالل خواهد 
ي گنجهاي دنیا را داشته باشیم و چه یک درهم  کند چه همه بود. و براي ما فرقی نمی
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اهیم که شکم خود را سیر کنیم و خو نداشته باشیم. زیرا از متاع دنیا فقط چند لقمه می
کند و اگر  خواهیم که برخود بپیچیم. همین مقدار ما را کفایت می یک تکه پارچه می

بخشیم. چرا که  ها چندین گنج طال داشته باشیم، همه را در راه خدا می عالوه بر این
جاودانی نعمتهاي دنیا و آسایش آن واقعی نیستند، بلکه نعمتها و آسایش آخرت، واقعی و 

اند  فتهاند و از ما تعهد گر هستند. این چیزي است که خدا و پیامبرش ما را به آن فرا خوانده
یابی به همین مقدار اندك که شکم را سیر نماید و جسم را  تا براي دنیا بیش از دست

یابی به رضامندي خدا و مبارزه  ییم و سعی و تالش خود را بذل دستبپوشاند، تالش ننما
د با دشمنانش بکنیم. مقوقس پس از شنیدن سخنان عباده، خطاب به اطرافیانش و جها

ي او ترسیدم ولی حاال  اید. من فقط از قیافه گفت: آیا تاکنون نظیر سخنان او را شنیده
اند. او و همراهانش را خدا فرستاده تا  اش بیم آورتر متوجه شدم که سخنانش از قیافه

ي خاکی تسلط خواهند یافت.  ي کره ر من، سرانجام بر همهزمین را ویران بکنند و به نظ
در مورد خود و   چه کرد و گفت: اي مرد! من سخنان تو را و آنسپس رو به عباده 

و سوگند به خدا که شما به سبب آنچه گفتید به هدف رسیدید و  همراهانت گفتی شنیدم.
ون گروه بزرگی از رومیان که و اکني دنیا بودند، بر آنها پیروز شدید.  چون آنها شیفته

یقیناً شما یاراي  ،اند تعدادشان قابل شمارش نیست براي جنگ با شما عازم اینجا شده
ها را نخواهید داشت. چرا که شما هم تعدادتان اندك است و هم توانایی و  مقابله با آن

و با فقر توانید کاري پیش ببرید  امکانات کمتري دارید و اکنون چندین ماه است که نمی
سوزد. بنابراین  کنید. و دل ما هم به حال شما می و تنگدستی دست و پنجه نرم می

ي بزرگتان هزار  خواهیم به هر کدام از شما دو دینار و به امیرتان صد دینار و به خلیفه می
دینار بدهیم تا شما به سالمتی به دیار خود برگردید قبل از این که زیر دست و پاي لشکر 

 ومیان تکه پاره شوید.بزرگ ر
چرا  به خود و همراهانت مغرور نباش!س گفت: اي مرد! مقوقعباده در جواب سخنان 

ي ما را  که لشکر رومیان و کثرت و قدرت آنان چیزي نیست که ما را بیمناك سازد و یا اراده
صورت ما ها بیان داشتی، واقعیت داشته باشد، در آن  تو در مورد آن  چه تضعیف نماید. اگر آن

با اشتیاق بیشتري به جنگ آنان خواهیم رفت، زیرا که در این صورت عذر ما نزد خدا بهتر 
ي ما کشته شویم به بهشت خدا و رضامندي او دست خواهیم یافت  شود و اگر همه پذیرفته می
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که هیچ چیزي براي رسیدن به این آرزو خوشایندتر نیست و به هر حال ما پیروزیم چون اگر 
کنیم و اگر  ا تسلط یابیم، به هدف خود دست یافته و مال و غنیمت فراوانی حاصل میبر شم

و خداوند در کالم  ،یابیم شما بر ما غالب شوید باز هم به غنیمت ابدي و اخروي دست می
 خود فرموده است: 

ۢ �ِإِۡذِن ﴿ ِۗ َ�م ّمِن فَِئةٖ قَلِيلٍَة َغلََبۡت فَِئٗة َكثَِ�ةَ ُ وَ  ٱ�َّ ٰ َع مَ  ٱ�َّ  ﴾٢٤٩ِ�ِ�َن ٱل�َّ
 .]۲۴۹:ةالبقر[

چه بسیارند گروههاي اندکی که به فرمان خدا (توفیق نصیبشان شده است و) بر «
 ».کنندگان) است اند. و خداوند با بردباران (و در صف استقامت گروههاي فراوانی چیره شده

الها! مرا در راه خود کند: بار  و هر فرد از نیروهاي ما روزانه به پیشگاه خدا چنین دعا می
 شهید بگردان. و زنده و سالم نزد خانواده ام بر نگردان.

ایم نگران نیستیم،  از زن و بچه و مال بجا گذاشته  چه و هیچ کدام از ما در مورد آن
 کنیم. ي خود فکر می ایم و فقط به هدف و آینده بلکه همه را به خدا سپرده

نشان کنم که ما کامالً  ا سخن گفتی، باید خاطرو اما این که تو از فقر و تنگدستی م
هم   چه ما باشد، زندگی ما از آن ي دنیا از آنِ بریم و اگر همه در رفاه و آسایش به سر می

پس ببین اگر حرف دیگري براي گفتن داري، بگو ولی من  یابد. بینی، تغییر نمی اکنون می
پذیرم. بنابراین بیهوده سخن  بینم و نمی جز همان سه راه که قبالً شرح دادم راه دیگري نمی

ي ما است که از خلیفه به  مگو و یکی از این سه مورد را انتخاب کن. این دستور فرمانده
گرایید که دین  او رسیده و عهدي است که رسول خدا از ما گرفته است. یا به اسالم می

ستور داده تا با مخالفین و خدا به ما د ،ي خدا و دین سایر انبیا و فرشتگان است پسندیده
این دین بجنگیم. و اگر تو و یارانت اسالم را بپذیرید، در دنیا و آخرت رستگار خواهید 

دانیم.  کنیم و تعرض به شما و اموالتان را حرام می شد و ما از جنگیدن با شما خودداري می
شید و بر چیزي پذیرید پس باید جزیه پرداخت کنید و زیردست ما با اما اگر اسالم را نمی

کنیم و در عوض ما براي  را داشته باشید، با هم توافق می که شما ساالنه توان پرداخت آن
آوریم. اما اگر شما این مورد را  همیشه از جان و مال و سرزمین شما حفاظت به عمل می

 گاه فقط شمشیر تعیین تکلیف خواهد کرد یا همه کشته خواهیم شد و یا به نیز نپذیرید، آن
 هدف مورد نظر خود خواهیم رسید.
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خواهید ما براي همیشه  مقوقس گفت: چنین چیزي اصالً ممکن نیست، آیا می
بردگان شما باشیم؟ عباده گفت: همین که گفتم و انتخاب با خود شما است. مقوقس 

گفتی بگذاري؟ عباده گفت: سوگند به   چه شود شرط دیگري غیر از آن گفت: آیا نمی
ها وجود دارد، که راه دیگري وجود ندارد.  در آن  چه ها و زمین و آن انپروردگار آسم

پس یکی از این سه مورد را انتخاب کنید. مقوقس نگاهی به اطرافیان خود انداخت و 
ها گفتند: چه کسی حاضر است تن به چنین ذلتی  گفت: سخن همین است که شنیدید. آن

به خاطر دینی که اصالً با آن آشنایی نداریم، بدهد؟ ما به هیچ وجه دین مسیح بن مریم را 
دهیم و  ترك نخواهیم کرد. و مرگ را بر بردگی و اسارت و پرداخت جزیه ترجیح می

خواهند بر ما مقرر کنند هم اکنون از ما بگیرند و  را که می  چه ها چند برابر آن اگر آن
ها هیچ کدام از  این پذیریم. مقوقس به عباده گفت: تر می دست بردار شوند، ما راحت

ات و بگو: هر چه  پذیرند، نظر شما چیست؟ برگرد نزد فرمانده گانه شما را نمی شرایط سه
دهیم ولی از اینجا بروید. عباده و همراهانش برخاستند و رفتند.  خواهی به شما می می
ها را  گانه آن گاه مقوقس به اطرافیانش گفت: از من بشنوید و یکی از شرایط سه آن

ها را ندارید و اگر اکنون به صورت  بپذیرید. به خدا سوگند که شما توان مقابله با آن
شوید که به  ها تن ندهید، فردا به زور شمشیر مجبور می آمیز به یکی از شرایط آن مسالمت

ها گردن نهیم. مقوقس  ها گفتند: به کدام یک از سه شرط آن بدتر از آن گردن نهید. آن
ها  م دست از دین و آیین خود بردارید. همچنین شما را به مقابله با آنگوی گفت: من نمی

ها  ها بجنگید و مانند آن توانید در مقابل آن دانم که شما نمی خوانم چون می فرا نمی
ها گفتند: یعنی براي  هاي جنگ را تحمل کنید. پس باید شرط سوم را پذیرفت. آن سختی

آمیزي که در شهر و  فت: آري، بردگی مسالمتم؟ مقوقس گها باشی همیشه بردگان آن
دیار خود و در میان زنان و فرزندان خود باشید و از جان و مال شما حفاظت به عمل آید، 
بهتر از آن است که کشته شوید و یا به عنوان برده فروخته و از شهر و دیار و زنان و 

دهیم و دستور به  میفرزندان خود دور شوید. گفتند: ما مرگ را بر این صلح ترجیح 
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ي نبرد  ها و رومیان آماده انهدام پل ارتباطی فسطاط و جزیره دادند و جمع کثیري از قبطی
 .1شدند

از گفتگویی که میان عباده و مقوقس رد و بدل شد، تیزهوشی و زرنگی عباده و 
شود. او به هیچ وجه مبهوت جنگ روانی  میزان شناخت وي از اهداف دشمن مشخص می

نشد، بلکه همچنان با نگرش و اهداف خود در مقابل دشمن ایستادگی نمود و در دشمن 
عین حال از فراخوان و تشویق دشمن به پذیرش اسالم و خاطرنشان ساختن این مطلب که 
مسلمانان همیشه بر دیگر ملتها و ادیان پیروز خواهند شد، غافل نشد و این امر باعث متأثر 

 .2حاضر شد تن به صلح و سازش دهد شدن مقوقس گردید تا جایی که

 دوم: تاکتیکهاي نظامی در فتح مصر
 از جمله:  ،هاي گوناگونی از تاکتیکهاي نظامی را در مصر تجربه کرد عمرو بن عاص شیوه

 ـ جنگ روانی1
ها بایستند و پشت به  ي بابلی هنگامی که مقوقس به زنان دستور داد تا بر دیوارهاي قلعه

ها نشوند) و به مردان دستور داد تا  ها متوجه زن بودن آن د (تا آنسوي مسلمانان بکنن
بود،  شان از کثرت مسلمانان مسلح به سوي مسلمانان بایستند و هدفش با این کار ترسانیدن

گاه  ار شما شدم و باید بدانید که هیچعمرو کسی نزد او فرستاد و گفت: من متوجه رفت
است. ما با همین وضعیت، پادشاه شما را با سرنوشتی  سبب پیروزي ما کثرت افراد ما نبوده
 که دچار آن گردید، مواجه ساختیم. 

گویند، پادشاه ما را از پایتخت  ها راست می مقوقس به اطرافیانش گفت: این
 حکومتش به قسطنطنیه فراري دادند، پس ما باید به طریق اولی عبرت کنیم.

اي مرعوب ساختن دشمن و از بین بردن عمرو از آن دسته از فرماندهان بود که بر
کرد. همچنین در جنگها با توکل بر خدا  ي جنگی آنان از جنگ روانی استفاده می روحیه

 ).١٦-١/١٠ملوك مصر والقاهرة (، النجوم الزاهرة -١
 .٢١١األنصار يف العصر الراشدي ص -٢
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ي خرد توانا و شمشیر خود به هدف خویش که همان پیروزي نهایی بر دشمن  و به وسیله
 .1رسید بود، می

 ـ غافلگیر کردن دشمن با کمین زدن2
اش عملی  ي عین شمس تجربه کرد. و سرانجام نقشه در معرکهاین تاکتیک را  عمرو

هاي مناسبی را براي کمین  شد و به پیروزي کامل نیروهایش انجامید. او شب هنگام مکان
دانست دشمن در آن ساعت  زدن در نظر گرفت و ساعت حرکت نیروها یا ساعتی که می

ر دشمن را نیز شناسایی نمود پذی باشد، تعیین کرد. و نقاط آسیب مشغول کارهاي خود می
و در وقتی از پیش تعیین شده بدون این که دشمن متوجه شود، حمله را آغاز نمود و 

 .2بهترین و موفقیت آمیزترین عملیات از نوع خود را به نمایش گذاشت

 ـ تاکتیک غافلگیرانه در حین محاصره3
تفاده نمود. هنگامی که ها از این تاکتیک اس ي بابلی ي قلعه در اثناء محاصره عمرو

رسی نخواهند داشت، چرا  رومیان تحت محاصره، مطمئن بودند که مسلمانان به آنان دست
ها در اطراف  که داراي دژهاي محکم با انواع امکانات جنگی و آذوقه بودند. عالوه بر این

ن رها قلعه موانع غیر قابل نفوذي گذاشته بودند از جمله گودالی حفر کرده و آب را در آ
نموده بودند و پس از خشک شدن آب، گل و الي زیادي باقیمانده بود. با این همه 
ناگهان شبی توسط زبیر بن عوام و همراهانش غافلگیر شدند که بر فراز دیوارهاي قلعه 

اي جز تن دادن به صلح و تسلیم  تکبیر گویان شمشیر بر دشمن کشیدند و دشمن چاره
 .3وارد قلعه شدند نداشت و مسلمانان فاتحانه

 ـ تاکتیک طوالنی نمودن محاصره4
ي کریون و اسکندریه از همین تاکتیک استفاده نمود. او بعد از این که  عمرو در محاصره

هاي محکم و قوي  متوجه صعوبت امر در پیروزي بر رومیان ساکن پشت درهاي قلعه

 .١٧٤ص: الدكتور أمحد نوفل، احلرب النفسية -١
 .٣٢٠الفن العسكري اإلسالمي ص -٢
 منبع سابق.  -٣
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به قلعه حمله برد و گردید به زد و خوردهاي پراکنده با دشمن پرداخت و فقط یکبار 
گاه دست از حمله کشید و فقط به زد و خوردهاي جزیی با افراد دشمن  موفق نشد. آن

ي نیروهایش  هاي دشمن و کم شدن حوصله ادامه داد تا گذر زمان و تمام شدن ذخیره
کارساز واقع بشود و چنین هم شد. چنان که هنوز چند روزي از محاصره نگذشته بود که 

زم راسخ مسلمانان و استقامت آنان یقین کردند و ناچار اسلحه به زمین رومیان به ع
گذاشتند و درهاي قلعه را بر روي مسلمانان گشودند. و همین جریان در اسکندریه اتفاق 

تر شد و تا سه ماه طول کشید چرا که  افتاد با این تفاوت که درآن زمان محاصره طوالنی
هاست و از دست دادن آن به معناي برچیده  ایگاه آندانستند که این آخرین پ رومیان می

 .1شدن حکومت آنان از مصر و آفریقا خواهد بود و چنین هم شد

 ي فتح به امیرالمؤمنین سوم: مژده
ي فتح نزد امیرالمؤمنین فرستاد.  عمرو بن عاص، معاویه بن حدیج را جهت رساندن مژده

: نیاز به نوشتن نیست. تو خود مردي نویسی؟ عمرو گفت اي نمی معاویه گفت: آیا نامه
اتفاق افتاده در حضور   چه توانی پیام را به نحو احسن برسانی و آن عرب زبان هستی که می

 .2تو بوده است
رسید و او را از فتح اسکندریه با خبر ساخت،  هنگامی که معاویه نزد عمر

 گوید:  در این مورد میامیرالمؤمنین به سجده افتاد و گفت: خدا را شکر. خود معاویه 
فرستاد. من به مدینه آمدم و یکسره به مسجد  وقتی عمرو بن عاص مرا نزد عمر

بیرون آمد. وقتی چشمش به من  ي عمر جا نشسته بودم که کنیزي از خانه رفتم. در آن
افتاد که آثار سفر بر من هویدا بود، نزد من آمد و گفت: تو کی هستی؟ گفتم: معاویه بن 

ي عمرو بن عاص. کنیزك به خانه برگشت و دیري نگذشت که شتابان به  فرستادهحدیج 
ي  خواهد. من دنبال او به راه افتادم، وارد خانه سوي من آمد وگفت: امیرالمؤمنین تو را می

صبرانه ایستاده است و از من پرسید: چه خبر داري؟ گفتم:  امیرالمؤمنین شدم، دیدم که بی
د اسکندریه را فتح گردانید. او با من به مسجد آمد و به منادي خبر خوشی دارم، خداون

 .٣٢٠مهان ص -١
 .١٠٥، ١٠٤صر واملغرب صفتوح م -٢

                                           



 767   شام، مصر و لیبی فتح 
 

و بعد از این که مردم جمع شدند به من  »ةجامع ةالصال«گفت: مردم را فراخوان و بگو: 
ها بیان کن. من برخاستم و جریان را بازگو  گفت: برخیز و داستان همراهانت را براي این

بیرون شد و وارد خانه شد و رو به قبله ایستاد نماز خواند و از مسجد  نمودم. سپس عمر
و دعاهایی زمزمه کرد. سپس نشست و گفت: اي کنیزك! چیزي براي خوردن داري؟ او 
مقداري نان و روغن آورد. من با احساس کم رویی و خجالت شروع به خوردن غذا 

اگر من میل  نمودم. امیرالمؤمنین به من گفت: غذا بخور. مسافر نیاز به خوردن غذا دارد.
گاه  گفت، من بدون احساس شرم غذاها را خوردم. آنخوردم. وقتی این را  داشتم با تو می

کردم؟گفتم: فکر  از من پرسید که وقتی تازه به مسجد رسیدم و در آن نشستم چه فکر می
حق  ،گفت: چه فکر بدي! اگر من روزها بخوابم .کند کردم امیرالمؤمنین استراحت می

ام، آیا با چنین  ام و اگر شبها بخوابم حق خودم را ضایع کرده ع کردهرعیت را ضای
 1مسئولیتهایی خواب، خوشایند خواهد بود؟

ي خبري و  این جریان بیانگر آن است که مسجد در صدر اسالم، مهمترین رسانه
شدند و  فراخوانده می »الصالة جامعة«آمده و مردم به وسیله نداي  آگهی به حساب می

شدند اخبار  ي مهمی پیش آمده است. و بعد از این که مردم جمع می تند که قضیهدانس می
شد. همچنین این جریان  و وقایع مهم نظامی، سیاسی و اجتماعی به سمع آنان رسانیده می

گوید  ) است که میعمر بن خطاببیانگر میزان هوشیاري و بیداري امیرالمؤمنین (
م خوشایند خواهد بود. پس او هم به حقوق رعیت و چگونه با این مسئولیتها خواب برای

مسلمانی بتواند این دو   و هرگاه ،هم به حقوق خود آگاه و مواظب هر دو جانب است
 .2وصف را در خویشتن به وجود بیاورد حقا که او از نیکوکاران و پرهیزکاران است

 براي عمل به تعهدات خویش ي عمرفاروق چهارم: عالقه
ویسد: .... هنگامی که مسلمانان از بلهیب فراغت یافتند و با خود اسیران ابن اثیر می ن
ها پیامی به عمرو فرستاد و گفت: من قبل از این  جا به یمن بردند، رییس آن زیادي از آن

تر بودند یعنی فارسیان و رومیان جزیه  به کسانی که نزد من از شما هم مبغوض

 .١١٤د. إبراهيم املتناوي ص، فتح مصر بني الرؤية اإلسالمية والرؤية النصرانية، ١٠٥فتوح مصر واملغرب ص -١
 ).٣٤٩، ١٢/٣٤٨، ١١التاريخ اإلسالمي للحميدي ( -٢
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د حاضرم به شما جزیه بدهم به شرطی که اسیران پرداختم. اکنون اگر شما دوست داری می
 ما را آزاد کنید و زمینهاي ما را برگردانید. 

اي به سمع امیرالمؤمنین رسانید و از ایشان کسب تکلیف  عمرو این مطلب را طی نامه
 ي عمر کرد و تا رسیدن جواب نامه، جنگ را متوقف نمود. دیري نگذشت که نامه

 که گرفتن جزیه بهتر است از غنیمتی که تقسیم گردد.رسید و در آن آمده بود 
اما اسیران را اختیار بده بین پذیرش اسالم و پرداخت جزیه و کسانی که در شهرها 

ها نیستیم. عمرو پادشاه اسکندریه را در جریان  اند ما قادر به بازگردانیدن آن پراکنده شده
جمع نصرانیان گرد آوردند و به گذاشت او نیز پذیرفت و اسیران را در  ي عمر نامه

شد، مسلمانان تکبیر  خواندند هنگامی که یکی مسلمان می ها را به اسالم فرا می نوبت آن
جزیه  نمودند و می و ناراحتی ماند از وي ابراز تنفر گفتند وهر کدام بر دین خود می می

 . 1کردند تعیین می
زراندوزي  صصحاب پیامبراي بر این مطلب است که هدف ا این جریان شاهد زنده

ها در هر حرکت و عمل خود آخرت را مد نظر قرار  و رسیدن به متاع دنیا نبود، بلکه آن
هیچ نفع دنیوي براي مسلمانان نداشت بلکه بر چرا که مسلمان شدن اسیران دادند.  می

 ،عکس اگر بر دینشان باقی می ماندند مسلمانان با گرفتن مالیات از آنان سود می بردند
ها را بین پذیرش اسالم و پرداخت  ، آنعمر بن خطاببینیم که  ولی با این حال می

شوند با گفتن  دهد و مسلمانان حاضر در صحنه کسانی را که مسلمان می جزیه اختیار می
نمایند و از  اند، تشویق می تکبیر رسایی که شاید در فتح شهر چنان تکبیري سر نداده

ها قبالً  کنند. گویا آن مانند سخت اظهار ناراحتی می ی میکسانی که به دین خود باق
 اند. مسلمان بوده و اکنون مرتد شده

نماید، حساسیت صحابه نسبت به عهد  چیز دیگري که در این جریان جلب توجه می
نماید که ارجاع آن دسته  ، پیشاپیش تصریح میعمر بن خطابو پیمان است چنان که 

کند تا مبادا  اند، تضمین نمی ا دست به دست گشته و متفرق شدهاز اسیران را که در شهره

 )۲/۱۷۷الکامل فی التاريخ ( -١
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ي وفا به عهد و از خصلتهاي  اي صورت بگیرد و این از اخالق بزرگ منشانه خلف وعده
 .1رود پیروزي به شمار می

 یکی از قهرمانان فتح مصر بعبداهللا بن عمرو بن عاصپنجم: 
با نیروهایش به سوي اسکندریه  عمرو بن عاص ،همان طور که قبالً شرح آن گذشت

رفت و در مسیر راه در مواضع متعددي با دشمن روبرو شد و سرانجام بر آنان   پیش می
فرزندش (عبداهللا) فرماندهی لشکر » کریون«ها به نام  پیروز گردید. در یکی از این معرکه

یاي ي پدرش آمد تا جو شد. هنگامی که فرستاده را به عهده داشت و شدیداً زخمی 
 حالش بشوند، عبداهللا چنین سرود: 

 ميأو تال يفعام قليل حتمد  يذا ما جاشت النفس اصربإقول أ

گویم تحمل کن به زودي ستوده و یا سرزنش  گیرد می به جسم وقتی درد می«
 ».گردي می

هنگامی که فرستاده برگشت و جریان را براي عمرو بازگو نمود، عمرو گفت: حقا 
 .2که فرزند من است

باشد که بیانگر صبر و  می بهاي عبداهللا بن عمرو گیري این یکی از موضع
شکیبایی وي است او که در علم و عبادت معروف بود از شجاعت و شکیبایی نیز 

 .3برخوردار بود

 ششم: احداث منزل امیرالمؤمنین در مصر
راي شما ي احداث منزل ب اي به امیرالمؤمنین نوشت که ما نقشه طی نامه عمرو بن عاص

در جواب نوشت: مردي که در حجاز سکونت  ایم. عمر در کنار مسجد جامع کشیده
شود؟! پس دستور داد تا در آن مکان،  دارد، چرا براي او منزلی در مصر ساخته می

 ).١٢/٣٥١التاريخ اإلسالمي ( -١
 .٥٧فتوح مصر ص -٢
 ).١٢/٣٣٠اإلسالمي (التاريخ  -٣
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 .1اي براي مسلمانان احداث شود بازارچه
د و باش می بیانگر کمال تقوا و زهد عمر با پیشنهاد عمرو این برخورد عمر

هنگامی که پیشوایان و مردان بزرگ قوم تا این حد از دنیا و متاع فانی آن گریزانند، 
 .2زیردستان و پیروانشان باید بیشتر گریزان باشند

 ي اسکندریه توسط مسلمانان هفتم: ادعاي سوزاندن کتابخانه
ي  بخانهگوید: ما سراغ نداریم که عمرو بن عاص کتا دکتر عبدالرحیم محمد عبدالحمید می

 م(را از ابن عبري  اسکندریه را به آتش بکشاند. فقط نصی از ابن قفطی وجود دارد که آن
نقل کرده و در آن آمده است که مردي به نام یحیی نحوي که اسکندري  م)1286هـ/685

خواهی؟  پرسید: چه می و ، نزد عمرو آمد. عمرو او را گرامی داشتاالصل و از فالسفه بود
ها پنجاه و  هاي پادشاهی است و تعداد آن تابهاي حکمت را که در خزانهنحوي گفت: ک

توانم چنین رقم بزرگی را  باشد. عمرو گفت: من نمی چهار هزار و صد و بیست کتاب می
اي به امیرالمؤمنین فرستاد و نظر  گاه نامه ي امیرالمؤمنین به شما برگردانم. آن بدون اجازه

د. امیرالمؤمنین در جواب نوشت: کتابهایی که از آن یاد ایشان را در این مورد جویا ش
ها مکتوب است موافق با کتاب خدا است  در آن  چه اي از دو حال خالی نیستند یا آن کرده

سازد و یا مخالف کتاب خدا است  نیاز می ها بی آن که در این صورت کتاب خدا ما را از
همه را نابود کن. عمرو حسب  ،بنابراین شود. ها احساس نمی که باز هم نیازي به وجود آن

ها گرم  ي حمام را با آن ها را در میان حمام داران اسکندریه توزیع نمود تا کوره دستور آن
 .3ها به جاي چوب استفاده کردند نگه دارند. چنان که تا شش ماه حمام داران از آن

هـ ) چنین ادعایی 649همچنین قبل از ابن قفطی فردي به نام عبداللطیف بغدادي (م 
 کرده و نوشته است: 

 را ساخته بود و در آن انبار کتابی  جا دارالعلمی وجود داشت که اسکندر آن در آن
 .4به آتش کشیده شد عمر بن خطابوجود داشت که توسط عمرو بن عاص و به دستور 

 .٦٩فتوح مصر ص -١
 ).١٢/٣٥٦التاريخ اإلسالمي ( -٢
 .۱۳۳القائد السياسی ص ، عمرو بن عاص -٣
 .۱۳۴ص  منبع سابق -٤
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 باشند:  البته این روایات به دالیل زیر قابل انتقاد می
ریخی در میان این سه روایت وجود ندارد و هر سه متعلق به ـ هیچ ربط علمی و تا1

 باشند. یک دورانی از تاریخ می
هایی  اند، بلکه فرضیه ـ این روایات از هیچ سند و مرجع معتبري سرچشمه نگرفته2

 باشند. بیش نیستند که ساخته و پرداخته همین راویان می
زمانی زیادي با دوران فتح مصر ي  ـ این روایات در قرن هفتم پدید آمدند و فاصله3

ها را بی اساس قلمداد  توان این دارند. بنابراین با دالیل زیر می توسط عمرو بن عاص
 نمود: 

اند  ـ هیچکدام از مورخینی که قرنها پیش در مورد مصر و فتح آن قلم فرسایی کرده
 اند.  ي اسکندریه چیزي ننوشته در مورد آتش زدن کتابخانه

ري، ابن اثیر، ابن خلدون، یاقوت حموي و حتی ابن عبدالحکم به چنین ـ واقدي، طب
 اند. رویدادي اشاره ننموده

توان این روایتها را متعلق به دوران جنگهاي صلیبی دانست که آقاي عبداللطیف  ـ می
زیسته و احتماالً توسط زر و یا زور به نوشتن آن وادار شده  بغدادي در آن دوران می

 است.
داشت، یقیناً رومیان هنگام ترك  ي عظیمی وجود می اقعاً چنین کتابخانهـ اگر و

 بردند. را با خود می اسکندریه کتابهاي آن
توانست آن همه کتاب را به جاي سپردن به حمام داران، در دریا  ـ عمرو راحت می

 انجامید. ها به شش ماه نمی ریخت که در آن صورت نابودي آن می
ي اسکندریه اتهامی بیش نیست که  سوزاندن کتابهاي کتابخانهخالصه این که جریان 

از آن کامالً مبرا و  ) و همچنین عمرو بن عاصعمر بن خطابامیرالمؤمنین (
باشند. بلکه این یک نوع جریان ساختگی از طرف دشمنان اسالم براي بد نام  اطالع می بی

 .1کردن مسلمانان فاتح است

 

 عمرو بن العاص القائد السياسی. -١
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 با پاپ بنیامین هشتم: مالقات عمرو بن عاص
اي به نام ابوبنیامین وجود داشت او  گوید: در اسکندریه پیشواي مذهبی ابن عبدالحکم می

و لشکرش  هنگامی که از قدوم عمرو بن عاص .از دست رومیان به صحرا گریخته بود
ها به آخر رسیده است و به  به مصر اطالع یافت به پیروانش نوشت که حکومت رومی

. در 1به عمرو پیوستند» فرما«هاي  د تا با عمرو همکاري کنند. چنان که قبطیآنان دستور دا
روایت مورخ قبطی آقاي ساویرس بن مقنع آمده که جانشین پاپ، آقاي سانوتیوس نزد 

ها گذاشت. عمرو به عمال خود در  عمرو آمد و او را در جریان فرار پاپ از ترس رومی
ر جا که هست، در امن و سالمت باشد و با مصر نوشت که بنیامین بطرك قبطی در ه

ي خود برگردد و به امور پیروان خود رسیدگی نماید. چنان که  اطمینان خاطر به منطقه
سال زندگی  13نهایت خوشحال گردید و پس از  امین با شنیدن این اعالم عام، بیبنی

ور گردیدند و متواري، به اسکندریه برگشت و ساکنان اسکندریه از این خبر به شدت مسر
چون پاپ وارد اسکندریه شد، عمرو او را نزد خود فرا خواند و او را مورد اعزاز و اکرام 

ام، مردي خوش  قرار داد و به اطرافیانش گفت: من از روزي که وارد این سرزمین شده
به اي زیبا و با وقار بود و  گویند: پاپ بنیامین داراي قیافه ام. می سیما مانند او را ندیده

  گفت. آرامی سخن می
یی که او به یکی از داشت تا جا نویسد: عمرو، پاپ را گرامی می استاد شرقاوي می

نشینان وي تبدیل شد و عربهاي فاتح، در مصر احساس آرامش نمودند و در  نزدیکان و هم
هاي اولین نماز جمعه در مسجد جامع فسطاط، عمرو، خطاب به مسلمانان گفت: با  خطبه

ها حق ذمه و حق خویشاوندي بر شما  ان قبطی خود به نیکی رفتار نمایید. آنهمسایگ
) پس در مقابل آنان دست نگه دارید و دارند (به خاطر مادر حضرت اسماعیل

 .2بگذرید و چشم فرو اندازید
 

 .٧٤ -٧٣فتوح مصر وأخبارها ص -١
 .٢٤٧الفاروق ص -٢

                                           



 مبحث چهارم
 آموز در فتوحات عمرفاروق هاي عبرت ترین فواید و درس مهم

 یماهیت فتوحات اسالمنخست: 
ي فتوحات اسالمی  اند تا چهره برخی از مورخین نصرانی و مستشرقین سعی بر آن نموده

اند که این فتوحات صرفاً  در دوران خلفاي راشدین را زشت جلوه دهند و ادعا نموده
گویند: مسلمانان داراي عقیده و آرمان  ها می جنگ مذهبی و عقیدتی بوده است. آن

رده ب کورکورانه, مردم را به زور، تسلیم دین و آیین خود کاند ولی با توسل به تعص بوده
دلی تمام قرآن را در یک دست و شمشیر را در دست  و دریاي خون به راه و با سنگ

 .1دیگر داشته اند
آقایان سیدیو، میور و نیبور بیش از دیگران مبلّغِ این نوع نگرش نسبت به فتوحات 

ي حیات خود  گوید: اسالم براي ادامه از نیبور می اسالمی هستند. چنان که میور به نقل
ي خود را ادامه دهد و به زور شمشیر مردم را به  اي جز این نداشت که مسیر خصمانه چاره

مگر غیر از  خود را گسترش دهد، ي جهانی پذیرفتن اسالم وادار نماید و یا حداقل سلطه
حیات خود اي از مراحل  در مرحلهاي جز این نداشتند که  ي ادیان چاره این است که همه

اسالم هم همین کار را کرد و البته اگر بگوییم اسالم  ،پیروانشان را وادار به جنگ نمایند
 . 2ایم اي گفته بیش از دیگران متوسل به زور شده است، سخن غیر منصفانه

در عین حال برخی دیگر از مستشرقین این اتهامات را مردود دانسته و فتوحات 
گوید: عربهاي  اند. چنان که فون کریمی می ي عالی اخالق کریمه دانسته ی را نمونهاسالم

هاي داراي اخالق کریمه بودند. چرا که  ي انسان مسلمان در جنگهاي خود نمونه
پیامبرشان، کشتن راهبان، زنان، کودکان و معذورین و تخریب مزارع و قطع درختان را 

  .3منع کرده بود
نمودند و به ناموس مردم تجاوز  الً این رهنمودهاي پیامبر را رعایت میمسلمانان نیز کام

ها را هدف  رساندند و در صورتی که دشمنان آن ها آسیب نمی کردند و به کشاورزي آن نمی

 .۱۳۳تاريخ العرب العام (سيديو) ص -١
 .۱۲۶ص، ةوالنصراني ةسالمياإل ةرؤيبني الفتح مصر  -٢
 از طرف خودش حرام منی منايد بلکه بوسيله وحی حرام می کند. صپيامرب   -٣
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کردند. در حالی که غارت کردن و  دادند، اینان مقابله به مثل نمی تیرهاي زهر آگین قرار می
نمودند و مرتکب  داري می ي رومی بوده ولی مسلمانان خویشتناسوزاندن و فساد، کار نیروه

 .1شدند گونه جرایم نمی این
نظري  یافت نه با تنگ نظر گسترش می سعتگوید: تمدن اسالمی با و روزنتال می

ها و فرهنگ و لغت خود  ي ملتها با افکار و اندیشه پیرامون عقیده و آیین خود. یعنی همه
 .2و با استفاده از روح آزادي بیان و اندیشه رشد نمودند ي حکومت اسالمی در سایه

تاریخ واقعی اسالم بیانگر آن است که مسلمانان هیچ فردي را مجبور به  ،آري
ها این آیه کالم خدا را به خاطر داشتند که  اند، چرا که آن ي اسالمی نکرده پذیرش عقیده

 فرماید:  می
َ قَد تَّ  ٱّ�ِيِن� َ�ٓ إِۡكَراهَ ِ� ﴿ ۚ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ بَ�َّ ِ ِ  ٱۡلَ�ّ ُٰغوتِ َ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ  ٱل�َّ ِ َو�ُۡؤِمۢن ب  ٱ�َّ

ِ  ٱۡستَۡمَسَك َ�َقِد  ِ ب ُ لََهاۗ وَ  ٱنفَِصامَ َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  ٱۡلُعۡرَوة  .]۲۵۶: ةالبقر[ ﴾٢٥٦َسِميٌع َعلِيٌم  ٱ�َّ
راهی و اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست، چرا که هدایت و کمال از گم«

ضاللت مشخص شده است، بنابراین کسی که از طاغوت نافرمانی کند و به خدا ایمان 
ترین دستاویز در آویخته است اصالً گسستن ندارد. و خداوند شنوا و دانا  یاورد، به محکمب

 ».است
را پذیرفتند، علتش این بود که  اما این که ملتها به سوي اسالم سرازیر شدند و آن

را از نزدیک شناختند و فهمیدند که آن، یک دین واقعی و نعمت بزرگ  ها اسالم آن
الهی است و از نزدیک مسلمانان آن روز را که متخلق به اخالق اسالم و پایبند به 
دستورات اسالم بودند، مشاهده کردند و فرماندهان و سربازان اسالم را از نزدیک دیدند 

هاي آنان در  ودند. اینجا بود که ارزشها و دیدگاهکه با رفتار و کردارشان داعی به اسالم ب
 نظیر بود از بین رفت. ر بیمقابل ارزشهاي جدیدي که در تاریخ بش

 .۸۳التاريخ (انور جندی) ص  ةسالم و حرکاإل -١
 .۴۶علم التاريخ عند املسلمني (صاحل امحد علی) ص  -٢
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خلفا و فرماندهان، سربازان خود را به کمک گرفتن از خدا و رعایت تقوا و  ،آري
ترجیح دادن زندگی اخروي بر زندگی مادي و اخالص در جهاد و در نظر داشتن خدا در 

 نمودند. عمال و دوري از گناهان توصیه میا
نمودند تا افراد  ي آنان صادقانه و مخلصانه و دردمندانه تالش می و بدین صورت همه

و ملتها را از پرستش طاغوتها و مخلوقات برهانند و به سوي پرستش خداي یگانه و قهار و 
 از زندگی تنگ دنیا به زندگی فراخ و آرام آخرت بکشانند. 

بزرگان و فرماندهان لشکر اسالم در معرکه و جهاد پیشاپیش سربازان خود  ،اینبنابر
رسید و چون جنگ به اتمام  کردند و تعداد زیادي از آنان به شهادت می حرکت می

کردند تا به بیماران و درماندگان کمک کنند و بار  رسید، پشت سر آنان حرکت می می
 آنان را بر دوش خود بگذارند.

ندهان مسلمان قبل از هر چیز دعوتگر بودند و اصول جنگ اسالمی را فرما ،آري
در راه خدا بود و نه کردند. حقا که جنگهاي مسلمانان جهاد مقدسی  کامالً رعایت می

سوز براي کسب دنیا و گسترش قلمروي خود آن طور که دیگران در دنیا  جنگی خانمان
 .1جنگند می

 لشکر در انتخاب فرماندهان دوم: روش عمر
براي این کار  ایشان روش منحصر به فردي در انتخاب فرماندهان داشت، عمرفاروق

 اي مقرر کرده بود از این قبیل:  شرایط ویژه

 ـ پرهیزگاري و دانش1
گفت: کسی فردي را بشناسد که فاسق است و او را بر کاري بگمارد  ایشان همواره می

 .2شود خود او نیز فاسق می
ست سعید بن عامر را بر بخشی از دیار شام بگمارد و او نپذیرفت و و هنگامی که خوا

گفت: به خدا این ممکن نیست که مسئولیت فقط با من باشد و  شانه خالی کرد، عمر

 .۱۲۷فتح مصر (دکرت ابراهيم متناوی) ص  -١
 .۶۷ص  ابن جوزی ،نقل از سريت عمربه موسوعة فقه عمر  -٢
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 .1هایتان راحت بنشینید شما در خانه

  ـ آرامش و وقار2
یط را ه سلثقفی را به عنوان امیر تعیین کرد، گفت: از این ک ، ابوعبیدهنگامی که عمر

زدگی در  ي مرا باز نداشت و افزود که شتابزدگی و کردم چیزي جز شتاب امیر می
 .2شود و جنگ نیاز به فردي آرام و با وقار دارد جنگ باعث شکست می

 ـ شجاعت و مهارت3
فرماندهی نیروهاي مسلمان را که عازم فتح نهاوند بودند، تعیین خواست  می وقتی عمر

ها گفتند: امیرالمؤمنین بهتر از ما عراقیان و  د با مردم مشورت کرد. آنبکند و در این مور
کنم که  به خدا کسی را امیر آنان مقرر می گفت: عمر شناسد. نیروهاي خود را می

کند. گفتند: او  هنگام برخورد با دشمن نخستین کسی باشد که شمشیر از غالف بیرون می
 . 3ي این مقام است گفتند: بلی او شایسته ها کیست؟ گفت: نعمان بن مقرن مزنی. آن

 ـ کاردان، زرنگ و با تجربه باشد4
گفت: حق شما بر من این است که شما را به رفتن در مهلکه و  به نیروهایش می عمر

 .4جایی که نابودي شما حتمی است وادار نکنم
و در را کرد  و هنگامی که عمرو بن عاص و لشکرش به اجنادین رسید و قصد فتح آن

 نام ارطبون معروف به زرنگی و کاردانی بود، عمرها فردي به  ي رومی آن روزها فرمانده
کند؟ و چون  ایم، ببینیم چه کار می گفت: ارطبون عرب را به جنگ ارطبون روم فرستاده

رسید گفت: عمرو بر او پیروز شد.  عمرو توانست ارطبون را بفریباند و خبر به گوش عمر
 .5پاداش نیکو دهدخدا عمرو را 

 ).١١/٣٤٨مصنف عبد الرزاق ( به نقل از ١٠٠ص موسوعة فقه عمر -١
 .)۴/۲۶۶تاريخ طربی ( -٢
 .)۵/۱۰۹تاريخ طربی ( -٣
 .۱۰۹ص  موسوعة فقه عمر -٤
 .)۴/۴۳۲تاريخ طربی ( -٥

                                           



 777   شام، مصر و لیبی فتح 
 

 تاکتیکهاي جنگ باشد  ماهر و داراي آگاهی نسبت به -5
نویسد: فرمانده  ي جنگ می درسخنی پیرامون فرمانده» المغنی«ي  حنبلی نویسنده  ابن قدامه

باید داراي رأي و اندیشه بوده و آگاه به مسایل و فنون و تاکتیک جنگی باشد. عالوه بر 
پس  و خیرخواه مسلمانان باشد. از همین رهگذر بود که عمرها امانت دار، مهربان  این

ي کل نیروهاي اسالمی عراق مقرر  از نظر خواهی از مردم سعد بن ابی وقاص را فرمانده
 .1کرد

 مند بودن هـ عالق6
کرد مگر این که واقعاً ناچار  هیچ کس را مجبور به پذیرفتن مسئولیتی نمی معموالً عمر

ها در اعالم  مردم را براي جنگ با فارس در عراق تشویق نمود، آن چنان که باريشد.  می
آمادگی براي جنگ مقداري درنگ کردند و قبل از همه ابوعبید بن مسعود ثقفی لبیک 

که جزو صحابه نبود،  ثقفی را با این ابوعبید عمر  گفت و بعد از او دیگران آماده شدند.
نبود فردي از صحابه را امیر آنان مقرر کسی گفت: آیا بهتر  امیر آنان مقرر کرد.

گفت: کسی را که قبل از همه به دعوتم لبیک گفت امیر تعیین  نمودي؟ عمر می
 .2کنم می

و هر کدام از سعد بن ابی وقاص، ابوعبیده، عمرو بن عاص و دیگر فرماندهان داراي 
 این ویژگیها بودند.

 هاي عمر سوم: حقوق خدا و حق فرماندهان و سربازان در نامه

 حقوق خدا -
هایش فرماندهان و سربازان خود را به رعایت حقوق خدا فرا  در نامه عمرفاروق 

 ها عبارت بودند از:  ترین آن خواند که مهم می
 
 

 .)۸/۳۵۲املغنی ( -١
 .)۷/۲۶( البداية والنهاية -٢
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 استقامت در مقابل دشمنصبر و ـ 1

َها ﴿ فرماید: خداوند می ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا وا ْ َوَرابِطُ  ٱۡصِ�ُ ْ وَ َوَصابُِروا ْ وا ُقوا َ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .]۲۰۰آل عمران: [ ﴾٢٠٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن 
اید، شکیبایی ورزید و استقامت و پایداري کنید و  اي کسانی که ایمان آورده«

 ».مراقبت به عمل آورید و از خدا بپرهیزید تا اینکه رستگار شوید
م به عراق این بود که: از جمله وصایاي عمرفاروق به سعد بن ابی وقاص هنگام اعزا

ي نیکی صبر است، پس در مقابل مصیبتها صبر را پیشه  اي دارد و پایه بدان که هر چیز پایه
 .1کن تا ترس از خدا نصیبت گردد

همچنین به ابوعبیده بن جراح که مشغول نبرد در شام بود نوشت: خداوند در مقام 
 تحسین از ملتی که صبر را پیشه ساخته، فرموده است: 

ٖ َ�َٰتَل َمَعهُ ﴿ ّ�ِ
يِّن ّمِن نَّ

َ
َصاَ�ُهۡم ِ� َسبِيِل  ۥَوَ��

َ
ٓ أ ْ لَِما ِ رِّ�ِيُّوَن َكثِ�ٞ َ�َما وََهُنوا َوَما  ٱ�َّ

ْ َوَما  ْۗ َضُعُفوا ُ وَ  ٱۡسَتَ�نُوا ِٰ�ِ�نَ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ ْ َر�ََّنا  ١٤٦ ٱل�َّ ن قَالُوا
َ
ٓ أ ا َ�َ  ٱۡغفِرۡ َوَما َ�َن قَۡولَُهۡم إِ�َّ

ۡقَداَمَنا وَ 
َ
ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت أ

َ
اَ�َنا ِ�ٓ أ نَاُذنُوَ�َنا �ۡ�َ ُ اتَٮُٰهُم  َٔ َ�  ١٤٧ ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  ٱلَۡقۡومِ َ�َ  ٱنُ�ۡ  ٱ�َّ

ۡ�َياثََواَب  ُ وَ  ٱ�ِخَرةِ� وَُحۡسَن ثََواِب  ٱ�ُّ  .]۱۴۸ -۱۴۶آل عمران: [ ﴾١٤٨ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
کرده اند و  پیغمبرانی که مردان خداي فراوانی به همراه آنان کار زار میو چه بسیار «

اند و  شده رسیده است، سست و ضعیف نمی به سبب چیزي که در راه خدا بدانان می
دارد و گفتارشان جز این نبود که  داده اند و خدا شکیبایان را دوست می زبونی نشان نمی

هایمان صرف  ها و تندروي بخشاي و از زیاده رويگفتند: پروردگارا! گناهانمان را ب می
نظر فرماي و گامهایمان را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. پس 
خداوند پاداش این جهان را بدیشان داد، و پاداش نیکوي آخرت را (برایشان تضمین 

 ».دارد کرد) و خداوند نیکوکاران را دوست می
همان پیروزي و غنیمت و پاداش اخروي مغفرت و بهشت است و پاداش دنیوي 

افزود که این نامه را براي مردم قرائت کن و باید آنان در راه خدا مبارزه نمایند و 
 .1مند گردند شکیبایی به خرج دهند تا هم از پاداش دنیوي و هم از پاداش اخروي بهره

 .)۵/۳۰۶تاريخ طربی ( -١
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 ـ هدف از جنگ یاري دادن دین خدا باشد2
ي گوش کرده  را به خوبی فهمیده و آویزه صي رسول خدا این فرمودهعمرفاروق 

 فرماید:  بود که می
ةُ ( لِمَ ونَ كَ اتَلَ لِتَكُ نْ قَ بِيلِ اللَّ  هِ ـاللَّ مَ وَ يفِ سَ هُ يَا فَ لْ يَ الْعُ   .2)هِ ـهِ
 ».هر کس براي اعتالي کلمه اهللا بجنگد، او در راه خدا است«

نشأت گرفته از همین  هاي عمرفاروق ایا و نامهبینیم که زندگی، وص می ،بنابراین
 اصل است.

 ـ اداي امانت3
 فرماید:  خداوند می

ِت بَِما َغلَّ يَوَۡم ﴿
ۡ
ۚ َوَمن َ�ۡغلُۡل يَأ ن َ�ُغلَّ

َ
� َوَما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ ا  ٱلۡقَِ�َٰمةِ ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ ُ�مَّ تَُو�َّ

 .]۱۶۱ن: آل عمرا[ ﴾١٦١َكَسَبۡت َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن 
هیچ پیغمبري را نسزد که خیانت کند و هر کس خیانت ورزد در روز رستاخیز «

آورد، سپس به هر کس پاداش و مزد  را که در آن خیانت کرده است با خود می  چه آن
 ». شود، و بدانان ستم نخواهد شد کرده است به تمام و کمال داده می  چه آن

نمود که از خیانت  روهاي اسالمی توصیه میهمواره به فرماندهان و نی عمرفاروق
 .3در مال غنیمت جداً پرهیز نمایند و هنگام برخورد با دشمن پشت به سوي دشمن نکنند

 

 

 ـ عدم تداخل روابط4

 .۱۸۳ص  تاريخ فتوح الشام -١
 .۲۶۵۵خباری ش  -٢
 .۸۵ص  بی يوسفأ: اخلراج -٣
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 به خاطر روابط دوستانه یا محض باره فرمود: هر کس فردي را عمرفاروق در این
کرده است و هر کس مرد فاسقی خویشاوندي استخدام نماید به خدا و پیغمبرش خیانت 

 .1شود را استخدام نماید، خودش نیز فاسق می

 حقوق فرمانده
هایش به رعایت حقوق فرماندهان تأکید نموده است، از  در نامه همچنین عمرفاروق 
 جمله به این موارد: 

 ـ حرف شنوي از فرمانده1
عراق اعزام نمود  هنگامی که عمرفاروق، ابوعبید مسعود ثقفی را در رأس لشکري به

 -که هردو از اهل بدر بودند – و سلمه بن اسلم خزرجی و سلیط بن قیس انصاري را
معاونان او تعیین کرد، به ابوعبید گفت: هیچ تصمیمی بدون مشورت و توافق آنان نگیرد. 

جا بود. سلیط با  گرفت که در آن عبور از پل راها تصمیم به  اما ابوعبید در جنگ با فارسی
کرد و این کار او به  عبور از پل ن تصمیم او مخالفت ورزید، ولی ابوعبید گوش نکرد وای

گاه سلیط گفت: اگر اطاعت و حرف شنوي از تو بر من  شکست مسلمانان انجامید. آن
کنم و از تو اطاعت  بردم، ولی من به حرفهاي تو گوش می الزم نبود، مردم را از اینجا می

مرا با تو در  به حرف من گوش نکردي، با این که عمر خواهم کرد هر چند که تو
 امارت شریک قرار داده بود.

 ـ نظریات خود را تابع رأي و نظر فرمانده بکنند2

ۡمرٞ ّمَِن ﴿ فرماید: خداوند می
َ
ۡمنِ �ذَا َجآَءُهۡم أ

َ
وِ  ٱۡ�

َ
َذاُعواْ بِهِ  ٱۡ�َوِۡف أ

َ
َولَۡو َردُّوهُ إَِ�  ۦۖ أ

ْوِ�  �َ�ٰٓ  ٱلرَُّسولِ 
ُ
ۡمرِ أ

َ
ِينَ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ٱۡ� ِ ِمۡنُهۡمۗ َولَۡوَ� فَۡضُل  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  ٱ�َّ َعلَۡيُ�ۡم  ٱ�َّ

ۡيَ�ٰنَ ُتُم �ََّبعۡ َ�  ۥَورَۡ�َُتهُ   .]۸۳النساء: [ ﴾٨٣إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱلشَّ
را شایع  هنگامی که خبري از پیروزي یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن«

که قدرت تشخیص کافی - فرماندهان خودسازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و  می

 .)۱/۶۶( اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -١
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هاي مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر  بازگردانند، از ریشه -دارند
 ». شدید) کردید (و گمراه می شما نبود، جز عده کمی، همگی از شیطان پیروي می

ردن امر و کار رعیت به دست والیان امر را سبب حصول علم خداوند در این آیه سپ
ها اگر با مشکلی روبرو شوند، مسأله را با  و درك بیشتر مطلب دانسته است. چرا که آن

براي لشکري که اعزام  عمر ،. بنابراین1نمایند رایزنی و مشورت حل و فصل می
واگذار کنند و از او پیروي نمایند کرد تا همه، مسأله را به او  نمود، یک امیر تعیین می می

 شود. و اختالف رأي پیدا نکنند که اختالف باعث از بین رفتن وحدت آنان می
نیروهاي خود را به نهاوند فرستاد و مسلمانان از  چنان که در سالی که عمرفاروق 

و  بشهرهاي مختلف سرازیر شدند، امیر لشکر مهاجرین وانصار مدینه عبداهللا بن عمر
ر لشکر بصره، ابوموسی اشعري و امیر لشکر کوفه، حذیفه بن یمان بود. و پس از این امی

ي شما نعمان بن مقرن  ها نوشت که امیر همه که همه یکجا جمع شدند، عمرفاروق به آن
 .2مزنی است

 ـ پیروي کامل از دستورات فرمانده3
ه جنگ با در خالفت خویش انجام داد مردم را ب عمر بن خطاباولین کاري که 

فارس فرا خواند. در سه روز نخست کسی حاضر نشد و در روز چهارم اولین کسی که به 
او را  دعوتش لبیک گفت، ابوعبید بن مسعود ثقفی بود. و این امر باعث شد که عمر

فرمانده لشکر تعیین کند. با این که او جزو صحابه نبود و در لشکر تعداد زیادي از صحابه 
 . 3داشتندرسول خدا وجود 

، عتبه بن غزوان را به بصره فرستاد او را این گونه نصیحت کرد: و هنگامی که عمر
و از کبر و غرور بپرهیز. تو با  ،در مورد مسئولیتی که به تو سپرده شده است از خدا بترس

اي و خداوند تو را پس از آن که ذلیل بودي عزت بخشید و پس از  رسول خدا همراه بوده
اي هستی که مردم به سخنانت  وان بودي قدرت داد و تو اکنون امیر و فرماندهآن که نات

 .٤٨األحكام السلطانية ص -١
 .)۱/۱۰۰( اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -٢
 ).١/١١٣مهان ( -٣
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نمایند. چه نعمتی باالتر از این وجود دارد به  سپارند و از دستورهایت پیروي می گوش می
هستی نکند و در میان تو و زیر دستانت فاصله ایجاد   چه شرطی که تو را فزونتر از آن

 .1ننماید

 م با او درگیر نشوندـ در تقسیم غنای4
در مورد تقسیم غنایم فرمود: پروردگارا! من تو را بر این  عمر بن خطاب

ام تا دین خدا و سنت رسول خدا را به  ها را فرستاده گیرم. همانا من آن فرماندهان گواه می
مردم آموزش دهند و اموال غنیمت را در میان آنان تقسیم نمایند و در تقسیم آن، جانب 

 .2برو شدند به من مراجعه نمایند را رعایت کنند و هر جا با مشکلی رو عدالت
چنان که در فتح ابله، پس از این که غنایم تقسیم گردید، به یکی از سربازان آهن 

اي رسید. بعداً او متوجه شد که آن قطعه، آهن نیست، بلکه قطعه طالیی است. این  پاره
اي از امیرالمؤمنین راه حل مسأله را  د. او طی نامهمسأله را با امیر لشکر در میان گذاشتن

جویا شد. امیر المؤمنین در پاسخ نوشت که اگر سرباز مورد نظر سوگند بخورد که قبل از 
را از او نگیرید و اگر حاضر به  دانسته که این قطعه طالیی است پس آن تقسیم غنایم نمی

ي سربازان تقسیم کنید. چنان  ان همهرا از او باز گیرید و در می سوگند خوردن نیست آن
 .3ام که طال است که آن سرباز سوگند یاد کرد که من بعد از تقسیم غنایم متوجه شده

خواستند غنایم را تقسیم نمایند، جریر  همچنین هنگامی که پس از معرکه جلوالء، می
. سعد بن باشد بن عبداهللا بجلی گفت: یک چهارم کل غنایم متعلق به من و همراهانم می

در میان گذاشت.  اي با عمر ي لشکر بود، جریان را طی نامه ابی وقاص که فرمانده
گوید، من با او چنین قراردادي  در جواب نوشت که جریر بن عبداهللا راست می عمر

اند تا یک چهارم اموال  ام. اکنون اختیار به دست جریر است او و قومش جنگیده نموده
ها داده شود، حرفی نیست. اما اگر به خاطر خدا  ؤلفه القلوب به آنبدست آمده به عنوان م

ها نیز جزو سایر  خواهند، پس آن اند و پاداش خود را از او می و یاري دین خدا جنگیده

 .)۱/۱۱۴منبع سابق ( -١
 .۵۰بی يوسف صأ ،اخلراج -٢
 .۱۲۸مرياملؤمنني (ابن جوزی) ص أمناقب  -٣
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ها تعلق خواهد گرفت.  گیرد به آن مسلمانان هستند و همان سهمی که به دیگران تعلق می
ي  عبداهللا را فراخواند و او را در جریان نامههنگامی که سعد بن ابی وقاص، جریر بن 

گوید و ما نیازي به یک چهارم  گذاشت، جریر گفت: امیر المؤمنین راست می عمر
 .1نداریم، بلکه با دیگر مسلمانان یکسان هستیم

 حقوق سربازان
هایش به رعایت حقوق سربازان تاکید نموده است که  همچنین عمرفاروق در وصایا و نامه

 هاي زیر اشاره کرد:  ان به نمونهتو می

 ـ بازدید از لشکر و جستجوي احوال سربازان1
آید که من در حالی که  نقل است که فرمود: گاهی پیش می عمر بن خطاباز 

 افتم. مشغول خواندن نماز هستم، به فکر تجهیز لشکر می
ن مقابله امیرالمؤمنین و امیر جهاد است. او مانند کسی است که در حی عمر ،آري

هنگامی که پرچم لشکري را به  عمر .2باشد با دشمن مشغول خواندن نماز خوف می
ها  کرد و آن نمود، لشکر را بازدید می ي حرکت می سپرد و آنان را آماده دست امیري می

نمود: کفشها و کمربند خود را محکم ببندید و اسباب اضافی با  را این گونه توصیه می
وار کاري را خوب تمرین کنید و بر اسب بپرید و از تن پروري و خود حمل نکنید و س

گونه بپرهیزید و تا بر پشت اسبان بپرید و کمان را به قدرت بکشید، قواي  زندگی عجم
 .3شما به تحلیل نخواهد رفت

نسبت به آمادگی رزمی نیروهایش را نشان  این وصایا میزان عالقه و توجه عمر
 دهد. می

آوردند و همواره نیروهاي تحت  تمام دستورات وي را به اجرا در میفرماندهانش نیز 
دادند و چه در قلب معرکه و چه هنگام آمادگی  فرماندهی خویش را مورد تفقد قرار می

آزمودند. چنان که عمرو بن  ي نیروي رزمی نیروهاي خود را می براي رفتن به معرکه

 .)۱/۱۲۱( اإلدارة العسكرية -١
 .)۲۲/۶۰۹الفتاوی ( -٢
 ).۶/۱۶۸دب (األ ة�اي -٣
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ا به آمادگی براي جنگ از جمله فربه هاي نماز جمعه در مصر مسلمانان ر عاص در خطبه
گفت: نبینم که کسی از شما جسم خود را  نمود و می ساختن مرکبهاي خود توصیه می

پرورش بدهد و از پرورش مرکب خود غافل شود و بدانید که من اسبان را نیز همانند 
کنم و اسب هر کسی ـ بدون بیماري و علت دیگري ـ الغر باشد از  مردان بازدید می

 .1حقوق او کاسته خواهد شد
در سفر به دیار شام با معاویه مالقات کرد، زندگی و ساز و برگ  و هنگامی که عمر

او را شبیه زندگی پادشاهان دید و بر آشفت و گفت: اي معاویه! مگر قرار است مانند   نظامی
بریم  ر میکسراها زندگی بکنی؟ معاویه گفت: اي امیر المؤمنین! ما در جنگ با دشمن به س

با شنیدن سخنان معاویه، به ظاهر  داریم. عمر انگیز و مانورهاي نظامی بهتو نیاز به مظاهر ا
 .2قانع شد و چیزي نگفت

 گیري بر سربازان در اثناي سفر ـ عدم سخت2
رفتار کن  نوشت: با مسلمانان در اثناي سفر به نرمی  به سعد بن ابی وقاص عمر

رند، مسیرهاي خسته کننده نکنید و جایی که نیاز به استراحت داها را به زور وارد  و آن
ها قبل از رسیدن به دشمن از بین نرود، چرا که  تا نیروي آن مانع از استراحت آنان نشوید

روند که هم خود و هم حیواناتشان سیراب و فربه هستند  ها به مصاف دشمنی مقیم می آن
استراحت و ترمیم و بازدید سالحها و دیگر و افزود که هر هفته یک شبانه روز براي 

ها  چیزهاي مورد نیاز در مکانی توقف نمایید. البته از شهر و آبادیهاي کسانی که با آن
 .3اید، فاصله بگیرید صلح کرده

و هنگامی که سعید بن عامر را در رأس لشکري به عنوان نیروي کمکی به سوي شام 
ي این لشکر تعیین کردم و  سعید! من تو را فرمانده گونه نصیحت کرد: اي فرستاد او را این

اي نداري مگر این که تقوا را پیشه سازي. مواظب باش که در مسیر  تو بر آنان هیچ برتري
ها به مهربانی رفتار کن و به آنان بد و ناسزا مگویی و ضعیفانشان را  توانی با آن راه تا می

 .۱۴۱فتوح مصر (ابن عبداحلکم) ص  -١
 .)۱/۱۳۷( اإلدارة العسكرية -٢
 .)۶/۱۹۶دب (األ ة�اي -٣
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ها را از  تو از کسی دیگر پیروي مکن و آن تحقیر و قدرتمندانشان را مقرب دربار نکن و
ها  هاي سهل و آسان را در پیش گیر و در کنار راه مسیرهاي پرخطر مبر، بلکه راه

استراحت نکنید و در پایان گفت: واما خداوند همواره در بود و نبود من ناظر بر تو و سایر 
 .1باشند مسلمانانی است که در رکاب تو می

 احوال لشکر در مسیر راه ـ بررسی و جویا شدن3
پرداخت و آنان را به رعایت اخالق  در مسیر راه، به بررسی لشکر می عمرفاروق 

که سعد بن ابی وقاص را به رعایت عهد و  نمود. چنان کریمه و ارزشهاي بزرگ توصیه می
پیمان با دشمن توصیه کرد و او را از عهد شکنی برحذر داشت و گفت: عهد شکنی در 

شود. و در پایان او را از این که  عث ضعف و نابودي تو و تقویت دشمنانت میواقع با
 .2باعث سرافکندگی و تحقیر مسلمانان باشد، برحذر داشت

 ـ عدم برخورد فیزیکی با متخلفین براي حفظ یکپارچگی لشکر4
گفت: هیچ  به فرماندهانش این بود که می عمر بن خطابهاي  از جمله توصیه

اي حق ندارد کسی از متخلفین را در دوران مأموریت تنبیه  کر و امیر دستهي لش فرمانده
رود شیطان او را وسوسه نماید و  نماید و یا بر او حد شرعی اجرا کند، چرا که احتمال می

 .3به دشمن بپیوندد
، سلمان بن ربیعـه باهلی را به عنـوان فـرمانده لشکر عمر بن خطابو هنگامی که 

دي کرب و طلیحه بن خویلد اسدي را به عنوان معاونان او فرستاد و بعداً و عـمرو بن مع
به سلمان که  مطلع شد که میان سلمان و عمرو مشاجرات لفظی رخ داده است، عمر

را نپسندیدم. در  ي لشکر بود نوشت: من از برخورد تو با عمرو مطلع شدم و آن فرمانده
سته است که عمرو و طلیحه را بیش از چنین جایگاهی و در حین جنگ با دشمن، شای

مچنین وقتی به پیش با خود داشته باشی و از سخنان و تجارب آنان استفاده نمایی. و ه

 .۱۸۶تاريخ فتوح الشام (اذری) ص  -١
 .)۱/۱۷۹( اإلدارة العسكرية -٢
 .۱۳۱ص  سيوطیال: تاريخ اخللفاء -٣
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اش را دارند، برخورد کن و  ها آن طور که شایستگی م رسیدي با آنمکان امن و دار السل
 .1فقهاء و اهل قرآن را با خود داشته باش

و ناسزاگویی به او  ات نوشت: از مخالفت تو با فرمانده همچنین به عمرو بن معدي کرب
دانم که تو داراي شمشیري به نام صمصامه هستی، ولی من شمشیري دارم  باخبر شدم. من می

را بر فرق سرت بگذارم تا تو را از وسط پاره نکنم  به نام مصمم که به خدا سوگند اگر آن
المؤمنین را خواند، گفت: به خدا سوگند! اگر ي امیر را بر ندارم. هنگامی که عمرو نامه آن

 .2اراده کند چنین خواهد کرد
اي که  هایش به روشنی فرهنگ همبستگی و یکپارچگی و نامه از این دو برخورد عمر

گردد. و باید که فرمانده از  باید یک فرمانده در میدان جنگ از آن برخوردار باشد، نمایان می
در جنگ استفاده کند و پس از پایان جنگ نیز باید همبستگی و دانش و تکنیک افراد کاردان 

 مودت خود را حفظ نمایند. 
عمر بن از شام به دستور  ةلشکري به فرماندهی بسر بن ابی ارطا 3»رها«و در فتح 

ها در حالی که با  براي کمک به عیاض بن غنم آمد. دیري نگذشت که میان آن خطاب
رخ داد. عیاض به آنان گفت که نیازي به کمک شما نداریم و  دشمن درگیر بودند، اختالفاتی

کار را  اي از او علت این از این کار عیاض مطلع شد، طی نامه به شام برگردید. وقتی عمر
کرد. عیاض در پاسخ نوشت که  جویا شد در حالی که قبالً همیشه تقاضاي نیروي کمکی می

که دیگر  کردمسیدم و از طرفی احساس من از ایجاد دو دستگی در میان صفوف خود تر
عملکرد او را  گاه عمر آن .4ها را برگردانیدم ها ندارم. بنابراین آن به کمک آن ينیاز

 .5پذیرفت و براي او دعاي خیر کرد

 انگاري در مسیر راه، دشمن بر شما شبیخون زند ـ مبادا در اثر سهل5

 .)۲/۴۵لعسکری (ا ،وائلاأل -١
 منبع سابق.  -٢
 شهری واقع در فاصله موصل و شام.  -٣
 .)۱/۲۵۳فتوح الشام ابن أعثم ( -٤
 .)۱/۱۸۸( ةالعسکري ةدار اإل -٥
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باره  فرماندهانش را در این اي به امر نگهبانی داشت و توجه ویژه عمرفاروق 
انگاري در مسیر راه، دشمن بر شما  گفت: مبادا در اثر غفلت و سهل مینمود و  توصیه می

ساخت تا در حین حرکت و همچنین هنگامی که در  شبیخون زند و آنان را موظف می
زنند، نگهبانانی بگمارند. چنان که به سعد بن ابی وقاص گفت: بر  جایی اردو می

ود نگهبانانی بگمار و از شبیخون دشمن غافل مشو و اگر اسیري از قومی نزد تو لشکرخ
ها قرار داد صلح نداري، گردنش را بزن تا بدین صورت دشمنان خدا و  آوردند که با آن

 .1دشمنان خود را مرعوب سازي
نمود تا  آوري اطالعات از سرزمین دشمن توصیه می همچنین فرماندهانش را به جمع

باره به سعد  با آگاهی کامل از وضعیت دشمن، اقدام الزم را بنمایند. چنان که در اینها  آن
بن ابی وقاص چنین نوشت: وقتی به سرزمین دشمن رسیدي جاسوسانت را به هر سو 

ها را زیر نظر داشته باش و براي این کار افراد مورد  بفرست و هر لحظه تحرکات آن
هاي آنان استفاده  هدار تا از صداقت و نصیحت و راهنماییها نگ اعتمادي از عربها و غیر آن

شود حتی اگر در بخشی از  نمایی. چرا که از انسان دروغگو هیچ نفعی عاید تو نمی
سخنانش راست بگوید. و کسی که صداقت ندارد و اهل خیانت است به جاي این که 

یک شدن به سرزمین جاسوس تو باشد، جاسوس دشمنانت علیه تو خواهد بود. و هنگام نزد
هاي نظامی را نیز اعزام کن تا مانع از  دشمن جاسوسان خود را به هر سو بفرست و دسته

رسیدن کمک به دشمن بشوند و باید جاسوسانت وضعیت و نقاط ضعف دشمن را شناسایی 
و براي این منظور از افراد قوي و اهل رأي استفاده کن و اسبان تیزرو در اختیار آنان بکنند 

ي شما با دشمن  ید قبل از هر چیز قدرت رأي و اندیشهرار بده تا اگر با دشمن روبرو شدق
  .2روبرو شود

آوري  تنها استفاده از جاسوس براي جمع نه عمر بن خطابگفتنی است که 
نمود، بلکه  اطالعات از دشمن را در دستور کار خود قرار داده و بدان توصیه می

م گمارده بود تا ناظر مخفی عملکرد فرماندهان و امرا باشند. جاسوسانی بر خود لشکر اسال

 .)۶/۱۷۰األرب ( ة�اي -١
 .)۶/۱۶۹رب (األ ة�اي -٢
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اي مأمور و یا مأمورانی مخفی گمارده بود و بدین صورت  که در هر لشکر و هر اداره چنان
حرکات و تصرفات فرماندهان لشکر و ادارات را زیر نظر داشت و مرتب از وضعیت و 

 .1شد عملکرد آنان مطلع می
سعد انصاري که فرماندهی گروهی از اهل شام را بر عهده و هنگامی که عمیر بن 

شکایت برد و گفت: اي امیرالمؤمنین! در میان ما و رومیان گروهی از  داشت، نزد عمر
کنند، اما در  ها اسرار ما را به دشمنان ما منعکس می عربهاي ساکن سوس قرار دارند. آن

آنان برو و انتخاب یکی از این دو گفت: نزد  گویند. عمر مورد آنان چیزي به ما نمی
ها گوسفند و شتر بده و  راه را به آنان پیشنهاد کن یا به تعداد گوسفندان و شترانشان به آن

ها یک سال مهلت بده و پس از سپري  جا را ترك کنند و اگر نپذیرفتند به آن بگویید آن
نهاد خود را با آنان . هنگامی که عمیر بن سعد پیش2هایشان را تخریب کن شدن آن، خانه

در میان گذاشت، حاضر به پذیرفتن آن نشدند. عمیر گفت: پس تا یکسال فرصت دارید 
که پس از سپري  هاي شما را ویران خواهم کرد. چنان که از اینجا کوچ کنید و اگر نه خانه

 .3هاي آنان را ویران نمود شدن سال، عمیر خانه
 
 
 
 

 شدن با دشمنـ انتخاب مکان مناسب براي درگیر 6
کرد که قبل از آن که  را سفارش می  ، سعد بن ابی وقاصعمر بن خطاب

هاي ورودي و خروجی و اماکن پر آب و  سرزمین معرکه را کامالً شناسایی ننموده و راه
 .4را ندانسته است، جنگ را آغاز ننماید گیاه آن

 .)۱/۳۹۶( اإلدارة العسكرية -١
 ).١/١٨٥بالذري (: فتوح البلدان -٢
 ).١/٣٩٧اإلدارة العسكرية (، )١/١٨٥مهان ( -٣
 .)۶/۱۷۰رب (األ ة�اي -٤
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ن در قلب چنان که در جنگ قادسیه به او سفارش نمود که به جاي درگیر شد
سرزمین دشمن، آنان را به سوي مرزهاي خود بکشانید، چرا که شما وضعیت جغرافیایی 

نشینی کنید و  توانید عقب در صورت شکست بهتر میدانید و  سرزمینهاي خود را بهتر می
دشمن از تعقیب شما نیز صرف نظر خواهد کرد، چرا که با سرزمینهاي شما آشنایی 

 .1ندارند
، سعد بن ابی وقاص، سلمان فارسی و حذیفه بن یمان  ها عمرفاروق عالوه بر این

را به عنوان هیأت کارشناسی جهت انتخاب مکان مناسب براي اقامت لشکر در مسیر 
داد که هنگام فرود آمدن و یا در  انتخاب نمود. و به شوراي فرماندهان دستور می

و آب و آذوقه به حد کافی هاي نظامی، در کنار فرماندهی کل مسکن گزینند  پایگاه
 .2ریزي و تدارکات بهتر عمل کند داشته باشند، تا مرکز فرماندهی در برنامه

اي به ابوعبیده بن جراح نیز نوشت که نیروهایت را در مکانی فرود  چنان که طی نامه
 .3را بلد نیستی هاي ورودي و خروجی آن نیاور که از وضعیت آن اطالع نداري و راه

 امکانات الزم براي سربازاني  ـ تهیه7
ي منوره کمک مالی و از جمله شتر و  براي لشکر اسالم در عراق از مدینه عمر

ي مرکبهاي آنان را فراهم  علوفه 4فرستاد و حتی از گیاهان نقیع و ربذه گوسفند می
ري اساخت. و به تناسب نیاز هر شهري اسبان و مرکبهایی براي موقع اضطراري نگهد می
چنان که در کوفه چهار هزار اسب و در بصره نیز به همین مقدار و در سایر شهرها شد،  می

 .5شد تعدادي اسب نگهداري می

 .)۱/۲۰۵( اإلدارة العسكرية -١
 .)۱/۲۰۶( اإلدارة العسكرية -٢
 منبع سابق. -٣
 ی سه شبانه روز از مدينه است. نام مکانی در فاصله -٤
 .)۱/۲۱۷( اإلدارة العسكرية -٥
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براي صلح با ساکنان بیت المقدس به شام آمد،   عمر بن خطابو هنگامی که 
و نخستین   ،براي کمک مالی و غذایی به مجاهدین تأسیس نمود »األهراء«بنام  اي مؤسسه

 .1ن عمرو بن عبسه بودکارمند آ

 ـ تشویق سربازان به جنگ8
دهد: به  را این گونه به مبارزه در راه خدا دعوت می اي ابوعبیده  طی نامه عمر

به امین امت،  عمر بن خطاب امیر المؤمنین ي خدا، نام خداوند بخشنده و مهربان. از بنده
در ظاهر و باطن سپاسگذارم و ابوعبیده عامر بن جراح، سالم خدا بر تو باد. من خدا را 

ها  نمایم که خدا را نافرمانی نکنید و از کسانی نباشید که در حق آن شما را توصیه می
 فرموده است: 

ۡمَ�ٌٰل ﴿
َ
ۡزَ�ُٰجُ�ۡم وََعِشَ�تُُ�ۡم َوأ

َ
ۡ�َنآؤُُ�ۡم �ۡخَ�ٰنُُ�ۡم َوأ

َ
قُۡل إِن َ�َن َءابَآؤُُ�ۡم َو�

ٞ  ٱۡ�َ�َۡ�ُتُموَها َحبَّ إَِ�ُۡ�م ّمَِن  َوتَِ�َٰرة
َ
ِ َ�َۡشۡوَن َكَساَدَها َوَمَ�ِٰ�ُن تَۡرَضۡوَ�َهآ أ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

ْ  ۦوَِجَهادٖ ِ� َسبِيلِهِ  �َُّصوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يَأ ُ َح�َّ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه

َ
ُ وَ  ۦۗ بِأ  ﴾٢٤ ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  ٱۡلَقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

 .]۲۴: ةالتوب[
ي شما، و اموالی که  رزندان و برادران و همسران و قوم و قبیلهاگر پدران و ف :بگو«

ترسید، و منازلی که  رونقی آن می بیاید، و بازرگانی و تجارتی که از  فراچنگ آورده
تر  ها در نظرتان از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او محبوب مورد عالقه شما است، این

خداوند نافرمانبرداران را  ا بر شما نازل کند؛در انتظار باشید که خداوند عذابش رباشد، 
 .»نماید هدایت نمی

و درود خدا بر خاتم و امام پیامبران و حمد و سپاس مر خداي را که پروردگار 
 جهانیان است.
را در جمع مسلمانان قرائت کرد.  به دست ابوعبیده رسید، آن ي عمر وقتی نامه

ها را به جهاد و مبارزه تشویق نموده  آن ،ن این آیهها دریافتند که امیرالمؤمنین با نوشت آن
به گریه افتادند. همچنین به سعد بن ابی وقاص و سایر  ي عمر است. همه با شنیدن نامه

ها را به جهاد و فضایل اخالقی تشویق  کسانی که با او در عراق بودند، نامه نوشت و آن

 منبع سابق.  -١
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هاي مهم فرماندهان  و از مسئولیت .1داشت نمود و از ارتکاب گناه و معصیت برحذر می می
 .2عهد فاروقی، تشویق و برانگیختن مردم به جهاد در راه خدا بود

 یادآوري پاداش الهی و فضیلت شهادت -9
شود و  بلند می  در میان سربازانش در قادسیه وقاص ، سعد بن ابیدر عصر فاروق

ها  خداوند براي آن  چه بهشت و آن نماید و از نعمتهاي وري میآها یاد آن  پاداش الهی را به
  ور شد کهجهاد تشویق نمود و یادآ  ها را به ، سخن راند و سپس آن در آخرت مهیا کرده

چندان دور غنایم و   اي نه است و در آینده  داده  خداوند پیروزي و موفقیت دین را وعده
ي  سوره  دستور داد کهقراء   گیرد، و در پایان به شهرهاي زیادي در دسترس آنان قرار می

 .3انفال را قرائت نمایند
نیز در میان سربازانش در شام بلند شد و ثواب و پاداش الهی و  بن جراح  ابوعبیده

در   چه جهاد از دنیا و آن  ها خبر داد که آن  وري نمود و بهآنان یادآ  هاي بهشت را به نعمت
 .4ها بهتر است آن است براي آن

  سربازان فلسطینی گفت: هر کس کشته  به عمرو بن عاص  و معروف است اینکه
آنان دستور داد   بماند خوشبخت است. سپس به  و هر کس زنده  شهادت رسیده  شود به

نمود و پاداش و بهشت الهی را در   صبر و استقامت توصیه  ها را به قرآن بخوانند و آن  که
  .5داد  انظارشان زیبا جلوه

 پایبند بودن واجبات و حقوق الهی ـ تشویق آنان به10
و نیروهاي تحت فرمان وي نوشت: من  به سعد بن ابی وقاص  عمر بن خطاب

کنم. چرا که رعایت تقواي الهی  تو و سربازانت را به رعایت تقوا در هر حال توصیه می
شود. همچنین شما را  ترین تاکتیک محسوب می بزرگترین آمادگی علیه دشمن و قوي

 .۱/۲۳۹ اإلدارة العسكرية -١
 منبع سابق.  -٢
 ).٤/٣٥٦تاريخ الطربی ( -٣
 ).١/٢٤٣دارة العسکرية (اإل -٤
 .)٢٠، ١/١٨فتوح الشام ( -٥
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کنم تا از گناهان بپرهیزید و بیمناك شوید حتی بیشتر از پرهیز و ترسی که از  یتوصیه م
ها هستند و پیروزي  تر از دشمنان آن زیرا گناهان براي یک لشکر خطرناك ،دشمن دارید

 .1کنند ها خدا را نافرمانی می لشکر اسالم بر دشمنانشان به خاطر آن است که آن

 و فروش و کشاورزي ـ ممنوعیت افراد لشکر از خرید11
به منادي خود گفت تا در میان فرماندهان و لشکر اسالم اعـالم  عمر بن خطاب

ي  ي بیت المال است و هیچ کس در مورد زاد سـفر و نـفقه کـند کـه حقوق همه به عهده
فـرزندانش نـگران نـباشد و کسی از شما حق ندارد به کشاورزي بپردازد و اگر نه با 

 .2روبرو خواهد شدمجازات سختی 
خواست نیروهاي جهادي هیچ  می این گونه وصایا بیانگر آن است که عمرفاروق

توانست  رو عمر ي فکري جز جهاد و تبلیغ دین نداشته باشند. از این نوع مشغله
  ي جنگ و جهاد باشند و در فکر چیدن میوه آماده  همیشه  وجود بیاورد که  سربازانی را به
 .3باشندو کشت و ... ن

 توجه ویژه به حفظ مرزهاي دولت اسالمیچهارم: 
با توجه به گسترده بودن مرزهاي دولت و همجوار بودن با رومیان، همواره از  عمر

گفت: دوست داشتم که در میان ما و آنان سدي  نمود و می ي آنان احساس خطر می ناحیه
می با فارس سخنان همچنین در مورد مرزهاي دولت اسال .4داشت از آتش وجود می

مشابهی گفت و افزود که امنیت سالمتی نیروهاي اسالمی برایم از دست آوردن غنایم 
 .5اهمیت بیشتري دارد
هاي نظامی همان طور که قبالً بیان گردید، دستور به احداث شهرک ،بر همین اساس

ند و هم رفت هایی براي نظامیان به شمار می داد که هم پایگاهدر کنار مرزهاي اسالمی 

 .۱۱۹الفاروق عمربن اخلطاب (حممد رشيد رضا) ص  -١
 .)۱/۲۵۶( اإلدارة العسكرية -٢
 .١/٢٥٧: مهان -٣
 ).٢/١٥٥تاريخ اليعقويب ( -٤
 ).١/٣٥٢اإلدارة العسكرية (: نقل از  تاريخ الطربي به -٥
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مرکز تبلیغ و نشر اسالم بودند. از جمله شهرهاي بصره و کوفه که در مرزهاي دولت 
در مصر و دیگر شهرکهاي نظامی در شام که در مرزهاي  1اسالم با فارس و شهر فسطاط

دولت اسالم با رومیان احداث گردیدند و نیروهاي نظامی مستقر در شام به چهار بخش به 
کر دمشق، لشکر اردن و لشکر فلسطین تقسیم شدند و امیران و نامهاي لشکر حمص، لش

ي امور نظامی و  سربازان هر کدام از این چهار لشکر مشخص گردیدند. این کار در اداره
 .2کرد کنترل نیروها و پرداخت حقوقشان کمک زیادي می

ها  آن اي بود که از دشمنان به جا مانده بود و مسلمانان اینها عالوه بر شهرهاي مرزي
 .3هاي نظامی در آورده بودند را به عنوان پایگاه

هاي نظامی  ي فتوحات، به تأسیس پایگاه و در کل مسلمانان همگام با گسترش دامنه
ي  تا در مقابل هر نوع حمله پرداختند الیق در مرزهاي خود می زیر نظر یکی از فرماندهان

بانی و انبار سالح  وان به برجهاي دیدهت از جمله این تدارکات می .4احتمالی دشمن بایستند
در سرزمین عراق و نواحی شرق دولت اسالمی و  اشاره نمود که به دستور عمرفاروق 

آیی نیروهاي فارس به  هم در مقابل فارس احداث گردیدند. چنان که وقتی خبر گرد
این مورد  ي نیروهاي اسالمی، مثنی بن حارثه رسید. ایشان در رهبري یزدگرد، به فرمانده

تر از میان  در پاسخ نوشت: هر چه سریع نظر خواهی نمود. عمر عمر بن خطاباز 
اي خود مستقر شوید و ... ها بیرون آیید و به صورت پراکنده در کنار آبهاي مرزه عجم

 .5را عملی ساخت درنگ پیشنهاد عمر مثنی بی
گفت: چون به  را به سوي قادسیه فرستاد و سعد بن ابی وقاص همچنین عمر

و  .6هاي مشرف به آنان نصب کن بانی خود را بر تنگه قادسیه رسیدي برجهاي دیده
به ایشان نوشت: گر خدا دو لشکر  هنگامی که سعد مشغول نبرد در جلوالء بود، عمر

 ).١/٤٥٢اإلدارة العسكرية ( -١
 .)۱/۱۵۶فتوح البلدان ( -٢
 .)۱/۱۷۹تاريخ التمدن (جرجی زيدان) ( -٣
 .)۱/۴۵۳( اإلدارة العسكرية -٤
 منبع سابق.  -٥
 منبع سابق.  -٦
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مهران و انطاق را شکست داد، قعقاع بن عمرو و نیروهایش را در پایگاه حلوان مستقر کن 
اي براي برادران جنگجو و  ت آن ناحیه را کنترل نمایند و ضمناً پشتوانهتا امنیت و حفاظ

 .1ها باشند مقیم خود در آن سوي جبهه
نمود به  سعد هنگامی که لشکر را براي پیشروي به سوي فارس تشویق می ،بنابراین

اند، بنابراین از پشت سر خود  هاي نفوذي دشمن مسدود شده ي راه گفت: که همه ها می آن
 .2امالً آسوده خاطر باشیدک

هاي  بانی و پادگان هاي دیده گیریم که برج بیان گردید به خوبی نتیجه می  چه از آن
احداث گردید چنان که در پیامی به فرماندهان خود  عمر بن خطابپشتیبانی به دستور 

ین ها را از ضربه زدن به برادرانتان بگیرید و با این کار ملت و سرزم گفت: جلوي فارس
خود را از آسیب دشمن برهانید و در مرزهاي فارس و اهواز مستقر شوید تا دستوري از 

  .3جانب من برسد
فقط کوفه داراي چهار مرکز نظامی و حفاظتی بود  که در زمان عمرفاروق چنان

که فرماندهی مرکز حلوان با قعقاع بن عمرو، مرکز ماسبذان با ضرار بن خطاب فهري، 
ا عمربن مالک زهري و مرکز موصل با عبداهللا بن معتم عبسی بود و هر مرکز قرقیسیا ب

کدام از اینان جانشینانی داشتند که هنگام ضرورت به جاي آنان مسئولیت اداره و کنترل 
 آوردند.  نیروهاي تحت فرمان خود را به جاي می

امی به ضمناً الزم به یادآوري است که مسلمانان قبل از هر چیز در این شهرکهاي نظ
ي دعوتی، تربیتی و  پرداختند، چرا که مسجد داراي جایگاه ویژه تأسیس مسجد می

 .4جهادي بود
همچنین مرزهاي دولت اسالمی با رومیان در نواحی شام از تدابیر امنیتی باالیی از 

عمر بن هاي نظامی برخوردار بودند. چنان که وقتی  هاي دیدبانی، شهرکها و قلعه قبیل برج
ه خاطر امضاي قرارداد صلح با ساکنان بیت المقدس از دیار شام دیدن کرد، ب خطاب

 منبع سابق به نقل از طربی. -١
 منبع سابق.  -٢
 بق. منبع سا -٣
 .)۱/۴۵۵( اإلدارة العسكرية -٤
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سري به بعضی از نیروهاي مستقر در مرزهاي شام زد و کمبودهاي آنان و نیازهاي 
و قبل از بازگشت به مدینه در میان مردم به ایراد سخن  .1شان را برطرف ساخت دفاعی

شاء اهللا  امیران شما را مشخص کردم و انپرداخت و گفت: بدانید که من فرماندهان و 
ي تقسیم غنایم و اسکان و غزوات شما  حقی را که بر گردن من داشتید، ادا نمودم و مسأله

را با نهایت عدل و انصاف بررسی و دستور الزم را در این مورد صادر نمودم و سربازان 
ام و  شما را در نظر گرفتهام مسایل رفاهی و اجتماعی  هر لشکر را مشخص کرده، تا توانسته

 .2باز هم اگر کسی پیشنهادي دارد از ما دریغ نورزد
 و هنگامی که ابوعبیده شهر انطاکیه واقع در مرزهاي شمالی شام را فتح کرد، عمر

اي به او نوشت: گروهی از مسلمانان مخلص را براي حفاظت انطاکیه انتخاب کن  طی نامه
 .3آوري، محروم نکن اي دیگر به دست میها را از غنایمی که در جاه و آن

جا مستقر  ابوعبیده نیز قومی از اهل حمص و بعلبک را به عنوان گارد مرزي در آن
ي آنان تعیین کرد. حبیب از انطاکیه براي اعزام  نمود و حبیب بن مسلمه فهري را فرمانده

هجوم برد و  4هنیروها به آن سوي مرزهاي اسالمی پادگانی را ساخت. از جمله به جرجوم
 .5را مجبور به مصالحه و همکاري با مسلمانان نمود ساکنان آن

ي حلب و رقه) را فتح کرد،  همچنین وقتی ابوعبیده شهر بالس (واقع در فاصله
گروهی از مبارزان مسلمان و همچنین برخی از عربهاي شام را که تازه مسلمان شده 

 .6ا را بگیرندبودند، در آن اسکان داد تا جلوي هجوم رومیه
و اوایل  همچنین معاویه بن ابی سفیان که والی شام بود در اواخر خالفت عمر

به احداث دژها و وسایل دفاعی پیشرفته و محکمی جهت حفاظت  خالفت عثمان 
ي نظامی معروف به نامهاي  مرزهاي اسالمی در سواحل شام پرداخت. از جمله چند قلعه

 .)۱/۴۵۷( اإلدارة العسكرية -١
 .۴/۴۰تاريخ الطربی.  -٢
 .)۱/۱۷۵فتوح البلدان ( -٣
 ) اجلرجومة: نام شهری است در مرزهای شام. ٤(
 .)۲/۱۲۳معجم البلدان ( -٥
 .)۱/۲۲۴ح البلدان (فتو  -٦
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ها و  ها دژها و قلعه و بیت سلیمه ساخت و عالوه بر این ،3، وبلنیاس2ه، ومرقی1اطرسوس
ها تعداد زیادي از نیروهاي مبارز  شهرکهاي نظامی زیادي ساخت که در هر کدام از آن

ها نگهبانانی گمارد و به  هاي دیدبانی بنا کرد و بر هر یک از آن مستقر گردیدند و برج
ل برافروزند تا به ترتیب، نگهبانانِ ها آموزش داد تا با مشاهده نیروهاي دشمن مشع آن

هاي دیگر نیز با افروختن مشعل، لشکر مسلمانان را در جریان هجوم دشمن به داخل  برج
ها خود را به ناحیه مورد نظر  درنگ با هدایت مشعل ها بی مرزهاي اسالم بگذارند و آن

 .4برسانند و مانع ورود دشمن به داخل مرزهاي خود بشوند
زهاي بین مسلمانان و رومیان در مصر نیز تدابیر امنیتی و دفاعی بسیار همچنین در مر
که ایشان به عمرو بن  تدارك دیده شد. چنان عمر بن خطابمحکمی در زمان 

را به  ي کل آن ناحیه دستور داد تا شهر فسطاط را تأسیس کند و آن ، فرماندهعاص
اي تعیین  اي نماینده د و براي هر قبیلهعنوان پادگان نظامی در اختیار ارتش اسالمی قرار ده

کند. چنان که دیري نگذشت که همین فسطاط مرکز اعزام نیرو به شمال آفریقا و 
 فتوحات آن ناحیه و یکی از مراکز مهم دفاعی در مصر گردید. گفتنی است که عمر
در  در مورد فسطاط نیز مانند سایر شهرکهاي نظامی و فرماندهی و دفاعی دستور داد که

مکانی احداث گردد که در حد فاصل آن با مدینه و فرماندهی کل، آب و دریایی وجود 
 .5نداشته باشد تا ارتباط میان آنان به صورت مداوم و آسان برقرار گردد

ساخت که استقرار آنان در  افراد لشکر خود را خاطر نشان می عمرو بن عاص
د. چنان که در خطابی به آنان گفت: بدانید مصر همیشه به عنوان سرباز و نگهبان خواهد بو

برید، چرا که در اطراف شما  که شما تا قیامت در حال سربازي و نگهبانی به سر می
 اند. دشمنان زیادي وجود دارد که چشم به شما و سرزمین پر آب و گیاه شما دوخته

 شهری از سواحل دريای شام است.) ١(
 (ترمجه نشده) قلعه ای حمکم در سواحل شهر محص سوريه است. نة يف سواحل محص.) مرقية: قلعة حصي٢(
  شهری کوچک و قلعه ای در سواحل محص است.بلنياس: ) 3(
 .)۱/۱۵۰فتوح البلدان ( -٤
 ).١/٤٦٢اإلدارة العسكرية (، ابن عبد احلكم: فتوح مصر -٥
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، به هاي دشمن در مصر یابی به دژها و قلعه گفتنی است که مسلمانان پس از دست
ها مستقر نمودند و عالوه بر  ها پرداخته و سربازان خود را در آن ترمیم و بازسازي آن

ي سواحل مصر  هاي نظامی در همه ها و پایگاه دستور به احداث قلعه ها، عمرفاروق  آن
 .1داده بود

شهر اسکندریه را فتح نمود، حدود یک هزار از  و پس از این که عمرو بن عاص
جا که این  را جهت کنترل و حفاظت شهر در آن مستقر کرد، اما از آن نیروهاي خود

با مسلمانان  جنگتعداد ناکافی بود، رومیان از راه دریا به اسکندریه بازگشته و به 
گاه عمرو بن  پرداختند و تعدادي را به قتل رسانیده و تعدادي را مجبور به فرار کردند. آن

را فتح کرد و یک چهارم لشکر خود را در  و آن عاص دوباره به اسکندریه روي آورد
هاي دریا مستقر نمود و نصف دیگر لشکر را با خود به  را در کرانه جا و یک چهارم آن آن

 .2فسطاط برد
به اسکندریه  از مدینه منوره هر سال نیروهاي جدیدي عالوه بر اینها، عمرفاروق

ها را به استحکام مرزها تأکید  و آنفرستاد و با فرماندهان خود مرتب در تماس بود  می
در آن ناحیه اجرا  ها اضافه بر تدابیري بود که خود عمرو بن عاص نمود. این می
 .3کرد می

ي امنیتی و دفاعی خود را در سه منطقه جنگی  توانست نقشه عمر ،بدین صورت
شتی هاي گ در طول سال گروه ،ها یعنی عراق، شام و مصر عملی سازد. عالوه بر این

نمود تا کامالً  اعزام می  را به تمامی سرحدات دولت اسالمی تابستانی و زمستانی منظمی
ها هم در زمستان و هم در تابستان اعزام  وضعیت مرزها را کنترل نمایند. این دسته

  .4شدند می
هاي گشتی در تابستان و زمستان تنها مخصوص سرحدات  گروه  گفتنی است که

زمان بود، و فرماندهان بزرگی   آن  شامل تمامی شهرهاي اسالمی  لکهشهرهاي شام نبود، ب

 .)۷/۱۰۳( البداية والنهاية -١
 .٧٧ة وآثارها الباقية سعاد ماهر صالبحرية يف مصر اإلسالمي -٢
 ).١/١٦٧مقريزي (: اخلطط، ١٩٢فتوح مصر ص -٣
 .)۱/۴۶۴( اإلدارة العسكرية -٤
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ها رسیدگی  آن  سفیان، نعمان بن مقرن و ... به بن ابی  بن جراح، معاویه  همچون ابوعبیده
 .1کردند می

کرد و دائمـاً  به مرزبانان بیش از دیگران رسیـدگی مـی همچنین عمرفاروق 
نیز مرزبانان را در مال  و فرماندهان دوران عمر ،2ددا ها را افزایش می حــقوق آن

ها با مرزبانی  دادند، چرا که آن آوردند، شریک قرار می غنیمتی که رزمندگان به دست می
هاي نفوذ دشمن، پشتیبان مهمی براي مسلمانان ساکن در درون مرزهاي  و کنترل راه

 .3رفتند اسالمی به شمار می
ي بعد از خود را به  ی خود گفت: من خلیفهدر آخرین روزهاي زندگ عمر

آمد ها پایگاه اسالم و منبع در م. آنکن رعایت حقوق ساکنان شهرهاي اسالمی توصیه می
از نیازشان اضافه بود و   چه بیت المال و باعث خشم دشمن هستند. و از اموالشان آن

 .4خود به پرداخت آن راضی بودند، وصول نمایید
 
 
 

 با پادشاهان دنیا ارتباط عمرپنجم: 
برد و در حالی چشم از جهان فرو بست که  با پادشاه ایران در حال نبرد به سر می عمر

نمودند و در حال  نیروهایش یزدگرد را درون کشورش از شهري به شهري تعقیب می
برچیدن حکومتش بودند. و اما با پادشاه روم پس از فتح شام و جزیره و بعد از مکاتباتی 

ن آنان رد و بدل شد، قرارداد صلح امضا نمود. البته مؤرخین عرب تصریح که میا
م) یا با فرزندش، هرقل ثانی که دو  641با هرقل اول متوفی سال ( اند که عمر ننموده

میان  ،جانشین پدر شده بود، صلح کرده است. به هر حال سال قبل از وفات عمر

 ).١٩٥، ١/١٩٤بالذري (: فتوح البلدان -١
 ).١/٤٦٥اإلدارة العسكرية (، ٢٠١الفن احلريب يف صدر اإلسالم عبد الرؤوف عون ص -٢
 ).٤/١٣٤ربي (تاريخ الط، )٢/٤٦٥اإلدارة العسكرية ( -٣
 .٢٢٠، ٢١٩مناقب أمري املؤمنني البن اجلوزي ص -٤
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فت که این مکاتبات به صلح انجامید. و هرقل، پادشاه روم مکاتباتی صورت گر عمر
هدایایی به  و همسر عمر باند که ام کلثوم دختر علی چنان که مؤرخین نوشته

قیمتی براي ام کلثوم فرستاد و چون  همسر امپراطور روم فرستاد و او متقابالً گردنبند گران
 .1کرد از آن اطالع یافت، گردنبند را از ام کلثوم گرفت و وارد بیت المال عمر

 عمر بن خطابي فتوحات دوران  ششم: بازتاب و نتیجه
ي روزگار و تسلیم ساختن امپراطوري روم  ـ برچیده شدن حکومت فارس از صفحه1

طلبی رهبران این دو ابر قدرت  هاي خونینی که ناشی از قدرت و پایان بخشیدن به درگیري
 در طول تاریخ آن زمان بود.

ي خاکی با قلمرویی گسترده از  انی بر روي این کرهـ به وجود آمدن حکومتی جه2
نظیر  مرزهاي چین تا سرزمین مغرب و از دریاي عرب تا آسیاي صغیر، تحت رهبري بی

 که او خود همچون فردي از افراد رعیت است و هیچ امتیازي بر دیگران ندارد.
هاي نژادي  ضي حاکمیت الهی بر همگان با آزادي بیان و اندیشه و بدون تبعی ـ سلطه3

ي مردم را در برابر شریعت خدا برابر دانسته و فقط مالك برتري افراد  و رنگی، بلکه همه
ي شریعت خدا به امنیت، قدرت و وسعت زندگی و  نزد خدا، تقوا است و مردم در سایه

 روزي دست خواهند یافت.
ي  امون عقیدهها به نام ملت اسالم که همه پیر ـ به وجود آمدن ملتی در میان انسان4

آیند و فراتر از روابط  واحد که همان توحید خداوندي و شریعت اوست گرد می
اندیشند. و در این امت فرماندهانی از هر رنگ و نژاد قد  اي و محاسبات زمینی می عشیره

گاه از آنان  اي برخوردار گردیدند و هیچ علم نمودند و در میان امت از جایگاه ویژه
شدند  ایگاه این ملت لطمه بزند، صادر نشد و آنان با هر ملتی روبرو میعملکردي که بر ج
گذاریم  گفتند: اگر دین ما را بپذیرید ما کتاب خدا را در میان شما می نخست به آنان می

تا شما به احکام آن چنگ بزنید و بدون کوچکترین تعرضی به جان و مال و سرزمین 
 .2گردیم شما، بر می

 .)۲/۳۵۹سالم (شهر مشاهري اإلأ) و ۵/۲۵۹تاريخ طربی ( -١
 .٣٧٠ص (شجاع) ةدراسات فی عهد النبو  -٢
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ربانی، کامل، متوازن و هماهنگ پدید آمد و ملتهاي مختلف را  ـ در دنیا تمدنی5
ي جهانیان اعم از سرخ و سفید و سیاه را  تحت حاکمیت شریعت خدا در آورد و همه

ي این  رهبر نمونه برابر با قانون ربانی و احکام آن به عضویت پذیرفت و عمرفاروق
وي و دانشمند و با ایمان بود ي شاخص یک انسان مؤمن و ق تمدن در دوران خود و چهره

هاي شریعت و دین الهی و  خود به تثبیت پایه ي امکانات و ساز و برگ نظامی که با همه
ها به سوي روشنایی و از  اعتالي پرچم حاکمیت اهللا همت گماشت و مردم را از تاریکی

 ر رساند: ي الهی را به ثم عبادت بندگان و ماده به سوي عبادت اهللا کشاند و این فرموده
ِينَ ﴿ ُٰهۡم ِ�  ٱ�َّ َّ� كَّ �ِض إِن مَّ

َ
قَاُمواْ  ٱۡ�

َ
لَٰوةَ أ َكٰوةَ َوَءاتَُواْ  ٱلصَّ ِ  ٱلزَّ َمُرواْ ب

َ
َوَ�َهۡواْ  ٱلَۡمۡعُروِف َوأ

ِ َ�ٰقَِبُة  ٱلُۡمنَكرِ� َعِن  ُمورِ َوِ�َّ
ُ
 .]۴۱الحج: [ ﴾٤١ ٱۡ�

دارند  ز را برپاي میکسانی هستند که هرگاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم نما«
ي کارها به  نمایند و سرانجام همه پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می زکات را می

 ». گردد خدا بر می
ي اسـالم به وجـود آورد کـه  فتوحات اسالمی تمدن انسان رفیعی در سایه ،آري

در یک زمان  هاي یک ملت توان این تمدن را این گونه توصیف کرد: تمرکز فعالیت مـی
براي تحقق بخشیدن به خالفت خدا در زمین و در چارچوب نگرش اسالم به زندگی، 

 .1هستی و انسان

 ).١/٩٠اإلسالم واحلضارة للندوة العاملية للشباب ( -١

                                           



 مبحث پنجم
  عمر بن خطابروزهاي پایانی زندگی 

جاهد، پرهیزگار، ي عادل، مؤمن، م ي یک خلیفه نمونه عمر بن خطابامیرالمؤمنین، 
پایگاه محکمی براي دین و امت اسالم به شمار دار بود. او به تنهایی  نیرومند و امانت

قیادت آنها  زندگی خود را وقف خدمت به دین و عقیده و ملتی کرد که رفت. عمر می
ي کل قوا، فقیه و مجتهد، قاضی دادگر، پدر مهربان  . او همزمان فرماندهرا بدوش داشت

ز کوچک و بزرگ و رعیت، سیاستمدار با تجربه و مدیر الیقی بود. رعایت حال همگان ا
نمود. ایشان با رهبري خویش، ساختمان امت را محکم  ضعیف و قوي و فقیر و غنی را می

هاي دولت اسالمی را تثبیت نمود و در زمان ایشان بر پیکر امپراطوري فارس  و پایه
 درگیري  چشم هاي و اسالم در قلمرو ایران به پیروزي ،ها وارد شد بزرگترین ضربه

ي  ن، جلوالء و نهاوند نایل گردید و از طرفی دیار شام و مصر از سلطهقادسیه، مدای
 .1رومیان بیزانس در آورده شد

عمر بن و خود  ؛و اسالم اکثر سرزمینهاي منتهی به شبه جزیره عربی را در نوردید
آمد و در واقع  ها به حساب می و خالفت ایشان سد محکمی بر روي فتنه خطاب

ها و آشوبها بود و در  سته و راه غیر قابل نفوذي بر روي فتنهي ب شخص ایشان دروازه
 .2اي سر بر نیاورد حیات ایشان فتنه انگیزان شهامت ابراز وجود نداشتند و اصالً فتنه

 ها پیرامون بروز فتنه بگفتگوي عمر و حذیفهنخست: 
از شما گوید: ما نزد عمر نشسته بودیم که ایشان پرسید: چه کسی  می حذیفه بن یمان 

را بیاد  گوید: گفتم: من آن ها به خاطر دارد؟ حذیفه می حدیثی از رسول خدا در مورد فتنه
گفت: خدا پدرت را بیامرزد. بگو. تو با جرأت هستی.  دارم همانگونه که فرمودند. عمر

 شنیدم که فرمود:  صگفتم: از رسول خدا
الصيام والصالة والصدقة،  فتنة الرجل يف أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها(

 .١٥١لعاين صا ،بن اخلطاب اخلليفة الفاروق عمر -١
 .٧٧خلالدي صا ،ء الراشدوناخللفا -٢
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 .1)واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
اي که انسان به خاطر جان و مال و زن و فرزند و همسایه خود مبتال به آن  هر فتنه«

 ». شود ي آن محسوب می باشد، روزه، نماز، صدقه، امر بمعروف و نهی از منکر کفاره
ی است که مانند موج دریا های عمر گفت: هدفم این نبود. بلکه هدفم فتنه

ها  در میان تو وآن ،ها خروشند. حذیفه گفت: اي امیرالمؤمنین! تو را چه کار با آن می
شکند؟  شود یا می اي وجود دارد. عمر پرسید: سرانجام، آن دروازه باز می ي بسته دروازه

شکند. عمر گفت: اگر چنین است پس تا قیامت هرگز بسته نشود.  حذیفه گفت: می
دانست که مراد از دروازه چیست؟  گوید: از حذیفه پرسیدیم: آیا عمر می بووائل میا

چرا  ،داند پس از سپري شدن روز، شب خواهد آمد حذیفه گفت: آري همان طور که می
گوید: ما  که من در این خصوص براي او حدیث صحیحی بیان نمودم. ابووائل می

از ایشان بپرسد.  :یم. بنابراین به مسروق گفتیمترسیدیم از حذیفه در مورد دروازه سوال کن
 .2مسروق از حذیفه پرسید: مراد از دروازه چیست؟ حذیفه گفت: دروازه، عمر است

ها  ي محکمی جلوي فتنه اطالع داد که دروازه نخست به عمر در اینجا حذیفه
روازه به ها بر مسلمانان است. سپس افزود که این د وجود دارد که مانع از هجوم فتنه

اي  ي بسته زودي شکسته خواهد شد و این بدان معنا است که دیگر تا قیامت چنین دروازه
این را فهمید و این مطلبی نبود  ها وجود نخواهد داشت. چنان که خود عمر بر روي فتنه

داند  را بیان کند یا چنین احتمال بدهد، چرا که او غیب نمی که حذیفه از طرف خود آن
شنیده بود و به خاطر داشت چنان که به ابووائل  صا از زبان مبارك رسول خدار بلکه آن

اساسی در آن  بیان کردم که هیچ دروغ و سخن بی گفت: من براي او حدیث صحیحی
نیز فوراً معنی حدیثی را که حذیفه بیان کرد، فهمید و دانست که  وجود ندارد. عمر

ها را گرفته و مسدود کرده است و  فتنه ي ي محکم، خالفت اوست که جلوي همه دروازه
دانست که به زودي کشته خواهد شد و در حال شهادت به مالقات خدا خواهد  نیز می

ابوبکر و عمر و  صگوید: روزي رسول خدا می رفت. چنان که در حدیثی انس 

   .)۷۰۹۶خباری (ش  -١
 .۷۰۹۶خباری کتاب فنت ش  -٢
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 فرمود:  صعثمان بر کوه احد باال رفتند. در آن اثناء کوه لرزید. رسول خدا
، وصديق، وشهيدان)اثبت أُحُ (  .1د: فإنام عليك نبيّ
 ».اي احد! آرام گیر چون که بر تو پیامبري و صدیقی و دو شهید قرار دارد«

 هـ23در سال  در آخرین حج خود ـ دعاي عمر1
را دیدم که وقتی از منا بر گشت از مرکب خود فرود  گوید: عمر سعید بن مسیب می

ي چادرش را پهن کرد و بر پشت دراز کشید و  شهآمد و مشتی ماسه انباشته نمود و گو
دستانش را رو به آسمان بلند کرد و گفت: بار الها! از من سنی گذشته و جسمم ضعیف 
گشته و رعیتم پراکنده شده است. بار الها! مرا قبل از این که ضایع کنی و یا پیر و فرتوت 

 .2سازي بمیران، سپس به مدینه برگشت

 وي شهادتو آرز ـ عمرفاروق 2
چنین گفت: بار الها! مرا در راه خود  گوید: عمر زید بن اسلم به نقل از پدر خود می

شهید بگردان و در شهر پیامبرت بمیران. کسی گفت: این چگونه ممکن است؟ فرمود: 
 .3شود اگر خدا بخواهد چنین می

گوید: آرزو  می شیخ یوسف بن حسن بن عبدالهادي پس از نقل این سخن عمر
وي کردن شهادت چیز خوبی است و با آرزوي مرگ طبیعی فرق دارد. چرا که آرز

باشد، در حالی که آرزوي شهادت  وقت مقرر آن می مرگ، فرا خواندن مرگ قبل از
 .4مند گردد خواهد در همان وقت مقرر با فضیلتی چون شهادت بهره چنین نیست، بلکه می

 ـ خواب عوف بن مالک اشجعی3
خواب دیدم ریسمانی از آسمان پایین  گوید: در زمان ابوبکرصدیق یعوف بن مالک م
سه ذراع بیشتر از دیگران باال رفت.  را گرفته و با آن باال رفتند. عمر آمد. و مردم آن

 .٣٦٧٥رقم  البخاري ك فضائل أصحاب النيب -١
 .)۳/۸۷۲( تاريخ املدينة -٢
 ).٣/٨٧٢تاريخ املدينة (، است حسن آن ) إسناد٣/٣٣١الطبقات البن سعد ( -٣
 .)۳/۷۹۱حمض الصواب ( -٤
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گفتند: به خاطر این که او از خلفاي خدا بر روي زمین است و  ؟پرسیدم: چرا چنین است
 شود. هراسد و در پایان شهید می فردي نمیدر اجراي دستورات خدا از سرزنش هیچ 

گوید: صبح روز بعد، نزد ابوبکر رفتم و خوابم را براي او بازگو نمودم.  عوف می
فرستاد و بعد از این که او آمد، رو به من کرد و گفت: خوابت  ابوبکر، کسی را نزد عمر

اي از خلفا  ه او خلیفهرا بیان کن. وقتی من خوابم را بیان کردم همین که به اینجا رسیدم ک
! عوف طوالنیي تعریف خواب شد و گفت: خواب به این  خواهد بود، عمر مانع از ادامه

گوید: پس از این که عمر به خالفت رسید، روزي در جابیه به ایراد سخن پرداخت و  می
بعد از اتمام سخنرانی مرا فراخواند و گفت: خوابت را تعریف کن. گفتم: مگر نه این که 

حیا  را دروغ پنداشتی و مانع از تعریف آن شدي؟! گفت: من آن روز از ابوبکر و آنت
گاه گفت: به خالفت که رسیدم، اما این که در اجراي دستورات خدا از  . آن1کردم

شوم،  سرزنش هیچ کسی نهراسم، امیدوارم که بتوانم چنین باشم. و اما این که شهید می
 .2عربستان کجا ي من کجا و شهادت در شبه جزیره

 در مورد وفات عمر ـ خواب ابوموسی اشعري4
کند که گفت: در خواب دیدم که اسبان زیادي  انس بن مالک از ابوموسی اشعري نقل می

جا  دارم و همه فرار کردند فقط یکی با من ماند. با آن به کوهی صاف و لغزان رسیدم. در آن
با اشاره عمر را به سوي خود فرا خواند.  صداگاه رسول خ رسول خدا و ابوبکر را دیدم. آن

خواهم خبر  نویسی؟ ابوموسی گفت: نمی انس به ابوموسی گفت: آیا خوابت را به عمر نمی
 .3مرگش را به او بدهم

 ي منوره در مدینه ي عمر ـ آخرین خطبه5
ذي حجه  21ي عمرفاروق را که روز جمعه  عبدالرحمان بن عوف بخشی از آخرین خطبه

ام و به نظر  هـ ارائه داد، بیان نموده است. از جمله این که فرمود: من خوابی دیده 23سال 
باشد. من در خواب دیدم که خروسی دو بار نوك  خودم تعبیر آن فرا رسیدن اجلم می

 ).٣/٨٦٨لصواب (حمض ا، )٣/٣٣١الطبقات ( -١
 .)۳/۸۶۹حمض الصواب ( -٢
 .)۳/۳۳۲طبقات ابن سعد ( -٣
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گویند: براي بعد از خود، فردي را به عنوان  خود را در من فرو برد. سپس گفت: بعضی می
گویم: خداوند هرگز دین و خالفت را نابود  کن. اما من می ي مسلمین انتخاب خلیفه

نخواهد ساخت و اگر اجل من فرا رسید، خالفت را به صورت شورا در میان این شش نفر 
 .1گذارم که رسول خدا در حالی چشم از دنیا فرو بست که از آنان راضی بود می

 در دیداري با حذیفه ـ عمر6
ذي حجه با حذیفه بن یمان و  23شود یعنی در  زخمی چهار روز قبل از این که عمر

ها پس از انجام مأموریتی برگشته بودند. حذیفه  سهل بن حنیف مالقات و گفتگو کرد. آن
شوند و سهیل  خراج (مالیات) زمینهایی را که با آب دجله آبیاري می به دستور عمر

گفت: شاید چیزي در نظر  ها به آن خراج زمینهاي آب فرات را ارزیابی کرده بود. عمر
اي برآورد کردیم که  بلکه ما بگونه ،ها گفتند: خیر آن ؟اید که از توان زمین بر نیاید گرفته

گفت: اگر خدا به من مهلت بدهد کاري  را داشته باشند. عمر ها توانایی پرداخت آن آن
فرصت نیافت  هاي عراق بعد از من نیازي به کسی نداشته باشند. ولی خواهم کرد که بیوه

 .2شد و پس از چهار روز زخمی

 ي منوره با حضور اسیران بیگانه در مدینه ـ مخالفت عمر7
نمود. چنان که مانع اقامت  با حضور اسیران و بردگان بیگانه در مدینه مخالفت می عمر

شد مگر این که  ي منوره می مجوسیان عراق و فارس و نصاراي مصر و شام در مدینه
گیري ایشان بیانگر فرزانگی و دید عمیق ایشان نسبت به  شدند. و این موضع مسلمان می

ي اسالم بودند که قلبهایشان  ها دشمنان شکست خورده چرا که این ،مسایل امنیتی بود
سرشار از نفرت و عداوت نسبت به مسلمانان بود و هر لحظه آمادگی طرح هرگونه نقشه 

ها در پایتخت  با حضور آن شتند. بنابراین عمرو دسیسه علیه اسالم و مسلمانان را دا
ولی بعضی از مسلمانان که بردگانی از این قبیل در اختیار داشتند،  ،اسالم مخالف بود

ي اقامت در مدینه بدهد، چرا که  ها اجازه خواستند که به بردگان آن مصرانه از عمر
بردگان خود بودند. و  ها در کارها و فعالیتهاي خود، نیازمند مشارکت و همکاري آن

 .۸۹مسند امحد ش -١
 .۳۷۰۰؛ خباری ش ٨٢صخالدی. : اخللفاء الراشدون -٢
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  چه نیز با دلی ناخواسته حضور آنان را پذیرفت و دیري نگذشت که آن سرانجام عمر
 .1از آن بیم داشت، اتفاق افتاد عمر

 و جریان شورا دوم: شهادت عمر

 ـ شهادت عمر1
ضربه خورد، ایستاده و منتظر  گوید: صبح آن روزي که عمر عمرو بن میمون می

ز بودم. در میان من و ایشان عبداهللا بن عباس قرار داشت. معموالً عمر هنگام ي نما اقامه
گفت: برابر بایستید و صفهایتان را راست  گذشت و می ي نماز از میان صفها می اقامه

ي یوسف  کرد و گاهی در رکعت اول سوره شد و نماز را اقامه می گاه جلو می بگیرید. آن
د تا مردم به نماز برسند. آن روز بعد از این که تکبیر کر ي نحل را قرائت می یا سوره

گاه  گفت، شنیدم که با فریاد گفت: مرا کشت. یا این که گفت: سگی مرا گاز گرفت. آن
رسید او را مورد  ي عجمی با کارد دو پهلو در میان نمازگزاران پرید و به هرکس می برده

رد که هفت تن از آنان شهید شدند و ک داد تا این که سیزده نفر را زخمی ضربه قرار می
سرانجام مردي از مسلمانان عبایی بر او انداخت و او را دستگیر کرد. و چون ضارب به 

شد،  بعد از این که زخمی یقین رسید که گیر افتاده است خودکشی کرد و مرد. عمر
در دست عبدالرحمان بن عوف را گرفت و جلو کرد تا نماز را تمام کند. کسانی که 

صفهاي مقدم بودند، متوجه قضیه شدند، اما کسانی که قدري دورتر بودند فقط صداي 
گفتند: سبحان اهللا.  را از دست دادند و متوجه اصل قضیه نشدند و می قرائت عمر
 سبحان اهللا. 

به ابن عباس گفت: ببین چه کسی  بعد از اینکه عبدالرحمان نماز را تمام کرد، عمر
س رفت و سراغ قاتل را گرفت و دیري نگذشت آمد و گفت: غالم مرا کشت. ابن عبا
گفت: خدا  گفت: همان آهنگر؟ ابن عباس گفت: بلی. عمر مغیره است. عمر

نابودش کند من در حق او، مغیره را سفارش کردم. سپس گفت: خدا را شکر که مرد 
تید که از این مسلمانی را باعث مرگم نکرد و به ابن عباس گفت: تو و پدرت دوست داش

 .٨٣خالدي ص: اخللفاء الراشدين -١
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بردگان در مدینه زیاد باشد ـ گفتنی است که عباس بیش از دیگران داراي این قبیل 
گفت: کار  بردگان بود ـ عبداهللا گفت: شما دستور دهید همه را خواهیم کشت. عمر

خوانند و  گویند و بسوي قبله شما نماز می  اشتباهی است بعد از اینکه به زبان شما سخن می
اش رفتیم.  اش منتقل کردند. ما نیز همراه او به خانه گاه او را به خانه رند! آنگزا حج می

مردم به شدت نگران و ناراحت شدند، گویا قبل از این به مصیبتی گرفتار نشده بودند. 
ها را نوشید از زخم شکمش بیرون  گاه برایش آب و خرما آوردند و همین که آن آن

ها نیز بیرون شدند و مردم با دیدن این وضعیت  نآمدند. سپس مقداري شیر نوشید آ
ي ما گرد ایشان جمع شدیم. به پسرش، عبداهللا، گفت: ببین  دانستند که او خواهد مرد. همه

چه کسی از من طلبکار است. بعد از این که قرضهایش را شمردند، حدود هشتاد و شش 
این مبلغ کافی نبود، از بنی  هزار بدهکار بود. گفت: اگر مال من و فرزندانم براي پرداخت

ي آنان نیز خارج بود از سایر قریشیان کمک  عدي بن کعب کمک بطلبید و اگر از عهده
بطلبید و از کسی دیگر کمک نخواهید. و به فرزندش گفت: قرضهاي مرا بپرداز. سپس 

وز نزد ام المؤمنین، عایشه، برو و سالم مرا برسان و نگو امیرالمؤمنین، چرا که من امر
شود. عبداهللا خواهد که در کنار دو رفیق خود دفن  امیرمؤمنان نیستم و بگو: عمر اجازه می

ي ورود خواست و عائشه را در حال گریه دید. سالم کرد و گفت:  نزد عائشه رفت و اجازه
-خواهد که در کنار دو رفیق خود بیارامد. عائشه  عمر خدمت شما سالم دارد و اجازه می

خواست خودم در اینجا دفن شوم، ولی امروز عمر را بر خود  گفت: دلم می -ارضی اهللا عنه
گفت: مرا  دهم. وقتی عبداهللا نزد پدر برگشت، گفتند: عبداهللا آمد. عمر ترجیح می

شما دوست داشتید اتفاق افتاد.   چه بنشانید. و از فرزندش پرسید: چه خبر داري؟ گفت: آن
تر از این نبود و گفت: پس از  که هیچ چیزي برایم مهمگفت: خدا را شکر. و افزود  عمر

ي ورود بخواهید.  ي عائشه بردید، دوباره از او اجازه ي حجره ي مرا تا دروازه این که جنازه
اگر اجازه داد مرا داخل حجره ببرید و اگر نه مرا به قبرستان مسلمانان منتقل نمایید. راوي 

اش را بر دوش گذاشته تا دم حجره بردیم و  جنازه گوید: بعد از این که وفات کرد ما می
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خواهد. عائشه گفت: او را وارد کنید.  ي ورود می عبداهللا سالم کرد و گفت: عمر اجازه
 .1گاه در کنار دو رفیقش دفن گردید آن

در   چه و در روایات دیگري برخی از رویدادهاي مربوط به این جریان اضافه بر آن
 کر گردید بیان شده است.روایت عمرو بن میمون ذ

به وقت سحر به دست غالم مغیره، ابولؤلؤ مجوسی  گوید: عمر می بابن عباس
گرفت. ابولؤلؤ  ساخت و مغیره روزانه چهار درهم را از او می ضربه خورد. او نیزه می

ي مرا تخفیف  برد و گفت: از او بخواه تا کار کرد روزانه شکایت مغیره را نزد عمر
تصمیم گرفت  گفت: از خدا بترس و با آقایت صادق باش. ضمناً عمر دهد. عمر

که با مغیره در مورد او سخن بگوید. ابولؤلؤ خشمگین شد و گفت: عدل او به جز من همه 
را فرا گرفته است و در دل تصمیم به قتل او گرفت و براي این منظور خنجري دو پهلو 

بینی؟  برد و گفت: خنجرم را چطور میرا زهر آلود نمود و نزد هرمزان  ساخت و آن
گفت: به نظرم هر کس را با این نشانه بگیري او را خواهی کشت. از آن روز به بعد 

را از پاي در آورد، تا این که روزي در نماز فجر پشت  ابولؤلؤ منتظر فرصتی شد تا عمر
بعد از این که  سر ایشان ایستاد و هنگامی که به مردم گفت: صفهایتان را راست بگیرید و

. 2ي محکمی بر شانه و پهلویش زد و او را نقش زمین کرد تکبیر گفت، ابولؤلؤ ضربه
 کرد:  گوید: شنیدم که این آیه را تالوت می عمرو بن میمون می

ۡمُر ﴿
َ
ِ َوَ�َن أ ۡقُدوًرا  ٱ�َّ  .]۳۸األحزاب: [ ﴾٣٨قََدٗر� مَّ

ي اجرا در  است و باید به مرحله ي دقیقی ان خدا همواره روي حساب و برنامهو فرم«
 ».آید

 در انتخاب خلیفه ي ابتکاري عمر ـ شیوه2
اش فکر  از بدو خالفت تا آخرین روزهاي زندگی به وحدت امت و آینده عمر
کرد از این امر غافل نشد.  هایی که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد. حتی در لحظه می

ایمان عمیق فاروق و اخالص و ایثار ایشان متبلور اي که در آن  هاي به یاد ماندنی لحظه

 .٣٧٠٠ك فضائل الصحابة ش ، البخاري -١
 .٣٧٠صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفاروق ص -٢
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ر انتخاب خلیفه دست به هاي حساس د توانست در آن لحظه و عمرفاروق  .1گردید
اي بزند و این خود دلیل واضحی بر نگرش ایشان نسبت به سیاست و دولت  سابقه ابتکار بی

 اسالمی است.
جانشین براي خود تعیین  با صراحت صاین در حالی است که قبل از او رسول خدا

را جانشین خود انتخاب نمود.  نکرد، اما ابوبکرصدیق با مشورت بزرگان اصحاب، عمر
برد، خواستند تا جانشینی  در حالی که بر بستر مرگ به سر می و هنگامی که از عمر

براي خود تعیین کند، قدري درنگ کرد و انگهی به فکرش خطور کرد که در این باره 
ابتکاري بزند که مناسب با وضعیت حاکم باشد. زیرا رسول خدا در حالی چشم دست به 

از دنیا فرو بست که همگان بر فضیلت و تقواي ابوبکر اتفاق نظر داشتند و از طرفی خود 
آن حضرت با اشاره و به صورت عملی مردم را متوجه این قضیه نموده بود و احتمال 

 درگیري و اختالف بسیار نادر بود.
تر و مسئولیت پذیرتر  دانست که در میان صحابه فردي قوي چنین ابوبکرصدیق میهم

ي بعد از  از عمر وجود ندارد و پس از رایزنی و مشورت با بزرگان صحابه، او را خلیفه
 .2توان گفت: در تعیین ایشان نوعی اجماع صورت گرفته است خود تعیین کرد و می

خلیفه در نظر گرفت او شورایی متشکل از ي جدیدي براي انتخاب  شیوه اما عمر
شش نفر که هر کدام به تنهایی لیاقت خلیفه شدن را داشت، تشکیل داد. این شش نفر از 

ها و کسانی بودند که رسول خدا در حالی  میان اصحاب رسول خدا و همه جزو بدري
انتخاب  کامالً روش کاري شورا در چشم از دنیا فرو بست که از آنان راضی بود. عمر

را مشخص کرد و در صورت عدم توافق اعضا بر یک نفر نیز راه  خلیفه و زمان انتخاب آن
حلی پیشنهاد نمود و سزاي فردي که با رأي اکثریت مخالفت نماید را نیز تعیین کرد و با 

ریزي نمود که هیچ  اي برنامه ي خطیر به گونه در نظر گرفتن جوانب مختلف این قضیه
جی اتفاق نیفتد و دستور داد تا جلسات شورا کامالً سري و بدون گونه هرج و مر

  .3ي دیگران صورت گیرد مداخله

 .١٦١عاين ص: روق عمربن اخلطاباخلليفة الفا -١
 .١٢٢أوليات الفاروق ص -٢
 .١٢٤ص: مهان -٣
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 اکنون نکات مهم این جریان با اندکی تفصیل: 

 الف ـ تعداد اعضاي شورا و نامهایشان
ها شش نفر بود که عبارت بودند از: علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان،  تعداد آن

، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام و طلحه بن عبداهللا. اما سعید بن عبدالرحمان بن عوف
ي مبشره بود وارد این جریان نکرد. شاید به خاطر این که او  زید بن نفیل را که جزو عشره

 .1از بستگانش بود

 ب ـ روش انتخاب خلیفه
ند به اعضاي شورا پیشنهاد کرد تا در منزل یکی از میان خود به مشورت بنشین عمر

و گفت: عبداهللا بن عمر نیز با شما باشد اما حق خلیفه شدن را ندارد. و به صهیب گفت: تا 
ي انصاري را مراقب روند  انتخاب خلیفه، امام مردم باشد. و مقداد بن اسود و ابوطلحه

 .2انتخابات گذاشت

 ج ـ زمان نهایی انتخابات و مشاوره
عالم کرد و گفت: روز چهارم باید حداکثر زمان انتخاب خلیفه را سه روز ا عمر

دانست که اگر جریان بیش از سه روز ادامه یابد هرج  خلیفه تعیین شده باشد. زیرا او می
 ومرج و دو دستگی ایجاد خواهد شد.

 د ـ چگونگی ترجیح آراء
اعضاي شورا را مکلف ساخت که اگر پنج نفر بر یکی اتفاق نظر داشتند، او  عمر

د و به مخالفت نفر ششم توجهی ننمایند. و در برخی روایات آمده را خلیفه تعیین کنن
اند: در آن صورت نفر ششم را به قتل برسانید. همچنین اگر دو نفر  است که ایشان گفته

 .3مخالفت کردند

 .)۱۴۲/.۷( البداية والنهاية -١
 .)۳/۳۶۴طبقات ابن سعد ( -٢
 .)۵/۲۲۶تاريخ طربی ( -٣
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ها از جمله  البته طبیعی است که این قبیل روایات غیر قابل قبول هستند، چرا که این
آوري  توسط ابومخنف و مخالف با روایات صحیح گرد اي است که روایات ناشناخته

ي اصحاب پیامبرو به ویژه عمرفاروق که در  اند و اصالً این گونه روایات با روحیه شده
 عمر بن خطابباشد، سازگاري ندارد. چگونه  خاص میعدل و انصاف زبان زد عام و 

ها برگزیدگان اصحاب  د ایندان نماید! در حالی که می دستور قتل بزرگان صحابه را صادر می
 . 1ها به فضل و دانش آنان اعتراف دارد؟ رسول خدا هستند و او خود با انتخاب آن

ها را تا سه روز وارد  به انصار گفت: این و در روایت ابن سعد آمده است که عمر
الوه این روایت ع .2منزلی بکنید و روز آخر اگر بر کسی توافق ننمودند، گردنهایشان را بزنید

 .3باشد، سندش به خاطر ضعف سماك بن حرب، ضعیف است بر آن که منقطع می
اما روایت صحیح در این مورد آن است که ابن سعد با سند مورد اعتماد نقل کرده 

ایی به خلوت  به صهیب گفت: براي مردم نماز را اقامه کن و این گروه در خانه که عمر
میان خود اتفاق نظر پیدا کردند، هر کس را که با بنشینند و پس از این که بر فردي از 

 .4ها مخالفت کرد، گردن بزنید آن
کند که با رأي اعضاي شورا مخالفت  دستور قتل کسی را صادر می در واقع عمر

نظمی ایجاد کند و این فرمان  یان صفوف مسلمانان دو دستگی و بیخواهد در م کند و می می
 جا که فرمود:  دا در این مورد همخوانی دارد آنبا حکم مشابهی از رسول خ عمر

عىل رجل واحد منكم، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق مجاعتكم  (من أتاكم وأمركم مجيع

 .5فاقتلوه)
ي شما بر فردي توافق کرده و متحد بودید و شخصی آمد و خواست اجتماع و  اگر همه«

 ».وحدت شما را از بین ببرد، او را به قتل برسانید
 

 .١٧٥د.حيىي اليحىي ص ،يف تاريخ الطربي فمرويات أيب خمن -١
 )۳/۳۴۲طبقات ابن سعد ( -٢
 .١٧٦الطربي صمرويات أيب خمنف من تاريخ  -٣
 )۳/۳۴۲الطبقات ( -٤
 ).٣/١٤٨٠مسلم ( -٥
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 هـ ـ در صورت اختالف نظر پیرامون انتخاب خلیفه چه باید کرد؟
وصیت کرده بود که عبداهللا بن عمر نیز به اعضاي شورا بپیوندد با این تفاوت  عمر

که حق انتخاب شدن براي خالفت را ندارد و افزود که اگر سه نفر شما بر یکی و سه نفر 
بداهللا راضی شدید هر کدام را که عبداهللا ي ع دیگر بر یکی دیگر اتفاق کردید و به فیصله

ي او راضی نشدید پس گروهی که عبدالرحمان  تأیید کرد، او را بپذیرید و اگر به فیصله
بن عوف با آن بود، ترجیح دارد چرا که عبدالرحمان فردي اهل رأي وصداقت است 

 .1بنابراین از او حرف شنوي داشته باشید

 بر انتخابات اشراف داشته باشند و ـ گروهی از سربازان خدا باید
ي انصاري را فرا خواند و گفت: اي ابوطلحه! خداوند اسالم را به  ، ابو طلحهعمر

ي شما قدرت و تمکین داد. برخیز و پنجاه نفر از مردان انصار را با خود بردار و بر  وسیله
 .2این گروه اشراف داشته باشد تا از میان خود یکی را انتخاب کنند

مقداد بن اسود گفت: بعد از این که مرا به خاك سپردید، این گروه را در منزلی  و به
 .3بنشان تا از میان خود یکی را انتخاب نمایند

هاي زندگی خود را این گونه سپري نمود و درد  عمرفاروق آخرین لحظه ،آري
ر همان ها و سختی مرگ او را از چاره اندیشی براي امور مسلمانان باز نداشت و د زخم

اي از شورا ارائه داد. اگر چه اصل شورا در قرآن و سنت  سابقه حال، طرح جالب و بی
اند، اما طرحی  از آن استفاده نموده و ابوبکرصدیق تصریح شده است و رسول خدا

براي انتخاب خلیفه ارائه کرد و تعیین افراد محدود و زمان محدود، کاري  که عمر
 .4یت حاکم بودسابقه و مناسب با وضع بی

 
 

 .)۵/۲۲۵تاريخ طربی ( -١
 منبع سابق.  -٢
 منبع سابق.  -٣
 .١٢٧ة صيأولّيات الفاروق السياس -٤
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 ي بعدي به خلیفه سوم: رهنمودهاي عمر
ي بعد از خود وصایا و رهنمودهاي مهمی به  دار مسلمانان و خلیفه به زمام عمرفاروق 

 جا گذاشت از جمله این که فرمود: 
ي  کنم. و باید سابقه من تو را به رعایت تقواي خداي یگانه و ال شریک توصیه می

کنم که با  و نیز توصیه می ،ر نظر داشته و با آنان به نیکی رفتار نمایینخستین مهاجرین را د
انصار به خوبی رفتار کنی و کارهاي نیک، نیک مردانشان را بپذیري و کارهاي بد، 
بدکارانشان را نادیده بگیري. همچنین تو را در مورد ساکنان شهرهاي اسالمی توصیه به 

م و جمع کنندگان مال غنیمت هستند. و از اموال ها یاور اسال کنم، چرا که آن نیکی می
آنان همان مقدار اضافی را وصول کن. همچنین تو را در مورد بادیه نشینان توصیه به نیکی 

ي پایین و  درجههستند. از اموال ي عرب و مواد اصلی اسالم  ها شالوده کنم چرا که آن می
و از آنان دفاع نما ذمیان به نیکی رفتار کن ها بگیر و به تهی دستانشان برگردان و با  اضافی آن

و پیمان  و آنان را به پرداخت مالیات طاقت فرسا مجبور نساز به ویژه وقتی که پایبند عهد
 ي آنان است، ادا نمودند. را که بر عهده  چه بودند و با فروتنی در مقابل مؤمنان آن

ي او بر حذر  ذاب ومؤاخذهکنم و از ع باز هم تو را به رعایت تقواي الهی توصیه می
دارم و باید از خدا بترسی نه از مردم، و در میان رعیت منصفانه داوري کنی و براي  می

 گاه ثروتمندان را بر فقیران ترجیح ندهی. رسیدگی به مشکالتشان وقت فارغ کنی و هیچ
رعایت این امور، ان شاء اهللا باعث سالمتی قلب و آمرزیدن گناهانت خواهد بود و 

باشد  شوي که آگاه به اسرار و درونت می براي روزي که در پیشگاه کسی حاضر می
 برایت خیلی بهتر و مفیدتر خواهد بود.

کنم تا در اجراي حدود الهی بر خویشاوندان و بیگانگان  و من به تو توصیه می
ک جدیت به خرج دهی و مبادا عاطفه مانع از اجراي حدود الهی شود و اگر نه تو نیز شری

ي مردم یکنواخت برخورد کن و اصالً شخصیت فردي  جرم محسوب خواهی شد. با همه
عدالتی در  سرزنش هیچ کس پروا مدار و از بی شود در نظر نگیر و از را که محکوم می

خداوند تو را مسئول آن گذاشته است، بپرهیز؛ که این کار پیامدي جز ظلم   چه تقسیم آن
 و ستم و محرومیت ندارد.
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اي از دنیا و آخرت قرار داري که اگر به عدل و عفت رو  مروز تو بر دو راههو ا
شوي و اگر خواهشات نفسانی بر تو چیره  مند می بیاوري، از ایمان و رضامندي خدا بهره
و مجدداً تو را و همچنین دیگران را از ستم بر  .گردد، مشمول خشم خدا خواهی شد

ها رضامندي  دها از راه دل سوزي بود پس با آنو این رهنمو .دارم ذمیان بر حذر می
 پروردگار و سراي آخرت را کسب کن. 

ام. اکنون  ها توصیه کرده اینها نصایحی بود که قبل از شما خودم و فرزندم را به آن
ي عمل بپوشانی، یقیناً خیر فراوانی به دست  ام جامه را گفته  چه اگر تو بپذیري و آن

و بدان توجه نکنی و کارهاي مهم را به کسی واگذار نکنی که اي و اگر نپذیري  آورده
خداوند به خاطر وي از تو خشنود گردد، دچار زیان گشته و از خواهشات پیروي 

دارد و محور شرارت (ابلیس)  ی. چرا که خواهشات نفسانی بر همگان نفوذیا کرده
از راه حق به بیراهه  دهنده به سوي هالکت و نابودي است که قبل از تو بسیاري را دعوت

کشانده و وارد آتش دوزخ کرده است. و چه ناخوشایند است دوستی و همکاري با 
معصیت. پس بر حق استوار باش و براي رسیدن به  دشمنان خدا و با دعوتگران به گناه و

دهم که بر مسلمانان  ها را تحمل کن و واعظ خویشتن باش و سوگندت می آن سختی
گانشان را گرامی بداري و بر کودکانشان شفقت ورزي و دانشمندانشان مهربان بوده، بزر

را محترم شماري و آنان را مورد ضرب و شتم قرار مده تا خوار شوند و در تقسیم غنایم 
ها را از عطایاي خود  کسی را بر آنان ترجیح مده تا بر تو خشم نگیرند و هنگام نیاز، آن

هایشان نشو تا نسلشان  ها به خانواده از سر زدن آن محروم نکن تا تنگدست نگردند و مانع
منقطع نشود. و مبادا مال و ثروت فقط در دستان سرمایه داران دور بزند و همچنین درب 

ات را بر آنان مبند تا قدرتمندان حق ضعیفان را پایمال کنند. این است وصیت من به  خانه
 .1و سالم بر تو ،گیرم تو و خدا را گواه می

نسبت به مسایل مدریتی و حکومتی و  صیت بیانگر دیدگاه عمیق عمرفاروقاین و
. همان طور که مالحظه کردید این 2بیانگر نظام حکومتی و اداري فراگیر و کاملی است

الكامل ، )٢٦٥-١/٢٦٣مجهرة خطب العرب (، )٢/٤٦جاحظ (: البيان والتبيني، )٣/٣٣٩ابن سعد (: الطبقات -١
 .١٧٢، ١٧١عاين ص: يفة الفاروق عمربن اخلطاباخلل، )٢/٢١٠يف التاريخ (

 .٣٨١اإلدارة اإلسالمية يف عصر عمربن اخلطاب ص -٢
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جا که در آن مقررات اساسی یک  وصیت امور بسیار مهمی را در بر دارد و از آن
طلبد که به  اجتماعی بیان شده است میحکومت فراگیر دینی، سیاسی، نظامی، اقتصادي و 

 ي بسیار ارزشمندي تلقی شود.  عنوان سند و اساسنامه
بدان اشاره شده است، به شرح زیر  ي عمر جوانب مختلفی که در وصیت نامه

 باشند:  می

 ي دینی ـ جنبه1
 در این بخش به موارد زیر پرداخته بود: 

صورت مخفیانه و آشکار و با گفتار و  الف ـ توصیه به رعایت تقوا و ترس از خدا به
کند و هر  کردار. چرا که هر کس به خاطر خدا از معصیت بپرهیزد، خدا نیز کمکش می

 آورد. کس از خدا بترسد، خداوند از وي محافظت به عمل می
توجه نکن  ندان و بیگانگان تأکید نموده بود؛ب ـ در اجراي حدود الهی بر خویشاو

ی می شود و در راه خدا از سرزنش، سرزنش کنندگان بیمی به که حق بر عهده چه کس
آیند و شریعت خدا حجت  چرا که حدود الهی بخشی از دین به حساب می . خود راه مده

شود و سهل انگاري در  و برهانی است که گفتار و کردار بندگان بر اساس آن سنجیده می
 شود. ي خرابی دین و جامعه می اجراي شریعت خدا مایه

ِمۡرَت  ٱۡسَتقِمۡ فَ ﴿ و پایداريمت استقاج ـ 
ُ
 .]۱۱۲هود: [ ﴾َكَمآ أ

ي  همچنین در این بخش توصیه به استقامت کرده بود که این هم از ضروریات اولیه
باید قبل از دیگران حاکم و زمامدار ملت از آن برخوردار  آید و می دین و دنیا به شمار می

 گردد.

 ـ بخش سیاسی2
 زیر را توصیه نموده بود:  در این بخش موارد

ي حکومت است و اجراي آن در میان  الف ـ پایبند بودن به عدل و انصاف که پایه
شود و حاکم دادگستر از  رعیت، باعث تثبیت قدرت و متانت سیاسی و اجتماعی می

 گردد. مند می اي در دلهاي مردم بهره جایگاه ویژه
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ین و انصاري که قبل از دیگران مسلمان ب ـ توجه به مسلمانان نخستین، یعنی مهاجر 
ي اسالمی بر  ي آیین و عقیده ها کشیدند. چرا که بذر اولیه شدند و در راه اسالم سختی

 دستان آنان نشو و نما پیدا کرد، پس آنان اهل دین و حامالن و حامیان اصلی آن هستند.

 ـ بخش نظامی3
 در این باره نکات زیر را متذکر شد: 

اي  کشور اسالمی به گونه یژه به امور لشکر و رسیدگی به امور نظامی الف ـ توجه و
 باشد که بر دوش دارد.  که جوابگوي مسئولیت عظیمی

ي  ب ـ توصیه به این که نباید رزمندگان به مدت طوالنی در جبهه و دور از خانواده
راي رفع خود بمانند. چرا که جنگ و سفر خستگی فراوان به دنبال دارند و رزمندگان ب

خستگی و به دست آوردن نشاط مجدد نیاز به استراحت و دیدار خانواده دارند. بنابراین 
شان داده شود و یکی دیگر از  ي مالقات با خانواده ها اجازه طلبد که هر از گاهی به آن می

هاي دیر آمدن را انقطاع نسل آنان برشمرد و گفت: کاري نکن که نسل آنان از بین  زیان
 برود.

ي مال غنیمت و  ج ـ همچنین توصیه نمود تا به وضعیت معیشتی رزمندگان به وسیله
شود، رسیدگی بکند تا با آسودگی خاطر از وضعیت  عطایایی که از بیت المال داده می

 ي خویش ادامه دهند. ي خود به جهاد و مبارزه معیشتی خانواده

 ـ بخش مالی و اقتصادي4
 ته بود: در این بخش به نکات زیر پرداخ

الف ـ توجه ویژه به تقسیم عادالنه اموال تا به صورت چرخشی فقط در دستان 
 ي خاصی از مردم دور نزند و مستضعفان محروم شوند. طبقه

 اي که نتوانند از زیر بار مالیاتها کمر راست کنند. ب ـ فشار نیاوردن بر ذمیان به گونه 
ها دارد.  که بیت المال بر گردن آناي  ج ـ فشار نیاوردن بر مردم در حقوق مالی 

را به دلخواه خود   چه چنان که در این باره توصیه نمود که از اموال اضافی آنان آن
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 .1پردازند، وصول کنید می

 ـ بخش اجتماعی5
 و در این بخش به نکات زیر پرداخته بود: 

و الف ـ رسیدگی به امور رعیت و جستجوي احوال آنان و برآوردن نیازهایشان 
 پرداختن حقوق مالی آنان از اموال غنیمت و بیت المال.

ب ـ اجتناب از تبعیض و ترجیح دادن بعضی بر بعضی دیگر و پرهیز از پیروي 
خواهشهاي نفسانی که این موارد باعث انحراف زمام دار و تیرگی روابط وي با جامعه و 

 گردد. نهایتاً نابودي کشور می
در برابر کوچک و بزرگ که این امر باعث رونق ج ـ پاس داشتن رعیت و تواضع  

 نماید.  روابط اجتماعی شده و محبت زمام دار را در دلهاي مردم تثبیت می
ها گوش فرا دهی و  د ـ باز گذاشتن درب منزل خود بر مسلمانان تا به شکایات آن

 حق ضعیفان را از قدرتمندان بستانی. 
ر جامعه و این یک ضرورت اجتماعی غیر هاي آن د هـ ـ پیروي از حق و تثبیت پایه

 قابل اجتنابی است.
و ـ پرهیز از ظلم و ستم به ویژه در حق ذمیان و گسترش دادن عدل و انصاف تا 

 همگان زیر پرچم اسالم با صلح و صفا و احساس امنیت به زندگی خود ادامه دهند.
ي عرب و معدن  ریشه ها حال آنان چرا که آنز ـ توجه ویژه به بادیه نشینان و رعایت 

 .2اسالم هستند
یک از ي بعد از خود این بود که هیچ  به خلیفه ـ یکی دیگر از رهنمودهاي عمر ح

کارگزاران عمر را بیشتر از یکسال در پست خودش نگذارد، البته ابوموسی اشعري را 
 . 3چهار سال بگذارد

 

 .١٧٥، ١٧٤عاين ص: اخلليفة الفاروق عمربن اخلطاب -١
 .١٧٥-١٧٣عاين ص: اخلليفة الفاروق عمربن اخلطاب -٢
 .١٠٢عصر اخلالفة الراشدة ص -٣
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  عمر بن خطابهاي پایانی زندگی  لحظهچهارم: 
 گوید: من زمانی که عمر چنین می هاي پایانی زندگی عمر از لحظه ابن عباس 

ضربه خورده بود. بر ایشان وارد شدم و گفتم: اي امیرالمؤمنین! بهشت شما را مبارکباد. 
کفر ورزیدند، تو مسلمان شدي و در حالی که  صهنگامی که مردم به رسول خدا

خدا جهاد نمودي و رسول خدا در  دیگران او را تنها گذاشتند در رکاب ایشان در راه
حالی چشم از دنیا فرو بست که از تو راضی بود و در خالفت تو حتی دو نفر از مسلمانان 

گفت: دوباره تکرار کن. عبداهللا  با هم اختالف نکردند و سرانجام شهید شدي. عمر
ال من ي دنیا م گفت: به خدا سوگند که اگر همه دوباره سخنانش را تکرار نمود. عمر

را از هول و هراسی که از ترس مالقات خدا دامنگیرم شده است، فدیه  بود، امروز آن
 .1دادم می

در مورد همراهی من با   چه گفت: اما آن و در روایت بخاري آمده است که عمر
و رضایت ایشان گفتی، باید بگویم که صرفاً منت خداوند بر من بوده  صرسول خدا

 است.
ي طالهاي دنیا  ن به خاطر شماها است و افزود که به خدا اگر همهقراري م و اما بی

ها را در مقابل عذاب خدا قبل از این که با آن مواجه بشوم، فدیه  متعلق به من بود، آن
 .2دادم می

دریافت  صبا آن که لوح بهشتی بودن را از رسول خدا عمر بن خطاب ،آري
ي احکام الهی و اجراي عدل و  ر اقامهي خدمات شایسته د کرده بود و پس از آن همه

و این درس  .ترسد زهد و جهاد و اعمال نیک فراوان این گونه از خدا و عذابهایش می
بزرگی است براي مسلمانان که باید عذابهاي الهی را مد نظر داشته باشند و از هول و 

 . 3هراس روز بسیار هولناك قیامت غافل نشوند
گوید:  چنین می هاي پایانی حیات عمر مورد لحظه در همچنین عثمان بن عفان 

حال حیات دیده است. من بر او وارد شدم و دیدم  من آخرین فردي هستم که عمر را در

 .٣٨٣صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفاروق ص -١
 .٣٦٩٢ش ، ك فضائل الصحابة، البخاري -٢
 ).١٩/٣٣التاريخ اإلسالمي ( -٣
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گفت: سرم را بر زمین بگذار.  که سرش بر روي زانوي پسرش، عبداهللا نهاده بود. عمر
م را بر زمین بگذار. کند؟ گفت: مادرت به عزایت بنشیند سر او گفت: مگر چه فرقی می

گاه عبداهللا سر پدرش را بر زمین گذاشت و او پاهایش را به هم پیچاند و گفت: مادرم  آن
 .1به عزایم بنشیـند اگـر خدا مـرا نیامرزد. این را گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد

ترسید که در آخرین  به قدري از خدا می عمر بن خطابآري این چنین بود 
گوید: واي برمن اگر خدا مرا نیامرزد. این است آخرین سخن  ي زندگی خود میها لحظه

ي  اند: هر کس به اندازه ي بهشت داده است. راست گفته کسی که رسول خدا به او مژده
ترسد. واین که مصرانه از فرزندش خواست تا سرش را بر زمین  شناخت خود از خدا می

 .2کردن سر بر خاك بنهد و خدا را تعظیم نماید بگذارد به خاطر این بود تا هنگام دعا

 ـ سن و تاریخ وفات1
و  3سالگی 63ذي حجه سال بیست و سه هـ در  27روز چهارشنبه  گوید: عمر ذهبی می

 به شهادت رسید. 4پس از ده سال و نیم خالفت
 بجلی آمده است که روزي معاویه بن عبداهللا و در تاریخ ابی زرعه به نقل از جریر

همگی در شصت و سه سالگی از دنیا  ب و ابوبکر و عمر ص ت: رسول خداگف
 .5رفتند

 ـ غسل دادن و تکفین2
گوید: عمر را غسل دادند و کفن کردند و بر او نماز جنازه  می بعبداهللا بن عمر

علما در مورد غسل دادن کسی که به دست  .6خواندند و او به شهادت رسیده بود
 ف نظر دارند: شود، اختال کشته می ظالمی

 .٣٨٣صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفاروق ص -١
 .)۱۹/۴۴( التاريخ اإلسالمي -٢
 ).٣/٨٤٠حمض الصواب ( نقل از  به/ب ١٧٧التهذيب ق  -٣
 ).١/١٦٠القاسم األصفهاين (، أبو سري السلف -٤
 ).٣/٨٤٣حمض الصواب (، ٢٣٥٢بة ش فضائل الصحا، مسلم -٥
 .)۳/۵۰۳طبقات ( -٦
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گوید: او را غسل دهند و بر او نماز بخوانند وبه همین جریان استدالل  ـ گروهی می1
 .1کنند می

گوید: غسل دادن و نماز خواندن لزومی ندارد و در جواب  ـ گروهی دیگر می2
و  گویند: غسل دادن عمر کنند، می استدالل می کسانی که به جریان شهادت عمر

ایشان به خاطر این بود که وي پس از ضربه خوردن مقداري زنده ماند،  نماز خواندن بر
شود و  چنان که اگر شهید معرکه نیز زنده بماند و چیزي بخورد یا بیاشامد، غسل داده می

 .2شود بر او نماز خوانده می

 امامت کرد؟ ي عمر ـ چه کسی در نماز جنازه3
گوید: علی  ابن سعد می .3نماز خواند ي عمر گوید: صهیب بن سنان بر جنازه ذهبی می

ي عمر نماز خواند؟ گفت: صهیب.  بن حسین از سعید بن مسیب پرسید: چه کسی بر جنازه
علی پرسید: چند تکبیر گفت؟ سعید گفت: چهار تکبیر. پرسید: در چه مکانی خواندند؟ 

 .4صگفت: در میان قبر و منبر رسول خدا
امامت نمازهاي  هیب به دستور عمرابن مسیب گفت: مسلمانان دیدند که ص

 .5نیز او را جلو کردند ي عمر نمازجنازه در ها را به عهده دارد بنابراین ي آن پنجگانه
در  و سایر اصحاب از جایگاه واالیی برخوردار بود. عمر چرا که صهیب نزد عمر

ترسید  : صهیب از بهترین بندگان خدا است که حتی اگر از خدا هم نمیحق ایشان گفت
او را براي امامت انتخاب کرد و از میان  همین عمر به خاطر .نمی کنداو را نافرمانی 
اي که اعضاي شورا بودند، کسی را مقرر نکرد تا به انتخاب وي کمک  افراد ششگانه

 .6نکند
 

 ).٣/٨٤٤) حمض الصواب (٢/٥٠٣مرداوي (: اإلنصاف -١
 .)۳/۸۵۴حمض الصواب ( -٢
 منبع سابق.  -٣
  .)٣/٣٦٦الطبقات ( -٤
 ).٣/٨٤٥حمض الصواب (، )٣/٣٦٧الطبقات ( -٥
 .)۱۵/۱۴۰الفتاوی ( -٦
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 ـ تدفین عمر4
و ابن جوزي به نقل از  .1دفن گردید صي رسول خدا در حجره گوید: عمر ذهبی می

را در قبر  و عثمان و سعید بن زید و صهیب، عمر گوید: عبداهللا بن عمر ابر میج
 گذاشتند. 

، قبر 2گوید: هنگامی که در زمان خالفت ولید بن عبدالملک هشام بن عروه می
ها به قدم پاي  رسول خدا و همراهانش نیاز به ترمیم پیدا کردند. در اثناء ترمیم چشم آن

نگران شدند و گمان بردند که قدم مبارك رسول خدا است و  همه ،یکی از آنان افتاد
را تشخیص بدهد. تا این که عروه آمد و نگاه کرد و گفت: به خدا  توانست آن کسی نمی

 .3است نیست، بلکه قدم عمر  سوگند این قدم رسول خدا
 لپس از این که ضربه خورد، کسی را نزد عایشه قبالً متذکر شدیم که عمر

دفن شود.  و ابوبکر از ایشان اجازه خواست تا در کنار رسول خدا فرستاد و
خواهم خودم در اینجا دفن  گفت: می داد و می همیشه به دیگران جواب رد می لعایشه

دهم. پس به  جواب مثبت داد و گفت: او را بر خویشتن ترجیح می بشوم. اما به عمر
نون درون مسجد قرار دارد، رسول ي عایشه که هم اک اتفاق علما و مؤرخین در حجره

  .4مدفون هستند بهمراه با ابوبکر و عمر صخدا

 در رثاي عمر ـ عملکرد علی 5
بر تخت گذاشته بود و مردم  ي عمر گوید: در آن اثناء که جنازه می بابن عباس

ام قرار گرفت. دیدم علی  را گرفته بودند ناگهان متوجه دستی شدم که بر شانه اطراف آن
گوید: تو تنها کسی بودي که من  ید و میگر می ي عمر ابی طالب است که بر جنازه بن

دانستم که  و به خدا سوگند من به یقین می و رشک می بردم، خوردم میه به اعمالش غبط

 .)۳/۸۴۶حمض الصواب ( -١
 .١٣٢٦نائز ش ك اجل، البخاري -٢
 .٦٨٩٧رقم  ٢٦٧١ش ، ك االعتصام، البخاري-٣
 ).٣/٨٤٧حمض الصواب ( -٤
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دهد، چرا که بارها از  خداوند تو را در کنار همراهانت (رسول خدا و ابوبکر) جاي می
 فت: گ شنیدم که می رسول خدا می

 .1ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمروخرجت أنا وأبو بكر وعمر)(
من و ابوبکر و عمر رفتیم. من و ابوبکر و عمر وارد شدیم. من و ابوبکر و عمر « 

 ».بیرون آمدیم

 و تأثیر آن بر مسلمانان ـ بازتاب شهادت عمر6
لمانان گردید که اگر در اثر بیماري ي هولناکی براي مس باعث بروز فاجعه شهادت عمر

و در  اما به شهادت رسیدن خلیفه آن هم در مسجد النبی شد. کرد چنین نمی وفات می
رفت. عمرو بن میمون حالت  ي تکان دهنده به شمار می حال خواندن نماز یک فاجعه

مردم تا  گونه به تصویر کشیده است: ... گویا مسلمانان و اضطراب و پریشانی آنان را این
گوید: بر هیچ گروهی از  می بآن روز اصالً به مصیبتی گرفتار نشده بودند. ابن عباس

گویا فرزندان خود را از دست داده  ،گریستند گذشتم، مگر این که آنان می مسلمانان نمی
ي حق از باطل بود و باید  هاي هدایت و جدا کننده اي از قله قله عمر ،آري .2بودند

گوید:  همچنین احنف بن قیس می .3شدند از دست دادنش چنین متأثر می مردم به خاطر
ضربه خورد به صهیب دستور داد تا نماز را براي مردم اقامه کند و تا سه  روزي که عمر

شد مردم  ها فرصت داد تا بر یکی اتفاق نمایند. در آن روزها وقتی سفره پهن می روز به آن
گفت: اي مردم، رسول خدا وفات کرد و ما  ها می به آنعباس  داشتند. دست از غذا بر می

اي نداریم.  پس از ایشان غذا خوردیم و ابوبکر وفات کرد و ما غذا خوردیم و اکنون چاره
گاه دیگران نیز به تبعیت از وي غذا  این را گفت و دست به غذا برد و از آن خورد، آن

  .4خوردند

 .٣٤٨٢ مشاره ،ك فضائل الصحابة، البخاري -١
 .٤٤حممد صاحل عوض ص، العشرة املبشرون باجلنة -٢
 .مهان -٣
 .)۳/۸۵۵حمض الصواب ( -٤
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گریست  شد به قدري می می دي از عمریا در مجلس عبداهللا بن مسعود  و هرگاه
اي براي اسالم بود و در دوران او همه  قلعه گفت: عمر شد و می که محاسنش خیس می

شد. اما با مرگ وي قلعه از هم پاشید و مردم از  شدند و کسی از آن خارج نمی وارد اسالم می
 .1اسالم خارج شدند

گفت: اگر عمر بمیرد، اسالم  ره میهموا عمر شهادتاما ابوعبیده بن جراح قبل از 
ي  افزود: من دوست ندارم بعد از عمر زنده بمانم حتی اگر همه ضعیف خواهد شد و می

من باشد. پرسیدند: چرا؟ گفت: شما اگر زنده  کند از آنِ خورشید بر آن طلوع می  چه آن
بخواهد راه  بمانید معناي سخنان مرا خواهید فهمید. زیرا کسی که جانشین عمر باشد اگر

عمر را ادامه دهد مردم آن طور که از عمر حرف شنوي داشتند، از او نخواهند داشت و 
 .2شوند واو را خواهند کشت اگر ضعیف عمل نماید، مردم بر او چیره می

 ها ترین فواید، درس و عبرت پنجم: مهم

 ي کفار نسبت به مسلمانان ـ میزان نفرت و کینه1
ي کفار  و همه ،مجوسی بیانگر این خشم و کینه است ابولؤلؤتوسط  که قتل عمر چنان

ها جز نفرت و عداوت چیزي دیگر  ها چنین هستند در قلبهاي آن ها و مکان ي زمان در همه
نسبت به مسلمانان وجود ندارد و همواره براي مسلمانان آرزوي نابودي وهالکت و ارتداد 

ي مهم  مجوسی کینه به دل دو نکته توسط آن کنند. واز جریان قتل عمر از دین می
و دیگر مسلمانان  نسبت به عمرؤلؤ توزي ابول شود که بیانگر میزان کینه کشف می

 باشند:  می
به  به سند صحیح از زهري نقل شده است که روزي عمر 3الف ـ در طبقات کبري

آرد باد سیله اگر بخواهم آسیایی می سازم که بو اي ام که تو گفته گفت: من شنیده ؤلؤابول
سازم که تا ابد مردم از آن  می آسیابیبا ترش رویی پاسخ داد: و براي تو  ؤلؤابول می کند.

 کند. به همراهانش گفت: او مرا تهدید می یاد بکنند. عمر

 ).٣/٢٨٤الطبقات الكربى ( -١
 .٤٤املبشرون باجلنة صالعشرة ، )٣/٢٨٤الطبقات الكربى ( -٢
  .)٣/٣٤٥الطبقات ( -٣
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توزي و نفرت و عداوت این مجوسی نسبت به  ي دوم که بیانگر کینه ب ـ نکته
، سیزده صحابی دیگر را نیز ضربه زدن به عمرباشد این است که عالوه بر  مسلمانان می

روا  در حق او ظلمی  کرد که هفت تن از آنان در دم شهید شدند. فرضا که عمر زخمی
نیز هیچ گونه ظلمی در حق او مرتکب  داشته بود اما گناه دیگران چه بود؟ گرچه عمر

شد به  ه زخمیک پس از این که در روایت بخاري آمده است که عمر نشده بود. چنان
ابن عباس گفت: ببین چه کسی مرا زده است و چون به وي اطالع دادند که غالم مغیره او 
را زده است گفت: همان آهنگر. گفتند: بلی. گفت: خدا لعنتش بکند من در حق او 

 .1سفارش به نیکی کردم. و افزود: خدا را شکر مرگم به دست مسلمانی صورت نگرفت
و دوستان این مرد مجوسی، براي او در ایران به عنوان سرباز  گفتنی است که پیروان

گوید:  اند. چنان که سید حسین موسوي (از علماي نجف) می گمنام بناء یادبودي ساخته
ي دوم،  اي به نام قاتل خلیفه اند که در آن قبر وهمی در شهر کاشان ایران مزاري ساخته

ست: مزار بابا شجاع الدین و بر دیوارهاي ابولؤلؤ وجود دارد و بر روي آن نوشته شده ا
مرگ بر عمر و مرگ بر عثمان. شیعیان از  ،اند: مرگ بر ابوبکر مزار به فارسی نوشته

دهند.  ریزند و صدقه می جا پول می آیند و در آن سراسر ایران براي زیارت این مکان می
ن مکان توسط وزارت ام و اخیراً ای را دیده این چیزي است که خود بنده با چشم سر آن

 .2اند ارشاد توسعه یافته است و عکسهاي این مکان بر تمبرهاي پستی حک شده

 ـ ترس و تقواي عمر2
نماید، این سخن ایشان  از خداوند رهنمود می آنچه ما را بیشتر به ترس و تقواي عمر

ن لحظاتی قبل از مرگ است که گفت: خدا را شکر که مرگم به دست فردي از مسلمانا
با آن همه عدل و انصاف که زبان زد خاص و عام و عرب  عمر ،صورت نگرفت. آري

ترسید که مبادا ظلمی در حق مسلمانی مرتکب شده است و امروز  و عجم بود، از این می
شود. چنان که در روایت ابن شهاب آمده که گفت: خدا  به خاطر انتقام آن ظلم کشته می

اي کرده است و روز قیامت به  ه در پیشگاه خدا سجدهرا شکر که قاتل من کسی نیست ک

 .٣٧٠٤ مشارهك فضائل الصحابة ، البخاري -١
 .٩٤كشف األسرار وتربئة األئمة األطهار ص  ،هللا مث للتاريخ -٢
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ي عدل الهی مؤاخذه نماید. و در روایت مبارك بن  اش مرا در محکمه ي سجده وسیله
گفته » ال اله اال اهللا«فضاله آمده است که گفت: خدا را شکر که قاتل من کسی نیست که 

ي حجت نماید. حقا که این  است و روز قیامت با این کلمه در پیشگاه حق علیه من اقامه
زیبد که سایر داعیان و  ي این امام ربانی است و می گفتار بیانگر ترس و تقواي فوق العاده

و دیگر گذشتگان نیک، ترس و تقوا را  مصلحان از آن الگو بردارند و همانند عمر
 ي راه خود قرار دهند و به قول شاعر چنین زمزمه بکنند:  توشه

 يواحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتي، واشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقوت
 واطُــــــــــــــــــــــــول حزنــــــــــــــــــــــــي إن أكــــــــــــــــــــــــن
ــــــــــــــــــــــئلُت عــــــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــــــا  وإذا ُس
 واحـــــــــــــــــــــــــّر قلبـــــــــــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــــــــــون
ـــــــــــــــــــــــــــي  كـــــــــــــــــــــــــــال وال قـــــــــــــــــــــــــــّدمُت ل
ـــــــــــــــــــــــــــــي لشـــــــــــــــــــــــــــــقاوتي ـــــــــــــــــــــــــــــل إنن  ب
ـــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــالزالت ف ـــــــــــــــــــــــــــارزت ب  ب
 مـــــــــــــن لـــــــــــــيس يخفـــــــــــــى عنـــــــــــــه مـــــــــــــن

 

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــوم نشــــــــــــــــــــر كتابي ــــــــــــــــــــْن ي  ِم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماليه  أوتيت
ــــــــــــــــــــــــــه؟  مــــــــــــــــــــــــــاذا يكــــــــــــــــــــــــــون جوابي
 مــــــــــــــــــــــــــع القلــــــــــــــــــــــــــوب القاســــــــــــــــــــــــــية
ـــــــــــــــــــــــــــوم حســـــــــــــــــــــــــــابيه  عمـــــــــــــــــــــــــــًال لي
 وقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوتي وعذابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 أيـــــــــــــــــــــــــــــــام دهــــــــــــــــــــــــــــــــر خاليــــــــــــــــــــــــــــــــة

 )١(المعاصـــــــــــــــــــــي خافيـــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــبح
 

 شود. ي اعمال توزیع می واي بر من روزي که نامه«
 ي مرا به دست چپ بدهند. واي بر من اگر نامه

 اگر در مورد گناهان بازخواست شوم چه پاسخی خواهم داشت.
 واي اگر قلب من جزو قلبهاي سخت به شمار رود.
 ام. و من هیچ عملی براي روز حساب پس انداز نکرده

 ام  ختانه در طول زندگی آشکارا به گناه و لغزش پرداختهو بدب
 ».آن هم در محضر کسی که هیچ کاري از دید وي مخفی نخواهد ماند

 
 
 
 

 .١٢٢، ١٢١حممد أمحد الراشد ص: الرقائق -١
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 لو ایثار عائشه  ـ تواضع عمر3

 الف ـ تواضع عمر
بریم که گفت:  از این سخن وي به فرزندش پی می ي عمر به تواضع فوق العاده

چرا که من  ،و امیرالمؤمنین نگو ،رساند رو و بگو: عمر سالم میعائشه ب ام المؤمنین نزد
 .1امروز امیر مؤمنان نیستم

ي مرا  همچنین این سخن وي سرشار از تواضع و فروتنی است که گفت: وقتی جنازه
ي عائشه رساندید، مجدداً از او اجازه بگیرید. اگر اجازه داد، مرا در  ي حجره به دروازه

 .2رنه مرا به قبرستان عمومی مسلمانان منتقل نماییدجا دفن کنید وگ آن
اي  باد و خداوند به او پاداش نیک بدهد و به ما نیز گوشه پس رحمت خدا بر عمر

 .3از اخالق و تواضع ایشان را ببخشاید. همانا او نزدیک و پاسخگو است

 لب ـ از خود گذشتگی عائشه
این است که او سالها آرزو رساند  را به ما می لآنچه از خودگذشتگی عائشه

خود دفن شود، اما  داشت و منتظر بود تا پس از مرگ در کنار همسر عزیز و پدر گرامی
او را بر  لاجازه خواست تا در کنار دو رفیق خود دفن شود. عائشه وقتی عمر

خویشتن ترجیح داد و گفت: این مکان را براي خودم در نظر داشتم، ولی امروز او را بر 
 .4دهم رجیح میخود ت

 ـ امر به معروف و نهی از منکر در بستر مرگ4
هاي حیات و در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم  در آخرین لحظه عمرفاروق

گاه که جوانی بر او وارد  ي امر به معروف و نهی از منکر غافل نشد. آن کرد از فریضه می
ي فراوانی از جانب خدا نصیبت ها شد و گفت: اي امیرالمؤمنین! خوشا به حالت که داده

 .٣٧٠٤ مشارهفضائل الصحابة ، البخاري -١
 منبع سابق.  -٢
 .٤١سري الشهداء ص -٣
 .۳۷۰۴خباری ک فضائل صحابه ش  -٤
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ي درخشان در اسالم و خالفت و عدالت و  گردید از جمله همراهی رسول خدا و سابقه
ها براي بخشش گناهانم کافی باشد و  گفت: دوست دارم که این نهایتاً شهادت. عمر

متوجه إزارش شد  خواهم. وقتی آن جوان برخاست و برگشت. عمر چیزي دیگر نمی
گاه خطاب به وي گفت:  خورد. گفت: او را برگردانید. آن زمین کش می که بر روي

ماند و هم پروردگارت  ام! لباسهایت را باال بزن. این طور هم لباسهایت تمیز می برادرزاده
 .1گردد خشنود می

هاي پایانی زندگی و درد  گوید: خدا عمر را بیامرزد. حتی در لحظه می ابن مسعود
ن سخن حق و امر به معروف و نهی از منکر باز نداشت. چنان که در و رنج او را از گفت

همان لحظات وقتی دخترش، حفصه، بر او وارد شد و گفت: اي رفیق رسول خدا! و اي 
عبداهللا، گفت: مرا بنشان به فرزندش،  پدر خانم آن حضرت! و اي امیرالمؤمنین! عمر

: حق ي عبداهللا تکیه داده بود گفت نهگاه در حالی که بر سی آن کنم. که بیشتر تحمل نمی
اما اختیار چشمان تو را  ،بخشم اگر بر من چنین نوحه بسرایی پدري خود را بر تو نمی

 .2ندارم
ضربه خورد، و خبر به گوش حفصه  گوید: وقتی عمر می انس بن مالک 

که  اي که هر میتی گفت: اي حفصه! مگر از رسول خدا نشنیده رسید، فریاد کشید. عمر
و صهيب آمد و گفت: وای عمر؟! عمر گفت: شد؟ بر او واویال کنند عذاب داده خواهد 

وای بر تو ای صهيب، مگر خرب نداری كه ميتی را كه بر او واويال كنند عذاب داده می 

 .؟شود
و در بیان حق آن چنان جدي بود که پس از ضربه خوردن و در حالی که خون از 

ی که به ایشان پیشنهاد داد تا فرزندش، عبداهللا، را جانشین بدنش جاري بود در جواب کس
 .3خود قرار دهد گفت: به خدا سوگند! این سخن را به خاطر خدا نگفتی

 منبع سابق.  -١
 .٢٧احلسبة د. فضل إهلي ص، ٢٣٠مناقب أمري املؤمنني ص -٢
 .٤٣سري الشهداء ص -٣

                                           



 عمر فاروق   828
 

ـ جواز ستایش کسی که صفاتی در او است به شرطی که خطر فتنه وجود نداشـته  5
 باشد

د که در این دانستن ها می چنین کردند، زیرا آن عمر بن خطاببا  چنان که صحابه
که خود عالم ربانی و  بگردد. چنان که ابن عباس  حالت او دچار فتنه و غرور نمی

در حق تو دعا نکرد  صگفت: مگر رسول خدا دستی بود، خطاب به عمر فقیه چیره
که خداوند اسالم را به وسیله تو عزیز بگرداند؟ و با مسلمان شدن تو اسالم عزیز و آشکار 

ي تو در دین و رزق مسلمانان فراخی آورد و سرانجام با  ه وسیلهگردید. و خداوند ب
نمایی. پس این همه افتخارات به شما مبارك باد. اما سخنان ابن  شهادت دنیا را ترك می

احساس شادمانی نداد، بلکه او به ابن عباس گفت: به خدا سوگند،  اي به عمر عباس ذره
 .1ردمغرور کسی است که فریب سخنان شما را بخو

 گیري کعب احبار در جریان شهادت عمر ـ موضع6
را دریافت ولی در زمان  صکعب بن مانع حمیري معروف به کعب احبار، زمان رسول خدا

او که از علماي بزرگ یهودي در یمن به شمار  .2هـ مسلمان شد 12و در سال  خالفت عمر
یامبر فرا گرفت و صحابه و رفت پس از این که مسلمان شد قرآن و سنت را از اصحاب پ می

هاي گذشته را از او فرا گرفتند. سرانجام کعب به شام رفت و در شهر حمص  دیگران اخبار امت
 .3اقامت گزید و در همان جا مرد

متهم شده است به دلیل  ي قتل عمر گفتنی است که کعب به همکاري در توطئه
به  کی از روزها، عمرگوید: در صبح ی این روایت طبري که مسور بن مخرمه می

 ،: اي امیرالمؤمنین! وصیت کنروز به ایشان گفت فرداي آن ي خود برگشت. کعب خانه
دانی؟ گفت: از  پرسید: از کجا می زیرا بیش از سه روز دیگر زنده نخواهی ماند. عمر

گفت: مگر نام من در تورات ذکر گردیده است؟ کعب  عمر .کتاب خدا (تورات)
صفات و ویژگیهاي تو و این که عمرت تمام شده است در آن دیده ولی  ،گفت: خیر

 .۴۳ص  سري الشهداء -١
 فی عصر اخللفاء الراشدين. ةتارخيي ةجول -٢
 .)۳/۴۸۹( سري أعالم النبالء -٣
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شود. روز بعد آمد و گفت: اي امیرالمؤمنین! فقط دو روز باقی مانده است. همچنین  می
به شهادت  روز بعد آمد و گفت: فقط یک روز باقی مانده است. چنانچه روز سوم عمر

 .1رسید
عبداهللا مصري و عبدالوهاب نجار و  برخی از روشنفکران معاصر مانند دکتر جمیل

ي محمد فریج، بر اساس روایت فوق، انگشت اتهام به سوي کعب دراز نموده و تاذ غازاس
 که دکتر احمد بن عبداهللا بن ابراهیم 2اند دانسته عمر بن خطاباو را شریک در قتل 

  ضمن رد ادعاي آنان روایت طبري را به دالئل زیر مردود دانسته است: زغیبی
اگر این داستان صحیح می بود انتظار می رفت که عمر در این مورد به سخن  الف ـ

کعب اکتفا نکند بلکه گروهی از یهودیانی را که مسلمان شده بودند و از تورات آگاهی 
کامل داشتند امثال عبداهللا بن سالم و دیگران را جمع می نمود و درباره این داستان از آنان 

اگر عمر این کار را انجام می دادکعب رسوا می شد و دروغگو بودن استفسار می کرد و 
او براي مردم آشکار می گردید و همچنین براي عمر واضح می شد که کعب در توطئه 

یا حداقل از آن آگاهی دارد و در این صورت عمر با روش هاي  قتل او سهیم است
نماید و توطئه گران از  مختلف تالش می نمود تا زوایاي پوشیده این توطئه را کشف

جمله کعب را به سزاي اعمالشان برساند این، آن چیزي است که از هر حاکمی انتظار می 
رود و درباره عمر که به زیرکی و تیزهوشی و جستجوي در اخبار شهرت داشت بیشتر 
مصداق پیدا می کند و چون عمر هیچ اقدامی انجام نداد دلیل بر این است که این داستان 

  .3ختگی استسا
داشت، چرا باید تنها کعب از  در تورات وجود می ي شهادت عمر ـ اگر قضیه ب

 .4باشد  از آن اطالع نداشته بن سالم   باشد و افرادي همچون عبداهللا  آن آگاهی داشته
دست  ي قتل عمر در صورت صحت این روایت باید گفت که کعب در نقشهج ـ 

یک نقشه و توطئه سعی بر آن دارند تا به هیچ وجه از آنان داشته است و معموالً طراحان 

 .)۵/۱۸۲تاريخ طربی ( -١
 ).٥١٩، ٢/٥١٨رها يف اجملتمع اإلسالمي (العنصرية اليهودية وآثا -٢
 .١٨٢حممد أبو زهو ص، ية األمة اإلسالمية بالسنةانأو ع، احملدثونديث و احل -٣
 .١٨٢مهان ص -٤
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شان طبق برنامه  ي ي آنان باشد، سر نزند تا نقشه سخنی و یا حرکتی که بیانگر نقشه و توطئه
سازد. و  ي خود را برمال می ریزي شده ي برنامه اجرا شود و تنها انسان نادان و کودن، نقشه
ست، زیرا وي به تیزهوشی و درایت معروف چنین چیزي در مورد کعب غیر ممکن ا

 .1باشد می
ها مگر تورات کتاب هدایتگري نیست که مردم را به سوي حق  د ـ عالوه بر این

کند؟ یا این که سن بندگان خدا در آن ثبت شده و دفتر اسناد سن و سال  راهنمایی می
 2مردم است؟

 شود؟ ی یافت میو ـ تورات امروز نیز وجود دارد. آیا در آن چنین روایت
نویسد: پس روشن گردید  شیخ محمد محمد ابوزهو، پس از بیان این اعتراضات، می

ي ترور  باشد. و متهم ساختن کعب به دست داشتن در نقشه که این روایت ساختگی می
  .3، اتهام بی اساسی استعمر

دلیل گوید: ذکر شدن این روایت در تاریخ طبري  همچنین دکتر محمد حسین ذهبی می
چرا که طبري همان طور که معروف است خود را ملزم به  ،باشد بر صحت این روایت نمی

هاي ضعیف و  ذکر روایتهاي صحیح نکرده، بلکه در تاریخ و همچنین تفسیرش روایت
 .4شود اساس فراوانی دیده می بی

ده توان به صحت هر روایتی اذعان نمود که در کتابهاي تاریخی ذکر ش نمی ،بنابراین
 .5است

ها دیانت، اخالق و امانتداري و توثیق کعب توسط اصحاب کتب  عالوه بر این
 دارد. صحیح ما را بیشتر به ساختگی بودن روایت فوق وا می

اند،  گوید: به راستی که کعب از سوي کسانی که وي را متهم ساخته در پایان می
دانیم که از  و دانشمندي میو ما او را فردي مورد اعتماد  ،مورد ستم قرار گرفته است

 .١٨٢احلديث واحملدثون أو عناية األمة اإلسالمية بالسنة النبوية ص -١
 ).٢/٥٢٤العنصرية اليهودية ( -٢
 .١٨٣احلديث واحملدثون ص -٣
 ).٢/٥٢٥ية اليهودية (العنصر  -٤
 .٩٩اإلسرائيليات يف التفسري واحلديث ص -٥
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اند که اغلب بیهوده و خرافات  نامش سوء استفاده شده و به وي روایتهایی نسبت داده
 .1هستند

کند  نویسد: نخستین سؤالی که در اینجا جلب توجه می اما دکتر محمد سید وکیل می
پدرش  است. او فورًا بعد از این که اطالع یافت که عکس العمل عبیداهللا فرزند عمر

ضربه خورده است، شمشیر به دست گرفت و مانند شیري غرنده به سراغ هرمزان و جفینه 
ها را کشت. و اگر چنانچه کوچکترین اتهامی  و دختر خورد سال ابولؤلؤ رفت و آن

کرد و سراغ دختر خورد  متوجه کعب احبار می بود آیا عبیداهللا در آن حالت او را رها می
 رفت؟ می ؤلؤسال ابول

را غیر ممکن تلقی  اگر کسی از نظر علمی به موشکافی مسأله بپردازد، آن ،بنابراین
ها نپرداختن جمهور مورخین به این داستان نه صراحتاً و نه اشارتاً  نماید. عالوه بر این می

را ذکر  باشد. حتی ابن سعد که به طور دقیق جریان قتل عمر دلیل بر عدم وقوع آن می
اي به چنین روایتی ننموده، بلکه در مورد کعب آورده است  ین اشارهنموده است کوچکتر

گفت: به خدا اگر امیرالمؤمنین از  در حال گریه چنین می ي عمر ي خانه که بر دروازه
داد. همچنین وقتی اطبا به مرگ وي اذعان خدا بخواهد که به او مهلت دهد، مهلت خواهد 

گفتی:  شوي؟ و تو می من نگفتم که شهید می نمودند، کعب نزد ایشان آمد و گفت: مگر
 .2شوم ي عربستان شهید می چگونه در شبه جزیره

چیزي در مورد داستان کعب » االستیعاب«آید و در  و بعد از ابن سعد، ابن عبدالبر می
را  در شامگاه روز سه شنبه عمر ؤلؤکند که ابول . اما ابن کثیر به این اکتفا می3نویسد نمی

 .4کرد  ذي حجه ایشان را زخمی 26د و صبح روز بعد یعنی در چهارشنبه تهدید نمو
ي بین تهدید تا اجراي آن چند ساعت بیش نبوده است. پس چگونه  بنابراین، فاصله

گویی به سمع خلیفه  را به عنوان پیش شود و آن خبر میکعب سه روز قبل از این حادثه با
 رساند؟

 . اإلسرائيليات يف التفسري واحلديث -١
 .)۳/۳۴۰طبقات ابن سعد ( -٢
 .٢٩٦جولة يف عصر اخللفاء الراشدين ص -٣
 .)۷/۱۳۷( البداية والنهاية -٤
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(سمط  در (تاریخ الخلفاء)، عصامی در وطیها مورخین دیگري چون سی بعد از آن
)، حسن ة(مختصر السیر در عبداهللا، النجوم العوالی)، شیخ محمد بن عبدالوهاب و فرزندش

سالم السیاسی) و دیگران آمدند و هیچ کدام از آنان نه با اشاره در (تاریخ اإل ابراهیم حسن
ل بر این است که داستان و نه صراحت به بیان این داستان نپرداختند و این خود دلی

نزد محققین از طریق قابل  عمر بن خطابشهادت رسانیدن   مشارکت کعب در به
باشد که براي مخدوش  اساس می ده است، بلکه کامالً ساختگی و بیاعتمادي به ثبت نرسی

ي مورد اعتماد و مسلمان کعب ساخته شده که از وي روایتهاي صحیحی به  نمودن چهره
 .1تجا مانده اس

 تجلیلِ صحابه و سلف از عمرفاروق -7

 الف ـ عائشه رضی اهللا عنها: 
و  صام که مدفن رسول خدا گوید: من همواره به حجره می -رضی اهللا عنها-عائشه 

ز وي در آن جا دفن گردید، به خاطر حیا ا زدم. اما وقتی عمر بود، سر می ابوبکر
 .2مشو یجا م پیچم و وارد آن لباسهایم را به خود می

عمر بن گفت: هر کس  -رضی اهللا عنها-و از قاسم بن محمد نقل است که عائشه 
به خدا ایشان داند که او براي سرافرازي اسالم آفریده شده بود.  را دیده است می خطاب

 کرد. نظیري بود و در میان امور مختلف هماهنگی ایجاد می مرد عمل و انسان بی
گویید، مجلس شما  سخن می وقتی از عمر :گوید می همچنین عروه به نقل از عائشه

 .3گیرد رونق می
 
 
 
 

 .٢٩٦جولة يف عصر اخللفاء الراشدين ص -١
 .)۳/۸۵۲حمض الصواب ( -٢
 .٢٤٩مناقب أمري املؤمنني ص نقل از  به) ٣/٨٥٣ان (مه -٣
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 : ب ـ سعید بن زید 
اش  گریست. کسی از وي علت گریه نقل است که سعید بن زید هنگام مرگ عمر

خأل بوجود  گریم. به خدا سوگند با مرگ عمر را پرسید؟ گفت: من به خاطر اسالم می
 .1خواهد شدآمده در اسالم، تا قیامت پر ن

 : ت ـ عبداهللا بن مسعود 
ي  در یک کفه عمر بن خطابگفت: اگر چنانچه علم و دانش  عبداهللا بن مسعود 

 ي ترازو گذاشته شود، دانش عمر ي اهل زمین در یک کفه ترازو و علم و دانش همه
 .2تر خواهد بود فزون

و در  .3خود برد از ده بخش علم نُه بخش را با همچنین گفت: به گمان من عمر
 .4جایی گفت: مسلمان شدن عمر فتحی و هجرت وي نصرتی و خالفتش رحمتی بود

 : ي انصاري ث ـ ابو طلحه
ایی از  به هر خانه از ایشان نقل است که گفت: به خدا سوگند با مرگ عمر

 .5هاي مسلمانان آسیب دینی و دنیوي رسید خانه

 : ج ـ حذیفه بن یمان
به سوي پیش روي نهاده بود، اما پس  عمر بن خطابسالم در زمان گوید: ا ایشان می

 .6از وفات ایشان مرتب به ضعف رو نهاده است
 
 
 

 .٣٨٧أنساب األشراف الشيخان ص، )٣/٣٧٢الطبقات ( -١
 .با سند صحيح) ١٢/٣٢مصنف بن أيب شيبة ( -٢
 ) با سند صحيح.۹/۱۷۹املعجم الکبري (طربانی  -٣
 منبع سابق با سند ضعيف.  -٤
 .)۳/۳۷۴طبقات ( -٥
 يح. با سند صح) ٣/٣٧٣الطبقات ( -٦
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 ح ـ عبداهللا بن سالم: 
نرسید. خطاب به مردم گفت: شما در خواندن  ي عمر به نماز جنازه عبداهللا بن سالم 

وي بر من سبقت نخواهید گرفت. از  مدح و ستایشاش بر من سبقت گرفتید ولی در  نماز جنازه
ن سخن بهترین یاور اسالم بودي. در گفتن سخن حق سخاوت و در گفت ،گاه گفت: اي عمر آن

گیري بود. بوي خوش  نمود و نه اهل بهانه مورد از کسی تجلیل می ورزیدي. نه بی باطل بخل می
 .1و چشم پاکی داشت

 : خ ـ عباس بن عبدالمطلب
کردیم. او شبها را با نماز و  ر در همسایگی هم زندگی میگوید: من و عم عباس می

از خداوند  نمود. بعد از این که وفات کرد، میروزها را با روزه و خدمت مردم سپري 
ش را حمایل دیدم که شمشیر شبی او را در خوابخواستم که به خواب من بیاید پس 

گفتم:  ز به من سالم گفت. آنگاهنموده و از بازار  مدینه می آید به او سالم کردم و او نی
؟ گفت: خوبم. گفتم: با تو چگونه برخورد شد؟ گفت: تازه تسویه حالت چطور است

 .2شدم شدم، بدبخت می ام و اگر با پروردگار مهربانی روبرو نمی حساب کرده

 : د ـ معاویه بن ابی سفیان
نرفت. اما دنیا به سوي در پی او گوید: ابوبکر در پی دنیا نرفت و دنیا نیز  معاویه می

  .3دست و پا می زنیمي ما براي دنیا  عمر آمد و عمر به سوي دنیا نرفت. ولی بقیه

 : /ذ ـ علی بن حسین
گوید: که کسی از علی بن حسین در مورد ابوبکر و  ابو حازم به نقل از پدر خود می

آنان نزد  و جایگاه آنان نزد رسول خدا پرسید. ایشان در پاسخ گفت: جایگاه بعمر

 .)۳/۳۶۹طبقات (ال -١
 .)۱/۵۴( ة) واحللي۳/۳۴۵( تاريخ املدينة -٢
 .)۲۶۷: سالم عهد اخللفاء الراشدين (ذهبیتاريخ اإل -٣
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همانند جایگاهی است که هم اکنون دارند. یعنی در کنار ایشان  صرسول خدا
 .1اند آرمیده

 ذ ـ قبیصه بن جابر: 
ام. من  زیاد بوده عمر بن خطابگوید: من با  گوید: شنیدم که قبیصه می شعبی می

 .2کسی را سراغ ندارم که در قرائت قرآن و فقه دین از ایشان بیشتر بداند

 سن بصري: ز ـ ح
 .3یاد بکنید خواستید به مجلستان رونق بخشید، از عمر حسن بصري گفت: اگر می

 .4ي بدي است اي که فقدان ایشان را احساس نکند، خانواده و در جایی گفت: هر خانواده

 س ـ علی بن عبداهللا بن عباس: 
اي  خیمهگوید: در روز بسیار سردي بر عبدالملک بن مروان وارد شدم. او داخل  می

سفید و زعفرانی ... نشسته بود و پیرامونش چهار چراغ روشن بود. وقتی شدت سردي را 
گفتم:  هایم درك کرد، گفت: به نظرم امروز زیاد سرد نیست. از به هم خوردن دندان

قربان! امروز سردترین روز اهل شام است. پس در مورد دنیا و مذمت آن سخن گفت و 
زندگی کرد، بیست سال در امارت و بیست او چهل سال در آسایش افزود: معاویه را ببین 

  .5دنیا را خوب می شناخت یعنی عمراما ابن حنتمه سال در خالفت. 

 ـ دیدگاه بعضی از دانشمندان و نویسندگان معاصر در مورد عمر 8
از  گوید: عملکرد عمر الف ـ شیخ سابق دانشگاه ازهر، دکتر محمد محمد فحام می

سیاسی فوق العاده و استعداد درخشان و فرزانگی ایشان حکایت دارد که نه تنها در توان 

 .)۳/۹۰۸حمض الصواب ( -١
  .)١/٤٥٧املعرفة والتاريخ للفسوي ( -٢
 ).٣/٩٠٩حمض الصواب (، ٢٥١ابن اجلوزي ص: مناقب أمري املؤمنني -٣
 .)٣/٣٧٢الطبقات ( -٤
 .٢٥٢ابن اجلوزي ص، )٣/٩١١حمض الصواب ( -٥
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زمان خالفت ایشان کارآمد بود، بلکه رهنمودهاي سیاسی و اجتماعی وي براي بسیاري از 
 .1ناهنجاریهاي عصر حاضر نیز کارگشا خواهد بود

از آن است گوید: شخصیت این مرد بزرگ خیلی فراتر  ب ـ عباس محمود عقاد می
نیست، بلکه در آن به  زندگانی عمر» عمر عبقریۀ«را به نقد کشید و کتابم  که بتوان آن

ام که از ایشان به جا مانده و  هاي مهمی پرداخته ها و تجربه بیان امتیازات وي و به آموخته
 ها استفاده نمود.  توان در علم اخالق، روانشناسی و حقایق زندگی از آن می

اقع براي امروز نیز مرد میدان است. امروزي که ما در آن زندگی در و عمر
اند. عصري که در آن به جدایی و  ي قهریه را معبود خویش قرار داده کنیم و مردم قوه می

سخن به میان  عمر بن خطابگویند. اما وقتی ما از  ي بین قدرت و حق سخن می فاصله
از یک سو  زنیم، چرا که عمر پشت پا میي قهریه  تازي قوه آوریم در واقع به یکه می

نهایت مهربانی بود. و این تنها  نظیر و انسان بی ي دیگر دادگر بیحاکم مقتدر و از سو
 .2داروي شفابخش براي بیماران عصر حاضر است

اجتهاد وي در  گوید: ..... از بارزترین جوانب حیات عمر ی میبلت ـ دکتر احمد ش
باشد. او با اجتهاد خود دین را از گزند  وران خالفتش میمراحل و حوادث گوناگون د

دشمنان محفوظ نگه داشت و پرچم جهاد را برافراشت و قلمرو دولت اسالم را گسترش داد و 
به دادگري و عدل و انصاف پرداخت و نخستین وزارت مالی و اقتصادي را تأسیس نمود و به 

رمندان نظامی و اداري کشور را به ساماندهی و تنظیم امور لشکر پرداخت و حقوق کا
تصویب رسانید و فرمانداران و مسئولین دولت و قضات را تعیین کرد و واحد پولی مقرر نمود 
و نظام پستی و تاریخ هجري را احداث کرد و شهرهاي اسالمی را تأسیس نمود. پس ایشان 

 . 3باشد به حق امیرالمؤمنین و بنیانگذار دولت اسالمی می

 .٣٩١بن اخلطاب ص اإلدارة يف اإلسالم يف عهد عمر -١
 .٣٩٢ص: مهان -٢
 ).١/٦٠٩التاريخ اإلسالمي (، ٣٩٢ص: مهان -٣
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 به ابوموسی اشعري ي عمر گوید: نامه منصور می علی قضایی، علی ث ـ مشاور
باشد، همان چیزي است که علم  اي مواد قضایی می در چهارده قرن پیش حاوي پاره

 .1ها را در کتابهاي قانون گنجانیده است جدید پس از تالش فراوان به آن دست یافته و آن
، دوران مؤسس دولت ر بن خطابعم گوید: با وفات کتر صبحی محمصانی میح ـ د

ي با  ي یک رهبر قوي و فرمانده تردید او نمونه و محکم اسالمی به پایان رسید. بیگسترده 
تجربه، حکیم و حاکم عادل و مسئول وظیفه شناس بود. و سرانجام به شهادت رسید. 
شهادتش به دلیل صداقت و صالحش بود. پس او به صدیقین و شهدا و اولیاي خدا 

 .2در صفحات تاریخ و فقه خواهد درخشید ست و تا دنیا هست، نام عمرپیو
کنم به عظمت  مطالعه می س ـ شیخ علی طنطاوي: من هر چند بیشتر در مورد عمر

نامه بزرگان زیادي از مسلمانان  یابم. من زندگی و شگفتی بیشتري در مورد وي دست می
ها برگرفته از اندیشه و یا بیان و  عظمت آن ام که و غیر مسلمانان را مطالعه و بررسی نموده

نظر عظیم است. اندیشه، اخالق، بیان و از هر  باشد، ولی عمر یا اخالق و آثارشان می
ي فقها  مد همهاو در فقه و دانش سرآ. شود در همه چیز جزو پیش کسوتان محسوب می

همچنین در امور است.  خطبا و سخنوران است، در ایراد خطبه و سخنرانی پیشاپیش همه
نظامی جزو فرماندهان نابغه است و در مدیریت کشور، گوي سبقت را از همه ربوده است 

 .3باشد ها داراي عزت نفس و اخالق فوق العاده می و عالوه بر این

 سعمر بن خطابدر مورد  خاورشناسانـ نظریات  9
ترین  وظیفه از مهم زیستی و انجام گوید: ساده می» الخالفه«تاب خود الف ـ مویر در ک

ویژگیهاي عمر بودند، و احساس به دادگري در وي قوي بود و در انتخاب مسئولین و 
کرد و با آن که همواره جهت تأدیب  کارمندان به هیچ وجه از سفارش کسی استفاده نمی

تر  ي عمر از شمشیر دیگران برنده اند تازیانه مجرمین، عصا به دست داشت تاجایی که گفته

 .٣٩٢مهان ص -١
 .٤٧، ٤٦تراث اخللفاء الراشدين يف الفقه والقضاء ص -٢
 .٥أخبار عمرص -٣
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ها و ایتام زیاد ترحم  ولی در عین حال انسان رقیق القلب و مهربانی بود، به ویژه به بیوهبود 
  .1نمود می

نویسد: عمر حاکم خردمند و وسیع النظري بود و  ب ـ دائره المعارف انگلستان می
 .2اي براي اسالم انجام داد خدمت شایسته

نویسد: زندگی  نان وي) میت ـ استاد واشنتون ابرفنج در کتاب خود (محمد و جانشی
عمر از آغاز تا پایان بیانگر آن است که ایشان داراي استعدادهاي عقالنی بزرگی بوده 

هاي  است. او اهل استقامت و انصاف بود و اساس دولت اسالمی را پیاده کرد و نقشه
ین رسول خدا را اجرا و تثبیت نمود و ابوبکر را در دوران کوتاه خالفت یاري کرد و قوان

محکمی جهت کنترل سرزمینهاي فتح شده به تصویب رسانید و کنترل و تأدیب 
اي در میان افراد لشکر  فرماندهان بزرگ دولت در شهرهایی که از محبوبیت فوق العاده

زیستی  و فرزانگی ایشان است. او در سادهخود برخوردار بودند بزرگترین دلیل مدیریت 
ها و برخورد با فرماندهان  بکر شباهت داشت و در نامهواخالق و ابهت به رسول خدا و ابو

 .3نمود و مسئولین حکومتی نیز از روش آنان استفاده می
 )( گوید: آثار عمر آثار برحقی است. او بعد از محمد ج ـ دکتر مایکل هارت می

و بدون فتوحات وي، بعید به نظر  .تنها شخصیت تأثیر گذار در نشر اسالم بوده است
 ،شد. عالوه بر آن که اسالم آن طور که امروز همه جا مطرح است مطرح میرسد  می

اند. اگر چه در این  اند تا به امروز عربی مانده اغلب مناطقی که در زمان ایشان فتح شده
بود، ولی نادیده گرفتن دوران درخشان عمر و  )( رهگذر نقش اساسی از آن محمد

 .4نقش وي، اشتباه آشکاري است
 
 

 .٥٥، ٥٤د رشيد رضا صحمم، الفاروق عمربن اخلطاب -١
 .٥٥مهان ص -٢
 .٥٥مهان ص -٣
ناديـــده  صيکــی از اشـــتباهات بــزرگ ايـــن اســت کـــه مــا نقـــش رهــربی خردمندانـــه ابــوبکر صـــديق را بعــد از وفـــات رســو اهللا  -٤

  بگريمي.
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 سروده شد شعاري که در رثاي عمر ـ ا10
 بن خطاب چنین سرود:  عاتکه بنت زید بن عمر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيــــــــــــــــــــــــــــــــــروز ال در دره َعن  فجَّ
 رؤوف علـــــى األدنـــــى غلـــــيظ علـــــى العـــــدا
ـــــه ـــــول فعل ـــــل ال ُيكـــــذب الق ـــــا يـَُق ـــــى م  مت

 

 بــــــــــــــــأبيض تــــــــــــــــاٍل للكتــــــــــــــــاب ُمنيــــــــــــــــب 
ــــــــــب ــــــــــات مجي  أخــــــــــي ثقــــــــــة فــــــــــي النائب

ــــــر قطــــــوب ــــــرات غي ــــــى الخي  )١(ســــــريع إل
 

 

 
 کرد.  اي نشاند که قرآن تالوت می وز که خیر نبیند مرا در عزاي مرد سفید چهرهفیر«

 کسی که بر نزدیکان مهربان و بر دشمنان غلیظ و هنگام مصیبت فریاد رس بود.
 ».ورزید گفتار و کردارش هماهنگ بود و در کارهاي خیر شتاب می

 و در جایی چنین سرود: 
ـــــــــــــــب  عـــــــــــــــين جـــــــــــــــودي بعبـــــــــــــــرة ونحي

ــــــــــــــــــــــ  ون بالفــــــــــــــــــــــارسفجعتنــــــــــــــــــــــي المن
 عصــــــــــــــمة النــــــــــــــاس والمعــــــــــــــين علــــــــــــــى
ــــــــؤس موتــــــــوا ــــــــل ألهــــــــل الســــــــراء والب  ق

 

ــــــــــــام النجيــــــــــــب  ــــــــــــي علــــــــــــى اإلم  ال َتَملِّ
ـــــــــــــاج والتلبيـــــــــــــب ـــــــــــــوم الهي ـــــــــــــم ي  المعل
ـــــــاب والمحـــــــروب ـــــــث المنت ـــــــدهر وغي  ال

ـــــــعوب ـــــــون كـــــــأس َش  )٢(قـــــــد ســـــــقته المن
 

سخاوت به خرج دهید و از اشک ریختن بر امامی بزرگوار خسته  ،اي چشمانم«
 نشوید.

 مرا به عزاي سوارکار ماهر روز معرکه نشاند. مرگ
 ها بود. کسی که نگهبان مردم و مددکار دردمندان و جنگ زده

 ». به ثروتمندان و مستمندان بگو: بمیرید که مرگ او را از درد ملتها غافل ساخت
اي  رد. صفحهي درخشانی از صفحات تاریخ ورق خو صفحه با مرگ عمر ،آري

نظیري درج گردید. مردي که به فکر زراندوزي نبود و فریب زرق و  یکه در آن نام مرد ب
برق سلطنت را نخورد و حکومت باعث انحراف وي از راه حق نگردید. و فرزندان و 
خویشاوندان خود را بر گردن ملت سوار ننمود، بلکه بزرگترین آرزویش نصرت اسالم و 

 .١٦٣ترمجة خالد عيسى وأمحد سبانو ص ،املائة األوائل -١
 .٤٠اة اخللفاء د. إيلي منيف شهلة صاأليام األخرية يف حي، )٥/٢١٤تاريخ الطربي ( -٢
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کوتاهی که زمام امر را به حاکمیت شـریعت الهی و اجراي عدالت بود و در فرصت 
 .1ها رسید ي این دست داشت به همه

را به  ي این زندگانی معطر که زیبایی ایام گذشته و طراوت و شادابی آن مطالعه
شود  آموزد که آخر این امت اصالح نمی گرداند. و به نسلهاي جدید می زندگی باز می

 مگر با چیزي که اول آن اصالح گردید.
انی به علما و داعیان در پیروي از عصر خالفت راشده و شناخت همچنین این زندگ

نماید. و فرزندان امت را به ساختن تمدن جدیدي  ها و منهج آنان کمک می ویژگی
 سازد. رهنمون می

هـ و در ساعت هفت و پنجاه دقیقه  1422رمضان سال  13و امروز در چهارشنبه 
را از من بپذیرد و براي  د این که خداوند آننوشتن این کتاب را به پایان رسانیدم. به امی

 فرماید:  بندگانش سودمند قرار دهد. چرا که همه مرهون منت او هستیم. همان طور که می
ا َ�ۡفَتِح ﴿ ُ مَّ ۖ َوَما ُ�ۡمِسۡك فََ� ُمۡرِسَل َ�ُ  ٱ�َّ ِمۢن  ۥلِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َةٖ فََ� ُمۡمِسَك لََها

 ِ  .]۲فاطر: [ ﴾٢ ٱۡ�َِكيمُ  �زُ ٱۡلَعزِ َوُهَو  ۦۚ َ�ۡعِده
تواند از آن جلوگیري نماید، و  خداوند هر رحمتی را براي مردم بگشاید، کسی نمی«

را رها و روان سازد و او توانا و  تواند آن خداوند هر چیزي را که باز دارد کسی جز او نمی
 ».کار بجاست

اف به فضل و بزرگواري و در پایان با قلبی خاشع در پیشگاه خداي عزوجل و با اعتر
وي، و با توسل به اسماء حسنی عاجزانه استدعا دارم که مرا در مقابل هر حرفی که 

ي برادرانم که به  را در میزان اعمال نیکم بگنجاند و به همه ام پاداش نیک دهد و آن نوشته
اند پاداش نیکو دهد و همچنین از برادرانی که موفق به  نوعی به من همکاري داشته

 شوند، خواهشمند است مرا در دعاهایشان فراموش ننمایند. ي این کتاب می مطالعه
ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ﴿

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
َم َضاِحٗ� ّمِن قَۡولَِها َوقَاَل َرّبِ أ َّ  ٱلَِّ�ٓ َ�َتبَسَّ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
�

ۡدِخلۡ 
َ
ۡ�َمَل َ�ٰلِٗحا تَۡرَضٮُٰه َوأ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِٰ�َ ٰ ٰلِِح�َ ِ� بِرَۡ�َتَِك ِ� ِعَبادَِك َوَ�َ  ﴾١٩ ٱل�َّ

 .]۱۹النمل: [

 .٢٩٧جولة يف عصر اخللفاء الراشدين ص -١
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سلیمان از سخن آن مورچه خندید و گفت: پروردگارا ! چنان کن که پیوسته «
سپاسگذار نعمتهایی باشم که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته اي. و کارهاي نیکی را 

ي بندگان  و مرحمت خود از زمرهو مرا در پرتها راضی باشی  انجام دهم که تو از آن
 ».شایسته ات گردان

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن 

 احلمد هللا رب العاملني.

 
 الفقري إىل عفو ربه ومغفرته ورمحته ورضوانه

الَّب علی  یحممد حممد الصَّ
 





 فهرست منابع 

لتاريخ، إبراهيم شعوط، ناشر: المکتب اإلسالمی، چاپ تمحی من اأباطيل يجب أن  .۱
 م. ۱۹۸۸ -   ه۱۴۰۸ششم، 

األبعاد السياسية لمفهوم األمن فی اإلسالم، مصطفی منجود، انتشارات: المعهد  .٢
 م. ١٩٩٦ - ه١٤١٧العالمی للفکر اإلسالمی، 

الجراح، محمد شراب، انتشارات: دارالقلم، چاپ نخست، ة عامر بن أبو عبيد .٣
 م. ١٩٩٧ - ه١٤١٨

رياض، چاپ نخست، ة، ، مجدی حمدی، انتشارات: دار طيبةابوبکر رجل الدول .۴
 هـ . ۱۴۱۵

، انتشارات: زالمجاهد، عبد الحميد محمود طهما أبوموسی االشعری الصحابی العالم .٥
 م.١٩٩١ - ه١٤١١دارالقلم، دمشق، چاپ نخست: 

تشارات: دار ابن کثير، اإلتفان فی علوم القرآن، جالل الدين عبدالرحمن سيوطی، ان .٦
 م. ١٩٨٧ - ه١٤٠٧دمشق، بيروت، چاپ نخست: 

ة الخلفاء، محمد خضری بگ، انتشارات: دار المعرفة، بيروت، ء فی سير إتمام الوفا .۷
 م. ١٩٩٦ - ه١٤١٧چاپ نخست: 

ضوابطه و مستقبله، عبدالسالم سليمانی، ناشر: وزارت  :االجتهاد فی الفقه اإلسالمی .۸
 م.۱۹۹۶ - ه۱۴۱۷اوقاف کشور مغرب، 

تقريب صحيح ابن حيان، عالء الدين علی بن بلبان فارسی، انتشارات:  فياإلحسان  .۹
 م. ۱۹۹۱ - ه۱۴۱۲موسسه الرساله، بيروت، چاپ نخست: 

 ة، أبو زهره. األحوال الشخصي .١٠
 ه، چاپخانه: مطبعد بن خلف بن حيان، چاپ اولة لوکيع، وکيع محمأخبار القضا .١١

 م. ١٩٤٧ - ه١٣٦٦االستقامة، قاهره: 
طنطاوی و ناجی طنطاوی، انتشارات: المکتب  أخبار عبداهللا بن عمر، علیأخبار عمر و  .١٢

 م. ١٩٨٣ - ه١٤٠٣چاپ هشتم:  اإلسالمی، 
تطورها حتی منتصف القرن الثالث ية فی الدولة اإلسالمية نشأتها و اإلدارة العسکر  .١٣

 معة أم القری. الهجری، د. سليمان بن صالح بن سليمان آل کمال، انتشارات: جا
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بن الخطاب، د. فاروق مجدالوی و روائع مجدالوی،  اإلدارة العسکرية فی عهد عمر .١٤
 م. ١٩٩٨ - ه١٤١٨اردن، لبنان، قطر، چاپ دوم: 

أدب اإلمالء واالستمالء، أبوسعيد عبدالکريم بن محمد سمعانی، انتشارات: دار  .۱۵
 م.۱۹۸۳/ ه١٤١٠الکتب العلمية، بيروت، 

 . واضح العمد. أدب صدر اإلسالم د .۱۶
خالفة الراشدين، د. نايف معروف، انتشارات: دار عهد النبوة و  فيسالم اإل فياألدب  .۱۷

 م. ۱۹۹۰ - ه۱۴۱۰النفائس، چاپ نخست: 
استخالف أبی بکر الصديق، جمال عبدالهادی و دکتر وفاء محمد رفعت جمعة،  .١٨

 م.١٩٨٦ - ه١٤٠٦ة،  چاپ نخست: ء، منصور انتشارات: دارالوفا
اب فی معرفة األصحاب، أبو عمربن عبدالبر، انتشارات: دار الکتب العربی، االستيع .۱۹

 بيروت.
الحديث، محمد حسين ذهبی، انتشارات: دار اإليمان يليات فی التفسير و ئاإلسرا .۲۰

 م. ۱۹۸۵ - ه۱۴۰۴دمشق، چاپ دوم: 
مباحث مطرح شده در چهارمين   جهانی جوانان،الحضارة، اثر: کنفرانس اإلسالم و  .۲۱

در رياض، انتشارات:   ه۱۳۹۹ربيع الثانی  ۲۷ کنفرانس جهانی جوانان در  ردهمايیگ
 دار العلم للطباعة، عربستان سعودی، چاپ دوم.

حرکة التاريخ، أنور جندی، انتشارات: دار الکتاب المصری، چاپ نخست: اإلسالم و  .۲۲
 م. ۱۹۸۰

الرائد  عظم، انتشارات: دار بك ة، رفيقالسياسب و و الحر  فيسالم أشهر مشاهير اإل .۲۳
 م. ١٩٨٣ - ه١٤٠٣العربی، بيروت، لبنان، چاپ ششم: 

اإلصابة فی تمييز الصحابة، أحمد بن علی بن حجر، انتشارات: دار الکتب العلمية،  .۲۴
 م. ۱۹۹۵ - ه۱۴۱۵بيروت،  چاپ نخست: 

ة أبی حذيفة السلفی، چاپ ، محمود مصری، انتشارات: مکتب أصحاب رسول اهللا .٢٥
 م.١٩٩٩- ه١٤٢٠نخست: 

 ل التربية، نحالوی. أصو  .۲۶
الجماعة، أبو بکر أحمد بن حسين بيهقی، أهل السنة و  ،تقاد علی مذهب السلفاالع .٢٧

 ناشر: نشاط آباد، فيصل آباد: پاکستان.
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إعالم الموقعين عن رب العالمين، شمس الدين أبو عبداهللا محمد بن أبی بکر ابن  .۲۸
 -کتبة العصرية، صيداالقيم، تحقيق: محمد محی الدين عبدالحميد، انتشارات: الم

 . ه ١٤٠٧بيروت، چاپ: 
م ۱۹۸۴األعالم، زرکلی، انتشارات: دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، چاپ ششم:  .۲۹

 حديث). -( تراجم
، اصفهانی، أبو فرج علی بن حسين، انتشارات: دار الثقافة، بيروت، نیاألغا .۳۰

 . ه۱۳۸۰ -م۱۹۶۰
شارات: مکتبة الرشد، رياض، چاپ د. غازی، انت -اإلسالم فياقتصاديات الحرب  .۳۱

 م.١٩٩١ - ه١٤١١نخست: 
الثالثة الخلفاء، ابو ربيع سليمان کالعی لما تضمنه من مغازی رسول اهللا و  االکتفاء .۳۲

 م.۱۹۹۷ - ه۱۴۱۷اندلسی، ناشر: عالم الکتاب، بيروت، چاپ نخستک 
و الحکم چاپ بو نعيم اصفهانی، انتشارات: مکتبة العلوم ألرافضة، اإلمارة والرد علی ا .۳۳

 .  ه۱۴۰۷نخست:  
األموال، أبو عبيد قاسم بن سالم، تحقيق: محمد خليل هراس، انتشارات: دار الفکر،  .۳۴

 . ه۱۳۹۵بيروت، چاپ دوم: 
م، چاپ ١٩٨٦ - ه١٤٠٦ة المجتهد، عمرانی بن الخطاب الخليف أميرالمؤمنين عمر .٣٥

 مشترک از  لجنه نشر و إحياء التراث. 
، دارالقلم، دمشق، زمين والمحب العظيم، عبدالحميد طهماأنس بن مالک الخادم األ .۳۶

 م. ١٩٨٧ - ه١٤٠٧چاپ چهارم: 
األنصار فی العصر الراشدين، دکتر حامد محمد خليفة، پايان علمی که چاپ نشده  .۳۷

 است.
اإلسالمی، سالمية، حسن الممی، انتشارات: دارالغرب أهل الذمة فی الحضارة اإل .٣٨

 .م۱۹۸۸چاپ نخست: 
: د. صالح أحمد العلی، انتشارات: شرکة المطبوعات للتوزيع و النشر، أهل الفسطاط .٣٩

 م.٢٠٠٠بيروت، لبنان، چاپ نخست: 
أوليات الفاروق، د. غالب عبد الکافی القرشی، انتشارات: المکتب اإلسالمی، بيروت  .۴۰

 م. ١٩٨٣- ه١٤٠٣و مکتبة الحرمين، رياض، چاپ نخست: 
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لی منيف شهلة، انتشارات: دار الکتاب العربی، األيام األخيرة فی حياة الخلفاء، د. إي .۴۱
 م.۱۹۹۸ - ه۱۴۱۸دمشق، قاهره،  چاپ نخست: 

البحرية فی مصر اإلسالمية و آثارها الباقية، سعاد ماهر، ناشر: دار المجمع العلمی،  .۴۲
 م.۱۹۷۹- ه۱۳۹۹جده: 

اپ بن کثير دمشقی، ناشر: دار الريان، قاهره، چاالنهاية، أبو الفداء حافظ البداية و  .۴۳
 م.۱۹۸۸ - ه۱۴۰۷نخست: 

ن، جاحظ، أبوعثمان عمرو بن بحر، ناشر: دار الخانجی، مصر، يالبيان والتبي .۴۴
 م.۱۹۸۶ - ه۱۳۸۸

تاريخ اإلسالم فی عهد الخلفاء الراشدين، محمد أحمد ذهبی، ناشر: دار الکتاب  .۴۵
 م.۱۹۸۷ - ه۱۴۰۷العربی، چاپ نخست: 

بداهللا حميدی، ناشران: دار الدعوة، عبر، د. عبدالعزيز عالتاريخ اإلسالمی مواقف و  .۴۶
 م. ۱۹۹۸ - ه۱۴۱۸اسکندريه، دار األندلس الخضراء، جده، چاپ اول: 

 قاهره.  -العام، علی حسن إبراهيم، ناشر: مکتبة النهضة المصرية التاريخ اإلسالمی .۴۷
بو جعفر طبری، ناشر: دار الفکر، بيروت، چاپ نخست: أتاريخ األمم والملوک،  .۴۸

 م.۱۹۸۷ - ه۱۴۰۷
 بيروت، لبنان. –تاريخ التمدن، جرجی زيدان بن حبيب، ناشر:  مکتبة الحياة  .۴۹
تاريخ الخلفاء، جالل الدين سيوطی، ناشر: دار صادر، بيروت، چاپ نخست:  .۵۰

 م. ۱۹۹۷ -ه۱۴۱۷
الخلفاء الراشدين، د.جميل عبداهللا و   تاريخ الدعوة اإلسالمية فی زمن الرسول .۵۱

 م.۱۹۸۷ - ه۱۴۰۷منوره، چاپ نخست:  مصری، ناشر: مکتبة الدار، مدينه 
اإلسالم، د.محمد زحيلی، ناشر: دار الفکر المعاصر، بيروت و دار  فيتاريخ القضاء  .۵۲

 م. ۱۹۹۵ - ه۱۴۱۵الفکر، دمشق، چاپ نخست: 
فنون أخبار الخالئق، قاضی محمد بن سالمة يخ القضاعی، کتاب عيون المعارف و تار  .۵۳

عبداهللا مصری، ناشر: منشورات جامعة ام  بن جعفر شافی، تحقيق و بررسی: د.جميل
 . ه۱۴۱۵القری، 

بن شبة نميری، تحقيق: فهيم محمد شلتون، ناشر: دار  تاريخ المدينة، عمر .۵۴
 األصفهانی، جده.
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 تاريخ اليعقوبی، احمد بن يعقوب بن جعفر، ناشر: دار صادر، بيروت، لبنان. .۵۵
بغدادی، ناشر: دار تاريخ بغداد أو مدينة السالم، حافظ أحمد بن علی خطيب  .۵۶

 الکتاب العربی.
تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: أکرم ضياء عمری، ناشر: مطبعة اآلداب النجف  .۵۷

 م.۱۹۶۷
تاريخ دمشق، ابو القاسم علی بن حسن بن عساکر، تحقيق: مطاع طرابيشی، ناشر:  .۵۸

 دمشق. -مطبوعات مجمع اللغة العربية
محمد صالبی، ناشر: مکتبة الصحابة، التمکين، د.علی منين بفقه النصر و ؤ تبصير الم .۵۹

 م.۲۰۰۱ -۱۴۲۲چاپ نخست: 
 آداب حملة القرآن، نووی، ناشر: دار القرآن الکريم، بيروت.  فيالتبيان  .۶۰
 طرقها فی الجزيرة العربية، د. محمد عمادی، ناشر: موسسه حماده، اردن. التجارة و  .۶۱
اب عبداللطيف، ، سيوطی، تحقيق: عبدالوهیدريب الراوی فی شرح تقريب النواو ت .۶۲

 .۳۸۵ناشر: دار الکتب الحديثة، قاهره، چاپ دوم: 
تذکرة الحفاظ، ذهبی، ابو عبداهللا محمد بن أحمد بن عثمان ذهبی، ناشر: دار إحياء  .۶۳

 التراث العربی، بيروت، لبنان.
القضاء، د.صبحی محمصانی، ناشر: دار العلم و  تراث الخلفاء الراشدين فی الفقه .۶۴

 م.۱۹۸۴ للماليين، چاپ نخست:
غضبان، ناشر: دار الوفاء، منصوره، مصر، چاپ نخست:  التربية القيادية، منير .۶۵

 م.۱۹۹۸ - ه۱۴۱۸
النهاية، خالفت عمر، د.محمد بن صامل سلمی، ناشر: دار ترتيب وتهذيب البداية و  .۶۶

 م.۱۹۹۷ - ه۱۴۱۸الوطن، چاپ نخست: 
 الحضاری، د. فاطمة شامی.تطور تاريخ العرب السياسی و  .۶۷
لبنان چاپ  -بن کثير: ابن کثير قرشی، ناشر: دار الفکر و دار القلم، بيروتتفسير ا .۶۸

 دوم.
تفسير الرازی، فخر الدين أبو عبداهللا محمد بن عمر، ناشر: دار إحياء التراث العربی،  .۶۹

 بيروت، چاپ دوم.
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ضوء القرآن الکريم، محمد السيد محمد يوسف، ناشر:  فيالتمکين لألمة اإلسالمية  .۷۰
 م.۱۹۹۷ - ه۱۴۱۸مصر، چاپ نخست:  دار السالم،

االقتصادية فی البصرة، صالح أحمد علی، ناشر: دار الطليعة، التنظيمات االجتماعية و  .۷۱
 م.۱۹۶۹بيروت، چاپ دوم: 

تهذيب األسماء و اللغات، نووی، ناشر: دارالکتب العلمية، بيروت، از چاپخانه  .۷۲
 منيريه.

موسسة  :بشار عواد معروف، ناشرتحقيق: د. أسماء الرجال، مزی، فيتهذيب الکمال  .۷۳
 الرسالة، بيروت.

تهذيب تاريخ ابن عساکر، ناشر: دار إحياء التراث العربی، بيروت، چاپ سوم:  .۷۴
 م.۱۹۸۷ - ه ۱۴۰۷

 جامع األصول فی أحاديث الرسول، أبو سعادات مبارک بن محمد جزری. .۷۵
 بيروت.هـ، ۱۳۹۸ناشر: دار الکتب العلمية،  جامع بيان العلم و فضله، ابن عبدالبر، .۷۶
الجامع ألحکام القرآن، قرطبی، ناشر: دار الکتاب العربی، قاهره، چاپ دوم:  .۷۷

 م.۱۹۸۷
 - ه۱۴۱۳الجهاد فی سبيل اهللا، عبداهللا قادری، ناشر: دار المنارة، جد، چاپ دوم:  .۷۸

 م.۱۹۹۲
جولة تاريخية فی عصر الخلفاء الراشدين، محمد سيد وکيل، ناشر: دار المجتمع،   .۷۹

 م.۱۹۹۵ - ه۱۴۱۶چاپ پنجم: 
المحدثون أو عناية األمة اإلسالمية بالسنة، د. محمد أبو زهو، ناشر: دار الحديث و  .۸۰

 م.۱۹۸۴ - ه۱۴۰۴الکتاب العربی، بيروت، 
حذيفة بن اليمان أمين سر الرسول، إبراهيم محمد علی، ناشر: دار القلم، چاپ  .۸۱

 م.۱۹۹۶- ه۱۴۱۷نخست: 
 م.۱۹۸۷ - ه ۱۴۰۷قان، عمان، طبعة عام الحرب النفسية د. أحمد نوفل، دار الفر  .۸۲
حرکة الفتح اإلسالمی، شکری فيصل، ناشر: دار العلم للماليين، چاپ ششم:  .۸۳

 م.۱۹۸۲
حروب اإلسالم فی الشام فی عهود الخلفاء الراشدين، محمد أحمد باشميل، چاپ  .۸۴

 م.۱۹۸۰ - ه۱۴۰۰نخست: 
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اشر: دار المنار، بناء الدولة اإلسالمية، أحمد سعيد بن سالم، نحروب الردة و  .۸۵
 م.۱۹۹۴ - ه۱۴۱۵

العربی، د.ياسين سويد، ناشر: دار الملتقی، التاريخ اإلسالمی و  فيحروب القدس  .۸۶
 م.۱۹۹۷چاپ نخست: 

إلهی، چاپ سوم:  فضل عصر الخلفاء الراشدين، د.العصر النبوی و  فيالحسبة  .۸۷
 م.۱۹۹۹ - ه۱۴۲۰

 ناشر: دار غريب، قاهره.  تداعيات االنهيار،ضارة اإلسالمية عوامل االزدهار و الح .۸۸
لی اهللا، د. سعيد قحطانی، ناشر: موسسة الجريسی، رياض، إالحکمة فی الدعوة  .۸۹

 م.۱۹۹۲ - ه۱۴۱۲عربستان سعودی، چاپ نخست: 
بو نعيم أحمد بن عبداهللا اصفهانی، ناشر: دار أطبقات األصفياء، حلية األولياء و  .۹۰

 الکتب العلمية، بيروت.
صور اإلسالمية األولی، د. محمد بطاينة، ناشر: دار طارق، الحياة االقتصادية فی الع .۹۱

 دار الکندی، اردن.
 -۱۴۰۷خالد بن الوليد، صادق عرجون، ناشر: الدار السعودية، چاپ چهارم: ،  .۹۲

 م.۱۹۸۷
 - ه۱۳۹۹الخراج، ابو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، ناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان،  .۹۳

 م.۱۹۷۹
مد کنعان، ناشر: موسسة المعارف، بيروت، لبنان، چاپ خالصة تاريخ ابن کثير، مح .۹۴

 م.۱۹۹۸- ه۱۴۱۷نخست: 
الخالفة الراشدة والدولة األموية من فتح الباری، د. يحيی إبراهيم يحيی، ناشر: دار  .۹۵

 م. ۱۹۹۷- ه۱۴۱۷الهجرة، رياض، چاپ نخست: 
چاپ الفاروق، عبدالعزيز الثعالبی، ناشر: دار ابن کثير، دمشق، خالفة الصديق و  .۹۶

 م.۱۹۹۸- ه۱۴۱۸نخست: 
الديمقراطية، سالم بهنساوی، ناشر: مکتبة الخالفة والخلفاء الراشدون بين الشوری و  .۹۷

 م. ۱۹۹۶- ه۱۴۱۸المنار اإلسالمية، کويت، چاپ دوم: 
النشر اإلسالمية، چاپ نخست: دار التوزيع و  الخلفاء الراشدون، حسن أيوب، ناشر: .۹۸

 م. ۱۹۹۷ -  ه۱۴۱۸
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، عبدالوهاب نجار، ناشر: دار القلم، بيروت، چاپ نخست: الخلفاء الراشدون .۹۹
 م. ۱۹۸۶ - ه۱۴۰۶

بن الخطاب، عبدالرحمن عبدالکريم عانی، د. حسن فاضل  الخليفة الفاروق عمر .۱۰۰
 م. ۱۹۸۹زعين، ناشر: دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، چاپ: 

ل، چاپ نخست: مکتبة الهالء، عبدالمنعم هاشمی، ناشر: دار و الخنساء أم الشهدا .۱۰۱
 م.۲۰۰۰ - ه۱۴۱۲

التفسير بالمأثور، عبدالرحمن سيوطی، ناشر، محمد أمين دمج،  يالدر المنثور ف .۱۰۲
 بيروت، لبنان.

 ، أحمد إبراهيم شريف، ناشر: دار الفکر العربی.يةالحضارة اإلسالم يفدراسات  .۱۰۳
کر الخالفة الراشدة، د.عبدالرحمن شجاع، ناشر: دار الفعهد النبوة و  يفدراسات  .۱۰۴

 م.۱۹۹۹ - ه۱۴۱۹المعاصر، چاپ نخست: 
ناشر: شرکة المطبوعات للتوزيع  تاريخ المدن العربية د.عبدالجبار ناجی، يفدراسة  .۱۰۵

 م.۲۰۰۱النشر، بيروت، لبنان، چاپ نخست: و 
إبراهيم غيطاس، ناشر:  بن الخطاب، حسنی محمد الدعوة اإلسالمية فی عهد عمر .۱۰۶

 المکتب اإلسالمی. 
الثانی للهجرة د. أحمد القرنين األول و  يفحياة السياسية العامة دور الحجاز فی ال .۱۰۷

 م.۱۹۷۷إبراهيم شريف، ناشر: دار الفکر العربی، چاپ دوم: 
 - ه۱۴۱۷صدر اإلسالم، سيد عمر، چاپ نخست:  يفالدور السياسی للصفوة  .۱۰۸

 م. ۱۹۹۶ - ه۱۴۱۷م المعهد العالمی للفکر اإلسالمی ۱۹۹۶
الخلفاء الراشدين، أسماء محمد، ناشر: دار و   النبی عهد يفدور المرأة السياسی  .۱۰۹

 م. ۲۰۰۱ - ه۱۴۲۱السالم، چاپ نخست: 
عصر الخلفاء الراشدين، حمدی شاهين، ناشر: دار القاهرة، بی  يفالدولة اإلسالمية  .۱۱۰

 تا. 
الدولة العباسية، محمد خضری بگ، ناشر: موسسة دار الکتاب الحديث، بيروت،  .۱۱۱

 م. ۱۹۸۹لبنان، 
 ، محمد أحمد راشد.الرقائق .۱۱۲
 اإلسالم، د. عوف کفروی.  يفالرقابة المالية  .۱۱۳



 851    هرست منابعف 
 

الرقة والبکاء، موفق الدين عبداهللا أحمد بن قدامة، ناشران: دار القلم، دمشق، الدار  .۱۱۴
 م. ۲۰۰۱ - ه۱۴۲۲الشامية، بيروت، چاپ دوم: 

بو زکريا يحيی بن شرف نووی، ناشر: المکتب أعمدة المفتين، روضة الطالبين و  .۱۱۵
 . ه ۱۴۰۵المی، بيروت، لبنان، چاپ دوم: األس

الرياض النضرة فی مناقب العشرة، ابو جعفر أحمد، مشهور به طبری، ناشر: المکتبة  .۱۱۶
 القيمة، قاهره.

خير العباد، أبو عبداهللا محمد بن أبی بکر ابن القيم الجوزية،  يزاد المعاد فی هد .۱۱۷
ر الرسالة، چاپ نخست: دا تحقيق: شعيب أرناووط و عبدالقادر األرناووط، ناشر:

 . ه۱۳۹۹
الزهد، وکيع بن جراح، تحقيق: عبدالرحمن عبد الجبار، ناشر: مکتبة الدار، مدينه  .۱۱۸

 م. ۱۹۸۴ - ه۱۴۰۴منوره، چاپ نخست: 
 - ه۱۲۸۹سراج الملوک، ابوبکر طرطوشی، ناشر: المطبعة الوطنية، اسکندريه،  .۱۱۹

 م.۱۸۷۲
 ب اإلسالمی.سلسلة األحاديث الصحيحة، آلبانی، ناشر: المکت .۱۲۰
السلطة التفيذية، د. محمد دهلوی، ناشر: دار المعراج الدولية، رياض، چاپ نخست:  .۱۲۱

 م.۲۰۰۰ - ه۱۴۱۲
 قزوينی، ناشر: دار الفکر. يزيد ابن ماجهجه، حافظ أبو عبداهللا محمد بن سنن ابن ما .۱۲۲
تعليق: عزت الدعاس  سنن أبی داود، إمام أبو داود سليمان سيستانی، تحقيق و .۱۲۳

 .يه ، سور  ه۱۳۹۱
ناشر: موسسة األفراد، عبدالکريم زيدان، السنن اإللهية فی األمم والجماعات و  .۱۲۴

 م.۱۹۹۳ - ه۱۴۱۴ الرسالة، چاپ نخست:
 . ه۱۳۹۸سنن الترمذی، أبو عيسی محمد بن عيسی ترمذی، ناشر: دار الفکر  .۱۲۵
السنن الکبری، ابوبکر أحمد بن حسين بن علی بيهقی، ناشر: دار المعرفة، بيروت،  .۱۲۶

 لبنان.
سنن النسايی، أحمد بن شعيب بن علی بن بحر بن سنان بن دينار نسايی، با شرح  .۱۲۷

جالل الدين سيوطی و حاشيه إمام سندی، ناشر: دار الفکر، بيروت، چاپ نخست: 
 م. ۱۹۳۰ -  ه۱۳۴۸
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السياسة الشرعية، د. إسماعيل بدوی، ناشر: مکتبة المنار، کويت، چاپ نخست:  .۱۲۸
 م.۲۰۰۰ -  ه۱۴۲۱

المال فی اإلسالم فی عهد عمربن الخطاب، عبداهللا جمعان سعدی، ناشر:  سياسة .۱۲۹
 م.۱۹۸۳ - ه۱۴۰۳مکتبة المدارس، دوحه، قطر، چاپ نخست: 

سير أعالم النبالء، محمد أحمد ذهبی، ناشر: موسسة الرسالة، چاپ هفتم:  .۱۳۰
 م.۱۹۹۰ - ه۱۴۱۰

نخست: سير السلف، أبو القاسم اصفهانی، ناشر: دار الراية، رياض، چاپ  .۱۳۱
 م.۱۹۹۹ - ه۱۴۲۰

سير الشهداء دروس و عبر، عبدالحميد عبدالرحمن سحيبانی، ناشر: دار الوطن،  .۱۳۲
 م.۱۹۹۹ - ه۱۴۱۹چاپ نخست: 

السيرة النبوية الصحيحة، د. أکرم عمری، ناشر: مکتبة المعارف و الحکم، مدينه  .۱۳۳
 م، ۱۹۹۲ -  ه۱۴۱۲چاپ نخست:  ،منوره

 أحداث، علی محمد صالبی. السيرة النبوية عرض وقائع و تحليل  .۱۳۴
ه، ناشر: دار القلم، بهالسيرة النبوية فی ضوء القرآن والسنة، د. محمد محمد أبو ش .۱۳۵

 م.۱۹۹۶ - ه۱۴۱۷دمشق، چاپ دوم: 
 - ه۱۴۱۷السيرة النبوية، ابن هشام، ناشر: دار إحياء التراث العربی، چاپ دوم:  .۱۳۶

 م.۱۹۹۷
د.أحمد بن سعد حمدان غامدی،  اللکايی، تحقيق: –شرح أصول اعتقاد أهل السنة،  .۱۳۷

 عربستان سعودی. -ناشر: دار طيبة، رياض
أذرعی، تخريج أحاديث: محمد  شرح العقيدة الطحاوية، محمد بن علی بن محمد .۱۳۸

 الدين آلبانی، ناشر: المکتب اإلسالمی، بيروت.ناصر 
د الحميد مداينی، تحقيق: شرح نهج البالغة، ابن أبی حديد، عزالدين عب .۱۳۹

 م.۱۹۶۵ - ه۱۳۸۵البابی حلبی، قاهره: ناشر:  -ضل إبراهيمالفمحمدأبو 
 الشعراء، ابن قتيبة، ناشر: دار الحديث، قاهره. الشعر و  .۱۴۰
أنساب األشراف، تحقيق د. إحسان صدقی  يف يعمر برواية البالذر بوبکر و أالشيخان  .۱۴۱

 م. ۱۹۹۷ - ه۱۴۱۸عمد، محل نشر، عربستان سعودی، چاپ سوم: 
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إلنشاء، أحمد بن علی قلقشندی، ناشر: وزارت فرهنگ و صبح األعشی فی قوانين ا .۱۴۲
 .  ه۱۳۹۲،  و مکتبة الحلوانی، سوريه، سال:  ه۱۳۱۸ارشاد، مصر، 

، أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل بخاری، ناشر: دار الفکر، چاپ يصحيح البخار  .۱۴۳
 م.۱۹۹۱ - ه۱۴۱۱نخست: 

تحی سيد، ناشر: بن الخطاب، مجدی ف حياة الفاروق عمرسيرة و  يصحيح التوثيق ف .۱۴۴
 م.۱۹۹۶ - ه۱۴۱۷دار الصحابة للتراث، طنطا، چاپ نخست: 

زيادته، محمد ناصر الدين آلبانی، ناشر: المکتب اإلسالمی، الصحيح الجامع الصغير و  .۱۴۵
 م. ۱۹۸۸ - ه۱۴۰۸بيروت لبنان، چاپ سوم: 

: إبراهيم صالح علی، ناشر: دار النفائس، چاپ سوم: ةصحيح السيرة النبوي .۱۴۶
 م.۱۹۹۸ - ه۱۴۰۸

صحيح مسلم بشرح النووی، ناشر: المطبعة المصرية، در األزهر، چاپ نخست:  .۱۴۷
 م. ۱۹۲۹ - ه۱۳۴۷

اد عبد الباقی، ناشر: دار إحياء التراث العربی، ؤ صحيح مسلم، تحقيق: محمد ف .۱۴۸
 م.۱۹۷۲بيروت، لبنان، چاپ دوم:  

بن الخطاب، د. محمد  عند عمر يالقياد كسمات السلو الصفات الشخصية و  .۱۴۹
 لنوافلة، ناشر: دار مجدالوی، اردن.ا

 مام أبو الفرج ابن الجوزی، ناشر: دار المعرفة، بيروت.اإلصفة الصفوة،  .۱۵۰
علو الهمة، د.سيد بن حسين عفانی، ناشر: موسسة الرسالة، چاپ  يصالح األمة ف .۱۵۱

 م.۱۹۹۷ - ه۱۴۱۷نخست: 
، م۱۹۷۳صلح الحديبية، محمد أحمد باشميل، ناشر: دار الفکر، چاپ سوم:  .۱۵۲

 . ه۱۳۹۳
الطائف فی العصر الجاهلی و صدر اإلسالم، نادية حسين صقر، ناشر: دار الشروق،  .۱۵۳

 . ه۱۴۰۱جده، چاپ نخست: 
طبقات الشعراء، محمد بن سالم جمحی، شرح: محمود شاکر، ناشر: مطبعة المدنی،  .۱۵۴

 قاهره. 
 بيروت. -الطبقات الکبری، ابن سعد، ناشر: دار صادر .۱۵۵
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 - ه۱۴۰۶د عادل کمال، ناشر: دار النفائس، چاپ ششم: الطريق إلی المداين، أحم .۱۵۶
 م.۱۹۸۶

 - ه۱۴۰۵الطريق إلی دمشق، أحمد عادل کمال، ناشر: دار النفائس، چاپ سوم:  .۱۵۷
 م. ۱۹۸۵

فاتح مجاهد، دکتر وهبة الزحيلی، ناشر: دار القلم، عبادة بن الصامت صحابی کبير و  .۱۵۸
 م.۱۹۸۸ - ه۱۴۰۸دمشق، چاپ سوم: 

أصول الحکم، منير عجالنی، ناشر: دار النفائس، چاپ دوم:  عبقرية اإلسالم فی .۱۵۹
 م.۱۹۸۸ - ه۱۴۰۹

 د عقاد، ناشر: المکتبة العصرية، بيروت.و عبقرية خالد، عباس محم .۱۶۰
 د عقاد، ناشر: المکتبة العصرية، بيروت.و عبقرية عمر، عباس محم .۱۶۱
اپ قاهره، چ -العشرة المبشرون بالجنة، محمد صالح عوض، ناشر: موسسة المختار .۱۶۲

 م.۱۹۹۹- ه۱۴۱۹نخست: 
عصر الخالفة الراشدة، د.أکرم ضياء عمری، ناشر: مکتبة العلوم و الحکم، مدينه  .۱۶۳

 م.۱۹۹۴ - ه۱۴۱۴منوره، چاپ نخست: 
عصر الخالفة الراشدة، د.أکرم ضياء عمری، ناشر: مکتبة العلوم و الحکم، مدينه  .۱۶۴

 م.۱۹۹۴ - ه۱۴۱۴منوره، چاپ نخست: 
يث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، إسماعيل صابونی، أصحاب الحدعقيدة السلف و  .۱۶۵

 م.۱۹۷۰ناشر: إدارة الطباعة المنيرية، نشر: محمد أمين دمج، بيروت: 
الجماعة فی الصحابة الکرام، د.ناصر بن علی حسن الشيخ، ناشر: عقيدة أهل السنة و  .۱۶۶

 م.۱۹۹۳-۱۴۱۳مکتبة الرشد، رياض، چاپ نخست: 
التفريط، د. سليمان بن رجاء سحيمی، ناشر: فراط و قيدة فی أهل البيت بين اإلالع .۱۶۷

 م. ۲۰۰۰- ه۱۴۲۰مکتبة اإلمام البخاری، چاپ نخست: 
معرفة الرجال، ابو علی حسن بن رشيق قيروانی، تحقيق: محمد محی الدين العلل و  .۱۶۸

 م.۱۹۳۴- ه۱۳۵۳عبدالحميد، قاهره، 
 عة الفنية، قاهره.تاريخ التشريع، أحمد إبراهيم بگ، ناشر: المطبعلم أصول الفقه و  .۱۶۹
علم التاريخ عند المسلمين، مترجم: صالح أحمد علی، نويسنده: فرانز روزنتال، ناشر:  .۱۷۰

 م.۱۹۸۳ - ه۱۴۰۳موسسة الرسالة، چاپ دوم: 
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 العلو، علی غفار، محمد أحمد ذهبی. .۱۷۱
علی بن أبی طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدين، د.محمد عمرحاجی، ناشر: دار  .۱۷۲

 م.۱۹۹۸: الحافظ، چاپ نخست
العمدة، ابو علی حسن بن رشيق قيروانی، تحقيق: محمد محی الدين عبدالحميد،  .۱۷۳

 م.۱۹۳۴ - ه۱۵۵۳قاهره، 
أدبه، د.علی أحمد خطيب، ناشر: عالم الکتب،  ،علمه ،حياته :بن الخطاب عمر .۱۷۴

 م.۱۹۸۶ - ه۱۴۰۶بيروت، چاپ نخست: 
بيروت، چاپ محمد أحمد أبو نصر، ناشر: دار الجيل،  بن الخطاب، د. عمر .۱۷۵

 م.۱۹۹۱ -  ه۱۴۱۱نخست: 
بن الخطاب، صالح بن عبدالرحمن بن عبداهللا، ناشر: دار القاسم، چاپ دوم:  عمر .۱۷۶

 م.۱۹۹۶ - ه۱۴۱۷
، د.عبدالرحيم محمد عبدالحميد علی، ناشر: دار يعمرو بن العاص القائد والسياس .۱۷۷

 م.۱۹۹۸ - ه۱۴۱۹زهران للنشر، عمان، 
 هاد عباس، ناشر: دار الحرية، بغداد. العمليات التعرضية الدفاعية، ن .۱۷۸
آثارها فی المجتمع، دکتر أحمد عبداهللا زغيبی، ناشر: مکتبة العنصرية اليهودية و  .۱۷۹

 م. ۱۹۹۸ - ه۱۴۱۸العبيکان، چاپ نخست: 
الهزيمة، شوقی أبو خليل، ناشر: دار الفکر، دمشق، چاپ دوم: عوامل النصر و  .۱۸۰

 م.۱۹۸۷ - ه۱۴۰۷
اود، محمد شمس الحق عظيم آبادی. تحقيق: عون المعبود شرح سنن أبی د .۱۸۱

 عبدالرحمن محمد عثمان، ناشر: المکتبة السلفية، مدينه منوره.
عيون األخبار، أبو محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة، ناشر: دار الکتب العلمية، چاپ  .۱۸۲

 م.۱۹۸۶ - ه۱۴۰۶نخست: 
 غاية األمانی فی أخبار القطر اليمانی، يحيی بن حسين. .۱۸۳
 - ه۱۳۹۱قائد، محمد شيت خطاب، ناشر: دار الفکر، چاپ چهارم: الفاروق ال .۱۸۴

 م.۱۹۷۱
الفاروق عمر، عبدالرحمن الشرقاوی، ناشر: دارالکتاب العربی، چاپ نخست:  .۱۸۵

 م.۱۹۸۸ - ه۱۴۰۸
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الفاروق عمربن الخطاب، محمد رشيد رضا، ناشر: دارالکتب العلمية، بيروت، لبنان،  .۱۸۶
 م.۱۹۸۷ - ه۱۴۰۷چاپ چهارم: 

، د. عاطف لماضه، ناشر: دار الصحابه، طنطا، چاپ نخست:  ع النبیالفاروق م .۱۸۷
 م.۱۹۹۷ - ه۱۴۱۸

 . ه۱۴۱۰فتح الباری، ناشر: المطبعة السلفية، چاپ دوم:  .۱۸۸
الدراية فی علم التفسير: محمد علی شوکانی، ناشر: فتح القدير الجامع فی الرواية و  .۱۸۹

 دار الفکر.
لنصرانية، د. إبراهيم متناوی، ناشر: دار ية ااالرو ية اإلسالمية و افتح مصر بين الرو  .۱۹۰

 م.۲۰۰۲ - ه۱۴۲۲البشير، طنطا، چاپ نخست: 
 م. ۱۹۹۹فتح مصر، صبحی ندا، ناشر: دار البشير، طنطا، چاپ نخست:  .۱۹۱
فتوح البلدان للبالذری، أبو العباس أحمد بن يحيی بالذری، ناشر: موسسة المعارف،  .۱۹۲

 م.۱۹۸۷ - ه۱۴۰۷بيروت، لبنان، 
والقاسم عبدالرحمن بن عبداهللا عبدالحکم، چاپ از روی نسخه لندن، فتوح مصر، أب .۱۹۳

 م. )، ناشر: مکتبة المثنی، بغداد.۱۹۲۰ - ه۱۳۳۹(
الفتوح، ابن أکثم کوفی، ناشر: دائرة المعارف عمانی، حيدرآباد، هند، چاپ نخست:  .۱۹۴

 م. ۱۹۸۶- ه۱۳۸۸
منصوره، مصر، چاپ  الفتوحات اإلسالمية، د.عبدالعزيز شناوی، ناشر: مکتبة األيمان، .۱۹۵

 م.۲۰۰۰- ه۱۴۲۰نخست: 
فرائد الکالم للخلفاء الکرام، قاسم عاشور، ناشر: دار طويق، عربستان سعودی، چاپ  .۱۹۶

 م.۱۹۹۸ - ه۱۴۱۹نخست: 
فصل الخطاب فی مواقف األصحاب، محمد صالح غرسی، ناشر: دار السالم، مصر،  .۱۹۷

 م.۱۹۹۶ - ه۱۴۱۶چاپ نخست: 
حل، ابو محمد بن حزم ظاهری، ناشر: مکتبه خانجی، النالفصل فی الملل واألهواء و  .۱۹۸

 مصر.
فضائل الصحابة، أبو عبداهللا أحمد بن محمد بن حنبل، ناشر: دار ابن الجوزی،  .۱۹۹

 م.۱۹۹۹- ه۱۴۲۰عربستان سعودی، چاپ دوم: 
 . ه۱۴۲۱فقه االئتالف، محمود محمد خازندار، ناشر: دار طيبة، چاپ نخست:  .۲۰۰
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بط، محمد وکيلی، ناشر: المعهد العالمی للفکر الضوا يفقه األولويات دراسة ف .۲۰۱
 م.۱۹۹۷- ه۱۴۱۶اإلسالمی: 

القرآن الکريم، علی محمد صالبی، ناشر: دار البيارق، عمان، چاپ  يفقه التمکين ف .۲۰۲
 م.۱۹۹۹نخست: 

فقه الزکاة، د.يوسف قرضاوی، ناشر: موسسة الرسالة، بيروت، لبنان، چاپ چهارم:  .۲۰۳
 م.. ۱۹۸۰

محمد سعيد رمضان بوطی، ناشر: دار الفکر، دمشق، سوريه، چاپ  فقه السيرة النبوية، .۲۰۴
  -م۱۹۹۱يانزدهم: 

 الفقه علی المذاهب األربعة، عبدالرحمان جزائری. .۲۰۵
الفن الحربی فی صدر اإلسالم، عبدالرووف عون، ناشر: دار المعارف، مصر، طچاپ:  .۲۰۶

 م.۱۹۶۱ - ه۱۳۸۱
 لمکتب المصری الحديث.اإلسالم، مصطفی أبو زيد فهمی، ناشر: ا يفن الحکم ف .۲۰۷
، د.ياسين سويد، ناشر: شرکة المطبوعات لتوزيع النشر، ياإلسالم يالفن العسکر  .۲۰۸

 م.۱۹۸۸ - ه۱۴۰۹لبنان، چاپ نخست: 
وف مناوی، ناشر: دار الفکر للطباعة و ؤ فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الر  .۲۰۹

 م.۱۹۷۲ - ه۱۳۹۱النشر، چاپ دوم: 
 م.۱۹۸۹ - ه۱۴۰۹ناشر: دار النفائس، چاپ نهم: القادسية، أحمد عادل کمال،  .۲۱۰
القضاء فی اإلسالم، عطية مصطفی مشرفة، ناشر: شرکة الشرق األوسط، چاپ دوم:  .۲۱۱

 م.۱۹۶۶
بن الخطاب: د.ناصر طريقی، ناشر: مکتبة التوبة، رياض، چاپ  عهد عمر يالقضاء ف .۲۱۲

 م.۱۹۸۶ - ه۱۴۰۶نخست: 
من حميضی،  ناشر: منشورات جامعة أم السنة، د.عبدالرحالقضاء ونظامه فی الکتاب و  .۲۱۳

 م.۱۹۸۹ - ه۱۴۰۹القری، چاپ نخست: 
 القلم ألبی خيثمة، تحقيق: آلبانی، ناشر: دار األرقم، کويت. .۲۱۴
 - ه۱۴۱۰، ناشر: دارالقلم، چاپ نخست:  القيادة العسکرية فی عهد الرسول .۲۱۵

 م.۱۹۹۰



 عمر فاروق   858
 

پ نخست: التغيير، بشير شکيب جابری، ناشر: دار حافظ، جده، چاالقيادة و  .۲۱۶
 م.۱۹۹۴- ه۱۴۱۴

القيود الواردة علی سلطة الدولة، د.عبداهللا گيالنی، ناشر: دار البشير، عمان، موسسه  .۲۱۷
 م. ۱۹۹۷ - ه۱۴۱۸رساله، چاپ نخست: 

التاريخ، أبوالحسن علی بن أبی المکارم شيبانی، معروف به ابن اثير،  يالکامل ف .۲۱۸
بيروت، چاپ نخست:  تحقيق: علی شيری، ناشر: دار إحياء التراث العربی،

 م.۱۹۸۹ - ه۱۴۰۸
اللغة و األدب، ابو عباس محمد بن يزيد، ناشر: بابی حلبی، مصر، چاپ:  يالکامل ف .۲۱۹

 م.۱۹۸۶ - ه۱۴۰۶م،  موسسه رساله، بيروت، ۱۹۳۷- ه۱۳۵۶
 - ه ۱۴۰۶الکفاءة اإلدارية، د.عبداهللا قادری، ناشر: دار المجتمع، جده،   .۲۲۰

 م.۱۹۸۶
حوی، ناشر: مطابع الفرزدق التجارية، رياض، عربستان منين، عدنان نؤ لقاء الم .۲۲۱

 م.۱۹۸۵ - ه۱۴۰۵سعودی، چاپ سوم: 
تبرئة األئمة األطهار، سيد حسين موسوی، ناشر: دار هللا ثم للتاريخ، کشف األسرار و  .۲۲۲

 اليقين.
لوامع األنوار البهية شرح الدرة المضية فی عقيدة الفرقة الرضية،  محمد بن أحمد  .۲۲۳

 المکتب اإلسالمی.سفارينی، ناشر: 
أحمد سبانو، نويسنده: دکتر مايکل هارت، ناشر: ائة األوائل، ترجمه: خالد عيسی و الم .۲۲۴

 م.۱۹۹۸ - ه۱۴۱۹دار ابن قتيبة، چاپ هشتم: 
مآثر اإلنافة فی معالم الخالفة، قلقشندی، تحقيق: عبدالستار أحمد فرج، ناشر: عالم  .۲۲۵

 الکتب، بيروت.
می، د.سعاد إبراهيم صالح، ناشر: دار عالم الکتب، مبادیء النظام االقتصادی اإلسال .۲۲۶

 م.۱۹۹۷ - ه۱۴۱۷رياض، چاپ نخست: 
المبسوط، محمد بن أحمد بن ابی سهل، شمس األئمة سرخسی، ناشر: دار المعرفة  .۲۲۷

 بيروت.
آدابه، د.محمد أبو عجوة، ناشر: مکتبة مدبولی، چاپ دعائمه و المجتمع اإلسالمی  .۲۲۸

 م. ۱۹۹۹نخست: نوفمبر 
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 . ه۱۴۰۳شوال:  -رمضان -شعبان -لبحوث العلمية، رياض، رجبمجلة ا .۲۲۹
منبع الفوائد، نور الدين علی بن أبی بکر الهيثمی، ناشران: دار الريان، مجمع الزوائد و  .۲۳۰

 قاهره، دار الکتاب العربی، بيروت. 
مجموعة الفتاوی، تقی الدين أحمد ابن تيمية حرانی، ناشران: دار الوفاء، منصوره،  .۲۳۱

 م.۱۹۹۷ - ه۱۴۱۸يکان، رياض، چاپ نخست: ، مکتبة العب
والخالفة الراشدة، محمد حميد اهللا، ناشر:  يمجموعة الوثائق السياسية للعهد النبو  .۲۳۲

 م.۱۹۸۵ - ه۱۴۰۵دار النفائس، چاپ پنجم: 
مام يوسف بن حسن بن اإلمنين عمر بن الخطاب، ؤ فضائل أمير الم يمحض الصواب ف .۲۳۳

شر: دار أضواء السلف، رياض، چاپ نخست: عبدالهادی دمشقی صالحی حنبلی، نا
 م.۲۰۰۰ - ه۱۴۲۰

المحلی باآلثار، امام أبو محمد عللی بن أحمد بن سعيد بن حزم اندلسی، ناشر: دار  .۲۳۴
 الکتب العلمية، بيروت، لبنان.

إياک نستعين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد ين منازل إياک نعبد و مدارج السالکين ب .۲۳۵
 . ه۱۳۹۲لکتاب العربی، بيروت، حامد فقی، ناشر: دار ا

 -المدونة الکبری، امام مالک بن أنس اصبحی، روايت امام سحنون، ناشر: دار الفکر .۲۳۶
 . ه ۱۳۹۸بيروت 

العصر الراشدی، محمد محمد حسن شراب، ناشر: دار المدينة النبوية فجر اإلسالم و  .۲۳۷
 م.۱۹۹۴ - ه۱۴۱۵القلم، بيروت، دار الشامية، بيروت، چاپ نخست: 

بو الحسن ندوی، ناشر: دار القلم، دمشق، چاپ دوم: أمنين، ؤ تضی سيرة أمير المالمر  .۲۳۸
 م.۱۹۹۸ - ه۱۴۱۹

معادن الجوهر، أبو الحسن علی بن حسين بن علی مسعودی ناشر: مروج الذهب و  .۲۳۹
 دار المعرفة، بيروت.

د.يحيی إبراهيم  -عصر الخالفة الراشدة -مرويات أبی مخنف فی تاريخ الطبری .۲۴۰
 . ه۱۴۱۰دار العاصمة، رياض، چاپ نخست: يحيی، ناشر: 

وری، در حاشيه آن کتاب:  پالصحيحين، امام أبو عبداهللا نيشاالمستدرک علی  .۲۴۱
 م، .۱۹۷۰ - ه۱۳۹۰(التخليص) ذهبی قرار دارد، ناشر: دار الفکر، چاپ: 

 مسند أحمد، ناشر: المکتب اإلسالمی، بيروت. .۲۴۲
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 ار الکتب العلمية.مسند الشافعی، ترتيب: محمد عابد سندی، ناشر: د .۲۴۳
مصنف ابن أبی شيبة، إمام أبی بکر عبداهللا بن محمد بن أبی شيبة عبسی، ناشر: دار  .۲۴۴

 . ه۱۴۰۶القرآن و العلوم اإلسالمية، کراچی، پاکستان: 
المصنف، حافظ أبو بکر عبدالرزاق بن همام صنعانی، ناشر: المکتب اإلسالمی،  .۲۴۵

 . ه۱۴۰۳بيروت، چاپ دوم: 
محب الدين خطيب، ناشر: دار الکتب العلمية، بيروت، لبنان، مع الرعيل األول،  .۲۴۶

 م.۱۹۸۸ - ه۱۴۰۹چاپ: 
المجتمع اإلسالمی، إدوار غالی ذهبی، ناشر: مکتبة غريب،  يمعاملة غير المسلمين ف .۲۴۷

 م.۱۹۹۳چاپ نخست: 
الشريعة اإلسالمية والقانون الدولی، د.محمد الديک، ناشر: دار  يالمعاهدات ف .۲۴۸

 م، .۱۹۹۷ - ه۱۴۱۸التوزيع، چاپ دوم: الفرقان للنشر و 
 معجم األدباء، ياقوت حموی، ناشر: دار صادر، بيروت. .۲۴۹
عبدالمجيد سلفی، ناشر: الدار العربی  يالمعجم الکبير، طبرانی، تحقيق: حمد .۲۵۰

 . ه۱۴۰۰للطباعة، بغداد، چاپ نخست: 
مطبعة  التاريخ للفسوی، ابو يوسف فسوی، تحقيق: أکرم ضياء عمری، ناشر:المعرفة و  .۲۵۱

 . ه۱۳۹۴اإلرشاد، بغداد:  
المغنی، إمام عالمه ابن قدامه مقدسی، ناشر: دار الحديث، قاهره، چاپ نخست:  .۲۵۲

 م.۱۹۹۶ - ه۱۴۱۶
 مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزية، ناشر: دار الکتب العلمية، بيروت. .۲۵۳
 مقدمة ابن خلدون. .۲۵۴
ر: دار ابن حزم، چاپ جيل الصحابة، دکتر سيد محمد نوح، ناش يمن أخالق النصر ف .۲۵۵

 م.۱۹۹۴- ه۱۴۱۵نخست: 
من معين السيرة، صالح أحمد شامی، ناشر: المکتب اإلسالمی، چاپ دوم:  .۲۵۶

 م.۱۹۹۲ - ه۱۴۱۳
مناقب أمير المومنين عمربن الخطاب، أبو الفرج عبدالرحمن جوزی، ناشر: دار  .۲۵۷

 م.۲۰۰۱ - ه۱۴۱۲الکتاب العربی، بيروت، چاپ چهارم: 
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، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ناشر: دار الکتب العلمية، منهاج السنة النبوية .۲۵۸
 بيروت، لبنان.

 - ه۱۴۰۳ ب، ناشر: دار الشروق، چاپ پنجم:منهج التربية اإلسالمية، محمد قط .۲۵۹
 م.۱۹۸۳

منهج الرسول فی غرس الروح الجهادية فی نفوس أصحابه، سيد محمد نوح، چاپ  .۲۶۰
 ارات متحده عربی.م، محل نشر: دانشگاه ام۱۹۹۰ - ه۱۴۱۱نخست: 

 الموارد المالية د.يوسف عبدالغفور. .۲۶۱
مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ناشر: وزارت اوقاف وامور دعوت  ،الموسوعة الحديثية .۲۶۲

 م.۱۹۹۹ - ه۱۴۲۰اسالمی، موسسه رساله، چاپ دوم: 
بن الخطاب د.محمد قلعجی، ناشر: دار النفائس، چاپ چهارم:  موسوعة فقه عمر .۲۶۳

 م. ۱۹۸۹ - ه۱۷۰۹
لموطأ، امام مالک بن أنس اصبحی، تصحيح و شماره گزاری و تخريج أحاديث: ا .۲۶۴

 محمد فواد عبد الباقی، ناشر: دار إحياء الکتب عيسی حلبی و شرکا.
النجوم الزاهرة، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغری اتابگی، ناشر: وزارت  .۲۶۵

 فرهنگ و ارشاد قومی مصر برای تاليف، ترجمه، چاپ ونشر.
 قريش: أبو عبداهللا مصعب بن عبداهللا بن زبيری، ناشر: دار المعارف، قاهره.  نسب .۲۶۶
 .  ه۱۳۹۳نصب الراية ألحاديث الهداية، عبد اهللا بن يوسف حنفی زيلعی، چاپ دوم:  .۲۶۷
ناشر: دار النفائس،  نظام الحکم فی الشريعة و التاريخ اإلسالمی، ظافر قاسمی،  .۲۶۸
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