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  : تقديم به

ي پيروزي اسالم است و در راستاي عزت  شيفته  هر مسلماني كه
جويم به  و توسل مينمايد؛  دين خداوند قدم فرسايي مي  بخشيدن به

اين را خالصانه و براي رضاي خود  يش كه اسماي حسني و صفات عليا
  :فرمايد پذيرا باشد، چون مي

�m�ï�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�âl���]110: لكهفا[�
خويش است، بايد كه كار  پروردگار كس كه خواهان ديدار پس هر«

  .»شايسته كند و در پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد
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�̀ �_��^l ]١٠٢: آل عمران[  

�m�RQ�����P�O�N�M�L��K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�_� �̂]�\�[�Z�YX��W��V�U�T�Sl ]١: النساء[ 

� m��£�¢�¡��� �~�}�|�{�z�y�x�w�v�u
�¯�®�¬��«�ª��©�¨�§�¦�¥¤l ]٧١ - ٧٠: األحزاب[  

و  �طابعمر بن خكتابي كه در دست داريد، به تحليل و بررسي وقايع زندگي  
و سپس به آن  �فضل نگارش اين كتاب به خداوند. پردازد شخصيت و دورانش مي

ي بررسي زندگاني خلفاي راشدين  گردد كه مرا به ادامه دسته از علما و داعياني بر مي
ي زيادي ميان  فاصله: ها خطاب به من گفت يكي از آن  جا كه تا آن. تشويق نمودند

ه و ترتيب اولويتها به هم ريخته است؛ چنانچه بسياري از مسلمانان و دوران خلفا افتاد
ي زندگاني داعيان و  مسلمانان به جاي توجه به زندگاني خلفاي راشدين، بيشتر به مطالعه

پردازند؛ اين، در حالي است كه دوران خلفاي راشدين، در ابعاد  مصلحان ديگر مي
و فقهي، از غناي بي نظيري  مختلف سياسي، پرورشي، فكري، اخالقي، اقتصادي، جهادي

هاي مختلف، سرشار از نكاتي است كه ما شديداً بدان   و در جنبه. باشد برخوردار مي
همچنين ما به شدت نيازمند بررسي بخشهاي اداري خالفت اسالمي و . نيازمنديم

الگوبرداري از آن هستيم؛ مانند بخش قضايي، مالي، نظامي و نيز چگونگي تعيين 
كارگزاران سطوح مختلف و همچنين اجتهاداتي كه در آن دوران به دنبال  فرماندهان و

  .رويارويي با تمدن فارس و روم در جريان فتوحات اسالمي پديدار گشت
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گفتني است ابتدا به فكر نگارش اين كتاب افتادم تا اين كه اين انديشه به خواست 
هاي الزم، به بنده توفيق  نهبا فراهم نمودن زمي �خداوند متعال، تحقق يافت و خداوند 

  .اين عمل را به انجام برسانم مراجع و منابعي ارزشمند دست يابم و  به  اينكه داد تا
اي است كه به صورت  تاريخ خلفاي راشدين سرشار از درسها و نكات آموزنده

جا كه  از آن. وجود دارد... پراكنده، در كتابها و منابع تاريخي، فقهي، حديثي و ادبي و
هاي ارزشمند  كتاب جامع و مفيدي وجود نداشت كه حاوي تمام اين نكات و آموزه

باشد، بنده دست به كار شدم و بر حسب سعي و توان خود، به جمع آوري، ترتيب و 
تصحيح و تحليل آن پرداختم و در موضوع زندگاني خلفاي راشدين، نخستين كتاب را 

كتاب . زندگاني وي به نگارش در آوردم پيرامون زندگاني ابوبكرصديق و تحليل وقايع
هاي بين المللي عرضه شد و مورد استقبال  هاي بزرگ و نمايشگاه فروشي مزبور، در كتاب

خوانندگان بسياري از اقشار مختلف از جمله دعوتگران، دانشمندان و عموم مسلمانان قرار 
خلفاي راشدين و  ي بررسي زندگاني اين مسأله باعث شد تا همه، مرا به ادامه. گرفت

هايي كه با عصر حاضر متناسب  هايي در اين زمينه تشويق نمايند؛ كتاب نگارش كتاب
  .باشد

رو  از اين. هاي ارزشمند است به طور قطع تاريخ خلفاي راشدين، سرشار از آموزه
اگر ما، دوران خلفاي راشدين را بدون استفاده از روايات ضعيف و ساختگي و كتابهاي 

، منحرفان عقيدتي )ها سكوالريسم(ن و پيروانشان اعم از خودباختگان فكري خاورشناسا
بررسي و تحليل   و طبق منهج اهل سنت به، مورد بررسي قرار دهيم، ...و ) ها رافضي(

ايم و به شناخت و  در اين صورت روش درستي را در پيش گرفتهها بپردازيم،  زندگاني آن
مردان دست خواهيم يافت؛ همان  ان آن بزرگپيرامون زندگاني و دوربينش درستي 

  : ي آنان فرموده است بزرگواراني كه خداوند متعال، درباره

�m�J�I�H�G��F�E�D�C�B�A
�Z�Y�X��WV�U�T���� �S�R�Q�P�O��N�M�L�K

�[l ]١٠٠: التوبة[  
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش « 

ه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا گرفتند و را
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درختان و (خوشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير 
اين است پيروزي . مانند جا مي ها جاري است و جاودانه در آن آن رودخانه) كاخهاي

  .»بزرگ و رستگاري سترگ

�m�N�M�K�J��I�H�G�F�E�DC�B�A: يدفرما همچنين مي
Ol ]٢٩: الفتح[  

محمد فرستاده خدا است، و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت، « 
  .»بيني ايشان را در حال ركوع و سجود مي. و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند

�9 8: ي آنان فرموده است درباره صرسول خدا  :;9$! <=� >�?� ? 9@ :A 9B =��=/ ?C9D=�?� :�� =E>$! ?"FGGGG1  
  .»بهترين افراد امت من، كساني هستند كه در ميان آنان برانگيخته شدم« 

كند، پس از كسي  هر كس، از كسي پيروي مي«: گويد مي �عبداهللا بن مسعود
است؛ زيرا زندگان، از فتنه در امان نيستند؛ آنان كه   زيستهپيروي نماييد كه در گذشته 

هستند كه به خدا سوگند بهترين افراد اين  صها پيروي نمود، اصحاب محمد از آن بايد
و . ترين علم و دانش و كمترين تكلف را داشتند امت بودند؛ آنان، بهترين دلها، عميق

ها را براي هم صحبتي و همراهي با پيامبرش و برپا داشتن دينش انتخاب  خداوند، آن
توانيد از اخالق و ديانتشان  راهشان را ادامه دهيد و تا مي پس قدر آنان را بدانيد و. نمود

   .2»الگو بگيريد؛ چرا كه آنان بر شاهراه مستقيم هدايت بودند
هاي  و به نشر و گسترش آموزهاصحاب احكام اسالم را اجرا نمودند ! آري

 آموزش بخش اسالم در شرق و غرب دنيا پرداختند؛ آنان، قرآن را به امت اسالمي حيات
اي  به اين خاطر تاريخ اصحاب، گنجينه. را روايت كردند صدادند و سنتهاي رسول خدا

كه به اقشار و نسلهاي مختلف،  اسالمي استفكري، فرهنگي، علمي و جهادي براي امت 
نمايد و اين امكان را براي مسلمانان فراهم  در تداوم مسير صحيح زندگي كمك مي

، به حقيقت رسالت و نقش خويش صي ياران پيامبر سازد كه از خالل تاريخ ارزنده مي
توان از طريق بررسي  به هر حال مي. هاي جهاني و زندگاني دنيوي پي ببرند در عرصه

                                           
  .)١٩٦٤، ٤/١٩٦٣(مسلم  -١
 .)١/٢١٤(بغوی : ةشرح السن -٢
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ي تزكيه و  كند و مايه تاريخ اصحاب، به نكاتي دست يافت كه روح وروان را تغذيه مي
ردد و همتها را بلند گ ها مي فرهيختگي روح و روان و همچنين روشنايي عقلها و انديشه

آيد  هاي ارزشمندي به دست مي از تاريخ آن دوران، آموزه. رساند نمايد و به اوج مي مي
توانند نسلي مسلمان بر اساس  كه دعوتگران، علما و آحاد امت، در پرتو آن، مي

هاي آن و همچنين با  رهنمودهاي نبوي پرورش دهند و آنان را با خالفت راشده و ويژگي
آشنا  ت پيشوايان و مسلمانان آن زمان و نيز عوامل از ميان رفتن خالفت اسالميخصوصيا

  .سازند
ي زندگاني خلفاي  كه دومين كتاب از مجموعه �اينك كتاب زندگاني عمرفاروق

  .گردد راشدين است، تقديم مي
 �پس از ابوبكرصديق صي دوم و برترين صحابي رسول خدا خليفه �عمرفاروق

ما را به پيروي از آنان امر  صاز خلفاي راشدين است كه رسول خدا او، يكي. باشد مي
  : نموده و فرموده است

8H��� �� I���J! ���*!�$! K��1L! M
�	 N�
�� BO�1&F1G   
  .»به سنت من و سنت خلفاي راشدين پس از من، چنگ بزنيد«

  : در حديث ديگري، تصريح نموده است كه صرسول خدا
8 >1$�� !	��P! :E� ����&	 �O� Q� ,+��� �F2 G 
   .»ابوبكر و عمر، اقتدا كنيد) يعني(به دو نفري كه پس از من هستند، « 

روايت شده است؛ چنانچه  �عالوه بر اين، احاديث زيادي در فضيلت عمرفاروق 
  : فرموده است صرسول خدا

8���/ "�R �;$ S/ ;"�U��J! B�V! �� BO14P "�R W� "X <��� �/ �)S��& �F3G   
شد و اگر در امت  ها الهام مي در ميان امتهاي گذشته، افرادي وجود داشتند كه به آن«

  .»من، چنين كسي وجود مي داشت، قطعاً عمر بود

                                           
  .حسن و صحيح است، ؛ اين حديث)٥/٤٤(ترمذی ) ٤/٢٠١(بی داود أسنن  -١
  .)٣/٢٠٠(ألباين : صحيح سنن الرتمذي -٢
  .)٢٣٩٨(ش ، ؛ مسلم)٣٦٨٩(خباری ش  -٣
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گاه ابوبكر آمد و يك دلو آب از  كشم؛ آن در خواب ديدم كه از چاهي آب مي«
سپس عمر آمد و . بخشد چاه كشيد و او، در كشيدن آب ضعيف بود و خداوند، او را مي

ني سراغ ندارم كه همانند او كاري را بدين قوت انجام دلو را به دست گرفت؛ هيچ پهلوا
ي مردم و شترانشان سيراب شدند و به استراحت  چنان آب كشيد كه همه عمر. دهد

   .2»پرداختند
چه كسي را بيشتر از همه : پرسيدم صاز رسول خدا: گويد مي �عمرو بن عاص

پدر عائشه «: ي را؟ فرموداز ميان مردان، چه كس: گفتم. »عايشه را«: دوست داري؟ فرمود
گاه مردان ديگري را نيز  و آن» را عمر بن خطاب«: سپس چه كسي را؟ فرمود: گفتم. »را

   .3نام برد
اي درخشان و برگي زرين از تاريخ  ، صفحه�زندگاني عمرفاروق ،به طور قطع

مرد را در  تها، اخالص، جهاد و دعوت آن بزرگتوان نظير رشاد اسالمي است و نمي
  .يخ هيچ يك از امتها مشاهده نمودتار

به همين دليل، بنده با مراجعه به منابع و مراجع، به بررسي، ترتيب و گردآوري ابعاد 
ي  پرداختم تا زندگي اين بزرگوار، در دسترس و مورد استفاده �زندگي عمرفاروق

پژوهان دعوتگران، علما، انديشمندان، سياستمداران، رهبران و فرماندهان مسلمان، دانش 
سان از آن الگو بگيرند و در دنيا و آخرت، مشمول فضل  و عموم مردم قرار بگيرد تا بدين

  .و لطف الهي شوند
از والدت تا شهادت، بررسي  �خطاب در كتاب پيش رويتان، زندگي عمربن

شود؛ بدين ترتيب كه از نسب، خانواده، زندگي دوران جاهليت، مسلمان شدن و  مي

                                           
  .)٢٣٩٣(ش  ،مسلم -١
  .)٢٣٩٣(مسلم  -٢
 )١٥/٣٠٩(حسان فی صحيح ابن حبان اإل -٣
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به ميان آمده و پيرامون نقش قرآن كريم در ساختار فكري ايشان  هجرت كردن وي سخن
و پرورش وي بحث شده  �در شكل گيري شخصيت عمر صو نقش همراهي با پيامبر

ي مدني مورد پردازش قرار  ها و در جامعه غزوهدر برابر  �وآنگاه مواضع عمرفاروق
نقش آفريني  �ابوبكر و در دوران صعمر در زمان حيات پيامبر  چگونه  گرفته است كه

در هاي حكومتي وي  و برنامه �همچنين چگونگي به خالفت رسيدن عمر. است  نموده
ساالري وآزادي بيان، از ديگر  گستري، شايسته هايي همچون شورا، عدالت زمينه

در اين ميان نكات ديگري . گيرد موضوعاتي است كه در اين كتاب مورد بررسي قرار مي
و زندگي خانوادگي و  �هاي عمر مهمترين ويژگي: از جمله شود؛ نيز بررسي مي

اش به حقوق زنان و  توجه ويژهاحترام از اهل بيت و اجتماعي وي در دوران خالفت و 
عنايت خاص به پيشگامان مسلمان و نيز شوق خدمت به نيازمندان، تالش براي پرورش 

ژه به نظام مالي و محاسبات نيروهاي متعهد و كارآمد دولتي، مبارزه با مفاسد، توجه وي
حفظ و : اداري و قوانين بازرگاني، اشتياق وافر به تحقق اهداف شرعي در جامعه از قبيل

ي توحيد و مبارزه با انحرافات و بدعت و نوآوري در دين، اهميت دادن به شعاير  اقامه
  .ديني و عبادي و پاسداري از حرمت و جايگاه مجاهدان راه حق

پديد آمد،  �نهضت علمي بزرگي كه در دوران خالفت عمرفاروقدر اين كتاب از 
بحث و بياني توجيهات و تعليمات ايشان در مدينه   سخن به ميان آمده است، و راجع به

سان مدينه،  ، مدينه را به مركزي علمي تبديل كرد؛ بدين�؛ عمر است  شده  داده  شيوا ارائه
رديد؛ به اين ترتيب علما، دعوتگران، مهد علم و دانش و مركز صدور احكام شرعي گ

گفتني است در اين كتاب . شدند جا به اقصي نقاط دنيا اعزام مي قاضيان و فرماندهان از آن
مورد ... ي دوم در پيدايش مراكزي علمي در مكه، مدينه، بصره، كوفه، شام و  نقش خليفه

اي به  توجه ويژه �شود كه عمرفاروق  گيرد و بدين نكته اشاره مي بررسي قرار مي
ر آموزش و پرورش و كادري علمي و متخصص جهت اعزام آنان به مناطق و شهرهاي دو

دست داشت و به موازات فتوحات اسالمي و گسترش قلمرو اسالم، به فرماندهانش دستور 
ها را مركز دعوت و تعليم و  داد تا در شهرهاي فتح شده، مساجدي تأسيس نمايند و آن مي

  .المي قرار دهندنشر فرهنگ اس
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هاي اسالمي و نهادهاي علمي بودند كه علماي  مساجد، نخستين دانشگاه! آري
  بدون فشار و اجبار به  ها به آموزش ملتهاي تازه مسلماني پرداختند كه صحابه از طريق آن

عمر بن گفتني است تعداد مساجدي كه در زمان . بودند  ي مسلمانان پيوسته دايره
يكي از . شد، حدود دوازده هزار مسجد بود نماز جمعه برگزار ميها  در آن �خطاب

يكي از اين بود كه به دنبال هر لشكري كه  �راهبردهاي دعوتي و علمي عمرفاروق
اي  كرد، مؤسسه ا فتح ميعراق، ايران، شام، مصر و كشورهاي مغرب ر: شهرهايي همچون

حضرت عمر از كادرهايي ممتاز   ذكر است كه  ، الزم بهداد فرهنگي متشكل را تشكيل مي
ي نبوي و در شهر  در مدرسه  كرد كه مي  استفادهاز قاريان، محدثان و فقهاي صحابه اعم 

تا مردم آن شهر يا منطقه را به بهترين شكل با اسالم آشنا سازند بودند،   پرورش يافته  مدينه
  .و به تعليم و تربيت آنان بپردازند
. ام به شعر و شاعران سخن گفته �ه و توجه عمرفاروقبنده، در اين كتاب از عالق

داد و در سخنانش از شعر،  بيش از ساير خلفاي راشدين، به شعر اهميت مي �فاروقعمر
برد و از ذوق ادبي بااليي برخوردار بود؛ چنانچه برخي از نصوص ادبي را نقد  بهره مي

كه شاعران، شعري بر خالف داد  ها، اجازه نمي كرد و با نظارت بر اشعار و سروده مي
براي  �عمر. هاي ديني بسرايند يا در قالب شعر به كسي اهانت نمايند واقعيت يا آموزه

توان به پاس داشتن  نظارت بر جامعه ادبي خويش، معيارهايي داشت كه از آن جمله مي
 ها ها، دوري از تكلف و پيچيدگي، واضح بودن و تناسب واژه زبان عربي، همخواني واژه

  .اشاره كرد... با معاني مورد نظر و 
ايشان   اينكه  برد، از جمله مي  و در راستاي تأديب شاعران از روشهاي گوناگوني بهره

هزار درهم را   برد هجوگويان سه ز شخصيت و آبروي مسلمانان از دستبراي حفاظت ا
  : يكي از شعرا در اين خصوص گفت  جا كه كرد، تا آن  هزينه
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ستوده ) به ناحق(تو افسار من را گرفتي و نگذاشتي به كسي ناسزا گفته شود و يا «
  .شود
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 بنابراين او از گزند زبان من در امان است و. و مرا از هتك حرمت بخيل منع كردي
  .»نمي ترسد

در اين كتاب پيرامون توسعه وآباداني و مديريت بحران در دوران خليفه دوم و 
همچنين احداث راهها و ساماندهي حمل و نقل دريايي و خشكي و نيز تشكيل مراكز 

مورد بررسي قرار گرفته است؛ از  �مرزباني بحث شده و ساير اقدامات عمرفاروق 
هاي نظامي و  د بصره، كوفه، فسطاط و اختصاص بودجهايجاد شهرهاي بزرگي مانن: جمله

  .اقتصادي براي هر يك از اين شهرها
در خشكسالي  �همچنين در كتاب پيش رويتان از تدابير و عملكرد عمرفاروق

در آن  �سخن به ميان آمده و بدين نكته اشاره شده است كه عمر» عام الرماده«معروف 
ي مديريت بحران ارائه داد؛  گوي خوبي در زمينهروزهاي سخت و طاقت فرسا، از خود ال

هايي براي پناهندگان آماده ساخت و به جمع آوري كمك از شهرهاي  چنانچه اردوگاه
از . به خداوند متعال متوسل شد) طلب باران(ديگر پرداخت و با برگزاري نماز استسقاء 

در  �ت فقهي عمرديگر مواردي كه در اين موضوع بدان اشاره شده، بخشي از اجتهادا
، عدم گرفتن زكات وبه تأخير انداختن آن 1عدم اجراي حد سارق: اين سال است؛ مانند

  ... و
از ديگر نكات مورد بررسي در اين كتاب، مسأله شيوع طاعون و عملكرد خليفه براي 

ي موازين را بر هم زد و بسياري از ميراثهاي  مبارزه با وباي خانمان سوزي است كه همه
ي را نابود ساخت و سبب مرگ فرماندهان بزرگ لشكر اسالم و حدود بيست هزار فرهنگ

چنان كه خليفه، شخصاً به شام رفت و به ساماندهي امور . تن از مسلمانان شام گرديد
پرداخت و اموال به جاي مانده را تقسيم نمود و اقامتگاههاي زمستاني و تابستاني را تعيين 

هاي شام و آب و فاضالب آن پرداخت و فرماندهان جديدي بازسازي لنگرگاه  نمود و به
  را به  و مردم پرداخت و ميراث افراد مرده  شرح وظايف سرباز، فرمانده  را تعيين كرد و به
  .زندگان عطا نمود

                                           
  ).ويراستار(باشد  قطع دست از مچ می، منظور عدم جمازات سارق است که مطابق قانون شرع -١



 31     پيشگفتار
  

 

ي نهادهاي مالي و قضايي سخن به  در توسعه �در اين كتاب از نقش عمرفاروق
ماليات، عشر و مال فيئ و ، 1دولت از زكات، جزيه چنانكه پيرامون درآمد. ام ميان آورده

هاي  همچنين در مورد بيت المال، تدوين قانون اساسي و هزينه. ام غنيمت بحث نموده
ام و از اجتهادات وي در خصوص مالياتهاي ارضي و  سخن گفته �دولت در زمان عمر

ي سازمان  توسعهام و به موضوع  همچنين ايجاد واحد پول اسالمي سخن به ميان آورده
و مقام و به قاضيان خود پرداخته و از انتصاب قاضيان  �هاي عمر قضايي و مهمترين نامه

  ام و به منابع احكام قضايي و داليل مورد اعتماد قاضي اشاره بحث كرده ويژگيهاي آنان
 حكم خليفه در مورد: ام؛ مانند اجتهادات قضايي فاروق پرداخته  ام، و همچنين به نموده

ي مهر رسمي دولت و كسي كه از بيت المال كوفه دزدي كرده و فردي كه  جعل كننده
  .بدون اطالع از حرمت زنا، مرتكب آن شده بود

ي برخورد وي  ي دوم و نحوه همچنين در مورد فرماندهان و كارگزاران دوران خليفه
و نام   ن نمودههاي دولت عمر را تعيي رو استان ، از اينام با آنان سخن به ميان آورده

ام و همچنين از مهمترين شرايط و قواعد عمر براي  استاندارهاي ايشان را معرفي كرده
ها در قبال مردم و پيگيري عمر در برابر  وظايف آن  و به  انتخاب استاندار سخن رانده

و نيز ام،  ها طبق شريعت الهي، پرداخته ي آن فرماندار و استاندارهاي خود و محاسبه
ون چگونگي رسيدگي به شكايات شهروندان از كارگزاران و انواع اقدامات كيفري پيرام

ي بركناري خالد  ام و در اين ميان به بررسي مسأله ايشان در مقابل فرماندارانش بحث رانده
ام و از  پرداخته �در قبال اين عملكرد عمر �گيري خالد و علل آن و موضع �بن وليد

ي دوم و درسهاي برگرفته از اين  و ليبي در دوران خليفه شام، مصر فتح عراق، ايران،
هايي كه در جريان فتوحات، ميان خليفه  همچنين در اين كتاب نامه. ام فتوحات سخن گفته

و فرماندهان لشكرش رد و بدل شده، مورد بررسي قرار گرفته و از خالل آن، نكات 
در راستاي دولتداري،   ست كهعلمي و پرورشي بسيار مفيدي استخراج و ارائه گرديده ا

، آموزش فرماندهان و تاكتيكهاي جنگي نقش بسزايي را ايفا  پروري، تربيت جامعه ملت

                                           
بـه ) کنـد کافری کـه در سـرزمني اسـالمی زنـدگی می(عبارتست از مقدار مشخصی پول يا کاال که کافر ذمی ، جزيه -١

 ).ويراستار(ازد و در واقع جايگزين زکاتی است که مسلمانان پرداخت می کنند پرد مسلمانان می
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توان در دو بخش حقوق اهللا و  را مي �هاي عمرفاروق كند؛ نكات آموزنده در نامه مي
در بخش مربوط به حقوق اهللا، به  �عمرفاروق. حقوق بندگان مورد بررسي قرار داد

قامت و پايداري در برابر دشمن و جهاد در راه خدا به نيت خدمت به دين و اداي است
ي حقوق بندگان، لشكريان را به پيروي از فرمانده؛ و  امانت الهي سفارش نموده و در زمينه

ي جنگ توصيه  تشويق آنان به ادامهمهرباني با آنان و امير را به رعايت حال لشكريان و 
  .كرده است

با ديگر پادشاهان آن زمان  �بخشي از اين كتاب، به ارتباط عمر همچنين در
اش  پرداخته و از نتايج و دستاوردهاي فتوحات وي و نيز از روزهاي پاياني زندگي خجسته

سخن به ميان آمده و بدين نكته اشاره شده كه همواره فكر بازگشت به سوي خدا و 
بود كه يك لحظه از آن غافل  �طابعمر بن خهاي فكري  مالقات با او، يكي از دغدغه

  .نشد
  بردارم كه  اسالم پرده  از فهم و درك عمر نسبت به  ام كه در اين كتاب تالش نموده

و براي اجراي   با آن فهم و بينش اسالمي زندگي را در ميان مردم سپري نموده  چگونه
ز سياسي، نظامي، است، و از جوانب مختلف شخصيت ايشان اعم ا  گرفته  امور از آن بهره

ام و در مورد زندگي اجتماعي ايشان در دوران  ميان كشانده  اداري و قضايي سخن به
ام و روي  داده  گرفتن خالفت تحقيقاتي را ارائه  و در دوران بر عهده �حضرت ابوبكر

  هاي مالي، قضايي، اداري و نظامي، به نقش ايشان در ايجاد تغييراتي در راستاي مؤسسه
  . ام تأكيد نموده  ايستهطوري ش

پردازد و عظمتش را در ابعاد  مي �عمر بن خطاباين كتاب، به بيان داليل عظمت 
كشد؛ عظمتي كه  مختلف اعم از ايمان، علم، فكر، اخالق وآثار آن بزرگوار به تصوير مي

را از اسالم و اجراي آن و نيز از ارتباط با خداوند متعال و پيروي از  آن �عمرفاروق
  .به دست آورده بود صول اكرم رس

جزو آن پيشواياني است كه راه رشد و پيشرفت را  �عمر بن خطاببدون ترديد 
نمايند و گفتار و كردارشان، الگوي زندگاني براي عموم مردم و  براي مردم، ترسيم مي

يكي از پربارترين  �ي عمرفاروق از اين جهت زندگاني و زندگينامه. اقشار مختلف است
انگيزد؛ و امت اسالم، به شدت  ايماني است كه عواطف صحيح اسالمي را بر مي منابع
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به تصوير نهند و ارزشهاي واال را  نيازمند مردان با كفايتي است كه بر مسير صحابه گام مي
  .هستند ،كشند و احياگر ارزشها و مفاهيم اخالقي و اسالمي از طريق جان فشاني مي

در گذر تاريخ،  -رضي اهللا عنهم-ژه خلفاي راشدين گمان تاريخ صحابه و به وي بي
ها اين  گيري از زندگاني آن ي نسلها بوده و خواهد بود و راه بهره روشني بخش راه همه

خود قرار دهيم و موضعهاي   عنوان الگويي در فرا راه  زندگاني اصحاب را به  است كه
 ،بنابراين. ي خود جايي دهيم مرهرا در زندگاني روز  ارزشمند آنان در برابر افراد جامعه

هايي كه در زندگاني آن  نبايد چنين پنداشت كه رويكرد صحابه و مبارزات آنان و آموزه
بزرگواران وجود دارد، فقط با اوضاع قرون گذشته متناسب بود و اكنون قابل اجرا و 

سوي خدا  استفاده نيست؛ بلكه واقعيت اين است كه هرگاه نسيم ايمان بوزد و بازگشت به
ي اجراي دستورات الهي گردند، خداوند متعال نيز پيروزي آنان  معنا بيابد و مؤمنان، شيفته

  .زند ها رقم مي كند و شرايط را به نفع آن را ضمانت مي
و تحليل وقايع دورانش، از هيچ سعي  �بنده در بررسي شخصيت عمرفاروق! آري

ام، اما هدفي جز رضايت  ه دچار اشتباه نشدهام؛ البته مدعي نيستم ك و تالشي دريغ نورزيده
خواهم كه او پذيرنده و شنونده  رو پاداشم را از او مي ام و از اين پروردگار متعال نداشته

  .فريادهاست
رمضان  13در تاريخ   ساعت هفت و نيم روز چهارشنبه  وري است كهيادآ  الزم به

  فضل و ياري خداوند اين كتاب را به  ميالدي، به 2001نوامبر  28هـ ــ موافق با  1422
  .پايان رساندم

خواهم كه اين عمل بنده را بپذيرد و به ساير بندگانش توفيق  از خداي متعال مي
را مبارك و خجسته بگرداند؛  را عنايت فرمايد و به فضل و لطف خويش، آن استفاده از آن

  : فرمايد خداوند متعال مي

mº�¹�¸�¶��µ́ �³�²�±�°���¯�®�¬�«����Á�����À�¿�¾½�¼���»

�Âl ]٢: فاطر[  
آن را ببندد (تواند  هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي) درِ خزائن(خداوند «

از آن جلوگيري نمايد، و خداوند هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري كند، ) و
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لذا نه در كاري . (ترا رها و روان سازد، و او توانا و كار بجا اس تواند آن كسي جز او نمي
   . »)دهد ماند، و نه كاري را بدون فلسفه انجام مي در مي

كنم و خاشعانه، به  هاي خود اذعان مي در پايان اين مقدمه، باري ديگر به كوتاهي
نمايم؛ زيرا هر چه دارم، از اوست و تنها اوست  فضل و احسان خداوند سبحان اعتراف مي

آغاز و پايان، سپاسگزار او هستم و با توسل به نامهاي  پس در. دهد كه توفيق و ياري مي
را براي بندگانش  خواهم كه اين عمل ناچيز را مخلصانه قرار دهد و آن نيكش، از او مي

ام، به عنوان يك نيكي در دفتر اعمالم ثبت بفرمايد  و هر حرفي را كه نوشته. مفيد بگرداند
اند، اجر و پاداش فراوان  همكاري داشتهو به برادراني كه در نگارش اين كتاب با من 

ضمناً درخواست من از برادران و خواهراني كه اين كتاب به دستشان . عنايت نمايد
  .رسد، اين است كه مرا در دعاهايشان ياد كنند و مرا از ياد نبرند مي

�m�¥� �¤�£�¢�¡���~�}�|�{�� �z�y� �x�w

��«�ª�©�¨�§�¦l ]١٩: النمل[  
ي باشم كه به من و پدر و مادرم ين كه پيوسته سپاسگزار نعمتهاچنان ك! پروردگارا «

ها  ه تو از آنكارهاي نيكي را انجام دهم ك) مرا توفيق عطاء فرما تا(اي، و  ارزاني داشته
   . »ات گردان ، و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شايستهراضي باشي

	 B�1$! 7��4�����y  ( "� ��*�# �$#� C� (�����	 y d�m�7�$# , "� �!�&, �Au	
IJ��$! d� � �� ! .  

 
  علي محمد صالبي

  ق . هـ 1422رمضان  13



  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  فصل اول

  در مكه �عمر

  

قبل  �عمر يصفات، خانواده و زندگانه، ينام، نسب، كن: مبحث اول
  از اسالم

  �مسلمان شدن و هجرت عمر: مبحث دوم

  





  مبحث اول

  قبل از اسالم �نام، نسب، كنيه، صفات، خانواده و زندگاني عمر

   �نام، نسب، كنيه و القاب عمر: نخست

رياح بن عبداهللا بن فرط بن رزاح بن عدي  بنالعزي عبد بننفيل  وي، عمر بن خطاب بن
و نسبش در كعب بن لؤي با نسب رسول  .است 2بن غالب قرشي عدوي 1بن كعب بن لؤي

  .3شود يكي مي صخدا
زيرا او، نخستين كسي است كه اسالم را . است 5؛ و لقبش، فاروق4اش، ابوحفص كنيه

ي او ميان حق و باطل و اسالم  وسيله سان خداوند متعال، به در مكه آشكار ساخت و بدين
   .6و كفر، جدايي انداخت

  �تولد و ويژگيهاي جسمي عمر: دوم

اي سرخ و سفيد داشت  او، چهره. 7عام الفيل چشم به جهان گشود    سه سال پس از �عمر
  .ها، بيني و چشماني زيبا داشت اش بيشتر بود و گونه كه سرخي چهره

 8رشت بود؛ وي، بلند قامت، تنومند، قوي و شجاعكف دستها و قدمهايش، پهن و د
رفت و بلند  كرد و دو طرف سبيلش بلند بود؛ تند راه مي بود و موهايش را با حنا رنگ مي

  .9زد، دردآور بود گفت و هرگاه كتك مي سخن مي
  
  

                                           
 .)١/١٣١(؛ حمض الصواب از ابن عبداهلادی )٣/٢٦٥(الطبقات الکربی  -١
  ).١/١٣١(حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمربن اخلطاب  -٢
  .)١/١٣١(مري املؤمنني عمربن اخلطاب أفضائل  يفحمض الصواب  -٣
  .١٥وحياة الفاروق عمربن اخلطاب ص صحيح التوثيق يف سرية -٤
  .١٥ص: مهان -٥
  .١٥ص، الفاروق عمربن اخلطاب ةحياو  ةسري  يفصحيح التوثيق  -٦
  .١٣٣ص، تاريخ اخللفاء از سيوطی -٧
  .١٥عاين ص: اخلليفة الفاروق عمربن اخلطاب -٨ 
  .٢٤قرشي ص: أوليات الفاروق، نووي: )٢/١٤(ذيب األمساء  -٩
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  �ي عمر خانواده: ومس

دختر : ه شدهو گفت. پدر عمر، خطاب بن نفيل؛ و مادرش حنتمه دختر هاشم بن مغيره بود
البته بيشتر مورخين بر اين باورند كه او، دختر هاشم، دختر  .1هاشم، خواهر ابوجهل بود

يعني نفيل بن عبدالعزي، يكي از  �پدر بزرگ عمر .2عموي ابوجهل بن هشام بوده است
  .3كردند بزرگان قريش بود كه براي حل مشاجرات خود به او مراجعه مي

بنت مظعون، خواهر عثمان بن مظعون ازدواج نمود و از  قبل از اسالم با زينب �عمر
سپس با مليكه بنت . او داراي سه فرزند به نامهاي عبداهللا، عبدالرحمن اكبر وحفصه گرديد
گاه با مليكه متاركه  جرول ازدواج كرد واز او صاحب فرزندي به نام عبيداهللا شد و آن

با  �گاه عمر آن. حذيفه ازدواج كردبا ابو الجهم بن  �نمود؛ مليكه پس از جدايي عمر
نمود، ولي ديري نپاييد كه با توافق هم، از يكديگر ميه مخزومي ازدواج ا قريبه بنت ابي

با  �سپس عمر. با عبدالرحمن بن ابوبكر ازدواج نمود قريبهو پس از عمر، جدا شدند 
بن ابوجهل  ام حكيم قبل از آن همسر عكرمهحكيم بنت حارث بن هشام ازدواج كرد و  ام

  صاحب دختري به نام فاطمه شد، سپس بنا به از او �عمر  و .4بود كه در شام شهيد شد
بنت عاصم بن ثابت بن ابي اقلح  6و پس از او با زني به نام جميله. 5روايتي او را طالق داد

قبل  ازدواج كرد؛ عاتكه زيد بن عمرو بن ُنفيلهمچنين با عاتكه بنت . اوسي ازدواج نمود
 �به ازدواج زبير بن عوام �بعد از شهادت عمر و ،7بن ابوبكر بود  ز عمر همسر عبداهللا

ايشان مادر عياض بن زبير   كه  شده  در مورد وي گفته  ذكر است كه  در آمد، الزم به
  .باشد مي

                                           
  .٢٢ص، ةأوليات الفاروق السياسي -١
 .مهان -٢
 .٣٤٧ص، نسب قريش از زبريی -٣
  ).٧/١٤٤( يةوالنها يةالبدا -٤
 ).٧/١٤٤(البداية والنهاية  -٥ 
  .٧مي صل سُ : ترتيب وذيب البداية والنهاية خالفة عمر -٦ 
  .٧ص: مهان -٧ 



 39    در مكه  �عمر 
 

  ولي او كه. خواستگاري نمود �از ام كلثوم دختر ابوبكرصديق �همچنين عمر
بود،   پيش او آمده �عنوان سخنگوي عمر  به  لشهدختري كوچك بود و عائ

واي بر تو، امير المؤمنين از تو : گفت لعائشه. خواستگاري عمر را نپذيرفت
پذيرم كه او زندگي سختي  بدين خاطر نمي: گفت! پذيري؟ خواستگاري كرده و تو نمي

اج با ام كلثوم را نزد خليفه فرستاد و او را به ازدو �گاه عائشه، عمرو بن عاص آن. دارد
نيز بي درنگ دختر  �پس از خواستگاري، علي. راهنمايي كرد بدختر علي و فاطمه

او قرار   عنوان مهريه  در آورد و عمر هم چهل هزار را به �عمر بن خطابخود را به عقد 
  .1از او صاحب دو فرزند به نامهاي زيد و رقيه گرديد �عمر. داد

ازدواج نمود و از او داراي فرزندي به نام عبدالرحمن  هيُلههمچنين با زني يمني به نام 
البته نظر واقدي اين است كه لهيه كنيز . روايتي ديگر عبدالرحمن وسط، شد  اصغر و بنا به

از كنيزي به نام فكيهه صاحب دختري به نام  �عمر: اند همچنين گفته. عمر بوده است
  .2ترين فرزند ايشان بوده استكوچك: است  زينب شد كه واقدي در مورد او گفته

: رسد كه عبارتند از به سيزده نفر مي �عمر بن خطاببا اين حساب تعداد فرزندان 
زيد اكبر، زيد اصغر، عاصم، عبداهللا، عبدالرحمن اكبر، عبدالرحمن اوسط، عبدالرحمن 

تعداد همسران . اصغر، عبيداهللا، عياض، حفصه، رقيه، زينب و فاطمه رضي اهللا عنهم
ها ازدواج نمود و نيز آنان كه از  اعم از آنان كه قبل از اسالم يا بعد از اسالم با آن �رعم
علت ازدواج با همسران  �عمرفاروق 3ها جدا شده، در مجموع هفت نفر بوده است؛ آن

من، به خاطر : گويد متعدد را افزايش نسل و داشتن فرزندان بيشتر دانسته است؛ چنانچه مي
روم، اگر مسأله فرزند دار شدن نبود، باكي نداشتم كه هيچ  سرانم نميشهوت به سراغ هم

دارم  من، نفسم را بدان اميد به همبستري با همسرانم وا مي: گويد همچنين مي .4زني را نبينم
  .5كه خداوند به من فرزنداني بدهد كه او را به پاكي ياد كنند

                                           
  .)٢/٢١٢(التاريخ  يفالکامل  -١
  ).٥/١٩١(طربي : تاريخ األمم وامللوك -٢
  ).٧/١٤٤( البداية والنهاية -٣
  .٢٢٧حتقيق دکرت احسان صدقی ص، البالذری يةبروا عمرو  بوبکرأالشيخان  -٤
  .١١٢ص، قاسم عاشور، فرائد الکالم للخلفاء الکرام -٥
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  در دوران جاهليت �زندگاني عمر: چهارم

اير قريشيان، بخشي از زندگي خويش را در دوران جاهليت سپري همچون س �عمر
سواد خواندن و نوشتن داشت و اين، امتيازي  �البته با اين تفاوت كه عمر. كرده است

در سنين نوجواني،  �عمر .1مند بودند بود كه تعداد اندكي از جوانان قريش از آن بهره
پدرش، . رفاه را به خود نديد زندگي سخت و پر مشقتي را گذراند و رنگ آسايش و

اين . كرد را در نوجواني به شتر چراني مجبور مي �آدمي خشن و سختگي بود و عمر
 �عمر  جا كه بود تا آن  جا گذاشته  برخوردهاي خشن روي درون عمر آثار بدي را به

چنان كه عبدالرحمن بن . گفت ي تلخ را به ياد داشت و از آن سخن مي همواره اين خاطره
: گفت �گذشتيم؛ عمر در اطراف مكه مي 2»ضجنان«از كنار كوهي به : گويد حاطب مي

چرانيدم، او مردي تندخو و خشن بود؛ من، هم  من در اين مكان شتران خطاب را مي
  .3كردم چرانيدم و هم هيزم جمع آوري مي شترانش را مي

را  آن  ، ايشان همواره شمار آمده  براي عمر روزگاري سخت به  اين دوره  رو كه از اين 
در مسير حج هنگامي  �عمر: گويد مي - اهللا رحمه- نمود، اينك سعيد بن مسيب بازگو مي

خداوند متعال، به هر كس،  !$�|�z (# �$#{�$! �! ( ;B :رسيد گفت» ضجنان«كه به كوه 
اي پشمين، در اينجا براي خطاب شترچراني  دهد؛ من در جامه هر چه بخواهد مي

نمود و  كردم، مرا خسته مي به دستور او كار مي  كردم؛ او مردي تندخو بود كه هرگاه مي
من در اينجا شبها را تنها و . زد نمودم، مرا كتك مي چون در انجام دستورش كوتاهي مي

  : سپس چنين سرود. كردم كه كسي جز خدا با من نبود در حالي سپري مي
  ال شـــــــيء ممـــــــا تـــــــرى تبقـــــــى بشاشـــــــته

  ن هرمـــــــز يومـــــــًا خزائنـــــــهلــــــم تُغـــــــن عـــــــ
ــــــــه ــــــــاح ل   وال ســــــــليمان إذ تجــــــــري الري

  يبقــــــــى اإللــــــــه ويُــــــــردى المــــــــال والولــــــــد 
ــــت عــــاد فمــــا خلــــدوا   والخلــــد قــــد حاول
  واإلنـــــــــس والجـــــــــن فيمـــــــــا بينهـــــــــا بـــــــــردُ 

                                           
  .٩٠ص، فاروق جمدالوی، بن اخلطاب عهد عمر يف ةسالمياإل ةدار اإل -١
  .لومرتی مکه قرار داردکي  ٢٥اين کوه در : شود گفته می -٢
  .)٣/٢٢٦(؛ طبقات ابن سعد )٥٢/٢٦٨(تاريخ ابن عساکر  -٣
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ـــــــت نواهلهـــــــا   أيـــــــن الملـــــــوك التـــــــي كان
ــــــال كــــــذب ــــــورود ب ــــــك، م   حوضــــــاً هنال

 

  مـــــــــن كـــــــــل أوب إليهـــــــــا راكـــــــــب يفـــــــــد
ــــــــــًا كمــــــــــا وردوا ــــــــــن ورده يوم ــــــــــد م   1الب

  

كني، ماندگار نيست؛ بلكه  طراوت و تازگي هيچ يك از چيزهايي كه مشاهده مي« 
  . روند ماند و مال و فرزند، از بين مي تنها خدا مي
  .به او سودي نرساند و قوم عاد نيز جاودان نماندند) پادشاه ايران(هاي هرمز  گنجينه

  .تحت فرمان او بودند، ماندگار نماندها و جنها،  سليمان نيز با آنكه بادها، انسان
  آمدند؟ ها مي كجايند پادشاهاني كه مردم، از هر سو به ديدن آن

شوند، پس بايد  بر آن وارد مي  بدون ترديد همه  جا حوضي وجود دارد كه در آن
  .»...اند گذشتگان بر آن وارد شده  روزي بر آن وارد شد، همچنان كه

هايش از  پدرش شتر چراني نكرده؛ بلكه براي خاله تنها براي �گفتني است كه عمر
چنانچه خودش پس از آنكه به خالفت رسيد، بنا . مخزوم نيز شتر چرانيده است ي بني قبيله

! چه كسي از تو بهتر است؟ تو اينك اميرمؤمنان هستي: به اظهار خودش، با خود گفت
د در ميان مسلمانان برخاست خود شناسايي كن  ارزش خود را به  براي اينكه �گاه عمر آن

روزي : گويد و اعالم نمود كه قبالً چوپاني بيش نبوده است؛ محمد بن عمر مخزومي مي
مردم را براي نماز فراخواند و پس از آن كه، همه جمع شدند،  �عمر بن خطاب

! اي مردم: گفت صبرخاست و پس از حمد و ثناي الهي و درود و سالم بر پيامبرخدا
ها يك مشت خرما يا كشمش  آن. خود را مي چرانيدم هاي مخزومي ن خالهمن، گوسفندا

كردم؛  دادند و من تمام روز را با همان يك مشت خرما يا كشمش سپري مي به من مي
  ! واقعاً چه روزهاي سختي بود

چرا با گفتن اين ! اي امير مؤمنان: سپس پايين آمد و عبدالرحمن بن عوف گفت
واي بر تو؛ لحظاتي قبل در دلم خطور كرد : فرمود! كني؟ يسخنان، خودت را كوچك م

رو خواستم خودم را به  از اين! كه چه كسي از من بهتر است؟ من، اينك امير مؤمنان هستم

                                           
 ).٥٢/٢٦٩(نقله عن ابن عساكر  ٥عاطف ملاضه ص. الفاروق مع النيب د -١



  �عمر فاروق     42
 

ام، و هچ گاه  سان به ياد داشته باشم كه كيستم و چه بوده خويشتن معرفي كنم تا بدين
  .1من راه پيدا نكند  افكار شيطاني به

شكوفا نمود  �عمر بن خطابديد چوپاني، صفات و ويژگيهاي نيكي را در بدون تر
البته . توان به تاب و تحمل وافر، شهامت و سخت كوشي اشاره نمود كه از آن جمله مي

پيش از  �براي هميشه چوپاني نبود، بلكه عمر �الزم به يادآوري است كه شغل عمر
وي، . مهارتهايي كسب كرده بود اسالم، در ُكشتي، اسب سواري، شعر و تجارت نيز

داد و در جلسات شاعران و سران عرب در  همچنين به دانستن تاريخ قومش نيز اهميت مي
يافت و بدين ترتيب ضمن  حضور مي »مجنه«و  »المجاز ذي«، »عكاظ«بازارهاي 

فراگيري رموز بازرگاني، از سرگذشت اقوام و قبايل مختلف عرب و نيز از ادبيات آنان 
ها و مجالس مشاعره و ذكر  هماييگفتني است گرد. آورد ي به دست ميعات مفيداطال

مفاخر قومي و قبيلگي توسط اديبان بزرگ، از يك سو پويايي و حيات و حركت تاريخ 
اي از موارد  ها را به دنبال داشت و از سوي ديگر در پاره عرب و ماندگاري آن در خاطره

د؛ چنان كه بازار عكاظ، سبب اصلي جنگهاي گردي به درگيريهاي خونيني منجر مي
   .2بود كه به سلسله جنگهاي فجار شهرت يافت انهچهارگ

به تجارت و بازرگاني پرداخت و ديري نگذشت كه يكي از ثروتمندان مكه  �عمر
اي دست يافت، ايشان  هاي متعدد و ارزنده گرديد و از طريق مسافرتهاي تجاري به تجربه

سان بازرگاني بلند آوازه  ، و بدين3نمود يمن مسافرت مي  و در زمستان بهشام   در تابستان به
ي جاهلي مكه رسيد و از اين حيث جزو سرآمدان  گرديد و به جايگاهي واال در جامعه

چنانكه پيشتر گفتيم پدر بزرگ عمر، يعني نفيل، از سرداران مكه . رفت مكه به شمار مي
اي نزد عربها  از اجداد عمر بود، جايگاه ويژه بود و پيش از او، كعب بن لؤي نيز كه

داشت؛ تا جايي كه تاريخ وفات او را تا سال عام الفيل به عنوان تاريخ رسمي معامالت و 
  .4نوشتند قراردادهاي خود مي

                                           
  ).٣/٢٩٣(طبقات ابن سعد  -١
  .١٥٣ص، دکرت علی امحد اخلطيب، عمر بن خطاب -٢
  .١٧حممد أمحد أبو النصر ص. ، دعمربن اخلطاب -٣
  .)١/٧(تاريخ خليفه بن خياط  -٤
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از  �به هر حال اين جايگاه موروثي از يك سو و هوش و ذكاوت شخص عمر
به گفته ابن سعد، مردم براي حل  سوي ديگر، از او شخصيتي سرآمد ساخته بود كه

  .1كردند اختالفات و مشاجرات خود به او مراجعه مي
شخصي فرزانه، بردبار، بزرگوار و توانا بود كه استداللهاي قوي و محكمي  �عمر

 �اي يا دفاع از آن، عمر داشت؛ بنابراين قريشيان براي رفع اختالفات يا بيان مفاخر قبيله
در دوران جاهليت : گويد ابن جوزي مي .2فرستادند د ساير قبايل ميرا به عنوان نماينده نز

بودند، پس هرگاه ميان قريش و ساير   سپرده عمر بن خطابي  هعهد  ي سفارت را به وظيفه
ها سخن براند،  نيابت از آن  فرستادند تا به عنوان سفير مي  داد او را به ها جنگي رخ مي قبيله

ها افتخار  ي مفاخري بر آن وسيله  كرد و يا به را بيزار ميها  اي آن و اگر دفع كننده
نيز به خوبي  �عمر. كردند و افتخار خود نمايان مي  عنوان دفع كننده  كردند، عمر را به مي

وي، در دفاع . كرد آمد و از منافع و مفاخر قريش دفاع مي ي اين مسئوليت بر مي از عهده
گذاشت كه به همين سبب در برابر  از خود مايه ميبدان باور داشت، به قدري   چه از آن

پرستي قريش  اتخاذ نمود؛ چرا كه دين جديد را با آيين بت خصمانهاسالم، مواضع 
دانست كه به خاطر وجود كعبه،  ي قريش مي را به ضرر جايگاه ويژه ديد و آن مخالف مي

باعث   ر بود كهاز ثروتي روحي و مادي برخوردا   بدان دست يافته بود، زيرا كعبه
بود، به اين جهت، سران قريش و از جمله عمر، مسلمانان مستضعف را   شده  شكوفايي مكه

يك بار كنيزي را كه مسلمان شده بود، به  �چنانچه عمر. 3كردند به شدت شكنجه مي
جا  از آن �در اين بحبوحه ابوبكر. خسته شدشالق از دستش افتاد و قدري كتك زد كه 

  .4خريد و او را آزاد نمود �ين صحنه را ديد، كنيز را از عمرگذشت و چون ا
رو نسبت  بخشي از عمرش را در جاهليت سپري كرد و از اين �خالصه اين كه عمر

هاي آن، شناخت بسياري داشت؛ وي، پيش از  به آداب و رسوم دوره جاهلي و مشخصه
كرد، اما پس از آن  مي آن كه مسلمان شود، با تمام وجود، از آداب و رسوم جاهلي دفاع

                                           
  ١٦دکرت العانی ص، اخلليفه الفاروق -١
  ١١ص، مناقب عمرً  -٢
 .٨عبد الرمحن الشرقاوي ص، الفاروق عمر -٣
  ٨ص، نوشته عبدالرمحن شرقاوی، الفاروق عمر -٤
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ي واقعي حق و باطل و ايمان و كفر از يكديگر پي برد و اين  كه اسالم آورد، به فاصله
  : سخن مشهور را بيان نمود كه

8`.�}! X x~ !�# ^	�& ^	�& `.�}! h�& �;
m %#, M�1-��! j��� ( ��F1G 
أت يافته و جاهليت را شود كه در اسالم نش بنيان اسالم، به دست كسي خراب مي«

  .»نشناخته است

                                           
  .١٤٤ص، فرائد الکالم للخلفاء الکرام) ١٥/٣٦(الفتاوی  -١



  مبحث دوم

  �مسلمان شدن و هجرت عمر

  �مسلمان شدن عمر: نخست

پرتو افكند كه زنان مسلمان قريش را مشاهده  �نخستين فروغ ايمان، زماني در دل عمر
نمود كه به سبب آزارهاي وي و امثالش، ناگزير به هجرت و ترك شهر و ديار خود 

قلب عمر بتپد و خود را سرزنش نمايد و   باعث شد كه  اين صحنه ي مشاهده. شدند مي
گوش آنان بچپاند   بپردازد، و كلماتي به  مرثيه  گذارند به ديار خود را جا مي  براي آنان كه

  . 1اي از جانب عمر نبودند هرگز منتظر شنيدن چنين كلمه  كه
هجرت به حبشه را داشتيم، زماني كه ما قصد : گويد چنانچه ام عبداهللا بنت حنتمه مي

آري؛ به خدا سوگند : آيا رهسپار سفر هستي؟ گفتم! اي ام عبداهللا: آمد و گفت �عمر
كنيم  دهيد، خانه و كاشانه خود را ترك مي بدان سبب كه ما را مورد اذيت و آزار قرار مي

: تعمر گف. نماييم تا خداوند براي ما گشايشي عنايت فرمايد و در زمين خدا هجرت مي
آن چنان رقت قلبي  �در آن هنگام از عمر: گويد اين بانو در ادامه مي. خدا، يارتان باد

هنگامي كه عامر بن ربيعه آمد، ماجرا را . مشاهده نمودم كه پيشتر هرگز نديده بودم
. آري: اي؟ گفتم دل بسته �گويا تو به مسلمان شدن عمر: برايش بازگو نمودم؛ گفت

   .2مسلمان شود، عمر هم اسالم خواهد آورد االغ خطاب  هرگاه: گفت
از ديدن اين صحنه متأثر شد و احساس دلتنگي و گرفتگي نمود؛ به راستي  �عمر

شود و با اين حال آنان استوار و پابرجا  هايي كه بر پيروان دين جديد تحميل مي چه سختي
احساس  �سان عمر را به فكر فرو برد و بدين �راز اين استقامت و پايداري، عمر! هستند

به بركت  �به هر حال ديري نپاييد كه عمر .3اندوه نمود و دردي دروني، قلبش را آزرد
دعا كرده و  �، در مورد عمرصچرا كه رسول خدا. ايمان آورد صدعاي رسول خدا

  : گفته بود
87�$# I1b�$! \)x� `.�}! >Z&� B�1$! :���� 	� ,`�~- �� 0�b Qx� d�eL! ��FG 

                                           
  .١٢، الطنطاويات صأخبار عمر -١
  .با سند حسن) ١/٣٤١(از امام امحد ، بة؛ فضائل الصحا)١/٢١٦(ابن هشام  ةسري  -٢
  .٩ الفاروق عمرص -٣
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پسندي، سبب سربلندي اسالم  هر يك از اين دو مرد را كه خود مي! خدايابار «
، از ميان آن دو، عمر صپيامبر«: و فرمود. »عمر بن خطابابو جهل بن هشام يا : بگردان

  .1»داشت را بيشتر دوست مي
عبداهللا . فراهم نمود �هاي ديگري نيز براي مسلمان شدن عمر خداوند متعال، زمينه

به : سراغ ندارم كه عمر در مورد چيزي اظهار نظر نمايد و بگويد: ويدگ مي ببن عمر
اش درست بود و آن چيز، همان گونه بود كه  گمانم، اين طور است، مگر آنكه گفته

نشسته بود و مردي خوش  �چنانچه روزي عمر. اش اظهار نظر نموده بود درباره �عمر
كنم و يا او هنوز  اين مرد اشتباه مي يا من در مورد: عمر گفت. گذشت جا مي سيما از آن

گاه دستور داد  آن. باشد و يا در دوران جاهليت، كاهن بوده است بر دين جاهلي خود مي
حاضر شد،  �هنگامي كه آن شخص، نزد عمر. كه آن مرد را به حضورش بخوانند

مان تا كنون نديده بودم كه با يك مسل: آن مرد گفت. همان سخنان را تكرار نمود �عمر
: آن شخص گفت. بايد مرا از واقعيت امر آگاه سازي: گفت �عمر. چنين رفتار شود

ترين خبري كه جن تو،  عجيب: گفت �عمر. آري؛ من در دوران جاهليت، كاهن بودم
روزي در بازار بودم كه جن من، هراسان نزدم : اش سخن گفت، چه بود؟ گفت درباره

توانند به استراق سمع  خبر داري كه ديگر نمي آيا از نااميدي و يأس جنها: آمد و گفت
  خبرهاي آسمان بپردازند واخبار آسمان را دزدانه گوش دهند؟

در . هاي آنان خوابيده بودم من نيز روزي كنار بت. گويد راست مي: فرمود �عمر
: ... گفت گاه صدايي شنيدم كه مي آن. ذبح كرداي آورد وآن را  اين ميان، فردي گوساله

پس از آن ديري . ال اله اال اهللا: گويد ح ميآميز اتفاق افتاده و مردي فصي وفقيتامري م
  .2ظهور نمود صنگذشت كه رسول خدا

ها  نقل شده كه بيشتر آن �عمر بن خطابروايات زيادي در مورد مسلمان شدن 
توان  البته با توجه به رواياتي كه در كتابهاي زندگاني و تاريخ آمده، مي. 3صحيح نيست

  : را بدين ترتيب عنوان بندي نمود �مراحل مسلمان شدن عمر

                                           
  .صحيح دانسته است) ٢٩٠٧(را در صحيح الرتمذی  آن، آلبانی، )٣٦٨٢(ترمذی  -١
  ).٣٨٦٦(خباری  -٢
  .٢٣توثيق يف سرية وحياة الفاروق صصحيح ال -٣
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  صاهللا قصد كشتن رسول -1
با يكديگر مشورت و  صي رسول خدا روزي سران قريش، گرد هم آمدند و درباره

 عمر بن خطابچه كسي حاضر است محمد را به قتل برساند؟ : رايزني نمودند و گفتند
اين كار، از تو : همه گفتند. دگي نموداعالم آما صبرخاست و براي قتل رسول خدا

، هنگام نيمروز و در گرماي آفتاب، شمشيرش را حمايل كرد و رو به �عمر. ساخته است
رفت، كه  شو گروهي از يارانش از جمله ابوبكر و علي و حمزه صسوي رسول اكرم

جرت ه  حبشه  به  ي ارقم گرد آمده بودند و همراه ساير مسلمانان نزديك صفا در خانه
مسلمانان در   بودند كه  قبال براي عمر تعريف كرده  ذكر است كه  بودند؛ الزم به  نكرده

  .اند ي ارقم گرد هم آمده صفا، در خانه ي هدامن
خواهم نزد اين  مي: ي؟ گفترو كجا مي! اي عمر: نعيم بن عبداهللا، او را ديد و پرسيد

سر و نادان  خردمندان قريش را سبك ه انداخته،دين بروم كه در ميان قريش تفرق مرد بي
خواهم به سراغش بروم و او را به قتل  گويد؛ مي شمارد و خدايان آنان را ناسزا مي مي

اي؛ به خدا سوگند كه فريب  چه راه بدي در پيش گرفته! اي عمر: نعيم گفت. برسانم
افراط را در  روي و  ات تو را فريفته است، زيرا زياده اي و نفس اماره خويشتن را خورده

آيا اگر محمد را . اي اشتهقدم برد) ي عمر قبيله(و در راه هالكت بني عدي  اي پيش گرفته
به قتل برساني، بني عبد مناف تو را به حال خود خواهند گذاشت و اجازه خواهند داد 
زنده بماني و راست راست راه بروي؟ گفتگوي آن دو ادامه يافت و صدايشان باال رفت تا 

دانستم كه واقعاً چنين  اي و اگر مي دين شده كنم تو هم بي گمان مي: ه عمر گفتاين ك
تواند عمر را از تصميمش باز  و چون نعيم دريافت كه نمي. كردم است، از تو آغاز مي

روي كه به دين او  ات نمي گويي چرا به سراغ افراد خانواده اگر راست مي: دارد، گفت
: اند؟ عمر گفت ضاللتي را كه بر آن هستي، رها كردهاند و تو و گمراهي و  گرويده

  .1خواهر و دامادت: منظورت كيست؟ نعيم پاسخ داد
  
  

                                           
  .)١/٣٤٣(ابن هشام  ةسري  -١
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  ي خواهرش و پايداري او در برابر عمر رفتن عمر به خانه -2
ي خواهر و دامادش شتافت و درب  عمر با شنيدن اين خبر عصباني شد و به سوي خانه

نيز در خانه بود و با هم سوره طه را تالوت  �تخباب بن ار. ي آنان را كوبيد خانه
 –فاطمه . اي راهنمايي كردند تا پنهان شود ها بالفاصله خباب را به گوشه آن. كردند مي

هنگامي كه عمر وارد خانه شد، خشم و عصبانيت از . صحيفه را مخفي نمود –خواهر عمر
. چيزي نبود: ندرسيد؟ گفت اي بود كه به گوشم اين چه زمزمه: باريد؛ پرسيد اش مي چهره
آيا در صورتي كه حق در ديني غير از : دامادش گفت! ايد؟ دين شده گويا شما بي: گفت

درنگ به سوي دامادش  تقاد داري، نبايد پذيرفت؟ عمر بيديني باشد كه تو بدان اع
ريد، ش پا پشت خواباند و بر سينه  را به ور شد و او رابه باد كتك و ناسزا گرفت و او حمله

ي  خواست عمر را از روي سينه گري داشت و مي و چون خواهر عمر، قصد ميانجي
شوهرش دور گرداند، عمر سيلي محكمي به گوش او نيز زد كه در اثر آن خون از 

برادرش به   بود خطاب به  سخت ناراحت شده  گاه فاطمه كه آن. ي فاطمه سرازير شد چهره
پرستيم؟ عمر  را مي  چون خداي يگانه زني ا مي، آيا ما راي دشمن خدا: صراحت گفت

ما مسلمان شده و به خدا و رسولش ايمان ! اي عمر: با زباني رسا گفت  فاطمه. آري: گفت
آيد،  پس هر چه از دستت بر مي ��*�� �" ) #$� #) !� 	�" 6��!z�! ���� 5ايم؛  آورده

ي خون آلود خواهرش  هش به چهرهبه خود آمد و چون نگا �اين بود كه عمر. انجام بده
كاري برداشت و پس از اندكي درنگ به  افتاد، سخت پشيمان گشت و دست از كتك

سخنت در : عمر گفت. خواهرش امتناع ورزيد. آن صحيفه را به من بده: خواهرش گفت
شما   را به آن: دارد؟ خواهرش گفت خواهم بدانم دين شما چه پيامي من اثر گذاشت؛ مي

، تا بدان  من بده  را به ، پس آن سخنت در من اثر گذاشته! واي بر تو: عمر گفت. دهم نمي
  ام به گرفته  را چنانكه بدان خيانت نكنم و آن  دهم كه مي  شما وعده  نگاهي بيفكنم، و به

تواني به كالم خدا دست  تو، مشرك و نجس هستي و نمي: گفت  فاطمه. شما بازگردانم

 �پس از اين كه عمر. پس برخيز و غسل كن �mM�L��K�J�Il1 بزني

                                           
  .»بدان دسرتسي ندارند) يعين فرشتگان يزدان(جز پاكان «؛ ١٩/  واقعه -١
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گاه شروع به خواندن صحيفه كرد كه در آن سوره  آن. غسل نمود، صحيفه را به او دادند
  : هايي ديگر نوشته شده بود طه و سوره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
روبرو شد، ترس او را در بر گرفت و  )رحمان و رحيم(ي  با دو كلمه  آنگاه كه

  : را گرفت و چنين خواند خود آمد و آن  از دستش پرت نمود، سپس بهرا   صحيفه

�m�t��s�r�q�p���o��n�m�l�k�j�i�h�g�f�e
�e�d��c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�� �y��x��w�v�u
�y� xw� �v� �u� �t�s�r�q�� � �p�o�n��m��l�k�j�i�h�g��f

�|�{��zl ]٨ - ١: طه[  
از غم ايمان نياوردن كافران، (ايم تا  هما قرآن را براي تو نفرستاد!) اي پيغمبر. (ها. طا«

را براي پند و اندرز  ليكن آن. خويشتن را خسته و رنجور كني) و نپذيرفتن شريعت يزدان
از سوي كسي نازل   ).كنند و از او اطاعت مي(ترسند  ايم كه از خدا مي كساني فرستاده

مان بر عرش استقرار پروردگار رح. هاي بلند را آفريده است شده است كه زمين و آسمان
در ميان آن دو و   چه در زمين و آن  چه ها و آن در آسمان  چه او است آن از آنِ. يافت

يا (اگر آشكارا سخن بگوئي !) اي پيغمبر(  .است) از دفائن و معادن(در زير خاك   چه آن
را  از آن(تر  و نهان) سخن گفتن تو با ديگران را(و نهاني ) كند پنهان، براي خدا فرق نمي

او خدا است و جز خدا معبودي   .داند مي) كه سخن گفتن تو با خودت و خواطر دل است
  .»او داراي نامهاي نيكو است. نيست

كنند؟ سپس  آيا قريش از اين فرار مي! چه كالم زيبايي است! به به: گفت �عمر
  : تالوت سوره طه را ادامه داد و به اين آيات رسيد

 �mM���L��K�J�I�H�G����V��U�T�S�R�Q�P�O�N
�g�f�e�d�c�b�a�`� �_�^�]�\�[�Z�� �Y�X�W

hl  ]١٦ – ١٤: طه[  
عبادتي خالص (هستم، و معبودي جز من نيست، پس تنها مرا عبادت كن، » اهللا«من «

به طور قطع خواهد  قيامت  .به ياد من باشي) هميشه(، و نماز را بخوان تا )از هرگونه شركي
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مردمان در حالت آماده باش (پنهان دارم تا ) از بندگان(را  آن) موعد(خواهم  من مي. آمد
) دائم بوده، و در ضمن به سبب مخفي بودن قيامت آزادي عمل داشته باشند، و سرانجام

نبايد تو را از !) اي موسي. (هركسي در برابر تالش و كوشش خود جزا و سزا داده شود
كسي كه بدان باور نداشته و از هوا و هوس  آن باز دارد) ايمان به قيامت و آمادگي براي(

   . »نمايد، كه هالك خواهي شد خويش پيروي مي
شايسته نيست با خدايي كه چنين كالم زيبايي دارد، كسي ديگر : آنگاه گفت

   .1ببريد صمرا نزد محمد : و افزود. پرستش گردد

  و اعالم اسالمش صرسول خدا  يشرفتنش پ -3
تو را مژده ! اي عمر: گاه خود بيرون آمد و گفت ، از مخفيبا شنيدن اين سخن �خباب 

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

87�$# I1b�$! ��E- \)x� `.�}! Z&� B�1$! :���� 	� ,`�~- �� 0�b Qx�  ��
L!d�eFG 

پسندي، سبب عزت و سرافرازي اسالم  يكي از اين دو نفر را كه خود مي! بار خدايا«
  .2»عمر بن خطابابو جهل بن هشام يا : بگردان

جا كه صداقت  ها از آن آن. را به من نشان دهيد صجاي رسول خدا: عمر گفت
. ارقم استي  صفا، در خانه ي هدر دامن صرسول خدا: عمر را دريافته بودند، گفتند

ي ارقم رفت و چون به  در حالي كه شمشيرش را حمايل كرده بود، به سوي خانه �عمر
چون صداي كساني كه در خانه بودند، . درب را باز كنيد: جا رسيد، در زد و گفت آن

درب را باز نمايد،   خود جرأت نداد كه  ها به ترسيدند و هيچ يك از آنعمر را شنيدند، 
  گاه كه رسول خدا بسيار سنگدل و غضبناك است، و آن  عمر نسبت به  كهدانستند  زيرا مي

عمر : ؟ گفتند چيه: آنان گفت  نمود، خطاب به  ترس و وحشت مسلمانان را مشاهده  حمزه
؟ پس بگذاريد بيايد، اگر قصد نيكي  آمده عمر بن خطاب: گفت. است  آمده بن خطاب

                                           
  ).١/٣٤٤(امام امحد ، بةفضائل الصحا  -١
  .ختريج اين حديث در صفحات گذشته بيان شد -٢
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 �گاه درب را باز كردند و حمزه آن. هيم كشتداشته باشد كه چه بهتر و گرنه او را خوا
رسول . بردند صو يكي ديگر از مسلمانان دستانش را گرفتند و او را نزد رسول خدا

به سوي او رفت و كمربندش را گرفت و  صرسول خدا. رهايش كنيد: فرمود صاكرم
  : او را تكان داد و گفت

8�� W� K�b ���!	 ?d�eL! �� �� ���
m "� H�< �)�! �Z
� N 7� M&��PGF 
چه چيزي تو را به اينجا آورده است؟ گويا دست از اين كارهايت ! اي پسر خطاب«

  .»داري تا اين كه خداوند متعال مصيبت بزرگي بر سرت بياورد؟ بر نمي
 صرسول خدا. ام تا به خدا و پيامبرش ايمان بياورم آمده! اي رسول خدا: عمر گفت

اي كه حاضران در خانه پي بردند  داي بلند تكبير گفت، بگونهبا شنيدن اين سخن، با ص
جا را در حالي  آن صگاه اصحاب رسول خدا آن .1به اسالم مشرف گرديد �كه عمر

در شمار مسلمانان، احساس  �و با وجود حمزه �ترك كردند كه با مسلمان شدن عمر
دفاع و پشتيباني  صدانستند كه آن دو از رسول خدا نمودند و مي سربلندي و عزت مي

اي از حقوق خود  توانند از طريق آن دو به پاره مسلمانان مي ،و بدين ترتيب. نمايند مي
  .دست يابند و حق خويش را از دشمنانشان بگيرند

  به آشكار ساختن دعوت �ي عمر عالقه -4
  .مخلصانه مسلمان شد و با تمام توان براي گسترش و تثبيت اسالم گام برداشت �عمر

آيا ما چه زنده بمانيم و چه بميريم، بر حق نيستيم؟ : گفت صبه رسول خداوي 
  : فرمود صرسول خدا

8E$!	 ,N1�+ �� ���� # ,� ! N1& BO#	 ,B�� "#B���) "GF 
آري، سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، شما چه بميريد و چه زنده بمانيد، «

  . »بر حق هستيد
اييم؟ سوگند به ذاتي كه شما را به حق مبعوث كرده، پس چرا پنهان كاري نم: گفت

  .سازيد حتماً دعوت خويش را آشكار مي

                                           
  .)١/٣٤٤( بةفضائل الصحا -١
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نيز بدين نتيجه رسيده بود كه زمان  صآيد، رسول خدا چنانچه از شواهد بر مي
آشكار ساختن دعوت فرا رسيده و دعوت آن قدر توان و قوت يافته كه از خود دفاع 

آشكار ساختن دعوت موافقت نمود و دو صف تشكيل با  صرو رسول خدا از اين. نمايد
مسلمانان در حالي  ،بدين ترتيب. داد و عمر و حمزه را پيشاپيش هر يك از صفها قرار داد

مشركان با . وارد مسجد الحرام شدند كه در اثر حركت آنان غبار به هوا برخاسته بود
اي، آنان را  سابقه و غم و اندوه بي هراسان و وحشت زده شدند بديدن عمر و حمزه

  .1را فاروق ناميد �در آن روز عمر صرسول خدا. فرا گرفت
سربلند  عمر بن خطابسان خداوند متعال، اسالم و مسلمانان را با مسلمان شدن  بدين

 صبنابراين اصحاب رسول خدا. ناپذير بود شخصي قوي و شكست �نمود؛ چرا كه عمر
مشركان  �عمر. 2و سرافرازي نمودنداحساس امنيت  ببا مسلمان شدن عمر و حمزه

. را به مبارزه طلبيد و آشكارا در كنار كعبه نماز گزارد و مسلمانان نيز با او نماز گزاردند
ي وافري به رنجاندن دشمنان دعوت داشت و خيلي مشتاق بود كه آنان را  عالقه �عمر

ن شدم، نزد پس از آن كه مسلما: گويد چنانچه خودش مي. هر طور كه شده، برنجاند
داني  آيا مي: هنگامي كه بيرون آمد، گفتم. ش را زدما ام ابوجهل رفتم و درب خانه اييد

. ام اين كار را كرده: گفتم. اين كار را نكن: ام؟ گفت كه من به دين محمد گرويده
. اين كه چيزي نيست: گفتم. ابوجهل با ناراحتي وارد خانه شد و درب را به رويم كوبيد

من به دين جديد : ي يكي ديگر از اشراف قريش رفتم و به او نيز گفتم نهسپس به خا
ش شد و ا او نيز وارد خانه. ام را كرده اين كار: گفتم. اين كار را نكن: گفت. ام گرويده

آيا : شخصي به من گفت. اين نيز كه چيزي نيست: گفتم. درب را به روي من بست
هنگامي كه : گفت. آري: نمايي؟ گفتم دوست داري كه اسالم آوردن خود را آشكار

: شوند، نزد جميل بن معمر جمحي برو و كنارش بنشين و بگو همه پيرامون كعبه جمع مي
جميل با شنيدن . من اين كار را كردم: گويد مي �عمر. ام من از دين شما دست كشيده

شنيدن مردم با . دين شده است پسر خطاب بي: است و فرياد برآوردسخنم، از جاي برخ

                                           
  .)١٠٤-١/١٠٣( ةالصفو  ة؛ صف)١/٤٠(األولياء  ةحلي -١
 .٢٧، ٢٦اخلليفة الفاروق عمربن اخلطاب ص -٢
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سان ميان من و مردم زد و خورد  ور شدند و بدين ي جميل، به سوي من حمله گفته
   .1درگرفت

وز قريشيان از اسالم زماني كه پدرم، مسلمان شد، هن: گويد مي بعبداهللا بن عمر
چه كسي زودتر از همه اخبار مكه را پخش : پدرم گفت. اطالع بودند آوردن وي بي

به سوي جميل به راه افتاد و من نيز به  �عمر. معمر جمحيجميل بن : كند؟ گفتند مي
دنبال پدر به راه افتادم؛ در آن زمان هر چند نوجواني كم سن و سال بودم، اما توان 

من مسلمان ! اي جميل: پدرم نزد جميل رفت و گفت. تشخيص و درك مسايل را داشتم
. هسپار مسجد الحرام شدجميل بدون اين كه با او سخني بگويد، برخاست و ر. ام شده

مردم پيرامون كعبه حلقه زده بودند؛ جميل كنار درب ورودي مسجد ايستاد و با صداي 
ل بود، كه پشت سر جمي �عمر. دين شده است عمر بي! اي قريشيان: بانگ برآوردبلند، 
ن گاه شهادتين بر زبا و آن. ام ام، بلكه اسالم آورده دين نشده گويد؛ من بي دروغ مي: گفت

6��!5 &��4 	���$�#" ) �*�� �: آورد و گفت "�	 �! (! �$G  
زير   كرد و او را به  ملهح  بن ربيعه  عتبه  ور شدند و عمر نيز به مشركان به عمر حمله

فرياد   عتبه  جا كه كوبيد، تا آن هاي محكم خود را بر سر او مي آورد و ضربهخود در
كرد يكي  احساس نا امني مي  محض اينكه  عمر به! يبرآورد و مردم از عمر دور شدند، آر

  نمود، تا اينكه هاي خود را بدو وارد مي گرفت و ضربه از بزرگان قوم را در آغوش مي
گيري  همان صورت تمامي مجالس كفر را پي  شدند، و عمر به مردم از وي جدا مي

ا آنان زد و خورد داشت و همچنان ب كرد و ايمان خود را در ميان آنان اظهار مي مي
: گفت. و مشركان، پيرامون او ايستاده بودند. خسته شد و نشست �كرد تا اين كه عمر مي

خواهد، بكنيد؛ به خدا سوگند وقتي تعداد ما به سيصد نفر برسد، يا  هر كاري كه دلتان مي
ين در ا. رويد گذاريد و مي را براي ما مي گذاريم و يا شما، آن ما مكه را براي شما مي

: چه شده است؟ گفتند: گفت هنگام شخصي وارد مسجد الحرام شد و با ديدن اين صحنه
چه اشكالي دارد؟ او حق دارد هر ديني كه بخواهد، : گفت. دين شده است عمر بي

                                           
  .١٩، عمر رخباأ) ١/٣٢٠(ح املواهب شر  -١
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ي بني عدي، او را تحويل شما خواهند داد تا هر  كنيد طايفه نكند شما گمان مي. برگزيند
  !و بكنيد؟خواهد با ا كاري كه دلتان مي

پراكنده  �ها از اطراف عمر به دنبال سخنان اين مرد، آن: گويد مي بابن عمر
او : من بعدها در مدينه از پدرم پرسيدم كه آن شخص، كه بود؟ گفت. شدند و رفتند

  .1عاص بن وائل سهمي بود

   �پيامدهاي مسلمان شدن عمر -5
شد، ما احساس عزت و  مسلمان �پس از آن كه عمر: گويد مي �عبداهللا بن مسعود

ي كعبه را طواف  توانستيم خانه نمي �ما، قبل از مسلمان شدن عمر. كرديم سرافرازي مي
پس از آن كه اسالم آورد، با مشركان  �نماييم و در مسجد الحرام نماز بخوانيم؛ اما عمر

  .2اييمرا طواف نم توانستيم در كنار كعبه نماز بگزاريم و آن سان ما مي درگير شد و بدين
فتح و پيروزي، هجرتش نصرت و  �مسلمان شدن عمر: گويد وي همچنين مي

  توانستيم كعبه بود ما نمي  تا عمر اسالم نياورده  ، واقعيت اين است كهخالفتش رحمت بود
حال   ما را به  پيكار پرداختيم تا اينكه  را طواف نماييم، اما بعد از اسالم عمر با كافران به

  .3كرديم نماز را برگزار مي  د و در كنار كعبهخود جا گذاشتن
پس از آن كه اسالم آورد، اسالم را آشكار  �عمر: گويد صهيب بن سنان مي

زديم و  خواند و ما در مسجد الحرام پيرامون او حلقه مي ساخت و آشكارا به اسالم فرا مي
نمود،  رض ميگزارديم و اگر كسي به ما تع جا نماز مي كرديم و آن كعبه را طواف مي

  .4داديم پاسخش را مي
  : چه خوب سروده است �ي عمر شاعر، درباره

                                           
  .با سند حسن) ١/٣٤٦( ةفضائل الصحاب -١
  .با سند حسن) ١/٣٤٤( ةفضائل الصحاب -٢
  . ١٤١ص، البالذری ةبرواي عمرو  بوبکرأالشيخان  -٣
 ).١/٢٧٤( ةالصفو  ةصف) ٣/٢٦٩(الطبقات الکربی  -٤
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  أعني به الفاروق فّرق عنوةً 
  هو أظهر اإلسالم بعد خفائه

  بالسيف بين الكفر واإليمان  
    ١ومحا الظالم وباح بالكتمان

فاروق، كسي است كه با قدرت شمشير، صف كفر را از ايمان جدا كرد و اسالم را « 
ها را كنار زد و به پنهان كاري پايان  پس از آن كه پنهان بود، آشكار ساخت و تاريكي

  .»داد

  و تعداد مسلمانان در آن زمان �تاريخ مسلمان شدن عمر -6
پس از  3و سه روز ،2در ذي حجه سال ششم بعثت، در سن بيست و هفت سالگي �عمر

، سي و نه نفر انن تعداد مسلماندر آن زما. به اسالم مشرف گرديد �مسلمان شدن حمزه 
نفر بود،   اسالم آوردم، تعداد مسلمانان سي و نه  روزي كه: گويد مي �اينك عمر. بود

پس من با اسالم خود عدد چهل را تكميل نمودم و خداوند توسط من اسالم را آشكار 
ل و اندي چه  روايتي تعداد چهل نفر و يا اينكه  و بنا به. اسالم عزت بخشيد  ساخت و به

مسلمانان از ترس مشركين   رو كه مرد و حدود سيزده زن نيز مسلمان شده بودند؛ و از اين
  نسبت به  شناخت، زيرا عمر بيشتر از همه ها را نمي نمودند، عمر بيشتر آن خود را پنهان مي

   .4داد مسلمانان سختي نشان مي

   �هجرت عمر: دوم

ابن . را آغاز نمايد  مدينه  عموم سفر هجرت بهعلني و در انظار   تصميم گرفت كه عمر
من هيچ يك از مهاجرين را سراغ ندارم كه آشكارا : گويد مي �از علي به نقل كعباس

كه هنگام هجرت شمشير و كمان بر دوش افكند  عمر بن خطابباشد، جز   هجرت نموده
  رفت و هفت مرتبه گاه به مسجد الحرام همراه تعدادي تير برداشت و آن  اي را به و نيزه

دو ركعت نماز گزارد و سپس به قريشياني  ×كعبه را طواف نمود و در مقام ابراهيم

                                           
  .٢٢نونية القحطاين ص -١
  .١٣٧تاريخ اخللفاء ص -٢
  .٢٢، الطنطاويان صمرأخبار ع -٣
  .٢٢صاخبار عمر،  -٤
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هاي  هايتان سياه باد و خداوند، بيني چهره«: كه پيرامون او جمع شده بودند، چنين گفت
خواهد مادرش به سوگش بنشيند و همسرش بيوه  هر كس مي! شما را به خاك بمالد

  .»ش يتيم شوند، من پشت اين وادي منتظر او هستمگردد و فرزندان
هيچ يك از قريشيان جرأت نكردند دنبال او بروند و فقط تعدادي : گويد مي �علي

   .1به دنبالش رفتند �ي عمر از مسلمانان مستضعف براي بدرقه
به مدينه  صراه هجرت را در پيش گرفت و قبل از رسول خدا ،بدين ترتيب �عمر

: عداد زيادي از خويشاوندانش در ركاب او هجرت كردند؛ از جملهو ت. هجرت نمود
برادرش زيد بن خطاب، عمرو و عبداهللا فرزندان سراقه بن معتمر، خنيس بن حذافه سهمي 

باشد؛  ي مبشره مي شوهر دخترش حفصه، پسر عمويش سعيد بن زيد كه يكي از عشره 
ي بن ابي خولي و مالك بن ابي خولي ها بود؛ خول واقد بن عبداهللا تميمي كه هم پيمان آن

ها بودند؛ بنو بكير، اياس، خالد، عاقل و عامر و هم پيمانانشان  از بني عجل كه هم پيمان آن
  .2از بني سعد بن ليث كه در قبا نزد رفاعه بن عبدالمنذر، بار سفر انداختند

و ابن  نخستين كساني كه نزد ما آمدند، مصعب بن عمير: گويد مي �براء بن عازب 
پس از آن دو، بالل، سعد و . دادند ها به مردم قرآن را آموزش مي آن. ام مكتوم بودند

گاه  و بيست تن از مسلمانان آمدند؛ آن عمر بن خطابها  عمار بن ياسر آمدند و پس از آن
تشريف آورد و من نديدم كه اهل مدينه از چيزي بدان اندازه خوشحالي  صرسول خدا

  .ابراز شادي نمودند صيف فرمايي رسول خدانمايند كه از تشر
اش را وقف خدمت دين نمود و در اين راستا از  زندگي �عمر بن خطاب! آري

اي نداشت و براي مسلمانان، چه در مكه و چه در  هيچ كس جز خدا ترس و واهمه
رفت؛ چنانچه هنگام هجرت، تعداد زيادي از  توانا به شمار مي يبانهجرت، پشت
كوشيد تا كساني را  و هم پيمانانش را با خود به مدينه برد؛ وي همچنين ميخويشاوندان 

كه در مكه مانده بودند و امكان داشت به فتنه دچار گردند، به هر روشي كه شده وادار به 
وقتي قصد هجرت به مدينه را «: گويد باره مي چنانچه خودش در اين. هجرت نمايد

هشام بن عاص بن وائل سهمي با هم قرار گذاشتيم كه نموديم، من و عياش بن ابي ربيعه و 

                                           
  .٣٠ص، الفاروق ةصحيح التوثيق فی سري  -١
 .٣١صحيح التوثيق ص: نقل از  به) ٧/٢٦١(فتح الباري  -٢ 
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ي خاندان بني غفار باالتر از سرف گرد هم بياييم و  ي اضاء در حوزه در منطقه 1در تناضب
هر كس، فردا صبح آن جا نبود، دليل بر اين است كه دستگير شده و از هجرت باز : گفتيم

صبح : گويد مي �عمر. ان ادامه بدهندهر دو نفر ديگر بايد به راهش ،بنابراين. مانده است
روز بعد، من و عياش بن ابي ربيعه به تناضب رسيديم و هشام نتوانست بيايد و بازداشت 

  .2»شده بود؛ او شكنجه شده و دچار فتنه گرديده بود
ما به راه خود ادامه داديم؛ هنگامي كه به مدينه رسيديم، در قبا در ميان بني عمرو بن 

  .يمعوف اقامت گزيد
ابو جهل بن هشام و حارث بن هشام به سوي عياش بن ابي ربيعه آمدند؛ او پسر 

 صپيامبر. ها آمدند و در مدينه به ما رسيدند آن. ها و برادر مادري آنان بود عموي آن
مادرت نذر كرده و قسم خورده : ها با عياش صحبت كردند و گفتند آن. هنوز در مكه بود

دل عياش به حال . ا شانه نزند و زير آفتاب بنشيند و به سايه نرودكه تا تو را نبيند، سرش ر
خواهند تو را از  ها مي به خدا سوگند كه اين! اي عياش: من به او گفتم. مادرش سوخت
ها مادرت را اذيت  بدان كه اگر شپش. ها دوري كني بهتر است از آن. دينت برگردانند

مكه براي او غير قابل تحمل باشد به سايه كنند، سرش را شانه خواهد زد و چون گرماي 
بايد مادرم را از سوگندي كه خورده، پشيمان كنم و . خير: عياش گفت. خواهد رفت

  .گردم دارم و بر مي جا مالي دارم، با خود بر مي آن
ي قريش  داني كه من از همه سوگند به خدا تو مي: گفتم: گويد مي �عمر

بايد  :ولي عياش نپذيرفت و گفت. ها نرو و، اما با آنام مال ت نصف دارايي. ثروتمندترم
پس اين شتر مرا بگير كه : وقتي عياش بر تصميمش پافشاري كرد، عمر گفت. برگردم

ها قصد نيرنگ داشتند با اين شتر خود  شتري رام و رهوار است و بر آن سوار شو؛ اگر آن
دو حركت كرد تا اين كه در  عياش سوار بر همان شتر همراه آن. را از دستشان نجات بده

به خدا كه شترم را خسته كردم؛ آيا مرا پشت ! اي برادر: ميان راه، ابوجهل به او گفت
ابوجهل شترش را خواباند و . اشكالي ندارد: كني؟ عياش گفت سرت بر شتر سوار نمي

                                           
  .نام درختی است -١
  .١٢٩، عبد الرمحن عبد الرب صاهلجرة النبوية املباركة -٢
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اي وقتي همه پياده شدند، آن دو عياش را گرفتند و دست و پ. عياش نيز شترش را خواباند
  .1او را بستند و او را به مكه بردند و شكنجه كردند

گمان ما نسبت به كساني كه در مكه به فتنه مبتال شده بودند، اين : گويد مي �عمر
كند؛  شان را هم قبول نمي ي پذيرد و توبه بود كه خداوند، هيچ يك از اعمالشان را نمي

اند،  ر مشكلي كه بدان گرفتار شدهاند، به خاط ها با وجود آن كه خدا را شناخته چون آن
اما وقتي . كردند اند و خودشان نيز در مورد خويش چنين فكر مي به سرزمين كفر برگشته

ها  آن  چه ها و در مورد سخن ما و آن به مدينه آمد، خداوند متعال در مورد آن صپيامبر
  : كردند، اين آيه را نازل كرد ي خودشان فكر مي درباره

�m�w�v�u�t�s����¤�� �£�¢�¡� �~�}��|�{�z�y�x
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�Ì�Ë�Ê�É�Èl ]٥٥ - ٥٣: الزمر[  
از ! يدا بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده يا: بگو )خدا به مردمان از قول(«

چرا . آمرزد خداوند همه گناهان را مي قطعاً. حمت خدا مأيوس و نااميد نگرديدلطف و مر
و با ترك (و به سوي پروردگار خود برگرديد  .كه او بسيار آمرزگار و بس مهربان است

و (و تسليم او شويد ) سيئات و انجام حسنات به سوي آفريدگارتان تغيير مسير دهيد
خانه برانداز و (اب پيش از اين كه عذ) خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمانبرداري كنيد

ناگهان به سوي شما تاخت ) كن كننده دنيوي و سخت و دردناك و سرمدي اخروي ريشه
و از ) و كسي نتواند شما را از عذاب خدا برهاند(آرد و ديگر كمك و ياري نشويد 

كه (زيباترين و بهترين چيزي كه از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده شده است 
ناگهان به سوي شما ) دنيوي يا اخروي(روي كنيد پيش از اين كه عذاب پي) قرآن است

  .» خبر باشيد تاخت آرد، در حالي كه شما بي
را  اي نوشتم و آن من اين آيه را با دستان خود در نامه: گويد مي � عمر بن خطاب

 را در وقتي اين نامه به دست من رسيد آن: گويد هشام مي. براي هشام بن عاص فرستادم

                                           
  .)١/٢٠٥( ةالصحيح ةالنبوي ةالسري  -١
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فهميدم تا اين  را به دقت خواندم، اما نمي كشيدم؛ من آن خواندم و آه مي مي 1»طوي ذي«
پس خداوند در قلب من القا كرد كه اين آيه . را به ما بفهمان آن! بار خدايا: كه گفتم

ي ما  گفتيم و ديگران درباره ما در مورد خود مي  چه ي ما و در مورد آن درباره
پس به سوي شترم رفتم و بر آن نشستم و به : گويد مي. ه استپنداشتند، نازل شد مي

  .2كه در مدينه بود، پيوستم صپيامبر
ي هجرت خود و دو همراهش  برنامه �كند كه عمر اين واقعه براي ما روشن مي

اين سه تن، از . عياش بن ربيعه و هشام بن عاص بن وائل سهمي را چگونه تنظيم كرده بود
ي  يي كه با هم قرار گذاشته بودند، دور از مكه و خارج از محدودهسه قبيله بودند و جا

حرم در راه مدينه بود؛ زمان و مكان به طور دقيق مشخص شده و قرار بر آن بود كه اگر 
ها در زمان و مكان مقرر حاضر نشد، دو نفر ديگر، حركت كنند و منتظر او  يكي از آن

همان طور كه انتظار داشتند، . ير نمايندنباشند و عدم حضورش را به دستگير شدن تعب
ي هجرتشان  هشام بن عاص دستگير شد و عمر و عياش موفق به هجرت شدند و برنامه

  .3ها سالم به مدينه رسيدند كامالً موفقيت آميز انجام گرفت و آن
ي دقيقي كشيدند و  اما قريشيان تصميم گرفتند مهاجران را تعقيب كنند، بنابراين نقشه

جا كه ابوجهل، از مهر و عالقه وافر عياش نسبت به مادرش اطالع داشت، به دروغ  از آن
  .سوگند مادرش را به ميان آورد

چنان كه از تصميم عياش براي بازگشت، ميزان مهرورزي و محبتش به مادرش 
كند كه  نيز داللت مي �انديشي عمر اين داستان به فراست و چاره. شود آشكار مي
  .4آنان نسبت به عياش نيرنگ كنندداد،  احتمال مي

را در وجود اين  ي آن كه اسالم ريشه بريم ميزان برادري و اخوتي پي ميهمچنين به 
به خاطر در امان ماندن برادر مسلمانش از فتنه، حاضر  �بود؛ چنان كه عمر  افراد دوانيده

مادرش بر او  اما عاطفه و محبت عياش نسبت به. اش را به او ببخشد شود نصف دارايي مي
چيره شد و او را بر آن داشت به مكه برود و سوگند مادرش را ادا كند و مالي را كه آن 

                                           
  .های مکه است وازهذی طوی يکی از در  -١
  .١٣١ص، ةاملبارک ةالنبوي ةاهلجر  ٦/١٦هيثمی  ،امع -٢
  .٢/١٥٩ يةالقياد ةالرتبي -٣
  .٥١٢ص ةالنبوي ةالسري  -٤
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كرد و گويا با چشم خود  به افقي دورتر نگاه مي �ولي عمر. جا دارد، با خود بياورد
چنان كه وقتي نتوانست او . ديد كه در انتظار عياش بود سرنوشت نامبارك و شومي را مي

انتظارش را داشت، براي  �كه عمر  چه باآلخره آن. كند، شتر خود را به او داد را قانع
   .1عياش پيش آمد و مشركان در اثناي راه به او خيانت كردند

كردند كه خداوند  مسلمانان اعم از مهاجران و آناني كه در مكه بودند، فكر مي
ي جاهلي  و در جامعه اند هاي كساني را كه دچار فتنه شده متعال، هيچ يك از نيكي

�: پذيرد تا اين كه خداوند اين آيه را نازل كرد كنند، نمي زندگي مي �� �� �� �

�m��~�}��|�{�z�y�x�w�v�u�t�sl ]٥٣: الزمر[  
از ! يدا بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده يا :بگو )خدا به مردمان از قول(« 

  .»حمت خدا مأيوس و نااميد نگرديدلطف و مر
اي نوشت و براي  ها را در صحيفه آن �از نزول اين آيات، عمرفاروق بالفاصله پس 

خود، عياش و هشام فرستاد تا آنان دوباره براي ترك كردن اردوگاه كفر  برادران صميمي
چه شخصيت واال و بزرگي بود كه به برادرش عياش  �به راستي عمر. تالش نمايند

سپس شترش را به او داد تا در . كننصف دارايي مرا بگير، ولي مدينه را ترك ن: گفت
با اين حال هر چند . صورت احساس خيانت از سوي ابوجهل و حارث، با آن فرار كند

عياش را شماتت نكرد و نگفت كه چون با  �نكرد، باز هم عمر �عياش به حرف عمر
بلكه احساس محبت و وفاداري نسبت به . من مخالفت نمود، حقش بود كه چنين شود

را  ي فوق، بالفاصله آن غالب بود؛ از اين رو پس از نزول آيه �چنان بر عمربرادرش هم
اي را براي  براي برادرانش و ديگر مسلمانان مستضعف مكه، فرستاد تا تالشهاي تازه

  .پيوستن به اردوگاه اسالم انجام دهند
زماني اين كار را كرد كه ساكن مدينه بود و يكي از مشاوران رســول  �عمر

و طبق روايتي  2ميان او و عويم بن ساعده صرفت وآن حضرت ه شمار ميب صخدا
ابن . پيوند اخوت و برادري برقرار نموده بود 4و يا معاذ بن عفراء 3عتبان بن مالك

                                           
  .٢/١٦٠ ةالقيادي ةالرتبي -١
  .٣١، از ابن جوزیعمر بن خطاب، مري املؤمنني أمناقب  -٢
  .)٣/٢٧٢(طبقات ابن سعد  -٣
  .٣١، ابن جوزین خطاب، عمر بمري املؤمنني أمناقب  -٤
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  نفر صحابي ديگر چنين نوشته  عبدالهادي در تعليق اين پيوند اخوت ميان عمر و آن سه
رود با هر سه  احتمال مي شود، زيرا نمي  ت ديدهرواي  تعارضي ميان آن سه  هيچ گونه: است

 .1هاي مختلف پيمان اخوت بسته باشد نفر در زمانه

  

                                           
  ).١/١٨٤(مري املؤمنني عمربن اخلطاب أحمض الصواب فی فضائل  -١
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  در پرتو قرآن �عمرفاروق يزندگان: مبحث اول
  صدر ركاب رسول خدا �عمر: مبحث دوم
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  مبحث اول

  در پرتو قرآن �زندگاني عمرفاروق

ي خداوند متعال، نظـام هسـتي، زنـدگاني، بهشـت،      درباره �ديدگاه عمر -1
  دوزخ و قضا و قدر

بر اساس آن پرورش  -رضي اهللا عنهم-حاب و ساير اص �عمر بن خطابآييني كه 
اي بود  قرآن تنها برنامه. يافتند، در حقيقت كالم پروردگار جهانيان يعني قرآن كريم بود

كوشيد تا اين  نيز همواره مي صكردند، رسول خدا در پرتو آن زندگي را سپري مي  كه
ي اسالمي  ده و جامعهاي باشد كه يكايك مسلمانان و نيز خانوا منبع زالل، تنها سرچشمه

 �عمر بن خطاباز اين رو آيات روح بخش كالم الهي، در . ي آن پرورش يابند در سايه
اثر گذاشت و از او شخصيتي اسالمي ساخت كه قلبي پاك و وجودي آراسته و روحي 

ي طه، به انساني ديگر تبديل شد كه طرز  با شنيدن آيات سوره �عمر! آري. بلند داشت
  .1ت، ارزشها و رفتار جديدي داشتتفكر، احساسا

از خالل كالم وحي، به خوبي دريافت كه معبود حقيقي كيست؟ رســول  �فاروق
غرس نمود و  �بخش قرآن را در ژرفاي وجود عمر نيز مفاهيم آيات روح صخدا

  .بارور گرديد و به ثمر نشست �سان نهال معارف قرآني در عمرفاروق بدين
اي درست  كوشيد تا يارانش را به انديشه اره ميهمو صرسول خدا: گفتني است

ي پروردگارشان و نيز به معرفت و شناختي صحيح در مورد حقوق خداوند بر  درباره
دانست اين انديشه، روزي به تصديق و يقين واقعي تبديل  بندگان برساند؛ چرا كه مي

سان نگرش  بدين. گردد؛ البته به شرطي كه وجود و نهاد انسان، پاك و آراسته باشد مي
نسبت به خداوند متعال، جهان هستي، زندگي، بهشت و دوزخ، و قضا و  �عمرفاروق

ي حقيقت انسان و درگيري او با شيطان، برگرفته از  قدر و همچنين ديدگاهش درباره
ي هر  درباره �ي ديدگاه عمرفاروق خالصه و گزيده. هاي نبوي بود قرآن كريم و آموزه

  : اند از عبارتيك از اين موارد، 
خداوند متعال، از هر عيب و نقصي، پاك و مبراست و داراي تمام صفات كمال * 

  .باشد؛ او، يگانه و بي همتاست كه نه همسري گرفته و نه فرزندي مي
                                           

  ).١/١٤٥(صاليب : السرية النبوية -١
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 : فرمايد اهللا، خالق، مالك و مدبر تمام هستي است؛ چنان كه خود مي* 

�m�c�b�a�`�_�~��}�|�{�z�y�x�w�v��u
g�f���e��d���t�s�rq��p�o�n�ml�k�j�i�h
�w�v�ul ]٥٤: األعراف[  

ها و زمين را در شش روز بيافريد و  پروردگار شما، خداوندي است كه آسمان«
شب، روز را مي پوشاند و شب، ) پرده تاريك(با ) خداوند(س بر عرش استقرار يافت؛ سپ

ده و جملگي مسخر خورشيد و ماه و ستارگان را آفري. شتابان به دنبال روز، روان است
بزرگوار . دهد آفريند و تنها او فرمان مي آگاه باشيد كه تنها او مي. فرمان او هستند

 .»باشد وجاويدان و با بركت است خداوندي كه پروردگار جهانيان مي
خداوند متعال، منشأ تمام نعمتهاي بزرگ و كوچك وآشكار و نهان است؛ چنانچه * 

 : فرمايد مي

�mÑ�Ð��Ï��Î�Í�Ì�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Òl ]٥٣: النحل[  
آنچه از نعمتها داريد، همه از سوي خداست و گذشته از آن هنگامي كه زياني به «

  .»خوانيد شما برسد، او را با ناله و زاري به فرياد مي
علم خداوند، بر تمام اشيا و موجودات احاطه دارد و هيچ چيزي در عالم هستي، از * 

  . دمان علم خداوند، پنهان نمي
ي فرشتگان كنترل  ي اعمال بزرگ و كوچك آدمي را بوسيله خداوند متعال، همه* 

 : فرمايد چنانكه مي. ها را آشكار مي سازد نويسد و روزي آن نمايد و مي مي

�m�b�a�`�_��^�]�\�[�Zl ]١٨: ق[  
ي  اي، مراقب و آماده اين كه فرشته راند، مگر انسان، هيچ سخني بر زبان نمي«

 .»آن سخن است) و نوشتندريافت (
ها است،  اموري كه خالف ميل آنهمچنين خداوند متعال، بندگانش را با * 

ي واقعي آنان را بشناساند؛ برخي به قضا و قدر الهي خشنود شده،  زمايد تا چهرهآ مي
و برخي نگران و . گردند ي امامت، خالفت و رهبري مي در نتيجه، شايسته. شوند تسليم مي

 : فرمايد خداوند مي. دهند ، ارزش خود را از دست ميخشمگين شده
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�m��W��V����U����T�SR��Q��P��O�N�M��L�Kl ]٢: امللك[ 
كدامين ) و نشان دهد كه(كسي كه مرگ و زندگاني را بيافريد تا شما را بيازمايد «

  .»شما عمل بهتري دارد و خداوند، چيره و آمرزنده است
دهد كه به او روي آورد و به او پناه  ياري ميخداوند متعال، كسي را نصرت و * 

 : ببرد و در برابر حكم و خواست خداوند، تسليم و بدان راضي شود

�m��K�J�I�H�GF�E�D�C�B�Al ]١٩٦: األعراف[ 
بي گمان سرپرست من، خدايي است كه اين كتاب را نازل كرده و اوست كه «

  .»كند بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي
ي متعال بر بندگان، اين است كه فقط او را بپرستند و با او چيزي را شريك حق خدا

  : قرار ندهند

�m�¶�µ�´�³�²��±�°l ]٦٦: الزمر[  
  .»ي سپاسگزاران باش تنها خدا را پرستش كن و از زمره بلكه«

خداوند متعال، در قرآن كريم به تفصيل مفاهيم عبادت و توحيد را بيان نموده * 
  .1است

نگرش خود را در مورد جهان هستي از اين آيات  �عمر  ذكر است كه  الزم به
  : گرفت برمي

�m�~�}�|�{z�y�x�w�v�u��t�s�r�q�p�o
�²�±�°�¯�®�¬�� � �«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���

��Ã�Â�Á�À��¿��¾�½�¼�»�º�¹���¸�¶�µ���� �́³�B�A
����T���S�R�QP�O�N�M�L��KJ�I���H�G�F�E�D�C

�V��Ul ]١٢ - ٩: فصلت[  
آيا به آن كسي كه زمين را در دو روز آفريده است، ايمان نداريد و برايش : گوب«

آفريدگار جهانيان هم ) عالوه بر اين كه آفريدگار زمين است(دهيد؟ او  انبازهايي قرار مي

                                           
 .١٦ىل إ ١٠منهج الرسول يف غرس الروح اجلهادية ص -١



  �عمر فاروق     68
 

او در زمين كوههاي استواري قرار داد و خيرات و بركات زيادي در آن آفريد و . باشد مي
. ي الزم، مقدر و مشخص كرد زمين را به اندازه) اگون ساكنانونمختلف و گ(مواد غذايي 

ها همه، روي هم در چهار روز كامل به پايان آمد؛ بدان گونه كه نياز نيازمندان و  اين
سپس ). و زيادي در آن نباشدو كمترين كم (روزي روزي خواهان را برآورده كند 

چه : به آسمان و زمين فرمود. بود دود) همچون(حالي كه  ي آفرينش آسمان كرد در اراده
را به  گاه آن آن. فرمانبردارانه پديد آمديم: گفتند. بخواهيد و چه نخواهيد، پديد آييد

اش را  اند و در هر آسماني، فرمان الزمهصورت هفت آسمان در دو روز به انجام رس
استيم و بيار) از ستارگان درخشان(هاي بزرگي  آسمان دنيا را با چراغ. صادر فرمود

  .»ريزي خداوند بسيار توانا و آگاه است اين، تقدير و برنامه. فوظ داشتيممح
رسد و نعمتهاي دنيا  زندگاني دنيا هر چند طوالني باشد، سرانجام روزي به پايان مي

هر چند گسترده و فراوان باشند، ناچيز و اندك و محكوم به فنا هستند؛ چنان كه خداوند 
�: فرمايد متعال مي �

�m�³�²�±�°�¯�� �®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤

�Â�Á��À�¿�¾�½�¼�»�º������¹�¸�¶�µ�´

�Ñ�Ð�Ï�Î�Í� ÌË��Ê�É� �È�Ç�Æ�Å� �Ä�Ã

Òl ]٢٤: يونس[  
است كه  يهمانند آب ،)فنا و از ميان رفتن نعمت آن از حيث زوال و(  يادن يمثل زندگ «

از  يانردم و چهارپاكه م-  ينزم) گوناگون( ياهانآن، گ يكه در پ يم؛ا از آسمان نازل كرده
و اهل آن  گردد، يو آراسته م يافتهخود را  يباييز ين،كه زم يتا زمان رويد؛ يم - خورند يآن م

در روز،  ياهنگام  فرمان ما، شب) گهاننا(مند گردند،  از آن بهره توانند يكه م شوند يمطمئن م
و آنچنان آن را ) سازيم؛ يرا بر آن مسلّط م يا صاعقه ياسرما ( رسد؛ يفرام) آن ينابود يبرا(

خود را  ياتگونه، آ ينا! نبوده است) يكشتزار ينچن(هرگز  يروزد ييكه گو كنيم يدرو م
  .»!دهيم يشرح م انديشند، يكه م يگروه يبرا

در مورد بهشت برگرفته از آياتي بود كه بهشت را توصيف نموده  �اما نگرش عمر
  : گرفته بود كهآيه قرار مصداق اين  �عمر ،از اين رو. است
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�m�o�n��m�l�k�j�i�h�g�f��e�d
�}�|������{�z��y���x�w�v�u�t�s�r�q�pl ]١٧ - ١٦: السجدة[  

و رو به درگاه خدا  خيزند يو بپا م( شود ياز بسترها در دل شب دور م يشانپهلوها«
 يما داده يو از آنچه به آنان روز خوانند، يم يدو ام يمو پروردگار خود را با ب) آورند يم

 يچشمهاست برا يروشن يهكه ما يمهم يچه پاداشها داند يكس نم يچه *! كنند يانفاق م
  .»!دادند ياست كه انجام م يپاداش كارهائ ينآنها نهفته شده، ا

اين . در مورد دوزخ نيز برگرفته از آيات قرآن كريم بود �نگرش عمرفاروق
از دستورات شريعت باز روي و انحرافي  دگي از هر گونه كجنگرش او را در زن

عمق تقوا و شدت ترس وي  �اندكي تأمل و پژوهش در زندگاني عمرفاروق. داشت مي
هاي مدينه  چنان كه در دوران خالفتش، شبي در كوچه. سازد از عذاب خدا را نمايان مي

كه مشغول ي يكي از مسلمانان افتاد  مشغول گشت و گذار بود؛ در اين اثنا گذرش به خانه
  : كرد را تالوت مي» طور«ي  نماز بود و سوره خواندن

�m�{�z�y��x��w�v���u�t�s�r���q�p�o�n

�¥�¤�£�¢��¡�����~�}�|l ]٧ -  ١: الطور[  
و ) كه موسي باالي آن با خدا به گفتگو و مناجات پرداخت(سوگند به كوه طور «

اده شد، كتابي ها به زمين فرست آسماني كه براي راهنمايي انسان(قسم به كتاب نوشته شده 
كه فرشتگان (و قسم به بيت معمور . و پخش گرديده است) نوشته شده(در صفحاتي ) كه

و سوگند به سقف برافراشته و ) در آن گروه گروه به تقديس و تسبيح خدا مشغولند
  .»شود سوگند به درياي سراپا آتش كه قطعاً عذاب پروردگارت، واقع مي

به : ش پايين آمد و به ديوار تكيه داد و گفتبا شنيدن اين آيات از االغ �عمر
ت آن مرد گوش جا ايستاد و به قرائ مقداري آن. خداي كعبه سوگند كه اينها، حق است

آمدند  ش برگشت و در اثر آن، يك ماه بيمار بود؛ مردم به عيادتش ميا داد، سپس به خانه
  1اش چيست؟ دانستند كه بيماري و نمي

                                           
  .١٦٦، عبد اهللا بن أمحد املقدسي صالرقة والبكاء -١
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و شناخت مراتب آن، از خالل آيات كالم خدا و  به قضا و قدر �ايمان عمر
او باوري قطعي داشت كه علم خدا، همه . شكل گرفته بود صهاي رسول اكرم آموزه

  : چيز را در بر گرفته است

�m�Ë�Ê��É�È��Ç�Æ�Å�Ä�Ã��Â�Á��À�¿�¾�½�¼�»�º
��ß�Þ�Ý��Ü�Û�Ú��Ù�Ø�×�Ö��Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÍ��Ì

��å�ä�������ã�â���á�àl ]٦١: يونس[� �� �� �� �
شما اي (خواني، و  پردازي و چيزي از قرآن نمي تو به هيچ كاري نمي!) اي پيغمبر( «

كنيد، مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم، در همان حال كه شما  هيچ كاري نمي!) مؤمنان
چيز در زمين و در آسمان از  و هيچ. باشيد يازيد و سرگرم انجام آن مي بدان دست مي

همه (اي باشد و چه كوچكتر و چه بزرگتر از آن،  ماند، چه ذره ميپروردگار تو پنهان ن
ثبت و ضبط ) در نزد پروردگارتان، به نام لوح محفوظ(در كتاب واضح و روشني ) اينها
  .» گردد مي

بر اساس آيات كالم الهي معتقد بود كه خداوند متعال، تمام  �همچنين عمر
  : اتفاقاتي را كه رخ خواهد داد، نوشته است

�m�¾�� �½�¼�»�º�¹�¸¶�µ�´��³�²�±�°�¯

��¿l ]١٢: يس[  
هايي را اند و چيز و چيزهايي را كه پيشاپيش فرستادهگردانيم  ما، مردگان را زنده مي«

نماييم  ب آشكاري سرشماري مينويسيم و ما همه چيز را در كتا كه بر جاي نهاده اند، مي
  .»نگاريم و مي

داوند در هر چيز نافذ است؛ اين نگرش نيز معتقد بود كه خواست و اراده خ �عمر
  : فرمايد چنان كه خداوند متعال مي. برگرفته از آيات كالم الهي بود

�m��î�í�ì�������ë���ê�éè�ç��æ�å�ä��ã�â����á�à���ß�Þl   
  ]٤٤: فاطر[

. ها و نه در زمين، خدا را درمانده و ناتوان نخواهد كرد هيچ چيزي، نه در آسمان«
  .»يار فرزانه و قدرتمند استچرا كه او بس
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چنان كه خداي . ي موجودات است بر اين باور بود كه خداوند، خالق همه �عمر
  : فرمايد متعال مي

�m�R� �Q�P�O� NM� �L�K�J� IH� �G�F�E� DC�B�A
�T�Sl�������� ������ ������   ]١٠٢: األنعام[ ����

ز او معبود برحقي ج. باشد پروردگار شما مي) متصف به صفات كمال است كه(آن «
پس بايد او را بپرستيد و او، حافظ و مدبر . ي همه چيز است او، خالق و آفريننده نيست و

  .»همه چيز است
اين نگرش صحيح و اعتقاد راسخ در مورد قضا و قدر، نقش به سزايي در زندگي 

  .ايفا كرد كه ما در اين كتاب با آن آشنا خواهيم شد �عمر بن خطاب
به حقيقت خود و نوع انسان پي برد و  از خالل آيات قرآن كريم، �همچنين عمر

يكي اصل دور آن كه عبارت : گردد دريافت كه حقيقت وجود آدمي، به دو اصل بر مي
و ديگري اصل نزديك كه همان . است از آفرينش انسان از خاك و نفخ روح در آن

  : فرمايد خداوند متعال مي. 1باشد آفرينش انسان از نطفه مي

�m�|�{���z�yx�w�v��u�t���¦�¥�¤�£����¢�¡���~�}
�©�¨�§l ]٨ - ٧: السجدة[ 

آن ذاتي كه هر چه را آفريد، نيكو آفريد و آفرينش انسان را از گل آغاز كرد؛ پس «
  .»ي آب ضعيف و ناچيزي خلق نمود نسل او را از عصاره

در پرتو آيات قرآن به اين شناخت دست يافت كه خداوند، انسان را با دستان  �عمر
ه و او را با قامتي متناسب و معتدل گرامي داشته و به او عقل، گويايي و قدرت خود آفريد

ها و زمين را مسخر او گردانيده و  همچنين مخلوقات آسمان. تشخيص عنايت كرده است
و پيامبراني به سوي انسان فرستاده و از همه . او را بر بسياري از مخلوقاتش برتري داده

ي محبت خويش قرار داده  ت پيروي از پيامبران، شايستهتر اين كه او را در صور مهم
ر آخرت از كسي كه به چنين مقامي دست يابد، در دنيا از زندگي پاكيزه و د. است

  .مند خواهد شد نعمتهاي جاويدان، بهره

                                           
 .٣١أصول الرتبية للخالوي ص -١ 
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 : فرمايد چنان كه خداوند متعال مي

�m��f�ed�c�b�a�`�_�~� �}�|�{�z�y
�l�k�j�i�h�gl ]٩٧: النحل[ 

چه زن و چه مرد، كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، به او زندگي  هر كس،«
  .»بخشيم و پاداش آنان را مطابق بهترين كارهايشان خواهيم داد پاكيزه و خوشايندي مي

به حقيقت درگيري و كشمكش انسان و شيطان پي برد و دريافت  �همچنين عمر
مرتكب معصيت گردد و نيروهاي كند تا  اين دشمن بزرگ از هر سو انسان را وسوسه مي

از اين دشمن، به خدا پناه  �عمر ،بنابراين. انگيزد ي شهواني را بر مي پنهان و خفته
آيد، بر او چيره  ش بر ميا نمود و همان طور كه از زندگاني ميجست از او طلب ياري  مي

بود كه آدم،  و شيطان در قرآن به اين نتيجه رسيده -عليه السالم-او از داستان آدم . گشت
نخستين فرد بشر است و جوهر اسالم يعني اطاعت محض از دستورات خدا؛ همچنين 

اين مسأله را  �او از خطاي آدم. ي لغزش وجود دارد دريافته بود كه در انسان، زمينه
آموخته بود كه انسان هميشه بايد به خدا توكل نمايد؛ وي، همچنين به اهميت توبه و 

گفتگو را ياد گرفته هيز از حسد و تكبر پي برده و از قرآن، فرهنگ استغفار و ضرورت پر
چنان كه خداي : كه بايد با مخاطب خود با لحن و سخن نيك سخن بگويد و آموخته بود

  : فرمايد متعال مي

�m�`��_��~�}�|�{z�y�x�w�vu��t�s�r�q�p

�b�al ]٥٣: اإلسراء[  
ا باشد؛ زيباترين و نيكوترين سخنه سخني بگويند كه: به بندگانم بگو!) اي پيغمبر(«

آفكند و  يشان فساد و تباهي ميدر ميان ا) ي سخنان زشت به وسيله(چرا كه شيطان، 
  .»گمان شيطان، دشمن آشكار انسان است بي

ي ياران  به تربيت و تزكيه صبر اساس روش رسول خدا �عمر بن خطاب! آري
گرداند و آنان را به اخالق  پاك مي ها را با انواع عبادات پرداخت و درون آن خود مي

  . ساخت قرآن آراسته مي
را گرامي داشت و او را از عقايد و باورهاي نادرست جاهلي  �خداوند متعال، عمر

پرستي  در جاهليت به آيين بت �عمر. رهانيد و به عقيده و آييني صحيح رهنمون گرداند
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كرد خداوند، با جنها وصلت  مي و فكر براي خدا بود،اعتقاد داشت و قايل به دختراني 
نهاد و از فال بد استفاده  كرده است؛ وي پيش از پذيرش اسالم، به سخن كاهنان ارج مي

بعد از مرگ خبري از زنده شدن دوباره نيست؛ اما پس از آن كه : گفت كرد و مي مي
ريك ي اين باورهاي پوشالي پشت پا زد و به خداي يگانه كه هيچ ش اسالم آورد، به همه

و ايمان به خدا را با اعتقاد به روز واپسين گره زد،  1و فرزند و همتايي ندارد، ايمان آورد
ي مبتني بر عدم  او از زندگي جاهالنه. رسند ها در آن به سزاي اعمال خود مي كه انسان

اعتقاد بر آخرت، خسته شده و به كلي در دين و عقيده جديد خود ذوب گرديده بود و 
او خدا را طوري بندگي . را از همه كس و همه چيز بيشتر دوست داشت خدا و رسولش

يافت و با آيات آن  در پرتو قرآن پرورش مي �عمر ،2ديد كرد كه گويا او را مي مي
زندگي در كنار . نمود هاي آن استفاده مي زيست و از تشريع، آداب، تاريخ و حكمت مي

اش، در عملكرد  گرفي نهاده بود كه نتيجهقرآن، در قلب و خرد و وجود و روح او تأثير ش
ها بعد از توفيق خدا مرهون رهنمودهاي رسول  ي اين در همه �عمر. وي نمايان گشت

  .بود صخدا

  و علم او به اسباب نزول و تفسير آيات �موافقات عمر: دوم

  3با قرآن كريم �موافقات عمر -الف
شجاعت و شهامت بيشتري نسبت به ساير اصحاب در بيان موضع خويش داراي  �عمر
پرسيد و رأي و نظر  حكمت بعضي از كارهاي ايشان را مي صاو حتي از رسول خدا. بود

جا كه معموالً ديدگاهش سنجيده و  و از آن. نمود خود را نيز با صراحت تمام مطرح مي
چنان كه خودش . شد درست بود، گاهي آيات قرآن نيز در تأييد نظراتش نازل مي

به : گويد يكي اين كه مي: سه مورد نظر من با وحي پروردگار موافق گرديددر : گويد مي

                                           
  .٥١، علي اخلطيب صطابعمربن اخل -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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اي را  آيهنماز بخواند؛ خداوند متعال نيز  پيشنهاد دادم كه در مقام ابراهيم صرسول خدا
  .دستور داد كه چنين نمايد صنازل فرمود و به رسول خدا

رانتان دستور چقدر خوب بود كه شما به همس! اي رسول خدا: دوم اين كه گفتم
گاه  آن. يندآ هاي خوب و بد نزد تو مي چرا كه انسان. داديد تا خود را كامالً بپوشانند مي

  .ي حجاب را نازل فرمود خداوند آيه
من . از دست همسرانش ناراحت است صو باري به من خبر رسيد كه رسول خدا

د متعال، به او را ناراحت نكنيد وگرنه خداون صرسول خدا: ها رفتم و گفتم نزد آن
به عمر  صتا اينكه يكي از همسران پيامبر. همسراني بهتر از شما عنايت خواهد كرد

تواند همسرانش را نصيحت نمايد، تا  نمي صآيا شخص رسول خدا ! اي عمر: گفت
  : گاه خداوند اين آيه را نازل فرمود آن 1!اينكه شما به نصيحت آنان بپردازي؟

�m� � �~�� �}��|��{�z��y��x��¦��¥��¤��£��¢��¡���
ª��©��¨���§�l ]٥: التحرمي[  

بهتر  يشما همسران ياست كه اگر او شما را طالق دهد، پروردگارش به جا يدام«
 يكننده، زنان مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه كار، عابد، هجرت ياو قرار دهد، همسران يبرا
  .»!و باكره يرباكرهغ

  خواندن بر منافقانموافقت قرآن با وي در مورد نماز ن -ب
درخواست  صهنگامي كه عبداهللا بن ابي درگذشت، از رسول خدا: گويد مي �عمر

زماني كه آن حضرت در مقابل جنازه او ايستاد و . نمودند كه بر وي نماز جنازه بخواند
 ،اي رسول خدا: ايستادم و گفتم صخواست بر او نماز بگزارد، من در برابر رسول خدا

در آن  !گفت؟ خوانيد كه چنين و چنان مي نماز مي) عبداهللا(دشمن خدا ي  شما بر جنازه
به سخنان من  صرسول خدا. هاي او عليه اسالم را يادآور شدم اثنا سخنان و موضعگيري

برو ! عمر: هنگامي كه پافشاري و اصرارم زياد شد، فرمود. نمود داد وتبسم مي گوش مي
  : ده و خداوند، فرموده استكنار؛ به من در اين مورد اختيار داده ش

                                           
  .٤٢١٣تفسري ش ك ال، البخاري -١ 
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�m�R�Q�PO�N��M�L��K�J�I�H��G�F�E�D��C�B��A
�\�[�Z�Y�X�W��VU�T�Sl ]٨٠: التوبة[  

چه براي آنان طلب آمرزش نمايي و چه ننمايي، و حتي اگر هفتاد مرتبه براي آنان «
بخشد؛ چرا كه آنان به خدا و پيامبرش كفر  ها را نمي طلب آمرزش كني، خداوند، آن

  .»كند يده اند و خدا فاسقان را هدايت نميورز
� $� " �,�� # _&B1 �$� �8: فرمود صرسول خدا�c ;I�4�$! N1& ��,Z$ ,FG  

دانستم كه چنانچه بيش از هفتاد مرتبه براي او طلب آمرزش نمايم،  اگر من مي«
د و بر او نماز جنازه خوان صگاه رسول خدا آن. »كردم شود، اين كار را مي بخشيده مي

چنين جسارتي  صمن از اين كه در برابر رسول خدا. در خاكسپاري وي شركت نمود
  : كرده بودم، سخت متعجب بودم تا اين كه ديري نگذشت و اين دو آيه نازل گرديد

�m�«ª�©��¨��§�¦�¥�¤�£�¢�¡��l ]٨٤: التوبة[  
  . »بر هيچ يك از آنان نماز جنازه مخوان و بر قبرش نايست«

بعد از آن، تا پايان حياتش بر هيچ منافقي نماز نخواند و  صسول خدار ،از اين رو
  .1در خاك سپاري شركت ننمود

  موافقت قرآن با عمر در مورد اسيران بدر -ج
روز بدر، خداوند متعال، مشركان را شكست داد و هفتاد نفر از آنان : گويد مي �عمر

مان و علي در مورد اسيران از ابوبكر، عث صكشته و هفتاد تن اسير شدند؛ رسول خدا
به نظر : نظر تو چيست؟ گفتم! اي پسر خطاب: مشورت گرفت و رو به من كرد و فرمود

را به من بده تا گردنش را بزنم و عقيل را به علي ) يكي از خويشاوندان عمر(من فالني 
يچ بسپار تا گردنش را بزند و فالني را به حمزه بسپار تا خداوند بداند كه در دل ما ه

ها  ها سركردگان و پيشوايان و رهبران آن اين. اي نسبت به مشركان وجود ندارد عالقه
  .هستند

                                           
  .٣٨٠الطنطاويان ص ، خبار عمرأ، ٣٠٩٦: الرتمذی ش -١



  �عمر فاروق     76
 

و (پيشنهاد مرا نپذيرفت و از آنان فديه گرفت  صرسول خدا: گويد مي �عمر
رفتم؛ ديدم كه ايشان و ابوبكر  صصبح روز بعد من نزد رسول خدا). آزادشان كرد

  گريه  با دوستت به  چه شده است كه! اي رسول خدا: يدمپرس. كنند اند و گريه مي نشسته
مرا گرفت   اگر گريه  را براي من نيز تعريف كنيد، تا كه  خواهم قضيه ايد؟ از شما مي افتاده

رسول . اندازم  گريه  مرا همراهي نكرد، خود را به  افتم، و اگر گريه  گريه  با شما به
كه به گرفتن فديه انجاميد، عذاب خدا  به خاطر پيشنهاد دوستانت: فرمود صخدا

  : گاه اين آيه نازل گرديد آن. تر از اين درخت شده بود نزديك

�m�¼��»�º�¹�¸¶�µ�´�³�²�±��°�¯��®�� � � � �¬�«
�Ã�Â�Á�À�¿¾�½���Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��� �Æ�� �� � � �Å��Ä

��Îl ]٦٨ -٦٧: األنفال[  
 ياركشتار بس ينشد؛ تا آنكه در زمداشته با يرانيكه اس يسترا سزاوار ن يامبريپ يچه«

آخرت را ) يسرا(وخداوند  يد،خواه ميرا  يامتاع دن) يراناز اس يهبا گرفتن فد(شما ، كند
حكم پيشين پروردگار نبود،  اگر .است يمحك يروزمندوخداوند پ، خواهد يم) شما يبرا(

   . »رسيد، عذاب بزرگي به شما مي)از فديه( به خاطر آنچه گرفتيد
چنان كه در . ين آيه آزادي اسيران در مقابل گرفتن فديه شديداً نكوهش گرديددر ا

سال بعد و در جنگ احد حدود هفتاد نفر از مسلمانان كشته شدند و تعداد زيادي از 
اش جاري گرديد  شكست و خون از چهره صمسلمانان فرار كردند و دندان رسول خدا

  : را نازل كرد  و خداوند اين آيه

�mÑ�Ð�Ï��à�ß�ÞÝ�Ü�Û�Ú�Ù� � Ø×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò
��å�ä�ã�����â�ál ]١٦٥: آل عمران[ 

كه دو برابر  يدر حال يد،به شما رس) احد گجن يداندر م( يبتيكه مص يهنگام ياآ«
از  يبتمص ينا: يدگفت يد،وارد ساخته بود) جنگ بدر بر دشمن يداندر م(آن را 

   . »ستقادر ا زييخداوند بر هر چ! خود شماست يهاز ناح: بگو !كجاست؟
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اي دانست كه در قبال آزادي  ي همان فديه در آيات فوق، علت شكست را نتيجه

از ) اين شكست(«����m ÞÝ�Ü�Û�Ú�l: اسيران بدر، دريافت كرده بودند و فرمود

  .�»ناحيه ي خودتان هست

  )اجازه خواستن(در مسأله استيذان  �موافقت قرآن با عمر -د
هنگام ظهر در  �عمر. فرستاد �نصار را دنبال عمرنوجواني از ا صروزي رسول خدا

اي  كرد و بخشي از بدنش، برهنه شده بود و ناگهان پسر بچه ش بود و استراحت ميا خانه
هايمان  وارد شدن افراد به خانه! بار الها: گفت �را صدا زد و عمر �وارد خانه شد و عمر

اي : گفت صت كه به رسول خدادر روايتي آمده اس. را هنگام استراحت، حرام قرار بده
 .2چقدر دوست دارم كه خداوند احكامي در مورد اجازه خواستن نازل نمايد! رسول خدا

  : گاه خداوند، اين آيه را نازل فرمود آن

�m��¬�«ª��©��¨�§�¦�¥�¤��£�¢�¡��������~��}�|
��À�¿¾�½�¼�»º�¹�¸�¶�� � �µ��´��³�²�±���°�¯��®

�� �Í�ÌË��Ê�É�È�Ç�ÆÅ�Ä�Ã��Â��Á�ÒÑ�Ð�Ï��Î
��Ö�Õ�Ô�Ól  ]٥٨: النور[  

بايد بردگان شما و همچنين كودكانتان كه به حد ! اي كساني كه ايمان آورده ايد«
دهند، هنگام ورود  را تشخيص مي ولي مسايل جنسي و عورت و غير آن(بلوغ نرسيده اند 

هنگامي كه  زپيش از نماز صبح و در نيمرو: در سه وقت اجازه بگيرند) به اتاقهاي مردمان
ويژه خلوت و (، سه وقت )اين اوقات. (آوريد و پس از نماز عشاء لباسهاي خود را در مي

بعد از اين سه وقت، بر شما و آنان گناهي نيست بدون . عورت شما است) آشكار شدن
آنان خدمتكاران و كوچكان شما هستند و مشكل است كه هر بار در . (اجازه وارد شوند

ايشان پيرامون شما در رفت و آمد هستند و شما نيز در اطراف ). بگيرندساير اوقات اجازه 

                                           
 .١٧٦٣: مسلم ش،  صحيح قلمداد کردهرا  نأمحد شاكر آ ٢٢١ش ) ١/٢٥٠(مسند أمحد  -١ 
  .٣٣٢ص . با سند ضعيف ةالرياض النضر  -٢
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كند  ها را براي شما توضيح و تبيين مي اين گونه خداوند، آيه. آمد هستيدايشان در رفت و 
  .1»و خداوند، بس داناي با حكمت است) آراسته سازيد تا خويشتن را به اخالق اسالمي(

  رابدر مورد تحريم ش �دعاي عمر -هـ 

�m¸��¶�µ�́: فرمايد خداي متعال مي �³ l����]٢١٩: البقرة[  
  . »از تو در مورد حكم شراب و قمار مي پرسند! اي پيامبر«

خواهم حكم شراب را به  از تو مي! بار الها: گفت �وقتي اين آيه نازل شد، عمر
  : گاه اين آيه نازل شد آن. صورت شفاف بيان كن

�m�z�y��x�w�v�u�t�sl ]٤٣: النساء[  
  . »در حالي كه مست هستيد، به نماز نايستيد! اي مؤمنان«

هايي كه  آن: نمود ، هنگام نماز اعالن ميصپس از نزول اين آيه، منادي رسول خدا
دوباره براي تحريم شراب دعا كرد  �عمر. از خوردن شراب مست هستند، به نماز نيايند

  : تا اين كه خداوند متعال فرمود

�m�f�e��d�cl ]٩١: ئدةاملا[  
  » آييد؟ آيا شما باز مي«

  .2آييم آري؛ ما باز مي: با شنيدن اين آيه دو بار گفت �عمر
از  �چنان كه عمر. شراب در چند مرحله و به تدريج حرام گرديد ،بدين ترتيب

  : لحن پرسش توبيخي قرآن كه فرمود

�m�f�e� �d�cl اين نوع استفهام به . به هدف آن كه تحريم بود، پي برد
چرا كه لحن آيه، حاكي از نوعي تهديد و سرزنش و . تر است اتب از نهي صريح، قاطعمر

  .3باشد تحريم مي

  

                                           
  .)٢٨/١٠(الفتاوی  -١
  .را صحيح دانسته است و امحد شاکر آن ٣٧٨مسند امحد ش -٢
  .١٠١ص، تلمسانی، شهيد احملراب -٣
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  به شأن نزول آيات �آگاهي عمر -س
به استثناي آياتي كه پيش از  صاز روزي كه مسلمان شد تا وفات رسول اكرم �عمر

با توجه به . مودرا با اسباب نزول آيات حفظ ن 1مسلمان شدنش نازل شده بود كل قرآن
به قرآن داشت و از طرفي هميشه در ركاب رسول  �اي كه عمر عالقه و دقت ويژه

شد،  هاي مختلف يكي پس از ديگري نازل مي بود و آيات قرآن نيز به مناسبت صخدا
  .2به اسباب نزول بيشتر آيات قرآن آگاهي داشته باشد �هيچ بعيد نبود كه عمر

  گردد، كه بازمي �شخص عمر  زول بسياري از آيات بهعلت ن  ذكر است كه  الزم به
  باشند؛ و اين را هم اضافه ي ديگر مدني مي اتفاق علما مكي و پاره  ها بنا به اي از آن پاره

  . دانست عمر حتي زمان و مكان نزول برخي از آيات را به طور دقيق مي  كنم كه
  : فرمايد خداوند متعال مي

 �mt�s�r�q�p��o�n�m�l�k��vul ]٣: املائدة[  

امروز دينتان را برايتان تكميل نمودم و نعمتم را بر شما كامل كردم و اسالم را براي «
  .»شما به عنوان دين پسنديدم

اين آيه، . من، روز و ساعتي را كه اين آيه نازل شد، به ياد دارم: گويد مي �عمر
   .3روز جمعه و شامگاه عرفه نازل شد

تنهايي و يا با جمعي ديگر، باعث نزول برخي از آيات  به �حتي گاهي خود عمر
  : فرمايد خداوند مي  كه  اين آيه  از جمله. شده است

m�±�°��¯�®�¬�«����ª�©�̈ �§�¦��¥�¤�£
�Å�Ä�Ã� Â� Á� À� ¿� �¾�½� ¼� »� º¹� ¸� ¶� µ� ´³�²

�� Ò�Ñ�Ð� Ï�ÎÍ� Ì� Ë� Ê�É� �È�� Ç� Æ�C�B�A
�T��S�R�Q�P�ON�� �M�L�K�J�I��H�G�F�E�D

�Ul ]٢٢ - ١٩: التوبة[  

                                           
 .)١/٧٢(اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي  -١
  .٩٢، ٩١، ٩٠ص، دکرت علی اخلطيب: بن اخلطابعمر  -٢
  .١٨٨ش، مسند امحد. سندش مطابق شرايط شيخني صحيح است -٣
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مقام (آب دادن به حاجيان و تعميركردن مسجدالحرام را همسان ) و رتبه سقايت(آيا «
شماريد كه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده است و در راه خدا جهاد  كسي مي) آن

در نزد ) ؟ هرگز منزلت آنان يكسان نيست و و به جان و مال كوشيده است(كرده است 
به خويشتن به وسيله كفرورزيدن، و به (و خداوند مردماني را كه باشند،  خدا برابر نمي

به راه خير و صالح دنيوي و نعمت و (كنند  ستم مي) ديگران به وسيله اذيت و آزار آنان
اند و  اند و به مهاجرت پرداخته كساني كه ايمان آورده. سازد رهنمود نمي) سعادت اخروي

اند، داراي منزلت واالتر و بزرگتري  جهاد نموده) و اند كوشيده(در راه خدا با جان و مال 
) و سعادتمندان دنيا و آخرت(رسندگان  در پيشگاه خدايند، و آنان رستگاران و به مقصود

از ايشان كه بزرگترين (پروردگارشان آنان را به رحمت خود و خوشنودي  .باشند مي
همواره در بهشت . ه دارنددهد كه در آن نعمتهاي جاودان و بهشتي مژده مي) نعمت است
بيگمان در پيشگاه خدا ). و غرق در لذائذ و نعمتهاي آن خواهند بود(مانند  ماندگار مي

  .»    موجود است) راواني براي فرمانبرداران امر اوو ف(پاداش بزرگي 
 صاصحاب در كنار منبر رسول خدا روزي يكي از  كه  يت صحيح آمدهدر روا

جهاد : گفت �علي. از تعمير كردن مسجد الحرام بهتر نيست هيچ عملي در اسالم: گفت
با  صدر كنار منبر رسول خدا: ها گفت به آن �عمر بن خطاب. در راه خدا بهتر است

. كنم در اين باره سؤال مي صمن بعد از نماز از رسول خدا. صداي بلند سخن نگوييد
گاه  آن. ل سؤال كرددر مورد برترين عم صاز رسول خدا �وقتي نماز تمام شد، عمر

  .آيه فوق نازل گرديد
خداوند متعال در اين آيات خاطر نشان ساخت كه ايمان و جهاد از بازسازي مسجد 

  .الحرام، حج و عمره، طواف و خدمت حجاج، بهتر است
اين كه من شبي را در راه خدا به نگهباني بايستم، «: گويد مي �ابوهريره ،از اين رو

  .1»قدر را تا صبح در كنار حجر االسود به عبادت بگذرانم بهتر از آن است كه شب
  
  

                                           
  .)٢٨/١٠(الفتاوی  -١
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  پيرامون برخي از آيات صاز رسول خدا �پرس و جوي عمر -ش
و گاهي به سؤاالت . نمود در مورد برخي از آيات سؤال مي صاز رسول خدا �عمر

هاي قرآن  در مورد تفسير برخي از آيه صداد كه از رسول خدا ديگران گوش مي
كه يعلي بن چنان. گنجانيد يها را در خاطر خود م كردند؛ سپس پاسخ آن ميجو  و پرس

  : پيرامون اين َآيه سوال كردم �عمر بن خطابمن از : گويد مي �اميه

�{ß��Þ���Ý��Ü���Û������Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ïà������á
���ç��æ��å���ä���������ã��âz ]١٠١: النساء[  

و چهار ( يدكه نماز را كوتاه كن يستبر شما ن يگناه كنيد، يكه سفر م يهنگام«
 يكافران، برا يراز يد؛كافران بترس )و خطرِ(اگر از فتنه  )ها را دو ركعت نموديد ركعتي

   . »هستند يشما دشمن آشكار
  كنند، چه نيازي به قصر نماز است؟ اكنون كه مردم در امنيت سفر مي: گفتم
تو در شگفتي، درشگفت بودم تا اين كه از رسول   چه من نيز از آن: گفت �عمر

اي از جانب خدا براي شماست،  اين صدقه«: ايشان فرمود. در اين باره پرسيدم صخدا
  .1»پس صدقه خدا را بپذيريد

  : در مورد اين آيه سؤال شد �همچنين از عمر

�{��gf��e��dc��b��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��V
�m���l��k��j��ih���s��r��q��p��o�����nz  ]١٧٢: األعراف[  

كه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمي زادگان ) به ياد آور(هنگامي را «
آيا من ) :و خطاب به آنان فرمود(واه گرفت پديدار كرد و ايشان را بر خودشان گ

يد ما از ا روز قيامت نگويت دهيم، گواهي مي! آري: ان گفته اندپروردگار شما نيستم؟ آن
  .»خبر بوده ايم اين بي

  : ايشان فرمود. در اين باره سؤال شد صاز رسول خدا: گفت �عمر

                                           
  .ةاحلديثي ةاملوسوع )١٧٤(محد أمسند . سند اين روايت بر اساس شرط مسلم صحيح است -١
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ها  اين: خداوند، آدم را آفريد و دستي بر پشتش كشيد؛ نسلي از او پديد آمد؛ فرمود«

سپس دستي بر پشت آدم . ام و عمل اهل بهشت را انجام خواهند داد را براي بهشت آفريده
ام و عمل اهل  ها را براي دوزخ آفريده اين: كشيد و نسلي ديگر بوجود آورد؛ فرمود

  . »جام خواهند داددوزخ را ان
وقتي : فرمود صاي دارد؟ پيامبر پس عمل چه فايده! اي رسول خدا: شخصي گفت

دهد تا اين كه بر  اي را براي بهشت بيافريند، به او توفيق عمل اهل بهشت را مي خدا، بنده
ي  اي را براي دوزخ بيافريند زمينه بنده  و هرگاه. شود ميرد و وارد بهشت مي آن عمل مي

كند تا اين كه بر عملي از اعمال اهل دوزخ  م عمل اهل دوزخ را برايش فراهم ميانجا
  .1شود ميرد و وارد دوزخ مي مي

  ]٤٥: القمر[ m�Æ�Å�Ä��Ã�Âl: همچنين زماني كه اين آيه نازل شد
  .»پشت خواهند كرد) و به جنگ(اين جمع، شكست خواهند خورد «

روز بدر وقتي نگاهش به رسول خورد؟ اما در  كدام گروه شكست مي: عمر گفت
خواند، معني  ورزيد، و اين آيه را مي افتاد كه زره بر تن داشت و استقامت مي صخدا

  .2آيه را درك نمود

  �تفسير و تحليل برخي از آيات توسط عمر -ص
چنان كه . نمود آيات قرآن به شدت پرهيز مياز اظهار نظر شخصي در تفسير  �عمر

واگر من . يعني بادها: پرسيدند، گفت �m�¸�¶�µl3ي وقتي از او در مورد معن

                                           
 .٣١١محد أمسند  ،صحيح لغريه -١
  .)٤/٢٢٦(تفسري ابن کثري  -٢
) برند و مي اهللانگيزند و به اين سو و آن سو برابر فرمان  ابرها را برمي(ه ك! سوگند به بادها« ،١: الـذاريات -٣

   . »دارند به سرعت پراكنده مي
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  ��m�»�º�¹l1 :همچنين در مورد. گفتم نمي شنيدم، نمي صاين را از رسول خدا

�: و در مورد. يعني ابرها: گفت m� � ¾�½�¼l2  ودرباره. ها كشتي: گفت 

m�Á�À�¿l3  ها را از رسول  اگر اين: و در پايان گفت ،يعني فرشتگان: گفت
   .4گفتم يده بودم، هرگز نمينشن صخدا

گرفت؛ معموالً اگر  مي  بهره  براي تفسير آيات قرآن از منهج و روشي ويژه �عمر
زد و اكتفا  رسيد، به آن چنگ مي به او مي صدر تفسير آيات، نصي از رسول خدا

مثالهايي نيز در   گردد، چنانكه محسوب مي �و اين يكي از بهترين كارهاي عمر. نمود مي
رسيد،  آورد يا به او نمي چيزي به ياد نمي صو اگر از رسول خدا. داديم  راستا ارائهاين 

ابن عباس، ابي بن كعب، : به آن دسته از صحابه كه در تفسير قرآن مهارت داشتند مانند
اي از  چنان كه روزي به عده. كرد مراجعه مي -رضي اهللا عنهم-عبداهللا بن مسعود و معاذ 

  : دانيد مورد اين آيه چه مي شما در: صحابه گفت

�m�m�l��k��j�i�h�g�f�e�d�c��b���a�`�_�^
�����{�zy��x�w� � � �v�u��t�s�r� � �q�p�o�n

�b�a�`�_�~��}�|l ]٢٦٦: البقرة[  
دارد كه باغي از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از  آيا كسي از شما دوست مي«

) هاي ديگر از ميوه(اي  در آن هرگونه ميوه زير درختان آن، جويبارها روان باشد و براي او
در (ضعيف داشته باشد، ) كوچك و(باشد، و در حالي كه به سن پيري رسيده و فرزنداني 

باشد، به باغ برخورد كند و ) سوزاني(كه در آن آتش ) كوبنده(گردبادي ) اين هنگام
سازد، شايد  ار مياين چنين خداوند آيات خود را برايتان بيان و آشك! را بسوزاند؟ آن

  .» )و با نيروي انديشه راه حق را بيابيد(بينديشيد 

                                           
    .»!دارند را با خود برمي) از باران(سوگند به ابرهائي كه بار سنگيني و « ،٢: الذاريات -١

روان ) ها ها و درياها و اقيانوس خانهدر آبهاي رود(هائي كه ساده و آسان  و سوگند به كشتي«  ،٣: الذاريات -٢

    .»!و در حركتند

   .»!اند تقسيم كرده) اهللاميان خود برابر فرمان ( به فرشتگاني كه كارها را و سوگند «  ٤: الذاريات -٣

  .٣٠٨ص نطاويان، الطأخبار عمر -٤
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: يك كالم بگوييد: عصباني شد و گفت �عمر. داند خدا بهتر مي: ها گفتند آن
. رسد پيرامون اين مسأله، مطلبي به ذهنم مي: گفت كابن عباس. دانيم دانيم يا نمي مي

اين : گفت كابن عباس. ك مپنداربگو و خودت را كوچ! ام برادر زاده: گفت �عمر
دهد، سرانجام  آيه، در مورد سرنوشت شخصي ثروتمند است كه اعمال نيك انجام مي

فرستد؛ پس مرتكب گناه شده، اعمال نيك خويش را از  خداوند، شيطان را نزد او مي
  .1دهد دست مي

 منظور، عمل است؛ يعني زماني كه: گفت كو در روايتي آمده است كه ابن عباس
گردد، بيش از گذشته به باغ خود نيازمند  شود و صاحب فرزندان زياد مي انسان پير مي

به اعمال خود  چيز همه، بيش از برانگيختن براي قيامتهمين طور انسان، هنگام . است
   .2راست گفتي: گفت �عمر. نيازمند خواهد بود

ن آيه كه خداوند هاي جالبي داشت؛ مانند اي ي برخي از آيات، تحليل درباره �عمر
  : فرمايد متعال مي

�m�m�l�k�j�i�h���g����f��e�d���c�b�a�`����_�^
�s�r�q��p�onl ]١٥٧ – ١٥٦: البقرة[ 

ما، از آنِ خداييم و به سوي : گويند رسد، مي آن كساني كه چون باليي به آنان مي« 
شان، شامل حال الطاف و رحمت خداي) همان بردباراني هستند كه(آنان، . گرديم او باز مي
  .»گردد و قطعاً ايشان هدايت يافتگان هستند آنان مي

ستند و چه اين دو، چه زوجهاي خوبي ه«: پس از تالوت اين آيه گفت �عمر
از دو زوج خوب، لطف و رحمت خداوند بود  �منظور عمر .3»ي خوبي دارند العاده فوق

گردد، هدايت  بردباران مياي كه افزون بر لطف و رحمت، شامل  و هدفش از فوق العاده
  .4ورهيابي بود

                                           
  .)٨/٤٩(فتح الباری  -١
  .٣٠٥ص ،دکرت حييی اليحيی، ةاألموي ةوالدول ةالراشد ةاخلالف -٢
  ).٢/٢٧٠(املستدرك  -٣
 .٣٠٥فة الراشدة والدولة األموية صاخلال -٤
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   �m�]���\��[�Z�Y�X�Wl: كرد شخصي، اين آيه را تالوت مي
  ]٦: االنفطار[

  ؟ »چه چيزي تو را نسبت به پروردگار مهربانت مغرور ساخته است! اي انسان«
  .1جهل و ناداني: با شنيدن اين آيه، گفت �عمر

 ]٧: التكوير�m�[�Z�Y�\l ]: وندي خدا و در مورد اين فرموده
جفت يكديگر شوند و ها به پيكرها درآورده مي ناهنگامي كه دوباره جو«

   . »گردند مي
  .2گردد يعني انسان فاسق با فاسق و انسان نيك با نيك قرين مي: گفت

  ]٨: التحرمي[ �m�H�G�F�E�Dl: و در تفسير آيه
  .»اي بكنيد انهه درگاه خدا برگرديد و توبه خالصب«

  .3.»را نشكند؛ اين است توبه الزم و كامل اي كه دوباره آن ي توبهيعن: گفت
راهب سر بيرون . او را صدا زد. گذشت از كنار دير راهبي مي �روزي عمرفاروق

به ياد اين : كني؟ گفت چرا گريه مي: راهب گفت. گريست �عمر. آورد و نگاه كرد

 ]٤ - ٣: الغاشية[ �m�c�b���a�`�_��^��]l: فرمايد سخن خدا افتادم كه مي
، )نشده است يدشانعا اي يجهو نت(اند  عمل كرده و خسته شده يوستهپ كه هايي چهره«

  .4كنم مي  گريه  رو است كه از اين .»گردند يو در آتش سوزان وارد م

 ]٥١: النساء[ �m�Ñ�Ð�Ïl: همچنين در تفسير آيه ي
افتند و به  افات راه ميو به دنبال اوهام و خر(آورند  به بتان و شيطان ايمان مي«

  .»)پردازند پرستش معبودهاي باطل مي
  .5را به شيطان تفسير نمود» طاغوت«ي  را به جادو و كلمه» جبت«ي  كلمه

                                           
  .)٤/٥١٣(تفسري ابن کثري  -١
  )ويراستار. نقل شده است �از عمر، مفهوم مذکور :در تفسري ابن کثري گفته) (٧/٤٤(الفتاوی  -٢
 .)١١/٣٨٢(الفتاوی  -٣
  ).٤/٥٣٧(تفسري ابن كثري  -٤
  .)٤/٥٣٧(تفسري ابن کثري  -٥





  مبحث دوم

   صدر ركاب رسول خدا �عمر

. ي بي سواد مكي به درس و كتابت روي آورد يكي از كساني است كه در جامعه �عمر
 �عمر. باشد ش ميا به علم و سواد از همان دوران كودكيي وي  و اين، بيانگر عالقه

تالش و تكاپوي زيادي   ها ثبت نمايد به نام خود را در رديف كمياب  براي اينكه
اي  پرداخت، بعدها در عصر رسالت به خاطر برخورداري از اين امتياز به جايگاه ويژه مي

ي را از حرب بن اميه، پدر او خواندن و نوشتن ابتداي. در ميان مسلمانان دست يافت
  .1ابوسفيان، فرا گرفت

البته ما در اين ترديدي نداريم . رفت او از فرهيختگان قوم خود به شمار مي ،بنابراين
و شكوفا شدن استعدادها و  �كه عامل قوي و اصلي در شكل گيري شخصيت عمر

وده ي نبوت ب و شاگردي در مدرسه صتزكيه وجودش، همان همراهي با رسول خدا
. بود صچرا كه او بعد از اين كه مسلمان شد، همواره در مكه در كنار رسول خدا. است

هرچند  -كرد و همچنين بعد از هجرت نيز با آن كه در قسمت باالي مدينه سكونت مي
  اتصال پيدا كرده صمسجد پيامبر  عمر در آن سكونت داشت، به  امروز آن محلي كه  كه

ي  حومه  اند كه هاي زيادي بنيان شده و ساختمان  يافته  توسعه  مدينه  اينكه  به  است، با توجه
هاي درس  ي خاصي در حلقه همواره طبق نظم و برنامه �عمر -است  را دربر گرفته  مدينه

و از معلم بشريت كه مستقيماً زير نظر پروردگار عالم . يافت حضور مي صرسول خدا
افتاد كه رسول  گرفت و كمتر اتفاق مي فرا ميشد، انواع علوم و معارف را  تربيت مي

اي تالوت كند و آن سخن يا دستور و  سخني بگويد يا دستوري بدهد و يا آيه صخدا
ي  ام كه انصاري و از طايفه من و همسايه: گويد مي �عمر. نرسد �يا آيه، به گوش عمر

رده بوديم كه ريزي ك برنامه صبني اميه بن زيد بود، براي حضور در جلسات رسول خدا
  .2شنود، به ديگري منتقل نمايد را مي  چه تا هر كدام از ما آن ،روزي من بروم و روزي او

                                           
  ).٤/٥٢٤(تفسري ابن کثري -١
  .٨٧مرجع سابق ص -٢
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، علم، تربيت و �كند كه عمر ي جوشاني راهنمايي مي اين جريان، ما را به سرچشمه
جا گرفته است؛ يعني همان قرآن كريم كه آياتش به صورت تدريجي  فرهنگش را از آن

ها را بر  آن صشد و آن حضرت  نازل مي صهاي مختلف بر رسول خدا و به مناسبت
و بازتاب . انديشيدند ها نيز با دقت و اشتياق فراوان به معاني آن مي خواند و آن يارانش مي

نيز يكي از  �عمر. شد عميق اين درك و تدبر در اذهان، قلبها و روحيات آنان ديده مي
ي  چه زيبا است كه خواننده. تگان مكتب قرآن بودافاين دل سپردگان قرآن و از تربيت ي

ي رنگارنگ الهي  ي زالل شريعت و اين سفره نيز در مقابل اين سرچشمه �تاريخ عمر
ي جوشان  يعني قرآن كه چنين قهرماناني را تربيت نمود، سر تسليم فرود آورده، از چشمه

   .مند گردد آن بهره
را حفظ  ه قرآن روي آورد؛ آيات آناز همان روزي كه مسلمان شد، ب �عمر! آري

او همواره در ركاب رسول . نمود ها را با تدبر و درك مفاهيم، تالوت مي نمود و آن مي
گرفت تا اين كه  شد، فرا مي را به ايشان وحي مي  چه اي آن بود و با عالقه ويژه صخدا

كرد، عمر  مياي از قرآن را قرائت  سوره صهرگاه پيامبر. به تدريج حافظ كل قرآن شد
  بسا كه  بود، و چه  تالوت نموده صپيامبر  آن روايت را فرا گيرد كه  نمود كه سعي مي

. شد شرفياب مي صشنيدن آيات از زبان پيامبر  ي نزول قرآن به عمر در همان لحظه
ي قرآني و زير نظر مربي قرآن آموزش  ي قرآن و بر اساس برنامه در سايه �بدينسان عمر

  .ديد مي
سپرد و مسلمان شد،  صپس از اين كه براي اولين بار دست به دست رسول خدا او

ي تاريك به فضاي نوراني و از  در خود تحولي جدي به وجود آورد و بالفاصله از دايره
ي جديدش، مصايب و مشكالت را با جان  كفر به اسالم گرويد و در راه آيين و عقيده

تربيت يافته  صيت بي نظيري مانند رسول خداخريد، چرا چنين نباشد كه زير نظر شخص
ي خدا بود و پيام الهي را مستقيماً  اي داشت و فرستاده بود؟ شخصيتي كه جذابيت ويژه

، هم انساني بزرگ صپس رسول اكرم. نمود را براي مردم تبليغ مي كرد و آن دريافت مي
نسان بزرگي بود، و هم پيامبري بزرگ بود و اطرافيانش او را فقط به خاطر اين كه ا

دوست نداشتند؛ بلكه عالوه بر آن، او را بدين خاطر كه با خدا ارتباط داشت دوست 
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اين محبت عميق و خدايي، كانون . داشتند و اين دو نوع محبت، در هم آميخته شده بود
  . دهد احساسات و عواطف يك انسان مؤمن را تشكيل مي
ا به حركت در آورد و آنان را الگوي و همين محبت بود كه نخستين نسل مسلمانان ر

ها به بركت همراهي  آن .1تربيت اسالمي و منبع خيزش انقالبها و تحوالت ايماني گردانيد
و آموزش و پرورش ايشان تزكيه شدند و به وضعيت ايماني وااليي صبا رسول خدا 

 ي رسول تزكيه و طهارتي كه از ناحيه: گويد چنان كه سيد قطب مي. دست يافتند
يعني روان و شعور، اعمال و رفتار و . نصيب آنان شد، طهارتي فراگير بود صخدا

اي  عقيده  ها را در نورديد و قلبهايشان را از شرك و عقايد به زندگي اجتماعي و فردي آن
. يقيني واضح و روشن، پاك گردانيد  صحيح و از افكار نادرست و خرافات واهي به

هاي ربوي فاصله گرفتند، به اخالق  كيه شدند، از معاملهسان از مفاسد اخالقي تز بدين
پس اين تزكيه و طهارت، هم . ايماني آراسته گشتند و به كسب روزي حالل روي آوردند

. فردي بود و هم اجتماعي، هم زندگي دروني را در بر مي گرفت و هم زندگي بيروني را
داد كه او را  ز، به قدري ارتقا مياين طهارتي بود كه انسان و نگرش او را نسبت به همه چي

   .2رساند به افقهاي نوراني و جهان برين مي
زانوي شاگردي زد و قرآن كريم و سنت  صدر مقابل رسول خدا �عمر! آري

  : فرمايد خداي متعال مي. ي وجود را فرا گرفت نبوي و احكام تالوت و تزكيه

�m�Ã�Â�Á�À� � �¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´
����È�Ç�Æ���Å�Ä���Î�Í�Ì�Ë�Ê�Él   

  ]١٦٤: آل عمران[
گاه كه در ميانشان پيغمبري از  نر مؤمنان منت نهاد و تفضل كرد بدايقيناً خداوند ب«

از (خواند و ايشان را  بر آنان، آيات او را مي) پيغمبري كه. (جنس خودشان برانگيخت
ي سنت و يعن(پاكيزه مي داشت و بديشان قرآن و حكمت ) عقايد نادرست و اخالق زشت

  .»داد و آنان، پيش از آن در گمراهي آشكاري بودند تعليم مي) احكام شريعت

                                           
  .٣٤حممد قطب ص، ةاالسالمي ةمنهج الرتبي -١
  .)٦/٣٥٦٥(الظالل  -٢
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شدت   و در زمان صلح و آشتي به  رهنمودهاي نبوي در حين انجام غزوه  به �عمر
جا در فراگيري علوم نبوي رشد كرد  گرفت، ايشان تا آن مي  نمود و از آن بهره مي  توجه

از سنت پاك دست يافت و اين علوم، در شكل گيري هاي گرانبهايي  كه به آموزه
بود و تا پايان  صهمواره با رسول خدا �عمر. شخصيت و دانش وي تأثير به سزايي نهاد

  . نشست مجالس ايشان مي
جو داشت و چيزهايي را كه در خاطرش پديد  و ي زيادي به پرس همچنين عالقه

معلومات  صاز رسول خدا �مرع ،بدين ترتيب. 1پرسيد مي صآمد، از رسول خدا مي
چنان كه . هاي ارزشمندي در مورد حكمتها و اهداف اين دين بزرگ فرا گرفت و دانستني

داشت و به دانش وي گواهي داد و  �اي به عمر نيز توجه ويژه صخود آن حضرت 
  : فرمود
 بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن، فشربت منه حتى أني ألرى الري يخرج من أظافري، ثم(

  )العلم: فما أولته يا رسول اهللا؟ قال: قالوا .أعطيت فضلي يعني عمر
در خواب ديدم كه به من ظرفي پر از شير دادند؛ من از آن به قدري نوشيدم كه شير «

را  آن: گفتند. »دادم �ي شير را به عمر گاه باقيمانده آن. از انگشتان دستم بيرون گرديد
  .2»ا به علم تعبير نمودمر آن: چگونه تعبير نمودي؟ فرمود

ي امور مردم  در اينجا مراد از علم، دانش مربوط به راهبرد اداره: گويد ابن حجر مي
  .3به وسيله كتاب و سنت است

ساسي به قصد بهره ا  ان گاميآيد كه انس اين علم و شناخت، در صورتي به دست مي
از ادبيات عرب است كه اش، آگاهي كامل  بري از مفاهيم كتاب و سنت بردارد و الزمه

عالوه بر اين، محبت عميقي ميان رسول . 4از اين ويژگي برخوردار بود �خوشبختانه عمر
وجود داشت و بر كسي پوشيده نيست كه محبت، نقش به سزايي در  �و عمر صخدا

  .ايجاد فضاي علمي و فرهنگي بين استاد و شاگرد دارد

                                           
  .٩١حممد أبو النصر ص. ، دعمربن اخلطاب -١
  ).٣٦٨١( البخاری ش -٢
  .)٧/٣٦(فتح الباری  -٣
 .٩٣حممد أبو النصر ص. ، دعمربن اخلطاب -٤
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تا جايي كه به خاطر رسول را بسيار دوست داشت؛  صرسول خدا �عمر! آري
  .نداختا و نشر دعوتش خود را به خطر مي صخدا

  : فرمود صدر حديثي آمده است كه رسول خدا
zI��� g�
$!	 ��$		 ��$!	 �� ��$# \)� "�R� i�) BR�)� ���� (�G  
نزد او از پدر، فرزند و ) پيامبر(شود تا اين كه من  نمي) واقعي(هيچيك از شما مؤمن «

  .1»تر نباشم مردم، محبوب ي همه
. تري شما نزد من از هر كسي جز خودم، محبوب! اي رسول خدا: گفت �عمر

  : فرمود صرسول خدا
z7�� �� 7�$# \)� "�R� i�) ,��& �� (�.  
  . »تا آن كه مرا از خودت هم بيشتر دوست داشته باشي ،خير«

  : فرمود صارسول خد. پس تو را از خودم نيز بيشتر دوست دارم: گفت �عمر
»��& �� "�!� G 
  .2»)به كمال ايمان رسيدي! (اكنون اي عمر«

 صرسول خدا. جهت اداي عمره اجازه خواست صاز رسول خدا �باري عمر
  : به ايشان اجازه داد و فرمود

z7��&, X <A� �� �
�
m (�3G 
  .»ما را در دعاهايت فراموش نكني! اي برادر«

را كه مرا برادرش خطاب كرد، با  صل خدامن، اين سخن رسو: گويد مي �عمر
  .كنم ي دنيا عوض نمي همه

ي  را به شركت در همه �اين محبت عميق، يكي از عواملي بود كه عمر! آري
چنان كه اين امر، به او كمك شاياني در . نمود تشويق مي صغزوات رسول خدا

. شان كرده بودهاي هاي جنگي و شناخت طبيعت مردم و خواسته يادگيري فنون و مهارت

                                           
 .١٥مشاره ، خباری -١
  .٦٦٣٢، ریخبا -٢
  .)٢٨٩٤(ابن ماجه ، )٣٥٦٢(ترمذی ، )١٤٩٨(ابوداوود  -٣
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گويي، فصاحت و بيان و بالغت گفتاري  لذا آثار اين مالزمت و همراهي، در صراحت
  .1نيز تبلور يافته بود �عمر

در ميدان جهاد با رسول  � هاي عمر ياري خداوند در فصلهاي بعدي از موضع  به
و در حضور   اي از زندگاني اجتماعي ايشان در مدينه پاره  داريم و به برمي  پرده صخدا

  .خواهيم داشت  اشاره صپيامبر

  صهمراه با رسول خدا در ميادين جهاد �عمر: نخست

ها و  ي جنگ در جنگ بدر، احد و همه �ي مورخان اتفاق نظر دارند كه عمر همه
  . 2حضور داشته است صغزوات رسول خدا

  ي بدر غزوه -1
ز نبرد از يارانش قبل از آغا صي بدر شركت نمود و چون رسول خدا در غزوه �عمر

لب به سخن گشود و سخنان خوبي هم گفت و صحابه را  �نظر خواست، نخست ابوبكر
به ايراد سخن پرداخت و به جنگ با كفار فرا  �سپس عمر. به جنگ با كفار فرا خواند

ي  ، غالم آزاد شده4نخستين كسي كه در جنگ بدر به شهادت رسيد، مهجع. 3خواند
دايي خود عاص بن هشام را به قتل رسانيد  �عمر بن خطابدر اين جنگ . بود �5عمر

و پيوند خويشاوندي را كه در برابر پيوند عقيدتي بود، در هم شكست و براي تأييد بينش 
عالوه براين، پس از . ورزيد باليد و افتخار مي آن قهرماني خود مي  خود در اين راستا به

هاي  ر اين ماجرا درسها و آموزهد. پايان جنگ به كشتن اسيران جنگي مشورت داد
  .ام ها پرداخته به آن 6»يةالنبو ةالسير«بزرگي نهفته است كه بنده در كتاب 

                                           
  .٩٤حممد أبو النصر ص. ، دعمربن اخلطاب -١
 .٨٩ني عمربن اخلطاب البن اجلوزي صمناقب أمري املؤمن -٢
 .٣٢عاطف ملاضة ص. ، دالفاروق مع النيب -٣
 .دش ضعيف استمنقطع بودن سناين روايت خباطر  )٣٩٢، ٣/٣٩١(الطبقات البن سعد  -٤
  .)٢/٣٨٨(ابن هشام ، يةالنبو  ةو السري ) ٣/٣٩١(طبقات ابن سعد  -٥
  ).ناشر(اين کتاب توسط هيئت علمی انتشارات حرمني حتت عنوان الگوی هدايت به فارسی ترمجه شده است  -٦
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 �به اسارت مسلمانان در آمد، عمر صهنگامي كه عباس، عموي رسول خدا
مسلمان شو و بدان كه مسلمان شدن تو نزد من، از مسلمان شدن پدرم ! اي عباس: گفت

مسلمان شدن تو را دوست  صدانم كه رسول خدا زيرا مي. تتر اس خطاب پسنديده
  .1دارد

. خورد همچنين در ميان اسيران، سخنگوي قريش سهيل بن عمرو نيز به چشم مي
هاي پيشين سهيل را در بياورم تا زبانش  ناجازه بده دندا! اي رسول خدا: گفت �عمر

  : فرمود صرسول خدا. بيرون شود و نتواند عليه تو لب به سخن بگشايد
8� (�� 0D�  0D��/ ,Q	 ,#	 ,��4 C
R "# N�& "���Em ( ���;� `�;� " GF 
گاه خدا مرا مثله خواهد كرد؛ گرچه پيامبر او هستم و  كنم؛ آن من كسي را مثله نمي«

چنان كه اين پيش بيني رسول  .2»شايد روزي او به مقامي برسد كه تو او را نكوهش نكني
، در شرايطي كه صسهيل مسلمان شد و بعد از وفات رسول خداتحقق يافت و  صخدا
عتاب «اي از اهل مكه قصد ارتداد نمودند و همين باعث ترس و نگراني فرماندار مكه  عده

در ميان مردم به ايراد سخن پرداخت و پس  �شد و او را خانه نشين كرد، سهيل» بن اسير
نه تنها اسالم ضعيف نشده،  صل خدابدانيد كه با وفات رسو: از حمد و ثناي خدا گفت

بلكه قدرت بيشتري يافته است و هر كس بخواهد ما را به انحراف بكشاند، گردنش را 
كساني كه قصد ارتداد داشتند، متقاعد شدند و بر اسالم استوار  ،بدين ترتيب. خواهيم زد

  .3ماندند
ركان را هاي مش كشته صكند كه رسول خدا از جريان بدر حديثي نقل مي �عمر

. در راه مكه و مدينه بوديم �ما با عمر: گويد مي �چنان كه انس. مورد خطاب قرار داد
من چشماني تيز   اينكه  به  كرديم، و با توجه آسمان نگاه مي  راه براي ديدن ماه به  در ميانه

من او را   اينك ماه است كه: عمر گفتم  نمودم و به  بين داشتم، سريع ماه را مشاهده
را خواهم  من اگر در منزل خود بر پشت بخوابم آن: بيني؟ گفت را نمي آيا شما آن. بينم يم

                                           
  .٣/٣٨٨ البداية والنهاية -١
  .٣/٣١١ البداية والنهاية -٢
  .)٤/١٨١(محيدی التاريخ اإلسالمي،  -٣
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 صروز قبل از جنگ، رسول خدا: سپس از جريان بدر حديثي نقل كرد و گفت. ديد
  : جاي كشته شدن مشركان را به ما نشان داد و فرمود

8!�c "./ Y�� !E-−#"�! K�*− # !�c "./ Y�� !E- 	"*�! K�GF 
  . »شود اگر خدا بخواهد، فردا در اينجا فالن شخص، و در اينجا فالني كشته مي«

 �اهللا هر يك از نامبردگان در همان محلي كشته شد كه رسول: گويد مي �عمر
هاي بدر  ها را در چاهي از چاه دستور داد تا آن صگاه رسول خدا فرموده بود؛ آن

  : مودها فر سپس خطاب به آن. بيندازند
8"./ �� !"./ �� !�! BR�&	 �� Bm�b	 0- / ,�;)_S �&	 �� ��b	_ �! �;)GF 
را   چه داده بود، ديديد؛ من آن وعده را خدا به شما  چه آيا آن! و اي فالني! اي فالني«

  .»كه خدا به من وعده داده بود، ديدم
اند و سرد  دهگويي كه مر آيا با كساني سخن مي! رسول خدااي : گفت �عمر

   :فرمود صرسول خدا !اند؟ شده
8 ���� B�x �J r��B�
� ��P� !	!�4�� "� "���e��� ( �O$GF 
گويي  ها توانايي پاسخ شنوند، ولي آن مي شماگويم بهتر از  را كه من مي  چه آن آنها«
   .1»ندارند

 به مدينه صزماني كه عمير بن وهب پس از جنگ بدر به قصد ترور رسول خدا
گفت و از لطف و احسان  در جمع مسلمانان از روز بدر سخن مي عمر بن خطابآمد 

نمود كه ناگهان چشمش به عمير بن وهب افتاد كه  خداوند در حق مسلمانان بحث مي
: گفت �عمر. خواباند و شمشيرش را نيز به گردن آويخته بود شترش را جلوي مسجد مي

تماً جهت به پا كردن شري آمده است، او ح. بن وهب است، دشمن خدا، عمير سگاين 
و در جنگ بدر تعداد ما را براي پا كرد  برو دشمني  كينهميان ما   همان كسي است كه

   .دشمن مشخص و ارزيابي نمود
عمير بن وهب، دشمن خدا، مسلح آمده : رفت و گفت صنزد رسول خدا �عمر

  .است

                                           
  .و سند آن بر اساس شرط شيخني صحيح است ١٨٢محد شأمسند  -١
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و حمايل شمشيرش را گرفت عمرآمد . بگذاريد نزد من بيايد: فرمود صرسول خدا
برويد كه عمير، فرد خبيث و غير قابل  صنزد رسول خدا: و خطاب به انصار گفت

  .اعتمادي است
را ديد كه حمائل  �عمر صو چون پيامبر. آورد صسپس عمير را نزد رسول خدا

بيا ! عمير. او را رها كن! عمر: را بر گردنش گذاشته، گفت شمشير عمير را گرفته و آن
  .و اين، خوشامدگويي زمان جاهليت بود» صبح بخير«: عمير جلو آمد و گفت. ااينج


� !��8: فرمود صرسول خدا��R  �� @A M����@�& �� 7��� !� M�� `.�$�� 0-
M
�!F1.  

خداوند، خوشامدگويي بهتر از اين را كه خوشامدگويي بهشتيان است، به ما عنايت «
  .»تاس$! F�8BO�1& `.نموده و آن 

  اي؟ براي چه كاري آمده: فرمود صرسول خدا
  .به خاطر اسيري كه در دست شماست: عمير گفت

  اي؟ پس اين شمشير چيست كه بر گردنت آويخته: فرمود صپيامبر
خداوند اين شمشيرها را زشت بگرداند، مگر توانستند براي ما كاري : عمير گفت

  انجام دهند؟
  اي؟ راست بگو، چرا آمده: فرمود صپيامبر

  .ام فقط براي كاري كه گفتم، آمده: عمير گفت
اين طور نيست؛ بلكه تو و صفوان كنار كعبه نشستيد و از «: فرمود صرسول خدا

اگر بدهكار نبودم و فرزندان ضعيفي نداشتم، : تو گفتي. كشته شدگان بدر، سخن گفتيد
رپرستي فرزندان و ن سگاه صفوا آن. كشتم رساندم واو را مي حتماً خودم را به محمد مي

هايت را پذيرفت، به شرط اين كه مرا بكشي؛ اما خداوند، ميان من و  پرداخت بدهي
  .»گردد مأموريتي كه تو داري، حائل است و مانع تو مي

دهم كه تو رسول خدا هستي؛ حقا كه تو از آسمان خبر  من گواهي مي: عمير گفت
ن موضوع جز من و صفوان كسي ديگر چون از اي. نموديم آوري و ما تو را تكذيب مي مي

                                           
 .٢٥٩علي ص: صحيح السرية النبوية -١
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. و اينك يقين كردم كه كسي جز خدا، اين خبر را به تو نرسانيده است. اطالع نداشت
شهادتين را بر زبان   طور شايسته  سپاس خدايي را كه مرا به اسالم هدايت نمود، سپس به

  .1جاري نمود

�/;��! �8: فرمود صآنگاه پيامبر�, N/ BR�A	 ,���1& �;$!�	 ,"u !�;1l��@�GF  

به برادرتان مسايل ديني را آموزش دهيد و به وي قرآن بياموزيد و اسيرش را نيز آزاد 
  . گردانيد

بريم كه  پي مي �عمر بن خطاببه ميزان هوشياري و تدابير امنيتي  ،ما از اين جريان
ي، شيطاني بالفاصله متوجه عمير شد و مراقبت الزم را به عمل آورد و اعالن نمود كه و

ي وي خبر داشت؛ عمير،  از سابقه �زيرا عمر. است كه براي به پا كردن شر آمده است
به همين . داد و در جنگ بدر مشركان را تحريك كرده بود مسلمانان را در مكه آزار مي

انديشيد و از حمائل  صتدابير امنيتي الزم را به خاطر حفاظت رسول خدا �عمر ،جهت
و به . را دور نكرد و فرصت انجام عمليات را از او سلب نمودشمشير عمير، دستش 

  .2بپردازند صتعدادي از اصحاب دستور داد تا به حراست رسول خدا

  ي احد، بني مصطلق و خندق در غزوه �عمر -2
توان به همت واال و عدم احساس ضعف و  مي �هاي جهادي عمرفاروق ويژگي  از جمله

نمايش   شكست نيز جلو او خود را به  اره كرد، اگر چهترين شرايط اش ناتواني در سخت
ي احد،  با كفار، يعني غزوه صچنان كه در دومين نبرد بزرگ رسول خدا. باشد  گذاشته

در پايان نبرد احد، ابوسفيان به مسلمانان . تجلي يافت �چنين رويكردي از عمرفاروق
پاسخ او را : گفت به مسلمانان صآيا محمد در ميان شما است؟ رسول خدا: گفت
در ميان شما است؟ باز هم ) ابوبكر(آيا فرزند ابوقحافه : سپس ابوسفيان گفت. ندهيد

در ) عمر(آيا ابن خطاب : سفيان پرسيدابو. رسول خدا، اجازه نداد پاسخ ابوسفيان را بدهند
اند؛ چرا كه اگر زنده  ها كشته شده اين: ميان شما است؟ و چون پاسخي نشنيد، گفت

نتوانست خود را كنترل نمايد و به  �اينجا بود كه عمر. دادند د، پاسخ مرا ميبودن

                                           
 .٢٦٠صحيح السرية النبوية ص -١
 .٨٦٨واقع وحتليل أحداث للّصاليب صعرض ، السرية النبوية -٢
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ي رسوايي تو  خداوند، كساني را كه مايه. دروغ گفتي! اي دشمن خدا: ابوسفيان گفت
را ) هبل(گاه ابوسفيان اسم بت معروف عرب  آن. خواهند بود، زنده نگه داشته است

چه : گفتند. پاسخ او را بدهيد: فرمود صرسول خدا. پيروز باد هبل: گرفت و گفت
ابوسفيان . تر است خدا، برتر و گرامي: يعني N1&� �!0b�GF 	8: بگوييد«: بگوييم؟ فرمود

: گفتند. پاسخ او را بدهيد: فرمود صرسول خدا. ما، بت عزي داريم و شما نداريد: گفت
�, 	 !�8: بگوييد: چه بگوييم؟ فرمود(��BO$ (�� ( GF  

امروز در برابر روز : سپس ابوسفيان گفت. »خدا، موالي ما است و شما موال نداريد«
: باشد و افزود بدر و جنگ چنين است كه هر از چند گاهي به نفع يكي از طرفين مي

ام، گرچه  اند؛ من به مثله كردن كشتگان دستور نداده شده 1هاي شما مثله برخي از كشته
هاي  كشته: در جواب ابوسفيان گفت �ي آمده است كه عمردر روايت .2ناراحت هم نيستم

هاي شما در  هاي ما در بهشتند و كشته هاي شما برابر نيستند؛ چرا كه كشته ما با كشته
.دوزخ

3
 

خير، : ايم؟ عمر گفت آيا ما، محمد را كشته: را سوگند داد و گفت �ابوسفيان؛ عمر
تو، در نظر من از ابن قمئه : گفتابوسفيان . او زنده است و سخنان تو را مي شنود

   .4ام من، محمد را به قتل رسانده: ها گفته بود زيرا ابن قمئه به آن. راستگوتر و درستكارتري
و ابوبكر  صبدون ترديد سؤال كردن ابوسفيان در مورد اين سه نفر يعني رسول خدا

زيرا . كفار داشتنداي است كه اين سه بزرگوار، نزد  و عمر، بيانگر اهميت و موقعيت ويژه
هاي اصلي كيان اسالمي هستند كه دولت اسالم بر  دانستند كه، اين سه نفر پايه كافران مي

. ها، كار اسالم را يكسره خواهند كرد كردند با كشتن آن بنابراين فكر مي. آن استوار است
ز اوج گرفتن اما علت اين كه مسلمانان در ابتدا پاسخ ابوسفيان را ندادند، اين بود كه پس ا

  .5وي پاسخ بدهند  به  اش را به خاك حقارت بكشند و شجاعانه غرور و تكبر، بيني

                                           
  .باشد مثله کردن به معنای قطع منودن گوش و بينی و ساير اندام می -١
  ).٢/٣٩٢(؛ السرية الصحيحة ٤٠٤غازی ش امل، خاريالب -٢
  )٢/٣٩٢( ةالصحيح ةالنبوي ةالسري  -٣
  .١٨٩الفاروق ص ةصحيح التوثيق فی سري  -٤
  ).٣٩٢/ ٢(السرية النبوية الصحيحة  -٥
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. نقش به سزا و موضعگيري شاخصي داشت �ي بني مصطلق، عمر اما در غزوه
جابر بن : نمايد ماجرا را براي ما بازگو مي  دهيم كه شاهدي عيني گوش فرا مي  اينك به

برديم كه يكي از مهاجران به يكي از  اي بسر مي ما، در غزوه: گويد انصاري مي �عبداهللا
آن انصاري فرياد برآورد و انصار را به كمك طلبيد؛ و مهاجر از مهاجرين . انصار لگد زد

اين قضيه را رها «: رسيد، فرمود صوقتي اين خبر به گوش رسول خدا. كمك خواست
آيا : ابي از ماجرا اطالع يافت، گفتوقتي عبداهللا بن . »آيد كنيد كه از آن بوي تعفن مي

واقعاً چنين كردند؟ به خدا سوگند همين كه به مدينه برگرديم، اشراف مدينه، فرومايگان 
: گفت صلذا به رسول خدا. رسيد �اين سخن به گوش عمر. كنند را از آن بيرون مي

  : گفت صرسول خدا. اجازه بده تا گردن اين منافق را بزنم
8��& �� n�O/ !#�g�
$! ��� ! :� 5!��6 "  0�;������w( ? G	 �O$�0�)�$�� "�GF 

اطرافيانش را به قتل  صمحمد : گاه مردم خواهند گفت اين كار را نكن؛ آن
عباد بن بشير دستور   به: گفت �عمر بن خطاب  كه  و در روايتي ديگر آمده. 1رساند مي
اين كار را انجام   چگونه! اي عمر: دفرمو صقتل برساند، پيامبر  آن منافق را به  كه  بده

گاه  رساند؟ آن قتل مي  محمد اصحاب خود را به :شود مردم بگويند باعث مي  دهم كه
در ساعتي دستور حركت داد كه معموالً در چنان ساعتي حركت  صرسول خدا

  .2كرد نمي
 �و رهنمودهاي ايشان بود كه از عمر صهاي رسول خدا در واقع، اين موضعگيري

  : فرمود �صيتي متعادل و دورنگر ساخت؛ چنان كه به عمرشخ
8��& �� n�O/ !#g�
$! ��� !� :� 0�;� !��6 "�����w?GF 

محمد، يارانش را : گويند چگونه اين كار را بكنم؟ اگر چنين كنم، مردم مي! اي عمر
  .3رساند به قتل مي

                                           
  ).٤٠٩/ ٢(السرية النبوية الصحيحة  -١
  .)٣/٣١٩(ابن هشام ، السرية النبوية -٢
 ).٢/٤٠٩(السرية النبوية الصحيحة  -٣
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چگي صفوف ي يكپار اي را كه درباره ي سياسي بدين شكل آوازه صرسول خدا
ها افتاده بود كه ياران  ني زبا بر سرِ همه. كرد ود، حفظ مياسالمي طنين انداز شده ب

ام  من تاكنون نديده: حتي پيشواي كفار، ابوسفيان، گفت. اي به او دارد محمد، محبت ويژه
كه فردي، كسي را تا آن اندازه دوست داشته باشد كه اصحاب محمد او را دوست 

انجام چنين كاري معقول نبود؛ زيرا مردم به دنبال انجام چنين عملي،  ،رواز اين . 1دارند
در اين صورت چنين خبري، . يكي از ياران خود را كشته است صمحمد: گفتند مي

پيوسته اهل مدينه نااميد شده بودند، خوشايند  هاي به هم براي دشمناني كه از نفوذ به صف
  .2شودگ ي اميد را به سويشان مي بود و روزنه

روز خندق : گويد مي �جابر  ي خندق؛ در غزوه �اما در مورد حضرت عمر
اي : پس از غروب خورشيد آمد و كفار قريش را دشنام داد و گفت �عمر بن خطاب

به «: فرمود صرسول خدا. من نماز عصر را نزديك غروب خورشيد خواندم! رسول خدا
به  صما همراه رسول خدا: گويد يم �جابر» ام خدا قسم كه من نماز عصر را نخوانده

نماز عصر را پس از غروب خورشيد اقامه  صپيامبر. وادي بطحان رفتيم و وضو گرفتيم
  .3نمود و سپس نماز مغرب را به جاي آورد

  ي خيبر عزام شده به هوازن و غزوها ي نظامي صلح حديبيه و دسته -3
او را  صليل رسول خدادر صلح حديبيه نيز حضور داشت؛ به اين د � عمر بن خطاب

اي رسول : گفت �عمر. احضار كرد تا وي را به عنوان نماينده نزد سران قريش بفرستد
ها مرا به قتل  ترسم كه آن ي دشمني خود با قريش، از اين مي من با توجه به سابقه! خدا

جا حضور ندارد كه از من  در آن) عدي بن كعب بني(برسانند و هيچ يك از بستگان من 
به نظر من بهتر است اين مأموريت را به كسي واگذار نماييد كه اهل مكه، . يت نمايدحما

را  �پيشنهاد او را پذيرفت و عثمان صرسول خدا. دارند؛ يعني عثمان او را گرامي مي
براي جنگ نيامده، بلكه  صمحمد: ها بگويد نزد ابوسفيان و سران قريش فرستاد تا به آن

                                           
 ).٣/٤٦٣(الرتبية القيادية  -١
 ).٣/٤٦٣(مهان  -٢
  .٥٩٦ش ، روايت خباری -٣
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و پس از پذيرش موارد قرارداد و قبل از انعقاد . 1مده استي خدا آ براي زيارت خانه
نهايي آن، گروهي از مسلمانان شديداً نسبت به مواد قرارداد اعتراض نمودند؛ به ويژه 

ساخت تا پناهندگان قريشي به اسالم را به  را ملزم مي صنسبت به بندهايي كه رسول خدا
همچنين نسبت به اين . كرد دان ملزم نميمكه بازگرداند، اما قريش را به بازگرداندن مرت

ي خدا به مدينه باز  بند قرارداد كه بر اساس آن مسلمانان بايد بدون زيارت خانه
پذيرفتن اين بندهاي غير منصفانه، بر مسلمانان دشوار بود و بيش . گشتند، اعتراض شد مي

رضي -) خزرج سيد(و سعد بن عباده ) سيد اوس(، اسيد بن حضير عمر بن خطاباز همه، 
 صنزد رسول خدا �عمر بن خطابچنان كه . مخالفت خود را ابراز داشتند -اهللا عنهم

مگر ما : گفت. بلي: فرمود صمگر شما رسول خدا نيستيد؟ آن حضرت: آمد و گفت
. بلي: فرمود صرسول خدا. ها مشرك نيستند مگر آن: گفت. بلي: مسلمان نيستيم؟ فرمود

همه ذلت و زبوني را در دين خود بپذيريم؟ رسول پس چرا ما اين : گفت �عمر
  : فرمود صخدا

8_# �! ����	 , C�$����&	 ,�� �-+GF 
  : به روايتي فرمود. 2كنم من، پيامبرخدا هستم و او را نافرماني نمي

8��!�4& � 	�$��� �$ ,� n$�A����	 ,N
��2� �$GF 
كنم و او هم مرا ضايع  او سرپيچي نميي خدا هستم و از دستور  من، بنده و فرستاده

  .3كند نمي
مگر شما به ما وعده نداديد كه كعبه را طواف خواهيم نمود؟ رسول : گفت �عمر

گاه  آن. »كنيم را طواف مي آري؛ ولي من نگفتم كه حتماً امسال آن«: فرمود صخدا
: گفت .بلي: گفت �آيا او رسول خدا نيست؟ ابوبكر: رفت و گفت �نزد ابوبكر �عمر

 �عمر. بلي: فرمود. ها مشرك نيستند مگر آن: گفت. بلي: مگر ما مسلمان نيستيم؟ فرمود
در مقام  �ابوبكر. پس چرا ما اين همه ذلت و زبوني را در دين خود بپذيريم؟: گفت

                                           
  .٣٤، وأخبار عمرص)٢/٢٢٨(ابن هشام : السرية النبوية -١
  .٣٣٣شامي ص: من معني السرية -٢
  .)٢/٦٣٤(تاريخ طربی ، )٣٠١١(مشاره ، خباری -٣
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وظايف خود عمل   استدالل و اعتراض را كنار بگذارد و به: گفت �نصيحت به عمر
دهم كه او، رسول خداست و قضاوتش نيز حق است و  ي ميمن گواه: نمايد، سپس افزود

  .1خداوند، او را ضايع نخواهد كرد
و برگردانيدن  �كه تازه آرام گرفته بودند، با جريان ابوجندل صياران رسول خدا

عمر بن همراهي   وي به مشركان، دوباره آشفته و معترض شدند و دوباره از اصحاب به
در راستاي تجديد پيمان اقداماتي را   از او خواستند كه رفتند و صنزد رسول خدا خطاب

اين بار نيز با صبر و حوصله، به سخنانشان گوش فرا داد و  صآن حضرت . انجام دهد
و خداوند،  2ي اسالم و مسلمانان است آنان را متقاعد ساخت كه اين صلح، به صالح آينده

  چه چنان كه آن. گشايد ي ميو امثالش، راهي به سوي آزاد �به زودي براي ابوجندل
  .فرموده بود، اتفاق افتاد صرسول خدا

عمر ياد داد   ، اين درس را به�در برابر اعتراض صحابه صاين رويكرد رسول خدا
رو او را  اعتراض معترضين پاسخ بدهد، از اين  به  دوستانه با روشي مناسب و انسان   كه
نمود تا آراء و نظريات  ويق ميدر دوران خالفتش اصحاب را تش  بينيم كه مي

به  ص، زيرا كه رسول اكرم3ابراز نمايند ي خود را براي مصلحت عمومي  گرايانه اصالح
داد تا درسي باشد  ها حق اعتراض مي گذاشت و به آن هاي اطرافيان خود احترام مي ديدگاه

كل برخورد براي رهبران مسلمان در طول تاريخ كه با اطرافيان و شهروندان خود بدين ش
ها جرأت اظهار نظر و حتي اعتراض داشته باشند كه طبعاً چنين امري، باعث  نمايند تا آن

  .4شود رشد جامعه و تكامل آن مي
پس . بريم پي مي صهمچنين به ميزان آزادي بيان و انديشه در منطق رسول خدا

ا مطرح نمايد؛ تواند انديشه و ديدگاه خود ر ي اسالمي، آزاد است و مي انسان در جامعه

                                           
  .)٣/٣٤٦(سريت ابن هشام  -١
  .٢٧٠، بامشيل صصلح احلديبية -٢
 .٤٩٥العسكرية يف عهد رسول اهللا ص دةالقيا -٣
  .٢٧٠ص، محد بامشيلأ، حممد ةصلح احلديبي -٤
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تواند از شخص اول دولت توضيح بخواهد و از او انتقاد كند و اين كار، نه كفر  حتي مي
  .1رود و نه تالش براي براندازي نظام كه كيفر آن، سياه چالهاي زندان باشد به شمار مي

برخاسته از شك و ترديد در حقانيت  �گفتني است اين موضعگيري عمرفاروق
چرا كه او، . خواست علت تن دادن به چنين صلحي را بداند او مياسالم نبود، بلكه 

و در ظاهر صلح، عكس اين قضيه  2ي دشمن و شكست كفار بود خواهان تضعيف روحيه
پس از اين كه به حكمت صلح حديبيه پي برد، از  �بنابراين عمرفاروق. شد احساس مي

ين كوتاهي، كارها انجام دادم به خاطر ا: گفت موضع خود، شديداً اظهار ندامت كرده، مي
كردم تا كفاره و  گزاردم و برده آزاد مي گرفتم و نماز مي دادم و روزه مي پيوسته صدقه مي

از بس به خاطر اين سخناني كه گفته بودم ترسيده . جبرانگر اين كاريكه كرده بودم باشد
  .3 !خير بوده باشد آن بودم؛ تا اينكه سرانجام اميد بستم به اينكه

را با گروهي سي  �عمر بن خطابدر شعبان سال هفتم هجري،  صسول خدار
نفره جهت سركوب هوازن به وادي تربت واقع در شرق حجاز و مشرف به نجد، گسيل 

  .نمود
وي شبها، راهپيمايي . را به عنوان راهنما به خدمت گرفت 4مردي از بني هالل �عمر

از اين رو هوازن قبل از . به هوازن رسيدبه هر حال خبر . نمود كرد و روزها كمين مي مي
با سپاهيانش قصد بازگشت به  �لذا عمر. ، منطقه را ترك كرده بودند�رسيدن عمر

آيا به گروهي ديگر : در اين اثنا راهنما به آنان گفت  كه  و در روايتي آمده .5مدينه را نمود
به من  صرسول خدا :گفت �كنيد؟ عمر از خثعم كه در مسير ما قرار دارند، حمله نمي

  .6چنين دستوري نداده است، بلكه مرا فقط به جنگ هوازن در تربت فرستاده است

                                           
  .١٣٥، ١٣٤غزوة احلديبية أليب فارس ص -١
  .١٩١وثيق يف سرية وحياة الفاروق صصحيح الت -٢
  .١٣٩؛ فرائد الکالم ص٢٩٣خمتصر منهاج القاصدين ص -٣
  .نبن بکر بن هواز  ةبن معاوي ةهالل بن عامر بن صعصع -٤
  .٣/٢٧٢.ابن سعد: الطبقات -٥
  .٣٤ص، ؛ أخبار عمر) ٢/٢٢٨(از ابن هشام  ةالنبوي ةالسري  -٦
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گذشت، به سه نتيجه   چه با اندكي تأمل در ماجراي گسيل اين دسته نظامي و آن
  : رسيم مي

هاي الزم به عنوان يك فرمانده نظامي برخوردار بود وگرنه  از شايستگي �عمر -1
به عنوان فرمانده به سوي دشمني سرسخت مانند هوازن ، او را صرسول خدا

  .فرستاد نمي
شد  كرد و روزها پنهان مي ها راهپيمايي مي با نيروهاي تحت فرمانش شب �عمر -2

هاي مهم نظامي براي غافلگير كردن دشمن  و اين، يكي از اصول و زيرساخت
يادي پيروزي رو عمر توانست با نظاميان اندكي در مقابل مشركين ز است، از اين

  .را عايد خود بگرداند
ي كل بود  تابع كلمه به كلمه همراه با مفاهيم مورد نظر دستورات فرمانده �عمر -3

ي كل، منحرف نشد و اين انضباط  اي از دستورات فرمانده و از اين رو ذره
 .1ي يك سرباز در هر زمان و مكاني است نظامي، الزمه

، صبدين دليل كه رسول خدا. داشت در جنگ خيبر نيز حضور � عمر بن خطاب
و همراهانش، با اهل خيبر  �عمر. سپرد �روز نخست اين نبرد، پرچم اسالم را به عمر

 صپيامبر. روبرو شدند و جنگيدند، اما به پيروزي نهايي دست نيافتند، لذا بازگشتند
  : فرمود
8�$���	 �! �4s	 �$���	 �! \s 5.b� 5!�c K!�1$! Ie&VGF 
خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش   دهم كه كسي مي  ردا پرچم را بهف«

  .»نيز او را دوست دارند
هم رساندند، اما   حضور به صروز بعد ابوبكر و عمر براي اخذ فرمان، خدمت پيامبر

بود، خدمت   روبرو شده يبا چشم درد  علي را خواند، علي در حالي كه صپيامبر
كرد و پرچم   از آب دهانش براي بهبود چشمان علي استفاده صمبررسيد، پيا صپيامبر
اي از اصحاب براي رويارويي با اهل خيبر راهي ميدان شد،  وي داد و همراه دسته  را به
  : سرود چنين مي  با مرحب روبرو شد كه �علي

                                           
 .شيت خطاب ١١٨، ١١٧الفاروق القائد ص -١
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  قـــــــــد علمـــــــــت خيبـــــــــر أنـــــــــي مرحـــــــــب
  أطعـــــــــــن  أحيانـــــــــــاً  و حينـــــــــــًا أضـــــــــــرب

  

  شــــــــــــاك الســــــــــــالح بطــــــــــــل مجــــــــــــرب 
  لليــــــــــــــــــوث أقبلــــــــــــــــــت تلهــــــــــــــــــبإذا ا

  

مسلح است و قهرماني صاحب   من مرحب هستم، كسي كه  دانند كه اهل خيبر مي«
  .باشد مي  تجربه

شيران با عصبانيت   گاه كه گيرم، آن مي  زنم و برخي اوقات ضربه مي  ضربه  بسا كه  چه
  . »آورند رويي مي

از حد، شمشيري را بر سر تواني بيش   پيكار در آمد و علي نيز با  به �مرحب با علي
ي اردوگاه بيرون  همه  دشمن خود كوبيد و او را از پايي درآورد، و با شنيدن صداي ضربه

ي مورد  خداوند متعال، قلعه  جنگ برخواست تا اينكه  ي آنان به آمدند و علي نيز با همه
  . فتح نمود �نظر را به دست علي

در . كردند ي جنگ صحبت مي بارهمردم، هنگام بازگشت از خيبر، با يكديگر در
  : فرمود صرسول خدا. فالني شهيد شد: اثناي اين گفتند

8 ,.R_# ����� � ,��1c ^,�� N/ ��
$! X^K�4& 	GF 
خير، من فالني را ديدم كه به خاطر چادر يا عبايي كه سرقت كرده بود، در آتش «

  .»سوخت مي
  : فرمود �به عمر صسپس رسول خدا

8d�eL! ����! g�
$! N/ ,�
/ \-�! :��  M
�! 0A�� (#J! (�"�
�GF 
  . »شوند در ميان مردم اعالن كن كه تنها مؤمنان وارد بهشت مي! اي پسر خطاب«

  .1عمل كرد صنيز مطابق دستور رسول اكرم  �عمر

  ي حنين و تبوك فتح مكه و غزوه -4
ي مسلمانان احساس  ناحيههنگامي كه قريشيان، پيمان صلح حديبيه را نقض كردند و از 

. فرستادند صخطر نمودند، ابوسفيان را جهت تجديد پيمان به مدينه، نزد رسول خدا
رفت؛ اما  صي دخترش، ام حبيبه، همسر رسول خدا ابوسفيان در مدينه نخست به خانه

  پاسخي به  گونه هيچ صسوي رسول خدا بيرون آمد و پيامبر  اي دربر نداشت، و به فايده

                                           
 .رجال شيخني هستند، ؛ رجال سند آن)٢٠٣(، مسند امحد -١
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سخن گفت تا  بمانند ابوبكر و عمر صاد، سپس با ياران سرآمد رسول خداوي ند
را به تجديد پيمان متقاعد سازند؛ اما هيچ يك از اين دو بزرگوار،  صرسول خدا

سفارش  صمن براي شما نزد رسول خدا: گفت �عمر. ي ابوسفيان را نپذيرفت خواسته
شما نيابم، با كمك آن با شما  به خدا سوگند اگر چيزي جز مورچه براي جنگ با! كنم؟

  .1خواهم جنگيد
براي حركت به سوي مكه آماده شده بود، حاطب بن  صهنگامي كه رسول خدا

براي فتح  صاي به اهل مكه نوشت و آنان را در جريان تصميم رسول خدا ابي بلتعه، نامه
را باخبر اما هنوز نامه در راه بود كه خداوند متعال، پيامبرش را از ماج. مكه گذاشت

را فرستاد تا نامه را از زني كه حامل آن بود،  ب، علي و مقدادصرسول خدا. ساخت
به آن زن ) روضه خاخ(ها، در دوازده مايلي مدينه در مكاني به نام  آن. پس بگيرند

كرد  اطالعي مي ه آن زن از جريان نامه، اظهار بيرسيدند و نامه را از او پس گرفتند؛ البت
، او را تهديد كردند كه لباسهايش را از تنش بيرون خواهند بو مقداد تا اين كه علي

سرانجام آن زن، نامه را به آنان . آورد و هر طور كه شده، نامه را از او خواهند گرفت
  .تحويل داد

. حاطب را احضار كرد و از او در اين مورد توضيح خواست صرسول خدا
من مانند ساير مهاجران، . مكندر مورد من شتاب ! اي رسول خدا: گفت �حاطب

 ها، به خاطر آن از خانواده و از اموالم خويشاوندي و نسبتي با قريش ندارم كه آن
و . ها ندارم ام و هيچ نسبتي با آن ها بوده پيمان آن نگهداري نمايند، بلكه من فقط هم

كار را كردم بنابراين من به سبب ارتداد از دين، اين كار را نكردم؛ بلكه بدين خاطر اين 
: فرمود صرسول خدا. ام را بنمايند كه قريشيان در قبال اين كار، رعايت حال خانواده

اجازه بده سرِ اين منافق را از ! اي رسول خدا: گفت �عمر. »گويد حاطب، راست مي«
او، از اهل بدر است و خداوند، در مورد اهل بدر : فرمود صتنش جدا كنم؟ رسول خدا

 : فرموده است

                                           
 .٣٧ص، خبار عمرأ؛ )٢/٢٥٦(ابن هشام  ةسري  -٢
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z&!BO$ ���c �;/ B��* �� !�1��1.   
  .»ام خواهيد بكنيد؛ من گناهان شما را آمرزيده هر چه مي«

صورت  صو رسول خدا �از گفتگويي كه در اين مورد ميان عمر بن خطاب
  : آيد گرفت، نكات زير به دست مي

ي قتل حاطب  اجازه �عمر بن خطابزيرا هنگامي كه . جاسوس بايد كشته شود -1
او، از اهل بدر «: به او چيزي نگفت و فقط فرمود صخدا را خواست، رسول

  .گردد يعني بدين خاطر كه جزو بدريان است، مشمول اين كيفر نمي. »است
چنان كه . گردد در مسايل مربوط به دين، نمايان مي �جديت و سرسختي عمر -2

  .2اجازه خواست تا گردن حاطب را بزند صبالفاصله از رسول خدا
چنانچه با وجود آن همه خشمي كه بر : صسخنان پيامبر از �اثر پذيري عمر -3

ي رسول  حاطب داشت و قصد كشتنش را نموده بود، بالفاصله با شنيدن فرموده
خداوند و رسولش، بهتر : خشم خود را فرو برد و به گريه افتاد و گفت صخدا
اين، بدان سبب بود كه خشم وي، به خاطر خدا و پيامبر بود و چون . دانند مي

ريافت كه رضايت خدا و رسولش در برخورد شايسته با حاطب در مقابل د
باشد، موضع خود را تغيير  ي جهادي وي و صرف نظر از مجازاتش مي پيشينه

 3.داد
به  خيلي ترسيده بود، رسيد و ابوسفيان» الظهران مر«هنگامي كه لشكر اسالم به 

. مخالفت نمود �مد، عمرآ صبراي گرفتن امان نامه نزد رسول خدا �پيشنهاد عباس
به . باشد اين رسول خدا با لشكرش مي! واي بر تو اي ابوسفيان: گفت �چنان كه عباس

پدر و مادرم فدايت باد، : ابوسفيان گفت. قريش صبح بدي در پيش دارد! خدا سوگند
 چاره چيست؟

به تو دست يابد، گردنت را خواهد  صرسول خدا اگر! به خدا سوگند: عباس گفت
. ببرم و برايت امان بگيرم صپس پشت سر من سوار شو تا تو را نزد رسول خدا. زد

                                           
  .٤٢٧٤، خباری -١
  .٤٠٤فارس ص  أيب: السرية النبوية -٢
  .)١٧٧، ٧/١٧٦( التاريخ اإلسالمي -٣
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را پذيرفت و سوار شد و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء كه با  �ابوسفيان پيشنهاد عباس
  هرگاه. او را با خود آوردم: گويد عباس مي. ابوسفيان به بيرون مكه آمده بودند، برگشتند

را  صگاه شتر رسول خدا آن اين كيست؟: گفتند مي گذشتيم، از كنار آتشي مي
عموي رسول خدا سوار بر شتر آن حضرت است تا اين كه از : گفتند شناختند و مي مي

: وقتي چشمش به ابوسفيان افتاد، گفت. گذشتيم؛ او مرا شناخت �عمر بن خطابكنار 
د و پيماني، به اين ابوسفيان دشمن خدا است؟ خدا را شكر كه تو را بدون وجود هيچ عه

اين ابوسفيان ! اي رسول خدا: و با شتاب نزد رسول خدا رفت و گفت. دست ما سپرد
است، پس اجازه بده   عهد و پيماني در دست ما قرار گرفته  گونه بدون هيچ  است، كه

را  �اصرار عمر �وقتي عباس. ام من او را پناه داده: گفت �عباس. گردنش را بزنم
از بني عبد مناف است اين همه اصرار داري؛ اگر از بني عدي بود، چون او : ديد، گفت

به خدا . چنين مگو! اي عباس: عمر گفت. كردي براي كشتنش اين همه پافشاري نمي
شد آن  سوگند كه از مسلمان شدن تو به قدري خوشحال شدم كه اگر پدرم مسلمان مي

از  صبراي رسول خدادانستم كه مسلمان شدن تو  شدم؛ چون مي قدر خوشحال نمي
  : به عباس گفت صگاه رسول خدا آن. تر بود مسلمان شدن پدرم خوشحال كننده

8!�� <
mx/ C�4w� !�S/ 71)� �# g�4&�� �� \-�F 1G 
  . »او را امشب نزد خود نگه دار و فردا نزد من بياور«

دهد كه خونش با ديدن دشمنان خدا و پيامبر به جوش  نشان مي �اين موضع عمر
 صآمد؛ تا جايي كه تصميم گرفت گردن ابوسفيان را كه پشت سر عموي پيامبر يم

مخفي شده بود، بزند، ولي چون خداوند متعال در حق ابوسفيان، سرنوشت نيكي رقم زده 
بود، قلبش را براي پذيرش اسالم باز كرد و بدين ترتيب ابوسفيان به اسالم مشرف گرديد 

  .2ساندنتوانست او را به قتل بر �و عمر
ي دشمن قرار گرفتند و متفرق  ي حنين، هنگامي كه مسلمانان در محاصره در غزوه

 صي شكست پيش رفتند، هيچ كس در فكر ديگري نبود، رسول خدا گشتند و تا آستانه

                                           
  .٥٢٠، ٥١٩، ٥١٨السرية النبوية ص  -١
  .٤٢ص، عاطف ملاضه. د، الفاروق مع النبی -٢
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سوي من بياييد؛ من،   رويد؟ به به كجا مي! اي مردم«: طرف راست رفت و بانگ برآورد  به
مردم در حالي كه هر كس، به فكر خود . »بن عبداهللا هستمرسول خدا هستم؛ من، محمد 

افتادند، پا به فرار گذاشتند و فقط عده اندكي از مهاجران و انصار  بود و روي يكديگر مي
مانند ابوبكر، عمر، علي، عباس، فضل بن عباس، ابوسفيان بن حارث و فرزندانش و نيز 

 �در مورد عملكرد عمر �ابوقتاده .1ربيعه بن حارث و چند تن ديگر استقامت ورزيدند
همراه رسول خدا بيرون آمديم، پس   براي جنگ حنين به: گويد در آن شرايط بحراني مي

پيكار پرداختيم، مسلمانان با شكست روبرو شدند، مردي از مشركين   با دشمن به  وقتي كه
مشيري را بر گردن بود و من نيز از پشت ش  روي مردي از مسلمانان قرار گرفته  را ديدم كه

بود،   جان داده  من رويي آورد و مرا در آغوش گرفت، ديدم كه  او وارد نمودم، سپس به
وضعيت چگونه است؟ : را ديدم؛ گفتم � عمر بن خطابپس مرا رها كرد، سپس من، 

  .2اند ها فرار كنند، اما اينك دوباره برگشته خواست خدا بود كه آن: گفت
  : فرمايد مي  زوهاين غ  خداوند راجع به

m�|��{�� �z�y�x�wv�u�ts��r�q�p�o�n
�¨�§�¦�¥�¤�£��¢�¡���~�}l   
  ]٢٥: التوبة[

به سبب نيروي ايمان بر دشمنان پيروز (خداوند شما را در مواقع زيادي ياري كرد و «
كه در روز شنبه، شانزدهم شوال سال هشتم هجري، (در جنگ حنَين ) گرداند، و از جمله

نفر بودند  4000نفر بوديد، و ميان قبائل ثقيف و هوازنِ مشرك كه  12000 ميان شما كه
درگرفت، و شما به كثرت خود و قّلت دشمنان مغرور شديد و خداوند شما را در اوائل 

گاه كه فزوني خودتان شما را به  انبد) و دشمنان بر شما چيره شدند امر به خود رها كرد
ولي آن لشكريانِ فراوان اصالً به ) انبوه لشكر شديد و فريفته و مغرورِ(اعجاب انداخت 
و زمين با همه وسعتش بر شما تنگ شد، و از ) و گره از كارتان نگشادند(كار شما نيامدند 

   . »پشت كرديد و پاي به فرار نهاديد آن پس

                                           
  ٤١ص، ؛ اخبار عمر)٢/٢٨٩(، سريه ابن هشام -١
  )٤٣٢٢(، بخاریال -٢



 109    هاي نبوي موزهدر پرتو رهنمودهاي قرآن و آ �گيري شخصيت عمر شكل 
  
 

ؤمنين را پذيرفت و ي م بود، خداوند توبه  شكست كلي نزديك شده  بعد از اينكه
سوي پيامبرشان بازگشتند و   به  گاه كه اجرا درآورد، آن  در حق آن به ياري خود را

پيرامون او گرد آمدند، پس خداوند آرامش دروني و ياري خود را بر سربازان اسالم نازل 
  : فرمايد اينك خداوند در خصوص اين داستان چنين مي. گرداند

m�¶� �µ�´�³�²�±�°�¯�®� �¬�«�ª�©
��¾�½�¼�»�º¹�¸l ]٢٦ :التوبة[  

خداوند آرامش خود را نصيب پيغمبرش و ) عنايت خدا دربرتان گرفت و(سپس «
فرو فرستاد كه ) از فرشتگان براي تقويت قلب مسلمانان(مؤمنان گرداند و لشكرهائي را 

) پيروز شديد و دشمنان شكست خوردند، و بدين وسيله(ديديد، و  شما ايشان را نمي
در اين جهان، و عذاب آخرت هم به (كيفر كافران  كافران را مجازات كرد، و اين است

  .»)جاي خود باقي است
» جعرانه«پس از پايان نبرد، هنگام بازگشت به مدينه در مكاني به نام  صرسول خدا

انباشته بود، يك مشت به اين  �ي بالل غنايم را تقسيم نمود و از جواهري كه روي جامه
  : فرمود صرسول خدا. را رعايت كن عدالت! اي محمد: شخصي گفت. داد و آن مي

8��&� �R� � "# ��A	 C4A �;$ ?��&� �R� � !�# ���� ��	 71�	GF 
اگر من عدالت را رعايت نكنم، چه كسي عدالت را رعايت خواهد . واي بر تو«
  . »كرد؟

 صآن حضرت. بگذار تا گردن اين منافق را بزنم! اي رسول خدا: گفت �عمر
  : فرمود
8� �! ���� �	�� ( "u�;$! "	K�;� ����w�	 !E- "# ,Q��w� 0�P� _� g�
$! ����� "

B��$! ���� %R �
� "�P��� B-�b�
) ���$! ��MF1G 
و . »برم كشد، به خدا پناه مي محمد همراهانش را مي: من از اين كه مردم بگويند«
هايشان  از حنجرهكنند، در حالي كه قرآن  اين مرد و پيروانش قرآن را تالوت مي«: افزود
  .»شوند شود، از اسالم بيرون مي سان تيري كه از كمان جدا مي ها به و آن. رود تر نمي پايين

                                           
 .٣١٣٨البخاري رقم ، ١٠٦٣مسلم رقم  -١
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در مقابل گستاخي و جسارتي كه نسبت به  �عمر بن خطابگيري  اين موضع
  حرمتي به تواند بي باشد، زيرا عمر نمي شد، بيانگر غيرت ايماني عمر مي صپيامبراكرم

مقام نبوت و رسالت تعدي و تجاوز   را تحمل كند و كسي در حضور وي بهمحارم الهي 
اين . بگذار تا گردن اين منافق را بزنم: گفت صچنان كه بي صبرانه به رسول خدا. نمايد

همچنين در جعرانه . 1نمايند است برخورد فاروق با كساني كه به مقدسات اسالم توهين مي
در هنگام نزول وحي  صمشتاق ديدن رسول خدابا صحابي مشهور؛ يعلي بن اميه كه 
من دوست داشتم رسول : گويد يعلي مي. اش برسد بود، همكاري كرد تا به اين خواسته

در جعرانه يكي از باديه نشينان در حالي كه عبايي . را هنگام نزول وحي ببينم صخدا
ره، عبا حكم كسي كه با وجود بستن احرام عم: پوشيده بود، نزد ايشان آمد و گفت

 صمن رفتم و رسول خدا. به من اشاره كرد كه بيا �پوشيده و عطر زده، چيست؟ عمر
سپس آن . كشد اش قرمز شده و همچون شخص خفته، خرناسه مي را ديدم كه رنگ چهره

  : برطرف گرديد و به پرسشگر فرمود صحالت از رسول خدا
8 ,��&�m�/ ?M�4�! ���	 ,�!�� �.U �1�c�/ 7� +E$! ��� X r2m %R 7m��& X ra BU

7[)F2G 
بشوي و عبايت را در احرام عمره در بياور همچنان كه در   مرتبه  مواد خوشبو را سه«

  .»آوري حج در مي
ي تبوك نيز مشاركت داشت و نصف دارايي خود را  در غزوه �عمر بن خطاب

د، به هاي اين غزوه نمود و هنگامي كه مردم دچار كمبود خوراك شدن صرف هزينه
ي  در غزوه: گويد مي � چنان كه ابوهريره. پيشنهاد دعاي بركت داد صرسول خدا

: آمدند و گفتند صبنابراين نزد رسول خدا. تبوك، مردم دچار گرسنگي شديدي شدند
اشكالي : فرمود صكنيم؟ رسول خدا اگر اجازه دهيد، ما شتران باركش خود را ذبح مي

اگر ! اي رسول خدا: آمد و گفت صرسول خدانزد  �عمر بن خطابگاه  آن. ندارد
به نظر من بهتر است . شود رود و لشكر پياده مي ها اين كار را بكنند، مركبها از بين مي آن

                                           
  .٢٠٠ق ص صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفارو  -١
  .)١١٨٠( شمسلم ، )٤٧٠٠( ش، البخاري -٢
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گاه شما بر آن دعاي بركت  شان را جمع كنند، آن ي توشه ها بخواهيد، باقيمانده شما از آن
اين كار  صچنان كه رسول خدا .ها بركت عنايت نمايد نماييد؛ اميد است خداوند در آن

ي توشه خود را در  را كرد و زير اندازي چرمي پهن نمود و از آنان خواست كه باقيمانده
و يكي مقداري خرما و  )جواري( رتها چنين كردند؛ شخصي مقداري ز آن .آن بريزند

هاي گوناگون جمع  اي نان آورد و بر روي آن زير انداز، اندكي از خوراك ديگري تكه
. ظرفهايتان را بياوريد: سپس به مردم گفت. دعاي بركت نمود صگاه رسول خدا آن. شد

هاي خود را آوردند و پر كردند و خوردند و سير شدند و  ي لشكر ظرف چنان كه همه
  : فرمود صگاه رسول خدا آن. هنوز هم مقداري باقي ماند

8�! i;1� ( �! ���� _� ��*�	 �! (# �$# ( "� ��*� �& \[��/ ,y�* @c �4& �� 
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. دهم كه معبود برحقي جز خداي يكتا نيست و من فرستاده او هستم من گواهي مي«
ها در دل  هر كسي كه به اين دو چيز معتقد باشد و شك و ترديدي نسبت به آن: و افزود

  .»نداشته باشد، وارد بهشت خواهد شد
از  �بدون ترديد عمر. بود صسول خدادر ركاب ر �اينها برخي از مواضع عمر

هاي زيادي فرا گرفت كه بعدا در  در غزوات مختلف، درس صهمراهي با رسول خدا
  .ها امت را رهبري و راهنمايي نمود پرتو آن

  ي مدني در جامعه �عمر: دوم

بود و هرگاه در مجلس آن  صشديداً مشتاق شركت در مجالس رسول خدا �عمر
ايشان يكي از  ،آري. خاست تا پايان مجلس، بر نمييافت،  ، حضور ميصحضرت

هيئتي به مدينه   ، همچنين هرگاه2نمودند هرگز رسول خدا را ترك نمي  افرادي بودند كه
خود را به آن  �پرداخت، عمر براي آنان به ايراد خطبه مي صآمد و رسول خدا مي

او همواره . پردس گوش مي صرساند و با شوق و عالقه به سخنان رسول خدا مجلس مي

                                           
 .٢٧ك اإلميان رقم ، مسلم -١
 .٨٦٣مسلم رقم ) ١٥/٣٠٠(اإلحسان يف تقريب صحيح بن حبان  -٢
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پيرامون  صكرد و از آن حضرت شركت مي صهاي درس و وعظ رسول خدا در حلقه
  .1نمود مسايل مختلف سؤال مي

و نيز گفته شده  ،2روايت كرده صحديث از رسول خدا 539 صگفتني است عمر
مورد اتفاق  �حديث از مجموع روايات عمر 26حديث روايت نموده است كه  537كه 

حديث فقط در صحيح مسلم  21حديث فقط در صحيح بخاري و  34و  بخاري و مسلم
  .4اند نيز در ساير كتابهاي حديث نقل شده  ، و بقيه3روايت شده است
روايت كرده، احاديث جامعي است كه در مسايل  �عمر بن خطاباحاديثي كه 

ده كرد؛ ها استفا توان از آن باشد و در هر موضوعي مي مربوط به دين، داراي اولويت مي
حقيقت ايمان، اسالم، احسان، قضا و قدر، علم، ذكر و : هايي از قبيل در مسايل و موضوع

، حج، و در مورد نكاح، طالق،  ، روزه دعا، و در مورد طهارت، نماز، جنايز، زكات، صدقه
نسب فرايض، وصايا، مسايل اجتماعي و در خصوص معامالت، حدود، پوشاك، خوردن، 

هاي روز قيامت و قضاياي  در باب مسايل اخالقي، زهد و تقوي و نشانه نوشيدن و ذبايح و
امروز نقش   از تا به  كه  رواياتي را گزارش داده... خالفت، امارت، قضاوت و   مربوط به

اينك به برخي از ابعاد آموزشي، تربيتي و اجتماعي زندگاني . 5كنند بسزايي را ايفا مي
  : دازيمپر در جامعه مدني مي �عمرفاروق

  ي يك پرسشگر درباره �از عمر صسؤال رسول خدا -1
نشسته بوديم كه در اين  صما نزد رسول خدا: پدرم گفت: گويد مي بعبداهللا بن عمر

هيچ يك از ما، . ارد شداثنا مردي خوش قيافه و داراي موهاي زيبا و مرتب با لباس سفيد و
! اي رسول خدا: د؛ نزديك آمد و گفتش شناخت و آثار سفر نيز در او ديده نمي او را نمي

بيا؛ لذا آن شخص جلو آمد و روبروي رسول : فرمود صرسول خدا. اجازه است بيايم

                                           
 .١٠٨علي اخلطيب ص . د، عمربن اخلطاب -١
  .١٣٣ص، تاريخ اخللفاء از سيوطی -٢
  ).١/٤٠(دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني  -٣
 .١٠٩علي اخلطيب ص . طاب دعمربن اخل -٤
 .١١٢علي اخلطيب ص . عمربن اخلطاب د -٥
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گاه  مماس گرديد؛ آن صطوري نشست كه زانوهايش با زانوهاي رسول اكرم صخدا
  : فرمود صاسالم چيست؟ رسول خدا: پرسيد
8�! ���� 5!��6 "�	 ,�! (# �$# ( "� ^,��* `��m	 ,^�RZ$! ��m	 ,^.�$! B�;m	 ,

C�4$! ���	 ,"�2��GF 
اسالم يعني گواهي دادن به اين كه هيچ معبود برحقي جز اهللا وجود ندارد و محمد، «

فرستاده خداست و نيز اين كه نماز بپا بداري، زكات بدهي، ماه رمضان را روزه بگيري و 
  : ت؟ فرمودايمان چيس: سپس پرسيد. »به حج خانه خدا بروي

8� 1R ��;$!	 ,��J! ��� ¡�4$!	 ,���
$!	 M
�!	 ,��O�.�	 ��� ���m "�GF 
ايمان يعني اين كه به خدا، فرشتگان، بهشت و دوزخ، قيامت و قضا و قدر باور «

  : فرمود صاحسان چيست؟ رسول خدا: سپس سؤال نمود. »داشته باشي
8/ �!�m �Om � "S/ ,�!�m 7xR � 0��m "�y!�� �SGF 
بيني و اگر او را  اي بندگي نمايي كه گويا او را مي احسان، يعني خداوند را به گونه«

  . »مي بيند نمي بيني، او، تو را
  : رسد؟ فرمود قيامت، چه زماني فرا مي: سپس پرسيد

80�� >�$! �� B1&x� ��
& �	��J! ��GF 
   .»دانم من، از تو در اين مورد بيشتر نمي«

  : فرمود صهاي قيامت چيست؟ رسول خدا نشانه پس: پرسيد
8 >������ K��}! ��:$ :		 ,"��
4$! X !�$	�em K�~$! K�&� M$��$! ^�� ! ^!�?�$! !�#GF 
بيني كه در ساخت و ساز از يكديگر پيشي  گان و بينوايان را مي چوپانان، پا برهنه«

  . »آورند گيرند و مادران، اربابان خود را به دنيا مي مي
آن «: ، فرمودصپس از اين كه سؤال كننده سؤاالتش را پرسيد و رفت، رسول خدا

اصحاب در پي آن شخص رفتند، تا او را نزد رسول . »شخص را نزد من بازگردانيد
  : فرمود �به عمر صپس از دو يا سه روز رسول خدا. ببرند، اما او را نيافتند صخدا

8d�eL! ��! ��! !ER �& 0���$! �� +��m� !ER	?GF 
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 صپيامبر. دانند خدا و رسولش بهتر مي: ؟ گفت»داني او، چه كسي بود آيا مي«

8BO: فرمود�, BO�1�� BRK�b 0�¢b y!�F1G 
  .»خواست دينتان را به شما آموزش دهد او، جبرييل بود و مي«

معناي اسالم، ايمان و احسان را  �اين حديث، بيانگر آن است كه عمرفاروق
و پاسخ سردار انبياء محمد  �يق پرسش سرور فرشتگان يعني جبرئيل امينمستقيماً از طر

  . فرا گرفت صمصطفي

 كند را تأييد مي �نظر عمر صرسول خدا -2

و تعدادي  بابوبكر و عمر. نشسته بوديم صما با رسول خدا: گويد مي �ابوهريره
چه منتظر  هر. از ميان ما برخاست و رفت صرسول خدا. جا حضور داشتند ديگر نيز آن

من از همه بيشتر نگران . مانديم، بازنگشت ما ترسيديم كه كسي به ايشان آسيبي برساند
تا اين كه به باغي از باغهاي بني نجار . بنابراين برخاستم و به دنبال ايشان گشتم. شدم

لذا خود را جمع كرده، از آبراه، وارد باغ . را نيافتم هر چه گشتم راه ورودي آن. رسيدم
: گفت. بلي: ابوهريره هستي؟ گفتم: با ديدنم فرمود. جا يافتم آنرا  صرسول خدا. شدم

شما از ميان ما برخاستيد و رفتيد و چون برنگشتيد ! اي رسول خدا: چه خبر داري؟ گفتم
  .ام و ديگران نيز پشت سر من هستند من به همين خاطر اينجا آمده. همه، نگران شديم
  : داد و گفت كفشهايش را به من صآن حضرت

8 �41P �� 5�
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آن سوي اين ديوار با هر كس روبرو شدي كه به يگانگي خدا از درون قلب «
  .»كرد، او را به بهشت مژده بده اعتراف مي

اولين كسي كه با او . تم و بيرون شدمها را برداش من كفش: گويد مي �ابوهريره
: اي؟ گفتم ها را در دست گرفته چرا كفش: او گفت. بود �عمر بن خطابروبرو شدم، 
است كه به عنواني نشاني به من داده تا كساني را كه به  صهاي رسول خدا اينها، كفش

                                           
  .١٨٤مسند أمحد ش -١
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ام  ه سينهبا عصبانيت ب �عمر. دهند، به بهشت مژده دهم يگانگي خداوند متعال گواهي مي
 صمن با گريه و شيون نزد رسول خدا. برگرد: گاه به من گفت آن. زد و من افتادم

؟ »چه شده! اي ابوهريره«: پرسيد صرسول خدا. نيز پشت سرم آمد �عمر. بازگشتم
را ديدم و خبري را كه مرا به خاطر آن فرستادي، برايش بازگو كردم، اما او به  عمر: گفتم
چرا ! اي عمر«: فرمود صرسول اكرم . بازگردم  او به من گفت كه. ادمام زد و من افت سينه

هايتان فرستاديد تا هر  آيا شما، او را با كفش! اي رسول خدا: گفت �؟ عمر»چنين كردي
گواهي داده، به بهشت مژده دهد؟ رسول » اهللا«كس را كه با يقين قلبي به يگانگي 

چنين نكنيد؛ زيرا من، نگران اين مسأله به نظر من : گفت �عمر. »آري«: فرمود صاكرم
رسول . هستم كه مردم به همين بسنده نمايند و در اعمال نيك و شايسته كوتاهي نمايند

  .1را پذيرفت �نظر عمر صخدا

  بر متحد كردن منبع دريافت علم صحابه  صرسول خداحرص و اشتياق  -3
عمر بن را در دست اي از تورات  صفحه صرسول خدا: گويد مي �جابر بن عبداهللا

  : ديد و فرمود �خطاب
8 ��!��) i��� "�R �$ ,M�; K�2�� �� BO��b �;$ ?d�eL! ��<&�4m! (# ���	 �� 5 ;  X	
M�!	� :B�112$ _���R�m	 �����4m! BU 5��) i��� "�R �$ "�F2G 

اي؟ من، براي شما دين روشن و شفافي  آيا سرگردان و سرگشته! اي پسر خطاب«
و به . »اي جز پيروي از من نداشت در قيد حيات بود، چاره �م كه اگر موسيا آورده

كرديد،  اگر موسي، زنده بود و شما، مرا رها نموده و از او پيروي مي«: روايتي فرمود
  .»گشتيد گمراه مي

  
  
  
  

                                           
  .٣١مشاره ، ميانکتاب اإل،  مسلم -١
  .از جابر) ٣/٣٨٧(محد أ؛ مسند )١١/٢٣٢(الفتاوی  -٢
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  پيرامون آغاز آفرينش صسخن رسول خدا -4
براي ما از آغاز  صارسول خد: ... گفت �عمر بن خطاب: گويد طارق بن شهاب مي

آفرينش سخن گفت تا آن كه سخنش پيرامون دخول بهشتيان به بهشت و دوزخيان به 
   .1دوزخ، پايان يافت؛ برخي، اين سخنان را به خاطر سپردند و بعضي هم فراموش كردند

از سوگند خوردن بـه پـدران و تشـويق وي بـه توكـل بـر        صنهي رسول خدا -5
  خداوند

شنيدم كه  صاز رسول خدا: گفت �عمر بن خطاب: گويد مي بعبداهللا بن عمر
  : فرمود
8BO���¥� !��1� "� BR��
� 0b	 Z& �! "#GF 
  . »خداوند متعال، شما را از سوگند خوردن به پدرانتان منع نموده است«

از روزي كه اين حديث را شنيدم، نه به عمد و نه به اختيار سوگند : گويد مي �عمر
  : فرمود صپيامبر  كند كه و همچنين روايت مي .2نامشروعي نخوردم

8 ¦	�m	 5�w�§ 	��m ,@e$! ���� %R BOP��$ ,�1R�m �) �! ]& "�1 >R�m BO� �$
 5��e�F3G 

بر خداوند توكل نماييد، همانند پرندگان روزي   و بايسته  نحوي شايسته  اگر شما به«
  و با شكم سير به  ح را شروع كردهصب  با شكم گرسنه  كند، آنان كه شما را ضمانت مي

  .»پيوندند شامگاه مي

به عنـوان   صبه عنوان پروردگار و به اسالم، به عنوان دين و به محمد �به اهللا  -6
  مي خدا خشنودي و فرستاده پيامبر

ي چيزهايي سؤال كردند كه  درباره صاز نبي اكرم: گويد مي �ابو موسي اشعري
خشمگين  صپرسشها افزايش يافت، آن حضرتهنگامي كه آن . آمد خوشش نمي

                                           
  .٣١٩٢ش  ،کتاب بدء اخللق،  خباری -١
  .١٢٢ مشاره، محدأميان والنذور؛ مسند کتاب األ،  ٦١٥٦مشاره ، خباری -٢
  .املوسوعة احلديثية ،٢٠٥ مشارهمسند أمحد ، ى استقو  سند آن -٣
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: پدر من كيست؟ فرمود: شخصي گفت. »خواهيد، بپرسيد هر چه مي«: گشت و فرمود
پدرت، سالم «: پدر من كيست؟ فرمود: ديگري برخاست و گفت. »پدرت، حذافه است«

گرديد،  صكه متوجه خشم و ناراحتي رسول خدا �عمر. »است 1ي شيبه غالم آزاد شده
زيرا باعث ناراحتي شما . (كنيم توبه مي �ما به سوي خداوند ! ي رسول خداا: گفت
به عنوان پروردگار و  �به اهللا: و گفت نشست بر زانوهايش �عمر :به روايتي .2)شديم

 راضي و ي خدا به عنوان پيامبرو فرستاده صبه اسالم به عنوان دين و به محمد 
  .3خشنوديم

  ...دم استي مر بلكه عمومي و براي همه -7
 4ي زني براي معامله: آمد و گفت �عمر بن خطابمردي نزد : گويد مي بابن عباس

. خرما نزد من آمد و من او را به اتاقكي بردم و او را بوسيدم، ولي با او نزديكي نكردم
در راه خدا  از او غايب و مشغول جهاد ممكن است شوهرش! واي بر تو«: گفت �عمر
  : آيه نازل شدتا اين كه اين . »باشد

�m�¨�§� ¦¥�¤�£��¢� ¡�� � � �~�}� � �|�{�z�y

�ª����©l ]١١٤: هود[  
در دو طرف روز و در اوايل شب، چنان كه بايد، نماز را به جاي آور؛ بي گمان «
اندرز و ارشاد ) هاي آسماني سفارش(همانا در اين . برد ها را از ميان مي ها، بدي نيكي

  .»دارند را به ياد مي پذيرند و خداي كساني است كه پند مي
باشد؟  آيا اين، ويژه من است يا براي همه مردم مي! اي رسول خدا: آن مرد گفت

نه، اين مخصوص تو نيست؛ بلكه براي : با دستش به سينه آن مرد زد و گفت �عمر
  .5»عمر راست گفت«: فرمود صرسول خدا. ي مردم است همه

                                           
 ).٢/٧٠٠(حمض الصواب ، سعد بن سامل موىل شيبة بن ربيعة صحايب -١
  .٢٣٦٠؛ مسلم مشاره ٩٢مشاره ، خباری -٢
  .٢٣٥٩؛ مسلم مشاره ٩٣مشاره ، خباری -٣
  .به روايتی برای خريدن خرما -٤
  .را صحيح دانسته است سند آن، ؛ شيخ امحد شاکر٢٢٠٦ ؛ مشاره)٤/٤١(مسند امحد  -٥
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  گيرد حكم كسي كه صدقه را پس مي -8
آن شخص به خوبي . من، اسبي را في سبيل اهللا به كسي دادم: گويد مي �طابعمر بن خ

لذا تصميم گرفتم آن اسب را به قيمت ارزان از او خريداري . كرد از آن نگهداري نمي
: با خود گفتم. كردم آن شخص، اسب را به قيمت ارزان خواهد فروخت نمايم و گمان مي

  : فرمود صرسول اكرم . جو كنمپرس و  صبايد در اين باره از رسول خدا
8���P X ,��� \1O$�R ��P�w X ,��� +E$! "S/ ,B-��� �R�e&� "#	 ,���4m (F1G 
را به يك درهم به تو بدهد؛ چرا كه پس گرفتن صدقه،  چنين نكن؛ حتي اگر آن«

  .»مانند اين است كه سگي، استفراغ خود را دوباره ببلعد

 �صدقات و اوقاف عمر - 9

را صدقه » ثمغ«نخلستاني به نام  صپدرم در زمان رسول خدا: گويد مي بابن عمر
ام  من، مال با ارزشي به دست آورده! اي رسول خدا: گفت �بدين ترتيب كه عمر. نمود

  : فرمود صرسول خدا. را صدقه دهم ام آن و اينك تصميم گرفته
8��U ��
� �O$	 ,���� (	 ,\-�� (	 Y�4� ( ,�1wx� ���mGF 
را صدقه كن تا به فروش نرسد، به كسي بخشيده نشود و جزو اموال ارث  آن اصل«

  . »قرار نگيرد، ولي از محصول آن استفاده گردد و انفاق شود
آن باغ را در راه خدا صدقه نمودم : را به همين شكل صدقه نمود و گفت آن �عمر

ندان و نيز بردگاني قرار ها، مهمانان، مسافران، خويشاو ي مجاهدان، مسكين تا مورد استفاده
را بر عهده گيرد،  بگيرد كه بهاي آزادي خود را ندارند؛ همچنين كسي كه توليت آن

مند نمايد؛ البته  مايد و يا دوستانش را از آن بهرهتواند به صورت عادي از آن استفاده ن مي
  .2در صورتي كه به حيف و ميل نينجامد
مين كشاورزي در خيبر گرديد؛ صاحب يك ز �در روايتي آمده است كه عمر

ام كه پيش از آن، چنين  من داراي زميني شده: رفت و گفت صوي، نزد رسول خدا
  : ي آن زمين چيست؟ فرمود دستور شما به من درباره. ام ثروتي نداشته

                                           
  .صحيح است، ؛ سند آن بر اساس شرط شيخني٢٨١مسند امحد مشاره  -١
  .٢٧٧٢مشاره ، کتاب الوصايا،  خباری -٢
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8�� CP��m	 ��1w� C�4) C�* "#GF 
  . »را صدقه كن را نگهدار و در عين حال آن خواهي، اصل آن اگر مي«
رسد، به عنوان  اين زمين، به فروش نمي: را وقف نمود و گفت آن �عمر ،نابراينب

گيرد و وقف فقرا، خويشاوندان،  شود، جزو اموال ارث قرار نمي به كسي داده نمي 1هبه
باشد كه بهاي آزادي خود را ندارند؛  مجاهدان، مهمانان، در راه ماندگان و بردگاني مي

و بدون حيف و ميل از محصول آن استفاده نمايد و يا تواند به نيكي  متولي آن مي
آشكاري براي ايشان و بيانگر فضيلت  � عمر كاراين  .2مند كند دوستش را از آن بهره

در كارهاي خير و ايثار زندگي دنيا بر آخرت،  گرفتن پيشي  مندي وي بر سبقت و عالقه
  .باشد مي

  به فرزندشاي ديگر  و هديه �به عمر صي رسول خدا ههدي -10
او را نزد . اي ابريشمين بر تن شخصي ديد جامه �عمر: گويد مي بعبداهللا بن عمر

اين جامه را خريداري كن تا هنگامي كه ! اي رسول خدا: برد و گفت صرسول خدا
  : فرمود صرسول خدا. را بپوشي يند، آنآ ها و نمايندگان قبايل نزدت مي گروه

8�$ �.A ( �� ��� ! ¨41� %#FG 
  . »اي ندارد بهره) در آخرت(همانا ابريشم را كسي مي پوشد كه «

. فرستاد �ي مشابهي را به عنوان هديه براي عمر پس از مدتي جامه صرسول اكرم
ايد؛  اين را براي من فرستاده: رفت و گفت صرا برداشت و نزد رسول خدا آن �عمر

% ��CD 8: فرمود! نان گفتيد؟اي مشابه اين، چنين و چ كه پيشتر در مورد جامه حال آن#
 5(�� �� \���$ 7�$#F3 G»اش مالي به دست بياوري من، اين را براي تو فرستادم تا بوسيله«.  

                                           
شـود و در واقــع نــوعی هديــه اســت کــه احکــام آن درکتاــای فقــه  بــه چيــزی مــی گوينــد کــه بــه کســی خبشــيده می، هبـه -١

  .آمده است
  .٢٧٧٣مشاره ، کتاب الوصايا،  خباری -٢
  .٢٠٦٨مشاره ، مسلم -٣
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را براي برادرش كه مسلمان نشده بود، به مكه  آن �عمر  كه  در روايتي آمده
  .1فرستاد

در  :گويد ميبراي خود چنين  صي پيامبر در خصوص هديه بعبداهللا بن عمر
من، بر شتر سركشي سوار بودم كه از آنِ عمر بود؛ . بوديم صسفري، همراه رسول خدا

آن  �عمر. كرد را مهار كنم؛ از اين رو پيشاپيش همه حركت مي توانستم آن من نمي
 �عمر. »آن را به من بفروش«: فرمود �به عمر صرسول خدا. گرداند حيوان را باز مي

و بدين . »آن را به من بفروش«: فرمود صرسول اكرم  .»آن شتر، از آنِ شماست«: گفت
  : فرمود صرسول اكرم . فروخت صرا به رسول خدا آن �ترتيب عمر

8��& �� �! �4& �� 7$ �- ,C�* �� �� r
�mF2G 
  .»خواهي، بكني اين شتر از آنِ تو باشد تا با آن هر چه مي! اي عبداهللا بن عمر«

  ن به عبداهللا بن مسعودتشويق كردن فرزند و مژده داد -11
  : فرمود صرسول خدا: گويد مي بعبداهللا بن عمر

8?<- �� _�U  �) ,B1�J! 0D� <-	 ,��P�	 £;�� ( ^�[* �[~$! �� "#FG 
ريزد و همانند مسلمان است؛ به من  ي درخت وجود دارد كه برگهايش نمينوع«

  ؟ »آن چه درختي است: بگوييد
د به نام بردن درختان بياباني و به ذهن من، مردم، شروع كردن: گفت �ابن عمر

گاه اصحاب از رسول  آن. درخت خرما رسيد، ولي خجالت كشيدم، چيزي بگويم
: فرمود صرسول اكرم. درخواست نمودند كه نام آن درخت را برايشان بگويد صخدا

به ذهن من نيز نام همين : به پدرم گفتم: گويد مي �عبداهللا .»آن، درخت خرماست«
گفتي، برايم از هر  آوردي و نام درخت را مي اگر بر زبان مي: پدرم گفت. ت رسيددرخ

 3.چيزي بهتر بود

                                           
  .٥٦٣٦مشاره ، کتاب األدب،  خباری -١
  .٢٠٠٩ مشاره، ك البيوع، البخاري -٢
  .١٣١ص، خباری کتاب العلم -٣
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و  صخدا شبي با رسول: گويد مي �عمر: �به ابن مسعود �اما بشارت عمر
ي  از خانه صسپس با رسول خدا. كرديم پيرامون امور مسلمانان گفتگو مي �ابوبكر
خواند و قرآن  متوجه مردي شد كه نماز مي صرسول خدا. بيرون شديم �ابوبكر

مقداري ايستاد و به تالوت آن شخص گوش فرا داد؛  صآن حضرت . كرد تالوت مي
  : سپس فرمود

8�4& `� ��! ^K!�P ]& ���;�1/ ,�Z� %R 5�4l� "u�;$! ��;� "� �© ��GF 
قرائت را مطابق  هر كس دوست دارد قرآن را آن گونه بخواند كه نازل شده پس آن«

  . »ابن مسعود بخواند
  : فرمود صرسول خدا. سپس آن مرد نشست و دعا كرد

8��e�m 0�e�m 0� ,GF 
  . »شود خواهي از خداوند بخواه كه به تو ارزاني مي مي  چه هر آن«

به خدا سوگند كه : با خود گفتم: گويد مي �عمر. و اين جمله را دوبار تكرار نمود
جا رفتم، متوجه  اما وقتي آن. اين ماجرا باخبر خواهم ساختفردا صبح، ابن مسعود را از 

به خدا سوگند . شدم كه ابوبكر قبل از من، او را مژده داده و اين خبر را به او رسانده است
  .1ي كارهاي نيك از من سبقت مي گرفت در همه �ابوبكر

  و مبارزه با بدعت و نو آوري در دين �عمر -12
از : گفت مي �شنيديم كه عمر: گويند قاري ميال عبد ن بنمسور بن مخرمه و عبدالرحم

هاي زيادي  ي فرقان را به روش شنيدم كه سوره صهشام بن حكيم در حيات رسول خدا
خواستم در نماز  مي. كرد برايم خوانده بود، تالوت مي صرسول خدا  چه غير از آن

اش را  پس از سالم، يقه. دولي اين كار را نكردم تا نماز را تمام كن. جلوي او را بگيرم
: گفتم. رسول خدا: چه كسي اين سوره را به تو آموزش داده است؟ گفت: گرفتم و گفتم

اين ! اي رسول خدا: و گفتم. بردم صگاه او را نزد رسول خدا آن. گويي دروغ مي
رسول . خواند كه شما به من آموزش داده ايد ي فرقان را آن گونه نمي شخص سوره

ي فرقان را براي  هنگامي كه هشام سوره. »را بخوان آن! اي هشام«: م گفتبه هشا صخدا
                                           

  .»املوسوعة احلديثية«، ١٧٥  مشارهمسند أمحد  -١
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سپس . همين طور نازل شده است: فرمود صتالوت نمود، آن حضرت صرسول خدا
هنگامي كه من سوره فرقان را خواندم، رسول . را بخوان تو آن! اي عمر: به من گفت

  : و افزود» همين طور نازل شده است«: فرمود صخدا
8"# 
� ��m �� !	ª�P�/ ,j�)� M�4� ]& �Z� "u�;$!�F1G 
هر طوري كه براي شما ميسر است، . قرآن به هفت نوع قرائت نازل شده است«

  .»بخوانيد

  هر چه بدون توقع و درخواست به شما رسيد، برداريد از اين مال -13
سول ر  هرگاه: گفت شنيدم كه مي �عمر بن خطاباز : گويد مي بعبداهللا بن عمر

يك . را به كسي بدهيد كه از من فقيرتر است آن: گفتم داد، مي به من مالي مي صخدا
  : فرمود صرسول خدا: بار چنين گفتم

8 ��4�m ./ ( ��	 ,�Ep/ 0��� (	 j¤� @c C�	 ��J! !E- �� yK�b ��	 ,�EA
��7F2G 

است نمايي، به تو هر چه از اين اموال بدون اين كه توقعش را داشته باشي و يا درخو«
  .يعني به آن دل مبند. »را بردار و در غير اين صورت خود را به زحمت نينداز رسيد، آن

  �دعاي رسول خدا در حق عمر -14
را  آيا لباست نو است يا آن: ديد؛ پرسيد �لباس سفيدي بر تن عمر صباري رسول خدا

  : فرمود صرسول خدا. ام شسته: گفت �اي؛ عمر شسته
8��b ¨4$!!���* C ?�	 ,5!��« ¬&	 ,5!�F3G 
  .»لباس نو بپوش؛ و خوب زندگي كن و شهيد بمير«

  
  

                                           
  .٨١٨ مشارهمسلم ، ٤٧٥٤ مشاره، ك فضائل القرآن، البخاري -١
  .١٠٤٥ مشاره ،، ك الزكاةسلمم -٢
  .١٢٣٤، الصحيح اجلامع ٣٥٢ألباين : سلسلة الصحيحة -٣



 123    هاي نبوي موزهدر پرتو رهنمودهاي قرآن و آ �گيري شخصيت عمر شكل 
  
 

  آيد در آن قدم نهاد، دانستم كه در آن بركت مي صوقتي رسول خدا -15
وسق خرما به يك فرد  30پدرم در حالي وفات كرد، كه : گويد مي بجابر بن عبداهللا

گاه  آن. تم؛ ولي او به من مهلت ندادمن از آن يهودي مهلت خواس. يهودي بدهكار بود
هاي ما را  خرماي نخل: به آن مرد يهودي گفت صرسول خدا. رفتم صنزد رسول خدا

آن حضرت وارد باغ ما شد و در آن گشتي زد، سپس به جابر . بپذير ولي او نپذيرفت
جابر سهم آن مرد يهودي را به . سهم او را جدا و به صورت كامل پرداخت كن: گفت
جابر نزد . ت كامل پرداخت كرد باز هم حدود هفده وسق براي خودش باقي ماندصور

  .رسول خدا رفت و او را از ماجرا اطالع داد
هنگامي كه نزد : گويد جابر مي. برو و او را نيز اطالع بده نزد عمر: آن حضرت فرمود

قدم در باغ  صچون ديدم كه رسول خدا: رفتم و او را در جريان گذاشتم گفت �عمر
  .1گذاشته است دانستم كه چنين خواهد شد

  ببا حفصه دختر عمر صازدواج رسول خدا -16
  خنيس بن حذافه، كه(با از دست دادن شوهرش ) حفصه(وقتي دخترم : گويد مي �عمر

بيوه شد، نزد عثمان آمدم و ) وفات يافت  بود و در مدينه صيكي از اصحاب پيامبر
من در اين مورد : آورم؛ عثمان گفت به عقدت در مياگر تمايل داري حفصه را : گفتم

. فعالً قصد ازدواج ندارم: بعد از سپري شدن چند شب نزد من آمد و گفت. انديشم مي
و . او به من جوابي نداد. سپس نزد ابوبكر رفتم و به ايشان پيشنهاد ازدواج با حفصه را دادم

گاه رسول  آن. ب سپري شدچند ش. من به خاطر اين رفتار وي شديداً ناراحت شدم
سپس ابوبكر نزد . از حفصه خواستگاري نمود و من او را به عقد ايشان درآوردم صخدا

: ابوبكر گفت. بلي: اي؟ عمر گفت شايد تو از برخورد من ناراحت شده: من آمد و گفت
شنيده بودم كه به حفصه عالقه دارد،  صعلت اين سكوت من اين بود كه از رسول خدا

و منتظر ماندم كه اگر ايشان اقدام ننمايد . ن نخواستم راز رسول خدا را افشا كنمبنابراي
  .2خودم اقدام بكنم

                                           
  . ٢٢٦٦ك االستقراض ش ، البخاري -١
  .٢٣حممد رشيد ص، عمربن اخلطاب، ٥١٢٢ مشاره، ك النكاح، البخاري -٢
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  در اختالفات خانوادگي پيامبر �موضعگيري عمر: سوم

 �خواستم در مورد آن دو همسر رسول خدا از عمر همواره مي: گويد مي بابن عباس 
  : آمده استها ذكري به ميان  كه در قرآن از آنؤال كنم س

 �m�gf�e�d�c���b���a�̀l ]٤: التحرمي[  
چرا ) پذيرد خداوند برگشت و توبه شما را مي(اگر به سوي خدا برگرديد و توبه كنيد «

  .»منحرف گشته است) داشت از حفظ سرّ كه پيغمبر دوست مي(كه دلهايتان 
. ايشان بودمولي موفق نشدم تا اين كه ايشان عازم حج شد و من هم در آن سفر همراه 

براي تجديد وضو از ما فاصله گرفت، وقتي برگشت من براي او آب  �در ميان راه، عمر
آن دو همسر رسول خدا كه در قرآن از آنان : در همين اثنا پرسيدم. ريختم تا وضو بسازد مي

  : فرمايد خداوند مي  جا كه اند؟ آن ذكري به ميان آمده است، كدام

�m�gf�e�d�c���b���a�`l ]٤: التحرمي[  
سپس حديث . ها عائشه و حفصه هستند آن! از تو در شگفتم! ابن عباس: گفت �عمر

وقتي به مدينه آمديم با ملتي . ها بر زنان خود غالب بوديم ما قريشي: را ادامه داد و گفت
  زنان ما نيز چنين آدابي را از زنان مدينه ،رو از اين. روبرو شديم كه مغلوب زنان خود بودند

من روزي بر . بن زيد بود  اميه و در ميان بني  منزل من در اطراف مدينه: فرا گرفتند، گفت
از اين كه : همسرم گفت. من ناراحت شدم. همسر خود خشم گرفتم ديدم جواب مرا داد

جواب تو را دادم ناراحت شدي؟ به خدا همسران رسول خدا در مقابل حرف او حرف 
نزد حفصه رفتم و حقيقت : گويد مي �عمر! كنند او قهر مي زنند و گاهي شب تا صبح با مي

: گفتم. كنيم ما چنين مي: حفصه سخن همسرم را تأييد كرد و گفت. امر را از او جويا شدم
هراسيد؟ و به حفصه  آيا از خشم خدا نمي. هر كدام از شما چنين بكند بدبخت خواهد شد

ن برخورد كني و هر چه خواستي از من از اين به بعد حق نداري با رسول خدا چني: گفتم
تر  حسادت بورزي كه نزد رسول خدا محبوب) عائشه(بخواه و مبادا اين كه به رقيب خود 

  .است
اي از انصار داشتم كه ما به نوبت در  من همسايه: ي سخنانش گفت در ادامه �عمر

ند و هر چه رسا شنيد به اطالع من مي هر چه را او مي. شديم مجلس رسول خدا حاضر مي
م آمد و ا ام بر در خانه كه روزي همسايه تا اين. رساندم را من مي شنيدم به اطالع او مي
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ها بود كه قصد حمله به  ني غسان بر سر زبا ايام سخن طايفه در آن. درب را محكم زد
ها حمله  نآيا غسا: مهمي پيش آمده است، گفتممسأله : او به من گفت. مدينه را داشتند

. تر از اين است؛ رسول خدا همسرانش را طالق داده است قضيه مهم. خير: ند؟ گفتا كرده
صبح روز بعد به . دانستم كه اين اتفاق خواهد افتاد من مي. حفصه بدبخت شد: گفتم
رسول خدا شما را طالق داده : گفتم. كند ي حفصه رفتم، ديدم كه نشسته و گريه مي خانه

من جايي رفتم كه رسول خدا تشريف . اصله گرفته استدانم او از ما ف نمي: است؟ گفت
. خواهم با رسول خدا مالقات كنم مي: جا بود گفتم داشت و به غالم سياه رنگي كه در آن

براي شما اجازه خواستم اما رسول خدا چيزي : او داخل رفت و سپس بيرون شد و گفت
. كنند نشسته و گريه ميمن به مسجد رفتم، ديدم كنار منبر رسول خدا گروهي . نفرمود

براي من اجازه : دوباره برگشتم و به غالم گفتم. ها نشستم اما طاقت نياوردم اندكي با آن
من اسم شما را بردم اما رسول خدا جوابي : غالم داخل رفت و برگشت و گفت. بگير
پيامبر به شما : گشتم كه غالم، مرا صدا زد و گفت داشتم بر مي: گويد مي �عمر. نداد

ايشان بر متكايي پر از ماسه . بر آن حضرت وارد شدم و سالم كردم. ي ورود دادند اجازه
زنانت ! اي رسول خدا: من عرض كردم. تكيه زده بود كه آثار آن بر پهلويش هويدا بود

: سپس به رسول خدا گفتم. من با صداي بلند تكبير گفتم. خير: اي؟ فرمود را طالق داده
اند و ماجراي خود و همسرم را  اند و بر ما غالب شده ه آموزش ديدهزنان ما از زنان مدين

از  سپس. رسول خدا تبسم فرمود. ام بيان كردم و گفتم قبل از اين به حفصه نصيحت كرده
وقتي به اطراف خود نگريستم، به خدا در . به من اجازه داد ايشان اجازه گرفتم كه بنشينم،

از خدا بخواه كه بر ! اي رسول خدا: گفتم. نديدم ي ايشان جز سه عدد پوست چيزي خانه
همان طور كه اهل فارس و روم با اين كه خدا را . هاي روزي را بگشايد امتت دروازه
  . كنند از گستردگي روزي برخوردار هستند عبادت نمي

  : رسول خدا، راست نشست و گفت
8X B�4�l B® C1  [ ?& `�P 7�$	� ?d�eL! ��! �� C� 7* X����$! ^�� ! FG 
ها در دنيا به  ها ملتي هستند كــه روزي آن مگر شك داري؟ آن! اي پسر خطاب«

  . »آنان داده شده است
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 صرسول خدا. براي من از خدا طلب آمرزش نما! اي رسول خدا: آنگاه گفتم
سوگند خورده بود كه تا يك ماه نزد همسران خود نرود تا اين كه از جانب خدا سرزنش 

  .1دگردي
را  اينها بخشي از زندگي مدني عمر فاروق بود كه من توفيق جمع آوري و ترتيب آن

اند كه بيانگر  هاي افتخار زيادي از جانب رسول خدا شده و اما ايشان داراي مدال. يافتم
  : كنم ها اشاره مي اي از آن باشند و در اينجا به پاره دانش، فضيلت، ديانت و ايمان او مي

  از فضايل عمرفاروق برخي: چهارم

باشد،  برترين فرد اين امت بعد از ابوبكرصديق مي عمر بن خطاببايد اذعان كرد كه 
اذعان  � افضليت عمر  بايد به  اعتقاد بدان بر هر مسلماني واجب است، اينكه  كه  چه آن

كلي  بعد از پيامبران و فرستادگان و ابوبكر به طور �عمر  باشد كه  نمايد و اعتقاد داشته
و گروه رستگار يعني اهل سنت و جماعت نيز معتقد به همين . بر ساير مردم برتري دارند

احاديث و روايات زيادي منقول است كه بيانگر  عمر بن خطابدر مورد . 2اصل است
  : كنيم ها اشاره مي اي از آن باشند و ما در اينجا به پاره فضل و بزرگواري ايشان مي

  �عمر ايمان، دانش و دين -1
. در دست ايشان بود �بوديم دست عمر صما با رسول خدا: گويد عبداهللا بن هاشم مي

رسول . تري جز از خودم تو نزد من از همه محبوب! اي رسول خدا: گفت �عمر
  : فرمود صخدا

87�� �� 7�$# �\)� "�R� i�) ���� �� +E$!	 (GF 
  .»ه باشيمگر اين كه مرا از خودت هم بيشتر دوست داشت ،خير«

كه تو را از خودم هم ! اگر چنين است پس به خدا سوگند: گفت �آنگاه عمر
  .3اآلن درست شد: گفت صرسول خدا. بيشتر دوست دارم

                                           
  .بر اساس شرايط شيخني صحيح است ٢٢٢مسند امحد  -١
 ).١/٢٤٣(ناصر بن علي عائض حسن الشيخ . د، بة الكرامعقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحا -٢
  .٦٦ ةصحيح املسند فی فضائل الصحاب -٣
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  : فرمود صهمچنين باري رسول خدا
8 C�� B�� �� %
��–  �41$! <
��–  ,+����� X 	� +��� X +�� + ��$! _# �|� i�)

��& C$	� BUF.  
خورم و تا آن قدر سير شدم كه آثار سيري را در انگشتان  اب ديدم شير ميدر خو« 

  . »دادم �گاه ظرف شير را به عمر آن. ديدم خود مي
  .1»علم است«8B1�$!GF: حاضرين پرسيدند كه تعبير خواب شما چيست؟ فرمود

بايد گفت كه وجه مشترك در تشابه شير با علم اين است كه هر دو بسيار سودمند و 
و اين حديث . با اين تفاوت كه شير غذاي جسم و علم غذاي روح است. باشند وي ميمق

ضمناً بيانگر اين مطلب است كه خوابها را . باشد مي �حامل فضيلت بزرگي براي عمر
و مراد از علم در اينجا علم سياست در . نبايد حمل بر ظاهر كرد بلكه نياز به تعبير دارند

ترين فرد خلفاي  باره موفق در اين �و عمر. قرآن و سنت استبرخورد با مردم در روشني 
چرا كه سالهاي خالفت ابوبكرصديق بسيار اندك بود و . شود راشدين محسوب مي

 �اي در دوران ايشان نصيب دولت اسالمي نشد، اما در زمان عمر فتوحات آن چناني
قلمرو اسالم، سترش روز افزون فتوحات زيادي نصيب مسلمانان گرديد و با وجود گ

ترتيب امور به هم  �اما در زمان عثمان . گونه اختالف و دو دستگي اتفاق نيفتاد هيچ
ها برپا گرديد تا جايي كه به كشته شدن  ريخت و اختالفات زيادي به وجود آمد و فتنه

  .بر سر كار آمد و اختالفات هم چنان رو به افزايش گذاشت �خليفه انجاميد و علي 
�¯ 8: فرمود صخداهمچنين رسول P B��1&	 {& !�a�& g�
$! C��� B�� �� %
��

��& ]& q�&	 ,7$� "	, °14� �� ��
�	 +�D$! °14� �� ��
�/ �±b! ¯��P ��1&	GF  
هايي پوشيده بودند بر من عرضه  در خواب ديدم كه مردم در حالي كه جامه«

را در حالي ديدم  �عمر. ر بوداي بلندت هاي عده هاي بعضي تا سينه و جامه جامه. شدند مي
  .»اش مماس با زمين بود كه جامه

  .2تعبيرش دين است: را چگونه تعبير نمودي؟ فرمود آن: حاضرين گفتند

                                           
  ).٧/٤٦(فتح الباري  -١
 .٢٣٩٠مسلم ش  -٢
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  �ترس و وحشت شيطان از عمر -2
در حالي كه تني چند از زنان قريش نزد رسول خدا نشسته و : گويد سعد بن ابي وقاص مي

رسول . ي ورود خواست اجازه �ن بلند بود، عمركردند و صدايشا با او گفتگو مي
وارد شد زنان قريشي چادرهاي خود را به خود  �وقتي عمر. به او اجازه داد صخدا

براي آن حضرت دعا كرد و  �عمر. رسول خدا خنديد. اي پناه بردند پيچيدند و به گوشه
  : فرمود صاينجا چه خبر است؟ رسول خدا! الهي هميشه خندان باشي: گفت
8d�[ ! "����! 7m�w ���� %1/ +�
& �R �.$! K(�- �� C4[&GF 
چادرهايشان را به خود  آيد كه با شنيدن صداي تو فورا ام مي ها خنده از رفتار اين«

  .»پيچيدند
و خطاب به آنان . سندتري كه از تو بتر تو شايسته! اي رسول خدا: گفت �عمر

بلي، تو : كنيد؟ گفتند رعايت رسول خدا را نميكنيد و  رعايت مرا مي! ها ناي نادا: گفت
  : گفت صرسول خدا. آدم تند و خشني هستي

8d�eL! ��! �� �3#,  5�[/ 5�O$�� "�e�~$! 7�;$ �� ���� �� +E$!	GF 
آيي، او راه ديگري براي  وقتي شيطان ببيند تو از راهي مي! به خدا سوگند! اي عمر«

   .1»خود انتخاب خواهد كرد
عمر در حد   دارد كه از اين برمي  است و پرده � يت بيانگر فضيلت عمراين روا

درون   راهي براي ورود به  شيطان هيچ گونه  آداب ديني التزام دارد، طوري كه  وسيعي به
   .2يابد او را نمي

اي براي عمر است و معني آن  اين حديث بيانگر فضيلت ويژه: گويد ابن حجر مي
از  البته اين به معناي عصمت عمر. ندارد �اي برعمر نوع سلطه چنين است كه شيطان هيچ

ترسد، اما چه تضميني  چرا كه اگر چه شيطان از نزديك شدن با عمر مي ،گناه نيست
و . دهد وجود دارد كه از راه دور او را دچار وسوسه نكند، كاري كه با ديگران انجام مي

                                           
  .٢٣٨٦مسلم ، ٣٦٨٣خباری  -١
  ). ١/٣٤٨(عقيدة أهل السنة واجلماعة  -٢
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دهد، آمده است كه رسول  ارش ميگز  روايت حفصه  طبراني به  در حديث ديگري كه
  : خدا فرمود

8��& i;1� ( "�e�~$! "# ��b�$ �/ (# B1�� E
�F1G 
شود پا به  مسلمان شده است، هنگامي شيطان با او روبرو مي �از روزي كه عمر«

  .»فرار مي گذارد
شود يعني حقيقتاً شيطان از ديدن  اين حديث حمل بر ظاهر مي: گويد امام نووي مي

احتمال دارد كه اين حديث نوعي تمثيل است : گويد اما عياض مي. كند فرار مي �عمر
گذارد كه  آن چنان با شيطان فاصله گرفته است كه شيطان در راهي قدم نمي �يعني عمر

هاي شيطاني  ي راه همه با �و اين بيانگر آن است كه عمر. در آن قدم بگذارد �عمر
  .2دهد را ترجيح ميابن حجر همان معني نخست . مخالف است

  ي اين امت الهام شده -3
لقد كان فيما قبلكم من األمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه (: فرمود صرسول خدا

  .3)عمر
اگر در ميان امت من . شد ها الهام مي در ميان امتهاي پيشين كساني بودند كه به آن«

  .»خواهد بود به كسي الهام بشود قطعا عمر
اند كه مراد از  برخي معتقد. اند ن حديث سخنان مختلفي گفتهعلما در شرح اي

يعني كسي كه بدون اراده  :اند برخي گفته. شود كسي است كه به او الهام مي» محدث«
اند يعني فرشتگان با قلب او سخن  اي گفته و عده. گردد سخن حق بر زبان او جاري مي

  .4اند را به فراست معني كرده گويند و بعضي هم آن مي

                                           
  .طربانی در اوسط -١
  .١٥/١٦٥و شرح نووی ، ٧/٤٧فتح الباری  -٢
  .٢٣٩٨مسلم ، ٣٦٨٩خباری  -٣
  ).١٦٦//١٥(شرح النووی  ٧/٥٠فتح الباری  -٤
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به اين مسأله به خاطر آن است كه در  �علت اختصاص عمر: گويد ابن حجر مي
البته نبايد از ، 1آيات زيادي به تأييد نظريات ايشان نازل گرديد صزمان رسول خدا

به اين مقام ويژه چنين پنداشت كه او بر ابوبكرصديق پيشي گرفته  �اختصاص عمر
  2.است

به اين ويژگي، باعث تفضيل او بر  �اص عمرفكر نكن كه اختص: گويد ابن قيم مي
يكي از فضايل بزرگ ابوبكر محسوب  �چون همين فضيلت عمر. شود ابوبكرصديق مي

چرا كه ابوبكر به خاطر كمال همنشيني با رسول خدا و سيراب شدن از . شود مي
 و از فراست و درايت. ي فيوض نبوي به مقامي باالتر از الهام دست يافته بود سرچشمه

چنان كه موضعگيري ايشان در مسأله اعالن وفات رسول خدا، ( .3بيشتري برخوردار بود
  ).اعزام لشكر اسامه و قتال با مرتدين گواه بر اين مطلب است

  ها بيافريند شگفتي �قهرماني سراغ ندارم كه مانند عمر -4
�^ &K�[/ ,\�1P ] �8: فرمود صرسول خداO� �$�� YZ� _� `�
J! X C��� YZ
/ �O� ��

��& K�b BU ,�$ ���� �!	 5����a 5�&Z I��� 	� 5����  �� B1/ 5���c C$�����/ d�eL! ��
�e�� !��f	 g�
$! h	� i�) ���/ +��� 5���;4&F4G  

گاه ابوبكر آمد و يك يا دو دلو  آن. كشم در خواب ديدم كه با دلو بزرگي آب مي«
ست گرفت و هيچ قهرماني را سراغ ندارم كه را بد آمد و آن �سپس عمر. از آن كشيد

ي مردم و شترانشان سيراب شدند و  او چنان آب كشيد كه همه. ها بيافريند مانند او شگفتي
  .»به استراحتگاه هاي خود برگشتند

  جا كه شخصيتي با فضيلت است؛ آن �عمر  دارد كه  اشاره  اين نكته  اين حديث به
را بدست گرفت و هيچ قهرماني را سراغ ندارم  و آن آمد �سپس عمر«: فرمود صپيامبر

  . »ها بيافريند كه مانند او شگفتي

                                           
  ).٧/٥١(فتح الباري  -١
  ). ١/٣٤٨(عقيدة أهل السنة واجلماعة  -٢
 ).١/٢٥٥(مفتاح دار السعادة  -٣
  .٢٣٩٣مسلم ش -٤
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گير و  و موفقيتهاي چشم باين حديث به صراحت به خالفت ابوبكر و عمر
از   در دوران خالفت ابوبكر اهل رده  اينكه  به  با توجه. كند ها داللت مي فتوحات زمان آن

تنها دو سال و چند ماهي بود، اما مدت خالفت ايشان   هپاي در آمدند و علي رغم اينك
  منفعتهاي زيادي دست يافتند، و هنگامي كه  خداوند بركت زيادي را در آن قرار داد و به

ي او معرفي شد و در دوران خالفت  عنوان خليفه  ابوبكرصديق وفات يافت، فاروق به
خالفت ايشان فتوحات  در دوران  ه، به ويژه اينكي اسالم گسترش پيدا كرد ايشان دايره

اي تأسيس و ادارات دولتي متعددي  دولت اسالم گرديد و شهرهاي تازه بيشتري نصيب
  .1را تكميل نمود آن �پس ابوبكر كاري را آغاز كرد و عمر. راه اندازي شد

  و بشارت دادن رسول خدا او را به كاخي در بهشت �غيرت عمر -5
��C ����8: فرمايد مي صرسول خدا�	 M��1l Q� ^���! K�����$�� �� !�S/ M
�! C1A, <


��;/ ?!E- �� C1;/ M�~A :C1;/ ,M���b ���
�� 5!�P C���	 �.� !E- G!�$�;/ ?!E- �J :
���$ 7m@c ��RE/ ��$# �|x/ �1A,� "� �,�x/ G��& ��;/ : 7�1&� �! ���� �� <��	 Qx�
��c�F2G  

. روبرو شدم) همسر ابو طلحه(ام و با رميصا  دهدر خواب ديدم كه وارد بهشت ش«
و . صداي پاي بالل است: اين چه صدايي است؟ گفتند: گفتم. سپس صداي پايي شنيدم

اين كاخ متعلق به چه كسي : گفتم. اي داخل آن بود جا كاخي ديدم كه دوشيزه در آن
. رتت افتادمخواستم وارد آن بشوم، ولي به ياد غي مي. از آن عمر است: است؟ گفتند

  .»غيرت من براي شما نيست !پدر و مادرم فدايت باد: گفت �عمر
  : فرمود صآمده است كه پيامبرو در روايتي 

8C1;/ �P \�b �# xa��m ^���! !�S/ M
�! X <
���� B�� �� %
�� : ?�;$! !E- �J
���$ !�$�P  5!���� C�$�/ �m@c ��RE/ G��& iO4/ ��P	 :� ��c� 7�1&�?�! ���� �F)3(G 

                                           
  ).١٦٢-١٥/١٦١(شرح النووي  -١
  .٢٣٩٤مسلم ش -٢
  .٢٣٩٥مسلم ش  -٣
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در كنار كاخي وضو   كه ام و با زني روبرو شدم در خواب ديدم كه وارد بهشت شده«
ياد   پس به. عمر است از آنِ: اين كاخ متعلق به چه كسي است؟ گفتند: گفتم. گرفت مي

اي رسول : گريه كرد و گفت �عمر. غيرت او افتادم و از ورود بدان عقب نشيني كردم
  .»خرج دهم؟  دهم در مقابل شما غيرت به مي  خود اجازه  به  چگونه! خدا

چرا كه  باشد، د خدا و مقام او در بهشت مينز �اين دو حديث بيانگر جايگاه عمر
  .1خواب انبيا بخشي از وحي الهي است

  ترين شخص نزد رسول خدا پس از ابوبكر محبوب -6
از همه چه كسي را دوست  بيشتر: پرسيدم صاز رسول خدا: گويد مي �عمرو بن عاص 

بعد از : گفتم. پدرش را: از ميان مردان چه كسي را؟ فرمود: گفتم. عائشه را: داري؟ فرمود
  .2و بعد از او چند نفر ديگر را نام برد. عمر را: او چه كسي را؟ فرمود

  ي ورود به بهشت و دريافت مژده �عمر -7
از باغهاي مدينه بوديم كه  در يكي صمن با رسول خدا: گويد ابو موسي اشعري مي

درب را باز كن و او را به بهشت مژده : به من فرمود صرسول خدا. مردي آمد و در زد
فرموده بود  صرسول خدا  چه من درب را باز كردم، ديدم ابوبكر است او را از آن. ده

: فرمود صرسول خدا. بعد از آن نيز كسي آمد و در زد. الحمد هللا: اطالع دادم، او گفت
 �وقتي درب را باز كردم ديدم عمر. درب را باز كن و او را نيز بشارت به بهشت ده

سپس . الحمدهللا: فرموده بود با خبر كردم، گفت صرسول خدا  چه او را نيز از آن. است
درب را باز كن و او را هم در مقابل مشكالتي : فرمود صرسول خدا. مرد ديگري در زد

وقتي درب را باز كردم ديدم عثمان است او . به بهشت ده آيد، بشارت سر راهش مي  كه
  .3الحمدهللا و به توفيق خدا: فرموده بود باخبر كردم، گفت صرسول خدا  چه را از آن

  
  

                                           
 ).١/٢٤٥(ة عقيدة أهل السنة واجلماعة والصحاب -١
  .٤١٠٠اري باب غزو ذات السالسل ش و خب، ٢٣٨٤مسلم ش  ،)١٥/٢٠٩(حسان يف صحيح ابن حبان اإل -٢
 .٣٢٩٠: ك الصحابة ش، البخاري -٣
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  در بيماري وفات رسول خدا �موضع گيري عمر: پنجم

  در بيماري وفات رسول خدا �موضعگيري عمر -1
برد، بالل  در بيماري وفات به سر مي صخدا هنگامي كه رسول: گويد عبداهللا بن زمعه مي

. كسي را بگوييد تا با مردم نماز گزارد: آن حضرت فرمود. ايشان را براي نماز فراخواند
: بنابراين، به عمر گفتم. سراغ ابوبكر را گرفتم، ولي او را نيافتم: گويد عبداهللا بن زمعه مي

و چون داراي صداي . را اقامه كردعمر جلو رفت و نماز . برخيز و با مردم نماز بگزار
ابوبكر كجا است و افزود كه : گفت) رسول خدا صدايش را تشخيص داد و(بلندي بود 

سپس . اين جمله را دو بار تكرار كرد. پسندند مسلمانان و خدا جز ابوبكر كسي را نمي
اهللا بن زمعه عمر به عبد. او آمد و نمازهاي بعدي را اقامه كرد. كسي را دنبال ابوبكر فرستاد

؟ من فكر كردم رسول خدا به تو دستور داده تا مرا به چه كردي با من ،واي بر تو: گفت
داد هرگز با مردم نماز  من دست نمي  ي نماز امر كني، و اگر چنين تصوري به اقامه
بود، اما   من نداده  رسول خدا چنين دستوري به ،خدا سوگند  به  نه: گزاردم، گفتم نمي

   .1بهتر يافتم  از همه  وبكر را نيافتم، شما را براي انجام اين وظيفهوقتي اب
 صوقتي كه بيماري پيامبر شدت گرفت، آن حضرت: گويد مي بابن عباس

  .دفتري بياوريد تا براي شما مطالبي بنويسم كه بعد از آن گمراه نشويد: فرمود
. ي ما كافي استكتاب خدا برا. درد بيماري بر پيامبر چيره شده است: عمر گفت

: فرمود صرسول خدا. مردم در اين باره اختالف نظر پيدا كردند و سر و صدا زياد شد
چه : گفت ابن عباس مي. برخيزيد و برويد ،نزد من اختالف و منازعه شايسته نيست

  .2ي رسول خدا جلوگيري به عمل آمد مصيبتي بزرگتر از اين است كه از نوشتن نامه
اند كه ما در اينجا بخشي از سخنان  ديث سخنان زيادي گفتهعلما پيرامون اين ح

بايد اذعان نمود كه رسول خدا از تحريف : شويم نووي شارح صحيح مسلم را متذكر مي
در حال بيماري معصوم   در حال سالمتي و چه  و كتمان حق و دستورات شريعت چه

اين كه دچار بيماري جسمي  اما از. توانند چيزي را اضافه و يا كم كنند باشند و نمي مي

                                           
 .با سند صحيح ٤٦٦، ابوداود -١
  .١١٤خباری کتاب العلم  -٢
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نقصي در مقام   گونه بيماري جسمي باعث هيچ  كر است كهذ  بشوند معصوم نيستند، الزم به
كند، چنان كه باري دچار سحر و جادو  اي وارد نمي شريعت او ضربه  شود و به وي نمي

دين  جا كه خداوند حفاظت كرد، اما از آن شد و بيمار گرديد و چيزهايي را فراموش مي
  .را خود به عهده گرفته است، آن حضرت در مسايل شرعي دچار فراموشي نگرديد

خواست بنويسد، سخنان  در بيماري وفات مي صاي كه رسول خدا در مورد نامه
ي بعد از خود را مشخص  خواسته خليفه مي: اند بعضي گفته. مختلفي گفته شده است

خواسته  مي: اند برخي گفته. ردندو آشوب نگ  نمايد، تا در اين خصوص دچار فتنه
ها اختالفي رخ  اي از امور مهم اسالم را به صورت منصوص بنويسد تا در آن خالصه

اي بر آنند كه آن حضرت قصد نوشتن مطالبي را داشت ولي بعدا مصلحت را  عده. ندهد
  .در ترك نوشتن آن ديد
علما اتفاق نظر  .»كند كالم خدا ما را كفايت مي«: كه گفت �اما اين سخن عمر

سخن عمر بيانگر دانش عميق ايشان در كالم خدا است، زيرا ايشان ترسيد   دارند بر اينكه
را انجام دهند و در قبال آن  بسا نتوانند آن  چه  متني را بنويسد كه صمبادا پيامبر  از اينكه

ابليت ق  نوشت عبارت از نصوصي بود كه مي صپيامبر  چه دچار عقوبت گردند، زيرا آن
  : فرمايد كتاب خدا ما را كافي است، زيرا خداوند مي: رو عمر گفت اجتهاد نداشت، از اين

�m�vu�t�s�r�q�pl ]٣٨: األنعام[ 
�����.»ايم ما هيچ چيزي را در كتاب فرو نگذاشته« �� �� �� �

 ]٣: املائدة[ �m�n�m�l�kl: همچنين آيه
  . »امروز دينتان را برايتان تكميل نمودم«

بشري با   است و ديگر جامعه  خداوند دين خود را كامل نموده  دانست كه عمر مي
عمر از ابن  ،بنابر اين. گرداند  را آسوده صپيامبر  شود و خواست كه گمراهي دچار نمي

  .عباس و موافقانش داناتر و از فقه بيشتري برخوردار بود
كن است مم  كه  معتقد بوده �شود عمر  گفته  هرگز جايز نيست كه: گويد خطابي مي

  داشته صشخص پيامبر  گماني ديگر نسبت به  دچار اشتباه شود و يا اينكه صپيامبر
بيماري رسول خدا شدت   باشد، اما با توجه به اينكه شايان حال آن حضرت نمي  باشد كه

بود و احتمال اين كه رسول خدا احكام جديدي را صادر نمايند كه امت توان عمل   يافته
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نيازي ! اي رسول خدا: به عنوان پيشنهاد گفت �نداشته باشد، عمر ها را كردن بر آن
نيست شما خود را به زحمت بيندازيد، كتاب خدا ما را كفايت خواهد كرد و در پرتو آن 

  . ما هرگز گمراه نخواهيم شد
نمود، بلكه معموال ايشان در حضور  ابراز رأي مي �و اين نخستين بار نبود كه عمر

ساير صحابه جرأت ابراز رأي داشت و چه بسا رسول خدا  بيش از صرسول خدا
شد، نظر او را تاييد  پذيرفت و در مسايلي كه به ايشان وحي نمي پيشنهادات وي را مي

. پس چه اشكالي دارد كه اين مسأله را نيز جزو همان مسايل به شمار آوريم. كرد مي
مانع از اجراي آن  كسيو  وگرنه رسول خدا كسي نبود كه تصميم به انجام كاري بگيرد

ها شديدا  مگر همين عمر و ديگران در مسأله صلح با قريش و تن دادن به شروط آن. شود
را خود   چه اما رسول خدا به اعتراض آنان اهميتي نداد و قاطعانه آن ،معترض نشدند

  .1دانست، انجام داد مصلحت مي
در صحيح   وري است كهيادآ  الزم به(» ? �
	 ���� ���«ي  كلمه: گويد قاضي مي

تر از  صورت استفهام؛ و اين روايت صحيح  است، يعني به  اين صورت آمده  به... مسلم و 
يكي از حاضران به عنوان ). است  روايت شده» هجر يهجر«با   باشد كه روايت مي آن

. يعني خير! گويد؟ مگر رسول خدا هذيان مي: اعتراض و به صورت پرسش انكاري گفت
خواهد فراهم سازيم كه  مي  چه گويد حقيقت است و بايد براي ايشان آن مي  چه كه آنبل

  .2كند كتاب خدا ما را كفايت مي: در جواب اين شخص گفت �عمر
به اظهار نظر در حضور رسول خدا عادت كرده بود  �عمر: گويد شيخ طنطاوي مي

در اينجا احتمال . ذيرفتپ پذيرفت و گاهي نمي و رسول خدا گاهي پيشنهادات او را مي
دارد كه رسول خدا پيشنهاد عمررا پذيرفته و از خواستن قلم و كاغذ منصرف شده است و 
اگر نه رسول خدا كسي نبود كه از اظهار حق به خاطر مخالفت عمر و امثال او خودداري 

  .3نمايد

                                           
  ).٩٠/ ١١(نقل از شرح مسلم   به ٧٥٠صحيح السرية النبوية ص -١
  .٤١غرسي ص: فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب، )٩٠/ ١١(شرح النووي  -٢
  .٤٦أخبار عمرص -٣
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 صفاروق در روز وفات رسول خدا گيري عمر موضع -2

. اي در مدينه پيچيد و مردم را مصيبت زده كرد صاعقه همچون صخبر وفات رسول خدا
غير قابل قبول و  عمر بن خطابوفات آن حضرت براي بسياري از مسلمانان از جمله براي 

هنگامي كه رسول خدا از دنيا رفت، : گويد مي �چنان كه ابوهريره . غير قابل تحمل بود
 صكنند كه رسول خدا بعضي از منافقين فكر مي: برخاست و گفت عمر بن خطاب

به مالقات  �نمرده، بلكه مانند موسي صوفات نموده است در حالي كه رسول خدا
پروردگار خود رفته است و همان طور كه موسي بعد از چهل روز برگشت، رسول خدا 

  .1گويند مرده است نيز برخواهد گشت و دست و پاي كساني را قطع خواهد كرد كه مي
ر وفات رسول خدا بدون اين كه با كسي سخني بگويد وارد ولي ابوبكر با شنيدن خب

اي به صورتش زد و  ي رسول خدا برداشت و بوسه حجره عائشه شد و لحاف را از چهره
مرگي كه خدا در . پدر و مادرم فدايت باد، دو بار نخواهي مرد: گريست و گفت

و از حجره  ي رسول خدا را پوشانيد سپس چهره. سرنوشت شما نوشته بود همين است
! عمر صبر كن اي :ابوبكر به ايشان گفت. گويد بيرون آمد، ديد كه عمر با مردم سخن مي

. ابوبكر ناچار شروع به سخنراني نمود. اما او همچنين به سخنانش ادامه داد. خاموش باش
اي : ابوبكر پس از حمد و ثناي خدا، گفت. مردم عمر را رها نموده گرد او جمع شدند

كرده، او اكنون وفات نموده و از دنيا رفته  كس از شما محمد را پرستش ميهر ! مردم
و مرگ به سراغش  ،كرده، خدا زنده و پاينده است است و هر كس خدا را پرستش مي

  : و اين آيه را تالوت نمود. نخواهد رفت

�m�ts�r�q��p��o�n�m�lk�j�i�h�g�f��e��d�c
a�`�_�~�}|�{����z�y�x�w�v�ul���� ]١٤٤: نآل عمرا[  

محمد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمبراني بوده و رفته اند آيا اگر او بميرد يا «
و هر كس به عقب ) كنيد و اسالم را رها مي(گرديد  كشته شود شما به عقب بر مي

رساند و خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد  بازگردد هرگز كوچكترين زياني به خدا نمي
  .»داد

                                           
 ).٢/٥٩٤(ابن أيب شهبة : السرية النبوية -١
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اي در  به خدا سوگند گويا مردم تا آن لحظه از وجود چنين آيه: ويدگ ابوهريره مي
تالوت نمود پاهايم وقتي ابوبكر اين آيه را : گويد مي �عمر. اطالع بودند قرآن بي

  .1اختيار گرديد و نقش زمين شدم و تازه يقين نمودم كه رسول خدا وفات نموده است بي
  

                                           
  .١٢٤٢ش ، ك اجلنائز، البخاري -١





  مبحث سوم

  در خالفت صديق �عمر

  ي بني ساعده و بيعت با ابوبكر در سقيفه �عمر نقش: نخست

ي بني ساعده نزد سعد بن عباده  بعد از وفات رسول خدا، انصار در محلي به نام سقيفه
. تعيين شود) مهاجرين(و اميري از شما ) انصار(بايد اميري از ما : جمع شدند و گفتند

تصميم  �عمر. قيفه شدندابوبكر، عمر و ابوعبيده بن جراح با شنيدن اين خبر، راهي س
من سخنان خوبي براي : گويد گرفت سخن براند، اما ابوبكر او را ساكت گرداند، او مي

او به . گفتن فراهم كرده بودم اما ابوبكر به من مجال نداد و با بهترين وجه سخن گفت
ا م! به خدا سوگند: حباب بن منذر گفت. ما امير و شما وزير و معاون هستيد: انصار گفت
بلكه ما  ،خير: ابوبكر گفت. حتما بايد اميري از ما و اميري از شما باشد. پذيريم اين را نمي

ي عربها داراي معيشتي  و افزود كه قريش از ميان همه. امير و شما وزير و معاون هستيد
. بيعت كنيد) عمر و ابوعبيده(پس با يكي از اين دو نفر . متوسط و نسبي واال هستند

كنيم و بهترين ما هستي و محبوبترين ما نزد  ما با تو بيعت مي: صله گفتبالفا �عمر
  .1اين را گفت و دست او را گرفت و بيعت كرد و بقيه نيز بيعت كردند. رسول خدا بودي

ي بزرگي  هاي اختالف را كه به فتنه راضي باد كه توانست شراره �خداوند از عمر
كرد،  كه اگر او مبادرت به چنين كاري نمي شد در همان نطفه خفه نمايد، چرا منجر مي

گاه يقينا  رفت كه انصار فردي از ميان خود به عنوان خليفه تعيين بكنند، آن احتمال آن مي
سريع  �عمر ،بنابراين. داد پذيرفتند و جنجال بزرگي رخ مي ي مسلمانان او را نمي همه

دانيد كه  مگر نمي! نصاراي گروه ا: و خطاب به انصار گفت ،2آشوب را خاموش گرداند
خواهد كه  ابوبكر را دستور داد تا با ما نماز گزارد؟ پس چه كسي مي صرسول خدا

ابوبكر پشت سر ما نماز   بر خدا از اينكه هپنا: ابوبكر پشت سر او باشد؟ همه گفتند

                                           
  .است  را صحيح قلمداد کرده آن أمحد شاكر) ١/٢١٣(مسند أمحد  -١
 .٢٢٦، سعيد القحطاين صاحلكمة يف الدعوة إىل اهللا -٢
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و نخست خودش بيعت كرد، سپس . دستت را دراز كن: گاه به ابوبكر گفت آن. 1بگذارد
  .2صار و مهاجرين بيعت كردندي ان همه

روز سه شنبه، ابوبكر بر منبر نشست و قبل از اين كه ابوبكر چيزي بگويد، عمر 
من ديروز سخني در ميان شما گفتم كه نه : برخاست و پس از حمد و ثناي خدا، گفت

بلكه به نظرم . را توصيه نموده است را خدا در كتابش گفته و نه رسول خدا به من آن آن
و اكنون كتاب . خواست ما را در اين مسأله راهنمايي بكند مي صكه رسول خدا رسيد

و اگر به آن چنگ . خدا در ميان شما است كه رسول خدا نيز توسط آن هدايت پيدا نمود
و افزود كه خداوند كار شما را به دست بهترين شما كه يار غار  ،شويد بزنيد راهياب مي

گاه بيعت عمومي بعد از  آن. د و با او بيعت كنيدرسول خدا است سپرده، پس برخيزي
  .3بيعت سقيفه شروع شد

تا اين  ،مردم را به بيعت با ابوبكر تشويق نمود و متقاعد ساخت �عمر ،بدين صورت
كه همه به خالفت ايشان راضي شدند و خدا امت اسالم را از فتنه و اختالفي كه در شرف 

گيري ايشان در اين  و موضع �كه نقش عمر و حقا شايسته است. بروز بود نجات داد
  .4زمينه، با آب طال در پيشاني تاريخ اسالم نگاشته شود

ميان آنان   به  شوند و آتش فتنه  مسلمانان پراكنده  داشت كه  از اين واهمه �عمر
رو در راستاي بيعت با ابوبكر برآمد و مردم را براي بيعت عمومي با  كند، از اين  رخنه

مسلمانان از   حريك نمود، اين عمل عمر بعد از ياري خداوند، باعث شد كهابوبكر ت
  .5بود  ها نزديك شده نبدا  ي خانمانسوزي نجات يابند كهبزرگترين بال

  
  
  

                                           
 ).١/٢٨٠(صواب يف فضائل أمري املؤمنني عمربن اخلطاب حمض ال -١
 .٣٦٦٨رقم . ك فضائل الصحابة، البخاري -٢
  .با سند صحيح) ٣٠٦، ٦/٣٠٥( البداية والنهاية -٣
  .٢٢٧لی اهللا صإ ةالدعو  ة فیاحلکم -٤
  .١٢٣، عبد الوهاب النجار صاخللفاء الراشدون -٥
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لشـكر   با ابوبكر در مورد قتال با مانعين زكـات و اعـزام   �گفتگوي عمر: دوم
  اسامه

ت و ابوبكر جانشين ايشان گرديد هنگامي كه رسول خدا وفات ياف: گويد مي �ابوهريره 
خواهي با مردم بجنگي  چگونه مي! اي ابوبكر: اي از عربها مرتد شدند، عمر گفت و عده

  : فرمايد مي صدر حالي كه رسول خدا
8!�$�;� i�) g�
$! 0m�P� "� ����: ��P ��/ ,�! (# �$# (: �! (# �$# (,  <
� B�&

�;�� (# ���	 �$��, ]& ����)	 �!GF 
گاه مال و جان خود را  آن. من موظفم كه با مردم بجنگم تا ال اله اال اهللا بگويند«

  .»حفاظت كرده اند؟
به خدا سوگند من با كساني كه در ميان نماز و زكات فرق قايل باشند : ابوبكر گفت 

 )بز بچه(اي  بزغالهاگر ! به خدا سوگند. اي مالي است چرا كه زكات فريضه ،خواهم جنگيد
: گويد مي �عمر. ها مي جنگم اند، اكنون ندهند با آن داده را كه در زمان رسول خدا مي

دريافتم كه خداوند به ابوبكر در مورد جنگ شرح صدر نصيب كرده ! به خدا سوگند
  .1پس دانستم كه موضع گيري ايشان بر حق است ،است

زمان آرامش امور در زماني كه برخي از صحابه، مشوره دادند كه لشكر اسامه تا 
را از قرارگاه لشكر كه مكاني به نام جرف بود، نزد  عمر بن خطابمدينه بماند، اسامه، 

هاي  چهره: ابوبكر به مدينه فرستاد و لذا از او اجازه گرفت تا مردم را برگرداند و گفت
ي مسلمين و شهر رسول خدا  ترسم كه به خليفه  و مي. شاخص مسلمانان با من هستند

  .2و مسلمانان از طرف مشركين مورد تجاوز قرار بگيرند ،سيبي برسدآ
اما ابوبكر نپذيرفت و تاكيد داشت كه لشكر بايد مسير خود را به سوي شام ادامه 

را فرستادند تا با ابوبكر در مورد امارت اسامه  �عمر ،اي از انصار همچنين عده. دهد
تر است به جاي او مردي بزرگ سال سخن بگويد كه او جواني كم سن و سال است و به

ابوبكر فورا از جا پريد و : در اين زمينه با ابوبكر سخن گفت �وقتي عمر. انتخاب شود
مادرت به عزايت بنشيند، فردي را كه رسول : گذاشت و گفت �دست بر محاسن عمر

                                           
 . ٦٥٦٦رقم  ك استتابة املرتدين واملعاندين، البخاري -١
  ).٢/٢٢٦(ابن األثري : الكامل -٢
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. به سوي مردم بيرون شد �خدا، امير تعيين كرده است من او را عزل كنم؟ وقتي عمر
من به خاطر شما مورد . چه خبر داري؟ مادرانتان به عزايتان بنشينند، متفرق شويد: فتندگ

  .1ي رسول خدا قرار گرفتم سرزنش خليفه

و بازگشت معاذ از يمن و فراست وي در مورد ابومسلم خوالني و  �عمر: سوم
  پيشنهاد وي در مورد امارت سعيد بن ابان بر بحرين

  منو برگشت معاذ از ي �عمر -1
در يمن ماند و به دعوت و جهاد خود ادامه  صمعاذ بن جبل در زمان حيات رسول خدا

اموال اضافي : به ابوبكر گفت �عمر. داد و بعد از رحلت رسول خدا، به مدينه بازگشت
رسول خدا او را : ابوبكر گفت. ي امرار معاش براي او بگذار اين مرد را برگير و به اندازه

توانم چيزي از او بگيرم مگر اين كه  من نمي ،بنابراين. به او چيزي بدهدبه يمن فرستاده تا 
  به  گيرد، در حالي كه مي  عمر ديد ابوبكر نظر وي را ناديده  و هنگامي كه. خودش بدهد

نزد خود معاذ رفت و با او در اين باره  �درست بودن نظر خود قناعت داشت، عمر
مرا به يمن رسول خد : ش را برگرداند و گفتالمعاذ نيز حاضر نشد امو. گفتگو كرد

اين   عمر ديگر بيش ابوبكر نرفت تا دوباره. فرستاده است و قصد داشته چيزي به من بدهد
خواست در راستاي خير و منفعت معاذ و  پيشنهاد را با وي در ميان بگذارد، عمر مي

را  زند و آن ا ميحت عمرپشت پينص  به  مسلمانان قدم بردارد، اما اين معاذ است كه
. بتواند با معاذ روبرو شود  ي اجرايي نيست كه پذيرد، و عمر نيز صاحب چنان قوه نمي
بعد از اين كه نتوانست ابوبكر و همچنين معاذ را متقاعد سازد، از اين كه به  �عمر

ولي ديري . ي امر به معروف و نهي از منكر خود عمل كرده بود، خرسند بود وظيفه
شوم و  ام كه در آبي غرق مي در خواب ديده: آمد و گفت �عاذ نزد عمرنگذشت كه م

سپس معاذ پيش ابوبكر رفت و تمام ماجرا را براي او تعريف . 2دهي تو مرا از آن نجات مي
  .نمايد چيزي را كتمان نمي  كرد و سوگند ياد نمود كه

                                           
  ).٤/٤٦(تاريخ الطربي  -١
 ).٣/٣٣٨(االستيعاب : نقل از  به ٦٩شهيد احملراب ص -٢
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: فــتعمـر گ . چيـزي را كـه بـه تــو هبـه نمـوده ام پـس نميگيـرم       : پـس ابـوبكر گفـت   
ــاك باشــد   ــز حــالل و پ ــاني اســت كــه آن چي ــن زم ــده .اي ــي آم ــوبكر : و در روايت اب

ــت  ــاذ گف ــه مع ــده : ب ــاب ب ــت  .حس ــواب گف ــاذ در ج ــدهم : مع ــاب ب ــا دو حس . ؟آي
وليت هـيچ  ؤمسـ بعـد از ايـن   حسابي به خدا و حسـابي بـه شـما؟ سـوگند بـه خـدا كـه        

  .كاري را از شما نمي پذيرم

  النيدر مورد ابومسلم خو �فراست عمر -2
چنان كه ذهبي روايتي نقل كرده است . از فراست و ذكاوت بااليي برخوردار بود �عمر

و او را در  و ابومسلم خوالني را احضار نمود، كه اسود عنسي در يمن ادعاي نبوت كرد
اطرافيان اسود به او . ابومسلم از آن آتش جان سالم به در برد. آتشي بزرگ انداخت

اسود ناچار . از اينجا تبعيد نكني، پيروانت را منصرف خواهد كرد اگر اين مرد را: گفتند
جا رسيد، در كنار مسجد  ابومسلم راهي مدينه منوره شد و چون آن. او را از يمن طرد كرد

از كجا : به سوي او رفت و گفت �عمر. از مركب پايين آمد و وارد مسجد شد پيامبر
ردي كه آن دروغگو او را در آتش انداخت از م: پرسيد. از يمن: آيي؟ ابومسلم گفت مي

او را شناخت  �عمر. آن شخص عبداهللا بن ثوب نام دارد: ابو مسلم گفت. چه خبر داري
او را در آغوش  �عمر. بلي: خودت نيستي؟ ابومسلم گفت! تو را به خدا سوگند: و گفت

نمردم و در  خدا را شكر كه: سپس او را نزد ابوبكر برد و گفت. گرفت و به گريه افتاد
  .1شخصي را ديدم كه همچون ابراهيم خليل، در آتش انداخته شد �امت محمد

  رأي عمر در مورد امارت أبان بن سعيد بر بحرين -3
چنان كه با مشاورين خود در  ،پرداخت در تعيين أمرا و فرماندهان به رايزني مي �ابوبكر

مردي را بفرست كه : گفت �عثمان . مورد اميري كه به بحرين بفرستد، مشورت نمود
شناسد ـ هدف عثمان،  ها را مي شناسند و او آن ها او را مي آن ،2رسول خدا فرستاده بود

بر امارت بحرين مجبور أبان بن سعيد بن عاص را : گفت �عالء بن حضرمي بود ـ عمر

                                           
  ).١/١٣٧(أصحاب الرسول ، )٩ - ٤/٨(سري أعالم النبالء  -١
  .١٤٠٩٣رقم ) ٥/٦٢٠(كنز العمال   -٢
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ي توانم مردي را مجبور به كار من نمي: ابوبكر گفت. ها است چرا كه او هم پيمان آن كن
سپس ابوبكر، عالء بن . كنم بعد از رسول خدا براي هيچ كس كار نمي: گويد كنم كه مي

  .1حضرمي را به عنوان امير بحرين تعيين كرد

  مخالفت با ابوبكر: چهارم

  : مخالفت برخاست  به �در دو مورد زير با ابوبكر �عمر

  دينبهاي مسلمانان در جنگ با مرت در مورد عدم پذيرش خون �رأي عمر -1
كر ابوب. وفد بزاخه كه متشكل از طوائف اسد و غطفان بود، براي صلح نزد ابوبكر آمد

ي  ها كه از ادامه آن. آميز اختيار داد سوز و صلحي ذلت ها را در ميان جنگي خانمان آن
اين كه هر : آميز كدام است؟ ابوبكر گفت صلح ذلت: فتندجنگ به ستوه آمده بودند گ

ايد به ما برگردانيد و  ايم مال غنيمت است و هر چه شما از ما گرفته چه ما از شما گرفته
هاي شما در آتش به سر خواهند برد و  خون بهاي كشته شدگان ما را بپردازيد و اما كشته

باره با  سپس ابوبكر در اين. اند همكاري ننماييد شما با كساني كه به دم شترها چسبيده
افق هستم ي موارد ياد شده با شما مو من در همه :گفت �عمر. اطرافيانش مشورت نمود

اند و مزد  چرا كه مسلمانان در راه خدا جهاد نموده و كشته شده به جز در گرفتن خون بها،
سپس ديگران نيز . خود را از خدا دريافت خواهند كرد و نيازي به گرفتن خون بها نيست

  .2رأي او را ستودند و پذيرفتند

  به اقرع بن حابس و عيينه بن حصنبخشيدن قطعه زمين  -2
زار است  نزد ما زمين شوره: عيينه بن حصن و اقرع بن حابس نزد ابوبكر آمدند و گفتند

 �ابوبكر. را آباد سازيم را به ما ببخشي شايد بتوانيم آن كه فعال قابل استفاده نيست اگر آن
اي  براي اين منظور نامهها بخشيد و  پس از مشورت با اهل مجلس، زمين مورد نظر را به آن

رفتند،  �ها نزد عمر آن. ببريد و او را نيز شاهد بگيريد �اين را نزد عمر: نوشت و گفت
را بر شما  اي فرستاده است تا آن خليفه نامه: گفتند. مالد ديدند كه شترش را روغن مي

                                           
 .١٦٩ صالقيود الواردة على سلطة الدولة وعبد اهللا الكيالين -١
  ).٨/٢٢(نيل األوطار ، الرياض النضرة: نقل از  به ٣٦٢أخبار عمرص -٢



 145    هاي نبوي موزهدر پرتو رهنمودهاي قرآن و آ �گيري شخصيت عمر شكل 
  
 

نامه را  �عمر. قرائت كنيم و شما را بر آن شاهد قرار دهيم بعد از اين كه نامه را خواندند
ها ناراحت شدند و به او بد و  آن. را در آن بود محو نمود  چه ها گرفت و آن از دست آن
بخشيد به خاطر تأليف قلبتان  رسول خدا اگر به شما چيزي مي: گفت �عمر. بيراه گفتند

بود، چرا كه اسالم هنوز ضعيف بود، اما اكنون كه خداوند اسالم را همه جا نيرومند و 
. برويد و كار و كوشش كنيد ،ساخته است نيازي به تأليف قلب شما وجود نداردغالب 

: اي يا عمر؟ ابوبكر گفت دانيم كه تو خليفه ما نمي: ها به ابوبكر مراجعه كردند و گفتند آن
ها  زميني كه به اين: نزد ابوبكر آمد و گفت �سپس عمر. اگر عمر بخواهد او خليفه است

متعلق : ي مسلمانان است؟ ابوبكرگفت ما است يا متعلق به همهش ياي زمين شخص بخشيده
اي؟ ابوبكر  را به اين دو نفر بخشيده پس چرا آن: گفت �عمر. ي مسلمانان است به همه
: گفت �عمر. صورت گرفته است مجلساين كار با مشورت مسلمانان حاضر در : گفت

من به شما گفته بودم : تگف �ابوبكر! ي تك تك مسلمانان هستند؟ مگر آنان نماينده
  .1را به گردن من انداختي تري ولي تو نپذيرفتي و آن كه تو از من در امر خالفت قوي

اين جريان بيانگر آن است كه در عهد خلفاي راشدين احكام دولتي بر اساس شورا 
ي امورات بزرگ و كوچك با  ي رسول خدا در همه و خليفه. شده است صادر مي

  .2نمود نمود و هيچ فرماني را بدون مشورت با مسلمانان، صادر نمي يمسلمانان مشورت م
. شد ي مسلمانان، از رأي و نظر خود به نفع ديگران منصرف مي چنان كه گاهي خليفه

و قوانين حالل و  ي حقيقي شورا است كه همگام با دستورات خدا و اين نشانگر چهره
شود و جز  لمان و مجلس شورا از آن ياد ميامروز به نام پار  چه نه آن رفت، حرام پيش مي

  .3گردد ظلم و استبداد و حق كشي چيز ديگري از آن عايد ملتها نمي

  گردآوري و تدوين قرآن كريم: پنجم

ق به بنابراين ابوبكر صدي. در جنگ يمامه تعداد زيادي از قاريان قرآن شهيد شدند
د و دستور به جمع آوري افتاآوري و تدوين قرآن  مشورت عمرفاروق، به فكر جمع

                                           
  ).١/٢٦٢(حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمربن اخلطاب  -١
 .١٦٧، ١٦٦مجال عبد اهلادي ص، استخالف أبو بكر الصديق -٢
  .١٦٧مهان مصدر ص -٣



  �عمر فاروق     146
 

همچنين . ها قرآن نوشته شده بود هايي داد، كه بر آن پوستها و ني ها، نها، استخوا پارچه
گردآوري  1هايي از قرآن را حفظ كرده بودند حافظان كل قرآن و كساني را كه بخش

  .آوري قرآن را به صحابي بزرگوار؛ زيد بن ثابت انصاري سپرد ر تدوين و جمعو كا. نمود
وقتي حاضر . ابوبكر كسي را دنبال من فرستاد ،بعد از جنگ يمامه: گويد زيد مي

در اين جنگ تعداد : گويد عمر مي: ابوبكر گفت. جا حضور داشت نيز آن �شدم عمر
نگهاي ديگر نيز قاريان از بين بروند، زيادي از قاريان قرآن كشته شدند و اگر در ج

آوري  ا اين استدالل به من پيشنهاد جمعو ب. بدهيم ترسم كه بخشي از قرآن را از دست مي
چطور مبادرت به انجام كاري بكنم كه رسول : من در ابتدا نپذيرفتم و گفتم. قرآن را داد

ولي عمر دست بردار نشد و آن قدر اصرار كرد تا اين كه خداوند به من . خدا نكرده است
و تو مرد جوان و ن راي شدم، ، و من هم بر اينيز در اين زمينه شرح صدر نصيب كرد

زيد . ، پس قرآن را گردآوري كناي باشي و كاتب وحي بوده مورد اعتمادي مي
تر از مسئوليتي  نمودند برايم راحت كوهي موظف مي اگر مرا به حمل! به خدا: گويد مي

  .2بود كه به گردنم انداختند
  : آيد از جريان گردآوري قرآن نتايج زير به دست مي

ي شهادت بسياري از قاريان قرآن در جنگهاي رده  ري قرآن در نتيجهـ گردآو1
و اين بيانگر آن است كه علما و قاريان قرآن پيشاپيش ديگران . تصويب گرديد

كردند و با علم و عمل و شمشير از اسالم حفاظت  در مبارزه و جهاد شركت مي

�öΝçGΖä. u�ö﴿ :و مصداق كامل اين آيه بودند. آوردند به عمل مي yz >π ¨Βé& ôMy_ Ì� ÷z é& 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9﴾ ]بهترين گروهي كه براي نفع رساني به مردم انتخاب  ]110: عمران آل
ها اقتدا  بنابراين شايسته است كه علما و قاريان در هر زمان به آن ،)شده است

  .نمايند
چنان كه . انجام گرفت» مصالح مرسله«ـ گردآوري قرآن بر اساس اصل معروف به 2

چطور مبادرت به انجام كاري كنم كه : گفت �بكر، خطاب به عمروقتي ابو

                                           
 .١٤٥أمحد سعيد ص، حروب الردة وبناء الدولة اإلسالمية -١
  .٤٩٨٦: خباری -٢
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اين كاري است كه به نفع مسلمانان : گفت �رسول خدا نكرده است؟ عمر
انجام گرفت و بعدا  پس در ابتدا اين كار به خاطر مصلحت عمومي. خواهد بود

و اين بيانگر آن است كه مصلحت مرسله . پيرامون آن اجماع منعقد گرديد
  .واند تكيه گاهي براي اجماع باشدت مي

بريم كه در فضايي آرام و  يان به كيفيت اجتهاد صحابه پي ميـ همچنين از اين جر3
را صائب تشخيص  شدند كه آن ي ادله، تسليم رأيي مي پس از گفتگو و ارائه

   .1دادند و بدين صورت بسياري از احكام اجتهادي را آفريدند مي
  

                                           
  .١٢٧، عبد السالم السليماين صاالجتهاد يف الفقه اإلسالمي -١





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فصل سوم

هاي حكومتي  برنامه، توسط ابوبكر �تعيين خالفت عمر

  ايشان و زندگي شخصي وي

  

  نآ ينظام يها هيتوسط ابوبكر و پا �استخالف عمر: ث اولمبح
به اهل  شانيو احترام ا يخانوادگ يعمر، زندگ يهايژگيو: مبحث دوم

  عاهللا رسول تيب
ن به امـر بـه معـروف و    شايا تيو اهم �عمر ياجتماع يزندگ: مبحث سوم

  از منكر ينه

  انيدادن به علم، علما و داع تياهم: مبحث چهارم
  �ها در زمان عمر و كنترل بحران يتوسعه و آبادن :مبحث پنجم

  

  

  





  

  مبحث اول

  او هاي نظامي و پايه توسط ابوبكر �استخالف عمر

  استخالف عمر توسط ابوبكر: نخست

شما حال مرا : شدت گرفت، مردم را جمع كرد و گفت �هنگامي كه بيماري ابوبكر
بيعتي كه با من كرده . كنم بيش از اين در ميان شما زنده بمانم بينيد و من گمان نمي مي

پس از . گردانم و مسئوليتي را كه به من سپرده بوديد به شما باز مي بوديد، تمام شده است
ترسم دچار  و چون مي. ميان خود كسي را برگزينيد تا اين مسئوليت را به عهده گيرد

اختالف و تفرقه شويد بهتر است قبل از اين كه چشم از جهان فروبندم كسي را انتخاب 
  .1كنيد

كوشيد تا امر خالفت را به  و هر كدام مي سران اصحاب با يكديگر مشورت كردند
ديد تا اين كه  صالحيت و اهليت اين امر مهم را در او مي  ديگري محول نمايد كه

: خليفه گفت. هر كه را شما تعيين كنيد، ما نيز خواهيم پذيرفت: سرانجام به خليفه گفتند
. مفيدتر خواهد بودپس مرا مهلت دهيد تا ببينم چه كسي براي خدا و دين و بندگان خدا 

چيست؟  �رأي تو در مورد عمر: سپس عبدالرحمان بن عوف را طلبيد و گفت
با اين حال نظر شما : گفت ابوبكر. شناسيد شما او را بهتر از من مي: ان گفتعبدالرحم

همچنين از عثمان در . او بهتر از هر كسي ديگر است! به خدا: چيست؟ عبدالرحمان گفت
كنم باطن وي  شناسم گمان مي تا جايي كه من او را مي: مان گفتثع. پرسيد �مورد عمر

پس اسيد بن . و در ميان ما كسي بهتر از او وجود ندارد. به مراتب بهتر از ظاهرش باشد
بعد از شما او را از : اسيد گفت. حضر را طلبيد و با او نيز اين مسأله را در ميان گذاشت

كارهاي بد اعالم   كند و نسبت به ي نيك موافقت ميدانم، چون او با كارها بهتر مي  همه
تر از او  نمايد، و نهان وي از ظاهرش بهتر است و بعد از تو فردي بهتر و قوي نارضايت مي

ابوبكر با سعيد بن زيد و افراد  ،بدين صورت. نخواهد گرفت  عهده  اين مسئوليت را به
جز . و همگي سخنان مشابهي گفتندزيادي از مهاجرين و انصار در اين مورد گفتگو كرد 

فردا جواب خدا را چه : طلحه بن عبيداهللا كه به دليل خشونت و تندخويي عمر، گفت
                                           

  ).٤/٢٣٨(تاريخ الطربي ، )٧/١٨(البداية والنهاية  -١
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آيا : چرا چنين مرد تندخويي را بر بندگانم گماردي؟ ابوبكر گفت: دهي كه بگويد مي
ظلم   خواهد به مي  خواهيد از طريق خداوند مرا بترسانيد؟ نااميد و رسوا است كسي كه مي

بهترين فرد امت را بر ! بار الها: گويم و ستم كارهاي شما را جلو ببرد، در حضور خدا مي
و افزود كه خشونت وي به خاطر آن است كه من بيش از اندازه نرم و . 1ام ها گمارده آن

  .2مهربانم و فردا كه به خالفت برسد دست از بسياري از اين خشونتها برخواهد داشت
به : در آن عهدنامه چنين نوشت. اي نوشت و به همه جا فرستاد عهدنامهآنگاه ابوبكر 

اين چيزي است كه ابوبكربن قحافه در حالي كه دنيا را ترك كرده و به سوي : نام خدا
من براي خدا، پيامبر، دين اسالم، خودم و شما : را نوشته است آخرت رهسپار گرديده آن

پيشه كند همان عدالت را ) ام انتخاب كرده مردي كه(اگر . خواهان خير و خوبي هستم
برم، بسيار خوب خواهد بود و اگرنه هر كس مسئول كاري است  طور كه من گمان مي

و از غيب خبر ندارم و اين آيه را . ي شما هستم دهد و من خيرخواه همه كه انجام مي
  : نوشته بود

�m��Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Êl ]٢٢٧: الشعراء[  
ند به زودي خواهند دانست كه بازگشتشان به كجا و كن و كساني كه ستم مي«

  .»سرنوشتشان چگونه است
او . در واقع آخرين دلسوزي و نصيحت ابوبكر براي اين امت بود �انتصاب عمر

شناخت كه  روي آورده است و ملتش را نيز مي اش ي مظاهر فريبنده ديد كه دنيا با همه مي
رفت كه بيش از  ه نرم كرده است و بيم آن ميدستي و ناداري دست و پنج از قديم با تنگ

چيزي كه رسول . هاي كاذب آن، ديدگانشان را خيره سازد ي دنيا بشوند و جلوه حد شيفته
  : ، فرموده است3از آن برحذر داشته صخدا

8 Ce�� %R ���$! BO�1& £�4m "� BO�1& i~A� �O$	 ,BO�1& i~A� �;�$! �� �! �/
�
�/ ,BO14P "�R �� ]&B��O1-� %R BOO1	 �-��/�
m %R �-��/FG 

                                           
 .١٠١التاريخ اإلسالمي حممود شاكر ص، )٧٩/ ٢(الكامل البن األثري  -١
  .٢/٧٩ابن اثري : الکامل -٢
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ترسم كه دنيا  شود بلكه مي فقر دامنگير شما مي ترسم كه به خدا من از اين دنيا نمي«
پس شما در آن به . بر شما به قدري گسترده شود كه براي پيشينيان گسترده شده بود

  .1)دها هالك و نابود شدند، نابود شوي رقابت بيفتيد و همان طور كه آن
آري، ابوبكر بيماري مهلك را به خوبي تشخيص داد و داروي مناسبي براي آن 

او رهبري امت را به مردي سپرد كه مانند كوه استوار بود و دنيا با ديدن آن . تجويز نمود
به خدا ! اي ابن خطاب: ي او گفته بود او مردي بود كه رسول خدا درباره. شد مأيوس مي

  . 2ي كه تو در آن قدم نهي، قدم نمي گذاردسوگند كه شيطان در راه
 �رويدادهاي خطرناك و تندبادهاي بنيان بر افكن بعد از شهادت عمر تمامي ،آري

واقعا انتخابي به جا و بسيار مناسب بود كه بيانگر  ،پس انتخاب ابوبكر. پديد آمدند
ترين مند ذكاوت: گويد مي �چنان كه ابن مسعود. باشد ذكاوت و فراست ايشان مي

  : دختر شعيب كه در مورد موسي گفت: اند از ها سه نفر هستند كه عبارت انسان

�m�¥����¤�£�¢�¡����~�}|�{����z�yl   
  ]٢٦: القصص[

او را استخدام كن چرا كه بهترين كسي ! اي پدر من: گفت) دختر(يكي از آن دو «
  .»را كه بايد استخدام كني شخصي است كه نيرومند و درستكار باشد

  : كسي كه يوسف را خريداري نمود و به همسرش گفت و

�m�±°�¯�®�¬�«��ª�©�¨l ]٢١: يوسف[  
او را گرامي بدار شايد براي ما سودمند افتد يا اصال او را به : به همسرش گفت«

  .»فرزندي بپذيريم
در ميان اين امت و امواج  �چرا كه عمر. 3و ابوبكر كه عمر را جانشين خود قرار داد

  .4د محكمي بودها س فتنه

                                           
  .٣١٥٨خباری  -١
  .٤٦٨٣خباری  -٢
 .صحيح اإلسناد) ٢٦٨/ ١٠(جممع الزوائد  -٣
  .١٠٠أبو بكر رجل الدولة ص  -٤
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از اين تصميم ابوبكر در مورد جانشيني خود اطالع يافت نزد او  �اما وقتي عمر
ولي ابوبكر نپذيرفت و با او به تندي سخن . رفت و از پذيرفتن چنين مسئوليتي عذر آورد

  .1گفت و در نهايت او را متقاعد ساخت
آيا شما به من : و گفت آنگاه ابوبكر در ميان مردم رفت و به ايراد سخنراني پرداخت

ي شما تعيين بكنم؟ به خدا سوگند من از طرف خودم  دهيد، كسي را خليفه اجازه مي
بلكه من عمر را . گيرم و نه قصد دارم از خويشاوندان خود كسي را مقرر كنم تصميم نمي

: همه يكصدا گفتند. ام پس از او بشنويد و اطاعت كنيد بعد از خود خليفه تعيين كرده
  .2كنيم شنويم و اطاعت مي مي

ي پيامبرت  من او را بدون اجازه! بار الها: سپس ابوبكر دست به دعا برداشت و گفت
خليفه تعيين كردم و هدفي جز اصالح امور مسلمانان نداشتم و ترسيدم كه مبادا دچار فتنه 

فته و اختالف بشوند و در اين مورد رايزني كردم و بهترين فردي را كه بيش از همه شي
رشد و هدايت آنان بود برگزيدم و اكنون حال من بر تو مخفي نيست و فرمان شما در 

  .3پس بعد از من او را بهترين جانشينم قرار ده. است  انجام رسيده  مورد من به
آثار منفي روبرو   اطمينان خاطر حاصل كرد و با هيچ گونه  سپس ابوبكر بعد از اينكه

و عثمان را موظف به خواندن آن كرد و دستور داد كه قبل از  را امضا كرد  نشد، عهدنامه
: گاه عثمان در مقابل مردم ايستاد و گفت آن. بيعت بگيرد �وفات كند براي عمر  اينكه

: كنيد؟ همه گفتند آيا شما با كسي كه نامش در اين عهدنامه نوشته شده است، بيعت مي
 �عمر  ي مردم به سپس همه .4رضايت دادند بدان  گاه او عهدنامه را خواند و همه آن. بلي

  چه خلوت كرد و او را به آن �سپس ابوبكر با عمر .5او بيعت دادند  رويي آوردند و به
از خدا بترس و ! اي عمر: ازآن جمله اين كه به ايشان گفت. دانست وصيت نمود الزم مي

را در روز قبول  ها بدان كه برخي از اعمال بايد در شب انجام گيرند و خداوند آن

                                           
  ).٤٩/ ١(مآثر األنافة  -١
  .٤/٢٤٨تاريخ طربی -٢
  ٣/١٩٩طبقات ابن سعد -٣
  ).٣/٢٠٠(بن سعد اطبقات  -٤
 .٢٧٢اشدة للشجاع صوة واخلالفة الر دراسات يف عهد النب -٥
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شوند و  كند و همچنين برخي اعمال بايد در روز انجام گيرند كه در شب قبول نمي نمي
  و بدان كه. پذيرد مگر بعد از اين كه فرائض را انجام دهي خدا هيچ عبادت نفلي را نمي

شود و  فردا ترازوي اعمال افراد با پيروي از حق سنگين و با عدم پيروي از آن سبك مي
ها سخن گفته  ها در مورد دوزخيان و اعمال آن ود كه خداوند از بهشتيان و اعمال آنافز

است اگر همواره اين چيزها را مدنظر داشته باشي با ترس و اميد زندگي خواهي كرد نه از 
اي . رحمتهاي الهي نااميد خواهي شد و نه زيادي به بخشش وي مغرور خواهي گشت

طر داشته باشي و بر آن عمل كني، بزرگترين آرزويت اگر اين وصيت مرا به خا! عمر
  .مرگ و رفتن از اين دنيا خواهد بود

ي مسلمانان امور  عنوان خليفه  بالفاصله به �بعد از وفات ابوبكر � عمر بن خطاب
  .خالفت را به دست گرفت

شود كه ايشان انتخاب خليفه را حق  براي يك پژوهشگر زندگاني صديق روشن مي
  نكرد، غير از اينكه  قدرتي استفاده  گونه انست و در راستاي كانديد عمر از هيچد مردم مي

رضايت اغلب مردم استناد نمود؛ چنان كه خطاب به سران صحابه و جمع حاضر در   به
او واگذار نمودند   را به  ها در پاسخ قضيه آن. اي تعيين كنيد براي خود خليفه: مسجد گفت

ابوبكر تا بعد از رايزني با   ذكر است كه  الزم به. 1ظر شما استنظر ما تابع ن: و گفتند
  اتفاق آراي آنان پي  به  بود، اما بعد از اينكه  بزرگان اصحاب هرگز كسي را كانديد ننموده

د عمر از جانب ابوبكر بعد از رو، كاندي را معرفي نمود، از اين) عمر(برد، كانديداتور خود 
كانديد   انجام رسيد، بايد اين را نيز افزود كه  زرگان اصحاب بهآوري آراء و نظرات ب جمع

  به  گيرد، زيرا خليفه عمر براي أخذ اين پست دولتي تنها از طريق تأييد مردم صورت مي
مسايل حساس و   كنند، بنابراين الزم است كه عنوان وكيل مردم در امورات دخالت مي

پس ايشان بعد از رايزني درمورد . شود  بازگردانده) مردم(رضايت اصل   كارآمد به
خدا سوگند من نهايت   آيا به انتخاب من راضي خواهيد شد؟ به: ها گفت به آن �عمر

ام، بعد از آن بود  ام و در ميان بستگان خود كسي را كانديد ننموده تالش خود را نموده
شته و اطاعت همه از او حرف شنوي دا: را اعالن كرد و گفت �كه ايشان جانشيني عمر

                                           
 .١٧٢على سلطة الدولة يف اإلسالم صالقيود الواردة  -١
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توسط يك  �پس در واقع انتخاب عمر. 1ها نيز پذيرفتند و كسي اعتراض ننمود آن. كنيد
ي امت انجام گرفت بدين صورت كه سران صحابه،  فرد نبود بلكه انتخاب او توسط همه

  .به ابوبكر وكالت دادند
ي امت  توسط شوراي حل و عقد انتخاب گرديد كه به نمايندگي همه �پس عمر

  .2مجلس خليفه حضور داشتدر 
از چهارچوب شوري   اقدامات ابوبكر در راستاي انتخاب خليفه  واقعيت اين است كه

 .3ي انتخاب ابوبكر تفاوت داشت ي برگزاري آن با نحوه نحوه  رود، هرچند كه بيرون نمي
صورت خالفت و جانشيني عمر توسط شورا آغاز گرديد و سپس اجماع  بدين ،آري

چرا كه هيچ فردي با خالفت ايشان اظهار مخالفت ننمود و . آن مهر تأييد زد مسلمانان بر
  .4زيست م به معني واقعي كلمه يكپارچه ميتا پايان دوران خالفتش، امت اسال

  اشاره دارند �اي كه به استحقاق خالفت عمر نصوص شرعي: دوم

و  �مر و عثمانـ در قرآن نصوصي وجود دارد كه اشاره به حقانيت خالفت ابوبكر، ع1
  نشينان خطاب به كه خداوند در مورد باديه د، چنانها دار وجوب اطاعت از آن

  : فرمايد ميصپيامبر

�m�r��q�p�o�n�m�l�k�j�i��h���g�f�e�d
�ut�sl ]٨٣: التوبة[  

به سوي گروهي از آنان بازگرداند و ايشان ) از جنگ تبوك(هرگاه خداوند تو را «
هيچ گاه با من به : در ركاب تو به سوي جهاد حركت كنند، بگواز تو اجازه خواستند كه 

و اين افتخار (جهاد نخواهيد آمد و هيچ وقت همراه من با هيچ دشمني نخواهيد جنگيد 
  .»)نصيبتان نخواهد شد

                                           
  ).٤/٢٤٨(تاريخ الطربي  -١
  .٢٣٧، علي طنطاوي صأبو بكر الصديق -٢
 .٢٧٢هد النبوة واخلالفة الراشدة صدراسات يف ع -٣
  .دراسات فی عهد النبوه واخلالفه الراشده -٤
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نفر   سه  كه 1ي تبوك نازل گرديد ي فوق است بعد از غزوه حاوي آيه سوره توبه كه
ي آنان را  اندند و بعد از معذرت خواهي خداوند توبهاز اصحاب در شركت از آن جا م

و . تا وفات هيچ جنگ ديگري را دنبال نكرد صپذيرفت، و بعد از آن رسول خدا
  : خداوند فرمود

�m�Ã�ÂÁ�À�¿�¾��½�¼�»�º�¹
��ÑÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ�Æ��Å�Äl ]١٥: الفتح[  

ا به شما داده كه خد(آوردن غنايمي  ماندگان، هنگامي كه براي به دست بازپس«
و در اين جهاد (بگذاريد ما هم همراه شما شويم : بيرون رفتيد، خواهند گفت) است

خدا وعده غنايم خيبر را ! (خواهند سخن خدا را دگرگون كنند آنان مي ).شركت كنيم
شما هرگز همراه ما : بگو). كنندگان سفر حديبيه اختصاص داده است و بس تنها به شركت

  .»چنين فرموده است) مراجعت به مدينه(ردگارتان پيش از اين پرو. نخواهيد شد
ي تبوك هرگز در  در اين آيه تصريح شده است كه اعراب بعد از تخلف در غزوه

  . ركاب رسول خدا نخواهند جنگيد
جا  است، آن  همراه رسول خدا را بيان داشته  سپس خداوند علت منع آنان از پيكار به

  : فرمايد مي  كه

�mC�B�A��P�O�NM��L�K��J�I�H��G���F�E�D
�_�̂ �]�\�[�Z�Y����X�W�V��UT�S�R�Ql ]١٦: الفتح[  

از شما دعوت خواهد شد كه به سوي : نشين بگو ماندگان عربهاي باديه به بازپس«
. شوند كنيد يا اين كه مسلمان مي با آنان پيكار مي. قومي جنگجو و پرقدرت بيرون رويد

اگر ). رزم با مسلمانان، يا پذيرش دين آنان: نخواهند داشتيعني دو راه بيشتر در پيش (
فرمانبرداري كنيد، خداوند پاداش خوبي به شما خواهد داد، و اگر سرپيچي كنيد، همان 

  . »ايد، خداوند با عذاب دردناكي عذابتان خواهد داد گونه كه قبالً نيز سرپيچي كرده

                                           
 ).١٢٢، ٤/١١٩(الدر املنثور يف التفسري املأثور  -١
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به زودي شما براي جنگ با : يدگو در اين آيه خداوند به متخلفين غزوه تبوك مي
ها را با اطاعت از كسي كه آنان را به جهاد فرا  شويد و خداوند آن ملتي قوي فراخوانده مي

  .1خواند به اجر بزرگ و با نافرماني او به عذاب دردناكي وعده داده است مي
 صبدون ترديد اعراب را بعد از وفات رسول خدا: گويد بن حزم مياابو محمد 

ها را به جنگ با  ابوبكر آن. دعوت به جهاد نداد � ابوبكر و عمرو عثمان كسي جز
. فرا خواند... و رساف و روم و طليحة و سجاح وو ياران اسود عنسي   حنيفه مرتدين بني

ي  ها را به ادامه نيز آن ها را براي جهاد با فارس و روم دعوت نمود و عثمان آن �و عمر
پس نص قرآن اطاعت از اين بزرگواران را . 2فرا خواندجنگ با فارس و روم و تركها 

واجب و موجب اجر بزرگ و مخالفت با آنان را حرام و موجب عذاب دردناك قرار 
  .3است  امامت و خالفت آنان صحيح و درست بوده  توان گفت كه رو مي داده است، از اين

 بكر أبو فجاء قليب على بكرة بدلو أنزع أني المنام في أريت8: فرمود صـ رسول خدا2

 أر فلم غرباً  فاستحالت الخطاب عمربن جاء ثم له، يغفر واهللا ضعيفاً  نزعاً  ذنوبين أو ذنوباً  فنزع

  GFبعطن وضربوا الناس روى حتى فريه يفري عبقرياً 
ر آمد و يك يا گاه ابوبك آن. كشم در خواب ديدم كه با دلو بزرگي از چاه آب مي«

را به دست گرفت و هيچ  سپس عمر آمد و آن .بخشد و را ميدو دلو از آن كشيد، اهللا ا
ي مردم  او چنان آب كشيد كه همه: يافريندها ب را سراغ ندارم كه مانند او شگفتيقهرماني 

  .4»و شترانشان سيراب شدند و به استراحت پرداختند
اين حديث اشاره به خالفت شيخين دارد همان طور كه به كثرت فتوحات دوران 

و ديري نگذشت كه خواب رسول خدا تحقق پيدا كرد و ابوبكر . كند يز اشاره مين �عمر
يكي بعد از ديگري بر كرسي خالفت نشستند و به نحو احسن به ساماندهي  بو عمر

ها  و آن. ها با كمال آسايش و آرامش به سر بردند امور پرداختند و مردم در خالفت آن
چرا كه رسول خدا . نبوت به ارث برده بودندي زالل  ي اين فضايل را از سرچشمه همه

                                           
  .الکرام ةالصحاب يف ةواجلماع ةهل السنأعقيده  -١
  .١٧٣االعتقاد للبيهقي ص -٢
  .الفصل فی امللل واألهواء والنحل -٣
  .٢٣٩٣مسلم ش -٤
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ها  تفكيك كرد و زمينه را براي بعدي را هاي اين دين را استوار واصول و فروع آن پايه
ي تالش و مبارزات خود را ديد و  فراهم نمود و چشم از جهان فرو نبست تا اين كه نتيجه

  : داوند اعالن فرمود كهمردم دسته دسته وارد دين اسالم شدند و دين تكميل گرديد و خ

�m�vu�t�s�r�q�p��o�n�m�l�kl ]٣: املائدة[  
با عزّت بخشيدن به شما و استوار (دين شما را برايتان كامل كردم و ) احكام(امروز «

نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين خداپسند ) داشتن گامهايتان
  .»براي شما برگزيدم

به مأل اعلي پيوست، ابوبكر تا دو سال و چند ماه  صه رسول خداو بعد از اين ك
يك يا «: فرمود  ي رسول خدا كه اي بود براي همان فرموده اين ترجمه(جانشين ايشان شد 

). است  شده  لو اشارهدو د  طور صريح به  به 1در روايتي ديگر  كه .»دو دلو از آن كشيد
ي درخت طغيان را خشكانيد و  نگيد و ريشهول اين دو سال با مرتدين جابوبكر در ط

ي  روي كار آمد و دامنه �و بعد از ايشان عمر. قلمرو حكومت اسالمي را گسترش داد
شماري دست  يافت و حكومت اسالمي به غنايم بيجهاد و قلمرو اسالم بيشتر گسترش 

 در صيافت و درخت اسالم تنومند گرديد واين تحقق همان چيزي بود كه رسول خدا
  .2خواب ديده بود

دانم تا  نمي: نشسته بوديم كه فرمود صما نزد رسول خدا: گويد مي �ـ حذيفه 3
به كساني كه بعد از من : گفت بو با اشاره به ابوبكر و عمر. كي در ميان شما هستم

و افزود كه به زندگاني عمار تمسك بجوبيد و هر چه ابن مسعود . هستند پيروي نماييد
  .3يدبيان كرد، بپذير

دارد، با   براي خالفت اشاره شايستگي عمر  طور صريح و روشن به  اين حديث به
به كساني كه بعد از من : گفت برسول خدا با اشاره به ابوبكر و عمر  اينكه  به  توجه

  .هستند پيروي نماييد

                                           
  ).٢/٦٣٥(عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام  -١
  .عقيده اهل السنه واجلماعه فی الصحابه الکرام -٢
  .٣/٢٣٣سلسله احاديث صحيحه : نگا. و صحيح ابن حبان ٧/٤٣٣ ةبی شيبأمصنف ابن  -٣
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جزو مشاورين ارشد  صدر حيات رسول خدا ببايد دانست كه ابوبكر و عمر
ي دعوت و جهاد بودند و جايگاه آنان نزد رسول خدا و  ان عرصهرسول خدا و پيشگام

ها براي جانشيني آن حضرت بود و استحقاق و  همچنين مسلمانان گوياي شايستگي آن
  .1كردند را حس مي افضل بودنشان چيزي بود كه آن

 يإن حتى منه فشربت لبن فيه به أتيت قدحاً  رأيت إذ نائم أنا بينما(: ـ رسول خدا فرمود4
 رسول يا ذلك أولت فما :قالوا .الخطاب بن عمر فضلي أعطيت ثم أظفاري، في يجري الري ألرى

  GFالعلم :قال اهللا؟
من از آن سير نوشيدم تااين كه آثار . در خواب ديدم كه به من ظرف شيري دادند«

ن حاضري. دادم عمر بن خطابگاه شير باقيمانده را به  آن. سيري در سر انگتشانم ديده شد
  .2»علم است: تعبير خوابتان چيست؟ فرمود: گفتند

و مراد از علم، سياست . رددر امر خالفت دا �اين حديث نيز اشاره به استحقاق عمر
به  �اما اين كه از ميان خلفاي راشدين، عمر. باشد داري در پرتو قرآن و سنت مي و مردم

بت به ابوبكر و موفقيتيش آن اختصاص يافت احتماال به دليل طول مدت خالفت ايشان نس
ي قلمرو حكومت اسالمي  نسبت به دو خليفه بعدي بوده است چرا كه در زمان ايشان دامنه

گسترش يافت و خليفه با فراست و درايتي كه داشت اوضاع كشور را طوري كنترل نمود 
چيزي . بروز نيافت ايشان كوچكترين فتنه و آشوبي مجالي خالفت  كه تا آخرين لحظه

ر تفرقه و دو متأسفانه در دوران دو خليفه بعدي رخ داد و حكومت اسالمي دچاكه 
  طور واضح و روشن به  پس حديث به. 3ناپذيري گرديد دستگي و شكست جبران

  .دارد  براي مقام خالفت اشاره �شايستگي و استحقاق عمر
آيا كسي از شما : فرمود) حسب معمول(روزي رسول خدا: گويد مي �ـ ابوبكر5

و  دم كه ترازويي از آسمان فرود آمد،من در خواب دي: خوابي ديده است؟ مردي گفت
سپس ابوبكر و عمر،  ؛وزن شما بيشتر از ابوبكر بود ،شما و ابوبكر در آن گذاشته شديد

سپس عمر و عثمان وزن كرده شدند، . تر از عمر بود وزن كرده شدند، وزن ابوبكر سنگين
                                           

  ).٢/٥٦(فيض القدير للمناوي  -١
  .٤/١٨٥٩مسلم -٢
  ).٧/٤٦(فتح الباري  -٣
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 صي رسول خدا چهره: گويد راوي مي. ترازو برداشته شد سپس ؛تر بود سنگين وزن عمر
  .1پس از شنيدن اين خواب تغيير كرد

همان طور كه به استحقاق . دارد  اشاره  گانه و فضل خلفاي سه منزلتاين حديث به 
ي رسول خدا به خاطر آن  و دگرگوني چهره. كند بعد از ابوبكر اشاره مي �خالفت عمر

ها تعبير  ط و بروز اختالف و فتنهبه انحطا �زو را بعد از عمربود كه برداشته شدن ترا
  .2نمود

ديشب در خواب : مردي نزد رسول خدا آمد و گفت: گويد مي ب ـ ابن عباس6
. ها بودند مردم مشغول جمع آوري آن. چكيد بري ديدم كه از آن روغن و عسل ميپاره ا

چنين ريسماني را ديدم كه به هم. شدند مند مي بعضي كمتر و بعضي بيشتر از آن بهره
را گرفت و باال  بعد از شما فرد ديگري آن. درفتي آسمان آويخته بود و شما از آن باال مي

بدان چنگ  را گرفت و باال رفت و بعد از او مردي و پس از او نيز فرد ديگري آن. رفت
پدر و ! اي رسول خدا: ابوبكر گفت. اما دوباره وصل گرديد زد ولي ريسمان پاره شد،

. تعبير كن: فرمود صرسول اكرم . را تعبير كنم مادرم فدايت باد به من اجازه دهيد تا آن
ضي بيشتر بع. پاره ابر، اسالم و عسل و روغن كه از آن مي چكد قرآن است: ابوبكر گفت

شوند و ريسماني كه به آسمان آويخته، حقي است كه  مند مي و بعضي كمتر از آن بهره
گيرد و با آن صعود  را مي سپس بعد از تو مردي آن. رويد تيد و با آن باال ميشما بر آن هس

نمايد و بعد از او  ي آن صعود مي گيرد و بوسيله را مي كند و پس از او كسي ديگر آن مي
گردد و او هم  شود و دوباره وصل مي گيرد اما ريسمان كنده مي را مي مردي ديگر آن

رسول ! درست تعبير كردم يا اشتباه! اي رسول خدا: سپس ابوبكر گفت. كند صعود مي
بايد اشتباهاتم ! به خدا سوگند: ابوبكر گفت. بعضي درست و بعضي اشتباه بود: خدا فرمود

  .3سوگند نخور: فرمود صرسول خدا. را به من بگويي
  .4اشاره دارد باين حديث نيز به خالفت ابوبكر و عمر

                                           
  .سنن ابی داود و سنن ترمذی -١
  ).١٣/٣٨٧(عون املعبود شرح سنن أيب داود  -٢
  ).١٧٧٨، ٤/١٧٧٧(مسلم  -٣
 ).٢/٦٣٨(عقيدة أهل السنة واجلماعة  -٤
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از ايشان : زد رسول خدا فرستادند و گفتندبنو مصطلق مرا ن: گويد مي �ـ انس 7
من از رسول : گويد بپرس كه صدقات خود را بعد از شما به چه كسي بدهيم؟ انس مي

وقتي نزد آنان برگشتم و جواب رسول خدا را . به ابوبكر بدهيد: ايشان فرمود. خدا پرسيدم
كسي بدهيم؟ من برگشتم  اگر براي ابوبكر اتفاقي افتاد به چه: ها بازگو نمودم گفتند به آن

  .1بدهيد �به عمر: فرمود. و در اين باره از رسول خدا پرسيدم
بعد از ابوبكر زمام امور  �اين حديث نيز به صراحت بيانگر آن است كه عمر

  .2را نيز دارد مسلمين را به عهده خواهد گرفت و شايستگي آن
فت است، اجتماع در امر خال �ـ و از جمله داليلي كه بيانگر استحقاق عمر8

اصحاب اين پست   اينكه  به  باشد، با توجه اصحاب روي خالفت ايشان بعد از ابوبكر مي
همچنين اعتراف ابوبكر  كنند، و عطا نميو فاضل   افراد شايسته  حساس و كارآمد را جز به

! بار الها: باشد؛ چنان كه ابوبكر گفت در حق عمر نيز بيانگر همين واقعيت مي بو علي
  .3ام ي تو را بر آنان گمارده ن بهترين بندهم

در بخاري آمده است كه محمد بن حنيفه  ،در مورد ايشان �و اما سخن علي
: بهترين فرد بعد از رسول خدا چه كسي است؟ علي گفت: از پدرم پرسيدم :گويد مي

ان گاه ترسيدم كه نام عثم آن. عمر: بعد از او چه كسي است؟ گفت: سپس پرسيدم. ابوبكر
من مردي از : بعد از او بهترين فرد اين امت شما هستيد؟ گفت: بنابراين گفتم. را بگيرد

  .4مسلمانانم
و استحقاق ايشان در امر  �در مجموع نصوص و روايات فوق بيانگر برتري عمر

  .5باشند مي خالفت
ي خالفت  در واقع مكمل و نتيجه �بدان كه خالفت عمر: گويد سفاريني مي

هاي نصوص قرآن و سنت و اجماع صحابه، حقانيت  و در پرتو اشاره. است ابوبكرصديق

                                           
  .ذهبی نيز مهني مطلب را گفته است. اين حديث از نظر سند صحيح است. ٣/٧٧املستدرک  -١
  ).٢/٦٣٩(عقيدة أهل السنة واجلماعة  -٢
  ).٣/٢٧٤(الطبقات الكربى  -٣
  .٣٦٧١رقم ، ك الصحابة، البخاري -٤
 ).٢/٦٤٠(عقيدة أهل السنة يف الصحابة الكرام  -٥
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شود و مجالي  نيز ثابت مي �ابوبكر آشكار و ثابت است و به تبع، حقانيت خالفت عمر
نقشي   گونه اند و سخن آنان در اين راستا هيچم هاي معاند و گمراه نمي ي گروه براي توطئه

  .1ندارد

  �فت عمرانعقاد اجماع بر خال: سوم

نقل كرده  �گروه قابل اعتمادي از علما، اجماع صحابه و تابعين را در مورد خالفت عمر
  : اند

كند كه  ـ ابوبكر احمد بن حسين بيهقي با سند خود از عبداهللا بن عباس نقل مي1
! اي امير المؤمنين: شد، من بر او وارد شدم و گفتم زخمي �هنگامي كه عمر: گفت

تو هنگامي به صف مسلمانان پيوستي كه مردم، همه كافر بودند و در بهشت مباركت باد؛ 
گاه كه همه او را تنها گذاشتند و رسول خدا در  كنار رسول خدا به جهاد پرداختي آن

حالي چشم از دنيا فرو بست كه از تو راضي بود و در خالفت تو حتي دو نفر با هم 
سخنانت را : گفت �عمر. كني مياختالف نكردند و اكنون با شهادت از دنيا رحلت 

ي زمين، طال و نقره  به اندازهاگر : گفت. من سخنانم را تكرار كردم. دوباره تكرار كن
  .2كردم داشتم، همه را پيشاپيش در مقابل ترس و وحشت روز قيامت، صدقه مي مي

 وقتي: گويد ـ ابو نعيم اصفهاني نيز اجماع امت را بر خالفت عمرفاروق نقل كرده مي2
ابوبكر با توجه به سوابق عمر و همكاريهايي كه با خليفه داشت، دريافت كه در ميان صحابه، 

با حس خيرخواهي براي امت و . و دلسوزتر به حال امت وجود ندارد تر از عمر فردي شايسته
را جانشين خود تعيين كرد و قبل از اينكه او را رسما  �پاسخگويي در پيشگاه خدا، عمر

ها به اتفاق  آن. اعالم بكند در يك رايزني نظر بزرگان صحابه را نيز جويا شدجانشين خود 
عنوان فردي   و اگر نزد آنان مورد اعتماد و به. ي مسلمانان پذيرفتند را به عنوان خليفه عمر

همان طور كه اگر ابوبكر نيز متوجه مخالفت . كردند شد، هرگز توافق نمي مصلح شناخته نمي
  .3كرد شد، او را تعيين نمي مي �ا خالفت عمرفرد يا افرادي ب

                                           
 ).٢/٣٢٦(لوامع األنوار البهية  -١
  .١٨٨االعتقاد للبيهقي ص -٢
 .٢٧٤اإلمامة والرد على الرافضة ص كتاب  -٣
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با رضايت صحابه و اجماع آنان  �خالفت ابوبكر: گويد ـ ابو عثمان صابوني مي3
سپس صحابه نيز با . نامزد خالفت شد �به پيشنهاد ابوبكر �و اما عمر. انجام گرفت

  .1ي ايشان تقويت نمود كردند و خداوند اسالم را بوسيله خالفت ايشان موافقت
عنوان جانشين خود تعيين كرد و   را به � عمر �ابوبكر: گويد ـ ابن تيميه مي4

ي مسلمانان پذيرفتند و بعد از وفات ابوبكر با او بيعت كردند و بدين صورت او امير  همه
  .2مؤمنان و امام مسلمانان گرديد و داراي سلطه و قدرت شد

ي ابوبكر گذاشتند و او  را بعهده ي صحابه تعيين خليفه بعدي همه: گويد ـ نووي مي5
   .3نيز عمر را تعيين كرد و همه پذيرفتند

بدين صورت كه . خالفت بعد از ابوبكر به عمرتعلق يافت: گويد ـ شارح طحاويه مي6
  .4ابوبكر او را تعيين كرد و امت به آن راضي شد

حابه ثابت اجماع ص  بنا به �خالفت عمر  يابيم كه منقوالت فوق درمي  به  با توجه
را تأييد  گرديد و بر همين اساس اهل سنت و جماعت نيز اجماع صحابه را پذيرفتند و آن

قرار   در معرض فتنه  جز كساني غير قابل اعتماد كه  ذكر است كه  كردند، الزم به
براي امر  � رافضي و همسويانشان، كسي ديگر روي استحقاق عمر  اند، امثال شيعه گرفته

  . است  وارد ننموده خالفت اعتراض
اگر كسي بر اجماع مذكور صحابه اعتراض كند و به اين روايت ابن سعد و ديگران 
استدالل نمايد مبني بر اينكه تعدادي از صحابه با خبر شدند كه عبدالرحمن بن عوف و 
عثمان نزد ابوبكر رفته اند و يكي از آنان به ابوبكر گفت كه جواب پروردگارت را درباره 

ن عمر به عنوان خليفه چه مي دهي در حالي كه مي داني او فردي خشن است؟ تعيي
صبر كنيد، آيا مرا از خدا مي ترسانيد؟ من دعا مي كنم كه هر كس در حق : ابوبكر گفت

: من در پاسخ خداوند عزوجل خواهم گفت ، ضرر و زيان ببيند؛شما ستمي روا دارد

                                           
  ).١/١٢٩(عقيدة السلف وأصحاب احلديث ضمن جمموعة الرسائل املنربية  -١
  ).١٢/٢٠٦(شرح النووي على صحيح مسلم  -٢
 ).١/١٤٢(منهاج السنة  -٣
 .٥٣٩شرح الطحاوية ص -٤
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اين سخن مرا به . ين مخلوقت شمرده مي شودكسي را بر آنان گماردم كه بهتر! بارخدايا
  .برسان نيز كساني كه حضور ندارند

در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه اگر اين انتقاد از اين گوينده به اثبات برسد معني 
اش اين نيست كه گوينده قائل به فضيلت عمر بعد از ابوبكر و شايستگي خالفتش نيست 

را در قدرت و امانتداري اش  اوبيم داشت نه اينكه  عمر بلكه او از خشونت و سختگيري
  .1نمودمتهم مي 

  فاروق بعد از اين كه بر كرسي خالفت نشست سخنراني عمر: چهارم

برخي . بعد از خالفت، راويان اختالف نظر دارند �ي عمر در مورد نخستين خطبه
! بار الها: ود، گفتي خ ايشان بعد از اين كه بر منبر قرار گرفت در اولين خطبه: اند گفته

   .2من آدم خشني هستم مرا نرم بگردان، ضعيفم مرا قوي بگردان و بخيلم مرا سخي بگردان
خدا شما را با من و مرا با شما : ي خود گفت همچنين نقل است كه در اولين خطبه

اگر مشكلي براي شما پيش بيايد من شخصا براي ! به خدا سوگند. آزمايش خواهد كرد
ضمن اين كه از افراد مورد اعتماد و اهل امانت در كارها، . دام خواهم كردرفع آن، اق

و افزود كه هر كس نيكوكاري كند، با او به نيكي رفتار خواهم كرد . استفاده خواهم كرد
كساني كه در جلسه حاضر بودند . رسانم و هر كس بد كند، او را به سزاي اعمالش مي

  .3ود تا آخرين روزهاي حيات خود پايبند بودگفته ب  چه ايشان به آن: گويند مي
خواست بر جايي كه  در نخستين روز خالفت باالي منبر رفت و مي: اند همچنين گفته

دانم كه در جاي ابوبكر  من خود را شايسته آن نمي: نشست، بنشيند، سپس گفت ابوبكر مي
قرآن را بخوانيد و با : بنشينم، بنابراين، يك پله پايين آمد و بعد از حمد و ثناي خدا گفت

و نفس خود را محاسبه  ،و به دستوراتش عمل نماييد و اهل آن باشيد ،آن آشنا بشويد
كنيد قبل از اين كه مورد محاسبه قرار گيريد؛ خود را براي حضور در پيشگاه خدا در آن 

ر نبايد از هيچ كس د. ماند، آماده كنيد روز بزرگ كه هيچ چيزي از ديد خدا پنهان نمي

                                           
 .٢٧٦كتاب اإلمامة والرد على الرافضة ص -١
  .١٧١، ١٧٠ابن اجلوزي ص: مناقب أمري املؤمنني -٢
  ).٣/٢٧٥(الطبقات  -٣
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ماند؛ يعني اگر نيازي  نافرماني خدا پيروي بكنيد و بيت المال در دست من به مال يتيمي مي
ي نياز، از آن  به آن نداشته باشم از آن پرهيز خواهم كرد و اگر نياز پيدا كردم به اندازه

  .1كنم استفاده مي
اش گفته  در نخستين خطبه � عمر بن خطابي اين سخنان را  ممكن است همه

را نقل كرده و بخشي ديگر را فراموش كرده  د، اما هر كدام از راويان، بخشي از آنباش
  . باشند

ي خود قضاياي سياسي،  در نخستين خطبه � عمر  وري است اينكهآياد  الزم به
  باشد كه هم آميخت، بيانگر منهج و روش آن بزرگان ميشادهاي ديني را دراداري و ار

و همچنين بايد . گرفتند تفاوتي را در نظر نمي  امور هيچ گونه ي ميان تقوي و سياست اداره
در جاي   نداد كه  خود اجازه  به � در راستاي رعايت حق ابوبكر �عمر  اذعان داشت كه

خود آمد و   او بنشيند و در انظار عموم خود را با او مساوي قرار بدهد، از اين رو عمر به
  .2تر نشست پايين  يك پله

روايتي آمده است كه ايشان بعد از گذشت دو روز از خالفت خود بر  طور درهمين
ي اول سخن گفت و به  منبر رفت و با مردم در مورد روابط خود با رسول خدا و خليفه

هاي ناباب و  گيري و خشونت من فقط براي انسان آنان خاطرنشان ساخت كه سخت
روا دارد و بايد حق مظلوم از ي جازه نخواهم داد كسي بر كسي ظلممتجاوز خواهد بود و ا

من در مقابل هاي ظالم به خاك ماليده شود و افزود كه  ظالم گرفته و رخسار انسان
و سعي خواهم كرد وضع  ،مالم شناس رخسار خود را به خاك مي هاي شريف و حق انسان

و از دهد، چيزي بر ندارم  خدا به شما غنيمت مي  چه اقتصادي شما را بهبود بخشم و از آن
فرستم كه  مرزها و حدود شما نگهداري خواهم كرد و شما را به جاهاي خطرناك نمي

شما را براي جهاد در راه خدا بفرستم، به زنان و فرزندان شما   و هرگاه. نابود شويد
پس از خدا بترسيد و مرا در انجام وظايفم ياري نماييد و با امر به . كنم رسيدگي مي

                                           
  .١٢٠محدي شاهني ص. لة اإلسالمية دالدو : نقل از  به ٤٤٢١٤كنز العمال رقم   -١
 .١٢٠محدي شاهني ص. ، دالدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين -٢
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باشد با من  نصيحت در رعايت مسئوليتهايي كه به گردن من مي معروف و نهي از منكر و
  . 1همكاري كنيد، سخن من تمام است و براي خود و شما خواهان مغفرت الهي هستم

عربها مانند شتر افسار شده پيرو كسي هستند كه : فرمود  كه  و در روايتي ديگر آمده
ها را به خوبي  دست دارد آنپس بايد آن كسي كه افسار به . افسارش، به دست او است

خورم كه تا حد امكان شما را به راه راست  هدايت كند و من به خداي كعبه سوگند مي
  .2خواهم برد

خط مشي ايشان  �ي عمر ي روايات منقول در مورد نخستين خطبه با توجه به همه
  : كرد به شرح زير بود كه تا پايان خالفت بر آن حركت مي

  : ي استخالفت آزمايش الهـ 1
دانست كه روزي در قبال آن محاسبه  او خالفت را نوعي آزمايش از طرف خدا مي

ليت بود، نه فرصت و پس حكومت نزد خلفاي راشدين، تكليف و مسئو. خواهد شد
  . منصب و مقامي

  : حل مشكالتـ 2
داري را بر دوش گرفت و  ي سنگين حكومت ين مسئوليت، وظيفهايشان بر اساس ا

توانست اداي وظيفه بكند  وي مشكالت مردم بود و جايي كه نميشخصا، پاسخگ
نمود، تا  نمود و همواره رفتار آنان را كنترل مي نمايندگان با كفايت و اليقي اعزام مي

داد و افراد  و به افراد موفق پاداش مي. مطمئن شود كه در انجام وظايف خود موفق هستند
چنان كه در صفحات آينده به تفصيل در . 3كرد ناموفق و خالف كار را تنبيه و تبعيد مي

  .اين مورد سخن خواهيم گفت
  : �اعتدال در حكومت عمرـ 3

فقط براي احقاق حق مظلومان و  �شدت عمل و خشونت عمر  گفتني است كه
 �هاي منصف و متدين، عمر تأديب متجاوزين و زورگويان بود، اما در مقابل انسان

ي برخورد، حكايت از عدل و توازن رفتاري  و اين نحوه. بودخو و مهربان  مردي بسيار نرم
                                           

 .١٠٦رة العسكرية يف عهد الفاروق صاإلدا -١
  .الطربي: نقل از  به ١٦٠إمساعيل بدوي ص. د. لشرعيةالسياسة ا -٢
 .١٢١ية يف عصر اخللفاء الراشدين صالدولة اإلسالم -٣
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انصاف او به قدري بود كه رفته رفته در تمام شئون و ادارات دولتي تبلور . ايشان دارد
او براي اين منظور ديوان . و ما در خالفت ايشان شاهد يك حكومت معتدل هستيم. 1يافت

  .عالي قضايي تشكيل داد
  : عتقاداتـ پاسداري از آيين و ا4

. خليفه متعهد شد كه از آيين و اعتقادات اين امت و مرزهايش پاسداري خواهد كرد
و نيز خاطرنشان ساخت كه در اين زمينه به سپاهيان اسالم و مرزداران نيز ستم نخواهد شد، 

ها، به زنان و  ها به حد توانشان استفاده خواهد كرد و در صورت غياب آن بلكه از آن
اردوگاه نظامي  �فاروق  عمر ،براي اين منظور. 2رسيدگي خواهد نمودفرزندانشان 

زد و هيچ يك از قدرتهاي نظامي  بزرگي ترتيب داد كه در زمان خود حرف اول را مي
  .را نداشتند معاصر آن زمان توان مقابله با آن

  : افزايش حقوقـ 5
تاي انجام ي جهاد و تالش در راس همچنين خليفه متعهد شد كه در صورت ادامه

ي كارمندان و حقوق بگيران را  امورات و تنظيم پرداخت ماليات دولتي، حقوق مالي همه
ي مالي جهت كنترل  ا بيش از پيش، از درآمد خراج و مال غنيمت بپردازد و آيين نامه

  .اموال بيت المال و مخارج و مصارف آن تنظيم نمود
  : و همكاري با وي  كنترل خليفهـ 6

بل از رعيت خويش خواست كه با امر به معروف و نهي از منكر، رفتار در مقا �عمر
خليفه را كنترل نمايند و با حرف شنوي از وي با او همكاري كنند، زيرا اين كار باعث 

  .شود مي  شيوع رقابت اسالمي در جامعه
  :  شرايط همكاري با خليفهـ 7

ي نفس و  وا و محاسبهي رعايت تق خاطر نشان ساخت كه همكاري با خليفه بوسيله
  .3ي شرعي امكان پذير خواهد بود احساس وظيفه

                                           
 ).١/٣٨٥(حمض الصواب ، ١٢١مهان مصدر ص -١
  ).١٢١(مهان مصدر  -٢
  .١٢٢مهان مصدر ص -٣
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  :  شتر افسار شده  عرب به  تشبيهـ 8
زيرا . ردعربها را به شتر افسار شده تشبيه ك �عمر: گويد شيخ عبدالوهاب نجار مي

و امت . چون و چراي كسي است كه افسارش را گرفته است شتر افسار شده، تابع بي
بنابراين . ماند ر پايبندي به بيعت و تعهد خويش به شتري افسار شده مياسالمي نيز د

ها را به صراط مستقيم هدايت  فرمانده و امير اين امت متعهد، بايد مواظب باشد كه آن
ها را به راه  سوگند خورد كه آن عمر بن خطابچنان كه . نمايد و از مهالك نجات دهد

  .1عملي ساختبرد و حقا كه سوگند خود را  راست مي
  : خصوص خشني، تندخويي و مهرورزيـ سنت الهي در 9

هاي خشن و  كه هميشه از جمع شدن پيرامون انسان  خداوند بندگانش را چنين سرشته
حتي اگر آن فرد، . هايشان گريزان بوده و هستند تندخو و گوش دادن به حرفها و نصيحت

  : فرمايد مي صب به رسول خداچنان كه قرآن خطا. 2انسان دلسوز و خيرخواهي باشد

�mW��V�U�T�S�R���Q�P l����]١٥٩: آل عمران[  
  .»ها از اطرافت پراكنده خواهند شد دل باشي، آن و اگر تو مردي خشن و سخت«

بار : بعد از نشستن بر كرسي خالفت دست به دعا شد و گفت �عمرفاروق  ،بنابراين
خداوند نيز دعاي او را پذيرفت و . دانمن انسان تندخو و خشني هستم مرا مهربان بگر! الها

عمري كه در . خو و مهربان تبديل شد گيري خالفت به مردي نرم  عهده  بعد از به �عمر
قام م  گير و تندخو بود، بعد از رسيدن به هاي سخت خدا و ابوبكر جزو انسان دوران رسول

اقي است كه تاريخ و اين اتف ،القلب و مهربان مبدل شد خالفت يكباره به انساني رقيق
  .3نقل كرده است عمر بن خطابرا فقط براي  اسالم آن
  : ي بيعت و مسأله  خليفهـ 10

گفتني است كه خلفاي راشدين بر اساس بيعت عمومي كه از مردم مدينه و گاهي 
ي  شدند و شهرهاي ديگر تابع مدينه شد، انتخاب مي ي مدينه گرفته مي نشينان حومه يهباد

                                           
  .١٢٣اخللفاء الراشدون ص -١
  .٢٨٢زيدان ص، السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد -٢
  .١٠٧ص  ،عمر بن خطابفی عهد  ةسالمياإل ةدار اإل -٣



  �عمر فاروق     170
 

ي شهروندان شهرهاي اسالمي  چرا كه در آن روزگاران رأي گيري از همهمنوره بودند، 
تصويب ) مدينه(و معموال مسلمانان به تصميمي كه در پايتخت اسالم . اي نبود كار ساده

  .1كردند را تأييد مي و به صورت علني يا ضمني آن. شدند شد، راضي مي مي
  :ي بيعت زنان و مسألهـ 11

يخي ذكري از بيعت زنان در دوران خلفاي راشدين به ميان در هيچ يك از موارد تار
ظاهرا اين طور . اند نيامده است و كتابهاي قديمي سياست شرعي نيز به اين مسأله نپرداخته

شده و زنان جهت مشاركت  رسد كه فقط، بر مبناي بيعت مردان خليفه تعيين مي به نظر مي
اند و همانند امري  چنين درخواستي نكرده اند و خودشان نيز در اين امر فراخوانده نشده

وق اسالمي كم و بيش مداران حق قانون  گذشتند، تا جايي كه الي آن مي طبيعي از البه
تواند به عنوان دليلي شرعي جهت عدم  البته اين واقعيت تاريخي نمي. اند نمودهن  بدان اشاره

نيز دليلي بر منع زنان از  مشاركت زنان در امر انتخابات باشد و در قرآن و سنت نبوي
  ).واهللا اعلم( .2شود مشاركت در اين امور ديده نمي

  : پس دهي اسيران عرب -12
دهي اسيران  در دولت اسالمي عبارت بود از پس � نخستين عمل اجرايي عمر

عنوان   خواهم اسير و زنداني به نمي: بيان داشت  چه آن  به  عشايرشان؛ با توجه  مرتدين به
باعث شد  � اين عمل اجرايي عمر  ذكر است كه  الزم به. 3ر ميان عرب اجرا شودسنتي د

اي بر  عرب احساس نمايند همگي در برابر شريعت الهي مساوي هستند و هيچ قبيله  كه
اسالم و مسلمانان زحمات بيشتري   رساني به در راه خدمت  اينكه ديگري برتري ندارد مگر

  پي اين اقدام، اقدام ديگري در راستاي عفو كساني صادر شد كهباشد، و در   داده  را ارائه
  درگاه خداوند توبه  و به  بودند و اكنون پشيمان شده  اسالم قيام كرده  عليه  همراه اهل رده

دولت   بعد از آن عفو عمومي در راستاي وفاداري به  بودند، اينان كساني بودند كه  كرده
  .پيكار و نبرد پرداختند  با دشمنان به  اسالم همانند مجاهدي نستوه

                                           
 .٢٦٠نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي ص -١
 ).١/٢٧٧(مهان مصدر  -٢
 .١٦٠اخلالفة واخللفاء الراشدون ص -٣
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رمز   دواني منصب خالفت در قلب امت اسالمي و تبديل آن به  ريشه -13
  : و قوت مسلمانان اتحاد

منصب خالفت در قلب امت ريشه دوانيد و تبديل به رمز وحدت و قدرت مسلمين 
ند كه صحابه از نيروي فوق العاده اي را مشاهده مي ك ،گرديد و پژوهشگر در اين جريان

همچنين به ميزان اصالت اعمال آنها پي مي برد تا جايي كه آنچه  ؛آن برخوردار بوده اند
براي از بين را كه صحابه در لحظاتي اندك ايجاد نمودند، يك برنامه ريزي انگليسي 

علي رغم اينكه خود  )اشاره به خالفت عثماني است( سال نياز داشت 25بردن آن  به 
 فعت و ثباتياين چه ر .ا خالفت را در اين دوران مرد پير و ناتوان مي ناميدندانگليسي ه

تا جايي كه حتي بعد از اينكه از واقعيت تهي و خالي  بود است كه خالفت به خود گرفته
شد و تنها شكل و صورت آن باقي ماند تخريب آن نياز به تالشي بيست و پنج ساله 

  .1داشت
  

  : دشاهـ فرق ميان خليفه و پا14
و پادشاه   هاي ميان خليفه توانم تفاوت سوگند نمي  به: گفت � عمر بن خطابروزي 

عنوان پادشاه محسوب بگردم، پس مسئوليت بسيار   را از هم تشخيص بدهم، و اگر من به
  هايي وجود دارد؛ از جمله ميان آن دو تفاوت: در جواب گفتند. ام گرفته  بزرگي برعهده

دهد، و شما  را در جاي واقعي خود قرار مي گيرد و آن ها حق را از مردم ميتن  خليفه  اينكه
مال راند، او بدون قانون  ظلم حكم مي  اما پادشاه به. نماييد همين صورت رفتار مي  نيز به

از سلمان فارسي  عمر بن خطابو نقل است كه . 2دهد ديگري مي  گيرد و به مي يكي را
را به  اگر تو مال به دست آوردي و آن: دشاه؟ سلمان گفتپرسيد كه من خليفه ام يا پا

  .3پند و اندرز قرار داد  را مايه عمر آن. اي ناحق مصرف كردي پادشاه هستي و اگر نه خليفه
  

                                           
 .٣٠حممد عادل ص. احلضارة اإلسالمية د -١
  .٢٥٧صالشيخان أبو بكر الصديق وعمربن اخلطاب من رواية البالذري  -٢
 .٢٥٦مهان مصدر ص -٣
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  يشور: پنجم

است كه بايد فرماندهان و حكام مسلمان با  شوري ز قوانين حتمي دولت اسالمي، يكي ا
ن د، و طبق آراء و نظرات آنان عمل نمايند و قوانيزير دستان خود به مشورت بپردازن

  : فرمايد چنان كه خداوند متعال مي. امضا كنند اصل شوري  به  دولتي را با توجه

�m�[�Z�Y��XW��V�U�T�S�R���Q�P�ON�M�L��K�J�I
�k�j�i�h�g�fe�d�c��b�a�`_�^�]�\l������������]١٥٩: آل عمران[  

نرمش ) سر از خطّ فرمان كشيده بودند كه(از پرتو رحمت الهي است كه تو با آنان «
پس از آنان . شدند دل بودي از پيرامون تو پراكنده مي و اگر درشتخوي و سنگ. نمودي

و هنگامي . درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن
به كار شو  قاطعانه دست(تصميم به انجام كاري گرفتي ) و تبادل آراء يپس از شور(كه 

    . »دارد كنندگان را دوست مي ؛ چرا كه خدا توّكل بر خدا توّكل كن) و

�m�t�s�r�q�p�o�n��m�l��k�j�il ]٣٨: الشورى[  
و  دارند يكه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا م يو كسان«
انفاق  يما داده يآنهاست و از آنچه به آنها روز يانبه صورت مشورت در م يشانكارها

   . »كنند يم
جا ذكر شده و داللت بر ي نماز كه امري واجب است با شوري يك در اين آيه اقامه

  .1اهميت و وجوب آن دارد
اي قايل بود و بدون  اهميت ويژه يي شور به مسأله �عمر بن خطاببنابراين، 

ورد در اين م. كرد اي را تصويب نمي يچ مسألهمشورت اطرافيان و مشاورين خود ه
: گفت همچنين مي .2تصميم گرفته شود خيري نيست يدر كاري كه بدون شور: گفت مي

نظر يك فرد مانند نخ نابافته و نظر دو نفر مانند دو نخ بهم بافته و نظر سه نفر مانند سه نخ 
از كسي مشورت بگير : گفت همچنين نقل است كه مي .3بهم بافته و غير قابل كندن است

                                           
  .٩النظام السياسي يف اإلسالم أليب فارس ص -١
  .٢٤٦جنار ص ، اخللفاء الراشدون -٢
  .١٣٢طراطوشی ص ، سراج امللوک -٣
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يكي آن كه به تنهايي و : اند مردان سه نوع: و در جايي ديگر فرمود. 1دترس كه از خدا مي
گيرد و به  دوم آن كه از اطرافيان خود مشورت مي. گيرد با قاطعيت در امور تصميم مي

ها را ندارد و در كارها  سوم آن كه هيچ يك از اين خصوصيت. نمايد ها عمل مي رأي آن
ي امور از رايزني و  است كه مسلمانان در همه شايسته: گفت همچنين مي .2ناموفق است

زيرا او با اين . هر كس چنين باشد مسلمانان تابع او خواهند بود. مشورت استفاده نمايند
  .3نمايد عمل خود رضايت همه را جلب مي

چنان . كرد فرماندهان خود را به رعايت اين اصل توصيه مي عمر بن خطاب ،بنابراين
: ي را براي جنگ با فارسيان عراق فرستاد به او چنين توصيه نمودكه وقتي اباعبيده ثقف

را در امور مشاركت  -اصحاب بدر به ويژه  -سخن صحابه پيامبر را بشنو و بپذير و آنان 
  .4ده

ي  در جنگها از رأي و مشورت طلحه: همچنين به فرماندهان خود در عراق نوشت
ها مسئوليت ندهيد، زيرا هر كه را  به آن البته. اسدي و عمرو بن معديكرب استفاده كنيد

  .5اند بهر كاري ساخته
هاي دلسوز و صادق باشند  بايد مشاورين تو از عرب: و به سعد بن ابي وقاص نوشت

رسد اگر چه در برخي موارد، راست گفته باشند و  چرا كه از دروغگويان به تو نفعي نمي
  .6ه نفع تولب بيشتر به ضرر تو هستند تا بل تقافزود كه اه

به عالء بن حضرمي : همچنين وقتي كه عتبه بن غزوان را به بصره فرستاد، فرمود
او مردي است كه براي دشمن دردسر . ام كه تو را با عرفجه بن هرشمه ياري كند نوشته

  .7از مشورت او استفاده كن و او را همنشين خود قرار ده ،آفريند مي

                                           
  ).١/٢٧٣(سليمان آل كمال ، اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -١
  .)١/٢٧٣( سليمان آل کمال، ةسالمياإل ةفی الدول ةالعسکري ةاالدار  -٢
  .اإلدارة العسكرية: نقل از  هب، )٣/٤٨١(الطربي  -٣
  .٢/٣١٥مروج الذهب  -٤
  .١/٣١٧ سري أعالم النبالء -٥
  ).٦/١٦٩(اية األرب  -٦
  .)١/٢٧٤( اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -٧
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شد  ني عمومي نظر عموم مردم را جويا مينخست در يك رايز �معموال عمرفاروق 
گرفت و سرانجام تصميم  اهل رأي مشورت مي و سپس از سران صحابه، به ويژه 

باشد كه  معاصر مي حاكمانو اين شيوه تقريبا شبيه روند كاري بسياري از . گرفت مي
 شود و بعد از آن مجلس سنا يا شوراي نگهبان فرستاده مي قضايا نخست به مجلس شوري

  .رسد گذارد، سپس به دست شخص اول مملكت مي بر آن صحه مي
  و عمل كشورهاي امروزي در اين است كه �تفاوت كاري ميان دستور عمل عمر

و قوانيني   دستورات در عصر عمر طبق اجتهاد و بدون تنظيماتي از پيش تعيين شده
نمود  لي اجتهاد ميدر خصوص مساي � عمر  بسا كه  ، چه1آمد اجرا درمي  به  تصويب شده

نقد   داليلي به  با استناد به  ترين شخص جامعه داشت، سپس ضعيف و رأي خود را ابراز مي
ساخت و او را  عمر را متقاعد مي  نمود كه مي  پرداخت و نظري ديگر را ارائه نظر عمر مي

  .2گرداند راه درست رهنمود مي  به
چارچوب  �جديد در زمان عمري مسايل  با كثرت فتوحات و گسترده شدن دامنه

نيز گسترش يافت و به خاطر درهم آميختن فرهنگهاي مخلتف، مشكالت  مجلس شوري
هاي جديدي به  مثال زمين. تري پيدا گرديد جديدي بروز نمود كه نياز به اجتهاد وسيع

المال افزوده شد و حقوق مستحقين بر حسب درآمدهاي كالن دولت تنظيم  هاي بيت زمين
محسوس شد و در اين زمينه  ي مجلس شوري نياز به گسترش دامنه بنابراين...  گرديد و

اهل بدر مورد استفاده قرار گرفتند ضمن اين كه جوانان  ، به ويژه 3بيشتر بزرگان صحابه
اي نزد خليفه داشتند، چرا كه بزرگان صحابه به تدريج چشم از  دانشمند نيز جايگاه ويژه

. ها بكند اسالمي نياز به نيروهاي جديدي داشت تا جايگزين آن بستند و دولت دنيا فرو مي
اين رادمرد تاريخ اسالم از اين حقيقت غافل نشد و توجه  � عمر بن خطاب ،بنابراين

او عبداهللا بن عباس را بر بسياري از بزرگان قوم . اي بذل جوانان مستعد امت نمود ويژه
ا قرآن سر و كار داشتند و به تفسير آن همچنين از ديگر جواناني كه ب. داد ترجيح مي

                                           
  .٢٤٦جنار ص : اخللفاء الراشدون -١
 .٢٤٧مهان ص -٢
  .٩٠عصر اخلالفة الراشدة ص -٣
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بيشتر مشاورين و : گويد چنان كه عبداهللا بن عباس مي. نمود واقف بودند استفاده مي
  .1دادند را قاريان قرآن تشكيل مي �اطرافيان عمر

به خاطر كمي سن خود را حقير : زهري به تني چند از جوانان گفت ،بر همين اساس
كرد و عقل و  در امورات از رأي نوجوانان استفاده مي خطاب عمر بنزيرا كه . مپنداريد

  .2زد خرد آنان را محك مي
حتي گاهي از زنان . پرداخت با همه به رايزني مي �عمر: گويد محمد بن سيرين مي

مشورت ) حفصه(از جمله با دخترش . نمود گرفت و به رأي آنان عمل مي مشورت مي
  .3نمود مي

كرد و معموال جزو مشاورين  در همه جا همراهي مي را �اي كه عمر مجلس ويژه
عباس بن عبدالمطلب و فرزندش : آمدند عبارت بودند از يك ايشان به حساب مي  درجه

، معاذ بن جبل، 4شد، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب هيچگاه از آنان جدا نمي  كه
  .5بزرگان صحابهعبدالرحمان بن عوف، ابي بن كعب، زيد بن ثابت و برخي ديگر از 

ر عمر از نمودند و هيچ كدام تا آخ و مشاورين ايشان با آزادي كامل ابراز رأي مي
و معموال مشاوره پيرامون مسايلي . داري نشد عدالتي و فقدان امانت جانب خليفه متهم به بي

چنان كه گاهي . داشت ها نصي وجود نمي افتاد كه در كتاب و سنت در مورد آن اتفاق مي
كردند و در اثناي بحث يكي از حاضرين حديثي را از رسول  مورد مسايلي بحث ميدر 
همچنين گاهي در . كرد آورد و بيان مي امون مسأله مورد بحث به خاطر ميپير صخدا

گرفت و معموال در اين گونه مسايل به  فهم معاني نصوص از مشاورين خود كمك مي
پيشامدهاي بزرگ چارچوب مشاوره را  اما در. كرد مشورت يك يا دو نفر بسنده مي

كرد چنان كه در جريان وبايي كه در سرزمين  ي صحابه را جمع مي داد و همه گسترش مي
. از ماجرا اطالع يافت» سرغ«شام اتفاق افتاد، ايشان در مسير شام و در محلي به نام 

                                           
  .١٤٧ص  صر اخلالفة الراشدةع -١
 .٩٠عصر اخلالفة الراشدة ص -٢
  .مهان -٣
 .٩٠عصر اخلالفة الراشدة ص: زبه نقل ا) ٩/٢٩(بيهقي : السنن الكربى -٤
  .٢٤٧اخللفاء الراشدون للنجار ص -٥
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هش ادامه بالفاصله از مهاجرين و انصاري كه در ركابش بودند، مشورت گرفت كه به را
گروهي معتقد بود كه خليفه : ها در اين باره اختالف نظر پيدا كردند دهد يا برگردد؟ آن

اما . ي راهش منصرف گرداند به خاطر خدا بيرون شده است و نبايد وقوع وبا او را از ادامه
سپس . اين يك مصيبت و بال است و نبايد شما به استقبال آن برويد: گفت گروه دوم مي

در ميان  �گاه عمر آن. برگرد: همه باتفاق گفتند. جرينِ بعد از فتح مشورت گرفتاز مها
ابو عبيده . مردم اعالن كرد كه فردا سوار بر مركب خويش به مدينه بر خواهم گشت

از تقدير خدا به سوي تقدير  ،آري: گفت �كنيد؟ عمر آيا از تقدير خدا فرار مي: گفت
شما شتري داشته باشيد و در مقابل شما دو دره وجود  و افزود كه اگر. كنيم او فرار مي

داشته باشد كه يكي سرسبز و يكي خشك و فاقد گياه است، شما اگر وارد هر كدام 
شنيد،  ها را مي عبدالرحمن بن عوف كه سخنان آن. ايد؟ بشويد با تقدير خدا وارد شده

  : من از رسول خدا شنيدم كه فرمود: گفت
8��$! !E� B���� !�# 5!�!�/ !�b�² ./ ��/ B��	 �14� rP	 !�#	 ,��1& !���;m ./ �14� K�

�
�F1G 
برديد از  اگر در شهري وبا افتاده بود وارد آن شهر نشويد، ولي اگر در آن به سر مي«

  . »آن فرار نكنيد
ي مسايل مختلف اداري،  در برگيرنده �گفتني است كه مجلس مشورتي عمر

ها در جاي  كه ان شاء اهللا ما در مورد هر كدام از آن. 2ايي بودسياسي، نظامي، فقهي و قض
هاي  الزم به يادآوري است اينكه پايه  چه به هر حال آن. خودش بحث خواهيم كرد

حكومتي خالفت راشده، مبتني بر شورايي بود كه از قرآن و سنت نبوي سرچشمه 
د نكرد، بلكه به اصلي هاي حكومت خود هيچ بدعتي ايجا در برنامه � گرفت و عمر مي

  .ي عمل پوشانيد از اصول منهج رباني جامه
  
  

                                           
 .٢٢١٩رقم ) ٤/١٧٤٠(ك السالم ، مسلم -١
 .١٦٨، ١٦٧القيود الواردة على سلطة الدولة يف اإلسالم ص -٢
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  عدالت و مساوات: ششم

هاي نظام اسالمي را در جوامع اسالمي تثبيت نمايد كه  كوشد تا پايه حكومت اسالمي مي
در نخستين روز خالفتش  � چنان كه عمر فاروق. ها عدل و مساوات است مهمترين آن

ي عدل و انصافي است  ميان آورد و يقينا هدف ايشان، اقامه از عدل و مساوات سخن به
ي تثبيت يك  ي اصلي يك حكومت اسالمي و مايه و پايه ،كه اسالم حاصل آن است

اي كه ظلم و ستم حاكم باشد و از عدالت و  چرا كه اسالم در جامعه. جامعه خواهد بود
راري عدالت و مساوات در بايد دانست كه برق. انصاف خبري نباشد، دوام نخواهد آورد

اهشات وي جور در ميان مردم و دولتها از امور مستحب نيست كه اگر با طبع حاكم و خو
بلكه برقراري عدالت در اسالم يكي از مهمترين واجبات  ،نظر شود نيامد از آن صرف

چنان كه فخر رازي اجماع علما را نقل كرده كه عدالت در حكومت اسالمي بر  .1تاس
  .2لمان واجب استحاكم مس

ي  كنند كه بايد در جامعه چنان كه نصوص قرآن و سنت نيز بر اين امر داللت مي
اسالمي عدالت برقرار باشد و ظلم و ستم خاتمه يابد و براي هر فرد جامعه بدون اين كه به 

  .ي رسيدن به حقش فراهم گردد زحمت بيفتد و يا مالي صرف كند زمينه
ها  اين. شان وجود دارد ر سر راه مردم تا رسيدن به حقوقو موانعي را بردارد كه ب

هاي دار الخالفه  او دروازه. شد مواردي بود كه عمالً در خالفت فاروق اعظم مشاهده مي
و خود شخصا پيگير اوضاع مردم . را باز گذاشته بود تا هر صاحب حقي به حقش برسد

  .كل ممكن عدالت برقرار نموده بودترين ش بود و در ميان راعي ورعيت به زيباترين وساده
داد و در ميان دو طرف متخاصم هيچ فرقي قايل  هميشه حق را به صاحب حق مي

دانست و اين عملكرد وي  خويشاوندان و بيگانگان و اغنياء و فقرا را مساوي مي. شد نمي
  : فرمايد ي قرآن بود كه مي برگرفته از آيه

                                           
 .٤٥٥فقه التمكني يف القرآن الكرمي للصاليب ص -١
  .١٠/١٤١تفسري الرازی  -٢
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خدا و گواهان به عدل و داد  يكننده برا يامق] در همه امور[همواره ! يماناهل ا يا«
كه  يدعدالت كن يد؛شما را بر آن دارد كه عدالت نورز يبا گروه يدشمن يدو نبا. يدباش

آگاه  يدده يدا به آنچه انجام مخ يراز ؛بترسيدو از خدا . تر است يكنزد يزكاريآن به پره
  .»است

دلها را اسير خود كرد و خردها را خيره  ،در عدالت نمونه شد � عمر فاروق ،آري
شد كه بايد با  يك دعوت عملي براي اسالم محسوب مي �عدالت از نظر عمر. ساخت

  .بود و رسول خدا در اين زمينه، پيشواي ايشان ،آن دلهاي مردم را به سوي ايمان سوق داد
گرفت، حقا  در راستاي عدالتي فراگير ميان مردم سياست خود را بكار مي �عمر
اي كه هر جا نامي از عدالت  در اين ميدان تا حد زيادي موفق شد به گونه �كه عمر

و رسيدن به اين موفقيت . شود در اذهان تداعي مي �گرفته شود، ناخود آگاه نام عمر
  : ر بودبزرگ به خاطر اسباب و عوامل زي

  به  تر بود، با توجه ـ دوران خالفت ايشان از دوران خالفت ابوبكرصديق طوالني1
خالفت ابوبكر تنها دو   سال گذشت، در حالي كه  خالفت ايشان از حد ده  اينكه

  .خود اختصاص داد  سال و چند ماه را به
ي  ادهدر اجراي عدالت و حق به ويژه در اجراي آن بر خويشتن و خانو �ـ عمر2

  .خويش بسيار جدي بود
ايشان همواره . كرد ـ ترس خدا بيش از هر چيزي بر روح و روان او حكومت مي3

ترسيد و از كسي جز خدا  جلب رضايت خدا را نظر داشت و از او بسيار مي
  .ترسيد نمي
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كرد عمدتا از صحابه و تابعين بودند كه  ها حكومت مي بر آن �ـ رعيتي كه عمر4
همكاري  �ت الهي بوده و در تحقق اهداف شرعي با عمرپايبند شريع

  .1نمودند مي
  : �هايي از عملكرد عدالت آميز عمر ـ نمونه5

  در اجراي يك قضاوت ميان فردي يهودي و شخصي مسلمان حق را به �ـ عمر
عمر بدو ستم روا بدارد و حق   يهودي بازگرداند و كفر يهودي باعث نشد كه

كند كه باري  از طريق سعيد بن مسيب نقل مي 2مام مالكا. وي را پايمال نمايد
سرانجام . آمدند �اي نزد عمر فردي مسلمان و فردي يهودي براي حل مخاصمه

به خدا سوگند كه تو به : يهودي گفت. به نفع مرد يهودي حكم نمود �عمر
  .3حق قضاوت نمودي

. ر پيدا كننددر موسم حج حضو: گفت ـ همچنين به فرمانداران و كارمندانش مي
هاي  ام كه مال ها را نفرستاده من اين! اي مردم: گفت گاه خطاب به مردم مي آن

يع شدن ام كه مانع ضا ها را فرستاده بلكه آن ،شما را بخورند و بر شما ستم بكنند
اگر . المال را به خوبي در ميان شما تقسيم بكنند حق شما بشوند و اموال بيت

گفتم مرتكب شده است، برخيزيد و از او شكايت   هچ ها خالف آن كسي از اين
فرماندار تو مرا ! اي امير المومنين: كسي برنخاست جز يك نفر كه گفت. بكنيد

فرماندار مورد نظر را بازخواست كرد و  �عمر. صد ضربه شالق زده است
. برخيز و از او انتقام بگير: اي؟ و سرانجام به آن مرد گفت چرا او را زده: گفت

اگر شما اين كار را ! اي امير المؤمنين: گاه عمرو بن عاص برخاست و گفت آن
شوند و اين به عنوان يك دستور العمل براي خلفاي  بكنيد شاكيان زيادي پيدا مي

گويم بلكه  من اين را از طرف خود نمي: گفت �عمر. بعدي باقي خواهد ماند
عمرو بن . ص بگيرندام كه حاضر شده است كه از او قصا رسول خدا را ديده

اشكالي : گفت �عمر. پس اجازه بده تا شاكي را راضي كنيم: عاص گفت

                                           
  .١٤٥محد حممد الصمد ص  ،نظام احلکم فی عهد اخللفاء الراشدين -١
  .٩٦صاليب ص ،الوسطية يف القرآن الكرمي -٢
  .٢ش ،کتاب األقضيه  أ،طو امل -٣
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دادند و  1ها به او دويست درهم گاه آن آن. اش كنيد ندارد برويد و راضي
كردند، بدون ترديد  و اگر رضايتش را جلب نمي. رضايتش را جلب كردند

  .2از آن فرماندار انتقام مي گرفت �عمر
) فرماندار مصر(آمد و از عمرو بن عاص  �ردي از مصر نزد عمرـ همچنين م

به خاطر ظلمي كه ! اي امير المؤمنين: عمر گفت  كرد، او خطاب به شكايت مي
. اي به پناهگاه، پناه آورده: عمر گفت. جويم در حقم شده است به شما پناه مي

صر سبقت ي اسب دواني از پسر عمرو بن عاص والي م من در مسابقه: مرد گفت
ترين مردم هستم تو از من  من فرزند گرامي: گرفتم او مرا با شالق زد و گفت

اي نوشت و دستور داد كه با  به عمرو بن عاص نامه �گيري؟ عمر سبقت مي
آن مرد مصري را فراخواند و  �وقتي آمدند، عمر. فرزندش به مدينه بيايد

مصري شالق را . را بزنترين مردم  فرزند گرامي: شالقي به دستش داد و گفت
و ما هم  به دست گرفت و محكم چند ضربه به پشت پسر عمرو وارد كرد

كرديم  آرزو مي  وارد كرد كه  او ضربه  قدر به و آن دوست داشتيم كه او را بزند،
هم بر  هنچند تازيا: مرد مصري گفت  اب بهاز آن دست بردارد، سپس عمر، خط

  كافي است كه: مرد مصري گفت. زنب  ادهي طاس پدر اين اشراف ز سر و كله
رو به عمرو  �عمر. زنم بود و پدرش را نمي  مرا زده  من همان كسي را زدم كه

  : كرد و گفت
  ).مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟(
ها را آزاد به دنيا  ايد، در حالي كه مادرانشان آن از كي مردم را به بردگي گرفته«

  .»د؟ان آورده
اطالع هستم و او به من مراجعه نكرده  به خدا من از اين ماجرا بي: گفت عمرو
  .3است

                                           
  ).٢٩٤ – ٣/٢٩٣(الطبقات الكربى البن سعد  -١
  .٣/٢٩٣ابن سعد ، یکرب الطبقات  -٢
  ١٧٠ص ، حممد باکرمي ،بني الفرق ةهل السنأ ةوسطي -٣
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حكومت خلفاي راشدين بر مبناي عدالت استوار بود و چه زيبا گفته است  ،آري
دهد حتي اگر كافر باشد و  ابن تيميه كه خدا حكومت عادل را ياري مي

ي عدالت،  و به وسيله... باشد دهد، حتي اگر مسلمان حكومت ظالم را ياري نمي
  .1شود مال و دارايي زياد ميشوند و  مردم صالح مي

فاروق در حكومت خود بر آن تكيه داشت، يكي  و اما زيربناي مساواتي كه عمر
  : فرمايد از اصول كلي اسالم بود كه قرآن در مورد آن مي

�m�s�r��q�po�n�m��l�k�j�i�h���g�f�e
�{�z�y��x�w�vu�tl ]١٣: راتاحلج[  

ايم، و شما را  آفريده) به نام آدم و حواء(ما شما را از مرد و زني ! اي مردمان«
و هر كسي با تفاوت و (ايم تا همديگر را بشناسيد  تيره تيره و قبيله قبيله نموده

ويژگي خاص دروني و بيروني از ديگري مشخص شود، و در پيكره جامعه 
ترين شما در نزد خدا  گمان گرامي يب). انساني نقشي جداگانه داشته باشد

از پندار و كردار و گفتار (ماً آگاه و باخبر خداوند مسلَّ. ترين شما است متقي
   . »است) كس و همه چيز شما، و از حال همه

ي مردم حاكم و محكوم، مرد و زن، عرب و عجم، سفيد و  همه ،بر اين اساس
ها قايل به هيچ  اطر اين تفاوتاسالم به خ. سياه و همه در اسالم مساوي هستند

، حاكم و محكوم همگي از  فرقي بين مردم نيست و رنگ، جنس، نسب، طبقه
  .2باشند نگاه اسالم مساوي مي

اين اصل كلي را عمال در حكومت خود پياده كرد و عملكرد ايشان  �عمر 
  با توجه � هاي عمر اي از موضعگيري اينك پاره. بهترين شاهد بر اين ادعا است

  : زيربناي مساوات در چارچوب دولت اسالمي  به

                                           
 .١٠ص  ةالشرعي ةالسياس -١
  .٥٠١فقه التمكني يف القرآن الكرمي ص -٢
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در مدينه و حومه آن، خشكسالي پديد آمد و با وزيدن  � در عصر خالفت عمر -
) سال خاكستر(از اين بابت آن سال را عام الرماده . 1خاست باد، خاكستر بر مي

  .ناميدند
نزند تا  ي وقت بود سوگند خورد كه لب به روغن و شير و گوشت كه خليفه �عمر

ديري نگذشت كه تجار، روغن و شير وارد بازار كردند و . اند مردم از آن حالت نجات نيافته
از فرصت استفاده كرد و مقداري روغن و  �غالم عمر. تقريبا مشكل مردم برطرف گرديد

خداوند سوگندت را : شير در مقابل چهل دينار خريداري نمود و نزد خليفه آورد و گفت
ها را در مقابل چهل دينار خريداري  و روغن و شير وارد بازار شد و من اين برآورده كرد

چرا كه  ،برو و همه را صدقه بكن. اي ها را به قيمت بااليي خريده آن: گفت �عمر. ام نموده
  .بكنم من دوست ندارم در خوراك اسراف

من چگونه حال رعيت را درك خواهم كرد تا وقتي كه شريك : همچنين فرمود
  2ها نشوم؟ يبت آنمص

همچنين در . فاروق در خشكسالي معروف به عام الرماده گيري عمر اين بود موضع
ايشان به خاطر همدردي با رعيت از . سالي كه تورم باال رفت و مواد خوراكي گران شد

، آنها را مورد هايش به صدا در آمد روزي روده. خوردن غذاهاي چرب، خودداري كرد
 شما رنگ غذاي چرب را نخواهيدتا مردم غذاي چرب نخورند به خدا : گفت خطاب

  .3ديد
ي پايين  اين برخورد خلفاي صدر اول با رعيت خود، حتي مشمول خادمان و طبقه

. به قصد حج به مكه آمد عمر بن خطاب: گويد چنان كه ابن عباس مي. شد مردم نيز مي
خادمانش غذا را حاضر كردند و صفوان بن اميه براي او غذايي تدارك ديد و چهار نفر از 

با : صفوان گفت. خوريد ها غذا نمي آيا شما با آن: به ميزبانانش گفت �عمر. برخاستند
. دهيم كه غذاي خوب را خود ما بخوريم خوريم ولي گاهي ترجيح مي ها غذا مي آن

                                           
  .مهان -١
  .٤/٩٨تاريخ طربی  -٢
  .١٠١ص  ،ابن جوزی ،مري املومننيأمناقب  -٣
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بنشينيد و : ها بد و بيراه گفت و به خادمان فرمود شديدا عصباني شد و به آن �عمر
  .1از خوردن غذا امتناع ورزيد مير المؤمنينها نشستند و غذا خوردند و خود ا آن. خوريدب

ي مسلمانان خوردن آن ميسر  هميشه از خوردن غذايي كه براي همه �عمر ،آري
او از روزي كه زمام خالفت را به دست گرفت غذاي خوبي نديد و . ورزيد نبود امتناع مي

  .گرفت مي  بيشتر اوقات روزه
. و به مردم خوراك دادند 2وزي در خشكسالي عام الرماده چند شتر ذبح كردندر

من لذيذترين . به به: گفت. اي از كوهان و جگر شتر را براي او آوردند خادمان قطعه
اين را گفت و غذا را . قسمت گوشت را بخورم؟ اگر چنين كنم، بد حاكمي هستم

  .3ن طلبيد و خوردبرگردانيد و قطعه ناني با مقداري روغن زيتو
نه تنها در مدينه به برقراري عدالت همت گماشت بلكه در سرتاسر قلمرو  �عمر

چنان كه وقتي نزد عتبه بن فرقد فرماندار آذربايجان . اسالمي عدالت را برقرار نمود
عجب : را خورد و لذيذ يافت گفت حلواي محلي آميخته با خرما و عسل آوردند و آن

گاه  آن. به خدا، از اين حلوا براي امير المؤمنين خواهم فرستاد! ستاي ا حلواي خوش مزه
ها  هنگامي كه آن. ي بار دو شتر تدارك ديد و براي امير المؤمنين به مدينه فرستاد به اندازه

. حلوايي است كه عتبه فرستاده است: ها چيست؟ گفتند اين: را نزد خليفه آوردند پرسيد
ي مسلمانان آن سامان از  آيا همه! عجب خوش مزه است؟: را چشيد و گفت مقداري از آن
اي به عتبه  ها را برگردانيد و در نامه آن �گاه عمر آن. خير: خورند؟ گفتند اين حلوا مي

كاري كن تا مسلمانان  رنج تو و پدر و مادرت نيست، ها حاصل دست اين! اي عتبه :نوشت
  4خوري؟ همان چيزي را بخورند كه تو مي

از نمادهاي شگفت انگيز عدالت فاروق، برخورد ايشان با سعد بن ابي  يكي ديگر
روزي خليفه در ميان مسلمانان مشغول تقسيم . باشد ي بزرگ اسالم مي وقاص فرمانده

سعد بن ابي وقاص با كنار زدن . جمعيت زيادي نزد او گرد آمده بودند. اموال بود

                                           
  .مهان -١
 ).٨٧/ ١(نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي  -٢
  ).١/٨٧( مي،سالوالتاريخ اإل ةالشريع يفنظام احلکم  -٣
  .١٤٧ص  ،ابن جوزی ،مري املومننيأمناقب  -٤
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رفتار او شد، با شالق خود بر او زد و كه متوجه  �عمر. جمعيت، خود را به خليفه رساند
بيند و از تو  خواهم بداني كه قانون خدا تو را مي تو قانون خدا را ناديده گرفتي، مي: گفت

ي بزرگ اسالم، سعد  با فاتح عراق و مداين و فرمانده �اين برخورد عمر. 1گيرد انتقام مي
از شش نفر اهل شوري بود  بن ابي وقاص بود كه يكي از ده يار بهشتي رسول خدا و يكي

عنوان اسب سوار اسالم شهرت   در واپسين زندگاني خود از او راضي و به صو پيامبر
بود، و اين بيانگر ميزان عدالت و مساواتي است كه خليفه خود را ملزم به آن ساخته   يافته
  .2بود

، در مصر عمر بن خطابهمچنين ابن جوزي نوشته است كه عبدالرحمن فرزند 
، به عمر بن خطابعمرو بن عاص كه حاكم مصر بود، به خاطر احترام . اب نوشيدشر

وقتي اين خبر به . ي خود او را شالق زد جاي اجراي حد شرعي در مأل عام، در خانه
به عاصي  امير المؤمنين عمر عبد اهللا از. اي به عمرو نوشت رسيد، در نامه �گوش عمر

تو . رأت تو در خالف ورزي با من در شگفتممن از ج! اي عمرو. بن عاص) خطاكار(
به خاطر اين . داني كه من تو را بر بزرگان اهل بدر كه از تو بهتر بودند، ترجيح دادم مي

خواهد از  و دلم مي. اي بينم تو هم گرفتار بال شده اكنون مي. كه دستورات مرا اجرا نمايي
ت ا رم عبدالرحمان را در خانهپس تو. كار بركنارت كنم ولي آن هم پيامدهاي بدي دارد

تو فكر كردي او پسر  ،داني كه من مخالف اين روش هستم مگر نمي. ييا شالق زده
داني كه من در  در حالي كه او نيز فردي از رعيت تو است و تو مي ،اميرالمؤمنين است

پس زود او را نزد من بفرست تا به عاقبت . كنم اجراي حدود خدا، به هيچ كس ترحم نمي
عمرو بن عاص طبق دستور، عبدالرحمان را به مدينه  .3كاري كه كرده است پي ببرد

اين را ابن سعد و ابن زبير روايت . فرستاد و در آن جا علناً بر او حد شرعي را اجرا نمود
را با سند صحيح و مفصل به روايت ابن عمر آورده  همچنين عبدالرزاق آن. اند كرده
  .4است

                                           
  .٢٤٣اخللفاء الراشدون ص -١
 ).٨٨/ ١(نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي  -٢
  .٢٣٥ص ، )ابن جوزی( ،مننيؤ مري املأمناقب  -٣
 .٣٤٥ص  ،يی حييیحي ،اخلالفة الراشدة والدولة األموية -٤
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و اين باالترين . اش ترين فرد خانواده با نزديك �د عمراين است برخور ،آري
متهم در اينجا فرزند امير المؤمنين است و والي مصر از . ي مساوات و عدالت است درجه

  خاطر وي مراعات شده  به  برد كه كند، اما وقتي فاروق پي مي عقاب آن چشم پوشي نمي
نمايد و در راستاي  يي مصر برخورد مشدت با وال  شود و به خاطر مي  است، بسيار آزرده

حال اگر . كند مي  اي او را معاقبه طور شايسته  الهي و تأديب فرزندش به اجراي حدود
  نظر شما بايد با ديگران چگونه  نمايد، به با نزديكان خود برخورد مي  گونه فاروق اين

  1باشد؟
بري فاروق ذكر شده و از مثالهاي تاريخي مهمي كه در مورد اجراي مساوات و برا

جبله آخرين امير بني غسان از جانب هرقل . باشد است، برخورد ايشان با جبله بن ايهم مي
ها  و همواره رومي. كردند ي دولت روم زندگي مي ها تحت سلطه در آن زمان غساني. بود
ي حكومت اسالمي  بعد از اين كه سلطه. نمودند ها را به جنگ با مسلمانان تحريك مي آن

ها را شكست دادند، قبايل عرب شام  در منطقه گسترش يافت و مسلمانان چندين بار رومي
از جمله جبله نيز با اطرافيان . به اسالم روي آوردند و يكي پس از ديگري مسلمان شدند

از  �عمر ،خواهد به مدينه بيايد اي نوشت كه مي نامه �و به عمر. خود مسلمان شد
جبله به مدينه آمد و مدتي در . مدينه شديدا خوشحال گرديدمسلمان شدن و آمدن او به 

  .جا ماند و مورد استقبال و تكريم خليفه قرار گرفت آن
و در اثناي طواف عبايش زير پاي  ،به حج رفت عمر بن خطابسپس در ركاب 

جبله عصباني شد و مشت محكمي بر بيني آن . گير كرد و افتاد» فزاره«ي  مردي از طايفه
: رساند و گفت �مرد دوان دوان خود را به عمر. اش را مجروح ساخت و بينيمرد زد 

چرا با برادرت : ، جبله را فراخواند و گفت�عمر. جبله با من چنين رفتار نموده است
. زدم اگر به خاطر احترام كعبه نبود گردنش را مي: اي؟ جبله گفت چنين رفتار نموده

ضايت او را جلب كن و يا اين كه از تو انتقام اكنون كه اعتراف كردي يا ر: گفت �عمر
او يك مرد عادي و من پادشاه هستم، از من : جبله برافروخته شد و گفت. خواهم گرفت

  . در اسالم، شما هر دو تا مساوي هستيد: گفت �گيري؟ عمر انتقام مي

                                           
 .٤٧٦، ٤٧٥مصطفى أبو زيد ص. فن احلكم يف اإلسالم د -١
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: گفت �عمر. شوم كردم در اسالم داراي مقام بلندتري مي من فكر مي: جبله گفت
ن وقت اين حرفها نيست، زود باش يا رضايت او را جلب كن و يا از تو انتقام خواهم اآل

. گردم بر مي) مسيحيت(اگر اين طور است پس من به دين خود : جبله گفت. گرفت
جبله . 1اگر چنين كني به خاطر ارتداد از اسالم، گردنت را خواهم زد: گفت �عمر

گاه نيمه شب با اطرافيان  آن. توانم بكنم ي ميپس به من مهلت ده تا ببينم چه كار: گفت
البته بعدها سخت . خود پا به فرار گذاشت و راه قسطنطنيه را در پيش گرفت و مسيحي شد

  .پشيمان شد و ندامت خود را در قالب شعر زيبايي سرود
بريم كه در ميان  از اين داستان به ميزان اجراي مساوات توسط عمرفاروق پي مي

فرد عادي تفاوتي قايل نيست و اين يك مساوات زنده و عملي بود نه يك  پادشاه و يك
  .2شعار خالي
اين گونه اصل مساوات را كه ريشه در شريعت الهي دارد تطبيق داد و  �عمر ،آري

اي كه نه عاطفه پدري  به گونه. را در جامعه به صورت زنده و محسوس برقرار نمود آن
  .جايگاه ملي و ديني و سوابق شخصيتهاتوانست مانع اجراي آن شود و نه 

بلكه مساواتي بود كه همه، چه حاكم و چه محكوم، چه ظالم و چه مظلوم به صورت 
ي اجراي اين اصل اسالمي بود كه در دوران  و در نتيجه. يكسان از آن برخوردار بودند

د و كردن ي مسلمانان نسبت به يكديگر احساس برابري و برادري مي خالفت راشده همه
اي كه بر مبناي حسب و نسب به وجود آمده بود، رخت بر  امتيازات جاهلي و طبقاتي

دوخت و هيچ ضعيفي از ضايع شدن  بست و هيچ قلدري چشم به مال و جان ضعيفي نمي
و اين مساوات نور و . حق خود هراسي نداشت و همه از حقوقي مساوي برخوردار بودند

  .3نمايان و محسوس بود  همه جاي دولت اسالميآرامشي به وجود آورده بود كه در 
  
  
  

                                           
 ).١/٩٠(نظام احلكم للقامسي : نقل از  به) ٢/٢٨١(ابن خلدون  -١
 .٤٧٧سالم اإل فیفن احلکم  -٢
  .١٦٥ص  ،حممد أبو عجوه ،آدابهدعائمه و  ،سالمیاتمع اإل -٣
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  اصل آزادي: هفتم

اي برشمرد كه خالفت راشده بر آن استوار  توان اصل آزادي را يكي از اصول كلي مي
در واقع . كرد هاي عمومي مردم را در چارچوب شريعت تضمين مي اين اصل، آزادي. بود

آن پرداخت، و در طول  به اسالم كاتب،پيام آزادي بشريت، دعوتي بود كه قبل از ساير م
اين ميدان پا   و وسيع به  چنان گسترده  تاريخ بشريت همتايي براي آن نخواهي يافت كه

. چنان كه نخستين دعوت اسالم، دعوت به توحيد و عبادت خداي يكتا است. باشد  نهاده
و . ت ديگرو توحيد يعني آزادي كامل بشريت از بندگي نفس و شيطان و ساير مخلوقا

چنان كه امر به معروف و نهي . ي مفاهيم آن شناسايي و عرضه كرد اسالم آزادي را با همه
از منكر از طرفي و عدم اجبار مردم به پذيرفتن دين، از طرف ديگر، بيانگر همين آزادي 

چرا كه هر يك از . يابد و گاهي آزادي به معني رحمت و عدل و مساوات تبلور مي. است
و اصل . اصلي كه اسالم به آن فراخوانده است بدون آزادي تحقق پذير نيستندمبادي و 

آزادي در دوران خالفت راشده، كمك بزرگي به گسترش قلمرو اسالمي و نشر دين 
و او را وارد عالمي بزرگ و  ،بخشد چرا كه اسالم به انسانيت كرامت مي. مبين اسالم نمود

ي نظام استبدادي  ، سياست حاكم بر جهان زاييدهو از طرفي در آن زمان. نمايد آزاد مي
به ويژه . شد فارس و روم بود كه جز ظلم و استبداد و نابرابري چيز ديگري عايد ملتها نمي

به . عدالتي مواجه بودند ني با بدترين نوع ظلم و ستم و بيمخالفين سياسي و اقليتهاي دي
فشار قرار داد تا مذهب ملكاني دولت روم، يعقوبيهاي مصر و شام را تحت : طور مثال

را بپذيرند و مخالفين اجراي اين طرح را در آتش انداخته، زنده زنده ) روم دين رسمي(
هاي بزرگي گذاشتند كه مملو از سنگ  و اين سنگدالن مردم را داخل كيسه. سوزانيد

  .ريزه بودند و به اعماق درياها فرستادند
ت و كساني را كه پيرو آيين آسماني ها دست كم نداش دولت فارس هم از رومي

ولي در اسالم چه در . داد بودند به ويژه مسيحيان را به بدترين نوع، شكنجه و آزار مي
ي مردم و پيروان اديان مختلف از  زمان رسول خدا و چه در زمان خلفاي راشدين همه

 �عمرفاروق هايي از آن در دوران خالفت  كه ما به نمونه 1آزادي كامل برخوردار بودند
  : كنيم اشاره مي

                                           
 .١٥٨، ١٥٧الصمد صمحد ، نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين -١
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  ـ آزادي ديني1
كند، بلكه  اصوال دين اسالم كسي را به پذيرفتن باورهاي ديني اسالم مجبور نكرده و نمي

خواند و به پيروان خود  ها را به تفكر در مورد خدا و مخلوقات و دين واقعي فرا مي انسان
چنان كه خداوند . گفتگو نمايند دستور داده تا با مردم به نحو احسن در مورد دين اسالم

  : فرمايد مي

�m�ÕÔ�Ó��Ò�Ñl ]٢٥٦: البقرة[  
   .»دين نيست) قبول(اجبار و اكراهي در « 

  : فرمايد همچنين مي

�m�sr�q�p��o�nm�l�k�j��i�hl ]٤٨: الشورى[  
چرا كه ما تو را به عنوان مراقب و مواظب ) غمگين مباش(اگر رويگردان شدند «

  . »بر تو رساندن پيام باشد و بسايشان نفرستاديم 
  : فرمايد و مي

�m��¥�¤�£¢�¡���~�}|�{��z�y�x��w�v
��±�°�¯�®�¬«�ª�©�̈ �§��¦l ]١٢٥: النحل[  

و اندرزهاي نيكو و زيبا  )سخنان استوار و به جا( حكمت مردمان را با) اي پيغمبر(«
 بهتر گفتگو كن،ي هر چه نيكوتر و  ، و با ايشان به شيوهبه راه پروردگارت فرا خوان

به حال كساني است كه از راه او منحرف و گمراه ) از همگان(پروردگارت آگاه تر 
  .»گردند شوند و يا اينكه رهنمود و راهياب مي مي

  : فرمايد همچنين خداوند مي

 �m�P�O�NM�L��K���J�I�H�G�F�E�D�C��B�A
\�[��Z�Y�X�W�V�U��T�S�R�Ql  ]العنكبوت :

٤٦[  
جز به روشي كه نكوتر باشد بحث و گفتگو نكن، ) هود و نصاريي(با اهل كتاب «

شما  از سوي خدا بر ما و بر  چه به تمام آن: مگر با كساني از ايشان كه ستم كنند، بگوييد
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معبود ما و شما يكي است، و ما تنها تسليم و فرمانبردار او  ،نازل شده است ايمان داريم
  . »هستيم

نازل شده است و بر اساس همين رهنمودهاي قرآن بود آيات زيادي  ،و در اين مورد
داد و در  هاي ديني اهميت خاصي مي در دوران خالفت خود به آزادي �كه عمرفاروق 

چنان كه اهل كتاب را بر دين  ،ي اول را ادامه داد باره روش رسول خدا و خليفه اين
ه حال خود رها كرد و ها را ب خودشان گذاشت و از آنان جزيه دريافت نمود و معابد آن

  : فرمايد ي كالم الهي بود كه مي اين عملكرد ايشان برگرفته از اين آيه

�m�e��d�c�b�a�`��_�^�]�\�[�Z�Y
�ih��g�fl ]٤٠: احلج[  

دفع نكند ديرها و كليساها و ي بعضي  خداوند بعضي از مردم را به وسيلهاصالً اگر «
  .»گردد شود، تخريب و ويران مي د ميها خدا بسيار يا ها و مسجدها كه در آن كنشت

به خوبي احترام اسالم و خليفه به  �چنان كه در روند فتوحات زمان عمرفاروق 
چنان كه روزي . اديان ديگر و عدم اجبار افراد براي ورود به دين اسالم آشكار گرديد

دهد، خليفه قبل از اين كه به او چيزي ب. پيرزني نصراني نزد ايشان آمد و كمك خواست
پس مسلمان شو . را به حق فرستاده است صخداوند محمد : از روي نصيحت به او گفت

من پيرزني هستم كه بر لب : پيرزن گفت. تا در دنيا و آخرت در امن و سالمت به سر ببري
حاجت او را برآورد و از اين كه او را به اسالم فرا خوانده  �گاه عمر آن. گور قرار دارم

! بار الها: آيد، بنابراين استغفار كرد و گفتوت او، اجبار به حساب ادا دعبود ترسيد كه مب
  .1من او را راهنمايي كردم و قصد اجبار نداشتم

: عمر به من گفت: گويد او مي. داشت» اشق«اي نصراني به نام  برده �همچنين عمر
نيست در امور  چرا كه شايسته. مسلمان شو تا بتوانم از تو در امور مسلمانان استفاده كنم

  : گفت �عمر. من نپذيرفتم و مسلمان نشدم. آنان از غير مسلمان كار گرفته شود

�m�ÕÔ�Ó��Ò�Ñl   
  . »در دين هيچ اجباري در كار نيست«

                                           
  .٤١غايل ص إدوار ،معاملة غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي -١
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  .1خواهي برو هر جا مي: برد مرا آزاد ساخت و گفت وقتي بر بستر مرگ به سر مي
بادات ديني خود چه در اهل كتاب، به شعاير و ع � عمر بن خطابدر زمان  ،آري

ها ايجاد مزاحمت  هاي خود آزاد بودند و كسي براي آن عبادتگاهها و چه در خانه
چنان كه طبري، متن . ها حق آزادي ديني كامل داده بود زيرا كه اسالم به آن. كرد نمي

  : نوشته بود ذكر كرده و در آن آمده است) قدس(را كه براي اهل ايليا  �ي عمر عهدنامه
هاي خود آزاد و تحت محافظت حكومت  ايليا با جان و مال و صليبها و عبادتگاه اهل

  .2اسالمي هستند
ي عمرو بن عاص استاندار مصر كه براي مصريان نوشته، آمده  همچنين در عهدنامه

  : است
ي عمرو بن عاص به اهل مصر است كه  اين امان نامه. بسم اهللا الرحمن الرحيم

هاي آنان در همه جا از امنيت كامل  عبادتگاه و صليب بر اساس آن، جان، مال،
مفاد اين عهدنامه : و به خاطر توثيق عهدنامه در پايان آمده است .برخوردار خواهند بود

  .3ي خدا و پيامبر و امير المؤمنين و ساير مسلمانان نوشته شده است بر ذمه
ي دولت اسالمي  سلطهنيز اتفاق دارند كه بايد با كافراني كه تحت  4فقهاي اسالم

و  ،كنند آزادي ديني داده شود تا شعاير مذهبي خود را آزادانه انجام دهند زندگي مي
مگر اين كه بخواهند در  ،ها در اين باره مزاحمت ايجاد نمايد نبايد كسي براي آن

مثال بخواهند صليبها را . شهرهاي مسلمان نشين شعاير ديني خود را آشكارا انجام دهند
البته در شهرها و روستاهايي كه . شود ها گرفته مي در اين صورت جلوي آن ،بياورند بيرون

  .5صد درصد خودشان هستند، اشكالي ندارد
آزادي فكر و انديشه آن طور كه در اسالم مطرح است در هيچ : گويد شيخ غزالي مي

الم براي هيچ اصال در دنيا جز براي اس. دنيا شناخته شده نيست گانه پنج هاي يك از قاره

                                           
 ).١/٥٨(نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي  -١
 ).١٥٨/ ٤(تاريخ الطربي  -٢
  .٧/٩٨ البداية والنهاية -٣
 ).٧٢٥/ ٢(حممد الدهلوي . السلطة التنفيذية د -٤
 .مهان -٥
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ي خاكي به  آييني اين اتفاق نيفتاده است كه پس از تسلط كامل بر بخشي از اين كره
  .1مخالفين خود حق آزادي فكر و عقيدتي بدهند

، آزادي فكر و عقيده را به عنوان يك قانون در جامعه رايج كرده بود � عمر فاروق
ما به : شود كه فرمود ه ميو سياستش در قبال يهود و نصاري در اين جمالت وي خالص

خواهد در  ان ميهايشان آزاد باشند هر كاري كه دلش ايم كه در عبادتگاه ها تعهد داده آن
ها را مجبور به انجام چيزي نكنيم كه از توانشان خارج باشد و  و ما آن جا انجام دهند، آن
د را حل ها را در مقابل دشمن ياري دهيم، بر اساس احكام آيين خود مسايل خو آن

گاه ما بر اساس احكام خويش  مگر اين كه با رضايت خود به ما مراجعه نمايند آن ،نمايند
  .2ها قضاوت خواهيم كرد در ميان آن

كرد  نقل است كه با ذميان با تسامح برخورد مي � عمر بن خطابهمچنين در مورد 
ابوعبيد در كتاب  چنان كه. كرد شدند آنان را معاف مي و اگر از پرداخت جزيه عاجز مي

گذشت متوجه پيرمرد نابينايي شد كه  از جايي مي �روزي عمر: نويسد مي» االموال«
از كدام : ي پيرمرد گذاشت و گفت دست بر شانه �عمر. دست سؤال دراز نموده است

كني؟  چرا سؤال مي: گفت �عمر. يهودي هستم: گروه اهل كتاب هستي؟ مرد گفت
دست او را گرفت و  �عمر. كهولت سن و نيازهاي خود به خاطر پرداخت جزيه،: گفت

دار بيت المال  سپس كسي را نزد خزانه. مالي داد به منزلش برد و در حد كفاف به او
رعايت اين گونه افراد را بكنيد، به خدا سوگند اگر قرار باشد ما : فرستاد و به او گفت

او را رها سازيم، بي انصافي شود  رنج جواني را بخوريم و وقتي پير و ناتوان مي دست
ي  و به همه ،3سپس آن پيرمرد و همنوعانش را از پرداخت جزيه معاف كرد. ايم كرده

اين عملكرد و مشابه آن بيانگر . 4با اين گونه افراد چنين رفتار نمايند: كارگزارانش نوشت
هاي  خواهد پايه است كه مي) �عمرفاروق(ي مسلمانان  ميزان عدالت اسالم و خليفه

حكومت خود را بر اساس عدالت استوار سازد تا جايي كه با غير مسلمانان اين گونه 

                                           
  .١١١عاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة صحقوق اإلنسان بني ت -١
  .١١٧نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين ص -٢
 ).٣٨/ ١(أحكام أهل الذمة البن القيم ، ٥٧األموال أليب عبيد ص -٣
 ).٤٥٣/ ٧(نصب الراية للزيلعي  -٤
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هاي بارز حكومت  گيريم كه آزادي ديني، يكي از نشانه پس نتيجه مي. نمايد برخورد مي
  .خلفاي راشدين بوده است

  ـ آزادي نقل مكان و سير و سياحت و شغل2
جايي به جايي ديگر نيز سعي داشت هيچ گونه به تردد و نقل مكان افراد از  �عمرفاروق

اي عمومي نبود، بلكه افرادي از آن مستثني بودند از جمله  البته اين قاعده. ممانعتي ايجاد ننمايد
  : اين كه

مگر اين  ،كرد اصحاب بزرگ رسول خدا را از كوچ كردن از مدينه منع مي �ـ عمر
و اين بدان خاطر بود . كردند يكه با هماهنگي وي و يا به خاطر مأموريتي سفر م

الخالفه، نعمتي بزرگ اد بزرگ را پيرامون خود و در داروجود افر �كه عمر
ضمناً انتشار . خواست او را در رهبري مسلمانان ياري نمايند كرد و مي محسوب مي

شد كه مردم پيرامون هر كدام از  اصحاب بزرگ در شهرهاي مختلف باعث مي
گيري و افتاء ايجاد شود و امت دچار  يمن مركز تصمها جمع شوند و چندي آن

  .1تفرقه گردد
طبايع و درون مردم داشتند، خواهان آن   نسبت به  شناختي كه  به  عمر با توجه سياست

از انتشار شما در شهرهاي : گرد آورد و گفت  بزرگان اصحاب را در مدينه  بود كه
انگاري در اين امر مهم باعث  سهل  كهزيرا ايشان معتقد بودند  ،2دارم  مختلف واهمه
هاي  شوند و مردم پيرامون شخصيت مي  و آشوب در مناطق فتح شده  پرتوافكني فتنه

  هاي مختلفي برافروخته آورند و رهبران و پرچم بار مي  يند و شبهاتي بهآ بزرگ گرد مي
  .شوند مي

ني در دولت اسالمي مراكز نيروهاي سياسي و دي  داشت كه  واهمه  عمر از اين نكته
آراء و نظريات مختلف اصحاب در مورد قضاياي گوناگون،   به  تعدد پيدا كند و با توجه

از ديوان عالي   با قانون صادر شده  روبرو شود كه  نظريات آنان با احترام و اجاللي ويژه

                                           
  .١٠٩أيب احلسن الندوي ص: سرية أمري املؤمنني ىاملرتض -١
  .مهان منبع -٢
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ر با گردآوري و كنترل بزرگان صحابه د �عمر ،بنابراين .كشور همسويي و رقابت نمايد
  .ها و اختالف امت جلوگيري نمود مدينه از انتشار اجتماعات فردي آن

كرد و بدان استناد  نمي  از اين دليل شرعي استفاده � اگر عمر  گفتني است كه
داشتند،  بودند و در برابر آن مخالفت را اعالم مي اجراي آن ملزم نمي  نمود، هرگز به نمي

   .1ومي بستگي داردمصلحت عم  زيرا اجراي حكم بر مردم به
نصاري نجران و يهوديان خيبر را مجبور به ترك وطن  �عمر بن خطابـ همچنين 

ها به  زيرا آن ،ها را از قلب كشورهاي عربي به عراق و شام فرستاد و آن ،كرد
هايشان به مراكز توطئه عليه اسالم و مسلمانان  تعهدات خود عمل نكردند و خانه

هاي جاسوسي و توطئه را   خليفه الزم دانست كه اين النه ،بنابراين. تبديل شده بود
ي  ي يهود و نصاري، به زندگي عادي خود زير سلطه نابود سازد؛ و اما بقيه

ادامه دادند و از تمام حقوق و مزاياي يك شهروند برخوردار   حكومت اسالمي
  .بودند

 صول خدااند كه رس بيهقي و عبدالرزاق از ابن مسيب و ابن شهاب نقل كرده
  : فرمود
8d��$! ^��Zb X "�
�, r��� (GF 
  . »ي عربستان با هم كنار نخواهند آمد دو دين در شبه جزيره«

به صحت اين حديث اذعان نمود، نصاراي نجران و يهوديان  �بعد از اين كه عمر
  .2خيبر و فدك را بيرون كرد

ل كتاب و ز متعصبين اهگفتني است كه يهوديان خيبر و نصاراي نجران ا
بر تعهدات خود با رسول خدا عمل نكردند  ،بنابراين. ترين دشمنان اسالم بودند سختسر

جرياني است كه عبداهللا بن  ،ها از خيبر يكي از اسباب اخراج آن. و نقض پيمان نمودند
هنگامي كه يهود خيبر او را زدند و : گويد عبداهللا مي ،كند به آن اشاره مي بعمر

همانا : برخاست و سخنراني كرد و گفت عمر بن خطابكردند،  خميدست و پايش را ز

                                           
 .١٥١الواردة على سلطة الدولة ص القيود -١
 ).٥٣/ ٦(مصنف عبد الرزاق ، )٢٠٨/ ٩(بيهقي : السنن الكربى -٢
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تا وقتي كه خدا : ها قرار داد منعقد ساخت و فرمود ي اموال خيبر با آن رسول خدا درباره
اموالش به  خاطرب بو اكنون عبداهللا بن عمر. بخواهد شما را در خيبر خواهيم گذاشت

له شد و دست و پايش مجروح گرديده جا به وي حم شب هنگام در آن. خيبر رفته است
لذا به  دانيم، ها را متهم مي رو ما آن يناز ا ،جا دشمناني جز يهود نداريم است و ما در آن

  . رسد كه بايد از خيبر جالي وطن شوند نظر مي
ها را بيرون كند، فردي  هنگامي كه عمر عزم را جزم نمود تا آن: گويد عبداهللا مي
آيا ما را از خيبر بيرون ! اي اميرالمؤمنين: الحقيق نزد او آمد و گفتي ابو يهودي از قبيله

ي اموال آن طبق شرايطي با ما  ما را بيرون نكرد و درباره صكني در حالي كه محمد مي
ام كه  كني سخن رسول خدا را فراموش كرده گمان مي: گفت �قرارداد بست؟ عمر
ي كه از خيبر بيرون كرده شوي و چه حالتي خواهي داشت هنگام: خطاب به تو فرمود

. اين فقط يك شوخي بود: شترت تو را تا چند شب از جايي به جايي ببرد؟ آن مرد گفت
ها را از خيبر بيرون راند و در  آن �سرانجام عمر. گويي دروغ مي! دشمن خدا: عمر گفت

مان و شتر، ريس شتر و كاالهاي ديگر از قبيل پاالن مال، ها هايشان به آن عوض ميوه
  .1چيزهاي ديگري داد

پس طبيعي بود كه . يهوديان به تعهدات خود عمل نكردند و خيانت نمودند ،آري
بنابراين . شدند ي عربستان اخراج مي از شبه جزيره صبايد بر اساس وصيت رسول خدا

  .ها را اخراج و به سرزمين تيماء و اريحاء فرستاد آن �عمر
عهداتي كه با رسول خدا و ابوبكر بسته بودند، همچنين نصاراي نجران به شروط و ت

ها را از نجران به عراق  آن �بنابراين عمر. عمل نكردند و به معامالت ربوي پرداختند
فرستاد و به امراي شام و عراق نوشت كه از زمينهاي مخروبه در اختيار آنان بگذارند تا 

در نزديكي كوفه » نجرانيه«نام  اي به ها به عراق رفتند و محله آن. براي خود آباد سازند
  .2ساختند

                                           
  .٢٧٣٠ مشاره، ك الشروط، البخاري -١
  .٢٤٥أيب عبيد ص: األموال -٢
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بنابراين  ،ي نصارا عليه مسلمانان بيمناك بود از توطئه �عمر: گويد ابويوسف مي
ها را قبل از اين كه  آن ،از اين رو. ها و مسلمانان فاصله ايجاد نمايد خواست تا در ميان آن

  .1، جالي وطن كردهاي خود را عليه دولت نوپاي اسالم عملي سازند بتوانند نقشه

  و آزادي ملكيت فردي مسكنـ حق امنيت و حرمت 3
آيد چنان كه اين مطلب در  ي هر فرد به حساب مي امنيت در اسالم جزو حقوق اوليه

  : فرمايد خداوند مي. چندين آيه و حديث بيان شده است

�m�v�����u���t����s�r��ql ]١٩٣: البقرة[  
  .»نيستران تجاوز كردن جز بر ستمكا«

  : فرمايد همچنين مي

�m�gf�e�d�c�b��a�`�_�~l ]١٩٤: البقرة[  
هر كه راه تعدي و تجاوز بر شما را در پيش گرفت، بر او همانند آن، تعدي و تجاوز «
چه آغازكردن تعدي و تجاوز ممنوع است، ليكن در برابر آن دفاع از خويشتن و (كنيد 

  .»)مبارزه براي اخذ قصاص آزاد است
را فراتر از حق امنيت  سالم حق زندگي افراد را خاطرنشان ساخته و آنهمچنين ا

دانسته است، چرا كه حق حيات و زندگي متضمن حمايت از يك انسان در مقابل تجاوز 
ي مردم گذاشته شده  است كه بر گردن همه  و اين يك مسئوليت عمومي ،و تهديد است

چنان كه . 2ي افراد بشر است ز به همهو تجاوز به فردي از افراد بشر مانند تجاو ،است
  : فرمايد خداوند مي

�m�V�U�T��S�R�Q�P�O�N�M��L�K��J�I

�\[��Z�Y�X�Wl ]٣٢: املائدة[  
هركس انساني را بدون ارتكاب قتل، يا فساد در زمين بكشد، چنان است كه گوئي «

ت كه ها را كشته است، و هركس انساني را از مرگ رهائي بخشد، چنان اس همه انسان

                                           
  .٧٩أيب يوسف ص: اخلراج -١
 .١٦٣نظام احلكم يف عهد الراشدين ص -٢
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زيرا فرد نماينده جمع و عضوي از اعضاء جامعه (؛  گوئي همه مردم را زنده كرده است
  .»)است

در دوران حكومت خويش به حق امنيت و حق حيات  �عمر در روشنايي اين آيت،
من كارگزاران خود را بر شما : گفت اي قايل بود و به مردم مي افراد اهميت ويژه

ها  و مالهاي شما را بخورند بلكه آن كنند و هتك حرمت نمايند ام تا شما را تنبيه نگمارده
بنابراين اگر . ام تا كتاب خدا و سنت پيامبر را به شما آموزش دهند را استخدام نموده

ها بر شما ستم كرد، به من بگوييد تا انتقام شما را از او بگيرم و از ايشان  كسي از آن
هديد، مجبور به اعتراف باشد، حق امنيت از او مردي كه به زور ت: روايت است كه فرمود

  .1سلب شده است
  .كند اين سخن وي بر عدم جواز گرفتن اعتراف به زور و شكنجه و تهديد داللت مي

به مدعي فرصت ده تا براي اثبات حق : اي به ابوموسي اشعري نوشت همچنين در نامه
و اگر نه عليه او قضاوت  خويش دليل بياورد، اگر چنين كرد حقش را به او بازگردان

بيانگر تأييد  �اين سخن عمر .2كن؛ زيرا اين بهترين روش براي دفع شك و ترديد است
  .3باشد و تصويب حق دفاع مي

ي مردم را  در مورد حريم مسكن در قرآن آدابي بيان شده كه وارد شدن به خانه
چنان كه قرآن . بدون موافقت ساكنان آن و از غير درب ورودي حرام قرار داده است

  : فرمايد مي

�m�ÎÍ�Ì�Ë��Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã��Â�Á
��Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�M��L�KJ�I�H�G�F�E�D�C��B�A

�Z�Y��X�W�V�UT�S��R�QP�O�Nl ]٢٨ - ٢٧: النور[  
هائي نشويد كه متعّلق به شما نيست، مگر بعد از اجازه گرفتن  وارد خانه! اي مؤمنان«

اين كار . و سالم كردن بر ساكنان آن ) جز اينها با زنگ زدن يا در كوبيدن و كارهائي(

                                           
  .١٦٤نظام احلكم يف عهد الراشدين ص -١
  .١٦٥حلكم يف عهد الراشدين ص نظام ا -٢
 .٤٨عبد الرمحن احلميض ص . القضاء ونظامه يف الكتاب والسنة د -٣
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اين دو چيز را به (اميد است شما ). از ورود بدون اجازه و سالم(براي شما بهتر است 
اگر كسي را در     .در مد نظر داشته باشيد) ها را هنگام رفتن به منازل ديگران رعايت و آن

به شما ) آيد و كسي مي(ا داخل نشويد تا جاه آنبه ) كه به شما اجازه دهد( ها نيافتيد خانه
و (برگرديد، پس برگرديد : گفتند) اجازه داده نشد و(اگر هم به شما . شود اجازه داده مي

خدا بس آگاه . باشد پاكتر برايتان مي) تر به حالتان و كار رجوع، زيبنده(اين ). اصرار نكنيد
   .  »)لفت نورزيدپس با رهنمودهاي او مخا(كنيد  از كارهائي است كه مي

  ]١٨٩: البقرة[ �m�»º�¹�¸�¶l: همچنين فرموده است
  .»ها به منازل وارد شويد و از درهاي خانه«

 ]١٢: احلجرات[ �m�N��Ml: و نيز فرموده است
  .»دري نكنيد و جاسوسي و پرده«

بر اساس همين رهنمودهاي قرآني بود كه در زمان خلفاي راشدين، به ويژه دوران 
ش احساس آرامش و ا شد و هر كس در خانه د رعايت ميهاي افرا رمت خانهعمرفاروق ح

  .1كرد آسايش مي
در دوران  ، وو اما حق مالكيت فردي تا آخرين حدي كه در شريعت مجاز است

به خاطر شرايط سياسي و  �عمر بن خطابچنان كه وقتي . خلفاي راشدين محفوظ بود
ي عربستان گرديد،  يهود خيبر از شبه جزيره نظامي مجبور به جالي وطن نصاراي نجران و

ها زمينهايي در مقابل  جا به آن به استانداران خود در عراق و شام نوشت كه در آن
ها بود كه اسالم براي ذميان  و اين به احترام حق مالكيت فردي آن. هايشان داده شود زمين

  .2باشد براي مسلمانان قايل مي  كه  قايل است همانگونه
قصد گسترش مسجد الحرام را داشت و براي  �عمر بن خطابين زماني كه همچن

هاي مسكوني اطراف مسجد را تخريب نمايد، به صاحبانشان  اين منظور ناچار بود خانه
ها را جلب كرد؛ اين عملكرد بيانگر  قيمت مناسب پرداخت نمود و كامال رضايت آن

اين حق مالكيت فردي نيز بدون قيد و البته . ميزان احترام وي به حق مالكيت فردي بود

                                           
  .١٦٥ص ،نظام احلکم فی عهد الراشدين -١
  .١٨٩مصدر ص مهان  -٢
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چنان كه بالل بن حارث مزني در . شرط و مراعات حدود شرعي و مصالح عمومي نبود
. زمين مورد نظر را به او داد صآن حضرت . از ايشان زميني طلبيد صزمان رسول خدا

: در دوران خالفت خويش، بالل را احضار نمود و به او گفت � عمر بن خطابسپس 
نمود، و اكنون  طلب كردي و ايشان درخواست كسي را رد نمي صي از رسول خدازمين

اي  پس به اندازه. اش را آباد كني تواني همه زمين بسيار بزرگي در دست تو است كه نمي
تواني آباد كني، براي خود بردار و بقيه را به من بسپار تا در ميان مسلمانان تقسيم  كه مي

به : گفت �عمر. را به من بخشيده است آن صرسول خدا: بالل نپذيرفت و گفت. كنم
  كهبخشي از زمين مورد نظر را از او گرفت  �گاه عمر آن. خدا تو چنين خواهي كرد

  .1و در ميان مسلمانان تقسيم كرد را آباد سازد توانست آن نمي
اين عملكرد خليفه بيانگر آن است كه مالكيت فردي ارتباط محكمي با مصالح 

تواند  امر مي انگاري نمود، ولي براين اگر فردي در اين زمينه سهلبنا. جامعه داردعمومي 
  .2ي ملك فرد، به نفع جامعه تصرف نمايد در بخش متروكه

  بيانـ آزادي  4
و اين حق در زمان . مند هستند ي رأي خود از آزادي كامل بهره در اسالم، افراد براي ارائه

كامال به افراد  � عمر بن خطابو . و محترم بود رسول خدا و خلفاي راشدين محفوظ
چنان كه روزي با . 3داد مجال ابراز رأي و فرصت اجتهاد در مسايل غير منصوص مي

زيد : كارت به كجا رسيد؟ او گفت: پرسيد) در مورد جرياني(مردي مالقات نمود و از او 
اين طور قضاوت  ها بودم اگر من به جاي آن: گفت �عمر. و علي چنين و چنان كردند

دارد در حالي كه تو صاحب امر  چه چيزي تو را از اين كار باز مي: مرد گفت. كردم مي
داشت  اگر در اين مسأله نصي از قرآن و سنت وجود مي: گفت �عمر. مسلمانان هستي

                                           
 .٢٠٧حممد أبو حيىي ص  ،نظام األرض، )٥/٥٧٩(املغين  -١
  .١٩٢محد الصمد ص  ،نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين -٢
  ).٢/٧٣٥(لدهلوي ا ،السلطة التنفيذية -٣
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گويم رأي من است كه از رأي زيد و  مي  چه توانستم چنين كنم، ولي آن گاه من مي آن
  .1ستعلي باالتر ني

ها را به  داد و آن به اصحاب پيامبر مجال اجتهاد مي �عمرفاروق  ،بدين صورت
  .2ساخت پذيرفتن اجتهاد خويش مجبور نمي

توانستند انتقاد كنند چنان  ي مردم به راحتي مي همچنين در زمان خلفاي راشدين همه
افي اگر در من كژي و انحر! اي مردم: روزي بر منبر رفت و گفت �كه عمرفاروق

اگر در شما انحراف و ! به خدا سوگند: مردي برخاست و گفت. را درست كنيد يافتيد، آن
خدا را شكر كه : گفت �عمر. را با شمشيرهاي خود راست خواهيم كرد كژي ببينيم آن

شوند كه كژيهاي عمر را با شمشيرهاي خود راست  در ميان اين امت، مرداني يافت مي
  .3كنند مي

مرا امر به : ي خود گفت يشان پس از خليفه شدن در نخستين خطبهعالوه بر اين، ا
  .4معروف و نهي از منكر نماييد و با نصايح خود مرا ياري دهيد

ي  آزادي سياسي و نصيحت و كنترل امير را از حقوق اوليه �اصوال عمرفاروق
بارت ما برگردن شما حقي داريم و آن ع! اي مردم: گفت ها مي دانست و به آن رعيت مي

 �عمر! آري .5ي شما و همكاري با ما در امور خير است از نصيحت و دل سوزي غائبانه
. دانست كه كژيهاي او را راست كنند حتي اگر با شمشير باشد ي هر فرد رعيت مي وظيفه
  . 6محبوبترين فرد شما نزد من كسي است كه عيوب مرا به من بازگو نمايد: گفت و مي

گاه شما از  ترسم كه دچار خطا بشوم آن من از اين مي: فتهمچنين خطاب به مردم گ
چنان كه روزي مردي در حضور جمعي از مردم خطاب به ايشان . ترس چيزي نگوييد

. خواستند او را ساكت كنند حاضرين ناراحت شدند و مي. از خدا بترس! اي عمر: گفت

                                           
  .)١/٦٥(عالم املوقعني إ -١
  ).٢/٧٣٨(لدهلوي ، االسلطة التنفيذية -٢
  .٣٣١خبار عمرصأ -٣
  .١٩٧نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين ص  -٤
  .١٩٧مهان ص -٥
 .٢٣١ص  ،من رواية البالذري أبو بكر وعمر :الشيخان ،١٩٨مهان ص  -٦
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نيد و در من نيز در شما خيري وجود نخواهد داشت، اگر به او نصيحت نك: گفت �عمر
  .1خيري وجود نخواهد داشت اگر به سخنان او گوش فرا ندهم

اي مردم بشنويد و : همچنين روزي در ميان مردم براي سخنراني برخاست و گفت
شنويم و اطاعت  نمي: مردي برخاست و سخنان وي را قطع كرد و گفت. اطاعت كنيد

اين لباسي كه شما : ؟ مرد گفتچرا! ي خدا اي بنده: گفت به آرامي �عمر. كنيم نمي
شما . كرد پوشيديد به هر كدام از ما به قدري رسيد كه فقط براي ستر عورت كفاف مي

. برخيز و جواب او را بده: گفت) عبداهللا(به فرزندش  �بقيه را از كجا آورديد؟ عمر
 يكي سهم من بود كه به پدرم دادم تا براي خود لباس كاملي: عبداهللا برخاست و گفت

اكنون بگو ! اي اميرالمؤمنين: گاه حاضرين قانع شدند و آن مرد با احترام گفت آن. بدوزد
  .2تا بشنويم و اطاعت كنيم

. ي زنان را از چهل اوقيه بيشتر نكنيد مهريه: اي به مردم گفت همچنين روزي در خطبه
تو حق : زني اعتراض كرد و گفت. و اگر بيشتر كنيد؛ بقيه را به بيت المال خواهم داد

  : به خاطر اين كه خداوند فرموده است: چرا؟ زن گفت: گفت �عمر. نداري چنين كني

�m� NM�L�K�J�I�H��G�S��R��Q��P��� �O� �l 
  ]٢٠: النساء[

 يبرا ياآ! يريداز آن را پس نگ يزيچ يد،ا به او پرداخته) بعنوان مهر( يو مال فراوان«
مگر مؤمنان را چنين ( !شويد؟ يمتوسل م بازپس گرفتن مهر آنان، به تهمت و گناه آشكار

  .»!)كاري سزد؟
و در روايتي آمده است  .3زني درست گفت و مردي خطا نمود: گفت �آنگاه عمر

سپس بر منبر رفت و . تر هستند همه از عمر فقيه: مرا ببخش و افزود! بار الها: كه گفت
كنم  ولي اكنون اعالن مي ها منع كرده بودم، من شما را از افزايش مهريه! اي مردم: گفت

                                           
  .١٩٧ص ...نظام احلکم -١
 ).٢/٥٧٩(حمض الصواب : زبه نقل ا) ١/٥٥(عيون األخبار  -٢
  .)٢/٢١٣(تفسري ابن كثري  -٣
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كند مهريه بدهد و هيچ محدوديتي  تواند و توافق مي اي كه مي كه هر كس به هر اندازه
   .1نيست

قبال متذكر شديم كه بايد در چارچوب شريعت و با رعايت  ،و در مورد آزادي رأي
چنين رأي شد،  اما اگر ابراز رأي افراد به ضرر افرادي ديگر تمام مي. باشد مصالح عمومي 

كامال  عمر بن خطابچنان كه . و نظري حق آزادي ندارد و بايد جلوي او را گرفت
  : هايي از آن به شرح زير است متوجه اين قضيه بود و اكنون نمونه

  كننده أـ منع آراء گمراه
كسي را كه خدا : در شام به ايراد سخنراني پرداخت و گفت عمر بن خطابروزي 

مردي كه منكر تقدير بود . گري وجود نخواهد داشت هدايتگمراه نمايد، براي او 
اگر در : او را تهديد كرد و گفت �عمر. كند خدا كسي را گمراه نمي: برخاست و گفت

  .2ميان مردم به تبليغ اين افكار بپردازي تو را خواهم كشت
مردي در پي آيات متشابه قرآن بود و هر جا از : گويد همچنين سائب بن زيد مي

ÏM≈tƒ﴿ !اي اميرالمؤمنين: آمد و گفت �روزي نزد عمر. آورد ا سخن به ميان ميه آن Í‘≡ ©%!$# uρ 

# Yρ ö‘sŒ ∩⊇∪ ÏM≈n=Ïϑ≈ ptø: $$sù # \� ø% Íρ ∩⊄∪﴾ شخصي كه در پي متشابهات : (گفت � چيست؟ عمر
به خدا : و گفت. گاه آستين باال زد و با شالق خود به جان او افتاد تويي؟ آن) است

سپس . كردم اي سرت را از تن جدا مي ديدم كه موهايت را تراشيده اگر مي! سوگند
در پي كسب علم  3صبيغ: او را بر شتري سوار كنيد و نزد قومش ببريد و بگوييد: گفت

او در ميان قومش همواره به عنوان انساني، : گويد راوي مي. ولي راه علم را به خطا پيمود
  .4ذليل زيست تا اين كه مرد

  
  

                                           
  .)٤/٢٨٣(جممع الزوائد  -١
 .٢٢٣ناصر العقل ص.األهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها د -٢
  .او صبيغ بن عسيل حنظلی است -٣
 ).٦٣٥، ٦٣٤/ ٣٠(كائي اللال: شرح أصول اعتقاد أهل السنة -٤
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  ك حرمت مردم به نام آزادي بيانب ـ هت
را در شعرهاي خود ناسزا گفته  2مردي به نام زبرقان بن بدر 1»حطيئه«شاعري به نام 

  : او گفته بود. دستور به حبس شاعر داد �عمر. بود
³�O$! B&�e$! C� 7S/ ��P!	      �����4$ 0)�m ( `��OJ! Y,83F 

  .»ت بنشين و بخور و بپوشا هانگي و بزرگواري مزن و در خاندم از مرد«
  .4هدف شاعر اين بود كه تو بايد مانند زنان، خانه نشين شوي، بخوري و بپوشي

حطيئه را تهديد كرد كه اگر در شعرهاي خود به هتك حرمت مسلمانان  �عمر
  .ادامه دهد، زبانش را قطع خواهد كرد

ت خواهي كرد را برانگيخت و معذر �آنگاه حطيئه با سرودن اشعاري عواطف عمر
  : و چنين سرود

´�kkk� +Ekkk� ´!�kkk/V ��kkkP� !��kkk�  
Mkkk�1|� �kkk�P X B�4kkk��R Ckkk�;$�  
�4)�kw �k�� �k� +Ek$! @k�V! C�  

  �[kk* (	 K�kk� ( 0kkw!� ! \kkc�  
�kk�& �kk� �! `.kkk� 7kk�1& ��c�kk/  
�kkk~4$! ikk�
$! �kk�$�;� 7kk�$# ikk;$�  

وجود دارد و بي حاصل ذي مرخ چه بگويم؟ كه نه در آن آ هاي محله بي به جوجه«
خدا تو را به سالمت ! اي اي عمر ها را در سياه چال انداخته آور آن نه درختي، تو نان

  .»بدارد، مرا ببخش
رسيد، دلش به حال او سوخت و دستور  �بعد از اين كه اشعار فوق به گوش عمر

  .5و از او تعهد گرفت كه دوباره لب به ناسزاگويي مسلمانان نگشايد ،داد، آزادش كنند
به مبلغ سه هزار درهم آبروي مسلمانان را از آن  �همچنين نقل است كه عمرفاروق 

  : چنان كه حطيئه بعد از آن چنين سرود. شاعر خريد

                                           
  .او جرول بن مالك بن جرول ملقب به حطيئة است: احلطيئة -١
  .بود  عنوان سرپرست صدقات قومش قرار داده  او را به  که  صيکی از صحابيان پيامرب، الزبرقان بن بدر متيمي -٢
  ).٢/٧٤٥(السلطة التنفيذية  -٣
 ).١٧٤، ١٢/١٧٣(تفسري القرطيب  -٤
 .٢٢٣أمحد أبو النصر ص . عمربن اخلطاب د، )١/٣٢٧(ابن قتيبة : الشعر والشعراء -٥
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بخش برايم باقي مانده و نه مدح  اي، نه ناسزاگويي زيان الم گرفتهنوك زبانم را از ك«
  .مفيد

از حيثيت و آبروي انسان خسيس و فرومايه در برابر من حمايت كردي، و ديگر از 
  .»مذمت من ترس و بيمي ندارد و امنيت يافته

  مورد ازدواج با زنان اهل كتاب رد �ـ رأي عمر5
كه حذيفه بن يمان با زني يهودي ازدواج كرده است اطالع يافت  �پس از اين كه عمر

كني  آيا فكر مي: حذيفه در جواب نوشت. اي به او نوشت كه با زنش متاركه كند در نامه
ها را بر زنان  ترسم كه آن ولي مي ،خير: گفت �است؟ عمر  ازدواج با او كار حرامي

  .1مسلمان ترجيح دهيد
ت كه ازدواج مرد مسلمان با زن مسلمان بهتر الزم به يادآوري اس: گويد ابوزهره مي

جا الفت و منافع زناشويي به صورت كامل  زيرا در اين. است از ازدواج با زن اهل كتاب
كرد، مگر  مسلمانان را از ازدواج با زنان اهل كتاب منع مي �بنابراين، عمر. يابد تحقق مي

  .2اين كه براي برقراري ارتباط سياسي و تأليف قلب باشد
چنان كه قرآن نيز بيان داشته است كه ازدواج با زن مؤمن حتي اگر كنيزي باشد بهتر 

  : از ازدواج با زن مشرك آزاده است

�m�p� on�m�l�k� �j�i�h�gf�e�d�c�b
�ba�� �`�_��~�}|��{�z�y��x�w�v�ut��s�r�q

�o�n�m�l�k�j��ih�g�f�e�d�cl ]٢٢١: البقرة[  
گمان كنيز  بي ايمان نياورند ازدواج نكنيد، وتا ) غير اهل كتاب(و با زنان مشرك «

شما را به ) زيبائي يا ثروت يا موقعيت او(ه مشركي بهتر است، اگرچ) آزاد(مؤمني از زن 

                                           
  .)١/٢٦٥(تفسري ابن کثري  -١
  .١٠٤أيب زهرة ص: األحوال الشخصية -٢



  �عمر فاروق     204
 

به ازدواج ) زنان و دختران خود را(، و )و دلباخته او بوده باشيد(شگفتي انداخته باشد 
گمان غالم مؤمني از مرد  بيو . مردان مشرك در نياوريد، مادامي كه ايمان نياورند

شما را به شگفتي انداخته باشد ) زيبائي يا ثروت يا موقعيت او(اگرچه  ،مشركي بهتر است
) دوزخ(به سوي آتش ) اعم از زنان يا مردان مشرك(آنان ). و دل از كفتان ربوده باشد(

ن و خدا به سوي بهشت و آمرزش به فرما) گردند و سبب شقاوت مي(كنند  دعوت مي
، و )شود و پيروي از دستور او، وسيله سعادت مي(كند  خود و توفيق خويش دعوت مي

و احكام شريعت را با دالئل واضح تفهيم (سازد  خدا آيات خود را براي مردم روشن مي
   . »يادآور شوند) راه صالح و سعادت خويش را بشناسند و(تا اين كه ) نمايد مي

كند مگر  ن مشرك منع ميمانان را از ازدواج با زنادر اين آيات خداوند صراحتاً مسل
پوست مسلمان،  برخدا ايمان بياورند و كنيز سياهها به وحدانيت خدا و نبوت پيام اين كه آن

همچنين زنان مسلمان از ازدواج با . بر زن آزاده و صاحب جمال مشرك ترجيح دارد
مال و نسب باشند و يك برده اند هر چند كه آن ها داراي مال و ج مردان مشرك منع شده

  .1ها ارزش بيشتري دارد سياه پوست فقير و مؤمن نزد خدا از آن
اما ازدواج با . پس مالحظه كرديد كه ازدواج با زن مشرك به نص قرآن حرام است

  : فرمايد چنان كه مي. زن اهل كتاب طبق نص ديگري از قرآن مباح اعالم شده است

�m�Ä�Ã�Â�Á�À�¿��¾l ]٥: املائدة[  
زنان پاكدامن مؤمن، و زنان پاكدامن اهل كتاب پيش از شما، حالل ) ازدواج با(و «
  .»است

كند و اين نظر  ي سابق، زنان اهل كتاب را مستثني مي اين آيه از حكم عام آيه
  .2جمهور است

  .البته همه اتفاق نظر دارند كه ازدواج با زن مسلمان بر زن اهل كتاب ترجيح دارد

                                           
  .٧٧حممد الوكيلي ص، فقه األولويات دراسة يف الضوابط -١
  ).٧٧، ٧٦/ ٥(عبد الرمحن اجلزائري ، الفقه على املذاهب األربعة -٢
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مباح بودن در صورتي است كه ازدواج با زن اهل كتاب، پيامد منفي براي البته اين 
و اين رأي . شود فرزندان خانواده و جامعه نداشته باشد وگرنه به همان ميزان ممنوع مي

  .1برخي از علماي معاصر است
دانست  را دو چيز مي به آن فتوا داد و علت آن �و رأيي است كه قبل از همه عمر

  : ند ازكه عبارت بود
  .شود ـ باعث بي رغبتي در ازدواج با دختران مسلمان مي1
  .شوند ـ زنان غير مسلمان باعث فساد دين و اخالق فرزندان مسلمان مي2

يند آ و اگر به نتايج مفاسدي كه در عصر حاضر از ازدواج با زنان يهود و نصارا بر مي
چنان كه استاد جميل . 2تندتر هس بينيم كه به مراتب بيشتر و خطرناك توجه كنيم، مي

  : اند از كند كه عبارت اي از آن اشاره مي محمد مبارك به مجموعه
  .هاي مسلمانان بشوند ممكن است زنان غير مسلمان به عنوان جاسوس وارد خانه -أ

  .شوند مسلمانان با تهاجم فرهنگي روبرو مي -ب
غير مسلمان  ي كشور شود كه براي خود شناسنامه مرد مسلمان مجبور مي -ج

  .بگيرد
كنند باعث  عدم آگاهي مردان مسلماني كه با زنان اهل كتاب ازدواج مي -د

  .ها مانند خمير در دست زنان خود به اشكال گوناگون بچرخند شود كه آن مي
چنين مرداني به خاطر عدم آگاهي از دين خدا در مقابل اهل كتاب احساس  -هـ

  .3كنند حقارت و كمبود مي
توان به حرمت ازدواج با زنان  اسدي هستند كه با استناد به آن، امروز نيز ميها مف اين

روي   اي ازدواج با زنان اهل كتاب پيشبر �موانعي كه عمر. اهل كتاب معتقد بود
مسلمانان قرار داد، همسو با منافع دراز مدت دولت و اهداف بزرگ جوامع اسالمي بوده و 

دانند كه ازدواج فرزندانشان با بيگانگان چه عواقب  چرا كه ملتهاي بيدار، مي. هستند
ي اسرار  و زنان اگر از همه. ها در بر خواهد داشت خطرناكي براي نسل و وطن آن

                                           
  .٧٧حممد الوكيلي ص، فقه األولويات -١
  .٧٨حممد الوكيلي ص، فقه األولويات -٢
  .٢١٤عمرالتلمساين ص، شهيد احملراب -٣
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شوهرانشان مطلع نشوند، به هر صورت كه شده با توجه به محبت و مودتي كه دارند به 
  .اي از آن اطالع خواهند يافت بخش عمده
ي حاكمان  در اين ابتكار خود، استادي فرزانه براي همه، � عمرفاروق ،بنابراين

چرا كه او نخستين كسي بود كه ضرر و زيان جبران ناپذير ازدواج . رود بعدي به شمار مي
ها را جاسوساني بيگانه دانست  مرد مسلمان با زن اهل كتاب را احساس و ابراز نمود و آن

لف با دين و آيين ما بوده و تا آخر بر شوند و همواره مخا هاي مسلمين مي كه وارد خانه
با بصيرت  �عمر. دين خود باقي خواهد ماند و معاشرت اسالمي را نخواهند آموخت

دانست كه چه  كرد و مي ديد و احساس مي ديني و چشمان تيز بين خود اين مفاسد را مي
اي، فرمان  سامحهبنابراين فوراً و بدون هيچ م. باشد چيزهايي به ضرر و يا به نفع مسلمين مي

 .1خود مبني بر عدم ازدواج با زنان اهل كتاب را صادر نمود
از   بايد دانست كه در زمان خلفاي راشدين، مردم در چارچوب مقررات اسالمي

شد كه جامعه تا حد امكان به  و اين امر باعث مي. آزادي كامل برخوردار بودند
رفت و سلب  و جوامع به شمار ميآزادي، حق اساسي افراد . هايي دست يابد پيشرفت

شد كه چنين افراد و جوامعي بيشتر شبيه  ترين ارزشها تلقي مي آزادي به معناي سلب مهم
  .باشند تا زندگان مردگان مي

اي دروني است كه نشأت گرفته از ارتباط انسان با خدا  حق آزادي در اسالم، انگيزه
ي  يابد كه وجودش، آماده ست ميانسان با اين ارتباط به بالندگي و رشدي د. است

پذيرفتن كارهاي نيك و مسابقه در انجام كارهاي شايسته جهت به دست آوردن 
هاي مهم  پس آزادي در اسالم يكي از پايه. شود ها و زمين مي رضامندي پروردگار آسمان

  .2رود كه در زمان خلفاي راشدين به بهترين وجه متبلور بود جامعه اسالمي به شمار مي
  
  
  

                                           
 .٢١٤شهيد احملراب التلمساين ص -١
  .٢٤٥حممد أبو عجوة ص. اتمع اإلسالمي د -٢
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  »اميرالمؤمنين«مخارج خليفه، آغاز تاريخ هجري و ملقب شدن وي به : هشتم

  ـ مخارج خليفه1
شود، قطعا پاداش كسي  ي خالفت، امري ديني و عبادي محسوب مي جا كه مسأله از آن

چرا كه . ي خداوند است را به نحو احسن انجام دهد، بر عهده كه متولي اين امر باشد و آن
چنان كه . پردازد رسد و پاداش عمل هر كدام را مي اران و بدكاران مياو به حساب نيكوك

  : فرمايد مي

�m�i��h�g� � �f��e�d�c�b�a�`�� �_�^

jl ]٩٤: األنبياء[  
هركس چيزي را از كارهاي شايسته و بايسته انجام دهد، در حالي كه ايمان داشته «
ناسپاس (شود و  گرفته نمي ، تالش او ناديده)به خدا و پيغمبران و برنامه آسماني(باشد 

  .»را خواهيم نوشت ما قطعاً آن) ماند، و توسط فرشتگان در نامه اعمالش نمي
اما در مورد پاداش دنيوي بايد . باشد گفتيم مربوط به پاداش اخروي مي  چه البته آن

پوشي كرده  گفت كه چون خليفه به خاطر منافع امت اسالمي از منافع شخصي خود چشم
ار بايد مخارج وي از بيت المال تأمين و قانون فقهي نيز چنين است كه هر كس است، ناچ

يا كساني كه به خاطر منافع ديگران نتوانند به امور شخصي خود رسيدگي نمايند مانند 
  .1ها تأمين گردد هاي آن قضات، واليان و مفتيان بايد هزينه

شود بايد دو برابر به  ان كساد ميكسي كه منافع او به خاطر منافع ديگر: اند همچنين گفته
  .2او عوض داد

روي كار آمد، تا مدتي از بيت المال چيزي دريافت  عمر بن خطابوقتي كه 
. كرد و از اين بابت در مضيقه افتاد نمود تا اين كه تجارت او كفاف زندگي او را نمي نمي
مشغول ساخته، به نظر  امر خالفت مرا: ها گفت گاه اصحاب پيامبر را فرا خواند و به آن آن

از : فان و سعيد بن زيد گفتندشما من براي امرار معاش خود چه كنم؟ عثمان بن ع
نظر تو : كرد و گفت �رو به علي  �عمر. المال بخور و به مهمانانت بخوران بيت

                                           
 ).١/٢١٥(السلطة التنفيذية  -١
  ).٥/٤٤٥(املغين ، )١٦٦، ١٥/١٤٧(املبسوط  -٢
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رأي علي را پذيرفت و  �عمر. ي شام و نهار خود بردار به اندازه: گفت �چيست؟ علي 
چنان كه خودش . كرد ي شام و نهار خود از بيت المال استفاده مي ه اندازهاز آن به بعد ب

  : گويد در اين مورد مي
8 ��$# ��;�/! "#	 ,CR�m �
& C�
���! "# ,B���$! B�P M$Z
�� �! ��� �� �� C$Z� _#

j	��J�� C1R�GF 
اگر به . بيت المال به دست من مانند مال يتيمي است كه به دست سرپرست او است«

  .1»خورم و اگرنه صرف نظر خواهم كرد آن نياز داشته باشم به مقدار نياز خود از آن مي
به نظر شما چقدر : در روايتي ديگر آمده است كه خطاب به جمعي از صحابه گفت

اگر : گفت. داند امير المؤمنين بهتر مي: ها گفتند از اين مال براي من حالل است؟ آن
مركبي كه سوار بر آن به حج يا : سپس گفت. سازم آن باخبر ميخواهيد شما را از  مي

هايم و  عمره بروم و لباس مخصوص زمستان و لباس مخصوص تابستان و خوراك بچه
: گويد معمر مي. زيرا من هم يكي از مسلمانانم. رسد حقوقي كه به يك مسلمان عادي مي
  .2از يك نفر شتركرد عـــبارت بود  مركبي كه ايشان از آن اســـتفاده مي

. عمرفاروق براي حكام بعد از خود، الگوي برتري در اداي امانت ارائه داد ،آري
، عمر بن خطابكند كه روزي  چنان كه ابوداود از مالك بن اوس بن حدثان روايت مي

هيچ كدام از من بيش از شما در آن حقي ندارم و : طي سخناني پيرامون مال غنيمت فرمود
مگر اين كه هر يك از ما بر اساس كتاب خدا داراي . دار نيست ان حقما بيش از ديگر

نمود و  اين مال را تقسيم مي صو افزود كه رسول خدا. ي خود هستيم جايگاه ويژه
  .3داد سوابق و ميزان مصيبت و نياز افراد را مدنظر قرار مي

قيافه و از  �عمر. رفت �از ربيع بن زياد حارثي روايت است كه با وفدي نزد عمر
ربيع . غذايي آوردند كه زياد گوارا نبود �همان جا براي عمر. فصاحت او خوشش آمد

اي كه غذاي گوارا بخوري و لباس نرم بپوشي و مركب  تو شايسته! اي اميرالمؤمنين: گفت

                                           
  .٢٧٠حيىي اليحىي ص. اخلالفة الراشدة د -١
  .السلطة التنفيذية: زبه نقل ا ٢٠٠٤٦مصنف عبد الرزاق ش  -٢
  .٢٩٥٠سنن أيب داود ش  -٣
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با اين : اي بر سر ربيع وارد كرد و گفت با شالق خود ضربه �عمر. خوبي سوار شوي
ا را راضي كني بلكه هدفت اين بود كه در دل خليفه جا پيدا خواستي خد سخنانت نمي

داني مثال  ولي آيا مي. دانم در تو خوبيهاي فراواني وجود دارد و افزود كه من مي. نمايي
مانند اين است كه گروهي به : گفت �عمر. دانم خير نمي: ها چيست؟ او گفت من و اين

ميان خود بسپارند تا به طور مساوي براي  سفر بروند و مخارج راه خود را به دست يكي از
آيا جايز خواهد بود كه او خود را بر ديگر رفيقان خود ترجيح . هاي همه صرف كند هزينه

  .1پس همين است مثال من و رعيتم: گفت. خير: دهد؟ مرد گفت
اي احكام پيرامون  و خلفاي راشدين مجموعه صعلما از خالل عملكرد رسول خدا

  : اند از جمله اين كه تنباط نمودهمخارج خليفه اس
براي خليفه جايز خواهد بود در مقابل مسئوليتي كه به عهده او گذاشته شده  -الف

و  4، بهوتي3، ابن العربي2چنان كه نووي. است حقوقي از بيت المال دريافت نمايد
  .اند به جواز اين امر تصريح نموده 5ابن مفلح

  .كردند بيت المال تهيه مي مخارج خود را از بابوبكر و عمر -ب
ها در امور  هاي خود از بيت المال در واقع به خاطر اشتغال آن برداشتن هزينه -ج

  .باشد مسلمين مي
  .و اين امر براي خليفه جائز است حتي اگر به آن نيازي نداشته باشد -د

ي خود بهتر از برنداشتن آن است، زيرا با  برداشتن هزينه: اند حتي برخي گفته
  .6داند تواند خدمت رساني كند، چرا كه خود را موظف مي رداشتن، بهتر ميب

  
  

                                           
  ).٢٨١، ٣/٢٨٠(الطبقات الكربى ، )١/٣٨٣(حمض الصواب  -١
 ).١١/١٣٧(روضة الطالبني  -٢
 ).٢٢٩، ١٢/٢٢٨(البداية والنهاية  -٣
 ).٨/٢٤٩(األعالم للزركلي  -٤
 ).١/٢١٨(السلطة التنفيذية  -٥
  ).٧/١٣٧( ، نوویشرح مسلم -٦
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  ـ آغاز تاريخ هجري2
را تصويب  تاريخ هجري گام فرهنگي مهمي بود كه برداشته شد و اولين كسي كه آن

از جمله اين كه . در اين مورد روايات مختلفي وجود دارد. بود � عمر بن خطابنمود، 
سندي آوردند كه سر رسيد آن ماه شعبان نوشته  �نزد عمر: ويدگ ميمون بن مهران مي

پرسيد كه مراد از شعبان، شعبان سال گذشته يا سال آينده يا شعبان  �عمر. شده بود
براي مردم تاريخي مقرر كنيد تا : كنوني است؟ سپس سران صحابه را جمع كرد و گفت

از تاريخ : از حاضرين گفتيكي . بر اساس آن امور و معامالت خود را تنظيم بكنند
ها طوالني است زيرا آغازش از زمان ذوالقرنين  تاريخ آن: گفتند. ها استفاده كنيد رومي

  .باشد مي
: ديگري پيشنهاد داد كه از تاريخ فارس استفاده كنيد اما حاضرين نپذيرفتند و گفتند

اريخ هجرت رسول سپس همه به ت. كند ها با سر كار آمدن هر پادشاهي تغيير مي تاريخ آن
  .1را سرآغاز تاريخ اسالمي قرار دادند خدا از مكه به مدينه اتفاق كردند و آن

سران  عمر بن خطاب: و از عثمان بن عبيداهللا روايت است كه سعيد بن مسيب گفت
به او پيشنهاد  �گاه علي آن. مهاجرين و انصار را جهت تعيين تاريخ اسالمي جمع كرد

پذيرفت و  �بنابراين عمر. ي را از هجرت رسول خدا مقرر نمايدداد آغاز تاريخ اسالم
  . 2را سرآغاز تاريخ اسالمي تعيين كرد �هجرت رسول خدا

تاريخ اسالمي را اعالم   نخستين كسي كه: گفت  كه  از سعيد بن مسيب روايت شده
بن مشورت علي   بعد از دو سال و نيم از خالفتش بنا به  بودند كه عمر بن خطابداشت 

  عمر در خصوص آغاز تاريخ با اصحاب به: گويد مي 4ابوزناد .3را تعيين نمود طالب آن ابي
اما اين كه چرا از ماه  .5مشورت نشست و در نهايت روي تاريخ هجري اتفاق نظر يافتند

   در ماه ربيع االول هجرت كرده بودند؟ صمحرم آغاز كردند در حالي كه رسول خدا

                                           
 ..٦٩ابن اجلوزي ص، )١/٣١٦(حمض الصواب  -١
 .اند را صحيح اعالم داشته و آن  نيز با وی موافقت منودهذهيب ) ٣/١٤(املستدرك  -٢
 .١٦٣تاريخ اإلسالم للذهيب ص -٣
 .٣٠٢التقريب ص، ثقة فقيه، عبد اهللا بن ذكوان القرشي -٤
 ).١/٣١٧(حمض الصواب  -٥
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در مورد آغاز تاريخ اسالمي چهار چيز پيش روي : گويد ميباره ابن حجر  در اين
از تعيين ميالد . ميالد رسول خدا، مبعث، هجرت و وفات ايشان: صحابه بود كه عبارتند از

ها، صرف نظر كردند و تاريخ  و مبعث به خاطر اختالف نظر در مورد تاريخ دقيق وقوع آن
. ي تلخي بود نيز تعيين نكردند وفات آن حضرت را به خاطر اين كه يادآور خاطره

 صو چون رسول خدا. بهترين گزينه براي اين منظور هجرت آن حضرت بود ،بنابراين
ي هجرت نمود، ماه محرم را آغاز سال  ي دوم و در آغاز ماه محرم اراده پس از بيعت عقبه
  .1هجري قرار دادند

  ـ لقب يافتن عمر به اميرالمؤمنين3
خواندند، وفات  مي صق كه مسلمانان او را خليفه رسول خدابعد از اين كه ابوبكرصدي

ي رسول خدا و  ي خليفه اگر بگوييم خليفه: سركار آمد، مسلمانان گفتند �يافت، و عمر
ي خليفه را بيفزاييم، اين لقب طوالني و  به همين منوال براي هر يك از خلفاي بعدي كلمه

اي خود لقبي تعيين كنيد كه همه با آن پس بياييد براي خلف. غير قابل تلفظ خواهد بود
بدين ترتيب او را . ما مؤمنين هستيم و او امير ما است: بعضي از صحابه گفتند. صدا بزنند

  .2اولين كسي بود كه با اين لقب ملقب گرديد �اميرالمؤمنين خواندند و عمر
مان بن و در روايتي از ابن شهاب آمده است كه عمربن عبدالعزيز از ابوبكر بن سلي

ي رسول  ابوبكر خليفه: نوشتند هنگامي كه ابوبكر خليفه مسلمانان بود مي: ابي خيثمه پرسيد
و بعداً چطور شد . ي ابوبكر عمر خليفه :نوشتند خدا و بعد از اين كه عمر سركار آمد مي

كه از زنان مهاجر ) مادربزرگم(از شفاء : بن سليمان گفت ابوبكر! اميرالمؤمنين: كه نوشتند
هاي  اي به استاندار عراق نوشت تا دو نفر از بهترين نامه �عمر: گفت بود شنيدم كه مي

ها  آن. استاندار عراق لبيد بن ربيعه و عدي بن حاتم را فرستاد. اهل عراق را نزد او بفرستد
جا با  در آن. هاي خود را كنار مسجد بستند و وارد مسجد شدند به مدينه آمدند و مركب

عمرو نزد . ايم به اميرالمؤمنين خبر بده كه ما آمده: روبرو شدند و گفتند عمرو بن عاص
اين لقب را از كجا : گفت �عمر! السالم عليكم يا اميرالمؤمنين: رفت و گفت �عمر

                                           
 .٢٨٦حيىي اليحىي ص، اخلالفة الراشدة، )٧/٢٦٨(الباري فتح  -١
  ).١/٣١١(حمض الصواب ، )٣/٢٨١(ابن سعد : الطبقات الكربى -٢
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به : هم اكنون لبيد بن ربيعه و عدي بن حاتم آمدند و به من گفتند: اي؟ عمرو گفت آورده
او امير  به خدا شما لقب خوبي گفتيد،: گفتممن . ايم اميرالمؤمنين خبر بده كه ما آمده

ها، اميرالمؤمنين  بدين صورت از آن روز به بعد، در نامه. است و ما مؤمنين هستيم
  .1نوشتند مي

شما مؤمنين هستيد و : ، به مسلمانان گفتعمر بن خطابو در روايتي آمده است كه 
ن اولين كسي بود كه اين لقب را براي بر اساس اين روايت، خود ايشا. من امير شما هستم

 عمر بن خطابنخستين كسي كه با اين لقب صدا زده شد،  ،به هر حال .2خود تعيين كرد
  .3ي او دانستند و خيلي سريع در همه جا پيچيد بود و ساير صحابه نيز اين لقب را برازنده

                                           
  .را صحيح دانسته است و ذهبی آن ٣/٨١املستدرک  -١
  ).١/٣١٢(حمض الصواب  -٢
  .)١/٣١٣(حمض الصواب  -٣



  مبحث دوم

يت ويژگيهاي عمر، زندگي خانوادگي و احترام ايشان به اهل ب

  عاهللا رسول

  �مهمترين ويژگيهاي عمر: نخست

و بر . داد ايمان به خدا و روز آخرت محور اصلي زندگي فاروق اعظم را تشكيل مي
گاه قدرتش بر عدالت و غضبش بر  داراي شخصيتي متوازن بود كه هيچ ،اساس آن

رت الهي و همين امر او را شايسته تأييد و نص ،شد مهرباني و غرورش بر تواضع چيره نمي
ي توحيد را با تمام شروط آن يعني علم، يقين، اخالص و  چرا كه او كلمه. كرده بود

  : اش متبلور بود از جمله محبت فرا گرفته و فهميده بود و آثار ايمان عميق وي در زندگي

  ي نفس ـ خوف خدا و محاسبه1
نوري است از آتش دوزخ را به كثرت به ياد بياوريد، چرا كه ت: گفت همواره مي �عمر

  .1آهن و بسيار عميق و داغ
  : آمد و گفت �همچنين نقل است كه روزي مردي باديه نشين نزد عمر

  جهز بُنياتي وأمهنه  يا عمرالخير جزيت الجنة
�
k1k��k�$ �k1$�� Bk�P� 

  .كه اهل خير هستي به دخترانم و مادرشان چيزي عطا كن! اي عمر«
  .»ن بكنيبه خدا سوگند كه تو بايد چني 

  شود؟ اگر نكنم چه مي! اي اعرابي: گفت �عمر
  .گاه من از اينجا خواهم رفت آن: اعرابي گفت 

  : شود؟ اعرابي اشعار زير را سرود اگر بروي چه كار مي: گفت �عمر
�
$xkkkkkkk��$ µ�kkkkkkk) �kkkkkkk& �!	  
�kkkkkk�
�
�� ���kkkkkk�J! nkkkkkkP!�$!	  

 �kkkk ��U �(xkkkk�J! "�kkkkOm �BkkkkU  
Mkkkkk
b �kkkkk�#	 ��kkkkk �# �kkkkk�#  

روزي كه بذل و بخشش به عنوان منت داده شود از تو در مورد من سوال به خدا «
  .»خواهد شد و سرانجام به بهشت يا دوزخ خواهي رفت

                                           
  .١٥٥فرائد الكالم للخلفاء الكرام ص -١
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گاه  آن. با شنيدن اين سخن اعرابي به شدت گريست و محاسنش خيس شد �عمر
  .1اي جز اين ندارم كه من جامه! به خدا سوگند: پيراهن خود را به آن اعرابي داد و گفت

با اين كه به كسي ظلم نكرده بود، اما در اثر شعر اعرابي كه ايشان را به  �عمر ،آري
ياد روز حساب انداخت، متأثر شد و گريست و معموال وقتي سخن از روز قيامت و 

آمد، ايشان به خاطر شدت ترسي كه از خدا داشت،  حساب و كتاب و دوزخ پيش مي
  .2گريست مي

كرد در حق  كرد و اگر فكر مي خود را محاسبه مي و از شدت ترس خدا، همواره
از من انتقام : گفت طلبيد و مي روا داشته است، او را مي  كسي كوتاهي كرده يا بر او ظلمي

ي مسلمين بود مردي نزد او آمد و  چنان كه روزي مشغول رسيدگي به امور عامه. بگير
معموال در چنين جلساتي از . گيربا من بيا و حقم را از فالني ب! اي اميرالمؤمنين: گفت

شالقش را برداشت و محكم  ،بنابراين. كرد رسيدگي به امور شخصي افراد خودداري مي
رسانيد،  بينيد و چنين شكاياتي به او نمي شما عمر را زياد مي: بر سر آن مرد زد و گفت

دهد، مزاحمت ايجاد  اي جهت حل مشكالت عمومي امت تشكيل مي همين كه جلسه
كسي را دنبال  �ديري نگذشت كه عمر. جا بيرون شد مرد عصباني شد و از آن. كنيد مي

: مرد گفت. از من انتقام بگير: وقتي آمد، شالق را به دست او داد و گفت. آن مرد فرستاد
يا آ ن را به  ،شود اين طور نمي: گفت �عمر. گيرم من از شما انتقام نمي! اي اميرالمؤمنين
مرد . گيري تا در عوض به تو پاداش نيكو بدهد يا از من انتقام ميبخشي  خاطر خدا مي

به خانه رفت و احنف بن  �سپس عمر. كنم به خاطر خدا از آن صرف نظر مي: گفت
جا نخست دو ركعت نماز  در آن. و برخي ديگر همراه او بودند) راوي اين ماجرا(قيس 

 ،خدا تو را هدايت كردتو گمراه بودي ! اي پسر خطاب: خواند سپس نشست و گفت
آيد و از  گاه مردي نزد تو مي آن ،ذليل بودي، خدا تو را عزت داد و رهبر مسلمانان كرد

: گويد دهي؟ راوي مي زني؟ فردا جواب خدا را چگونه مي طلبد تو او را مي تو كمك مي

                                           
 .٤/٣١٢تاريخ بغداد -١
 ).١٩/٤٦( التاريخ اإلسالمي -٢
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 ي خدا در روي او همچنان خود را سرزنش كرد تا اين كه من يقين كردم كه بهترين بنده
  .1زمين است

از داخل  �روزي عمر: گويد كند كه مي همچنين اياس بن سلمه از پدرش نقل مي
: با شالق خود به طرف من اشاره كرد و گفت. جا ايستاده بودم من آن. كرد بازار عبور مي

 سال بعد مرا در بازار ديد،. ت كردي لباسهايم اصاب شالقش به گوشه. از وسط راه كنار برو
گاه  آن. خواهم مي! اي اميرالمؤمنين: خواهي امسال حج بروي؟ گفتم نمي! هاي سلم: گفت

ها را در  اين: ش برد و ششصد درهم به من داد و گفتا دست مرا گرفت و با خود به خانه
به : من گفتم. مقابل شالقي كه سال گذشته به تو زدم، بردار و براي سفر حج هزينه كن

را  سال تاكنون آنولي من از پار: گفت. ش كرده بودمورا به كلي فرام من آن! خدا سوگند
  .2ام و همواره در خاطرم بوده است فراموش نكرده

خويشتن را محاسبه كنيد قبل از آن كه شما را محاسبه و موازنه : گفت همچنين مي
  : فرمايد كنند و براي حاضر شدن در ميعادگاه بزرگ آماده شويد چنان كه خداوند مي

�m��e�d�c�b�a��g�fl ]١٨: احلاقة[  
چه رسد به كارهاي (شويد، و  نموده مي) براي حساب و كتاب، به خدا(در آن روز «

  .3.»ماند چيزي از كارهاي نهانيتان مخفي و پوشيده نمي) آشكارتان
اگر : گفت ي خود مي از خداوند داشت، جهت محاسبه  عمر بر اثر شدت خوفي كه

ترسم كه خداوند روز قيامت حسابش را از  ميبچه گوسفندي در سواحل فرات بميرد 
  .4عمر بگيرد
: گفتم. رفت عمر را ديدم كه سوار شتري بود كه دوان دوان مي: گويد مي �علي 

به خدا : گفتم. گردم دنبال شتري از بيت المال مي: روي؟ گفت كجا مي! اي اميرالمؤمنين
مرا مالمت ! ابوالحسناي : گفت �عمر. كه خلفاي بعد از خود را به مشقت انداختي

                                           
 ).٢/٥٠٣(حمض الصواب  -١
 .با سند ضعيف ٢٤٤/.٤تاريخ طربی  -٢
 .١٤٣فرائد الكالم ص، ٣٧٢خمتصر منهاج القاصدين ص -٣
  .١٦١، ١٦٠مناقب عمرص -٤
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به خدا اگر در آن سوي فرات بچه شتري بميرد روز قيامت حسابش از عمر گرفته . نكن
  .1خواهد شد

او لحظاتي قبل با . رساندم عمر بن خطابدر حرم خود را به : گويد ابو سالمه مي
اطراف حوض جمع شده   بود كه  كاري جمعيت زنان و مردان را از هم جدا ساخته كتك

. در خدمتم: گفتم! اي فالني: گاه رو به من كرد و گفت آن. گرفتند ا هم وضوء ميو ب
مگر به تو نگفته بودم حوض وضوي مردان و زنان را جدا كني؟ سپس رويي : گفت

. هالك شدم: گفت او  خطاب به  برخورد كرد كه �برتافت و رفت و در راه با علي 
 �علي. ا در حرم الهي كتك زدمامروز مردان و زنان ر: چرا؟ گفت: گفت �علي

ها را از روي دلسوزي و  تو حاكم و نگهبان مردم هستي اگر آن! اي اميرالمؤمنين: گفت
  .2اي گاه ستم روا داشته اي، آن اما اگر به ناحق زده. اي، اشكالي ندارد خيرخواهي زده

هاي مدينه گشت  در كوچه �همچنين از حسن بصري روايت است كه روزي عمر
  : كرد كه اين آيه را شنيد ر ميو گذا

�m�j�i�h�g�f�e�d��c�b�a�`

��l�kl ]٥٨: األحزاب[  
بدون اين كه كاري كرده باشند و گناهي داشته  -كساني كه مردان و زنان مؤمن را  «
   .  »اند و گناه آشكاري شده بهتانرسانند، مرتكب  آزار مي -باشند 

: انداز خود را براي او پهن كرد و گفتاُبي زير. ي ابي بن كعب رفت آنگاه به خانه
ي فوق  را با پايش كنار زد و بر زمين نشست وآيه آن �عمر. اينجا بنشين! اي اميرالمؤمنين

. دهم ترسم كه مصداق اين آيه شوم، زيرا مؤمنين را آزار مي مي: را خواند و به ابي گفت
به معروف و نهي از منكر  اي نداري بايد رعيتت را كنترل كني و امر تو چاره: اُبي گفت

  .3داند خدا بهتر مي: گفت �عمر. نمايي

                                           
  .مناقب عمر -١
  ).٢/٦٢٢(حمض الصواب ، )٧٦، ١/٧٥(مصنف عبد الرزاق  -٢
  ).٢/٦٢٣(حمض الصواب ، ١٦٢ص مناقب عمر -٣
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اي : گفت گذاشت و مي همچنين نقل است كه گاه گاهي دستش را بر روي آتش مي
  1آيا طاقت اين را داري؟! پسر خطاب

و هنگامي كه سعد بن ابي وقاص پس از جنگ قادسيه عباي كسرا پادشاه ايران و 
فرستاد، عمر نظري به  �تاج و كفشهايش را نزد عمر شمشير و كمربند و لباسها و

: تر بود گفت حاضرين انداخت و به سراقه بن جعشم كه از همه تنومندتر و خوش قيافه
: به او گفت �عمر. ها را پوشيد سراقه با عالقه برخاست و آن. ها را بپوش برخيز و اين

ي بني  ي اعرابي از طايفهبه به فرد: گاه گفت آن. به عقب برگرد: سپس گفت. جلو بيا
: ها را از او گرفت و گفت سپس آن! مدلج لباسها و تاج و شمشير كسرا را پوشيده است

ها را بيشتر از من دوست داشتي ندادي و  ها را به پيامبرت و به ابوبكر كه آن اين! بار الها
قدر گريست كه دل  و آن. ها مرا بيازمايي ي اين ترسم كه به وسيله اي، مي اكنون به من داده

ها را بفروش و پولشان را قبل  اين: سپس به عبدالرحمان گفت. حاضرين به حالش سوخت
هايي  چنين موضع  ذكر است كه  الزم به .2از غروب خورشيد در ميان مسلمانان تقسيم كن

  .شود مي  وفور ديده  از جانب عمر به

  رغبتي او به دنيا ـ عمر و بي2
ي قرآن و در ركاب پيامبر و تفكر در مورد زندگي دنيا  سايه از خالل زندگي در �عمر

اي براي  و مزرعه. به اين نتيجه رسيده بود كه اين زندگي امتحان و آزمايشي بيش نيست
بنابراين خود را از بند آسايش و رفاه دنيوي آزاد ساخته و از نظر ظاهر و . آخرت است

ق و باورهايي رسيده بود كه او را در اين باطن تسليم پروردگار عالم شده بود و به حقاي
  : كردند كه عبارت بودند از رهگذر ياري و مساعدت مي

باور قطعي به اين كه ما در اين دنيا غريب و رهگذري بيش نيستيم، همان طور كه : أ
  : رسول خدا فرمود

80�4� ���& 	� \��c 7xR ���$! X �R F3G      » شيدو يا رهگذري با مسافردر دنيا«.  

                                           
  .مهان -١
  ).٢/٦٢٥(حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمربن اخلطاب  -٢
 .حديث صحيحی است. ٢٣٣٣زهد ش ، ترمذی -٣
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مربوط به بندگي   چه ب ـ اين دنيا هيچ جايگاه و ارزشي نزد خداوند ندارد مگر آن
  : فرمايد چنان كه رسول خدا مي. شود خدا مي

8K�� M�� ��
� 5!�/�R i;� �� Ma��� ¦�
b �! �
& ���m ���$! C�R �$F1. 
ك جرعه آب داشت به كافران ي ي پر مگسي ارزش مي اگر دنيا نزد خدا به اندازه«

  .»داد نمي
� !� 	�� 	!)�, �	 &�5�J, �	 8: فرمايد همچنين ميR� (# ���/ �� "��1� ,M��1� ���$!

 5%1���F2G  
شبيه آن   چه به جز ذكر خدا و آن. اند در آن وجود دارد نفرين شده  چه دنيا و آن«

  .»باشد و علما و متعلمين
به انگشتان سبابه  صچنان كه رسول خدا. ج ـ اين كه عمر دنيا به پايان رسيده است

  : و وسطاي خود اشاره كرد و فرمود
) ����� ������� ������(3.  
  .»فاصله من تا قيامت اين قدر است«

ي باقي است چنان كه خداوند به نقل از  د ـ اين كه آخرت جاي هميشگي و خانه
  : فرمايد مؤمن آل فرعون مي

�m�¸�¶�µ�´� � �³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�¹
�É��È�� �Ç�Æ�� � �Å�Ä�Ã�Â�Á�À� � ¿¾�� � �½�¼�»�º

��Ð�Ï���Î�Í�Ì�Ë�Êl ]٤٠ - ٣٩: غافر[  
) و توشه اندكي و خوشي گذرائي(اين حيات دنيوي كاالي ناچيزي ! اي قوم من «

در (هر كس عمل بدي انجام دهد، . است، و آخرت سراي ماندگاري و استقرار است
ولي هر كس كار خوبي انجام دهد، خواه شود،  جز همسان آن، كيفر داده نمي) آخرت

                                           
 .٢٣٢زهد ش ، ترمذی -١
 .٢٣٢٢زهد ش ، ترمذی -٢
 .١٣٢مسلم ش -٣
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جا  روند و در آن چنين كساني به بهشت مي -به شرط اين كه مؤمن باشد -مرد باشد يا زن 
    .»گردد نعمت و روزي بديشان بدون حساب و كتاب عطاء مي

ريشه دوانيده و او را به ترك دنيا و متاع آن  �اين حقايق در وجود عمر ،آري
با جمعي از ياران خود  �روزي عمر  كند كه روايت مي 1كه ابواشهب چنان. واداشته بود

ها بيني  يارانش از بوي تند زباله. جا توقف نمود داني گذشت و مقداري آن از كنار زباله
ي آن هستيد و براي آن  اين است دنيايي كه شما شيفته: گفت �عمر. خود را گرفتند

  .2كنيد گريه مي
به خدا سوگند ما نيز : گفت مي عمر بن خطاب: گويد يهمچنين سالم بن عبداهللا م

ي انگور بسازند،  دوست داريم براي ما بزغاله كباب بكنند و نان گرم تهيه نمايند و شيره
چنان كه . ي خود را در همين دنيا گرفته باشيم ترسيم كه در آن صورت بهره اما مي

  : فرمايد خداوند مي

�m�Ñ�Ð�Ï�Î�Í��Ì��Ël ]٢٠: األحقاف[  
ايد  ايد و كام برگرفته هاي خود را در زندگي دنياي خويش برده شما لذائذ و خوشي«

  .»)ايد و براي امروز چيزي باقي نگذاشته(
ما بهتر از : گفت � عمر بن خطاب: گويد و از ابو عمران جوني روايت شده كه مي
پس انداز را براي روزي  دانيم ولي ما آن ديگران، خوردن غذاهاي گرم و لذيذ را مي

  : فرمايد كنيم كه خداوند در مورد آن مي مي

�m�W�V�U�T�S�R��Q�P�O�N�M�L
�b��a�`�_�^�]�\�[�Z���Y�Xl ]٢: احلج[  

چنان هول و هراس سرتا پاي مردمان را فرا  آن(بينيد  روزي كه زلزله رستاخيز را مي «
اند،  د نهادههمه زنان شيردهي كه پستان به دهان طفل شيرخوار خو) گيرد كه حتي مي

از خوف اين صحنه (و جملگي زنان باردار . كنند كودك خود را رها و فراموش مي
بيني، ولي مست  مردمان را مست مي!) تو اي بيننده(نمايند، و  سقط جنين مي) بيمناك

                                           
  .جعفر بن حيان السعدي -١
  .١١٨ص. امام امحد: الزهد -٢
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و توازن ايشان را به هم (است ) انگيز وحشتناك و هراس(نيستند و بلكه عذاب خدا سخت 
هاي افتان و  ن را آشفته و خراب، با چشمان از حدقه به در آمده و با گامزده است و لذا آنا

   .»)بيني سر و سامان و حال پريشان مي خيزان، و با وضع بي
اين گونه يافتم كه اگر دنيا را ) خالفت(من خود را در اين امر : گويد همچنين مي

. دهم از دست ميدهم و اگر آخرت را بخواهم دنيا را  بخواهم آخرت را از دست مي
  .1دنيا را بر ضرر آخرت ترجيح دادم بنابراين ضرر

نمود كه بر  و روزي در دوران خالفت، در حالي براي مردم خطبه ايراد مي
  .2تهايش دوازده قطعه پينه وجود داش لباس

نمود و لباسهايش را  ي كعبه را طواف مي خانه ،ي خداترس همچنين اين خليفه
  .3ي پوست سرخ رنگي بود ها قطعه حتي يكي از آن چندين جا پينه زده بود

و روزي با تأخير براي نماز جمعه حاضر شد و از مردم معذرت خواهي كرد و علت 
هاي خود بيان كرد، چون غير از همان يك لباس، لباس ديگري  تأخير خود را شستن لباس

  .4نداشت
براي  �در ركاب عمرمن : گويد و از عبداهللا بن عامر بن ربيعه روايت است كه مي

در اين سفر براي استراحت ايشان . از مدينه به مكه رفتيم و برگشتيم ،سفر حج بيرون شدم
پرداخت، چادر و يا زيراندازي بر  خيمه و سايباني زده نشد، بلكه وقتي به استراحت مي

  .5پرداخت ي آن به استراحت مي انداخت و در سايه روي درختي مي
. ي حكومتش از شرق تا غرب دنيا گسترده بود مؤمنيني كه دامنهاين بود امير ال ،آري

كرد فقيرترين  ديد، فكر مي هر كس او را مي. نشست بر زمين و روي زيرانداز معمولي مي
كه متوجه زندگي زاهدانه ) حفصه(حتي روزي دخترش . فرد يا فرد معمولي جامعه است

هاي زيادي در اختيار شما گذاشته  تخداوند نعم: و تنگدستي پدر شده بود به ايشان گفت

                                           
  .)١/٥٠( ةاحللي -١
   .١٢٤أمحد ص ماماإل: الزهد -٢
  .با سند صحيح) ٣/٣٢٨(طبقات الکربی ال -٣
  ).٢/٥٦٦(حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمربن اخلطاب  -٤
  .)٣/٣٢٨(الطبقات الكربى  -٥
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مواردي  �عمر. پوشيديد، بهتر بود خورديد و لباس بهتري مي است، اگر غذاي بهتري مي
هايي كه آن حضرت تحمل كرده بود، سخن  از زندگي رسول خدا را برشمرد و از سختي

اكنون خودت قضاوت كن، حفصه چيزي نگفت جز اين كه : گفت و به دخترش فرمود
راهي را ) رسول خدا و ابوبكر(همراهانم : گفت �گاه عمر آن. ايش جاري شده اشك

جا زندگي  ها برسم و با هم در آن آنمن بتوانم با همين طرز زندگي، به اند، شايد  پيموده
  .1مرفه و خوبي داشته باشيم

گسترش يافت و دنيا با تمام نعمتها و  �ي فتوحات در زمان عمر دامنه ،آري
ي چشمي به آن نينداخت و در دلش  گوشه �در دست او افتاد، اما عمرزيباييهايش، 

. بلكه تمام هم و غمش سربلندي دين خدا و شكست دشمنان خدا بود. تمناي آن پيدا نشد
چنان كه سعد  .2و زندگي زاهدانه، يكي از ويژگيهاي بارز شخصيت عمرفاروق شده بود

ي هجرت بر ما  از نظر سابقه بن خطابعمر به خدا سوگند كه : گويد مي �بن ابي وقاص 
  .3برتري نداشت فقط برتري او به خاطر بي رغبتيش به دنيا بود

  �ـ تقواي عمر3
كند، روايتي است كه ابوزيد عمربن شبه از  از جمله مواردي كه بر تقواي عمر داللت مي

ي  او همه. غذا و خرما آوردند �كند كه نزد عمر معدان بن ابي طلحه يعمري نقل مي
ها را تقسيم كردم تا  من اين! بار الها: سپس گفت ،ها را در ميان مسلمانان تقسيم نمود آن

ترسم اگر از آن بخورم، فردا در شكمم به آتشي  دست من در آن فرو نرود، چرا كه مي
سپس از مال شخصي خود ظرفي پر از غذا آورد و با : گويد معدان مي. مبدل شود

  .مسلمانان نشست و خورد
ها غذا بخورد، ولي از  دوست داشت در كنار رعيت خود باشد و با آن �عمر ،ريآ

نمود و از غذاي شخصي  خوردن غذايي كه براي عموم مسلمانان تهيه شده بود، پرهيز مي
اشكالي نداشت چون او نيز يكي از   گرچه خوردن از غذاي عمومي. كرد خود استفاده مي

                                           
  ).٣/٢٧٧(الطبقات ، ١٢٥مام أمحد صاإل: الزهد -١
  .١١ملاظة ص .الفاروق أمري املؤمنني د -٢
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 .1كرد دار و مشكوك پرهيز مي شدن به امور شبهاز نزديك  �ولي عمر. مسلمانان بود
رفتم ديدم مشغول دوشيدن  �ي عمر به خانه: گويد همچنين عبدالرحمان بن نجيح مي

روزي غالمش رفته بود تا شتر را بدوشد، متوجه شده بود كه قبل . باشد ماده شتر خود مي
  .از او بچه شتر، شيرهاي مادرش را نوشيده است

 �عمر. آورد �يكي از شتران بيت المال را دوشيده، نزد عمر غالم ناچار شيرهاي
شير يكي از : اين شير را از كجا آوردي؟ او گفت: بعد از اين كه شير را نوشيد، گفت

واي بر تو به من شعله آتش دادي تا بنوشم؟ سپس : گفت �عمر. شتران بيت المال است
  .2ها او را حالل كردند از مسلمانان حاللي طلبيد وآن

مر زيرا اينك عباشد،  مي � اي در راستاي ورع و پرهيزگاري عمر اين داستان نمونه
گيرد و تنها با  ترس از عذاب خداوند وجود او را فرا مي با نوشيدن شيري از روي اشتباه،

ي مردم بودند، آرامش خاطر را  نماينده  طلب حاللي از بزرگان اصحاب كه  به  مراجعه
  .كند كسب مي

ها بيانگر آن است كه ذكر و فكر آخرت و ترس خدا بر ذهن عمر تسلط  اناين داست
  .3يافته و در رفتار و عملكرد او تبلور يافته بود

اطباء به او خوردن  ،چنان كه روزي بيمار شد ،پرهيزگاري نمونه بود �عمر ،آري
مال جز اين كه در بيت ال ،اما او عسلي نداشت تا از آن بخورد. عسل را توصيه كردند

من بيمارم و اطباء : ناچار روي منبر رفت و به مردم گفت �و عمر ،عسل وجود داشت
دهيد كه از عسل بيت المال مقداري  اند، آيا اجازه مي خوردن عسل را توصيه كرده

حاضرين به گريه افتادند و همه يكصدا موافقت خود را اعالم نمودند و به . بردارم
  .4رحم كند، او خلفاي بعدي را به مشقت انداختخدا به حال عمر : يكديگر گفتند

  
  

                                           
 ).١٩/٣٧(التاريخ اإلسالمي  -١
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  �و فروتني عمرـ تواضع 4
قرار  �ي عباس ناوداني نصب بود كه بر سر راه عمر بر خانه: گويد عبداهللا بن عباس مي

ها را شسته،  عباس دو مرغ ذبح كرده بود و خون آن ،در يكي از روزهاي جمعه. داشت
لباس جديد پوشيده و عازم مسجد بود  �طرف عمراز آن . آب را از ناودان بيرون ريخت

دستور داد كه ناودان را از  �عمر. هاي خون آلود ناودان بر لباسهايش ريخت و آب
سپس به خانه برگشت و لباسهايش را عوض كرد و برگشت . جا بيرون كنند و بيندازند آن

اودان را رسول خدا با اين ن: بعد از نماز، عباس نزد او آمد و گفت. و با مردم نماز گزارد
بيا پايت را بر : از كرده پشيمان شد و به عباس گفت �عمر. دستان خود نصب كرده بود

نصب كرده بود نصب كن و عباس  صرا در محلي كه رسول خدا شانه من بگذار و آن
  .1نيز چنين كرد

در روز بسيار گرمي در حالي كه  �و از حسن بصري روايت است كه عمر
از كنارش پسر . يش را بر سر خود گذاشته بود، براي كاري بيرون شدي ردا گــوشه

پسر . مرا با خودت سوار كن! پسرم: به آن پسربچه گفت �عمر. اي با االغي گذشت بچه
تو سوار شو و  ،خير: گفت �عمر. سوار شو! اي اميرالمؤمنين: از االغ پايين پريد وگفت
ازار شد كه پشت سر آن پسر بچه بر االغ و در حالي وارد ب. شوم من پشت سرت سوار مي

  .2كردند ي مردم به او نگاه مي سوار بود و همه
ها وارد درختان خرما  من و تعدادي از بچه: گويد همچنين سنان بن سلمه هذلي مي

روبرو شديم كه  �ناگهان با عمر. شده بوديم و مشغول چيدن خرماهاي نيم رس، بوديم
من در حالي كه مقداري خرما در  ،ديدن او متفرق شدند ها با بچه. شالق در دست داشت

او به خرماهايم نگاه كرد و . ها را باد انداخته است اين! اي اميرالمؤمنين: دامن داشتم گفتم
: گفت. اند تا خرماهاي مرا بگيرند ها راه مرا بسته بچه: سپس من به او گفتم. چيزي نگفت

  .3م رساندا گاه مرا به خانه آيم، آن تو ميبا  من. توانند با تو چنين بكنند ها نمي آن

                                           
  .١/٢٨٥ صفة الصفوة -١
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 �همراه احنف بن قيس نزد عمر  باري در روز بسيار گرمي گروهي از عراق به
وقتي چشمش به احنف افتاد . مشغول قطران ماليدن شتري است �ديدند كه عمر ،آمدند
بيوه و  اين شتر صدقه و حق ايتام و زنان. بيا به اميرالمؤمنين كمك كن! احنف: گفت

خدا شما را بيامرزد چرا به يكي ! اي اميرالمؤمنين: مردي از ميان آنان گفت. مساكين است
چه كسي از : گفت �عمر. از بردگان بيت المال دستور نداديد تا اين كار را انجام دهد

تر است؟ و افزود كه هر كس در ميان مسلمانان مسئوليتي به عهده  من و احنف برده
  .1د در خدمت رساني مانند يك برده باشدگيرد او باي مي

را ديدم كه يك مشك آب  � عمر بن خطابروزي : گويد همچنين عروه بن زبير مي
وقتي : گفت. اين كار براي شما شايسته نيست! اي اميرالمؤمنين: گفتم ،بر دوش گذاشته است

ن خواستم اين پذيرفتند، احساس بزرگي كردم، بنابراي وفود نزد من آمدند و سخنان مرا مي
  .2احساس را از بين ببرم

عمر بن : شنيدم كه در خلوت گفت عمر بن خطاباز : گويد و انس بن مالك مي
از خدا بترس و اگر نه  ،اي پسرك خطاب: سپس گفت !به به ،اميرالمؤمنين هستي! خطاب

  .3تو را به عذاب سختي گرفتار خواهد كرد
ما : آمدند و گفتند عمر بن خطابد و از جبير بن نفير روايت است كه گروهي نز

تر نسبت به منافقين از شما سراغ نداريم و شما بهترين فرد  تر و دشمن هيچ كس را عادل
به : جا حضور داشت گفت عوف بن مالك كه در آن. اين امت بعد از رسول خدا هستيد

: گفتند. مما بهترين فرد امت بعد از رسول خدا را ديدي گوييد، شما دروغ مي! خدا سوگند
گويد و  به خدا او راست مي: گفت �عمر. ابوبكرصديق است: او كيست؟ عوف گفت

تر از شتران  تر از بوي مشك بود و من گمراه به خدا ابوبكر خوش ،شما دروغ گفتيد
اشاره به اين كه او مسلمان بود در حالي كه من هنوز مسلمان نشده بودم چرا (خطاب بودم 

  .4)از او مسلمان شده بودكه ابوبكر شش سال قبل 
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به تواضع، وفا و ايمان او داللت دارد كه به فضل و بزرگواري  �اين عملكرد عمر
  .1نمايد كند و از آنان تجليل مي نمايد، حتي فضل مردگان را فراموش نمي افراد اعتراف مي

 گاه بنابراين او هيچ. ي كتاب خدا و سنت پيامبر رشد يافته بود در سايه �عمر ،آري
و اين نوع تربيت، تربيتي است كه . برد ها را از ياد نمي مقام گذشتگان نيك و زحمات آن

و اكنون كتاب خدا و . ي آن عاجز هستند كتابهاي اخالقي تاريخ جديد و قديم از ارائه
  .2باشند سنت پيامبر، پيش روي ما و محفوظ بوده و با تمام وجود خود باقي مي

  �ـ بردباري عمر5
اش حر بن  روايت است كه عيينه بن حصن بن حذيفه نزد برادزاده باس از ابن عب
چرا كه بيشتر  ،كرد آنان را به خود نزديك مي �عمر  حر از كساني بود كه. قيس آمد

براي من از : اش گفت عيينه به برادرزاده. بودند �قاريان قرآن جزو همنشينان عمر
او . اي عمويش وقت مالقات گرفتبر �حر نيز از عمر. ي وقت مالقات بگيرد خليفه

به خدا ! اي عمر: شد گفت �وقتي عيينه وارد مجلس عمر. پذيرفت و وقت مالقات داد
 �نمايي؟ عمر دهي و به عدالت با ما رفتار نمي تو به ما عطاياي بزرگي نمي! سوگند

اي : اما حر پا در مياني كرد و گفت. عصباني شد و نزديك بود عيينه را تنبيه بكند
  : فرمايد خداوند مي! ميرالمؤمنينا

�m�l�k�j�i�h��g��f�el ]١٩٩: األعراف[  
گذشت داشته باش و آسانگيري كن و به كار نيك دستور بده و از نادانان  «
  .و او از جاهلين است پس شما گذشت بكنيد  .»پوشي كن چشم

د را ي فوق فورا اعصاب خو با شنيدن آيه �به خدا سوگند كه عمر: گويد راوي مي
  .3بند بودرا او كامال به دستورات قرآن پايزي. كنترل نمود و چيزي نگفت

با شنيدن كالم الهي، آرامش خود را حفظ كرد و از مردي كه او را متهم به  ،بنابراين
توانيم با شنيدن  اكنون ما بينديشيم كه آيا مي. بخل و بي عدالتي كرده بود، گذشت نمود

                                           
  .١٤٤شهيد احملراب  -١
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ها  بريم و بر اعصاب خود مسلط شويم؟ آيا نبايد اين آيه كالم الهي، خشم خود را فرو
  1زينت بخش رفتار و كردار و اخالق ما بشوند؟

كرد و در مورد اموال بيت المال و  در جابيه شام سخنراني مي �همچنين روزي عمر
ها و در مورد بركناري خالد بن وليد و روي كار آمدن  ي آن كيفيت تقسيم عادالنه

خالد دستور داد   به  توضيح داد كه  را اينگونه گفت و علت آن اح سخن ميابوعبيده بن جر
را ميان كاربدستان و  را براي فقراي مهاجرين كنار بگذارد اما او آن  تعيين شده ليتا اموا

مردي به نام ابوعمرو بن حفص بن مغيره . بود  اشرافيان و افراد سخندان تقسيم نموده
كار خوبي نكردي، زيرا مردي را بركنار كردي كه رسول تو ! اي عمر: برخاست و گفت

را از نيام  آن صاو را گمارده بود و شمشيري را در نيام انداختي كه رسول خدا صخدا
با اين كار پيوند خويشاوندي را قطع كرده و با پسر عمويت حسد . بيرون كرده بود

ل هستي و به خاطر تو از خويشاوندان نزديك و كم سن و سا: گفت �عمر. اي ورزيده
  .2اي پسر عمويت خشمگين شده

ي توحيد، ايمان و  بود كه در سايه �اين ها بعضي از صفات و ويژگيهاي عمر
  .ها را به دست آورده بود آمادگي براي آخرت، آن

هاي شخصي ايشان چيزهاي زيادي  ها علما و محققين در مورد ويژگي عالوه بر اين
قدرت ديني، شجاعت، ايمان قوي، عدالت، علم، : اند از ارتها عب اند كه مهمترين آن گفته

و در مورد اوصاف . فراست، سياست، هيبت، دورنگري، مهرباني، غلظت، تقوا و غيره
فرماندهي ايشان از نقدپذيري، توان رهبري و كنترل مردم، مشاركت دادن مردم، مديريت 

  . ها خوهيم پرداخت آنبحران و كنترل شديد مسئولين و غيره در مباحث مختلف به 
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  و زندگي خانوادگي �عمر: دوم

مردم به همان اندازه از رهبر و پيشواي خود حرف شنوي خواهند داشت : گفت مي �عمر
و اگر حاكم رفاه طلب باشد، رعيت نيز رفاه طلب  ،كه او از خداي خود داشته باشد

  .1خواهد شد
او . كرد اش را كنترل مي ر افراد خانوادهنمود و رفتا او خويشتن را محاسبه مي ،بنابراين
بنابراين وقتي مردم . اش دوخته است دانست كه ديدگان همه به او و خانواده به خوبي مي

مواظب باشيد كه من مردم : گفت اش مي خطاب به افراد خانواده. داشت را از چيزي باز مي
به ) شكاري(كنند كه پرنده  طور نگاه مي ام و مردم به شما آن را از فالن كار باز داشته

مهابا  ها نيز بي ام آن اگر شما مرتكب كاري شويد كه از آن منع كرده. كند گوشت نگاه مي
و بدانيد كه . ها نيز باز خواهند آمد مرتكب آن خواهند شد و اگر شما از آن بازآييد آن

و  .2د دانيدپس خو ،شديدترين تنبيه از آن كسي است كه با من رابطه نزديكي داشته باشد
همواره مواظب رفتار فرزندان، زنان و نزديكان خود بود كه ما در اينجا به بعضي از 

  : كنيم موضعگيري هاي ايشان اشاره مي

  ـ منع استفاده از امكانات عمومي1
اي كه دولت در اختيار مردم  اش را از استفاده از امكانات عمومي افراد خانواده �عمر

من چند نفر شتر خريدم : گويد مي بچنان كه عبداهللا بن عمر. دكر گذاشته بود، منع مي
ها را براي فروش  و در چراگاه عمومي مسلمانان رها نمودم و بعد از اين كه فربه شدند، آن

صاحب اين شتران : ها افتاد گفت به آن �وقتي در بازار چشم عمر. به بازار عرضه كردم
! پسر اميرالمؤمنين... به به: را طلبيد و گفت عبداهللا �عمر. عبداهللا است: كيست؟ گفتند

شتران الغري خريدم و در چراگاه : اي؟ عبداهللا گفت ها را از كجا آورده اين: سپس گفت
 �عمر. ام ها را براي فروش عرضه داشته اند، آن عمومي رها نموده و اكنون كه فربه شده

سپس . بچرانيد و آب بدهيد شتران فرزند اميرالمؤمنين را: گفتند جا مي البد آن: گفت

                                           
  .١٤٦حممد قلعجي ص . موسوعة فقه عمربن اخلطاب د -١
  ).٨٩٣/ ٣(حمض الصواب  -٢
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ي خود را بردار و بقيه را به بيت المال  ي اوليه ها را بفروش و سرمايه آن! اي عبداهللا: گفت
  .1تحويل بده

ي جلـوالء خريـداري    ـ بازخواست فرزندش عبداهللا به خاطر اموالي كه در معركـه 2
  نموده بود
. شركت داشتم) بالد فارس هاي يكي از معركه(من در جنگ جلوالء : گويد عبداهللا مي

وقتي نزد . بعد از جنگ گوسفندان زيادي در مقابل چهل هزار درهم خريداري نمودم
اگر مرا به آتش ببرند و از تو بخواهند كه فديه دهي و مرا نجات بخشي : عمر آمدم گفت

من حاضرم هر چه دارم فديه دهم تا تو را نجات دهم از چيزي : چنين خواهي كرد؟ گفتم
به نظر من مردم به خاطر اين كه شما : گفت �گاه عمر آن. شود باعث آزارت ميكه 

و . اند فرزند اميرالمؤمنين هستيد، اموال خود را در قبال قيمت نازلي در اختيار شما گذاشته
بنابراين اموالت را به من بده و به تو در . ي اموال غنيمت و مسئول هستم من تقسيم كننده

سپس اموالم را به تجار عرضه . دهم اي يك درهم منفعت مي داده مقابل هر درهمي كه
ها را در مقابل چهارصد هزار درهم فروخت و هشتاد هزار به من داد و بقيه را  داشت و آن

  .2نزد سعد ين ابي وقاص فرستاد تا در ميان مجاهدين تقسيم نمايد

  آيد مي دست  ي خويشاوندي به وسيله  به  هايي كه ممانعت از منفعت -3
در ميان لشكري بودند كه از  �از اسلم روايت است كه عبداهللا و عبيداهللا؛ فرزندان عمر

ابوموسي . مالقات كردند) امير بصره(در بصره با ابوموسي اشعري . گشتند عراق باز مي
مند  توانستم براي شما كاري انجام دهم كه از منعفت آن بهره اي كاش مي: گفت

ها را نزد  خواهم آن ري، در اينجا مقداري مال وجود دارد كه ميآ: سپس گفت. شديد مي
ها را به عنوان قرض در اختيار شما قرار دهم تا  پس بهتر است آن. اميرالمؤمنين بفرستم

را به بيت  ي اوليه گاه سرمايه اجناس عراقي خريداري كنيد و در بازار مدينه بفروشيد، آن
ها پيشنهاد ابوموسي را پذيرفتند و  آن. ي خود برداريدرا برا ت آنعفالمال برگردانيد و من

                                           
  .١٥٨، ١٥٧ابن اجلوزي ص: مناقب عمر -١
 .٢٧١، ٢٧٠ذهيب عهد اخللفاء الراشدين ص: تاريخ اإلسالم -٢
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وقتي . اي اميرالمؤمنين را در جريان اين معامله گذاشت چنين كردند و ابوموسي طي نامه
خواستند سهم بيت المال را به  ها به مدينه رسيدند و اجناس را فروختند و مي آن

اند  مند شده كر از چنين منفعتي بهرهي افراد لش آيا همه: او گفت. اميرالمؤمنين تحويل دهند
عبداهللا . را به بيت المال برگردانيد پس هم مال و هم منفعت آن: فرمود. خير: گفتند. يا خير

آيا چنين قضاوت ! اي اميرالمؤمين: اما عبيداهللا اعتراض كرد و گفت. چيزي نگفت
آن بوديم؟ شد، ما مسئول پرداخت عوض  نمايي، در صورتي كه اگر مال هالك مي مي
ي مشاركت  اين معامله را به عنوان معامله! اي اميرالمؤمنين: گاه يكي از حاضرين گفت آن

پذيرفت  �عمر. ها تقسيم كن قرار ده و منفعت به دست آمده را در ميان بيت المال و آن
اين : گويند ها و نصف ديگر را به بيت المال تحويل داد و مي و نصف منفعت را به آن

  .1اكت از نوع خود در اسالم بوداولين شر

  ـ ترجيح دادن اسامه بن زيد به عبداهللا بن عمر4
در بخشش و عطايا سوابق و خدمات مردم را در نظر  � عمر بن خطابمعموال 

گرفت، چنان كه در تقسيمي به اسامه بن زيد چهار هزار درهم و به عبداهللا بن عمر سه  مي
پدر او از پدر من بهتر بود و نه خودش  ،نه: و گفتعبداهللا اعتراض كرد . هزار درهم داد

رسول خدا پدر او را بيشتر از پدر تو و خود او را بيشتر از : گفت �عمر. از من بهتر است
  .2داشت تو دوست مي

  ام تو داده  ـ حقوق يك ماه را به5
نزد  من. ي خود را دنبال من فرستاد ، غالم آزاد شده)يرفا(پدرم : گويد عاصم بن عمر مي

بيت (خوردن اين مال : بعد از حمد و ثناي خدا، گفت. در مسجد نشسته بود. او رفتم
و  ،چرا كه نزد من امانت است ،حق من باشد  چه براي من حالل نيست مگر آن) المال
هاي فالن باغ را به تو  ام و بيشتر از اين نخواهم داد و اكنون ميوه ي يك ماه تو را داده نفقه

                                           
  .٢٤٤جنار ص: اخللفاء الراشدون -١
  .١١٣فرائد الكالم للخلفاء الكرام ص -٢
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: گويد عاصم مي. ها به تجارت بپردازي و بر خانواده ات انفاق كني پول آن دهم تا با مي
  .1من نيز همين كار را كردم

  ها را از او بگير و به بيت المال برگردان آن! اي معيقيب -6
وقتي . به وقت ظهر كسي را دنبال من فرستاد �عمر: گويد از معيقيب روايت است كه مي

! داني مي! اي معيقيب: اميرالمؤمنين گفت. نشسته است) معاص(جا رفتم ديدم فرزندش  آن
و از من فرزند اميرالمؤمنين هستم : اين چه كار كرده است؟ او به عراق رفته و گفته است

، كاال و شمشير  ظروف، نقره ها به او هدايايي از قبيل آن ها مال درخواست كرده است، آن
بلكه نزد افرادي از  ،سؤال نكردم ها من از آن: عاصم گفت. اند قيمت داده گران

اي : رو به من كرد و گفت �گاه عمر آن. ها اين را به من دادند خويشاوندانم رفتم و آن
  .2ها را از او بگير و به بيت المال برگردان آن! معيقيب

كرد چرا كه عاصم به خاطر اين كه  آميز تلقي مي ، عمر اين مال را، مالي شبههآري
مند شده است و از دست رنج  ين بوده، از چنين مال و هدايايي بهرهفرزند اميرالمؤمن

آميزي وارد سرمايه  دوست نداشت كه اموال شبهه �عمر ،بنابراين. باشند خودش نمي
  .3اش شود خانواده

  و جريان مشك و عنبر) همسر عمر(ـ عاتكه 7
ي بود كه اي كاش زن: گفت �عمر. مقداري مشك و مواد خوشبو از بحرين فرستاده شد

ها را ميان مسلمانان تقسيم  توانست اين مواد خوشبو را به خوبي بسته بندي كند تا آن مي
تو اين : گفت �عمر. دهم من اين كار را انجام مي: گفت) عاتكه بن زيد(همسرش . نمايم

گاه به  ترسم دستانت با آن آميخته شود آن چرا كه مي ،كار را براي فرد ديگري بگذار
  .4و صورت خود بمالي و چيزي بيشتر از ديگر مسلمانان نصيب تو شود گردن و سر

                                           
 ).٤٩١/ ٢(حمض الصواب ، )٢٧٧/ ٣(الطبقات  -١
  .٢٣٦عمري ص: عصر اخلالفة الراشدة -٢
  ).٤٠/ ١٩(التاريخ اإلسالمي  -٣
 ).٣٠/ ١٩(التاريخ اإلسالمي : نقل از  به، ١١مام أمحد صاإل: الزهد -٤
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ترسد  كه مي عمر بن خطاباي از تقواي فوق العاده اميرالمؤمنين،  اين است نمونه
مبادا همسرش در اثناي تقسيم مواد خوشبوي بيت المال، دستهايش را به سر و صورتش 

  .مند گردد هبمالد و ناخودآگاه از اموال عمومي مسلمانان بهر
ترسد و مرزهاي حالل و حرام را رعايت  اين است عملكرد دقيق فردي كه از خدا مي

چيزي كه متأسفانه ديگران حتي به فكر آن هم  ،پرهيزد نمايد و حتي از مشتبهات مي مي
  .1نيستند

  ـ نپذيرفتن هديه براي همسرانش8
. هديه داده بود) سر عمرهم(اي به عاتكه  ابوموسي اشعري قاليچه: گويد مي بابن عمر

: عاتكه گفت اين را چه كسي به تو داده است؟: به آن افتاد، گفت �وقتي چشم عمر
را برداشت و بر  آن �عمر. را به عنوان هديه براي من فرستاده است ابوموسي اشعري آن
: ابوموسي دوان دوان آمد و گفت. و كسي را دنبال ابوموسي فرستاد. سر همسرش كوبيد

چرا براي همسران من : گفت �گاه عمر آن. در مورد من شتاب مكن! رالمؤمنيناي امي
  .2ما به آن نيازي نداريم ،را بردار آن: و قاليچه را بر سر او زد و گفت ؟فرستي هديه مي

چنان كه وقتي يكي  ،داشت همچنين همسرانش را از دخالت در امور مملكت باز مي
چرا او را از كار بركنار كردي؟ : د، همسرش گفتاز استاندارانش را از كار بركنار كر

  3تو را چه كار به اين كارها؟! اي دشمن خدا: خشمگين شد و گفت �عمر

  �ي ملكه روم به ام كلثوم؛ همسر عمر ـ هديه9
بعد از اين كه پادشاه روم دست از جنگ با : گويد استاد خضري در محاضرات خود مي

) �همسر عمر(هايي رد و بدل شد، ام كلثوم  امهن �مسلمانان برداشت و بين او و عمر
بعد از اين . براي همسر پادشاه روم مقداري مواد خوشبو و هدايايي فرستاد �دختر علي

 كه اين اجناس به دست ملكه رسيد، او در عوض هداياي گرانبهايي به ام كلثوم فرستاد كه
هدايا را متوقف كرد و آن  �عمر. قيمت وجود داشت ها يك گردن بند گران در ميان آن

                                           
  ).٣٠/ ١٩(التاريخ اإلسالمي  -١
  .٢٦٠من رواية البالذري ص الشيخان أبو بكر وعمر -٢
 .١٨٨الشيخان رواية البالذري ص، ٢٩٣ ص أخبار عمر -٣
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كاري كه بدون مشوره انجام گيرد در آن : در مسجد به ايراد سخن پرداخت و گفت
اي از جانب ملكه روم براي ام كلثوم فرستاده شده  و اكنون هديه. خيري وجود ندارد

 �عمر. ي اين هديه است همسر اميرالمؤمنين شايسته: است، نظر شما چيست؟ مردم گفتند
هايي كه در اين سفر صرف شده  مور پست، مأمور بيت المال است و هزينهولي مأ: گفت

باالخره آن گردن بند را به بيت المال تحويل داد و قيمت . است از بيت المال بوده است
  .1هدايايي كه ام كلثوم براي ملكه فرستاده بود به او برگردانيد

  ـ جريان ام سليط10
هاي پشميني در ميان زنان مدينه تقسيم نمود و  رچهپا �عمر: گويد ثعلبه بن ابي مالك مي

ام (اين يكي را به دختر رسول خدا : حاضرين گفتند. در پايان يك قطعه از آن باقي ماند
او زني انصاري . تر از او است ام سليط مستحق: گفت �عمر. بدهيد) كلثوم همسر عمر

رد و براي مجاهدين ك ها را آب مي سليط مشكيزه در جنگ احد ام: گفت �عمر. بود
  .2آورد مي

  ـ حفصه و دلسوزي براي خويشاوندان11
نزديكانت ! اي اميرالمؤمنين: حفصه نزد پدر رفت و گفت. مالي آوردند �باري نزد عمر

حق نزديكانم در ! دخترم: گفت �عمر. ها از اين مال بده حقي به گردن تو دارند به آن
و افزود  ،كنم نيازهاي مسلمانان صرف ميولي اين مال را در جهت  ،مال شخصي من است

  .3برخيز. خواهي پدرت را متضرر كني كه به خاطر دلسوزي براي نزديكانت مي
  
  
  
  
  

                                           
  .٢٤٥عبد الوهاب النجار ص. اخللفاء الراشدون د -١
 .٢٧٣: اخلالفة الراشدة ص، )٩٣/ ٦(، )٤٢٤/ ٧(فتح الباري  -٢
  .١٣٩فرائد الكالم ص، ١٧مام أمحد صاإل: الزهد -٣
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  اي خائنانه نزد خدا بروم؟ خواهي با چهره ـ آيا مي12
 �عمر. از بيت المال چيزي به من ببخش: نزد او آمد و گفت �يكي از دامادهاي عمر
سپس از مال . اي خائنانه خدا را مالقات بكنم اهي با چهرهخو مي: خشمگين شد و گفت

  .1شخصي خود به او ده هزار درهم بخشيد
هاي عمرفاروق است كه بيانگر پرهيز  هايي از عملكرد و موضعگيري ها گوشه اين

ي هر نوع  باشد و اين كه ايشان زمينه از اموال بيت المال مي  نمودن ايشان از استفاده
كرد به راحتي  اگر چنين نمي. گاه خود براي اطرافيانش را مسدود كرده بوداستفاده از جاي

كردند  ها نيز به او اقتدا مي توانست با اطرافيان خود در كمال رفاه زندگي نمايد و بعدي مي
گاه  و طبيعي است كه هر. شد و بيت المال، جزو اموال شخصي مسئولين امور تلقي مي

را حيف و ميل نمايد، كنترل اوضاع از  درازي كند و آن حاكم در اموال بيت المال دست
شود و مصالح كشور  روبرو مي نظمي  دستش بيرون خواهد رفت و امور مالي كشور با بي

اما اگر حاكم، اهل قناعت . پاشد افتد و سرانجام نظام اداري كشور از هم مي در خطر مي
يعي است كه همه او را دوست بوده، از حيف و ميل اموال مسلمين خودداري نمايد، طب

  .2خواهند داشت و به حرف او گوش خواهند كرد
از خالل برخوردهاي عمرفاروق با خانواده و نزديكانش ما به فرازهاي ديگري از 

. يابيم خوريم كه او را در اين ميدان بهترين الگو مي زندگي دوران خالفت ايشان بر مي
دستت را پاك نگه داشتي پس رعيت تو : چنان كه علي بن ابي طالب در وصف او گفت

. شدند ها نيز خائن و رفاه طلب مي كردي آن نيز عفيف و پاك دست شد و اگر خيانت مي
به خاطر محاسبه خويشتن و كنترل افراد خانواده و كارگزاران خود جايگاه ويژه و  �عمر

  .3گرفته بودهيبت خاصي در دلهاي مردم كسب كرده و مورد تصديق و تأييد همگان قرار 
سرشار ي واالي خالفت كه قلبش  ي اسالم و نمونه اين بود عمرفاروق، پرورده ،آري

داري كه از او الگويي براي نسلهاي بعدي ساخت و همچنان  از ايـمان بود؛ ايمان ريشه

                                           
  .٢٧١ذهيب ص: تاريخ اإلسالم -١
  .٢٧١ذهيب ص: اخللفاء الرائدون -٢
  .١٨٢القيادة والتغيري ص  -٣
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بخش دين مبين اسالم به عنوان دو  هاي حيات ي آموزه پرورش در سايه ايمان به خدا و
  .1قيامت باقي خواهند ماند تا در پرتو آن، خلفا و حكام نمونه ساخته شودعنصر سازنده تا 

  و احترام و محبت به اهل بيت �عمر: سوم

، نزد اهل سنت و جماعت داراي جايگاه وااليي بوده و ص بي ترديد اهل بيت پيامبر
 ها وآنان همواره وصيت رسول خدا را در حق آن. مورد تجليل و محبت زيادي قرار دارند

  : به ياد دارند كه در غدير خم فرمود
8<��� 0-� X �! BR�R��F2G 
  .»شما را به خدا، رعايت اهل بيت مرا بكنيد«

اهل سنت در عمل نمودن به اين وصيت رسول خدا پيشاپيش ديگران قرار  ،بنابراين
در پيش  دارند و از عملكرد روافض كه در محبت بعضي از اهل بيت راه افراط را

گيري نواصب كه نسبت به اهل بيت بغض و عداوت دارند،  ند و همچنين موضعا گرفته
ها حرام  باشند كه محبت اهل بيت واجب و دشمني با آن و معتقد مي. متنفر و بيزار هستند

ي اهل  هاي عمرفاروق نسبت به اهل بيت، عقيده گيري و اكنون از خالل موضع .3است
  : شود سنت و جماعت در اين باره روشن مي

  صبا همسران رسول خدا �ـ برخورد عمر1
ها را  ي زندگي آن شد و هزينه او همواره احوال همسران رسول خدا را جويا مي

و سهم حفصه را . خورد ها ميوه و يا غذاي لذيذي را نمي گاه بدون آن پرداخت و هيچ مي
  .4فرستاد بعد از همه مي

وقتي چشم زينب . ايايي فرستادچنان كه باري نزد ام المؤمنين، زينب بنت جحش عط
. كردند ها را تقسيم مي را، ديگران بهتر از من اين خدا بيامرزد عمر: ها افتاد گفت به آن
و ! سبحان اهللا: زينب گفت. ها همه مال شما است تقسيمي در كار نيست، اين: گفتند

                                           
  .٧٤فن احلكم ص -١
  .٢٤٠٨صحيح 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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متي به ايتام فالني ها قس دختر رافع دستور داد تا از آن» برزه«ها كشيد و به  اي بر آن پارچه
خدا بر تو : او همه را تقسيم نمود و در پايان گفت. بدهد... ي فالني و  و قسمتي را به بيوه

. شما باشد باقي مانده است از آنِ  چه آن: زينب گفت. رحم نمايد، ما نيز حقي داشتيم
هايش را گاه زينب دست آن. وقتي نگاه كردند، ديدند، هشتاد و پنج درهم باقي مانده است

. زنده بمانم �هاي بعدي عمر خواهم براي بخشش نمي! پروردگارا: بلند كرد و گفت
چنان كه ديري نگذشت و زينب چشم از جهان فرو بست و اولين كسي بود از همسران 

  .1رسول خدا كه بعد از آن حضرت وفات يافت
چيز سهم  همواره به فكر ما بود و از هر � عمر بن خطاب: گويد همچنين عايشه مي

  .2فرستاد پاچه نيز مي داد تا جايي كه سهم ما را از كله ما را مي
ها اجازه دهد تا به حج بروند،  و هنگامي كه زنان پيامبر، از او خواستند كه به آن

سال بعد به شما : ها اصرار ورزيدند، گفت نخست اجازه نداد و بعد از اين كه آن �عمر
سپس در سال بعد، عثمان بن عفان و . من نيست اجازه خواهم داد و اين تنها رأي

يكي از شما پيشاپيش كاروان همسران : ها فرستاد و گفت عبدالرحمان بن عوف را با آن
ها توقف نماييد  ها حركت بكند و هنگام استراحت در دره رسول خدا و يكي پشت سر آن

ي كعبه مطاف را  خانههمچنين دستور داد كه هنگام طواف . ي دره بايستيد و خود بر دهانه
   .3جا نباشد ها خالي كنند و جز زنان كسي آن براي آن

  با علي بن ابي طالب و فرزندانش �ـ رفتار عمر2
ها را بر  احترام زيادي قايل بود و آن صبراي اهل بيت و فرزندان رسول خدا �عمر

  : كنيم ره ميهايي از آن اشا اكنون به نمونه. داد ي خود، ترجيح مي فرزندان و خانواده
گاهي صبح يا ! پسرم: به من گفت �روزي عمر: گويد مي بـ حسين بن علي

خواستم نزد او بروم ديدم، با  يكي از روزها وقتي مي: گويد حسين مي. شام نزد من بيا
من هم . خواست وارد شود به او اجازه نداد ابن عمر مي. كند معاويه نشسته و گفتگو مي

                                           
  .١٠٠ص .خبار عمرأو ) ٨/١٠٩(ابن سعد  -١
 .٣/٣٠٣ابن سعد  -٢
 .٤/٨٧فتح ال .١٢٦فی عهد عمربن اخلطاب؛ ص  ةدار اإل -٣
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آمدم، ديدم شما با : چرا نزد من نيامدي؟ گفتم: به من گفت روز بعد. يواشكي برگشتم
 �عمر. كنيد و به ابن عمر اجازه نداديد وارد شود، بنابراين برگشتم معاويه گفتگو مي

هر چه ما داريم از : كني و دست بر سر خود گذاشت و گفت تو با ابن عمر فرق مي: گفت
  .1جانب خدا و سپس از جانب شما است

كند كه نزد  عد از جعفر بن محمد باقر و او از علي بن حسين نقل ميهمچنين ابن س
او در حالي كه بين قبر رسول خدا و منبرش نشسته بود . هايي از يمن آوردند لباس �عمر
بعد از اين كه تمام شدند، حسن و حسين از . ها را در ميان حاضرين تقسيم كرد ي آن همه
ها چشم دوخته  به آن �عمر. به سوي او آمدند ي مادرشان، فاطمه، بيرون شدند و خانه

رعيتت را : مردم گفتند. به شما پوشانيدم خرسند نيستم  چه از آن: بود و به مردم گفت
ها به اين  به خاطر اين كه نتوانستم از اين لباس: گفت. اي اي پس كار خوبي كرده پوشانده

سپس به استاندار خود . ها نبود آن ي تن ها گشاد بود و برازنده زيرا لباس ،دو پسر بپوشانم
او نيز دو لباس . در يمن نوشت كه دو لباس از همين نوع براي حسن و حسين بفرستد

  .2ها فرستاد مناسب را براي آن
ي فتوحات و فراخي  همچنين از ابوجعفر روايت است كه بعد از گسترش دامنه

: بن عوف گفت عبدالرحمان. خواست براي مردم حقوق تعيين كند �نعمت، عمر
كه از نزديكان رسول خدا و از بل ،خير: گفت �عمر. نخست از خودتان آغاز كنيد

ي  گاه از عباس و علي شروع كرد تا اين كه حقوق همه آن. هاشم آغاز خواهم كرد بني
هاي آنان آغاز كرد و براي حسن و  خويشاوندان رسول خدا را تعيين نمود و از بدري

  .3داشتند حقوقي را در نظر گرفت صاهي كه نزد رسول خداحسين نيز به خاطر جايگ
در امور مهم بدون  �عمر: گويد مي» الفاروق«عالمه شبلي نعماني در كتاب خود 

و علي هم با اخالص و . گرفت مشورت بگيرد تصميم قطعي را نمي �اين كه از علي
را به عنوان و هنگامي كه عازم بيت المقدس شد، علي . داد دلسوزي به او مشورت مي

                                           
 .)١/١٣٣(صابة اإل: نقل از  به ١١٨ندوي؛ : املرتضی -١
 .)١/١٠٦(بة صابه نقل از اإل ١١٨: مهان -٢
  .١١٩ندوي ص : املرتضي -٣
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ها با وصلتي كه انجام گرفت و  ي دوستانه آن جانشين خود در مدينه گذاشت ورابطه
  .1در آورد، به اوج خود رسيد �ام كلثوم دختر فاطمه را به عقد عمر �علي

 .2همچنين علي سه تن از فرزندانش را به نامهاي عمر، ابوبكر و عثمان نامگذاري كرد
هر انساني محبوبترين نامها را براي فرزندانش   است كه و اين واقعيتي انكار ناپذير

. شد محسوب مي عمر بن خطابمشاور درجه يك  �گفتني است كه علي  .3گزيند برمي
چنان كه در مورد فتح . گرفت يي كارهاي ريز و بزرگ از او مشورت م او در همه

ه نهاوند و جنگ با ي جنگ با فارس و روم و اعزام نيرو ب المقدس و مداين و درباره بيت
اين  ،و در طول دوران خالفت ايشان .4روم و در مورد تقويم هجري با او مشورت نمود

. ي وقت و علي بن ابي طالب ادامه داشت همدلي، همفكري، همكاري و محبت بين خليفه
كوشند تا بر اساس روايات ساختگي، تاريخ را تحريف كنند و  ها مي با اين حال بعضي

ها ظاهري و  ها را تيره جلوه دهند و طوري وانمود كنند كه روابط آن ي آن روابط حسنه
  .5اند ي يكديگر را در دل داشته غير واقعي بوده و در واقع كينه

به چشم  �اي كه در دوران خالفت عمر بارزترين مسأله: گويد دكتر بوطي مي
خليفه و كسي بود او مشاور اول . ي حسنه و همكاري علي با خليفه است خورد رابطه مي

و علي با كمال دلسوزي و . گرفت هيچ تصميمي بدون مشورت او نمي �كه عمر
خواست شخصا جنگ با  �چنان كه وقتي عمر. داد خيرخواهي به خليفه مشورت مي

از او خواست كه چنين نكند و گفت كسي ديگر را به  �ايران را فرماندهي بكند، علي 
شود كه پيامدهاي  ي ايجاد ميشما در دارالخالفه خالكه با رفتن جاي خود بفرست، چرا 

  .تر از پيامدهاي يك جنگ تمام عيار است آن خطرناك
 �كرد كه بعد از او علي  اعالم مي صاگر چنان كه رسول خداؤال ما اين است س

گذشت و غاصبين  زمام امت را به دست گيرد، آيا علي به راحتي از كنار اين مسأله مي

                                           
  . منبع سابق -١
  .)٧/٣٣١(البداية و النهاية  -٢
  .١١٩ندوي ص : املرتضي -٣
 .٩٩ ؛ حممد احلاجی صمني للخلفاء الراشدينأبی طالب مستشار أعلی بن  -٤
 .١٣٨ص، منبع سابق -٥
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ي صحابه از اين قضيه مهم  نمود؟ و آيا همه ها همكاري مي كرد و با آن يحقش را تأييد م
بر خالفت  �ها و در رأسشان علي  ي آن كردند؟ آيا ممكن است همه چشم پوشي مي

مسلم است اين كه مسلمانان   چه آن: نويسد اجماع بكنند؟ دكتر بوطي در ادامه مي  غاصبان
كپارچه بودند و حتي تا دوران خالفت علي در كامال ي �قرن نخست تا پايان دوران عمر

  .1ي خالفت هيچ گونه اشكالي در ذهن كسي بروز ننمود قضيه

از بني نضـير   صهايي كه رسول خدا ي زمين درباره بـ اختالف عباس و علي 3
  غنيمت گرفته بود

 �م نشسته بودم كه ناگهان پيك عمرا ر خانهمن وقت ظهر د: گويد مالك بن اوس مي
من به راه افتادم و نزد او رفتم، ديدم كه بر . باشد اميرالمؤمنين منتظر تو مي: گفت رسيد و

به  �عمر. به او سالم كردم و نشستم. حصيري نشسته و به بالشتي پوستين تكيه زده است
. اند بعضي از خويشاوندانت نزد من آمده و درخواست كمك كرده! اي مالك: من گفت

ها را در اختيار تو قرار دهم تا در  خواهم آن ام و مي نظر گرفتهها در  اكنون چيزي براي آن
: گفت. اين مأموريت را به كسي ديگر واگذار كن: گويد مالك مي. ميان آنان تقسيم كني

: جا نشسته بودم كه دربان آمد و گفت من هنوز آن. تو بايد اين كار را انجام دهي ،خير
. خواهند با شما مالقات كنند بن ابي وقاص مي عثمان، عبدالرحمان بن عوف، زبير، و سعد

سپس علي و عباس  . ها آمدند و سالم كردند و نشستند آن. بگو تا بيايند: گفت �عمر
. ها آمدند و سالم كردند و نشستند آن. ها نيز اجازه داده شد ي ورود خواستند به آن اجازه

ها به خاطر  اختالف آن. (در ميان ما قضاوت كن! اي اميرالمؤمنين: سپس عباس گفت
اي : حاضرين گفتند). از بني نظير به غنيمت گرفته بود صهايي بود كه رسول خدا زمين

: گفت �عمر. در ميان آنان قضاوت كن تا از دست يكديگر خالص شوند! اميرالمؤمنين
 صآيا به ياد داريد كه رسول خدا! شما را به خدا سوگند: سپس گفت. حوصله كنيد

برد، هر چه بعد از ما بماند صدقه و متعلق به  ميراث نمي )پيامبران( ز ماكسي ا: فرمود
ها را  گاه رو به علي و عباس كرد و آن آن. بلي: ي مسلمانان است؟ حاضرين گفتند همه

قضيه از : گفت �عمر. بلي: آوريد؟ گفتند اين حديث را به ياد مي: سوگند داد و گفت

                                           
 .٥٢٩ص  بوطی ؛فقه السرية النبوية -١
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از بني نظير به نص قرآن به رسول خدا اختصاص  اين قرار است كه اموال به دست آمده
چنان كه . ها هيچ گونه جنگ و جهادي رخ نداد يافت، چرا كه در به دست آوردن آن

  : گويد قرآن مي

�m�m�l�k�j��i��h�g�f�e�d�c�b�a�`��_�^�]
�w�v��u�t�s�r�qp�o�nl ]٦: احلشر[  

ر خود ارمغان داشته است به پيغمب) يهوديان(ها  چيزهايي را كه خدا از دارايي آن«
ايد و بلكه خداوند  شما اسبان و شتراني براي به دست آوردن آن به تاخت در نياورده

  .»گرداند و خدا بر هر كاري توانا است پيغمبران خود را بر هر كس كه بخواهد چيره مي
ها را  ها جزو اموال شخصي رسول خدا محسوب شدند و آن حضرت آن بنابراين، اين

ي همسرانش را نيز از آن  هاي ساالنه يار شما قرار داد و براي شما انفاق كرد و هزينهدر اخت
آيا رسول خدا ! شما را به خدا سوگند. داد را به بيت المال مي ي آن پرداخت و باقيمانده مي

 صسپس ادامه داد كه بعد از وفات رسول خدا. ها تأييد كردند كرد؟ آن چنين عمل نمي
ساس عملكرد رسول خدا در آن عمل نمود و او در اين مورد راست كردار ابوبكر نيز بر ا

بعد از وفات ابوبكر، من جانشين او شدم و براساس عملكرد . و نيكو صفت و تابع حق بود
داند كه در اين باره راست كردار و نيكو  رسول خدا و ابوبكر، عمل نمودم و خدا مي

مدعي بودي كه حق ! و تو اي عباس ،من آمديدگاه شما نزد  آن. ام صفت و تابع حق بوده
تو را از علي بگيرم و علي مدعي بود كه حق همسرش را از تو بگيرم و من به شما گفتم 

شود، بلكه  ي رسول خدا به عنوان ميراث در ميان وارثينش تقسيم نمي كه مال باقيمانده
را در اختيار  فتم و آنو از شما عهد و پيمان گر. ي مسلمانان است صدقه و متعلق به همه

قبال قضاوت   چه ايد كه غير از آن اكنون نزد من آمده. شما قرار دادم و شما پذيرفتيد
را به من بازگردانيد تا از اين بابت  ايد آن اگر واقعا خسته شده. ام، قضاوت بكنم نموده

  .1كامال آسوده خاطر شويد
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  بـ تجليل از عباس و فرزندش، عبداهللا4
احترام زيادي قايل بود و هنگامي كه در خشك سالي معروف به  � عباس براي �عمر

تو عموي رسول خدا هستي، پس براي ما طلب : دست او را گرفت و گفت» عام الرماده«
را  باران كن و او نيز پذيرفت، در واقع به مقام واالي عباس بن عبدالمطلب اشاره كرد و آن

خورد كه از مسلمان شدن عباس چنان همچنين سوگند . به امت خاطرنشان ساخت
شد آن قدر خوشحال  خوشحال شده است كه اگر پدرش، خطاب، مسلمان مي

. 1شود دانست رسول خدا با مسلمان شدن عباس خوشحال مي چرا كه مي. گرديد نمي
احترام زيادي قايل بود و او را در  بهمچنين براي فرزند عباس يعني عبداهللا بن عباس 

در حالي كه عبداهللا، هم سن و . نشاند ديف بزرگان صحابه و اهل بدر ميمجلس خود در ر
اين جوان كه : ها اعتراض كردند و گفتند چنان كه يك بار آن. ها نبود سال فرزندان آن

مگر شما او را : گفت �نشيند؟ عمر هم سن و سال فرزندان ما است، چرا با ما مي
  .پرسيد نصري  طلبيد و از همه در مورد سورهگاه روزي مرا در جمع آنان  شناسيد؟ آن نمي

�m�f�e�d�c�b�al�� ]١: النصر[  

ما در : بعضي از حاضرين گفتند. ها بشناساند خواهد مرا به آن من دانستم كه مي 
رو به من كرد و  �در پايان، عمر. ها اظهار نظر كردند دانيم و بعضي باره چيزي نمي اين

كند  ن سوره، به فرا رسيدن اجل رسول خدا اشاره مياي: گويي؟ من گفتم تو چه مي: گفت
  : گويد و به او مي

�m�e�d�c�b�al   
  »رسد فرا مي) و فتح مّكه(هنگامي كه ياري خدا و پيروزي «

  : شود، پس بعد از نصرت خدا و فتح مكه اجلت نزديك مي

�m�v�u���t�sr��q�p�ol   
ود و ياران خويش را از خ(پروردگار خود را سپاس و ستايش كن، و از او آمرزش 

. بخواه) شتابگري در فرا رسيدن فتح و وقوع پيروزي، و اظهار دلتنگي و گاليه از زندگي
  . »پذير است خدا بسيار توبه
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   .1دانم باره بيشتر از اين نمي من هم در اين: گفت �عمر
ن در معجم صحابه از طريق زيد بن اسلم به نقل از اب 2بغوي: گويد حافظ ابن حجر مي

نشاند و  خواند و او را نزد خود مي ابن عباس را فرا مي �عمر گفته است كه عمر
تو را فراخواند و دست بر سرت  صمن روزي شاهد بودم كه رسول خدا: گفت مي

  : گذاشت و اين گونه دعا كرد
)	 ���$! X ��;/ B�1$!��1&  0�	x�$!(3.  
  .»به او فقه دين و علم تفسير عنايت كن! بار الها«

با ابن عباس بيانگر ميزان احترام و تجليل او از ابن عباس و  �اين برخورد عمر
  . باشد حاكي از مقام شامخ علمي ابن عباس مي

عبداهللا بن عباس چه مفسر خوبي براي : گفت مي �عمر: گويد حافظ ابن كثير مي
  !قرآن است

ن تيز و قلب جوان پير و داراي زبا: گفت مي �آمد، عمر همچنين وقتي عبداهللا مي
   .4خردمند آمد

احترام متقابل و محبت عميقي  صو اهل بيت پيامبر �در ميان عمر ،بدين ترتيب
  .برقرار بود
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  مبحث سوم

و اهميت ايشان به امر به معروف و نهي از  �زندگي اجتماعي عمر

  منكر

  زندگي اجتماعي عمر: نخست

و از خالل . مبر بودبازتاب عملي كتاب خدا و سنت پيا �زندگي اجتماعي عمر
توان اسالم را به صورت زنده در رفتار ايشان مشاهده  هاي متعدد ايشان مي موضعگيري

  : كنيم اي از رفتارهاي اجتماعي وي اشاره مي و اكنون به گوشه. نمود

  و رعايت حال زنان جامعه �ـ عمر1
  ها را پرداخت كرد و حقوق آن اي رعايت حال زنان مسلمان را مي با اهتمام ويژه �عمر

و به امور زناني كه شوهرانشان را براي جهاد . كرد نمود و از ظلم بر آنان جلوگيري مي مي 
به : نمود تا جايي كه فرمود كرد و زنان بيوه را سرپرستي مي اعزام نموده بود، رسيدگي مي

ي كنم كه زنان بيوه اهل عراق بعد از من، به كس اگر زنده بمانم كاري مي! خدا سوگند
كنيم كه در  و اينك به بخشي از خدمات وي در اين زمينه اشاره مي .1نياز نداشته باشند

  : درخشد صفحات تاريخ مي

  كني؟ را تعقيب مي �ـ مادرت به عزايت بنشيند، آيا عمر
طلحه بن عبيداهللا از سر كنجكاوي . در تاريكي شب از خانه بيرون شد �باري عمر

جا بيرون شد و وارد خانه  سپس از آن. ايي شد رد خانهاو را تعقيب نمود و ديد كه وا
ها رفت، ديد كه پيرزني نابينا در  صبح روز بعد طلحه به يكي از آن خانه. ديگري شد

ها  او مدت: آيد؟ پيرزن گفت ي تو مي اين مرد چرا به خانه: از او پرسيد. جا نشسته است آن
طلحه در حالي . كند م را تميز ميا خانه يازهايم را برطرف نموده وآيد و ن است نزد من مي

را  �مادرت به عزايت بنشيند آيا عمر: گفت نمود و مي برگشت كه خود را سرزنش مي
  2كني؟ تعقيب مي

                                           
 .٣٧٣ص  ،الفاروق عمربن اخلطاب ةحياو  ةصحيح التوثيق فی سري  -١
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كمك به مستمندان جامعه يكي از عوامل نصرت خدا و از اعمالي است كه  ،آري
هاي اسالمي و حكام طلبد كه رهبران حركت بنابراين مي. كند انسان را به خدا نزديك مي

را در جوامع  ي مساجد و جوانان مسلمان به اين قضيه اهميت بدهند و آن مسلمان و ائمه
  . خود احيا نمايند

  ـ زني كه از فراز هفت آسمان، خدا به شكايت او پاسخ داد
. در مسير راه با زني برخورد نمود. به اتفاق جارود عبدي از مسجد بيرون شد �عمر

من آن روز را به خاطر دارم كه تو را ! اي عمر: سالم كرد و گفت �آن زن به عمر
سپس به ياد دارم . زدي ها را مي كردند و در بازار عكاظ بچه صدا مي) تصغير عمر(» عمير«

. كنند كردند و اكنون نيز شاهد هستم كه تو را اميرالمؤمنين صدا مي كه تو را عمر صدا مي
و بدان كه هر كس از عذابهاي الهي بترسد، دور  پس از خدا در مورد رعيت خود بترس

جارود . ها را غنيمت خواهد شمرد بيند و هر كس از مرگ بترسد فرصت را نزديك مي
: گفت �عمر. درازا كشيد  ؤمنين بهبس كن، سخنانت در حضور اميرالم! اي زن: گفت

از فراز هفت شناسي؟ او خوله بنت ثعلبه است كه خدا  مگر او را نمي. بگذار تا بگويد
  .1چرا به سخنان او گوش فرا ندهد �پس عمر. آسمان، به شكايت او پاسخ داد

به خدا سوگند اگر او تا فرا رسيدن شب سخن : و در روايتي آمده است كه گفت
رفتم و دوباره نزد او بر  دادم و فقط براي نماز مي گفت، من به سخنانش گوش فرا مي مي
  .2گشتم مي

او خوله است كسي كه خدا در مورد او اين آيه را : است كه گفتو در روايتي آمده 
  : نازل كرد

�m�R�Q� � �P� ON��M�L��K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�T�Sl ]ادلة١: ا[  
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كند  پذيرد كه درباره شوهرش با تو بحث و مجادله مي خداوند گفتار آن زني را مي«
شنود، چرا كه خدا شنوا و  ا ميخدا قطعاً گفتگوي شما دو نفر ر. برد و به خدا شكايت مي

   .»بينا است

  ـ آفرين به خويشاوند نزديك
زد  در بازار قدم مي عمر بن خطابكند كه روزي با  زيد بن اسلم از پدرش نقل مي

شوهرم وفات ! اي اميرالمؤمنين: كه ناگهان زني جوان خود را به عمر رسانيد و گفت
ها  ست كه چيزي در بساط ندارم به آننموده و فرزندان كوچكي بعد از خود گذاشته ا

و افزود كه من دختر خفاف بن ايما غفاري . ترسم از گرسنگي تلف شوند بدهم و مي
پدرم از كساني است كه در ركاب رسول خدا در . پيش امام و خطيب بني غفار هستم

گاه برگشت و يك  آن. آفرين به خويشاوند نزديك: گفت �عمر. حديبيه بوده است
ه با دو كيسه بزرگ مواد غذايي و مقداري پوشاك برداشت و آمد و افسار شتر را شتر فرب

ي  ها را بردار و برو تا وقتي كه خدا براي شما دروازه اين: به دست آن زن داد و گفت
. به او زياد دادي! اي اميرالمؤمنين: مردي گفت. خيري بگشايد، كفاف خواهند كرد

به خدا سوگند پدر و برادر او را ديدم كه در  مادرت به عزايت بنشيند: گفت �عمر
را فتح كرديم و  هاي دشمن با ما مشاركت داشتند و سرانجام آن اي از قلعه ي قلعه محاصره

  .1جا به دست آورديم مال غنيمت را از آن
ي خدمت در دين  اين روايت بيانگر وفاي فاروق نسبت به كساني است كه سابقه

ه ما نيز درس وفاداري را از اين بزرگواران بياموزيم به ويژه در و جا دارد ك. اسالم دارند
  .2اي از وفاداري در ميان بيشتر مردم نمانده است زماني كه ذره

  ـ خواستگاري از ام كلثوم دختر ابوبكر
كسي را نزد عائشه فرستاد و از خواهر كوچكترش كه ام كلثوم  � عمر بن خطاب

. با ام كلثوم در اين باره سخن گفت اما وي نپذيرفتعائشه . نام داشت خواستگاري نمود
او زندگي سختي : نمايي؟ خواهرش گفت آيا پيام اميرالمؤمنين را رد مي: عائشه گفت

                                           
 .٤١٦١خباری ش -١
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عائشه كسي را نزد عمرو بن عاص فرستاد و او را . گير است گذراند و بر زنان سخت مي
عمرو نزد . گويم ن ميمن در اين باره با عمر سخ: عمرو گفت. در جريان مسأله گذاشت

: گفت �عمر. به من خبري رسيده است كه خدا نكند راست باشد: رفت و گفت �عمر
ايد؟  ام كه شما از ام كلثوم دختر ابوبكر خواستگاري كرده شنيده: چه خبري؟ عمرو گفت

دهد يا من كسي ديگر  مگر چه شده است؟ آيا كسي ديگر را بر من ترجيح مي: عمر گفت
هيچ يك از اين دو مسأله اتفاق نيفتاده است، اما به نظر : يح دهم؟ عمرو گفترا بر او ترج

رگ شده است، براي شما مناسب من دختر جواني كه در دامان عائشه با ناز و نعمت بز
اگر در موردي از شما حرف شنوي نكند و . و شما هم داراي اخالق خشني هستيد نيست،

من نزد عائشه : گفت �عمر. اي ر را به ناحق تنبيه كردهگاه دختر ابوبك او را تنبيه كنيد، آن
 �و در روايتي آمده است كه عمر .1جواب عائشه با من است: عمرو گفت. ام پيام فرستاده

آيا عائشه به تو چنين گفته : بنابراين به او گفت. از رفتار عمرو، اصل ماجرا را فهميد
كرد و سرانجام طلحه بن عبيداهللا  از او صرف نظر �گاه عمر آن. بلي: است؟ عمرو گفت

  .2با ام كلثوم بنت ابي بكر ازدواج نمود
با اين كه معموال دختران جوان دوست دارند كه با مردان بزرگ ازدواج نمايند، اما 
در اينجا ام كلثوم با آزادي كامل و بدون ترس و وحشت از ازدواج با خليفه وقت 

اين كه عصباني شود يا او را تهديد نمايد، پيشنهاد  ورزد و خليفه نيز بدون مسلمانان ابا مي
داند در اسالم زن آزاد است و نبايد در امر ازدواج  گيرد، چرا كه او مي خود را پس مي

  .مجبور گردد با كسي ازدواج نمايد كه خودش تمايل ندارد
 بريم كه بدون ي تبليغاتي و سياسي عمرو بن عاص پي مي همچنين به توان فوق العاده

گيري طرف مقابل باشد و احساس نگراني كند،  اين كه هيچ يك از طرفين متوجه موضع
به قدري بود كه متوجه اصل  عمر بن خطاباما فراست و فرزانگي . مسأله را خنثي نمود

نه تنها  �آيا عائشه به تو چنين دستور داده است؟ عمر: قضيه گرديد و از عمرو پرسيد
ها  ه مدافع حقوق دختران و زنان جوان بود و به اولياي آناعتراض نكرد، بلكه او هموار

                                           
 .٢١٠شرقاوی ص : فاروق عمرال -١
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زيرا  ،تان را مجبور به ازدواج با افرادي نكنيد كه خودشان تمايل ندارند دختران: گفت مي
  1دانند كه دوست داشتن يعني چه؟ ها نيز مانند شما مي آن

  كند ـ مردي در وسط بازار با زني گفتگو مي
. كرد دي شد كه در وسط بازار با زني گفتگو ميمتوجه مر �عمر بن خطابروزي 

اي : مرد كه متوجه قصد عمر شده بود گفت. اي با شالقش به آن مرد زد ضربه �عمر
چرا با همسرت در وسط راه سرگوشي : گفت �عمر. او همسر من است! اميرالمؤمنين
وارد شهر ما تازه : مرد گفتسازي؟  كني و مسلمانان را به بدگماني وادار مي صحبت مي

شالق را به دست او داد و  �گاه عمر آن. كنيم كه كجا برويم م و با هم مشورت ميا شده
تا سه بار از او خواست كه  �عمر. من تو را بخشيدم: مرد گفت. از من انتقام بگير: گفت

: عمر گفت. تو را به خاطر خدا بخشيدم: اما او نپذيرفت و هر سه بار گفت. انتقام بگيرد
  .2اش تو را دهدخدا پاد

  كند از شوهرش شكايت مي �ـ زني نزد عمر
كار شوهرم به جايي رسيده كه شرش ! اي اميرالمومنين: آمد و گفت �زني نزد عمر

عمر . ابوسلمه: شوهرت كيست؟ زن گفت: گفت �عمر. از خيرش بيشتر شده است
نيكي چيزي  ما از او جز: گفت �عمر. شوهر او را شناخت چرا كه از اصحاب پيامبر بود

ما نيز غير : ها گفتند نظر شما چيست؟ آن: سپس خطاب به اطرافيان خود گفت. ايم نديده
پشت سر من بنشين و كسي را : به آن زن گفت �گاه عمر آن. از اين را از او سراغ نداريم

: شناسي؟ مرد گفت اين زن را مي: گفت �آمد، عمروقتي ابوسلمه . ل ابوسلمه فرستاددنبا
او : گفت �چرا آمده است؟ عمر: مرد گفت. همسر تو است: گفت �؟ عمراو كيست

به . است  سخن بدي را گفته  چه: مرد گفت. گويد شرت زياد و خيرت كم شده است مي
او بيشتر از زنان ديگر لباس و آسايش دارد، اما شوهرش پير شده و توانايي ! خدا سوگند

گويد؟ زن سخنان شوهرش  راست مي: رو به زن كرد و گفت �عمر. همبستري را ندارد
  . را تأييد كرد

                                           
  .١٤١ص . و فرائد الکالم) ٤/١١(خبار عيون األ -١
 .ةبه نقل از رياض النضر  ١٩٠ص  خبار عمرأ -٢
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با   اي كسي كه: گفت را برداشت و شروع به زدن آن زن كرد و مي اش يانهتاز �عمر
اي،  اي و مال او را صرف نموده جواني او را تباه ساخته  در حالي كه! كني خود دشمني مي

زن سر و صدا راه . ت ندارندواقعي  او چيزهايي را نسبت دهي كه  خواهي راجع به باز مي
دستور  �عمر. كنم اين بار مرا ببخش دوباره از دست او شكايت نمي: انداخت و گفت

از خدا بترس و احترام اين : ها رابه آن زن داد و گفت داد سه قواره لباس بياورند و آن
اينجا  او را به خاطر اين كه: و به پيرمرد گفت. پيرمرد را به جاي آور و او را خدمت كن

گويا دارم آن صحنه را : گويد راوي مي. آمده و از تو شكايت كرده است، سرزنش مكن
  .رود ها را زير بغل گرفته و به سوي منزل خود مي بينم كه آن زن لباس اكنون مي

  : از رسول خدا شنيدم كه فرمود: گفت عمر بن خطابسپس 
8 @A<��� E$! "�;$!+ ���/ ���1� ��E$! BU ,BU , ��1� ��E$! �4�m `�P ¶�� BU ,

 B,��*# 04P "	��~� ,B·%�� N/ B® ,��~��� "�£�$ B�P!��F 1G 
برم سپس مردم دو قرن بعدي  بهترين مردم، مردم قرني هستند كه من در آن بسر مي«

ها گواهي و سوگند خواسته شود،  آيد كه قبل از اين كه از آن ها قومي مي و بعد از آن
  .»اندازند خورند و در بازارها سر و صدا راه مي دهند و سوگند مي گواهي مي

چرا : به آن مرد گفت �عمر. خواست زنش را طالق بدهد همچنين باري مردي مي
ها فقط  ي خانواده مگر همه: گفت �عمر. دوستش ندارم: دهي؟ مرد گفت او را طالق مي

  2كجا شد؟اند؟ پس مدارا و چشم پوشي  بر اساس محبت پايدار مانده

  ـ حقوق فرزندان خنساء
دستور داد  �پس از اين كه چهار فرزند خنساء در جنگ قادسيه شهيد شدند، عمر

براي خنساء در مقابل چهار فرزند شهيدش حقوقي تعيين كنند چنان كه تا زنده بود به او 
  .3شد درهم پرداخت مي 200در مقابل هر فرزندش 

  

                                           
 .)١٠/٩١(جممع الزوائد  -١
  .١١٣؛ فرائد الکالم ص )٢/١٠١: التبينيالبيان و  -٢
  .٢/٧٦٤) ن آل کمالسليما( اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -٣
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  كند گيرد و تجارت مي مي ـ هند دختر عتبه از بيت المال قرض
هند . ازدواج كرده بود) عموي خالد بن وليد(او قبل از ابوسفيان با حفص بن مغيره 

ابوسفيان در اواخر زندگي او را . رفت يكي از زنان زيبا و نامدار قريش به حساب مي
 بنابراين هند از بيت المال چهار هزار درهم قرض گرفت و به ديار كلب رفت و. طالق داد

: كه امير شام بود، رفت و گفت) معاويه(به تجارت روي آورد و بعد از آن نزد فرزندش 
  .1كند عمر مرد خوبي است و براي خدا كار مي! فرزندم
مند بودند كه اسالم به آنان  زنان در دوران خالفت راشده از جايگاه رفيعي بهره 

مثال زناني . كردند كت ميو در ميادين مخلتف فكري، ادبي و تجاري مشار. بخشيده بود
حبيبه، اروي بنت كريز و اسماء بنت سلمه در فقه، حديث، ادب ام مانند عائشه، ام سلمه، 

جزو شاعران برجسته بودند و  2ي بلندي داشتند و خنساء و هند بنت عتبه و فتوا آوازه
ند مردان، ها نيز مان دانست كه آن نهاد و مي ، به جايگاه زنان ارج مي�اميرالمومنين عمر

كرد و گاهي به  ها مشورت مي از اين جهت با آن. باشند اهل احساس و شعور و انديشه مي
آيا اين . داد نمود و رأي شفاء بنت عبداهللا عدويه را ترجيح مي ها عمل مي مشورت آن

ي وقت، از او در امور مملكت  جايگاه كوچكي است براي زن كه امير مسلمانان و خليفه
  3د و گاهي به مشورت او عمل نمايد؟نظر خواهي كن

رفت كه  دانست و نزد آن دسته از زنان مي خليفه خود را پدر همه مي! آري
آيا نياز به چيزي داريد؟ و اگر : گفت ها مي شوهرانشان در راه خدا رفته بودند و به آن

چون  خواهيد چيزي از بازار خريد كنيد، كسي را بفرستيد تا من براي شما خريد بكنم، مي
آمد، خود  ها براي خانواده كسي مي شت جبههاي از پ و اگر نامه. تان دهند ترسم فريب مي

خواند و از قول  ها مي برد و اگر خواندن بلد نبودند، براي آن شخصا آن نامه را نزد آنان مي
نگران : گفت ها مي فرستاد و همواره به آن نوشت و به جبهه مي آنان جواب نامه را مي

  .4بريد ، شوهرانتان در راه خدا هستند و شما نيز در شهر رسول خدا به سر مينباشيد

                                           
 .٢٩٩، ٢٩٨ص . عهد الراشدين: سالمتاريخ اإل -١
  .١٧٥شامی ص   د فاطمه، تطور التاريخ العرب السياسی و احلضاری -٢
  .٢٠٥ص .شهيد احملراب -٣
 .١٠٩ ،؛ سراج امللوک٣٣٩ص  ،خبار عمرأ -٤
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  ي نيك داشتند ـ رعايت حال كساني كه سابقه2
كرد و مردم را بر اساس  ي نيك داشتند رعايت مي حال كساني را كه سابقه �عمر

 فريب شهرت كسي را نخوريد، مرد: گفت همواره مي. نمود موازين دقيقي ارزيابي مي
  .1كسي است كه امانتدار باشد و از ريختن آبروي مردم، پرهيز نمايد

اش نگاه نكنيد، بلكه به عقل و راستي او نگاه  به نماز مرد و روزه: گفت همچنين مي
من از مؤمني كه ايمانش و كافري كه كفرش، آشكار است بيم : گفت همچنين مي. كنيد

  .كند ايمان براي ديگران كار مي ندارم، بلكه از منافقي هراس دارم كه در پناه
: او گفت. باري در مورد وضعيت مردي كه نزد او گواهي داده بود، از كسي پرسيد

اي و  اي و يا با او روزي زيسته آيا با او همسايه بوده: گفت �عمر. كنم من او را تأييد مي
كشف  اي؟ چرا كه همسايگي، مسافرت و غربت باعث شناسايي و يا با او همسفر بوده

اي كه نماز  شايد او را در مسجد ديده: گفت �عمر. خير: شود؟ مرد گفت مرد، مي
  .2شناسي پس تو او را نمي: گفت �عمر. بلي: خوانده است؟ مرد گفت

اي به خاطر كارهاي نيك و خدماتي كه براي اسالم انجام داده بودند،  چنان كه عده
  : هايي از آن اشاره خواهيم كرد قرار گرفتند و اكنون به نمونه �مورد تجليل عمر

  ـ عدي بن حاتم
او به هر كدام از . رفتم �ي خود نزد عمر با مرداني از طايفه: گويد عدي بن حاتم مي

اش را جلب  من بارها جلوي او نشستم تا توجه. ها چيزي داد و به من توجهي نكرد آن
 �شناسي؟ عمر مرا مي :ناچار به ايشان گفتم. نمود توجهي مي اما او همچنان بي. كنم

تو كسي هستي كه ايمان آوردي هنگامي كه . شناسم تو را مي ،آري: خنديد و گفت
ديگران كفر ورزيدند و به مسلمانان پيوستي، هنگامي كه ديگران روي برتافتند و وفا 

آوردي » طيئ«ي هنگفتي كه از  نمودي هنگامي كه ديگران عهدشكني كردند و با صدقه

                                           
 .١٦٤حممود حممد خزندار ص : فقه االئتالف -١
 .٦٦الرمحان بن عبداهللا ص صاحل بن عبد: بن اخلطابعمر  -٢
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من به : سپس عذرخواهي كرد و گفت. 1ا و يارانش را شاد گردانيديي رسول خد چهره
  .2ها را در مضيقه قرار داده بود، چيزهايي دادم مرداني از سران عشاير، كه گرسنگي آن

  .3داهم خاطر شدم و مباالتي نمي  حال آسوده: عدي گفت  كه  در روايتي آمده

  ـ بوسيدن پيشاني عبداهللا بن حذافه
ها  بزرگوار، عبداهللا بن حذافه و يارانش را اسير كردند و پادشاه آنها صحابي  رومي

از دين خود برگرد و نصراني شو تا من تو را در حكومت خود شريك : به عبداهللا گفت
ي حكومت خود را  اگر تو همه: عبداهللا گفت. گردانم و دخترم را به ازدواج تو در آورم

. رسانم پس من تو را به قتل مي: پادشاه گفت .گردم بر نمي �به من بدهي، از آيين محمد
گاه به تيراندازان، دستور داد به سوي او شليك بكنند،  آن. اشكالي ندارد: عبداهللا گفت

عبداهللا . دادند و در همين حال او را به آيين مسيح دعوت مي. ولي او را هدف قرار ندهند
ان را بياورند و جلوي چشم سپس پادشاه دستور داد تا اسيري از مسلمان. پذيرفت نمي

ها مردي از مسلمانان را آوردند و داخل آب جوش  آن. حذافه داخل آب جوش بيندازند
گاه دوباره آيين  آن. هايش چيزي باقي نماند ننداختند، ديري نگذشت كه جز استخواا

 را به سپس پادشاه دستور داد تا عبداهللا. نصاري را به او پيشنهاد كردند، اما عبداهللا نپذيرفت
پادشاه كه . ها او را از زمين بلند كردند، به گريه افتاد وقتي آن. داخل آب جوش بيندازند

چرا گريه : كرد ترسيده است، دستور داد تا دوباره او را برگردانند و گفت فكر مي
كنم كه فقط يك جان دارم، اي كاش به  به خاطر اين گريه مي: كني؟ عبداهللا گفت مي

داشتم و همه را يكي بعد از ديگري در راه خدا از دست  ي بدنم جان ميي موها اندازه
و در بعضي روايت آمده است كه او را تا چند روز زندان كردند و آب و آذوقه . دادم مي

عبداهللا از . ندادند، سپس پادشاه دستور داد تا براي او گوشت خوك و شراب ببرند
چرا غذا نخوردي؟ عبداهللا : احضار نمود و پرسيدپادشاه او را . ها امتناع ورزيد خوردن آن

دانستم كه تو  ها برايم اشكالي نداشت، ولي چون مي در چنين حالتي خوردن آن: گفت

                                           
  .٢٥٢٣مسلم ش  -١
  .٣١٦ مسند امحد ش -٢
  .)٧/٧٠٦(فتح الباری ، ٢٩٧حييی اليحيی ص . د ةاخلالفة الراشد -٣
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آيا حاضري پيشاني مرا ببوسي تا تو را : پادشاه گفت. شوي از آن نخوردم خوشحال مي
ل داد كه همراهان او را كني؟ پادشاه قو همراهانم را نيز آزاد مي: آزاد كنم؟ عبداهللا گفت

پادشاه نيز به قولش وفا . گاه عبداهللا پذيرفت و پيشاني او را بوسه زد آن. كند نيز آزاد مي
 �هنگامي كه عبداهللا به مدينه رسيد و جريان را براي عمر. ها را آزاد نمود كرد و آن

زنيم و قبل  ي ما است كه پيشاني او را بوسه حق عبداهللا بر همه: گفت �تعريف كرد، عمر
  .1را بوسه خواهم زد و برخاست و پيشاني عبداهللا را بوسه زد از همه من آن

  ـ داستان اويس بن عامر
ها در مورد اويس  رفت و از آن هاي يمني مي به پيشواز گروه عمر بن خطابهمواره 

اويس آيا تو : از او پرسيد. تا اين كه سرانجام اويس بن عامر را ديد. شد بن عامر جويا مي
. بلي: باشي؟ اويس گفت ي مراد و قرن مي از طايفه: پرسيد. بلي: بن عامر هستي؟ گفت

اي و فقط به  اي و از آن نجات يافته آيا تو قبال مبتال به بيماري پيس بوده: پرسيد �عمر
. ت باقي است؟ اويس اين مطلب را نيز تأييد كرد اندازه يك درهم از آثار آن در وجود

من از : گفت �گاه عمر آن. بلي: يا تو مادر پيري داري؟ اويس گفتآ: پرسيد �عمر
. آيد ي مراد و قرن از يمن مي مردي به نام اويس و از طايفه: رسول خدا شنيدم كه فرمود

او قبال دچار بيماري پيسي بوده كه اكنون شفا يافته به جز مقدار يك درهم در وجود او 
و اگر سوگندي بخورد خدا  ،بردار او استنمايان است و مادر پيري دارد و فرمان

رسي، پيدا كردي بگو تا برايت طلب آمرزش  اگر به او دست. كند سوگندش را اجابت مي
خواهم كه براي من طلب آمرزش كني، اويس پذيرفت و براي  بكند و اكنون از تو مي
: تقصد داري كجا بروي؟ گف: سپس اميرالمؤمنين از او پرسيد. عمر طلب آمرزش كرد

اي  چطور است اگر به استاندار آن سامان نامه: گفت �عمر. خواهم به كوفه بروم مي
ي مستضعف  خواهم در ميان طبقه مي: بنويسم تا رعايت حال تو را بكند؟ اويس گفت

احوال اويس  �عمر. يكسال بعد، مردي از آن ناحيه آمد: گويد راوي مي. زندگي بكنم
حديث  �عمر. كند سر و ساماني و مضيقه زندگي مياو در بي : مرد گفت. را جويا شد

: آن مرد وقتي به كوفه برگشت نزد اويس رفت و گفت. فوق را براي آن مرد بازگو كرد

                                           
  .)٢/٦١٠. (تفسري ابن کثري -١
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گاه  آن. بلي: اي؟ مرد گفت آيا با عمر مالقات كرده: اويس گفت. برايم طلب آمرزش كن
سرانجام . ر گرفتاويس براي او طلب آمرزش نمود و بدين صورت مورد توجه مردم قرا

  .1به طور مخفيانه كوفه را ترك كرد و كسي ندانست به كجا رفت

  ـ داستان مجاهدي كه فرمانبردار مادرش بود
عمر گروهي از مجاهدين و غازيان اسالم كه از شام برگشته و عازم يمن بودند، نزد 

يكي از  .ها را به صرف غذا دعوت كرد ايشان غذايي تدارك ديد و آن. آمدند بن خطاب
: مرد گفت. با دست راستت غذا بخور: گفت �عمر. خورد ها با دست چپ غذا مي آن

دست راست تو : پرسيد �بعد از اين كه غذا خوردند، عمر. دست راستم مشغول است
ديد كه  �عمر. چطور مشغول بود؟ آن مرد آستين را باال زد و دست خود را نشان داد

ن طور شده است؟ مرد پاسخ داد كه دستم در چرا اي: گفت. دست او قطع شده است
به : گيري؟ گفت پس چطور وضو مي: پرسيد �عمر. جنگ يرموك قطع شده است

به يمن : روي؟ مرد گفت اكنون كجا مي: گفت �عمر. كمك خدا و با دست چپ
با اين : گفت �عمر. ام جا مادري دارم كه چند سال است او را نديده روم و در آن مي

گاه در اختيار او خادمي قرار داد و پنج شتر را به او  مادرت هم هستي؟ آنحال به فكر 
  .2بخشيد

  اش در راه خدا آسيب ديده بود ـ مردي كه چهره
كردند مردي آمد كه در  عطايايي دريافت مي عمر بن خطابدر حالي كه مردم از 

؟ مرد اين شكاف چطور پديد آمده است: گفت �عمر. شد اش اثر شكاف ديده مي چهره
دستور داد تا به او هزار درهم بدهند، سپس دوباره  �عمر. ها در يكي از غزوه: گفت

آن مرد سرانجام . دستور داد تا به او همين مبلغ را بدهند و دوبار ديگر نيز چنين دستور داد
به قدري به او : گفتند. در مورد او جويا شد �عمر. جا بيرون رفت شرمنده شد و از آن

رفت تا  اگر نمي! به خدا سوگند: گفت �عمر. شرمنده شده و بيرون رفتبخشيدي كه 

                                           
 .٢٥٤٢ش ةفضائل الصحاب، مسلم -١
 .١٧٤ص) بالذری(الشيخان  -٢
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ي مردي در راه خدا  بخشيدم و افزود كه چهره آخرين درهمي كه وجود داشت به او مي
  .1)چطور به او نبخشم(شكاف ديده است 

  عمر بن خطابـ آرزوي 
من : شما چه آرزويي داريد؟ يكي گفت: به اطرافيانش گفت عمر بن خطابروزي 

داشتم و همه را در راه خدا انفاق  ي اين خانه طال مي كنم اي كاش به اندازه آرزو مي
آرزوي من اين است كه اي كاش اين : گفت �عمر. كردم و هر كدام آرزويي كرد مي

و  )غالم حذيفه(خانه از مردان مجاهدي مانند ابوعبيده جراح، و معاذ بن جبل، سالم 
  .3فرستادم ها را در راه خدا مي من آن پر بود تا 2حذيفه بن يمان

چنان كه در جايي ديگر در مورد اين گونه افراد، . اينها برادران ديني او بودند
ها در روزهاي صلح و آرامش زينت تو و در جنگ  با برادران دوستي كن آن: گويد مي

با تو چنين باشند و با برادرت به بهترين وجه برخورد كن تا او نيز  سالح و بازوي تو مي
شود مگر كسي كه از خدا  باشد و از دشمن و دوستان غير امانتدار بپرهيز و امانتدار نمي

سازد و اسرارت را با او در  و با دوست فاسق همراه مشو كه تو را به فسق وادار مي. بترسد
  .4ترسد ميان مگذار و در كارها از كسي مشورت بگير كه از خدا مي

افتاد و مشتاق ديدار  شب به ياد برادران ديني خود ميگاهي در دل  �آري، عمر
رفت  ها مي كرد و صبح هنگام، سراغ آن شد و از طوالني شدن شب شكايت مي ها مي آن

اگر لطف بيرون شدن در راه خدا نبود : گفت و همواره مي 5گرفت و آنان را در آغوش مي
نشينم كه سخنان زيبا و  ميغلطم و با مرداني  و اين كه به خاطر خدا گاهي بر خاك مي

  .6آورم، دوست داشتم بميرم و به مالقات خدا بروم نيكويي بر زبان مي
  

                                           
 ).١/٣٦٨( ؛ حمض الصواب ٧٤ابن جوزی ص  ،�مناقب عمر -١
  . ١/١٧٤اصحاب الرسول ؛ و ) ٣/٧٦٦(حاکم در مستدرک  -٢
  .٦٢ابراهيم حممد علی ص  ،حذيفة بن اليمان) ٥/٥٠٥(مزی  ،ذيب الکمال -٣
  .١٣٩؛ فرائد الکالم ص ١٠٠خمتصر منهاج القاصدين ص  -٤
  .٣٢١ص  خبار عمرأ -٥
 .٢٢٥بالذری ص روايت   بهالشيخان  -٦
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  ـ معيار برتري مردم عملكرد خود آنان است
چنان كه باري . دانست ها مي عملكرد افراد را معيار شناخت و امتياز آن �عمرفاروق 

ن عمرو و همچنين برخي از جمعي از سران قريش از جمله ابوسفيان بن حرب و سهيل ب
صهيب و بالل را . ي ورود خواستند بردگان و فقراي مسلمين مانند بالل و صهيب اجازه

من هيچ گاه با چنين : ابوسفيان عصباني شد و گفت. ها به حضور پذيرفت قبل از آن
! ام كه به بردگان اجازه داده شود و به سرداران اجازه داده نشود برخوردي روبرو نشده

كنم، ولي به نظرم اگر  من نگراني شما را درك مي! به خدا سوگند! اي قوم: هيل گفتس
قرار است خشم بگيريد بر خويشتن، خشم بگيريد، چرا كه وقتي به اسالم فرا خوانده 

. ها پذيرفتند و فورا به آغوش اسالم در آمدند در حالي كه شما درنگ نموديد شديد، آن
  .1ها را قبل از شما فرا خوانند نيز آنپس بعيد نيست كه روز قيامت 

  دهد اي گواهي مي هجنازبراي ـ عمر 
اي كه  من به مدينه آمدم و از قضا آن روزها مردم در اثر بيماري: گويد ابو االسود مي
حاضرين لب . اي آوردند نشسته بوديم كه جنازه �روزي با عمر. مردند شايع شده بود مي

ي  سپس جنازه. بر او واجب گرديد: گفت �عمر .به تعريف و تمجيد ميت گشودند
سپس . واجب گرديد: گفت �ديگري آوردند و مردم از او به نيكي ياد كردند، عمر

واجب : گفت �ي ديگري آوردند و حاضرين از او به بدي ياد كردند، عمر جنازه
 :چه چيزي واجب گرديد؟ گفت! اي اميرالمؤمنين: پرسيدم: گويد ابواالسود مي. گرديد

گاه حديث پيامبرخدا را نقل كرد  آن. من همان چيزي را گفتم كه رسول خدا فرمودند
  : فرمايد كه مي
8��$ ��* B1�� %� � ;@p� M�����1A, �! M
�!GF  
  . »شود هر مسلماني كه چهار نفر از او به نيكي ياد كند، وارد بهشت مي«

اما در . دو نفر نيز: و نفر چي؟ فرمودد: گفتيم. سه نفر نيز: سه نفر چي؟ فرمود: گفتيم
  .2مورد يك نفر از او سوال نكرديم

                                           
  .٣٦٧م ص ؛ فن احلک ١٢٩ص  �مناقب عمر -١
  ).املوسوعة احلديثية( ،١٣٩؛ مسند امحد ش  ٢٦٤٣خباری ش -٢
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  ـ داستان حكيم بن حزام
از رسول خدا چيزي : گويد كند كه مي عروه بن زبير از حكيم بن حزام نقل مي

  : گاه فرمود آن. سپس دوباره و سه باره از او خواستم به من بخشيد. خواستم، به من بخشيد
8B�O) �� !#- " ��/ ,�1) tA ��J! !E��EA ��� ;¨� ^	�p��y �$ ��/ ��	 ,��EA 

�S�4� � ;¨� j!�y� �$ ��/	 ,E$�R "�R+  ,r4~� (	 ,0Rx�	 ��$! �� @A ��1�$! ��$!
N1��$!GF  

را با مناعت خاطر بگيرد،  اين مال، شيرين و شاداب است، هر كس آن! اي حكيم«
و مثال او مانند . با آزمندي و بخل بگيرد، نامباركش باد را اما هر كس آن. مباركش باد

شود و افزود كه دست دهنده از دست  خورد و هيچگاه سير نمي كسي است كه غذا مي
  . »گيرنده بهتر است

كه بعد ! پس سوگند به خدايي كه تو را به حق فرستاده است: گفتم: گويد حكيم مي
خواست به او چيزي بدهد  وقتي ابوبكر ميچنان كه . از تو از كسي چيزي طلب ننمايم

او را فراخواند تا به او چيزي بدهد، اما حكيم  عمر بن خطابپذيرفت؛ همچنين  نمي
خواهم حق حكيم را  شما گواه باشيد كه مي! اي مسلمانان: گفت �گاه عمر آن. نپذيرفت

فا نمود و بعد از ي خود، و حكيم به وعده ،بدين ترتيب. پذيرد از اين مال بدهم اما او نمي
  .1رسول خدا هيچ گاه چيزي را از كسي قبول نكرد

  بوسد را مي �پيشاني علي �ـ عمر
ها در مجلس خليفه  وقتي آن. شكايت كرد �به عمر �روزي مردي از دست علي 

آثار نگراني در . با او مساوي بنشين ،ابوالحسن: حاضر شدند، عمر خطاب به علي گفت
: گفت � به علي �عد از اين كه قضاوت انجام گرفت، عمرب. ي علي آشكار شد چهره

بلكه . خير: گفت �آيا از اين كه تو را در كنار طرف مقابل نشاندم ناراحت شدي؟ علي 
و او را با نامش صدا ! ابوالحسن: ام صدا كردي و گفتي به خاطر اين كه مرا با كنيه

                                           
 .١٠٣٥و مسلم  ٢٩٧٤خباری ش  -١
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زنده نمانم اگر : گفت با شنيدن اين سخن، پيشاني علي را بوسيد و �نمودي؟ عمر
  .1نماند  ابوالحسن زنده

  اي آزاد شده و پيشنهاد ازدواج با دختر قريشي ـ برده
چنان كه مردي از بردگان . كرد مردم را تشويق به وصلت با قبايل مختلف مي �عمر

آزاد شده كه هم اهل صالح و هم اهل مال بود، از مردي قريشي خواست كه خواهرش را 
وقتي اين خبر . آن مرد قريشي نپذيرفت و درخواست او را رد كرد. ر آوردبه ازدواج او د

چرا درخواست او را رد كردي در حالي كه او خير : به گوش عمر رسيد، به قريشي گفت
دنيا و آخرت را همراه دارد؟ و افزود كه اگر خواهرت رضايت دارد، او را به دامادي 

  .2ي آزاد شده را داماد كرد دهچنان كه آن مرد پذيرفت و آن بر. قبول كن

  ي شديد او نسبت به رفع نيازهاي مردم و عالقه �ـ هيبت عمر3

  �ـ هيبت عمر
اي بود كه به خاطر آن مردم شديدا از او  داراي هيبت خدادادي فوق العاده �عمر

ي معروف اسالم، خالد بن  تا جايي كه وقتي فرمانده. ترسيدند و حرف شنوي داشتند مي
ر اوج شهرت و قدرت قرار داشت و مشغول آمادگي با جنگ با روميان در وليد كه د

اي جز  عزل گرديد و به جاي او ابوعبيده منصوب شد، چاره �يرموك بود، توسط عمر
اين نداشت كه تسليم فرمان اميرالمومنين بشود و دست از فرماندهي بكشد و به عنوان 

: و هنگامي كه مردي از زيردستانش گفت. سربازي ساده، تحت فرمان ابوعبيده قرار گيرد
زنده  تا هنگامي كه عمر: خالد گفت. ترسم اين جابجايي باعث فتنه و اختالف شود مي

  .3اي رخ نخواهد داد است، فتنه
ي بزرگ  اين قضيه همان طور كه حاكي از تواضع و ايثار و حرف شنوي فرمانده

شود از طرفي  يافت نمي رماندهي نظامياسالم، خالد بن وليد، دارد كه نظير آن در تاريخ ف

                                           
 .٧٩صاحل عبدالرمحن ص : بن اخلطابعمر  -١
 .١٠٦ندوی ص : املرتضی -٢
 .١٠٧ندوی ص : رتضیامل -٣



  �عمر فاروق     258
 

چرا كه او از  ،كند و كنترل اوضاع توسط او داللت مي �ي عمر هم به هيبت و سلطه
  . هيبت و عظمت وااليي برخوردار بود

. در مورد زني به عمر خبر رسيد كه چنين و چنان است: گويد حسن بصري مي
. عمر تو را احضار نموده است: دوقتي به آن زن گفتن. كسي را دنبال او فرستاد �عمر

فورا بر بستر افتاد و فرزندي را كه در شكم داشت، به دنيا آورد و نوزاد پس از اين كه به 
رسيد، سران  �وقتي اين خبر به گوش عمر. دنيا آمد فريادي كشيد و درگذشت
بايد  چنين اتفاقي افتاده است، به نظر شما چه كار: مهاجرين و انصار را جمع كرد و گفت

بر شما گناهي نيست، چرا كه شما به ! اي اميرالمؤمنين: كرد؟ مردي از ميان آنان گفت
. ها قرار داده است ايد و خدا شما را نگهبان آن خاطر تأديب، آن زن را احضار نموده

ها خيرخواه تو نيستند، بلكه تو را  به خدا آن: گاه علي بن ابي طالب برخاست و گفت آن
 �هدف علي (پيمايند  كنند و در اجتهاد خود راه خطا را مي كاري ميدر راه خالف هم

را  پس من آن: گفت �عمر) اين بود كه اميرالمؤمنين بايد خونبهاي آن نوزاد را بپردازد
  .1دهم تا از طرف من بپردازي در اختيار شما قرار مي

به روزي علي، عثمان، طلحه، زبير، سعد و عبدالرحمان بن عوف گرد آمدند و 
در مورد اين  �با عمر: تر بود، گفتند شجاع �عبدالرحمان كه از همه در گفتگو با عمر
توانند نيازهايشان را با او در ميان بگذارند سخن  كه مردم به خاطر هيبت و خشونتش نمي

 �عمر ،رفت و با او در اين باره سخن گفت �عبدالرحمان پذيرفت و نزد عمر. بگو
زبير و سعد با تو در اين مورد آيا علي، عثمان، طلحه، ! دتو را به خدا سوگن: گفت

به خدا من به ! اي عبدالرحمان: گفت �عمر. عقيده هستند؟ عبدالرحمان گفت بلي هم
سپس جانب . رفتار نمودم كه ترسيدم از آن سوء استفاده كنند قدري با مردم به نرمي 

. خاطر خشونتم مؤاخذه نمايدخشونت را در پيش گرفتم تا جايي كه ترسيدم خدا مرا به 
چه كار كنم؟ عبدالرحمان در حالي كه اشكهايش جاري بود برخاست و : شما بگو

  .2واي به حال مردم پس از تو، واي به حال مردم پس از تو: گفت مي

                                           
 ).١/٢٧٣٩(حمض الصواب ، مراسيل احلسن، ١٣٥مناقب عمرص  -١
 .٢٢٠ذری ص روايت بال  الشيخان به -٢
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با ما به : آمد و گفت �همچنين از عمر بن مره روايت است كه مردي از قريش، نزد عمر
: گفت �عمر. قلبهاي ما مملو از ترس و وحشت از جانب شما استرفتار كن، چرا كه  نرمي 

خواهم بيش از اين در دلهاي  پس از خدا مي: گفت �عمر. خير: است؟ گفت  آيا در اين ستمي
  .1شما ترس و وحشت ايجاد نمايد

اي بپرسم، اما به  در مورد آيه �خواستم از عمر باري مي: گويد عبداهللا بن عباس مي
  .2داشت حدود يكسال نتوانستم با او در اين باره سخن بگويم خاطر هيبتي كه

داني  تو مي! بار الها: گفت شد، مي وقتي متوجه ترس شديد مردم از خود مي �عمر
  .3ترسم كه من بيش از اين از تو مي

  اش به رفع نيازهاي مردم ـ عالقه
ر مسجد د �شد، همواره عمر بعد از اين كه نماز تمام مي: گويد مي بابن عباس

اما روزي پس از هر نماز بالفاصله بيرون . داد نشست و به نيازهاي مردم پاسخ مي مي
) يرفا(ش رفتم و به خادمش ا بنابراين من به درب خانه. نشست شد و در مسجد نمي مي

حال اميرالمومنين چطور است؟ آيا او بيمار شده است؟ ديري نگذشت كه عثمان : گفتم
. داخل شويد: ل خانه رفت و پس از چند لحظه بيرون آمد و گفتيرفا داخ. بن عفان آمد

ما وقتي وارد خانه شديم، ديديم كه مقداري مال پيش روي : گويد مي بابن عباس
من هر چه فكر كردم در مدينه كسي : گاه خطاب به ما گفت خليفه انباشته شده است، آن

ها را برداريد و در ميان مردم  اينبنابراين، . را نيافتم كه بيش از شما فاميل داشته باشد
بر روي زانوهايم : گويد ابن عباس مي. تقسيم نماييد و اگر چيزي اضافه شد، برگردانيد

م زاخ اين خوي بني: گفت �شما مراجعه كنيم؟ عمرآيا اگر كم آمد به : نشستم و گفتم
مال  و يارانش چنين صافزود كه به محمد و. با آن آشنا هستم وقت است كه از دير

اگر : گفتم: گويد مي بابن عباس. خوردند ها پوست خشكيده مي هنگفتي نرسيد آن
: پرسيد �عمر. كرد شد، طوري ديگر رفتار مي در زمان ايشان چنين فتوحاتي نصيب ما مي

                                           
 .١/٢٧٣؛ حمض الصواب ١٣٥ص  ابن جوزی: مناقب عمر -١
 .١٤٧٩مسلم ش  -٢
  .١٣٤ص  ،ابن جوزی، مناقب عمر -٣
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: گويد ابن عباس مي. داد خورد و هم به ما مي هم خودش مي: كرد؟ گفتم چگونه رفتار مي
من دوست دارم در حالي اين : ت و به خود پيچيد و گفتگاه بغض گلويش را گرف آن

  .1مسئوليت را از دوش خود بگذارم كه نه از آن نفعي برده باشم نه ضرري
. و از سعيد بن مسيب روايت است كه شتري از بيت المال مجروح شد و ذبح گرديد

را  را براي همسران رسول خدا فرستاد و دستور داد بقيه مقداري از گوشت آن �عمر
ها  گاه جمع بزرگي از مسلمانان را براي صرف غذا دعوت نمود كه در ميان آن آن. بپزند

اگر هر روز ! اي اميرالمؤمنين: گفت �عباس. عباس بن عبدالمطلب نيز حضور داشت
اين : گفت �عمر. كرديم خيلي خوب بود شد و با هم مالقات مي اي پهن مي چنين سفره

اي پهن نخواهد شد و افزود كه دو رفيقم  ره چنين سفرهآخرين بار خواهد بود و دوبا
ها  كاري انجام دادند و راهي در پيش گرفتند و رفتند و اگر من عملي غير از عمل آن

  .2ها در پيش خواهم داشت انجام دهم، قطعا راهي غير از راه آن
مسئوليت  �عمر: گويد كه اسلم نام دارد مي �ي عمر همچنين غالم آزاد شده

اه بيت المال را به يكي از غالمان آزاد شده خود سپرد و به او توصيه كرد كه دستت چراگ
ي  و گله. شود را بر مسلمانان بلند مكن و از آه مظلوم بترس كه دعايش مستجاب مي

و چارپايان ابن عوف و ابن عفان  ،ي گوسفندان را براي چرا بگذار كوچك شتران و گله
اي ندارند و اگر  اما ديگران چاره. ي زراعت و نخلستان هستندها دارا چرا كه آن ،را مگذار

ها طال و نقره بدهم و افزود كه مردم  ها نابود شوند، بايد در عوض به آن چارپايان آن
ها است، به  چون اين زمينها متعلق به آن. كنم ها ستم مي كنند من با اين كار بر آن گمان مي

بيت المال نبود كه در راه خدا مورد استفاده قرار  اند و اگر چارپايان خاطر آن جنگيده
دادم  من يك وجب از اين زمينها را چراگاه بيت المال قرار نمي! گيرند، به خدا سوگند مي

  .3گذاشتم و همه را در اختيار آنان مي
ي كسي  پدر محمد بن سيرين كه برده: گويد همچنين موسي بن انس بن مالك مي

سيرين . تا او را در مقابل مبلغي آزاد كند اما اربابش نپذيرفت بود از ارباب خود خواست

                                           
  .٢٢٢الشيخان به روايت بالذری؛ ص  -١
  .٢٢٢ص ) بالذری(والشيخان ) ٣/٢٨٨( یطبقات الکرب ال -٢
 .٢٧٢ص  ،عهد اخللفاء الراشدين: تاريخ الذهبی -٣
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بر مبلغي : نزد آن مرد رفت و گفت �عمر. رفت و ايشان را واسطه قرار داد �نزد عمر
شالقش را به دست گرفت و  �عمر ،مرد نپذيرفت. مال با او توافق كن و او را آزاد نما

  :كرد در حالي كه اين آيه را تالوت مي

�{a��̀��j��i��h����g��f��e��d��c��b�z ]٣٣: النور[  
عقد قرارداد شدند، با ايشان عقد ) آزادي خود با(ساني كه از بردگانتان خواستار ك«

و صالحيت بر پاي خود ايستادن در زندگي آزاد و امانت در (قرارداد ببنديد اگر خير 
  .»در ايشان سراغ ديديد) پرداخت اقساط بازخريد

تا اينكه او پذيرفت و سيرين را در مقابل مبلغي از مال آزاد  ،افتاد به جان آن مرد
  .1نمود

باشد و اربابي را  بينيم كه دنبال آزادي خود مي اي را مي در اين داستان ما برده
بينيم كه از برده  بينيم كه حاضر نيست آن برده را آزاد نمايد و حاكم عادلي را مي مي

آيا نظير اين ماجرا را در فراز و . سازد ر به آزادي وي ميكند و ارباب را مجبو حمايت مي
  2!نشيب تاريخ سراغ داريد؟

  و تربيت كارگزاران دولت �ـ عمر4
داد تا به مردم زور بگويند يا احساس بزرگي  هرگز به مسئولين خود اجازه نمي �عمر

ا اشاره ه گيري و اكنون به بعضي از اينگونه موضع. نمايند و مردم را خوار بشمارند
  : كنيم مي

  ـ داستان ابوسفيان و بناي خانه در مكه
! اي اميرالمؤمنين: اي گفتند مردم به مالقاتش رفتند و عده. به مكه آمده بود �عمر

ايي در مسير آب است و با اين كار خود باعث سرازير شدن  ابوسفيان مشغول ساختن خانه
ي ابوسفيان شد  داشت و عازم خانهشالقش را بر �عمر. شود هاي ما مي آب به سوي خانه

به  �عمر. ش را نصب كرده استا هاي زير بناي خانه جا ديد كه او سنگ و در آن

                                           
  .٣/٩٧٥ ص ،حمض الصواب -١
 .٢٢٢ص  ،شهيد احملراب -٢
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ابوسفيان سنگها را يكي بعد از ديگري . اين سنگها را از اينجا بردار: ابوسفيان گفت
سپاس مر خدايي را كه از عمركسي : رو به كعبه ايستاد و گفت �سپس عمر. برداشت

  .1اي جز پذيرفتن ندارد كند و او چاره ه كه ابوسفيان را در درون مكه امر و نهي ميساخت

  ـ داستان عيينه بن حصن و مالك بن ابي زفر
آمد و قبل از او مالك بن ابي زفر كه از مسلمانان  �عيينة بن حصن به مالقات عمر
ن قوي و ضعيفا: عينيه به مالك نگريست و گفت. مستضعف بود نزد عمر نشسته بود

هاي پوسيده و ارواحي كه  نبه استخوا آيا او: مالك گفت. اند فرومايگان بلند مرتبه شده
كه شاهد اين ماجرا بود بر  �فروشد؟ عمر برند، بر من فخر مي اكنون در آتش به سر مي

به خدا : در اسالم خود را كوچك بشمار و افزود: عينيه خشم گرفت و خطاب به او گفت
عينيه ناچار از مالك معذرت . بخشم مالك معذرت خواهي نكني تو را نميتا از ! سوگند

  .2خواهي كرد

  ـ داستان جارود و ابي بن كعب
شالقش  �عمر. اين جارود سردار ربيعه است: مردي گفت ،آمد �جارود نزد عمر

همچنين روزي با . ترسم در دلت غرور به وجود بيايد مي: را بر جارود بلند كرد و گفت
هنگامي كه مردم در بيرون مسجد پيرامون او گرد آمده و از . كعب نيز چنين كرد ابي بن

ها باعث ذلت  اين كار براي تو باعث فتنه و براي آن: گفت �كردند عمر او سؤال مي
  .3شود مي

  ـ جلوگيري از بعضي كارها در جامعه5
رفتار بنابراين هيچ گونه . رفت بنا بر شريعت الهي پيش مي �زندگي عمرفاروق 

داد كارهايي انجام دهند كه باعث فساد  و به افراد اجازه نمي. پسنديد منحرفي را نمي
  : كنيم اي از عملكرد ايشان در اين باره اشاره مي و اكنون ما به پاره. گردد جامعه اسالمي

                                           
 .١٢٨ص ) ابن جوزی(منني ؤ امل مريأ؛ مناقب  ٣٢١اخبار عمرص  -١
 .١٩١ص  ة،صفو : ؛ الدور السياسی ٢/٦٩٠) ابن شبه( ةاملنور  ةتاريخ املدين -٢
  .مهان -٣
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  ـ قصابي زبير بن عوام
ي را زد كه متعلق به زبير بن عوام بود و اگر كس به قصابي سر مي �گاهي عمر

كرد و  خرد، شالقش را بر او بلـــند مي ديد كه دو روز پشت سر هم گوشت مي مي
شود كه روزي شكمت را به خاطر همسايه و يا پسر عمويت از گوشت  نمي: گفـــت مي

  .1محروم كني

  خواهي سؤال كن ـ اكنون هر چه مي
در عين  باري مملو از انواع مواد غذايي داشت و متوجه فردي شد كه كوله �عمر

اآلن : اش را گرفت و جلوي شتران ريخت و گفت آذوقه �عمر. كرد حال سؤال مي
  .2سؤال كن

  زد ـ داستان مردي كه متكبرانه قدم مي
اين نوع راه : گفت �عمر. رفت متوجه مردي شد كه خرامان راه مي �روزي عمر

با  �عمر. را ترك كنم توانم آن ام و نمي عادت كرده: مرد گفت. رفتن را ترك كن
سپس . اگر او را نزنم پس چه كسي را بزنم: و گفت. شالقش شروع به زدن آن مرد كرد

خدا به تو پاداش نيك بدهد كه مرا تنبيه : آمد و گفت �بعد از مدتي آن مرد نزد عمر
. در واقع شيطان داخل پوست من رفته بود و مرا وادار به چنين رفتاري نموده بود. نمودي

  .3وسيله شما مرا از آن عادت زشت نجات داد اكنون خداوند به

  ـ دينمان را تباه مگردان
اظهار عبادت  و  حالت مردگي زده  خود را به  با مردي برخورد كه �روزي عمر

خواهي  خدا شما را نابود گرداند چرا مي: او زد و گفت  هاي به هننمايد، عمر تازيا مي
   .4نمايش دهيمردگي   را به مان را تباه گرداني و آن دين

                                           
 ).ابن جوزی(: مننيؤ مري املأبه نقل از مناقب  ٢٣١ص ، ةصفو : الدور السياسی -١
 .١٠١ص  )ابن جوزی( املؤمنني مناقب أمري -٢
  .١٧٥ص ،اخبار عمر -٣
  .١٧٥: مهان -٤
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حرف   و شمرده  آرام راه رفته  اي جوان برخورد كه روزي شفاء دختر عبداهللا با دسته
خدا سوگند   به: گفت. باشند عبادتگر مي: كساني هستند؟ گفتند  اينان چه :پرسيد. زدند مي

شنواند و هنگامي راه  مي  شنوانده  زد، به وقتي حرف مي  را ديدم كه عمر بن خطاب
  رساند، و براستي كه نمود او را آزار مي مي  رفت و وقتي كسي را تنبيه ، تند راه ميرفت مي

   .1)اينها  نه. (او عبادتگري واقعي بود

  ـ اهميت دادن به بهداشت و سالمت جامعه
و . عمرفاروق حتي به بهداشت و سالمت افراد جامعه اسالمي نيز اهميت قايل بود

روي در خوردن  ها را به ميانه ترسانيد و آن ب آن ميهمواره مردم را از چاقي و عواق
چرا كه اين كار  ،هاي خود را از غذا پر نكنيد شكم! اي مردم: گفت داد و مي دعوت مي

گرداند و بيماري  كند و وجود شما را فاسد مي شما را وادار به كسالت در نماز مي
رو  در خوردن غذا ميانه ،راينبناب. پسندد آفريند و خداوند انسان چاق و فربه را نمي مي

اين كار به صالح شما است و از اسراف جلوگيري كرده، براي عبادت خدا، . باشيد
شود مگر هنگامي كه شهوت خود را بر  و هيچ گاه انسان نابود نمي. كند تان مي تقويت

   .2دينش ترجيح دهد
: پرسيد. داي را دي مرد شكم گنده �كند كه روزي عمر همچنين ابن جوزي نقل مي

بلكه عذابي  ،خير: فرمود �عمر. اي از جانب خدا است حوضچه: اين چيست؟ مرد گفت
  .3از جانب خدا است

همچنين در مورد بهداشت عمومي و پيشگيري از بيماريهاي مسري دستوراتي صادر 
چنان كه . نمود نشيني مي كرد و بيماران مبتال به چنين بيماريهايي را توصيه به خانه مي

ام طواف خانه كعبه چشمش به زني افتاد كه مبتال به بيماري جذام بود و طواف هنگ
ت بنشيني و ا بهتر است كه تو در خانه! ه خدااي بند: به آن زن گفت �عمر. كرد مي

: پس از مدتي فردي به او گفت. نشين شد آن زن نيز پذيرفت و خانه. مزاحم مردم نشوي

                                           
  .٢٢٦روايت بالذری ص   الشيخان به -١
  .١٢٤عبدالرمحان العانی ص . اخلليفه الفاروق ؛ د -٢
  .٢٠٠ابن جوزی ص : مننيؤ امل مريأ مناقب عمر -٣
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: او گفت. نشين ساخته بود، مرده است كه تو را خانهزيرا كسي . اكنون از خانه بيرون شو
پسندم كه وقتي او زنده بود از او حرف شنوي داشتم و اكنون كه چشم از  من اين را نمي

  .1جهان فرو بسته او را نافرماني كنم
ها  كرد و به آن مردم را به ورزش و اسب سواري تشويق مي �همچنين عمرفاروق 

  .2و اشعار خوب را آموزش دهيد سواري ا و تيراندازي و اسببه فرزندانتان شن: گفت مي

  براي شراب خواران �ـ نصيحت عمر
او به شراب نوشي عادت : گفتند. احوال فردي از قهرمانان شام را جويا شد �عمر

خدا را . سالم بر تو! به فالني عمر بن خطاباز : اي به او نوشت در نامه �عمر. كرده است
 ،به نام خداوند بخشنده و مهربان. ر از او معبود به حقي وجود نداردگويم كه غي سپاس مي

  : سپس اين آيات را نوشت

�m��b�a�`�_�^��]�\���[�Z�Y�X�W�V�U�T
�m��l��k��ji����h��g��f�ed�cl ]٣ – ١: غافر[  

، خدايي پذيرد فرو فرستادن اين كتاب از سوي خداي چيره و آگاه انجام مي. حم«
 ،پذيرنده توبه، داراي عذاب سخت و صاحب انعام و احسان است ي گناه، كه بخشنده

  . »بازگشت همه به سوي او است. هيچ معبودي جز او وجود ندارد
نامه را درحالي كه او مست و بد حال است به او : رسان گفت اين را نوشت و به نامه

دعا كنيد تا توبه براي او : و به اطرافيان خود گفت. نده، بلكه وقتي تندرست شد به او بده
خداوند به من : را خواند گفت و چون نامه به دست آن مرد رسيد و آن. نصيبش گردد

اين جمله را چند بار تكرار كرد . وعده آمرزش داده و سپس مرا از عذابش ترسانيده است
اش ماندگار  و سرانجام به گريه افتاد و دست از شراب نوشي برداشت و توبه كرد و بر توبه

بدين صورت گنهكاران را : رسيد، گفت عمر بن خطابوقتي اين خبر به گوش . ماند

                                           
  .الرياض النضرة: نقل از  به ١٢٤ص  ،الفاروق ةاخلليف -١
  .١٢٥مهان  -٢
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اي رفتار نماييد كه شيطان راه بيشتري  نه اين كه بگونه. ها دعا كنيد راهنمايي و براي آن
  .1جهت تسلط بر آنان پيدا كند

اين و . خوريم و آشنايي او با طبايع افراد بر مي �در اين عملكرد، به نبوغ تربيتي عمر
آري . سازد درس موفقيت آميز تربيتي، ما را به روش موفقيت آميز پرورشي او آشنا مي

هايي كه داشت، سراغ فردي از افراد امت را  ي مشاغل و مسئوليت با همه عمر بن خطاب
برد به فكر حل و عالج مشكلش  شود كه او از مشكلي رنج مي گيرد و چون متوجه مي مي

كرد را با عملكرد كنوني مسلمانان مقايسه كنيم، خواهيم ديد كه اگر اين عمل. آيد بر مي
گيرند و احوال او را  شود، ولي آنان سراغ برادر تني خود را نمي مدتهاي مديدي سپري مي

است، در صدد و اگر چنانچه اطالع يابند كه برادرشان با مشكلي مواجه . شوند جويا نمي
ي نابودي اخوت اسالمي را فراهم  ري زمينهانگا اين سهل. آيند رفع آن مشكل بر نمي

  .2نموده و مسلمانان را نسبت به يكديگر بيگانه ساخته است

  در مورد مجالس خصوصي �ـ رأي عمر
دوست داشت كه مردم مجالس عمومي تشكيل دهند تا طبقات مختلف مردم به  �عمر

به آن  و تشكيل جلسات خصوصي را كه عموم. راحتي بتوانند در آن شركت نمايند
ود اين كار منجر به چرا كه معتقد ب ،رسي نداشته باشند، ممنوع اعالم كرده بود دست
  .3شود گرايي و تعدد احزاب مي حزب

به من خبر : به افرادي از قريش گفت �عمر: گويد مي بچنان كه ابن عباس 
با هم دوباره نشنوم كه دو نفر . رسيده كه شما داراي مجالس خصوصي مختلفي هستيد

چيزي . تا مردم نگويند فالني از همنشينان و ياران فالني است جدا از ديگران نشسته باشيد،
ترسم كه بعد از  مي. گويم براي دين و شرافت و خويشاوندي شما مفيدتر است كه من مي

بنابراين . و اسالم را تقسيم نمايند ،رأي فالني چنين بوده است: شما افرادي بيايند و بگويند

                                           
 .)١٥/٢٥٦(تفسري قرطبی  -١
  .٢٠٨ص ، شهيد احملراب -٢
  .١١٥ص  ،حسن ايوب. اخللفاء الراشدون -٣



 267     ايشانزندگي شخصي و هاي حكومتي برنامه، �توسط ابوبكر �تعيين خالفت عمر 
 

اين كار باعث محبت و . د را عمومي قرار دهيد و با هم و در كنار هم بنشينيدمجالس خو
  .1شود هيبت شما مي

تشكيل دادن جلسات خصوصي توسط سران قوم باعث محروم شدن عموم  ،آري
و فايده ديگري كه از اين . شود رسي به مسئولين و پيشوايان خود مي مردم از دست

سخنان و فتواهاي خواص بدون تحريف و كم و شود اين كه  جلسات عمومي حاصل مي
وال شده، سرانجام به و مجالس متفرق باعث اختالف در فتوا و اق. شوند كاست منتقل مي

  .2از آن بيمناك بود �و اين چيزي بود كه عمر. انجامد گرايي مي جدايي و حزب

  ي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اهميت دادن به مسأله: دوم

د متعال در مورد اصحاب رسول خدا كه از سرزمين خود بيرون رانده شدند، خداون
ـ نماز را : پردازند يابي در زمين، به اين چهار عمل مي رموده است كه آنان بعد از قدرتف

. كنند پردازند، امر به معروف و نهي از منكر مي دارند، زكات اموال خود را مي برپا مي
  : فرمايد چنان كه مي

�m�N�M�]�\�[�Z�Y�XW�V�U��T��� �S�RQ�P�O
�k�j�ih��g�f�e��d�c�b�a�`��_�^
�{� �z�y�x�w�vu�t�s�r� �q�p�o� nm�l
�f��e�d�c��ba�`�_�~�}�|l ]٤١ - ٤٠: احلج[  

شان  و تنها گناه. ي خود اخراج شده اند اني كه به ناحق از خانه و كاشانههمان كس«
ال اگر خداوند بعضي از مردم را به اص! اند پروردگار ما خدا است اين بوده كه گفته

ها خدا  هاي يهود و مساجد كه در آن ي بعضي دفع نكند ديرها، كليساها، عبادتگاه وسيله
دهد كساني را كه او را  گردد و خدا ياري مي گردد، تخريب و ويران مي بسيار ياد مي

ها  زمين به آندر   كساني هستند كه هرگاه. دهند، خداوند نيرومند و چيره است ياري مي

                                           
 .)٣/٢١٨( تاريخ الطربی ؛  ١١٦ص فرائد الکالم  -١
 .١١٥حسن ايوب ص : اخللفاء الراشدون -٢
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دهند و امر به معروف و نهي از منكر  دارند و زكات مي قدرت دهيم نماز را برپا مي
  .»گردد ي كارها به خدا بر مي كنند و سرانجام همه مي

ها ويژگيها و صفات مهاجرين بود،  اين: نويسد امام ابوبكر جصاص در تفسير اين آيات مي
ي خود بيرون رانده شدند و خداوند پيشاپيش خبر داد  هها به ناحق از خانه و كاشان چرا كه آن

چنان . ها بعد از اين كه در زمين قدرت را به دست بگيرند، دست به اين اعمال خواهند زد كه آن
ها كسي  ي فوق پرداختند و آن كه همين مهاجرين وقتي به خالفت رسيدند به اعمال چهارگانه

  .1جز ابوبكر، عمر، عثمان و علي نبودند
تاريخ بهترين گواه بر اين امر است كه خلفاي راشدين به ويژه عمرفاروق به ! آري

سسات مختلف مالي، و براي اين منظور مؤ .2نحو احسن اين اعمال چهارگانه را احياء نمود
يجاد كرد و با استفاده از جايگاه خود تالش زيادي نمود تا مردم را به ا  قضايي و نظامي

ها را از ارتكاب معصيت و  سولش فرا خواند و پايبند سازد و آنامتثال اوامر خدا و ر
هاي مختلف حكومت اسالمي را  و همچنين فرماندهي. نافرماني خدا و رسولش باز دارد

هدف : گويد چنان كه ابن تيميه مي. اي جهت امر به معروف و نهي از منكر قرار داد وسيله
، امر به معروف و نهي از منكر هاي مختلف در كشور اسالمي از تشكيل فرماندهي

  .3باشد مي
اي قايل بود و با هر گونه  فاروق اعظم به توحيد و صفاي عقايد اهميت ويژه ،آري

پرداخت و با منكرات  نمود و به احياي عبادات و شعاير ديني مي مظاهر انحراف مبارزه مي
  .نمود كرد و به احياء معروفات تشويق مي مبارزه مي

  يد و مبارزه با انحراف عقيدتي و بدعتـ دفاع از توح1
جا كه يكي از اهداف دولت اسالمي نگهباني از كيان دين اسالم بود، عمرفاروق  از آن

ي صحيح اسالمي است،  اي به پايه و اساس دين كه عبارت از توحيد و عقيده اهميت ويژه
رسول خدا  كرد مردم را بر همان عقيده درستي ثابت نگهدارد كه قايل بود و سعي مي

                                           
 .)٣/٢٤٦(احکام القرآن  -١
 .١٥فضل اهلی ص . د، احلسبة فی العصر الراشدی -٢
  .)١/٣٠٩(السلطة التنفيذية ؛ ٦ص . سالمإلفی ا ةاحلسب -٣
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و با شبهاتي كه منحرفين و دشمنان اسالم با ترويج عقايد فاسد و خرافات در . آورده بود
هاي ايشان در اين باره را  پي رواج آن بودند مبارزه نمود و اكنون برخي از موضع گيري

  : شويم يادآور مي

  ـ عروس نيل
م مصر عادت بر رسانيد كه مرد عمر بن خطاباي به اطالع  عمرو بن عاص در نامه

ها نزد  اندازند و آن ي نيل مي اين دارند كه ساالنه يك دختر دم بخت را داخل رودخانه
عمرو آمدند و اظهار داشتند كه اگر اين عمل را تكرار نكنيم، جريان آب رودخانه نيل 

 12بعد از گذشت : گفتند. عمرو از آنان در اين باره توضيح خواست. شود متوقف مي
كنيم و رضايت پدر و  نو، يكي از دختران را براي اين منظور آماده ميشب از سال 

ها و جواهرات  نماييم، سپس او را به بهترين وجه آرايش داده، لباس مادرش را جلب مي
اين : عمرو گفت. اندازيم مي  گاه او را به داخل رودخانه پوشانيم، آن گرانقيمت را بدو مي

بايد از رسومات جاهلي در  نمايد، يرد و محكوم ميپذ را نمي نعملي است كه اسالم آ
اي آب از نيل  ها مدتي درنگ كردند و منتظر ماندند اما قطره آن. اسالم دست برداشت

نوشت  �اي به عمر اينجا بود كه عمرو نامه. جريان پيدا نكرد و مردم قصد هجرت نمودند
از : اي نوشت عمرو در ورقهي  در جواب نامه �عمر. و او را در جريان اين مسأله گذاشت

اگر جريان تو از جانب خودت : اما بعد. ي نيل ي خدا، عمر، به رودخانه جانب بنده
! شوي اما اگر از جانب خداي يگانه و قهار جاري مي. باشد پس ما نيازي به تو نداريم مي

خل و به عمرو نوشت كه اين نامه را دا. خواهيم كه تو را جاري سازد پس ما از خدا مي
ي عمر را داخل رودخانه انداخت، صبح روز  هنگامي كه عمرو نامه. روخانه نيل بيندازد

بعد مردم شاهد جريان آب رودخانه نيل شدند و در همان يك شب آب به ارتفاع شانزده 
  .1رسم جاهلي اهل مصر را خاتمه داد ذراع باال آمد و بدين ترتيب خداوند آن

تاه، حقيقت توحيد را بيان داشت و خاطرنشان ي كو عمرفاروق در آن نامه ،آري
شود و با اين عمل  ساخت كه آب رودخانه نيل به خواست و قدرت خدا جاري مي

                                           
 .)٧/١٠٢( البداية والنهاية -١
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را از  ي خود، اعتقاد فاسد مصريان را نسبت به اين قضيه اصالح نمود و آن حكيمانه
  .1دلهايشان ريشه كن ساخت

  با حجر األسود �ـ داستان عمر
بوسد و  را ديدم كه نزد حجر اسود ايستاده، او را مي �عمر: يدگو عباس بن ربيعه مي

رساني، ولي به  دانم كه تو سنگي بيش نيستي و هيچ گونه نفع و ضرري نمي مي: گويد مي
  .2بوسم بوسيد من نيز تو را مي خاطر اين كه رسول خدا را ديدم تو را مي

  .3اين است كامل ترين و زيباترين وجه پيروي و اتباع
گردد به اين كه  ي اين برخورد عمر با حجر اسود بر مي فلسفه: گويد حجر ميابن 

ها  رفت كه بعضي اي نداشتند و احتمال مي هنوز مردم با دوران بت پرستي چندان فاصله
آن طور كه در زمان . بوسه زدن حجر اسود را نوعي تعظيم به بعضي از سنگها تلقي كنند

ها بفهماند  خواست به آن �بنابراين عمر. نمودند يجاهليت بعضي از سنگها را تعظيم م
بيانگر  �و اين سخن عمر. كه بوسه زدن اين سنگ به خاطر پيروي از رسول خدا است

ها  ي بعضي از آن تسليم شدن در مقابل شارع در امور ديني و عبادي است، اگر چه فلسفه
  .4آيد ب مياز اصول دين به حسا  براي ما مشخص نباشد و اين خود اصل مهمي

ها  آن ،رود هاي اخالقي صحابه به شمار مي و پيروي از سنت مصطفي يكي از ويژگي
هاي  اي جز پيروي از سنت هاي غيبي خداوند چاره دانستند كه براي جلب كمك مي

  .5رسول خدا نيست

  ـ قطع نمودن درخت بيعت الرضوان
رسيد كه افرادي از  خبر �كند كه به عمر ابن سعد با سند صحيح از نافع روايت مي

دستور داد  �عمر. خوانند جا نماز مي روند و در آن مسلمانان نزد درخت بيعت رضوان مي

                                           
  .٣٤٧ص ، فن احلکم -١
 .١٥٩٧خباری ش  -٢
  ).١/١٦١(اصحاب الرسول  -٣
 .)٣/٥٩٠(فتح الباری  -٤
  .٢٣خالق النصر فی جيل الصحابة ص أمن  -٥
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  .1تا آن درخت را قطع كنند
هاي ورودي  سازي راه هاي عمر براي حمايت از توحيد و ويران اين يكي از موضع

  دهند كه ايي را انجام ميكاره  تابعين را طوري ديد كه  اينكه  به  است، با توجه  شرك فتنه
شود، از  عبادت منجر مي  بسا به  چه  اند، پس اين بدعتي است كه اصحاب انجام نداده

  .2را قطع نمايند آن  رو فرمان داد كه اين

  ـ قبر دانيال
نوشت و او  �اي به عمر هنگامي كه قبر دانيال در شوشتر كشف شد، ابوموسي نامه

قبر حفر  13در جواب نوشت كه در آن حوالي  �عمر .را در جريان اين مسأله گذاشت
تا مردم  ،ها قرار ده و محل قبر سابقش را با خاك يكسان نما كن و او را در يكي از آن

  .3دچار فتنه و شرك نشوند

  ـ نماز خواندن در مكاني كه رسول خدا نماز خوانده بود
ر مكاني به در يكي از سفرهايش متوجه شد كه بعضي از مردم د عمر بن خطاب

در اينجا : كنيد؟ گفتند اين چه كاري است كه شما مي: پرسيد. خوانند نوبت نماز مي
ها  آن. پيشينيان با همين كار نابود شدند: گفت �عمر. نماز خوانده است صرسول خدا

آثار انبياء خود را مسجد قرار دادند و افزود كه اگر وقت نماز فرا رسيد نماز بخوانيد و 
  .4راهتان ادامه دهيداگر نه به 

  ـ تا مردم بدانند كه خدا كارساز است
فقط به خاطر  �بر كناري خالد بن وليد از فرماندهي نيروهاي شام توسط عمر

كرد كه مردم، خالد را به  چرا كه عمرفاروق احساس مي. مصلحت عمومي مسلمانان بود
بشوند كه فتوحات به كنند و اين خطر وجود داشت كه معتقد  عنوان يك اسطوره نگاه مي

                                           
  .)٢/١٠٠(طبقات ابن سعد ، ١٩/٢٦٠ التاريخ اإلسالمي -١
 .٢٦٠/ ٢٠مهان  -٢
 .)١٥/٩٠(الفتاوی  -٣
 .)١٠/٢٣٥(الفتاوی  -٤
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خواست  مي �عمر ،بنابراين. آيد خاطر خير و بركت ذاتي خالد بن وليد به دست مي
پس خالد را از كار . ي كارها و ياري دهنده است خاطرنشان سازد كه فقط خدا سازنده

ي واليتها نوشت كه من بر خالد خشم نگرفته و از او  اي به همه بركنار كرد و در نامه
ها بدانند كه  خواستم آن اما چون مورد توجه مردم قرار گرفته بود مي. ام يدهخيانتي ند

  .1خداوند كارساز و مددكار است

  پاشد ـ متوكل كسي است كه تخم در زمين مي
با گروهي از مردان يمن مالقات كرد و از آنان  عمر بن خطاب: گويد معاويه بن قره مي

بلكه شما متكي  ،خير: گفت �عمر. توكلين هستيمما م: شما چه كساني هستيد؟ گفتند: پرسيد
اش را به  پاشد و نتيجه هستيد و افزود كه متوكل كسي است كه تخم در زمين مي) به ديگران(

  .2نمايد خدا توكل مي

  رو هستيم نه آغاز كننده و پيرو سنت هستيم نه بدعت گذار ـ ما دنباله
. ه اهل رأي دشمنان سنت هستندآگاه باشيد ك: بر منبر رفت و فرمود عمر بن خطاب

ها از حفظ احاديث خسته شدند پس براساس رأي خود فتوا دادند و گمراه شدند و  آن
كننده و پيرو  رو هستيم نه آغاز دنباله) در دين(و افزود كه ما . ديگران را گمراه كردند

  .گذار و تا به سنت و آثار عمل كنيم، گمراه نخواهيم شد سنت هستيم نه بدعت
آمد و  عمر بن خطابمردي نزد : گويد مچنين عمرو بن ميمون به نقل از پدرش ميه
وبي دست يافتيم ما هنگامي كه مداين را فتح كرديم به كتاب خ! اي اميرالمؤمنين: گفت

آيا از كتاب خدا، : گفت �عمر! انگيزي وجود داشت در آن سخنان شگفت
آن مرد افتاد و اين آيات را تالوت انگيزتر بود؟ و شالقش را برداشت و به جان  شگفت

  : نمود مي

                                           
  .)٧/٨٢( البداية والنهاية -١
  .سند آن صحيح است ١/١٦٤ ،صحاب الرسولأ -٢
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�²�±l ]٣ - ١: يوسف[  
شما  يدشا يم،نازل كرد يعرب يما آن را قرآن * !كتاب آشكار است ياتالر، آن آ«

 يكه به تو وح-قرآن  نيا يقسرگذشتها را از طر ينما بهتر * )!ينديشيدو ب( يددرك كن
  .»!ياز آن خبر نداشت ين،از ا يشو مسّلماً پ كنيم؛ يبر تو بازگو م -يمكرد

ها به  كه باعث هالكت و نابودي پيشينيان گرديد، اين بود كه آن  چه آن: سپس گفت
كتابهاي علما و پيشوايان مذهبي خود روي آوردند و تورات و انجيل را پشت سر گذاشتند و 

  .1اموشي سپردندبه باد فر
دانم كه اكنون چرا بايد در  نمي: گفت عمر بن خطابو از اسلم روايت است كه 

ولي چون كاري است . بكنيم) ها دويدن نرم و تكان دادن شانه(ي خدا رمل  طواف خانه
  .2را ترك نمايم داديم، دوست ندارم آن انجام مي صكه در زمان رسول خدا

چون . ران بن حصين از بصره احرام حج بستو از حسن بصري روايت است كه عم
اين به عنوان يك سنت : رسيد، ايشان او را شديدا از اين كار منع كرد و گفت �نزد عمر

  .3صحابي پيامبر از اينجا احرام بسته است: ماند و مردم خواهند گفت مي
زه با هاي عمرفاروق بود كه بيانگر دفاع از توحيد و مبار ها بعضي از موضع گيري اين 

او توحيد را كامال دريافته و نسبت به آن شناخت كافي . باشد انحراف عقيدتي و بدعت مي
پرستي  بنابراين به احياء و تقويت آن و نابودي هرگونه اثري از آثار بت. حاصل كرده بود

هاي مسلمانان غرس و تثبيت  هاي توحيد را در اعماق قلب او ريشه. انديشيد ها مي در قلب
هاي رسول خدا  ها شديدا مبارزه كرد و اقتدا به سنت با شرك و مظاهر آن و بدعتنمود و 

  .هاي خود قرار داد ي برنامه را سرلوحه

                                           
 .٢٣ابن جوزی ص : مناقب عمر -١
 .٢/٥٣٢. حمض الصواب -٢
 .مهان -٣
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و برداشتي نشأت گرفته بود كه او از دين و  � و اين اصول از بينش واالي عمر
  .زيست حكومت داشت و با آن مي

  ي عبادات ـ اهميت دادن به قضيه2
ب خدا و احاديث پيامبر، عمر به اين نتيجه رسيده بود كه دين سراسر در پرتو آيات كتا

گيرد و از آداب خوردن و  ي زندگي بشر را در بر مي عبادت و منهجي است كه همه
نوشيدن و قضاي حاجت گرفته تا تأسيس حكومت و شئون سياسي و مالي و قوانين 

و . شود ا شامل ميمعامالت كيفري و اصول روابط ديپلماسي زمان صلح و جنگ ر
اي  دريافته بود كه شعاير عبادي مانند نماز، روزه، حج و زكات گرچه داراي اهميت ويژه

ها بخش كوچكي از مفهوم  ها نيست، بلكه آن باشند، ولي عبادت منحصر به آن مي
و تطبيق  .1دهند كه خداوند از بندگانش خواسته است ي عبادتي را تشكيل مي گسترده

يابي در زمين است اين عالوه بر  م فراگير عبادت يكي از شروط قدرتعملي اين مفهو
هاي اخالقي و اجتماعي  اهميت و نقش عبادت در زندگي انسان و تثبيت عقيده و ارزش

  : كنيم در اين باره اشاره مي � هايي از عملكرد عمرفاروق و اكنون به گوشه. در او است

  ـ نماز
نمود و بر كساني كه از جماعت  ن نماز امر ميمسلمانان را به خواند صرسول خدا 

گرفت و در مورد تارك نماز وعيدهاي شديدي بيان  ورزيدند شديدا خشم مي تخلف مي
اي قايل بود و بعد از او  نيز به قضيه نماز اهميت ويژه �بعد از ايشان ابوبكر. كرد مي

داده، تاركين نماز را  داد و مردم را در مورد نماز تذكر نيز به آن اهميت مي �عمرفاروق
رسانيد و به فرمانداران خود در نواحي مختلف نوشت كه مهمترين  به سزاي عملشان مي

مسئوليت شما نزد من نماز است، چرا كه هر كس نماز را حفاظت نمود، دين خود را 
هاي ديگر دين را بيشتر ضايع  حفاظت خواهد كرد و هر كس نماز را ضايع كرد، بخش

  .2خواهد نمود

                                           
  .١٨١صالبی ص : التمکني فی القرآن الکرمي  فقه -١
  .)١/١٥٤(وجز املسالک أ با شرح أو املوط) ١٠/٢٤٩(الفتاوی  -٢
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 بچنان كه عبداهللا بن عمر. خواند و خودش نمازها را با خشوع زائد الوصفي مي
اش در صف سوم به گوش  خواندم، صداي گريه نماز مي �من پشت سر عمر: گويد مي
  .1رسيد مي

  : و در روايتي آمده است كه روزي در نماز فجر اين آيه را خواند

m��×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î��Í�Ì����Ë�Êl   
  ]٨٦: يوسف[

و (برم،  خدا مي) درگاه(شكايت پريشان حالي و اندوه خود را تنها و تنها به : گفت«
و من از سوي خدا ) خواهم نالم و حلّ مشكل خود را از او مي فقط به آستان خدا مي

  .» دانيد دانم كه شما نمي چيزهائي مي
  .2شد هاي آخر شنيده مي اش در صف و طوري گريست كه صداي گريه

اگر در قلب او خشوع وجود : كرد گفت كه در نماز بازي مي رد كسيو در مو
  .3كردند داشت، اعضاء و جوارحش نيز خشوع اختيار مي مي

و در . خواند قنوت نازله مي ،رسيد و احيانا اگر اخبار لشكر اسالم دير به ايشان مي
د، در كرد و هنگامي كه مشغول نبرد با اهل كتاب بو نمازها براي مجاهدين دعا مي

و خويشتن و مردم را به پايبندي نمازهاي  ،4خواند نمازهاي فرض عليه آنان قنوت نازله مي
كرد و از بدعتها برحذر   ها راهنمايي مي ها را به سنت خواند و آن فرض و سنت فرا مي

در مقابل بعد از   يك بار به خاطر مشغوليتي با تأخير براي نماز مغرب آمد، كه. داشت مي
  .5برده را آزاد كرد نماز دو

دانست و از خواندن نماز بعد  و جمع كردن دو نماز را بدون عذر از گناهان كبيره مي
. داد آمدند، تذكر مي كرد و كساني را كه با تأخير به نماز جمعه مي از نماز عصر منع مي

مشغول ايراد  عمر بن خطابروزي : گويد چنان كه سالم بن عبداهللا به نقل از پدرش مي

                                           
 .)١/٥٢(ولياء ألا ةليح -١
 .)١٠/٣٧٤(الفتاوی  -٢
  .)٨/٣٧٤(الفتاوی  -٣
 .)٢١/٩١(الفتاوی  -٤
 .نقل از تاريخ دمشق  به )١٩/٤٢(، محيدی التاريخ اإلسالمي، -٥
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اين چه : گفت �عمر. اي نماز جمعه بود كه مردي از پيشگامان مهاجرين وارد شد خطبه
م ا ا صداي اذان برخاستم و به خانهمن جايي مشغول بودم و ب: وقت آمدن است؟ مرد گفت
داني  اي در حالي كه مي فقط وضو گرفته: گفت �عمر. رفتم و وضو گرفتم و آمدم

  .1جمعه غسل بكنيم؟ اند كه در روز رسول خدا امر كرده
من در : گويد كرد چنان كه سائب بن يزيد مي و از بلند كردن صدا در مسجد منع مي

اي به طرف من انداخته شد، وقتي نگاه كردم ديدم عمر  ريزه مسجد ايستاده بودم، سنگ
ها  عمر از آن ،ها را نزد او بردم من آن آن دو نفر را نزد من بياور،: گفت به من. است

اگر مسافر نبوديد شما را : گفت �عمر. اهل طائف: شما اهل كجا هستيد؟ گفتند: پرسيد
  2كنيد؟ كردم، چرا در مسجد رسول خدا، صدايتان را بلند مي تنبيه مي

: گويد مي بچنان كه ابن عمر. و به فرمايشات رسول خدا، احترام زيادي قايل بود
  : رسول خدا فرمود

8# C�x��! !���m���! BR�)  m "��x ���
�� ./ �[�J!FG 
  . »اگر همسر يكي از شما اجازه گرفت تا به مسجد برود، او را از اين كار باز نداريد«

تو : به همسرش گفت �روزي عمر. رفت به مسجد مي �همسر عمر ،بنابراين
اي  تا مرا منع نكرده! به خدا سوگند: همسرش گفت. داني كه من قلبا راضي نيستم مي
  .3رفت شهيد شد، به مسجد مي �كه او تا روزي كه عمرچنان . روم مي

العاده ايشان به امور شرعي و تجليل از  بيانگر احترام فوق �اين عملكرد عمر
  .4باشد دستورات كتاب خدا و سنت پيامبرش مي

هاي شب عالقه داشت و در بخش آخر  به خواندن نماز در نيمه � عمر بن خطاب
  : نمود كرد و اين آيه را تالوت مي مي اش را بيدار شب افراد خانواده

�m±���°�¯�®¬�«�ª©�̈ �§�¦¥��¤���£���¢�¡l������������� �� �� �� �
  ]١٣٢: طه[

                                           
  .٢٩٤ص ، يحيیالحييی : ةالراشد ةواخلالف) ٢/٤١٥(الفتح  -١
 .)١/٦٦٨(الفتح  -٢
  .٤٥٢٢، امحد ش ٨٦٥البخاری ش -٣
 .)٤٠/ ٢٠، ١٩(سالمي التاريخ اإل -٤
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چرا كه نماز مايه ياد خدا و پاكي و (خانواده خود را به گزاردن نماز دستور بده  «
ما از تو . و خود نيز بر اقامه آن ثابت و ماندگار باش) صفاي دل و تقويت روح است

اهل (از آن ) نيك و ستوده(سرانجام . دهيم م، بلكه ما به تو روزي ميخواهي روزي نمي
  .1» پرهيزگاري است) تقوا و

شبي براي عبادت خدا برخاست ولي به خاطر اين كه فكرش به امور مسلمانان 
: گفت چنان كه خودش مي. توانست بخوابد توانست نماز بخواند و نه مي مشغول بود نه مي

اي را آغاز  و چون قرائت سوره. توانم بخوابم ماز بخوانم و نه ميتوانم ن به خدا نه مي
! اي اميرالمؤمنين: پرسيدند. كنم يا آخر آن را دانم كه اول سوره را قرائت مي كنم نمي مي

  .2به خاطر امور مردم: علت اين امر چيست؟ گفت
ول خدا كرد، چرا كه رس را جبران مي داد، در روز آن و اگر نماز شب را از دست مي

  : فرمود
8��Z) �& `� ��  �¸ �& 	�
� K  ���;/  �$ \�R ;��|$! ^.w	 �[�$! ^.w I� %�/  ���P %xR   ��

0�1$!F3.  
ها را در ميان نماز صبح و  دست داد، آن كه قرائت قرآن و اذكار شب را از هر كس«

  .»نماز ظهر جبران نمايد
اگر برايم مقدور : گفت ادي داشت و ميي زي همچنين عمرفاروق به گفتن اذان عالقه

كرد و به  و زياد دعا مي .4كردم بود كه همزمان هم خليفه بودم و هم مؤذن، اين كار را مي
ي اعمالم را نيك و خالص  همه! بار الها: گفت نمود، از جمله مي درگاه خدا تضرع مي

هاي  ي انسان ا در زمرهاگر نام مر! بار الها. بگردان و در آن براي كسي ديگر چيزي مگذار
چرا كه تو هر چه را  ،بختان قرار ده ي نيك را محو كن و مرا در زمره اي آن بدبخت نوشته

  .5تواني بخواهي مي

                                           
  .٢/٦٣٥حمض الصواب  -١
 .٢١٤شرقاوی ص : الفاروق عمر -٢
 .٧٤٧مسلم ش -٣
  .٢٢٥ص ، روايت بالذری  الشيخان به -٤
 .)١٤/٢٧٥(الفتاوی  -٥
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: گفت خواند و مي مردم را به همنشيني با صالحان فرا مي �همچنين عمرفاروق 
چنان كه به . ها را بشنويد و خودش دوست داشت كه كسي او را موعظه بكند سخنان آن

گاه ابوموسي آياتي از  آن. ما را به ياد خدا بينداز! اي ابوموسي: گفت ابوموسي اشعري مي
  .1گريست داد و مي كرد و عمرگوش فرا مي قرآن تالوت مي

  ـ نماز تراويح
. بود �اولين كسي كه مردم را وادار به خواندن نماز تراويح با جماعت نمود، عمر

هاي رمضان از خانه بيرون شد و به مسجد آمد،  كي از شببدين صورت كه ايشان در ي
. خوانند هاي متفرق نماز مي متوجه مردم شد كه بصورت فردي و يا به صورت جماعت

. شود ها پشت سر يك نفر نماز بخوانند خيلي بهتر مي اگر اين: با خود گفت �عمر
. همه با هم نماز خواندندبنابراين ابي بن كعب را جلو كرد و مردم پشت سر او ايستادند و 

: گفت �عمر. از كنار مسجد گذشتيم �چند شب بعد به معيت عمر: گويد راوي مي
خاستند  خوابند براي نماز بر مي بدعت خوبي شد و افزود اگر در آن بخش شب كه مي

  .2)هدفش آخر شب بود(بهتر بود 
بلكه اين نماز در ترويج داده است،  �البته نبايد گمان برد كه نماز تراويح را عمر

اولين كسي است كه بعد از رسول خدا  �زمان رسول خدا نيز برگزار گرديده، ولي عمر
  .مردم را براي اين نماز پشت سر يك قاري جمع كرد

شده اين است كه آن  و اما دليل اين امر كه اين نماز در زمان رسول خدا نيز خوانده مي
  : اي رمضان تشويق نموده و فرموده استه مردم را به قيام و عبادت در شب صحضرت 

8 "�2�� `�P ��# 5�%� 	 5�����)! ?c ;�$ ��  �4� �� `�;m �� F3.  
كسي كه رمضان را با ايمان به خدا و به خاطر دريافت پاداش قيام بكند، تمامي گناهان «

  .»شود اش بخشيده مي قبلي

                                           
 .)١٠/٥١(الفتاوی  -١
 .٢٠١٠خباری ش -٢
 .٢٠٠٩ خباری ش -٣
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هاي  يك بار در نيمه صرسول خدا: گويد همچنين عروه بن زبير به نقل از عائشه مي
گروهي از مردم . از خانه بيرون شد و در مسجد شروع به خواندن نماز كرد) رمضان(شب 

به ايشان اقتدا كردند و صبح روز بعد مردم با يكديگر در اين مورد سخن گفتند و شب 
ودر شب سوم . نماز خواندند صبعد عده زيادي جمع شدند و پشت سر آن حضرت 

شدند و در شب چهارم كار بجايي رسيد كه نمازگزاران داخل  جمعيت زيادي جمع
و . شدند، ولي رسول خدا به مسجد نرفت تا اين كه وقت نماز فجر رسيد مسجد جا نمي

  : بعد از نماز رو به مردم كرد و گفت
8���� ��, /S�  no �]& O$	 ,BO�O�<
  C�~A���
& !	Z[��/ ,BO�1& q��m "GF 
كه اين نماز بر شما فرض از آن بيم داشتم ، ولي ا بي خبر نبودممن از اجتماع شم«

  . »ي آن برآييد گاه نتوانيد از عهده گردد و آن
بعد از آن تا روزي كه رسول خدا چشم از جهان : گويد مي -رضي اهللا عنها-عائشه 

  .1به همين منوال بود) نماز تراويح(ي  فرو بست قضيه
اميد به خاطر اين بود كه بدعت در لغت عربي به را بدعت ن آن �و اما اين كه عمر

و چون خواندن نماز تراويح پشت سر يك امام چيز  ،2معناي چيز جديد و تازه است
را بدعت ناميد و برگزاري نماز تراويح بدين صورت و تعميم آن در  جديدي بود آن

  .اشدب به نظم و هماهنگي در امور مي �ي عمرفاروق  ي مناطق بيانگر عالقه همه

  ـ زكات، حج و رمضان
دانست و طبق نظم  عمرفاروق گرفتن زكات از اموال مسلمين را جزو مسايل مهم مي

كرد و زكات را از درآمدهاي مهم دولت اسالمي  را وصول مي اي آن ريزي ويژه و برنامه
  .هاي آينده به تفصيل سخن خواهيم گفت دانست و ما در اين مورد در فصل مي

رفت و  اي قايل بود و خود بارها به حج مي ي حج اهميت ويژه ههمچنين به فريض
اند در ده سال خالفت خود  چنان كه گفته. كرد مردم را نيز براي رفتن به حج تشويق مي

  .ده بار حج نموده، يعني سالي يكبار به حج رفته است

                                           
 .٢٠١٢خباری ش -١
  .)٣١/٢٣(الفتاوی  -٢
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  : ودر موسم حج، وظايف خليفه و يا جانشين ايشان عبارت بودند از
ها به سوي  ن به مردم در مورد اوقات مناسك حج و بيرون شدن با آنـ آگاهي داد

  .مشاعر
  .جا ـ شناسايي مواقف حج و ايستادن با مردم در آن

  .هاي مشروع ـ امامت مردم در نمازها و ايراد خطبه
خواهد مرداني  دلم مي: گفت كرد و مي عمرفاروق مردم را به حج گزاردن تشويق مي

روند،  كنم تا افرادي را كه توانايي حج دارند و به حج نمي را به سوي شهرها اعزام
  .1وصول نمايم) شود مالياتي كه از كفار گرفته مي(ها جزيه  شناسايي كنند تا از آن

هاي  هاي ايشان تشويق نمودن مردم جهت اداي عمره در غير ماه يكي ديگر از برنامه
چرا كه . سال از زوار خالي نباشدي كعبه در طول  خواست خانه حج بود و با اين كار مي

ها  به آن �بنابراين عمر. آمدند هاي حج براي عمره مي مردم در آن زمان فقط در ماه
هاي حج جهت اداي عمره بروند و اين تدبير بسيار خوبي جهت  دستور داد تا در غير ماه

و حج  حتي كساني كه حج تمتع را از حج قران ،رفت آباد كردن خانه كعبه به شمار مي
را افضل  موافق هستند و آن �دانند، مانند امام احمد كه با اين تدبير عمر مفرد بهتر مي

  .دانند مي
هر سال، پوشش كعبه را در ميان حجاج تقسيم  �همچنين نقل است كه عمر

  .2نمود مي
كرد و از ايشان ثابت است  عمل مي صو اما در روزه گرفتن نيز به روش رسول خدا

 �باراني افطار نمود، سپس بعد از لحظاتي خورشيد پديدار گرديد، عمركه در يك روز 
  .3خوريم ما اجتهاد كرديم و مي: گفت

او را با شالقش در پيش  �عمر. و به وي اطالع دادند كه فردي هميشه روزه است
  .4اي دهري بخور: گرفت و گفت

                                           
  ١٧٣.ص. فرائد الکالم -١
 .)٣١/١٤(فتاوی  -٢
  .)١/٣٠٣( أاملوط -٣
 .)٤/٢٦١(الفتح  -٤
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گرفت به ويژه  ميخواند و روزه  اهل طاعت و عبادت بود و زياد نماز مي � فاروق عمر
و بعد از اين كه به خالفت . خواند گرفت و نماز مي در روزهاي آخر زندگي بيشتر روزه مي

ي جنگها شركت داشت و بعد  در همه صو در زمان رسول خدا. كرد رسيد، هر سال حج مي
نمود و در جنگها و فتوحاتي كه در زمان  از رحلت آن حضرت نيز در اكثر نبردها شركت مي

به خاطر اين كه طبق دستور و تحت فرماندهي ايشان . ت ايشان رخ داد، شريك اجر استخالف
  .1اتفاق افتادند

خدا را ياد : گفت با ذكر خدا مشغول بود و مي �همواره زبان عمر ،ها عالوه بر اين
كنيد كه ذكر و ياد او شفابخش دلها است و از مردم ياد نكنيد كه ياد مردم درد و بيماري 

  .3نشيني بگذرانيد تان را در عزلت و گوشه شي از وقتبخ: گفت و مي ،2است

  ـ اهميت دادن به مسايل تجاري و بازارها3
همواره رفتار كساني را كه در بازارها مشغول داد و ستد بودند، كنترل  �عمرفاروق 

ساخت و افرادي را  ها را در معامالت به پيروي از شريعت اسالم وادار مي نمود و آن مي
چنان كه سائل بن يزيد و عبداهللا بن . گمارد جهت نظارت بر بازارها و امور بازرگاني مي
گيريم كه  نتيجه مي �از اين عملكرد عمر. 4مسعود و ديگران ناظر بازارهاي مدينه بودند

هاي مهم دولت اسالمي و داراي  نظام كنترل و مراقبت در چارچوب شريعت جزو برنامه
اي بوده است و با گسترده شدن قلمرو اسالم، اين سيستم نيز ابعاد  شرايط و مقررات ويژه

   .5است تري به خود گرفته گسترده
به اثبات رسيده است كه شديدا مراقب بازارها بوده و با شالقش  �و از عمرفاروق 

. نموده است اند، تنبيه مي زده و كساني را كه نياز به تنبيه و تأديب داشته در بازاها دور مي

                                           
 .)٢/٦٣٧(حمض الصواب  -١
 .)١٦/٣٣٦(تفسري قرطبی  -٢
  .)٢/٥١٧(وکيع  ،الزهد -٣
 ).١/٤٠٨(السلطة التنفيذية  -٤
  .٦٦عوف الکفراوی ص . الرقابة املالية فی االسالم د -٥
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را در حالي ديدم كه إزاري پوشيده بود كه  �عمر: گويد مي �ان كه انس بن مالك چن
  .1زد داراي چهارده پينه و بعضي از پوست بودند، او شالق به دست در بازار مدينه دور مي

را در زمان خالفتش در  �عمر: همچنين ذهبي از قتاده نقل كرده كه گفته است
بود ديدم كه شالق به دست داشت و در بازارها دور حالي كه عبايي داراي پينه پوشيده 

  .2زد مي
: گويد همچنين امام مسلم از مالك بن اوس بن حدثان روايتي نقل كرده است كه مي

: دهد؟ طلحه بن عبيداهللا گفت چه كسي به من پول خورد مي: من به بازار رفتم و گفتم
كه  �عمر. ايت را تحويل بگيره طالهايت را به من بده و وقتي خادم من آمد، بيا و پول

چرا . بلكه هرگاه خادمت آمد طالهاي او را از او بگير. خير: جا نشسته بود گفت در آن
  : فرمودند صكه رسول خدا

8 ��� ���$�� ���$!#	 ,K�-	 ,K�- ( ��� \-E$�� \-E$!#	 ,K�-	 ,K�- ( 5��� ¢$�� ¢$! # (
 ��� @�~$�� @�~$! 	 ,K�-	 ,K�-#,K�- (  ��� ���$�� ���$! 	 ,K�-	#K�-	 ,K�- (F3G 

نقره در مقابل نقره و طال در مقابل طال و گندم در مقابل گندم و جو در مقابل جو و «
  .»شود و اگر نه ربا محسوب خواهد شد خرما در مقابل خرما دست به دست معامله مي

آب آميخته شيرهاي مردي را كه با آن  عمر بن خطابهمچنين روايت شده است كه 
چنان كه از  ،كرد و از احتكار در بازارهاي مسلمين جلوگيري مي .4كرده بود به زمين ريخت

رسد  به دست ما مي  چه از آن: كني؟ او گفت حاطب بن ابي بلتعه پرسيد كه چگونه معامله مي
ما  شما در بازارها و در فنا و درب منازل: گفت �عمر. كنيم چيز اندكي را به بازار عرضه مي

فرستد با پول اضافي كه در اختيار داريد خريداري  اي را كه خدا براي ما مي ايستيد و روزي مي
دست از اين كار برداريد و . فروشيد خواهد به ما مي كنيد، سپس به هر قيمتي كه دلتان مي مي

                                           
 .)٣/٣٣٠(طبقات الکربی ال -١
 .٢٦٨ص  ،عهد الراشدين، سالمتاريخ اإل -٢
 .١٥٨٦مسلم ش  -٣
  .٢٤د فضل اهلی ص ، احلسبة، ٦٠ص  )ةابن تيمي(سالم اإل يف ةاحلسب -٤
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وريد، يا اين كه در بازارهاي ما داد و ستد نكنيد و خودتان برويد و از شهرهاي ديگر مال بيا
  .1گاه هر طور دلتان خواست بفروشيد آن

همچنين روزي به بازار رفت و متوجه شد كه بعضي از تجار داخلي اجناس زيادي 
به خدا سوگند چنين چيزي ممكن نيست : گفت �عمر. كنند جهت احتكار خريداري مي

بورزند  را خريداري نموده و احتكار اي آن گاه عده كه خداوند براي ما روزي بفرستد، آن
و مساكين و بيوه زنان را محروم بنمايند تا بعد از اين كه بازرگانان بروند، با هر قيمتي كه 
دلشان بخواهد به مردم بفروشند و افزود كه بازرگانان وقتي با مالي وارد اين شهر 

بفروشند و اين   باز دارند و به صورت خرده) به محتكران(  شوند، دست از فروش عمده مي
  .ا مهمان عمر باشندمدت ر

ست، بلكه از دان احتكار را فقط به خوراكيهاي مردم و چارپايان منحصر نمي �عمر
افتادند، احتكار به  آن چيزي كه مردم با فقدان آن در مضيقه مينظر او جمع كردن هر 

: خود روايت كرده كه عمر گفته است» موطأ«چنان كه مالك در كتاب . رفت شمار مي
ا كسي دست به احتكار نزند و كساني كه پول اضافي دارند، جلوي روزي در بازارهاي م

ها در  خدا را كه به بازارهاي ما سرازير است، نگيرند و بازرگانان خارجي بدانند كه آن
شتاب به خرج ندهند  ،بنابراين. اين شهر چه در زمستان و چه در تابستان مهمان عمر هستند

  .2ايندو مستقيما اجناس خود را عرضه نم
و سعي بر آن داشت تا اجناس مورد نياز مردم را به قيمت مناسب و ارزان در بازار 

چنان كه يك . آورد فراهم نمايد همان طور كه گاهي به نفع تجار نيز اقداماتي به عمل مي
. شد، فروخت در بازار فروخته مي  چه تر از آن بار فردي روغن را وارد بازار كرد و ارزان

. شخص هشدار داد كه يا به نرخ ديگران بفروشد و يا بازار را ترك نمايد به آن �عمر
گر آن است كه ايشان هم رعايت حال مصرف كنندگان و هم  اين برخورد عمر بيان

  .3نمود تاجران را مي

                                           
 .٢٨قلجعی ص : فقه عمر ةموسوع -١
  .٢٩ص  ،موسوعة فقه عمر -٢
  .٢/٧٤٩  تاريخ املدينة املنوره، ١٧٧ص  ،موسوعة فقه عمر -٣
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  ـ تاجران و الزامي بودن آموزشهاي شرعي مربوط به تجارت
دانستند با شالق  مالت را نميعمرفاروق تاجراني را كه احكام حالل و حرام در معا

  .1دانند در بازار معامله نكنند كساني كه معامالت ربوي را نمي: گفت كرد و مي تنبيه مي
اند  هاي الزم در مورد معامالت را ياد نگرفته كساني كه آموزش: گفت همچنين مي

رفتار در بازارهاي ما حق خريد و فروش را ندارند، چرا كه اين گونه افراد نادانسته گ
  .2شوند معامالت ربوي مي
ي شئون مملكت  در رأس آن قرار داشت به همه �دولتي كه عمر ،بدين صورت

چرخيد تا جايي  داد و دولتي فراگير بود كه همه چيز مستقيما زير نظر حاكم مي اهميت مي
اي براي تجارت و بازرگاني مقرر كرده بود كه در پرتو آن، نظم، ثبات  كه مقررات ويژه

گرفت و  برداري و احتكاري صورت نمي استقرار در بازارها حاكم بود و هيچ گونه كالهو 
هاي الزم را فرا  به قول معروف، بازار سياهي وجود نداشت و تجار و بازرگانان آموزش

دستور داده بود كه كسي در بازارهاي ما خريد و فروش نمايد كه  �گرفتند، زيرا عمر مي
چنان كه امروز نيز براي هر حرفه و فني . ا فرا گرفته باشدروش شرعي معامله كردن ر

آورند و در آن  بينند سپس به آن حرفه و فن روي مي متخصصيني آموزش الزم را مي
تواند  ها را نداشته باشد، نمي و تا كسي مدرك الزم در يكي از حرفه. شوند استخدام مي

هاي بازرگاني نيز جهت  اطاقچنان كه . را دريافت نمايد مجوز كسب و يا آموزش آن
  .اند نظارت و ضبط كاالهاي غير استاندارد و كنترل بازارها تأسيس شده

در واقع پيشتاز اين ميدان است و او در آن زمان دست به اين گونه  �پس عمر
ابتكارات زد و بازار را بدون قانون و مقررات نگذاشت، بلكه هيأتي جهت نظارت بر آن 

ب بن يزيد و عبداهللا بن عتبه به دستور ايشان بازار مدينه را كنترل گماشت، چنان كه سائ
ي حياتي آن است كه  چرا كه قطعا بازار و اقتصاد ستون فقرات جامعه و مسأله. نمودند مي

با اصالح آن، جامعه در رفاه و آسايش به سر خواهد برد و حاكمي كه به اين جنبه از 

                                           
 .)٢/١٧(کتانی : ةسالمياإل ةنظام احلکوم -١
 . منبع سابق -٢
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ي مهمي توجه داشته و مستحق پاداش الهي  جنبه جوانب جامعه اعتنا بورزد در واقع به
  .گردد مي

عالوه براين، تصرفات شايسته، به جا، علمي و دقيق عمر، حكايت از آن دارد كه 
مانده با تمسك به  هاي عقب گويي به هر زمان و مكان است و ملت اسالم دين پاسخ

هاي پيشرفته  لتهاي ترقي و پيشرفت دست يازند و م توانند به قله دستورات آن مي
شود،  ها نمي پس اسالم مانع رشد و پيشرفت ملت. توانند، پيشرفت خود را ثبات بخشند مي

  .1نمايد ها را از خواب غفلت بيدار مي بلكه آن

  و تشويق نمودن مردم جهت كسب و كار �ـ عمر
همواره مردم را جهت كسب و كار و تالش براي روزي حالل تشويق  �عمر

مرا  عمر بن خطابروزي : گويد ه محمد بن سيرين به نقل از پدرش ميچنان ك. نمود مي
در بازار : ها چيست؟ گفتم اين: گفت. هايي در دست من بود در حالي ديد كه لباس
مواظب ! اي گروه قريش: گاه خطاب به اطرافيان خود گفت آن. مشغول داد و ستد هستم

  .2ه تجارت يك سوم امارت استچرا ك ،ها از شما پيشي نگيرند باشيد در تجارت اين
هر كس در كاري سه بار دست به تجارت : گفت �عمر: گويد همچنين حسن مي

  .3را ترك نمايد و به كار ديگري روي آورد زد و ضرر كرد، آن
  .كنيد كار و حرفه را بياموزيد كه به آن نياز پيدا مي: گفت همچنين مي

و . شويد ي ديگران مي ري بر شانهاگر معامله و خريد و فروش نكنيد با: گفت و مي
و به اطرافيانش . گري است آميز بهتر از سؤال كردن و تكدي ل مذلتشغ: گفت نيز مي

شتري خريداري كرديد، شتر چاق و فربهي خريداري كنيد تا اگر   هرگاه: گفت مي
  .را بفروشيد منفعت ديگري از آن عايد شما نشد، بتوانيد آن

همت گيريد و به تجارت روي آوريد وسر بار ! قرااي گروه ف: گفت همچنين مي
! بار الها: كار بنشينيد و بگوييد اين طور نباشد كه بي: گفت و همواره مي .1ديگران نشويد

                                           
  ٢١٠شهيد احملراب ص  -١
  .)٢/٢٠(نظام احلکومة النبوية  -٢
  .مهان -٣
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ريزد، بلكه سنت  دانيد خدا از آسمان طال و نقره فرو نمي در حالي كه مي ،مرا روزي ده
سپس اين آيه را . دهد ر روزي ميي برخي ديگ خدا اين است كه برخي از مردم را بوسيله

  : تالوت كرد

�m�e����d�c�b�a�`�_�^���]�\�[�Z�Y�X

�g��fl ]١٠: اجلمعة[  
آنگاه كه نماز خوانده شد، در زمين پراكنده گرديد و به دنبال رزق و روزي خدا «

  .» بسيار ياد كنيد، تا اين كه رستگار شويد) با دل و زبان(برويد و خداي را 
دانست كه اهل هيچ  پرسيد، اگر مي آمد، از شغلش مي واني خوشش مياز ج  و هرگاه

  .2چنين فردي نزد من ارزشي ندارد: گفت شغل و كاري نيست مي
بعد از جهاد در راه خدا دوست دارم مرگم در حالي برسد كه : گفت همچنين مي

  : گاه اين آيه را تالوت كرد سوار بر مركب خود در راه كسب روزي باشم، آن

�mj��rq�p�o�n�m�l�kl ]٢٠: املزمل[  
و گروهي ديگر براي جستجوي روزي و به دست آوردن نعمت خدا در زمين «

  .3»كنند مسافرت مي

  ـ عدم حضور تجار سرشناس مسلمان در بازار 
داد كه يك بار وارد بازار شد و متوجه گرديد كه  و آن چنان به اين مسأله اهميت مي

با  �عمر. اند را به دست گرفته ها آن را ترك كرده و نبطيتاجران سرشناس مسلمان بازار 
: ها گفتند آن. ديدن اين وضعيت نگران شد و اين مسأله را با مسلمانان در ميان گذاشت

 �عمر. نياز ساخته است ي فتوحات، ما را از داد و ستد در بازارها بي خداوند بوسيله
به زودي مردان و زنان شما به مردان و  به خدا سوگند كه اگر اين روال ادامه يابد،: گفت

                                                                                                         
 .٢١١ص رقندی مس، الغافلني  ؛ تنبيه١٢٩فرائد الکالم ص  -١
  .٢/٢٠نظام احلکومة االسالمية  -٢
 . منبع سابق -٣



 287     ايشانزندگي شخصي و هاي حكومتي برنامه، �توسط ابوبكر �تعيين خالفت عمر 
 

از عدم حضور تجار سرشناس مسلمان  �عمر ،بدين صورت. 1كنند ها نياز پيدا مي زنان آن
  .2كرد در بازارها ابراز نگراني مي

  زني در شب ـ گشت4
ي تأسيس  زني در شب جهت كنترل امنيت شهر جزو زيربناي اوليه بدون ترديد، گشت
اند كه ابن مسعود در زمان  چنان كه بعضي از مورخين نوشته. رود پليس به شمار مي

خود ايشان اين  �اما در زمان عمر. هاي شبانه بود مسئول گشت � ابوبكرصديق
ي خود، اسلم و گاهي عبدالرحمان  مسئوليت را به عهده گرفت و گاهي غالم آزاد شده

جهت كنترل امنيت شهر  هاي تأسيس پليس و اين نخستين گام. برد بن عوف را با خود مي
اي بود كه روزها نياز به پليس  چرا كه تا آن زمان احوال مؤمنان بگونه. رود به حساب مي
اما پس از آن كه . ها بايد افرادي مواظب امنيت عمومي بودند شد و فقط شب احساس نمي

ريج تر شد و روزها نيز احساس خطر به وجود آمد، به تد ي فساد و ناامني گسترده دامنه
اي جهت حفظ و كنترل امنيت شهر پديد آمد و نهايتا منجر به تأسيس  ههاي روزان گشت

   .3ي پليس گرديد اداره
عمرفاروق شخصا نگهباني از مسلمانان را به عهده گرفت و اين امر او را  ،آري

او شب هنگام در  ،بنابراين. اشراف بيشتري داشته باشد  ي اسالمي كمك كرد تا بر جامعه
ها  نديك شاهد جرياپرداخت و از نز زني مي ول خدا و در پايتخت اسالم به گشترس شهر

كنند و چه مواردي را  بود و مواظب بود كه مأمورين چه مواردي را به او منعكس مي
و چه نيازهايي وجود دارد كه بايد برآورده شوند و چه قوانيني بايد . كنند منعكس نمي

  4:كنيم به مواردي از عملكرد ايشان در اين باره اشاره مي تصويب و يا لغو گردند و اكنون
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  كند ـ هر نوزاد مسلماني از بيت المال حقوق دريافت مي
گروهي از تاجران مسلمان به مدينه آمدند و : گويد مي) غالم آزاده شده عمر(اسلم 

ها  برويم و امشب از آن: عمر به عبدالرحمان بن عوف گفت. شب را در مصلي اردو زدند
 �در اثناي شب، عمر. ها شب را در نگهباني و نماز خواندن گذراندند آن. مراقبت كنيم

از خدا بترس و مواظب : نزديك رفت و به مادرش گفت ،صداي گريه كودكي را شنيد
دوباره صداي گريه كودك به  ،و در پايان شب. سپس به جاي خود برگشت. ات باش بچه

چرا ! عجب مادر نامهرباني هستي: ودك رفت و گفتگوشش رسيد، اين بار نزد مادر ك
دهم، چرا كه  من به او شير نمي! ي خدا اي بنده: كند؟ زن گفت ات اين همه گريه مي بچه

ات چند سال  بچه: عمر پرسيد. دهد خورند سهميه مي عمر به كودكاني كه شير مادر نمي
در گرفتن او از شير عجله ! واي برتو: عمر گفت. چند ماهي بيشتر ندارد: دارد؟ زن گفت

سپس . صبح فردا در نماز فجر، به قدري گريست كه كسي متوجه قرائتش نشد. مكن
. عمر بيچاره شد و معلوم نيست چقدر از كودكان مسلمان را تاكنون كشته است: گفت

و ما براي هر نوزاد . سپس اعالم كرد كه كودكان خود را قبل از دو سال از شير نگيريد
  .1و اين را به سرتاسر مملكت اسالمي نوشت. اي تعيين خواهيم كرد ميهمسلمان سه

انگيزي كه در اثر آن هر نوزاد مسلماني حقوقي از  چه اتفاق زيبا و چه عدالت شگفت
ي مسلمانان تعلق داشت و مسئول آن  چرا كه بيت المال به همه. كرد بيت المال دريافت مي

  .كرد حق هيچ صاحب حقي را ضايع نمي ي عادل و امانتداري بود كه نيز خليفه

  هايشان ـ تعيين مدت دوري سربازان مسلمان از خانواده
  : در حال گشت زني صداي زني را شنيد كه چنين مي سرود �شبي عمر

 0kkk�1$! !Ekkk- �	�kkkemتســـري �kkk4R!�R  
� 5!��kkkkkl �kkkkk4&( 	 5!��kkkkkl kkkkkRx%  

���kkkkيســــربه ;� �kkkk�1� "�kkkkR �kkkk�  
¸ ( �! (�kkkkk$ �!�kkkkk/K �@kkkkkc  

 	kkkkk
P��< ��kkkkk4&(� r�[kkkkka ( "  
 5!�kkk�P !�kkk� X kkk�1�M �kkk4b�) 0kkk�1$!  
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سپس براي او لباس و مخارج فرستاد و . خدا بر تو رحم نمايد: در دل گفت �عمر
  .2ت كه به مدينه بازگردداي به شوهرش نوش در نامه

زن تا چه : و در روايتي آمده است كه فورا نزد دخترش، حفصه رفت و از او پرسيد
بيشتر از چهار ماه قابل : تواند دوري شوهرش را تحمل نمايد؟ حفصه گفت زماني مي

به فرماندهان خود در نواحي مختلف نوشت كه سربازان  �گاه عمر آن. تحمل نيست
  . 3مخالفت نكرد �و هيچ كس با اين قانون عمر. ز چهارماه نگه نداريدمتأهل را بيش ا

ماندند نيز قانوني بدين شرح تصويب كرد كه  و براي كساني كه بيش از چهارماه مي
ها  ها بفرستند و يا آن هاي خود برگردند و يا نفقه كافي براي آن هر چه زودتر نزد خانواده

ها  اند نيز از آن ي مدتي را كه حضور نداشته هرا طالق بدهند و در صورت طالق، نفق
  .4گرفت مي

  ـ حفظ آبروي مجاهدين
زني، صداي زني را شنيد كه در اشعارش از شراب و از  شبي در اثناء گشت �عمر

فرداي  �عمر. شوهر اين زن براي جهاد رفته بود. كرد مردي به نام نصر بن حجاج ياد مي
 �عمر. اي يافت و او را مرد جوان و خوش قيافهروز بعد سراغ نصر بن حجاج را گرفت 

او  ،به آن جوان دستور داد تا موهاي سرش را بتراشد و عمامه بر سر ببندد، ولي با اين كار
  .5او را به شهر نظامي بصره فرستاد �ناچار عمر. زيباتر شد

از  �با نصر بن حجاج بيانگر حكمت و بصيرتي است كه عمر �اين برخورد عمر
كار در شهري كه اكثر مردان آن  قيافه و بي زيرا گذاشتن جوان خوش. ردار بودوآن برخ

رسيد، بنابراين عمر  برند، خطر آفرين به نظر مي در بيرون شهر و در جهاد به سر مي

                                           
 .)١/٣٨٨(حمض الصواب  -١
 ).ابن جوزی( مناقب أمري املؤمنني -٢
  .٢٨٩ص ، وليات الفاروقأ ،٨٩منني ص ؤ مري املأمناقب  -٣
  .٢٨٩ص ، وليات الفاروقأ -٤
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اي انديشيد تا ضمن حفاظت از آبرو و حيثيت مجاهدين راه خدا، مرد جوان نيز در  چاره
شده و به درد اسالم و مسلمانان  جنگي و نظامي هاي شهر نظامي بصره سرگرم آموزش

  .بخورد
صداي او را شنيده و نصر بن حجاج را تبعيد  �آن زن نيز وقتي متوجه شد كه عمر

نوشي،  اد و وانمود كرد كه هدفش از شرابفرست �نموده است، اشعاري سرود و نزد عمر
از مدتي آن مرد نيز از و پس . نوشيدن شراب اصلي نبوده، بلكه اين يك تمثيل بوده است

اي به اميرالمومنين فرستاد و در آن اشعاري نوشت كه حاكي از برائت او بودند  بصره نامه
اما عمر اجازه نداد و . خواسته بود كه به وي اجازه بازگشت به مدينه بدهد �و از عمر

تا  جبن حجا نصر چنان كه. دهم ازه بازگشت نميتا وقتي من خليفه هستم به او اج: گفت
  .1در بصره ماند و بعد از وفات ايشان به مدينه بازگشت �آخر خالفت عمر

صداي چند زن را شنيد كه از زيبايي  ،هاي شبانه در گشت �همچنين باري عمر
سراغ آن مرد را  �فرداي آن روز عمر. اسم آن مرد ابوذؤيب بود. گفتند مردي سخن مي

ها  تو واقعا براي آن: فرمود �عمر. ستگرفت و متوجه شد كه او واقعا جوان زيبايي ا
مرد جوان كه از طايفه . و به او نيز دستور داد تا مدينه را ترك نمايد. هستي) گرگ(ذئب 

نصر (به من اجازه بده تا به پسر عمويم : بني سليم و خويشاوندان نصر بن حجاج بود گفت
  .2پذيرفت و او را نيز به بصره فرستاد �عمر. ملحق شوم) بن حجاج

چيزي بود كه با واقع امر و شخصيت قوي، حساس و فراگير  �اين نوع عملكرد عمر
در سازماندهي  �چرا كه بيشتر دوران خالفت عمر ،سازگاري داشت عمر بن خطاب

 �بنابراين طبيعي است كه عمر. نظامي و اعزام نيروها براي جهاد در راه خدا سپري شد
ن نصر بن حجاج و پسر عمويش اجازه نخواهد در چنين دوراني به جوانان زيبايي همچو

  . 3هاي مدينه بنشينند و با زنان مجالست نمايند و شعر بسرايند ي خنك خانه داد كه در سايه
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  ـ آيا روز قيامت بار مردم را به دوشت خواهي گذاشت
وقتي به . شبي همراه عمر از شهر بيرون شدم: گويد مي) غالم آزاد شده عمر(اسلم 
شايد : گفت �عمر. رسيديم، متوجه آتشي شديم) واقع در سه مايلي مدينه(ار منطقه صر

ها  سپس به سوي آن. اند مسافراني هستند كه به خاطر تاريكي شب و سردي آتش افروخته
ها نزديك شديم، ديديم زني در آن جا نشسته و كودكانش گريه  راه افتاديم وقتي به آن

دهيد  اجازه مي: عمر سالم كرد و گفت. كنند و روي آتش ديگي گذاشته است مي
گاه نزديك  آن. اگر نيت خير داريد بياييد و اگر نه برگرديد: زن گفت. نزديكتر بياييم

هايم  شب فرا رسيد و بچه: رفتيم و عمر پرسيد كه اينجا چه خبر است؟ زن گفت
ام تا  در آن آب گذاشته: داخل ديگ چه داريد؟ زن گفت: گفت �عمر. اند گرسنه

خدا بر تو : عمر گفت. فرزندانم را ساكت كنم و افزود كه خدا حق ما را از عمر باز ستاند
او ولي امر ما است، نبايد از : اي؟ زن گفت رحم نمايد، ايشان از كجا بداند كه تو گرسنه

و با . برگرديم: رو به من كرد و گفت �عمر: گويد راوي مي. خبر باشد ياحوال ما ب
ها را  آن: بار آرد رسانيد و مقداري آرد و روغن برداشت و به من گفتشتاب خود را به ان

واي بر تو آيا روز قيامت : گفت. ها را بر پشت من بگذاريد شما آن: گفتم. بر پشتم بگذار
وقتي . ها را بر پشتش گذاشتم و به راه افتاديم گاه من آن آن. هم بار مرا حمل خواهي كرد

ن آردها را خيس كرد و چانه درست نمود و آتش را جا رسيديم به همكاري آن ز آن
خالل محاسنش بيرون دميد، دود از  آورم كه وقتي در آتش مي به ياد مي. برافروخت

. ها را بين كودكان تقسيم نمود و برخاست و به راه افتاد ها آماده شد، آن نوقتي نا. شد مي
ها  وقتي اندكي از آن. مري خالفت بودي نه ع تو شايسته: زن از او تشكر كرد و گفت

گاه برخاست و به راه  آن. ها پرداخت اي نشست و به تماشاي آن فاصله گرفتيم، در گوشه
ها را در حال بيداري و گريه  قبال آن: ؟ گفتچرا اينجا منتظر ماندي: گفتم. ادخود ادامه د

  .1ها را با شكم سير و در حال استراحت ببينم ديدم اكنون دوست داشتم آن
  : فظ ابراهيم اين ماجرا را در قالب شعر اين گونه به تصوير كشيده استحا

                                           
 .٥/٢٠٠و طربی  ٢/٢١٤الکامل  -١
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  نشيني كه زنش در حال زايمان بود ـ داستان باديه
اي افتاد  هاي مدينه نگاهش به خيمه زني در محله شبي در حال گشت �همچنين عمر

نزديك رفت و ديد، مردي بيرون خيمه نشسته و از . جا نديده بود را در آن كه روز قبل آن
عمر سالم كرد و مشخصات آن . رسد اد زني به گوش ميداخل خيمه صداي ناله و فري

ام تا از اميرالمومنين چيزي دريافت  اهل باديه هستم، به اينجا آمده: گفت. مرد را جويا شد
: رسد؟ مرد گفت اين چه صدايي است كه از داخل خيمه به گوش مي: گفت �عمر. كنم

. بلي تنها است: ا است؟ گفتآيا او تنه: پرسيد. صداي زني است كه در حال زايمان است
آيا : فورا به منزل برگشت و به همسرش، ام كلثوم دختر علي گفت �گاه عمر آن

چه : حاضري در كار خيري كه خدا فراهم نموده است، شركت نمايي؟ ام كلثوم گفت
ام . زني از اهل باديه بدون داشتن دايه در حال زايمان است: گفت �كار خيري؟ عمر

هر چه الزم است : گاه به او گفت آن. رضايت شما حاضر به كمك هستمبا : كلثوم گفت
وقتي . با خود بردار و خودش مقداري روغن و حبوبات در ديگي قرار داد و به راه افتاد

برو داخل خيمه و خودش بيرون خيمه در كنار آن مرد : آن جا رسيدند به همسرش گفت
و بعد از اين كه آتش روشن شد، ديگ . دنشست و به او دستور داد تا آتش را روشن نماي

 ،اي اميرالمومنين: ام كلثوم گفت. پس از لحظاتي نوزاد به دنيا آمد. را روي آن گذاشت
  .اي كه خدا به او داده است، مژده بده رفيقت را به پسر بچه

به  �عمر. ي اميرالمومنين را شنيد، ترسيد و خود را عقب كشيد وقتي آن مرد كلمه
رس و سرجايت بنشين و ديگ را از روي آتش برداشت و به همسرش داد و نت: او گفت

واي : ي غذا را به مرد داد و گفت وقتي آن زن سير شد، باقيمانده. به آن زن غذا بده: گفت

                                           
 .)عفيفی( ةاملبشر  ةالعشر  -١
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بيا برويم : گاه به همسرش گفت آن. اي غذا بخور كه تمام شب را گرسنه و بيدار بوده! برتو
روز بعد وقتي آن مرد به محضر . بيا تا به تو چيزي بدهيم فردا نزد ما: و به آن مرد گفت

  .1اميرالمومنين رسيد به او عطايايي داد و براي نوزادش حقوقي تعيين كرد

  گويد در شير، آب اضافه كن ـ داستان مادري كه به دخترش مي
هاي شهر مدينه مشغول  شبي همراه اميرالمومنين در كوچه پس كوچه: گويد اسلم مي

نزديك رفتيم، متوجه شديم كه مادري به . اي شنيديم گذار بوديم كه زمزمهگشت و 
اي كه امير المومنين  مگر نشنيده: دختر گفت. در شير، آب اضافه كن: گويد دخترش مي

اميرالمومنين اينجا نيست تا ببنيد كه ما چه كار : از اين كار بازداشته است؟ مادر گفت
من دوست ندارم كه در حضور ايشان از وي حرف ! به خدا سوگند: دختر گفت. كنيم مي

شنيد  كه گفتگوي آن دو را مي �عمر. شنوي داشته باشم و در غيابش با او مخالفت كنم
ها  برو و در مورد آن: صبح روز بعد به اسلم گفت. اين خانه را نشاني كن: به اسلم گفت

ت كه فقط همين دختر اي اس او زن بيوه: اسلم پس از تحقيق برگشت و گفت. تحقيق كن
ها  ، پسران خود را خواست و به آن�گاه عمر آن. را دارد و سرپرست ديگري ندارند

كدام يك از شما تمايل به ازدواج داريد و افزود كه اگر من توانايي ازدواج داشتم : گفت
عبداهللا و . دادم اي بر خود ترجيح نمي كسي ديگري را در ازدواج با چنين دختري شايسته

او را به ! پدرم: عاصم كه هنوز ازدواج نكرده بود، گفت. ما زن داريم: دالرحمان گفتندعب
آن دختر را به ازدواج پسرش در آورد و  �خالصه اين كه عمر. ازدواج من در بياور

بن عبدالعزيز به دنيا  عاصم از وي صاحب دختري شد كه بعدها از دختر آن دختر، عمر
  .2آمد

  .3ر عاصم، عمربن عبدالعزيز را به دنيا آورددخت: اند و برخي گفته
ها به جستجوي احوال  عمرفاروق بدين صورت مواظب رعيت خود بود و شب ،آري
ي منوره اختصاص  پرداخت و اين مسأله فقط به پايتخت اسالم يعني مدينه آنان مي

                                           
 .)٧/١٤٠( البداية والنهاية -١
 .٨٩ص ) ابن جوزی( مناقب أمري املؤمنني -٢
  .)١/٣٩١(حمض الصواب  -٣
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ين گرفت چنان كه در صفحات آينده به ا نداشت، بلكه همه شهرهاي اسالمي را در بر مي
  .موضوع خواهيم پرداخت

  ـ رأفت و مهرباني در حق چهارپايان5
نسبت به حيوانات از ايمان عميق ايشان سرچشمه  � رأفت و مهرباني عمرفاروق

قلب ايشان با ذكر . آفريند گرفت كه در وجود انسان رحمت، رأفت و احسان را مي مي
هاي  و در روشني آموزه خدا رئوف شده بود، بنابراين نسبت به خلق خدا مهربان بود،

اي باعث اجر و پاداش است و شرعا جايز  اسالم دريافته بود كه خدمت به هر موجود زنده
تا . 1كرد نيست كه از هيچ حيواني اضافه بر تحمل و توانش كار گرفت و به آن بي رحمي

 اگر حيواني در عراق بر اثرخرابي راه بميرد، عمر روز قيامت: گفت جايي كه ايشان مي
و اكنون به مواردي از رفتار او در اين مورد كه در صفحات . مسئول مرگ آن خواهد بود

  : كنيم زرين تاريخ به يادگار مانده است اشاره مي

  ـ بار اضافي روي شتر
كرد  را ديدم، مردي را به خاطر اين تنبيه مي عمر بن خطاب: گويد مسيب بن دارم مي

  .2كه روي شترش بار اضافي گذاشته بود

  دانيد كه حيوانات نيز بر شما حقوقي دارند؟ ـ نمي
 �ما در حالي كه به فتح بزرگي دست يافته بوديم نزد عمر: گويد احنف بن قيس مي

جا  او با من تا آن. در فالن مكان: ايد؟ گفتيم كجا فرود آمده: ايشان از ما پرسيد. آمديم
ترسيد؟  حيوانات از خدا نمي در مورد اين: آمد و چون نگاهش به چارپايان افتاد، گفت

تا از . ايد ها را آزاد نگذاشته ها نيز بر شما حقوقي دارند، چرا آن دانيد كه آن مگر نمي
  .3هاي زمين، استفاده كنند چراگاه
  

                                           
  .٢٢٦شهيد احملراب ص  -١
  .٤٦٩/ ٢ ،حمض الصواب -٢
 .٢/٦٠٥نظام احلکم فی الشريعة والتاريخ  -٣
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  ـ مداواي شتران بيت المال
او . رسيد �احنف بن قيس با هيئتي از مردم عراق در يكي از روزهاي گرم، نزد عمر

! اي احنف: وقتي نگاهش به احنف افتاد گفت. الي شتران بيت المال بوددر حال روغن م
ها و  ها از آن ايتام، بيوه چرا كه اين. لباسهايت را در بياور و اميرالمومنين را كمك كن

اي از  خدا شما را بيامرزد چرا به برده! اي اميرالمومنين: فردي گفت. مساكين هستند
تر  چه كسي از من و احنف برده: گفت �بكند؟ عمر بردگان دستور نداديد اين كار را

است؟ و افزود كه ولي امر مسلمين بايد در مقابل رعيت خود همانند برده در مقابل آقاي 
  .1خود، انجام وظيفه نمايد

  ـ حيواني به خاطر اشتهاي عمر تاخته شده
غالمش، يرفا سوار بر . اشتهاي خوردن ماهي تازه نمود �همچنين روزي عمر

و سرانجام پس از . كب خويش، قصد نزديكترين بندر را جهت فراهم نمودن ماهي كردمر
و مشغول . ماهي مورد نظر را تهيه كرد و به مدينه آورد) رفت و برگشت(دو شبانه روز 

حيواني به : به آن افتاد، گفت �وقتي چشم عمر. گيري مركب خود شد شستشو و عرق
كه عمر، لب به خدا سوگند . مت انداخته شده استخاطر اشتهاي عمر تاخته شده و به زح

  .2به اين غذا نخواهد زد

  ترسم كه فرداي قيامت در مورد تو از من بازخواست به عمل آيد ـ مي
رسيد، عمر نزديك  همچنين باري چشمش به شتري افتاد كه خسته و رنجور به نظر مي

مت در مورد تو از من ترسم كه فرداي قيا مي: رفت و دست بر كوهان او كشيد و گفت
  .3بازخواست به عمل آيد

است كه بيانگر ميزان رأفت و رحمت او نسبت به  � اي از عملكرد عمر اينها پاره
و اي كاش جوانان مسلمان همت به خرج داده، تاريخ و سرگذشت اين  ،باشد حيوانات مي

شدند كه  متوجه ميكردند تا  خواندند و اسالم را به خوبي مطالعه مي رادمرد اسالم را مي

                                           
  .٣٤٣ص  ،خبار عمرأ -١
  .٤٠٨ص  ،الرياض النضرة -٢
 .)٣/٢١٥(الطبقات  -٣
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نيست كه براي جامعه مفيد باشد مگر اين كه در  اي انههيچ قانون منصفانه و بشر دوست
  .اسالم داراي ريشه و سابقه است

ها و مؤسسات مختلف غربي بشويم كه تحت عناويني  نانبايد مبهوت سازم ،بنابراين
وش جهانيان را كر از قبيل حمايت از حيوانات اهلي و وحشي و يا پرندگان و غيره گ

ها در اين مورد و هر مورد انساني  و بايد جوانان مسلمان بدانند كه ما مسلمان. اند نموده
  .1ها هستيم ديگري اساتيد آن

و . ناظر دانستن خدا در همه حال، راز هدايت و اوج نيكي و مغز عبادت است ،آري
يد كه فرداي قيامت در ترس از اين رهگذر بود كه عمراز ديدن شتر خسته و رنجور، مي

اين است حقيقت اسالم و خوف و خشيتي كه قلب را فرا . مورد او بازخواست شود
و هيچ حاكمي بدون اين ترس و خشيت راه نجات را نخواهد پيمود، چرا كه . گيرد مي

  .2خداوند او را بر بندگان خود حاكم قرار داده است

  ـ زمين لرزه در زمان عمرفاروق6
اين زمين لرزه به : به مردم گفت �عمر. اي رخ داد ، زمين لرزهن خطابعمر بدر زمان 

به خدا سوگند كه اگر  .دهد رخ مي شويد، هايي است كه شما مرتكب مي خاطر معصيت
شان  يكبار ديگر رخ دهد شما را از اين شهر اخراج خواهم نمود و مردم را به كنترل اعمال

  .3و توبه وادار نمود

                                           
  .٢٢٨ص  ،شهيد احملراب -١
 .٢٢٩: مهان -٢
 .٥٣ص ) ابن قيم(و دواء داء : به نقل از ١٤٠ص : فرائد الکالم -٣



  مبحث چهارم

  دادن به علم، علما و داعيان اهميت

  به علم و دانش �اهميت دادن فاروق: نخست

يابي يك ملت به ويژه ملت اسالمي به  هاي مهم قدرت بدون ترديد علم و دانش از پايه
ي علم و تمدن فاصله  و معموال محال است كه خداوند ملتي را كه از قافله. آيد شمار مي

بر كساني كه با آيات قرآن سر و كار دارند پوشيده گرفته است، بر دنيا حاكم گرداند و 
نيست كه قرآن مملو از آياتي است كه منزلت علم و علما را بيان داشته و به طلب و 

ي قرآن به علم و خواندن فرا  تا جايي كه نخستين آيه. تحصيل آن تشويق نموده است
  : گويد خواند و مي مي

�m�p�o�n�m�l�kl ]١: العلق[  
بخوان به نام ) را بياغاز و آن. شود  بخوان چيزي را كه به تو وحي مي! اي محمد(«

  .»آفريده است) همه جهان را(آن كه . پروردگارت
نمايد، چرا كه كفر، جهل و  و در جايي ديگر خداوند، علم را در مقابل كفر ذكر مي

  : ضاللت است

�m�È�Ç�Æ�Å�ÄÃ�Â�Á��À��¿�¾�½�¼�»�º��¹�¸
Ð����Ï��Î�ÍÌ��Ë��Ê�É��Ò�Ñl ]٩: الزمر[  

يا كسي كه در اوقات شب ) آيا چنين شخص مشركي كه بيان كرديم، بهتر است( «
) عذاب(از ) خويشتن را(شود و  كنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مي سجده

آيا كساني : گردد؟ بگو ستار ميدارد، و رحمت پروردگار خود را خوا آخرت به دور مي
فرق اينان (تنها خردمندان ). هرگز! (دانند، برابر و يكسانند؟ نمي ي كهدانند، با كسان كه مي

   .»گيرند پند و اندرز مي) دهند، و از آن را با آنان تشخيص مي
را از او بخواهيم علم و دانش  و تنها ثروتي كه خداوند دستور داده تا افزايش آن

  : فرمايد است، چنان كه مي

�m�T�S�R�Q�Pl ]١١٤: طه[  
و از قرآن و ابعاد مختلف آن (بر دانشم بيفزا ) در پرتو قرآن! (پروردگارا: بگو«

  .»)آگاهترم فرما
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و صحابه رسول خدا دانستند كه علم و دانش و فهم دين از جمله اسباب جلب 
ي فراگيري دانش و فهم كتاب خدا و سنت پيامبر  بنابراين، شيفته. حمايت الهي است

ثمر خواهد بود و فاقد ارزش و بركت  علم بدون عمل بي يقين داشتند كه بودند و همچنين
  : ها اين دعاي پيامبرخدا را به خاطر داشتند كه فرمود آن. باشد مي

� B�1$!#_ � ��& 7�  ( B1& ���	 r~o ( \1P ��	 r�
�&, ��	 r4~m ( ¨� ��^ 
�® d�[��� (�1�  

كه از تو نترسد و از وجودي كه  از دانشي كه سودي نداشته باشد و از قلبي! بار الها« 
  .»برم قانع نشود و از دعايي كه پذيرفته نشود به تو پناه مي

مسلمانان در اين كه عمرفاروق عالمي بزرگوار و فقيهي از فقهاي اسالم بوده است، 
ايشان به فهم وسيع و قدرت تحليل و استنباط و استخراج احكام معروف . اتفاق نظر دارند

هاي مختلف كمك زيادي كرد و او را شايسته  ر به موفقيت وي در عرصهو همين ام .است
بعد از اين كه خليفه مسلمانان شد، فقيه آنان نيز بود و  �آري عمر. آن جايگاه ويژه نمود

او جزو پيشگامان فقهاي . هاي عدالت را در جامعه تثبيت نمود با اجتهادات خود پايه
يت و شناخت دقيق وي از احكام شرعي، اعتراف صحابه بود كه علماي سلف به علم، درا

  .اند داشته
كرد و به علم صحابه  در پذيرفتن احاديث احتياط مي � گفتني است كه عمرفاروق

و . پرسيد نمود و در مسايلي كه خود شخصا از رسول خدا نشنيده بود، از آنان مي اعتماد مي
همواره رعيت خود را به فراگيري از او سخنان زيادي پيرامون تحصيل علم نقل شده است و 

ي منوره را مركز فقه و فتوا ساخت و به دانشگاهي  نمود و مدينه علم و دانش تشويق مي
اي از بهترين  و مجموعه. يافتند تبديل نمود كه فرماندهان و قضات در آن پرورش مي

 هاي علمي همگام با گسترش فتوحات آماده اصحاب رسول خدا را براي رهبري موسسه
ها مردم مناطق فتح شده را بر اساس تعاليم كتاب خدا و سنت پيامبر، تربيت  آن. كرد مي

ي بصره،  مانند مدرسه  دادند و بدين صورت خشت اول مدارس علمي كرده و آموزش مي
  .كوفه، شام، مكه و مدينه كه بعدها بنا گرديد، گذاشته شد

                                           
 .٢٧٢٢مسلم ش -١
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  در أخذ حديث و مذاكرات علمي وي  �احتياط عمر -1

  احتياط در اخذ حديث ـ
او براي اين منظور به . مالقات نمايد �خواست با عمر مي �باري ابوموسي اشعري 

مشغول كاري بود،  �اما چون عمر. ي ورود خواست درب منزل خليفه آمد و اجازه
مگر صداي : گفت �پس از لحظاتي عمر. كسي به ابوموسي پاسخ نداد و او برگشت

دنبال او : عمر گفت. او برگشته است: گفتند. وارد شود: ييدعبداهللا بن قيس نبود؟ بگو
در زمان رسول خدا به ما چنين آموخته : وقتي ابوموسي آمد گفت. بيايد: برويد و بگوييد

  چه آيا گواهي بر آن: گفت �عمر) كه اگر به شما اجازه داده نشد، برگرديد(بودند 
انصار . در مورد اين حديث پرسيد گويي داري؟ ابوموسي نزد انصار رفت و از آنان مي

گاه ابوسعيد برخاست و با او نزد  آن. حتي كوچكترين ما گواه اين امر است: گفتند
با تعجب  �عمر. چنين آموخته بودند صبه ما در زمان رسول خدا: آمد و گفت �عمر

و افزود كه ! چنين دستوري از رسول خدا براي ما تاكنون پنهان مانده است؟: گفت
  .1و معامله در بازارها مرا به خود مشغول ساخته بود تجارت

من در يكي از : گويد و در روايتي به نقل از ابوسعيد خدري آمده است كه مي
من بر : مجالس انصار نشسته بودم كه ابوموسي در حالي كه پريشان بود وارد شد و گفت

گاه  سخي داده نشد، آني ورود خواستم، به من پا ي عمر رفتم و سه مرتبه اجازه درب خانه
  : رسول خدا فرموده است: چرا برگشتي؟ گفتم: سپس عمر مرا طلبيد و گفت. برگشتم

8# 5�U.U BR�)� "�x��! !� � B1/��$ "�rb@1/ ,GF 
  . »ي ورود خواست و به او اجازه داده نشد، برگردد كسي سه بار اجازه  هرگاه«

ست، آيا كسي از شما اين حديث را ايشان در مورد اين حديث از من گواه خواسته ا
ترين ما با تو  كه كسي جز خوردسال! به خدا سوگند: شنيده است؟ ابي بن كعب گفت

ها بودم برخاستم و  من كه كوچكترين آن: گويد ابوسعيد مي. براي گواهي نخواهد آمد
  .2رفتم و به نفع ابوموسي گواهي دادم �نزد عمر

                                           
 .٢١٥٣مسلم ش  -١
 . صحيح مسلم -٢
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  دانست در مورد چيزهايي كه نميو سؤال كردن  �ـ مذاكرات علمي عمر
خطاب  �عمر. كرد كوبي مي نزد عمر زني را آوردند كه خال: گويد مي �ابوهريره 

ايد؟ ابوهريره  آيا در اين مورد چيزي از رسول خدا شنيده! شما را به خدا: به صحابه گفت
  : آري رسول خدا فرمود: من برخاستم وگفتم: گويد مي

8	 ��~m ((��*���m F1G 
  . »براي شما خال كوبي كند  هم از كسي بخواهيد كه براي كسي خال بكوبيد و نه  نه«

اگر كسي در حال سفر جنب شد و آبي براي : پرسيدند �همچنين باري از عمر
عمار كه . نماز نخواند تا اين كه آب بيابد: غسل كردن نيافت، چه كار بايد كرد؟ گفت

آوري كه من و شما با شتران بوديم و در  ه ياد نميآيا ب! اي اميرالمؤمنين: حاضر بود گفت
جا جنب شديم، من در خاك غلطيدم و نماز خواندم اما تو نماز نخواندي؟ سپس نزد  آن

كافي بود كه شما اين كار : فرمود. رسول خدا رفتيم و ماجرا را براي ايشان تعريف كرديم
. ف دستان خود را مسح نماييدو دو ك  دستهايتان را به زمين زده و چهره: كرديد را مي

گويي اين حديث را بيان  اگر تو مي: عمار گفت. از خدا بترس! اي عمار: گفت �عمر
اين  ،آري .2بيان كن و مسئوليت آن به گردن خودت باشد: گفت �عمر. كنم نكنم، نمي

 را به ياد نياورد، فراموش كرده بود حتي بعد از يادآوري عمار باز هم آن �حديث را عمر
  .را بيان كند ولي عمار را از بيان آن باز نداشت، بلكه به او اجازه داد تا آن

  و تشويق براي تحصيل علم و دانش �ـ عمر
ي سلسله  شود كه به اندازه گاهي مرد در حالي از منزل بيرون مي: فرمود �عمر

ترسد و  خورد و از خدا مي گاه به دانشي بر مي آن. هاي تهامه زير بار گناهان است كوه
. گردد كه هيچ گناه بر او باقي نمانده است نمايد و در حالي بر مي توبه و استغفار مي

  .3بنابراين از مجلس علما فاصله نگيريد

                                           
 .٥٩٤٦خباری ش  -١
 .٣١٧نسايی ش -٢
 ).١٣٥ص (فرائد الکالم ) ١/١٢٢(ة مفتاح دار السعاد -٣
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شود مگر اين كه به باالتر از خود حسد  هيچ گاه انسان دانشمند نمي: همچنين فرمود
علم خود از كسي مزدي  و در مقابل ،تر از خود در علم بسنده نكند نورزد و به پايين

  .دريافت نكند
  .1علم را فرا گيريد قبل از اين كه سردار شويد: هاي ايشان است كه و نيز از گفته

يعني قبل از اين كه به رياست و مقامي برسيد علم را فرا گيريد چرا كه بعدا فرصت 
  .آيد فرا گرفتن علم به دست نمي

  .2ضرري نخواهد داشت اگر علم به تو نفعي نرساند برايت: و فرمود
تر از مرگ يك عالم آگاه به حرام و  مرگ هزار عابد آسان: و در جايي گفته است

  .3حالل خدا است
ي علم شويد و از خدا هر روز روزي  انبار كتاب و سرچشمه: گفت همچنين مي

  .4ايد اگر روزي زيادي به شما ندهد ضرر نكرده) با وجود داشتن علم(بطلبيد و 
علم را فرا گيريد و به ديگران بياموزيد و متانت و آرامش را ياد گيريد و : گفت و مي

ها آموزش  ايد و همچنين كساني كه به آن ها فرا گرفته در مقابل كساني كه علم را از آن
دهيد، متواضع و فروتن باشيد و از عالمان تندخو نباشيد كه علم شما جلوي جهالت  مي

  .5شما را نگيرد
هاي منافقين دانا به قرآن و امامان گمراه،  م را لغزش علما و جدلاسال: گفت و مي

  .6سازد نابود مي

  �اي از بيانات عمر ـ گوشه2
در مالقاتهاي روزانه و به ويژه در روزهاي جمعه به توجيه و آموزش  �عمرفاروق 

هاي جمعه يكي از تريبونهاي مهم در توجيه و  چرا كه خطبه. پرداخت رعيت خود مي

                                           
 ).١٦٣ص (فرائد الکالم  ٦٠ص ، التبيان فی آداب محلة القرآن -١
 ).١٦٨ص (فرائد الکالم  ،١٧٤محد ص أمام اإل: الزهد -٢
 .١/١٢١ ةمفتاح دار السعاد، ١٥٧فرائد الکالم ص  -٣
  .٢/٣٠٣ جاحظ ،البيان والتبيني). ١٥٩ ص(فرائد الکالم  -٤
 .٢/٦٨٦، حمض الصواب ٢٦٣ص  خبار عمرأ -٥
  .٢/٧١٧. حمض الصواب -٦
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هاي عمرفاروق را به خاطر سپرده  رفت و تاريخ، بسياري از خطبه امت به شمار مياصالح 
  : هايي از بيانات ايشان خواهيم داشت اي گذرا به گوشه و اكنون اشاره. است

آگاه باشيد كه : از روي منبر رسول خدا خطاب به مردم گفت �باري عمر
: گانه يعني ت از اصناف پنجو شراب عبارت اس ،نوشي به نص قرآن حرام شده است شراب

و خمر يعني چيزي كه شعور آدمي را مختل . عصاره انگور، خرما، گندم، جو و عسل
ها  ماند و در مورد آن اند كه كاش رسول خدا زنده مي سازد و افزود كه سه چيز چنان

اي از مسايل  ميراث پدر بزرگ، كالله و پاره: اند از ها عبارت آن. داد بيشتر توضيح مي
  .1ربوي

بدانيد كه گاهي آزمندي، ! اي مردم: هاي جمعه فرمود باري ديگر در يكي از خطبه
ها را  توانيد آن آوريد كه نمي و شما چيزهايي گرد مي. فقر و نداشتن، ثروت است

ي فريب مهلت  رسيد و به شما در اين خانه ها نمي و آرزوهايي داريد كه به آن. بخوريد
و اگر چنانچه . شد سول خدا رفتار شما به وسيله وحي كنترل ميدر زمان ر. داده شده است

داد، وحي الهي حقيقت  كسي در دل نيت ديگري داشت و در عمل چيز ديگري نشان مي
پس اكنون رفتار ظاهري و اخالق خود را نيكو گردانيد و خدا . ساخت امر را آشكار مي

ي طوري ديگر باشد و مدعي و اگر رفتار ظاهري كس. آگاه به اسرار و درون شما است
پس  ،اي از نفاق است پذيريم و بدانيد كه بخل شاخه باشد كه درونش خوب است ما نمي

  : فرمايد انفاق كنيد كه اين براي شما بهتر است، زيرا خداوند مي

�m�©��¨�§�¦�¥�¤�£��¢l ]١٦: التغابن[  
 كساني كه از بخل و حرص نفس خويش، مصون داشته شوند، آنان قطعاً«

  .»رستگارند
جايگاه و مقر خود را نيكو بگردانيد و امور خود را اصالح سازيد و از خدا ! اي مردم

من دوست دارم ! اي مردم. نمايد به زنانتان نپوشانيد هايي كه جلب توجه مي بترسيد و لباس
در حالي از دنيا بروم كه مورد بازخواست قرار نگيرم، همچنين اميدوارم تا در ميان شما 

ش به ا انان را در خانهو سهم هر يك از مسلم. نده هستم، دادگرانه بين شما قضاوت كنمز

                                           
  ٣٣حييی اليحيی ص . د. اخلالفه الراشده -١
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و داشتن . است با درستكاري مصرف نماييدها برسانم و مالهايي را كه خدا به شما داده  آن
زياد و است كه با زحمت  يبهتر از مال فراوان بدست آيد اندك يمال كم كه با تالش

كه در راه  كسي استشهيد كه مردن براي همه هست ولي زود اف خشونت حاصل گردد و
خواستيد شتري بخريد شتر بلند و بزرگي را در نظر بگيريد و   و هرگاه. خدا كشته شود

  .1اي با عصاي خود بر او فرود آوريد، اگر او را با استقامت يافتيد، بخريد ضربه
  : ازاند  ي مهم بيان گرديد كه عبارت در اين خطبه چند نكته

  ـ فقر و ثروت حقيقي
خاطر نشان ساخت كه ثروت حقيقي قناعت و فقر واقعي،  � عمر بن خطاب

آيد كه انسان چشم از مال مردم برتابد و به  و قناعت وقتي به وجود مي. آزمندي است
اما . شود اگر چه فقير باشد چنين انساني ثروتمند محسوب مي. خود دارد قانع شود  چه آن

به مال ديگران بدوزد و حريص و آزمند باشد احساس فقر و تنگدستي اگر كسي چشم 
و غني واقعي كسي است كه قلبش غني باشد و عقل  ،خواهد كرد اگر چه ثروتمند باشد

و . ي نيازهايش مال جمع آوري بكند نه افزون بر آن طلبد كه انسان به اندازه سالم مي
ها  فنا و نابودي است و نبايد فريب جذابيت ي همواره دنيا را با اين احساس بنگرد كه خانه

  .2را خورد ي آن و كاالهاي فريبنده

  ها به خدا ي مردم بر اساس اعمال ظاهري آنان و سپردن اسرار آن ـ مؤاخذه
همچنين در اين خطبه خاطر نشان ساخت كه پس از انقطاع وحي، با مردم بر اساس 

. گردد ها به خداوند واگذار مي اطن آنشود و اسرار و ب عملكرد ظاهري آنان برخورد مي
ها نيست، بلكه فقط مسئول اصالح ظاهر  پس حاكم مردم، مسئول اصالح باطن و درون آن

شود، چرا كه اگر مفاسدي هم  آنان است و با اصالح ظاهر است كه جامعه اصالح مي
ه انجام گيرد به صورت مخفي انجام خواهد گرفت و اگر افراد فاسقي هم وجود داشت

ي اسالمي صالح و  شان از ديد عموم مخفي خواهد بود و مردم شاهد جامعه باشد، فسق
  .اي جز مخفي كاري و انزوا نخواهند داشت خواهند بود و افراد شرور و ناباب چاره آرامي

                                           
 .نقل از تاريخ الطربی  به ١٩٠فرائد الکالم ص  -١
  .٢٠/٢٦٦ التاريخ اإلسالمي -٢
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  اي از نفاق است ـ بخل شاخه
چرا كه . اي از نفاق دانست ي خود، بخل را شاخه در خطبه �عمر بن خطاب

شوند مالهاي خود را در راه خدا انفاق نمايند و به  كه از روي بخل حاضر نمي هايي آن
مسلماناني كمك كنند كه تحت ظلم و ستم دشمنان اسالم مجبور به مهاجرت و قيام 

  .1اند شوند، در واقع دچار نفاق عملي و ضعف ايمان شده مسلحانه مي

اشم و نه باري بر دوشـم  ـ دوست دارم در حالي از دنيا بروم كه نه اجري برده ب
  باشد

در اين جمله احساس عميق و تصوير فوق العاده دقيقي از درك مسئوليت به چشم 
ها گرچه يكي از بهترين نوع اعمال نيك به  زيرا كه به عهده گرفتن مسئوليت. خورد مي

بدترين عمل تبديل   ها، اعمال صالح انسان به رود، ولي به خاطر وجود پرتگاه شمار مي
كار  شود، و چه بسا مسئوليني كه به خاطر عملكرد خود جزو بندگان بد و خالف مي

بارزترين شخصيت تاريخي است  � عمر بن خطابو بدون ترديد . شوند محسوب مي
ترسد و  كه عدالت را به بهترين وجه ممكن برقرار نمود، اما با اين حال شديدا از خدا مي

كند اي كاش در حالي دنيا را ترك  آرزو مي اجر و پاداش عمل خود را فراموش كرده،
  .2كند كه نه به او در مقابل خدماتي كه انجام داده پاداشي داده شود و نه مجازات گردد

  ـ نصايح عمري3
و هر . هر كس راز خود را بپوشد، زمام خير در دست اوست: فرمود � عمر بن خطاب

سخن برادر . سرزنش ننمايدكس خود را در معرض سوء ظن قرار دهد، كسي جز خود را 
خود را تا جايي كه ممكن است حمل برخير كنيد، زياد سوگند نخور كه خدا حقيرت 

و بهترين پاداش كسي كه در مورد تو خدا را نافرماني كرده اين است كه تو در . كند مي
چرا . برخورد با او خدا را راضي كني و براي خود برادران نيكي جهت مجالست برگزين

                                           
 .٢٠/٢٦٧: مهان -١
  .مهان -٢
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ت در روزهاي ناگوار، خواهند يهازينت تو در روزهاي خوش و پشتوان ها باعث كه آن
  .1بود

اينها نصايح سودمندي است كه در امور آموزش و پرورش جزو نصايح ناياب 
  : پردازيم ها مي شوند و اكنون به شرح آن شمرده مي

  ـ هر كس راز خود را بپوشد زمام خير به دست اوست
كه راز خود را پوشيده نگه دارد، حاكم خويشتن است، اما بعد از يقينا انسان تا مادامي 

شود و عواقب آن به خودش  اين كه راز خود را افشا نمايد، كنترل اوضاع از دستش خارج مي
  . گردد بر مي

ـ هر كس خود را در معرض تهمت و سوء ظن قرار دهد، كسي جز خويشتن را 
  سرزنش نكند

پس نبايد كاري كند كه در معرض . يشتن استانسان قبل از ديگران مسئول خو
داد كه رفتارش براي مردم شك  و اگر احتمال مي. تهمت و سوء ظن مردم قرار گيرد

چنان كه . هاي بد را برطرف نمايد نرا حقيقت امر را آشكار سازد و گمابرانگيز است، فو
دند، آن زد، رد ش شبي دو مرد از كنار رسول خدا كه با يكي از همسرانش قدم مي

  : حضرت فرمود
8]& �) C
� M��w �·# %O1��<F2G 
اين صفيه دختر حي است كه با من قدم  :ها گفت گاه به آن آن. قدري درنگ كنيد«

  .»زند مي

  ـ سخن برادرت را تا مادامي كه احتمال نيكي وجود دارد به بدي مگير
چرا . رهيز نمودتوان از سوء ظن پ اين توجيه بسيار جالبي است كه به كمك آن مي

سخنان دو  ،بنابراين. كه مسلمان بايد نسبت به برادران خود همواره گمان نيك داشته باشد

                                           
 .٢٠/٢٧٠التاريخ اإلسالميو ) ٤٤/٣٥٩(تاريخ دمشق  -١
 .٢٠/٢٧١ التاريخ اإلسالمي -٢
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تا . پهلويي را كه هم معني بد و هم معني نيك دارند بايد به همان معني نيك حمل كرد
  .1شري به پا نشود و از ايجاد اختالف و نزاع جلوگيري به عمل آيد

  خوردنـ نهي از زياد سوگند 
و . بايد دانست كه سوگند خوردن به خداي بزرگ، نوعي تعظيم و احترام به خداست

سوگند خوردن در صورت نياز و با احساس ترس و تعظيم و احترام، بيانگر توحيد و 
ج باشد كه حتي در امور اي راي ها به گونه ناما اگر سوگند بر سر زبا. وند استتجليل خدا

گرفته شود و سوگند خورده شود، طبعا چنين سوگندهايي  ارزش، نام خدا كوچك و بي
بنابراين چنين . شود فاقد تعظيم و تجليل بوده و نوعي اهانت به نام پروردگار محسوب مي

ها با خسارت بزرگي در دنيا و آخرت  افرادي را خداوند تحقير خواهد نمود و يقينا آن
  .روبرو خواهند شد

  تو نافرماني كرده استـ پاداش كسي كه خدا را در مورد 
گاه در برخورد باشما از اخالق اسالمي فاصله  مثال شخصي با شما اختالف دارد آن

كند، بهترين  را نافرماني مي نمايد و خدا گرفته و به مال، جان و يا آبرويت تعرض مي
يعني با رعايت . العمل شما اين است كه در برخورد با او، خدا را از خود راضي كني عكس

بلكه طبق دستور . الق و آداب اسالمي با او برخورد نمايي و بدي را با بدي پاسخ ندهياخ
شريعت اسالمي حقت را از او بگيري و اگر از حقت به خاطر خدا كوتاه بيايي و گذشت 

  .اي نمايي، يقينا قدم بزرگي در جهت اطاعت خدا برداشته

  ـ مصاحبت با برادران نيك را برگزين
چنين برادراني . ها را مادرتان به دنيا نياورده است يابيد كه آن راني ميشما چه بسا براد

كه دلهايشان بر اساس ايمان و تقوا به هم پيوند خورده است از برادران تني در اخوت و 
  .گيرند هم دردي و هم دلي، پيشي مي

شوند، در وقت صلح و خوشي، همنشينان  برادران ديني باعث سعادت انسان مي ،آري
بي هستند و در اعمال نيك و تقوا با انسان همكاري خواهند كرد و به هنگام مصيبت و خو

                                           
  .مهان -١
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بال، ياوران خوبي هستند كه تا آخرين لحظه با جان و مال در كنار برادر مسلمان خود 
  .1خواهند بود و او را بر خويشتن ترجيح خواهند داد حتي اگر خودشان در مضيقه باشند

آميز متنبي  اگر اهل ادب از سخنان حكمت. بود مند عمرياينها بعضي از نصايح سود
عمر بن آميز  ي سخنان حكمتاند بايد گفت كه سخنان متنبي به پا شاعرعرب در شگفت

اما نصايح . است  هاي مردمي چرا كه سخنان متنبي بر گرفته از تجربه ،رسند نمي خطاب
ت كه در دوران حكومت ، قانون و دستورهاي قضايي و اخالقي كاملي اسعمر بن خطاب

ها به صورت قانون مدون در اختيار دولت قرار نگرفتند،  البته آن. خود به مردم القا نمود
و از نظر ادبي نيز . شدند بلكه به صورت مختصر و ساده بيان و در ميان مردم شايع مي

ه كرد كه ي اشار توان به اين سخنان كوتاه و اديبانه جايگاه وااليي داشتند كه از جمله مي
  : خطاب به يكي از استانداران خود گفت

ايد در حالي كه آزاد از مادر متولد  از كي شما مردم را بردگان خود قرار داده
  .اند شده

داري بدون مداراي نه چندان ضعيف و قدرت نه چندان  حكومت: يا اين كه گفت 
  .خشن، ممكن نيست
فرمانده است، خود را يكي از  خواهم كه وقتي من فرماندهاني مي: همچنين فرمود

  .مردم و هرگاه يكي از مردم است، خود را فرمانده تصور بكند
از ستم قدرتمندان و ناتواني پرهيزگاران به خدا شكايت : و در مورد واليان گفت

  . كنم مي
  .دهد، شايسته است كه در آن بيفتد كسي كه بدي را تشخيص نمي: و در جايي فرمود

   .2تواند مرا فريب دهد فريبكار نيستم و هيچ فريبكاري نمي: گفت و همچنين مي
  در سرشتم نيافريد فريب          خالق جن و انس رب ودود

  ِ ميـل پيمـود خالفـم ره  تواند نيز          بــه ليك خادع نمي

خداوند انسان را به هيچ چيزي امر نكرده، مگر اين كه توان : همچنين گفته است

                                           
  .٢٠/٢٧٢مهان  -١
  .٢١٢ص  ،خبار عمرأ -٢
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  .1ده است و از هيچ چيزي منع نكرد، مگر اين كه از آن بي نياز ساخته استرا دا انجام آن

  مدينه، دار االفتاء و مركز فقه: دوم

چشم از دنيا فرو بست، مدينه پايتخت دولت اسالم بود و مركز  صروزي كه رسول خدا
جا توسط علماي صحابه استنباط و  مسايل و احكام اسالمي در آن. خالفت قرار گرفت

كردند در  شدند و مسايل جديدي كه با گسترش حكومت اسالمي ظهور مي اج مياستخر
ي منوره، در ميان ساير شهرهاي اسالمي جايگاه  بنابراين مدينه. شدند جا حل و فصل مي آن

در آن شهر زندگي كرده بود و  صچرا كه رسول خدا ،ويژه و منحصر به فردي داشت
  .افته بودندجا پرورش ي نخستين معلمين بشريت در آن

و عالوه بر اينها، وجود فردي قوي، اهل دانش و سياست مانند عمر، در رأس امور و 
بر كرسي خالفت، باعث شد كه مدينه نخستين مركز حديث، فقه و شريعت اسالمي در 

مركز تجمع صحابه و به ويژه  �چرا كه مدينه در دوران خالفت عمر ،دو قرن اول باشد
ها  خواست از آن ها را دور خود جمع كرده بود، زيرا مي آن � مرع. پيشگامان اسالم بود

ي اسالم بودند حفاظت به عمل آورد و در كنار او باشند تا با استفاده  كه شخصيتهاي زبده
اين امر باعث شد . ها بهتر بتواند در ميان مردم قضاوت نمايد از علم و تجربه و مشورت آن

ها صد و سي نفر  ر مدينه بمانند كه تقريبا تعداد آنكه مفتيان و فقهاي سرشناس صحابه د
بود و از همه بيشتر هفت نفر به نامهاي عمر، علي، ابن مسعود، عائشه، زيد بن ثابت، عبداهللا 

اگر فتواهاي هر كدام از : گويد ابن حزم مي. دادند فتوا مي �بن عباس و عبداهللا بن عمرا
  .2گردد ها تأليف مي ها جمع آوري شود كتابهاي قطوري از آن اين

  : اند از روند عبارت و كساني كه در فتوا دادن جزو متوسطين به شمار مي
ماند،   در مدينه �بعد از وفات پيامبر  براي آن مدت كوتاهي كه �ابوبكرصديق

سلمه، انس بن مالك، ابوسعيد خدري، ابوهريره، عثمان بن عفان، ابوموسي اشعري،  ام
، زبير،  هح، معاذ بن جبل، طل ن ابي وقاص، جابر بن عبداهللاعبداهللا بن زبير، سعد ب

در خصوص هر يك از . �بن صامت  عبدالرحمن بن عوف، عمران بن حصين و عباده

                                           
 .١١١؛ فرائد الکالم ص٣١١ص ) ماوردی(دب الدنيا والدين أ -١
  .)٢/٤٥(حممد شراب  ،السالمفجر ا ةالنبوي ةاملدين -٢
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و . 1آيد دست مي  اي از آن به اگر فتواهايش جمع آوري شود رساله  كه  شده  ها گفته اين
در مدينه ساكن بودند  �فت عمرها نام برديم در دوران خال بيشتر اين اشخاص كه از آن

بيرون   ي دولت از مدينه هاي مهم و يا جهادهايي در راستاي توسعه و جز براي آموزش
  .رفتند نمي

در پيش گرفته بود، باعث اين شد كه مدينه به  عمر بن خطابسياستي كه  ،آري
ن در روزي م: گويد مي بچنان كه ابن عباس. عنوان مركز فقهاء، علما و داعيان باشد

به حج  �بودم و ايشان در ركاب عمر »مني«استراحت عبدالرحمان بن عوف در مكان 
ديدي كه مردي نزد عمر  اي كاش امروز مي: در آن روز وقتي برگشت گفت. آمده بود

اگر عمر بميرد، من با فالني بيعت خواهم : گويد مردي مي! اي اميرالمؤمنين: آمد و گفت
عمر با . با ابوبكر يك امر ناگهاني بود و تمام شد و رفت كرد و به خدا سوگند كه بيعت

من امروز بعد از ظهر در ميان مردم به ايراد سخن : شنيدن اين سخن عصباني شد و گفت
. خواهم پرداخت و كساني را كه قصد دارند در اين امور دخالت كنند، خواهم ترسانيد

زيرا كه در موسم حج، افراد  ن،چنين مك! اي اميرالمؤمنين: عبدالرحمان بن عوف گفت
ها بيش از ديگران اطراف تو حلقه خواهند زد و  سواد و چوپان زياد است و معموال آن بي

گويي منعكس  گونه كه تو مي را آن ها، آن شوند و آن سخنان تو را به خوبي متوجه نمي
با اهل فقه و جا  بهتر است به دارالهجره و دارالسنه كه رسيدي در آن ،بنابراين. كنند نمي

ان شاء اهللا بعد از : پذيرفت و گفت �عمر. باره سخن بگويي اهل رأي بنشيني و در اين
  .2اين كه به مدينه رسيدم، اولين جايي كه فرصت بيابم اين مسأله را مطرح خواهم كرد

اين حديث بيانگر آن است كه اهل مدينه، افرادي دانا و فهميده : گويد ابن حجر مي
البته اين . اين مسأله اقرار نمودندبه  بكه عبدالرحمان بن عوف و عمرچنان . هستند

  .3مخصوص همان عصر و همان افراد بود و براي همه اعصار و افراد تعميم ندارد
و مركز ديني مدينه با گسترش فتوحات اسالمي، گسترش  �ي عمر مدرسه ،آري

ين اسالم دانشمند و يافت و به اقصي نقاط عالم اسالم، جهت تبليغ و آموزش د مي

                                           
 .مهان -١
 .٦٨٣٠خباری ش -٢
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اي از نظر علمي و فقهي در ميان جامعه  مدينه جايگاه ويژه ،در كل. فرستاد دعوتگر را مي
به دليل . آن روز و در ميان مراكز علمي ديگر مانند بصره و كوفه و غيره باز كرد اسالمي

  : اينكه
  .ـ مدينه جاي نزول وحي و شريعت الهي بود

 �ها، عمر ينه محل تجمع فقهاي صحابه و در رأس آنـ در دوران خلفاء راشدين مد
  .بود

هجري به شهادت رسيد، و علي پايتخت حكومت  35ـ بعد از اين كه عثمان در سال 
ي منوره به خاطر وجود اصحاب بزرگ مانند  اسالمي را به كوفه انتقال داد باز هم مدينه

همچنان مركز علم و  �وقاصابوهريره، عائشه، جابر بن عبداهللا، ابن عمرو سعد بن ابي 
  .فتوا بود

ي معروف كه در دنيا نظير نداشتند در مدينه رشد و  ـ بزرگان تابعي و فقهاي هفتگانه
  .نمو يافتند

ـ همچنين نسل دوم تابعين مانند ابن شهاب زهري، نافع بن اسلم، يحيي بن سعيد و 
  .غيره در مدينه پرورش يافتند

اي است، در مدينه  ين است و عالم فرزانه و نمونهـ سپس امام مالك كه از تبع تابع
  .جا زمام فقه و فتوا و تدريس حديث را به دست گرفت پرورش يافت و در آن
ي علماي مناطق ديگر به علماي مدينه و حجاز و سفرهاي علما و  ـ همچنين مراجعه

ر ميان قاضيان مدينه به مناطق ديگر جهت تعليم دادن مردم آن سامان و قضاوت كردن د
چنان كه . اين مرز و بوم بر ساير شهرها و مناطق است  ي علمي ها بيانگر جايگاه ويژه آن

هاي قرآن و  ، پس از فتح شام و عراق علماي زيادي را جهت تعليم آموزهعمر بن خطاب
مثالً عبداهللا بن مسعود، حذيفه بن يمان، عمار بن ياسر، . 1سنت به آن مناطق اعزام نمودند

اي را به عراق و معاذ بن جبل، عباده بن صامت، ابودرداء  ن حصين، سلمان و عدهعمران ب
اي  و بالل را به شام فرستاد و عثمان، علي، عبدالرحمان بن عوف، زيد بن ثابت و عده

ترين فرد اهل عراق بود هر از  حتي ابن مسعود كه عالم. ديگر را نزد خود نگه داشت

                                           
  .٢/٤٧والعصر الراشدی ، سالمفجر اإل يةاملدينة النبو  -١
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نمود و چه بسا  جا كسب علم مي كرد و از علماي آن ميي منوره مراجعه  گاهي به مدينه
  .1كرد از برخي فتواهاي خود رجوع ميپس از مراجعه نزد آنان 

ي فقهي مدينه منوره ساير شهرهاي اسالمي را تحت شعاع قرار  مدرسه ،بدين صورت
و داد و به جز كوفه، مسلمانان نواحي ديگر مانند اهل شام و مصر و بصره خود را در علم 

كردند  رو در مسايل فقهي از آنان پيروي مي دانستند و از اين فتوا نيازمند علماي مدينه مي
و اعتمادي را كه عموم مردم . و بعدها مذهب فقهي مدينه در بالد فوق الذكر رايج گرديد

چنان كه خطيب بغدادي . به علماي مدينه داشتند به علماي مناطق ديگرن نداشتند
كرد، اهل مجلس  د بن حسن شيباني حديثي را از امام مالك نقل ميوقتي محم: گويد مي

كردند و چون از ديگران  ميي احترام و تعظيم به آن حديث نگاه  و شاگردانش با ديده
ها اعتراض  محمد بن حسن به اين برخورد آن. كردند كرد چندان توجهي نمي روايت بيان مي

كنيد،  كنم توجه نمي دتان سخني برايتان نقل ميوقتي از علماي خو! واي بر شما: نمود و گفت
  2!نمايد تان را جلب مي آيد، فورا توجه اما وقتي سخني از امام مالك به ميان مي

شد كه در  تر محسوب مي و در ميان علماي مناطق ديگر، آن عالمي برجسته
نار كه چنان كه مجاهد و عمرو بن دي. تحصيالت خود از علماي مدينه استفاده نموده بود

ما و عطاء بن ابي رباح در يك درجه بوديم تا آن : گويند از علماي به نام مكه هستند مي
  .3كه او به مدينه رفت و برگشت و بر ما برتري يافت

بود با شخصيتي  عمر بن خطابي منوره وجود خود  يكي از امتيازات علمي مدينه
  . اين مطلب اشاره كرده استشد چنان كه رسول خدا در حديثي به  كه به او الهام مي

او پايتخت اسالمي را به دانشگاهي تبديل كرد كه از آن، دعوتگران، انديشمندان، 
آن زمان بنگريم خواهيم  شدند و اگر به مراكز علمي فرماندهان و قضات فارغ التحصيل مي

باشند و اكنون به صورت مختصر  مي � هاي علمي عمرفاروق ديد كه همه مرهون تالش
  : آوريم مراكز علمي و فرهنگي آن روزگار سخن به ميان مياز 

                                           
 .٢٠/١٧٢الفتاوی  -١
  .)٢/٤٨(فجر االسالم  املدينة النبوية -٢
 . منبع سابق -٣
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  ـ مركز فرهنگي مكه1
چه كساني كه ساكن . اي در دلهاي مسلمانان باز كرده بود اين مركز فرهنگي جايگاه ويژه

اصال شهر مكه و . آمدند ي خدا مي مكه بودند و چه كساني كه به قصد زيارت خانه
  .و رؤياهاي هر مسلمان استي خدا يكي از آرزوها  زيارت خانه

در زمان صحابه، در مكه علم چنداني وجود نداشت و به تدريج در اواخر زمان 
جا  نجيح و ابن جريج، علم در آن ها مانند ابن ابي صحابه و در دوران تابعين و شاگردان آن

به ويژه زماني كه ترجمان قرآن و حبر امت و صحابي بزرگوار يعني . 1گسترش يافت
در آن قدم نهاد و تمام كوشش خود را صرف تفسير قرآن نمود و  ب بن عباسعبداهللا

ها امامان بزرگواري در علم تفسير قرآن  شاگرداني تربيت نمود كه بعدا هر كدام از آن
  .2شدند

و برتري ايشان بر ساير صحابه در  باي از امتيازات ابن عباس علما به مجموعه
به او فقه ! له دعاي رسول خدا در حق ايشان كه بار الهااند از جم علم تفسير اشاره نموده

 اي در اجتهاد و كسب علم از بزرگان صحابه، قدرت فوق العاده. دين و علم تأويل بياموز
ي ايشان در تدريس و آموزش، سفرهاي  ي ويژه استنباط، اهميت دادن به علم تفسير، شيوه
بعد از اين كه . 3اند را ذكر كرده ابعمر بن خطعلمي، تاخير وفات و جايگاه ايشان نزد 

داشت و در كنار  به فراست و دانش ابن عباس پي برد او را گرامي مي �عمرفاروق
نمود و در تفسير آيات مشكل كالم الهي، نظر او را  بزرگان صحابه از رأي او استفاده مي

تر به علم و شد كه او بيش شد كه اين برخورد خليفه با ابن عباس جوان باعث مي جويا مي
پدرم به من : چنان كه از عامر شعبي روايت است كه ابن عباس گفت. دانش روي بياورد

اي دارد و در كنار اصحاب بزرگ  بينم كه اميرالمؤمنين به تو توجه ويژه مي! پسرم: گفت
از خدا : بنابراين از من اين سه نصيحت را به خاطر داشته باش ،كند از تو نظرخواهي مي

                                           
 .٢٩٢ريخ ص االعالن و التوبيخ ملن ذم التا -١
  .)١/٣٧١(حممد اخلضری  .تفسري التابعني د -٢
 .١/٣٧٤مهان  -٣
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را فاش نكن و به خاطر جلب رضايت او  گر او با تو رازي را در ميان نهاد آنبترس و ا
  .1دروغ مگو و نزد او از كسي غيبت مكن

داد، چرا كه او را  وي را در كنار بزرگان صحابه در مجلس خود جاي مي �عمر
از  �عمر: گويد خود ابن عباس مي. ديد فردي داراي فهم و فكر و دقت استنباط مي

تو چيزي نگو : گفت كرد و به من مي ول خدا در مورد مسايل نظرخواهي مياصحاب رس
گشودم،  شد و من لب به سخن مي تمام ميها  بعد از اين كه سخن آن. ها بگويند تا آن

 كم سن و سال جواننوشما نتوانستيد پاسخي را بدهيد كه اين : گفت ها مي خطاب به آن
   2.ددا

ت احترام مجلس بزرگان تا از او چيزي نيز به خاطر رعاي بخود ابن عباس
متوجه اين مسأله بود بنابراين نظر او را در  �و عمر. گشود پرسيدند لب به سخن نمي نمي

چنان كه قبال گذشت كه نظر او را در . كرد شد و او را تشويق مي مورد مسايل جويا مي
   :ي مورد تفسير آيه

m–Šuθ tƒr& öΝà2ß‰ tn r& βr& šχθä3s? …çµ s9 ×π ¨Ψ y_ ÏiΒ 9≅ŠÏ‚‾Ρ 5>$ oΨ ôãr& uρ l ]٢٦٦: البقرة[  
  .»دارد كه باغي از درختان خرما و انگور داشته باشد آيا كسي از شما دوست مي«

  .جويا شد» نصر«ي  و سوره
ها  كرد و به آن جوانان را جمع مي �گاهي عمر: گويد عبدالرحمان بن زيد مي

روزي در حال . نشاند ود ميدر اين مجلس، ابن عباس را نزديك خ. داد آموزش مي
  : تالوت اين آيات بود

 �m��p�o�n�m�lk�j�ih��g�f�e�d�c�b�a
|�{�z��y�xw�v�u�t�s�r�ql��������������������]٢٠٦: البقرة[  

و اقوال و افعال برابر دار و به جاي (از خدا بترس : شود و هنگامي كه بدو گفته مي «
او را به (گناه ) غرور(يرد و گ او را فرا مي) و نخوت، سراپاي(، عظمت )افساد اصالح كن

و در ميان . پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جايگاهي است. كند مي) بزهكاري وادار

                                           
  .١/٣٧٦تفسري التابعني ، )١/٣١٨( ةاحللي -١
  .با سند صحيح و با تاييد ذهبی) ٣/٥٣٩(املستدرک  -٢
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در برابر ) كه عزيزترين چيزي است كه دارد(شود كه جان خود را  مردم كسي يافته مي
مه چيز شمارد و ه و رضايت اهللا را باالتر از دنيا و مافيها مي(فروشد  خوشنودي خدا مي

و خداوندگار نسبت به بندگان بس مهربان است ) دارد خود را در راه كسب آن تقديم مي
بخشد و بيش از توانائي انساني برايشان  و بدانان در برابر كار اندك، نعمت جاويد مي(

  .»)دارد تكاليف و وظايف مقرّر نمي
رد با هم در اينجا دو م: به كسي كه در كنار او نشسته بود گفت بابن عباس

چيزي : تو چه گفتي؟ ابن عباس گفت: كه صداي او را شنيد گفت �عمر. اند درگير شده
اي : ابن عباس گفت. اند تو نگفتي دو مرد با هم درگير شده: گفت �عمر. نگفتم

من از اين آيه چنين فهميدم كه مردي به رعايت تقواي الهي فراخوانده  ،اميرالمومنين
ديگري به خاطر كسب رضايت پروردگار از جان خود، مايه  پذيرد و مرد شود، نمي مي
كنم اين مرد همان كسي است كه آن مرد اولي را به تقوا و  من فكر مي. گذارد مي

گذرد و با  گاه اين مرد داعي از جان خود مي پذيرد آن كند و او نمي خداترسي دعوت مي
 �عمر. اند مرد با هم درگير شده بنابراين گفتم كه در اينجا دو. كند او جهاد و مبارزه مي

  .1است  خدا در وجود تو شگفتيها را آفريده  براستي كه: گفت
اي : گفت پرسيد و مي از ابن عباس در مورد تفسير بعضي آيات مي �گاهي عمر

. شد و در مسايل پيچيده فقط نظر او را جويا مي .2در اعماق قرآن غواصي كن! غواص
تر و بردبارتر از ابن  تر و عالم ن كسي را حاضر جوابم: گويد سعد بن ابي وقاص مي

حضور داشتند،  �ام و در حالي كه بزرگان صحابه و اهل بدر در مجلس عمر عباس نديده
و همواره به او اشاره  ،3پذيرفت شد و رأي او را مي مسايل پيچيده را فقط از او جويا مي

بان گويا و قلب خردمند اين است جوان بزرگسال كه داراي ز: گفت كرد و مي مي
  .4باشد مي

                                           
  .)١/٥٧٨(الدر املنثور ) ٤/٢٤٥( تفسري الطربی -١
  .١٩٤٠ش  )محدأمام إلا(ة فضائل الصحاب -٢
 .)٢/٣٩٦(سعد طبقات ابن  -٣
 .١٥٥٥ )محداإلمام أ( ةفضائل الصحاب) ١/٣٧٩(تفسري التابعني  -٤



 315     ايشانزندگي شخصي و هاي حكومتي برنامه، �توسط ابوبكر �تعيين خالفت عمر 
 

هيچ احدي را بر ابن عباس ترجيح  �عمر: گويد همچنين طلحه بن عبيداهللا مي
  .1داد نمي

بود و همواره از او در مورد  �خود ابن عباس نيز مشتاق مالزمت و مجالست با عمر
از همه بيشتر بينيم كه در ميان صحابه او  بنابراين مي. كرد دانست، سوال مي مسايلي كه نمي

به ابن  �ي عمر و شايد همين توجه ويژه ،است �ناقل علم و تفسيرهاي قرآني عمر
او به ويژه در تفسير   بود كه باعث پيشرفت علمي �عباس و مالزمت ابن عباس با عمر

  .2گرديد

  ـ مركز فرهنگي مدينه2
عنوان   به  مدينه عمر بن خطابقبال در مورد مركز فرهنگي توضيح داديم كه به كوشش 

مركز فقه، فتوا و علوم اسالمي قرار گرفت و از ميان اصحاب پيامبر، زيد بن ثابت بيش از 
چنان كه ابن . ي فرهنگي اين مركز نقش داشت ديگران در بارور نمودن و توسعه

ي اصحاب رسول خدا را به شهرهاي مختلف فرستاده و زيد  عمر بقيه: گويد مي بعمر
و حميد بن . نگه داشته بود، تا پاسخگوي مسايل فقهي مردم باشدرا نزد خود در مدينه 

كردند همان طور  مردم مدينه از فتواها و سخنان زيد بن ثابت پيروي مي: گويد اسود مي
او از جمله اصحابي است كه سخنان و  ،3كه بعدا از سخنان امام مالك پيروي كردند

زيد با دو دانش : گفت ر شعبي ميعم. 4فتواهايشان توسط شاگردانشان جمع آوري شدند
 صچنان كه رسول خدا .5يكي علم فرايض و ديگري علم قرآن: بر ديگران برتري يافت

تعدادي از فقهاي  .6داند ي شما بيشتر علم فرايض را مي زيد از همه: در حديثي فرمود
ها شش نفر از  مشهور مدينه جزو شاگردان و همنشينان زيد هستند كه مشهورترين آن

كساني كه براي ما به ثبوت رسيده است : گويد چنان كه ابن مديني مي. باشند ابعين ميت

                                           
 .)٢/٣٧٠(طبقات ابن سعد  -١
  .)١/٥٠٦(تفسري التابعني  -٢
  .)١/٥٠٦(تفسري التابعني  ٣/٢٥٩) امام امحد(العلل  -٣
 .)١/٥٠٦(تفسري التابعني  -٤
  )١/٥٠٨(تفسري التابعني  )٥/٤٩٩(ذيب تاريخ دمشق  -٥
 ٣٧٩١سنن ترمذی ش -٦
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بن ذؤيب،  يد بن مسيب، عروه ابن زبير، قبيصسع: اند از اند عبارت كه با زيد مالقات نموده
و همان طور كه قبال متذكر شديم،  .1خارجه بن زيد، أبان بن عثمان و سليمان بن يسار

ه تأثير شگرفي در تأسيس، رشد و توسعه ديگر مراكز فرهنگي جهان مركز فرهنگي مدين
  . اسالم داشت

  ـ مركز فرهنگي بصره3
را  ي شهر بصره را كشيد و آن نقشه عمر بن خطاباولين كسي كه به دستور  :اند گفته

در مورد توسعه و  �كه ما در بحث سياست عمر ،بود �تأسيس كرد عتبه بن غزوان 
ضمنا گفتني است كه بصره سه سال . به تفصيل سخن خواهيم گفت عمران در اين باره

ابوموسي : و بسياري از اصحاب رسول خدا از جمله ،2قبل از كوفه تأسيس شده است
  .3جا سكونت گزيدند در آن �اشعري، انس بن مالك و عمران بن حصين

ه و جا مسلمان شد ابوموسي اشعري صحابي بزرگواري است كه به مكه آمده و در آن
او در . رفت ي اصحاب پيامبر به شمار مي به حبشه هجرت كرده بود و جزو علماي برجسته

بصره اقامت گزيد و به آموزش مردم پرداخت و در علم، عبادت، پرهيزگاري، حيا، 
او را جزو » الحفاظ ةتذكر«ذهبي در . عفت، عزت نفس و زهد و استقامت معروف بود

. او عالم، عامل، صالح و اهل تالوت بود: ته استطبقه اول اصحاب ذكر نموده و گف
ترين و  و از او علم نيكو و مباركي به جا مانده و قاري. صداي بسيار زيبايي داشت

  .4.ترين اهل بصره بوده است فقيه
كرد  ابوموسي جزو كساني است كه در مجالس رسول خدا به كثرت حضور پيدا مي

نيز علم  �علي، ابي بن كعب و عبداهللا بن مسعود عمر،: و همچنين از بزرگان صحابه مانند
او والي  �بيشتر استفاده نمود، چرا كه در زمان عمر عمر بن خطاباز  به ويژه . فرا گرفت

هايي رد و بدل شده و از طرف خليفه به او  ها نامه بصره و مورد توجه خليفه بود و بين آن

                                           
  .)١/٥١٠(تفسري تابعني -١
  .١/٤٢٢مهان  -٢
  .)١/٦٥(و مسلم ) ٧/٢٦(طبقات ابن سعد  -٣
 .)١/٢٣(احلفاظ  ةتذکر  -٤
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تلف نظر اميرالمؤمنين را جويا شد و ابوموسي همواره در قضاياي مخ هايي مي توصيه
  .شد مي

قاضيان امت چهار : گويد شعبي او را يكي از قضات امت معرفي كرده و مي ،بنابراين
   .�1عمر، علي، زيد بن ثابت و ابوموسي: نفراند كه عبارت هستند از

شركت  �آمد با شيفتگي خاصي در مجالس عمر گاه ابوموسي به مدينه مي و هر
موسي  چنان كه ابوبكربن ابي. نمود مي د مسايل مختلف با او مذاكرهو در مور ،كرد مي
اين وقت شب : پرسيد �عمر. رفت �باري پدرم بعد از نماز عشاء نزد عمر: گويد مي

. خواهم با شما پيرامون برخي مسايل گفتگو بكنم مي: اي؟ ابوموسي گفت چرا آمده
نماز شب از : رانجام ابوموسي گفتس. ها تا دير وقت با هم تبادل نظر كردند گاه آن آن

   .2بريم كند ما در حال نماز به سر مي فرق نمي: گفت �عمر. دست نرود
ي آموزش  ي فراگيري علم و دانش و فقه بود، شيفته همان طور كه ابوموسي شيفته

هايش مردم را به فراگيري  اغلب در خطبه ،بنابراين. علم و دانش و نشر آن بين مردم بود
من از ابوموسي شنيدم كه بر : گويد چنان كه ابي مهلب مي. نمود نش تشويق ميعلم و دا

را به مردم  به هر كس كه خدا علم و دانشي داده است بايد آن: گفت روي منبر مي
گاه از  آن. و تا علم چيزي را نداريد از طرف خود به مردم چيزي نگوييد ،آموزش دهد

  .3شويد دينان شمرده مي دروغگويان و بي
ابوموسي از مسجد بصره يك مركز علمي و فرهنگي با نشاطي ساخت و همواره 

و بعد از اين كه نماز به . نمود بخش بزرگي از وقت خويش را صرف مجالس علمي مي
شوذب  چنان كه ابن. داد ها قرآن آموزش مي كرد و به آن رسيد رو به مردم مي اتمام مي

ها در صفهاي  كرد و همان طور كه آن به مردم ميابوموسي بعد از نماز فجر، رو : گويد مي
  .4داد ها قرائت قرآن را آموزش مي نماز نشسته بودند، به يكايك آن

                                           
 .)٢/٣٨٩( سري أعالم النبالء -١
  .١٢١ص ) حممد طهماز( ااهد ملبوموسی الصحابی العاأ -٢
 .)٤/١٠٧(الطبقات  -٣
 .)٢/٢٨٩( سري أعالم النبالء -٤
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وقتي قرآن . ي اصحاب به حسن تالوت و صداي زيبا مشهور بود او از ميان همه
از او  �حتي گاهي عمر ،دادند شدند و به تالوتش گوش فرا مي خواند، مردم جمع مي مي
داد و  و خداوند نيز به توفيقات ابوموسي افزايش مي 1واست كه برايش تالوت بكندخ مي

ها  داد و قرآن را به آن رفت مردم آن سامان را آموزش مي به هر شهري كه مي
و در مسجد بصره طالب زيادي جهت فراگيري علم دين و قرائت قرآن گرد . آموخت مي

ها  يم كرده و به نوبت نزد هر يك از آنها را در چند گروه تقس آمدند، ابوموسي آن
  .2داد ها قرآن را آموزش مي رفت و به آن مي

بدين صورت تالوت قرآن و آموزش آن، شغل رسمي و اساسي ابوموسي بود كه در 
 �ابوموسي مرا نزد عمر: گويد چنان كه انس بن مالك مي. سفر و حضر بدان مشغول بود

در حالي كه مشغول : حال ترك كردي؟ گفتم ابوموسي را در چه: گفت �عمر. فرستاد
او خيلي عاقل و زرنگ است، اما اين سخن مرا : گفت �عمر. آموزش قرآن به مردم بود

شد، به آموزش و تعليم مردم  حتي وقتي براي جهاد در راه خدا بيرون مي .3به او نگو
بوموسي با ما به فرماندهي ا: گويد چنان كه حطان بن عبداهللا رقاشي مي. پرداخت مي

بعد  ،برديم كه وقت نماز ظهر فرا رسيد و اذان گفته شد لشكري در ساحل دجله به سر مي
هاي آموزش قرآن تشكيل داد و هنگامي كه اذان عصر  از نماز ظهر تا نماز عصر، حلقه

گفته شد، اعالن كرد كه فقط كساني براي وضو برخيزند كه نياز به تجديد وضو دارند و 
و سرانجام با ديدن جمع زيادي از حافظان و قاريان قرآن كه به . ها بمانند بقيه در حلقه

كوشش او قرآن را فراگرفته بودند، خوشحال گرديد تا جايي كه تعداد حافظان قرآن در 
از واليان خود خواست كه اسامي حفاظ  �و هنگامي كه عمر. بصره به سيصد نفر رسيد

و اندي حافظ  ها جايزه بدهد، ابوموسي نام سيصد كالم خدا را براي او بفرستند تا به آن
  .4قرآن را نوشت و فرستاد

                                           
 .١٢٥ص ) حممد طهماز(بوموسی الصحابی العامل ااهد أ -١
  .١٢٧ص  منبع سابق -٢
  .١٢٨منبع سابق ص  -٣
  ١٢٩منبع سابق ص  -٤
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ها پرداخت  هاي رسول خدا و آموزش آن همچنين ابوموسي به روايت حديث و سنت
اند كه ذهبي نام  چنان كه برخي از بزرگان صحابه و تابعين از او حديث را روايت كرده

مالك، طارق بن شهاب، سعيد بن مسيب، اسود بريده، ابو امامه، ابوسعيد خدري، انس بن 
   .1بن يزيد، ابووائل و ابو عثمان نهدي و ديگران را ذكر كرده است

هاي رسول خدا بود و هنگام مرگ، فرزندانش  شديدا متمسك به سنت �ابوموسي
پرداخت و  بيشتر به قرآن مي �ي عمر ضمناً بنابر توصيه. را نيز به همين امر توصيه نمود

  .2كرد ديث را روايت نميزياد ح
ي خزرج است كه خادم رسول خدا بود و به  و اما انس بن مالك از بني نجار و طايفه

من در حالي : گويد چنان كه خودش مي. ي آن بود كرد و شايسته اين شغل خود افتخار مي
: گويد همچنين مي. سال در خدمت آن حضرت بودم 10كه نوجواني بيش نبودم حدود 

در حالي وارد مدينه شد كه من ده سال سن داشتم و روزي كه وفات  صرسول خدا
  : رسول خدا در حق انس چنين دعا كرده بود .3ساله بودم 20نمود 

8 B�1$!��$�� �DR 	��$	 	���y �$ ��/GF 
   .4»به او مال فراوان و فرزندان زياد و با بركتي عطا كن! بار الها«

ام دويست نفر از راوياني را كه از انس روايت ن» التهذيب«صاحب : گويد ذهبي مي
از او حدود دو هزار و دويست و هشتاد و شش حديث نقل  .5اند ذكر نموده است كرده

ها صد و هشتاد حديث به صورت متفق عليه در بخاري و مسلم و هشتاد  شده كه از آن
  .6حديث فقط در بخاري و نود حديث ديگر فقط در صحيح مسلم آمده است

حسن بصري، : ني است كه انس بن مالك شيخ بسياري از بزرگان تابعي مانندگفت
سليمان تيمي، ثابت بناني، زهري، ربيعه بن ابي عبدالرحمان، يحيي بن سعيد انصاري، 

                                           
 .)٢/٣٨١( سري أعالم النبالء -١
  .١٣٢ص ) حممد طهماز(بوموسی الصحابی العامل ااهد أ -٢
 .٢٠٢٩مسلم ش  -٣
  .٢٤٨٠مسلم ش -٤
  .)٣/٣٩٧( سري أعالم النبالء -٥
  .١/٤٢٣تفسري التابعني ، ٣/٤٠٦منبع سابق -٦
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  .1رود محمد بن سيرين، سعيد بن جبير، قتاده و غيره به شمار مي
  را روايت ز بود، آنانس همان طور كه خادم رسول خدا بود، خادم سنت آن حضرت ني

ابوبكر و عمر،   داد و در زمان خلفاي راشدين به ويژه كرد و به مردم آموزش مي مي 
فرماندار بصره  �هاي مهم دولتي نيز به عهده داشت و هنگامي كه ابوموسي اشعري مسئوليت

كه  گويد شد، انس را جزو مشاوران و نزديكان خود قرار داد چنان كه ثابت به نقل از انس مي
ابوموسي رو به  ،گفتند همراهان ما از دنيا سخن مي ،رفتيم ما با ابوموسي در مسيري مي: گفت

بيا تا با هم ! ي دنيا را به تنهايي فرو بلعد خواهد همه ها مي هر يك از اين: من كرد و گفت
مردم را چه چيزي در مورد : سپس گفت. اي در مورد قيامت سخن بگوييم بنشينيم و لحظه

بلكه به خاطر اين  ،خير: گفت. دنيا، شهوتها و شيطان: روي واداشته است؟ گفتم به كند آخرت
را  بينند و به خدا سوگند كه اگر آن ها است و آخرت را نمي است كه دنيا جلوي چشم آن

  .2شدند رفتند و از آن غافل نمي ديدند، سراغ چيز ديگري نمي مي
ابراين او را به عنوان سفير و پيام رسان بن. اعتماد زيادي داشت �به انس �ابوموسي
فرستاد  �ابوموسي مرا نزد عمر: گويد مي �چنان كه انس . فرستاد مي �خود نزد عمر

و بعد از فتح شوشتر غنايم جنگي و اسيران را كه در  .3او از من احوال مردم را جويا شد
   .4فرستاد �عمري دشمن يعني هرمزان وجود داشت توسط انس نزد  ها فرمانده ميان آن

اند و در ميان  و از انس تعداد زيادي از صحابه و تابعين به ويژه در بصره روايت كرده
و با شيفتگي خاصي . اطرافيان خود تأثير به سزايي از نظر زهد، تقوا و عبادت گذاشت

: گفت ها را گرامي داشته و مي داد و آن شاگردان و اطرافيان خود را تربيت و آموزش مي
شما نزد من از : گفت و به شاگردانش مي! شما شبيه اصحاب رسول خدا هستيد چقدر

ها نيز بسان شما صالح و نيكوكار باشند و  تر هستيد مگر اين كه آن فرزندانم محبوب
با اين محبت و اكرام توانست  .5كنم من سحرگاهان براي شما دعاي خير مي: گفت مي

                                           
  .١٣٥ص )عبداحلميد طهماز(مني نس بن مالک اخلادم األأ -١
  .١٤٩منبع سابق ص  -٢
  .١٤٩مني ص نس بن مالک اخلادم األأ -٣
  .مهان -٤
 .)٣/٣٩٥( سري أعالم النبالء -٥



 321     ايشانزندگي شخصي و هاي حكومتي برنامه، �توسط ابوبكر �تعيين خالفت عمر 
 

و تا  ،هاي بعد از خود باشند يث پيامبر به نسلنسلي از محدثين تربيت كند كه حامالن حد
سال صد و پنجاه هجري شاگردان مورد اعتماد انس بهترين خدمات علمي را به جهان 

  .1اسالم ارائه دادند

  ـ مركز فرهنگي كوفه4
الرضوان شركت داشتند و هفتاد نفر از اهل بدر در كوفه  سيصد نفر از كساني كه در بيعت

شما ! اي اهل كوفه: اي خطاب به اهل كوفه چنين نوشت در نامه �عمر. سكونت گزيدند
را به هر سو كه  ي آن و تيري هستيد كه من به وقت ضرورت آن ي عرب و جمجمه سردسته

اكنون عمار را به عنوان امير و ابن مسعود را به عنوان معلم و وزير . كنم نياز باشد، شليك مي
پس از آنان حرف شنوي . هستند صصحاب رسول خداها از بهترين ا اين. فرستم نزد شما مي

و افزود كه من با فرستادن ابن مسعود به سوي شما، شما را  ،داشته باشيد و از آنان پيروي كنيد
  .2بر خويشتن ترجيح دادم

ي قريش نازل شده است،  بدان كه قرآن به لهجه: اي به ابن مسعود نوشت و در نامه
  .3وان و به مردم آموزش ده نه بر اساس لهجه هذيلرا بر اساس همان لهجه بخ پس آن

رويد كه  شما به شهري مي: و به گروهي از صحابه كه راهي كوفه بودند گفت
كنند پس  كنند همان طور كه زنبوران عسل را زمزمه مي جا قرآن را زمزه مي مردمان آن

بگذاريد تنها قرآن  ،ها را از تالوت قرآن باز داريد و مشغول قرائت احاديث كنيد مبادا آن
  .4حديث را روايت كنيد صمحافل را اشغال كند و كمتر از رسول خدا

دوست نداشت مردم با حديث سر و كار پيدا كنند و از قرآن غافل  �معموالً عمر
آوري و تدوين نمايد و  را جمع صچنان كه باري تصميم گرفت احاديث پيامبر. بمانند

تصميم داشتم : از اين كار منصرف شد و گفتپس از مشورت با اصحاب و استخاره 
هاي پيش از شما افتادم كه  را جمع آوري كنم ولي به ياد ملت صاحاديث رسول خدا

                                           
 .٢٧١ص األنصار يف العصر الراشدي -١
 .)٩/٢٩١(جممع الزوائد  -٢
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و افزود كه به خدا . ها روي آوردند و از كتاب خدا غافل شدند هايي نوشتند و به آن كتاب
  .1خواهم كتاب خدا را بر مردم مشتبه سازم من نمي! سوگند

به خاطر آن بود تا قرآن بدون كوچكترين تلبيسي جايگاه خود  �د عمراين عملكر
بنابراين . را در جامعه و دلهاي مردم تثبيت نمايد و تعاليم آن در زندگي مردم پياده شود

از جمله حديث ملبس شود و در واقع   دوست نداشت كه با چيزي ديگر از علوم اسالمي
  .2شدند به قرآن كريم تأكيد مي در زمان خود رسول خدا مردم به چنگ زدن

با تالش فراوان توانست نسلي تربيت نمايد كه با  �عبداهللا بن مسعود ،به هر حال
به علم و فضل ابن  عمر بن خطابو . علم، فهم و بصيرت حامالن دعوت الهي بشوند

نشسته ما در مجلسي با عمر : گويد مسعود گواهي داده است چنان كه زيد بن وهب مي
كرد در حالي كه  عمر به او نگاه مي. ه ظاهر شدالجث كه از دور مردي ضعيفبوديم 

اين جمله را سه بار . اي كه مملو از علم است هالجث ضعيف: تگف درخشيد مي اش مي هچهر
  .3وقتي آن مرد نزديك آمد، دانستيم كه ابن مسعود است. تكرار كرد

وفه به جا گذاشت و تأثير شگرفي در ميادين علمي و فرهنگي ك �ابن مسعود
حتي بعد از مرگش تا سالهاي متمادي . شاگردانش بيش از حد تابع آراء استاد خود بودند

و خود ابن مسعود متأثر از . 4آراء و نظريات ابن مسعود در كوفه طرفداران زيادي داشتند
از رأي خود صرف نظر  �بود و گاهي به خاطر آراء فقهي عمر عمر بن خطابفقه 
است كه  �اين جمله معروف او بيانگر ديدگاه او نسبت به جايگاه علمي عمركرد و  مي

را بر يك كفه ترازو و علم تمام اهل زمين را بر كفه ديگر  عمر بن خطاباگر علم : گفت
  .5تر خواهد بود ترازو بگذارند، علم عمرسنگين

                                           
 .٦٥٩ص  ، موسوعة فقه عمر٢/٧٧٠ ةتاريخ املدين -١
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معروف  گفتني است كه ابن مسعود در ميان صحابه از همه بيشتر به علم قرائت قرآن
 .1فراگرفته بود صاو حدود هفتاد و اندي سوره را مستقيما از زبان رسول خدا. بود

همچنين از مسروق روايت است كه نزد عبداهللا بن عمرو از ابن مسعود سخن به ميان آمد 
ابن مسعود را از زماني دوست دارم و در قلب من جاي دارد كه شنيدم رسول : او گفت

  : خدا فرمود
8!���;��!  �� "u�;$!�M���:  ��� ,,���� �� �!�4&�� Q� �E)M�� ,Q�  \�R ��
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از عبداهللا بن مسعود، سالم، ابي بن كعب و معاذ بن : قرآن را از چهار نفر بياموزيد«
  .»جبل

اعتراف نموده و او را به خاطر آن  �نيز به اين دانش ابن مسعود �عمر بن خطاب
اي : آمد و گفت �مردي نزد عمر: گويد چنان كه علقمه مي .داشت گرامي مي

جا مردي را ديدم كه قرآن را از حفظ امالء  آيم و در آن از كوفه مي! اميرالمؤمنين
عبداهللا بن : آن مرد كيست؟ او گفت! واي بر تو: خشمگين شد و گفت �عمر. كرد مي

سپس خطاب . ي نگفتبا شنيدن نام ابن مسعود آرام گرفت و چيز �عمر. مسعود است
كار  كنم كسي ديگر از مسلمانان لياقت اين به خدا سوگند من فكر نمي: به آن مرد گفت

  .3را داشته باشد
بعد از خود شاگردان زيادي كه در فقه، علم و زهد و  �گفتني است كه ابن مسعود

قيس، علقمه بن : اند از ها عبارت ترين آن تقوا معروف بودند به جاي گذاشت كه معروف
مسروق بن اجدع، عبيده سلماني، ابوميسره بن شرحبيل، اسود بن يزيد، حارث جعفي و 

  .4مره همداني
  
  

                                           
  .)٥٠٠٠(خباری ش  -١
 .)٣٧٥٨(خباری ش  -٢
 .به تصحيح حاکم و تاييد ذهبی) ٢/٢١٧( كاملستدر  -٣
 .)١/١٢٩( ةاحلليو ) ٣/١٥٦(عد طبقات ابن س -٤
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  ـ مركز فرهنگي شام5
نوشت كه مردم شام  عمر بن خطاببعد از اينكه شام فتح گرديد، يزيد بن ابوسفيان به 

ها قرآن و تعليمات  شوند و ما نياز به افرادي داريم كه به اين گروه گروه وارد اسالم مي
، معاذ بن جبل، عباده بن صامت و ابودرداء را براي اين �عمر. دين اسالم را بياموزد

از شهر حمص شروع كنيد و بعد از اين كه احساس كرديد : منظور به شام فرستاد و گفت
جا بماند و دو نفر ديگر به  كه وضعيت آموزشي مردم رو به بهبود است يكي از شما آن

ها نيز چنين كردند و پس از مدتي عباده در حمص ماند و معاذ  آن. فلسطين بروددمشق و 
ي خود  و هر كدام مشغول آموزش مردم در حوزه ،به فلسطين و ابودرداء به دمشق رفت

  .1شدند
ي فرهنگي شام توسط اين سه استاد و ديگر اصحابي كه  مدرسه ،بدين صورت

س گرديد و بعدها حلقه درس ابودرداء در مسجد ها را اعزام كرده بود تاسي عمرفاروق آن
و  .2كردند دمشق تاحدي گسترده شد كه بيش از هزار و ششصد نفر در آن شركت مي

چنان كه ذهبي . ايشان از ساير صحابه نقش علمي بيشتري در شام و دمشق ايفا نمودند
و  ،رفت ب ميابودرداء عالم شام و قاري دمشق و فقيه و قاضي آن ديار به حسا: گويد مي

بينم كه عالمان شما فوت  مي: گفت او به اهل شام مي .3از معدود قاريان صحابه بود
را  قبل از اين كه علم برداشته شود، آن! روند كنند و ديگران هم به دنبال علم نمي مي

عالم باش يا : گفت همچنين مي .4شود بياموزيد چرا كه علم با مردن علما، برداشته مي
. شوي ها و غير از اين چهار گروه مباش كه نابود مي ها و يا پيرو آن دوستدار آن متعلم و يا

  .5شود ها باشد مبتدع مي اگر كسي غير از اين: گويد حسن بصري مي

                                           
 .٢٥٩األنصار يف العصر الراشدي ص  -١
  .١/٦٠٧) وزیاجلابن (فی طبقات القراء  ةالقراء ةغاي -٢
 .)١/٢٥٦(التابعني تفسري  -٣
  .٢٥٦ص ،األنصار يف العصر الراشدي -٤
 . منبع سابق -٥
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دنبال علم برويد و اگر نتوانستيد، اهل علم را دوست داشته باشيد : گفت همچنين مي
  .1شمني نورزيدها د ها را دوست نداشتيد حداقل با آن و اگر آن

علم را فرا گيريد و به ديگران بياموزيد، چرا كه علم فرا : گويد و در جايي ديگر مي
اند و در غير اين دو شغل، خيري وجود  گرفتن و علم ياد دادن در پاداش با هم برابر

و نيز از او  .3داني عمل نكني مي  چه كه بر آن شوي تا آن عالم نمي: گفت و مي .2ندارد
باري به  .4قدر فقيه مشو كه قرآن را با چندين چهره ببيني آن: شده كه گفته استمنقول 

اند؟  گويي در حالي كه هر كدام از انصار شعري گفته تو چرا شعر نمي: ابودرداء گفتند
  : ام و آن اين است من هم شعري سروده: گفت

�J! ����� ���k
� Ne�� "     �! Nk�x� 	# (�!,!�� � 
 ��J! ��;���/�	 NmN$��    	 �! H�;m�,����! �� 02/5 

خواهد  خودش مي  چه ي آرزوهاي خود برسد اما خدا جز آن خواهد به همه انسان مي«
  چه گويد در حالي كه تقواي الهي از هر آن انسان از مال و فايده سخن مي. دهد به او نمي

  .»آورد بهتر است او به دست مي
خواست ابودرداء را استاندار  مي عمر بن خطابو در روايتي آمده است كه وقتي 

من فقط براي : شام تعيين كند او ابا ورزيد و هنگامي كه با اصرار عمر روبرو شد گفت
   .6نيز پذيرفت �عمر. روم ها مي آموزش كتاب خدا و سنت پيامبر و امامت آن

در دلهاي اي  هاي مختلف علوم ديني، جايگاه ويژه و به خاطر توجه ابودرداء به بخش
شدند و از مسايل ميراث،  مسلمانان باز كرده بود و طالب زيادي پيرامون او جمع مي

بنابراين او تأثير شگرفي در ميادين علمي . پرسيدند حساب، حديث و حتي شعر از او مي
گفتني است كه ابودرداء واعظي . شام از خود به جاي گذاشت به ويژه در آموزش قرآن

                                           
 .)١/٤٣٠(الطبقات  -١
 .)١/٦٢٨( صفة الصفوة -٢
 ).٢/٣٤٧( سري أعالم النبالء -٣
 .)١/٤٣٠(الطبقات  -٤
  .٢٥٦ص  األنصار يف العصر الراشدي -٥
 .)٢/٢٠٩(صحاب الرسول أ -٦
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چرا گرد ! اي اهل شام: چنان كه باري خطاب به اهل شام چنين گفت ،چيره دست نيز بود
كنيد و  كه در آن سكونت نمي  چه سازيد آن خوريد و مي كه نمي  چه آوريد آن مي

رسيد و بدانيد كه قوم عاد و ثمود از  ها نمي پرورانيد كه هرگز به آن آرزوهايي در سر مي
و فرزندان كرده بودند، اكنون آيا شما حاضر  شهر بصرا تا عدن را مملو از اموال و نعمتها

  1ها از خود به جاي گذاشته بودند به دو درهم از من بخريد؟ را كه آن  چه هستيد آن
در پيش گرفته بود و امت را به صورت  عمر بن خطاباين تعاليم با سياستي كه 

ل خزرجي داد، هماهنگ بود و اما معاذ بن جب آماده باش براي جهاد و آخرت قرار مي
 �كسي بود كه نخست اهل يمن و سپس اهل شام از او استفاده بردند و عبداهللا بن مسعود

معاذ امتي بود كه از پروردگارش فرمان : گفت كرد و مي همواره از او به نيكي ياد مي
  . برد مي

�m�`��_�̂ �]�\�[�Z�Y�X�����Wl ]١٢٠: النحل[  

و حقّگراي ) فرمان الهي(و مطيع ) القيجامع همه فضائل اخ(پيشوائي بود ) ابراهيم(«
  .»و او از زمره مشركان نبوده است) گير از بديها بيزار از باطل و كناره(

. هاي خير را به مردم آموزش دهد يعني كسي كه راه: امت يعني چه؟ گفت: پرسيدند
 ، معاذ را به�ابن مسعود. و معاذ چنين بود ،2و قانت كسي است كه مطيع پروردگار باشد

تشبيه داد چرا كه او داراي علمي وسيع و جايگاه فقهي و اخالقي  �ابراهيم خليل
  .ممتازي بود و مسلمانان به جاللت شأن او اعتراف داشتند

زنان از اين كه فرزندي مانند معاذ به دنيا بياورند : گفت عمر بن خطابچنان كه 
كه از ميان انصار معاذ،  در كارهاي بزرگ از اهل شوري �و معموال عمر .3اند عاجز شده

ها فقهاي  چرا كه اين .4گرفت ابي بن كعب و زيد بن ثابت اعضاي آن بودند مشورت مي
. بودند صبرجسته و كارشناسان رويدادها و حوادث و جزو مفتيان زمان رسول خدا

دوست داشت كه براي او احاديثي كه معاذ و ابودرداء  ببنابراين عبداهللا بن عمر

                                           
 .)٣/٣١١کالعی (االکتفاء  -١
 .)١/٤٥٠( عالم النبالءسري أ -٢
 .)٢٨/١١٣(ذيب الکمال  -٣
 .)١/٤٢٦(الطبقات  -٤
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دو : گفتند. از دو مرد عاقل برايم روايت كنيد: گفت بودند، بيان كند و مي ها راويان آن
  .1معاذ و ابودرداء انصاري: مرد عاقل كيستند؟ گفت

در مسايل فقهي به معاذ : اي ايراد كرد و گفت در جابيه خطبه عمر بن خطابباري 
ه و اعزام او به و در آغاز خالفت ابوبكر، عمر با خارج شدن معاذ از مدين .2مراجعه كنيد

فقدان معاذ از مدينه براي اين شهر و ساكنان آن از نظر فقهي : گفت شام مخالف بود و مي
چگونه : و من در اين باره با ابوبكر صحبت كردم اما او نپذيرفت و گفت. زيان آور است

به خدا : من گفتم. شود مردي را نگه دارم كه به قصد شهادت در راه خدا بيرون مي
  .3ميرد ي خود نيز با شهادت مي كه گاهي انسان در خانهسوگند 

صالح كار را در اين دانست كه معاذ را براي آموزش  �اما بعدها خود عمرفاروق 
دادن تعاليم اسالم به مردم شام به آن سامان اعزام نمايد و او را به سكونت در شام امر كند 

اشت چنان كه ابو مسلم خوالني و حقا كه معاذ از خود تأثير علمي شگرفي در شام گذ
جا حدود سيصد نفر از اصحاب بزرگسال  در آن. من وارد مسجد حمص شدم: گويد مي

پيامبر را ديدم كه پيرامون جواني داراي چشمان سياه و دندانهاي براق نشسته بودند و اگر 
من از كسي كه . كردند آمد به آن مرد جوان مراجعه مي ها سؤالي پيش مي براي آن

  .4او معاذ بن جبل است: او كيست؟ گفت :زديك من نشسته بود پرسيدمن
علم بياموزيد كه : گفت نمود و مي همواره به فراگيري علم تشويق مي �معاذ 

ي آن تسبيح و جستجو  آموختن آن براي رضاي خدا، تقوا و طلب آن عبادت و مذاكره
ه علم راهنماي حالل و حرام افزود ك در آن جهاد و تعليم آن به ديگران صدقه است و مي

ي انسان در مقابل دشمن و راهنماي او در  و رفيق غربت و همنشين تنهايي و اسلحه
ها را امامان  كند و آن ي آن سربلند مي و خدا ملتي را به وسيله. شادماني و پريشاني است

  .5دهد هدايت و چراغهاي فروزان جهت راهنمايي ديگران قرار مي

                                           
  .٢٨٥ص  األنصار يف العصر الراشدي -١
 .)١/٤٥٢( سري أعالم النبالء -٢
  .)١/٢٨٥( سري أعالم النبالء؛ ٢٨٥ص  األنصار يف العصر الراشدي -٣
  .٢٨٥ص  األنصار يف العصر الراشدي -٤
 .)١/٢٣٩(ولياء األ ةحلي ،٢٨٥ص : مهان -٥ 
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ام به آموزش و تربيت مردم پرداخت تا اين كه در وباي معروف معاذ همچنان در ش
چرا گريه  :پرسيد ،كردند وقتي كه بيمار بود اطرافيانش گريه مي. عمواس درگذشت

علم و ايمان تا : گفت. رود به خاطر علمي كه با مرگ شما از بين مي: كنيد؟ گفتند مي
و  ،ا و سنت پيامبرخواهيد يافتها را در كتاب خد قيامت بر جاي خود باقي هستند و آن

افزود كه هر سخني را بر كتاب خدا عرضه كنيد و كتاب خدا را بر هيچ سخني عرضه 
  .1ننماييد

آري، معاذ قرآن را ترازويي معرفي كرد كه بايد هر چيز را با آن سنجيد و محك زد 
اذ كه تا و همين بود روش و منهج مع. نه اين كه قرآن بر اساس چيز ديگري موازنه شود

كرد و  آخر عمر بدان پايبند بود و در حالي كه آخرين لحظات عمر خود را سپري مي
به عزتت سوگند كه تو ! بار الها: گفت آمد مي شد همين كه به هوش مي بيهوش مي

  .2داني من تو را دوست دارم مي
 او در شهر. به عنوان معلم و قاضي به شام فرستاد �را عمر �اما عباده بن صامت

بنابراين . جا بر كرسي قضاوت نشست سپس به فلسطين رفت و در آن. حمص اقامت گزيد
توان او را نخستين قاضي فلسطين دانست و عالوه بر آن به مردم آن سامان قرآن  مي

جا  نمنوال سپري كرد تا اين كه در هما داد و چند سالي را به همين آموزش مي
  .3درگذشت

بود و  �ي سياست علمي، تربيتي و جهادي عمر هندهگفتني است كه عباده ادامه د
ها چنين  اي داشت و در نخستين ديدارش با مردم شهر حمص خطاب به آن زندگي زاهدانه

و دنيا . ي راستين است بايد دانست كه دنيا كاالي آماده و زودگذر و آخرت وعده: گفت
ان آخرت باشيد و نه پس از فرزند. فرزنداني دارد همان طور كه آخرت فرزنداني دارد
  .4رود فرزندان دنيا، چرا كه هر فرزندي دنبال مادر خود مي

                                           
  .٤٨ص  األنصار يف العصر الراشدي) ١/٥٠١( صفة الصفوة -١
  .)١/٥٠١( صفة الصفوة -٢
 .٨٤ص ) وهبه الزحيلی(عباده بن صامت صحابی کبري و فاتح جماهد  -٣
 .)٣/٣١٠(کالعی (االکتفاء  -٤
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همواره سعي بر پرورش و تثبيت  عمر بن خطاباينها عيناً همان آموزهايي بود كه 
كرد كه عمال  ها انتخاب مي و مرداني را براي تبليغ آن ،هاي مسلمانان داشت ها در دل آن

  .سم يافته بودها تج اين مفاهيم در وجود آن
كرد و به سرزنش هيچ سرزنش  همچنين عباده امر به معروف و نهي از منكر مي

چنان كه وقتي قاضي فلسطين بود به برخي از كارهاي استاندار . كرد اي اعتنا نمي كننده
. حق سكونت در شام را نداري: استاندار بر او خشم گرفت و گفت. شام اعتراض نمود

اي؟ او جريان  چرا آمده: به او افتاد پرسيد �وقتي چشم عمر. ينه رفتبنابراين عباده به مد
باد كه  ينفرين بر زمين :به فلسطين برگرد و افزود: گفت �عمر. بازگو كرد �را به عمر

از اين تاريخ به بعد استاندار هيچ حق امارتي بر تو : تو و امثال تو در آن نباشيد و گفت
ه به عنوان معلم و قاضي و راهنماي مردم فلسطين به آن و عباده پذيرفت و دوبار .1ندارد

  .شهر برگشت
. عبدالرحمان بن غنم اشعري را به عنوان آموزگار به شام فرستاد، �همچنين عمر

اين مركز را بر  �هاي اصلي مركز فرهنگي شام كه عمر البته ناگفته پيدا است كه پايه
ها افراد  و زيردست آن. �ء و عباده بن صامتمعاذ، ابودردا: ها بنا نهاد عبارت بودند از آن

هاي قرآن  زيادي از اصحاب رسول خدا مشغول تعليم و تربيت مردم شام بر اساس آموزه
و سنت بودند و شاگردان زيادي از تابعين شام زير نظر آنان علم آموختند و تربيت يافتند 

  .2ندبود ها ابوادريس خوالني و مكحول دمشقي و ديگران كه مشهورترين آن

  ـ مركز فرهنگي مصر6
بسياري از اصحاب رسول خدا در سپاهي شركت داشتند كه عمرو بن عاص با آن مصر را 

از نظر علمي بيش از ديگران در مصر تأثير گذاشت و اهل  �ولي عقبه بن عامر . فتح كرد
ان كه مصر به او گرويدند و او را دوست داشتند واز او علم آموختند و روايت نمودند، چن

                                           
  .١٢٤ص  األنصار يف العصر الراشدي) ٢/١٢٢( سري أعالم النبالء -١
 .)١/٥٢٦(عني تفسري التاب -٢
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عقبه بن عامر در نظر مصريان مانند عبداهللا بن مسعود در : گويد ســـعد بـــن ابراهيم مي
   .1نظر اهل كوفه بود

. توان از ابوالخير مرشد بن عبداهللا يزني نام برد از بارزترين شاگردان عقبه در مصر مي
  .2آموخت عبداهللا پسرش ايشان دانش را در خدمت عمرو بن عاص و

ترين مراكز علمي و فرهنگي آن روزگار بود كه همگام با فتوحات و  مهمها  اين 
ي اعزام به  و معموال هرگاه لشكري آماده. تأسيس و گسترش يافتند �توسط عمرفاروق

يكي از علما و فقها را به عنوان معلم و راهنما با آن لشكر همراه  �شد، عمر جايي مي
  .3ها آموزش دهد به آن كرد تا مسايل و احكام ديني و قرآن را مي

و با گسترش فتوحات نياز به تأسيس مراكز فرهنگي جديدي بيش از پيش احساس 
هاي جديدي مانند كوفه، بصره و فسطاط زد تا  بنابراين دست به تأسيس شهرك. گرديد

عالوه بر اين كه پايگاه نظامي جهت استقرار مجاهدين باشند به مراكز علمي و فقهي و 
  .4يل شونددعوتي نيز تبد

ها را به مناطق فتح شده اعزام  كرد و آن به داعيان و معلمين كمك مي � عمرفاروق
و در جايي تصريح كرده كه هدف از اعزام فرماندهان و امرا به شهرها اين است . نمود مي

ها تقسيم  هاي دين اسالم آشنا سازند و غنايم را به خوبي در ميان آن تا مردم را با آموزه
  .5به عدالت رفتار نمايندكنند و 

براي معلمين و مفتياني كه فقط كارشان تعليم و افتاء  �گفتني است كه عمرفاروق
دادند، حقوق  ها را آموزش مي بود حقوق ماهيانه تعيين كرده بود، حتي به معلمين كه بچه

نزده داد؛ چنان كه در مدينه منوره سه نفر كه معلم كودكان بودند به هر يكي ماهانه پا مي
  .6داد درهم مي

                                           
 .)٥٤٠، ٥٤١( منبع سابق -١
  .)١/٢٩٦(  ةحسن احملاضر  -٢
  .٢/٧١٢ اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -٣
  . اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -٤
 .٥٦٧مسلم ش  -٥
 ).٢/٧٦٦(السلطة التنفيذية ) ٦/١٢٤(بيهقی ال -٦
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او . بود �ي آموزش يكي از اهداف مهم دولت عمرفاروق بدين صورت مسأله
ها  فرستاد تا به مردم علم بياموزند و مسايل شرعي آن ها مي معلمين و مفتيان را حتي به باديه

وعالوه بر كساني كه به صورت ثابت در برخي شهرها انجام وظيفه . را پاسخ دهند
ي منوره به بعضي از شهرها  راد ديگري را نيز به صورت موقت از مدينهنمودند، اف مي

چنان كه حدود ده نفر از صحابه را كه . فرستاد جهت علم آموختن به مردم آن سامان مي
همچنين عمران بن  .1ها عبداهللا بن مغفل نيز وجود داشت به بصره فرستاد در ميان آن

  .ود به بصره اعزام نمودحصين خزاعي را كه يكي از فقهاي صحابه ب
ي فتوحات گسترش يافت، ابوموسي اشعري كه والي شهر  و بعد از اين كه دامنه

ي نماز جمعه در شهر تأسيس كند و  بصره بود دستور داد تا مسجد بزرگي جهت اقامه
ي مساجد در مسجد  براي هر يك از قبايل مساجدي بسازد و روزهاي جمعه مقتديان همه

تور را به والي كوفه، سعد بن و همين دس. ماز جمعه گرد آيندجامع جهت اداي ن
اما به فرمانداران خود در شهرهاي شام . وقاص و والي مصر، عمرو بن عاص نوشت ابي

نوشت كه در هر شهري فقط يك مسجد بسازند و براي هر يك از قبايل مساجد جداگانه 
ها به  اين بود تا هر كدام از آنناگفته پيدا است كه هدف از تأسيس اين مساجد، . نسازند

پس مساجد در واقع مركز فرهنگي مهمي به شمار . مراكز علمي فعالي تبديل شوند
جا فارغ التحصيل شده و به ديگر نقاط عالم،  از آن رفتند كه اصحاب بزرگ پيامبر مي

اي بود كه در زمان رسول خدا اجرا گرديد و  اين نقشه. جهت آموزش امت اعزام شدند
ها  در آن �چنان كه تعداد مساجدي كه در زمان عمر. را ادامه داد نيز آن �رفاروقعم

  .2شد به دوازده هزار مسجد رسيد نماز جمعه برگزار مي
ي نفوس به  اين مساجد نقش خود را به عنوان مركز آموزش و پرورش و تزكيه

اي  هاي جداگانه و هنگامي كه مسلمانان احساس نياز به مكان. بهترين وجه ايفا نمودند
هايي  دستور به احداث مكان عمر بن خطابجهت آموزش كودكان خود كردند، فورا 

نمود و به  جهت آموزش و تربيت نونهاالن داد و پويندگان علم و دانش را تشويق مي
چنان كه به بعضي از فرمانداران خود نوشت كه به كساني كه در . داد ها جايزه مي آن

                                           
  .٢٧٣ص  عصر اخلالفة الراشدة -١
  .)٢/٢٦٢( مة اإلسالميةاحلكو نظام  -٢
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از جمله به سعد بن ابي . اند جوايزي بدهند بر ديگران پيشي گرفتهفراگيري علم و دانش 
ي مال غنيمت را به كساني بدهد كه مشغول فراگيري قرآن  وقاص نوشت كه باقيمانده

به ويژه در مناطقي كه تازه فتح شده بودند زمينه ساز  �و اين عملكرد عمرفاروق. 1هستند
ايشان عالوه بر آن . گيري قرآن و سنت بودها جهت فرا بروز استعدادها و شكوفا شدن آن

زبان عربي را : گفت نمود و مي حتي مسلمانان را به فراگيري زبان عربي تشويق مي
و در جايي ديگر فرمود كه  .2شود بياموزيد چرا كه باعث افزايش عقل و مروت شما مي

كساني را كه حتي . 3گيريد علم نحو را فرا گيريد همان طور كه سنن و فرائض را فرا مي
اي  چنان كه باري ابوموسي اشعري به او نامه. نمود كردند تنبيه مي عربي را غلط تلفظ مي

ي تو، در امالء عربي  ي نامه نويسنده: در پاسخ نامه به ابوموسي نوشت �عمر. نوشت
  .4دچار خطا شده است او را تنبيه كن

 �اي كه او به عمر مهكند كه كاتب عمرو بن عاص در نا همچنين ابن جوزي نقل مي
. به عمرو نوشت كه به او يك ضربه شالق بزند �عمر. سين بسم اهللا را ننوشت :نوشت

  .5عمرو حسب دستور خليفه يك ضربه شالق به كاتب خود زد
در شئون  ،بنابراين. كاري و نظم در امور را دوست داشت محكم � عمرفاروق ،آري

مربوط به زندگي، اقتدار، سربلندي و  مختلف سياسي، اقتصادي، آموزشي و غيره كه
خواست امتي  او نمي. كرد فرهنگ امت بودند، بهترين قانون و روش را طرح و پياده مي

ي فصاحت برخوردار است، خودش به  كه كتاب قانونش يعني قرآن از باالترين درجه
  .6ترين درجه تنزل نمايد پايين

ق، ايران، شام، مصر و بالد مغرب را اي كه عرا گفتني است كه به دنبال مؤسسه نظامي
تربيت شده بود  صفتح نمود، كادر علمي پيشرفته و ممتازي كه به دست رسول خدا

                                           
 .)٢/٥٤٠(سالم شهر مشاهري اإلأ -١
  .)١/١٩(باء دمعجم األ -٢
  .)٢/٢١٩(جاحظ  ،البيان و التبيني -٣
  .١٥١ص ) ابن جوزی(مرياملؤمنني أمناقب  -٤
 . منبع سابق -٥
  .٤٥٨وليات الفاروق ص أ -٦
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توانستند  �ي عمر و اين نيروها به راهنمايي و توجيه و حسن استفاده. كرد حركت مي
زه خدمت فرهنگي و فقهي پويايي همگام با فتوحات ارائه نمايند و نسلي از فرزندان تا

مسلمانان به وجود بياورند كه با مفاهيم و احكام دين اسالم آشنا شده، زبان عربي را به 
نحو احسن بياموزند و علم صحابه را كه همان علم كتاب و سنت بود به نسلهاي بعدي 

و حقا كه امت در اين بخش بعد از فضل خدا مرهون تالشهاي اصحاب پيامبر . منتقل كنند
كه با توجيه علماء،  � به ويژه عمرفاروق. باشد نگي ياد شده ميو مؤسسين مراكز فره

ي اين رشد  فقها و داعيان و پيگيري احوال آنان و رسيدگي به وضعيت معيشتي آنان زمينه
  .فرهنگي را فراهم نمود

  و شعر و شاعران ���� فاروق عمر: سوم

وعي جنبش ي منوره از ن مدينه �عمر بن خطاباخبار حاكي از آن است كه در زمان 
 عمر بن خطابچرا كه هيچ يك از كتابهاي تاريخ شعر، از ذكر نام . شعري برخوردار بود

توان به كتابهاي ادب در نقل  گرچه نمي. به ويژه در مورد نقد ادبي ايشان، خالي نيست
اسانيد اعتماد كرد ولي چون تنها منبع اخبار نقد ادبي مربوط به زمان خلفاي راشدين 

هاي نظامي و  البته برخي از سروده. 1ها نداريم اي جز پذيرفتن آن د چارهشون محسوب مي
و ديگران در كتب حديث نيز ذكر  3، اميه بن صلت و حسان بن ثابت2ي جعدي اشعار نابغه

  .اند شده

  و شعر �عمر -1
و در . مند بود ي ديگر به شنيدن شعر و اصالح آن عالقه بيشتر از سه خليفه �عمر

چنان كه روزي در حالي بيرون شد كه عباي جديدي . كرد استفاده مي سخنانش از شعر
  : هاي مردم شد چنين سرود وقتي متوجه نگاه. پوشيده بود

  والخلف قد حاولت عاد فما خلدو    خزائنه لم تغن عن هرمز يوماً 

                                           
  .)٨/٩٨(جممع الزوائد  -١
  .)٢/٩٨(سالم املدينة النبوية فی فجر اإل -٢
 .١٦٩نايف معروف ص . سالم داإل يفدب األ) ١/٢٤١(البيان؛ جاحظ  -٣
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انداز كرد ولي نماندند  يش نرساند و قوم عاد نيز پسهاي هرمز هيچ سودي برا خزانه« 

كجا شدند پادشاهاني كه از هر طرف اموال غنيمت به سوي ) ها استفاده بكنند تا از آن(
  .»ها سرازير بود؟ آن

در وادي محسر در حالي كه  �كند كه عمر همچنين شافعي در مسند خود نقل مي
خواند كه توسط مردي  شعري را مي رفت، سوار بر مركب خود به سوي كعبه پيش مي

  : رفت نصراني تازه مسلمان سروده شده بود كه به زيارت كعبه مي
7�$# ��
�, H���
$! ��, ��$�»           ��
�a	 �;1P 	��m2 

  .»ام آيم كه با دين نصارا مخالف شده من در حالي به سوي تو مي«
بهترين منظره كدام : داز زني اوسي كه حكيم بود پرسيدن �باري در حضور عمر

  : فورا شعر عدي بن زيد را بر زبان آورد �عمر. كاخ سفيد در باغ سبز: است؟ گفت
N��R  \����J! N/ ���$!� ��4$�R       	X ��-� q	�$! @
���3 

  .در آن از گلهاي سفيد در چمنهاي سرسبز سخن به ميان آمده است  كه
شب هنگام . بودم �فرها همراه عمردر يكي از س: گويد مي بهمچنين ابن عباس

داديم؛ نزديك مركب ايشان رفتم، شنيدم كه اين اشعار را زمزمه  به راهمان ادامه مي
  : كرد مي

  لما نطاعن دونه ونناضلو     حمدأبيت اهللا يقتل کذبتم و 
  نا والحالئلئبناأنسلمه حتی نصرع حوله         ونذهل عن و 

شود و يا اينكه ما  ايد محمد كشته مي مان كردهي خدا سوگند كه به دروغ گ به خانه«
سپاريم بدون اين كه پيرامون او كشته شويم و يا زخمي بشويم و زنان و  او را به شما مي

  .»فرزندان خود را از دست بدهيم
  : گفت همچنين مي

  من محمد ةـأوفی ذمر و ـأب      فوق رحلها ةما حملت من ناقو 
                                           

  .١٧٠نايف معروف ص . سالم ددب فی اإلاأل -١
  .١٢٢مسند الشافعی ص  -٢
 .٧١ص. مسعانی: أدب االمالء -٣
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 1عطی لرأس السابق المتجردأو       کسی لبرد الخال قبل ابتذالهأو 
سوار نكرده  صهيچ شتري بر زين خود مردي نيكوكارتر و باوفاتر از محمد« 
  .»است

شود كه محفوظات عمر از اشعار  روشن مي �براي يك پژوهشگر احوال عمر
داده تا بداهتا در مواقع متعدد و حسب  جاهلي و اسالم به حدي بوده كه به او امكان مي

تا جايي كه او اشعار هند دختر عتبه را كه عليه مسلمانان . ها استفاده نمايد آننياز از 
   .2ها برآمد خوانده بود براي حسان بازگو نمود و حسان برآشفته شد و در صدد پاسخ آن

شنيده و  داراي ذوق ادبي و شعري بوده و اشعار مي �توان گفت عمر بنابراين مي
چيزي نداشت كه از  �چرا كه عمر. شاعر نبوده استكرده، اما با اين حال  روايت مي

شدند و به ما  سرود، حتما توسط راويان روايت مي رعيت مخفي كند و اگر اشعاري مي
بلكه عكس آن روايت شده است چنان . ولي چنين چيزي روايت نشده است ،رسيدند مي

دم در رثاي بو اگر من شاعر مي: به متمم بن نويره گفت �كه مبرد نقل كرده كه عمر
  .3سرودم همان طور كه تو در رثاي برادرت شعر سرودي برادرم شعر مي

پسنديد كه با اسالم و مبادي آن سازگاري داشت و از اشعاري كه با  او اشعاري را مي
و مسلمانان را به فراگرفتن اشعار . مبادي اسالم و ارزشهاي آن همسويي نداشت متنفر بود

شعر بياموزيد، چرا كه در آن خوبيها و حكمتهايي : تگف نمود و مي خوب تشويق مي
وجود دارد كه بايد فرا گرفته شود و نيز زشتيهايي وجود دارد كه بايد از آن پرهيز شود و 

  .4گيرد هاي اخالقي را فرا مي ي اشعار زيبايي انسان بوسيله
ند، چرا به كسان خود بگو تا شعر بياموز: و به استاندار عراق، ابوموسي اشعري نوشت

  .5كند كه شعر به خوبيهاي اخالقي و رأي صائب و شناخت نسبها كمك مي

                                           
 .)٥/٢١٨(تاريخ طربی  -١
 .٢٠٩بونصر أحممد : بن اخلطابعمر  -٢
 .)٢/٣٠٠(الکامل فی األدب  -٣
 .٧١ص  مسعانی ،ءمالدب اإلأ -٤
 ).١/١٥(رشيق  بوأ: ةالعمد -٥
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توان به كمك  ي آدمي شعر است كه به وقت نياز مي بهترين حرفه: گفت همچنين مي
  .1هاي فاسق را نرم كرد آن دلهاي اهل كرم را منعطف ساخت و قلب انسان

و اسب سواري و شعرهاي زيبا به فرزندانتان تيراندازي : گفت و خطاب به پدران مي
  .2را بياموزيد

مند بود و  او عالوه بر اشعاري كه در اسالم سروده بودند به اشعار جاهليت نيز عالقه
اشعار : ا را؟ گفته كدام ديوان: پرسيدند. هاي خود را از دست ندهيد ديوان: گفت مي

  .3ا هستندها تفسير كتاب شما و مفاهيم زبان شم چرا كه آن زمان جاهليت را،
و اين موضعگيري ايشان در قبال اشعار جاهليت با موضعگيري شاگردش يعني عبداهللا 

اي از قرآن را  اگر معني جمله: گويد چنان كه عبداهللا مي ،بن عباس مشترك استا
  .4عرب است) و قاموس(ندانستيد به اشعار عرب مراجعه كنيد چرا كه شعر ديوان 

ها دانشي  شعر دانش آن زمان بود و نزد آن: تنقل است كه گف �همچنين از عمر
بهتر از اين وجود نداشت سپس اسالم آمد و عربها را با جهاد و مبارزه با روميها مشغول 

ها براي سرودن شعر و روايت آن فرصت نيافتند و بعد از اين كه فتوحات  ساخت و آن
مدوني نيافتند و راويان  آمد و عربها آرام گرفتند و دوباره به اشعار روي آوردند، كتاب

بنابراين بيشترين اشعار از دست رفت و فقط مقدار كمي به . شعر نيز از ميان رفته بودند
  .5دست آمد

پسنديد  آن دسته از شاعران و اشعار را مي �همان طور كه قبال گذشت، عمرفاروق
اما شاعراني  آوردند، كه سخن از ايمان و اسالم و اخالق فاضله و تجارت مفيد به ميان مي

ها را  كه اشعارشان خالي از اين مباحث و يا حاوي مسايل ضد اخالقي بود نه اين كه آن
ش به ا ضمنا درك عميق و ذوق ادبي. پرداخت پسنديد بلكه به تنبيه و سرزنش آنان مي نمي

                                           
 . نايف. د ،سالماإل يفدب األ -١
 .)١/٢٢٧(دب األ يفالکامل  -٢
 .)٧/١٢٩(طربانی ال ،املعجم الکبري -٣
 . دب فی االسالماأل -٤
  .٨٧سالم ص دب صدر اإلأ، ١/٢٥)ابن سالم(طبقات الشعراء  -٥
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اي را كه با تعاليم اسالم  كرد تا از ژرفاي نصوص ادبي ارزشهاي وجداني او كمك مي
  .1اشت، بيرون بياوردهمسويي د

  و حطيئه و زبرقان بن بدر �عمر فاروق -2
جرول بن أوس از قبيله بني قطيعه بن عبس، وقتي  -مليكه ابا - شاعر حطيئه : روايت شده

اش از قحطي و خشكسالي، و نيز در طلب معيشت راهي سرزمين  كه براي نجات خانواده
. ديدار و مالقات كرد 2خلف تيمي سعديقان بن امرئ القيس بن برعراق شد، در راه با ز

آوري زكات قوم خود در راه سفر بود، حطيئه را شناخت و موقع جهت جمع زربقان در آن
با او به بحث و گفتگو پرداخت، و با احوال او آشنا شد، بنابراين از او درخواست كرد 

پياده شد، اما  قانبرلذا حطيئه نزد قوم ز. مهمان قوم او شود و منتظر بازگشت او باشد
بغيض بن عامر بن شماس بن لؤي بن جعفر انف النّاقه كه با زبرقان خصومت و دشمني 
داشت، توانست در آن مدت او را منحرف كند و به خود ملحق گرداند، لذا او را عليه 
زبرقان تحريك نمود، و شروع كرد به هجو و ناسزاگويي به زبرقان، و مدح و ستايش 

و هجونامه حطيئه عليه زبرقان بالغ بر چندين قصيده بود كه زبرقان ). اقهانف الن(پسران 
  : يكي از آن قصايد را به منظور دادخواهي از حطيئه نزد عمر بن خطاب برد كه گفته بود

  با لکم       فی بائس جاء يحدو آخر الناسأما کان ذنب بغيض ال 
  ابساسیحی و کم         يوما يجیء بها مسن درتألقد مريتکم لو 

  : تا آنجا كه گفته بود
  نت الطاعم الکاسیأ إنكواقعد ف      ا ـــــل لبغيتهـــــــارم ال ترحـدع المک

��!�b `��� ( @L! 0��� ���          �! I� j��$! \-E� ( g�
$!	 
  صلها راسیأن فلت معاولکم         من آل الی صفاة أان ذنبی ـما ک

  اسـغير انک و نبالً  تليداً  داً ـمج     ن کنانتهم     فسلو م كقد ناضلو 
مكارم و ارزشهاي باالي اخالقي را رها كن و در طلب آنها سفر مكن، بنشين، تو «

  .پوشيخوري و مي فقط مي

                                           
  .٢١٨ص ) حممد ابونصر( عمر بن خطاب -١
  .٢١٩منبع سابق ص  - ٢
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ماند، نيكي در ميان خدا و مردم  اجر و پاداش نمي هر كس نيكي انجام دهد بي
  .رود نمي

اي شكست خورده كه داراي  از جنگ با خانوادهگناه من نيست عناصر تخريب شما 
  .صفات عالي و فضايل استوار هستند

با شما درگير شدند، پس مجد و بزرگواري و تير ناشكستني را از تركش خود بيرون 
  .»كشيدند

مرا مورد هجو و سرزنش قرار : كشيده شد، زبرقان گفت �سپس كارش به نزد عمر 
به من : اش چه بود؟ گفت گفته: گفت! شنومميمن هجوي را ن: فرمود �داده، عمر 

  .تا آخر...مكارم و ارزشهاي باالي اخالقي را رها كن و در طلب آنها سفر مكن: گفت
يعني من : شنوم، بلكه اين سرزنش است، زبرقان گفت من هجايي نمي: فرمود �عمر 

وقتي . بخوانيد حسان بن ثابت را برايم: عمر فرمود! جز خوردن و پوشيدن، مروتي ندارم؟
 كرده، تهديدنه، بلكه او را : گفتآيا اين هجونامه است؟ حسان : حسان آمد خليفه فرمود

  .1پس عمر حطيئه را به زندان انداخت
ترين مردم به شعر و ادبيات بود، در مقام قضاوت اهل  با وجود اينكه آگاه �عمر

  .تخصص را براي داوري دعوت كرد، سپس حكم صادر كرد
: گويدمحمود عقّاد در مورد بحث عمر بن خطاب در رابطه با اين قضيه مي عباس

است، ولي فراموش نكرده ) عرب(او فراموش كرده بود كه اديب و نقل كننده ادبيات ....
بود كه قاضي است، قاضي كه حدودات شرعي را به بهانه وجود ُشبهه نزد متهم اجرا 

  .2كرداهل تخصص حكم نميكرد، ولي با معلومات خود بدون رأي نمي
هنگامي كه حطيئه سختي و تلخي زندان را لمس كرد، شروع كرد به سرودن اشعار 

اي كه براي نعمان  عاطفه برانگيز و دفع و نفي اتهامات وارده بر خود، آن هم با روشي نابغه
  : بن بشير معذرت خواهي كرده بود

                                           
  .١٧٢األدب فی االسالم ص  - ١
  .٢٤٦عبقرية عمر ص  - ٢
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هستم كه رقابت دشمنان مرا نزد تو بر زمين  برم، من مردي تو پناه مي جد توبه «
  .انداختند

  .را قطعاً هر زماني رادمرداني داردچينان گرفتار مكن، زيي سخنمرا به گفته
كه زنان من با پاي پياده و برهنه و ) رحم كن(اگر ادعاهاي آنها هم درست باشد، 

اي را شوكه و وحشت زده  خانواده. اند، از پابرهنگي شكايت ندارند رنجور و غمگين آمده
  .برند اي ديگر را باال مي كنند، و خانواده مي

توجه نكرد تا اينكه چند بيت از شعر عاطفي مؤثر و  هاي او به پوزش طلبي �عمر
  : زيبايش را خواند كه در آن گفت

´�kkk� +Ekkk� ´!�kkk/V ��kkkP� !��kkk�  
Mkkkk�1|� �kkk�P X B�4kkkk��R Ckkk�;$�  
�4)�kkw �kk�� �kk� +Ekk$! @kk�V! Ckk�  

�}! Ckk�4)�kkw �kk�� �kk� HEkk$! `�kk�  
 º�U�kkkk� �y���kkkkP �kkkk� !�# �kkkk®  

B�
Okk�� 0kk��$�� M�4kkw Nkk1& �
��kk/  
�!�kkk/ Nkkk1-ª�kkk� y 	 <kkk
��B�
kkk��  

   ��c�k/ �[k* (	 K�� ( 0w!� ! \c�
�kkkkk�& �kkkkk� �! `.kkkkkk� 7kkkkk�1&  
�kkkk~4$! ikkk�
$! �kkk�$�;� 7kkk�$# ikkk;$�  

� Ckkk;$7kkk�$# kkk¤4$! Nkkk�
$! �kkk�$�;�  
7kk� �kkO$  !	�Ux�kk�!V! Ckk�R �#�kkU  

V! Ikkk���kkk;$! �kkk� B-�kkk~�m vl�kkk�  
¢kkL! �kk� Nkk��m Mkk�	!, q�kk& �kk�  »ه نه آب دارند بياشامند و نه درخت، ك بدهمهاي شكم خالي چه جوابي  به جوجه

اي، مرا ببخشاي اي عمر درود خدا  كاسب و نان آورشان را به قعر تاريكي زندان انداخته
  .بر تو باد

ي خرد و عقل بشر به او داده تو آن امام و پيشوايي كه بعد از رفيقت و ياورت گنجينه
  .شده

اند، بلكه هر  از خودگذشتكي نداشتهاند،  آنها وقتي كه تو را براي اين مقام برگزيده
  .كه دارند از نيكي توست) از نيكي(اثري 
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پس بر آن دختر بچه مّنت گذار كه در بستر رودخانه ميان شن و گرد و خاك 
  .كندزندگي مي

اهل و عيالم فدايت باد، كه ميان من و آنها عرض يك فالت فاصله هست و از آنها 
  .»خبري ندارم

متأثر شد و فرمان آزاد شدنش را صادر كرد، و براي بستن از آنچه شنيد  �عمر
انديشي كرد و حيثيت مسلمانان را با سه هزار درهم از او خريداري كرد، از  زبانش چاره

  : اين روي حطيئه در مقام دادخواهي گفت
Y�kkm Bkk1/ `.kkO$! j!�kkl� �EkkA�  
nkko Bkk1/ 0kk�p4$! q�kk& <kk
��
�	  

 

  rkkkkk�
� 5�s�kkkk� (	 kkkkkt� %�kkkk*  
 	 <��kkk*  YZkkk��   (  �kkk
�u   v4kkkw�  

اي، نه ناسزاگويي زيان بخش برايم باقي مانده و نه  نوك زبانم را از كالم گرفته« 
  .مدح مفيد

از حيثيت و آبروي انسان خسيس و فرومايه در برابر من حمايت كردي، و ديگر از 
  .»مذمت من ترس و بيمي ندارد و امنيت يافته

حل نهايي را اعمال كرد، بنابر اين او را نزد خود  جلوگيري از هجو سرايي او راه
به خدا سوگند من ! اي اميرمؤمنان: نشاند و به قطع زبان تهديدش كرد، سپس حطيئه گفت

تبسمي كرد و از او  �ام، لذا عمر  پدر و مادرم و همسرم و خودم را هم هجو كرده
   .1درگذشت

آن را ) زهر اآلداب(كتاب  اي ديگر شبيه همين حادثه هست كه صاحب اينجا حادثه
كردند و با آن نشانه افتخار مي) عجالن(بني عجالن با اين نام : گويدذكر كرده و مي

كردند، زيرا عبداهللا بن كعب كه پدر بزرگ ايشان بود به اين اظهار شرف و بزرگواري مي
با عجله عّلت به اين نام شهرت يافت كه براي پذيرايي و خدمت به ميهمان بسيار سريع و 

آوردند، تا جايي كه نجاشي  كرد، و اين امر را مايه شرف و بزرگي به حساب مياقدام مي
  : اي هجو نموده و گفت شاعر كه نامش قيس بن عمرو بن كعب بود ايشان را در قصيده

                                           
 .٢/٧٢٥الکامل فی األدب  - ١
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و تنها بدين عّلت به  .آنها دائي طرد شده و خانواده پست و بزدل و خوار هستند«
  .»كاسه را بگير و شير بدوش و عجله كن: گفتعجالن شهرت يافتند كه مي

ي هجائي را سرود اند كه وقتي نجاشي اين قصيده روايت كنندگان تاريخ گمان كرده
  .1او را تازيانه زد: كايت كردند، پس او را حبس كرد، و نيز گفته شدهنزد عمر از او ش

كرد، نه افراد را به عّلت اشعار هجائي تنبيه و سرزنش مي �خليفه عمر ،بنابراين
همين و بس، بلكه به خاطر انواع ديگر از شعر آنها را تعزير مي كرد، مانند تعرّض به 

كينه و نيز تعرض به زنان مسلمان، همانگونه حيثيت مسلمانان، تحريك و ايجاد خشم و 
  .كه دكتر واضح صمد به تفصيل اين موضوع را بيان كرده است

  را به نرم خويي و مهرباني دگرگون كرد �شعر قاطعيت عمر -3
اميه بن اسكر كناني كه سرور و سادات قوم خويش بود، پسري به نام كالب داشت كه در 

كرد، مدتي در آنجا اقامت گزيد، سپس روزي با  به مدينه هجرت �زمان خالفت عمر
باالترين عمل نيك در : طلحه بن عبيداهللا و زبير بن عوام مالقات كرد و از آنها پرسيد

بنابراين از عمر بن خطاب درخواست كرد كه او . جهاد در راه خدا: اسالم چيست؟ گفتند
شوي،  گ با ايرانيان اعزام ميبسوي جن: طلحه و زبير گفتند. را آماده اعزام به جهاد كرد

اين يكي از روزهاي خاطره انگير و به يادماندني من ! اي اميرمؤمنان: اميه برخاست و گفت
پسرش كالب كه مردي زاهد و عابد بود ! است، اي كاش من هم پير و فرتوت نبودم

راهي و (فروشم  اما من جانم را و اين دنيا را به بهاي آخرت مي! اي اميرمؤمنان: گفت
پدرش اميه كه در سايه درخت خرمايي نشسته بود دست به دامان ). شوم جنگ و جهاد مي

پدر و مادر پير و ناتوانت رها مكن همانگونه كه تو را در دوران : كالب شد و گفت
: كالب گفت. كني ايم رهايمان مي ناتواني پرورش دادند، اكنون كه به تو نيازمند شده

كنم، بنابر اين بعنوان مجاهد راه خدا بعد از  ا را ترك ميآري، براي كاري بهتر شم
خشنود كردن پدر عازم جنگ شد، بعد از مدتي دلتنگ شد، روزي كه در زير درخت 

                                           
 .٩٢األدب فی اإلسالم ص، ١/٥٤زهر اآلداب قريوانی  - ١
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كرد، پيرمرد از اش را صدا مي خرمايي نشسته بود ناگهان متوجه كبوتري شد كه جوجه
ر آن حال ديد او هم گريه ديدن اين صحنه به گريه و زاري افتاد و چون همسرش او را د

  : خواندو زاري به راه انداخت و اين سروده را مي
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 Mkkkk��« Ckkkk��- !Ekkkk$�	 �kkkke�  

��kkkkkkk�
Om ���b�kkkkkkk�� "�kkkkkkk/   
� CkkkkkOm�!�kkkkk� Mkkkkk~&�� �kkkkk�   

��kkkkk�� ¯;
kkkkkm  �kkkkk�1& �;�kkkkk*   
/� CkkkR�m �kkkP WkkkS�p�kkk* º�kkk�  

 

  �! d�kkkk�R  �kkkk���O$! 0kkkk4P �kkkk$  
 .kkk/ 	� �kkk� d.kkkR Nkkk�����kkkw  

 �kkkk�.R !�kkkkR� ��kkkk2�� Nkkkk1&  
�p�kkkk* ���kkkk�/  �kkkk��A 	 xkkkkeA  

�kkk�!� �kkk® °�kkk�m �kkk� Wkkk�! 	  
�kkkkk4
¹ 	  ����kkkkkk�$! �kkkkk-�&��!  

�kkkkk�!�m �kkkkk�� �kkkkk;
�! ���kkkkke�    
آن پدر و مادر پير پسرشان كالب را با كتاب خدا قسم دادند، اي كاش قبول «

  .پذيرد، نه سوگند باد اشتباه كرديخوانيم ولي رويگردان است و نمكرد، او را مي مي
با جوجه و تخم هايش نجوا كرد پدر به ياد كالب › وج‹لذا وقتي كه كبوتر دره 

  .افتاد
كالب وظيفه خرج و كفايت دو مهاجر را بر عهده داشت، ولي از آن پير جدا شد، 

  .اشتباه كرد و زيانكار شد
غم فراق، نوشيدني برايش  لرزد، و مادرش ازپدري را ترك كردي كه دستهايش مي

داشت و  داد و او را پاك نگه مي اش را تكان مي مادر با مهرباني گهواره. گوارا نيست
  .كرد سختي را تحمل مي

زند و با طرب  اي كه به شترهاي الغر مي پدر پيرت را ترك كرده!) اي كالب(تو 
  .خيزد مين برميروند و اگر تند حركت كنند گرد و خاك را از ز براي آب خوردن مي

پدرت شوق ديدارش و آرزوي بلند ديدنت را دارد و تك و تنها، غمگين و رنجور 
  .كند، و اميدي به بازگشت تو ندارد گريه مي
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به دنبال اجر و پاداش باشي مانند كسي هستي ) آن همه غم و اندوه من(اگر تو بعد از 
  .1»كه آب طلب كند ولي جز سراب نيابد

رفت كه  �دست داده بود، بنابراين همراه راهنمايش نزد عمر  اميه چشمانش را از
  : در آن موقع در مسجد بود، سپس اين شعر را سرود

�Bkkk1& @kkk�� C$Ekkk& �kkkP ���kkk&  
H,�kkkkk/ N�$��kkkkk& Ckkkkk
R �kkkkk��/  

kkk$d.kkkR �kkk� Mkkk�41$! �kkkP! `�  
 kkk�& Nkkk/ "�kkk���$! Nkkk�/kkk�� 	  

H�kkkb 	 Ckkk�$�� �kkk� Wkkk��! 	 .kkk/  
���kkkkk* !�! Wkkkkk�1& H,�kkkkk��! 	  

kkk�$! �kkk1/ �kkk1/��kkkb	 ���kkk* ,!  
 

  NkkkP(! �kkk� ���kkk& ����kkkm �kkk� 	  
�kkkkkkb�m �! �kkkkkk�.R  �!�kkkkkk�1$  

 �!��$�kkkkk� "!�u 	 �kkkkkc ^!�kkkkkc  
NkkP.�$! `�kk� Nkk/ �R�kk$! ���kk*  
NP���kkk*! ( 	 Wkkk�1& N;�kkk* (	  
NP�kk
�&! 	 H�kk� Ckk� W�kka 	  
�.��kkkk� Nkkkk41P ,!�kkkk� Bkkkk®    

ي من از چه دان كني، تو نمي بدون اينكه خبر داشته باشي مرا سرزنش مي! گر اي لومه«
  .برم غمي رنج مي

كني فردا كالب را نزد من برگردان، كه روي بسوي عراق نهاد و  اگر مرا سرزنش مي
  .جا شد عازم آن

از (طوري او را سرزنش كن كه فردا از تصميم خود منصرف شود و اعالم جدايي 
  .كند) آنها

ند، و در روز مردان جوانمرد در سختي و رفاهيت بصورت يكسان ثابت قدم و استوار
  .مواجه با دشمن محكم و پابرجا هستند

ام، اعزام  اي كه به تو داشته سوگند به پدرت كه شوق ديدار و مهرورزيها و عالقه
ام  برايم مهم نيست،  وجد و عالقه...شدنم به نزد تو وقتي كه زمستان را سپري كردم و 

اروق را به پروردگار سوگند خواهد از هم گشوده گردد، ف دارد قلبم را شكافد و دلم مي
  .كند كه حجاج را راهي عرفات مي

  .كنم با تمام تالش در ميان آن دو كوه مكه دعا مي

                                           
  .٢٢٦عمر بن خطاب دکرت حممد ابونصر ص - ١
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  .»همانا فاروق كالب را نزد آن دو پير ناتوان برنگردانيد كه نزديك مرگ هستند
اي را به ابوموسي اشعري نوشت و به او فرمان  گريست، سپس نامه �بنا براين عمر

رفت و اجازه ورود خواست و  �كالب نزد عمر. كالب را بالفاصله برگرداند داد كه
وارد شد، سپس دنبال اميه فرستاد و با هم صحبت كردند، سپس از او پرسيد كه امروز چه 

دوست دارم پسرم كالب نزد من باشد و او را : چيزي را از همه بيشتر دوست داري؟ گفت
شود، كالب وارد شد و اميه پير از جا پريد، شروع استشمام كنم، دستور داد كالب داخل 

هم از ديدن اين صحنه به گريه  �كرد، و عمر  به استشمام پسر كرد و گريه و رازي مي
نزد پدر و مادرت باش و تا : و حاضران مجلس نيز گريه كردند و به كالب گفتند ،1افتاد

بده، سپس بعد از وفاتشان به  وقتي كه باقي ماندند جهاد خويش را در خدمت به آنها انجام
ها  ها صرف كند، و سواره امور خود بپرداز، سپس دستور داد اموالي را به او بدهند تا با آن

  : شروع به سرودن اشعار پدرش كردند و به او ابالغ شد، بعد كالب اين شعر را سرود
d.kkkR �kkk�! CkkkR�m �kkk� º�kkk��$  

�kkkkk® �!Zkkkkk� ( �kkkkk�! 	 Ikkkkk
)  
J! \kkk1l 	! ��kkkJ! \kkk�O$N$�kkk�  

 

  ���kkkk�� �kkkk4��O� �kkkk�$! @kkkk4R  
 �kkkk�.R ��kkkkP� �kkkk�� H,�kkkk
m  

�kkkk� ��kkkkb� Nkkkk
O$	   �kkkk�!�D$!   
 

پدر كالب را پير افسرده و مصيبت زده و مادري هميشه دلتنگ را  جان تو سوگند به«
كند به خاطر كسب مال و طلب مقام واالي دنيوي  كه در خواب هم كالب را صدا مي

  .»ام اداش رفتهام، بلكه به اميد پ ترك نكرده
، در خدمت والدين كه تا زماني كه در قيد حيات بودند كالب مسلماني برگزيده بود

  .خود بود
) شاعر معروف(شيبان بن مخبل سعدي . اي ديگري مشابه اين اتفاق افتاد اينجا حادثه

بنابراين پدرش . شد) ايران(همراه با سعد بن ابي وقّاص هجرت كرد و عازم جنگ فارس 
)شد و نتوانست شكيبا و صابر باشد، و  تاب و بيقرار سخت بيكه پير و ناتوان بود، ) لمخب

  : اين قصيده را سرود

                                           
  .١٨٠دکرت نايف معروف ص ، األدب االسالمی - ١
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  \kkk�b	 �!�kkk�$! j�kkkA �kkk� Nkkk41;$  
 �k- 	 Ik�p~$�R ¯p~$! H�!\k��P  

d�kkkkkkk� 	 N
�P��kkkkkkk/ !�! �kkkkkkk�m  
\�kkk�) Wkkk�1& �kkk��� �kkk� `�kkk;�  

 

كشد چون قلبم هر دم از بيم فراق و جدايي پاره پاره  آيا شيبان هر شب مرا مي«
  .شود مي

شخص نزديكي ) بر اثر ضعف بينايي(بيني  بار هيزم پشتم را خم كرده، آيا نمي كوله
- دهد كه من نافرماني تو نمي مي ولي شيبان به من خبر! بينم را به صورت دو شخص مي

كنم، اما وقتي از من جدا شده نافرماني كرده و گناهكار است، روزي گناهي وارد قبرت 
  .»نگردد كه بر آن، مورد محاسبه قرار گيري

اي را  اين شعر را شنيد رّقت قلب را احساس كرد و به گريه افتاد، و نامه � وقتي عمر
  .1يبان را برگرداند، لذا او را نزد پدرش برگرداندبه سعد بن ابي وقاص نوشت كه ش

از شعر متأثر گردد، بلكه  �اين حادثه هم آخرين حادثه از اين نوع نبود كه عمر 
خراش بن ابي خراش هذلي در ايام عمر : اند، از جمله حوادث مشابه ديگري را نقل كرده

شروي يبه سرعت پهجرت كرد و همراه با مسلمانان و در سرزمين دشمن  �بن خطاب
سپس پدرش ابوخراش به مدينه رفت و پيش عمر نشست و شكايت شوق ديدار . كردند

پسر را سر داد، و چنين شرح احوال كرد كه اهالي او منقرض شده و برادرانش كشته 
اند و ياوري برايش باقي نمانده است جز پسرش خراشكه او هم در ميدان جنگ است  شده

  : سرود ن قصيده را ميو او را ترك كرده و اي

                                           
  .٩٠أدب صدر االسالم ص - ١



  �عمر فاروق     346
 

�kkkk*!�A Nkkkk
& °kkkk14� �kkkk� (!  
( �kkkk� ��kkkk4A(�� Wkkkk�mxm �kkkkP 	  

�kkkkkkk�,�
m  �kkkkkkk4;��$  \kkkkkkk�1R  
�K�kkkkk! ,�kkkkk/  �kkkkk�/ KNkkkkk* (   

�kkkkk;��c "	, v4kkkkkw!	  Nkkkkk��! 	  
! kkkk$! @kkkA "�kkk� ¼!�kkkA B1&�kkk/ (  

Nkkkk	, ¢kkkk$! K�kkkk���!	 Wkkkk����  
 

  �kkkk��4$! xkkkk4
$�� Wkkkk�mx� �kkkkP 	  
�kkkkkk�Zm ( 	 K!Ekkkkkk �� Zkkkkkk�¹  

��kkkk� �kkkk;$ Nmxkkkk� (	   �kkkk�$�$!  
�kkkk�
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,�kkk� `�kkk~$! !�kkkb �kkk� ��kkk4b  
�kkkm�[- �kkk�� �b���kkkk  �kkk�-�  

��kkk�� ( 	 "�kkk41$! d�kkk2p�R    
كه اخبار دور براي تو  كند، حال آن هان، چه كسي پيام مرا به خراش ابالغ مي«

  .آورند كه نيازي به كفش و زاد و توشه ندارند آيند، و كساني برايت خبر مي مي
  .سر شده آيد، راستي وليد خيره كني تا كليب او را تعقيب كند، ولي نمي دا مياو را ن

گرداند بدون اينكه چيزي درون آن باشد، گويي اشك  ظرف خود را خالي بر مي
  .نظير است چشمانش بي

كوههاي سياه و هولناك شام صبح و شام را سپري كردند بدون اينكه شير دوشيده 
  .باشدرا آب داده ) گله(باشد يا 

  .كه بهترين مهاجر بعد از هجرتش زاهد و پارسا است! بدان اي خراش
ديدم كه در طلب نيكي هستي بدون اينكه با من نيكي كني، مانند شير شكاري خون 

  .1»كند آلود كه شكار نمي
متأثر شد و نامه نوشت كه خراش را نزد پدرش برگردانند، و  �پس از آن، عمر 

شان به جبهه  ز آن بدون اجازه پدران مسن و سالخورده پسرانفرمان صادر كرد كه بعد ا
  .2اعزام نشوند

گرفت و به شدت  تحت تأثير شعر قرار مي �كنيم كه امير مؤمنان آري، مالحظه مي
كرد، با وجود اينكه به اراده استوار و پابرجا و صالبت و خشونت شهرت داشت،  گريه مي

و شعور انساني بيدار ايشان است، كه احساس  و اين امر بيانگر احساس نازك و ظريف

                                           
  .٢٣٠ص ، دکرت حمّمد ابوالنصر، عمر بن اخلطاب - ١
  .١٣/١٨٩اصفهانی  ،انیغاأل - ٢
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شان بودند، و همچنين حال و  محتاج ياري پسران  كند آنگاه كه پدران ناتوان را درك مي
وضع ستمديدگان و انسانهاي گرفتار و درمانده را در وجود خويش لمس و احساس 

  .1كرد، همانگونه كه در مورد شعر هجايي بدان پرداختيم مي

  �د ادبي عمرگرايش نق -4
قرار گرفته بود، حتي در  صعمر بن خطاب بيش از هر كسي تحت تأثير رسول خدا

هاي ادبي و  گونه كه آرايه ديدگاه او نسبت به ادبيات و حكم كردن بر شعر و شعراء، همان
احكام نقد ادبي زيادي در مورد متون از او نقل شده، كه بخش عمده آن مرويات، مربوط 

ايشان، يعني ده سال آخر عمر اوست، و اين آثار به جا مانده در مجموع  به دوران خالفت
او را به ) نظريه كمال ادبي(دهد و  نسبت به ادبيات نشان مي �احترام و قدرداني عمر

كشاند كه نتايج و محصول فرهنگي عمر پر بركت او در آن دوران شكوفا تصوير مي
ويت كننده و شفّافيت دهنده احساس و ذوق لذا الزم است نسبت به همه عوامل تق. است

نقدي ادبي كه موجب رشد و شكوفايي ملكه نقدي او شده، اطالع همه جانبه داشته 
  : باشيم، و هر دو دوران جاهلي و اسالمي حيات ايشان را به نحو زير در نظر داشت

در دوران جاهلي يكي از مسئولين حفظ ارزشهاي جاهلي بود، و در ميان  �عمر -
اي بر خوردار بود كه در آن زمان همه عرب به قريش  ريش از جايگاه اجتماعي ويژهق

چشم دوخته بودند و به آنها دل بسته بودند، در دوران اسالم هم چنين جايگاهي را احراز 
  .كرد

و آگاه بود، كه اطالعات او در  در مورد شعر جاهلي و اسالمي خبير �عمر -
ين و دشمنان اسالم هم بود كه عليه اين دين حنيف برگيرنده اشعار مشركين و مرتد

  .سروده بودند
به احوال عرب در دوران جاهليت و اسالم از جوانب مختلف اعتقادي،  �عمر -

تاريخي، نسبي، روش عبادي و علمي كامالً آگاه بود، و علم و آگاهي او به اين چيزها راه 
  .شن كرده بودنقد كالمي و ادبي و اظهار نظر را پيش روي او رو

                                           
  .٩٠ص، سالمدب صدر اإلأ - ١
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اي عالقه داشت كه خالي از مسابقه و  از همان سنين ابتداي به محافل ادبي �عمر -
شعر سرايي و مطرح كردن ادبيات و ذوق پروري و اظهار نظر ادبي نبود، بطوري كه وقتي 

اسالم آورد شركت و در مجالس مردان پاك سخن، كه گفتارشان همچون  �عمر
زشتي پاك بود، و همنشيني با آنها بعد از شركت در نماز و  هاي پاك و لذيذ از هر ميوه

شد، همانگونه  جهاد يكي از آن سه مطلبي بود كه مورد عالقه و رغبت ايشان محسوب مي
در شب بود، و در زمان  صصحبت داستان سرايان رسول خداكه ايشان يكي از افراد هم

يعني بستر فراخ (ام بطحاء خالفت خود در قسمتي از حياط مسجد، خلوتگايي را به ن
  .1جا رفت و آمد داشتند بوجود آورد كه شعر دوستان و شعر جويان به آن) رودخانه

بود داراي سهم عمده و رأي تيز و نافذ  صكه يكي از اصحاب رسول خدا �عمر 
و تيزهوشي و ذكاوت و استعداد خارق العاده همراه با الهام، و بصيرت شّفاف بود، و 

كرد؛ ايشان همراه با اين ويژگيهاي با احساس شعر را  ن معني درست خطا ميكمتر در يافت
شنيد، و نسبت به نصوص ادبي و ارزشهاي زيبايي و شعوري از ذوق و خواند و ميمي

قريحه خاصي برخوردار بود، عّلت اين امر هم اين بود كه نسبت به آن بسيار حساس بود و 
هدف را با تمام قلبش دريافت  �، لذا عمر 2ردكمعني و اهداف آن را بخوبي درك مي

و قدرداني خود را نسبت  كرد، و تعجب و عالقه كرد و درون خود را با آن راضي مي مي
گونه كه روايت شده كه متمم بن نويره شعر مرثيه براي برادرش  كرد، همانبه آن ابراز مي

ه هالكت رسيد، وقتي به اين مالك سرود كه توسط سپاه خالد بن وليد در جنگهاي رده ب
  : بيت رسيد كه گفت

  ه عفيف المئزرِ ـال يمسک الَفحشاَء َتحَت ثيابِه        حلٌو شمائل
كسي كه شمايل اخالقي او شيرين و دلپسند است و پاكدامن است زشتي و فحشاء «

  .»دهدرا زير لباسش قرار نمي
ثيه را براي برادرم زيد دوست داشتم اين مر: برخواست و نزد او رفت و گفت �عمر

دانستم برادرم به جايي به خدا سوگند اگر مي ،اي اباحفص: گفت! سروديبن خطاب مي

                                           
 .٢٤٤ص ، دکرت حمّمد ابوالنصر، عمر بن اخلطاب - ١
  .٢٤٦منبع سابق ص - ٢
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هيچ كس تا كنون : گفت �سرودم، عمررفته كه برادر تو رفته است، برايش مرثيه نمي
  .1چنين تسليتي به من نگفته

نصوص ادبي  ارزش �عمر ،با اين منطق فهم و درك و سنجش بيداري و هوشياري
هاي دنياي فاني به آن مقام  داد كه ارزش گنجينه ال برد، و آنها را تا سطحي ارتقابليغ را با

برخي از : به يكي از پسران هرم بن سنان گفت �روايت شده كه عمر. شودنزديك نمي
واقعاً : فرمود �وقتي برايش خواند عمر. اشعاري را كه زهير درباره شما سروده، بخوان

. ايم ما بخشش فراوان به او عطا كرده! اي اميرمؤمنان: گفت! باره شما زيبا سرودهكه در
  .2آنچه شما بخشيديد، رفت، ولي آنچه او به شما داد، باقي است: فرمود �عمر

كرد، و چنين  را تغذيه مي �ي نقدي عمراين عناصر، ذوق نقدي و صفاي ملكه
  .3كردجايگاه ادبي را در عصر اسالم مهيا و فراهم 

ها استفاده  براي برتري متني بر متن ديگر از آن �اما در رابطه با معيارهايي كه عمر
هاي شكلي بودند كه  داشت معيار كرد، يا با آنها شاعري را بر شاعري ديگر مقدم ميمي

  : عبارتند از

 سالمت عربي بودن

است، و  بر فصاحت سالم و صحيح از لحن و غلط متنّفر �ي عمرذوق سرشته شده
لحن و غلط دستوري به تنهايي كافي است كه عبارت و متن ادبي را از اعتبار ساقط كند، 

را مردود گرداند، و حتي كسي را كه لحن و غلط دستوري از او سر زده مورد عتاب  و آن
  .4و نكوهش و انتقاد قرار گيرد

 : گويي پيچيده و» معاظله« مأنوس بودن الفاظ و پرهيز از
كرد، و داشت و شعرش را زيبا تلّقي مي زهير را مقدم مي �كه عمر روايت شده

عّلت اين امر را پرهيز مكرّر گويي و پرهيز از پيچيدگي در كالم، و بكار نبردن الفاظ 

                                           
  .٢/٣٠٠، الکامل نوشته مربد، ٢٤٧منبع سابق ص  - ١
  .٢/١٠٦راشدی و العصر ال، املدينة النبويّة فجر االسالم - ٢
  .٢٤٨ص، عمر بن خطاب حمّمد أبوالنصر - ٣
  .منبع سابق - ٤
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كرد، كه مرد را جز با اوصافي كه داشت مدح و ستايش  نامأنوس و وحشي بيان مي
 .1كرد نمي

الم و طوري بدنبال يكديگر بيايد كه موجب است از تعقيد در ك  عبارت» معاظله«
  .2پيچيدگي مفهوم شود، و وحشي بودن هم نامأنوسي الفاظ است

دهد، كه اين اثر روايت شده اصول و قواعد شعر مورد پسند اسالم را توضيح مي
واضح بودن معني، نزديك بودن مفردات الفاظ و راست و درست بودن و دور بودن از 

دهد، و عموم مردم را ي است، چون شعر براي حكم كردن دعوت ميگويمبالغه و اغراق
، شايان ذكر است كه علماي علم 3دهد، پس البد بايد قابل فهم باشدمورد خطاب قرار مي

بالغه كه بعداً اصول و قواعد اين رشته را تدوين كرده اند، از بحث فصاحت و بالغت 
آن را تبيين كرد، جز مباحث  �راند كه عممفرد، و كالم و فصاحت آن خارج نشده

  .4ها كه بعداً بدان افزوده شد روش تصنيف و تنظيم و ترتيب باب

 وضوح و روشني مطلب

نوشت كه به عّلت كم اطالعي از مناطقي كه به  �اي به سعد بن ابي وقاص نامه
 ام برخي ايد، و نيز از نبود آگاهي كافي از محل استقرار دشمن نتوانسته تصرّف درآورده

، بنابراين منازل و شهرهاي فاصل بين )ريزي كنم و برايشان برنامه(تصميماتم را بنويسم 
بينم، و امور شما و مداين را طوري برايم توصيف كنيد و بنويسيد كه گويي آنها را مي

اين جمله اخير بطور واضح بيانگر اين نكته است كه  .5خود را برايم روشن توضيح دهيد
. بود، و اين مقياس و معيار دقيق نقد ادبي است �أييد خليفهبيان واضح، مورد ت

داد كه واضح و روشن از مسايل قضايي تعبير ها را هم سوگند ميگونه كه قاضي همان
). را بيان كنخود مفهوم و واضح مقصود دل : (��w N/ �1[1m %�/ B��$! B��$!y: ...كنند

                                           
  .٢/١٠٢و العصر الراشدی، املدينة النبويّة فجر االسالم -١
  .مهن منبع -٢
 .منبع سابق -٣
  .٢٥٠ص، عمر بن خطاب حمّمد أبوالنصر -٤
  .٤١٤ق السياسّية صئالوثاجمموعة  -٥
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اي را  مقاله: سخنراني بپردازد گفت و در مورد كاري كه خواست در مورد آن به ايراد
ها وسيله  براين بود كه واژه �و نيز رأي عمر. كردمآماده كردم كه از آن تعجب مي

زده كردن و نابينا كردن  تفهيم و آلت راهنمايي و بيان هستند، نه اينكه راهي براي شگفت
  .1نمود قيام ميكرد و عليه آن گويي مخالفت مي رو با مبالغه و گزافه باشد، از اين

 الفاظ بايد به مقدار معني باشد

: امام دارمي گفته. 2از مكابله پرهيز كن: اين است �از جمله كالم مأثور عمر
پرهيز از پرحرفي بود، چون  �بنابراين مراد عمر. گويي در كالم است منظورش زياده

هاي  دوباره شدنبرد، و موجب تكرار نفرت برانگيز و مضمون فكر و انديشه را از بين مي
گردد، و جمالش پايمال مكروه و ناپسند است، عالوه بر اينكه زيبايي گفتار هم مفقود مي

صداع و پراكنده شده كالم بر اثر زبان پراكني است، پس هر چه : فرمود �، عمر3شودمي
  .4توانيد كم بگوييدمي

 الفاظ وقتي زيبا است كه در محل مناسب باشد

شد؛ چون معني را از ريخت ه ميبود كه به زور جاي دادّفر از الفاظي متن �عمر
برد، از جمله در نقد يك و رونق و بهاي كالم را از بين مي ،و نازيبا مي شد انداخت مي

  : بيت از شعر حسيم عبد بني حسحاس كه گفته بود
 کفی الشيُب واإلسالُم للمرِء ناهياً     ُعَميَرة َودع إن َتَجهزَت غادياً 

وديعه ) مالت را به(اي صبحگاه زود سفر كني، پس  اگر آماده شده! ي عميرها«
  .»و اسالم بودن مرد براي بازگشت از گناه كافي است) پيري(بگذار، زيرا موي سفيد 

ات  كردي جايزهذكر مي) ي سفيدمو(اگر اسالم را قبل از شيب : فرمود �عمر
آن را صيقلي داد، و در سايه آن رشد  اش كه اسالم با ذوق و سليقه �چون عمر. دادم مي

                                           
  .٢٥١عمر بن اخلطاب دکرت حممد ابوالنصر ص -١
 .٢٥٢به نقل از مرجع سابق ص ١/٩، سنن دارمی -٢
  .٢٥٢ص...عمر بن اخلطاب -٣
  .٣/١١٢ احلديد بیأشرح ج البالغه ابن  -٤
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و نمو كرد، زيرا خوب درك كرده بود كه نيروي بازدارندگي اسالم در درون مؤمن قبل 
  .1از پير شدن مؤثر است، ولي در اين بيت اين نكته رعايت نشده بود

 تقسيم زيبا

در مورد جمال هنري شعر كه موجب رضايت ذوق ادبي و  �گونه كه عمر همان
كرد، و عالقه و شگفتي خود را با عقل و خرد است، اظهار عالقه و شگفتي ميخشنودي 

كرد، و عمق احساس دهد، ابراز ميمرور چند بار آن بيت شعر كه ذوق ادبي را رشد مي
يكي از داليل اين مطلب اين روايت است . نمودزيبايي كالم را از اين طريق ترجمه مي

  : خوانده شد كه آغاز آن چنين است �ي عبده بن طيب نزد عمركه قصيده
  والعيُش شٌح و إشفاٌق و تأميلُ     هل حبل خولة بعد الهجر موصولُ 

شود، يا اينكه آيا ريسمان دوستي خوله بعد از هجرت و دور شدن، دوباره وصل مي«
  .»تو منزلت دور شده و مشغولي؟

  : و قتي شعر به اينجا رسيد كه گفت
  والعيش شح وإشفاٌق وتأميلُ     ُکهُ و المرء ساٍع ألمٍر ليَس يدر 

رسد، زندگي هم طمع و بيم و آرزو  انسان براي چيزي در تالش است كه بدان نمي«
  .»است

، از اين تقسيم و تفصيل زيبا »زندگي طمع و بيم و آرزو است«: عمر با تعجب گفت
  .2تعجب كرد

  : ي زهير بن أبي سلمي را شنيدگفته �و هنگامي كه عمر
kkkkk/Skkkkk ! " �.kkkkkU Mkkkkk�e;� �  
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اين مقاطع هر . حق به سه چيز قطعي مي شود، قسم، محاكمه، يا حجت روشن«

  .»اي است كه موجب تسكين خاطر است قبيله

                                           
  .٢٥٣ص، ابوالنصر، عمر ابن اخلطاب، ٢/١٠٢ شراب، املدينة النبوية -١
  .٢/١٠٥شراب ، املدينة النبويّة، ١/٢٤٠البيان و التبيني  -٢
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ن يك شود، و با ايمقصودش اين است كه حقوق تنها با يكي از اين سه تثبيت مي
از اينكه زهير مقاطع حق را شناخته بود،  �عمر. نام گرفت) قاضي الشعراء(بيت شعر زهير 

با وجود اينكه اهل جاهلي بود؛ بسيار تعجب كرد، چون اسالم هم بر اين سه گزينه به 
  .1عنوان مقاطع حق و داليل اثبات حقوق تأكيد نمود

ها را ترجيح  ون ادبيات، آندر مضم �جا معيارهاي ديگري هم هست كه عمر اين
براي . داد، از جمله جوشيدن شعر از دين و اخالقداد، و با آنها اديبان را جهت تازه ميمي
را با استفاده از كالم مأثور ايشان براي  �كه بتوانيم معيارهاي نقد ادبي عصر عمر اين

ي نقد ادبي سابق توانيم معيارهاي ديگري را هم به معيارها خواننده به تصوير بكشيم مي
صداقت و راستگويي در تعبير از خاطر و به تصوير كشيدن عواطف : از جمله. اضافه كنيم

اي  زيبا و دوست داشتني بود عنصر صدق، نكته �از جمله نكاتي كه براي عمر. با ارزش
 �همچنين عمر. كه موجب شگفتي او از قصيده مخبل سعدي و اميه بن أسكر كناني بود

متناسب و حاوي ) اسالم(داد كه جديد و ابتكاري باشد كه با دين ترجيح مي معنايي را
اخالق و ادب باشد، و اين معني داراي شكلي محكم باشد كه با تصوير قشنگ و بيان زيبا 

داد كه شعر موافق ترجيح مي �عالوه بر صدق و ابتكار، عمر. از آن معني تعبير شود
ر هجو مذموم، يا ناسزاگويي مفتضح، يا تعرض به اخالق ديني باشد، بطوري كه شاعر د

ور نشود كه نشان از حيثيت ديگران، يا توصيف شراب و ديگر چيزهاي حرام غوطه
ضعف اعتقاد و فساد اخالق است، همانگونه كه در بحث موضع ايشان در برابر حطيئه و 

  .2سحيم و ديگر شعراي امثال آنان گذشت
ادبي مربوط است روايتي است مبني بر اينكه نعمان بن از جمله مطالبي كه با اين نقد 

جا رفت، ولي  منصوب شد و به آن 3به فرمانرواي شهر ميسان �عدي از جانب عمر
همسرش موافقت نكرد كه همراهش برود، بنابراين نعمان در صدد بر آمد با استفاده از 

د، و چند بيت شعر خيالي غيرتي كه زنان دارند؛ رغبت او را به همراه شدن با خود برانگيز
  : و خالي از حقيقت را برايش نوشت از اين 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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ان در ليوان بلور و كيست پيام مرا به آن زيبارو برساند كه همسرش در شهر ميس«
  .دآشام حنتم مي

خوانند و با هم  هرگاه ميل داشته باشم زنان رّقاصه و خواننده شهر برايم آواز مي
  .كنند رقابت مي

  .با پياله ملثّم كوچك من باشي با جام بزرگ مرا شراب بده نه اگر تو همپياله
  .» شايد امير مؤمنان خوشش نيايد كه در كاخ ويرانه نديم و همنشين ما باشي

به خدا سوگند با من بدي كرد، سپس او را از كار : اين را شنيد گفت �وقتي عمر
جاي تعجب نيست، زيرا نعمان فرمانروا و پيشنماز و پيشواي  �اين كار عمر. بازداشت

دهد، اما و اين شعر اگر چه زندگي يك مهاجر صدر اول را نشان نميزندگي مردم بود، 
هاي اسالم پذيراي آن نيست،  با ارزشهاي اخالقي اين دين منافات دارد، و تعاليم و آموزه

  .1اش را مجازات كرد آن را مردود دانسته و گوينده �لذا عمر
ايز كرده است، و بر را متم �هاي نقد ادبي بود كه نقد عمر اين بارزترين انگيزه

هاي اين نقد  ورزد، همانگونه كه از انگيزه اصالت نقد ادبي در مراحل عصر اول تأكيد مي
تنها ذوق، بلكه بيشتر به  �گيري او حكايت دارد، زيرا معيار نقد و ارزيابي عمرو جهت

و ي بررسي دقيق متن، از نظر زيبايي و زشتي موضوع، و تعليل خوب بودن، يا زشت جنبه
نقد عربي تا زماني كه مسير عربي سالم و بالغت . ها گرايش داشت مستهجن بودن نمونه

  .است �عبارت و متن و صدق محتوا و تصوير زيبا و واضح را بپيمايد، بدهكار عمر
در مورد آنها اختالف نظر  2اين معيارهاي دقيق نقد ادبي است كه هيچ ناقد اصيلي

هاي ذوق شعري و نقد و ارزيابي و داوري اين  ندياگر فرهنگ و ادب و توانم. ندارد

                                           
  .٢٦٣بوالنصر ص أ، دکرت حمّمد عمر بن اخلطاب -١
  .٢٥٦مهان  -٢
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از . كشد، و نيازمند چند فصل طوالني استخليفه بزرگوار را بيان كنيم بحث به درازا مي
عمر بن «: هايي كه در اين موضوع غناي درون را فراهم سازد كتابهاي جمله بهترين كتاب

و خالفة  ةمي في عهد النبواألدب االسال«نوشته دكتر محمد ابوالّنصر و » الخطّاب

المدينة «دكتر واضح صمد، و » أدب صدر اإلسالم«دكتر نايف معروف، و  »الراشدين

  .اثر استاد محمد محمد حسن شراب هستند »العصر الراشديالنبوية فجر اإلسالم و



  
  



  مبحث پنجم

  �ها در زمان عمر ني و كنترل بحراناتوسعه و آباد

  نياتوسعه و آباد: نخست

به توسعه و بازسازي مسجد پيامبر خدا پرداخت و منزل عباس بن  � عمر بن خطاب
عبدالمطلب را به آن افزود چنان كه در مجموع، ده ذراع از ناحيه قبله و بيست ذراع از 

ي  را با خشت خام و شاخه جانب غرب و هفتاد ذراع از طرف شمال به آن افزود و بناي آن
اي براي مسجد تدارك ديد و سقفش را با  تونهاي چوبيدرخت خرما بازسازي نمود و س

ضمنا از تزيين مسجد با رنگهاي قرمز و زرد، منع كرد و . هاي درخت خرما پوشاند شاخه
ها  شود و در نتيجه، از خشوع آن اين كار باعث جلب توجه نمازگزاران مي: فرمود

تر  تا نمازگزاران راحتريزي كرد  ها صحن خالي مسجد را شن و عالوه بر اين. 1كاهد مي
  .2ها نماز بخوانند بتوانند روي آن

چنان كه مقام ابراهيم را كه . همچنين تغييرات اندكي در مسجد الحرام به وجود آورد
نمود به  ي خدا چسبيده بود و براي نمازگزاران و طواف كنندگان مشكل ايجاد مي با خانه
هاي اطراف حرم  وچكي ساخت و خانهو روي آن اطاق ك ،3ي چندمتري انتقال داد فاصله

را خريداري و به آن اضافه كرد و گرد آن ديوار كوچكي احداث نمود كه فانوسها را بر 
ي كعبه را كه در زمان جاهليت غالفي پوستين داشت و آن  و خانه. 4گذاشتند آن مي

 ي نازك و سفيد رنگ با پارچه �ي يمني پوشانده بود، عمر را با پارچه آن صحضرت 
  .5را پوشانيد مصري آن

. احداث گرديد �همچنين در ساير شهرهاي اسالمي مساجد بزرگي به دستور عمر
چنان كه سعد بن ابي وقاص مسجد جامع كوفه و عمرو بن عاص مسجد جامع فسطاط و 

                                           
 .)٤/٩٨(؛ فتح الباری )٢٧٧( عصر اخلالفة الراشدة -١
  .١٢٦اخبار عمرص  -٢
 ).١٦٩/ ٨( ؛ فتح الباری)٧٢٢( عصر اخلالفة الراشدة -٣
  .٢٢٧ص   ةعصر اخلالفة الراشد، ١٢٦ص  خبار عمرأ -٤
 .١٢٦ص  خبار عمرأ، ١/٢٥٣) زرفیا( ةخبار مکأ -٥
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عتبه بن غزوان مسجد جامع بصره را تأسيس نمودند كه در واقع هر يك از اين مساجد 
  .1آمدند و اجتماعي مسلمانان آن سامان به حساب ميمركز عبادي و فرهنگي 

  سازي و امور حمل و نقل توجه به راه -1
عمرفاروق بخشي از درآمد دولت را به ايجاد ارتباط ميان شهرهاي اسالمي اختصاص داده 

ي عربي و  چنان كه تعداد زيادي از شتران بيت المال را جهت تردد ميان شبه جزيره. بود
. ي نقليه نداشتند تدارك ديده بود رسي به وسيله ي كساني كه دستشام و عراق برا

ها به رهگذران و  تأسيس نموده بود كه در آن» دار الدقيق«هايي به نام  همچنين مكان
ي مكه و مدينه در جاهاي  و در فاصله. شد مسافران بينوا غذا و ديگر مايحتاج اوليه داده مي

بدين صورت . فاهي تدارك ديده شده بودي ر متعدد جهت رفاه مسافران مجموعه
ي رهنمودهاي قرآن تا حد امكان به عمران و آباداني اماكن اصلي  در سايه �عمرفاروق 

پرداخته بود كه ضمن ايجاد امنيت و آسايش، مسافران را از حمل آب از مكاني به مكاني 
قبايل و واليان را ، اميران، رؤساي � عالوه بر آن، عمرفاروق .2ديگر بي نياز ساخته بود

چنان كه كثير بن . ساخت كه رعايت حال رهگذران و مسافران را بنمايند خاطرنشان مي
در سال هفدهم  �ما در ركاب عمر: گويد عبداهللا به نقل از پدر خود و او از پدر خود مي

ي  ها سكونت داشتند از او اجازه در مسير راه كساني كه بر سر آب. عازم حج عمره شديم
اشكالي ندارد اما به ياد : ها گفت به آن �عمر. ها خواستند ت و ساز در كنار اين آبساخ

  .3داشته باشيد كه مسافران و رهگذرانان در استفاده از آب و سايه بر شما حق تقدم دارند
هاي عبور و مرور از  ي راه به مسأله �همچنين به ميزان اهتمام و توجه عمر

دوران خالفت ايشان با بعضي از شهرهاي فتح شده  قراردادهايي كه برخي مسئولين
چنان كه پس از فتح نهاوند، ساكنان مناطق ماه بهرذان و ماه دينار نزد . بريم اند پي مي بسته

گاه حذيفه  آن. حذيفه بن يمان آمدند و با او بر اساس پرداخت جزيه صلح نمودند
اي از طرف  اين امان نامه. انبه نام خداي بخشنده و مهرب: اي بدين شرح نوشت عهدنامه

                                           
  .٢٢٨ص  عصر اخلالفة الراشدة -١
 .١٨٩ص  صفوه: الدور السياسی -٢
 .١٨٩ص  )ماوردی(: حکام السلطانيةاأل -٣
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باشند و حق  شان در امان مي مالها و جان. حذيفه براي ساكنان ماه بهرذان و دينار است
نامه تا وقتي اعتبار دارد كه هر سال جزيه پرداخت نمايند و  ماناين ا .1آزادي مذهبي دارند

لمانان و كساني كه از ها را بازسازي نموده و از لشكر مس مسافران را راهنمايي كنند و راه
چه  و اگر چنان. نمايند را ميزباني كرده و به خوبي راهنمايي بكنند جا عبور مي آن

در عهدنامه ذكر شده است، رفتار نمودند، هيچ عهد و   چه فريبكاري كردند و غير از آن
قاع هجري نوشته شده و قع 19اين نامه در محرم الحرام سال . ها نيست پيماني ميان ما و آن

  .2بن عمرو و نعيم بن مقرن شاهدان اين عهدنامه هستند
 عمر بن خطابي خالفت  اين نامه بيانگر آن است كه استانداران و مسئولين بلند پايه

دانستند كه يكي از لوازم عمران و  به اصول تمدن و سياست كشورداري واقف بودند و مي
تها در تجارت و جنگها نياز مبرم به ها است، چرا كه مل آباداني، راه سازي و امنيت راه

و خود . گذاشتند ي مردم شهرهاي فتح شده مي بنابراين، راه سازي را به عهده. ها دارند راه
اي به شهرسازي در عراق و ايجاد  عمرفاروق پس از سال شانزده هجري توجه ويژه

  .3كانالهاي آب و احداث پل داشتند
به نام : نوشت، آمده است» رها«به اسقف  اي كه عياض بن غنم همچنين در عهدنامه

ي شهر خود را به رويم بگشاييد و در ازاي هر نفر يك دينار و دو  خدا؛ اگر شما دروازه
ها را  ها و پل هايتان در امان خواهد بود و شما بايد راه كيل گندم بدهيد مالها و جان

گواه باشد و او بهترين گواه  بازسازي و مسلمانان را راهنــمايي كنيد و خدا ميان من و شما
  .4است

اطالع يافت، در نزديكي قلعه بابليها كانالي در  �عمر بن خطابو بعد از اين كه 
كرده و بعدا توسط  ميان نيل و درياي سرخ وجود داشته و حجاز را به مصر وصل مي

زي را بازسا ها تخريب شده است به استاندار مصر، عمرو بن عاص دستور داد تا آن رومي
و . احداث گرديد) فسطاط(و بدين صورت راه نزديكي از حجاز به پايتخت مصر . كند

                                           
  ).٢/٣٤٢( سالمشاهري اإلشهر مأ -١
 .مهان -٢
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باري ديگر راه تجاري بحرين از سر گرفته شد و در فسطاط بازار تجاري خوبي رونق 
و از اين طريق  .1را به نام خليج اميرالمؤمنين نام گذاري كرد گرفت و عمرو بن عاص آن

رسيد و تا زمان عمربن عبدالعزيز همچنان ادامه  و مدينه مي مواد خوراكي فراواني به مكه
  .داشت و بعد از ايشان به فراموشي سپرده شد و به تدريج دوباره خاك گرفت و نابود شد

كانالي به طول سه فرسخ از خور تا بصره جهت  عمر بن خطابهمچنين به دستور 
  .2انتقال آب دجله به بصره حفر گرديد

صرف احداث  عمر بن خطابهاي سنگيني از بيت المال در زمان  و در مجموع هزينه
  .سازي گرديد ها و راه پلها، حفر كانال

  ـ تأسيس شهرهاي مرزي و نظامي2 
تصميم به تأسيس شهرهاي  عمر بن خطابي فتوحات، دولت  همگام با گسترش دامنه

سازي  به آمادههاي ارتباطي ميان شهرها را بازسازي و اصالح كرده و  مرزي گرفت و راه
اراضي كشاورزي پرداخت و مردم را جهت هجرت و سكونت به اين شهرها تشويق 

رفتند كه  نمود و در واقع اين شهرها مقر مجاهدين و مركز تبليغ اسالم به شمار مي مي
و زمينها . 4بصره، كوفه، موصل، فسطاط، جيزه و سرت: ها عبارت بودند از آن 3مهمترين

شد و محل احداث اماكن عمومي  ها و قبايل تقسيم مي س خانوادهبين مجاهدين بر اسا
هايي جهت چرانيدن احشام و  گرديد و چراگاه مانند مسجد، بازار و غيره نيز مشخص مي 

ي  ي شبه جزيره شد و مسلمانان از حجاز و حومه چارپايان مجاهدين نيز در نظر گرفته مي
شدند تا مركز نيروهاي نظامي و داعيان  عربي براي سكونت به اين شهرها فراخوانده مي

به فرماندهان خود دستور داده بود كه شهرها را در  �عمر بن خطابضمنا . اسالم باشند
ها با دارالخالفه از طريق خشكي باشد، چرا  هايي احداث نمايند كه راه ارتباطي آن مكان

توان دريايي لشكر اسالم ولي بعدا كه به . كه عربها هنوز به امور دريانوردي واقف نبودند

                                           
  .٢٥٤ص ) شرقاوی(الفاروق عمر -١
  .٢٣٠ص  عصر اخلالفة الراشدة -٢
  .٢٤٥غازی بن سامل ص . سالم نرب فی اإلاقتصاديات احل -٣
 .٣٤٠-٣٣مجيل مصری. د ةتاريخ الدعوة االسالمي -٤



 361     ايشانزندگي شخصي و هاي حكومتي برنامه، �توسط ابوبكر �تعيين خالفت عمر 
 

در مصر پي برد، به عمرو بن عاص دستور داد تا كانالي جهت وصل كردن رود نيل با 
  .1درياي سرخ حفر نمايد و از اين راه مواد خوراكي به حجاز بفرستد

ي فتوحات و دوري فاصله ميان  با توجه به گسترش دامنه � عمر بن خطاب ،آري
ايجاد مراكز نظامي پرداخت تا مجاهدين با آرامش  شهرهاي مسلمانان به شهرسازي و

جا كه هدف  و از آن. هاي خود مراجعه نمايند خاطر به جهاد بپردازند و به استراحت گاه
اي اسالمي به صورت زنده تأسيس  بايد جامعه اصلي فتوحات، تبليغ دين اسالم بود، مي

بنابراين شهرهاي ياد . ه نمايندشد تا ملتها و افراد، عمال روش زندگي اسالمي را تجرب مي
چنان كه در هر يك از شهرهاي . ي اسالمي طرح ريزي و ساخته شدند شده بر اساس نقشه

بصره، فسطاط، موصل و ديگر شهرهاي اسالمي مساجد در وسط شهر تأسيس شدند و 
نظير، تفكر  هاي بي و در اين مجتمع. هاي مسكوني مجاهدين را ساختند اطراف آن خانه

لشكر اسالم نشانگر . يافت مي با تمام قدرت و مبادي خود به صورت زنده تبلور مياسال
ها زندگي  قدرت اسالم و كتاب خدا بيانگر فكر اسالمي بود و مردمي كه در اين مجتمع

ي  اجرا نموده، هر لحظه آمادهكردند يكايك احكام خدا را در زندگي خود  مي
جا به ساير شهرهاي فتح شده  نور اسالم از آنچنان كه . فشاني در راه خدا بودند جان

. جا برقرار شد درخشيد و فرزندانشان به خدمت اسالم در آمدند و عدالت اجتماعي در آن
و براي مهاجرين تازه مسلمان آغوش باز كردند و اين در واقع بهترين روش براي تبليغ 

  .ي تفكر اسالمي به اجانب بود دين اسالم و عرضه
جا وجود داشت و  هاي زيادي در آن ه علت اين كه از قبل آباد بود و خانهاما در شام ب

جا را ترك گفته و رفته بودند، نيازي به ساخت و ساز و احداث شهرك  اينك روميان آن
ضمنا اكثر قبايل . ها و شهرهاي آنان مسكن گزيدند جديد نبود، بلكه مسلمانان در خانه

جا در كنار قبايل خود  نان مهاجر و مجاهد در آنجا سكونت داشتند و مسلما عرب در آن
   .2زيستند مي
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  : ساخته شدند �ترين شهرهايي كه در زمان عمر اينك گزارشي از مهم

  ـ شهر بصره
به سرزميني كه داراي : اند بعضي گفته. بصره به معناي زمين سخت و سنگالخ است

جا  شهر بصره در محل يكبه هر حال . گويند سنگ ريزه و يا سنگ سفيد باشد بصره مي
. واقع شده است 1باشد هاي دجله و فرات در مكاني كه معروف به شط عرب مي شدن آب

چرا كه . در شهرسازي رعايت شده است �در واقع در احداث اين شهر، سياست عمر
چنان كه . داد هاي پرآب و علف و داراي چراگاه، دستور احداث شهر مي ايشان در مكان

  . باشد نين امتيازاتي برخوردار ميبصره نيز از چ
علت روي آوردن مسلمانان به اين خطه چنين بيان شده است كه در زمان 
ابوبكرصديق فردي به نام قطبه يا سويد بن قطبه با تني چند از سواران جهت مأموريتي به 

ي كل يعني خالد بن وليد دستور رسيد كه در همان  سپس از طرف فرمانده. آن ناحيه رفت
رسيد، او عتبه بن غزوان را كه از  عمر بن خطابو زماني كه خالفت به دست . احيه بماندن

با اهوازيها و : ي آن ناحيه تعيين كرد و گفت پيشگامان اصحاب رسول خدا بود، فرمانده
و طي دستوري، قطبه را نيز امر كرد تا به عتبه ملحق و . فارسها و اهل ميسان مشغول باش

ي بكر و  چنان كه عتبه با سيصد سوار و قطبه نيز با همراهانش از طايفه .تابع امر او شود
ديري نگذشت  .2جا اقامت گزيدند هجري در آن 14و در سال . جا شدند تميم رهسپار آن

به  �عمر. اي نوشت و از او در مورد احداث شهري اجازه خواست نامه �كه عتبه به عمر
داث شهر بپردازد كه آب و چراگاه وجود داشته او اجازه داد و نوشت كه در جايي به اح

نوشت كه من  �گاه عتبه همين مكان فعلي شهر بصره را انتخاب كرد و به عمر آن. باشد
جا آب فراوان و ني وجود دارد براي اين منظور انتخاب  مكان سرسبزي را كه در آن

  .ام كرده
چنان كه عتبه نيز . افكندنيز به او دستور داد تا در مكان ياد شده رحل اقامت  �عمر

و مردم نيز به . ي خود را از ني بنا كرد جا رحل اقامت افكند و مسجد و داراالماره در آن

                                           
  .١٧٧حممد رشيد رضا ص  .الفاروق عمربن اخلطاب -١
  .٣٣٣مجيل املصری ص . سالمية دتاريخ الدعوة اإل -٢
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كرد  ها را تخريب مي رفتند، آن وقتي به جهاد مي. ساخت و ساز منازل خود با ني پرداختند
ايشان از بين ه سوزي خانه تا اين كه در اثر آتش. ساختند ميگشتند دوباره  و چون برمي

و او نيز بعد از وفات عتبه . هاي گلي گرفتند ي ساخت خانه اجازه �گاه از عمر رفت، آن
چنان كه ابوموسي . و در امارت ابوموسي اشعري در سال نوزدهم هجري به آنان اجازه داد

و بعد از آن با سنگ و آجر  ،مسجد و دار االماره خود را با خشت خام و گل ساخت
شهر بصره را به چندين بخش و محله در آورده و هر محله را به يكي از  .بازسازي شد

قبايل واگذار كردند و در وسط، خيابان بزرگي با عرض شصت ذراع گذاشتند و عرض 
ها هفت ذراع بود و در فاصله يك محله تا  هاي ديگر بيست ذراع و عرضه كوچه خيابان

هايشان  خواباندن چارپايان و بستن اسب محله ديگر فضاي خالي بزرگي قرار دادند تا محل
سپس . 1ها را چسبيده به هم ساختند و خانه. و بخشي جهت دفن كردن مردگانشان باشد

به ابوموسي رسيد كه در آن به حفر كانالي از دجله تا بصره  عمر بن خطابدستوري از 
  .2طول اين كانال سه فرسخ بود. جهت آب رساني به ساكنان بصره امر كرده بود

رسيم كه مسلمانان جزو پيش كسوتان  از سبك شهرسازي فوق به اين نتيجه مي
  .اند مسكن و شهرسازي بوده

گفتني است مسلماناني كه در بصره اقامت گزيدند با فتح ابله و دست و ميسان 
دار شدند و مردم از هر سو سرازير اين شهر جديد شدند و ديري نگذشت كه يكي  سرمايه

هاي مختلف تاريخي، پژوهشگران  از خالل روايت. معيت گرديداز شهرهاي پر ج
اي را كه هنگام تأسيس اين شهرها مدنظر عمرفاروق بوده  امتيازات نظامي و اقتصادي

  : اند چنين بيان داشته
تأسيس اين شهرها در مرزهاي مناطق عربي و مشرف به مناطق عجمي، به  •

گاه  پذيري باشند و دشمن هيچهاي تسخير نا ها پايگاه خاطر اين بوده تا آن
  .به فكر تجاوز به كشور مسلمانان را نداشته باشد

                                           
 .٣٣٤مجيل املصری ص . سالمية دتاريخ الدعوة اإل -١
 .تاريخ دعوت اسالمی -٢
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هايي براي مجاهدين راه خدا  ها بهترين مكان از نظر جغرافيايي، اين •
هايي غني براي  چرا كه در اطراف هر يك از اين شهرها چراگاه. اند بوده

  .شتران وجود داشته است
نكته توجه شده كه نزديك به سبزترين  در انتخاب محل احداث شهرها به اين •

هاي لبني  ها باشند تا از محصوالت كشاورزي و همچنين فرآورده مناطق عجمي
در مورد محل  �اي به عمر چنان كه عتبه بن غزان در نامه. مند گردند ها بهره آن

جا سرزمين شادابي است كه در  اين: احداث شهر بصره چنين توضيح داد
  .1ان، چراگاه و هيزم وجود داردنزديكي آن آب فراو

اين نشانگر ديدگاه سياسي و نظامي و عمراني بسيار وااليي است كه در آن 
چنان كه در اين برنامه هم به . شرايط صلح و جنگ در نظر گرفته شده است

تأمين منابع آبي و همچنين فراهم نمودن مواد غذيي و نيازهاي ديگر از قبيل 
  .شده استهيزم و غيره اهميت داده 

همچنين به اين نكته توجه شده كه نبايد ميان دار الخالفه و شهرهاي نظامي  •
هاي  موانع طبيعي مانند دريا و غيره وجود داشته باشد تا به راحتي بتوان كمك

  .2انتقال داد  دار الخالفه را به مركز نظامي
فراد گرفت و ا اي صورت مي بندي قبيله هاي شهر بر اساس تقسيم تركيب محله •

 .3كردند اي در كنار هم زندگي مي هر قبيله

  ـ شهركوفه
او بعد از پيروزيهاي . باشد مي �به اتفاق مؤرخين، مؤسس اين شهر سعد بن ابي وقاص 

ها در مداين، اين مكان را براي احداث شهر جاي مناسبي دانست و  مكرر بر لشكر فارس
  .دستور به احداث آن داد

                                           
 .٣٤١ص  بالذری ،فتوح البلدان -١
  .٢٥٧بالذری ص  ،فتوح البلدان -٢
  .٢٤٧ص  سالماقتصاديات احلرب فی اإل -٣
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هاي نظامي  چرا كه انگيزه. ه نيز چنين اتفاقي افتادچنان كه در احداث شهر بصر
هايي براي مجاهدين ايفاء  بزرگترين نقش را در وادار كردن سعد به احداث اردوگاه

البته نبايد فراموش كرد كه انتخاب محل احداث شهر بصره توسط سعد بر اساس . كرد مي
بر اوضاع لشكر  �قزيرا عمرفارو. وضع نموده بود �معيارهايي بود كه عمرفاروق 

ي نيروهاي مجاهد مشاهده نمود و فهميد  اشراف داشت و تغييرات نامطلوبي را در روحيه
اي به سعد دستور داد تا  بنابراين طي نامه. كه اين در اثر آب و هواي نامناسب منطقه است

و . ها و هم براي شترانشان مناسب باشد در نظر بگيرد مكان مناسبي را كه هم براي خود آن
ها وقتي  آن. سلمان فارسي و حذيفه بن يمان را جهت انتخاب چنين مكاني اعزام داشت

را جاي مناسبي  به محل كنوني كوفه كه واقع در فاصله حره و فرات بود رسيدند، آن
. جا آمد گاه سعد در محرم سال هفدهم از مداين به آن آن. تشخيص داده، انتخاب كردند

هايشان زندگي بكنند، چرا كه اين گونه  ن در خيمهخواست كه مجاهدي مي �عمر
زيستند و دشمنانشان  آمادگي بيشتري براي جنگ داشته، خودشان نيز با خاطري آرامتر مي

هاي چوبي  ي بناي خانه وقتي اهل كوفه اجازه. بردند همواره در رعب و وحشت به سر مي
سپس وقتي . جازه داده بودها اجازه داد، همان طور كه به اهل بصره ا خواستند به آن

هاي ساخته شده از ني در اثر آتش سوزي از بين رفت و مردم اجازه خواستند تا  خانه
ها اجازه داد و نوشت كه هيچ  به آن �هاي خود را با خشت خام بازسازي كنند؛ عمر خانه

و در بصره عاصم بن دلف و در كوفه . كس حق ندارد بيش از سه اطاق براي خود بسازد
ابوهياج حسب . وهياج بن مالك اسدي را به عنوان مدير مسكن و شهر سازي تعيين كرداب

عرض بزرگترين خيابان شهر را : نقشه شهر كوفه را اين گونه ترسيم كرد �دستور عمر
سپس . ها را هفت ذراع گذاشت چهل ذراع و بعدي را سي ذراع و بقيه را بيست و كوچه

يد و در وسط آن به مرد تيراندازي دستور داد تا به ي مسجد را كش قبل از هر چيز نقشه
گاه به مردم گفت از آن طرف  آن. نواحي چهارگانه آن با تمام توان خود تيز بيندازد

محلي كه تيرها افتاده است خانه بسازيد و فضاي خالي ياد شده سايبان بزرگي براي 
وي مسجد و همچنين ي بزرگ، سعد بن ابي وقاص روبر اي براي فرمانده مسجد و خانه
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هاي آن  بناي ساختمان  گفتني است كه. اي براي نگهداري اموال بيت المال ساخت خانه
ي سعد تا مسجد، تونلي به طول دويست  ضمنا از خانه .1نام زربة الفارسي بود  شهر مردي به

ها گروهي  سپس مجاهدين در آن شهر به سكونت پرداختند و بعد از آن. متر حفر كردند
گفتند و از بقاياي افراد رستم بودند و  ها گارد شاهنشاهي مي فارسيان كه به آناز 

ها  تعدادشان حدود چهار هزار نفر بود از سعد پناهندگي و كمك خواستند، سعد به آن
و  ،اين گروه نيز در كوفه جاي گرفتند ،ها اختصاص داد پناه داد و همچنين عطايايي به آن

. 2سرخ پوستان ديلم: گفتند ها مي بنابراين به آن. ها بود آنفردي به نام ديلم سرپرست 
ي  از شبه جزيره �سپس گروهي از يهوديان و مسيحيان نجران بعد از اين كه توسط عمر

ي  اي در كوفه كه بعدا به محله جا آمدند و در محله عربستان اخراج شده بودند به آن
  .3نجرانيها معروف گشت، مسكن گزيدند

ري نگذشت كه شهرهاي بصره و كوفه از نظر نظامي در جهان معروف به هرحال دي
شدند و پرچم دار علم و ادب در جهان اسالم گرديدند و به تدريج قدرت از حجاز به 

  .4ي چهارم به جاي مدينه، كوفه را مركز خالفت قرار داد جا منتقل شد، چنان كه خليفه آن
ي منظم و محكم و زيبايي با  نقشه شهر بصره و كوفه را بر اساس �عمرفاروق ،آري

ي واالي ايشان در امر ساخت و ساز و  هاي وسيع و عريض ساخت كه بيانگر سليقه خيابان
اي از شهر  اي در آمد كه آميخته باشد و در مجموع تركيب شهر كوفه بگونه عمران مي

روان  و اين بهترين تركيب براي بهداشت و سالمتي جسم و. نشيني و باديه نشيني بود
كه اگر گرفتگي (ي جسم هستند  ها و معابر شهرها به مثابه ريه باشد، چرا كه وسعت راه مي

  .5)گردد ها پديد آيد، جسم دچار بيماري مي و مشكلي در آن
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  از رو آوردن مسلمانان به رفاه و نعمت �ـ ترس عمر
نامطلوب  از اين كه مسلمانان به رفاه و آسايش روي بياورند و از پيامدهاي �عمر

وقتي  ،بنابراين. انجامد سخت بيمناك بود اين مسأله كه به تباهي دنيا و آخرت مي
مسلمانان در بصره و كوفه مستقر شدند و احساس امنيت و آسايش نمودند، از خليفه 

ها از  نظر خليفه بر اين بود كه زندگي در خيمه. هاي چوبي گرفتند ي ساخت خانه اجازه
ولي سرانجام . ان بهتر و براي دشمنانشان رعب انگيزتر استنظر نظامي براي خودش

  .1هاي خود از ني پرداختند ها به ساختن خانه رضايت داد و آن
ي هاي چوبي بصره و كوفه از بين رفت، سعد گروه سوزي خانه اما وقتي در اثر آتش

اخت ي س سوزي را به خليفه برسانند و از او اجازه را به مدينه فرستاد تا خبر آتش
ها معموال خليفه را در جريان رويداد كوچك و  آن. هايي از خشت خام و گل بگيرند خانه

ي ساخت  ها اجازه سرانجام خليفه به آن. شدند گذاشتند و نظر او را جويا مي بزرگ مي
هاي گلي و خشتي خام را داد، ولي توصيه نمود كه هيچ كس بيش از سه اطاق  خانه

اي كه در ساخت  هايشان در حد متوسط باشد به گونه كه خانه نسازد، همچنين توصيه كرد
در ساخت و ساز خانه از حد نگذريد و پيرو سنت : ها دچار اسراف نشوند و فرمود آن

  .2تان دوام يابد باشيد تا دولت
خوريم كه رغبت و توجه زيادي به دنيا و مظاهر  با خواندن اين ماجرا، با ملتي بر مي

ين فقط دنبال سرپناهي بودند كه بتواند در مقابل سرما و گرما و بنابرا. آن نداشتند
. هاي بلند و باال نداشتند و نيازي به ساختن كاخ و ساختمان ،شان بكند بارندگي، حفاظت

هايي از ني كه بيش از موارد ديگر در اختيارشان بود، اكتفا  براي اين منظور به ساختن خانه
هاي گلي و خشتي نداشتند به آن روي  ي جز ساختن خانها و بعد از اين كه چاره. نمودند
شود  شروط و محدوديتهايي قايل مي عمر بن خطاببينيم كه  اما با اين حال مي. آوردند

. ها به رقابت بپردازند و با اين كار، بر يكديگر فخر بفروشند تا مبادا در ساخت و ساز خانه
مت بعد از دستيابي به مال و ثروت به بيم داشت كه ا عمر بن خطابو اين چيزي بود كه 

روي در ساخت و ساز  ها را از اسراف و زياده اي آن بنابراين با طرز حكيمانه. آن رو بياورد
                                           

 .)٥/١٥(تاريخ طربی  -١
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روي و رقابت در ساخت و ساز  بي ترديد يكي از بزرگترين مظاهر اسراف، زياده. منع كرد
و اگر انسان بدان . ودش باشد چرا كه هم مال فراوان و هم وقت زياد در آن صرف مي مي

و . ي فكري او خواهد شد مشغول شود به تدريج، ساخت و ساز بزرگترين آرزو و مشغله
داشت،  ها را از آن باز مي ترسيد وآن از بروز آن در ميان امت مي عمر بن خطاب  چه آن

ي ساخت و ساز در زمان ما به جايي رسيده  بناي بسيار ناچيز و محدودي بود، اما مسأله
اين عالوه بر . شود ست كه در بناي يك ساختمان چندين سال از عمر انسان صرف ميا

گردد و  ي آن شديدا مقروض مي شود و چه بسا سازنده اموال هنگفتي است كه هزينه مي
. شود رسد كه از دادن زكات عاجز مي با اين كه جزو سرمايه داران بوده، كار به جايي مي

ها بپردازد چرا كه  ست پس از تكميل بناي ساختمان بايد به آنها عالوه بر تشريفاتي ا اين
ها اموال بزرگي  اي دارند كه بايد صاحبان آن گونه كاخها نياز به اثاثيه و امكانات ويژه اين

هاي هنگفتي را متحمل شوند و وقت زيادي را صرف بنمايند تا به  را جابجا بكنند و قرض
و چه بسا در اين گير و دار بسياري از . وم برسندهاي نفساني خود و مدهاي مرس خواسته

  .1رود فرائض مهم ديني مانند نماز، زكات و طلب علم از دست مي

  تان دوام يابد ـ پيرو سنت باشيد تا دولت
ي گلي و  ي ساخت خانه خطاب به كساني گفت كه اجازه �اين جمله را عمر

يابي در  قدرت وام دولت وباعث د صيعني راه و روش رسول خدا. خشتي گرفته بودند
  : فرمايد چنان كه خداوند مي. شود زمين مي

 �m��g�f��e�d�c�b��a��`�_�� �̂]�\
���x��w�vu�t�s�r�q��p�o���n�m�l�k�j�i�h

��d�c�b�a�`��_�~�}�|{���z�yl ]٥٥: النور[  
 اند، وعده اند و كارهاي شايسته انجام داده خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده «

در ) پيشينيان، و وارث فرماندهي و حكومت ايشان(دهد كه آنان را قطعاً جايگزين  مي
) را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند تا آن(زمين خواهد كرد 

                                           
  .)٢٢/ ٢٠، ١٩( التاريخ اإلسالمي -١
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طاغيان و ياغيان (را جايگزين ) دادگر و مؤمن مّلتهاي گذشته(همان گونه كه پيشينيان 
و حكومت و (كرده است ) در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ(قبل از خود ) ستمگر

ايشان را كه براي آنان ) اسالم نام(همچنين آئين ). قدرت را بدانان بخشيده است
پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف و هراس آنان را به ) در زمين(پسندد، حتماً  مي

مرا ) ون دغدغه و دلهره از ديگران، تنهاآن چنان كه بد(سازد،  امنيت و آرامش مبدل مي
كساني كه كافر ) وعده راستين(بعد از اين . گردانند پرستند و چيزي را انبازم نمي مي

و متمرّدان و مرتدان (بشمارند ) از دائره ايمان و اسالم(شوند، آنان كامالً بيرون شوندگان 
  .»)باشند حقيقي مي

گرفت كه  مادي، وقتي صورت مي رغبتي در مظاهر به بي �اين دعوت عمر
ور پرداختند و توجه زيادي به ماديات و ام مسلمانان در امور معنوي با هم به رقابت مي

هاي بعدي و به ويژه زمان  ها را با حالت مسلمانان نسل كه اگر حالت آن دنيوي نداشتند
خواهيم ديد  كنند، مقايسه بنماييم حاضر كه فقط در امور مادي و دنيوي با هم رقابت مي

  .كه اصال قابل مقايسه نيست
اي كه در اثر فتوحات  همواره از پيشرفت مادي �عمر بن خطابگفتني است كه 

چرا كه بعد از فتح شهرهاي  د نگران و هميشه مواظب اوضاع بودش نصيب مسلمانان مي
مالهاي فارس و روم غنايم زيادي به دست مسلمانان افتاد و از راه وصول جزيه و خراج نيز 

ي رسايي توجه  طي خطبه � عمر بن خطابچنان كه باري . آمد هنگفتي به دست مي
همانا خداوند بر شما منت گذاشته و بدون : مسلمانان را به اين قضيه جلب كرده و فرمود

خداوند شما . اين كه از او مسألت نماييد كرامت دنيا و آخرت را نصيب شما كرده است
ترين  توانست شما را ضعيف و مي ،كه نيازي به شما داشته باشد را آفريده است بدون اين

او ساير مخلوقات را به خاطر شما آفريده و شما را  ،ترين مخلوق خود بيافريند ارزش و بي
در دريا و خشكي وجود دارد   چه و هر آن ،براي هيچ يكي از مخلوقاتش نيافريده است

. دهد تا او را سپاس گوييد زه به شما ميو روزي پاكي ،مسخر و فرمانبردار شما هستند
هاي الهي بر شما،  و بخشي از نعمت ،همچنين به شما گوش و بصيرت داده است

آدم بخشيده و برخي ديگر فقط به اهل دين شما  ي بني هايي است كه به همه نعمت
. اند اختصاص يافته است و اكنون هر دو نوع آن در زمان شما و در دولت شما جمع شده
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ها  هايي كه يكي از شما در اختيار دارد اگر در اختيار يك ملت قرار داده شوند، آن عمتن
مگر اين كه به كمك ايمان به خدا و  ،از بجا آوردن سپاس آن، عاجز خواهند بود

ي خدا بر روي زمين و غالب بر اهل آن  پس شما خليفه. پيامبرش بتوان چنين كاري كرد
يروز گردانيده است و كساني كه در حال حاضر با دين شما خداوند دين شما را پ. هستيد

كنند  مخالف هستند از دو حال خارج نيستند يا تحت كنترل شما بوده و جزيه پرداخت مي
گاه و راه  باشند و هيچ پناه زده منتظر قدوم شما مي و يا در هر لحظه مرعوب و وحشت

ا از وضعيت معيشتي بسيار خوب و چرا كه لشكر خد ،ها باقي نمانده است فراري براي آن
باشد كه قبال هيچ گاه از  استحكام مرزها و سالمتي و آمادگي بي نظيري برخوردار مي

  . چنين وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده است
در . كند، سپاس گفت مان مي و بايد خدا را در مقابل اين فتوحات بزرگي كه نصيب

نعمتهايي كه حد و مرز ندارد و  ،را به جاي آوردتواند شكر اين نعمتها  واقع هيچ كس نمي
بنابراين از خدايي . ها را ادا نمايد مگر به كمك و توفيق خداوند تواند حق آن كسي نمي

ي آزمايش  ها در بوته كه جز او معبودي وجود ندارد و كسي كه ما را با دادن اين نعمت
وردن رضايت خود را عنايت خواهيم كه به ما توفيق بندگي و به دست آ قرار داده مي

كرديد  هايي را كه قبال با آن دست و پنجه نرم مي همواره مصيبت! و اي بندگان خدا. بكند
  : به ياد بياوريد چرا كه خداوند به موسي فرمود

�m� �̄®� �¬� «ª� �©�¨�§�¦�¥�¤�£��¢
��´�³�²�±�°l ]٥: إبراهيم[  

ايمان و (نور  به سوي) و(ر بيرون بياو) كفر و جهل(هاي  قوم خويش را از تاريكي«
و روزهاي خوشي و ناخوشي و نعمت و نقمتي را به ياد ايشان بياور ) دانش رهنمود گردان

كه بيان سرگذشت نيكان و (گمان در اين كار  بي. كه خدا بر سرِ گذشتگان آورده است
نعام و بر ا( سپاسگزار ) بر مصائب و بالياي آسماني و(براي هر شكيباي ) بدان پيشين است

  .»است) هاي سترگي بر وحدانيت خدا و نشانه(، دالئل بزرگي )عطاياي الهي
  : فرمود صو به محمد 

�m�G�F�E�D�C�B�Al ]٢٦: األنفال[  
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به ياد آوريد هنگامي را كه شما گروه اندك و ضعيفي در سرزمين !) اي مؤمنان(«
  .»بوديد) مكّه(

مورد شناخت خدا تر و در  عقب مانده ي مردم جهان از نظر معييشتي شما قبال از همه
چه دعوتي كه شما را از آن وضعيت نجات داد، در  و اگر چنان. تر بوديد نيز از همه نادان

دنياي شما باعث هيچ تغيير و پيشرفتي نبود، همين قدر كافي بود كه شما را نسبت به خدا 
آن خداوند  ولي عالوه بر. و دين آشنا ساخت و باعث آباداني آخرت شما گرديد

. خوبيهاي دنيا و آخرت را نصيب شما كرد، پس بايد حق خدا را شناخت و به جا آورد
كوتاهي كردن در بندگي خدا به خاطر جمع آوري مال از ترس اين كه مبادا دچار مضيقه 

. ها را از دست شما خواهد گرفت و تنگدستي بشويد، كاري است كه به زودي نعمت
  .1گفتم ايد به شما ميايلي بود كه بها مس اين

  ـ شهر فسطاط
رود، عمرو  همان طور كه سعد بن ابي وقاص نخستين مؤسس شهر كوفه به شمار مي

او پس از فتح اسكندريه . رود بن عاص نيز نخستين مؤسس شهر فسطاط به شمار مي
اي  اي به او نوشت در منطقه طي نامه عمر بن خطابخواست در همان جا بماند ولي  مي

ر يابيد كه در ميان من و شما آبي وجود نداشته باشد تا به راحتي از راه خشكي در استقرا
  .2اينجا بود كه عمرو از اسكندريه به فسطاط آمد. دسترس باشيد

او قبل از هر چيز مسجدي ساخت كه بعدا به نام او معروف گرديد همان طور كه در 
هت اقامت خليفه ساخت كه بعدا به ايي ج سپس خانه. اسكندريه نيز همين كار را كرده بود

ها عمرو براي  بعد از اين. 3، به بازاري براي مسلمانان تبديل گرديدعمر بن خطابدستور 
خود دو منزل در سمت راست و چپ مسجد ساخت كه به احتمال قوي يكي براي 

سپس او به كمك اصحاب بزرگي  .4ي امور ساخته بود سكونت خود و ديگري براي اداره

                                           
 .)١٥/٢١١(تاريخ طربی  -١
  .٩١ص ) ابن عبداحلکم(فتوح مصر  -٢
 .١٣٥ص ، السياسیعمرو بن العاص القائد و  -٣
 .٩٧ص ) ابن عبداحلکم(فتوح مصر  -٤
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را به چند منطقه تقسيم كرد و هر  ي شهر را كشيد و آن ركاب او بودند نقشه كه در
هاي وسيعي جهت  اي را به يكي از قبايل سپرد و در حد فاصل مناطق با يكديگر راه منطقه

بدين صورت قبايل عربي زيادي كه در فتح اسكندريه شركت . عبور و مرور قرار داد
ي  هاي شهر به نام قبيله يافتند و هر يك از منطقهكرده بودند در اين شهر جديد اسكان 

ي خود مسجدي ساختند و نظم  ها در وسط منطقه هر كدام از آن. خود معروف گرديدند
  .قبيله خود را كنترل نمودند

اي بين  هجري در منطقه 21گفتني است كه عمرو بن عاص شهر فسطاط را در سال 
  .1وف نيل احداث كردي معر شمال و جنوب مصر در نزديكي رودخانه

  ـ شهر سرت در ليبي
بعد از اين كه شهر برقه در غرب مصر مركز نيروهاي اسالمي قرار گرفت، عمرو بن 

را » سرت«عاص با لشكر خود راهي طرابلس شد و در حد فاصل برقه و طرابلس، شهر 
كه هجري اين شهر مركز نظامي مسلمانان آن ديار قرار گرفت  22تأسيس نمود و از سال 

و همچنان مركز نيروهاي اسالمي . كردند جا به سوي غرب منطقه لشكركشي مي از آن
فزان، ودان و سودان : جا به سوي مناطق حومه مانند باقي ماند، چنان كه عقبه بن نافع از آن

  .2كرد فرستاد و اسالم را تبليغ مي لشكر مي

  هاي مقاومت در شهرهاي فتح شده ـ احداث پايگاه
ي شهرهاي فتح شده و به ويژه در ديار شام دستور به احداث  هدر هم �عمر

هايي جهت نگهداري  ها مكان و در هر يك از آن. هايي جهت اسكان سربازان داد پادگان
ها، حدود چهار هزار اسب با  هاي مجاهدين اختصاص داده شد كه در هر كدام از آن اسب

  .3تمام تجهيزات وجود داشت
كل در شام، سي و شش هزار سواركار آماده در اختيار داشت و ي  تا جايي كه فرمانده

براي اسبان هر پادگان  و. ها را به هر سو كه بخواهد اعزام نمايد توانست آن هر لحظه مي

                                           
 .)٣٣٩ص ( ميةسالتاريخ الدعوة اإل -١
 .٣٤٠منبع سابق ص  -٢
 .٣٤١ص : تاريخ الدعوة) ٧/١٣٨( ةالبداية والنهاي -٣
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و بر ران هر كدام از اسبان اين مهر حك شده . هاي وسيعي اختصاص داده شده بود گاهچرا
ي انفال بود كه  سوره 60ي  ر عملي آيهر واقع تصويو اين آمادگي د» لشكر خدا«بود 

  : فرمايد مي

�{���±��°��¯��®��¬��«��ª��©��̈z ]٦٠: األنفال[  
) از جمله(و ) مادي و معنوي(توانيد نيروي  جا كه مي آنان تا آن) مبارزه با(براي «

  .»اسبهاي ورزيده آماده سازيد
  : هاي بالد شام عبارت بودند از پادگان

به ترتيب توسط يزيد بن ابي سفيان، سويد بن  �ان عمركه در زم: لشكر دمشق
  .شد كلثوم و معاويه بن ابي سفيان اداره مي

عامر بن جراح، عباده بن صامت، عياض بن  به ترتيب توسط ابوعبيده: شكر حمصل
  .گرديد غنم، سعد بن عامر، عمير بن سعد و عبداهللا بن قرط اداره مي

  .شد بعد از ايشان عمير بن سعد سرپرستي ميتوسط خالد بن وليد و : لشكر قنسرين
  .قرار داشت او علقمه بن مجززتوسط يزيد بن ابي سفيان و بعد از : لشكر فلسطين

مركز آن در طبريه و تحت سرپرستي شرحبيل بن حسنه سپس يزيد بن : لشكر اردن
  .ابي سفيان و بعد از او معاويه بن ابي سفيان بود

لشكر دمشق و اردن را بعد از درگذشت يزيد در  گفتني است كه معاويه سرپرستي
  .به عهده گرفت 1طاعون عمواس

همان طور كه قبال بدان اشاره رفت اصحاب پيامبر به خاطر رغبتي كه به جهاد و نشر 
نمودند و از طرفي  اسالم و آموزش قرآن و سنت داشتند به سوي اين شهرها مهاجرت مي

ها جهت  ه، دمشق و فسطاط آماج سيل مهاجرتهر كدام از شهرهاي مدينه، بصره، كوف
اي به خاطر اسم نويسي در لشكرهاي ياد شده و  همچنين عده. جهاد و تحصيل علم شدند

آمدند  اي به قصد تجارت و يادگيري شغلهاي ديگر به اين شهرها مي حصول حقوق و عده

                                           
 .٣٤١ص ، تاريخ الدعوة -١
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نظيري تبديل  كه در نتيجه شهرهاي ياد شده به مراكز علمي، فرهنگي و تجاري مهم و بي
  .1شدند

  مشكالت اقتصادي: دوم

البته اين . هاي بزرگي روبرو شد با مصيبت � عمر بن خطابحكومت اسالمي در دوران 
ترين  و شايد سخت. شوند سنت الهي در مورد دولتها است كه احيانا با مشكالتي روبرو مي

و طاعون  »رماده«با آن مواجه گرديد، خشكسالي معروف  �مصيبتي كه خالفت عمر
با  � عمر بن خطابنشينيم پاي روايتهاي تاريخي تا ببينيم كه  و اكنون مي. عمواس باشد

اين مشكالت چگونه كنار آمد و چه نوع اسبابي را اختيار نمود و چگونه به دعا و تضرع 
  .روي آورد

ي عربستان با خشكسالي شديدي روبرو شدند  هجري مردم در شبه جزيره 18در سال 
بردند و اگر گوسفندي  هاي مردم پناه مي كه حيوانات وحشي از گرسنگي به خانه تا جايي
و مواشي زيادي از گرسنگي جان . يافت كرد در شكم آن هيچ گونه كثافتي نمي ذبح مي

چرا كه با وزيدن باد فقط از زمين خاكستر بر  ناميدند» عام الرماده«ين سال را ا. باختند
باديه نشينان به مدينه  كرد، سيد و گرسنگي بيداد ميخود ر قحطي به اوج. خاست مي

توان گفت كه بيشترين  بنابراين مي. شدند هجوم آوردند و از اميرالمؤمنين چاره جويا مي
 �عمر بن خطابو اكنون گامهايي را كه  .2فشار اين خشكسالي بر شخص خليفه بود

  : خوانيم براي رفع اين معضل برداشته است، با هم مي

  ل گرسنگي تا رفع خشكساليـ تحم1
او مردي باديه نشين را . قطعه ناني با مقداري روغن آوردند �در عام الرماده براي عمر

داشت و به ظرف  ي فراوان از نان لقمه بر مي مرد با عالقه. دعوت كرد تا با او غذا بخورد
مثل اين كه دير وقتي است كه روغن : گفت �عمر. خورد ماليد و مي روغن مي

من مدت زيادي است كه نه روغن  بلي همين طور است،: اديه نشين گفتاي؟ مرد ب يدهند

                                           
 .٢٥٠اقتصاديات احلرب فی االسالم ص  -١
  ).٥/٧٥(تاريخ الطربی ، )٧/٩٨( البداية والنهاية، )٦٨(فن احلکم  -٢
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با شنيدن اين حرف، سوگند ياد  �عمر. ام كه روغن بخورد ام و نه كسي را ديده ديده
و به گواهي . كرد كه تا وضعيت معيشتي مردم بهبود نيابد لب به گوشت و روغن نزند

اي از  چنان كه وقتي در بازار مدينه محموله. ار ماندراويان او تا آخر به سوگندش وفاد
مقداري روغن و شير به قسمت چهل  �هاي لبني آوردند و غالم عمر روغن و فرآورده

خدا سوگند تو را ! اي اميرالمؤمنين: آمد و گفت �درهم خريداري نمود و نزد عمر
ها را به  اين: فرمود. اند هبرآورده كرد و امروز در بازار مدينه روغن و لبنيات فراوان آورد

 ها را صدقه كن اين: كرد و فرمود ها صرف نظر و از خوردن آن ،اي قيمت گزاف خريده
توانم حالت امت را درك  چگونه مي: و افزود. چرا كه من دوست ندارم اسراف بكنم

، در سال رماده بسيار متأثر گرديد �عمر. 1نمايم تا زماني كه به مشكل آنان گرفتار نشوم
  .2تا جايي كه رنگش تغيير نمود

گفتيم اگر خداوند اين خشكسالي را برطرف  ما در ميان خود مي: گويد اسلم مي
مدام  �عمر .3امر مسلمانان دارد، وفات نمايد  به  ننمايد ممكن است عمر بر اثر توجهي كه

روزي در خشكسالي عام الرماده چند شتر ذبح كردند و به مردم  ،4گرفت مي  روزه
من . به به: گفت ،اي از كوهان و جگر شتر را براي او آوردند خادمان قطعه. خوراك دادند

اين را گفت و غذا . لذيذترين قسمت گوشت را بخورم؟ اگر چنين كنم، بد حاكمي هستم
  .5را برگردانيد و قطعه ناني با مقداري روغن زيتون طلبيد و خورد

  اردوگاه پناهندگان در سال رماده -2
نيز افرادي  �در سال رماده، اعراب از هر طرف به مدينه هجوم آوردند عمر: گويد مياسلم 

كساني را كه نزد ما : گفت تعيين نمود تا كارهايشان را انجام دهد، لذا شبي شنيدم كه عمر مي
بعد  ،ها هفت هزار نفر بود روز بعد آنان را شمردند تعداد آن. خورند سر شماري كنيد شام مي

ها چهل هزار نفر  زي مردان بيمار و زنان و كودكان را سرشماري كردند، تعداد آناز چند رو
                                           

 .)٥/٧٨(تاريخ الطربی  -١
  .٧١فن احلکم ص  -٢
 .٣/٣١٤الطبقات  -٣
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ها به شصت هزار نفر  بود و بعد از گذشت چند روز وقتي دوباره سرشماري كردند، تعداد آن
زيستند تا اين كه خداوند نزوالت آسماني را فرو  ها در شهر مدينه و حومه مي آن. رسيد

ها آذوقه و سواري داد و  به آن � عمر بن خطابگاه  آن. ن يافتفرستاد و خشكسالي پايا
خاستند و  هاي شب بر مي از نيمه �آشپزهاي عمر: گويد راوي مي. ها فرستاد ها را به باديه آن

  .1كردند براي مردم گرسنه غذا تهيه مي
، پناهندگان را در چند دسته تقسيم كرده بود و براي عمر بن خطابگفتني است كه 

ها مرداني را  ها مسئوليني را گمارده بود و عالوه بر آن ت رساني به هر كدام از آنخدم
فرستاد تا ببيند كه  جا مي ي مدينه به آن جهت سركشي و مراقبت اوضاع پناهندگان حومه

طلبيد و جوياي احوال  ها را نزد خود مي و شامگاهان آن ،رسد يا خير آيا به همه غذا مي
  .2فرمود ها مي ات الزم را به آنشد و توجيه مردم مي

تدارك ديده و در آن، خرما، » دار الدقيق«ي اقتصادي به نام  موسسه �همچنين عمر
شير جمع آوري كرده بود و در خشكسالي به كساني كه از  ، وكشمش، آرد و گندم

اي كه قبل از  به گونه ،كرد اطراف مدينه به اين شهر روي آورده بودند، رسيدگي مي
هاي مردمي مصر، شام و عراق به مدينه و قبل از اينكه بارندگي بيايد  كمك رسيدن

   .3مؤسسه فوق توانست حدود ُنه ماه به مردم رسيدگي نمايد
و اين بيانگر مغز اقتصادي عمر و ميزان آمادگي وي براي مقابله با خشكسالي 

حرومين و به مضمنا الزم به يادآوري است كه او شخصا در خدمت رساني . باشد مي
رحم بكند من  �خدا به حال عمر: گويد مي �چنان كه ابوهريره  پناهندگان سهيم بود،

در خشكسالي او را در حالي ديدم كه دو كيسه پر از آذوقه بر دوش داشت و اسلم نيز 
ر رسيديم و با جلو رفتم و كمكش كردم تا اين كه به مكاني به نام ضرا. همراه او بود

: پرسيد �عمر. ها حدود بيست خانوار از بني محارب بودند آن ،جماعتي روبرو شديم
ها پوست حيواني را  آن: گويد راوي مي. به خاطر گرسنگي: ايد؟ گفتند چرا به اينجا آمده

چادرش را پهن كرد و شخصا  �گاه عمر آن. به ما نشان دادند كه پخته بودند تا بخورند

                                           
 . ٢٧٤تاريخ الذهبی ص  -١
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سپس اسلم را به . ن را داد تا اين كه سير شدندها نان و غذا آماده كرد و خوراكشا براي آن
ها را به جبانه  گاه آن آن. مدينه فرستاد تا چند نفر شتر بياورد و در اختيار آنان بگذارد

زد تا اين كه خداوند آن روزهاي  فرستاد و پوشاك و آذوقه داد و همواره به آنان سر مي
  .1سخت را با فرستادن نزوالت آسماني برطرف كرد

خواند به منزل خود  بعد از اين كه نماز عشاء را با مردم مي �ني است كه عمرگفت
شد، سپس در شهر و حومه دور  گشت و تا پاسي از شب مشغول عبادت و نماز مي بر مي

از تو ! بار الها: گفت شبي شنيدم كه پدرم مي: گويد مي بعبداهللا ابن عمر. زد مي
  . ن به هالكت نرسانيرا در دستان م صخواهم كه امت محمد  مي

ما را با خشكسالي نابود مكن و اين مصيبت را برطرف ! بار الها: گفت همچنين مي
  .2كن

به ) بني نصر( دود صد خانوار از بستگاندر عام الرماده ح: گويد مالك بن اوس مي
كردند  به كساني كه به او مراجعه مي �عمر. مدينه آمدند و در جبانه فرود آمدند

كردند، خوراك و آذوقه  داد و نزد كساني كه مراجعه نمي وقه ميخوراك و آذ
فرستاد و به بيمارانشان سر  ي بستگان مرا نزد آنان مي چنان كه آذوقه ماهانه ،فرستاد مي
تعداد زيادي از گرسنگي : گويد راوي مي. نمود زد و مردگانشان را تجهيز و تكفين مي مي

آمد و  شخصا مي �و عمر. خردند ي خرما مي تهجان باختند و كار به جايي رسيد كه هس
و بعد از . و من به ياد دارم روزي بر ده جنازه يكجا نماز خواند. خواند بر مردگان نماز مي

از شهر بيرون شويد و دوباره در بيابان : ها گفت به آن �اين كه اوضاع بهبود يافت، عمر
كمك كرد تا به منطقه خود بر  ها ايد، زندگي كنيد و به آن و در جايي كه عادت كرده

  .3گردند
را ديدم كه در سال عام  �عمر: گويد همچنين حزم بن هشام به نقل از پدر خود مي

تو بلد نيستي : گفت �عمر. كرد گذشت كه نوعي حلوا تهيه مي الرماده از كنار زني مي
ادن گاه قاشق را از دست او گرفت و شروع كرد به حركت د آن. ها را درست كني اين

                                           
  . الرياض النضرةنقل از   به ١١١ص  خبار عمرأ -١
 . منبع سابق -٢
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ها  نبايد بگذاري تا آب سرد شود، بلكه بايد آردها را كم كم بريزي و آن: و گفت. ها آن
  .را به هم بزني تا كامال خمير شود

او در عام الرماده با هيچ كدام از همسرانش : گفت �و يكي از همسران عمر
  .1نزديكي نكرد تا اوضاع معيشتي مردم بهبود يافت

به صدا در آمد و  �هاي عمر روزي روده: گويد و از انس روايت است كه مي
قر قر كن فعال چيزي ندارم كه به : انگشت خود را بر شكم خود گذاشت و گفت �عمر

  .2تو بدهم تا اين كه وضعيت مردم بهبود يابد

  ـ مددجويي از ساير شهرستانها3
ان چن ،ها درخواست كمك كرد بي درنگ به استانداران خود نامه نوشت و از آن �عمر

يعني (از اميرالمؤمنين به عاصي فرزند عاصي : كه به استاندار مصر، عمرو بن عاص نوشت
داني كه من و كساني كه با من هستند  مگر نمي. سالم خدا بر تو) خطاكار فرزند خطاكار

بريد؟ پس به  دهيم و تو و همراهانت در ناز و نعمت به سر مي جان ميداريم از گرسنگي 
وقتي اين نامه به دست عمرو بن عاص رسيد او در پاسخ به . به فرياد ما برسيد ،فرياد ما برسيد
 ،گويم و من خدا را سپاس مي. سالم خدا بر تو باد! ي خدا، اميرمؤمنان به بنده: خليفه نوشت

هاي من به شما خواهد رسيد و خواهي ديد كه يك سر  ديري نخواهد گذشت كه كمك
هايي از راه دريا نيز  باشد و سعي خواهم كرد كه كمك قافله نزد تو و يك سر آن پيش من

هزار شتر با بار گندم فرستاد و ضمناً از راه دريا بيست  گاه از راه خشكي يك آن. بفرستم
  .3كشتي با بار گندم و روغن و همچنين پنج هزار قواره لباس فرستاد

ها  فرستاد و از آنهاي مشابهي  همچنين به استانداران خود در شام، عراق و فارس نامه
قبل از همه ابوعبيده بن جراح با چهار هزار شتر : گويد و آن طور كه طبري مي 4كمك طلبيد

  .بار به مدينه آمد
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به  �ي مدينه تقسيم نمايد و در پايان عمر به او دستور داد تا آنان را در حومه �عمر
  .او چهار هزار درهم انعام داد

من به خاطر خدا اين كار را كردم : ورزيد و گفتابوعبيده از پذيرفتن آن امتناع 
مالي كه بدون سؤال كردن به تو برسد : گفت �عمر. بنابراين دنيا را بر من عرضه مكن

اشكالي ندارد و افزود كه رسول خدا به من مالي داد و من از پذيرفتن آن امتناع كردم، 
يده ناچار پذيرفت و با ابوعب. به من چيزي گفت كه من به تو گفتم صگاه رسول خدا آن

چنان كه معاويه از . 1هاي ديگر وارد مدينه شدند همكاران خود برگشت و بعد از او قافله
درنگ  بي �هزار بار شتر رسيد و عمر شام سه هزار بار شتر غله فرستاد و از عراق يك

ردم مدينه و حومه و همچنان در ميان م. كرد ها را در ميان مردم تقسيم مي كمك
: گويد چنان كه زبير بن عوام مي. كرد هاي عرب آذوقه توزيع مي نشينان و ساير قبيله هبادي

يك قافله از شتران را با انواع خوراكي به سوي باديه فرستاد و  �باري در عام الرماده عمر
ها را توانستي با خود به مدينه بياور  ها را نزد اهل نجد ببر و هر چند خانوار از آن اين: گفت

ها يك بار شتر و دو قواره لباس يكي براي  ساني را كه نتوانستي به هر كدام از آنو ك
را خشك  تا شتر را ذبح بكنند و گوشت آن: زمستان و ديگري براي تابستان بده و بگو

را نزد خود نگهدارند و از آن استفاده بكنند تا اين كه خداوند راهي  بكنند و چربي آن
فرستاد و روزانه ديگهاي  خانوار را ماهانه نزد آنان مي ي هر آذوقه �عمر .2بگشايد

اول صبح در ميان مردم غذا تقسيم شد و  بزرگي توسط آشپزها روي آتش گذاشته مي
ايي از ساكنان مدينه  اعالن نمود كه اگر خشكسالي ادامه يابد به هر خانه �كردند و عمر مي

  .3ن كه خداوند راهي بگشايديك خانوار از پناهندگان را اضافه خواهم كرد تا اي
اگر خشكسالي ادامه داشته باشد، هر يكي از : و در روايتي آمده است كه گفت

سپارم چرا كه مردم اگر نيم سير بشوند  ايي از ساكنان مدينه مي گرسنگان را به خانه
  .4نخواهند مرد
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به مناطقي برسد  ها به مدينه نداده بود تا قبل از اين كه كاروا همچنين ايشان دستور
  . ها قرار دارند، آذوقه و لباس بدهند نكه در مسير كاروا

  ـ توسل به خداوند و نماز طلب باران4
اي ايراد كرد و در  در عام الرماده خطبه عمر بن خطابروزي : گويد سليمان بن يسار مي

 ي شما مرا خدا به وسيله. از خدا در مورد خود و درون خويش بترسيد! اي مردم: آن گفت
دانم كه خشم خدا بر من است يا بر شما يا  و من نمي ،و شما را به وسيله من آزموده است

پس بياييد خدا را ياد كنيم تا دلهاي ما را نيك بگرداند و بر ما ترحم نمايد و . ي ما بر همه
گاه دستهايش را باال برد و دعا كرد و گريه نمود و مردم نيز  آن. خشكسالي را بردارد

  .1ندچنين كرد
ترسم كه خشم  من مي! اي مردم: گفت مي عمر بن خطابو از اسلم روايت است كه 

پس دست از گناه برداريد و به سوي خدا رو آوريد و  ،ي ما شده است خدا شامل همه
  .2ي خود سازيد نيكي را پيشه

اي : گفت عمر را ديدم كه بعد از نماز مغرب مي: گويد همچنين عبداهللا بن ساعده مي
از خدا طلب آمرزش نماييد و به سوي او برگرديد و فضل او را بطلبيد و باران ! مردم

كرد تا اين كه  او همواره چنين توصيه مي. رحمتش را آرزو كنيد نه باران عذابش را
  .3خشكسالي پايان يافت

گاه اين  بر منبر رفت تا دعاي طلب باران كند آن � عمر بن خطاب: گويد شعبي مي
  : ت كردآيـات را تالو

�m��Ô�Ó�Ò����Ñ�Ð��Ï�Î�E�D�C�B��Al ]١١–١٠: نوح[  

از پروردگار خويش طلب آمرزش كنيد كه او بسيار آمرزنده : ام و بديشان گفته «
هاي پر خير و بركت را  ناخدا از آسمان بار) اگر چنين كنيد). (بخشايد و شما را مي(است 

   .»باراند پياپي مي
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  ]٣: هود[ �m��¡���~�}���|�{lو 
  .»و اين كه از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد و به سوي او برگرديد«

من : چرا دعاي طلب باران نكردي؟ گفت: از او پرسيدند. سپس از منبر پايين آمد
  .1هاي آن طلب كردم باران را از راه

ي استانداران  تصميم گرفت كه دعاي طلب باران بكند به همه �و هنگامي كه عمر
فالن روز معين از شهر بيرون بشوند و به خدا متوسل شده از او طلب خود نوشت كه در 

را بر دوش داشت در همان روز  صباران نمايند و خود نيز در حالي كه عباي رسول خدا
زنان . اي ايراد كرد و خدا را زاري و تضرع نمود معين بيرون شد و به مصلي رفت و خطبه

تدا طلب آمرزش نمود و در پايان عبايش را او در اب. كردند نيز بيرون شده و دعا مي
برگردانيد و بعد از آن نيز به دعا و زاري و تضرع ادامه داد و به شدت گريست طوري كه 

  .2محاسنش خيس شد
آمده است كه او با توسل به دعاي عباس بن  �و در صحيح بخاري به نقل از انس 

ه دعاي پيامبرت متوسل شده، آب ما قبال ب! بار الها: عبدالمطلب طلب باران كرد و گفت
  .3شويم پس به ما آب بده شديم؛ اكنون به دعاي عموي پيامبرت متوسل مي داده مي

من خسته شدم و ! بار الها: و در روايتي آمده است كه در پايان دعاي خود گفت
اكنون ما به دعاي : گاه دست عباس را گرفت و گفت هاي تو بيكران است آن رحمت

  : اي جوييم و تو به حق فرموده و ديگر بزرگان قومش توسل مي عموي پيامبرت

�mº�¹�¸�¶��µ�´��³�²�±��°�¯�®�¬�«l   
  ]٨٢: الكهف[

متعّلق به دو كودك يتيم در شهر ) را بدون مزد تعمير كردم كه آن(و اما آن ديوار «
ي بود و زير ديوار گنجي وجود داشت كه مال ايشان بود و پدرشان مرد صالح و پارسائ

  .»)را برايشان پنهان كرده بود و آن(بود 

                                           
 .٣٢٠الشيخان به روايت بالذری ص  -١
 .)٣/٣٢٠(الطبقات  -٢
  .١٠١٠البخاری ش  -٣
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را به خاطر صالح پدرشان حفظ كردي، پس ما را هم به خاطر صالح عموي  و آن
گاه عباس در حالي كه اشك از چشمانش جاري بود، دست به دعا  آن. پيامبر حفظ بفرما
گناه و شود مگر در مقابل  گير نمي هيچ بال و مصيبتي دامن! بار الها: برداشت و گفت

ها به خاطر جايگاه من نزد  و هم اكنون اين ،شود مگر با توبه و استغفار معصيت؛ و رفع نمي
اند و دستان آلوده به گناه خود را به سوي تو دراز كرده و  رسولت، به من مراجعه كرده

ترين  اي مهربان. داريم ي خود را اعالم مي ايم و توبه موهاي پيشاني خود را به تو سپرده
تو حافظ همه هستي و هيچ كس را ! بار الها. به ما آب بده و ما را نااميد مگردان! ربانانمه

اند و  گيري و اكنون كودكان به فرياد آمده گذاري و دست ورشكستگان را مي تنها نمي
ها رسيده است و تو عالم به  اند و صداي شكوه و گاليه به آسمان بزرگان پراكنده شده

ها را از باران خود سيراب كن قبل از اين كه نااميد بشوند  آن! بار الها. ظاهر و باطن هستي
ي ابري بر  گاه پاره آن. 1شود، مگر كافران و نابود گردند؛ چرا كه از رحمت تو نا اميد نمي

ي آسمان پديد آمد و بادي وزيد و ديري نگذشت كه باران گرفت و مردم به عباس  كرانه
چنان كه فضل بن عباس بن عتبه بن ابولهب چنين  ،حرمينمباركت باد اي ساقي : گفتند

   :سروده است
  رـه عمـيستسقی بشيبت ةعشي  هلهأبعمی سقی اهللا الحجاز و 

  رـی المطـتأليه فما رام حتی إ  توجه بالعباس فی الجدب راغبا
ـــــــــو منا رسول اهللا فين ــا تراثـــ ــ ــ   فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر  هـــــــــــ

را در شامگاهي كه عمر به  به دعاي عمويم خداوند سرزمين حجاز و اهل آن« 
در خشكسالي به دعاي عباس رو آورد و او هنوز . ي او طلب باران كرد، آب داد وسيله

و رسول خدا از ما است و در ميان ما فرهنگ او زنده . اراده نكرده بود كه باران سر رسيد
  .»ن وجود دارد؟پس آيا افتخاري باالتر از اي ،است

  : همچنين حسان بن ثابت درمورد اين قضيه چنين سرود
  اسـام بغرة العبـمام و قد تتابع جدبنا          فسقی الغمسال اإل
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روايت ديگري آمده است كه بعد از اين كه عباس دعاي خود را به پايان برد، و در 

هاي بزرگ پديدار شد و باريدن گرفت و ديري نگذشت كه  ابرهاي آسمان مانند كوه
  .2زمين سرسبز و خرم گرديد و وضعيت زندگي مردم بهبود يافت

  ـ عدم اجراي حد شرعي سرقت در عام الرماده5
و اين به معني . در خشكسالي توقيف حد سرقت بود �اي عمريكي ديگر از عملكرده

تعطيل كردن حد شرعي نبود، بلكه به خاطر وجود خشكسالي و گرسنگي مردم، شرايط 
چرا كه خوردن مال مردم در . دانست مورد نظر براي اجراي حد شرعي را ناكافي مي

بنابراين . ستصورت گرسنگي شديد و براي نجات دادن جان خود، سرقت مورد نظر ني
را خورده بودند، قطع نكرد  دست بردگاني را كه شتري را كشته و گوشت آن �عمر

  .3قيمت شتر را بپردازد: ها گفت بلكه به آقاي آن
ي درخت خرما و در خشكسالي  فرموده است كه دزدي خوشه �همچنين عمر

   .4دست قطع نشود
اند كه در خشكسالي  هفقهاي مذاهب فتوا داد �ي عمر و بر اساس همين فرموده

كه در مغني از امام احمد نقل شده است كه به وقت گرسنگي  چنان ،دست دزد قطع نشود
دست دزد قطع نشود يعني اگر فرد نيازمند چيزي دزديد تا بخورد دستش قطع نگردد، چرا 

نقل كرده كه دستور داده است تا در  �جوزجاني از عمر. كه او در حقيقت، مضطر است
: گوييد؟ گفت شما نيز همين را مي: از احمد پرسيدند. دست دزد قطع نشود خشكسالي

  .5در صورتي كه نياز شديد به اين كار باشد و مردم دچار گرسنگي باشند ،بلي
نسبت به اهداف شريعت  عمر بن خطابو اين خود بيانگر فهم عميق و رأي صائب 

ي  او به انگيزه. ها ه به ظاهر آنباشد كه نگاهش به ريشه و موضوع مسايل دوخته بود ن مي
                                           

 .مهان -١
 .٣٠٢ص ، حييی حييی. د، الدولة االمويةو  ةاخلالفه الراشد -٢
 .١٦٥، ص سامل البهنساوی، و اخللفاء الراشدون اخلالفة -٣
 .)١٠/٢٤٢(مصنف عبدالرزاق  -٤
 .)٨/٢٧٨ ةابن قدام(املغنی  -٥
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دانست كه جز گرسنگي و نياز شديد چيزي ديگر نيست و نيز  نگريست و مي دزدي مي
ي سرقت غالمان  چنان كه در قضيه. برد دانست كه ضرورت ممنوعيت را از بين مي مي

ام گذاريد تا اين كه ناچار به حر گيريد و گرسنه مي ها را به كار مي شما آن: حاطب گفت
  .1شود ها حالل مي آورند و براي آن رو مي

  ـ به تأخير انداختن پرداخت زكات در عام الرماده6
ي مردم به تعويق انداخت و بعد از اين  در عام الرماده پرداخت زكات را از عهده �عمر

ها زكات  كه خشك سالي برطرف گرديد و مردم شاهد سال سرسبز و آبادي شدند از آن
  .2ول كردسال گذشته را وص

در عام الرماده،  عمر بن خطاب: گويد چنان كه يحيي بن عبدالرحمان بن حاطب مي 
زكات را به تعويق انداخت و در سال بعد زكات سال گذشته را نيز از كساني كه صاحب 

ها دستور داد تا زكات يك سال را در ميان مردم  نصاب بودند وصول نمود و به آن
  .3يك سال را به بيت المال تحويل بدهندمستضعف توزيع كنند و زكات 

  وباي معروف عمواس: سوم

مشكل بزرگ و وحشتناكي رخ داد كه عبارت از وباي معروف  4در سال هجدهم هجري
جا  عمواس روستاي كوچكي بين شهر قدس و رمله است كه وبا از آن. به عمواس بود

  .5شروع شد و ديري نگذشت كه در سرتاسر شام منتشر گرديد
رين تعريفي كه از اين بيماري شده تعريفي است كه ابن حجر كرده و بعد از ذكر بهت

در تعريف طاعون توسط اهل لغت،   چه اين بود آن: اقوال مختلف در اين باره گفته است
فقها و اطبا ارائه شده است و خالصه اين كه طاعون نوعي ورم است كه از فشار خون و 

كند و اما اطالق طاعون به  را فاسد مي آيد و آن پديد مياحيانا از انسداد خون در عضوي 

                                           
  .١٣٦ص ، االسالمی  االجتهاد فی الفقه )٣/١١(عالم املوقعني إ -١
  .١٦٦ص ، سامل البهنساوی، اخلالفة و اخللفاء الراشدون -٢
 .٣٢٤بالذری ص روايت   به الشيخان -٣
  .٢٩٤ريخ القضاعی ص تا -٤
  .٢٣٦ص ، حممد کنعان خالصة تاريخ ابن کثري -٥
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گيرد  يند، مجازا صورت ميآ ديگر بيماريهايي كه در اثر هواي آلوده و ناسازگار پديد مي
ها با طاعون ابتالي عموم  شوند و وجه مشترك آن و در واقع اين نوع بيماريها وبا ناميده مي

شايد علت اصلي فرق گذاشتن بين  .1ن استها و كثرت مرگ و مير در آنا مردم به آن
شود  طاعون وارد شهر مدينه نمي صي رسول خدا طاعون و وبا اين باشد كه طبق فرموده

در حالي كه اين شهر از بروز وبا در آن مصون نيست و چندين بار اين اتفاق در آن افتاده 
  .2است

در ميان روميها و  گفتني است كه طاعون بعد از آن اتفاق افتاد كه جنگهاي شديد
ها فضا را آلوده  هاي زيادي كشته شده و بوي تعفن كشته مسلمانان در گرفته و انسان

  .3ساخته بود

  ـ بازگشت عمر از مرز حجاز و شام1
خواست براي بار دوم از ديار شام بازديد به عمل  مي �در سال هفدهم هجري عمر

افتاد و به مكاني به نام سرغ در مرزهاي  او با تعدادي از مهاجرين و انصار به راه. بياورد
خود روبرو شد و از وقوع  جا با تني چند از فرماندهان نظامي در آن. حجاز با شام رسيد

ي سفر صرف نظر  طاعون در بالد شام اطالع يافت و به مشورت همراهان خود از ادامه
باعث از بين رفتن به هر حال وباي خطرناك در شام پديد آمد و . كرد و به مدينه برگشت

از جمله امير آن ديار، ابوعبيده بن جراح و تعداد . جمع كثيري از مردم آن سامان گرديد
معاذ بن جبل، يزيد بن ابي سفيان، سهيل بن عمرو، عتبه بن : زيادي از اصحاب پيامبر مانند

 عنوان امير آن ديار منصوب شد و به مردم  سهيل و غيره تا اين كه عمرو بن عاص به
هاي اطراف پناه ببرند و با اين تدبير ايشان،  پيشنهاد كرد تا شهر را ترك كرده و به كوه

ديري نگذشت كه بيماري پايان يافت و مردم با خيال راحت به زندگي طبيعي خود ادامه 
  .4از اين چاره انديشي عمرو اطالع يافت مخالفتي ننمود �دادند و چون عمر

                                           
  .)١٠/١٨٠(الفتح  -١
 .٢٢٠، ص حممد شراب، ابوعبيده عامر بن جراح -٢
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  �ـ درگذشت ابوعبيده 2
اي به  رسيد در نامه عمر بن خطاباين كه وبا در همه جاي شام پيچيد و خبر آن به  بعد از

. كاري پيش آمده است كه بايد تو را از نزديك ببينم! سالم خدا بر تو باد: ابوعبيده نوشت
. بنابراين با رسيدن اين نامه، به سرعت اسباب سفر را مهيا كن و به سوي من بشتاب

بنابراين طي . خواهد او را از ابتال شدن به وبا برهاند مي �عمردانست كه  ابوعبيده مي
دانم شما چه كاري با من داريد و  من مي! اي اميرالمؤمنين: اي به اميرالمؤمنين نوشت نامه

من اكنون در ميان لشكري از مسلمانان هستم كه دوست دارم همچنان در ميان آنان باشم 
پس مرا . خدا دوست دارد در مورد ما قضاوت نمايد  چه و از آنان جدا نشوم تا اين كه آن

آيا ابوعبيده وفات : حاضرين پرسيدند. پس از خواندن نامه گريست �عمر. حالل كن
هاي مردم  اي به ابوعبيده نوشت و دستور داد تا خانه سپس نامه. تقريباً: كرده است؟ گفت

ابوعبيده به . انتقال دهدرا از مكان پايين و شيبي كه در آن بودند به مكان مرتفعي 
. جا انتقال دهيم برو و در جستجوي مكان مناسبي باش تا مردم را به آن: ابوموسي گفت

نزد . ي خود برگشت، متوجه شد كه همسرش دچار وبا شده است ابوموسي به خانه
گاه ابوعبيده مركب خود را خواست تا بر آن سوار  آن. ابوعبيده برگشت و به او اطالع داد

  .1، ولي متوجه شد كه خود دچار وبا گشته استشود
 ،اش دچار آن نشدند در ابتداي وباي عمواس، ابوعبيده و خانواده: گويد عروه مي

. اش نيز سهمي بده به ابوعبيده و خانواده! بار الها: گاه ابوعبيده دست به دعا شد و گفت آن
اين چيزي : گفتند مردم ،ديري نگذشت كه در وجود او عالمت كوچكي پديدار گرديد

  .2دهد خدا در آن بركت مي: ابوعبيده گفت. نيست
! اي مردم: اي ايراد كرد و گفت او قبل از اين كه دچار وبا بشود در ميان مردم خطبه

اين بيماري رحمتي از جانب پروردگارتان و دعاي پيامبرتان و مرگ نيكان است و من نيز 
   .3من بگرداندرا نصيب  خواهم كه خداوند سهمي از آن مي

                                           
 .)٥/٣٥(تاريخ الطربی  -١
 .١٧٤تاريخ الذهبی ص  -٢
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و بعد از اين كه دچار وبا گرديد و بر بستر بيماري افتاد، مسلمانان را فرا خواند و 
ايد همچنين  را رعايت بكنيد تا زنده كنم كه اگر آن من شما را به امري توصيه مي: گفت

بريد، نماز را برپاي داريد، زكات بدهيد، روزه  بعد از اين كه مرديد در خير به سر مي
ي رحم و محبت با يكديگر برقرار سازيد و با  ريد، حج و عمره بجا آوريد، صلهبگي

و مواظب باشيد كه دنيا فريبتان ندهد چرا كه اگر هزار سال هم  ،اميرانتان صادق باشيد
زيرا خداوند مرگ را براي تك  نجام مرگ به سراغتان خواهد آمدزندگي بكنيد، سرا

ها روزي خواهند مرد و  ي آن همه ،بنابراين. است تك فرزندان آدم مقدر كرده و نوشته
ها كسي است كه بيش از ديگران فكر اطاعت كردن از پروردگارش بوده،  ترين آن زرنگ

با مردم ! اي معاذ: سپس به معاذ بن جبل گفت. براي آخرت خود بيشتر آمادگي بنمايد
: مردم برخاست و گفت و معاذ در ميان .1گاه خود چشم از جهان فرو بست آن. نماز بخوان

اي در حال توبه  در يك بازگشت خالصانه به سوي خدا برگرديد، زيرا اگر بنده! اي مردم
با خدا مالقات بكند حق او است كه گناهانش بخشيده شود و هر كس مديون است 

و . باشد وامهاي خود را بپردازد، چرا كه انسان به خاطر وامهايش درگرو قرضهايش مي
قهر هستيد، فردا اول صبح به مالقات او برويد و با او مصالحه بكنيد، زيرا كه اگر با كسي 

و اين كار نزد خداوند گناه  سه روز با برادر مسلمانش قهر كند،جايز نيست كسي بيش از 
ايد  و افزود كه شما اي مسلمانان در مرگ مردي به عزا نشسته. شود بزرگي محسوب مي

ام پس براي او  اكتر و دورتر از جار و جنجال نديدهكه من از او دلسوزتر، سينه پ
اميدوارم خدا . اش شركت بنماييد هاي الهي را بطلبيد و همه در نماز جنازه رحمت

شود كه ولي امر شما  كسي بهتر از او يافت نمي! گناهانش را بيامرزد و به خدا سوگند
  . گاه همه باتفاق او را جانشين ابوعبيده قرار دادند آن ،بشود

سپس به قبرستان برده شد و  بر آن نماز گزارد، معاذ بن جبلضر شد، وقتي جنازه حا
كه  ، عمرو بن عاص و ضحاك بن قيس داخل قبر گذاشته شد و بعد از اينمعاذتوسط 

به خدا سوگند از تو به . رحمت خدا بر تو باد! ابوعبيده: از دفن او فارغ گرديد گفت معاذ
ي تو چيزي نخواهم گفت كه  دانم درباره مي  چه افه بر آننيكي ياد خواهم كرد و اض
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به خدا من كسي را سراغ ندارم كه بيشتر از تو ذكر خدا را بكند . گرفتار عذاب خدا بشوم
تر از تو قدم بنهد و در برخورد با نادانان بهتر از تو عمل نمايد و بهتر از تو  و بر زمين آهسته

در انفاق بهتر از تو عمل نمايد و راه وسط را در پيش شب را در سجده و قيام بگذراند و 
نسبت به يتيمان و مساكين  تر بوده، ي را سراغ ندارم كه از تو متواضعگيرد و همچنين كس

  .1تر و نسبت به متكبرين سركش، سخت تر باشد مهربان
ي معاذ براي از دست دادن ابوعبيده غمگين  گفتني است كه هيچ كس به اندازه

را در جريان  �اي عمر ريخت و طي نامه او مدتها در فراق ابوعبيده اشك مي. نگرديد
مردي كه به گمان ما نزد خدا امين بود و خدا در قلب او : وفات ابوعبيده قرار داد و نوشت

خدا از . جايگاه رفيعي داشت و نزد ما و شما عزيز و گرامي بود يعني ابوعبيده وفات كرد
. گرديم ايم و به سوي او باز مي ي ما به دستور خدا آمده همهيقينا . تقصيرات او بگذرد

نويسم كه مرگ و مير زياد  اين نامه را در حالي به شما مي. اميدواريم خدا او را بپذيرد
و كساني كه تاكنون زنده هستند به زودي  ،ي مردم را فرا گرفته است شده و وبا همه

كنيم كه خداوند  م در هر صورت آرزو ميخواهند مرد و اگر ما زنده مانديم و يا مردي
  .2بهترين پاداشها را نصيب شما بگرداند و سالم خدا بر تو باد

زار  �رسيد و قرائت گرديد، عمر عمر بن خطاببه دست  ي معاذ هنگامي كه نامه
ها نيز گريستند و همه  زار گريست و خبر مرگ ابوعبيده را به اطرافيان خود داد و آن

  .3لهي شدندراضي به قضاي ا

  
  �ـ مرگ معاذ بن جبل3

با مردم نماز گذارد و روز به روز وبا  وفات ابوعبيده، چند روزي معاذ بن جبل پس از
: در ميان مردم برخاست و گفت معاذ بن جبلگاه  آن. مردند گرفت و مردم مي شدت مي
و من اين بيماري رحمتي از جانب خدا و دعاي پيامبرتان و مرگ نيكان است ! اي مردم
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ديري نگذشت كه فرزندش . خواهم كه در آن نصيبي داشته باشم هم از خدا مي
ي پسرش نماز خواند و هنوز به  عبدالرحمان دچار بيماري شد و فوت كرد و معاذ بر جنازه

و بر بستر بيماري افتاد و . خانه برنگشته بود كه آثار بيماري در وجود او نيز پديدار گشت
اكنون : گفت آمدند مي معاذ به كساني كه به عيادتش مي. آمدند ياطرافيان به عيادتش م

كه فرصت داريد و در قيد حيات هستيد عمل بكنيد قبل از اين كه روزي فرا رسد كه 
آرزوي عمل نيك را داشته باشيد ولي نتوانيد انجام دهيد و انفاق كنيد قبل از اينكه بميريد 

  چه قل بشود و بدانيد كه از مال شما جز آنو اين مال به عنوان ميراث به ديگران منت
كنيد هر چه بماند از آن شما نيست، بلكه متعلق به  پوشيد و انفاق مي خوريد و مي مي

مرا راحت ! پروردگارا: گفت ديگران است و هنگامي كه بيماريش شدت گرفت مي
 داني كه من دوستت دارم و هنگامي كه آخرين لحظات بميران و آگاهم كه تو مي

اي كه به وقت  آفرين به زيارت كننده. آفرين به مرگ: كرد، گفت زندگي را به سر مي
! و افزود كه بار الها. رستگار نخواهد شد كسي كه پشيمان شود. تنگدستي سر رسيده است

داني كه من هيچ گاه دوست نداشتم در دنيا به خاطر جاري ساختن جويبارها و  تو مي
بلكه دوست داشتم بمانم، تا شبهاي دراز را در عبادت و كاشتن درختان زنده بمانم، 

روزهاي گرم را با روزه گرفتن و شركت در جلسات علما و هر كجا كه از خدا ياد 
  .1شود سپري كنم مي

سال بود و بعد از ايشان عمرو بن عاص بر كرسي امارت  38سن ايشان هنگام وفات 
رحمت : ا داخل قبر گذاشت و گفتعمرو بن عاص بر معاذ نماز گزارد و او ر. نشست

تو در . دانيم ها مي ما تو را جزو خيرخواهان مسلمين و بهترين آن! خدا بر تو باد اي معاذ
  .2برخورد با نادانان، مؤدب و با فاجران سرسخت و با مؤمنان مهربان بودي

اين بيماري : گاه عمرو بن عاص در ميان مردم به ايراد سخن پرداخت و گفت آن
سپس خود . ها پناه ببريد گيرد و بايد به كوه آتش همه چيز و همه كس را در بر مي مانند

ها پناه بردند و ديري نگذشت كه  از شهر بيرون شد و مردم نيز بيرون شدند و به كوه
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سالم : نوشت عمر بن خطاباي به  و عمرو بن عاص طي نامه .1خداوند وبا را برطرف كرد
بن جبل وفات نموده و مرگ و مير زياد شده است و مردم از من همانا معاذ . خدا بر تو باد

دانم كه ماندن در اينجا در فرا  ها ترك كنند و من مي خواهند كه شهر را به قصد بيابان مي
شود و  رسيدن اجل نقشي ندارد همان طور كه فرار كردن از اينجا باعث نرسيدن اجل نمي

ي عمرو خبر مرگ  با خواندن نامه �عمر. 2گردد ي آن قضاي الهي برطرف نمي به وسيله
جا كه مرگ معاذ پس از مرگ ابوعبيده واقعا  معاذ را به سمع مسلمانان رساند و از آن

 �دردناك بود، خليفه شديدا ناراحت شد و گريست و مسلمانان نيز گريستند و عمر
از دانش به خدا سوگند كه با مرگ او اين امت . رحمت خدا بر معاذ بن جبل باد: گفت

و چه بسا پيشنهادهايش باعث ! داد چه پيشنهادهاي خوبي ارائه مي. بزرگي محروم گرديد
 .3خدا به ايشان پاداش نيكو بدهد. شديم مند مي شد و ما از علم او بهره خير و بركت مي

يكي ديگر از فرماندهان بلند مرتبه كه در طاعون جان سپرد، يزيد بن ابي سفيان معروف 
  .4جان آفرين تسليم كرد  همچنين شرحبيل بن حسنه نيز جان به. باشد خير ميبه يزيد ال

  به ديار شام و ترتيب دادن امور �ـ سفر عمر4
ي زيادي از  از مردن فرماندهان بزرگ خويش در شام و همچنين مرگ عده �عمرفاروق

شام هاي زيادي از  نگران شد و از طرفي نامه رزمندگان اسالم در اثر طاعون شديداً
ي تكليف اموال باقيمانده از جان  رسيد كه در مورد امور مختلف از جمله درباره مي

باره مشورت  مردم را جمع كرد و از آنان در اين �عمر ،بنابراين. شدند گان جويا مي باخته
گرفت و سرانجام تصميم بر اين گرفته شد كه او شخصا به برخي شهرها سر بزند و از شام 

ميراث مردم در شام به هم ريخته است، بنابراين من به شام : ان كه فرمودچن. آغاز نمايد
را صالح بدانم در مورد آنان اعمال خواهم   چه كنم و آن روم و ميراثها را تقسيم مي مي

گاه  آن. پردازم ها مي زنم و به حل و فصل امور آن ي شهرها سر مي سپس به بقيه. كرد
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ر مدينه جانشين خود تعيين كرد و بعد از اين كه به شام را د �به راه افتاد و علي  �عمر
رفت اموال را تقسيم نمود و لشكر را به دو گروه زمستاني و تابستاني تقسيم كرد و 

چنان كه . مرزهاي شام را مشخص نمود و محكم كرد و فرماندهان و واليان را تعيين نمود
مشق گمارد و وظايف سربازان و عبداهللا بن قيس را بر نواحي ساحلي و معاويه را بر د

و  .1ي مردم را تعيين نمود و ميراث مردگان را ميان زندگان تقسيم نمود فرماندهان و توده
دستور  �چه خوب است كه اگر به بالل : چون وقت نماز رسيد، مردم به ايشان گفتند

ند و شروع به اذان گفتن كرد، همگان گريست �به دستور عمر �وقتي بالل . اذان دهيد
  .2كرد را در دلها زنده مي نيز به گريه افتاد چرا كه اذان بالل ياد ايام پيامبر �خود عمر

اي : و قبل از اين كه به مدينه برگردد در جمع مردم به ايراد سخن پرداخت و گفت
ي من بود انجام دادم و  را بر عهده  چه من فرماندهان و اميران شما را مشخص كردم و آن! مردم

و اماكن و درآمد شما مشخص است و سربازان اسالم در خدمت شما هستند و باز هم حقوق 
كند كه امري از امور نياز به رسيدگي دارد به ما اعالم بدارد تا ما بدان  اگر كسي احساس مي

  .3رسيدگي بكنيم
را پشت سر  ي بزرگي بود كه مسلمانان آن گفتني است كه طاعون عمواس حادثه

زيادي در آن جان باختند تا جايي كه گفته شده است بيست هزار نفر  گذاشتند و تعداد
مسلمانان از آن   بسا كه  و چه. يعني حدود نيمي از جمعيت شام در اين بيماري از بين رفتند

اگر   ور شود، واقعيت اين است كه ها حمله آن  روم در آن وقت حساس به  بيم داشتند كه
پرداخت، دفاع در مقابل  تاخت و تاز مسلمانان مي  د و بهآم خود مي  در آن روزها روم به

بود   بود، اما يأس و نا اميدي چنان روم را در بر گرفته آنان براي مسلمانان بسيار سخت مي
مردمان   بودند كه  آگاهي يافته  داد، بخصوص اينكه آنان دست نمي  هرگز چنين فكر به  كه

پادشاه عادل آنان دست   به  و با خاطري آسوده  هدولت مسلمانان رضايت داد  آن ديار به
  تواند با لشكر اسالم روبرو شود، اضافه اند، و بدون كمك مردم روم نمي ياري دراز كرده

اندازد و ترس  زمين مي  هركجا حريف خود را به  مردم در مقابل لشكري كه  بر آن اينكه
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  آسايش رويي آورده  و به  آمده  هستو  وجود آورد بود، از جنگ به  را در دل همگان به
  .1بودند

  ـ حكم شرعي ورود و يا خروج از شهري كه مبتال به وبا است5
���B ��#8: فرمايد مي صرسول خدا� !� �x��1& !���;m ./ ;q�	 ,#� rP	 !�x	 ,q�� B�

 5!�!�/ !�b�² ./ ;�� �
�F2.  
ويد و اگر در شهري كه شما وقتي شنيديد در شهري وبا نازل شده است وارد آن نش«

  .»جا فرار نكنيد بريد به وقوع پيوست از آن در آن به سر مي
برخي به ظاهر حديث متمسك شده . در اين باره اصحاب پيامبر، اختالف نظر داشتند

نمودند و بيرون شدن از شهري كه در آن وبا افتاده بود را جايز  را توجيه مي و برخي آن
خواست كه شام را به قصد مدينه  �از ابوعبيده �عمر ،اسبر همين اس. شمردند مي

از او خواست كه مردم را از  �اما وقتي عمر. ترك كند ولي او نپذيرفت و عذر آورد
هاي آلوده داشت به مكاني ديگر انتقال دهد، ابوعبيده پذيرفت و اين كار را  جايي كه آب

بعد از آن بود كه در  بو عمر گفتني است كه اين نامه نگاري در ميان ابوعبيده. كرد
مكان سرغ با هم مالقات كردند و حديث فوق را از زبان عبدالرحمان بن عوف شنيدند و 

ي مالقات اين دو  رسد كه در لحظه البته چنين به نظر مي. به مدينه برگشت �عمر
 ضمنا. بزرگوار، طاعون تازه آغاز شده بود و بعدا همه جا پيچيد و مرگ و مير زياد شد

بايد گفت كه برخي ديگر از صحابه مانند عمرو بن عاص و ابوموسي اشعري نيز همچون 
و اين اختالف فقط در جواز و . معتقد به جواز خروج از شهرآلوده به وبا هستند �عمر

عدم جواز خروج است اما در مورد عدم جواز دخول به چنين شهري همه اتفاق نظر 
اند مشروط به اين كه فرد  رون شدن از شهر وبا دادههايي كه نظر به جواز بي آن. دارند

توان از مرگ جلوگيري كرد،  كند و با فرار مي معتقد نباشد كه از قضاي الهي فرار مي
حاجتي ديگر و يا مداوا و يا به نيت انتقال به مكاني كه از نظر بلكه بيرون شدن به خاطر 

ابوعبيده به خاطر برخي مسايل سياسي، و اما عدم خروج . بهداشتي بهتر است، اشكالي ندارد
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ابوعبيده امين امت لقب داده شده است و او دوست نداشت   اجتماعي و نظامي بود و به ويژه
  .كه رعيت را ترك كند و خود جان سالم به در برد

هاي منع بيرون شدن از شهر وبا اين است كه اگر اين كار جايز  يكي ديگر از حكمت
اند شهر را ترك خواهند گفت و  ي كه هنوز مبتال به بيماري نشدهي كسان شمرده شود همه

مانند و در تنهايي و بي كسي جان خواهند سپرد كه نه در حال حيات  فقط بيماران باقي مي
همچنين ممكن است خيلي از . كسي به آنان رسيدگي خواهد كرد و نه بعد از مرگ

يماري را به شهرهاي ديگر منتقل بيماران نيز در ركاب ديگران كوچ كنند و با خود ب
شود كه هم بيرون شدن و  به هر حال از مجموع اقوال علما چنين نتيجه گيري مي. نمايند

اند مباح است البته كساني كه مبتال به  هم ماندن در شهري كه ساكنانش مبتال به وبا شده
بلكه خطر انتقال اي ندارد  ها به شهرهاي ديگر نه تنها فايده اند، رفتن آن بيماري شده

اند  بيماري به جاهاي ديگر نيز وجود دارد و اما بيرون شدن كساني كه هنوز مبتال نشده
  .1مشروط به اين كه گروهي براي رسيدگي به امور بيماران باقي بماند، اشكالي ندارد

                                           
 .٢٣٧-٢٣٢، شراب ص ابوعبيده عامر بن جراح -١



  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فصل چهارم

نظام مالي و سازمان قضايي و فرايند تكميل آن در دوران 

  �خالفت عمر

  

  ينظام مال: مبحث اول
  سبن خطاب در دوران عمر ييدستگاه قضا: مبحث دوم

  

  

  

  





  مبحث اول

  نظام مالي

  �منابع درآمد دولت در زمان عمر: نخست

سلمانان در دوران خالفت راشده به مال و ثروت نگاهي مالكانه نبود، بلكه ثروت را نگاه م
دانستند كه مي بايست بر اساس شروط و  از آن خدا و انسان را متصرف موقت در آن مي

جا  چنان كه قرآن آن. موازيني كه خدا در نظر گرفته است در آن دخل و تصرف نمايد
  : فرمايد د، در مورد اين نكته تاكيد كرده و ميگوي كه از مال و انفاقش سخن مي

�m�ih�g���f��e�d�c�b�al ]٧: احلديد[  
ه خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد، و از چيزهائي ببخشيد كه شما را در آنها نماينده ب«

  .»كرده است) خود در تصرف، و جانشين ديگران در بدست گرفتن اموال(

�m�a�`���_�~�}�|l ]٢٥٤: البقرة[  
) در راه خدا(ايم  از آنچه بهره شما كرده) برخي! (ايد ي كساني كه ايمان آوردها«

  .»صرف كنيد
  : فرمايد گويد و مي جا كه در مورد نيكي و احسان سخن مي و آن

�m�_�^�]�\�[��Z�Y�X�W�V�U�T

`l ]١٧٧: البقرة[  
خدا، و و يا به سبب دوست داشت (اي كه بدان دارد  را با وجود عالقه) خود(و مال «

به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و واماندگان در راه و گدايان ) يا با طيب خاطر
  .»دهد، و در راه آزادسازي بردگان صرف كند

و انفاق مال در واقع اعتراف عملي به اين نكته است كه مال رزقي است كه خداوند 
  : فرمايد چنان كه مي. نصيب او گردانيده است

�m}�|�{��z�y�x�l ]٢٢: الذاريات[  
  .»شويد در آسمان، روزي شما است و نيز چيزهائي كه بدان وعد و وعيد داده مي «
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داند كه روزي او از جانب  چرا كه خدا انسان را آفريده است و چون انسان مي
  .1خداوند است، دست انفاق بر بندگان خدا مي گشايد

  ديدگاه ايماني، به مال دولت  نيز از اين قانون مستثني نبود و بر اساس همين �عمر
  به  دولتي كه به خاطر فتوحات زياد، داراي منابع مالي سرشاري بود، با توجه. مي نگريست

  ي خود درآورده زير سلطه  و ملتهاي زيادي را به  اي را فتح كرده كشورهاي گسترده  اينكه
ي از آنان از طريق صلح ارتباط دولت اسالمي با اين ملتها را تنظيم نمود؛ برخ �بود، عمر

  ي زور در چارچوب حكومت اسالمي قرار گرفتند، و به از اسلحه  و برخي نيز با استفاده
بود   دست آمده  از طريق صلح با صاحبانشان به  هايي كه و زمين  هاي فتح شده تبع آن زمين

دولتي پيشين حكام و مردان   و يا متعلق به  را ترك كرده صاحبانشان آن  هايي كه و زمين
و همچنين ملتهاي زيادي از اهل . قرار گرفتند �زير قدرت دولت عمر  و همه  بود، همه

ي آنان بر اساس شريعت  با همه �ي آن در آمده بودند و عمر كتاب و ديگران زير سلطه
  .نمود خدا تعامل مي

و ي اداري سيستم مالي پرداخت و منابع درآمد و مخارج دولت  از جمله به توسعه
ترين منابع  مهم. را كنترل نمود و براي اين منظور كارمنداني استخدام كرد ي آن بودجه

. زكات، اموال غنيمت، جزيه، خراج و عشر: درآمد دولت در زمان ايشان عبارت بود از
ها را بر اساس دستور شريعت و مصلحت  انديشيد و آن ي اين منابع مي نيز به توسعه �عمر

ي كارها از كتاب خدا و سنت پيامبر و مشورت  و در همه. رساند يمسلمانان به مصرف م
و در هيچ امري خودسرانه و بدون مشورت مسلمانان دستوري . كرد مسلمانان استفاده مي

بحث را  �ترين منابع ثروت در زمان عمر اكنون مفصالً در مورد مهم .2نمود صادر نمي
  : ادامه خواهيم داد

  ـ زكات1
گردد، يكي از بارزترين اركان اسالم و  اي اجتماعي محسوب مي ان پايهعنو  به  زكات كه

،  جات، طال، نقره نخستين قانون آسماني است كه طبق نصاب معروف در كشتزار، ميوه

                                           
  .٢٥٣ضارة اإلسالمية أمحد إبراهيم الشريف صدراسات يف احل -١
  .٢١٣سعاد إبراهيم صاحل ص.مبادئ النظام االقتصادي اإلسالمي د -٢
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تا در ميان . و حيوانات از مال ثروتمندان حقي براي مستمندان قايل شده است  مال التجاره
. همبستگي و همدردي ايجاد نمايدتماعي و الفت و ثروتمندان و مستمندان نوعي تكافل اج

گويند  گيرد و مال همان طور كه مي اي است كه با دادن مال انجام مي پس زكات فريضه
ي مال نيكبخت و بسياري  رود و بسياري از مردم به وسيله ستون فقرات زندگي به شمار مي

بود و سنت خدا قابل تغيير  شوند و اين سنت الهي در ميان مردم بوده و خواهد بدبخت مي
ي مال  باشد، اسالم به قضيه جا كه مال در زندگي انسان داراي تأثير شگرفي مي نيست و از آن

ي زكات را مطرح ساخته و براي آن نظم  اهميت فراواني قايل شده و با اهميت فراوان مساله
ستگي ايجاد نموده اي انديشيده است و بدين صورت در ميان دلها الفت و همب دقيق و ويژه

  .1است
ي  نيز طبق عملكرد رسول خدا و ابوبكر به تنظيم و تكامل مؤسسه عمر بن خطابلذا 

زكات پرداخت و كارمندان خود را به نقاط مختلف كشور جهت جمع آوري زكات 
  .اعزام نمود

المال برسد، عدل و انصاف در  گفتني است كه بدون اين كه نه آسيبي به بيت
 �تا جايي كه روزي عمر. ي خلفاي راشدين بود ي برنامه ت سر لوحهآوري زكا جمع

گمان : ربط گفت متوجه گوسفند شيردهي در ميان اموال زكات شد، به كارمند ذي
  .2مردم را دچار فتنه نسازيد: را با طيب خاطر داده باشد و افزود كنم صاحبش آن نمي

و اظهار داشتند كه داراي اموال گاه كه گروهي از ساكنان شام نزد ايشان آمدند  و آن
. شماري هستند و تمايل دارند كه از آنان زكات گرفته شود فراوان و اسبان و بردگان بي

. اند قبل از من كرده) رسول خدا و ابوبكر(كنم كه دو رفيقم  من كاري مي: گفت �عمر
: گفت �علي . در اين باره مشورت گرفت �از علي   گاه از بزرگان اصحاب به ويژه آن

  .3اي تصور نشود كه بعد از تو بر آنان مقرر گردد اشكالي ندارد به شرط اين كه جزيه
كه در اثر فتوحات  اصحاب رسول خدا بعد از آن: گويد دكتر اكرم ضياء عمري مي

پيشنهاد كردند تا از اسبان و بردگان  �اسبان و بردگان زيادي به دست آوردند به عمر
                                           

 .٨عبد اهللا مجعان السعدي ص، سياسة املال يف اإلسالم يف عهد عمربن اخلطاب -١
  .١٩٤عصر اخلالفة الراشدة ص، )١/٢٥٦(املوطأ  -٢
  ٨٢مسند أمحد ش  ،املوسوعة احلديثة -٣
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ها را جزو اموال تجارت برشمرد و در مقابل هر برده يك  آن �پس عمر. زكات بگيرد
دينار و مقابل هر اسب عربي ده درهم و غير عربي پنج درهم مقرر نمود و در مقابل 

  : چنان كه در حديث آمده است. بردگان خدمتكار و اسبان جهادي چيزي تعيين نكرد
8MP�w ��4& (	 ���/ X B1�J! ]& ¨�$F1G 
  .»ي خدمتكار واجب نيست خصي و بردهاز اسب ش  صدقه«

را مي گرفت و مردم را به كاسبي و  شد يك پنجم آن و از گنجي كه كشف مي
 .2نمود تا با گذشت زمان، زكات باعث از بين رفتن ثروت آنان نشود تجارت تشويق مي

و بعد از  .3را با تجارت افزايش دهد چنان كه مال يتيمي را به حكَم بن عاص داد تا آن
مدتي وقتي متوجه شد كه در مدت كوتاهي اين مال از ده هزار درهم به صد هزار درهم 

سوء استفاده نموده و  �رسيده است، دانست كه تاجر مذكور از خويشاوندي يتيم با عمر
باعث منفعت فراوان در مدت كوتاهي شده است، لذا در طهارت مال بدست آمده با نگاه 

كرد كه  اصلي پيروي مياز  �عمر ،بدين صورت .4نيدرا برگردا ترديد نگريست و آن
توانستند از موقعيت شغلي خود در  خود وضع كرده و بر مبناي آن مسئولين حكومتي نمي
و بر همين اساس اگر مسئولين . كارهاي شخصي و تجاري خود سوء استفاده نمايند

ها  از اموال آن  يميحكومتش در دوران او به ثروتهايي از راه تجارت و بازرگاني برسند ن
  .5چنان كه در بحث واليان خواهد آمد. گرداند را به بيت المال بر مي

شد  ي بارندگي آبياري مي كه بوسيله  چه و در زكات محصوالت كشاورزي از آن
و  ،6گرفت شد يك بيستم مي ي آب چاه آبياري مي كه بوسيله  چه يك دهم و از آن

د شده است و كارگزاران خود را به رعايت حال كه اين حكم در سنت صحيح وار چنان

                                           
  .)١/١٩٦(صحيح الرتمذی  -١
  .١٩٥، ١٩٤عصر اخلالفة الراشدة ص -٢
 .)٣/٩٩٠(ابن زجنويه : األموال، ١٩٥عصر اخلالفة الراشدة ص -٣
  .٤٥٥األموال أبو عبيد ص -٤
 .١٩٥عصر اخلالفة الراشدة ص -٥
  .١٩٥واألثر صحيح نقًال عن عصر اخلالفة الراشدة ص) ١٣٥، ٤/١٣٤(املصنف  -٦
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همچنين يك دهم عسل . 1نمود كشاورزان در هنگام ارزيابي محصوالت خرما، توصيه مي
و در زمان ايشان . 2گرفت آورد، مي را به دست مي را از كسي كه تحت حمايت دولت آن

جاي خرما، كشمش  گندم فراواني به توليد رسيد، بنابراين دستور داد تا در زكات فطر به
اين هم به نفع كشاورزان و هم به نفع . ها گندم بدهند ي نصف وزن آن و جو به اندازه

  .3مصرف كنندگان بود
شد، نامشخص و  مي  ها گرفته عنوان زكات از دارايي آن  هر سال به  اي كه و اما اندازه

  باشد كه هايي مي هتنها اشار  در اين خصوص ذكر شده  كه  چه باشد، و آن غير معلوم مي
  . توان در پي آن قانوني كلي را بدست آورد نمي

زمينهاي زبده را چراگاه چارپايان بيت المال قرار  عمر بن خطاب: اند همچنين گفته
يافتند و ساالنه چهل هزار  ي مجاهدين پرورش مي جا براي استفاده ها در آن داده بود و آن
  .4شد ي بهره برداري مي مركب آماده

: عبارت بودند از �اما اسامي برخي از كارمندان امور مالي دوران خالفت عمر و
انس بن مالك و سعيد بن ابي ذباب در ناحيه سرات و حارث بن مضرب عبدي، عبداهللا بن 

ي بني  انصاري و معاذ بن جبل در منطقه هل بن ابي حثمه، مسلمه بن مخلدساعدي، س
  .5عبداهللا ثقفي در طائفكالب و سعد اعرج در يمن و سفيان بن 

  ـ جزيه2
: اند و بعضي گفته .6شود جزيه نوعي ماليات است كه از ذميان اهل كتاب گرفته مي

چنان كه قرآن . شود ها وصول مي خراجي است كه از كفار جهت خوار نمودن آن
  : فرمايد مي

                                           
  .واألثر صحيح ١٩٥الراشدة ص عصر اخلالفة -١
   ١٩٥مهان مصدر ص -٢
  .١٩٦اخلالفة الراشدة ص: نقل از  به )٣/٢١٣(فتح الباری  -٣
  .١٠٤حممد بطابنة ص. احلياة االقتصادية يف العصور اإلسالمية األوىل د -٤
 .١٩٧، ١٩٦عصر اخلالفة الراشدة ص -٥
 .٣١٣الديك ص. يف الشريعة داملعاهدات ، ١١٤، ١١٣ابن تيمية ص: السياسة الشرعية -٦
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�m�{�z�y��x�w�v�u�t�s�r�q�p�o��n�m

��i�h�g�f�e�d�c�b��a�`�_�~�}�|

�jl ]٢٩: توبةال[  
ايمان ) چنان كه شايد و بايد(با كساني از اهل كتاب كه نه به خدا، و نه به روز جزا «

اند  تحريم كرده) در سّنت خود(اش  و فرستاده) در قرآن(دارند، و نه چيزي را كه خدا 
اسالم را (پذيرند، پيكار و كارزار كنيد تا زماني كه  دانند، و نه آئين حق را مي حرام مي

كه يك نوع (پردازند  خاضعانه به اندازه توانائي، جزيه را مي) نهند، و يا اين كه ن ميگرد
بودن از شركت در جهاد، و تأمين  ماليات سرانه است و از اقليتهاي مذهبي به خاطر معاف

  .»)شود امنيت جان و مال آنان گرفته مي
ين مورد كسي شود و در ا جزيه از اهل كتاب اعم از يهود و نصاري، وصول مي

عمر بن چنان كه . اما در مورد گرفتن جزيه از مجوسيان شبهه وجود داشت. اختالفي ندارد
براي او تعريف  �در اين مورد شك داشت تا اين كه عبدالرحمان بن عوف �خطاب

و   شيبه ابن ابي. 1كرد را از مجوسيان هجر دريافت مي  جزيه صرسول خدا  كرد كه
  بود كه  و منبر قرار گرفته صدر ميان قبر پيامبر �عمر  كه اند ديگران روايت كرده

اهل كتاب نيستند؟ عبدالرحمان بن عوف   كار كنم كه دانم با مجوسيان چه نمي: فرمود
  : فرمود مي  از رسول خدا شنيدم كه: گفت
8� B� !�
�M
 �d��O$! 0-F2G   
  . »ها همچون اهل كتاب برخورد كنيد با آن«

  نگيرد تا اينكه  تصميم گرفت از مجوسيان جزيه �عمر  كه  ر آمدهو در روايتي ديگ
  .3نمود را دريافت مي  رسول خدا از مجوسيان هجر جزيه  عبدالرحمن گواهي داد كه

ها در اصل اهل  اند كه آن علماء گرفتن جزيه از مجوسيان را اين گونه توجيه كرده
بر مجوسيان  �گاه عمر آن. اند هپرستي روي آورد اند، ولي بعدها به آتش كتاب بوده

                                           
  .٢٣٥موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -١
  ).١/١٤١(مصنف ابن أيب شيبة : نقل از  به ٢٣٥مهان ص -٢
  .٣١٥٦ مشارهك اجلزية واملوادعة ، البخاري -٣
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از : و مجوسيان فارس جزيه مقرر نمود و به جزء بن معاويه نوشت 1سرزمين سواد عراق
مجوسيان آن سامان جزيه بگير، چرا كه عبدالرحمان بن عوف براي من حديثي از رسول 

  .2خدا نقل نموده كه ايشان از مجوسيان سرزمين هجر جزيه وصول نموده است
شود و زنان و كودكان و بردگان و  از مردان آزاد و عاقل و بالغ گرفته مي جزيه فقط

همچنين از مساكين و از كارافتادگان گرفته . باشند معاف مي  ديوانگان از پرداخت جزيه
  .گردد و جزيه با مرگ، و يا مسلمان شدن و همچنين فقير شدن فرد ساقط مي .3شود نمي

ها را از پرداخت  مسلمان شدند و ايشان آن �رچنان كه افراد زيادي در زمان عم
گري  همچنين باري متوجه مرد نابينايي از ذميان شد كه دست تكدي .4جزيه معاف نمود

او را از پرداخت جزيه معاف كرد و براي او حقوقي از  �عمر ،كرد نزد مردم دراز مي
   .5بيت المال مقرر نمود

ميان عاجز آيد، حق پرداخت جزيه ساقط اگر دولت از حمايت ذ ،عالوه بر اين موارد
گردد و  مردمان آن ديار واجب مي  چرا كه جزيه در مقابل خدمات دولت به. گردد مي

چنان  ،براي آن است كه دولت از مال و جان پرداخت كنندگان آن حفاظت به عمل آورد
دند و كه وقتي روميان جمع كثيري را براي حمله بر مسلمانان ديار شام گرد آورده بو

جنگ تمام عياري تدارك ديده بودند ابوعبيده به فرماندهان تحت فرمان خود دستور داد 
ها برگردانند و بگويند چون ما  اند به آن از ذميان به عنوان جزيه وصول نموده  چه تا آن

توانيم در شرايط كنوني امنيت شما را فراهم سازيم، بر اساس قراردادي كه با هم  نمي
خدا شما را بر : ذميان گفتند. گردانيم ايم مالهاي شما را به شما باز مي امضاء نموده

بودند در  دشمنانتان پيروز و به سوي ما بازگرداند، چرا كه اگر روميان به جاي شما مي

                                           
  .سواد العراق-١
  .٣١٥٦ش ، البخاري -٢
 .٤٢أهل الذمة يف احلضارة اإلسالمية ص -٣
  ).٧/٣٤٥(احمللى : زنقل ا  به ٢٣٨موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٤
  .٢٣٩موسوعة فقه عمرص -٥
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زدند و  گردانيدند بلكه دست به غارت و تجاوز مي چنين شرايطي نه تنها اموال ما را بر نمي
  .1ذاشتندگ چيزي براي ما باقي نمي

همچنين اگر ذميان به دستور حكومت اسالمي به مقابله با دشمن پرداختند، جزيه از 
چنان كه سراقه بن عمرو با ساكنان طبرستان چنين كرد و . گردد ي آنان ساقط مي عهده
  .2نيز با او موافقت نمود �عمر

كه  چنان. اشدگفتني است كه مقدار جزيه به تناسب افراد و مناطق مختلف بايد متفاوت ب
پرداختند و اگر كسي  برخي از ساكنان سواد چهل و هشت و برخي بيست و چهار درهم مي

و شاميان به ازاي هر نفر  .3شد كرد از او پذيرفته مي به جاي درهم، حيوان و يا كااليي ارائه مي
من كه در پرداختند و اهل ي دادند و مصريان در ازاي هر مرد عاقل دو دينار مي چهار دينار مي

 �زمان رسول خدا بر آنان يك دينار مقرر گرديده بود، طبق روايات ضعيفي در زمان عمر
نيز آنان موظف به پرداخت همان يك دينار بودند، تا ضمن رعايت حال آنان، سنت رسول 

  .4خدا در مورد آنان تغيير پيدا نكند
يه بودند، همواره به كارمندان خود كه مأمور وصول جز �گفتني است كه عمر

چه مال هنگفتي  نمود كه بر مردم سخت نگيرند و مراعات نمايند و اگر چنان توصيه مي
نه به خدا بلكه : گفتند ها مي آن. ايد شما كمر مردم را شكسته: گفت ها مي آوردند به آن مي
مطمئن باشم كه : گفت مي �عمر. اند ها با رضايت و طيب خاطر اين مقدار را پرداخته آن

خدا را شكر كه زر و زور در : گفت ي در كار نبوده است و پس از اطمينان مياجبار
عثمان بن : ترين مسئولين اين بخش عبارت بودند از و معروف. حكومت عمر نقشي ندارد

يم و واليان شهرها مانند عمرو بن عاص و معاويه بن ابي سفيان و حذحنيف، سعيد بن 
  . ديگران

براي جزيه بابي باز شده و فقها در روشني نصوص  گفتني است كه در فقه اسالمي
و . اند را درج نموده قرآن و سنت و عملكرد خلفاي راشدين احكام و قوانين مربوط به آن

                                           
  .٢٢٨يوسف عبد املقصود ص. املوارد املالية د، ١٤٣فتوح البلدان ص -١
  .٣٢٧مجيل املصري ص. تاريخ الدعوة اإلسالمية د -٢
  .٢٣٠دور احلجاز يف احلياة السياسية ص -٣
 .١٧٣عصر اخلالفة الراشدة ص -٤
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شود و  اين احكام بيانگر آن است كه جزيه يكي از منابع درآمد دولت محسوب مي
كه پرداخت جزيه چرا . ي سياسي نيز دارد ي اقتصادي دارد؛ همان طور كه جنبه جنبه

استاد حسن  .1توسط ذميان دليل بر اطاعت و تسليم آنان در مقابل دولت اسالمي است
ي سياسي آن  ي اقتصادي آن مطرح باشد جنبه جزيه بيش از آن كه جنبه: گويد ممي مي

ولي حقيقت اين است كه در جزيه همزمان، جوانب سياسي و اقتصادي  .2باشد مطرح مي
   .باشند مد نظر مي

  گيرد مي  هصدق بيشتراز نصاراي تغلب  �ـ عمر
را نوعي  از پرداخت جزيه سر باز زدند و آن  برخي از عربهاي نصراني ساكن جزيره

 �وليد برخي از سران و دانشمندان آنان را نزد عمر ،بنابراين. كسر شأن تلقي نمودند
چرا  ،يان پناه خواهيم برداگر از ما جزيه بگيريد ما به روم :گفتند �ها به عمر آن. فرستاد

خود : گفت �عمر. كه پرداخت جزيه باعث سرافكندگي ما در ميان عربها خواهد بود
به خدا  ،ايد ايد و با ملت خويش به مخالفت پرداخته شما باعث سرافكندگي خود شده

و اگر قصد . اي جز اين كه با ذلت و خواري جزيه پرداخت كنيد نداريد سوگند كه چاره
به روميان را داشته باشيد، شما را تعقيب خواهيم نمود و به اسارت در خواهيم پيوستن 

: گفت �عمر. را جزيه نگذار پس از ما چيزي وصول كن، ولي نام آن: ها گفتند آن. آورد
كه حاضر در  �علي . را بناميد خواهد آن شما هر چه دلتان مي. ناميم را جزيه مي ما آن

مگر سعد بن مالك تحت عنوان صدقه دو برابر را از ! مينناي اميرالمؤ: جلسه بود، گفت
پيشنهاد وي را پذيرفت و نصارا نيز  �ضمن تأييد سخن علي  �گرفت؟ عمر آنان نمي

  .3بدان راضي شدند و برگشتند
خواستند با غرور و تهديد به  با اين دشمنان متكبر كه مي عمر بن خطاباز برخورد 

از زير بار پرداخت جزيه شانه خالي كنند، درس بزرگي فرا اين كه به روميان مي پيوندند، 
ها به تندي سخن گفت و تهديدشان را با  چنان كه مي بينيم اميرالمؤمنين با آن. گيريم مي

                                           
  .٤٣ة اإلسالمية صأهل الذمة يف احلضار  -١
  . اهل الذمه فی احلضاره االسالميه -٢
 .)٥/٣٠(تاريخ طربی  -٣
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كنيم و با شما  تهديد پاسخ داد كه اگر به دشمنان ما بپيونديد، شما را تعقيب و دستگير مي
خواهيم كرد و يقينا اين مسأله براي شما از پرداخت و زنان و فرزندانتان مانند برده رفتار 

باعث زدودن آثار كبر و  �اين جواب دندان شكن عمر. تر خواهد بود جزيه سنگين
خواستند كه از  �هاي سران نصارا گرديد و عاجزانه از عمر بيني از درون سينه بزرگ

از جايگاه علمي  �عمر كه نزد �گاه علي  آن. را تغيير دهد ها جزيه بگيرد ولي نام آن آن
ها تحت عنوان صدقه دو برابر  از آن: اي برخوردار بود، پا در مياني كرد و گفت ويژه

با گروهي از  مالكشود بگيريد، همان طور كه سعد بن  از مسلمانان گرفته مي  چه آن
پس از شكستن غرور دشمن و به خاطر تأليف قلب  �سرانجام عمر. نصارا چنين كرد

  .1موافقت نمود �ادا به دشمنان اسالم بپيوندند، با پيشنهاد علي آنان تا مب
ها نخست به اسالم  در روايت ديگري پيرامون جريان بني تغلب آمده است كه آن

پرداخت جزيه داده شد، باز هم ابا فراخوانده شدند و نپذيرفتند سپس به آنان پيشنهاد 
 �گاه نعمان بن زرعه به عمر آن. تندورزيدند و راه فرار به سوي روميان را در پيش گرف

بنو تغلب مردماني از نسل عرب هستند و پرداخت جزيه را براي ! اي اميرالمؤمنين: گفت
كنند و اموالي جز زراعت و چارپايان ندارند و اگر به دشمن  خود كسر شأن تلقي مي

گاه  آن. ماييمپس مبادا ما دشمنان خود را تقويت ن. گردند بپيوندند، باعث تقويت آنان مي
اين جزيه : گفت �عمر .2ها بر اساس پرداخت دو برابر صدقه مصالحه نمود با آن �عمر

اگر چيزي غير از : بنو تغلب گفتند .3را نام بگذاريد است اما شما هر چه دوست داريد آن
گيريد ما راضي خواهيم شد و در سرزمين خود خواهيم  ها مي اي باشد كه از عجم جزيه

  .4كنيم آيين خود عمل مي ماند و به
جا كه گرفتن وجهي از آنان تحت هر عنواني باعث تسليم شدن و احتماال  و از آن

شد و از طرفي باعث جلوگيري از پيوستن آنان به دشمنان  مسلمان شدن آنان در آينده مي
بايست بر اساس عرف و  ها ملتي عرب زبان بودند كه مي گرديد، و عالوه بر اين اسالم مي

                                           
 .)١١/١٤١(تاريخ اسالمی  -١
  .)١/٣٧(االموال  -٢
  .٧٢سياسة املال يف اإلسالم ص، )١/٥١٤(فتح القدير  -٣
  .)١/٧١٤(فتوح القدير  -٤
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شد به اقتصاد  گرديد و اموالي كه از آنان وصول مي اداتشان كرامت آنان حفظ ميع
تحت عنوان صدقه،  �نمود كه عمر اين موارد اقتضا مي. كرد ي اسالمي كمك مي جامعه

  .1ماليات را از آنان بگيرد
اما تغيير نام جزيه باعث نشد كه در ماهيت آن تغييري ايجاد شود، چرا كه صدقه بر 

شد كه  لمانان واجب نيست و اين مال در مقابل حق الحمايه از آنان گرفته ميغير مس
شد،  ها وصول مي ضمن اين كه مالي كه از آن. توانست باشد چيزي جز همان جزيه نمي

شود مانند  ها زكات واجب مي عمال جزيه نبود، به خاطر اين كه بر اساس اموالي كه بر آن
 .2شد و نه بر اساس تعداد افراد از آنان ماليات گرفته مي چارپايان، ميوه جات، طال و نقره

را صدقه بناميم چه جزيه، پرداخت آن به معناي تسليم شدن و تحت  چه آن ،به هر حال
  .3ي حكومت اسالمي بود الحمايه قرار گرفتن بنو تغلب زير سلطه

يز همچنين شهرهاي فتح شده عالوه بر پرداخت جزيه، متعهد حقوق مالي ديگري ن
از جمله حق ضيافت . ، اين حقوق گسترش يافتعمر بن خطابشدند كه در زمان  مي

افتاد، ساكنان شهر  جا مي ها از آن ي مسلمانان كه اگر گذر آن حاكم و سفيران و عامه
كنند تا سه روز پذيرايي به  ها با غذايي كه خودشان مصرف مي موظف بودند تا از آن

... كردن مرغ و بريان نمودن گوسفند و  آماده  لف بهها را مك يعني آن .4عمل آورند
  .ما فوق توانشان بود  كردند كه نمي

قراردادهايي  �هاي عمران و آبادي متذكر شديم كه عمر قبل از اين در بحث پروژه
با ساكنان برخي شهرها امضا نمود و بر اساس آن متعهد گرديد تا راه بسازد و پل احداث 

هايي جهت  باال رفتن درآمد دولت از طريق مالياتها، دبيرخانه نمايد و اين كه پس از
هاي متوسط الحال تأسيس  سرشماري ساكنان شهرها و تفكيك فقرا از ثروتمندان و انسان

و اين . نمود و در نصوص معاهدات شرايط جديدي را افزايش داد كه قبال مدنظر نبودند
و دولت اسالمي بر مصر و شام و عراق ي فتوحات گسترش يافته  بدان خاطر بود كه دامنه

                                           
  .٧٢سياسة املال يف اإلسالم ص -١
  .٣٩مي املقارن صالنظام اإلسال، ٧٣مهان مصدر ص -٢
  .٧٢سياسة املال يف اإلسالم ص -٣
  .١٦٤األحكام السلطانية والواليات الدينية ص -٤



  �عمر فاروق     408
 

كرد كه همگام  اي اقتضا مي حاكم گرديده بود و طبيعت چنين حكومت پهناور و گسترده
هاي  ها و احداث پلها و پروژه هاي عمران و آبادي و بازسازي راه با اين پيشروي در زمينه

چنان كه . ردهاي مترقي و ملتهاي پيشرفته است، گامهايي بردا ديگري كه نشان دولت
نيني چنين گامهايي برداشته شد و امور كشور نظم يافت و امكانات شهري ايجاد و قوا

   .1وضع گرديدجهت كنترل سيستم مالي دولت 

  شرايط قرارداد جزيه و زمان پرداخت آن
فقهاي اسالم از روند كاري خلفاي راشدين مجموعه شرايطي در مورد جزيه استنباط 

  : زير استاند كه به شرح  نموده
  .را تحريف كنند ـ اهل جزيه حق ندارند به كتاب خدا توهين كرده و يا آن

آميز بر زبان نياورند و ايشان را به صراحت  ـ نسبت به رسول خدا كلمات توهين
  .تكذيب نكنند

  .را مورد نكوهش قرار ندهند ـ به دين اسالم توهين نكرده و آن
  .ان مرتكب زنا نشوندكنند و با آن ـ با زن مسلمان نكاح نمي

ـ باعث برگردانيدن فرد مسلماني از دينش نشوند و به مال و دين مسلمانان تعرض 
  .ننمايند

  .ـ به دشمنان اسالم كمك نكنند
آخر سال بود كه مصادف با فرا  �اما وقت اداي جزيه بر اساس زمان بندي عمر

   .2رسيدن وقت برداشت محصوالت كشاورزي بود

  ت بر عايدات زمينخراج يا ماليا -3
ي  ي كليه معناي عام خراج در برگيرنده. رود خراج در دو معناي عام و خاص به كار مي

باشد، اما معناي خاص آن فقط به ماليات عايدات زمينهايي  درآمد بيت المال به جز صدقه مي

                                           
  .١٧٤سياسة املال يف اإلسالم يف عهد عمربن اخلطاب ص -١
  .٧٦سياسة املال يف اإلسالم يف عهد عمرص -٢
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ف ها را وق اند و رهبر مسلمانان آن گردد كه در جنگ به دست مسلمانان افتاده اطالق مي
  .1با زمينهاي سواد عراق و شام كرد �كاري كه عمر. مصالح مسلمين كرده است

و يا پرداخت پول   عنوان اجاره  برشمردن خراج به: گويد ابن رجب حنبلي مي  كه و چنان
  با هيچ چيزي ديگري مقايسه  باشد، زيرا خراج يك اصل ثابت است كه جايز نمي  هيچ وجه  به

   .2شود نمي
هاي بزرگ به ويژه شكست دو ابر قدرت روزگار يعني  ه اسالم با پيشرويك پس از آن

و . هاي آن گسترش يافت فارس و روم، قدرت گرفت، منابع مالي دولت و همچنين هزينه
ي آن و جهت رعايت مصالح  براي حفظ كيان اين دولت فراگير و تداوم قدرت و سلطه

در  عمر بن خطابچنان كه . تخاذ شودا  عمومي مي طلبيد تا سياست مالي دقيق و منظمي
صدد تحقق بخشيدن به همين سياست، زمينهاي زيادي را كه توسط فاتحان به دست آمده 

ها به عنوان منبع درآمد ثابت بيت المال، استفاده  بود، جزو زمينهاي خراج در آورد تا از آن
ها  ميان آن  دست آمده  فاتحان دوست داشتند كه آن غنايم به  ذكر است كه  الزم به. بشود

  : است  تقسيم بشود، زيرا خداوند در خصوص غنايم فرموده

� m�M�L�K� �J�I�H� G�F� E�D�C�B�A

��\�[��Z�Y�X�W�V�U�T�S�R��Q�P�O�N

�d�c�b�a��`�_�^]l ]٤١: األنفال[  
آوريد، يك پنجم آن  بدانيد كه همه غنايمي را كه فراچنگ مي!) اي مسلمانان(«

و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه ) پيغمبر(غمبر و خويشاوندان متعّلق به خدا و پي
اي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان حيات  سهم خدا و رسول به مصالح عامه. (است

بقيه يك پنجم هم صرف . نمايد دارد يا پيشواي مؤمنان بعد از او معين مي خود مقرّر مي
مانده نيز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم چهار پنجم باقي. شود افراد مذكور مي

اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائي ) بايد به اين دستور عمل شود. گردد مي
نازل كرديم ) كفر از ايمان، يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري(

                                           
  .٢١٥اقتصاديات احلرب ص، ٢٥، ٢٤أيب يوسف ص: اخلراج -١
  .٢١٥اقتصاديات احلرب ص، ٤٠اخلراج ص االستخراج ألحكام -٢
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و با هم جنگيدند، و (شدند روياروي ) مؤمنان و كافران(روزي كه دو گروه . ايمان داريد
و خدا بر هر ) گروه اندك مؤمنان، بر جمع كثير كافران، در پرتو مدد الهي پيروز شدند

  .»چيزي توانا است
، اما  ميان فاتحان تقسيم كندها را در  خواست آن در ابتدا مي �اند كه عمر و نيز گفته

به جابيه آمد و  �عمر: گويد د ميابوعبي .1و معاذ بن جبل او را از اين كار باز داشتند علي
اگر چنين كني : به ايشان گفت �معاذ . قصد داشت زمينها را در ميان فاتحان تقسيم نمايد

افتد و براي  ها، اين زمينها به دست فرزندانشان و گاهي به دست زني مي پس از مرگ آن
اي بينديشي  ارهپس بايد چ. ماند كساني كه بخواهند در راه خدا جهاد نمايند، چيزي نمي

  .2كه هم براي اين نسل و هم براي نسلهاي بعدي كارآمد باشد
پيشنهاد معاذ ايشان را به تدبر در . كرد  معاذ در واقع اميرالمؤمنين را متوجه امر مهمي

پس از تدبر  �چنان كه عمر ،آيات مربوط به زمينهاي بدست آمده از كفار وادار ساخت
تيجه رسيد كه اين زمينها هم متعلق به مسلمانان حاضر و هم ي حشر به اين ن در آيات سوره

. بنابراين تصميم گرفت تا پيشنهاد معاذ را عملي سازد. باشند متعلق به نسلهاي آينده مي
وقتي اين خبر به گوش فاتحان و اصحاب رسول خدا رسيد، بسياري با رأي او مخالفت 

براين بود كه اين زمينها مانند اموال به  ها رأي آن. كردند، به ويژه بالل و زبير بن عوام
حاضر به  �اما عمر. دست آمده در اردوگاههاي جنگي، در ميان فاتحان تقسيم گردد

�: نمود ها نبود و به ترتيب از اين آيات سوره حشر استدالل مي تقسيم آن �� �� �� �

�m�m�l�k�j��i��h�g�f�e�d�c�b�a�`��_�^�]
�w�v��u�t�s�r�qp�o�nl ]٦: احلشر[  

به پيغمبر خود ارمغان داشته است ) بني نضير(هايي را كه خدا از دارايي ايشان چيز«
شما اسباني و شتراني را براي آن به تاخت در نياورده ايد و بلكه خداوند پيغمبران خود را 

  . »گرداند، و خدا بر هر كاري توانا است بر هر كس كه بخواهد چيره مي

                                           
 .١٠٣سياسة املال يف اإلسالم ص -١
 .١٠٣سياسة املال ص، ٧٥أيب عبيد ص: األموال -٢
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ي بعدي را كه مربوط به جريان  سپس آيه. داين آيه متعلق به جريان بني نضير بو
  : هاي مختلف است، تالوت نمود ها و آبادي خاصي نيست بلكه در مورد قريه

�m�f�e�d��c�b� �a�`�_�~�}�|�{�z�y�x
�h�g �y�xw�v��u��t�s�r�q�p�on�m�l�k��j��i

��¡���~�}���|�{zl ]٧: احلشر [  
ه پيغمبرش ارمغان داشته است، متعلق ها ب را كه خداوند از اهالي اين آباديچيزهايي «

و يتيمان و مستمندان و مسافران در راه مانده ) پيغمبر(به خدا و پيغمبر و خويشاوندان 
باشد، اين بدان خاطر است كه اموال تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست به دست  مي

اجرا كنيد، و از  آورده است) از احكام الهي(براي شما  نگردد و چيزهايي را كه پيامبر
چيزهايي كه شما را از آن باز داشته است، دست بكشيد از خدا بترسيد كه عقوبت سختي 

  . »دارد
  : گويد ي بعدي را تالوت كرد كه مي همچنين آيه

 � m�®�¬�«�ª�©� �¨�§�¦�¥�¤�£�¢
�¶�µ�´��³�²±�°�¯l ]٨: احلشر[  

اشانه و اموال خود بيرون همچنين غنايم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و ك«
خواهند، و خدا و پيامبرش  آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي. رانده شده اند

  . »اينان راستانند. دهند را ياري مي
  : و به اين بسنده نكرد و انصار را نيز مشمول انفاق قرار داد و فرمود

�m�Å�Ä�Ã��Â�Á�À�¿�¾� �½�¼�»�º�¹�¸
Î���Í��Ì�Ë�Ê�É�È�Ç��Æ���Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ��ÐÏ

��Ø�×�Öl ]٩: احلشر[  
در دل (آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه را آماده كردند و ايمان را «

دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده اند، و در  كساني را دوست مي) خود استوار داشتند
شده است، و ايشان كنند به چيزهايي كه به مهاجران داده  درون احساس و رغبت نيازي نمي
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كساني كه از بخل نفس . دهند، هر چند كه خود سخت نيازمند باشند را بر خود ترجيح مي
  . »خود، نگهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارانند

  : ي مؤمنان نسلهاي بعدي را در آن داخل نمود و فرمود نيز بسنده نكرد و همهو بر اين 

� m�H� � �G�F�E�D�C�B�A� ��K�J�I
�X�W�V��U�T�S�R�Q��P�O�N�M�Ll ]١٠: احلشر[  

ما را و ! پروردگارا  :گويند يند، ميآ از مهاجرين و انصار به دنيا مي كساني كه پس«
در  اي نسبت به مومنان پيشي گرفته اند بيامرز و كينهبرادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما 

  . »أفت و رحمت فراواني هستيتو داراي ر! دلهايمان جاي مده، پروردگارا
ي مؤمنان حاضر و نسلهاي آينده در زمينهاي به  همه ،پس با توجه به سير اين آيات

اگر زنده بمانم كاري خواهم : گفت �بنابراين عمر. باشند دست آمده از كفار، شريك مي
  .1هاي صنعا گوسفند مي چراند، به او برسد كرد كه سهم آن چوپاني را كه در بيابان

شود كه وقتي  حال ديگر مسلمانان چه مي: گفت �و در روايتي آمده است كه عمر
ي اراضي آن با بردگان و كاركنان به عنوان  پا به اين سرزمين بگذارند ببينند كه همه

ميراث گذشتگان براي فرزندانشان مانده است؟ عبدالرحمان بن عوف به عنوان اعتراض 
مينها با بردگان، غنايمي است كه خداوند نصيب مگر غير از اين است كه اين ز: گفت

گويي ولي به خدا  حقيقت همان است كه تو مي: گفت �فاتحان كرده است؟ عمر
و . شود كه در آن به چنين غنايمي دست يازيد بعد از من هيچ سرزميني فتح نمي! سوگند

باشد زمينهاي  و اگر قرار. اي براي مسلمانان خواهد داشت ي اضافه نگهداري از آن، هزينه
ي نگهداري و  عراق با بردگانش و زمينهاي شام با بردگانش تقسيم بشود، پس هزينه

  كنترل از مرزها را از چه راهي فراهم كنيم؟
خواهي مالي را كه به وسيله  مي: ها به اعتراضات خود ادامه دادند و گفتند آن

از ما دريغ بداري، تا كساني ايم و از آن ما است  شمشيرهايمان در راه خدا به دست آورده
در  �عمر! مند گردند؟ اند با فرزندان خود از آن بهره كه اصال در جنگ حضور نداشته

باره  پس در اين: ها گفتند آن. گفت كه اين رأي من است ها چيزي جز اين نمي جواب آن

                                           
 .٢١٧اقتصاديات احلرب ص، ٦٧أيب يوسف ص: اخلراج -١
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واند ده نفر از بزرگان انصار از اوس و خزرج را فرا خ �عمر. با بزرگان قوم مشورت كن
هيد و از امروز شما بايد به حق رأي بد ،من هم يكي از شما هستم: و خطاب به آنان گفت

موافقين و مخالفان بايد نظر و رأي خود را ابراز دارند و كسي  من به ناحق پيروي نكنيد،
 ،ها را شنيديد شما سخنان اين: سپس گفت. از رأي من پيروي نمايد  حق ندارد كوركورانه

كنم كه چيزي از  من فكر مي. ها ستم روا خواهم داشت كنند كه من بر آن ن ميها گما اين
سرزمين كسرا باقي نمانده كه فتح نشده باشد و در اين فتح ما به اموال و زمينها و بردگان 

را نيز در  اموال را در ميان جنگجويان تقسيم نموده و خمس آن. ايم زيادي دست يافته
رسد كه زمينها را به دست كارگران و  چنين به نظر مي ام و مصارف آن هزينه كرده

را از   چه وصول كنيم و آن  ها ساالنه خراج و جزيه بردگانشان بسپاريم و در عوض از آن
هاي جنگجويان و فرزندانشان و مسلمانان ديگر  آوريم، صرف هزينه اين راه به دست مي

ها نگهداري كنند، آيا  اني ندارد كه از آنآيا به نظر شما اين مرزها نياز به مرزبان. بنماييم
اين شهرهاي بزرگ نياز به پادگان و لشكر ندارد؟ آيا كارمندان و دست اندركاران دولت 

ي اين امور را از چه راهي  خواهند؟ پس اگر زمينها را تقسيم كنيم، هزينه حقوق نمي
در شهرها لشكر و چرا كه اگر  ،رأي ما رأي تو است: فراهم سازيم؟ همه يكصدا گفتند

  .1پادگان وجود نداشته باشد، بي درنگ كافران به شهرهاي خود باز خواهند گشت
اگر اين زمينها را تقسيم بكنم، براي هميشه : طي سخنان خود گفت �همچنين عمر

دار خواهند چرخيد و مسلمانان بعدي در آن سهمي نخواهند  اي سرمايه به دست عده
  : گويد داشت، در حالي كه قرآن مي

�m�D�C�B�Al ]١٠: احلشر[  
  .»آيند كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي«

بدين صورت . گيرد ي كساني را كه تا قيامت خواهند آمد، در بر مي و اين آيه همه
و بزرگان صحابه بر تقسيم نكردن زمينهايي كه از كفار گرفته بودند، استوار  �رأي عمر

  .2گرديد

                                           
  .٢١٧اقتصاديات احلرب ص، ٦٧ص: ابويوسف(اخلراج  -١
  .١٠٥ ص سياسة املال يف اإلسالم يف عهد عمر -٢
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» خراج«براي متقاعد ساختن مخالفين طرح  �ره و گفتگوي عمري مذاك از نحوه
ي دليل و مدرك و طي سخنان  كه با ارائه چنان. گردد فرزانگي و فراست ايشان متبلور مي

كاري كه شايد از . زيبا و دلنشين خود توانست نظر مخالفين را به نفع خود تغيير دهد
ي پارلمان براي تصويب نمودن دست يك سياستمدار قوي امروزي در جلب آراي اعضا

  .اي برنيايد اليحه
  اينكه  به  عمر مافوق هر سياستمداري است، با توجه  وري است كهآياد  الزم به

هاي خود را  و برنامه  چكيد و همانند سياستمداري فريبكار نقشه صداقت از سخنان وي مي
و مثالي   شبيه  ما فوق هرگونه  داشت كه مي  را عرضه طي بياناتي آن  داد، بلكه نمي  ارائه
  .1باشد مي

  مخالف بود؟ع خدا آيا عملكرد عمرفاروق درباره زمينهاي خراج با عملكرد رسول
ي زمينهاي خراج مخالف با عملكرد  سخن كسي كه گفته است عملكرد عمرفاروق درباره

زمينهاي خيبر را تقسيم نمود و  صبوده است بدليل اين كه رسول خدا صرسول خدا
اي خالف اين عمل كند، بايد عملكرد او را خالف سنت و باطل تلقي  كه خليفه گر چنانا

  .باشد اي نسبت به خلفاي راشدين مي نمود، سخن اشتباه و جسورانه
در خيبر يعني تقسيم اراضي در ميان فاتحان،  صخدا بايد گفت كه عملكرد رسول

هيچ دليلي در اين باره وجود و اگر . بيانگر جايز بودن اين عمل و نه وجوب آن است
اي براي اين امر  خود دليل بسيار قوي �نداشته باشد، عملكرد عمر، عثمان و علي

را  شود و عالوه بر آن عملكرد خود رسول خدا در فتح مكه كه اراضي آن محسوب مي
تقسيم ننمود و كسي را به بردگي نگرفت، بزرگترين دليل بر جواز اين امور نه وجوب آن 

مكه با صلح و سازش فتح گرديد نه به زور، سخن گزافي : و اگر كسي بگويد. اشدب مي
را كرد و هنگامي  چرا كه رسول خدا در اثر نقض عهد اهل مكه قصد فتح آن. گفته است

جا نيامد و كسي  آن  استراحت پرداخت هيچ كس براي صلح با او به  در مرالظهران به  كه
اينك ابوسفيان در راستاي جاسوسي بيرون   ادند، بلكهخدمت وي نفرست  را براي صلح به

دهد  مي  برد و او را پناه خدمت پيامبر مي  يابد و همانند اسيري به عباس او را درمي  كه  آمده

                                           
 .٢١٠ر عمرصأخبا -١
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جايز است   گيرد، پس چگونه آورد و در رديف مسلمانان قرار مي و در نهايت اسالم مي
از   بدون اينكه  م براي كافران انعقاد صلح نمودهابوسفيان بعد از قبول اسال :شود  گفته  كه

امان و پناه  صپيامبر  بايد گفت كه  باشد؟ و جهت توضيح اين قضيه  گرفته  آنان اجازه
هر كس وارد منزل ابوسفيان : عبارت بودند از  چند سببي متعلق نمود كه  مسلمانان را به

او در امان است و هر كس منزل شود  الحرام شود او در امان است و هر كس وارد مسجد
  با او به  كساني امان داد كه  به صپيامبر  يعني اينكه .1خود را قفل بزند او در امان است

 صبود، هرگز پيامبر  اگر صلح اعالم شده  فهميم كه رو مي افتد، از اين جنگ درنمي
آزادگان نام   را به ها آن صپيامبر  ي ديگر اينكه و نكته. دهي نداشت اعالم امان  نيازي به

گروهي  كشتن دستور صزيرا آنان را از بند اسارت آزاد گرداند، و همچنين پيامبر ،داد
  : فرمود صپيامبر  ي ديگري اينكه و نكته. از آنان اعم از زن و مرد را صادر نمود

8M&�� µ C1)� %#	 ,+��� �)V 0� (	 {4P �)V 0� � MO� "#F2G 
و تنها براي ساعتي براي   بعد از من براي كسي حالل نبوده  ز من و نهقبل ا  نه  مكه« 

  .»است  من حالل گشته
بود  شد، و اگر قرار بر صلح مي  با احرام وارد مكه  خود نه  با كاله صپيامبر  و اينكه

را  نمود چيزي از آن مي  اگر با شهري مصالحه  بود، همانطور كه چيزي براي وي حالل نمي
مردمان آن   دهد در حالي كه بلد الحرام را حالل قرار مي  پنداشت، پس چگونه حالل نمي

گروهي از آنان با   و همچنين اينكه! اند؟ و دست آشتي را دراز نموده  اعالم صلح نموده
  خالصه. اي از مسلمانان جنگيدند پيكار افتادند و گروهي ديگر از آنان با دسته  خالد به

با جنگ فتح شد و   مكه  خواهيم برد كه  پي  آثار و روايات نقل شده  به  با توجه  اينكه
پس .. بردگي نگرفت  را تقسيم ننمود مردم آن ديار را به اموال و اراضي آن صپيامبر

گيريم كه پس از فتح شهري توسط مسلمانان، تقسيم اموال و اراضي و به بردگي  نتيجه مي
  . 3ي استجا امري اختياري نه وجوب گرفتن مردم آن
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نه تنها مخالف با عملكرد رسول خدا نبود بلكه كامال همسو  �بنابراين عملكرد عمر
  : ي آن حضرت بود و دستاويز ايشان در اين باره موارد زير بود و هماهنگ با شيوه

  .دارد را بيان مي» فيء«ي حشر كه حكم  ـ آيات سوره1
براي صاحبانشان باقي را  در فتح مكه كه زمينهاي آن صـ عملكرد رسول خدا2

  .گذاشت بدون اين كه از آنان خراج بگيرد
ي مجلس شورايي كه براي اين منظور تشكيل شده بود و از آن پس اين  ـ فيصله3

يافتند، قرار  مسأله به عنوان سنتي هميشگي در مورد زمينهايي كه مسلمانان بر آن تسلط مي
  .گرفت

اموال غنيمت منقول و غير منقول به داليل در تفاوت قايل بودن ميان  �عمر ،بنابراين
. داد ي نصوص مختلف را مد نظر قرار مي و نصوصي چنگ زده بود و در اين باره مالحظه

خواست زمينها همچنان به دست صاحبان خود باقي بماند، تا لشكر  عالوه براين او مي
ر مهم و خطير خود ها از كا اسالم با مشغول شدن به زمينها و نزاع و درگيري پيرامون آن

  .1غافل نشود
حل جويا  كرد و براي مشكالت خود از آن راه به قرآن مراجعه مي �عمر ،آري

شد و با جمع  ور مي نشست و به اعماق مفاهيم آن غوطه شد و در آيات آن به تدبر مي مي
كردن آيات ـ به ظاهر ـ مختلف و تخصيص برخي با برخي، و با الهام گرفتن از روح 

رسيد و درك عميق وي به مقاصد شريعت وفهم نصوص  ي مطلوب مي به نتيجهشريعت 
قرآن درياي بيكران و مواجي است كه جز ! آري. كرد او را در اين راه كمك مي

بنابراين بعضي . را ندارد ور شدن در آن مجتهدان چيره دست و جسور كسي ياراي غوطه
اي از مسايل ناديده  را در پاره نصوص شرعي �كنند كه عمر از سالكان مبتدي گمان مي

اي  گرفت در حالي كه واقعيت چنين نيست، بلكه او مجتهدي ممتاز و داراي حس ويژه مي
و بر آگاهان پوشيده نيست كه . شد بود تا جايي كه گاهي قرآن موافق رأي او نازل مي

مفسر نمايند همان طور كه برخي احاديث  بخشي از آيات قرآن بخشي ديگر را تفسير مي
بنابراين بر مجتهد الزم است كه در جستجوي حكم شرعي، نصوص . برخي ديگر هستند
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  صورت به آياتي چند اكتفا ننمايد، در غير اين  مختلف را مد نظر داشته باشد و تنها به
ي ايشان ملغي  دست آمده  ي حكم به شود و نتيجه مي  عنوان مجتهدي مقصر خوانده

  .1گردد محسوب مي

  �ي خراج در زمان عمر اجراي پروژه چگونگي -
مبني بر باقي گذاشتن زمينهاي  �وقتي بزرگان صحابه و مجلس شورا رأي عمر

را تأييد نمودند، ) ماليات(كشاورزي فتح شده به دست صاحبان آن و وصول خراج 
دو شخصيت بزرگوار يعني عثمان بن حنيف و حذيفه بن يمان را براي بازديد  �عمر

سرزمين سواد عراق اعزام نمود و خاطرنشان ساخت كه ابعاد مختلف قضيه ي  كارشناسانه
از نظر كيفيت و نوع محصوالت و حالت مردم را در نظر بگيرند و مبادا مردم را مجبور به 

و به خاطر كسب اطالع از حالت مردم و . پرداخت چيزي بكنند كه از توانشان بيرون باشد
تادگان خود دستور داد تا گروهي از دهقانان سواد را برخورد سالطين عجم با آنان به فرس

از آنان  �نزد وي بفرستند چنان كه گروهي متشكل از دهقانان نزد وي آمدند و عمر
بيست و : ها گفتند كردند؟ آن سالطين عجم ساالنه چه مقدار از شما وصول مي: پرسيد

  .2گيرم من اين مقدار را از شما نمي: گفت �عمر. هفت درهم
ين بيانگر آن است كه فتوحات اسالمي باعث رحمت و عدالت براي شهروندان و ا

  .مناطقي شد كه فتح گرديده بودند
رسيد كه گرفتن خراج هم به نفع صاحبان زمين و هم به نفع  چنين مي �به نظر عمر

  .بدون اين كه بر كسي بيش از توانش فشاري وارد شود ،بيت المال و مسلمانان است
 000/000/36ثمان بن حنيف و حذيفه بن يمان متراژ زمينهاي سواد را ع ،به هر حال

و ماليات ساالنه محصول انگور در هر هكتار ده درهم و خرما در  3متر مربع اعالم كردند
هر هكتار هشت درهم و ني شكر در هر هكتار شش درهم و گندم چهار درهم و جو را 
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جا  شتند و ايشان نيز موافقت كرد و از آننو �و اين را به عمر .1دو درهم تعيين نمودند
ي اجراي عدالت در مورد مردم اين مرز و بوم بود، به عثمان بن حنيف و  شيفته �كه عمر

ايد كه قادر به تحمل آن نخواهند  شايد شما باري بر دوش مردم گذاشته: حذيفه گفت
: گفت �عمر. ايم ردهبلكه ما مقدار بسيار اندكي بر آنان مقرر ك ،خير: ها گفتند بود؟ آن

هاي عراق به قدري مستغني باشند كه به  اگر زنده بمانم كاري خواهم كرد كه بيوه
  .2حاكمان بعدي نيازي نداشته باشند

كارشناسي   و عينا كاري كه در زمينهاي سواد عراق انجام گرفت در زمينهاي مصر به
ت اما با اين تفاوت كه هيچ عمرو بن عاص انجام گرفت در زمينهاي شام نيز به انجام پيوس

كدام از مؤرخان در مورد جزييات زمينهاي شام و اسم افرادي كه مأموريت يافتند تا متراژ 
  .3اند ها را مشخص كنند، چيزي ننوشته آن

ي شخصي مسئولين بلند پايه دولتي را  سرمايه �ضمنا الزم به يادآوري است كه عمر
كرد و بعد از آن نيز به بازرسي  قيقا محاسبه ميقبل از اين كه به سمتي منصوب گردند، د

ي  كرد اموال اضافه ي آنان با درآمدشان برابري نمي پرداخت و اگر سرمايه اموال آنان مي
در اين باره در بحث فرماندهان به تفصيل  .4كرد آنان را مصادره و وارد بيت المال مي

  .سخن خواهيم گفت
بيت المال در عراق و شام و مصر  ر بن خطابعمي  گفتني است كه با تدبير حكيمانه

هاي كشور  داراي زمينهاي زيادي گرديد و از اين رهگذر ساالنه درآمد بااليي وارد خزانه
ي مصر كه داراي بيشترين زمينهاي حاصلخيز بود كه قبال در  از ناحيه به ويژه. شد مي

   .5ي سلطنتي بودند استثمار خانواده
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  مينهاي كشاورزي در ميان فاتحاني تقسيم نكردن ز فلسفه
و كساني كه با وي همفكر بودند چند دليل امنيتي براي تقسيم  عمر بن خطاب -

ها را به دو بخش  توان داليل آن كه مي دن زمينهاي كشاورزي مدنظر داشتندنكر
در مصالح داخلي جلوگيري از احتمال . هاي داخلي و بيروني تقسيم كرد مصلحت

اراضي و همچنين ايجاد منابع ثابت درآمد براي دولت و نسلهاي درگيري در تقسيم 
ي مسلمانان در نظر بود و در مصالح بيروني حفظ و استحكام مرزهاي اسالمي و  آينده

كه قطعا . هاي نظامي و حقوق كارمندان دولت مدنظر قرار داشت تجهيز سربازان و پايگاه
ي  براين خليفه نه تنها به امنيت سياسي جامعهبنا. ي قوي مالي دارند ها نياز به پشتوانه اين

چنان كه در اعتراض . انديشيد دوران خود بلكه براي امنيت و رفاه ادوار بعد از خود نيز مي
شود؟ و  پس حال مسلمانان نسلهاي آينده چه مي: به مخالفين خراجي كردن زمينها گفت

   .1باشد ياين بيانگر ديدگاه فراگير ايشان نسبت به قضاياي اسالم م
ي مذكور توسط خليفه و مخالفينش از اصحاب  ـ تبادل آراء و اجتهاد در مورد مسأله

اي از نصوص، بيانگر آن است كه در اظهار نظر  ها به پاره و استدالل هر كدام از آن
پيرامون مسايل عمومي و خصوصي بايد مستندي از نصوص شرعي وجود داشته باشد تا بر 

  .نهايتا حكم صادر شود اساس آن اظهار نظر و
ـ همچنين مراجعه نمودن خليفه جهت حل اين مسأله به بزرگان صحابه و تشكيل 

ها جهت حل اين  ي آن شورا از يك طرف و از طرف ديگر همكاري مخلصانه و دلسوزانه
معضل بيانگر اين مطلب است كه بايد اهل شورا داراي ويژگيهاي ممتازي مانند علم، تقوا 

ه، از مالحظه كاري و پيروي از ديگران بدور باشند و از سرزنش هيچ و شجاعت بود
  .فردي حتي حاكم هراسي به خود راه ندهند

ـ بحث و گفتگوهايي كه پيرامون اين مسأله در مجلس مشاوره گذشت و منجر به 
اي عالي از فرهنگ گفتگوي صحابه  ي تقسيم اراضي گرديد، نمونه تصويب اليحه

ي وقت و در طرف ديگر  ، خليفه يده است كه در يك طرف قضيهپيرامون قضاياي پيچ
ي دليل و تشكيل شوراي  جمعي از صحابه قرار دارند و سرانجام قضيه با گفتگو و ارائه
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و در ابتدا خليفه به خاطر ايجاد اعتماد و  .1شود اهل حل و عقد به نحو احسن حل مي
كه او نيز مانند فردي از آنان است و دارد  اطمينان بيشتر خطاب به اعضاي شورا اعالم مي

ها را در روشني  توانند كه با رأي وي مخالفت و يا موافقت نمايند و آن افراد به راحتي مي
  .2دهد قرآن به پيروي از حق دعوت مي

  مهم ترين پيامدهاي دعوتي اين تصميم -
اكم در آن توان براندازي نظام ارباب رعيتي ح ترين آثار اين عملكرد مي يكي از مهم
ي زمينهاي  ي سلطنتي مالك همه قبل از تسلط اسالم بر آن مناطق خانواده. نواحي را برشمرد

وقفه به نفع  كش بدون دريافت هيچ مزدي بي زحمتكشاورزي بودند و كشاورزان 
بر خالف عملكرد حاكمان مستبد، زمينها  �ولي عمر. كردند استثمارگران ستمگر تالش مي

. كرد نان درآورد و از آنان ساليانه مقدار اندكي به عنوان خراج وصول ميرا به ملكيت دهقا
اين امر باعث شد تا دهقانان براي نخستين بار در زندگي احساس استقالل و مالكيت بكنند و 

ها فقط  ي سلطنتي برود، و اين شان به جاي اين كه به جيب خانواده از آن پس حاصل تالش
  .3رفت دشان ميخوشه چين باشند، به جيب خو

  ـ بستن راه بازگشت لشكر فارس و روم
چرا كه  ،با اتخاذ اين سياست راه بازگشت لشكر فارس و روم را مسدود كرد �عمر

ي كارگر جامعه، مالك زمينها و امالكي شدند كه  اين بار دهقانان و كشاورزان و طبقه
راين بدبيني و تنفر آنان بناب. ريختند قبال بدون دريافت هيچ پاداشي در آن عرق جبين مي

نسبت به حاكمان قبلي خود چند برابر شد و نه تنها دست از ياري و مساعدت اربابان خود 
) رستم(ي نيروهاي ايراني  چنان كه فرمانده. برداشتند، بلكه به مساعدت مسلمانان پرداختند

يورش برده و شما از اين كه عربها بر ما ! اي دشمنان خدا: گفت» حيره«خطاب به ساكنان 

                                           
  .٣١٨، ٣١٧طفى منجود صمص، األبعاد السياسية ملفهوم األمن يف اإلسالم -١
  .١٨٥صصفوه : الدور السياسی -٢
  .١٣٠الدعوة اإلسالمية يف عهد عمربن اخلطاب حسين غيطاس ص -٣



 421      �نظام مالي و سازمان قضايي و فرايند تكميل آن در دوران خالفت عمر 
 

و دست مساعدت   اند، خوشحال هستيد و براي آنان جاسوسي كرده وارد شهرهاي ما شده
  .1ايد به سوي آنان دراز كرده

  ـ روي آوردن ساكنان شهرهاي فتح شده به اسالم
اتخاذ نمود و بر اساس واگذار كردن زمينهاي كشاورزي به  �بنابر سياستي كه عمر

ها از برخورد  آن. آوري به اسالم روي آوردند شكل شگفت انان، مردم آن سامان بهدهق
  .2مسلمانان، درس عدالت گرفته و به كرامت انساني خود پي بردند

  ي كنترل سرحدات ـ هزينه
قبال   چه دولت اسالمي از نواحي مختلف گسترش يافت و حدود و مرزهايش از آن

يه نام برد كه حد فاصل دولت ها را مرز فرات ترين آن توان مهم بود، فراتر رفت كه مي
. داد و از اهميت استراتژي بااليي برخوردار بود اسالمي با امپراطوري بيزانس را تشكيل مي

ها در  سواراني را جهت كنترل مرزها گمارده بود كه تعداد آن �گفتني است كه عمر
ي  پياده ها نيروهاي شترسوار و و عالوه بر آن. شهرهاي مختلف بيش از سي هزار نفر بود
از اين مجموعه لشكري منظم براي حفظ و . فراواني نيز براي اين منظور گمارده بود

كنترل مرزها ساخته بود و دولت متكفل مخارج آنان گرديد و كاري جز جهاد در راه 
يكي از منابع دولت براي تجهيز اين نيروها به شمار ) ماليات زمين(و خراج . خدا نداشتند

  .3رفت مي
ي كل  براي نظام خراج به عنوان يكي از درآمدهاي اساسي خزانه �خطابعمر بن 

ي مخارج مصالح عمومي و  كشور، قوانيني وضع نمود تا بيت المال به خوبي از عهده
و چنين چيزي ممكن نبود مگر با واگذار كردن . ها برآيد حفاظت مرزها و تأمين راه

تا با احساس استقالل و با اشتياق زمينهاي فتح شده به دست كشاورزان و صاحبانشان 

                                           
 .١٣١ ص الدعوة اإلسالمية يف عهد أمري املؤمنني عمر -١
  .١٣٢ص منبع سابق -٢
  .١٣٥ص منبع سابق -٣
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فراوان به آباداني هر چه بيشتر آن بپردازند و ساالنه به ميزان قرارداد، ماليات پرداخت 
  .1كنند

  ـ عوارض گمركي4
شدند، رقمي شبيه عوارض گمركي  از تاجران و بازرگاناني كه وارد مرزهاي اسالمي مي

) عاشر(را  او   اليات گماشته بودند كهشد و شخصي را براي أخذ اين م امروزي گرفته مي
اين عوارض در زمان رسول خدا و . -گرفت يعني كسي كه يك دهم مي- 2مي ناميدند

ها مشغول دعوت اسالم و جهاد و تأسيس دولت اسالمي  ابوبكر وجود نداشت چرا كه آن
و ي حكومت اسالمي تا حد زيادي گسترش يافته بود  دامنه �اما در زمان عمر. بودند

تصميم گرفت از  �بنابراين عمر. ناچار با دولتهاي مجاور روابط بازرگاني برقرار گرديد
بازرگانان خارجي ده درصد حقوق گمركي بگيرد همان طور كه كشورهاي غير مسلمان 

  .گرفتند از بازرگانان مسلمان گمرك مي
ض مؤرخان بر اين مسأله اتفاق نظر دارند كه نخستين كسي كه در اسالم عوار

اند كه گروهي از  را چنين بيان داشته و علت آن .3بود عمر بن خطابگمركي را بنا نهاد 
ها  اي به فاروق نوشتند كه اجازه دهد آن از بالد غير اسالمي نامه» منبج«ي  بازرگانان منطقه

 �عمر. براي تجارت به بالد اسالمي بيايند و ده درصد حقوق گمركي پرداخت نمايند
و بدين . را به تصويب رسانيد ا بزرگان صحابه مشورت نمود و سرانجام آندر اين باره ب

عالوه بر  �عمر. ايشان نخستين كسي است كه حقوق گمركي دريافت كرد ،ترتيب
كردند و همچنين از عثمان بن  گذشت از تجار مسلمان كه به حبشه رفت و آمد مي  چه آن

. ده درصد: رند؟ تجار مسلمان گفتندگي ها چند درصد را از شما مي حنيف پرسيد كه آن
  .4پس شما نيز همين مقدار را از آنان وصول نماييد: گفت �عمر

                                           
  .٢٢٣، اقتصاديات احلرب ص٢٧١أيب يوسف ص: اخلراج -١
  .٢٢٣، اقتصاديات احلرب ص٢٧١يب يوسف صاخلراج أل -٢
  .١٢٨سياسة املال يف اإلسالم ص -٣
  .٦٥١ص. موسوعة فقه عمر -٤
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نوشت كه تاجران ما  �اي به عمر همچنين روايت شده كه ابوموسي اشعري طي نامه
. شود ها ده درصد حقوق گمركي گرفته مي روند از آن وقتي به بالد غير اسالمي مي

ها ده درصد و از تاجران غير مسلماني  شما نيز از تاجران آندر جواب نوشت كه  �عمر
كه تحت الحمايه حكومت اسالمي قرار دارند پنج درصد بگيريد و از تاجران مسلمان در 
ازاي هر چهل درهم يك درهم و از دويست درهم پنج درهم وصول نماييد و همچنين 

  .1م نگيرنداي كمتر از دويست دره گمرك را از سرمايه  دستور داد كه
اين قانون در نظم بخشيدن به روابط تجاري با دولتهاي مجاور كمك زيادي كرد و 

هاي بازارها بر روي اجناس  رونق زيادي گرفت و دروازه بازار تجاري دولت اسالمي
ي عربي راه  خارجي گشوده و مراكز تجاري مهمي در سراسر دولت اسالمي و شبه جزيره

لمان و غير مسلمان در وارد كردن و صادر نمودن اجناس با اندازي شد و بازرگانان مس
  شماري به حركت افتاد و بنادر اسالمي هاي تجاري بي يكديگر به رقابت پرداختند و قافله

قيمت با خود حمل  و گرانهاي هندي و افريقايي و چيني كه اشياء نفيس  از كشتي
  .2نمودند كردند، با آغوش باز استقبال مي مي

موظف به » عاشر«اي به نام  ژهكارمندان وي �عمر بن خطابدر زمان همچنين 
: گويد چنان كه انس بن مالك مي. آوري زكات ساالنه اموال تجاري مسلمانان بودند جمع
هنگامي كه مال : مرا براي جمع آوري اموال زكات اهل عراق اعزام نمود و گفت �عمر

االتر از آن از هر چهل درهم يك شخص مسلماني به دويست درهم رسيد پنج درهم و ب
  .3درهم از او وصول كنيد

جرير و در روايتي ديگر زياد زياد بن  � عمر بن خطاب  كند كه و شيباني روايت مي
دو و نيم درصد اموال   سوي عين التمر اعزام نمود و بدو دستور داد كه  ير را بهبن حد

درصد   رصد و از اموال اهل حرب دهپنج د  ي اهل ذمه ها را بگيرد و از مال التجاره آن
  .4كرد پرداخت مي  را از اموال جمع شده» عاشر«ي  بگيرد، و عمرنفقه

                                           
  .١٢٨سياسة املال ص ١٤٦، ١٤٥أيب يوسف ص: اخلرج -١
  .٣٣٢ي صحممد العماد. د ة،العربي ةطرقها فی اجلزير و  ةالتجار  -٢
  .١٠١يف العصور اإلسالمية األوىل صاحلياة اإلقتصادية  -٣
  .١٠١احلياة االقتصادية ص ،)٢١٣٤، ٥/٢١٣٣(شرح السري الكبري  -٤
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يابد  به تصويب رسانيد در مي عمر بن خطاباي كه  يك پژوهشگر در قوانين تجاري
ها از  كه ايشان از بازرگانان غير مسلمان به عنوان مقابله به مثل همان ده درصدي را كه آن

كرد و از غير مسلمانان ذمي پنج درصد بر اساس  گرفتند، وصول مي گانان مسلمان ميبازر
قراردادي كه با نصرانيان بني تغلب مبني بر گرفتن دو برابر مقدار زكاتي كه از مسلمانان 

  .شود، امضاء كرده بود گرفته مي
پرداخت شد، مقدار همان زكاتي بود كه بايد  از تاجران مسلمان گرفته مي  چه و آن

كردند چنان كه كارمندان خود را از گرفتن مجدد حقوق گمركي از تاجران مسلمان و  مي
ي اصلي قبل از گذشت يك  همچنين از غير مسلمانان ذمي در صورت عدم رشد سرمايه

  .سال تمام منع كرده بود
و به خاطر رعايت اصل مقابله به مثل، الزم است هنگامي كه كشور غير مسلماني 

مركي خود را بر مسلمانان كاهش داد، مسلمانان نيز به همان نسبت حقوق حقوق گ
ها كامال حقوق گمركي را ساقط  گمركي خود را كاهش دهند و اگر چنان كه آن

چنان كه امروز در روابط اقتصادي حاكم بين  ،را ساقط كنند كردند، مسلمانان نيز بايد آن
   .1كشورها نيز چنين است

نان نياز مبرم به بعضي اجناس و توليدات كشورهاي خارجي و اگر چنانچه مسلما
داشتند، بايد حقوق گمركي خود را در آن نوع كاهش دهند و يا ساقط گردانند تا 

عمر بن چنان كه . بازرگانان، كاالي مورد نظر را وارد كنند و بازار را اشباع نمايند
دم و روغن به حجاز، به كارمندان خود دستور داد تا در مقابل واردات گن �خطاب

حقوق گمركي اهل حرب را از ده درصد به پنج درصد كاهش دهند و گاهي به لغو آن 
  .داد دستور مي

  جهت شكوفايي كردن تجارت به �عمر  كند كه زهري از سالم از پدرش نقل مي
  .2را بگيرد  و پنج درصد گندم و انگور خشك شده  درصد پنبه  ها ده از نبطي  مدينه

                                           
  .١٣٢سياسة املال يف اإلسالم ص -١
  .١٣٣سياسة املال يف اإلسالم ص -٢
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باعث شكوفا شدن  �است كه سازماندهي امور مالي در دوران خالفت عمرگفتني 
وضع تجاري مسلمانان و همسايگانشان گرديد و به راحتي اجناس مورد نياز در اختيار 
همگان قرار مي گرفت، ايشان فقط به فكر سازماندهي منابع موجود بيت المال نبود بلكه 

مند نمودن  دهاي بيت المال و آسايشهاي متعدد، جهت گسترش درآم در جستجوي راه
انديشيد و با  بنابراين به رونق دادن تجارت خارجي مي. شهروندان دولت اسالمي بود

كرد و بر مسئولين و كارمندان خود اشراف  بازرگانان خارجي به نحو احسن برخورد مي
ا وصول ي حقوق بيت المال ر نوشت و همه ها مي كامل داشت و رهنمودهاي الزم را به آن

  .1روا دارد كرد بدون اين كه بر كسي ستمي مي

  ـ فيء و غنيمت5
شود كه بدون جنگ و دوانيدن اسب و حيواني به دست  اموالي گفته مي  به مجموعه» فيء«

ي قرآن در ميان مستحقين آن  يك پنجم اين گونه اموال طبق فرموده. مسلمانان بيفتد
  : فرمايد چنان كه قرآن مي. شود تقسيم مي

�m�f�e�d��c�b� �a�`�_�~�}�|�{�z�y�x
�gl  ]٧: احلشر[  
ها به پيغمبرش ارمغان داشته است، متعلق  را كه خداوند از اهالي اين آباديچيزهايي «

مسافران در راه مانده  مستمندان و يتيمان و و )پيغمبر(خدا و پيغمبر وخويشاوندان به 
  .»باشد مي

نگ با كافران حربي به دست مسلمانان شود كه در ج غنيمت به مالهايي گفته مي
  : فرمايد چنان كه قرآن مي. افتد مي

� m�M�L�K� �J�I�H� G�F� E�D�C�B�A

��\�[��Z�Y�X�W�V�U�T�S�R��Q�P�O�N

�d�c�b�a��`�_�^]l ]٤١: األنفال[  

                                           
 .٣٢٢مجيل عبد اهللا املصري ص. ية دتاريخ الدعوة اإلسالم -١
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آوريد يك پنجم آن متعلق به خدا و پيامبرو  بدانيد كه همه غنايم را كه فراچنگ مي«
است اگر به خدا و بدانچه و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه ) رپيامب(خويشاوندان 

نازل كرديم ايمان داريد روزي  )ميان حق و باطل، روز بدر( ي خود در روز جدايي بر بنده
  . »كه دو گروه رو يا روي شدند و خدا بر هر چيزي تواناست

ماري نصيب ش به خاطر گسترش فتوحات، غنايم بي عمر بن خطابو در دوران 
شد به ويژه كه فرماندهان فارس و روم با ساز و برگ فراواني وارد ميدان  مسلمانان مي

افتاد  آوردند به دست مسلمانان مي با خود مي  چه ي آن شدند كه پس از شكست همه مي
هزار درهم  30الي  15ها به  كه گاهي فقط قيمت لباس و سالح شخصي هر كدام از آن

رفي شهرهاي بزرگي مانند مداين، جلوالء، همدان، ري، اصطخر و غيره و از ط .1رسيد مي
 1800فتح گرديد و از اين رهگذر اموال هنگفتي به دست مسلمانان افتاد از جمله فرش 

متر مربعي و زربافت كسرا كه منقش با طال، ابريشم و انواع جواهرات گران قيمت بود و 
شماري از شهر  ه بر آن، طال و جواهرات بيعالو. به قيمت بيست هزار درهم فروخته شد

جلوالء و نهاوند به دست رسيد تا جايي كه فقط خمس غنايم به دست آمده از جلوالء به 
توان بزرگترين غنيمت اين فتح، زمينهاي سواد عراق و  و مي .2شش ميليون درهم رسيد

وقف  �ا عمري سلطنتي و زمينهاي صوافي را به شمار آورد كه همه ر امالك خانواده
و اين غنايم به حدي بود . بود  هفت ميليون درهم رسيده  حاصل آن به  بيت المال كرد كه

كه هم دولت اسالمي و هم افراد مسلمان را مستغني كرد و مستواي معيشتي آنان را باال 
  . بيشتر نمايان گرديد �ي خالفت عثمان آثار اين استغناء در دوره  گفتني است كه. برد

عمر بن ترين منابع مالي دولت در خالفت  بيان گرديد، عبارت بود از مهمچه آن
  .�خطاب

  خزانه كل و سازمان برنامه و بودجه: دوم

اعم از (ي كل است كه مركز دخل و خرج دولت  بيت المال به تعبير امروزي همان خزانه
) دولتيهاي عمومي و خصوصي  ي پروژه ، قاضي، لشكر، كارمندان و هزينه حقوق خليفه

                                           
  .١٨٨الفة الراشدة صعصر اخل -١
  .١٨٩ص مهان -٢
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ي امروزي بود كه در آن  و ديوان نهادي شبيه سازمان برنامه و بودجه .1رود به شمار مي
ذكر است   الزم به. آمار، اسامي و حقوق كارمندان و حقوق بگيران دولت درج شده بود

  كارمندان دولتي به  شود كه اي استعمال مي ؤسسهي ديوان نزد فارسها براي م كلمه  كه
  .2يندآ سابات در آن گرد هم ميراه دفتر حهم

گفتني است كه در عهد نخست دولت اسالمي، بيت المالي به معني واقعي كلمه 
 صوجود نداشت چرا كه مال قابل نگهداري وجود نداشت و معموال سياست رسول خدا

درنگ به توزيع آن  بي آمد، ايشان اي به دست مي چنين بود كه اگر مالي از ناحيه
نيز در اوايل خالفت  �و عمر. كرد نيز چنين عمل مي �عد از ايشان ابوبكرب. پرداختند مي

ي فتوحات گسترش يافت و  اما پس از آن كه دامنه. كرد خود به همان شيوه عمل مي
هاي متعدد  منابع مالي دولت رو به افزايش نهاد و نيروهاي نظامي و لشكري دولت در جبهه

ي حقوق و غنايم، خليفه را بر آن  ي و توزيع عادالنهمشغول پيكار بودند، نياز به ثبت اسام
داشت تا جهت ثبت اسامي كارمندان و نظاميان دولت و كنترل اموال بيت المال 

دبيرخانه يا سازمان برنامه و (و بدين صورت نخستين ديوان . ايي تأسيس نمايد دبيرخانه
  .3تأسيس گرديد � عمر بن خطابدر اسالم به دست ) بودجه

باري ابوهريره با مال هنگفتي در : اند نگاران در بيان علت آن، بيان داشته تاريخ  كهو چنان
اي؟  با خود چه آورده: پرسيد �عمر. حدود پانصد هزار درهم از بحرين برگشته بود

گويي؟ ابوهريره  داني چه مي هيچ مي: گفت �عمر. پانصد هزار درهم: ابوهريره گفت
تا پانصد هزار را ... يكصد هزار و دويست هزار : فتآري و پنج بار جداگانه گ: گفت

ات برو  نزد خانواده. ات هويدا است آثار خواب و خستگي بر چهره: گفت �عمر. برشمرد
. صبح روز بعد نزد ايشان برگشتم: گويد ابوهريره مي. و بخواب و فردا صبح نزد من بيا

داني چه  هيچ مي: گفت. ر درهمپانصد هزا: اي؟ گفتم چه مقدار مال با خود آورده: پرسيد
آيا مال حاللي : گفت. آري و با پنج انگشت دستم پانصد هزار را شمردم: گويي؟ گفتم مي

گاه بر منبر قرار گرفت و پس از حمد  آن. دانم حالل است تا جايي كه من مي: است؟ گفتم
                                           

  .١٥٥سياسة املال يف اإلسالم ص -١
  .١٥٥، سياسة املال يف اإلسالم ص٢٤٣مقدمة ابن خلدون  -٢
  .١٥٧صسياسه املال فی االسالم  -٣
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توزيع آن اگر ي  در نحوه. مال فراواني به دست ما رسيده است! اي مردم: و ثناي خدا، گفت
كنيم و بر اساس آمار تقسيم خواهيم كرد و اگر نه هم  خواهيد، شما را سرشماري مي مي

اي : مردي برخاست و گفت. اكنون به هر كدام از شما مقداري از آن خواهيم داد
 �عمر. ام كه در چنين مواقعي داراي دفتر و ديوان هستند ها را ديده من عجم! اميرالمؤمنين

  .1مند تأسيس ديوان شد خنان او عالقهبا شنيدن س
اما وليد بن هشام . ها نيز تأييد كردند آن ،باره با مسلمانان به مشورت پرداخت و در اين

دفتر و   ام كه من پادشاهان شام را ديده: روايتي ديگر خالد بن وليد گفت  و بنا به  بن مغيره
اند، يعني براي هر سربازي  نموده خدمت احضار  و سربازاني را به  ديواني را تدوين كرده

اند كه برخي از رؤساي سابق فارسي وقتي  همچنين گفته .2اند اي را در نظر گرفته پرونده
كسراها دفتري داشتند كه در آن دخل ! اي اميرالمؤمنين: متوجه نگراني خليفه شدند گفتند

. ماند ثبت نميكردند و هيچ چيزي بدون  و خرج دولت و آمار حقوق بگيران را ثبت مي
ها به صورت دقيق ويژگيهاي آن ديوان را جويا شد و سپس دستور به  از آن �عمر

و عثمان نيز آن رأي  .3تأسيس ديوان مشابهي داد و در آن آمار و حقوقها را ثبت گردانيد
طور مساوي ميان مردم   توانيم اموال را به از اين طريق مي  را تأييد نمود و بيان داشت كه

و با ديگران   اند نامشان را ثبت كرده مال را دريافت كرده  نماييم و كساني كه تقسيم
  .4شوند نمي  آميخته

هاي خليفه در مورد تأسيس ديوان و دبيرخانه  ها برخي روايات پيرامون مشاوره اين
باره مؤرخان اختالف نظر  بود اما اين كه دقيقا در چه سالي ديوان تأسيس گرديد، در اين

ها  نهجري ديوا 15گويند در سال  ران ميطبري و به نقل از وي ابن اثير و ديگ .دارند
و ديگران معتقدند كه اين  5تأسيس گرديد، اما بالذري، واقدي، ماوردي، ابن خلدون

دهيم، چرا  اتفاق در محرم سال بيست هجري به وقوع پيوست و ما نيز همين را ترجيح مي

                                           
  .)٣/٣٠٠(طبقات ابن سعد  -١
  .٤٣٦فتوح البلدان ص ٢٢٧، ٢٢٦األحكام السلطانية ص -٢
 ).١/٤٥٦(تاريخ اإلسالم السياسي ، ٢٢٦األحكام السلطانية ص -٣
  .١٥٨ص، سياسة املال ٢٢٦األحكام السلطانية ص -٤
  .١٥٩، سياسة املال ص٢٤٤مقدمة ابن خلدون ص -٥
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جريان بود و هنوز عراق و شام و مصر فتح نشده  هجري جنگ قادسيه در 15كه در سال 
  .1بودند

ايشان به . ي عمر متفاوت بود ي ابوبكر در تقسيم اموال با شيوه گفتني است كه شيوه
رسول   ها به سوابق افراد و جهاد و نصرت آن �كرد، ولي عمر صورت مساوي تقسيم مي

چنان كه باري به . كرد را تنظيم ميو بر اساس آن حقوقها  ،2داد را مد نظر قرار مي ص  اهللا
اند با  اند و به سوي دو قبله نماز خوانده آيا كساني را كه دوبار هجرت كرده: ابوبكر گفت

اند، در حقوق و مزايا يكسان  كساني كه بعد از فتح مكه از ترس شمشير مسلمان شده
خداوند پاداش  اند به خاطر خدا بوده و ها هر كاري كرده آن: ابوبكر گفت! شماري؟ مي
من هرگز كسي : گفت �عمر. ها را خواهد داد و دنيا محل توقف يك سواركار است آن

جنگيده است،  صجنگيده و كسي را كه با رسول خدا صرا كه در دفاع از رسول خدا
حقوق بگيران مسلمان را اين گونه دسته بندي  ،براساس همين سياست .3دانم يكسان نمي

  : كرده بود
  .در اسالم داراي سوابق بودند ـ كساني كه

  .ـ فرماندهان و علمايي كه در جلب منابع مادي و معنوي براي مسلمانان پيشگام بودند
ـ كساني كه در دفع ضرر از اسالم و مسلمانان پيشگام بودند مانند مجاهدين و 

  .آوري اطالعات از دشمن بودند نگهبانان و كساني كه مأمور به جمع
  .4ـ ساير نيازمندان

در تقسيم اموال بيت المال چنان كه سخن معروف  �اين بود سياست كلي عمر
ي  دارتر نيست بلكه هر كس به اندازه هيچ كس در اين مال از كسي حق: ايشان كه فرمود

  .5باشد مند خواهد بود، بيانگر آن مي سابقه، نفع رساني، تالش و نياز 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)٢/٧١(جامع األصول -٥
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با سواد قريش از جمله عقيل بن ابي طالب،  ، تني چند از جوانان�گاه عمر آن
آمار مردم را بر اساس : مخرمه بن نوفل و جبير بن مطعم را فراخواند و به آنان گفت

 �ي ابوبكر ي بني هاشم و بعد از آن قبيله ها در ابتدا اسامي قبيله آن. جايگاه شان بنويسيد
وقتي . دادند �تحويل عمر و سپس ساير قبايل را نوشتند و �ي عمر و بعد از آن قبيله

برويد و  را اين طور تنظيم كنيد، ستم كه آنخوا من نمي: به آن افتاد گفت �چشم عمر
دارند تنظيم بكنيد از نزديكان درجه يك  صرا بر اساس قرابتي كه مردم با رسول خدا آن

اده جا قرار د ها و عمر را در جايي قرار دهيد كه خدا او را در آن گرفته تا آخرين آن
  .است

نزد خليفه رفتند و  ،يعني بنوعدي از ماجرا اطالع يافتند �هنگامي كه بستگان عمر
بهتر است تا خود و ! هستي صو جانشين رسول خدا �تو جانشين ابوبكر: گفتند

خواهيد  مي. به به: گفت �عمر. اند ها قيد كرده خويشاوندانت را در جايي بگذاري كه آن
حتي اگر شما جزو  ،خير. هايم را دو دستي تقديم شما بكنم نيكي با نام من نان بخوريد و

قبل از من دو رفيقم . شوند، اشكالي ندارد آخرين افرادي باشيد كه در ليست گنجانيده مي
اند كه اگر من خالف آن بروم، خدا با من رفتاري خواهد داشت غير از  راهي را رفته

در آخرت   چه كه ما هر چه در دنيا داريم و آنبه خدا سوگند . ها داشته است با آن  چه آن
ي ما  هاي رسول خدا بوده، پس او از همه اميدوار رسيدن به آن هستيم به بركت زحمت

ترين افراد عرب هستند و هر كس از مؤمنان به او  ، گراميبرتر است و بستگانش نيز
ربها اعمالي را انجام و به خدا سوگند كه اگر غير ع. تر خواهد بود تر باشد، گرامي نزديك

دهند كه رسول خدا گفته است و ما انجام ندهيم جايگاه آنان روز قيامت از جايگاه ما 
تر خواهد بود و هر كس از ناحيه عمل بلنگد، از ناحيه نسب،  نسبت به رسول اهللا نزديك

  .1كار به جايي نخواهد برد
نوشت و اين دفتر را  اسامي حقوق بگيران دولت و مقدار حقوقشان را �گاه عمر آن

ي مسلماناني به نوعي در  همه  يعني آمار سربازان ناميد؛ بنا بر اين اساس كه» ديوان الجند«
هاشم يعني خويشاوندان رسول  ايشان نام نويسي را با بني. جهاد در راه خدا سهيم هستند

                                           
 .٢٢٧األحكام السلطانية ص ،٤٣٦فتوح البلدان ص -١
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و براي  بندي نمود  خدا شروع كرد و سپس بر اساس خويشاوندي با رسول خدا آن را طبقه
همچنين حقوق خويشاوندان و ازواج رسول خدا و . هر مسلماني مبلغ مشخصي را قرار داد

تعيين   طور عادالنه  را به  و آزاده  ساير مسلمانان اعم از زن و مرد، كوچك و بزرگ، برده
ي جهاد و رسيدگي به امور مجاهدين را در  و پس از آماده ساختن ديوان، مسأله .1كرد

هاي قريش و  اي از نابغه و ديوان الجند، توسط عده. هاي خود قرار داد برنامهي  سرلوحه
هاي  ندر هر يك از شهرهاي فتح شده ديوا نسب شناسان به زبان عربي تنظيم گرديد و

مختلفي به زبان محلي همان مناطق تهيه گرديد و بعدا در زمان عبدالملك بن مروان و 
  .شدفرزندش؛ وليد به عربي برگردانيده 
ها، تا يكسال اموال بيت المال جمع آوري و سپس  نپس از تدوين و تأسيس ديوا

ي كل زير نظر هيئت امناء قرار  ي اين كار اين بود كه خزانه و الزمه. شد تقسيم مي
همچنين ابوعبيد  .2زيد بن ارقم بود �ي كل در عهد عمر بنابراين مسئول خزانه. گرفت مي

عمر بن من در زمان : عبدالقاري نقل كرده كه گفته است به سند خود از مردي به نام
  .3ام مسئول بيت المال بوده خطاب

   �هاي دولت در زمان عمر هزينه: سوم

توان به سه دسته تقسيم كرد كه عبارت بودند از  را مي �هاي دولت در زمان عمر هزينه
هاي  شر و هزينههاي مربوط به جزيه، خراج و ع هاي مربوط به مال زكات، هزينه هزينه

مربوط به اموال غنيمت؛ و در كالم خدا و سنت پيامبر و عمل صحابه محل مصرف هر سه 
  .4مورد بيان شده است

  ـ محل هزينه شدن زكات1
  : خداوند هشت مورد را به عنوان موارد هزينه شدن زكات نام برده و فرموده است

                                           
  .١٦٠سياسة املال يف اإلسالم ص -١
 ).١/٨٩(صبح األعشى يف قوانني اإلنشاء للقلقشندي  -٢
  .)١/٣١٨( ةفقه الزکا -٣
  .١٦٩سياسة املال يف اإلسالم ص -٤
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  ]٦٠: التوبة[
زكات مخصوص مستمندان، بيچارگان، گردآورندگان آن، كساني كه جلب «

) براي پذيرش اسالم و سودگرفتن از خدمت و ياريشان به اسالم چشم داشته(محبتشان 
) تقويت آئين(در راه ) صرف(بدهكاران، ) پرداخت بدهي(بندگان، ) آزادي(شود،  مي

) ه از مال و منال و خانه و كاشانهو مسافران درمانده و دورافتاد(ه خدا، و واماندگان در را
مصلحت بندگان خدا مقرّر شده  كه جهت(اين يك فريضه مهم الهي است . باشد مي

  .»است) در وضع قوانين(و حكيم ) به مصالح آفريدگان(و خدا دانا ) است
شد كه  ري داده مياز مال صدقه به فقرا و مساكين به قد عمر بن خطابو در زمان 

شان برآورده شود و دست تكدي به سوي كسي دراز نكنند و تا حدي اي  نيازهاي اوليه
به كارمندان خود  عمر بن خطابباره  و در اين .1آنان را از ثروتمندان نزديك گرداند

  .2دهيد به قدر كافي بدهيد وقتي به كسي چيزي مي: گفت مي
موقت بود اما اگر فردي به علت بيماري  در مورد مستمندان �و اين سياست عمر

و . شد اش حقوق هميشگي منظور مي مزمن، مستمند دائمي بود، براي او تا بهبودي بيماري
گرديد و  عالوه بر مسلمانان شامل حال مستمندان اهل كتاب نيز مي �اين سياست عمر

زكات كه ي  همچنين حقوق كارمندان مؤسسه .3شدند ها از پرداخت جزيه معاف مي آن
چرا كه نياز به افراد متعددي  شد، في بود از مال زكات پرداخت ميهاي مختل داراي شعبه

بود تا اموال زكات را شناسايي و جمع آوري كنند و آمار مستضعفان و مقدار نيازهايشان 
  .4را برآورد نمايند

اسالم قدرت به علت اين كه  �و اما سهم مؤلفه القلوب را كه در آيه بيان شده بود، عمر
ولي اين حكم مشمول وضعيت . شود، قطع كرد يافته است و نياز به تأليف قلوب احساس نمي

                                           
  .١٧١، سياسة املال ص١١٢النظام اإلسالمي املقارن ص -١
 .١٧١، سياسة املال ص)٤/٦٧٦(األموال أليب عبيد  -٢
  .١٧٢سياسة املال يف اإلسالم ص -٣
 . منبع سابق -٤
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توان به عنوان تأليف قلب بر افراد واجد شرايط، از مال زكات و صدقه  باشد و مي امروزي نمي
 �را نوعي تصرف عمر �اند تا اين اجتهاد عمر برخي از دشمنان اسالم كوشيده .1هزينه كرد

نص صريح و آشكار  �اند كه عمر بنابراين گفته. در نصوص و احكام شرعي تلقي كنند
  .قرآن را تعطيل نموده است

اين نص را باطل و يا  �بايد گفت كه واقعيت چيز ديگري است و آن اين كه عمر
منسوخ اعالم نكرد، بلكه او معتقد به اين بود كه چون اسالم قدرت يافته و حرف اول را 

  .2زند، فعال نيازي به تأليف قلوب و هزينه كردن در اين باب ندارد مي در جهان
و موافقت . و ايشان در اين اجتهاد تنها نبود، بلكه نوعي اجماع در اين باره اتفاق افتاد

را تأييد  صحابه با ايشان اجباري نبود، بلكه در اثر كافي بودن داليل و مداركي بود كه آن
قوي است كه مخالفت چند نفر انستند كه اكنون اسالم به قدري د ها مي زيرا آن ،كرد مي

رساند و لذا نياز به دفع ضرر احتمالي آنان با دادن باج  شمار به آن آسيبي نمي انگشت
ها مرعوب قدرت اسالم بشوند و اصال اين  بلكه اكنون وقت آن رسيده كه آن. نيست

  .3دي منتقل بشودحقوق، ارث پدري آنان نبود كه همچنان به نسلهاي بع
دانست كه هدف  به علت نص معطوف بود نه به ظاهر آن و مي �نگاه عمر ،بنابراين

هاي دين بوده  از اين كار، تقويت اسالم توسط مسلمان شدن بزرگان عرب و تثبيت پايه
است و اكنون كه اين اتفاق افتاده و اسالم قوي شده است، دادن چنين وجهي به 

. باشد شود بلكه باعث ذلت و خواري نيز مي كه باعث عزت اسالم نميالقلوب نه اين  مؤلفه
القلوب مقرر  بنابراين از ديدگاه ايشان علتي كه خداوند به خاطر آن سهمي براي مؤلفه

  . كرده بود در حال حاضر وجود ندارد
القلوب  نص قرآن مبني بر دادن زكات به مؤلفه �بنابراين روا نيست كه بگوييم عمر

اي از كالم خدا است كه اين  نموده است، چرا كه چنين كاري به معناي نسخ آيهرا لغو 
امر فقط توسط شارع و آن هم در حيات رسول خدا امكان پذير است نه پس از وفات 
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ها با  يابي نصوص و تطبيق آن داد، علت انجام مي �بلكه تنها كاري كه عمر .1ايشان
  .2اوضاع و شرايط فعلي بود

ن بردگان، كمك به بدهكاران و مجاهدين راه خدا و مسافران در راه اما آزاد كرد
  .بودند �هاي صندوق زكات در زمان عمر مانده همچنان جزو برنامه

ها سهمي در  گفتني است كه قرآن توجه شاياني به مسافرين در راه مانده كرده و براي آن
الم نسبت به مسافرين اي كه اس توجه ويژه. مال زكات و غنيمت و خمس قرار داده است

بضاعت و در راه ماندگان كرده است در هيچ كدام از سيستمها و اديان نظير آن وجود  بي
. ي رسول اكرم و همچنين ابوبكرصديق، اين توجه ويژه ملموس بود ندارد، چنان كه در سيره

د كه در آن تشكيل داده ش) انبار آرد(» دار الدقيق«اي به نام  اداره عمر بن خطابو در دوران 
و عالوه برآن در ميان . آرد و آذوقه و نيازهاي اوليه مسافران و مهمانان تدارك ديده شده بود

جا به اســتراحت بپردازند و تا  مكه و مدينه كاروان سرا ساخته بودند تا مسافران در آن
  .3كـــاروان سراي بعــــدي آب و آذوقه بردارند

انه در هر منطقه و بررسي آمار دقيق و مقدار نياز بي ترديد شناسايي اين اصناف هشتگ
چنان كه براي . ايي در هر منطقه و مركز بزرگي در دار الخالفه دارد آنان، نياز به دبيرخانه
ي كل مؤسسه زكات وجود داشت كه  در مدينه اداره عمر بن خطاباين منظور در زمان 

  .4دهايي داير كرده بو در مناطق و شهرهاي ديگر نمايندگي
رسيم  ي فوق به اين نتيجه مي ي دقيق اصناف هشتگانه الزم به يادآوري است كه با مطالعه

ها هم مصالح ديني و سياسي و هم مصالح اجتماعي مدنظر بوده  كه در دادن زكات به اين
است كه با اجراي دقيق آن، ساير نيازمنديهاي جامعه برطرف و در آن امنيت و الفت و 

  .5شود يهمبستگي برقرار م
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  ها ـ محل مصرف جزيه، خراج و عشريه2
در آمد حاصل از اين منابع صرف حقوق و عطاياي خلفاء، استانداران، لشكريان و مخارج 

  .شد هاي مجاهدين و ديگر موارد خيريه مي و خانواده عاهل بيت پيامبر

  ـ حقوق و عطاياي خليفه
ايتي ساالنه پنج هزار اختصاص داشت طبق رو �حقوق و عطايايي كه به عمرفاروق 

  .و طبق روايت ديگري شش هزار درهم بود

  ـ حقوق استانداران
ي آن استان  اي براي اداره در هر استان و واليتي استاندار اليق و كار كشته �عمر
آوري زكات و  ز معاونان، قاضيان، كارمندان جمعكرد و در اختيار او هيأتي ا تعيين مي
ي جنگها و  ال خود استاندار مسئول برگزاري نماز و فرماندهبه عنوان مث. گذاشت خراج مي

آوري اموال زكات و مالياتها و ديگري براي آمارگيري و ارزيابي  فردي مسئول جمع
و هر كدام به مناسبت مسئوليت خويش و نيز دوري و . محصوالت و غيره مقرر شده بود

كه  1نمود حقوق دريافت مي نزديكي محل كار و تورم موجود در آن منطقه از بيت المال
  .در بحث مسئولين دولتي و استانداران در اين باره به تفصيل سخن خواهيم گفت

  ـ حقوق و عطاياي لشكر
اي قايل بود و براي رسيدگي به امور آنان ديوان  به امور لشكر اهميت ويژه �عمر

رسول خدا  جيش را تدوين و تأسيس نمود و حقوق رزمندگان را بر اساس خويشاوندي با
بنابراين بيشترين حقوق به اهل بيت رسول اهللا يعني  .2ها مقرر كرد آن و سوابق اسالمي

فرزندان هاشم اختصاص يافت كه عباس به نمايندگي از آنان مبلغ مورد نظر را دريافت و 
رسيد و هر  و بعد از آن نوبت به همسران رسول خدا مي. نمود ها توزيع مي در ميان آن
رسيد كه  ها نوبت به ساير مسلمانان مي و بعد از آن. كرد مستقلي دريافت مي كدام حقوق

. نمودند بر اساس سوابق و زحمتهايي كه براي اسالم كشيده بودند، حقوق دريافت مي
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درخشيد و سپس كساني كه از جنگ بدر تا  اهل بدر مي  چنان كه پيشاپيش همه، اسامي
ها كساني كه از حديبيه تا جنگهاي رده  از آنها حضور داشته و بعد  حديبيه در جبهه

. اند و در پايان كساني كه در جنگهاي قادسيه و يرموك شركت كرده بودند حضور داشته
حتي براي نوزادان . همچنين حقوقي براي همسران و فرزندان رزمندگان در نظر گرفته شد

براي بردگان  .1داد را افزايش مي نيز ساالنه يكصد درهم اختصاص يافت كه هر سال آن
  .2آزاد شده نيز هزار الي دو هزار درهم اختصاص داد

براي هر كدام از موارد باال مقرر  عمر بن خطابدر مورد مقدار حقوق و عطايايي كه 
به جز يك مورد كه مقدار آن با سند موثق  ،3شود كرده بود، سند مورد اعتمادي يافت نمي

ست كه مقدار آن ده هزار همسران رسول خدا ا ي به دست ما رسيده و آن حقوق ساالنه
به جز حقوق صفيه و  هزار درهم نيز ارتقاء يافته است، و بعداً تا سقف دوازده درهم بود،

روزي . هزار درهم اختصاص يافته است ها شش جويريه كه ساالنه هر كدام از آن
 �را مساوي كند عمر صخواست تا حقوق همسران رسول خدا �از عمر لعائشه

  .نيز با پيشنهاد ام المؤمنين موافقت كرد
 ببه جز عبداهللا بن عمر و انصار نيز چهار هزار درهم بود و حقوق هر فرد مهاجر

درهم مقرر گرديد به علت اينكه او هنگام هجرت كودكي بيش نبود  3500كه براي او 
در  سپس. رفت كه به تبعيت از پدرش هجرت كرده بود و مهاجر مستقلي به شمار نمي

ها از چهار هزار به پنج  مقرري مهاجرين و انصار هزار درهم افزوده شد و حقوق ساالنه آن
رسد كه اين حقوق مختص مهاجرين و انصار  البته اين طور به نظر مي .4هزار ارتقاء يافت

و  .6كنندگان در حديبيه سه هزار درهم مقرر گرديد چرا كه حقوق شركت. 5بدري بود
صد درهم مقرر نمود كه بعدا به خاطر ترس از اين كه  شيرخوار يكبراي كودكان غير 
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مردم نوزادانشان را قبل از موعد مقرر از شير باز گيرند، نوزادان را نيز مشمول همين حكم 
ي  ها جيره و براي مسلمانان غير عرب بر حسب خدمات و موقعيت اجتماعي آن. كرد

براي هرمزان دوهزار درهم در سال  ،لبه عنوان مثا. نقدي و غير نقدي در نظر گرفت
عالوه بر مقرري  �چرا كه عمر. مقرر كرد...) گندم و(ي ماهانه غير نقدي  همراه با جيره

ي افرادي كه  چنان كه همه .1داد ثابت، مقرري غير ثابت و جيره غير نقدي نيز مي
ايي كه روزي تا ج نمودند نياز، گندم نيز دريافت ميحقوقشان بيان گرديد، ماهانه حسب 

: كردم اگر دارايي دولت بيش از اين بود، براي هر فرد چهار هزار درهم مقرر مي: گفت
هاي سفر ويك هزار براي سالح و يك هزار براي مخارج خانواده و  يك هزار براي هزينه
  .2هاي مركبش يك هزار براي هزينه

سهمي در بيت المال  ا روز وفاتو به نظر خليفه، هر فرد مسلمان بايد از روز تولد ت
بنابراين روزي اعالن نمود كه به خدا سوگند هيچ كسي نيست كه در اين . داشت مي

باشم ولي هر  دارايي سهمي نداشته باشد و من نيز مانند يك نفر از شما در آن سهيم مي
ي فهم وي از قرآن و نزديكي وي با رسول خدا و خدمات و  كس به اندازه

نيازمندي خود از آن برخوردار خواهد بود و به خدا سوگند كه هايش و مقدار  شايستگي
هاي صنعاء گوسفند  اگر زنده بمانم كاري خواهم كرد كه سهم چوپاني كه در كوه

  .3چراند در همان جا به وي برسد مي
مهم اين كه معتقد به عدم برخورداري يكسان مسلمانان از بيت المال بود، بلكه 

ي خدمت و  زرگان مهاجرين و انصار و كساني را كه سابقهو ب عخويشاوندان رسول خدا
و بدين صورت بيشترين مال و ثروت در . داد جهاد بيشتري داشتند بر ديگران ترجيح مي

گذاران دولت اسالمي به شمار  به كساني اختصاص يافت كه در واقع پايه �زمان عمر
ي به دستورات شريعت و تقوا و طبيعي بود كه اين گروه از نظر دانش و پايبند. رفتند مي

افتاد، به بهترين وجه مصرف  زدند و در مالي كه به دست آنان مي نيز حرف اول را مي
بنابر اين تقويت اين گروه از نظر مالي باعث نفوذ بيشتر و سرانجام تأثير بيشتر . كردند مي
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اوضاع جامعه  ها را در امر به معروف و نهي از منكر و كنترل شد و آن آنان در جامعه مي
  .كرد كمك مي

آيد كه ايشان تصميم به  در اواخر زندگي چنين بر مي �ضمناً از لحن كالم عمر
رفت، به سمت و سوي يكسان كردن  تعديل سياست قبلي خود داشتند و احتمال مي

اگر تا سال آينده زنده بمانم كاري : تا جايي كه روزي گفت. بردارند حقوقها قدمي 
  .1ه به صورت يكسان از اين مال برخوردار باشندخواهم كرد كه هم

: باشد كه فرمود بيانگر ديدگاه ايشان نسبت به اموال عمومي مي �اين سخن عمر
كننده  ده است و افزود كه در واقع تقسيمي اين مال قرار دا كننده متقسي خداوند مرا نگهبان و

  .2هم، خود خداوند است
با  �هنگفتي به بيت المال سرازير گرديد عمر و باري پس از فتح فارس وقتي اموال

امروز كه روز خوشحالي و : عبدالرحمن بن عوف گفت. ديدن آن همه مال به گريه افتاد
هر قوم و ملتي كه ! به خدا سوگند. چنين نيست: گفت �عمر! سرور و سپاسگذاري است

  .3ده استها عداوت و دشمني ايجاد ش شان افتاده، در ميان آن چنين مالي به دست
  : و چون چشمش به اموال بدست آمده از فتح جلوالء افتاد، اين آيه را تالوت نمود

�m�z�y��x�w�v�� �u�t�s�r�q�p

��{l ]١٤: آل عمران[  
جلوه داده شده است، از ) و دلبستگي به امور مادي(نسان، محبت شهوات براي ا  «

  .» لوف طال و نقرهعشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آالف و ا: قبيل
ي زينت ما است، خوشحال  مايه  چه توانيم در مقابل آن ما نمي! بار الها: و گفت

ونم ئبه من توفيق انفاق اين مال را در جاي مناسب عطا كن و از شر آن مص! بار الها. نشويم
  .4بدار
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  ـ كيفيت تقسيم غنايم 3
  : در مورد توزيع اموال غنيمت خداوند فرموده است

� mB�A��M�L�K� �J�I�H� G�F� E�D�C

��\�[��Z�Y�X�W�V�U�T�S�R��Q�P�O�N

�d�c�b�a��`�_�^]l ]٤١: األنفال[  
آوريد، يك پنجم آن  بدانيد كه همه غنايمي را كه فراچنگ مي!) اي مسلمانان( «

و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه ) پيغمبر(متعّلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان 
اي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان حيات  دا و رسول به مصالح عامهسهم خ. (است

بقيه يك پنجم هم صرف . نمايد دارد يا پيشواي مؤمنان بعد از او معين مي خود مقرّر مي
چهار پنجم باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم . شود افراد مذكور مي

اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائي ) بايد به اين دستور عمل شود. گردد مي
نازل كرديم ) كفر از ايمان، يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري(

و با هم جنگيدند، و (روياروي شدند ) مؤمنان و كافران(روزي كه دو گروه . ايمان داريد
و خدا بر هر ) هي پيروز شدندگروه اندك مؤمنان، بر جمع كثير كافران، در پرتو مدد ال

   . »چيزي توانا است
و اما چهار بخش ديگر اين مال متعلق به فاتحان است و بايد در ميان آنان تقسيم 

  .1و با اين تفصيل كه به سواركاران سه سهم و به نيروهاي پياده يك سهم داده شود. گردد
ج شخصي و اختصاص داشت كه در مخار ايشانو در حيات رسول خدا سهمي به 

كرد و باقيمانده را صرف مصالح عمومي و رفع نيازهاي  اش هزينه مي مخارج خانواده
همچنين سهمي براي خويشاوندان رسول خدا وجود داشت يعني . نمود بينوايان مي

و پس از وفات رسول خدا در . فرزندان بنوهاشم و بنوعبدالمطلب كه مسلمان شده بودند
. رسول خدا و سهم خويشاوندانش اختالف نظر پديد آمدمورد اين دو سهم يعني سهم 

گروهي معتقد بود كه بايد سهم رسول خدا به جانشين ايشان منتقل شود و سهم 
اما گروهي معتقد بود . خويشاوندان آن حضرت همچنان به خويشاوندان ايشان داده شود

                                           
  .٢٢أيب يوسف ص: اخلراج -١
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سرانجام به ي وقت داده شود و  كه سهم خويشاوندان آن حضرت به خويشاوندان خليفه
اين اتفاق نظر رسيدند كه دو سهم مشاراليه را در خريد و تجهيز امكانات جنگي هزينه 

مانند   در مصالح عمومي عمر بن خطاباين دو سهم در زمان  ،و بدين صورت .1نمايند
تجهيز لشكر، كنترل و نگهداري مرزها و تقويت دولت مصرف شدند و اما سهم فقرا و 

ي دوم نيز  بكي كه در زمان رسول خدا وجود داشت در زمان خليفهمستمندان به همان س
   .2گرفت ها تعلق مي بدون هيچ تغيير و تحولي به آن

و  �ي مالي دوران فاروق اعظم اين بود بعضي از ويژگيهاي آشكار مؤسسه
گفتني است كه وي در برخورد با اموال عمومي بسيار . چگونگي تصرف ايشان در آن

را كه از اين مال برايم   چه من مقدار آن: چنان كه باري گفت ،كرد يمحتاطانه عمل م
لباسي براي پوشيدن و استراحت : گاه چنين فرمود آن. حالل است، براي شما خواهم گفت

و در . ي متوسط قريشي ي يك خانواده ي غذاي روزانه و مركبي براي حج و عمره وهزينه
همچنين  .3سهمي بيش از ديگران ندارم من مردي از مسلمانان هستم كه: آخر افزود

داني كه من بيش از غذاي روزانه و لباسي كه خود را بپوشانم و  تو مي! بار الها: گفت مي
  .4دارم واقعا به من تعلق دارد، چيز ديگري بر نمي  چه آن

هر كس كه  ،دانم من مال بيت المال را مانند مال يتيم مي: گويد و در جايي ديگر مي
ان ندارد از خوردن آن دست نگه دارد و هر كس كه نيازمند است به قدر نياز خود از نيازي بد

  .5آن استفاده نمايد
  
  
  
  

                                           
  .)ابويوسف(اخلراج  -١
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  ـ مواردي كه مربوط به پيشرفت اقتصادي دولت است4

  هاي اسالمي ـ ضرب سكه
هايي از طال و نقره در زندگي اجتماعي، بسيار ضروري به  بدون ترديد ايجاد سكه

ژه كه دولت اسالمي توسعه يافته بود و مسلمانان و غير مسلمانان در رسيد به وي نظر مي
پرداختند و مسكوكات رايج مناطق آزاد  به مبادالت بازرگاني مي يي حكومت اسالم سايه

گوي اين جهان توسعه يافته نبود به خاطر  عالوه بر اين كه جواب) فارس و روم(شده 
. پرستان نياز به تغيير و دگرگوني داشت آتشر و آثار اعتقادي نصرانيان و داشتن تصاوي

هاي رايج روميان و  سكه �شود كه عمر كه در روشني روايات تاريخي معلوم مي چنان
همچنان به  ،1گرفتند ايرانيان را كه در زمان رسول خدا و ابوبكر مورد استفاده قرار مي

مانند  هاي اسالمي رسميت شناخت ولي دستور داد تا به جاي آثار و تصاوير قبلي عبارت
نخستين كسي است كه  �عمر ،بنابراين. ها حك شود بر آن» ال اله اال اهللا«يا » الحمد هللا«

عمر : گويد ماوردي مي. در اسالم ضرابخانه تأسيس نمود و واحد پول اسالمي را رواج داد
: گويد و مقريزي مي .2واحد پول اسالمي را تعيين كرد  كسي است كه �بن خطاب

هجري   در سال هيجده  بود كه عمر بن خطابواحد پول اسالمي را زد   ن كسي كهنخستي
و در برخي » الحمد هللا«ي  كلمه  كه  را تعيين نمود، اما با اين اضافه ي كسراييان آن طبق نقشه

   .3را حك كرد) عمر(  اي از آن نام خليفه و در گوشه» ال اله اال اهللا«
اي از وسايل ضروري مسلمانان برقرار  را در وسيله  نظمي ويژه �عمرفاروق ،بنابراين

  .4كه در زمان خلفاي بعدي و همگام با پيشرفت تمدن، اين واحد نيز توسعه يافتنمود 

  ـ واگذاري زمين
مبني بر واگذاري زمينهاي باير به  عي سياست رسول خدا ادامه دهنده سابوبكر

به زبير  قناةو  جرفن بزرگي در فاصله چنان كه زمي. منظور آباداني و عمران به مردم بود

                                           
 .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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و . حنفي واگذار كرد مرارةبن  مجاعةو روستاي خضرمه واقع در يمامه را به  1بن عوام
زميني را براي  ي و اقرع بن حابس تميميرازف عيينة بن حصنخواست به  هنگامي كه مي

ي به تأليف نياز :وي را از اين عمل بازداشت و گفت �همين منظور واگذار نمايد، عمر
رسول خدا در آن زمان كه اسالم ضعيف بود : ها نيست و خطاب به آن دو گفت قلب آن

داد ولي اكنون كه اسالم حرف اول را در جهان  براي تأليف قلبتان چيزهاي به شما مي
بهتر است برويد ـ و مانند سايرين ـ تالش . بينم زند، نيازي به تأليف قلبهاي شما نمي مي

  .2كنيد
با اصل واگذاري زمين به منظور آباد  �جا عمر ه واضح و روشن است كه در اينالبت

ساختن آن مخالف نبود، بلكه ايشان با واگذاري زمين به اين دو نفر كه از ديرباز زير چتر 
كردند، مخالف بود و اگر نه روايات ديگري دال بر  حمايت اقتصادي اسالم زندگي مي

ها به مردم واگذار  زيادي به منظور آبادسازي آن زمينهاي موات �اين است كه عمر
اي را آباد  هر كس زمين باير و متروكه! اي مردم: نموده است؛ چنان كه باري اعالن كرد

و در روايات ضعيفي آمده است كه ايشان زمين بزرگي به خوات بن  .3بكند از آن او است
ع را به علي بن ابي طالب نهاي ينبرا به زبير بن عوام و زميو همچنين زمينهاي عقيق  4جبير

و علي پس از تالش و كوشش به آب فراواني دست . براي همين منظور واگذار نمود
يافت و زمينهاي مذكور را سرسبز و آباد كرد و به عنوان صدقه در اختيار مستمندان 

به تعدادي ديگر از  �و همچنين روايات ديگري حاكي از آن است كه عمر ،گذاشت
  .5مينهايي را واگذار نمودصحابه ز

                                           
 .٢٢٠ عصر اخلالفة الراشدة ص، ]اين روايت صحيح است[) ٣/١٠٤(الطبقات الكربى  -١
 .٢٢١اخلالفة الراشدة ص ، عصر)١/٨١(التاريخ الصغري ، البخاري -٢
 .]است صحيح روايت[ ٢٢١عصر اخلالفة الراشدة ص -٣
  .٢٢١ص: مهان -٤
  .٢٢٢ص: مهان -٥



  مبحث دوم

  سعمر بن خطابدستگاه قضايي در دوران 

توسعه پيدا كرد و مسلمانان با  �هنگامي كه اسالم گسترش يافت و كشور در زمان عمر
كرد كه  ملتها و اقوام گوناگون سر و كار پيدا كردند، وضعيت تمدن جديد اقتضا مي

شماري گرديد و  هاي بي يرا خليفه داراي مشغوليتز ،دستگاه قضايي كشور نيز توسعه يابد
استانداران هر منطقه نيز سرگرم رسيدگي وساماندهي امور مختلف بودند و از طرفي آمار 

ي قضاييه را از  الزم ديد كه قوه �عمر ،بنابراين. مشاجرات و درگيريها نيز رو به رشد بود
دون نگراني در مورد مسايل قضايي به ديگر قواي اجرايي و اداري مستقل نمايد تا واليان ب

و براي اين منظور قاضياني در هر واليت . ي تحت واليت خويش برسند ديگر امور منطقه
و بدين . پرداخت منصوب گرديد، هر كدام با استقالل كامل به امور قضايي آن ناحيه مي

چنان كه . ي قضاييه تشكيل داد اولين كسي است كه سازماني به نام قوه �عمر ،صورت
در هر يك از شهرهاي كوفه، بصره، شام و مصر قاضياني تعيين گرديد و خليفه شخصاً بر 

به عنوان رييس  �عملكرد آنان اشراف داشت و اين بيانگر آن است كه عمر فاروق
دولت اسالمي، از توانمندي الزم در وضع قوانيني جهت نظم بخشيدن و هماهنگ ساختن 

  .بوديك دولت فراگير برخوردار 
اي براي نظم بخشيدن به امور  را به عنوان نظريه قانوني را كه اروپاييان آن: بايد گفت

دولت و رعايت حقوق شهروندان در قرن هجدهم كشف كردند و مونتسكو در كتاب 
را عملي سازند مگر در اوايل قرن  از آن سخن به ميان آورده و نتوانستند آن» روح الشرائع«

را تثبيت نموده، جزو اصول  الب فرانسه، اسالم قبل از چهارده قرن آننوزدهم و پس از انق
واضع اصلي اين قانون : توان گفت تا جايي كه مي. نظام حكومتي خود قرار داده است

: جا كه معاذ را به عنوان قاضي به يمن فرستاد و از او پرسيد شخص رسول خدا بود، آن
نمود؟ معاذ اظهار داشت كه با تمسك به  چگونه و با تمسك به چه منبعي قضاوت خواهي

كتاب خدا و اگر در آن حكمي را نيافتم با سنت رسول خدا و اگر در آن نيافتم با اجتهاد 
  .1نيز از او پذيرفت و چيزي نگفت عرسول خدا. خودم قضاوت خواهم كرد
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ي قضاوت و متعلقات آن قدم  در راستاي تكامل مؤسسه �عمر بن خطابو 
البته ساختار جديد . نمود ، دستگاه قضايي كشور مستقل عمل ميايشانمان برداشت و در ز

حتي . اي از مسايل قضايي نپردازد دستگاه قضاييه باعث نشد كه خليفه شخصا به حل پاره
ي اجراييه به قضاوت نيز  داد كه ضمن در دست داشتن قوه به واليان خود اجازه مي

چنان كه . نوشت رسم امور قضايي را براي آنان مي هايش راه و و همواره در نامه. بپردازند
به مغيره بن شعبه كه هم والي بصره، سپس كوفه و هم قاضي آن شهرها بود و همچنين به 

و همچنين براي . هايي نوشت معاويه كه هم والي شام و هم قاضي آن ناحيه بود، نامه
  .هايي فرستاد ابوموسي اشعري در مورد برخي امور قضايي نامه

هنگامي كه فردي به عنوان قاضي يك واليت چه از طرف خليفه و چه از طرف 
شد، قدرت قضايي او سرتاسر واليت را در بر  والي منطقه به دستور خليفه انتخاب مي

هاي بزرگ همچون كوفه و مصر، سازمان قضايي  و در اغلب شهرها و واليت .1گرفت مي
ر دو قوه يعني مجريه و قضاييه در دست ها، ه مستقلي پديد آمد، اما در برخي واليت

البته آن هم پس از اطمينان يافتن از اين نكته كه پرداختن به امور قضايي، . واليان بود
گاهي خود خليفه با وجود داشتن  و گه. باعث ايجاد اختالل در امور اداري واليت نباشد

ي كه به عنوان قاضي و اما اسامي كسان .2پرداخت قاضياني در مدينه، به امر قضاوت مي
  : منصوب شده بودند �عمر بن خطابمستقل در دوران 

، عمار را به عمر بن خطاب: گويد قتاده به نقل از مجلز مي: �ـ عبداهللا بن مسعود
عنوان امام جماعت و ابن مسعود را به عنوان قاضي و رييس بيت المال اهل كوفه به آن 

  .3ديار اعزام نمود
به عنوان قاضي بصره و سپس قاضي قادسيه  �شان توسط عمراي: ـ سلمان بن ربيعه

  .منصوب گرديد
  .قاضي القضات مصر بود: ـ قيس بن ابي العاص قريشي

  : اند از و اما كساني كه در يك وقت هم قاضي و هم والي بودند عبارت

                                           
  .٧٧، عطية مصطفى صالقضاء يف اإلسالم -١
 .٤٧، القطان صالنظام القضائي يف العهد النبوي واخلالفة الراشدة -٢
 ).٢/١٨٨(وكيع : خبار القضاءأ -٣
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به عنوان  عمر بن خطاباو توسط : گويد ابن عبدالبر مي: نافع خزاعي؛ فرماندار مكه
و سپس قاضي شهر مكه منصوب گرديد و بعدا از كار بركنار و به جاي او خالد بن والي 

  .1عاص بن هشام بن مغيره مخزومي منصوب گرديد
  .ـ يعلي بن أميه؛ فرماندار صنعاء

  .ـ سفيان بن عبداهللا ثقفي؛ والي طائف
  .ـ مغيره بن شعبه؛ والي كوفه

  .ـ معاويه بن ابي سفيان؛ والي شام
  .ي العاص ثقفي؛ والي بحرين و عمانـ عثمان بن اب

  .ـ ابوموسي اشعري؛ والي بصره
  .ـ عمير بن سعد؛ والي حمص

همچنان با داشتن دو شغل نگهداشت مانند معاويه،  �فاروق ها را عمر برخي از اين
  . ولي برخي را از قضاوت بركنار كرد مانند مغيره بن شعبه و ابوموسي اشعري

  : عبارت بودند از �ن عمرو اما قاضيان مدينه در دورا
  .�ـ علي بن ابي طالب 

عنوان   زيد بن ثابت را به �عمر بن خطاب  كه  از نافع روايت شده. �ـ زيد بن ثابت 
  .2قاضي تعيين نمود و حقوقي را براي وي در نظر گرفت

  .3ـ سائب بن ابي يزيد

  به قاضيان �هاي عمر ترين پيام مهم: نخست

دار اسالم  ورد نظام قضاوت و دادخواهي وضع كرد كه فقهاي نامقانوني اساسي در م �فاروق
كه حاوي  �به ابوموسي �ي عمر و اين است متن نامه. اند به شرح و جزييات آن پرداخته

  : دستورات قضايي است

                                           
  .)٤٩ص( يالعهد النبو  يف ئينظام القضاال -١
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ابن خطاب به  امير المؤمنين ي خدا، بنده م خداي بخشنده و مهربان ـ از طرفبه نا
اي  و بعد بايد دانست كه قضاوت و داوري فريضه. بر تو بادسالم خدا  ،1عبداهللا بن قيس

هرگاه دعوايي نزد تو آوردند، سعي كن بداني كه حق . مشخص و سنتي است قابل پيروي
در مجلس . را اجرا كن، زيرا حقي كه تنفيذ نشود، سودي ندارد گاه آن آن. با كيست

فرد قوي و داراي مقام به  قضاوت خود و در ديدارها با مردم مساوات را رعايت كن تا
ي گواه  ارائه. جانبداري تو اميدوار نگردد و فرد ضعيف و گمنام از عدالت تو نااميد نشود

باشد  ي مدعي است و سوگند، حق كسي است كه منكر دعواي مدعي مي و دليل بر عهده
. يندو صلح در ميان مسلمانان جايز است مگر اينكه حرامي را حالل و حاللي را حرام نما

اي  اي و امروز به خود آمده، متوجه اشتباه خود شده و قضاوتي را كه ديروز انجام داده
چرا كه حق اصل و قديم است  ،نبايد مانع از اين باشد كه به سوي حق و واقعيت برگردي

در مورد مسايلي كه در كتاب و سنت . و بازگشت به حق بهتر از ماندن بر باطل است
كند، خيلي بايد مواظب باشي و  ه و در ذهن شما چيزي خطور ميها تصريح نشد حكم آن

سپس حكم اين نوع مسايل بايد طوري باشد كه به . ها را شناسايي كنيد اشباه و نظاير آن
  .نظر خودت نزديك به حق و رضايت الهي باشد

كند،  براي كسي كه حقي براي شخص غايب و يا وجود گواه غايبي را ادعا مي
ين كن اگر در اين مهلت توانست ثابت كند كه خوب و اگر نه عليه او فرصت كافي تعي
  .شود رود و تاريكي و ناآگاهي بهتر روشن مي ترديد از بين مي ،اين طور. حكم صادر كن

مگر افرادي كه  ،روند و مسلمانان در گواهي دادن، عموما اهل عدالت به شمار مي
شهادت دروغين داده و يا مشكوك النسب ها اجرا شده باشد و يا  ي آن حد شرعي درباره

بنابراين آوردن گواه و سوگند را . ها باخبر است زيرا فقط خدا از درون انسان ،و وال باشند
و جداً از ايجاد رعب و وحشت هنگام قضاوت و نشان دادن خود، . مالك قرار داده است

واردي است كه چرا كه قضاوت به حق، از م. به غير از آن چيزي كه هستي پرهيز كن
ي بزرگي براي روز آخرت  را ذخيره شماري گذاشته و آن خداوند در پاداش آن اجر بي

ي خويشتن بپردازد،  بنابراين اگر كسي نيتش خالص باشد، و به محاسبه. قرار داده است

                                           
 .باشد میأبو موسى أشعري  مهان  کهعبد اهللا بن قيس   -١
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كند و اما كسي كه خود را در نظر مردم آراسته  ي مردم كفايت مي خداوند او را از ناحيه
ي واقعي او  هد در حالي كه در واقع چنين نيست، خداوند پرده از چهرهد نشان مي

و يقينا چنين فردي از اجر و پاداش الهي در دنيا وآخرت . برخواهد داشت تا رسوا گردد
  .1محروم خواهد شد

ي فرهنگ قضاوت و اصول دادگستري است كه در  آميز در برگيرنده امه شگفتاين ن
اند تا به امروز نيز باعث شگفت  ان به شرح و تعليق بر آن پرداختهطول تاريخ علما و انديشمند

اثري جز همين نامه باقي  عمر بن خطاباي كه اگر از  و حيرت مقامات علمي است، به گونه
واگر . رفت ماند، باز هم به خاطر آن، جزو انديشمندان و قانونگذاران بزرگ به شمار مي نمي

شد، قطعا از كارهاي مهم  مردان معاصر ترتيب داده مي ولتچه اين نامه توسط يكي از د انچن
در چهارده قرن  �را عمر ولي آن. شد ها تدريس مي رفت و در مدارس و دانشگاه به شمار مي

اي از دانشهاي فراواني است  و اين نمونه. پيش و بدون اين كه از كسي نقل بكند، نگاشته است
*�� �«ي  روبرو گرديد و كلمه صد و با محمد ي ارقم ش از روزي كه وارد خانه �كه عمر

� " (# �$# �! (	� ��*� 5!��  .2را بر زبان آورد، فرا گرفت»  ���� !� " 6
ي  هاي مهمي كه حاوي آداب و فرهنگ قضاوت است، نامه يكي ديگر از نامه

  : به شرح زير است �به ابوعبيده �عمر
اي نسبت به تو و خودم دريغ  و خوبي نويسم از هيچ خير اي كه به شما مي در نامه

ي كامل هر دو جهان  پنج خصلت در تو الزم است تا دينت سالم باشد و از بهره. ام نكرده
گاه دو طرف دعوا نزد تو آمدند از گواهان عادل و سوگندهاي قاطع  هر. برخوردار شوي

ن تا قلبش جري و و فرد ناتوان را به قدري با خود نزديك گردا. در اثبات حق استفاده كن
زبانش آزاد گردد و اگر يك طرف قضيه مسافر است هر چه زودتر كارش را راه بينداز، 

ين گردد و گناه ا گذرد و به وطنش بر مي ت را طوالني كني او از خير آن ميزيرا اگر مد

                                           
  ).١/٨٥(ابن القيم  ،أعالم املوقعني -١
 .١٧٤ص أخبار عمر -٢
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و تا وقتي كه حق براي تو روشن . انگاري كرده است ي كسي است كه سهل كار به عهده
  .1سعي كن در ميان دو طرف دعوا، صلح و سازش ايجاد كني نشده است،

و به قاضي شريح طي  .2ي باال را به معاويه بن ابي سفيان نوشت همچنين عين نامه
را  اي روبرو شدي، بر اساس دستور كتاب خدا آن هنگامي كه با قضيه: اي نوشت نامه

دا جستجو كن و اگر فيصله كن و اگر حكمش را در كتاب خدا نيافتي در سنت رسول خ
در كتاب خدا و سنت رسول خدا نيافتي و در مورد آن كسي چيزي نگفته بود پس از اين 

يا بر اساس اجتهاد خود رأيي صادر كن و يا دست نگهدار : دو مورد يكي را انتخاب كن
  .3كه البته دومي برايت بهتر است

توان مسايل زيادي  به خوبي مي � ها و زندگي و خالفت عمرفاروق با بررسي نامه
پيرامون دستگاه قضايي، حقوق و مزاياي قضاوت و نصب و عزل و ويژگيهاي آنان و 
منابع صدور احكام و تن دادن خليفه به داوري قاضيان و موارد ديگري از اين قبيل 

  .باط نمودناست

  هاي دادرسي انتصاب قضات، حقوق آنان و شعبه: دوم

  ـ انتصاب قضات1
چنان كه  گرفت، شت توسط خود خليفه انجام ميطور كه پيشتر گذ انتصاب قاضي همان

ي  يا اين كه واليان مناطق به اجازه ؛شريح را خود ايشان به عنوان قاضي كوفه تعيين كرد
چنان كه عمرو بن عاص؛ . كردند ي تحت پوشش خود را تعيين مي خليفه، قاضي منطقه

به هرحال تعيين قاضي . ت گماردوالي مصر، عثمان بن قيس را در مصر به سمت قضاو
ي والي خود  حق خليفه است چه خود شخصاً كسي را بگمارد، چه اين كار را به عهده

اي  شود كه شخصا خليفه در قضيه همان طور كه انتصاب قاضي مانع از اين نمي. بگذارد

                                           
 .٤٣٨جمموعة الوثائق السياسية ص -١
 ).٢/١٥٠(البيان والتبيني  -٢
  .)٢/٧٠(فضله جامع البيان العلم و  -٣
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رود و همو است  قضاوت نمايد چرا كه قضاوت در اصل جزو وظايف خليفه به شمار مي
  .1كند سمت قضاوت تعيين مي  ديگران را به  كه

تواند قاضي را از كار بركنار كند البته اين در صورتي  بخواهد مي  و خليفه هرگاه
است كه قاضي صالحيت داوري را از دست بدهد و اگر نه شايسته نيست كه خليفه دست 

تا مادام كه  به چنين كاري بزند، چرا كه انتصاب قاضي به خاطر مصلحت مسلمانان است و
  .2اين مصلحت در خطر نيفتاده، قاضي بايد همچنان به كارش ادامه دهد

 يبرخي از قاضيان خود را از كار بركنار كرد و به جايشان كسان �عمر بن خطاب
كه او در امر قضاوت ناتوان  از جمله ابومريم حنفي را بعد از آن .3ديگري را معين كرد

  .يافت

  ـ حقوق قاضيان2
يان خود را به انتخاب افراد صالح براي احراز پست قضاوت و پرداختن حقوق وال �عمر

مردان نيكي را براي : چنان كه به ابوعبيده و معاذ نوشت .4نمود ها توصيه مي كافي به آن
  .5ها باشيد امر قضاوت در نظر بگيريد و به فكر مخارج آن

ن شرح ذكر نموده را بدي عمر بن خطابدكتر عمري حقوق بعضي از قاضيان زمان 
  : است

ماهانه پانصد درهم، شريح قاضي كوفه ماهانه   سلمان بن ربيعه باهلي قاضي كوفه
عبداهللا بن مسعود هذلي قاضي كوفه ماهانه يكصد درهم و روزي يك . يكصد درهم

عثمان بن قيس بن ابي العاص قاضي مصر ماهانه دويست درهم و قيس . چهارم گوسفند
  .6ماهانه دويست درهم با حق ضيافتبن ابي العاص سهمي 

                                           
 .٧٣، ٧٢مناع القطان ص، النظام القضائي -١
  .٧٧، النظام القضائي ص)٤/٣٨٢(مغين احملتاج  -٢
 .٧٧النظام القضائي ص -٣
 .١٤٣عصر اخلالفة الراشدة ص -٤
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  هاي دادرسي ـ شعبه3
ي اختالفات اعم از اختالفات مالي،  در همه عمر بن خطابمعموال قاضيان دوران 

پرداختند و  خانوادگي و يا مربوط به حدود و قصاص و يا امور كشاورزي به داوري مي
عمر جز يك مورد كه  به. طور كه امروز مرسوم است وجود نداشت اي آن هاي ويژه شعبه

جواب كساني را كه اختالف مالي آنان در حدود : ، به سائب بن يزيد گفتبن خطاب
تواند  خليفه مي ،بنابراين .1يا چند درهم است بده تا مزاحم كار من نشوند يك درهم و

ي موارد  و معموال قضات در همه. امر بكند برخي از قاضيان را به داوري در قضاياي ويژه 
نمودند، غير از حدود و قصاص و اعدام كه حكم نهايي اين  نهايي را صادر ميحكم 

و بعدها حكم اعدام افراد، جزو وظايف  ،رسيد موارد به امضاي خليفه و يا واليان مي
ها قضاوت  قاضيان معموال در مساجد و گاهي در خانه. ي خليفه قرار گرفت ويژه
و مرسوم نبود كه قضاوتها  .2وجود نداشت كردند و مكان به خصوصي براي اين منظور مي

توانست متهم را به خاطر تأديب و يا اداي حقوق  و قاضي مي. را بنويسند و بايگاني كنند
كردند  چنين عمل مي �گانه؛ عمر، عثمان و علي چنان كه خلفاي سه. مردم، زنداني كند

و در بيرون از مسجد هايي در مراكز شهرها تأسيس نمود،  و دولت براي اين منظور زندان
  .3شد قصاص اجرا مي

  ويژگيهاي قاضي: سوم

، علما برخي از ويژگيهاي قاضيان زمان ايشان را استنباط �از خالل زندگاني عمرفاروق
  : اند را به شرح زير ذكر كرده نموده، و آن

  احكام شرعي  بهـ داشتن علم 1
  .ادث نخواهند بودي قادر به تطبيق احكام بر حوملچرا كه بدون داشتن چنين ع

  
                                           

 .١٤٤، عصر اخلالفة الراشدة ص٧٤النظام القضائي ص -١
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  ـ داشتن تقوا2
به معاذ بن جبل و ابوعبيده بن جراح نوشت كه مردان نيكي را براي  �چنان كه عمر

  .1احراز اين پست در نظر بگيريد

  در دست مردم است  چه ـ بي نيازي از آن3
كند، مگر كسي كه سازشكار و  فرمان خدا را اجرا نمي: گويد در اين باره مي �عمر

  .2آزمند نباشد رياكار و

  ـ فراست و زيركي4
چنان كه شعبي . قاضي بايد اهل فراست و تيز بين باشد و به نكات ريز و مبهم پي ببرد

: نشسته بود كه ناگهان زني وارد شد و گفت �روزي كعب بن سوار نزد عمر: گويد مي
وگند او شبها به خدا س ،ام گاه مرد با فضيلتي مانند شوهرم نديده من هيچ! اي اميرالمؤمنين

در حق آن زن دعاي خير  �عمر. گيرد گذراند و روزها را روزه مي تا صبح در قيام مي
چرا به شكايت ! اي اميرالمؤمنين: كعب گفت. زن برخاست و بازگشت. نمود و او را ستود

او از ! آري: مگر او شكايتي كرد؟ كعب گفت: گفت �او رسيدگي نكردي؟ عمر
گاه به او  آن. دستور داد تا آن زن را بازگردانند �عمر. شوهرش خيلي شكايت داشت

اي كه به حقوق زناشويي  كعب معتقد است كه تو از شوهرت شكايت كرده: گفت
من زن ! آري: زن گفت. كند و اگر چنين است از گفتن حق حيا مكن رسيدگي نمي

شوهر آن كسي نزد  �گاه عمر آن. جواني هستم و نيازهايي دارم كه بايد برآورده شود
: كعب گفت. ها قضاوت كن در ميان آن: زن فرستاد و او را احضار نمود و به كعب گفت

تو به شكايت او پي بردي، بايد در : گفت �عمر. من در حضور تو چگونه قضاوت بكنم
و از هر . كنيم اين آقا چهار همسر دارد فرض مي: كعب گفت. ها داوري كني ميان آن

پس از اين به بعد سه شب و سه روز را در . خانم استچهار شب يك شب نوبت اين 
به خدا سوگند كه : گفت �عمر. عبادت و يك شب و يك روز را با اين خانم بگذراند

                                           
 ).٩/٣٧(املغين ، ٧٢٣موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -١
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از اين به بعد تو قاضي بصره . انگيزتر بود ت تو از تشخيص شكايت آن زن، شگفتقضاو
  .1برو و خود را براي سفر آماده كن. هستي

  عتدلـ سخت گيري و نرمي م5
ر خصلت ي قضاوت است كه داراي اين چها كسي شايسته: گفت مي �باره عمر در اين

گيري بدون افرط، دست برداشتن از انفاق غير منجر به بخل  نرمي غير مفرط، سخت: باشد
  .2و بخشندگي به روشي كه منجر به اسراف نگردد

خني بگويد به كند، مگر مردي كه وقتي س فرمان خدا را اجرا نمي: همچنين فرمود
خاطر هيبتش سخن وي زيرپا گذاشته نشود و هيچ آزمندي به پايمال كردن حقي، اميدوار 

  .3نباشد

  ـ داشتن نيروي جسماني6
خواست ابا مريم را از پست قضاوت بصره بركنار كند،  هنگامي كه مي �چنان كه عمر

پس كعب بن سور را  .گمارم كه فاسقان با ديدن او لرزه بر اندام شوند مردي را مي: گفت
  .4بر جاي وي گمارد

  ـ داراي مال، حسب و نسب عالي باشد7
هاي داراي  سانبه برخي از واليان خود نوشت كه بر پست قضاوت مگماريد مگر ان �عمر

دوزند و با داشتن نسب تا با داشتن مـال، چشم به امــوال مردم ن مال و نسب عالي را،
  .5پذيري از مردم نباشند نگران آسيب
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  كه قاضي بايد مراعات كند  چه آن
  : به شرح زير بيان نموده است �در اين باره نكاتي را عمرفاروق

  ـ اخالص در عمل1
 �اي به ابوموسي اشعري طي نامه �تر گذشت، عمرفاروق همان طور كه پيش

نوشت كه داوري به حق جزو مواردي است كه خداوند براي آن پاداش بزرگي در 
ست، پس هر كسي كه مخلصانه و به حق داوري كند، خداوند او را از آخرت گذاشته ا

را در انظار مردم، خوب جلوه دهد در حالي  دهد و هر كس خود گزند مردم نجات مي
پذيرد  داند كه در حقيقت چنين نيست، پس بدان كه خداوند از بندگانش نمي كه خدا مي

هاي رحمت  مگر عملي را كه خالص براي كسب رضايت وي باشد وگرنه انسان از خزانه
  .1الهي محروم خواهد ماند

  ـ درك كامل قضيه2
را  اي حكم صادر كند، جوانب مختلف آن ر مورد قضيهقاضي بايد قبل از اين كه د

به  عمر بن خطابچنان كه . كامال بررسي كرده، پس از اطمينان يافتن به داوري بپردازد
همچنين باري . را كامالً بفهمي شود، سعي كن آن اي مطرح مي وقتي قضيه: معاذ نوشت

ز را از يكديگر قاضي بايد حق را طوري تشخيص دهد كه شب و رو: ابوموسي گفت
ابوموسي راست : رسيد، گفت �وقتي اين سخن به گوش عمر. دهد تشخيص مي

  .2گويد مي

  ـ بايد بر اساس شريعت اسالمي داوري نمايد3
چنان . كند كه دو طرف دعوا، مسلمان باشند يا غير مسلمان و در اين باره فرقي نمي

پسرم مرده است : آمد و گفت عمر بن خطابزني يهودي نزد : گويد كه زيد ابن اسلم مي
: ها را فراخواند و گفت آن �عمر. و يهوديان معتقدند كه من حقي در ميراث او ندارم

ما براي او حقي در كتاب خود : خواهيد او را از حقش محروم سازيد؟ گفتند چرا مي

                                           
  .)١/٨٥(عالم املوقعني إ -١
  .٧٢٥موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٢
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: گفت �عمر» مشنات«بلكه در ، خير: يعني در تورات؟ گفتند: گفت �عمر. بينيم نمي
ها  آن �عمر. اند را تدوين كرده كتابي است كه دانشمندان ما آن: چيست؟ گفتندمشنات 

  .1حق او را بدهيد: را بد و بيراه گفت و فرمود

  ـ مشورت گرفتن در قضاياي پيچيده4
كه در دين از كساني كه از خدا به يكي از قاضيان نوشت  �چنان كه عمر 

  .2ترسند، مشورت بگير مي
 .3در قضايا با من مشورت بكني به نظرم برايت بهتر خواهد بوداگر : و به شريح نوشت

. نمود داد و در كارها با ديگران مشورت مي خود ايشان خيلي به اين مسأله اهميت مي
هر كس دوست دارد قضاوت كسي را مالك قرار دهد، بايد : گويد بنابراين شعبي مي

بدون مشورت ديگران انجام را مالك قرار دهد چرا كه او هيچ كاري را  �قضاوت عمر
  .4داد نمي

  ـ يكسان نگري5
در مجلس قضاوت و برخوردهايت با مردم : نوشت �به ابوموسي اشعري �عمر

تا فرد قدرتمند به جانبداري تو اميدوار نگردد و فرد ضعيف و . مساوات برقرار كن
  .مستمند از عدالت تو مأيوس نشود

را   بيگانه ،ر اعطاي حق، يكسان بدانيدهمچنين به قاضيان خود نوشت كه مردم را د
  .در نظر بگيريد  همانند خويشاوند و خويشاوند را همانند بيگانه

در مورد زميني اختالف  عمر بن خطابچنان كه يك مرتبه در ميان ابي بن كعب و 
. ايشان رفتند  ها زيد بن ثابت را حكم قرار دادند و براي اين منظور به خانه آن؛ پيش آمد

. اينجا تشريف داشته باشيد! اميرالمؤمنين: از جا برخاست و گفت �با ديدن عمرزيد 

                                           
  .٧٢٥ص: مهان -١
 .)١٠/١١٢(سنن بيهقی ؛  ٧٢٥صمهان  -٢
 ).١٠/١١٠(سنن البيهقي ، ٧٢٥ص مهان -٣
  . مهان -٤
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تو در همين آغاز كار دچار خطا شدي؟ مرا با طرف دعوايم يكجا ! زيد: گفت �عمر
  .1گاه هر دو در كنار هم نشستند آن. بنشان

  ـ جرأت بخشيدن به ضعفا6
را تقويت كن تا جرأت  نوشت كه فرد ضعيف و ناتوان �به معاويه �چنان كه عمر

  .2سخن گفتن بيابد و زبانش باز شود

  ـ رعايت حال مسافر7
نوشت كه اگر يك طرف دعوا فرد مسافري بود بايد هر چه  �به ابوعبيده �عمر

سريعتر، به قضيه رسيدگي كني و اگر چنان كه به طول انجاميد بايد فرد مسافر از نظر 
رود كه از حقش بگذرد و به  احتمال مي ،رتدر غير اين صو. مسكن و نفقه تأمين گردد
  .3گاه قاضي بايد جوابگوي تضييع حق او باشد موطن خويش بازگردد آن

  ي صدر ـ داشتن سعه8
هنگام داوري عصباني مشو و بر مردم خشم «: نوشت �به ابوموسي �چنان كه عمر

ود كه تحت ر و در چنين حالتي نبايد قاضي به داوري بپردازد، زيرا بيم آن مي» مگير
همچنين قاضي شريح  .4اي نتواند حق را به صاحب آن برگرداند شرايط رواني ويژه

نبايد در حال : هنگامي كه عمر مرا به عنوان قاضي استخدام نمود، گفت: گويد مي
  .5عصبانيت، حكم صادر كني

بنابراين . انجامد، گرسنگي است و يكي از مواردي كه به عصبانيت و تعجيل مي
  .6قاضيان نبايد در حال گرسنگي و تشنگي داوري كنند: گفت مي �عمر

                                           
 .٢٥٩صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفاروق ص -١
 .٤٣٨جمموعة الوثائق السياسية ص -٢
  .٤٣٨مهان ص -٣
 .٧٢٦موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٤
 ).٩/٧٩(املغين ، ٧٢٦موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٥
  .)١٠/١٠٦( سنن البيهقی و موسوعة فقه عمر -٦
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  ـ پرهيز از رشوه و معامالتي كه به نوعي در روند قضاوت تأثير گذار هستند9
قضات را از تجارت و كار و بار در بازار و قبول هديه و رشوه منع  �عمر ،بنابراين

وصيه نمود كه خود قاضي شريح ت به چنان كه به ابوموسي اشعري و همچنين. كرد مي
  .1شخصاً وارد معامله با مردم نشويد و از پذيرفتن هديه و رشوه جدا خودداري كنيد

  ـ داوري بر اساس ظاهر امر10
قاضي بايد ظاهر كارها را مالك قرار دهد و قضاوت كند و كاري به نيتها و درون 

ما قبالً : گفتاي خطاب به مردم  طي خطبه �عمر بن خطابچنان كه . مردم نداشته باشد
شناختيم  شد، شما را با تأييد وحي مي كه رسول خدا زنده بود و از آسمان وحي نازل مي

ما بر اساس . ولي اكنون كه رسول خدا وفات كرده و وحي آسماني منقطع گرديده است
ها  دهند، ما آن شناسيم يعني كساني كه ظاهرا كار نيك انجام مي تان شما را مي رفتار ظاهر

آوريم و كساني كه در ظاهر جز شر و بدي از  ست داريم و از نيكان به شمار ميرا دو
دهيم و آنان را  ها محبت نمي هاي شرور شناخته و بدان ها را انسان ها سراغ نداريم، آن آن

  .2باشد زيرا فقط خداوند از اسرار درون بندگانش آگاه مي ،داريم دوست نمي

  ـ سعي بر ايجاد صلح و آشتي11
دو طرف دعوا را به صلح و آشتي وادار كنيد، چرا كه قضاوت دشمني : گفت مي �عمر

اگر با هم بر اساس موازين شرعي آشتي كردند كه بهتر و اگر صلح و آشتي آنان . آفريند مي
صلح در ميان دو : همچنين فرمود. را نقض نمايد مخالف با موازين شرعي بود، قاضي آن

  .3ه منجر به تحريم حالل و يا تحليل حرام باشدطرف دعوا جايز است مگر صلحي ك
ها براي قاضي زياد روشن نيست بايد ميان طرفين  به ويژه در مسايلي كه حكم آن

اي به  تا وقتي كه حكم مسأله: به معاويه نوشت عمر بن خطابچنان كه . صلح ايجاد نمايد
ر دارند، سعي روشني برايت مشخص نيست يا طرفين دعوا، نسبت خويشاوندي با يكديگ

                                           
  .٧٢٧ص: مهان -١
 .)١٠/١٢٥(و سنن بيهقی  ٢٦٤١خباری ش  -٢
 .٧٢٧وعة فقه عمربن اخلطاب صموس) ٧٦٩/ ٢(تاريخ املدينة  -٣
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كن ميان آنان صلح و سازش ايجاد نمايي، چرا كه صدور حكم قطعي به نفع يكي، باعث 
  .1شود بروز كينه و دشمني مي

  ـ بازگشت به حق12
حق   چه اي قاضي به خطاي حكم سابق خود پي ببرد ناچار بايد به آن اگر در مسأله 

بايد بر اساس اجتهاد جديد خود  البته اين بدان معنا نيست كه. دهد، برگردد تشخيص مي
حكمي را نقض نمايد كه بر اساس اجتهاد قديم خود صادر كرده است، همان طور كه 

. را اشتباه بداند نقض نمايد قاضي ديگري نيز حق ندارد، حكم قاضي ديگري را گرچه آن
اهل نجران نزد او آمدند تا حكمي را نقض نمايد، كه  �چنان كه وقتي در زمان علي

غير قابل  �حكم عمر! واي بر شما: گفت �در حق آنان امضاء نموده بود، علي  �رعم
  .2باشد نقض است و بسيار كامل مي

گردد و به  در بسياري از مسايل از آراء سابق خود بر مي �بينيم عمر با اين حال مي
و مبادا چيزي ت: چنان كه به ابوموسي اشعري نوشت. كند قضاوت خود نيز چنين توصيه مي

چرا كه حق اصل و  ،را از بازگشت به حق مانع بشود بعد از اين كه به اشتباه خود پي بردي
و افزود كه پيروي از حق بهتر از پيش روي در . برد را از بين نمي قديم است و چيزي آن

  .3باطل است
ها حكمي صادر نموده بود، و به  در بسياري از مسايل كه قبال در آن �عمر ،بنابراين

اي از مسايل  از جمله در پاره. اه خود در آن احكام پي برد، از رأي سابق خود برگشتاشتب
شما در مورد اين مسأله در فالن سال طوري ديگر : چنان كه باري كسي به او گفت. ميراث

گوييد در همان وقت اعتبار داشته، ولي اكنون  قضاوتي كه شما مي: قضاوت كرديد؟ گفت
  .4استقضاوت امروزي من معتبر 

  

                                           
 ).١٠٨/ ١(عالم املوقعني إ -١
 .٧٢٨موسوعة فقه عمرص) ١٢٠/ ١٠(سنن البيهقي  -٢
 ).٨٥/ ١(عالم الوقعني إ -٣
 .٧٢٩موسوعة فقه عمرص) ١١١/ ١(عالم املوقعني إ -٤
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  ـ اصل برائت13
چنان كه . اصل بر برائت متهم گذاشته شود، مگر اين كه خالف آن ثابت گردد

ام را گم  در اثناء راه، كيسه. ما چند نفر در سفري با هم بوديم: گويد عبداهللا بن عامر مي
وقتي . كرد مردي در ميان ما بود كه همه به او ظنين شده بوديم، ولي او انكار مي. كردم

همراهانتان چه : گفت. رسيديم، قضيه را با ايشان در ميان گذاشتيم عمر بن خطابزد ن
ها را براي او نام برديم، ايشان نيز به كسي كه ما مشكوك شده  كساني بودند؟ وقتي آن

: دوست داري او را دست و پا بسته نزد شما بياوريم؟ فرمود: گفتم. بوديم، ظنين شد
  1ايد؟ ثابت نكرده چگونه درحالي كه هنوز چيزي

  ـ اجتهاد در جايي كه نص وجود دارد جايز نيست14
شود با دقت  بايد مسايلي را كه بر تو عرضه مي: در اين باره گفت �چنان كه عمر

بررسي كني كه آيا حكمشان در قرآن و يا سنت وجود دارد يا خير؟ و اگر نه بايد به 
ها متصف  ي بود كه يك قاضي بايد به آنترين موارد ها مهم اين .2ي امور پرداخت مقايسه

  .باشد

  ـ تن دادن خود قاضيان به حكم صادره از جانب قضات15
داد و  در زمان خالفت خود تن به داوري قضات مي �عمر بن خطابچنان كه 

  .3كردند ستود و لو اين كه عليه خودش حكمي صادر مي قضاوت آنان را مي
ريد از باديه نشيني تحويل گرفت و بر پشت چنان كه باري خليفه اسبي را به قصد خ

را به صاحبش برگرداند،  خواست آن وقتي مي. در اين ميان اسب آسيب ديد. آن نشست
و سرانجام به شريح . مرد باديه نشين از پذيرفتن آن امتناع ورزيد و خواهان قيمت آن شد

اي : تكرد و گف �شريح پس از شنيدن سخنان طرفين رو به عمر. مراجعه كردند
 �عمر. را همان طور سالم برگرداني اسب از شما است مگر اين كه آن ،اميرالمؤمنين

                                           
 ).١٣٢/ ١١(احمللى ، ٧٢٩ص موسوعة فقه عمر -١
  .)١/٨٥(عالم املوقعني إ -٢
  .٢١١ص شهيد احملراب -٣
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قضاوت اين گونه است و ديري نگذشت كه او را به عنوان ! آري: شادمان شد و گفت
  .1قاضي كوفه راهي آن ديار نمود

  منابع صدور احكام قضايي: چهارم

يه داشتند كه رسول خدا و قاضيان زمان قضات در زمان خلفاي راشدين بر همان منابعي تك
راه خود قرار  او بر آن تكيه داشتند؛ يعني كتاب خدا و سنت پيامبر و اجتهاد را فرا

ي ظهور  ي ديگر نيز در اين باب به منصه كه در زمان خلفا دو مسألهدادند، ضمن اين مي
  : پيوست كه عبارت بودند از

تايج مقدمات، ابزار و اهداف آن گسترش ـ معني و مفهوم اجتهاد و عمل بدان با ن
، اجماع، رأي و قياس به فرهنگ امور قضايي راه مشاوره، شوري: ة آنو در نتيج. يافت

  .پيدا كردند
هاي قضايي اصحاب و خلفاي سابق نيز بر  ـ منابع ديگري همچون سوابق و تجربه

را  خلفاي راشدين توان منابع قضايي زمان و بدين صورت مي ،منابع پيشين افزايش يافت
كتاب خدا، سنت پيامبر، اجتهاد، اجماع، قياس و سوابق قضايي كه باز : چنين برشمرد

گرفت و نصوص و روايات زيادي بر اين  ها در سايه مشاوره و شورا انجام مي ي اين همه
  .2داد را مورد تأييد قرار مي گذارد و آن منابع صحه مي

  : و اكنون برخي از اين روايات
بر اساس كتاب خدا قضاوت : به من گفت �عمر: گويد عبي به نقل از شريح ميـ ش1

داني پس بر اساس قضاوتهاي رسول خدا، داوري كن  ي كتاب خدا را نمي كن و اگر همه
يافته داوري كن و در غير  اني پس بر اساس قضاوت امامان راهد ها را نمي ي آن و اگر همه

  .3 اهل علم و تقوا نيز استفاده نماي  اين صورت اجتهاد كن و از مشوره
در حالي كه بر منبر نشسته بود  عمر بن خطابروزي : گويد ـ ابن شهاب زهري مي2
رأي و نظر رسول خدا در مورد قضايا، به حق بود چرا كه خداوند او را ! اي مردم: گفت

                                           
 . ٢١١شهيد احملراب ص، ١٤٧عصر اخلالفة الراشدة ص -١
 .١١٨حممد الزحيلي ص. د، تاريخ القضاء يف اإلسالم -٢
 .١١٩تاريخ القضاء يف اإلسالم ص، )١/٢٢٤(عالم املوقعني إ -٣
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يـي ديگر و در جا .1بر اساس وهم و گـمان و اجتهاد است داد، اما رأي و نظر ما ياري مي
حق و صواب باشد، پس از جانب خدا و اگر نه از  اين رأي عمر اسـت كه اگر: گـفت

  .2جانب خود عمر است
من از خدا شرم : بعد از اين كه به خالفت رسيد، گفت �عمر: گويد ـ ابن قيم مي3

بر اساس كتاب : اي به شريح نوشت و طي نامه .3كنم كه قضاوت ابوبكر را نقض نمايم مي
اي را در آن نيافتي پس بر اساس سنت رسول خدا و  قضاوت كن و اگر حكم مسألهخدا 

  .4اند، قضاوت كن جا هم نيافتي پس آن طور كه ديگر نيكان قضاوت كرده اگر در آن
اگر قاضي نصي در قرآن و سنت نيافت به مشورت با دانشمندان و فقها : ـ اجماع4

ي مورد نظر مجمع  ي اتفاق نظر كردند، مسألها ي آنان بر مسأله چنانچه همه. روي بياورد
  .اي يعني اتفاق نظر مجتهدان يك دوران بر مسأله شود، ه و اين عمل اجماع ناميده ميعلي

آيد كه براي نخستين  و اجماع به اتفاق علماء، منبع سوم از منابع شرعي به حساب مي 
ي آن نصوص فراواني  هو دربار. بار در زمان خلفاي راشدين مورد استفاده قرار گرفت

اي در كتابهاي فقه و اصول فقه و تاريخ تشريع به ميان آمده  وارد شده و بخشهاي گسترده
ها اجماع شده باشد، بسيار اندك هستند و امكان  اما قضايا و مسايلي كه عمال بر آن. است

 ي منوره وجود داشته است كه پايتخت اسالم و محل تجمع تحقق اجماع فقط در مدينه
  صحابه و دانشمندان اسالمي بوده و در ساير شهرهاي ديگر انعقاد اجماع غير ممكن بوده

است كه  �به عثمان  ب اين سخن ابن عباس ،ي تحقق عملي اجماع و نمونه .5است
پس چرا . در زبان عرب به معني دو برادر است نه سه برادر» اخوان«كلمه : او گفتوقتي 

  در از يك سوم محروم مي كنيد و يك ششم به او مي دهيد؟شما مادر را با وجود دو برا
  : فرمايد مي متعال اينگونه خداوند  در حالي كه

�m�»�º���¹�¸����¶�µl ]١١: النساء[   
                                           

 ).١/٥٧(إعالم املوقعني ، ١٢٠تاريخ القضاء يف اإلسالم ص -١
  .١٢٠ء يف اإلسالم صلقضاتاريخ ا، )١/٥٨(عالم املوقعني إ -٢
   .)١/٢٢٤(مهان  -٣
  .١٢٠تاريخ القضاة يف اإلسالم ص -٤
  .١٢٢ص: مهان -٥
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داشته باشد، به مادرش ) بيشتر از دو برادر(برادراني ) عالوه از پدر و مادر(اگر مرده «
  .»رسد يك ششم مي

اي را كه قبل از من بر آن اتفاق شده و تاكنون در  ألهتوانم مس من نمي: عثمان گفت
بيانگر تحقق  �اين سخن عثمان. كنند، نقض نمايم ي جاي عالم اسالم بدان عمل مي همه

بنابراين به اعتراض ابن عباس در مقابل اجماع . باشد ي مذكور مي نوعي اجماع بر مسأله
مشاوره، اجتهاد و : اند از عبارتو اجماع داراي سه عنصر اساسي است كه . اهميتي نداد

كه با فقدان يكي از اين شرايط، قاضي، اجماع را ناديده گرفته و به منبع بعدي . اتفاق
  .كند مراجعه مي

يكي ديگر از منابع مورد اعتماد، سوابق قضايي خلفاء و بزرگان : ـ سوابق قضايي5
سوابق قضايي ابوبكر را در مورد  به صراحت آن �صحابه بود و اين چيزي است كه عمر

همچنين ابن قيم فصلي تحت . 1و دستورات وي در مورد قضاوت و واليان مالك قرار داد
شايسته : و گفته است» آراء صحابه به مراتب بهتر از آراء ما است«اين عنوان گشوده است 

است كه آراء و نظريات چنين افرادي، حتي بر آراء و نظريات ما در امور شخصي ترجيح 
ها از دلهاي منور و با نور ايمان و مملو از علم و معرفت و  ه شود، چرا كه رأي آنداد

خيرخواهي سرچشمه گرفته است، از دلهايي كه علم و ايمان را مستقيماً و بدون واسطه از 
ي آراء ديگران با آراء شاگردان رسول  پس موازنه ومقايسه. اند ي خدا فرا گرفته فرستاده

  .2رود ن موازنات به شمار ميتري خدا، جزو فاسد
بدون ترديد سوابق قضايي به جا مانده از پيشينيان كافي نبود و براي يك : ـ قياس6

قاضي در صورت نيافتن حكمي در نصوص قرآن و سنت و همچنين در اجماع و سوابق 
. همان طور كه در حديث معاذ بدان اشاره رفته است. ماند اي جز اجتهاد نمي قضايي چاره

ي  ي غير منصوص بر مسأله ي حكم مسأله ز نخستين دستاوردهاي اجتهاد، مقايسهو ا
نامند و منبع چهارم قانونگذاري  اصطالح، قياس ميباشد كه اين عمل را در  منصوص مي

آمده است كه در  �به ابوموسي اشعري �ي عمر چنان كه در نامه. رود اسالم به شمار مي

                                           
  .١٢٣، ١٢٢ص: مهان -١
 .١٢٣تاريخ القضاء يف اإلسالم ص) ١/٨٧(أعالم املوقعني  -٢



  �عمر فاروق     462
 

به حق و   چه شبيه يك ديگر هستند شناسايي و سرانجام آن را  چه ميان امور مقايسه كن و آن
  .1رسيد حكم و عمل كن تر به نظر مي رضايت خدا نزديك

اي اصلي وجود نداشت تا بر اساس آن مجتهد حكم فرع را  اگر در مسأله: ـ رأي7
اي جز اين كه در روشني قواعد كلي و مقاصد عام شريعت و پس از  مقايسه نمايد چاره

يت خدا و دستيابي به حق با كارشناسان، حكمي را صادر نمايد كه نزديكتر به رضامشاوره 
. به شريح و ديگران نيز در اين باره تأكيد شده است � هاي عمر چنان كه در نامه. بيند مي

رفتند، چنان كه در  ترين دستاويزهاي قضات به شمار مي ضمناً مشاوره و شورا جزو مهم
با گفتار  عمر بن خطاببه ويژه . ي، در اين مورد تأكيد شده استهاي زياد روايات و نامه

افتاد كه در قضايا، با بزرگان  نمود و به ندرت اتفاق مي و كردار خود بدان توصيه مي
چنان كه شعبي در اين باره . صحابه به شورا و مشوره ننشيند و خود به تنهايي تصميم بگيرد

اي يك ماه كامل به رايزني  ضيهدر حل ق �افتاد كه عمر گاهي اتفاق مي: گويد مي
  .2پرداخت مي

  شواهد و مدارك مورد نياز در امر قضاوت: پنجم

  : اند از كند عبارت مداركي كه قاضي بر اساس آن حكم صادر مي
  .شود كتابت نيز نوعي اقرار محسوب مي: ـ اقرار1
. مل آوردقاضي بايد در مورد صالحيت و شايستگي شهود، تحقيق به ع: ـ شهادت2

و  ،شناسم من تو را نمي: داد گفت به فردي كه نزد او شهادت مي �چنان كه باري عمر
: گاه يكي از حاضران گفت آن. اما بايد كسي تو را بشناسد. رساند اين به تو ضرري نمي

او را به عدالت و : چگونه شناختي؟ مرد گفت: گفت �عمر. شناسم من او را مي
ي نزديك تو است يا با او معامله  آيا او همسايه: گفت �عمر. شناسم بزرگواري مي

اي؟ و افزود كه انسان با يكي از اين سه چيز شناخته  اي و يا اين كه با او سفر نموده كرده

                                           
  .١٢٤تاريخ القضاء يف اإلسالم ص -١
 .١٢٥تاريخ القضاة ص -٢
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پس تو او را : گفت �شود؟ و چون آن مرد وجود هر سه مورد را انكار كرد، عمر مي
  .1شناسي نمي

كند كه قبل از سوگند اتفاق بيفتد يا  رق نميف. ي گواه مقدم بر سوگند است و ارائه
مثال اگر مدعاعليه، سوگند خورده بود و مدعي بعد از آن، گواه آورد، سوگند . بعد از آن

سوگند دروغين بايد رد شود نه : باره گفت در اين �چنان كه عمر. او اعتباري ندارد
  .2گواهان عادل

و اگر مدعي  .3ر مدعاعليه استي گواه كار مدعي و سوگند ياد كردن كا و ارائه
عمر بن چنان كه . يك گواه داشت سوگند او به عنوان گواه دوم كفايت خواهد كرد

   .4پذيرفت در امور مالي گواهي يك نفر همراه با سوگند مدعي را مي خطاب
ي  مگر پس از ناتواني مدعي از ارائه. قاضي نبايد به سوگند متوسل شود: ـ سوگند3

و بعد از اين كه سوگند خورد، قاضي بر . ي وي به سوگند دادن مدعاعليه لبهگواه و مطا
را به خاطر قتلي كه » وادعه«ي  طايفه �چنان كه عمر. اساس سوگند او، قضاوت كند

  .كه سوگند خوردند، تبرئه كرد ها را پس از اين انجام گرفته بود، سوگند داد و آن
ها اختالفي بود  كه بين آن نخلستانين در جريا �و ابي بن كعب �و باري خود عمر

: زيد به ابي گفت. خورد سوگند مي �مراجعه كردند و بايد عمر �به زيد بن ثابت
چرا اميرالمؤمنين را معاف دارد؟ : گفت �عمر. اميرالمؤمنين را از سوگند معاف داريد

ه چنين گا آن. اگر واقعاً اين زمين حق من است، چه اشكالي دارد كه من سوگند بخورم
. باشد و ابي در آن هيچ گونه حقي ندارد به خدا سوگند كه اين زمين از آن من مي: گفت

. بخشيد بن كعب جا بيرون شدند، زمين مورد دعوا را به ابي و پس از آن كه از آن
به خاطر : چرا قبل از سوگند، اين كار را نكرديد؟ گفت! اي اميرالمؤمنين: حاضران گفتند

                                           
 .٧٣١موسوعة فقه عمرص) ١٠/١٢٥(سنن البيهقي  -١
  .٧٣١موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٢
  ).١٥٠، ١٠/١٥٣(سنن البيهقي  -٣
 .٧٣٢موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص) ٩/١٥١(املغين  -٤
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راه و روشي غلط در ميان خوردم، اين براي هميشه به عنوان  وگند نمياين كه اگر من س
   .1براي اثبات حقوقشان سوگند ياد نمي كنند ماند و مي مردم باقي

براي كسي كه سوگند متوجه او است جايز نيست كه به خاطر تقوا از آن  ،بنابراين
ين نكرد بلكه پس در جريان فوق چن �چنان كه عمر. امتناع ورزد و از حق خود بگذرد

  .را به مدعي بخشيد از اثبات حق خود از طريق سوگند، از آن گذشت و آن
كرد  داد، از سوگندهاي غليظ استفاده مي هنگامي كه افراد را سوگند مي �خود عمر

داد تا  سوگند مي اسود هاي به خصوص مانند مقام ابراهيم، ركن و حجر و گاهي در مكان
  .2ند دروغين را نداشته باشندجا جرأت سوگ افراد در آن

چهره شناسي از قراين و شواهد بسيار : ـ چهره شناسي در قضاياي اثبات نسب4
و خلفاء راشدين و  �شود و رسول خدا اي است كه بر اساس آن حكم صادر مي قوي

به ثبوت رسيده  �و ابن عباس عمر بن خطابكردند همچنين از  صحابه از آن استفاده مي
  .3كردند هره شناسي در قضاياي اثبات نسب حكم صادر ميكه بر اساس چ

اي است و دست  بحث قراين، بحث گسترده: ـ اثبات حكم بر اساس قراين و شواهد5
به عنوان مثال از شواهد قوي بر زنا، حامله بودن زني  ،قضات در استفاده از آن باز است

و يا  ،باشد شش ماه مياست كه هنوز ازدواج نكرده و همچنين حامله شدن وي قبل از 
باشد، دليل بر اين امر است كه   ي دومي ي يكي باالي جنازه وجود دو ميت كه جنازه

ي ميراث  در مسأله عمر بن خطابچنان كه . ي باال مرده است ي پاييني قبل از جنازه جنازه
همچنين وجود استفراغ، . كرد اموات طاعون عمواس بر اساس اين گونه شواهد حكم مي

بر  عمر بن خطاببنابراين . اي بر اين است كه او شراب نوشيده است نه و شاهد قويقري
  .4كرد چنين افرادي حد جاري مي

تواند براي او  اطالع يافتن قاضي از جرم متهم در حدود نمي: ـ علم و آگاهي قاضي6
نوشت كه نبايد  �به ابوموسي اشعري �چنان كه عمر. مجوزي در صدور حكم باشد

                                           
  .٧٣٢ص موسوعة فقه عمر) ٢/٧٥٥(تاريخ املدينة املنورة  -١
 .٧٣٣موسوعة عمربن اخلطاب ص -٢
 .٨٢، ٨١مناع القطان ص ،النظام القضائي -٣
 .٧٣٥اخلطاب ص موسوعة فقه عمربن -٤
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ها و يا بر اساس وهم و گمان  قاضي افراد را به خاطر مطلع شدن از جرم آنحاكم و 
  .1مؤاخذه نمايند

اگر من گواهي بدهم كه فالني مردي : همچنين باري به عبدالرحمان بن عوف گفت
را كشته يا سرقت كرده و يا مرتكب زنا شده است، شما چه عكس العملي نشان خواهي 

ما مانند گواهي يك فرد عادي از مسلمانان محسوب گواهي ش: داد؟ عبدالرحمان گفت
  .2حق گفتي: خوشحال شد و گفت �عمر. شود مي

  چه تواند بر اساس آن اما اعتبار دادن علم و آگاهي قاضي در غير حدود، كه آيا مي
روايتهاي مختلفي نقل شده  عمر بن خطابداند، حكم صادر نمايد در اين باره از  خود مي

  .3است
مردم را به اعتراف بر گناه تشويق  �عمر بن خطابم به يادآوري است كه ضمناً الز

كرد، بلكه دوست داشت همان طور كه خدا بر جرم و گناه آنان پرده كشيده است،  نمي
را آشكار  خودشان نيز با توبه و رجوع به خدا، حرمت اين رازداري را به جا آورند و آن

ندي كه يكي از مرزداران نواحي مداين بود، چنان كه وقتي شرحبيل بن سمط ك. نسازند
شما در سرزميني به سر مي بريد كه در آن شراب ! اي مردم: خطاب به زيردستانش گفت

شد، نزد ما بيايد و اعتراف  بنابراين اگر كسي مرتكب جرمي. و زنان زيادي وجود دارد
رسيد به  �وش عمروقتي اين خبر به گ. ي حد شرعي او را پاك كنيم بكند تا ما با اقامه

  : شرحبيل نوشت كه
8 B-±� +E$! �! ±� !�O�3 "� g�
$! ��xm "� 7$ 0)� (F84FG 
اي بكني كه خدا بر آنان  دانم كه تو مردم را وادار به پاره كردن پرده من روا نمي«

  .»كشيده است
كه موردي به دادگاه عرضه مي گرديد حكومت بدون هيچگونه اما با اين حال وقتي 

   .1نرمشي حدود الهي را اجرا مي كرد

                                           
 ).٨/٣٤٢(مصنف عبد الرزاق ، ٧٣٥ص: مهان -١
 ).٧٣٥موسوعة فقه عمرص، )١٠/١٤٤(سنن البيهقي  -٢
 .٧٣٥ ص موسوعة فقه عمر -٣
 ).٢/٨٦٢(ناصر الطريفي ، القضاء يف خالفة عمر -٤
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خواست در ميان دو طرف دعوا داوري كند، چنين دعا  هنگامي كه مي �و عمر
  : كرد مي

8 ./ ���� 	� \��P �� � ! "�R �� {& "%�L! ��P !�# µ��� _� B1�m C
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كند  نشينند اگر برايم فرقي مي مي پس از اين كه دو طرف دعوا در مقابل من! بار الها«
  .3»ها برسد، مرا يك لحظه هم زنده نگذار كه حق به كدام يك از آن

  احكام صادره از جانب فاروق در مورد برخي جرائم و جنايات: ششم

  ـ جعل مهر رسمي دولت1
بدين . سابقه بود ري اتفاق افتاد كه تا آن زمان بيي ناگوا حادثه �عمر بن خطابدر زمان 

مهر رسمي دولت را جعل كرد و توانست به » معن بن زائده«صورت كه فردي به نام 
 �ي آن مال هنگفتي از بيت المال تحويل بگيرد و سرانجام دستگير و به عمر وسيله

. زندان انداخت  ايشان او را يكصد ضربه تازيانه زدند و سپس او را به. تحويل داده شد
صد  خشمگين شد و او را دوباره يك �كردند، عمر اي در مورد او سفارش گاه عده آن

صد  بار نيز او را يك ضربه تازيانه زد و باري ديگر نيز در حق او سفارش كردند، اين
  .4تازيانه زد و در نهايت وي را تبعيد كرد

  ـ سرقت از بيت المال كوفه2
كه بـاري چنـان . هيچ گاه به خاطـر دزدي از بيـت المال دست كسي را قطع نكرد �عمر

. ابن مسعود نظر وي را در مورد مردي جويا شد كه از بيت المال كوفه دزدي كرده بود

                                                                                                         
  .١٤٦عصر اخلالفة الراشدة ص -١
 .است صحيح آن سنادا) ٣/٢٩٠(، الطبقات )٦/١٤٠(احللية  -٢
  .)٣/٢٩٠(والطبقات ) ٦/١٤٠( ةاحللي -٣
  .٤٥٣أولويات الفاروق ص -٤
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زيرا هر كسي به نوعي در اين  ،1 او را تازيانه بزن و رهايش كن: تدر جواب گف �عمر
  .2دارد مال سهمي 

  ـ سرقت در خشكسالي3
ي مزني  شتر مردي از طايفه» دهعام الرما«تني چند از غالمان حاطب بن ابي بلتعه در خشكسالي 

غالمان را فراخواند و از  �عمر. مرد مزني نزد عمر شكايت برد. را ذبح كردند و خوردند
، كثير بن �عمر. سرانجام همه به دزديدن شتر اعتراف كردند. جو كرد و باره پرس آنان در اين

به سر » عام الرماده«كه در  گاه به ياد آورد آن. ها را قطع كند صلت را دستور داد تا دستان آن
كني و از گرسنگي مجبور  ها رسيدگي نمي شايد تو به آن: بنابراين به صاحبشان گفت. برند مي

و دو برابر قيمت  3ها منصرف شد اين را گفت و از قطع كردن دستان آن. اند به اين كار شده
  .4شتر را به مرد مزني برگردانيد

  وداي مرتكب زنا شده ب ـ زن ديوانه4
دستور داد او را  �عمر. آوردند كه مرتكب زنا شده بود �اي را نزد عمر باري زن ديوانه
داني كه ديوانه اهل  مگر تو نمي: آمد و گفت �ديري نگذشت علي . سنگسار كنند

زن  �با شنيدن سخنان علي  �عمر. تكليف نيست و حديثي را در اين مورد بيان نمود
  .6الي تكبير گفتو از خوشح 5ديوانه را رها كرد

  اي كه زن مسلماني را مجبور به زنا كرده بود ـ مرد ذمي5
ايشان مرد ذمي را به خاطر شكستن . اتفاق افتاد عمر بن خطاباي در زمان  چنين حادثه

  .7عهدي كه بسته بود، محكوم به اعدام كرد

                                           
 .١٤٨عصر اخلالفة الراشدة ص -١
 .است ضعيف آن سنادا ؛)٢٤٢٢(اإلرواء و ) ١٢/٣٨٦(املغين  -٢
  .١٤٨عصر اخلالفة الراشدة ص -٣
 ).٦/٦٣(املنتقى شرح املوطأ للباجي  -٤
 .١٤٨الفة الراشدة صعصر اخل، ٣٥١حيىي اليحىي ص. اخلالفة الراشدة د -٥
 .١٤٨عصر اخلالفة ص -٦
 .٢٥٤٨البخاري رقم ، )١٢/٢١٧(املغين ، )٢/٨٢٧(املوطأ  -٧
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  ـ مجبور ساختن زنان به زنا6
اي از غالمان مجبور به زنا شده  ط عدهتني چند از كنيزان را آوردند كه توس �نزد عمر

  .1غالمان را حد زد، اما كنيزان را آزاد كرد بدون اين كه آنان را حد بزند �عمر. بودند
بردم كه ناگهان مردي  من در خواب به سر مي: آمد و گفت �همچنين زني نزد عمر

به كارش او را آزاد كرد و كاري  �عمر. خود را روي من انداخت و با من همبستر شد
كند كه  فرق نمي. شود ها برطرف مي چرا كه حدود با اين گونه عذرها و شبهه .2نداشت

: آمد و گفت �چنان كه باري زني نزد عمر. طرف غافلگير شود و يا تهديد به قتل گردد
او مرا وادار به انجام كار زشت كرد و من ناچار به خواسته او . من از چوپاني آب خواستم

اي جز اين كار  او چاره: گفت �علي . در اين باره نظر علي را جويا شد �عمر. تن دادم
  .او داد و رهايش نمود  چيزي را به �را نداشته است، پس عمر

  حكم كسي كه از حرمت زنا بي خبر بوده است -7
طي  عمر بن خطابيكي از كارگزاران دولت اسالمي در زمان : گويد سعيد بن مسيب مي

در جواب  �عمر. جا مردي به زنا اعتراف كرده است نوشت كه در ايناي به ايشان  نامه
دانسته  دانسته كه اين كار در اسالم حرام است؟ اگر مي نوشت كه از او سؤال كن آيا مي

پس حد شــرعي را بر او اجرا كن و اگر متوجه حرمت اين عمل نبوده است، او را از 
  .3حد شرعي را بر وي اجرا كن مرتكب شد،  عواقب آن بترسان، پس اگر دوباره

  ـ ازدواج در ايام عده8
در ايام عده زن، با هم ازدواج كردند و از  �عمر بن خطابزن و شوهري در زمان 

ها را فراخواند و در ميان آنان جدايي  آن �عمر. اطالع بودند بيحرمت اين عمل 
  .5و مرد را تنبيه كرد 4انداخت

                                           
  ).١٢/٢١٧(املغين ، )٨/٣٥(السنن الكربى للبيهقي  -١
 ).١٢/٢١٨(املغين ، )٨/٢٣٦(السنن الكربى  -٢
 .٢١٩٨رقم ) ١٢/١٠٧(احمللى  -٣
 .٢٢١٥:  مشاره) ١٢/١٩٢(احمللى  -٤
 .١٤٩الفة الراشدة صعصر اخل -٥
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  واج كرده بودـ زني كه با وجود داشتن شوهر ازد9
خاطر عدم آگاهي ايشان   صد تازيانه زد و به او را سنگسار كرد و شوهرش را يك �عمر

  .1از ازدواج آن زن، او را رجم ننمود

  ـ متهم كردن مغيرة بن شعبه به زنا10
چهار نفر به زنا كردن مغيرة بن شعبه گواهي دادند ولي قبل از تكميل شدن مراحل 

خدا را شكر : گفت �عمر. نفر از گواهي دادن منصرف شد محاكمه، يكي از آن چهار
گاه بر آن سه نفر  آن .2خشنود نساخت �كنم كه شيطان را در مورد اصحاب محمد مي

  .3شود چرا كه براي زنا گواهي كمتر از چهار نفر پذيرفته نمي ،مجازات تهمت اجرا نمود

  ـ حكم زني كه با غالم خود همبستر شده بود11
  : گويد مگر خدا نمي: وقتي مردم اعتراض كردند گفت ،خود همبستر شد زني با غالم

�m�¡��~�}l ]٣٦: النساء[  
  .»باشند كساني كه در ملك يمين شما هستند براي شما حالل مي« 

و بنا  .4ي تو برايت حالل نيست كه برده: به او گفت �عمر. رسيد �و جريان به عمر
البته به خاطر . نه زد و در ميان آنان جدايي انداختروايتي عمر او را يكصد ضربه تازيا  به

  .5عدم آگاهي آن زن از حكم شرعي او را سنگسار نكرد

  ـ زني كه شوهرش را متهم به زنا كرد12
ديري نگذشت كه . آمد و شوهرش را متهم به زنا با كنيز خود كرد �زني نزد عمر

او را به  �عمر. وده استبرگشت و اعتراف نمود كه خودش كنيز را به شوهرش اهدا نم
  .1خاطر تهمتي كه به شوهرش زده بود، هشتاد تازيانه زد

                                           
  . مهان -١
 ).١٢/٢٤٥(املغين  -٢
 .١٤٩عصر اخلالفة الراشدة ص -٣
 .٢٢١٦رقم ) ١٢/١٩٤(احمللى  -٤
 .٢٠٣موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٥
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  كند ـ اجراي مجازات تهمت بر كسي كه كنايه گويي مي13
پدر و : دو مرد با هم درگير شدند و يكي خطاب به ديگري گفت عمر بن خطابدر زمان 

ن خود در مورد اين جمله رسيد از اطرافيا �وقتي خبر به گوش عمر. مادرم زناكار نبودند
بعضي گفتند كه هدفش تعريف و تمجيد از پدر و مادر خود بوده و . نظرخواهي كرد

آن  �عمر. بعضي گفتند كه هدفش ناسزاگويي به پدر و مادر طرف مقابل بوده است
  .2شخص را احضار كرد و بر او حد شرعي تهمت اجرا نمود

طرفين در حال مخاصمه بوده و  ايرز ،قراين شواهد دال بر ناسزاگويي بود ،آري
ي  ي جمله ها، حد تهمت بر گوينده به خاطر جلوگيري از هتك حرمت مسلمان �عمر

  .3و اين نوعي سياست حكيمانه بود كه با روح شريعت سازگاري داشت. فوق اجرا نمود

  ـ هدر اعالم كردن خون يهودي متجاوز14
جهاد رفت و دومي را در مورد رسيدگي دو برادر ديني بودند كه يكي به  �در زمان عمر

ي برادرش را  شبي برادر دوم رفت تا سراغ خانواده. اش سفارش كرد به امور خانواده
  : سرود اي شد كه چنين مي جا متوجه صداي مرد يهودي در آن. بگيرد
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خدمت به اسالم او را از من غافل ساخت و من تمام شب را در كنار همسرش به سر «
  .»... كنم و  اش بازي مي برم و با سينه مي

ي  مرد مسلمان بي درنگ به منزل خود برگشت و شمشير به دست گرفت و به خانه
داخل كوچه   اش را به خود آمد و آن مرد يهودي را از پاي در آورد و الشهبرادر 

ي آن مرد يهودي روبرو شدند  صبح روز بعد هنگامي كه يهوديان با پيكر مرده. انداخت
. فوراً دستور داد تا مسلمانان در مسجد اجتماع كنند �عمر. شكايت بردند �به عمر

                                                                                                         
 .١٥٠عصر اخلالفة الراشدة ص -١
  ).٢٥٢/ ٨(السنن الكربى لليهقي  -٢
  . ٤٤٠، ٤٣٩أوليات الفاروق ص -٣
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دهم هر  شما را به خدا سوگند مي: اي خدا گفتگاه بر منبر نشست و پس از حمد و ثن آن
آن جوان برخاست و جريان را بازگو . كس در مورد اين مقتول خبري دارد به من بگويد

  .1به او آفرين گفت و خون مرد يهودي را هدر اعالم كرد �عمر. كرد

  ـ كسي را كه خداوند كشته است خون بها ندارد15
ي  هي از طايفهخود ذكر كرده اند كه مردي گروعبدالرزاق در مصنف و بيهقي در سنن 

آوري هيزم  ا كنيزي داشتند و او را براي جمعه آن. ش دعوت كردا هذيل را به خانه
ي آن كنيز شد و به تعقيب وي پرداخت و او را دعوت به  صاحب خانه شيفته. فرستادند

دند و سرانجام كنيزك امتناع ورزيد و ساعتي در گريز و فرار به سر بر. كار زشت داد
ي آن مرد كوبيد كه جگرش از آن آسيب  كنيزك از دستش فرار كرد و سنگي به سينه

. ها بازگو كرد كنيز نزد خويشان خود برگشت و جريان را براي آن. ديد و در جا مرد
كسي را براي تحقيق فرستاد و چون  �عمر. رسانيدند �ها جريان را به اطالع عمر آن

خون آن مرد را هدر اعالم  �شواهد، دال بر صداقت كنيز بود، عمرآثار به جا مانده و 
  .2كسي را كه خدا كشته است خون بها ندارد: كرد و گفت

  كشتم شدند همه را مي ي ساكنان شهر صنعاء در قتل او شريك مي ـ اگر همه16
و در روايتي آمده است كه چهار . اي را كشتند چند نفر پسر بچه: گويد مي بابن عمر

ي ساكنان شهر صنعاء در قتل او شريك بودند همه را  اگر همه: گفت �عمر. ر بودندنف
 �اين حكمي است كه نه در قرآن و نه در سنت و نه در عمل ابوبكرصديق .3كشتم مي

بر مبناي فهمي كه از مقاصد شريعت داشت و براي ايجاد  �بلكه عمر. بيان نشده است
ي خون مردم از اهميت بااليي  چرا كه مسأله د،ت در جامعه دست به اين اجتهاد زامني

بنابراين عدالت اجتماعي، مصلحت امت و مقاصد شريعت مي طلبد كه . برخوردار است
چنان كه رأي جمهور علما . اگر چند نفر در قتل يك نفر شريك بودند همه كشته شوند

اوزاعي و ديگران  مانند ائمه اربعه، سعيد بن مسيب، حسن، ابي سلمه، عطاء، قتاده، ثوري،
                                           

  .٤١٤أولّيات الفاروق ص -١
  .٦٨٩٦: خباری ش -٢
  .٦٨٩٦:  مشاره ،ك الديات، البخاري -٣
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و اجماع صحابه و به خاطر  �و داليل اين رأي نيز به خاطر عملكرد عمر .1نيز همين است
  .2باشند حكمتي كه در آن نهفته است يعني حفظ امنيت اجتماعي، قوي مي

  ـ جزاي ساحر قتل است17
ن به كارگزاران حكومت خود فرماني صادر كرد كه بر اساس آن بايد هر مرد يا ز �عمر

  .4را تأييد كردند به اجرا در آمد و صحابه نيز آن �و اين دستور عمر .3شد ساحر كشته مي

  اي را به قتل برساند ـ حكم قاتل فرزند و حكم مسلماني كه ذمي18
اي را به قتل  و اما مسلماني كه ذمي إل5قاتل فرزند را به پرداخت ديه محكوم كرد �عمر

  .6رسانيده بود، محكوم به قصاص نمود

  بها و سوگند ـ جمع بين خون19
ي  اند كه مقتولي بين طايفه ابن ابي شيبه و بيهقي به نقل از شعبي روايت كرده ،عبدالرزاق

دستور داد تا تحقيق كنند به كدام طايفه از نظرفاصله  �عمر .7وادعه و شاكر يافت شد
 �عمر. ر استت نزديك» وادعه«ي  پس از تحقيق معلوم شد كه به طايفه. تر است نزديك

ها سوگند خورد كه نه او را كشته است و  هر كدام از آن. ها را سوگند داد پنجاه نفر از آن
: ها گفتند آن. خون بهاي او را از آنان گرفت عمر بن خطابگاه  آن. شناسد نه قاتل او را مي
وگند را مگر سوگند ما، باعث حفظ مالهاي ما نگرديد و مالهاي ما جلوي س! اي اميرالمؤمنين

  .8حق همين است: گفت �عمر! از ما نگرفت
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  ام ام و نه بدان راضي بوده نه حضور داشته! ـ بارالها20
: گفتند. جا نيفتاد اتفاق ديگري در آن: رسيد گفت �پس از اين كه خبر فتح تستر به عمر

توبه  چرا او را به زندان نينداختيد تا: گفت �عمر. مردي مرتد شد و ما او را كشتيم. بلي
من در ! بار الها: گاه رو به آسمان كرد و گفت كشتيد؟ آن كرد و بعد از آن او را مي مي
  .1ام جا حضور نداشته و بدان راضي نبوده و دستور نداده آن

  ـ مجازات شراب را هشتاد تازيانه اعالم كرد21
ي فتوحات گسترش يافت و  روي كار آمد و دامنه �عمر بن خطاببعد از اين كه 

خواري  ني دين ترتيب نيافته بودند، شرابدمان زيادي مسلمان شدند و هنوز كامال بر مبامر
ي  گير جامعه در ميان آنان رواج پيدا كرد و به عنوان يك معضل اجتماعي دامن

. از اين بابت نگران شد و با سران صحابه در اين باره گفتگو كرد �و عمر. گرديد اسالمي
را به  رين مجازات شراب خوار هشتاد تازيانه مقرر گرديد و آنو سرانجام باتفاق همه كمت

  .2اجرا گذاشتند و هيچ كدام از صحابه مخالفت نكرد
 �همچنين ابن قيم ذكر كرده كه خالد بن وليد، وبره صليتي را از شام نزد عمر

طلحه و زبير و عبدالرحمان . من داخل مسجد به مالقات عمر رفتم: گويد وبره مي. فرستاد
خالد به شما سالم : بعد از سالم و احوال پرسي گفتم. ن عوف در كنار ايشان نشسته بودندب

را  كنند و مجازات آن انگاري مي خواري سهل مردم در مورد شراب: گويد ند و ميرسا مي
ها  اين: با اشاره به اطرافيان خود گفت �به نظر شما چه بايد كرد؟ عمر. شمارند ناچيز مي

كسي كه : جا حضور داشت گفت كه در آن �علي . دارند، نظر بدهنددر اينجا حضور 
پس به نظر من . گويد و هذيان نوعي افترا است شود و هذيان مي شراب بخورد مست مي

خالد را در و  برو: به وبره گفت �عمر. ها اجرا كنيد همان مجازات تهمت و افترا را بر آن
زد كه  عد خالد، هشتاد تازيانه را به كساني مياز آن روز به ب. شنيدي بگذار  چه جريان آن

  .3خوردند شراب را مي

                                           
 .)١/٣٧٢(حمض الصواب  -١
  .)١/٢١١(عالم املوقعني إ -٢
  ). ٢١١/ ١(عالم املوقعني إ -٣
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  هاي شراب فروشي ـ سوزاندن مغازه22
در  �كند كه عمر نقل مي بيحيي بن سعيد بن عبيداهللا از نافع و ايشان از ابن عمر

ها را بريزند و به آن مرد كه نامش  ي فردي از ثقيف شراب ديد، دستور داد تا آن خانه
ي  خانه �عمر: گويد ابن جوزي مي .1ق هستي نه رويشديستو فو: بود گفت» درويش«

  .فروشي بود سازي و شراب ي شراب تش كشيد كه در واقع مغازهرويشد ثقفي را به آ
در آن وجود   چه ي شراب فروشي را با هر آن مغازه عمر بن خطاب: گويد ابن قيم مي

شد به آتش  ر آن شراب فروخته ميداشت به آتش كشيد و همچنين روستايي را كه د
  .2كشيد

  ـ او را به عنوان زني مسلمان و پاكدامن به نكاح كسي دربياور23
من دختري دارم كه در زمان جاهلي او را زنده به گور : آمد و گفت �مردي نزد عمر

سپس ما مسلمان شديم . كردم ولي قبل از اين كه بميرد او را بيرون آورديم و نجات داديم
مرتكب كاري شد كه مستحق حدي از حدود الهي گرديد و كاردي به دست گرفت  و او

ولي ما او را مانع شديم و پس از مداوا بهبود يافت و توبه كرد و . و قصد خودكشي كرد
آيا او را در جريان . اكنون مردي به خواستگاري او آمده است. مسلمان پايبندي شد

آيا رازي را كه خدا : گفت �ت؟ عمرگناهي بگذاريم كه دخترم مرتكب شده اس
خواهي آشكار سازي؟ اگر چنين كني، كاري خواهم كرد كه مايه  پوشيده داشته، مي

و افزود كه او را به عنوان دختر مسلمان و پاكدامني به عقد كسي  ،عبرت ديگران بشوي
  .3در بياور كه از او خواستگاري كرده است

  دهد كردن از ميراث طالق مي ـ حكم كسي كه زنش را به خاطر محروم24
كند كه مردي به نام غيالن ثقفي در زمان رسول خدا مسلمان شد و  سالم از پدرش نقل مي

. از ميان آنان چهار تا را انتخاب و بقيه را رها كن :گفت رسول خدا به او. ده تا زن داشت
د را در ميان ي زنان خود را طالق داد و اموال خو اين مرد بقيه عمر بن خطابدر زمان 

                                           
  .٤٣٥أّوليات الفاروق ص، ٢٦٧: ش، ١٢٥أيب عبيد ص: األموال -١
  .١٦، ١٥ص: الطرق احلكيمة -٢
  .)٢/٧٠٩(حمض الصواب  -٣



 475      �نظام مالي و سازمان قضايي و فرايند تكميل آن در دوران خالفت عمر 
 

وقتي اين خبر به گوش عمر رسيد، آن مرد را احضار كرد و . فرزندانش تقسيم نمود
به نظر من شيطان به وسيله استراق سمع مطلع شده است كه تو به زودي خواهي : گفت

و تو هم به خاطر محروم ساختن زنان خود از . مرد و اين خبر را به تو وسوسه كرده است
به خدا سوگند كه اگر تو در حالي بميري كه به . اي ها كرده طالق آنميراث، مبادرت به 

ها را شريك ميراث تو قرار خواهم داد و قبر تو را سنگسار  زنانت مراجعه نكني من آن
جا برخاست و  مرد از آن. رغال مورد نفرين همگان قرار گيرد خواهم كرد تا مانند قبر ابي

ان واقع نشده بود به خانه برگردانيد و اموال خود را از زنانش را كه هنوز طالق مغلظه بر آن
  .1فرزندانش پس گرفت و ديري نگذشت كه از دنيا چشم فرو بست

  حمل و حداكثر آن مدتـ حداقل 25
اي به دنيا آورده  آوردند كه پس از ازدواج، نوزاد شش ماهه �شكايت زني را نزد عمر

خواهرش با چشماني گريان خود را نزد . تصميم به سنگسار نمودن او گرفت �عمر. بود
زن با . راهي وجود دارد: علي گفت. براي خواهرم كاري بكنيد: علي رسانيد وگفت

راهي براي رهايي : گويد علي مي: آمد و گفت �صداي بلند تكبيري گفت و نزد عمر
خداوند : علي آمد و گفت. كسي را فرستاد و علي را طلبيد �عمر. خواهرم وجود دارد

  : گويد مي

�m~�}��|�{�z�y l����]٢٣٣: البقرة[ 
  .»دهند دو سال تمام فرزندان خود را شير مي) اعم از مطّلقه و غيرمطّلقه(مادران «

 ]١٥: األحقاف[ �m�PO�N�M�Ll: فرمايد و بعد مي
  .»كشد و دوران حمل و از شير بازگرفتن او سي ماه طول مي« 

. ست و چهار ماه استپس حداقل مدت حمل شش ماه و مدت شيرخوارگي بي
  .از سنگساركردن زن منصرف شد و او را آزاد كرد �با شنيدن اين سخنان علي  �عمر

اي  چنان كه زن حامله ،ماه در شكم مادر بماند 9همچنين ممكن است جنين بيش از 
خواست آن زن  �عمر. آوردند كه شوهرش دو سال پيش غايب شده بود �را نزد عمر

                                           
  .٤٧ص موسوعة فقه عمر -١
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او ! اي اميرالمؤمنين: پا در مياني كرد و گفت �ه معاذ بن جبلگا آن. را سنگسار كند
پذيرفت و به آن  �عمر. فرزندي در شكم دارد و بايد وضع حمل كند و سپس رجم شود

ديري نگذشت كه آن زن نوزادي به دنيا آورد كه . زن فرصت داد تا وضع حمل كند
ت زيادي كه نوزاد با او دندان داشت و شوهر آن زن از سفر برگشته بود به خاطر شباه

عملكرد معاذ را مورد  �گاه عمر آن. باشد داشت، پذيرفت كه نوزاد فرزند خودش مي
هيچ مادري فرزندي چون معاذ به دنيا نخواهد آورد و افزود كه : تحسين قرار داد و گفت

  .1شد اگر معاذ نبود، عمر هالك مي
زيرا در مورد عده  ،تدانس حداكثر مدت حمل را چهارسال مي �عمر :گويند مي

زني كه شوهرش مفقود شده بود، دستور داد تا چهار سال منتظر بماند، سپس عده وفات 
زني كه : كند را در اين باره چنين بيان مي �چنان كه ابن قدامه مذهب عمر. بگذراند

گاه عده  شوهرش مفقود گرديده است چهار سال يعني مدت حمل را منتظر بماند آن
  .2تواند ازدواج بكند و پس از آن مي وفات بگذراند

  ي مستبدانه از ملكيت خصوصي ه جلوگيري از استفاد: هفتم

از . ترجيح دادن منافع عمومي بر منافع شخصي افراد بود �يكي ديگر از اجتهادات عمر
چنان . داد ي مستبدانه از امالك شخصي خودشان را نمي اين رهگذر حتي به افراد اجازه

أ از عمرو بن يحيي مازني به نقل از پدرش آورده كه ضحاك بن خليفه كه مالك در موط
خواست جويباري از ميان زمينهاي محمد بن مسلمه براي آبياري زمينهاي خود حفر  مي

 �عمر. شكايت كرد �سرانجام از او به عمر. شد ولي محمد بن مسلمه راضي نمي. نمايد
كشيدن جدولي از ميان  د كه برادرت باچه اشكالي دار: محمد بن مسلمه را طلبيد و گفت

. بتواند زمينهاي خود را آبياري كند ودر عوض تو نيز از آن آب استفاده نمايي زمينهاي تو
به خدا : خشمگين شد و گفت �به هر حال محمد بن مسلمه زيربار نرفت و سرانجام عمر

                                           
  .٣٧١موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -١
  .٣٧١ص: مهان -٢
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رو به ضحاك گاه  ي عبور خواهم داد، آن اگر از روي شكمت هم كه شده به او اجازه
  .1برو و جدولت را بكش: كرد و گفت

  : فرمود �حديث ابي هريره را در اين مورد بيان داشت كه رسول خدا �عمر
8X �-���� M4~A ���b BR�)� r
�� (��!�b FG 
  .»اي، همسايه خود را از اين كه ميخي به ديوارش بكوبد مانع نشود هيچ همسايه«

به . چرا شما از آن گريزان هستيد: گفت د و ميكر ابوهريره اين حديث را بيان مي
  .2را بارها در ميانتان بازگو خواهم كرد خدا سوگند كه من آن

، زيرا دگرد محسوب مي  عنوان قياسي شايسته  به �عمل عمر  فهميم كه مي ،بنابراين
 نهي  ديوار منزلشان  همسايگان را از ايجاد ممانعت در راستاي كوبيدن ميخي به صپيامبر

سودي عايد وي   شود و نه باعث ضرر مي  ديوار نه  كوبيدن ميخي به  اينكه  به  نمود، با توجه
باشد، يعني  جريان آبي از ميان باغ كسي حاوي هر دو امر مي  شود، در حالي كه مي

از اين رو . گردد مي  شود و توسط آن سودي عايد همسايه صاحب باغ از آن ضررمند نمي
  . گردد محسوب مي)  شايسته(ان قياس اولي عنو  به �عمل عمر

اصطالح امروزي قواعد عدالت   را به �گفتني است اگر احمد ابراهيم اين عمل عمر
در بينش  �ي عمر اين نظريه  كه  است، اينك عبدالسالم سليماني اعالم داشته نهادهنام 

 .شود ناميده مي "سو استفاده از حق مشروع در جهت نادرست": عنوان  غربي به
را در ميان  و آن  مسلمانان قبل از چندين قرن بدان عمل نموده  اي كه اين نظريه ،آري

آن را �شود و عمر مي  برگرفته  از حديث ابوهريره  اي كه اند، نظريه اجرا گذاشته  خود به
،  ي همسايه اجازه  برخي از علما معتقد هستند جز به  ذكر است كه  الزم به. دهد تعميم مي

   .3باشد الت در اموال ايشان جايز نميدخ
  : اند از آيد كه عبارت چند نكته به دست مي �از اين عملكرد عمر

رود كه بنابر شكايت ضحاك و  به شمار مي �ـ يكي از اجتهادات قضايي عمر1
  . امتناع محمد بن مسلمه اتفاق افتاد

                                           
   .)٢/٧٤٦(املوطأ ، ٦٣٩ – ٦٣٨ إسعاف املبطأ برجال املوطأ ص-١
 .)٣/٦٠(وغ املرام لسبل السالم شرح ب -٢
  .١٤١، ١٤٠االجتهاد يف الفقه اإلسالمي ص -٣
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س از احضار طرف در اين قضيه كوركورانه فتوا صادر نكرد، بلكه ايشان پ �ـ عمر2
مقابل و گوش دادن به سخنان و داليل طرفين و در نظر گرفتن منافع و ضررهايي كه از 

چرا كه ايشان . اين قضيه متوجه طرفين بود، به ضحاك دستور كشيدن جدول را داد
ي امالك شخصي ضررهايي به منافع عمومي  متوجه اين قضيه بود كه از تصرف مستبدانه

  .د جلوي اين استبداد و ضرر را گرفتشود و باي وارد مي
گفتگو كرد و از او خواهش نمود كه   در ابتدا با محمد بن مسلمه به نرمي �ـ عمر3

اما وقتي متوجه شد كه التماس و . به برادر مسلمانش امكان آبياري زمينهايش را بدهد
ر راستاي هيبتي كه فقط د ،برد از هيبت حاكمانه استفاده كرد خواهش كار به جايي نمي

  .1كرد حفظ حقوق و منافع عمومي مسلمانان از آن استفاده مي

  معتبر دانستن سه طالق در يك جمله: هشتم

و دو سال  سو ابوبكر عگفتن سه طالق در زمان رسول خدا: گويد مي بابن عباس
: گفت �آمد تا اين كه عمر در يك جمله، يك طالق به حساب مي �اول خالفت عمر

پس بهتر . ها سهولت در نظر گرفته شده بود، شتاب ورزيدند براي آن مردم در كاري كه
  .2گاه چنين كرد آن ،ها اجرا نماييم را بر آن است كه آن

داني كه سه  آيا مي: گفت بهمچنين از ابي صهباء روايت است كه به ابن عباس
 �و سه سال اول خالفت عمر سو ابوبكر عطالق در يك جمله در زمان رسول خدا

  .3بلي: رفت؟ ابن عباس گفت الق به شمار مييك ط
بر خالف روال كاري زمان رسول  �رسد كه عمر از اين دو روايت چنين به نظر مي

و ابوبكرصديق در مورد طالق كه سه طالق در يك جمله و يا در يك جلسه،  صخدا
رفت، ايشان سه طالق در يك جمله يا در يك جلسه را سه طالق  يك طالق به شمار مي

از اين كار اتخاذ تدبيري براي تنبيه و تعزير افرادي بود كه در امر  �هدف عمر. رار دادق
خواست مردم را به روش  در واقع مي �عمر. كردند طالق از روش مسنون استفاده نمي

                                           
  .١٤٢، ١٤١مي صاالجتهاد يف الفقه اإلسال -١
  .١٤٧٢صحيح مسلم کتاب الطالق ش  -٢
  .١٤٧٢ شك الطالق ، مسلم -٣
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مشروع طالق برگرداند كه عبارت است از دادن يك طالق و منتظر بودن براي سپري 
 يا پس از سپري شدن عده طالق اجعه صورت گيرد وشدن عده تا در اين فرصت يا مر

  .1واقع گردد
در اين عملكرد خود به مخالفت نصوص شرعي برنخاست ـ آن طور  �عمر ،بنابراين

  بسيار جسورانهعمر : گويد مصطفي مي  دكتر عطيه  اينكه  اند، از جمله كه برخي ادعا كرده
نصوص ديني و قواعد معروف كرد و از مخالفت آن با  رأي شخصي خود عمل مي  به

ي اسالمي قدم  باكي نداشت، زيرا ايشان در راستاي حكمي مناسب با وضعيت جامعه
يكي از آنان   كه  نموده  مثالهاي اشاره  براي اثبات سخن خود به  دكتر عطيه .2داشت برمي

  كه واقعيت اين است. ـباشد  جاري شده  لفظ ثالثه  به  در صورتي كه  وقوع طالق ثالثه
اي دست زد و در اين باره دستاويزي از  عمر با اين عملكرد خود به اجتهاد حكيمانه

  : شوند نصوص نيز داشت كه به شرح زير ذكر مي
  از يحيي بن سعيد از ابن شهاب روايت كرده  ـ مالك از اشهب از قاسم بن عبداهللا1

دا زنش را سه طالقه ي اسلم در زمان رسول خ مردي از طايفه: گويد ابن مسيب مي  كه
زنش نزد رسول خدا . تواني به زنت رجوع كني تو مي: برخي از صحابه گفتند. كرده بود

شما از : رسول خدا فرمود. شوهرم مرا در يك جمله سه طالق داده است: آمد و گفت
  .3ايد و حق ميراث از يكديگر را نداريد همديگر جدا شده

خبر رسيد كه مردي  صبه رسول خداـ همچنين در سنن نسايي آمده است كه 2
آيا : رسول خدا، خشمگين شد و فرمود. همسرش را در يك جلسه، سه طالقه كرده است

تا جايي كه مردي . در حالي كه من در ميان شما هستم. ايد كتاب خدا را بازيچه قرار داده

                                           
  ).٢/٧٣٣(ناصر الطريفي . القضاء يف عهد عمربن اخلطاب د -١
  .٩٨القضاء يف اإلسالم ص -٢
امــا گفتنــی . اســت  ســند مرســل گــزارش شــده  ايــن روايــت بــه) ٢/٦٢(بــاب طــالق الســنة ، ك الطــالق، املدونــة الكــربى -٣

  .شوند عنوان روايتی صحيح قلمداد می  روايتهای مرسل از طريق ابن مسيب به  ست کها
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 اين حديث بيانگر آن است كه سه 1گردنش را بزنم؟! اي رسول خدا: برخاست و گفت
طالق در يك جلسه واقع شده است و اگر نه دليلي نداشت كه رسول خدا، خشمگين 

  .2شود و سكوت رسول خدا در اين مورد دليل بر وقوع سه طالق است
ركانه بن عبد يزيد زنش   كه  روايت كرده  ـ همچنين نافع بن عمير بن عبد يزيد بن ركانه3

رسول خدا . هدفم يك طالق بوده است: ترا سه طالق قطعي داد و نزد رسول خدا آمد و گف
گاه دستور داد كه به زنش  او را سوگند داد كه هدفش بيش از يك طالق نبوده است؟ آن

يك طالق و در زمان عثمان يك طالق  �بعدا ركانه همسرش را در زمان عمر. رجوع نمايد
  .3ديگر داد و بدين صورت سه طالق تكميل گرديد

توان سه  شود كه مي ادن رسول خدا ركانه را معلوم مياز اين حديث و از سوگند د
طالق را در يك جمله و يك جلسه واقع كرد و اگر نه دليلي نداشت كه رسول خدا، 

  هدفش يك طالق بوده يا بيشتر؟» كلي«ركانه را سوگند بدهند كه با گفتن 
از سنت را مبتكر اين مسأله دانست، بلكه ايشان دستاويزي  �توان عمر بنابراين نمي

به خاطر همين بود كه بسياري از صحابه همچون علي، . رسول خدا در اين باره داشتند
بنابراين . با ايشان هم رأي شدند �عثمان، ابن عباس، ابن مسعود و عمران بن حصين

كارگيري عباراتي  توان گفت كه سه طالق در يك كلمه و يا در يك جلسه و يا به مي
ايد،   شده ايد، طالق داده  شده  شما طالق داده: يا. ايد شده  دهدا  طالقه  شما سه: همچون

  ايد، باز طالق داده شده  ايد، باز طالق داده شده  شما طالق داده: يا. ايد شده  طالق داده
، و يا هزار  ، و يا صد طالقه طالقه  و يا ده  طالقه  ايد، باز سه شده  شما طالق داده: يا. ايد شده

عباراتي در همين راستا از جمله مواردي است كه حاكم مسلمان طبق مصلحت و يا   طالقه
ابن قيم  .4را يك طالق رجعي و يا سه طالق به شمار آورد تواند آن زماني و مكاني مي

                                           
نســـايی ايـــن : اســـت هابـــن حجـــر در مـــورد ايـــن حـــديث گفتـــ) ٦/١٤٢(ك الطـــالق الـــثالث اموعـــة ، ســـنن النســـائي -١

ند آن طبــق شــرايط ســ:  و ابــن قــيم گفتــه) ٩/٣٦٢(فــتح البــاري : باشــند و راويــان آن معتــرب می  روايــت را گــزارش داده
  ).٥/٢٤١(زاد املعاد : باشد مسلم صحيح می

  ).٢/٧٣٦( القضاء يف عهد عمربن اخلطاب -٢
  ).١٠/٧١(شرح النووي ) ١/٥١١(باب يف البتة ، ك الطالق، سنن أيب داود -٣
  ).٧٣٩-٢/٧٣٦(الفقهاء يف عهد عمربن اخلطاب  -٤
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در اين باره با اجماع گذشتگان مخالفت نورزيد، بلكه اجراي سه طالق  �عمر: گويد مي
كيفر و تنبيهي براي كساني در نظر گرفت كه  در يك كلمه و يا يك جلسه را به عنوان

راه مشروع و مسنون و آسان طالق را رها كرده و راه مشكل و غير قابل بازگشت را 
تواند، در مواردي كه مردم از رخصت و  اند و بدون ترديد يك رهبر مي انتخاب كرده

  .1ه نمايدها را اين گونه تنبي سهولتي كه خدا در نظر گرفته است، چشم بپوشند، آن

  تحريم نكاح متعه: نهم

را نوعي زنا  رواياتي نقل شده كه نكاح متعه را تحريم نموده، آن �عمر بن خطاباز 
و . اند، تهديد به سنگسار نموده است قلمداد كرده و كساني را كه مرتكب آن شده

آن  � عمر  ، بلكههآن را حرام قرار نداد � رسول خدا گويا اند كه هها گمان كرد بعضي
را حالل   ابن عباس نكاح متعه: گفت  كه  روايت شده  از ابونضره. كرده استرا حرام 

را براي  پس آن. داشت داد، اما ابن زبير مردم را از انجام آن بازمي و بدان دستور مي  دانسته
اما  ،مي كرديم  ما در عصر رسول خدا متعه: بازگو نمودم، در جواب گفت  جابر بن عبداهللا

خداوند براي پيامبرش به علت هاي متعدد چيزهايي : فرا رسيد ايشان گفت زمان عمروقتي 
و هم اكنون احكام قرآن ثبات پيدا كرده است و نسخي بدان راه  را حالل مي ساخت

اگر  :طور كه خدا دستور داده است انجام دهيد و افزود بنابراين حج و عمره را آن، ندارد
  .2ت او را سنگسار خواهم كردببينم كسي نكاح موقت كرده اس

رواج  � آيد كه نكاح موقت در زمان رسول خدا از ظاهر اين روايت چنين بر مي
در حالي كه واقعيت امر چنين . را تحريم كرده است در زمان خود آن �داشته و عمر

حرام قرار داد و كساني از صحابه  � نيست، بلكه متعه يا نكاح موقت را خود رسول خدا
دانستند به خاطر اين بود كه حكم قطعي تحريم  شود نكاح متعه را حرام نمي مي كه گفته

و  3همچنين كساني از متأخرين مانند ابي هالل عسكري. اين نوع نكاح به آنان نرسيده بود

                                           
  ).٥/٢٧٠(زاد املعاد  -١
  .١٢١٧رقم ، ك احلج، مسلم -٢
  ).٢٣٩-١/٢٣٨(األوائل  -٣
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اند به داليل تحريم آن در سنت نبوي  نسبت داده �كه تحريم متعه را به عمر 1رفيق عظم
  : شوند ير بيان مياند كه به شرح ز پي نبرده

  : ـ مسلم با سند صحيح از سلمه نقل كرده كه گفته است1
را ممنوع  رسول خدا در سال اوطاس سه بار نكاح متعه را جايز قرار داد و بعداً آن

  .2اعالم كرد
رسول خدا به ما : ـ همچنين مسلم با سند خود از سبره نقل كرده كه گفته است2
با يكي از دوستانم به خواستگاري زن زيبايي از بني عامر  من. ي نكاح متعه را داد اجازه
دهيد؟ هر يك از ما رداي خود  به من چه مي: گفت. تر بودم من از آن رفيقم جوان ،رفتيم

گاه رسول خدا اعالم  آن. سرانجام با من آمد و به مدت سه روز با من ماند. را تقديم كرد
  : كرد كه

8 K��
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  .3»را رها كند قت در اختيار دارد آنهر كس زني را با نكاح مو« 

شنيده  �ي جهني نقل كرده كه از رسول خدا ـ همچنين مسلم با سند خود از سبره3
  : است كه فرمود
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را تا قيامت حرام  ي نكاح متعه داده بودم و اكنون خدا آن من به شما اجازه! اي مردم«
  چه رها سازد و آن پس اگر نزد كسي زني با نكاح متعه وجود دارد او را. قرار داده است

  .»گيردداد، پس نبدو 
ـ همچنين مسلم به روايت علي بن ابي طالب نقل كرده كه او متوجه ابن عباس شد 4

  : گفت �گاه علي آن. كرد انگاري مي سهلكه در مورد نكاح متعه 

                                           
  ).٢/٧٥٦(القضاء يف عهد عمربن اخلطاب ، )٢/٤٣٢(أشهر مشاهري اإلسالم  -١
ــخ، ك النكــــاح، مســــلم -٢ ــه أبــــيح مث نســ ــة وبيــــان أنــ ــخ، بــــاب نكــــاح املتعــ واســــتقر حترميــــه إىل يــــوم القيامــــة ، مث أبــــيح مث نســ

)٢/١٠٣٣.(  
  . مسلم ک النکاح -٣
  .١٤٠٦مسلم ك النكاح رقم  -٤
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ردن روز خيبر از نكاح متعه و خو صسول خداداني كه ر مگر نمي! ابن عباس«

  .»گوشت االغ اهلي نهي كرده است
باره از  نكاح متعه را از سر خود حرام قرار نداد، بلكه در اين � فاروق عمر ،بنابراين
را  پيروي نمود كه ايشان پس از آن كه در سال ششم هجري در خيبر آن صرسول خدا

را دوباره حالل اعالم كرد و پس از  فتح مكه آن حرام قرار داد در سال هشتم يعني سال
  .2را براي هميشه و تا قيامت حرام قرار داد روز دوباره آن 15سپري شدن 

  �اختيارات فقهي عمر: دهم

با اجتهادات خود در سازمان قضايي به ويژه پيرامون مسايل جنايي و حدود و  �عمر
نش وسيع خود و فهم و برداشتي كه همان طور كه با علم و دا. قصاص تأثير شگرفي نهاد

از مقاصد شرعي داشت و با اجتهادات خود در مباحث مختلف فقهي تأثير عميقي 
شماري به جا مانده است كه به  ي فقه اسالمي مسايل بي در مجموعهگذاشت و از ايشان 

  : باشند شرح زير مي
ه شود، ب معتقد بود كه پوست حيوان خود مرده با دباغي پاك مي �عمر -1

  .شرطي كه در حال حيات پاك بوده باشد
  .دانست نماز بر پوست روباه را مكروه مي -2
را  دانست، بلكه آن مسواك بعد از زوال را براي روزه دار مكروه نمي -3

  .دانست مستحب مي
مسح بر موزه و اجسام مشابه، براي مقيم يك   كرد كه اين رأي را انتخاب مي -4

  .روز استشبانه روز و براي مسافر سه شبانه 
  .شود وضو شدن آغاز مي ابتداء مسح بر موزه پس از بي -5
  .شود وقت نماز جمعه پس از زوال خورشيد آغاز مي -6
  .ناقض وضو است) آلت تناسلي(دست زدن به ذكر  -7

                                           
  .١٤٠٧رقم ) ٢/١٠٢٧_سلم ك النكاح م -١
 .)٢/٧٥٦(القضاء فی عهد عمربن اخلطاب  -٢
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شود و تا عصر روز آخر  تكبيرات ايام التشريق از فجر روز عرفه آغاز مي -8
  .ايام تشريق ادامه دارد

  .دانستند پيشاپيش جنازه را افضل مي راه رفتن بعمر و ابوبكر -9
  .معتقد به وجوب زكات بر مال كودك و مجنون بود � عمر  -10
  .معتقد به اختيار فسخ براي طرفين معامله تا آخر مجلس بود  -11
  .بيع سلم را در معامالت جانداران قبول نداشت  -12
رهن گذاشتن مشروط بر اين كه اگر مديون سر وقت، بدهي   معتقد بود كه  -13

شود، شرط  داخت نكرد، رهن به عنوان مبيع در مقابل دين حساب ميرا پر
  .فاسدي است

اگر كسي عين مال خود را در دست مديون مفلس يافت، مال به خودش   -14
  .كاران گيرد نه ساير طلب تعلق مي

مال دخترك يتيم حتي پس از بلوغ به وي داده نشود تا اين كه ازدواج كند   -15
 .سپري گردد و يك سال از تاريخ ازدواجش

16- �� �  !"# $���% &' ,���") *+% ,'-�  
حق شفعه فقط از آن كسي است كه در مال غير . همسايه حق شفعه ندارد  -17

  .منقول و غير قابل تقسيم شريك باشد
  .ي درختان جايز است قد مساقات در همه  -18
  .جايز است كه فردي را در مقابل دادن پوشاك اجير نمايند  -19
  .ست مگر پس از قبض كردندادن هبه الزامي ني  -20
كسي كه به غير خويشاوندش چيزي هديه داده است تا وقتي در مقابل آن   -21

تواند رجوع كند، ولي اگر به خويشاوندي  چيزي وصول نكرده است، مي
  .تواند، رجوع بكند اي داده بود نمي هديه

  .باشد مدت اعالم مال يافته شده يكسال مي  -22
  .را تصاحب كرد توان بدون اعالم آن مي اگر مال يافته شده اندك باشد،  -23
را يافته است  مال يافته شده پس از يك سال متعلق به كسي است كه آن  -24

  .كند كه نيازمند باشد يا خير فرق نمي
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  .ي حرام و غير حرام يكي است حكم مال يافته شده  -25
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گسترش يافت، ايشان  عمر بن خطابي دولت اسالمي در زمان  پس از اين كه دامنه
دولت را به تشكيالت اداري كوچكتري تقسيم نمود تا بهتر بتوان بر آن اشراف داشت كه 

  .البته گسترش فتوحات سبب اصلي اين تقسيمات و به ويژه تأسيس ايالتها بود
  

  مبحث اول

  اي كشوره استان

آغاز گرديد و  �هاي متعدد در زمان ابوبكرصديق ها و واليت تقسيم كشور به استان
ي سياست ايشان با ايجاد تغييرات جزيي در جابجايي  در اين زمينه ادامه دهنده �عمر

  : شود اي از اين تقسيمات به شرح زير بيان مي مسئولين و استانداران بود و اكنون نمونه

  مهي مكر مكه: نخست

، مردي به نام محرز بن حارثه و پس از ايشان، �عمر بن خطابفرماندار مكه در زمان 
كه در مورد مدت زمامداري اين دو نفر و  نُقذ بن عمير بن جدعان تميمي بودُف

ها نافع بن حارث خزاعي، فرماندار مكه  بعد از آن. عملكردشان چيزي ذكر نشده است
از جمله . ، ايشان همچنان فرماندار مكه بود�تعيين گرديد و تا زمان شهادت عمر

اش، خريد منزلي از صفوان بن اميه را ذكر  عملكردهاي ايشان در دوران زمامداري
نافع در منطقه عسفان به  :اند همچنين گفته .1را به زنداني تبديل كرد اند كه آن كرده
اي؟  ي را بر مكه گماردهچه كس :از او پرسيد �عمر. رفت كه براي حج آمده بود �عمر

ي ما  از بردگان آزاد شده: ابن ابزي كيست؟ نافع گفت: پرسيد �عمر. ابن ابزي را: گفت
او قاري قرآن و آگاه به : اي؟ نافع گفت اي را بر آنان گمارده برده: گفت �عمر. است

  : فرمود � پيامبر ،آري: گفت �عمر. مسايل ميراث است
8 "# d��O$! !E� r/�� �!��P!���Au �� r2�	 5��F2G 
  .»نمايد برد و افرادي را پست مي ميخداوند با اين كتاب افرادي را باال «

                                           
ــاري -١ ــومات ، البخــ ـــربط واحلــــبس) ٢٥، ٣(ك اخلصــ ـــاب الـ ــوعة احلديثيــــة[ .٢٣٢مســــند أمحــــد ش  ،بـ ـــند آن  .]املوســ سـ

  .استصحيح 
  .)١/٦٧(عبد العزيز العمري  ،الوالية على البلدان -٢
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ي حرم مكه بود كه  توسعه �عمر بن خطابهاي مهم دولت  يكي ديگر از پروژه
ي حرم پرداخت و  ها به توسعه با خريداري منازل مسكوني مجاور حرم و تخريب آن �عمر

شهر مكه به خاطر موقعيت خاصي كه داشت به ويژه . تاهي احداث نمودپيرامون آن ديوار كو
مالقات و  �عمر بن خطابها با  در موسم حج محل تجمع فرماندهان و واليان بود و آن

ها و  بنابراين مكه يكي از استان. كردند پيرامون مسايل مختلف گفتگو و اظهار نظر مي
  .ترف هاي مهم حكومت اسالمي به شمار مي واليت

  ي منوره مدينه: دوم

جا حضور داشت طبعاً زمام  جا كه مدينه پايتخت اسالم بود، و خليفه شخصاً در آن از آن
رفت، براي خود  كه خليفه به مسافرتي مي  و هرگاه. ي ايشان بود امور شهر به عهده
چنان كه در بعضي از سفرهاي معمولي يا سفر حج، زيد بن ثابت . كرد جانشيني تعيين مي

را به جاي  �همچنين گاهي علي بن ابي طالب  .1نمود عنوان جانشين خود تعيين مي  را به
 �و ابوبكرصديق � ي سياست رسول خدا و در اين راستا ادامه دهنده .2نشاند خود مي

  .بود
جا به  جا كه مدينه پايتخت اسالم و مقر خليفه بود و نيروهاي اسالمي از آن و از آن

 �بود، چرا كه عمر شدند و مركز تجمع اصحاب بزرگوار پيامبر ام ميساير نقاط دنيا اعز
اي  از جايگاه و اهميت ويژه  ، مدينه3كرد آنان را از پراكنده شدن در شهرها منع مي

  .4برخوردار بود و از اين رهگذر سيل دانشجويان قرآن و سنت به اين شهر سرازير بود

  شهر طائف: سوم

از اين . رفت به شمار مي �عمر بن خطابمي در دوران طائف يكي از شهرهاي مهم اسال
والي اين شهر از زمان رسول خدا و . شدند شهر مجاهدين نيرومندي به جهاد اعزام مي

                                           
  .)١/٦٨(علی البلدان  ةالوالي -١
  ).٢/١٤٧(تاريخ اليعقويب  -٢
  ).٢/١٥٧(تاريخ اليعقويب  -٣
  ).١/٦٨(الوالية على البلدان  -٤
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تا اين كه  ، عثمان بن أبي العاص بودعمر بن خطابابوبكرصديق و دو سال از خالفت 
در جواب  �عمر. مايدخواست كه او را به ميادين جهاد اعزام ن � خود عثمان از عمر

خواهي پس كسي  كنم، ولي اگر خودت اين را مي نوشت كه من تو را از كار بركنار نمي
چنان كه عثمان مردي از اهل طائف را بر آن شهر گمارد و . را به جاي خود انتخاب كن

و در روايات آمده است  .1عثمان را بر عمان و بحرين گمارد �بعدها عمر. به جهاد رفت
و ميان او و  .2، سفيان بن عبداهللا ثقفي بود�اندار طائف در زمان وفات عمركه فرم

جات  ايل مربوط به زكات سبزيجات، ميوهها مس هايي رد و بدل شده كه در آن نامه �عمر
ها بيانگر رونق بازار كشاورزي طائف در  كه اين قبيل نامه 3و عسل ذكر گرديده است

ين كه طائف در زمان ايشان از شرايط امنيتي ضمن ا. باشد مي �عمر بن خطابزمان 
همچنين الزم به يادآوري است كه برخي از اهالي مكه گرماي . خوبي برخوردار بود

به هر حال طائف نيز يكي از شهرهاي مهم دولت  .4بردند تابستان را در طائف به سر مي
  .5رفت به شمار مي �عمر بن خطاباسالمي در زمان 

  يمن: چهارم

زمام امور را به عهده گرفت، يمن از امنيت و آرامش  � عمر بن خطابه هنگامي ك
فرمانروايي  در مناطق مختلف يمن والياني از جانب حكومت اسالمي. مند بود خوبي بهره

 .6را بر شغلشان باقي گذاشت �همان واليان زمان ابوبكر �عمر بن خطاب. كردند مي
همچنان واليت يمن را به  �تا وفات عمرچنان كه يعلي بن اميه يكي از آنان بود كه 

  .7عهده داشت

                                           
  .١٣٤تاريخ خليفة بن خياط ص -١
  .)٥/٢٣٩(تاريخ طربی  -٢
  .١٩نادية حسني صقر ص، الطائف يف العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم -٣
  .١٩الطائف يف العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم ص -٤
  ).١/٦٩(ى البلدان الوالية عل -٥
  ).١/٨٣(حيىي بن احلسني ، غاية األماين يف أخبار القطر اليماين -٦
  .)٢/١٥٧(تاريخ طربی  -٧
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در منابع متعدد حوادثي كه براي والي يمن، يعلي بن اميه اتفاق افتاد از جمله 
و احضار ايشان توسط  �هاي برخي از ساكنان يمن از دست والي خود به عمر شكايت

لي، جانشيناني در غياب يع � عمر بن خطابو نيز آمده است كه  .1خليفه، ذكر شده است
و يعلي مكاتباتي پيرامون مسايل زكات  �همچنين در زمان عمر. كرد براي او تعيين مي

در اواخر خالفت خود،  �كه عمر  برشمردهو يعلي خود را جزو والياني  2رد و بدل شده
  .3است  پاي تقسيم كشانده  ها را به اموال شخصي آن

ذكر شده » داهللا بن ابي ربيعه مخزوميعب«در مناطق يمن  �يكي ديگر از واليان عمر
يمن بود و تا وفات » جند«ي  است، ايشان آن طور كه طبري نوشته است والي منطقه

  .4همچنان والي آن ناحيه بود �عمر
نمودند و  نقش بارزي ايفا �گفتني است كه مردم يمن در سلسله فتوحات زمان عمر

ها در  بنابراين بسياري از يمني .5در فتح ديار شام، عراق و مصر حضور فعال داشتند
ي اسالم همچون بصره و كوفه و شهر فسطاط در مصر و  شهرهاي تازه تأسيس شده

ي مردم  و در مجموع، اين حركت بيانگر نقش برجسته .6شهرهاي ديار شام ساكن شدند
عمر بن يمن و واليان يمن در روند فتوحات و همچنين بيانگر اهميت واالي يمن در زمان 

  .7باشد مي �طابخ

  بحرين: پنجم

زمام امور مسلمين را به دست گرفت، والي بحرين، عالء بن حضرمي  �هنگامي كه عمر
عالء در جهاد با  .8هجري به كارش ادامه داد 14تا سال  �او همچنان در زمان عمر. بود

                                           
  ).١/٨٣(غاية األماين  -١
  .٤٣٦األموال للقاسم بن سالم ص -٢
  .)٢/١٥٧(تاريخ يعقوبی  -٣
 .)٥/٢٣٩(تاريخ طربی  -٤
  ).١/٧١(الوالية على البلدان  -٥
  .١٢٣-١١٩ارها البن عبد احلكم صفتوح مصر وأخب -٦
  .)١/٧١(علی البلدان  ةالوالي -٧
  ).١/٧٥(: مهان -٨
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ا و او را به خاطر لشكركشي از راه دري �تا اين كه عمر. ديار فارس نقش به سزايي داشت
گفتني است كه . بدون هماهنگي با خليفه از كار بركنار كرد و او را به بصره اعزام نمود

عالء با دلي ناخواسته راهي بصره شد و قبل از . مخالف لشكركشي از راه دريا بود �عمر
به جاي عالء،  �عمر. اين كه به مقصد برسد، درگذشت و در بحرين به خاك سپرده شد

عثمان به جنگ با . را به عنوان فرماندار بحرين به آن ناحيه فرستاد عثمان بن ابي العاص
و از جانب . رسيد» سند«فارسيها و پيشروي در آن ناحيه ادامه داد، تا اين كه به نواحي 

خليفه به عثمان دستور رسيد كه با هماهنگي و همكاري والي بصره، ابوموسي اشعري، به 
ن نيز پذيرفت و از آن پـــس با هـــمكاري نيروهاي عثـــما. پيشرويهاي خود ادامه دهـد

  .1تحت فرماندهي ابوموسي به جنگ با نيروهاي فارس ادامه داد
عثمان دو بار  .2گفتني است كه عثمان معروف به پرهيزگاري و اجتناب از حرام بود

هجري كه پس  15يك بار در سال . به عنوان والي بحرين تعيين گرديد �از جانب عمر
جهت فرماندهي لشكر در نواحي بصره، به او نياز پيدا كرد و در اين فرصت  �ن عمراز آ

را به جاي او بر بحرين گمارد و ديري نگذشت كه عياش را از كار  3»عياش بن ابي ثور«
را نشاند كسي كه ابوهريره در ركاب او بود  �بركنار كرد و به جاي او قدامه بن معظون

در زماني كه قدامه زمام . از امور ديگر را به عهده او داشتو امر قضاوت بحرين و برخي 
رفت تا  امور بحرين را به عهده داشت مردم از او راضي بودند و كارها به خوبي پيش مي

نوشي كردند و اين قضيه توسط شاهدان به ثبوت رسيد و  اين كه او را متهم به شراب
الزم . ود و او را از كار بركنار كردنوشي را بر او اجراء نم مجازات اسالمي شراب �عمر

بر او  �و از اين كه عمر. بود �عمر تبن 4به ذكر است كه قدامه دايي عبداهللا و حفصه
بعدها  �بنابراين عمر. نهايت نگران و خشمگين شد بي �حد اجرا نمود، قدامه بن مظعون

                                           
  ).١/٧٣(: مهان -١
   .)٢/٣٧٤( سري أعالم النبالء -٢
  ).١/٧٣(الوالية على البلدان  -٣
  ).١/٧٤(الوالية على البلدان ) ٣/٨٤٣(تاريخ املدينة ، )٥/٥٦٠(الطبقات  -٤
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جري از كار اند قدامه در سال بيست ه برخي گفته. كوشيد تا رضايت او را جلب نمايد
  .1بركنار گرديد

زمام بحرين را بدست  �به دستور عمر �پس از قدامه، صحابي معروف، ابوهريره
اي از  بن مظعون پاره  دامهدر دوران واليت ق  ابوهريره  گفتني است كه. گرفت
شهادت   قدامه  عليه  و يكي از كساني بود كه بود  گرفته  هاي بحرين را بر عهده تمسؤلي

عزل شود و   قدامه  فرمان صادر نمود كه � رو عمر است، از اين  شراب نوشيده  هدادند ك
و بعد از ايشان دوباره عثمان بن ابي العاص بر  .2بگيرد  واليت بحرين را بر عهده  ابوهريره

  .3همچنان بر كرسي واليت بحرين تكيه زد �سر كار آمد و تا وفات عمر
ت كه عثمان بن ابي العاص همزمان بر بحرين و همچنين در برخي از روايتها آمده اس

و اين بيانگر ميزان ارتباط جغرافيايي ميان اين شهرها  ،4كرده يمامه و عمان فرمانروايي مي
هايي از  يمامه و عمان بخش عمر بن خطاببا يكديگر است و به احتمال قوي در زمان 

  .اند رفته بحرين به شمار مي
منبع مهم درآمدهاي  �عمر بن خطابن در زمان الزم به يادآوري است كه بحري

رفت و مردم آن ناحيه در  حاصل از خراج و جزيه و جزو مناطق پردرآمد به شمار مي
  .5پيشرويهاي نظامي مسلمانان به سوي ديار فارس و مشرق زمين نقش به سزايي داشتند

  مصر: ششم

ان را به عهده گرفت واليت آن سام �مصر را فتح كرد و به دستور عمر �عمرو بن عاص
، عمرو عمر بن خطابو علي رغم اختالفاتي كه ميان خليفه و عمرو وجود داشت تا وفات 

ي پهناوري بود،  جا كه مصر، منطقه و از آن. همچنان بركرسي فرمانروايي مصر تكيه زده بود
ي  همچون عبداهللا بن ابي سرح كه والي منطقه ،در مناطق مختلف آن، والياني وجود داشت

                                           
  ).1/74(الوالية على البلدان   .)٧/١٠١(البداية والنهاية  -١
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براي مصر  �عمر. ولي حاكم اصلي مصر كسي جز عمرو بن عاص نبود ،1صعيد بود
عمرو نيز در  .2كرد اي قايل بود و همواره در شئونات مختلف آن دخالت مي اهميت ويژه

همچنين به  .3كرد هاي مصر استفاده مي ي وصول خراج و جزيه از خبرگان قبطي قضيه
نمود و  را از مشغول شدن به كار كشاورزي منع مي دستور خليفه، سربازان و نيروهاي خود

هاي  چرا كه به اعتقاد خليفه اين كار باعث دلبستگي آنان به زمين ،4كرد متخلفان را تنبيه مي
شد و از طرفي براي آنان در بيت المال حقوق و  ي جهادي مي كشاورزي و تضعيف روحيه

  .كردند دا نميگرفت كه نيازي به كار ديگري پي مزايايي در نظر مي
توانست كه در مدت كوتاهي  �عمر بن خطابگيري مكرر  با پي �عمرو بن عاص

با وجود . امور مصر را سازماندهي كند و از آن ايالت بزرگي براي دولت اسالمي بسازد
يابي مجدد به مصر و به ويژه  يادي از جانب روميان كه براي دستاين كه با خطرهاي ز

عمر گفتني است كه سرزمين مصر، در زمان . كردند، روبرو بود مي ريزي اسكندريه برنامه 
خيزي براي نشر دين مبين  عدالتي كه وجود داشت سرزمين حاصلبه خاطر  �بن خطاب

چرا كه ساكنان آن از دست حاكمان پيشين چنين رأفت و . آمد اسالم به حساب مي
م آشنا شده، به حيات بخش اسالاز نزديك با تعاليم  ،و عالوه بر آن. عطوفتي نديده بودند

بردند و گروه گروه وارد اسالم شدند و لشكر اسالم را تقويت  حقيقت اين دين پي
ي كنترل ايالت پهناور مصر  توانست به خوبي از عهده � عمرو ،به هر حال. نمودند

 راي خود مقرررا اداره نمايد و براي اشراف به مناطق دور دست نمايندگاني ب آيد و آن در
  .5آوري خراج و تنظيم امور مالي از ساكنان مصر استفاده نمود كرد و در جمع
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  هاي شام ايالت: هفتم

ي كل نيروهاي نظامي ديار شام خالد بن  وفات كرد، فرمانده �هنگامي كه ابوبكرصديق
را  � زمام امور مسلمين را به دست گرفت خالد بن وليد �وليد بود و بعد از اين كه عمر

  .1را به جاي او گمارد � بركنار و ابوعبيده بن جراح از كار
خليفه . به ساماندهي امور پرداخت و اميران مناطق مختلف را تعيين نمود � ابوعبيده

ابوعبيده پس از فتح مناطق شام، يزيد بن ابي سفيان را بر : گويد باره مي بن خياط در اين
لد بن وليد را بر دمشق و حبيب بن فلسطين و حومه و شرحبيل بن حسنه را بر اردن و خا

مسلمه را بر حمص گمارد و ديري نگذشت كه حبيب بن مسلمه را بركنار كرد و به جاي 
او عبداهللا بن قرط ثمالي را بر سر كار آورد و پس از مدتي او را نيز بركنار و به جايش 

مالي را بر عباده بن صامت را تعيين نمود و ديري نگذشت كه دوباره عبداهللا بن قرط ث
برخي اوقات افرادي چند را براي   ابوعبيده  ذكر است كه  الزم به .2حمص گمارد

  كه را فرماندهي نمايد، چنان براي مدتي معين آن  فرستاد كه فرماندهي مناطقي از شام مي
رفت فردي  همچنين وقتي به جهاد مي .3عنوان فرماندار اردن تعيين نمود  معاذ بن جبل را به

نشاند چنان كه وقتي عازم بيت المقدس شد، سعيد بن زيد بن عمربن  جاي خود مي را به
  4.نفيل را به جاي خود بر دمشق گمارد

ي يك مرد پرهيزگار و  گفتني است كه ابوعبيده در دوران زمام داري خود نمونه
. نيك خصلت بود و شايستگي اين را داشت كه اميران و عموم مردم به وي اقتدا نمايند

و پس از وي معاذ زمام امور  ،يشان در وباي معروف به طاعون عمواس به شهادت رسيدا
و هنگامي كه . مسلمين آن ناحيه را به دست گرفت و ديري نگذشت كه او نيز جان سپرد

از درگذشت ابوعبيده و معاذ اطالع يافت، يزيد بن ابي سفيان را به عنوان  عمر بن خطاب
زيرا در زمان ابوبكر، . يزيد كارشناس امور لشكرداري بود. دي كل شام تعيين كر فرمانده

هاي نظامي شام را به عهده داشت و در زمان ابوعبيده نيز چندين  فرماندهي يكي از ارگان

                                           
   .)١/١٥٢(ذيب تاريخ دمشق  -١
  .١٥٥تاريخ خليفة ص -٢
  .٢٤٨فتوح الشام ص -٣
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او را براي  �البته عمر .1بار به جاي ابوعبيده زمام امور دمشق را به عهده گرفته بود
و براي ديگر مناطق شام اميران ديگري ي شهرهاي فلسطين و اردن تعيين كرد  اداره

جا كه مدت زمام داري يزيد بر شام اندك بوده است منابع تاريخي  و از آن .2انتخاب نمود
او در سال هيجدهم هجري درگذشت و به جاي . اند در مورد ايشان چيز زيادي ننوشته

جريان اين امر  اي نوشت و او را در نامه �خود برادرش، معاويه، را تعيين كرد و به عمر
البته . پيشنهاد يزيد را پذيرفت و معاويه را زمامدار شام اعالم كرد �عمر. گذاشت

به عنوان مثال زمام داري معاويه را . تغييراتي در شئون اداري آن ناحيه به وجود آورد
و دو تن از اصحاب پيامبر را براي . محدود به دمشق و نيروهاي نظامي و خراج آن كرد

در حالي كه قبل از وي اين دو مسئوليت جزو وظايف  .3امامت نزد او فرستادقضاوت و 
را در  اتخاذ نمود و آن �رفتند و اين سياست جديدي بود كه عمر اميران به شمار مي

گفتني است كه معاويه معروف به بردباري و . مناطق ديگري نيز به اجرا گذاشت
ي از مردم عراق و نواحي ديگر به شام بخشندگي بود و اين امر باعث شد تا گروه زياد

  .4روي بياورند
ها را تحت فرمان معاويه در  در ديگر مناطق شام اميراني مقرر كرد و آن �عمر

در زمان زمامداري معاويه بر شام، گاهي جنگهايي عليه روميان در شمال شام . آورد
لبته در برخي مناطق و ا. همچنان والي شام بود �معاويه تا وفات عمر .5شد ترتيب داده مي

شهرهاي شام واليان مستقلي وجود داشت كه مستقيماً با خليفه تماس داشتند و از مدينه 
ترين والي شام بود كه زمام امور بلقاء، فلسطين، اردن،  ولي معاويه مهم ،گرفتند دستور مي

برآنند كه البته بعضي از مورخين . انطاكيه و برخي ديگر از شهرهاي شام را به عهده داشت
  .6سپرد � ي ايالت شام را به معاويه  به تدريج زمامداري همه �عمر

                                           
  .١٣٧فتوح البلدان ص -١
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البته نبايد اين نكته را فراموش كرد كه در آن زمان به خاطر شرايط نظامي و 
. آمد هاي مختلف به وجود مي جغرافيايي هر از گاهي تغيييراتي در اداره و كنترل واليت

ي  مستقلي و گاهي جزو بخشي از فلسطين و يا منطقه به عنوان مثال اردن به عنوان واليت
  .1آمد ديگري در مي

  هاي عراق و فارس ايالت: هشتم

و . آغاز گرديد �هاي عراق در زمان ابوبكرصديق ها به سوي سرزمين پيشروي مسلمان
در آن زمان فرماندهي نيروهاي آن ناحيه به دست مثني بن حارثه شيباني بود تا اين كه 

 �و هنگامي كه خالد. يد به عراق آمد و او فرماندهي نيروها را به عهده گرفتخالد بن ول
عنوان فرمانده   باري ديگر به �راهي ديار شام گرديد، مثني بن حارثه �به دستور ابوبكر

بر سر كار آمد، مثني را بركنار و به جاي او  �و چون عمر. نيروهاي عراق تعيين شد
و همزمان خالد بن وليد را نيز از كار بركنار كرد و  ،ين كردابوعبيد بن مسعود ثقفي را تعي

ها را به خاطر اين كه  من آن: چنين گفت �گاه عمر آن. اين امر باعث تعجب مردم شد
ها نگاه  در كارشان شك داشته باشم عزل ننمودم بلكه چون مردم با ديد عظمت به آن

پس از اين كه مثني از كار بركنار شد و و  .2ها توكل نمايند كردند، ترسيدم مبادا بر آن مي
ابوعبيد بر سر كار آمد، مثني همچون سرباز مخلصي در ركاب ابوعبيد در جنگها شركت 

و پس از به شهادت رسيدن ابوعبيد، مثني مجدداً امير لشكر  .3نمود كرد و جانفشاني مي مي
هي آن ديار ي كل نيروهاي عراق را سپس سعد بن ابي وقاص به عنوان فرمانده. شد

گرديد و مثني به خاطر جراحاتي كه در جنگ برداشته بود قبل از رسيدن سعد، جان به 
  .4جان آفرين سپرد

بصره قبل از معركه قادسيه و درگيرودار حوادث، يك واليت كوچك به شمار 
اما پس از پيروزي مسلمانان در جنگ قادسيه و سقوط مداين تحول جديدي به . رفت مي

                                           
 .)١/١٠٢( علی البلدان ةالوالي -١
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ها شكل جديدي نموداري  ر سرزمين عراق اتفاق افتاد و در تنظيم واليتنفع اسالم د
  .1گرديد چه در واليت بصره و يا واليت كوفه و يا ديگر واليتهاي بالد عراق و فارس

  واليت بصره: نهم

را كه به كمك قطبه بن قتاده به » شريح بن عامر«قبل از تأسيس بصره  �عمر بن خطاب
و سرانجام شريح در يكي . ي بصره تعيين كرد س او را امير ناحيهآن ناحيه اعزام نمود، سپ

عتبه بن غزوان را با گروهي از رزمندگان به  �سپس عمر .2از جنگها به شهادت رسيد
هجري آن  16هجري بود نه  14نواحي بصره فرستاد و او را امير بصره كرد و اين در سال 

  .3پندارند طور كه برخي مي
گيري واليت بصره به  واليت عتبه دوران ساخت و ساز و شكلبايد گفت كه دوران 

انجام داد از جمله در بالد فارس و دو  رود، در اين زمان ايشان كارهاي مهمي شمار مي
  .4ي دجله و فرات مناطقي را فتح نمود طرف رودخانه

درخواست استعفا نمود، ولي  �عتبه در موسم حج سال هفدهم هجري از عمر
  .و او را مجبور به بازگشت به بصره كردنپذيرفت  �عمر

جا برسد در مسير راه،  عتبه ناچار به بصره برگشت، ولي قبل از اين كه به آن
من باعث مرگ او شدم و : رسيد گفت �درگذشت و چون خبر وفات او به گوش عمر

  .5از او به نيكي ياد كرد
ي  ه دبيرخانهسپس مغيره بن شعبه فرماندار بصره شد و او نخستين كسي است ك
جا كه شهود  آمارگيري تأسيس نمود و ديري نگذشت كه او را متهم به زنا كردند و از آن

نتوانستند اتهام را ثابت كنند، به جرم تهمت زدن تازيانه خوردند و مغيره جان سالم به در 
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بنابر احتياط او را از كار بركنار و به جايش ابوموسي اشعري را والي  �برد، ولي عمر
  .1البته بعدا از مغيره در مناطق ديگر به عنوان فرماندار استفاده نمود. صره مقرر كردب

بركنار كرد، ابوموسي   را از فرمانداري بصره  بن شعبه  مغيره  بعد از اينكه �عمر
گفتني است كه ابوموسي اشعري . عنوان مسئول آن ديار معرفي نمود  اشعري را به

و در زمان ايشان مناطق . روند به شمار مي عمر بن خطابزمان ترين فرماندار بصره در  مهم
كرد و نيروهايش را به چهار  او شخصاً در جنگها شركت مي. زيادي از فارس فتح گرديد

و در زمان ايشان اهل بصره توانستند اهواز و حومه و بسياري از . فرستاد سوي بصره مي
وران ايشان سرشار از جهاد و مبارزه د ،بدين صورت. مناطق مهم آن ناحيه را فتح كنند

. شتافت كرد و در جنگها به ياري آنان مي او حتي با واليان مناطق مجاور همكاري مي. بود
ريزي براي مناطق فتح شده زحمات زيادي متحمل شد و كارگزاران و  ابوموسي در برنامه

ضمناً . ه انديشيدهايشان چار مسئوليني براي هرمنطقه تعيين نمود و براي تأمين خواسته
شد و خليفه در مورد قضاياي مختلف  هاي زيادي بين ابوموسي و خليفه رد و بدل مي نامه

 :ها چنين آمده است پرداخت چنان كه در يكي از اين نامه به توجيه وي مي
ترين فرد  ي او خوشبخت و بدبخت ترين فرد كسي است كه رعيتش به وسيله خوشبخت

يله او بدبخت شوند و از حيف و ميل كردن اموال مردم و كسي است كه رعيتش به وس
ماني كه وقتي  و اگر نه به حيواني مي. بيت المال پرهيز كن تا كارگزارانت نيز چنين باشند

چرد تا چاق شود و سرانجام همين چاقي  افتد در آن مي چشمش به زمين سرسبزي مي
  .2گردد باعث نابودي وي مي

رسيد كه حاوي  به دست ابوموسي مي عمر بن خطابهاي زيادي از طرف  و نامه
ها را دكتر حميداهللا در كتاب ارزشمند خود،  توجيهات اداري و اجرايي بود و بيشتر آن

  . آوري نموده است جمع 3»ةالوثائق السياسي«
ترين دوران بصره به شمار  دوران زمامداري ابوموسي در بصره، جزو مهم ،به هر حال

هيچ سواري كه باعث خير و بركت : ن بصري در اين مورد گفتآيد، چنان كه حس مي
                                           

  ).١/١١٧(: مهان -١
  .١٣٠البن اجلوزي ص مناقب عمر -٢
  .الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة -٣



 501    در برخورد با فرماندهان و كارگزاران دولت �روش عمر 
 

چرا كه ابوموسي عالوه بر اين كه . 1باشد بهتر از ابوموسي در اين شهر قدم نگذاشته است
ها  آن  ها نيز بود و قرآن و درسهاي مختلف ديني را به حاكم شهر بود، معلم و مربي آن

شدند جزو بخشهاي تحت  كه فتح مي و مناطق زيادي از فارس پس از اين .2آموخت مي
ها و ارتباط  نيز با تعيين فرماندهاني بر آن  آمدند و والي بصره پوشش والي بصره در مي

خالصه اين كه ابوموسي جزو . آورد عمل مي  تنگاتنگ با فرماندهان از آن شهرها محافظت به
به ابوموسي جزو  �هاي عمر آيد و نامه به حساب مي عمر بن خطابواليان بزرگ و نامي 

  .3باشد با كارگزاران دولتش مي �ي برخورد عمر گر شيوه ترين منابعي است كه بيان مهم

  واليت كوفه: دهم

اين شهر را  �و او به دستور عمر. سعد بن ابي وقاص نخستين فرماندار شهر كوفه است
او . ه داشتسعد قبل از تأسيس شهر كوفه، مسئوليت آن ناحيه را به عهد. گذاري كرد پايه

ي بالد فارس  ي مسئوليت خود بر آمد و دست به فتوحاتي در ناحيه به بهترين وجه از عهده
رساني به بعضي از  اراضي كشاورزي پرداخت و براي آب همچنين به توسعه و عمران .4زد

ها در مناطق تحت پوشش حكومت خويش پس  عالوه بر اين. مناطق، نهرهايي حفر نمود
كرد و به ساماندهي  كارگزاران و نمايندگاني براي خود تعيين مي �راز مشورت با عم

بر همين اساس خردمندان اهل كوفه از سعد به . پرداخت امور مناطق تحت فرمان خود مي
نظر يكي از معتمدين كوفه را در مورد  عمر بن خطاباند؛ چنان كه باري  نيكي ياد كرده

از  �همچنين عمر. دل و شيرصفت استسعد مردي متواضع، عا: او گفت. سعد پرسيد
ام كه  او را در حالي گذاشته: جرير گفت. ي سعد پرسيد جرير بن عبداهللا درباره

برخوردش با رعيت به برخورد مادري مهربان با . شان بود ترين توانمندترين و مهربان

                                           
   .)٢/٣٨٩( م النبالءسري أعال -١
  ).١/١٢٠(الوالية على البلدان  -٢
 .)١/١٢٠(علی البلدان  ةالوالي -٣
  ).٢/١٥١(تاريخ اليعقويب ، ١٣٩فتوح البلدان ص -٤
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 مردي قوي و توانا در جنگ و محبوبترين فرد قريش در آن ناحيه. ماند فرزندانش مي
  .1است

اي از عوام الناس از دست وي به خليفه  البته علي رغم اين همه محبوبيت سعد، عده
باره بعدا توضيح  شكايت كردند كه سرانجام به بركناري وي از كار انجاميد و ما در اين

  .خواهيم داد
زمام امور كوفه را به دست شورايي متشكل از  عمر بن خطابپس از بركناري سعد، 

با اين تفصيل كه مسئوليت برگزاري . سر، ابن مسعود و عثمان بن حنيف سپردعمار بن يا
ي عمار، مسئوليت بيت المال و آموزش  نماز جماعت و امور لشكر داري و جنگها به عهده

كه هر  مينها به عهده عثمان بن حنيف بودگيري ز مردم به عهده ابن مسعود و مسئوليت اندازه
ها گذاشته شده بود بر  ي مسئوليتي كه به دوش آن از عهده كدام از اين سه نفر به خوبي

به هر حال رياست اين شورا با عمار بود و او به نحو احسن به عنوان فرماندار كوفه . آمدند
عمر نمود و دست به فتوحاتي در بالد فارس زد و همواره گوش به فرمان  ايفاي وظيفه مي

. پرداخت طقه به رسيدگي امور منطقه ميبود و حسب شرايط جنگي حاكم بر من بن خطاب
  ر كنار قضاياي مالي بهعمار با همكاري ابن مسعود تا يك سال و نه ماه انجام وظيفه كرد و د

هاي  تا اين كه در اثر شكايت ،2بود  هاي ديني خود را مشغول كردهن و درسآموزش قرآ
آيا از : نار كرد از او پرسيداو را برك �اي از اهل كوفه، از كار بركنار شد و چون عمر عده

نه از اين كه روي كار : اين كه تو را بركنار كردم ناراحت شدي؟ عمار در پاسخ گفت
  .3آمدم خوشحال شدم و نه از اين كه بركنار گرديدم ناراحت شدم

اند كه او قبل از اين كه بركنار شود، استعفاي خود  همچنين منابع تاريخي ذكر كرده
پس از بركناري عمار، جبير بن مطعم فرماندار  .4ولي ايشان نپذيرفت كرد �را تقديم عمر

چرا  او را از كار بركنار كرد �كوفه تعيين شد ولي قبل از اين كه عازم كوفه بشود، عمر
كه قرار بود كسي از انتصاب وي مطلع نشود ولي قبل از اين كه او عازم كوفه بشود اين 

                                           
  .)١/١٢٣(الوالية علی البلدان  -١
  ).٣/١٥٧(الطبقات  -٢
   .)٢/٨٢(الفتوح ابن أعثم  -٣
  ).١٩/٣٦٨(اية األرب  -٤
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گاه  آن. باعث ناراحتي خليفه و بركناري جبير گرديدخبر در ميان مردم پيچيد و اين امر 
مغيره بن شعبه را فرماندار كوفه تعيين كرد و او تا وفات خليفه برسمت خود باقي  �عمر
  .1ماند

  مداين: يازدهم

سعد . شهر مداين پايتخت خسرو پرويز بود كه توسط سعد بن ابي وقاص فتح گرديد
. جا را ترك كرد و ساكن كوفه شد كوفه آن جا مستقر شد و پس از تأسيس مدتي در آن

بود او در جنگهاي  � در فتح مداين، سلمان فارسي � يكي از فرماندهان لشكر سعد
زيادي عليه فارسيان شركت كرده، در دعوت فارسي زبانان به اسالم نقش به سزايي ايفا 

. اين تعيين كردرا به عنوان فرماندار مد � ، سلمان�عمر بن خطاب ،بنابراين. نموده بود
مورخين . بخش اسالم بود ي تعاليم حيات ي زنده كو و نمونهاي ني سلمان داراي زندگاني

او را مجبور به پذيرفتن  عمر بن خطاباند كه او از پذيرفتن واليت سر باز زد، ولي  نوشته
اند كه او چندين بار استعفاي خود را تقديم خليفه نمود ولي  همچنين نوشته. آن كرد

  . يفه نپذيرفتخل
شد  پوشيد و سوار بر االغ مي او لباس پشمين مي. سلمان معروف به زهد و قناعت بود

   .2خورد و بي نهايت اهل تقوا و عبادت بود و نان جو مي
هجري و در دوران خالفت عثمان  32زيست و در سال  سلمان همچنان در مداين مي

  . در همان جا درگذشت
، فرماندار مداين نبوده �كه سلمان در اواخر خالفت عمر رسد البته چنين به نظر مي

را فرماندار مداين كرد و  �حذيفه بن يمان �اند كه عمر است، چرا كه مؤرخين نوشته
عمر بن توان احتمال داد كه  مي ،بنابراين. اند چيزي در مورد بركنار كردن سلمان ننوشته

فه بن يمان را به جاي او نشانده ناچار با استعفاي سلمان موافقت نموده و حذي خطاب
و همچنين در خالفت عثمان همچنان به  عمر بن خطاببه هر حال حذيفه تا وفات . است

                                           
  ).٥/٢٣٩(تاريخ الطربي  ،١٥٥تاريخ خليفة ص -١
  .)١/١٣١( الوالية علی البلدان) ٢/٣٠٦(مروج الذهب  -٢
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  .1نمود عنوان فرماندار مداين ايفاي وظيفه مي

  آذربايجان: دوازدهم

نخستين فرماندار آذربايجان حذيفه بن يمان بود و پس از اين كه به مداين اعزام شد، عتبه 
هايي بين او و خليفه  و در دوران زمامداري او نامه. قد سلمي به جاي او تعيين گرديدبن فر

رد و بدل شد از جمله هنگامي كه عتبه نوعي حلواي محلي آذربايجان را براي خليفه 
گاه  آن! اي است مزه عجب حلواي خوش: فرستاد، خليفه پس از چشيدن حلوا گفت

 �عمر. خير: مند هستند؟ گفتند ه از چنين حلوايي بهرهي مسلمانان آن ناحي آيا همه: پرسيد
رنج تو و پدرت  ها حاصل دست اين! اي عتبه: حلواها را به عتبه برگردانيد و به او نوشت

خوري مسلمانان را نيز بخوران و از تن پروري و پوشيدن  كه خود مي  چه از آن. نيست
  .2خدا از آن نهي كرده استلباسهاي مشركين و پوشيدن ابريشم پرهيز كن كه رسول 

و مدتي از خالفت عثمان به عنوان  عمر بن خطاببه هر حال عتبه تا پايان خالفت 
واليان متعددي در نواحي  �ها عمر و عالوه از اين. فرماندار آذربايجان ايفاي وظيفه نمود

ها مستقل و برخي تابع شهرهاي مركزي  مختلف عراق و فارس داشت كه برخي از آن
واليان شهرهاي موصل، حلوان و كسكر نام  توان از يعني بصره و كوفه بودند كه مي عراق

  .3برد
  

                                           
   .)٢/٣٦٤( سري أعالم النبالء -١
  .)١/١٣٣( الوالية علی البلدان -٢
  .)١/١٣٣( الوالية علی البلدان -٣



  مبحث دوم

  �ي انتخاب فرمانداران و كارگزاران دولت در عهد عمر شيوه

در انتخاب كارگزاران و مسئولين دولتي شايستگي  صهمانند رسول خدا �عمرفاروق
ت عمل بااليي برخوردار بود و ين باره از دقو در ا. داد و امانتداري را مالك قرار مي

او انتصاب افراد . كرد گاه فردي را كه خود خواهان پست و منصبي بود، انتخاب نمي هيچ
دانست كه اگر به استحقاق و شايستگي آنان توجهي  براي مسئوليتها را امانتي الهي مي

  .1كرد در واقع به خدا، پيامبر و مسلمانان خيانت كرده بود نمي
  : توان به موارد زير اشاره كرد و از سخنانش در اين باره مي

را كه بتوانم شخصاً   چه من در قبال امانتي كه بر دوش دارم مسئول هستم بنابراين آن
را به  از توان من خارج باشد آن  چه انجام دهم، به كسي واگذار نخواهم كرد و آن

به كسي ديگري واگذار ن امانت را سپارم و جز آنا كارگزاران امانتدار و دلسوز مي
  .2نخواهم كرد

اگر كسي بر گروهي فردي را بگمارد كه در آن گروه افراد : همچنين باري گفت
 .3تري از آن فرد وجود داشته باشد، به خدا، پيامبر و مؤمنان خيانت ورزيده است شايسته

ستانه و هاي ايشان است كه هر كس فردي را بر اساس روابط دو همچنين از گفته
  .4خويشاوندي برمسلمانان بگمارد به خدا، پيامبر و مسلمانان خيانت كرده است

در انتخاب فرمانداران و كارگزاران دولت و  عمر بن خطابترين اصول  مهم
  شرايط آنان

  ـ توانايي و امانتداري1
داد  هميشه اين اصل را مد نظر داشت و مرد توانا را بر ضعيف ترجيح مي �عمرفاروق

شرحبيل . ان كه شرحبيل بن حسنه را از كار بركنار و به جاي او معاويه را تعيين كردچن

                                           
  ).٢٩٦، ١/٢٩٥(وقائع ندوة النظم اإلسالمية  -١
  .٢٥٥دور احلجاز يف احلياة السياسية ص -٢
   .)٢٨/٤٢(الفتاوی  -٣
  ).٢٨/١٣٨(الفتاوى  -٤
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من تو را بيشتر دوست دارم، ! خير: اي؟ فرمود آيا از من رنجيده! اي اميرالمؤمنين: گفت
و از  .1خواهم كسي كه توانايي بيشتري دارد اين مسئوليت را به عهده بگيرد ولي مي

توان به اين جمله اشاره كرد  در اين باره نقل شده است مي �عمر زيباترين جمالتي كه از
من از زرنگي انسان فاسق و ناتواني انسان مورد اعتماد و نيك به تو پناه ! بار الها: كه فرمود

  .2مي برم

  ـ داشتن علم و دانش2
، فردي فقيه و عمر بن خطابشد،  ي حركت مي وقتي لشكر آماده: طبري مي نويسد

  .3كرد ا امير آنان مقرر ميدانشمند ر

  ـ كارداني و خبرگي3
گزيد كه در ميان آن گروه از نظر  فردي از ميان گروهي را بر مي �عمر بن خطابگاهي 

ديانت، تقوا و اخالق افراد بهتري وجود داشت، ولي فاقد شايستگي الزم براي مسئوليت 
آمد و از خبرگي  كار بر ميي اين  بنابراين ايشان فردي را كه از عهده. مورد نظر بودند

و اين اصلي است كه حتي ممالك پيشرفته در جهان . كرد الزم برخوردار بود، انتخاب مي
  .كنند معاصر از آن پيروي مي

از . خواست فردي را براي انجام مسئوليتي انتخاب كند مي �چنان كه باري عمر
او آدم : وي گفتنظرت در مورد فالني چيست؟ او در مقام توصيف از : كسي پرسيد

تر  پس چنين فردي سريع: گفت �عمر. شناسد نيكوكاري است و اصالً بدي را نمي
البته اين بدان معنا نيست كه كارگزار دولت الزم نيست كه اهل . 4شود گرفتار بدي مي

ها كاردان و خبره نيز  امانت و تقوا باشد، بلكه بايد اين ويژگيها را دارا باشد و عالوه بر آن

                                           
 .)٥/٣٩(تاريخ طربی  -١
 .)٢٨/٤٢(الفتاوی  -٢
  .)١/٤٧٩(والتاريخ  ةنظام احلکم فی الشريع -٣
  ).١/٤٨٢(نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي  -٤
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و اگر فردي كاردان و اهل تجربه بود، بر كسي كه صرفاً ديانت و تقوا دارد و فاقد  باشد
  .1كارداني و تجربه است، ترجيح دارد

  نشينان ـ تفاوت شهرنشينان و باديه4
در تعيين فرماندهان و كارگزاران دولت، بعضي از ويژگيهاي افراد و  عمر بن خطاب

نشيني امير شهرنشينان  اين كه باديهنابراين از ب. گرفت عرف و عادات مردم را در نظر مي
سانه است، چرا كه هر يك از ي جامعه شنا و اين يك اصل و نظريه .2كرد شود، منع مي

نشينان و شهر نشينان، عرف و عادات خاص خود را دارند و بايد سرپرست و مسئول  باديه
خود آشنا باشد و اگر نه  ي افراد و رعيت جامعه هر گروهي كسي باشد كه كامالً با روحيه

   .3اي كه رهبر آن فاقد چنين بينشي باشد، هرگز به هدف نخواهد رسيد گروه و جامعه

  ـ داشتن حس رأفت و شفقت5
، امرا و كارگزاران دولت را به شفقت و عطوفت بر زيردستانشان توصيه عمر بن خطاب

نگيريد و آنان را وارد  ها سخت بر اين: گفت و بارها به فرماندهان جهادي مي. نمود مي
چنان كه باري مردي از بني اسلم را امير . رود شان مي هايي نكنيد كه گمان نابودي مكان
آمد متوجه شد كه عمر فرزندان خود  �وقتي آن مرد به مجلس عمر. اي تعيين كرد ناحيه

هايت  هشما با بچ! اي اميرالمؤمنين: مرد با تعجب پرسيد. بوسد گيرد و مي را به آغوش مي
هايم را  من تاكنون هيچ كدام از بچه! به خدا سوگند! كنيد؟ اين گونه برخورد مي

تر از اين خواهي  اگر واقعاً چنين است پس تو با رعيت، سنگدل: گفت �عمر. ام نبوسيده
  .4خوري برو تو به درد اين كار نمي. بود

راهشان نهري قرار  در مسير. همچنين باري لشكري براي جهاد به بالد فارس رفته بود
امير لشكر، مردي از زيردستانش را وادار به . داشت كه براي عبور از آن پلي وجود نداشت

فرورفتن داخل نهر كرد تا با مشخص كردن ميزان عمق آب، جايي براي عبور لشكر جستجو 

                                           
 .)١/٤٨٢(نظام احلکم فی الشريعة والتاريخ  -١
  ).١/٢٨٢(سالمي نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإل -٢
  ).١/٢٨٣(: مهان -٣
 .)٢/٥١٩(حمض الصواب  -٤
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ه امير توجهي به سخنان وي نكرد و او را مجبور ب. مرد گفت كه ممكن است من بميرم. نمايد
به ! عمر: زد گذاشت چنين فرياد مي مرد در حالي كه قدم درون آب مي. رفتن در آب كرد

به علت غرق شدن (گاه وارد آب شد و ديري نگذشت كه  آن. به دادم برس! عمر. دادم برس
. وقتي اين خبر به گوش عمر رسيد. جان به جان آفرين تسليم كرد و مرد) و يا سردي هوا

ي آن  گاه فوراً فردي را به جاي فرمانده آن. فريادت پاسخ خواهد دادعمر به . لبيك: گفت
ترسيدم  تو براي هميشه از كار بركناري و اگر نمي: لشكر فرستاد و او را احضار نمود و گفت

  .1گرفتم ماند از تو قصاص مي از اين كه اين كار به عنوان سنتي مي
بدانيد كه هيچ : چنين گفتهمچنين باري در جمع فرمانداران و فرماندهان خود 

تر از بردباري يك رهبر نسبت به رعيت نيست، همان طور كه  بردباري نزد خدا پسنديده
عكس قضيه نيز صادق است و افزود كه هر كس از خطاي زيردستان خود چشم پوشي 

دهد كه از خطاي وي  كند و بگذرد، خدا به كــساني كه از او باالتر هستند، توفيق مي
  .2درگذرند

  كرد خويشاوندان خود را استخدام نمي �ـ عمر6
از روي كار آوردن خويشاوندان خود هر چند كه افرادي از آنان مانند پسرش  �عمر

چنان . كرد هاي الزم بودند، پرهيز مي عبداهللا و پسر عمويش سعيد بن زيد داراي شايستگي
داشتم تا او را بر كوفه  اي كاش مرد توانمند و امانتدار و مؤمني را سراغ: كه باري گفت

من سراغ دارم و او كسي جز پسرت : جا حضور داشت گفت مردي كه در آن. گماردم مي
 .3اين سخن را به خاطر خدا نگفتي! به خدا سوگند! واي بر تو: گفت �عمر. عبداهللا نيست
اگر كسي فردي را فقط به خاطر روابط دوستانه و خويشاوندي : گفت همچنين مي

  .4ايد به خدا و پيامبرش خيانت ورزيده استاستخدام نم
  

                                           
  .١٥٠مناقب أمري املؤمنني البن اجلوزي ص -١
  .٣٣٤الدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين ص -٢
  ).١/١٢٨(الوالية على البلدان ، ١٠٨مناقب عمربن اخلطاب البن اجلوزي ص -٣
  ).٢٨/١٣٨(الفتاوى  -٤
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  كرد مسئوليتي به كسي كه خواهان آن بود واگذار نمي �ـ عمر7
و در اين باره . كند باشد، خدا به او كمك نمي هر كس خواهان پست و مقامي : گفت مي

  .نمود اقتدا مي صبه رسول خدا

  دـ كارگزاران دولت از مشغول شدن در تجارت ممنوع شده بودن8
شديداً با تجارت كردن و بيع و ستد كارگزاران و فرمانداران خود  � عمر بن خطاب

چنان كه باري يكي از كارگزاران دولتش به نام حارث بن كعب ثروت . مخالف بود
اي؟  اين مال را از چه راهي به دست آورده: از او پرسيد �عمر. هنگفتي به دست آورد

خدا سوگند كه من شما را براي تجارت به : گفت �عمر. از راه تجارت: گفت
  .1ي او بود، مصادره كرد و ثروتي را كه مازاد بر اصل سرمايه: اين را گفت. ام نفرستاده

  ـ شمارش سرمايه كارگزاران قبل از استخدام9
ن و ااين بود كه سرمايه كارگزاران دولت و فرماندار � عمر بن خطابيكي از سياستهاي 

كرد و اگر در  كه آنان را استخدام نمايد، بررسي و حساب مي مسئولين را قبل از اين
د، مورد بازخواست ش اي احساس مي رويه ي آنان رشد بي شان سرمايه امداريدوران زم

پذيرفت و  شد باز هم نمي حتي اگر ثروتشان از راه تجارت افزوده مي گرفتند، قرار مي
  .2تجارت ايم نه براي ما شما را براي خدمت فرستاده: گفت مي

  براي مسئولين رده باالي دولتي �ـ شرايط عمر10
اي به او چنين  كرد طي نامه مياي تعيين  كسي را به امارت منطقه �هنگامي كه عمر

يك استفاده مكن و در را بر نيازمندان مبند و در   از مركب، طعام و لباس درجه: نوشت مي
بيانگر دعوت مردم به زندگي ساده و اين شرايط  .3تو گواه باش! بار الها: گفت آخر مي

روي در طرز زندگي و خوراك و مركب نخستين گام در اصالح  متواضعانه است و ميانه

                                           
  .٢١٣ص مهان -١
  .٢١٥ص انمه -٢
  ).١/٥١٠(حمض الصواب  -٣
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ي كارها اعتدال و  تواند در همه شود و با چنين نوع حياتي، انسان مي امت محسوب مي
  .روي داشته باشد ميانه

توانست  او اگر نمي. اي بود ي بسيار حكيمانه در اين باره، توصيه �ي عمر پس توصيه
توانست  ي رعيت خود را مجبور به پذيرش چنين طرز رفتاري بكند، حداقل مي همه

و هرگاه مسئولين و رهبران جامعه، به ساده زيستي . مسئولين دولت خود را بدان پايبند كند
ي روي روي بياورند قطعاً جامعه رو به رشد و تكامل خواهد رفت و از فروپاش و ميانه

  .1نجات خواهد يافت

  براي انتخاب فرمانداران و امراء رايزني و مشورتـ 11
 .2كرد با بزرگان صحابه واليان خود را انتخاب مي تپس از مشور � عمر بن خطاب
مردي را به من راهنمايي كنيد كه وقتي امير است، خود را امير : ها گفت كه روزي به آن

  .3ها ربيع بن زياد را معرفي كردند آن. را امير بداند تصور نكند و چون امير نيست خود
همچنين باري از بزرگان صحابه در مورد انتخاب فرماندار كوفه مشورت گرفت و 

بازي را  كند؟ اگر فرد نيكوكار و پاك چه كسي مرا از دست اهل كوفه راحت مي: گفت
توانمندي را انتخاب  كنند و اگر فرد گمارم او را ضعيف و ناتوان قلمداد مي بر آن مي

آيا به نظر شما مرد ! اي مردم: و در پايان گفت. كنند كنم او را متهم به فسق و فجور مي مي
ضعيفي كه مسلمان و پرهيزكار است، شايسته امارت است يا فرد توانمند و متشددي؟ 

ه اسالم مرد ضعيف ب توانمند و متشدد، زيرا: مغيره بن شعبه كه حاضر در جلسه بود گفت
و شدت و تندي . زند شود، اما ضعيفي او به دولت و مسلمانان ضربه مي خودش مربوط مي

شود، اما توانمندي او به نفع دولت و اسالم خواهد  مرد توانمند نيز به خودش مربوط مي
گاه او را به سمت فرمانداري كوفه  آن. تو راست گفتي! اي مغيره: گفت �عمر. بود

                                           
  .)١٩/٢٦٨( التاريخ اإلسالمي -١
  .١١٤عصر اخلالفة الراشدة ص -٢
  .١٦٥فرائد الكالم ص -٣
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كاري كن كه نيكوكاران در كنار تو احساس : توصيه نمودتعيين كرد و به وي چنين 
  .1چنين خواهم كرد: مغيره گفت. امنيت و بدكاران احساس خطر بكنند

  ـ آزمودن كارگزاران دولت قبل از استخدام12
قبل از انتخاب افراد جهت مسئوليتهاي مهم، آنان را مورد آزمايش  عمر بن خطابمعموالً 
. ـ به مدينه ـ رفتم عمر بن خطابمن نزد : گويد ف بن قيس ميچنان كه احن. داد قرار مي

اي : ايشان به مدت يك سال مرا نزد خود نگهداشت و پس از گذشت يك سال گفت
من تو را آزمودم و ظاهرت را نيك ديدم و اميدوارم كه باطنت نيز همانند ظاهرت ! احنف

و من به خاطر . بود خواهند كردمنافقان دانا اين امت را نا: گفتيم و ما هميشه مي. باشد
اي تعيين  گاه او را به عنوان فرماندار منطقه آن. آزمودنت تو را يك سال اينجا نگهداشتم

و هر  رود، زياد بخندد هيبتش از بين مي هر كس! اي احنف: و چنين نصيحتش كرد ،2كرد
دان اد تكرار كند، بو هر كس چيزي را زي افتد، دم ميكس شوخي بكند از چشم مر

كرد و هر كس زياد و هر كس زياد سخن بگويد، زياد اشتباه خواهد  شود، معروف مي
يش كم پرهيزكار  كسي كهرود و  شود و پرهيزكاريش از بين مي حيا مي اشتباه كند، بي
  .3دارد  باشد دلي مرده

  ـ بومي بودن والي13
. كرد امير تعيين مي ، افراد بومي يك منطقه را بر آن منطقه به عنوانعمر بن خطابگاهي 

ها را به سوي  گاه كه آن آن ،4كرد) بجيله( بجلي را امير قومش چنان كه جابر بن عبداهللا
همچنين سلمان فارسي را بر مداين، نافع بن حارث را بر مكه و عثمان بن . عراق فرستاد

بتوانند  ابي العاص را بر طائف گمارد و شايد هدفش از اين كار اين بود كه اين افراد بهتر
  .5به مناطق خود خدمت كنند

                                           
  .)١/١٢٨( الوالية علی البلدان -١
  .١١٧مناقب أمري املؤمنني ص) ١٤٢/ ١(الوالية على البلدان  -٢
  ). ٢٨٧/ ١(صفة الصفوة  -٣
  ).١٤٢/ ١(الوالية على البلدان  -٤
  ).١٤٢/ ١(نفس املصدر  -٥
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  ـ ابالغ رسمي كاركنان دولت14
پس از انتخاب واليان بنا به مشورت بزرگان صحابه،  عمر بن خطابمعروف است كه 

نوشت و رسماً حكم استخدام فرد مورد نظر را به صورت ابالغهاي زمان حاضر  اي مي نامه
هاي انتصاب  متون بسياري از نامه  است كهگفتني . داد به كارمندان و كارگزاران دولت مي

 �هرگاه عمر  اتفاق تاريخ نگاران معتقد هستند كه  قريب به .1اند كارمندان عمر نقل شده
نوشت و گروهي از  او مي  اي به گزيد، نامه شخصي را براي نمايندگي كاري برمي

شد؛  اي او قايل ميشرايطي را بر  كردند و در ضمن نامه را امضا مي مهاجرين و انصار آن
  ضمن نامه  �بود، پس عمر برخي اوقات شخص كانديد براي واليت غايب مي  هرچند كه

عالء بن حضرمي   به  واليت تحت فرمانش بازگردد، چنانكه  به  داد كه او فرمان مي  به
ن بر بن غزوا  برود و فرمانداري آن ديار را بعد از عتبه  بصره  به  فرماندار بحرين نوشت كه 

چنان  ؛گرديد ها حكم بركناري والي سابق ذكر مي و گاهي در اين گونه نامه ،بگيرد  عهده
اي به ابوموسي نوشت كه در آن حكم استخدام وي به عنوان والي بصره و  نامه �كه عمر

  .2حكم بركناري مغيره بن شعبه قيد شده بود

  ـ استخدام فرد نصراني15
منشي خود را : به ابوموسي گفت �عمر. مدينه فرستاده شدي ديار شام غنايمي به  از ناحيه

او وارد : ابوموسي گفت. فراخوان تا داخل مسجد خبر اين فتح را براي مردم قرائت كند
به خاطر اين كه او : علت اين امر را جويا شد؟ ابوموسي گفت �شود؟ عمر مسجد نمي

خدا دور گردانيده است،  ها را در حالي كه اين: با عصبانيت گفت �عمر. نصراني است
نزديك نياوريد و در حالي كه خدا آنان را خوار نموده است، گرامي نداريد و در حالي 

ها را رانده است، تأمين ندهيد و افزود كه من قبالً شما را از استخدام اهل  كه خدا آن
  .3دانند ها رشوه گرفتن را حالل مي ام، چرا كه آن كتاب منع كرده

                                           
  .٤٠٧الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ص -١
  .)٢/٤٩( الوالية علی البلدان -٢
  .)٢/٢٧(بدائع السالک  -٣
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و داراي دين نصراني  عمر بن خطابي  من برده: گويد مي» اسق«نام همچنين فردي ب
چرا  از تو در امور مسلمين كمك بگيريم،مسلمان شو تا بتوانيم : به من گفت �عمر. بودم

تا اين كه در لحظات اخير  ،توانيم در امور مسلمانان از ديگران استفاده كنيم كه نمي
  .1خواهي برو هر جا كه مي: زندگي مرا آزاد كرد و گفت

  سعمر بن خطابترين ويژگيهاي كارگزاران دولت  مهم: دوم

اعتقاد سالم، علم شرعي، اعتماد راسخ بر خداوند، راستي در كردار و گفتار، شجاعت، 
... مردانگي، زهد، دلسوزي، بردباري و صبر، همت واال، عدالت، كارداني، فداكاري و

ترين  بود و اما مهم عمر بن خطابپايه دولت جزو ويژگيهاي فرمانداران و مسئولين بلند 
  : ويژگيهاي آنان عبارت بود از

  ـ زهد و بي رغبتي به دنيا1
: بودند، عبارتند از  به زهد شهرت يافته عمر بن خطابفرمانداران و مسئوليني كه در دولت 

تا  شسعيد بن عامر، عمير بن سعد، سلمان فارسي، ابوعبيده بن جراح و ابوموسي اشعري
. كردند شكايت مي �جايي كه زنان بعضي از اين بزرگواران از دست شوهرانشان به عمر

معاذ اموال . معاذ را با مقداري مال به سوي بعضي از قبايل فرستاد �چنان كه باري عمر
: همسرش گفت. ياد شده را در ميان آنان تقسيم نمود و دست خالي به منزل برگشت

اي؟  آورند، چرا نياورده عنوان سوغات براي همسرانشان مي ديگر مأموران دولتي به  چه آن
تو در زمان رسول خدا و ابوبكر، امين : همسرش گفت. با من مراقبي همراه بود: معاذ گفت

فرستد؟ سپس اين سخن را در ميان  با تو مراقب مي �شناخته شده بودي و اكنون عمر
: معاذ را طلبيد و گفت �عمر. درسي �بعضي از زنان تكرار كرد تا اين كه به گوش عمر

ي ديگري  من اين را گفتم چون بهانه: ام؟ معاذ گفت مگر من همراه تو مراقب فرستاده
  .2ها همسرت را راضي كن با اين: خنديد و چيزي به معاذ داد و گفت �عمر. نداشتم

  

                                           
  )٦/١٥٨(والطبقات ) ٢/٥١٤(حمض الصواب  -١
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  ـ تواضع و فروتني2
تواضع و فروتني معروف به  �عمر بن خطابكارگزاران و مسئولين بلند پايه دولت 

توانست به راحتي امير و حاكم  شد، نمي اي وارد شهر آنان مي بودند تا جايي كه اگر بيگانه
چرا كه قيافه ظاهري، منزل و مركب آنان شبيه . شهر را از ميان ديگران شناسايي بكند

يان چنان كه باري روم. قيافه، منزل و مركب سايرين بود و امتياز خاصي بر ديگران نداشتند
 �ي كل نيروهاي مسلمانان در شام يعني ابوعبيده بن جراح كسي را فرستادند تا با فرمانده

ها نزد مسلمانان آمد، نتوانست ابوعبيده را از ميان  هنگامي كه سفير رومي. مذاكره نمايد
ها با اشاره به سوي  اميرتان كجا است؟ آن! اي گروه عرب: بنابراين گفت. يارانش بشناسد

او به ابوعبيده نگاه كرد، ديد ايشان در حالي كه كمان بر . او امير ما است: ده گفتندابوعبي
امير : ها نزديك رفت و گفت ي رومي فرستاده. دست دارد، روي زمين نشسته است

اي؟ آيا نشستن بر  چرا بر روي خاك نشسته: گفت. بلي: مسلمانان تويي؟ ابوعبيده گفت
واقعيت اين است كه من جز اسلحه و : ر پاسخ گفتزيرانداز گناه است؟ ابوعبيده د

تا جايي كه ديروز براي  رهم و يا يك دينار در بساط ندارممركب خويش حتي يك د
داشتم،  و اگر زيراندازي مي ،ام مخارج فرزندانم از اين برادرم ـ معاذ ـ چيزي قرض گرفته

ن بنشيند و ما بندگان خدا دادم كه كسي ديگر از برادران و يارانم بر آ باز هم ترجيح مي
خوريم و همچنين  نشينيم و بر آن غذا مي رويم و بر آن مي هستيم و بر روي زمين راه مي

شود، بلكه نوعي تواضع و فروتني  خوابيم و اين كار نزد خدا عيبي شمرده نمي بر آن مي
  .1است كه اميدوارم باعث ارتقاي درجات ما نزد خدا باشد

  ـ پرهيزكاري3
از واليان به خاطر ترس از اين كه نتوانند مسئوليت خويش را به نحو شايسته انجام بسياري 

كردند  مي �دهند و روز قيامت مورد بازخواست قرار گيرند، استعفاي خود را تقديم عمر
چنان كه والي بصره، عتبه بن غزوان استعفاي خود را . اي به زمامداري نداشتند و عالقه

همچنين والي كسكر، نعمان بن مقرن استعفاي . نپذيرفت �رولي عم. كرد �تقديم عمر

                                           
  .١٢٣، ١٢٢فتوح الشام لألزدي ص -١
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ي شركت در  كرد و به خاطر شوق و رغبت به شهادت از او اجازه �خود را تقديم عمر
  .1جهاد خواست

ها پيشنهاد واليت  به آن �و نيز بسياري از اصحاب بزرگوار پيامبر، هنگامي كه عمر
چنان كه . ورزيدند تها و پستهاي بزرگ ابا ميآوردند و از پذيرفتن مسئولي داد، عذر مي مي

: پيشنهاد كرد تا استاندار مصر شود او نپذيرفت و گفت �به زبير بن عوام �وقتي عمر
  .2دوست دارد در راه خدا جهاد كند و به مسلمانان كمك نمايد

  .3مبني بر پذيرفتن واليت حمص را رد كرد �، پيشنهاد عمر�همچنين ابن عباس

  كردند ن احترام يكديگر را رعايت ميـ فرماندارا4
يكي از ويژگيهاي واليان زمان خلفاي راشدين اين بود كه فرماندار جديد، زحمات 

چنان كه وقتي خالد بن . كرد نهاد و از او به نيكي ياد مي فرماندار و والي سابق را ارج مي
بوعبيده بن جراح ي كل ديار شام تعيين گرديد و افرادي همچون ا وليد به عنوان فرمانده

كرد و در حضور  ها را رعايت مي نهايت احترام آن زير دست او قرار گرفتند، خالد بي
و هنگامي كه  انداخت گذارد، بلكه ابوعبيده را جلو مي مسلمانان نماز نمي  ابوعبيده به

د ، خالد را بركنار و ابوعبيده را به جاي او تعيين كرد؛ ابوعبيده اين خبر را از خال�عمر
گاه ايشان را در  آن. ي ديگري از جانب اميرالمؤمنين رسيد پنهان نمود تا اين كه نامه

جريان گذاشت و خالد از اين كه ابوعبيده قبالً اين خبر را به اطالع وي نرسانيده است، 
  .4ناراحت شد

من در هيچ جا نديدم كه يكي از واليان عليه والي سابق : گويد دكتر عبدالعزيز عمري مي
هاي خود لب به تجليل و تحسين والي  يزي بگويد بلكه معموالً والي جديد در نخستين خطبهچ

  .5پرداخت قبلي مي

                                           
  .)٢/٥٤(لی البلدان الوالية ع -١
  .٢١٤فتوح البلدان للبالذري ص -٢
  .٢٣، ٢٢اخلراج أليب يوسف ص -٣
  .)٢/١٣٩(تاريخ يعقوبی  -٤
 .)٢/٥٥( الوالية علی البلدان -٥
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  حقوق واليان: سوم

بدون شك واليان و كارگزاران دولت، حقوق و مزايايي دارند كه رعايت بعضي به 
دارند حقوق ديگري  ،و عالوه بر آن. باشد ي خليفه مي ي رعيت و بعضي به عهده عهده

و در كل رعايت اين حقوق باعث دلگرمي والي و . شود كه توسط بيت المال پرداخت مي
  : اند از ها عبارت ترين آن گردد كه مهم و در جهت قيام به وظايفش ميتشويق ا

  ـ حرف شنوي از واليان در غير معصيت خدا1
چنان كه . بر رعيت واجب است كه از واليان و مسئولين خود حرف شنوي داشته باشند

  : فرمايد قرآن مي

�m�Ø�� � �×�Ö�Õ�Ô��Ó�Ò�ÑÐ�Ï��Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç
��å�ä�ã�â�á�àß�Þ�Ý�Ü���Û�Ú�Ùl ]٥٩: النساء[  

خدا محمد (و از پيغمبر ) با پيروي از قرآن(از خدا ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«
مسلمان خود  اطاعت كنيد، و از كارداران و فرماندهان) با تمسك به سّنت او �مصطفي

) مادام كه دادگر و حقّگرا بوده و مجري احكام شريعت اسالم باشند(فرمانبرداري نمائيد 
را به خدا  آن) و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد(و اگر در چيزي اختالف داشتيد 

تا در پرتو قرآن و (برگردانيد ) با رجوع به سّنت نبوي(و پيغمبر او ) با عرضه به قرآن(
را بيان و روشن داشته  چرا كه خدا قرآن را نازل، و پيغمبر آن. را بدانيد ت، حكم آنسّن

يعني (اين كار . اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) بايد چنين عمل كنيد. است
  .»تر است براي شما بهتر و خوش فرجام) رجوع به قرآن و سّنت

ي  ر و والياني است كه اجرا كنندهاين آيه به صراحت دال بر وجوب پيروي از ولي ام
  .1ها كسي را به نافرماني خدا وادار نسازند كه آن به شرط اين. دستورات خداوند هستند

  ـ خيرخواهي نسبت به واليان2
در راستاي : كدام بهتر است! اي اميرالمؤمنين: آمد و گفت �عمر بن خطابمردي نزد 

اشم يا اين كه به خود بپردازم؟ اميرالمؤمنين انجام امر الهي، از سرزنش كسي پروا نداشته ب

                                           
 .)٣/٥٦( الوالية علی البلدان -١
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دار امور مسلمين هستند نبايد پرواي سرزنش كسي را داشته باشند  كساني كه عهده: گفت
  .1اما ديگران بايد به خود بپردازند و خيرخواه واليان خود باشند

  ـ واليان را در جريان رويدادها گذاشتن3
ا در اسرع وقت به گوش مسئولين عي ربر رعيت واجب است كه اخبار درست و واق

هاي كارمندان  اخبار مربوط به مسايل امنيتي و خيانت ربط و واليان امر برسانند به ويژه  ذي
  .2دولتي را

  ـ پشتيباني و تقويت واليان4
زند كه در آن منافع عمومي مردم  هنگامي كه كارگزار دولت اسالمي دست به كاري مي

عمر بن بنابراين . ز طرف خليفه، بايد مورد حمايت قرار گيردا شود، به ويژه  تأمين مي
شديداً مواظب بود كه مردم احترام واليان خود را حفظ نمايند و اگر احساس  �خطاب

شده است  احترامي  اي به فرماندار و يا كارگزار دولت بي نمود كه در شهر و يا منطقه مي
نمود تا وقار  ي حيثيت مي ار آن ناحيه اعادهكرد و از والي و فرماند با متخلفان برخورد مي

  .3و هيبتش همچنان در دل مردم بماند

  ـ رعايت احترام والي پس از بركناري از كار5
يكي ديگر از حقوق واليان اين است كه پس از بركناري از كار همچنان مورد احترام 

واليت  را از �شرحبيل بن حسنه �عمر بن خطابچنان كه هنگامي كه . واقع شوند
شهر اردن بركنار كرد، علت بركناري وي را براي مردم توضيح داد و در جواب شرحبيل 

من تو  ،خير: كنيد؟ گفت ايد كه مرا بركنار مي آيا از من ناراضي شده :كه از ايشان پرسيد
  .4تري را انتخاب كنم خواهم مرد قوي را بيش از ديگران دوست دارم، ولي مي

                                           
  ). ٥٧/ ٢(الوالية على البلدان ، ١٥اخلراج أليب يوسف ص -١
  ).٥٧/ ٢(الوالية على البلدان  -٢
  ).١٥٢/ ١(نفس املصدر  -٣
  .)٥/٣٩(تاريخ طربی  -٤
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اي از مردم كوفه به نماز خواندن سعد بن  ه شد كه عدهمتوج �همچنين وقتي عمر
 دانست چون سعد را فراتر از اين مي. گيرند، او را از كار بركنار كرد ابي وقاص ايراد مي

گفتني است كه طرز نماز خواندن سعد . احترامي بكنند اي افراد نادان به وي بي كه عده
كامالً روش نماز رسول اهللا را به خاطر  شبيه نماز خواندن پيامبر خدا بود چرا كه ايشان

  .1اي از ساكنان كوفه به نماز ايشان از روي ناداني بود داشت و اعتراض عده

  ـ امير و حاكم شهر حق اجتهاد دارد6
ي  ها حكمي صادر نكرده است دروازه در اموري كه شريعت به صراحت در مورد آن

عمر بن تي يكي از فرمانداران زمان چنان كه وق. اجتهاد براي حاكم دانشمند باز است
در اثر اجتهاد خويش اموال غنيمت را ميان رزمندگان پياده و سواركار بر  �خطاب

كه  �همچنين ابن مسعود . اجتهاد وي را پذيرفت �حسب درجاتشان تقسيم نمود، عمر
صد مسأله اجتهادي با  بود در بيش از يك �عمر بن خطابيكي از كارگـزاران دولـت 

  .2مخالف بود بن خطاب عمر

  ـ حقوق مادي كارگزاران دولت7
ترين آن  كارگزاران و مسئولين دولت از نظر مادي نيز حقوق و مزايايي داشتند كه مهم

ي  واصحاب پيامبر به ويژه خلفاي راشدين، اهميت مخارج و نفقه. شان بود حقوق ماهانه
الوه براين كه فراهم نمودن دانستند كه ع نمودند و مي كارگزاران دولت را احساس مي

نيازي آنان از مردم و رو نياوردن به رشوه  باشد، باعث بي ها جزو حقوقشان مي مخارج آن
  .3شود نيز مي

سخت مواظب بود تا دست كارمندان دولتش به مال مردم  �عمر بن خطاب ،بنابراين
ري تأمين كند كه ها را از نظر مالي به قد آغشته نشود و براي اين منظور سعي كرد تا آن

نيز در همين راستا بود  �به عمر �و پيشنهاد ابوعبيده. نيازي به كسي ديگر نداشته باشند
اصحاب پيامبر : در استخدام اصحاب پيامبر معترض شد و گفت �جا كه بر كار عمر آن

                                           
 .)٢/٥٩( الوالية علی البلدان -١
 .)٢/٢١٨(عالم املوقعني إ -٢
  ).٦٠/ ٢(الوالية على البلدان  -٣
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هاي مؤمن و متدين در اين كار استفاده  من اگر از انسان: گفت �عمر. را ملوث نمودي
اي جز اين كار نداري پس با  اگر چاره: چه كساني استفاده كنم؟ ابوعبيده گفت نكنم از

در ) به اموال مردم و بيت المال(ها كاري كن كه از خيانت و دست برد  دادن حقوق به آن
ي كارمندان  براي فرماندهان لشكر و استانداران و همه �عمر ،از اين رو .1امان باشند

به كارمندان خود  �عمر ،بنابراين .2شان در نظر گرفتدولتش حقوقي در حدود اعمال
ماند، هر كس به آن  اين مال در دست من و شما به مال يتيم در دست وصي مي: گفت مي

ي نياز خود از آن بخورد و هر كس بدان نيازي ندارد از آن پرهيز  نيازي دارد به اندازه
  .3نمايد

ان دولت، حقوق نقدي و غيرنقدي ي كارگزار براي همه �عمر بن خطاب ،از اين رو
 .4ها در منابع تاريخي آمده است روزانه، ماهانه و ساالنه مقرر كرده بود كه ذكر بعضي از آن

چنان كه به عبداهللا بن مسعود، عثمان بن حنيف و عمار بن ياسر كه مسئولين بلند پايه كوفه 
شد و براي عمرو  قسيم ميگرفت و در ميان آنان ت بودند، روزانه يك رأس گوسفند تعلق مي

و حقوق سلمان فارسي كه والي مداين  .5دويست دينار مقرر گرديد) والي مصر(بن عاص 
جا كه از  كرد، پنج هزار درهم بود اما از آن بود و بر بيش از سي هزار نفر فرمانروايي مي

المال  رغبــت بود، حقوقي را كه از بيت خورد و نـسبت به دنيا بي دست رنج خود نان مي
  .6كرد نمود، صدقه مي دريافت مي

 �هاي گوناگوني در خصوص حقوق كارمندان دولت عمر روايت  گفتني است كه
تغيير شرايط و درآمد دولت در عصر عمر اين اختالفات   به  با توجه  است، كه  روايت شده

فت عمر تا حقوق كارمندان از ابتداي خال  نيست كه  آمد، زيرا عاقالنه وجود مي  حقوق به

                                           
  .١٢٢اخلراج أليب يوسف ص -١
  ).١٤٩/ ١(الوالية على البلدان  -٢
  .)٢/٦٩٤( ةتاريخ املدين -٣
  ).١٥٠/ ١(الوالية على البلدان  -٤
 .)٤/٢٦١( یبقات کرب ط -٥
 .)١/٥٤٧( سري أعالم النبالء -٦
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بايد با در نظر گرفتن تغيير زمان و مكان و   طور مساوي باقي بماند، بلكه  پايان خالفتش به  به
   .1اختالف قيمتها و دگرگوني نيازها حقوق كارمندان نيز تغيير يابد

ي معاويه، حاكم ديار شام، ده هزار دينار بوده  در روايتي آمده است كه حقوق ساالنه
براي هر يك از كارگزاران و كارمندان دولت و  �عمر بن خطاب ،به هر حال. است

فرماندهان نظامي حقوق كافي و مناسبي بر حسب درآمد بيت المال و شرايط و امكانات 
  .2نمود هر منطقه و گراني و ارزاني اجناس مقرر مي

دوست نداشتند در قبال خدمتي كه براي  عمر بن خطاببعضي از كارگزاران دولت 
 �چنان كه باري عمر. دادند، حقوقي دريافت كنند ي اسالمي ارائه مي ن و جامعهمسلمانا

: ورزي؟ او در پاسخ گفت چرا از گرفتن حقوق خود ابا مي: به يكي از واليان خود گفت
به خاطر اين كه من داراي اسبان و بردگان زيادي هستم و روزگار من به خوبي سپري 

زيرا من نيز وقتي رسول خدا  ،اين كار را نكن: گفت �عمر. شود و نيازي ندارم مي
را به كسي بدهيد كه  به آن نيازي ندارم و آن: گفتم خواست به من چيزي بدهد مي مي

را بردار و براي خود پس انداز كن يا  آن: فرمود رسول خدا مي. بيش از من نيازمند است
را بردار و  ه تو رسيد آنو افزود كه اگر چيزي از اين مال بدون سؤال و طمع ب. صدقه نما

   .3اگر نه خودت را در دستيابي به آن خسته مكن
ها اصلي است  به هر حال اصلِ پرداخت حقوق به كارمندان دولت و تأمين آن

اسالمي كه از رسول خدا به ثبوت رسيده است و خلفاي راشدين و ديگران نيز بر آن 
ي  آسوده هر چه بهتر و بيشتر به وظيفه اند تا كارگزار و كارمند دولت با خاطري عامل بوده
  .خود برسد

  ـ مداواي كارگزاران دولت8
دار بيت المال بود، دچار بيماري  خزانه �عمر بن خطابفردي به نام معيقيب كه در زمان 

تا اين كه دو . ي وي اطباي زيادي را فراخواند براي معالجه عمر بن خطاب. سختي شد

                                           
  ).٦٣/ ٢(الوالية على البلدان  -١
  ).٦٣/ ٢(الوالية على البلدان ، ٥٠اخلراج أليب يوسف ص -٢
 .)٢/٦٤( الوالية علی البلدان -٣
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ها در ميان  جريان بيماري معيقيب را با آن �عمر. يدندنفر از اهل يمن خدمت ايشان رس
توانيم كاري بكنيم كه  ما نمي: آيا شما چيزي از طب بلد هستيد؟ گفتند: گذاشت و گفت

بيماريش كامال از بين برود، اما ممكن است بتوانيم از افزايش بيماري وي جلوگيري 
آيا در شهر شما حنظل : تندها گف آن. اين هم كار بسيار مهمي است: گفت �عمر. كنيم

آن دو مرد . و كسي را براي جمع آوري حنظل فرستاد! بلي: گفت �شود؟ عمر يافت مي
ها به كف پاي بيمار ماليدند و اين  يمني هر حنظل را به دو نيم كردند و با هر كدام از آن

هد بيماري او هرگز افزايش نخوا: گفت �در پايان عمر. عمل را چند بار تكرار كردند
كه بود،   چه به خدا سوگند تا معيقيب زنده بود، بيماريش از آن: گويد راوي مي. يافت

  .1افزايش نيافت

  وظايف واليان: چهارم

واليان و مسئولين دولتي به خاطر جايگاهي كه خداوند نصيب آنان كرده است، وظايف 
ها  نترين آ مهم �عمر بن خطابسنگيني بر دوش دارند كه در روشني فرمايشات 

  : اند از عبارت

  ـ توجه به مسايل ديني1
ي نماز، حفاظت دين و اصول ديني، ساخت و ساز مساجد،  مانند تبليغ دين اسالم، اقامه

  : ي حدود و مجازات شرعي تسهيل امور حج و اقامه

  ـ تبليغ و گسترش دين اسالم
پايه بيش از دوران فتوحات بود، از مسئولين بلند  �عمر بن خطابجا كه دوران  از آن

ياري اصحاب در راستاي گسترش و تبليغ دين اسالم قدم فرسايي   به  رفت كه پيش انتظار مي
 عمر بن خطاباي به  چنان كه يزيد بن ابي سفيان كه در آن زمان والي شام بود طي نامه .2نمايند

نياز  جمعيت اهل شام بسيار زياد شده است، شهرها مملو از مردم هستند و من: چنين نوشت
درنگ  بي عمر بن خطاب. شديد به افرادي دارم كه قرآن و مسايل شرعي را به مردم بياموزند

                                           
  .٣٤١أخبار عمرطنطاويات ص -١
  ).٢/٢٤٧(عالم املوقعني إ -٢
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: گفت معروف است كه مي �عمر بن خطابو از  .1پنج تن از فقهاي صحابه را به شام فرستاد
فرستم تا شما را مورد ضرب و شتم قرار دهند و اموال  من فرماندارن و كارگزاران خود را نمي

  .2فرستم تا به شما دينتان و سنت پيامبرتان را بياموزند ها را مي را حيف و ميل كنند، بلكه آن شما
ها را قرآن  ام تا آن من شما را بر مردم گمارده: گفت همچنين به فرمانداران خود مي

اي از  براي اين منظور مجموعه �و عمر .3بياموزيد و نماز را برايشان اقامه كنيد
  .فرستاد كه مدارس مهم علمي تأسيس كردند  به شهرهاي مختلف اسالميآموزگاران را 

  ي نماز ـ اقامه
ترين  نوشت كه مهم به فرمانداران و كارگزاران دولت خود مي �عمر بن خطاب

را حفاظت كرد دين خود را حفاظت  ي شما برپاداشتن نماز است، اگر كسي آن وظيفه
تر از دست  س چيزهاي ديگر را راحترا از دست داد، پ كرده است و اگر كسي آن

  .4خواهد داد
ساخت كه نماز را برپا دارند و به مردم  همچنين هميشه واليان خود را خاطرنشان مي

و گاهي در برخي از مناطق فرد خاصي را به عنوان مسئول  5قرآن و علم دين بياموزند
ناميدند؛ چنان  و جنگ مي كرد و او را امير نماز ي جنگي معرفي مي ي نماز و فرمانده اقامه

ي عمار بن ياسر بود و مسئوليت  كه مسئوليت برگزاري نماز و جنگ در كوفه بعهده
بر همين اساس فقهاي اسالم در . 6بن مسعود بود  ي عبداهللا عهده  قضاوت و بيت المال به

هاي مهم و اساسي فرمانرواي مسلمان  اند كه يكي از وظيفه باب سياست شرعي متذكر شده
  .7باشد برگزاري نماز است كه حاوي فوايد ديني و اخروي بي شماري مي

                                           
  .)٢/٢٤٧( سري أعالم النبالء -١
  .١٥٠ياسة الشرعية صالس -٢
  ).٢/٦٥(الوالية على البلدان ، ٧٢نصيحة امللوك للماوردي ص -٣
  ).٢/٦٧(الوالية على البلدان ، ٢٤٠الطريقة احلكمية ص -٤
  .٧٢نصيحة امللوك ص -٥
  .٣٣األحكام السلطانية ص -٦
  ).٢/٦٧(الوالية على البلدان  -٧
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  ـ حفاظت دين و اصول آن
به حفاظت دين بر اساس اصول صحيحي كه طبق آن بر رسول خدا  �عمرفاروق

نمود تا سنتهاي صحيح رسول  بنابراين تالش مي. اي قايل بود نازل شده بود، اهميت ويژه
چنان كه دستور به تبعيد مردي داد كه آيات متشابه قرآن . ندخدا احيا و بدعتها نابود بشو

در ماه رمضان نماز تراويح را بر  عمر بن خطاب. 1نمود ميكرد و هر جا بيان  را زير و رو مي
به من خبر رسيده : و به ابوموسي اشعري نوشت. 2اساس سنت رسول خدا با جماعت احيا نمود

آورند اين  ي شبيه سخنان زمان جاهليت بر زبان مياست كه گروهي از مردم آن ناحيه سخنان
  .3گونه افراد را به سزاي عملشان برسان تا متفرق شوند

  ـ تأسيس مساجد
فقط در بالد عربي حدود  �عمر بن خطابدهد كه در زمان  برخي آمار نشان مي

مسجد ساخته شد و واليان دوران ايشان مشغول به ساخت و ساز و تأسيس مساجد  4000
شماري در  نواحي مختلف كشور اسالمي بودند از جمله عياض بن غنم كه مساجد بيدر 

  .4نواحي مختلف شبه جزيره تأسيس نمود

  ـ رسيدگي به امور حج
موظف بودند تا به امور حج رسيدگي كنند  � عمر بن خطابواليان دوران خالفت 

وز حركت را نيز مشخص ها را تنظيم و امير هر كاروان و ر يعني براي سفر به حج، كاروان
اند  فقها متذكر شده ،بر همين اساس. كنند و مسايل امنيتي حجاج را نيز در نظر داشته باشند

كه يكي از وظايف امير و حاكم شهر، پرداختن به مسأله حج و فراهم نمودن امكانات آن 
  .5باشد براي رعيت مي

                                           
  ).٢/٦٨(: مهان -١
  ).٢/٦٨(الوالية على البلدان  -٢
  .١٣٣موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -٣
  .)٢/٦٨(فتوح البلدان  -٤
  .٣٣األحكام السلطانية ص -٥
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  ـ اجراي مجازات شرعي
در مصر حد شرعي اجرا كرد و  ر بن خطابعمبر يكي از فرزندان  �عمرو بن عاص

شود در اثر آن  نيز فرزندش را به خاطر تأديب، تازيانه زد كه گفته مي �بعد خود عمر
  .1فرزندش درگذشت

حكم قاتل را صادر   از خليفه  بدون اجازه تدا واليان در مسايل قصاص و غيرهدر اب
ي من به قتل  را بدون اجازه كسي: ها نوشت به آن �عمر بن خطابكردند تا اين كه  مي

كردند و  ي خليفه صادر نمي ها حكم قتل هيچ كسي را بدون اجازه از آن پس آن .2نرسانيد
رفت  در كل بايد گفت كه اجراي مجازات شرعي از وظايف واليان و خليفه به شمار مي

   .3شماري بود هاي ديني و دنيوي بي ه حاوي مصلحتك

  ـ تأمين امنيت جامعه2
رود و در اين راستا بايد  امنيت جامعه جزو وظايف اصلي يك زمامدار به شمار ميتأمين 

به اموري همچون تنبيه نمودن خطاكاران و فاسقان بپردازد، چرا كه وقوع جرم و جنايت 
به ابوموسي  عمر بن خطابچنان كه . 4كند را تهديد مي در جامعه كيان ملت و حيات آن

ي جهاد عليه  ي فريضه و اصالً اقامه .5ها را متفرق سازيد نفاسقان را بترسانيد و آ: نوشت
  .6دشمنان اسالم براي همين منظور است تا در شهرهاي اسالمي امنيت برقرار گردد

  ـ جهاد در راه خدا3
با نام  بدر يك بررسي كوتاه از امرا و واليان دوران خالفت ابوبكر و عمر

حتي شيخين . ند فتوحات ايفا كردندخوريم كه نقش مهمي در رو هايي بر مي شخصيت
نمودند كه هنوز فتح نشده بود و قرار بود كه  برخي از امرا و واليان را به مناطقي اعزام مي

                                           
  .٢٤٢، ٢٤٠مناقب عمربن اخلطاب البن اجلوزي ص -١
  .٥٢١الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ص -٢
  )٢/٧٠( الوالية علی البلدان -٣
  ).٢/٧١(الوالية على البلدان  -٤
  .)١/١١(خبار عيون األ -٥
  .)٢/٧١( الوالية علی البلدان -٦
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چنان كه ابوعبيده، عمرو بن . ها پس از فتح كردن آن ناحيه امير و والي آن ديار بشوند آن
ق مانند مثني بن حارثه، خالد عاص، يزيد بن ابي سفيان، شرحبيل بن حسنه و امراء ديار عرا

گفتني است كه واليان و امراي  .1بن وليد، عياض بن تميم و غيره از همين قبيل امرا بودند
دوران خلفاي راشدين عالوه بر اين كه حاكم و زمامدار بودند يك مجاهد تمام عيار نيز 

منابع . شد ميها را از شركت در جهاد و فعاليتهاي جهادي مانع ن بودند و رياستشان آن
  : اند ترين فعاليتهاي جهادي واليان را به شرح زير ذكر نموده تاريخي مهم

  .ـ اعزام داوطلبان به ميدان جهاد
  .ـ آماده كردن نيروي دفاعي

به كساني كه در  �عمر بن خطابچنان كه . ـ ساختن دژ و قلعه جهت حفاظت شهر
حفاظتي داد تا از شبيخون  كردند دستور احداث ديوار ي مصر زندگي مي شهر جيزه

  .2دشمن در امان بمانند
معروف به  �چنان كه از ميان امراء ابوعبيده: ـ تجسس در مورد وضعيت دشمن

استخدام جاسوس جهت كسب اطالع از وضعيت روميها بود و بر اساس اطالعات به 
  .3آورد دست آمده گاهي به عقب نشيني و استتار نيز روي مي

  : زي اسبهاـ پرورش و آماده سا
سازي اسبها براي  پرورش و آماده � عمر بن خطابهاي نظامي  يكي از سياست

هايي را در اختيار گروهي از  زمين �رو عمرفاروق  از اين. جهاد در شهرهاي اسالمي بود
  كه همچنان .4پرورش و توليد اسب مشغول شوند  داد تا در آن زمينها به قرار مي  مردم بصره

همين منظور زمينهايي را در اختيار گروهي از مردم آن ديار قرار داد، اما   هدر دمشق نيز ب
اند، در راستاي  قرار داده  ها زمين مورد نظر را براي كشاورزي مورد بهره آن  وقتي ديد كه

ي آنان نيز دستور صادر  جريمه  به  گرفتن آن قدم نهاد و در برابر سرپيچي از امر خليفه پس
اي تحقق همين هدف در كوفه چهار هزار اسب وجود داشت كه سلمان نمود و در راست

                                           
  ).٢/٧٢(: مهان -١
  ).١/٧٧(الوالية على البلدان  -٢
  .٢١٥الفتوح بن أعثم ص -٣
  ).٢/٧٤(الوالية على البلدان  -٤
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همچنين در . آوردند ها نگهداري به عمل مي بن ربيعه باهلي و تني چند از كوفيان از آن
تا در مواقع  اسبان زيادي تدارك ديده شده بود بصره و ساير شهرها و مناطق اسالمي

اين اسبهاي پرورشي براي دفاع   ت كهگفتني اس .1اضطراري مورد استفاده قرار گيرند
  .آمادگي كامل را دارا بودند فوري از كيان دولت اسالمي 

  : هاي نظامي به نوجوانان ـ آموزش دادن تمرين
ي شهروندان حكومت اسالمي دستور  طي فرماني به همه � عمر بن خطابچنان كه 

، شنا و تيراندازي آشنا داد تا فرزندان و نوجوانان خود را با فنوني همچون اسب سواري
حتي وقتي در ديار شام نوجواني كه مشغول آموزش نظامي بود، مورد اصابت قرار . سازند

را در جريان مرگش قرار دادند ايشان عكس العملي نشان  �گرفت و درگذشت و عمر
  .2نداد كه بيانگر ممانعت نوجوانان از تمرين و آموزش تيراندازي باشد

  : مندگان و مجاهدينـ رسيدگي به امور رز
دادند، بخصوص شهرهايي  امور رزمندگان شهرها مي  به  اهتمامي ويژه �عمرفاروق 

واليان مناطق به عنوان  .3نفسي نياز داشت  سربازان تازه  و مدام به  از دشمن نزديك بوده  كه
بيش  �عمرفاروق . نمايندگان خليفه، مسئول رسيدگي به امور لشكر و رزمندگان بودند

  .4نمود از هر چيزي به اين نكته توجه داشت و واليان را در اين مورد تأكيد مي
  : ـ رعايت كردن و اجراي معاهدات

با برخي از ساكنان شهرهاي شام قراردادهايي امضا  �چنان كه ابوعبيده بن جراح
همچنين امراي عراق مانند سعد بن ابي وقاص، ابوموسي اشعري و ديگران با ساكنان . نمود

مواظب حفظ  ،واليان عالوه بر اين. شهرهاي تحت امارت خود معاهداتي بسته بودند
ي الهي  حقوق ذميان و رعايت تعهدات شخصي بودند و اجراي تعهدات را فريضه

من : درمورد رعايت حقوق ذميان چنين توصيه كرده بود �و عمرفاروق  .5دانستند مي

                                           
 .)٢/٧٤( الوالية علی البلدان -١
  .٤٨٦الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ص -٢
  .٤٩١، ٤٨٨حي الصاحل صصب، النظم اإلسالمية -٣
  ).٢٠/٧٧(الوالية على البلدان  -٤
  ).٢/٧٧(الوالية على البلدان  -٥



 527    در برخورد با فرماندهان و كارگزاران دولت �روش عمر 
 

ها  به دفاع از آن. كنم ها سفارش مي ايندر مورد  شما را به رعايت عهد خدا و پيامبر
  .1آييد، مجبور نسازيد ي آن بر نمي بجنگيد و آنان را به انجام كاري كه از عهده

  ـ سعي و تالش جهت تأمين نيازهاي معيشتي مردم4
اگر زنده بمانم كاري خواهم كرد كه بيوه زنان : گويد در اين باره مي �عمر بن خطاب

را در  �عمر بن خطابما موضعگيري . نيازي نداشته باشندعراق بعد از من به كسي 
ي امكانات دولت جهت  ايم كه چگونه با همه از ياد نبرده» عام الرماده«خشكسالي معروف 

عام «در  �نويسد كه عمر بيهقي مي. نمود ي مردم تالش مي هاي گرسنه سير كردن شكم
ن باريد و خشكسالي برطرف شد و نمود و پس از اين كه بارا بر مردم انفاق مي» الرماده

به مردم افتاد كه در حال كوچ كردن  �مردم به سرزمينهاي خود بازگشتند و چشم عمر
جا نشسته بود  ي محارب كه آن مردي از طايفه. بودند اشك از چشمانش سرازير گرديد

من از جيب خودم و ! واي بر تو: گفت �عمر. به خاطر تو خشكسالي رفع شد: گفت
  .2ها انفاق نكردم، بلكه از مال خدا انفاق نمودم بر آن) خطاب(م جيب پدر

حق شما است كه از اموال غنيمت و در آمد خراج بر شما انفاق : گفت همچنين مي
  .3كنم و حق شما است كه حقوق شما را افزايش دهم

و . به شكل منظم و نوبتي درآمد �عمر بن خطابها در زمان  ي توزيع جيره شيوه
چنان كه . گرفت ساكنان شهرها اختصاص نداشت، بلكه باديه نشينان را نيز در بر ميتنها به 

. كرد نشينان اطراف مدينه را در ميان آنان توزيع مي ي باديه رهشخصاً جي �عمر بن خطاب
نوشت كه اين مال متعلق به عمر و آل عمر نيست،  و به واليان خود در شهرهاي مختلف مي

  .4ها توزيع نماييد را در ميان آن ت است، پس آنبلكه متعلق به همين مل
ها از نظر  و همان طور كه ايشان به تأمين مردم از نظر مالي توجه داشت، به تأمين آن

اي : چنان كه در ديداري از ديار شام، بالل بن رباح به ايشان گفت. خوراكي نيز غافل نبود

                                           
  .١٣٣موسوعة فقه عمربن اخلطاب ص -١
  .١٣٥موسوعة فقه عمرص) ٦/٣٥٧(سنن البيهقي  -٢
  .١٣٧موسوعة فقه عمرص -٣
  .)٢/٧٧( الوالية علی البلدان -٤
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خورند در حالي  خالص از گندم مي فرماندهان تو در شام گوشت مرغ با نان! اميرالمؤمنين
بالل چه : به امرا و فرماندهان گفت �عمر. كه رعيت قادر به تهيه چنين خوراكي نيست

جا قيمت اجناس ارزان است  در اين! اي اميرالمؤمنين: گويد؟ يزيد بن ابي سفيان گفت مي
جا فراهم  را كه بالل گفت در اين  چه و ما به قيمت مخارجي كه در حجاز داشتيم، آن

ي ماهانه  تا شما جيره خورم، من از اينجا تكان نمي! وگندبه خدا س: گفت �عمر. كنيم مي
با متعلقات  1سرانجام براي هر مرد ماهانه دو جريب. ي مسلمان را تضمين نكنيد هر خانواده

اي : اعالم كرد و گفت سپس در جمع عمومي . آن همچون روغن و سركه تصويب شد
عالوه بر حقوقي است كه قبالً براي شما مقرر شده بود و اگر سردمدارانتان اين ! مسلمانان

ها را از كار بركنار و كسي ديگر را به  را از شما دريغ كردند به من اطالع بدهيد تا آن آن
  .2ها تعيين كنم جاي آن

كوشيد تا مردم در شهرهاي اسالمي با كمبود مواد  همواره مي �عمر بن خطاب
كرد  بنابراين مراقب اوضاع بازارها بود و از احتكار جلوگيري مي. نشوند خوراكي مواجه

و تجار و بازرگانان را به سير و سفر در نقاط مختلف جهان و مبادالت اقتصادي جهت 
  .3كرد اشباع نمودن بازارهاي مسلمانان، تشويق مي

، تهيه مسكن براي شهروندان دولت �عمر بن خطابيكي ديگر از ابتكارات 
از جمله در تأسيس . نمود چنان كه به واليان خود در اين مورد تأكيد مي. المي بوداس

همان . شماري براي مسلمانان ساخته شد طاط منازل مسكوني بيشهرهاي بصره، كوفه و فس
نيز امرا و كارگزاران ... طور كه در شهرهاي فتح شده مانند حمص، دمشق، اسكندريه و

  .4ر ميـــان مسلــمانان تقسيم نمودندهاي مسـكوني را د دولت خانه

  ـ گزينش و استخدام مديران و كارگزاران محلي5
جا كه والي تعيين شده از جانب خليفه يك نفر بيش نيست و منطقه و شهر سپرده  از آن

                                           
 .واحد پيمانه ای است -١
  ).٢/٧٨(الوالية على البلدان ، ٢٥٧ي صفتوح الشام لألزد -٢
  .)٢/٧٤٩( ةتاريخ املدين -٣
 .بالذری ،فتوح البلدان -٤
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طبيعي است كه نياز به مديران و كارگزاران و مشاوريني جهت  ،شده به وي گسترده است
ها ناچار افرادي را براي مديريت  بنابراين آن. خواهد داشتكنترل و نظم و ضبط امور 

بخشهايي از مسئوليتها همچون جمع آوري خراج، آمارگيري و فرماندهي لشكر انتخاب 
كردند كه گاهي اين كار با هماهنگي خليفه و گاهي بدون هماهنگي وي صورت  مي
  .1گرفت مي

  ـ رعايت حال ذميان6
، رعايت حال اهل ذمه و احترام آنان و پيگيري احوال و يكي از وظايف والي و فرماندار

چرا كه خلفاء با ذميان و . شان بود ها در قبال مسلمانان و رسيدگي به حقوق وظايف آن
كردند و شرايطي  زيستند، قرارداد امضاء مي كساني كه تحت حمايت حكومت اسالمي مي

  .2ا رعايت كنندها ر شدند كه آن گذاشتند و طرفين متعهد مي به ميان مي

  ـ رعايت احترام معتمدين و استفاده از رأي صاحب نظران7
ساخت تا در امورات  ، واليان و كارگزاران دولت خود را موظف مي� عمر بن خطاب

واليان حسب دستور  .3صاحب نظران، استفاده كنند نظراتمختلف شهرها از رأي و 
به  �همچنين عمر. كردند اده ميدادند و از رأي و نظر مردم استف جلساتي تشكيل مي

كرد تا رعايت حال ريش سفيدان و معتمدين را كرده،  كارگزاران دولت خود توصيه مي
به من خبر : چنان كه به ابوموسي اشعري چنين نوشت. به هر كس جايگاه خودش را بدهند

از اين پس چنين . كنند رسيده كه در مجلس تو همگان به صورت يكسان شركت مي
لكه معتمدين و اهل قرآن و متدينين و پرهيزگاران را نزديك خود بنشان و بعد از مكن، ب

هميشه در ميان مردم : اي به او نوشت همچنين در نامه. ها عموم مردم را قرار بده آن
به  ،بنابراين. كنند هاي سرشناسي وجود دارد كه نيازهاي مردم را بازگو مي چهره

                                           
 .)٢/٧٩( الوالية علی البلدان -١
  ).٢/٨٠(: مهان -٢
  ).٢/٨٠(: مهان -٣
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ر حق يك مسلمان مستضعف كافي است كه شما در و د. هاي سرشناس ارج بنهيد چهره
  .1قضاوت و تقسيم مال با او منصفانه برخورد كنيد

  ـ عمران و آباداني8
ي تحت فرمان خود بنابر درخواست بعضي از سران قوم به  سعد بن ابي وقاص در منطقه

طي  � عمر بن خطابهمچنين  .2منظور رسيدگي به امور كشاورزان نهري حفر نمود
رساني به ساكنان بصره  را موظف به حفر كانالي جهت آب �اي، ابوموسي اشعري نامه

نمود و او نيز براي اين منظور كانالي به طول چهار فرسخ حفر كرد و آب را به زمينهاي 
  .3بصره هدايت نمود

هنگام تأسيس شهرهاي كوفه و بصره و فسطاط از  �و نيز كارگزاران دولت عمر
هاي شهر را مشخص كرده،  ها و كوچه خيابان. ز شهر پرداختندروي نقشه به ساخت و سا

زمينهاي مسكوني را در ميان مردم تقسيم نمودند و مسجد ساختند و طرح آبياري اجرا 
  .كردند و كارهاي رفاهي و اجتماعي قابل توجهي انجام دادند

 همچنين با واگذار كردن زمينهاي كشاورزي به مردم وايجاد امكانات رفاهي، در
مناطق غيرمرغوب كه به خاطر نزديكي با دشمن، مردم حاضر به سكونت در آن مناطق 

در مورد  بچنان كه عمر و عثمان. ها را فراهم ساختند ي آباداني آن نبودند، زمينه
  .چنين عمل كردند عربي انطاكيه و برخي از مناطق شبه جزيره

  ـ رعايت برخوردهاي اجتماعي9
آمدند، ايشان در مورد امير و والي  مي �منطقه نزد عمر هرگاه گروهي از ساكنان يك

آيد؟ آيا احوال  آيا به عيادت بيماران شما مي: گفت مي. پرسيد ها مي آن منطقه از آن
گفتند كه به  شود؟ و اگر مردم در مورد والي خود مي بردگان و مستضعفان را جويا مي

                                           
  .١٣٤موسوعة فقه عمرص، ٢٠٧نصيحة امللوك للماوردي ص -١
  ).٨٧٢(الوالية على البلدان ، ٢٧٣فتوح البلدان للبالذري ص -٢
  .٣٥٢، ٣٥١فتوح البلدان للبالذري ص -٣
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والي مورد نظر را از  �ود، عمرش رود و جوياي حال مستضعفان نمي عيادت بيماران نمي
  .1كرد كار بركنار مي
ي  كرد تا قيافه كارگزاران دولت خود را توصيه مي �عمر بن خطابهمچنين 

ظاهري و نوع پوشش و مركب آنان با قيافه، پوشش و مركب عموم مردم متمايز نباشد و 
  .2كرد آنان را از استخدام دربان منع مي

  و ديگران ها ـ فرق نگذاشتن ميان عرب10
بر واليان و كارگزاران دولت الزم است كه در برخورد با مردم، رنگ و نژاد را مالك 

عمر بن چنان كه باري در زمان . قرار ندهند و با همه به صورت يكسان برخورد نمايند
وقتي اين . يكي از فرمانداران در توزيع مالي، عربها را بر ديگران ترجيح داد �خطاب

براي بد بودن فرد كافي است : اي به او نوشت و گفت رسيد، نامه �خبر به گوش عمر
ها را يكسان نگاه  ي آن كه برادر مسلمان خود را با ديد حقارت بنگرد و افزود كه چرا همه

  3كني؟ نمي
عالوه بر آن، والي بايد به امور اخالقي ديگري همچون، وفا به عهد، اخالص، 

تا جامعه . كاري و تعاون در امور خير متصف باشدخيرخواهي، ناظر دانستن خداوند و هم
البته اين در صورتي است كه والي پس از متصف شدن به اين صفات،  .4اصالح گردد

چنان كه واليان و . هايش قدم بردارد براي نشر و تبليغ آن توسط عملكرد، سخنراني و نامه
و دارا بودن صفات كارگزاران زمان خلفاي راشدين ـ در كل ـ در رعايت اين شرايط 

  .5فوق، الگو و نمونه بودند
  
  

                                           
  )٢/٨٢( الوالية علی البلدان -١
  ).٢/٨٢(مهان  -٢
 .٥٢٣الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ص -٣
 .٣٠٨، ٣٠٧النظريات السياسية اإلسالمية حممد ضياء الريس ص -٤
 )٢/٨٥( الوالية علی البلدان -٥
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  كار ترجمه در واليتها و اوقات كاري واليان: پنجم

  ـ كار ترجمه1
چنان كه . در زمان خلفاي راشدين يكي از نيازهاي جامعه و طبعاً جزو وظايف واليان بود

را نزد  خواست كه جمعي از دهقانان فارسي زبان از واليان خود در ناحيه عراق مي �عمر
ها جمعي از  آن. ها پيرامون قضاياي خراج قرارداد امضا كند او به مدينه بفرستند تا با آن

  .1دهقانان را با مترجمي نزد خليفه فرستادند
گفت تا  و در مورد مغيره بن شعبه آمده است كه زبان فارسي را به راحتي سخن مي

  .2كرد س ترجمه ميجايي كه سخنان اميرالمؤمنين را براي هرمزان و بالعك
بنابراين فراگرفتن فن ترجمه در زمان خلفاي راشدين و در كل براي حكومت 

وقتي ما بدانيم كه ديوان خراج به لغتي غير از عربي نوشته . اسالمي بسيار حايز اهميت بود
و از طرفي . آن روز به فن ترجمه پي خواهيم برد شده بود، به ميزان نياز جامعه اسالمي 

سريع فــتوحات به داخــل مناطق غير عربي و روي آوردن آنان به اسالم به ميزان پيشرفت 
  .3افزود اين نياز مي

  ـ اوقات كاري كارگزاران دولت2
در زمان خالفت عمرفاروق، خليفه و همچنين ساير كارگزاران دولت، اوقات اداري 

ق امور مملكت و ي وقاتشان را صرف رتق و فت كردند، بلكه همه بخصوصي را رعايت نمي
تا جايي كه برخي از آنان شبها نيز در كوچه و . شد در خدمت به مردم سپري مي

از جمله خود خليفه كه بيش از ديگران در . هاي شهر مراقب اوضاع مردم بودند خيابان
خواست و برايشان  مردم و رعيت نيز هرگاه كه دلشان مي. زني شبانه معروف است گشت

جا دربان و نگهباني  گاه در آن كردند و هيچ و واليان مراجعه مي مقدور بود به خليفه
طي  عمر بن خطابچنان كه . يافتند كه مانع ورود آنان بر خليفه و يا واليان وي باشد نمي
گاه تعداد كارها  كار امروز را براي فردا مگذار آن: اي به ابوموسي اشعري نوشت نامه

                                           
 ).١٠٥/ ٢(الوالية على البلدان ، ٤١، ٤٠اخلراج أليب يوسف ص -١
 .مهان -٢
 ).١٠٤/ ٢(الوالية على البلدان  -٣
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برم  به خدا پناه مي. ها كاسته خواهد شد ر انجام آنافزايش خواهد يافت و از موفقيت تو د
از اين كه دنيا را ترجيح بدهيم و خواهشات نفساني بر ما غلبه كند و حق مردم بر گردن ما 

  .1بماند

                                           
 .١٢٩مناقب أمري املؤمنني البن اجلوزي ص -١



  



  مبحث سوم

  مراقبت از واليان وبازخواست آنان

  مراقبت از واليان: نخست

بلكه نهايت  ب كرده استكارگزاران خوبي انتخا كرد كه به اين اكتفا نمي �عمر
داد تا از عملكرد آنان مطمئن  كوشش را در مراقبت و پي گيري احوال آنان به خرج مي

اين كه هر روز فرمانداري را : گفت و همواره مي. بشود كه مبادا به انحراف كشيده شوند
 :گفت همچنين مي .1تعويض بكنم، بهتر است از اين كه ظالمي را ساعتي بر مردم بگمارم

اگر كارگزار دولت من بر كسي ستم روا دارد و من از آن اطالع يابم و عكس العملي 
آيا : همچنين روزي در ميان جمعي گفت .2ام نشان ندهم، پس گويا خودم بر او ستم كرده

به نظر شما اگر من فردي را عادل تشخيص دادم و استخدام نمودم به مسئوليت خود پايان 
  .3بلكه بايد مواظب عملكرد او نيز باشم! خير: گفت. ليب: ها گفتند ام؟ آن داده

. ي امور منطقه تحت فرمانشان آزاد گذاشته بود ايشان گرچه اميران خود را در اداره
اي براي  تا جايي كه مأموران مخفي ت مراقب رفتار و عملكرد آنان بودولي دورا دور سخ

ل رفتار اميران لشكر و كارگزاران ها كاري جز كنتر اين منظور استخدام نموده بود كه آن
بر اميران خود چه آنان كه در مشرق  �دولت نداشتند و بدين صورت عمرفاروق

در بازخواست  �ي عمر شيوه .4زيستند و چه آنان كه در مغرب، اشراف كامل داشت مي
  : و مراقبت از واليان به شرح زير بود

  ندـ كارگزاران دولت نبايد شب هنگام وارد مدينه شو1
خواست كه هنگام ورود به  از فرماندهان و كارگزاران دولت خود مي � عمر بن خطاب

مدينه، شب هنگام وارد نشوند، بلكه 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 ، ٥٦مناقب أمري املؤمنني البن اجلوزي ص -٢
 .٢١٥المية يف عهد عمربن اخلطاب صاإلدارة اإلس -٣
 .١٦٨التاج يف أخالق امللوك ص -٤
 .١٧٤فن احلكم ص -٥
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  فرستادند اي مي ـ هر از چند گاهي بايد نماينده2
خواست كه هر از چند گاهي گروهي از مردم  ن دولت خود مياز كارگزارا �عمر

ساكنان شهر خود را به مدينه اعزام نمايند تا از آنان وضعيت شهرشان را جويا شوند و در 
روا  جريان كيفيت وصول خراج قرار گيرد و مطمئن شود كه كسي بر آنان ظلم و ستمي

با محصوالت خراج بصره حدود چنان كه با محصوالت خراج كوفه و همچنين . دارد نمي
داد كه اين مال از راه مشروع به  همه را سوگند مي عمر بن خطابشد و  ده نفر همراه مي

  .1روا داشته نشده است دست آمده و هيچ نوع ستمي بر مسلمانان و يا ذمي 
تا حد زيادي دست كارگزاران دولت را از ظلم  �گفتني است كه اين عملكرد عمر

ؤمنين را در داد، اين وفدها، اميرالم نمود، زيرا اگر چنين وقايعي رخ مي يو ستم كوتاه م
بحث و گفتگو با اين وفدها   به �بيشتر اوقات عمر  كه گذاشتند، همچنان جريان مي

ها پرس و  حال و وضع شهرها و برخورد و رفتار نمايندگانش از آن  پرداخت و راجع به مي
  .2كرد جو مي

  ـ صندوق شكايات3
فرستد و او را موظف  پيك خود را به شهرهاي مختلف نزد واليان خود مي �عمر
خواهد براي  ساخت كه هنگام بازگشت در جمع مردم اعالم كند چه كسي مي مي

داشت شكايت خود را  اميرالمؤمنين نامه بفرستد؟ در آن صورت اگر كسي شكايتي مي
ها بدون اين كه كسي از محتواي  هرساند چون نام مستقيماً توسط نامه به اطالع خليفه مي

  .3رسيدند ها اطالع يابد به دست اميرالمؤمنين مي آن

  ـ محمد بن مسلمه به عنوان سربازرس4
در بازرسي عملكرد كارگزاران دولت از محمد بن مسلمه استفاده  � عمر بن خطاب

عمر بن . بود عمر بن خطابپس در واقع محمد بن مسلمه سربازرس دولت . نمود مي

                                           
 ).١٥٧/ ١(الوالية على البلدان  ١٢٤اخلراج أليب يوسف ص -١
 ).١٥٧/ ١(الوالية على البلدان  -٢
  .)٢/٧٦١( ةتاريخ املدين -٣
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او معاوناني نيز با خود  .1فرستد او را جهت كنترل عملكرد واليان بزرگ مي �خطاب
ها را به خليفه منعكس  داد و آن با شكايتهاي مردم عليه واليان گوش مي. همراه داشت

  .كرد مي

  ـ استفاده از موسم حج5
. اوضاع كارگزاران و رعيت را جويا شود عمر بن خطابموسم حج فرصت خوبي بود تا 

آوري  ربوط به نكات مختلف مملكت را جمعشمرد و اخبار م ايشان فرصت را غنيمت مي
هاي مختلفي تقديم  كرد و شكايت رفته بود به او مراجعه مي كرد و اگر بر كسي ظلمي  مي

آمدند و خود كارگزاران و فرمانداران نيز در  مأموران مخفي دولت نيز گرد مي. شد او مي
پس مراسم حج در . شدند ي خود حاضر مي ويي و ارائه كارنامهمحضر خليفه براي پاسخگ

در ميان مردم به  �و عمر ،2كردند واقع نوعي اجتماع عامي بود كه همه در آن شركت مي
: گفت داد و در پايان مي ترين وظايف كارگزاران خود را شرح مي صورت خالصه مهم

معموالً . يد و به من اطالع دهيداند پس بپا خيز گفتم، عمل كرده  چه ها جز آن اگر اين
گفت كه اين بيانگر رفتار عادالنه  خاست و عليه كارگزاران دولت چيزي نمي كسي بر نمي

فالن كارگزار : مگر يك بار كه مردي برخواست و گفت. باشد شان مي ها با رعيت آن
د و از كارگزار مورد نظر را احضار كر �عمر. دولت مرا به ناحق يكصد تازيانه زده است

ناچار به مرد  �عمر. اي ارائه نكرد او براي اين كار دليل خواست اما او دليل قانع كننده
اي : عمرو بن عاص وساطت كرد و گفت. برخيز و از او انتقام بگير: ستم ديده گفت

من از : گفت �عمر. اگر از او انتقام بگيريد، اين به عنوان سنتي خواهد ماند! اميرالمؤمنين
ام، بلكه رسول خدا را ديدم كه دوست داشت از او  چنين تصميمي نگرفته طرف خودم

. پس اجازه بدهيد تا مرد ستم ديده را به نحوي راضي كنيم: عمرو گفت. انتقام گرفته شود
گاه آن مرد در مقابل دويست دينار از گرفتن انتقام  آن. اشكالي ندارد: گفت �عمر

  .3صرف نظر كرد

                                           
 .١٢٦إىل ١٢٣األنصار يف العصر الراشدي ص -١
 .١٣٨محدي شاهني ص. الدولة اإلسالمية د، ٨٢ص للعقاد عبقرية عمر -٢
 .)٣/٢٢٢(طبقات ابن سعد  -٣
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  فهاي خلي ـ سفرهاي دوره6
قبل از اين كه كشته شود، تصميم گرفت تا شخصاً سفرهايي جهت  � عمر بن خطاب

نظارت مستقيم بر عملكرد واليان خود و به منظور جستجوي حال رعيت به بعضي از 
شاء اهللا يك  اگر زنده بمانم ان: چنان كه در اين مورد فرمود. مناطق دور دست داشته باشد

دانم مردم دچار  و گذار خواهم پرداخت، چرا كه مي سال كامل در ميان رعيت به گشت
زيرا كارگزاران همه چيز . گيرم ها قرار نمي گرفتاريهايي هستند كه من كامالً در جريان آن

بنابراين به ديار شام و . رسي ندارند ها نيز به من دست كنند و خود آن را به من منعكس نمي
ها به مدت دو  كرد و در هر كدام از آن كوفه و بصره و شهرهاي شبه جزيره سفر خواهم

  .1ماه اقامت خواهم گزيد و به خدا سوگند كه سال بسيار خوشايندي خواهد بود
تحقق يافت و ايشان موفق به چند بار ديدار از  �البته در مورد شام اين رؤياي عمر

نان چ .2آن ديار گرديد و از نزديك اوضاع كارگزاران و رعيت آن سامان را بررسي كرد
كه وارد منزل ابوعبيده شد و وضعيت معيشتي او را از نزديك مشاهده نمود و با اعتراض و 

همچنين از منزل خالد بن . شكايت همسر ابوعبيده در مورد سختي زندگي خود روبرو شد
عمر ضمناً گفتني است كه . وليد بازديد به عمل آورد و در آن جز سالح وي چيزي نيافت

يكي از   شد، بدين صورت كه ع قبلي وارد منازل واليان خود ميبدون اطال بن خطاب
ي ورود براي خود و  ؤمنين اجازهكوبيد و بدون اعالم ورود اميرالم همراهانش درب را مي

جا نخست  شد، در آن وارد آن منزل مي �عمر  و هنگامي كه خواست همراهانش را مي
ي يزيد  در مورد رنگارنگ بودن سفره و چون به وي .3كرد ي منزل را زير و رو مي اثاثيه

گاه ناگهاني بر در منزل يزيد رسيد و  آن. بن ابي سفيان خبر دادند، منتظر وقت شام شد
ي ورود خواست و از نزديك نوع غــذاي او را مــشاهده كــرد و او را از اسراف  اجازه

  .4منع نمود

                                           
 .)٥/١٨(تاريخ طربی  -١
 ).١٦١/ ١(الوالية على البلدان  -٢
 .)٣/٨٣٧( ةتاريخ املدين -٣
 .)١/١٦٢( الوالية علی البلدان -٤
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يان خود، استفاده هاي مختلفي جهت آزمودن وال از شيوه �عالوه بر اين، عمر
كرد تا  فرستاد و كسي را همراه مي از جمله اين كه مقداري اموال را نزد آنان مي. كرد مي

او همه را در . چنان كه باري پانصد دينار نزد ابوعبيده فرستاد. شاهد عملكرد آنان باشد
. فايده آن بود ضرر اين دنيا نيز بيشتر از: گويد همسر ابوعبيده مي. ميان بينوايان تقسيم نمود
را قطعه قطعه  ابوعبيده آن. خوانديم اي داشتيم كه بر آن نماز مي چرا كه ما قطعه پارچه

و اين كار  .1فرستاد زد و نزد اين و آن مي اي مقداري دينار گره مي كرد و در هر قطعه مي
  .با بسياري از واليان خود انجام داد �را عمر

مراقبت كارمندان خود اكتفا   تنها به در طول اين سفر �عمر  گفتني است كه
خواند و كسي را مسئول كسب آگاهي در مورد  فرا مي  مدينه  آنان را به  نمود، بلكه نمي

برخي اوقات خود نيز چنين مسئوليتي   نمود، چنانكه خوراك، نوشيدني و پوشاك وي مي
  .2گرفت مي  را بر عهده

  ـ بايگاني اسناد و مدارك دولتي7
ذكر است   الزم به. اي قايل بود ظ و نگهداري اسناد و قراردادها اهميت ويژهبه حف �عمر
  با مردمان شهرهاي فتح شده  هاي اجرا شده ايشان در حفظ و نگهداري پيمان نامه  كه

اي داشت كه در آن اين گونه  ايشان صندوقچه: گويند مي. نمود تالش بيشتري را ايفا مي
ساير كارگزاران دولت ايشان اسناد و مدارك مهم را و شايد . شد اسناد نگهداري مي

  .3اند كرده هاي بعدي نگهداري مي جهت مراجعه

  شكايات رعيت از دست كاركنان: دوم

پيگيري   كرد و به ، شخصاً به شكايات رعيت از دست واليان رسيدگي ميعمر بن خطاب
د شورا و اطرافيان خود ودر اين راستا از صاحب نظران، افرا. پرداخت ها مي و استيضاح آن

                                           
  .)٣/٨٣٧( تاريخ املدينة -١
 ).١٦٢/ ١(الوالية على البلدان  -٢
 .)١/١٦٣(دان لالبعلی  ةالوالي -٣
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و در پايان به سزاي كسي كه مستحق سزا بود چه از واليان و چه از . كرد نظرخواهي مي
  : در آن �اي از شكايات عليه واليان و عملكرد عمر و اينك نمونه .1پرداخت  رعيت مي

  ـ شكايت مردم كوفه از سعد بن ابي وقاص1
ان اسدي شكايتي عليه والي خود، سعد جراح بن سن روهي از مردم كوفه به سركردگيگ

بن ابي وقاص، ترتيب دادند و هماهنگ با تجمع مجوسيان در نهاوند به قصد حمله بر 
براي   مشكالت پديد آمده  مسلمانان، شكايت خود را مطرح كردند و از اشتغال به

ير با گ سعد مردي عادل، مهربان، قوي، سخت  مسلمانان سرباز زدند، اين در حالي است كه
، توان  گر بود، با اين حال اين دسته نرم با اهل حق و عبادت گر و دل اهل باطل و آشوب

كردند، از  آرزوهايشان تالش مي  تحمل حكم حق را نداشتند و در پي تحقق بخشيدن به
فرمان بودن   بيشتر مستدعي گوش به  را براي شكايت خود انتخاب كردند كه رو زماني  اين

بودند و نياز   ساز رويي آورده جنگي سرنوشت  مسلمانان به  اينكه  به  توجه امير بود، با
جمعي در برابر دشمن قدم علم  صورت دسته  به  اتحاد و همبستگي داشتند كه  مبرمي به

اي براي اتحاد مسلمان بخصوص در  اهميت ويژه � عمر  دانستند كه كنند، و همچنين مي
آرزويشان دست يابند و   به  ر اين بسيار اميدوار بودند كهباشد، بناب چنين ظروفي قايل مي

تحقيق پرداخت،   ؤمنين در راستاي شكايت آنان بهموفقيت را كسب كنند، لذا اميرالم
رو  ها مردماني اهل هوي و خواهشات نفساني هستند، از اين دانست آن مي  هرچند كه

خواهشات خويش هستند و  به آنان خاطرنشان ساخت كه بدخواه و پيرو صريح و روشن
را اعتراض و شورش آنان در چنين شرايط بحراني دانست كه مسلمانان بيش از  دليل آن

هر وقت نياز به وحدت و يكپارچگي دارند و افزود كه البته اين شرايط مانع از آن 
گاه محمد بن مسلمه را فوراً براي  آن. شود كه من به شكايت شما رسيدگي نكنم نمي

محمد بن مسلمه در حالي كه . باره و رسيدگي به شكايت آنان اعزام نمود اين تحقيق در
شدند وارد شهر كوفه شد و دست سعد را  مردم براي رويارويي با مجوسيان آماده مي

  .2گرفت و در مساجد شهر دور زد و در مورد او نظرخواهي كرد

                                           
  .٢٢٣اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمربن اخلطاب  -١
  .)٥/١٠٣(تاريخ طربی  -٢
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ها به  آن. داختندپر اين گونه به بررسي قضاياي اختالفي مي صاصحاب پيامبر! آري
چنان كه محمد . كردند صورت علني و با حضور راعي و رعيت به شكايتها رسيدگي مي

بن مسلمه در مسجد و در حضور همگان به طرح شكايات پرداخت و از عموم مردم در 
ايم و  ما از او جز خير و خوبي چيزي نديده: ها در پاسخ گفتند آن: مورد سعد پرسيد

مگر هنگامي كه نزد جراح بن سنان و . يگر به جاي او تعيين شوددوست نداريم كسي د
دليلي   بديهاي وي را توضيح دادند و نه  در حق سعد سكوت كردند و نه  يارانش رفتند كه

ي بني  طرف طايفه  به  عمدي از تعريف وي سرباز زدند، تا اينكه  نمودند و به  وي ارائه  عليه
دهم كه هر  شما را به خدا سوگند مي: به مردم، گفت عبس رفتند، محمد بن مسلمه خطاب

اكنون كه : مردي به نام اسامه بن قتاده برخاست و گفت. دانيد بگوييد چه در مورد او مي
او در : گاه گفت آن. اي جز اين نيست كه واقعيت را بگويم ما را سوگند دادي، چاره

دارد و خود  نصاف روا نميدر حق رعيت، ا كند و تقسيم اموال مساوات را رعايت نمي
اگر او به ! پروردگارا: سعد كه شاهد جريان بود گفت. كند شخصاً در جنگها شركت نمي

دهد، پس روشنايي چشمانش را بگير و او را  هايي را به من نسبت مي ناحق چنين تهمت
 ديري نگذشت كه آن مرد نابينا. ها قرارش ده عيالمند و مستمند بگردان و در معرض فتنه

رفت و همين كه به چنگ قانون  شد و داراي ده دختر گرديد و به دنبال زنان فاحشه مي
  .اين در اثر دعاي آن مرد مبارك است: گفت شد، مي گرفتار مي

همچنين سعد در حق گروهي كه عليه او شكايت ترتيب داده بودند، اين گونه دست 
اند،  ور و تكبر دست به اين كار زدهها به ناحق و به خاطر غر اگر آن! بار الها: به دعا شد

و چنين هم شد و جراح در ترور نافرجام حسن بن . شان كن پس به مصيبت سختي گرفتار
علي با شمشير قطعه قطعه گرديد و همدست ديگر او به نام قبيصه نيز با سرنوشت مشابهي 

د دعاي ي شمشير جان سپرد و بدين صورت خداون روبرو شد و اربد در زير ضربات دسته
صحابي بزرگوار، سعد بن ابي وقاص، را كه به حق از اولياي خدا بود، و از طرف اين 

پذيرفته شدن دعاي سعد و امثال او بيانگر عنايت . گروه مورد ستم قرار گرفته بود پذيرفت
هاي با  في انساناين سالح مخ. ي پروردگار نسبت به اولياي خود و پرهيزكاران است ويژه

پرستان از آن شديداً بيمناك و با تمام سالحهاي پيشرفته خود از مقابله  باطلخدا است كه 
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و نابود شدن افرادي كه سعد عليه آنان دست به دعا شد خود شاهد بر . با آن عاجز هستند
  .ها از روي بغض و عناد و غرض ورزي بوده است اين است كه شكايت آن

كه در اسالم خون مشركي را  من نخستين كسي هستم: سعد در دفاع از خود گفت
پدر و مادرم فدايت باد ـ : به زمين ريخته است و رسول خدا به هيچ كسي جز من نگفت

تير را ! پدر و مادرم فدايت باد: اشاره به روز احد است كه رسول خدا به سعد گفت
با . شليك كن ـ و افزود كه من جزو پنج نفر اولي هستم كه به رسول خدا ايمان آوردند

ين همه بنو اسد در مورد من معتقدند كه نماز را خوب بلد نيستم و بيشتر مشغول شكار ا
گاه محمد بن مسلمه او را همراه با كساني كه عليه او شكايت داشتند، به  آن! هستم؟

مگر چگونه نماز ! واي برتو: به سعد گفت �جا عمر محضر خليفه برد و در آن
ت نخست را طوالني و دو ركعت آخر را كوتاه دو ركع: خواني؟ سعد در پاسخ گفت مي
گاه پس از اين كه برائت سعد  آن. رفت از تو چنين انتظار مي: گفت �عمر. خوانم مي

كردم، سزاي آنان معلوم بود و از سعد  اگر احتياط نمي: گفت �ثابت گرديد، عمر
 �عمر .عبداهللا بن عتبان را: اي؟ سعد گفت چه كسي را به جاي خود نشانده: پرسيد

   .1عبداهللا را والي رسمي كوفه قرار داد و سعد را بركنار كرد
بدو نسبت دادند ظاهر و نمايان شد، اما احتياط در   برائت سعد از تهمتي كه ،آري

  منجر به  خاموش گردانند و قبل از اينكه  را از نطفه  فتنه  امور مسلمانان مقتضي بود كه
را خشك گردانند، حال اگر شخص  گيري شود، آنبسا جنگ و در  و چه  آشوب و تفرقه

  رساند، زيرا آنان كساني بودند كه آسيبي بدو نمي  اتهام بري از تهمت است، عزل او مورد
ه به وي ي اتهاماتي ك رغبتي به واليت نداشتند و برايشان كافي بود كه برائت او از همه

كردند  ليتها را بار سنگيني تلقي ميها پستها و مسئو اصوالً آن. دنسبت داده بود، ثابت گرد
هاي  البته خدمت به اسالم و مسلمانان براي انسان. كه زيانش خيلي بيشتر از سودش بود

اما اگر همين . خداترس و خواهان رضامندي خدا، فرصتي گرانبها و عملي است شايسته
نظر كرد و  فبهتر همان كه از ابتدا از آن صرعمل شايسته، به بهاي فتنه و فساد باشد، 

نيز در بركناري سعد،  �عمر ر كه در اين جريان مشاهده گرديد؛آن طو. دوري جست

                                           
  ).٥/١٠٤(تاريخ الطربي  -١
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چنانكه سعد بعد از آن در دارالخالفه جزو مشاورين خليفه  .1همين نكته را در نظر داشت
در محراب مجروح شد، نام سعد را در ليست شش � قرار گرفت و پس از اين كه عمر

ي بعدي  از آنان به عنوان خليفه تعيين شود، نوشت و به خليفهنفري كه قرار بود يكي 
اي سـراغ  توصيه كرد كه از وجود سعد استفاده نمايد و توضيح داد كه من از او بدي

   .2نداشـتم كه او را از كـار بركنار كـردم، بلكه ترسيدم كه به او ضرري برسانند

  �ـ شكايات مصريان عليه عمرو بن عاص2
  . را زير نظر داشت) والي مصر(طور قطعي عملكرد عمرو بن عاص   به � عمر بن خطاب

چنان كه وقتي عمرو بن . كرد دخالت مي او ي شئون واليت در همه �معموالً عمر
اي  در نامه �عمر گفت، و از فراز آن با مردم سخن ميعاص براي خود منبري تهيه كرد 

ها سخن  بر گردن مسلمانان نشسته با آن اي و ام كه منبري ساخته شنيده: به وي چنين نوشت
ي من، منبرت را بشكن  تواني كه در جمع آنان بايستي؟ با رسيدن نامه مگر نمي ،گويي مي

  .3دانم و تو و اگر نه من مي
عمرو همواره مواظب بود تا از او عملي سر نزند كه باعث ناراحتي خليفه  ،بنابراين

ي عدل و اجراي حدود الهي  فه در مورد اقامهي خلي چرا كه او به ميزان عالقه. گردد
. بخشي به خليفه برسد انب او فقط اخبار مسرتكرد تا از ج بنابراين سعي مي. واقف بود

و مردي ديگر شراب بن خطاب  چنان كه باري اتفاق افتاد كه عبدالرحمان بن عمر
كردند و  سپس به عمرو مراجعه. دانستند كه از نوع مست كننده است نوشيدند و نمي

ها بد و  عمرو به آن. و خواهان اجراي مجازات شرعي شدند. ايم ما شراب نوشيده: گفتند
اگر بر ما حد جاري نكني به پدرم : عبدالرحمان گفت. بيراه گفت و آنان را طرد نمود

مطلع شود، سخت خشم  عمر بن خطابدانست كه اگر  ميعمرو . اطالع خواهم داد
ها را به منزل خود فرا خواند  بنابراين آن. ار بركنار خواهد كردخواهد گرفت و او را از ك

در حالي كه . ها اجرا نمود و پس از تراشيدن موهاي سرشان، مجازات شرعي را بر آن

                                           
 .)١١/٢٢٢(تاريخ اسالمی محيدی  -١
 .)٥/٢٢٥(تاريخ طربی  -٢
 .٩٢فتوح مصر وأخبارها ص -٣
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وقتي اين خبر به . شدند نوشيدند، در مأل عام مجازات مي معموالً كساني كه شراب مي
ا نسبت به اين قضيه براي عمرو اي اعتراض شديد خود ر رسيد، طي نامه �گوش عمر

عبدالرحمان همچون ديگران يكي از افراد رعيت تو است و شايد چنين : نوشت و گفت
داني كه  مگر نمي منين است و بايد رعايت او را كرد،اي كه او فرزند امير المؤ انديشيده

  .1من در اجراي حدود الهي پرواي هيچ كسي را ندارم
ايات زيادي چه از جانب مسلمانان مصر و چه از گفتني است كه عليه عمرو شك

نمود و در مورد  را احضار مي �نيز متعاقباً عمرو  �رسيد و عمر ها مي جانب قبطي
چنان كه يك بار فرزند والي . نمود كرد و گاهي او را سرزنش مي شكايات بررسي مي

مدينه آمد و نزد آن مرد به . اي زده بود مصر، يكي از ساكنان مصر را به ناحق تازيانه
ها  ، عمرو و فرزندش را احضار نمود و خطاب به آن�عمر. شكايت آورد �عمر

  : ي مشهورش را گفت مقوله
»	 g�
$! Bm�4���! N�� B�$	 �P� Bm���� 5!�!�)?«2.   
ها را آزاد  ايد در حالي كه مادرانشان آن ي خود قرار داده شما از كي مردم را برده(

  ).به دنيا آورده اند
به : گاه تازيانه را به دست آن مرد داد تا از فرزند والي مصر، انتقام بگيرد و گفت آن

  .3شد خواستي از او انتقام بگيري كسي مانع تو نمي اگر حقي بر پدرش داشتي و مي! خدا
شكايت برد كه عمرو او را متهم  �چنان كه باري يكي از نظاميان آن ناحيه به عمر

اي به عمرو نوشت كه اگر مدعي دعواي خود را با  طي نامه �رعم. به نفاق نموده است
به هر حال مرد . دليل ثابت كرد، در مأل عام بايد به او امكان دهي تا تو را تازيانه بزند

توانست با ارائه شاهد ثابت كند كه عمرو او را متهم به نفاق كرده و قرار شد كه والي 
هر چه مردم وساطت . ت و باالي سر عمرو ايستادمرد تازيانه به دست گرف. مصر تنبيه شود

تا اين . كردند و خواستند با پرداخت پول او را از اين كار بازدارند، كار به جايي نبردند

                                           
 .)٣/٨٤١( تاريخ املدينة -١
 ).١/٨١(الوالية على البلدان  -٢
 .)١/٨١( ية علی البلدانالوال -٣
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آيا كسي هست كه مرا از زدن تو مانع شود؟ : كه مرد كامالً بر عمرو مسلط شد گفت
  .1ام پس من تو را بخشيده: مرد گفت. خير: عمرو گفت

  ات مردم بصره عليه ابوموسي اشعريـ شكاي3
مردي داراي صداي رسا و بازوان قوي در جنگي با : گويد جرير بن عبداهللا بجلي مي

هنگامي كه غنايم را تقسيم كردند، ابوموسي بخشي از . ابوموسي شركت كرده بود
 .ي كامل خود شد مرد از پذيرفتن آن امتناع ورزيد و خواهان سهميه. ي او را داد سهميه

ي  مرد موهاي تراشيده. ابوموسي او را بيست ضربه تازيانه زد و موهاي سرش را تراشيد
من بيش از ديگران با : گويد راوي مي. رفت �خود را برداشت و بالفاصله نزد عمر

آتشي در : مرد موهاي خود را پيش روي عمر گذاشت و گفت. نزديك بودم �عمر
گاه تمام  آن. آتشي در پيش رو داريم ،گويد راست مي: گفت �عمر. پيش رو داريم

اي تحت اين عنوان به ابوموسي  فوراً نامه �عمر. تعريف كرد �ماجرا را براي عمر
اي؟ اگر واقعاً  فالني مدعي است كه او را در مأل عام زده! سالم خدا برتو باد: نوشت

رد خود را براي م. پس تو نيز در مأل عام بنشين تا او از تو انتقام بگيرد: گويد راست مي
اي نداشت تا  هر چه مردم وساطت كردند، فايده. گرفتن انتقام از والي بصره آماده كرد

گاه مرد رو به  آن. ي پس دادن انتقام شد اين كه ابوموسي در جايگاه قرار گرفت و آماده
  .2من او را بخشيدم! بار الها: آسمان نگاه كرد و گفت

رفتيم، ناگهان  ما همراه عمر در مسيري مي :گويد مي بهمچنين عبداهللا بن عمر
وقتي . آيد او به ديدن ما مي: عمر گفت. آمد متوجه مردي شديم كه دوان دوان مي

گاه  آن. نزديك شد و با عمر مالقات كرد، سخت گريست و عمر نيز با او گريه كرد
و ابوموسي مرا تازيانه زد . من شراب نوشيدم و مستحق اجراي حد شرعي شدم: گفت
هاي شهر گردانيده شدم و به اين هم بسنده  ام را سياه كرد و در كوچه پس كوچه چهره

نشيني با من منع كرده است تا جايي كه من تصميم به قتل او را  لكه مردم را از همنكرد، ب
گرفتم و يا اين كه از دار االسالم فرار كرده و به دار الكفر بپيوندم و يا اين كه مرا به 

                                           
 .)٣/٨٠٧(تاريخ مدينه  -١
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با شنيدن سخنان آن مرد به شدت گريست و  �عمر. ت كه كسي مرا نشناسدشهري بفرس
و به . به هيچ قيمتي دوست ندارم كه شما به دار الكفر بپيوندي! به خدا سوگند: گفت

اي؟ من  فالني مدعي است كه تو با او چنين و چنان رفتار نموده: ابوموسي اشعري نوشت
نشيني كنند و  تت مردم را وادار كن تا با او همبدس ام خواهم كه بعد از رسيدن نامه از تو مي

آن مرد را لباس پوشانيد و به وي  �گاه عمر آن. اگر توبه كرد، شهادتش را نيز بپذيريد
به خدا : به ابوموسي نوشت �و در روايتي آمده است كه عمر .1دويست درهم داد

و در ميان مردم ات را سياه خواهم كرد  جا بيفتد چهره اگر گذرم بر آن! سوگند
آيا چنين كاري را انجام   خواهي اطمينان حاصل كني كه گردانمت، پس اگر مي مي
تكرار كني، اكنون مردم را وادار كن تا با او هم   دهم، الزم است اين كار را دوباره مي

آن مرد را لباس  �گاه عمر آن. نشيني كنند و اگر توبه كرد، شهادتش را نيز بپذيريد
   .2به وي دويست درهم دادپوشانيد و 

بيش از حد مواظب رفتار اميران خود  � اين جريان بيانگر آن است كه عمرفاروق
  .3روا دارند بود كه مبادا بر كسي ستمي 

  ـ شكايات اهل حمص عليه سعيد بن عامر4
، سعيد بن عامر جمحي را بر ما ساكنان حمص عمر بن خطاب: گويد خالد بن معدان مي

هنگامي كه ايشان به حمص آمد، از مردم آن سامان در مورد سعيد سؤال  و. گمارده بود
ها از وي شكايت كردند ـ گفتني است كه حمص به خاطر شكايت مردم از  آن. كرد

او هر روز صبح تا دير وقت از : ها گفتند ي دوم بود ـ آن دست واليان معروف به كوفه
ديگر چي؟ . مرتكب شده استخطاي بزرگي : گفت �عمر. شود اش بيرون نمي خانه

ديگر چي؟ . اين هم خطاي بزرگي است: گفت �عمر. دهد شبها به ما پاسخ نمي: گفتند
خطاي بزرگي : گفت �عمر. شود هر ماه يك روز اصالً به سوي ما بيرون نمي: گفتند
. آيد افتد و دوباره به هوش مي هر از چند گاهي بيهوش مي: ديگر چي؟ گفتند. است

                                           
  .)٢/٥٥٢(: مهان -١
  .است حسن شإسناد ،١٣٤صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفاروق ص -٢
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. رأي من در مورد او اشتباه نباشد! بار الها: ا در جمع مردم طلبيد و گفتسعيد ر �عمر
هر روز صبح تا دير : چه شكايتي از او داريد؟ گفتند: گاه در حضور وي از مردم پرسيد آن

گويي؟  تو چه مي: رو به سعيد كرد و گفت �عمر. شود وقت به سوي ما بيرون نمي
من . اي نيست زم فاش شود، ولي اكنون چارهخواستم را من نمي! به خدا سوگند: گفت

پزم،  كنم و نان مي بنابراين صبحها آرد خمير مي. كسي را ندارم كه به كارهاي منزل برسد
غير از اين چه شكايتي : دوباره پرسيد �عمر. روم گيرم و نزد آنان مي سپس وضو مي

گويي؟  باره چه مي ر ايند: از سعيد پرسيد �عمر. دهد شبها پاسخ ما را نمي: داريد؟ گفتند
: گفت �عمر. ام ها و شبها را براي خدا اختصاص داده من روزها را براي آن: سعيد گفت

از سعيد  �عمر. او در هر ماه يك روز غايب است: آيا شكايت ديگري داريد؟ گفتند
به خدا سوگند كه من لباسي جز همين : سعيد گفت. علت غايب شدن وي را جويا شد

مانم تا خشك شود  شويم و منتظر مي را مي بنابراين هر ماه يك دفعه آن. ارميك قواره ند
آيا شكايت ديگري : از مردم پرسيد �سپس عمر. پوشم را مي كنم و آن و استحمام مي
از سعيد، در اين مورد توضيح  �عمر. افتد او هر از چند گاهي بيهوش مي: داريد؟ گفتند

خبيب را در حالي كه گوشت بدنش را قطعه من روزي كه قريش : سعيد گفت. خواست
به دار آويختند، شاهد ماجرا بودم و به خاطر اين كه نتوانستم به او ، قطعه كرده بودند

گرچه در آن روز . دهد افتم، وجدانم آزارم مي به ياد آن صحنه مي  كمكي بكنم هرگاه
وي هرگز  كنم به خاطر ترك ياري رساندن به خودم نيز مشرك بودم، ولي فكر مي

پس از  �عمر. شود ي تلخ باعث ضعف و بيهوشي من مي شوم و اين خاطره بخشوده نمي
خدا را شكر رأي من در مورد او اشتباه نبود و به وي هزار : شنيدن سخنان سعيد گفت
را در ميان مستمندان  شخصي بكند ولي سعيد آن هزار دينار دينار داد كه صـرف امور

  .1تقسيم نمود

  ي كسي كه فردي از افراد رعيت را به تمسخر گرفته بودـ بركنار5
گذر اين مرد به . مردي از انصار را در كاري از كارهاي مسلمين استخدام كرد �عمر
را  او براي مهمان خود غذايي. افتاد)  عمرو بن حيان بن بقيله(ي رييس اهل حيره  خانه

                                           
 .١٥٢أخبار عمرص، )١/٢٤٥(حلية األولياء  -١
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 ، غذا را بربه ميزبان خود مهمان ضمن استهزا و تمسخر شديد. تدارك ديد خواسته بود
! اي اميرالمؤمنين: مرد سوار بر مركب، خود را نزد عمر رساند و گفت .ماليدمحاسن او نيز 

احترامي  ام ولي كسي تا اين حد به من بي همن در خدمت حكومت قيصر و كسري بود
زد فالن كارگزار تو ن! بلي: مگر اتفاقي افتاده است؟ مرد گفت: گفت �عمر. نكرده است

كسي را نزد كارگزار خود فرستاد و او را فراخواند  �عمر. ما آمد و با ما چنين رفتار نمود
كنند و تو آنان را به  ، تهيه ميغذاي را كه طلب كرديبراي تو : و سرزنش كرد و گفت

احترام سنت نبود،  به خدا سوگند اگر !؟مالي غذا را مي شان گيري و به محاسن تمسخر مي
  .1، ولي برو و از امروز به بعد براي هميشه از كار بركنار هستيكندم ريش تو را مي

  �عمر بن خطابتنبيه واليان توسط : سوم

از واليان خود اشتباهاتي از برخي واليان كشف  �عمر بن خطابي كنترل شديد  در نتيجه
نوع  اي از اين و اكنون به نمونه. به تنبيه و تأديب آنان پرداخت عمر بن خطابگرديد كه 

  : پردازيم اشتباهات و نوع تنبيه آن مي

  ـ انتقام گرفتن از واليان و كارگزاران دولت1
فرستم تا شما را  من كارگزاران دولت را نمي! اي مردم: گفت مي � عمر بن خطاب

فرستم تا دين خدا  ها را مي ضرب و شتم كنند و يا اموالتان را حيف و ميل نمايند، بلكه آن
 هعـمل نمـود ،بنابراين اگر كسي از آنان جـز ايـن. به شما آموزش دهند و سنت پيغمبر را

  .2به مـن اطـالع دهــيد تا او را به سزايش برسانم
يك تهديد سياسي و غير واقعي نبود، بلكه به آن  �دانيم كه اين تهديد عمر نيك مي

ي و عمرو بن پوشانيد چنان كه در جريان شكايتي كه عليه ابوموسي اشعر ي عمل مي جامه
  .3عاص كرده بودند، از نوع برخورد خليفه با آنان اطالع يافتيم

  

                                           
  .١١عادل صالفاروق احلاكم ال، خرب صحيح) ٣/٨١٣(تاريخ املدينة  -١
 .٦٤، ٦٣األموال أليب سالم ص، )٢/١٢٧(الوالية على البلدان  -٢
 ).١٢٧، ٢/١٢٦(الوالية على البلدان  -٣
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  ـ بركناري والي از كار2
بسياري از كارگزاران دولت خود را به خاطر اشتباهاتي كه مرتكب  �عمر بن خطاب

ها  پرداختند كه مربوط به آن كرد، از جمله اگر به اموري مي شدند از كار بركنار مي مي
هر : ان كه يكي از فرماندهان خود را به خاطر اين كه به زيردستانش گفته بودچن. نبود

مادرش به عزايش : شويد به من بگوييد، از كار بركنار كرد و گفت گناهي مرتكب مي
همچنين يكي از  1خواهد گناهي را آشكار سازد كه خدا پوشيده است؟ چرا او مي! بنشيند

نوشي سخن به ميان آورده  ري كه در آن از شراباطر سرودن شعكارگزاران خود را به خ
  .2بود از كار بركنار كرد

  ـ برداشتن تشريفات منازل فرمانروايان و واليان3
ي  به اين مطلب تأكيد داشت كه منازل كارگزاران دولت ساده و فاقد دروازه �عمر

) ي وقاصسعد بن اب(بنابراين وقتي اطالع يافت كه والي كوفه . ورودي و نگهبان باشند
را به  اي بر درب منزل خود نصب كرده است، محمد بن مسلمه را فرستاد تا آن دروازه

را نصب كرد   رو آن دروازه سعد از اين  گفتني است كه .3آتش بكشد و او نيز چنين كرد
منزلش از بازار عمومي نزديك بود و سروصداي بيش از حد بازار باعث آزار سعد   كه
مانع شنيدن سروصداي بازار باشد، و   ي را براي منزلش نصب كرد كها شد، پس دروازه مي

عمر رسيد،   قصر سعد به  و نامگذاري مردم براي آن به  خبر اين دروازه  هنگامي كه
آن قصر برو   به: كرد و گفت  را احضار نمود و او را راهي كوفه  ، محمد بن مسلمه�عمر

رفت و   كوفه  به  ابن مسلمه. راه خود برگردرا آتش بزن، سپس از همان  ي آن و دروازه
  .4را آتش زد  دم قصر برد و دروازه  را به باري هيزم خريد و آن
مجاشع بن مسعود را در  � عمر بن خطابروايت كرده كه  همچنين ابن شبه

خبر رسيد كه همسر مجاشع به تزيين  �اي استخدام كرد و ديري نگذشت و به عمر ناحيه

                                           
 .)٣/٨١٨(تاريخ 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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بعد از اين كه نامه : اي به مجاشع نوشت و گفت نامه �عمر. ته استمنزل خود پرداخ
در : گويد مي  ابن شبه. ات را پاره كن هاي تزييني خانه بدستت رسيد فوراً برخيز و پرده

را نگاه   نامه  بودند، پس وقتي كه  مردم پيرامون او گرد آمده  او رسيد كه  به  اي نامه لحظه
براي مجاشع ناخوشايند است، لذا   باشد كه حاوي پيامي مي  مهنا  كرد، مردم فهميدند كه

  بدانند به  بپا خيزيد، مردم نيز بدون اينكه: مردم گفت  را در دست گرفت و خطاب به  نامه
وارد منزلش شد و طوري با او روبرو   روند همراه مجاشع حركت كردند تا اينكه كجا مي

خبر است؟   چه: او گفت  رو وقتي همسرش به اينجنگ از پيشانيش هويدا بود، از   شد كه
پس زنش كنار رفت و مجاشع . ايد باعث آزار من شده  اين شما هستيد كه: در پاسخ گفت

  اي را از بين ببرد، ابن شبه وارد شويد و هر يك از شما تزيينات گوشه: يارانش گفت  به
  .را پايين آورد و از بين برد ي تزيينات همه  در دست مجاشع بود كه  هنوز نامه: گويد مي

هنگام ديدار از ديار شام وارد منزل يزيد بن ابي سفيان شد و  عمر بن خطابهمچنين 
ها به جاي  بهتر بود از اين پارچه! واي بر تو: ي او را پاره كرد و گفت هاي خانه پرده

  .1پوشاندي ي مستمندان را مي  پوشاندن ديوارها جسم برهنه

  زاران دولتـ كتك كاري كارگ4
و در ديداري كه از شام داشت برخي از كارگزاران . همواره تازيانه به دست بود �عمر

چنان كه وقتي يزيد بن ابي سفيان . زد خود را به خاطر داشتن كاالهاي اضافي با تازيانه مي
و ابوعبيده و خالد بن وليد با سواران خود در حالي كه لباسهاي فاخر پوشيده بودند و به 

تقبال وي آمدند، سخت عصباني شد و سنگهايي به دست گرفت و به سوي آنان پرتاب اس
آييد؟  آيا با اين قيافه و لباس به استقبال من مي! چه زود شما تغيير كرديد: كرد و گفت

دهد و اين لباس رزمي ما است و  در اينــجا دشمـــن به اين چيزها اهميت مي: ها گفتند آن
  .2عذر شان را قبول كرد �عمر . من هستيمما در حال جنگ با دش

  

                                           
  ).٢/١٢٨(الوالية على البلدان ، )٣/٨٣٢(نة تاريخ املدي -١
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  ـ تنزل دادن از فرمانداري به چوپاني5
اي از  فردي به نام عياض بن غنم را در منطقه �عمر بن خطابابن شبه روايت كرده كه 

اي تشكيل داده و  فالني مجلس ويژه: ديري نگذشت كه به وي گفتند. شام استخدام كرد
او را به مدينه فرا خواند و سه روز  �عمر. دهد نمي عموم مردم را به مجلس خود راه

سپس پالتوي پشميني به تنش كرد و سيصد گوسفند در اختيارش گذاشت و . حبس كرد
اما هنگامي كه اندكي از عمر فاصله گرفت به او . ، او نيز قبول كردها را بچران اين: گفت

ن كار را اينگونه انجام بده و فال: گفت بيا، او دوان دوان نزد عمر آمد، عمر به او گفت
اي : برو، او نيز رفت، هنگامي كه از عمر فاصله گرفت، مجددا او را صدا زد و گفت

عياض بيا، به هر حال او را به اندازه اي دستور آمدن و رفتن داد كه پيشاني عياض عرق 
عياض نيز  .نزد من بياور فالن روز آنها را  اين ها را بچران و: كرد، آنگاه به او گفت

براي گوسفندان از چاه آب بكش، او : عمر نزد او رفت و به او گفت. گوسفندان را آورد
نيز آب كشيد و حوض را پر كرد و گوسفندان را آب داد، آنگاه عمر به او گفت، 
گوسفندان را به چراگاه ببر و فالن وقت برگردان، او اينكار را نيز انجام داد و همچنان 

پس از گذشت دو  ه رفتار مي نمود تا اينكه دو يا سه ماه سپري گرديد،عمر با او اينگون
گاه  آن! خير: دهي؟ گفت آيا مجلس ويژه تشكيل مي: الي سه ماه او را فراخواند و گفت

از آن روز به بعد عياض جزو بهترين : گويند مي .1كارت برگرد سر: به وي فرمود �عمر
  .2بود � عمر بن خطابكارگزاران دولت 

   ضبط و تقسيم اموال كارگزاران دولت ـ6
اگر كسي از كارگزاران دولت او پس . مبني بر احتياط كاري وي بود �اين سياست عمر

كرد كه در جمع آوري  احساس مي �شد، عمر از روي كار آمدن داراي مال و ثروت مي
به : گويد يچنان كه ابن تيميه در اين مورد م .3اي اتفاق افتاده است اين مال سوء استفاده

خاطر رعب و وحشتي كه از واليان در دل مردم وجود دارد هر نوع معامله چه خريد و 

                                           
 ).٢/١٣٠(الوالية على البلدان ) ٨١٨، ٣/٨١٧(تاريخ املدينة  -١
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به خاطر همين بود كه . فروش و چه مضاربه و چه اجاره با آنان همان حكم هديه را دارد
نه . نمود اموال كارگزاران خود را با بيت المال تقسيم و احياناً مصادره مي عمر بن خطاب

ي هيبت و قدرت  كرد، بلكه اين مال را نتيجه ها را متهم به خيانت مي اين كه آنبه خاطر 
  . 1و عدالت را رعايت مي كرد دانست و او به حق امام عدل گستري بود آنان مي

بخشي از اموال سعد بن ابي وقاص، عمرو بن عاص و  �عمر بن خطابچنان كه 
دي كارگزاران خود را قبل از استخدام ابوهريره را وارد بيت المال كرد و معموالً موجو

اي در اموال آنان احساس  كرد و بعد از آن اگر رشد بي رويه نوشت و ثبت مي آنان مي
تا جايي كه اموال برخي از خويشاوندان كارگزاران  .2گرفت را مي كرد، جلوي آن مي

از   وقتي نيمياز جمله  .، اگر براي اين كارش دليلي وجود داشتكرد را نيز مصادره مي
من كه كارگزار دولت شما : دارايي ابي بكره را مصادره كرد او در مقام اعتراض گفت

دهد تا با آن  ولي برادرت مسئول بيت المال است و به تو قرض مي: گفت �عمر. نيستم
  .3به تجارت بپردازي

  ـ توبيخ شفاهي و كتبي7
ت تخلف شفاهاً و يا كتباً امرا و كارگزاران دولت خود را در صور � عمر بن خطاب

چنان كه عمرو بن عاص، عياض بن غنم، خالد بن وليد و ابوموسي . نمود سرزنش مي
  .4را چندين بار علناً سرزنش كرد �اشعري

چنان كه به يكي . افتاد و اما توبيخ و سرزنشهاي ارسالي در زمان ايشان بسيار اتفاق مي
براي : نوشت ،ا را بر ديگران ترجيح داده بوداز كارگزاران خود كه در تقسيم اموال، عربه

   .5بد بودن يك فرد كافي است كه برادر مسلمان خود را حقير پندارد
گذشت، بيانگر اين مطلب است كه كارگزاران و   چه ي آن به هر حال مجموعه

شديدا تحت كنترل و اشراف خليفه  �عمر بن خطابمسئولين و حتي كارمندان دولت 
                                           

  .)٢٨/١٥٧(الفتاوی  -١
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و اين . گرفتند متخلفين به حسب تخلف خود مورد سرزنش و تنبيه قرار ميقرار داشتند و 
اي از تاريخ نظير  تواند در هيچ برهه گيرد كه بشر نمي از عدالت و جرأتي سرچشمه مي

ي  را ارائه بدهد و به حق اين دوره از خالفت راشده پس از دوران رسول خدا، نمونه آن
  .1رود واالي تمدن اسالمي به حساب مي

عمر بن ها واليان و كارگزاران دولت  ضمناً الزم به يادآوري است كه در كنار اين
از كمال آزادي بيان برخوردار بودند و در اظهار نظر و حتي بيان اعتراض، به هيچ  خطاب

از ديار شام بازديد به عمل  عمر بن خطابچنان كه وقتي . شدند وجه مرعوب خليفه نمي
ان در جمعي از سواران خود به مالقات وي رفت و با ديدن آورد، معاويه بن ابي سفي

بدون اين كه به سالم  �عمر. ، از مركب پياده شد و بر اميرالمؤمنين سالم كرد�عمر
معاويه دوان دوان پشت سر شتري حركت . وي پاسخي بدهد، راهش را ادامه داد و رفت

 .ليفه سخن بگويدكرد بتواند با خ سوار بود و سعي ميبر آن  �كرد كه عمر مي
مرد را خسته ! اي اميرالمؤمنين: عبدالرحمان بن عوف كه جزو همراهان خليفه بود گفت

اين همه ! اي معاويه: رو به معاويه كرد و گفت �عمر. به سخنان او گوش ده. كردي
چرا؟ : پرسيد! بلي: اي؟ گفت ات، نگهبان گمارده تشريفات از آن تو است؟ و بر دروازه

بريم و در اين شهر جاسوساني به  داد كه ما در حال جنگ با دشمن به سر مي معاويه پاسخ
و اگر شما مخالفت ورزيد ما  .ها تدابير امنيتي بيش نيست و اين. نفع دشمن وجود دارد

تو عملكرد خود را با بيان : گفت �عمر. اي جز پيروي از اوامر خليفه را نداريم چاره
ندارد و اگر نه پس اين نوعي گويي، اشكالي  ست ميعذرهايي موجه جلوه دادي، اگر را

  .2كنم دهم و نه از آن منع مي كاري و نيرنگ است و من نه تو را بدان دستور مي فريب
گيري در مورد عملكرد واليان كه  همچنين الزم به ذكر است كه با اين همه سخت

ادتي ميان واليان و شد، هيچ گونه بغض و حس احياناً به بركناري و تنبيه آنان منجر مي
عتماد آنان يافت و ا شد، بلكه صداقت، شفافيت و محبت آنان افزايش مي خليفه ايجاد نمي

و از . شد حكيمانه، عدالت و اهداف عالي خليفه دو چندان مي نسبت به اخالص، سياست

                                           
 .)٢/١٣٣( الوالية علی البلدان -١
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به قدري دوستدار كارگزاران و فرماندهان جهادي بود كه اگر از  عمر بن خطابطرفي 
گرديد و دست به كار  رسيد، سخت نگران و مضطرب مي نان خبري به وي نميجانب آ

چنان كه وقتي به جابيه شام . شد تا از آنان خبري به دست آورد و از نگراني نجات يابد مي
ي خود، عمرو بن عاص و شرحبيل روبرو شد، ايشان پايين آمد و  آمد و با دو فرمانده

  .1ها را در آغوش گرفت آن

  ريان بركناري خالد بن وليدج: چهارم

دشمنان اسالم كه از ديرباز نسبت به اسالم و مسلمانان كينه در دل داشتند، سعي كردند تا 
جا كه چيزي دستگيرشان نشد دست به  از آن. ي زشتي ارائه نمايند از اصحاب پيامبر چهره

عمر بن به به ويژه دشمنان اسالم . خلق روايات دروغين زدند و در كتابها گنجانيدند
اند كه به هيچ وجه با شخصيت اين دو  و خالد بن وليد چيزهايي نسبت داده خطاب

عمر بن ها بركناري خالد توسط  آن .ها هم خواني ندارد بزرگوار و تاريخ درخشان آن
را براي خود دستاويزي قرار داده، در مورد اسباب بركناري خالد روايات باطلي  خطاب
و اكنون داستان بركناري خالد به صورت  .2ارزش علمي ندارد اند كه هيچ گونه ساخته

  : شود حقيقي و بدون تحريف به شرح زير ارائه مي
ؤثر دو بار بركنار شد و هر كدام بر اثر وجود سببهايي م �خالد  گفتني است كه

  .باشد مي

  ـ بركناري نخست1
اي اولين بار هجري و پس از اين كه به خالفت رسيد بر 13در سال  �عمر بن خطاب

ي هر  علت اين عزل به اختالف سليقه. خالد را از مقام فرماندهي كل ديار شام عزل نمود
. گردد ي اول و دوم در برخورد با فرماندهان و واليان بر مي يك از دو خليفه

شان كامالً آزاد  معموالً واليان و كارگزاران خود را در امور داخلي �ابوبكرصديق
به اين كه از چارچوب كلي دولت بيرون نشوند و كامالً عدل و گذاشت، مشروط  مي

                                           
 .١٥١الدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين ص -١
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واليان زمان ايشان خود را موظف  ،بنابراين. ها را رعايت نمايند انصاف ميان افراد و گروه
دانستند تا در كليات منتظر فرمان خليفه باشند، اما در امور جزيي نيازي به مراجعه به  مي

دست واليان خود را در تقسيم اموال آزاد  �كرصديقهمچنين ابوب. ديدند نظر خليفه نمي
 �باري عمرفاروق  .1به شرطي كه عدالت در ميان رعيت را زير پا نگذارند. گذاشته بود

ي خليفه  پيشنهاد داد تا به خالد بنويسد كه هيچ گوسفند و شتري بدون اجازه �به ابوبكر
يا بگذار : خالد در پاسخ نوشت. اي نوشت ابوبكر پذيرفت و به خالد نامه. به كسي ندهد

از اين  �وقتي عمر. اي من كار خود را انجام دهم يا اين تو و اين كاري كه به من سپرده
ولي ابوبكر . 2پاسخ خالد اطالع يافت به ابوبكر پيشنـهاد كرد تا او را از كار بركنار كند

  .3زير بار نرفت و خالد را بركنار نكرد
زمام خالفت را به دست گرفت، به فكر محدود  �وقهنگامي كه عمرفار ،بنابراين
چرا كه ايشان معتقد بود كه خليفه بايد بر . ي اختيارات واليان مناطق افتاد كردن دايره

چنان . عملكرد واليان خود نظارت كامل داشته و در امورشان دخالت بيشتري داشته باشد
ند شما را به وسيله من و خداو: كه در نخستين روزهاي خالفت خود خطاب به مردم گفت

ي آزمايش قرار داده و مرا بعد از آن دو رفيقم زنده گذاشته  مرا به وسيله شما در بوته
را به كسي ديگر  به خدا سوگند در هر كاري كه بتوانم شخصاً انجام دهم آن. است

كنم و در كاري كه نتوانم شخصاً انجام دهم در انجام آن كاري خواهم كرد  واگذار نمي
اگر كارگزاران دولت من كارشان را به نحو . كه امانتداري و انصاف از دست نرود

شايسته انجام دهند من نيز با آنان رفتاري نيكو و عادالنه خواهم داشت و در غير اين 
  .4ي عبرت براي ديگران قرار گيرند صورت كاري خواهم كرد كه آنان مايه

قتي كسي را كه بهتر از ديگران تشخيص آيا به نظر شما و: گفت همچنين به مردم مي
دادم و او را به رعايت عدل و انصاف امر نمودم و بر شما گماردم، به مسئوليت خود در 

                                           
  .٣٣١-٣٢١صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -١
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تا زماني كه از عملكرد او ! خير: گفت ايشان مي! بلي: ها گفتند ام؟ آن قبال شما عمل كرده
  .1نمايد يا خير كامالً مطمئن نشوم كه حسب دستور من رفتار مي

بنابراين وقتي زمام امور مسلمين را به دست گرفت، سعي كرد تا واليان زمان 
ها پذيرفتند و  چنان كه برخي از آن. را حسب سليقه و سياست خود در آورد �ابوبكر

اي اعتراض نمودند و سرانجام از كار بركنار  همچنان در مقام خود تثبيت شدند و عده
   .2از جمله خالد بن وليد. گرديدند

روي كار آمد به  عمر بن خطابهنگامي كه : گويد ر اين باره مالك بن انس ميد
از اين به بعد حق نداري يك رأس گوسفند و يا شتر بدون دستور من به : خالد نوشت
ين تو و اين يا بگذار من كار خود را انجام دهم يا ا: خالد در جواب نوشت. كسي بدهي

كـاري را كه به ابوبكر : دن اين پاسخ خالد، گفتبا شني �عمر. اي كاري كه به من سپرده
گاه خالد را از كار بركنار  آن. پيشـنهاد داده بودم، بهـتر است خـودم آن را عملي سازم

: گفت خواست او را براي انجام مسئوليتي تعيين كند، خالد مي سپس هرگاه عمر مي .3كرد
  .4تورات خود را انجام دهمدس  بتوانم آزادانه  دهم كه شرطي انجام مي  را به آن

پس بركناري خالد از مقام فرماندهي كل، مشمول سياست و تدابير عميق كشور 
و در آن هيچ گونه اتفاق . رود داري و جزو مسئوليتها و وظايف طبيعي حاكم به شمار مي

خورد كه نياز به بيان اسباب و روايات آن چناني و  غريب و دور از انتظاري به چشم نمي
ي مسلمانان بود كه هنوز  در زماني خليفه �عمر بن خطاب. از واقعيت داشته باشددور 

ي ايشان،  و از حقوق اوليه. شد در ميان مردم احساس مي صحال و هواي عصر پيامبر
انتخاب كارگزاراني بود كه با سياست و خط مشي حكومت داري ايشان موافق و 

كارگزاري براي هميشه بر مسند قدرت  هماهنگ بودند و قرار نبود كه هيچ فرمانده و
ي اختيارات  ها و خليفه اختالف نظر پيرامون دايره تكيه بزند، به ويژه زماني كه در ميان آن
عمر بن و تاريخ نيز گواه بر اين مطلب است كه . و ديگر شئون دولتي وجود داشته باشد

                                           
  .٣٣٢ص: مهان -١
  .٣٣٢نفس املصدر ص -٢
  .)٧/١١٥( البداية والنهاية -٣
  .٣٣٢خالد بن الوليد صادق عرجون ص -٤
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اي كه  به گونه. ستدر انتخاب و عزل و نصب كارگزاران خود بسيار موفق بوده ا خطاب
شود و معموالً كساني را كه به جاي واليان و كارگزاران از  نظير آن در تاريخ ديده نمي

ها بر  كرد، شايستگي كمتري ازكارگزاران سابق نداشتند كه اين كار بركنار شده، تعيين مي
اي در  اي كه همواره براي امت اسالمي تضمين كننده گردد به روح تربيت اسالمي مي

  .1هاي قهرماني و سياستمداري است زمينه
نيز بدون هيچ گونه اعتراضي به بركناري خود تحت فرماندهي  �خالد بن وليد

ي خود به عنوان يك مجاهد ادامه داد تا اين كه خداوند او را موفق به  ابوعبيده به وظيفه
ع اميرالمؤمنين اي خبر فتح قنسرين را به اطال گاه ابوعبيده طي نامه آن. فتح قنسرين كرد

اينجا بود كه . رسانيد و در آن از رشادتها و قهرمانيهاي خالد نيز سخن به ميان آورد
خود خالد را بر آن ديار حاكم بگردان و افزود كه خدا ابوبكر : به ابوعبيده نوشت �عمر

از اين سخن  �هدف عمر .2ها از من شناخت بيشتري داشت را بيامرزد، نسبت به انسان
هايش در  انگيز و موفقيت بن وليد به خاطر پيروزيهاي اعجابتمجيد از خالد  تعريف و

  .ي نظامي و فرماندهي بود زمينه
  دارد كه  اشاره �يهاي ابوبكررپافشا  واست با آن سخن خود بهخ مي �گويي عمر

با يقين و اطمينان خاطر از مشورتهاي  �ضمن اصرار عمر براي بركناري خالد، باز ابوبكر
گري او در لشكر كشي و فرماندهي اطمينان  توانايهاي خالد و نابغه  زد و به سرباز ميعمر 

  .3خاطر داشت
تحت فرمان  �مدت چهارسالي كه خالد بن وليد الزم به يادآوري است كه در

كرد، هيچ گاه از دستور وي سرپيچي نكرد و  به عنوان سربازي خدمت مي �ابوعبيده
ي كل نيروهاي شام يعني  كرد و از طرفي برخورد فرمانده ميهمواره احترام او را رعايت 

ي او  اي بود كه نگذاشت در روحيه ابوعبيده با شمشير خدا خالد بن وليد نيز بگونه
دانست و در امورات از او مشورت  او قدر خالد را مي. كوچكترين تأثيري ايجاد شود

يروزيهاي اعجاب انگيز و پي چنان كه پ. كرد گرفت و در جنگهاي مهم او را جلو مي مي
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ي بلند  هاي شام به ويژه دمشق، قنسرين و فحل بيانگر روحيه در پي خالد در تسخير پادگان
ي خدا  به هر حال خالد هم پيش از عزل و هم بعد از آن شمشير برهنه. اين مرد نستوه است

  .1بود
ي چنين حكايت تاريخ براي ما از ابراز همدردي ابوعبيده و خالد هنگام بركناري و

من خواهان حكومت دنيا نيستم و براي رسيدن به : ... كند كه ابوعبيده به خالد گفت مي
ما برادران . شود بيني روزي با فنا و نابودي روبرو مي تو مي  چه آن. كنم دنيا كار نمي

ي دستورات خدا هستيم و در اين كه يك برادر متولي امور ديني و  يكديگر و اجرا كننده
بلكه متولي امور بايد بداند  ها ندارد شود، هيچ ضرري براي آن وي برادران ديگر خوددني

كه بيش از ديگران در معرض فتنه و نابودي قرار دارد، مگر اين كه فضل خدا شامل 
  .2حالش گردد و تعداد اين گونه افراد بسيار كم و اندك است

من : خالد گفت. ي را دادا همچنين باري ابوعبيده به خالد دستور جنگ در ناحيه
شود كه ابوسليمان را دستور  حيا مانع از اين مي: ابوعبيده گفت. منتظر فرمان شما بودم

اگر كودكي به عنوان امير من تعيين شود، از دستورات ! به خدا سوگند: خالد گفت. دهم
 وي پيروي خواهم كرد، تا چه رسد به مردي همچون تو كه در مسلمان شدن و ايمان از

من كجا و مقام شامخ تو . تور ا امين امت، لقب داد صمن جلوتر هستي و رسول خدا
كنم كه من خود را وقف راه خدا  گيرم و اعالن مي كجا؟ و از اين پس تو را گواه مي

اين سخنان و برخورد  .3و اين را عمالً به اثبات رسانيد. ام و تابع دستورات شما هستم كرده
بيانگر نيروي ايماني و اخالقي حاكم بر قلب و اعضاي آن  بيدهو عملكرد خالد و ابوعب

و خالد با آن كه از مقام فرماندهي كل به يك مأمور ساده تنزل يـافته . باشد دو بزرگوار مي
  .4دانست ي جديد مي بود، ولي همچنان خود را موظف به پيروي از دستورات خليفه و فرمانده
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كه  � عمر بن خطابتوسط اميرالمؤمنين  اين بود جريان بركناري نخست خالد،
توزيهاي زمان جاهليت  علت آن فقط اختالف منش سياسي آن دو بزرگوار بود و نه كينه

  .1كنند ها عنوان مي يا هتك حرمت شريعت و موارد ديگري كه بعضي
ي كل نيروهاي شام توفيق  كه انتخاب ابوعبيده به عنوان فرمانده: و بايد گفت
ي يرموك، نياز مبرم  گرديد، چرا كه بعد از معركه �شامل حال عمر خداوندي بود كه

شد و ابوعبيده شخصيت مناسبي  ها احساس مي آميز و زدودن كينه جاد فضاي مسالمتبه اي
خويي  وعبيده را به خاطر بردباري و نرمبراي ايجاد چنين فضايي بود و ساكنان ديار شام، اب

بنابراين دوران . شدند ابل ايشان بهتر تسليم ميداد و در مق وي بر ديگران ترجيح مي
  .2رود ي شام جزو بهترين دوران شام به حساب مي زمامداري ابوعبيده در ناحيه

  سعمر بن خطابـ دومين عزل خالد توسط 2
عمر بن بود توسط » قنسرين«در حالي كه خالد، فرماندار شهر  3و در سال هفدهم هجري

خبر رسيد كه خالد و عياض  �لت آن اين بود كه به عمراز كار بركنار گرديد و ع خطاب
اند و مرداني از  بن غنم به فتوحاتي در ديار شام دست يافته و اموال زيادي به غنيمت گرفته

اند، از جمله مردي به نام اشعث  مند شدن از عطاياي خالد نزد او آمده دور دست جهت بهره
از  .4از تمام اسرار اطالع داشت �عمر بخشيد و ديناراو ده هزار بن قيس كندي كه خالد به 

نوشت و او را موظف ساخت تا ) ابوعبيده(ي كل سپاه شام  اي به فرمانده نامه �رو عمر اين
خالد انجام دهد و در مورد منبع ثروت اشعث تحقيق كند و عمر تحقيقاتي در خصوص 

حضور   بازجويي خالد به !آري. همچنين خالد را از كار بركنار كرد و به مدينه فراخواند
و براي تحقيق در اين خصوص راهي   پست جانشيني را ترك كرده  پايان يافت كه  ابوعبيده

، خالد بي در نهايت  بود، و حكم نهايي را در اختيار مولي ابوبكر قرار داد كه  ميدان شده
ر از غنايم گناه تشخيص داده شد و صرفا اين نكته به اثبات رسيد كه خالد ده هزار دينا

                                           
  .٨٤نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين ص -١
 .١٥٦، ١٥٥، ١٥٤عبقرية خالد للعقاد ص -٢
 ).٥/٤١(تاريخ الطربي  -٣
  ).٥/٤٢(نفس املصدر  -٤
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با مردم آن ناحيه  روزي كه خالد  .1برداشته است و آنها را صرف امور مسلمانان نموده است
اميرالمؤمنين مرا ! اي مردم: بان آورد و سربازان خود خداحافظي كرد، فقط اين جمله را بر ز

نار استخدام نمود و اكنون كه كارها آسان گرديده و نان و عسل فراوان شده است، مرا برك
اي برپا  شما بمانيد چون ممكن است با رفتن شما فتنه! اي امير: يكي از آن ميان گفت. كرد
ي  جمله .2اي برپا نخواهد شد زنده است، فتنه عمر بن خطابتا زماني كه : خالد گفت. شود

از  صاخير خالد درجواب آن مرد حكايت از ايماني قوي دارد كه فقط اصحاب محمد
ي بسيار  از روحيه �واقعا در چنين موقعيت و شرايط حساسي خالد. آن برخوردار بودند

بااليي برخوردار بود كه توانست بر اعصاب خود مسلط شود و آن سخن حكيمانه و آرام را 
  .3بر زبان بياورد

، آرام �عمر بن خطابهاي خالفت  در تثبيت پايه �مردم با شنيدن سخنان خالد
ها نيست كه در بناي كاخ  ها از آن نوع انسان خلوع آني م گرفتند و دانستند كه فرمانده

شخصيت خود دست به فتنه و فساد و تخريب ديگران بزنند، بلكه اين قهرمان نستوه از آن 
   .4كنند هايي است كه براي ساختن و احيا نمودن فداكاري مي نوع انسان

با  �عمر. شد خالد راه مدينه را در پيش گرفته و سرانجام با اميرالمؤمنين روبرو
  : ديدن خالد، اين شعر شاعر را سرود

  )٥(وما يصنع األقوام فاهللا َيصنعُ    صنعت فلم يصنع كصنعك صانع
ها انجام  انسان  چه كارهايي انجام دادي كه هيچ كس انجام نداده است و آن« 

  .»دهد دهند در واقع خداوند انجام مي مي
به خدا . ها شكايت كردم لمانمن از دست تو به مس: گفت �به عمر �و خالد

ثروت تو از كجا است؟ پاسخ داد كه : پرسيد �عمر. تو با من رفتار خوبي نكردي! سوگند
اموال او را  �عمر. از سهم من در مال غنيمت و اگر از شصت هزار بيشتر بود مال تو باشد

                                           
  .٣٢٤صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -١
 ).٢/١٥٦(الكامل يف التاريخ ، ٣٤٧صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -٢
 .٣٤٧صادق عرجون ص، خالد بن الوليد -٣
 .٣٤٧ص: مهان -٤
 ).٥/٤٣(تاريخ الطربي  -٥
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به خدا  :سپس به خالد گفت. را وارد بيت المال كرد قيمت گذاري نمود و بيست هزار آن
و  .1تو نزد من محترم و محبوبي و از اين پس مورد سرزنش من قرار نخواهي گرفت! سوگند

بدانيد كه بركناري خالد به خاطر خيانت و يا چيز ديگري نبوده، بلكه : به همه شهرها نوشت
هايش بر او توكل و اعتماد نمايند و  رفت كه مردم به خاطر رشادتها و قهرماني بيم آن مي

خواستم به مردم بفهمانم كه  بنابراين مي. او را باعث پيروزي و موفقيت بدانندشخص 
  .2پيروزي از جانب خدا است و بايد بر او توكل كرد

  �ـ اسباب بركناري خالد بن وليد3
  : را اين گونه برشمرد �توان علل بركناري خالد بن وليد بيان گرديد، مي  چه با توجه به آن

  دي در دلهاي توحي ـ تثبيت عقيده
رود كه مردم او را باعث پيروزي بدانند و از  بيم آن مي: كه گفت �اين سخن عمر

اين طريق دچار فساد اعتقادي بشوند و سرانجام خدا نيز نصرت خود را از آنان دريغ 
ترسيد كه مبادا يقين  او مي. از اين قضيه بود �عمر بن خطاببدارد، بيانگر ميزان نگراني 

ن در اين كه نصرت و پيروزي از جانب خدا است، تضعيف شود و مردم و مجاهدي
ي لشكري بدانند كه در رأس آن خالد بن وليد قرار داشته  پيروزي و نصرت را فقط الزمه

آفريد به جايي رسيده بود كه احتمال پيدايش  باشد، چرا كه خالد با رشادتهايي كه مي
حتي ممكن بود خودش نيز به نوعي . رسيد چنين اعتقادي نسبت به وي بعيد به نظر نمي

جنگيد  كه با شرق و غرب به خاطر عقيده مي �عمر بن خطاببنابراين، . غرور دست يابد
گرچه احتمال . اي جز اين نداشت كه جلوي اين انحراف احتمالي عقيدتي را بگيرد چاره

عيد به نظر ب عمر بن خطاباين انحراف براي فرد پرهيزگاري مانند خالد و آن هم در زمان 
هاي بعدي ممكن بود چنين اتفاقي بيفتد،  اما براي فرماندهان ديگر و در زمان. رسيد مي

گرفت تا ديگران حساب  جلوي اين احتمال را با فردي همچون خالد مي �پس بايد عمر
  .3كار خود را به دست گيرند

                                           
  ).٥/٤٣(تاريخ الطربي  -١
  .)٥/٤٣(تاريخ طربی  -٢
 .١٤٩محدي شاهني ص، الدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين -٣
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در  �عمري  در راستاي واهمه) /حافظ ابراهيم(شاعر اهل نيل   از اين رو است كه
  : سرود ديوان خود چنين مي

ــــــــا فــــــــاروق صــــــــاحبنا   وقيــــــــل خالفــــــــت ي
ـــــــه ـــــــان المســـــــلمين ب   فقـــــــال خفـــــــت افتت

  

  فيـــــه وقـــــد كــــــان أعطـــــى القـــــوس باريهــــــا  
ــــــن يــــــداويها ــــــت م ــــــنفس أعي ــــــة ال   )١(وفتن

  

  
در حالي كه كارش را به دوست ما را بركنار كردي،   اي فاروق كه  چيه: بدو گفتند«

  .خوبي انجام مي داد
بر خدا توكل نكنند، زيرا او اعتماد ورزند و   مبادا مردم به  از اين ترسيدم كه :گفت

  .»كند مي  دكتر معالج را خسته بيماري دروني،

  ـ اختالف نظر پيرامون صرف اموال
دادن مال به افراد جهت اعتماد سازي و جلب حمايت و  �عمر بن خطاببه اعتقاد 

كه اسالم نياز به اين كار داشته است، اما اكنون  تأليف قلب آنان، مربوط به زماني بوده
اسالم قدرت را در دست گرفته، نيازي به اين كار نيست و زمان آن سپري شده است و 
بايد مردم را به ايمان و وجدانشان سپرد تا اسالم به رسالت تربيتي خود در پرورش و 

  .و الگوها بپردازد  ي نمونه ارائه
بود، هنوز هم افرادي در ميان جنگ به خاطر خدا  معتقد �اما خالد بن وليد

ها با حماسه بيشتر وارد معركه  جنگند، پس بايد با دادن مال به آنان كاري كرد تا آن نمي
. مهاجرين مستضعف بيش از ديگران مستحق اين مال بودند عمر بن خطاببه نظر  .2بشوند

من به : خالد را پرسيدند گفت وقتي از او علت بركناري» جابيه«چنان كه در جواب مردم 
را به جنگجويان  او گفته بودم كه اين مال را براي مهاجرين مستضعف بگذارد، اما او آن

در مورد هزينه كردن اين مال  بتوان گفت كه هر كدام از خالد و عمر پس مي .3داد

                                           
 .٥٦٦بامشيل ص، حروب اإلسالم يف الشام -١
 .١٣٤أباطيل جيب أن حتمى من التاريخ ص -٢
  .)٧/١١٥( النهايةالبداية و  -٣
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 درك كرده بود، درك �را كه عمر  چه آن �از اجتهاد خود استفاده كردنـد و خــالد
  .1نكرد

  بعمر بن خطابـ اختالف منش سياسي هر يك از خالد بن وليد و 
ي  انتظار داشت كه كارگزاران دولتش او را در جريان هر مسأله � عمر بن خطاب

كوچك و بزرگ قرار دهند در حالي كه خالد بن وليد معتقد بود كه از آزادي كامل در 
  .2د عمل كندديد خو حوزه كاري خود برخوردار باشد و حسب صالح

نفس   ميدان را براي رهبراني تازه  خواسته �عمر  كه  و شايد يكي از اسباب اين بوده
ميدان بگذارند، و   هاي زيادي از امثال خالد، مثني و عمرو بن عاص پا به بگشايد و نمونه

  كند كه حال فرق نمي ،3پيروزي در گرو مردي تنها نيست  مردم بفهمند كه  همچنين اينكه
  .كسي باشد  ن فرد چهآ

  �ـ موضعگيري جامعه اسالمي در قبال بركناري خالد
هيچ واكنشي  عمر بن خطابآن روز در قبال بركناري خالد توسط  جامعه اسالمي

دانستند كه عزل و نصب افراد جزو وظايف خليفه است ـ و  زيرا همه نيك مي. نشان نداد
از جايي  عمر بن خطابند ـ چنان كه شبي ز او با توجه به مصلحتها دست به اين كارها مي

مشابهت زيادي  �جا كه عمر گذشت و با علقمه بن عالثه كلبي برخورد نمود و از آن مي
اين مرد تو را از كار بركنار : خالد داشت، علقمه گمان كرد كه او خالد است و گفتبا 

ده است، نزد او و من به خاطر نيازي كه برايم پيش آم. اي ندارد او دست بخشنده ،كرد
ي  و نقشه! بلي: بنابراين گفت. خواست از زير لب او حرفي در آورد مي �عمر .ام آمده

ها را  به هرحال اين قوم بر ما حقوقي دارند و ما بايد حقوق آن: تو چيست؟ علقمه گفت
خالد و علقمه را  �صبح روز بعد، عمر. رعايت كنيم و پاداش خود را از خدا بطلبيم

شب گذشته علقمه به تو چه چيزي گفت؟ خالد : و رو به خالد كرد و گفتفراخواند 
خوري كه  سوگند مي: گفت �عمر. او به من چيزي نگفته است: سوگند خورد و گفت

                                           
  .)١١/١٤٧(تاريخ 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 كرد و علقمه او را متقاعد  چيزي به تو نگفته است؟ سپس خالد در اين
اگر من : لقمه را بر آورد و گفتنياز ع �گاه عمر آن. گفته استكرد كه چيزي 

مخالفاني همچون تو داشته باشم كه مطيع صاحبان امر خود باشند، برايم از هر زر و سيمي 
   .1بهتر است

خالد را بركنار   كه از مردم معذرت خواهي كرد � عمر بن خطابو روزي كه 
ي مستضعفين مهاجر بود غنيمت را برا  خالد فرمان داده  او به  بود و بيان داشت كه  كرده

ي او غنيمت را ميان جنگجويان و افراد شريف تقسيم  كنار بگذارد، اما خالد بدون اجازه
پسر عموي خالد   .است  جاي او گمارده  را به  و ابوعبيده  نموده بود، لذا او را بركنار كرده

: گفت ايراد گرفت و �به نام ابوعمرو بن حفص بن مغيره در جابيه به اين عملكرد عمر
به خدا كار خوبي نكردي، شمشيري را كه خدا برهنه كرده بود به غالف ! اي عمر

استخدام كرده بود، بركنار نمودي و پرچمي  صبرگردانيدي و مردي را كه رسول خدا
ي رحم را رعايت نكردي و به پسر  را كه ايشان برافراشته بود، پايين آوردي و صله

تو خويشاوند نزديك مني و هنوز : وي گفتدر پاسخ  �عمر. عمويت حسد ورزيدي
  .2اي پسرعمويت خشمگين شدهجواني بيش نيستي و به خاطر 

كه وي را  ي صدر سخنان تند پسر عموي خالد را و اين گونه عمر بن خطاب با سعه
   .3و با بردباري پاسخ داد متهم به حسادت كرد گوش نمود

�گام مرگو سخن او درباره عمر هن �ـ وفات خالد بن وليد4 �

اگر عمر ! اي ابودرداء: خالد گفت. ابودرداء در بيماري وفات خالد بر بالين او حاضر شد
. كنم من هم چنين احساس مي: ابودرداء گفت. افتد بميرد، ناگواريهاي زيادي اتفاق مي

دانم كه او در هر كاري  كردم، ولي حاال مي من قبالً در مورد او بد فكر مي: خالد گفت
به طور مثال اگر بخشي از اموال مرا مصادره كرد، . كرد خدا را در نظر داشتكه با من 

ها  متوجه شدم كه اين كار را نه تنها با من بلكه با بسياري از بزرگان صحابه و حتي بدري

                                           
 .١٥١الدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين ص -١
 .إسناده صحيح) ٢/٤٩٦(خرب صحيح يف سننه الكربى، حمض الصواب ) ٨٢٨٣(النسائي  -٢
 .٢١٩صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفاروق ص -٣
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نيز انجام داده است و اگر بر من سخت گرفته و يا خشمگين شده است، با ديگران نيز 
كردم او رعايت خويشاوندي را  و اگر فكر مي. ستتر از اين برخورد كرده ا سخت

هيچ  كند و از سرزنش كند، ديدم در دين خدا رعايت هيچ خويشاوندي را نمي نمي
  .اي پروا ندارد كننده سرزنش

او بر كار من . بنابراين نظرم نسبت به ايشان عوض شد و كدورتهايم برطرف گرديد
جا شرايط و  بردم و در آن ن به سر ميالبته من در حال جنگ با دشم. گرفت ايراد مي

جا حضور  دانستم چه عمل انجام دهم تا كسي كه در آن فضايي حاكم بود كه من بهتر مي
  .1بنابراين برخي از عملكردهاي من موجب ناپسندي ايشان واقع گرديد. نداشت

كرد، به گريه افتاد و  در آخرين لحظات زندگي كه مرگ را حس مي �خالد 
تر از گذراندن شبي سخت در  ي توحيد هيچ عملي براي من ارزنده ز كلمهبعد ا: گفت

اي از مهاجرين نبود كه براي شبيخون زدن بر كفار لحظه شماري  جبهه و در ميان دسته
هاي  من ميادين زيادي را تجربه كردم در معركه. پس جهاد را فراموش نكنيد. كرديم مي
ن اثر زخم شمشير و نيزه و تير ديده شماري شركت كردم و در جاي جاي بدن م بي
، پس چشم بزدالن به خواب دهم بر بستر بيماري جان مي شترشود، ولي اكنون همچون  مي

نرود، من در جستجوي شهادت در راه خدا بودم اما سرنوشت اينگونه بود كه در بستر 
. ايداست و او ميراث مرا تقسيم نم �وصي من عمر: و در پايان گفت. 2بيماري بميرم

پس . از مرگ خالد و وصيتش اطالع يافت، شديداً غمگين شد و گريست �وقتي عمر
  :  شاعر گفته  كه  كني همانگونه مي  شما چرا براي او گريه: بدو گفت  بن عبيداهللا  طلحه

  ال ألفينــــــــك بعــــــــد المــــــــوت تنــــــــدبني
  

  )٣(وفــــــــي حيــــــــاتي مــــــــا زّودتنــــــــي زادي  
  

در طول   كني، در حالي كه مي  برايم گريه بينم بعد از مرگم تو را مي  كه  چيه«
  .»نمودي؟ ام را از من دريغ مي زندگانيم توشه

، و غمگين شد و دختر عموهايش براي اوعمر براي او ناراحت   براستي كه ،آري
: گفت. زنان را از گريه براي خالد منع كند: هنگامي كه به عمر گفتندگريستند، پس 

                                           
 .١٩٨اخلالفة واخللفاء ص، ٣٤٩صادق عرجون ، خالد بن الوليد -١
  .٣٦٧الطريق إىل املداين ص، )١/٣٨٢(سري أعالم النبالء  -٢
 .٢٨٧الفاروق عمرص -٣
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و . بكنند به شرطي كه به سر و صورت نزنند و جامه پاره نكنندبگذار تا بر ابوسليمان گريه 
  .1كنند افزود كه براي از دست رفتن افرادي همچون او، گريه كنندگان گريه مي

با رفتن خالد، در اسالم شكافي غير قابل جبران : در مورد او گفت �همچنين عمر
ي  اسالم و شكافنده به خدا سوگند كه او سد محكمي در مقابل دشمنان. رخ داده است

  .2صفهاي دشمن بود
ي مخزوم به ديدار  و هنگامي كه شاعر معروف، هشام بن بختري با گروهي از طايفه

و پس از . اي برايم بخوان در مورد خالد سروده  چه آن: آمد ايشان به هشام گفت �عمر
تحق ابوسليمان بيش از اين مس: گفت �عمر .هاي خود را خواند اين كه هشام سروده

اين را . او دوست داشت كه شرك و اهل آن براي هميشه خوار و ذليل شوند. تجليل بود
  : گفت و اين شعر شاعر را بر زبان آورد

  فقــــل للــــذي يبغــــي خــــالف الــــذي مضــــى
  فمـــا عـــيش مـــن قـــد عـــاش بعـــدي بنـــافعي

  

  تهيــــــــــــأ ألخــــــــــــرى مثلهــــــــــــا فكــــــــــــان قــــــــــــدِ   
  وال مـــوت مـــن قــــد مـــات بعـــدي بمخلــــدي

  

ات را درياب و فكر  خالف گذشته عمل كند، بگو آيندهخواهد  به كسي كه مي« 
چون زندگي كسي كه پس از ما خواهد زيست به ما سودي . كن كه همان گذشته است

  .»ا باعث جاودانگي ما نخواهد بوده رساند همان طور كه مرگ آن نمي
 خدا براي او تدارك ديده  چه ان شاء اهللا آن. خدا ابوسليمان را بيامرزد: سپس گفت

او خوب زيست و تنگ دست . است، خيلي بهتر از چيزي است كه اينجا در اختيار داشت
  .4و گذر زمان هيچ كس را باقي نخواهد گذاشت ،3از دنيا رفت

هجري در شهر حمص شام از دنيا 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
  ).٥/١١٦(دمشق  ذيب تاريخ -٣
  .)٥/١١٦(ذيب تاريخ دمشق  -٤
 .٥٨٩القيادة العسكري ص، )٥/١٣٠(تاريخ الطربي  -٥
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  مبحث اول

  دوم از فتوحات در سرزمين عراق و مشرقي  مرحله

از  �فرماندهي خالد بن وليد  ي شرقي و سرزمين عراق به ها در جبهه پيشروي مسلمان
زندگاني «آغاز گرديد چنان كه در اين مورد به تفصيل در كتاب  �زمان ابوبكرصديق

رح زير اين نقشه به ش �عمر بن خطابو در زمان . ام سخن به ميان آورده» ابوبكرصديق
  : به پايان رسيد

  ي عراق ابوعبيد ثقفي فرمانده و مسئول جبهه: نخست

در سه شنبه بيست و دوم جمادي اآلخر سال سيزدهم وفات  �بعد از اين كه ابوبكرصديق
جا كه  مردم را براي جنگ با اهل عراق تشويق نمود و از آن �عمر بن خطابيافت، 

شوند، ترسيدند و كسي حاضر نشد به  برو ميدانستند با دشمن قوي و مجهز رو مردم مي
روز دوم و سوم نيز ايشان سخنان خود را تكرار . لبيك بگويد �عمر بن خطابنداي 

و مثني بن حارثه برخاست و به فتوحات بزرگي اشاره كرد كه مسلمانان قبالً در آن . كرد
ا در عراق به اموال، كه م: ناحيه به فرماندهي خالد بن وليد بدان دست يافته بودند، و گفت

باز هم كسي حاضر نشد تا اين كه روز چهارم، . ايم امالك و غنايم زيادي دست يافته
پاسخ داد، ابوعبيد بن مسعود ثقفي بود و بعد  �عمر بن خطابنخستين كسي كه به نداي 

! اي اميرالمؤمنين: و سليط بن قيس انصاري برخاست و گفت ،1پا شدند  از او مردماني به
بخشم و هر  ترساند، ولي امروز من جان خود را به خدا مي مورد فارسها شيطان ما را ميدر 

   .2خواهد از من پيروي كند، همين حاال به من بپيوندد كسي از بستگانم مي
ي جهاد  ي مردم گذاشت و آنان را آماده اين سخن سليط تأثير به سزايي در روحيه

ها از ميان مهاجرين و  خواستند تا براي آن خطابعمر بن گاه داوطلبان جنگ از  آن. نمود
تر  هيچ كس براي اين كار شايسته! به خدا سوگند: گفت �عمر. انصار، اميري تعيين كند

از كسي نيست كه قبل از همه اعالن آمادگي نموده است و اگر سليط مرد عجولي نبود او 

                                           
  ).٢٦/ ٧(البداية والنهاية  -١
  .٢١٦األنصار يف العصر الراشدي ص) ١٦٤/ ١(الفتوح ابن أعثم  -٢
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  .1معاون او است ولي ابوعبيد امير شما و سليط وزير و. گماشتم را بر شما مي
و در روايتي آمده است كه چون ابوعبيد صحابي نبود و در آن ميان افراد زيادي از 

چرا فردي از ميان صحابه : مهاجرين و انصار وجود داشتند، برخي اعتراض كردند و گفتند
او قبل از ديگران آمادگي خود را براي جهاد اعالن نموده : گفت �انتخاب نكردي؟ عمر

تقواي الهي را پيشه ساز و با مسلمانان و : او را فراخواند و گفت �عمرسپس . است
و به ويژه سليط نظرخواهي  همراهانت به خوبي رفتار كن و در كارها از اصحاب پيامبر

  . 2كن
سخن اصحاب پيامبر را : به ابوعبيد چنين آمده است �در بخشي از وصاياي عمر

و عجوالنه تصميم نگير، چرا كه جنگ نياز  گيري مشاركت ده بشنو و آنان را در تصميم
و اگر عجله كاري . گيرند به افراد با حوصله دارد كه وضعيت و شرايط را در نظر مي

روي كه مهد فريب  و افزود كه تو به سرزميني مي 3كردم سليط نبود او را امير تعيين مي
با شر و بدي خو  اند و جا، خير و خوبي را از ياد برده مردم آن. كاري و خيانت است

پس خيلي مواظب باشي و زبانت را كنترل كن و اسرارت را فاش نكن چرا كه . اند گرفته
   .4اگر اسرار آدمي فاش شود در معرض نابودي و شكست قرار خواهد گرفت

  به  برد كهكساني را با خود بو صرفا حركت كند  جلوترگاه به مثني دستور داد تا  آن
  اند، پس مثني سريع حركت كرد تا اينكه خداوند باز گشته درگاه  و بهاند  كرده  توبه خوبي

   .رسيد  حيره  به
هاي عراق، فارس و شام بود و براي  پيگير اوضاع جبهه � عمر بن خطابمعموالً 

  . گذاشت ها مي فرستاد و تاكتيك نظامي فرا روي آن ها نيروي كمكي مي آن
هفت هزار نفر بود وارد سرزمين عراق به هر حال مسلمانان كه تعدادشان حدود 

به ابوعبيده ـ در شام ـ نوشت كه نيروهايي را كه قبالً در سرزمين عراق  �شدند و عمر
او ده هزار نيرو به . تحت فرماندهي خالد بن وليد بودند دوباره به عراق اعزام نمايد

                                           
  .٢١٦األنصار يف العصر الراشدي ص -١
  )٧/٢٦( البداية والنهاية -٢
  .٦٥يف سرية اخللفاء صامتام الوفاء  -٣
  .٦٥متام الوفاء يف سرية اخللفاء صإ -٤
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جبلي به دستور  واز طرفي جرير بن عبداهللا. ي عراق كرد فرماندهي هاشم بن عتبه روانه
هنگامي كه . با چهار هزار نيرو به سوي عراق رهسپار گرديد و وارد كوفه شد �عمر

ها تازه بر  آن. نيروهاي اسالمي در عراق گرد آمدند، دولت فارسها دچار تزلزل شده بود
پادشاهي دختر كسرا كه بوران نام داشت اتفاق كرده بودند و دختر ديگرش به نام 

ي كل نيروهاي  بود و بوران، مردي به نام رستم فرخزاد را فرماندهشده آزرميدخت كشته 
شناس بود و مهارتي كامل   رستم مردي ستاره  است كه گفتني .مسلح خود قرار داده بود

را   چرا اين وظيفه  پرسند كه از او مي  رو هنگامي كه بود، از اين  كسب كرده  در آن رشته
داني در اين كار موفقيت را كسب نخواهي كرد؟ در  خود مي  قبول كردي در حالي كه

  .1چنين امري اقدام نمايم  به  شرافتمندي مرا وادشت كه  آزمندي و محبت به: جواب گفت

  ي نمارق، سقاطيه كسكر و باروسما معركه: دوم

  ي نمارق ـ معركه1
. يه اتفاق افتادآن ناح اين معركه پس از رسيدن ابوعبيد به عراق و به دست گرفتن امور نظامي 

ي اين مرد داوطلب را تضعيف  خواستند، با ترتيب دادن يك شبيخون روحيه گويا فارسيان مي
چنان كه براي اين منظور دهقانان و . كنند كه به قصد پيروزي وارد اين سرزمين شده است

ي مردم را مسلح و آماده باش كردند و گروهي به سركردگي جابان از  روستانشينان و همه
ي كسكر، حلقه را بر مسلمانان تنگ  يك طرف و گروهي به سركردگي نرسي از ناحيه

ابوعبيد و مثني نيز با آمادگي الزم براي رويارويي با دشمن، در نمارق به مصاف . نمودند مي
و جنگ سخت و خونيني ميان طرفين اتفاق افتاد كه فارسيان در آن دچار . دشمن رفتند

بودند، به   گرفته  شورش را بر عهده  كه) جابان و مردانشاه(نان شكست شدند و فرماندهان آ
جابان را   ضه تميمي كهولي مردي از مسلمانان به نام مطر بن ف ،2آمدنداسارت مسلمانان در 

سپس تعدادي از مسلمانان او را  .اسير كرد ولي چون او را نشناخت امانش داد و آزاد كرد
آوردند و  همانان از جريان مطلع شدند جابان را نزد ابوعبيدهنگامي كه ديگر مسل اسير كردند 

                                           
  ).٧/٢٧(البداية والنهاية  -١
  .٧٢حركة الفتح اإلسالمي شكري فيصل ص -٢



  �عمر فاروق     572
 

من چگونه او را : گفت هابوعبيد. ي نيروهاي دشمن است و بايد كشته شود اين فرمانده: گفتند
   .1گاه او را آزاد كرد بكشم در حالي كه مردي از مسلمانان او را امان داده است؟ آن

و وفادار بودن مسلمانان نسبت به عهد و  اين عملكرد ابوعبيد بيانگر ميزان تسامح
پيمان بود كه بدون شك تأثير شگرفي در دعوت مردم به سوي دين اسالم داشت، ديني 

مردم اطالع پيدا   آنگاه كه ،دهد كه در دامان خود چنين مردان متعهدي پرورش مي
ها او را  از آناند، زيرا يكي  مسلمانان يكي از فرماندهان فارس را آزاد كرده  كنند كه مي

ي پارسي تبار در راستاي دشمني با مسلمانان نقش  آن فرمانده  است، در حالي كه  پناه داده
نمود، مردم باشنيدن چنين خبرهايي در مورد مسلمانان جذب اسالمي  بزرگي را ايفا مي

  .است  چنين مرداني را پرورش داده  شوند كه مي
كه از مقام فرماندهي كل عراق به نفع  از طرفي موضعگيري مثني نيز ستودني است

كند، چرا كه او را اميرالمؤمنين فرستاده است و بايد مثني از او  گيري مي ابوعبيد كناره
حرف شنوي داشته باشد و مثني در ركاب ابوعبيد همچنان مخلصانه در خدمت اسالم از 

  .2و چنين است عملكرد مردان بزرگ. هيچ كوششي دريغ نورزيد

  قاطيه در كسكرجنگ س -2
ها به شهر كسكر پناه آورده بودند كه متعلق به  آن. ابوعبيد به تعقيب فراريان پرداخت

نرسي از قبل براي رويارويي با مسلمانان آماده شده و مردم . بود) ي كسرا پسرخاله(نرسي 
ا را ه ها در سقاطيه با مسلمانان روبرو شدند و سرانجام مسلمانان آن آن. را برانگيخته بود

مسلمانان بر امالك . گذاشتنرسي پا به فرار . شكست داده، غنايم زيادي به دست آوردند
به . هاي او به كاالهاي با ارزش زيادي دست يافتند و لشكريان او تسلط يافتند و در خزانه

ها را در ميان  ها باقي ماند كه مسلمانان محصوالت آن ويژه باغهاي سرسبزي از آن
و  فرستادند �تقسيم نمودند و خمس غنايم به دست آمده را نزد عمر كشاورزان محروم

كسراها بود و آنان خود از   مربوط به  كه  ما بخشيده  خداوند ارزاقي را به: براي او نوشتند

                                           
  .)٢/٨٧(الکامل فی التاريخ  -١
  )١٠/٣٣٤(تاريخ اسالمی  -٢
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را ببينيد و از نعمت و فضيلت  شما نيز آن  آوردند، لذا خواستيم كه عمل مي  آن محافظت به
   .1خداوند يادي ببريد

ي  جات ويژه رفتار مسلمانان با دهقانان محروم و زحمتكش كه از خوراكها و ميوه اين
گويا آنان با اين . خوردند، نشانگر اخالق و تواضع مسلمانان فاتح بود پادشاهانشان مي

بياييد به سوي ديني كه كرامت انساني شما را به شما بر : گفتند رفتار خود به مردم مي
  .2گرداند مي

شهر كسكر مستقر شد و نيروهاي خود را در تعقيب فراريان و تأديب  ابوعبيد در
و . روستانشيناني كه عهد شكني كرده، به جنگجويان دشمن پيوسته بودند، اعزام نمود

. زدند بدين صورت مسلمانان به نيروي مقتدري تبديل شدند كه حرف اول را در منطقه مي
ارس، از مسلمانان امان طلبيدند و دو تن چنان كه پس از آن برخي از كارگزاران دولت ف

ي مسلمانان تدارك ديده بودند كه ابوعبيد از  از آنان نوعي غذاي مخصوص براي فرمانده
اما وقتي . پذيرفتن آن به علت عدم دسترسي نيروهايش به چنين خوراكي امتناع ورزيد

اين برخورد . ردها نيز با همين نوع غذا پذيرايي شده است، قبول ك مطلع شد كه از آن
  .3و تابعين است � ابوعبيد در واقع بيانگر ميزان تواضع، وفاداري و اخالق اصحاب پيامبر

  هـ 13در سال ي باروسما  معركه -3
سپس مسلمانان در مكاني به نام باروسما واقع بين كسكر و سقاطيه به نيروهاي تحت 

ابوعبيد خبر رسيد كه رستم به زيرا به . ور شدند هايش حمله فرماندهي نرسي و پسر دايي
بنابراين . كمك جالينوس نيروهاي عظيمي جهت كمك به نرسي تدارك ديده است

ابوعبيد فرصت را غنيمت شمرد و قبل از رسيدن نيروهاي كمكي رستم بر نيروهاي تحت 
فرماندهي نرسي حمله كرد و دشمن را متحمل شكست سنگيني نمود و نرسي را مجبور به 

هاي نظامي ديگري به اطراف فرستاد و مناطق  پس مثني بن حارثه و دستهس. فرار كرد
زيادي همچون نهر جور را چه با زور و چه با صلح فتح كرد و با به دست آوردن غنايم و 

                                           
  )٤/٢٧٢(تاريخ طربی  -١
  .)١٠/٣٣٥( التاريخ اإلسالمي -٢
  ).١٠/٣٣٦(التاريخ اإلسالمي  -٣
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مقرر كردن جزيه و خراج، اموال هنگفتي به دست آورد و جالينوس را كه با نيروي 
يروهايش را متفرق كرد و اموال و غنايم عظيمي به كمك جابان آمده بود شكست داده، ن

  .1زيادي از آنان به دست آورد و جالينوس را مجبور به فرار ساخت
ها در مدت كوتاهي شكست خورد كه اگر به  ر عظيم فارسيبدين صورت سه لشك

جنگيدند، هرگز با چنين شكست سنگيني روبرو  صورت منظم و متحد عليه مسلمانان مي
م از آنان به خاطر ترسي كه از رويارويي با مسلمانان داشتند، شدند ولي هر كدا نمي

دادند كه آن ديگري به جنگ مسلمانان برود و بدين صورت يكي پس از  ترجيح مي
   .2خوردند ديگري شكست مي

  هجري 13ابوعبيد در سال  )پل( جسر ي ـ معركه: سوم

كرد، فارسها  ن فرار ميگشت و از دست مسلمانا ديار خود بازمي  جالينوس به  آنگاه كه
رو رستم وزير جنگ ايران از شكست سپاه  پرداختند، از اين  شكايت و گاليه  ميان خود به

ايران در كسكر و نمارق سخت خشمگين شد و براي حمله به سپاه اسالم، سپاه بزرگ و 
م ي كسرا به نا و پرچم ويژه. مجهزي تدارك ديد و بهمن را به فرماندهي اين سپاه گمارد

را  درفش كاوياني را به دست او داد كه از پوست پلنگ ساخته شده بود و ايرانيان آن
  .دانستند ي پيروزي مي نشانه

ي فرات  بهمن با نيروهايش به مصاف نيروهاي مسلمان رفت و در دو طرف رودخانه
ر كنيد بهمن به ابوعبيد پيام فرستاد كه يا شما از رودخانه عبو. و در كنار پل به هم رسيدند

. كنيم داريم و يا اين كه ما به سوي شما عبور مي ايد، ما دست نگه مي و تا همه عبور نكرده
ها عبور كنند، ولي ابوعبيد  ي خود مشورت دادند كه بگذار تا آن مسلمان به فرمانده

اين را گفت و دستور داد . تر نيستند باك ها از ما نسبت به مرگ بي آن: گفتنپذيرفت و 
و به محض . تعداد افراد سپاه ده هزار نفر بود. اسالم بر روي پل از فرات عبور كند كه سپاه

ها  اين كه مسلمانان از پل عبور كردند و هنوز به ميدان فراخي نرسيده بودند، دشمن بر آن
يورش برد و دو سپاه با نهايت شجاعت و از خود گذشتگي به جنگ و كشتار يكديگر 

                                           
 .٨٩حممد صامل السلمي ص. ترتيب وذيب البداية والنهاية د -١
  ).١٠/٣٣٧(التاريخ اإلسالمي  -٢
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هاي غول پيكر به حركت در  يش سپاه ايران چندين حلقه فيلو در پيشاپ. ادامه دادند
هايي كه در  آمدند كه جنگ ديده و ورزيده بودند و با صداي مهيب و دلخراش زنگوله

ت سواران خود سرباز گردن داشتند، اسبان عرب چنان ترس و وحشتي كردند كه از اطاع
ها به  و تيراندازان آن نظمي و اختالل در صفوف سپاه اسالم گرديدند زده، موجب بي

ي شهادت  كردند و جمعي از مسلمانان را به درجه سوي سپاه اسالم تيراندازي مي
ابوعبيد فوراً از اسب خود پياده شد و دستور داد تمام سواران از اسب پياده . رسانيدند

ها را قطع  شوند و به سوي فيلهاي جنگي يورش برند و با نوك شمشير طناب و پاالن آن
و بدين صورت مسلمان پياده با فيل سواران . ي شمشير كنند ده و فيل سواران را طعمهنمو

نظيري نشان  ها جنگيدند و از خود رشادت بي آني دشمن و تيراندازان  و نيروهاي پياده
تر  اما دشمن سريعاً نيروي فيالن جنگي را بازسازي و عرصه را بر مسلمانان تنگ. دادند

اگر خرطومش : گفتند. توان فيل را از پا در آورد د كه چگونه ميابوعبيد پرسي. كرد مي
ابوعبيد به سربازان خود دستور داد كه خرطومهاي فيالن را . آيد قطع گردد از پا در مي
و . آميزي انجام گرفت بكشند و اين كار به صورت موفقيت ها را قطع كنند و سواران آن

را قطع نمود و فيل  ش همه بود و خرطوم آنخود به فيل غول پيكري حمله كرد كه پيشاپي
كند و اين  اندازد و او را لگدمال مي وار خود را بر سر ابوعبيد مي ضربت خورده ديوانه

و . رسد ي سنگين اين جانور غول پيكر به شهادت مي ي دلير اسالم زير جثه فرمانده
و نيز با سرنوشت ا وجنگد  دارد و با فيل مي بر مي) حكم(بالفاصله پرچم را برادرش 

رسد و پرچم را طبق وصيت ابوعبيد به افراد  شود و به شهادت مي مشابهي دچار مي
شود تا اين كه همه  ديگري كه ايشان نام برده بود، از جمله سه تن از فرزندانش منتقل مي

. افتد شوند و در ساعتهاي پاياني روز، پرچم به دست مثني بن حارثه مي به ترتيب كشته مي
كنند و از روي پل به آن سوي فرات  اي از مسلمانان عقب نشيني مي اين حين عدهدر 
كند و  عبداهللا بن مرثد ثقفي با ديدن اين وضعيت، مبادرت به انهدام پل مي. روند مي

همچون فرماندهان خود به استقبال مرگ بشتابيد و پيروز : گويد خطاب به مسلمانان مي
زند و  گيرد، سيلي محكمي به او مي كار عبداهللا قرار مي هنگامي كه مثني در جريان. شويد

به خاطر اين كه مسلمانان را مجبور : گويد چرا پل را منهدم ساختي؟ عبداهللا مي: گويد مي
در حالي كه اين اجتهاد عبداهللا كامالً اشتباه بود و منجر به سقوط و . ي جنگ بكنم به ادامه
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ي بهتر بود، مسلمانان به فكر يد و در چنين شرايطغرق شدن تعداد زيادي از مسلمانان گرد
او . ي مثني همين بود چنان كه نقشه. افتادند نيروهاي باقيمانده خود مينشيني و نجات  عقب

دستور به بازسازي پل داد و در حالي كه با تعدادي از قهرمانان، سپاه ايران را سرگرم 
اً به آن سوي فرات منتقل شوند و در نمود تا سريع كرد، سپاهيان اسالم را هدايت مي مي

اين  .پايان مثني و عاصم بن عمرو و ديگر قهرمانان جان بر كف از روي پل عبور كردند
دم تيغ بگذراند، حاضر در صحنه را از  ي مسلمانان در حالي بود كه بهمن قصد داشت همه

انست جان پنج و تو. نشيني به موقع خود، اين فرصت را از دشمن گرفت ولي مثني با عقب
دهد در حالي كه جسدهاي چهار هزار شهيد كه تعداد زيادي از هزار مسلمان را نجات 

هاي دشمن بالغ  ي پيامبر بودند در ميدان معركه باقي ماند و تعداد كشته ها جزو صحابه آن
  .بر شش هزار نفر رسيد

با ابوعبيد از  از پنج هزار نفري كه با مثني عقب نشيني كردند، حدود دو هزار نفر كه
  .1مدينه آمده بودند، متفرق شدند و به مدينه بازگشتند و فقط سه هزار نفر با مثني باقي ماند

 � ��
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  ي پل ابوعبيد ترين پيامدهاي معركه مهم

  ابي كه به حقيقت تبديل شدأـ خو
در خواب ديده بود كه مردي از آسمان با جامي پر از شراب ) همسر ابوعبيد(دومه 

هنگامي كه خوابش . و تعدادي ديگر از آن نوشيدند) جبر(فرود آمد و ابوعبيد و فرزندش
گاه قبل از وقوع معركه  آن. اين پيام شهادت است: را براي ابوعبيد بازگو كرد او گفت

وصيه كرد، اگر من كشته شدم به جاي من فالني و فالني پرچم را به دست بگيرد و اسم ت
هفت نفر از بستگانش را كه همسرش در خواب ديده بود، گرفت و افزود كه اگر همه 

  .2كشته شدند، پس مثني بن حارثه پرچم را به دست بگيرد

                                           
  .)١٠/٣٤١(سالمی إلتاريخ االو ) ٤/٢٧٩(تاريخ طربی  -١
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  ب ـ دو اشتباه تاكتيكي باعث شكست گرديد
بوعبيد اين بود كه سپاه اسالم به آن سوي رودخانه عبور نكند، ي ياران ا رأي همه

ها را ناشنيده گرفت  بلكه اجازه دهد سپاه ايران به اين سو عبور نمايد، ولي ابوعبيد رأي آن
و با شجاعت و شوق زياد براي شهادت از پل عبور نمود، بدون اين كه كامالً حساب 

ي غير قابل  د كه سپاهيان خود را در چه مخمصهمعركه را بكند و تا به خود آمد، متوجه ش
جبراني قرار داده است كه مجبور بودند در ميدان كوچكي كه پشت سرشان را رودخانه 
مسدود كرده بود و با پاي پياده با فيل سواران و تيراندازان و نيروهاي پياده دشمن روبرو 

حساب شده به نيروهاي  ريزي دقيق و و بدين صورت با نداشتن نقشه و برنامه. بشوند
اين كه پس از شهادت رسيدن هفت تن از تا . دشمن امكان تاخت و تاز بر سپاه خود داد

فرماندهان اسالم، سرانجام مثني بن حارثه فرماندهي سپــاه اســالم را به دســت گرفت و 
   .1نيروهاي باقيمانده را وادار به عقب نشيني كرد

موقع  رت زيادي به بار آورد، اجتهاد بيشد و خسا ـ اشتباه ديگري كه مزيد بر علت
انديشي مثني  عبداهللا بن مرثد ثقفي بود كه دست به انهدام پل زد و اگر فضل خدا و چاره

  .2گذشتند ي مسلمانان از دم تيغ دشمن مي بن حارثه نبود، در آن روز همه

  ت ـ ارزش تغيير تاكتيك
نشيني و نجات نيروهاي  عقبو فرماندهان تحت فرمان وي در عملكرد مثني 

باشد، زيرا هنگامي كه  ي سپاه اسالم بيانگر ارزش تغيير تاكتيك در جنگها مي باقيمانده
گذارد، نياز به فرماندهان  افتد و رو به شكست و نابودي مي لشكري در چنگال دشمن مي

كاري كه  .3ندتوانا واليق دارد تا با تغيير تاكتيك، تلفات نيروهاي خود را به حداقل برسان
ها نيروهاي خود را از پل عبور  آن. در اين معركه مثني و همدستان قهرمانش انجام دادند

                                           
  .٤١٤الطريق إىل املداين ص -١
  .٥٥عوامل النصر واهلزمية ص -٢
  .٤١٤الطريق إىل املداين ص -٣
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ي فداكاري و از  ها بهترين نمونه دادند و خود بعد از همه عبور كردند كه اين عملكرد آن
  .1خود گذشتگي است

  ي سپاه اسالم ث ـ مثني و تقويت روحيه
هزار سربازي خود عقب نشيني كرد دو تن از هنگامي كه مثني با سپاه چهار

ها را به  مثني آن. فرماندهان دشمن به نامهاي گابان و مردانشاه به تعقيب وي پرداختند
گاه رو برگردانيد و همچون  آن. رسيدند» سماواه«ي  دنبال خود كشيد تا اين كه به منطقه

برد و دشمن را با شكست  ها يورش اي با نيروهاي تحت فرمان خود بر آن مار زخم خورده
تا جايي كه فرماندهان دشمن يعني گابان و مردانشاه . غير قابل تصوري مواجه ساخت
ي  اين پيروزي بزرگ باعث تقويت و جبران روحيه. دستگير شده و به قتل رسيدند

ي سپاه اسالم گرديد و موقعيت مثني را در ميان سپاه و در منطقه و قبايل  شكست خورده
   .2بيت نمودمجاور تث

  ج ـ فراهم شدن اسباب نجات مسلمانان از تنگنا
ي مسلمانان بود كه با افراد خود در عراق ماند و نيروهاي تحت  مثني تنها فرمانده

فرمانش به قدري نبودند كه بتوانند از مناطق فتح شده حفاظت به عمل آورند و اين امكان 
ي سپاه اسالم را قلع و قمع كنند و از  براي ايرانيان وجود داشت كه نيروهاي باقيمانده

جا كه سنت الهي چنين است كه هرگاه مؤمنان راستين در  ولي از آن. عراق خارج سازند
كند، در ميان  جا را فراهم مي تنگنايي قرار گيرند، اسباب بيرون شدن و نجات آنان از آن

درت ضد هم تبديل فرمانروايان ايراني دو دستگي ايجاد شد و رستم و فيرزان به دو ق
سيد، ر) ي عراق ي سپاه دشمن در جبهه فرمانده(و چون اين خبر به گوش بهمن . شدند

درنگ راهي مداين شد تا جلوي اين اختالف و دو دستگي را بگيرد و بدين صورت  بي
خداوند مسلمانان را از جنگيدن و مقاومت رهانيد و به آنان فرصت داد تا نيروي كمكي 

  .3ها پيوست و سپاه اسالم تجديد قوا نمود لخالفه به آناعزامي از دارا
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  هنگام شنيدن خبر شكست سپاه اسالم عمر بن خطابح ـ موضعگيري 
بن زيد انصاري را به مدينه فرستاد تا خبر شكست سپاه اسالم مثني بن حارثه، عبداهللا 

را در جريان  �ي عمرطور نهان  عبداهللا به مدينه رفت و به. را به اطالع اميرالمؤمنين برساند
از خبر شكست سپاه اسالم شديداً ناراحت شدند و  خليفه و اطرافيانش .1حادثه گذاشت

كرد، مرا پشتيبان خود  خدا ابوعبيد را بيامرزد اگر به من مراجعه مي: گفت �عمر
   .2يافت مي

اين مرد قوي وجدي به خاطر از دست دادن نيروهايش ناراحت  ،و بدين صورت
خدايا مرا از حقوق مسلمانان معاف : و مي گويد سوزاند ه حال آنان دل ميشود و ب مي

ي مسلمانان هستم، هر كس كه با دشمن برخورد نمود و توسط آنها  كن، من پشتيبان همه
كشته شد من پشتيبان و حامي او هستم، خداوند ابوعبيد را رحمت كند، اگر به سوي من 

  . 3بر مي گشت من پشتيبان و حامي او بودم

  ي بويب معركه: چهارم

آوري نيرو پرداخت و نيروهاي زيادي  جمعبا عزم راسخ به بازسازي سپاه و  �عمرفاروق 
اي از  عبداهللا بجلي، حنظله بن ربيع و هالل بن علقمه و مجموعه جرير بن به سركردگي

م قبايل خثعم به فرماندهي عبداهللا بن ذي سهمين جهت تقويت سپاه اسالم در عراق اعزا
و ربعي بن عامر با گروهي از خويشاوندانشان به  بن حنضله بن ربعي همچنين عمر. نمود

سوي فرمانروايان مسلمانان   شيباني پيكي به  عراق فرستاد و در آن روزها نيز مثني بن حارثه
نمود، بدين صورت سيل  ها را براي پيكار با دشمن تشويق مي در عراق فرستاد و آن

به سوي عراق سرازير گرديد و سپاه عظيمي تحت فرماندهي مثني گرد خروشان مسلمانان 
  .4آمد
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و چون فرمانروايان فارس از حركت نيروهاي امدادي از مدينه جهت پيوستن به سپاه 
را در رأس سپاه ) مهران همداني(اسالم در عراق مطلع شدند، قهرمان معروف خود 

و مثني به محض اطالع از . عزام نمودندعظيمي از سواران جهت رويارويي با سپاه اسالم ا
» بويب«تر در مكان  حركت دشمن، به نيروهاي كمكي خود پيام فرستاد كه هر چه سريع

و همزمان با استقرار سپاه اسالم در بويب سپاه مهران در آن سوي فرات . به او ملحق شوند
به اين سوي رودخانه  روبروي سپاه اسالم مستقر گرديد و مهران به مثني پيام فرستاد كه يا

و سپاه . شما عبور كنيد: مثني گفت. عبور كنيد و يا بگذاريد تا ما به آن سو عبور كنيم
. سنگين مهران از فرات عبور كرد و پشت به رودخانه در مقابل سپاه اسالم مستقر گرديد

مثني به ايراد سخن پرداخت و . هجري اتفاق افتاد 13اين معركه در ماه رمضان سال 
بهتر . كند شما روزه هستيد و روزه گرسنگي و ضعف ايجاد مي: طاب به مسلمانان گفتخ

هاي خود را بخوريد تا از نظر جسماني قدرت بگيريد و بتوانيد با دشمن  است روزه
مثني سپاه خود را آماده . هاي خود را افطار كردند چنان كه پذيرفتند و روزه. بجنگيد

ي شما نفوذ كند و  مبادا كه دشمن از ناحيه: گفت هي ميكرده بود و او به سران هر گرو
براي خود دوست دارم براي تك تك شما دوست دارم و   چه به خدا آن: گفت به آنان مي

بنابراين همه او را دوست داشتند . شد در همه جا كنار سربازانش ديده مي. واقعاً چنين بود
نگر موفقيت ايشان در امر فرماندهي و و اين بيا .1گرفت و هيچ كس به كار او ايراد نمي

اي فرمانبردار ميان  عنوان فرمانده  به  باشد، تا اينكه نهايت حكمت و كارداني وي مي
  .گذاشتند اجرا مي  لشكرش قرار گرفت و از روي محبت و قناعت قلبي فرمان او را به

ه شنيديد من بعد از اين ك: ي نبرد كرد، گفت پس از اين كه مثني سپاه خود را آماده
اما همين كه تكبير . سه بار تكبير گفتم با صداي تكبير چهارم به سوي دشمن يورش بريد

اول را گفت، سپاه ايران علي رغم اين كه معموال آغازگر حمله نبودند، حمله را آغاز 
ي پل ابوعبيد بود كه رعب و وحشت سابق  كردند و علتش شكست مسلمانان در معركه

مسلمانان نيز با شجاعت وشكيبايي اين حمله را . شمن كاهش يافته بوددر دلهاي سپاه د
ي سپاه اسالم ضمن اين كه  مثني، فرمانده. دفع نمودند و دو سپاه وارد كارزار سختي شدند
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حركات سپاه خود بود و دستورات جنگيد، زير چشمي مواظب  دوشادوش افراد خود مي
كرد، شخصي را مأمور  مي  زشي را مشاهدهداد و هرگاه لغ ها مي الزم رزمي را به آن

مبادا كه امروز : گويد مثني مي  آنان برسان و بگو كه  سالم مرا به: گفت نمود و مي مي
اميد خداوند تعادل   ن است و بهآسعي ما نيز بر : گفتند آنان نيز مي .بد نام كنيد مسلمانان را

  .1 نماييم خود را حفظ مي
افتاد ) مهران(ي ايراني  ناگاه مثني به فكر كشتن فرمانده ور بود كه همچنان آتش شعله

گاه به قلب دشمن حمله كرد و  آن. و از انس بن هالل و ابن مردي فهر كمك خواست
و گرد و غبار . جناحهاي سپاه به دفاع برخاستند و قلب هر دو سپاه را در هم آميختند

در اين اثنا مسعود . ناپديد شدند ي هر دو سپاه در انبوه غبار تاريكي برخاست و فرمانده
شد و چون متوجه شد كه  ي نيروهاي پياده بود، شديداً زخمي برادر مثني كه فرمانده

اي : ها گفت روحيه نيروهاي تحت فرمانش با ضربت خوردن او تضعيف شده است به آن
. بگرداندپرچم خود را بر افراشته داريد، خدا شما را پيروز  ،رزمندگان قبيله بكر بن وائل

مثني نيز كه شاهد جان دادن برادرش  �از كشته شدن من به خود ترس و هراس راه ندهيد
هاي  حشت زده نشويد، مرگ بهتريناز شهيد شدن برادرم و: بود، خطاب به مردم گفت

همچنين انس بن هالل نميري بعد از مدتها جنگ و فداكاري كشته . شما اين چنين است
ها را به  ن آمد و انس و برادر خود را در آغوش گرفت ـ و آنو مثني از اسب پايي. شد

تر و عرصه بر  ي ترازوي مسلمانان سنگين خارج ميدان جنگ منتقل كرد ـ كم كم كفه
شد و قهرماناني همچون جرير بن عبداهللا، بجير، ابن هوبر، منذر بن  تر مي ايرانيان تنگ

تا اين . شكافتند كر دشمن را ميحسان و قرط بن جماح عبدي در نهايت شجاعت قلب لش
ي ايراني به نام شهر براز به قتل رسيد و قلب سپاه دشمن از هم  كه يكي از فرماندهان زبده

از پاي در آمد و طنين خبر ) مهران(و ديري نگذشت كه فرمانده كل سپاه ايران  2پاشيد
. ار و هزيمت نمودقتل فرمانده كل، تمام سربازان و فرماندهان ديگر را دچار دلهره و فر

ي سپاه اسالم نيز مضاعف گرديد و با تمام قوا بر نيروهاي دشمن شكست خورده  روحيه
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ومثني خود را به پل رسانيد وآن را منهدم كرد . ها را تار و مار كردند ور شدند و آن حمله
و آن  ها ناچار در كنار رودخانه به اين سو آن. تا راه فرار را بر روي نيروهاي دشمن ببندد

شدند و بدين صورت  گريختند و زير دست و پاي اسبان مجاهدين متالشي مي سو مي
ها را بيش از صد هزار  هاي زيادي از دشمن برجاي ماند كه برخي تعداد آن كشته

  .1اند دانسته

  پايان معركهنشستي جنگي در ـ 1
كه نقش زمين  جان بود، جنگ به پايان رسيد و مثني با سپاه خود شاهد هزاران پيكر بي

اي نشست و با سپاهيان خود از كارزار سخن به ميان  گاه مثني در ناحيه آن. شده بودند
اي از ماجرا را شرح  چه كار كردي؟ و هر كدام گوشه: پرسيد آورد و از يكايك آنان مي

من در جنگهاي زيادي ميان عربها و عجمها چه در اسالم و چه : گاه مثني گفت آن. داد مي
صد تن از عجمها  كردم يك قبالً تصور مي! به خدا سوگند. ام اسالم شركت كرده قبل از

يعني يكصد تن . بينم را مي هزار از عربها كافي خواهد بود، ولي امروز عكس آن براي يك
خداوند قدرت آنان را متالشي كرد . از عربها براي يكهزار از عجمها كفايت خواهد كرد

. پس تشريفات و هيكل و كثرت آنان شما را شگفت زده نكند. و نيرنگشان را از بين برد
مانند كه به هر سو بخواهيد، آنان را در پيش  ي حيوانات مي ها به گله از اين پس آن
  .2خواهيد گرفت

اين سخن مثني در آن لحظه كامالً به جا و مطابق مقتضاي حال بود، چرا كه او از 
كه تعداد بيشترشان براي اولين بار با ايرانيان گفت  ي خود براي مسلماناني سخن مي تجربه

را   چه اند با آن كه آنان مشاهده كرده  چه خواست آن بنابراين مثني مي. روبرو شده بودند
   .3كه براي مثني تجربه شده است، مقايسه كنند
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  ـ پشيمان شدن مثني به خاطر تخريب پل2
سپاه دشمن را گرفت، ابراز پشيماني مثني از اين كه پل را تخريب كرد و مجال فرار از 

و از . من اشتباهي مرتكب شدم كه خداوند مسلمانان را از شر آن نجات داد: نمود و گفت
. كنم كه مواظب باشيد، مرتكب چنين خطايي نشويد آن پشيمان هستم و به شما توصيه مي

  .1نبايد دشمن را مجبور به جنگيدن كرد
جلوگيري از فرار دشمن به معناي مجبور ساختن هدف مثني از اين سخن اين بود كه 

. دارد مي  براي دفاع از جانش تمام نيرو توان خود را عرضه  ي جنگي است كه آنان به ادامه
اي جز  چراكه وقتي سربازان فراري دشمن راه فرار را بر روي خود بسته ببينند، چاره

. شود رف مقابلشان ميجنگيدن نخواهد داشت كه اين باعث خسارتهاي سنگيني براي ط
ولي همان طور كه مثني اشاره كرد، خداوند رعب و وحشت مسلمانان را در دل 

 .2ها نتوانستند كاري پيش ببرند، بلكه از دم تيغ مسلمانان گذشتند دشمنانشان انداخت و آن
و اعتراف مثني به اشتباه خود در حالي كه با اين معركه به اوج پيروزي و شهرت رسيده 

  .3بيانگر تواضع، ايمان و اخالص او است و چنين است حال مردان بزرگبود، 

  ـ روانشناسي نظامي مثني3
ي مسايل  در كنار مهارتها و رشادتهاي نظامي مثني به تخصص ديگري از وي در زمينه

. توان از آن به عنوان روانشناسي نظامي نام برد خوريم كه مي مربوط به جنگ برمي
كرد و  ها محبت مي اي بود، او با آن ي عاطفي فوق العاده انش رابطهي او با سرباز رابطه

چنان كه اين امر از خالل گفتگوي او با آنان و سر زدن به . نسبت به همه مهربان بود
از اين رو آنان نيز او را دوست  .4گردد ي آنان، آشكار مي ي پرچمداران و توصيه همه

  .5رفتگ داشتند و هيچ كس به كار او ايراد نمي
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رسيد و مثني  و هنگامي كه طنين صداي صفوف سپاه ايرانيان به گوش سپاهيانش مي
ي  كرد به ويژه كه هنوز خاطره هاي افراد سپاه خود مشاهده مي را در چهره تأثير منفي آن

شد، با آرامش وصف ناپذيري خطاب به  تلخ شكست سپاه اسالم، در اذهان تداعي مي
لذا نگران نشويد و سكوت را . صداي شكست آنان استاين : افراد سپاه خود گفت

  .1سپاهيان برسانيد  نقشه خود را به  رعايت نماييد و مخفيانه
از كشته شدن برادرم : و چون برادرش كشته شد، خطاب به افراد سپاه خود گفت

نگران نباشيد و ترس و دلهره به شما دست ندهد، چرا كه مردان خوب شما اين گونه 
پرچمهايتان را : چنان كه برادرش نيز لحظاتي قبل از مرگ خود گفته بود .2ميرند مي

برافراشته بداريد، خداوند شما را ياري دهد و مبادا مرگ من باعث رعب و وحشت در 
  .شما گردد

من : خواند گفت ي برادرش و ديگر شهدا را مي و هنگامي كه مثني نماز جنازه
روي نمودند، صبر كردند، سست  تند، پيشها در معركه حضور داش خوشحالم كه اين

  .3ي گناهان است نشدند و نهايتاً به شهادت رسيدند كه كفاره
آميز  كرد و با آنان برخورد عطوفت همان طور كه مثني با سربازانش ابراز محبت مي

چنان كه  .4كرد شدند، قاطعانه برخورد مي داشت، از طرفي اگر دچار لغزش و خطا مي
ردي افتاد كه جلوتر از ديگران در صف ايستاده بود و آرام و قرار وقتي چشمش به م

او از فراريان جنگ ابوعبيد بر روي پل است و : او را چه شده است؟ گفتند: نداشت گفت
مثني او را با سرنيزه به داخل صف هدايت كرد و . خواهد خود را به كشتن بدهد مي

ه با دشمن روبرو شدي بر همراهانت نظم را رعايت كن و هنگامي ك. پدرت بميرد: گفت
  .5پيشي بگير و خود را به كشتن نده
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چنان . بردند ها را باال مي ها شاعران نيز با سرودن اشعار حماسي روحيه عالوه بر اين
  : كه اعورشني چنين مي سرود
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ي جسدهاي  ها براي اعور به دارالحزن تبديل شد و در مكان تخيله محل زندگي آن« 
مثني سپاه فارسيان را زير دست و پاي اسبان خود تار و مار . سپاه مهران انباشته شده است

هبر اين قوم او به حق ر. ايم اي همچون مثني شيباني نديده ما تاكنون در عراق فرمانده. كرد
  .2»تر است است كه در جنگها از شير درنده نيز شجاع

اي  مثني فرمانده  خواهد صريح و روشن بگويد كه شاعر در اين شعر خود مي
ي  اعور از طايفه  باشد، اين در حالي است كه نيرومندتر از خالد بن وليد و ابوعبيد ثقفي مي

  شيبان و بكر بن وائل ندارد، تا اينكه نينسبت خويشاوندي با ب  گونه باشد و هيچ قيس مي
  .3ورزد ي خود تعصب مي شود او براي قوم و قبيله  گفته

همانند   در علم روانشناسي سربازي، آگاهي چناني داشت كه  مثني بن حارثه
در اين   نمود و قرنها قبل از هر استاد متخصصي كه ريزي مي و آگاه برنامه  اي ويژه فرمانده

  .4اجرا درآورد  ي خود را به و نقشه  بدهد، برنامه  ارائهراستا سخني 
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  ـ موضع گيري زنان مجاهدين4
هاي آنان كه بيشتر قابل ذكر است اين كه وقتي فرماندهان مسلمان،  از جمله موضع گيري

مسلمانان بدان دست يافته بودند با عمرو بن عبدالمسيح كه يك عرب   چه بخشي از آن
ها با ديدن عمرو گمان بردند كه او در مال  آن. فرستادندان مسلمان نصراني بود، نزد زن

با چوب و چماق به استقبال وي همراه كودكان غنيمت دست برد زده است، بنابراين 
ها  گاه به آن آن. براي زنان اين سپاه شايسته است كه اين گونه باشند: عمرو گفت .رفتند
  .1ي پيروزي داد مژده

هاي اسالمي  ي بيانگر موفقيت تربيت اسالمي و ظهور شخصيتگير موضع  گونه اين
  در صورت عدم وجود مردها به  باشد، زيرا اينك زنان هستند كه حتي در ميان زنان نيز مي

  .كنند حمايت و حفاظت پادگان قيام مي
مسلمانان بر تمام بين النهرين   ساز باعث شد كه اين پيروزي سرنوشت  گفتني است كه

فرستاد تا شهرهاي اطراف خود را  ست يابند و مثني نيز فرماندهان خود را ميدر عراق د
خداوند در جهاد با   برند كه  ي مسلمانان در آورند و از غنيمتهايي بهره زير سلطه  به

  .2بود  ها ارزاني داشته دشمنانشان بر آن

  ـ تعقيب فراريان جنگ5
غافل ننشست، بلكه سپاهيان خود را مثني دچار غرور پيروزي نشد و از هدف نهايي خود 

ي خود  چنان كه مسلمانان به دستور فرمانده. به تعقيب فراريان سپاه دشمن وادار نمود
فراريان را تعقيب كردند و تا ساباط پيش رفتند و تعداد زيادي از آنان را كشتند و با غنايم 

ه پل ابي عبيد را از ي شكست در معرك پيروزي در بويب نه تنها خاطره. هنگفتي برگشتند
زيرا مسلمانان قبل از . اذهان زدود، بلكه مسلمانان را عمالً بر سرزمين سواد، حاكم گردانيد

رسي داشتند، اما بعد از آن بر دو طرف فرات  آن فقط به يك طرف رودخانه فرات دست
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 .1گونه دغدغه خاطري مسلط شدند ي منطقه با هيچ و همچنين ما بين فرات و دجله و همه
  .2ي يرموك در شام دانست توان شبيه غزوه ي بويب را مي غزوه

  تاراج اماكن اقتصادي دشمن: پنجم

زدند و سرزمين سواد عراق  ي بويب، مسلمانان در منطقه حرف اول را مي بعد از معركه
يكپارچه به دست آنان افتاد و مثني فرماندهان جهادي و افراد مسلح را در سراسر منطقه 

زد از جمله به خنافس كه بازار پر  د و بر محل تجمع فارسها و عربها شبيخون ميتقسيم نمو
پرداختند، يورش برد و  جا طوايف ربيعه و مضر به داد و ستد مي جمعيتي بود و در آن

ي همان روز خود را به دهقانان  سپس با عجله در ساعات اوليه .3را از بين برد طراوت آن
  : گفت شهر انبار رسانيد و مي
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و صبح روز بعد . د را كشيدي حمله به بازار بغدا نقشه دهقانان انباركمك  و با
ي دجله را پشت سر گذاشت و وارد بازار بغداد شد و به قتل و غارت آنان  رودخانه

سپس . فقط طال و نقره و اشياء قابل حمل و نقل برداريد: پرداخت و به همراهانش گفت
پنج كيلومتري بغداد مقداري توقف  و در سي 5بدون توقف برگشتند و در كنار نحر سلحين

ي راه آماده  نفس تازه كنيد و براي ادامه! اي مردم: دند و مثني به همراهانش گفتكر
كيلومتر سوار بر اسبان راه  60ها  آن. شويد و از خدا عافيت بطلبيد و سريعاً حركت كنيد
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در آن هنگام مثني صداي . آمده و جنگيده بودند و نياز شديد به استراحت داشتند
  .دشمن در تعقيب ما است: گفت اي شنيد كه مي زمزمه

ها اكنون فرصت اين  آن. از خدا بترسيد و چنين سخناني بر زبان نياوريد: مثني گفت
ها چگونه با  آن. اصالً جرأت چنين كاري را ندارند. را ندارند كه به فكر تعقيب شما باشند

عقيب توانند اسبان اصيل عربي را تعقيب كنند؟ اگر هم ما را ت اسبان محلي و كندرو مي
پس به خدا توكل كنيد و به او . ها به اميد پاداش و پيروزي خواهيم جنگيد كنند با آن

ن زيادي كه تعداد دشمنان به مراتب از شما بيشتر خداوند شما را در ميادي. اعتماد نماييد
دهم، و افزود  شما خبر مي  ام به بوده، پيروز گردانيده است و حتما در مورد خود و خواسته

كرد كه توقف ميان دو شبيخون را كوتاه كنيم و مجدداً  وبكرصديق ما را توصيه ميكه اب
�1حمله كنيم و اگر نه سريعاً باز گرديم 

او حساب شده و بر اساس نقشه و ايمان . اين بود برداشت مثني از جنگ و جهاد
ه در واقع فهم، تجربه، دانش و شناخت در موفقيت آميز بودن معرك. رفت عميق پيش مي

و مثني اين درس را از قهرمان ميادين جهادي، ابوبكرصديق فرا گرفته . كند كمك مي
  .2بود

سپس مثني برخاست و همراهانش را دستور داد تا بر مركبهايشان سوار شوند و با 
بارها را به سوي انبار پشت سر گذاشتند تا اين كه به انبار  راهنمايان خود صحرا و روي

ها وعده داده بودند كه  و به آن. استقبال گرم دهقانان روبرو شدندجا با  در آن. رسيدند
  : ها را پاداش خواهند داد و يكي از آنان چنين سرود اگر با موفقيت برگشتند آن
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از آن پس مثني به تاخت و تاز در نواحي شمالي عراق تا جنوب آن پرداخت و به  
   .1ي كباث و بنوتغلب يورش برد و به كشتار آنان پرداخت منطقه

گرفت،   اين جنگها را بر عهده  تماميبعد از نبرد بويب فرماندهي   مثني بن حارثه
بن محصن غلفاني در جلوش و نعمان بن عوف بن نعمان و مطر شيباني   حذيفه  جنگي كه

در يكي از نبردهاي   كردند، گفتني است كه در دو طرف راست و چپ وي حركت مي
زدند آب   خود را به  هايي از دشمنان تكريت روبرو گشت كه مثني لشكر اسالم با مجموعه

قسمت هر يك از مسلمانان پنج   جا كه و غنايم زيادي را براي مسلمانان جا گذاشتند، تا آن
شهر   ين غنايم را با خود بهمثني تمام ا. و يك پنجم كل ثروت آنان بود  گوسفند، پنج برده

طرف صفين   انبار رسيد، فرات بن حيان و عتبي بن نهاس را به  به  برد و هنگامي كه انبار
كنند؛ سپس   بازماندگان عربهاي تغلب و نمر حمله  به  ها دستور داد كه آن  رستاد و بهف

كمك   عنوان جانشين خود بر انبار گذاشت و خود نيز به  عمرو بن ابوسلمي هجمي را به
جدا   ت و عتبهاز صفين نزديك شدند، مثني از فرأ  فرات و عتبي شتافت، پس هنگامي كه

حركت كردند و   طرف جزيره  فرار گذاشتند و از رود فرات به  ا بهشد و اهل صفين نيز پ
ي تغلب و نمر بودند  آنان همان مردمان دو قبيله  جا كمين گرفتند، گفتني است كه در آن

اي  طايفه  ها را دنبال كردند تا اينكه آن  بودند، از اين رو فرأت و عتيبه  جا پناه برده آن  به  كه
غرق در برابر : (گفتند و مي  مردم را تشويق كرده  زدند و فرأت و عتيبه آب  ها را به از آن

اي از  در جاهليت دسته  ها بياورند كه ياد آن  خواستند آن روز را به يعني مي). آتش سوزي
  سوي مثني برگشتند در حالي كه  سپس به. اي سوزاندند ي بكر بن وائل را در بيشه قبيله
رسيد، زيرا عمر در ميان  �اطالع عمر  بودند، و اين خبر به  دهها را در فرات غرق كر آن

پيام داد  �او برسانند، پس عمر  اخبار روز را به  بود كه  هر لشكري افرادي را تعيين كرده
عمل آورد،   سخنشان تحقيقي را به  خواهد راجع به مي  نزد وي بيايند كه  فرأت و عتيبه  كه

ي استناد آن سخن جاهل  رو به آنان از اين: عمر گفتند  به رسيدند خطاب  مدينه  وقتي به
عمر . ميخواستند حس انتقام جويي دوران جاهليت را ميان مسلمانان احيا كنند  اند كه كرده

آنان را سوگند داد، آن دو نيز سوگند خوردند كه ما هدفي به جز مثال زدن و عزت اسالم 
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و همراه ياران سعد بن ابي وقاص به عراق نداشته ايم، عمر هم آنان را تصديق نمود 
فاروق در راستاي حفاظت از اخالق رعيت و سرايت   ذكر است كه  الزم به .1بازگرداند

  .2كرد عمل مي  درون آن بسيار حريصانه  فساد به
به هر حال مثني از پيروزي مسلمانان در بويب حداكثر استفاده را برد و شبيخونهاي 

و با توفيق . ارها و اماكن تجمع دشمنان در شمال عراق ترتيب دادپياپي و منظمي به باز
و  .خدا و مهارت جنگي خود توانست حدود چهارصد كيلومتر در آن ناحيه پيشروي كند

مثني طي عمليات غافلگيرانه و . اين عالوه بر پيشرويهايش در نواحي سه گانه ديگر بود
ا در چشم ملتشان خوار و ناتوان نشان تاكتيكهاي پيشرفته توانست تخت نشينان مداين ر

ها را هيچ به حساب  ي عرب كه تا آن زمان ايرانيان آن دهد كه در مقابل ملت پا برهنه
   .3گونه دست و پا گم كرده، نتوانند از مردم و سرزمينهاي خود دفاع كنند آوردند، اين نمي

  واكنش ايرانيان: ششم

شما تا : قوم نزد رستم و فيروزان گرد آمدند و گفتندايرانيان نيز غافل ننشستند بلكه بزرگان 
كي بايد اختالف كنيد و دشمن بر ما بتازد؟ اين همه مصيبت به خاطر اختالف شما بر ما آمد 

نوبت مداين است يا اين كه دست از  تكريت ساباط و، و اينك پس از سقوط بغداد
از اين كه دشمن دست به كار  اختالف و دو دستگي برداريد و متحد شويد و يا اين كه قبل

  .4شود خود ما شما را از ميان برخواهيم داشت
ي زنان و كنيزكان  همه: گاه رستم و فيروزان نزد ملكه پوران رفتند و به او گفتند آن

كسرا و پسرانش را فراخوان و همه را سوگند و شكنجه ده تا اگر پسري در اين نسل 
ه يكي از آنان اعتراف كرد كه از شهريار فرزند چنان ك. وجود دارد به ما معرفي كنند

پس نزد مادرش . مادرش از اهل بادوريا است  كسرا پسري به نام يزگرد باقي مانده كه
ي پسران اين  جريان از اين قرار بود كه شيرويه همه. فرستادند و فرزندش را از او گرفتند
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مادر يزدگرد او را از . انروايي كندباشد و به تنهايي فرمنسل را كشته بود تا رقيبي نداشته 
پدر يزدگرد نيز به دست برادرش شيرويه . ترس شيرويه، نزد برادرانش به اصطخر فرستاده بود

ي نسل  ها پسرش را كه تنها باقيمانده گاه مادر يزدگرد در اثر تهديدهاي اين آن. كشته شده بود
و . يكساله بود بر تخت پادشاهي نشاندندساسانيها بود، معرفي كرد و ايرانيان او را كه بيست و 

يزدگرد سوم به كمك رستم و فيروزان به ساماندهي نيروهايش . اختالفات را كنار گذاشتند
چنان . اي از مرزبانان را گماشت مرزها را سر و سامان داد و در هر مرز گروه ويژه. پرداخت

  .1...ر و نيروي دفاعي حيره و نيروي دفاعي ابله و انبا: گفتند كه مي

  هاي عمرفاروق به مثني سفارش
او وضعيت را . گرفت مثني مرتباً در جريان تحركات سپاه يزدگرد و ساماندهي آن قرار مي

اش به  هنوز نامه. انعكاس داد �اي به عمر رفت طي نامه آن گونه كه بود و انتظار مي
ن سواد كفر و ساكنان سرزمي. نرسيده بود كه حدس مثني درست از آب در آمد �عمر

مثني دريافت كه . ورزيدند و عهد شكني نمودند و همه يكپارچه به سپاه ايران پيوستند
ي مناطقي نيست كه فتح كرده  اي داشته است و قادر به نگهداري همه رويه پيشروي بي

از آن طرف . ي ذي قار اردو زد سپاه خود را به عقب كشيد و در منطقه ،بنابراين. است
ها را دستور داد تا سريعاً از مناطق عجم نشين فاصله بگيرند و  يز رسيد و آنن �ي عمر نامه

ي  به صورت متفرق در كنار آبهاي مرزي مسلمانان و ايرانيان اردو بزنند و افزود كه همه
ي  افراد طايفه ربيعه و مضر را چه با رضايت و چه بدون رضايت همراه خود كنيد و همه

  .2ر فرمان من باشيدعربها را گرد آوريد و منتظ
مثني در ذي قار مستقر شد و نيروهاي خود را از اول صحراي عراق تا انتهاي آن 

هاي مسلحي به صورت  هاي مقابل بصره تا قطقطانه دسته منتشر ساخت و از سلسله كوه
ي نزديك به هم مستقر كرد، تا در مواقع اضطراري مراتب را سريعاً  آماده باش و در فاصله

هاي مرزي كسرا نيز  از آن طرف ديدبان. هند و به كمك يكديگر بشتابندانعكاس د
ايرانيان با . بازسازي شد و مرزهاي ايران كنترل گرديد و سپاه ايران سر و سامان گرفت
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ترس و دلهره پشت مرزهاي خود منتظر بودند و مسلمانان همچون شيري كه هر از چند بار 
ردد، با ضربتهاي چريكي دشمن را سرگرم كرده، گ كند و بر مي شكار خود را تعقيب مي

. افتاد هجري اتفاق مي 13و اين جريانات در ذي قعده سال . منتظر نيروهاي كمكي بودند
ي كساني را كه به نواحي عراق  همه �در همان سال پس از اتمام مراسم حج، عمر

ديشمند و خطيب و نزديك بودند، دستور داد تا به سپاه مثني بپيوندند و هيچ سردار و ان
  .1ها را به سوي سپاه مثني اعزام نمود آن �شاعري نماند مگر اينكه عمر

  

                                           
  .٤٧١الطريق إىل املداين ص -١



  مبحث دوم

  ي قادسيه جريان معركه

خبر رسيد كه ايرانيان در حال تشكيل و ساماندهي سپاه خود  �هنگامي كه به عمرفاروق
دهد  ثني دستور ميجهت تار و مار نمودن مسلمانان باقيمانده در سرزمين عراق هستند، به م

ها را چه با رضايت و چه  ي مناطق و قبائل بفرستد و آن كه فرستادگان خود را در ميان همه
را نخستين  �توان اين دستور عمر بدون رضايت براي جنگ آماده كند كه مي

توان  بنابر اين مي. سربازگيري اجباري در اسالم دانست كه توسط مثني به اجرا در آمد
سربازگيري اجباري براي اولين بار : گويد مي  محمد فرج اشتباه است كه سخن  گفت كه

چنين فرماني را صادر   است كه �است، زيرا اين عمر  در دولت اموي صورت گرفته
رسد، سريع در راستاي اجراي فرمان  مثني مي  ي او به نامه  محض اينكه  است و به  كرده
ي كارگزاران  همچنين به همه �عمر. كند تطبيق ميآو را  ي نظامي آيد و نقشه برمي  خليفه

سوي   ي سربازها را به كليه  ها دستور داد كه آن  دولت خود دستور مشابهي نوشت و به
در ايران نيز پس از روي كار آمدن يزدگرد تحوالتي به شرح زير  .1عراق گسيل دهند

  : اتفاق افتاده بود
ييس حكومت به نوعي وحدت ملي، ثبات و عنوان ر  ـ ايرانيان با انتخاب يزگرد به

  .نظم داخلي دست يافتند
اي كلي و تشكيل سپاه بزرگ و پخش آنان در تمامي  شيوه  ـ سربازگيري مجدد به

  ..بودند  را فتح كرده مسلمانان آن  و كنارهايي كه  گوشه
  .2ـ وادار كردن ساكنان مناطق فتح شده به پيوستن با آنان و عهد شكني با مسلمانان

  : و در ميان مسلمانان نيز تحوالتي بدين شرح اتفاق افتاده بود
  .ـ عقب نشيني مثني و ساير فرماندهان از مناطق فتح شده به مرزهاي اسالمي

  صورت كه ها در كنار آبهاي مرزي، بدين ـ پراكنده شدن سپاه اسالم و استقرار آن
اردو زدند، بنابر اين » الطف«نام   قار اقامت گزيد و مردم نيز در مكاني به مثني در ذي

                                           
  .٧٠إمتام الوفاء ص -١
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  در انظار يكديگر بودند و در موقع نياز به  سربازان مسلحي را در عراق تشكيل دادند كه
  .شتافتند كمك يكديگر مي

  .1ـ سربازگيري اجباري براي تشكيل سپاهي بزرگ

  انتصاب سعد بن ابي وقاص به فرماندهي سپاه اسالم: نخست

دهد و در  نموده، علي مرتضي را جانشين خود قرار مي شخصاً سپاه را تنظيم �عمر
شود و در راه  هجري در رأس سپاه خود از مدينه خارج مي 14نخستين روز محرم سال 

او تصميم گرفته است كه شخصاً در . رسد عراق به محل صرار، شش كيلومتري مدينه مي
باره  ن و انصار در اينرأس سپاه به جبهه برود و با اعضاي شوراي عالي جهاد از مهاجري

نمايند جز عبدالرحمان بن عوف كه  كند و همه با رفتن او موافقت مي نظر خواهي مي
ترسم كه اگر تو شكست بخوري يا كشته شوي مسلمانان در همه جا  مي: گويد مي

بهتر است كسي ديگر را به جاي خود . تضعيف بشوند و روحيه خود را از دست بدهند
پذيرد و طبق مشورت او، سعد بن ابي  پيشنهاد عبدالرحمان را مي �عمر. اعزام كنيد

   .2دارد وقاص را در رأس سپاه به عمق خاك عراق و به كمك مثني اعزام مي

  به سعد �هاي عمر توصيه -1
: پس از اين كه سعد را به فرماندهي سپاه منصوب كرد او را اين گونه توصيه نمود �عمر

خويشاوند ايشان هستي، مغرور نشو و بدان كه خداوند از اين كه صحابي رسول خدا و 
و نزد او معيار، بندگي و طاعت است نه . گرداند، بلكه با نيكي بدي را با بدي محو نمي

رسول خدا با آن مبعوث شد و بر آن وفات كرد توجه   چه پس به آن. حسب و نسب
  .3خواهي شد داشته باش و عمل كن تا رستگار شوي و گرنه، دچار خسارت و زيان

                                           
  .٨٠ص: مهان -١
قابـل يـادآوری اسـت کـه طبـق بعضـی از منـابع آن کسـی کـه بـه عمـر مشـورت  .٩٦نهاية صترتيب وذيب البداية وال -٢

داد که خودش شخصا در جنگ شرکت نکند و کسی ديگری را به جای خود بفرستد، علی بـن ابـی طالـب رضـی 
  .اشاره منود ١٤٦اهللا عنه بود که از آن مجله می توان به کتاب ج البالغه خطبه 
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ي راشد، نكات مهم و درس  همان طور كه مالحظه گرديد، سخنان كوتاه خليفه
اي كه با  ايشان ترسيد كه مبادا روزي سعد به خاطر خويشاوندي. بزرگ را در بر داشت

 �بنابراين عمر. رسول خدا دارد، دچار نوعي غرور گشته و خود را برتر از ديگران بداند
ا خاطر نشان كرد كه معيار برتري را تقوا و دوري از گناه و اصلي از اصول اسالم ر

  : فرمايد چنان كه خداوند مي. داند معصيت مي

�m�vu�t�s�r��ql ]١٣: احلجرات[  
  .»ترين شما است ترين شما در نزد خدا متقي گمان گرامي بي«

ان به ي مسلمان و اين معيار بسيار عادالنه و مناسبي است كه دستيابي به آن براي همه
او خاطر نشان   در پايان سخنانش به �سپس عمر. صورت يكسان امكان پذير است

اركان   شامل تمامي  را كنار نگذارد، كه تبعيت نمايد و آن �از اوامر پيامبر  ساخت كه
  .1باشد دين مي

  �ـ وصيت دوم عمر2
صيتم را پس و. ام من تو را بر سپاه عراق گماشته: همچنين ايشان خطاب به سعد فرمود

اي كه راه  تو به سوي كار بزرگ و دشواري رهسپار شده. ي گوشت قرار ده آويزه
پس خويشتن و همراهانت را بر كار خير . خالصي از آن در تمسك به حق نهفته است

پس در ناماليمات اين . چرا كه هر عادتي عاملي دارد و عامل خير صبر است. عادت بده
و خشيت خدا به . گردد ترس و خشيت خدا نصيبت ميراه، صبر پيشه كن كه اين طور 

و كسي به اطاعت و بندگي خدا . وسيله بندگي و دوري از معصيت متحقق خواهد شد
آورد كه آخرت را بر دنيا ترجيح دهد، اما كسي كه دنيا را بر آخرت ترجيح  روي مي

به وديعت  و خداوند در دلها خصلتهايي. آورد دهد، به معصيت و نافرماني حق روي مي
خصلتهاي آشكار اين است كه  از. گذاشته كه برخي پنهان و برخي آشكار است

و خصلتهاي پنهان . كننده در برخورداري از حقوق يكسان باشند كننده و ستايش سرزنش
پس محبت . شود آميز و محبوب شدن نزد مردم آشكار مي ي گفتن سخن حكمت به وسيله

ها را  خواستند كه محبت آن كه پيامبران الهي از خدا ميمردم را از خود دريغ مدار، چرا 
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اي را دوست داشته باشد، محبت او را در  بنده  و خداوند هرگاه. در دلهاي مردم جاي دهد
دهد و اگر با كسي دشمني ورزد او را نزد بندگانش نيز مبغوض  دل بندگان خود جاي مي

  .1دم به جايگاه خود نزد خدا پي ببريلذا بايد از جايگاه خود در ميان مر. دهد قرار مي
  : آيد از اين وصيت نافع اميرالمؤمنين نكات مهم زير به دست مي

ـ پايبندي به حق و عمل به آن، راه نجات از دشواريها است، چرا كه انسان با تمسك 
زند و كسي كه به ريسمان خدا چنگ بزند، خدا نيز به  به حق، به ريسمان خدا چنگ مي

شتابد و اين احساس باعث تقويت و استقامت بيشتر انسان مؤمن در  ي وي مينصرت و يار
ضمن اين كه پايبندي به حق باعث آرامش روح و روان آدمي . شود برابر ناماليمات مي

و كسي كه چنين نباشد، همواره در نگراني و اضطراب و سرزنش وجدان به . باشد نيز مي
  .برد سر مي

ادا انتظار داشته باشيم كه در مسير خير با دشواريها و پس مب. ـ صبر عامل خير است
ناماليمات برخورد نكنيم، بلكه طبيعت اين راه، مقتضي برخورد با دشواريها و مقتضي 
جهاد، سختي است كه سالك آن ناچار بايد صبر را پيشه سازد وگرنه در اثناي راه با 

  .سقوط مواجه خواهد شد
يابد و عامل بزرگ  دوري از معصيت تبلور ميـ خشيت الهي در طاعت و بندگي و 

همان طور كه ترجيح . ي خشيت الهي، ترجيح دادن آخرت بر دنيا است پديد آورنده
  .باشد دادن دنيا بر آخرت باعث معصيت و نافرماني خدا مي

ـ دلها داراي خصلتها و خصوصيتهايي است كه برخي آشكار و برخي پنهان 
شكار اين است كه در برخورد با مردم و اعطاي حق، ي خصلتهاي آ نمونه. باشند مي

  .ستايش كننده و سرزنش كننده را با يك چشم ببيند
آميز توسط فرد مسلمان و محبوب  ي خصلتهاي پنهان، گفتن سخن حكمت و نمونه

شدن انسان، نزد برادران مسلمانش است و محبت مسلمانان با فردي دليل محبت خدا با 
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اي را دوست داشته باشد او را در ميان مردم نيز  امي كه خداوند بندهباشد، زيرا هنگ وي مي
  .1گرداند محبوب مي

كه از جمله كساني است كه به او بشارت بهشتي بودن  �سعد بن ابي وقاص! آري
است، پس ما و ساير مسلمانان  �عمر بن خطابداده شده است نيازمند اين وصاياي 

  .2باشيم دن وصاياي فوق ميديگر بيش از ايشان نيازمند عملي كر

  در جمع مجاهدين �ـ سخنراني عمر3
مجاهدين عازم عراق شد و  )يا شش هزار نفري( در رأس سپاه چهار هزار نفري �سعد

خطاب به » اعوص«ها را تا بيرون مدينه بدرقه كرد و در مكاني به نام  آن عمر بن خطاب
اي متعدد به وضوح سخن گفته است تا ه خداوند با بيان مثالها و نمونه: سپاه چنين فرمود

چرا كه دلها در حقيقت مرده است، مگر اين كه خداوند . دلها با كالم خدا زنده شود
وبدانيد كه عدل و . توانيد از كالم خدا استفاده نماييد پس تا مي. ها را زنده بگرداند آن

است و   ميهايش حيا، سخاوتمندي و نر نشانه. ها و پيامدهايي دارد انصاف نشانه
ر داده است اي قرا و خداوند براي هر چيزي دروازه. پيامدهايش مهرباني و عطوفت است

پذيري با يادآوري مرگ و  و عبرت. پذيري و كليد آن زهد است ي عدل، عبرت و دروازه
و حقيقت . پذيرد مردگان، و آمادگي براي مرگ با پيش فرستادن كردار نيك، تحقق مي

ق صاحب حق از ستمگر و برگردانيدن آن به صاحب حق است و زهد باز پس گرفتن ح
  .انگاري به خرج داد و با كسي سازش كرد مورد نبايد سهل در اين
به مقدار كفاف به روزي راضي شويد، چرا كه هر كس اين طور نباشد، هرگز سير و 

پس نبايد . و من از طرفي پاسخگوي شما و از طرفي پاسخگوي خدا هستم. شود نمي
ي كسي به او برسد و هر كس مدعي حقي از كسي باشد، بايد بي  ذارم كه آه و نالهبگ

   .3درنگ حق او را به او بازگردانم
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  �به عراق و وفات مثني �ـ رسيدن سعد4
و امير المومنين چهار هزار سعد با سپاه خود در مكاني به نام زرود از نواحي نجد اردو زد 

وانست هفت هــزار نــيروي جديد از ديار نجد به سپاه تهمچنين او و نيرو برايش فرستاد 
   .خود بيفزايد و در عراق مثني بن حارثه با دوازده هزار نفر منتظر قدوم سعد بود

ساز ميان عرب و عجم  خود را براي جنگي سرنوشت» زرود«نام   مكاني بهسعد در 
اهميت  �عمر  ت كهو منتظر دستورات جديد اميرالمؤمنين بود، گفتني اسكرد  مهيا مي

ؤسا، صاحب رأي، افراد شرافتمند، قدرتمند، ي ر داد، زيرا ايشان از همه اين نبرد مي  اي به ويژه
  .1گرفت مي  خطيب و شاعر بهره

مستقر بود، مثني به بيماري سختي مبتال گرديد كه به » زرود«در همين اثناء كه سعد در 
مثني . ي جسر ابي عبيد، برداشته بود ر معركهگمان برخي از راويان، علت آن زخمي بود كه د

كرد، مرگش فرا رسيده است، بشير بن خصاصه را به فرماندهي سپاه خود  كه احساس مي
و . وصايايي نزد سعد فرستاد و جان به جان آفرين تسليم كرد» معني«گماشت و با برادرش 

ا منور ساخته بود، اين خورشيد تابنده كه با فتوحات خود سرزمين عراق ر ،بدين صورت
  .2درگذشت

با دشمنان در شهر و ديار : در وصايايي كه مثني به سعد نوشت چنين آمده بود
ها را به مرزهاي خود بكشانيد در اين صورت اگر پيروز  بلكه آن. خودشان درگير نشو

روز شوند، ها پي اند، مال شما خواهد بود و اگر آن ها پشت سر گذاشته شويد، هرچه آن
هاي شما را  ها جرأت ورود به سرزمين نشيني خواهيد كرد و آن ر سرزمين خود عقبشما د

  .3شويد نخواهند داشت و شما منتظر ياري خدا براي فرصتهاي بعدي مي
) ابوبكر صديق(هاي پاياني خليفه دوم  هاي پاياني زندگي مثني با لحظه چقدر لحظه

در حالي چشم از دنيا فرو  � ابوبكر. دهر دو به فكر پيروزي مسلمانان هستن. مشابهت دارد
ي بعد از خود را در مورد فتح عراق و اعزام نيرو براي اين منظور توصيه  بست كه خليفه

                                           
  ).٣١٠/ ٤(تاريخ الطربي  -١
 .٢٩أمحد عادل كمال ص، القادسية -٢
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ي  بندد كه تجارب جنگي خود را براي فرمانده كرد و مثني نيز در حالي چشم از دنيا مي مي
  .1گذارد جديد نيروهاي اسالمي عراق، به جاي مي

و وصيت ايشان اطالع يافت، نسبت   دست سعد رسيد و از نظريه  ي مثني به نامه  وقتي كه
را بر جاي برادرش گمارد و سفارشهاي نيكي را در   وي ترحم ورزيد و معني بن حارثه  به

  مثني به  كند اينكه مي  جلب توجه  در اين نامه  كه  چه خصوص خاندان مثني صادر نمود، آن
نكاح خود درآورد، از   را به) تيمي  سلمي دختر خصفه(سرش هم  بود كه  سعد وصيت كرده

اكنون سؤال ما . خواستگاري كرد و با او ازدواج نمود از سلمي  رو سعد بعد از پايان عده اين
  او را به  اين است آيا مثني خواست بعد از فوتش عمل نيكي را در حق همسرش انجام دهد كه

است؟ اين   براي او گواهي بهشت داده �پيامبر  كند كه مي پهلواني از پهلوانان اسالم پيشنهاد
و   برده ذكاوت و عقل و فهم همسرش پي  به  باشد، يا اينكه اي كمياب از نوع وفا مي نمونه

  .2اينها احتمال دارند  مند شوند؟ تمامي مسلمانان از تاكتيكهاي جنگي وي بهره  كه  خواسته
معني وصيت برادر خود را به سعد برساند،  قابل يادآوري است كه قبل از اين كه

مطلع شد كه قابوس بن قابوس به دستور آزاد مهر ـ يكي از فرماندهان ـ ايراني قصد دارد 
عربهاي ساكن آن ناحيه را با تهديد و تشويق، به كمك ايرانيان فرا خواند و براي اين 

اين خبر از ذي قار شب  معني به محض اطالع يافتن از. منظور در قادسيه مستقر شده بود
ي آنان را نابود كرد و قبل از  هنگام به راه افتاد و بر قابوس و همراهانش شبيخون زد و همه

  .3طلوع آفتاب دوباره به ذي قار رسيد

  ي اميرالمؤمنين ـ سعد در مسير عراق و توصيه5
د كه به مستقر بود، دستوري از جانب خليفه رسي» زرود«در حالي كه سپاه سعد در مكان 

من شما و : سوي عراق پيشروي نمايند و عالوه بر آن سعد را چنين توصيه نموده بود
نمايم، چرا كه تقوا بزرگترين  همراهانت را به رعايت تقواي الهي در هر حال توصيه مي

طور پرهيز كنيد كه از دشمنانتان  و از گناه و معصيت همان. آمادگي در مقابل دشمن است

                                           
 .أمحد عادل كمال ٣٠القادسية ص -١
  ).٣٧١، ١٠/٣٧٠(مي التاريخ اإلسال -٢
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زيرا شبيخون لشكر گناه به مراتب از شبيخون لشكر دشمن . نماييد يز ميترسيد و پره مي
آورتر است و هميشه علت پيروزي مسلمانان بر دشمنانشان معصيت و نافرماني  زيان

ها بر ما برتري  و اگر نه از نظر توانايي و امكانات جنگي آن. دشمنان از خداوند بوده است
ها به خاطر  ها برابري كنيم، يقيناً آن يت خدا با آنواگر قرار باشد كه ما در معص. دارند

و بدانيد كه از جانب خداوند مراقبيني وجود دارد كه . شوند برتري نظامي بر ما پيروز مي
نمايند، پس مواظب باشيد و در راه خدا مرتكب معصيت نشويد و  رفتار شما را كنترل مي

بنابراين بر ما مسلط . ل و رفتار ما استنگوييد كه اعمال و رفتار دشمن خيلي بدتر از اعما
چنان كه  ها را مسلط كرده است، بدتر از آن زيرا بر بسياري از ملتها خداوند. نخواهند شد

از . ها مسلط ساخت وقتي بني اسراييل خدا را نافرماني كردند، خداوند مجوسيان را بر آن
همان طور كه از او پيروزي بر خدا بخواهيد كه شما را بر نفسهاي خودتان پيروز بگرداند، 

ا وادار به رفتن در مسيرهاي ها ر رفتار كن و آن  و با مسلمانان به نرمي. طلبيد دشمن را مي
ها به استقبال دشمني مقيم و  چرا كه آن ،ها فرصت استراحت بده و به آن ،كننده نكن خسته

ور از اماكن ذميان و اي د روند و هر هفت شبانه روز، جمعه را در ناحيه ناز پرورده مي
و همين كه به سرزمين  .ايد، استراحت كنيد ها قرار داد صلح امضاء كرده كساني كه با آن

دشمن نزديك شدي، جاسوسانت را بفرست تا وضعيت دشمن را به تو گزارش كنند و از 
ساكنان آن نواحي چه عرب باشند چه غير عرب، افرادي را به عنوان راهنما و كاردان با 

ها مطمئن شدي، چرا كه انسان  البته پس از اين كه به صداقت آن. همراه كن خود
و . اي از سخنانش راست بگويد، براي تو نفعي نخواهد داشت گو حتي اگر در پاره دروغ

خود را به هر سو بفرست   هاي نظامي پس از اين كه به سرزمين دشمن نزديك شدي، دسته
ذار تا با نيروهاي كمكي دشمن برخورد نمايند و مانع رو بگ ها اسبان تيز و در اختيار آن

رود،  ها مي هاي نظامي به مناطقي كه احتمال شكست آن و از فرستادن دسته. ها بشوند آن
هاي اعزامي و جاسوسان خود را  و چون با دشمن روبرو شدي، دسته. خودداري كن

پذير دشمن را  ط آسيبفراخوان و همه با هم بر دشمن يورش بريد و قبل از اين كه نقا
شناسايي كرده، و وضعيت جغرافيايي سرزمين معركه را كامالً دانسته باشي، دست به حمله 
نزن، مگر اين كه دشمن تو را مجبور سازد و شب هنگام بر لشكر خود نگهباناني بگمار تا 

او قبالً  و اگر چنانچه اسيري نزد تو آوردند كه ميان شما و. ات، بيهوده نگردد تالش روزانه
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قراردادي امضا نشده است، گردنش را بزن تا دشمنان خدا و دشمنان خود را مرعوب 
  .1و خداوند كارساز و پيروز كننده و مددكار واقعي است. سازي

عمر بن ي بزرگ كه شامل وصاياي مهم و اساسي است، بيانگر خبرگي  اين خطابه
توفيق الهي در تمامي   ي است كهريزي جنگي است، گفتن در امور نظامي و برنامه خطاب

در اين وصيت به چند  .2طور وضوح و روشن نمايان است  توجيهات و وصاياي ايشان به
  : اند از ي كليدي مهم، پرداخته شده بود كه به طور خالصه عبارت نكته

و از . ـ سپاه اسالم به رعايت تقوا به عنوان نخستين سالح پيروزي توصيه شده بود
نوان لشكر محارب كه ضررش براي مسلمانان از سپاه دشمن بيشتر است، ياد گناهان به ع

گيرد،  اي كه توسط مأموران مخفي خداوند انجام مي ها را به مراقبت ويژه و آن. شده بود
  ضرورت شرم و حيا از ارتكاب گناه و معصيت اشاره  خاطرنشان ساخته بود، و همچنين به

انسان در ميدان جهاد در راه خدا مرتكب گناه   رسد كه ظر نمين  به  بود، زيرا عاقالنه  كرده
عنوان معياري براي   جايز نيست روش دشمن را به  تأكيد ورزيد كه  شود، و روي اين نكته

  سعي بر اين داشته  ها خاطر نشان ساخت كه آن  تجويز عملكرد لشكر اسالمي قرار داد و به
  .الهي هستندطور مدام نيازمند ياري   باشند كه به

ها را وادار به طي  ـ اصل دوم اين كه بايد فرمانده رعايت حال سربازانش را كرده، آن
ها فرصت استراحت بدهد و هنگام  بلكه به آن. كردن مسافتهاي صعب العبور و دور ننمايد

   .استراحت از مناطق اهل ذمه فاصله بگيرند
ا به اميد پيروزي بر دشمن با آمده بود كه مباد �ـ در بخش ديگري از وصاياي عمر

و همچنين توصيه . ايد از راه كينه و دشمني وارد شويد كساني كه پيمان صلح امضا كرده
   .كرده بود كه از افراد مورد اعتماد مناطق فتح شده كمك بگيريد

آوري اطالعات پيرامون  بدان توصيه كرده بود، جمع �ـ اصل ديگري كه عمر
هاي اطالعاتي  افزود كه براي اين منظور بايد از افراد و از دستهو . وضعيت سپاه دشمن بود

                                           
 .١٢٠، ١١٩حممد رشيد رضا ص: الفاروق عمربن اخلطاب -١
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ترين سالحها برخوردار  هاي اطالعاتي از پيشرفته و تأكيد نمود كه دسته. استفاده كرد
   .باشند، تا در صورت رويارويي با دشمن دچار آسيب نگردند

مناسب خود  هر كسي را در جاي  عمر بدان وصيت نمود اينكه  اي كه آخرين نكته -
پيكار با   هدف از كسب معلومات در مورد دشمن دسترسي به  اينكه  به  قرار دهد و توجه

رو بر  داريد، از اين مي  ها خود را دور نگه براي رويارويي از آن  اي كه اندازه  آنان نيست به
ي كامل همراه با ز فراهم سازي تمامي اسباب و آمادگبعد ا  مسلمانان واجب است كه

  . دارند  احتياط خود را از رويارويي دور نگه

  اند ـ استفاده از مرتديني كه توبه كرده6
در جنگهاي معروف به رده و همچنين در جريان فتوحات از مرتدين  �ابوبكر صديق

از مرتداني كه توبه كردند واصالح شدند و به آداب  �توبــه كار استفاده نكرد، اما عمر
  .1كرد ها مسئوليت واگذار نمي در جنگها استفاده نمود؛ ولي به آناسالمي تربــيت يافتند 

چنان كه به سعد بن ابي وقاص در مورد طليحه بن خويلد اسدي و عمرو بن 
ها را به عنوان امير  صد نفره آن ها استفاده كن ولي بر گروه يك از آن: كرب نوشت معدي

  .2مقرر نكن
گيريم  چنين نتيجه مي بني ابوبكر و عمري راشد يع از عملكرد دو خليفه ،بنابراين

كه مرتدين پس از اين كه توبه كنند و نزد مسلمانان برگردند، از مصونيت جاني و مالي و 
  گونه مسئوليتي به ويژه ها هيچ شوند، ولي به آن ساير حقوق يك مسلمان برخوردار مي

ها باقي است،  ر آنشود، چرا كه احتمال نفاق همچنان د امارت و فرماندهي واگذار نمي
رهبري مسلمانان و بخصوص فرماندهي سپاه اسالم موقعيتي حساس   اينكه  به  پس با توجه

شود و   فساد كشانده  زمين به  شود كه آنان باعث مي  پستها به  گونه باشد، سپردن اين مي
ين واقعي ؤمنآنان نزديك شوند و م  موازين زندگي با اختالل روبرو گردد، و منافقين نيز به

  .را رهبري كند جاهليت آن  اي تبديل شود كه جامعه  ي اسالمي به دور گردند و جامعه

                                           
 .)١٠/٣٧٥(سالمی إلتاريخ اال -١
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در راستاي حمايت از مجتمع   سنت و روش اين دو خليفه  فهميم كه مي ،بنابراين
و اصالً ممكن . نگيرد  عهده  را بر افراد فاسدي رهبري آن  گونه باشد، تا هيچ اسالمي مي

مخالف هدفشان با آنان رفتار شود، زيرا   جا مربوط باشد كه آن  ت بهاست حكم اين سن
يابي به پست و مقام توبه  ها به خاطر ضربه زدن به مسلمانان يا دست آن  احتمال دارد كه

  .1بنابراين بايد از هرگونه پست و مسئوليتي محروم شوند. كرده و رجوع نموده باشند

  ابي وقاصي اميرالمؤمنين به سعد بن  ـ نامه7
در حالي كه سعد با سپاه خود در محلي به نام شراف واقع در مرزهاي عراق مستقر بود 

  : اي از اميرالمؤمنين رسيد كه در آن چنين آمده بود نامه
از شراف به سوي فارس حركت كن و بر خدا توكل نما و از او در همه چيز : اما بعد

ستي كه تعدادشان زياد و امكاناتشان بدان كه تو به سوي دشمن رهسپار ه. كمك بخواه
پيشرفته است و اهل نبرد هستند و در سرزمين محكم و غير قابل نفوذي كه داراي دريا، 

مگر اين كه شما يكپارچه و با قدرت . كنند ها و دژهاي زيادي است زندگي مي چشمه
ر دهيد و به ها را پياپي مورد ضربه قرا يورش بريد و هنگامي كه با دشمن روبرو شديد، آن

پس  ستند،ها ملتي فريبكار ه چرا كه آن. ها فرصت تنفس و سازماندهي مجدد ندهيد آن
هاي ديدباني خود را بر  و چون به قادسيه رسيدي دسته. مبادا كه شما را فريب دهند

ها مستقر  ها و روستاهاي مجاور و دامنه كوه هاي شهر بگمار و سپاه خود را در دره دروازه
ي امكانات به  ه اگر دشمن احساس بكند كه بر شما پيروز خواهد شد با همهكن، چرا ك

گاه اگر شما از خود پايمردي نشان  آن. سوي شما خواهد آمد و بر شما يورش خواهد برد
دهيد و براي رضاي خدا بجنگيد و نيتهاي خود را خالص بگردانيد، اميدوارم كه بر آنان 

ها را در مقابل خود نخواهيد يافت و اگر نتوانستيد بر  و بعد از آن هرگز آن. پيروز شويد
نشيني خواهيد كرد و  هاي داخل مرزهاي خود عقب ها و دره ها پيروز بشويد، به كوه آن
  . ها جرأت تعقيب شما را نخواهند داشت آن

با رهنمودهاي مثني كه براي سعد فرستاده بود، مشابهت  �اين رهنمودهاي عمر
البته . بزرگوار در انتخاب مكان استقرار سپاه اتفاق نظر داشتندزيادي دارد و هر دو 
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كه هنوز  �عمر بن خطاباما . ي سه سال جهاد و مبارزه در عراق بود خبرگي مثني نتيجه
هاي نظامي و  سرزمين عراق را نديده و در آن قدم نگذاشته بود به حق در طراحي نقشه

سپاه اسالم بايد در مكان امني  او، ي بق نقشهاي برخوردار بود و ط تاكتيكي از مهارت ويژه
سپاه اسالم بايد به  هاي نظامي كه از تيررس دشمن دور باشد، مستقر شود و در كنار دسته

يافتند تا با جنگ و گريز، دشمن را وادار به تجمع در مكاني  مناطق مختلف مأموريت مي
  .1بكنند كه از نظر استراتژي به نفع سپاه اسالم تمام شود

  �عمر بن خطابـ اسباب معنوي پيروزي از نظر 8
اي  كند، چنان كه در نامه قبل از هر چيز سعد را متوجه اسباب معنوي پيروزي مي �عمر

هميشه مواظب قلب و درون خود باش و سپاه خود را به موعظه و : نويسد به ايشان مي
كه مدد و پيروزي از  چرا. اصالح نيت و اميد پاداش الهي تذكر ده و صبر را پيشه سازيد

. شود ي اميد و ميزان پرهيزگاري متحقق مي ي نيت و پاداش به اندازه جانب خدا به اندازه
و براي من بنويس كه  .») ���^ #) �P	) (�� 	«: و از خدا عافيت بطلبيد و دائماً بگوييد

ضعيت كامل ي گروه مقابل چه كسي است؟ زيرا تا من از و ايد و سر كرده به كجا رسيده
پس براي من . توانم دستورات الزم را به شما بنويسم شما و دشمنتان اطالع نيابم، نمي

محل استقرار سپاه اسالم را بنويس و شهري كه ميان شما و مداين واقع شده است را 
و از خدا بترس و به او اميدوار باش . بينم را مي اي برايم توصيف كن كه گويا من آن بگونه

پس . ي پيروزي داده است و بدان كه خداوند وعده. نهي كه بر خدا منت مي و مپندار
  .2ي الهي به دست ديگران متحقق شود كاري نكن كه اين وعده

، سعد بن ابي وقاص را به عمر بن خطابدر اين نامه همان طور كه مالحظه كرديد، 
يرند و صالح و گ ي اعضا از آن دستور مي كند كه همه بررسي و مواظبت قلب توصيه مي

ي افراد  و او را به موعظه. كاري ساير اعضا به صالح و درستكاري آن بستگي دارد درست
ها را به اخالص عمل و احتساب اجر تذكر دهد، چرا كه  دارد تا آن سپاه خود وا مي

شود و او را از تنبلي و سهل انگاري در اداي  نصرت و مدد الهي با همين دو امر متحقق مي
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اي قوي با  سازد كه بايد رابطه دارد و خاطرنشان مي اي كه به عهده دارد، برحذر مي وظيفه
همچنين فرماندهي سپاه اسالم را به . خداوند عالم برگزار نمايند كه منشأ قدرت است

كند  آراسته كردن خود با مقام خوف و رجا كه جايگاه مهمي در توحيد دارد، توصيه مي
اطر برخي كارهاي نيك و يا در اثر ستودن مردم بر حذر و او را از مغرور شدن به خ

ي پيروزي به مسلمانان داده است  شود كه خداوند وعده دارد و در پايان متذكر مي مي
بنابراين با سهل انگاري كاري نكنيد كه اين پيروزي از شما دريغ شود و به دست گروه و 

  .1نسل ديگري متحقق گردد

  كند توصيف مي �عيت دو سپاه را براي عمرميدان قادسيه و موق �ـ سعد9
ي بزرگ حق و باطل  ي ميادين و شهرهايي را كه قرار بود، معركه اي نقشه سعد طي نامه

ي  همه: منعكس نمود و در بخشي از آن چنين آمده است �در آن اتفاق بيفتد، براي عمر
ند، نقض عهد كرده و ساكنان سواد عراق كه قبالً با مسلمانان قرارداد صلح امضا كرده بود

كسي كه براي مبارزه با ما تدارك ديده شده، . اند به سپاه ايران پيوسته و عليه ما آماده شده
ها به سوي ما بيايند و  خواهيم آن دشمن قصد دارد بر ما يورش برد و ما نيز مي. رستم است

ما قضاوت خواهيم كه در مورد  پس از او مي. هر چه خدا بخواهد، اتفاق خواهد افتاد
  .2نيكي بنمايد و عافيت نصيبمان كند

. ات بدستم رسيد و موقعيت شما را درك كردم نامه: در جواب سعد نوشت �عمر
و اگر موفق به شكست . در همان جا كه هستي باش تا خدا دشمن را به سوي تو بياورد

  .3اهد كرددشمن شديد به تعقيب آنان تا شهر مداين ادامه دهيد كه ان شاء اهللا سقوط خو
  : آيد به سعد نكات زير به دست مي �ي عمر از نامه

  .ـ سعد بايد با سپاه خود در مكاني بماند كه در آن اردو زده است
  .ـ مبادرت به حمله بر دشمن نورزد، بلكه اين فرصت را به دشمن بدهد

  .1را فتح نمايد ـ به تعقيب دشمن تا مداين ادامه دهد و آن
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ي افراد سپاه اسالم به  از توصيه �عمر بن خطابي مادي، در كنار اين رهنمودها
به احتمال زياد شما پيروز : عنوي نيز غافل نشد و به سعد نوشترعايت موازين اخالقي و م

ي صلح و امان  هاي شما را به منزله برخي از سخنان و اشاره ها و بدانيد كه آن .خواهيد شد
هيد چرا كه اشتباه كردن در امان دادن، بهتر از پندارند پس به اين گونه افراد پناه بد مي

اشتباه كردن در عهد شكني است، كه عهد شكني باعث تضعيف شما و تقويت دشمن 
  .2شود مي

كرد و هر  ي وجود سپاه اسالم را همراهي مي با همه �عمر بن خطاببدين صورت 
و با الهامي . گرفت كرد، آرام نمي نمود و تا از آن خبري دريافت نمي لحظه به آن فكر مي

تر گرديد و سپاه اسالم روحيه گرفت و تقويت  كه بدان اشاره شد، اين بار گران، سبك
ها را به عوامل معنوي پيروزي كه از جمله صداقت در گفتار  آن �عمر بن خطابو . شد

اگر كسي به اشتباه از : باشد، متذكر شد تا جايي كه فرمود و كردار و رعايت تعهدات مي
  .3ي شما، احساس امن كرد، به او امان بدهيد ر و اشارهگفتا

  شود با پادشاه ايران وارد مذاكره مي �سعد به دستور عمر: دوم

رسد باعث  شما مي  ها به از طرف آن  چه آن: اي به سعد چنين نوشت عمرفاروق ضمن نامه
گروهي از باش و   ناراحتي شما نشود و از خداوند طلب ياري نما و بر او توكل داشته

خبرگان را براي مذاكره با پادشاه ايران و دعوت او به اسالم انتخاب و اعزام كن؛ زيرا 
. سازد مي دهد و آنان را با شكست مواجه ميي ننگي آنان قرار  خداوند دعوت شما را مايه
  .4هر روز او را در جريان بگذارد  و عمر از سعد خواست كه

را كه اهل فراست ورأي و انديشه بودند، براي سعد حسب دستور خليفه، افراد زير 
  : اين منظور انتخاب نمود

  ـ بسر بن ابي رهم جهني2    ـ نعمان بن مقرن مزني1

                                                                                                         
  .٢٥٣الفن العسكري اإلسالمي ص -١
  .٧٣إمتام الوفاء يف سرية اخللفاء ص -٢
 ).٣٨١/ ١٠(التاريخ اإلسالمي  -٣
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  ـ حنظله بن ربيع تميمي4    ـ حمله بن جويه كناني3
  ـ عدي بن سهيل6    ـ فرات بن حيان عجلي5
  .1ـ مغيره بن زراره7

بر داشتن فراست و خبرگي از نظر ها هفت نفر ديگر را كه عالوه  و در كنار آن
  : جسمي و ظاهري تنومند و مناسب بودند، نيز انتخاب نمود كه عبارت بودند از

  ـ اشعث بن قيس كندي2    ـ عطارد بن حاجب تميمي1
  ـ عاصم بن عمرو تميمي4    ـ حارث بن حسان ذهلي3
  ـ مغيره بن شعبه ثقفي6    ـ عمرو بن معدي كرب5
  .2بن حارثه شيبانيـ معني 7

پادشاه  اين وفد چهارده نفره كه از ميان سران قوم انتخاب شده بودند، به سوي
رهسپار شدند تا او را طبق سفارش قرآن با حكمت و موعظه حسنه، ) يزدگرد(ايران 

شايد خداوند او را هدايت كرد و زيردستانش نيز مسلمان شدند . به اسالم فرا خوانند
  .ه زمين نريزدو بدين صورت قطره خوني از طرفين ب

گفتني است كه چون در انتخاب افراد اين وفد از حساسيتهاي بااليي كار گرفته شد 
و تك تك افراد از نظر علم و انديشه و تجربه و ظاهر و باطن مورد بررسي قرار گرفتند، 
در نتيجه وفدي با كفايت علمي، تجربي و سياسي فوق العاده تشكيل شد كه هم داراي 

. مند بودند مند و مناسب بودند و هم از تجارب خوبي در مورد ايرانيان بهرههاي تنو قيافه
دانستند و  چرا كه اكثر آنان بارها با سپاه ايران درگير شده، حتي زبان فارسي را نيز مي

  .برخي نيز در زمان جاهليت نزد پادشاهان ايران آمد و شد داشتند
هركدامشان از نظر   رو برگزيد كه از اين �به امر عمر  ها را آن �هرحال سعد  به

اي طبي و از نظر  و از نظر قوت و ضعف داراي بنيه  كفائت و بينش داراي فني ويژه

                                           
  .حممد إبراهيم حسين: الدعوة اإلسالمية يف عهد عمربن اخلطاب-١
  .)٢/١٠١(الکامل فی التاريخ  -٢
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دو   امتيازات اين وفد در  بايد گفت كه .1شايستگي و نيرومندي داراي هيكلي استوار بودند
  .2دار بودو ذكاوتشان نمو  در شكل و قيافه  شد كه مي  ويژگي رغبت و رهبتي خالصه

به هر حال وفد مذكور به سرپرستي نعمان بن مقرن وارد شهر مداين شد و با 
از آنان بپرس كه چرا به : يزدگرد به مترجم خود گفت. يزدگرد وارد مذاكره شدند

ما را   اند كه رو جرأت پيدا كرده آيا از اين جنگند؟ اند و با ما مي سرزمين ما آمده
  اند؟ سرگرم و مشغول يافته

خداوند بر ما ترحم نمود و پيامبري نزد ما فرستاد : نعمان بن مقرن اين گونه پاسخ داد
كرد و به ما در صورت  داشت و از كارهاي زشت منع مي كه ما را به كارهاي نيك وا مي

ي دور و نزديكي را  داد و هيچ طايفه ي خير دنيا و عاقبت را مي پيروي از ايشان مژده
و به ما دستور داد تا مخالفين . و را به پذيرش آيين خود فرا خواندنگذاشت، مگر اين كه ا

و بدين . وي از اعراب را چه با رضايت و چه بدون رضايت به پيروي از او وادار سازيم
ي وضعيت سابق خود با وضعيت فعلي به بزرگواري او پي  ي ما با مقايسه صورت همه

. را به رعايت عدل و انصاف فرا خوانيم سپس به ما دستور داد تا ملتهاي مجاور. برديم
ي  نهد و همه ها را ارج مي ي نيكي خوانيم كه همه بنابراين شما را به سوي آيين خود فرا مي

و اگر نپذيريد، ناچار بايد به يكي از اين دو امر ناگوار تن در . پندارد بديها را زشت مي
اگر دين ما را بپذيريد، كتاب . يا جزيه پرداخت كنيد و يا با شما خواهيم جنگيد. دهيد

را اجرا نماييد در ميان شما  خدا را در ميان شما خواهيم گذاشت و به مدتي كه احكام آن
  .گذاريم گرديم و شما و سرزمينتان را به حال خود مي مانيم، سپس ما بر مي مي

و تر  تر و ضعيف من هيچ ملتي را سراغ ندارم كه از شما بدبخت: پادشاه ايران گفت
ي برخي از  قبالً ما امورات شما را به عهده. بيش از شما درگير جنگهاي داخلي باشد

گذاشتيم و شما كساني نبوديد كه تسخير ايران را در  زيردستان خود در شهرهاي ديگر مي
اكنون نيز اگر غروري به شما دست داده است، بهتر است در مورد ما چنين  ،سر بپرورانيد

و اگر تنگدستي و فقر شما را به اينجا آورده است ما براي شما تا . به خود مغرور نشويد

                                           
 .٧٠القادسية ألمحد عادل كمال بتصرف ص -١
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داريم و امورات  گيريم و سران شما را گرامي مي تان چيزي در نظر مي بهبودي وضعيت
  .كنيم كه بر شما ستم روا ندارد شما را به كسي واگذار مي

بل از سخنان شما در مورد وضعيت ما ق: آنگاه مغيره بن زراره برخاست و گفت
شما توصيف كرديد، به   چه اسالم كامالً درست است، ما شديداً در وضعيتي بدتر از آن

سخناني شبيه ... برديم، ولي فضل الهي شامل حال ما شد و پيامبري نزد ما فرستاد و  سر مي
 : سخنان نعمان تكرار كرد و در پايان گفت

88(#	 ,n��$! 	� ,�c�w C�	 Â�� �& M�Z�! ��# ±A! `.�}�� 7�� �
/FF 
اينك براي شما راهي جز نجات دادن خويشتن با اسالم وجود ندارد و اگر نه يا با «

حقارت جزيه پرداخت خواهي كرد و يا ضربت شمشيرهاي ما را بر وجود خويش 
  . »احساس خواهيد كرد

. كشتم بود، شما را مي اگر كشتن نمايندگان مرسوم مي: يزدگرد برآشفت و گفت
ترين آنان  و دستور داد تا ظرفي پر از خاك بر گرامي. د من با شما هيچ حرفي ندارمبروي

: عاصم بن عمرو جلو رفت و گفت. بگذارند و از دروازه شهر مداين بيرونشان كنند
ترين آنان منم و ظرف را بر پشتش گذاشتند و همه به راه افتادند و چون نزد سعد  گرامي

  : رسيدند، عاصم گفت
8¤�� :��$�P� �! ��e&� �;$ �!�/ B�O1�F1.  
  .»دهم آنان خاك خود را دو دستي تقديم ما كردند به شما مژده مي«

صد هزار نيرو در آن شركت داشت از  آنگاه رستم با سپاه عظيمي كه بيش از يك
» كوش«راه وقتي به مكاني به نام  در اثناي. ي جنگ رهسپار گرديد بههساباط به سوي ج

چرا  :پرسيد. حد فاصل مداين و بابل رسيد با فردي از اعراب مسلمان برخورد كردواقع در 
ايم تا اگر مسلمان نشويد،  آمده: ايد؟ آن مرد مسلمان با كمال جرأت گفت به ديار ما آمده

پس ما به دستان شما : رستم گفت. ي الهي مالك سرزمين و فرزندان شما شويم طبق وعده
رفتار و كردارتان شما را خوار كرده است و فريب : مان گفتمرد مسل. خوار خواهيم شد
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ها روبرو نيستي، بلكه با سرنوشت خود  كثرت نيروهاي خود را مخور، زيرا تو با انسان
  .اي روبرو شده

همين كه با سپاه . رستم عصباني شد و او را به قتل رسانيد و به راه خود ادامه داد
جا از دست غارت  له ـ گذر نمود، ساكنان آنخود از برس ـ روستايي بين كوفه و ح

  : رستم گفت. و چپاول و تجاوز افراد سپاهش به وي شكايت بردند
اعراب در . عملكردمان ما را خوار كرده است. گفت آن مرد عرب راست مي«

حالي كه با اين ملت دشمن بودند، رفتارشان به مراتب بهتر از رفتار سربازان ما با 
  .1»ها بود اين

چون سعد از حركت سپاه رستم اطالع يافت، عمرو بن معدي كرب و طليحه بن و 
اي فرستاد  خويلد اسدي را با ده نفر از سواران جهت كشف وضعيت سپاه دشمن به ناحيه

آنان هنوز راه زيادي را طي نكرده بودند . آيد رفت دشمن از آن ناحيه مي كه احتمال مي
همه . شتهاي منتهي به مرزهاي سرزمين عربي شدندهاي سپاه دشمن در د كه متوجه طليعه

نزد سعد برگشتند جز طليحه كه به طريقي وارد سپاه دشمن شد و از نزديك از كم و 
او همه چيز را آن طور كه ديده بود، . كيف سپاه دشمن اطالع يافت و نزد سعد برگشت

ابوبكرصديق . بود گفتني است كه طليحه از سران توبه كننده مرتدين. براي سعد شرح داد
به ساير مرتدين عرب كه  عمر بن خطابداد، اما  ي شركت در جهاد نمي ها اجازه به اين

داد ولي از واگذاري مسئوليتها به آنان  ي شركت در جهاد مي توبه كرده بودند، اجازه
اي بود تا آنان  در واقع مشاركت دادن آنان در جهاد فرصت گرانمايه. كرد خودداري مي

چنان كه طليحه اسدي و عمرو . ت توبه، ايمان و تقواي خود را به اثبات برسانندحقاني
  . ها نشان دادند زبيدي در جنگهاي اسالمي در سرزمينهاي عراق و ايران از خود رشادت

  سعد و مذاكره با رستم: سوم

رستم با سپاه خود از حيره حركت كرد و در قادسيه و آن سوي رودخانه فرات روبروي 
فرستد  رستم به سعد پيام مي. كرد فيل همراهي مي 33سپاه ايرانيان را . اسالم اردو زد سپاه

                                           
  .٥٧إمتام الوفاء يف سرية اخللفاء ص -١
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سعد، ربعي بن عامر را براي . كه كسي را به نمايندگي خويش براي مذاكره نزد او بفرستد
ربعي سوار بر اسب خود و با كمال سادگي در حالي وارد . فرستد مذاكره با رستم مي

او بر تخت طاليي نشسته، پيرامونش فرشهاي زربافت پهن شود كه  مجلس رستم مي
اعتنايي به ستاد  ي اسالم با بي نماينده. گرديده و مبلهاي گران قيمت چيده شده است

فرماندهي رستم و زرق و برق دربار، سوار بر مركب خويش در حالي كه شمشير خود را 
يسماني به گردن آويخته است به اش را با ر اي پيچيده و نيزه به جاي نيام در قطعه پارچه

رود از مركب خود پياده  تر مي و چون نزديك. رود ي رستم پيش مي سوي جايگاه ويژه
بايد بدون اسلحه به : گويند نگهبانان مي. بندد ي يكي از مبلها مي را به گوشه شود و آن مي

دم بلكه به من نه از طرف خو: گويد پذيرد و مي اما او نمي. ستاد فرماندهي وارد شوي
را بر  گيرد در حالي كه نوك آن اش را به دست مي سپس نيزه. ام دعوت شما اينجا آمده

جا به  و در آن. رود كند، به سوي رستم پيش مي گذارد و فرشها را سوراخ مي زمين مي
ما بر وسايل تشريفاتي شما : گويد نشيند و مي جاي اين كه بر مبلها بنشيند بر زمين مي

ايد؟ ربعي در  اي به اين ديار آمده پرسد كه شما با چه انگيزه رستم از او مي. نشينيم نمي
خدا ما را به اين ديار آورده است و او ما را فرستاده تا هر كه را از : گويد پاسخ مي

از تنگناي زندگي به فراخناي  او را از عبادت بندگان به عبادت خدا، ما بندگانش بخواهد
اديان به آغوش دل اسالم بيرون بياوريم و براي اين منظور پيامبر زندگي و از ستم و جور 

پس هر كس از او پيروي نمايد، ما با او و سرزمينش كاري نداريم . خود را نزد ما فرستاد
  .1و هر كس از پيروي او سر باز زند ما با او تا مرز شهادت يا پيروزي خواهيم جنگيد

خواهيم مدتي به ما مهلت  و از شما مي ما سخنان شما را شنيديم: گويد رستم مي
طبق سنت رسول اهللا ما : گويد ربعي در جواب رستم مي. دهيد تا در اين باره بينديشيم

بنابراين من به شما سه روز . توانيم بيش از سه روز به دشمنان خود مهلت بدهيم نمي
ا مسلمان ي: دهم و بعد از آن بايد يكي از اين سه مورد را انتخاب كنيد مهلت مي

كنيم و يا اين كه  شويد كه در آن صورت ما سرزمين شما را به خود شما واگذار مي
  .جزيه پرداخت نماييد و يا اين كه با ما وارد جنگ شويد
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ولي مسلمانان به پيكر . خير: مگر تو رييس مسلمانان هستي؟ ربعي گفت: رستم گفت
  .االترين آنان ارزش داردترين آنان مانند سخن ب مانند و سخن پايين واحدي مي

آيا شما : سپس ربعي برگشت و رستم با اطرافيان خود به خلوت نشست و گفت
. ها براي ربعي هيچ شأن و منزلتي قايل نشدند ايد؟ آن تاكنون سخناني شبيه سخنان او شنيده

عربها به لباس و قيافه ظاهري توجهي ندارند و به جاي آن بر ! واي بر شما: رستم گفت
روز . ي آن مرد است منظور من سخنان، نوع رفتار و انديشه. و نسب توجه دارندحسب 

اما سعد، حذيفه بن . بعد نيز رستم پيامي به سعد فرستاد كه دوباره ربعي را نزد او بفرستد
برخورد سخنان و پاسخ حذيفه هيچ فرقي با برخورد و سخنان . محصن غلفاني را فرستاد

ها از يك سرچشمه كه دين اسالم بود سيراب شده  آن ربعي نداشت، چرا كه هر دوي
چرا مردي كه ديروز براي مذاكره آمده بود، امروز نيامد؟ : رستم از حذيفه پرسيد. بودند

كند، ديروز نوبت او  ي ما در ميان زيردستانش به عدالت رفتار مي سركرده: حذيفه گفت
  .بود و امروز نوبت من است

تا سه روز كه يك روز آن : دهيد؟ حذيفه گفت ت ميتا كي به ما مهل: رستم گفت
  .سپري شده و دو روز باقي مانده است

سعد، . روز سوم نيز رستم پيامي نزد سعد فرستاد كه مردي را براي مذاكره بفرستد
همه با . او يكسره نزد رستم رفت و در كنار او بر تختش نشست. مغيره بن شعبه را فرستاد

ما پيش از اين در مورد شما : مغيره خطاب به جمع گفت. ندكرد تعجب او را نگاه مي
ايم كه شما  ولي اكنون به اين نتيجه رسيده. پرورانديم ايرانيان رؤياهايي در سر مي

ما عربها دوست نداريم برخي بردگان برخي ديگر . هاي روي زمين هستيد ترين انسان پست
كرديم شما نيز  فكر مي. اتفاقي بيفتدباشيم، مگر اينكه جنگي در ميان ما رخ دهد و چنين 

ايد و برخي ارباب برخي  دانستم كه شما دچار نظام طبقاتي شده اي كاش مي. چنين هستيد
يقين بدانيد كه چنين ملتي پيروز نخواهد شد و چنين مملكتي دوام نخواهد . ديگر هستيد

  .يافت
او با اين سخنان : دبرخي گفتن. گويد به خدا او راست مي: حاضرين با يكديگر گفتند

  .و گذشتگان خود را نفرين كردند كشاند، به سوي خود مي خود بردگان ما را
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گاه رستم لب به سخن گشود و عربها را تحقير كرد و از تنگدستي و بيچارگي  آن
در مورد ما بر   چه ي آن همه: مغيره گفت. آنان و از عظمت ملت ايران سخن به ميان آورد

ماند و هميشه پس از سختي و تنگدستي  اما دنيا يك رنگ نمي. بودزبان آوردي، درست 
آورديد، دچار اين  و اگر شما هم شكر نعمتهاي الهي را به جا مي. آيد وسعت و فراخي مي

در ... خداوند پيامبري نزد ما فرستاد و اوضاع ما را دگرگون كرد و. شديد ها نمي گرفتاري
  .1جزيه و يا جنگ فرا خواندپايان او را به پذيرفتن اســالم يا 

ها چگونه با شما جسارت  ديديد اين: رستم با سران قوم به خلوت نشست و گفت
چنين ملتي به . كردند و وضعيت شما را دانستند و رفتار و سخنان همه كامالً شبيه هم بود

اطرافيان رستم با شنيدن سخنان او . خواهد، دست خواهد يافت مي  چه خدا سوگند به آن
  .ر و صدا راه انداختندس

  آمادگي براي جنگ: چهارم

ي جنگ شدند و مسلمانان نيز آمادگي خود را  مذاكرات بي نتيجه ماند و ايرانيان آماده
را  آن اعالن نمودند ورستم با سپاه خود كه معروف به عرمرم بود از نهر عتيق عبور كرد و

  : بدين شكل ساماندهي كرد
و  جنگجويان  ده حلقه فيل مجهز بهلحاجب با هيجـ قلب لشكر به فرماندهي ذوا

  .صندوقها
  .ـ سمت راست قلب لشكر به فرماندهي جالينوس

و  جنگجويان  ـ سمت راست لشكر به فرماندهي هرمزان با هشت حلقه فيل مجهز به
  .صندوقها

  .ـ سمت چپ قلب لشكر به فرماندهي فيروزان
و  جنگجويان  فيل مجهز به ـ سمت چپ لشكر به فرماندهي مهران با هشت حلقه

  .صندوقها
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ها گروهي از سواران ايراني در كنار پل گماشته شدند تا مانع عبور  عالوه بر اين
بدين صورت پل ميان اسبهاي مسلمانان و اسبهاي . مسلمانان به سوي سپاه ايران بشوند

  : ترتيب صفهاي مشركين بدين صورت بود  مشركين قرار گرفت، و گفتني است كه
ها ستون زرهي مستقر بر پشت فيالن جنگي  ر صف مقدم، اسب سواران و بعد از آند

اي  ها جايگاه ويژه ي آن ي جنگاوران سپاه ايران قرار گرفتند و بعد از همه و سپس بقيه
  .1كرد جا سپاه خود را فرماندهي مي براي رستم تدارك ديده شده بود كه از آن

غاز جنگ را داشت و سعد نيروهاي خود را به سپاه اسالم نيز آمادگي الزم براي آ
هاي ده نفري  ها را به گروه صورت آماده باش در آورده وجهت شناسايي دقيق افراد آن

تقسيم نمود و از ميان آنان يكي را نماينده گروه قرار داده بود و صفوف جنگ را به شكل 
  : زير در آورد

 .صف مقدم به فرماندهي زهره بن حويه .1
 .عتمه فرماندهي عبداهللا بن مسمت راست ب .2
3. هطُفرسمت چپ به فرماندهي شرحبيل بن سمط و معاونت خالد بن ع. 
 .پشت سر لشكر به فرماندهي عاصم بن عمرو .4
 .عنوان سرآغاز  واد بن مالك بهس .5
 .راهنماي سپاهعنوان   باهلي به  سلمان بن ربيعه .6
 .نيروهاي پياده به فرماندهي حمال بن مالك اسدي .7
 .ي اسب سواران عنوان فرمانده  به بن ذي سهمين حنفي عبد اهللا .8
 زياد بن ابي سفيان: منشي سپاه .9

 .باهلي  عبدالرحمن بن ربيعه: قاضي سپاه .10
  .عنوان دعوتگر و حامل پرچم اسالم  لمان فارسي بهس .11

الزم به يادآوري است كه انتصاب اين افراد به سمتهاي مشار اليه طبق دستور خليفه انجام 
  .2گرفته بود

                                           
 .٢٥٥الفن العسكري اإلسالمي ص -١
  .٢٥٥الفن العسكري اإلسالمي ص -٢
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  : آنگاه سعد بن ابي وقاص به ايراد خطبه پرداخت و اين آيه را تالوت كرد

�m�x�w�v�u���t�s���r�q�p����o�n�m�ll   
  ]١٠٥: األنبياء[

و ( خواهند شد ينوارث زم ام يستهبندگان شا: يمنوشت) تورات(بعد از ذكر » زبور«در «
   . »)را به دست خواهند گرفت آن

ي انفال را به صداي بلند در ميان سپاه اسالم  ر داد تا سورهسپس به قاريان قرآن دستو
ي شهادت طلبي در مسلمانان  چنان كه پس از تالوت اين سوره روحيه. تالوت نمايند

افزايش يافت و ترس و وحشت از دلهاي آنان رخت بر بست و نماز ظهر را اقامه كردند و 
) # ^) �P) (�� 	«ر چهارم و گفتن سعد مسلمانان را به گفتن تكبير وا داشت و با تكبي

دستور حمله داد و از همين لحظه تا چهار روز آتش جنگ در قلب قادسيه زبانه  »���
هاي جهنم براي ورود  و دروازههاي بهشت براي ورود شهداي اسالم  كشيد و دروازه

د، طوري شده بوبيمار سختي  بهگفتني است كه سعد در اين ايام . پرستان باز گرديد آتش
ر قديس مستقر بود بنابراين در حالي كه در قص .گيرد توانست بر مركب خود قرار كه نمي

چنان كه به خالد . كرد از خالد بن عرطفه در رسانيدن پيامهاي خود به سپاه استفاده مي
در ميان سپاه با صداي بلند اين پيام را پخش نمايد كه حسد جايز نيست، مگر در : گفت

گفتني است  .1نشان دادن رشادت حسد بورزيد و از يكديگر پيشي گيريدجهاد پس در 
هاي سرشناس مسلمانان پيرامون  قبل از شروع جنگ اختالفاتي ميان تني چند از چهره  كه

. حضور مردم ببريد  مرا به: سعد گفت. ي سعد، اتفاق افتاد عنوان نماينده  به  خالد بن عرفطه
بود   هم نرسانده  خدا سوگند اگر دشمن حضور به  به: سعد بر آنان خشم گرفت و گفت

گفتني . ها را زنداني كرد شديد، پس آن ي عبرت براي ديگران مي مايه  كردم كه كاري مي
  . در ميان آنان ابو محجن ثقفي نيز وجود داشت  است كه

بيعت  صپيامبر  من چنين به: در تأييد سخنان امير چنين گفت  و جرير بن عبداهللا
اي حبشي بر من فرمان صادر  برده  ي خود اطاعت كنم، اگر چه از امير و فرمانده  ام كه هداد
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  .1كند
دوباره درميان جمع به ايراد سخن پرداخت و بعد از حمد  �پس از اين حادثه سعد 

. كند خدا معبود بر حقي است كه شريكي ندارد و خلف وعده نمي: و ثناي خداوند گفت
  : او فرموده است

�m�l�x�w�v�u���t�s���r�q�p����o�n�ml   
  ]١٠٥: األنبياء[

پس اين سرزمين مال شما و موعود الهي است و از سه سال پيش شما در تالش به 
اينك اين جمع بزرگ را خداوند به سوي شما آورده . دست آوردن اين سرزمين هستيد

ت عرب هاي مل ترين چهره است و شما نمايندگان و منتخبين طوايف خود و شاخص
هستيد، اگر چشم طمع به دنيا ندوزيد و متاع آخرت را در نظر بگيريد، خداوند خير دنيا و 
آخرت را نصيب شما خواهد كرد و هيچ كس قبل از فرا رسيدن اجل خود نخواهد مرد، 

شود و  انگاري كنيد، هيبت شما از دل دشمن بيرون مي اما اگر سست شويد و سهل
  .2شكست خواهيد خورد

توانم شخصاً در  هاي سپاه نوشت كه به خاطر بيماري نمي ي دسته اي به همه امهسعد ن
كنم پس از او  ه را به جاي خود انتخاب ميطفداشته باشم، بنابراين خالد بن عرجنگ حضور 

ي سعد در ميان سپاه قرائت گرديد و همه عذر او را موجه دانستند  نامه. بشنويد و اطاعت كنيد
  .3ا پذيرفتندو فرماندهي خالد ر

. كرد ر روند معركه را مشاهده مياز باالي قصو سعد همچنان در قصر مستقر بود 
ترين  به حق از شجاع )ابي وقاص( سعد بن مالك: گويد عثمان بن رجاء سعدي مي

ر مستقر بود، در حالي كه پيرامون قصر دون نگهبان در قصفرماندهان اسالم بود، او تنها و ب
ود و هر لحظه ممكن بود از طرف سپاه دشمن مورد تعرض قرار ور ب آتش جنگ شعله

  .4او در آن روزها به هيچ وجه مضطرب نشد و ترس و وحشت به خود راه نداد. گيرد

                                           
  ).٤/٣٥٦(تاريخ الطربي  -١
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 .)٤/٣٥٨(تاريخ طربی  -٣
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  اندازد صداي اذانِ مسلمانان، رستم را به وحشت مي
، او پيشاپيش جاسوسي را فرستاد تا وضعيت سپاه اسالم هنگامي كه رستم به نجف رسيد

جاسوس او در ميان سپاه اسالم رخنه كرد و از نزديك شاهد اعمال . او انعكاس بدهدرا به 
وقتي نزد رستم برگشت به او اطالع داد كه اين ملت اول صبح و هنگام . ها شد و رفتار آن

سپس  .زنند نماز با چوبهايي كه در دست دارند، مسواك مي خواب و همچنين در وقت
بخدا سوگند كه من نديدم كسي از : بود، جاسوس گفت رستم پرسيد غذاي مسلمانان چه

آنان چيزي بخورد صرفا چوبهايي همراه خود داشتندكه هنگام مغرب و شام و قبل از 
  .صبح آنها را مي مكيدند

و هنگامي كه سپاه رستم در قادسيه مستقر گرديد، مؤذنِ سعد براي نماز صبح اذان 
رستم با ديدن اين . يكپارچه از خواب پريدندو با شنيدن صداي اذان مسلمانان . گفت مي

ها  بينيد كه آن نمي: چرا؟ گفت: پرسيدند. صحنه به سواران خود دستور آماده باش داد
ها براي  آن: تر ذكرش گذشت گفت جاسوسي كه پيش. خواهند حمله را آغاز كنند مي

نم صداي ك من صبح صدايي شنيدم كه فكر مي: رستم گفت. شوند اداي نماز آماده مي
و چون . فهماند ها مي عمر بود، كسي كه اگر با سگها سخن بگويد، هدف خود را به آن

  .1عمر جگر مرا پاره كرد: صداي مؤذن را براي اذان ظهر شنيد گفت

  ي سپاه اسالم ـ تقويت روحيه
سعد در نخستين روز رويارويي با دشمن، بزرگان قوم را گرد آورد و خطاب به آنان 

شايسته چنين روزي است، تذكر   چه د در ميان مردم برويد و آنان را به آنبرخيزي: گفت
چرا كه شما جزو شاعران، سخنوران، اهل نظر و سادات عرب هستيد، پس به . دهيد

  .2ي خود عمل كنيد و مردم را براي جنگ آماده سازيد وظيفه
سپاس گوييد خدا را ! اي مردم: ـ از ميان آنان قيس بن هبيره اسدي برخاست و گفت

به خاطر اين كه شما را به اين دين هدايت كرد و با آن مورد آزمايش قرار داد و 
هاي خدا را به ياد آوريد و به سوي او بشتابيد و بدانيد كه جز بهشت و مال غنيمت  نعمت

                                           
 .)٤/٣٥٨(تاريخ طربی  -١
 .)٤/٣٥٩(تاريخ طربی  -٢
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آب و گياه و كويرهاي  و اما پشت سر شما فقط سرزمين بي چيزي پيش روي شما نيست
  .خشك قرار دارد

خدا را به خاطر ! اي مردم: همچنين غالب بن عبداهللا ليثي خطاب به مردم گفتـ 
آزمايشي كه شما را در آن قرار داده است، سپاس گوييد و از او بخواهيد تا نعمتهايش را 

امروز در حالي كه سوار بر !  اي مردم آماده .گرداند  زايش دهد و شما را زندهبر شما اف
ايد هيچ عذري از شما پذيرفته نيست و  ير به دست گرفتهمركبهاي خود هستيد و شمش

  . ماند ها مي بدانيد كه فردا عملكرد شما بر سر زبان
از شمشيرهايتان ! اي مردم: ي خود خطاب به مردم گفت ـ ابن هذيل اسدي نيز به نوبه

براي خود دژ بسازيد و مانند شيران جنگل يكباره بر آنان يورش بريد و مانند پلنگ بر 
آنان بپريد و به اميد خدا، چشم بسته بر آنان حمله كنيد و چون شمشيرها از كار افتاد، 

  .سنگها به دستور خدا كاري خواهند كرد كه آهن نخواهد كرد. ها را سنگ باران كنيد آن
خدا را سپاس گوييد و گفتار خود را با : ـ بسر بن أبي رهم جهني برخاست و گفت

پيش از اين خدا را به خاطر اين كه شما را به دين اسالم  شما. كردار خود ثابت كنيد
هدايت كرد، سپاس گفتيد و خدا را يگانه دانستيد و او را بزرگ پنداشتيد و به پيامبرش 

تر  ايمان آورديد، پس نميريد مگر در حالي كه مسلمان باشيد و هيچ چيزي را كم ارزش
رد كه به آن اعتنايي نداشته باشد و از پيش آو از دنيا مپنداريد، چرا كه دنيا به كسي رو مي
  .دين خدا را ياري دهيد تا شما را ياري دهد. كساني كه دنبال آن بدوند، فرار خواهد كرد

شما برگزيدگان عرب هستيد كه در مقابل ! اي مردم: ـ عاصم بن عمرو گفت
به دست  شما براي به دست آوردن بهشت و آنان براي. ايد برگزيدگان عجم قرار گرفته

كاري نكنيد كه . مبادا كه طالبان دنيا بر طالبان آخرت پيروز شوند. جنگند آوردن دنيا مي
  .ي بدي بماند براي عرب خاطره

و . بجنگيد تا دين و دنيا را از آن خود سازيد! اي عربها: ـ ربيع بن بالد سعدي گفت
  : اين آيه را تالوت نمود

� m�K�J�I� �H�G�F�E�D�C�B�A

�M�Ll ١٣٣: مرانآل ع[  
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به سوي آمرزش پروردگارتان، و بهشتي بشتابيد ) با انجام اعمال شايسته و بايسته(و  «
ها و زمين  آسمان) براي مثال، همچون بهاي(كه بهاي آن  )و بر همديگر پيشي گيريد(

   . »براي پرهيزگاران تهيه ديده شده است) و چنين چيز با ارزشي(؛  است
اي شما نگران كننده جلوه داده است پس به عواقب اين كار و اگر شيطان مسأله را بر

  .1گويند بينديشيد وقتي كه مردم در مجالس خود از شما سخن مي
خداوند شما را به آيين اسالم هدايت كرد و بر آن جمع : ـ ربعي بن عامر چنين گفت

نفسهاي  بينم و در صبر و استقامت آرامش نهفته است، پس من جمع شما را زياد مي. نمود
كه بر آن معتاد  صبري نه به بي گيرد؛ كه بر آن عادت مي ود را به صبر عادت دهيدخ

  .شود مي
به هر حال هر كدام از آنان سخنان مشابهي گفتند و به مردم روحيه دادند و همه 

  .2ي نبرد شدند يكپارچه آماده

  )ارماث(ـ روز اول جنگ قادسيه 1
وز خطاب به ســپاه خــود سعد در اين ر. است روز اول جنگ قادسيه معروف به ارماث

قبل از هر . هيچ كس از جاي خود تكان نخورد: صبرانه منتظر حمله بودند گفت كــه بي
شما نيز يكصدا تكبير . گويم گاه من يكبار تكبير مي آن. چيز بايد نماز ظهر را بخوانيد

يد و كامالً آماده شويد و با و با تكبير دوم نيز يكصدا تكبير بگوي. بگوييد و آماده شويد
تكبير سوم من، تكبير بگوييد و سواران و دالوران پيشتاز ديگران را تحريك نمايند و با 

) (�� «تكبير چهارم همه با هم به سپاه دشمن حمله كنيد و اين جمله را ورد زبان سازيد 
	�P (^ #��� («3.  

در ركاب وي بود،  �جانب عمروقتي سعد از نماز ظهر فارغ شد به غالمي كه از 
قاريان به طور . هاي جهاد است ي انفال را تالوت كند كه حاوي آيه دستور داد تا سوره

                                           
 .)٤/٣٥٩(تاريخ الطربی  -١
  ).٤/٣٦٠(تاريخ الطربي  -٢
 ).٤/٣٦١(: مهان -٣
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هاي جهاد شور و احساس عجيب و  ي انفال را تالوت كردند و ترنم آيه دسته جمعي سوره
  .1آرامش وصف ناپذيري در سپاهيان اسالم به وجود آورد

تكبيري سر داد و مردم نيز در پاسخ تكبير او، يكصدا پس از قرائت قاريان، سعد 
تكبير گفتند و بعد از آن تكبير دوم را گفت و با تكبير سوم قهرماناني از هر دو سپاه به 

در اين مبارزه قهرمانان سپاه اسالم امثال غالب . ي تن به تن شروع شد ميدان رفتند و مبارزه
مرو بن معدي كرب زبيدي و طليحه بن بن عبداهللا اسدي، عاصم بن عمرو تميمي، ع

خويلد اسدي از خود رشادت نشان دادند و تني چند از سران سپاه دشمن را كشته و اسير 
تن يكي از   ي تن به كردند و در اين مبارزه هيچ فردي از مسلمانان كشته نشد، زيرا مبارزه

ي تن  مبارزه  ي است كهتنها پهلوانان از فنون آن آگاهي دارند، گفتن  تاكتيكهايي است كه
افزايد و مقام شكست  ها مي حماست آن  نهد و به ارج مي  پيروز شده  گروه  تن به  به

و مسلمانان نيز  سازد مي  ي آنان را با شكست مواجه و روحيه  خوردگان را پايين آورده
از   هستند كهتنها آنان   رو بايد گفت كه ي تن به تن پيشگام بودند، از اين همواره در مبارزه

كشيدند،  مسلمانان انتظار تكبير چهارم را مي  و در حالي كه .2برند مي  بهره  نوع مبارزه اين 
اين : و فرياد برآورد  پا خواسته  رييس جنگجويان بني نهد به  قيس بن حذيم بن جرثومه

ن را جلو اندازيد، هايتا ايد تا سينه شده  نهد ناميده  پيش رويد، زيرا از اين رو به  نهد به بني
خدا سوگند حق نداريد جلو برويد و بايد منتظر   به: جلو آنان آمد و گفت  خالد بن عرفطه

   .3تكبير او حركت نماييد  فرمان كس ديگري باشيد و به

  دهد ـ رستم دستور جنگ مي
هنگامي كه رستم اذعان كرد كه مسلمانان در جنگ تن به تن پيروز هستند، در 

  پايان برسانند، بلكه  تن را به  ي تن به مبارزه  ن قدم ننهادند كهفرمان رهبرشا راستاي تكميل
  ي بجيله قبيله  كنند كه  به بخشي از سپاه اسالم حمله  اي از نيروهايش دستور داد كه به دسته

باشد، زيرا فارسها نيمي از  مي  جالب توجه  و همراهانش در آن سپاه بودند، اين حمله

                                           
 ).٤/٣٦٢(: مهان -١
 ).١٠/٤٤٥(التاريخ اإلسالمي  -٢
 ).٤/٣٦٣(تاريخ الطربي  -٣
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تنها تعداد اندكي از مسلمانان در آن طرف قرار   طرفي گسيل دادند كه  به لشكرشان را
در آن با   تني بود كه  ي تن به ها در راستاي قطع مبارزه بودند، و اين بيانگر تالش آن  گرفته

 4اين دسته كه سيزده فيل به همراه داشت و در ركاب هر فيلي . بودند  شده  شكست مواجه
اسب سوار همراه بود به طايفه بجيله كه بخشي از نيروهاي سپاه اسالم  هزار نيروي پياده و

  . بودند، هجوم برد

  دفاع كند  از بجيله  دهد كه اسد دستور مي  عد بهس -أ
اطالع يافت، طايفه بني اسد را به كمك طايفه   وقتي سعد از موقعيت لشكر بجيله

رو  و همراهانش دفاع كنيد، از اين  لهاز بجي  آنان خاطر نشان ساخت كه  بجيله فرستاد و به
  و ربيل بن عمرو همراه لشكرشان به  بن خويلد، حمال بن مالك، غالب بن عبداهللا  طليحه

ها  خدا سوگند طوري با آن  به: دنگوي معرور بن سويد و شقيق مي. شتافتند  كمك بجيله
گاه  دور ساختند و آن  بجيلهكردند و فيلها را از  وارد مي  ها ضربه مدام بر آن  جنگيدند كه

بسيار   طلبيد، طليحه  مبارزه  بيرون آمد و او را به  طرف طليحه  ها به يكي از پهلوانان آن  كه
اسد با پيلهايشان اطالع  فارسها از پيكار لشكر بني  قتل رساند، و هنگامي كه  سريع او را به

ها  طرف آنان تيراندازي كردند و آن  هيافتند، مسلمانان را غافلگير نمودند و با تيرهايشان ب
جنگيدند، مبارزه  ايراني به نام جالينوس و ابروبند مي جنگجويانبه فرماندهي دو تن از 

هنوز سعد تكبير چهارم را نگفته و   گفتني است كه. كردند و از خود رشادت نشان دادند
ي  سر داد و حملهآغاز نكرده بود؛ در همين اثناء سعد تكبير چهارم را  حمله عمومي

آغاز گرديد و فيل سواران از هر سو بر سپاه اسالم هجوم آوردند و اسبان عربي را  عمومي 
  . دچار ترس و اضطراب نمودند

  دهند  اي براي فيلها ارائه خواهد نقشه تميم مي سعد از بني -ب
مگر شما داراي ! اي بني تميم: سعد، عاصم بن عمرو تميمي را فرا خواند و گفت

عاصم گروهي از تيراندازان قومش . اي براي اين فيلها بينديشيد ايد؟ چاره سب و شتر نبودها
ها مأموريت داد تا فيل سواران را هدف قرار بدهند و به گروهي  را فرا خواند و به آن

ديگر دستور داد تا تنگ زين حيوان را قطع كنند و با اين تدبير توانستند همه فيالن حاضر 
آن روز تا غروب آفتاب . خلع سالح بكنند و فيل سواران را به زمين بيندازند در ميدان را
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سپس هر دو سپاه به مقر خود بازگشتند و بدين صورت . و حتي بخشي از شب جنگيدند
در آن   گفتني است كه. نخستين روز جنگ كه معروف به يوم ارماث گرديد پايان يافت

  .1دروز پانصد نفر از بني اسد به شهادت رسي

  ج ـ موضع گيري قهرمانانه طليحه بن خويلد
ي بني اسد فرستاد كارساز واقع شد و طليحه بن خويلد اسدي  پيامي كه سعد به طايفه

اين را بدانيد كه اگر او كسي ! ي من اي افراد قبيله: ي خود گفت خطاب به افراد قبيله
ي توان بر  پس با همه. دطلبي داشت از آنان كمك مي تر از شما سراغ مي ديگر را شايسته

ي شما شير  ها را پاره كنيد، چرا كه اسم طايفه دشمن يورش بريد و مانند شيران جنگي آن
پس، پيشروي كنيد و به عقب بر نگرديد و با توكل خدا عرصه را بر دشمن تنگ . است

  .2نماييد
  به  ، با توجهاسد باز كرد سخنان خويلد جاي خود را در دلهاي تك تك افراد بني

و در راه گرفتند   عهده  تنهايي شدت جنگ را به  نيرويي فعال تبديل شدند و به  به  اينكه
ها شتافتند و تا پايان آن روز پانصد  كمك آن  بنوتميم به  اسالم رشادت نمودند، تا اينكه

اين رشادت بني اسد باعث تشويق و تحول طوايف ديگر نيز . 3شهيد را تقديم نمودند
به راستي ! آفرين بر بني اسد: ي خود گفت ان كه اشعث بن قيس به افراد طايفهگرديد، چن

ها عمل  شما نيز همانند آن(ها شگفتي آفريدند و صفوف دشمن را متالشي كردند  آن
گيري دفاعي به هجوم روي آوردند و  ي كنده نيز به جاي موضع چنان كه طايفه) كنيد

  .4مجوسيان را وادار به عقب نشيني كردند
  
  
  
  

                                           
  ).٤/٣٦٥(تاريخ الطربي  -١
 .)٤/٣٦٤(تاريخ طربی  -٢
 .)١٠/٤٤٩(تاريخ اسالمی  -٣
 .)٤/٣٦٤(تاريخ طربی  -٤
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  پ ـ اشعاري كه در وصف بنو اسد سروده شد
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و . اريمداند كه ما جايي كه سخن از عقل و تدبير باشد، سرآمد روزگ بني اسد مي«
  .شويم اي مي چشم بسته وارد هر معركه

اسبان ما به سوي دشمن پيش . لگام اسبان نشاندار ما به دست قهرمانان ما است
ها آمادگي فوق  آن. دود روند و از دست سوارانشان، دشمن به اين سو و آن سو مي مي

  . العاده اي براي رويارويي با دشمن دارند
ها بايد باشد؛ ما سواران زيادي  دشمن افرادي مانند اين به راستي براي روبرو شدن با

  .»ايم كه فارسها به آرزوهاي خود برسند را نگذاشته

  هـ ـ بيمارستان جنگي
در پشت جبهه و در مكاني به نام عذيب زنان مؤمن و مجاهد براي پرستاري و 

مداواي بيماران  ها عالوه بر آن. مداواي زخميان مكاني شبيه بيمارستان تدارك ديده بودند
لذا بايد . به كمك نوجوانان كم سن و سال به حفر قبرهايي براي شهيدان مي پرداختند

با   باشد كه اگر پرستاري از زخميها و مداواي آنان يكي از كارهاي مهمي مي  گفت كه
و  سختيكي از كارهاي  كندن  قبر آيد، واقعيت اين است كه طبيعت زنان جور درمي

مردها مشغول جهاد هستند، اين   اينكه  به  باشد، اما با توجه طبيعت زنان ميناسازگار با 
 زنان  اينكه  به  اين امر مهم بپردازند، و با توجه  به در هنگام ضرورت  ي زنان است كه فهوظي

گفتني  .ها نيز شايستگي اين امر را دارند دو صفت صبر و ايمان هستند، پس آن  متصف به
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ف واقع در ميان عذيب و عين الشمس منتقل ي مشرِّ ي شهيدان به دره هاست كه اجساد هم
پايان جنگ آن روز فرصت مناسبي را براي برخي از مجاهدين مهيا . 1گرديد و دفن مي

  .2ها سر بزنند آن  خاندانشان در عذيب اطالع يابند و به  شب هنگام از  نمود كه

  گيري قهرمانانه خنساء بنت عمرو و ـ موضع
يان زنان مسلمان زني به نام خنساء بنت عمرو با چهار تن از پسران خود در جنگ در م

خنساء شب هنگام خطاب به . ي بني سليم بود حضور داشت او شاعري مشهور از قبيله
شما به رضايت خود مسلمان شده و هجرت ! فرزندانم: پسران جوانش چنين گفت

اي كساني كه با دشمنان او مي جنگند چه دانيد كه خداوند بر ايد و بهتر از من مي كرده
تر از سراي دنياي  انيد كه سراي آخرت بهتر و پاكيزهد و نيز مي. پاداشي مقرر كرده است

  : فرمايد چنان كه خداوند مي. فاني است

�m��Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À��¿�¾�½�¼l   
  ]٢٠٠: آل عمران[

در (شكيبايي ورزيد و ) اتدر برابر شدائد و ناماليم! (ايد اي كساني كه ايمان آورده «
مراقبت به عمل ) از مرزهاي مملكت خويش(استقامت و پايداري كنيد و ) مقابل دشمنان

  . »خدا بپرهيزيد، تا اين كه رستگار شويد) خشم(آوريد و از 
اي كه آتش جنگ  بنابراين صبح هنگام به كمك خدا وارد معركه شويد و به منطقه

  . انه غنيمت و يا بهشت الهي را به دست آوريدور است برويد تا پيروزمند شعله
صبح روز بعد فرزندان خنساء طبق وصيت مادرشان وارد معركه شدند و از خود 

  .3رشادت نشان دادند

  زـ موضعگيري قهرمانانه يكي ديگر از زنان مسلمان
ي نخع با چهار فرزند خود در جنگ قادسيه حضور داشت، او نيز  پير زني از قبيله

شما به دلخواه خود مسلمان : ام قبل از شروع معركه به فرزندانش چنين گفتصبح هنگ

                                           
 .)١٠/٤٥٢(تاريخ اسالمی ال -١
 ).١٠/٤٥٢(اريخ اإلسالمي الت -٢
 .٢٨٧االستيعاب ش  -٣
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اكنون مادر پيرتان را در . ايد و گرسنگي شما را به اينجا نكشيده است شده و هجرت كرده
به خدا سوگند كه شما فرزندان يك پدر هستيد همان . ايد مقابل سربازان فارس قرار داده

 ،ام تان را نريخته به پدر شما خيانت نكرده و آبروي داييمن  ،طور كه مادرتان يكي است
  .حضور پيدا كنيد رويد و در اول و آخر جنگب

همين . ها به حرف مادرشان گوش كردند و با شتاب رهسپار ميدان جنگ شدند آن
تو محافظ فرزندانم ! پروردگارا: كه از چشم مادر، پنهان شدند او دست به دعا شد و گفت

ر حالي نزد مادرشان برگشتند كه حسابي جنگيده بودند و حتي بيني هيچ ها د آن. باش
  .1ها خوني نشده بود كدام از آن

  .ي قادسيه اين بود موضع گيري برخي از پيرزنان مسلمان در نخستين روز معركه

  ـ روز أغواث2
در اين روز، شب هنگام نخستين . ي قادسيه به روز اغواث معروف است دومين روز معركه

روه نيروهاي امدادي شام به فرماندهي قعقاع بن عمرو تميمي به سپاه اسالم در قادسيه گ
دستور داده بود تا نيروهاي تحت ) ابوعبيده(به امير شام  � عمر بن خطابزيرا . پيوست

رسيد و از عراق آمده بودند،  ها به نه هزار نفر مي فرماندهي خالد بن وليد را كه تعداد آن
ابوعبيده، خالد را نزد خود نگه داشت . سپاه اسالم در قادسيه اعزام نمايد دوباره به كمك

ي سعد را امير لشكر تعيين كرد و به  و به جاي او هاشم بن عتبه بن ابي وقاص، برادر زاده
گفتني است كه از اين لشكر نه هزار نفري، شش هزار نفر عازم قادسيه . قادسيه فرستاد

  .2بن عمرو را پيشاپيش با هــزار نفر به ميدان جنگ فرستاد هاشم بن عتبه، قعقاع. شدند

  أـ موضع گيري قهرمانانه قعقاع بن عمرو
نيروهاي تحت فرمان خود را با شتاب به سوي قادسيه صبح روز اغواث قعقاع، 

. ي مسلمانان حاضر در معركه را باال ببرد اي كشيد تا روحيه راند، در اثناء راه نقشه مي
صد گروه ده نفره تقسيم كرد و دستور داد تا ده نفر  روهاي خود را به يكبنابراين، ني

                                           
 .)٤/٣٦٦(تاريخ طربی  -١
 .)٤/٣٦٧(تاريخ طربی  -٢
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همين كه ده . ده نفر وارد ميدان شوند و خود با نخستين گروه ده نفره وارد ميدان شد
ي  گفت و به دنبال او همه شد، قعقاع با صداي بلند تكبير مي نفر بعدي وارد ميدان مي

رفت و هر چه بيشتر  ي آنان باال مي ند و روحيهگفت لشكر مسلمانان يكصدا تكبير مي
و اين ابتكار عمل خوبي براي روحيه . شدند ي جنگ با دشمنانشان آماده مي براي ادامه

ي سپاه هزار نفري به سپاهي كه تعداد آن  زيرا پيوستن يكباره. دادن به مسلمانان بود
ين نيرو و سر دادن آمد اما ورود تدريجي ا سي هزار نفر بود، چندان به چشم نمي

كرد كه هر لحظه  شد و اميدوارشان مي ي آنان مي تكبيرهاي متعدد باعث تقويت اراده
  . تعداد بيشتري از نيروهاي امدادي به آنان خواهد پيوست

به ! اي مردم: ها را به قدوم نيروهاي كمكي مژده داد و گفت چنان كه قعقاع نيز آن
ورزند و دوست خواهند  ينجا برسند به شما حسد ميپشت سر مرداني هستند كه اگر ا! خدا

من انجام   چه تر آن پس هر چه سريع. داشت كه به تنهايي كار دشمن را يكسره كنند
چه كسي با من : گاه جلو رفت و با صداي بلند گفت آن. دهم، شما نيز انجام دهيد مي

چگونه شكست «كه را در مورد او تكرار كردند  �كند؟ حاضران سخن ابوبكر مبارزه مي
با شنيدن صداي قعقاع، » خواهد خورد سپاهي كه در آن چنين فردي حضور داشته باشد

تو كي : قعقاع پرسيد. يكي از فرماندهان معروف سپاه ايران به نام ذوالحاجب بيرون شد
ي پل  شكست مسلمانان در معركهقعقاع به ياد . من بهمن جاذويه هستم: هستي؟ گفت

ي ايراني افتاد و خون در رگهايش به جوش آمد و با  همين فرمانده عبيد به دست ابي
روز انتقام ابوعبيد و سليط و همراهانم رسيده است كه در كنار پل : صداي بلند فرياد زد

ي ايراني  اي بود كه لرزه بر اندام فرمانده اين فرياد رساي قعقاع به گونه. كشته شدند
كه صداي قعقاع در ميدان جنگ، كارآمدتر  �راست گفته بود ابوبكرصديق . انداخت

كسي كه كارآمدتر از يك هزار نفر است چگونه يك نفر ! آري .1از يك هزار نيرو است
ايستد، هر چند كه آن يك نفر قهرمان و شجاع هم باشد؟ ديري نگذشت  در مقابل او مي
و اين . ن كردي ايراني را در مقابل نيروهايش نقش زمي ي اين فرمانده كه قعقاع، الشه

                                           
 .)١٠/٤٥٥(تاريخ اسالمی  -١
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ي مسلمانان گرديد، زيرا  ي سپاه ايران و تقويت روحيه جريان باعث تضعيف روحيه
  .ي بيست هزار جنگجوي فارسها بود ذوالحاجب فرمانده

اين بار دو نفر از . قعقاع براي بار دوم جلوي صف مقدم ايستاد و مبارز طلبيد
از مسلمانان، حارث بن ظبيان به . شدندفرماندهان ايراني به نامهاي فيروزان و بندوان بيرون 

قعقاع با فيروزان و حارث با بندوان درگير شدند و سرانجام هر كدام . كمك قعقاع شتافت
و بدين صورت، قعقاع توانست در نخستين . ها حريف خود را از پاي در آوردند از آن

رد كه اين جريان ي بزرگ سپاه ايران را از پاي در آو ساعات روز، دو تن از پنج فرمانده
  .ي جنگجويان سپاه دشمن گرديد باعث نگراني شديد ايرانيان و تضعيف روحيه

اي : گفت قعقاع مي. آغاز شد گاه دو سپاه به جان هم افتادند و جنگ عمومي آن
مسلمانان نيز تا شامگاه آن روز به جان . ها را با شمشيرهايتان درو كنيد آن! مسلمانان

قعقاع در آن روز سي بار بر سپاه دشمن حمله نمود و : گويند ان ميراوي. كافران افتادند
  : سرود ساخت و چنين مي هر بار تلفات بر آنان وارد مي

 5�kkkb�&�# �kkk� 5!�kkk�& Bkkk�[&�?�  
 

  5�kkkb� �[U 5�4��kkkw 5�kkk
�l �kkk�l�  
 

  .»آورم هاي مهلك بر آنان فرود مي كنم و ضربه عرصه را بر آنان سخت تنگ مي«
قعقاع در اين مورد . مهر همداني بود آن روز كشته شد، بزرگآخرين نفري كه در 

  : چنين سرود
  حبوتــــــــــــــــــه جياشــــــــــــــــــًة بــــــــــــــــــالنفس
َلْيـــــــُل الفـــــــرس   فـــــــي يـــــــوم أغـــــــواث فـَ

  

  ¨�kkk~$! Y��kkk* 0kkkD� ^�! ��kkk-  
¨p
kk$! �kk*� `�kk;$! X ¨kkp�  

 

  ب ـ روده هاي علباء بن جحش عجلي در ميدان معركه
بكر بن وائل بيرون آمد و مبارز  در آن اثناء مردي از سپاه دشمن در مقابل صفوف

او نيز متقابالً . به شكمش وارد كرد اي ضربهعلباء به مقابله با او برخاست و . طلبيد
اما علباء هنوز زنده بود و . مرد مجوسي در دم جان باخت. اي به شكم علباء زد ضربه
به : مانان گفتبه مردي از مسل. توانست بايستد هايش را در دستانش گرفته بود و نمي روده

گاه ايستاد و چند قدمي به سوي  آن. هايم را به داخل شكم برگردان من كمك كن و روده
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آورد بر زمين افتاد و جان  نيروهاي دشمن برداشت و در حالي كه اين شعر را بر زبان مي
  : به جان آفرين سپرد

 5�kkk�!�U �kkk
�� �kkk� �kkk� !�kkkb��  
 

  5��!kkt$! �kk�)� �kk¿ Ckk
R �kkP  
 

  .»را خوب بلد بودم) بر دشمن(من ضربه زدن . ار خود، اميد پاداش دارماز پروردگ«

  ج ـ سرگذشت اعرف بن اعلم عقيلي
از مسلمانان اعرف بن اعلم عقيلي به مصاف . مردي از ايرانيان جلو آمد و مبارز طلبيد

سپس مرد ديگري به جاي او وارد ميدان شد، اعرف او را . او رفت و او را از پاي در آورد
او . گاه چند نفر از سواران او را محاصره كردند و او را به زمين زدند آن. يز به قتل رسانيدن

گاه  آن. ها سالح او را از دستش گرفتند اما آن. ها را پراكنده ساخت ي خود آن با اسلحه
ها كرد و توانست جان سالم بدر كند و  اعرف شروع به ريختن خاك به سر و صورت آن

  .1ود برگرددنزد همراهان خ

  ي خنساء گيري قهرمانانه فرزندان چهارگانه دـ موضع
ها در  هر كدام از آن. داشتند اي گيري فداكارانه در آن روز پسران خنساء موضع

ي خود و برادرانش را  شد كه با سرودن اشعار حماسي، روحيه حالي وارد معركه مي
  : ها چنين سرود چنان كه اولين آن. نمود تقويت مي

 �kkkk�M�kkkkw�
$! ��kkkk[�$! "# ��kkkkA#  
M�kkkkkkka!	 "�kkkkkkk�� �!� 5Mkkkkkkk$�;�  
M���kkkkk�$! �kkkkk
& "�kkkkk;1m %kkkkk#	  
Mkkk����! rkkkP�� BO
kkk� !�kkk
;�� �kkkP  

 

 Mkkkk)��4$! �kkkk
�&, �# �
9� :�kkkk� �kkkkP  
Mkkk �O$! g	kkk >t$! d�kkk ! !	�R�kkk4/  
Mkkk���
$! d.kkkO$! "�kkk��� �u �kkk�  
ــــــــــاة صــــــــــالحة ــــــــــاة وحي ــــــــــين حي ــــــــــتم ب   وأن

  

  .كرداي برادرانم آن پيرزن، ديشب ما را نصيحت «
سوز و طاقت  پس بشتابيد به سوي جنگ خانمان. تو سخنان واضح و آشكاري گف

  .فرسا
  .ساسان روبرو خواهيد شدي آل  شما سپيده دم با سگان پارس كننده

                                           
 .)٤/٣٧٠(تاريخ طربی  -١
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اما شما هم به زندگي دنيا و هم به . ها به نابودي خويش به دست شما يقين دارند آن
  .»زندگي آخرت اميدوار هستيد

  . ا سرود و وارد معركه شد و جنگيد تا اين كه به شهادت رسيداو اين اشعار ر
  : سپس برادر دوم در حالي كه چنين مي سرود وارد ميدان شد

�kkkkk1b	 `Zkkkkk) �!� ��kkkkk[�$! "#  
�kkkkk* ��$!	 ,!�kkkkk�$�� �kkkkk
m��� �kkkkkP  
,�kkkk�$! X ^�kkkk« d�kkkk ! !	�R�kkkk4/  
�kkkkk�V! Zkkkkk& BOU��kkkkkm Mkkkkk��� 	�  

 

 ,�kkkk >�$! +��kkkk$!	 �kkkk/	V! �kkkk|
$!	  
kkkkk�	 �kkkkk�
� M��kkkkk��kkkkk$�$�� 5! ��  

�kkkk4O$! ]kkkk& ,��kkkk� ��kkkk�$ �kkkk�#  
�kkkc�$! ¬�kkk�$!	 g	,�kkk�$! Mkkk
b X  

 

  .ي قوي و اهل نظر و رأي درست پيرزن چابك و داراي اراده«
ما را از روي خيرخواهي و نيكي به فرزند، به درست كرداري و موفقيت وادار 

  .ساخت
بر دشمن خنك يا جگرتان با پيروزي . پس بشتابيد به جنگ و از يكديگر دفاع كنيد

  .شود مي
شود كه به دنبال آن عزت ابدي و زندگي مرفه در بهشت  و يا مرگي نصيبتان مي

  .»فردوس است
و بعد از او برادر سوم وارد معركه شد و چنين . جا جنگيد كه كشته شد او نيز تا آن

  : سرود
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كنيم كه از روي  به خدا سوگند كه هيچ يك از سخنان آن پيرزن را نافرماني نمي«
  .مهرباني و شفقت، ما را راهنمايي كرد

پس بشتابيد به سوي جنگ . شواهي، نيكي، صداقت و لطفاز روي خيرخ
  .سوز و يورش بريد خانمان
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  .هم پيچيد يا با ديدن شما پا به فرار بگذارندتا اين كه سپاه آل كسرا را در
ما كوتاهي در مقابل شما را، سستي و ناتواني، و كشتن شما را پيروزي و ثواب 

  .»دانيم مي
  : ز او برادر چهارم وارد ميدان شد و چنين سروداو نيز جنگيد و كشته شد و بعد ا

 =̀ :�kkkkkk 9AÄ$ (	 K�kkkkkk�
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  من فرزند خنساء و اخرم و عمرو نامدار نباشم«
  .باكي شمشير برنده وارد سپاه ايرانيان نشوم اگر با بي

يابم و يا در راه بسيار مقدسي كشته  يا به پيروزي ظاهري و غنيمت دست مي
  .»شوم مي

ي خنساء را به او دادند،  وقتي خبر شهادت فرزندان چهارگانه .1و جنگيد تاكشته شد
و اميدوارم كه ها، مرا سرافراز كرد  گويم كه با شهادت آن خدا را سپاس مي: گفت

  .2پروردگارم من و فرزندانم را در بهشت گرد هم آورد

  س ـ قعقاع و تاكتيكي ديگر
قعقاع در روز دوم جنگ دست به تاكتيك ديگري زد كه باعث پيشروي خوبي براي 

همان طور كه در روز اول جنگ فيلهاي . گرديد دشمنمسلمانان و شكست سنگيني براي 
تا فراري دادن اسبان و مركبهاي مسلمانان شده بودند، در اين دشمن باعث ترسانيدن و نهاي

ي شتران خود را با  ي خود يعني بنو تميم شتافت، او قيافه روز قعقاع به كمك افراد قبيله
هايشان تبديل كردند و از آنان  پوشاندن لباس و جل و انداختن چادرهاي بلند بر چهره

وقتي . ها پيروي كردند مسلمانان نيز از آنهاي مخوف و ترسناكي ساختند و بقيه  چهره
هاي ترسناك وارد ميدان شدند و از سه طرف با اسبان و پياده نظامها  شتران با آن قيافه

كردند و سواران خود را بر زمين  ها رم مي شدند، اسبان سپاه دشمن با ديدن آن حمايت مي
                                           

 .أمحد عادل كمال ١٥٤القادسية ص -١
 .٩٨عبد املنعم اهلامشي ص، اخلنساء أم الشهداء -٢
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تاختند و بدين صورت  آنان ميانداختند و سواران مسلمان با استفاده از اين فرصت بر  مي
ي فيلها انجام دادند، مسلمانان با شتران  ها در روز نخست جنگ به وسيله كاري را كه آن

با اين تفاوت كه ميزان خسارت آنان در آن روز از ميزان خسارت . خود انجام دادند
  .1مسلمانان در روز قبل بيشتر بود

تيكهاي جنگي، بر دشمنانشان تفوق مسلمانان نخستين، در امور نظامي و تاك! آري
در روز نخست جنگ قادسيه با پيش راندن فيلها توانستند مسلمانان را  دشمناگر . داشتند

ها را شكست  شكست دهند، در روز دوم مسلمانان با بكار بستن تاكتيك فوق توانستند آن
ه دركنار آمادگي رو الزم است كه مسلمانان هموار از اين. داده و اسبانشان را فراري دهند

  .معنوي، آمادگي مادي نيز داشته باشند

  ش ـ ابومحجن ثقفي در قلب معركه
وقتي . آن شب را شب سياه ناميدند. هاي شب ادامه داشت جنگ روز دوم تا نيمه

آتش جنگ فرو نشست و طرفين آتش بس، برقرار كردند، مسلمانان فرصت را غنيمت 
كه به سوي جاي دفنشان و زخميان را به پشت شمرده، جسدهاي شهدا را از ميدان معر

  .جبهه منتقل كردند تا زنان مسلمان به تيمار داري آنان بپردازند
در شامگاه آن روز، ابو محجن ثقفي كه در قصر زنداني بود، از سعد خواست كه او 

سپس . اما سعد نپذيرفت و او را بد و بيراه گفت. را آزاد كند تا در جنگ شركت نمايد
حاضري كار خيري انجام ! اي سلمي: رفت و گفت) همسر سعد(حجن نزد سلمي ابوم

. را به من امانت بده) اسب سعد(مرا باز كن و بلقاء : چه كار خيري؟ گفت: دهي؟ او گفت
اگر سالم بمانم، دوباره برخواهم گشت و پاهايم را در زنجير قرار خواهم ! به خدا سوگند

ابومحجن در حالي كه زنجير به پاهايش بسته . كنم يمن چنين كاري نم: گفت سلمي. داد
  : بود، برگشت و چنين سرود

                                           
  ).١٠/٤٦(التاريخ اإلسالمي  -١
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  ججججج

  .كنند و من در قيد و بند هستم همين غم كافي است كه اسبان با نيزه برخورد مي«
  .مرا تنها گذاشتند و اكنون برادري ندارم. من داراي مال و برادران زيادي بودم

ست كه اگر از اينجا آزاد بشوم سراغ بندم و اين پيمان را نخواهم شك با خدا پيمان مي
  .»ميكده نروم

گاه او را  آن. پذيرم من استخاره كردم و پيمان تو را مي: گفت  ديري نگذشت سلمي
چون سلمي به . را به شما امانت بدهم توانم آن من نمي: اما در مورد اسب گفت. آزاد كرد

شد و با سردادن تكبيري به اطاقش برگشت، ابو محجن اسب را بيرون آورد و بر آن سوار 
ي راست سپاه سپس به قسمت چپ سپاه و بعد به قلب آن حمله نمود و با نيزه و  ناحيه

كرد كه همه  به قدري سريع و چابك عمل مي. شكافت شمشير خود، صفوف دشمن را مي
از پيش قراوالن ياران هاشم و : بعضي گفتند. شناخت را متعجب ساخت و كسي او را نمي

اگر ! به خدا سوگند: كرد گفت ر تماشا ميسعد كه از فراز قص. هاشم است خود يا
. اين مرد ابومحجن، و آن اسب، بلقاء است: گفتم برد، مي ابومحجن در زندان بسر نمي

ر خود بازگشتند، ابومحجن نيز به قص وقتي آتش بس برقرار گرديد و مسلمانان به مقر
  : و چنين سرود برگشت و دوباره زنجير را به پاهايش بست
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رزنانشان ما  رترين شمشي دانند كه گرامي ي ثقيف مي من به خود نمي بالم ولي طايفه«
  .هستيم
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  و از همه بيشتر ما زره گشاد داريم و در ميدان جنگ بيش از ديگران شكيبا هستيم
ايم واگر انكار كردند، پس از فرد سرشناسي  و هميشه ما گروه ضربت آنان بوده

  .بپرس
  .شب قادسيه مرا نشناختند و بيرون شدن من به ميدان جنگ احساس نشدو در 

اگر زنداني شوم كه براي من مصيبت است و اگر آزاد شوم، مرگ را به آنان خواهم 
  .»چشاند

به خدا : او گفت ؟چرا اين مرد تو را زنداني كرده است! اي ابومحجن: گفت سلمي
بلكه در زمان  ،ام حرامي زنداني نشده ي ي حرام و يا جرعه كه به خاطر لقمه! سوگند

گاهي اشعاري در وصف  ام و چون شاعر هستم، گه جاهليت مردي شراب خوار بوده
  : ام و به خاطر اين اشعار زنداني شده. آيد شراب بر زبانم مي
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هاي آن  هايم از ريشه نانگوري دفن كنيد تا استخوامن وقتي مردم، مرا در زير درخت «
  .سيراب شوند

را  آنترسم كه پس از مرگ نتوانم طعم  مبادا مرا در سرزمين خشكي دفن كنيد، چون مي
  .بچشم

و با شراب زمين ريگزاري، لحد قبرم را سيراب كنيد تا من به سوي آن بروم بعد از 
  .»آوردم را نزد خود مي اين كه آن

سعد، ابومحجن را فرا خواند و . صبح روز بعد، سلمي جريان را به اطالع سعد رساند
مگر اين كه عمال  كنيم، تو آزادي و از اين پس به خاطر سخنانت تو را تنبيه نمي: گفت

من هرگز زبانم را با توصيف اين : ابومحجن گفت. گويي انجام دهي را كه مي  چه آن
  .1آاليم اشياي زشت، نمي

                                           
 .)٤/٣٧٤(طربی  تاريخ -١
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  ي آخر شب سياه ي ديگر قعقاع در نيمه ص ـ نقشه
ي آخر شب سياه انجام گرفت، اين بود كه  هايي كه در نيمه يكي از بارزترين نقشه

ر داد تا يكي يكي از سرزمين معركه بيرون بروند و بامداد روز قعقاع، همراهانش را دستو
پس اگر هاشم از راه رسيد كه خوب . صد نفري وارد شوند هاي يك بعد به صورت دسته

صبح روز بعد با طلوع . است و در غير اين صورت اينگونه شما به لشكر روحيه مي دهيد
اع با ديدن آنان تكبير سر داد و نخستين شعاعهاي خورشيد، اولين دسته وارد شد و قعق

عاصم بن (برادر قعقاع . نيروهاي كمكي آمدند: مسلمانان نيز تكبير سر دادند و گفتند
نيز به پيروي از برادرش نيروهاي تحت فرمان خود را نيز شب هنگام به بيرون ) عمرو

ز آخرين هنو. ي خفان وارد شدند سرزمين معركه فرستاد و آنان نيز دسته دسته از ناحيه
دسته از همراهان قعقاع وارد ميدان نشده بودند كه هاشم با هفتصد نفر از نيروهاي شام 

، هاي هفــتاد نفري تقسيم كرد ي قعقاع، نـيروهـايش را به دسته و با تأسي از نقشه. رسيد
  .1هنگامي كه آخرين افراد قعقاع رسيدند هاشم با هفتاد نفر همراه او ظاهر شد

يك پژوهشگر قبل از هر چيزي تواضع هاشم بن عتبه جلب توجه  در اينجا براي
ي نيروهاي اعزامي از شام بود از اين كه نقشه و تاكتيك يكي از زير  كند او كه فرمانده مي

! آري. آميز قعقاع پيروي كرد بلكه از تاكتيك موفقيت. دستانش را اجرا نمايد، ابا نورزيد
هاي خود و منافع شخصي خويش را  ها جان آن. بوداو يكي از تربيت يافتگان مكتب نبوي 

ها كه توانستند  ترين راز موفقيت آن و همين بود مهم. فداي منافع اسالم و مسلمين كردند
  .2دولت پهناور اسالمي را بنا كنند و قدرتهاي جهاني آن زمان را در هم بريزند

  ـ روز سوم جنگ معروف به روز عماس3
ي جديدي وارد  در صدد تالفي روز قبل بر آمدند و با نقشه در روز سوم جنگ، ايرانيان

اي از  ها را با دسته ها فيلها را در صف مقدم قرار دادند و هر كدام از آن آن. ميدان شدند
مسلمانان، ناچار به مصاف فيل سواران رفتند و با مشكل . كردند سواران حمايت مي
اي كه همراه سپاه  د از مسلمانان ايرانيوقتي سعد متوجه اين مشكل ش. بزرگي روبرو شدند

                                           
 )٤/٣٧٥(تاريخ طربی  -١
 )١٠/٤٦٦(التاريخ اسالمی  -٢
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ها و خرطوم فيل  اگر چشم: ها گفتند آن. اسالم بودند در مورد مواضع حساس فيلها پرسيد
فيل : سعد، قعقاع و عاصم بن عمرو را طلبيد و گفت. آسيب ببيند از كارايي خواهد افتاد

فيل : سدي گفتسفيد را از پاي در آوريد و به حمال بن مالك و ربيل بن عمرو ا
ي فيلها بودند و پيشاپيش همه قرار  اين دو فيل، سر دسته. خاكستري را از پاي در آوريد

اي  قعقاع و عاصم با دسته. بردند ها در ميدان به سر مي ي فيلها به پيروي از آن داشتند و بقيه
هاي  زهي غافلگيرانه ني ها در يك حمله آن. ي فيل سفيد پرداختند از سواران به محاصره

فيل، سرش را بشدت تكان داد و فيلبان را به زمين . خود را در چشمان فيل سفيد فرو بردند
ي شمشير خود، خرطوم فيل را قطع  قعقاع با ضربه. انداخت و خرطومش را آويزان كرد

كرد، فيل نقش زمين شد و فيل سواران به زمين سقوط كردند و به دست همراهان قعقاع 
  .كشته شدند
را قطع كردند و  و ربيل نيز به فيل خاكستري حمله نمودند و خرطوم آنحمال 

وار به سوي  اين هر دو فيل مانند خوك فرياد كشيدند و ديوانه. چشمانش را بيرون آوردند
ها افتادند  ها دويدند و فيل سواران از پشت آن سپاه ايران برگشتند و ساير فيلها به دنبال آن

. ريخت و بسياري از جنگجويانشان زير دست و پاي فيلها له شدندو نظم سپاه ايران به هم 
با خالي شدن ميدان، از فيلها، . فيلها از نهر عقيق گذشتند و راه مداين را در پيش گرفتند

ضمناً ايرانيان، در پشت . جنگجويان طرفين به جان هم ريختند و جنگ سختي در گرفت
  .شدند از، به دستور يزدگرد وارد ميدان ميجبهه، نيروهاي كمكي داشتند كه در صورت ني

روز سوم جنگ، در حالي پايان يافت كه هر دو سپاه برابر جنگيده بودند  ،به هر حال
  .1اي نداشت و هيچ كدام بر ديگري برتري

  أـ حماسه آفريني عمرو بن معدي كرب
من به فيل و كساني كه اطراف آن : عمرو بن معدي كرب به همراهانش گفت

ي ذبح شتري درنگ نمودم، به كمك من  اگر بيش از اندازه. كنم حمله مي هستند،
اين را . بشتابيد، چرا كه از دست دادن من ضرر جبران ناپذيري براي شما خواهد بود

همراهانش به . گفت و حمله كرد و به زد و خورد پرداخت و در ميان غبار ناپديد گرديد
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اين كه با از دست دادن او، مسلمانان، سواركار منتظر چه هستيد؟ مگر نه : يكديگر گفتند
و در حالي كه . گاه به كمك او شتافتند آن. ي خود را از دست خواهند داد با تجربه

اسبش نيز . مشركين او را به زمين انداخته بودند و هنوز شمشير به دستش بود او را يافتند
سوران ايرانيان چسبيد و او  در همان حال او با دست به پاي يكي از اسب. شده بود زخمي

سوار ايراني پا به فرار گذاشت و عمرو به كمك . را مجبور به پياده شدن از اسب كرد
  .1همراهان سوار بر اسب شد

  ب ـ طليحه بن خويلد اسدي
اي از مسلمانان جهت مراقبت از مكاني  سعد بن ابي وقاص، طليحه اسدي را با دسته

طليحه با همراهانش از محل مأموريت خود . رفت مي جا فرستاد كه احتمال خطر از آن
ايرانيان با شنيدن . فراتر رفت و با صداي بلند از آن سوي سپاه دشمن سه بار تكبير گفت

و تا لحظاتي جنگ  .2صداي تكبير او نگران شدند و مسلمانان نيز متعجب گرديدند
  .اختندمتوقف گرديد و مسلمانان در اين فرصت به تجديد قواي خويش پرد

  ج ـ قيس بن مكشوح
خداوند با فرستادن اسالم ! اي گروه عرب: قيس، خطاب به جنگجويان مسلمان گفت

شما را گرامي داشت و به لطف نعمت الهي پس از  صبر شما منت گذاشت و با محمد
پس به ياري خدا بشتابيد تا او شما را . آن كه دشمن يكديگر بوديد، برادر يكديگر شديد

همان طور كه فتح . از خدا بخواهيد تا فتح ايران را به دست شما متحقق سازد ياري دهد و
  .3شام را به دست برادرانتان متحقق ساخت و قصرها و دژهاي سرخ نصيب آنان گرديد

  ي آن روز شده  ـ شعرهاي سرودهد
  : قعقاع بن عمرو چنين سرود

  فللـــــــــه قـــــــــومي حـــــــــين هـــــــــزوا العواليـــــــــا    حضــــــــض قــــــــومي َمْضــــــــَرحي بــــــــن يعمــــــــر
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  ُعنــــــاومــــــا خــــــام عنهــــــا يــــــوم ســــــارت جمو 
ــــــــــُت قاتلــــــــــُت العــــــــــدو فَـَلْلتــــــــــه ــــــــــإن كن   ف
  فيــــــــــــــــوالً أراهــــــــــــــــا كــــــــــــــــالبُيوت ُمغيــــــــــــــــرة

  

  ألهــــــــــــل قُــــــــــــديس يمنعــــــــــــون المواليــــــــــــا
  فــــــإني أللقــــــى فــــــي الحــــــروب الــــــّدواهيا
  ١ُأَســـــــــــــــمُل أعيانـــــــــــــــًا لهـــــــــــــــا ومآقيــــــــــــــــا

  

  : و ديگري چنين سرود
ــــــــــن حــــــــــرب ومعــــــــــي مخراقــــــــــي   أنــــــــــا اب
  إذ كــــــــــــــره المــــــــــــــوت أبــــــــــــــو إســــــــــــــحاق

  

  أضـــــــــــــــــــــــربهم بصـــــــــــــــــــــــارم رقـــــــــــــــــــــــراق  
  وجاشــــــــــــت الــــــــــــنفس علــــــــــــى التراقــــــــــــي

  

  ها س ـ شب زمزمه
رستم دريافته بود كه جنگجويانش درمقابل . شب چهارمين روز جنگ فرا رسيد

بنابراين دستور داد همه با هم حمله . آورند سواران سپاه اسالم و جنگ تن به تن كم مي
رو هيچ يك از  مايند، از ايني لشكرش را بازخريد ن ي شكست خورده كنند و روحيه

را جلو   نان مسلمان سينهاپهلو  گاه كه تن بيرون نيامدند، آن  ي تن به فارسها براي مبارزه
و قعقاع بن عمرو و همراهانش . انداختند؛ رستم سپاه خود را به سيزده صف تقسيم كرد

سعد كه هنوز . او پيوستند  ي قهرمانان و جان باختگان به جنگ را آغاز نمودند و همه
تكبير نگفته و فرمان آغاز جنگ صادر نكرده بود، كار آنان را تأييد كرد و براي آنان از 

فرماندهان . سپس سه بار تكبير گفت و دستور جنگ داد. خداوند طلب آمرزش نمود
تيراندازان، سواران و پياده نظامها  :مسلمان و ساير جنگجويان كه متشكل از سه صف

و تا . در آن شب طرفين جنگ سختي را پشت سر گذاشتند. ان نبرد شدندبودند، وارد ميد
هاي تندشان به  و فقط صداي زمزمه و نفس. جنگيدند سپيده دم، بدون هيچ سختي مي

ي برخي از  البته توصيه. رسيد، به خاطر همين آن شب را شب زمزمه ناميدند گوش مي
  : است كه به شرح زير است 2شدهي جنگ، روايت  مسلمانان به برخي ديگر براي ادامه

ي  امشب از همه: ي خود گفت ـ دريد بن كعب نخعي، خطاب به افراد طايفه
مسلمانان در به دست آوردن رضايت خدا و جهاد سبقت بگيريد، چرا كه اجر و پاداش 

پس در شهادت راه خدا با آنان مسابقه . سبقت آنان بستگي دارد افراد به ميزان كوشش و
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چرا كه اين براي زنده ماندن بيشتر كمك . مرگ در راه خدا استقبال كنيد دهيد و از
  .رسيد و اگر واقعاً بميريد به آرزويتان كه آخرت است، مي. كند مي

مبادا اين قوم، در مردن از شما دليرتر و در ! اي گروه عرب: ـ اشعث بن قيس گفت
دانتان را از سر بيرون كنيد و از فكر زنان و فرزن. تر باشند پشت كردن به دنيا از شما سخي

هاي بزرگوار و شهدا  مرگ هراس نداشته باشيد، چرا كه مردن در اينجا، آرزوي انسان
  .1است

پوشان  اي از زره ي جعفي كه در مقابل دسته ـ حميضه بن نعمان بارقي به افراد قبيله
جنگ برداشتند، سپاه ايران قرار داشتند و به خاطر عدم تأثير سالح در آنان، دست از 

سراسر وجود آنان با آهن پوشيده شده و شمشير، : شما را چه شده است؟ گفتند: گفت
گاه به فردي از آنان  آن. ببينيد من چه كار خواهم كرد: حميضه گفت. كارگشا نيست

سپس . اش او را از پاي در آورد ي نيزه ور شد و دوري زد و از پشت سر، با ضربه حمله
. ميرند ها نرسيده است، مي بينيد كه هنوز دست شما به آن مي: ش گفتخطاب به همراهان

  .2ها يورش بردند وهمه را از دم تيغ گذراندند و متالشي ساختند مسلمانان بر آن
در آن شب، جنگ سختي، پياپي جريان داشت و سران قبايل جنگجويان خود را به 

حليس كه خود شاهد جنگ  طبري به نقل از انس بن. دادند صبر و پايمردي دعوت مي
آن شب تا صبح فقط . حضور داشتم) هرير(من در شب زمزمه : گويد بوده است مي

سعد تاكنون . عجب صبر و تحمل داشتند. رسيد صداي چكاچك شمشيرها به گوش مي
. اي نديده بودند عجم تاكنون چنين تجربه شبي مثل آن شب نگذرانده بود و عرب و

. سعد، به دعا و راز و نياز روي آورد. خبر بودند اخبار جنگ بي دهان هر دو سپاه ازفرمان
  : گفت هاي شب صداي قعقاع را شنيد كه مي تا اين كه نيمه

ــــــــــــــداً  ــــــــــــــا معشــــــــــــــرًا وزائ   نحــــــــــــــن قتلن
  نحســــــــــب فــــــــــوق الّلبــــــــــد األســــــــــاودا

  

  أربعـــــــــــــــــــــــة وخمســـــــــــــــــــــــة وواحـــــــــــــــــــــــداً   
  حتـــــــــــى إذا مــــــــــــاتوا دعـــــــــــوت جاهــــــــــــداً 

  

  ٣اهللا ربي واحترست عامداً 
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  م و اضافه بر آن افراد زيادي راما گروهي را كشتي«
كردم  پنداشتيم و وقتي مردند پروردگارم را صدا مي ها را باالي زين اسبها، مار مي آن

  .».... و 
  . سعد با شنيدن صداي قعقاع پي برد كه سپاه اسالم پيروز است

الزم به ياد آوري است كه او . سعد شب را تا صبح در دعا و زاري به سر برد ،آري
  .1شوند مله كساني بود كه دعاهايشان زود پذيرفته مياز ج

  ـ روز قادسيه4
قعقاع خطاب به . مسلمانان در حالي وارد روز چهارم شدند كه تا صبح جنگيده بودند

ي جنگ پس از لحظاتي به نفع كسي خواهد بود كه جنگ را آغاز  نتيجه: مسلمانان گفت
آن، حمله را آغاز نماييد و بدانيد كه نصرت اي درنگ كنيد و بعد از  بنابراين لحظه. نمايد

  .صبري را رها كنيد پس صبر را پيشه سازيد و ناله و بي. خدا همراه با صبر است
و در ميان هر . جمعي از سران قوم به او پيوستند و به رستم و اطرافيانش حمله كردند

. ماده نمودندي جنگ تشويق و آ ها را براي ادامه يك از قبايل، افرادي برخاست و آن
غوث، اشعث بن قيس، عمرو بن معدي كرب، ابن ذي سهمين  چنان كه قيس بن عبدي

ن از نبايد ايرانيا. نمودند خثعمي و ابن ذي بردين هاللي مردم را با اين كلمات تشويق مي
ي ربيعه نيز مرداني  در ميان قبيله. تر باشند رغبتي از دنيا سخي شما در مردن دليرتر و در بي

شناسيد و بيش از ديگران به جنگ با آنان مشتاق  شما ايرانيان را بهتر مي: استند وگفتندبرخ
  2ها بجنگيد؟ بوديد، پس چه چيزي مانع شده كه امروز به جرأت با آن

او كه از شجاعت . بدين صورت قعقاع رشادت ديگري به رشادتهاي خود افزود
ها را در راه خدمت به  ي اين همهصايب و قدرت ايمان برخوردار بود،  نظير و رأي بي

در واقع شركت او در اين جنگ، پيروزي بزرگي براي . اسالم و مسلمانان به كار برد
قعقاع متوجه اين مطلب شده بود كه دشمن پس از چهار روز . رفت مسلمانان به شمار مي

يان دانست كه پا جنگ متوالي خسته شده و توان مقاومت ندارد، همچنين او به خوبي مي
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بنا براين . معركه به نفع كسي است كه پس از اين همه سعي و تالش، صبر و مقاومت كند
و خود را به . توانستند، شكاف عميقي در قلب دشمن ايجاد نمايند او او و قهرمانان همراه

در آن اثناء مددهاي غيبي خدا به كمك اولياي خدا . نزديك جايگاه ويژه رستم برسانند
و به  و جايگاه رستم را از بيخ بركندوزيدن گرفت  ي همراه گرد و غباررسيد و باد تند

داخل نهر انداخت و عرصه را بر ايرانيان به قدري تنگ كرد كه توان مقاومت و دفاع را از 
  .1دست دادند 

  ي سپاه دشمن فرمانده رستم أـ كشته شدن
ساندند، رستم درنگ خود را به محل فرماندهي سپاه دشمن ر قعقاع و همراهانش بي

اي بر  او در همان گوشه و كنار پشت قاطري مخفي شده بود و كيسه. جا نيافتند را در آن
رستم به سوي . مردي از مسلمانان كيسه را برداشت و او را ديد. روي خود انداخته بود

رودخانه پا به فرار گذاشت، ولي هالل او را فرصت نداد و محكم پايش را چسپيد و با 
د به جانش افتاد و او را از پاي درآورد و بر تخت رستم نشست و با صداي بلند شمشير خو

به خداي كعبه سوگند كه رستم را كشتم، مسلمانان اطراف او حلقه زدند و با : گفت
وقتي جالينوس اطالع يافت كه رستم كشته شده است در آن . صداي بلند تكبير سر دادند

 ،و بدين صورت. نشيني فرا خواند ه ايران را به عقبرار گرفت و سپااي ق سوي نهر بر تپه
همه پا به فرار گذاشتند و حدود سي هزار نفر كه به عنوان دژ محكمي در كنار هم زنجير 

افتادند و نابود شدند و  به پاهايشان بسته شده بود، نتوانستند فرار كنند و روي يكديگر مي
  .2بقيه از تيغ مسلمانان گذشتند و كشته شدند

  ـ پايان معركه ب
ي مسلـمانان  با توفيق خـدا و كوشش قهــرمانان اسالم و بينش و درايت فرمـانده

جنگ سخت و جان فرسايي بود؛ سپاه دشمن تا   براستي كه. جنگ به پايان رسيد) سعد(
  . سه روز در مقابل جنگجويان مسلمانان استقامت ورزيد و روز چهارم شكست خورد 
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ساختند، اما  ر ميادين جنگ يك روزه كار دشمن خود را ميمعموالً مسلمانان، د
 ايرانيها. ساز بودن اين جنگ بود نوشتعلت سرسختي و استقامت دشمن در اين نبرد، سر

گردد و با  هاي دولت ايران تثبيت مي دانستند كه با پيروزي در اين جنگ پايه مي
  .هد شدي گيتي محو خوا شان دولت ايران براي هميشه از صحنه شكست

در ) رستم(ي آنان  و يكي ديگر از علل استقامت ايرانيان، حضور بزرگترين فرمانده
همچنين تعداد زياد . شد كسي كه همواره در جنگها بر حريفان خود پيروز مي ،جنگ بود

بيست هزار نفر بودند يكي ديگر از علل مقاومت  و جنگجويان سپاه ايران كه حدود صد
هزار و اندي تجاوز  مسلمانان از سي رزمندگانر حالي كه تعداد رفت د آنان به شمار مي

  .1كرد نمي
سابقه  كه تا آن روز بي 2اما با اين حال، سپاه اسالم با تقديم هشت هزار و پانصد شهيد

طلبي  ر شدت نبرد و خود گذشتگي و شهادتبود، بر دشمن پيروز گرديد كه اين رقم بيانگ
   .3مسلمانان است

   خورده ريان شكستتعقيب فراج ـ 
سعد گروهي را به فرماندهي قعقاع و شرحبيل جهت تعقيب فراريان و سركوب آنان 

اي جهت تعقيب آن دسته از  طرف راست و چپ گسيل داد و زهره بن حويه را با دسته  به
مشركين بعد   گفتني است كه. نيروها و فرماندهان ايران فرستاد كه از نهر عبور كرده بودند

  به  ها را تعقيب كنند، اما زهره پل روي نهر را ويران كردند تا مسلمانان نتوانند آن از عبور
را دستور داد   بقيهدريا زنند و   از اسبهايشان به  سوار توانستند با استفاده همراه سيصد اسب

به فراريان رسيدند و يكي از رسيد، سپس  نظر مي  كمي دورتر به  از پل عبور كنند كه  كه
پايين آمد،   طلبي زهره  براي جنگهمراه آنان بود   اندهان بزرگ، به نام جالينوس كهفرم

را از پاي درآوردند و بقيه فراريان را نيز از دم تيغ گذراندند، سپس براي او   اما زهره
  .برگشتند  ميان مسلمانان در قادسيه  مغرب به
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  �عمر بن خطابي پيروزي به  س ـ مژده
اي به دست سعد بن عمليه فزاري خبر پيروزي  طي نامه) سعد(الم ي سپاه اس فرمانده

خداوند ما را : ي سعد چنين آمده بود در نامه. فرستاد �عمر بن خطابسپاه خود را به 
ها طعم تلخ شكست را  پس از جنگي سخت و طوالني بر ايرانيان پيروز گردانيد و به آن

روبرو شدند، اما تجهيزات و  سابقه و بيمسلمانان در اين نبرد با دشمني مجهز . چشانيد
ها سودي نبخشيد، بلكه به دست مسلمانان افتاد و سربازان سپاه اسالم به  امكاناتشان به آن

ها پرداختند و از مسلمانان  ها و جنگل تعقيب و سركوب آنان در اطراف شهر و در دره
ها را  شناسيم ولي خدا آن يها را نم و مرداني كه ما آن.... سعد بن عبيد قاري و فالني و 

ي زنبور عسل قرآن زمزمه  ها شب هنگام بسان زمزمه آن. شناسد، به شهادت رسيدند مي
اند، كمتر  البته كساني كه زنده مانده. جنگيدند كردند و روزها همچون شير مردان، مي مي

شهادت مقدر  ها ها فايق آمدند و براي اين ها با شهيد شدن بر اين ها نبودند ولي آن از آن
   .1نشده بود

  : ي نكات زير است اين نامه در برگيرنده
ـ توحيد و عظمت خدا در قلب سعد كه اين پيروزي بزرگ را به خود و يارانش 

ي  را نتيجه درپي، آن هاي پي و جانفشاني  نسبت نداد، بلكه علي رغم جهادي خودباخته
  .لطف الهي قلمداد كرد

ها را از  مي بااليي برخوردار بود، ولي خداوند آنـ دشمن با آن كه از توان نظا
تدارك ديده بودند به دست مسلمانان   چه استفاده از امكاناتشان محروم ساخت و آن

اين بود فهم و . اي بيش نيست و نفع و ضرر فقط به دست خداست سپرد، پس بشر واسطه
  . را به كمك سپاهيان خود محقق ساخت از توحيد كه آن � برداشت سعد

به توصيف همراهان خود از صحابه و تابعين را كه در عبادت و شجاعت  � ـ سعد
كردند و روزها  ها شب هنگام قرآن تالوت مي فوق العاده بودند، پرداخت و نوشت كه آن

 .2آفريدند سوار بر اسب در ميدان جهاد، حماسه مي
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ن شهر مدينه از روز، بيرو  هر روز صبح زود تا سپري شدن نيمي �سو عمر از آن
دوان  �چشم به راه كسي بود كه از قادسيه خبري بياورد و چون بشير از راه رسيد، عمر

: گفت �عمر. از قادسيه :آيي؟ بشير گفت از كجا مي :دوان به پيشواز او رفت و پرسيد
شناخت  را نمي �بشير كه عمر. چه خبر داري؟ پاسخ داد كه خدا دشمن را شكست داد

دوان دوان  �بر مركب خويش بود، همچنان به راهش ادامه داد و عمردر حالي كه سوار 
تا اين كه وارد شهر مدينه شد و متوجه  ،پشت سرش از او جوياي حال سپاه اسالم بود

چرا : سالم خدا بر اميرالمؤمنين، بشير نگران شد و گفت: گفتند مردم گرديد كه مي
  .1ي ندارداشكال! گفت برادرم  �خودت را معرفي نكردي ؟ عمر

  : ي نكاتي است مانند اين جريان در برگيرنده
به اين قضيه تا جايي كه هر روز شخصاً بيرون شهر  عمر بن خطابـ اهميت دادن 

ماند تا او را در جريان روند جنگ قادسيه و يا نتيجه آن  رفت و چشم به راه كسي مي مي
يت بگمارد، اين اوج احساس توانست كسي ديگر را به اين مأمور در حالي كه مي. بگذارد

  .رساند مسئوليت و امانت داري را مي
كه پاي پياده، دوان دوان پشت سر مرد  �عمر بن خطابـ تواضع و خاكي بودن 

اعتنايي به او  شود و آن مرد با بي پاه اسالم ميكند و از او جوياي احوال س سوار حركت مي
مع اميرالمؤمنين برساند، غافل از اين كه دهد تا اخبار دست اول را به س راهش را ادامه مي

به حق كه . شناسد رسد و ايشان را مي تا اين كه به شهر مي. اميرالمؤمنين در كنار اوست
است كه بايد مسلمانان با داشتن آن به خود ببالند و   ي وااليي از اخالق اسالمي اين نمونه

پرورش  �مرداني همچون عمررا دليل حقانيت و عظمت ديني بدانند كه در دامن آن  آن
  .2ي روزگار هستند يابند كه در عدالت، بزرگواري، قدرت عمل و تواضع يگانه مي
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  درسها، فوايد و نكات عبرت آموز: پنجم

  تاريخ وقوع معركه و اثر آن در فرايند فتوحات -1
پس استاد احمد عادل . ي قادسيه اختالف نظر دارند مؤرخان در مورد تاريخ دقيق معركه

هجري نوشته است و من نيز همين را  15را شعبان سال  از پژوهش جدي تاريخ دقيق آن
  .1دهم ترجيح مي

بدون ترديد جنگ قادسيه، سرنوشت سازترين جنگ از نوع خود در تاريخ جهان 
در اين جنگ يكي از سنتهاي الهي كه قدرت دادن مؤمنان واقعي بر روي . محسوب ميشود

هاي عراق و بعد از آن تمام  پس از اين جنگ بود كه دروازه. كردزمين است تحقق پيدا 
و قدرت سياسي، نظامي و ديني ساسانيان . ي فارس بر روي مسلمانان گشوده شد درهاي بسته

را در  پرستان براي هميشه از بين رفت و آيين اسالم سرزمين فارس و آن سوي آن و آتش
پرستي وارد  ير قابل جبراني بر پيكر آيين آتشغ ي مسلمانان در قادسيه ضربه! آري . نورديد

ي جنگهاي  كه نامش سر لوحهرا دارد  ي قادسيه شايستگي آن ساختند، بنابراين معركه
  . 2ساز تاريخ قرار گيرد سرنوشت

  پس از فتح قادسيه �عمر بن خطابي  خطبه -2
رار گرفت در جريان پيروزي سپاه اسالم در جنگ قادسيه ق �عمر بن خطابهنگامي كه 

ي  من شيفته: ي پيروزي سپاه اسالم را به آنان داد و گفت در ميان مردم برخاست و مژده
ي نيازمنديهاي شما پاسخ دهم، اما اگر چنين چيزي برايم مقدور نبود، بايد  آنم كه به همه

به يكديگر كمك كنيم و دوست دارم شما از عملكردم به نيات من پي ببريد، زيرا عمل و 
 . من بايد آموزش دهنده باشدرفتار 

اي از  به خدا سوگند من پادشاهي نيستم كه شما را به بردگي بكشانم، بلكه من بنده
بندگان خدا هستم كه خداوند امانتهايي به من سپرده است، اگر خود را عفيف نگه دارم و 

 دو خورسن ها را در ميان شما تقسيم نمايم و آسايش شما را فراهم كنم، خوشبخت آن
و  مند شوم، بدبخت خواهم شد؛ اما اگر اين اموال را از شما دريغ كنم و خود از آن بهره
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گرچه براي كوتاه مدت در آسايش خواهم بود، اما در تاوان آن . خواهم گرديد آزرده
  .1بايد مدتهاي مديدي در رنج و مصيبت به سر كنم

  مانند مسلمانان به تعهدات خويش پايبند مي -3
اي ديگر رأي اميرالمؤمنين را در مورد اعراب عراق جويا شد كه قبالً با  هسعد طي نام

مسلمانان هم پيمان شده بودند اما به موجب اين كه متوجه ضعف لشكر اسالم شدند، عهد 
  .شكني كردند و به تعهدات خويش عمل ننمودند

بر اساس  هركس: ي سعد، به ايراد سخن پرداخت و گفت اميرالمؤمنين پس از قرائت نامه
رساند، اما  خود آسيب مي  اي نخواهد برد و تنها به هوا و هوس و معصيت عمل نمايد هيچ بهره

دارد، موفق خواهد شد و  و دستور شريعت الهي گام بر مي كسي كه بر اساس سنت پيامبر
  : فرمايد چنان كه خداوند مي. پاداش تالش خود را خواهد ديد

�m�k�j�i��h�g�fe��d�c�bl ]٤٩: هفالك[  
چرا . (كند و پروردگار تو به كسي ظلم نمي. بينند اند حاضر و آماده مي آنچه را كه كرده«

  .»)كه پاداش يا كيفر، محصول اعمال خود مردمان است
لشكر اسالم پيروز شده است و در اين ميان كساني هستند كه قبالً با مسلمانان هم پيمان 

اند يا به سپاه دشمن  كه از روي اجبار نقض عهد نمودهاند  اند، ولي بخشي از آنان مدعي بوده
رأي شما در مورد   ؤال من اين است كهاند، اكنون س اي ديگر پناه برده اند و يا به گوشه پيوسته

هاي فوق اظهار نظر كردند  ها هر كدام به نوبه ي خود، در مورد گروه ها چيست؟ آن اين گروه
  .2اي به سعد نوشت و فرستاد ن نشست را طي نامهي نهايي اي نتيجه �و اميرالمؤمنين 

  : آيد آنچه كه در اين خطبه به دست مي
طبق روال هميشگي به آن همه علم و  �عمر بن خطابـ همين طور كه مالحظه كرديد 

تـجربه و قاطعيت در تصميم گيري در اينجا نيز از شورا به عنوان يك اصل اسالمي استفاده 
  .موفقيت ايشان در مديريت كالن جامعه شده بودكرد و همين امــر باعث 
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ي از خواهشات نفساني و رد اخالص نيت و عدم پيروگفتاري در مو ـ استفاده از پيش
الزم گرفتن منهج و سنت رسول خدا تا اهل شورا كامالً با رعايت موازين اسالمي اظهار نظر 

اشد، و هر كس چنين رفتار ب مي صسنت پاك پيامبر  نمايند و بر منهجي پايداري ورزند كه
   .1كند و پاداش الهي را كسب خواهد كرد مي  ماند و حق را اصابه نمايد از لغزش مصون مي

اي اين گونه براي  ي نهايي به دست آمده از شورا را طي نامه گاه اميرالمؤمنين نتيجه آن
ي قايل شده بايد دانست كه خداوند گهگاهي در برخي امور تخفيف: اما بعد: سعد شرح داد

شود  ذكر كه در هيچ حالي تعطيل نمي. اند از عدل و ذكر خدا است جز در دو چيز كه عبارت
  .و عدل نيز همواره بايد در مورد همگان به اجرا در بيايد 

پس در مورد آن دسته از اعراب عراق كه به عهد خويش با شما وفا نموده و عليه شما 
و اما در مورد كساني . نيد و از آنان همچنان جزيه وصول كنيداند وفادار بما دشمن را ياري نداده

ها را مجبور به نقض عهد و همكاري با خود كرده است، اختيار داريد  گويند دشمن آن كه مي
ها را به  ها را بپذيريد يا رد كنيد و اگر نپذيرفتند پس صلح را تمام شده بدانيد و آن كه سخن آن

  .2جاي امني منتقل كنيد
شماري است از جمله اين  ب فراري، داراي درسها و فوايد بيبا اعرا �برخورد عمراين 

ي اصلي ثبات يك حكومت و باعث  كه رعايت عدل و انصاف در حكومت داري پايه
ها در دنيا و اما در  اي بود با آن البته اين معامله. گسترش امن و آرامش در جامعه خواهد بود

ذاب الهي نخواهند داشت، چرا كه خداوند ممكن است از آخرت ستمگران راه فراري از ع
حق خويش بگذرد و بنده را مورد عفو و بخشش قرار دهد، اما در مورد حق بندگان قضيه اين 
گونه خواهد بود كه ستمگر و ستمديده در كنار يكديگر قرار خواهند گرفت و با هم تسويه 

  . حساب خواهند كرد
ايد بر زندگي يك فرد مسلمان سايه افكند و همواره با زبان، و اما ذكر و ياد الهي هميشه ب

قلب و اعضاي بدن به ياد خدا باشد و در مورد به دست آوردن رضايت او بينديشد و سخن 
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ي ذكر خدا در زمين باشد در آن صورت  نمايد و بزرگترين آرزويش اقامه بگويد و عمل
  .د داشتها در امان خواه است كه خداوند انسان را از فتنه

ها را  سعد و همراهانش توجيهات اميرالمؤمنين را در مورد فراريان به اجرا گذاشتند و آن
ارائه   اي از رأفت و رحمت اسالمي يشان بر گردانيدند و بدين صورت نمونه به خانه و كاشانه

دادند و ديري نگذشت كه اين برخورد كريمانه، باعث تأليف قلوب آنان شد و سخت 
  .1سالم و مسلمانان گشته و به تدريج مسلمان شدندي ا شيفته

  خمس غنايم قادسيه را به جنگجويان بر گرداند�عمر -4
به سعد دستور داد تا خمس غنايم به دست آمده در قادسيه را در ميان مجاهدين تقسيم  �عمر

نيز همانند اجتهاد وي در  �و اين اجتهاد عمر. نمايد، ايشان نيز حسب دستور عمل نمود
 �عمر. ، بسيار به جا و مفيد واقع گرديدانشواگذاري زمينهاي سواد عراق به دست صاحب

اين كار را به خاطر قدرداني و تشويق مجاهدين جان بركف اسالم انجام داد و مصالح علياي 
  .2دولت مقتضي آن بود

همچنين خليفه، چهار عدد اسب و چهار شمشير به عنوان مدال قهرماني براي كساني كه 
  گونه بيشترين رشادتها را در جنگ نشان داده بودند، نزد سعد فرستاد؛ سعد نيز شمشيرها را اين

 حمال بن مالك، ربيل بن عمرو بن ربيعة واليين و  ها را به عدد از آن  سه: تقسيم نمود
نمود، و رمي را تقديم عاصم بن عمرو تميمي از بني اسد داد و شمشير چها طليحة بن خويلد

  را به  اسب باقيمانده  قعقاع بن عـرو تميمي و سه  يكي به: تقسيم نمود  را اين گونه اسبها
ايشان از ميان قبايل . ي شامگاه روز اغواث، داد افشانيهايشان در واقعه يربوعيها در مقابل جان

   .3ها تحويل داد مختلف افرادي را در نظر گرفت و جوايز اميرالمؤمنين را به آن
ها  نمود و استعدادهاي آن نيروهاي خود را تشويق مي �عمر بن خطاب ،بدين صورت

  .ساخت را براي رسيدن به اهداف بزرگ شكوفا مي

                                           
 ).٤٨٧/ ١٠(التاريخ اإلسالمي  -١
 .١٦٣أمري املؤمنني عمربن اخلطاب اخلليفة اتهد للعمراين ص -٢
 .٢٥٣خالفة الصديق والفاروق للثعاليب ص -٣



  �عمر فاروق     648
 

  و برگرداندن حيثيت زهره بن حويه �عمر – 5 
را ) ي معروف ايراني فرمانده(زهره پس از اين كه فراريان فارسي را تعقيب نموده و جالينوس 

برگشت كه ساز و برگ نظامي جالينوس را پوشيده بود اسراي  به قتل رسانيده بود در حالي
سعد رو به . اين ساز و برگ جالينوس است: ايراني آن ساز و برگ را شناخته و به سعد گفتند

آري خدا به : آيا در كشتن او كسي ديگر به تو كمك كرد؟ زهره گفت: زهره كرد و پرسيد
. رفت از مسلمانان خوب به شمار مي ن بنام وزهره از قهرمانا  گفتني است كه. من كمك كرد

سعد ساز و برگ نظامي جالينوس را كه داراي قيمت هنگفت بود و به جاي يك نفر براي 
ها را  ي من آن چرا بدون اجازه: كرد از زهره پس گرفت و گفت چندين نفر كفاف مي

   1اي؟ تصاحب نموده
كه تو هنوز در جنگ به سر رسيد به سعد نامه نوشت  �وقتي اين خبر به گوش عمر

  چه آن. بري و نبايد فردي همچون زهره را از خود برنجاني و زحمات او را ناديده بگيري مي
اي به وي برگردان و او را هنگام تقسيم غنايم بر ديگران، مقدم بدار و من اعالم  از او گرفته

او متعلق به وي   دارم كه هر كس در جنگ كسي را به قتل رسانيد، ساز و برگ نظامي مي
ها را به  سعد بي درنگ، ساز و برگ نظامي جالينوس را به زهره برگردانيد و او آن. باشد مي

ي زهره را تقويت نمود و حيثيت از  روحيه �و بدين صورت عمر 2قيمت هفتاد هزار فروخت
  .3اش را به وي باز گردانيد دست رفته

  هادت مؤذنرقابت مسلمانان براي اذان گفتن پس از ش – 6 
ي قادسيه اتفاق عجيبي رخ داد كه بيانگر ميزان اهميت امور ديني و عبادي نزد  در پايان معركه

مؤذن مسلمانان كشته شد و چون وقت نماز فرا رسيد، همه دوست . باشد مسلمانان نخستين مي
قرعه،  گاه سعد با قيد خود اذان بگويند و نزديك بود با يكديگر درگير شوند، آن  داشتند كه

   .4يكي از ميان آنان را انتخاب نمود و او اذان گفت

                                           
 ).٣٩١/ ٤(تاريخ الطربي  -١
 ).٣٩١/ ٤(تاريخ الطربي  -٢
  .٢٠٤القادسية ص -٣
 ).٣٩٠/ ٤(تاريخ الطربي  -٤
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ها است، چرا كه اذان گفتن چيزي  رقابت بر سر اين عمل نيك بيانگر قدرت ايماني آن
يابند، بلكه رقابت به خاطر آن بود كه  نبود كه به خاطر آن به متاع يا مقام و شهرتي دست 

اي بر خوردار خواهد  بسيار بلند و جايگاه ويژهمؤذن در پيشگاه خدا در روز قيامت از مقام 
كنند، مشخص است  اي مثل اذان گفتن اين گونه با هم رقابت مي و ملتي كه براي مسأله. بود

ها در ميادين دعوت  كه در مسايل بزرگتر بيشتر رقابت خواهند كرد و اين بود رمز موفقيت آن
  .1و جهاد

  قادسيه ي تاكتيك نظامي مسلمانان در معركه – 7 
رود كه در آن مسلمانان مانور  اسالمي به شمار مي  ي بارزي از تاكتيك نظامي نبرد قادسيه نمونه

قبل از همه توان . نظامي ويژه و متناسبي با اوضاع و احوال گوناگون جنگ ارائه دادند
در بسيج نمودن اقشار مختلف مسلمانان و سربازگيري اجباري قابل ياد آوري  �عمرفاروق

ايشان توانست سران اصحاب پيغمبر و اهل بيعت و كساني كه در فتح مكه شركت داشتند . تاس
هاي شاخص  و حدود هفتصد نفر از فرزندان صحابه و اكثر سرداران، شاعران، سخنوران و چهره

و اين باالترين آمادگي مادي و . براي جنگ با سپاه ايران گسيل دارد �امت را در ركاب سعد
ن اي بود كه پيش از آ اعزام نيروها نيز به گونه. رفت اي به شمار مي نين معركهمعنوي براي چ

منتظر رسيدن نيروهاي كمكي ننشست، بلكه با » صرار«چنان كه سعد در مكان . سابقه بود بي
چهار هزار نيروي خود رهسپار ميدان شد و در حالي وارد ميدان معركه شد كه تعداد نيروهايش 

ي نظامي  نخستين كسي است كه در اسالم از نقشه �همچنين عمر. ار نفر بودمتجاوز بر هفده هز
ي ميدان معركه و جايگاه نيروهاي خود را  استفاده نمود، چنان كه به سعد دستور داد تا نقشه

شرح داد  �براي ايشان بفرستد و سعد نيز كامالً وضعيت جغرافيايي سرزمين جنگ را براي عمر
و خليفه نيز استراتژي و تاكتيك . ورزند ديار با مسلمانان عداوت مي مردم آن  و بدو گفت كه

    .2خود را مشخص نمود و دستورات الزم را براي سعد نوشت و فرستاد

                                           
 ).٤٨٠/ ١٠(مي التاريخ اإلسال -١
 .٢٧٢، ٢٧١الفن العسكري اإلسالمي ص -٢
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هاي متفرق و شبيخون  و از طرفي مسلمانان بارسيدن به سرزمين دشمن دست به حمله
ي  نيز مرعوب ساخته و روحيهتا ضمن بر آوردن نيازهاي معيشتي لشكر اسالم، دشمن را . زدند

  .مقاومت را در آنان تضعيف نمايند
كه  ساختند، چنان نشستند و دشمن را غافلگير مي و در اين گير و دارها گاهي به كمين مي

كمين زد و با كارواني » صنين«ليثي با تني چند از سواران در نخلستاني بر راه   بكير بن عبداهللا
، طي  بهروف دشمن به نام آزاد مرد بن أزادفرماندهان مع روبرو گرديد كه خواهر يكي از

در اين درگيري برادر عروس كشته شد و . شد ي بخت فرستاده مي اي به خانه تشريفات ويژه
و  زن از زنان دهقانان و صد زن ديگر از همراهان آنان بقيه پا به فرار گذاشتند و عروس با سي

  .1اموال هنگفتي به اسارت در آمد
كه  چنان. دادند نان در اين جنگ حسب حاالت و شرايط جنگ، تغيير تاكتيك ميمسلما

در نخستين روز معركه به قطع كردن تنگ فيلها و شليك كردن تير به سوي آنان، ستون 
متالشي ساختند و نيروهاي كمكي شام را به صورت دسته دسته وارد ميدان  زرهي دشمن را

زيادي به كمك مسلمانان آمده روهاي كمكي خيلي نمودند تا دشمن گمان ببرد كه ني مي
است؛ همچنين جهت فراري دادن فيلها دست به ابتكار ديگري زدند و شتران خود را با 

 و روز ،تا جايي كه اسب هاي دشمن نيز فرار كردند هاي ترسناكي وارد ميدان كردند قيافه
انديشدند و با حمله بر فيل  سوم نيز مسلمانان تدبيري براي متالشي نمودن ستون زرهي دشمن

بزرگ و قطع كردن خرطوم آن و كور ساختن چشمانش باعث تضعيف توان دفاعي دشمن 
شدند و چون مسلمانان احتمال دادند كه ممكن است جنگ به طول انجامد، تصميم گرفتند 

تا ور شدند و  بنابراين به صورت يكپارچه بر دشمن حمله. ساز بزنند اي سرنوشت حملهدست به 
ي نيروهاي دشمن يعني رستم را هدف قرار دادند و با قتل  قلب سپاه دشمن رفتند و فرمانده

  .رستم، سپاه دشمن نيز متحمل شكست جبران ناپذيري گرديد
مسلمانان در اين نبرد، تاكتيكهاي متنوع و متناسب با اوضاع و احوال گوناگون ! آري

ه تا قطع كردن خرطوم و كور ساختن چشم جنگ در پيش گرفتند، از جنگهاي تن به تن گرفت
هاي نظامي  نقشه  هاي ترسناك براي شتران و هجوم يكباره بر دشمن از جمله فيلها و ايجاد قيافه

                                           
 .٢٧٣ص يالفن العسكري اإلسالم -١
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يكي از امتيازهاي   ، گفتني است كهاي بود كه مسلمانان در قادسيه به نمايش گذاشتند پيشرفته
كار گيري تاكتيكهاي گوناگون  يني و بهآفر در حماسه  يابد كه اين جنگ، خود را در آن مي

اسالمي   اي از روشهاي نظامي اين پاره .1بود  وجود آمده  به  اي يگانه ها مسابقه جنگي، ميان قبيله
  .كار انداختند  به  مجاهدين اسالم در جنگ قادسيه  بود كه

  شدند  سروده  در جنگ قادسيه  اشعاري كه -8
هاي  و فداكاري اسب سواري خود  شوح مرادي راجع بهقيس بن مك  شعرهايي كه  از جمله

  ورزد كه خود و ساير مجاهديني افتخار مي  به  باشد كه سرود، آن سرودي مي ديگر مجاهدين
  : در برابر رهبران فارس قد علم كردند
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سوي وادي   لشكر تا دندان مسلح را با تمام مشكالت همچون شيران غران از صنعا به«

  سرزمين شام سوق دادم  يرموك سپس به  ديارالكلب سپس به  القري از آنجا به
  رسيديم  قادسيه  به  بعد از يك ماه مسلحانه

  جنگ پرداختيم  با لشكر كسري و رؤساي فارس به
پوش را   ي زره لشكر را شاداب و متحرك ديدم، قصد جايگاه فرمانده  كهوقتي 

  .كردم
  سر او زدم و پيكرش را بر زمين انداختم  پس با شمشير به
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  برد  در دست داشتم شمشير تيز و براني است و هموار مي  زيرا شمشيري كه
ي نزد خدا نيك  ارمغان گذاشت، و براستي كه  خداوند در آنجا نيكي را براي ما به

  .»يابد افزايش مي  همواره
  : ه چنين سرودقادسيدر و بشر بن ربيع خثعمي 
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شمشيرهايمان   ياد آور كه  آن روز سخت و خطرآفرين را به هدايت كندخدا شما را «
  . بودند  راهي ميدان شده

عنوان امانت   را به  اگر بالهاي پرنده  بود كه  جايي رسيده  لشكر به  آن شامگاهي كه
  .كرد رواز ميگرفت و پ دادند، مي بدو مي

  ديگر همانند كوه  داديم براي پيكار با گروه اگر گروهي را شكست مي  كه  آن لحظه
  .نموديم مقاومت مي

  .»جنگند سروصدا مي خشمناك هستند و بي  بيني كه آنان را در حالي مي
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بود   آورده خطر روي  يافتم، زيرا در روزي كهعنوان بهترينها   بني تميم را به«
  .بيشتر آمادگي را اعالم داشتند  مردهايشان از همه

همانند واحدهاي   در تاريكي شب راهي ميدان سپاهيان پرهياهويي شدند كه آنان
  .بدند  جنگ آمده  نظام به  سواره

آنان   به  تميم همانند شير بيشه جنگيدند، بني همانند دريا براي كسري مي  سربازاني كه
  .كردند مقاومت مي  و همانند كوه  رويي آورده

ارمغان گذاشتند و براي روزگاري   براي خود بهعزت و افتخار را   آنان در قادسيه
  .»ثبت رساندند  طوالني نام خود را به

ميان او و   تصوير بكشاند كه  را به  خواهد آن لحظه ي جعدي با شعر خود مي نابغه
  گاه كه جنگ نرود و آن  به  او را متقاعد سازد كه  و همسرش خواسته  همسرش رخ داده

  : است  راه انداخته  و زاري را به  يه، گر راهي فتح فارس شده
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  )١(ًى لـــــم يســـــتطع ِحـــــَوالأو ضـــــارعاً مـــــن ضـــــن
    

مرا متقاعد   خواست كه شد و مي صبح از چشمانش اشك جاري مي امشب تا به«
  .بمانم  در خانه  سازد كه

راند، و آيا  زور بيرون مي  اين امر خداوند است و مرا به  بدان كه! اي دختر عمويم
  .جاي نياورم  امر خداوند را به  داني كه جايز مي

                                           
  .)٧/٤٨(البداية والنهاية  )٦(
   .٢١٤األدب اإلسالمي ص، النحيل اهلزيل: الضارع -١
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خدا پيوستم پس سعي كن   ، و اگر به مرا برگردانده  ن خداوند است كهاگر برگشتم اي
  .با كسي ديگر ازدواج كني  كه

مشكلي   ي كوري هم ندارم و هيچ گونه من لنگ نيستم و بهانه  داني كه تو خود مي
  .»مرا از جهاد باز دارد  بينم كه در خود نمي

  فتح مداين: ششم

ماند تا اين كه ايشان دستور داد براي  �دستور بعدي عمر سعد، حدود دو ماه در قادسيه منتظر
ها را در مكاني به نام عتيق بگذارند و گروهي از  فتح مداين عازم آن ديار شوند و زنان و بچه

آورند،  مبارزان را جهت مراقبت از آنان بگمارد و آنان را نيز در مال غنيمتي كه به دست مي
  . شريك سازند

پس با سپاه خود راه مداين را در پيش گرفت و شهرها و ، كردسعد دستور را اجرا 
روستاهاي ايرانيان را يكي پس از ديگري از جمله بابل را فتح نمود كه فراريان و برخي از 

و سرانجام به پايتخت  ،1جا جمع شده بودند سران قوم براي رويارويي با سپاه اسالم در آن
  .فارس يعني مداين رسيدند 

. داران و كشاورزان به نيكي رفتار نمايند ه سعد دستور داده بود تا با زمينب �ضمناً عمر
داران و  شماري از زمين ي اميرالمؤمنين را اجرا نمود و در نتيجه تعداد بي خواسته ايشان نيز

ي مسلمانان، به اسالم گرويدند، زيرا  كشاورزان تحت تأثير اخالق و رفتار نيك و عادالنه
گيرد و ستمي  ي حق قرار مي زير سلطه  همانند سربازي ساده  بينند كه نان را مياينك امير مسلما

گردد و پس از عمري بردگي، احساس آزادي نموده و به بندگي خدا  در ميان آنان واقع نمي
  .روي آوردند

پس از دستور اميرالمؤمنين آهنگ مداين كرد و نخستين گروه سپاه را به  �سعد
هاي بعدي را به فرماندهي عبداهللا بن معتم و  اعزام نمود و دسته سركردگي زهره بن هويه

ها  ي سپاه به آن شرحبيل بن سمط و هاشم بن عتبه بن ابي وقاص و سرانجام خود با بقيه
سپاه اسالم به . 2ي پاياني قرار داد ي دسته عنوان سركرده  را به  پيوست، و خالد بن عرفطه

                                           
  .٨٢إمتام الوفاء ص -١
   .)١١/١٥٥(التاريخ اإلسالمي  -٢



 655       ي شرقي ي عراق و جبهه فتوحات در ناحيه 
 

ه واقع در كنار رودخانه دجله بود، و بخش غربي آن پايتخت فارس يعني مداين رسيدند ك
. برد در آن شهر به سر مي) يزد گرد(پادشاه ايرانيان . را محاصره نمودند �بهرْ سيرzيعني 

گرفت، ولي ايرانيان  محاصره تا دو ماه طول كشيد و هر از چند تعقيب و گريزي صورت مي
داستانش از اين قرار بود . ر خورد و شهيد شددر همين گير و دارها زهره تي. آوردند دوام نمي

اجازه بده تا : اي پوشيده بود كه در آن شكافي وجود داشت، همراهانش گفتند كه ايشان زره
ي افراد سپاه عبور كند و  اگر تيري از ميان همه: زهره گفت. را برطرف كنيم پاريدگي آن

خداوند به من لطف   آن است كهگاه از اين سوراخ به من اصابت كند، پس اين بيانگر  آن
تيري از طرف دشمن و از همان سوراخ به ايشان اصابت كرد، . دارد و همين طور هم شد

را بيرون بياورديد، من از حال  اگر آن: تگف. را بيرون بياورند خواستند آن همراهانش مي
ن حال رو به گاه در هما آن. اي به دشمن وارد كنم روم پس بگذاريد تا زنده هستم ضربه مي

   .1سوي دشمن كرد و فردي به نام شهريار از اهل اصطخر را به قتل رسانيد
از منجنيق كه توسط ايرانيان هم پيمان با » بهرسير«ي شهر  مسلمانان در دوران محاصره

ايرانيان حدود بيست   كردند و گفتني است كه مسلمانان، ساخته و تهيه شده بود، استفاده مي
و اين  .2وحشت انداختند  بودند و توسط آن، ايرانيان را به  براي مسلمانان ساختهعدد منجنيق را 

بيانگر آن است كه مسلمانان عالوه بر فراهم نمودن اسباب معنوي پيروزي، بر اساس اين 
  : فرموده الهي

�m���±��°��¯��®��¬��«��ª��©��̈l ]٦٠: األنفال[  
اسبهاي ) از جمله(و ) مادي و معنوي(انيد نيروي تو جا كه مي آنان تا آن) مبارزه با(براي  «

  .»ورزيده آماده سازيد
  .3از فراهم نمودن اسباب مادي پيروزي نيز غافل نبودند 
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  همراهي و معيت خدا با اولياي خويش – 1
ي خود داشتيم، روزي كسي آمد  را در محاصره »بهرسير«وقتي ما : گويد انس بن حليس مي

خدا شكمتان را سير نگرداند آيا سير نكرديد، : جانب يزدگرد آورد و پيامي بدين مضمون از
كنيد كه آن طرف دجله از آن شما و اين طرف آن متعلق به ما باشد؟ از  آيا به اين بسنده نمي

ميان ما فردي به نام ابو مفرز اسود بن قطبه برخاست و در پاسخ پيام پادشاه، سخناني بر زبانش 
  .يم چه گفت و نه خودشدانست آورد كه نه ما مي

به . قصد مشرق مداين ترك كردند و رفتند  ديري نگذشت كه ديديم ايرانيان شهر را به
دانم  سوگند كه خودم هم نمي �به خداي محمد: ها چه گفتي؟ گفت به آن: ابو مفرز گفتيم

سخن در  اختيار به حالتي به من دست داد و زبانم بي آورم كه فقط اين را به يادم مي. چه گفتم
از اين جريان مطلع شد، ) سعد(وقتي فرمانده سپاه . خدا كند كه سخن بدي نگفته باشم. آمد

كنند؟ ابو مفرز همان سخنان  ها چه گفتي كه فرار مي به آن: آمد و خطاب به ابو مفرز گفت
. داديمدر آن اثنا مردي به سوي ما آمد و امان طلبيد، ما هم به او امان . قبلي خود را تكرار كرد

گاه همه وارد شهر شديم و كسي  چرا معطل هستيد؟ شهر از سكنه خالي شده است؟ آن: گفت
. و همان مردي كه قبالً به او پناه داديم ي كه قبال اسير كرده بوديماسيرانجا نيافتيم جز  را در آن
فرستاد  پادشاه نزد شما پيام صلح: مرد گفت. ها چرا يكباره شهر را ترك كردند اين: پرسيديم

ما از آن صلحي در كار نيست و ما بايد به عسل مخصوصي كه ش: شما در جواب گفتيد
گويند، و به ما  فرشتگان بر زبان اينان سخن مي! واي : گفت پادشاه .مند هستيد، بخوريم بهره

  .1دستور فرار داد

  تالوت كرد» مظلم ساباط«آياتي كه سعد در – 2
بعد از » مظلم ساباط«طرف بهرسير حركت كردند و سعد به   بههاشم و همراهانش   بعد از اينكه

  : را فتح كرده بود، فرود آمد و اين آيات را تالوت كرد اين كه هاشم آن

�m�Z�Y�X�W�V�U�T�S��R�Q�P�O�N�M�L
�g�f�e��d�c�b�a�`�_�̂ �]\��[l ]٤٤: إبراهيم[  
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: گويند ان ميگيرد، ستمگر مردم را از روزي بترسان كه عذاب آنان را فرا مي«
به ما مهلت اندكي بده تا دعوت تو را بپذيريم و از پيامبرانت حرف شنوي كنيم ! پروردگارا

  .»خورديد كه هرگز از بين نخواهيد رفت مگر شما سوگند نمي) شود ها گفته مي به آن(
ي خسرو بود و آنان هر روز  جا گارد ويژه اين آيات را به خاطر اين تالوت كرد كه آن

 ،1به پادشاهي فارس گزندي برسد كردند كه تا زنده هستند نخواهند گذاشت ياد مي سوگند
  .2تار و مار و نابود شده بودند بن حويه تازه چند صباحي بود كه توسط زهره

شدند وقتي چشمشان به كاخ سفيد خسرو افتاد، » بهرسير«مسلمانان شب هنگام وارد 
اين است آن چيزي كه خدا و پيامبرش به : فتيكصدا تكــبير سر دادند و ضرار بن خطاب گ

  .3ما وعده داده بودنــد و همچنان تا صبح تكبير گفتند

  رايزني براي عبور از رودخانه – 3
اي براي تعقيب و  در جريان فرار يزدگرد به آن سوي رودخانه قرار گرفت، چاره �وقتي سعد

رسيد در  مكانات مشكل به نظر ميسرنگوني وي انديشيد و چون عبور از نهر به خاطر كمبود ا
از قضا در همان ايام آب رودخانه و جريان آن افزايش . اين باره با ياران خود به مشورت نشست

گاه  آن. اند در آن اثنا سعد در خواب ديد كه مسلمانان از روي آب به آن سو عبور نموده. يافت
دشمنان شما توسط : ناي الهي گفتدر ميان سپاه خود به ايراد سخن پرداخت و بعد از حمد و ث

ها  ها دست يابيد، اما آن آن  توانيد به اند، پس شما نمي اين دريا خود را از شما محفوظ داشته
هايشان از پاي درآورند، در حالي  شما دست يابند و شما را در كشتي  توانند به هرگاه بخواهند مي

  ها را نابود كرده قهرمانان مسلمان آن  دانيد كهچيزي را براي فرار در دست نداريد، و اين را ب  كه
  دنيا بر ما سايه  قبل از اينكه  معتقد هستم كه  اند، بنابر اين بنده اي برايشان باقي نگذاشته و توشه

بپا خيزيم، و اينك من با توكل به   ها جهاد را پيش ببريم و در راه خداوند مخلصانه افكند با آن
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ها نيز يكصدا موافقت خود را با اين رأي اعالم  آن. ام رودخانه گرفته خدا، تصميم به عبور از
  .1كردند

  :  است، از جمله  در اين داستان چندين درس و پند و اندرز نهفته
صادقي  ؤيايرساند؛ آن ر ها را ياري مي خداوند همراه و هميار مسلمانان است و آن - 

سعد پابرجا بماند و براي رويارويي با   را در خواب ديد از اين رو بود كه آن �سعد   كه
 .او دست نيابد  اين جنگ نامعلوم اعالم آمادگي نمايد و دلهرگي به

بر خالف   دهد، اينك رودخانه ؤمنان صالح انجام ميخداوند خود كارها را براي م - 
بيانگر اين   ، ظاهر قضيه و سيلي خروشان را در خود گرفته  هيجان افتاده  عادت خود به

  نفع فارسها باشد و از عبور مسلمانان جلوگيري به  به  زدگي رودخانه هيجان  كهاست 
  اينكه  به  باشد، با توجه نفع مسلمانان مي  به  ، اما واقعيت اين است كهآورد عمل مي

اند و خود را براي رويارويي  اطمينان خاطر يافته  رودخانه ي سيالبِ كافران از مشاهده
 .امكانات مورد نياز را با خود بردارند  نكردند و نتوانستند كه  با مسلمانان آماده

عنوان عاملي   را به كردند و آن خير مي  ؤياي آن مرد صالح تفائل بهر  اصحاب نسبت به - 
خداوند گمان نيكي داشتند و رؤيا   دادند، زيرا آنان نسبت به براي تشويق خود قرار مي

 .كردند عنوان تأييدي الهي قلمداد مي  را به
بيشتر فرماندهان مسلمان در عصر خلفاي راشدين داراي ويژگيهايي همچون قاطعيت،  - 

آفرين بودند،  و حماسه ؤمنگيري از توان و نيروي سربازان م از فرصت و بهره  استفاده
  ي اخالص و تقوي از رودخانه با اسلحه  دهد كه لشكر خود فرمان مي  به �اينك سعد 

  چه  داند كه ن از قوت و مستواي ايمان لشكرش اطالع دارد و ميعبور كنند، زيرا ايشا
از آن مستواي   خدا سپس با استفاده  رو با توكل به كنند، از اين كساني او را همراهي مي

 .نمود  عبور از رودخانه  رفيع ايماني اقدام به
  طاعت بهي خود ا كنند همگي از فرمانده ها را همراهي مي آن  و تابعيني كه �اصحاب  - 

توسط   كنند كه عنوان واجبي شرعي و عملي صالح تلقي مي  را به آورد و آن عمل مي
  .2شوند خداوند نزديك مي بهآن 
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  عبور از رودخانه و فتح مداين – 4
كسي ابتدا حركت   چه: گزيد و گفت  بر  هايي را جهت عبور از رودخانه ابتدا سعد، داوطلب

رو عاصم بن عمرو تميمي  كند، از اين ا براي ما تضمين مير  كند و ساحل شرقي رودخانه مي
يكي از مردان پهلوان و داراي قوت و توان بود، خود را براي اين كار مهيا نمود و بعد از او   كه

ي  عنوان فرمانده  ششصد نفر از داوطلبان جنگي نيز اعالم آمادگي نمودند، سعد نيز عاصم را به
كسي براي   چه: با خود برد و در آنجا گفت  را تا ساحل دجلهها  عاصم آن. آنان قرار داد

داوطلب است؟ شصت نفر از قهرمانان اعالم آمادگي نمودند،   تضمين ساحل شرقي رودخانه
  گروه  به  اي شصت نفري كه صورت دسته اين  زدند و به  دجله  سپس يكي بعد از ديگري به

عاصم از ميان   شدند، گفتني است كه  رد معركهوا  فدايانه شدند، جان  رعب و وحشت ناميده
ديار   عنوان پيشرو لشكر اسالم به  به  ششصد افراد داوطلب شصت نفر آنان را برگزيد كه

تعداد زيادي از افراد ندارد،   انگيز نياز به هاي وحشت با صحنه  كنند، زيرا مواجهه  دشمن حمله
اگر افراد   اينكه  به  و قدرت جنگي باشند، با توجه داراي توان  كساني نيازمند است كه  به  بلكه

ي پيكار فرار كنند، براي ساير لشكر نيز رعب و  شوند و سريع از صحنه  زيادي وارد معركه
   .1سازد مي  آوردند و در نهايت لشكر را با شكست مواجه وحشت ببار مي

  ساحل رودخانه  هعاصم همراه شصت نفر از ياران قهرمانش بر روي اسبهايشان ب! آري
أصم بني والَّد تيمي، : پيشاهنگ اين شصت نفر قهرماناني همچون  رسيدند، گفتني است كه

َكلَج ضبي، أبو مفزِّر أسود بن قطبة، شرحبيل بن سمط كندي، حجل عجلي، مالك 
عجمها آنان را   ، هنگامي كهبودند بن كعب غالمي از بني حارث بن كعب همداني و

ي ساحل شرقي  و در كناره تدارك ديدندها  را براي آن اسب سوارانيكردند،   مشاهده
نيزه ها را بگيريد و مواظب ! نيزه ها: با يكديگر روبرو شدند، عاصم فرياد برآورد  رودخانه

و تا رسيدن   فرار وادار نموده  ها را به ها جنگيدند و در نهايت آن ، پس با آنچشمانتان باشيد
نگهباني نشستند و   ها را دنبال كردند، سپس خود در كنار ساحل به آن ،فري ششصد ن بقيه

   .منتظر آمدن ساير اصحاب بودند
  

                                           
  .)١١/١٦٨(التاريخ اإلسالمي  -١
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  زنند مي  رودخانه  مسلمانان خود را به -5
اينك   كرد و ديد كه  مشاهده  ي ساحل شرقي رودخانه عاصم را در كناره  هنگامي كه �سعد

  : بگوييد: بزنند و فرمود  رودخانه  همگي به  تور داد كهآورد، دس عمل مي  او از آن نگهباني به

z0�R�$! B�	 �! �
4�) ,��1& 0R��	 ��� I���,  {�$! ��� (# ^�P (	 ��) (
B�|�$!�G   

  بهكردن ذكر فوق   با زمزمهبود، تمامي لشكر   گشته هسيا  رودخانه  در حالي كه ،بنابر اين
در كنار سعد، صحابي بزرگوار، سلمان فارسي در حركت   ت كهگفتني اس. 1زدند  رودخانه

�0�R�$! B: گفت بود، و سعد مي 	 �! �
كه خداوند اولياي خود را ياري ! ، به خدا سوگند(�4
را پيروز و دشمنان خود را شكست خواهد داد، به شرطي كه در سپاه ما افراد خائن و  و دينش

  .2بچربد، وجود نداشته باشدهايشان  كساني كه گناهشان بر نيكي
هنوز اسالم به قوت خود باقي است كه درياها براي مسلمانان همچون : سلمان گفت

كنند،  روزي فرا خواهد رسيد كه مسلمانان گروه گروه پشت به اسالم مي ،شوند خشكي رام مي
   .3اند همان طور كه گروه گروه وارد آن شده

م همچنان زنده و پوياست و پيروان آن از در توضيح سخن سلمان بايد گفت كه اسال
ايماني قوي برخوردارند و به آن افتخار مي كنند و مسلمانان اسالم را قضيه اساسي خود قرار 
داده اند تا جايي كه بخاطر آن زندگي مي كنند و بخاطر آن مي ميرند و به سوي آن دعوت مي 

ي اين دين را به طور ارثي به ارث مي برند اما با گذشت زمان نسلهاي. دهند و از ان دفاع مي كنند
و آنان اسالم را قضيه اساسي خويش قرار نمي دهند طوري كه احساسات و عواطف آنها را 
شكل دهد بلكه آنان به دنبال شهرت در دنيا و استفاده از رفاه و آسايش دنيا هستند و دين نزد 

ود، اينجاست كه آنان گروه گروه آنان و در قاموس زندگي شان يك امر ثانوي به شمار مي ر
  .از اسالم خارج مي شوند همانگونه كه گروه گروه وارد شده اند

                                           
   .)١١/١٦٩(التاريخ اإلسالمي  -١
   .)٤/٤٥٩(تاريخ الطربي  -٢
  .)٤/٤٥٩(تاريخ الطربي  -٣
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ي سپاه اسالم با سالمتي از رودخانه عبور كردند و كسي آسيبي نديد جز  به هر حال، همه
  .1كه از روي اسبش لغزيد و توسط قعقاع بن عمرو نجات يافت»غرقده«مردي بنام 

پا به فرار  - كه سراپا وجودشان را ترس فرا گرفته بود- از رودخانه، ايرانيان با عبور مسلمانان 
مسلمانان بدون اين كه با كسي درگير شوند وارد . گذاشتند و يزدگرد به سوي حلوان فرار كرد

شهر شدند و سعد در قصر سفيد كسرا نماز برپا كرد و هشت ركعت نماز فتح خواند و اين آيات 
  : را تالوت نمود

m��|�{�z�y� �x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n
��b�a�̀ �_�~}l ]٢٨ - ٢٥: الدخان[  

و كشتزارها و    ! سارهاي زيادي از خود به جاي گذاشتند چه باغها و چشمه «
كه در آن شادان و با ناز و ) ديگري(و نعمتهاي فراوان . اقامتگاههاي جالب و گرانبهائي را

و ما همه اين نعمتها را به قوم ) اجراي آنانم(اين چنين بود   . كردند نعمت زندگي مي
  .»)بدون دردسر و خون جگر(ديگري داديم 

  به) انگيز وحشت(اهوال   ارد مداين شد، گروهو  نخستين گروهي كه  گفتني است كه
فرماندهي قعقاع بن   خرساء به  نيز گروه  فرماندهي عاصم بن عمرو تميمي و دومين گروه

  .2عمرو بود

  يي از امانت داري مسلمانان ها ـ نمونه6
وارد مداين  مسلمانان  بعد از اينكه: پاداش او راضي هستم  و به  خدا را ستايش كرده - أ

اي پر از اموال  يكي از مسلمانان كيسه در آن اثناآوري غنيمت كردند،  جمع  شدند و شروع به
گر ترس خدا نبود ا: او گفت! چه مال هنگفتي: حاضران گفتند. هنگفت آورد و تحويل داد

پس . شــناسد كافي است كه خدا مرا مي: گفت. نامش را جويا شدند. دادم ها را تحويل نمي آن
  .3از كنجكاوي متوجه شدند كه عامر بن عبد قيس است

                                           
   .)٤/٤٥٩(تاريخ الطربي  -١
  ٨٥إمتام الوفاء ص؛ ) ٧/٦٧(البداية والنهاية  -٢
  ) ٤/٤٦٨(تاريخ الطربي  -٣
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در تعقيب فراريان به دو مرد برخورد كردم كه در : گويد ميث ضبي رعصمه بن حا - ب
قيمت قرار داشت، يكي از آن  ن به جواهرات گرانهاي طاليي، مزي خورجين مركبشان مجسمه

  .1ها را به بيت المال تحويل داد عصمه آن. ي شاهنشاهي بود ها مخصوص موزه مجسمه
قعقاع بن عمرو مردي را دستگير كرد كه در خورجين مركبش يازده شمشير  - ج

ود، و همچنين ها ب مخصوص پادشاهان ايراني قرار داشت، شمشير كسرا و هرقل نيز از ميان آن
كسرا و هرقل در ميان آن   زره  از جمله  پادشاهان وجود داشت كه  اي چندين زره در ميان كيسه

سعد او را . شد، قعقاع آن مرد را به قتل رسانيد و شمشيرها را به بيت المال باز گردانيد يافت مي
نظرش   به  ي از آنها كهبخواهد براي خودش بردارد و او يك  ها كه مخير نمود تا هر كدام از آن

  خرسا كه  را در ميان گروه  بهرام را براي خود پسنديد و بقيه  بهتر بود، يعني شمشير هرقل و زره
فرستاد، چرا كه  �از سربازان قعقاع بودند، تقسيم نمود، اما شمشير كسرا و نعمان را نزد عمر

  .2ي اين دو شمشير را شنيده بودند عربها آوازه
  : امبرو تعريف و تمجيد از سپاه اسالماصحاب پي -س

قادسيه  در ي خود لب به تعريف و تمجيد سپاه اسالم هر كدام از اصحاب پيامبر، به نوبه
ترين سپاه  با فضيلت: گفتيم اگر فضيلت اصحاب بدر نبود مي: گفت گشودند، چنان كه سعد مي

  .3ها هستند اسالم اين
در سپاه قادسيه كسي را سراغ نداريم كه به خاطر  به خدا سوگند: گويد جابر بن عبداهللا مي

  . دنيا جنگيده باشد
هاي شاهنشاهي افتاد  به اموال غنيمت به ويژه شمشير و مجسمه �و هنگامي كه چشم عمر

. دار است دهد، واقعاً امانت كاست تحويل ميگروهي كه اين همه مال را بدون كم و : گفت
  .4يت هم امانتدار استچون تو امانتدار هستي رع: گفت �علي 

  
  

                                           
  ) ٤/٤٦٨(تاريخ الطربي  -١
   .)٤/٤٦٧(املصدر نفسه  -٢
   .)٤/٤٦٨(تاريخ الطربي ، )١١/١٨١(التاريخ اإلسالمي  -٣
   .)٤/٤٦٨(تاريخ الطربي  -٤
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  : در برابر غنيمتهاي كمياب �موضع عمر - ش
گرانبهايي كه در ميان اموال به دست آمده در جنگ با فارس به دست  به اشياي �عمر

لباسها و تاجش، نگاهي انداخت و سراقه بن مالك بن آمده بود مانند عباي كسرا و شمشير و 
تاج ! به به : قدم بزن و لبخندي زد و گفت: وشاند و گفتها را به تنش پ و آن خثعم را فرا خواند

ها را به پيامبرت و  اين! الها بار: سپس گفت !ني مدلجنشيني از ب و لباسهاي شاه ايران بر تن باديه
تر بودند ندادي و به من دادي تا مرا بيازمايي، اين را گفت و اشك از  ابوبكر كه از من محبوب

ها را همين امروز  اين: رو به عبدالرحمان بن عوف كرد و گفت گاه آن. چشمانش سرازير شد
   .1بفروش و پولش را در ميان مردم تقسيم كن

�جنگ جلوال: هفتم �

  جلوال رسيدند كه  از مداين گريختند و به لشكريان ايرانوقتي   ي سپاه جلوال چنان بود كه قصه
مالمت گرفتند و   ، يكديگر را بهشد راه مردم آذربايجان و باب و مردم جبال و فارس جدا مي

ما را از همديگر جدا   اينك جايي است كه. اگر متفرق شويد هرگز فراهم نشويد: گفتند
ها بجنگيم اگر ظفر يافتيم مطلوب بدست  كند، بياييد بر ضد عربان همسخن شويم و با آن مي

  .مايم و معذور هستي و اگر كار صورت ديگر گرفت تالش خويش را كرده  آمده
جا خندق زدند و اطراف آن بجز راهها  دور مهران رازي فراهم شدند و آن  آنگاه به

  .بودند  خارهاي چوبين ريخته
هزار   را با دوازده  هاشم بن عتبه  نوشت كه نوشت و عمر � اين خبر را براي عمر �سعد

مسعر بن   را به  و ميمنه ، قعقاع بن عمرو ده  او را به  ي سپاه فرست و مقدمهبكس سوي جلوال 
  .ي وي گمار دنباله  سپار و عمرو جهني را بهعمرو بن مالك بن عتبه   را به  مالك سپار و ميسره

پارسيان دفع الوقت . كرد  پارسيان را محاصره  هاشم همراه با لشكرش روان شد و سپاه
  ها حمله بر آنشدند، مسلمانان در جلوال هشتاد بار  خواستند بيرون مي كردند و هر وقت مي مي

نبردند و خارهاي   داد، مشركان از خارهاي چوبي نتيجه خدا مسلمانان را ظفر مي  بردند و پيوسته
  .كار بردند  آهني به

                                           
   .)٧/٦٨(البداية والنهاية ، ٤/٤٧٢(تاريخ الطرباين  -١
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سعد . از پس آن منزلهاست  منزلگاهي است كهاين : گفت مي به همراهان خودهاشم 
رون يمسلمانان شدند و ب ي جنگ عاقبت فارسيان آماده. فرستاد كمك او مي  سوار به  پيوسته
پاداش و غنيمت شما را كامل   كه در راه خدا نيك بكوشيد: گفت ه همراهانشو هاشم ب آمدند

   .دهد، براي خدا كار كنيد
  همه  ها فرستاد كه سوي آن  هنگام تالقي، پارسيان سخت بجنگيدند اما خدا، بادي را به  به

نبود، سواران پارسي در خندق افتادند و بناچار بر اي جز ترك نبردگاه  جا را تاريك كرد و چاره
 1اسبان از آن باال رود و بدينسان حصار خويش را تباه كردند  كنار خندق گذرگاهها كردند كه

ها رويم و داخل حصار شويم يا جان  بار ديگر سوي آن: و مسلمانان از ماجرا خبر يافتند و گفتند
  .بدهيم

  جا كه دور خندق آن  بردند پارسيان بيرون شدند و به  و چون بار ديگر مسلمانان حمله
ها نرود و براي عبور جايي گذاشتند و  مسلمانان بودند خارهاي آهنين ريختند تا اسبان سوي آن

 شببود مگر در   هرگز نظير آن رخ نداده  دند كهيجنگجا سوي مسلمانان آمدند و سخت  آناز 
قعقاع بن عمرو در جهت   و چنان شد كه. تر بود و مجدانه ، اما اين جنگ سريعتردر قادسيه الهرير
اي   جا را بگرفت و بگفت تا منادي ندا دهد كه مدخل خندق رسيد و آن  ي خويش به حمله
سوي او رويد و   جا را گرفته و آن  اينك ساالر شما وارد خندق پارسيان شده ،مسلمانان  گروه

  .مانع دخول خندق نشوند ميان شما و ساالرتان هستند  پارسياني كه
  بردند و ترديد نداشتند كه  ها نيز حمله مسلمانان را دلگرم كند، آن  بود كه  قعقاع چنين گفته

قعقاع   دور خندق رسيدند كه  ها مقاومتي نشد تا به ي آن هاشم در خندق است و در مقابل حمله
ر خندق فراري هاي مجاو بود و مشركان از راست و چپ از عرصه  جا را گرفته بن عمرو آن

  بودند و مركبهايشان لنگ شد و پياده  براي مسلمانان فراهم كرده  شدند كه شدند و دچار بالي
در نبردند، خدا   ها جان به گريزان شدند و مسلمانان تعقيبشان كردند و جز معدودي ناچيز از آن

اين جهت   بود به  پوشانيده را  عرصه  ها را بكشت و كشتگان همه در آن روز يكصد هزار از آن
  .2نمودار جالل جنگ بود  بود كه  دشت را پوشانيده  كه  جلوال نام گرفت از بس كشته

                                           
   .)٤/٤٧٥(تاريخ الطربي  -١
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  ما با اعمال خويش زبان ما را گشودند  سپاه
پيش اميرالمؤمنين فرستاد، زيرا   سفيان به وقاص حسابهاي مالي را با زياد بن ابي عد بن ابيس

كرد و چون نزد عمر رسيدند، زياد با  نوشت و دفتر مي سان ميبراي ك  زياد كسي بود كه
  .بود سخن كرد و وصف آن بگفت  آورده  چه ي آن عمر درباره

  با من گفتي بگويي؟  چه پا خيزي و آن  تواني در ميان كسان به مي: عمر گفت
نتوانم با   تر از تو نيست، چگونه خدا روي زمين براي من كسي پرمهابت  به: گفت

  .گران سخن كنمدي
  اجازه  بودند و اينكه  كرده  بودند و كارها كه  گرفته  ي چيزها كه و با كسان درباره

بخدا اين سخنوار توانا : عمر گفت. خواهند در ديار پارسيان پيش روند سخن كرد مي
  .است

  : مضمون آن چنين بود  آنگاه شعري خواند كه
  .1دما با اعمال خويش زبان ما را گشودن  سپاه

  در برابر غنايم جلوال �عمر  موضع
  پيروزي مسلمانان پايان گرفت و غنايم هنگفتي نسيب مسلمانان گشت كه  نبرد جلوال به

بخدا : غنايم را ديد، گفت �عمر  را براي اميرالمؤمنين فرستادند، هنگامي كه خمس آن
  .را تقسيم كنم زير سقفي نماند تا آن

در صحن مسجد بود   را كه بن ارقم، آن  عبداهللاشبانگاه عبدالرحمان بن عوف و 
هاي  سفره  و كسان بيامدند، عمر سرپوش را كه �نگهباني كردند و صبحگاهان عمر

  .كرد  چرمين بود از روي آن بركشيد و چون ياقوت و زمرد و جواهر را ديد گريه
  .شكر استخدا اين مقام   كني؟ به مي  چرا گريه! اي اميرالمؤمنان: عبدالرحمان گفت

  قومي ندهد مگر آن كه  گريم، اما خدا اين چيزها را به خدا بر اين نمي  به: عمر گفت
  .2جان همديگر افتند  حسودي آرند و دشمني كنند و چون حسودي كنند به

                                           
   .)٤/٤٧٩(تاريخ الطريي  -١
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  برخي از مؤمنين به  اينكه  به  اين نوعي از حساسيتهاي ايمان فوران است، با توجه
  نسبت به  يابند، پس مهر و محبتي كه ر مردم بدان دست نميساي  برند كه نتايجي پي مي

از آن دارد ارتباط ايماني موجود ميان آنان،   واهمه  كه  افقي رسانده  مؤمنين دارد او را به
شدت متأثر   رو به ايجاد كند، از اين  توسط كاالهاي دنيايي از بين برود و ميان آنان فاصله

  .ريزد در انظار عموم اشك مي  هرسد ك جا مي شود، تا بدان مي
باشد   اي رسيده درجه  قدرت و توانايي انسان به  انگيز است اينكه شگفت  و براستي كه

باشند، اما   داشته  ي مردم اعم از مسلمان، كافر و منافق در برابر او ترس و واهمه همه  كه
  م برخورد نمايند كهباشد و چنان با ه  رحمت و مهرباني سراپاي وجود او را فرا گرفته

  : است  خداوند در وصف آنان بيان داشته

�m��R�Q�P�O�N�M��LK�J����I�H�G�F�E�DC�B�A
������e�d�c��b�a`��_�^�]�\[��Z�Y�X�W��V�UT�S
��u�t�s�rq��p��o�n�m�l�k��j�i�h�g�f

��}�|�{�z�y�x�w�vl ]٢٩: الفتح[  

در برابر كافران تند و سرسخت، محمد فرستاده خدا است، و كساني كه با او هستند   «
آنان . بيني ايشان را در حال ركوع و سجود مي. و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند

نشانه ايشان بر اثر سجده در . طلبند جويند و رضاي او را مي همواره فضل خداي را مي
در  اين، توصيف آنان در تورات است، و اما توصيف ايشان .پيشانيهايشان نمايان است

خود را بيرون ) هاي خوشه(هاي  انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
هاي خويش راست ايستاده باشد،  ها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه زده، و آن

آني از حركت . اند مؤمنان نيز همين گونه. (آورد اي كه برزگران را به شگفت مي بگونه
شوند، و  يابند و بارور مي ها پرورش مي زنند، و جوانه ره جوانه ميايستند، و هموا بازنمي

اين پيشرفت و قوت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان . آورند باغبانانِ بشريت را بشگفت مي
خداوند به كساني از ايشان كه ايمان . تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند) كند مي

  .»دهد و پاداش بزرگي را وعده مي بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش
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  فتح رامهرمز : هشتم

فرماندهي هرمزان در رامهرمز   و به) يزدگرد(تشويق پادشاه خود   پارسيان براي بار ديگر بنا به
سپاهي از اهل كوفه   اطالع داد و فرمان گرفت كه �عمر  نيز اين خبر را به �سعد. گرد آمدند

سپاهي از اهل   ابوموسي اشعري نيز دستور داد كه  جهز نمايد و بهبه فرماندهي نعمان بن مقرن را م
پس از تجمع اين دو   و همچنين فرمان داد كهبصره به فرماندهي سهل بن عدي تدارك نمايد 

ها رسيد بايد  آن  به  اي كه كل انتخاب شود و هر دسته  عنوان فرمانده  رهم به بن ابي  ، سبره گروه
  .زير نظر او قرار گيرد

در رامهرمز بود،   طرف هرمزان كه  راهي ميدان شد و به  نعمان بن مقرن همراه با اهل كوفه
هرمزان از حركت نعمان اطالع يافت، خود را جمع و جور كرد و براي   حركت كرد، وقتي كه

  هپيروزي پارسيان اميدوار بود و پارسها نيز ب  هرمزان به  رويارويي با او مهيا شد، گفتني است كه
نعمان با . ها در شوشتر فرود آمد ي آن رو نخستين كمكهاي اوليه بودند، از اين  او رويي آورده

هم رسيدند و سخت بجنگيدند و در نهايت خداوند هرمزان را در برابر   هرمزان در اربك به
  .شوشتر فرار كرد  نعمان شكست داد و هرمزان به

در بازار اهواز خبر   ف رامهرمز حركت كرد كهطر  به  سهل بن عدي نيز همراه با اهل بصره
رو مسير خود  شوشتر اطالع پيدا نمود، از اين  دستش رسيد و از فرار هرمزان به  جنگ و پيكار به

  .1جا حركت كرد آن  به  طرف شوشتر تغيير داد و نعمان نيز همراه با اهل كوفه  را به

  فتح شوشتر: نهم

هل بن عدي به هم پيوستند و به دستور اميرالمؤمنين فرماندهي سپاه نعمان بن مقرن و سدر شوشتر 
ؤمنين، ابوموسي اميرالم  گفتني است كه. هر دو سپاه را، ابو سبره بن ابي رهم به عهده گرفت

سپاه اسالم شهر شوشتر را . فرمان وي درآمدند  فرستاد و همگي به  ياري ابوسبره  اشعري را نيز به
اصره، چند ماه طول كشيد و در طي آن مدت هشتاد د و اين محي خويش در آور در محاصره

  آمدند، تا اينكه تن بيرون مي  بار با هم روبرو شدند و قهرمانان هر دو طرف براي جنگ تن به
ي  ها صحنه بودند، صد نفر مبارز ديگر نيز از ميان آن  شده  در ميدان نبرد كشته  بر آنان كه  عالوه

بن ثور،  ةبراء بن مالك، مجزأ: عبارت بودند از  بصرهپهلوانان مسلمانان  .زندگي را خالي كردند
                                           

  .)٦٢، ٥/٦١(تاريخ الطربي  -١
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، ربعي بن عامر و  حبيب بن قره: عبارت بودند از  و پهلوانان اهل كوفه. كعب بن سور، ابوتميمه
  .1اسود  عامر بن عبداهللا

تن مسلمانان و دشمنانشان، جنگ سختي پديد آمد و   ت تن به زا بعد از آخرين مبار 
پروردگارت را سوگند بده كه آنان را ! اي براء  كهبراء بن مالك فرياد برآوردند   مسلمانان رو به
  .شهادت برسان  و مرا به  آنان را شكست بده! خداوندا: براء گفت  .شكست دهد
ها را وارد  آن  مسلمانان بجنگيدند و دشمنانشان را شكست دادند تا اينكه ،رو از اين

را بر پارسيان تنگ نمودند   عرصه  ها وارد شدند، و بعد از اينكه د، سپس بر آنخندقهايشان كردن
قرار دادند تا اين كه دو نفر از افراد دشمن خود را تسليم   شدت در محاصره  ها را به و آن

نشان  شد به مسلمانان جا آب شهر تأمين مي مسلمانان كردند و راه نفوذ به داخل قلعه را كه از آن
از اهل كوفه و بصره شب هنگام به آب زدند و به درون قلعه رفتند و   گاه جوانمرداني آن. دادند

و سپاه اسالم  دهاي قلعه را گشودن پس از درگير شدن با نگهبانان و متفرق ساختن آنان، دروازه
   .2تكبير گويان وارد شهر شد

  ي تير هرمزان به لهوسي  بن ثور به ةدر اين نبرد براء بن مالك و مجزأ  گفتني است كه
پناه   قلعه  هرمزان به  كه واقع شدها بعد از پيروزي مسلمانان  شهادت رسيدند، اما شهادت آن

كردند، اما هرمزان خطاب   بودند، او را محاصره  از تونل آب بيرون آمده  جست و مسلماناني كه
ايم، بدانيد  ر تنگنا قرار گرفتههم من و هم شما د  دانيد كه خواهيد؟ خود مي مي  چه: آنان گفت  به

باشم   خدا سوگند تا اين تيرها را در دست داشته  همراه دارم، و به  اينك حدود صد تير به  كه
  قتل رسانده  اسير خوبي هستم اگر صد نفر از شما را به  من دست يابيد، پس چه  توانيد به نمي
عنوان داور   با شما صلح نمايم و عمر را به  اينكه: خواهيد؟ گفت مي  چه: مسلمانان گفتند. باشم

سوي   را پذيرفتند و پس از دستگير كردنش او را به مسلمانان آن. ميان خود و شما قرار دهيم
  .فرستادند �عمر

                                           
   .)١١/٢٠٢(التاريخ اإلسالمي  -١
   .)١١/٢٠٤(التاريخ اإلسالمي  -٢
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مسلمانان پس از پايان جنگ، تمامي غنايم و محصوالت شهر را جمع كردند و چهار پنجم 
دست   اي يك هزار درهم به هزار درهم و هر پياده  هر اسب سواري سه  را تقسيم كردند كه آن

  .1آوردند
  :  باشد از جمله جنگ شوشتر حاوي درس و اندزهايي مي

  ارزد نمازي نمي به در آن است از نظر من،  چه دنيا و آن -1
كرديم و جنگ   ي شوشتر را محاصره قبل از طلوع فجر قلعه: گويد انس بن مالك برادر براء مي

آفتاب باال رفت و همراه ابوموسي   نماز را برپا داريم تا اينكه  گرفت و نتوانستيم كهشدتي در   به
اشعري نماز را برگزار كرديم، پس خداوند فتح را مهيا نمود و پيروز شديم، انس بن مالك 

  . در آن است، عوض نخواهم كرد  چه اين نماز را در برابر دنيا و آن: انصاري گفت

  يابد مدال شرف دست مي  براء بن مالك به -2
  گاه كه كند، آن ي براء بن مالك مدالي از مدالهاي شرف را آويزان مي بر سينه �پيامبر

  : گويد مي
87$�� �� K!¢$! B�
� ,� >��V �! ]& B�P� �$ ,�$ � :�� ?� ( ��� 9�=l +� ¢c� ¡�*� �� BRF2G  
  ها توجه كسي بدان  هستند كه  ههايي كهن و جامه  بسا كساني داراي موهايي ژوليده  چه« 

ها  يكي از آن. است  جايي آورده  كند، اما اگر سوگندي ياد نمايد، خداوند سوگند او را به نمي
  .»براء بن مالك است

خداوند   براء كسي است كه  دانستند كه اصحاب مي ،�ي پيامبر همين فرموده  به  با توجه
خدا را بخواند تا   رو در اين نبرد از او خواستند كه دهد، از اين دعاي او را مستجاب قرار مي

بود،   اطالع يافته �از تعريف پيامبر  براء با وجود اينكه  گفتني است كه. دشمن را شكست دهد
زيست و با  همانند مردي متواضع مي  وي دست نداد و تكبر نورزيد، بلكه  اما هرگز غرور به

فرمانروا   آورد، بدون اينكه دست مي  گترين نتايج را بهشد و بزر ترين رويدادها روبرو مي سخت
  چه كنند، خود را از آن مسلمانان از او درخواست دعا مي  باشد، و هنگامي كه  و يا فرمانده

                                           
  .) ٦٤، ٥/٦٣(تاريخ الطربي  -١
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نمايد، خداوند نيز  اندازد و از خدا شهادت را طلب مي غفلت نمي  آرزوي هر مسلماني است، به
  .1دهد يب وي قرار مينصد از پيروزي مسلمانان شهادت را بع

 با هرمزان �داستان رويارويي عمر -3

ي مسلمانان در اين جنگها هيئتي را خدمت اميرالمؤمنين فرستاد و  رهم فرمانده بن ابي  ابوسبره
همراه آنان گسيل داد، اين هيئت هرمزان را در همان لباس زينت و زينت آالتي   هرمزان را نيز به

ياقوت بر سر و   پوشاك زربافت در برج و تاج طاليي مزين به  بردند كه  مدينه  قبال داشت به  كه
كرد بمنزل فاروق رفتند، در منزل  مي  هاي طال و زينت آالت، چشمها را خيره بازوبندها و قبه

مسجد رفتند ديدند بعد از رفتن   وقتي به  .است  مسجد رفته  براي پذيرايي از هيئتي به: نبود، گفتند
است، و منتظر   اش را در دست دارد خوابيده تازيانه  و در حالي كه  هش را بالش كردهكال ،هيئت

رد مگر گا: گفت. بلي :؟ گفتندآيا او عمر است: هرمزان گفت. خيزد شدند تا از خواب برمي
خير ولي رفتار : گفتند. پس او پيغمبر است: گفت. خير: ؟ گفتندمحافظ و دربان و نگهبان ندارد

آنان بيدار شد و هنگامي كه چشمش به تاج و لباسهاي  از سروصداياميرالمؤمنين . اردپيامبران د
برم از  به خدا پناه مي: گفت. بلي: او هرمزان است؟ گفتند :زربافت و ابريشمي هرمزان افتاد پرسيد

و رو به . آتش افروز، خدا را شكر كه توسط اسالم، بيني او و همنوعانش را به خاك ماليد
به دين و آيين پيغمبرتان پايبند باشيد و دنيا شما را فريب ! اي مسلمانان: ن كرد و گفتمسلمانا

در اين زيور آالت با : گفت �عمر. اين حاكم اهواز است با او سخن بگو: ها گفتند آن. ندهد
گاه تاج و لباسهاي زربافت او را بيرون آوردند و لباس ساده به تنش  آن. گويم او سخن نمي

چگونه يافتي فرجام خيانت و عاقبت امر خدا را؟ هرمزان ! هان اي هرمزان: گفت �مرع. كردند
برديم ما بر شما پيروز بوديم و از روزي كه  وقتي ما هر دو گروه در جاهليت به سر مي: گفت

علت پيروزي شما در جاهليت بر ما، اتحاد : گفت �عمر. شما با خدا شديد بر ما پيروز گشتيد
اي داري؟  هايت عذر و بهانه براي عهد شكني: گفت �سپس عمر. ما بود شما و پراكندگي

 �عمر. ترسم كه قبل از اين كه لب به سخن بگشايم، مرا به قتل برسانيد مي: هرمزان گفت
اگر از تشنگي : گفت. گاه آب خواست، برايش در ظرفي خشن آب آوردند آن. نترس: گفت

. پسنديد آب آوردند سپس در ظرفي كه مي. رمآب بخو  توانم در اين كاسه جان بدهم نمي
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اي كسي  تا آب نخورده: گفت �عمر. ترسم در حال خوردن آب مرا به قتل برسانيد مي: گفت
خواستم امان  تشنه نيستم فقط مي: و گفتب را بر زمين ريخت گاه آ آن. با تو كاري ندارد

من : گفت �عمر. امان دادي تو به من: گفت. رسانم من تو را به قتل مي: گفت �عمر. بگيرم
من : گفت �عمر. او از شما امان گرفت ،اي اميرالمؤمنين: گفت �انس . چنين كاري نكردم

به خدا مرا : دهم؟ و رو به هرمزان كرد وگفت چگونه قاتل براء بن مالك و مجزاء را امان مي
و بعدها مورد گاه هرمزان مسلمان شد  آن. كنم مگر مسلمان شوي فريب دادي ولي رهايت نمي

   .1فاروق واقع شد و حقوقي هم براي او تعيين گرديد  توجه

  فتح جندي شاپور: دهم

وقتي ابو سبره بن ابي رهم از فتح شهرهاي شوش فراغت يافت با سپاه خود رفت و مقابل جندي 
ودند و جا ب بود، و آن  كردهجا را محاصره  شاپور موضع گرفت كه زر بن عبداهللا بن كليب آن

  .شهر افتاد  به  نامه ح و پسين جنگ بود و همچنان مقيم بودند تا از سمت سپاه مسلمانان امانصب
درهاي شهر   بود، ناگهان مسلمانان ديدند كه  شاپور تا فتح نهاوند دو ماه فاصله از فتح جندي

جنبش آمدند و شخصي را   شد و مردم به  شد و كسان بيرون آمدند و بازارها گشوده  گشوده
  است؟  شده  چه  رستادند كهف

از ما حفاظت   دهيم كه مي  سوي ما افكنديد ما نيز پذيرفتيم و جزيه  نامه شما امان: گفتند
  .كنيد

  .ايم ما نكرده: گفتند
  .گوييم دروغ نمي: گفتند

اصل وي از   اي بنام مكنف كه مسلمانان از همديگر پرسش كردند، معلوم شد بنده
  .بود  را نوشته  هنام شاپور بود امان جندي

  .است  او بنده: گفتند
كنيم  مطابق آن كار مي  كه  اي آمده نامه شناسيم، امان را نمي  ما آزاد و بنده: مردم شهر گفتند

  .خواهيد نامردي كنيد اگر شما مي. ايم ايم و تخلف نكرده را پذيرفته و آن

                                           
  .)٥/٦٦(تاريخ طربی  -١
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خدا : ها نوشت آن  به  كهنوشتند  �را براي عمر  مسلمانان دست از آنان بداشتند و قضيه
هنگام شك نيز درست پيماني   درست پيمان نخواهيد بود تا به.  درست پيماني را بزرگ دانسته

پيمان عمل   جا برفتند و به مسلمانان از آن. را اجرا كنيد و درست پيماني كنيد  نامه امان. كنيد
  .1كردند

ساير اقشار مختلف جهان بشري خبر از برتري مسلمانان بر   اي است كه اين داستان نمونه
ي بسيار دوري با ديگران  مسلمانان از نظر اخالقي فاصله  دارد كه از آن برمي  دهد و پرده مي

ي اسالم  دامنه  سرعت به  كافران را به  ترين پايه عنوان اساسي  به  دارند و همين بعد اخالقي بود كه
  .2در آورد

  نعمان بن مقرن و شهر كسكر
مثال من و كسكر همانند مردي است جوان : نوشت �عمر  بن مقرن عامل كسكر بهنعمان 

خدا مرا از   زند، ترا به مالد و عطر مي براي او رنگ مي  اي هست كه پهلوي وي روسپي  كه
  .فرستبهاي مسلمانان  كسكر بردار و سوي يكي از سپاه

   .3جايي ساالر مردم آن  نهاوند برو كه  به: او نوشت  عمربه

                                           
  ). ٧٢/ ٥(تاريخ الطربي  -١
  ). ١١/٢١٧(التاريخ اإلسالمي  -٢
  ).١٠٩/ ٥(تاريخ الطربي  -٣



  مبحث سوم

  هجري 21ي نهاوند و فتح الفتوح در سال  معركه

ساز نهاوند حدود چهار سال پياپي شهرهاي ايران  سرنوشت ي مسلمانان از جنگ قادسيه تا معركه
دادند و اگر  را يكي پس از ديگري فتح نموده، دشمن را فرصت نفس كشيدن و تجديد قوا نمي

هاي زاگرس به منظور رسيدگي به  آن سوي سلسله كوهدستور اميرالمؤمنين مبني بر توقف در 
تر از اين كار  امور شهرهاي فتح شده و استراحت مبارزين نبود، سپاه اسالم خيلي سريع

   .1كردند امپراطوري پوشالي ايران را يكسره مي
ي ايران از هر سو به پادشاه خود  شكست خورده در اين اثناء فرماندهان و سران سپاه

يزدگرد نيز از خراسان و سيستان و . ه نوشتند و او را براي ادامه جنگ آماده كردنديزدگرد نام
پنجاه هزار مرد جنگجو در صد و آوري كرد و سپاه عظيمي متشكل از  نيرو جمع شهرهاي ديگر

گرد دهاي صعب العبور داراي حفاظ طبيعي بود فراهم كرد، يز نهاوند كه با داشتن سلسله كوه
ا از در ورودي تا حلوان و شصت هزار سرباز را از خراسان تا حلوان و شصت هزار سرباز ر سي

ي كل نيروهايش  عنوان فرمانده  حلوان قرار داد و فيروزان را به  ستان تا بهيهزار نفر ديگر را از س
   .2گماشت

 �عمر  از تجمع پاريسان اطالع يافت، به  در كوفه  هنگامي كه � وقاص سعد بن ابي
باره از اميرالمؤمنين  در اين  از توضيح تمامي جوانب مختلف جغرافيايي منطقهنوشت و پس 

اميرالمؤمنين پس از مشورت با بزرگان قوم تصميم به اعزام سپاه اسالم به . كسب تكليف نمود
  .آن ناحيه گرفت

مضمون زير   اي به آن روزها عامل كسكر بود نامه  نعمان بن مقرن مزني كه  گفتني است كه
  : بود  نوشته �عمر  به

براي   اي هست كه پهلوي وي روسپي  مثال من و كسكر همانند مردي است جوان كه
خدا مرا از كسكر بردار و سوي يكي از سپاههاي   زند، ترا به مالد و عطر مي او رنگ مي

  .مسلمانان فرست

                                           
   .)٢٨٤(الفن العسكري اإلسالمي ص -١
   .)٢٨٥(الفن العسكري اإلسالمي ص -٢
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   .1جايي ساالر مردم آن  نهاوند برو كه  به: او نوشت  عمر به
فرماندهي سپاه را به نعمان بن   زني با مجلس شوري تصميم بر آن گرفت كهعمر پس از راي

  : نمود  شكل زير را تهيه  اي به سازي لشكر اسالم نقشه  مقرن مزني بسپارد و در نهايت براي آماده
  . ي كل فرمانده) كسكر عامل(نعمان بن مقرِّن مزني  -
  .  ي نيروهاي كوفه فرماندهحذيفة بن يمان ـ  -
  .  ي نيروهاي بصره فرمانده) هبصر عامل(ى أشعري أبو موس -
  . ي نيروهاي متشكل از مهاجر و انصار فرمانده): بن خطاب(عبد اهللا بن عمر -
ـ  هبن مريط هسلمى بن قين، حرمل - و سـاير  ، ه، زر بن كليب، أسود بـن ربيع

عنـوان احتيـاط و     بـه  ايـران ي ديگـر  هافرماندهان مسـلمانان در اهـواز و شـهر   
  .ي دشمنان كننده سرگرم

سپاه   فرماندهان و استانداران خود نوشت و توانست كه  تعليمات خويش را به �عمر
ديري نگذشت كه سپاه اسالم به  و ،2ببيند عظيمي متشكل از سي هزار مرد جنگجو تدارك

پهلو و  كردگي نعمان بن مقرن به دروازه هاي شهر نهاوند رسيد و با گودالها، خارهاي سهسر
ي نيروهاي دشمن، جمع  عالوه بر اين، فيروزان، فرمانده. ر قابل عبور روبرو شدندحصارهاي غي

جا نفوذ  رفت، سپاه اسالم از آن كثيري از تير اندازان سپاه خود را در مواضعي كه احتمال مي
  .كند، گمارده بود

محض حركت   به  بود كه  فيروزان تيراندازان خود را طوري مهيا كرده  گفتني است كه
   .3عمل آورند  جلوگيري به آنها تيراندازي را شروع نمايند و از نزديك شدن سلمانانم

توانستند  نمي  سپس با خندقي روبرو شدند كه  گوشه اسبهاي مسلمانان با خارهاي سه! آري
از اقدامات سربازهاي   از آن عبور نمايند و همچنين تيراندازان دشمن را طوري يافتند كه

كردند، چند صباحي به همين منوال  جلوگيري مي  ديوار قلعه  ك شدنشان بهمسلمانان و نزدي

                                           
  ).١٠٩/ ٥(تاريخ الطربي  -١
   .)٢٨٦(إلسالمي صالفن العسكري ا -٢
   .)٢٨٨(الفن العسكري اإلسالمي ص   -٣
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. مجبور به تشكيل جلسه و رايزني با فرماندهان خود شد) نعمان(ي سپاه اسالم  گذشت و فرمانده
  : از ميان آنان طليحه بن خويلد اسدي تاكتيك جالبي پيشنهاد كرد كه عبارت بود از

  . ن و به تدريج كشانيدن آنان به دنبال خوددرگير شدن با نيروهاي دشم - 1
ما بر اثر   فكر نمايند كه  اميد اينكه  فرار لشكر اسالم در هنگام بيرون آمدن سپاه دشمن به - 2

  .ايم ضعف و ناتواني با شكست روبرو شده
ها شكست خورده و پا به فرار  اي رفتار كنند كه دشمن گمان برد آن مسلمانان به گونه - 2

  . اند گذاشته
هاي اطراف كمين بزنند تا در موقع مناسب بر نيروهاي  اي از مسلمانان در دره عده - 3

  .دشمن بتازند
شكل زير تقسيم   را عملي ساخت و نيروهاي خود را به نعمان اين پيشنهاد را پذيرفت و آن

  : نمود
ازي س مسئول عمليات گمراه: فرماندهي قعقاع بن عمرو  اسب سواران به: نخست  گروه

  .و درگير شدن با سپاه دشمن  دشمن طبق نقشه
ي بيرون آمدن  مسئول كمين گرفتن براي لحظه: فرماندهي خود  روان به  پياده: دوم  گروه

  .سپاه دشمن و رويارويي با لشكر مسلمانان
ي ضربتي مسلمانان هستند و در موقعيتهاي  مسئول حمله  اسب سواراني كه: ي سوم دسته
  .كنند مي  نيروهاي دشمن حمله  نشينند و سپس از دو طرف به ميكمين   حساس به

از . دهد  جاي خويش بمانند و جنگ نكنند تا اجازه  به  مسلمانان دستور داد كه  و نعمان به
  .رو مسلمانان منتظر فرمان نعمان بودند اين

  ي نخست موفقيت را به قعقاع براي اجراي فرمان خود حركت نمود و در همان لحظه
ي لشكر اسالم يافتند و از  خود را در ميانه  گاه كه گير ساختند، آن دست آورد و فارسها را غافل

فرار گذاشتند، تا   رو پا به بودند، از اين  هاي مسلمانان قرار گرفته ي ضربه هر طرف مورد اصابه
ها در خندقها  نعمل آورند، اما آ  ها و خندقهايشان از خود محافظت به ي قلعه وسيله  به  اينكه

كردند و  ها را دنبال مي شدند و مسلمانان نيز مدام آن  مواجه  گوشه خارهاي سه  افتادند و به
هزاران سرباز پارسي در خندقها افتاد   انداختند، تا اينكه ها مي شمشيرهايشان را بر سر و گردن آن

  آورد و بعد از اين نبرد جانانهفيروزان را دنبال كند و او را از پاي در  و قعقاع نيز توانست كه
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همدان حركت نمايند و بعد از آن براي فتح   جا به مسلمانان توانستند وارد نهاوند شوند و از آن
ساير شهرهاي فارسي بدون مقاومت راهي ميدان شدند، زيرا پارسها بعد از جنگ نهاوند سپاهي 

رو جنگ  از اين. دست آوردند  بهبراي دفاع نيافتند، پس مسلمانان تمامي شهرهاي فارسي را 
  .1عنوان فتح الفتوح قلمداد شد  نهاوند به

  : بريم مي  پي �و آگاهي نظامي عمر  فقه  در اين نبرد از چند طرف به

 متمركز ساختن لشكر اسالم و جلوگيري از اجتماع سپاه دشمن -1

دستور   و بصره  ان خود در كوفهفرمانده  به  اين اكتفا نكرد كه  تنها به �عمر  اينكه  به  با توجه
  به  ها را براي پيكار با فارسها مهيا سازد، بلكه جمع كند و آن  دهد تا مسلمانان را در جزيره

  از تجمع دشمن جلوگيري به  تبار دستور داد كه ي خود در اهواز و ساير شهرهاي پارسي نماينده
و افراد   ، زر بن كليب، اسود بن ربيعه بن مريطه  رو سلمي بن قين، حرمله از اين. عمل آورند

از مرزهاي ميان فارسها و اهواز نگهباني نمايند و از پيوستن فارسها   ديگري را مأمور ساخت كه
  همين صورت اين فرماندهان توانستند كه  به. عمل آورند  در نهاوند ممانعت به  سپاه گرد آمده  به

  .2اوند جلوگيري كننددر نه  سپاه گرد آمده  از رساندن كمك به

  ي فعلي شهادت رسيدن فرمانده  بعدي در صورت به  انتخاب فرمانده -2
  عنوان فرمانده  را به  را پيمود و زيد بن حارثه  اين نقشه  در جنگ مؤته �پيامبر  همچنانكه

شود و بعد از او  مي  طالب فرمانده شهادت رسيد جعفر بن ابي  قرار داد و فرمود اگر وي به
نيز در روز نهاوند نعمان را  �عمر. گيرد مي  عهده  ي لشكر را به فرمانده  بن رواحه  بداهللاع
بن يمان   شهادت رسيد حذيفه  اگر نعمان به  انتخاب كرد و فرمان داد كه  عنوان فرمانده  به

  .باشد ي لشكر مي و بعد از وي نعيم بن مقرن فرمانده
ريزي نمود و از چند طرف   اي كارآمد نقشه نعمان همانند فرمانده  گفتني است كه

  : داد  مهارت خود را ارائه

  

                                           
  .)٢٩٤(الفن العسكري اإلسالمي ص  -١
   .)٢٩٤(ص : مهان -٢
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  كسب اطالعات قبل از شروع جنگ -أ
بن خويلد اسدي، عمرو بن   طليحه  نهاوند به  به  نعمان در بيست و اندي كليومتر مانده

ي  طرف نهاوند بروند و از فاصله  كرب دستور داد به سلمي عنزي و عمرو بن معدي ابي
روزي حركت كردند  نفر مدت شبانه  ميان خود و دشمن اطالعاتي را جمع نمايند، اين سه

  .ها و دشمنشان وجود ندارد هيچ مانعي ميان آن  و سپس با اين خبر برگشتند كه

  كننده  عمليات گمراه -ب
هاي نظامي بسيار مناسبي است  سازي در نهاوند يكي از زيباترين نقشه عمليات گمراه

مسلمانان از ورود   گاه كه آن. جنگهاي قديم و جديد نظيري براي آن وجود ندارددر   كه
و تيراندازان ماهر از ورود آنان   گانه نا اميد شدند و توسط خندق و خارهاي سه  قلعه  به

  بتوانند دشمن را از قلعه  اي بر آمدند كه آمد، مسلمانان در پي نقشه عمل مي  جلوگيري به
پيروزي   در نهايت به  پيكار برآيند، كه  ها به با آن  در ميداني گستردهبيرون آورند و 

  .1مسلمانان انجاميد و سپاه دشمن را از پاي در آوردند

   ي حمله انتخاب لحظه -ت  
  ي حمله ي نعمان بن مقرن براي انتخاب لحظه كتابهاي تاريخ در مورد صبر و حوصله

را  آن صپيامبر  اي را انتخاب كند كه لحظه خواست اند، زيرا نعمان مي بسيار نوشته
عنوان بهترين   شدن سپاه دشمن و وزيدن باد را به  ايشان بعد از زوال و خسته. پسنديد مي

  .نمايد دشمن معرفي مي  به  ي حمله لحظه
ي سپاه اسالم نعمان بن مقرن به شهادت رسيد و  ضمناً الزم به يادآوري است كه فرمانده

� #$�� �!��b"8: گفت او را به اميرالمؤمنين رساندند، عمر وقتي خبر شهادت#	 � � �#F  به و
ها را  آن  شدت گريست و نام ديگر شهدا را جويا شد، افرادي را براي او نام بردند كه

ها را  خدا آن  ها را بشناسد، مهم اين است كه آن  است كه  كاره چه عمر: گفت. شناخت نمي
  .2نيازي دارند  شناختن عمر چه  است و به  را در راه خويش گرامي داشته ها شناسد و خدا آن مي

                                           
   .)٢٩٦، ٢٩٥( الفن العسكري اإلسالمي ص -١
   .)٧/١١٣(البداية والنهاية  -٢
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مسلمانان در ميان غنايم نهاوند دو كيسه پر از جواهر ويژه   قابل ذكر است اينكه  آنچه
. آنها را توسط سائب بن اقرع نزد عمر فرستاد � حذيفهكسري يافتند فرمانده لشكر 

آنها را در بيت المال بگذار و به : اند، عمر به او گفتهنگامي كه سائب آنها را به عمر رس
  .لشكر ملحق شو

ي سحر، اميرالمؤمنين با يك حالتي از خوف و نگراني،  و فرداي همان روز در كله
امشب در : او گفت  و با حالتي از رعب و هراس به 1فرا خواند  مدينه  به  سائب را از كوفه

ها  آتش از آن  مرا بسوي آن صندوق در حاليكه  كهي عذاب خدا را ديدم،  خواب مالئكه
كنيم  هاي آتش ترا داغ مي با همين جمره  كردند كه كشيد، بردند و مرا تهديد مي مي  زبانه

تمام طالي اين صندوقها را   كنم كه مرا مهلت دهيد تعهد مي  كشيدم كه و من هم فرياد مي
  .ها از خواب بيدار شدم و ترس آندر بين مسلمانان توزيع نمايم و از هول و هراس 

را بر  آن  ها را بگير و بفروش برسان و وجه آن: سائب گفت  آنگاه اميرالمؤمنين به
  .گذاشت  مزايده  ها را به آن  سائب نيز در بازار كوفه. مسلمانان تقسيم كن

  از روش پيامبرت تبعيت نمودي و به  براستي كه! خداوند از تو راضي باد اي عمر
از آنان پيروي كنيم   كه  ما را بر راهي قرار ده! خداوندا. م و مسلمانان عزت بخشيدياسال

  .2و از بدعت بپرهيزيم
ي  پيش فرمانده  هاي همدان، اصفهان و طبرستان به بعد از نبرد نهاوند فرماندهان استان

  .3ها قرارداد صلح امضا شد سلمانان شتافتند و از او طلب صلح نمودند و با آن

                                           
   .)٧/١١٤(البداية والنهاية  -١
   .)٩٨(متام الوفاء صإ -٢
   .)١٠١، ١٠٠، ٩٩(إمتام الوفاء ص  -٣



  مبحث چهارم

  پيشروي در سرزمين فارس

در سراسر بالد فارس  �از عمر  پس از پيروزي سپاه اسالم در نهاوند، مسلمانان با كسب اجازه
پيشروي كردند، مسلمانان بعد از نهاوند شهر اصفهان را فتح كردند، اما بعد از جنگي شديد ميان 

ها نوشت و قرارداد صلح را با  را براي آن  نامه ناما  بن عبداهللا  ها و وقوع مسايل زيادي، عبداهللا آن
كرمان فرار كردند و با مسلمانان صلح ننمودند و در سال   ها به هم امضا كردند، و سي نفر از آن

  .هـ ابوموسي شهرهاي قم و كاشان را فتح كرد و سهيل بن عدي نيز شهر كرمان را فتح نمود 21

  هـ  22فتح همدان در سال : نخست

مسلمانان بعد از فتح نهاوند شهرهاي حلوان و همدان را فتح كردند، اما چيزي   د كهبيان ش
  با قعقاع بن عمرو بسته  اهل همدان پيمان را نقض كردند و قرار داد صلحي كه  نگذشت كه

طرف همدان حركت كند،   به  نعيم بن مقرن نوشت كه  به �رو عمر بودند پايمال نمودند، از اين
نمود، اهل   طرف همدان مسير خود را پيمود و آن ديار را محاصره  به �ق فرمان عمرنعيم نيز طب

هزار مسلمان   همدان خواهان صلح شدند و نعيم نيز پس از قبول قرار داد صلح همراه با دوازده
ديلميان و ساكنان آذربايجان و ري در مكاني بين همدان و قزوين   وارد شهر شد، در حالي كه

ي سپاه  نعيم بن مقرن كه فرمانده. يمي براي رويارويي با مسلمانان تجمع نموده بودندبا سپاه عظ
اسالم بود به مقابله با آنان پرداخت و جنگ سختي بين طرفين درگرفت كه كمتر از جنگ 

شد و   قتل رسيدند و پادشاه ديلم نيز كشته  در اين جنگ تعداد زيادي از مشركين به. نهاوند نبود
نعيم بن مقرن از ميان مسلمانان   توان گفت كه رو مي از اين. شدند  ين با شكست مواجهسپاه مشرك

  .1است جنگيدهها  ديلمي  با باشد كه نخستين كسي مي
در مدينه سخت نگران  �رسانيد و عمر �عمر  نعيم خبر تجمع آنان را به  گفتني است كه

  ؟)ايي دهنده مژده( بشيري: تعمر گف  ناگهان پيك با بشارت آمد كه  اين جنگ بود كه
  . ، عروه نه: گفت

  .بشيرم: بدانست و گفت )دهنده مژده( بشير: و چون بار ديگر پرسيد
  ي نعيم؟ فرستاده: عمر گفت

                                           
   .١٦٠ترتيب وذيب البداية والنهاية ص -١
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  .ي نعيم فرستاده: گفت
  خبر چيست؟: گفت
  .وي گفت  بشارت فتح و ظفر و خبر را به: گفت

  .خدا را ستايش كردند  خواندند كهرا براي مردم ب  عمر ستايش خدا كرد و بگفت تا نامه
با فرستادگان مردم   و سماك بن عبيد و سماك بن خرشه  پس از آن سماك بن مخرمه

  .سماك، نسب خويش بگفتند  هر سه  آمدند و از نسبشان پرسيد كه �پيش عمر خُمسهابا   كوفه
  ها را به و آن  بدهها رفعت  ي آن وسيله  خدايتان مبارك بدارد، خدايا اسالم را به: عمر گفت
  .1اسالم تأييد كن

  هـ  22فتح ري در سال : دوم

  عنوان فرماندار همدان گذاشت و خود به  سپس نعيم بن مقرن، يزيد بن قيس همداني را را به
جا با جمع زيادي از مشركين روبرو شد و در  همراه لشكر اسالم راهي شهر ري شد، در آن

  ن آنان رخ داد و در نهايت سپاه مشركين با شكست مواجهري جنگ سختي ميا  هاي كوه كناره
شدند و پس از نبردي شديد و كشتن جمع زيادي از كافران و به دست آوردن غنايم هنگفت، 

. را از نعيم گرفتند  نامه زينبي قرار داد صلح را امضا كردند و امان  در نهايت با ابوالفرخان ملقب به
  .2اطالع داد و خمس غنيمت را براي وي فرستاد �عمر  نعيم نيز اين خبر را به

  فتح قوميس و گرگان: سوم

  نعيم نوشت كه  به �دست اميرالمؤمنين، عمر  ي فتح ري و خمس آن به بعد از رسيدن مژده
روبرو نشد و شهر  جا با مقاومتي سويد در آن. سوي قوميس بفرستد  برادرش سويد بن مقرن را به

گرديد و به مردم گرگان و مازندران و شهرهاي مجاور پيام صلح  آميز فتح به صورت مسالمت
  .3فرستاد و براساس پرداخت جزيه تسليم شدند

  

                                           
   .)٥/١٣٤(تاريخ الطربي  -١
  ).١٣٧، ٥/١٣٦(تاريخ الطربي  -٢
  .١٦١ذيب البداية والنهاية ص -٣
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  فتح آذربايجان: چهارم

ي همدان و ري، بكير بن عبداهللا و سماك بن خرشه را با  و قرن بن نعيم پس از فتح دوباره
زاد برخورد وخها با اسفنديار فر آن. لشكري جهت پيشروي در آذربايجان به آن سامان فرستاد

. كردند و پس از نبرد سختي خداوند مشركان را شكست داد و بكير، اسفنديار را اسير كرد
  .صلح: صلح را بيشتر دوست داري يا جنگ؟ بكير گفت: اسفنديار گفت

  نزد خويش نگهدار   پس مرا به: گفت
ان را يكي پس از ديگري ربايجر را پيش خود نگهداشت و شهرهاي آذپس بكير، اسفنديا

  .فتح نمود
  .بود  ي مجاور خود را فتح نموده د نيز ناحيهي بن فرق عتبه

طرف باب پيش رود و بر كار خويش جانشين   به  داد كه  نوشت و اجازه  نامه �سپس عمر 
و را ا  داد كه  عتبه  اسفنديار را به. ي مفتوح خويش گمارد و پيش رفت را بر ناحيه  و او عتبه. نهد

ي  همه �ي مفتوح بكير گماشت و عمر ناحيه  را به  خويش پيوست و سماك بن خراشه  به
  .بن فرقد داد  عتبه  آذربايجان را به

بن فرقد را گرفت و با سپاه خويش براي تعرض   بهرام پسر فرخزاد راه عتبه  و چنان بود كه
  .ي شدو بهرام فرار شكست داد او را  وي بيامد و بجنگيدند و عتبه

اكنون : اسير بود، گفت مسلماناننزد   به  اسفنديار رسيد كه  و چون خبر هزيمت بهرام به
پذيرفتند و آذربايجان آرام شد و   شود و جنگ خاموش شد و با بكير صلح كرد و همه صلح مي

  .1كردند  نوشتند و خمس غنايم را فرستادند و فرستادگان روانه � اين را براي عمر  بكير و عتبه
 �  ��0��� 2�	� =1.  � >7? ,8�� /"�� ,@1� ,� ��A���B  2��/��8	C ,� =8�D0� �

.���  

  هـ  22فتح باب در سال : پنجم

عنوان امير لشكر   به  ذو النور لقب داشت، نوشت كه  بن عمرو كه  سراقه  به �عمر بن خطاب
  حركت كرد، بعد از اينكه �عمر نيز طبق فرمان  قرار گيرد و براي نبرد راهي ميدان شود، سراقه

                                           
   .)١٤٢، ٥/١٤١(تاريخ الطربي  -١
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شهربراز  ،جا در آن هنگام شاه آن(پادشاه باب رسيد   به)  عبدالرحمن بن ربيعه(پيشاهنگ لشكر 
بر شام   او آن مرز بود و اصل وي از خاندان شهربراز شاه بود كهو پادشاه از مردم فارس   بود كه

پيش   نوشت و امان خواست كه  هشهربراز نام) كشته بود اسراييل را  بني حمله كرده و
را  آنهاو خير   تمايل پيدا كرده مسلمانان  او به: بيامد و گفت  عبدالرحمن آيد و او امان داد كه

  .خواهد مي
و او را . سوي او برو  نزديك تو رسيده  باالتر از من مردي هست كه: عبدالرحمان گفت

نوشت و پس از آن، بكير   نامه  نيز امان  سراقه رفت و از وي امان طلبيد،  سوي سراقه  عبور داد كه
هاي  مردم كوهستان  را به  بن اسيد و سلمان بن ربيعه  و حذيفه  و حبيب بن مسلمه  بن عبداهللا

ها  را براي آن  نامه بكير، موقان را فتح كرد و امان. فرستاد  ارمينيه) الن، تفليس و موقان(اطراف 
  .نوشت

عنوان جانشين خود تعيين   را به  و عبدالرحمن بن ربيعه وفات كرد  راقهس  اثنا بود كه  در اين
عمر رسيد؛ عبدالرحمن را بر مرز باب   و جانشيني عبدالرحمن به  وقتي خبر مرگ سراقه. كرد

  .1غزاي تركان رود  به  واگذاشت و دستور داد كه

  نخستين نبرد تركها: ششم

شهربراز . دريافت، با سپاه روان شد و از باب گذشت را �ي عمر عبدالرحمن نامه  بعد از اينكه
  كني؟  خواهي چه مي: بدو گفت

  .آهنگ قوم بلنجر دارم: گفت
  .گذارند  اين سوي باب ما را آسوده  ايم كه ما باين راضي: شهربراز گفت

ي  ما مژده  سوي ما فرستاد و بر زبان وي به  خداوند پيامبرش را به: عبدالرحمن گفت
  .و ما مدام پيروز خواهيم شد پيروزي داد

غزا   پس با قوم ترك بجنگيد و تا دويست فرسنگي از سرزمين بلنجر رفت، بار ديگر به
  .2غزاها داشت با آنها نيز �بن عفان  رفت و سالم ماند و در ايام عثمان

                                           
  ). ٥/١٤٥(تاريخ الطربي  -١
  ). ١٤٧إىل  ١٤٢/ ٥(تاريخ الطربي  -٢
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  پيشروي در سرزمين خراسان: هفتم

ين خراسان را داد و او را زماحنف بن قيس به اميرالمؤمنين پيشنهاد تعقيب يزدگرد در سر
پيشنهاد او را پذيرفت و سپاه عظيمي به  �عمر. ي نابسامانيهاي آن نواحي دانست سرچشمه

  .سركردگي احنف به آن سامان اعزام نمود
احنف شهر هرات را فتح كرد و صحار بن فالن عبدي را بر آن گماشت و سپس آهنگ 

د و بخشي از سپاه خود را به سركردگي مطرف بر شاهجان نمود كه يزدگرد در آن بسر ميمرو 
سرخس گسيل داد، يزدگرد با   بن عبداهللا به سوي نيشابور فرستاد، وحارث بن حسان را نيز به

الرود پناه برد، احنف  جا را ترك كرد و به شهر مرو نزديك شدن سپاه اسالم به شاهجان آن
خاقان   مروالرود رسيد به  به  از اينكه گزيد، يزگرد بعدجا اقامت  شاهجان را فتح كرد و در آن

بن   او را ياري رسانند، احنف نيز حارثه  پادشاه تركها و پادشاه صغد و پادشاه چين نوشت كه
  .به تعقيب يزدگرد پرداختنعمان را بر شاهجان گماشت و خود 

د، كمك احنف آمدن  به  همراه چهار فرمانده  به  مردماني از اهل كوفه  گفتني است كه
دست يزدگرد رسيد راهي بلخ شد و در بلخ با هم برخورد كردند و   اين خبر به  هنگامي كه

ها را شكست داد، يزدگرد ناچار از نهر عبور نمود و بدين صورت سرزمين خراسان  احنف آن
ي كار را به  ايشان در هر شهري اميري تعيين كرد و نتيجه. كامالً در دست احنف افتاد

به سمت ما  انعكاس داد و از ايشان جهت پيشروي به آن سوي مرزهاي خراساناميرالمؤمنين 
  .اجازه خواست ولي اميرالمؤمنين موافقت نكرد وراء النهر

ي كمك فراهم نشد تا  وقتي فرستادگان يزدگرد پيش خاقان و غوزك رسيدند وسيله
شاهان   ك كرد كهاو كم  شدند و خاقان به  ها رفت و آماده فراري از نهر گذشت و سوي آن

بلخ رسيدند   به  خاقان با سپاه تركان روان شد تا اينكه. دانند كمك شاهان را تكليف خويش مي
  كه  و اهل كوفه  همراه لشكريان اهل بصره  و در مروالروذ مقابل احنف موضع گرفتند، احنف به

  . ها بيرون رفت با آن  بودند، براي مقابله مجاهدمتشكل از بيست هزار 
ناگهان با صدايي روبرو   بود كه  اطالعات بيرون رفتهاحنف جهت كسب   گفتني است كه

اگر امير خردمندي وجود داشته باشد، جلو اين كوه مي ايستد و آن  :گفت ديگري مي  به  شد كه
را پشت سرش قرار مي دهد در اين صورت اين رودخانه هم به عنوان خندقي اطرافش را 

   .ن فقط از يك طرف مي تواند حمله كندمحافظت مي كند و دشم
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شبي تاريك بود و چون صبح شد كسان را . بود  احنف بازگشت و اين رأي را پسنديده
گرچه تعداد شما در مقابل دشمن اندك و ساز و برگ شما ناچيز است : فراهم آورد و گفت

  : ولي ترس و هراس به خود راه ندهيد و اين آيه را تالوت نمود

 �mw�v�u�t����a�`�_�~�}|�{�z�y�xl   
  ]٢٤٩: البقرة[

چه بسا گروه اندك كه بر گروه افراد زياد به دستور خدا پيروز شده است و خدا با ...«
  .»صابران است

جنگيدند و شبها را در مكاني دور از چشم سپاه اسالم به استراحت  تركان روزها مي
خود در جستجوي محل استراحت آنان بر  تا اين كه شبي احنف با تعدادي از ياران. پرداختند مي

جا ماند و چون صبح شد سواري از تركان با طوق خويش  طرف خاقان رفت و آن  آمده و به
كرد و ضربتي در ميان   بدو حمله بايد ايستاد و احنف  گاه در جايي كه بيرون آمد و طبل زد، آن

  : رودرد و بدل شد و احنف ضربتي زد و او را كشت و چنين س آن دو،
ـــــــــــــــيس حقـــــــــــــــا ـــــــــــــــل رئ ـــــــــــــــى ُك   إّن عل
  إّن لهـــــــــــــــا شـــــــــــــــيخا بهـــــــــــــــا ُمَلقـــــــــــــــىّ 

  

ْنـــــــــــــَدقّا    أن يخِضـــــــــــــَب الّصـــــــــــــْعدة أو تـَ
ــــــــى ــــــــذي تبق ــــــــص ال ــــــــي حف ــــــــيَف أب   َس

 

آنگاه احنف بجاي ترك ايستاد و طوق او را گرفت، پس از آن يكي ديگر از تركان آمد 
او را از پاي و برد   بدو حمله  بود و نزديك احنف ايستاد كه  ترك اولي كرده  و چنان كرد كه

  .درآورد
پس از آن ترك سوم آمد و مانند دو ترك ديگر رفتار كرد و دورتر از جاي ترك دوم 

  .قتل رساند  را نيز بهاو كرد و   ايستاد و احنف بدو حمله
آنگاه احنف سوي اردوگاه خويش برگشت و كس خبردار نشد و احنف براي جنگ 

  .شد  آماده
  تن به  تن از سواران ترك مانند اين سه  كردند تا سه نمي  حمله  هرسم تركان بر آن بود ك

  .بردند مي  آمد حمله سومي مي  كه نبردگاه آيند و طبل بزنند، پس از آن
و سواران مقتول خويش را بديدند و  آمدنددر آن شب نيز تركان پس از آمدن سوار سوم 

جا  در آن  اند كه شده  كسان در جايي كشتهجا دير بمانديم و اين  اين: خاقان فال بد زد و گفت
  .، ما را در جنگ اين قوم نيكي نباشد، بايد رفت نشده  كس كشته
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  ي تعقيب تركان چيست؟  رأي تو درباره: احنف گفتند  مسلمانان به
  .باشيد  ها كار نداشته جاي خويش بمانيد و با آن  به: گفت

در مورد  �بود، زيرا پيامبر  كرده  ابهاحنف در اين رأي خود حق را اص  گفتني است كه
  : تركها فرمود

»BR�R�m �� y±$! !�R�m!«1G 
  .»باشيد  ها را كاري نداشته ما دام تركها شما را كاري نداشتند، شما نيز آن«

�m�x�w�v�� ut�s�r�q�po� �n� �m�l�k��j�i�h
�z�yl ]٢٥: األحزاب[  

گرداند، در حالي كه به هيچ يك از خداوند كافران را با دلي لبريز از خشم و غم باز «
نياز  از جنگ بي مؤمنان را) در اين ميدان(خداوند . نتائجي كه در نظر داشتند نرسيده بودند

   .  »ساخت، و خداوند نيرومند و چيره است
نتوانست سودي را عايد خود   بازگشت و هاي شكست خورد با معامله در نهايت كسري

بود، سر راه او را خالي كردند و از او دور گشتند و   ها دل بسته انبد  گرداند و تمامي كساني كه
  : دانست كدام را انتخاب نمايد نمي  بر سر دو راهي ماند كه

�m�n�m�l�k�j�i�h�gl ]٨٨: النساء[  
  .»نخواهي يافت) به سوي هدايت(ي براي او هر كه را خدا گمراه كند، راه«

ببرد؟   كجا پناه  چكار كند؟ و به  نست كهدا يزدگرد سرگردان و حيران ماند و نمي
چين از سفير يزدگرد پادشاه چين نوشت و از او طلب ياري نمود، پادشاه   اي به سپس نامه

من : گاه به يزد گرد چنين نوشت آن. در مورد مسلمانان و اخالق و عبادت و جنگ آنان پرسيد
چين باشد به كمكت بفرستم ولي  توانم سپاه عظيمي كه يك سر آن نزد تو و يك سر آن در مي

ها را از سر راه خود بر خواهد داشت و اگر  جنگي اگر اراده بكنند كوه ها مي ملتي كه تو با آن
خواهند داشت، پس  من هم به كمك تو بيايم ديري نخواهد گذشت كه مرا نيز از سر راه خود بر

  .ر خود بمانيبهتر است با آنان كنار بيايي و به صورت مسالمت آميز در ديا

                                           
آلبـانی روايـت ابـوداود را حسـن گفتـه، و روايـت طربانـی شـيخ . ، الطـرباينالكبـري املعجم ،)٤٣٠٤(مشاره ابوداود سنن  -١

  .را موضوع و ساختگی خوانده است
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گرد كه دستش از همه جا كوتاه شده بود، نا اميدانه همراه خانواده و همراهان خود به  يزد
ي سوم كشته  شد تا اين كه در زمان خليفه صورت مخفيانه از شهري به شهر ديگر منتقل مي

و هنگامي كه احنف بن قيس خبر شكست تركان و پيروزي مسلمانان و تسلط كامل آنان 
ي احنف را قرائت نمود  نوشت، ايشان بر منبر رفت و نامه �عمر بن خطابا بر ديار فارس به ر

  : و اين آيه را تالوت كرد

�m�]�\�[��Z�Y�X�W�V�U�T�S��R�Q

�_�̂l ]٣٣: التوبة[  
بر ساير اديان پيروز  را خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا او اوست كسي كه پيامبر«

  .»ان نپسندندگرداند اگر چه مشرك
اش را تحقق بخشيد و گروه خود را پيروز  گوييم كه وعده و افزود خدا را سپاس مي

و  ساخت؛ پرستان را نابود و جمع آنان را متفرق بدانيد كه خداوند مملكت آتش. نيدگردا
د ها را به شما واگذار نمود تا ببينيد شما چه رفتاري خواهي خداوند، سرزمين، اموال و فرزندان آن

پس مواظب رفتارتان باشيد و دستورات خدا را ناديده نگيريد وگرنه خداوند به جاي . داشت
اين امت رسد از   بيم دارم اگر خطري به  ، و افزود كهشما ملت ديگري بر سر كار خواهد آورد

  .2جانب شما باشد

  هجري 22فتح استخر در سال : هشتم

ستخر را فتح نموده بود، ساكنان آن ناحيه به بعد از اين كه عالء بن حضرمي با سپاه خود ا
گاه عثمان بن ابي عاص، فرزند و  آن. سركردگي فردي به نام شهرك عهد شكني كردند

مسلمانان و فارسيان به جان هم افتادند و . براي سركوبي آنان فرستاد برادرش حكم را با سپاهي
   .3لعاص به قتل رسيدا سرانجام سـپاه اسالم پيروز شد و شهرك توسط حكم بن ابي

  

                                           
   .)٥/١٦٠(تاريخ الطربي  -١
   .)١٦٣، ٥/١٦٢(تاريخ الطربي  -٢
   .)٥/١٦٦(تاريخ الطربي  -٣
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  فتح فسا و داراب: نهم

جا جمع زيادي از فارسيان و كردها براي مقابله با  آهنگ فسا وداراب كرد و در آن يمَنساريه بن ز
بودند،   ها فراهم آمده گروهي عظيم بر ضد آن  او آماده شده بودند، و كار مسلمانان سخت شد كه

نبرد بودند، عمر   مانان و دشمنان در وقتي از روز، بهمسل  در همان شب در خواب ديد كه �عمر
  شدند و اگر به مي  ماندند محاصره جا مي اگر آن  مسلمانان در صحرايي بودند كه  در خواب ديد كه

  .سو بود و پيروز خواهند شد از يك  بردند حمله پشت سرشان بود پناه مي  كوهي كه
در خواب ديده   چه آن. ايراد خطبه پرداختمردم را گرد آورد و به  �صبح روز بعد عمر

و خطاب به حاضران  .به سوي كوه بشتاب !ساريه: بود براي آنان تعريف كرد و ناگهان فرياد زد
ساريه نيز به سوي كوه رفت و بر دشمن پيروز . شايد خداوند صداي مرا به آنان برساند: گفت

  .1گرديد و شهر را فتح نمود

  هـ  23در سال  فتح كرمان و سيستان: دهم

اند كه عبداهللا بن بديل  و برخي معتقد ،2هجري كرمان را فتح كرد 23سهيل بن عدي در سال 
اند كه عاصم بن  همچنين برخي از مؤرخين نوشته. 3بن ورقاء خزاعي كرمان را فتح كرده است

و از اي داراي دشتهاي پهناور بود پس از نبردي سخت فتح نمود  عمرو، سيستان را كه منطقه
  .4جا به قندهار لشكر كشي كردند آن

  هـ  23در سال ) بلوچستان(فتح مكران : يازدهم

ق، سهيل م بن عمرو و به كمك شهاب بن مخارهجري به دست حك 23مكران در سال 
ا پادشاه سند جنگيدند و غنايم همچنين مسلمانان ب. بن عدي و عبداهللا بن عتبان فتح گرديد

   .شماري به دست آوردند بي

                                           
ــابيح :٢٥٣٧ش : شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنة) ١٦٩، ٥/١٦٨(تـــاريخ الطـــربي  -١ ش ) ٣/١٦٧٨( مشـــكاة املصـ

  .سند آن را حسن خوانده است، و آلباين ١٧٠ذيب البداية والنهاية ص: انظر، ٥٩٥٤
   .١٧١ذيب البداية والنهاية ص -٢
  .١٧١ذيب البداية والنهاية ص -٣
  .١٧١يب وذيب البداية والنهاية صترت -٤
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و . نوشت و با خمسها همراه صحار عبدي فرستاد �حكم خبر، فتح را براي عمر
  ي مكران پرسيد؟ چون صحار خبر و غنايم را پيش عمر برد، از او درباره

دشت آن جبل است و آب آن وشل   سرزميني است كه! ؤمناناي امير م: گفت
است، خيرش ) ردلي(جا بطل  است و دشمن آن) خرمايي بد(ي آن دقل  و ميوه) اندك(

جا قليل است و قليل در خطر تباهي، و ماوراي  آن قليل است و شرش طويل، و بسيار در
  .آن از اين هم بدتر است

  سجع گويي يا خبرگذار؟: عمر گفت
  .خبرگذارم: گفت

  .1آنگاه ايشان به حكم بن عمرو نوشت كه از مكران به آن سو پيش روي نكند

  نبرد با كردها: دوازدهم

نويسد كه كردها و گروهي از فارسها تجمع  سند خود از سيف از اساتيدش مي  جرير بهابن 
ها  در نواحي اهواز ابو موسي با آن. بزرگي براي رويارويي با مسلمانان تدارك ديده بودند

برخورد كرد ولي قبل از فتح، راهي اصفهان شد و ربيع بن زياد را به جاي خود گذاشت و 
شماري به دست  ها را شكست دادند و غنايم بي د سختي با كردها، آنمسلمانان پس از نبر

  .2فرستادند �آوردند و خبر فتح با خمس غنايم را نزد عمر
پايان رسيد و   به �عمر بن خطابسرزمين عراق و ايران در عصر  ،و بدين صورت

  .اميد شكست پارسيان آن ديار در نقاط مختلفي خود را مسلح نمودند  مسلمانان به
فرسايي نياز داشت و بايد  قدرت و توان طاقت  رزمين مشرق بهفتح س  براستي كه

راستا تالشهاي زيادي را تقديم دارند، زيرا اهل ايران پارسي تبار  مسلمانان در اين 
، جنسيت و فرهنگ با هم زبانارتباطي با عرب ندارند و از نظر   گونه باشند و هيچ مي

دار  تاريخي طوالني و فرهنگي ريشه  ومي در ميان ايرانيها بهتفاوت داشتند، و احساسات ق
شد، از اين رو تسليم كردن امپراطوري  گشت و جنگ نيز در خاك ايران واقع مي باز مي

بزرگ و ابر قدرت آن روز با ساز و برگ نظامي مجهز و پيشرفته و پايين آوردن پرچم 

                                           
  .)٥/١٧٢(تاريخ طربی  -١
   .١٧٢لنهاية صذيب وترتيب البداية وا -٢
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ضاعت نبود، بلكه خداوند ب پادشاهي چند صد ساله واقعاً كار يك مشت عرب بي
خبر را خاتمه دهد و به  خواست حكومت مردان زورگو، ستمگر و مغرور و از خدا بي مي

و اين سنت  ؛جاي آنان مرداني مؤمن، راستگو و درستكار و منصف به روي كار بياورد
  .هميشگي و تغيير ناپذير الهي است

و يا در عصر خالفت  �قبنابر اين بيشتر اين مراكز ويران شدند و در عصر فارو
  .1ها فتح شدند ي آن همه �عثمان

                                           
  .٣٤٠، ٣٣٩عصر اخلالفة الراشدة ص -١





  مبحث پنجم

  ترين درسها و پيامدهاي فتح عراق و مشرق زمين مهم

  تأثير شگرف آيات و احاديث در قلوب مجاهدين: نخست

گويد تأثير به سزايي در دلهاي  آيات و احاديثي كه از جهاد و فضيلت آن سخن مي
ين آيات خاطر نشان ساخته كه هر نقل و حركت مجاهد مجاهدين گذاشت، خداوند در ا

  : در راه خدا، داراي اجر و پاداش است

�m�y�x�w�v�u�t�s�r�q� �p�o�n��m�l�k
�j�i�h�g�f�e��d�c�b�a�`��_�~�}|�{�� �z
�zy�x���w��v����u�t�s�r�q�p�o�n����m�l�k
��ª�©�¨��§�¦�¥�¤�£��¢�¡����~�}�|�{

�¶�µ�� �́³�²�±��°�̄ �®���¬�«l ]١٢١ – ١٢٠: التوبة[  
و (نشينان دوروبر آنان، از پيغمبر خدا جا بمانند  درست نيست كه اهل مدينه و باديه «

در ركاب او به جهاد نروند، و در راه همان چيزي جان نبازند كه او در راه آن جان 
چرا كه هيچ تشنگي و . تر داشته باشند و جان خود را از جان پيغمبر دوست) بازد مي

دارند كه موجب  رسد، و گامي به جلو برنمي ي و گرسنگي در راه خدا به آنان نميخستگ
چشانند  و ضرب و قتل و جرحي نمي(زنند  خشم كافران شود، و به دشمنان دستبردي نمي

مگر اين كه به واسطه آن، كار نيكوئي براي آنان نوشته ) گيرند و اسير و غنيمتي نمي
بيگمان خداوند پاداش نيكوكاران را ). شود داده مي و پاداش نيكوئي بدانان(شود  مي

هيچ خرجي خواه ) حق همچنين مجاهدان راه(   .دهد هدر نمي) گذارد و آن را مزد نمي بي(
سپرند،  نمي) در رفت و برگشت از جهاد(كنند، و هيچ سرزميني را  كم خواه زياد نمي

خداوند پاداشي نيكوتر از ) ين راهاز ا(شود، تا  برايشان نوشته مي) پاداش آن(مگر اين كه 
  .»كنند بديشان دهد كاري كه مي

دانستند كه جهاد در راه خدا تجارتي سودمند است، خداوند  مسلمانان به خوبي مي
  : است  در اين خصوص فرموده
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�m��¡��������~��}��|��{��z���y��x��w��v�����u��t����� ��s��r��q���p��o
¤���� � � � �£��¢¥��� � � �§��� � �¦��ª�� �©��¨���µ��´��³��²��±��°��¯�� �®���¬��«

¼��»��º��¹�� � � � �¸��� � � � �¶½��Ã��Â��Á��� � �À��� � � �¿��¾Ä��É��È��Ç��Æ�� � � �ÅÊ�������Ë
��Í��Ìl ]آيا شما را به تجارتي ! ايد ي كساني كه ايمان آوردها« ]١٣ -١٠ :الصف

ا و رسولش ايمان به خد*  بخشد؟ راهنمائي كنم كه شما را از عذاب دردناك رهايي مي
بهتر است ) از هر چيز( بياوريد و با اموال و جانهايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين براي شما

بخشد و شما را در باغهايي از بهشت داخل  گناهانتان را مي )اگر چنين كنيد* ( اگر بدانيد
ويدان كند كه نهرها از زير درختانش جاري است و در مسكنهاي پاكيزه در بهشت جا مي

ديگري كه آن را دوست داريد به ) نعمت(و  * دهد؛ و اين پيروزي عظيم است جاي مي
به اين (بخشد، و آن ياري خداوند و پيروزي نزديك است؛ و مؤمنان را بشارت ده  شما مي

   . » !پيروزي بزرگ
دانستند كه جهاد از بازسازي مسجدالحرام و آب دادن حاجيان ثواب  و نيك مي

  : دبيشتري دار

�m�±�°��¯�®�¬�«����ª�©�¨�§�¦��¥�¤�£
�Å� Ä�Ã� Â� Á� À� ¿� �¾�½�¼� »� º¹� ¸� ¶� µ� ´³�²

� � Ò� Ñ�Ð� Ï�ÎÍ� Ì� Ë� Ê�É� �È�� Ç�Æ�C�B�A
�T��S�R�Q�P�ON�� �M�L�K�J�I��H�G�F�E�D

�Ul����� ]٢٢ - ١٩: التوبة[  
مقام (آب دادن به حاجيان و تعميركردن مسجدالحرام را همسان ) رتبه سقايت و(آيا  «

شماريد كه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده است و در راه خدا جهاد  سي ميك) آن
در نزد ) و به جان و مال كوشيده است؟ هرگز منزلت آنان يكسان نيست و(كرده است 

وسيله كفرورزيدن، و به  به خويشتن به(باشند، و خداوند مردماني را كه  خدا برابر نمي
به راه خير و صالح دنيوي و نعمت و (كنند  ستم مي) انديگران به وسيله اذيت و آزار آن

اند و  اند و به مهاجرت پرداخته كساني كه ايمان آورده. سازد رهنمود نمي) سعادت اخروي
اند، داراي منزلت واالتر و بزرگتري  جهاد نموده) اند و كوشيده(در راه خدا با جان و مال 
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) و سعادتمندان دنيا و آخرت(صودرسندگان در پيشگاه خدايند، و آنان رستگاران و به مق
از ايشان كه بزرگترين (پروردگارشان آنان را به رحمت خود و خوشنودي . باشند مي

  .»دهد كه در آن نعمتهاي جاودانه دارند و بهشتي مژده مي) نعمت است
  : و معتقد بودند كه جهاد در هر حال رستگاري بزرگي است

�m�o��n� ml��k�� � �j� � � �i�h�g�f�s�r�q�p
�~�}�|��{�z�yx��w��v�u�tl ]٥٢: التوبة[  

يا پيروزي و غنيمت در دنيا، و : (آيا درباره ما جز يكي از دو نيكي انتظار داريد: بگو «
در (ولي ما درباره شما چشم به راه هستيم كه يا خداوند ). يا شهادت و بهشت در آخرت

با ) در اين جهان(ان سازد و يا به عذابي از سوي خود گرفتارت) اين جهان يا آن جهان
خدا ) فرمان و خواست(پس شما چشم به راه ). مذّلت و خواري نصيبتان سازد(دست ما 

  .»باشيد و ما هم با شما در انتظاريم
  : ميرد بلكه زنده است دانستند كه شهيد نمي و مي

�m� �t� �s�r�q�p�o�n�m� lk�j�i��h�g�f�e�d
¤�£�¢� �¡���~�}� � �|�{�z�y�x�w�v�u� ��¥

��§�¦l�������������� ��������� ���������   ]١٧٠-١٦٩آل عمران [ ����
اند و بديشان  شوند، مرده مشمار، بلكه آنان زنده و كساني را كه در راه خدا كشته مي «

راك ايشان را خدا و چگونگي زندگي و نوع خو(شود  نزد پروردگارشان روزي داده مي
خود بديشان داده است، و خداوند به فضل و كرم   چه آنان شادمانند از آن   ).داند و بس  مي

رزمند و به فوز  و هنوز در راه خدا مي(اند  خوشحالند به خاطر كساني كه بعد از آنان مانده
شادي و سرور آنان از اين بابت است كه . (اند بديشان نپيوسته) اند و شهادت نائل نشده

در آن جهان  كيشان ايشان است و مقامات برجسته آنان را پيروزي يا شهادت در انتظار هم
. اين كه ترس و هراسي بر ايشان نيست و آنان اندوهگين نخواهند شد) دانند بينند، و مي مي

چه نه مكروهي بر سر راه آنان در سراي باقي است، و نه بر كاري كه در سراي فاني (
  .»)اند، پشيمانند اند و دارائي و عزيزاني را كه ترك گفته كرده

  : كردند، يقين داشتند ه به خاطر آن مبارزه ميها به واال بودن هدفي ك آن
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m�Â��Á��À��¿�����¾��½��¼��»��ºÃ����Ç����Æ��Å��Ä

���Ð��Ï��� �Î��Í��Ì��Ë���Ê� �É��È���I��H��G��F��E��D��C��B��A
��Z��Y��X� �W� �V��U��T��� � � �S��R��Q��P��O��N��M��L��K��� �J

f��e��d��c��b��a��`��_���^��]��\��[g����j����i��h��m��l��k
p��o��nq����w��v�����u��t������������s��rl ]٧٦ -٧٤ :النساء[  

و آن ! اند، بايد در راه خدا پيكار كنند كساني كه زندگي دنيا را به آخرت فروخته«
كس كه در راه خدا پيكار كند، و كشته شود يا پيروز گردد، پاداش بزرگي به او خواهيم 

) به دست ستمگران(مردان و زنان و كودكاني كه ) در راه(چرا در راه خدا، و  * داد
ما ! پروردگارا :گويند كه مي) اي ستمديده(همان افراد ! كنيد؟ اند، پيكار نمي تضعيف شده

و از طرف خود، براي ما سرپرستي ! ، كه اهلش ستمگرند، بيرون ببر)مكه(را از اين شهر 
كساني كه ايمان دارند، در  * !فرما و از جانب خود، يار و ياوري براي ما تعيين! قرار ده

پس ]. بت و افراد طغيانگر[= كنند؛ و آنها كه كافرند، در راه طاغوت  راه خدا پيكار مي
همانند (زيرا كه نقشه شيطان،  !و از آنها نهراسيد! (شما با ياران شيطان، پيكار كنيد

  .»ضعيف است) قدرتش
ز در وصف جهاد بيان شده است كه گفتارهايي از رسول خدا ني ،عالوه بر اين آيات

از   از جمله آن روايتي كه. شد باعث تشويق مسلمانان براي جان فشاني در راه خدا مي
كدام انسان افضل : پرسيدند صوقتي از رسول خدا  كه  روايت شده �ابوسعيد خدري

  : است؟ فرمود
8�$��	 ���
� �-�� ����F1G 
  . »جهاد در راه خدا با جان و مال«

  : فرمود �توضيح درجات مجاهدين پيامبر ودر
8 K%�$! I� %R I�b��$! I� �� �! 0�4� X ���-�[�1$ �! �-�&� Mb�, M��� M
�! X "#


�! ]&�	 M
�! £�	� �S/ g	,��$! ��$x��/ �! B�$x� !�S/ q�V!	MF2G 

                                           
   ).٢٧٨٦( مشارهالبخاري  -١
   ).٢٧٩٠( مشارهالبخاري  -٢
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ر كدام از خداوند در بهشت يكصد طبقه براي مجاهدين مهيا كرده كه حد فاصل ه«
طلبيد،  ي زمين و آسمان است و افزود كه هرگاه از خدا، بهشت مي ها به اندازه فاصله آن

  .»ي بهشت است بطلبيد كه باالترين طبقه بهشت فردوس را
  : شود، فرمود كه در راه خدا بيرون مي همچنين در مورد كسي

8 ����m	 Q "%�# (# �b� ?o ( �1�4� X ��A �J �! d��! �b� �� �� %� ��b�� "� {���
� (�$	 M
�! �1A,� 	� M��
c 	� ����P �� <��� ]& �*� "  :A 91 :n © ?� _� ?�,,�$	 ^ 0�4� X 0�P

 ?� BU �! ?� BU ��) ?� BU 0�P ?� BU ��)0�PF1G 
خداوند وعده كرده است كه هر كس در راه خدا با ايمان و يقين بيرون شود، اگر «

و اگر  .با پاداش و غنيمت برگرداند و اگر بميرد او را وارد بهشت سازد زنده بماند او را
ماندم و  رفت كه براي امت من سخت خواهد گذشت از هيچ جنگي عقب نمي بيم آن نمي

  . »دوست دارم در راه خدا كشته شوم و دوباره زنده و كشته شوم و باز زنده و كشته شوم
0 !�
s M\8: همچنين فرمودA�� �)� ��  �� q�V! ]& �� �$	 ���$! �# rb�� "�

¸K  ?�/ ���$! �# rb�� "� i
��� ���~$! (#M�!�O$! �� h�� �J �!�� ¤& 0�;F2.  
كند به دنيا برگردد مگر شهيد كه دوست دارد  آرزو نمي) از اهل بهشت(هيچ كس «

ه شهيد داده ها بار در راه خدا كشته شود به خاطر پاداشي كه ب به دنيا برگردد و ده
  .»شود مي

گرفته بود  صاين آيات و احاديث، خواب راحت از چشمان ياران پيامبر! آري
بردند حتي وقتي به سن  ها با تأثر از اين نصوص، همواره در ميادين جهاد به سر مي آن

ي توبه ما را  سوره: گفتند شد شما معذور هستيد، مي رسيدند و به آنان گفته مي كهولت مي
  .3ي منافقان در آييم ترسيم در زمره گذارد و مي زماندن از جهاد نميبراي با
  

                                           
   .)٣/١٤٩٧(مسلم  -١
  ).٢٨١٧( مشارهالبخاري  -٢
   .)١/١٤٥(قادري : اجلهاد يف سبيل اهللا -٣
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  پيامدهاي جهاد در راه خداوند: دوم

صحابه و تابعين در عصر خلفاي راشدين، جهاد در راه خدا را يكي از كارهاي حياتي 
دانستند و با اين نگرش و انگيزه دست به فتوحات در  براي بقاي اسالم و امت اسالمي مي

دنبال   و اين عمل آنان پيامدهايي را به. مين عراق، شام و مصر و شمال آفريقا زدندسرز
ي  شايستگي رهبري جامعه  امت اسالمي اين امتياز را بخشيد كه  به: اينكه  داشت، از جمله

دل   باشد، قدرت و نيروي كفر را نابود ساخت و رعب و هراس را به بشري را دارا مي
باعث   و راست بودن دعوت براي همگان روشن شد و اين قضيه ها انداخت، صداقت آن

مسلمانان با عزت روبرو   اسالم درآيند، در نتيجه  به  دسته  و دسته  گروه  مردم گروه  شد كه
شدند و كفار ذليل و نابود گشتند و صف مسلمانان در مقابل دشمنانشان متحد و 

ور، رحمت و انصاف دين اسالم دست آوردند و مردم جهان از ن  يكپارچگي را به
   .1برخوردار شدند

  در فتوحات عراق و كشورهاي مشرق زمينسنتهاي الهي : ومس

اي از سنتهاي الهي  پاره  ي فتوحات عراق و كشورهاي مشرق زمين به پژوهشگر از مطالعه
  : باشد ها موارد زير مي ي آن از جمله  يابد، كه ، ملتها و دولتها دست مي در ميان جامعه

  سنت خدا در اسباب و مسببات -1

¨�©��m��³�²��±�°�¯�®�¬�«�ª: فرمايد خداوند مي

��Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿¾�½�¼�»��º�¹�¸�¶�µ�´

�Ì�Ë�Ê�É��È�Ç�Æl ]٦٠: األنفال.[  
) از جمله(و ) مادي و معنوي(توانيد نيروي  جا كه مي آنان تا آن) مبارزه با(براي  «

دشمنِ خدا و ) آمادگي و ساز و برگ جنگي( اسبهاي ورزيده آماده سازيد، تا بدان
دشمن خويش را بترسانيد، و كسان ديگري جز آنان را نيز به هراس اندازيد كه ايشان را 

از جمله تجهيزات جنگي و (را در راه خدا   چه هر آن. شناسد شناسيد و خدا آنان را مي ينم

                                           
   .)٤٨٢إىل  ٢/٤١١(: مهان -١
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تمام و كمال به شما داده صرف كنيد، پاداش آن به ) تقويت بنيه دفاعي و نظامي اسالمي
  .»بينيد شود و هيچ گونه ستمي نمي مي

را تطبيق نمود و از اسبابهاي مادي و   در عصر خالفت خويش اين آيه �فاروق
  .گرفت  معنوي بهره

 سنت خدا در تدافع و درگيري بين حق و باطل -2

�: فرمايد خداوند مي m�¨�§�¦� �¥�¤�£�¢�¡
�°�¯�®�¬��«�ª�©l ]٢٥١: البقرة[  

و اگر خداوند برخي از مردم را به وسيله برخي ديگر دفع نكند، فساد زمين را فرا «
  .»گيرد، ولي خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد مي

طور عام تحقق پيدا كرد و سنت تدافع از مهمترين   اين قانون در تمامي فتوحات به
اشد، و همچنين از مهمترين ب سنتهاي الهي در جهان هستي و ميان مخلوقات الهي مي

رو مسلمانان طبق اين  شوند، از اين مند مي امت اسالمي از آن بهره  باشد كه سنتهايي مي
  دين نيازمند تصميماتي است كه  تحقق بخشيدن به  دانستند كه سنت عمل كردند، زيرا مي

و اعصابي بدان  حركت درآورد و قلبهايي بدان مهر ورزد  را بردارد و بازوهايي او را به آن
تالش و كوشش بشري نياز دارد، زيرا اين سنتي الهي   به  اينكه  ارتباط پيدا كند، خالصه

  .1است  را در دنيا تثبيت نموده آن  است كه

 و ابتال  سنت خدا در فتنه -3

��m�±°�¯�®�¬�«�ª: فرمايد خداوند مي �©�¨�§�¦�¥�¤

�Ä� �Ã��Â� �Á� � À¿� �¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ��´�³�²
Æ�Å�l ]٢١٤: البقرة[  

شويد بدون آن كه به شما همان برسد كه به  ايد كه داخل بهشت مي آيا گمان برده«
شما كه هنوز چنين رنجها و دردهائي (اند؟  كساني رسيده است كه پيش از شما درگذشته

                                           
   .)٢/١١٧(عدنان النحوي ، لقاء املؤمنني -١
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: و بدانيدايد و بايد چشم به راه تحمل حوادث تلخ و ناگوار در راه كردگار باشيد  را نديده
و شدائد و مشكالت، آن چنان ملّتهاي (هاي مالي و جاني  نازي). ست رنج سپس گنجنخ

اند كه پيغمبر و  به آنان دست داده است و پريشان گشته) پيشين را احاطه كرده است و
و (پس ياري خدا كي : اند گفته مي) صدا شده و هم(اند  كساني كه با او ايمان آورده بوده

رگز مؤمنان را فراموش ننموده است و پس از تعليم فداكاري ليكن خدا ه! (؟ است) كجا
كرده و بديشان پاسخ به مؤمنان و آبديدگي ايشان كه رمز تكامل است، به وعده خود وفا 

  .»بيگمان ياري خدا نزديك است) :گفته است كه
مسلمانان مورد ابتالي ، طور خاص  عبيد به در فتوحات عراق در حين نبرد پل ابي

  شهادت رسيدند و با شكست مواجه  هزاران مسلمان به  اينكه  به  ع شدند، با توجهالهي واق
بار آوردند، و خداوند  شدند، سپس صفهايشان را منظم نمودند و پيروزيهاي بزرگي را به

  : فرمايد مي

m��µ� � �´�³�²�±�°�¯���®�¬�«

��Ä��Ã�Â�Á�À�¿�¾�� ½¼�»�º�¹�¸�¶

�Ål ]١٨٦: آل عمران[  
گيريد و حتماً از  از لحاظ مال و جان خود مورد آزمايش قرار مي به طور مسّلم«

اند،  كساني كه پيش از شما بديشان كتاب داده شده است، و از كساني كه كفر ورزيده
در (و اگر ) شنويد و اعمال ناشايستي و سخنان نابايستي مي(بينيد  اذيت و آزار فراواني مي

بپرهيزيد، ) بايد پرهيز كرد  چه از آن(نيد و بردباري ك) برابر آزمايش مالي و جاني
ها عزم را جزم كرد  اين اموري است كه بايد بر انجام آن) كارهاي شايسته همين است و(

  .»ها كوشيد و در اجراي آن
تأييد سنت ابتال بر امت اسالمي   شود اينكه مي  هاي قرآني مالحظه از خالل آيه  آنچه

و اين سنت الهي در خصوص عقايد  .1است  آمده   ي ويژهو با تأكيد  صورتي قاطعانه  به
باشد و دعوتگران بايد با مصايب روبرو شوند و اموال و جان آنان نيز مورد اذيت و  مي

                                           
  .٢٣٧المية يف ضوء القرآن الكرمي صلتمكني لألمة اإلسا -١
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كنند و مقاومت نمايند و عزت خود را از   ها صبر پيشه گيرند، اما بايد آن آزار قرار مي
  .1دست ندهند

 سنت الهي در ستم و ستمگري -4

�^�_�`��m�b�a: فرمايد د ميخداون � ]\�[�Z�Y�X�W
�t�s�r�q�p��o�n�m�l�k�j�i�h�gf��e�d�c
��h��g�f�ed�c�b�a����`�_�~�}��|�{�z�y�x�wv�u

�j�il ]١٠٢ -١٠٠: هود[   
كنيم  بازگو مي!) اي پيغمبر(اين از خبرهاي شهرها و آباديهائي است كه ما براي تو  «

برخي از اين شهرها ). به ياري خدا اطمينان حاصل كنيها پند دهي، و  ناتا قوم خود را بد(
و برخي ) ت همگانند،ها مانده و درس عبر و آثاري از آن(و آباديها هنوز برپا و برجايند 

و بيهوده (ما بدانان ستم نكرديم    ).اند همانند كشتزار درو شده رفتهو از ميان (درويده 
بر خويشتن ستم ) فساد و پرستش بتها و غيره با كفر و(و بلكه خودشان ) نابودشان ننموديم

خواندند، كمترين  پرستيدند و به فرياد مي روا داشتند، و معبودهائي را كه بغير از خدا مي
و مثالً آنان را از (سودي بدانان نرساندند و هيچ گونه كمكي نتوانستند بديشان بنمايند 

پروردگارت صادر ) شان از سويهالك اي(گاه كه فرمان  بدآن) هالك و نابودي برهانند
و تنها مايه بدبختي و نابودي ايشان شدند و (گرديد، و جز بر هالك و زيانشان نيفزودند 

كه درباره قوم نوح و عاد و ثمود و مدين و (عقاب پروردگار تو اين چنين است ). بس
كند كه  شهرها و آباديهائي را عقاب) بر اثر كفر و فساد، اهالي(هرگاه كه ) غيره گذشت

  .»به راستي عقاب خدا دردناك و سخت است. ستمكار باشند
باشد، اينك  سنت الهي در خصوص نابود سازي امتهاي ستمگر يك سنت كلي مي

  و از منهج الهي رويي برتافته  بندگان ستم روا داشته  نسبت به  اينكه  به  دولت فارس با توجه

                                           
   .٤٥٦يب صالّ ص: تبصري املؤمنني بفقه النصر والتمكني -١
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ها مسلط  آيد و خداوند مسلمانان را بر آن مياجرا در  ها به است، سنت خداوند در مورد آن
  .1كند ي زندگي بركنار مي ها را از صحنه نمايد و آن مي

 گذرانان گذراني و خوش سنت الهي در خوش -5

���m�Í�Ì�Ë�Ê: فرمايد خداوند مي �É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á

�Ï�Îl ]١٦: اإلسراء[  
وامر خود را براى و هنگامى كه بخواهيم شهر و ديارى را هالك كنيم، نخست ا «

و آنان در آن شهر و ديار به  ،داريم آنجا، بيان مى) و ثروتمندان مست شهوت(» مترفين«
وقوع (، پس فرمان )خيزند و به مخالفت با دستورات الهي برمي(پردازند  فسق و فجور مي

و (كوبيم  گاه آن مكان را سخت درهم مي گردد و آن جا واجب و قطعي مي بر آن) عذاب
   .»)گردانيم انش را هالك ميساكن

هرگاه وقت نزول عذاب يك قوم، فرا رسد، ما براي متنعمان و سران آن قوم، : يعني
، وقوع  كنند و در نتيجه كنيم؛ ولي آنان از اطاعت، سرپيچي مي فرمان اطاعت صادر مي

  را  تعال، متنعمان و سران مرفهخداوند م  و علت آنكه .شود عذاب نيز بر آنان قطعي مي
حاكمان   باشند؛ آن است كه اطاعت مي  ها مكلف به ي انسان همه  است؛ با اينكه ذكر كرده

  ، پيشوايان فسق و ضاللت هستند و اگر از افراد غير از ايشان گناهي سرزند، به و سران مرفه
حاكمان و   اين موضوع، بيشتر متوجه  همين خاطر است كه  تبعيت از اغواي آنان است و به

  .2شود مي  ن مرفهسرا
  .اجرا درآمد  و همين قانون در خصوص فرماندهان و پادشان فارس به

 سنت الهي در طغيان و طغيانگران -6

  ]١٤: الفجر[ �m�b�a�`�_l: فرمايد خداوند مي
   . »است) مردمان و مترصد اعمال ايشان(مسلّماً پروردگار تو در كمين  «

                                           
  .١٢١إىل  ١١٩واجلماعات واألفراد صالسنن اإلهلية يف األمم  -١
   .)١٥/٤٢(تفسري اآللوسي  -٢
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كفار   گران و برخي اين انذار را به ي عصيان مهمذكور، انذار و وعيد است براي ه  آيه
) عصيانگران و كافران(  انذار بر هر دو دسته  اند و برخي نيز بر آنند كه تخصيص داده

  .1اطالق دارد
خداوند متعال در كمين تمام : است  ي مذكور چنين تفسير شده در تفسير قرطبي، آيه

  .2ا دهدي اعمالشان، سز واسطه  اعمال انسان است تا به
سنت خدا در طغيانگران،   از اقوال مفسران در پيرامون آيات مذكور، پيدا است كه

دامنگير   همواره  نزول عذاب در دنيا بر آنان است و آن سنتي دايم و اليتغير است كه
رهايي از عذاب   شود و كسي را ياراي رهايي از آن نيست؛ همچنانكه طغيانگران مي

  .3ور نيستآخرت نيز براي كسي مقد
از   گيرد كه مسلما، آن كس از سنت ال يتغير الهي در عذاب طغيانگران عبرت مي

سنت الهي،   باشد و از عذاب وي بهراسد و بداند كه  خداوند متعال، خوف و خشيت داشته
خداوند متعال، پس از بيان عذاب . است و كسي از آن، مستثنا نيست ثابت و اليتغير

  : فرمايد ن ميفرعون، جهت عبرت از آ

�m�y��x��w�v�u�t��s�r��q�p����o�n�ml ]٢٦ - ٢٥: النازعات[  

داستان موسي و فرعون، (در اين    . خدا او را به عذاب دنيا و آخرت گرفتار كرد«
   . »بترسد) از خدا(عبرت بزرگي است براي كسي كه ) درس

  .را در آمداج  اين سنت الهي نيز در خصوص رهبران فارسها به  گفتني است كه

 سنت استدراج -7

ي  فتوحات عراق و كشورهاي مشرق زمين در برابر سنت استدراج سر خم كرد، مرحله
سركردگي   به  فتح حيره  اينكه  به  واقع شد، با توجه �نخست آن در عصر ابوبكرصديق

ان عنو  ي دوم از ابتداي واليت ابوعبيد ثقفي به و مرحله. پايان رسيد  به �خالد بن وليد
ي فرماندهي سعد بن  ي سوم از لحظه و مرحله. باشد ي لشكر عراق تا نبرد بويب مي فرمانده

                                           
   .١٩٣السنن اإلهلية ص -١
   .به نقل از تفسري قرطيب ١٩٣املصدر نفسه ص -٢
  .١٩٤السنن اإلهلية ص -٣
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ي نهاوند  ي چهارم از واقعه و مرحله. باشد ي نهاوند مي وقاص در عراق تا قبل از واقعه ابي
  .باشد ي كشورگشايي در شهرهاي عجمها مي ي پنجم همان مرحله و مرحله. است

رعايت سنت   آموزد كه حات اسالمي اين درس را مي فتو امت اسالمي از حركت
، روي زمين قدرت بخشددين الهي را در مي تواند بسيار با اهميت است و  عمل تدريجي

به همين خاطر ضرورت دارد كه عامالن . اين است كه راه طوالنيست اين سنت قانونو 
در عراق و ساير شهرهاي  ، زيرا برقراري ديندعوت اسالمي اين سنت را به خوبي بفهمند

  ي الهي به طبق اين سنت و با اراده  انجام نرسيد، بلكه  مشرق زمين ميان صبح و شامي به
   .وقوع پيوست

  سنت تغيير نفوس -8 

  ]١١: الرعد[ �m��§¦�¥�¤�£���¢�¡����~�}��|l: فرمايد خداوند مي
ن را از بدبختي به و ايشا(دهد  خداوند حال و وضع هيچ قوم و مّلتي را تغيير نمي«

و بالعكس  ... ناداني به دانائي، از ذّلت به عزّت، از نوكري به سروري، و  خوشبختي، از
  .»مگر اين كه آنان احوال خود را تغيير دهند) كشاند نمي

اصحاب در فتوحات عراق و مناطق مشرق زمين اين سنت الهي را با ملتهايي انجام 
 صها مردم را طبق قوانين قرآن و سنت پيامبر ند، آنشد وارد دين خداوند مي  دادند كه

  .تربيت كردند و عقايد صحيح، افكار سالم و اخالق نيكو را در درونشان كاشتند

 سنت الهي در خصوص گناهان -9

�m�w���v�u�t�s�r�q�p�o�n�m��l�k��j: فرمايد مي متعال خداوند

�¦�¥�¤�£�¢�¡���� � �~�}�|�{�z�y��x

�ª�©��¨�§l ]٦: األنعام[  
كه پيش از ايشان چقدر از اقوام و ملّتها را ) اند و آگاهي پيدا نكرده(اند  آيا نديده «

قدرت و نعمت بديشان ) اسباب و ابزار(؟ اقوام و مّلتهائي كه در زمين  ايم هالك كرده
هاي پياپي براي آنان بارانديم و  ناايم، و بار را به شما نداده ه آنداديم، قدرت و نعمتي ك

هنگامي كه سركشي و (اما . ايشان روان كرديم) نازل و كاخهايم(بارها در زير رود
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آنان را نابود ساختيم و ) نافرماني كردند و شكر نعمت به جاي نياوردند، به پاس گناهانشان
. و زمام امور را به دستشان سپرديم(اقوام و ملّتهاي ديگري را پس از ايشان پديدار كرديم 

  .»)د گيريد و از خواب غفلت بيدار شويدپس از گذشتگان پن
ها مرتكب گناهان  هالكت كشاند، زيرا آن  خداوند ملت فارس را بر اثر گناهانشان به

ي مذكور اصل  بودند، و آيه  ند شدهاوبزرگي همچون كفر و قرار دادن شريك براي خد
  بانش را بهگناهان، صاح  كند و آن، اينكه ثابت و حقيقت تغيير ناپذيري را اثبات مي

علت گناهشان، نابود   گناهكاران را به  رسانند و خداوند متعال است كه هالكت مي
سنت   به  گاه كه رو خداوند امت اسالمي را بر پارسيان مسلط گرداند، آن ؛ از اين1سازد مي

  .الهي عمل كردند و اسباب را فراهم ساختند

  دهد احنف بن قيس روند تاريخ را تغيير مي: چهارم

همين   مسلمانان به  كرد كه بسيار تأكيد مي �بعد از شكست هرمزان و فتح اهواز عمر
حركت   كشورهاي مشرق زمين به  كنند و بيش از اين لشكر را به  فتوحات بسنده

  .درنياورند
و اهواز ما را كافي است و بسيار دوست داشتم ميان ما و   سواد بصره: عمر گفت

ها  آن  يافتيم و نه ها دست مي آن  ما به  نه  كرد كه ايجاد مي  لهاز آتش فاصها كوهي  پارسي
ها كوهي از آتش  دوست داشتم ميان ما و آن: و به اهل كوفه گفت .يافتند ما دست مي  هب

   .يافتند ما دست مي  ها به آن  يافتيم و نه ها دست مي آن  ما به  نه  كرد كه ايجاد مي  فاصله
اي : او گفت  احنف خطاب به ه با آن گروه گفتگو نمود،درباره اين مسأل �و عمر

ايد  ما دستور داده  ايد و به ما را از كشورگشايي منع كرده  ام كه خبردار شده! ؤمنيناميرالم
است و در ميان   پادشاه پارسيان زنده  نماييم، و اين در حالي است كه  همين بسنده  به  كه

ما مسلح   ها بر عليه باشد، آن  ها زنده اهشان در ميان آنپادش  باشد، و مادام كه قوم خود مي
توانند در كنار هم  هرگز دو پادشاه نمي  خواهند شد، و اين واقعيتي انكار ناپذير است كه

دانيد  و خود مي. ها ديگري را بيرون راند بايد يكي از آن  راني نمايند، جز اينكه حكومت
راهي ميدان   دستور پادشاه براي مبارزه  اند و به ما لشكر كشي كرده  ها عليه آن  هميشه

                                           
  .٢١٠السنن اإلهلية ص -١
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ما دستور دهيد خود را مسلح   به  ها است، مگر اينكه اند، و اين عادت هميشگي آن شده
  .1كن نماييم او را از سرزمين پارس بيرون افكنيم و اين اميد پارسيان را ريشه  نماييم تا اينكه

صورت   را به  گوييد و قضيه ست ميخدا سوگند را  به: در پاسخ احنف گفت �عمر
  .واقعي براي من شرح دادي

مسلمانان در شهرهاي پارسي تبار لشكركشي نمايند و   دستور داد كه �رو عمر از اين
  ايشان داد و ساير پرچمها را به  اجرا درآورد و پرچم خراسان را به  رأي احنف را به

ها طرح نمود، سپس با  روي را براي آني جنگ و پيش فرماندهاني مجاهد عطا نمود و نقشه
  .2رساند ها كمك مي آن  درپي به ارسال لشكرهاي پي

  
  

                                           
   .)٧/١٣٠(البداية والنهاية  -١
  .١٤٦، حمب الدين اخلطيب صمع الرعيل األول -٢
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  مبحث اول

  فتوحات شام

و انتصاب فرماندار  �به شام مربوط به خبر وفات ابوبكرصديق  �نخستين پيام عمر
رسانم كه  به اطالع مي: اما بعد :در آن نامه چنين آمده است. جديد شام، ابوعبيده بود

درود خدا بر . جانشين رسول خدا، ابوبكر، وفات نموده و بازگشت همه به سوي خدا است
ما و همه مسلمانان . مردي حق دوست، نرم خو، نيكوكار و حكيم بود  ابوبكرصديق كه

خواهم  اميدوار پاداش الهي در برابر مصيبت از دست دادن ايشان هستيم و از خداوند مي
ايم توفيق  هاي خويش جاي دهد و تا زنده كه ما را با چنگ زدن به تقوا در پناه رحمت

اطاعت از دستورات خود را داده و پس از مرگ وارد بهشت خود سازد و او بر هر چيز 
 ي اهل دمشق توسط شما اطالع يافتيم و از امروز به بعد شما از محاصره. توانا است

پس نيروهاي خود را در نواحي اطراف . مانان آن سامان هستيدسرپرست مسل )ابوعبيده(
باره از رأي خود و رأي  شهر حمص، دمشق و ساير شهرهاي شام پراكنده ساز و در اين

البته نبايد اين دستور من تو را وادار نمايد تا با اعزام . مسلماناني استفاده كن كه با تو هستند
بلكه . ت به خود اميدوار سازيبي كني و دشمن را نسبي نيروها پايگاهت را كامالً خال همه

ي محاصره بايد به قدر كافي نيرو داشته باشي، از جمله خالد بن وليد را نزد  جهت ادامه
  .1دار كه به كمك او احتياج خواهي داشت خود نگه

را طلبيد و نامه را  �بن جبل رسيد، معاذ �بن جراح به ابوعبيده �وقتي نامه عمر
اميرالمؤمنين از شما در مورد احوال مردم : رسان به ابوعبيده گفت اندند و نامهبا هم خو

ي خالد بن وليد، يزيد بن ابي سفيان و عمرو بن عاص نيز پرسيدند كه  جويا شدند و درباره
  ها چگونه مرداني هستند؟ آيا نسبت به مسلمانان دلسوزي دارند؟  آن

از : نامه را نيز به كمك معاذ چنين نوشت ابوعبيده پاسخ الزم را به او داد و جواب
ستايش براي خدايي كه جز او معبود ! با سالم. عمر بن خطابابوعبيده و معاذ بن جبل به 

فكر   انديشيدي و به شناسيم كه براي خود مي ما تو را از آن زمان مي. به حقي وجود ندارد
سرخ و سفيد و سياه  از �ي امت محمد تو ولي امر همه! خود بودي و اكنون اي عمر

                                           
 .)٢/١٢٥(تاريخ دمشق  -١
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و هر . و نيك و بد و صالح و فاسق و قدرتمند وضعيف، همه در مقابل تو هستند. اي شده
مواظب خود باش و ما تو را از روزي بيم ! پس اي عمر. كدام حقي به گردن تو دارند

ي رازهاي نهان، آشكار گردد، و پرده از هر كس و هر چيز برداشته  دهيم كه همه مي
باشند  ي او مي گيرند و منتظر فيصله همه در مقابل پادشاه قهار و توانايي قرار ميشود و  مي

شوند و به ما خبر رسيده است كه در  ترسند وبه رحمتهايش اميدوار مي و از عذابش مي
اين امت مرداني خواهند بود كه به ظاهر دوست و در باطن دشمن هستند، و ما به خدا پناه 

ايم، داشته  ما داشته  چه ي ما برداشتي غير از آن پس نبايد از نامه. اشيمها ب بريم كه از آن مي
  .1سالم و رحمت خدا بر شما باد. باشيد

  بگفتگوي خالد و ابوعبيده

او را از كار بركنار و  �كه فرماندار سابق شام بود خبر يافت كه عمر �خالد بن وليد
ي  خدا تو را ببخشايد نامه: ه آمد و گفتبنابراين نزد ابوعبيد. ابوعبيده را تعيين كرده است

اميرالمؤمنين يا پيام عزل من و روي كار آوردن تو به دستت رسيده و به من اطالع 
گزاري در حالي كه ما بايد از تو فرمان ببريم؟  دهي و همچنان پشت سر من نماز مي نمي

يگر مطلع شوي و خواستم كه تو از زبان كسي د خدا تو را ببخشايد من مي: ابوعبيده گفت
. اي، خبرت كنم خواستم قبل از به پايان رساندن جنگي كه آغاز كرده از طرفي نمي

ي قدرت دنيا نيستم و براي آن تالش  خواستم بعد از آن به اطالعت برسانم و من شيفته مي
ي ما برادران  كنم، چرا كه دنيا و سلطنت آن رو به نابودي و زوال است و همه نمي

ي  پس انسان از اين كه برادرش فرمانده. را كنندگان دستورات خدا هستيميكديگر و اج
گيرد بايد بداند كه بيش  بلكه كسي كه مسئوليتي به عهده مي. او باشد ضرر نخواهد كرد

از ديگران در معرض فتنه و آسيب قرار دارد، مگر كسي كه خدا او را در پناه خويش 
ي اميرالمؤمنين را به خالد  گاه نامه آن. اندكندچنين افرادي   محفوظ بدارد، براستي كه

  .2تحويل داد
  

                                           
 .)٩/٢٧٤(فتوح الشام و تاريخ اسالمی  -١
  ).٢/١٢٦(تاريخ دمشق  -٢
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  �از طرف عمر بي ابوعبيده و معاذ پاسخ نامه

ي حسان  ي ابوعبيده و معاذ توسط شداد بن اوس بن ثابت، برادر زاده پس از اين كه نامه
ها  ي آن بن ثابت انصاري، به دست خليفه رسيد و قرائت گرديد، ايشان در جواب نامه

من شما : اما بعد. حمد و ستايش بر خدايي را كه معبود به حقي جز او نيست: چنين نوشت
هاي  ي شما و انسان كنم كه رضايت پروردگار و توشه را به رعايت تقواي الهي توصيه مي

شما در . ي شما به دستم رسيد نامه. هستند  بهره و افراد ناتوان از آن بيآگاه در آن است 
  شناسيد كه شما مرا از آن زمان مي  ايد كه من اشاره كرده و بيان داشتهي  آن به گذشته

  ايد؟ و اين نوعي تزكيه چيزي را دريافته  ام، چه فكر خود افتاده  ام و به انديشيده براي خود 
ايد كه اكنون ولي امر مسلمين  و همچنين متذكر شده. باشد براي من از جانب شما مي

هاي گوناگون از قبيل نيك و بد و قوي و ضعيف قرار دارند و  سانام ودر مقابل من ان شده
ايد كه من چگونه عمل خواهم  بايد عدالت را در مورد همه رعايت بكنم و جويا شده

و مرا به . هيچ كاري از دست كسي ساخته نيست مگر به توفيق خداوند: بايد گفت. كرد
كه جريان شب و روز يادآور اين فرا رسيدن روز قيامت يادآور شده بوديد؛ بايد گفت 

نمايند و هر  ها هر چيز جديد را فرسوده و هر دوري را نزديك مي باشند، آن قضيه مي
ي  روزي را كه همه. سازند كه قيامت را فراهم مي آورند تا اين موعودي را پديد مي

فروتن ها در مقابل پادشاه قهار  گردد و چهره رازهاي پنهان و چيزهاي پوشيده آشكار مي
. باشند و مردم با زبوني و ترس از عذاب و اميد به رحمتهايش منتظر قضاي او مي. شوند مي

ايد كه در اين امت مرداني خواهند بود كه به ظاهر  و اما در مورد اين كه شما نوشته
دوست و در باطن دشمن هستند، بايد گفت كه مربوط به زمان شما نيست بلكه اين پديده 

  .اتفاق خواهد افتاد؛ زماني كه ترسها و اميدها وابسته به مردم باشند در آخر الزمان
خواهم كه مرا در اين زمينه  و افزود كه خداوند مرا ولي امر شما قرار داده و من از او مي

اي ضعيف هستم، مگر اين كه خدا كمك  كمك و حفاظت نمايد و من مردي مسلمان و بنده
  . اخالق و رفتار من تغييري ايجاد نخواهد كردبكند و اگر خدا نخواهد خالفت در 

پس كسي نگويد كه عمر از . و بزرگي از آن خدا است و بندگان را در آن سهمي نيست
و من حق را قبل از ديگران در مورد . روزي كه بر كرسي خالفت نشسته تغيير كرده است

من با هيچ . هم نمودكنم و واقعيت امر را درمورد خود به شما بازگو خوا خويشتن اجرا مي
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رفته بود، به من   پس هر كس حاجتي داشت يا بر او ظلمي. كس از گفتن حق، ابا ندارم
ضمناً . پسندم و تنبيه و سرزنش شما برايم، ناگوار است من درستكاري شما را مي. مراجعه بكند

باشد،  يي توان من م در دست من امانت است و من شخصاً مسئول آن هستم و در دايره  چه آن
از اين محدوده   چه سپارم و آن ورزم و به كسي ديگر نمي شخصاً به انجام آن مبادرت مي

  .سپارم كه اهل امانت بوده و دلسوز مردم باشند خارج باشد به كساني مي
بينيد،  مي  چه و اما در مورد پادشاهي دنيا و امارت آن بايد عرض كنم كه هر آن

دران يكديگريم و هر كدام از ما كه امير و سرپرست ي ما برا نابودشدني است و همه
بلكه او خود . دنيوي براي آنان نخواهد داشت ديگران تعيين شد، هيچ گونه ضرر ديني و

گيرد، مگر كسي كه خدا او را در پناه خويش جاي  بيشتر در معرض فتنه و آسيب قرار مي
  .1ها اندك هستند دهد، و آن

  فتح دمشق: نخست

نصيب مسلمانان شد، در واقع  �عمر بن خطابر ديار شام و در زمان فتوحاتي كه د
ي  چنان كه پس از معركه. آغاز شده بود �امتداد فتوحاتي بود كه در زمان ابوبكرصديق

يرموك و شكست روميها ابوعبيده بن جراح، بشير بن كعب حميري را به عنوان جانشين 
ي رومي در  نيروهاي شكست خوردهخود در يرموك تعيين كرد و به او خبر رسيد كه 

بنابراين . اند واز حمص براي اهل دمشق، نيروي كمكي آمده است شهر فحل جمع شده
ابوعبيده نتوانست تصميم بگيرد كه به سوي دمشق رهسپار شود يا براي فتح فحل در ديار 

 �رعم. اي نوشت و از او در اين مورد نظرخواهي كرد نامه �اردن و ناچار به عمرفاروق
با شتاب به سوي دمشق برويد، چرا كه دمشق پايگاه اصلي شام و مركز : در پاسخ نوشت

ها است و ضمناً با گروهي از سواران خود، ساكنان فحل، حمص و فلسطين  حكومت آن
ها فتح شدند كه چه بهتر و اگر نه پس از فتح دمشق  را سرگرم كنيد واگر احياناً اين

دمشق باشند در آن بمانند و تو و ساير فرماندهانت به سوي  گروهي كه قادر به كنترل شهر

                                           
  .١٠٢-٩٩فتوح الشام ص -١
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ضمناً حق . را فتح كرديد تو و خالد به سوي حمص برويد فحل حركت كنيد و اگر آن
  .1بيرون بروند  آن محدوده لشكر با امير آن است تا اين كه از هرفرماندهي 

اندهي عمليات را ي فرم گيريم كه ايشان نقشه از اين دستورات عمر چنين نتيجه مي
مشخص نمود و با اين كار نوعي توازن نظامي به نيروهايش بخشيد و اهداف مورد نظر را 

چنان كه هدف اصلي ايشان تسخير شهر دمشق بود، ولي از اعزام . اولويت بندي كرد
نيروهاي جزيي به سوي هدف دوم يعني فحل و هدفهاي بعدي مانند حمص غافل ننشست 

أبو أعور هاي كوچك و متعددي به فرماندهي  دسته �ور ابوعبيدهو براساس همين دست

بن صعق بن  هبن يزيد بن عامر، عمار عبد عمر سلمي عامر بن حتمة، عمرو بن كليب و

 و بن حبيب بن عمر، لبدة بن عامر، بشير بن عصمة كعب، صفي بن علية بن شامل، عمر

نيروها عازم دمشق گرديد و با  ي و خود با عمده .2به سوي فحل فرستاد عمارة بن مخشن
ها از ساكنان شهركها و مناطق  چرا كه رومي ،گونه مقاومت قابل توجهي مواجه نشدهيچ

. ي شهر دمشق تعهد گرفته بودند كه مانع رسيدن نيروهاي اسالمي به دمشق بشوند حومه
تار حكام ها توان مقاومت در مقابل لشكر بزرگ اسالم را نداشتند و از طرفي از رف ولي آن

هنگامي كه نيروهاي مسلمان به شهرك غوطه  ،بنابراين. 3رومي به ستوه آمده بودند
زيرا . رسيدند، كاخها و منازل مسكوني روميان را خالي از سكنه يافتند) نرسيده به دمشق(

ضمناً هرقل از حمص پانصد . ها فرار را بر قرار ترجيح داده و به دمشق گريخته بودند آن
توانست  به سالح جهت امداد اهل دمشق فرستاد؛ ولي اين تعداد اندك نميسوار مجهز 

كاري پيش ببرد چنان كه نيروهاي مسلماني كه به رهبري ذي الكالع در شمال شهر دمشق 
ها برخاستند و پس از جنگي خونين، روميان متحمل شكست  مستقر بودند به مقابله با آن

ها را به ثبات و پايداري توصيه نمود  او آن. ندساكنان دمشق از هرقل كمك طلبيد .4شدند
ها را تشويق كرد و وعده داد كه به زودي نيروي كمكي براي  و براي جنگ و مقاومت آن

                                           
  .٥٢ذيب وترتيب البداية والنهاية ص، ٢٧٦ري املؤمنني بن اخلطاب صالدعوة اإلسالمية يف عهد أم -١
 .١٨٢العمليات التعرضية الدفاعية عند املسلمني ص -٢
 .١٨٨قصي عبد الرؤوف ص. اهلندسة العسكرية يف الفتوحات اإلسالمية د -٣
  .)٧/٢٠( البداية والنهاية -٤
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خود   اهل دمشق به  ي هرقل باعث شد كه اين مژده  آنان خواهد فرستاد، گفتني است كه
   .1آيند و در مقابل نيروهاي اسالمي از خود دفاع نمايند

  نيروهاي طرفينـ 1

  نيروهاي رومي
  هرقل : ي كل نيروهاي رومي فرمانده -
  نسطاس بن نسطورس بود: امير دمشق -
مردي به نام باهان يا ورديان بود كه قبالً در يرموك از : ي نيروهاي دمشق فرمانده -

  .جلوي مسلمانان فرار كرده بود
بود و احتمال  تعداد نيروهاي رومي مستقر در دمشق شصت هزار مرد جنگجو - 

بيست هزار نفر در دفاع و چهل هزار  ،افزايش نيروي كمكي از حمص وجود داشت
هاي شهر دمشق پناه برده و منتظر  روميها در دژها و قلعه. نفر در خط مقدم بودند

  .فرصت مناسب براي حمله بر مسلمانان بودند
ان جنگ ي فحل و فراري نيروهاي رومي مستقر در فحل را جنگجويان حومه - 

ي خود را از دست داده و طعم شكست رويارويي با  داد كه روحيه يرموك تشكيل مي
  .لشكر اسالم را چشيده بودند

  نيروهاي اسالمي
   عمر بن خطاب: ي كل نيروهاي اسالمي فرمانده -
  ابوعبيده بن جراح : امير عمليات در بالد شام -
اي الزم كه پيشاپيش آنان ابو اعور ابوعبيده ده نفر از فرماندهان خود را با نيروه -

  .2هاي ورودي دمشق اعزام نمود سلمي قرار داشت جهت كنترل راه

                                           
  .١٨٨اهلندسة العسكرية ص -١
  .١٨٨ص ةالعسکري ةاهلندس -٢
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هاي  جهت كنترل راه به فرماندهي علقمه بن حكيم و مسروقهمچنين گروهي را  -
غرب را  ارتباطي فلسطين با دمشق اعزام نمود و بدين صورت محور تحركات جنوب و

  .1تحت تسلط خويش در آورد
هاي شمال دمشق فرستاد  نيروهاي ديگري به فرماندهي ذي كالع جهت كنترل راه -

  اهل دمش جلوگيري به  و ارتباط اين شهر با حمص را قطع نمود و از كمكهاي رومي به
  .2عمل آورد

در كل تعداد نيروهاي اسالمي در ديار شام حدود چهل هزار نفر بود كه به هم  -
ي عالي و  كست دادن روميان در يرموك داراي روحيهپيوسته و منظم و به خاطر ش

  .3پيروزمندانه بودند
تعداد نيروهاي اسالمي كه شهر دمشق را محاصره كرده بودند بالغ بر بيست هزار  -

ي فحل اعزام شدند تا ضمن كنترل وضعيت  نفر بود و نيروهاي اضافه بر اين تعداد به جبهه
  .4د و مورد استفاده قرار گيرندجا، هنگام ضرورت در دسترس باشن در آن

  ـ توصيف شهر دمشق2
اين . نام گذاري شده بود) دمشاق بن كنعان(دمشق شهر بزرگي بود كه به نام مؤسس آن 

از اين رو . قرار گرفت او شهر در عهد هيجدهمين امپراطور مصر مدتي تحت سلطه
در آن زمان مركز بت  و ضمناً دمشق. ترين شهرهاي تاريخ دانست را از قديمي توان آن مي

جا را  ي آن اما پس از اين كه دين نصاري وارد اين شهر شد، بزرگترين بتكده. پرستي بود
به زيباترين و معروفترين كليسا تبديل كردند كه نظير آن به جز در انطاكيه در جاي 

. در جنوب دمشق سرزمينهاي بلقا و در شمال آن جوالن قرار دارد. ديگري وجود نداشت
ي كوهستان و داراي زمينهاي كشاورزي و آب و چشمه است و از طرفي  شق منطقهدم

مسلمانان به خوبي با اين . يكي از مراكز مهم تجاري است كه عربها در آن سكونت دارند

                                           
  .مهان -١
 .١٨٩اهلندسة العسكرية ص، )٤/٢٥٨(تاريخ الطربي  -٢
 .١٠٣شاكر حممود رامز ص، الريموك وحترير ديار الشام -٣
  .١٨٩اهلندسة العسكرية ص -٤
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سرزمين آشنايي داشتند، چرا كه همواره تجار و بازرگانانشان به اين ديار رفت و آمد 
ديوار سنگي محكمي با . ها و حصارها بود با قلعهشهر دمشق شهر پوشيده . كردند مي

به ويژه بعد از جنگ . ارتفاع شش متر و عرض سه متر، شهر را در ميان خود جاي داده بود
با فارس هرقل تدابير بيشتري جهت حفاظت اين شهر به عمل آورد و سه متر به عرض 

تر حفر نمودند و در ديوار سنگي اضافه نمود و در آن سوي ديوار گودالي به عرض سه م
كنار آن نهري جاري ساخت تا همواره گودال مرطوب و گل آلود و غير قابل عبور نگه 

و اين بيانگر  .1را تسخير كرد شهر دمشق شهري نبود كه به راحتي بتوان آن ،بنابراين. دارد
  : آن است كه تدابير دفاعي اهل دمشق بسيار محكم و پيشرفته بود به دليل اين كه

بلكه . ابير امنيتي و دفاعي شهر دمشق با شتاب و در مدت كوتاهي اتخاذ نشده بودـ تد
جا كه اين شهر از موقعيت استراتژيك بااليي برخوردار بود، روميان همواره از  از آن
ي مهندسي و رزمي فوق العاده و با  كردند، طبق نقشه ي فارس احساس خطر مي ناحيه

ها را با تمام  ا پيش به اين تدابير انديشيده و آنكمال آرامش و نظم و ترتيب، ساله
  .امكاناتي اجرا ساختند كه لشكر روم در دست داشت

. ـ اين تدابير حفاظتي در اطراف شهر دمشق بيانگر ابتكار مهندسي پيشرفته رومي بود
ضمناً قواي طبيعي آن سرزمين به عناصر مهندسي نظامي در تشكيل اين مجموعه كمك 

اجراي نهر در اطراف ديوار شهر و گل آلود ساختن خندق، مانع  به ويژه. كرد زيادي مي
ي شمال يا شمال  اي كه قصد حمله از ناحيه هاي نظامي طبيعي محكمي بود كه براي دسته
  .نمود شرق را داشتند، ايجاد مزاحمت مي

و  ـ و از طرفي اين تدابير، لشكر مسلمانان را وادار به عدم هجوم به شهر دمشق نمود
  .ي شهر بود ها يك راه باقي ماند و آن محاصره تنها پيش روي آن

ي شهر دمشق هفتاد روز به طول انجاميد و در  ـ به نقل از منابع تاريخي مدت محاصره
  .2شد آن از سالحهاي سنگين استفاده مي

  

                                           
 ١٩٠: مهان -١
 .١٩٠: ةالعسکري ةاهلندس -٢



 715     شام، مصر و ليبي فتح 
 

  ـ روند معركه3
  : ابوعبيده راه دمشق را با اين نقشه در پيش گرفت

  .با خالد بن وليد بود ـ فرماندهي قلب سپاه
  .شد ـ سمت راست و چپ لشكر با عمرو بن عاص و خود ابوعبيده فرماندهي مي

  .ي اسب سواران بود ـ عياض بن غنم فرمانده
  .ـ شرحبيل بن حسنه فرمانده نيروهاي پياده بود

هاي محكمي بود كه تنها راه نفوذ به  جا كه ديوار شهر دمشق داراي دروازه و از آن
  : ر بودند، مسلمانان نيروهاي خود را بدين صورت تنظيم نمودندداخل شه

  .ي شرقي شهر ـ دسته خالد بن وليد در مقابل دروازه
  . بن جراح در مقابل دروازه جابيه  ـ دسته ابوعبيده

  .ـ دسته عمرو بن عاص در مقابل دروازه توما
  .ـ دسته شرحبيل در مقابل دروازه فراديس

  .ي كوچك شهر ان در مقابل دروازهـ دسته يزيد بن ابي سفي
به . پنداشتند كه مسلمانان نخواهند توانست محاصره را ادامه بدهند روميان چنين مي

ويژه در روزهاي زمستاني، غافل از اين كه مسلمانان داراي باورهاي راستين و محكم و 
مسلمانان ي  فرمانده. هاي فوالدين بوده و در مقابل سختيها مقاومت خواهند كرد اراده

جا را جهت استراحت لشكر خود  كليساهاي متروك غوطه و منازل خالي فراريان آن
پرداختند و اين  جا به استراحت مي اشغال نمود و مجاهدين اسالم به نوبت در آن

ي دمشق سپري  ي محاصره كرد تا مدت زيادي را به ادامه ها كمك مي ريزي به آن برنامه
  .1نمايند

حد اكتفا نكردند، بلكه به كمك تاكتيكهاي مختلف رزمي تالش مسلمانان به اين 
چنان كه . نمودند تا تدابير حفاظتي دشمن را خنثي نموده و به نحوي از آن عبور نمايند مي

هاي نفوذي بود و  خالد بن وليد مكان مناسبي را اختيار نمود كه داراي آب فراوان و راه
. ن ريسمان و ساختن آن به شكل نردبان پرداختبا نيروهاي تحت فرمان خود به تهيه نمود

                                           
 .١٩٢: مهان -١
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ي امير شهر دمشق فرزندي به دنيا آمده بود و به خالد خبر  از قضا در همان روزها در خانه
شود و  ي امير برگزار مي رسيد كه به همين مناسبت در فالن روز جشن بزرگي در خانه

  .نمايند ي مردم در آن شركت مي همه
ي اهل شام حتي  غنيمت شمرد و در حالي كه همهفرصت را  �خالد بن وليد

سربازان و نگهبانان با شركت در جشن و مشغول شدن به خورد و نوش، پستها و 
مسئوليتهاي خود را به فراموشي سپرده بودند در شامگاه همان روز او و قعقاع بن عمرو و 

و به ساير  ها بودند، دست به كار شدند مذعور بن عدي با نيروهايي كه در ركاب آن
هنگامي كه از فراز ديوار صداي تكبير ما را شنيديد به كمك ما بشتابيد و : مسلمانان گفتند

ها  ي دو پلي كه با مشكيزه گاه خالد با گروه خود به وسيله آن .1به سوي دروازه بياييد
هاي خود را بر ديوار  ساخته بودند از نهر عبور كرده و به ديوار رسيدند و ريسمان

ها را محكم به ديوار گره زدند و  و قعقاع و مذعور باالي ديوار رفتند و ريسمان ،ختنداندا
ي داخلي دروازه گرد  ها از ديوار عبور نمودند و در گوشه گروه زيادي به كمك ريسمان

آمدند و تكبير گفتند و دروازه را به زور شمشير باز كردند و بدين صورت لشكر اسالم 
  .2وارد شهر دمشق گرديد

  آموز همترين فوايد، درسها و نكات عبرتم

  ؟ـ آيا دمشق به زور فتح شد يا با صلح و آشتي
ها معتقد هستند كه شهر دمشق بر اساس  بيشتر آن. باره علما اختالف نظر دارند در اين

با جنگ و نيمي ديگر با صلح  نيمي از دمشق: گويند و بعضي مي .صلح فتح شده است
ه عملكرد صحابه در تصرف نيمي از كليساي بزرگ و واگذار چنان ك. گرفته شده است

  .3باشد نمودن نصف ديگر به نصاري بيانگر همين مطلب مي

  

                                           
  .)٧/٢٠(: البداية والنهايةو  ١٩٢: ةالعسکري ةاهلندس -١
  .١٩٢ص: سكريةاهلندسة الع -٢
 .٥٦ص: ترتيب وذيب البداية والنهاية -٣
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  ـ تاريخ فتح دمشق
رسد كه فتح دمشق در  چنين به نظر مي از عبارت سيف بن عمر: گويد ابن كثير مي

اند  ريح نمودهسال سيزده هجري اتفاق افتاده در حالي كه خود سيف و ساير مورخين تص
  .1كه دمشق در رجب سال چهارده هجري فتح شده است

هاي رجب، شعبان،  نويسد كه ابوعبيده شهر دمشق را در ماه خليفه بن خياط مي
ها قرارداد صلح را امضا  رمضان و شوال تحت محاصره قرار داده و در ذي قعده با آن

ي يرموك فتح گرديده  ركهبعد از مع دمشق به هر حال مهم اين است كه .2نموده است
  .3است

  ـ تطبيق برخي از تاكتيكهاي جنگي
گفتني است كه در فتح دمشق مسلمانان از تاكتيكهاي نوين و ابتكاري و فرصتهاي 

با كسب اطالعات از  �چنان كه خالد بن وليد. پيش آمده به بهترين وجه استفاده نمودند
حالت  شهر و ديگر موانع عبور نموده، داخل قلعه و انتخاب مكان مناسب توانست از ديوار

لشكر . را از وضعيت محاصره بيرون آورده و به وضعيت حمله و تهاجم وادار سازد جنگي
جستند و   ميالدي از اين ابتكار خالد عليه مواضع اسراييل بهره 1973مصريها در سال 

و اين بيانگر . ندها به صورت نردبان از ديوار حائل عبور نماي توانستند با بافتن ريسمان
هاي جديد ما با دشمنان در واقع امتداد  باشد و معركه ابتكار عمل مسلمانان در فتوحات مي
  .4همان ابتكار و تاكتيك پيشرفته است

  شدند  فتح دمشق سرودهمورد در   شعرهايي كه
  : قعقاع بن عمرو چنين سرود
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ما چندين ماه در كنار دو شهر سليمان بن داوود اقامت گزيديم و با روميان در « 
ي شرقي وارد  كرديم، جنگيديم و سرانجام به زور از دروازه الي كه شمشير حمل ميح

  ...شديم و همه تسليم ما شدند و 

  تحركات نظامي مسلمانان بعد از فتح دمشق
. را فتح نمود فورا بعد از فتح دمشق، خالد را به سوي بقاع فرستاد و او آن �ابوعبيده

ي معروف به  در كنار چشمه. اي اعزام داشت ناحيهاي از مسلمانان را به  همچنين دسته
او از گردنه . ي روميان مردي به نام سنان بود فرمانده. ها برخورد كردند ميسنون با رومي

آن چشمه بعداً به نام . بيروت بر مسلمانان يورش برد و تعدادي از آنان را به قتل رسانيد
. د بن ابي سفيان را بر دمشق گماردهمچنين ابوعبيده، يزي. عين الشهداء معروف گرديد

» حوران«و » بثينيه«و ابوزهراء قشيري را به سوي » تدمر«يزيد، دحيه بن خليفه را به سوي 
ها به او سپرده شده بود را بر اساس صلح با  ابوزهراء مناطقي كه مسئوليت آن. فرستاد

ردن را با زور فتح م سرزمين او از طرفي شرحبيل بن حسنه تما. ها فتح نمود ساكنان آن
خالد نيز بر سرزمين بقاع پيروز . به جز طبريه را كه ساكنان آن از در صلح وارد شدند كرد

  .اي امضا كرد شد اما با ساكنان بعلبك صلح نمود و با آنان عهد نامه

  جريان آزاد سازي شهر فحل: دوم

هاي اين  نزديكي گروهي از لشكريان اسالم كه براي آزادسازي فحل اعزام شده بودند به
ي كساني بود كه از  ها بالغ بر يكصد هزار جنگجو به اضافه لشكر رومي. شهر رسيدند

لشكر اسالم به . ها ملحق شده بودند روستاهاي مجاور و يا از فراريان جنگهاي قبلي به آن
ها فرصت را  رومي. ي شهر فحل اقدام نمودند سركردگي عمار بن مخشن به محاصره

ي درياچه طبريه را گشودند و زمينهاي خشك اطراف شهر را زير  ، دهانهغنيمت شمرده
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آب در آوردند تا از پيشروي لشكر مســلمانان به ويژه سواركاران جلوگيري به عمل 
  .آورند

ي مسلمانان، عمار بن مخشن نيز با توجه به نابرابري كمي دو لشكر و همچنين  فرمانده
وم محاصره را ترجيح داد تا اين كه ابوعبيده از فتح وجود مانع فوق به جاي پيشروي، تدا

او با انضمام افراد خود با افراد ابو اعور سلمي نيروهاي . ها پيوست دمشق فارغ شد و به آن
  : اسالمي را نظم داد

  .ـ خالد بن وليد در خط مقدم
  .ـ ابوعبيده در سمت راست

  .ـ عمرو بن عاص درسمت چپ
  .ب سواراني اس ـ ضرار بن ازور فرمانده
  .ي نيروهاي پياده ـ عياض بن غنم فرمانده

ي جنگ، شرحبيل بن حسنه تعيين شد، چرا كه معركه در  ي كل مجموعه ـ و فرمانده
  .افتاد ي تحت فرمان او اتفاق مي منطقه

شرحبيل فرماندهي لشكر را به دست گرفت و مواضع نيروها را با نظم خاصي تعيين 
بهه در نظر گرفت و براي بسيج كردن نيروها به وقت نمود و نيروهايي براي پشت ج

ضرورت نقشه كشيد و همچنين نيروهايي به صورت آماده باش جهت رويارويي با هر 
به هر حال شرحبيل در بيست و چهار ساعت در آماده باش . ي ناگهاني مقرر كرد حادثه

  .1برد كامل به سر مي
سرانجام روميان گمان . ا كشيدي شهر فحل توسط مسلمانان به دراز مدت محاصره

. ي سختي بر مسلمانان وارد كنند ي ناگهاني و شبيخون ضربه توانند در يك حمله بردند مي
ها شب هنگام، يكپارچه بر مسلمانان  آن. ها سقالب بن مخراق نام داشت ي رومي فرمانده

ا دوام سرانجام روميه. آن شب تا صبح و روز بعد را تا شب جنگيدند. ور شدند حمله
مسلمانان، فراريان رومي را . ي آنان به قتل رسيد نياورده، پا به فرار گذاشتند و فرمانده

ها براي عدم پيشروي مسلمانان تدارك  خوشبختانه آب و گلي كه آن. تعقيب نمودند
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ها گرديد و بدين صورت  ديده بودند، مانع بزرگي بر سر راه فرار و يا تهاجم مجدد آن
ي  و طبق نقشه. كست سنگيني شدند و مسلمانان شهر را فتح كردندروميها متحمل ش

چنان كه شرحبيل بن حسنه به اردن و عمرو بن . عملياتي متوجه اهداف بعدي خود شدند
و خود ابوعبيده و خالد راه حمص را در پيش گرفتند و . عاص به فلسطين اعزام گرديدند

برخورد نمودند و جنگ سختي ميان  »توذرا«ها به فرماندهي  با لشكر بزرگي از رومي
و زماني كه توذرا متوجه شد كه صف . هاي زيادي كشته شدند طرفين در گرفت و انسان

مقدم دو لشكر با هم درگير هستند، با گروه بزرگي از نيروهاي خود عازم دمشق شد تا 
و خالد را به اما ابوعبيده به اين تاكتيك او پي برد . مسلمانان را در دو جبهه مشغول بدارد

جا كه مسلمانان پيگير اخبار جنگ بودند بزودي در جريان  و از آن. تعقيب وي فرستاد
حركت چرخشي توذرا قرار گرفتند و يزيد بن ابي سفيان با لشكري به استقبال توذرا رفت 

ها  در آن اثنا خالد بن وليد از راه رسيد و از پشت سر به لشكر رومي. و با او درگير شد
ور شد و روزگارشان را تباه كرد و بدين صورت مسلمانان با توذرا كامالً تسويه  حمله

  .1حساب كردند

  قعقاع بن عمرو در مورد روز فحل سرود  شعرهايي كه  از جمله
  وغــــــــداة فحــــــــل قــــــــد رأونــــــــي معلمــــــــاً 
ـــــراب تدوســـــهم ـــــل الع ـــــت الخي ـــــا زال   م
  حتـــــــى رمـــــــين ســـــــراتهم عـــــــن أســـــــرهم
ــــــــد فحــــــــل ســــــــاعة ــــــــرداغ فعن ــــــــوم ال   ي

ــــــدنا ــــــد أب ــــــرداغ جمــــــوعهم ولق ــــــي ال   ف
  

  والخيـــــــــــل تـــــــــــنحط والـــــــــــبال أطـــــــــــوار 
ـــــــــــوم فحـــــــــــل والقنـــــــــــا مـــــــــــوار   فـــــــــــي ي
  فــــــــــــي ردة مـــــــــــــا بعـــــــــــــدها اســـــــــــــتمرار
  خـــــــــــــر الرمــــــــــــــاح علــــــــــــــيهم مــــــــــــــدار؟
  طــــــــــــرًا ونحــــــــــــوي تبســــــــــــم األبصــــــــــــار

  

 
 
 

  : و باز چنين مي سرايد
  وغـــــــــداة فحـــــــــل قـــــــــد شـــــــــهدنا مأقطـــــــــاً 
ــــــــــل ــــــــــيهم بقرحــــــــــة كام ــــــــــت أرم   مــــــــــا زل

  ينســـــــى الكمـــــــي ســـــــالحه فـــــــي الـــــــدار 
   كـــــــــــــر المبــــــــــــــيح ريانــــــــــــــة األبســــــــــــــار

                                           
  .١٨٩مهان ص -١
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  حتــــــــــــى فضضــــــــــــنا جمعهــــــــــــم بتــــــــــــرس
ــــــى ــــــردس نحــــــن األول ــــــراق بت   جســــــوا الع

  ب

  81Fينفـــــــــــي العـــــــــــدو إذا ســـــــــــما جـــــــــــرار 
  والشــــــــام جســــــــًا فــــــــي ذرى األســــــــفار

  

  فتح بيسان و طبريه: سوم

به سوي حمص رهسپار شدند و  � عمر بن خطابابوعبيده و خالد بن وليد طبق دستور 
شرحبيل و عمرو بن عاص با نيروهاي خود شهر . ردن گماردشرحبيل را بر ا، ابوعبيده

ساكنان شهر بيرون آمدند و ميان طرفين، جنگ سختي در . بيسان را محاصره كردند
گرفت و سرانجام ساكنان بيسان بر اساس صلح اهل دمشق مصالحه كردند و به پرداخت 

  .2مشابهي كرد جزيه و خراج تن دادند و ابو اعور سلمي با اهل طبريه نيز رفتار

  هـ 15ي حمص در سال  معركه: چهارم

ي آن شهر  فراريان رومي را به سوي حمص تعقيب نمود و به محاصره � ابوعبيده
  . پرداخت

نيز به وي پيوست و چون هوا خيلي سرد بود ساكنان شهر به اميد اين كه  �خالد بن وليد
ظر خواهند كرد، مقاومت ي محاصره صرف ن مسلمانان طاقت نخواهند آورد و از ادامه

هاي مؤرخين پاهاي سربازان رومي  شدت سرما به قدري بود كه بر اساس نوشته. نمودند
افتاد اما اصحاب پيامبر با اين كه كفش معمولي  با اين كه موزه پوشيده بودند از كار مي

ستان و تا پايان زم. كردند و به هيچ كدام از آنان آسيبي نرسيد پوشيده بودند، تحمل مي
در . تر كردند ي محاصره را تنگ همچنان مقاومت نمودند و با فرا رسيدن فصل بهار، دايره

آن اثنا بعضي از بزرگان روم پيشنهاد صلح دادند اما مأموران حفاظتي دولت نپذيرفتند و 
ما چگونه صلح بنماييم در حالي كه در چند قدمي پادشاه روم قرار داريم؟ : گفتند

ها شهر را  ي از روزها مسلمانان همه با هم تكبير گفتند، صداي تكبير آندر يك :گويند مي
به لرزه در آورد و بعضي از ديوارهاي شهر فرو ريخت و با صداي تكبير دوم بعضي از 

بيند كه چه  مگر نمي: مردم به پيشوايان خود مراجعه كردند و گفتند. ها فرو ريخت خانه

                                           
  .١٩٢العمليات الدفاعية ص -١
 .٦١ص والنهاية البدايةترتيب و ذيب  -٢



  �عمر فاروق     722
 

ها تن به  كنيد؟ سرانجام آن اين قوم صلح نمي پس چرا با. روزي بر سر ما آمده است
مصالحه دادند و بر اساس قرارداد صلح، دمشق تسليم شدند كه عبارت بود از پرداخت 

گاه ابوعبيده  آن. هاي مسكوني براي مسلمانان جزيه و خراج و تخليه نمودن نيمي از خانه
 � عمر بن خطابه سوي ي فتوحات همراه با خمس غنايم را با عبداهللا بن مسعود ب مژده

فرستاد و خودش لشكر بزرگي از مسلمانان را با فرماندهاني همچون بالل و مقداد در 
قطع  از جزيره اي به خليفه نوشت كه هرقل آب فرات را حمص مستقر نمود و طي نامه

در جوابش نوشت كه در  �عمر. شود نموده و خودش گاهي آشكار و گاهي متواري مي
  .1جا بمان آن

  هـ 15فتح قنسرين در سال : جمپن

جا رسيد، ساكنان  زماني كه خالد به آن. فرستاد 2ابوعبيده، خالد بن وليد را به سوي قنسرين
جا و نصاراي عرب به او هجوم آوردند و جنگ سختي ميان طرفين در گرفت و افراد  آن

شان ميناس  رماندهو ف از بين بردها را  زيادي از دشمن به قتل رسيدند و سرانجام خالد رومي
ما در ايجاد جنگ هيچ نقشي : اما عربها معذرت خواهي نمودند و گفتند. را به قتل رسانيد

خالد نيز پذيرفت و آنان را مورد عفو قرار داد و وارد شهر شد و خطاب به . ايم نداشته
رسي  زيستيد، ما به كمك خدا به شما دست اگر شما بر روي ابرها مي: ساكنان شهر گفت

كرديم و بدين صورت شهر را فتح كرد و هنگامي كه خبر فتح شهر و رشادتهاي  يدا ميپ
ها را بهتر از من  ا؛ او انسانخدا رحمت كند ابوبكر ر: رسيد گفت �به عمر �خالد 

شناخت و افزود كه بر كناري خالد به خــاطر شك و ترديد من نبود، بلكه ترسيدم كه  مي
  .3مردم به او توكل نمايند

  
  
  

                                           
 .٦٢ البداية والنهايةترتيب و ذيب  -١
  ).٤/٤٢٧(تاريخ الطربي  -٢
  . ٦٣ البداية والنهايةترتيب و ذيب  -٣
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  هـ 15جريان فتح قيساريه در سال : ششم

من : و به او نوشت 1سفيان را به سوي قيساريه فرستاد ، معاويه بن ابي�در همين سال عمر
ام پس به سوي آن رهسپار شو و از خدا كمك بخواه و اين  امر قيساريه را به تو سپرده

� ! ,!$�|��P (^ #{�$! ��� ( B) (�� 	«: دعاها را تكرار كن(��	 �ª�b�	 �
�;U	 �
�� �
@�
$! B�	 ��J! B�
نخواهد  اهللا بلند مرتبه و بزرگ، جز با كمك هيچ نيرو و توانى» /

او موال و . ما است و موالي خداوند، پروردگار مورد اعتماد و جاي اميد و دوست. بود
  .مددكاري بسيار خوب است

مردم . ي خويش در آورد در محاصرهرا  معاويه حسب دستور، به قيسريه رفت و آن
آن سامان چند بار با او به مقابله برخواستند و در پايان پس از يك نبرد سنگين و با جديت 

معاويه . معاويه و با تلفات زياد دشمن، خداوند آن ناحيه را به دست مسلمانان فتح كرد
  .2ي فتح و همچنين خمس غنايم را نزد اميرالمؤمنين فرستاد مژده

شهرهاي شام يكي بعد از ديگري توسط : گويد ا دكتر عبدالرحمان شجاع ميام
ها  اي غافلگيرانه بود كه به آن ها به گونه مجاهدين اسالم فتح شد، چرا كه جنگ با رومي

هر يك از شهرهاي بيروت، صيدا،  ،بنابراين. داد فرصت انديشيدن و مقاومت را نمي
ري سقوط نمود و آخرين شهري كه فتح شد، نابلس، حلب و انطاكيه يكي بعد از ديگ

  .3را فتح نمود و اين بعد از فتح قدس اتفاق افتاد قيساريه بود كه معاويه بن ابي سفيان آن

  هـ 16فتح قدس در سال : هفتم

در آن زمان بر فلسطين مردي روماني معروف به ارطبون يعني معاون اول امپراطور حكومت 
گر و زرنگ و داراي لشكر بزرگي در رمله و همچنين در  هنهايت حيل او مردي بي. كرد مي

  .4ايلياء بود

                                           
 .)٤/٤٣١(تاريخ طربی  -١
   .٦٤، ٦٣ترتيب وذيب البداية والنهاية ص -٢
 .٣٥٥ة الراشدة صفدراسات يف عهد النبوة واخلال -٣
 .٣٥ياسني سويد ص. إلسالمي والعريب دحروب القدس يف التاريخ ا -٤
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. باره نظر خواهي كرد اي به اميرالمؤمنين نوشت و از او در اين نامه �عمرو بن عاص
� در جواب، سخن معروف خود را گفت كه �عمر ,d��$! "�4l�x� `	�$! "�4l�� �
��� �P

���
m %& !	�|�/F »انداختيم تا  ترين فرد رومي ب را به جان زرنگترين فرد عر ما زرنگ
 �هـ كه در آن عمرو بن عاص 15البته جنگ اجنادين دوم در سال   .1»كند ببينيم چه مي

  .2بر روميان پيروز شد، زمينه را براي فتح فلسطين مهيا نموده بود
در آن . ي اجنادين دوم آغاز شده بود و در واقع عمليات فتح قدس قبل از معركه

ي رمله تا قدس هجده  قت ارطبون لشكر بزرگي در ايليا و رمله تدارك ديده و فاصلهو
از پيشروي لشكر اسالم به فرماندهي   او از انتشار لشكريانش اين بود كه هدف. فرسخ بود

. 3جلوگيري نمايد) قدس(عمرو بن عاص به سوي مهمترين شهرهاي فلسطين رمله و ايليا 
  . 4بعد از شكست در اجنادين با لشكر خود به اينجا پناه آورده بود) ارطبون(ايليا   امير رومي

و اكنون مهمترين مراحلي كه مسلمانان در فتح قدس طي كردند به شرح زير بيان 
  : شود مي

  ـ تاكتيك سرگرم كردن دشمن1
ها را در فلسطين سرگرم نمود تا عمرو بن عاص  بايد رومي � عمر بن خطابي  طبق نقشه
ن بر آنان پيروز گردد و بعد از آن مسلمانان براي فتح قدس و ديگر شهرهاي در اجنادي

دستور داد تا با سواران خود به قيساريه برود و  �به معاويه  ،بنابراين. شام اقدام نمايند
و خود . جا را از امداد رساني به نيروهايشان در مقابل عمرو مشغول بدارد نيروهاي آن

خليفه، گروهي را به سركردگي علقمه بن حكيم فراسي و  ي عمرو نيز بر اساس نقشه
و  .5مسروق بن فالن مكي جهت سرگرم نمودن نيروهاي رومي ساكن در ايلياء اعزام نمود

گروهي ديگر را به سركردگي ابوايوب مالكي جهت مشغول ساختن نيروهاي رومي 

                                           
 ).٤/٤٣١(تاريخ الطربي  -١
 .٣٥حروب القدس يف التاريخ اإلسالمي والعريب ص -٢
  .٣٦، ٣٥املصدر نفسه ص -٣
  ).٤/٤٣٢(تاريخ الطربي  -٤
  .٣٦حروب القدس  -٥
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و خود در اجنادين فرستاد  ها نيروي كمكي مي ساكن در رمله فرستاد و پيوسته، نزد آن
  . منتظر نبرد شديدي با ارطبون بود

مسلمانان و روميها وارد نبرد سختي : باالخره نبرد سختي آغاز شد و به قول طبري
و سرانجام عمرو بن عاص ارطبون  .1شدند مانند نبرد يرموك و افراد زيادي به قتل رسيد

فرار گذاشت تا در پشت را شكست داد و او با نيروهاي خود به سوي شهر قدس پا به 
ها را به سوي شهر قدس باز  مسلمانان نيز راه آن. هاي آن در امان بماند ديوارها و قلعه

افزايد كه علقمه، مسروق، محمد بن عمرو  طبري مي. گذاشتند تا اين كه وارد شهر شدند
ه سوي به لشكر عمرو پيوستند و همه يكپارچه ب خود و ابوايوب نيز با نيروهاي تحت فرمان

  .2حركت كردند) قدس(ي ايلياء  محاصره
. را شديداً محاصره كردند) قدس(مسلمانان به سرپرستي عمرو بن عاص شهر ايلياء 

تحت تدابير امنيتي شديد قرار داشت و با ديوارها و : گويد طور كه واقدي مي شهر آن
منجنيق و  بر روي ديوارهاي شهر سالح سنگين مانند. شد هاي محكم نگهداري مي قلعه

غيره نصب شده بود و نگهبانان مجهز به سنگر و سپر، و تير و شمشير، مراقب اوضاع 
  . بودند

مسلمانان به سوي . هنوز سه روز از محاصره نگذشته بود كه جنگ آغاز گرديد
مسلمانان سپرهاي خود را . ها را تيرباران كردند ديوارهاي شهر هجوم آوردند و روميها آن

اي دشمن قرار دادند و جنگ از صبح تا شام چند روز ادامه پيدا كرد تا اين در مقابل تيره
كه در روز يازدهم ابوعبيده، خالد و عبدالرحمان فرزند ابوبكر با گروهي از سواران از راه 

به هر حال . و اين امر باعث ترس و وحشت بيشتري در دل ساكنان ايليا گرديد .3رسيدند
ر ماه به طول انجاميد و در اغلب روزها نبرد شديدي بين ي شهر تا چها وضعيت محاصره

 .4نمودند گرفت و مسلمانان، سردي شديد همراه با برف و باران را تحمل مي طرفين در مي
به فكر ) صفرونيوس(ي مقاومت به ستوه آمدند و بزرگ آنان  ها از ادامه تا اين كه رومي

                                           
  ).٤/٤٣٣(تاريخ الطربي  -١
 .٣٧: حروب القدس -٢
 .٣٨حروب القدس  -٣
 .مهان -٤
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نوشت و او را به پايان دادن محاصره فرا اي  اي ديگر افتاد و به عمرو بن عاص نامه چاره
  .1خواند و فتح شهر را محال قلمداد كرد

  ـ تسليم شدن روميها2
جايگاه تو . تو دوست و همانند من هستي: بزرگ روميان به عمرو بن عاص چنين نوشت

به خدا سوگند كه پس از فتح اجنادين توان . باشد نزد قومت شبيه جايگاه من نزد قومم مي
چ بخشي از فلسطين را نخواهي داشت، پس بهتر است برگردي و مغرور نشوي و فتح هي

  .2اگر نه همانند ديگران شكست خواهي خورد
ي بزرگ روميان خاطرنشان كرد كه اين ديار به دست او سقوط  عمرو در جواب نامه

كسي كه : ي عمرو را قرائت كرد خنديد و گفت وقتي بزرگ روميان نامه. خواهد كرد
رسان اين عكس  نامه. لمقدس را فتح خواهد كرد مردي به نام عمر است نه عمروبيت ا

، عمر بن خطابعمرو فهميد كه منظور ارطبون . العمل او را به عمرو بن عاص منتقل كرد
بنابراين فوراً پيكي به سوي اميرالمؤمنين فرستاد و او را در جريان . خليفه مسلمانان است

ود كه من اين جريان را با نبرد سختي به پايان خواهم رساند سخنان ارطبون گذاشت و افز
و شهرهاي زيادي را براي تو تصاحب خواهم نمود، لطفاً اگر نظر و پيشنهادي داري از ما 

و رايزني با گروهي از مسلمانان عازم ديار شام  يپس از شور عمر بن خطاب. دريغ مكن
بر مدينه گمارد و در مكاني به نام جابيه  شد و علي بن ابي طالب را به عنوان جانشين خود

فرود آمد و سران ايلياء نزد او رفتند و بر پرداخت جزيه صلح امضاء كردند و شهر را 
  .3تسليم ايشان نمودند

  ي فتح قدس و تحقيقي پيرامون آن ـ روايتهاي مختلف درباره3
از جمله ذكر  ؛ي شهر قدس، طبري بيش از يك روايت نقل كرده است ي محاصره درباره

و در روايت ديگري گفته . ي خويش در آورد را در محاصره نموده كه عمرو بن عاص آن
ساكنان . به بيت المقدس آمد �به شام اين بود كه ابوعبيده �است علت آمدن عمر

                                           
 .مهان -١
 .)٤/٤٣٣(تاريخ طربی  -٢
 .مهان -٣
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اي شام با آنان نيز مصالحه جا از او خواستند كه بر اساس پيمان صلح با ديگر شهره آن
ابوعبيده طي . شخصاً متولي پيمان صلح باشد �عمر بن خطابكه  ولي به شرطي نمايد،

را جانشين خود در مدينه قرار  �خليفه، علي . اي اين مطلب را به سمع خليفه رسانيد نامه
داد و خود با همراهي نيروي كمكي براي رزمندگان مسلمان مستقر در شام، عازم آن ديار 

  . گرديد
اما واقدي  .1روايتهاي فوق طبري نقل كرده است ابن اثير نيز دو روايت مشابه با

او . ي شهر قدس و مذاكره با اميرالمؤمنين را به ابوعبيده نسبت داده است جريان محاصره
  : گويد مي

ابوعبيده سي و پنج هزار جنگجوي تحت رهبري هفت نفر از فرماندهان خود، جهت 
ن وليد، يزيد بن ابي سفيان، خالد ب: فتح بيت المقدس اعزام نمود كه عبارت بودند از

ي، قيس بن هبيره م بن ابي وقاص، مسيب بن نجيه فزارشرحبيل بن حسنه، مرقال بن هاش
در ركاب هر يك از اين فرماندهان پنج هزار جنگجو . مرادي و عروه بن مهلل بن يزيد

ها يكي بعد از ديگري طي هفت روز اعزام شدند و خود پس از چند  قرار داشت و آن
   .ها پيوست جنگ به آنروز 

نويسد كه اهل ايلياء نزد ابوعبيده آمدند و به او پيشنهاد صلح  همچنين واقدي مي
سپس . باشد عمر بن خطابي مسلمانان؛  دادند ولي مشروط به اين كه متولي صلح خليفه

واقدي روايت مشابهي با روايتهاي طبري و ابن اثير ذكر كرده و نوشته است كه ابوعبيده 
نزديكي  اي جريان را به خليفه نوشت و خليفه به بيت المقدس آمد و در امهطي ن

به خدا سوگند ما عاليم اين شخص : او گفت. شهر با پيشواي قوم مالقات كرد ديوارهاي
ايم و ترديدي نداريم كه او همان  را به عنوان فاتح بيت المقدس در كتابهاي خود خوانده

   .2شخص است

                                           
 .٤٠حروب القدس ص -١
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ها از محاصره  آن. ها در ميان گذاشت شت و جريان را با آنسپس نزد قوم خود برگ
رفتند و از او امان طلبيدند و با قرار اداي  عمر بن خطاببه تنگ آمده بودند به سرعت نزد 

  .1جزيه، صلح نمودند
دانيم، زيرا زماني كه عمرو بن عاص قدس را  ولي ما اين روايت واقدي را بعيد مي

اندهان مسلمان پس از نبرد يرموك و فتح دمشق و فحل، و محاصره كرده بود، ساير فرم
چنان كه ابوعبيده و خالد، . رفتند بالد مختلف شام با كسب پيروزي و غنيمت پيش مي

، قنسرين و حلب را در نورديده، راه ساحلي شام به سوي جنوب را ةمناطق حمص، حما
از طرفي يزيد بن ابي سفيان  و. در پيش گرفتند و بر انطاكيه، الذقيه وعرقه تسلط يافتند

گويد كه  و اما بالذري در روايتي مي .2بيروت تا صيدا و عسقالن تا صور را در نورديد
ي خويش در آورد و ابوعبيده پس  عمرو بن عاص پس از فتح رفح، قدس را در محاصره

صره از فتح قنسرين و حومه در حالي به او پيوست كه شهر ايلياء يعني بيت المقدس را محا
نامه ساير  افزايد كه ساكنان ايلياء از ابوعبيده خواستند تا بر اساس صلح و مي .3كرده بود

متولي قرارداد  عمر بن خطابشهرهاي شام با آنان مصالحه نمايد مشروط بر اين كه خود 
نيز پذيرفت  �عمر. رسانيد �اي به اطالع عمر ابوعبيده اين مطلب را طي نامه. صلح باشد
ي دمشق فرود آمد و بعد از آن به سوي ايلياء رفت و  ار شام گرديد و در جابيهو راهي دي

در مورد : افزايد  بالذري مي. هـ اتفاق افتاد17واين جريان در سال . با اهل آن مصالحه نمود
البته ما ضمن ترجيح دادن روايت نخست  .4روايت ديگري نيز نقل شده است ءفتح ايليا

ي قدس به دست عمرو بن عاص پايان پذيرفت و نه به  اصرهطبري مبني بر اين كه مح
ي دمشق به  پنداريم كه ابوعبيده در جابيه دست ابوعبيده، اين مطلب را دور از واقعيت نمي

ي كل نيروهاي نظامي شام با ايشان در مورد فتح قدس به  خليفه بپيوندد و به عنوان فرمانده
ير فرماندهان آن ناحيه را به جابيه فراخواند ، سا�عمر بن خطابگفتگو بپردازد، چرا كه 
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چنان كه ابوعبيده همراه با يزيد و  .1و در مورد فتح قدس با آنان به مشورت پرداخت
البته در صلح  .2شرحبيل فرماندهان بزرگ مسلمانان در اين مصالحه حضور به هم رسانيد

امي بزرگواراني همچون نامه، اسم ايشان به عنوان امضاء كننده، ذكر نشده است، اما اس
تواند دليل اين امر باشد  عمرو بن عاص، معاويه و خالد بن وليد قيد شده است و اين مي

ي شهر قدس را به عهده نداشته است، بلكه  كه ابوعبيده فرماندهي نيروهاي محاصره كننده
   .3دار اين مسئوليت بوده است عمرو عهده

  ـ متن صلحنامه4
  : باشد طبري نقل كرده است چنين مي متن صلح نامه آن طور كه

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
به اهل  عمر بن خطاب ، امير المؤمنيني خدا اي است كه بر اساس آن بنده اين معاهده

ها و صليب آنان و ساير ملتهايشان در  ايلياء امان مالي و جاني داده است، همچنين عبادتگاه
خود مورد آزار قرار نخواهند گرفت و امان خواهند بود و به خاطر دين و آيين 

البته  .عبادتگاههاي آنها تخريب نخواهند و اجباري براي پذيرش دين در كار نخواهد بود
اي زندگي بكند و بايد اهل ايلياء همانند ساكنان  ها در ايلياء هيچ فرد يهودي نبايد با آن

خود بيرون بكنند و هر كس ساير شهرها جزيه پرداخت نمايند و روميان، دزدان را از ميان 
ها تا رسيدن به شهر و ديار خود در امنيت به سر خواهد برد و اگر خواستند در اينجا  از آن

و هر كس از اهل ايليا دوست دارد به روميان بپيوندد مال . بمانند بايد جزيه پرداخت نمايند
جنگ در اين شهر ها در امان خواهد بود و اگر قبل از تاريخ  و جانش تا پيوستن به آن

توانند با پرداخت جزيه همچنان در اين  اند، مي افرادي از سرزمين ديگري سكونت گزيده
شهر بمانند و اگر نه پس بايد با روميان بيرون شوند و قبل از برداشت محصول چيزي از 

اين نامه بر اساس عهد خدا و پيامبر و خلفاء و ساير مؤمنين . ساكنان اين شهر وصول نشود
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شود و بايد بر مفاد آن عمل شود، البته به شرطي كه طرف مقابل نيز طبق  وشته مين
  .قرارداد، جزيه پرداخت نمايد
خالد بن وليد، عمرو بن عاص، عبدالرحمان بن عوف و : گواهان بر اين عهدنامه

  .1هـ 15در سال  ، نوشته شدهمعاويه بن ابي سفيان

  ها و پيامدهاي اين وقايع مهم ترين درس

  �لف ـ موضعگيري فداكارانه واثله بن اسقعا
هاي شهر  من صداي باز شدن درب جابيه را شنيدم ـ يكي از دروازه: ... گويد واثله مي

گاه با  مقداري درنگ كردم آن. دمشق ـ ديدم گروه بزرگي از سواران دشمن بيرون شدند
بنابراين . اند ه شدهها گمان كردند كه از قبل محاصر آن. گفتن تكبير بر آنان يورش بردم

ام او را  من با سرنيزه. شان تسليم شد ي شهر بازگشتند و فرمانده دوباره به سوي دروازه
ها به  در آن اثنا آن. كردم و از مركب پايين انداختم و خود سوار بر مركبش شدم زخمي

ا از ها تعدادي ر من نيز با حمله به آن. پشت سر خود نگاه كردند و به سوي من برگشتند
جا ديدم كه بزرگ روميان با  پاي در آوردم و خود را به خالد بن وليد رسانيدم، در آن

  .2طلبد التماس از خالد براي اهل دمشق امان مي

  ب ـ معاذ بن جبل سفير مسلمانان نزد روميها قبل از وقوع جنگ فحل
ها طي  ل، روميي فح هاي پراكنده ميان مسلمانان و روميها و قبل از معركه پس از درگيري

بنا به  �ابوعبيده. پيامي از مسلمانان خواستند تا مردي را جهت مذاكره نزد آنان بفرستد
ها براي استقبال سفير  رومي. را نزد آنان فرستاد �ها، معاذ بن جبل درخواست رومي

قيمت پهن كردند و سالحهاي  اي تدارك ديدند و فرشهاي گران مسلمانان تشريفات ويژه
ي تزيينات خود  گرد آوردند تا سفير مسلمانان را مرعوب قدرت و شيفته شماري بي

به دليل تواضع و تقوايي كه داشت به اين تداركات و تشريفات  �اما معاذ بن جبل. سازند
هيچ توجهي نكرد و در حالي كه زمام اسب خود را در دست داشت با كمال خونسردي و 
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نگهبانان و از نشستن روي مبلها خودداري  رفت و از سپردن اسب خود به وقار پيش مي
من بر اين فرشها و جايگاهي كه ضعيفان شما به آن دسترسي ندارند، : كرد و گفت

اي از بندگان خدا هستم و بر فرش خدا  من بنده: نشينم و بر زمين نشست و گفت نمي
معاذ با روميان به  .1دانم تر نمي نشينم و خود را در استفاده از مال بر برادران خود شايسته مي

سپس در مورد عيسي . ها در مورد اسالم از او پرسيدند و او پاسخ داد آن. مذاكره پرداخت
  : معاذ اين آيه را تالوت كرد. از او سوال كردند

�m�§�¦���¥��¤��£�¢�¡���~�}|��{�z�y��x��w��vl� �
  ]٥٩: آل عمران[ 

آدم است كه او را از ) ينشآفر(عيسي براي خدا، همچون مسأله ) آفرينش(مسأله  «
  .»پديد آمد) درنگ بي(و ! پديد آي: خاك بيافريد، سپس بدو گفت

ي مسلمانان قرار داد و اين آيه را تالوت  ها را به روشني در جريان خواسته و آن
  : نمود

�m�N�M�LK�J�I���H�G�F�E�D�C�B�A
��R�Q�P�Ol ]١٢٣: التوبة[  

ت دشما نزديكند، و بايد كه از شما شدت و ح با كافراني بجنگيد كه به! اي مومنان«
  .»ببينند و بدانيد كه خداوند با پرهيزگاران است

پيروزي مسلمانان بر ايرانيان، به خاطر مرگ پادشاه ايران بود، ولي : روميان گفتند
: معاذ گفت. باشد، شما پيروز نخواهيد شد چون پادشاه ما زنده و داراي لشكري قوي مي

ي ما  ما هرقل است، پادشاه ما خدا است و فردي از ميان خودمان سركردهاگر پادشاه ش
داوري كند از او حرف شنوي  صاگر امير ما طبق كتاب خدا و سنت رسول خدا. است

در ميان ما و او دربان و . كنيم و در غير اين صورت او را از كار بركنار خواهيم كرد مي
وشد و خود را در برخورداري از بيت المال بر ما فر مانعي وجود ندارد و او بر ما فخر نمي

  : ها، اين آيه را خواند و در پاسخ به كثرت تعداد آن .2بيند تر نمي مستحق
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  ]٢٤٩: البقرة[
چه بسيارند گروههاي اندكي كه به فرمان خدا بر گروههاي فراواني چيره شده اند و «

  . »ن استخداوند با شكيبايا
گونه ضعف و تأثيري ايجاد  ي واالي معاذ هيچ نستند در روحيهپس از اين كه نتوا

ي  شهر بلقاء و حومه: نمايند به اصل قضيه پرداختند و به او پيشنهاد صلح دادند و گفتند
نشان ساخت كه هيچ راه ديگري جز پذيرفتن  معاذ خاطر. را به مسلمانان خواهند داد آن

ها با شنيدن پاسخ معاذ سخت بر آشفتند و  آن. اخت جزيه و يا جنگ ندارنداسالم و يا پرد
معاذ . نزد يارانت برگرد؛ به زودي دست و پاهاي شما را با ريسمان خواهيم بست: گفتند
يا ما : ممكن نيست چنين اتفاقي بيفتد اما يكي از اين دو مسأله اتفاق خواهد افتاد: گفت

را  اين. اينكه شما را با ذلت از اين شهر بيرون خواهيم راندرسيم و يا  شهادت مي  همگي به
  .1گفت و برگشت

از خالل اين سفارت  �ي معاذ بدين صورت شخصيت سياسي، نظامي و دعوتگرانه
ها پاسخ  باكانه به آن دهد و بي او به استداللهاي طرف مقابل گوش فرا مي. شود بر مال مي

برخورداري فوق العاده از بيت المال و محروم دهد و كاستيهاي آنان را از جمله،  مي
دهد و آنان  ها شرح مي سپس تعاليم اسالم را براي آن. نمايد گذاشتن رعيت را گوشزد مي

هايشان ساكت  همچنين در مقابل جنگ رواني و تهديد. خواند را به پذيرفتن اسالم فرا مي
قعيت امر و آمادگي مسلمانان نشيند، بلكه بدون پرداختن به تهديد و ارعاب لفظي، وا نمي

  .2گردد دارد و بر مي را بيان مي

  در فتح قيساريه �گيري عباده بن صامت ج ـ موضع
. ي طرف راست لشكر مسلمانان بود ي قيساريه فرمانده در محاصره �عباده بن صامت 

روزي به ايراد وعظ پرداخت و نيروهاي خود را به محاسبه نفس و توبه و استغفار فرا 
گاه به دشمن حمله نمود و تعداد زيادي از روميان را كشت، ولي نتوانست  ند و آنخوا
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بنابراين به مقر خود برگشت و مجدداً نيروهاي خود را تشويق . كامالً به هدف خود برسد
هدف خود برسند، سخت اظهار به مبارزه كرد و از اين كه نتوانسته بودند در اين حمله به 

فرماندهان قديمي هستم كه براي مدت طوالني من از ! ل اسالماي اه: تعجب كرد و گفت
به خدا  باقي مانده ام و خداوند به من فرصت داد تا با شما در اين جنگ شركت كنم

ايم مگر اينكه بر آنان پيروز  گاه ما بر گروهي از مشركين حمله نكرده هيچ! سوگند
پيروز شويد؟ و افزود كه من از پديد ها  توانيد بر اين پس شما را چه شده كه نمي. ايم شده

ترسم يكي خيانت در مال غنيمت و ديگري كم رنگ  آمدن دو خصلت در ميان شما مي
ي شهادت تشويق نمود و  ها را به طلب كردن صادقانه سپس آن. بودن اخالص در عمل

ها خواهد بود و تا رسيدن به پيروزي  خاطرنشان ساخت كه خودش در جنگ پيشاپيش آن
   .1شهادت خواهد جنگيد و اين بار بر نخواهد گشت و يا

ور گرديد، عباده از اسب  و هنگامي كه دو لشكر روبرو شدند و آتش جنگ شعله
خود پايين آمد و پياده به مبارزه ادامه داد و چون چشم عمير بن انصاري به او افتاد، با 

. وي از او فرا خواندها را به پير فرياد اين مطلب را به گوش مسلمانان رسانيد و آن
ي بيشتر به جنگ با روميان ادامه دادند تا اين كه سرانجام، دشمن  مسلمانان نيز با حماسه

  .2شكست خورد

  ي مرج صفر د ـ ام حكيم بنت حارث در معركه
جنگهاي مسلمانان در شوهرش در يكي از . ام حكيم، همسر عكرمه بن ابي جهل است

يزيد بن ابي سفيان و سپس خالد . اش پايان يافت عده پس از اين كه. شد ديار شام شهيد
سرانجام ام حكيم به عقد خالد در آمد و هنگامي كه . بن سعيد به او پيشنهاد ازدواج دادند

اما ام . حكيم را به خانه بخت ببرد خواست ام رسيدند، خالد مي» مرج صفر«مسلمانان به 
من به احتمال قوي در همين : فتخالد گ. بگذار تا جنگ به پايان برسد: حكيم گفت

و خالد نزديك پلي كه بعداً به پل . سرانجام ام حكيم موافقت نمود. شوم جنگ كشته مي
اي ترتيب داد و همراهانش را به  ي عروس رفت و وليمه ام حكيم شهرت يافت به حجله

                                           
 .األنصار يف العصر الراشدي -١
 . منبع سابق -٢



  �عمر فاروق     734
 

ي غذا فارغ نشده بودند كه روميان براي  ها هنوز از سفره آن. صرف غذا دعوت كرد
ام . ي عروس بيرون شد و جنگيد تا كشته شد در آن اثنا خالد از خانه. جنگ صف بستند

حكيم نيز درحالي كه آثار مواد خوشبو بر لباسهايش مشهود بود، لباسهايش را به خود 
ور گرديد و  اي كه در آن عروسي كرده بودند به دشمن حمله پيچيد و با ستون خيمه

رسيد و جنگ  كاچك شمشيرها در كنار نهر به گوش ميو چ. تعدادي را به قتل رسانيد
  .1سختي ميان طرفين در گرفت

  كند پادشاه روم با ديار شام خداحافظي مي -هـ
نشيني كردند و ديار شام را به  بازانش عقبهجري پادشاه روم و سر 16و يا  15در سال 

آمد، هنگام  س ميهرقل براي حج به بيت المقد  بعد از آن هرگاه .2قصد روم ترك نمودند
سالم كسي كه از تو سير نشده و بر خواهد ! سالم بر تو اي سوريه: گفت برگشتن مي

جا خواست  رسيد، از اهالي آن» رها«اما اين بار وقتي شام را ترك كرد و به منطقه . گشت
و  ماندن ما در اينجا بهتر از همراهي با تو است: ها گفتند تا به دنبال او به راه بيفتند، آن

سالم : هنگامي كه به شهر شمشاط و بر مكان بلندي رسيد، رو به عقب نگاه كرد و گفت
سپس به راه خود ادامه . سالم كسي كه دوباره به سوي تو نخواهد آمد! بر تو اي سوريه

گاه از يكي  آن. مستقر كرد جا داد تا اين كه به قسطنطنيه رسيد و حكومت خود را در آن
هايي  ها چگونه انسان آن: روزي در دست مسلمانان اسير بود، پرسيدنش كه چند ابازاز سر

از هم پيمانان خود چيزي . ها راهبان شب و سواران روز هستند آن: هستند؟ او گفت
كنند و  شوند، مگر سالم مي وارد مجلسي نمي. پردازند را مي خوردند، مگر قيمت آن نمي

اگر واقعاً چنين : هرقل گفت. اند ره نكردهسازند تا كار او را يكس دشمن خود را رها نمي
  .3ام به تصرف خود در خواهند آورد ها جايي را كه من اكنون نشسته است پس آن

  
  

                                           
 .٣١٣أمساء حممد ص، دور املرأة السياسي) ٤/٤٨٦(االستيعاب  -١
  .)٤/٤٢٨(ی تاريخ الطرب  -٢
  ).٤/٤٢٩(تاريخ الطربي  -٣
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  ـ خداوند شما را با اسالم عزت و سربلندي داده استو
درحالي وارد سرزمين شام شد كه سوار بر االغي بود و پاهايش از دو طرف آن  �عمر

اكنون بزرگان قوم به ! اي اميرالمؤمنين: با ديدن او گفت �دهآويزان بودند، ابوعبي
ي اسالم عزت و سربلندي داده و  خدا شما را به وسيله: گفت �عمر. آيند مالقات شما مي

  .1اگر شما عزت را در چيز ديگري بجوييد خدا شما را خوار و ذليل خواهد كرد

  در جابيه �ـ بخشي از سخنراني عمرز
در جايگاه مشابهي كه  صرسول خدا: اي ايراد نمود و گفت هدر جابيه خطب �عمر

  : ام، ايستاد و فرمود اكنون من ايستاده
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آيند به  ها مي يند و كساني كه بعد از آنآ ها مي من و كساني كه بعد از آن با ياران«
ها خواسته شود، سوگند  سپس ملتي خواهد آمد كه قبل از اين كه از آن. رفتار كنيد نيكي

پس هر كس از . دهند ها گواهي طلب شود، گواهي مي كه از آن خورند و قبل از اين مي
را ترك نكند، چرا كه شيطان ) مسلمانان(شما دوست دارد، وارد بهشت شود، جماعت 

) اي بيگانه(زن  و هيچ يكي از شما با ،داري دور استهمراه يك نفر است و از دو نفر مق
و هر كس از شما با انجام دادن . ها شيطان خواهد بود آن نشيند، مگر سومي به خلوت نمي

  .»شود پس او مؤمن است نيكي خوشحال و با ارتكاب بدي ناراحت مي

  !ي ما دگرگوني ايجاد كرد به جز تو اي ابوعبيده ح ـ دنيا در همه
ابوعبيده . خواست كه او را به منزل خود ببرد �به شام آمد از ابوعبيده �كه عمرهنگامي 

خواهي چشمانت را به حال من اشك آلود كني؟  با منزل من چه كار داري، آيا مي: گفت

                                           
 .)٢/٥٩٠(حمض الصواب  -١
 .حديث صحيحی است ،١٧٧ ش )املوسوعة احلديثية(؛ مسند أمحد -٢



  �عمر فاروق     736
 

 ؟وسايل منزلت كجا است: گفت. ي ابوعبيده شد چيزي در آن نيافت وقتي وارد خانه �عمر
تو امير اين شهر هستي آيا . يابم اسه و مشك آب چيزي نميمن كه در اينجا جز زين و يك ك

جا گذاشته بود رفت و قطعه  شود؟ ابوعبيده به سوي سبدي كه در آن غذايي نزد تو يافت مي
دنيا ! اي ابوعبيده: و گفت. با ديدن اين صحنه به گريه افتاد �عمر. نان خشكي بيرون آورد

  .1ي ما را دگرگون ساخت جز تو همه
اين همان زهد خالص و واقعي ! به خدا سوگند: گويد از نقل اين ماجرا مي ذهبي پس

  .2است نه زهد كسي كه چيزي در بساط ندارد
به شام آمد و با  �و در روايت هشام بن عروه به نقل از پدرش آمده است كه عمر

چه كسي؟ : برادرم كجا است؟ گفتند: فرماندهان و بزرگان قوم مالقات كرد و پرسيد
گاه ابوعبيده سوار بر ماده شتري آمد و سالم  آن. آيد اكنون مي: گفتند. ابوعبيده: دفرمو

متفرق شويد و خود : به مردم گفت �سپس عمر. پرسي نمود احوال �گفت و با عمر
جا جز شمشير ابوعبيده، زين و سپرش چيزي  در آن. ايشان رفت همراه ابوعبيده به خانه 

  .3نديد

  با ساكنان بيت المقدس �ي عمر هنام ط ـ تعليقي بر صلح
و مطالبي كه در آن درج گرديد و به امضاي طرفين رسيد گواه بر اين  �نامه عمر صلح

چنان كه مسلمانان با . باشد كه اسالم دين صلح و تسامح است نه دين جبر و ستم مطلب مي
لي كه در حا. نصاراي بيت المقدس برخوردي انساني نمودند كه دور از انتظارشان بود

ي اسالم بود  جا كه او نماينده ها روا دارد ولي از آن توانست هر رفتاري با آن عمر فاتح، مي
زيرا . خواهد به اجبار كسي را وادار به پذيرش ديني بكند، چنين نكرد و اصوالً اسالم نمي

ايمان چيزي نيست كه مردم به پذيرش آن مجبور گردند، بلكه ايمان از اعمال قلبها است 
چنان كه گاهي ظاهر فردي چنين . از درون قلبها فقط خدا خبر دارد نه كس ديگري و

دهد كه مؤمن است در حالي كه چنين نيست بلكه ضرر او براي اهل ايمان از  نشان مي

                                           
 .)١/١٧( سري أعالم النبالء -١
 . منبع سابق -٢
 .)٢/٥٨٩(حمض الصواب  -٣
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بنابراين مسلمانان به . ضرر كساني كه به صورت آشكار كافر و بي دين هستند، بيشتر است
ا بدون هيچ گونه مزاحمتي بتوانند در كنار مسلمانان به مردم آزادي ديني كامل دادند ت

آمد  البته به خاطر حفاظتي كه از آنان به عمل مي. شعاير ديني و مذهبي خود عمل نمايند
ي  ها در سايه گذشت كه آن كردند و ديري نمي مبلغ ناچيزي به عنوان جزيه پرداخت مي

گستر  ي زيبا و عدل مي به چهرهدغدغه و عدالت اسال اين زندگي آرام و همسايگي بي
يافتند كه قبالً به خاطر دوري از مسلمانان نديده و  اسالم پي برده و حقايقي را در مي

چنان كه اين جريان در . شدند نشنيده بودند و در نتيجه، گروه گروه وارد دين اسالم مي
  .1افتاد اكثر شهرهايي كه توسط مسلمانان فتح شده بود، اتفاق مي

  خواند در مسجد االقصي نماز مي �ري ـ عم
در  :از كعب پرسيد �كند كه عمر ابوسنان از عبيد بن آدم نقل مي: گويد ابوسلمه مي

صخره را پيش روي خود قرار داده : كدام ناحيه مسجد اقصي نماز بخواند؟ كعب گفت
ه ب) اگر اين كار را بكنم( :گفت �عمر. گيرد ي قدس پيش روي تو قرار مي گاه همه آن

خوانم كه رسول خدا نماز  نه به خدا، من در همان مكاني نماز مي .ام يهوديان مشابه شده
گاه در جاي قبله مسجد ايستاد و نماز خواند و بعد از آن رداي خود را  آن. خوانده است

  .2پهن كرد و به جمع آوري خاك و خاشاك پرداخت و مردم نيز با وي همكاري كردند
ي مسجد است نه آن طور كه برخي  سجد االقصي نام همهم: گويد ابن تيميه مي

. مسجد همان قسمت جلويي است كه عمر آن را ساخته است: گويند پندارند و مي مي
هاي زيادي ريخته شده  بيت المقدس را فتح كرد، برروي صخره زباله �روزي كه عمر

ي خواندند و به سبب توهين كردن به يهود كه به سوي آن نماز م بود، چرا كه نصاري
دستور به پاكسازي آن داد و از  �عمر .مخالفت با آنان اين صخره را اهانت مي كردند

. كعب مشورت گرفت كه در كدام ناحيه براي مسلمانان جايگاهي براي نماز تعيين نمايد

                                           
 .)حممد سيد وکيل(جوله فی عصر اخللفاء الراشدين  -١
 )٧/٧٥( البداية والنهاية -٢
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من در قسـمت  !يهودياي فرزنـد زن : گفـت �عمر. پشت سر صخره: كعب گفت
   .1چرا كه قسمت جلوي مساجد از آن ما استخوانم،  جلوي صخره نماز مي

 �عمر بن خطابهاي مهم و بزرگ امير المؤمنين  گيري و اين يكي ديگر از موضع
ها احترام  است كه در آن عمالً نشان داد كه اسالم به ساير اديان آسماني و مقدسات آن

داشت،  را بر مي هاي انباشته بر آن با دستان خود زباله �اي كه عمر اين صخره. گذارد مي
از فراز  �يعقوب ،ها ها است كه بر اساس اعتقاد آن ي آن مكان مقدس يهوديان و قبله

  .آن با خدا سخن گفته است
ها آزادي ديني  همان طور كه با نصاري رفتاري شايسته نمود و به آن �عمر ،آري

جوي  ه دشمنان كينه، با يهوديان نيز كهايشان را در امن قرار داد ها و صليب داد و عبادتگاه
را مورد  آميزي كرد و خاكهاي صخره را جارو زد و آن مسلمانان بودند، برخورد رأفت

  .2احترام قرار داد

  تالش رومي ها براي اشغال مجدد حمص

ها به ايراد سخن پرداخته و  خبر دادند كه هرقل در ميان جمع رومي �جاسوسان به ابوعبيده
و اكنون جمع بزرگي از آنان رهسپار اين . حمص كرده استها را تشويق به اشغال مجدد  آن

. 3ابوعبيده نيز سران مسلمانان را گرد آوري نمود و از آنان مشورت خواست. اند منطقه گرديده
دشمنان رومي، چيزي باالتر : معاذ بن جبل، عقب نشيني را به صالح مسلمانان ندانست و گفت

ايد  ايد و سران كفر را در آن به قتل رسانيده تح كردهخواهند كه شما شهري را كه ف از اين نمي
به خدا سوگند اگر شما پس از خروج از اين شهر بخواهيد مجدداً وارد ... ترك كنيد و برويد

به خدا سوگند راست و : ابوعبيده گفت. آن شويد، مشقت بيشتري را پيش رو خواهيد داشت
  .4نيكو سخن گفت

                                           
  .)٢/٥٧(جمموع 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 كه در نتيجه ابوعبيده به حبيب بن  يگري مياما روال كارها به سمت و سوي د
مسلمه دستور داد تا اموالي را كه از ساكنان شهر به عنوان جزيه گرفته بودند تا در عوض 

چرا كه اكنون توانايي حفاظت از  ،ها برگرداند ها حفاظت به عمل آورند، به آن از آن
شده است به قوت خود باقي است ها انجام  البته صلحي كه بين ما و آن. ها را نداريم آن

را فسخ نمايند و ما اكنون با برادران خود به جنگ دشمن  ها بخواهند آن مگر اين كه آن
حبيب بن . رويم اگر بر آنان پيروز شديم، به عهد و پيمان خود با شما باقي خواهيم ماند مي

را كه ابوعبيده   هچ ها برگردانيد و آن مسلمه حسب دستور فرمانده، اموال مردم را به آن
خدا شما را دوباره به شهر ما بازگرداند و : ها گفتند آن. گفته بود به اطالع آنان رسانيد

ها در چنين مواردي نه اين كه اموال ما را  به خدا سوگند كه آن. نفرين خدا بر روميان باد
را به زور  توانستند از اموال ما گردانيدند، بلكه با عصبانيت بيشتري هر چه مي بر نمي

عدل و حكومت شما از ظلم و ستم آنان براي ما خيلي بهتر و . كردند تصاحب مي
  .1تر است پسنديده

شبي كه فرداي آن قرار بود از حمص به سوي دمشق حركت  �از طرفي ابوعبيده
به اميرالمؤمنين سالم برسان و او را : فرستاد و گفت �كند، سفيان بن عوف را نزد عمر

اي به اميرالمؤمنين  بيني قرار بده و طي نامه داني و مي يلي كه خود بهتر ميدر جريان مسا
ها براي  اند كه رومي جاسوسان ما از سرزمين دشمن خبر آورده: اما بعد: چنين نوشت

اند،  گاه چنين نيرويي به جايي نفرستاده حمله به حمص نيروي بسيار بزرگي كه هيچ
تبادل نظر با مسلمانان به اين نتيجه رسيدم كه شهر من پس از مشورت و . اند تدارك ديده

فرستم كه كامالً به مسايل  را ترك كنم و منتظر فرمان تو باشم و اكنون مردي را نزد تو مي
شويم كه او ما را كافي است  اشراف دارد و مورد اعتماد است و به خداي دانا متوسل مي

  .2و بهترين وكيل است

  براي كمك به ابوعبيده �ي نظامي مبتكرانه عمر نقشه

از ماجرا اطالع يافت، فوراً به سعد بن ابي وقاص نوشت كه ابوعبيده  �هنگامي كه عمر

                                           
  .٤١١، ٤١٠الطريق إىل الشام ص -١
 ).٢٥، ٤/٢٣(تاريخ الطربي ، ٤١١الطريق إىل الشام ص -٢
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ام مردم را به فرماندهي قعقاع بن  برد، لذا پس از رسيدن نامه ي دشمن به سر مي در احاطه
در برخي از شهرهاي اسالمي تعداد زيادي از  �گفتني است كه عمر. عمرو بسيج كن

چنان كه تعداد چهارهزار از اين اسبها در . اسبها را براي موارد اضطراري تدارك ديده بود
. سعد از همين اسبها در تجهيز لشكر اعزامي به شام استفاده كرد. شد كوفه نگهداري مي

به سعد نوشت كه سهيل بن عدي را با گروهي براي سركوبي اهالي  �همچنين عمر
اند و افزود كه  ها را براي حمله به حمص تشويق نموده رومي ها جزيره بفرست، چرا كه آن

ها هستند و نوشت كه عبداهللا بن عبداهللا بن عتبان را به  اهل قرقيسيا نيز از همفكران آن
سوي نصيبين بفرست و همچنين حران و رها از وجود دزدان و دشمنان پاكسازي كن و 

. يره كه از ربيعه و تنوخ هستند بفرستوليد بن عقبه و عياض را براي سركوبي عربهاي جز
قعقاع بي درنگ با . ي كل عياض بن غنم باشد و اگر جنگ و مقاومتي ديده شد، فرمانده

همچنين عياض بن غنم و . چهار هزار نيرو در همان روز راه حمص را در پيش گرفت
به  و خود اميرالمؤمنين براي كمك. ديگر فرماندهان جزيره رهسپار مناطق خود شدند

  .ابوعبيده عازم حمص شد تا اين كه به جابيه رسيد
ها همكاري داشتند، وقتي از  ي شهر حمص با رومي اهل جزيره كه در محاصره

ها را تنها گذاشتند و به سوي شهرها و  حركت لشكر اسالم از عراق اطالع يافتند، رومي
از خالد بن وليد در  به كمك برادران خود شتافتند و چون ابوعبيده متوجه اين جريان شد

گاه مسلمانان يكپارچه  آن. ها مشورت گرفت و او نيز موافقت كرد مورد هجوم بر رومي
سرانجام، مسلمانان پيروز شدند و . ها حمله كردند و جنگ سختي در گرفت عليه رومي

پس از سه روز كه معركه به پايان رسيده بود، قعقاع بن عمرو با نيروهاي كمكي كوفه از 
  . نيز به جابيه رسيد عمر بن خطابرسيد و راه 

ي جنگ و همچنين رسيدن نيروهاي  اي اميرالمؤمنين را از نتيجه ابوعبيده طي نامه
نيز در جواب نوشت كه نيروهاي  �عمر. كمكي كوفه بعد از اتمام جنگ، مطلع ساخت

راهي ها به قصد كمك با شما  كمكي را با خود در غنيمت، شريك بگردانيد، چرا كه آن
خدا به اهل كوفه پاداش : اند و فرمود اين ديار شده و باعث پراكندگي دشمنان شما شده
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آورند و هم به كمك شهرهاي ديگر  نيكو بدهد كه هم از ديار خود حفاظت به عمل مي
  .1روند مي

ي فوق و فراري دادن و متفرق  در ترسيم نقشه �عمر بن خطاباز ابتكار عمل 
نخست لشكر نيرومندي . شود و نبوغ نظامي فاروق متبلور ميساختن دشمنان، شخصيت 

شود كه البته  دارد و خود نيز با لشكري عازم حمص مي جهت كمك به ابوعبيده اعزام مي
باعث شگفتي همگان شد اين بود كه فرماندهان را به   چه اين يك امر طبيعي بود، اما آن

ر حمص را محاصره كرده بودند، و ها، شه مناطق جنگجوياني فرستاد كه در كنار رومي
. اين امر باعث متفرق شدن نيروهاي دشمن و پديد آمدن شكاف در صفوف آنان گرديد

بخش واقع شد و مسلمانان توانستند كار دشمنان خود را يكسره  نتيجه �ي عمر و نقشه
  .2كنند

  هـ 17فتح جزيره در سال 
به شهر حمص حمله نمودند و  قبالً گفتيم كه روميان به كمك ساكنان مناطق جزيره

به سعد بن ابي وقاص  �ي خويش در آوردند و عمر ابوعبيده و مسلمانان را در محاصره
 �نوشت كه از كوفه نيروي كمكي به حمص و نيروهايي به فرماندهي عياض بن غنم 

هر يك از اين نيروها رهسپار مسيرهاي مورد . براي سركوبي ساكنان مناطق جزيره بفرستد
» رقه«را در پيش گرفت و به » فراض«شدند چنان كه سهيل بن عدي با نيروهايش راه نظر 

ها وقتي خود را در ميان دو لشكر بزرگ اسالم در  آن. جا را محاصره كرد رسيد و آن
عبداهللا بن عبداهللا بن عتبان راه . اي جز تسليم و صلح نداشتند عراق و شام ديدند، چاره

وقتي عياض . ه نصيبين رسيد و با ساكنان آن از در صلح آمددجله را در پيش گرفت تا ب
جا  خيالش راحت شد، سهيل و عبداهللا را با خود به سوي حران برد و آن» رقه و نصيبين«از 

ي خود در آورد و سرانجام بر اساس پرداخت جزيه صلح نمودند و سهيل و  را در محاصره
راضي به پرداخت جزيه شدند و بدين صورت ها نيز  فرستاد و آن» رها«عبداهللا را به سوي 

  .3ي مناطق جزيره به آساني فتح شد همه

                                           
 .٥/٢٥تاريخ طربی  -١
 .١١/١٣٧می تاريخ اسال -٢
 .)٥/٢٦(تاريخ طربی  -٣



  
  

  



  مبحث دوم

  فتح مصر و ليبي

ها آيين  اي وجود داشت كه مهمترين آن هاي قوي براي فتح مصر در مسلمانان انگيزه
و از طرفي مصر، هم مرز با فلسطين بود و . رسيد اسالم بود كه بايد به همه جا مي

  .كردند ايست مسلمانان پس از فتح فلسطين آهنگ آن ميب مي
بيزانس را به دو قسمت تقسيم كرده بودند كه گفتني است كه مسلمانان امپراطوري 

ها دسترسي پيدا  يافتند تا به آن كامل مي و بايد بر ديار شام تسلط ها دريا بود حد فاصل آن
واني قرار داشت و ناوگان دريايي كردند و در مصر و شمال افريقا نيروهاي رومي فرا مي

ها  طبيعي بود كه مسلمانان تا هنگامي كه مصر تحت تسلط رومي. بيزانس نيز قوي بود
و از طرفي مصر كشور غني و منبع . باشد، در شام از امنيت كامل برخوردار نخواهند بود

لمانان در شد و مس در آمد قسطنطنيه بود و با فتح آن، نفوذ بيزانس در منطقه تضعيف مي
  .1زيستند شام و حجاز با آرامش مي
هاي مصر از ظلم و ستم روميان  هاي فتح مصر اين بود كه قبطي يكي ديگر از انگيزه

توانستند در مصر زندگي كنند كه با روميان  ها در صورتي مي به ستوه آمده بودند و آن
كردند به ويژه  فاده ميبنابراين بايد مسلمانان از فرصت است. همكاري نظامي داشته باشند
ها نيز با  و از طرفي قبطي .2ها زبان زد خاص و عام شده بود زماني كه رفتار منصفانه آن

  .3شنيدن شكست هرقل و ترك ديار شام، مرعوب قدرت نظامي مسلمانان شده بودند
تر از آن  ها ضعيف دانست كه رومي كامالً متوجه اوضاع بود و مي �عمرو بن عاص

دانست كه مصر در  توانند مانع پيشروي مسلمانان به سوي مصر باشند و نيز ميهستند تا ب
چنان كه اين . صورتي كه فتح نشود، خطري جدي براي مسلمانان محسوب خواهد شد

  .4مطلب را عمرو بن عاص صراحتاً بيان 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 روايات مختلفي آمده است در مورد نخستين كسي كه پيشنهاد فتح مصر را 
اند كه پيشنهاد عمرو بوده و بعضي برآنند كه پيشنهاد خود اميرالمؤمنين  ده و بعضي گفتهدا

مسلم است اين كه با توجه به مسايلي كه بيان گرديد، بعيد به نظر   چه ، ولي آن1بوده است
رسد كه خليفه در جريان فتح مصر قرار نگيرد و يا راضي نشود و عمرو بن عاص  مي

چنان كه بسياري از روايات تاريخي مؤيد اين ! ين كار عظيمي بزندخودسرانه دست به چن
پس از فتح  عمر بن خطاب: گويد مطلب است همان طور كه عبداهللا بن عبدالحكم مي

  .2مردم را به سوي مصر بسيج كن: شام، به عمرو بن عاص نوشت
جا،  آنپس از فتح ايلياء و صلح با ساكنان  �عمر... و در تاريخ طبري آمده است كه

جا  چند روزي در آن اقامت گزيد سپس عمرو را به سوي مصر فرستاد و او را امير آن
اين مطلب را   چه آن. و بعد از آن زبير بن عوام را براي كمك به او فرستاد. مقرر كرد

ها به  نمايد، فرستادن نيروهاي كمكي توسط خليفه به مصر است كه تعداد آن تقويت مي
همچنين خليفه به عمرو دستور داد تا اسكندريه را فتح نمايد و . رسد يدوازده هزار نفر م

  .3ي مؤرخين است اين مسئله مورد اتفاق همه
پس چگونه ممكن است كه عمرو بن عاص بدون رضايت خليفه عازم مصر شود و 

سربازان و فرماندهان مسلمان در حرف شنوي و اطاعت از دستورات . را فتح نمايد آن
اي بود كه  بنابراين مطمئن هستيم كه فتح مصر، عملي كردن نقشه. مونه بودندمافوق خود ن

  .4توسط خليفه و بـا مشورت از فرماندهان بلند پايه از قبل ريخته شده بود

  در مسير فتح مصر: نخست

ي دولت  فتح مصر سومين مرحله از سلسله فتوحات مناطقي بود كه مسلمانان از سلطه
. كنار ساحل بودمسير حركت عمرو از فلسطين به سوي مصر از  بيزانس بيرون آوردند و

را فتح نمود تا به قاهره و اسكندريه » فرما«و » عريش«آغاز كرد و » حفر«او به ترتيب از 

                                           
 ).٧-١/٤(النجوم الزاهرة  -١
  .٥٧ص فتوح مصر -٢
  )٥/٨٤(تاريخ طربی  -٣
 .٣٥٨ -٣٥٧دة صشسات يف عهد النبوة واخلالفة الرادرا -٤
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روميان  باشد كه از ضعف تسلط نظامي و اين بيانگر نبوغ نظامي عمرو بن عاص مي. رسيد
البته در ترتيب فتح شهرها . ر را انتخاب كرددر اين مناطق كامالً آگاهي داشت و اين مسي

روايات مختلفي وجود دارد، همان طور كه اين اختالف در ترتيب فتح شهرهاي ديار شام 
  .1نيز وجود دارد

  ـ فتح فرما1
كرد و با هيچ گونه مقاومتي از طرف  روي مي عمرو با لشكر خود به سوي مصر پيش

باز از مسلمانان استقبال كردند تا اين كه به ها برخورد نكرد و مصريان با آغوش  رومي
عمرو كه . جا روميان براي مقابله با لشكر اسالم آماده شده بودند در آن. فرما رسيدند

دانست تعداد دشمن به مراتب از تعداد نيروهاي تحت فرمان او بيشتر است، دو راه  مي
نمود و يا اين كه  مي شد وآن را فتح يا به صورت تهاجمي وارد شهر مي: پيش رو داشت

ها پس از اتمام آب و آذوقه تسليم  آورد تا آن ي نيروهاي خود در مي شهر را در محاصره
در اين . ي شديدي قرار داد شوند و همين كار را كرد و شهر را تا چند ماهي در محاصره

نان قوي عمرو همواره مسلمانان را با سخ. داد اي نيز رخ مي اثناء گاهي درگيريهاي پراكنده
اي ! و اي حامالن قرآن! اي اهل اسالم و ايمان: گفت نمود و مي و مؤثر خود تشويق مي

همچون مردان صبر را پيشه سازيد و ثابت قدم بمانيد و صفوف خود را ! صياران محمد 
ها را آماده كنيد و زره بپوشيد و جز ذكر خدا سخن ديگري بر زبان  بهم نزنيد و نيزه
  .2دستور باشيدنياوريد و منتظر 

اي از روميان براي جنگ با مسلمانان  محاصره ادامه داشت تا اين كه روزي دسته
بيرون آمدند و طرفين با هم درگير شدند و سرانجام روميان شكست خورده، پا به فرار 

ها فرصت ندادند و خود وارد شهر شدند و نخستين كسي كه  اما مسلمانان به آن. گذاشتند
ردي به نام اسميقع بود و بدين صورت شهر به دست مسلمانان سقوط وارد شهر شد، ف

هاي مصري با مسلمانان همكاري نمودند و نقاط ضعف دشمن  جالب اين كه قبطي. كرد
هاي نظامي و  مسلمانان پس از فتح شهر، قلعه. را معرفي كردند و به پيشواز مسلمانان آمدند

                                           
 .٧٩عبد الرحيم حممد ص. د، عمرو بن العاص القائد والسياسي -١
 .٢٠، ١٩صبحي ندا ص، فتح مصر -٢
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ه روميان مجدداً شهر را تصرف كردند از ديوارهاي شهر را تخريب كردند تا اگر چنانچ
سپس عمرو به ايراد خطبه پرداخت و . امكانات كمتري براي مقاومت برخوردار باشند

خداي بزرگ با : اي كه نصيب لشكر اسالم شده بود ستود و گفت خدا را به خاطر پيروزي
كر نكنيد كه اسالم پشت ما را گرم كرد و راه بازگشت به ديارمان را فراهم ساخت، ولي ف

ي ما  اي كه اميرالمؤمنين به عهده ايم، هنوز تا رسيدن به وظيفه ما به هدف خود دست يافته
به . گذاشته، راه سخت و درازي در پيش است، پس صبر و حرف شنوي داشته باشيد

زودي اين قوم خواهد دانست كه ما سربازان صلح هستيم و درپي ظلم و فساد در زمين 
و بهترين الگو در پيروي از رسول خدا . باشيم پي اصالح و آباداني آن مي نيستيم، بلكه در

  .1باشيد
. اي باشد تواند مقر لشكر بيگانه عمرو مطمئن گرديد كه اين شهر بعد از اين نمي

گاه لشكر خود را مورد بازديد و تفقد قرار داد و به خاطر از دست دادن افرادي كه  آن
اگر : صر مشاركت داشته باشند، اندوهگين شد و با خود گفتمند بودند تا در فتح م عالقه

بر اين منوال پيش برويم و هر جا درگير شويم، مبادا با كمبود نيرو مواجه شويم و از 
ولي ديري نگذشت كه خدا او . رسيدن به هدف مورد نظر كه فتح مصر است، باز بمانيم

فراد زيادي از قبايل عرب را كمك كرده و در عوض افرادي كه از دست داده بود، ا
  .2بودند به او پيوستند» حالل«  كه ساكن كوه» لخم«و » راشده«

رفت و با هيچ گونه مقاومتي از طرف  عمرو با لشكر خود به سوي غرب پيش مي
جا به سوي جنوب  رسيد و از آن) قصاصين(كرد تا اين كه به قواصر  مقابل برخورد نمي

جا نيز متوجه جنوب شد تا به  طمبالن رسيد و از آن متوجه گرديد تا اين كه به وادي
عمرو به جز درگيريهاي معمولي : گويد صاحب كتاب نجوم زاهره مي. فرود آمد» بلبيس«

  .3و پراكنده با هيچ گونه مقاومتي برخورد نكرد تا اين كه به بلبيس رسيد

  
                                           

  .٢٠صمنبع سابق  -١
  .٢١٤جولة يف عصر اخللفاء الراشدين ص -٢
  .)١/٧( ةالنجوم الزاهر  -٣
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  ـ فتح بلبيس2
پيش روي مسلمانان به سوي قلعه  در بلبيس روميان با نيروهاي زيادي در صدد جلوگيري از

بگذاريد تا ما با شما اتمام حجت . شتاب نورزيد: ها گفت عمرو به آن. ها بر آمدند بابلي
ها نزد  هنگامي كه آن. بكنيم و افزود كه ابو مريم و ابو مريام را براي مذاكره نزد ما بفرستيد

در غير اين صورت بايد : فتها را به پذيرش اسالم فراخواند و گ عمرو آمدند او نخست آن
ها را در مورد وصيت رسول خدا در حق مصريان كه  همچنين آن. جزيه پرداخت كنند

  : فرمود صرسول خدا: آگاه ساخت و گفت ،هستند �خويشاوندان هاجر، مادر اسماعيل
8 �# !�
�)x/ �-�����/ !�S/ ,Ç!@;$! ���/ i��� q�� <-	 ,�� "������ BO�#

® "S/ ,��1-���P 	� ;5�«�	 M ��� B : 5!��w	 M��F1G  
را فتح كرديد با ساكنانش به نيكي  شما به زودي مصر را فتح خواهيد كرد و چون آن«

  .»ها بر ما حق خويشاوندي دارند رفتار نماييد، چرا كه آن
اين خويشاوندي دوري است كه فقط : ها پس از شنيدن سخنان عمرو گفتند آن

به ما امان بده تا پس از مشورت با افراد خود مجدداً نزد . نمايند را رعايت مي پيامبران آن
من كسي نيستم كه شما مرا فريب بدهيد ولي به شما سه روز : عمرو گفت. تو برگرديم
. بيشتر از سه روز به ما فرصت بده: گفتند. دهم تا در اين باره خوب فكر بكنيد فرصت مي

 .2رفتند) ارطبون(ي روميان  ها و نماينده گ قبطيها نزد بزر آن. عمرو يك روز اضافه نمود
ارطبون حاضر نشد تسليم شود و جنگ را . ها را در جريان سخنان مسلمانان گذاشتند و آن

ترجيح داد و بر مسلمانان شبيخون زد و سرانجام شكست خورد و با افراد خود به سوي 
بزرگ  مقوقس دخترقابل يادآوري است كه بعد از فتح بلبيس،  .3اسكندريه گريخت

وليعهد و  قسطنطين از ترس ازدواج با) برباره(ها به نام ارمانوس را كه با خادم خود  قبطي
عمرو ياران خود را جمع كرد و اين . پسر هرقل به اينجا آمده بود، به دست مسلمانان افتاد

  : آيه را خواند

                                           
  .٢٥٤٣ مشاره ،، ك فضائل الصحابةمسلم -١
  ).٧/١٠٠(البداية والنهاية  -٢
  .٢٤فتح مصر ص -٣
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�m�µ�´�³�²��±�°l ]٦٠: الرمحن[  
  ) مگر پاداش نيكي جز نيكي است؟(

 صهدايايي نزد رسول خدا) ها بزرگ قبطي(دانيد كه مقوقس  شما مي: سپس گفت
ها  خواهد ما دختر و اطرافيانش را با مالهايي كه از آن بنابراين من دلم مي. فرستاده بود

و عمرو دختر مقوقس و خادمان و اموالش  .1ها نيز پذيرفتند آن ،ايم به او برگردانيم گرفته
ما : به او گفت) برباره(اش  و هنگامي كه خادم ويژه. نزد پدرش فرستاد را با احترام خاصي

ي يك فرد  من در خيمه: دختر مقوقس گفت. ي عربها هستيم از هر طرف در محاصره
و وقتي نزد پدر رسيد، او از ديدن . 2كنم تا در قصر پدرم عربي بيشتر احساس امنيت مي

  .3ال شددختر و برخورد مسلمانان با او، بسيار خوشح

  ي أم دنين ـ معركه3
ابن عبدالحكم ذكر نموده كه عمرو پس از يك ماه جنگ و درگيري، بلبيس را فتح كرد 

. واقع در كنار رود نيل است، رسيد) المقسس(و به راهش ادامه داد تا اين كه به ام دنين 
منين اي از اميرالمؤ جا مسلمانان با نبرد شديدي روبرو شدند و عمرو طي نامه در آن

اميرالمؤمنين لشكري متشكل از چهار هزار نفر به كمك او . درخواست كمك كرد
و بر هزار نفر از آنان يك نفر را به عنوان فرامانده تعيين نمود كه آن يك نفر جاي  فرستاد

زبير بن عوام، مقداد بن اسود، عباده بن : هزار نفر را مي گرفت آنها عبارت بودند از
اي به عمرو نوشت كه اكنون دوازده  طي نامه �عمر همچنين . لدصامت و مسلمه بن مخ

  .4باشند و معموالً چنين تعدادي شكست نخواهد خورد هزار نفر در ركاب تو مي
و نبرد . ها همراه با هم پيمانان قبطي خود براي جنگ با مسلمانان بيرون شدند رومي

اي كه خالد بن وليد در  هاي ويژه عمرو در سركوبي آنان از تاكتيك. سختي در گرفت
و لشكر خود را به سه بخش . شام استفاده كرده بود، استفاده كرد 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 گروهي را در كنار رودخانه نيل و  تقسيم نمود، گروهي را در دامنه
همين كه . اختي نيروها به مقابله با دشمن پرد نزديك ام دنين مستقر نمود و خود با بقيه

ي كوه كمين گرفته بودند وارد معركه  ، گروهي كه در دامنهور شد جنگ شعله آتش
ام «مجبور به فرار به سوي  برهم زدند كه آنها ها را آن نظم شدند و بر روميان تاختند و

جا با گروه سوم مسلمانان كه از قبل كمين كرده بودند، روبرو شدند و  و آن شدند» دنين
گرفتند و متحمل شكست سنگيني شدند و پا به فرار  در محاصره هر سه گروه قرار

مسلمانان  ،بدين صورت .1ها پناه بردند ي محكم بابلي گذاشتند و گروهي از آنان به قلعه
ي توانايشان از شر دشمنان  ها را با تدبير فرمانده در اين معركه پيروز شدند و خداوند آن

  .نجات داد

  ي بابليها ي قلعه ـ معركه4
. ي خود در آوردند را در محاصره ها رفتند و آن شكريانش به سوي قلعه بابليو ل �عمرو

افرادي را براي صلح نزد عمرو  مقوقس در اين مدت. اين محاصره هفت ماه طول كشيد
گذاشت كه عبارت بودند از پذيرفتن اسالم، ها  و عمرو سه راه پيش روي آن فرستاد

سرانجام مقوقس صلح بر اساس . مقابله پرداخت جزيه و يا آماده شدن براي نبرد و
ي صلح با مسلمانان را  اي نوشت و از او اجازه پرداخت جزيه را پذيرفت و به هرقل نامه

امپراطور شديداً ابراز مخالفت نمود و مقوقس را به قسطنطنيه طلبيد و سرزنش . گرفت
   .كرد و تبعيدش نمود

من جانم را در راه خدا : گفت �ام و چون فتح اين قلعه به درازا كشيد، زبير بن عو
گاه  آن. 2ي فتح را براي مسلمانان فراهم نمايد به اميد اين كه خداوند زمينه ،بخشم مي

تر كرد و شب هنگام مسلمانان بر ديوارهاي قلعه  ي محاصره را تنگ عمرو بن عاص دايره
 رفت، زبير بن رفتند و وارد نبرد شديدي با دشمن شدند و نخستين كسي كه از ديوار باال

او به محض اين كه بر فراز قلعه رسيد، تكبير گفت و مسلمانان تكبير گويان به . عوام بود
مأموران دشمن كه غافلگير شده بودند، فرار را بر قرار . سوي درهاي قلعه هجوم بردند

                                           
  .٢١٩مهان ص -١
 .٩١عبد العزيز الشناوي ص. الفتوحات اإلسالمية د -٢
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ولي . ترجيح دادند و بدين صورت مسلمانان قلعه را به زور فتح نمودند و وارد آن شدند
رو بن عاص با ساكنان قلعه بر اين اساس صلح كرد كه نيروهاي رومي با داشتن غذاي عم

ي امكانات رفاهي و نظامي به عنوان غنيمت  چند روز، قلعه را ترك كنند و قلعه با همه
  .1برجها و ديوارهاي بلند قلعه را تخريب نمود سپس ابوعبداهللا. مسلمانان بماند براي

  فتح اسكندريه: دوم

ها اقامت گزيدند تا لشكرش به  بن عاص و افرادش چند ماهي در قلعه بابليعمرو 
پس از اين . استراحت بپردازد و دستور اميرالمؤمنين براي حركت به سوي اسكندريه رسيد

كه دستور اميرالمؤمنين رسيد، عمرو گروه قابل توجهي از نيروهايش را براي كنترل قلعه 
 641هـ موافق با  21وهايش در جمادي الثاني سال به جاي گذاشت و خود با بقيه نير

دانستند از اين پس  ها كه مي همچنين تعدادي از سران قبطي. ميالدي راهي اسكندريه شد
ها خدمات  ها هستند، و مسلمانان نيز در اين مدت براي آن قدرت حاكم بر منطقه، مسلمان

، لشكر اسالم را همراهي سازي و ايجاد پل انجام داده بودند اجتماعي از قبيل راه
عمرو براي پيشروي به سوي اسكندريه جانب چپ رود نيل را ترجيح داد، چرا  .2كردند مي

كرد  كه صحرا و ميادين آن ناحيه براي سرعت بخشيدن به حركت اسبها و لشكر كمك مي
ير ها در اين مس آن. يافتند و از موانع بسياري كه در آن طرف نيل وجود داشت نيز نجات مي

كه درگيري مختصري روي داد، در هيچ » طرانه«يا به قول مورخين عرب » مرفوط«جز در 
  . جاي ديگر با مقاومتي روبرو نشدند

ي شرق رودخانه كه شهر نقيوس محصور در ميان دژها در آن واقع  سپس به ناحيه
نجا اي را بدون تعرض به آن در اي عمرو از اين كه چنين شهر قوي .3بود، منتقل شدند

  .نمود كه مبادا براي لشكر اسالم خطرساز باشد بگذارد، احساس خطر مي
هاي خود پناه ببرند، سوار بر قايقهاي جنگي شده و  ها به جاي اين كه در قلعه رومي

ها را هدف تيرها قرار دادند و مجبور به  مسلمانان آن. براي جنگ با مسلمانان آماده شدند

                                           
 .)عبدالعزيز شناوی. د( ةت االسالميالفتوحا -١
 .٢٢٤الدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين ص -٢
  . منبع سابق -٣
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د و نيروهاي باقيمانده، بدون هيچ گونه مقاومتي تسليم فرارشان به سوي اسكندريه كردن
گرديدند و مسلمانان، پيروزمندانه وارد شهر شدند و چند روزي در آن ماندند و با اعزام 

ي شهر را از وجود دشمنان پاكسازي نمودند و يكي از فرماندهان  هاي نظامي حومه دسته
او كه با تعداد اندكي از . اعزام گرديد  جهت تعقيب فراريان رومي سميبه نام شريك بن 

ي  نيروهايش عازم اين مأموريت شده بود، در محاصره دشمن در آمد و با نيروهايش به تپه
شريك به طريقي عمرو را . بلندي پناه برد كه آن تپه بعدها به نام شريك معروف گرديد

ي فهميدند روميان وقت. در جريان وضعيت خود گذاشت و از او نيروي كمكي خواست
كه نيروهاي كمكي مسلمانان به زودي خواهند رسيد، فوراً منطقه را ترك كردند و پا به 

  .1فرار گذاشتند
ور نبرد سختي ميان نهو در مكاني به نام سلطيس واقع در شش مايلي جنوب دم

مسلمانان و روميان رخ داد كه جنگ به نفع مسلمانان و به شكست و فرار روميان پايان 
باعث تأسف است اين كه مؤرخين مسلمان از جنگهايي كه مسلمانان در   چه آن .2يافت

مسير فتح مصر با روميان داشته و با وجود كمبود افراد و امكانات رشادتهاي قابل ذكري 
اين در . اند اند، جز به صورت گذرا و فشرده بحثي به ميان نياورده از خود به جاي گذاشته

هاي قادسيه، يرموك و نهاوند چندين صفحه به رشته  هحالي است كه در مورد معرك
هاي محكم  يون كه يكي ديگر از قلعهرْي ك چنان كه در مورد معركه. اند تحرير در آورده

ي  ها و اسكندريه است و مسلمانان براي تصرف آن با فرمانده ي بابلي ي قلعه واقع در فاصله
شدند، همچنين مؤرخين دراين مورد،  چندين روز وارد پيكار سختي) تيودر(لشكر رومي 

اند و فقط ابن عبدالحكم در مورد آن به بيان اين چند جمله  بحث قابل توجهي ننموده
  : اكتفا نموده است

سپس با روميان در كريون برخورد كردند و چند روزي طرفين شديداً با هم «
دست غالم آزاد  فرماندهي قسمت جلوي لشكر با عبداهللا بن عمرو و پرچم به. جنگيدند

عمرو با مسلمانان نماز خوف اقامه نمود و سرانجام، خداوند . بود) وردان(ي عمرو  شده

                                           
 .فی عصر اخللفاء الراشدين ةسالمياإل ةالدول -١
 . منبع سابق -٢
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مسلمانان را بر دشمنانشان پيروز گردانيد و تعداد زيادي از افراد دشمن كشته شدند و 
سپس ابن  .»ها وارد اسكندريه شدند مسلمانان به تعقيب فراريان پرداختند تا اين كه آن

  .1پرداخته است) وردان(ها  الحكم به بيان رشادتهاي عبداهللا بن عمرو و غالم آنعبد
اما اسكندريه در آن زمان پايتخت شهرها و دومين مركز امپراطوري بيزانس پس از 

ها خطر تسلط مسلمانان  بيزانسي. رفت قسطنطنيه و نخستين مركز تجاري جهان به شمار مي
تا جايي كه . كردند و از اين بابت سخت نگران بودند يبر اسكندريه را به خوبي احساس م

   .2اسكندريه به معناي نابودي دولت روم و فروپاشي آن استتسلط عربها بر : هرقل گفت
او شخصاً براي جنگ با مسلمانان عازم اسكندريه شد ولي خداوند به : اند حتي گفته

و امور امپراطوري بيزانس . 3ردرا از مسلمانان كم ك او فرصت نداد و مرد و خداوند شر او
با مشاركت ) هرقل دوم(به هم ريخت و فرزندان او به نامهاي قسطنطين و هرقليانوس 

اما ديري نگذشت و پس از صد . به جاي پدر نشستند) مادر هرقليانوس(امپراطور مارتينا 
) امارتين(روز از مرگ پدر، قسطنطين درگذشت و انگشت اتهام مردم به سوي امپراطور 

. خواهد فرزندش به تنهايي حكومت بكند رسيد كه مي دراز شد و اين طور به نظر مي
تا  ،بنابراين هرج و مرج در كشور پديد آمد و تا چند ماهي فتنه و آشوب حاكم گشت

به جاي پدر نشست و در كنار عموي خود شريك ) كونستانس(اين كه فرزند قسطنطين 
   .4حكومت شد

بر دارا بودن ديوارهاي محكم و دژهاي استوار و ه عالوه گفتني است كه اسكندري
گانه شهر  از نظر طبيعي نيز موقعيت دفاعي ممتازي داشت و نواحي سه ،نيروي دفاعي كافي

ي مريوط كه غير قابل عبور بود و  يعني شمال، جنوب و غرب آن با آبهاي دريا و درياچه
   .ترسي بوداي از رود نيل كامالً محفوظ و غير قابل دس شاخه

                                           
 .فی عصر اخللفاء الراشدين الدولة اإلسالمية -١
  . منبع سابق -٢
 . منبع سابق -٣
 . منبع سابق -٤
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 .1ي شرق كه تنها راه ارتباطي بين كريون و اسكندريه بود، باقي ماند و فقط ناحيه
تا چندين ماه تحت محاصره قرار گرفت و سرانجام عمرو ترسيد كه نيروهايش در مقابل 

هايي به مناطق اطراف  تصميم گرفت دسته ،بنابراين. دشمن احساس عجز و ناتواني بكنند
ي اسكندريه  رستد و از طرفي اميرالمؤمنين نيز از طوالني شدن مدت محاصرهاسكندريه بف

اند و آن گونه  نگران شد و نسبت به نيروهاي خود مظنون گرديد كه مبادا دل به دنيا بسته
چنان كه اين مطلب را طي . كه شايسته است براي فداكاري در راه خدا آمادگي ندارند

من از كندروي و تأخير شما در فتح مصر : نين بيان نموداي كه براي عمرو فرستاد، چ نامه
نكند در شما تغييراتي آمده . شما مدت دو سال است كه درگير هستيد. شگفت زده شدم

. و محبت دنيا همان طور كه در دل دشمنان شما است در دل شما نيز جاي گرفته است
كه نيتهايشان خالص باشد و كند، مگر اين  بايد دانست كه خداوند هيچ ملتي را پيروز نمي

ها  من پيش از اين، چهار نفر از بزرگان اصحاب پيامبر را نزد تو فرستادم كه هر يك از آن
پس از . ها نيز مثل شما دچار دگرگوني بشوند گيرد، مگر اين كه آن جاي هزار نفر را مي

را براي جنگ با ام به دستت رسيد در ميان مردم به ايراد سخن بپرداز و آنان  اين كه نامه
يعني (شان بنما و چهار نفري را كه گفتم  دشمن آماده كن و به صبر و تصحيح نيت تشويق

پيشاپيش همه قرار ده و به نيروهايت بگو كه همه با هم و ) زبير، مقداد، عباده و مسلمه
و حمله را به وقت زوال روز جمعه آغاز كنيد، چرا كه . يكپارچه بر دشمن هجوم ببرند

شود و بايد همه  اي است كه در آن رحمتهاي الهي سرازير و دعا پذيرفته مي لحظهاين 
عمرو حسب دستور خليفه، مردم . متوجه خدا بشوند و پيروزي بر دشمن را از او بخواهند

طهارت بكنند و دو : را فرا خواند و آن چهار نفر را پيشاپيش همه قرار داد و به مردم گفت
ها نيز پذيرفتند وچنين كردند و  خدا طلب پيروزي نمايند، آن ركعت نماز بخوانند و از

  .2پيروز شدند
در مورد : در روايتي آمده است كه عمرو بن عاص به مسلمه بن مخلد انصاري گفت

از اصحاب پيامبر، مردي داراي دانش و تجربه را : مسلمه گفت. جنگ به من مشورت بده

                                           
 . سابق منبع -١
 .لفاء الراشدينخلفی عصر ا الدولة اإلسالمية -٢
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چنين كسي را سراغ : عمرو گفت. ا آغاز كندبه دست او بده تا جنگ ربرگزين و پرچم را 
عمرو، عباده را فرا خواند و در حالي كه . آري عباده بن صامت است: داري؟ مسلمه گفت

ي خود  گاه عمامه آن. ات را به من بده سرنيزه: او هنوز از مركب پايين نيامده بود، به او گفت
روميان گذاشت و در همان روز ي جنگ با  را به صورت پرچم بر آن بست و او را فرمانده
  .1اسكندريه به دست عباده بن صامت فتح گرديد

من در اين باره انديشيدم و با خود گفتم اين : گويد عمرو ميو در روايتي آمده كه 
اي را پشت سر  كار ممكن نيست مگر به دست كساني كه قبل از اين چنين تجربه

بن صامت را فرا خواند و پرچم را به او  گاه عباده آن .، منظورش انصار بوداند گذاشته
  .2ي او مسلمانان را پيروز گردانيد سپرد و خداوند نيز به وسيله

ماه طول كشيد و سرانجام در  9ي شهر اسكندريه  محاصره: گويد ابن عبدالحكم مي
ميالدي فتح  640روزهاي نخست ماه محرم سال بيست هجري موافق با دسامبر سال 

ي شهر در اواخر يونيو سال  نويسد كه محاصره لر در مورد فتح مصر ميالبته بت .3گرديد
هجري فتح  21ذي حجه سال  7موافق با  641ميالدي آغاز و در هشتم نوامبر سال  640

شود، چرا كه در  به عمرو بن عاص تأييد مي �ي عمر البته اين روايت بيشتر با نامه. گرديد
  .جا مشغول پيكار هستيد كه در آنآن تصريح شده كه شما مدت دو سال است 

سپس عمرو ساكنان اسكندريه را به حال خود رها كرد و كسي را نكشت و مال كسي را 
گاه گروهي  آن... عنوان اهل ذمه برخورد نمودها به  ها مانند بابلي غارت نكرد، بلكه با آن

اف جهت تصرف از نيروهاي خود را براي كنترل شهر تعيين كرد و بقيه را به مناطق اطر
روميان اعزام داشت وديري نگذشت كه مصر كامالً در تصرف  ديگر مراكز نظامي

   .4مسلمانان در آمد
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  فتح برقه و طرابلس: سوم

عمرو پس از اين كه مصر را فتح كرد و اوضاع كامالً تحت كنترل او در آمد، به فكر 
هاي قوي و زيادي در چرا كه روميان داراي نيرو. پيش روي به سوي مغرب زمين افتاد

. آمدند ي جدي به حساب مي برقه و طرابلس بودند و براي مسلمانان مصر، خطر بالقوه
مسير اسكندريه تا برقه، مسيري جنگلي و . هـ راهي برقه شد 22عمرو در سال  ،بنابراين

سرسبز بود كه خود كمك زيادي به لشكر اسالم نمود و هيچ برخوردي اتفاق نيفتاد و چون 
جا رسيد، ساكنان شهر بدون هيچ گونه مقاومتي صلح كردند و قرار شد  ر اسالم به آنلشك

و . فرستادند ي خود را مرتب مي جزيه پرداخت نمايند، چنان كه بعد از آن هميشه جزيه
  .ي مغرب زمين بود ترين منطقه شان سرسبزترين و آرام ي منطقه

جا  در آن. كم وجود داشتهاي مح سپس عمرو آهنگ طرابلس كرد، جايي كه قلعه
ي شهر را بستند و حدود  دروازهدرنگ  ها بي آن. ستقر بودلشكر نيرومندي از روميان م

گفتني است بخشهايي از شهر كه در . ي مسلمانان را تحمل كردند يك ماه محاصره
سرانجام، مسلمانان، با سعي و . ي آب دريا قرار داشتند، داراي دژ و ديوار نبودند احاطه

نيروهاي رومي  .وارد شهر شدند و يكصدا تكبير گفتند آن قسمتش فراوان، از تال
ها مهلت نداد و با  عمرو به آن. اي جز پناه بردن به كشتيهاي خود و فرار نداشتند چاره

السير  اندكي توانستند با كشتيهاي سريع ها پرداخت و فقط تعداد نيروهايش به تعقيب آن
گاه عمرو نيروهاي  آن. ن شهر غنايم زيادي به دست آوردندمسلمانان در اي. فرار كنند

  .خود را به اطراف شهر فرستاد و همه جا را تحت كنترل خويش در آورد
ي فتوحات را در  روي بكند و دامنه خواست به سمت مغرب زمين پيش مي �عمرو

خليفه را باره نظر  آن سو گسترش دهد و تا تونس و سرزمينهاي آفريقا پيش برود و در اين
به . ي جديد و پراكندگي نيروهاي خود را صالح ندانست خليفه باز كردن جبهه. جويا شد

ي  ويژه كه از شام تا طرابلس در ظرف مدت نسبتاً كوتاهي فتح كرده بودند و اين منطقه
ر داد تا در بنابراين به نيروهاي تحت فرماندهي عمرو دستو. وسيع نيازي به تثبيت داشت

عمر ي حكومت اسالمي در دوران  و بدين صورت دامنه. روي ننمايندنند و پيشطرابلس بما
هاي آن و از  از شرق تا رود جيحون و سند و از غرب تا ديار آفريقا و بيابان �بن خطاب

هاي آسياي كوچك و ارمنستان و از جنوب تا اقيانوس آرام گسترش يافت و  شمال تا كوه
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هاي  ي متحدي كه متشكل از مذاهب، فرهنگها و نشانهها زير نظر حكومت جهان ي اين همه
آميزي  عدل و رأفت اسالمي زندگي مسالمت ي مختلفي بود، گرد آمدند و همه در سايه

  .1همراه با آزادي عقيده و بيان را آغاز كردند

                                           
 .٢٣١ص . فی عصر اخللفاء الراشدين الدولة اإلسالمية -١



  مبحث سوم

  ها و فوايد بجا مانده از فتح مصر ترين درس مهم

  مانان به سوي مقوقسعباده بن صامت انصاري سفير مسل: نخست

طي ) ها بزرگ قبطي(ها را محاصره كرد، مقوقس  ي بابلي هنگامي كه عمرو بن عاص قلعه
ايد و  شما وارد مناطق ما شده و براي جنگ با ما برخواسته: اي به عمرو چنين نوشت نامه

شما گروه كوچكي هستيد و روميان با . بريد اكنون دير وقتي است كه در اينجا به سر مي
ي نيل شما را  از طرفي رودخانه. نيروي عظيم و مجهز به سالح در مقابل شما قرار دارد

پس مرداني از خود نزد ما بفرستيد . احاطه نموده است و در كل شما اسيراني بيش نيستيد
ها گوش فرا دهيم، شايد اين طور بهتر بتوانيم به توافق برسيم و شما نيز  تا ما به سخنان آن

  .ها در امان بمانيد ياز گزند روم
ها را تا دو شبانه روز نزد  هنگامي كه فرستادگان مقوقس نزد عمرو رسيدند او آن

ها  ببينيد اين: خود نگه داشت تا جايي كه مقوقس نگران شد و به اطرافيانش گفت
هدف عمرو ! شمارند رسانند و اين كار را حالل مي فرستادگان را زنداني و يا به قتل مي

گاه عمرو فرستادگان مقوقس  آن. ها از نزديك شاهد رفتار مسلمانان باشند كه آناين بود 
اي جز پذيرفتن يكي از اين شروط  نشان ساخت كه شما چاره را برگردانيد و خاطر

شويد كه در آن صورت از  پذيريد و برادران ديني ما مي دين اسالم را مي: گانه نداريد سه
شويد و يا اين كه جزيه  ار هستند شما نيز برخوردار ميحقوقي كه ساير مسلمانان برخورد

آييد و راه سوم اين كه براي جنگ آماده  ي ما در مي كنيد و تحت سلطه پرداخت مي
  .1شويد تا خداوند ميان ما و شما داوري نمايد

هايي بودند؟  ها چگونه انسان آن: هنگامي كه فرستادگان مقوقس برگشتند، پرسيد
هايي را ديديم كه مرگ را بر زيستن و تواضع و فروتني را بر كبر و  ما انسان: گفتند

همه بر . هيچ كدام از آنان چشم به متاع دنيا ندوخته بود. دادند خودپسندي ترجيح مي
ها  شان مانند يكي از افراد عادي آن ي خوردند و فرمانده نشستند و نشسته غذا مي زمين مي

هنگامي كه . باال دست و زيردست، همه يكسان بودنددر ميان آنان سردار و برده و . بود

                                           
  .٩١اهد صعبادة بن الصامت صحايب كبري وفاتح جم -١
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نخست چهره و دست و . رسيد، همه بدون استثنا در نماز حضور داشتند وقت نماز فرا مي
  .ايستادند شستند و در نماز با نهايت خشوع و اظهار بندگي مي پاي خود را مي

ن افرادي چني: مقوقس با شنيدن اظهارات فرستادگان خود، سوگند ياد كرد و گفت
ها را از جلوي راه خود بر خواهند داشت و كسي ياراي  ها روبرو شوند آن اگر با كوه
ها  پس بايد فرصت را غنيمت شمرد و همين حاال كه آن. ها را نخواهد داشت مقابله با اين
چرا كه فردا وقتي . ها دراز كرد ي رود نيل قرار دارند، دست صلح به سوي آن در محاصره

  .اين تنگنا بيرون بشوند و در زمين، قدرت يابند به حرف ما گوش نخواهند دادها از  آن
فرستادگاني نزد : گاه مقوقس فرستادگان خود را مجدداً نزد عمرو فرستاد و گفت آن

عمرو نيز درخواست او . آميزي برسيم ي صلح ما بفرست تا با هم گفتگو بكنيم و به نتيجه
خود را از جمله عباده بن صامت را كه مردي سياه چرده و را پذيرفت و ده نفر از نيروهاي 

فقط پيرامون همان سه : بلند قامت بود، فرستاد و او را سخنگوي وفد قرار داد و گفت
ها وقتي نزد  آن. پيشنهاد قبلي سخن بگويد و افزود كه اين دستور اميرالمؤمنين است

ار گرفت، مقوقس ترسيد و مقوقس رسيدند و عباده پيشاپيش ديگران در مقابل او قر
. اين سياه چرده را از جلوي من دور نماييد و كسي ديگر با من گفتگو نمايد: گفت

. تر و داراي دانش بيشتر و سرور ما است اين سياه چرده از ما خبره: اعضاي وفد گفتند
: ها گفتند اي سرور شما باشد؟ آن پسنديد كه چنين فرد بد قيافه چگونه مي: مقوقس گفت

. نگريم چرا كه از نظر سابقه و عقل و رأي بر ما برتري دارد ا به سياهي رنگ او نميم
. ترسم ولي به آرامي كه من از تو مي. بيا و با من سخن بگو: گاه مقوقس به عباده گفت آن

من سخنان تو را شنيدم و بايد بگويم كه در لشكر ما حدود : عباده جلو آمد و گفت
ها را ببيني، بيشتر  باشند و اگر تو آن تر مي جود دارد كه از من سياههزاران نفر از سياهان و

ولي من به فضل خدا اگر با يكصد نفر از دشمنان خود روبرو شوم، بيم . خواهي ترسيد
آنان در دلم جاي نخواهد گرفت و همين طور ساير همسنگرانم داراي چنين وضعيتي 

اهللا و  ةكلمو هدف ما جهاد براي اعالي ايم  هستند، چرا كه ما در راه خدا بيرون شده
يابي به مال و متاع دنيا نداريم،  خدا است و هدف ديگري از قبيل دستحصول رضامندي 

گرچه پس از اين كه بر دشمن پيروز شويم، تصاحب اموال آنان براي ما حالل خواهد 
يك درهم  ي گنجهاي دنيا را داشته باشيم و چه كند چه همه و براي ما فرقي نمي. بود
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خواهيم كه شكم خود را سير كنيم و  زيرا از متاع دنيا فقط چند لقمه مي. نداشته باشيم
كند و اگر  همين مقدار ما را كفايت مي. خواهيم كه برخود بپيچيم يك تكه پارچه مي

چرا كه . بخشيم ها چندين گنج طال داشته باشيم، همه را در راه خدا مي عالوه بر اين
و آسايش آن واقعي نيستند، بلكه نعمتها و آسايش آخرت، واقعي و جاوداني نعمتهاي دنيا 

اند  فتهاند و از ما تعهد گر اين چيزي است كه خدا و پيامبرش ما را به آن فرا خوانده. هستند
يابي به همين مقدار اندك كه شكم را سير نمايد و جسم را  تا براي دنيا بيش از دست

يابي به رضامندي خدا و مبارزه  عي و تالش خود را بذل دستييم و سبپوشاند، تالش ننما
مقوقس پس از شنيدن سخنان عباده، خطاب به اطرافيانش . و جهاد با دشمنانش بكنيم

ي او ترسيدم ولي حاال  من فقط از قيافه. ايد آيا تاكنون نظير سخنان او را شنيده: گفت
او و همراهانش را خدا فرستاده تا . اند اش بيم آورتر متوجه شدم كه سخنانش از قيافه

. ي خاكي تسلط خواهند يافت ي كره زمين را ويران بكنند و به نظر من، سرانجام بر همه
در مورد خود و   چه من سخنان تو را و آن! اي مرد: كرد و گفتسپس رو به عباده 

يد و و سوگند به خدا كه شما به سبب آنچه گفتيد به هدف رسيد .همراهانت گفتي شنيدم
و اكنون گروه بزرگي از روميان كه . ي دنيا بودند، بر آنها پيروز شديد چون آنها شيفته

يقيناً شما ياراي  ،اند تعدادشان قابل شمارش نيست براي جنگ با شما عازم اينجا شده
چرا كه شما هم تعدادتان اندك است و هم توانايي و . ها را نخواهيد داشت مقابله با آن

توانيد كاري پيش ببريد و با فقر  ي داريد و اكنون چندين ماه است كه نميامكانات كمتر
بنابراين . سوزد و دل ما هم به حال شما مي. كنيد و تنگدستي دست و پنجه نرم مي

ي بزرگتان هزار  خواهيم به هر كدام از شما دو دينار و به اميرتان صد دينار و به خليفه مي
به ديار خود برگرديد قبل از اين كه زير دست و پاي لشكر دينار بدهيم تا شما به سالمتي 
  .بزرگ روميان تكه پاره شويد
چرا  !به خود و همراهانت مغرور نباش! اي مرد: س گفتمقوقعباده در جواب سخنان 

ي ما را  كه لشكر روميان و كثرت و قدرت آنان چيزي نيست كه ما را بيمناك سازد و يا اراده
ها بيان داشتي، واقعيت داشته باشد، در آن صورت ما  تو در مورد آن  چه اگر آن. تضعيف نمايد

با اشتياق بيشتري به جنگ آنان خواهيم رفت، زيرا كه در اين صورت عذر ما نزد خدا بهتر 
ي ما كشته شويم به بهشت خدا و رضامندي او دست خواهيم يافت  شود و اگر همه پذيرفته مي
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ين آرزو خوشايندتر نيست و به هر حال ما پيروزيم چون اگر كه هيچ چيزي براي رسيدن به ا
كنيم و اگر  بر شما تسلط يابيم، به هدف خود دست يافته و مال و غنيمت فراواني حاصل مي

و خداوند در كالم  ،يابيم شما بر ما غالب شويد باز هم به غنيمت ابدي و اخروي دست مي
  : خود فرموده است

�m�~�}|�{�z�y�x��w�v�u�t��a�̀ �_l   
  ]٢٤٩: البقرة[

بر ) توفيق نصيبشان شده است و(چه بسيارند گروههاي اندكي كه به فرمان خدا «
  .»است) كنندگان و در صف استقامت(و خداوند با بردباران . اند گروههاي فراواني چيره شده

راه خود مرا در ! بار الها: كند و هر فرد از نيروهاي ما روزانه به پيشگاه خدا چنين دعا مي
  .و زنده و سالم نزد خانواده ام بر نگردان. شهيد بگردان

ايم نگران نيستيم،  از زن و بچه و مال بجا گذاشته  چه و هيچ كدام از ما در مورد آن
  .كنيم ي خود فكر مي ايم و فقط به هدف و آينده بلكه همه را به خدا سپرده

نشان كنم كه ما كامالً  ايد خاطرو اما اين كه تو از فقر و تنگدستي ما سخن گفتي، ب
هم   چه ما باشد، زندگي ما از آن ي دنيا از آنِ بريم و اگر همه در رفاه و آسايش به سر مي

پس ببين اگر حرف ديگري براي گفتن داري، بگو ولي من  .يابد بيني، تغيير نمي اكنون مي
بنابراين بيهوده سخن . يرمپذ بينم و نمي جز همان سه راه كه قبالً شرح دادم راه ديگري نمي

ي ما است كه از خليفه به  اين دستور فرمانده. مگو و يكي از اين سه مورد را انتخاب كن
گراييد كه دين  يا به اسالم مي. او رسيده و عهدي است كه رسول خدا از ما گرفته است

با مخالفين و خدا به ما دستور داده تا  ،ي خدا و دين ساير انبيا و فرشتگان است پسنديده
و اگر تو و يارانت اسالم را بپذيريد، در دنيا و آخرت رستگار خواهيد . اين دين بجنگيم

. دانيم كنيم و تعرض به شما و اموالتان را حرام مي شد و ما از جنگيدن با شما خودداري مي
 پذيريد پس بايد جزيه پرداخت كنيد و زيردست ما باشيد و بر چيزي اما اگر اسالم را نمي

كنيم و در عوض ما براي  را داشته باشيد، با هم توافق مي كه شما ساالنه توان پرداخت آن
اما اگر شما اين مورد را . آوريم هميشه از جان و مال و سرزمين شما حفاظت به عمل مي

گاه فقط شمشير تعيين تكليف خواهد كرد يا همه كشته خواهيم شد و يا به  نيز نپذيريد، آن
  .خود خواهيم رسيد هدف مورد نظر
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خواهيد ما براي هميشه  چنين چيزي اصالً ممكن نيست، آيا مي: مقوقس گفت
مقوقس . همين كه گفتم و انتخاب با خود شما است: بردگان شما باشيم؟ عباده گفت

سوگند به : گفتي بگذاري؟ عباده گفت  چه شود شرط ديگري غير از آن آيا نمي: گفت
. ها وجود دارد، كه راه ديگري وجود ندارد در آن  چه و آنها و زمين  پروردگار آسمان

مقوقس نگاهي به اطرافيان خود انداخت و . پس يكي از اين سه مورد را انتخاب كنيد
چه كسي حاضر است تن به چنين ذلتي : ها گفتند آن. سخن همين است كه شنيديد: گفت

كه اصالً با آن آشنايي نداريم، بدهد؟ ما به هيچ وجه دين مسيح بن مريم را به خاطر ديني 
دهيم و  و مرگ را بر بردگي و اسارت و پرداخت جزيه ترجيح مي. ترك نخواهيم كرد

خواهند بر ما مقرر كنند هم اكنون از ما بگيرند و  را كه مي  چه ها چند برابر آن اگر آن
دام از ها هيچ ك اين: مقوقس به عباده گفت. پذيريم تر مي دست بردار شوند، ما راحت

هر چه : ات و بگو پذيرند، نظر شما چيست؟ برگرد نزد فرمانده گانه شما را نمي شرايط سه
. عباده و همراهانش برخاستند و رفتند. دهيم ولي از اينجا برويد خواهي به شما مي مي
ها را  گانه آن از من بشنويد و يكي از شرايط سه: گاه مقوقس به اطرافيانش گفت آن

ها را نداريد و اگر اكنون به صورت  دا سوگند كه شما توان مقابله با آنبه خ. بپذيريد
شويد كه به  ها تن ندهيد، فردا به زور شمشير مجبور مي آميز به يكي از شرايط آن مسالمت

مقوقس . ها گردن نهيم به كدام يك از سه شرط آن: ها گفتند آن. بدتر از آن گردن نهيد
ها  همچنين شما را به مقابله با آن. و آيين خود برداريدگويم دست از دين  من نمي: گفت

ها  ها بجنگيد و مانند آن توانيد در مقابل آن دانم كه شما نمي خوانم چون مي فرا نمي
يعني براي : ها گفتند آن. پس بايد شرط سوم را پذيرفت. هاي جنگ را تحمل كنيد سختي

آميزي كه در شهر و  ي مسالمتآري، بردگ: م؟ مقوقس گفتها باشي هميشه بردگان آن
ديار خود و در ميان زنان و فرزندان خود باشيد و از جان و مال شما حفاظت به عمل آيد، 
بهتر از آن است كه كشته شويد و يا به عنوان برده فروخته و از شهر و ديار و زنان و 

ور به دهيم و دست ما مرگ را بر اين صلح ترجيح مي: گفتند. فرزندان خود دور شويد
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ي نبرد  ها و روميان آماده انهدام پل ارتباطي فسطاط و جزيره دادند و جمع كثيري از قبطي
  .1شدند

از گفتگويي كه ميان عباده و مقوقس رد و بدل شد، تيزهوشي و زرنگي عباده و 
او به هيچ وجه مبهوت جنگ رواني . شود ميزان شناخت وي از اهداف دشمن مشخص مي

نان با نگرش و اهداف خود در مقابل دشمن ايستادگي نمود و در دشمن نشد، بلكه همچ
عين حال از فراخوان و تشويق دشمن به پذيرش اسالم و خاطرنشان ساختن اين مطلب كه 
مسلمانان هميشه بر ديگر ملتها و اديان پيروز خواهند شد، غافل نشد و اين امر باعث متأثر 

  .2ه صلح و سازش دهدشدن مقوقس گرديد تا جايي كه حاضر شد تن ب

  تاكتيكهاي نظامي در فتح مصر: دوم

  : از جمله ،هاي گوناگوني از تاكتيكهاي نظامي را در مصر تجربه كرد عمرو بن عاص شيوه

  ـ جنگ رواني1
ها بايستند و پشت به  ي بابلي هنگامي كه مقوقس به زنان دستور داد تا بر ديوارهاي قلعه

و به مردان دستور داد تا ) ها نشوند توجه زن بودن آنها م تا آن(سوي مسلمانان بكنند 
بود،  شان از كثرت مسلمانان مسلح به سوي مسلمانان بايستند و هدفش با اين كار ترسانيدن

گاه  ار شما شدم و بايد بدانيد كه هيچمن متوجه رفت: عمرو كسي نزد او فرستاد و گفت
مين وضعيت، پادشاه شما را با سرنوشتي ما با ه. سبب پيروزي ما كثرت افراد ما نبوده است

  . كه دچار آن گرديد، مواجه ساختيم
گويند، پادشاه ما را از پايتخت  ها راست مي اين: مقوقس به اطرافيانش گفت

  .حكومتش به قسطنطنيه فراري دادند، پس ما بايد به طريق اولي عبرت كنيم
ن دشمن و از بين بردن عمرو از آن دسته از فرماندهان بود كه براي مرعوب ساخت

همچنين در جنگها با توكل بر خدا . كرد ي جنگي آنان از جنگ رواني استفاده مي روحيه

                                           
  ).١٦-١/١٠(ملوك مصر والقاهرة ، النجوم الزاهرة -١
  .٢١١األنصار يف العصر الراشدي ص -٢
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ي خرد توانا و شمشير خود به هدف خويش كه همان پيروزي نهايي بر دشمن  و به وسيله
  .1رسيد بود، مي

  ـ غافلگير كردن دشمن با كمين زدن2
اش عملي  و سرانجام نقشه. ن شمس تجربه كردي عي اين تاكتيك را در معركه �عمرو

هاي مناسبي را براي كمين  او شب هنگام مكان. شد و به پيروزي كامل نيروهايش انجاميد
دانست دشمن در آن ساعت  زدن در نظر گرفت و ساعت حركت نيروها يا ساعتي كه مي

شناسايي نمود  پذير دشمن را نيز و نقاط آسيب. باشد، تعيين كرد مشغول كارهاي خود مي
و در وقتي از پيش تعيين شده بدون اين كه دشمن متوجه شود، حمله را آغاز نمود و 

  .2بهترين و موفقيت آميزترين عمليات از نوع خود را به نمايش گذاشت

  ـ تاكتيك غافلگيرانه در حين محاصره3
نگامي كه ه. ها از اين تاكتيك استفاده نمود ي بابلي ي قلعه در اثناء محاصره �عمرو

رسي نخواهند داشت، چرا  روميان تحت محاصره، مطمئن بودند كه مسلمانان به آنان دست
ها در اطراف  عالوه بر اين. كه داراي دژهاي محكم با انواع امكانات جنگي و آذوقه بودند

قلعه موانع غير قابل نفوذي گذاشته بودند از جمله گودالي حفر كرده و آب را در آن رها 
با اين همه . ودند و پس از خشك شدن آب، گل و الي زيادي باقيمانده بودنموده ب

ناگهان شبي توسط زبير بن عوام و همراهانش غافلگير شدند كه بر فراز ديوارهاي قلعه 
اي جز تن دادن به صلح و تسليم  تكبير گويان شمشير بر دشمن كشيدند و دشمن چاره

  .3ندنداشت و مسلمانان فاتحانه وارد قلعه شد

  ـ تاكتيك طوالني نمودن محاصره4
او بعد از اين كه . ي كريون و اسكندريه از همين تاكتيك استفاده نمود عمرو در محاصره

هاي محكم و قوي  متوجه صعوبت امر در پيروزي بر روميان ساكن پشت درهاي قلعه

                                           
  .١٧٤ص: الدكتور أمحد نوفل، احلرب النفسية -١
  .٣٢٠الفن العسكري اإلسالمي ص -٢
  . منبع سابق -٣
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برد و گرديد به زد و خوردهاي پراكنده با دشمن پرداخت و فقط يكبار به قلعه حمله 
گاه دست از حمله كشيد و فقط به زد و خوردهاي جزيي با افراد دشمن  آن. موفق نشد

ي نيروهايش  هاي دشمن و كم شدن حوصله ادامه داد تا گذر زمان و تمام شدن ذخيره
چنان كه هنوز چند روزي از محاصره نگذشته بود كه . كارساز واقع بشود و چنين هم شد

نان و استقامت آنان يقين كردند و ناچار اسلحه به زمين روميان به عزم راسخ مسلما
و همين جريان در اسكندريه اتفاق . گذاشتند و درهاي قلعه را بر روي مسلمانان گشودند

تر شد و تا سه ماه طول كشيد چرا كه  افتاد با اين تفاوت كه درآن زمان محاصره طوالني
و از دست دادن آن به معناي برچيده  هاست دانستند كه اين آخرين پايگاه آن روميان مي

  .1شدن حكومت آنان از مصر و آفريقا خواهد بود و چنين هم شد

  ي فتح به اميرالمؤمنين مژده: سوم

. ي فتح نزد اميرالمؤمنين فرستاد عمرو بن عاص، معاويه بن حديج را جهت رساندن مژده
تو خود مردي . تن نيستنياز به نوش: نويسي؟ عمرو گفت اي نمي آيا نامه: معاويه گفت

اتفاق افتاده در حضور   چه تواني پيام را به نحو احسن برساني و آن عرب زبان هستي كه مي
  .2تو بوده است

رسيد و او را از فتح اسكندريه با خبر ساخت،  �هنگامي كه معاويه نزد عمر
  : گويد يخود معاويه در اين مورد م. خدا را شكر: اميرالمؤمنين به سجده افتاد و گفت

من به مدينه آمدم و يكسره به مسجد . فرستاد �وقتي عمرو بن عاص مرا نزد عمر
وقتي چشمش به من . بيرون آمد �ي عمر جا نشسته بودم كه كنيزي از خانه در آن. رفتم

معاويه بن : تو كي هستي؟ گفتم: افتاد كه آثار سفر بر من هويدا بود، نزد من آمد و گفت
كنيزك به خانه برگشت و ديري نگذشت كه شتابان به . و بن عاصي عمر حديج فرستاده

ي  من دنبال او به راه افتادم، وارد خانه. خواهد اميرالمؤمنين تو را مي: سوي من آمد وگفت
: چه خبر داري؟ گفتم: صبرانه ايستاده است و از من پرسيد اميرالمؤمنين شدم، ديدم كه بي

او با من به مسجد آمد و به منادي . فتح گردانيد خبر خوشي دارم، خداوند اسكندريه را

                                           
  .٣٢٠مهان ص -١
  .١٠٥، ١٠٤فتوح مصر واملغرب ص -٢
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و بعد از اين كه مردم جمع شدند به من  »�EF��G �8�5«: مردم را فراخوان و بگو: گفت
من برخاستم و جريان را بازگو . ها بيان كن برخيز و داستان همراهانت را براي اين: گفت
رد خانه شد و رو به قبله ايستاد نماز خواند و از مسجد بيرون شد و وا �سپس عمر. نمودم

چيزي براي خوردن داري؟ او ! اي كنيزك: سپس نشست و گفت. و دعاهايي زمزمه كرد
من با احساس كم رويي و خجالت شروع به خوردن غذا . مقداري نان و روغن آورد

اگر من ميل . مسافر نياز به خوردن غذا دارد. غذا بخور: اميرالمؤمنين به من گفت. نمودم
گاه  آن. گفت، من بدون احساس شرم غذاها را خوردموقتي اين را . خوردم اشتم با تو ميد

فكر : كردم؟گفتم از من پرسيد كه وقتي تازه به مسجد رسيدم و در آن نشستم چه فكر مي
حق  ،اگر من روزها بخوابم! چه فكر بدي: گفت .كند كردم اميرالمؤمنين استراحت مي

ام، آيا با چنين  گر شبها بخوابم حق خودم را ضايع كردهام و ا رعيت را ضايع كرده
  1مسئوليتهايي خواب، خوشايند خواهد بود؟

ي خبري و  اين جريان بيانگر آن است كه مسجد در صدر اسالم، مهمترين رسانه
شدند و  فراخوانده مي »��GEF ��8�5«آمده و مردم به وسيله نداي  آگهي به حساب مي

شدند اخبار  و بعد از اين كه مردم جمع مي. مهمي پيش آمده است ي دانستند كه قضيه مي
همچنين اين جريان . شد و وقايع مهم نظامي، سياسي و اجتماعي به سمع آنان رسانيده مي

گويد  است كه مي) �عمر بن خطاب(بيانگر ميزان هوشياري و بيداري اميرالمؤمنين 
پس او هم به حقوق رعيت و . هد بودچگونه با اين مسئوليتها خواب برايم خوشايند خوا

مسلماني بتواند اين دو   و هرگاه ،هم به حقوق خود آگاه و مواظب هر دو جانب است
  .2وصف را در خويشتن به وجود بياورد حقا كه او از نيكوكاران و پرهيزكاران است

  براي عمل به تعهدات خويش �ي عمرفاروق عالقه: چهارم

گامي كه مسلمانان از بلهيب فراغت يافتند و با خود اسيران هن: .... ابن اثير مي نويسد
من قبل از اين : ها پيامي به عمرو فرستاد و گفت جا به يمن بردند، رييس آن زيادي از آن

تر بودند يعني فارسيان و روميان جزيه  به كساني كه نزد من از شما هم مبغوض
                                           

  .١١٤إبراهيم املتناوي ص. د، صر بني الرؤية اإلسالمية والرؤية النصرانيةفتح م، ١٠٥فتوح مصر واملغرب ص -١
  ).٣٤٩، ١٢/٣٤٨، ١١(التاريخ اإلسالمي للحميدي  -٢
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ا جزيه بدهم به شرطي كه اسيران اكنون اگر شما دوست داريد حاضرم به شم. پرداختم مي
  . ما را آزاد كنيد و زمينهاي ما را برگردانيد

اي به سمع اميرالمؤمنين رسانيد و از ايشان كسب تكليف  عمرو اين مطلب را طي نامه
 �ي عمر ديري نگذشت كه نامه. كرد و تا رسيدن جواب نامه، جنگ را متوقف نمود

  .بهتر است از غنيمتي كه تقسيم گردد رسيد و در آن آمده بود كه گرفتن جزيه
اما اسيران را اختيار بده بين پذيرش اسالم و پرداخت جزيه و كساني كه در شهرها 

عمرو پادشاه اسكندريه را در جريان . ها نيستيم اند ما قادر به بازگردانيدن آن پراكنده شده
گرد آوردند و به گذاشت او نيز پذيرفت و اسيران را در جمع نصرانيان  �ي عمر نامه

شد، مسلمانان تكبير  خواندند هنگامي كه يكي مسلمان مي ها را به اسالم فرا مي نوبت آن
جزيه  نمودند و مي و ناراحتي ماند از وي ابراز تنفر گفتند وهر كدام بر دين خود مي مي

  . 1كردند تعيين مي
زراندوزي  صاي بر اين مطلب است كه هدف اصحاب پيامبر اين جريان شاهد زنده

ها در هر حركت و عمل خود آخرت را مد نظر قرار  و رسيدن به متاع دنيا نبود، بلكه آن
هيچ نفع دنيوي براي مسلمانان نداشت بلكه بر چرا كه مسلمان شدن اسيران . دادند مي

 ،عكس اگر بر دينشان باقي مي ماندند مسلمانان با گرفتن ماليات از آنان سود مي بردند
ها را بين پذيرش اسالم و پرداخت  ، آن�عمر بن خطاببينيم كه  حال ميولي با اين 

شوند با گفتن  دهد و مسلمانان حاضر در صحنه كساني را كه مسلمان مي جزيه اختيار مي
نمايند و از  اند، تشويق مي تكبير رسايي كه شايد در فتح شهر چنان تكبيري سر نداده

ها قبالً  گويا آن. كنند ت اظهار ناراحتي ميمانند سخ كساني كه به دين خود باقي مي
  .اند مسلمان بوده و اكنون مرتد شده

نمايد، حساسيت صحابه نسبت به عهد  چيز ديگري كه در اين جريان جلب توجه مي
نمايد كه ارجاع آن دسته  ، پيشاپيش تصريح مي�عمر بن خطابو پيمان است چنان كه 

كند تا مبادا  اند، تضمين نمي گشته و متفرق شدهاز اسيران را كه در شهرها دست به دست 

                                           
 )٢/١٧٧(الکامل فی التاريخ  -١
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ي وفا به عهد و از خصلتهاي  اي صورت بگيرد و اين از اخالق بزرگ منشانه خلف وعده
  .1رود پيروزي به شمار مي

  يكي از قهرمانان فتح مصر بعبداهللا بن عمرو بن عاص: پنجم

ه سوي اسكندريه با نيروهايش ب �عمرو بن عاص ،همان طور كه قبالً شرح آن گذشت
رفت و در مسير راه در مواضع متعددي با دشمن روبرو شد و سرانجام بر آنان   پيش مي

فرماندهي لشكر ) عبداهللا(فرزندش » كريون«ها به نام  در يكي از اين معركه. پيروز گرديد
ي پدرش آمد تا جوياي  هنگامي كه فرستاده. شد را به عهده داشت و شديداً زخمي 

  : د، عبداهللا چنين سرودحالش بشون
� ��P#¢w! ¨�
$! C*�b �� !�+    ��� 0�1P %�/+ .m 	�<�  

گويم تحمل كن به زودي ستوده و يا سرزنش  گيرد مي به جسم وقتي درد مي«
  .»گردي مي

حقا : هنگامي كه فرستاده برگشت و جريان را براي عمرو بازگو نمود، عمرو گفت
  .2كه فرزند من است

باشد كه بيانگر صبر و  مي بهاي عبداهللا بن عمرو گيري ضعاين يكي از مو
شكيبايي وي است او كه در علم و عبادت معروف بود از شجاعت و شكيبايي نيز 

  .3برخوردار بود

  احداث منزل اميرالمؤمنين در مصر: ششم

ي احداث منزل براي شما  اي به اميرالمؤمنين نوشت كه ما نقشه طي نامه �عمرو بن عاص
مردي كه در حجاز سكونت : در جواب نوشت �عمر. ايم ار مسجد جامع كشيدهدر كن

پس دستور داد تا در آن مكان، ! شود؟ دارد، چرا براي او منزلي در مصر ساخته مي

                                           
  ).١٢/٣٥١(التاريخ اإلسالمي  -١
  .٥٧فتوح مصر ص -٢
  ).١٢/٣٣٠(التاريخ اإلسالمي  -٣
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  .1اي براي مسلمانان احداث شود بازارچه
باشد و  مي �بيانگر كمال تقوا و زهد عمر �با پيشنهاد عمرو �اين برخورد عمر

پيشوايان و مردان بزرگ قوم تا اين حد از دنيا و متاع فاني آن گريزانند،  هنگامي كه
  .2زيردستان و پيروانشان بايد بيشتر گريزان باشند

  ي اسكندريه توسط مسلمانان ادعاي سوزاندن كتابخانه: هفتم

ي  ما سراغ نداريم كه عمرو بن عاص كتابخانه: گويد دكتر عبدالرحيم محمد عبدالحميد مي
 م(را از ابن عبري  فقط نصي از ابن قفطي وجود دارد كه آن. ريه را به آتش بكشانداسكند

نقل كرده و در آن آمده است كه مردي به نام يحيي نحوي كه اسكندري  )م1286/هـ685
خواهي؟  چه مي: پرسيد و عمرو او را گرامي داشت. ، نزد عمرو آمداالصل و از فالسفه بود

ها پنجاه و  هاي پادشاهي است و تعداد آن ا كه در خزانهكتابهاي حكمت ر: نحوي گفت
توانم چنين رقم بزرگي را  من نمي: عمرو گفت. باشد چهار هزار و صد و بيست كتاب مي

اي به اميرالمؤمنين فرستاد و نظر  گاه نامه آن. ي اميرالمؤمنين به شما برگردانم بدون اجازه
كتابهايي كه از آن ياد : ين در جواب نوشتاميرالمؤمن. ايشان را در اين مورد جويا شد

ها مكتوب است موافق با كتاب خدا است  در آن  چه اي از دو حال خالي نيستند يا آن كرده
سازد و يا مخالف كتاب خدا است  نياز مي ها بي آن كه در اين صورت كتاب خدا ما را از

عمرو حسب . ه را نابود كنهم ،بنابراين. شود ها احساس نمي كه باز هم نيازي به وجود آن
ها گرم  ي حمام را با آن ها را در ميان حمام داران اسكندريه توزيع نمود تا كوره دستور آن
  .3ها به جاي چوب استفاده كردند چنان كه تا شش ماه حمام داران از آن. نگه دارند

ايي چنين ادع) هـ 649م (همچنين قبل از ابن قفطي فردي به نام عبداللطيف بغدادي 
  : كرده و نوشته است

  را ساخته بود و در آن انبار كتابي  جا دارالعلمي وجود داشت كه اسكندر آن در آن
  .4به آتش كشيده شد عمر بن خطابوجود داشت كه توسط عمرو بن عاص و به دستور 

                                           
  .٦٩فتوح مصر ص -١
  ).١٢/٣٥٦(مي التاريخ اإلسال -٢
  .١٣٣القائد السياسی ص ، عمرو بن عاص -٣
  .١٣٤ص  منبع سابق -٤
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  : باشند البته اين روايات به داليل زير قابل انتقاد مي
اين سه روايت وجود ندارد و هر سه متعلق به ـ هيچ ربط علمي و تاريخي در ميان 1

  .باشند يك دوراني از تاريخ مي
هايي  اند، بلكه فرضيه ـ اين روايات از هيچ سند و مرجع معتبري سرچشمه نگرفته2

  .باشند بيش نيستند كه ساخته و پرداخته همين راويان مي
ا دوران فتح مصر ي زماني زيادي ب ـ اين روايات در قرن هفتم پديد آمدند و فاصله3

ها را بي اساس قلمداد  توان اين بنابراين با داليل زير مي. دارند �توسط عمرو بن عاص
  : نمود

اند  ـ هيچكدام از مورخيني كه قرنها پيش در مورد مصر و فتح آن قلم فرسايي كرده
  . اند ي اسكندريه چيزي ننوشته در مورد آتش زدن كتابخانه

ابن خلدون، ياقوت حموي و حتي ابن عبدالحكم به چنين  ـ واقدي، طبري، ابن اثير،
  .اند رويدادي اشاره ننموده

توان اين روايتها را متعلق به دوران جنگهاي صليبي دانست كه آقاي عبداللطيف  ـ مي
زيسته و احتماالً توسط زر و يا زور به نوشتن آن وادار شده  بغدادي در آن دوران مي

  .است
داشت، يقيناً روميان هنگام ترك  ي عظيمي وجود مي ابخانهـ اگر واقعاً چنين كت

  .بردند را با خود مي اسكندريه كتابهاي آن
توانست آن همه كتاب را به جاي سپردن به حمام داران، در دريا  ـ عمرو راحت مي

  .انجاميد ها به شش ماه نمي ريخت كه در آن صورت نابودي آن مي
ي اسكندريه اتهامي بيش نيست كه  اي كتابخانهخالصه اين كه جريان سوزاندن كتابه

از آن كامالً مبرا و  �و همچنين عمرو بن عاص) �عمر بن خطاب(اميرالمؤمنين 
بلكه اين يك نوع جريان ساختگي از طرف دشمنان اسالم براي بد نام . باشند اطالع مي بي

  .1كردن مسلمانان فاتح است
  

                                           
 .عمرو بن العاص القائد السياسی -١
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  ينبا پاپ بنيام �مالقات عمرو بن عاص: هشتم

اي به نام ابوبنيامين وجود داشت او  در اسكندريه پيشواي مذهبي: گويد ابن عبدالحكم مي
و لشكرش  �هنگامي كه از قدوم عمرو بن عاص �از دست روميان به صحرا گريخته بود

ها به آخر رسيده است و به  به مصر اطالع يافت به پيروانش نوشت كه حكومت رومي
در . 1به عمرو پيوستند» فرما«هاي  چنان كه قبطي. همكاري كنندآنان دستور داد تا با عمرو 

روايت مورخ قبطي آقاي ساويرس بن مقنع آمده كه جانشين پاپ، آقاي سانوتيوس نزد 
عمرو به عمال خود در . ها گذاشت عمرو آمد و او را در جريان فرار پاپ از ترس رومي

در امن و سالمت باشد و با مصر نوشت كه بنيامين بطرك قبطي در هر جا كه هست، 
چنان كه . ي خود برگردد و به امور پيروان خود رسيدگي نمايد اطمينان خاطر به منطقه

سال زندگي  13نهايت خوشحال گرديد و پس از  امين با شنيدن اين اعالم عام، بيبني
متواري، به اسكندريه برگشت و ساكنان اسكندريه از اين خبر به شدت مسرور گرديدند و 
چون پاپ وارد اسكندريه شد، عمرو او را نزد خود فرا خواند و او را مورد اعزاز و اكرام 

ام، مردي خوش  من از روزي كه وارد اين سرزمين شده: قرار داد و به اطرافيانش گفت
اي زيبا و با وقار بود و به  پاپ بنيامين داراي قيافه: گويند مي. ام سيما مانند او را نديده

   .گفت ميآرامي سخن 
يي كه او به يكي از داشت تا جا عمرو، پاپ را گرامي مي: نويسد استاد شرقاوي مي

نشينان وي تبديل شد و عربهاي فاتح، در مصر احساس آرامش نمودند و در  نزديكان و هم
با : هاي اولين نماز جمعه در مسجد جامع فسطاط، عمرو، خطاب به مسلمانان گفت خطبه

ها حق ذمه و حق خويشاوندي بر شما  آن. ه نيكي رفتار نماييدهمسايگان قبطي خود ب
پس در مقابل آنان دست نگه داريد و ) �به خاطر مادر حضرت اسماعيل(دارند 

  .2بگذريد و چشم فرو اندازيد
  

                                           
  .٧٤ -٧٣فتوح مصر وأخبارها ص -١
  .٢٤٧الفاروق ص -٢



  مبحث چهارم

  ����آموز در فتوحات عمرفاروق هاي عبرت ترين فوايد و درس مهم

  ماهيت فتوحات اسالمي: نخست

ي فتوحات اسالمي  اند تا چهره خين نصراني و مستشرقين سعي بر آن نمودهبرخي از مور
اند كه اين فتوحات صرفاً  در دوران خلفاي راشدين را زشت جلوه دهند و ادعا نموده

مسلمانان داراي عقيده و آرمان : گويند ها مي آن. جنگ مذهبي و عقيدتي بوده است
رده مردم را به زور، تسليم دين و آيين خود ك، اند ولي با توسل به تعصب كوركورانه بوده

دلي تمام قرآن را در يك دست و شمشير را در دست  و درياي خون به راه و با سنگ
  .1ديگر داشته اند

آقايان سيديو، ميور و نيبور بيش از ديگران مبلّغِ اين نوع نگرش نسبت به فتوحات 
ي حيات خود  اسالم براي ادامه: گويد چنان كه ميور به نقل از نيبور مي. اسالمي هستند

ي خود را ادامه دهد و به زور شمشير مردم را به  اي جز اين نداشت كه مسير خصمانه چاره
مگر غير از  خود را گسترش دهد، ي جهاني پذيرفتن اسالم وادار نمايد و يا حداقل سلطه

حيات خود ز مراحل اي ا اي جز اين نداشتند كه در مرحله ي اديان چاره اين است كه همه
اسالم هم همين كار را كرد و البته اگر بگوييم اسالم  ،پيروانشان را وادار به جنگ نمايند

  . 2ايم اي گفته بيش از ديگران متوسل به زور شده است، سخن غير منصفانه
در عين حال برخي ديگر از مستشرقين اين اتهامات را مردود دانسته و فتوحات 

عربهاي : گويد چنان كه فون كريمي مي. اند عالي اخالق كريمه دانستهي  اسالمي را نمونه
چرا كه . هاي داراي اخالق كريمه بودند ي انسان مسلمان در جنگهاي خود نمونه

پيامبرشان، كشتن راهبان، زنان، كودكان و معذورين و تخريب مزارع و قطع درختان را 
   .3منع كرده بود

نمودند و به ناموس مردم تجاوز  دهاي پيامبر را رعايت ميمسلمانان نيز كامالً اين رهنمو
ها را هدف  رساندند و در صورتي كه دشمنان آن ها آسيب نمي كردند و به كشاورزي آن نمي

                                           
  .١٣٣ص) سيديو(تاريخ العرب العام  -١
  .١٢٦ص، ةوالنصراني ةسالمياإل ةبني الرؤيفتح مصر  -٢
  .خودش حرام منی منايد بلکه بوسيله وحی حرام می کنداز طرف  صپيامرب   -٣
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در حالي كه غارت كردن و . كردند دادند، اينان مقابله به مثل نمي تيرهاي زهر آگين قرار مي
نمودند و مرتكب  داري مي ولي مسلمانان خويشتني رومي بوده سوزاندن و فساد، كار نيروها

  .1شدند گونه جرايم نمي اين
نظري  يافت نه با تنگ نظر گسترش مي سعتتمدن اسالمي با و: گويد روزنتال مي

ها و فرهنگ و لغت خود  ي ملتها با افكار و انديشه يعني همه. پيرامون عقيده و آيين خود
  .2از روح آزادي بيان و انديشه رشد نمودند ي حكومت اسالمي و با استفاده در سايه

تاريخ واقعي اسالم بيانگر آن است كه مسلمانان هيچ فردي را مجبور به  ،آري
ها اين آيه كالم خدا را به خاطر داشتند كه  اند، چرا كه آن ي اسالمي نكرده پذيرش عقيده

  : فرمايد مي

�m��á�à�ß�Þ�Ý�Ü�ÛÚ�Ù��Ø�×�Ö�ÕÔ�Ó��Ò�Ñ
�èç�æ�å�ä�ã�â��ì�ë�ê�él ]٢٥٦: البقرة[  

دين نيست، چرا كه هدايت و كمال از گمراهي و ) قبول(اجبار و اكراهي در «
ضاللت مشخص شده است، بنابراين كسي كه از طاغوت نافرماني كند و به خدا ايمان 

و خداوند شنوا و دانا . ترين دستاويز در آويخته است اصالً گسستن ندارد ياورد، به محكمب
  .»است
را پذيرفتند، علتش اين بود كه  ما اين كه ملتها به سوي اسالم سرازير شدند و آنا

ها اسالم را از نزديك شناختند و فهميدند كه آن، يك دين واقعي و نعمت بزرگ  آن
الهي است و از نزديك مسلمانان آن روز را كه متخلق به اخالق اسالم و پايبند به 

د و فرماندهان و سربازان اسالم را از نزديك ديدند دستورات اسالم بودند، مشاهده كردن
هاي آنان در  اينجا بود كه ارزشها و ديدگاه. كه با رفتار و كردارشان داعي به اسالم بودند

  .نظير بود از بين رفت ر بيمقابل ارزشهاي جديدي كه در تاريخ بش

                                           
  .٨٣ص ) انور جندی(التاريخ  ةسالم و حرکاإل -١
  .٤٦ص ) صاحل امحد علی(علم التاريخ عند املسلمني  -٢
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يت تقوا و خلفا و فرماندهان، سربازان خود را به كمك گرفتن از خدا و رعا ،آري
ترجيح دادن زندگي اخروي بر زندگي مادي و اخالص در جهاد و در نظر داشتن خدا در 

  .نمودند اعمال و دوري از گناهان توصيه مي
نمودند تا افراد  ي آنان صادقانه و مخلصانه و دردمندانه تالش مي و بدين صورت همه

پرستش خداي يگانه و قهار و  و ملتها را از پرستش طاغوتها و مخلوقات برهانند و به سوي
  . از زندگي تنگ دنيا به زندگي فراخ و آرام آخرت بكشانند

بزرگان و فرماندهان لشكر اسالم در معركه و جهاد پيشاپيش سربازان خود  ،بنابراين
رسيد و چون جنگ به اتمام  كردند و تعداد زيادي از آنان به شهادت مي حركت مي

كردند تا به بيماران و درماندگان كمك كنند و بار  يرسيد، پشت سر آنان حركت م مي
  .آنان را بر دوش خود بگذارند

فرماندهان مسلمان قبل از هر چيز دعوتگر بودند و اصول جنگ اسالمي را  ،آري
در راه خدا بود و نه حقا كه جنگهاي مسلمانان جهاد مقدسي . كردند كامالً رعايت مي

گسترش قلمروي خود آن طور كه ديگران در دنيا سوز براي كسب دنيا و  جنگي خانمان
  .1جنگند مي

  در انتخاب فرماندهان لشكر �روش عمر: دوم

براي اين كار  ايشان روش منحصر به فردي در انتخاب فرماندهان داشت، �عمرفاروق
  : اي مقرر كرده بود از اين قبيل شرايط ويژه

  ـ پرهيزگاري و دانش1
را بشناسد كه فاسق است و او را بر كاري بگمارد  كسي فردي: گفت ايشان همواره مي

  .2شود خود او نيز فاسق مي
و هنگامي كه خواست سعيد بن عامر را بر بخشي از ديار شام بگمارد و او نپذيرفت و 

به خدا اين ممكن نيست كه مسئوليت فقط با من باشد و : گفت �شانه خالي كرد، عمر

                                           
  .١٢٧ص ) دکرت ابراهيم متناوی(فتح مصر  -١
  .٦٧ص  ابن جوزی ،به نقل از سريت عمرموسوعة فقه عمر  -٢
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  .1هايتان راحت بنشينيد شما در خانه

   ـ آرامش و وقار2
يط را از اين كه سل: ثقفي را به عنوان امير تعيين كرد، گفت ، ابوعبيد�هنگامي كه عمر

زدگي در  ي مرا باز نداشت و افزود كه شتابزدگي و كردم چيزي جز شتاب امير مي
  .2شود و جنگ نياز به فردي آرام و با وقار دارد جنگ باعث شكست مي

  ـ شجاعت و مهارت3
فرماندهي نيروهاي مسلمان را كه عازم فتح نهاوند بودند، تعيين خواست  مي �وقتي عمر

اميرالمؤمنين بهتر از ما عراقيان و : ها گفتند آن. بكند و در اين مورد با مردم مشورت كرد
كنم كه  به خدا كسي را امير آنان مقرر مي :گفت �عمر .شناسد نيروهاي خود را مي

او : گفتند. كند كسي باشد كه شمشير از غالف بيرون ميهنگام برخورد با دشمن نخستين 
  . 3ي اين مقام است بلي او شايسته: ها گفتند آن. نعمان بن مقرن مزني: كيست؟ گفت

  ـ كاردان، زرنگ و با تجربه باشد4
حق شما بر من اين است كه شما را به رفتن در مهلكه و : گفت به نيروهايش مي �عمر

  .4است وادار نكنم جايي كه نابودي شما حتمي
را كرد و در  و هنگامي كه عمرو بن عاص و لشكرش به اجنادين رسيد و قصد فتح آن

 �نام ارطبون معروف به زرنگي و كارداني بود، عمرها فردي به  ي رومي آن روزها فرمانده
كند؟ و چون  ايم، ببينيم چه كار مي ارطبون عرب را به جنگ ارطبون روم فرستاده: گفت

. عمرو بر او پيروز شد: رسيد گفت �وانست ارطبون را بفريباند و خبر به گوش عمرعمرو ت
  .5خدا عمرو را پاداش نيكو دهد

                                           
  ).١١/٣٤٨(مصنف عبد الرزاق  به نقل از ١٠٠ص موسوعة فقه عمر -١
  .)٤/٢٦٦(تاريخ طربی  -٢
 .)٥/١٠٩(تاريخ طربی  -٣
  .١٠٩ص  موسوعة فقه عمر -٤
 .)٤/٤٣٢(تاريخ طربی  -٥
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  تاكتيكهاي جنگ باشد  ماهر و داراي آگاهي نسبت به -5
فرمانده : نويسد ي جنگ مي درسخني پيرامون فرمانده» المغني«ي  حنبلي نويسنده  ابن قدامه

عالوه بر . يشه بوده و آگاه به مسايل و فنون و تاكتيك جنگي باشدبايد داراي رأي و اند
پس  �از همين رهگذر بود كه عمر. ها امانت دار، مهربان و خيرخواه مسلمانان باشد اين

ي كل نيروهاي اسالمي عراق مقرر  از نظر خواهي از مردم سعد بن ابي وقاص را فرمانده
  .1كرد

  مند بودن هـ عالق6
كرد مگر اين كه واقعاً ناچار  يچ كس را مجبور به پذيرفتن مسئوليتي نميه �معموالً عمر

ها در اعالم  چنان كه باري مردم را براي جنگ با فارس در عراق تشويق نمود، آن. شد مي
آمادگي براي جنگ مقداري درنگ كردند و قبل از همه ابوعبيد بن مسعود ثقفي لبيك 

كه جزو صحابه نبود،  ثقفي را با اين ابوعبيد �عمر  .گفت و بعد از او ديگران آماده شدند
آيا بهتر نبود فردي از صحابه را امير آنان مقرر : كسي گفت .امير آنان مقرر كرد

كسي را كه قبل از همه به دعوتم لبيك گفت امير تعيين : گفت �نمودي؟ عمر مي
  .2كنم مي

ديگر فرماندهان داراي و هر كدام از سعد بن ابي وقاص، ابوعبيده، عمرو بن عاص و 
  .اين ويژگيها بودند

  �هاي عمر حقوق خدا و حق فرماندهان و سربازان در نامه: سوم

 حقوق خدا -

هايش فرماندهان و سربازان خود را به رعايت حقوق خدا فرا  در نامه �عمرفاروق 
  : ها عبارت بودند از ترين آن خواند كه مهم مي
  
  

                                           
 .)٨/٣٥٢(املغنی  -١
 .)٧/٢٦( البداية والنهاية -٢
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  استقامت در مقابل دشمنصبر و ـ 1

�: فرمايد خداوند مي m�Ã�Â�Á�À� �¿�¾�½�¼

��Æ�Å�Äl ]٢٠٠: آل عمران[  
ايد، شكيبايي ورزيد و استقامت و پايداري كنيد و  اي كساني كه ايمان آورده«

  .»مراقبت به عمل آوريد و از خدا بپرهيزيد تا اينكه رستگار شويد
: ق اين بود كهاز جمله وصاياي عمرفاروق به سعد بن ابي وقاص هنگام اعزام به عرا

ي نيكي صبر است، پس در مقابل مصيبتها صبر را پيشه  اي دارد و پايه بدان كه هر چيز پايه
  .1كن تا ترس از خدا نصيبت گردد

خداوند در مقام : همچنين به ابوعبيده بن جراح كه مشغول نبرد در شام بود نوشت
  : تحسين از ملتي كه صبر را پيشه ساخته، فرموده است

�m��~�}�� �̄ �®�¬�«�ª�©�¨��§�¦�¥�� � � �¤�£���¢�¡
��Â�Á�À�¿��¾�½�¼�»��º��¹�� � � �¸�¶�µ�´�³�²�±°
�ÒÑ�Ð�Ï��Î�Í��Ì�Ë�Ê�É���È�Ç�Æ�Å��Ä�Ã

��Ö����Õ��Ô�Ól ]١٤٨ - ١٤٦: آل عمران[  
كرده اند و  و چه بسيار پيغمبراني كه مردان خداي فراواني به همراه آنان كار زار مي«

اند و  شده رسيده است، سست و ضعيف نمي دا بدانان ميبه سبب چيزي كه در راه خ
دارد و گفتارشان جز اين نبود كه  داده اند و خدا شكيبايان را دوست مي زبوني نشان نمي

هايمان صرف  ها و تندروي گناهانمان را ببخشاي و از زياده روي! پروردگارا: گفتند مي
پس . ا را بر گروه كافران پيروز بگرداننظر فرماي و گامهايمان را ثابت و استوار بدار و م

برايشان تضمين (خداوند پاداش اين جهان را بديشان داد، و پاداش نيكوي آخرت را 
  .»دارد و خداوند نيكوكاران را دوست مي) كرد

                                           
 .)٥/٣٠٦(تاريخ طربی  -١
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پاداش دنيوي همان پيروزي و غنيمت و پاداش اخروي مغفرت و بهشت است و 
ن و بايد آنان در راه خدا مبارزه نمايند و افزود كه اين نامه را براي مردم قرائت ك

  .1مند گردند شكيبايي به خرج دهند تا هم از پاداش دنيوي و هم از پاداش اخروي بهره

  ـ هدف از جنگ ياري دادن دين خدا باشد2
ي گوش كرده  را به خوبي فهميده و آويزه صي رسول خدا عمرفاروق اين فرموده

  : فرمايد بود كه مي
) H9H�� H# IJ H8  K� H!L7 H� H�� K4H1L� M7��N L,  M7�� L9"L@ H� LO H� K�HC �H" I7 K� I�� HP L�N L,(2.   
  .»هر كس براي اعتالي كلمه اهللا بجنگد، او در راه خدا است«

نشأت گرفته از همين  �هاي عمرفاروق بينيم كه زندگي، وصايا و نامه مي ،بنابراين
  .اصل است

  ـ اداي امانت3
  : فرمايد خداوند مي

�mb�a�������t�s�r��q�p�o�nm�l�k�j�i�h�g�fe��d��c
�x�w�v�ul ]١٦١: آل عمران[  

هيچ پيغمبري را نسزد كه خيانت كند و هر كس خيانت ورزد در روز رستاخيز «
آورد، سپس به هر كس پاداش و مزد  را كه در آن خيانت كرده است با خود مي  چه آن
  . »و بدانان ستم نخواهد شدشود،  كرده است به تمام و كمال داده مي  چه آن

نمود كه از خيانت  همواره به فرماندهان و نيروهاي اسالمي توصيه مي �عمرفاروق
  .3در مال غنيمت جداً پرهيز نمايند و هنگام برخورد با دشمن پشت به سوي دشمن نكنند

  

  
                                           

  .١٨٣ص  تاريخ فتوح الشام -١
 .٢٦٥٥خباری ش  -٢
 .٨٥ص  بی يوسفأ :اخلراج -٣
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  ـ عدم تداخل روابط4
 ط دوستانه يابه خاطر رواب محض هر كس فردي را: باره فرمود عمرفاروق در اين

خويشاوندي استخدام نمايد به خدا و پيغمبرش خيانت كرده است و هر كس مرد فاسقي 
  .1شود را استخدام نمايد، خودش نيز فاسق مي

 حقوق فرمانده

هايش به رعايت حقوق فرماندهان تأكيد نموده است، از  در نامه �همچنين عمرفاروق 
  : جمله به اين موارد

  دهـ حرف شنوي از فرمان1
هنگامي كه عمرفاروق، ابوعبيد مسعود ثقفي را در رأس لشكري به عراق اعزام نمود 

 -كه هردو از اهل بدر بودند – و سلمه بن اسلم خزرجي و سليط بن قيس انصاري را
. هيچ تصميمي بدون مشورت و توافق آنان نگيرد: معاونان او تعيين كرد، به ابوعبيد گفت

سليط با . جا بود گرفت كه در آن عبور از پل راها تصميم به  ياما ابوعبيد در جنگ با فارس
كرد و اين كار او به  عبور از پل اين تصميم او مخالفت ورزيد، ولي ابوعبيد گوش نكرد و

اگر اطاعت و حرف شنوي از تو بر من : گاه سليط گفت آن. شكست مسلمانان انجاميد
كنم و از تو اطاعت  به حرفهاي تو گوش ميبردم، ولي من  الزم نبود، مردم را از اينجا مي

مرا با تو در  �خواهم كرد هر چند كه تو به حرف من گوش نكردي، با اين كه عمر
  .امارت شريك قرار داده بود

  ـ نظريات خود را تابع رأي و نظر فرمانده بكنند2

��m���f�e�d: فرمايد خداوند مي cb�a�`�_� � �~� �}�|�{�z

�r�q�po�n�m�l�k�j��i�h�g��u�t�s

��z�y�x�w���vl ]٨٣: النساء[  

                                           
 .)١/٦٦( اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -١
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آن را شايع ) بدون تحقيق،(هنگامي كه خبري از پيروزي يا شكست به آنها برسد، «
كه قدرت تشخيص كافي - فرماندهان خودسازند؛ در حالي كه اگر آن را به پيامبر و  مي

دا بر و اگر فضل و رحمت خ. هاي مسائل آگاه خواهند شد بازگردانند، از ريشه -دارند
  . »)شديد و گمراه مي(كرديد  شما نبود، جز عده كمي، همگي از شيطان پيروي مي

خداوند در اين آيه سپردن امر و كار رعيت به دست واليان امر را سبب حصول علم 
ها اگر با مشكلي روبرو شوند، مسأله را با  چرا كه آن. و درك بيشتر مطلب دانسته است

براي لشكري كه اعزام  �عمر ،بنابراين. 1نمايند يرايزني و مشورت حل و فصل م
كرد تا همه، مسأله را به او واگذار كنند و از او پيروي نمايند  نمود، يك امير تعيين مي مي

  .شود و اختالف رأي پيدا نكنند كه اختالف باعث از بين رفتن وحدت آنان مي
فرستاد و مسلمانان از نيروهاي خود را به نهاوند  �چنان كه در سالي كه عمرفاروق 

و  بشهرهاي مختلف سرازير شدند، امير لشكر مهاجرين وانصار مدينه عبداهللا بن عمر
و پس از اين . امير لشكر بصره، ابوموسي اشعري و امير لشكر كوفه، حذيفه بن يمان بود

ي شما نعمان بن مقرن  ها نوشت كه امير همه كه همه يكجا جمع شدند، عمرفاروق به آن
  .2است مزني

  ـ پيروي كامل از دستورات فرمانده3
در خالفت خويش انجام داد مردم را به جنگ با  عمر بن خطاباولين كاري كه 

در سه روز نخست كسي حاضر نشد و در روز چهارم اولين كسي كه به . فارس فرا خواند
ا او ر �و اين امر باعث شد كه عمر. دعوتش لبيك گفت، ابوعبيد بن مسعود ثقفي بود

با اين كه او جزو صحابه نبود و در لشكر تعداد زيادي از صحابه . فرمانده لشكر تعيين كند
  . 3رسول خدا وجود داشتند

: ، عتبه بن غزوان را به بصره فرستاد او را اين گونه نصيحت كرد�و هنگامي كه عمر
تو با . رهيزو از كبر و غرور بپ ،در مورد مسئوليتي كه به تو سپرده شده است از خدا بترس

                                           
  .٤٨األحكام السلطانية ص -١
 .)١/١٠٠( اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -٢
  ).١/١١٣(مهان  -٣
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اي و خداوند تو را پس از آن كه ذليل بودي عزت بخشيد و پس از  رسول خدا همراه بوده
اي هستي كه مردم به سخنانت  آن كه ناتوان بودي قدرت داد و تو اكنون امير و فرمانده

چه نعمتي باالتر از اين وجود دارد به . نمايند سپارند و از دستورهايت پيروي مي گوش مي
هستي نكند و در ميان تو و زير دستانت فاصله ايجاد   چه كه تو را فزونتر از آنشرطي 

  .1ننمايد

  ـ در تقسيم غنايم با او درگير نشوند4
من تو را بر اين ! پروردگارا: در مورد تقسيم غنايم فرمود �عمر بن خطاب

رسول خدا را به ام تا دين خدا و سنت  ها را فرستاده همانا من آن. گيرم فرماندهان گواه مي
مردم آموزش دهند و اموال غنيمت را در ميان آنان تقسيم نمايند و در تقسيم آن، جانب 

  .2برو شدند به من مراجعه نمايند عدالت را رعايت كنند و هر جا با مشكلي رو
چنان كه در فتح ابله، پس از اين كه غنايم تقسيم گرديد، به يكي از سربازان آهن 

اين . داً او متوجه شد كه آن قطعه، آهن نيست، بلكه قطعه طاليي استبع. اي رسيد پاره
اي از اميرالمؤمنين راه حل مسأله را  او طي نامه. مسأله را با امير لشكر در ميان گذاشتند

امير المؤمنين در پاسخ نوشت كه اگر سرباز مورد نظر سوگند بخورد كه قبل از . جويا شد
را از او نگيريد و اگر حاضر به  ن قطعه طاليي است پس آندانسته كه اي تقسيم غنايم نمي

چنان . ي سربازان تقسيم كنيد را از او باز گيريد و در ميان همه سوگند خوردن نيست آن
  .3ام كه طال است كه آن سرباز سوگند ياد كرد كه من بعد از تقسيم غنايم متوجه شده

د غنايم را تقسيم نمايند، جرير خواستن همچنين هنگامي كه پس از معركه جلوالء، مي
سعد بن . باشد يك چهارم كل غنايم متعلق به من و همراهانم مي: بن عبداهللا بجلي گفت
. در ميان گذاشت �اي با عمر ي لشكر بود، جريان را طي نامه ابي وقاص كه فرمانده

 گويد، من با او چنين قراردادي در جواب نوشت كه جرير بن عبداهللا راست مي �عمر
اند تا يك چهارم اموال  اكنون اختيار به دست جرير است او و قومش جنگيده. ام نموده

                                           
  .)١/١١٤(منبع سابق  -١
 .٥٠بی يوسف صأ ،اخلراج -٢
  .١٢٨ص ) ابن جوزی(مرياملؤمنني أمناقب  -٣
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اما اگر به خاطر خدا . ها داده شود، حرفي نيست بدست آمده به عنوان مؤلفه القلوب به آن
ها نيز جزو ساير  خواهند، پس آن اند و پاداش خود را از او مي و ياري دين خدا جنگيده

. ها تعلق خواهد گرفت گيرد به آن و همان سهمي كه به ديگران تعلق ميمسلمانان هستند 
ي  هنگامي كه سعد بن ابي وقاص، جرير بن عبداهللا را فراخواند و او را در جريان نامه

گويد و ما نيازي به يك چهارم  امير المؤمنين راست مي: گذاشت، جرير گفت �عمر
  .1نداريم، بلكه با ديگر مسلمانان يكسان هستيم

 حقوق سربازان

هايش به رعايت حقوق سربازان تاكيد نموده است كه  همچنين عمرفاروق در وصايا و نامه
  : هاي زير اشاره كرد توان به نمونه مي

  ـ بازديد از لشكر و جستجوي احوال سربازان1
آيد كه من در حالي كه  گاهي پيش مي: نقل است كه فرمود �عمر بن خطاباز 

  .افتم هستم، به فكر تجهيز لشكر مي مشغول خواندن نماز
او مانند كسي است كه در حين مقابله . اميرالمؤمنين و امير جهاد است �عمر ،آري

هنگامي كه پرچم لشكري را به  �عمر .2باشد با دشمن مشغول خواندن نماز خوف مي
ها  كرد و آن نمود، لشكر را بازديد مي ي حركت مي سپرد و آنان را آماده دست اميري مي

كفشها و كمربند خود را محكم ببنديد و اسباب اضافي با : نمود را اين گونه توصيه مي
خود حمل نكنيد و سوار كاري را خوب تمرين كنيد و بر اسب بپريد و از تن پروري و 

گونه بپرهيزيد و تا بر پشت اسبان بپريد و كمان را به قدرت بكشيد، قواي  زندگي عجم
  .3فتشما به تحليل نخواهد ر

نسبت به آمادگي رزمي نيروهايش را نشان  �اين وصايا ميزان عالقه و توجه عمر
  .دهد مي

                                           
 .)١/١٢١( عسكريةاإلدارة ال -١
 .)٢٢/٦٠٩(الفتاوی  -٢
 ).٦/١٦٨(دب األ ةاي -٣
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آوردند و همواره نيروهاي تحت  فرماندهانش نيز تمام دستورات وي را به اجرا در مي
دادند و چه در قلب معركه و چه هنگام آمادگي  فرماندهي خويش را مورد تفقد قرار مي

چنان كه عمرو بن . آزمودند ي نيروي رزمي نيروهاي خود را مي براي رفتن به معركه
هاي نماز جمعه در مصر مسلمانان را به آمادگي براي جنگ از جمله فربه  عاص در خطبه

نبينم كه كسي از شما جسم خود را : گفت نمود و مي ساختن مركبهاي خود توصيه مي
ه من اسبان را نيز همانند پرورش بدهد و از پرورش مركب خود غافل شود و بدانيد ك

كنم و اسب هر كسي ـ بدون بيماري و علت ديگري ـ الغر باشد از  مردان بازديد مي
  .1حقوق او كاسته خواهد شد

در سفر به ديار شام با معاويه مالقات كرد، زندگي و ساز و برگ  �و هنگامي كه عمر
مگر قرار است مانند ! معاويه اي: او را شبيه زندگي پادشاهان ديد و بر آشفت و گفت  نظامي

بريم  ما در جنگ با دشمن به سر مي! اي امير المؤمنين: كسراها زندگي بكني؟ معاويه گفت
با شنيدن سخنان معاويه، به ظاهر  �عمر. داريم انگيز و مانورهاي نظامي بهتو نياز به مظاهر ا

  .2قانع شد و چيزي نگفت

  رگيري بر سربازان در اثناي سف ـ عدم سخت2
رفتار كن  با مسلمانان در اثناي سفر به نرمي : نوشت �به سعد بن ابي وقاص �عمر

رند، ها را به زور وارد مسيرهاي خسته كننده نكنيد و جايي كه نياز به استراحت دا و آن
ها قبل از رسيدن به دشمن از بين نرود، چرا كه  تا نيروي آن مانع از استراحت آنان نشويد

روند كه هم خود و هم حيواناتشان سيراب و فربه هستند  مني مقيم ميها به مصاف دش آن
و افزود كه هر هفته يك شبانه روز براي استراحت و ترميم و بازديد سالحها و ديگر 

ها  البته از شهر و آباديهاي كساني كه با آن. چيزهاي مورد نياز در مكاني توقف نماييد
  .3ايد، فاصله بگيريد صلح كرده

                                           
  .١٤١ص ) ابن عبداحلکم(فتوح مصر  -١
 .)١/١٣٧( اإلدارة العسكرية -٢
 .)٦/١٩٦(دب األ ةاي -٣
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كه سعيد بن عامر را در رأس لشكري به عنوان نيروي كمكي به سوي شام  و هنگامي
ي اين لشكر تعيين كردم و  من تو را فرمانده! اي سعيد: گونه نصيحت كرد فرستاد او را اين

مواظب باش كه در مسير . اي نداري مگر اين كه تقوا را پيشه سازي تو بر آنان هيچ برتري
مهرباني رفتار كن و به آنان بد و ناسزا مگويي و ضعيفانشان را ها به  تواني با آن راه تا مي

ها را از  تحقير و قدرتمندانشان را مقرب دربار نكن و تو از كسي ديگر پيروي مكن و آن
ها  هاي سهل و آسان را در پيش گير و در كنار راه مسيرهاي پرخطر مبر، بلكه راه
مواره در بود و نبود من ناظر بر تو و ساير واما خداوند ه: استراحت نكنيد و در پايان گفت

  .1باشند مسلماناني است كه در ركاب تو مي

  ـ بررسي و جويا شدن احوال لشكر در مسير راه3
پرداخت و آنان را به رعايت اخالق  در مسير راه، به بررسي لشكر مي �عمرفاروق 

را به رعايت عهد و كه سعد بن ابي وقاص  چنان. نمود كريمه و ارزشهاي بزرگ توصيه مي
عهد شكني در : پيمان با دشمن توصيه كرد و او را از عهد شكني برحذر داشت و گفت

و در پايان او را از اين كه . شود واقع باعث ضعف و نابودي تو و تقويت دشمنانت مي
  .2باعث سرافكندگي و تحقير مسلمانان باشد، برحذر داشت

  حفظ يكپارچگي لشكر ـ عدم برخورد فيزيكي با متخلفين براي4
هيچ : گفت به فرماندهانش اين بود كه مي �عمر بن خطابهاي  از جمله توصيه

اي حق ندارد كسي از متخلفين را در دوران مأموريت تنبيه  ي لشكر و امير دسته فرمانده
رود شيطان او را وسوسه نمايد و  نمايد و يا بر او حد شرعي اجرا كند، چرا كه احتمال مي

  .3بپيوندد به دشمن
، سلمان بن ربيعـه باهلي را به عنـوان فـرمانده لشكر �عمر بن خطابو هنگامي كه 

و عـمرو بن معدي كرب و طليحه بن خويلد اسدي را به عنوان معاونان او فرستاد و بعداً 
به سلمان كه  �مطلع شد كه ميان سلمان و عمرو مشاجرات لفظي رخ داده است، عمر

                                           
 .١٨٦ص ) اذری(تاريخ فتوح الشام  -١
 .)١/١٧٩( اإلدارة العسكرية -٢
 .١٣١ص  سيوطیال: تاريخ اخللفاء -٣
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در . را نپسنديدم من از برخورد تو با عمرو مطلع شدم و آن: نوشت ي لشكر بود فرمانده
چنين جايگاهي و در حين جنگ با دشمن، شايسته است كه عمرو و طليحه را بيش از 

مچنين وقتي به و ه. پيش با خود داشته باشي و از سخنان و تجارب آنان استفاده نمايي
اش را دارند، برخورد كن و  شايستگي ها آن طور كه م رسيدي با آنمكان امن و دار السل

  .1فقهاء و اهل قرآن را با خود داشته باش
و ناسزاگويي به او  ات از مخالفت تو با فرمانده: همچنين به عمرو بن معدي كرب نوشت

دانم كه تو داراي شمشيري به نام صمصامه هستي، ولي من شمشيري دارم  من مي. باخبر شدم
را بر فرق سرت بگذارم تا تو را از وسط پاره نكنم  ند اگر آنبه نام مصمم كه به خدا سوگ

اگر ! به خدا سوگند: ي اميرالمؤمنين را خواند، گفت هنگامي كه عمرو نامه. را بر ندارم آن
  .2اراده كند چنين خواهد كرد
اي كه  هايش به روشني فرهنگ همبستگي و يكپارچگي و نامه �از اين دو برخورد عمر

و بايد كه فرمانده از . گردد ه در ميدان جنگ از آن برخوردار باشد، نمايان ميبايد يك فرماند
دانش و تكنيك افراد كاردان در جنگ استفاده كند و پس از پايان جنگ نيز بايد همبستگي و 

  . مودت خود را حفظ نمايند
عمر بن از شام به دستور  ةلشكري به فرماندهي بسر بن ابي ارطا 3»رها«و در فتح 

ها در حالي كه با  ديري نگذشت كه ميان آن. براي كمك به عياض بن غنم آمد �ابخط
عياض به آنان گفت كه نيازي به كمك شما نداريم و . دشمن درگير بودند، اختالفاتي رخ داد

كار را  اي از او علت اين از اين كار عياض مطلع شد، طي نامه �وقتي عمر. به شام برگرديد
عياض در پاسخ نوشت كه . كرد قبالً هميشه تقاضاي نيروي كمكي ميجويا شد در حالي كه 

كه ديگر  كردممن از ايجاد دو دستگي در ميان صفوف خود ترسيدم و از طرفي احساس 

                                           
 .)٢/٤٥(لعسکری ا ،وائلاأل -١
 . منبع سابق -٢
 . شهری واقع در فاصله موصل و شام -٣
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عملكرد او را  �گاه عمر آن .1ها را برگردانيدم بنابراين آن. ها ندارم به كمك آن ينياز
  .2پذيرفت و براي او دعاي خير كرد

  انگاري در مسير راه، دشمن بر شما شبيخون زند در اثر سهلـ مبادا 5
باره  اي به امر نگهباني داشت و فرماندهانش را در اين توجه ويژه �عمرفاروق 

انگاري در مسير راه، دشمن بر شما  مبادا در اثر غفلت و سهل: گفت مينمود و  توصيه مي
همچنين هنگامي كه در  ساخت تا در حين حركت و شبيخون زند و آنان را موظف مي

بر : چنان كه به سعد بن ابي وقاص گفت. زنند، نگهباناني بگمارند جايي اردو مي
لشكرخود نگهباناني بگمار و از شبيخون دشمن غافل مشو و اگر اسيري از قومي نزد تو 

ها قرار داد صلح نداري، گردنش را بزن تا بدين صورت دشمنان خدا و  آوردند كه با آن
  .3خود را مرعوب سازيدشمنان 

نمود تا  آوري اطالعات از سرزمين دشمن توصيه مي همچنين فرماندهانش را به جمع
باره به سعد  چنان كه در اين. ها با آگاهي كامل از وضعيت دشمن، اقدام الزم را بنمايند آن

وقتي به سرزمين دشمن رسيدي جاسوسانت را به هر سو : بن ابي وقاص چنين نوشت
ها را زير نظر داشته باش و براي اين كار افراد مورد  هر لحظه تحركات آنبفرست و 

هاي آنان استفاده  ها نگهدار تا از صداقت و نصيحت و راهنمايي اعتمادي از عربها و غير آن
شود حتي اگر در بخشي از  چرا كه از انسان دروغگو هيچ نفعي عايد تو نمي. نمايي

اقت ندارد و اهل خيانت است به جاي اين كه و كسي كه صد. سخنانش راست بگويد
و هنگام نزديك شدن به سرزمين . جاسوس تو باشد، جاسوس دشمنانت عليه تو خواهد بود

هاي نظامي را نيز اعزام كن تا مانع از  دشمن جاسوسان خود را به هر سو بفرست و دسته
را شناسايي  رسيدن كمك به دشمن بشوند و بايد جاسوسانت وضعيت و نقاط ضعف دشمن

و براي اين منظور از افراد قوي و اهل رأي استفاده كن و اسبان تيزرو در اختيار آنان بكنند 

                                           
 .)١/٢٥٣(فتوح الشام ابن أعثم  -١
 .)١/١٨٨( ةالعسکري ةدار اإل -٢
 .)٦/١٧٠(األرب  ةاي -٣
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ي شما با دشمن  يد قبل از هر چيز قدرت رأي و انديشهقرار بده تا اگر با دشمن روبرو شد
   .1روبرو شود

 آوري تنها استفاده از جاسوس براي جمع نه �عمر بن خطابگفتني است كه 
نمود، بلكه  اطالعات از دشمن را در دستور كار خود قرار داده و بدان توصيه مي

. جاسوساني بر خود لشكر اسالم گمارده بود تا ناظر مخفي عملكرد فرماندهان و امرا باشند
اي مأمور و يا مأموراني مخفي گمارده بود و بدين صورت  كه در هر لشكر و هر اداره چنان

ندهان لشكر و ادارات را زير نظر داشت و مرتب از وضعيت و حركات و تصرفات فرما
  .2شد عملكرد آنان مطلع مي

و هنگامي كه عمير بن سعد انصاري كه فرماندهي گروهي از اهل شام را بر عهده 
در ميان ما و روميان گروهي از ! اي اميرالمؤمنين: شكايت برد و گفت �داشت، نزد عمر

كنند، اما در  ها اسرار ما را به دشمنان ما منعكس مي آن. عربهاي ساكن سوس قرار دارند
نزد آنان برو و انتخاب يكي از اين دو : گفت �عمر. گويند مورد آنان چيزي به ما نمي

ها گوسفند و شتر بده و  راه را به آنان پيشنهاد كن يا به تعداد گوسفندان و شترانشان به آن
ها يك سال مهلت بده و پس از سپري  د به آنجا را ترك كنند و اگر نپذيرفتن بگوييد آن

هنگامي كه عمير بن سعد پيشنهاد خود را با آنان . 3هايشان را تخريب كن شدن آن، خانه
پس تا يكسال فرصت داريد : عمير گفت. در ميان گذاشت، حاضر به پذيرفتن آن نشدند

كه پس از سپري  چنان. هاي شما را ويران خواهم كرد كه از اينجا كوچ كنيد و اگر نه خانه
  .4هاي آنان را ويران نمود شدن سال، عمير خانه

  
  
  
  

                                           
 .)٦/١٦٩(رب األ ةاي -١
 .)١/٣٩٦( اإلدارة العسكرية -٢
  ).١/١٨٥(بالذري : فتوح البلدان -٣
  ).١/٣٩٧(دارة العسكرية اإل، )١/١٨٥(مهان  -٤
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  ـ انتخاب مكان مناسب براي درگير شدن با دشمن6
كرد كه قبل از آن كه  را سفارش مي � ، سعد بن ابي وقاص�عمر بن خطاب

هاي ورودي و خروجي و اماكن پر آب و  سرزمين معركه را كامالً شناسايي ننموده و راه
  .1را ندانسته است، جنگ را آغاز ننمايد ه آنگيا

چنان كه در جنگ قادسيه به او سفارش نمود كه به جاي درگير شدن در قلب 
سرزمين دشمن، آنان را به سوي مرزهاي خود بكشانيد، چرا كه شما وضعيت جغرافيايي 

يد و نشيني كن توانيد عقب در صورت شكست بهتر ميدانيد و  سرزمينهاي خود را بهتر مي
دشمن از تعقيب شما نيز صرف نظر خواهد كرد، چرا كه با سرزمينهاي شما آشنايي 

  .2ندارند
، سعد بن ابي وقاص، سلمان فارسي و حذيفه بن يمان � ها عمرفاروق عالوه بر اين

را به عنوان هيأت كارشناسي جهت انتخاب مكان مناسب براي اقامت لشكر در مسير 
داد كه هنگام فرود آمدن و يا در  رماندهان دستور ميو به شوراي ف. انتخاب نمود

هاي نظامي، در كنار فرماندهي كل مسكن گزينند و آب و آذوقه به حد كافي  پايگاه
  .3ريزي و تداركات بهتر عمل كند داشته باشند، تا مركز فرماندهي در برنامه

در مكاني فرود اي به ابوعبيده بن جراح نيز نوشت كه نيروهايت را  چنان كه طي نامه
  .4را بلد نيستي هاي ورودي و خروجي آن نياور كه از وضعيت آن اطالع نداري و راه

  ي امكانات الزم براي سربازان ـ تهيه7
ي منوره كمك مالي و از جمله شتر و  براي لشكر اسالم در عراق از مدينه �عمر

ي آنان را فراهم ي مركبها علوفه 5فرستاد و حتي از گياهان نقيع و ربذه گوسفند مي
ري او به تناسب نياز هر شهري اسبان و مركبهايي براي موقع اضطراري نگهد. ساخت مي

                                           
  .)٦/١٧٠(رب األ ةاي -١
 .)١/٢٠٥( اإلدارة العسكرية -٢
 .)١/٢٠٦( اإلدارة العسكرية -٣
  .منبع سابق -٤
 .ی سه شبانه روز از مدينه است نام مکانی در فاصله -٥
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شد، چنان كه در كوفه چهار هزار اسب و در بصره نيز به همين مقدار و در ساير شهرها  مي
  .1شد تعدادي اسب نگهداري مي

به شام آمد، براي صلح با ساكنان بيت المقدس  � عمر بن خطابو هنگامي كه 
و نخستين   ،براي كمك مالي و غذايي به مجاهدين تأسيس نمود »األهراء«بنام  اي مؤسسه

  .2كارمند آن عمرو بن عبسه بود

  ـ تشويق سربازان به جنگ8
به : دهد را اين گونه به مبارزه در راه خدا دعوت مي �اي ابوعبيده  طي نامه �عمر

به امين امت،  عمر بن خطاب امير المؤمنين ي خدا، از بنده. نام خداوند بخشنده و مهربان
من خدا را در ظاهر و باطن سپاسگذارم و . ابوعبيده عامر بن جراح، سالم خدا بر تو باد

ها  نمايم كه خدا را نافرماني نكنيد و از كساني نباشيد كه در حق آن شما را توصيه مي
  : فرموده است

mrqpo�n� ml� k��ts
�~�}�|�{�z�y��x�w�v�u�`� �_
�m�l�k��j�i�h�gf�e�d�c�b�al ]٢٤: التوبة[  

ي شما، و اموالي كه  اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيله :بگو«
ترسيد، و منازلي كه  رونقي آن مي بيايد، و بازرگاني و تجارتي كه از  فراچنگ آورده

تر  و جهاد در راه او محبوبها در نظرتان از خدا و پيامبرش  مورد عالقه شما است، اين
خداوند نافرمانبرداران را  در انتظار باشيد كه خداوند عذابش را بر شما نازل كند؛باشد، 

  .»نمايد هدايت نمي
و درود خدا بر خاتم و امام پيامبران و حمد و سپاس مر خداي را كه پروردگار 

  .جهانيان است

                                           
 .)١/٢١٧( اإلدارة العسكرية -١
  . منبع سابق -٢
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. در جمع مسلمانان قرائت كردرا  به دست ابوعبيده رسيد، آن �ي عمر وقتي نامه
ها را به جهاد و مبارزه تشويق نموده  آن ،ها دريافتند كه اميرالمؤمنين با نوشتن اين آيه آن

همچنين به سعد بن ابي وقاص و ساير . به گريه افتادند �ي عمر همه با شنيدن نامه. است
ضايل اخالقي تشويق ها را به جهاد و ف كساني كه با او در عراق بودند، نامه نوشت و آن

هاي مهم فرماندهان  و از مسئوليت .1داشت نمود و از ارتكاب گناه و معصيت برحذر مي مي
  .2عهد فاروقي، تشويق و برانگيختن مردم به جهاد در راه خدا بود

  يادآوري پاداش الهي و فضيلت شهادت -9
شود و  ند ميبل  در ميان سربازانش در قادسيه �وقاص ، سعد بن ابي�در عصر فاروق

ها  خداوند براي آن  چه نمايد و از نعمتهاي بهشت و آن وري ميآها ياد آن  پاداش الهي را به
  ور شد كهجهاد تشويق نمود و يادآ  ها را به ، سخن راند و سپس آن در آخرت مهيا كرده

م و چندان دور غناي  اي نه است و در آينده  داده  خداوند پيروزي و موفقيت دين را وعده
ي  سوره  قراء دستور داد كه  گيرد، و در پايان به شهرهاي زيادي در دسترس آنان قرار مي

  .3انفال را قرائت نمايند
نيز در ميان سربازانش در شام بلند شد و ثواب و پاداش الهي و  �بن جراح  ابوعبيده

در   چه ز دنيا و آنجهاد ا  ها خبر داد كه آن  وري نمود و بهآنان يادآ  هاي بهشت را به نعمت
  .4ها بهتر است آن است براي آن

  هر كس كشته: سربازان فلسطيني گفت  به �عمرو بن عاص  و معروف است اينكه
آنان دستور داد   سپس به. بماند خوشبخت است  و هر كس زنده  شهادت رسيده  شود به

اش و بهشت الهي را در نمود و پاد  صبر و استقامت توصيه  ها را به قرآن بخوانند و آن  كه
   .5داد  انظارشان زيبا جلوه

                                           
  .١/٢٣٩ اإلدارة العسكرية -١
 . منبع سابق -٢
  ).٤/٣٥٦(تاريخ الطربی  -٣
  ).١/٢٤٣(دارة العسکرية اإل -٤
  .)٢٠، ١/١٨(فتوح الشام  -٥
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  ـ تشويق آنان به پايبند بودن واجبات و حقوق الهي10
من : و نيروهاي تحت فرمان وي نوشت �به سعد بن ابي وقاص � عمر بن خطاب

چرا كه رعايت تقواي الهي . كنم تو و سربازانت را به رعايت تقوا در هر حال توصيه مي
همچنين شما را . شود ترين تاكتيك محسوب مي ي عليه دشمن و قويبزرگترين آمادگ

كنم تا از گناهان بپرهيزيد و بيمناك شويد حتي بيشتر از پرهيز و ترسي كه از  توصيه مي
ها هستند و پيروزي  تر از دشمنان آن زيرا گناهان براي يك لشكر خطرناك ،دشمن داريد

  .1كنند ها خدا را نافرماني مي كه آنلشكر اسالم بر دشمنانشان به خاطر آن است 

  ـ ممنوعيت افراد لشكر از خريد و فروش و كشاورزي11
به منادي خود گفت تا در ميان فرماندهان و لشكر اسالم اعـالم  �عمر بن خطاب

ي  ي بيت المال است و هيچ كس در مورد زاد سـفر و نـفقه كـند كـه حقوق همه به عهده
و كسي از شما حق ندارد به كشاورزي بپردازد و اگر نه با فـرزندانش نـگران نـباشد 

  .2مجازات سختي روبرو خواهد شد
خواست نيروهاي جهادي هيچ  مي �اين گونه وصايا بيانگر آن است كه عمرفاروق

توانست  �رو عمر از اين. ي فكري جز جهاد و تبليغ دين نداشته باشند نوع مشغله
  ي جنگ و جهاد باشند و در فكر چيدن ميوه آماده  هميشه  وجود بياورد كه  سربازاني را به

  .3نباشند... و كشت و 

  توجه ويژه به حفظ مرزهاي دولت اسالمي: چهارم

با توجه به گسترده بودن مرزهاي دولت و همجوار بودن با روميان، همواره از  �عمر
و آنان سدي  دوست داشتم كه در ميان ما: گفت نمود و مي ي آنان احساس خطر مي ناحيه

همچنين در مورد مرزهاي دولت اسالمي با فارس سخنان  .4داشت از آتش وجود مي

                                           
  .١١٩ص ) حممد رشيد رضا(الفاروق عمربن اخلطاب  -١
  .)١/٢٥٦( اإلدارة العسكرية -٢
  .١/٢٥٧: مهان -٣
  ).٢/١٥٥(تاريخ اليعقويب  -٤
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مشابهي گفت و افزود كه امنيت سالمتي نيروهاي اسالمي برايم از دست آوردن غنايم 
  .1اهميت بيشتري دارد
هاي نظامي همان طور كه قبالً بيان گرديد، دستور به احداث شهرك ،بر همين اساس

رفتند و هم  هايي براي نظاميان به شمار مي داد كه هم پايگاهر مرزهاي اسالمي در كنا
از جمله شهرهاي بصره و كوفه كه در مرزهاي دولت . مركز تبليغ و نشر اسالم بودند

در مصر و ديگر شهركهاي نظامي در شام كه در مرزهاي  2اسالم با فارس و شهر فسطاط
د و نيروهاي نظامي مستقر در شام به چهار بخش به دولت اسالم با روميان احداث گرديدن

نامهاي لشكر حمص، لشكر دمشق، لشكر اردن و لشكر فلسطين تقسيم شدند و اميران و 
ي امور نظامي و  اين كار در اداره. سربازان هر كدام از اين چهار لشكر مشخص گرديدند

  .3كرد كنترل نيروها و پرداخت حقوقشان كمك زيادي مي
ها  اي بود كه از دشمنان به جا مانده بود و مسلمانان آن وه بر شهرهاي مرزياينها عال

  .4هاي نظامي در آورده بودند را به عنوان پايگاه
هاي نظامي  ي فتوحات، به تأسيس پايگاه و در كل مسلمانان همگام با گسترش دامنه

ي  ابل هر نوع حملهتا در مق پرداختند اليق در مرزهاي خود مي زير نظر يكي از فرماندهان
باني و انبار سالح  توان به برجهاي ديده از جمله اين تداركات مي .5احتمالي دشمن بايستند

در سرزمين عراق و نواحي شرق دولت اسالمي و  �اشاره نمود كه به دستور عمرفاروق 
آيي نيروهاي فارس به  هم چنان كه وقتي خبر گرد. در مقابل فارس احداث گرديدند

ايشان در اين مورد . ي نيروهاي اسالمي، مثني بن حارثه رسيد يزدگرد، به فرماندهرهبري 
تر از ميان  هر چه سريع: در پاسخ نوشت �عمر. نظر خواهي نمود �عمر بن خطاباز 

                                           
 ).١/٣٥٢(اإلدارة العسكرية : نقل از  تاريخ الطربي به -١
  ).١/٤٥٢(اإلدارة العسكرية  -٢
 .)١/١٥٦(فتوح البلدان  -٣
 .)١/١٧٩) (جرجی زيدان(تاريخ التمدن  -٤
 .)١/٤٥٣( اإلدارة العسكرية -٥



  �عمر فاروق     792
 

... اي خود مستقر شويد و ها بيرون آييد و به صورت پراكنده در كنار آبهاي مرزه عجم
  .1ملي ساخترا ع �درنگ پيشنهاد عمر مثني بي

چون به : را به سوي قادسيه فرستاد و گفت �سعد بن ابي وقاص �همچنين عمر
و  .2هاي مشرف به آنان نصب كن باني خود را بر تنگه قادسيه رسيدي برجهاي ديده

گر خدا دو لشكر : به ايشان نوشت �هنگامي كه سعد مشغول نبرد در جلوالء بود، عمر
اع بن عمرو و نيروهايش را در پايگاه حلوان مستقر كن مهران و انطاق را شكست داد، قعق

اي براي برادران جنگجو و  تا امنيت و حفاظت آن ناحيه را كنترل نمايند و ضمناً پشتوانه
  .3ها باشند مقيم خود در آن سوي جبهه

نمود به  سعد هنگامي كه لشكر را براي پيشروي به سوي فارس تشويق مي ،بنابراين
اند، بنابراين از پشت سر خود  هاي نفوذي دشمن مسدود شده ي راه همه كه: گفت ها مي آن

  .4كامالً آسوده خاطر باشيد
هاي  باني و پادگان هاي ديده گيريم كه برج بيان گرديد به خوبي نتيجه مي  چه از آن

احداث گرديد چنان كه در پيامي به فرماندهان خود  عمر بن خطابپشتيباني به دستور 
ها را از ضربه زدن به برادرانتان بگيريد و با اين كار ملت و سرزمين  رسجلوي فا: گفت

خود را از آسيب دشمن برهانيد و در مرزهاي فارس و اهواز مستقر شويد تا دستوري از 
   .5جانب من برسد

فقط كوفه داراي چهار مركز نظامي و حفاظتي بود  �كه در زمان عمرفاروق چنان
قعقاع بن عمرو، مركز ماسبذان با ضرار بن خطاب فهري،  كه فرماندهي مركز حلوان با

مركز قرقيسيا با عمربن مالك زهري و مركز موصل با عبداهللا بن معتم عبسي بود و هر 
كدام از اينان جانشيناني داشتند كه هنگام ضرورت به جاي آنان مسئوليت اداره و كنترل 

  . آوردند نيروهاي تحت فرمان خود را به جاي مي

                                           
 . منبع سابق -١
 . منبع سابق -٢
 .منبع سابق به نقل از طربی -٣
 . منبع سابق -٤
 . منبع سابق -٥
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الزم به يادآوري است كه مسلمانان قبل از هر چيز در اين شهركهاي نظامي به  ضمناً
ي دعوتي، تربيتي و  پرداختند، چرا كه مسجد داراي جايگاه ويژه تأسيس مسجد مي

  .1جهادي بود
همچنين مرزهاي دولت اسالمي با روميان در نواحي شام از تدابير امنيتي بااليي از 

عمر بن چنان كه وقتي . هاي نظامي برخوردار بودند ركها و قلعههاي ديدباني، شه قبيل برج
به خاطر امضاي قرارداد صلح با ساكنان بيت المقدس از ديار شام ديدن كرد،  �خطاب

سري به بعضي از نيروهاي مستقر در مرزهاي شام زد و كمبودهاي آنان و نيازهاي 
در ميان مردم به ايراد سخن و قبل از بازگشت به مدينه  .2شان را برطرف ساخت دفاعي

شاء اهللا  بدانيد كه من فرماندهان و اميران شما را مشخص كردم و ان: پرداخت و گفت
ي تقسيم غنايم و اسكان و غزوات شما  حقي را كه بر گردن من داشتيد، ادا نمودم و مسأله

ربازان را با نهايت عدل و انصاف بررسي و دستور الزم را در اين مورد صادر نمودم و س
ام و  ام مسايل رفاهي و اجتماعي شما را در نظر گرفته هر لشكر را مشخص كرده، تا توانسته

  .3باز هم اگر كسي پيشنهادي دارد از ما دريغ نورزد
 �و هنگامي كه ابوعبيده شهر انطاكيه واقع در مرزهاي شمالي شام را فتح كرد، عمر

لص را براي حفاظت انطاكيه انتخاب كن گروهي از مسلمانان مخ: اي به او نوشت طي نامه
  .4آوري، محروم نكن ها را از غنايمي كه در جاهاي ديگر به دست مي و آن

جا مستقر  ابوعبيده نيز قومي از اهل حمص و بعلبك را به عنوان گارد مرزي در آن
 حبيب از انطاكيه براي اعزام. ي آنان تعيين كرد نمود و حبيب بن مسلمه فهري را فرمانده

هجوم برد و  5از جمله به جرجومه. نيروها به آن سوي مرزهاي اسالمي پادگاني را ساخت
  .6را مجبور به مصالحه و همكاري با مسلمانان نمود ساكنان آن

                                           
 .)١/٤٥٥( اإلدارة العسكرية -١
 .)١/٤٥٧( اإلدارة العسكرية -٢
 .٤/٤٠. تاريخ الطربی -٣
  .)١/١٧٥(فتوح البلدان  -٤
  . نام شهری است در مرزهای شام: اجلرجومة) ٥(
  .)٢/١٢٣(معجم البلدان  -٦
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را فتح كرد، ) ي حلب و رقه واقع در فاصله(همچنين وقتي ابوعبيده شهر بالس 
م را كه تازه مسلمان شده گروهي از مبارزان مسلمان و همچنين برخي از عربهاي شا

  .1بودند، در آن اسكان داد تا جلوي هجوم روميها را بگيرند
و اوايل  �همچنين معاويه بن ابي سفيان كه والي شام بود در اواخر خالفت عمر

به احداث دژها و وسايل دفاعي پيشرفته و محكمي جهت حفاظت  �خالفت عثمان 
ي نظامي معروف به نامهاي  جمله چند قلعهاز . مرزهاي اسالمي در سواحل شام پرداخت

ها و  ها دژها و قلعه و بيت سليمه ساخت و عالوه بر اين ،4، وبلنياس3ه، ومرقي2اطرسوس
ها تعداد زيادي از نيروهاي مبارز  شهركهاي نظامي زيادي ساخت كه در هر كدام از آن

گهباناني گمارد و به ها ن هاي ديدباني بنا كرد و بر هر يك از آن مستقر گرديدند و برج
ها آموزش داد تا با مشاهده نيروهاي دشمن مشعل برافروزند تا به ترتيب، نگهبانانِ  آن

هاي ديگر نيز با افروختن مشعل، لشكر مسلمانان را در جريان هجوم دشمن به داخل  برج
 ها خود را به ناحيه مورد نظر درنگ با هدايت مشعل ها بي مرزهاي اسالم بگذارند و آن

  .5برسانند و مانع ورود دشمن به داخل مرزهاي خود بشوند
همچنين در مرزهاي بين مسلمانان و روميان در مصر نيز تدابير امنيتي و دفاعي بسيار 

كه ايشان به عمرو بن  چنان. تدارك ديده شد �عمر بن خطابمحكمي در زمان 
را به  س كند و آني كل آن ناحيه دستور داد تا شهر فسطاط را تأسي ، فرمانده�عاص

اي تعيين  اي نماينده عنوان پادگان نظامي در اختيار ارتش اسالمي قرار دهد و براي هر قبيله
چنان كه ديري نگذشت كه همين فسطاط مركز اعزام نيرو به شمال آفريقا و . كند

 �گفتني است كه عمر. فتوحات آن ناحيه و يكي از مراكز مهم دفاعي در مصر گرديد
سطاط نيز مانند ساير شهركهاي نظامي و فرماندهي و دفاعي دستور داد كه در در مورد ف

                                           
  .)١/٢٢٤(ح البلدان فتو  -١
  .شهری از سواحل دريای شام است) ٢(
  .هر محص سوريه استقلعه ای حمکم در سواحل ش) ترمجه نشده( .قلعة حصينة يف سواحل محص: مرقية) ٣(

   .شهری کوچک و قلعه ای در سواحل محص است: بلنياس) 4(

  .)١/١٥٠(فتوح البلدان  -٥
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مكاني احداث گردد كه در حد فاصل آن با مدينه و فرماندهي كل، آب و دريايي وجود 
  .1نداشته باشد تا ارتباط ميان آنان به صورت مداوم و آسان برقرار گردد

اخت كه استقرار آنان در س افراد لشكر خود را خاطر نشان مي �عمرو بن عاص
بدانيد : چنان كه در خطابي به آنان گفت. مصر هميشه به عنوان سرباز و نگهبان خواهد بود

بريد، چرا كه در اطراف شما  كه شما تا قيامت در حال سربازي و نگهباني به سر مي
  .اند دشمنان زيادي وجود دارد كه چشم به شما و سرزمين پر آب و گياه شما دوخته

هاي دشمن در مصر، به  يابي به دژها و قلعه تني است كه مسلمانان پس از دستگف
ها مستقر نمودند و عالوه بر  ها پرداخته و سربازان خود را در آن ترميم و بازسازي آن

ي سواحل مصر  هاي نظامي در همه ها و پايگاه دستور به احداث قلعه �ها، عمرفاروق  آن
  .2داده بود

شهر اسكندريه را فتح نمود، حدود يك هزار از  �مرو بن عاصو پس از اين كه ع
جا كه اين  نيروهاي خود را جهت كنترل و حفاظت شهر در آن مستقر كرد، اما از آن

با مسلمانان  جنگتعداد ناكافي بود، روميان از راه دريا به اسكندريه بازگشته و به 
گاه عمرو بن  آن. بور به فرار كردندپرداختند و تعدادي را به قتل رسانيده و تعدادي را مج

را فتح كرد و يك چهارم لشكر خود را در  عاص دوباره به اسكندريه روي آورد و آن
هاي دريا مستقر نمود و نصف ديگر لشكر را با خود به  را در كرانه جا و يك چهارم آن آن

  .3فسطاط برد
به اسكندريه  منوره از مدينه هر سال نيروهاي جديدي �عالوه بر اينها، عمرفاروق

ها را به استحكام مرزها تأكيد  فرستاد و با فرماندهان خود مرتب در تماس بود و آن مي
در آن ناحيه اجرا  �ها اضافه بر تدابيري بود كه خود عمرو بن عاص اين. نمود مي
  .4كرد مي

                                           
 ).١/٤٦٢(اإلدارة العسكرية ، ابن عبد احلكم: فتوح مصر -١
  .)٧/١٠٣( البداية والنهاية -٢
 .٧٧البحرية يف مصر اإلسالمية وآثارها الباقية سعاد ماهر ص -٣
  ).١/١٦٧(مقريزي : ططاخل، ١٩٢فتوح مصر ص -٤
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ي امنيتي و دفاعي خود را در سه منطقه جنگي  توانست نقشه �عمر ،بدين صورت
هاي گشتي  در طول سال گروه ،ها عالوه بر اين. عراق، شام و مصر عملي سازديعني 

نمود تا كامالً  اعزام مي  را به تمامي سرحدات دولت اسالمي تابستاني و زمستاني منظمي
ها هم در زمستان و هم در تابستان اعزام  اين دسته. وضعيت مرزها را كنترل نمايند

   .1شدند مي
هاي گشتي در تابستان و زمستان تنها مخصوص سرحدات  گروه  گفتني است كه

زمان بود، و فرماندهان بزرگي   آن  شامل تمامي شهرهاي اسالمي  شهرهاي شام نبود، بلكه
ها رسيدگي  آن  به... سفيان، نعمان بن مقرن و  بن ابي  بن جراح، معاويه  همچون ابوعبيده

  .2كردند مي
كرد و دائمـاً  از ديگران رسيـدگي مـي به مرزبانان بيش �همچنين عمرفاروق 

نيز مرزبانان را در مال  �و فرماندهان دوران عمر ،3داد ها را افزايش مي حــقوق آن
ها با مرزباني  دادند، چرا كه آن آوردند، شريك قرار مي غنيمتي كه رزمندگان به دست مي

ر درون مرزهاي هاي نفوذ دشمن، پشتيبان مهمي براي مسلمانان ساكن د و كنترل راه
  .4رفتند اسالمي به شمار مي

ي بعد از خود را به  من خليفه: در آخرين روزهاي زندگي خود گفت �عمر
آمد ها پايگاه اسالم و منبع در آن. مكن رعايت حقوق ساكنان شهرهاي اسالمي توصيه مي

و  از نيازشان اضافه بود  چه و از اموالشان آن. بيت المال و باعث خشم دشمن هستند
  .5خود به پرداخت آن راضي بودند، وصول نماييد

  
  
  

                                           
  .)١/٤٦٤( اإلدارة العسكرية -١
  ).١٩٥، ١/١٩٤(بالذري : فتوح البلدان -٢
  ).١/٤٦٥(اإلدارة العسكرية ، ٢٠١الفن احلريب يف صدر اإلسالم عبد الرؤوف عون ص -٣
  ).٤/١٣٤(تاريخ الطربي ، )٢/٤٦٥(اإلدارة العسكرية  -٤
  .٢٢٠ ،٢١٩مناقب أمري املؤمنني البن اجلوزي ص -٥
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  با پادشاهان دنيا �ارتباط عمر: پنجم

برد و در حالي چشم از جهان فرو بست كه  با پادشاه ايران در حال نبرد به سر مي �عمر
نمودند و در حال  نيروهايش يزدگرد را درون كشورش از شهري به شهري تعقيب مي

اما با پادشاه روم پس از فتح شام و جزيره و بعد از مكاتباتي  و. برچيدن حكومتش بودند
البته مؤرخين عرب تصريح . كه ميان آنان رد و بدل شد، قرارداد صلح امضا نمود

يا با فرزندش، هرقل ثاني كه دو ) م 641(با هرقل اول متوفي سال  �اند كه عمر ننموده
ميان  ،به هر حال. رده استجانشين پدر شده بود، صلح ك �سال قبل از وفات عمر

. و هرقل، پادشاه روم مكاتباتي صورت گرفت كه اين مكاتبات به صلح انجاميد �عمر
هدايايي به  �و همسر عمر باند كه ام كلثوم دختر علي چنان كه مؤرخين نوشته

قيمتي براي ام كلثوم فرستاد و چون  همسر امپراطور روم فرستاد و او متقابالً گردنبند گران
  .1از آن اطالع يافت، گردنبند را از ام كلثوم گرفت و وارد بيت المال كرد �رعم

  �عمر بن خطابي فتوحات دوران  بازتاب و نتيجه: ششم

ي روزگار و تسليم ساختن امپراطوري روم  ـ برچيده شدن حكومت فارس از صفحه1
ن دو ابر قدرت طلبي رهبران اي هاي خونيني كه ناشي از قدرت و پايان بخشيدن به درگيري
  .در طول تاريخ آن زمان بود

ي خاكي با قلمرويي گسترده از  ـ به وجود آمدن حكومتي جهاني بر روي اين كره2
نظير  مرزهاي چين تا سرزمين مغرب و از درياي عرب تا آسياي صغير، تحت رهبري بي

  .كه او خود همچون فردي از افراد رعيت است و هيچ امتيازي بر ديگران ندارد
هاي نژادي  ي حاكميت الهي بر همگان با آزادي بيان و انديشه و بدون تبعيض ـ سلطه3

ي مردم را در برابر شريعت خدا برابر دانسته و فقط مالك برتري افراد  و رنگي، بلكه همه
ي شريعت خدا به امنيت، قدرت و وسعت زندگي و  نزد خدا، تقوا است و مردم در سايه

  .روزي دست خواهند يافت
ي  ها به نام ملت اسالم كه همه پيرامون عقيده ـ به وجود آمدن ملتي در ميان انسان4

آيند و فراتر از روابط  واحد كه همان توحيد خداوندي و شريعت اوست گرد مي

                                           
  .)٢/٣٥٩(سالم شهر مشاهري اإلأو ) ٥/٢٥٩(تاريخ طربی  -١
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و در اين امت فرماندهاني از هر رنگ و نژاد قد . انديشند اي و محاسبات زميني مي عشيره
گاه از آنان  اي برخوردار گرديدند و هيچ جايگاه ويژهعلم نمودند و در ميان امت از 

شدند  عملكردي كه بر جايگاه اين ملت لطمه بزند، صادر نشد و آنان با هر ملتي روبرو مي
گذاريم  اگر دين ما را بپذيريد ما كتاب خدا را در ميان شما مي: گفتند نخست به آنان مي

ن تعرضي به جان و مال و سرزمين تا شما به احكام آن چنگ بزنيد و بدون كوچكتري
  .1گرديم شما، بر مي

ـ در دنيا تمدني رباني، كامل، متوازن و هماهنگ پديد آمد و ملتهاي مختلف را 5
ي جهانيان اعم از سرخ و سفيد و سياه را  تحت حاكميت شريعت خدا در آورد و همه

ي اين  هبر نمونهر �برابر با قانون رباني و احكام آن به عضويت پذيرفت و عمرفاروق
ي شاخص يك انسان مؤمن و قوي و دانشمند و با ايمان بود  تمدن در دوران خود و چهره

هاي شريعت و دين الهي و  خود به تثبيت پايه ي امكانات و ساز و برگ نظامي كه با همه
ها به سوي روشنايي و از  اعتالي پرچم حاكميت اهللا همت گماشت و مردم را از تاريكي

  : ي الهي را به ثمر رساند ندگان و ماده به سوي عبادت اهللا كشاند و اين فرمودهعبادت ب

m�_�~�}�|�{��z�y�x�w�v�u�t
�f��e�d�c��ba�̀l ]٤١: حلجا[  

دارند  كساني هستند كه هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم نماز را برپاي مي«
ي كارها به  يند و سرانجام همهنما پردازند و امر به معروف و نهي از منكر مي زكات را مي

  . »گردد خدا بر مي
ي اسـالم به وجـود آورد كـه  فتوحات اسالمي تمدن انسان رفيعي در سايه ،آري

هاي يك ملت در يك زمان  تمركز فعاليت: توان اين تمدن را اين گونه توصيف كرد مـي
ه زندگي، براي تحقق بخشيدن به خالفت خدا در زمين و در چارچوب نگرش اسالم ب

  .2هستي و انسان

                                           
 .٣٧٠ص )شجاع( ةدراسات فی عهد النبو  -١
  ).١/٩٠(اإلسالم واحلضارة للندوة العاملية للشباب  -٢



  مبحث پنجم

  � عمر بن خطابروزهاي پاياني زندگي 

جاهد، پرهيزگار، ي عادل، مؤمن، م ي يك خليفه نمونه �عمر بن خطاباميرالمؤمنين، 
او به تنهايي پايگاه محكمي براي دين و امت اسالم به شمار . دار بود نيرومند و امانت

قيادت آنها  مت به دين و عقيده و ملتي كرد كهزندگي خود را وقف خد �عمر. رفت مي
ي كل قوا، فقيه و مجتهد، قاضي دادگر، پدر مهربان  او همزمان فرمانده. را بدوش داشت

رعايت حال همگان از كوچك و بزرگ و . رعيت، سياستمدار با تجربه و مدير اليقي بود
اختمان امت را محكم ايشان با رهبري خويش، س. نمود ضعيف و قوي و فقير و غني را مي

هاي دولت اسالمي را تثبيت نمود و در زمان ايشان بر پيكر امپراطوري فارس  و پايه
 درگيري  چشم هاي و اسالم در قلمرو ايران به پيروزي ،ها وارد شد بزرگترين ضربه

ي  قادسيه، مداين، جلوالء و نهاوند نايل گرديد و از طرفي ديار شام و مصر از سلطه
  .1زانس در آورده شدروميان بي

عمر بن و خود  ؛و اسالم اكثر سرزمينهاي منتهي به شبه جزيره عربي را در نورديد
آمد و در واقع  ها به حساب مي و خالفت ايشان سد محكمي بر روي فتنه �خطاب

ها و آشوبها بود و در  ي بسته و راه غير قابل نفوذي بر روي فتنه شخص ايشان دروازه
  .2اي سر بر نياورد انگيزان شهامت ابراز وجود نداشتند و اصالً فتنهحيات ايشان فتنه 

  ها پيرامون بروز فتنه بگفتگوي عمر و حذيفه: نخست

چه كسي از شما : ما نزد عمر نشسته بوديم كه ايشان پرسيد: گويد مي �حذيفه بن يمان 
را بياد  من آن: گفتم: گويد ها به خاطر دارد؟ حذيفه مي حديثي از رسول خدا در مورد فتنه

. تو با جرأت هستي. بگو. خدا پدرت را بيامرزد: گفت �عمر. دارم همانگونه كه فرمودند
  : شنيدم كه فرمود صاز رسول خدا: گفتم
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ه انسان به خاطر جان و مال و زن و فرزند و همسايه خود مبتال به آن اي ك هر فتنه«

  . »شود ي آن محسوب مي باشد، روزه، نماز، صدقه، امر بمعروف و نهي از منكر كفاره
هايي است كه مانند موج دريا  بلكه هدفم فتنه. هدفم اين نبود: عمر گفت

ها  در ميان تو وآن ،ها ر با آنتو را چه كا! اي اميرالمؤمنين: حذيفه گفت. خروشند مي
شكند؟  شود يا مي سرانجام، آن دروازه باز مي: عمر پرسيد. اي وجود دارد ي بسته دروازه

. اگر چنين است پس تا قيامت هرگز بسته نشود: عمر گفت. شكند مي: حذيفه گفت
 دانست كه مراد از دروازه چيست؟ آيا عمر مي: از حذيفه پرسيديم: گويد ابووائل مي

چرا  ،داند پس از سپري شدن روز، شب خواهد آمد آري همان طور كه مي: حذيفه گفت
ما : گويد ابووائل مي. كه من در اين خصوص براي او حديث صحيحي بيان نمودم

. از ايشان بپرسد :بنابراين به مسروق گفتيم. ترسيديم از حذيفه در مورد دروازه سوال كنيم
  .2دروازه، عمر است: دروازه چيست؟ حذيفه گفت مراد از: مسروق از حذيفه پرسيد

ها  ي محكمي جلوي فتنه اطالع داد كه دروازه �نخست به عمر �در اينجا حذيفه
سپس افزود كه اين دروازه به . ها بر مسلمانان است وجود دارد كه مانع از هجوم فتنه

اي  ي بسته ازهزودي شكسته خواهد شد و اين بدان معنا است كه ديگر تا قيامت چنين درو
اين را فهميد و اين مطلبي نبود  �چنان كه خود عمر. ها وجود نخواهد داشت بر روي فتنه

داند  را بيان كند يا چنين احتمال بدهد، چرا كه او غيب نمي كه حذيفه از طرف خود آن
شنيده بود و به خاطر داشت چنان كه به ابووائل  صرا از زبان مبارك رسول خدا بلكه آن

اساسي در آن  بيان كردم كه هيچ دروغ و سخن بي من براي او حديث صحيحي :گفت
نيز فوراً معني حديثي را كه حذيفه بيان كرد، فهميد و دانست كه  �عمر. وجود ندارد

ها را گرفته و مسدود كرده است و  ي فتنه ي محكم، خالفت اوست كه جلوي همه دروازه
و در حال شهادت به مالقات خدا خواهد  دانست كه به زودي كشته خواهد شد نيز مي

ابوبكر و عمر و  صروزي رسول خدا: گويد مي �چنان كه در حديثي انس . رفت
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  : فرمود صرسول خدا. در آن اثناء كوه لرزيد. عثمان بر كوه احد باال رفتند
8� ?)?� C4U! :"!���*	 ,���w	 , �<4 7�1& %S/F1G  
  .»بري و صديقي و دو شهيد قرار داردآرام گير چون كه بر تو پيام! اي احد«

  هـ23در سال  در آخرين حج خود �ـ دعاي عمر1
را ديدم كه وقتي از منا بر گشت از مركب خود فرود  �عمر: گويد سعيد بن مسيب مي

ي چادرش را پهن كرد و بر پشت دراز كشيد و  آمد و مشتي ماسه انباشته نمود و گوشه
از من سني گذشته و جسمم ضعيف ! بار الها: و گفتدستانش را رو به آسمان بلند كرد 

مرا قبل از اين كه ضايع كني و يا پير و فرتوت ! بار الها. گشته و رعيتم پراكنده شده است
  .2سازي بميران، سپس به مدينه برگشت

  و آرزوي شهادت �ـ عمرفاروق 2
را در راه خود م! بار الها: چنين گفت �عمر: گويد زيد بن اسلم به نقل از پدر خود مي

: اين چگونه ممكن است؟ فرمود: كسي گفت. شهيد بگردان و در شهر پيامبرت بميران
  .3شود اگر خدا بخواهد چنين مي

آرزو : گويد مي �شيخ يوسف بن حسن بن عبدالهادي پس از نقل اين سخن عمر
وي چرا كه آرز. كردن شهادت چيز خوبي است و با آرزوي مرگ طبيعي فرق دارد

باشد، در حالي كه آرزوي شهادت  وقت مقرر آن مي را خواندن مرگ قبل ازمرگ، ف
  .4مند گردد خواهد در همان وقت مقرر با فضيلتي چون شهادت بهره چنين نيست، بلكه مي

  ـ خواب عوف بن مالك اشجعي3
خواب ديدم ريسماني از آسمان پايين  �در زمان ابوبكرصديق: گويد عوف بن مالك مي

. سه ذراع بيشتر از ديگران باال رفت �عمر. را گرفته و با آن باال رفتند نو مردم آ. آمد
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به خاطر اين كه او از خلفاي خدا بر روي زمين است و : گفتند ؟چرا چنين است: پرسيدم
  .شود هراسد و در پايان شهيد مي در اجراي دستورات خدا از سرزنش هيچ فردي نمي

. ر رفتم و خوابم را براي او بازگو نمودمصبح روز بعد، نزد ابوبك: گويد عوف مي
خوابت : فرستاد و بعد از اين كه او آمد، رو به من كرد و گفت ابوبكر، كسي را نزد عمر

اي از خلفا  وقتي من خوابم را بيان كردم همين كه به اينجا رسيدم كه او خليفه. را بيان كن
عوف ! طوالنيخواب به اين : ي تعريف خواب شد و گفت خواهد بود، عمر مانع از ادامه

پس از اين كه عمر به خالفت رسيد، روزي در جابيه به ايراد سخن پرداخت و : گويد مي
مگر نه اين كه : گفتم. خوابت را تعريف كن: بعد از اتمام سخنراني مرا فراخواند و گفت

ا حي �من آن روز از ابوبكر: گفت! را دروغ پنداشتي و مانع از تعريف آن شدي؟ تو آن
به خالفت كه رسيدم، اما اين كه در اجراي دستورات خدا از : گاه گفت آن. 1كردم

شوم،  و اما اين كه شهيد مي. سرزنش هيچ كسي نهراسم، اميدوارم كه بتوانم چنين باشم
  .2ي عربستان كجا من كجا و شهادت در شبه جزيره

  �در مورد وفات عمر �ـ خواب ابوموسي اشعري4
در خواب ديدم كه اسبان زيادي : كند كه گفت موسي اشعري نقل ميانس بن مالك از ابو

جا  در آن. با آن به كوهي صاف و لغزان رسيدم. دارم و همه فرار كردند فقط يكي با من ماند
. با اشاره عمر را به سوي خود فرا خواند صگاه رسول خدا آن. رسول خدا و ابوبكر را ديدم

خواهم خبر  نمي: نويسي؟ ابوموسي گفت به عمر نمي آيا خوابت را: انس به ابوموسي گفت
  .3مرگش را به او بدهم

  ي منوره در مدينه �ي عمر ـ آخرين خطبه5
ذي حجه  21ي عمرفاروق را كه روز جمعه  عبدالرحمان بن عوف بخشي از آخرين خطبه

به نظر ام و  من خوابي ديده: از جمله اين كه فرمود. هـ ارائه داد، بيان نموده است 23سال 
من در خواب ديدم كه خروسي دو بار نوك . باشد خودم تعبير آن فرا رسيدن اجلم مي
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براي بعد از خود، فردي را به عنوان : گويند بعضي مي: سپس گفت. خود را در من فرو برد
خداوند هرگز دين و خالفت را نابود : گويم اما من مي. ي مسلمين انتخاب كن خليفه

ل من فرا رسيد، خالفت را به صورت شورا در ميان اين شش نفر نخواهد ساخت و اگر اج
  .1گذارم كه رسول خدا در حالي چشم از دنيا فرو بست كه از آنان راضي بود مي

  در ديداري با حذيفه �ـ عمر6
ذي حجه با حذيفه بن يمان و  23شود يعني در  زخمي �چهار روز قبل از اين كه عمر

حذيفه . ها پس از انجام مأموريتي برگشته بودند آن. ردسهل بن حنيف مالقات و گفتگو ك
شوند و سهيل  زمينهايي را كه با آب دجله آبياري مي) ماليات(خراج  �به دستور عمر

شايد چيزي در نظر : ها گفت به آن �عمر. خراج زمينهاي آب فرات را ارزيابي كرده بود
اي برآورد كرديم كه  بلكه ما بگونه ،رخي: ها گفتند آن ؟ايد كه از توان زمين بر نيايد گرفته

اگر خدا به من مهلت بدهد كاري : گفت �عمر. را داشته باشند ها توانايي پرداخت آن آن
ولي فرصت نيافت . هاي عراق بعد از من نيازي به كسي نداشته باشند خواهم كرد كه بيوه

  .2شد و پس از چهار روز زخمي

  ي منوره ه در مدينهبا حضور اسيران بيگان �ـ مخالفت عمر7
چنان كه مانع اقامت . نمود با حضور اسيران و بردگان بيگانه در مدينه مخالفت مي �عمر

شد مگر اين كه  ي منوره مي مجوسيان عراق و فارس و نصاراي مصر و شام در مدينه
گيري ايشان بيانگر فرزانگي و ديد عميق ايشان نسبت به  و اين موضع. شدند مسلمان مي

ي اسالم بودند كه قلبهايشان  ها دشمنان شكست خورده چرا كه اين ،امنيتي بودمسايل 
سرشار از نفرت و عداوت نسبت به مسلمانان بود و هر لحظه آمادگي طرح هرگونه نقشه 

ها در پايتخت  با حضور آن �بنابراين عمر. و دسيسه عليه اسالم و مسلمانان را داشتند
سلمانان كه بردگاني از اين قبيل در اختيار داشتند، ولي بعضي از م ،اسالم مخالف بود

ي اقامت در مدينه بدهد، چرا كه  ها اجازه خواستند كه به بردگان آن �مصرانه از عمر
و . ها در كارها و فعاليتهاي خود، نيازمند مشاركت و همكاري بردگان خود بودند آن
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  چه و ديري نگذشت كه آننيز با دلي ناخواسته حضور آنان را پذيرفت  �سرانجام عمر
  .1از آن بيم داشت، اتفاق افتاد �عمر

  و جريان شورا �شهادت عمر: دوم

  �ـ شهادت عمر1
ضربه خورد، ايستاده و منتظر  �صبح آن روزي كه عمر: گويد عمرو بن ميمون مي

معموالً عمر هنگام . در ميان من و ايشان عبداهللا بن عباس قرار داشت. ي نماز بودم اقامه
برابر بايستيد و صفهايتان را راست : گفت گذشت و مي ي نماز از ميان صفها مي امهاق

ي يوسف  كرد و گاهي در ركعت اول سوره شد و نماز را اقامه مي گاه جلو مي آن. بگيريد
آن روز بعد از اين كه تكبير . كرد تا مردم به نماز برسند ي نحل را قرائت مي يا سوره

گاه  آن. سگي مرا گاز گرفت: يا اين كه گفت. مرا كشت: گفت گفت، شنيدم كه با فرياد
رسيد او را مورد  ي عجمي با كارد دو پهلو در ميان نمازگزاران پريد و به هركس مي برده

كرد كه هفت تن از آنان شهيد شدند و  داد تا اين كه سيزده نفر را زخمي ضربه قرار مي
و چون ضارب به . خت و او را دستگير كردسرانجام مردي از مسلمانان عبايي بر او اندا

شد،  بعد از اين كه زخمي �عمر. يقين رسيد كه گير افتاده است خودكشي كرد و مرد
كساني كه در . دست عبدالرحمان بن عوف را گرفت و جلو كرد تا نماز را تمام كند

اي صفهاي مقدم بودند، متوجه قضيه شدند، اما كساني كه قدري دورتر بودند فقط صد
. سبحان اهللا: گفتند را از دست دادند و متوجه اصل قضيه نشدند و مي �قرائت عمر

  . سبحان اهللا
ببين چه كسي : به ابن عباس گفت �بعد از اينكه عبدالرحمان نماز را تمام كرد، عمر

غالم : ابن عباس رفت و سراغ قاتل را گرفت و ديري نگذشت آمد و گفت. مرا كشت
خدا : گفت �عمر. بلي: همان آهنگر؟ ابن عباس گفت: گفت �عمر. مغيره است

خدا را شكر كه مرد : سپس گفت. نابودش كند من در حق او، مغيره را سفارش كردم
تو و پدرت دوست داشتيد كه از اين : مسلماني را باعث مرگم نكرد و به ابن عباس گفت
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داراي اين قبيل بردگان در مدينه زياد باشد ـ گفتني است كه عباس بيش از ديگران 
كار : گفت �عمر. شما دستور دهيد همه را خواهيم كشت: بردگان بود ـ عبداهللا گفت

خوانند و  گويند و بسوي قبله شما نماز مي  اشتباهي است بعد از اينكه به زبان شما سخن مي
. اش رفتيم ما نيز همراه او به خانه. اش منتقل كردند گاه او را به خانه آن! گزارند حج مي

. مردم به شدت نگران و ناراحت شدند، گويا قبل از اين به مصيبتي گرفتار نشده بودند
ها را نوشيد از زخم شكمش بيرون  گاه برايش آب و خرما آوردند و همين كه آن آن

ها نيز بيرون شدند و مردم با ديدن اين وضعيت  سپس مقداري شير نوشيد آن. آمدند
ببين : به پسرش، عبداهللا، گفت. ي ما گرد ايشان جمع شديم همه. دانستند كه او خواهد مرد

بعد از اين كه قرضهايش را شمردند، حدود هشتاد و شش . چه كسي از من طلبكار است
اگر مال من و فرزندانم براي پرداخت اين مبلغ كافي نبود، از بني : گفت. هزار بدهكار بود

خارج بود از ساير قريشيان كمك  ي آنان نيز عدي بن كعب كمك بطلبيد و اگر از عهده
سپس . قرضهاي مرا بپرداز: و به فرزندش گفت. بطلبيد و از كسي ديگر كمك نخواهيد

نزد ام المؤمنين، عايشه، برو و سالم مرا برسان و نگو اميرالمؤمنين، چرا كه من امروز 
عبداهللا . ودشخواهد كه در كنار دو رفيق خود دفن  عمر اجازه مي: اميرمؤمنان نيستم و بگو
: سالم كرد و گفت. ي ورود خواست و عائشه را در حال گريه ديد نزد عائشه رفت و اجازه

- عائشه . خواهد كه در كنار دو رفيق خود بيارامد عمر خدمت شما سالم دارد و اجازه مي
خواست خودم در اينجا دفن شوم، ولي امروز عمر را بر خود  دلم مي: گفت - رضي اهللا عنها

مرا : گفت �عمر. عبداهللا آمد: وقتي عبداهللا نزد پدر برگشت، گفتند. دهم ميترجيح 
. شما دوست داشتيد اتفاق افتاد  چه آن: چه خبر داري؟ گفت: و از فرزندش پرسيد. بنشانيد

پس از : تر از اين نبود و گفت و افزود كه هيچ چيزي برايم مهم. خدا را شكر: گفت �عمر
. ي ورود بخواهيد ي عائشه برديد، دوباره از او اجازه ي حجره وازهي مرا تا در اين كه جنازه

راوي . اگر اجازه داد مرا داخل حجره ببريد و اگر نه مرا به قبرستان مسلمانان منتقل نماييد
اش را بر دوش گذاشته تا دم حجره برديم و  بعد از اين كه وفات كرد ما جنازه: گويد مي
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. او را وارد كنيد: عائشه گفت. خواهد ي ورود مي اجازهعمر : عبداهللا سالم كرد و گفت
  .1گاه در كنار دو رفيقش دفن گرديد آن

در   چه و در روايات ديگري برخي از رويدادهاي مربوط به اين جريان اضافه بر آن
  .روايت عمرو بن ميمون ذكر گرديد بيان شده است

ه، ابولؤلؤ مجوسي به وقت سحر به دست غالم مغير �عمر: گويد مي بابن عباس
ابولؤلؤ . گرفت ساخت و مغيره روزانه چهار درهم را از او مي او نيزه مي. ضربه خورد

ي مرا تخفيف  از او بخواه تا كار كرد روزانه: برد و گفت �شكايت مغيره را نزد عمر
تصميم گرفت  �ضمناً عمر. از خدا بترس و با آقايت صادق باش: گفت �عمر. دهد

عدل او به جز من همه : ابولؤلؤ خشمگين شد و گفت. مورد او سخن بگويد كه با مغيره در
را فرا گرفته است و در دل تصميم به قتل او گرفت و براي اين منظور خنجري دو پهلو 

بيني؟  خنجرم را چطور مي: را زهر آلود نمود و نزد هرمزان برد و گفت ساخت و آن
از آن روز به بعد . او را خواهي كشت به نظرم هر كس را با اين نشانه بگيري: گفت

را از پاي در آورد، تا اين كه روزي در نماز فجر پشت  �ابولؤلؤ منتظر فرصتي شد تا عمر
صفهايتان را راست بگيريد و بعد از اين كه : سر ايشان ايستاد و هنگامي كه به مردم گفت

. 2نقش زمين كرد ي محكمي بر شانه و پهلويش زد و او را تكبير گفت، ابولؤلؤ ضربه
  : كرد شنيدم كه اين آيه را تالوت مي: گويد عمرو بن ميمون مي

�m�§�¦�¥�¤�£�¢l ]٣٨: األحزاب[  
ي اجرا در  ي دقيقي است و بايد به مرحله ان خدا همواره روي حساب و برنامهو فرم«

  .»آيد

  در انتخاب خليفه �ي ابتكاري عمر ـ شيوه2
اش فكر  اي زندگي به وحدت امت و آيندهاز بدو خالفت تا آخرين روزه �عمر
. كرد از اين امر غافل نشد هايي كه با مرگ دست و پنجه نرم مي حتي در لحظه. كرد مي

اي كه در آن ايمان عميق فاروق و اخالص و ايثار ايشان متبلور  هاي به ياد ماندني لحظه

                                           
 .٣٧٠٠ك فضائل الصحابة ش ، البخاري -١
 .٣٧٠صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفاروق ص -٢
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فه دست به ر انتخاب خليهاي حساس د توانست در آن لحظه �و عمرفاروق  .1گرديد
اي بزند و اين خود دليل واضحي بر نگرش ايشان نسبت به سياست و دولت  سابقه ابتكار بي

  .اسالمي است
با صراحت جانشين براي خود تعيين  صاين در حالي است كه قبل از او رسول خدا

. را جانشين خود انتخاب نمود �نكرد، اما ابوبكرصديق با مشورت بزرگان اصحاب، عمر
برد، خواستند تا جانشيني  در حالي كه بر بستر مرگ به سر مي �كه از عمر و هنگامي

براي خود تعيين كند، قدري درنگ كرد و انگهي به فكرش خطور كرد كه در اين باره 
زيرا رسول خدا در حالي چشم . دست به ابتكاري بزند كه مناسب با وضعيت حاكم باشد

اي ابوبكر اتفاق نظر داشتند و از طرفي خود از دنيا فرو بست كه همگان بر فضيلت و تقو
آن حضرت با اشاره و به صورت عملي مردم را متوجه اين قضيه نموده بود و احتمال 

  .درگيري و اختالف بسيار نادر بود
تر و مسئوليت پذيرتر  دانست كه در ميان صحابه فردي قوي همچنين ابوبكرصديق مي

ي بعد از  شورت با بزرگان صحابه، او را خليفهاز عمر وجود ندارد و پس از رايزني و م
  .2در تعيين ايشان نوعي اجماع صورت گرفته است: توان گفت خود تعيين كرد و مي

ي جديدي براي انتخاب خليفه در نظر گرفت او شورايي متشكل از  شيوه �اما عمر
نفر از  اين شش. شش نفر كه هر كدام به تنهايي لياقت خليفه شدن را داشت، تشكيل داد

ها و كساني بودند كه رسول خدا در حالي  ميان اصحاب رسول خدا و همه جزو بدري
كامالً روش كاري شورا در انتخاب  �عمر. چشم از دنيا فرو بست كه از آنان راضي بود

را مشخص كرد و در صورت عدم توافق اعضا بر يك نفر نيز راه  خليفه و زمان انتخاب آن
اي فردي كه با رأي اكثريت مخالفت نمايد را نيز تعيين كرد و با حلي پيشنهاد نمود و سز

ريزي نمود كه هيچ  اي برنامه ي خطير به گونه در نظر گرفتن جوانب مختلف اين قضيه
گونه هرج و مرجي اتفاق نيفتد و دستور داد تا جلسات شورا كامالً سري و بدون 

   .3ي ديگران صورت گيرد مداخله

                                           
 .١٦١عاين ص: اخلليفة الفاروق عمربن اخلطاب -١
 .١٢٢أوليات الفاروق ص -٢
 .١٢٤ص: مهان -٣
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  : جريان با اندكي تفصيلاكنون نكات مهم اين 

  الف ـ تعداد اعضاي شورا و نامهايشان
علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، : ها شش نفر بود كه عبارت بودند از تعداد آن

اما سعيد بن . عبدالرحمان بن عوف، سعد بن ابي وقاص، زبير بن عوام و طلحه بن عبداهللا
شايد به خاطر اين كه او . اين جريان نكردي مبشره بود وارد  زيد بن نفيل را كه جزو عشره

  .1از بستگانش بود

  ب ـ روش انتخاب خليفه
به اعضاي شورا پيشنهاد كرد تا در منزل يكي از ميان خود به مشورت بنشينند  �عمر

تا : و به صهيب گفت. عبداهللا بن عمر نيز با شما باشد اما حق خليفه شدن را ندارد: و گفت
ي انصاري را مراقب روند  و مقداد بن اسود و ابوطلحه. دم باشدانتخاب خليفه، امام مر

  .2انتخابات گذاشت

  ج ـ زمان نهايي انتخابات و مشاوره
روز چهارم بايد : حداكثر زمان انتخاب خليفه را سه روز اعالم كرد و گفت �عمر

هرج  دانست كه اگر جريان بيش از سه روز ادامه يابد زيرا او مي. خليفه تعيين شده باشد
  .ومرج و دو دستگي ايجاد خواهد شد

  د ـ چگونگي ترجيح آراء
اعضاي شورا را مكلف ساخت كه اگر پنج نفر بر يكي اتفاق نظر داشتند، او  �عمر

و در برخي روايات آمده . را خليفه تعيين كنند و به مخالفت نفر ششم توجهي ننمايند
همچنين اگر دو نفر . قتل برسانيددر آن صورت نفر ششم را به : اند است كه ايشان گفته

  .3مخالفت كردند

                                           
 .)١٤٢/.٧( البداية والنهاية -١
 .)٣/٣٦٤(طبقات ابن سعد  -٢
 .)٥/٢٢٦(تاريخ طربی  -٣
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ها از جمله  البته طبيعي است كه اين قبيل روايات غير قابل قبول هستند، چرا كه اين
آوري  اي است كه توسط ابومخنف و مخالف با روايات صحيح گرد روايات ناشناخته

يژه عمرفاروق كه در ي اصحاب پيامبرو به و اند و اصالً اين گونه روايات با روحيه شده
 عمر بن خطابچگونه . باشد، سازگاري ندارد خاص ميعدل و انصاف زبان زد عام و 

ها برگزيدگان اصحاب  داند اين در حالي كه مي! نمايد دستور قتل بزرگان صحابه را صادر مي
  . 1ها به فضل و دانش آنان اعتراف دارد؟ رسول خدا هستند و او خود با انتخاب آن

ها را تا سه روز وارد  اين: به انصار گفت �ايت ابن سعد آمده است كه عمرو در رو
اين روايت عالوه  .2منزلي بكنيد و روز آخر اگر بر كسي توافق ننمودند، گردنهايشان را بزنيد

  .3باشد، سندش به خاطر ضعف سماك بن حرب، ضعيف است بر آن كه منقطع مي
ابن سعد با سند مورد اعتماد نقل كرده اما روايت صحيح در اين مورد آن است كه 

ايي به خلوت  براي مردم نماز را اقامه كن و اين گروه در خانه: به صهيب گفت �كه عمر
بنشينند و پس از اين كه بر فردي از ميان خود اتفاق نظر پيدا كردند، هر كس را كه با 

  .4ها مخالفت كرد، گردن بزنيد آن
كند كه با رأي اعضاي شورا مخالفت  صادر ميدستور قتل كسي را  �در واقع عمر

نظمي ايجاد كند و اين فرمان  يان صفوف مسلمانان دو دستگي و بيخواهد در م كند و مي مي
  : جا كه فرمود با حكم مشابهي از رسول خدا در اين مورد همخواني دارد آن �عمر

8r�� BR���	 BR�m� �� 	� ,BR��& �~� "� ���� ,BO
� �)!	 0b� ]&  BO�&�� ����
��1�P�/F5G  
ي شما بر فردي توافق كرده و متحد بوديد و شخصي آمد و خواست اجتماع و  اگر همه«

  .»وحدت شما را از بين ببرد، او را به قتل برسانيد
  

                                           
 .١٧٥حيىي اليحىي ص.د ،يف تاريخ الطربي فمرويات أيب خمن -١
  )٣/٣٤٢(طبقات ابن سعد  -٢
 .١٧٦مرويات أيب خمنف من تاريخ الطربي ص -٣
  )٣/٣٤٢(الطبقات  -٤
  ).٣/١٤٨٠(مسلم  -٥
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  هـ ـ در صورت اختالف نظر پيرامون انتخاب خليفه چه بايد كرد؟
شورا بپيوندد با اين تفاوت  وصيت كرده بود كه عبداهللا بن عمر نيز به اعضاي �عمر

كه حق انتخاب شدن براي خالفت را ندارد و افزود كه اگر سه نفر شما بر يكي و سه نفر 
ي عبداهللا راضي شديد هر كدام را كه عبداهللا  ديگر بر يكي ديگر اتفاق كرديد و به فيصله

عبدالرحمان ي او راضي نشديد پس گروهي كه  تأييد كرد، او را بپذيريد و اگر به فيصله
بن عوف با آن بود، ترجيح دارد چرا كه عبدالرحمان فردي اهل رأي وصداقت است 

  .1بنابراين از او حرف شنوي داشته باشيد

  و ـ گروهي از سربازان خدا بايد بر انتخابات اشراف داشته باشند
خداوند اسالم را به ! اي ابوطلحه: ي انصاري را فرا خواند و گفت ، ابو طلحه�عمر

برخيز و پنجاه نفر از مردان انصار را با خود بردار و بر . ي شما قدرت و تمكين داد سيلهو
  .2اين گروه اشراف داشته باشد تا از ميان خود يكي را انتخاب كنند

بعد از اين كه مرا به خاك سپرديد، اين گروه را در منزلي : و به مقداد بن اسود گفت
  .3ب نمايندبنشان تا از ميان خود يكي را انتخا

هاي زندگي خود را اين گونه سپري نمود و درد  عمرفاروق آخرين لحظه ،آري
ها و سختي مرگ او را از چاره انديشي براي امور مسلمانان باز نداشت و در همان  زخم

اگر چه اصل شورا در قرآن و سنت . اي از شورا ارائه داد سابقه حال، طرح جالب و بي
اند، اما طرحي  از آن استفاده نموده �و ابوبكرصديق �اتصريح شده است و رسول خد

براي انتخاب خليفه ارائه كرد و تعيين افراد محدود و زمان محدود، كاري  �كه عمر
  .4سابقه و مناسب با وضعيت حاكم بود بي

  
  

                                           
  .)٥/٢٢٥(تاريخ طربی  -١
 . منبع سابق -٢
  . منبع سابق -٣
 .١٢٧ة صيأولّيات الفاروق السياس -٤
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  ي بعدي به خليفه �رهنمودهاي عمر: سوم

ايا و رهنمودهاي مهمي به ي بعد از خود وص دار مسلمانان و خليفه به زمام �عمرفاروق 
  : جا گذاشت از جمله اين كه فرمود

ي  و بايد سابقه. كنم من تو را به رعايت تقواي خداي يگانه و ال شريك توصيه مي
كنم كه با  و نيز توصيه مي ،نخستين مهاجرين را در نظر داشته و با آنان به نيكي رفتار نمايي

يك مردانشان را بپذيري و كارهاي بد، انصار به خوبي رفتار كني و كارهاي نيك، ن
همچنين تو را در مورد ساكنان شهرهاي اسالمي توصيه به . بدكارانشان را ناديده بگيري

و از اموال . ها ياور اسالم و جمع كنندگان مال غنيمت هستند كنم، چرا كه آن نيكي مي
ينان توصيه به نيكي همچنين تو را در مورد باديه نش. آنان همان مقدار اضافي را وصول كن

ي پايين و  درجهاز اموال . هستندي عرب و مواد اصلي اسالم  ها شالوده كنم چرا كه آن مي
و از آنان دفاع نما ها بگير و به تهي دستانشان برگردان و با ذميان به نيكي رفتار كن  اضافي آن

و پيمان  ايبند عهدو آنان را به پرداخت ماليات طاقت فرسا مجبور نساز به ويژه وقتي كه پ
  .ي آنان است، ادا نمودند را كه بر عهده  چه بودند و با فروتني در مقابل مؤمنان آن

ي او بر حذر  كنم و از عذاب ومؤاخذه باز هم تو را به رعايت تقواي الهي توصيه مي
دارم و بايد از خدا بترسي نه از مردم، و در ميان رعيت منصفانه داوري كني و براي  مي
  .گاه ثروتمندان را بر فقيران ترجيح ندهي دگي به مشكالتشان وقت فارغ كني و هيچرسي

رعايت اين امور، ان شاء اهللا باعث سالمتي قلب و آمرزيدن گناهانت خواهد بود و 
باشد  شوي كه آگاه به اسرار و درونت مي براي روزي كه در پيشگاه كسي حاضر مي

  .برايت خيلي بهتر و مفيدتر خواهد بود
كنم تا در اجراي حدود الهي بر خويشاوندان و بيگانگان  و من به تو توصيه مي

جديت به خرج دهي و مبادا عاطفه مانع از اجراي حدود الهي شود و اگر نه تو نيز شريك 
ي مردم يكنواخت برخورد كن و اصالً شخصيت فردي  با همه. جرم محسوب خواهي شد

عدالتي در  سرزنش هيچ كس پروا مدار و از بي زشود در نظر نگير و ا را كه محكوم مي
خداوند تو را مسئول آن گذاشته است، بپرهيز؛ كه اين كار پيامدي جز ظلم   چه تقسيم آن

  .و ستم و محروميت ندارد



  �عمر فاروق     812
 

اي از دنيا و آخرت قرار داري كه اگر به عدل و عفت رو  و امروز تو بر دو راهه
شوي و اگر خواهشات نفساني بر تو چيره  ند ميم بياوري، از ايمان و رضامندي خدا بهره
و مجدداً تو را و همچنين ديگران را از ستم بر  .گردد، مشمول خشم خدا خواهي شد

ها رضامندي  و اين رهنمودها از راه دل سوزي بود پس با آن .دارم ذميان بر حذر مي
  . پروردگار و سراي آخرت را كسب كن
اكنون . ام ها توصيه كرده خودم و فرزندم را به آناينها نصايحي بود كه قبل از شما 

ي عمل بپوشاني، يقيناً خير فراواني به دست  ام جامه را گفته  چه اگر تو بپذيري و آن
اي و اگر نپذيري و بدان توجه نكني و كارهاي مهم را به كسي واگذار نكني كه  آورده

از خواهشات پيروي  خداوند به خاطر وي از تو خشنود گردد، دچار زيان گشته و
) ابليس(دارد و محور شرارت  چرا كه خواهشات نفساني بر همگان نفوذ. ييا كرده

دهنده به سوي هالكت و نابودي است كه قبل از تو بسياري را از راه حق به بيراهه  دعوت
و چه ناخوشايند است دوستي و همكاري با . كشانده و وارد آتش دوزخ كرده است

پس بر حق استوار باش و براي رسيدن به . معصيت دعوتگران به گناه ودشمنان خدا و با 
دهم كه بر مسلمانان  ها را تحمل كن و واعظ خويشتن باش و سوگندت مي آن سختي

مهربان بوده، بزرگانشان را گرامي بداري و بر كودكانشان شفقت ورزي و دانشمندانشان 
مده تا خوار شوند و در تقسيم غنايم را محترم شماري و آنان را مورد ضرب و شتم قرار 

ها را از عطاياي خود  كسي را بر آنان ترجيح مده تا بر تو خشم نگيرند و هنگام نياز، آن
هايشان نشو تا نسلشان  ها به خانواده محروم نكن تا تنگدست نگردند و مانع از سر زدن آن

ور بزند و همچنين درب و مبادا مال و ثروت فقط در دستان سرمايه داران د. منقطع نشود
اين است وصيت من به . ات را بر آنان مبند تا قدرتمندان حق ضعيفان را پايمال كنند خانه

  .1و سالم بر تو ،گيرم تو و خدا را گواه مي
نسبت به مسايل مدريتي و حكومتي و  �اين وصيت بيانگر ديدگاه عميق عمرفاروق
همان طور كه مالحظه كرديد اين . 2استبيانگر نظام حكومتي و اداري فراگير و كاملي 

                                           
الكامـل ، )٢٦٥-١/٢٦٣(مجهرة خطب العرب ، )٢/٤٦(جاحظ : البيان والتبيني، )٣/٣٣٩(ابن سعد : الطبقات -١

 .١٧٢، ١٧١عاين ص: اخلليفة الفاروق عمربن اخلطاب، )٢/٢١٠(يف التاريخ 
 .٣٨١اإلسالمية يف عصر عمربن اخلطاب صاإلدارة  -٢
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جا كه در آن مقررات اساسي يك  وصيت امور بسيار مهمي را در بر دارد و از آن
طلبد كه به  حكومت فراگير ديني، سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي بيان شده است مي

  . ي بسيار ارزشمندي تلقي شود عنوان سند و اساسنامه
بدان اشاره شده است، به شرح زير  �ي عمر نامه جوانب مختلفي كه در وصيت

  : باشند مي

  ي ديني ـ جنبه1
  : در اين بخش به موارد زير پرداخته بود

الف ـ توصيه به رعايت تقوا و ترس از خدا به صورت مخفيانه و آشكار و با گفتار و 
هر كند و  چرا كه هر كس به خاطر خدا از معصيت بپرهيزد، خدا نيز كمكش مي. كردار

  .آورد كس از خدا بترسد، خداوند از وي محافظت به عمل مي
توجه نكن  ندان و بيگانگان تأكيد نموده بود؛ب ـ در اجراي حدود الهي بر خويشاو

كه حق بر عهده چه كسي مي شود و در راه خدا از سرزنش، سرزنش كنندگان بيمي به 
آيند و شريعت خدا حجت  چرا كه حدود الهي بخشي از دين به حساب مي . خود راه مده

شود و سهل انگاري در  و برهاني است كه گفتار و كردار بندگان بر اساس آن سنجيده مي
  .شود ي خرابي دين و جامعه مي اجراي شريعت خدا مايه

  ]١١٢: هود[ �m�{�z�yl و پايداريمت استقاج ـ 

ي  اوليه همچنين در اين بخش توصيه به استقامت كرده بود كه اين هم از ضروريات
بايد قبل از ديگران حاكم و زمامدار ملت از آن برخوردار  آيد و مي دين و دنيا به شمار مي

  .گردد

  ـ بخش سياسي2
  : در اين بخش موارد زير را توصيه نموده بود

ي حكومت است و اجراي آن در ميان  الف ـ پايبند بودن به عدل و انصاف كه پايه
شود و حاكم دادگستر از  سياسي و اجتماعي ميرعيت، باعث تثبيت قدرت و متانت 

  .گردد مند مي اي در دلهاي مردم بهره جايگاه ويژه
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ب ـ توجه به مسلمانان نخستين، يعني مهاجرين و انصاري كه قبل از ديگران مسلمان  
ي اسالمي بر  ي آيين و عقيده چرا كه بذر اوليه. ها كشيدند شدند و در راه اسالم سختي

  .شو و نما پيدا كرد، پس آنان اهل دين و حامالن و حاميان اصلي آن هستنددستان آنان ن

  ـ بخش نظامي3
  : در اين باره نكات زير را متذكر شد

اي  كشور اسالمي به گونه الف ـ توجه ويژه به امور لشكر و رسيدگي به امور نظامي 
  . باشد كه بر دوش دارد كه جوابگوي مسئوليت عظيمي

ي  كه نبايد رزمندگان به مدت طوالني در جبهه و دور از خانوادهب ـ توصيه به اين 
چرا كه جنگ و سفر خستگي فراوان به دنبال دارند و رزمندگان براي رفع . خود بمانند

بنابراين . خستگي و به دست آوردن نشاط مجدد نياز به استراحت و ديدار خانواده دارند
شان داده شود و يكي ديگر از  قات با خانوادهي مال ها اجازه طلبد كه هر از گاهي به آن مي

كاري نكن كه نسل آنان از بين : هاي دير آمدن را انقطاع نسل آنان برشمرد و گفت زيان
  .برود

ي مال غنيمت و  ج ـ همچنين توصيه نمود تا به وضعيت معيشتي رزمندگان به وسيله
آسودگي خاطر از وضعيت شود، رسيدگي بكند تا با  عطايايي كه از بيت المال داده مي

  .ي خويش ادامه دهند ي خود به جهاد و مبارزه معيشتي خانواده

  ـ بخش مالي و اقتصادي4
  : در اين بخش به نكات زير پرداخته بود

الف ـ توجه ويژه به تقسيم عادالنه اموال تا به صورت چرخشي فقط در دستان 
  .ي خاصي از مردم دور نزند و مستضعفان محروم شوند طبقه

  .اي كه نتوانند از زير بار مالياتها كمر راست كنند ب ـ فشار نياوردن بر ذميان به گونه 
. ها دارد اي كه بيت المال بر گردن آن ج ـ فشار نياوردن بر مردم در حقوق مالي 

را به دلخواه خود   چه چنان كه در اين باره توصيه نمود كه از اموال اضافي آنان آن
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  .1كنيدپردازند، وصول  مي

  ـ بخش اجتماعي5
  : و در اين بخش به نكات زير پرداخته بود

الف ـ رسيدگي به امور رعيت و جستجوي احوال آنان و برآوردن نيازهايشان و 
  .پرداختن حقوق مالي آنان از اموال غنيمت و بيت المال

ب ـ اجتناب از تبعيض و ترجيح دادن بعضي بر بعضي ديگر و پرهيز از پيروي 
ي نفساني كه اين موارد باعث انحراف زمام دار و تيرگي روابط وي با جامعه و خواهشها

  .گردد نهايتاً نابودي كشور مي
ج ـ پاس داشتن رعيت و تواضع در برابر كوچك و بزرگ كه اين امر باعث رونق  

  . نمايد روابط اجتماعي شده و محبت زمام دار را در دلهاي مردم تثبيت مي
ها گوش فرا دهي و  منزل خود بر مسلمانان تا به شكايات آن د ـ باز گذاشتن درب

  . حق ضعيفان را از قدرتمندان بستاني
هاي آن در جامعه و اين يك ضرورت اجتماعي غير  هـ ـ پيروي از حق و تثبيت پايه

  .قابل اجتنابي است
و ـ پرهيز از ظلم و ستم به ويژه در حق ذميان و گسترش دادن عدل و انصاف تا 

  .ن زير پرچم اسالم با صلح و صفا و احساس امنيت به زندگي خود ادامه دهندهمگا
ي عرب و معدن  ها ريشه حال آنان چرا كه آنز ـ توجه ويژه به باديه نشينان و رعايت 

  .2اسالم هستند
يك از ي بعد از خود اين بود كه هيچ  به خليفه �ـ يكي ديگر از رهنمودهاي عمر ح

ر از يكسال در پست خودش نگذارد، البته ابوموسي اشعري را كارگزاران عمر را بيشت
  . 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 پاياني زندگي  لحظه: چهارم

 �من زماني كه عمر: گويد چنين مي �هاي پاياني زندگي عمر از لحظه �ابن عباس 
. را مباركباد بهشت شما! اي اميرالمؤمنين: بر ايشان وارد شدم و گفتم. ضربه خورده بود

كفر ورزيدند، تو مسلمان شدي و در حالي كه  صهنگامي كه مردم به رسول خدا
ديگران او را تنها گذاشتند در ركاب ايشان در راه خدا جهاد نمودي و رسول خدا در 
حالي چشم از دنيا فرو بست كه از تو راضي بود و در خالفت تو حتي دو نفر از مسلمانان 

عبداهللا . دوباره تكرار كن: گفت �عمر. د و سرانجام شهيد شديبا هم اختالف نكردن
ي دنيا مال من  به خدا سوگند كه اگر همه: گفت �عمر. دوباره سخنانش را تكرار نمود

را از هول و هراسي كه از ترس مالقات خدا دامنگيرم شده است، فديه  بود، امروز آن
  .1دادم مي

در مورد همراهي من با   چه اما آن: تگف �و در روايت بخاري آمده است كه عمر
و رضايت ايشان گفتي، بايد بگويم كه صرفاً منت خداوند بر من بوده  صرسول خدا

  .است
ي طالهاي دنيا  قراري من به خاطر شماها است و افزود كه به خدا اگر همه و اما بي

ه بشوم، فديه ها را در مقابل عذاب خدا قبل از اين كه با آن مواج متعلق به من بود، آن
  .2دادم مي

دريافت  صبا آن كه لوح بهشتي بودن را از رسول خدا �عمر بن خطاب ،آري
ي احكام الهي و اجراي عدل و  ي خدمات شايسته در اقامه كرده بود و پس از آن همه

و اين درس  .ترسد زهد و جهاد و اعمال نيك فراوان اين گونه از خدا و عذابهايش مي
لمانان كه بايد عذابهاي الهي را مد نظر داشته باشند و از هول و بزرگي است براي مس

  . 3هراس روز بسيار هولناك قيامت غافل نشوند
: گويد چنين مي �هاي پاياني حيات عمر در مورد لحظه �همچنين عثمان بن عفان 

من بر او وارد شدم و ديدم . حال حيات ديده است من آخرين فردي هستم كه عمر را در

                                           
  .٣٨٣صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفاروق ص -١
 .٣٦٩٢ش ، ك فضائل الصحابة، البخاري -٢
  ).١٩/٣٣(سالمي التاريخ اإل -٣
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. سرم را بر زمين بگذار: گفت �عمر. بر روي زانوي پسرش، عبداهللا نهاده بود كه سرش
. مادرت به عزايت بنشيند سرم را بر زمين بگذار: كند؟ گفت مگر چه فرقي مي: او گفت

مادرم : گاه عبداهللا سر پدرش را بر زمين گذاشت و او پاهايش را به هم پيچاند و گفت آن
  .1اين را گفت و جان به جان آفرين تسليم كرد. ـرا نيامرزدبه عزايم بنشيـند اگـر خدا م
ترسيد كه در آخرين  به قدري از خدا مي �عمر بن خطابآري اين چنين بود 

اين است آخرين سخن . واي برمن اگر خدا مرا نيامرزد: گويد هاي زندگي خود مي لحظه
ي  هر كس به اندازه: اند راست گفته. ي بهشت داده است كسي كه رسول خدا به او مژده

واين كه مصرانه از فرزندش خواست تا سرش را بر زمين . ترسد شناخت خود از خدا مي
  .2بگذارد به خاطر اين بود تا هنگام دعا كردن سر بر خاك بنهد و خدا را تعظيم نمايد

  ـ سن و تاريخ وفات1
و  3سالگي 63ذي حجه سال بيست و سه هـ در  27روز چهارشنبه  �عمر: گويد ذهبي مي

  .به شهادت رسيد 4پس از ده سال و نيم خالفت
 �بجلي آمده است كه روزي معاويه بن عبداهللا و در تاريخ ابي زرعه به نقل از جرير

همگي در شصت و سه سالگي از دنيا  ب و ابوبكر و عمر ص رسول خدا: گفت
  .5رفتند

  ـ غسل دادن و تكفين2
دند و كفن كردند و بر او نماز جنازه عمر را غسل دا: گويد مي بعبداهللا بن عمر

علما در مورد غسل دادن كسي كه به دست  .6خواندند و او به شهادت رسيده بود
  : شود، اختالف نظر دارند كشته مي ظالمي

                                           
 .٣٨٣صحيح التوثيق يف سرية وحياة الفاروق ص -١
 .)١٩/٤٤( التاريخ اإلسالمي -٢
 ).٣/٨٤٠(حمض الصواب  نقل از  بهب /١٧٧التهذيب ق  -٣
 ).١/١٦٠(القاسم األصفهاين ، أبو سري السلف -٤
 ).٣/٨٤٣(حمض الصواب ، ٢٣٥٢فضائل الصحابة ش ، مسلم -٥
  .)٣/٥٠٣(طبقات  -٦
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او را غسل دهند و بر او نماز بخوانند وبه همين جريان استدالل : گويد ـ گروهي مي1
  .1كنند مي

دادن و نماز خواندن لزومي ندارد و در جواب  غسل: گويد ـ گروهي ديگر مي2
و  �غسل دادن عمر: گويند كنند، مي استدالل مي �كساني كه به جريان شهادت عمر

ايشان به خاطر اين بود كه وي پس از ضربه خوردن مقداري زنده ماند،  نماز خواندن بر
شود و  سل داده ميچنان كه اگر شهيد معركه نيز زنده بماند و چيزي بخورد يا بياشامد، غ

  .2شود بر او نماز خوانده مي

  امامت كرد؟ �ي عمر ـ چه كسي در نماز جنازه3
علي : گويد ابن سعد مي .3نماز خواند �ي عمر صهيب بن سنان بر جنازه: گويد ذهبي مي

. صهيب: ي عمر نماز خواند؟ گفت چه كسي بر جنازه: بن حسين از سعيد بن مسيب پرسيد
در چه مكاني خواندند؟ : پرسيد. چهار تكبير: بير گفت؟ سعيد گفتچند تك: علي پرسيد

  .4صدر ميان قبر و منبر رسول خدا: گفت
امامت نمازهاي  �مسلمانان ديدند كه صهيب به دستور عمر: ابن مسيب گفت

 .5نيز او را جلو كردند �ي عمر نمازجنازه در ها را به عهده دارد بنابراين ي آن پنجگانه
در  �عمر. و ساير اصحاب از جايگاه وااليي برخوردار بود �زد عمرچرا كه صهيب ن
ترسيد  صهيب از بهترين بندگان خدا است كه حتي اگر از خدا هم نمي: حق ايشان گفت

او را براي امامت انتخاب كرد و از ميان  �همين عمر به خاطر .نمي كنداو را نافرماني 
را مقرر نكرد تا به انتخاب وي كمك اي كه اعضاي شورا بودند، كسي  افراد ششگانه

  .6نكند
  

                                           
  ).٣/٨٤٤(حمض الصواب ) ٢/٥٠٣(مرداوي : إلنصافا -١
  .)٣/٨٥٤(حمض الصواب  -٢
 . منبع سابق -٣
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  �ـ تدفين عمر4
و ابن جوزي به نقل از  .1دفن گرديد صي رسول خدا در حجره �عمر: گويد ذهبي مي
را در قبر  �و عثمان و سعيد بن زيد و صهيب، عمر عبداهللا بن عمر: گويد جابر مي
  . گذاشتند

، قبر رسول 2وليد بن عبدالملك هنگامي كه در زمان خالفت: گويد هشام بن عروه مي
ها به قدم پاي يكي از  در اثناء ترميم چشم آن. خدا و همراهانش نياز به ترميم پيدا كردند

همه نگران شدند و گمان بردند كه قدم مبارك رسول خدا است و كسي  ،آنان افتاد
ا سوگند به خد: تا اين كه عروه آمد و نگاه كرد و گفت. را تشخيص بدهد توانست آن نمي

  .3است �نيست، بلكه قدم عمر � اين قدم رسول خدا
 لپس از اين كه ضربه خورد، كسي را نزد عايشه �قبالً متذكر شديم كه عمر

. دفن شود �و ابوبكر �فرستاد و از ايشان اجازه خواست تا در كنار رسول خدا
ينجا دفن خواهم خودم در ا مي: گفت داد و مي هميشه به ديگران جواب رد مي لعايشه
پس به . دهم او را بر خويشتن ترجيح مي: جواب مثبت داد و گفت �اما به عمر. بشوم

ي عايشه كه هم اكنون درون مسجد قرار دارد، رسول  اتفاق علما و مؤرخين در حجره
   .4مدفون هستند بهمراه با ابوبكر و عمر صخدا

  �در رثاي عمر �ـ عملكرد علي 5
بر تخت گذاشته بود و مردم  �ي عمر ثناء كه جنازهدر آن ا: گويد مي بابن عباس

ديدم علي . ام قرار گرفت را گرفته بودند ناگهان متوجه دستي شدم كه بر شانه اطراف آن
تو تنها كسي بودي كه من : گويد يد و ميگر مي �ي عمر بن ابي طالب است كه بر جنازه

دانستم كه  من به يقين مي و به خدا سوگند و رشك مي بردم، خوردم ميه به اعمالش غبط

                                           
 .)٣/٨٤٦(حمض الصواب  -١
  .١٣٢٦ك اجلنائز ش ، البخاري -٢
 .٦٨٩٧رقم  ٢٦٧١ش ، ك االعتصام، البخاري-٣
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دهد، چرا كه بارها از  جاي مي) رسول خدا و ابوبكر(خداوند تو را در كنار همراهانت 
  : گفت شنيدم كه مي رسول خدا مي

8��&	 �O� ���	 �� Cb�A	��&	 �O� ���	 �� C1A,	 ,��&	 �O� ���	 �� C4-�F1G  
من و ابوبكر و عمر . د شديممن و ابوبكر و عمر وار. من و ابوبكر و عمر رفتيم« 

  .»بيرون آمديم

  و تأثير آن بر مسلمانان �ـ بازتاب شهادت عمر6
ي هولناكي براي مسلمانان گرديد كه اگر در اثر بيماري  باعث بروز فاجعه �شهادت عمر

و در  �اما به شهادت رسيدن خليفه آن هم در مسجد النبي .شد كرد چنين نمي وفات مي
عمرو بن ميمون حالت . رفت ي تكان دهنده به شمار مي فاجعه حال خواندن نماز يك

گويا مردم تا : ... گونه به تصوير كشيده است مسلمانان و اضطراب و پريشاني آنان را اين
بر هيچ گروهي از : گويد مي بابن عباس. آن روز اصالً به مصيبتي گرفتار نشده بودند

گويا فرزندان خود را از دست داده  ،ستندگري گذشتم، مگر اين كه آنان مي مسلمانان نمي
ي حق از باطل بود و بايد  هاي هدايت و جدا كننده اي از قله قله �عمر ،آري .2بودند

: گويد همچنين احنف بن قيس مي .3شدند مردم به خاطر از دست دادنش چنين متأثر مي
مه كند و تا سه ضربه خورد به صهيب دستور داد تا نماز را براي مردم اقا �روزي كه عمر

شد مردم  در آن روزها وقتي سفره پهن مي. ها فرصت داد تا بر يكي اتفاق نمايند روز به آن
اي مردم، رسول خدا وفات كرد و ما : گفت ها مي عباس به آن .داشتند دست از غذا بر مي

. اي نداريم پس از ايشان غذا خورديم و ابوبكر وفات كرد و ما غذا خورديم و اكنون چاره
گاه ديگران نيز به تبعيت از وي غذا  اين 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
  .)٣/٨٥٥(حمض الصواب  -٤
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گريست  شد به قدري مي مي �يادي از عمر �در مجلس عبداهللا بن مسعود  و هرگاه
اي براي اسالم بود و در دوران او همه  قلعه �عمر: گفت شد و مي كه محاسنش خيس مي

اما با مرگ وي قلعه از هم پاشيد و مردم از . شد و كسي از آن خارج نمي شدند وارد اسالم مي
  .1اسالم خارج شدند

اگر عمر بميرد، اسالم : گفت همواره مي �عمر شهادتاما ابوعبيده بن جراح قبل از 
ي  من دوست ندارم بعد از عمر زنده بمانم حتي اگر همه: افزود ضعيف خواهد شد و مي

شما اگر زنده : چرا؟ گفت: پرسيدند. من باشد كند از آنِ طلوع ميخورشيد بر آن   چه آن
زيرا كسي كه جانشين عمر باشد اگر بخواهد راه . بمانيد معناي سخنان مرا خواهيد فهميد

عمر را ادامه دهد مردم آن طور كه از عمر حرف شنوي داشتند، از او نخواهند داشت و 
  .2شوند واو را خواهند كشت اگر ضعيف عمل نمايد، مردم بر او چيره مي

  ها ترين فوايد، درس و عبرت مهم: پنجم

  ي كفار نسبت به مسلمانان ـ ميزان نفرت و كينه1
ي كفار  و همه ،مجوسي بيانگر اين خشم و كينه است توسط ابولؤلؤ �كه قتل عمر چنان

ديگر  ها جز نفرت و عداوت چيزي ها چنين هستند در قلبهاي آن ها و مكان ي زمان در همه
نسبت به مسلمانان وجود ندارد و همواره براي مسلمانان آرزوي نابودي وهالكت و ارتداد 

ي مهم  توسط آن مجوسي كينه به دل دو نكته �واز جريان قتل عمر. كنند از دين مي
و ديگر مسلمانان  �نسبت به عمرؤلؤ توزي ابول شود كه بيانگر ميزان كينه كشف مي

  : باشند مي
به  �به سند صحيح از زهري نقل شده است كه روزي عمر 3قات كبريالف ـ در طب

آرد باد اگر بخواهم آسيايي مي سازم كه بوسيله  اي ام كه تو گفته من شنيده: گفت ؤلؤابول
سازم كه تا ابد مردم از آن  مي آسيابيو براي تو : با ترش رويي پاسخ داد ؤلؤابول .مي كند

  .كند او مرا تهديد مي: به همراهانش گفت �عمر. ياد بكنند
                                           

  ).٣/٢٨٤(الطبقات الكربى  -١
 .٤٤العشرة املبشرون باجلنة ص، )٣/٢٨٤(الطبقات الكربى  -٢
   .)٣/٣٤٥(الطبقات  -٣
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توزي و نفرت و عداوت اين مجوسي نسبت به  ي دوم كه بيانگر كينه ب ـ نكته
، سيزده صحابي ديگر را نيز �باشد اين است كه عالوه بر ضربه زدن به عمر مسلمانان مي

روا  در حق او ظلمي  �فرضا كه عمر. كرد كه هفت تن از آنان در دم شهيد شدند زخمي
نيز هيچ گونه ظلمي در حق او مرتكب  �اما گناه ديگران چه بود؟ گرچه عمرداشته بود 
شد به  كه زخمي پس از اين �كه در روايت بخاري آمده است كه عمر چنان. نشده بود

ببين چه كسي مرا زده است و چون به وي اطالع دادند كه غالم مغيره او : ابن عباس گفت
خدا لعنتش بكند من در حق او : گفت. ليب: گفتند. همان آهنگر: را زده است گفت

  .1خدا را شكر مرگم به دست مسلماني صورت نگرفت: و افزود. سفارش به نيكي كردم
گفتني است كه پيروان و دوستان اين مرد مجوسي، براي او در ايران به عنوان سرباز 

: گويد مي) از علماي نجف(چنان كه سيد حسين موسوي . اند گمنام بناء يادبودي ساخته
ي دوم،  اي به نام قاتل خليفه اند كه در آن قبر وهمي در شهر كاشان ايران مزاري ساخته

مزار بابا شجاع الدين و بر ديوارهاي : ابولؤلؤ وجود دارد و بر روي آن نوشته شده است
شيعيان از . مرگ بر عمر و مرگ بر عثمان ،مرگ بر ابوبكر: اند مزار به فارسي نوشته

. دهند ريزند و صدقه مي جا پول مي آيند و در آن براي زيارت اين مكان ميسراسر ايران 
ام و اخيراً اين مكان توسط وزارت  را ديده اين چيزي است كه خود بنده با چشم سر آن

  .2اند ارشاد توسعه يافته است و عكسهاي اين مكان بر تمبرهاي پستي حك شده

  �ـ ترس و تقواي عمر2
نمايد، اين سخن ايشان  از خداوند رهنمود مي �رس و تقواي عمرآنچه ما را بيشتر به ت

خدا را شكر كه مرگم به دست فردي از مسلمانان : لحظاتي قبل از مرگ است كه گفت
با آن همه عدل و انصاف كه زبان زد خاص و عام و عرب  �عمر ،آري. صورت نگرفت

مرتكب شده است و امروز ترسيد كه مبادا ظلمي در حق مسلماني  و عجم بود، از اين مي
خدا : چنان كه در روايت ابن شهاب آمده كه گفت. شود به خاطر انتقام آن ظلم كشته مي

اي كرده است و روز قيامت به  را شكر كه قاتل من كسي نيست كه در پيشگاه خدا سجده

                                           
 .٣٧٠٤ مشارهك فضائل الصحابة  ،البخاري -١
 .٩٤كشف األسرار وتربئة األئمة األطهار ص  ،هللا مث للتاريخ -٢
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و در روايت مبارك بن . ي عدل الهي مؤاخذه نمايد اش مرا در محكمه ي سجده وسيله
گفته » ال اله اال اهللا«خدا را شكر كه قاتل من كسي نيست كه : آمده است كه گفتفضاله 

حقا كه اين . ي حجت نمايد است و روز قيامت با اين كلمه در پيشگاه حق عليه من اقامه
زيبد كه ساير داعيان و  ي اين امام رباني است و مي گفتار بيانگر ترس و تقواي فوق العاده

و ديگر گذشتگان نيك، ترس و تقوا را  �ردارند و همانند عمرمصلحان از آن الگو ب
  : ي راه خود قرار دهند و به قول شاعر چنين زمزمه بكنند توشه

  واحســــــــــــــــــــــــــــــــــرتي، واشــــــــــــــــــــــــــــــــــقوتي
ـــــــــــــــــــــول حزنـــــــــــــــــــــي إن أكـــــــــــــــــــــن   واُط
ــــــــــــــــــــئلُت عــــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــــا   وإذا ُس
  واحــــــــــــــــــــــّر قلبــــــــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــــــــون
ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــّدمُت ل   كــــــــــــــــــــــــال وال ق
ــــــــــــــــــــــــــي لشــــــــــــــــــــــــــقاوتي ــــــــــــــــــــــــــل إنن   ب
  بــــــــــــــــــــــــارزت بــــــــــــــــــــــــالزالت فــــــــــــــــــــــــي

  مــــــــــــنمــــــــــــن لــــــــــــيس يخفــــــــــــى عنــــــــــــه 
  

ــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــوم نشــــــــــــــــــر كتابي ــــــــــــــــــْن ي   ِم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماليه   أوتيت
  مـــــــــــــــــــــــاذا يكـــــــــــــــــــــــون جوابيــــــــــــــــــــــــه؟
ـــــــــــــــــــــــوب القاســـــــــــــــــــــــية ـــــــــــــــــــــــع القل   م
ــــــــــــــــــــــــوم حســــــــــــــــــــــــابيه   عمــــــــــــــــــــــــًال لي
  وقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوتي وعذابيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــام دهــــــــــــــــــــــــــــر خاليــــــــــــــــــــــــــــة   أي

  )١(قـــــــــــــــــــبح المعاصـــــــــــــــــــي خافيـــــــــــــــــــة
  

  .شود ي اعمال توزيع مي واي بر من روزي كه نامه«
  .ي مرا به دست چپ بدهند واي بر من اگر نامه

  .ازخواست شوم چه پاسخي خواهم داشتاگر در مورد گناهان ب
  .واي اگر قلب من جزو قلبهاي سخت به شمار رود

  .ام و من هيچ عملي براي روز حساب پس انداز نكرده
  ام  و بدبختانه در طول زندگي آشكارا به گناه و لغزش پرداخته

  .»آن هم در محضر كسي كه هيچ كاري از ديد وي مخفي نخواهد ماند
  
  
  
  

                                           
 .١٢٢، ١٢١حممد أمحد الراشد ص: الرقائق -١
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  لو ايثار عائشه � ـ تواضع عمر3

  �الف ـ تواضع عمر
: بريم كه گفت از اين سخن وي به فرزندش پي مي �ي عمر به تواضع فوق العاده

چرا كه من  ،و اميرالمؤمنين نگو ،رساند عمر سالم مي: عائشه برو و بگو ام المؤمنين نزد
  .1امروز امير مؤمنان نيستم

ي مرا  وقتي جنازه: ست كه گفتهمچنين اين سخن وي سرشار از تواضع و فروتني ا
اگر اجازه داد، مرا در . ي عائشه رسانديد، مجدداً از او اجازه بگيريد ي حجره به دروازه

  .2جا دفن كنيد وگرنه مرا به قبرستان عمومي مسلمانان منتقل نماييد آن
اي  باد و خداوند به او پاداش نيك بدهد و به ما نيز گوشه �پس رحمت خدا بر عمر

  .3همانا او نزديك و پاسخگو است. الق و تواضع ايشان را ببخشايداز اخ

  لب ـ از خود گذشتگي عائشه
رساند اين است كه او سالها آرزو  را به ما مي لآنچه از خودگذشتگي عائشه

خود دفن شود، اما  داشت و منتظر بود تا پس از مرگ در كنار همسر عزيز و پدر گرامي
او را بر  لعائشه. ر كنار دو رفيق خود دفن شوداجازه خواست تا د �وقتي عمر

اين مكان را براي خودم در نظر داشتم، ولي امروز او را بر : خويشتن ترجيح داد و گفت
  .4دهم خود ترجيح مي

  ـ امر به معروف و نهي از منكر در بستر مرگ4
هاي حيات و در حالي كه با مرگ دست و پنجه نرم  در آخرين لحظه �عمرفاروق

گاه كه جواني بر او وارد  آن. ي امر به معروف و نهي از منكر غافل نشد رد از فريضهك مي
هاي فراواني از جانب خدا نصيبت  خوشا به حالت كه داده! اي اميرالمؤمنين: شد و گفت

                                           
 .٣٧٠٤ مشارهفضائل الصحابة ، البخاري -١
  . منبع سابق -٢
  .٤١سري الشهداء ص -٣
 .٣٧٠٤خباری ک فضائل صحابه ش  -٤
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ي درخشان در اسالم و خالفت و عدالت و  گرديد از جمله همراهي رسول خدا و سابقه
ها براي بخشش گناهانم كافي باشد و  وست دارم كه ايند: گفت �عمر. نهايتاً شهادت

متوجه إزارش شد  �عمر. وقتي آن جوان برخاست و برگشت. خواهم چيزي ديگر نمي
: گاه خطاب به وي گفت آن. او را برگردانيد: گفت. خورد كه بر روي زمين كش مي

اند و هم پروردگارت م اين طور هم لباسهايت تميز مي. لباسهايت را باال بزن! ام برادرزاده
  .1گردد خشنود مي

هاي پاياني زندگي و درد  حتي در لحظه. خدا عمر را بيامرزد: گويد مي �ابن مسعود
چنان كه در . و رنج او را از گفتن سخن حق و امر به معروف و نهي از منكر باز نداشت

و اي ! اي رفيق رسول خدا: همان لحظات وقتي دخترش، حفصه، بر او وارد شد و گفت
مرا بنشان : عبداهللا، گفتبه فرزندش،  �عمر! و اي اميرالمؤمنين! پدر خانم آن حضرت

حق : ي عبداهللا تكيه داده بود گفت گاه در حالي كه بر سينه آن .كنم كه بيشتر تحمل نمي
اما اختيار چشمان تو را  ،بخشم اگر بر من چنين نوحه بسرايي پدري خود را بر تو نمي

  .2ندارم
ضربه خورد، و خبر به گوش حفصه  �وقتي عمر: گويد مي �مالك انس بن 

اي كه هر ميتي كه  مگر از رسول خدا نشنيده! اي حفصه: گفت �عمر. رسيد، فرياد كشيد
شد؟ بر او واويال كنند عذاب داده خواهد QR � /8  S"�? � :?	!� 2�� !QR 	!� :

	� ,� �� =1"8 ,� 2��/� V; 	D8 ,S"�? 2� �� 	� 2��  =8 W-�- X�Y� /00� E'��� ��
-�.?�  

و در بيان حق آن چنان جدي بود كه پس از ضربه خوردن و در حالي كه خون از 
بدنش جاري بود در جواب كسي كه به ايشان پيشنهاد داد تا فرزندش، عبداهللا، را جانشين 

  .3اين سخن را به خاطر خدا نگفتي! به خدا سوگند: خود قرار دهد گفت

                                           
  . منبع سابق -١
 .٢٧فضل إهلي ص. احلسبة د، ٢٣٠مري املؤمنني صمناقب أ -٢
  .٤٣سري الشهداء ص -٣
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تايش كسي كه صفاتي در او است به شرطي كه خطر فتنه وجود نداشـته  ـ جواز س5
  باشد

دانستند كه در اين  ها مي چنين كردند، زيرا آن �عمر بن خطاببا  �چنان كه صحابه
كه خود عالم رباني و  بچنان كه ابن عباس . گردد حالت او دچار فتنه و غرور نمي

در حق تو دعا نكرد  صرسول خدامگر : گفت �دستي بود، خطاب به عمر فقيه چيره
كه خداوند اسالم را به وسيله تو عزيز بگرداند؟ و با مسلمان شدن تو اسالم عزيز و آشكار 

ي تو در دين و رزق مسلمانان فراخي آورد و سرانجام با  و خداوند به وسيله. گرديد
سخنان ابن  اما. پس اين همه افتخارات به شما مبارك باد. نمايي شهادت دنيا را ترك مي

به خدا سوگند، : احساس شادماني نداد، بلكه او به ابن عباس گفت �اي به عمر عباس ذره
  .1مغرور كسي است كه فريب سخنان شما را بخورد

  �گيري كعب احبار در جريان شهادت عمر ـ موضع6
را دريافت ولي در زمان  صكعب بن مانع حميري معروف به كعب احبار، زمان رسول خدا

او كه از علماي بزرگ يهودي در يمن به شمار  .2هـ مسلمان شد 12و در سال  �عمر خالفت
رفت پس از اين كه مسلمان شد قرآن و سنت را از اصحاب پيامبر فرا گرفت و صحابه و  مي

سرانجام كعب به شام رفت و در شهر حمص . هاي گذشته را از او فرا گرفتند ديگران اخبار امت
  .3ن جا مرداقامت گزيد و در هما

متهم شده است به دليل  �ي قتل عمر گفتني است كه كعب به همكاري در توطئه
به  �در صبح يكي از روزها، عمر: گويد اين روايت طبري كه مسور بن مخرمه مي

 ،وصيت كن! اي اميرالمؤمنين: روز به ايشان گفت فرداي آن كعب. ي خود برگشت خانه
از : داني؟ گفت از كجا مي: پرسيد �عمر. اهي ماندزيرا بيش از سه روز ديگر زنده نخو

مگر نام من در تورات ذكر گرديده است؟ كعب : گفت �عمر .)تورات(كتاب خدا 
ولي صفات و ويژگيهاي تو و اين كه عمرت تمام شده است در آن ديده  ،خير: گفت

                                           
  .٤٣ص  سري الشهداء -١
 .فی عصر اخللفاء الراشدين ةتارخيي ةجول -٢
 .)٣/٤٨٩( سري أعالم النبالء -٣
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همچنين . فقط دو روز باقي مانده است! اي اميرالمؤمنين: روز بعد آمد و گفت. شود مي
به شهادت  �چنانچه روز سوم عمر. فقط يك روز باقي مانده است: روز بعد آمد و گفت

  .1رسيد
برخي از روشنفكران معاصر مانند دكتر جميل عبداهللا مصري و عبدالوهاب نجار و 

ي محمد فريج، بر اساس روايت فوق، انگشت اتهام به سوي كعب دراز نموده و تاذ غازاس
 كه دكتر احمد بن عبداهللا بن ابراهيم 2اند دانسته �عمر بن خطاباو را شريك در قتل 

  : ضمن رد ادعاي آنان روايت طبري را به دالئل زير مردود دانسته است زغيبي
اگر اين داستان صحيح مي بود انتظار مي رفت كه عمر در اين مورد به سخن  الف ـ

ه بودند و از تورات آگاهي كعب اكتفا نكند بلكه گروهي از يهودياني را كه مسلمان شد
كامل داشتند امثال عبداهللا بن سالم و ديگران را جمع مي نمود و درباره اين داستان از آنان 
استفسار مي كرد و اگر عمر اين كار را انجام مي دادكعب رسوا مي شد و دروغگو بودن 

وطئه او براي مردم آشكار مي گرديد و همچنين براي عمر واضح مي شد كه كعب در ت
يا حداقل از آن آگاهي دارد و در اين صورت عمر با روش هاي  قتل او سهيم است

مختلف تالش مي نمود تا زواياي پوشيده اين توطئه را كشف نمايد و توطئه گران از 
جمله كعب را به سزاي اعمالشان برساند اين، آن چيزي است كه از هر حاكمي انتظار مي 

ي و تيزهوشي و جستجوي در اخبار شهرت داشت بيشتر رود و درباره عمر كه به زيرك
مصداق پيدا مي كند و چون عمر هيچ اقدامي انجام نداد دليل بر اين است كه اين داستان 

   .3ساختگي است
داشت، چرا بايد تنها كعب از  در تورات وجود مي �ي شهادت عمر ـ اگر قضيه ب

  .4باشد  از آن اطالع نداشته �ن سالم ب  باشد و افرادي همچون عبداهللا  آن آگاهي داشته
دست  �ي قتل عمر در صورت صحت اين روايت بايد گفت كه كعب در نقشهج ـ 

داشته است و معموالً طراحان يك نقشه و توطئه سعي بر آن دارند تا به هيچ وجه از آنان 

                                           
  .)٥/١٨٢(تاريخ طربی  -١
 ).٥١٩، ٢/٥١٨(العنصرية اليهودية وآثارها يف اتمع اإلسالمي  -٢
 .١٨٢حممد أبو زهو ص، ية األمة اإلسالمية بالسنةانأو ع، دثوناحملديث و احل -٣
  .١٨٢مهان ص -٤
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طبق برنامه شان  ي ي آنان باشد، سر نزند تا نقشه سخني و يا حركتي كه بيانگر نقشه و توطئه
و . سازد ي خود را برمال مي ريزي شده ي برنامه اجرا شود و تنها انسان نادان و كودن، نقشه

چنين چيزي در مورد كعب غير ممكن است، زيرا وي به تيزهوشي و درايت معروف 
  .1باشد مي

ها مگر تورات كتاب هدايتگري نيست كه مردم را به سوي حق  د ـ عالوه بر اين
كند؟ يا اين كه سن بندگان خدا در آن ثبت شده و دفتر اسناد سن و سال  راهنمايي مي
  2مردم است؟

  شود؟ آيا در آن چنين روايتي يافت مي. و ـ تورات امروز نيز وجود دارد
پس روشن گرديد : نويسد شيخ محمد محمد ابوزهو، پس از بيان اين اعتراضات، مي

ي ترور  كعب به دست داشتن در نقشهو متهم ساختن . باشد كه اين روايت ساختگي مي
   .3، اتهام بي اساسي است�عمر

ذكر شدن اين روايت در تاريخ طبري دليل : گويد همچنين دكتر محمد حسين ذهبي مي
چرا كه طبري همان طور كه معروف است خود را ملزم به  ،باشد بر صحت اين روايت نمي

هاي ضعيف و  تفسيرش روايت ذكر روايتهاي صحيح نكرده، بلكه در تاريخ و همچنين
  .4شود اساس فراواني ديده مي بي

توان به صحت هر روايتي اذعان نمود كه در كتابهاي تاريخي ذكر شده  نمي ،بنابراين
  .5است

ها ديانت، اخالق و امانتداري و توثيق كعب توسط اصحاب كتب  عالوه بر اين
  .ددار صحيح ما را بيشتر به ساختگي بودن روايت فوق وا مي

اند،  به راستي كه كعب از سوي كساني كه وي را متهم ساخته: گويد در پايان مي
دانيم كه از  و ما او را فردي مورد اعتماد و دانشمندي مي ،مورد ستم قرار گرفته است

                                           
 .١٨٢احلديث واحملدثون أو عناية األمة اإلسالمية بالسنة النبوية ص -١
 ).٢/٥٢٤(العنصرية اليهودية  -٢
 .١٨٣احلديث واحملدثون ص -٣
  ).٢/٥٢٥(العنصرية اليهودية  -٤
  .٩٩يث صاإلسرائيليات يف التفسري واحلد -٥
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اند كه اغلب بيهوده و خرافات  نامش سوء استفاده شده و به وي روايتهايي نسبت داده
  .1هستند

كند  نخستين سؤالي كه در اينجا جلب توجه مي: نويسد وكيل مي اما دكتر محمد سيد
او فوراً بعد از اين كه اطالع يافت كه پدرش . است �عكس العمل عبيداهللا فرزند عمر

ضربه خورده است، شمشير به دست گرفت و مانند شيري غرنده به سراغ هرمزان و جفينه 
اگر چنانچه كوچكترين اتهامي و . ها را كشت و دختر خورد سال ابولؤلؤ رفت و آن

كرد و سراغ دختر خورد  متوجه كعب احبار مي بود آيا عبيداهللا در آن حالت او را رها مي
  رفت؟ مي ؤلؤسال ابول

را غير ممكن تلقي  اگر كسي از نظر علمي به موشكافي مسأله بپردازد، آن ،بنابراين
ين داستان نه صراحتاً و نه اشارتاً ها نپرداختن جمهور مورخين به ا عالوه بر اين. نمايد مي

را ذكر  �حتي ابن سعد كه به طور دقيق جريان قتل عمر. باشد دليل بر عدم وقوع آن مي
اي به چنين روايتي ننموده، بلكه در مورد كعب آورده است  نموده است كوچكترين اشاره

رالمؤمنين از به خدا اگر امي: گفت در حال گريه چنين مي �ي عمر ي خانه كه بر دروازه
همچنين وقتي اطبا به مرگ وي اذعان . دادخدا بخواهد كه به او مهلت دهد، مهلت خواهد 

: گفتي شوي؟ و تو مي مگر من نگفتم كه شهيد مي: نمودند، كعب نزد ايشان آمد و گفت
  .2شوم ي عربستان شهيد مي چگونه در شبه جزيره

چيزي در مورد داستان كعب » ستيعاباال«آيد و در  و بعد از ابن سعد، ابن عبدالبر مي
را  �در شامگاه روز سه شنبه عمر ؤلؤكند كه ابول اما ابن كثير به اين اكتفا مي. 3نويسد نمي

  .4كرد  ذي حجه ايشان را زخمي 26تهديد نمود و صبح روز بعد يعني در چهارشنبه 
پس چگونه . ي بين تهديد تا اجراي آن چند ساعت بيش نبوده است بنابراين، فاصله

گويي به سمع خليفه  را به عنوان پيش شود و آن خبر ميكعب سه روز قبل از اين حادثه با
  رساند؟

                                           
  . اإلسرائيليات يف التفسري واحلديث -١
  .)٣/٣٤٠(طبقات ابن سعد  -٢
  .٢٩٦جولة يف عصر اخللفاء الراشدين ص -٣
  .)٧/١٣٧( البداية والنهاية -٤
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سمط ( در ، عصامي)تاريخ الخلفاء( در ها مورخين ديگري چون سيوطي بعد از آن
، حسن )ةمختصر السير( در عبداهللا، ، شيخ محمد بن عبدالوهاب و فرزندش)النجوم العوالي

و ديگران آمدند و هيچ كدام از آنان نه با اشاره ) سالم السياسيتاريخ اإل(در  نابراهيم حس
و نه صراحت به بيان اين داستان نپرداختند و اين خود دليل بر اين است كه داستان 

نزد محققين از طريق قابل  �عمر بن خطابشهادت رسانيدن   مشاركت كعب در به
باشد كه براي مخدوش  اساس مي  ساختگي و بيده است، بلكه كامالًاعتمادي به ثبت نرسي

ي مورد اعتماد و مسلمان كعب ساخته شده كه از وي روايتهاي صحيحي به  نمودن چهره
  .1جا مانده است

  �تجليلِ صحابه و سلف از عمرفاروق -7

  : الف ـ عائشه رضي اهللا عنها
و  صسول خداام كه مدفن ر من همواره به حجره: گويد مي -رضي اهللا عنها-عائشه 

ز وي در آن جا دفن گرديد، به خاطر حيا ا �اما وقتي عمر. زدم بود، سر مي �ابوبكر
  .2مشو جا مي پيچم و وارد آن لباسهايم را به خود مي

عمر بن هر كس : گفت -رضي اهللا عنها-و از قاسم بن محمد نقل است كه عائشه 
به خدا ايشان . آفريده شده بودداند كه او براي سرافرازي اسالم  را ديده است مي خطاب

  .كرد نظيري بود و در ميان امور مختلف هماهنگي ايجاد مي مرد عمل و انسان بي
گوييد، مجلس شما  سخن مي �وقتي از عمر :گويد همچنين عروه به نقل از عائشه مي

  .3گيرد رونق مي
  
  
  
  

                                           
 .٢٩٦جولة يف عصر اخللفاء الراشدين ص -١
 .)٣/٨٥٢(حمض الصواب  -٢
 .٢٤٩مناقب أمري املؤمنني ص نقل از  به) ٣/٨٥٣(مهان  -٣
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  : �ب ـ سعيد بن زيد 
اش  كسي از وي علت گريه. گريست �نقل است كه سعيد بن زيد هنگام مرگ عمر

خأل بوجود  �به خدا سوگند با مرگ عمر. گريم من به خاطر اسالم مي: را پرسيد؟ گفت
  .1آمده در اسالم، تا قيامت پر نخواهد شد

  : �ت ـ عبداهللا بن مسعود 
ي  در يك كفه �عمر بن خطاباگر چنانچه علم و دانش : گفت �عبداهللا بن مسعود 

 �ي ترازو گذاشته شود، دانش عمر ي اهل زمين در يك كفه هترازو و علم و دانش هم
  .2تر خواهد بود فزون

و در  .3از ده بخش علم نُه بخش را با خود برد �به گمان من عمر: همچنين گفت
  .4مسلمان شدن عمر فتحي و هجرت وي نصرتي و خالفتش رحمتي بود: جايي گفت

  : �ي انصاري ث ـ ابو طلحه
ايي از  به هر خانه �به خدا سوگند با مرگ عمر: گفتاز ايشان نقل است كه 

  .5هاي مسلمانان آسيب ديني و دنيوي رسيد خانه

  : �ج ـ حذيفه بن يمان
به سوي پيش روي نهاده بود، اما پس  عمر بن خطاباسالم در زمان : گويد ايشان مي

  .6از وفات ايشان مرتب به ضعف رو نهاده است
  
  
  

                                           
 .٣٨٧أنساب األشراف الشيخان ص، )٣/٣٧٢(لطبقات ا -١
 .با سند صحيح) ١٢/٣٢(مصنف بن أيب شيبة  -٢
 .با سند صحيح) ٩/١٧٩طربانی (املعجم الکبري  -٣
 . منبع سابق با سند ضعيف -٤
  .)٣/٣٧٤(طبقات  -٥
  . با سند صحيح) ٣/٣٧٣(الطبقات  -٦
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  : ح ـ عبداهللا بن سالم
شما در خواندن : خطاب به مردم گفت. نرسيد �ي عمر به نماز جنازه �هللا بن سالم عبدا

. از وي بر من سبقت نخواهيد گرفت مدح و ستايشاش بر من سبقت گرفتيد ولي در  نماز جنازه
ن سخن در گفتن سخن حق سخاوت و در گفت. بهترين ياور اسالم بودي ،اي عمر: گاه گفت آن

بوي خوش . گيري بود نمود و نه اهل بهانه مورد از كسي تجليل مي ه بين. ورزيدي باطل بخل مي
  .1و چشم پاكي داشت

  : �خ ـ عباس بن عبدالمطلب
او شبها را با نماز و . كرديم من و عمر در همسايگي هم زندگي مي: گويد عباس مي

د از خداون بعد از اين كه وفات كرد،. نمود ميروزها را با روزه و خدمت مردم سپري 
ش را حمايل ديدم كه شمشير شبي او را در خوابخواستم كه به خواب من بيايد پس 

: گفتم آنگاه. نموده و از بازار  مدينه مي آيد به او سالم كردم و او نيز به من سالم گفت
تازه تسويه : با تو چگونه برخورد شد؟ گفت: گفتم. خوبم: ؟ گفتحالت چطور است

  .2شدم شدم، بدبخت مي گار مهرباني روبرو نميام و اگر با پرورد حساب كرده

  : �د ـ معاويه بن ابي سفيان
اما دنيا به سوي . در پي او نرفتابوبكر در پي دنيا نرفت و دنيا نيز : گويد معاويه مي

   .3دست و پا مي زنيمي ما براي دنيا  ولي بقيه. عمر آمد و عمر به سوي دنيا نرفت

  : /ذ ـ علي بن حسين
كه كسي از علي بن حسين در مورد ابوبكر و : گويد نقل از پدر خود مي ابو حازم به

جايگاه آنان نزد : ايشان در پاسخ گفت. و جايگاه آنان نزد رسول خدا پرسيد بعمر

                                           
  .)٣/٣٦٩(طبقات ال -١
 .)١/٥٤( ةليواحل) ٣/٣٤٥( تاريخ املدينة -٢
  .)٢٦٧: ذهبی(سالم عهد اخللفاء الراشدين تاريخ اإل -٣
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يعني در كنار ايشان . همانند جايگاهي است كه هم اكنون دارند صرسول خدا
  .1اند آرميده

  : ذ ـ قبيصه بن جابر
من . ام زياد بوده عمر بن خطابمن با : گويد م كه قبيصه ميشنيد: گويد شعبي مي

  .2كسي را سراغ ندارم كه در قرائت قرآن و فقه دين از ايشان بيشتر بداند

  : ز ـ حسن بصري
 .3ياد بكنيد �خواستيد به مجلستان رونق بخشيد، از عمر اگر مي: حسن بصري گفت

  .4ي بدي است احساس نكند، خانواده اي كه فقدان ايشان را هر خانواده: و در جايي گفت

  : س ـ علي بن عبداهللا بن عباس
اي  او داخل خيمه. در روز بسيار سردي بر عبدالملك بن مروان وارد شدم: گويد مي

وقتي شدت سردي را . نشسته بود و پيرامونش چهار چراغ روشن بود... سفيد و زعفراني 
: گفتم .نظرم امروز زياد سرد نيستبه : هايم درك كرد، گفت از به هم خوردن دندان

پس در مورد دنيا و مذمت آن سخن گفت و . امروز سردترين روز اهل شام است! قربان
زندگي كرد، بيست سال در امارت و بيست معاويه را ببين او چهل سال در آسايش : افزود

   .5دنيا را خوب مي شناخت �يعني عمراما ابن حنتمه . سال در خالفت

  �بعضي از دانشمندان و نويسندگان معاصر در مورد عمر ـ ديدگاه 8
از  �عملكرد عمر: گويد الف ـ شيخ سابق دانشگاه ازهر، دكتر محمد محمد فحام مي

توان سياسي فوق العاده و استعداد درخشان و فرزانگي ايشان حكايت دارد كه نه تنها در 

                                           
  .)٣/٩٠٨(حمض الصواب  -١
   .)١/٤٥٧(املعرفة والتاريخ للفسوي  -٢
 ).٣/٩٠٩(حمض الصواب ، ٢٥١ابن اجلوزي ص: مناقب أمري املؤمنني -٣
 ).٣/٣٧٢(الطبقات  -٤
 .٢٥٢ابن اجلوزي ص، )٣/٩١١(حمض الصواب  -٥
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جتماعي وي براي بسياري از زمان خالفت ايشان كارآمد بود، بلكه رهنمودهاي سياسي و ا
  .1ناهنجاريهاي عصر حاضر نيز كارگشا خواهد بود

شخصيت اين مرد بزرگ خيلي فراتر از آن است : گويد ب ـ عباس محمود عقاد مي
نيست، بلكه در آن به  �زندگاني عمر» عمر عبقرية«را به نقد كشيد و كتابم  كه بتوان آن

ام كه از ايشان به جا مانده و  هاي مهمي پرداخته بهها و تجر بيان امتيازات وي و به آموخته
  . ها استفاده نمود توان در علم اخالق، روانشناسي و حقايق زندگي از آن مي

امروزي كه ما در آن زندگي . در واقع براي امروز نيز مرد ميدان است �عمر
به جدايي و  عصري كه در آن. اند ي قهريه را معبود خويش قرار داده كنيم و مردم قوه مي

سخن به ميان  عمر بن خطاباما وقتي ما از . گويند ي بين قدرت و حق سخن مي فاصله
از يك سو  �زنيم، چرا كه عمر ي قهريه پشت پا مي تازي قوه آوريم در واقع به يكه مي

و اين تنها . نهايت مهرباني بود نظير و انسان بي ي ديگر دادگر بيحاكم مقتدر و از سو
  .2ش براي بيماران عصر حاضر استداروي شفابخ

اجتهاد وي در  �از بارزترين جوانب حيات عمر: ..... گويد ي ميبلت ـ دكتر احمد ش
او با اجتهاد خود دين را از گزند . باشد مراحل و حوادث گوناگون دوران خالفتش مي

اد و دشمنان محفوظ نگه داشت و پرچم جهاد را برافراشت و قلمرو دولت اسالم را گسترش د
به دادگري و عدل و انصاف پرداخت و نخستين وزارت مالي و اقتصادي را تأسيس نمود و به 
ساماندهي و تنظيم امور لشكر پرداخت و حقوق كارمندان نظامي و اداري كشور را به 
تصويب رسانيد و فرمانداران و مسئولين دولت و قضات را تعيين كرد و واحد پولي مقرر نمود 

پس ايشان . تاريخ هجري را احداث كرد و شهرهاي اسالمي را تأسيس نمود و نظام پستي و
  . 3باشد به حق اميرالمؤمنين و بنيانگذار دولت اسالمي مي

                                           
  .٣٩١بن اخلطاب ص يف اإلسالم يف عهد عمراإلدارة  -١
 .٣٩٢ص: مهان -٢
 ).١/٦٠٩(التاريخ اإلسالمي ، ٣٩٢ص: مهان -٣
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 �به ابوموسي اشعري �ي عمر نامه: گويد منصور مي علي ث ـ مشاور قضايي، علي
علم  باشد، همان چيزي است كه اي مواد قضايي مي در چهارده قرن پيش حاوي پاره

  .1ها را در كتابهاي قانون گنجانيده است جديد پس از تالش فراوان به آن دست يافته و آن
، دوران مؤسس دولت عمر بن خطاب با وفات: گويد كتر صبحي محمصاني ميح ـ د

ي با  ي يك رهبر قوي و فرمانده ترديد او نمونه بي. و محكم اسالمي به پايان رسيدگسترده 
. و سرانجام به شهادت رسيد. عادل و مسئول وظيفه شناس بود تجربه، حكيم و حاكم

پس او به صديقين و شهدا و اولياي خدا . شهادتش به دليل صداقت و صالحش بود
  .2در صفحات تاريخ و فقه خواهد درخشيد �پيوست و تا دنيا هست، نام عمر

عظمت  كنم به مطالعه مي �من هر چند بيشتر در مورد عمر: س ـ شيخ علي طنطاوي
نامه بزرگان زيادي از مسلمانان  من زندگي. يابم و شگفتي بيشتري در مورد وي دست مي
ها برگرفته از انديشه و يا بيان و  ام كه عظمت آن و غير مسلمانان را مطالعه و بررسي نموده

انديشه، اخالق، بيان و . نظر عظيم استاز هر  �باشد، ولي عمر يا اخالق و آثارشان مي
ي فقها  مد همهاو در فقه و دانش سرآ. شود چيز جزو پيش كسوتان محسوب ميدر همه 

همچنين در امور . است خطبا و سخنوران است، در ايراد خطبه و سخنراني پيشاپيش همه
نظامي جزو فرماندهان نابغه است و در مديريت كشور، گوي سبقت را از همه ربوده است 

  .3باشد الق فوق العاده ميها داراي عزت نفس و اخ و عالوه بر اين

  سعمر بن خطابدر مورد  خاورشناسانـ نظريات  9
ترين  زيستي و انجام وظيفه از مهم ساده: گويد مي» الخالفه«تاب خود الف ـ موير در ك

ويژگيهاي عمر بودند، و احساس به دادگري در وي قوي بود و در انتخاب مسئولين و 
كرد و با آن كه همواره جهت تأديب  تفاده نميكارمندان به هيچ وجه از سفارش كسي اس

تر  ي عمر از شمشير ديگران برنده اند تازيانه مجرمين، عصا به دست داشت تاجايي كه گفته

                                           
  .٣٩٢مهان ص -١
 .٤٧، ٤٦تراث اخللفاء الراشدين يف الفقه والقضاء ص -٢
 .٥أخبار عمرص -٣
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ها و ايتام زياد ترحم  بود ولي در عين حال انسان رقيق القلب و مهرباني بود، به ويژه به بيوه
   .1نمود مي

عمر حاكم خردمند و وسيع النظري بود و : سدنوي ب ـ دائره المعارف انگلستان مي
  .2اي براي اسالم انجام داد خدمت شايسته

زندگي : نويسد مي) محمد و جانشينان وي(ت ـ استاد واشنتون ابرفنج در كتاب خود 
عمر از آغاز تا پايان بيانگر آن است كه ايشان داراي استعدادهاي عقالني بزرگي بوده 

هاي  اف بود و اساس دولت اسالمي را پياده كرد و نقشهاو اهل استقامت و انص. است
رسول خدا را اجرا و تثبيت نمود و ابوبكر را در دوران كوتاه خالفت ياري كرد و قوانين 
محكمي جهت كنترل سرزمينهاي فتح شده به تصويب رسانيد و كنترل و تأديب 

در ميان افراد لشكر اي  فرماندهان بزرگ دولت در شهرهايي كه از محبوبيت فوق العاده
زيستي  او در ساده. و فرزانگي ايشان استخود برخوردار بودند بزرگترين دليل مديريت 

ها و برخورد با فرماندهان  واخالق و ابهت به رسول خدا و ابوبكر شباهت داشت و در نامه
  .3نمود و مسئولين حكومتي نيز از روش آنان استفاده مي

 )�( او بعد از محمد. آثار عمر آثار برحقي است: گويد ج ـ دكتر مايكل هارت مي
و بدون فتوحات وي، بعيد به نظر  .تنها شخصيت تأثير گذار در نشر اسالم بوده است

 ،عالوه بر آن. شد رسد كه اسالم آن طور كه امروز همه جا مطرح است مطرح مي مي
اگر چه در اين . اند هاند تا به امروز عربي ماند اغلب مناطقي كه در زمان ايشان فتح شده

بود، ولي ناديده گرفتن دوران درخشان عمر و  )�( رهگذر نقش اساسي از آن محمد
  .4نقش وي، اشتباه آشكاري است

  
  

                                           
  .٥٥، ٥٤حممد رشيد رضا ص، الفاروق عمربن اخلطاب -١
 .٥٥مهان ص -٢
  .٥٥مهان ص -٣
ناديـــده  صاز اشـــتباهات بـــزرگ ايـــن اســت کـــه مـــا نقـــش رهــربی خردمندانـــه ابـــوبکر صـــديق را بعــد از وفـــات رســـو اهللا يکــی  -٤

   .بگريمي
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  سروده شد �ـ اشعاري كه در رثاي عمر 10
  : بن خطاب چنين سرود عاتكه بنت زيد بن عمر

َعنـــــــــــــــــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــــــــــــــــروز ال در دره فج  
ــــى العــــدا ــــيظ عل ــــى غل ــــى األدن   رؤوف عل
  متـــــى مـــــا يـَُقـــــل ال يُكـــــذب القـــــول فعلـــــه

  

ــــــــــــــب   ــــــــــــــاب ُمني ــــــــــــــاٍل للكت ــــــــــــــأبيض ت   ب
ـــــــــب ـــــــــات مجي ـــــــــي النائب ـــــــــة ف   أخـــــــــي ثق

ــــــى الخيــــــرات غيــــــر قطــــــوب   )١(ســــــريع إل
  

  . كرد اي نشاند كه قرآن تالوت مي فيروز كه خير نبيند مرا در عزاي مرد سفيد چهره«
  .ت فرياد رس بودكسي كه بر نزديكان مهربان و بر دشمنان غليظ و هنگام مصيب
  .»ورزيد گفتار و كردارش هماهنگ بود و در كارهاي خير شتاب مي

  : و در جايي چنين سرود
  عـــــــــــــين جـــــــــــــودي بعبـــــــــــــرة ونحيـــــــــــــب
  فجعتنــــــــــــــــــــي المنــــــــــــــــــــون بالفــــــــــــــــــــارس
ــــــــــــين علــــــــــــى ــــــــــــاس والمع   عصــــــــــــمة الن
  قــــــــل ألهــــــــل الســــــــراء والبــــــــؤس موتــــــــوا

  

ـــــــــــب   ـــــــــــام النجي ـــــــــــى اإلم   ال َتَملـــــــــــي عل
ــــــــــــب ــــــــــــاج والتلبي ــــــــــــوم الهي ــــــــــــم ي   المعل

  غيـــــــث المنتــــــاب والمحـــــــروبالــــــدهر و 
  )٢(قـــــــد ســـــــقته المنـــــــون كـــــــأس َشـــــــعوب

  

سخاوت به خرج دهيد و از اشك ريختن بر امامي بزرگوار خسته  ،اي چشمانم«
  .نشويد

  .مرگ مرا به عزاي سواركار ماهر روز معركه نشاند
  .ها بود كسي كه نگهبان مردم و مددكار دردمندان و جنگ زده

  . »ميريد كه مرگ او را از درد ملتها غافل ساختب: به ثروتمندان و مستمندان بگو
اي  صفحه. ردي درخشاني از صفحات تاريخ ورق خو صفحه �با مرگ عمر ،آري

مردي كه به فكر زراندوزي نبود و فريب زرق و . نظيري درج گرديد كه در آن نام مرد بي
ان و و فرزند. برق سلطنت را نخورد و حكومت باعث انحراف وي از راه حق نگرديد

خويشاوندان خود را بر گردن ملت سوار ننمود، بلكه بزرگترين آرزويش نصرت اسالم و 

                                           
 .١٦٣ترمجة خالد عيسى وأمحد سبانو ص ،املائة األوائل -١
 .٤٠إيلي منيف شهلة ص. األيام األخرية يف حياة اخللفاء د، )٥/٢١٤(تاريخ الطربي  -٢
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حاكميت شـريعت الهي و اجراي عدالت بود و در فرصت كوتاهي كه زمام امر را به 
  .1ها رسيد ي اين دست داشت به همه

ه را ب ي اين زندگاني معطر كه زيبايي ايام گذشته و طراوت و شادابي آن مطالعه
شود  آموزد كه آخر اين امت اصالح نمي و به نسلهاي جديد مي. گرداند زندگي باز مي

  .مگر با چيزي كه اول آن اصالح گرديد
همچنين اين زندگاني به علما و داعيان در پيروي از عصر خالفت راشده و شناخت 

 و فرزندان امت را به ساختن تمدن جديدي. نمايد ها و منهج آنان كمك مي ويژگي
  .سازد رهنمون مي

هـ و در ساعت هفت و پنجاه دقيقه  1422رمضان سال  13و امروز در چهارشنبه 
را از من بپذيرد و براي  به اميد اين كه خداوند آن. نوشتن اين كتاب را به پايان رسانيدم

  : فرمايد همان طور كه مي. چرا كه همه مرهون منت او هستيم. بندگانش سودمند قرار دهد

�m�¬�«���Á�����À�¿�¾½�¼���»�º�¹�¸�¶��µ´�³�²�±�°���¯�®

�Âl ]٢: فاطر[  
تواند از آن جلوگيري نمايد، و  خداوند هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي«

را رها و روان سازد و او توانا و  تواند آن خداوند هر چيزي را كه باز دارد كسي جز او نمي
  .»كار بجاست

در پيشگاه خداي عزوجل و با اعتراف به فضل و بزرگواري  و در پايان با قلبي خاشع
وي، و با توسل به اسماء حسني عاجزانه استدعا دارم كه مرا در مقابل هر حرفي كه 

ي برادرانم كه به  را در ميزان اعمال نيكم بگنجاند و به همه ام پاداش نيك دهد و آن نوشته
همچنين از برادراني كه موفق به  اند پاداش نيكو دهد و نوعي به من همكاري داشته

  .شوند، خواهشمند است مرا در دعاهايشان فراموش ننمايند ي اين كتاب مي مطالعه

�m��¡�����~��}��|��{�����z��y���x��w��v��u��t��s��r

���«��ª��©��̈ ��§��¦��¥���¤��£��¢l  ]١٩: النمل[  

                                           
 .٢٩٧فاء الراشدين صجولة يف عصر اخلل -١
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كن كه پيوسته چنان ! پروردگارا : سليمان از سخن آن مورچه خنديد و گفت«
و كارهاي نيكي را . سپاسگذار نعمتهايي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته اي

ي بندگان  و مرا در پرتو مرحمت خود از زمرهها راضي باشي  انجام دهم كه تو از آن
  .»شايسته ات گردان
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: در، بيروت، چاپ نخستدار صا: تاريخ الخلفاء، جالل الدين سيوطی، ناشر .٥٠

  . م١٩٩٧ -ه١٤١٧
جميل عبداهللا .الخلفاء الراشدين، دو  � تاريخ الدعوة اإلسالمية فی زمن الرسول .٥١

  .م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧:  مکتبة الدار، مدينه منوره، چاپ نخست: مصری، ناشر
دار الفکر المعاصر، بيروت و دار : محمد زحيلی، ناشر.اإلسالم، د فيتاريخ القضاء  .٥٢

  . م١٩٩٥ - ه١٤١٥: دمشق، چاپ نخستالفکر، 
فنون أخبار الخالئق، قاضی محمد بن سالمة يخ القضاعی، کتاب عيون المعارف و تار  .٥٣

منشورات جامعة ام : جميل عبداهللا مصری، ناشر.د: بن جعفر شافی، تحقيق و بررسی
  . ه١٤١٥القری، 

دار : فهيم محمد شلتون، ناشر: بن شبة نميری، تحقيق تاريخ المدينة، عمر .٥٤
  .األصفهانی، جده
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  .دار صادر، بيروت، لبنان: تاريخ اليعقوبی، احمد بن يعقوب بن جعفر، ناشر .٥٥
دار : تاريخ بغداد أو مدينة السالم، حافظ أحمد بن علی خطيب بغدادی، ناشر .٥٦

  .الکتاب العربی
مطبعة اآلداب النجف : أکرم ضياء عمری، ناشر: تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق .٥٧

  .م١٩٦٧
: مطاع طرابيشی، ناشر: مشق، ابو القاسم علی بن حسن بن عساکر، تحقيقتاريخ د .٥٨

  .دمشق - مطبوعات مجمع اللغة العربية
مکتبة الصحابة، : علی محمد صالبی، ناشر.التمکين، دمنين بفقه النصر و ؤ تبصير الم .٥٩

 .م٢٠٠١ - ١٤٢٢: چاپ نخست
 . بيروتدار القرآن الکريم، : آداب حملة القرآن، نووی، ناشر فيالتبيان  .٦٠
  . موسسه حماده، اردن: محمد عمادی، ناشر. طرقها فی الجزيرة العربية، دالتجارة و  .٦١
عبدالوهاب عبداللطيف، : ، سيوطی، تحقيقیدريب الراوی فی شرح تقريب النواو ت .٦٢

  .٣٨٥: دار الکتب الحديثة، قاهره، چاپ دوم: ناشر
دار إحياء : بی، ناشرتذکرة الحفاظ، ذهبی، ابو عبداهللا محمد بن أحمد بن عثمان ذه .٦٣

  .التراث العربی، بيروت، لبنان
دار العلم : صبحی محمصانی، ناشر.القضاء، دو  تراث الخلفاء الراشدين فی الفقه .٦٤

 .م١٩٨٤: للماليين، چاپ نخست
: دار الوفاء، منصوره، مصر، چاپ نخست: غضبان، ناشر التربية القيادية، منير .٦٥

  .م١٩٩٨ - ه١٤١٨
دار : محمد بن صامل سلمی، ناشر.النهاية، خالفت عمر، دترتيب وتهذيب البداية و  .٦٦

  .م١٩٩٧ - ه١٤١٨: الوطن، چاپ نخست
  .فاطمة شامی. الحضاری، دتطور تاريخ العرب السياسی و  .٦٧
لبنان چاپ  -دار الفکر و دار القلم، بيروت: ابن کثير قرشی، ناشر: تفسير ابن کثير .٦٨

  .دوم
دار إحياء التراث العربی، : بن عمر، ناشرتفسير الرازی، فخر الدين أبو عبداهللا محمد  .٦٩

 .بيروت، چاپ دوم
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: ضوء القرآن الکريم، محمد السيد محمد يوسف، ناشر فيالتمکين لألمة اإلسالمية  .٧٠
 .م١٩٩٧ - ه١٤١٨: دار السالم، مصر، چاپ نخست

دار الطليعة، : االقتصادية فی البصرة، صالح أحمد علی، ناشرالتنظيمات االجتماعية و  .٧١
  .م١٩٦٩: چاپ دومبيروت، 

دارالکتب العلمية، بيروت، از چاپخانه : تهذيب األسماء و اللغات، نووی، ناشر .٧٢
  .منيريه

موسسة  :بشار عواد معروف، ناشر.د: تحقيق أسماء الرجال، مزی، فيتهذيب الکمال  .٧٣
  .الرسالة، بيروت

: دار إحياء التراث العربی، بيروت، چاپ سوم: تهذيب تاريخ ابن عساکر، ناشر .٧٤
  .م١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧

  .جامع األصول فی أحاديث الرسول، أبو سعادات مبارک بن محمد جزری .٧٥
 .بيروتهـ، ١٣٩٨دار الکتب العلمية، : ناشر جامع بيان العلم و فضله، ابن عبدالبر، .٧٦
: دار الکتاب العربی، قاهره، چاپ دوم: الجامع ألحکام القرآن، قرطبی، ناشر .٧٧

 .م١٩٨٧
 -  ه١٤١٣: دار المنارة، جد، چاپ دوم:  قادری، ناشرالجهاد فی سبيل اهللا، عبداهللا .٧٨

  .م١٩٩٢
دار المجتمع،  : جولة تاريخية فی عصر الخلفاء الراشدين، محمد سيد وکيل، ناشر .٧٩

 .م١٩٩٥ - ه١٤١٦: چاپ پنجم
دار : محمد أبو زهو، ناشر. المحدثون أو عناية األمة اإلسالمية بالسنة، دالحديث و  .٨٠

  .م١٩٨٤ - ه١٤٠٤الکتاب العربی، بيروت، 
دار القلم، چاپ : حذيفة بن اليمان أمين سر الرسول، إبراهيم محمد علی، ناشر .٨١

 .م١٩٩٦- ه١٤١٧: نخست
  .م١٩٨٧ - ه ١٤٠٧أحمد نوفل، دار الفرقان، عمان، طبعة عام . الحرب النفسية د .٨٢
: دار العلم للماليين، چاپ ششم: حرکة الفتح اإلسالمی، شکری فيصل، ناشر .٨٣

  .م١٩٨٢
إلسالم فی الشام فی عهود الخلفاء الراشدين، محمد أحمد باشميل، چاپ حروب ا .٨٤

  .م١٩٨٠ - ه١٤٠٠: نخست
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دار المنار، : بناء الدولة اإلسالمية، أحمد سعيد بن سالم، ناشرحروب الردة و  .٨٥
  .م١٩٩٤ - ه١٤١٥

دار الملتقی، : ياسين سويد، ناشر.العربی، دالتاريخ اإلسالمی و  فيحروب القدس  .٨٦
 .م١٩٩٧: چاپ نخست

: إلهی، چاپ سوم فضل .عصر الخلفاء الراشدين، دالعصر النبوی و  فيالحسبة  .٨٧
 .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠

 . دار غريب، قاهره: تداعيات االنهيار، ناشرضارة اإلسالمية عوامل االزدهار و الح .٨٨
موسسة الجريسی، رياض، : سعيد قحطانی، ناشر. لی اهللا، دإالحکمة فی الدعوة  .٨٩

  .م١٩٩٢ - ه١٤١٢: ستعربستان سعودی، چاپ نخ
دار : بو نعيم أحمد بن عبداهللا اصفهانی، ناشرأطبقات األصفياء، حلية األولياء و  .٩٠

 .الکتب العلمية، بيروت
دار طارق، : محمد بطاينة، ناشر. الحياة االقتصادية فی العصور اإلسالمية األولی، د .٩١

  .دار الکندی، اردن
 -١٤٠٧، : ودية، چاپ چهارمالدار السع: خالد بن الوليد، صادق عرجون، ناشر .٩٢

 .م١٩٨٧
 -  ه١٣٩٩دار المعرفة، بيروت، لبنان، : الخراج، ابو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، ناشر .٩٣

  .م١٩٧٩
موسسة المعارف، بيروت، لبنان، چاپ : خالصة تاريخ ابن کثير، محمد کنعان، ناشر .٩٤

 .م١٩٩٨- ه١٤١٧: نخست
دار : يحيی إبراهيم يحيی، ناشر. دالخالفة الراشدة والدولة األموية من فتح الباری،  .٩٥

  . م١٩٩٧- ه١٤١٧: الهجرة، رياض، چاپ نخست
دار ابن کثير، دمشق، چاپ : الفاروق، عبدالعزيز الثعالبی، ناشرخالفة الصديق و  .٩٦

 .م١٩٩٨- ه١٤١٨: نخست
مکتبة : الديمقراطية، سالم بهنساوی، ناشرالخالفة والخلفاء الراشدون بين الشوری و  .٩٧

 . م١٩٩٦-  ه١٤١٨: ة، کويت، چاپ دومالمنار اإلسالمي
: النشر اإلسالمية، چاپ نخستدار التوزيع و  :الخلفاء الراشدون، حسن أيوب، ناشر .٩٨

 . م١٩٩٧ -   ه١٤١٨
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: دار القلم، بيروت، چاپ نخست: الخلفاء الراشدون، عبدالوهاب نجار، ناشر .٩٩
  . م١٩٨٦ - ه١٤٠٦

حسن فاضل . يم عانی، دبن الخطاب، عبدالرحمن عبدالکر  الخليفة الفاروق عمر .١٠٠
  . م١٩٨٩: دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، چاپ: زعين، ناشر

: مکتبة الهالل، چاپ نخستدار و : ء، عبدالمنعم هاشمی، ناشرالخنساء أم الشهدا .١٠١
  .م٢٠٠٠ - ه١٤١٢

التفسير بالمأثور، عبدالرحمن سيوطی، ناشر، محمد أمين دمج،  يالدر المنثور ف .١٠٢
  .بيروت، لبنان

  .دار الفکر العربی: ، أحمد إبراهيم شريف، ناشريةالحضارة اإلسالم يفاسات در  .١٠٣
دار الفکر : عبدالرحمن شجاع، ناشر.الخالفة الراشدة، دعهد النبوة و  يفدراسات  .١٠٤

  .م١٩٩٩ -  ه١٤١٩: المعاصر، چاپ نخست
شرکة المطبوعات للتوزيع : ناشر عبدالجبار ناجی،.تاريخ المدن العربية د يفدراسة  .١٠٥

  .م٢٠٠١: نشر، بيروت، لبنان، چاپ نخستالو 
: إبراهيم غيطاس، ناشر بن الخطاب، حسنی محمد الدعوة اإلسالمية فی عهد عمر .١٠٦

  . المکتب اإلسالمی
أحمد . الثانی للهجرة دالقرنين األول و  يفدور الحجاز فی الحياة السياسية العامة  .١٠٧

  .م١٩٧٧: دار الفکر العربی، چاپ دوم: إبراهيم شريف، ناشر
 -  ه١٤١٧: صدر اإلسالم، سيد عمر، چاپ نخست يفلدور السياسی للصفوة ا .١٠٨

  . م١٩٩٦ -  ه١٤١٧م المعهد العالمی للفکر اإلسالمی ١٩٩٦
دار : الخلفاء الراشدين، أسماء محمد، ناشرو  � عهد النبی يفدور المرأة السياسی  .١٠٩

  . م٢٠٠١ - ه١٤٢١: السالم، چاپ نخست
دار القاهرة، بی : الراشدين، حمدی شاهين، ناشرعصر الخلفاء  يفالدولة اإلسالمية  .١١٠

  . تا
موسسة دار الکتاب الحديث، بيروت، : الدولة العباسية، محمد خضری بگ، ناشر .١١١

  . م١٩٨٩لبنان، 
  .الرقائق، محمد أحمد راشد .١١٢
  . عوف کفروی. اإلسالم، د يفالرقابة المالية  .١١٣
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دار القلم، دمشق، الدار : الرقة والبکاء، موفق الدين عبداهللا أحمد بن قدامة، ناشران .١١٤
  . م٢٠٠١ -  ه١٤٢٢: الشامية، بيروت، چاپ دوم

المکتب : بو زکريا يحيی بن شرف نووی، ناشرأعمدة المفتين، روضة الطالبين و  .١١٥
  . ه ١٤٠٥: األسالمی، بيروت، لبنان، چاپ دوم

المکتبة : الرياض النضرة فی مناقب العشرة، ابو جعفر أحمد، مشهور به طبری، ناشر .١١٦
  .يمة، قاهرهالق

خير العباد، أبو عبداهللا محمد بن أبی بکر ابن القيم الجوزية،  يزاد المعاد فی هد .١١٧
: دار الرسالة، چاپ نخست :شعيب أرناووط و عبدالقادر األرناووط، ناشر: تحقيق

  . ه١٣٩٩
مکتبة الدار، مدينه : عبدالرحمن عبد الجبار، ناشر: الزهد، وکيع بن جراح، تحقيق .١١٨

  . م١٩٨٤ - ه١٤٠٤: خستمنوره، چاپ ن
 -  ه١٢٨٩المطبعة الوطنية، اسکندريه، : سراج الملوک، ابوبکر طرطوشی، ناشر .١١٩

  .م١٨٧٢
  .المکتب اإلسالمی: سلسلة األحاديث الصحيحة، آلبانی، ناشر .١٢٠
: دار المعراج الدولية، رياض، چاپ نخست: محمد دهلوی، ناشر. السلطة التفيذية، د .١٢١

  .م٢٠٠٠ - ه١٤١٢
  .دار الفکر: قزوينی، ناشر يزيد ابن ماجهحافظ أبو عبداهللا محمد بن جه، سنن ابن ما .١٢٢
عزت الدعاس : تعليق سنن أبی داود، إمام أبو داود سليمان سيستانی، تحقيق و .١٢٣

  .يه ، سور  ه١٣٩١
موسسة : ناشراألفراد، عبدالکريم زيدان، السنن اإللهية فی األمم والجماعات و  .١٢٤

  .م١٩٩٣ - ه١٤١٤ :الرسالة، چاپ نخست
  . ه١٣٩٨دار الفکر : سنن الترمذی، أبو عيسی محمد بن عيسی ترمذی، ناشر .١٢٥
دار المعرفة، بيروت، : السنن الکبری، ابوبکر أحمد بن حسين بن علی بيهقی، ناشر .١٢٦

  .لبنان
سنن النسايی، أحمد بن شعيب بن علی بن بحر بن سنان بن دينار نسايی، با شرح  .١٢٧

: دار الفکر، بيروت، چاپ نخست: شرجالل الدين سيوطی و حاشيه إمام سندی، نا
  .م ١٩٣٠ -   ه١٣٤٨
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: مکتبة المنار، کويت، چاپ نخست: إسماعيل بدوی، ناشر. السياسة الشرعية، د .١٢٨
  .م٢٠٠٠ -   ه١٤٢١

: سياسة المال فی اإلسالم فی عهد عمربن الخطاب، عبداهللا جمعان سعدی، ناشر .١٢٩
  .م١٩٨٣ -  ه١٤٠٣: مکتبة المدارس، دوحه، قطر، چاپ نخست

: موسسة الرسالة، چاپ هفتم: سير أعالم النبالء، محمد أحمد ذهبی، ناشر .١٣٠
  .م١٩٩٠ - ه١٤١٠

: دار الراية، رياض، چاپ نخست: سير السلف، أبو القاسم اصفهانی، ناشر .١٣١
  .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠

دار الوطن، : سير الشهداء دروس و عبر، عبدالحميد عبدالرحمن سحيبانی، ناشر .١٣٢
  .م١٩٩٩ - ه١٤١٩: چاپ نخست

مکتبة المعارف و الحکم، مدينه : أکرم عمری، ناشر. السيرة النبوية الصحيحة، د .١٣٣
  م، ١٩٩٢ -  ه١٤١٢: چاپ نخست ،منوره

  . السيرة النبوية عرض وقائع و تحليل أحداث، علی محمد صالبی .١٣٤
دار القلم، : ه، ناشربهمحمد محمد أبو ش. السيرة النبوية فی ضوء القرآن والسنة، د .١٣٥

  .م١٩٩٦ -  ه١٤١٧: دمشق، چاپ دوم
 -  ه١٤١٧: دار إحياء التراث العربی، چاپ دوم: السيرة النبوية، ابن هشام، ناشر .١٣٦

  .م١٩٩٧
أحمد بن سعد حمدان غامدی، .د: اللکايی، تحقيق –شرح أصول اعتقاد أهل السنة،  .١٣٧

  .عربستان سعودی -دار طيبة، رياض: ناشر
محمد : ريج أحاديثأذرعی، تخ شرح العقيدة الطحاوية، محمد بن علی بن محمد .١٣٨

  .المکتب اإلسالمی، بيروت: الدين آلبانی، ناشرناصر 
: د الحميد مداينی، تحقيقشرح نهج البالغة، ابن أبی حديد، عزالدين عب .١٣٩

  .م١٩٦٥ - ه١٣٨٥: البابی حلبی، قاهره: ناشر -ضل إبراهيمالفمحمدأبو 
  . دار الحديث، قاهره: الشعراء، ابن قتيبة، ناشرالشعر و  .١٤٠
إحسان صدقی . أنساب األشراف، تحقيق د يف يعمر برواية البالذر وبکر و بأالشيخان  .١٤١

  . م١٩٩٧ -  ه١٤١٨: عمد، محل نشر، عربستان سعودی، چاپ سوم
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وزارت فرهنگ و : صبح األعشی فی قوانين اإلنشاء، أحمد بن علی قلقشندی، ناشر .١٤٢
  .  ه١٣٩٢: ،  و مکتبة الحلوانی، سوريه، سال ه١٣١٨ارشاد، مصر، 

دار الفکر، چاپ : ، أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل بخاری، ناشريبخار صحيح ال .١٤٣
  .م١٩٩١ - ه١٤١١: نخست

: بن الخطاب، مجدی فتحی سيد، ناشر حياة الفاروق عمرسيرة و  يصحيح التوثيق ف .١٤٤
  .م١٩٩٦ -  ه١٤١٧: دار الصحابة للتراث، طنطا، چاپ نخست

المکتب اإلسالمی، : نی، ناشرزيادته، محمد ناصر الدين آلباالصحيح الجامع الصغير و  .١٤٥
  . م١٩٨٨ -  ه١٤٠٨: بيروت لبنان، چاپ سوم

: دار النفائس، چاپ سوم: إبراهيم صالح علی، ناشر: ةصحيح السيرة النبوي .١٤٦
  .م١٩٩٨ - ه١٤٠٨

: المطبعة المصرية، در األزهر، چاپ نخست: صحيح مسلم بشرح النووی، ناشر .١٤٧
  . م١٩٢٩ - ه١٣٤٧

دار إحياء التراث العربی، : د عبد الباقی، ناشراؤ محمد ف: صحيح مسلم، تحقيق .١٤٨
  .م١٩٧٢:  بيروت، لبنان، چاپ دوم

محمد . بن الخطاب، د عند عمر يالقياد كسمات السلو الصفات الشخصية و  .١٤٩
  .دار مجدالوی، اردن: النوافلة، ناشر

  .دار المعرفة، بيروت: مام أبو الفرج ابن الجوزی، ناشراإلصفة الصفوة،  .١٥٠
موسسة الرسالة، چاپ : سيد بن حسين عفانی، ناشر.لو الهمة، دع يصالح األمة ف .١٥١

  .م١٩٩٧ - ه١٤١٧: نخست
م، ١٩٧٣: دار الفکر، چاپ سوم: صلح الحديبية، محمد أحمد باشميل، ناشر .١٥٢

  . ه١٣٩٣
دار الشروق، : الطائف فی العصر الجاهلی و صدر اإلسالم، نادية حسين صقر، ناشر .١٥٣

  . ه١٤٠١: جده، چاپ نخست
مطبعة المدنی، : محمود شاکر، ناشر: راء، محمد بن سالم جمحی، شرحطبقات الشع .١٥٤

  . قاهره
  .بيروت -دار صادر: الطبقات الکبری، ابن سعد، ناشر .١٥٥
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 -  ه١٤٠٦: دار النفائس، چاپ ششم: الطريق إلی المداين، أحمد عادل کمال، ناشر .١٥٦
  .م١٩٨٦

 -  ه١٤٠٥ :دار النفائس، چاپ سوم: الطريق إلی دمشق، أحمد عادل کمال، ناشر .١٥٧
  . م١٩٨٥

دار القلم، : فاتح مجاهد، دکتر وهبة الزحيلی، ناشرعبادة بن الصامت صحابی کبير و  .١٥٨
  .م١٩٨٨ - ه١٤٠٨: دمشق، چاپ سوم

: دار النفائس، چاپ دوم: عبقرية اإلسالم فی أصول الحکم، منير عجالنی، ناشر .١٥٩
  .م١٩٨٨ - ه١٤٠٩

  .صرية، بيروتالمکتبة الع: د عقاد، ناشرو عبقرية خالد، عباس محم .١٦٠
  .المکتبة العصرية، بيروت: د عقاد، ناشرو عبقرية عمر، عباس محم .١٦١
قاهره، چاپ  - موسسة المختار: العشرة المبشرون بالجنة، محمد صالح عوض، ناشر .١٦٢

  .م١٩٩٩- ه١٤١٩: نخست
مکتبة العلوم و الحکم، مدينه : أکرم ضياء عمری، ناشر.عصر الخالفة الراشدة، د .١٦٣

  .م١٩٩٤ - ه١٤١٤: منوره، چاپ نخست
مکتبة العلوم و الحکم، مدينه : أکرم ضياء عمری، ناشر.عصر الخالفة الراشدة، د .١٦٤

  .م١٩٩٤ - ه١٤١٤: منوره، چاپ نخست
أصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، إسماعيل صابونی، عقيدة السلف و  .١٦٥

  .م١٩٧٠: محمد أمين دمج، بيروت: إدارة الطباعة المنيرية، نشر: ناشر
: ناصر بن علی حسن الشيخ، ناشر.الجماعة فی الصحابة الکرام، دة أهل السنة و عقيد .١٦٦

  .م١٩٩٣-١٤١٣: مکتبة الرشد، رياض، چاپ نخست
: سليمان بن رجاء سحيمی، ناشر. التفريط، دقيدة فی أهل البيت بين اإلفراط و الع .١٦٧

  . م٢٠٠٠- ه١٤٢٠: مکتبة اإلمام البخاری، چاپ نخست
محمد محی الدين : و علی حسن بن رشيق قيروانی، تحقيقمعرفة الرجال، ابالعلل و  .١٦٨

  .م١٩٣٤- ه١٣٥٣عبدالحميد، قاهره، 
  .المطبعة الفنية، قاهره: تاريخ التشريع، أحمد إبراهيم بگ، ناشرعلم أصول الفقه و  .١٦٩
: فرانز روزنتال، ناشر: صالح أحمد علی، نويسنده: علم التاريخ عند المسلمين، مترجم .١٧٠

  .م١٩٨٣ - ه١٤٠٣: ومموسسة الرسالة، چاپ د
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  .العلو، علی غفار، محمد أحمد ذهبی .١٧١
دار : محمد عمرحاجی، ناشر.علی بن أبی طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدين، د .١٧٢

  .م١٩٩٨: الحافظ، چاپ نخست
محمد محی الدين عبدالحميد، : العمدة، ابو علی حسن بن رشيق قيروانی، تحقيق .١٧٣

  .م١٩٣٤ - ه١٥٥٣قاهره، 
عالم الکتب، : علی أحمد خطيب، ناشر.أدبه، د ،علمه ،حياته :بن الخطاب عمر .١٧٤

  .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦: بيروت، چاپ نخست
دار الجيل، بيروت، چاپ : محمد أحمد أبو نصر، ناشر .بن الخطاب، د عمر .١٧٥

  .م١٩٩١ -   ه١٤١١: نخست
: دار القاسم، چاپ دوم: بن الخطاب، صالح بن عبدالرحمن بن عبداهللا، ناشر عمر .١٧٦

  .م١٩٩٦ - ه١٤١٧
دار : عبدالرحيم محمد عبدالحميد علی، ناشر.، ديعمرو بن العاص القائد والسياس .١٧٧

  .م١٩٩٨ - ه١٤١٩زهران للنشر، عمان، 
  . دار الحرية، بغداد: العمليات التعرضية الدفاعية، نهاد عباس، ناشر .١٧٨
مکتبة : آثارها فی المجتمع، دکتر أحمد عبداهللا زغيبی، ناشرالعنصرية اليهودية و  .١٧٩

  . م١٩٩٨ -  ه١٤١٨: کان، چاپ نخستالعبي
: دار الفکر، دمشق، چاپ دوم: الهزيمة، شوقی أبو خليل، ناشرعوامل النصر و  .١٨٠

  .م١٩٨٧ - ه١٤٠٧
: تحقيق. عون المعبود شرح سنن أبی داود، محمد شمس الحق عظيم آبادی .١٨١

  .المکتبة السلفية، مدينه منوره: عبدالرحمن محمد عثمان، ناشر
دار الکتب العلمية، چاپ : مد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة، ناشرعيون األخبار، أبو مح .١٨٢

  .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦: نخست
  .غاية األمانی فی أخبار القطر اليمانی، يحيی بن حسين .١٨٣
 -  ه١٣٩١: دار الفکر، چاپ چهارم: الفاروق القائد، محمد شيت خطاب، ناشر .١٨٤

  .م١٩٧١
: ربی، چاپ نخستدارالکتاب الع: الفاروق عمر، عبدالرحمن الشرقاوی، ناشر .١٨٥

  .م١٩٨٨ - ه١٤٠٨
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دارالکتب العلمية، بيروت، لبنان، : الفاروق عمربن الخطاب، محمد رشيد رضا، ناشر .١٨٦
  .م١٩٨٧ - ه١٤٠٧: چاپ چهارم

: دار الصحابه، طنطا، چاپ نخست: عاطف لماضه، ناشر. ، د� الفاروق مع النبی .١٨٧
  .م١٩٩٧ - ه١٤١٨

  . ه١٤١٠: ومالمطبعة السلفية، چاپ د: فتح الباری، ناشر .١٨٨
: محمد علی شوکانی، ناشر: الدراية فی علم التفسيرفتح القدير الجامع فی الرواية و  .١٨٩

  .دار الفکر
دار : إبراهيم متناوی، ناشر. ية النصرانية، داالرو ية اإلسالمية و افتح مصر بين الرو  .١٩٠

  .م٢٠٠٢ -  ه١٤٢٢: البشير، طنطا، چاپ نخست
  . م١٩٩٩: نطا، چاپ نخستدار البشير، ط: فتح مصر، صبحی ندا، ناشر .١٩١
موسسة المعارف، : فتوح البلدان للبالذری، أبو العباس أحمد بن يحيی بالذری، ناشر .١٩٢

  .م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧بيروت، لبنان، 
فتوح مصر، أبوالقاسم عبدالرحمن بن عبداهللا عبدالحکم، چاپ از روی نسخه لندن،  .١٩٣

  .مکتبة المثنی، بغداد: ، ناشر. )م١٩٢٠ -  ه١٣٣٩(
: دائرة المعارف عمانی، حيدرآباد، هند، چاپ نخست: بن أکثم کوفی، ناشرالفتوح، ا .١٩٤

  . م١٩٨٦- ه١٣٨٨
مکتبة األيمان، منصوره، مصر، چاپ : عبدالعزيز شناوی، ناشر.الفتوحات اإلسالمية، د .١٩٥

  .م٢٠٠٠- ه١٤٢٠: نخست
دار طويق، عربستان سعودی، چاپ : فرائد الکالم للخلفاء الکرام، قاسم عاشور، ناشر .١٩٦

  .م١٩٩٨ - ه١٤١٩: ستنخ
دار السالم، مصر، : فصل الخطاب فی مواقف األصحاب، محمد صالح غرسی، ناشر .١٩٧

  .م١٩٩٦ - ه١٤١٦: چاپ نخست
مکتبه خانجی، : النحل، ابو محمد بن حزم ظاهری، ناشرالفصل فی الملل واألهواء و  .١٩٨

  .مصر
جوزی، دار ابن ال: فضائل الصحابة، أبو عبداهللا أحمد بن محمد بن حنبل، ناشر .١٩٩

  .م١٩٩٩-  ه١٤٢٠: عربستان سعودی، چاپ دوم
  . ه١٤٢١: دار طيبة، چاپ نخست: فقه االئتالف، محمود محمد خازندار، ناشر .٢٠٠
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المعهد العالمی للفکر : الضوابط، محمد وکيلی، ناشر يفقه األولويات دراسة ف .٢٠١
  .م١٩٩٧- ه١٤١٦: اإلسالمی

دار البيارق، عمان، چاپ : رالقرآن الکريم، علی محمد صالبی، ناش يفقه التمکين ف .٢٠٢
  .م١٩٩٩: نخست

: موسسة الرسالة، بيروت، لبنان، چاپ چهارم: يوسف قرضاوی، ناشر.فقه الزکاة، د .٢٠٣
  .. م١٩٨٠

دار الفکر، دمشق، سوريه، چاپ : فقه السيرة النبوية، محمد سعيد رمضان بوطی، ناشر .٢٠٤
   -م١٩٩١: يانزدهم

  .ریالفقه علی المذاهب األربعة، عبدالرحمان جزائ .٢٠٥
: دار المعارف، مصر، طچاپ: الفن الحربی فی صدر اإلسالم، عبدالرووف عون، ناشر .٢٠٦

  .م١٩٦١ - ه١٣٨١
  .المکتب المصری الحديث: اإلسالم، مصطفی أبو زيد فهمی، ناشر يفن الحکم ف .٢٠٧
شرکة المطبوعات لتوزيع النشر، : ياسين سويد، ناشر.، دياإلسالم يالفن العسکر  .٢٠٨

  .م١٩٨٨ - ه١٤٠٩: لبنان، چاپ نخست
دار الفکر للطباعة و : وف مناوی، ناشرؤ فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الر  .٢٠٩

  .م١٩٧٢ - ه١٣٩١: النشر، چاپ دوم
  .م١٩٨٩ -  ه١٤٠٩: دار النفائس، چاپ نهم: القادسية، أحمد عادل کمال، ناشر .٢١٠
: شرکة الشرق األوسط، چاپ دوم: القضاء فی اإلسالم، عطية مصطفی مشرفة، ناشر .٢١١

  .م١٩٦٦
مکتبة التوبة، رياض، چاپ : ناصر طريقی، ناشر.د: بن الخطاب عهد عمر يالقضاء ف .٢١٢

  .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦: نخست
منشورات جامعة أم : عبدالرحمن حميضی،  ناشر.السنة، دالقضاء ونظامه فی الکتاب و  .٢١٣

  .م١٩٨٩ - ه١٤٠٩: القری، چاپ نخست
  .کويت  دار األرقم،: آلبانی، ناشر: القلم ألبی خيثمة، تحقيق .٢١٤
 -  ه١٤١٠: دارالقلم، چاپ نخست: ، ناشر� القيادة العسکرية فی عهد الرسول .٢١٥

  .م١٩٩٠
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: دار حافظ، جده، چاپ نخست: التغيير، بشير شکيب جابری، ناشرالقيادة و  .٢١٦
  .م١٩٩٤- ه١٤١٤

دار البشير، عمان، موسسه : عبداهللا گيالنی، ناشر.القيود الواردة علی سلطة الدولة، د .٢١٧
  . م١٩٩٧ - ه١٤١٨: ترساله، چاپ نخس

التاريخ، أبوالحسن علی بن أبی المکارم شيبانی، معروف به ابن اثير،  يالکامل ف .٢١٨
: دار إحياء التراث العربی، بيروت، چاپ نخست: علی شيری، ناشر: تحقيق

  .م١٩٨٩ - ه١٤٠٨
: بابی حلبی، مصر، چاپ: اللغة و األدب، ابو عباس محمد بن يزيد، ناشر يالکامل ف .٢١٩

  .م١٩٨٦ -  ه١٤٠٦م،  موسسه رساله، بيروت، ١٩٣٧- ه١٣٥٦
 -  ه ١٤٠٦دار المجتمع، جده،  : عبداهللا قادری، ناشر.الکفاءة اإلدارية، د .٢٢٠

  .م١٩٨٦
مطابع الفرزدق التجارية، رياض، عربستان : منين، عدنان نحوی، ناشرؤ لقاء الم .٢٢١

  .م١٩٨٥ - ه١٤٠٥: سعودی، چاپ سوم
دار : ألئمة األطهار، سيد حسين موسوی، ناشرتبرئة اهللا ثم للتاريخ، کشف األسرار و  .٢٢٢

  .اليقين
لوامع األنوار البهية شرح الدرة المضية فی عقيدة الفرقة الرضية،  محمد بن أحمد  .٢٢٣

  .المکتب اإلسالمی: سفارينی، ناشر
: دکتر مايکل هارت، ناشر: أحمد سبانو، نويسندهخالد عيسی و : ائة األوائل، ترجمهالم .٢٢٤

  .م١٩٩٨ - ه١٤١٩: تمدار ابن قتيبة، چاپ هش
عالم : عبدالستار أحمد فرج، ناشر: مآثر اإلنافة فی معالم الخالفة، قلقشندی، تحقيق .٢٢٥

  .الکتب، بيروت
دار عالم الکتب، : سعاد إبراهيم صالح، ناشر.مبادیء النظام االقتصادی اإلسالمی، د .٢٢٦

  .م١٩٩٧ - ه١٤١٧: رياض، چاپ نخست
دار المعرفة : األئمة سرخسی، ناشر المبسوط، محمد بن أحمد بن ابی سهل، شمس .٢٢٧

  .بيروت
مکتبة مدبولی، چاپ : محمد أبو عجوة، ناشر.آدابه، ددعائمه و المجتمع اإلسالمی  .٢٢٨

  . م١٩٩٩نوفمبر : نخست
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  . ه١٤٠٣: شوال - رمضان - شعبان -مجلة البحوث العلمية، رياض، رجب .٢٢٩
دار الريان، : ناشرانمنبع الفوائد، نور الدين علی بن أبی بکر الهيثمی، مجمع الزوائد و  .٢٣٠

  . قاهره، دار الکتاب العربی، بيروت
دار الوفاء، منصوره، : مجموعة الفتاوی، تقی الدين أحمد ابن تيمية حرانی، ناشران .٢٣١

  .م١٩٩٧ -  ه١٤١٨، : مکتبة العبيکان، رياض، چاپ نخست
: والخالفة الراشدة، محمد حميد اهللا، ناشر يمجموعة الوثائق السياسية للعهد النبو  .٢٣٢

  .م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥: دار النفائس، چاپ پنجم
مام يوسف بن حسن بن اإلمنين عمر بن الخطاب، ؤ فضائل أمير الم يمحض الصواب ف .٢٣٣

: دار أضواء السلف، رياض، چاپ نخست: عبدالهادی دمشقی صالحی حنبلی، ناشر
  .م٢٠٠٠ - ه١٤٢٠

دار : ، ناشرالمحلی باآلثار، امام أبو محمد عللی بن أحمد بن سعيد بن حزم اندلسی .٢٣٤
  .الکتب العلمية، بيروت، لبنان

محمد : إياک نستعين، ابن قيم الجوزية، تحقيقين منازل إياک نعبد و مدارج السالکين ب .٢٣٥
  . ه١٣٩٢دار الکتاب العربی، بيروت، : حامد فقی، ناشر

 - دار الفکر: المدونة الکبری، امام مالک بن أنس اصبحی، روايت امام سحنون، ناشر .٢٣٦
  . ه ١٣٩٨بيروت 

دار : العصر الراشدی، محمد محمد حسن شراب، ناشرالمدينة النبوية فجر اإلسالم و  .٢٣٧
  .م١٩٩٤ -  ه١٤١٥: القلم، بيروت، دار الشامية، بيروت، چاپ نخست

: دار القلم، دمشق، چاپ دوم: بو الحسن ندوی، ناشرأمنين، ؤ المرتضی سيرة أمير الم .٢٣٨
  .م١٩٩٨ - ه١٤١٩

: الحسن علی بن حسين بن علی مسعودی ناشر معادن الجوهر، أبومروج الذهب و  .٢٣٩
  .دار المعرفة، بيروت

يحيی إبراهيم .د -عصر الخالفة الراشدة -مرويات أبی مخنف فی تاريخ الطبری .٢٤٠
  . ه١٤١٠: دار العاصمة، رياض، چاپ نخست: يحيی، ناشر

:  وری، در حاشيه آن کتابپالصحيحين، امام أبو عبداهللا نيشاالمستدرک علی  .٢٤١
  .م، ١٩٧٠ - ه١٣٩٠: دار الفکر، چاپ: ذهبی قرار دارد، ناشر) التخليص(

  .المکتب اإلسالمی، بيروت: مسند أحمد، ناشر .٢٤٢
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  .دار الکتب العلمية: محمد عابد سندی، ناشر: مسند الشافعی، ترتيب .٢٤٣
دار : مصنف ابن أبی شيبة، إمام أبی بکر عبداهللا بن محمد بن أبی شيبة عبسی، ناشر .٢٤٤

  . ه١٤٠٦: مية، کراچی، پاکستانالقرآن و العلوم اإلسال
المکتب اإلسالمی، : المصنف، حافظ أبو بکر عبدالرزاق بن همام صنعانی، ناشر .٢٤٥

  . ه١٤٠٣: بيروت، چاپ دوم
دار الکتب العلمية، بيروت، لبنان، : مع الرعيل األول، محب الدين خطيب، ناشر .٢٤٦

  .م١٩٨٨ - ه١٤٠٩: چاپ
مکتبة غريب، : إدوار غالی ذهبی، ناشرالمجتمع اإلسالمی،  يمعاملة غير المسلمين ف .٢٤٧

  .م١٩٩٣: چاپ نخست
دار : محمد الديک، ناشر.الشريعة اإلسالمية والقانون الدولی، د يالمعاهدات ف .٢٤٨

  .م، ١٩٩٧ -  ه١٤١٨: الفرقان للنشر و التوزيع، چاپ دوم
  .دار صادر، بيروت: معجم األدباء، ياقوت حموی، ناشر .٢٤٩
الدار العربی : عبدالمجيد سلفی، ناشر يدحم: المعجم الکبير، طبرانی، تحقيق .٢٥٠

  . ه١٤٠٠: للطباعة، بغداد، چاپ نخست
مطبعة : أکرم ضياء عمری، ناشر: التاريخ للفسوی، ابو يوسف فسوی، تحقيقالمعرفة و  .٢٥١

  . ه١٣٩٤:  اإلرشاد، بغداد
: دار الحديث، قاهره، چاپ نخست: المغنی، إمام عالمه ابن قدامه مقدسی، ناشر .٢٥٢

  .م١٩٩٦ - ه١٤١٦
  .دار الکتب العلمية، بيروت: مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزية، ناشر .٢٥٣
  .مقدمة ابن خلدون .٢٥٤
دار ابن حزم، چاپ : جيل الصحابة، دکتر سيد محمد نوح، ناشر يمن أخالق النصر ف .٢٥٥

  .م١٩٩٤- ه١٤١٥: نخست
: المکتب اإلسالمی، چاپ دوم: من معين السيرة، صالح أحمد شامی، ناشر .٢٥٦

  .م١٩٩٢ - ه١٤١٣
دار : مناقب أمير المومنين عمربن الخطاب، أبو الفرج عبدالرحمن جوزی، ناشر .٢٥٧

  .م٢٠٠١ -  ه١٤١٢: الکتاب العربی، بيروت، چاپ چهارم
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دار الکتب العلمية، : منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ناشر .٢٥٨
  .بيروت، لبنان

 -  ه١٤٠٣ :لشروق، چاپ پنجمدار ا: ب، ناشرمنهج التربية اإلسالمية، محمد قط .٢٥٩
  .م١٩٨٣

منهج الرسول فی غرس الروح الجهادية فی نفوس أصحابه، سيد محمد نوح، چاپ  .٢٦٠
  .دانشگاه امارات متحده عربی: م، محل نشر١٩٩٠ - ه١٤١١: نخست

  .يوسف عبدالغفور.الموارد المالية د .٢٦١
مور دعوت وزارت اوقاف وا: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ناشر ،الموسوعة الحديثية .٢٦٢

  .م١٩٩٩ -  ه١٤٢٠: اسالمی، موسسه رساله، چاپ دوم
: دار النفائس، چاپ چهارم: محمد قلعجی، ناشر.بن الخطاب د موسوعة فقه عمر .٢٦٣

  . م١٩٨٩ - ه١٧٠٩
: الموطأ، امام مالک بن أنس اصبحی، تصحيح و شماره گزاری و تخريج أحاديث .٢٦٤

  .حلبی و شرکادار إحياء الکتب عيسی : محمد فواد عبد الباقی، ناشر
وزارت : النجوم الزاهرة، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغری اتابگی، ناشر .٢٦٥

  .فرهنگ و ارشاد قومی مصر برای تاليف، ترجمه، چاپ ونشر
  . دار المعارف، قاهره: أبو عبداهللا مصعب بن عبداهللا بن زبيری، ناشر: نسب قريش .٢٦٦
  .  ه١٣٩٣: حنفی زيلعی، چاپ دوم نصب الراية ألحاديث الهداية، عبد اهللا بن يوسف .٢٦٧
دار النفائس، : ناشر نظام الحکم فی الشريعة و التاريخ اإلسالمی، ظافر قاسمی،  .٢٦٨

  .م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧: بيروت، چاپ سوم
يب اإلدارية، محمد عبد الحی کتانی تلتراا کتانی مشهور به : ومة اإلسالميةنظام الحک .٢٦٩

  .بيروت - إدريسی حسنی، األرقم بن أبی األرقم
دار الفرقان، عمان اردن، چاپ : النظام السياسی فی اإلسالم، محمد أبو فارس، ناشر .٢٧٠

  . م١٩٩٣ - ه١٤٠٧:  دوم
مکتبة وهبة، : الخالفة الراشدة، مناع قطان، ناشرو  يالعهد النبو  يف ئيالنظام القضا .٢٧١

  .م١٩٩٣ - ه١٤١٤: چاپ نخست
للماليين، بيروت، مايو دار العلم : النظم اإلسالمية، صبحی صالح، چاپ پنجم، ناشر .٢٧٢

  .م١٩٨٠
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: نهاية األرب فی فنون األدب، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب نويری، چاپخانه .٢٧٣
 .کوتسا توماسی، قاهره

دار السوادی : نونية القحطانی، أبو محمد عبداهللا بن محمد أندلسی قحطانی، ناشر .٢٧٤
  .م١٩٨٩ - ه١٤١٠: عربستان سعودی، چاپ سوم

دار الشئون : وف، ناشرؤ قصی عبدالر .لفتوحات اإلسالمية، دا يالهندسة العسکرية ف .٢٧٥
  .م١٩٩٧: قافية العامة، چاپ نخستثال

دار الراية، : وسطية أهل السنة بين الفرق، محمد بن کريم محمد بن عبداهللا، ناشر .٢٧٦
  . م١٩٩٤ - ه١٤١٥: رياض، عربستان سعودی، چاپ نخست

دار النفائس و دار البيارق،  :القرآن الکريم، علی محمد صالبی، ناشر يالوسطية ف .٢٧٧
  .م١٩٩٩- ه١٤١٩: چاپ نخست

  . م١٩٨٤ -  ه١٤٠٥: وقائع ندوة النظم اإلسالمية، أبوظبی .٢٧٨
  . عبدالعزيز بن إبراهيم عمری.الوالية علی البلدان فی عصر الخلفاء الراشدين، د .٢٧٩
المطابع العسکرية، بغداد، : تحرير ديار الشام، شاکر محمود رامز، ناشراليرموک و  .٢٨٠

  .م١٩٨٦:  پ نخستچا
  .عصام الدين. د: ظل اإلسالم ياليمن ف .٢٨١

  
 


