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  مقدمه
الحمد هللا رب العالمین والصاله والسالم علی خیر الخالئق اجمعین محمد مصـطفی  
صلی اهللا علیه و علی آله الطّاهرین و اهل بیت المطهرین و علی خلفائه الرّاشـدین  

  .و التّابعین الی یوم الدین
 هاي خود را بر بندگان خود گسترانیده و سپاس داریم آن خداوندي را که نعمت

پیامبران را بر ما  آخرین و گزین برترین نعمت خود یعنی رسالت رسول خدا
از مباهات است که ما را امت واقعی آن حضـرت گردانیـده   . ارزانی داشته است

آن مباهاتی که آرزوي دیرینه انبیاء و حکماء و بزرگان و گذشتگان قبـل از او  
  .بوده است

  :رسانم که قبالً به اطّالع عزیزان می
الم   علیـه  تاریخ انبیـاء از حضـرت آدم  « تـا والدت رسـول خـدا   السـ  «  و نیـز
  »ي احمد مرْسلْ سیره«

اي از دوسـتان و علمـاء    بنا به درخواسـت عـده  . به تحریر درآمدبه قلم اینجانب 
ي  بویژه جوانان عالقمند به خالفت خلقاي راشدین مرا بر آن داشت که در بـاره 

 بکـر  ابـی «یش آمـده در دوران خلفـاي راشـدین؛    تاریخ و زندگانی و حوادث پ
صدیق و عمر فاروق و عثمان ذوالنورین و علی مرتضی رضی اهللا عنهم تشـنگان  

فضـایل و  «ي علم گنجد تحت عنوان  حقیقت را بنا به وسع و توان که در کوزه
  .در اختیار بزرگواران قرار دهم »خالفت خلفاي راشدین

امل و جامع و تمام اسـت در جامعـه بشـري    اسالم را که دینی ک رسول اکرم
ریشه دوانیده و به کمال رسانیده است، در پیش و پس از رحلـت جانگـداز آن   
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هایی که بتواند اسالم را به سمت و سویی هدایت  ف مخلوقات به وجود انساناشر
  .کشتی آن را بنا کرده بودند احساس گردید فرماید که رسول خدا

تواند پشتیبان و پرچمدار بـر   تر از این چهار رکن می تر و شایسته چه کسی الیق
  .باشد حق رسول خدا

  چـــار علَـــم رکـــن مســـلمانیت
  

ــلطانیت    ــت سـ ــا نوبـ ــنج دعـ   پـ
  

اند و به کمال نعمت ظاهر که قبول شـریعت اسـت و بـه     هل قربایعنی آنانکه 
جمال نعمت باطن که اطّالع به دقایق اسرار حقیقت است خلیفه بر حق معـزّز و  

  .اند کرّم گردانیده شدهم
هـا   این مقرّبان الهی در هر قدمی مطلوب و کمال و نور و بصیرت یافته و شعاع 

اي  از هر سو راهرو را فرا گرفته و دلشان پر از شور و شوق گشته و از هر جاذبه
  .اند رها شده و سر از پا نشناخته

  :این ثابت قدمان چه زیبا سروده استدر حق  فردوسی طوسی
  خوش گفت آن خداوند تنزیل و وحیچه 

ـه     ــد از رســوالن مـ ــه خورشــید بع   ک
  عمــــر کــــرد اســــالم را آشــــکار
  پــس از هــر دو آن بــود عثمــان گــزین
ــول  ــت بتـ ــود جفـ ــی بـ ــارم علـ   چهـ
ــت   ــیم در اس ــم عل ــهر علم ــن ش ــه م   ک

  

ــی     ــد نهـ ــر و خداونـ ــد امـ   خداونـ
ــه    نتابیـــد بـــر کـــس ز بـــوبکر بِـ
  بیاراســـت گیـــی چـــو بـــاغ بهـــار

ــد   ــرم و خداونـ ــد شـ ــنخداونـ   دیـ
  کـــه او را بخـــوبی ســـتاید رســـول
  درست این سـخن قـول پیغمبـر اسـت    
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مقام و شخصیت واالي هر یک از این بزرگواران بر کسی پوشیده نیسـت و یـا   
ي جمیـع   چیزي نیست که بتوان با زبان و یا با قلـم آنگونـه کـه در برگیرنـده    

ن آورد فضایل و حسنات و خصوصیات آنان باشد بر زبان جاري کرد و یا به بیا
جز این که به بزرگان علم و دین که در مقام واالي ایـن بزرگـواران گفتنـد و    

  :آوردهمنطق الطّیر در عطّار نیشابوري سرودند اشاره داشته باشیم چنانچه 
  ي اول کـه اول یـار اوسـت    خواجه
  ي شرع، آفتـابِ جمـع دیـن    خواجه
  ي سنّت که نور مطلـق اسـت   خواجه

ــه ــتین  خواج ــواي راس ــق پیش   ي ح
ــده  ــی آمـ ــو نـ ــان رهنمـ   در بیـ
  گاه در جوش آمدي از کار خـویش 

  

  ثانی اثنین اذْهما فـی الغـار اوسـت     
  ظلّ حق فـاروق اعظـم شـمع دیـن    

  خداوند دو نـور پـر حـق اسـت    بل 
  کوه حلم و باب علم و قطـب دیـن  
  صــاحب اســرار ســلُونی آمــده   

اسرار خـویش گه فرو گفتی به چ ه  
  

و صحابه کرام رضی اهللا عنهم آیات متعددي  در فضیلت و مناقب خلفاي راشدین
اي از آن را در جاي خود بیان خواهیم کرد و نیز احادیث متعددي  آمده که شمه

آمده به حسـب ضـرورت خـواهیم    ...  در حق آنان از اهل جنّت بودن ایشان و 
ي  با درك مناسب از کتب معتبـر از جملـه   خوانندگاندر پایان امیدوارم . آورد

  .ي راه او و خلفاي بر حق او باشند و ادامه دهنده ن رسول خداشیفتگا
  1389مطابق با بیست و پنجم خرداد  1431دوم رجب 

  دکتر آنه طواق آخوند گلشاهی
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ال  خ ل و  ق  رب  یا رت ضا ّ   ه  اهللا ی صد
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  بکر صدیق رضی اهللا عنه اصل و نصب و کنیه و اهل بیت حضرت ابی
مـردي الغـر و    بکـر  ابی: اند عنه آورده اهللا بکرصدیق رضی یري ابصفات ظاهدر 

سپیدچهره و بلند قامت، پشت خمیده و داراي پیشانی بلنـد و انگشـتانی کشـیده    
  .کرد و چشمانش فرو رفته بود بوده است و محاسن را با حنا و کتم خضاب می

  صـورت و سـیرت همــه جـان بــود   
  

  زان ز چشــم عــوام پنهــان بــود     
  

دو سال و چند  بکر ابی. بوده است بکر ابیاو  1ي ند که اسم او عبداهللا و کنیها گفته
در شهر مقدس مکّه چشم بـه جهـان    ماه پس از والدت با سعادت رسول اکرم

اند که پدرش بـه همـت    یعنی دو سال و چهار ماه بعد از واقعه فیل، گفته. گشود
اسـم مـادر   . اسالم را برگزیدآمده و مسلمان شد و دین  نزد رسول خدا بکر ابی
بـه دیـن    بکر ابیدر اول ظهور اسالم مادر . بود» ام الخیر«مشهور به » سلمی«او 

  .اسالم مشرّف گردید
خود درآورده بود یکی به نکـاح  دو زن به  در زمان جاهلیت بکر ابیاند که  آورده

بنـت  رومـان  م دو. بنت عبدالعزي، عبداهللا و اسماء از آن زن متولّد شدند قبلهنام 
و در زمان اسالم نیـز دو زن  . عامر که مادر عبدالرحمان و عایشه رضی اهللا عنهم

بنت عمیس که اول زن جعفر طیار بـوده و  اسـماء  خود درآورد یکی نکاح را به 

                                         
... باشد مانند ابوبکر و ابوحفص و ابوتراب و ابوالقاسم و ) أب(در اصطالح عرب به هر اسمی که ابتداي آن  - 1

باشد مانند ام البنین و ام کلثوم و ام الخیر و ام سلمه و ) ما(همچنین هر اسمی که ابتداي آن . شود کنیه گفته می
 شیخین سید عبدالرحیم خطیب 17درج در ص . آنها نیز کنیه هستند... 
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بنت خارجه بن زید انصـاري وي از  حبیبه محمد بن ابی بکر از او متولّد شد دوم 
  .یق رضی اهللا عنه رحلت فرمودصدیق حامله بود که صد بکر ابی

  :صدیق چنین آمده است بکر ابیدر کتاب شیخین سید عبدالرحیم خطیب در حق 
به حلیـه  به خصال کریمه و متحلّی از سادات و سروران قریش و متخلّق  بکر ابی

با آنکه شرب خمر قبل از ظهور اسالم حالل بود و در  .عفاف و پرهیزکاري بود
ماننـد   بکـر  ابیدر میان بزرگانشان شایع بود، با این وجود  بین اهل مکه خصوصاً

بـار   اندریافته بود که نتایج و اثرات زی بعضی دیگر از سران دانا و بزرگان عرب
لذا شراب را بر خود تحریم کـرد و   .خمر هرگز با کرامت انسان سازگار نیست

  .هرگز لب بدان نیآلود
کار و خودسـاخته و غریـب نـواز و    پیش از ظهور اسالم هم مردي نیکو بکر ابی

از کمک به مستمندان و دستگیري از درماندگان و مسـاعدت و  . مهمان نواز بود
بر اثر همین خصـال  . دستگیري از زیان دیدگان از حوادث روزگار دریغ نداشت

پسندیده و ستوده بود که مورد مودت و محبت عموم عرب واقع شـد و در نـزد   
کم نظیـري بـود و از هـر لحـاظ همـه بـه او اعتمـاد         اهل مکّه داراي احترامی

  .کردند می
در تعقّل و ادراك حقایق و قضایاي مشکل و پیچیده در مقامی بود کـه   بکر ابی

بزرگان قریش براي حلّ مشکالت سیاسی و حلّ مشکالت عمومی با او مشورت 
عمل بردند و بدان  هاي صحیح و آراي درست او سود می کردند و از راهنمایی می
  .کردند می
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نه تنها مورد اعتماد مردم عادي بود، بلکه پس از اسالم نیز مانند گذشـته   بکر ابی
قـرار   ي حضـرت رسـول   مورد اطمینان و اعتماد و طرف مذاکره و مشـاوره 

  :گوید مقدمه خود می 206گرفت چنانکه ابن خلدون در صفحه  می
در  بکر ابیهمه آنها با با یاران نزدیک خود و مخصوصاً بیش از   رسول حضرت

  .پرداخت امور مهم خصوصی و عمومی خود به مذاکره و مشاوره می
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  بکر صدیق رضی اهللا عنه سبب توفیق اسالم ابی
رضی اهللا عنه قبل از ظهور اسالم در مکّه به تجارت اشـتغال   بکر ابیاند که  آورده

  حضـرت بـرادر   داشته و از این راه مال فراوانی بدست آورده بود و چون سـیدا 
اهللا عنه به رسم عادت براي تجارت به  رضی بکر ابیشد مبعوث به رسالت  محمد

شام رفته بود و در آن ناحیه با مردي از علماء و دانشمند که در علـم تـورات و   
انجیل صاحب کمال بود و عمرش به سیصد و نود سال رسیده بود مالقات نمـود  

تدبیر از روي تحقیـق و تفحـص اسـم و    آن پیر صائب راي و فرزانه و صاحب 
هاي  اهللا عنه بگفت و اظهار نمود که از کتاب رضی بکر ابینسب و کنیت و لقب 

آسمانی و صحف ربانی چنان در دلم خطور کرده که در حرم مکّه پیغمبري دین 
هاي آن شـخص   نماید و نشانه پرور مبعوث گردد که شخصی وي را معاونت می

ها و در حلّ مشـکالت   ها و در جنگ است که در مهلکه بر من مشخص شده این
شخصی با حلم و بردبار و با وقار که بـر شـکم وي خـالی    . پیغمبر را یاري دهد

تصورم این است که شما آن شخص باشید . اي باشد سیاه و بر ران چپ وي نشانه
 لباس از شکم خود بیرون کشید تا این که او آن بکر ابیپس با خواهش آن پیر 

خال سیاه را بر باالي ناف و آن نشانه و عالمت را بر ران چپ وي دید و گفت 
کنـد و   به خدا سوگند آن شخص تویی و کسی که دعوت رسالت را مهمانی می

زنهار که از راه درست برنگردي و هدایت یابی و بـه دیـن   . دارد تویی پاس می
  .اسالم متمسک شوي
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م برگشـت جمعـی از بزرگـان و پیشـوایان     اهللا عنه چون از سفر شا رضی بکر ابی
صـدیق بعـد از   بکر ابی .به دیدار او شتافتند به رسم قدیم خوش آمدگویی قریش

سالم و تحیت از ایشان پرسید آیا در میان شما هیچ کاري عجیب حـادث شـده   
ادعـاي پیغمبـري   محمد بن عبداهللا بن عبـدالمطلّب  است؟ جواب دادند که آري 

. نمایـد  آبـا و اجـدامان از ریشـه مخالفـت و معانـدت مـی      کند و بـا دیـن    می
صدیق چون این خبر شنید هواي دیدار سید انبیاء صبرش را بـه کلّـی در   بکر ابی

اش منطبـق   ربود و آنچه که پیر گفته و القاء کرده بود در لوح دل و آئینه سـینه 
  .یافت

  اي آرزوي دیده دلم در هواي تسـت 
  

  سـت ي مشکساي ت جانم اسیر سلسله  
  

از ایشان عذر خواهی کرد و پروانه وار به دیدار حضرت شـتافت و بـر    بکر ابی 
شرایط اسالم و صحبتی که طبق عبادت مألوف و طریق معروف در بـین آن دو  

صدیق . بود سخن آغاز کرد آنگاه سید و سرور عالم او را به اسالم دعوت فرمود
اسـت کـه بـه تـو رسـید و      دلیل من آن پیـر  : گفت. دلیل و برهان طلب نمود

. ها در باب من به تو گفت و خال باالي ناف و نشان ران چپ تو را دید حکایت
ي شهادت بگفت و ایمان  از لوح عرفان بصدق و اخالص برخواند و کلمه بکر ابی

را بـر زبـان جـاري    ال اله الّا اهللا محمد رسول اهللا ي  ي طیبه آورد فی الحال کلمه
  .ساخت
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ازمردان است که مسلمان شد و سبقت در اسالم گرفت و از زنـان  او اول کسی 
اند از  آورده. بن ابی طالب بود که دین اسالم پذیرفتعلی و از نوجوانان خدیجه 

هاي توفیق صدیق بر ایمان یکی آن بود کـه قبـل از آشـکار شـدن      جمله سبب
ن فـرود  نبوت و دعوت حضرت رسالت پناه در خواب به او نمودند ماه از آسـما 

هاي مکّـه بـاقی    اي از خانه آمده در تمام منازل مکّه منتشر شد چنانکه هیچ خانه
هـا بـه یکـدیگر     اي از آن در خانه بود و بعد از آن قطعه نماند مگر این که قطعه

متصل شده در کنار وي افتاد آن واقعه را بر دانشمندي از دانشمندان اهل کتـاب  
ام و در علم تأویل رؤیا بصارتی کامـل داشـت   که در فنّ تعبیر خواب مهارتی ت

  .عرض کرد
تعبیر این واقعه آن است که دولتی از عالم باال و سـعادتی از  : آن دانشمند گفت

جبار اَعلَی به تو خواهد شد ما حصل کالم آنست که پیغمبر آخر الزّمان و سرورِ 
ر شـرك و  انس و جنّ به بهترین ادیان مبعوث گردد و به هدایت و داللت کـا 

باشـی و  ن آورده سعادتمندترین مردم به وي ضاللت درهم شکند و تو به او ایما
صدیق انتظار  بکر ابیو را معاونت و مطاوعت خواهی کرد پس ااز وي متابعت و 

کشید تا زمانی که سید سادات عـالم و سـرور    تعبیر واقعه و تفسیر این اخبار می
ي ایمـان   مـتمکّن گشـته او را بـر سـفره    سعادات بنی آدم بر مسند ظهور نبوت 

  .دعوت فرمود
ي تصدیق نهاد و سر دفتر اهـل ایمـان و پیشـواي     صدیق فی الحال قدم در جاده

  :فرمایند می ها آمده که حضرت رسول در بعضی از کتاب .اصحاب عرفان شد
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اهللا عنـه   رضـی  بکر ابیایمان را به هر که عرض کردم در آن تأملی کردند مگر 
انی که وي را به ایمان دعوت نمودم بدون تکلّف وتأمل قبول کرد و در آخر زم

؛ عثمان بـن  ي مبشّره عشرهصدیق مسلمان شد پنج تن از بکر ابیهمان روزي که 
عفان و طلحه بن عبداهللا و زبیر بن العوام و عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابـی  

الزمت حضرت ختمی مرتبت وقّاص به داللت و ارشاد صدیق براي سعادت به م
  .شتافته دولت اسالم دریافتند

  چون کردسـت آغـاز   بکر ابیبدین 
  :2قوله تعالی

  بدو گـردد همـه اجـر جهـان بـاز       
  

  
  .اند آنها خودشان پرهیزکاران  و آنکه راستی آورده و راستی را تصدیق کرده،

اسـت و    آن کسی که دیـنِ راسـت و درسـت را آورد او حضـرت رسـول     
که دین بر حق او را تصـدیق کردنـد و بـاور داشـتند و بـه دیـن او        آنکسانی

 اند مـراد از کسـی   گفته. اند هستند آنان پرهیزکاران  اهللا گرویدند یاران رسول
و نیـز یـاران   . بکر صدیق رضی اهللا عنـه اسـت   ابی. که آن دین را تصدیق کرد

اند در  شرّف شدهآنانکه از ترس خداوند متعال به ایمان مپس   دیگر رسول اهللا
  . هایی براي صاحبان ایمان است بهشت باغ
  :آمدهسوره الرحمان  46آیه چنانچه در 
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و براي هر کس که از ایستادن در مقابل پروردگارشـان ترسـیده اسـت، دو بـاغ     
  .است

و براي کسیکه از ایستادن در حضور خداوند بترسد و کارهاي شایسته کند و به 
ران را تصدیق کند و آنچه از جانب خداي تعالی آمـده  راه راست درآید و پیغمب

انـد از آنِ   یکی جنت عدن گفته. است بپذیرد دو باغ است، یعنی دو بهشت دهند
اند دو باغ به ایشـان   گفته. هاي پرهیزکار است و دیگري از آن جنیان باشد انسان

 در جنت دهد که یکی از ایشان صد ساله راه طول و عـرض داشـته باشـد و در   
  .میان هر باغ سراهاي خوش و حوران دلکش

دو جنّت «: فرمودند  پیغمبرخدا:  عنه روایت است کهاز عبداهللا قیس رضی اهللا
است که ظروف و هر چه که در آن موجود است از نقـره اسـت، و دو جنّـت    
است که ظروف و هر چه که در او هست از طالست، و در جنّـت عـدن بـین    

کنند، بجز رداي کبریـائی کـه وجـه    پروردگارشان نگاه مردم و بین این که به 
  .»است، چیز دیگري قرار ندارد] خداوند متعال[

بکر را بـا ایمـان    اگر ایمان ابی: فرموده است از ابن عمر نقل است که پیامبر
  .تر است همه اهل زمین بسنجید ایمان او سنگین
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 جلَّ از جان و مال خود گذشتعنه براي رضاي خداوند عزَّو اهللا رضی بکرصدیق ابی

چون به امر حق تعالی دعوت را بـه طریـق خفیفـه و پنهـانی      حضرت رسول
صـدیق  بکر ابـی کـرد   فرمود و طالبان راه حق را به صورت پنهانی هدایت می می

کرد که تبلیغ دعوت را اشاعه دهد و آشـکارا   همواره از آن حضرت التماس می
زیاد و تعداد دوستان و مسـلمانان بسـیار انـدك     نماید چون تعداد دشمنان بسیار

ورزید تـا   بودند بدین جهت حضرت از این بابت در تبلیغ خود توقّف و تعلّل می
به اصرار و مبالغه انجامید پس آن حضـرت   بکر ابیجائی که التماس و استدعاي 

به عزم دعوت کفّـار بـه مسـجد حـرام تشـریف       بکر ابیبه همراه دوست خود 
صـدیق اکبـر بـر پـاي     . کفّار قریش دسته دسته در آن نشسته بودندآوردند و 

خاست و اهل کفر را به ایمان و اسالم دعوت کرد و ایشان را از عبـادت بتـان   
بازداشت و از عواقب و عذاب و وبال کـه در آینـده گریبـان آنـان را خواهـد      

ایشـان   گرفت مترتّب ساخت این تبلغ هیچ نتیجه نداد و دم گرم او در آهن سرد
ضـرب  الجرم به یکبار به او روي آوردند و زبان به شتم گشودند و با . اثر نکرد

وي افزودند چندان با مشت و لگد و نعلـین بـر سـر وي    مشت و لگد بر ایذاي 
از ایـن  مـیم  بنـی ت نمـود   زدندکه چشم و ابرو و بینی او از هم قابل تشخیص نمی

را از چنگ بی ادبان سنگین دل حال آگاه شد به سوي آنان هجوم برد و صدیق 
  .اش برد و آن بی دینان جاهل نجات داد و در ردائی پیچیده به خانه

القصه صدیق مدتی کامالً بیهوش بود چون به هوش آمد بر وي شربتی سـاختند  
که بخورد هر چند اصرار کردند نیاشامید و حتی قـدري از آن نچشـید و گفـت    
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  ي درمـان یعنـی سـید    تا زمانی که آن مایهام که طعام و شراب نچشم  نذر کرده
  انس و جنّ را به سالمت نبینم

شب هنگام که خیابان و راه عبور از کفّار و راه مرور از اغیار خالی شد صـدیق  
را برداشته به نزد حضرت بردند آن سرور چون صدیق را با آن حال دید اشـک  

ت تفقّـدي و از روي  از چشم مبارك بر رخساره نورانیش جاري شـد و از شـفقّ  
  .عنایت پرسشی کرد

صدیق فدا کردن جان خود براي حفظ جـان  بکر ابیهاي  یکی دیگر از جانفشانی
  :1قوله تعال. بود رسول خدا

  
هـاي دیگـر بـیم     من بر شما از روزگاري مانند گروه! اي قوم: و آن مؤمن گفت

  .دارم
روز احزاب بیمناکم  من از روزي مانند! اي قوم من. و کسی که مؤمن بود گفت

انـد و پیغمبـران را    یعنی مانند اقوام پیشین که بر علیه پیغمبرانشان قیـام کـرده  
اقوامی همچون قوم نوح . ام تکذیب کردند از فرو آمدن عذاب و هالکت بیمناك

  .و عاد و ثمود که در حق آنها از هالکت قوم آنان سخن گفته شده است
مـرا  : بیر عبداهللا بن عمرو بن العاص گفـت بن الز  در خبر درست است که عروه

: کردند عبداهللا گفت ترین کاري که مشرکان با رسول خدا خبر کن از صعب
روزي رسول خدا به فناء کعبه که در نماز بود، عقبه بن ابی معـیط فـراز آمـد و    
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ي رسول اهللا بگرفت و جامه در گردن وي کـرد و گلـوي وي بگرفـت و     شانه
: کـه . صدیق فرا رسید و او را از دست دشمن بگرفـت  بکر ابیتا . سخت بپیچید

روایـت  ) رض(و بزاز از علی بن ابـی طالـب   » فضایل صحابه«ابونعیم درکتاب 
ترین کس از مردمـان   به من خبر دهید که شجاع! اي مردم«: اند که فرمود کرده

این درسـت اسـت   : فرمود. ترین آنان هستی تو خود شجاع: کیست؟ مردم گفتند
ام ولـی بـه مـن     ام، جز این که داد را از وي گرفته ن با کسی مبارزه نکردهکه م

دانـیم چـه    ترین مردم کیست؟ گفتند بعد از تو دیگـر نمـی   خبر دهید که شجاع
آنگـاه بـراي   . است) رض(صدیق  بکر ابیترین مردم  شجاع: فرمود! کسی است

حالی دیدم کـه   را در رسول خدا : اثبات ادعاي خود به سخنش چنین ادامه داد
قریش ایشان را در چنگال خود گرفته بودند، این یکی ایشـان را زیـر مشـت و    

و در همین حال که ) ضربه(زد  ش گرفته بود و آن یکی بر ایشان تلنگر می لگد
ایـن تـو   : گفتنـد  ایشان را زیر لت و کوب خویش گرفته بودند، تشر زنان مـی 

سـوگند بـه   : فرمود) رض(ي؟ علیي خدایان را یک خدا قرار داد هستی که همه
به آن صحنه نزدیک نشـد پـس    -بکر ابیخداي عزوجل که هیچ یک از ما جز 

رانـد و   زد، آن یکی را به تلنگر مـی  این یکی را می در دفاع از پیامبر بکر ابی
 خالصه درآن حال که مشرکان عرصه را بر پیـامبر  . کرد این یکی را دور می

از ایشـان جانانـه دفـاع     بکـر  ابیشان در خطر بود، سخت گرفته بودند و جان ای
آیـا  ! اي واي بـر شـما  : کشید کرد و در همان حال بر سر مشرکان فریاد می می

پروردگـار مـن اهللا جـل و جاللـه اسـت،      : گویـد  مردي را به خاطر اینکه مـی 
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گلیمی را که بر تنش بود، از تـنش کشـید و بـه    ) رض(کشید؟ سپس علی  می
شما را به : آن گاه فرمود. س شدانجا که محاسنش تماماً خیسختی گریست تا بد

؟ مـردم سـکوت   بکر ابیآیا مؤمن آل فرعون بهتر است یا : دهم سوگند می خدا
به خـدا سـوگند کـه    : دهم دهید؟ من خود پاسخ می آیا پاسخ نمی. فرمود. کردند

آل  بهتر از مانند مؤمن)] ج(درتالش وي براي خدا[ بکر ابییک ساعت از حیات 
داشـت در   فرعون است زیرا مؤمن آل فرعون مردي بود که ایمانش را پنهان می

  .کرد مردي بود که ایمان خویش را آشکار می بکر ابیحالیکه 
صدیق آنچه ازمال داشت با کمال میل و خوشحالی بکر ابیدر روایات آمده است 

شـده کـه   هشام بن عروه از پدرش نقل . خرج کرد در راه اسالم و رسول خدا
مسلمان شد چهل هزار درهم ثروت داشت که  بکر ابیهنگامی که . گفته است می

هـیچ مـال و   : فرمـود  خرج کرد و پیـامبر  همه را در راه خدا و رسول خدا
  .براي من سود نداشت بکر ابیي مال و ثروت  ثروتی به اندازه

گفته  ه مینقل است کعمر بن خطـاب  از . هر چه داشت تقدیم اسالم کرد بکر ابی
داشتم که  پیشی بگیرم و دوست می بکر ابیدر هیچ کار خیري نتوانستم از : است

  .بودم بکر ابیي  موئی در سینه
مسـلمانان صـدقه   : دستور داد و فرمـود  از عبداهللا بن عمر نقل است که پیامبر

من مال فراوانی دارم و این دفعه به خدا سوگند در این کار از : بدهند، عمر گفت
پیشی گیرم، گوید نیمی از اموال خود را برداشتم و نیمی را گذاشتم و به  بکر یاب

ات چه چیزي باقی  این مقدار زیاد است براي خانواده: حضور پیامبر آمدم، فرمود
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 بکر ابیام در این هنگام  نیمی از مال خود را براي آنها گذاشته: اي؟ گفتم گذاشته
ات چـه چیـزي بـاقی     براي خـانواده : پرسید از او هم مال فراوانی آورد پیامپر

در روایت دیگـري  . کند خدا و رسولش براي آنها کفایت می: اي؟ گفت گذاشته
  .دهم دیگر هرگز با تو مسابقه نمی: گفت بکر ابیکه عمر به . آمده است

و اخبـار  صحاح در . همیشه بر خوردن طعام حالل کنجکاو و حساس بود بکر ابی
روزي آن غـالم آمـد و طعـامی    . ساخت و بر وي طعام میآمده است که غالم ا

به خـوردن آن  . آورد به نظرش نیامد که از حالل و حرام بودن آن تفحص کند
مشغول شد و چون لقمه تناول کرد بر او معلوم شد که غـالم آن طعـام را از راه   

) رض(بکـر  ابـی کهانت یعنی از راه غیب گویی و پیشگویی بدست آورده بـود  
استفراغ کرد که آن لقمه بیرون آمد بعضی از صـحابه از وي سـبب آن   چندان 

ترسیدم که مبادا چیزي از جسـد مـن از ایـن لقمـه     : گفت. همه مبالغه پرسیدند
  :سوره اللّیل آمده است که 4در تفسیر آیه کشف االسرار در . بروید و رشد کند

خوابانیـد و  امیه خلف بالل را در بطحاي مکه بوقت هجرت بر آن زمین گرمـی  
گذاشت و بیم می داد که ترا این عذاب خواهـد   سنگی عظیم بر سینه وي فرو می

برگردي و عبادت الت و عزي را گـردن نهـی، و    بود تا اینکه از دین محمد
احد احد معبود را یکـی دانـم، یگانـه در    : بالل در میان آن بال وعذاب می گفت

برگذشت و او را در آن عـذاب  به وي  رسول خدا ! الهیت، یگانه در صمدیت
همان یگانه یکتا ترا از ایـن عـذاب و   . »ینجیک احد احد» بالل« یا : گفت. دید

بـالل را در  » ان بالال یعذب فی اهللا« : گفت بکر ابیبه  رسول خدا . بال برهاند
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او را به چـه   بکر ابیخالف است میان علما که . دین اهللا بعذاب دارند و میرنجانند
بیکتـا بـرد و   : قومی گفتند. بیک رطل زر از ایشان باز خرید: ی گفتندخرید قوم

شنید که بالل را بعـذاب   چون از رسول خدا  بکر ابیقومی گفتند . ده اوقیه زر
یا امیه تا کی این بیچاره را چنـین  : گفت. دارند، برخاست پیش امیه خلف رفت

تو او را : ی؟ امیه گفتبعذاب داري خود به آنچه با وي می کنی از اهللا نمی ترس
مرا غالمی است سـیاه  : گفت بکر ابی. به تباه بردي، اکنون هم تو او را باز رهان

و من آن غالم . از او جلوتر و در کار قویتر و بر دین شماست و نام وي نسطاس
، بالل را از ایشان بستد بکر ابی. همچنان کردند. بتو بخشم و تو بالل را بمن بخش

« : در حـق وي گفـت    برهانید و او را آزاد کرد تا مصطفی و از آن عذاب 
و . »یرحم اهللا ابابکر زوجنی ابنته و حملنی الی دار الهجره و اعتق بالالً مـن مالـه  

  .بالل سیدنا و مولی سیدنا: کان عمر بن الخطاب یقول
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 بکر صدیق رضی اهللا عنه فضایل و مناقب و خصوصیات ابی

رضی اهللا عنه این که پـدر و مـادر و فرزنـدان او     صدیق بکر ابییکی از فضایل 
محمـد بـن   ابوعتیـق  عبداهللا و عبدالرحمن و عایشه و اسماء و فرزنـد فرزنـد او   

عبدالرحمن بن ابی بکر بن ابی قحافه و عبداهللا بن اسماء بنت ابی بکر که همه از 
فضایل و خصـایص   .صحابه بودند و براي هیچ کس از صحابه این فضیلت نیست

ـ    بکر یاب و دو  ادصدیق بسیار زیاد است بعضی از اهل تحقیـق بطـور اجمـال هفت
  .شود اند که اینک به برخی از آنها اشاره می فضیلت بر او شمرده

خطبـه خوانـد و کفّـار را     اول کسی است که در حضـور پیغمبـر   بکر ابی -1
  .دعوت به اسالم کرد

  .بوداول کسی که در اسالم بر مسند خالفت نشست او  -2
  .او بود» امیر حج«اول کسی که او را امیر کردند و وي را به حج فرستادند -3
  .اول کسی که تصدیق معراج نمود او نمود -4
  .اول کسی که از قریش در زمان حیات پدر خلیفه گشت او بود -5
  .اول کسی که از این امت مسجد بنا کرد او بود -6
رسـول  :  وجهه روایت شده که فرمـوده اسـت  از علی بن ابی طالب کَرَّم اهللا -7

کسی دیگري را در  هم همراه او بود و رسول خدا بکر ابیبیرون شد و  خدا
  .این مورد غیر از او قابل اعتماد ندانست و هر دو با هم وارد غار شدند

تو دوسـت مـن،   «: فرمود بکر ابیبه  از ابوهریره نقل شده است که پیامبر -8
  .و دوست من در غار هستیکنار حوض کوثر 
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در زمان حیات خـود او را بـراي پـیش نمـازي بـر       اول کسی که پیامبر -9
  .دیگران مقدم داشت او بود

آمـده و پرسـیده اسـت،     از عمرو بن عاص نقل است که پـیش پیـامبر   -10
عایشه، پرسـید  : ترین اشخاص در نظر شماست؟ فرمود کدامیک از مردم محبوب

عمـر  : پدر عایشه، پرسید بعد از او چه کسی؟ فرمود: فرمود از مردان چه کسی؟
  .رضی اهللا عنه

تکیـه  ) رض(در حالی که به علی از عبداهللا ابی اوفی نقل است که پیامبر -11
 و عمر رضی اهللا عنهمـا آمدنـد پیـامبر    بکر ابیداده بود دیدم و در این هنگام 

  .شوند ارد بهشت میاین دو را دوست بدار، دوستداران آن دو و: فرمود
و  بکـر  ابـی دوسـتی  : فرموده است پیامبراز انس بن مالک نقل است که  -12

  .شتن آن دو کفر استاعمر رضی اهللا عنهما ایمان و دشمن د
در حـالی کـه میـان     رسـول خـدا  : از ابن عمر نقل است که گفته است -13
ن دوتکیه داده کرد وارد مسجد شد و همانطور که به آ و عمر حرکت می بکر ابی

  .شویم همچنین همگی وارد بهشت می: بود فرمود
نخستین کس ازاین امت کـه  : فرموده است پیامبراز عایشه نقل است که  -14
مـردم حسـاب پـس      ي همـه . اسـت  بکر ابیدهند  ي عملش را به دستش می نامه
  .بکر ابیدهند غیر از  می
  .دارد اوست یسر از خاك برم رسول خدا اول کسی از امت -15
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صـحیح  در . شـود اوسـت   وارد بهشت مـی  اول کسی از امت رسول خدا -16
مـن دم درب بسـتان   «: گویـد  ابو موسی رضی اهللا عنه می: آمده است کهبخاري 

: کیسـتی؟ گفـت  : رضـی اهللا آمـده و در زد، گفـتم    بکر ابینشستم، چاه اَریـس  
اسـت اجـازه    بکـر  ابـی ! اهللایا رسـول  : رفته و گفتم! منتظر باش: م، گفتمبکر ابی
  .»برایش اجازه داده و بشارت بده که از اهل جنّت است: خواهد، فرمودند می
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  بکرصدیق و اجازه هجرت به صحابه و مسلمانان و رفتن به غار با ابی ي قتل پیغمبر خدا توطئه
: گفتابوجهل بن هشام گرفتند  آن زمان که کافران تصمیم به قتل رسول خدا

از هر قبیله جوانی : آن چیست؟ گفت: ام، گفتند اي اندیشیده ورد او چارهمن در م
چابک و شریف نژاده برگزینیم و به دست هر یـک شمشـیري برنـده دهـیم و     

السـالم بـه حضـور     علیـه  جبرئیـل  . همگی با هم به او حمله برند و او را بکشند
سـی از شـب   چـون پا . آمد و این خبر را به اطّالع آن حضرت رسـاند  پیامبر

کشیدند تا بخوابد و  جمع شدند و کمین می رسول خداگذشت آنها بر درِ خانه 
در : فرمـود علی بن ابی طالب آنها را دید به  رسول خدابر او حمله برند، چون 

ی را روي خـود بینـداز و در آن   مي سـبز خضـر   بستر من بخواب و این قطیفـه 
  .د رسیدبخواب که هرگز مکروهی از ایشان به تو نخواه

 بکـر  ابـی به خروج از مکّه به سوي مدینه تصمیم گرفـت پـیش    پیامبرچون 
 بکـر  ابـی ي خروج و هجـرت فرمـود،    خداوند به من اجازه: صدیق آمد و فرمود

آري با همراهـی  : فرمود! هجرت تو با همراهی من است رسول خدااي : گفت
ندیده بـودم کسـی از    گوید به خدا سوگند تا آن روز) اهللا عنه رضی(تو، عایشه 

  .شادي بگرید
از پرچینی که پشت خانه او بود بیرون رفتند ) اهللا عنه  رضی(بکر ابیو  پیغمبر

کردند که نام کوهی درناحیه پـائین مکّـه اسـت و    ثور و آهنگ غاري در کوه 
  .وارد آن شدند
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اهللا عنـه، خـداي    صـدیق رضـی  بکر ابیو  رسول خدادر حالی که دو تن بودند 
ی آن زمانی که در غار ثور بودند نیز ایشـان را نصـرت داد و عنکبـوت را    تعال

کبـوتر آمدنـد و   فرستاد تا درِ غار همان ساعت خانه خویش ساخت و دو پرنده 
درِ غار نشستند و همان ساعت خانه بنهادند بامدادان کافران خبر یافتند و بر پـی  

یا رسـول  : گفت بکر ابی ایشان بیرون آمدند تا بگیرند چون نزدیک غار رسیدند
کـه خـداي بـا     بکر ابیفرمود غم مخور اي  مصطفیدشمنان به ما رسیدند ! اهللا

پس کافران به درِ غار رسیدند خانه عنکبوت دیدند بـر درِ غـار تنیـده و    . ماست
ي عنکبـوت و   مرغ خانه نهاده و گفتند اگر در این جایگه کسی بوده باشد خانـه 

شد پس خداوند رحمـت خـود را کـه     کم ساخته نمیي کبوتر در این وقت  النه
صـدیق   بکـر  ابـی سبب آرامش پیغمبر است فرو فرستاد و مشهورتر آنست که 

. چون که از روي شفقت بر حال آن حضرت بسیار نگـران بـود  . 1فرستاده است
ایشان به مدت سه روز در غار ماندند و سپس شخصی را که از بنی الدیل از قبیله 

دي را هر چند او در دین کفّار قریش بود بر او اطمینان کرده و او بنی عبد بن ع
اهللا عنه کـه   را به مزدوري گرفته به سوي مدینه به راه افتادند در راه با زبیر رضی

خـورد  گشـتند، بر  اي از مسلمانان که به تجارت رفته و از طرف شام برمی با قافله

                                         
بوبکر صـدیق  به ا» فَاَنْزَلَ اهللاُ سکینه علیه«ابن عباس، ابن العربی و جمعی دیگر معتقدند که ضمیر علیه در  - 1
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  توبه
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هـاي سـفیدي    صدیق جامهبکر ابیو  اهللا عنه براي پیغمبر خدا نمود، زبیر رضی
  .بخشش داد

از مکّه خبردار شده بودند، و هـر روز   پیامبرمسلمانان در مدینه از بیرون شدن 
شـد انتظـار آمدنشـان را     صبح در بیرون مدینه و تا چاشت که هـوا گـرم مـی   

و همراهانش  پیامبردر یکی از روزها یک شخص یهود نظرش به . کشیدند می
کشـیدید   اینک نور چشمی را که انتظارش را می! زد اي مردم عربافتاد و فریاد 

  :1قول تعالی. رسیده است این در روز دوشنبه و در ماه ربیع االول بود
هاي خویش در راه خـدا   کسانی که ایمان آورده هجرت کرده و با مالها و جان«

شـان   بعضی اند، آنها را جا داده و یاري کرده] ایشان[اند و کسانی که  جهاد کرده
اند، شـما را   اند و هجرت نکرده دوستدار بعضی دیگرند و کسانی که ایمان آورده

تا وقتـی کـه هجـرت    ] به شما بستگی ندارند[از والیت آنان هیچ خبري نیست 
کنند، اگر در کار دین از شما یاري خواسـتند یاریشـان کنیـد، مگـر بـر ضـد       

ـ   کنیـد   ه اعمـالی کـه مـی   گروهی که میان شما و آنها پیمانی هست و خـدا ب
  ».بیناست
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  اهللا عنه بکر صدیق رضی و امامت ابی رسول خدا رحلت جانگداز
پس از طلب آمرزش بر اهل بقیع مراجعـت نمـود    هنگام که پیامبر اکرمآن 

هنگامی که بیماریش شدت گرفت تمام همسرانش را یک جا . حالش بهم خورد
من در ایام بیماري در منـزل عایشـه    دهید اگر شما اجازه می: جمع کرد و فرمود

روز  همه با خوشی پذیرفتنـد و پیـامبر اکـرم   . کنم اهللا عنها استراحت می رضی
  .دوشنبه به منزل عایشه صدیقه رضی اهللا عنها تشریف برد

توان داشت جهت اداي نمازهاي پنجگانه به مسـجد   تا مادامی که آن حضرت
. د که نتوانست به مسجد تشریف ببردروزي تبش چنان شدید ش. برد تشریف می

در . بدین خاطر فرمود هفت مشک آب بر سرش بریزند چون کمی سرحال شـد 
هایش را گرفته  حالی که حضرت عباس و حضرت علی رضی اهللا عنهما زیر بغل

بعـد از اداي نمـاز   . شد، وارد مسجد گردیـد  بودند و پاهایش بر زمین کشیده می
ي مهـاجرین و   به مردم سخنرانی کـرد و در بـاره   ظهر روي منبر قرار گرفت و

خداوند متعال یکـی از بنـدگان خـویش را بـر     : سپس فرمود انصار سخن گفت
اهللا عنه فوراً متوجـه شـد    رضی بکر ابیحضرت . نعمت آخرت ترجیح داده است

اي رسـول  : باشد و شروع به گریستن کرد و گفت می که آن بنده خود پیامبر
در مـورد فضـایل    سـپس رسـول خـدا   . م فـداي توبـاد  مـادر و پـدر  ! خدا
توصیه فرمود و به تقوا »اسامه«صدیق  سخن گفت و مردم را براي جیش  بکر ابی

  .1و عمل صالح ترغیب کرد و سرانجام از منبر پائین آمد و به خانه تشریف برد
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و امامـت   سوره االنبیـاء اشـاره بـه رحلـت جانگـداز رسـول اکـرم        34آیه 
  :1قوله تعالی: فرماید دیق دارد آنجا که میص بکر ابی
  

ـ    پیش از تو هیچ انسانی را عمر ابد نداده ري چگونـه آنـان   ایم آیا اگـر تـو بمی
  جاویدان باشند؟

  گفتنـد  کردند می این جواب مشرکان قریش است که هالك پیغمبر را آرزو می
از او راحـت  ایم به آنان که او بمیرد و  نتربص به ریب المنون یعنی، چشم نهاده

  .کل نفس ذائقه الموت. میرند اگر تو بمیري ایشان نیز می: العزه گفت رب. شویم
آیا اي پیغمبر اگر تو بمیري ایشان زنده و پاینده خواهند بود؟ یعنی مرگ سراغ 

. یافـت ایشان را نیز خواهد گرفت مسلماً ایشان نیـز از مـرگ نجـات نخواهنـد     
هـر کـه را بعـد از مـن     : که گفـت  کند روایت می از مصطفی) رض(عایشه

مصیبتی رسد به وفات عزیزي پس وفات من یاد کند و خود را به آن تعزیت و 
را چنانکه در اخبار و آثار نقل شده و روایت  پس وفات مصطفی. تسلیت دهد

  .شده است بیاوریم
آن روز که جبرئیل امین پیـک  : از جابربن عبداهللا و عبداهللا بن عباس که گفتند

یا جبرئیـل بـراي مـا از    : گفت مصطفی. ، از آسمان عزت فرود آوردحضرت
آنگه رسول خدا بـه بـالل   . اند که هنگام رفتن نزدیک است قهر مرگ خبر داده

گفت الصلوه جامعه مهاجر و انصار همگی در مسـجد حاضـر   . فرمود تا ندا کرد
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ـ   اي تـو بـه   شدند یاران گفتند اي سید چه گوئیم به کدام زبان تو راسـتائیم و ثن
سزاي تو کی توانیم، تو ما را چون پدر مهربـان بـودي و چـون بـرادر مشـفق      

خلـق را  . نصیحت کردي، براي مهجوران شفیع بودي و براي مریدان دلیل بودي
سوگند نهاد بر یاران کـه    آنگه رسول خدا. بدین اسالم و ملت درست خواندي

یزد و همین سـاعت از  به یگانگی خدا و بحق هر کسی بر من قصاصی است برخ
من قصاص خواهد قبل از قصاص قیامت و این سخن سه بار گفت سرانجام پیري 

رسید و گفت یا رسول  به نام عکاشه از میان قوم برخاست تا نزدیک مصطفی
خاستم به جهت این سخنی کـه   خوردي من برنمی اهللا اگر شما سه بار سوگند نمی

وقتی من با تو در غزایی بودم و خداونـد   .خواهم گفت پدر و مادرم فداي تو باد
آمد من از ناقـه  ) شتر(ي تو  ي من پیش ناقه ما را نصرت داد چون باز گشتم ناقه

آنگـه  . دانم مرا به قصد زدي یا به قصد ناقه فرود آمدم تو بر پهلوي من زدي نمی
 )شاخه بریده شـده، شـالق  (به بالل فرمود تا به خانه فاطمه رود و قضیب بیاورد 

خواهد؟ و امروز نه روز حـج   فاطمه گفت اي بالل پدر من قضیب از بهر چه می
است و نه روز غزا بالل گفت اي فاطمه سخت غافل نشسته و از حال و کار پدر 

کنـد و از   کند و ساز رفتن آخرت مهیـا مـی   اي که دنیا را وداع می خبر مانده بی
آیـد کـه از    دلش میفاطمه گفت اي بالل چه کسی . دهد نفس خود قصاص می
خواهد؟ اي بالل اگر ناچار باشد باري حسـن و حسـین را    رسول خدا قصاص می

بگوي تا حواله آن قصاص را به خود بگیرند و آن حکم برایشان براننـد نـه بـر    
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و رسـول قضـیب را بدسـت    . رسول خدا، بالل قضیب آورد و بدست رسول داد
  .عکاشه داد

برخاسـتند و گریـان و سـوزان گفتنـد اي      و عمر چون آن حال بدیدند بکر ابی
رسـول خـدا فرمـود    . عکاشه قصاص رسول اهللا را از ما بگیر و قضیب بر ما بزن

  .و عمر بکر ابیبنشین اي 
فرمـود   رسول خدا. علی بن ابی طالب برخاست و گفت آن قصاص بر ما بران

 حسن و حسین بزاري پیش آمدند و خویشتن را بر عکاشه عرض. اي علی بشین
. همچنان رسول خداي ایشـان را دلخـوش داد و سـاکن کـرد و گفـت     . کردند
  .بنشینید

عکاشه گفت یا رسـول اهللا آن روز کـه   . زنی پس گفت اي عکاشه بزن اگر می
آن قضیب بر من زدي پهلوي من برهنه بود، رسول جامه از پهلـو بـاز گرفـت    

ـ    ش پهلـوي  چنانکه خورشید شعاع و نور خود بر زمین افکند آنگـه کـه درخش
عکاشـه بـر جسـت و    . رسول اهللا بر قوم افتاد یاران همه فریاد وغریو در گرفتند

پدر و مادر من فداي تـو  . روي بر پهلوي رسول مالید وي گفت فداك ابی وامی
باد چه جاي آنست که من از تو قصاص خواهم عکاشه را هزار جان بایستی کـه  

اینکه خداوند او را روز قیامت  فداي این ساعت کردي، و بر پیغمبر عفو کرد تا
هیجـده روز بیمـار   . عفو کند پس رسول خدا همان روز بیماري به وي در آمـد 

سنگین شد بالل آمد و بـراي   از عایشه نقل است که چون بیماري پیامبر . بود
مـن گفـتم   . بگوئید با مردم نماز بگزارد بکر ابیبه : نماز اذان گفت پیامبر فرمود
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ت که صدایش زیر و کوتاه است ممکـن اسـت صـداي او را    مردي اس بکر ابی
بگوئید بـا   بکر ابیمردم مقتدي نشنوند دستور فرمایی عمر نماز بگذارد فرمود به 

فرمـود بـه    گوید، وقت نماز فرا رسید پیـامبر  مردم نماز بگزارد ابن عباس می
ستاد شروع ای بگوئید با مردم نماز بگزارد، همینکه او در محراب پیامبر بکر ابی

ي  سـطه به گریستن کرد و افرادي هم که پشت سر او بودند گریستند و گریه بوا
  .نبودن پیغمبر شدت پیدا کرد

مؤذن برگشت و گفت به پیامبر بگوئید دستور فرمایـد شـخص دیگـري نمـاز     
تواند نماز بگزارد، حفصه گفت بـه عمـر    از شدت گریه نمی بکر ابیبگزارد که 

او هم پیش عمر رفت و گفت نماز بگزارد همینکه پیـامبر   بگوئید نماز بگزارد،
    ایـن کیسـت کـه صـداي تکبیـرش را      : صداي تکبیر عمر را شنید فرمـود
بگوئید با  بکر ابیبه  فرمود. بن خطاب است شنوم؟ همسران پیامبر گفتند عمر می

  .ردامردم نماز بگز
را  بکـر  ابـی : رموددر بیماري مرگ خود ف از ابوملیکه روایت است که پیامبر 

گریـد اگـر    مـردي رقیـق اسـت و مـی     بکر ابیعایشه گفت . پیش من بیاورید
عایشـه  . را پیش من بیاورید بکر ابی: خطاب را خبر کنیم فرمود بن خواهید عمر می

: فرمـود . عمر بن خطاب را بیـاوریم  کند اجازه دهید دو مرتبه گفت او گریه می
اي نوشـته شـود و کسـی در امـر      تا نامـه و پسرش را پیش من بیاورید  بکر ابی

و خداوند عزوجـل  . طمع نکند یا آرزویی براي خود تصور نکند بکر ابیخالفت 
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بروید و به پیش حبیب من فـرود آئیـد و روح او را بـه    . الموت فرمود به ملک
  .بهترین وجه قبض کنید

ایسـتاد  ب ملک الملک از آسمان فرود آمد مانند اعرابی بر در حجره رسول اهللا 
مردي بـر در  ! پس گفت السالم علیکم یا اهل بیت النبوه عایشه گفت اي فاطمه

است او را جواب ده و باز گردان، فاطمه گفت براستی رسول خـدا مشـغول بـه    
سـوم بـار نـدا کـرد و     . دیگر بار همان ندا کرد و همان جواب شنید. خود است

  .گفت
اله و مختلف المالئکه أدخـل فالبـد   السالم علیکم یا اهل بیت النبوه و معدل الرس

من الدخول؟ داخل کن که ناچارست در آمدن، رسول خدا آواز ملـک المـوت   
بشنید گفت اي فاطمه کیست که بر در است؟ گفت یا رسول اهللا مردي بـر در  

خواهد و ما یکبار و دو بار او را جواب دادیم سـوم   است که دستور در آمدن می
رسول خـدا  . ام بلرزید وي بر اندام من برخاست و شانهبار آوازي داد که از آن م

او را گفت اي فاطمه جان پدر دانی کیست که بر در است؟ هذا هادم اللـذات و  
مفرق الجماعات، هذا مرمل االزواج و مؤتم االوالد هـذا مخـرب الـدور و عـامر     

ي  هاسـت، قطـع کننـده    ي جمـع  ي کامهاسـت جداکننـده   ایـن شـکننده  . القبور
ها را خراب کنـد گورهـا    طفالن را یتیم کند خانه. ست، زنان را بیوه کندپیوندها

آنگه گفـت  . را آباد کند، دوستان را از یکدیگر جدا کند این ملک الموت است
ملک الموت در آمد رسول خدا چون او را دید گفت به زیارت آمدي . داخل شو

  :یا به قبض روح؟ گفت



 اهللا عنه   بکر صدیق رضی یو امامت اب رسول خدا رحلت جانگداز

31 

گر دستوري دهی که اهللا تعالی مرا چنین هم به زیارت آمدم و هم به قبض روح ا
ي تو قبض کـنم وگرنـه بـاز     فرمود که به حضور تو بیایم و روح تو را با اجازه

اي ملک الموت این خلفت حبیبی جبرئیل آن دوسـت  : رسول خدا گفت. گردم
من جبرئیل را کجا گذاشتی گفـت در آسـمان دنیـا و فرشـتگان او را تعزیـت      

. بنشسـت  بودند جبرئیل در آمد و بر بالین مصـطفی   دهند، تا در این سخن می
اي جبرئیل اینک طومار عمر ما درنوشتند و گوشوار مرگ : گفت رسول خدا 

در گوش بندگی ما کردند و سفر قیامت در پیش مـا نهادنـد از لطـف الهـی و     
ذخایر غیبی به ما نشانی ده و در آن نشان ما را بشارتی ده تـا بـه خوشـدلی مـا     

دهم به آن که درهاي دوزخ استوار  گفت تو را بشارت می. یبی بسپاریمودیعت غ
ببستند و درهاي بهشت گشادند و جنات مـأوي را بیاراسـتند و آذیـن بسـتند و     
جویهاي آن مطرد گشت و درختان آن متدلی شد و حوران خویشتن را بیاراستند 

  !به استقبال روح تو اي محمد
کنم بر نعمتهاي ریزان  یم و سپاس داري میگو گفت اي جبرئیل خداي را ثنا می

گفت اول . اما این نبود که من پرسیدم به من بشارت بده. کران هاي بی و نواخت
کسی که از خاك بر آید تو باشی و اول کسی که در حضرت عزت بندگان را 

ول کنند و مرادش برآورنـد  شفاعت کند تو باشی و اول کسی که شفاعت تو قب
  .1تو باشی
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  عنه و خبر سقیفه اهللا بکرصدیق رضی ابی بیعت
صدیق روز دوشنبه از ماه ربیع االول سال یازدهم هجرت، یعنـی همـان   بکر ابیبا 

 ي بنـی سـاعده   سقیفهدر آن روز رحلت فرمود، در محل  رسول خداروزي که 
صـورت گرفتـه    بیعت شد و این بیعت پیش از شروع غسل و کفن رسول اهللا

. دست دهد تا با او بیعت کندابوعبیـده  اهللا عنه خواست با  یرضعمر خطاب . بود
صـدیق   بکـر  ابـی خواهی با من بیعت کنی در حالی که  می! عبیده گفت اي عمر

از قلیلـه  ي  و اکثر مهاجرین و طایفـه . در میان شماست 1ثانی اثنَـین اهللا عنه  رضی
ایـل بودنـد و   صـدیق م بکر ابـی انصار مثل اسید حضیر و سایر بن عبداالشهل به 

که محل اجماع ایشان بـود بـراي حـلّ و    ي بنی سـاعده   سقیفهجمهور انصار در 
سعد بن انصار . شدند ها در آنجا جمع می فصل قضایا و مهمات و اصالح خصومت

ي این که وي  ي وي بیرون آورده بودند به انگیزه رضی اهللا عنه را از خانهعبـاده  
کنند در حالی که او مریض بود با این وجود  بیعترا به خالفت بنشانند و با وي 

 او خطبه خواند و سخنرانی کرد و حمد و ثناي باریتعالی گفـت و بـر محمـد   
رسول درود فرستاد و برتري و سابقه فضل انصار را در اسالم یادآور شد و گفت 

با حمایت شما و سعادت جهاد با دشمنان دین جهاد کرد تـا حـدي کـه     خدا
ي  و ظلم و طغیان به روش عدل و ایمان و عرفان آمدند و به واسطه کفّار از کفر

شـدند و اضـافه کـرد     رسول خداشما قبایل عرب طوعاً و کرهاً مطیع و منقاد 
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دیروز از این دنیا رحلت فرمود در حالی که او از شما راضـی بـود    رسول خدا
صـدد آن  پس براي امور خالفت چاره اندیشی کنید قبل از ایـن کـه مـردم در    

گویی و تو را به خالفت و فرمانروایی  انصار در جواب او گفتند نیکو می. برآیند
داریم و همه به تو راضی هستیم و با یکدیگر طرح کردند که اگر مهاجران  می بر

قریش در امر خالفت کوتاهی کنند و به فضیلت خـدمت پیشـینه بـه یکـی از     
گروهی گفتند بگوئیم از ئیم، تمسک جویند چه جواب گو رسول خدانزدیکان 

. شما امیري و از ما امیري باشد و هرگز غیر از این باشـد راضـی نخـواهیم شـد    
اجماع ایشان را به یکی از انصار . این گمان و طرح اول است: گفتعباده  بن سعد

رفـت و کسـی را    پیامبري  اهللا عنه رسانید و عمر سوي خانه رضیخطاب عمر 
اهللا عنه مشغول غسـل و کفـن    با علی بن ابی طالب رضی صدیق کهبکر ابیپیش 
گفت من اینجا کـار دارم، عمـر    بکر ابیبود فرستاد که پیش من بیاید،  پیامبر

 بکـر  ابیدوباره پیام داد که کاري پیش آمده است که ناچار باید حاضر شوي و 
جمـع  ي بنی سـاعده   سقیفهدر انصار دانی که  مگر نمی: پیش او آمد، عمر گفت

عمـر  . بگذارنـد سـعد بـن عبـاده    ي  خواهند امر خالفت را بر عهـده  اند و می شده
ي بنی ساعده که محل اجماع انصـار بـود تحـریض     را به رفتن به سقیفه بکر ابی

ابوعبیده و جمعی دیگر از مهاجرین با ایشان اتّفـاق کردنـد و بـه سـوي     . نمود
کَرَّم اهللاُ وجهه و بنی هاشـم و   ي بنی ساعده روان شدند و علی بن ابیطالب سقیفه

اي از مهاجرین به جهـت غسـل و تجهیـز و تکفـین و دفـن       زبیر به اتّفاق عده
به همراه ایشان نیآمدند و در راه دو مرد از انصار به عمر فاروق  رسول حضرت
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ي بنی ساعده رسیدند دیدند که مردي بـر تختـی تکیـه     پیوستند و چون به سقیفه
ـ  شمرد و داعیـه  دوي برآمده و فضایل خود را بر میکرده و انصار گر  تي خالف

اهللا عنه پرسید این مرد که بر روي تخت تکیه زده کیسـت؟   کرد عمر رضی می
از عمر نقل شده است کـه مـن از خـود گفتـاري را     . گفتند سعد بن عباده است

نـه  اهللا ع صدیق رضـی  بکر ابیترتیب داده بودم خواستم که آن را بر مردم بگویم 
در بدیـه   بکـر  ابیمرا از گفتن آن منع فرمود و خود شروع به سخن گفتن کرد 

اهللا  رضی بکر ابیبهتر از من اداي مطلب نمود و در بعضی روایات آمده است که 
و بیـان فضـل     عنه پس از حمد و ثناي باریتعـالی و درود بـر محمدمصـطفی   

طایفـه بـا حضـرت     مهاجرین و سابقه ایشان در اسالم و دوسـتی و محبـت آن  
و صبر و شکیبایی آنان با جان و مال بر ایذاي کفّـار قـریش سـخنانی     رسول

ایراد کرد و سپس از فضایل انصار برشمرد و براي دلجویی ایشـان فرمـود کـه    
انـد از   دارند بهترین عرب ي قرابت و نزدیکی که با پیغمبر مهاجرین به واسطه

مگر آنکـه  و مطیع کسی نخواهد شد جهت حسب و نسب و از طرفی مکّه منقاد 
ـ بر ایشان حسد نبرآنکس از قریش باشد باید که شما  د و بـا ایشـان مخالفـت    ی

نکنید و شـما نیـز در کتـاب اهللا در دیـن بـرادران ماایـد و نسـبت بـه مـا از          
  .اید ترین مردم محبوب

کنیم بـه شـرطی کـه     انصار گفتند ما از مهاجرین مردي را به خالفت اختیار می
بمیرد مردي از انصار خلیفه و جانشین او گردد و اگر او نیـز بمیـرد بـاز     چون

مردي دیگر از مهاجرین خلیفه باشد و این امر دوام داشته باشد تا این که کسـی  
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اهللا عنه گفت به خدا سوگند کـه بـا مـا هـیچ احـدي       رضی عمر . مخالفت نکند
یکـی از انصـار   ذر بشـیر بـن المنـ   کند اگر چنین کرد او را بکشـم   مخالفت نمی

واهللا که ما کسـی را بـه   : گفتند برخاست و گفت خرزجی که او را ذوالراي می
. گزینیم مگر این که امیـري از مـا و امیـري از شـما باشـد      خلفت خود بر نمی

اهللا عنه گفت چنین نیست امارت و فرمانروایی حقّ ماست و  صدیق رضی بکر ابی
نصار آگاه باشید و بر این امر ثابـت قـدم   بشیر گفت اي ا. شما وزیران ما باشید

ترید اي گروه مهاجرین سـخن جـز    باشید که شما به خالفت و حکومت مستحق
کنیم تا این  و اگر الزم باشد با شما جنگ میمنّا امیر و منکم امیر این نیست که 

. هرگز، دو کس بر شاخی قـرار نگیرنـد  : گفتاهللا عنه  امر تحقّق یابد عمر رضی
دهد که شما بر  به خدا سوگند، عرب رضایت نمی. »ر در نیامی نگنجددو شمشی«

آنها امارت کنید و حال آنکه پیامبر از خاندان شما نیست، بلکه عرب با این که 
دار امر شوند موافق است و باید کسی از ایشان امیر شود و ما را  قوم پیامبر عهده

جتی آشکار و دلیلی روشن در این مورد بر کسانی از عرب که آن را نخواهند ح
با مـا مخالفـت    است، هر کس که در مورد قدرت و فرماندهی بر امت محمد

  .افتد ي نابودي می کند راه باطل پیموده و مرتکب گناه شده و به ورطه
زیادي پدید آمد سخن میان عمر و حباب بغایت غلیظ و شدت گرفت و اختالف 

شود و سعد بن عباده در آن غوغا در زیر  چنانکه نزدیک بود که منجر به مقاتله
اهللا عنه چون این حال بر این منـوال   صدیق رضی بکر ابی. دست و پاي مردم بماند

دید اصحاب را با بهترین وجه تسکین داد و گفت اي گروه انصـار شـما را بـه    
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بیعـت   چـون بـا رسـول اهللا   عقبـه  دهم کـه در شـب    خداي تعالی سوگند می
ها که با شما کرد یکی این بود که در امر خالفـت و   ي شرط هنمودید از جمل می

آري، : گفتند. حکومت با کسی که اهل آن کار باشند منازعت و مخالفت نکنید
اي که فرمود جانشینی  شنیده رسول خداو به سعد بن عباده رو کرد و گفت از 

سعد گفت آري، پس زید بن ثابـت برخاسـت و گفـت    . این امر قریش هستند
توانـد   ي او نیز غیر از مهـاجرین نمـی   از قوم مهاجر است و خلیفه ول خدارس

اهللا عنه و  پس دست عمر رضیجزاکم اهللا خیراً : اهللا عنه گفت رضی بکر ابی. باشد
. دانـم  ابوعبیده را گرفت و گفت من هر یکی از این مرد را شایسته خالفت مـی 

صـدیق   بکـر  ابـی یم و دسـت  کن میبیعت اهللا عنه گفت بلکه ما با تو  عمر رضی
اهللا عنه را گرفت و با وي بیعت کرد و به مهاجرین گفت شما نیـز بیعـت    رضی

  :در شیخین آمده. کنید پس از آن انصار بیعت کردند
پس حقّا چه خوب شد که سیاست و دوراندیشی و دهاء و نبوغ فکري حضـرت  

س اول به سـرعت  عمر بن الخطاب به کار افتاد و به قضیه خالفت در همان مجل
ي منافقین و دشـمنانی   ي شر و فسادي که یقین بود به وسیله و صفحه خاتمه داد

یافت از بین برد و آب  که در شهر مدینه و اطراف آن بودند، و در اسالم راه می
ي بنـی   به نظر من سرعت انتخاب خلیفه که در سقیفه. یأس بر دست آنها ریخت

ي اقدام سریع حضرت عمر  ي بود که به وسیلهساعده انجام یافت، رحمت خداوند
داخلی نجات داد و بر امت محمد نازل گردید و امت محمد را از تباهی و جنگ 

وحدت و یگانگی آنها را که رسول اهللا براي آنها به وجود آورده بود، کماکـان  
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حفظ کرد و درهاي فتنه و اختالف را که دشمنان بد انـدیش اسـالم در پـی آن    
آري، حضرت عمر بدین نحـو درهـاي   . د، بر روي امت محمد مسدود کردبودن
اي را که قطعی بود در این هنگام خطرناك باز شود، محکـم بسـت و تـا او     فتنه

اي کـه در   و همین که وفات یافـت، فتنـه   زنده بود این درها همچنان بسته بود،
د که درهـا را  پشت درها زندانی شده بود، به حدي جان گرفت و به جنبش درآم

باز نکرد تا برون آید، بلکه یکایک درها را شکست و بـرون جهیـد تـا امـت     
  .را لگدمال کند محمد

ي   اهللا عنه از رفـتن بـه سـقیفه    صدیق رضی بکر ابیباید دانست که هدف حضرت 
صـدیق  بکر ابـی پس بنابراین خالفت حضرت بنی ساعده فقط براي رفع فتنه بود 

و ایـن  . ر جهت حق بود و بر اساس مشورت صـورت گرفـت  اهللا عنه از ه رضی
شورا مطابق با اوضاع آن روز امت محمد و در آن عصر طالیی صدق و صـفا و  

چونکه دالیـل  . در شعاع عقیده و ایمان انجام گرفت و کامالً کافی و درست بود
خود را در محیطی آرام بیان کردند و در نهایت دالیـل مهـاجرین مـورد تأییـد     

صدیق ابتـدا  بکر ابیار واقع و تسلیم نظر مهاجرین شدند پس خالفت حضرت انص
ي انتخاب اهل شورا و بیعت آنان در مجلس شورا و بعداً با بیعت عمومی  به وسیله

مسلمین در مسجد مدینه که مرکز حکومت اسالمی بود انجام گرفت و بـه حـق   
مگـر علـی کـرم اهللا     نقل است که روز دیگر سایر اهل مدینه بیعت نمودند .بود

اي از بنی هاشـم نیـز    وجهه که به روایتی تا فاطمه زنده بود بیعت نکردند و عده
اهللا عنه اتّفاق نموده بیعت نکردند و جمعـی از قـریش مثـل     رضی همچنین با علی
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زبیر و طلحه و خالد بن سعد بن العاص و گروهی از انصار توقّف و تعلّل کردنـد  
اهللا عنـه خطبـه خوانـد     صدیق رضیبکر ابیاز چند روز  پس. و بعداً بیعت کردند

مشتمل بر حمد و ثنا و درود و دلجویی مردم و بیـان آنکـه در امـر خالفـت و     
 محابا نخواهم کرد و این که اگر من از خدا و رسول خداحکومت هیچ میل و 

اطاعت کنم مرا اطاعت کنید و اگر عصیان ورزم هیچ فرمان من بر شما نیست و 
خطایی از من واقع شود مرا تنبیه کنید و به راه راست راهنمایی کنید آنگاه  اگر

به دفن حضرت مشغول گشتند و بعد از فارغ از کار مهم دفن، خطبه دیگر خواند 
مشتمل بر آنکه آنچه از من و اهتمام به بیعت مشاهده نمودید از حـرص و شـره   

و اختالف بـود اکنـون بـه    بر والیت و امارت نیست بلکه از خوف فتنه و فساد 
خواهید خلیفه سازید کـه مـن نیـز     حمد اهللا آن خوف برطرف شد هر که را می

راضـی  خالفت نصیب تست و به خالفـت تـو   : همه گفتند. کنم متابعت وي می
و کـار   اللهم صل علی محمد و السالم علیکم: اهللا عنه گفت رضی بکر ابی. هستیم

  .خواندند ي رسول خدا را خلیفهبر او قرار گرفت و در آن روز وي 
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  بکر صدیق رضی اهللا عنه بیعت علی کَرَّم اهللاُ وجهه با خالفت ابی
  :روضه االحباب موالنا عطاء اهللا جمال الحسینی آمده که تاریخ در

کَـرَّم اهللاُ وجهـه   علـی بـن ابیطالـب    گویند چون از دفن حضـرت فـارغ شـدند    
خویش نشست و با مـردم کمتـر اخـتالط    ي  گیري اختیار کرد و در خانه گوشه

رضی اهللا عنه کسی به نزد وي فرستاد که چرا بـا مـن بیعـت    صـدیق  کرد و  می
جواب فرستاد و گفـت   عنه اهللا رضیعلـی  پذیري؟  کنی؟ آیا خالفت مرا نمی نمی

ام که ردا بر دوش نیندازم مگر براي نماز  پذیرم اما قسم یاد کرده خالفت ترا می
نکه از جمع آوري قرآن آسوده خاطر شوم زیرا کـه خـوف آن را   فریضه، تا ای

دارم که مبادا چیزي از قرآن از مردانی شنیده شود که باعـث نگرانـی گـردد و    
عنـه از   اهللا صدیق رضیبکر ابیاند پس از بیعت مردم،  جمعی از اهل تواریخ آورده

مرتضـی   لسی سـاخته و علـی  جبراي سرداران مهاجر و بزرگان انصار مجمع و م
را به آن مجلس خواست وي اجابت فرموده در آن مجمـع حاضـر    وجهه کَرَّم اهللا

  .شد و در جایگاه الیق خود نشست
اند مناسـب   اجماع و اتّفاق نموده بکر ابیي صحابه بر  ابوعبیده گفت حال که همه

را قبـول   بکـر  ابـی ي وفاق در آري و پیشوایی  این است که تو نیز قدم در دایره
کردم که تو  صدیق نیز گفت اي ابوالحسن من گمان میبکر ابیو از طرفی کنی 

در این راه نسبت به من مضایقه نخواهی کرد اکنون کـه مـردم بـا مـن اتّفـاق      
اند اگر تو نیز با ایشان موافقت نمایی گمان مرا مطـابق بـا واقعیـت قـرار      نموده
ي خالفـت   تو را شایسته گفت به درستی کهوجهه  حضرت علی کَرَّم اهللا. اي داده
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از : گویـد  ابن عبدالبر مـی . خواهم دانم و جز هواداري ترا نمی و سزاوار امارت می
گفته  اند که می چند طریق براي ما از عبداهللا بن جعفر بن ابی طالب روایت کرده

بر ما والی شد و بهترین خلیفه بود که بر ما سـخت مهربـان و پـر     بکر ابیاست 
  .1محبت بود

و عمر  بکر ابیهیچکس مرا بر : علی کرم اهللا وجهه نقل است که فرموده استاز 
  . 2ي شخص افترا زننده خواهم زد برتري ندهد وگرنه به او تازیانه

بهترین : فرموده است کند که می اهللا عنه نقل می عبدالبر با سند خود از علی رضی
اهللا عنـه   رضـی  و عمرنـد، و علـی   بکـر  ابـی  مردم این امت بعد از رسول خدا

  .3نماز گزارد بکر ابیرحلت فرمود،  رسول خدا: فرموده است می

                                         
  4ج 29نهایته االرب فی فنون االدب ص  - 1
  4ج 29نهایته االرب فی فنون االدب ص  - 2
  4ج 29نهایته االرب فی فنون االدب ص  - 3
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  ي مرتد شدن جماعتی از اعراب عنه و قصه اهللا بکر صدیق رضی خالفت ابی
بعد از رحلـت  . به قول اصح دو سال و نیم بوده است صدیقبکر ابیمدت خالفت 

ند از دین اسالم برگشـته  جماعتی که ضعیف االسالم بود جانگداز رسول اکرم 
فرضیت زکات را منکر شـدند و ایـن درسـت در همـان اوایـل ایـام خالفـت        

صدیق در اوایل خالفتش بـا آن خطـر   بکر ابیاهللا عنه بود که  صدیق رضیبکر ابی
خوفناك مواجه شد این خطري بود که موجودیت مسلمین و کیان دین اسـالم و  

صـدیق  بکر ابـی . نابودي قرار داده بود مرکز خالفت را سخت در معرض زوال و
اهللا  قصد مقاتله و جنگ با مرتدان کرد و سایر صحابه و حتّی عمر خطّاب رضـی 

عنه در قصد قتال با ایشان تردد داشتند و سرانجام بـر صـحابه رضـی اهللا عـنهم     
ر آنست گویند بعد از وفات اهللا عنه ب رضی بکر ابیروشن شد که حق آنست که 

ده طایفه از عرب براي حب مال و منع از زکـات شـیوه ارتـداد    دواز حضرت
ق یکسره کرد و دو طایفه دیگر را صدیبکر ابیپیش گرفتند که کار ده طایفه را 

و به روایتی تمام اعراب بادیه مرتد گشته به نزد . اهللا عنه کفایت کرد عمر رضی
متابعت و مطاوعـت   اهللا عنه کس فرستادند که زکات از ما بردار تا رضی بکر ابی

نمـود از آسـمان    با ایشان محاربه مـی  تو کنیم صحابه گفتند وقتی که پیغمبر
کردند امروز وحی منقطع شده است آن کمـک بدسـت    مالئکه کرام کمک می

طاقت مقاومت با اعراب را نداري و طوري با ایشان رفتـار   بکر ابینیاید و تو اي 
قسم به ذاتی که جـانم در   :ر جواب گفتصدیق د. کنی تا کار اسالم قوت گیرد

دادند ندهند هر آئینـه   می دست اوست اگر آن زکاتی را که در زمان حضرت
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کنم و اگر آن مقـدار همـت و غیـرت از جانـب      با ایشان به شمشیر مقاتله می
آمـد و ایـن    شد خلل کلی در ارکان اسالم پدید مـی  صدیق در آن امر واقع نمی

  . عنه است که اسالم را به قوت و صالبت نگهداشتاهللا رضی بکر ابیعمل 
کنم که تمام اعمال خیر من در مقابـل اعمـال    آرزو می: اهللا عنه گفت رضی  عمر

  :اند اهللا عنه گفته صدیق باشد و لذا در مدح صدیق رضی بکر ابیروز  یک شبانه
  بخالفت چـو دسـت بیـرون کـرد    
ــاي آورد   ــه پ ــاده را ب ــک افت   ملْ

  ت شد زکات و نمازچون خدا خواس
  برگرفــــت او بقــــوت ایقــــان

  

ــر خــون کــرد روده   ي اهــل رده پ  
  ملّـــت رفتـــه بـــاز جـــاي آورد
  بهــــم آورد همگــــان را بــــاز

  ي ایمـان  شرك و شـک از دریچـه  
  

و مانند آنهـا کـه در نـواحی مدینـه     بنوعبس اند که جمعی از اعراب مثل  آورده
د غارت مدینه کردند و چند ساکن بودند مرتد شدند بلکه به آن اکتفا نکرده قص

اهللا عنـه   صدیق رضیبکر ابیحضرت . روز اهل آنجا را به محاصره خود درآوردند
کامل کرده و مسـلح سـاخته از    تخلّف کرده بودنداسـامه  را که از لشکر جمعی 

هـا را   رفـت و آن بیرون آمد و سوي ایشـان   بکر ابیمدینه بیرون فرستاد آنگاه 
رفت و اُسامه سوار بود، و عبدالرحمن بن  پیاده راه می بکر ابیبدرقه و روانه کرد، 

ي رسـول   اي خلیفه: کشید، اسامه گفت صدیق را با خود میبکر ابیعوف مرکب 
صـدیق   بکـر  ابیشوم،  خدا به خدا سوگند یا شما باید سوار شوي یا من پیاده می

شـود کـه    میبه خدا سوگند نه تو باید پیاده شوي و نه من سوار شوم، چه : گفت
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در راه خدا ساعتی پاي من به خاك آلوده شود، که جهاد کننده در راه خـدا بـه   
شود و هفت صد درجه  دارد برایش هفت صد حسنه نوشته می هر گامی که برمی

شود، و چون بدرقه تمام شـد بـه    شود و هفت صد خطا از او محو می باال برده می
د رددستیاري من باشد اجازه بده برگاگر صالح بدانی که عمر براي : اُسامه گفت

  .و اُسامه اجازه داد
اي مردم، بایستید تا شما را ده نصیحت کـنم و از مـن بـه    : گفت بکر ابیآنگاه 

خاطر داشته باشید، خیانت مکنید، چیزي از غنائم را مخفیانه براي خود برنداریـد،  
نـان را  مکر و فریب مکنید، کودك خردسال را مکشید، پیـران سـالخورده و ز  

نکنید و نسوزانید، کسی را مثلـه نکنیـد، هـیچ    کن  نکشید، درختان خرما را ریشه
داري را قطع نکنید، شتر و گاو و گوسفندي را جـز بـراي خـوردن     درخت میوه

اند تا وقتی که  ها گوشه گرفته گذرید که در صومعه مکشید، بزودي به اقوامی می
گذرید که بـراي   میه باشید، به کسانی ها کاري نداشت به کار خود مشغولند با آن
خورید نـام خـدا را بـر زبـان       آورند، هر چه از آن می  شما غذاهاي گوناگون می

انـد و   کنید که وسط سـرهاي خـود را تراشـیده     آورید، و به اقوامی برخورد می
اند، ایشان را با شمشیر بزنید، و به نام خدا روان  اطراف آن را عمامه باقی گذارده

را اجـراء کنـد    هاي رسول خدا به اسامه وصیت کرد که فرمان بکر ابید، شوی
سپس لشکر اسالم صبح هنگام بر اعراب تاختن آوردند و سپاه ایشان را پریشـان  
کردند و جمعی را کشتند و گروهی را اسیر گرفتند و باقی منهزم گشتند و اهل 

رتیـب بـر دیگـر اعـراب     اسالم به تعقیب ایشان تا موضع ذوالقصه رفتند بدین ت
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چیره و غالب شدند و بعضی از ایشان به اسالم برگشتند و غنیمت بسیار به دست 
ها را با اموالی که اسـامه از بنـی قصـاعه     اهللا عنه آن مسلمانان افتاد، صدیق رضی

آورده بود ضمیمه کرده براي تجهیز لشکر امر فرمود و سردارانی را تعیین نمود 
  .ی از مرتدین بروندتا هر یک بر سر قوم
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  مسلمان شدن خالد بن ولید
همینکه خداوند خواست مرا به سعادت برسـاند، محبـت   : گوید میبن ولیـد   خالد

در حالی که او قبل از . و رغبت به دین اسالم را در قلبم جاري کرد  رسول اهللا
 هـا  در تمام جنگ. ي بصیر زبردست جنگی بود این سعادت امیري دانا و فرمانده

جز فتح و پیروزي نداشت، حتّی در جنگ اُحد زمانی که هنوز مسلمان نشده بود 
و فرماندهی گروه سوارکاران قریش را به عهده داشت، او بـود کـه ماهرانـه در    

ي جنگ را کـه در   یک فرصت مناسب از پشت سر بر مسلمانان تاخت و صحنه
خاتمه یافته بود، تغییـر داد  اول کار به نفع مسلمین بود و تقریباً به نفع مسلمانان 

و بر مسلمین غالب گردید و این جنگ را به سود قریش و بـه زیـان مسـلمین    
او بود که تقریباً تمام قسمت جنوبی فـرات از خـک عـراق را فـتح     . خاتمه داد

پیـروز  یرمـوك  اي ماهرانه بر لشکر روم در  همچنین او بود که طبق نقشه. کرد
ي فتوحات در شام و فلسطین هموار  را براي بقیه گردید و بدین نحو راه پیشرفت

  .و آسان نمود
ه  از  اما روزي که رسول اهللا  براي انجام دادن عمره قضاء به مکّـه  صلح حدیبیـ

آمد برادرم ولید که قبالً مسلمان و به مدینه هجرت کرده بود همراه مسلمانان در 
ـ  کنار رسول خدا در مکّـه  ی مـن آن روز  به مکّه آمده بود، او مرا خواست ول

امـا بعـد،   . بسم اهللا الرحمن الرحیم«اي به این مضمون برایم نوشت  نبودم، لذا نامه
کنم که تو با این عقل و معرفتی که داري خود را از اسـالم   من خیلی تعجب می

کجاسـت؟  لـد  اخي تو پرسید و فرمود  از من در باره داري، رسول خدا دور می
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آیا چنین شخصیِّتی پی : فرمود رسول خدا. آورد را میمن عرض کردم خدا او 
  .»اي اکنون دریاب آنچه را که تا کنون از دست داده! برد؟ اي برادرم به حق می

ي برادرم به دستم رسید بیش از پیش به دین اسـالم   همین که نامه: گوید میخالد 
جویـاي حـال مـن شـده      مایل شدم و مخصوصاً خوشحال شدم که رسول خدا

و با صفوان بـن  . بروم است، لذا تصمیم گرفتم از مکّه به مدینه نزد رسول خدا
امیه این مطلب را در میان گذاشتم او پس از اندکی تفکّر، موافقـت نمـود قـرار    

خارج شهر مکّه مالقات و با هم رهسپار مدینـه  » یأجج«گذاشتیم در جایی به نام 
خورد کردیم که معلوم شد او نیز ماننـد  برعمروبن العـاص  اتّفاقاً در راه با . شویم

در مـاه  . پس سه نفري با هم راه افتادیم. خواهد به مدینه برود ما هدایت یافته، می
خوشحال از خبر ورود ما  رسول خدا. صفر سال هشتم هجرت به مدینه رسیدیم

پـس از ورود بـه مدینـه نـزد     : گوید خالد می. شده بود و در انتظارِ ما نشسته بود
همین که مرا از دور دید، همچنان بـر رویـم تبسـم و لبخنـد     . ل اهللا شتافتمرسو

زد تا به حضورش مشرّف شدم و به عنوان نبی خدا بـر آن حضـرت    شادمانی می
ال الـه االّ اهللا و  أشْـهد اَنْ  «: سالم نمودم و به او کلمه شهادت عرض کرده گفـتم 

  »اَشْهد اَنَّ محمداً رسول اهللا
گویم که تو را به دین اسالم توفیـق داد و   خدا را سپاس می: فرمود ارسول خد

عرض کرد که من در گذشـته علیـه اسـالم و     خالد به پیغمبر. راهنمایی کرد
 رسول خدا. اقدام نمودم و به جنگ پرداختم از این بابت بیمناکم رسول خدا

مان کفر از او سر دین اسالم آثار اعمال و گفتار بد هر کسی را که در ز: فرمود
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خـدایا بـراي خالـد بـن الولیـد      : کند و سپس از خدا خواست زده است، محو می
مسلمانان نیز از اسالم خالـد  . کارهایی را که بر ضد اسالم انجام داده است ببخش

دانستند کـه او در   شناختند و می زیرا که او را به خوبی می. بسیار خوشحال شدند
  .میان جنگ چه کسی است

مکّـه در کنـار رسـول    فتح د پس از مسلمان شدن خود در لشکر کشی براي خال
او را فرمانده قسمت میمنه لشکر اسالم که جز از دسـت   خدا رسول. بود خدا

آید برگزید و پرچم افتخار این قسـمت را بـا دسـت     ماهر برنمیي  یک فرمانده
  .مبارك خود به او سپرد
ـ طـائف  و حنین همچنین خالد در جنگ  او در صـفوف  . ار حضـور داشـت  افتخ

رسـول  رحلـت  مسلمانان با گروه تحت فرمانش با دشمنان دین جنگید و پس از 
براي نشر دین اسالم به جهاد با دشمنان پرداخت و مهارت و کـاردانی و   خدا

و عملیات جنگـی مـورد اعجـاز دوسـت و     شجاعت و بصیرتش در نقشه کشی 
خیلی خوب شـناخته بـود و یقـین    او را صـدیق   بکر ابیحضرت . دشمن گردید

ي لشکر کشی و نبـرد بـا لشـکر     تواند از عهده اشت که او بهتر از هر کس مید
ابوعبیـده  برآید، بدین جهت فرماندهی لشـکر اسـالم را در شـام از    روم مقتدر 

خالد . گرچه مرد جنگ و با مهارت و کاردان بود گرفت و به خالد واگذار کرد
هاي جنگ جنگیدم و در بـدنم   ر خیلی از میدانمن د: گفت در مرض مرگش می

ي نیـزه نباشـد و اینـک     یک وجب نیست که اثري از ضربت شمشیر یا طعنـه 
  .میرم برروي بستر در خانه می
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که خودش قبالً آن را فتح کرده بود وفات حلب هجري در شهر  22خالد درسال 
آنجاسـت و  ي شـریفش در   اکنون مقبره. یافت و در همانجا به خاك سپرده شد

  .کنند مردم آن را زیارت می
و  بکـر  ابـی ي شرح تـاریخ حضـرت    گردیم به بحث موضوع که ادامه حال برمی
  .1فتوحاتش

                                         
  به بعد 108درج در شیخین ص  - 1
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  دروغگویانی که ادعاي نبوت کردند و سرانجام کار ایشان
سـه نفـر ادعـاي پیغمبـري      خدا رسولگویند، در زمان زنده بودن  مورخان می

  :کردند آنها عبارتند از
  مسیلمه کَذَّاب -3  طُلَیحه اسدي -2  اَسود عنْسی -1

در نهایـه االرب فـی   . هم ادعاي پیامبري کـرد سجاع دختر حارث تمیمی ضمناً 
  :فنون االدب آمده

نْسی، نامش عد عونْسی و اَسلَه بن کعب بن عوف عهنْس نام یکی باز طوایـف  ع
ار بوده که همواره روبند و مقنعـه داشـته   والحمي مذْحج است و ملقّب به ذُ قبیله
مرتد شدن او اول ارتدادي است که در اسالم صورت گرفته است و او بـر  . است

  .صنعاء تا عمان و طائف چیره شد
ي اخبار او خبري است که از ضحاك بن فیروز دیلی از قول پدرش نقل  از جمله

م اتّفاق افتاد در یمن و به نخستین ارتداد که در اسال: گفته است شده است که می
و به دست ذوالحمار که همان اسود است صورت گرفـت،   روزگار رسول خدا

ـ . مذحج ظاهر شدي  و در عموم قبیله ه الـوداع خـروج کـرد، او    اسود بعد از حج
کاهن و شعبده باز بود در آغاز او در منطقه کهف حبان که وطن و محل تولد و 

  .درشد و نمو او بود خروج کر
اسود به نجران حملـه کـرده و ده   : گفته است از عبید صخر روایت است که می

ي مردم مذحج هم بـا او همدسـت    روز پس از خروج خود نجران را گرفت عامه
باذام حمله کـرده و او را کشـت و بـر صـنعا      شده بودند سپس اسود به شهر بن
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اسالم و مسـلمانان را  و پس از چندي صنعا و جنَد آزاد شد و خداوند . پیروز شد
رحلـت   عزّت بخشید ولی هنگامی نمایندگان ما به مدینه رسیده بودند، پیـامبر 

  .داده بود بکر ابیهاي ما را  فرموده بود و پاسخ نامه
گفته است در همان شبی که اسود عنسـی   از عبداهللا بن عمر روایت است که می

بـه مـا مـژده داد و     خبر رسید و آن حضـرت  کشته شد، از آسمان به پیامبر
. دیشب اسود کشته شد، مردي فرخنده از خانـدانی فرخنـده او را کشـت   : فرمود

  .فیروز: گفته شد او کیست؟ فرمود
کشته شده اسـت   بکر ابیگوید اسود عنسی در روزگار خالفت  ابوبشر دوالیی می

 خبر کشته شدن او، در آخر ماه ربیع االول به مدینه رسیده است، درسال یـازدهم 
لشکر اُسامه، و کشته شدن اسود نخسـتین پیـروزي بـراي     پس از گسیل داشتن 

را به بنـی اسـد بـه سـوي     خالد ولید صدیق  بکر ابیصدیق بوده است و  بکر ابی
طلیحـه  از مهـم  خالـد  اند که چون  آورده. کرد فرستاد طلیحه که دعوي نبوت می

آورده و بطاح به موضع عنه روي  اهللا رضی ي صدیق فراغت حاصل کرد به فرموده
منصـب امـارت آن ناحیـه و اخـذ      رسول خـدا را که از قبل مالک بن نویره 

ارتداد عـرب تـرددي در    در زمان ربوع را به او واگذار کرده بودنی یصدقات ب
به نواح بطاح نـزول کـرد لشـکر خـود را     خالد اسالم او نیز پیدا شده بود چون 

ذان و اقامت در میان آن جمع وجـود دارد  متفرّق ساخت تا معلوم کنند که آیا ا
یا نه؟ و گویند از جمله وصایاي صدیق به صـحابه کـه بـه جماعـت مرتـدین      

فرستاد این بود که چون به سیاحت قومی نزول گردید سنّت اذان و اقامت به  می
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جاي آرید اگر آن قوم در آن امر متابعت شما نکنند غارت کنید و اگر اجابـت  
نان بپرسید اگر ایشان اقرار به زکات کننـد اسـالم را از ایشـان    اسالم کنند از آ

  .قبول کنید و اگر ابا کنند غارت کنید
برفتند و گروهی از بنی ثعلبه بن یربوع را اسـیر سـاخته نـزد    خالد القصه لشکر 

یـاران خالـد در بـاب آن    هـا بـود    در میـان آن  مالک بن نویرهخالد آوردند و 
گفتند اذان و اقامت در میان آنـان شـنیده شـد و     جماعت دو گروه شدند بعضی

ي انصاري از آن جمله بود و جمعی از اعراب به خالف این  نماز گزاردند ابوقتاده
ها بسیار سرد بـود   خالد فرمود تا اسیران را نگاه دارند شبی از شب. گواهی دادند

در اثناي  لد گفت اسیران را گرم نگاه دارید و چون مالک را نزد خالد آوردنداخ
صاحب شما چنین گفت منظور از صاحب شما حضـرت  : مخاطبات مالک گفت

شمري،  یا دشمن خدا آن حضرت را صاحب خود نمی: خالد گفت. بود رسالت
ـ   . دنخالد این عبارت را از مالک بر ارتداد او حمل کرد و فرمود تـا وي را بکش

گفتند از زیباترین  یمام تمیم بنت المنهـال  گویند مالک همسري داشت که او را 
ي وي سراسـیمه و   زنان بود آن هنگام که خواستند گردن مالک را بزنند زوجـه 

روي گشاده آمد و خود را بر باالي مالک انداخت مالک گفت از من دور شو به 
ر خالد بیرون آمده سـوگند  کي انصاري از میان لش تحقیق تو مرا کشتی ابوقتاده

در تحت لواي خالد باشد سیر ننمایـد و رو بـه   که هرگز با لشکري که  یاد کرد
سوي مدینه نهاد و در مجلس صدیق واقعه مالک را به عرض صدیق رسـاند و از  
خالد شکایت نمود و گفت به سخن من گوش نداد و به اخذ غنایم توجـه کـرد   
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نیز به مدینه آمد و صورت واقعه را به عـرض  متمم بن نویره گویند برادر مالک 
 بکـر  ابیعنه به  اهللا عمر خطاب رضی. ید و طلب خون برادر خود کردصدیق رسان

شیده شد اگر این سخن با واقعیت عنه گفت شمشیر خالد بر اهل اسالم ک اهللا رضی
شاید کـه  : عنه گفت اهللا صدیق رضیبکر ابیمطابق باشد خالد را قصاص باید کرد 

تأویل خطا کرده باشد اي خالد در این قضیه تأویلی داشته باشد و او در روي آن 
او را  عنه زبان خود را در شأن خالد نگـاه دار کـه رسـول خـدا      اهللا عمر رضی
لقب داده است و شمشیري که خداي تعالی بر کافران کشیده باشد من سـیف اهللا  

جایگـاه  گذارم و به خالد نامه نوشت کـه لشـکر را در همـان     آن را غالف نمی
بیایـد چـون نامـه بـه خالـد رسـید فـوراً از روي        بگذارد و خود تنها به مدینـه  

عنه در خلوت بـه   اهللا فرمانبرداري به تنهایی به مدینه آمد و به همراهی بالل رضی
ي مالک و عذر خود را در آن قضیه به عـرض   مجلس صدیق آمده صورت واقعه

ي  صـدیق عـذر او را پـذیرفت و بـه او از همانجـا اجـازه      بکر ابیصدیق رساند 
  .ت دادمراجع
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  عنه اهللا مرتد شدن اهل بحرین و خبر عالء بن الخضرمی رضی
نزد بحـرین  را به رسم رسالت به جانب  عالء بن الخضرمی اند که پیغمبر آورده

ضرمی را بدانجهت به بحرین فرستاد که عالء بن الخ. فرستاده بودمنذر بن سـاوي  
جمع زکـات بـه    عالء در میان اهل بحرین بود که حضرت براي اخذ صدقات و

در سال دهم وفات یافت و پـس از   حضرت رسول. فرستاد اطراف و قبایل می
نیز فوت شد اهل بحرین و قبیله ربیعـه از دیـن مرتـد     رآن در اندك زمانی منذ

  .شدند و به شبهه خود را گرفتار ساختند
گوید، داستان مرتد شدن اهل بحرین چنـین بـود کـه     میمحمد بن جریر طبري 

و منذر بن ساوي در یک ماه بیمار شدند و منذر هم اندکی پـس از   ارسول خد
ي  قبیله. درگذشت و پس از مرگ او اهل بحرین مرتد شدند رحلت رسول خدا

ي بکر همچنان به کفر خـود بـاقی    عبدالقیس دوباره به اسالم برگشتند ولی قبیله
صـدیق   بکـر  ابـی ماندند، پس از ارتداد اهل بحرین عالء الدین الخضرمی به نزد 

  .ي اهل بحرین را در مجلس خالفت به عرض او رساند آمده و صورت واقعه
جـارود  و دیگـر  عبـدالقیس  روایت شده است که اهل بحرین دو فرقه بودند که 

به مدینـه آمـده و    که از رؤساي عبدالقیس بودند در زمان حضرت بن عمـرو  
شده بود وقتی که از ارتداد مسلمان گشته به تعلیم قرآن و احکام شریعت مشغول 

اهل بحرین واقف شد عبدالقیس با جمع گروهی آمده و حقیقت دین محمـدي و  
دانیـد    آیا هیچ مـی اي که بر ایشان عارض شده بود روشن ساخت و گفت  شبهه

انبیاء دیگري را نیز به خلـق فرسـتاده؟    که خداوند جل و علی پیش از محمد
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جـارود  به کجا رفتند جواب دادند که از دنیا برفتند پرسید آن انبیاء . آري: گفتند
نیـز فـوت رسـید     باشد و به محمـد  پس مرگ منافی منصب نبوت نمی: گفت

میرد و ازلی و ابدي باشد فقـط   نمیو حال آنکه . همچنانکه انبیاء را فوت دریافت
  .خداي یگانه است

ــویی  ــذیرد تـ ــر نپـ ــه تغییـ   آنچـ
ــرا  ــس ت ــا ب ــانی و بق ــه ف ــا هم   م

  

  سـت و نمیـرد تـویی    که نمردهو آن  
  ملـــک تعـــالی و تقـــدس تـــرا

  
صرار نمـود و  و بنو بکر بواسطه خبث طینت و ظلمت جهالت بر کفر و ارتداد ا

  .از دین اسالم برگشت
بنوبکر چون با عبدالقیس دشمنی دیرینه داشت و اکنون مسئله ارتداد و اسالم نیز 

رفتند و گفتنـد آن  کسري به نزد اندیشه کرده به میان آمده در قلع و قمع ایشان 
کرد فوت شده و مردي ضعیف به خالفت بـر جـاي     مرد که ادعاي پیغمري می

اگر پادشاه عبدالقیس وي نشسته و مردم و یاران ما از دین او برگشتند مگر قوم 
اید تـا   لشکري به ما دهد تا ایشان را دفع کنیم در این صورت بر ما منّت گذاشته

ه تصرّف درآوریم و پادشاه کسري جمعی همراه ایشان کرد مملکت بحرین را ب
و به سوي قوم عبدالقیس فرستاد بر این قرار گذاشتند وقتـی کـه پیـروز شـدند     
حکومت بحرین از آن منذر باشد عبدالقیس وقتی که از این حال آگاهی یافـت  

ده کرده به قتـل ایشـان   اقوم خویش را جمع کرده و وسایل و ابزار جنگی را آم
مد و جنگی عظیم میان آن دو درگرفت و اول لشکر کفّار شکسـت خـورد و   آ
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سرانجام بنوبکر غالب شدند و عبدالقیس از آنجا به حضار پناه برد و متحصن شد 
و کفّار مدتی ایشان را به محاصره خود درآورده تا کـار اهـل اسـالم از شـدت     

. مدینـه رسـید   قحطی و زیادي گرسنگی به غایت تنگ شد خبر این شکست به
فرستاد و گفت در راه به هر عالء بن خضـرمی  جمعی را به همراه صدیق بکر ابی

اي که برسی بر جنگ بر علیه بنوبکر تشویق و ترغیب کن و اگر سخن ترا  قبیله
قبول کنند ایشان را با خود به جنگ ببر پس عالء از مدینه بیرون آمـد و در راه  

صم هر یک با اشخاص خود به او ملحق شـدند  ثمامه بن اثال حنفی و قیس بن عا
ها در میـان   گویند در راه شبی از شب. و به قصد جنگ با بنوبکر حرکت کردند

رفتند و ایشـان   ایشان رم کرده با حمل و بار و بنهریگستان نزول کردند شتران 
در آن شب تاریک از عقب شتران دویدند هر چند جستند نیافتند سرانجام ناامیـد  

گشتند و در آن ریگستان بی زاد و آب حیران و سرگردان و به اضطراب شده بر
ماندند و غمی و المی به ایشان راه یافت که شدت آن را غیـر از خـداي تعـالی    

دانست و به یکبارگی همه دل از حیات برکندند و بـا یکـدیگر وداع    کسی نمی
طلبیـد و گفـت    رمی ایشان رانمودند عالء بن خض  یه و زاري میکردند و گر  می

گفتند اي امیر چگونـه  . این چه اندوه و اضطراب است که به شما راه یافته است
ي ما به جایی رسیده که اگر به فردا برسـیم هنـوز    غم نخوریم و حال آنکه قصه

عـالء از  . آفتاب به افق مغرب نرسیده باشد آفتاب عمر ما به مغرب فنا فـرو رود 
توکـل بـود ایشـان را    خلوص نیت و صـدق   آنجا که در وجود او علّو همت و

دلداري نموده گفت غم مخورید و اندوه مبرید که شما اهل اسالم هسـتید در راه  
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رضاي حق تعالی و جهاد و غزا اهللا هستید و به لطف و رحمت خداونـد امیـدوار   
باشید که شما را خوار و غمگین نگرداند و غنقریب فـرج فرسـتد و بـه مقصـد     

  .رساند
ــن  ــر ای ــد آخ ــان آی ــت درم ــرا نوب   درد م

  باشد این بخت من از خواب درآیـد سـحري  
  

  بـه پایـان آیـد    و آخر این تیره شب هجـر   
ــد     ــان آی ــر رخ جان ــرم ب ــر نظ   روز آخ

  
و شفا حاصـل شـد و آن   بر دل یاران آمد فی الجمه از این سخنان عالء تسکینی 

ء دسـت  طریق که بود به روز آوردند چون نماز صبح گزاردند عالهر شب را به 
ها برداشتند و بـه درگـاه ایـزد     به دعاء برداشت و یاران نیز به موافقت او دست

متعال تضرّع کردند و رفع نیاز نمودند ناگاه در میان ریگستان از دور بـه چشـم   
اي زد پس با شتاب به سوي آب روان حرکت کردند تا این که بـه   ایشان جرقه

شکر حق به جاي آورده از آن . حوضی که پر از آب صاف و زالل بود رسیدند
آب آشامیدند و غسل و وضو ساختند و هنوز ظهر نشده بود که شتران رمیـده از  

شـتر خـود را بسـالمت    هر چهار طرف روي آوردند پس هر یک از اهل لشکر 
گرفته سیراب گردانیدند و از آن موضع کوچ کردند و به لشکر ملحـق شـدند و   

ش شد و بـه خـاطر آن اتّفـاق بسـیاري از     خبر آن کرامت در نواحی بحرین فا
زمانی که لشکر به نواحی حصار رسید عـالء  . مرتدان به دین اسالم رجوع کردند

بن خضرمی قاصدي به نزد اهل حصار فرستاد و ایشان را از آمـدن خـود بـراي    
کمک به ایشان اعالم کرد اهل حصار خشنود شدند و به عالء بن خضرمی پیـام  

ت با ایشان بسیار مشکل است مشمن بقدري است که مقاوفرستادند که کثرت د
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بر سر ایشان شبیخون زنند و دمار از ایشـان برآرنـد عـالء بـن     چاره آنست که 
خضرمی این نقشه را تصویب و تایید کرد و به اهل حصار خبر داد کـه آمـاده   

ي  باشند وقتی که شبیخون آرد ایشان نیز از حصار بیرون آیند و به اتّفـاق همـه  
شمنان را نابود گردانند و عالء بن خضرمی به سـوي لشـکر دشـمن جاسوسـی     د

فرستاده بود که اخبار ایشان را نیکو تفحص نماید و منتظر فرصت بـود چونکـه   
ها جاسوس فرا رسـید و خبـر آورد    باید لشکر دشمن غافلگیر کرد شبی از شب

ي  ملـه آمدن شما بـی خبـر، پـس لشـکر اسـالم ح     از که کفّار مست و غافل و 
ناگهانی کرده بر دشمن شبیخون زدند و دمار از ایشان برآوردنـد و بسـیاري از   
ایشان را کشتند و جمعی به بند و زنجیر کشیده شدند و امـوال و غنـایم زیـادي    
بدست مسلمانان افتاد و عالء با اهل اسالم که در قلعه جواثا در محاصـره بودنـد   

ت امیدوار باشید که بـراي شـما اجـر    مالقات کرد و ایشان را دلداري داد و گف
جمیل و ثواب جزیل در برابر این مشقّت و سختی که در مدت محاصره متحمـل  

ي  ه اید مقرّر است و این جهاد که شما با دشمن دین انجام دادید حکـم غـزو   شده
بدر و اُحد و احزاب و حنین دارد و بعد از ترغیب ایشان به جهاد و تحریض بـر  

کفر و عناد به التمـاس یکـی از رؤسـا، عبـدالقیس، بـه جانـب       با اهل  بهمحار
که قرارگاه جمعـی از اهـل کفـر و ارتـداد و محـل و مـأواي       ي دارین  جزیره

دوان شدند وقتی که به نـواحی داریـن   گروهی از دشمنان عبدالقیس بود روان و 
بایست از آن بگذرند و از لب آب تا موضع داریـن مسـافت    رسیدند آبی که می

ها را کشیده بودند و بی کشـتی از آب   بانه روز راه بود اهل جزیره کشتییک ش
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آن امـارت و  : باید بگذرند عالء بن خضرمی اهل لشکر را دلـداري داد و گفـت  
کرامت که در آن ریگستان حق تعالی به شما نمود براي آن بود که شما از آن 

تمام خـود را بـه    عبرت گیرید و از دریا مترسید و باید که به توکّل و تفویض
این آب بزنید و به دشمنان دین روي آوریـد کـه ظفـر و نصـرت از آنِ شـما      

  .خواهد بود
خیـل و  ون باد روان در آب قـدم نهادنـد و شـتر و    چقوم جمله اجابت نموده و 

وسایل خود را تمام در آب در آوردند و عالء در آغاز کار تضرّع و دعاء نمـود  
  :ء کردند از جمله دعاي ایشان این بود کهو قوم نیز به موافقت او دعا

یا الرحم الرّاحمین یا کریم یا حلیم یا احد یا حی یا قیوم یـا ال الـه االّ انـت یـا     «
انـد   این بگفتند و از آب به سالمت به قدرت خداي تعالی گذشتند و گفتـه » ربنا

ـ     خداي تعالی آب آن دریاچه را به مرتبـه  ی اي کـم گردانیـد کـه از آن براحت
دشمنان از عبور و مرور ایشان خبردار شده خود را بـراي حـرب مهیـا    . بگذرند

. ساختند بعد از برخورد، کشتار شدید و حربـی عظـیم میـان ایشـان واقـع شـد      
و  مسلمانان ظفر یافتند و بسیاري از مشرکان را به تیغ بیـدریغ قهـر گذرانیدنـد   

براي سواره شش هـزار  اموالشان به غنیمت مسلمانان درآمد چون قسمت کردند 
عالء بن الخضرمی بـه  فتح و پس از این . درهم و براي پیاده دو هزار درهم رسید

اتّفاق عبدالقیس به جانب اروم که قوم بنوبکر و منذربن نعمان آنجا را مقرّ خـود  
گردانیده بودند روي آوردند و پس از رسیدن به آن موضع بـین آن دو جنـگ   

بنـوبکر  و قوم عجم الب شدند و بسیاري از لشکر سختی درگرفت و اهل اسالم غ
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اي در پناه عالء بـن   اي از آنان به سوي بیابان گریختند و عده کشته شدند و عده
فرار کردند و شاه کسري را از صورت کسري و بقیه به جانب  خضرمی درآمدند

 واقعه باخبر گردانیدند و منذر بن نعمان از عمل ناپسند خود پشیمان شده از سـر 
  .صدق مسلمان گشت

منقول است که در لشکر اسالم راهبی از اهل حجر بود و در آن روز مسلمان شد 
به سه چیز که پـس از دیـدن آن سـه    : به وي گفتند سبب اسالم چیست؟ گفت

یکـی آب یـافتن   . چیز ترسیدم که اگر ایمان نیارم خداي تعالی مرا مسخ گرداند
شان از دریاي بی کشتی به سـالمت و  این لشکر در آن ریگستان، دوم گذشتن ای
ها در بطـن هـوا صـداي فرشـتگان را      امن و امان، سوم آنکه در صبحی از صبح

اند و قومی را  ها مالئکه هستند که به کمک این لشکر آمده شنیدم دانستم که آن
  .1که لشکر و فرشتگان کمک نمایند جز بر حق نخواهد بود

                                         
  با اندك تلخیص و با نگارش امروزي 28تاریخ روضه االحباب ص  - 1
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  یمن ي کنده و خضر موت و مرتد شدن قبیله
حضـر مـوت   را بر زیاد بن لبید انصاري هاي هجرت  در اواخر سال رسول خدا

ه    را بر سکاسک و سکول و عکاشه بن اُمیه و  و کنـده  را بـر  مهـاجرین ابـی امیـ
: روضه االحبـاب آمـده کـه    تاریخ عامل و زکات گیر گردانید دریمـن  و صنعا 

لشکري زیاد ند مرتد گشتند اهالی آن دیار چون اخبار ارتداد قبایل دیگر را شنید
اُبهـت   کثـرت  از اهل اسالم فراهم آورده خواست که به دفع مرتدین قیام نماید

آن قوم به قدري بود که یاراي مقاومت با او نداشت به ضرورت راه فرار اختیار 
کرده خود را به مدینـه رسـانیدند و از کیفیـت واقعـه حضـرت امیرالمـؤمنین       

اهللا عنه  صدیق رضیبکر ابیعنه را مطلع گردانیدند حضرت اهللا  صدیق رضیبکر ابی
بعد از تأمل بسیار و مشاورت بی شمار با بزرگان مهاجر و اشراف و انصار چهار 

و حضـر مـوت   و کنـده  آماده نموده به طرف زیاد هزار مرد جنگی را به همراه 
 هـاي  فرستاد ایشان پس از رسیدن به آن سـرزمین بـا اهـالی آنجـا جنـگ     یمن 

خوردند و جنگ بین اهـل    شدند و گاه شکست می  متعددي کردند گاه پیروز می
اهللا عنـه   صدیق رضـی بکر ابیاسالم و مرتدان بطول  انجامید تا سرانجام به فرمان 

آمده به اتّفاق بـر سـر آن جماعـت    زیاد به کمک مهاجرین ابی امیه و عکرمه 
غلبه کـرد سـرانجام مسـلمانان،     بر آنانزیـاد  رفتند و پس از برخوردهاي متعدد 

و بن قیس کندي را که یکی از رؤساي آن قبایل بـود محاصـره کردنـد    اشعث 
محاصره کردند و مدتی طوالنی از آن گذشت چون قصه بحیره گویند در حصار 

راضی شدند و اشعث در حصار را بـاز  صلح محاصره طوالنی شد هر دو طرف به 
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کند امان   از اهل حصار را که او تعیین می کرد به شرط آنکه اهل اسالم ده کس
شـرط مـا بـا آن دو    : گفتزیـاد  دهند و آن ده نفر وعده داده شده را جدا کرد 

کس وعده داده شد برقرار شد و ما به موجب این شـرط ایشـان را امـان دادیـم     
اکنون ترا با سایر مردم آن حصار خواهیم کُشت اشعث از شـنیدن ایـن سـخن    

کنید که من براي دیگران امان بگیرم و خود در   ا گمان میبرآشفت و گفت شم
نان بسـیاري در ایـن بـاره    سـخ . ي قتل بمانم این کار از عقل دور اسـت  عرصه
ي  وگو شد و سرانجام بر این قرار گرفت که حکـم ایـن قضـیه را خلیفـه     گفت

فرمان دهد پس زیاد تمام مردان حصار را که هفت صد مرد بودند  رسول خدا
ي کمی از اشراف ایشان که با اشـعث بودنـد بـه مدینـه      ل درآورد مگر عدهبقت

اهللا عنه بر اشعث افتاد فرمود الحمد هللا کـه   صدیق رضیبکر ابیفرستاد چون چشم 
خداي تعالی مرا بر تو غالب و چیره گرداند اشعث شروع به عذر خـواهی کـرد   

ز دین مرتـد شـده و   یا خلیفه رسول خدا اشعث ااهللا عنه گفت  عمر خطّاب رضی
کسـی  من بدله دینه فـاقتلوه  فرمود  پیغمبر. انواع فساد از وي پدید آمده است

فرمان بده تا سر او را با تیغ  بکر ابیاي . که دینش را تغییر دهد پس او را بکشید
ي خود پشـیمانم و   اشعث گفت من مسلمانم و از کرده. جدا کنندسیاست از تن 

ن صادر شده از ارتداد من نیست و حـال معتـرفم و بـه    اعمال ناپسندیده که از م
دهـم    طلبم و خون بهاي خویش می  کنم و استغفار می  ام توبه می آنچه که بد کرده

ي  کـنم و اگـر خلیفـه     و از این به بعد در اسالم کارهاي شایسته و پسندیده مـی 
ـ ام فرده بنت قحافه بر من منّت نهد و خواهر خود  رسول خدا اح مـن  را به نک
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امیرالمؤمنین عذر خواهی اشعث را . مزید بر اعتماد و دوستی خواهد شددر آورد 
انـد بـراي اشـعث از ام     گفته. مستحسن و مقبول دانست و پیشنهاد او را پذیرفت

محمد و اسماعیل و اسحاق و جعده و به خـاطر ایـن   . فرده چند پسر حاصل شده
افت و در مدینه اقامت نمـود و در  کار اشعث نزد صدیق اعتباري تمام و کامل ی

  .اهللا عنه به جانب شام رفت و اهللا اعلم زمان خالفت عمر بن خطّاب رضی
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  عنه اهللا بکرصدیق رضی جمع آوري قرآن مجید در زمان خالفت ابی
از دنیا رحلت فرمود در کل، قرآن مجید جمعاً در یک محـل   چون رسول خدا

ی از اصـحاب چیـزي از روایـات قـرآن     بلکه اکثر کسان. جمع آوري نشده بود
ي معدودي حافظ کل قرآن بودند و چـون   متفرّقه نوشته و یا حفظ داشتند و عده

نزول وحی با رحلت آن حضرت منقضی شد حق تعالی در دل خلفـاي راشـدین   
هـاي قـرآن    ها و آیه رضی اهللا عنهم الهام کرد تا به جمع آوري و ترتیب سوره

نُ نَزَّلْنـا    «ي کریمـه   شنیده بودند به متقضاي آیه چنانچه از پیغمبر اکرم نّـا نَحـا
خود را بر این امت به وفا برسانند ابتداي ایـن  تعهدات » الذّکر و انا لَه الحافظون

در زمان خالفـت امیرالمـؤمنین   مر خطیر و بزرگ یعنی جمع آوري قرآن مجید 
و نیز با سعی و تالش عمـر  هاي ایشان  اهللا عنه و با راهنمایی صدیق رضی بکر ابی

اهللا عنه اتّفاق افتاد چنانکه از علی مرتضی کرّم اهللا وجه نقل است که  فاروق رضی
هـو اول   بکـر  ابیرحمه اهللا علی  بکر ابیاجراً اعظم الناس فی المصاحف «: گفت

و گویند سبب ایـن امـر آن بـود کـه عمـر بـن خطّـاب        » من جمع کتاب اهللا
کـرد اکثـر     صحابه تفسیر و شرح و بیان آیه را طلب مـی  عنه از قاریان اهللا رضی

ایشان گفتند آن آیه نزد فالن مرد از صحابه بود که در جنگ یمامه شـهید شـد   
آمد و کیفیت  بکر ابیپس نزد  »انّا هللا و انّا الیه راجعون«عنه گفت  اهللا عمر رضی

خواهد که دسـتور    واقعه را گفت و نیز فرمود راي من آنست که از تو آن را می
عنه ابا نمود و گفت چگونه متصـدي   اهللا رضی بکر ابیدهی تا قرآن را جمع کنند 

به آن قیام ننموده و ما را بـه جمـع آوري آن امـر     امري شوم که رسول خدا
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عنه روشن سـاخت کـه خیـر در آنسـت و چنـدان       اهللا عمر رضی. نفرموده است
عنـه بـه آن    اهللا صـدیق رضـی  بکر ابیکه پافشاري و مبالغه و اصرار نمود تا این 

زیـد بـن ثابـت    عنه گشـت آنگـاه    اهللا رضی راضی شد و موافق راي و فکر عمر 
آوري قرآن اقدام نمایـد، در اول  را خواست به او امر کردند تا به جمع انصاري 

امر زید بن ثابت انصاري از آن کار استعفا خواست و سـرانجام بـا اصـرار او را    
عنـه در مجمـع اصـحاب     اهللا ه به آن کار اقدام کند پس عمـر رضـی  قبوالندند ک

چیزي از قـرآن تلقّـی کـرده و یـا      برخاست و گفت هر کس از رسول خدا
آیـات   نوشته دارد باید که آن را بیاورد و صحابه در زمان حیات آن حضرت

 هـا و  هاي چوب و سـنگ  ها و پاره ها و نی و شانه ها ها و لوح قرآنی را بر پوست
ها جمع کردند و هـر کـس کـه     را در صحیفهقرآن نوشتند و   ظروف سفالی می

پذیرفتند تا این که دو نفر شاهد بر آن شهادت دهند و در  آیتی آورد از وي نمی
عنه گفت بر در مسـجد   اهللا عنه به عمر رضی اهللا صدیق رضیبکر ابیروایتی آن که 

. دو شـاهد بیـاورد بنویسـید   بر چیزي از قرآن بنشینید هر کس که  خدا رسول
اند مراد از دو گواه حفظ و کتاب است یا مراد از دو گواه آنست کـه   علما گفته

نوشته شده باشد یا منظور از دو گواه بر آنکـه   این مکتوب در حضور حضرت
واهللا اعلـم  . این از جمله وجوهی است که قرآن بر آن وجود نـازل شـده اسـت   

  .بالصواب و الیه مرجع المآب
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  یعنی سال دوازهم هجريعنه  اهللا بکر صدیق رضی ذکر وقایع سال دوم خالفت ابی
کـه از  مثنی بن حارثه شـیبانی  اند که چون سال دوازدهم از هجرت درآمد  آورده

عنه آمـد و مسـلمان    اهللا صدیق رضیبکر ابیرؤسا و عظماي بنی شیبان بود به نزد 
و پریشانی انجامیـد بـه مـن    به ضعف ملوك عجـم  شد و بعرض رسانید که کار 

و اطراف آن ببرم و از حدود آنجا هر شهري که کوفه اجازه دهید تا لشکري به 
عنـه او را بـه آن    اهللا صـدیق رضـی  بکر ابی. بگیرم حکومت آن از براي من باشد

طرف روانه گردانید و گفت لشکري به پشتیبانی تو از عقب ارسال خواهم کـرد  
شد در حالی که قبالً او و دیگر عرب که در نواحی بدان طرف متوجه مثنی پس 
ي وي مسکن داشتند و از ملوك عجم اذیت بسیار کشیده بودند براي دفع و  قبیله

و به اعتالي پـرچم اسـالم   کرد   ست و اطراف کوفه را غارت میمنع ایشان برخا
ي شـوکت و شـجاعت و قـوت و منازعـت او بـه       ه نمود تا اینکـه آواز   قیام می

صدیق بر وي انعام و خلعت فرسـتاد و  بکر ابیعنه رسید و  اهللا صدیق رضیبکر ابی
تحریض نمود و چون دولت مثنی دو برابر گشـت بـه غـارت و    جنگ عجم بر 

تاراج و چپاول دست برد آن طایفه به ضرورت در صدد دفـع لشـکر مثنـی در    
هیر و صدیق رسید بـا صـالح دیـد مشـا    بکر ابیآمدند و چون این خبر به گوش 

را به کمک مثنی رقم کشید به قولی آنکه خالد خالدولید صار جمهور مهاجر و ان
انـد   فارغ گشته بود و به مدینه آمده بود و اکثراً بر آني کذّاب  مسیلمهاز حرب 

عنه به وي نامـه نوشـت    اهللا صدیق رضیبکر ابیکه هنوز در حدود یمامه بود که 
و حیـره  و اهـل فـارس   که محاربه بـا   روي آورعراق عـرب  جا به  که از همان
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آملـه  به تو واگذار شده و پس از فتح آن دیار لشکر خـود را بـه حانـب    کوفـه  
ري به مثنی یگي د معطوف ساز و به عنایت خداوند آن را نیز فتح نمایی و نوشته

را به جانب تو فرستادیم بایـد کـه بـه وي احتـرام و     خالد ابن حارثه نوشت که 
تمام لشکر خود به استقبال وي بروي و در تمام امـور کمـک    تعظیم نمایی و با

دهنده و اطاعت کننده و موافق او باشی پس به موجب این حکم، خالد با لشـکر  
فراوان قریب دو هزار سوار به سواد کوفه و عراق عـرب درآمـد در آن وقـت    

تعلّـق  قبیصه بـن ذویـب طـائی    به حیره و حکومت ابن صلوبا به سواد حکومت 
مبنی بر ایـن  . ایشان هر دو به صالح خالد عمل نموده با ایشان صلح کرد. داشت

که حاکم هر سال مبلغ کثیري از ایشان بگیرند و به اهل اسالم دهند و اول جزیه 
لد اکه در عراق وضع کردند این جزیه بود و در بعضی از کتب آمده که چون خ

قصـرهاي خـویش متحصـن     ها و در نواحی حیره فرود آمد اهل آنجا در پناهگاه
رفت و گفت مردي از عقالء و بزرگان خویش بنی ثعلبه قصر شدند خالد به پاي 

بیرون فرستید تا با وي سخن گوئیم ایشان پیري را که سال عمرش به سیصـد و  
پنجاه رسیده بود و در سخن گفتن فصیح و در تعبیـر خـواب انوشـیروان از نـام     

رسـتادند پـس از گفـت و گـو بـا خالـد       بـود بف عبدالمسـیح  آوران بود نامش 
عبدالمسیح به قوم خویش بازگشت و گفت اي عزیزان بـه ایـن قـوم هـر چـه      

 خواستید بدهید در روایتی که عبدالمسیح ترك نصرانیت کرده به دین محمـد 
درآمده است پس بر صد هزار درم و به قولی صد و نود هـزار درم و بـه قـولی    

عنـه   اهللا صدیق رضیبکر ابیپس از آن به سوي هزار درم صلح کردند و دویست 
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روانه شدند که آن اولین جزیه بود که از عراق به مدینه بردنـد پـس خالـد بـا     
ي کسـري و   که از قبیلـه هرمز روي آورد و با ایله هیجده هزار مرد از حیره به 

حاکم آنجا بود جنگ کرد و جنگ چنان سخت شد که فضـاي جهـان از غبـار    
را کشـت و از لشـکر هرمـز جمـع     هرمز عاقبت االمر خالد . تمیدان تیره گش

. کثیري کشته شدند و غنایم بسیار نصیب مسلمانان شد و فیلی نصیب خالـد شـد  
عنه فرستاد  اهللا صدیق رضیبکر ابیپس با آن مقداري غنایم بدست آمده را به نزد 

ـ بکر ابیامیرالمؤمنین . تقسیم کردو باقی را بر لشکر خویش  عنـه   اهللا یصدیق رض
. فرمود تا آن فیل را گرداگرد مدینه بگرداننند و سپس به سوي خالد بازگردانیـد 

بود رسـید و  امیر اهواز که از قبیله کسري قارن به هرمز القصه خبر کشته شدن 
قارن با پنجاه هزار مرد به کمک هرمز آمد چون خالد خبر آمدن او را شنید بـا  

بهم رسیدند و بالفاصله بـر  مدار در موضع لشکر خود به سوي او حرکت کرد و 
نقل است که مسلمانان آن روز را تا شب از سپاه عجم به . محاربه و مقاتله نهادند

اند که در آن حرب سی هزار کـافر کشـته شـد و امـوال      گفته. آوردند  قتل می
فراوان به دست اهل اسالم افتاد و پدر حسن بصري از آن جمله بـود کـه او بـر    

خالد خبر فتح را با خمس غنایم به مدینه فرستاد و رسیدن این . ایان بوددین ترس
اموال دو روز بعد از رسیدن اموال غنایم قبلی بود و صحابه از این کار خوشـحال  

با جمع کثیري که به لـیس  سپس در شهر . شدند و براي خالد دعاءي خیر کردند
و در حـرب   ظفـر یافـت  حرب خالد فرستاد شده بود مواجه شد و خالد بر آنان 

چندان از کفّار را کُشت که جویی از خون روان شد و باز خبر پیـروزي و  لیس 
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ها و  و صدیق رشادت. فرستاد صدیق خلیفه رسول اهللابکر ابیخمس غنایم را به 
  .هاي وي را ستود شجاعت
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  ق به سوي شام حرکت کندعنه به سوي شام و دستور او به خالد که از عرا اهللا بکر رضی لشکر فرستادن ابی
صدیق از مکّه بـه  بکر ابیوقتی که سال سیزدهم هجرت فرا رسید پس از این که 

مدینه بازگشت داعیه و انگیزه حرب روم در دل او پیدا شد و هنوز آن داعیـه را  
به نزد وي آمـد و پرسـید کـه    شرحبیل بن حسنه بر کسی اظهار نکرده بود که 

عنه فرمود آري، اما  اهللا پرورانی؟ صدیق رضی  ر میي جنگ با رومیان در س داعیه
ام که تعبیرش این است و خواب خـود را   خوابی دیده: دانی؟ گفت  تو از کجا می

خـواهم    می: عنه گفت اهللا صدیق رضیبکر ابی. عنه رساند اهللا به عرض صدیق رضی
از آن کسانی که امرا و سربازان را تجهیز کرده به سوي شام و روم بفرستم و تو 

ي بلیغـه   عنه در مجمع خطبـه  اهللا خواهی بود که خواهم فرستاد، پس صدیق رضی
خواند و مردم را به جهاد تحریض و تشویق کرد و فرمود تا براي رفتن به جنگ 
با روم آماده شوند پس چهار امیر را تعیین نمود و هـر یـک را بـه فرمـانروایی     

 حمـص را به  ابوعبیدهو فلسطین جمعی به  را باعمرو عاص . اي نامزد کرد ناحیه
مقـرّر و معـین    اردنرا به  شرحبیل بن حسنهو  دمشقرا به  زید بن ابی سفیانو 

را بعدم خیانت در غنیمت وصیت نمود و بـر جهـاد تحـریض     گردانید و ایشان
کرد و گفت وقتی که همه یکجا جمع شوید فرمانروایی و امارت تمامی لشـکر  

ق داشته باشد و اگر متفرّق باشید هر یکی بر قوم خـود و بـر آن   تعلّابوعبیده به 
  .اید امیر باشید اي که تعیین شده ناحیه

. پس فرمانروایان لشکر پشت سر هم هر یکی به محلّ ماموریت خود روانه شدند
رسـید  فلسـطین  چون بـه  عمروعـاص  گویند مجموع آن لشکر هفت هزار بودند 
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اسالم خبر یافته برادر خود را با پنجاه هـزار   از روي آوردن اهلهرقـل  شنید که 
مرد و به روایتی نود هزارمرد به سوي عمروبن عاص به تنبیه حلق که از نواحی 

رفته و به جمع آوري لشکر و اعداد آالت انطاکیه فلسطین است فرستاده خود به 
عنه نوشت و  اهللا صدیق رضیبکر ابیاي به  نوشتهعمروعـاص  . حرب مشغول گشت

عنـه   اهللا صـدیق رضـی  بکر ابی. آن حال وي را اعالم کرد و طلب کمک نمود از
پسر برادر سعد بن ابی وقاص را با سه هزار مبارز به جانب ایشـان گسـیل   هاشم 

هـا   فرمود و در بعضی از کتـاب   هاي تازه پشت سر آن ارسال می داشت و کمک
هشـام  حـق شـد و   پیش از رسیدن سایر امرا به عمروعاص ملابوعبیـده  آمده که 

فرستاد تا دیـن  هرقـل  برادر عمرو را با جماعتی از اشراف به رسم رسالت به نزد 
حق را بر وي عرض کنند پس رفتند تـا بـه نـواحی کوشـک رسـیدند و آواز      

از هیبت صداي این کلمه ارکان  ال اله االّ اهللا محمد رسول اهللا: برآوردند و گفتند
بـه نـزد   هرقـل  . از آن به سمع شنیده شـد در آمد و آو کوشک و منظر به لرزه

ایشان کسی فرستاد و گفت بر شما الیق نیست که بر درگاه من دین خود را به 
پس به مجلـس هرقـل   . این صورت آشکار کنید اگر پیغامی دارید بر ما بگوئید

درآمدند وي را دیدند که بر روي تختی از زر نشسته و تاجی مرصع بر سر نهاده 
خت وي ایستادند نه خم شدند و نه سر فرود آوردند و نـه سـالم   و ایشان پیش ت

. کردند هرقل گفت به شما چه شده است که شرایط تحیت بـه جـاي نیاوردیـد   
تحیت ما سالم است و آن مخصوص اهـل اسـالم اسـت هرقـل از     : گفتهشـام  

و از کیفیت عبادات و معامالت و آداب و اخالق آن  احکام شریعت محمدي 
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سیدند در آن اثنا گفت بزرگترین کلمه در میان شما کدام اسـت؟ جـواب   پر  می
با گفتن این کلمه شـهادت بـاز کوشـک    ال اله االّ اهللا محمد رسول اهللا دادند که 

است که از اداي  اي دومی در حرکت و اضطراب آمد هرقل گفت این چه کلمه
جبا کـه هیبـت آن   آید و اع  می  محکم به اضطراب و لرزه در این بنايآن ستون 

کرد اما در جـان و دل آن سـنگین دالنِ کمتـر از      کلمه در سنگ و گل اثر می
  .سنگ و کلوخ اثر نداشت

عنه از توجه هرقل بـه انطاکیـه بـراي     اهللا صدیق رضیبکر ابیاند زمانی که  آورده
آوري لشکر رفته تا در مقابل اهل اسالم قرار گیرد وقوف یافت مکتوبی به  جمع

نوشت که لشکر عراق را همانجا بگذارد و خود با لشکري که از د بن الولیـد  خال
ملحق شود وقتی که به ایشان ابوعبیده به جانب عراق و عرب برده بود به یمامه 

بـن حارثـه    ي رسـول خـدا   برسی تو امیر لشکر باشی خالد طبق فرمان خلیفـه 
روم ر یمامه متوجه منصوب ساخت و خود با لشکعراق را به امارت اهل شیبانی 

ها و بالد را غارت کرد و اموال بسیار بدسـت آورد و   شد و در راه بعضی از قلعه
در موضع قناه بصري به ابوعبیده رسید اهل بصري بنا به کثرت لشکر و زیـادي  
شوکت و عظمت اهل اسالم بر جزیه صلح کردند و اولین شهري که از سرزمین 

رفتند و چون خبر ملحق عمروعـاص  به کمک شام فتح شد همان شهر بود آنگاه 
شدن لشکر خالد به عمروعاص در فلسطین به گـوش رومیـان رسـید از جانـب     
هرقل جمع کثیري به کمک سپاه روم آمدند و مسلمانان نیز خود را براي مقاتله 

انـد کـه    آورده. ها جنگ بسیار سـختی روي داد  عظیم آماده کرده بودند بین آن
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زار و به روایتی دویست و چهل هزار و بـه روایتـی سیصـد    لشکر کفّار هفتاد ه
خالد فرمود تا مسـلمانان یـک   هزار بودند و لشکر اسالم سی و شش هزار بودند 

بعون اهللا تعالی . هاي آتش و طعن و ضرب ظاهر گشت باره حمله کردند و شعله
بـه  و نصرت او هر چند گروه مسلمانان از نظر تعداد کم بودند بر گروه کافران 

اذن خداي تعالی غلبه یافتند و شکست بر لشکر کفّار افتـاد و هزیمـت شـدند و    
ریختند چنانکه گویند از سپاه   مسلمانان به تیغ بی دریغ، خون کفّار را بر زمین می

روم در معرکه محاربه سه هزار مرد کشته شـدند عـالوه بـر آن در حـین فـرار      
و گریختگان آن طایفـه بـه دمشـق    هایی به دست مسلمانان افتاد  کافران غنیمت

رسیدند و در حصارها متحصـن شـدند و غنیمـت بسـیار از سـپرهاي زریـن و       
هـاي مکلّـف و نقـره و     خُودهاي عادي و زره داودي و اسبان بادپاي و سراپرده

طالي مسکوك و غیر مسکوك آن مقدار که قابـل شـمارش نبـود بـه دسـت      
  .مسلمانان افتاد

عنه فرستاد تـا   اهللا صدیق رضیبکر ابیبا جمعی به نزد  خالد عبدالرحمن حجمی را
عنه به آن فـتح و ظفـر    اهللا صدیق رضیبکر ابی. خبر آن فتح و پیروزي را برساند

و مهاجر و انصار مسـرت تمـام نمودنـد و در آن جنـگ از     بغایت شادمان شد 
 ابان بن سعید بن العاص و سلمه بن هشام مخزومـی و نعـیم بـن   : بزرگان صحابه

  .ها شهید شدند التحام و هشام بن العاص سهیمی و غیر از آن
لد پس ازاین فتح به جانب دمشق روان شد تا به سرزمینی رسـید  انقل است که خ

گویند و از آنجا تا دمشق یک میـل راه اسـت و     میدیر خالـد  که اکنون آن را 
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ا محاصـره  به آن دیر نزول کردند و دمشـق ر ابوعبیده و یزید بن ابی سفیان نیز 
و در این اثنا خبر رسید که بیست هزار مـرد جنگـی از طـرف روم بـه      نمودند

کمک اهل دمشق رسیدند و در موضع مرجع الصفر منزل گرفتنـد خالـد پـرچم    
جنگ به مقابل ایشان برافراشت و با آن طایفه محاربه نمود و آنـان را شکسـت   

ار نیـز بـه همـین تعـداد     داد و در میدان جنگ پانصد مرد از کفّار و در حین فر
عنه روي داد و  اهللا صدیق رضیبکر ابیکشته شدند این قصه قبل از وفات حضرت 

  واهللا اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب. الد به ظاهر به دمشق آمدخ
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  جنگ یرموك
این جنگ سرآغاز فتح و پیروزي مسلمانان در مستعمره امپراطوري روم شـرقی  

ي لشکر روم بود و عالوه بـر   ان در این جنگ یک ششم عدهي مسلمان بود و عده
آن ابزار و تشکیالت و تجهیزات مسلمانان در قبال لشکر روم بسیار ناچیز بـود،  

که خود در آن زمان در فلسطین بود سربازان خود را بسـیج کـرد و   هراکلیوس 
 ها را براي محافظت از سرزمین شام و فلسطین که از یک طرف براي جهـان  آن

ترین نقـاط آن   مسیحیت جنبه تقدس داشت و از طرف دیگر بهترین و پربرکت
وت ها را بر ضد دین اسـالم و عـدا   روز جهان بود ترغیب کرد و احساسات آن

ها را براي جانفشانی آماده ساخت و سپس بـه   دشمنی با مسلمانان تحریک و آن
ر پرداخـت  آوري نیرو در این دو شـه  مص رفت و به جمعحشهرهاي دمشق و 

خالد پس از آن به انطاکیه که مرکز امپراطوري روم شرقی بود وارد شد و چون 
از این امر آگاهی یافت از ظاهر دمشق برخاست و با لشـکر اسـالم خـود را در    

هر دو لشکر همـدیگر را مالقـات   یرموك مقابل دشمن آماده کرد و در موضع 
بـه مثابـه    كیرمـو وادي کردند و لشکر کفار آن طور فرود آمده بودنـد کـه   

گویند لشکر روم بیش از سیصد هزار مـرد  . خندقی بود میان ایشان و اهل اسالم
  .جنگی بودند

  سپه را که دانسـت کـردن شـمار؟   
  بجوشید گفتی همـه ریـگ و شـخ   

  

  تــو رو چارصــد بــار بشــمر هــزار  
ــخ  ــور و مل ــان چــو م   سراســر بیاب
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و به روایتی چهار هزار مرد  اسالم به روایتی سی و شش هزار مرد بودندو لشکر 
که زیادي و نقصان در آن بـه   یطریقها آراستند ب و از هر دو طرف صف بودند

انـد   چه بسیاراند لشکر روم و چه کم: اي به خالد گفت گوینده. آمد تصور در نمی
اند  برعکس این است چه بسیاراند لشکر اسالم و چه کم: لشکر اسالم، خالد گفت

ي انفال بخوانند و به منادي  د به قاریان قرآن فرمود که سورهپس خال. لشکر روم
دریافتـه باشـد از    گفت تا ندا کند که هر شرف و عزّت صحبت رسول خـدا 

میان لشکر بیرون آید آنچه فرمود به کار بستند هزار مرد بیـرون آمدنـد خالـد    
ـ  ار را ایشان را به پیش صف آورد و از بین آن هزار مرد از فقراي مهاجر و انص

که شرف شهود و حضور در جنگ بدر را دریافته بودند جدا گردانید که تعـداد  
خالد به ایشان گفت قصد و هـدف مـن از شـما محاربـه     . رسید ها به صد می آن

نیست بلکه توجه به درگاه حق تعالی است آنکه بـه درگـاه خـدا دعـا و زاري     
ظهار این معنی بود که اعتماد از این امور انمایید تا به فریاد ما رسد مقصود خالد 

  .و پناهگاه او به لطف حق تعالی است نه بر شجاعت و دالوري و کثرت لشکر
  خلق را هیچ تکیه گاه مساز    جز به درگاه او پناه مساز

از مدینه رسید مسلمانان چـون او را دیدنـد از اخبـار مدینـه     قاصدي اثنا  در این
ه نزد خالد آمد و سر در گـوش او  خیر است تا ب: توضیح و بیان خواستند گفت

خالد با خـود اندیشـید کـه    . عنه وفات یافت اهللا صدیق رضیبکر ابی: نهاد و گفت
اگر آن خبر را فاش کند شکست بر مسلمانان افتد پـس قاصـد را پـیش خـود     

قاصد مردي . عنه پرسید اهللا صدیق رضیبکر ابیخواند و در حضور مردم از احوال 
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بهتر است و دوازده هزار مرد به : د خالد متوجه شده گفتزیرك بود و بر مقصو
بر دل مسلمانان قوتی و مسرّتی پدیـد  . رسند کمک شما فرستاده که عنقریب می

آمد و خالد قاصد را در پهلوي خود بداشت و آهسته از وي پرسید کـه خالفـت   
 عمـر خطـاب  بـر  : صدیق بر چـه کسـی قـرار گرفـت؟ گفـت      بکر ابیبعد از 
آري، : پس من از امارت و فرماندهی معزول باشم، گفت: عنه خالد گفت اهللا رضی

به : پرسید که عمارت و فرماندهی این لشکر به چه کسی تفویض گردید؟ گفت
  .خالد گفت بسیار خوب وقتی که رفتی این خبر به مردم نگو ابوعبیده

ق و طلب خدایا تو واقفی که من این جهاد نه براي خل: خالد به خدا نالید و گفت
عنه کردم بلکه خاصه بـراي   اهللا صدیق رضیبکر ابیمال و عزّت دنیا و خوشنودي 

  .رضاي تو بود
رومی ها در آرایش خاصی که تا آن روز دیده نشده بود بیرون آمدند، خالد هم 

هاي خود چنان آرایش جنگـی   ها در جنگ لشکر را آرایش خاصی داد که عرب
  .انجام نداده بودند

اه را به سی و شش تا چهـل دسـته تقسـیم کـرد، جمعـی از دالوران و      خالد سپ
مبارزان به فرماندهی ابوعبیده از قلب لشکر بر دشمن حمله کردند و عمروعاص 

آنگاه خالد به عکرمـه و  . د بن ابی سفیان از میسره موافقت نمودندیاز میمنه و یز
ع داد و مـردم  قعقاع بن عمرو که در دو پهلوي قلب لشکر بودنـد فرمـان شـرو   

درهم آمیختند و سواران به تاخت و تاز آمدند تا در این هنگـام مـردي بـه نـام     
جرحه بـه خالـد   . که از بزرگان سپاه روم بود خالد را پیش خود خواستجرحه 
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م مسلمان شدن خود گفت من مسلمان شـو  چگونه مسلمان شدي؟ خالد از: گفت
او  خروش سواران. ه خالد جنگیده همرابخشد پس مسلمان شد و ب میخدا مرا نیز 

م یعلو و ال زمین آبنوس تا آخراالمر به مقتضی اسالو از کوس هوا تیرگون شد 
زش الطاف نامتناهی وزیدن گرفت و لشکر اسالم به یکبار یعلی نصرت الهی از و
و صفوف ایشان را برهم زده تا دورتر ایشـان را راندنـد و    بر کفار حمله کردند

کردند و تا شب این کار  رار نهادند و مسلمانان تعقیب آنان میرومیان روي به ف
قریب صـدو بیسـت هـزار کـافر     یرموك ادامه داشت چنانچه گویند در حرب 

کشته شدند و از اهل اسالم سه هزار مرد شهید شـده بودنـد و بسـیاري مجـروح     
جرحه که تازه مسلمان شده بود به همراه خالد بر کفـار  جنگ گشتند و در این 

اند که سی هزار خرگاه دیبـا و سـی هـزار سـراپرده      آورده. تاخت کشته شد یم
مکلف و نقود و جواهر و اقمشه و امتعه زیاد در آن جنگ به دست مسلمانان بـه  

  .غنیمت افتاد
ــران  ــا ک ــی کــران ت   زبنگــاه روم
  ز بســیاري رخــت و اســب و شــتر

  

  زمــین شــد ز بــار غنیمــت گــران  
  ي مفلســان گشــت پــر دل و دیــده

  
را ابوعبیـده  فرمود تا غنایم را جمع کردند و چون وقت قسمت فرا رسـید  الـد  خ

عنـه و   اهللا عنه و خالفت عمر رضی اهللا صدیق رضی بکر ابیبخواند و او را از فوت 
عزل خود و نصب وي به امارت لشکر اسالم اعالم نمود و عموم لشکر را از این 

ابوعبیده کوتاهی ننمایید که من امر مطلع گردانید و گفت شما اکنون در اطاعت 
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عنـه شـنیدند    اهللا صـدیق رضـی  بکر ابینیز در اطاعت اویم چون مردم خبر وفات 
 خیراً اسالم بسیار بگریستند و خالد را دعاء کردند و گفتند ایها االمیر جزاك اهللا

کرد و  شنید این جنگ را تمام نمی را گرامی کردي اگر این خبر کسی دیگر می
نامـه بیـرون آورد و بـه    ) ي عمر فرستاده(یافت پس قاصد  ا ظفر میدشمن بر م

  .دست ابوعبیده داد مضمون آن چنین بود
عنه را به آن جهان بـرد و او امـر خالفـت و     اهللا صدیق رضیبکر ابیخداي تعالی 

ي غم مسلمانان بر دوش دارم  امارت مسلمانان را به من تفویض فرمود و من همه
نصب کردم باید که حساب بیـت المـال از   خالد بن ولید اي را به جابوعبیده و 

بینـی؟   چه مصلحت مـی : وي بخواهیدو پس ابوعبیده روي به خالد کرد و گفت
ابوعبیده گفت نیکـو باشـد پـس خالـد     . به امن امشب را مهلت بده: خالد گفت

خواهري داشت عاقله و صائب راي نام او فاطمه با وي مشورت کرد خـواهرش  
ه آن کار راه نمود که عمارت را تسلیم ابوعبیده کند و نیمه مال خـود  خالد را ب

  .بدهد که آن چهل هزار درهم بود
جلـوتر بـود و   یرمـوك  از حـرب  اجنـادین  اند که حرب  بعضی گفته: یادآوري

  .گروهی برعکس آن گفتند
ها و فتوحاتی بود که بـه روزگـار    ي جنگ پس این امور که نوشته شد مجموعه

  .عنه اتفاق افتاده است اهللا صدیق رضیبکر ابیخالفت 
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  عنه انجام گرفت اهللا بکرصدیق رضی کارهاي مهمی که در زمان خالفت ابی
عنـه انجـام    اهللا صـدیق رضـی  بکر ابیاز جمله کارهاي مهمی که در زمان خالفت 

  .پردازیم گرفته به اختصار می
بار در زمـان خالفـت   جمع آوري قرآن مجید همانطوري که قبالً گفتیم اول  -1

 عنه صورت گرفت هر چند در زمان خود رسـول اکـرم   اهللا صدیق رضیبکر ابی
مان، علی، زید بـن ثابـت، زبیـر بـن عـوام،      ث، عمر، عبکر ابیکسانی مانند خود 

خضرمی، ابی بن کعـب و چنـد تـن    لان، فرزندان سعید بن العاص، عالء اابخالدو
  .دیگر از کاتبان وحی بودند

رحلت فرمود وحی الهی منقطع گردیـد قبـل از رحلـت او     رت چون حض -2
ون که به صـورت  قرآن در آن زمان حیاتش یک جا جمع و نوشته نشده بود چ

  .شد اء حال وحی مرتّب نازل میتدریجی بر حسب اقتض
آوري و تـدوین آن   به جمـع  پس بزرگان و صحابه بعد از رحلت آن حضرت

و دو سال بـه صـورت یـک کتـاب کامـل      پرداختند تا این که در طول بیست 
آوري قـرآن   جمـع . آسمانی به همین ترتیب که اکنون در دست ماست درآمده

  .که اکنون در بین ما موجود استتوسط زید بن ثابت صورت گرفت 
صدیق خود با مردم حج گـزارد و عثمـان   بکر ابیدر سال دوازدهم بعثت بود که 

اند عمر بن خطاب بـا   و هم گفته. گماشت بن عفّان را به جانشینی خود در مدینه
  .مردم حج گزارده است و خداي داناتر است
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اعزام سپاه اسالم به جنگ قبایل مشرك و مرتد کـه قـبالً کـامالً شـرح آن      -3
  .رفت

  .که در جاي خود بیان آن رفت...... حمله بر عراق و فتوحات شام و روم و  -4
در حالی کـه شمشـیر    بکر ابیند، روایت شده است که چون اعراب مرتد شد -5

عنه پـیش   اهللا خود را بیرون کشیده بود به ذُوالقصه رفت، علی بن ابی طالب رضی
کجـا   ي رسـول خـدا   اي خلیفـه : اش را گرفـت و گفـت   او آمد و لگام ناقه

در جنگ احـد بـه    گویم که رسول خدا روي؟ من همان چیزي را به تو می می
ف بگذار و ما را بر مرگ خود انـدوهگین مسـاز،   شمشیرت را در غال. تو فرمود

به خدا سوگند که اگر ترا از دست بـدهیم بـراي اسـالم نظـام و ترتیبـی بـاقی       
  .1ماند نمی

گـران و   ي فتنـه  او مرد عمل بود نه مرد قول در مدت کوتاه خالفـتش همـه   -6
شورشیان را سرکوب نمود و دین اسالم را که سخت در معرض خطرقرار داشت 

عنه گردید که  اهللا ت بخشید و این فتوحات مقدمه و اساس فتوحات عمر رضینجا
  .عنه بدان خواهیم پرداخت اهللا رضی   انشاء اهللا در دوران خالفت عمر

                                         
  4ج  112نهایه االرب فی فنون االدب ص  - 1
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  عنه و وصیت و وفات او اهللا عنه و تفویض خالفت به عمر رضی اهللا بکرصدیق رضی بیماري ابی
شنبه و به قولی  وشنبه و به قولی شب سهعنه در آخر روز د اهللا صدیق رضیبکر ابی

روز جمعه بیست و دوم یا بیست و سوم جمادي االخـر سـال سـیزدهم هجـري     
در علّـت مـرگ او   . وفات یافت و مدت عمرش تقریباً شصت و سه سـال بـود  

 بکـر  ابـی . اند که یکی از معارف یهود زهر در طعام وي کرده پیش آورد آورده
ناگاه حارث گفـت  . خوردند  ده هر دو از آن طعام میعنه و حارث بن کل اهللا رضی

اند و من و تو هر دو در  در این طعام زهر یکساله ریخته ي رسول خدا یا خلیفه
دست برداشتند و هـم در آن روز  پس از آن طعام . یک روز وفات خواهیم یافت

تند و بعد از آن هر دو در یک روز از دنیا رف. بیمار شدند و یک سال بیمار بودند
  .به عالم آخرت منتقل شدند

عنه آن بود که دردي بر  اهللا اند که سبب فوت صدیق رضی و قولی بر این عقیده 
پیدا شد مثل دردي که از گزیدن مار در غار پیـدا شـده بـود و بـا آن      يپاي و

  .بیماري از دنیا رفت
یـت  اند که سبب فوتش آن بود آن روزي که هوا در غا و در قولی دیگر آورده

گویند . سردي بود غسل کرد و از آن تب شدید گرفت و پانزده روز تب داشت
: فرمـود . بیماري سل به آن اضافه شده به وي گفتند طبیب را بر بالین تو بیاوریم

طبیبـان گفتنـد درد عشـق اسـت جگـر      : پرسـیدند چـه گفـت   . دیدحکیم مرا 
  .سوزدش  می
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صحابه مانند عثمان بن عفـان و  روایت شده است که در ایام بیماري با جمعی از 
ي خالفت مشورت نمود و با مشورت ایشان  علی مرتضی رضی اهللا عنهما در باره

خالفت را به عمر رضی اهللا عنـه تفـویض فرمـود و نیـز گوینـد کـه عثمـان        
پـس عثمـان را طلبیـده و    . عنه که در زمان خالفت او کاتب وي بـود  اهللا رضی
ابن قحافه الی المسـلیمن امـا بعـد فـانّی قـد       کرب ابیهذا ما عهد «بنویس : فرمود

عنـه آنچـه را کـه     اهللا این بگفت و بیهوش شد و عثمان رضـی » استخلف علیکم
عنه گفته بـود بـه قلـم در آورد و نوشـت آنچـه را کـه        اهللا صدیق رضیبکر ابی
عنه این معنی را قبل از مرگش و بعد از به هوش آمـدنش   اهللا صدیق رضیبکر ابی

عثمـان آنچـه را   . اي چه نوشته: عنه گفت اهللا پس به عثمان رضی. کرده بودمعلوم 
گفته بود و آن را نوشته بود بر وي خواند تا جایی که به ذکر عمـر   بکر ابیکه 

عنـه   اهللا صـدیق رضـی  بکر ابیعنه در باب جانشینی خالفتش رسید آنگاه  اهللا رضی
ي مسلمانان کـردم در   ا خلیفهعنه ر اهللا خدایا عمر رضی: ها برداشت و گفت دست

این امر جز صالح اسالم چیزي نخواستم و من هر چه کردم تـو بـر آن دانـاتر    
بودي و حال بهترین اهل اسالم را بر مسلمانان والی گردانیـدم و در ایـن قصـه    

مـن  . عنه را نخواستم بلکه صالح مسلمانان را در نظر گرفتم اهللا حمایت عمر رضی
خـدایا  : روم و تو کار ایشان را به صالح آر و گفـت   ت میاز دنیا به سراي آخر

تو  ي پیغمبر عمر را از خلفاي راشدین گردان که از تو متابعت کند و از سیره
اند پیـروي کنـد و کـار     پیروي کند و سیرت صالحان را که بعد از پیغمبر بوده

به امـراي   اي را مهر کردند و عهد نامـه پس فرمود تا . رعیت وي را به صالح آر
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هایی همانند این عهدنامه نوشـت و   لشکر که در اطراف و جوانب بودند عهدنامه
عنه را طلبید و بـه او خبـر داد کـه تـرا بـر       اهللا مهر کرد و بعد از آن عمر رضی

ي رسـول   اي خلیفـه : عنه گفت اهللا عمر رضی. ساختمخلیفه  اصحاب رسول خدا
  .به خلیفه شدن نیازي ندارم این زحمت را از من دور دار که من خدا

تو به آن نیاز نداري ولی آن به تو نیازمند است و این : عنه گفت اهللا صدیق رضی
  .خلیفه به تو خواهد رسید

  اگر او نجوید بجویدش دولت  کسی که مهیا بود دولتی را
و صدیق، فاروق را رضی اهللا عنهما در باب حقوق اهللا تعالی و حقـوق مسـلمین   

هاي مرغوب فرمود و وصیت را به ایـن   ها و نصیحت خوب و موعظه هاي وصیت
اگر وصیت مرا نگه داري در زمان نـزول مـرگ   : سخن به پایان رساند و گفت
تـرین وبـی    یعنـی مـرگ زشـت   . تر از مرگ نبود هیچ چیز در آن موقع زشت

  .ترین چیز نزد تو خواهد بود ارزش
  :اما آنچه در شیخین در این باره آمده

رض مرگش ععنه در م اهللا صدیق رضیبکر ابیاز طبرانی و غیره روایت شده که و 
هـیچ  . اي عایشه ما امور مسلمین را به دسـت گـرفتیم  : به دخترش عایشه فرمود

آنچه . ها به عنوان حقوق نگرفتیم گونه پولی نه دینار و نه درهم از بیت المال آن
ی و لباس خشـنی بـود بـراي    سنگي رفع گر برداشتیم طعام متوسطی بود به اندازه

ن و اکنون از مال مسلمانان نزد ما جز این غالم حبشی و این شُـتر و  پوشیدن بد
چون در زمانی کـه از  . پوشیدم چیز دیگري نمانده است  این قطیفه که آن را می
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ها استفاده کنم، پس از مـن   کردم خلیفه بودم، حق داشتم از آن  ها استفاده می آن
وفـات یافـت،    بکـر  ابـی را به عمر بن خطّاب بازگردان همین که ها  ي آن همه

خدا تو : عمر گریه کنان گفت. عنها این اشیاء را نزد عمر فرستاد اهللا عایشه رضی
کسی که بعد از تو باشد یعنی خلیفه شود به مشقّت ! بکر ابیرا رحمت فرماید اي 

داشتن اینچنـین زهـد و   . شدزیرا او هم باید مانند تو زهد و تقوا داشته با. انداختی
  .تقوا سخت و مشکل است

صـدیق  بکر ابـی که من وکیل خـرج  معیقب بن ابی فاطمـه  روایت شده است از 
عنه بودم چون بیماري بر او غلبه کرد نزد وي درآمدم و سـالم کـردم،    اهللا رضی
اي معیقب تو متصدي خرج ما بودي میان من و تو در ایـن ایـام معاملـه    : گفت

من از تو بیست و پنج درهم حق دارم و آن را به تو حـالل  : گفتم. ستچگونه ا
یـا  : گفـت  بکر ابیکردم فرمود خاموش باش در حالی که گریه مرا فرا گرفت 

معیقب گریه مکن و جزع منماي و طریق شکیبایی پیش گیر هر چند بـدنم بـه   
ك خواهد ظاهر در زیر خاك خواهد آرمید اما به حقیقت روح پاکم به عالم افال

  .خرامید
  گر تن من همچون تنها ختفه اسـت 
  جان چو خفته در گل و نسرین بـود 
  جــان خفتــه چــه خبــر دارد ز تــن

  

  هشت جنّت در دلم بشـکفته اسـت    
  چه غمت از تن در آن سرگین بـود 
  گر بگلشن خفته یا در گـور لجـن  
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عنهـا   اهللا رضـی عایشـه  را طلبید و به نـزد  برَیده عنه  اهللا معیقب گوید صدیق رضی
عنهـا روایـت    اهللا از عایشه رضی. فرستاد تا بیست و پنج درهم آورد و به من داد

شـد و    عنه در روز آخر مرگ بیهوش مـی  اهللا صدیق رضیبکر ابی: است که گفت
گفتم عجب بیماري سخت به پدر من رسیده وي چـون بـه     گریستم و می  من می

اي دخترك من چنین نیسـت  : گفت  شنید می  آمد و این سخن از من می  هوش می
را در چند جامه کفـن کردنـد    رسول خداکه گویی و از من پرسید   که تو می

چـه  : گفتم در سه جامه سفید که در آن سه جامه پیرهن و عمامه نبود پس گفت
: امروز چـه روز اسـت؟ گفـتم   : گفتم روز دوشنبه، گفت: روز از دنیا نقل فرمود

رم به خداي تعالی که مرگ من میان امـروز و شـب   امیدوا: گفت. دوشنبه است
این جامه مرا بشوئید و بر آن دو جامه دیگر اضافه کنید و مرا در : باشد و گفت

اشکالی ندارد و آخرین سخنی کـه  : گفت. این کهنه است: گفتم. آن کفن کنید
و . »خدایا، مرا مسلمان بمیران و به نیکوکـاران ملحـق فرمـاي   «: گفت این بود

میس همسرش و پسرش عبدالرحمان او را غسل دهندوصیت کرد اسماء بنت ع.  
اش نماز گزارد و چهار تکبیر گفت،  بر جنازه عمر بن خطّاب در مسجد پیامبر

را حمـل کـرده    ي رسول خدا و او را بر همان سریري حمل کردند که جنازه
  .خرمااش لیف  هایش چوب ساج بود و رویه بودند و آن تختی بود که پایه

پسرش عبدالرحمان و عمر بن خطّاب و عثمان و طلحه داخل گور او شدند و سر 
متصـل   قرار دادند و لحدش را بـه لحـد پیـامبر    هاي پیغمبر او را کنار شانه

  .ساختند و او در شب به خاك سپرده شد
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  )رض(اهل بیت و زندگانی و هجرت حضرت عمر بن خطاب  اصل و نسب و کنیه و سیرت و
قریش و از  ي از قبیله خدا رسولعنه خلیفه دوم  اهللا خطّاب رضیبن  حضرت عمر

ي کعب بـن لُـوي جـد     ي نسبش به واسطه ي اصیل بنی عدي بود، سلسله خانواده
. رسـد   مـی  خدا رسولباشد به   عنه می اهللا که جد نهم عمر رضی خدا رسولهفتم 

دختر هشام بنی مغیره بن عبداهللا بـن عمـر   ختمه و نام مادرش خطّاب نام پدرش 
  .بود» فاروق«و لقبش » ابوحفص«اش  کنیه. بن مخزوم است

یعنی سیزده سـال بعـد از والدت بـا سـعادت     عام الفیل عمر سیزده سال پس از 
 در شهر مکّه متولّد شده است پس در واقع از حضـرت رسـول   رسول اکرم

اسامه بن زید بن اسلم از قول پـدرش از جـدش   . سیزده سال کوچکتر بوده است
من چهـار  : گفت  عنه شنیدم که می اهللا گفته است از عمر رضی  کند که می  نقل می

  .ام سال بعد از جنگ فجار متولّد شده
ي ثروتمندش به تجـارت   عنه از آغاز جوانی مانند بقیه افراد خانواده اهللا عمر رضی

) سـوریه (براي کارهاي تجاري خود چندین بار به عـراق و شـام   . تغال داشتاش
  .که آن موقع ایلیا نام داشت سفرکرد) خاك فلسطین(وقدس 

گري بـزرگ شـد در    ي اشراف قریش و در محیط زندگانی اشرافی او از خانواده
فصاحت و بالغت و رسایی کالم بسیار ماهر و چیره زبان بود و به اظهار حقایق 

هاي زمان خـود بـود بـدین     ي کامل محل رجوع انسان جانبداري از حق نمونه و
جهت اهل مکّه و ساکنان خارج مکّه بـه او احتـرام خاصـی قائـل بودنـد و بـه       

. دار سـفارت بـود   ي جاهلی عهده شدند و در دوره  ي او تسلیم می قضاوت عادالنه
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ـ     یعنی هر گاه میان قریش جنگی در می ه میـان طوایـف   گرفت اعـم از ایـن ک
عنـه را بعنـوان سـفیر گسـیل      اهللا خودشان یا با طوایف دیگر بـود عمـر رضـی   

چون اشراف و بزرگان قریش بوده و منصـب سـفارت و رسـالت و    . داشتند  می
مفاخرت قریش در جاهلیت به او تعلق داشت و علما بر کثرت علم و وفور فهـم  

  .و شدت صالبت او اتّفاق دارند
شناسـم هـیچ    دانـم و نمـی   نمی:  وجه روایت شده است که گفتاز علی کرَّم اهللا

احدي را از مسلمانان که از مکّه به مدینه مهاجرت کرده باشـد بطریـق خفیـه و    
عنه که چون خواسـت هجـرت    اهللا خطّاب رضیبن عمر هجـرت  پنهانی بود مگر 

ي تیر  کند شمشیر خود را حمایل کرد و کمان را بر دوش انداخت و چند چوبه
ر دست گرفته به مسجد الحرام درآمد و اشـراف قـریش در فنـاء خانـه خـدا      د
دسته دسته نشسته بودند هفت شوط طواف کـرد و دو رکعـت نمـاز از    ) کعبه(

هـاي آن جمـع    ها و دسـته  براي خداي یگانه صاحب خانه گزارد پس گرد حلقه
برآمد و گفت هر کس خواهد که مادرش به عزایش بنشـیند و فرزنـد خـود را    

ـ    یتیم و زوجه ت اي خود را بیوه گرداند باید که در عقب این وادي بـا مـن مالق
به مدینه دارد و هجرت عنه عزم  اهللا کند و مردم به تحقیق دریافتند که عمر رضی

  .هیچکس نتوانست بر وي تعرّض نماید
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  عنه اهللا اسالم آوردن و مسلمان شدن عمر رضی
  :فرماید  عنه می اهللا ر رضیتعالی در حق اسالم آوردن حضرت عمخداي 

اش کردیم و براي او نوري قرار دادیم که به  آنکس که مرده بوده ما او را زنده«
رود، همانند کسی که وصفش این است که گرفتار   کمک آن میان مردم راه می

هاست و از آن بیرون شدنی نیست، بدینسان، براي کسانی کـه   ظلمات و تاریکی
  »1.اند آرایش یافته است کرده  که می اند، اعمالی کافر شده

فرو آمده کـه هـر دو   ابوجهل و عمر بن الخطاب ي  اند که این آیه در باره گفته
بودنـد و آن حضـرت دعـا کـرد و گفـت       در جایگاه آزار حضرت رسـول 

پروردگارا اسالم را با یکی از این دو نفر عزیز گردان و دعاي آن حضـرت در  
عمـر فـاروق   استجابت واقع شد پـس صـاحب نـور     عنه مورد اهللا حق عمر رضی

  .عنه است اهللا رضی
آیا آن کس که به سبب کفر و ضاللت همچون مرده بوده و ما بـه او  : گوید  می

ي آن ایمان زنده کردیم و نوري از ایمان به او دادیـم   ایمان بخشیدیم و به وسیله
بخشـد تـا حـق و      رود و چشم او را روشنایی می  که در پرتو آن، میان مردم می

باطل را تمیز و تشخیص دهد پس آیا چنین کسی مانند شخصـی اسـت کـه در    
  !گردد؟ ها فرو رفته و هرگز از آن خارج نمی ها و تاریکی امواج ظلمت

اولـین  : گفـت عنـه   اهللا عمر رضیو در روضه االحباب در روایتی ذکر شده آنکه 
ن پیش آمد از خانه بیرون سبب اسالم من آن بود که شبی براي خواهرم درد زاد
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آمـد و بـه    ي کعبه درآمدم شبی بغایت سرد بود پیغمبـر  رفتم و در زیر پرده
حجره رفت و براي اداي نماز قیام نمود کالمی شنیدم که مثل آن هرگز نشـنیده  

از نماز فارغ شد بیـرون آمـد و روان گشـت مـن از      بودم و چون رسول خدا
اي عمر شب و روز : گفت. عمر هستم: تمعقب وي رفتم فرمود کیستی؟ من گف

کنی تصور کردم که در حقّ من دعاي بد خـواهی کـرد در دل     قصد جان ما می
» اَشْهد اَنْ لَـا الـه االّ اهللا و انّـک رسـول اهللا    « : من رقّتی و تغییري پدید آمد گفتم

تـرا  به آن خدایی کـه براسـتی   : گفتم. اي عمر اسالم خود را پوشیده دار: گفت
  .ام فرستاده است دین توحید آشکار کنم چنانکه شرك را آشکار کرده

عنه بیست و شش سال سن داشت اسالم وي بعد  اهللا گویند در آن وقت عمر رضی
از اسالم چهل مرد بود و یازده زن و به قولی سی و نه مـرد و سـیزده زن بـوده    

  .است
نازل شد و گفت اي ) مالسال علیه( نقل است که چون بشرف اسالم گشت جبرئیل

در شیخین آمده کـه باختصـار   . اهل آسمان به اسالم عمر بشارت دادند محمد
  :کنیم  اشاره می

عنـه   اهللا روزي عمـر رضـی  : کنیم  داستان تاریخی اسالم او را از ابن هشام نقل می
 افتد تا رسول اهللا  شود و به راه می  گیرد و از خانه خارج می  شمشیر به دوش می

در بین راه با یکی از اقوامش به نام نُعیم بن عبـداهللا  . را هر جا بیابد به قتل برساند
روم تا این کـه آن شـخص را     روي؟ می  پرسد به کجا می  نعیم می. شود  روبرو می

گوید و دین نو آورده اسـت    که از دین قریش برگشته و به خدایانشان ناسزا می
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فرزنـدان  . اي م دسـت بـه کـار خطرنـاکی زده    گفـت . پیدا کنم و به قتل برسانم
عالوه بر آن آیا بهتر نیست کـه بـه   . گذارند ترا زنده نمی) بنی هاشم(عبدمناف 

  .فکر خویش و قومت باشی که پیرو دین محمدي شده است
خـواهرت فاطمـه و   : کدام قوم و خویش؟ نعیم گفت. عمر تعجب کرد و پرسید

 دو مسـلمان شـده متابعـت محمـد    هر ) پسر عمویت(شوهرش سعید بن زید 
  .کنند  می

ي خواهرش شـتافت شـنید    عمر بی درنگ راه خود را تغییر داد و به طرف خانه
خواند فاطمه متوجه آمدن عمر شده ورقه قرآن را که در   که خواهرش چیزي می

پرسد ایـن چـه     عمر از خواهرش می. کند  دستش بود در جایی از خانه پنهان می
خواندي و من آنرا شنیدم، خواهرش گفت چیزي خوانده نشده اسـت    بود که می

انـد   عمر فهمید که خواهرش و دامادش هر دو مسلمان شده. که تو آن را بشنوي
داشتند آنگاه بی درنگ به دامادش سعید حمله   ولی اسالم خود را از او پوشیده می

ي  چهـره فاطمه به جانبداري از شوهرش برخاست عمر ضربت سـختی بـه   . کرد
خواهرش و دامادش هر دو یک زبان شده . آلود شد ي او خون خواهرش زد چهره

ایـم هـر چـه     ایم و به خدا و رسولش ایمـان آورده  گویند بلی ما مسلمان شده  می
  .ایم توانی فرو مگذار، ما خود را تسلیم امر خداي یگانه کرده  می

آلود شده احساسـات و  بیند خون   افتد و می  عمر چشمش بر رخسار خواهرش می
  .ي خود پشیمان ساخت عواطف وراثتی او را از کرده
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بی شک حقیقتی در میان اسـت کـه مـن    . یقیناً سرّي در کار است: عمر گفت
دانم آیا بهتر نیست که آن را بدانم؟ و با مالطفت و مهربـانی آنچـه را کـه     نمی

ابد که برادرش کامالً ی  می خواهد و فاطمه به خوبی در  خوانده بود از خواهرش می
  .متحول شده است و آثار هدایت و عالئم توفیق در وجودش تجلّی کرده است

آن حضرت در آن . بروم مرا راهنمایی کنید تا به نزد رسول اهللا: گوید  عمر می
ي ابن ارقم در نزدیکی کوه صفا کـه محـل    اي از اصحابش در خانه هنگام با عده

  .برد  د، بسر میاجتماعات مسلمین اولین بو
دهند   خبر می زند به رسول خدا شتابد و درمی  ها به آنجا می عمر به راهنمایی آن

: گفت حمزه عموي رسول خدا. که عمر شمشیر بدست پشت در ایستاده است
اگر نیت بد در سر دارد با شمشیر خودش سرش را از تن جدا خواهم کرد و اگر 

بینـد    همین که رسول خدا او را می. دهد  را می نیت خوبی دارد رسول اهللا پاسخش
اَشْـهد انّـک رسـول اهللا    «: گویـد   کند و عمر کلمه طیبه شهادت می  او را بغل می

دهـم کـه تـو رسـول       یعنی گواهی مـی » جئتک ألؤمن بِاهللا و بِما جائک من اهللا
ـ  خدایی، به نزدت آمده یده اسـت  ام تا به خدا و به آنچه که از نزد خدا به تو رس

  .ایمان بیاورم
خطّاب سی و نه نفر مسلمان شده  بن تا زمان اسالم آوردن عمر: گفتابن عبـاس  

داشتند تا این که عمر خطّـاب مسـلمان شـد و      بودند و مسلمانیت خود پنهان می
تعداد مسلمانان به چهل نفر رسید و با اسالم آوردن عمر در مکّه اسـالم آشـکار   

  .شد
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  :فردوسی گفت 
ـ    رد اســالم را آشــکار عمــر کـ

  
ــار    ــاغ به ــو ب ــی چ ــت گیت   بیاراس

  
عبـداهللا  . اسالم عمر در ذیحجه سال ششم بعثت، در بیست و شش سالگی او بـود 

توانستیم کنار کعبه نماز بگزاریم و چون عمـر مسـلمان    گوید، ما نمی میمسعود 
شد با قریش زد و خورد کرد و کنار کعبه نمـاز خوانـد و مـا هـم بـا او نمـاز       

ي  گفته است اسالم عمـر مایـه گشـایش، هجـرت او مایـه      خواندیم و هم می می
آن روزي که عمر اسالم را پذیرفت . نصرت و امارت و فرماندهی او رحمت بود

الحمـد هللا الـذّي هـداك الـی االسـالم یـا       : را کنار گرفت و گفتاو  مصطفی
ـ  : ، پس دست وي گرفت و او را پیش یاران بـرد و گفـت  عمـر  ! ناي یـاران م

برخاست و او را در کنار گرفـت  حمزه بشارت پذیرید که عمر به اسالم درآمد 
چرا اسالم  عمر گفت یا رسول اهللا. و یاران هم شاد گشتند و خوشحالی نمودند

کنیم و دامـن عصـمت    را پنهان داریم و چرا این پرچم اسالم را آشکارا بلند نمی
بودنـد از   بـا مصـطفی    گرفت و او را بیرون آورد و آن قوم کـه  مصطفی

تعداد مسلمانان همانطوریکه گفتیم با عمر چهل نفـر  . صدیقان همه بیرون آمدند
آمدند و کافران منتظر بودند کـه   میمسجد الحـرام  شده بود به همراه حمزه تا به 

آورد عمر چون کافران را دید تکبیر گفت کـه   می عمر هم اکنون سر محمد
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و با دیـدن عمـر کـه اسـالم آورده اسـت دل از       هاي کافران افتاد رعب در دل
  .1دوست خویش بریدند
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  خالفت عمر بن خطاب رضی اهللا عنه
عنـه مطـالبی بیـان     اهللا ر و انتخاب او در خالفت عمر رضیبک در هنگام فوت ابی

ي بنی ساعده اگـر   عنه در سقیفه اهللا رضی بکر ابیگردید چون در انتخاب خالفت 
یافت منجر به نزاع و هرج و مـرج داخلـی    ایان نمیکار خالفت به آن سرعت پ

عنه از ماجراي سقیفه درس گرفتـه بـود    اهللا رضی بکر ابیگردید گویا این که  می
اگر جانشینی براي خلیفه قبل از مرگش انتخاب نکند همان توطئه سقیفه دوبـاره  

را از  تکرار شود لذا براي تحقیـق ایـن مطلـب اصـحاب اکـابر رسـول خـدا       
هـا   ها تفکّر و تفحص کرد، تا از بـین آن  اند و در خصایص و سیرت آننظرگذر

کسی را نامزد خالفت کند که در امور خالفت سـخت گیـر باشـد نـه چنـدان      
خوي باشد و نه چندان نرم خوي بلکه در جاي خود درشـت خـوي و در    درشت

  .جاي خود نرم خوي باشد
  درشـتی و نرمـی بهـم دربـه اسـت     

  :در شیخین آمده است که
  چو رگزن که جرّاح و مرهم نه اسـت   

  
عنه دو نفر از میان اصحاب را نمـره عـالی داد یکـی عمـر بـن       اهللا رضی بکر ابی

عنه در امور خالفت هـر   اهللا و گفت علی رضی. خطاب و دیگري علی بن ابیطالب
گاه مانعی پیش آید بی باکانه از آن عبور خواهد کرد و هیچ نرمی از خود نشان 

د چه بسا این کار خالفت را به چالش بکشاند ولـی عمـر اگـر در راه    نخواهد دا
دهـد و از   خالفت به مانعی برخورد کند ماهرانه مسیر و تصمیم خود را تغییر می

کند با این توجیه تصمیم گرفت در حیات خود حضـرت عمـر    آن مانع عبور می
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ین امر از بزرگـان  عنه را از طریق شورا به خالفت برگزیند، براي انجام ا اهللا رضی
عمـر   تي حضـر  آمدنـد در بـاره   کـه بـه عیـادتش مـی     اصحاب رسول خدا

  .ها مشورت نماید عنه استفسار و نسبت به تفویض خالفت به عمر با آن اهللا رضی
شما احواالت و امارت و لیاقت و حاکمیت  بکر ابیاي : عبدالرحمن عوف گفت

به خدا قسم او بهتـرین کسـی   . شناسی دانی و بهتر از ما می عمر را از ما بهتر می
گیـري   کنی، ولی عمر نیـز در کـارش خشـونت و سـخت     است که انتخاب می

گفت خشونتش در مقابل نرمش من الزم بود تا کار خالفت تعـادل   بکر ابی.دارد
سـپس از عثمـان ابـن    . کاهد پیدا کند و قبول خالفت خود از درجه خشونت می

تو او را بهتر از مـن  : ه استفسار نمود او نیز گفتعن اهللا ي عمر رضی عفان در باره
گیرم، آنچه  خدا را گواه می: به هر حال نظر تو چیست؟ عثمان گفت. شناسی می
در میـان مـا کسـی بـراي     . دانم این است که باطنش از ظاهرش بهتر اسـت  می

  .تر از او نیست خالفت بهتر و الیق
گیرم  خدا را گواه می: نمود، گفت از اسید بن خضیر انصاري در این باره استفسار

سعید بـن  . به نظرم بعد از تو او بهترین کسی است که شایستگی خالفت را دارد
: گفتنـد  بکـر  ابیزید انصاري و جماعتی دیگر از مهاجران و انصار در باب سؤال 

  .او بهترین کس براي مقام خالفت است
ص از رأي بزرگان عثمان بـن  عنه بعد از این استفسار و تفح اهللا رضی بکر ابیپس 

. مضمون عهد نامه چنین بود. عفاف را به حضور خود خواند و عهد نامه را نوشت
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من عمر بن الخطاب را به خالفت برگزیدم، خدایا او را هدایت فرماي و رعیتش 
  .را برایش صالح و درستکار و مطیع فرما

ـ   اهللا صدیق رضـی بکر ابیاین عهدنامه در زمان حیات  ورد قبـول بزرگـان   عنـه م
و سپس با عمر بـا  . و بزرگان مهاجر و انصار قرار گرفت اصحاب رسول خدا

و همه اصـحاب  . میل و اختیار کامل بیعت نمود و خالفت را به او تفویض کرد
عنه بیعت کردنـد واو   اهللا و بزرگان مهاجر و انصار نیز با عمر رضی رسول خدا

همین که عمر به خالفت رسید براي خطبـه  . پذیرفتند را خلیفه دوم رسول اهللا
دانم که شما در گذشته از مـن   اي مردم می: باالي منبر رسول اهللا نشست و گفت

بـودم آن   اید چون من غـالم و خـدمتکار رسـول     سختگیري و خشونت دیده
خلیفه  بکر ابینزد  بعد از رسول خدا. حضرت نسبت به من رئوف و مهربان بود

صدیق مـردي مالیـم و    بکر ابیدانید  ز چنین بودم چنانکه مینی اول رسول خدا
آرام و با نرمش بود الزم بود در کنار او براي پیشبرد اهـداف اسـالم خشـونت    

ولی بدانید فقط براي ستمگران و براي گرفتن حـق  . باشد تا تعادل برقرار گردد
ولـی در  ضعفا و عاجزان از بزرگان و توانگران شدت عمل به خرج خـواهم داد  

از ! اي بنـدگان خـدا  . نهم مقابل پاکدامنان و پرهیزکاران رخسارم را بر زمین می
عقاب خدا بترسید و مرا در امر و نهی در اجراي خالفت یاري دهید و از نظرات 

  .و پیشنهادات خود ما را بی نصیب نگردانید
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متواضـع و  بینیم که او بر مسلمانان  عنه می اهللا چنانکه در زمان خالفت عمر رضی
بود و با این رفتـار   و منافقان شدید و با صالبت و غلیظمدارا و نرم و بر کافران 

  .ي خود توانست فتوحات کاملی در اقصا نقاط نصیب مسلمانان گرداند عادالنه
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  عنه اهللا فضایل و مناقب و خصوصیات عمر رضی
ها را  ی از آنعنه بسیار زیاد و مشهور است که بعض اهللا فضایل و مناقب عمر رضی

  حدیث شریفدر . آوریم در ذیل می
 پیغمبـر خـدا  : از جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما روایت است کـه گفـت   -1

همسـر  ) رمیصاء(ام، در این وقت  که به جنّت داخل شده دیدم در خواب: فرموند
بالل است، و : این کیست؟ گفت: ابوطلحه را دیده و صداي پایی را شنیدم، گفتم

این قصر کیست؟ : صري را دیدم که در کنار آن، دخترکی نشسته است، گفتمق
خواستم داخل شـده او را ببیـنم، ولـی غیـرتش را بیـاد        از عمر است، می: گفتند
آیا در مقابل شـما هـم   ! پدر و مادرم فداي شما: عمر رضی اهللا عنه گفت. آوردم

  ]3679: رواه البخاري. [کنم  اظهار غیرت می
در  شخصی از پیغمبر خـدا : عنه روایت است که اهللا بن مالک رضی از انس -2

بـراي  «: شـود؟ فرمودنـد    چه وقت قیامت می: ي قیامت سؤال کرده و گفت باره
هیچ چیز، ولـی خـدا و رسـولش را دوسـت     : اي؟ گفت قیامت چه آماده کرده

  .»داري  تو با آنکسی خواهی بود که او را دوست می«: فرمودند. »دارم  می
 ي پیغمبـر  ي این گفته ما به هیچ چیز به اندازه: گوید  انس رضی اهللا عنه می -3

خوشـحال  . »داري  تو با آن کسی خواهی بود که او را دوست مـی «: که فرمودند
  .نشدیم
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و عمر رضی اهللا عنهمـا را   بکر ابیو  من پیغمبرخدا : انس رضی اهللا عنه گفت
هـا   ها باشم، اگر چه عملی به مثل اعمال آن دارم، و امیدوارم که با آن  دوست می
  ]3688: اريرواه البخ[ . ام انجام نداده

از «: فرمـود  پیغمبـر خـدا  : عنه روایت است کـه گفـت   اهللا از ابوهریره رضی
هـا   گذشتگان قوم بنی اسرائیل کسانی بودند، که بدون آنکه پیغمبر باشند، به آن

ـ . [»شـد، عمـر اسـت   شد، اگر از امت من کسی چنین با  می مالها : اريرواه البخ
3689[  

فرموده لیاقت پیغمبري داشت چنانکه ترمذي  حضرت عمر چنانچه پیغمبر -4
نْ    «: اند که فرموده است روایت کرده و حاکم هر دو از رسول خدا کَـانَ مـ لَـو

  ».بعدي نبی لکان عمر بن الخطاب
شد او عمـر    ري مبعوث میاگر من خاتم پیغمبران نبودم و بعد از من پیغمب: یعنی

  .بن الخطاب بود
حضرت عمر طرفدار حق و عدالت بود، چنانکه ابن ماجه و حاکم هـر دو از   -5

انَّ اهللاَ وضَـع الحـقَ علـی لسـانِ     «: اند که فرموده است روایت کرده رسول خدا
  »عمر یقول به

رآن نیز یعنی خداوند حق را بر زبان عمر جاري کرده است تا حق را بگوید و ق
ي  در چند مورد به موافقت او نازل شده است، از جمله در مورد نظـر او در بـاره  

و در  و میگساري و در مورد حجاب همسران پیـامبر   اسیران بدر و تحریم می
  .علیه السالم  مورد مقام ابراهیم
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میـان  «: فرمـوده اسـت   از عایشه رضی اهللا عنها نقل است که رسول خـدا  -6
شده است اگـر    شته مردانی درست اندیش بودند که به آنان الهام میهاي گذ امت

  .در این امت کسی چنان باشد عمر بن خطّاب است
 بهترین مردم پس از رسول خـدا : گوید  علی بن ابیطالب کرّم اهللا وجهه می -7

دانستیم کـه عمـر بـا     و سپس عمر رضی اهللا عنهما هستند و ما بعید نمی بکر ابی
  .گوید  می الهام سخن

ي ترازویی نهاده شود  ي قبایل عرب در کفّه ابن مسعود گوید اگر دانش همه -8
اند که عمر نُه  ي دیگر، دانش عمر بهتر است، و معتقد بوده و دانش عمر در کفّه

یک جلسه نشستن با عمـر را در  ) ابن مسعود(دهم علم را فرا گرفته است و من 
  .دانم  سال میپیش خودم بهتر از عمل مستحبی یک 

در : فرمـود  نقل است کـه پیـامبر   ماعنه اهللا از عبداهللا بن عمر خطّاب رضی -9
خواب دیدم کاسه شیري برایم آوردنـد، و آن قـدر از آن نوشـیدم کـه از سـر      

را هایم شیر فرو چکید و زیادي آن را به عمـر دادم، گفتنـد آن    انگشتان و ناخن
  .به علم :فرمایی؟ فرمود  به چه چیز تأویل می

  :روضه االحباب روایتی در باب فضایل و مناقب عمر آمده کهتاریخ در 
فرمـود بـه    از ابوهریره رضی اهللا عنه روایت است که گفت رسول خـدا  -10

اند اگـر در امـت مـن     بوده) حدیث گویان(تحقیق که در بنی اسرائیل محدثین 
  .کسی مثل آن رجال باشد عمر پسر خطّاب است
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فرمـود کـه    پیغمبر: د خدري رضی اهللا عنه روایت کرده که گفتابوسعی -11
هـا بـود،    کردنـد برایشـان پیـراهن     در خواب دیدم مردم را بر من عـرض مـی  

ها و بعضی کمتر از آن بود و عمـر خطّـاب    هاي بعضی از ایشان تا سینه پیراهن
شـید  ک  عنه را بر من عرض کردند در او پیراهنی بود که در زمـین مـی   اهللا رضی

یعنـی  (به دیـن  : فرمود. فرمایی  صحابه گفتند یا رسول اهللا چه تأویل و تعبیر می
  .کنم  تعبیر می) دیانت قوي

بـه عمـر    کند کـه پیغمبـر    عنه روایت می اهللا و سعد بن ابی وقاص رضی -12
. به آن خدایی که نفس من در دسـت قـدرت اوسـت   : عنه گفت اهللا خطّاب رضی

  .کند  یعنی براستی شیطان از سایه عمر فرار می» ظَلّ عمر انَّ الشیطان لیفرّنَ«
  عمر پنجه بر پیج دیو مرید    پیر مرید بکر ابینخستین 

  پیغمبر خـدا : از انس ابن مالک رضی اهللا عنه روایت شده است که گفت -13
عنهم همراه و مالزم  اهللا و عمر و عثمان و علی رضی بکر ابیبر کوه اُحد برآمد و 

ساکن و ثابـت بـاش   : رت بودند کوه اُحد به لرزه درآمد حضرت فرمودآن حض
مگر پیغمبري یا صـدیقی یـا   ) در باالي تو(اي اُحد که نیست بر تو هیچ احدي 

  .شهیدي
عنـه   اهللا نقل است که سعید بن زید رضی اهللا عنه در روز مرگ عمـر رضـی   -14

بـر اسـالم   : گفـت گریـی؟    گریست از وي پرسیدند چرا این همه مـی   بسیار می
  .عنه مرگ اسالم است اهللا گریم زیرا که مرگ عمر رضی  می
  .کنند عاو اول کسی است که فرمود در اسالم تاریخ وض -15
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و اول کسی است که قرآن را در صحف جمع کرد و بر جمع قرآن باعث  -16
  .شد
بـه  کسی که به مسلمانان امر فرمود به آنکه در مساجد نمـاز تـراویخ    اول -17

  .جماعت بگزارند
  .اول کسی که حد شارب خمر را هشتاد تازیانه قرار داد -18
در زمان او بود که شهرها فتح و مصرها بنا گردید و خراج آن هر سال بـه   -19

کوفه و جبره و سواد عـراق و جبـال و آذربایجـان و    : رسید مانند  اهل اسالم می
  .و موصل و مرو و اسکندریه بصره و اهواز و شام و فارس و کرمان و جزیره
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  عنه به امیرالمؤمنین و فاروق اهللا وجه تسمیه عمر رضی
عمر اولین کسی بود که در اسالم امیرالمؤمنین گفتنـد یعنـی فرمـانرواي عامـه     

  .مردم
: چنانچه خداي تعالی در قرآن مجیـد فرمـوده  : آمدهفاروق اما آنچه در حق لقب 

  :1قوله تعالی
  
  
  

ه گمان دارند به کتاب تو و کتابهایی که پیش از تو فرسـتاده  مگر آنکسان را ک
خواهند طغیانگري را حـاکم کننـد؟    بینی که چگونه می اند نمی شده ایمان آورده

بدان کفر ورزیدند شـیطان  ) که تسلیم او نشوند(اند  در صورتیکه به آنان امر شده
  .خواهد که آنان را گمراه کرده  دور گرداند چه گمراهی می

. فرو آمد، که بشر با جهودي بر سر امـري نـزاع داشـت    بشر منافقین در شأن ا
. ببریم تا در میان ما حکم کند محمدبیا این خصومت را به پیش : جهود گفت

بـه پـیش   . که یهود و کاهن اسـت ببـریم   کعب اشرفمنافق گفت نه به پیش 
. دادو رسول خدا حکم کرد و جهود را حاکم تشـخیص  . آمدند رسول حضرت

پـس  . برویم اگر عمر حکم کند حق بـا شماسـت  عمر بیا تا پیش : منافق گفت
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رفتیم، و او حکم کـرد و ایشـان    محمدجهود گفت ما پیش . پیش عمر رفتند
شـود و آنـرا    بدان حکم راضی نیست، اگر عمر حکـم کنـد بـدان راضـی مـی     

مشـیر  عمر رفـت و ش . شما همین جا باشید تا من برگردم: عمر گفت. پذیرد می
بگرفت و گردن آن منافق را از تن جدا کرد، و گفـت هـر کـه داوري چنـان     

 فـاروق از آن روز به بعد حضرت عمـر را  . قاضی را نپذیرد پاداشش همین است
  :گوید می. لقب دادند

کنند به آنچه از کتابهاي آسـمانی بـر تـو و     آیا ندیدي کسانی را که گمان می
اندولی بـا توجـه بـه دعـوي ایمـان آیـا        هبرگذشتگان تو نازل شده ایمان آورد

که یک فرد طاغی و یاغی است بروند  کعب بن اشرفخواهند اینکه به سوي  می
خواهند حکم او را بجاي حکم خدا و رسولش بپذیرنـد   و حل اختالف کنند و می

  و جاري کنند؟
ي مکلفان دستور داده شده بود که تسـلیم   و حال آنکه به مدعیان ایمان و به همه

  .شیطان و شیطان صفتان نشوند و به طاغوتیان مراجعه نکنند
مراجعه به طاغوت یک دام شیطانی است و طاغوت می خواهـد آنهـا را گمـراه    

تواننـد   ي دور دستی بیفکند آن راهـی کـه هرگـز از آن نمـی     کند و به بیراهه
  . برگردند
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ـ    وي پیـامبر  و چون به آنها گفته شد که به سوي آنچه خدا نازل کـرده و بـه س
  .ی که سخت از تو روي بگردانندبیایید منافقان را بین

و آن زمانیکه به این منافقان در وقت حکم گفته شود که به سوي آنچه خداونـد  
و احکـام خـدا    ید از آمدن به سـوي پیغمبـر  نازل کرده، و به سوي پیامبر بیائ

دوسـت دارنـد   خواهنـد و   گردانند چنانچه خود مـی  زنند و روي بر می سرباز می
  .نزاعشان در جاي دیگر حل و فصل شود

و قرآن و  ها که توسط پیغمبر سوره الفتح براي هدایت انسان 28و نیز در آیه 
  :1قوله تعالی: احکام الهی بیان شده آمده است

  
  

اوست که پیغمبر خویش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را به همه دین ها 
  .نوان اظهار کننده حق بس استعغالب کند و خداوند به 

او خدایی است که رسول خود را با هدایت به سوي مردم فرسـتاد یعنـی بابیـان    
و دیـن  » ال اله اال اهللا« روشن و واضح و آن قرآن است و گفتند کلمه شهادت 

حق یعنی دین اسالم است که آن دین را بر تمام ادیان پیروز گردانـد الحمـد هللا   
حقق پیوست دین رسول اهللا در میان امت شایع شد و قـرآن  آنچه که گفتیم به ت

کتاب آسمانی و احکام الهی درمیان امت رایج و مورد اسـتفاده قـرار گرفـت و    
  .سراسر گیتی را با نور هدایت خود روشن و منور گرداند
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  گونه که مسلمانان را بدان وعده  و خداي بسنده و کافی است و پیروز کننده آن
  .بیان و شهادت آنچه که از معجزات آورد گواه و شاهد استداده است براي 
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  عنه اهللا زهد و تواضع و کثرت عبادت و ریاضت عمر فاروق رضی
آنانکه خدا و رسول را اطاعت کردند و امر و نهی او را بجاي آوردند فـردا روز  
قیامت با پیامبران و با صدیقان و با شهیدان و بـا نیکـان خواهنـد بـود چنانکـه      

  :1قوله تعالی. سته در دیدار و در زیارت ایشان باشندپیو
  »أَنْعم اهللاُ علَیهِم منَ النَّبِینَ و الصدیقینَ والشُّهدآء والصالحینَ«

والشُّـهدآء  صدیق  بکر ابیو الصدیقینَ  مصطفیمفسران گفتند منَ النَّبِینَ اینجا 
انـد شـهدا،    ینَ عثمان و علی رضی اهللا عنهما هستند و گفتـه والصالحعمر خطاب 

اینک مختصري . اند عمر و عثمان و علی است و صالحین همه صحابه رسول خدا
  :از زهد و تواضع و عبادت او از روضه االحباب

عنه را دیدم که پیراهنی در بـر داشـت    اهللا عمر رضی: گوید انس بن مالک می -1
ته در روایت آنکه در پیراهن وي چهار وصله در میان دو چهار رقعه بر آن دوخ

اش بود گویند چون بالد شـام را تحـت سـلطه خـود درآورد و بزرگـان و       شانه
عظماي آن مملکت به استقبال او روي آوردند در آن حال عمر فاروق بـر شـتر   
راحله خود سوار بود خواص و اطرفیان او به عرض رسانیدند که یا امیرالمـؤمنین  

شوند بـراي   ر این محل که اکابر و اشراف شام به شرف مالقات تو مشرّف مید
سوار شدن اسب اختیار فرمائی تا شوکت و هیبت تو در چشـمان ایـن اعیـان و    

فرمود، کار ساز امور خداست و نه مرکـب  . تر دیده شود تر و کامل بزرگان تمام
  .و اشاره به سوي آسمان کرد
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ب قیصر روم بـه مدینـه آمـد و امیـر المـؤمنین      نقل است که رسولی از جان -2
کرد که اداي رسالت نماید و آنچه قیصر  عنه را تفَحص و جستجو می اهللا رضی  عمر

باشد چون به مسجد رفـت   د میجسیرالمؤمنین برساند گفتند وي در مفرموده به ام
دید که ژنده پوشی در مسجد تکیه کرده و سر بر روي خشتی نهاده بیرون آمـد  

جست چونکه تصورش این نبود کـه امیرالمـؤمنین چنـین     امیرالمؤمنین را میو 
قیافه و حالتی داشته باشد باز سوال کرد باز جـواب دادنـد وي در مسـجد اسـت     

به مسجد رفتم و کسی غیر از ژنده پوش ندیدم که سـر بـر روي خشـتی    : گفت
یفه ما اوسـت  نهاده، گفتند آن ژنده پوش را به چشم حقارت مبین که امیر و خل

دانست که وي اوست رسول قیصر به مسجد بازگشـت و از سـر احتیـاط و     نمی
اعتقاد و از روي ادب و داد در مقابل امیرالمؤمنین ایستاد هیبتی بهم آمیختـه در  

  .دل خود احساس کرد و پرتو حقّانیتش در ضمیرش و در دلش تافت
ــود  ــی نب ــت و ترس ــهانم هیب   از ش

ــه   و پلنــگي شــیر  ام در بیشــه رفت
ــس شدســتم در مصــاف کــارزار   ب
  بس که خوردم بس زدم زخم گران

  

  هیبــت ایــن مــرد هوشــم را ربــود  
  روي من ز ایشان نگردانیـد رنـگ  
  همچو شیران دم که باشد در شـکار 

ــوي ــوده دل ق ــر ب ــران ت   ام از دیگ
  

عنـه از   اهللا عامر بن ربیعه گوید در مالزمت و همراهی امیرالمؤمنین عمر رضی -3
ه عزم زیارت کعبه معظّمه بیرون رفتم الحق که در رفتن و برگشتن براي مدینه ب
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هاي خود را بـر   او هیچ چادر و خرگاهی نبود آنچنان که خلفا و امرا دارند لباس
  .ساخت انداخت و با آن طریق براي خود سایه می درختی می

  بی مه و خورشید نورش بازغ است    شاه آن دان کو ز شاهی فارغ است
علی مرتضی کَرَّم اهللا وجهـه در زمـان خالفـت عمـر فـاروق       هکاست  نقل -4

دویـد علـی    عنه روزي وي را دید که بـا عجلـه و اضـطراب تمـام مـی      اهللا رضی
عنه از سبب آن پرسید جواب داد شتري از اهـل صـدقه گـم گشـته در      اهللا رضی

فه که بعد یا امیرالمؤمنین هر خلی: عنه گفت اهللا نمایم علی رضی طلب آن عجله می
ود یا اباالحسن مرا در ایـن امـر مالمـت    ماز تو باشد در مشقّت و رنج انداختی فر

اي  براستی مبعوث فرمود که اگـر بزغالـه  را  سوگند به خدایی که محمد. مکن
ي آب فرات ضایع شود در روز قیامت عمر به سـبب آن بازخواسـت    در کناره

  .خواهد شد
ون خالفت بر او قـرار گرفـت زن نکـاح    به ثبوت رسیده که عمر فاروق چ -5

اي داشت به غایت جمیله و به متقضی انّ اهللا جمیل یحب الجمـال بـا او در    شده
کمال محبت بود از خوف آنکه مبادا در امور شـرعیه بـه خـالف شـرع از وي     

د و وي به جهت کمال محبت قبول نماید وي را طـالق داد و تمـام   نشفاعت کن
ود چون مدتی بر آن گذشت و در خالفـت و مملکـت داري   مهر او را تسلیم نم

محکم و استوار گردید آنطوریکه اطمینان حاصل کرد که بر نفس خـود غالـب   
است آن زوجه را طلب نمود که باز عقد مناکحت با او تازه گرداند امـا وفـات   

  .یافته بود



 عنه  اهللا زهد و تواضع و کثرت عبادت و ریاضت عمر فاروق رضی

111 

بـودم   عنـه  اهللا من همسایه عمر فاروق رضـی : گوید میعباس بن عبـدالمطلب   -6
تر ندیدم شب را به نماز و روز را به روزه و بـه رفـع نیـاز     شخصی از وي فاضل

  .گذرانید مردم می



 رد ک ي کار ایشان بازجویی می عمر فاروق رضی اهللا عنه از احوال ضعیفان و بیچارگان و غریبان و از چاره
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  کرد ي کار ایشان بازجویی می عمر فاروق رضی اهللا عنه از احوال ضعیفان و بیچارگان و غریبان و از چاره
 ناخبار به روایت ثقاب اخبار ثابت شده که سـید ابـرار و المرسـلی   صحاح در 

ه «: فرمود سئول عن رعیـراع و کُلّکُم م ي شما نگهبان و شبان هستید  همه» کُلّکُم
و طریق راعی آنست کـه دائمـاً مراقـب و    . ي شما مسئول رعیت هستید و همه

اي از حراسـت و   مواظب احوال گوسـفندان و چهارپایـان خـود بـوده و لحظـه     
ها و دیگـر حیوانـات    رگمحافظت آن غافل نباشد و سستی نکند تا به چنگال گ

ها دائماً خبـر داشـته    درنده گرفتار نشوند و از آب و علف و مسکن و مأواي آن
باشد تا خللی به آن وارد نشود و ضایع نگردد همچنین هر فردي از افراد انسـان  
خصوصاً بر مسئولین مملکت واجب و الزم و فرض است کـه از حـال رعیـت    

احـوال و تفقّـد اعمـال ایشـان بپـردازد و از      خویش واقف بوده پیوسته به تعهد 
ها و سایر مایحتاج زندگی ایشان را به احسن وجوه در نظر  ها و پوشیدنی خوردنی

بگیرد و عاجزان و درماندگان را از صدقه اقویا حفـظ کنـد و همچـون پـدران     
مشفق تربیت نماید و ایشان را با محبت و عاطفت و عنایـت خـویش همچـون    

ت بپرورند تا از عهده رعایت حق رعایـا کـه پاسـخگوي حـق     مادران و مرضعا
  :آمده است که گلستان شیخ اجل سعديدر . تعالی باشد بیرون آمده باشند

لذّت انگور بیوه دانـد  . هر که در زندگانی نانش نخورند، چون بمیرد، نامش نبرند
تـا  نه خداوند میوه، یوسف صدیق علیه السالم در خشک سالِ مصر سیر نخوردي 

  .گرسنگان فراموش نکند
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ــنعم زیســت   آنکــه در راحــت و ت
ــالِ درمانــدگان کســی دانــد      ح

  

  او چه داند که حال گرسنه چیست؟  
ــد  ــویش درمان ــوال خ ــه اح ــه ب   ک

  
عنه را به تاج خالفت متوج ساخت  اهللا القصه چون خداوند تعالی عمر فاروق رضی

ممتـاز گردانیـد   وي را به کمال شفقت و احسان و رعیت پروري مخصـوص و  
  .رعیت بود لحبطوري افضل الملوك در مصا

همت آن خلیفه بزرگوار صرف به اصالح حال رعیت و احسـان او بـه فقـرا و    
  .مساکین و مرحمت به اغربا و از راه ماندگان گذشت

کرد و از احوال رعیـت   زد و پاسداري می ها در بازار مدینه چرخ می چنانچه شب
  .کرد تفحص می

هـا   شـبی از شـب  : ئب بن جبیر مولی ابن عباس نقل شده است که گفـت از سا
نمـود و پاسـداري    عنه در بازار مدینه سیر مـی  اهللا امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی

خوانـد   اي افتاد که ابیات حزین می کرد به اتّفاق گذري بر در خانه زن ضعیفه می
ند که برایم وحشت بعد از خواندن ابیات آهی سرد برکشید و گفت به خدا سوگ

ي خـود بـا    و تنهایی و مفارقت من از شوهر بغایت سخت است و عمر در خانه
اهل و عیال و در حال آسایش و شوهر و مـن بـر مشـقّت سـفر و مفارقـت از      

ها به کنج محنت افتـاده و روزگـارم    و من در فراق او شب. مسکن وطن گرفتار
بر خود پیچید و گفت یرحمک اهللا، ي حزین  امیرالمؤمنین از شنیدن آن ناله. زار

  .صبح شد براي آن زن نفقه وکسوت الیق ارسال فرمود
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و در روایتی آمده این که از حفصه بیان و توضیح و استفسار فرمود کـه اکثـر   
توانند صبر کنند چند مدت است گفت شـش   مدتی که زنان از شوهران خود می

متأهل باشد بیش از شش مـاه  ماه پس حکم فرمود که بعد از این هیچ مردي که 
ها بـا   شبی از شب: نقل است از اسلم موالي عمر که گفت. در لشکر توقّف نکند

گشتم ساعتی براي اسـتراحت   عنه در اطراف مدینه می اهللا امیرالمؤمنین عمر رضی
بر کنار دیواري رفته نشستیم در حالی که نصفی از شب گذشته بـود شـنید کـه    

فت برخیز و ظرف شیر را با آب بیامیز دختر به مـادر  گ مادري به دختر خود می
دانی که امیرالمؤمنین فرمود که بـر شـیر    خود از روي مالطفت گفت مگر نمی

گویم چنـان کـن کـه در ایـن      هر چه به تو می: مادر گفت. آب مخلوط نکنید
واهللا که سزاوار نیسـت  : دختر گفت. ساعت امیرالمؤمنین از حال ما واقف نیست

حضـرت عمـر   . ه در مالء از او اطاعت کنیم و در خلوت عصیان ورزیمما را ک
عنه از آن سخن به غایت خوش وقت شده به من گفت اي اسلم این خانه  اهللا رضی

گویـد   اسلم می. را چنان بشناس و نشانه کن که فردا براحتی بتوانیم آن را بیابیم
دولـت را بـراي   حضرت عمر روز دیگر مرا به آنجا فرستاد و آن دختر صاحب 

از آن دختـر بـراي   . ازدواج او درآوردبـه  خواستگاري نمود و عاصم پسر خود 
عمـر  عاصم دختري متولد شد و از آن دختر دختر دیگري متولد شد کـه مـادر   

  . بودعبدالعزیز 
  ي او چشم بزرگی نگریست هر که در چهره

  نیکبخت در جهان گشت و بعالم خوش زیست
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وضه االحباب و هم در سیاست نامه نظام الملک آمـده  ر تاریخ این مطلب هم در
  .کنیم که ما آنچه در سیاست نامه آمده عیناً براي شما نقل می
درباره نیکوکـاري   پنجم در سیاست نامه ابوعلی حسن ملقب به نظام الملک قرن

عمر در صحرا آتشـی دیـد،   : زید بن اسلم گفت. چنین آمده است خطاب بن عمر
و بنگریم تا کیست که نیمشب آتش ) رویم(بیا تا آنجا شویم  یا زید،: مرا گفت

  افروخته است؟
رفتیم چون نزدیک رسیدیم زنی را دیدیم که دیگ کوچکی بر سر آتش نهـاده  

داد . بود و دو بچه کوچک در پیش او بر زمین خفته، و می گفت خداي تعـالی 
  !من از عمر بدهاد که او سیر خورده و ما گرسنه 

یا زید، این زن باري از همه خلق مـرا بـه خـداي    : ید، مرا گفتنشعمر که آن ب
  .1تو اینجا باش تا من به نزدیک زن شوم و از حال او بررسم. سپارد

زنـی  :پزي در ایـن صـحرا؟ گفـت    بدین نیمشب چه می: پیش زن رفت و گفت
درویشم و در مدینه سراي ملک ندانم و بر هیچ چیز قادر نیستم، و از شرم آنکـه  

فل من از گرسنگی بگریند و بانگ دارند و من چیزي ندارم کـه ایشـان را   دو ط
گریند و من عاجز  سیر کنم و همسایگان بدانند که ایشان از جهت گرسنگی می

و هر زمان که ایشان از جهت گرسـنگی  . ام اینجا بیرون آمده 2ام، از دي باز مانده
شما بخسبید « : و گویمبگریند و طعام خواهند من این دیگ را بر سر آتش نهم 

                                         
  بپرسم - 1
  از دیروز تا به حال - 2
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دل ایشـان   1و خوابی بکنید تا به وقت بیدار شدن شما این دیگک رسـیده باشـد  
چون بیدار شوند، چیزي نبینند، باز بانگ . بدین خرسند کنم و بدین اومید بخسبند

در این دو روز نه من . اي ایشان را بخوابانیده ام و همین ساعت به بهانه. می دارند
عمر را . نه ایشان، و در این دیگ بجز آب تهی چیزي نیست چیزي خورده ام و

اگر بر عمر نفرین کنی و اور ا به خداي تعالی، سپاري به : و گفت 2دل بسوخت
زمانی صبر کن و هم اینجا می : عمر گفت. حق است و این زن نشناخت عمر را

منظـور  (چون به من رسـید  . پس عمر از پیش زن بازگشت. باش تا من باز آیم
چون به خانه خـویش در رفـت   . گام بردار تا به خانه ما: مرا گفت) رفیقش زید
رو تـا نزدیـک آن   : مرا گفت. بر دوش گرفته 4بیرون آمد دو انبان 3درنگی بود

اگر چاره نیست از این رفتن تـا آنجـا،   ! یا امیر المومنین: من گفتم. زن باز رویم
اگـر  ! یا زیـد : عمر گفت. من گیرماین ابنانها بر گردن من نه، تا این زمان بار 

  گیري، بار گناهان از گردن عمر کی بر گیرد؟ این بار تو بر
همی رفت تا نزدیک آن زن، انبانها از گردن فرو گرفت و پیش او بنهاد یکـی  

اي زید در این صـحرا رو و هـر   : مرا گفت. آرد بود و یکی برنج و نخود و دنبه

                                         
  .آماده شده باشد - 1
  .دلِ عمر، را بجاي کسره اضافه - 2
  .زمانی گذشت - 3
  .ي بزرگ کیسه - 4
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من به طلب هیـزم رفـتم، و عمـر    . زود بیار گرد کن و 1چه یابی از خارو درمنه
کاسه بر گرفت و آب آورد و برنج و نخود را بشست و در دیگ کرد و قدري 

عمر . من هیزم بیاوردم. دنبه و پیه در او کرد و از آن آرد کماجی بزرگ بکرد
کمـاج یعنـی   . به دست خویش آن دیگ بپخت و آن کماج در زیر آتش کرد

چون . که با آرد گندم و آرد نخود درست می کنندیک قسم نان ضخیم و پوك 
ي پر ثرید کـرد، و چـون سـرد شـد، زن را      کماج و دیگ هر دو برسید، کاسه

زن کودك را بیـدار کـرد، و   » طفلکان را از خواب بیدار کن تا بخورند«: گفت
بیفکند و به نمـاز    عمر خوردنی را پیش ایشان نهاد و خود دورتر رفت و سجاده

زن و فرزندانش سیر خورده بودند و : چون ساعتی بگذشت، نگاه کرد مشغول شد
: کردند و عمر انبانها را بنهاد، خواست که بازگردد، زن را گفت با مادر بازي می

مردمی کن و نیز عمر را به خداي مسپار، کـه عمـر طاقـت عـذاب و عقـاب      «
  .وجل، ندارد خداي، عز

                                         
  گیاه خودرو که چوب آن را آتش کنند - 1
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  عنه از بیت المال و عدالت وي با رعیتمندي حضرت فاروق رضی اهللا  چگونگی بهره
عنه از بیت المال آن بود کـه بـه    اهللا اما باید دانست که نصیب عمر فاروق رضی

عنه از  اهللا ي عمر رضی بدانید و آگاه باشید که تصرّف و بهره: اصحاب خود گفت
 ها دو حلّه است یکی زمستانی و دیگري تابستانی و از المال مسلمین از لباس بیت

مرکوب یعنی اسب و شتر که بر آن سوار شوند آن مقدار است که در سفر حج 
ها آن مقدار که غـذاي وي و غـذاي    و عمره و جهاد بر آن سوار شود و از طعام

  .عیال وي است مانند غذاي مرد متوسط نه غذاي اغنیاء و نه غذاي فقیران
المـال   من در بیـت تصرّف : عنه گفت اهللا و در روایتی آمده که عمر فاروق رضی

ـ اگر در حـال غنـا باشـم از آن ع   . مانند تصرّف والی و قیم بر مال یتیم است و ف
ي معروف به مقـدار احتیـاج خـواهم     کنم و اگر در حال فقیر باشم به طریقه می

این سـخن  . المال باز پس دهم گرفت و در سختی آنچه را که گرفته باشم به بیت
و منْ کَانَ غنیاً فَلْیستَعفف و «. ره النساء داردسو 6اشاره به مضمون بخشی از آیه 

 رُوفعأ کُلْ بِالْمراً فَلْیینْ کَانَ فَقم.....«  
یعنی؛ هر کس که مال یتیم در دست اوست پس آن ولی از دریافـت اجـرت و   
سرپرستی و دست زدن به مال یتیم خودداري کند، و از مـال یتـیم هـیچ چیـز     

که مال یتیم در دست اوست پس آن ولی درویـش و مضـطر   نخورد و هر کس 
گوینـد  . باشد به قدر مزد کار صرف کند و افزونی طلب نکند و اسـراف نکنـد  

کـرد    آمد و از وي قرض می  المال می به نزد صاحب بیتشد  گاهی که محتاج می
  .نمود  و بعد از بدست آوردن آن را ادا می
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عنهمـا کـه چـون امیرالمـؤمنین عمـر       اهللا روایت شده است از ابن عباس رضـی 
آمـد و اهـل و     ي خود می کرد فوراً به خانه  عنه مردم را از امري نهی می اهللا رضی

گفت مـردم را از فـالن     اصحاب و اوالد و اتباع خود را جمع نموده به ایشان می
ام بر آن اقدام خواهندکرد و شما نیز در محافظـت نفـس خـود و     کار منع کرده

اجتناب شدید از آن کار در حال اقدام کنید وقتی کـه چنـین کردیـد    دوري و 
اي جز پیروي نخواهند داشت و آگاه و مطمئن باشـید کـه اگـر     ایشان نیز چاره

ام وي را  یکی از شما را به نزد من آرند در حال اقدام بر آنچه که من نهی کـرده 
  .قطعاً عقوبت خواهم نمود

فرمـود بـه عمـال و      ي کعبـه مـی   ج خانهو به اثبات رسیده که چون عزیمت ح
کارگزاران اطراف نامه نوشت که ایشان نیز به حج احرام بسته روانه شوند تـا در  
موسم حج با هم مالقات کنیم وقتی که همه جمع شدند بر باالسر آن جمع گفت 

ام تـا از امـوال    من عامل و کارگزاران خود را بر شما نگذاشته! اي گروه مردمان
ي بدیشان رسد بلکه مفهوم تفویض عمل با ایشان مبنی بر این واقع شده شما چیز

است که میان شما عاجز و حایل باشند و نگذارند به یکدیگر ظلـم کنیـد بلکـه    
  .نصیب و حق شما را به شما برسانند

هر کس از عامالن من حقی داشته باشد باید که برخیزد و بگویدو از هـیچکس  
خاست و اداي  را پنهان ندارد اگر چنانچه کسی برمی مالحظه نکند و نترسد و آن

گردانـد    می نمود و به صاحب حق بر  گرفت و استیفا می  کرد از عامل می  حقی می
خاست عامالن را  کرد و اگر کسی بر نمی  کرد و عزل می  و عامل را ادب بلیغ می
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سـوگند  داد که از شما ستمی و ظلمی بر کسی واقع نشده و هـر کـه     سوگند می
خورد او  داشت و هر که سوگند نمی  خورد او را سر شغل و عمل خود نگه می  می

ي  فرمـود تـا نمـره     را از آن شغل عزل کرده دیگري را به جاي وي منصوب می
  .ي ظلم و فساد در نظر خلق ظاهر و واضح و هویدا گردد عدل و داد و تیغه

  :منظ
  هر چه نه عدل است چه دادت دهـد 

ــتم نیســ ــم س ــافتنرس ــان ی   ت جه
  

  و آنچه نه انصاف نـه یـادت دهـد     
ــافتن  ــوان ی ــاف ت ــه انص ــک ب   مل

  
ها بود که کار او به جایی رسـید کـه هـیچ     ي همین تنبیه و سیاست و به واسطه

  .عاملی براي مردم توان و یاراي آن را نداشت که از حد شرع تجاوز کند
عدل و انصاف شد وبـه   عنه روي زمین پر از اهللا القصه در زمان عمر فاروق رضی

و قلمـرو و حکومـت     ها و دیار کفـر بـه حـوزه    برکت آن بسیاري از سرزمین
  .اسالمی درآمد

اي امیرالمـؤمنین چـون   : آمد و گفت عنه اهللا گویند مردي نزد عمر خطّاب رضی
فتح مداین کردیم کتابی به دست من افتاد کـه در آن سـخنان بسـیار خـوب و     

عنه  اهللا ن قلبها باشد در آن یافتم عمر فاروق رضیمرغوب است که موجب اطمینا
خیر، حضـرت فـاروق    نه: آن سخنان مستند کتاب اهللا تعالی است؟ گفت: گفت
  .1عنه او را ادب نمود و به خواندن این آیه مشغول شد اهللا رضی
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کنـیم، ضـمن آن بهتـرین خبرهـا را برایـت       ما که این قرآن به تو وحی مـی 
  .اي پیش از آن از بی خبران بودهخوانیم و گر چه  می

انـد   هاست و نیـز گفتـه   خوانیم بر تو این قرآن را که نیکوترین همه قصه ما می
القصص در آن  قصه یوسف است چونکه ایـن قصـه بـر ذکـر مالـک و       احسن

محسود و شاهد و مشهود ذکر حبس و زنـدانی و خـالص و    مملوك و حاسد و
و فرشتگان و شیاطین و تجـار و علمـاء و    نیز در آن ذکر انبیاء است و صالحان

جهال و صفت مردان و زنان و مکر و حیله ایشان رفت و نیز در آن ذکر توحید 
و عفت و ستر و تعبیر خواب و سیاست و معاشرت و چاره اندیشی براي زندگی 

ي کامل حق و سمبل تمـام   عنه به حدي نمونه اهللا حضرت عمر فاروق رضی .است
د که عدل عمر ضرب المثـل عـام و خـاص گردیـد و شـهرت      عیار عدالت بو

ي عمر این بود که مسلمان باید مرد کار و کوشش  تاریخی دارد و قصد و عقیده
و عمل باشد نه مرد گفتار، مرد باید کمتر حرف برند، و زیادتر کار کنـد، کـه   

خواسـت   کـرد و مـی   زد بیشتر عمـل مـی   خود او چنین بود او کمتر حرف می
  .ران و خواص و عامه نیز چنین باشندسیاستمدا

  .هر که علم خواند و عمل نکرد، بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند
نـه هـر کـه در    . از تن بی دل طاعت نیاید و پوست بی مغز بضـاعت را نشـاید  

  .مجادله چست، در معامله درست
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کَمی که از فاروق اعظم ذکر بعضی از کلمات و موعظه عنه روایت شده است اهللا رضی ها و آثار و ح  
  :از پندهاي عمر فاروق است که فرمود

  .ریختن اشک چشم از ترس خداي بهتر از صدقه هزار دینار است -1
  بهتر از ملک جهان حاصل ترا    اي درد خدا در دل ترا ذره

سه خصـلت اسـت   : عنه فرمود اهللا هاي اوست که عمر فاروق رضی از نصیحت -2
  .ف نباشد ایمان وي کمال نیابد و کامل نبودخصلت متّص به آن سه که هر کس

  .علمی که جهل جاهالن را به آن رد کند: الف
  .ها درع و زرهی که مانع او باشد از ارتکاب معاصی و جرم: ب
  .حسن خلقتی که به آن مردم مدارا کند: ج
بدرستی که سزاوار عمـارت و آبـادانی نیسـت مگـر     : هاي اوست از فرموده -3

  .که چهار خصلت در وي باشد مردي
نگاه داشـتن  : د. کرمی بی اسراف: ج. عنف بیدرشتی : ب. نرمی بی ضعف: الف

باشد خصوصاً  و این سخن اشاره به اقتصاد و میانه روي در تمام امور می. بی بخل
پس اختیار وسط باید کرد نه در کرم اسـراف و در امسـاك   . در کرم و امساك

  :وسط را اختیار باید کرد بدان دلیل که بخیل بلکه در امور  میان
  »خیرُ االمور اوسطها«
مردم باید از حرص و طمع دور و بلند : هاي اوست که فرمود دیگر از وصیت -4

  .همت باشد به آن دلیل که آفت عقل مردم از طمع است
  :آمده استگلستان شیخ سعدي در : حکایت
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بـاري،  . و بازو نان خـوردي  دو برادر یکی خدمت سلطان کردي و دیگر به زور
این توانگر گفت درویش را که چرا خـدمت نکنـی تـا از مشـقّت کـارکردن      

تو چرا کار نکنی تا از مذلّت خدمت رهایی یابی؟ که خردمنـدان  : برهی؟ گفت
  .نان خود خوردن و نشستن بِه که کمر زرین به خدمت بستن: اند گفته

  به دست آهن تفتـه کـردن خمیـر   
  دریـن صـرف شـد   عمر گرانمایـه  

  اي شـــکم خیـــره بتـــائی بســـاز
  

  بِه از دسـت بـر سـینه پـیش امیـر       
  تا چه خورم صیف و چه پوشم شـتا 
ــا  ــدمت دوت ــت بخ ــی پش ــا نکن   ت

  
و از نصایح مرغوب وي است که مردم به یکدیگر ظن و گمان بد نبرند بـه   -5

  .1مصداق آیه قرآن کریم
  
ها  ا بپرهیزید که بعضی گمانه اید، از بسیاري گمان اي کسانی که ایمان آورده«

  ».گناه است
در : گویـد   می. هاي او مشورت کردن کارها با عاقالن است از جمله نصیحت -6

زیـرا  . کارهاي خود با علماء مشورت کنید با کسانی که از خداي تعالی بترسـند 
ترسند مگر  جمله بندگان از خداي تعالی نمی: فرماید  که خداي سبحانه و تعالی می

  .انعالم
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از دوستی و اظهار برادري با احمقان برحذر : هاي اوست که فرمود از سفارش -7
چه بسیار باشد آن احمق که بخواهد نفعی به تو برساند پس ضـرر بـه تـو    . باش

  .الحق گردد
  :گفت شیخ سعدي

هر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان درو اثر نکند، به طریقت ایشان متّهم 
  .رود بنماز کردن، منسوب شود به خمر خوردن اباتیخره گردد و گر ب

  رقم بـر خـود بـه نـادانی کشـیدي     
ــ     پنــد یطلـب کــردم ز دانـایی یک

  

  کــه نــادان را بصــحبت برگزیــدي  
ــود  ــرا فرم ــد : م ــادان مپیون ــا ن   ب
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  عنه و تعداد همسران و اوالد او اهللا ذکر صفات و مدت خالفت عمر فاورق رضی
عنه مردي ضخیم جسم طویل قامت و  اهللا اب رضیبه ثبوت رسیده که عمر بن خطّ

رفت مـردم از دور    در نهایت ضخامت و طویل بود آنطوریکه وقتی پیاده راه می
نشست مگر این که وي از  پنداشتند که سواره است و در پهلوي هیچکس نمی  می

سر بود یعنی هم بدست چپ و هم بدست راسـت  یآنکس بلندتر بود و اعسر و ا
داد و اکثراً برآنند که وي گندم گون بود و بعضی برآنند کـه    نجام میکارها را ا

وي سفید سفید بود و در زمان خالفتش که قحط بود از فقرا و درویشـان ممتـاز   
خوردن روغن اختیار کرد و خوردن شیر را ترك کرد و چشمان او بغایت . نبود

موي را به حنا رنـگ   هاي او انبوه بود و اکثراً برآنند که سرخ و محاسن و سبیل
کرد و در روایتی کنیزي از کنیزکان وي خواست تا موي وي را رنگ کنـد    می

گوینـد از وي  . از بـین ببـري  . خواهی که نور مـن را خـاموش کنـی     گفت می
در جـواب او  . کنی تا موي تو را رنـگ کننـد   پرسیدند که چرا تغییر پیري نمی

  :اند که چنین آورده
کرد و بعد از آن   خضاب می عنه اهللا ل به اقتداي ابی بکر رضیعنه او اهللا عمر رضی

  .کردترك 
اند که مدت خالفت او ده سال و چهـار مـاه بـوده و آن زمـان قضـایا و       آورده

 بکـر  ابـی آن هنگام کـه از دفـن   . فتوحات و امور کلی مملکت روبراه شده بود
بـاالي منبـر رفـت و     عنه بـر  اهللا عنه فارغ شدند عمر فاروق رضی اهللا صدیق رضی

خطبه خواند مشتمل بر حمد و ثناي باریتعالی و اظهار عجز و صعف و عبودیـت  
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خود و از اینکه وي طالب خالفت نبوده و امیرالمؤمنین آن امر را به او تفـویض  
بـود   فرموده و اگر امیدي از اجر جزیل و ثواب جمیل از جانب خداي تعالی نمی

کردم و کسی دیگر را بـه خالفـت    ا تصدي نمیاین خالفت و این بار سنگین ر
کردم و بیان کرد که وي عدل و انصاف را در خالفت رعایت خواهـد    تعیین می

کرد و هیچوقت از حق تجاوز نخواهد کرد و مردي همچون سایر افراد مسلمانان 
خواهد بود و خود را براي رفع حاجات مردم مهیا خواهد کرد و با نفس و هوا و 

ي خـود را بـا    خالفت و از حدود الهی محافظت خواهد نمـود و خطبـه  خواهش م
  .پایان برد و از منبر فرود آمد درود بر محمد

عنه ششن زن به عقد نکـاح خـود    اهللا اند که امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی آورده
  .درآورده است

و عنه از این زن د اهللا زینب بنت مظعون بن حبیب بن وهب و براي عمر رضی -1
 که همسـر رسـول خـدا    عبداهللا و عبدالرحمن و حفصه. پسر و یک دختر بود

  .بود
ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اهللا عنهما که مـادرش فاطمـه دختـر     -2

. است ازدواج کرد و ام کلثوم یک پسر و یک دختـر بـدنیا آورد   رسول اهللا 
  .زید و رقیه و از ایشان عقب نماند

دل بن مالک بن المسیب بن ربیعـه و از ایـن زن دو پسـر    ام کلثوم بنت خر -3
  .داشت، زید اصغر و عبداهللا

  .یک پسر ازاین زن متولّد شد. جمیله بنت عاصم بن ابی االفلح -4
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ام حکیم بن الحراث بن هشام و از این زن یک دختر داشت که نامش فاطمه  -5
  .بود

  پسر داشت به نام عیاضعاتکه بنت زید بن عمرو بن ثقیل و از این زن یک  -6
عنه دو سریت داشت یعنی کنیـزي کـه    اهللا حضرت عمر فاروق رضی: یادآوري

از یکی یک پسر و یک دختر و . براي جماع و تمتع باشد جمع آن سراري است
  .از دیگري نیز یک پسر و یک دختر متولّد شد

واهللا . دچنانکه از مجموع زنان و کنیزکان نُه پسر و چهارده دختر حاصل شده بو
  .تعالی اعلم
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  ي نمارق استمداد مثنی بن حارثه از فاروق رضی اهللا عنه و واقعه
انـد کـه چـون     امامان سیر و تواریخ کـه خـدا آنـان را رحمـت کنـاد آورده     

عنه بر تخت خالفت جاي گرفـت اول کـاري    اهللا امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی
امـارت لشـکر شـام و نصـب     از خالد ولید که اجرا کرد و به عمل رساند عزل 

به جاي او بود همانطوریکه قبالً در این باب سخن گفته شـد   حرابن الجابوعبیده 
و چون خالد آثار حسنه و تالش جمیله در تقویت دین محمد به ظهـور رسـانیده   

هاي اهل اسالم غمگین گشت و به موجـب وصـیت صـدیق     بود از عزل او قلب
عراق باز فرستد و مثنی از فاروق استدعا نمود و را به جنگ سواد مثنی بن حارثه 

استمداد کرد که جمعی از مهاجرین و انصار را به همراه او روانـه سـازد تـا بـه     
ها و شهرهاي عجم را فـتح   قیام نمایند و قلعهعجم اتّفاق و سعادت ایشان به جهاد 

دیق هاي تاریخ آمده است که مثنی در زمان حیات ص و در بعضی از کتاب. کنند
آن هنگام که اهل عجم از وفات صدیق باخبر شدند . به دیار خویش برگشته بود

سر بر آورده عزم محاربه با مثنی کردند و اطراف و نواحی مملکت مثنی را زیر 
عنه استمداد کـرد   اهللا دادند پس از حضرت فاروق رضی  تاخت و تاز خود قرار می

مردي خوبروي متوجه او شده بـه   و در روایتی مثنی آن وقت که در خواب دید
آید در حالیکه در دست پرچمی دارد چون به او رسید علم به وي داد   سوي او می

و به او گفت پادشاهی ملوك فرس به آخر رسیده و همه خـوار و نگـون سـار    
خواهند شد و او را راهنمایی کرد که به نزد عمر خطّـاب بـرود و از او مـدد و    

وزگار عجم برآورد چـون مثنـی از خـواب بیـدار شـد      کمک بطلبد و دمار از ر
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خوشوقت گشت و خاطرش جمع و آسوده شد و اسباب سفر آماده کـرد و بـه   
سوي مدینه روان شد پس از رسیدن به مدینه به مجلس خالفت رفت و کیفیـت  

  .احوال عجم را به عرض فاروق رساند و از وي کمک درخواست کرد
خوانـد و    عنه چند روز پشت سر هم خطبه مـی  اهللا نقل است که عمر خطّاب رضی

مردم را بـر   بعد از حمد و ثناي خداي تعالی و تشهد و درود بر محمد مصطفی
هـاي کسـري و    ي فـتح و تقسـیم گـنج    کرد و وعده  جهاد ترغیب و تشویق می

ساخت تا باشد که مردم بـه حـرب عجـم رغبـت      بدست آوردن غنایم آگاه می
داد بعضی بر این عقیده بودنـد کـه    ابی نمیووق هیچکس جبه سخنان فار. نمایند

ي عزل خالد بود که خاطرشان را ملول کـرده   علت سکوت مردم به خاطر قضیه
گویند علّت سکوت مردم به خـاطر آن بـود کـه مسـلمانان در       اي می بود و عده

جنگ با عجم تاملی و تعمقی داشتند مثنی چون کثـرت آن جماعـت و زیـادي    
ـ   عظمت  ب رو ابهت ایشان را مشاهده کرد و از طرفی سـکوت ایشـان را در ح

اي جماعت مسلمانان به جنگ با عجـم رغبـت    عجم دید برپاي خاست و گفت
نمایید و درهاي امید به فتح و ظفر را بگشایید و مترسید کـه جنـگ بـا ایشـان     

درت آسان شده است و تفرقه و اختالل به حال آن گروه راه یافته و دیگر آن ق
سـواد  و حیـره  و عظمت متفرق شده و از آن رخت بر بسته اسـت و از طرفـی   

در تحت تصرّف ماست و نزدیک به هـزار نفـر جنگجـو در آن موضـع     کوفـه  
منتظر ما هستند و با اندك مـددي از اینجـا بـه ایشـان رسـد بغایـت قـوي دل        

 ابوعبیده ثقفی کـه از بزرگـان تـابعین بـود برخاسـت و گفـت یـا       . گردند  می
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گویم و سلیط بن قیس که   امیرالمؤمنین این سخن را از روي صدق و اخالص می
از حاضران جنگ بدر بود و سعد بن عبید انصاري در اجابت آن سـخن متابعـت   

برخاسـت و  مثنـی  نمودند و جمعی از مسلمانان با ایشان موافق گشتند بار دیگر 
ثنی و جنگ با عجم رغبت کرد تا سایر مردم نیز به موافقت و همراهی م  بیان می

کردند پس امیرالمؤمنین از میان اصحاب هزار مرد جنگی انتخاب کرد و اسباب 
را براي لشکر امیر کرد بـا  ابوعبیده ساز و برگ جنگی و مهمات آماده کرد و 

توجه به این که در میان آن جماعت صحابه بودند وي را انتخاب کرد و فرمـود  
مشـورت نمایـد و ایشـان را     با اصحاب رسول خداتا در قضایا و سوانح امور 

ي  شریک خود داند و گویند اولین لشکري که در زمـان فـاروق بـراي محاربـه    
یمـن  کفّار مجهز گشت آن بود پس از آن علی بن امیه را به همراه جمعـی بـه   

  .فرستاد
عنه بر اسبی سوار شد تـا   اهللا روایت شده است که امیرالمؤمنین عمر خطّاب رضی

راه آن را ببیند و مالحظه نماید آن اسب وي را بینداخت و در آن حال ران وي 
ران وي مشـاهده نمودنـد    ران حاضر بودنـد و خـالی سـیاه در   دیده شد اهل نج

ایم کـه از   الحال گفتند این است آن کسی را که در کتاب خویش چنین یافته فی
  .گیرد  ما خراج می  منزل و زمین

کوفـه  هزار مرد جنگی و به روایتی بیشتر از هزار بـه جانـب   با ابوعبیده القصه 
روان شدند و چون به نزدیک آن دیار رسیدند مثنی در آن کار لشـکر عجـم را   

در آن روزگار به دالوري رستم بن فرخ زاد تر یافت زیرا که  بیشتر از پیش قوي
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ـ    و شجاعت در عجم از قوي رحد ترین مرد بود او را امیر لشکر گردانیـده بـه س
سواد فرستاده بودند و او بر بعضی از حدود سواد استیال و غالب شده فرموده بـود  
تا آنرا سوزاندند و آن عامالن خالد که در روستاها و بالد سواد بودند فرار نموده 
نزد بحیره آمدند و کفّار عجم در صدد احاطه به سواد درآمدند که خبر مراجعـت  

وقف نموده به دهقانان آن حدود جار زدند کـه  مثنی به ایشان رسید در همانجا ت
لشکري جمع کرده به حرب مثنی بروند پس به موجب فرمان رستم جاپان کـه  
دهقانی با عظمت و شجاع و سرداري پرشوکت و ابهت بود لشـکري چابـک و   

گرد کرد و از نزد رسـتم نزدیـک   نمارق حمله برنده از پیاده و سوار بر در شهر 
  .کمک او رسید به سی هزار مرد به

مثنی بعد از شنیدن این خبر متوجه حدود نمارق شد و ابوعبیده به بحیـره رسـیده   
نمـارق  بود و پیام داد که از عقب لشکر مثنی حرکت خواهد کرد و در نـواحی  

  .اند که این جنگ در سال سیزدهم صورت گرفته است گفته. بهم پیوستند
عنه بـه ابوعبیـده    اهللا لمؤمنین عمر رضیمثنی فرماندهی لشکر را بنا به فرمان امیرا

واگذار کرد و اجابت لشکر رستم جاپان روي آورد و از طرفـی دشـمن نیـز از    
حرکت اهل اسالم خبردار شده خود را آماده جنگ کرده بودند به سوي لشـکر  
اسالم متوجه شد و در اثناي راه هر دو گروه بـا یکـدیگر برخوردنـد و جنگـی     

  .ها واقع شد ر بین آنعظیم و کشتاري بزرگ د
  ز بس دار و گیر و ز بس موج خون
  چنان شـد ز گـرد سـواران جهـان    

  تو گفتی مشفق ز آسمان شد بـرون   
  که خورشید گفتی شـد انـدر نهـان   
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اهل اسـالم ظفـر یافتنـد و    » والعاقبه للْمتّقـین «و سرانجام به مصداق آیه کریمه 

جمعی از لشـکر او کشـته و بـاقی    . پیروز شدند و جاپان اسیر امیر اسالم درآمد
منهزم گشتند و غنایم بی حصر و عد بدست اهل اسالم افتاد و مطر بن فصه کـه  
جاپان در دست آن امیر بود خواست که وي را به تیغ سیاسـت از پـاي درآورد   
جاپان به زاري درآمده امان طلبید و دو بچه غالم و به قولی یـک غـالم و یـک    

پس مطر او را از قیـد اسـارت خـالص    . و وعده کردکنیزك و هزار درهم به ا
کرد در جوار خود گرفته آزاد گردانید و چون مسلمانان بـر آن کـار آگـاهی    

سردار لشکر کفّار بوده دوباره او را اسیر کردند و به نزد ) جاپان(یافتند که وي 
کـه  ابوعبیده آوردند و کیفیت واقعه او را بیان کردند و گفتند شایسته این است 

براي سیاست وي را به قتل برسانند ابوعبیده گفت چگونه مردي را بکشـم کـه   
مسلمانی وي را امان داده است پس موضوع را با مطر درمیان گذاشتند که اسـیر  

ام و عهدي  اکنون با او سخنی گفته: تو جاپان پادشاه لشکر کفّار است مطر گفت
هـاي زشـت و    عهد از خصلتگردم چه نقض  ام از آن عهد و گفتار برنمی کرده

اند که جاپان از مطر عذرخواهی کرده و غالم و دو کنیـزك   آورده. ناپسند است
و دو هزار درهم براي او فرستاد بعد از آن جاپـان در جنـگ دیگـر کفّـار بـه      

  .1واهللا اعلم. مصاف مسلمانان آمد و در آن جنگ کشته شد

                                         
  به بعد با تلخیص و با نگارش امروزي 66روضه االحباب ص تاریخ  - 1
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  اهللا تعالی د شدن ابوعبیده رحمهي جالیوس و واقعه جسر و شهی فتح سقاطیه و قصه
نقل است که بعد از شکست جاپان، ابوعبیده خواست که به تقسیم غنایم مشغول 

به دستور رسـتم  نرسـی  گردد خبر رسید که یکی از فرماندهان لشکر عجم به نام 
لشکري انبوه و پرشکوه و بـا قـدرت جمـع کـرده و حصـار      کسکر در نواحی 

خود درآورده و آنجـا را ملجـاء و پناهگـاه خـود     ي تصرّف  را در حیطهسقاطیه 
از شکست لشکرش خبـر یافتـه   . کشید  کرده است و انتظار پایان کار جاپان می

بود کسی را به نزد رستم فرستاد و او را از آن واقعه باخبر نمـود و از او طلـب   
بـا   جـایلوس شـود    یـا گفتـه مـی   جالیوس کمک کرده و رستم سرداري به نام 

گی براي کمک به نرسی نامزد کرده اهل لشکر شکست خورده بـه  هزارمرد جن
ابوعبیده تقسیم غنایم را متوقّف . ي جنگ با اهل اسالم دارد او ملحق گشته انگیزه

ي آنکه تـا   به قصد جنگ با نرسی حرکت کرد به انگیزهسقاطیه کرده به جانب 
  .جایلوس به نرسی برسد خود را به او برساند

ر سقاطیه بیرون آمد و چون دو لشکر به مقابله یکدیگر قـرار  البته نرسی از حصا
به کمک خداوند نصرت الهی بـه اهـل اسـالم و    . گرفتند به مقاتله مشغول شدند

ي زیـادي   هزیمت و شکست بر لشکر عجم افتاد و بسیاري از آنان کشته و عده
و  اسیر شدند و نرسی راه فرار برگزید و محلق شدن به رستم را غنیمـت دانسـت  

و خزائن و اموال نرسی به مصادره و ضبط اهـل اسـالم درآمـد و    سقاطیه حصار 
در راه خبـر  جـالیوس  سرزمین کفّار خراب و فردوس دولت ایشان پژمرده شـد  

شکست نرسی را دریافته توقّف کرد و شکست خوردگان در حالـت خـواري و   
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ع ابوعبیده ذلّت مرعوب شده به لشکر نرسی ملحق شدند این خبر وقتی که به سم
رسید بی درنگ عنان عزیمت به سوي او معطوف گردانید پـس از برخـورد دو   

هزم گردید جالیوس پا به فرار گذاشت و او نیز بـه  نلشکر سرانجام لشکر کفر م
رستم پیوست و براي لشکر اسالم از آن جنگ غنایم زیادي بدست افتاد و لشکر 

خمس مال غنیمت شـده را جـدا   توقّف داد و کسـکر  خود را در روستایی به نام 
ساخته با خبر فتوح که به لشکر اهل اسـالم میسـر شـده بـود نـزد عمرخطـاب       

عنه فرستاد و باقی مال غنایم را به لشکر خویش قسمت کرد و عـراق و   اهللا رضی
  .الحمد هللا و المنّه. ي تصرّف اهل اسالم درآمد عرب باز در حیطه

که نوبت توران دخـت  به رستم ملحق شد  اند که چون حالیوس فرار نموده آورده
 بهمن جادوپادشاهی عجم به او رسیده بود از آن حال باخبر گشته حکم کرد که 

گفتند به جهت آنکه ابروي او به حدي بزرگ بود کـه    الحاجب می که او را ذي
ایشان را با سی هزار مرد و سی فیل کـه از  . بست  آن را با دستمال به پیشانی می

بود که در وقت سلطنت پرویز آن چنان شـهرت  ) سفید(یک فیل ابیض آنجمله 
داشت که مثل آن فیل در هیچ لشکري دیده نشده بود مگر آن لشکري کـه بـه   

گفتند و زمان   جنگ ابوعبیده آمده بود و دو علَمی که آن را درفش کاویانی می
ـ    فریدون در خزائن ملوك عجم بود و آن را پـرچم فـتح مـی    راه او دانسـتند هم

گویند آن علَمی بود از پوست پلنگ زربفت طول آن دوازده گز بـود و  . فرستاد
عرض آن هشت گز به این ترتیب لشکري بزرگ و فـیالن زیـاد ترتیـب داده    

متوجه ساخت تـا بـه کنـار آب    ابوعبیده گردانیده به جانب بهمن جادو تحویل 
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فتنـد منـزل سـاختند    گ  مـی قس الناطف رسیدند و در جایگاهی که آن را فرات 
گویند عدد آن لشکر هشتاد هزار مرد بود و چون خبر آماده شدن بهمن جادو به 
ابوعبیده رسید وي نیز لشکر خود را آماده کرده با هفت هزار مرد یا نُـه هـزار   
مرد به سوي بهمن جادو حرکت کرد تا رسیدند به طرفی دیگر از آب به جـایی  

را در آنجـا متوقّـف سـاخت در آن جایگـاه     گفتند لشکر   میمردخـه  که آن را 
همسر ابوعبیده در خواب دید که مردي از آسمان فرود آمد ظرفی پر از شـربت  
صاف و زالل بر کف و دست ابوعبیده داد ابوعبیده از آن ظرف آشامید و چنـد  

زن ابوعبیده از خواب . نفري که در اطراف ابوعبیده بودند از آن ظرف آشامیدند
  :شوهرش گفت. ي خواب خود را بر شوهرش عرض کرد هبرخاسته واقع

  تعبیر رفت کار بدوست حواله بود  دیدي بخواب خوش که بدستم پیاله بود
تعبیر این واقعه آنست که انشاء اهللا تعالی شربت شهادت روزي نصیب ما خواهد 

خالصه چون ابوعبیـده بـه کنـار آب    . شد این خوشبختی است اگر میسر گردد
اند سوگند یاد کرد که آب  شد که کفّار در پشت فرات منزل گرفتهرسید معلوم 

فرات را بر ایشان ببندد و قصد رفتن از آب کرد گویند بهمـن جـادو بـه نـزد     
گذري یا ما به مسـافت یـک منـزل      ابوعبیده کس فرستاد که آیا تو از آب می

  .عقب بنشینیم
صاري و مثنی ابن حارثه او سلیط بن قیس ان. ابوعبیده اولین پیشنهاد را قبول کرد

گفتنـد ابوعبیـده   . را از آن کار منع نموده گفتند مسلمانان را در مهلکـه مینـداز  
شخصی را پیدا کردند تا پلی را استوار به رأي ایشان . التفات به آن پیشنهاد نکرد



  اهللا تعالی ي جالیوس و واقعه جسر و شهید شدن ابوعبیده رحمه فتح سقاطیه و قصه

136 

عبـور کردنـد و در موضـعی    ) پـل (جسربر لب آب فرات ساخت و با لشکر از 
هـاي خـود را بـه     بل از روز جنگ ابوعبیـده وصـیت  فرود آمدند و یک شب ق

و فرمود اگر مرا شهید کننـد فـالن مـرد را امیـر     . فرماندهان و لشکریان گفت
سازید و اگر او را شهید کنند فالن مرد را امیر لشکر کنیـد و همچنـین تعیـین    

کرد تا جماعتی را نام برد که در خـواب همسـرش از آن     فرماندهان لشکري می
بعد از آن گفت اگر فالنـی را شـهید کننـد مثنـی را امیـر      . یده بودندظرف نوش

گردانید پس از اتمام وصایا جمعی از دالوران عجم بر فیالن آراسـته و پیرامـون   
ها پیاده نظامیان سبک بال متوجه صفوف لشکر اسالم گشته بـه لشـکر اهـل     آن

د و یـا مجـروح   اسالم حمله کردند و با زخم تیر بسـیاري از مسـلمانان را شـهی   
کرده رو به فرار گذاشتند و عـالوه   اسبان لشکر اسالم از ترس فیالن رم. ساختند

کار براي مسـلمانان بغایـت دشـوار    . بر آن این نوع مبارزه را هرگز ندیده بودند
توان بی جـان    ابوعبیده از اهل خبره سؤال کرد آیا این فیالن را با روشی می. شد

اي از دالوران  را قطع کنید هالك گردد پـس دسـته  کرد گفتند اگر خرطوم آن 
اسالم را ندا کرد تا پیاده شدند و شمشیرها کشیده بر فیالن حمله بردنـد و خـود   
قصد فیل ابیض کرد و خرطوم بعضی از فیالنی که در معرکه بودند انداختنـد در  

فیل  منیز افتادند و خود ابوعبیده خرطوها بودند  این حال جماعتی که سوار بر آن
نمود که اتّفاقـاً پـایش     ابیض را قطع کرد و به جانب لشکر خویش برگشت می

بلغزید و بیفتاد و فیلی از عقب رسـید و او را ازغضـب در زیـر دسـت و پـاي      
مسلمانان چون حال امیر خود بدین منوال دیدند بر ایشـان  . کردشهید درآورد و 
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تـرین   هفت مرد از شـجاع در امر جنگ سستی عظیم پیش آمد و پرچم اسالم را 
داشـتند و بسـیاري از    اصحاب ابوعبیده به دستوري که وي تعیین کرده بود برمی

لشکر اسالم شهید شدند در خالل این حال عبیداهللا بن مرتـد از مسـلمانان از سـر    
اقدام نمود به نیت آنکه براي مردم ضرر و زیانی جسـر  جهل و نادانی به تخریب 
کردند و چون هجوم کفّار بر جمعی از ایشـان واقـع     ینرسد و مسلمانان جنگ م

گشتند و چون   ماند فرار را بر قرار ترجیح داده بر می شد و مجال مقاومت نمی  می
شـدند و    بعضی غرق می. انداختند  نبود از ترس جان خود را در آب می) پل(جسر

ر جنـگ  جمعی عبور نمودند تا سرانجام پرچم اسالم را مثنی گرفـت و بـا کفّـا   
کرد تا اینکه بقیه لشکر خویش را از مهلکه نجات داد و در کفّار نیز ضـعفی    می

مسلمانان فرصت را غنیمت دانسته به لب آب . حاصل شده و رو به فرار گذاشتند
آمدند به هر طریقی که بود پلی به روي آب ساخته عبور نمودنـد و در موضـع   

تا از شرّ لشکر دشمن ایمن باشند و منزل ساخته پل را دوباره ویران کردند لـیس  
عنـه چـون از کیفیـت     اهللا اهل مدینه به مدینه مراجعت نمودند عمر خطّاب رضی

محزون و مغمـوم   و از قتل ابوعبیده مطلع شد بغایت ي ایشان وقوف یافت قضیه
شد و ایشان را دلداري داد و مثنی با جمعی قلیل در موضع لیس توقّف نموده بـه  

  .ت خویش مشغول بودمداواي جراح
گویند در آن معرکه از لشکر اسالم چهارهزار مرد شهید و یا غـرق شـدند و دو   
هزار مرد به مدینه برگشتند و سه هزار یا دو هزار با مثنی ماندند و بهمـن جـادو   
چون از قلب و دگرگونی لشکر اسالم خبر یافت خواست تا پل را دوباره ببنـدد  
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اثناء به او خبر رسید که در میان لشکر عجم اختالل و سر ایشان راند که در این 
و اختالف بزرگی پیش آمده است و مردمی که با رستم اتّفاق نموده بودنـد بـر   

اند و به واسطه همین خبـر   متابعت و مطاوعت او نقض عهد کرده و دو فرقه شده
  .تزلزلی در میان لشکر بهمن جادو حاصل شد و به مداین مراجعت نمودند
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  دمشق و آمدن جریر و لشکریانش از یمن و پیوستن او به لشکر مثنیفتح 
  .در سال سیزدهم هجرت اتّفاق افتاده است این فتح

شکسـت خـورد و حضـرت عمـر      یرمـوك چون به امر خداونـد متعـال اهـل    
عنه ابوعبیده را بر یرموك امیر گردانید شکست خوردگـان لشـکر روم    اهللا رضی

ل  آن را در موضع یرموك در محلّی که  حـي  گویند جمع شـدند و از ناحیـه    میف
نیز چون خبر عزل خالد ولید از هرقل حمص هم گروه کمکی به دمشق رسید و 

فرماندهی لشکر اسالم را شنید بسیار خوشحال شد و خود با لشکري بـه حمـص   
آمد و در آنجا قومی از لشکرش را جدا ساخته به سرداري هامان به کمک اهـل  

عنـه   اهللا این موضوع را براي ابوعبیده به عمـر بـن خطّـاب رضـی     .دمشق فرستاد
نوشت و عمر دستور داد که نخست فتح دمشق را مد نظرداشته باشند که دمشـق  

اي از  مرکز شام و پایتخت آن منطقه است و در عین حال اهل فحل را نیز با عده
حرکت کند و  مسلمانان سرگرم سازد و پس از فتح کامل دمشق براي فتح فحل

سپس به همراه خالد براي فتح حمص برود و شر حبیل بن حسـنه و عمـرو بـن    
  .عاص را در اردن و فلسطین بگذارد

اي از مسـلمانان را   ه و طایفهپس ابوعبیده فرمان حضرت عمر فاروق را بکار بست
اي دیگـر را   حل فرستاد و جمعی دیگر را در میان حمص و دمشـق و دسـته  به ف

در میان فلسطین و دمشق بنشیند و آن حدود را محافظت نمایـد و بـه   فرستاد تا 
  .اتفاق خالد به جانب دمشق روي آورد
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بود، ابوعبیده در یـک ناحیـه و خالـد در    نسطاس فرمانرواي دمشق مردي به نام 
ي دیگر فرود آمدند و مسلمانان اهـل   ي دیگر و یزید بن ابوسفیان در ناحیه ناحیه

ها بـه   محاصره داشتند و با پرتاب سنگ و نصب منجنیق دمشق را هفتاد شب در
هرقل هم نزدیک حمص بود و گروهی سوارکار براي کمـک  . جنگ پرداختند

ها به دمشق شـدند،   به اهل دمشق فرستاد که سوارکاران مسلمان مانع از ورود آن
باهان با لشکري که از جانب هرقل آورده بود . و اهل دمشق خوار و زبون شدند

لشکر خود را آماده ساختند پس از این که ابوعبیده به ایشان رسید  شهر اهربر ظ
ها واقع شد و به تاییـد آسـمانی و توفیـق     جنگی عظیم و کشتاري شدید بین آن

ها به  ربانی مسلمانان بر کافران ظفر یافتند و لشکر کفّار منهدم شده بعضی از آن
متحصـن کردنـد و گروهـی     اي خود را در دمشـق  جانب هرقل شتافتند و دسته

کشته و جمعی اسیر و مخذول شدند و ابوعبیده به همراه خالد با سپاه اسـالم بـه   
اند مدت محاصره هفتاد روز و به قولی شـش   ي دمشق پرداختند و گفته محاصره

  .ماه بطول انجامید
نقل است که ابوعبیده بر در جابیه و خالد بر در شرقی دمشـق بـود و در اثنـاي    

فارسـیان  . آمدنـد   به کمک دمشقیان مـی حمص محاصره لشکر دیگري از مدت 
اسالمیان که ابوعبیده براي محافظت آن حدود تعیین کرده بودند سر راه ایشـان  
گرفته نگذاشتند پاي از حد خود بیرون نهند و دست بردي نمایند خائباً و خاسـراً  

د شدند به ضرورت به اهل دمشق وقتی که از رسیدن هرقل ناامی. مراجعت نمودند
در . صلح راضی شده طلب مصالحه کردند و خالد را از ایـن معنـی آگـاه نبـود    
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که در دمشق بود فرزندي بطریقـی  ها براي  تضعیف این احوال اتّفاقاً شبی از شب
متولّد شد و او مهمانی مفصلی ترتیب داد و مردم مشغول خـوردن و آشـامیدن و   

ط به اطّالع خالد ولیـد رسـیده بـود او در آن    گساري شدند و این موضوع فق باده
هایی را به شکل نردبان درآورد و هنگام غـروب بـا لشـکر خـود      روز ریسمان

: حرکت کرد و خود و قعقاع بن عمرو و تنی چند جلو افتادند و به لشکر گفـت 
هنگامی که بانگ تکبیر ما را روي دیوار شنیدند باال بیایند و همان چند نفر خود 

هاي ریسمانی از دیـوار بـاال    ي دمشق رساندند و به کمک نردبان دروازه را کنار
رفتند، برخی رابه آن سوي دیوار فرستاد و برخی را هم همانجا پاي دیوار بـراي  

. ي احتمالی دشمن باقی گذاشت و دستور داد بانگ تکبیـر بردارنـد   دفاع از حمله
م آوردند و خالد خـود بـه   هاي ریسمانی هجو و نردبان  مسلمانان به سوي دروازه

کـرد    بانان حمله کرد و هر کس را در مقابل او ایستادگی می نگهبانان و دروازه
بان را بکشد و دروازه را بگشاید و مسـلمانان   کشت و سپس موفّق شد دروازه  می

وارد شهر شدند، مردم دمشق بدون این که بفهمند چه اتّفاقی افتاده است به جنب 
چون چنان دیدند پیش ابوعبیده رفتند و با او صلح کردند و او  و جوش افتادند و

ي سمت ابوعبیده را گشـودند و او را در شـهر    دروازه. پیشنهاد صلح را پذیرفت
دستور بده که جنگ در این جا تمـام شـود، و دیگـر دروازه    : پذیرفتند و گفتند

و خالـد و  . بانان هم از در صلح درآمدند ولی خالد همچنان در حال جنـگ بـود  
با خالد هم . لشکریان همراه او در حال جنگ وارد شدند و دیگران در حال صلح

از در صلح برآمدند و قرار شد که اهل دمشق جزیه بپردازند و در قبال هر کس 
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اند هر سال هر مردي چهار هزار دینار و هـر زنـی دو    یک دینار بپردازند وگفته
ابوعبیده دستور داد غنایم را . تسلیم کنند هزار دینار و اسلحه و ابزار جنگ را هم

ر فتح دمشـق بـه   با خب میان لشکریان تقسیم کردند و خمس اموال را جدا کرده
عنـه نوشـت و    اهللا اي به عمر خطّاب رضـی  ابوعبیده نامه. عنه فرستاد اهللا عمر رضی

انـد و   خبر فتح و تقسیم غنایم را بر سپاهیانی که در فتح دمشـق حضـور داشـته   
  .هیان فحل و حمص و دیگران نوشتسپا
عنه براي ابوعبیده رسید که دستور داده بـود سـپاهیانی را    اهللا اي از عمر رضی نامه

اند پیش سعد بن ابی وقاص بفرسـتد، ابوعبیـده چنـان کـرد و      که از عراق آمده
  .رفتفحل هاشم بن عتبه را فرمانده آنان کرد، و خود به 

سال سیزدهم هجرت امیرالمؤمنین عمر بن خطّاب  و در ماه رمضان این سال یعنی
عنه امر فرمود تا نماز تراویخ به جماعت در مساجد مدینه و سـایر بـالد    اهللا رضی

ي اسالم درآمده بود گزاردند و در شـب اول علـی مرتضـی     که در قلمرو حوزه
کرّم اهللا وجهه از خانه بیرون آمد و صداي قرائت امامان مساجد به سمع شـریف  

ها و قنادیل که در مساجد نصب شده بود مشـاهده   ن شمع محافل رسید و چراغآ
کرد و وقتی که آن روشنایی و جمعیت را مشاهده کرد خوشوقت شـد، فرمـود   

خداي تعـالی قبـر عمـر را    » نَور اهللاُ قبر عمر کما نَور مساجد اهللا تعالی بالقرآن«
  .را با قرآن نورانی گردانید نورانی گرداند آنطوریکه مسجدهاي خداي تعالی

سـواحل  و در این سال یعنی سال سیزدهم هجري روستاها و شـهرهایی کـه بـر    
بدسـت شـرحبیل بـن    بیسـان  بود بر دست یزید بن ابی سفیان و معاویه و دمشق 
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به دست ابواالعور فتح شد و اهل این دو شهر به دستور دمشـقیان  طبریه حسنه و 
بعلبـک  خت جزیه شدند و هم در ایـن سـال فـتح    مصالحه کردند و ملزم به پردا

اند در سال پانزدهم هجـري واقـع    بعضی گفته. بردست خالدبن الولید افتادبطریق 
. شد و از کفّار آن دیار جمعی کثیر کشته و مالی فراوان بدست اهل اسالم رسید

عنه در اینسال بر جماعتی به جهت شرب خمر اجراي حـد   اهللا حضرت عمر رضی
از آن جمله پسر وي عبیداهللا و به قولی عبدالرحمن بود و بعد از یک مـاه  فرمود 

شد که سبب مرگ وي  شایعآن پسر وفات یافت و در میان مردم چنان مشهور 
  .حد بود و اهللا اعلم بضر

با چند سوار از جانب یمن به مدینه آمدنـد  جریر بن عبداهللا بجلـی  و در این سال 
چهار هزار مرد از بحیله و حضـرت  . شرّف شدندو به صحبت و مالزمت فاروق م

امیر آن لشکر برگزید و بر  عنه قبایل را مرتّب ساخته و جریر را به اهللا عمر رضی
جریر و قوم او از این که در تحت . عراق به کمک مثنی بن حارثه فرستادسواد 

را عنـه ایشـان    اهللا پرچم مثنی درآیند اظهار تأمل و استنکاف نمودند عمر رضـی 
اي به مثنـی نوشـت    دلجویی داده فرمود از غنایم سهم بیشتري خواهید برد و نامه

که جریر بن عبداهللا بجلی وقتی که به لشکر عراق محلق گردد اکرام وتعظـیم و  
را دریافته  احترام وي بطور شایسته بجاي آرد که او شرف صحبت رسول خدا

بارك خویش را بـر روي  گرامی داشته که رداء م یو آن حضرت وي را بطریق
  .او گسترده بود تا بر آن نشیند
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عنـه   اهللا مثنی چون بر مضموم مکتوب وقوف یافت بفرموده حضرت عمر رضـی 
  .عمل کرد

و چون سپاه عجم از آمدن جریر به جهت کمک به مثنی آگاه شـدند لشـکري   
را بـه فرمانـدهی آن لشـکر تعیـین     مهران بن باذان همدانی کثیر مهیا ساخته و 

مثنی بعد از وقوف بر این حال واقعـه  . نموده به حرب مثنی و جریر نامزد کردند
عنه رسانید و حضرت عمـر   اهللا را در ضمن نامه به عرض امیرالمؤمنین عمر رضی

عنه از هر قبیله جمعی براي لشکر عراق تعیین نموده و حکم فرمود کـه   اهللا رضی
مثنی نیز از قُري و بالد که در حیطه  عجالتاً آماده شده خود را به مثنی برسانند و

تصرّف او بود لشکري آراسته بهم رسانید چنانکه گویند سی هزار مـرد جنگجـو   
در تحت رأیت او جمع آمدند و دو گروه اسالم و کفر به جانب یکدیگر توجـه  

  .ي مالقات اتّفاق افتاد نمودند و در موضع به حیله
بر اسبی گلگون سوار و گستوانی از  مهرانها برآراستند  نقل است که چون صف

اطلس بر آن انداخته جوشنی زراندود در بر و خُودي مناسب بـر سـر و کمـري    
مرصع بر میان مبادرت نموده به نفس خویش در میدان مبـارزت جـوالن کنـان    
درآمد ناگاه غالمی از اهل ذمه از جانب لشکر اسالم تیري بـه طـرف او روانـه    

بصیرت چنان آمد که از طرف مقابل پـرّ آن بیـرون    گردانید و بر بصر آن بی
اسب بسر درافتاد و چون سپاه عجم بی سرماندند سر خود گرفتـه  از  مهـران رفت 

حمـران  روي به هزیمت آوردند و شجاعان اهل ایمان مانند شیر غرّان از عقـب  
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رسیدند فی الحال از اسب دولـت بـر خـاك     تاختند و به هر که می میمستنصره 
  .ساختند انداختند و قفس قالبش را از مرغ روح جدا می میمذلّتش 

  بکشتند مر هر که را یافتند    دلیران بهر گوشه بشتافتند
روز صد مبارز دیـن پـرور در    اند که در آن چنانکه اهل تاریخ چنین ثبت کرده

لشکر هر یک ده کافر منکر را به مقرّ سقر فرستاده بود و امـوال و غنـایمی    آن
. ها بدست نیامده بود گ بدست مسلمانان افتاد در هیچیک از جنگکه در آن جن

الحمد هللا خداوند اسالم را عزیز گرداند و اصحابش را یاري داد و ذلّت و خواري 
  .بر دشمنان دین افکند

بغداد کرد و آن بازاري بود در موضعی که شـهر  ) بازار(آنگاه مثنی قصد سوق 
یک بار در فصلی معـین تجـار والیـت     بغداد اکنون در آن موضع است هر سال

و ربیعـه  و قضـاعه  و بعضی از قبایل عرب ماننـد  ثـور  اي از اهل  و طایفهکسري 
کردند و چندان مـال در آن   ها جمع گشته در آنجا خرید و فروش می غیر از آن

فرصت نگـاه  مثنـی  ي عراق و مدائن بود و  شد که خراج یک ساله سوق جمع می
ام اجتماع مردم بـر سـر ایشـان تـاختن آورد و بسـیاري از      داشته ناگهان در ای

وار فرستاد و جمعی انبوه با حـزن و انـدوه از امـوال و    بجماعت کفّار را به دارال
مثنی امر فرمود تا جز زر سرخ . وجوهات خود خداحافظی کرده راه فرار پیمودند

هزار شـتر از  . دو نقره و جواهر وافر و امتعه و اقمشه نفیسه چیز دیگري بر ندارن
  .اشیاء مذکوره بار کردند و در حالت پیروز مراجعت نمودند
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  .اند این جنگ در سال پانزدهم هجرت روي داده است گفته

رین  آنگاه ابوعبیده، خالد ولید را به  خالد خود را کنار قنسرین . روانه ساختقنسـ
ها مثل صلح حمص صـلح کنـد    ح کردند که خالد با آنها اظهار صل و آن رساند

  .نپذیرفت مگر این که شهر را خراب کند و چنان کرد
 قسـطنطنیه رفـت و سـپس بـه    سمیاط رسید نخست به  هرقلو چون این خبر به 

  :اي رفت و نگاهی به شام کرد و گفت و بر باالي تپه. حرکت کرد
می به جانب تو نخواهد آمد مگـر  اي سوریه سالم بر تو باد، دیگر هرگز هیچ رو

  .اینکه ترسان خواهد بود
کرد، و به او خبر حلب گوید، چون ابوعبیداهللا از فتح قنسرین راحت شد آهنگ 

اند چون ابوعبیده نزدیک حلب  رسید که اهل قنسرین به خیال مکر و حیله افتاده
زیـه  ها مصالح کرد کـه ج  رسید گروهی از اعراب را جمع کرد و نخست با آن

ها مسلمان شدند و براي خود و زن و فرزند خود و حصـارها   بپردازند بعد هم آن
و کلیساهاي خود امان خواستند و امان نامه امضاء شد و چون صلح برقـرار شـد   

حرکت کرد و آنجا گروه زیادي از مردم انطاکیه ابوعبیده از حلب به . بازگشتند
وعبیده از حلـب بیـرون آمـد بـا     اب. قنسرین و جاهاي دیگر متحصن شده بودند

ها را به هزیمت راند و آنان به شـهر پناهنـده    لشکري از دشمن برخورد که آن
ها صـلح کردنـد بـه اینکـه جزیـه       شدند و ابوعبیده شهر را محاصره کرد و آن
  .بپردازند تا از آن سرزمین بکوچند و بروند
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عنـه   اهللا ر خطّاب رضیدر نظر مسلمانان بسیار مهم بود و چون فتح شد عمانطاکیه 
براي ابوعبیده نوشت که جماعتی از مسلمانان را در آنجا مسکن دهـد و پایگـاه   

  .ها را در غنایم جنگی هم سهیم بدانند باشد و آن
ن و حلـب جمـع   یبه ابوعبیده خبر رسید که گروهی از رومیان میان معره مصـر 

تنـی چنـد از   اند، به آن سو حرکت کرد و ایشـان را پراکنـده سـاخت و     شده
 یهـا نیـز صـلح    کشیشان را کشت و تعدادي را اسیر و غنیمت گرفت و بـا آن 

بمانند صلح حلب صلح کرد و سواران خود را به حرکت درآورد و به بوقه رسید 
  .هاي قنسرین و انطاکیه غلبه یافتند و سپس مسلمانان بر همه سرزمین

نهاد و جماعتی را هم   می گشود، کارگزار  ابوعبیده در هر بخش شام که آن را می
  .نهاد  رفت بیشتر می  داد و در مناطقی که بیم می  آنجا سکونت می

هـاي لکـام، شـهري بـه نـام       ي کوه در دامنه. ابوعبیده به سوي فلسطین برگشت
ها به شرط این که یار و مدد کـار مسـلمانان    بود آن را گشود و با آنجرجومه 

شکري را به فرماندهی خالـد بـن ولیـد بـه     همچنین ابوعبیده ل. باشند صلح کرد
 شرْعفرستاد که آن شهر را گشود و به مردم امان دادم.  

هم فتح شـد، ایـن موضـوع را برخـی در سـال      قیساریه در سال پانزدهم هجرت 
  .اند نوزدهم و برخی دیگر در سال بیستم هم گفته

را بـه قیسـاریه   اي به یزید بن ابوسفیان نوشت که برادر خـود معاویـه    عمر نامه
بفرستد و براي معاویه هم فرمانی نوشت که به آن کار اقدام کنـد، معاویـه بـه    

ها جنـگ کردنـد و در    قیساریه حرکت کرد و آن را در محاصره قرار داد، آن
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معرکه هشتاد هزار نفر از ایشان کشته شد و به هنگام هزیمت هم حدود بیسـت  
معاویـه  ان به صد هزار نفر رسـید و  هزار نفر از ایشان کشته شد که شمار کشتگ

  .آن را فتح کرد
جمع شـدند و  اجنـادین  بودند همگی در  بیسانو غزّّه لشکرهاي رومیان که مقیم 

بر عهده گرفت، عمـرو بـن عـاص و    ها را  فرماندهی آنون یـ ارطشخصی به نام 
عمروعـاص، ابواالعـور را بـر اردن گماشـت،     . یل آهنگ اجنادین کردندشرج

بیـت  (ترین مـردم روم بـود و در رملـه و ایلیـاء      ند و دور اندیشخردم ارطیون
لشکر عظیمی فراهم آورده بود، و چون ایـن خبـر بـه عمـر خطّـاب      ) المقدس

ـ  : عنه رسید، گفت اهللا یرض ـ ي ارط ون عـرب را بـه مقابلـه   اکنـون ارطی ون روم ی
عمرو عاص علقمه بن حکیم و مسروق عکّی را هم مأمور جنـگ بـا   . ایم فرستاده

عنه بـراي   اهللا اهل ایلیاء کرده بود و نیروي کمکی هم از طرف عمر خطّاب رضی
  .عمرو عاص رسید

مسلمانان و رومیان در اجنادین جنگ سختی کردنـد ماننـد جنـگ یرمـوك و     
به ایلیاء عقب نشینی کرد و عمرو عاص غزّه را گشود و هم گفته شـده   ارطیون

عمرو عاص . عنه گشوده شده است هللا صدیق رضی بکر ابیاست که غزّه در زمان 
. ها بـا شـرط پرداخـت جزیـه امـان داد      سبسطیه و نابلُس را هم گشود و به آن

شهرهاي لُد و تُبنی و عمواس و بیت جبرین و یاقا را هم گشود، و گفتـه شـده   
را هـم گشـود و خـداي    رفَـح  است یاقا را معاویه گشوده است و عمرو عـاص  

  .سبحانه تعالی داناتر است
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نیز فتح شد و عمـرو عـاص   بیت المقدس و در سال پانزدهم یا شانزدهم هجرت 
اي نوشت کـه مـن در اینجـا بـا دشـمنی       عنه نامه اهللا براي عمر بن خطّاب رضی

هایی است که فـتح آن بایـد بدسـت تـو صـورت       سرسخت درگیرم و سرزمین
از منبـع  عنه دانست که عمرو عاص این موضـوع را   اهللا عمر خطّاب رضی. پذیرد

  .موثّقی شنیده است از مدینه حرکت کرد
عنه به شام ایـن بـود کـه ابوعبیـده بیـت       اهللا اند علّت حرکت عمر رضی و گفته

المقدس را محاصره کرد و اهل آن تقاضا کردند با ایشان همانطور که با دیگـر  
شهرهاي شام صلح کرده است صلح کند مشروط بر اینکه عمر بن خطّاب شخصاً 

عنه را به جانشـینی خـود    اهللا ر انعقاد صلح باشد، و علی بن ابی طالب رضیدا عهده
در مدینه گماشت و براي فرماندهان لشکرهاي شام نوشت که در فـالن روز در  

. به او بپیوندند، و هر یک جانشینی براي لشکر خود تعیـین کننـد   1جابیـه منطقه 
وسفیان و بعد ابوعبیده ها پیش عمر آمدند و نخستین کسی که آمد یزید بن اب آن

هاي لباس آنان دیبا  و سپس خالد بن ولید بودند که سوار بر اسب بودند و پارچه
چـه  : ها سنگ پرتاب کرد و گفت و حریر بود، عمر از اسب فرود آمد و به آن

کنیـد، معلـوم     ها استقبال می اید که از من در این لباس زود از رأي خود برگشته
ها با نشان دادن سالحی کـه بـر تـن     آن. اید لی سیر شدهاست در این دو سال خی

عمر وارد جاجیه شد، ناگـاه دیـد مـردم ترسـیدند و     . داشتند عذر خواهی کردند

                                         
اي است نزدیک دمشق که از اعمـال   هاي آب است و نام منطقه اصالً به معنی آبگیر و استخر و چاه: جابیه - 1

 .م-، یاقوت، معجم البلدان، چاپ مصر3ج  33ك به، ص .براي اطالع ر. شود  جوالن شمرده می
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مگر این : شود؟ چه خبر است؟ گفتند  شما را چه می: دست به سالح بردند گفت
که  مترسید: اي سوار دید گفت بینی، نگاه کرد و دسته سواران و شمشیرها را نمی

آیند و چـون رسـیدند دیدنـد گروهـی از مـردم        ها در طلب صلح و امان می این
اند و آنان با عمر صلح کردند و پرداخت جزیه را پذیرفتند و کسـی   المقدس بیت

  .ها صلح را پذیرفت، عوام بود که از طرف رومی
عنه گشوده شد، ارطیـون   اهللا به دست عمر خطّاب رضیالمقدس  بیتبدین ترتیب 

کسان دیگري که از صلح روگردان بودند به مصر رفتنـد و چـون مسـلمانان     و
بـه روم رفـت و    ارطیونکشته شد و هم گفته شده است  ارطیونمصر را گرفتند 

هاي تابستانی بر عهده داشـت، در یکـی از ایـن     فرماندهی سپاه روم را در جنگ
مردي قریشی بود  ها که با سپاه مسلمانان برخورد کرد میان سپاه مسلمانان جنگ

دست او را قطع کرد و مرد قریشی بـا همـان حـال توانسـت او را      ارطیونکه 
  .بکشد

گوید در سال هفدهم، رومیان قصد جنگ با ابوعبیده بن طراح و مسـلمانانی کـه   
مقیم حمص بودند کردند، علّت این کار هم این بود که اهل جزیره کسی پـیش  

ابوعبیده به . ستادن سپاه به شام تحریک کردندپادشاه روم فرستادند و او را به فر
اي به سعد بن ابی وقاص نوشت که  عمر نامه. عنه نامه نوشت اهللا عمرخطاب رضی

هـا را   مردم را جمع کن و به فرماندهی قعقاع بن عمرو در روز وصول نامـه آن 
گسیل دار که ابوعبیده محاصره شده است و نیز براي او نوشت کـه سـهیل بـن    

ها رومیان را بـراي حملـه بـه حمـص تحریـک       به رقه گسیل دارد آن عدي را
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بفرستد و آن دو ناحیـه  نصـیبین  اند، و نیز دستور داد عبداهللا بن عتبان را به  کرده
حران و رها بروند و ولید بن عقبه را بـراي جلـوگیري اعـراب جزیـره کـه از      

ـ  قبیله اص بـن غـنم را هـم    هاي ربیعه و تنوخ بودند اعزام دارد، و دستور داد عی
قعقاع بـن عمـرو   . بفرستد و در صورتی که جنگ در بگیرد عیاض فرمانده باشد

عنه رسید تا چهار هزار نفر بـه سـوي حمـص     اهللا ي عمر رضی همان روز که نامه
  .حرکت کرد

خالد به ابوعبید پیشنهاد حمله به رومیان را داد و ابوعبیده از شهر بیـرون آمـد و   
تح و پیروزي نصیب او فرمود و قعقاع بن عمـرو بعـد از   جنگ کرد و خداوند ف

مسلمانان خبر فتح را براي عمر نوشتند و گفت نیروهاي کمکـی  . سه روز رسید
گوید فتح   میارمینیـه  و جزیره ي فتح  و اما ابن اسحاق آنچه در باره. اند هم رسیده

اي بـه   گوید عمر نامـه   جزیره در سال نوزدهم هجرت صورت گرفته است و می
سعد بن ابی وقاص نوشت اینک که به لطف خداوند شام و عراق فتح شده اسـت  

ي جزیره بفرست، نخست با مردم آنجا جنگ کردند و آنـان را   لشکري به ناحیه
  .شکست دادند و به پرداخت جزیه راضی شدند و با او صلح کردند
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ام که عجم از قصـه غـارت ایـن دو    اند آن هنگ روضه االحباب آوردهتاریخ در 

خبر یافتند بسیار مـداین  بازار و جرأت و شهامت عرب و رسیدن ایشان به حدود 
هـاي زیـاد    نمودنـد و پـس از مشـورت     متأثّر گشته فکري در باب این مهم می

را که از اوالد ذکور عجم همین شخص مانده بود به سلطنت ) یزد جرد(یزدگرد 
از مثنـی  وال ایشان بیش از پیش بهتر و بهتر شد و چون نشاندند و بدان سبب اح

این حال آگاهی یافت شرح و کیفیت واقعه را بـه امیرالمـؤمنین عمـر خطّـاب     
عنه چون از کیفیت واقعه مطّلع شد  اهللا حضرت عمر رضی. عنه معلوم نمود اهللا رضی

را  فرمود به هر یک از عمال خود نامه نوشت بایـد کـه در آن ناحیـه هـر کـه     
است و شجاع و جنگجـو باشـد   نجد شناسید که اسب و سالحی دارد و از اهل   می

به تعجیل تمام به مدینه روان گرداند و نیز به مثنی نامه نوشت که از حدود عجم 
به والیت خویش بازگردد و در آنجا لشـکر خـود را محافظـت کنـد وحـزم و      

ها با خبـر   شمن و کار آندوراندیشی و احتیاط کار را رعایت کند و همیشه از د
مأمور نرسـد بـه سـرزمین عجـم      باشد و تا زمانی که از خلیفه دوم رسول اهللا 

یا در اول همـان سـال یـا در    چهاردهم هجرت پس در اواخر سال . تعرّض نکند
عنـه از   اهللا عمال والیات و قبایل بنا به فرمان عمر خطّـاب رضـی  پـانزدهم  اوایل 

و اهل بیت و اشراف مهاجر و اکابر انصار و اهل فکر مدینه بیرون آمد و اعیان 
. ها مشـورت فرمـود   و راي را خواست و در باب حرکت به سرزمین عجم با آن

اي دیگر بر خـالف ایـن    رأي بر آن بود که امیرالمؤمنین خود چه فرماید طایفه
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گفت تا سرانجام به ارشاد علی مرتضی کـرَّم اهللا    رأي دادند و هر کس سخنی می
را بـا لشـکري   سعد بـن ابـی وقـاص    عنه  اهللا وجهه حضرت عمر بن خطّاب رضی

کفّـار عجـم   و امارت لشکر و حکومت عراق و جنگ با صوب عـراق  آراسته به 
هـاي   موعظـه هـاي بلیـغ و    همگی را به او تفویض فرمود و در این باب نصیحت

تقـدیم   بر شداید و ثبات قدم در امور حـرب را بـه  بر کامل و امر به تقوي و ص
نوشت کـه   حریرو  مثنیاي به  رسانید و به جانب عراق متوجه ساخت و نیز نامه

تحت فرماندهی سعد بن ابی وقاص و پرچم او در آیند و طبق رأي او در جنـگ  
با چهار هزار یا شش هزار یـا هفـت هـزار مـرد     سـعد  پس . با عجم عمل نمایند

است نزول نمـود و  اد سوکه نزدیک حدود شراف جنگجو روان شد و به موضع 
تا فصل زمستان سپري شد و پیش از رسیدن سعد به در همان موضع توقّف نمود 

  .به جوار رحمت خداوند خلّاق واصل شده رحمه اهللا علیه مثنیعراق 
اتّفاق افتاد به شـرح ذیـل   قادسـیه  در واقعه پانزدهم هجرت اما آنچه که در سال 

  .خواهدآمد
از هجرت درآمد سعد ابـی وقـاص از موضـوع     دهمپـانز اند که چون سال  آورده

عنـه در پشـت سـر او     اهللا گشـت و عمـر خطـاب رضـی    قادسیه متوجه اشرف 
ي سـعیه را بـا چهارصـد نامـدار و      کرد از آنجمله مغیـره  هایی ارسال می کمک

جنگجو بعضی اسب سوار و بعضی شترسوار و طلیحـه بـن خویلـد اسـدي را بـا      
ماده و عمر بن معـدي کـرب را بـا پانصـد مـرد      صد سوار و پیاده همه آ هشت

کاردیده و عاصم بن عمر و تمیمی را با چهارصد شتر سوار همه سروران نامـدار  
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یل بن سمط کندي را با هفت صد مرد جنگی و اسب سوار و فرات بـن  و شرحب
حیان عجلی را با هفت صد مرد همـه نامـداران دالور و همچنـین از هـر قبیلـه      

ـ عنه از ع اهللا را حضرت عمر خطاب رضی هآمدند هم  نه میجماعتی که به مدی ب ق
سعد دسته دسته از سر رغبت و شوق به حرکت درآورد و به ابوعبیده بن الجراح 

و مسلح از لشکر خویش جدا کرده و هاشم  نامه نوشت که هزار سوار از شجاعان
حدود روم بن عتبه بن ابی وقاص را که برادرزاده سعد است امیر ایشان کرده از 

به جانب عراق براي کمک بفرستد و اشراف و اعیان و شعرا و فصحا و بلغا را از 
و حرکـت  قادسـیه  فرستاد و چون خبر توجه سعد بـه   هر قبیله در عقب سعد می

رسید دستور داد تا رستم بن فرخ زاد را یزد گـرد  دسته دسته لشکر اسالم به سمع 
هرت او در شهامت و شـجاعت همچـون   که در میان عجم سردار نامدار بود و ش

درخشید امیر و فرماندهی لشکر را بدو تفویض کـرد و رسـتم    آفتاب در روز می
جمعی از شجاعان و دالوران فارس را انتخاب کرده با شصت هزار سـوار دسـت   
چین شده با ابهتی تمام و شوکت خیره کننده متوجه جانب سعد شدند و سـی و  

کـه نزدیـک قادسـیه    غـدیب  اشتند و سعد در ناحیه شش فیل با خود به همراه د
است لشکر خود را متوقّف کرد مجموع لشکري که از مدینه آورده بود و قومی 

اي که از نواحی و بالد عراق جمع گشته بودند سـی   که در راه ملحق شده و دسته
و چند هزار مرد شد و در میان آن لشکر نزدیک به هزار مرد از صحابه حضـور  

اي به عمر خطاب نوشت و روي آوردن رستم به عزم حرب بـه   سعد نامه .داشتند
اهل اسالم و تعداد لشکر و زیادي عده و هیبت و موضع لشکرگاه و تعداد لشکر 
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ي سـعد را   عنـه جـواب نامـه    اهللا حضرت عمر رضی. دشمن را به تفصیل باز نمود
عداد کثرت دشمن باید که دغدغه به خاطر راه ندهی و توجه به ت. چنین پاسخ داد

و اضـافه  . مکن و از پروردگار کمک بخواه و بر کرم بی شمار او توکـل کـن  
ن کرد هر تاکتیک جنگی که در لشکر شما صورت گیرد مرا از آن مطلع گردا

چون سعد بر مضمون نامه امیرالمؤمنین . باشم طوري که من به معاینه آن را دیده
و عمر بـن سـعد   قلب لشکر را در مطلع شد منذر بن حسان ضبی و طلیحه اسدي 

سـمت راسـت لشـکر و قـیس بـن      میمنه یکرب و جریر بن عبداهللا بجلی را بر 
سمت چپ لشکر نـامزد  میسـره  مکشوح مرادي و ابراهیم بن حارثه شیبانی را بر 

کرد و کیفیت آن را به عرض عمر خطاب رسانید عمر در جواب نامـه نوشـت   
بغایت مستحسن و پسـندیده و مرغـوب   که تعیین مواضع لشکر بر وجه مذکور 

است و باید که در جنگ شتاب نکنی و عجله ننمـایی و اول جمـاعتی از اهـل    
بفرستی تـا وي را بـه راه حـق دعـوت     یزد گـرد  مناظره صاحب راي را به نزد 

نمایند و گویند یزد گرد رسولی به نزد سعد فرستاد و تعدادي از اصحاب سعد را 
انگیزه لشکر کشی اسالم به دیـار عجـم چیسـت؟ سـعد     طلبید تا معلوم کند که 

عقل و کیاست جمعی از بزرگان و اعیان و سرشناسان لشکر خود را که به وفور 
ح گو و در بالغت کالم و بیـان معـروف و مشـهور    یصو در غایت شجاعت و ف

رسیدند و او کسـی را بـه   رسـتم  بودند به نزد یزد گرد فرستاد و ایشان در راه به 
یشان برگزید و گروه را به جانب یزد گرد روان ساخت چون گروه سعد همراه ا
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ها در این بـاره   به یزد گرد رسیدند وزراء و ندماء خود را حاضر گردانید و با آن
  .مشورت نمود

خالصه وقتی که ایشان را به مجلس یزد گرد درآوردند مترجمی را طلب کردند 
ث شد که شما به دیـار مـا و بـه    به مترجم گفت از ایشان بپرس که چه امر باع

دلیر و جسور گردانیده است نعمـان  را اید و چه چیزي شما  جنگ ما قدم گذاشته
. گفتن کنم ه دهید من قبل از شما شروع به سخنبن مقرن گفت اگر به من اجاز

به اتّفاق گفتند اینکه وي سخن . اگر نه هر کس که بخواهد جواب دهد بفرمایید
  .بگوید

داوند عزّوجلّ به محض رحمت شامل و لطف کامل خود پیغمبري خ: پس فرمود
دین پرور و رسولی مرحمت گستر که پاکی اصل و نسب و حسب و فضایل او 

ي ما را بـه توحیـد فـرا خوانـد و بـه       دانستیم در میان ما برانگیخت و همه را می
و  خداپرستی و ایمان و نماز و روزه و زکات و حج خانه خدا و جهاد بـا کفّـار  

سایر اعمال حسنه و جمیع اخالق و آداب پسندیده دعـوت نمـود و از خصـایل    
و بد و افعال و اعمال نکوهیده برحذر داشت و معجزات و آیـات آشـکار    زشت

چنانکه به علم الیقین دانستیم کـه  براي صدق دعوي خود براي ما روشن ساخت 
ما در سـابق در  او پیغمبر مطلق و دینی که آورده صدق و حق است و آنچه که 

آوردیم همه باطل و موجب ضاللت و وبال بود پس   زمان جاهلیت بدان روي می
به او ایمان آوردیم و دین مبین او را به جـان و دل قبـول کـردیم و احکـام و     
شرائع پرمنفعت او را فرمانبرداري کردیم و امر فرموده و وصیت نموده که مردم 
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ي  سبب وصول به درجات دارالنعیم و وسـیله  را به شریعت قویم و راه مستقیم که
پـس همـه را   . خالص از درکات و طبقات جحیم است داللت و راهنمایی کنیم

دعوت کردیم که قبول نمودند و خالصی یافتند و بـه سـعادت ابـدي و عـزّت     
سرمدي شتافتند و جمعی که از آن اجابت نکردند به تیغ بی دریغ سیاست مقتول 

ایم که تو را نیز  در حالت خواري و ذلّت نمودند اکنون آمده و یا به التزام جزیه
یزد ي استقامت رسانیم  به راه حق خوانیم و از طرف ضاللت بازگردانیده به جاده

تـر و   اي گروه عرب در روي زمین کسی که بدبخت: با زبان ترجمه گفتگرد 
ـ    از شما باشد نمی تر ذلیل ه در صـدد  شناسم اکنون کار شما به جـایی رسـیده ک

خواهید که ملک موروثی ما را از دست ما جـدا کنیـد اي     محاربه ما درآمده می
دانم نتیجه این حرکت شما جز مشقّت و گرسنگی و رنج بسـیار    گروه عرب می

هـاي   اید امري دیگر نیست امسال به سرزمین خود برگردید و مرکب که کشیده
ـ  هـاي فـاخر    راف شـما را لبـاس  شما را از خرما و گندم بار کنیم و اعیان و اش

بپوشانیم و اعزاز و اکرام و تعظیم و احترام ایشان بجاي آوریم و شخص منصـف  
اي پادشاه اگر گمان تو این : گماریم نعمان بن مغیره گفت  و معدل را بر شما می

مان منصـرف   است که با این کلمات مزخرفه و خرافات متوهمه ما را از تصمیم
ما را به مقابله و محاربه بـا اهـل کفـر و     و پیغمبر ما کنی سخت در اشتباهی

شرك امر فرموده و خبر داده است که هر کس از شـما در صـف محاربـه بـا     
  .دشمنان دین شهید گردد بهشت جاودان جاي اوست
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ایمان آري و دین ما  نماییم به آنکه به خدا و رسول او  اکنون ما ترا دعوت می
قیام نمایی دولت ابدي و سعادت سرمدي از آن تو  قبول کنی و چون به این امر

و بالد تو ترا مسلم باشد هیچکس از ما نتواند که در دیار تـو درآیـد و عشـر و    
زکات و خراج قبول کنی و اگر ابا کنی و سرکشی نمایی جزیـه را در حالـت   

  .خواري و ذلّت بپذیري و ملزم به اداي آن هستی
نخوت افکنده آتش  دآنجا که تکبر او بود با چون این کالم را شنید از یزد گرد

قهر و غضب بر سر بی مغزش دویدو تصورش این بود که آن گروه را بی آبرو 
پذیرید بزخم تیغ سیاست سر شما را به خـاك   تواند کرد و اگر پیشنهاد مرا نمی

نهم و فرمود یک جوال خاك را بر سر یکی از مهتران عرب بنهید و ایشـان    می
گـردانم و بـه     را سپه ساالر لشکر میرسـتم  داین بیرون کنید و هم اکنون را از م

دفـن  خندق قادسیه فرستم تا شما را و هر کسی که با شماست در   جنگ شما می
پروراند و از تقدیر ربانی و قضاي   یزدگرد آن چنین خیاالت خام در سر می. کند

  .دانست آسمانی بی خبر بود و نمی
بر جست و آن جوال خـاك بـر دوش خـود گرفتـه از      یعاصم بن عمرو تمیم

گفت اي گروه عجم عجب کاري کردیـد   بارگاه یزد گرد بیرون برد در راه می
که بدست خویش خاك والیت خود را به ما تسلیم نمودید زود باشد که گَرد او 

  .بار از دیار شما برآورده و خاك آن را در توبره ریخته به دیار عرب بریم
ز مجلس یزدگرد برگشته به نزد سعد بن ابـی وقـاص آمدنـد و خبـر     وقتی که ا

ي حال خاك بیان کردند سعد بغایت خوشـوقت   مناظره و گفتگوي او را و قصه
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واهللا کـه ایشـان ممالـک    : شده آن جوال خاك را به فال نیک گرفت و گفـت 
خویش را بدست خود به ما داد زیرا که خاك مرکز خیرات و منشـاء برکـات   

  :ه حکم نص قرآنب. است
  »1....... و بارك فیها و قد رفیها«

هاي استواري باالي آن آفرید و در آن برکت نهاد و مواد غذایی  و در زمین کوه
پـس سـعد   .... هاي مورد نیاز ساکنان روي زمین را مقدر کرد مختلف و خوراکی

کردنـد   رت میبعوث و سرایا را روانه کرد تا اطراف و اکناف والیت عجم را غا
  .آوردند و می

اي از لشکر سعد به جماعتی از صیادان رسیدند کـه دویسـت    اند که طایفه آورده
ها را گرفتند و راندند و بـه لشـکرگاه    ي آن رفتند همه خروار ماهی بار کرده می

عاصـم بـن   نامیدند و  جیعـان آوردند و چند روز با آن گذراندند و آن ایام را ایام 
اي  در طلب گاو و گوسفند تالش بسیاري نمودند تا به کنـار بیشـه  عمرو تمیمی 

رسیدند که گروهی از کفّار در آن نواحی بودند عاصم از ایشـان پرسـید کـه از    
. در اینجا گاوي نیست. گله گاو و گوسفند هیچ خبر داري؟ یکی از ایشان گفت

ـ  فرمود تا لشکر او رفتند و تمام آنگفتند عاصم  البته دروغ می ه را زنـده بـه   گلّ
  .گفتند اباقرایام را ایام  نلشکرگاه آوردند و آ

کرد که لشکر را تهیـه و   رستم را تحریض و ترغیب مییزد گـرد  نقل است که 
  .گفت به جنگ عرب باید رفت آماده سازد و می
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خالصه لشکر خود را تعبیه نموده با شوکت و ابهت و عظمت و تحمل و تـزین  
را بر مقدمه لشکر با چهل هزار مرد برانگیخـت   جـالیوس شد متوجه لشکر اسالم 

را به میسره و هر یک با جمعی از فارسیان شجاعت مهران را به میمنه و هرمز و 
میدان و مبارزان معرکه حدود بیست هزار مرد تعیین کرد و با خود شصت هزار 

را بـراي  دار قلب لشکر اختیار کرد و به برادرش نامه نوشت که خـود   دالور نام
ترین  جنگ آماده کند که ناگاه لشکر عرب بر سر ایشان تاختن نیاورد و صعب

نقل است که دشمن . مورد آنست که پادشاه یعنی یزدگرد در جنگ شتاب دارد
در منزلی از منازل مردي را از لشکر سعید گرفته به نـزد رسـتم آوردنـد از وي    

ایـم   آمـده : مرد اعرابی گفـت  پرسید که چرا عمر شما را به این دیار آورد؟ آن
ما را وعده داده که از مملکت دشـمن   آنچه را که خداي تعالی به زبان پیغمبر

اگر قبل از : رستم گفت. گنج شما در صورت عدم پذیرش از دین اسالم بما رسد
اگر کسی از ما به تیـغ  : شود؟ اعرابی گفت حصول این گنج کشته شوید چه می

رستم بعد از شـنیدن ایـن   . یابد د و زندگی جاوید میشو ظلم کشته شود شهید می
کالم اعرابی به غایت استیالي غضب و قهـر خـود فرمـود تـا وي را بـه قتـل       

  .رسانیدند
لشکریان رستم در موضعی که قرار گرفتند شروع به فساد کردنـد و دسـت بـه    
 تاراج اموال و کشیدن زن و مردم گشادند و خود را در انواع فسق و فجور قـرار 

دادند تا به حدي که اهالی آن دیار از دست تعدي و ظلم آن گروه فریاد الغیاث 
رستم فوراً به احضار بزرگان لشـکر خـود امـر کـرد و     . به درگاه رستم آوردند
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گفت که اعمال شما، شـما را   به خدا سوگند که آن مرد اعرابی راست می: گفت
ن حـق تعـالی شـما را بـر     به درستی که پیش از ای. خوار و ذلیل خواهد ساخت

داشـت بـه    داد و در بالد شما را متمکّن و مرفّـه الحـال مـی    دشمنان نصرت می
ي حسن معاشرت و لطف سیرت و وفا به عهد و پیمان و به جهت عدل و  واسطه

احسان و چون تغییر اخالق و اعمال نمودید و بـاب جـور و فسـاد برگشـودید     
فرمود بعضی از لشکریان را تنبیه کردند و  احوال را بر شما تیره و تار گردانید و

  .فرود آمدندنجف از آن موضع کوچ کرده به 
اند که رستم در منزل نجف شبی در خواب دید که ملکی از آسمان فـرود   آورده

عنه با او بودند آن ملک اسلحه اهل فـارس   اهللا و عمر خطاب رضی آمد و محمد
نمود و آن حضـرت بـه عمـر     م میتسلی کرد و به پیغمبر گرفت و مهر می می

صبح که از خواب بیدار شد بغایت ملول و محـزون  . سپرد عنه می اهللا خطاب رضی
بود تا آنکه این خواب زنگ کفر و ظلمت و ضاللت را از آیینه دل بی حاصلش 

  .نزدود اما در حزن و اندون بود
عمـرو  نقل است که چون لشکر رستم نزدیک به لشکر سعد منزل گرفتند سعد، 

ي اسدي را با ده نفر از لشکر خویش به رسم پیش قراول  بن معد یکرب و طلیحه
فرستاد تا خبري از لشکر دشمن به وي برسـانند حـدود دو فرسـخ راه رفتنـد و     

عمـرو بـا   . اند جماعتی از فارسیان عجم را مسلح و مکمل دیدند که متوجه ایشان
ا طلیحه از یاران جدا گشته به میـان  سایر یاران در حالت فرار مراجعت نمودند ام

دشمن داخل شده خواست که دست بـردي نمایـد هـر چنـد کـه طلیحـه را از       
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تصمیمش منصرف کنند قبول نکرد و وقتی که به لشکر عجم رسید شب هنگـام  
بود و در محلّی آرام گرفت تا نیم شب شد و اهل لشـکر بیارامیدنـد آنگـاه بـه     

ر لشکر دشمن انـداخت آنگـاه از لشـکرگاه    ها دست برد زد پس آشوبی د خیمه
بیرون آمد و رو به فرار گذاشت گروهی از مبارزان عجـم کـه خـود را مسـلح     
ساخته بودند از عقب او روان شدند و نزدیک به طلوع آفتاب بود یکـی از آنـان   
خود را به او رساند طلیحه بازگشت و با او مصاف کرد با یک ضرب شمشیر از 

ري دیگر بعد از او رسید طلیحه با او روبرو شد و او را نیـز  اسبش برانداخت سوا
با یک ضربه شربت مرگ چشانید سواري دیگر از عقب مانند باد صرصر رسـید  

خم تیغ آبدار از پاي درآمدنـد رعبـی   زو دید که دو پهلوان از یارانش چگونه با 
منـد  در دل او پدید آمد آتش نجاتش به خاموشی گرائیـد و طلیحـه او را بـه ک   

دالوري در بند اسیر کشید و طلیحه به سالمت و با غنیمت به مجلس امیـر خـود   
بازگشت سعد از او کیفیت احـوال دشـمن استفسـار نمـود گفـت اول شـما از       
چگونگی و دالوري این پهلوان یعنی طلیحه بگوئید آنگاه از هر چه بپرسید آنچه 

الت لشکر رستم به سعد اعـالم  کنم آنگاه از حا دانم به شما عیان می را که من می
از مداین تـا وقـت قادسـیه    ) لشکر رستم(نقل است که از زمان خروج او . نمود

چهار ماه شده بود هدفش از صرف این وقت آن بود که شاید لشکر اسـالم بـه   
  .مصالحه راضی شده امسال به دیار خویش برگردد

عیین موضع هر کس چون از آب عبور کرد به تعبیه لشکر و ترستم القصه لشکر 
قیام نمود و از جمله سی و شش فیل که همراه داشت هژده فیل را در قلب لشکر 
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ها بر آن تعبیه نمود و تیراندازان چابک را بر فـیالن   ها و تخت بداشت و صندوق
ي فیل را به میمنه و میسره مقرّر ساخت و یزدگـرد دسـتور    سوار گردانید و بقیه

ع وقت از لشکر رستم اطالع حاصل کنـد و از طرفـی   داده بود که وي را در اسر
نیز به تعبیه لشکر و تعیین مواضع هر یک چنانکه سابقاً گفته شـد مشـغول   سعد 

  .شد
ام و او  القصه سعد قاصدي سوي لشکر روانه گردانید و گفـت خالـد را فرسـتاده   

ر گویند اعیان لشـک . فرماید از وي اطاعت کنید قائم من است و هر امري که می
هاي بی نظیر و نصایح دلپذیر و ترغیب به امر جهاد و  را نزد خود خواند و موعظه

از مالمت دنیا و خجالت روز میعاد و یادآوري آنچه که از گنج غنایم وعده داده 
و حق تعالی وعده داده است که میراث به نیکان دهـد هـر   . بود به تقدیم رساند

ي علیاء اسالم باشد و یقین  ي کلمهکس که قدم شجاعت پیش نهد نظر او بر اعال
بداند که اگر شهادت نصیب او گردد جنّت جاودان و بدانید که اکنون مدت سه 
سال است که به جنگ عجم مشغول هستید اگر امروز دست بردي نمائیـد و بـا   
پایمردي در موقف جهاد ثابت قدم باشید حق تعالی مالی نفیس به پاس پایمردي 

اید  س و بد دلی نمائید هر دو دنیا را پاك باختهرد و اگر تدر تصرف شما درآور
بخوانند و زمـانی کـه آن سـوره قرائـت     ي انفال  سورهو فرمود تا قاریان لشکر 

کردند در دلهاي ایشان اطمینان و آرامش و سروري حاصل شد و چون از قرائت 
ظهـر  در موقف خود قرار گیرید تا این که وقت نماز : قرآن فارغ گشتند گفت

فرا رسید و اداي فریضه نماز در وقت خود کردند چه آن سـاعت وقـت نـزول    
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و فرمود آنگاه تکبیري خواهم گفت شـما نیـز آمـاده شـده     . رحمت الهی است
تکبیر گوئید و همه آماده شدند و وقتی که بار دوم تکبیر گویم شما نیـز آالت  

بشـنوید بایـد کـه    و چون تکبیر سوم را . حرب پوشیده به موافقت تکبیر گویید
هایتان را جلوتر برده به موافقت تکبیر بگویید و چـون تکبیـر چهـارم بـه      اسب

بگویید و متوجـه دشـمن   ال حول و ال قُوه االّ باهللا ي طیبه  گوش شما برسد کلمه
شوید وباید بدانی که سه روز و یک شب میان آن دو فرقه جنگ قائم بود و در 

  .واقع شودفتح روز چهارم 
 ارهـاي جـرّ   هاي تیر مینارنگ را آب داده و پیاده از طرفی دشمن باطل پیکان و

  .تیز رفتار پیش فیالن آماده ساخته بودند
  ز عالم بانگ زرین نـاي برخاسـت  
ــد ــن در دمیدن ــاي زری   چنــان آن ن

  

  ز بانگ ناي دل از جـاي برخاسـت    
  که از نـاي گلـو دل بـر کشـیدند    

  
و کثرتی بیکران مانند کوه آهن از جـاي  لشکري چنان گران با عدت و هیبت 

  .جنبیدند
  جهان در زیر گَرْد ره نهـان گشـت  
  سپه چون برنشست و گرد برخاست
  سیاه و زرد و سبز و سرخ و گلگون

  

  همه خاك زمین بر آسمان گشـت   
  ز هر سو بانگ بردا بـرد برخاسـت  
  چو بوقلمون بهر سـاعت دگرگـون  
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ذوالجالل و قصد و انهدام بنیان کفـر و   سپاهیان اسالم چون براي رضاي خداوند
ضالل جان بر کف دست نهاده چنان دل خود را به کمـک و نصـرت ربـانی و    

زدنـد هـیچ     لطف و رحمت یزدانی اتّصال داده بودند که خود را بر کوه آهن می
  .داشتند باك نمی

  چو حـق یـاري دهـد خنجـر نبایـد         چو دولت یار شد لشکر نباید
بن عمرو تمیمی از لشکر اسالم سبقت نموده در میدان م او عاصابن عبداهللا اسدي 

مبارزات در آمدند هرمزان که یکی از حکام دیار عجم و صاحب تاج و حشـم و  
صاحب طبل و علم بود خود را به میدان مبارزات رساند و چند طعن نیزه در میان 

نیـزه بـر   ایشان واقع شد سرانجام به مقتضايِ الحق یعلو والیعلی بـا یـک طعـن    
  .هرمزان غالب گشته او را از اسب دولت پیاده گردانید

ــد او      یکی نیزه زد بر کمر بند او ــا و پیون ــت پهن ــه بگسس   ک
پس کمند شجاعت در گردنش محکم کرده به نزد سعد آورد سـوار دیگـري از   
عجم به سوي عاصم حمله برآورد ولی دانست که حریف وي نیست فرار را بـر  

اصم چون باد صرصر از عقب وي روان گشـت جمـاعتی از   قرار ترجیح داد و ع
کفّار به حمایت او هجوم آوردند و او را از چنگ عاصـم نجـات دادنـد در آن    
هجوم یکی از حکّام عجم مصاف عاصم شد عاصم آن را غنیمت گرفته به سـعد  

هاي همراهش را به عاصم و کسانی که نزدیـک او   رسانید و سعد او و خوراکی
  .بودند بخشید
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اند که مردي فارسی بیرون آمد و هماورد طلبید، عمرو بن معدي کرب به  آورده
او حمله برد و او را گرفت و بـه زمـین زد و سـرش را بریـد و کمـر بنـد و       

  .بازوبندهایش را برداشت
ها بر مسلمانان حملـه کردنـد و لشـکر را پراکنـده سـاختند،       در این هنگام فیل

ي بجیلـه روي آوردنـد کـه     هفده فیل به افراد قبیله ها رم کردند، ایرانیها با اسب
ها رو بـه گریـز نهادنـد و سـوارکاران      هاي ایشان رم کردند و چون اسب اسب

درمانده شدند، نزدیک شد که قبیله بجیله نابود شوند که سعد به بنی اسد پیـام داد  
ه از بجیله و همراهانشان دفاع کنند، طلیحه بن خویلد و حمال بـن مالـک همـرا   

ها کردند بطوري که فیل سواران مجبور  سپاهیان خود بیرون آمدند و آهنگ فیل
ها بـه جنـگ طلیحـه آمـد و      ها را برگردانند، مردي از بزرگان ایرانی شدند فیل

طلیحه او را کشت، اشعث بن قیس هم همراه کنده بیرون آمد و ایرانیانی را کـه  
  .اطراف افراد قبیله کنده بودند دور راندند

وباره ایرانیان در حالی که ذوالحاجب و جالیوس همراهشان بودند حمله آوردند د
هـا بـه    و مسلمانان منتظر تکبیر چهارم سعد بن ابی وقاص بودند، ایرانیان با فیـل 

ي اسد حمله آوردند و ایشان پایداري کردنـد و سـعد تکبیـر چهـارم      افراد قبیله
نگ بیشتر بـر بنـی اسـد دور    بگفت و مسلمانان همگی حمله کردند، و محور ج

هـا   ها بر سمت راست و چپ سپاه مسلمانان حملـه آوردنـد و اسـب    فیل. زد  می
شروع به رم کردن کردند، سعد کسی پیش عاصم بن عمرو فرسـتاد و پیـام داد   

ها کنید؟ گفتند چـرا،   ي این فیل توانید چاره که اي گروه بنی تمیم آیا شما نمی
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ي  ز تیراندازان و گروهی از اشـخاص کـارآزموده  به خدا سوگند عاصم گروهی ا
بانان را هدف قـرار   تیراندازان، فیل سواران و فیل: قوم خود را فرا خواند و گفت

دهند و به اشخاص کارآزموده هم گفت از پشت سر فیالن درآیید و خود بـراي  
حمایت از ایشان بیرون آمد و تمام میمنه و میسره سپاه مسـلمانان بـه حرکـت    

ها را گرفتنـد و   ها رساندند و دم آن دند و یاران عاصم خود را پشت سر فیلدرآم
د و هیچ فیلی نماند مگر ها بلند ش بریدند، فریاد نغره فیلها را  هاي پاالن آن تسمه

کشید و فیل سواران کشته شـدند و فشـار از طایفـه بنـی اسـد        این که نعره می
رانده شـدند و جنـگ تـا هنگـام     هاي خود عقب  برخاست و ایرانیان به جایگاه

غروب خورشید و پاسی از شب ادامه داشت و آنگاه هر دو سپاه به اردوگاه خود 
  .برگشتند

در آن شب از بنی اسد پانصد تن شهید شدند که محور جنگ بـر ایشـان بـود و    
اي را بـر   و بسـیاري از مـردم بجیلـه و عـده    . عاصم پیشتاز و پشتیبان مردم بود

ن موکّل گردانید تا شهیدان را دفن و مجروحـان را بـه زنـان    شهیدان و مجروحا
لشکر سپردند تا به مداواي جراحات ایشان مشغول شدند و صبح روز بعد دوبـاره  

که دومین روز جنگ اَغـواث  ي لشکر کرده و صف آرایی در محلی به نام  تعبیه
ـ  د و قادسیه است جنگ آغاز گردید ناگاه از جانب شام گرد و غباري مشاهده ش

قعقاع بن عمرو که پیشرو لشکر هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص بـود بـه دسـتور    
امیرالمؤمنین عمر خطّاب از لشکر شام ابوعبیده بن الحراج جدا کرده بـراي مـدد   
سعد فرستاده بودند نمودار شد و با اصحاب خویش که هزار و پانصد مرد بودنـد  
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به ایشان بشارت داد کـه لشـکر   متعاقب در آمدند و به لشکر سعد ملحق شدند و 
رسند و از گرد راه به میدان مبارزه درآمـد و    آراسته از طرف شام به مدد شما می

ي کفّار تحریض نمودند و از لشـکر عجـم مبـارز طلبیـده      مسلمانان را بر محاربه
  .نمود  جوالن می

ع قعقا. پس از صفوف کفّار ذوالحاجب بیرون آمد و در مقابل قعقاع قرار گرفت
ي دوزخ گردانید و باز مبارز خوانـد فیـرزان و    در اندك فرصتی روح او را روانه

ي  پندوان که از مبارزان سرآمد و از جمله باطالن آن گروه باطل بودند در مقابله
ـ . قعقاع درآمدند دوان اسـیر  حارث ابن طبیان از اهل اسالم به مدد قعقاع رفت پن

اندك زمانی سر آن دو باطل را بریدند قعقاع گشت در  حارث شد و فیرزان اسیر
و گویند قعقـاع  . بواسطه قتل این دو مبارز کسري عظیم افتادکسري و در لشکر 

در آن روز سی نوبت حمله کرد و در هر نوبت کافري را مقتـول و بسـیاري را   
مجروح ساخت و مسلمانان به این پیروزي مسرّت نمودند و برجستند و با زخـم  

ار و تیغ آبدار دمار از کفّار برآوردند و تا ظهر بر ایـن منـوال   تیر و نیزه جانگد
محاربه نمودند و بعد از آن ساعتی براي استراحت هر دو گروه دست از محاربـه  
بازداشتند و چون آفتاب از وسط آسمان زایل گشت و وقت نماز ظهر فرا رسـید  

ـ   قعقـاع  . دو بعضی از مردان مرد و گردان صف نبرد رو به سوي کـارزار آوردن
هـا برویـد کـه مـردم بـا       بانگ برداشت که اي مسلمانان با شمشیر به سراغ آن

و قعقاع دستور داد بـا آن شـتران کـه    . شمشیر گروه زیادي از ایشان را کشتند
چنان اغواث هیکلی شبیه فیل دارد به اسبان ایرانیان حمله کنند و اعراب در روز 
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هاي ایرانیان از رویارویی با شتران  اسب رفتار کردند که ایرانیان در روز امارث،
رم کردند و ایرانیان از آن شترها مصیبتی بزرگتر از گرفتاري اعراب در مقابـل  

بزرجمهـر  گویند قعقاع آخرین کسـی را کـه در آن روز کشـت    . ها دیدند فیل
  .بودهمدانی 

که در میان اعراب به کرم و شجاعت و شهامت و ابومحجن ثقفـی  نقل است که 
اي از قصر سعد زنـدانی و در بنـد کشـیده     عت شهرتی تمام داشت و در غرفهمنا

کرد و از آنکه از سعادت موافقت با جهـادگران    شده بود از دور نظاره جنگ می
خورد تا آنکه به شفاعت بسیار و عهد استوار بـه    و مبارزان محروم بود تأسف می

با خدا عهد یاد کـرد و  ي شفاعت سلمی که همسر سعد بن ابی وقاص بود  وسیله
به این شرط آزاد شد در حالی که سعد از این امر بی خبر بود گفت اگر سالمت 
بودم و زنده ماندم بیایم و پاي خود را همچنان در بند و زنجیر نهم و اگر کشـته  

برخـی  . در مورد علّت زندانی شدن او اختالف است. شوید  شوم از من آسوده می
الفت کرده بود و برخی گویند براي چندمین بار شـراب  گفتند با معاون سعد مخ

. به هـر حـال  . عنه زندانی شده بود اهللا خورده بود که به دستور عمر خطّاب رضی
ابومحجن پس از رهایی از بند سـوار بـر اسـبی شـد و نیـزه بدسـت گرفـت و        

کردند و   شناختند تعجب می زد مردم که او را نمی  هاي کشنده به دشمن می ضربه
ایـن  : گفـت   کرد و می  سعد بن ابی وقاص هم همانطور به او و به اسبش نگاه می
ماند و این نیزه هم شبیه   پایداري و شکیبایی اسب به پایداري و شکیبایی بلقاء می

. نیزه ابومحجن است و حال آنکه او در زندان است و در بند کشیده شـده اسـت  
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ن به اردوگاه خود برگشتند ابومحجن چون شب به نیمه رسید و مسلمانان و ایرانیا
  .وارد قصر شد و پاهاي خود را در بند و زنجیر نهاد

به خـدا قسـم   : اند؟ گفت سلمی از ابومحجن پرسید ترا به چه جرمی زندانی کرده
ي کار حرامی نیست که خورده یا نوشـیده باشـم، در زمـان     حبس من به واسطه

شود و در   ی الفاظی به زبانم جاري میخواره بودم و من شاعرم و گاه  جاهلیت می
ام و به جرم آن مرا زندانی کرده اسـت   همین مورد اشعاري به طور بدیهه سروده

  :و آن اشعار چنین است
»هاي  ردم، مرا پاي درخت انگوري دفن کن تا پس از مرگ ریشههنگامی که م

که بـیم دارم  هاي مرا سیراب گرداند و مرا در بیابان به خاك مسپار  آن استخوان
  .»پس از مرگ آن را نچشم

صبح سلمی پیش سعد آمد و داستان ابومحجن را به او گفـت و سـعد او را آزاد   
برو، که من در مورد گفتار تو تا کاري انجام نـدهی بازخواسـت   : کرد و گفت

به خدا سوگند دیگر هرگـز سـخن زشـتی بـه زبـان      : کنم، ابومحجن گفت نمی
  .نخواهم راند

در میان آوردگاه دو هزار نفر شـهید  . مردم آن شب را صبح آوردندگویند چون 
و زخمی از مسلمانان بود و ده هزار نفر کشته از کفّاران، مسلمانان شهیدان خـود  

ها را براي معالجه و مـداوا بـه زنهـا سـپردند،      را براي دفن به گورستان و زخمی
فتاب برآمد، یـاران  چون آ. هاي خویش ایستادند مردم در جایگاهروز سوم صبح 

جنگ آغـاز شـد و   عماس ها به جنبش درآمدند و در محلی به نام  قعقاع و گروه
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قیس بن هبیـره تکبیـر گفـت و    . نیزه و شمشیر زدن به یکدیگر شروع گردید
مسلمانان هم تکبیر گفتند، و به ایرانیان حمله کرد و صف آنان را درید و خـود  

  .را تا منطقه عتیق رساند و برگشت
  
هـا نهـاده بودنـد و     هاي خود را اصالح کرده و بر پشـت فیـل   یرانیان صندوقا

کردند و مانع آن بودند که مسـلمانان بتواننـد     ها حرکت می پیادگان بر گرد فیل
بِبرند و پاره کنند، همراه پیادگان گروهـی  ) تسمه پاالن فیل(ها را  هاي آن تنگ

هـا محصـور میـان     ، ولی چون فیـل کردند  ها را پشتیبانی می سواره هم بودند آن
هـا ماننـد گذشـته رم     هاي مسـلمانان از آن  پیادگان و اسب سواران بودند، اسب

  .کردند
شوند   ها را دید و متوجه شد که باز هم لشکریان پراکنده می گوید چون سعد فیل

کسی را پیش قعقاع و عاصم فرستاد و پیغام داد که شما فیل سپید را که نزدیک 
و بـه  . کننـد   ها از آن پیـروي مـی   ي فیل پاي درآورید زیرا که همه شماست از

گر را که نزد شماست از پاي درآوریـد،   که شما فیل حمال و ربیل هم پیغام داد
هاي خود همراه گروهی پیاده و سواره آهنگ فیـل سـپید    قعقاع و عاصم با نیزه

حیوان سـر خـود را   هاي فیل سپید فروکردند،  هاي خود را در چشم کردند و نیزه
به شدت بلند کرد و نگهبانان خود را به زمین انداخت و خرطومش را جلو آورد 

ي کسانی را که سـوارش   که قعقاع آن را قطع کرد و فیل به پهلو در افتاد و همه
گـر حملـه    ي اسد بودند به فیل بودند کشتند، حمال و ربیل هم که هر دو از قبیله
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م فیل زد که حیوان نخست روي پاهاي خود نشسـت و  حمال نیزه به چش. کردند
اي به خرطوم آن زد و فیـل وحشـت زده و    دو مرتبه برخاست و ربیل هم ضربه

زدنـد کـه     هـا مـی   آمد او را با نیزه  سرگردان شد که چون به سوي مسلمانان می
زدندش کـه پیشـروي کنـد، فیـل       رفت می  برگردد و چون به سمت ایرانیان می

هاي دیگر هم از او پیروي کردند  افکند و فیلنهر عتیـق  خود را در  پشت کرد و
هاي ایرانیان درهم ریخت، با وجود این هر دو گروه تا شـامگاه جنـگ    و صف

تر شد و هـر دو گـروه    کردند و برابر بودند و چون شب فرا رسید جنگ سخت
و خداونـد   1اتّفاق افتادشب هریـر  پایداري کردند و همچنان برابر بودند و سپس 

سبحانه تعالی داناتر است و خداي ما را بسـنده و بهتـرین وکیـل اسـت و درود     
  .باد خداوند بر سرور ما محمد

اتّفاق افتاده گفته شده است که در آن مسعود بن مالـک  ریـر  شب هاما آنچه در 
اسدي و عاصم بن عمرو و قیس بن هبیره و تنی چنـد نظیـر ایشـان بـه لشـکر      

خواسـتند    ي سخت نبود و مـی  کردند، در عین حال قصدشان حملهایرانیان حمله 
هایی را که زیر فرماندهی ایشان بود جلو بردنـد و   ها صف مردم را برانگیزند، آن
ي سعد برانگیخته شدند، و نخستین کس که به ایرانیان حمله  مردم هم بدون اجازه

ا بـر او بـبخش و   ي بدون اجـازه ر  ملهخدایا، این ح: قعقاع بود، سعد گفتکرد 
دهـم، و    یاریش فرماي هر چند از من اجازه نگرفت ولی اکنون به او اجازه مـی 

هم معروف اسـت بـه روز    قادسیهرا که به شب لیله الهریر گویند مردم، : گفت
                                         

 .اند به مناسبت بانگ و غوغایی که از هر دو سو بود آن شب را لیله الهریر نامیده - 1
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آوردند در حالی که سخت خسته و کوفته بودند که آن شـب نخوابیـده بودنـد،    
اکنون جنگ را شـروع و یـک   هر گروهی که هم : قعقاع حرکت کرد و گفت

ساعت پایداري کند، پیروز خواهد بـود، سـاعتی پایـداري و حملـه کنیـد کـه       
گروهی از سران هم با او جمع شدند و آهنگ . پیروزي در صبر و پایداري است

. کردند درگیر شدند  کردند وبا نگهبانان و کسانی که پیش رستم جنگ میرستم 
نخستین فرماندهی کـه عقـب نشسـتند،    . شتو تا نزدیک نیم روز جنگ ادامه دا

بودند که عقب رفتند ولی دوباره موضع گرفتنـد و پایـداري   مزان رهو فیروزان 
قلب سپاه ایران شکافته شد و گرد و خاك هم رو به ایرانیان بـود و بـاد   . کردند

افکنـد  نهر عتیق سختی هم وزیدن گرفت که سایبان رستم را از تخت کند و در 
راهانش به تخت رستم رسیدند و به آن دست یافتند که رستم پـس  و قعقاع و هم

از آن طوفان سایبان را کند از تخت برخاست و به زیر استري از استرانی که بار 
  .آورده بودند پناه برد

اش پناه بـرده بـود    طناب بارهاي آن استري را که رستم زیر سایههالل بن علَقّـه  
وي رستم افتاد که رستم آن را کنار انـداخت،  هاي بار ر قطع کرد و یکی از لنگه

در این هنگام هالل ضربتی به رستم زد که او به سوي عتیق گریخت و خـود را  
در آب افکند، هالل هم به دنبال او در آب جسـت و پـاي رسـتم را گرفـت و     
بیرون کشید و بر جلو سر او شمشیر زد و او را کُشت و سپس بر تخت برآمد و 

من بیائیـد،   ه سوگند به پروردگار کعبه رستم را کشتم به سويفریاد برداشت ک
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ها و سالح رستم را به هالل بخشـید   به سوي من بیایید، سعد بن ابی وقاص، جامه
  .که صد هزار درهم ارزش داشت

کنار پل و بندي که ساخته بودند ایستاد و ایرانیان را بـه عبـور از آن   جالینوس 
یز نهاده بودند، گروه زیادي کشته و برخی هـم  فراخواند ولی ایشان روي به گر

را که بزرگترین پرچم ایرانیان بود درفش کاویانی ، ضرار بن خطّاب. اسیر شدند
بدست آورد و سی هزار درهم گرفت و حال آنکه ارزش آن پرچم یک میلیـون  

  .و دویست هزار درهم بود که در بیت المال قرار گرفت
فر از ایرانیان غیر از کسانی که قـبالً کشـته   در این جنگ و درگیري ده هزار ن

شده بودند کشته شدند و از گریختگان هم که حدود سی هزار نفر بودند خبـري  
  .بدست نیامد و کسی از ایشان جان به در نبرد

از مسلمانان هم پیش از شب هریر دو هزار و پانصد نفر کشته شده بودنـد و در  
شته شدند، این شـش هـزار نفـر را در    شب هریر و روز قادسیه شش هزار نفر ک

ـ . خندق دفن کردند د در منطقـه  و کسانی که پیش از شب هریر کشته شده بودن
شرِّق به خاك سپرده شده بودند از جمله کسانی که در جنـگ قادسـیه شـهید    م

  .شدند چهار پسر حنساء بودند
ـ  ع شـد  اکنون به نقل بقیه اخبارقادسیه برگردیم، گوید چندان مال و غنیمت جم

که پیش از آن هرگز آن اندازه جمع نشده بود، سعد به قعقاع و شرحبیل دسـتور  
داد ایرانیان را تعقیب کنند و زهره بن حویه تمیمی همراه سیصد نفر به تعقیـب  
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هایش را بـه غنیمـت    ایشان پرداخت و به جالینوس رسید و او را کشت و جامه
  .دندگرفت و بیشتر ایرانیان را کشتند یا اسیر کر

شدگان از هـر دو   سعد بن ابی وقاص خبر فتح را براي عمر نوشت و شمار کشته
در جنگ قادسـیه  اند  گفته. شناخت نام برد  طرف را بیان کرد و کسانی را که می

اند در سال پانزدهم بوده و ابوجعفر طبري  بوده است و برخی گفتهشـانزدهم  سال 
والحسـن بـن اثیـر هـم در کامـل      آن را در سال چهاردهم ثبت کرده است و اب

ها را هم نقـل   ع سال چهاردهم آورده است و اختالفیالتواریخ خود آن را در وقا
  .کرده است، خداي سبحانه و تعالی داناتر است
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  فتح بیت المقدس
اند که فتح بیت المقدس در سـال پـانزدهم از هجـري روي داده اسـت و      آورده

چـون  . واقعه چنین بیـان شـده اسـت    چگونگی فتح بیت المقدس و کیفیت آن
لشـکري آراسـته بـه    عمرو عاص فرار نمود و به بیت المقدس پناه برد  ارطیون

سوي او رفت و ارطیون در شهر متحصن شده به نزد عمرو عاص کسـی فرسـتاد   
که بیهوده وقت را از دست مده چونکه از کتب آسمانی و اخبار بزرگان ربـانی  

عمـرو نامـه بـه ارطیـون     . دس بدست تو فتح نشودچنین برآمده که آن شهر مق
نوشت و قاصدي که به زبان روم عالم بود به رسم رسالت نزد وي فرستاد چـون  

ي عمرو به وي رسید بر همان سخن اول اصرار نمودند از وي پرسیدند پـس   نامه
گفـت ایـن بقعـه را    . گشودن این شهر بر دست چه کسی به ظهور خواهد آمـد 

ماید که اسم او سه حرف بود و دومین خلفاي چهارگانـه باشـد و   ن  مردي فتح می
صفاتی بیان کرد که جز در امیرالمؤمنین عمر بن خطّاب آن صفات در هیچکس 
موجود نبود چون این خبر به عمرو رسید با خود اندیشید کـه شخصـی بـا ایـن     

ن نام عنه نتواند بود و سه حرف بود اهللا صفت مذکوره جز امیرالمؤمنین عمر رضی
ل کامل خود منـور  با انوار عدل شامل و آثار فض او و دومین خلیفه رسول اهللا 

پس عمرو نامه نوشت و گفته که اگر امیرالمؤمنین این بـالد را  . و مزین گرداند
ف فرمایی خود بیاراید فتح بیت المقدس در قدم او میسر گشـته مقدمـه   یبا تشر

  .شود  فتح دیگر می
ــ  ــد ف ــا رو نه ــر ج ــربه   بـــود تخـــت آن او تـــاج ســـر    اروق اکب
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  بهر کشور که گردد جلـوه گـاهش  
  

  بود دیهـیم شـاهی خـاك راهـش    
  

به هر حال در مدینه عباس بن عبدالمطلب را خلیفه ساخته خود بـه سـوي شـام    
اي امیرالمؤمنین چه ضـرورت اسـت   : عنه گفت اهللا توجه نمود علی مرتضی رضی

لحمـد هللا در عسـکر و لشـکر شـما     آوري، ا  که خود به جانب دشمن روي مـی 
اي : عمر بـن خطّـاب گفـت   . ي آن کار بیرون آیند کسانی هستند که از عهده

عنـه ابـن    اهللا خواهم بیش از پیش از برکـت وجـود عبـاس رضـی      ابوالحسن می
زیرا اگر عبـاس از میـان   . عبدالمطلب به امر جهاد با دشمنان دین مبادرت نمائیم

  .بسیار در جهان بوجود آید شما مفقود شود فتنه و آشوب
عنه به سوي شام روان گشـته بـه فرمـانرواي     اهللا خالصه امیرالمؤمنین عمر رضی

اجنادان حدود نامه نوشت هر یک شغل و کار خود را به مردي عـادل امـین بـه    
برسانند و چـون  جابیـه  نیابت خود نصب گردانند و خود را در فالن روز به شهر 

پـنج روز راه اسـت سـران سـپاه و      بیـت المقـدس  ا تا به جابیه رسید که از آنج
دالوران شجاع در استقبال وي شرفیاب شدند و اول کسی که به این دولت سـرو  
اقبال سرافراز شد ابوعبیده بن الجراح و یزید ابی سفیان بودند و بعد از آن خالـد  

ـ  تح بن الولید و چون ارطیون به این امر آگاه شد و دانست که کلید گشایش و ف
بیت المقدس رسید خود را از بیت المقدس به مصر رساند و چون مساحت بیـت  

ي مبارك  المقدس از لوث وجود آن بی وجود پاك و مطهر شد اشراف آن بقعه
که مرقد انبیاي عظام و مهد اولیاي کرام و مشهد شهداء و مهبط ابدال و موقـف  
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متوجه تخت خالفت  رجال صاحب کمال بود با جمعی کثیر نزدیک به هزار مرد
عنه با اخذ جزیه با ایشان صلح فرمود و بیت المقدس  اهللا گشته حضرت عمر رضی

که منبع شهرهاي شام بود به آسانی فتح شد و فتوح سایر شهرهاي شام نیـز بـر   
عنه هر  اهللا آمده است که حضرت عمر رضی تاریخ بلعمـی اسالم گشاده گشت در 

لح نامه به شرط نوشت، و صلح تمام شد و شام شهري را که در شام مانده بود، ص
بگریخته بود و به مصر رفته و لشکر بـر وي گـرد    نهمه مسلمان شدند و ارطیو

عنه، عمرو بن عاص را و زبیر بن عوام را با سپاه بفرستاد تا با  اهللا آمده، عمر رضی
  .وي حرب کنند

عاص بیامد و و ارطیون بگریخت و به روم رفت و مصر خالی کرد، و عمرو بن 
حضرت عمر خطّاب با امن و اطمینـان بـه مدینـه مسـکن خـود      . مصر بگرفت

و در روایتی هشت صد هزار درهم از اموال به بیت المال سپردند بعد از . برگشت
ي او پرسید کـه   ي مطهره زوجه. عنه شب خوابش نبرد اهللا آن حضرت عمر رضی

اي؟ در  خود حـرام گردانیـده   اي روي داده است که امشب خواب را بر چه واقعه
جواب فرمود که چگونه عمر را خواب آید و حـال آنکـه چنـدان مـال بـراي      

ترسم قبل از این کـه آن    مسلمانان آمده که تا کنون هرگز نیامده بود از آن می
اموال را به مصارف شریعت برسانم پیک اجل در رسـد و فـرداي قیامـت نـزد     

ي فرض صـبح صـادق بجـاي آورد و در    حضرت عزّت موأخذه گردم آنگاه ادا
دانید در باب این اموال بدست آمده؟   جمع بزرگان صحابه فرمود چه مصلحت می

یا امیرالمؤمنین مناسب آن است که دفتري و دیوانی وضع فرمائی تا هـر  : گفتند
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عنـه آن   اهللا عمر خطّـاب رضـی  . چه به مردم دهند از روي حساب و کتاب دهند
پس بفرمود دیوان و دفتـري ترتیـب دادنـد و طبقـات و     رأي را خوب پسندید 

مراتب هر حرفه را تعیین کرد و متناسب به آن حرفه مبلغی در هر سال به ایشان 
  .از بیت المال بپردازند

عنهما  اهللا علی و عثمان رضی. تا باز چون مال دیگر فرا رسد برین رسم همی دهند
ز بیت المال ده زیرا که تو از همه نخست بار براي خود ا. نیکو اندیشیدي: گفتند

تر از حقّ مـن   نه خیر، بلکه به آن دهم که حق ایشان چرب: مندتري، گفت حق
  .کنم  مقرّر تعیین می است نخست به اهل بیت پیامبر
پس . ي او بودند و قبیله ها نوشت که قوم پیغمبر پس عمر دیوان نهاد و جریده

کرد و نخست به عباس بن عبدالمطّلب نامـه   عنه به بنی هاشم مقرّر اهللا عمر رضی
بود و به عباس دوازده هزار درم نوشـت   نوشت که وي پیرتر و عموي پیامبر

پس از عباس به بنـی هاشـم و قـریش و    . اند بعضی بیست و پنج هزار درم گفته
و سپس  پس به اصحاب رسول خدا. مهاجر و انصار و حرِّ عرب مال مقرّر کرد

یان بودند همه کس را چهار هزار درم نوشت و هر که از حدیبیـه  هر که از بدر
مسلمان شده بودند تا روز فتح مکّه، و آنانکه در فتح مکّه بودند هر یکـی را سـه   

  .....هزار درم و
هشـام   پس ابوسفیان بن حرب و صفوان بن امیه و سهیل بن عمرو حـارث بـن  

عنـه   اهللا به عمر رضی. شده بودند ان مهتران بودند که در روز فتح مکّه مسلماننای
دهـی؟ عمـر     اي امیرالمؤمنین چرابه ما نسبت به قریش کمتر مـی : چنین گفتند
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صحبت بیشتر بوده و به نسبت مسلمانی  هر که را با پیغامبر: عنه گفت اهللا رضی
شیر زند و او را جادو و کذّاب شم تر روا نباشد که مردي بر روي پیغمبر قدیم

پـس  . ی که با وي شمشیر زند و تن و جان فدا کند با آن برابر باشدیک خواند با
عنه این بگفت، خاموش شدند و شرمنده گشتند و بـه بـدریان    اهللا چون عمر رضی

  ......بیشتر داد و 
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  فتح مداین و واقعه جلوال و فتح حلوان و بصره
جري روي ذکر شده فتح مداین در سال چهاردهم ه تاریخ بلعمـی اما آنچه که در 

و چون . روضه االحباب سال شانزدهم هجري نوشته شده است تاریخ داده ولی در
کار شام رو به راه شد و شام از کفّار پاك و صاف شد، سـعد بـنِ ابـی وقـاص     

سـپاه  : عنه به وي نامه نوشت کـه  اهللا عمر خطّاب رضی. عنه در کوفه بود اهللا رضی
ون به مداین برو و آهنـگ مـداین   اکن. تو آسوده خاطر شد و کار تو راست شد

  .اگر خداي عزَّوجلَّ فتح مداین را نصیب کند، مرا از آن آگاه کن. کن
و روي بـه  ) بخشـی از عـراق  (پس سعد لشکر از کوفه کشید و به سواد رفـت  

و چون سعد به سواد درآمد، با وي بیست هزار . استبغداد نهاد که امروز ساباط 
چه، دانسـتند کـه وي بـه    . از سواد روي به وي نهاد و از هر شهر مردم. مرد بود
ي مردمانِ سواد آهنگ وي کردند و بـا   رود، او را حرب پیش نیاید، همهمداین 

چـون  . سعد برفتند تا به در مداین، و سعد شصت هزار مرد با وي گرد آمده بود
تو در مقابـل عـرب   «: وي را گفتند. رسید، با لشکر تدبیر کردیزدگـرد  خبر به 

تو باید به پارس بروي، و مداین به عرب دهـی کـه عـرب از    . توانی برآیی نمی
هـا و   این خبر براي یزد گرد سخت آمد کـه آن همـه کوشـک   . »پسِ تو نیاید

و در لشکر یزد گرد شخصـی بـه   . هاي خرّم باید بگذارد و از آن دست کشد باغ
بـرو و  «: ي گفـت یزدگـرد بـه و  . ایشان مبارز و تیرانداز بود. بودجالینوس نام 

لک، پیش این مرد سپاه بردن درست نیسـت،  اي م«: گفتا. »لشکر پیش سعد ببر
دیگر روز بر نشست، یعنـی سـوار   . یزدگرد نومید شد. کنم و من این کار را نمی
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اسب شد و از مداین براي گشتن بیرون آمد، تا شاید غمش کمتر شـود، و ایـن   
ینوس، این دستبرد تو کجا رفت و آن اي جال: یزدگرد گفت. جالینوس با او بود

و ) کفش(مرد قوي کو؟ جالینوس کمان به زه کرد و دست به ساق موزه کرد 
تـا  . ي تیر بگشاد و بر آن گوي بـزد  گوي چوبین برکشید و برانداخت و چوبه

. ي تیر نشاند زد تا در هوا پنج چوبه  آنگه که باز آمد پنج بار پیوسته همچنین می
. لک، اینک دستبرد من با من است و لکن بخت با مـا نیسـت  اي م: آنگه گفت

  .یزد جرد نومید شد و دلش با آن سخن بشکست، و قصد رفتن کرد
آمد، پنداشت که سپاه از مداین بیرون آید و جنگ کند وقتـی    سعد همچنین می

که به یک روزه راه مداین بـود آمـد، کسـی پـیش نیامـد، آنجـا       ساباط که به 
وقتی نگذشت و فرصتی . »سعد با سپاه آمده«یزدگرد رسید که خبر به . بنشست

ي خود بردارد پس هر چند توانست بر پشت سـتوران   نیافت که اموال و خواسته
نهاد، و دیگر همانجا دست باز داشت و زر و سیم و گوهر و لباس و فرش رهـا  
کرد و اهل مداین زن و مرد و سپاه و رعیت کوچـک و بـزرگ هـم رفتنـد و     

  .کس از ترس جان، غم مال و فرزند و زر و سیم نخوردهیچ
به طلب : چون سعد بشنید که ایشان برفتند، به زهره که در مقدمه وي بود فرمود

داخل شو، و به اطراف مداین برو و آن مال و خواسته و زن مداین وي برو و به 
  .و فرزندانشان را غنیمت بگیر

کر داخل مداین شد و هـیچکس را  چیزي نیافت و بازگشت و با لش. زهره رفت
هاي نیکو را بدان صـفت دیـد    ها و ایوان و آن قصرها و باغ. از زن و مرد نیافت
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ي دخـان   سـوره  44سـعد آیـه   . متحیر شد و آن همه چیز در آنجا مانده اسـت 
  :برخواند که ترجمه آن آیه چنین است

را کـه از آن   ها و نشستنگاه نیک و نعمتـی  ها و کشت ها و چشمه چه بسیار باغ
آن ناز و نعمت را به قومی دیگر میـراث  . چنین است. بردند رها کردند  لذّت می

  .دادیم
و سـاباط  اند که چون یزدگرد دید که سعد بـه   به خبر دیگر چنین روایت کرده

مشغول شد و هم اکنون به وي رسد، هر چه در مداین زن و فرزند بـود،  نهر شیر 
نهادنـد و هـر   حلوان عیت همه برگرفتند و روي به چه از آنِ وي و چه از آنِ ر

تر بود برداشتند، و خاصکان وي با او بودند  تر و در وزن سبک مالی را که قیمتی
یک نیمه . و شهر مداین بر دو طرف رود دجله است. را محاصره کردندمداین و 

ي  خراب کردند و به نیمـه ) پل(جسرخالی کردند و به طرف نیمه دیگر رفتند و 
  .ها همه را گرفتند ها و قایق و کشتی. خراسان آمدند

ي  چون سعد با سپاه رسید نیمی از مداین را از مردم و مال تهی یافت و آن نیمـه 
چکار کنم؟ گفتنـد کشـتی   : اند، سعد گفت دیگر بر حصار کرده در امن نشسته

ل تا تو کشتی بسـازي دو مـاه طـو   «: سلمان فارسی رحمه اهللا گفت. باید ساخت
. ماند و همه را خـالی کننـد   کشد، و در این دو ماه در مداین خاك باقی نمی  می

گفتند پس چکار باید کرد؟ از رود چگونه بگذریم که بـیم غـرق شـدن دارد و    
آن خدایی که ما را در خشکی نگه داشته و «: قعقاع به عمرو گفت. مشکل است

  ».نصرت داده، در آب نیز نگاه خواهد داشت
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کیست که امروز جان و خان و مان خویش از براي «: گ کرد و گفتمنادي بان
همه کمانها برگرفتند و . سیصد مرد از مرد بنی تمیم اجابت کردند» خدا ببخشد؟

بسم اهللا والحمـد هللاِ و  «: هاي دراز، و بر لب دجله آمدند و بانگ کردند تیر و نیزه
  .»الْعظیم لَاحولَ و لَا قُوه الّا بِاهللاِ الْعلی
چـون از وسـط رود گذشـتند،    . کردند اسبان شنا می. و اسبان به رود در افکندند
هاي رود را گرفتنـد تـا نتواننـد     بیرون آمدند و کناره. مردمان مداین آگاه شدند

که  دچون سعد دی. کردند پس در داخل همان آب با تیر جنگ می. بیرون بیایند
اي مسـلمانان، بسـم اهللا، بـرادران    «: گفت کنند ها جنگ می ایشان در آب با آن
ي سـپاه همـین دعـاء بخواندنـد و اسـبان بـه رود در        همه. »خود را یاري کنید

چون به نیمه رود رسیدند، مردمان مداین نگاه کردند و دیدند کـه روي  . افکندند
مردمـان یـزد گـرد بگریختنـد و     . شـد  آب همه ستور بود که آب دیـده نمـی  

آن سیصد مرد بنی تمیم که از اول با قعقاع رفته بودند و خود  مالهایشان بماند، و
  .نام کردندکثیبه االهوال را به آب زده بودند و ایشان را 

هـا کـه بـه دسـت ایشـان افتـاد        ها و زورق پس آن شصت هزار مرد به کشتی
  .و بنه و خیمه و ساز لشکر همه بگذاشتند و از طرف دیگر آمدند. بگذشتند

این آدمیـان نیسـتند،   «: گفت. ام کوشک سپید بود، همی نگریستیزد گرد به ب
و سعد بـر لـب رود   . پس فرود آمد و بر اسب نشست و بگریخت. اند این دیوان

  و آن نبود الّا از برکت دین پیغامبر خدا. بایستاد، تا همه سپاه به سالمت برآمد
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گرفتنـد غیـر از   آن هنگام به ایوان فرود آمد و درم و دینار چنـدان کـه بـود ب   
  .توان اندازه کرد ستوران و چهارپایان که آن را نمی

در هیچ جا نایستاد و مسلمانان به طلب و تعقیب ایشان تـا  حلـوان  و یزد گرد تا 
و از زر و تـاج و پیـراهن کسـري و بسـاط زمسـتانی و آن      . آمدندپل نهروان 

را بر سـپاه تقسـیم   عنه فرستادند و بقیه  اهللا شمشیرها و تخت به عمر خطاب رضی
کردند براي هر کس دوازده هزار درم رسید که تعداد ایشان شصت هـزار مـرد   

  .واهللا اعلم. بود
و ایوان کسري هنوز در آنجا به جاي است و آن ایـوانی اسـت البتـه در حـال     

بزرگ صـد  . دانم پابرجاست یا نه که وصف آن به اجمال چنین است حاضر نمی
و آنگه دوازده ستون بر آورده هـر سـتونی صـد    . ناارش درازا و پنجاه ارش په

هـا   هاي سنگین تراشیده است و ستون خشت. ارش از سنگ به جاي خشت پخته
اي و ایـوانی بنـا    بر آن نهاده و میان هر دو ستون طاق زده، و زیر طاق بر صـفّه 

ساخته پدر انوشـیروان و آن  قباد و آن کسري . هاي سنگین کرده همه از خشت
نشست و تاج بر  ر آن ساخته تا روز مظالم بر تخت زرین در آن ایوان میرا از به
آن حاجـت   آمـد و پادشـاه   ه را حاجتی باشد میگفت تا هر ک نهاد و می سر می

  :در وصف ایوان مداین گفتخاقانی شروانی. آورد می بر
  هان اي دل عبرت بین از دیـده عبـر کـن هـان    
ــن    ــداین ک ــه م ــزل ب ــه من ــک ره زره دجل   ی

  ي خـون گـویی   دجله چنان گرید صد دجلهخود 

  آئینـــه عبـــرت دان  ایـــوان مـــداین را    
  و از دیــده دوم دجلــه بــر خــاك مــداین ران
  کز گرمی خونـابش آتـش چکـد از مژکـان    
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  بینی که لـب دجلـه چـون کـف بـه دهـان آرد      
ــه    ــر دجل ــان جگ ــین بری ــرت ب ــش حس   از آت

ــه ــو    دندان ــدت نون ــدي ده ــري پن ــر قص   ي ه
  یـد رگ ي من خنـدي کاینجـا ز چـه مـی     بر دیده

ــا    ــر م ــتم ب ــت س ــن رف ــم ای ــه دادی ــا بارگ   م
ــن درگــه در یــوزه ــرت کــن خاقــانی ازی   ي عب

  

  گــویی ز تــف آهــش لــب آبلــه زد چنــدان
  خود آن شنیدسـتی کـآتش کنـدش بریـان؟    
  پنـــد ســـر دندانـــه بشـــنو ز بـــن دنـــدان
  گرینــد بــر آن دیــده کاینجــا نشــود گریــان
  بر قصر ستمکاران گـویی چـه رسـد خـذالن    

ــوزین ــا از ت ــان  ت ــد خاق ــوزه کن ــس در ی   پ
  

نمـاز  ..... چون سعد لشکر را گرداگرد ایوان فرود آورد و خود در ایوان فرو آمد
فتح خواندـ نماز فتح نمازي است هشت رکعت به یک سـالم، بـه هـر رکعتـی     

ـ و خود بر اسب سوار شد و به مـداین   اي، و سنّت پیامبر است الحمد هللا و سوره
سـري فـرود آمـد، و آن را کوشـک سـپید      و در کوشـک مخصـوص ک  . آمد
گفتند، که دیوارهاش از بیرون و درون همه به گنج و شیراندوده بـود، و بـه    می

ها بگشـادند، چنـدان    پس آن خزینه. تافت روز و شب همچون ماه بر آسمان می
  .خواسته بیرون آوردند که هرگز کس چندان خواسته به یک بار ندیده بود
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  اي شهر کوفهواقعه سال هفدهم و بن
واقع شد به این علّت شهر کوفه و چون محرم سال هفدهم از هجرت درآمد بناي 

که هواي مداین موافق مزاج اهل اسالم نیامد و اکثر ایشان به تب راتبه گرفتـار  
عنه نامه نوشت و بعـرض رسـانید کـه     اهللا سعد به امیرالمؤمنین عمر رضی. آمدند

  .و هوا اهل اسالم را متغیر ساخته استسبب وخامت شهرها و ناسازگاري آب 
سـعد دو نفـر را بیـرون    . عنه به سعد فرمان داد که جایی طلب کن اهللا عمر رضی

سلیمان بن ربیعه و دیگـر حذیفـه بـن    . شناخت آورد که ایشان هواي زمینها می
بروید و بر کران بادیه جـایی بجوئیـد بـه    «محصن را برگزید، و دستور داد که 

آب و هوا که با مردم اهل اسالم سازگار باشـد تـا مـا در آنجـا     مشخصات این 
ایشان برفتند و همه جا را گشتند تا این که هـر دو نفـر اتّفـاق    . شهري بنا کنیم

چون آنجا رسیدند آب و ) کوفه. (کردند و در مکانی که در آنجا شهر بنا گردد
و به بادیه  هوا و زمین آنجا خوششان آمد، که آب و سبزي و خوشی آب و هوا،

ها از حصـیر   و سعد آنجا را پس از فتح پارس بنا افکنده بود و خانه. متّصل دیدند
پس چون ایشان به هواي کوفه اتّفاق نظر پیدا کردنـد سـعد از مـداین    . و چوب

و هـر  . به کوفه آمـد ) بخش میان دجله و فرات(برخاست و با سپاه بر راه سواد 
دانست، از مسلمانان و اهل ذمه، همـه را   می چه در سواد کسی که بناي ساختمان

و به ذمیان وعـده داد کـه جزیـت از ایشـان     . تا بنا کنند. با خود به کوفه آورد
و به امیران اطراف دستور داد تا براي خود جانشین تعیین کننـد و خـود   . بردارد

  .بیایندبا سپاه و با کسانی که اندر آن ناحیه به کار بنایی آشنایی دارند به کوفه 
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ي امیران نواحی و بزرگان عرب به آنجا آمدند، و سعد براي هـر قبیلـه    پس همه
یعنی دیـوار  خطري فالن و خطّی به دور آن کشید که آن را . اي نامزد کرد محلّه

تا هر قبیله در محل خویش شروع به آبادانی و عمـارت  . بست فالن نام گذاشت
بنا بر عدل و داد کنید، تـا  «ه نوشت که عنه به ایشان نام اهللا و عمر رضی. کردند

دولت با شما بماند و بنا با عدل و داد پایدارباشد و دیوارها متوسط باشد نه کوتاه 
کردند پس هر یـک بـراي خـود     و نه سخت بلند چنانکه جباران و متکبران می

اي و قصري ساخت، و سعد براي خود قصري عظیم ساخت، چنانکه کوشک  خانه
عمـر از  . عنه رسید اهللا و خبر آن به عمر خطاب رضی. شد نجا دیده میمداین از آ

به کوفـه بـرو، و هیـزم    «: محمد بن مسلَمه را بفرستاد و گفت. آن دل تنگ شد
بسیار بر درِ کوشک سعد گرد کن و آتش در آن زن و آن را بسـوزان، و هـر   

ه به سعد بده کجا در آن کوشک چوبی است باشد آن را بسوزان، و آنگه این نام
  .»و باز گردد و با وي هیچ سخن مگوي

عنـه فرمـود    اهللا محمد بن مسلمه آمد و آن را بدانگونه که حضرت عمـر رضـی  
عنه بداد، سعد نامه را بـاز کـرد، در    اهللا ي عمر رضی بسوزاند و سپس به سعد نامه

و ! قصر کسري دآن نوشته بود که به من خبر رسید که تو قصري ساختی به مانن
در کوشک کسري بیاوردي و در آن قصر نهادي، و نگهبان بر در نشـاندي تـا   

و . کـرد  نیازمندان را از خود بپوشانی و اجازه ورود ندهی، چنانکـه کسـري مـی   
را  از دست دادي، کسري را از کوشک به گور بردند و پیامبر روش پیامبر

بسوزاند و از تو  من کسی را فرستادم تا آن کوشک را. از گور به کوشک بردند
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و بناي مسکن در این جهان یک در خانه بس بود که در آن زندگی . باکی ندارد
پس . کنی و یک درِ دیگر که براي نگهداري بیت المال مسلمانان در آن افکنی

محمد بن مسلمه آن کوشک بسـوزاند و بازگشـت و سـعد بـه او نفقـه راه داد،      
یـک در  . داخل شد که در آن دو در بـود اي  و سعد به خانه. نگرفت و بازگشت

و آن کوشـک همچنـان   . خانه را بیت المال کرد، و به دیگري خـود بنشسـت  
که معاویه زیاد را به کوفه فرسـتاد و آن کوشـک   معاویه، ویران بماند تا وقت 

  .آبادان کرد و تا کنون قرارگاه پادشاهان کرد
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  اري طاعون و وبا به آن سرزمیناشاعه فساد در بالد شام و سرازیر شدن قحطی و بیم
ــته  ــدهم از هجــرت نوش ــال هیج ــه ابوعبیــده  از اي  در س امیرالمــؤمنین عمــر ب

رسید در آن نامه آمده است که جمعی از مسلمانان که داخل لشـکر  عنه  اهللا رضی
دائمـاً در شـرب شـراب اقـدام     . غیرهمـا ابوجنـدل  و  اضراراند مانند  شامپیروز 

گوینـد مـا را در    دارم مـی  یشان را از این امر بـاز مـی  نمایند آن هنگام که ا می
عنـه در جـواب    اهللا عمر خطاب رضـی . اند نوشیدن و ننوشیدن شراب آزاد گذاشته

یعنی اسـتفهام تقریـري   فَانْتَهوا نامه ابوعبیده نوشت که معنی آیت این است که 
ـ . است نه اختیاري د و از به ابوعبیده نامه نوشت و فرمود جمع مردم را حاضر کن

ایشان بپرسد که شراب حالل است یا حرام اگر قرار بر حرام بودن آن نمایند هر 
عنه از ایشـان   اهللا ابوعبیده به موجب فرموده عمر رضی. یک را هشتاد تازیانه بزند

آنگاه ابوعبیـده  . همه اقرار به حرام بودن آن کردند و حد خوردند. استفسار نمود
اوند بر شما سرازیر شده و در مقابل باید کمـال  هاي خد نعمتشام گفت اي اهل 

شکر به تقدیم باید رسانید اما شما بر خـالف شـکر نعمـت بـر معاصـی اقـدام       
ـ حادگناهـان  و فسون ار شما بر رترسم از اص نمایید می می ي بـزرگ و بالیـی    هث

عظیم در میان اهل اسالم پیدا شود و سنّت خدا بر این روش جاري شده اسـت و  
و طـاعون  د که آن صاحب کمال گمان برده بود اهل شام به قضـاي  همچنان ش

مبـتال شـدند و از غایـت گرسـنگی حـال      قحط و غال و بال و اهل مدینه به وبا 
رفتند و مانند حیوانات عجم بـا گیـاه    حیوانات چنان شد که آدمیان به صحرا می

وم به موس مرگ چهارپایان و چرندگان آن سالبردند و از کثرت  صحرا بسر می
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وزید و خاکی ماننـد خاکسـتر بـر     گشت و گویند آن سال بادها می عام رمـاده 
  .نامیده شدعام رماده پاشید به آن علت نام آن سال  روي مردم می

عنه فقرا و ضعفا و مساکین را در ایام قحط  اهللا نقل است که عمر بن خطاب رضی
میگشـاد و مـردم را از   داد و ابواب تفقّد و طعام بر جمهور مردم  قوت و غذا می

فرمود و تهدید شدید و وعید اکبر و تحـذیر   احتکار و حبس طعام منع و زجر می
نمود و با خود عهد بست تا آن بالي حق تعالی دفـع نکننـد گوشـت و     اکثر می

روغن گوسفند تناول ننماید و شیر نیاشامد و به حکما امر فرمود که هر کس از 
تواند طعام به مدینه بفرستد  ن مقدار که میشهر والیت و محل حکومت خویش آ

اول کسی که فرمانبرداري این امر کرد ابوعبیده بود که چهـار هـزار راحلـه از    
عنه آن طعام بر اهالی مدینه  اهللا طعام به مدینه فرستاد و حضرت عمر خطاب رضی

فرمود و عمرو عاص از مصر صد کشتی طعام براي اهل مدینه  و توابع قسمت می
  .تادفرس

از شـدت  بالل بـن حـارث مزنـی    نقل است که در ایام قحط و تنگی اهل و عیال 
گرسنگی به بالل شکایت کرده گفتند براي ما گوسفندي ذبح کـن شـاید کـه    

بالل ابا کـرد چنـان الحـاح و    . ي آتش گرسنگی را با آن خاموش گردانیم شعله
ـ    فندي ذبـح نمـود و   مبالغه و مراجعه کردند که از حد گذرانیدند تـا بـالل گوس

قصاب چون پوست آن گوسفند برکند غیر از اسـتخوان سـرخ در آن گوسـفند    
چنـان  . وا محمـدا : ه نمـود و گفـت  ثچیزي دیگر ندید بالل را رقت آمده استغا

وي را در   استغاثه کرد تا این که در شب در خواب به او نمودند کـه رسـول  
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عنه  اهللا فت سالم من بر عمر رضیخواب بشارت به آمدن باران از آسمان داد و گ
نمایی روز دیگـر   اي وفا نمی برسان و به او بگو که چرا به عهدي که با من بسته

عنه عرض کرد و وي اصـحاب را   اهللا بالل صورت واقعه را بر حضرت عمر رضی
قعه این است که چـرا  تعبیر این وا: گفتند. جمع کرد از تعبیر این خواب پرسید

کنی و سستی در  که متضمن حیات است تقصیر و کوتاهی می اءدر سنّت استسق
هـاي   عنه روزه داشته و جـام  اهللا داري پس امیرالمؤمنین عمر رضی آن را جایز می

جود پوشیده و پیاده از شهر مدینه به جانب مصلّی بیـرون رفـت و عبـاس بـن     
مدینـه   عنه و سایر بزرگان صحابه و جمعی کثیر از عامه اهل اهللا عبدالمطلب رضی

عنه دست تضرّع بـه خداونـد دانـاي راز     اهللا به همراهی او رفتند پس فاروق رضی
  .برداشت

  عذر تقصیرها بجا آورد    روي از آن قحط در خدا آورد
شـدیم دسـت در    خدایا در زمان حضرت رسول چون قحط و بال مبتال می: گفت

سـرور   جستیم و به برکت وجود آن زیر عاطفت و عنایت آن حضرت توسل می
فرستادي و مزارع و چمنزارها و اشجار را با آب رحمت خـود   آب از آسمان می

بعـد از دعـاي   . خدایا باران رحمت خود بر ما فرو فرسـت . گردانیدي سیراب می
عنه عباس بن عبدالمطلب برخاست و بـا چشـمان پـر آب و دل و     اهللا عمر رضی

 ار خدایا بدرستی که ایـن ب: ها به دعاء برداشت، گفت جان از غم مسلمانان دست
دل در شفاعت مـن و رسـول اهللا    تو محمدمردم به جهت اتّصال من به حبیب 

هنوز پاي بر زمین ننهاده بـود کـه   . پروردگارا مراد این بیچارگان برآر. اند بسته
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قطارهاي سحاب و ابر باران را از رحمت خود در آسمان روان ساخت و رعـد و  
شروع به باریدن کـرد و تـا هفـت روز بـاران از      برق غرّان شد و باران رحمت

واقع شـد و آن اولـین   طاعون عام و هم در این سال در بالد شام . آسمان نایستاد
نـام  طـاعون عمـواص   طاعونی بود که در میان مسلمانان حادث گشـته و آن را  

اند چونکه ابتدا از موضعی شایع شد که نام آن روستا عمواص بود که یکی  کرده
  .واقع استبیت المقدس و رمله در میان شام تاي از روس

نقل است که در آن طاعون بیست و پنج هزار کس از صحابه و تابعین و غیرهم 
  .به آن مرض به خالد برین خرامیدند

گویند ابوعبیده بر باال منبر رفت و بر خداي یگانه و یکتا حمد وثنا گفت و بـر  
د و بعد از آن گفت بدرستی که این درود فرستاد و کلمه شهادتین بخوان محمد

در شأن  رحمت طاعون رحمتی است از حق تعالی و دعایی است از پیامبر خدا
  .امت و سبب موت صالحان است

ابوعبیده این بگفت تا جوهر روح او را با بتالي آن بیماري به اعلی علیین رساند 
معـاذ بـن   نان و قرارگاه روح پاکش فوق افالك گشت و ابوعبیده بـراي مسـلما  

را خلیفه خود گردانیده بود معاذ به روش ابوعبیده قیام نمـود و دو پسـرش   جبل 
  .وفات یافتند و معاذ بن جبل عمروعاص را بر مسلمانان امیر ساخت

شام و سهیل بن هو با مرگ طاعون یزید بن ابی سفیان برادر معاویه و حارث بن 
ردند و چون خبر ابوعبیـده و  عمرو عتبه بن سهیل و ابوجندل بن العاص فوت ک

یزید بن ابی سفیان به امیرالمؤمنین رسید رقّت بسیار نموده بر فـوت آن دو یـار   
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معاویـه بـن ابـی    تأسف بی شمار خورد و امارت و فرمانروایی لشکر شـام را بـه   
تفویض فرمود و او را عامل خراج آن ناحیه گردانید و شرجیل بن حسـنه  سفیان 

  .تعیین فرمودرا براي حکومت اردن 
عنه به نیت جهاد و غزا بـه جانـب شـام روان     اهللا اند که عمر خطاب رضی آورده

گشت و چون به موضع شرعی که شهري است از بالد شام نزدیـک یرمـوك و   
جابیه و از آنجا تا مدینه سیزده منزل راه است رسید به شـرف مالقـات مشـرّف    

واقع شده پـس حضـرت عمـر     ي شدیدي در دیار شاموباشدند و خبر دادند که 
عنه با بزرگان و اهل آن دیار به مشورت پرداخت و نهایتاً قرار شد کـه   اهللا رضی

یکـی از  . فردا صبح از این دیار کوچ کرده به جانب مدینـه روان خـواهیم شـد   
گریزي که همه از  اي امیرالمؤمنین از قضا و قدر خداي تعالی می: بزرگان گفت

عبدالرحمن بن عوف به پیش . عنه به مدینه بازگشت هللا و عمر رضی. امر خداست
خـواهی   عنه رفت و گفت اگر شما از واقعه وبا نمی اهللا حضرت عمر فاروق رضی

عمـل کـن و در ایـن سـال آمـاده مراسـم        بگریزي پس به سنّت رسول خدا
رسید از آن کار مهـم و  مکّـه  کرده از مدینه بیرون رفت و چون به مناسک حج 
عنه مقام ابراهیم را که قـبالً بـه دیـوار     اهللا فارغ گشت و عمر رضی بزرگ و بال

خانه کعبه چسبیده بود گرفته به جایی آورد که اکنون هست و در این سفر حج 
را در مدینه جانشین خود گردانیـد و سـپس بـراي    علی مرتضی کَرَّم اهللا وجهـه  

رملـه  و به شـهر   رسیدگی به تلفات و رفع مشکالت شام به سوي شام توجه نمود
ي زمستانی و تابستانی لشکریان را تعیین فرمـود و شـرجیل    ارزاق و علوفه. رسید
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را به جاي او نصب فرمود  حسنهبن حسنه را از امارت اردن عزل کرده عمرو بن 
تري جایگزین کنم عزل و  اي خواند و گفت فقط براي این که مرد قوي و خطبه

  .ام مهمات سرانجام به مدینه بازگشتنصب صورت گرفته است و بعد از اتم
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  گسترش مسجدالنّبی و فتح اسکندریه و مصر و به نیل انداختن بطاقه و قصه غار و عزل عمرو عاص
مسـجد  عنـه بـه خطـر آنکـه      اهللا در سال نوزدهم از هجرت عمر بن خطاب رضی

از کثرت مردم از نظر جا در مضیقه بودند و جمعیت مسـلمانان در   رسول خدا
هاي اطراف را بخرد  عنه تصمیم گرفت تا خانه اهللا افزایش بودند عمر خطاب رضی

مسجد اندکی در سمت قبله، یعنی طرف جنـوب  . ها را ضمیمه مسجد سازد و آن
اند مجمـوع مسـاحت افـزوده     گفته. و نیز از سمت غرب و شمال گسترش یافت

بـا  . رسـید  متـر مربـع مـی    3575متر مربع و مجموع مساحت آن به  1100شده 
در این افزایش . افزایش این مساحت، درهاي جدیدي نیز براي مسجد گشوده شد

هاي جدیدي از نخل گرفت و بناي مسجد نیز  مساحت، جاي ستون قبلی را ستون
نسبت به بناي قبل استحکام بیشتري یافت و البته مصالح بکار رفته، همان خشت 

  .ش کردندهاي وادي عمیق فر و برگ نخل را نیز با رنگ
به مصالحت واقع شـد و فـتح   اسکندریه و در این سال هم بر دست عمرو عاص 

  .اهل اسالم درآمد
برآمـد و  عمـرو عـاص   بر دسـت  فتح مصر و چون سال بیستم از هجرت درآمد 

بوده است چه قبالً بیان شد کـه در  عام رماده تر این که فتح مصر قبل از  درست
ي قحطی دیدگان مدینه صد کشتی  براي رمادهعام رماده عمرو عاص از راه دریا 

ي مبارکه آنکـه بـه سـمع حضـرت      طعام ارسال نموده بود و شرح فتح آن بلده
ي اسباب حرب مشـغول   خالفت نصرت رسیده که ارطیون به جمع لشکر و تهیه

برد و با ارطیون مصاف کـرده   ناست تا این که عمرو عاص لشکر بر سر ارطیو



 مرو عاصگسترش مسجدالنّبی و فتح اسکندریه و مصر و به نیل انداختن بطاقه و قصه غار و عزل ع

197 

رش به قتل آورده باقی هزیمت را غنیمت شمرده فـرار  وي را با اکثري از لشک
نمودند و تختگاه مصر از نعمت و ثروت خاص بدست عمرو عاص افتاد و تمـام  

  .بالد مصر به زیور اسالم زیب و زینت گرفت
ــام   ــد از در و بـ ــابی درآمـ   آفتـ
  لشکر دین چـون مصـر را بگرفـت   

  

  شد ازو همچـو صـبح روشـن شـام      
ــالم  ــت اس ــرو گرف ــالم ف ــه ع   هم

  
آمد ظهـور  عنه در مصر به  اهللا و از نوادر اسالم است که در ایام خالفت عمر رضی

هر سـال  نیل یا ایها االمیر رود : آن بود که مردم به نزد عمرو عاص آمده گفتند
چـون پـانزده   : گفتند. براي ما سنّتی است عمرو از شرح این قصه و سنّت پرسید

  .یک دختر ماه پیگر مشتري منظر ناهید انورشبانه روز از فالن ماه بگذرد ما را 
  لبانش چو شهد و دهانش چو قند    به باال بلند و بگیسو کمند

هاي فاخر مـزّین   در غایت حسن جمال و نهایت لطف آن دختر را به انواع لباس
در رود نیل بایـد انـداخت تـا آب وي خـوش بـه      فحل گردانیده در میان کنار 

بر این امر زشت و بدعت نو ابـا   عد دین محمدقوا: جریان درآید، عمرو گفت
  .نماید اگر چه نزد شما این سنّتی پسندیده باشد و امتناع می

عنه نوشت و کیفیت آن واقعه و صورت  اهللا عمرو نامه به امیرالمؤمنین عمر رضی
و . عنـه رسـانید   اهللا آن ماجرا را با پیک تیز رفتار به سمع حضـرت عمـر رضـی   

اي در میـان مکتـوب نهـاده و امـر      عنه جواب داد و بطاقه اهللا حضرت عمر رضی
ي رنگین  کرده بود که عمرو آن بطاقه را در رود نیل اندازد و با خط مشکی نامه
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بر آن بطاقه نوشت به رود نیل روان کرده عمرو بطاقه را برداشـت و اشـراف و   
ـ   اعیان و عامه ور آن ي اهل مصر را جمع کرده بر لب رود نیل آمدنـد و در حض

عنه به آن رسید در حـال   اهللا جمع بطاقه را در نیل انداخت چون سخنان عمر رضی
اي که شانزده گز ارتفاع یافته بود و تا بـه   آب بر نیل مصر روان گشت به مرتبه

  .امروز هرگز سرکشی نکرده بود
مطلع شدند که در غاري در کوه لبنان بر رمله ي  و در این سال اهل اسالم در بلده

غار تختی از زر نصب کرده و مردي مرده بر باالي آن تخت تکیه داده بـود   آن
بر طرفی از آن لوحی از زر نهاده و بر آن لوح چند سطري به لغت رومیه نوشـته  

ام بـه شـرف   سبایاي پسر تـو بـاش   و به روایتی سبار پسر بواس این بود که من 
مشرّف شدم و بعد الم عیص پسر اسحاق بن ابراهیم علیهما السخدمت و مالزمت 

از وي خدم و حشم بسیار در کامرانی گذرانیدم و عجائب بسیار و بی شمار مانند 
مشاهده کـردم اگـر   ) تیر ماه تابستان(ي تموز  برف و تگرگ به کرّات در چلّه

تر آنکـه   مثل این چیز را شما بشنوید و ببینید تعجب نکنید و از این امور عجیب
بینـد ولـی    ل است و حال آنکه آبا و اجداد خود را میآدمی بغایت از مرگ غاف
  .کند نمی  براي آخرت خود ذخیره

  اَال اي روز و شب در خـواب رفتـه  
ــد  ــداران برفتن ــوابی و بی ــو در خ   ت

  

  بر آمد صـبح پیـري و تـو خفتـه      
ــد  ــاداران برفتنـ ــزان و وفـ   عزیـ
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و بزرگترین این عجایب حساب روز قیامت است که در آن روز حسـاب پـس   
  .د دادبای

دانم قومی را که با وجود اقرار ایشان به ربوبیت خداونـد   و به تحقیق که من می
تعالی مرا از این غار بیرون برند و از این تخت جدا سـازند و آن را مـال خـود    
شمرند و چون این امر به ظهور آید زمان متغیر و فاسد و بازار دیانـت و امانـت   

یکدیگر به قمار مشـغول شـوند و مـردم از    بی رونق و کساد شود و کودکان با 
حوادث روزگار بغایت محزون و ملول شوند و بهتان و تهمت ظـاهر و افتـرا و   
زور آشکار گردد کسی که آن زمان را درك کند در فکر مـرگ شـود و بـه    
مذلّت و خواري و سختی سوگواري برآید به ضرورت آنچه شدنی است باشـد و  

  .اي متقیان و صالحان استعاقبت خوب و سرانجام خوشی بر
سـعد بـن   عنـه از   اهللا و در این سال جمعی از کوفه به نزد امیرالمؤمنین عمر رضی

عنه به احضار سعد فرمود بـا   اهللا عمر رضی. ها کرده فرستادند شکایتابی وقـاص  
توجه به این مدرکی که دال به عزل او باشد بدست نیآمده بود به خـاطر رعیـت   

  .گردانیدمعزول از امارت و فرمانروایی کوفه  راسعد بن ابی وقاص 
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  فتح اهواز
کـه  ابوموسـی اشـعري   . بـود اهـواز  فرمـانرواي  هرمـزان  به سال بیستم هجري 

داشت آهنگ جنگ هرمزان کرد و بردرِ شوشتر فرود آمـد و  بصره فرمانروایی 
جنگی روي داد که در آن لشکر هرمزان هزیمـت  . هرمزان را در حصار گرفت

ابوموسی به محاصره ادامه داد، و کار بـه درازا  . درون حصار گریخت یافت و به
کشید و سرانجام با خیانت یکی از ایرانیان شوشتر بدست اعراب افتاد و هرمـزان  

ابوموسی هم پذیرفت که او را نکشد و به مدینـه نـزد   . امان خواست و تسلیم شد
ون به مدینه رسید خلیفه عمر بن خطاب فرستد، و چنانکه مشهور است هرمزان چ

  .به حیله از کشتن نجات یافت و اسالم پذیرفت
اي بود محکم و  در حصار شوشتر قلعه: آمده تاریخ بلعمیاما آنچه در این باب در 

پـس  . شـد  هر شب هرمزان با هزار مرد تیرانداز بـدان قلعـه داخـل مـی    . استوار
ـ  لشـکر  . م بسـت مسلمانان حصار بگرفتند، هرمزان در داخل آن قلعه در را محک

ي  هر چند نگاه کردند، چـاره . مسلمانان گرد قلعه شروع به باز کردن آن کردند
رنج مبرید کـه ایـن   «: هرمزان سر از روزنه بیرون کرد و گفت. گشادن نکردند

قلعه را از زمانی که شاپور بنا کرده کسی آن را باز نکرده است و با مـن هـزار   
زمین نیفتد، و با هر مردي صد کمان و هزار مرد تیرانداز است که تیر ایشان به 

) بوسـتیره (بوسـبره  . و تعداد مسلمانان معلوم است که چقدر اسـت . ي تیر چوبه
من از این حصـار بیـرون   «: خواهی تا آن کار با تو کنم؟ گفت چه می«: گفت

عنـه   اهللا شما بـه پـیش عمـر رضـی    ! عنه نه به حکم تو اهللا آیم به حکم عمر رضی
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ـ . »ر حکمی که خواهد بکنـد فرستید تا ه یره اجابـت کـرد و ایـن صـلح     تبوس
جـواب  . عنه نامه نوشت اهللا و هرمزان از قلعه فرود آمد، و به عمر رضی. پذیرفت

آمد که هرمزان را بفرست و ابوموسی اشعري را با لشکر به بصره باز فرسـت و  
  .تو در اهواز بنشین و سپاه عراق را با سعد فرست

هاي  عنه فرستاد با دو نفر به نام اهللا هرمزگان را به عمر رضی و بوسیره چنین کرد
چون به نزدیک مدینه آمدند، هرمزان به ایشان . اَنَس بن مالک و اَحنَف بن قیس

عرب است که مـرا پـیش او   ) عنه  اهللا منظور عمر رضی(این پادشاه «: گفت که
د در حقّ من حکم صادر توانی هر چند اسیرم، شما نمی. برید و من پادشاه عجم  می

به من اجازه دهید تا بر زینت پادشاهان پـیش او  ). عمر(کنید و حکم او راست 
هـاي زربافـت او را بیـرون     تو بهتر دانی، هرمزان بفرمود تا جامه: گفتند. »بروم

آوردند بپوشید و تاج بر سر نهاد و کمر زرین بربست و با آن زینت بـه مدینـه   
  .متحیر شدندداخل شد، و خلق به آن 

چون به مسجد آمدند، عمـر  . عنه آمدند او در مسجد بود اهللا چون به درِ عمر رضی
اي را به جاي بـالش زیـر    ي مسجد خفته و تازیانه عنه را یافتند در گوشه اهللا رضی

نـف از دور بنشسـتند، و هرمـزان را    حاَنَس و اَ. سر نهاده و پیراهنی پاره پوشیده
این عمـر  : یست؟ گفتنداین ک: هرمزان گفت» ا بیدار شودت«: بنشاندند و گفتند

. آري: گفتنـد ! پادشاه عرب این است؟: گفت. »امیرالمؤمنین«عنه است  اهللا رضی
او تنها رود و : نگهبانان و دربانان نیستند که چنین تنها خُفته است؟ گفتند: گفت

: فتنـد ي وي همین است که پوشـیده اسـت؟ گ   جامه: هرمزان گفت. تنها خُسبد
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پیـامبر  «: اَنَس گفـت . این زینت پیامبران است نه زینت پادشاهان: گفت. آري
  ».رود  نیست، اما بر طبق پیامبر می

از انس پرسید که حال چگونه اسـت؟  . عنه بیدار شد و بنشست اهللا پس عمر رضی
: چون بنگریست، هرمزان را با آن تاج و زینت دید، پرسید این کیست؟ گفتنـد 

این زینت کفر از وي بیرون کنید و زینـت  : عمر گفت. ه اهواز استاین پادشا
عنه مترجم  اهللا عمر رضی. پیراهن سپید و دستاري در وي پوشاندند. اسالم بپوشانید

سـخن  : گفت. سخن بگوي: به هرمزان گفت. مغیره بن شُُعبه را آوردند. خواست
نخستین سخن : فتگ. سخن زندگان: عنه گفت اهللا مردگان یا زندگان؟ عمر رضی

: عنـه گفـت   اهللا عمـر رضـی  ! توانی بکشی آن گویم که تو مرا ایمن کردي، نمی
معاذ اهللا کـه مـن تـرا    : عمر گفت. زیرا که سخن زندگان خواستی: چرا؟ گفت

ایمن کنم، و من او را چگونه زنده گذارم؟ که او براء بن مالک را کشته بـود و  
عنه وي را خواهد  اهللا انست که عمر رضیو چون د. وي او زده بودرآن تیر را به 

پـس بفرمـود آب   . بینم و من تشـنه هسـتم    من بر تو اثر عدل می: گفت. کشت
: خوري؟ گفـت  چرا نمی: عمر گفت. داشت  و هرمزان آب بر دست می. بیاورند

امـان دادم کـه تـا آن آب    : گفـت ! ترسم امانم ندهی تا من این آب بخـورم   می
تـوانی   حال دیگر نمی«: زان آب بر زمین ریخت وگفتهرم. نخوري تو را نکشم

زیرا که امانم دادي که تا نخورم نکشـی و مـن آب   : چرا؟ گفت: گفت. بکشی
  .ریختم و ناچیز شد
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کـه آنجـا    ي یاران پیـامبر  گوید، و همه  یا امیرالمؤمنین راست می: اَنَس گفت
ایـن همـه   «: گفتعنه  اهللا عمر خطّاب رضی. از مرگ نجات یافت«: بودند گفتند
چـه  : هرمزان گفت. گویید واهللا به او سودمند افتد اگر یک کار بکند  که شما می
  : بگوي: عمر گفت. دین عرض کن: هرمزان گفت. مسلمان شوي: کار؟ گفت

»ولهسر و هداً عبداَنَّ محم الّ اهللا واَشْهدله ااَشهد اَنْ لَا ا«.  
عنه شاد شد و آن مـال   اهللا عمر رضی. شد هرمزان کلمه شهادت بگفت و مسلمان

و ثروت که با وي بود، به او داد و مقـرّري بـر او نهـاد و هـر عطـایی وي را      
. اند این فتح اهواز نوزدهم هجرت بـود  و گفته. بود  و در مدینه می. دوهزار نوشت

  .رسد  البته در مقدمه بیستم هجري آمده که درست به نظر می
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  فتوح و فتح شهرهاي ایرانجنگ نهاوند و فتح ال
این جنگ در سال بیست و یکم هجرت بوده است و آن ماه محرم سال بیست و 

بدسـت  فتح نهاونـد  یکم عربی بود که قضایا و وقایع کلی اتّفاق افتاده از آنجمله 
چون خبر عزل سـعد بـن ابـی    . بود و شرح آن واقعه چنین است نعمان بن مقرن

ي سـاز   دي تمام نمود و به جمع لشکر و تهیهرسید شایزد گـرد  وقاص به گوش 
و برگ جنگی کرد و با اهل ري و خراسان و همدان و نهاوند معاقده و معاهـده  
نمود که با اهل اسالم حرب کنند و در مدتی جمع زیادي از عجم فراهم آمدند و 
پنج هزار مرد سوار و پیاده جمع شده بودند و به روایتـی آنکـه هنـوز سـعد در     

کوفه بود که خبر جمعیت لشکر عجم بدو رسید و چون به مجلس خالفت نواحی 
آن خبر را به خالفت رسانید پـس از آن حضـرت عمـر فـاروق      ردرآمد اول با

عنه چون به مضمون نامه وقوف یافت پس نامه را بگرفت به جانب منبر  اهللا رضی
دم اهل اسالم شتافت و به منادي فرمود تا مهاجر و انصار و سایر مر رسول خدا
حضرت فاروق بعد از ثناي حمـد خداونـد تعـالی و درود بـر محمـد      . را بخواند
فرمود اي گروه مسلمانان بدانید که شیطان لشکر بسیار و جمـع بـی    مصطفی 

شماري براي محاربه با اهل اسـالم فـراهم آورده و بـا اهـالی ري و خراسـان و      
کنم هـر    اکنون با شما مشورت می همدان و نهاوند معاهده و معاقده بسته است و

یا : طلحه بن عبداهللا برخاست و گفت. دانید حق نصیحت بجاي آرد  چه صالح می
امیرالمؤمنین تو خود در این امور تجارب زیادي داري هر چه در ضمیر منیـرت  

عثمـان بـن عفـان    . و خاطر خطیر گذرد همان کن که مصـلحت در آن اسـت  
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دانم که به اهل شام و یمـن    من چنان مصلحت می: عنه برخاست و گفت اهللا رضی
نامه بنویسی تا با لشکر آن ناحیه به کمک اهل کوفـه برونـد و خـود بـا اهـل      
حرمین شریفین به کوفه و بصره توجه فرمایی آنگاه علی مرتضی کرّم اهللا وجهه 

اگر نامه به اهل شام بنویسی و لشکر را از آن دیار خالی کنی : برخاست و گفت
یرند و اموال ایشـان را بـر   گیان قصد اهل و عیال اسالم نموده ایشان را برده روم

غارت و تاراج برند و مملکتی که با رنج و سعی مجاهدان و مبارزان به تصـرّف  
اهل اسالم درآمد باز بدست کفّار افتد و با اهل یمن نیز همان عمل نماینـد کـه   

دینه بیرون روي اعراب کـه در  رومیان با اهل شام خواهند کرد و اگر خود از م
اند سر برآورده مدینه را خراب کنند و مسئله زنـان و کودکـان در    حوالی مدینه

این مردم و سپاهیان را در . پشت سرت مهمتر از مسئله جنگ با عجم خواهد بود
شهرهاي خودشان بگذار و به مردم و سپاهیان بصره بنویس که بـه سـه گـروه    

زن و فرزندانشان بمانند و گروهـی مواظـب اهـل     تقسیم شوند، یک گروه پیش
ذمه باشند که پیمان نشکنند و گروه سوم براي کمک به برادران خود به کوفـه  

رأي درست همـین اسـت و خـود نیـز دوسـت      : عنه گفت اهللا بروند، عمر رضی
اند طلحه و عثمان هم به عمـر گفتنـد در مدینـه     و گفته. داشتم که چنین کنم  می

  .اي تعالی داناتر استبماند و خد
سپارم که چـون    به خدا سوگند فرماندهی را به مردي می: عنه گفت اهللا عمر رضی
او : گفتند. ها برود ها روبرو شد نخستین کسی باشد که به استقبال آن فردا با نیزه

  .شایسته این کار است: گفتند .نعمان بن مقرن مزنی: کیست؟ گفت
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ه همراه نعمان بن مقرن بودند و جندي شـاپور  در آن هنگام گروهی از اهل کوف
عنه نامه براي او نوشت که بـه همـدان و    اهللا و شوش را گشوده بودند، عمر رضی

نهاوند برود و سپاهیان را فراخواند چون همگی سپاهیان جمـع شـدند بـه سـوي     
فیروزان حرکت کند و عمر به سپاهیانی که در اهواز بودند پیام داد که ایرانیـان  

  .مشغول دارند و مانع از رسیدن نیروهاي امدادي به مردم نهاوند شدندرا 
نعمان حرکت کرد و لشکر خود را که سی هزار نفـر بودنـد آمـاده سـاخت و     
آرایش جنگی داد، نیروهاي کمکی که از مدینه آمده بودند رسیدند و مغیره بـن  

رانیان که با آرایش چون سپاه به اسبیذهان رسید با سپاه ای. شُعبه همراه ایشان بود
جنگی ایستاده بودند برخوردند، فرمانده آنان فیروزان بود و دو پهلوي سپاهشـان  

ي سپاهیانی که در جنگ قادسیه غایب بودند  ه بودند و همهیزردق و بهمن جاذو
ها را دیـد تکبیـر گفـت و     به او پیوستند و به نهاوند آمدند، نعمان همین که آن

کبیر گفتند که لرزه بر اندام ایرانیان افتاد، و اعراب بارهـا  ي مسلمانان با او ت همه
  .ي نعمان برپا شد فرو افکندند و خیمه

نعمان، برادر خود نعیم را بر . چون بارها را فرو نهادند، نعمان به جنگ آغاز کرد
مقدمه و حذیفه بن الیمان را بر میمنه و برادر دیگر سوید بن مقرن را بر میسـره  

  .د را بر ساقه معین ساخت و طبل محاربه فرو کوفتندو مجاشع مسعو
ـ     سوبرآمد ز هر دو سپه بـوق و ک

ــر   زمــین شــد بکــر دار دریــاي قی
  

  هــوا نیلگــون شــد زمــین آبنــوس  
  همه موجش از خنجر و گرز و تیـر 
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آن روز در میان دو سپاه جنگ درگرفت که در روي زمین از خون کفّاران بـی  
تـا  . ان در میدان مبارزات چون گوي دوان شـد ها روان و سرهاي دلیر دین جوي

اینکه شب فرا رسید و مسلمانان آن شب را به تضرّع و دعاء و قرائت قرآن بـه  
  .پایان رسانیدند و کافران به خمر و ترانه و چنگ چغانه گذرانیدند

نعمان بـن مقـرن بـر    روز سـوم  به دستور روز اول مقاتله نمودند دوم و در روز 
و قباي سفید پوشیده و گرد لشکر اسالم برآمده مسلمانان را بـر   اسبی سفید سوار

بدانید و آگاه باشید چون آفتـاب از  : محاربه با کفّار فجار تحریض نمود و گفت
وسط زائل گشت پرچم خویش را در حرکت درآورد قوم چون پرچم را مشاهده 

از  هاي خود آماده سـاخته زیـن و لجـام کردنـد و هـر یـک       نمودند فوراً اسب
مسلمانان دو رکعت نماز از براي خداي تعالی گزاردنـد و چـون پـرچم دوم را    

دي بر اسب خویش سوار شد و چون نعمان بار سـوم پـرچم را   برافراشت هر مر
حرمت داد مسلمانان همه به یکبار تکبیر بگفتند و با خـود قـرار گذاشـتند کـه     

از هیبت صـداي تکبیـر ایشـان حـق     . دالوران همه به یکبار حمله به کفّار برند
یشـان  هاي ا پاي هاي آن بد دالن ایجاد فرمود چنانچه تعالی رعبی و خوفی در دل

افتادند و در دست و بازوي ایشان چندان قـوت و    روي در می گشت و بر  می کج
هاي خود را زه کنند پس مسلمانان تکبیر گویان حمله  نیرو نمانده بود که کمان

ران کردند و آتش جنـگ بـه نـوعی افروختـه     بي سرگ بردند و خاك در کاسه
  .گشت که زبانه آن بر آسمان رسید

  عــل اســپان گــردان ســتوهن شــد از    دریـا و کـوه  سپاهی که صـحرا و  
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  جهان گفتی از درع از جوش اسـت 
  ز چشم سنان جسـت آتـش بـرون   

  

  ستاره ز نوك سـنان روشـن اسـت   
  زمــین شــد بکــردار دریــايِ خــون

  
چشـیده بـه   شربت شهادت اي که خورده بود  در صدمهنعمان گویند در آن روز 

م افتاد و فیـرزان روي بـه   جنّت الماوي خرامید و سرانجام شکست بر لشکر عج
تافت تا به وي رسید و به یک   هزیمت نهاد و قعقاع چون باد بور از عقب آن می

گویند مسلمانان در آن جنگ صد هزار مرد از . ضرب تیغ او را به دوزخ فرستاد
  .لشکر عجم به گوي عدم روان کردند

  ران تا کـران که شد خاك لعل از ک    ز جنگ آوران بکشتند چندان
شکست به ضبط اموال و غنایم مشغول شدند و پـس از بیـرون آوردن   پس  از و

خمس بقیه اموال غنیمت شده را بین نزدیک به چهل هزار مرد قسـمت کردنـد   
ي  ي واقعـه  براي هر سوار شش هزار و هر پیاده را دو هزار رسید و چون آوازده

بـود کـه   ک نزدیرسید از غایت غالب شدن مسلمانان یزد گـرد  نهاوند به گوش 
و از راه کرمان و سیستان به خراسـان درآمـد و گریختگـان وارد    . هالك شود

کردند و در پی ایشـان بودنـد و بـه      ها را تعقیب می همدان شدند و مسلمانان آن
هاي اطراف را تصرّف کردند و چون مسـلمانان   کنار شهر فرود آمدند و دهکده

ي خود نعمان بـن   ي فرمانده ر بارهبر نهاوند پیروز شدند، شروع به سوال کردن د
خداوند چشمش را به فتح و پیروزي روشن و : برادرش معقل گفت. مقرن کردند

  .سپس شهادت را نصیب او فرمود و مسلمانان از حذیفه پیروي کردند
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اگر بـراي  : که سرپرست آتشکده بود آمد و به حذیفه گفتهربد در آن هنگام 
من امانت داده بود بیاورم مرا و هرکس را کـه   اي از خسرو را که به تو اندوخته

بهـا کـه در    و او مقداري گوهر گران. آري: دهی؟ حذیفه گفت  بخواهم امان می
دو سبد قرار داشت بیاورد و مسلمانان آن دو سبد را همراه خمس غنایم به عمـر  

رگ عنه از خبر فتح بسیار خوشنود شد و بر م اهللا عنه فرستادند، عمر رضی اهللا رضی
فـتح الفتـوح   مسـلمانان فـتح نهاونـد را    : نعمان انّا للّه و انّا الیه راجعـون گفـت  

نامیدند زیرا پس از آن دیگر براي ایرانیان اجتماعی فراهم نشـد و شـهرهاي     می
  .ي اوست ه و خداي سبحانه و تعالی داناتر و ستایش ویژ. ایشان را صاحب شدند

همـدان  ی که به سالمت جسته بودنـد وارد  چون کافران از نهاوند گریختند، آنان
نعیم بن مقرن و قعقاع بن عمرو ایشان را محاصره کردنـد و چـون چنـان    . شدند

دیدند کافران محاصره شده تقاضاي صلح کردند و بـه پرداخـت جزیـه راضـی     
مـردم همـدان پیمـان شکسـتند و     و چون نعیم و قعقاع از آنجا بازگشتند، . شدند

آهنگ همدان کـرد و  بیست و دوم یم بن مقرن در سال ی گشتند و نعکافر حرب
ها چیره شد و شهر را محاصره کرد و مردم پیشنهاد صلح دادند  ي سرزمین بر همه

و پذیرفت و براي بار دوم آن را چیره شد و شـهر را محاصـره کـرد و مـردم     
و شش ماه بعـد  بیست و چهـارم  پیشنهاد صلح دادند و فتح دوباره همدان در سال 

  .تر است عنه بوده و خداي دانا اهللا مرگ عمر رضیاز 
و ري دوازده هزار سپاهی در فتح همدان به همراه نعیم بودند، مردم دیلم و اهـل  

ابوفرخان زینبی همراه مردم ري و اسـفندیار  . با یکدیگر پیمان بستندآذربایجان 
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ـ  برادر رستم همراه مردم آذربایجان فراهم آمدند و فرماندهان پادگان ا متحصـن  ه
شدند و در دژها موضع گرفتند و در اوج الرود جنگی سخت درگرفـت جنگـی   

اند، ایرانیان به زشتی روي به گریز نهادنـد   بزرگ که معادل جنگ نهاوند دانسته
  .و گروهی از ایشان کشته شدند

در سال بیست و یکم هجرت عمر، عبداهللا بن عتبان را کـه مـردي شـجاع و از    
گسـیل داشـت و دسـتور داد    اصفهان رومندان انصار بود به بزرگان صحابه و آب

عبداهللا به اتّفـاق همراهـان خـود و کسـانی از     . ابوموسی اشعري او را یاري دهد
حرکـت  اصـفهان  لشکریان نعمان که در نهاوند بودند و همراه او شدند به سوي 

یار بن ش شهري لشکر کرد، فرمانده اصفهان مردي به نام اسپندان بود و بر مقدمه
همان پیـر مـرد بیـرون آمـد و     . بود فرماندهی داشت جاذوبه که پیري فرتوت

عبداهللا ورقاء به جنگ او رفت و او را کشت و ایرانیان رو بـه  . هماورد خواست
حرکـت  جـی  آنگاه عبداهللا به سوي . اسپندان با مسلمانان صلح کرد. گریز نهادند

اهل جی نیز پیشنهاد . صره کردکرد که بزرگترین شهر اصفهان بود و آن را محا
  .صلح دادند و جزیه پذیرفتند

هجرت، مغیره بن شُعبه که امیر کوفه بود، براء بن عازب بیست و دوم و در سال 
گسیل داشت و دستور داد در صورتی که قـزوین را  قزوین را همراه لشکري به 

  .بروددیلمان گشود به جنگ 
و از آنـان یـاري خواسـتند چـون      مردم قزوین کسی پیش مردم دیلم فرستادند

مسلمانان به قزوین رسیدند مردم قزوین براي جنگ بیرون آمدند ولـی دیلمـان   
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ها موضع گرفته بودند دست به جنگ نگشودند و یاري نکردند،  که بر روي کوه
و گـیالن  و سـپس جنـگ در   . مردم قزوین که چنان دیدند پیشنهاد صلح دادنـد 

  .را با جنگ بگشود زنجانرا آغاز کرد و طلیلسان 
عنه به عبـدالرحمن ربیعـه    اهللا و نیز درسال بیست و یکم هجرت چون عمر رضی

ترکـان  و بلنجـر  را داد همراه مردم بیرون آمد و به سوي ترکان فرمان جنگ با 
مــردم بلنجــر دوام نیاوردنــد و گریختنــد و متحصــن شــدند و . حرکــت کــرد

عبدالرحمن با ترکان جنگ کـرد   باز. عبدالرحمن با پیروزي و غنیمت برگشت
و جنگی سخت بین مسلمانان و ترکان درگرفت و عبـدالرحمن چنـدان جنـگ    

  .کرد که کشته شد
بن قیس به قول برخی از مورخان به جنگ  اَحنَفدر سال بیست و دوم هجرت، 

فرود آمـد  مـرو  چونکه یزد گرد از کرمان به خراسان رفت و در . رفتخراسان 
ایرانیـان بـه یـزد گـرد     . مانده همگی مطیع و فرمانبردار او شدند و ایرانیان باقی

گفتند با مسلمانان صلح کن و نپذیرفت و ایرانیان از او کناره گرفتند و سپس با 
عنـه در سـرزمین    اهللا او جنگ کردند و او گریخت و در تمام خالفت عمر رضی

  .ترکان بود
رانجام پس از هشت ماه شکسـت  با وجود تدبیرهایی که ایرانیان به کار بردند، س

به جنگ او آمد یـزد گـرد   ماهوي ل مرو مخوردند و یزد گرد در مرو بود و عا
  .به آسیابانی پناهنده شد و عاقبت بدست آسیابان به قتل رسید
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  عنه و وصایاي او اهللا چگونگی شهادت حضرت عمر بن خطاب رضی
 گفته بودیم ده سـال و  عنه ده سال و شش ماه که قبالً اهللا مدت خالفت عمر رضی

سال بیست و سوم هجـرت بـود کـه او را    . چهار ماه بوده است خدا داناتر است
و چنین بوده کـه عمـر روزي در    شهید کرده استمغیره بن شُعبه غالم ابولؤلؤ 

رفته است ابولؤلؤ فیروز که مسیحی یا مجوسی بوده چون اسیران نهاونـد    میبازار 
اي امیـر  : به او برخورد و گفت. عمر جگرم را خورد :را به مدینه آوردند گفت

مرا در مقابل ستم مغیره بن شعبه یاري ده که او خراج سنگینی بـر مـن    نان،مؤم
مـاهی  : چقدر خراج بر تو بسته است؟ گفت: عنه پرسید اهللا نهاده است، عمر رضی

 درودگر و آهنگر و: ي تو چیست؟ گفت پیشه: عنه گفت اهللا صد درم، عمر رضی
ها که تو داري خراج تو سنگین نیسـت و بـه مـن     این حرفه: نقّاشم، عمر گفت

توانم آسیابی بادي بسازم کـه بـا     اي اگر بخواهم می خبر رسیده است که تو گفته
بـراي مـا چنـان آسـیابی     : عنه گفت اهللا باد حرکت کند، گفت آري، عمر رضی

ت که مـردم مشـرق و   اگر سالم بمانم براي تو آسیابی خواهم ساخ: بساز، گفت
این مردك برده مرا تهدید کـرد  : عمر گفت. ي آن صحبت کنند مغرب در باره

عنـه آمـد و    اهللا فرداي آن روز کعب االحبار نزد عمر رضـی . و به خانه برگشت
اي امیرالمؤمنین وصیت کن که پس از سه روز دیگـر رحلـت خـواهی    : گفت

ام،  ع را در کتاب تـورات دیـده  این موضو: دانی؟ گفت  از کجا می: فرمود، گفت
نه ولی صـفات و  : اي؟ گفت تو نام عمربن خطّاب را در تورات دیده: عمر گفت

. عنـه هیچگونـه بیمـاري نداشـت     اهللا ام، و حضرت عمر رضی هاي ترا دیده نشانی
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فقط دو روز باقی مانده است و پـس فـرداي   : فرداي آن روز کعب آمد و گفت
  .ذشت و فقط یک روز باقی مانده استدو روز گ: آن روز آمد و گفت

چون به مدینه بازگشت روزي در مسـجد  مراسم حـج  نقل است که بعد از اقامت 
در خواب به من نمودنـد کـه   : خواند در اثناي خطبه گفت  خطبه می رسول اهللا

برم تعبیراین واقطعـه   گویا خروسی سرخ دو یا سه نوبت مرا منقار زد گمان نمی
اي گروه مردمان به تحقیـق  : آنگه گفت. نزدیک رسیده باشدرا جز اینکه اجلم 

ها و تبیـین سـنن و    بدانید که براي شما تعیین فرایض و وظایف و تدوین دیوان
  .کنم  ي روش ترك می احکام نمودم و شما را بر طریقه

ي آن در  دو سر تیـز بـود و دسـته    ري دو سر که ه دشنه) ابولؤلؤ(القصه فیروز 
عنه گرفت و سرهاي دشنه را تیز کـرده و   اهللا به قتل عمر رضیوسط بود تصمیم 

بود تا فرصـتی    عنه تشنه ساخته مترصد می اهللا به زهر آب داده به خون عمر رضی
یافته در وقتی که جناب خالفت مآب براي اقامت امامت نماز صـبح بـه مسـجد    

قمـع لشـکر    ي کبار و مجاهدان کرّار به قصد قلع و خرامید در حالتی که صحابه
هـا کشـیده بودنـد و روش     دشمن غدار به جهاد اکبر موسوم گشته بـود صـف  
القصه چون به محراب آمـد  . امیرالمؤمنین آن بود که نماز در اول وقت گزاردي

ي کریمه  تکبیره االحرام بگفت و به قرائت مشغول شد گویند بعد از فاتحه سوره
کـه  ت کوته اندیش بـا کـاردي   خواند که آن نگون بخ  یوسف آغاز کرد و می

وصفش گفته شد در صف جلو جاي گرفته بود پاي از جاي خویش بیرون نهاده 
دراز دستی نمود وي را با آن کارد به روایتی سـه ضـربه زد یکـی بـر شـانه و      
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اند شـش   دیگري بر پهلو و دیگري بر زیر ناف وي آمد در بعضی روایات گفته
ر ناف او فرو رفت سبب مرگ وي شـد  اي که در زی آن ضربه. ضرب زده است

قتلنـی  و بـه روایتـی   . خبیث مراکُشتقتلنی الخبیث و نماز را قطع کرده گفت 
ورزیـد    و چون بـه امـر نمـاز بسـیار اهتمـام مـی      . یعنی سگ مرا کُشتالکلب 

ي خود گردانید تا امامت کنـد و نمـاز    نماز خلیفه عبدالرحن بن عوف را در آن
به سبب کثرت جاري شدن خون از جراحات به حالت جماعت با مردم گزارد و 

هـر کـس را کـه بـروي     ابولؤلؤ . اش رساندند غش درآمد او را برداشته به خانه
زد تا دوازده مرد یا هیجـده    خم میشت با همان دشنه که در دست داشت زمیگذ

مردي از عراق طاقیه بزرگ بر سرداشت آن را بـر روي  . مرد را مجروح ساخت
ست و او را جي او  ي انداخت چنانکه بیفتاد و صاحب طاقیه بر سینهآن سیاه رو

محکم بگرفت بطریقی که نتواند خالص شود ملعون چون دید که به طریقه قبیح 
بر حلق خود نهاده نفس خبیث ) کارد(و زشت کشته خواهد شد همان سکین را 

  .خود را به سجین فرستاد
چـون آن حرکـت ناپسـندیده از آن     اند که و بعضی از اهل تاریخ چنین آورده

از  عنـه  اهللا عبداهللا بن عمـر رضـی  جاهل خیره صادر گشت به بیرون مسجد آمد و 
  .عقب وي روان شد و در بقیح به او رسید و به عقوبت تمام او را به قتل آورد

نقل است که جناب خالفت مآب چون به هوش آمد به سوي یاران نظر کـرد و  
بعـد از آن وضـو   . الحمد هللا: آري، گفت: ردند؟ گفتندگفت مردم نماز را ادا ک

ساخت و نماز صبح گزارد و دو رکعت اول بعد از فاتحـه سـوره والعصـر و در    
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رکعت دوم سوره قل یا ایها الکافرون خواند و چون از نماز فـارغ شـد بـه ابـن     
: معلوم شد که این کار بدست کدام شخص انجـام گرفتـه؟ گفـت   : عباس گفت

  .ابولؤلؤ
ي جناب خالفت مـآب   روایت شده است که عبدالرحمن بن عوف چون به خانه

تصـمیم دارم کـه   . عنه فرمود خوب شـد کـه آمـدي    اهللا آمد حضرت عمر رضی
بـه  : عبدالرحمن گفـت . ي اقتدار و اختیار تو در آرم خالفت و ایالت را در قبضه

  .دارمخدا سوگند که من تحمل این حمل سنگین و تعهد این خالفت بزرگ ن
آنگاه عثمان بن عفّان و علی مرتضی رضـی  . ساعتی پیش من بنشین: پس گفت

عنهم را طلبید و فقط طلحـه در آن   اهللا اهللا و زبیر العوام و سعد بن ابی وقاص رضی
بـه  . جمع حاضر نبود و براي کفایت بعضی از مهمات خود به جایی رفتـه بـود  

انان کردم و تأمل بسـیار نمـودم   به درستی که من نظر در امر مسلم: ایشان گفت
شما را رؤسا و مقتداي مردم یافتم و سزاوار نیست که امر خالفت اهل اسـالم در  
کف کفایت و اهتمام دیگري غیر از شما باشد باید که بعد از وفات من سه روز 
انتظار حضور طلحه بکشید اگر در طول این سه روز آمد فیها و الّا به تعیین خلیفه 

هر کسی را راي و رویت جماعه مذکوره اقتضاء خالفت او کنـد  . ویدمشغول ش
ن من آنست که والـی مسـلمانان   او در روایتی آنکه گفت گم. ي من باشد خلیفه

  .عنه اهللا عثمان یا علی رضی. نشود مگر یکی از این دو مرد
فرمایی  تعیین نمی را یا امیرالمؤمنین چون چنین است پس چرا وي: به او گفتند 
دارم که متحمل این   مکروه و زشت می: فرمود. ا جلو نزاع و خالف گرفته شودت
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یا علی : بار گران گردم هم در حال حیات و هم در حین ممات، بعد از آن گفت
عنه اگر مسند خالفت به تو تزئین یابد باید که کمال شکر نعمت مـنعم   اهللا رضی

مردم ترجیح ندهی و بنـی   حقیقی جلّ ذکره بجاي آورده قرابت خویش بر سایر
و سپس رو به عثمان . هاشم را بر گردن مردم ننشانی مگر لیاقت را در نظر آري

اگر خلعت و ایالت و حکومت بـر دسـت تـو قـرار     : عنه کرد و گفت اهللا رضی
گرفت اختیار نزدیکان خویش بر سایر مردم ننمایی و بنی امیه را بر مردم سـوار  

و عبـدالرحمن و سـعد همچنـین نصـیحت کـرد و      نسازي و به هر یک از زبیر 
عبداهللا پسر من نیز در انتخاب خالفت در شورا حاضر باشد ولی در خالفت خلیفه 

  .دخالت ننماید
رفتنـد و اهـل اهـالی      به عیادت وي می و در روایتی آنکه اصحاب رسول خدا

ـ   د مدینه بعد از آن اهل شام سپس اهل عراق و هرقوم که به عیـادت وي درآمدن
گفتند و بـر جـدایی وي اظهـار      بعد از تقدیم مراسم عیادت وي را مدح و ثنا می

  .افزودند  نمودند و در گریه و زاري و ندبه به سوگواري می  تألّم می
  شد چون روان از نظر آن سرو خرامان می

  شد امان مید ه ي غم دیده ب خونم از دیده
نه در آن روز فرمود ایـن بـود   ع اهللا خطاب رضی ي او که عمر بنوصایااز جمله 

و . که هر بنده از عرب که مرگ مرا درك کند از مال اهللا داخـل احـرار باشـد   
دیگر آنکه هر خلیفه که در مسند خالفت به جاي من نشیند باید که عمل وي را 
تا یک سال بر عمل خود مقرّر دارد و تغییرندهد و از جمله وصایا کـه بـا پسـر    
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بود که بر تو باد که بر خصال ایمـان مـن مالزمـت و    خویش عبداهللا کرد این 
پرسیدند یا امیرالمؤمنین خصـال ایمـان چیسـت؟ گفـت روزه     . مداومت نمایی

داشتن در شدت حرارت تابستان و مقاتله نمودن با دشمنان دین با نیزه و شمشیر 
  .و صبر نمودن در مصائب و وضو در ایام زمستان و تعجیل در اداي نماز

عنه هشتاد هزار درهم از بیت المال قرض کـرده   اهللا تی آنکه عمر رضیو در روای
بود و چون عبداهللا را وصیت نمود که در اداي دین تقصیر ننمایـد و در اداي آن  

عبدالرحمن بن عوف گفت یا امیرالمؤمنین ما از بیت . بطریق مذکور اقدام نماید
. عنه فرمـود  اهللا ن عمر رضیکنیم چه حکم است؟ امیرالمؤمنی المال آن را اداء می

خواهم به جهت آن کار تعب و رنج اخروي  معاذاهللا که این امر را قبول نکنم نمی
عنـه آن مبلـغ را ادا    اهللا بر من باشد و عبداهللا پس از یک هفته از دفن عمر رضی

عایشـه رضـی اهللا عنهـا    عنه عبداهللا پسر خود را به نـزد   اهللا سپس عمر رضی. کرد
رساند و  عنه به تو سالم می اهللا ت چون به وي رسی بگوي عمر رضیفرستاد و گف

نگوي امیرالمؤمنین چونکه امارت و فرمانروایی من از مسلمانان امروز در حکـم  
خـود در  ي  حجـره نماید که وي را در  قطع شده است و بگو که از تو التماس می

ا وقتـی  دفـن نماینـد زیـر   صـدیق   بکر ابیو در پهلوي  حضرت رسالتجوار 
ي رحمـت و عنایـت حضـرت     ي رأفت و حمایت و سـایه  محشور شوم در سایه

  .باشم هاشم
عایشه صدیقه التماس آن صدیق را از سر صدق مبذول داشته و گفت محلّ یک 

عنـه را بـر    اهللا قبر بیش نمانده و براي خود ذخیره ساخته بودم اکنون عمر رضـی 
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ایشه رضی اهللا عنهـا مراجعـت نمـود    خویش ایثار کردم و چون عبداهللا از نزد ع
نسیم قبول آن التماس به مشام جانش رسید بسیار مسرّت کرد و حمد ثناي یکتا 

اگـر  : و باز به عبداهللا گفـت . نزد من هیچ چیز از این مهمتر نبود: گفت و گفت
ي  مرا قضاي اجل فرا رسد پس از غسل و تجهیز و تکفین تـابوتم بـه در حجـره   

باز مجدداً از عایشه رضی اهللا عنها اجـازه بخواهیـد اگـر     ببرید و دفن حضرت
اجازه دهد درآرید و دفن کنید در غیر این صورت در قبرستان مسـلمانان دفـن   

  .کنید
  تابوت مرا بر گذر دوسـت گذاریـد  
  فریادکنان بر سر آن کـوي بریـدم  

  ي مـن  گر دوست پرسـد از واقعـه  
  

  بر عادت ماتم زدگان نعره برآریـد   
  کوي بخـاکم بسـپارید  هم بر سر آن

  گویند شهید تو شد و باك مداریـد 
  

نقل است که اصحاب وي گفتند مناسب آنست که طبیبی بر بالین وي آریم تـا  
  مالحظه نماید که این زخم قابل عالج هست یا نه؟

اي امیرالمؤمنین وصیتی داري پیش آر کـه  : طبیب آوردند پس از مالحظه گفت
اي طبیب به ایـن طریـق   : آنگه گفت. وز نیستنهایت تأخیر اجل بیش از دو ر

عنـه حـرم    اهللا دختر علی مرتضـی رضـی  ام کلثوم آنگه . صدق و راستی پیمودي
عنه در آنجا بود چون سخن طبیب بـه وي رسـید    اهللا محترم فاروق رضی) همسر(

فریاد برآورد که وا عمرا، و زنانی که با وي بودند به یک بار در گریه افتادند و 
  .د و زاري کردندبنالیدن
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به خدا سوگند اي امیرالمؤمنین بـه موجـب کتـاب اهللا حکـم     : ابن عباس گفت
فرمودي و غنایم را به طریق راستی و مساوي تقسیم نمودي و اسـالم تـو سـبب    

ي فـتح بـالد و شـهرها     عزّت دین و نصرت مسلمانان بود و خالفت تو واسـطه 
خطّاب  عمر بن. تو راضی به حکم گشت و عدل تو در روي زمین جاري و همه

مرا راسـت بنشـانید و چـون راسـت     : چون از ابن عباس این خطّاب شنید گفت
چه شود که بار دیگر ایـن کـالم را کـه موجـب روح آرام دل     : بنشست گفت

  .مجروح من است اعاده نمایی
  چه شود بار دگر گوي و جانم ببري  گفتی و بردي دل بیمار ز دست سخنی

توانی   فرداي قیامت نزد حضرت عزّت تعالی می: عنه گفت اهللا رضیحضرت عمر 
عنـه   اهللا ابن عباس رضی. ها برسانی به موقف آن) کلماتی که گفتی(این شهادت 

عنه بغایت شاد شد و دست خویش بر کتف ابن  اهللا از وي قبول کرد و عمر رضی
ر میان گفتگوي عنه نیز د اهللا اند علی مرتضی رضی عنه نهاد و گفته اهللا عباس رضی

عنه فرمود یـا امیرالمـؤمنین فـردا در     اهللا و حضرت علی مرتضی رضی. ایشان بود
قیامت نزد خداوند تعالی من نیز به همین طریق براي تـو اداي شـهادت خـواهم    

  .نمود
سـر مبـارکش در کنـار پسـر      1عنه محتضر شد اهللا اند که چون عمر رضی آورده

م را به زمین بگذار وقتی که سر او را بر زمـین  بزرگوار او عبداهللا بود فرمود سر
نهاد در آن حالت به تضرّع و زاري تمام پناه به ذوالجالل و االکرام برده و سپس 

                                         
 .بیماري که در حال جان کندن است، کسی که در دم مرگ است - 1
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شنوم صبر ندارم و به   به عبداهللا گفت سر مرا راست بنشان که بر آنچه از ناله می
این ندبه و حفصه بگفت اي جان پدر به حقی که بر تو دارم که دیگر بار بعد از 

نوحه بر من نکنی و بنیان ایمان و دین خود را به جزع و ضرب دو شق نکنی و 
مداواي این مصیبت به ضبر و شکیبایی روي آري تا از اجر و ثـواب نامحصـور   

  .صابران محروم نمانی
گویند صهیب رومی بر وي آمد و او را در حال سکرات یافت در گریه افتـاد و  

ي او یـاد   و اصفیاه و خصال حمیـده و اعمـال پسـندیده    گفت یا اخاه و اخلیاله
  .خورد آورد و بر فوت او تحسر و دریغ می  می

کنـد کـه     جناب خالفت مآب گفت یا اخی حق اخوت و برادري آن اقتضاء می
  پیغمبر خـدا ام از  مرا به چنگال عقاب حضرت رب اال رباب نیکفتی که شنیده

براستی میت هر آینه » یعذّب بِبعضِ بکاء الحی علیهانَّ المیت ل: که فرموده است
  .بیند  به بعضی ازگریه زنده بر او عذاب می

نقل است که به عبداهللا گفت چو نفس من به دم آخر رسد مرا بـه جانـب قبلـه    
درآر و وقتی که من جان به جان آفرین تسلیم کردم و غسل و تکفـین شـدم و   

هیچ زن با تابوت مـن بیـرون نیایـد و در بـردن      تابوت مرا از خانه بیرون برند
  .تابوت من شتاب به خرج دهید

ي پاك را به عالم افالك بردند بعد از فـراغ از   اند که چون روح آن خلیفه آورده
آوردنـد و مـا بـین     ي وي به مسجد رسول خدا غسل و تجهیز و تکفین جنازه
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دیگر گرفته براي نمـاز  القبرین و منبر که در شأن آن مورد وارد شده دست یک
  .گزاردن پیش آرند و بر او به چهار تکبیر نماز گزاردند

عنهـا   اهللا ي عایشـه صـدیقه رضـی    اش را بـه در حجـره   اند که چون جنازه آورده
رسانیدند به موجب وصیت عمل نمودند و عایشه صـدیقه وفـاي عهـد خـویش     

ـ  ادخلو بالسالم و چـون جنـازه  : فرمود و گفت ر نهادنـد پسـر وي   ي او را در قب
عبداهللا و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل و صهیب بن سنان رومی و بـه روایتـی   

و سعد بن ابی وقاص و عبداهللا  فعنه و عبدالرحمن بن عو اهللا عثمان و علی رضی
 بکـر  ابـی و او را در پهلوي  ندبن عمر رضی اهللا علیهم اجمعین در قبر وي درآمد

و قبـر عمـر در    در عقب قبر رسـول اهللا   بکر ابی اند قبر مدفون کردند و گفته
  .واقع شده است بکر ابیعقب قبر 
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ال  خ ل و  یضا ان   ر ّ ف ن  مان    ه  اهللا رت 
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  نام و نسب و صفت عثمان بن عفان رضی اهللا عنه
عثمان بـن  هاي تاریخ به اثبات رسیده  که در کتاب ي سوم رسول خدا نام خلیفه

عثمان از حضرت . است العاص بن امیه بن عبدالشمس بن عبـدمناف  عفان بن ابی
ي نسبش به واسطه عبدمناف جـد   سلسله. ي قریش و از خاندان بنی امیه بود قبیله

. رسـد  مـی  د سـوم عثمـان نیـز بـود، بـه رسـول اهللا      که ج سوم رسول اهللا
. ی اسـت بنت کریز قرش اَرويو نام مادرش عفان همانطوریکه گفتیم نام پدرش 

پس حضرت عثمان هم از جهـت پـدري و   . د چهارم أروي نیز عبد مناف بودج
  .است هم از جهت مادري از خویشاوندان نزدیک رسول خدا

در مکّه متولّد شـد پـس عثمـان     عثمان در سال پنجم میالد مبارك رسول خدا
چـون پـدرش از   . پنج سال کـوچکتر بـوده اسـت    عنه از رسول خدا اهللا رضی
توانست او را با فرهنگ رایج آن زمان خـوب  . ان و ثروتمندان قریش بودبزرگ

تربیت کند و عثمان از اشراف گري پدر خود بـی نصـیب نمانـد و خوانـدن و     
نوشتن و فن سخنوري را که در زمان او در حجاز جز براي فرزندان اشراف میسر 

  .نبود یاد گرفت
یعنی قامت بـا  . خوش چهره بودعثمان بلند قامت و . استذوالنـورین  او لقب و 

قیمت او به بلندي مایل و جمال صورتش به کمال سرت قابل، خوشـرو و داراي  
در . پوست نازك و ریشش انبوده و دلپذیر بود و شکل بـا هیبـتش پـر شـکوه    

اگر بخواهی نظر نورانی : گفت به پیغمبر) السالم علیه(خبرها آمده که جبرئیل 
باشـد بـه   ) السـالم  علیه(در حسن جمال مشابه یوسف تو بر روي کسی بیفند که 
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اند رخسارش بـه سـفید نزدیـک بـود و      آورده. عنه نظرکن اهللا روي عثمان رضی
انـد گنـدمگون و چهـار شـانه و      پوست با انوارش رقیق و نجیب بود و نیز گفته

 عثمان یکی از ده نفري است که رسول خـدا . داراي استخوان بندي درشت بود
  .وارد شدن آنان به بهشت داده استمژده به 

ت  و . در حالی که از آنان راضی بود رحلت فرمود و پیامبر خدا او بنا بـر  کنیـ
و در اسـالم از  . و گویند کنیتش در جاهلیت ابوعمر بـود ابو عبداهللا قول مشهور 

  .نام او عبداهللا گذاشتند. وي را پسري متولد شد رقیه بنت رسول خدا
روایت است که مادر عثمان شـرف اسـالم دریافتـه    عنه  اهللا ضیابن عباس رو از 

عنه هم در جاهلیت و هم در اسالم در مـال کثیـر و در جـاه     اهللا عثمان رضی. بود
کبیر و عفیف و از اهل علم و شرف و از جهل و خباثـت برطـرف و صـاحب    

 ها بوده و تا قیامت نیز محبوب دلهـا خواهـد   اخالق حسنه و همیشه محبوب قلب
  .بود
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  بیعت عثمان ذي النورین رضی اهللا عنه براي خالفت
اند که شب یکشنبه اول ماه محرم سال بیست و سوم از هجرت بود که آن  آورده
عنه در جنّات عالیات خرامید و  اهللا ي روزگار حضرت عمر بن خطاب رضی یگانه

 به روایتی روز چهارشنبه بیست و هفتم ذي الحجه سـال بیسـت و سـوم هجـري    
شربت ضربت شهادت چشید و روز پنجشنبه رخت حیات از این عالم خاکی بـه  

عنه در مدت سه روز براي  اهللا طبق وصیت حضرت عمر رضی. عالم افالك کشید
بعد از نماز صبح روز چهارم مردم تا وقت ظهـر بـا او بیعـت    . مردم نماز خواند

  .خواند نماز عصر بود اولین نمازي که عثمان به عنوان خلیفه رسول اهللا. کردند
رضی اهللا عنه در اواخر ماه ذي الحجه دسـت داد البتـه   عثمان بن عفان با بیعت  و

اند که در آن وقت شصـت و سـه    اند و اکثر بر آن در این باب غیر از این گفته
ساله بوده است و به قولی پنجاه و پنج و پنجاه و چهـار و پنجـاه و هفـت سـال     

  .داشته است
عنه بیعت کردند در حـالی کـه از همـه     اهللا اهل شورا با عثمان رضیگوید، چون 

نشست و خداي تعالی را حمد و  تر بود بیرون آمد و بر منبر رسول خدا افسرده
  :درود فرستاد و سپس چنین گفت ثنا کرد و بر پیغمبر

 توانید اي ناپایدار هستید و در باقی مانده عمرتان هر چه می اي مردم شما در خانه
  :در گلستان گفتشیخ اجل سعدي . نیکی کنید

  رود نفســی  هــر دم از عمــر مــی  
ــوابی  ــت و در خ ــاه رف ــه پنج   اي ک

  کـنم نمانـده بسـی    چون نگـه مـی    
  مگـــر ایـــن پـــنج روز دریـــابی



 بیعت عثمان ذي النورین رضی اهللا عنه براي خالفت

226 

  خجل آنکس که رفت و کار نساخت
  خـــوابِ نوشـــینِ بامـــداد رحیـــل
  هـر کـه آمـد عمـارتی نـو ســاخت     
  و آن دگــر پخــت همچنــان هوســی
ــدار   ــت مـ ــدار دوسـ ــار ناپایـ   یـ
  نیک و بـد چـون همـی ببایـد مـرد     

  به گور خـویش فرسـت  برگ عیشی 
  عمــر بــرف اســت و آفتــاب تمــوز
  اي تهــی دســت رفتــه در بــازار   

  

  کوسِ رحلت زدند و بـار نسـاخت  
  بــــاز دارد پیــــاده راز ســــبیل
  رفت و منزل به دیگـري پرداخـت  
ــی  ــزد کس ــر ب ــارت بس ــن عم   وی
  دوســتی را نشــاید ایــن غـــدار   

  گوي نیکـی بـرد   خُنُک آنکس که
  کس نیـارد زپـس زپـیش فرسـت    
  اندکی مانـد و خواجـه غـرّه هنـوز    
  ترســمت پــر نیــاوري دســتار   

  
و ادامه داد که ناگاه صبحگاه یا شبانگاه مرگ فرا رسد، همانا که دنیا با غرور و 

مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد و مبادا که دیو فریبنـده  . فریب سرشته شده است
از آنانکه گذشتند و فـوت کردنـد عبـرت گیریـد و     . یب دهدشما را از خدا فر

تالش کنید و غافل مشوید که خدا از شـما غافـل نیسـت، فرزنـدان و بـرادران      
دنیادار که به آن پرداختند و آبادش کردند و روزگـار دراز آن بهـره گرفتنـد    

اوند کجایند؟ مگر دنیا ایشان را فرو نینداخت؟ دنیا را در همانجا بیندازید که خد
ي آن و چیزي که  انداخته است و در طلب آخرت باشید که خداي تعالی در باره

  :بهتر است مثلی زده و فرموده است
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براي آنان زندگی این جهان را مثل بزن، چون آبی است کـه از آسـمان فـرو    «
و کارهـاي شایسـته نـزد پروردگـارت     «: فرماید تا آنجا که می» ......فرستادیم 

  ».امید بهتري داردپاداش بیشتر و 
امابعد، خداونـد متعـال   «: اي که به فرمانداران خود نوشت چنین بود نخستین نامه

پیشوایان را فرمان داده است که حمایـت کننـدگان از امـت باشـند و دسـتور      
انـد و   گـر بـوده   نفرموده است که خراج گیر باشند، پیشروان این امت حمایـت 

گیر شوند و  چیزي نمانده که پیشوایان شما خراجاند، ولی  گیر آفریده نشده خراج
  .حمایت کننده نباشند

ترین روش این است که در کار مسلمانان و حقوق ایشـان بنگریـد    همانا عادالنه
پس چه بهتر . آنچه حق ایشان است بدهید و آنچه باید بپردازند از ایشان بگیرید

محبت دنیـا را از خـود دور   قبل از این که دنیا شما را به ورطه هالکت بیندازد، 
  .کنید و در فکر آخرت باشید

قرآن کریم در این باره بهترین مثال را فرموده است کـه ترجمـه آن در ذیـل    
  :آید می
ها زندگی این دنیا را مثل بزن، چون آبی است کـه از آسـمان نـازل     براي آن«

گـردد و  ي آن گیاهان زمین با هم درآمیخت، آنگاه خشک  ایم و به وسیله کرده
بادها آن را پراکنده کند و خدا به همه چیز تواناسـت، مـال و فرزنـدان، زیـور     
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زندگی این دنیاست و کارهاي شایسته ماندنی، نزد پروردگارت به پاداش بهتر و 
  » .1امید آن بیشتر است

اما بعد همانـا کـه   «: نخستین نامه که به مرزداران و فرماندهان نوشت چنین بود
عنـه بـراي شـما     اهللا نگهبانان مسلمانانید و حضرت عمـر رضـی   شما محافظان و

نشـنوم  . ي ما بـود  وظایفی معین کرد که از ما پوشیده نیست بلکه به اطالع همه
کسی از شما دگرگونی آورد که در آن صورت خداوند کار شـما را دگرگـون   

در  اند، و مـن  آورد، بنگرید که چگونه کند و کسان دیگر را به جاي شما می می
ي آنچه خداوند مرا به آن ملزم فرموده و دستور بـه قیـام در آن مـورد داده     باره

  .کنم است دقّت و عمل می

                                         
  سوره کهف 46و  45هاي  ترجمه آیه - 1



 عنه  اهللا تواضع و حیاء عثمان بن عفان رضیاسالم و عبادت و زهد و 

229 

  عنه اهللا اسالم و عبادت و زهد و تواضع و حیاء عثمان بن عفان رضی
و . شـد مسـلمان  عثمان بن عفان از جمله سابقینی است که در اوایل ظهور اسالم 

  :1در آیه کریمه آمده استدر اسالم عثمان چنانچه 
  
  

، همان ]بشارت بده[شنوند پس نیکوترش را پیروي کرده  کسانی که سخن را می
  .هدایت کرده و آنها خردمندانند اند که خدایشان کسان

مراد  از احسن نیکو . نمایند شنوند پس نیکوترش را پیروي می آنانکه سخن را می
مشهورتر آنسـت کـه مـراد از قـول     و . اند مراد از قول قرآن است است و گفته

گذرد و اهل حـق متابعـت آن سـخن     سخنان است که در مجالس و محافل  می
  بیت. دهند کنند و به آن با جان و دل گوش فرا می نیکو می

  قول کس چو بشنوي در وي تامل کـن تمـام  
  

  صاف را بردار دردي را رها کـن والسـالم    
  

ست از سخن خـدا و ملـک و انسـان و    و در بحر الحقائق فرموده که قول اعم ا(
و شـیطان بـه معاصـی    . اما انسان حق و باطل و نیک و بد گوید. شیطان و نفس

و حضـرت  . و ملک به طاعت دعوت نماید. نفس به آرزوها ترغیب کند. خواند
پـس بنـدگان    2)و تبتـل الیـه تبتـیال   : (همانطوریکه گفت. عزّوجلّ بخود خواند

                                         
  سوره الزمر 18آیه  - 1
  8ي مزمل، آیه  سوره - 2
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ا کـه خطـاب رب االربـاب اسـت و از زبـان      خالص آنانند که احسن خطاب ر
  ).اند پیروي کنند حضرت رسول استماع نموده

فیتبعـون  . یعنی یستمعون القول من الرسـول » و یستمعون القول فیتبعون احسنه«
ي این بحث در کشف االسرار آمده اسـت   در ادامه. احسنه و هوقول ال اله اال اهللا

عثمان مردي بود : د اصحاب اخبار کهان ، روایت کرده)رض(در اسالم عثمان: که
سخت زیبا روي نیکو قد خوش سخن شرمگین حلیتی و هیئتـی نیکـو داشـت و    

دختري  و زن نخواسته بود  و رسول خدا .کس در آن عصر به جمال وي نبود
خواست که او را به زنی کند اما پیش از وي عقبه  داشت به نام رقیه، و عثمان می

ست و به وي دادند، عثمان اندوهگین شد، برخاسـت و در  بن ابی لهب او را بخوا
اي : ي وي کاهنـه بـود، گفـت    ي وي آنجا بود و خالـه  ي مادر شد و خاله خانه

گوید؟ دینـی نـو آورده و کـاري نـو      عثمان خبر داري که یتیم بوطالب چه می
ام به نماز و دیگـر خیـرات و حسـنات و     ساخته؛ همی گوید که من رسول خدا

اي خالـه مـن از ایـن    : عثمان گفت. فرماید خویشاوندان و قرابات می پیوستن با
سخن هیچ خبري ندارم، اما در دلم این سخن جاي گرفت و اثـري تمـام کـرد،    

دوستی تمام داشتم برخاستم و نزدیک وي رفـتم و   بکر ابیو من با : عثمان گفت
 بکـر  ابـی این سخن با وي گفتم که چنین حدیثی شنیدم و در دل من اثر کـرد،  

ي دل وي بجنبانیدنـد و   بدانست که ازعالم غیب دري در دل وي گشادند و حلقه
اي عثمان تو مـردي عاقـل و   : او را بر سر راه آوردند در نصیحت بیفزود گفت

دانی که پرستش جماد نه کار زیرکان اسـت و نـه    هوشیار و زیرك هستی، نمی



 عنه  اهللا تواضع و حیاء عثمان بن عفان رضیاسالم و عبادت و زهد و 

231 

ن شود و چنان دانم که ایـن  مقتضی عقل؟ اگر تو رسول را ببینی کار بر تو روش
بند گشاده گردد، عثمان برخاست و رفت خدمت آن حضرت آن مهتـر عـالم و   

چون چشم من بر وي افتـاد مهـر و   : سید ولد آدم صلوات اهللا و سالم علیه، گفتا
ي مـن بیفروختنـد و از    محبت وي همه دلم بگرفـت، گـوئی شـمعی در سـینه    

ي مـن بدیـد،    آثار آن در چهـره  اغیب کمندي بینداختند، رسول خدکمینگاه 
ام، وحی گزار و پیغام رسان او به تو و به همه  ي اهللا اي عثمان من فرستاده: گفت

ي شـهادت بگفـت و    ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا، عثمـان کلمـه  : جهانیان، بگو
رسول به ایمان وي شاد گشت، آنگه بس روزگاري بر نیامد که رقیه را از عتبـه  

به عثمان داد و از نیکوئی که هر دو بودند، مردمان گفتند جمع الشمس  بازستد و
براي او پسري آورد  رقیه دختر رسول خدا. هم رسیدندماه و آفتاب ب -و القمر

ي ابوعبداهللا بر عثمـان اطـالق شـد و چـون      که نامش را عبداهللا گذاشت و کنیه
ي  ر عمر خود کنیـه عبداهللا در کودکی درگذشت عمرو متولد شد و عثمان تا آخ

  .ابوعمرو داشت
ـ   ز آن ده نفري است که رسول خداعثمان یکی ا ان بـه  مژده به وارد شـدن آن

  .در حالیکه از آنان راضی بود رحلت فرمود بهشت داده است و پیامبر
  .عثمان داراي فضایل و مناقب و از پیش کسوتان مسلمان است

اي از دریـاي بیکـران    بوت رسید قطرهاو به ثعبادت و نماز ي  و اما آنچه در باره
  .کنیم عبادت و زهد و تواضع او را مختصراً اشاره می
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هاي  در بیان کثرت نماز عثمان بن عفّان آنچه که به ثبوت رسیده او پیوسته شب
آورد و گـاه بـودي    به نماز و نیاز به روز می) السالم علیه( طوالنی در مقام ابراهیم

شد قـرآن را بـاز    کرد و چون صبح می ن را ختم میکه در دور رکعت نماز قرآ
گفتند در این طریق حکمت چیست؟ فرمود که قرآن . خواند کرد و از رو می می

منشوري است از طرف پروردگار و هر کس که منشوري با نشانی فرستد ناچـار  
ی که هر روز در آن تجدید نماید و توجه نماید که به چه چیـزي  مآدبراي آن 
  .شده و از چه چیزي نهی شده استامر کرده 

  يدهمــه عمــرش نخفتــی و نخــور
ــود قــرآنش همیشــه   چــو شــاهد ب
  شــهید قــرب شــاهد گشــت آخــر
  چو قـرآن بـود معشـوقش ز افـاق    

  

  که تا در هر شـبی ختمـی نکـردي     
ــه  ــود پیش ــرآن ب ــر ق ــدانش نش   م
  ز قرآن یافت خونش طشـت آخـر  
ــاق   ــمع عشّ ــرآن ش ــر ق ــد آخ   ش

  
نقل شده اسـت کـه گفـت هرگـز     . ساخت  یو گویند براي هر نمازي وضوء م

نمازي نگزاردم مگر این که از تقصیري که در آن نمـاز از مـن صـادر گشـته     
  .استغفار نمودم
دار بود و سالی بـود کـه تمـام آن     او در بیشتر اوقات روزه. روزهو اما در بیان 

  .گرفت  یک سال را روزه می
  .ي کامل رسیده بود وي به دهه اینکه عمره و حج. وي عمرهو حج و اما در بیان 
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اند هزار شتر و هفتاد اسب و هفتصد  کرده در یک غزا گفتهانفاق و اما آنچه که 
  :اند وقیه نقره انفاق کرده و از اینجهت در مدح او گفتها

  بســی در لیلــه التعــرس مــدد کــرد    بیعدد کرد نکویی با پیغمبر
ـ اند که چون جماعتی مهاجرین در مدینه اقا آورده گی ایشـان از  دمت گزیدند زن

در مدینه چاه آب بنی غفـار  مردي از یهودي از . شد  بی آبی به هالکت تبدیل می
گفتنـد کـه آب شـیرین از صـاحب آن       مـی بئر رومه شیرین داشت که آن را 

حضرت رسالت مآب . خریدند و معاش یهود و عیاالن وي از آب آن چاه بود  می
اگر آن بئر را بـراي رضـاي خـداي    : او گفت امر به احضار آن مرد فرموده به

شوم که فردا به ازاء این کار براي تـو    تعالی در راه خدا انفاق کنی من ضامن می
آن مرد از دادن آب آن چـاه بـه   . تو شود  ي آب معین نصیب در بهشت چشمه

زندگی عیاالن من از فـروش آب ایـن چـاه    : صورت نفقه مضایقه کرد و گفت
از صـورت مـاجرا   عنـه   اهللا عثمان بـن عفّـان رضـی   . ارمدري ناست و درآمد دیگ

وقوف یافت روان به نزد صاحب چاه رفت و آن را به سی و پنج هزار درهم در 
و بـه روایتـی آنکـه یهـود از     . ملک خویش درآورد و به مسلمانان نفقـه کـرد  

نصف مشاع را به قیمت ده هزار درهـم  . ي آب آن خودداري کرد فروختن همه
عنـه باشـد و یـک روز     اهللا ان فروخت که یک روز نصیب عثمان رضـی به عثم

اي بـه خریـد آب    شـد هـیچکس توجـه     نصیب یهودي و چون نوبت یهودي می
به هر حال یهودي چون دید که به مقتضاي قضیه به فروش نصف باقی . نمود نمی

 ي چاه را به اهل مدینـه صـدقه   مانده راضی شده به عثمان فروخت و عثمان همه
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و امـا آنچـه   . نمود و به سبب آن خیر جاریه شأن عثمان در میان مردم باال رفت
عنه آمده بـه اختصـار اشـاره     اهللا ي عثمان بن عفّان رضیحیـا و تواضع ي  در باره

اند که عثمان در زمان خالفت اکثر ایام از مسـجد   وي آوردهتواضع در . کنیم  می
شد اثـر    و چون بیدار می) قیلوله(کرد   بر روي زمین خواب نیمروز می سید انام

  .سنگریزه در بدن وي ظاهر بود
از عایشه صدیقه رضی اهللا عنهـا روایـت اسـت کـه     . اند ي او آوردهحیادر باب 

ي من تکیه فرموده و پهلوي مبارك بر زمـین نهـاده و    در خانه پیغمبر: گفت
 بکـر  ابـی  هاي آن سرور مکشوف و از پوشش باز شده بـود در آن حالـت   ساق

حضرت وي را اجازه داد و با آن حالـت  . عنه دستوري خواست تا درآید اهللا رضی
بعـد از آن عمـر   . که بود با وي مالقات کرد و سـاق خـود را پوشـش ننمـود    

عنه دستوري خواست و با وي نیز با همان هیئت صحبت کرد بعد از آن  اهللا رضی
شست و ساق مبارك تا پاي حضرت راست بن. عنه اجازه خواست اهللا عثمان رضی

 عنها گوید چون بیرون رفتند گفتم یا رسول اهللا اهللا عایشه رضی. خود را پوشاند
و عمر رضی اهللا عنهما درآمدند ساق مبارك خود نپوشانیدي وقتـی کـه    بکر ابی

ي خود راست فرمـودي   عنه درآمد هیئت خود تغییر دادي و جامه اهللا عثمان رضی
چگونه شـرم نـدارم از مـردي کـه مالئکـه از او شـرم       : چه حکمت بود فرمود

  .دارند  می
بـه نـزد آن سـرور     ام کلثـوم بنـت رسـول اهللا   روایت شده است کـه روزي  

آن سـرور زمـانی   . زوج فاطمه بهتر است یـا زوج مـن  : آمد و گفت کاینات
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شوهر تو از آن جمله است که : سپس فرمود. کامالً ساکت شده هیچ جواب نداد
دارد و   دارند و او خـدا و رسـول را دوسـت مـی      ل وي را دوست میخدا و رسو

  .منزلی در بهشت براي وي مقرّر است که هیچ احدي از امت آن منزل را ندارد
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  عنه اهللا زوجات و اوالد عثمان بن عفّان رضی
عبداهللا اکبر . هشت پسر و نه دختر. عنه هفده فرزند دارد اهللا عثمان بن عفّان رضی

. فاخته دختر غزوان و عبداهللا اصغر و مادر وي رقیه دختر رسـول اهللا مادر وي 
و عمرو ابان و خالد و مریم مادر ایشان ام عمرو دختر جنـدب بـن عمـرو بـن     

  .الحارث بن ازویه
مادر ایشان فاطمه دختر الولید عبد الشمس . و ولید و سعید و ام سعید و ام عثمان
مـادر وي ام  . و عبـدالملک . میر بن مخزومبن المغیره بن عبداهللا بن عمرو بن ح

و مـادر  . البنیین دختر عطوزه بن حصین بن فزاري و عائشه و ام ابـان و ام عمـر  
و ام ابـان  . ایشان رمله دختر شیبه بن ربیعه بن عبدالشّمس بن عبدمناف بن فصی

ي  اینـان زنـان او در دوره  . هم ازدواج کرد فرافصهمادر وي ناهله دختر . صغري
  :ذي النوریناو به لقب اما وجه . و اسالم و فرزندان او بودند جاهلی

گفتنـد کـه حضـرت رسـالت      ذي النورینمشهور آنست که او را به آن سبب 
اي از  رضی اهللا عنهما را که هر یک شـعبه ام کلثوم و رقیه دو دختر خود  پناه

گویند در  ي نکاح وي درآورد و ي رسالت و نبوت بودند در حباله ي منوره شجره
هیچ امت هیچکس به احراز این فضیلت که سعادت عقد دو دختر پیغمبري باشد 

روایت شده است که چون ام . عنه رستگار نگشته اهللا غیر از عثمان بن عفّان رضی
خطّاب به اصحاب فرمود که دختري در عقد عثمان  کلثوم وفات یافت پیغمبر

گر من چهل دختر داشتم یکی بعـد از  ید و او را بی جفت نگذارید بدرستی اردرآ
و به قولی به آن سبب وي را به این لقـب  . دادم  عنه می اهللا دیگري به عثمان رضی
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خواندند که هم در جاهلیت و هم در اسالم بنیاد وجودش به نور سخاوت و ضیاء 
ي نور و روشنایی روزه در روز و نـور قیـام    و فتوت منور بود تا اینکه به وسیله

  .به این لقب ملقّب گشت ها شب
  بغیر از ورد شب یا صوم روزي      بگفتا ز دنیا نیست باقی

ي  اند که وي را به این جهت ذوالنورین خوانند که از دو طرف سلسله و نیز گفته
استحکام یافته هم از جانب آبا و هم از جانـب امهـات    قرابت او با رسول اهللا 

ر است که با عبداهللا پدر آن حضـرت  ي آن سرو چه مادر وي دختر بیضاء، عمه
  .و خداوند داناتر است. توأمان بودند
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  مناقب و فضایل و خصوصیات عثمان بن عفّان رضی اهللا عنه
عنه او داراي فضایل و مناقب و از پیش کسـوتان مسـلمانان و از    اهللا عثمان رضی

ـ   . مهاجرین مکّه به مدینه است د و او براي نصرت دین اسـالم و پیشـرفت مقاص
همانطوریکه . از بذل مال و جان خود هرگز دریغ نداشت هاي رسول خدا سنّت

گفتیم در بین علماء اتّفاق است بر آنکه هیچ احدي دو دختر هیچ پیغمبري را در 
و اینـک بـه   . عنـه  اهللا ي نکاح خود در نیاورده االّ عثمان بـن عفـان رضـی    حباله

  .داشت مختصري از مناقب و فضایل او اشاره خواهیم
  .او اول کسی است که قرآن را در مصاحف کرد و به آفاق عالم فرستاد -1

اول آنکـه  . ام به اثبات رسیده از وي که گفت این کار را ذخیره آخرت سـاخته 
ام، سـوم   ام، دوم اینکه هرگـز دروغ نگفتـه   یکی از چهار رفقاي اربعه اسالم بوده

ام، چهـارم اینکـه از    گرفتـه  دااینکه از آغاز اسالم براي بیعت دست رسول خ
 ماي را آزاد نکرده باشم، پـنج  اي نگذشته که بنده زمان اقبال به دولت اسالم هفته

ام نه در جاهلیت و نه در اسـالم،   اینکه هرگز وجود خویش را به لوث زنا نیالوده
ششم اینکه قباحث شرب خمـر را دریافتـه هرگـز کـام خـود را بجـاهی ازآن       

  .مرطوب نگردانیدم
عثمـان از همـه بیشـتر رعایـت پیونـد      : علی کرّم اهللا وجهه فرمـوده اسـت   -2

کرد و ازکسانی بود که ایمان آورده و پرهیزکار و نیکوکار بود   خویشاوندي می
  .دارد  و خداوند نیکوکاران را دوست می
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عنـه   اهللا سازد؟ عثمان رضـی  چه کسی مسجد ما را بزرگتر می: فرمود پیامبر -3
  .ي مسجد ساخت زمین خرید و ضمیمهپنج قطعه 

عنه هر چه داشت در راه خدا و بـراي تقویـت بنیـاد     اهللا حضرت عثمان رضی -4
اسالم و اشاعه آن تقدیم کرد چنانکه در جنگ تبوك امـوال خـویش را در راه   

  :1قوله تعالی. خدا انفاق کرد
  
  
  

دانه اي اسـت  حکایت آنها که اموال خویش را در راه خدا انفاق می کنند، چون 
که هفت خوشه رویانیده که در هر خوشه صد دانه است و خدا براي هـر یـک   

ند وسـعت بخـش و   خداو) یک دانه هفت صد شود(خواهد دوبرابر می کند که 
  .داناست

اند که این آیت در حق  عثمـان بـن عفـان و     آیت آورده کلبی در سبب نزول
ـ . آمده استعنه  اهللا رضی الرحمن بن عوف عبد بـه رسـول    عنـه   اهللا رضـی  انعثم
آن کسانی که براي غزوه تبوك ساز و برگ جنگی ندارند، ساز و : گفت خدا

برگشان بعهده من است، پس مسلمانان را براي مقابله به جنـگ تبـوك تجهیـز    
را دیدم که دسـتهایش را بلنـد    رپیامب: یدعنه گو اهللا رضی ابوسعید خدري .کرد

پروردگارا من از عثمـان راضـی   : د و می گفتکرده و براي عثمان دعا می کر
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دیگـر اینکـه   . شدم تو نیز از او راضی باش تا درباره وي این آیـت نـازل شـد   
آمد و گفت هشـت هـزار درهـم     دالرحمن بن عوف به خدمت رسول خداعب

داشتم چهار هزار آنرا از براي خانواده ام برداشتم و چهار هزار دیگر را هم براي 
خداونـد آنچـه را کـه بـراي خـود      : فرمود پیامبر. ی دهمپروردگارم قرض م

  :نگهداشتی و آنچه را که براي رضاي خدا دادي برکت دهد می گوید
کننـد   آن کسانیکه مالهاي خود را در راه خدا در جهاد و سایر خیرات نفقه مـی 

همچون دانه اي است که در زمین خوب بکار ند و از آن دانه هفت خوشه بـدان  
شعبه از اصل آن منشعب گردد و بر سر هر شعبه خوشه اي باشـد   نوع که هفت

و از . در هر خوشه صد دانه، در نتیجه از یکی هفت صد دانه حاصل آمـده باشـد  
  .هفت صد مضاعف گردد به آنچه که کس مگر اهللا تعالی حساب آن نداند

 و خداوند زیاده می گرداند این هفت صد را به هفت صد هزار و بیشتر براي هر
تر و  یک از نفقه دهندگان به حسب نیت او، هر چه به مخالف نفس در آن تمام

اخالص در آن بیشتر و رضاي خدا به آن نزدیک تر باشد جـزاء آن نیکـوتر و   
هر کس مازاد بر احتیاج خود را : در حدیث شریف آمده است که. تر است  تمام

  .بر آن استدر راه خداي جل جالله، انفاق کند پاداش وي هفت صد برا
هفت صد به نفقه دهنـدگان زیـاده   و خداوند بسیار بخشنده است که یکی را به 

  .دهد و به نیات آنان داناست می
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  عنه اهللا خالفت حضرت عثمان بن عفّان رضی
عنه دوازده سال بود و در این  اهللا اند که مدت خالفت عثمان بن عفّان رضی آورده

چنانکه قبالً بیان شد که امیرالمؤمنین عمـر  . دمدت قضایا و وقایع زیادي روي دا
رضی اهللا عنه در آن زمان که از زخم ابولؤلؤ در بستر بیماري فوت قرار گرفـت  

عثمـان و علـی و   . و امر خالفت را میان شش نفر از مهاجر به مشورت گذاشت
طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف حاضر بودند و طلحـه  

  .ان در مدینه نبودنددر آن زم
عنه و مراسـم تعزیـت    اهللا القصه چون اهالی مدینه از دفن امیرالمؤمنین عمر رضی

فارغ گشتند و شش نفر فوق الذکر در امر خالفت جمـع شـدند و بـا یکـدیگر     
مشورت کردند گفته شده است این اجتماع در خانه مسـعود بـن مخزمـه یـا در     

یافت در آن مجلس عبدالرحمن بـن عـوف   ي عایشه رضی اهللا عنها تحقّق  حجره
با شما در صدد مضـایقه و   بدانید و آگاه باشید که من 1اي معشر اصحاب: گفت

منازعه نیستم و من به این امر خالفت رغبتی ندارم اگر بخواهید امر خـود را بـه   
امر خـود را بـه   : زبیر گفت. من تفویض کنید تا من براي شما خلیفه اختیار کنم

من کار خود را بـه عثمـان بـن    : طالب تفویض نمودم و طلحه گفت علی بن ابی
من امر خـود را بـه عبـدالرحمن بـن     : سعد گفت. عنه باز گذاشتم اهللا عفّان رضی

آنگاه عبدالرحمن از علی پرسید که اگـر قلـم تقـدیر رقـم     . عوف موکل ساختم
نـه  ع اهللا بیعت خالفت بر پیشانی مبارك او نقش نکند به خالفـت عثمـان رضـی   

                                         
 .به آنان بشارت بهشت داده بود مبشّره که حضرت رسول  ي عشره - 1
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عنه استعالم نمود و گفت اگـر خیـاط    اهللا راضی است؟ و همچنین از عثمان رضی
قضا خلعت خالفت بر قد و قباره تو ندوزد به خالفت علی کرّم اهللا وجهه راضـی  

میـان عثمـان و علـی     این امارت و خالفـت رسـول خـدا   : است؟ پس گفت
عنهمـا گفـت هـر     اهللا عنهما دایر گشت و گویند به عثمان و علی رضـی  اهللا رضی

ي دیگـري در   کدام از شما از امر خالفت دوري جوید اختیار خالفت را در قبضه
عبـدالرحمن  . و پاسـخی نگفتنـد   نـد عثمان و علی ساکت بود ،هر دو. آوریم می

نمایند و خداي تعالی مراقب و نگهبان مـن   گفت این اختیار را به من تفویض می
ک از شما را از جهت افضلیت برگزیدم و هر ی. است و من از افضل تجاوز نکنم

عنه سکوت کـرد و   اهللا آري و علی رضی: عنه گفت اهللا عثمان رضی. راضی باشید
اي ابوالحسن علّت چیست که سخن مرا جواب : عبدالرحمن گفت. جوابی نگفت

عنه فرمود شرط کن که طریـق میـل بـه نـام      اهللا گویی؟ علی مرتضی رضی نمی
صلحت خویش را تـرجیح نـدهی و ایثـار قرابـت و     هیچیک در دل نیاوري و م

: گفـت . خویشاوندي ننمایی و با اتباع هوا و آرزوي نفس خویش تصمیم نگیري
آمـدم و سـوگند    مـی  بود خود در صدد خلیفه شدن بر اگر مرا در این امر میل می

خورد که میل و جانبداري نکند پس آن جمع بـر ایـن وعـده اتّفـاق نمـوده از      
ي طوایف گشـت   دند و عبدالرحمن در این امر محل رجوع همهمجلس متفرّق ش

گذشت از راه مشاورت و مصلحت بـر وي عـرض    اي که می و از کنار هر طایفه
روز در ایـن امـر کـار     شد و به مدت سـه شـبانه   کرد و نظر آنان را جویا می می
لی ها بر بزرگان و اشراف اها و به روایتی اینکه عبدالرحمن در آن شب. کرد می
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خواست و رأي آنان  زد و از ایشان استفسار و توضیح می و رؤساي مدینه دور می
  .شد جویا می را در امر خالفت براي این دو یاردالور رسول خدا

عنه شدند بنا بر حلم و حیا و سـخا و   اهللا جمعی کثیر خواهان خالفت عثمان رضی
کردند و  عنه مشاهده می اهللا زهد و تقوا و حسن معاش و مدارا که در عثمان رضی

گروهی برفراوانی علم و کیاست و فضل و فراست و قرابت و شجاعت و نهایت 
کرم و مروت و جوانمردي و فتوت و عدالت و صالبت و نجابـت کـه از علـی    

و گویند بعضی از بنی امیه به نـزد عمـرو   . مشاهده کرده بودند میل به او نمودند
این امر دایر شـده میـان عثمـان و    : ته گفتندعاص رفته به تدبیر او استعانت جس

عنه اسـت امـا    اهللا عنهما هر چند راي اکثریت بر جانب عثمان رضی اهللا علی رضی
ي تساهل و مدارا بودن این امر خالفـت بـر پایـه     خوف آن داریم که به واسطه

اختالف روي آورد و علی به علم و جالدتـی کـه دارد جلـو بـروز اخـتالف را      
عمرو عاص گفت غم مخورید که من امشب به لطایف الحیـل و  . خواهد گرفت

عنه رفت و  اهللا ي این کار بکنم و به نزد امیرالمؤمنین علی رضی حسن تدبیر چاره
خواهم کـه   از راه مودت و نیکخواهی می: از راه اظهار محبت وفاق درآمده گفت

ثمان منحصر شده بر تو و عخالفت بر تو قرار گیرد و بدان که خالفت مسلمانان 
و امشب عبدالرحمن بر رؤساي اشراف و قبایل و صـاحبان فضـایل گشـته و از    
ایشان استفسار نموده که رأي ایشان در این باب چیست؟ بعضی میل بـه جانـب   

انـد و عبـدالرحمن مـردي     عنه را اختیار کرده اهللا تو نموده و جمعی عثمان رضی
تفویض این امر بر توقّف و تعلّلـی  ل اوست و اگر در است که قول او مطابق فع
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ورزند صواب آنست که به یکبار اجابت ننمایی و بگویی بقدر استطاعت و توانم 
عنه فرمود حق نصیحت بجاي آوردي خـداي   اهللا حضرت علی رضی. کنم  قبول می

  .تعالی تراي جزاي خیر دهد
ـ   ه نـزد  و عمرو عاص چون خاطر خود را از علی کرّم اهللا وجهه جمع گردانیـد ب

عثمان رفت و اظهار مودت و محبت از روي اخالص بجاي آورد و گفـت فـردا   
که عبدالرحمن این امور را بر تو عرض کند تو نیز هر شرطی که به شما بگویند 
نباید در حال بی تعلّل و توقّف قبول کنی تا خالفت مسلمانان بر تو قرار گیـرد  

ي  از مسعود بن مخزمه که خواهر زاده .عنه از تو خواهد گرفت اهللا واالّ علی رضی
عبدالرحمن بن عوف است به صحت رسیده که گفت زبیر و سعد را بـراي مـن   
حاضر ساز و من بالفاصله به نزد هر دو رفتم و استدعا کردم که هر دو بـه نـزد   
عبدالرحمن بیایند و هر دو آمدند و پس از مشاورت با ایشان بازگشتند وقتی که 

بـه نـزد علـی بـن ابـی طالـب       : گفـت . هاي خود برگشتند نزلزبیر و سعد به م
حضـرت علـی   . عنه برو و از او خواهش کن کـه بـه نـزد مـن بیایـد      اهللا رضی
گـاهی صـداهاي   . عنه اجابت فرموده آمد وبا هم مشورت آغاز کردنـد  اهللا رضی

ایشان چنان باال بود که هیچ کلمه از کالم ایشان بر من مخفی و پنهان نبـوده و  
کردنـد    شنیدم و گاهی طریق خفیه پیش گرفته مشورت مـی   ي آن را می مهمن ه

عنه از نزد او امیدوارانـه   اهللا فهمیدم و علی رضی که من از کالم ایشان چیزي نمی
عنه خوف داشت از آن  اهللا برخاست و حال آنکه عبدالرحمن اندکی از علی رضی
عثمـان  : سپس گفت. مایدجهت که غیر او را براي خالفت اختیار کند اطاعت نن
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عنه را پیش من بخوان او را نیـز بخوانـدم و در روایتـی آنکـه عثمـان       اهللا رضی
عنه در راه از مسعود استفسار نمود که امشب نزد عبدالرحمن چه کسـی   اهللا رضی

عثمـان  . عنـه مایـل بودنـد    اهللا زبیر و سعد هر دو به جانب علی رضی: گفت. بود
عنه آمد  اهللا عثمان رضی. گ شده خاطرش غبارآلود گشتعنه از سعد دلتن اهللا رضی

و با عبدالرحمن مشغول به صحبت شد تا زمانی که مؤذّن به اداي نماز صبح اذان 
اي را بـه طلـب    و مردم از نماز صبح فارغ شدند عبدالرحمن  حاضر کننده. گفت

و بـه  اشراف مهاجر و اعیان و انصار و امراء که در مدینه حاضر بودنـد فرسـتاد   
حاضر شوند و در روایتی پیش از آنکـه   ایشان گفت که در مسجد رسول خدا

اي علی با من عهد کردي که اگر تـرا  : عنه گفت اهللا به مسجد روند به علی رضی
 بکر ابیو به روش  براي خالفت اختیار کنم به فرموده خداوند سنّت رسول اهللا 

عنـه فرمـود قطعـی     اهللا علی رضـی . عنه عمل نمایی اهللا صدیق و عمر فاروق رضی
کـنم و سـه بـاراین      گویم بر مقدار طاقت خود قبول می  توانم بگویم ولی می نمی

عنـه ایـن    اهللا و چون با عثمان رضـی . سوال و جواب به طریق مذکور معاوده شد
  .خطّاب کرد عثمان در اولین بار بدون توقف و قید و شرط قبول نمود

و شمشیر بر میان بسته به مسجد نبوي درآمد و بـر  پس عبدالرحمن دستار بر سر 
اي علـی  : منبر حضرت برآمد و بعد از حمد و ثنا و تشهد گفت اما بعـد گفـت  

عنه بدرستی که من نظر در امر مسلمانان کردم و از همـه نظـر خـواهی     اهللا رضی
عنه بایـد کـه اي علـی     اهللا کردم نیافتم اکثر ایشان را مگر تمایل به عثمان رضی

عنه دغدغه مخالفت به خاطر خود راه ندهی که من با عثمـان بـن عفـان     اهللا رضی
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. عنه به خالفت بیعت نمودم و مردم نیز به متابعت او با او بیعت نمودنـد  اهللا رضی
از : از ابودائل شقیق بن اسلم که از اکابر تابعین است نقل شده است کـه گفـت  

که علی را ترك نمـوده بـا    عبدالرحمن بن عوف سوال کردم که چه سبب بود
اول به علی گفتم اگر با تو بیعـت کـنم   : عثمان بیعت نمودي؟ در جواب گفت

: دهی؟ گفـت   عنهما ادامه می اهللا و عمر رضی بکر ابیو سیرت  سنّت رسول خدا
عنـه عـرض    اهللا کنم و چون بر عثمان رضی  آنچه که طاقت و توان دارم اقدام می

و بـدون قیـد و شـرط قبـول کـرد و در بعضـی از        کردم بدون تعلّل و تأمـل 
هاي تاریخ به نظر رسیده که چون عبدالرحمن بن عوف بـا امیرالمـؤمنین    کتاب

و . ار مجلس با او در آن امر موافقـت کردنـد  مود حضّعنه بیعت ن اهللا عثمان رضی
دانسـت امـا     ي خالفت می عنه را شایسته اهللا عنه عثمان رضی اهللا حضرت علی رضی

بـا عثمـان   . دانسـت   د را بنا بر حصول مصلحت اسالم و مسلمانان شایسته میخو
رسـید چـه بسـا خلـل و       عنه بیعت کرد و اگر آن خالفت به معاویه می اهللا رضی

عنه بر خالف جمعی دیگر از  اهللا افتاد چون حضرت علی رضی  اختالل در اسالم می
دانسـت پـس    فـت نمـی  رض بود و او را احـق خال عتصحابه به خالفت معاویه م

عنه بیعت فرمود و به صـالح   اهللا عنه با حضرت عثمان رضی اهللا حضرت علی رضی
  .مسلمین مخالفت نفرمود
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  عنه اهللا ها و پند و حکم آن منبع حیا حضرت عثمان بن عفّان رضی موعظه
با خداوند غنی و بی نیاز تجارت کنید یعنـی  : عنه فرموده اهللا حضرت عثمان رضی

هـا بـا    قرآن و اداي نماز و انفاق اموال در خیرات و حسنات و نیکـی  به تالوت
  :1سود دو جهانی و منفعت جاودانی برآسائید و این موعظه او مضمون آیه کریمه

  
  

کسانی که کتاب خدا را تالوت کنند و نماز بر پا دارنـد و از آنچـه روزیشـان    
  .ابود نشود امیدوارنده هرگز نایم نهان و آشکار انفاق کنند به تجارتی ک داده

کنند و نمـاز را بـا    به راستی آنانکه کتاب خداي تعالی یعنی قرآن را تالوت می
ایـم   دارند  از آنچه که ما به ایشـان روزي داده  تمام شرایط و ارکان آن بر پا می

پنهان به جهت خوف آنکـه بـه ریـا آمیختـه     . کنند آشکارا و پنهانی صدقه می
آنکه سبب رغبت دیگران به دادن صدقه گـردد، امیـد   نگردد و آشکارا به طمع 

اند هرگز زوال نپذیرد، منظور از ایـن تجـارت بـردن     ء که کرده دارند بازرگانی
سود که همان دریافت ثواب و پاداش طاعتشان اسـت تجـارتی کـه هیچوقـت     

رود بلکه در روز قیامت متاع اعمال ایشـان رواجـی    شود و از بین نمی کساد نمی
  .دتمام یاب

به بهترین اعمالی که بـر آن قـادر باشـید    : هاي اوست که فرمود و از دیگر پند
  .مبادرت و اقدام نمائید قبل از این که اجل موعود فرا رسد
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  بکـــوش امـــروز تـــا گنـــدم بپاشـــی
  تو بر خود بفرست بـرگ رفـتن از پـیش   

  :شیخ سعدي گفت
  غم خویش در زندگی خور که خویش

  

ــی      ــادر نباش ــوي ق ــر ج ــردا ب ــه ف   ک
  خویشانرا نباشـد جـز غـم خـویش     که
  

  بــه مــرده نپــردازد از حــرص خــویش
  

  :ي آن حضرت صاحب حیاست که گفت و نیز از فرموده
بهترین مردم کسی است که از معاصی معصوم و پاك و به احکـام و آداب و  «

  ».اخالق قرآنی متمسک و به قبول آن موسوم باشد
ست که پروردگار خود را قبـل از  بهترین مردم کسی ا: ي اوست و نیز از فرموده

  .ي قبرش را قبل از دخول در آن آبادان کند وصول به او خشنود گرداند و خانه
  کس نیـارد زپـس زپـیش فرسـت        برگ عیشی بگور خویش فرست

بهترین مردم کسی است که ترك دنیـا کنـد   : اوست که گفتهاي  و از فرموده
  .پیش از آنکه دنیا ترك او کند

  .دنیا راه صواب نگیرد به تعذیب عقبی گرفتار آید تأدیب ه بههر ک
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  ي خالفت عثمان بن عفان رضی اهللا عنه در سال بیست و پنجم هجري ها و فتوحات دوره جنگ
هاي عـراق، سـوریه، فلسـطین، اردن،     عنه سرزمین اهللا عمر رضی در دوره خالفت

و . الم درآمـد ي کامل دولت اس فتح شده تحت سیطره.... مصر، ایران، انطاکیه و 
ي خالفت عثمان بن عفان رضی اهللا عنه در سال بیست و پنجم هجـرت   در دوره

. عهد کرده آن عقدي را که با اهل اسالم بسته بودنـد شکسـتند  اسـکندریه  مردم 
با جمعی کثیر بر سر آن قوم شر رفته  به فرمان امیرالمؤمنین عثمانعمرو عـاص  

به تقدیم رسـانیده بـه کمـک خـداي      ومراسم غزا و جهاد و غایت جد و اجتهاد
تعالی فتح آن دیار بر دست او میسر شد و چنین بود که گروهـی از رومیـان از   

پـیش آنـان   منَّویل قسطنطنیه آمدند و از سوي مردم اسکندریه هم شخصی به نام 
رفت و با رومیان متّحد شدند که جنگ کنند، مقوقس با آنان موافقـت نکـرد و   

عمرو بن عاص به سوي ایشان لشکر کشـید و  . پایدار بود همچنان بر صلح خود
رومیان روي به گریز نهادنـد  . با رومیان رویا روي شد و جنگی سخت درگرفت

و مسلمانان به تعقیب آنان پرداختند و وارد اسکندریه شـدند و در شـهر کشـتار    
  .هم کشته شد 1منّویلبزرگی از آنان کردند و 

هاي اطراف را اعـم از   اموال مردم دهکدهکندریه اسرومیان هنگام خروج از شهر 
ها موافق بودند یا نبودند گرفتند و پس از این که مسلمانان بـر   کسانی که با آن

ها مخـالف بودنـد    هایی که با پیمان شکنی رومی آنان پیروز شدند، مردم دهکده
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مـا   اند و حال آنکه ها اموال ما را گرفته پیش عمرو عاص آمدند و گفتند، رومی
ایم، عمرو عاص پس از اثبـات   ایم و فرمانبردار بوده نسبت به شما مخالفتی نداشته

عمـرو عـاص بـا روي    . این موضوع اموال غارت شده آنـان را مسـترد داشـت   
  .اسکندریه را خراب کرد

عنه نخست سعد بن ابی وقاص را بـه فرمـانبرداري    اهللا عثمان رضی: جنگ ارمینیه
و را عزل کرد و برادر مادري خود ولید بن عقبه بـن  کوفه گماشته بود و سپس ا

ابومعیط را گماشت، ولید عتبه بن فرقد را از فرمانداري آذربایجان عزل کـرد و  
ها جنگ کرد، ابـن   آنان پیمان شکنی کردند و ولید در سال بیست و پنجم با آن

 و اطـراف آن  1موقـان ي خود گماشت، او بـر مـردم    شبیل احمسی را بر مقدمه
آذربایجـان  هـاي   کرد و آن را گشود و غنیمت و اسیر گرفـت، مـردم آبـادي   

پیشنهاد صلح دادند، و با ایشان بر مبناي صلح خدیفه صلح کرد و مبلغ هشت صد 
هزار درهم غرامت گرفت و سپس سپاهیان خود را به اطراف گسـیل داشـت، از   

بـه ارمینیـه فرسـتاد کـه     جمله، سلمان بن ربیعه باهلی را با دوازده هزار سپاهی 
کشتار کرد و غنیمت و اسیر گرفت و با دست پرُ پیش ولید برگشت، ولیـد از  

  .2آمدحدیثه برگشت و به موصلآنجا از راه 
عنـه بـه او    اهللا ي عثمان رضی گوید، چون ولید بن عقبه در حدیثه فرود آمد، نامه

شته است که رومیان رسید که ضمن آن نوشته بود، معاویه بن ابوسفیان به من نو
                                         

 .اي در آذربایجان شرقی کنونی که سرزمین آباد است منطقه. مغان است -همان موغان - 1

  .ر حدیثه موصل است که در ساحل شرقی دجله استنام شهر و شهرك و منظو: حدیثه - 2
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انـد تصـمیم گـرفتم کـه      هاي زیادي براي حمله به مسلمانان فراهم آورده گروه
ـ  یی ابرادران کوفه ایشان را یاري دهند، اکنون یکی را که داراي شجاعت و توان

باشد همراه هشت یا نُه یا ده هزار نفر روانه کن و در هر جا که ایـن نامـه بـه    
د اقدام کن والسالم، ولید برخاست و موضوع را دست تو رسید فوري در این مور

به اطالع مردم رساند و هشت هزار نفر را به سرپرستی سلمان بـن ربیعـه بـاهلی    
هاي روم حملـه بردنـد و    روانه کرد که به شام رفتند و همراه شامیان به سرزمین

  .هر چه خواستند اسیر و غنیمت گرفتند و حصارهاي بسیاري را گشودند
ه است، کسی که حبیب بن مسلمه را با اعزام سلمان بن ربیعـه یـاري   و گفته شد
و . سعید بن عاص بوده که در آن هنگام استاندار کوفـه بـوده اسـت   ، داده است

سبب آن چنین است که عثمان به معاویه نوشت که حبیب بن مسلمه را همـراه  
  .مردم شام به جنگ ارمینیه بفرستد و معاویه او را روانه کرد

 33ص  3و ابن االثیـر در الکامـل ج   150ص  7ثیر در البدایه و النهایه، جابن ک
اند چون همسر حبیب بن مسلمه که در این لشکر کشی همـراه شـوهرش    نوشته

بتـازد، از شـوهرش   روم خواهد هنگام شب به سـپاه   بود فهمید که شوهرش می
  :دهد من کجا باید با تو مالقات کنم؟ این سردار دلیر جواب می: پرسد می

فرمانده سپاه روم موریـان  میعادگاه مالقات تو با من در سراپرده و مقر فرماندهی 
  .خواهد بود یا در بهشت

ها تا آنجا عقـب   کند و آن حبیب بن مسلمه در همان شب بر سپاه روم حمله می
کنـد و آن را پشـت سـر     روند تا این که سراپرده موریـان را تصـرّف مـی    می
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ت قطعی سپاه روم وقتـی کـه سـراپرده موریـان بـاز      گذارد و پس از شکس می
بیند همسرش به آنجا آمده در انتظار مالقاتش نشسته اسـت، بـدین    گردد، می می

سان وعده مالقاتی که به همسرش داده بود در سراپرده موریان تحقّق یافت، نـه  
  .در بهشت

ظامی ي ن گسیل داشت و فرمانده 1بغروندو سراج طیر حبیب سپس گروهی را به 
هـم   2بسـفرجان ي نظامی  آن مناطق با قبول پرداخت جزیه صلح کردند، فرمانده

 3سیسبانهاي خود صلح کرد، آنگاه به  پیش حبیب آمد و با او نسبت به سرزمین
و شهرها و حصارهاي اطـراف   4حرزانرفت و آنان را به گریز وادشت و سپس 

  .آن را با صلح گشود
ي نظـامی   گسیل داشت و فرماندهبغروند و ر سراج طیحبیب سپس گروهی را به 

رفت  5ناراهم به سلمان بن ربیعه آن مناطق با قبول پرداخت جزیه صلح کردند، 
را به صلح گشود مشروط بر آنکه جزیه و خراج بپردازنـد و در عـوض   بیلقان و 

                                         
 از شهرهاي ارمنستان: سراج طیر، بغروند - 1

 .از مناطق ارمنستان، گویند ساخته و پرداخته انوشیروان است: بسفرجان - 2

 .از شهرهاي آذربایجان بزرگ که به صورت سیسوان هم ضبط شده است: سیسبان - 3

  .آن تفلیس است اي که مرکز نام منطقه: حرزان - 4
 اي بزرگ از آذربایجان بزرگ نام منطقه: اران - 5
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آمـد و   1برذعـه جان و مال و باروهاي شهرهایشان محفوظ بماند، آنگاه به شـهر  
ي آن تا شهر یک فرسـنگ اسـت    اي است و فاصله نور که نام رودخانهکنار ثُر
هاي اطراف  مردم آن شهر چند روزي با او جنگ کردند و او بر دهکده. اردو زد

  .آن حمله برد و مردم شهر با همان شرایط صلح بیلقان صلح کردند
شـکّی  ي ي رس و کُر رفت و قَبلَه را گشود و با فرمانروا سلمان به نواحی کناره

و دیگر  2شروانو جاهاي دیگر به شرط آنکه جزیه بپردازند صلح کرد و پادشاه 
و باب هم با او صلح کردنـد و  شـابران  فرمانروایان منطقه جبال و مردم مسقط و 

  .خداوند تعالی داناتر است
 یهبه جنگ روم رفت و چون به عمورمعاویه بن ابوسفیان در سال بیست و پنجم 

خالی اسـت و جماعـت   طرطوس و انطاکیه د که حصارهاي میان رسید متوجه ش
زیادي از مردم شام را آنجا سکونت داد تا آنکه از جنگ برگشـت، پـس از آن   
یزید بن حر عبسی براي جنگ به صائفه رفت و معاویـه بـه او هـم دسـتور داد     

ي  همانگونه رفتار کند، و او پس ازایـن کـه از آن منطقـه بیـرون رفـت همـه      
  .را تا انطاکیه ویران ساخت احصاره

عنه عبداهللا بن عـامر   اهللا ، عثمان بن عفان رضیهجري در همین سال بیست و پنج
فرستاد و بنا بر قول برخی او خود را به کابـل کـه از خراسـان هـم     کابل را به 

                                         
 .از شهرهاي اران است: برذعه - 1

 .از شهرهاي آذربایجان بزرگ که گویند انوشیروان آن را ساخته است: شروان - 2
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بزرگتر بود رساند و تا هنگام مرگ معاویه آنجا بود و سپس مردم از پذیرفتن او 
  . 1د و خدا داناتر استخودداري کردن
عنه ولید بـن عتبـه را بـر     اهللا اند که چون ذوالنورین رضی آورده :فتح آذربایجان

. برگزید و عتبه بن فیروزان را از امارت آذربایجان معزول کـرد کوفه حکومت 
ي تمـرّد و   اهالی آن مملکت عهد و پیمان خود با مسلمانان را نقض نموده شیوه

د را از کوفه و تغییر ایشان اشارت فرمـود و ولیـد در   سرکشی پیش گرفتند ولی
روان گشـت و در بـین   صوب آذربایجان اندك فرصتی سپاهی آراسته کرده بر 

دید که سر از طاعت و فرمـانبرداري بیـرون    رسید می اي که می راه به هر طایفه
آذربایحـان  کرد و چون به نواحی ممالک  کرد غارت می برده و طغیان و عناد می

ي جانهـا   ید اهالی آن کشور دانستند که اگر در مقابله و مقاتله درآینـد همـه  رس
گردند به ضرورت از در صلح درآمدند و هشت صد هزار درهـم بـدل    بیجان می

صلح تسلیم کردند آنگاه ولید از لشکر خود به اطراف ممالک آذربایجان فرستاد 
به همراه سـپاه بـه جانـب    و سلمان ربیعه باهلی را با دوازده هزار مرد کارگزار 

روان گردانید تا چند تا از بالد آن را فتح نموده و غنایم و اموال بی حد و ارمینه 
ي تصرّف درآورد و با دستی پر و با دلی شادان برگشت و به لشکر  عد در قبضه

ولید وقتـی کـه بـه جانـب موصـل حرکـت کـرد از جانـب         . ولید ملحق شد
نه فرمانی به وي رسید مضمونش این کـه معاویـه   ع اهللا امیرالمؤمنین عثمان رضی

                                         
  5ج 20و 19نهایه االرب فی فنون االدب ص  - 1
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ابن ابی سفیان مکتوبی به من فرستاده که رومیان به جمع لشـکر مغـول شـده و    
اند دارند و راي من بر این شامي مقاتله و محاربه با اهل اسالم که در حدود  داعیه

و  باید که از شجاعان. قرار گرفته که براي وي از لشکر کوفه مدد فرستاده شود
دالوران با هشت هزار یا نُه هزار مرد کامالً جنگ دیده به مدد معاویه روان کند 

  .والسالم
عنه واقـف شـد بـدون     اهللا ي امیرالمؤمنین عثمان رضی ولید چون بر مضمون نامه

عنـه بـاخبر    اهللا توقّف بزرگان لشکر خویش را جمع نموده از فرمان عثمان رضی
با رومیان ترغیب و بـر معاونـت لشـکر معاویـه      گردانید و ایشان را به محاربه

صـوب  تحریض نمود و سلمان بن ربیعه را با هشت هزار مرد مسلح آراسته و بر 
فرستاد بعد از رسیدن به آن مملکت بـا دوازده هـزار مـرد خـون آشـام از      روم 

هـا و   لشکریان شام در حدود روم درآمدند و مقاتله کردنـد و بسـیاري از قلعـه   
دیار را تسخیر کردند و غنایم مال بدسـت آوردنـد و سـپس بـه     حصارهاي آن 

ي زیادي از آن گروه شریر را کشتند و تمـام امـوال    جانب شام برگشتند و عده
روز دیگر که خواستند به تقسیم غنـایم مشـغول   . آن لشکر غنیمت ایشان گشت

 ها با لشکر کوفه حاصل شد ادعاي ایشان آن بود کـه  شوند ناگاه شکاف بین آن
در آن غنایم سهیم و شریک لشکر حبیب باشد که کار از گفتگو و مجادله بـین  
لشکرها به مقاتله و محاربه انجامید و بر روي یکدیگر شمشیر کشیدند و بسیاري 

اولین دشمنی که میان شـامیان و  . از طرفین تلف شدند و لشکر کوفه غلبه یافتند
  .کوفیان حاصل گشت آن بود
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عنه کسی فرستیم و  اهللا ه به جانب امیرالمؤمنین عثمان رضیو سرانجام قرار شد ک
ي خویش بر خالفت گردانیم و هر چه از آن جانب فرمان رسد  تفضیل این قضیه
سلمان آن مصلحت پذیرفت و دست از جنگ بـاز داشـتند و   . به آن چنگ زنیم

عنـه رسـید در آن    اهللا چون کیفیت آن واقعه به عرض امیرالمؤمنین عثمان رضی
جنگ چنین پاسخ داد چون لشکر کوفه به قصـد مـدد ایشـان توجـه نمـوده و      

ها در این راه کشیده پس از آن غنایم بدست آمده بـه لشـکر    ها و سختی مرارت
عنـه   اهللا کوفه هم سهمی داد و سلمان بن ربیعه از جانب امیرالمؤمنین عثمان رضی

ـ   ب ارمینـه و در بنـد   مأمور شد به آنکه با لشکري که از کوفه آورده و بـه جان
  .تاخت آرد همت بر فتح آن بالد و دیار گذارد
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  عنه و یکسان سازي تالوت و قرائت آن اهللا جمع آوري قرآن کریم به وسیله عثمان رضی
ثابت شده است که حذیفه بن یمان براي کمک و یاري عبدالرحمن بـن ربیعـه   

همراه سعید بن عـاص  را محاصره کرده بود آذربایجان ي باب االبواب  که منطقه
فرماندار کوفه حرکت کرد و چون به آذربایجان رسیدند، سعید بن عاص همانجا 

  .ماند تا حذیفه از باب برگشت و هر دو به سوي کوفه حرکت کردند
یمان دید که جماعتی از صحابه و غیر از آن در قرأت قرآن اختالف حذیفه بن 
انجامد که یکدیگر را به  ه مرتبه مینمایند و میان ایشان نزاع و جدال ب فاحش می

مذکور را در مجلس خالفت بـه عـرض   ي  واقعهکردند وکیفیت  تکفیر متّهم می
این امت را دریاب قبـل  : عنه گفت اهللا خلیفه امر مسلمین رسانیده به عثمان رضی

مثل اخـتالف یهـود و نصـاري در تـورات و     . از آنکه در قرآن اختالفی نمایند 
ي مـذکور   به هالك ایشان گردد همانطوریکه به هالك دو طایفهانجیل و منجر 

عنه بعد از مشـاورت بـا اعیـان     اهللا ي مذکور عثمان رضی گشت پس بنا بر قضیه
هاي قـرآن را جمـع بایـد     مهاجر و اشراف انصار و اجماع ایشان بر آنکه صفحه

ما نوشته عنه اهللا و عمر رضی بکر ابیکرد و آنچه که از صحائف در زمان خالفت 
بودند و آنچه که مکتوب شده از مصاحف ثبت نماینـد و بعـد از تحصـیل امـر     

  .باز گردانیدحفصه مذکور آن صحف را به نزد 
عنه مبذول داشته و به عثمان بن زید ثابت انصاري  اهللا حفصه التماس عثمان رضی

تـا  و عبداهللا زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمن بن الحارث بن هشام را فرمـود  
و در روایتی این کـه  . آنچه که از صحف ثبت شده بود در مصاحف جمع نمایند
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چند نفر دیگر را که در فصاحت مهارتی و در کتابـت بصـارتی و در امانـت و    
دیانت شهرتی داشتند به این جمع ملحق نمود تـا در آن امـر ایشـان را مـدد و     

امر خطیـر بـه پایـان     القصه به تالش زیاد آن امیر اهل اسالم این. کمک رسانند
رسید و بعد از کفایت مهم آن مصـحف را بـه موجـب وعـده بـه حفصـه بـاز        

  .گردانیدند
  هر ز حکمش گشت قـرآن منتشـر      هم به سعی او شد ایمان منتشر

گویند هفت مصحف کتابت کرده بودند یکی به مکّه مبارکه و دیگري به یمـن   
کی به کوفه فرستاد و یکـی  و یکی به شام و یکی به بحرین و یکی به بصره و ی

  .را در مدینه نگاه داشت
نقل است که مردان و بزرگان را در زمان حکومت خـویش در مدینـه قبـل از    
معاویه به نزد عبداهللا بن عمر فرستاد و صحف را از وي گرفت و فرمود تا پـاره  

ها نمود و بـه ایـن ترتیـب آیـات و      کردند و در روایتی آنکه امر به شستن آن
در همه جا و براي همه کـس بـه    هاي قرآن تا قبل از وفات رسول خدا سوره

 بکـر  ابـی صورت یک کتاب جامع نبود به پیشنهاد عمر بن خطاب و به دسـتور  
عنه به  اهللا آوري و تدوین گردید و در زمان امر مسلمین عثمان رضی صدیق جمع

جـود  صورت همین قرآن کریم که اکنون در دست ما و در هر جاي جهـان مو 
و در اثر اقدام حضرت عثمان ذي النورین از اختالف در قرائـت  . باشد درآمد می

و کتابت جلوگیري به عمل آمد و این قرآن تدوین شده و جمع آوري شده عیناً 
) السـالم  علیـه ( ي روح االمین جبرئیل همان قرآنی است که خداي تعالی به وسیله
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ي  و وعـده . لمین نازل فرموده اسـت بر قلب طاهر محمد االمین و رسول رب العا
  :خداست که فرموده است

ي  ا کـرد و همـه  تحقّـق و واقعیـت پیـد   » انّا نَحنُ نَزَّلْنا الذّکْرَ و انّا لَه لَحافظون«
ن قرآن هم عقیده و هـم صـدا هسـتند و حضـرت عثمـان      مذاهب اسالمی در ای

ئت قرآن نیـز بـا هـم    کنند و چون در قرا عنه را در این امر ستایش می اهللا رضی
عنه پیشنهاد کرد تا قـرآن   اهللا اختالف داشتند، لذا حذیفه بن یمان به عثمان رضی

و بـدین  . را از اختالف حفظ نماید و مسلمین را بر یک قرائت هماهنـگ کنـد  
هـاي   قرآن کریم صورت گرفت و لهجـه یکسان سازي تالوت و قرائت ترتیب 

که باشد باید این قرآن را به طریقـی  هاي مختلف به هر زبانی  مختلف و گویش
  .شود بخوانند و به این سبب از اختالف در قرائت منتفی شد که امروز تالوت می
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  عنه و فتح افریقیه اهللا ي عثمان بن عفّان رضی حج عمره و توسعه مسجد الحرام به وسیله
ـ عمـره  عنه به عزم  اهللا در سال بیست و ششم هجري امیرالمؤمنین عثمان رضی ه ب

مکّه مبارکه رفت و در شب به مسجد الحرام در آمده طـواف و سـعی فرمـود و    
پیش از طلوع صبح صادق حاللی گشت و از عمره فارق شد و امـر بـه توسـعه    

هـایی کـه در جـوار     فرمود و به خاطر اجراي این مصلحت خانـه مسجد الحـرام  
ـ     . مسجد الحرام بود خریداري کرد اطر بعضی از صـاحبان خانـه بـه طیـب و خ

برایشان غضب کرده تـا  ذوالنـورین  فروختند و جمعی دیگر خودداري کردند و 
ان به نـزد  مردم فغ. هایشان را خراب ساختند هاز اهل کسانی که امتناع کردند خان

چگونه : فرمود تا آن جمع را زندانی کردند و گفت. عنه درآورند اهللا عثمان رضی
مثل این داعیـه از قـوه بـه فعـل در      عنه وقتی که اهللا بود که در زمان عمر رضی

آورد غوغایی برپا نشد سرانجام به التماس عبداهللا بن خالد الولید امر به آزادي  می
  .ها را پرداخت کرد زندانیان فرمود و بهاي زمین

اهالی . فتح شود شـاپور عنه فرمود تا لشکر  اهللا ن بن عفان رضیاو در این سال عثم
ر و سیصد هزار مثقال نقـره صـلح نمودنـد و شـهر     آنجا با تسلیم کردن سه هزا

  .ها قرار داشت داخل صلح آنکازرون 
عنه عمرو عاص را از جمیع اعمال و اشغال  اهللا و در این سال حضرت عثمان رضی

اختیـار  اسکندریه و مصر مملکت مصر معزول و عبداهللا بن سعد را در تمام امور 
اقامت در آن شهر افکند  رشد و با عمرو عاص به ضرورت متوجه مدینه. تام داد

عنه در دل داشـت و نهـال    اهللا و در آن سکنی گزید و غبار کینه از عثمان رضی
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کینه را در زمـین سـینه بـه آب غیبـت و عیـب و ایـراد در مهمـات عثمـان         
ي بغض و عداوت بار آورد و نهایتاً به جدایی  داد تا ثمره عنه پرورش می اهللا رضی

  .ان که در حباله نکاح وي بود منجر گشتو طالق خواهر عثم
عنـه کـه در    اهللا عثمان بن عفّان رضـی . واقع شدفتح افریقیه و در آخر این سال 

عنـه بـه وي    اهللا سال گذشته هنوز عبداهللا بن سعد لشکر مصر بود عثمـان رضـی  
رفت و فرمود که در فتح افریقیه به مقدار طاقـت و   ي افریقیـه  غزوهفرمود تا به 

ویش سعی نمایی و بذل جهد تمام به تقدیم رسانیده آن شـهر را بطریقـی   توان خ
که میسر شود بگشاي و عبداهللا بن نافع بن الحارث را امیر جمعی گردانیـده بـود   
اشارت فرمود تا به او ملحق شود و به اتّفاق او به افریقیه رفته دفع مضرت و قلع 

ا بر کثرت لشکر آن بالد و و قمع آن نمایند چون به حدود آن مملکت رسید بن
شوکت و عظمت حکّام و سالطین آنجا بر دخول در افریقیه اقدام نکرده و قـدم  

  .باز کشیده مراجعت کردند
و در این سال عبداهللا بن سعد چون بر سر حکومت مصـر و اسـکندریه مـتمکّن    

عنه فرستاده دستوري خواست  اهللا گشت کسی را به نزد امیرالمؤمنین عثمان رضی
عنـه بزرگـان مهـاجر و     اهللا و عثمـان رضـی  . کشـید افریقیـه  ا لشکر به جانب ت

هایی از انصار را جمع نمود و در آن باب با ایشان مشـورت فرمـود اکثـر     گروه
صحابه بر آن اتّفاق کردند که عبداهللا را به جهاد به اهل افریقیه اجازه دهد تـا از  

این تصمیم، امیرالمؤمنین عثمان ی باید فرستاده شود بنابرکاین جانب براي او کم
عنه لشکر انبوه و با شوکت و شکوه مرتّب نمـوده بـه جانـب     اهللا بن عفان رضی
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مصر به کمک عبداهللا بن سعد روان گردانید و گروهی از اشراف صـحابه مثـل   
ها در آن لشکر بودنـد و بـه جانـب     عبداهللا بن عباس و عبداهللا عمرو غیر از آن

در راه عقبی بن نافع نیز با جمعی از مسلمانان کـه در آن   افریقیه روان گشتند و
نواحی بودند به ایشان ملحق گشت و به این ترتیب به جانب دشـمن شـتافتند و   

که نزدیک حدود مغرب است رسیدند گروهـی از لشـکر   طرابلس چون به شهر 
در آن منطقه بودند غارت نموده بـه سـرزمین افریقیـه درآمدنـد و حـاکم      روم 
بود و خراج این بالد را به پادشـاه روم  جریـر  ه در آن زمان شخصی به نام افریقی

فرستاد و چون داخل شدن ایشان در آن والیت بـه او رسـید فـوراً بـه سـپاه       می
خویش مشغول شد در اندك زمان صد و بیست هـزار سـوارکارگزار خونخـوار    

کـه تـا    گرد آورده رو به روي لشکر اسالم قرار گرفت و دو لشکر در موضعی
شهر شیبطله یک شبانه روز راه است بهم برخوردند و عبداهللا بن سـعد رسـولی را   

از جرجیـر  فرستاد و او را به اسالم یا قبول جزیـه دعـوت کـرد    جرجیر به نزد 
پذیرش هر دو پیشنهاد اهل اسالم ابا نمود و امتناع ورزید به ضرورتی قـرار بـر   

  .محاربه و جنگ انجامید
  رازان به جنـگ دو لشکر چنین سرف

ــتند  ــاي برخاس ــر از ج ــه یکس   هم
  

  همه نیزه و تیغ هنـدي بـه چنـگ     
ــتند  ــر آراسـ ــان بـ ــان پلنگـ   بسـ

  
به مدت چهل روز جنگ بین آن دو گروه واقع شد و خبر لشکر اسالم از عثمان 

عنه عبداهللا بن زبیر را بـا جمعـی    اهللا عثمان بن عفان رضی. عنه منقطع شد اهللا رضی
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عبداهللا زبیر با عجله تمام و به انـدك مـدتی بـه    . ر فرستادکثیر به مدد آن لشک
لشکر عبداهللا بن سعد رسیده و در حین قتال به لشکر اسالم متّصل شد و مسلمانان 
از غایت شادي تکبیر گفتند و شادي تمام به سرداران اهلِ اسـالم روي نمـود و   

حال وي پرسید گفتند عبداهللا بن زبیر در میان لشکر اسالم عبداهللا سعد را ندید از 
شنیده است که جرجیر در لشکر خود این آواز در داده که هر کس سر این ابی 
السرج به نزد وي برد او را صد هزار دینار سـرخ بدهـد و دختـر خـویش را در     

دارد  ي محاربه مخفی مـی  ي نکاح او درآورد به این خاطر خود را از معرکه حباله
سعد رفته وي را دلـداري داد و گفـت در مقابـل     پس ابن زبیر به نزد عبداهللا بن

ران این امر تو نیز دستور داده تا منادي در میان میدان ندا کند که هـر کـس   بج
سر جرجیر پیش من آرد صد هزار دینار از غنایم این لشکر بـدو دهـم و دختـر    

. ابن ابی السرج آن قول را پسندید و به آن عمل نمـود . ي وي باشد جرجیر برده
ا متأثر و متزلزل شد و خوف و ترس بسـیار بـر وي مسـتولی    دل از آن نجرجی

کـرد   گشت دائماً هنگام مقاتله در عقب لشکر خویش در فاصله دور توقف مـی 
تا آخر لشکرش شکست بخورد فرصت فرار داشته باشد و سرانجام قرار شد کـه  

ـ لی ناگهان بر سر دشمن شبیخون بزنند شاید بر دشمن غالب گردند و حق تعا ه ب
محاربه عظیم کردند رومیـان  ي نصف النّهار با  تأئیدات آسمانی تا وصول به دایره

موسوم گردانید و مسـلمانان جـد تمـام در    حرب العباد و گویند آن جنگ را به 
ي آن گروه افزودند تا آنگاه که آن جماعت را محال مبارزه باقی نمانـد   محاربه

شکر به جایگاه خود قرار و آرام یافته آنگاه طبل بازگشتن کوفته هر دو طرف ل
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غازیان پرشـور  . و سالح را از خود دور کرده بر بستر به استراحت مشغول شدند
ها به بیرون تاختنـد   اسالم مانند مور و ملخ از لشکر گاه اسالم با شمشیرها و نیزه

مجال لباس پوشیدن و مجال اسلحه گرفتن را کفّار گمراه . و بر سر لشکر ریختند
بود به ضرورت راه فرار را بر قرار ترجیح داده رو به فرار نهادند و مسـلمانان از  ن

رسیدند سرش را بـه زخـم شمشـیر ماننـد      عقب آنان روان شدند و به هر که می
گردانیدند و براي اهـل اسـالم ظفـر و پیـروزي      ي خاك روان می گوي بر کره

لسافلین واصل گردید حاصل شد و جرجیر بدست ابن زبیر کشته شد و به اسفل ا
به مصالحه پیش  افریقیـه و چندان مال از رومیان به غنیمت اسالم درآمد و اهالی 

ایم آن آمدند و در مقابل دو هزار و پانصد هزار دینار مصالح کردند و خمس غن
  .عنه فرستاد اهللا فتوح به عثمان بن عفان رضیلشکر را بار کرده با خبر 

د بن ابی السرج یک سال و سه مـاه در بـالد افریقیـه    اند که عبداهللا بن سع آورده
عنه حکومـت افریقیـه را بـه     اهللا مقام کرد و بعد از آن امیرالمؤمنین عثمان رضی

  .عبداهللا بن نافع واگذاشت
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  فتح اندلس و فتح قبرس
اند که چون افریقیه فتح شد و به تصرّف اسالم درآمد امیرالمؤمنین عثمـان   آورده
داهللا بن نافع بن الحصین و عبداهللا بن نافع بن عبد قـیس را دسـتور   عنه عب اهللا رضی

ایشان بنـا بـه دسـتور خلیفـه عثمـان      . لشکر کشدمغرب زمـین  داد تا به جانب 
عنه به تهیه اسباب حرب و تجهیز لشکر اقدام نمود و زیـاده از ده هـزار    اهللا رضی

ه از طریق بحر بـه  سوار که سرآمد روزگار و دالوران کارزار بودند فراهم آورد
رفته با اهالی آن دیار آتش انـدلس  شهر بریر آمدند و به اتّفاق ایشان بر سر اهل 

جنگ برافروختند و از جانبین کوشش و کشش بسیار واقع شد و سرانجام کفّـار  
شکست خوردند و غارت و قتل و کشتار بسیار بـه آن لشـکر راه یافـت و بـه     

اسالم درآمد و به گسترش مملکت و کمک خداي تعالی آن ممالک در تصرف 
شوکت مسلمانان افزود و مال فراوان به دست اهل اسالم افتـاد و خبـر فـتح بـه     

عنه  اهللا همراه خمس غنایم به مدینه فرستادند و از جانب امیرالمؤمنین عثمان رضی
به عبداهللا بن نافع بن الحصین واگذار شد و در این سال بـه دسـتور   اندلس ایالت 

این فتح در سال بیسـت  . عنه مناسک حج به تقدیم رسانیدند اهللا ثمان رضیخلیفه ع
  .و هفتم هجري روي داده است

  .و در سال بیست و هشتم هجري و به قولی در سال سی و سوم هجري
گوینـد معاویـه بـن ابـی سـفیان بـه       . میسـر شـد  معاویـه  به دست  قبـرس فتح 

هـا   بر سواحل دریاي روم دهکده عنه نامه نوشت که اهللا امیرالمؤمنین عثمان رضی
و شهرهاي متّصله است و رسیدن به آن شهرها و داخل شدن به آن سـرزمین از  
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ي امیرالمؤمنین حاصل شـود از راه دریـا    طریق دریا ممکن خواهد بود اگر اجازه
بر سر مردم آن دیار لشکر کشی کـنم و حـال آنکـه در زمـان عمـر فـاروق       

شد چنین امـر ممکـن    که در سفر دریا تصور می ي خطري عنه به واسطه اهللا رضی
ذوالنورین بعد از تأمل بسیار و تدبیر بی شمار اجازه داده به او نوشـت  . نشده بود

باید که در این سفر مردم را خود انتخاب نکنی و قرعه نیندازي بلکـه ایشـان را   
ویـه  معا. مخیر سازي که هر که با میل و رغبت خود اختیار کند با خـود ببـري  

چون این اجازه را گرفت لشکر گران ترتیب داده با ثروت و شوکت تمـام بـه   
جانب روم روي آورد و ابوذر غفّاري و عباده بن صامت و همسر ادام خرام بنت 
ملحان و غیرهم از صحابه به در آن لشکر بودند و بـا نـام خداونـد ذوالجـالل و     

ا چند قایقی که پر از هـدایا و  االکرام در دریا آمده روان شدند و در وسط دریا ب
قسـطنطین بـن   ي قبرس به نـزد   هاي نفیس اموال که از جانب حاکم جزیره تحفه

. ها را گرفته ثبت و ضـبط کـرد   معاویه تمام آن. رفت برخورد کردند میهرقـل  
القصه مسلمانان در آن جنگ که با رومیان در دریا و خشکی انجام دادند پیـروز  

بر مبلغ کثیر که قبـرس  د بدست اهل اسالم افتاد و با اهل شدند و اموال بیحد و ع
جماعتی را فرستاد تا در آن معاویه المال فرستند صلح واقع شد و  هر سال به بیت

بنا کردند و از دریا با غنایم بسالمت به ساحل امن بیرون آمدنـد و  مسجدي دیار 
و غنایم را در میان . همه را ثبت و ضبط نمودند از آن جمله نُه دختر دوشیزه بود

اهل اسالم قسمت کردند و خمس غنایم را با خبر فتح قبـرس بـه امیرالمـؤمنین    
اند که در سـال سـی و دوم هجـرت، مـردم      آورده. عنه فرستادند اهللا عثمان رضی



  فتح اندلس و فتح قبرس   

267 

هایی به آنان دادنـد،   رومیان را در جنگ با مسلمانان یاري دادند و کشتیقبـرس  
ل قبرس جنگ کرد و آن را با جنگ گشـود و  در سال سی و سوم با اهمعاویـه  

گروهی را شکست و اسیر گرفت آنگاه پیشنهاد صلح ایشـان را پـذیرفت کـه    
همان صلح پیشین بود و دوازده هزار مسلمان به قبرس اعزام داشـت کـه در آن   

  .جزیره مساجد و شهري ساختند
  .در سال سی و پنجم روي داده استجنگ دوم قبرس گفته شده است، 
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  کر کشی به بصره و عمان و قلعه اصطخر فارس و توسعه مسجد نبوي و حج عثمان بن عفان رضی اهللا عنهلش
. از ابوموسـی شـکایت کردنـد   بصـره  گویند در سال بیست و نهم بعضی از اهل 

عنه او را از حکومت آن مملکـت معـزول    اهللا امیرالمؤمنین عثمان بن عفان رضی
گویند او در آن موقع بیسـت و پـنج   . نمود ساخت و به عبداهللا بن عامر تفویض

عنـه   اهللا عنه بـود و عثمـان رضـی    اهللا ي عثمان بن عفّان رضی ساله بود و پسرخانه
فرمان داد که لشکر ابوموسی و لشکر عثمان بن ابی العـاص ثقفـی از عمـان و    

عنه خبـر   اهللا بحرین همه متابع عبداهللا بن عامر باشند و در این سال به عثمان رضی
عمـر کـه والـی    و پیمان نموده و بر عبداهللا بن م نقض عهداهل فارس رسید که 

عنه به عبداهللا بن  اهللا پس عثمان رضی. آنجا بود خروج کرده و او را به قتل آورده
لشـکر  . شودفارس عامر دستور داد تا لشکر بصره و عمان را آماده کرده متوجه 

دو لشکر به هم خوردنـد  طخر اصـ اسالم به سوي فارس حرکت کرد و در حدود 
بین دو گروه جنگی عظیم . و از طرفین علم برکشیدند و به سوي یگدیگر تاختند

واقع شد چنانکه در کمتر از نیم روز بسیاري از سرهاي سرداران چون موي بـی  
سر و سامان در پاي افتادند سرانجام لشکر اسالم غالب شده و اکثـر جنگجویـان   

قلعـه  بسیاري از آنان طعمه شمشیر اهل اسالم گشتند و  اهل فارس فرار نمودند و
فتح گشت و مسلمانان فارسیان را به هزیمت راندند و کشتاري بـزرگ  اصـطخر  

 1داراب جـرد از ایشان صورت گرفت و اصطخر با زور گشوده شد، آنگـاه بـه   

                                         
 .مومیابی و زیبق است از شهرهاي بزرگ فارس که در آن معدن: داراب جرد - 1
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ور له کرده بودند و آن را گشود و آهنگ شـهر  یآمد که مردم آن غدر و ح 1جـ 
ین هنگام اهل اصطخر دوباره پیمان شکنی کردند ولی عبداهللا بن عامر کرد، در ا

به اصطخر برنگشت وبه راه خود به سوي جور ادامه داد و آن را محاصره کـرد،  
ـ    ي محاصر هرم بن حیان فرمانده ور را در ه بود، مسلمانان پـس از مـدتی کـه ج

پیمان شکنی  محاصره داشتند به سوي اصطخر برگشتند و در نواحی دیگر هم که
کرده بودند به جنگ ادامه دادند، ولی عبـداهللا بـن عـامر همچنـان جـور را در      
محاصره گرفت تا آن را گشود، گویند، سبب گشوده شدن جور چنین بـود کـه   
مردي از مسلمانان شبی مشغول نماز گزاردن بـود جـوال او کـه در آن نـان و     

ن گرفت و آن را برد و از گوشت بود کنارش بود، سگی آمد و جوال را به دندا
اي داخل شهر شد، مسلمانان کـه از آن مـدخل    سوراخ بزرگ و به ظاهر پوشیده

آگاه شده بودند از همانجا وارد شهر شدند و آن را با زور گشودند، چون عبـداهللا  
بن عامر از گشودن فارغ شد به اصطخر برگشت و آن را هم پس از محاصره بـا  

را درهم کوبیـد و گـروه زیـادي از ایرانیـان را      جنگ گشود و با منجنیق شهر
هاي بزرگ ایرانی که آنجا پناهنده شده بودند از  کشت و بسیاري از افراد خاندان

  .بین رفتند
و گفته شده است، همینکه اهل اصطخر پیمان شکستند عبداهللا بن عامر پـیش از  

ـ      ور برسد برگشت و آن شهر را با جنـگ گشـود و سـپس بـه جور آنکه به ج

                                         
در بیست و چهار فرسنگی شیراز و شهري پر سبزه و خرّم است و گالب آن بسیار مشهور است و از : جور - 1

 .مراد، فیروز آباد شیراز است. برند  آنجا به مناطق دیگر می
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را هم تصرّف کرد که مـردم داراب جـرد هـم پیمـان     داراب جـرد  برگشت و 
شکنی کرده بودند، عبداهللا بن عامر اهل فارس را چنان فرو گرفت کـه خـوار و   
زبون شدند، و این خبر را براي عثمان نوشت، عثمان براي عبداهللا بن عامر نوشت 

بن راشد، و ترجمـان   که هرم بن حیان یشْکُري و هرم بن حیان عبدي و خرّیت
  .هجیمی را به فرماندهی مناطق فارس بگمارد

همچنین دستور داد شهرهاي خراسان را میان گروهی از فرماندهان تقسیم کنـد،  
و حبیب بن قره یربوعی را به فرماندهی  1دومـرو احنف بن قیس را به استانداري 

و قیس طوس را بر  و امیر بن احمرهرات و خارجه بن عبداهللا بن زهیر را بر بلخ 
  .بگمارد و خدا داناتر استنیشابور بن هبیره و قیس سلمی را بر 

بـه دسـتور خلیفـه عثمـان بـن عفّـان        توسعه مسجد نبويو نیز در این سال 
بـه قـدر   ي مسجد  توسعهعنه در باب  اهللا عثمان رضی. عنه صورت گرفت اهللا رضی

که در جـوار مسـجد بـود از    هاي متعدده را  وسع خویش سعی بلیغ نموده و بقعه
صاحبان ملک از مال خالص خود خریده خالصاً هللا تعالی داخل مسجد گردانیـد و  

دیوار آن را به گچ سفید کرد و گوینـد گـچ   . انواع تکلّفات در تعمیر آن فرمود
شد از موضع بطن نخله که از آنجا تا مدینه چنـد میـل    در آن نزدیکی میسر نمی

آن را از چوب ساج ساخت و طول آن صد و شصـت   آورد و سقف راه است می
ذراع و عرض آن صد و پنجاه ذراع و فـرش آن از رضـراض و درهـاي آن را    

                                         
 .منظور مرو رود و مرو شاهی است - 1
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عنه بود مسدس گردانیـد و در ایـام عمـارت خـود      اهللا چنانچه در عهد عمر رضی
گردید و ایشان را دلـداري داده بـه انعـام و     سوار بر راحله گرد اهل عمارت می

م و الباس مخصوص و ممتازي ساخت و آنان را بجـد بـه عمـارت    اکرام و اطعا
و اکثر اوقـات در وقـت   . فرمود مسجد ترغیب و تشویق و کوشش در عمل می

انداخت و چه بسا در شـب نیـز در آن مسـجد     قیلوله بساطی در مسجد نبوي می
  .نمود تا به تالش آن خلیفه عمارت مسجد تکمیل یافت بیتوته می

از مدینـه بیـرون   حج خانه کعبه عنه به نیت  اهللا بن عفّان رضی در این سال عثمان
رفت و جمعی از بزرگان اهل بیت و گروهی از اکابر مهاجر و انصار به موافقت 

نزول نمـود فرمـود تـا در فضـاي منـا      منا او همراهی اختیار کردند و چون در 
اپرده جمـع  را در آن سرحجاج بیت الحرام اي بر وي نصب کردند و اقوام  خیمه

ـ   فرموده به اطعام و اکرام مت در نظـر  و انعام مخصوص ساخت و ابهـت و حش
اشراف ممالک و اطراف مسالک برافراخت و این خیمه زنی را برخی از بزرگان 

شـمردند و آن را از اعمـال بـی اعتبـار جاهلیـت       و زیردستان بدیع و زشت می
سـید عرفـا یعنـی محمـد     شمردند و در جمع عرفات نماز چهاررکعتی را که  می

عنها همیشه در آن موضع در  اهللا صدیق و عمر فاروق رضی بکر ابیو  مصطفی 
انـد و چـون تـا آن هنگـام آن      گزارده فرموده دو رکعت نماز میقصر ایام حج 

عنه چهار رکعت گـزارد و   اهللا شده ولی عثمان رضی رعایت می) قصرنماز(طریقه 
ارف ایام بودند آن امر غیـر معـروف را از وي   اهل منا و عرفات که عرفاء و مع

امیرالمؤمنین عثمان بن عفّان در ارتکاب خالف سنّت بدون . منکر شمرده گفتند
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علـی   شاه اولیـاء : ضرورت دست زده و او را به این عمل مذمت کردند و گفتند
نزد وي رفتـه از سـبب آن پرسـیدند وي قصـه      مرتضی و عبدالرحمن بن عوف

از میان رفع کرده کالم را به جواب نماز چهار رکعتـی منحصـر    نصب خیمه را
ام و این راهی است که مـرا   کرد و در جواب چنین گفت که من در مکّه متأهل

عبدالرحمن از مجلس بیرون آمده به منزل خویش مراجعت کـرد و  . روي نموده
   ل گفت خالفت موجب شرّ و فتنه است من هم متابعه امیر اتمـام نمـودم ایـن او

عنـه   اهللا طعنی بود که طعن کنندگان در شأن امیر مؤمنان عثمان بن عفّان رضـی 
  .کردند
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  عزل ولید بن عتبه از حکومت کوفه و تبعید ابوذر غفاري به فرمان عثمان بن عفّان رضی اهللا عنه
ولید بن عتبـه  عنه  اهللا ام از هجرت امیر مؤمنان عثمان بن عفّان رضی و در سال سی

ت کوفه مغزول ساخته سعید ابن ابی العاص را به امـارت آن ناحیـه   را از حکوم
هـاي   ي شرب خمر وي در دهـن  منصوب کرد سبب عزل وي آن بود که آوازه

اهل کوفه افتاد و بین مردم شایع و ضایع گشت و از آن مردم دو نفر به مدینـه  
ورین ولیـد  پس ذوالن. عنه رسانیدند اهللا رفته این کار ولید را به عرض عثمان رضی

را به مدینه طلبید و به تفتیش و تفحص آن کار دستور داد بعد از ایجـاد گمـان   
امیر مؤمنان در این امر توقّفی و تأملی کرد تا این که از درجه گمان بـه یقـین   

عنه بـر مسـامحه و سسـتی     اهللا رسد و مردم این توقّف را از عثمان بن عفّان رضی
ورزد و بدین سبب زبان  وي تأمل و توقّف میحمل کردند که در اجراي حد بر 

میـز در حـق وي   آ میر مؤمنان کشیدند و سـخنان غیبـت  طعن و عیب در مقام ا
عنه آن مرد را به دار حکومت خود طلب کـرد   اهللا گفتند سرانجام عثمان رضی می

از آن آب پلید خورد؟ ولیـد  اید که  و از ایشان پرسید که شما به چشم خود دیده
ا خوردن خمر او را ندیدیم و لیکن بی شعور افتاده بود و خمر قی کرده م: گفتند

مـر بـر وي کنـد    مود تا حضرت علی مرتضی اجـراي حـد خ  پس فر) استفراغ(
شاهزاده امیرالمؤمنین حسن در مجلس حاضر بود امیر به وي اشارت کرد تـا آن  

زد و  اند عبداهللا بن جعفر بـن ابـی طالـب بـه او ضـربه      گفته. مهم کفایت کند
ذوالنورین سعد بن عاص را به حکومت کوفه برگزید و امور آن دیـار را بـه او   

  .تفویض فرمود
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سعید بن عاص چون به کوفه رسید به منبر رفت نخست خداي تعالی را حمـد و  
به خدا سوگند مرا به سوي شـما فرسـتادند و   : ثنا گفت آنگاه چنین اظهار داشت
ستور داده شد امیري کنم، همانا چشـم و بینـی   خوش نداشتم اما چاره نیافتم که د

فتنه آشکار شده است و به خدا سوگند چنان به روي فتنه بزنم کـه آن را ریشـه   
کن کنم یا این که مرا از پـاي در آورد و خسـته کنـد و اکنـون بینـاي کـار       

  .خویشتنم و از منبر فرود آمد
براي عثمان نوشـت  ي کوفه به پرس و جو پرداخت و آگاه شد و  آنگاه در باره

که کار مردم کوفه آشفته شده است، مردم با عـزّت و شـرف و خـانواده دار و    
اند بـر ایـن    اند و اشخاص دنباله رو و اعراب بدوي که آمده اهل سابقه زبون شده

اند و هیچکس از مردم معتبر و سخت کوش و شایسـته مـورد    والیت تسلط یافته
  .توجه نیست

اهل سابقه و پیشین را که خداونـد آن  : عنه به او نوشت اهللا عثمان بن عفّان رضی
ها را بدست ایشان گشوده است حرمت بدار و کسان دیگري را که بعد  سرزمین

ها از حق بازمانـده باشـند و    اند پیرو ایشان باشند مگر آنکه آن به آن شهر آمده
قیـام کـرده   اند بـه آن   قیام به حق را رها کرده باشند و این گروه که بعد آمده

باشند و به هر حال مقام و منزلت هر کس را حفظ کن و حق همگی را بده که 
  .توان عدالت کرد با شناخت درست مردم می

ها را فراخوانـد و   سعید بن عاص، سران مردم و جنگاوران قادسیه و دیگر جنگ
دهد حاجت نیازمندان را بـه مـن    اید و سر از بدن خبر می شما سران مردم: گفت



     عزل ولید بن عتبه از حکومت کوفه و تبعید ابوذر غفاري به فرمان عثمان بن عفّان رضی اهللا عنه

275 

ویید، و گروهی ازدنباله داران و کسانی را که بعد آمده بودند به آنـان محلـق   بگ
ساخت، و قاریان قرآن را اهل مجلس خود قرار داد، در عین حال بگـو مگـو در   

  .کوفه زیاد بود و شایعه رواج گرفت
سعید موضوع را براي عثمان نوشت، عثمان مردم را جمع کرد و از آنچه نوشـته  

اي به آنان فرصت مده که طمع نکننـد و   خوب کرده: ، گفتندبود آگاهشان کرد
شایسته نیستند و وقتی کسانی که شایستگی ندارند به کارها سوار شوند حوصـله  

  .آورند کنند و تباهی بار می نمی
اي مـردم آمـاده و هماهنـگ    : عنه به مردم مدینه گفت اهللا عثمان بن عفّان رضی

و خداي تعالی داناتر بـه  . ته و فرود آمده استها سوي شما راه یاف باشید که فتنه
  .حقیقت است و بازگشت به سوي اوست

را که نـامش جنـدب بـن    ابوذر غفاري عنه  اهللا و هم در سال سی ام عثمان رضی
ابـوذر  و معاویـه بـن ابـی سـفیان     اند بـین   ، گفتهتبعید کـرد جناده است از مدینه 

ه و   والّـذینَ یکنـ  «ي  در معنی آیـه کریمـه  غفـاري   1.....زون الـذهب و الفصـ «
عموم لفظ قرآنی اقتضاي آنسـت کـه   : گفت ابوذر غفاري می. اختالف واقع شد

مؤمنان در این تهدید داخل باشند و معاویه گفته آنکه حکم آیت مخصـوص بـه   
  .......اهل کتاب است و 

در ابـوذر  ذوالنورین بعد از وقوف بر مضمون مکتوب معاویه مصحلت در بـودن  
ندید وي را به مدینه طلبیده پس از گفتگوي بسیار وي را از افتا منع کـرد و  شام 
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قبول . به من اجازه بده تا به والیت شام روم: ابوذر گفت. حکم به اخراج او نمود
خواهی در عراق فتنـه خبیثـه را بـه     بگذار تا به عراق بروم می: نکرد پس گفت
ـ  پس هر جا که می: ابوذر گفت. حرکت درآوري امیرالمـؤمنین  . ایی بـروم فرم

: خـواهی؟ گفـت   کدام موضع را مـی حجـاز  عنه فرمود در نواحی  اهللا عثمان رضی
عثمـان  . ، آن موضعی است در بادیه که از آنجا تا مدینه سه منزل راه استزبـده 

خوب است اما بدانید که اگر شمشیر : ابوذر گفت. گفت به آن موضع باید بروي
 به معروف و نهی از منکر و رسانیدن آنچه از پیغمبرتیز بر سر من نهید از امر 

ي حق را هر جا کـه باشـم خـواهم     کلمه. ام از خود ممتنع نخواهم گردانید شنیده
  .رسانید

: فرمـود  شنیدم که می از پیامبر خدا: ابوذر گفت. و در روایتی گفته شده است
عنـه   اهللا رضـی  ها به سلع رسید باید از مدینه گریخت، پس عثمـان  چون ساختمان

به من اجازه بده به شام بروم و آنجا در جنگ و جهاد شرکت کنم، و بـه  : گفت
مانـد و همانجـا   زبـده  ابوذر تـا سـال سـی و دوم هجـري در     . او اجازه داده شد

دخترکم نگاه کـن ببـین   : درگذشت و چون مرگش فرا رسید به دخترش گفت
دستور داد گوسپندي بکشد به دختر . نه، ساعتی گذشت: بینی؟ گفت کسی را می

گروهی از نیکوکاران اینجا خواهند آمد و مرا دفن خواهند : و بپزد و به او گفت
کرد به ایشان بگو ابوذر شما را سوگند داده است که تا غذا نخورید سوار نشوید 

دوبـاره بنگـر ببـین کسـی را     : ده شد، به دختر گفتاو برنگردید، چون غذا آم
پاي مرا سوي قبله بکش : بینم، گفت ري، مسافرانی را میآ: بینی؟ دختر گفت می
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رحلت  به نام خدا و در راه خدا و با آیین پیامبر خدا: و چون چنان کرد گفت
خدایتان رحمت کنـد،  : فرمود، دختر بیرون آمد و با آن گروه برخورد و گفت

آري بـر  : پیش ابوذر آیید، گفتند، کجاست؟ دختر به جسد اشاره کـرد، گفتنـد  
  .روي چشم که خداوند ما را به این کار گرامی داشته است

 رسـول خـدا  : ابن مسعود رضی اهللا عنه هم همراه ایشان بود گریست و گفـت 
آنگـاه او را  .»شـود  میرد و تنها برانگیختـه مـی   ابوذر تنها می«: راست فرمود که

 شستند و کفن کردند و بر او نماز گزاردند و به خاکش سـپردند، دختـر ابـوذر   
سوار مشوید و حرکت مکنید تـا غـذا   : ابوذر بر شما سالم رساند و گفت: گفت

گش را رنخورید و چنان کردند و اهل او را با خود به مکّه آوردند و چون خبر م
  .عنه دادند دختر را به خانواده ابوذر فرستاد اهللا به عثمان بن عفّان رضی

و هم گفتـه  . اق افتاده استو گفته شده است، وفات ابوذر در سال سی و یکم اتف
شده است، که ابن مسعود خانواده ابوذر را با خود نیاورد آنان را همانجا گذاشت 
و خود به مکّه پیش عثمان آمد و خبـر مـرگ ابـوذر را بـه او داد، عثمـان راه      

  .بازگشت خود را زبده قرار داد و آنان را با خود به مدینه برد
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  عفّان رضی اهللا عنهبن ي خالفت عثمان  رهفتح کرمان و خراسان بزرگ در دو
آن هنگام که ابن عامر از تسخیر ممالک فارس فارغ . در سال سی و یکم هجري

احنف بن قیس به نزد وي رفته به عرض رسانید و گفت که دشـمن تـو در   . شد
خراسان و آن مملکتی بغایت وسیع و عجیب و غریب است به جانـب آن دیـار   

ب این است پس عبداهللا بن عامر بعـد از کسـب اجـازه از    توجه نما که راه صوا
. کردخراسان عزم کرمان امیرالمؤمنین عثمان به تجهیز لشکر گران نموده از راه 

  :گوید میابن کثیر 
رسید دید که اهل آن دیار نیز نقض عهد کـرده بودنـد   کرمان و چون به نواحی 

و حکومت آن ناحیه را  ابن مسعود را با هزار سوار جرار در آن مملکت گذاشت
مشغول باش تا زمـانی کـه   کرمـان  به محاصره شهر : به او تفویض فرموده گفت

که از هـم پیمانـان   سجستان فتح دست دهد و ربیع بن زیاده حارثی را به والیت 
و ابن مسعود . اهالی خراسان و کرمان است فرستاد و خود متوجه خراسان گشت

آمـد کـه شـهر    سیرجان سپس به . گشود با اهل کرمان جنگ کرد و کرمان را
مهم کرمان است و چند روزي آنجا ماند زیرا مردم متحصن شده بودند ناچار بـا  
ایشان جنگ کرد و شهر را با جنگ گشود و گروه زیـادي از مـردم آن شـهر    

را هم با جنگ گشود و به نـواحی مختلـف کرمـان    جیرفـت  . کوچیدند و رفتند
مد و آنجا گروه زیـادي  آقُفص بردار ساخت، و به رفت و مردم را مطیع و فرمان

از ایرانیان فراري جمع شده بودند که با آنان جنگ کرد و بر ایشان پیروز شد و 
ها سوار شدند و رفتند و  گروه زیادي از مردم نواحی کرمان گریختند و به کشتی
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ف هاي آنان را تصـرّ  رفتند، اعراب منازل و زمینسجستان و مکران برخی هم به 
هـایی کندنـد و ده یـک آن را     کردند، و در برخـی از منـاطق کرمـان قنـات    

  .پرداختند و خداي تعالی داناتر است می
) سیسـتان (گفتیم، که عبداهللا بن عامر، ربیع بن زیـاد حـارثی را بـر سجسـتان     

عنه اسـت ولـی    اهللا گماشت، منطقه سجستان از فتوحات دوره خالفت عمر رضی
ها را پیمود و خود را بـه   د و به همین جهت ربیع بیابانمردم پیمان شکنی کردن

رساند و در جشن مهرگان بر آن شهر حمله کرد و دهقان شـهر را   1زالـق حصار 
نی که (اي که عبارت از چوبدستی  گرفت و دهقان جان خود را با پرداخت فدیه

. انباشته از زر و سیم و بر مبناي صلح فـارس صـلح کـرد   ) میان آن خالی است
زرنج رسید که مردم با او صلح کردند و سپس به کَرْکُویه نگاه به شهري به نام آ

رفت و در نزدیکی زرنج فرود آمد، مردم آن شهر با مسلمانان جنـگ کردنـد و   
تنی چند از مسلمانان کشته شدند، سرانجام بی دینان روي به هزیمـت نهادنـد و   

  .گروه بسیاري از ایشان کشته شدند
اي از نـواحی   شـد و همچنـین ناحیـه   خراسان  بن عامر متوجه سپس خود عبداهللا

لشکر فرسـتاد   نساء و اسفراینو  خافو بیهق و بحر آباد و جوین خراسان مثل 
نیشـابور  نمودند و سپس به جانـب   تا بعضی را به زور و بعضی را به صلح فتح می

دینـار  رفت و مردم آن شهر پس از محاصره به ضرورت مصالحه نمودند و هزار 
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و درهم با صلح تسلیم شدند و نیشابور را فتح نمود و سپس عبـداهللا بـن خـادم را    
فرستاد و اهل هرات نیز مصـالحه نمودنـد و   هرات امیر لشکر گردانیده به جانب 

  .و توابع در مقابل هزار هزار درهم صلح کردندفرسنج و بادغیس و هرات 
بـه جانـب   بـا لشـکري عظـیم     و بعد از آن عبداهللا بن عامر، احنف بن قیس را

نمـود و بعـد از آن   فاریـاب  و طالقـان  و جـان  ي  فرستاد تا فتح جبههطخارستان 
گشت و با اهالی شهر صلح کرد و به چهار صد هزار درم نقد مصالحه بلخ متوجه 

کردند و قرار شد هر سال مبلغ صد هزار درم و مقداري معین از غلّه به مسلمانان 
شد و به محاصره خوارزم مشغول شـد و فـتح   خوارزم وجه سپس از بلخ مت. دهند

  .گردید و ترك کرد آن را و به سوي بلخ بازگشت میسر نمی
دوباره جنـگ بـا   . و در این سال و به قولی در سال سی و دوم و یا سی و چهارم

سبب این واقعه آن بود که چون اهـل اسـالم افریقیـه بدسـت     . رومیان آغاز شد
مردم را تسلیم کرد جمع کثیري از آنان برده و اسـیر اهـل   گرفت و بسیاري از 

لشکر بـی شـمار جمـع کـرده از مملکـت      قلسطنطین پسر هرقل . اسالم گشتند
خویش با شوکت و مکنتی تمام بیرون آمد و از راه دریا متوجه جنگ بـا اهـل   

 ي اینکه ممالک مصر و اسکندریه و اندلس و افریقیه را که از به داعیه. اسالم شد
تحت تصرّفش بیرون رفته بود تسخیر نماید جنگی عظیم در بین آن دو واقع شد 

بسیاري از کفّـار  . انداخت بطریقی که موج دریا جسد مقتوالن را به کنار دریا می
کشته شدند و جمعی از مسلمانان نیز لباس شهادت در بـر کشـیدند و در جنّـت    

قاب و شکست افتـاد و روي  المآوي خرامیدند سرانجام کشتی دولت کفّار در غر



  عفّان رضی اهللا عنه   بن ي خالفت عثمان  فتح کرمان و خراسان بزرگ در دوره

281 

به هزیمت نهاد و اکثر روم مقتول و اهل اسالم بعـد از اخـذ غنـایم بـه منـازل      
  .خویش برگشتند
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  وفات عبدالرحمن بن عوف و خروج قارن از خراسان و مرگ او
در نهایـه  . در مدینه درگذشـت عبدالرحمن بن عـوف  در سال سی و دوم هجري 

نام و کنیه و نسب او چنـین اسـت، ابـو     :االرب فی فنون االدب آمده است که
و یکـی  ..... محمد بن عبدالرحمن بن عوف بن زهره بن کالب بن مره بن کعب 

  .ایشان را به بهشت بشارت داده است اي که رسول خدا ه ي مبشّر از عشره
او را عبـدالرحمن   نام او در جاهلیت عبد عمرو یـا عبدالکعبـه بـود و پیـامبر    

او در سـال  . مادرش شفاء دختر عوف بن عبدالحارث بن زهـره . نامگذاري فرمود
ي ارقم برونـد مسـلمان    به خانه دهم عام الفیل متولد شد و پیش از آنکه پیامبر

شد و از نخستین هجرت کنندگان بود، او هر دو هجـرت را انجـام داده اسـت،    
بـه مدینـه    نخست به حبشه مهاجرت کرد و سپس پیش از هجرت رسول خدا

  .کرد هجرت
 بود و پیامبر ها در التزام رسول خدا عبدالرحمن در جنگ بدر و دیگر جنگ

او را به دومه الجندل فرستاد و بر سر او با دست خود عمامـه گذاردنـد و دنبالـه    
بـه نـام خـدا حرکـت کـن و      : عمامه را میان دوش او آویختند و به او فرمـود 

بـه او هـم گوشـزد کردنـد و     فرمودنـد   هایی که به دیگر فرماندهان می سفارش
ي تـو فرمـود بـا دختـر      اگر آن را فتح کردي و خداوند پیروزي بهره: فرمودند

ساالر ایشان اصبغ بن ثعلبه بـن ضمضـم کلبـی بـود و     . ساالر ایشان ازدواج کن
عبدالرحمن با تماضُر دختر او ازدواج کرد و مادر ابوسلمه فقیه پسر عبـدالرحمن  

  .است
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سالم اکبـر کـه پـیش از ظهـور اسـالم و بعثـت       : عوفپسران عبدالرحمن بن 
درگذشت، ابراهیم حمید، اسماعیل عروه که در جنگ افریقیه کشته شـد، سـالم   

، عبداهللا اکبر که او هم در افریقیه کشته شد، قاسم، عبـداهللا اصـغر   بکر ابیاصغر، 
  .که همان ابوسلمه فقیه است، عبدالرحمن، مصعب، عثمان، محمد، معن وزید

ختران او ام قاسم که در جاهلیت متولـد شـد و جویریـه، و اینـان از مـادران      د
متفاوت بودند که زبیر بن بکار در کتاب خود اسـامی مـادران ایشـان را آورده    

  .است
 عبدالرحمن بن عوف داراي فضایل و مناقب زیادي است از جمله، آنکه پیامبر

روایت شـده کـه    از پیامبر در یکی از سفرها پشت سر او نماز گزاردند و هم
و هـم  » عبدالرحمن بن عوف سروري از سروران مسلمانان است«: فرموده است

. »عبدالرحمن بن عـوف در آسـمان و زمـین امـین اسـت     «: اند فرموده پیامبر
عبدالرحمن چون مرگش فرا رسید و محتضر شد سخت گریست و چون از سبب 

ن بهتر بـود بـه روزگـار رسـول     مصعب بن عمیر از م: اش پرسیدند گفت گریه
درگذشت و حال آنکه حتی کفن هم نداشت و حمزه بـن عبـدالمطلب از    خدا

ترسم من از آن کسانی باشم که بهره شـان   من بهتر بود و او هم کفن نداشت می
ي زیادي ثروت خود از  ترسم که به واسطه فقط در زندگی این جهانی است و می

حمن بن عـوف ایـن ثـروت را از برکـت دعـاي      که عبدالر. همه یاران بازمانم
  .بدست آورد پیامبر
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مرگ عبدالرحمن در سال سی و دوم هجري در مدینه صورت گرفت و گوینـد  
اش نماز گـزارد و در   در سال سی و یکم بوده و بنا به وصیت او عثمان بر جنازه

  .قبرستان بقیع به خاك سپرده شد
است که هنگام مرگ هفتـاد و پـنج    در مورد سن او اختالف است و گفته شده 

و خـدا دانـاتر   . انـد  سال داشته است و هفتاد و دو و هفتاد و هشت سال هم گفته
او مردي بلند قامت و نسبتاً پشت خمیده و داراي چهره گلگون و زیبـا و  . است

  .بست موهاي سر و ریش خود را خضاب نمی. پوست نازك بود
ن است نقل شده است، که عبـدالرحمن  از سهله دختر عاصم که همسر عبدالرحم

مردي سپید چهره و داراي چشـمان درشـت و مژکـان بلنـد و بینـی عقـابی و       
گزیـد،   افتاد لبهـایش را خـودش مـی    هاي نیش دار بود که بسیار اتّفاق می دندان

داراي گیسو بوده و کف دستهایش ستبر و انگشتان کلفـت داشـته اسـت، روز    
شت از جمله پایش مجروح شد و از آن زخـم  جنگ اُحد بیست و یک زخم بردا

  .لنگ شده بود
گوید، عبدالرحمن بازرگان بود و مال بسیار  می 847اب ص ابن عبدالبر در استیع

زیادي بدست آورده و هزار شتر و سه هزار گوسفند و صد اسـب کـه همـه در    
جرف بـا بیسـت شـتر      هاي بقیع بودند باقی گذاشت و در ناحیه ي چراگاه ناحیه

داشـت و مـال    ي خود را از آن برمـی  کرد و خوراك سالیانه آبکش زراعت می
  .زیادي به ارث گذاشت
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کند که، عبدالرحمن بن عوف وصـیت کـرد    ابن اثیر در کامل التواریخ نقل می
که به هر یک از شرکت کنندگان جنگ بدر که زنده بودنـد چهارصـد دینـار    

گویـد، عبـدالرحمن ثـروت    . دپرداخت شود و در آن وقت ایشان صد نفر بودن
  .خود را به شانزده سهم تقسیم کرده بود و هر سهمی هشتاد هزار دینار بود

باید گفت آنست که حدود خراسان به عبداهللا بـن  خروج قـارن  اما آنچه در باره 
حازم متعلّق شد و چون خبر خروج حدود خراسان نزد عبداهللا بـن حـازم محقّـق    

دند و چون حکومت آن مملکت برقـرار یافـت   گشت رعایا قیس را اطاعت کر
شـد و چـون بـه    قـارن  کرد و با چهار هزار مرد متوجه لشـکر   تجهیز لشکر می

نزدیک لشکر قارن رسیدند به جانب لشکر قارن روان شدند و چون شب درآمـد  
ي لشکر گردانیده از پیش فرستاد و خود از عقب سوار شـد   ششصد مرد را مقدمه

شمشـیر  . رسیدند ایشان را غافـل و نـادان یافتنـد   قارن لشکر ي  و چون به مقدمه
لشکر قارن چون از خواب غفلـت بیـدار و از مسـتی    . نهادند و خونریزي نمودند

دیدنـد از   شـنیدند و مـی   شهوت هشیار گشتند از چپ و راست صداي شمشیر می
ز ي تیغ و گر قارن با جمعی انبوه طعمه. اي جز فرار نداشتند خوف و حیرت چاره

دالوران پرشکوه لشکر اسالم شد و بسیاري از لشکرش منهدم و ناپدیـد شـدند و   
اموال کثیر و غنایم و جمال بی نظیر و اسلحه و امتعه مرغوبه بدست اهـل اسـالم   

  .درآمد
اسـتانبول  براي فـتح  معاویه بن ابوسفیان ) سال سی و دوم هجري(و در این سال 

انـد،   نامش را فاختـه هـم گفتـه    حرکت کرد و همسرش عاتکه دختر فاطمه که
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همراهش بود و خداي سبحانه و تعالی داناتر به حقیقت است و بازگشت همگان 
  .به سوي اوست
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  عنه اهللا بروز فتنه و آشوب بر علیه خلیفه امر مسلمین عثمان بن عفّان رضی
اواخر سال سی و سوم و اوایل سال سی و چهـارم هجـري درهـاي فتنـه بـر      در 

عنه بگشاد و شهرهاي غیر از مدینـه بـه تعنّـت و سـرزنش وي      اهللا عثمان رضی
هـا در اصـل از    و این فتنه. مشغول شدند، و از خالفت وي یازده سال گذشته بود

عنه ایشان را  اهللا برخاست و ابتدا از آن هفت کس که حضرت عثمان رضیکوفه 
دیدنـد   از کوفه نفی کرده بود شروع شد و هر کسی که اقوام و خویشان را مـی 

گفتند و برخی از این مردمان به نواحی واقع  عنه را بد می اهللا حضرت عثمان رضی
و حضـرت  . در بین دجله و فرات عراق کنونی و موصل رفتند و در آنجا بودنـد 

ي  رفـت، همـه   کرد که هر سال کـه او بـه حـج مـی     عنه چنان می اهللا عمر رضی
خواست، امیر کوفه و امیر بصره  میفرماندهان، استانداران و عمال خود را به حج 

هر که با من در خصومت است به پیش او بیایـد و  «: گفت و همه امیران، و می
هـا صـحبت    کـرد و رو بـرو بـا آن    در زمان اجتماع حاجیان براي حج جمع می

آمد او را بر سر شغل خـود نگـه    کرد و اگر کسی براي دادرسی پیش او نمی می
و از ایشان نسبت به خالفت یا به سـتمی تظلّـم و    آمد داشت و اگر کسی می می

کرد و دیگري را به جاي  می رد آن امیر را معزول و از کار خلعک دادخواهی می
عنـه نیـز چنـین     اهللا و حضرت عثمان بن عفّان امیر مسلمین رضی. فرستاد وي می

چون سال سی و چهارم هجري درآمد، عثمان سعید بـن عـاص را از   . رسم داشت
بخواند و عمرو بن  حرَیت را خلیفه کرد، و قعقاع پاسبان شهر بود، و خود کوفه 

عنه بزرگان آن سپاه را کـه در کوفـه    اهللا و حضرت عثمان رضی. به مدینه رفت
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.... ها فرستاد بودند به امیري شهرها برگزید و نامه نوشت و از کوفه به آن والیت
هایی که به رسم ایشـان بودنـد، و    پس این سرهنگان همه از کوفه برفتند با سپاه

کوفه با سپاه اندك و با غوغاي بسیار بماند، و دلها از سعید بن عاص آزرده و از 
  .عنه رفت اهللا و سعید به مدینه نزد عثمان رضی. تر شد عثمان نیز آزرده

روم و مـردم را   من به دنبال غوغا می: د برفت این یزید بن قیس گفتیچون سع
جـویم و   عنه بیزاري و دوري مـی  اهللا آورم و از عثمان رضی یبراي آشوب گرد م

. و گروهی از آن مردمان به جریـده بودنـد  » .کنم بیعت او را به کوفه نقض می
پس یزید بن قـیس بـه مزگـت    . تنها برادر قیس و یک تن دیگر بازگشته بود
دانید کـه عثمـان    اي مردمان می: درآمد و اهل غوغا بر خود جمع کرد و گفت

هـاي پیـامبر و سـیرت دو     او با سنّت. کند عنه از چند سال به بعد چه می اهللا ضیر
چون ولیـد بـن   «: هایی بر عثمان برشمرد، و گفت و عیب. »خلیفه مخالف است

عقبه را با پارسایی و داد وي از ما معزول کرد، سعید بن عاص را بر ما گماشت 
عید بن عاص بیاید و قدرت بدسـت  اگر س. تا او مسلمانان را از جان و مان براند

  .کنیم دهیم و از عثمان بن عفّان اطاعت نمی گیرد ما او را اجازه نمی
. اي برپاسـت  مزگت چنین غوغـایی و فتنـه  در خبر به عمرو بن حریث آمد که 

اي مردمـان،  : عمرو بن حریث فوراً به مزگت آمد و بـه منبـر رفـت و گفـت    
خداي تعـالی  . اي بوجود آمده است فه فتنهخویشتن را در فتنه میفکنید که در کو

و خبر به قعقـاع آمـد کـه    . افروخت باز آن آتش را می. آن فتنه همه را بنشاند
قعقـاع  . یزید بن قیس در مزگت براي فتنه گرد آمده است و خلیفـه آنجـا شـد   
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عمرو بن حریث را بر منبر دیـد کـه بـه    . شمشیر آویزان کرد و به مزگت آمد
اي به ایجاد فتنـه و آشـوب    و یزید بن قیس را دید در گوشه. ددا مردمان پند می

قعقاع بر وي بانگ زد . یزید برپا خاست. مشغول است، قعقاع به سوي یزید رفت
ما از سعید بـن  : سپس گفت. اي؟ یزید نتوانست جواب دهد که به چه کار آمده

عنه رسـول   اهللا کنیم که سوي امیرالمؤمنین عثمان رضی تدبیر می. مندیم عاص گله
اي داشـته باشـد    اگر کسی گلـه : قعقاع گفت. بفرستیم تا کسی دیگر را بفرستد

براي تظلّم و دادخواهی به مدینه برود و دیگر جمع نشوید و اگر بار دیگر چنین 
جمع شوید من این شمشیر بر شما بکار خواهم گرفت و خـون شـما را خـواهم    

نه بخوابید و قعقاع آمد و عمـرو  یزید برخاست و به خانه خود رفت و فت. ریخت
توان خـاموش سـاخت    فتنه را با پند و اندرز نمی: را از منبر فرود آورد و گفت

  .مگر با شمشیر
و مالـک  . چون به خانه باز آمدند، همه در یک جا گرد آمدند و تـدبیر کردنـد  

ی او را خبر کردند که زود بیاید که مردمان کوفه همه با ما یک. اشتر در شام بود
  .بیندیشیم تا وي را به کوفه نگذاریم. شدند، و سعید بن عاص در مدینه است

اکنـون مـن از   : مالک اشتر چون نامه را خواند، به کوفه آمد و به مردمان گفت
آیم و سعید بن عاص را در آنجـا دیـدم و در    عنه می اهللا مدینه از نزد عثمان رضی

گوید کـه ایشـان را ادب بایـد     می گوید و ي اهل کوفه در نزد عثمان بد می باره
کرد و سران فتنه را از خانه بیرون باید راند و چنین سخنانی پیش عام و خـاص  

چنانکه همه گفتنـد  . ي کوفیان را بر سعید تباه کرد مردم کوفه گفت تا دل همه
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دهیم و با مالک براي این کـار   اگر سعید به کوفه بیاید ما او را به کوفه راه نمی
  .ند و حضرت عثمان سعید بن عاص را به کوفه باز فرستادبیعت کرد

آید، مالک اشتر در کوفه منادي کرد کـه بـا مالـک     چون نشنیدند که سعید می
خلق بسـیاري گـرد   . همدست شده او را یاري کنند تا سعید را در کوفه نگذاریم

آمدند که مالک را یاري کنند و با مالک پیش سعید رفتند تا آنجـا کـه فـرود    
بازگرد که مردمان کوفـه تـو را   «: و رسولی به وي فرستادند و گفتند. مده بودآ

عثمـان  . سعید بازگشـت . خواهیم و گفتند ما ترا و نه عثمان را نمی» خواهند نمی
و گفت کـه  . براي چه برگشتی؟ او قصه و غصه بگفت: عنه به او گفت اهللا رضی

. خواهند نگفت عثمان را نمی خواهند و از ترس وي ایشان ابوموسی اشعري را می
  .رواست که من ایشان را آن دهم که خواهند: عثمان گفت

پس ابوموسی را به کوفه فرستاد و به اهل کوفه نامه نوشت به من خبر رسیده که 
. فرسـتادم  گفتید او را نمـی  شما سعید بن عاص را نخواستید اگر زودتر به من می

ي خـود از مـن    خواستید، و شما خواسته اکنون ابوموسی را فرستادم چنانکه شما
و ابوموسی به . بخواهید تا من برآورده کنم تا این که شما را بر من حجت نباشد

ابوموسـی بـه شـهر    . باز او آمدند و شـادي کردنـد   کوفه آمد اهل کوفه به پیش
درآمد و به درِ مزگت جمع شـد، و خلـق بـر او گـرد آمدنـد و نامـه عثمـان        

اي مردمان، : د و خطبه کرد و ایشان را از فتنه نهی کرد و گفتعنه خوان اهللا رضی
شنیدم هر که فتنه برانگیـزد و بـا    امام خویش را اطاعت کنید، که از پیغامبر

پـس مـردي برخاسـت و    . امام مسلمانان اختالف کند او را بکشید هر که باشد
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اهللا پیغمبـر  و: ابوموسی گفـت . بلی پیغامبر گفت، اما اگر امام عادل باشد: گفت
افزاییـد تـا درِ فتنـه و     ي عادل صحبت نکرد و شما این کلمه را می هیچ از کلمه

اي وارد شده است و شـما از   و مگر به عدالت عثمان چه خدشه. آشوب بگشایید
  اید؟ وي چه جور و ستمی دیده

عنه اطاعت کنید من بر شما امیرم و اگر اطاعت نکنید من  اهللا اگر از عثمان رضی
کنـیم ولـی    عنه اطاعت نمی اهللا ما از عثمان رضی: ایشان گفتند. شما امیر نیستمبر 

تو بر ما امیر باش، ابوموسی چون این بشنید فرود آمد و بـه خانـه رفـت و بـه     
اهل کوفه را به اطاعت آوردم و آرمیدند و فتنـه و غوغـا   : عثمان نامه نوشت که

  .فرو نشست
مند بودند اهل بصره نیز از عبداهللا بـن   گلههمچنانکه اهل کوفه از سعید بن عاص 

مند بودند و اهل شام از معاویه بن ابی سفیان، و اهل مصر از عبداهللا بـن   عامر گله
  .مند بود و هر شهري از عامل خود گله. سعد بن ابی سرح

عنه همـه از بنـی امیـه بودنـد و خویشـان و       اهللا عمال و کارگزاران عثمان رضی
کرد و چون یکی را معزول  و عثمان به خویشان خود میل می قرابات وي بودند،

و مردمان در هر شهري به سـتوه  . گماشت می کرد دیگري را به آن گروه بر می
آمده بودند و یازده سال از خلیفتی عثمان گذشته بود و آن کسانی که از یـاران  

ن خـواهري  و عثمـا . مند بودنـد  در مدینه بودند نیز بیشتر به عثمان گله پیغمبر
چون اورا معزول کرده بود خواهر او را طالق . داشت که زن عمرو بن عاص بود

داد و عمرو و سعد هر دو آزرده بودند که هر دو را معزول کرده بود، و طلحه و 
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عنـه آزرده   اهللا زبیر آزرده بودند که به ایشان هیچ شغلی نداده بود، و علـی رضـی  
پرسـید و بـا او مشـورت     ا ز او چیزي نمـی خواند و بود که او را پیش خود نمی

مـروان  و کار را همگـی بـه   . پذیرفت کرد نمی کرد، و اگر مشورت هم می نمی
و عبداهللا بن عباس آزرده بود کـه او را بـه هـیچ حسـاب     . باز گذاشته بودحکم 

گفتند که او از سـنّت پیغمبـر    هاي او می و از طرفی مدینه هم از عیب. کرد نمی
، که نماز را در مکّه چهار رکعتـی خوانـده اسـت و روش    است دست باز داشته

ي معاویه بـه   عنه بگذاشته است و ابوذر غفّاري را به گفته اهللا و عمر رضی بکر ابی
و مـروان  . بود زبده فرستاد، در حالی که او یار و عزیزین شخص براي پیغمبر

شت و عبداهللا بن ي کار بدو واگذا بود آورد و همه ي پیغمبر حکم را که رانده
سعد بن ابی سرح را که مرتد شـده بـود بنواخـت و حکومـت مصـر را بـه او       

  .ي او بود واگذاشت، زیرا که برادر شیر خورده
عنه سخن گفتنـد، و   اهللا ي شهرهاي اسالم به طعن عثمان رضی و در مدینه در همه

ه اهل توانست آشکار کند تا این ک دل مردمان از وي گران گشت اما کسی نمی
و در این وقـت از خالفـت   . کوفه سعید را نپذیرفتند دشمنان وي سربلند کردند

  .وي دوازده سال گذشته بود
ها  پس چون دوازده سال از خلیفتی عثمان گذشت، مردمان بر وي از همه والیت

مردمان مدینه در مسجد گرد آمدنـد، و عـامر بـن    . برآشفتند، هر یکی به سببی
عاویه برگشته بود و در مدینه در خانه به عبـادت مشـغول   عبدالقیس از نزدیک م
مردمان وي را خواندند و به رسولی به پـیش عثمـان   . آمد بود و هیچ بیرون نمی
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عامر بر درِ سـراي شـد و بـه    . هاي خود بگفتند عنه فرستادند و همه گله اهللا رضی
ن و آنچنان کنند که تو اینچنی مسلمانان گرد آمدند و از تو گله می: عثمان گفت

از خـدا  . و سیرت دو خلیفه پیشین از دسـت بگذاشـتی   کردي و روش پیغمبر
آدمی هم چون تـو  . عثمان چون این سخن بشنید خشم گرفت. بترس و توبه کن

  .گوید از خدا بترس، که تو خود خداي را نشناسی به من می
انتظـار   رو علی بن ابی طالب و عبداهللا بن عباس و طلحه و زبیر و یاران پیـامب 

و داشتند که عثمان ایشان را بخواند و با ایشان مشورت کند و از ایشـان یـاري   
چون نخواند و از هـیچ کـس اسـتعانت و کمـک     . کمک طلبد تا فتنه را بنشاند

ي او خودداري کردنـد و عثمـان نامـه     نجست پس یاران پیغمبر از رفتن به خانه
 بن سعد را از مصر و معاویـه را از  عبداهللا. نوشت و کارداران خود را همه بخواند

و سعید بن عاص که در کوفـه  . شام و عبداهللا بن عامر را از بصره همه را بخواند
رود و ایـن   این کار دارد از دست بیرون می: بازداشت شده بودند به ایشان گفت

شود، و از کوفه این فتنه به مدینه آمد و مردمان از من رو گردان  فتنه بزرگ می
  .شدند

یا امیرالمؤمنین، اگر جایی از عماالن شـما بـر   : مروان بن حکم آنجا بود، گفت
کسی ستمی کنند باید در جبران آن بود و مردمان را خشنود باید کرد تـا گلـه   

مند نیسـت و از مـا بـر کسـی      کسی از ما گله: عنه فرمود اهللا عثمان رضی. نکنند
سعید بن عـاص  . کنند از وي می این بهانه است که ایشان گله. ستمی نرفته است

سران فتنه بر آنهاست بایـد ایشـان را   . در هر شهري که فتنه و غوغاست: گفت
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عنـه   اهللا عثمـان رضـی  . ادب کرد تا براي دیگران عبرت باشد و فتنه فرو نشـیند 
خواهم این کار کنم چونکه راي  این تدبیر خوبی است که تو گفتی اما می: گفت

تو مردمان مدینه را کفایت کن و مـا شـهرهاي   : یه گفتمعاو. من جز این است
ابوموسی کوفه را و من دمشق را و عبداهللا بن عامر بصـره  . دیگر را کفایت کنیم

اي امیرالمؤمنین مردمان همـه  : عبداهللا بن سعد گفت. را و عبداهللا بن سعد مصر را
ـ . صاحبان طمع باشند ه بخواهنـد  این درم بیت المال بر ایشان گشاده دار و هر چ

  .بده تا همگی دل به تو دهند
هیچکس در مدینـه   -و نگفت که یا امیرالمؤمنین -یا عثمان: عمرو عاص گفت

یـا عمـرو،   : عثمان گفت. نیست که از تو و از عمال و کارگزاران تو گله نکنند
عمـرو بـن   . تو نیز همانا از ایشانی که تو را نیز شپش به جامه در افتـاده اسـت  

تو بر من از این دو چشم عزیزتري و این سخنان بـه آن  : گفت عاص در خلوت
زیرا که مردمان مـرا تهمـت بـه دوسـتداري تـو      . خاطر گفتم که تو را غم آید

این بگفتم تا خبر بیرون افتد که من تو را بر سرِ انجمن چنین گفتم، تا . کنند می
یم و صـاحب  اگر سخن به بدي تو گویند، از من پنهان ندارند تا من به تـو بگـو  

عثمـان دانسـت کـه وي را    . خبر باشم، تا بر کارها بررسی و تدارك آن کنـی 
  .1فریبد و خاموش شد می

                                         
ي تاریخ بلعمی به کوشش دکتر جعفر شعار و سید محمود طباطبایی با اندکی تلخیص و با نگـارش   گزیده - 1
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  ي شورش عنه و ادامه اهللا چاره جویی عثمان بن عفّان رضی
عنه عمـال و کـارگزاران را بخوانـد و بـه شـهرها       اهللا پس عثمان بن عفّان رضی

. عمال جمله به جاي شهرهاي خویش رفتنـد . معاویه را باز به شام فرستاد. فرستاد
عنه آمـد    اهللا چون معاویه خواست برود، با لباس سفر پیش عثمان بن عفّان رضی

یا امیرالمؤمنین، این سـخن و ایـن فتنـه در    : تا با او خدا حافظی کند به او گفت
آید که تـو را بـه    شود و دل من نمی میان مردمان شایع شده و هر روز بیشتر می

اجازه بده تا ترا با خود به شام ببرم، که مردمان آنجا ماننـد  . یان دشمنان بگذارمم
عثمـان  . مردمان مدینه نیستند و فرمانبردارند و تو در آنجا عزیز و گرامی باشـی 

پناه بر خدا کـه مـن از حـرمِ خـداي و شـهر هجـرت و از       : عنه گفت اهللا رضی
هـم بـرود چنـین کـاري      اگر جان من! بیرون بروم همسایگی گور مصطفی

پس اجازه بده تا از سپاه شام ده هزار نیرو به مدینه بفرسـتم تـا تـو را    . کنم نمی
اگر . در مدینه جاي و غذا تنگ است و نرخ گران: عثمان گفت. محافظت کنند

آن مقدار اینجا بیایند باز گرانی نرخ پدید آید و این مردمان مدینه همـه یـاران   
اگر ایشان با من حـرب کننـد مـن بـا     . یاران پیغمبر اند و فرزندان پیغمبر

پس چه نیازي دارد بر خویشتن سـپاه جمـع کـنم؟ معاویـه     . ایشان حرب نکنم
عنـه   اهللا عثمـان رضـی  . ترسم که با تو عذر کنند و عهد بشـکنند  پس می: گفت
  »1حسبِی اهللا و نعم الْوکیلُ«: گفت

                                         
  ، آل عمران، خداي مرا کافی است و چه نیکو نگهبان است172آیه  - 1
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هر روز در مدینه فتنه بیشـتر شـد و    پس معاویه به سوي شام رفت، و بعد از آن
پـس  . کردند هاي عثمان یاد می آمدند و عیب مردمان هر روز در مزگت گرد می

ها  چون مدتی گذشت، یک روز مردمان زیادي در مزگت جمع آمدند و از عیب
در آنجا زید بن ثابت بود و ابـو اُسـید سـاعدي و     گفتند و از یاران پیغمبر می

شما یاران پیغمبر: مردمان گفتند. ان بن ثابتکعب بن مالک و حس  اید و این
ي کار نیندیشید این کار  گذرد و اگر به آن توجه نکنید و به چاره کار از حد می

مردمان مدینه برخاستند و بـه سـوي   . توان کرد از دست برود که جبران آن نمی
بیشـتر شـد و   کار این مردمـان و فتنـه   : علی بن ابی طالب رفتند و به او گفتند

کند برخیز و به سوي خلیفه امر مسلمین برو و او را پند ده قبل  تدارك کار نمی
  .از این که کار از دست برود

این کار و فتنـه  : عنه برخاست و به سوي عثمان رفت و به او گفت اهللا علی رضی
دانم چه بگویم؟ هر چه  بیشتر شد و اینک به من گفتند تو او را پند ده و من نمی

ایم همچنان تو نیز  صحبت کرده و هر چه ما با پیغمبر. دانی ما دانیم تو خود می
اي، چیزي نیست که از کار دین و سنّت بر تو پوشیده باشد تا تـرا بـه آن    کرده

امیه بن عبد  که تو از بنی ترین شخص بر پیغمبري  بیاگاهانیم، و تو از نزدیک
شنیدم کـه   و از پیغامبر. ه دو دختري پیغمبر، و داماد بشمس هستی، پسر عمو

در این امت امامی را بکشند و خون او بر زمین بریزنـد و از پـس او در   : گفت
  !نگر تا تو آن امام نباشی. کشتن و خون ریختن بر امت من بگشاید
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دانم کـه   یا اباالحسن، تو این سخن گفتی و اما من نمی: عنه گفت اهللا عثمان رضی
بـودم بـه تـو     ن بر تو حقّ قرابت دارم و اگر من جاي تو مـی چه باید کرد و م
سـپردم، ایـن    کردم و به دست دشمنان نمـی  گفتم و ضایع نمی کلمات سرد نمی

گویند که تو به خویشاوندان خود امیري  به من می. زنند مردمان به من تهمت می
سانی دانی که هیچیک از ک اي علی، تو را به خداي سوگند دهم که تو می. دادي

. انـد  ها امیري دادم بدتر از مغیره بن شعبه نیست و همه بهتر از وي که من به آن
هیچکس حرفی نزد و عیبی نگرفـت  . عنه امیري کوفه را به وي داد اهللا عمر رضی

گرفتند که من عبداهللا بن عامر را به امیري بصره برگزیـدم و تـو    که بر من می
  .عنه به امیري شام برگزیده بود اهللا دانی که معاویه را عمر رضی می

کـرد   عنه به هر که کار واگـذار مـی   اهللا راست گفتی ولی عمر رضی: علی گفت
توانست در زیر عمر بجنبد ولی تو آنان را آزاد گذاشتی تا هر چـه خواهـد    نمی

عنـه اینچنـین    اهللا کند و مال  بیت المال را به هر که خواهد دهد و عمـر رضـی  
و . که غـالم عمـر بـود    1ترسید که یرفأ از عمر آنچنان میکه معاویه . کرد نمی

کند که خداي  کند و بسیار کارهایی می معاویه امروز هر چه خواست در شام می
  .من ترا نصیحت کردم و تو بهتر دانی. تعالی نپسندد

عنها بیرون آمد و عثمان هم از پی او به مزگت  اهللا و علی از نزدیک عثمان رضی
اي «: شد مردمان همه به مزگت گرد آمدند و خطبه کرد و گفتآمد و بر منبر 

مردمان، هر چیزي آفتی است، و آفت نعمت آن است کـه نعمـت را حاسـدان    
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باشد و عیب جویان و طعنه گویان، و ایشان نتوان شناختن که به ظـاهر دوسـت   
کننـد و   شنوم که چیزهایی را به من عیب مـی  نمائید و در باطن دشمن و من می

عیب من نیست که به من اینچنین گویند کـه مـن راه دو خلیفـه پیشـین را     آن 
ام که ایشـان   بلکه من از ایشان پیشی گرفته. تغییر دادم واهللا که من چنین نکردم

عنهما از بیت المال مستمري براي خود و عیـال   اهللا و همر عمر رضی بکر ابیهم 
ینه کردم، و در امور خالفت گرفتند و من نگرفتم همه را از مال خود هز خود می

گوینـد مـال    و نیـز مـی  . نیز از مال خود هزینه کردم که از بیت المال نگـرفتم 
ام و چنین نیست و من هر چه اضـافه   المال را به قرابت و خویشان خود داده بیت
عنـه   اهللا کردم جایی که الزم بود، همچنانکه عمر رضی آمد هر سال قسمت می می
  .کرد می

عنه به ذي القعده به حج رفـت و   اهللا هارم به آخر آمد و عثمان رضیسال سی و چ
معاویه از شام و عبداهللا بن سـعد از مصـر و   . حج بکرد و امیران همه آنجا بودند

عبداهللا بن عامر از بصـره و ابوموسـی از کوفـه، و هـیچکس بـر علیـه امیـران        
چون دادخـواهی  دادخواهی نکرد و عثمان به آن شادمان شد و به مدینه برگشت 

  .نشده بود هر یک به عمل خویش باز رفتند
دوازدهم سال از خلیفتی عثمان، و مردمان از وي در . پس سال سی و پنج درآمد

ي شهرها مصر بر علیـه   گفتند و از همه پنهانی در هر شهري و ناحیتی چیزي می
ـ     ان را عثمان بیشتر فتنه بود، که عبداهللا بن سعد مردمـان مصـر را تبـاه و ذهنش

مردمان مصر به هـر  . خراب کرده بود و عبداهللا بن سعد عامل مصر ستمکاره بود
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شهري نامه نوشتند به کوفه و شام و بصره، و از عبداهللا بن سعد و از کارداران او 
و بر هر شهري که بود بر کاردار بشوریدند و همه متّفق شـدند کـه   . گله کردند

لیفه را ازوي بازگیرند و بدین ترتیب عیـب  عنه را خلع کنند و خ اهللا عثمان رضی
  .عثمان پدید کردند

پس براي این کار مردمان شهرها همه وعده داده بودنـد روزي در مدینـه گـرد    
تـر باشـد و    کـه حـقّ   آیند و عثمان را خلع کنند وکسی را از یـاران پیـامبر  

اویـه بـراي   یا علی را یا طلحه را یا زبیر را، و کسی نـام مع . پرهیزکارتر بنشانند
  .خلیفته نیاورد

هـا نوشـتند    پس مصریان و کوفیان و بصریان از هر شهري به مردمان مدینه نامه
و ایـن  . خواهند در مدینه جمع شوند و با عثمان مناظره کنند تا دلیل آرد که می

اگر صاحبان علم و عقل آیند کار آسان اسـت  : عثمان گفت. خبر در مدینه افتاد
  .جهال آیند کار دشوار استگران و  و اگر فتنه

. این مردمان همه از شهرها به سوي مدینه رفتنـد . پس چون وقت وعده فرا رسید
و  -و مهتر ایشان یزید بن قیس نخعی بـود  -مصریان از مصر و کوفیان از کوفه

و خبر به عثمان رسید که هر گروهـی  . بصریان از بصره و شامیان از شام، آمدند
علی و طلحه و زبیر و سـعد  . عثمان دانست که فتنه خیزد. داز شهر به مدینه رفتن

آینـد و بـوي    از هر سوي مردمان می: بن ابی وقّاص را بخواند و به ایشان گفت
رسد یکی از شما قدم پیش گذارید و جلو این کار بگیرید، علـی   فتنه به مشام می

بـرود   گفت تو با این سخن چه کار داري و تو چه دانی که اگر حکومت از تو
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آنکه : علی گفت. یا علی، بهتر از این پاسخ بده. رسد یا نه؟ عثمان گفت به ما می
و عمر به مال بیت المال چنین گستاخی نکردند که تـو   بکر ابیپیش از تو بودند 

ایشان به خویشان و اقوام خود : عثمان گفت! کردي و مال به اقوام خویش دادي
دانی کـه   می. قوام و خویشان دادم از بهر خدايدادند از بهر زبان مردم، و من به ا

ـ خویشان داشتم درویش، بدادم، تا ه م پیوسـته،  م به درویشان داده باشم و هم رح
  .1رحم ي یکی صدقه و دیگري صله. کرده باشم تا دو طاعت خداي را

                                         
  .به بعد 193امروزي ص گزیده تاریخ بلعمی به کوشش دکتر جعفر شعار با نگارش  - 1
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  عنه اهللا شهادت عثمان بن عفّان رضی
هـا   تضـی آمـد بـه آن   و چون عثمان خبر جمع شدن مردم را شنید پیش علی مر

خطبه کند و علی مرتضی با قبول این خواهش عثمان را از خود ممنون ساخته و 
روم و آن جمع را متفرّق کـرده بـاز    فردا انشاء اهللا به نزد آن جماعت می: گفت

گردانم و روز دیگر با گروهی از اشراف مهاجر و اعیان انصار به جانب آن قوم 
ان و سعیدبن العاص را نیـز همـراه گردانیـد و بـه     عنه مرو اهللا عثمان رضی. رفت

عنه محمد بن مسلمه را با پنجاه مـرد از   اهللا روایتی آنکه امیر مؤمنان عثمان رضی
هر نوع کـه  : انصار به رسم رسالت به سوي آن گروه روان ساخت و به او گفت

عنه با  اهللا علی رضی. میسر شود شرّ ایشان دور دار و آنچه ادعاي ایشان باشد بپذیر
محمد بن مسلمه به نزد آن قوم رفتند و سـخنان خـوب مرغـوب کـه موجـب      

ها باشد از زبان امیرالمؤمنین عثمان به آن فرقـه تقریـر    استمالت و دلجویی قلب
هـاي آن   کردند و کلمات رفق آمیز و نصایح صلح انگیز آنقدر گفتنـد کـه دل  

و . مراجعت گرفتنـد سنگ دالن از قساوتی که داشت قدري نرم گشت و طریق 
عنـه   اهللا عنه و سایر اصحاب مدینه برگشتند و خبر به عثمـان رضـی   اهللا علی رضی

عنه با حسن تدبیر و لطف تقدیر آن قوم شریر را تسـکین   اهللا رسید که علی رضی
باز حیله انگیختـه  مـروان  ها به آن گروه جمع شد  داده بازگردانید و چون خاطره

کند که ایشان بدانند که این  فت مصلحت چنان اقتضا میعنه ر اهللا نزد عثمان رضی
خواستند درهاي فتنـه و شـورش بگشـایند و     مردم به باطل جمع شده بودند و می

عنه به سـخن مـروان فریفتـه گشـته      اهللا چندان مروان اصرار کرد تا عثمان رضی
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بنی م. آمده و خطبه بلیغ خواند اهالی مدینه را جمع کرده و بر منبر رسول خدا
بر این که این فرق مجتمع دانستند که آنچه از برایشان رسـانیده بودنـد خـالف    

  .واقع بوده به ضرورت پشیمان گشته مراجعت نمودند
شد که فتنه آرمید و گرفتاري  چون مصریان و دیگران برگشتند چنین گمان می

سکون یافت ولی ناگاه مردم مدینه از اطراف بانـگ تکبیـر شـنیدند کـه قـوم      
هـا آمدنـد و    عنـه پـیش آن   اهللا شته بودند، مردم مدینه و از جمله علی رضـی برگ

چه موجب شد که پس از رفتن باز گردید؟ محمد بن مسلَمه این پرسـش  : گفتند
ي کوچـک رویـین جاداشـت بیـرون      اي را که در جعبه آنان نامه. را کرده بود

سوار بـر شـتري از    غالم عثمان را در حالی کهبویـب  در محل : آوردند و گفتند
شتران زکات بود دیدیم و کاالهاي او را بازرسی کردیم و این نامه را یافتیم که 
در آن به عامل مصر فرمان داده شده است عبدالرحمن بن عدیس و برخی دیگر 

  .را تازیانه بزند و برخی از ما را بر دار کند
ریان را به او گفتنـد،  عنه و محمد بن مسلمه پیش عثمان رفتند و ج اهللا علی رضی

عنه سوگند به خدا خورد که نه آن نامـه را نوشـته و نـه اطـالع      اهللا عثمان رضی
اسـت،  مـروان  گویـد ایـن کـار     راست می: محمد بن مسلمه گفت. داشته است

دهند سـالم   ها هم پیش عثمان آمدند و با او آنچنان که بر خلیفه سالم می مصري
بدالرحمن بن عدیس کارهایی را که عبـداهللا  ع. ندادند و شروع به صحبت کردند

بن سعد در مصر با مسلمانان و اهل ذمه کرده و غنـایم را بـراي خـود اندوختـه     
دادیـم   کرده بود مطالبی گفت و اضافه کرد که در هر مورد بـه او تـذکر مـی   
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ي امیر مؤمنان عثمان است کـه چنـین دسـتور داده اسـت، و      گفت این نامه می
ورد اعمال خود عثمان در مدینه گفت و اضافه کـرد کـه مـا از    مطالبی هم در م

عنه و محمد بن مسـلمه مـا را    اهللا علی رضی. مصر به قصد کشتن تو بیرون آمدیم
هاي ما روبراه شود،  برگرداندند و تعهد و ضمانت کردند که تمام موارد اعتراض

توسـت  به مهر  مهمورات را که نامهخود بازگشتیم در راه   و ما به سوي سرزمین
اي ما را تازیانه بزنند و مثله کننـد و   همراه غالمت گرفتیم که در آن فرمان داده

عنه سوگند خورد که نه آن نامـه را   اهللا به زندان دراز مدت بیندازند، عثمان رضی
عنه  اهللا علی رضی. نوشته و نه دستور به نوشتن آن داده و نه از این کار آگاه بوده

ها پرسیدند پس چه کسی ایـن   گوید، مصري لمه گفتند، راست میو محمد بن مس
گویی  اگر دروغ می: ها گفتند مصري. دانم نمی: نامه را نوشته است؟ عثمان گفت

اي باید از خالفت خلع شـوي و   ي این که فرمان به کشتن ناحق ما داده به واسطه
بایـد خلـع    ي ضعف و غفلت از اطرافیـان  گویی باز هم به واسطه اگر راست می

  .شوي
گفتند . آورم اي را که خداوند بر من پوشانده است بیرون نمی.جامه: عثمان گفت

اگر قرار باشـد از خالفـت   : عنه گفت اهللا تا ترا خلع کنیم یا بکشیم، عثمان رضی
دارم و اما مـن هیچوقـت    الهی کناره گیري کنم کشته شدن را بیشتر دوست می

علـی  . سر و صـدا و بگـو و مگـو زیـاد شـد     . دهم به هیچکس اجازه جنگ نمی
چـون  . اش برگشـت  عنه برخاست و ایشان را بیرون کرد و خود به خانه اهللا رضی

مصریان برگشتند کوفیان و بصریان هم به مدینه باز آمدند و گویی که قـبالً بـا   
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و گفتند ما به خالفت این مرد نیازي نداریم و باید کنـاره  . هم قرار گذاشته بودند
  .کندگیري 

گوید، آنگاه آن قوم عثمان را احاطه کردند ولی او را از نمازگزاردن بـا مـردم   
عنه براي مـردم   اهللا عثمان رضی. منع نکردند و از اجتماع مردم جلوگیري نکردند

مـردم  . شهرها نامه نوشت و مردم را براي دفاع و احوال مـردم مدینـه خواسـت   
  .رکت کردندهاي رام و چموش ح والیت بر شتران و مرکوب

معاویه، حبیب بن مسلمه فهري را فرستاد و عبداهللا بن سعد، معاویه بن خـدیح را  
روانه کرد و قعقاع بن عمرو از کوفه بیرون آمد و گروهی هم در کوفـه بـراي   

گوید، چون اول جمعه پس از ورود ایشان . کمک به مردم به مدینه روي آوردند
: از جمعه گزارد براي خطبه برخاست و گفتبه مدینه فرا رسید عثمان با مردم نم

نفرین  دانند که شما به زبان محمد اي گروه مردم به خدا سوگند اهل مدینه می
آنگـاه آن  . اید اکنون هم اشتباه و گناه خود را با کار صحیح جبـران کنیـد   شده

کردند آنان را از مسـجد   گروه برخاستند و با سنگ ریزه که به مردم پرتاب می
راندند و به عثمان هم چندان سنگ ریزه خورد که از منبر به زیر افتـاد و   بیرون

مدهوش شد و او را به خانه بردند، تنی چند از مردم مدینه خواستند به نفع عثمان 
عنه جنگ را آغاز کنند از جمله حسن بن علی رضی اهللا عنهمـا و سـعد    اهللا رضی

ها را سوگند داد که  و عثمان آنبن ابی وقاص و زید بن ثابت و ابوهریره بودند 
  .برگردند و برگشتند
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روضه االحباب آمده، چون این خبر صبح جمعه به سمع علی مرتضـی  تاریخ در 
عنه دارنـد   اهللا ي قتل عثمان رضی کَرَّم اهللا وجهه رسانیدند که او باش امروز داعیه

ت مشغول از شنیدن این خبر بسیار ملول و محزون گشته به سب و شتم آن جماع
شد و فوراً به موافقت غالم خود قنبر سالح پوشـیده و شمشـیر آویـزان کـرده     

عنه رسانید و آن جماعـت را   اهللا خویشتن را به در سراي امیر مؤمنان عثمان رضی
  .منع نمود

عنه جگر  اهللا ي دیگر از صحابه شنیدند که علی مرتضی رضی زبیر و طلحه و طایفه
والنورین فرستاد و ایشان نیز به آن جناب اقتـدا  هاي خویش را به کمک ذ گوشه
اوباش چون دیدند که این گروه به مدد عثمان رسیدند اصرار و پافشاري . نمودند

عنه خون آلود  اهللا بیشتر کردند و سنگ پرتاب کردند و در این غوغا حسن رضی
شد و محمد بن طلحه نیز جراحت برداشت و سر قنبر شکسته شد جماعت اوباش 

روي خون آلود حسن را دیدند ترسیدند که مبادا آن خبر بـه دیگـر بنـی     چون
  .هاشم برسد و به کمک او بشتابند و ساعتی از غوغا دست کشیدند

و در روایتی آنکه در این حالت اوباشان فرصت یافته خـود را از بـام بـه خانـه     
عنـه   هللا ي عثمان رضی انداختند و گویند آن خانه شخصی از انصار که در همسایه

عنـه در آن   اهللا عثمان رضی. بود درآمدند و به دیوار خانه او رخنه کرده درآمدند
فرمـود و او بـا    ي کریمه در آن نماز قرائت می حال مشغول به نماز بوده و سوره

این همه غوغا و ازدحام از اداي نماز منصرف نشد وقتی که از نماز فارغ گشـت  
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 – 173یعنـی آیـه   . این آیت برآمد. گشادبر کنار نهاد و آن ب) قرآن(مصحف 
  .که ترجمه آن آیه چنین است –آل عمران 

شما گرد ] جنگ[به یقین مردمان کافر براي  : ها گفتند کسانی که مردم به آن«
کـه  ! خدا ما را بس: ها بترسید، و ایمانشان افزون شد و گفتند اند پس از آن آمده

  .»نیکو تکیه گاهی است
مود و در روایتی آنکه مردم متوجه خانه او شدند کـه در ایـن   که آن را تکرار ن

فرصت اوباش از عقب خانه دیوار را شکافتند و جمعی خود را در آن خانـه کـه   
ي مطهره در آنجا بـود قـرآن در کنـار     ي خود ناهله عنه با زوجه اهللا عثمان رضی

که سرش ها ضربتی بر سر آن سرور زد چنان خواند یکی از آن داشت و قرآن می
چکیـد  » فَسیکفیک هم اهللا و هو السمیع العلـیم «بشکست و قطرات خون در آیه 

سودان بن حمران اصبحی شمشیري کشیده بر وي حواله کرد تـا کـارش تمـام    
  .عنه با دست برهنه خود مانع آن کار شد اهللا کند ناهله همسر عثمان رضی

  مشیر تیزدست بگیرد سر ش  وقت ضرورت جو نماند گریز
درآمد و او محمد بن ابی بکر و انگشت ناهله به خاطر آن کار قطع شد و گویند 

را ضربتی زد که رگ گردن او را قطع نموده مجروح سـاخت و از رگ گـردن   
او خون روان شد و شخصی دیگر بـا خشـتی بـر روي وي زد و روي آنجنـاب     

  .به یک ضرب شمشیر کار او تمام ساختسودان بشکسته شد پس 
محمـد بـن ابـی    عنه درآمد  اهللا ي عثمان رضی و به قولی اولین شخصی که به خانه

عنه بر فق و نرمـی   اهللا عنه گرفت و عثمان رضی اهللا و ریش عثمان رضی. بودبکر 
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ي مرا به خدا سوگند اگر پدر بزرگوار  اي پسر برادر من بگذار لحیه: به او گفت
حمد بـن  توانستی دست بزنی در دل م نمی بود تو بر این اقدام نافرجام تو زنده می

شرمنده و خجل بازگشـت بعـد از   . رقّتی حاصل شدابی بکر از شنیدن این سخن 
آن قیصر ارزق رومان بن سرجان به او خنجري کشیده و گفت اي نغتل بر چـه  

ام بـر   ثمان بـن عفّـان  من نغتل نیستم بلکه ع: عنه فوراً گفت اهللا دینی عثمان رضی
پیغمبر آخرالزمان  ابراهیم خلیل اهللا علیه السالم و دین حمیده محمد  ملّت حنیفه

ي موحـدان و مخلصـانم آن بـدبخت     و من از جمله مشرکان نیستم بلکه از زمره
و آن . ي شهادت رسـانید  دروغ گویی و با آن خنجر وي را به درجه: لعین گفت

مبـر صـاحب   صاحب کمال بر آن حال صبر نموده جان عزیز را ایثار سخن پیغ
  .تمیز گردانید و به هیچ وجه در صدد مقاتله و ممانعه در نیامد

  در پیش روي دشمن قاتل سر از حیا  بشنو حیا و سیرت عثمان که بد نکرد
و خواست تا آنجناب را مثله سازد و ناهله خود را در میان شـوهر و شمشـیر آن   

عنـه کـه نـام او     اهللا مرد حایل و مانع گردانید و از غالمی از غالمان عثمان رضی
رباح شمشیري کشیده متوجه . رباح بود کمک خواست و گفت مرا کمک کنید

مصري شد و ناهله او را بغیظ تمام از خانه بیرون انـداخت غـالم بـدو رسـید و     
کنانـه بـن بشـر    اند که قاتل عثمان  سرش از تن جدا کرد و بعضی مورخان گفته

سی و ششـم هجـري   ذیحجه سال هیجدهم  یاجمعه سیزدهم بوده و این واقعه روز 
  .روي نموده است
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سازند در روزي شهید که زود باشد اي عثمان که ترا . فرمود همچنانکه پیغمبر
  .نمایی به تحققّ پیوست دار باشی و نزد من افطار می که روزه

 رسول خـدا . گفته است رضی اهللا عنها روایت شده که میعایشـه  از ام المؤمنین
عمـر؟  : نه، گفـتم : ؟ فرمودبکر ابی: از اصحاب مرا فرا خوانید، گفتمیکی : فرمود
آري، چون : عثمان؟ فرمود: نه، گفتم: پسر عمویت علی؟ گفت: نه، گفتم: فرمود

فاصله گرفتم و دور رفتم،  و من: با دست به من اشاره فرمود عثمان آمد پیامبر
عثمـان دگرگـون   ي  نگ چهرهرمدتی با عثمان پوشیده سخن گفت و  پیامبر

اش محاصره کردند به او گفتـه شـد، آیـا بـا محاصـره       شد، چون او را در خانه
با من عهدي فرموده است که  نه، که رسول خدا: کنندگان جنگ کنیم؟ گفت

  .بر آن شکیبا و پایدار باشم
بـر عثمـان   : گویـد  رضی اهللا عنها در پاسخ موسـی بـن طلحـه مـی    عایشه و باز 
ردند و او را همچون جامه فشردند و مرتکب سه گناه شـدند،  عنه هجوم ب اهللا رضی

گناه ورود به خانه که حرمت آن محفوظ است و گناه ارتکاب قتل در ماه حرام 
و شکستن حرمت خالفت و او را شهید کردند در حالی که از همه بیشتر رعایت 

هللا و انّا انّا . ترسید کرد و از خداي خود بیش از دیگران می پیوند خویشاوندي می
  الیه راجعون
علی مرتضی و طلحه و . در مدینه فاش شدعنـه   اهللا شهادت عثمان رضیالقصه خبر 

هـاي خـود    همه از خانه. زبیر و سعد و سایر اصحاب که در مدینه بودند رسیدند
ي عثمان رسیدند و وي را به آن  رفتند تا به خانه بیرون دویدند و با عجله تمام می
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عنه بغایت آشفته شـد و حسـن و حسـین را در     اهللا مرتضی رضیحال دیدند علی 
عنـه مـردي    اهللا خطاب و عتاب کشیده فرمود روا باشد که ماننـد عثمـان رضـی   

اینگونه کشته شود و شما بر درِ سراي او باشید و نتوانیـد مـردم را در ایـن امـر     
ـ  زشت منع کنید و سیلی بر روي حسن و مشتی بر سینه ن ي حسین زد و محمد ب

طلحه و عبداهللا بن زبیر را سب و شتم و زجر کرد و سخت مالمت نمود و سپس 
و گمان آنجناب آنکه طلحه در آن باب اعـانتی کـرده   . ي خود برگشت به خانه

یـا ابوالحسـن ایـن همـه     : باشد چون که در مالقات خود با حضرت امیر گفـت 
: فرمـود . غضب براي چیست و حسن و حسین را بی جرم و خیانـت چـرا زدي  

عنـه کـه سـعادت     اهللا چگونه غضب نکنم و حال آنکه امیر مؤمنان عثمان رضـی 
مصاحبت با سید پیغمبران و شرف قرابت نزدیک و دولـت دامـادي آن سـرور    

اي به دست ظالمان در حالت مظلوم  دریافته باشد بدون اثبات حجتی و اقامت بینه
بار خـدایا از قاتـل عثمـان     و علی بغایت ملول و محزون شده فرمود. کشته شود

گوینـد مـردم بـه حملـه و     . بیزارم و قاتل او را مستحق غضب و قهر تو شمارم
ي دیگر  عنه مشغول شدند و خانه ابوهریره و چند خانه اهللا غارت خانه عثمان رضی

ي او در غارت و تاراج درآوردند و به گرفتن اموال و  به علّت همسایگی به خانه
اند و مقدار زیادي از بیت المال نیـز غـارت    پرداخته و برانداختهها  امتعه آن خانه

ي قفل بسته شده یافتند گفتند  عنه صندوقچه اهللا ي عثمان رضی کردند و در خزینه
ظـرف  (آنچه از بیت المال خیانت کرده اینجا خواهد بود و آن را بشکستند حقّه 

مخفی کرده خواهد  در آن جا بود گمان کردند که در آن حقّه جوهر) کوچکی
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بود که مساوي خراج چند ملّت باشد حقّه را شکستند ورقی بیرون آمـد کـه در   
نشهد ان ال اله االّ اهللا وحده ال شریک لـه و انَّ  «عنه نوشته بود  اهللا آن عثمان رضی

محمداً عبده و رسوله و انَّ الساعته آیتـه الریـب فیهمـا و انَّ اهللا یبعـث مـن فـی       
  »یحیی و علیه یموت القبور علیه

عنه به آن حال افکنـده شـده    اهللا و گویند آن روز و به قولی سه روز عثمان رضی
بود کسی را مجال برداشتن نبود بعد از آن دوازده مرد و عایشـه دختـر عثمـان    

عنه در شب جسد وي را بر روي تخته نهادند تا به بقیـع بردنـد و در راه    اهللا رضی
کرد و در روایتی آنکه هاتفی از غیـب آواز داد کـه    سر مبارك او طق اطق می

وي را دفن کنید و بر وي نماز بگزارید و در روایتی آنکه وصیت فرمـوده بـود   
ي بقیه دفن  که زبیر بر من نماز گزارد و مرا دفن کند و خواستند او را در مقبره

ن کنید کنند مردي از بنی ماذن مانع ایشان شد گفت اگر وي را در این مقبره دف
دهم تا وي را از قبر اخـراج کننـد بـه ضـرورت      من به جماعت اوباش خبر می

ي او را برداشته به موضعی که معروف بخش کوکب بود آوردند و عثمان  جنازه
  . عنه را در آن موضع دفن کردند اهللا رضی

گذشـت فرمـود زود    گویند مدتی قبل از این واقعه روزي از بخش کوکب مـی 
  .ن بستان مردي نیکوکار را دفن کنندباشد که در ای

اند که چون روح آن مصفّاي صفوت و صفا و بلند آوازه تقوا و سخا را از  آورده
این خاکدان سفلی به عالم باال بردند از هر چهار طرف خانه چهار ندا شنیدند اول 

ان عنه جنان ذات الوان بشارت بده دوم آنکه به ابن عفّ اهللا آنکه به ابن غفّان رضی
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روح و ریحان بشارت بده سوم آنکه به ابن عفّان به نعیم غیر فـان بشـارت بـده    
  .چهارم آنکه به ابن عفّان برب غیر غضیان بشارت بده

ي  ي وي پیراهن خود آلود وي را با انگشتان خود که به وسیله روجهناهله گویند 
تاد و معاویـه  فرسمعاویه قاتل قطع شده بود در آستین آن پیراهن گذاشته به نزد 

عنـه   اهللا آن را به پاي منبر برد و به اهل شام نشان داد و تعزیـت عثمـان رضـی   
بداشت و بعد از رقّت و گریه بسیار به جمعی از اشراف و خواص عـام سـوگند   
داد که به زنان خویش نزدیکی نکنید و بر تخت خواب خـود تکیـه نمائیـد تـا     

قصاص برسانید و یـک سـال پیرامـون    عنه را به  اهللا زمانی که قاتل عثمان رضی
  .گریستند قمیص می

ي عشره مبشّره است قاتل عثمان  که از جملهسعد بن زید و به صحت پیوسته که 
عنه را توبیخ نموده گفت واهللا که اگر کوه اُحد از آنچه شما بـا عثمـان    اهللا رضی
  .اید منقّص شود هر آینه به قصاص سزاوار باشد عنه کرده اهللا رضی

نقل شده است کـه گفـت اگـر مـردم در صـدد خـون عثمـان        ابن عباس ز و ا
گویند هر کسی کـه در قتـل   . عنه نباشند هر آینه از آسمان سنگ بارد اهللا رضی

بـر سـر او آورد کـه بـا     بالیـی  عنه سعی کرده بودند حق تعالی  اهللا عثمان رضی
یا  ترین حالت سرش از تن جدا ساختند یا دستش خشک شد یا سوخته شد زشت

  .مجنون یا مبتال به بالي عظیم گشت
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  نام و نسب و صفت علی مرتضی کَرَّم اهللاُ وجهه
. حضرت علی کَرَّم اهللاُ وجهه نامش علی ابن ابی طالب بن عبدالمطّلب بـن هاشـم  

مسلمان شد و هجـرت  اهللا عنه  مادرش فاطمه دختر اسد بن هاشم، مادر علی رضی
کرد و نخستین بانویی است که شوهرش هم هاشـمی بـوده و فرزنـدانی کـه از     

  .لحاط نسب پدري و مادري هاشم هستند بدنیا آورده است
گویـد،   خـود مـی   تاریخدر ابن اثیر جزري اهللا عنه  علی رضیصفات ظاهري در 

ابن  1سر اصلعاهللا عنه سیه چرده و کوتاه قامت و داراي شکم بزرگ و  علی رضی
ام چنین  اهللا عنه دیده گوید، بهتر توصیفی که از علی رضی عبدالبر در استیعاب می

چشمان سیاه درشـت   تر بود،  میانه باال و در عین حال به کوته قامتی نزدیک. بود
شـکمش بـزرگ و    یی چنان زیبا داشت که چون ماه شب چهاردهم بود، و چهره

اش ستبر و گـردنش سـپید و کشـیده     پنجههایش فراخ و کف دست و سر  شانه
چون جام سیمین بود، سرش اصلع بود و پشت سرش مو داشت و ریش او پهـن  

هاي شـیر شـکار افکـن     هاي بازو و ساعدش همچون ماهیچه و انبوه بود، ماهیچه
پیچیده بود و میان ساعد و بازویش تفاوتی مشهود نبود و همچون سنگ اسـتوار  

اگر  فرمود،  اه رفتن تند و اندکی مایل به جلو حرکت میو محکم بود، به هنگام ر
کرد که  گرفت گویی راه نفس کشیدن آن شخص مسدود می بازوي کسی را می

اهللا عنه در عین حال که تناور بـود بـازو    یاراي نفس کشیدن نداشت، علی رضی
فرمـود هرولـه    ساعدي سخت نیرومند داشت و چون براي جنـگ حرکـت مـی   
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ت استوار و شجاع و توانا بود و با هـر کـس کـه رویـاروي     کرد، دلش سخ می
. و کنیه پدرش ابوطالب اسـت  1گردید، خداوند از او خشنود باد شد پیروز می می

  .بود ابوطالب در امر رسالت الهی حامی و پشتیبان رسول خدا 
اهللا عنه به قول اصلح تواریخ روز جمعه ده سال قبل از بعثـت   حضرت علی رضی

ام پس از عام الفیل در مکّه به دنیا  سال قبل از هجرت و سال سی 23و  رسول اهللا
  .مادرش او را حیدر نامید. آمد

براسـتی وقتـی کـه    . او از نوجوانان اولین کسی است که اسالم را پذیرفته است
کرامت و عظمت انسانی در نهاد کسی نهان باشد مسلماً نه کمی سن و نه اثرات 

او چهـارمین  . تواند مانع تجلّی و ظهور آن گردد گر میمحیط فاسد و نه چیزي دی
خلیفه از خلفاي راشدین و طبق روایـات متعـدد در طفولیـت در دامـان نبـوت      

  .را دریافته است پرورش یافته و افتخار محبوبیت و محبیت رسول خدا
علـی بهتـرین و   : فرمایـد  اهللا عنـه مـی   در حق علی رضی حضرت رسول اکرم

حقّـاً کـه   . افراد شما در قضاوت است و اعلم و داناترین شماست ترین زبردست
من شهر علم هستم و علی براي آن شهر، در دولنگه آنست که اعتماد و اتکا بـه  

  .آن، در نهایت اعتبار است
  »انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب«
ی که طالب علم اسـت  باشم و علی در آن شهر است، پس کس من شهر علم می«

  ».باید از در بیاید تا به علم برسد
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ــوار   ــید ان ــت خورش ــپهر معرف   س
ــنش  ــاب بیـ ــام مطلـــق در بـ   امـ

  

ــفدر     ــرار صـ ــؤمنین کـ   امیرالمـ
ــرینش ــاب آفــ ــدانش آفتــ   بــ
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  وجهه اهللاُ  ي علی کَرَّم اسالم و علم و عدالت و فضایل و مناقب و شجاعت و سیره
اند که مورد اجماع مورخان اسـت کـه    دهعلی کرم اهللا وجهه آوراسـالم  در باب 

گزارده و هجـرت کـرده و در تمـام    نماز اهللا عنه به سوي هر دو قبله  علی رضی
در جنـگ  . بـوده اسـت   ها غیر از جنگ تبوك در التزام رکاب پیامبر جنگ

او را براي مواظبت از خاندان خـود در مدینـه جانشـین     تبوك هم رسول خدا
  .کرد

  در نگنجیــدنمــازش را چــو خــاتم 
  

  اي هــم در نگنجیــد بجــز حــق ذره  
  

هاي وي تیري بـه وي   اهللا عنه در بعضی از آن حرب و در آثار بیارند علی رضی
رسید چنانکه پیکان در استخوان وي بماند جهد بسیار کردند جدا نشد گفتنـد تـا   
گوشت و پوست بردارند و استخوان نشکنند این پیکان جدا نشود، بزرگـان وي  

چون در نمـاز و مناجـات   . شودنماز اگر چنین است صبر باید کرد تا در گفتند 
صبر کردند تا از فـرایض و سـنن   . شود گویا این که از این جهان بی خبر است

مـرد معـالج آمـد و گوشـت     . فارغ شد و به نوافل و فضایل نماز شـروع کـرد  
ـ  برگرفت و استخوان وي بشکست و پیکان بیرون گرفت و علی رضـی  ه اهللا عن

اندر آن ساعت که من به مناجات اهللا باشـم  : گفت. تر است گفت درد من آسان
اگر جهان زیر و رو شود یا تیغ و سنان در من زنند از لذّت مناجـات اهللا از درد  

ي آن را شما از زنان مصـر کـه    تن بی خبر باشم و این بس عجیب نیست نمونه
  .چون زلیخا را بدوستی یوسف مالمت کردند دیدید
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امت مـن در مـورد تـو    : به او فرمود ، در حقّ علم او پیامبرعلـم و اما در حقّ 
و از . السـالم  شوند همچنانکه بنی اسرائیل در مـورد عیسـی علیـه    گروه گروه می

ي آن شهر است  روایت شده است که من شهر علمم و علی دروازه پیامیر خدا
  .هر کس طالب علم است باید از درِ علم وارد شود

شوند آن کس که در  در مورد تو دو گروه نابود می: به او فرمود و رسول خدا
. 1دوستی تو غلو و مبالغه کند و آن کس که به دروغ و دشمنی ترا تکذیب کند

در  انـد کـه پیـامبر    و قضاوت علی کَرَّم اهللاُ وجهه آوردهعدالت و اما در حقّ 
قضاوت میـان آنـان باشـد او بـه     دار  جوانی او را به یمن گسیل فرمود که عهده

بـا   دانم که قضاوت چیست؟ پیامبر من نمی اي رسول خدا: گفت پیامبر 
پروردگارا قلب او را هدایت و زبانش را به بیـان  : ي او زد و گفت دست به سینه

به خدا که پس از آن هیچ : گفت اهللا عنه هم می علی رضی. حقیقت استوار فرماي
  .انجام دادم گرفتار شک و تردید نشدم قضاوتی که میان دو نفر

برادر من ششصد دینار ارث باقی : روزي علی بر منبر بود، زنی پیش آمد و گفت
اند و از این موضـوع شـکایت کـرد،     گذاشته است و به من فقط یک دینار داده

ازده وشاید بـرادرت یـک زن و مـادر و دو دختـر و د    : اهللا عنه فرمود علی رضی
ایـن  . حق تو کامل پرداخت شده اسـت : آري، فرمود: ؟ گفتبرادر داشته است

  .مسئله مشهور به مسئله دیناریه و منبریه است
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اهللا عنه همچنین از کسانی است کـه   علی رضی: اند که او آوردهفضایل و در باره 
قرآن را جمع فرموده و نوشته است، عثمان بن عفّـان و   به روزگار رسول خدا

لم آزاد شده ابوحذیفه بن عتیـه ربیعـه هـم ایـن کـار را      عبداهللا بن مسعود و سا
  .اند کرده

و ابوهریره و جابر و براء بن عازب و زید بن ارقـم هـر کـدام از رسـول     برَیده 
هر آن کس که من موالي اویم : کنند که روز غدیر خم فرمود روایت می خدا

 پیـامبر علی موالي اوست، و در برخی دیگر روایت از ایشان آمده است کـه  
دارد و دشـمن   خدایا دوست بدار هر کس که علی را دوسـت مـی  : فرموده است

  .1دارد بدار آن کس که علی را دشمن می
از خود علی بن ابـی طالـب   : اهللا عنه آمده که علی بن ابی طالب رضیمناقـب  در 

 هفاطمه رضی اهللا عنها از مشکالت به مشقّت افتـاد : اهللا عنه روایت است که رضی
رفتـه و   اسیرانی را آوردند، فاطمه نـزد پیغمبـر خـدا    براي پیغمبر خدابود، 

ایشان را نیافت، نزد عایشه رضی اهللا عنها رفته و مشکالت خود را با او در میـان  
آمدند، عایشه رضی اهللا عنها موضوع آمـدن فاطمـه    گذاشت، چون پیغمبر خدا

 پیغمبـر خـدا  : گوید ا میفاطمه رضی اهللا عنه. رضی اهللا عنها را به ایشان گفت
: خواستم برخیزم فرمودند در حالی که ما استراحت کرده بودیم نزد ما آمدند، می

، و طوري در بین من و علی نزدیک نشستند، »همانطور در حال استراحت باشید«
  :ي خود احساس نمودم، و فرمودند که سردي پایشان را بر روي سینه
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راهنمایی نمـایم؟   اید،  بهتر از آنچه که خواستهخواهید شما را به چیزي  آیا نمی«
، سـی و سـه   )اهللا اکبر(هنگامی که بر باالي بستر خود رفتید، سی و چهار مرتبه 

بگویید، این از خـادمی بـراي   ) الحمد لله(و سی و سه مرتبه ) سبحان اهللا(مرتبه 
  ]3705: رواه البخاري: [شما بهتر است
  :اهللاُ وجهه علی کَرَّم شجاعتو اما در حق 

  .اهللا عنه مایه اعجاب جنگاوران بود ایمان و جوانمردي و شجاعت علی رضی
اي داشت بدین جهت در حـقّ آن مـرد بـزرگ     و زندگی بسیار ساده و فقیرانها

مختومقلی فراغی شاعر و عارف بـزرگ   -اند از جمله موالنا هاي زیادي گفته مدح
اهللا عنه سـخن گفتـه و    ح علی رضیترکمن در دیوان کامل خود به کرّات در مد

ي قـدرت،   در بـاره » باشـد  علی می«یعنی » علیدور«در شعر کاملی تحت عنوان 
اهللا عنه و سه خلیفه قبل از او به وضوح مدح  شجاعت، عدالت و دیانت علی رضی

بیـان کـردم و بـه    عرفـان و مختـومقلی   کند که من آن را در کتاب  و بیان می
  .فارسی ترجمه نمودم

  علی مرتضی چون درب دین را باز کـرد آن 
  کافران اندر فرار و راشـدین پیکـار جنـگ   

  

  آن بــالل خوشــنوا ذکــر اذان آغــاز کــرد   
  شیر حق شمشیر دین را از نیامش بـاز کـرد  

  
حـدیث  چنانچه در  توسط رسول اکرمدادن بیرق به دست علی کرّم اهللا وجهه 

در روز  پیغمبـر خـدا  سهل بن سعد رضی اهللا عنـه از  : آمده است که 1شـریف 
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به دست کسـی خـواهم   ) امروز(بیرق را «: جنگ خیبر شنیده است که فرمودند
مردم برخاسته و هر کدام . »داد که خداوند به دست او فتح را نصیب خواهد کرد

 علـی : پرسـیدند  آرزو داشتند که بیرق را به دست او بدهند، ولی پیغمبر خـدا 
  امر کردنـد کـه بیایـد، او را آوردنـد،    کند،  کجاست؟ گفتند چشمانش درد می

چشمان وي در همان لحظه . آب دهانشان را به چشمان وي مالیدند پیغمبر خدا
: عنه گفت اهللا علی رضی. آنچنان بهبود یافت که گویا اصالً درد چشم نبوده است

آرام : شود جنگ نمود؟ فرمودنـد  آیا باید با یهود تا وقتی که مثل ما مسلمان می
اول نزدشان برو و آنها را به دین اسالم دعوت نموده و آنها ! شتاب مکنباش و 

ي  به خداوند قسم اگر به واسطه! ها واجب است با خبر بساز را از آنچه که بر آن
رواه . [تو یک نفر به راه راست هدایت شود، برایت از شتران سرخ بهتـر اسـت  

  ]2943البخاري
عنه به اتّفاق مسلمانان وسیله  اهللا رضیایمان و جوانمردي و شجاعت حضرت علی 

از مکّـه   پیغمبرهجرت وي در شب . و پیشرفت اسالم بود حفظ جان پیغمبر
و بـه جـاي وي    پیغمبربسـتر  به مدینه جسم و جان خود را سپر بال کرد و در 

به خصوص جنگ خندق، احد و خیبر شـجاعت   پیغمبرخدا غزوات در . خفت
چنانکه در جنگ خندق یک تنه بـا  . عجاب جنگاوران شدعنه مایه ا اهللا علی رضی

  :چنانکه موالنا گفت. عبدود پهلوان دشمن جنگید و او را از پاي درآورد
ــالص عمــل    ــی آمــوز اخ   از عل
  در غزا بـر پهلـوانی دسـت یافـت    

ــل    ــزّه از دغ ــق را دان من ــیر ح   ش
  زود شمشیري بـرآورده و شـتافت  
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ــی  ــر روي عل ــداخت ب ــذُو ان   او خُ
  آن خُذُو زد بر رخی کـه روي مـاه  
  در زمان انداخت شمشـیر آن علـی  

  آن مبارز زیـن عمـل   گشت حیران
  افراشـتی  تیـز  گفت بـر مـن تیـغ   

ــا نیســتی    ــجاعت شــیر رب   در ش
  زنـم  گفت من تیغ از پی حـق مـی  

ــوا     ــیر ه ــتم ش ــم نیس ــیر حق   ش
ــزا   ــدر غ ــی ان ــد علت ــون درآم   چ
  او بــه تیــغ حلــم چنــدین حلــق را
ــر   ــن تیزت ــغ آه ــم از تی ــغ حل   تی

  

ــار  ــی  افتخ ــر ول ــی و ه ــر نب   ه
ــجدگاه  ــیش او در س ــجده آرد پ   س
ــاهلی   ــزایش ک ــدر غ ــرد او ان   ک
  از نمودن عفو و رحمت بـی محـل  
ــتی   ــرا بگذاش ــدي م ــه افکن   از چ
  در مروت خود کـه دانـد کیسـتی   

ــده ــنم    بن ــأمور ت ــه م ــم ن   ي حق
  فعل من بـر دیـن مـن باشـد گـوا     
ــزا  ــدم نهــان کــردن س ــغ را دی   تی

ــق  ــدین خل ــغ چن ــد از تی   را واخری
  لشــکر ظفــر انگیزتــر بــل ز صــد

  
هاي برگزیده در او بود همراه محبـت   ي نیکی همه: اند او گفتهي  سـیره ي  در باره

برتـر بـود، همـواره حـق را برپـا        رسول خدا، او از لحاظ دین و شرف از همه
داشت و از  داشت و براي دور و نزدیک یکسان بود هرگز علم را پوشیده نمی می

  .صالحین بود
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  وجهه اهللاُ  د و کاتب و قاضی و حاجب علی کَرَّمزوجات و اوال
که  عنه اختیار فرمود فاطمه دختر رسول خدا اهللا نخستین همسري که علی رضی

فاطمه براي حضـرت   1زنده بود زنِ دیگري نگرفت) س(تا حضرت فاطمه زهرا 
عنه حسن و حسین و زینب کبري و ام کلثوم کبري را بـدنیا آورد   اهللا علی رضی

فته شده است که پسر دیگري هم به نام محسن بدنیا آورد کـه در کـودکی   و گ
  .درگذشت

ي بنی کـالب بـود ازدواج    با ام البنین دختر حرام که از قبیله) س(پس از فاطمه
فرمود و از او عباس و جعفر و عبداهللا و عثمان متولد شدند کـه همگـی همـراه    

  .حسین بن علی رضی اهللا عنهم در کربال شهید شدند
و  بکـر  ابـی همچنین با لیلی دختر مسعود بن خالد نَهشلی تیمی ازدواج کرد کـه  

عبداهللا را بوجود آورد و آن دو هم در کربال همراه امام حسـین شـهید شـدند و    
عنه با اسماء دختر عمیس خثعمی ازدواج کرد که بـراي او   اهللا همچنین علی رضی

ه است که مادر محمد اصغر کنیـزي  محمد اصغر و یحیی را زایید و هم گفته شد
  .بوده است و اسماء دختر عمیس عون را بدنیا آورده است

عنه از صهبا دختر ربیعه تغلبیه که از اسیر شدگان بدست خالـد بـن    اهللا علی رضی
بود دو فرزند داشت پسـري بـه نـام     بکر ابیولید در واقعه عین التمر در خالفت 

و این عمر هشتاد و پنج سال زندگی کرد و نیمـی از  عمر و دختري به نام رقیه 
  .عنه در تصرّف او بود و در بنبع درگذشت اهللا میراث علی رضی
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عنه با اُمامه دختر ابوالعاص بن ربیـع کـه مـادرش زینـب      اهللا همچنین علی رضی
بود ازدواج کرد و براي او فرزندي به نام محمد اوسط متولـد   دختر رسول خدا

  .شد
یفه اسـت  نعنه داراي پسري به نام محمد اکبر که همان محمد بن خ اهللا علی رضی

  .و مادرش حولَه دختر جعفر از خاندان حنیفه است
عنه با ام سعید دختر عروه مسعود ازدواج کرد که دو دختر  اهللا همچنین علی رضی

  .هاي الحسن و رمله بدنیا آورد به نام
ه است که عبارتند از ام هانی و زینب دختران دیگري هم از مادران مختلف داشت

صغري و میمونه و رمله صغري و فاطمه و اُمامه و خدیجه و ام الکرام و ام سـلمه  
  .و ام جعفر و جمانه و نفیسه که مادر همگی کنیز بوده است

همچنین محیاه دختر امروالقیس بن عدي کلبی را به همسري برگزید و بـراي او  
  .ك شددختري آورد که در کودکی هال

پسـران  . عنه پانزده پسر و نـوزده دخترنـد   اهللا بنابراین مجموع فرزندان علی رضی
عبارتند از حسن و حسین و محسن بنا بر اخـتالف اقـوال و عبـاس و جعفـر و     

و محمد بن حنیفه و محمد اوسـط و محمـد    بکر ابیعبداهللا و عثمان و عبیداهللا و 
عنـه از   اهللا فرزندزادگان علی رضـی  اصغر و یحیی و عوان و عمر که از این میان

  .اند نسل امام حسن و امام حسین و محمد بن حنیفه و عباس و عمر باقی مانده



وجهه  اهللاُ  زوجات و اوالد و کاتب و قاضی و حاجب علی کَرَّم 

324 

زینب کبري، ام کلثـوم کبـري، رقیـه، ام الحسـن، رملـه      : دختران او عبارتند از
، زینب صغري، رمله صغري، ام کلثوم صـغري، فاطمـه،   هکبري، ام هانی، میمون

  .م الکرام، ام سلمه، ام جعفر، جمانّه، نفیسه و جاریهاُمامه، خدیجه، ا
بوده  د کرده رسول خداادبیر و نویسیندگان آن حضرت عبداهللا پسر ابورافع آز

  .است، همچنین مدتی هم سعد بن نمران همدانی نویسنده ایشان بوده است
عنه شریح بن حارث است و فرمانده شرطه معقـل بـن قـیس     اهللا قاضی علی رضی

صاحب آن حضرت قُنْبر آزاد کرده ایشان است . ی یا سلیمانی صرد خزاعیریاح
  .و پیش از او هم بِشر آزاد کرده دیگر ایشان بوده است

عنه الملـک للـه الواحـد القهـار بـوده اسـت، عمـال و         اهللا نقش خاتم علی رضی
  .1کارگزاران آن حضرت قبالً بیان شد

                                         
  ترجمه دکتر دامغانی -5ج 259نهایه االرب فی فنون االدب ص  - 1
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انـد کـه چـون واقعـه قتـل امیرالمـؤمنین عثمـان         ب سیر و تواریخ آوردهصاح
ي خـود   عنه در خانـه  اهللا عنه بن عفّان به وقوع پیوست حضرت علی رضی اهللا رضی

رؤساي مصر و بزرگـان عصـر بـه    . با مردم به کلی دور شد طنشست و از اختال
استحکام  را با آن حضرتبیعت سوي آن حضرت روي آوردند تا آنکه کار مهم 

بخشند آن روز اجابت نفرمودند و به روایتی بعـد از پـنج روز از واقعـه عثمـان     
عنه مصریان با اهالی مدینه گفتگو کردند اینکه بـه نـزد حضـرت امیـر      اهللا رضی

برویم و از آن حضرت التماس کنیم که منصب خالفت را بپذیرد پـس نـزد او   
وا و خلیفه اسـت و امـروز در حـال    آمدند و گفتند که دنیا ناگزیر از امام و پیش

تر و واالتر کسی نیست پس این امر مهم را بپذیر آن حضـرت   حاضر از تو احق
فرمود من به این امر رغبتی ندارم و شما هر که را اتفاق میکنیـد مـن بـا شـما     

گفتند وقتی که تو در میان ما زنده باشی چـه کسـی یـاراي دم    . کنم متابعت می
پذیري امور مردم بغایت پریشـان  نرد اگر تو این امر مهم زدن در باب خالفت دا

این کاري است که تعلّق بر راي و : عنه فرمود اهللا و مختل شود حضرت امیر رضی
ي بدر که صاحبان حلّ و عقد و اصحاب علی شأن رفیع القدراند  رویت اهل غزوه

خواهد بـود  دارد هر که را که ایشان به خالفت و ریاست قبول فرمایند او خلیفه 
ي آن طایفه کـه در مدینـه    و این پیام را با این شرح به آن طایفه رسانیدند همه

امیرالمـؤمنین علـی   . نمودنـد بیعـت  بودند به در سراي آنجناب آمدند و استدعاي 
ي  دین حالـت دیـد از خانـه   بعنه چون هجوم و اصرار مهاجر و انصار را  اهللا رضی
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ي صلی اهللا علیه وسلم شد و بر منبر رسول خویش بیرون آمد و متوجه مسجد نبو
برآمد و خطبه فصیحه و بلیغه بخواند شامل بر حمد و ثناي خداي تعالی و  خدا

بعد از آن فرمود اي گروه مردمان آیا راضـی هسـتید    درود بر محمد مصطفی
آري و اول شخص که برخاسـت و بـا   : به این که من امیر شما باشم همه گفتند

عنه بن عبداهللا بود و بعد از آن زبیـر بیعـت نمـود     اهللا طلحه رضی نمودبیعت وي 
پس از ایشان بقیه مهاجران و انصار و سایر مردم با او بیعت کردند و در بعضـی  

عنه شهید شده بـود   اهللا ها آمده که این بیعت در روز جمعه که عثمان رضی کتاب
بیعت امیرالمـؤمنین  تحقّق یافته ولی نزدیک به صواب روایت آنست که گویند 

در بعضی روایات آمده که همه مـردم  . عنه پس از قتل عثمان اتّفاق افتاد اهللا رضی
عنه بیعت کردند االّ طلحه و زبیر، امیرالمـؤمنین فرمـود طلحـه و     اهللا با علی رضی

حضرت فرمود حضور هر دو . گویند زبیر کجااند؟ گفتند ایشان چنین و چنان می
اند که مالک اشتر پیش آن دو رفت و با ایشـان   آورده. ستدر این بیعت الزم ا

عنه  اهللا از عدم حضور ایشان صحبت کرد و آن دو به نزد امیرالمؤمنین علی رضی
آمدند و حضرت امیرالمؤمنین فرمود من رغبتی به این امر ندارم هر کدام از شما 

نمایم هـر   که رغبت داشته باشید باید که دست خود بگشاید تا من با وي بیعت
اند اول طلحـه و سـپس زبیـر بـا      گفته. دو گفتند تو به این امر مهم سزاوارتري

اند این اتّفاق روز پنجشنبه بیست و  عنه بیعت کردند و گفته اهللا حضرت علی رضی
پـس علـی بـن ابیطالـب     . پنجم ذیحجه سال سی و پنج هجري به وقوع پیوسـته 

ز گزارد و بعـد از فـراغ امـور مـذکوره     عنه خطبه خواند و با صحابه نما اهللا رضی
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. را با چند تن دیگر از بنی معیط طلب نماینـد امـا او را نیافتنـد   مروان فرمود تا 
عنه توضیح خواسـت کـه    اهللا گویند حضرت امیر از همسر عثمان بن عفان رضی

او در جواب گفت دو مرد در سراي در آمدنـد   ؟عنه که بود اهللا قاتل عثمان رضی
هاي ایشـان   با ایشان بود آن دو مرد وي را به قتل آوردند رويبـابکر  محمد بن ا

عنه محمد بن ابی بکر را طلبیـد و   اهللا امیرالمؤمنین علی رضی. را دیدم اما نشناختم
کیفیت واقعه را از وي پرسید او به عرض رسـانید کـه واهللا در سـراي عثمـان     

را به یاد  بکر ابیپدر مرا یعنی عثمان . عنه درآمدم و قصد قتل وي داشتم اهللا رضی
من آورد و من متأثّر شدم و دست از او برداشتم و حال آنکه از آن کار پشیمان 
و نادم بودم و سوگند به حق یاد کرد که من او را نکشـتم و نگـاه داشـتم کـه     

عنه تمام این سخنان وي را  اهللا دیگري او را به قتل درآورد و همسر عثمان رضی
  .تصدیق کرد

عنه پس از بیعت با ایشان فرمود حال که با من بیعـت   اهللا میرالمؤمنین علی رضیا
کنید بدانید که من از حد شرع تجاوز نخواهم کرد و میل و ترسی از من واقع  می

نخواهد شد و فصل و حل امور با مشورت مردم خواهد بود و چیزي از بیت المال 
کسی ترجیح ندهم بلکه هر یک  براي خود تصرّف نکنم و میان شما کسی را بر

را به نظر مرحمت و عاطفت مالحظه نمایم و احکام را بین بندگان با کتاب اهللا و 
امضاء و اجرا نمایم آنگاه فرمود به مسـجد   مقتضاي حدیث و سنّت رسول خدا

روید پس به مسجد رفتند و اول کسی که با او بیعت کرد طلحه و سـپس زبیـر   
سپس مهاجر و انصار و اهل مدینه گروه گروه با او بیعت بود آنگاه اهل مصر و 
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عنه به او  اهللا و آنگاه سعد بن ابی و قاص را براي بیعت آوردند، علی رضی. کردند
ي مردم بیعـت کننـد و بـه خـدا      کنم تا همه بیعت کن، گفت بیعت نمی: گفت

آزادش  :عنه فرمـود  اهللا رسد، و علی رضی سوگند که از سوي من زیانی به تو نمی
  .بگذارید

آنگاه پسر عمر را آوردند او هم چنان گفت که سعد بن ابی وقاص گفتـه بـود،   
پـس  . کفیل و ضـامنی نـدارم  : عنه فرمود کفیلی معرّفی کن گفت اهللا علی رضی

عنه بن ابـی وقـاص و عبـداهللا     اهللا جمعی از آن بیعت تخلّف ورزیدند، سعد رضی
عنه بن یزید بـن   اهللا انصاري و اسامه رضی عنه بن عمر و محمد بن مسلمه اهللا رضی
حضرت امیر به نزد ایشان کسی فرستاد و طلبید فرمود که جمهور مـردم  . حارثه

  .کنید با من بیعت کردند چرا شما بیعت نمی
من با تو به لشکر نیایم  تا زمانی که شمشیري به من دهی که مؤمن : سعد گفت

تیغ در روي اهل اسالم نخواهم کشـید و  از کافر بشناسد و به من نماید یعنی من 
سوگند به خدا که مـرا بـه امـري تکلّـف     : عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنها گفت

بـه   رسول خـدا : دانم و محمد بن سلمه گفت فرمایی که حقیقت آن را نمی می
من فرموده که چون اصحاب با یکدیگر خالف ورزند و اختالف در میان ایشـان  

ي  ایشان مباش و شمشیر خود را بر کوه اُحد زن و در خانه واقع شود تو در میان
ل خالفـت از مـن بیعـت    اگـر بـه قبـو   : خود بنشین و اما اسامه بن زید گفـت 

بیعت تو هستم اما در امر کشتن اهل اسالم متوقّفم چه با رسول  خواهی من در می
ـ   عهد کرده خدا  دام با کسی که به وحدانیت خداي تعالی و به رسـالت محم
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: گواهی دهد مقاتله نکنم چون امیرالمؤمنین این سخنان را از آن جمع شنید گفت
مرا از این بیعت بیرون آرید و براي خود هر کـه را کـه خواهیـد بـه خالفـت      

عنه به ابن عبـاس فرمـود    اهللا اند که حضرت امیر رضی پس از آن آورده. بردارید
عنه از والیت شـام راضـی    اهللا یآید که بر عزل معاویه رض که از شما چنین برمی

نیستی سبب آن چیست؟ جواب داد که معاویه و اصحاب و امثال و اقـران او از  
اهل دنیااند و اگر ایشان را از حکومت شام عزل کنی سر از جیب نفاق و شـقاق  

عنه متّهم سـاخته گوینـد علـی     اهللا و خالف بیرون آرند و ترا به قتل عثمان رضی
هاي مردم از تو بگرداند  ور و تغلّب خالفت را بدست آورد و دلعنه به ز اهللا رضی

و مردم را به جانب خود کشاند و عقاید اهالی مملکت شام و عـراق و حجـاز را   
در شأن تو فاسد و رونق بازار تو کاسد گرداند و عالوه بر این امور بغض طلحـه  

الت مملکت شام را به فعالً ای. و زبیر رضی اهللا عنهما نیز در این امر متصور است
معاویه واگذار بعد از محکم شدن امر خالفت حکومت را از دست او چون مـوي  

و به . آنچه مصلحت دین باشد آن کنمحضرت امیر فرمود . یر بیرون آریماز خم
ابـن  . دهـم  روایتی گفته است به خدا سوگند چیزي جز شمشیر به معاویـه نمـی  

منین درست است که تو مرد شجاعی هستی اي امیرالمؤ: عنه گفت اهللا عباس رضی
حـرب  : فرمـود  مـی  اي که رسول ولی در جنگ سیاستمدار نیستی، مگر نشنیده

هـا را   به خدا سوگند اگر حرف مرا بشنوي آن: آري، گفتم: خدعه است؟ گفت
ها فقط به فکر سرانجام  گردانم و چنان خواهم کرد که آن از لب آب تشنه برمی

هاي تو و معاویه چیـزي   ي ابن عباس من از این مکر و حیلها: فرمود. خود باشند
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ات برو تا خود مردم تـو را   گفتم حرف مرا گوش کن و به مزرعه. پذیرم را نمی
دریابند و به خلیفه بگمارند اگر امروز با ایشان درگیر شوي فردا به خونخـواهی  

  .کنند عثمان بر تو قیام می
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به عایشه صدیقه رضی اهللا عنها در رسیدن خبر قتل عثمان رضی اهللا عنه 
  .مراجعت از سفر حج و وعده حضرت امیر بر اجراي حد قاتالن عثمان

بعد از فراغ از اداي حـج از مکّـه بـه    عایشه صدیقه رضی اهللا عنها نقل است که 
عنه و نشستن علی بـن   اهللا مدینه آمد که در بین راه خبر کشته شدن عثمان رضی

فوراً از راه برگشته به مکّه مراجعت نمود . به او رسید ابی طالب بر مسند خالفت
ام رفـت گفـت یـا     و ابن عباس نیز از اداي حج فارغ شده بود و به مدینـه مـی  

: نمـایی، گفـت   چرا از راه مدینه برگشتی و به سوي مکّه مراجعت مـی المؤمنین 
ـ  خبر قتل عثمان و خالفت علی به من رسید دیگر مدینه جاي وطن من نمی د توان

  .باشد
اي  اند که هر یک از طلحه و زبیر رضی اهللا عنهما حکومت ایالت و ناحیـه  آورده

طلحه ایالت بصره و زبیـر حکومـت   . که تحت تصرّف امیرالمؤمنین بود نمودند
ایالت کوفه را خواستار شد امیرالمؤمنین در جواب ایشان فرمود که من در سوانح 

ا احتیاج دارم چون شما هر یـک بـه   مهمات کلیه بر صواب دید و مشاورت شم
اي بیرون بروید من با چه کسی مشورت کنم هر دوي ایشان از این پاسـخ   گوشه

گرفته خاطر شدند و کینه و فساد در سینه آوردند و گفتند ما با علی هیچ بیعتـی  
به رغبت خود نکردیم و با اکراه و اجبار با او بیعـت کـردیم زمـانی کـه ایـن      

م فاش شد و خبر مراجعت عایشه صدیقه بـه مکّـه و تخلّـف    سخنان در بین مرد
شـد هـر یـک     بروز اختالف و اضـطراب . مذکور شد بعضی از صحابه که قبالً

بعضی گفتند علی در اجراي حد بـر قـاتالن عثمـان توقـف و     . گفتند سخنی می
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گفتند بهتر این بود که جماعتی را که متهم به قتل  و جماعتی می. نماید تأخیر می
امیرالمؤمنین چون به این سخنان واقف شد برآمـد  . داد اند نزد خود راه نمی انعثم

و خطبه خواند و به ایشان وعده داد که حد قاتالن عثمان را اجرا خواهد کرد فی 
  .الجمله از این وعده در دل مردم آرامشی حاصل شد

اند که چون سال سـی و ششـم هجـرت درآمـد حضـرت امیرالمـؤمنین        آورده
عنه به تهیه اسباب و ابزار جنگ و اعداد و آالت و ادوات مقاتله مشغول  اهللا رضی

ابو ایوب انصاري به نزد وي رفـت  . شده عزم جزم بر تسخیر ممالک شام گرفت
و گفت یا امیرالمؤمنین اگر در این شهر یعنی مدینه اقامت نمایی بهتر باشد زیرا 

وي اینجاست اگر عـرب در  و قبر مطهر و منیر منور  که هجرتگاه رسول خدا
متابعت تو ثابت قدم باشند لزومی ندارد به شام بروي و کسانی که پـیش از تـو   

امیرالمؤمنین به گفتار ابو ایـوب انصـاري   . بودند نیز در این شهر اقامت گزیدند
  .میل نموده ترك عزم آن دیار کرد

ي او  انگیـزه  السالم با قریشیان سخت گرفت و مانع خروج ایشان شد و علیه علی 
  .بر این کار این بود که بنی امیه نگریزند و پراکندگی پیش نیاید

اي : عنه رفت و گفـت  اهللا مغیره بن شُعبه پیش علی رضی. کند ابن عبدالبر نقل می
اگـر  : چیسـت؟ گفـت  : امیرالمؤمنین مرا نسبت به تو نصـیحتی اسـت، فرمـود   

طلحه را به استانداري کوفـه  خواهی خالفت کنی و کار تو استقامت پیدا کند  می
و زبیر را به استانداري بصره گمار و براي معاویه هم فرمانی بفرست و او را بـر  

تر گردد و چون کار تو استوار شد به هـر   شام و بر سر کارش باقی بدار تا مطیع



 ...  رسیدن خبر قتل عثمان رضی اهللا عنه به عایشه صدیقه رضی اهللا عنها در 

333 

در باره طلحه و زبیر باید : ها را برکنار کن، علی فرمود خواهی آن طریقی که می
ما معاویه را تا زمانی که من روي کار هسـتم بـه او کـاري واگـذار     بیندیشیم ا

  .کنم نمی
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ها وجهه و تعیین فرمانداران به برخی از بالد اسالم و شروع مخالفت اهللاُ  خالفت علی کَرَّم  
اند که چون خبر بیعت مردم با حضرت امیرالمؤمنین علی  اهل تاریخ چنین آورده

اب بر مسند خالفت به عبـداهللا بـن عـامر کـه پسـر      عنه و استقرار آنجن اهللا رضی
عنه بود رسید و به علم الیقین دانست والیت بصره را از او  اهللا ي عثمان رضی خاله

خواهد گرفت خاص و عام آن شهر را جمع نمود و برخاست و خطبـه خوانـد و   
ي شما عثمـان   بدانید که خلیفه! اي گروه مردمان: بعد از ثناي خداي تعالی گفت

بن عفّان بظلم کشته شده و بیعت او هنوز در گردن شماست و من دیـروز امیـر   
شنوم که مردم با علی بن ابـی طالـب    شما بودم و امروز هم امیر شما هستم و می

اند اکنون ما خواهان خون عثمـان هسـتیم پـس آمـاده      عنه بیعت کرده اهللا رضی
دامه که یکی از اکابر و ي خود را بگیریم جاریه بن ق جنگ باشید تا خون خلیفه

اشراف بصره بود چون سخنان وي را شنید گفت اي پسر عـامر تـو حـاکم مـا     
نگشتی مگر به زور و اکراه و ما از روي مشورت ترا والی خویش نساخته بودیم 

عنه گردن ما بود قبول کردیم و حاال او  اهللا به خاطر آنکه اطاعت از عثمان رضی
عنه قرار یافته اگـر   اهللا ومت مسلمانان بر علی رضیشهید شده و امر خالفت و حک

اي غیر این خواهیم اندیشید و اگـر   او دوباره ترا بر این سمت مقرّر دارد ما چاره
اجب و الزم شماریم و عبداهللا بن عـامر  وفرمان عزل نماید عصیان و نافرمانی تو 

ماننـد   جواب نداد و در بصره چندان توقف نکرد و چون شب درآمد در دل شب
برق به جانب مدینه شتافت و اهل بصره با طلحه و زبیر رضی اهللا عنهما مالقـات  
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شـدیم وي   توقّف نکردي تا ما به تو ملحق می دکرد به او گفتند چرا در مقام خو
  .کیفیت گفتگو با جاریه بن خزامه را به ایشان بیان داشت

ال سی و ششم از هجرت عنه در اوایل س اهللا اند که جناب والیت مآب رضی آورده
عمال و فرمانداران بعضی از ممالک و شهرها و حاکمان بالد را تعیین فرمود هر 

را بـه  یمن یک را نامزد بعضی از خواص و یاران خویش نمود حکومت مملکت 
را به معید بن عباس و حکومت و امارت بحرین عبداهللا بن عباس و ایالت والیت 

را به ابن عباس تفویض نمـود  یمامه و پیشواي اهل را به سماحته بن عباس تهامه 
و منصب سقایه حریم و محافظت چاه زمزم و حطیم زمزم را بدست کفایـه قـیم   

مقـرّر فرمـود و   مصر بن عباس درآورد و قیس بن سعد بن عباده را به حکومت 
انـد   فرستاد و عماره بن هشام و بعضی گفته بصرهي  عثمان بن حنیف را به ناحیه

  .مخصوص فرمودکوفه شم را به حکومت ابن ها
ي آن داشت که عبداهللا عباس را  عنه داعیه اهللا اند علی رضی بعضی از مورخان گفته

معین سازد و چون از این امر وقوف یافت در مقام اسـتعفا  شام به امارت ممالک 
عنـه و   اهللا و عذرخواهی درآمده بعرض رسانید که معاویه از نزدیکان عثمان رضی

ي او بر آن ممالک است و مدتی مدید در آن ناحیه مطلق العنان و فـارغ   اشتهگم
الجنان به عیش و تنعم گذرانیده و شوکت و عظمت و ثروت و کثـرت عـدد و   

ترسم وقتـی   عدت تمام دارد و خزاین بسیار در این مدت بدست آورده از آن می
شد مرا زنـدانی کـرده   که خبر عزل خود بشنود عزم بر قتل من کند و یا اگر نک

به من تعرّض رساند امیرالمؤمنین عذر وي را پـذیرفت و او را معـاف داشـت و    
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سهل به حرکت درآمد تـا بـه موضـع    . فرستادشـام  را به والیت سهل بن حنیف 
تبوك رسید جماعتی از سواران آن دیار به او رسیدند و از او پرسیدند که به چه 

ري از امراي علی بن ابیطالب هستم که خلیفه اي؟ جواب داد که من امی کار آمده
سـهل  . عنه ترا به کدام ناحیه امیر سـاخته  اهللا سواران گفتند علی رضی. وقت است

به شهر خود برگرد که ما امارت و خالفـت تـرا   : ، گفتندشـام به ممالک : گفت
آیا هـیچ  : سهل گفت. عنه را از وي طلبکاریم اهللا قبول نداریم و خون عثمان رضی

دي از اهالی این دیار با شما در این سخن متفّق هست یا کالمی اسـت کـه از   اح
اهالی این مملکت همگی با علی و اتباع و اشـباع  : اید؟ گفتند پیش خودت ساخته

سـهل بـه   . اند و خون عثمان مقتول مظلوم را از ایشان خواهند جسـت  او مخالف
ام را بعـرض حضـرت   ضرورت راهی را که رفته بود بازگشت و کیفیت امور ش

  .عنه رساند اهللا امیرالمؤمنین علی رضی
رسید عبداهللا بن عامر شـهر بصـره را رهـا    بصره و اما عثمان بن حنیف چون به 

کرده به سوي مدینه عزیمت کرده بـود اهـالی آن ناحیـه مقـدم او را غنیمـت      
شدند  اند که مردم بصره هم متفرّق و نیز گفته. شمرده مملکت را تسلیم او کردند

گروهی از ایشان همراه جماعت و تابع او شدند، گروهی هـم بـا مخالفـان هـم     
کننـد   مانیم تا ببینیم اهل مدینه چه می عقیده شدند و گروهی هم گفتند، منتظر می

  .هر کار که ایشان کنند ما نیز انجام خواهیم داد
و  آن ناحیـه ان شد و خبر توجه او به رویمن اما عبداهللا بن عباس چون به جانب 

به یعلی بن امیه که سابقاً والی و امیر آن دیار بود رسید هر چـه در بیـت المـال    
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اما عماره . مسلمانان بود از نقد و جنس برداشت و با ثروت تمام رو به مکّه آورد
رسید طلحه بن جویلد اسري و قعقاع بن عمـر در  کوفـه  بن هاشم چون به نواحی 

فتند مصلحت آنست که بازگردي چه اهل کوفه بـه  راه اتّفاقی برخورد کردند گ
امارت غیر از ابوموسی اشعري که از قبل عثمان در آنجا حاکم بود راضی نیستند 

رسید عبداهللا بن سـعد بـن ابـی    مصـر  و اما قیس بن سعد چون نزدیک به نواحی 
عنه و والی سابق آن مملکت بود و بعـد   اهللا السرج که برادر رضاعی عثمان رضی

در موضع آمله طالع اهالی مصر بـا  . قتل عثمان گریخته به جانب شام رفته بوداز 
اي؟ جواب داد کـه   او برخورد کردند و از وي توضیح خواستند به چه کار آمده

 در اطـراف و اکنـاف عـالم سـرگردان و    عنه که  اهللا من از اصحاب عثمانم رضی
مصر درآمد و مردم پس وي به مملکت . حیرانند گفتند هر کجا که خواهی برو

آن ناحیه را خبردار نمود که از جانب امیرالمؤمنین به حکومـت و امـارت ایـن    
سه فرقه گشتند بعضی از ایشان به بیعت امیرالمـؤمنین  اهالی مصـر  . اند دیار آمده

راضی شدند و جمعی دیگر خود را از بیعـت کشـیده عزلـت اختیـار کردنـد و      
عنه قاتل عثمان را قصاص کند ما جمله تابع  اهللا اي هم گفتند اگر علی رضی طایفه

قیس چون احوال مصـریان را بـر   . نماییم آئیم والّا در این امر توقّف می او در می
این روش مذکور مشاهده کرد به ضرورت با ایشان راه مدارا و دوستی در پـیش  
گرفت و حاالت و کیفیت اهالی آن دیار را به تفصیل نوشـته بـه عـرض علـی     

وجهه چون اوضاع ممالـک را بـا ایـن     اهللاُ  حضرت علی کَرَّم. عنه رسانید هللا رضی
من آنچه کـه  : اختالف دید بغایت ملول و محزون شد و به خواص خویش گفت
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داشتم به وقوع پیوست بدرستی که فتنه بر مثـال آتـش    شما را از آن برحذر می
تا تاب و توانم اجازه  سوزد و من افروزند بیشتر می است که هر چند آن را بر می

کوشم و بر روي هیچ احدي که دعـوي   دهد در تسکین و خاموش کردن آن می
ي دیگر نیابم در این صورت آخـر   کند شمشیر نخواهم کشید مگر چاره اسالم می

  .الدواء الکّی
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  عنه اهللا آغاز مخالفت طلحه و زبیر رضی اهللا عنهما با امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی
مـأیوس شـدند از جنـاب    کوفه و بصره عنه از ایالت  اهللا طلحه و زبیر رضی چون

والیت مآب بر گذراندن عمره اجازه خواستند و به ایشان اجازه داده شـده و بـه   
روایتی آنکه آن جناب به ایشان گفت به درستی که مقصود اصلی و کلـی شـما   

کاري عجیب و شـأنی  دانستم که از شما  ي خدا نیست من از اول می زیارت خانه
غریب ظاهر خواهد شد و حال آنکه به طوع و رغبت خود با من بیعت نمودید و 

. خواهیـد برویـد   هر جا که میشود  میروید به شما اجازه داده  اکنون به فتنه می
پس به جانب مکّه روان گشتند و عبداهللا بن عـامر نیـز در آن سـفر بـا ایشـان      

فـه  ي عزل به بصـره و کو  ا را که هنوز نامهموافقت نمود و گفت بشارت باد شم
عایشـه رضـی اهللا   تعجیل تمام به مکّه آمدنـد و   پس به. نرسیده بود معزول شدید

عنه با جمعی دیگر از اصحاب  اهللا ي عثمان رضی در مکّه بود و پیش از واقعهعنهـا  
از به عزم اداي حج و عمره به مکّه رفته بود چون عایشه رضی اهللا عنها  پیغمبر

عنه بـر مسـند    اهللا عنه و جلوس امیرالمؤمنین علی رضی اهللا کشته شدن عثمان رضی
و من در صدد آنم که . خالفت خبر دادند سوگند خورد که وي به ظلم کشته شد

قاتالن او را به قتل برسانم و عبید بن سلمه که از نزدیکـان ام المـؤمنین بـود و    
عنها و بنی امیه که در مکّه  اهللا زبیر رضی عنها در مکّه بود طلحه و اهللا عایشه رضی

عنـه ترغیـب و    اهللا و غیر مکّه بودند عایشه صدیقه را به طلب خون عثمان رضـی 
د و مخالفت با علی بن ابیطالب را به این نوع بیان نمودنـد کـه وي   نتشویق کرد

 عنه را جاي داده و حد خداي تعـالی را بـر ایشـان اجـراء     اهللا قاتالن عثمان رضی
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شود و تو مادر مؤمنان و  عنه بازخواست می اهللا و او به خون عثمان رضی. کند نمی
حرم محترم پیغمبر آخرالزمان هستی با ما یک جهت باش تا با وي جنگ کنـیم  

خوانید کار زنـان نیسـت و    این کار که شما مرا بر آن می: عایشه صدیقه گفت
تو با مـا در ایـن امـر موافقـت     ایشان هر دو به عایشه گفتند اگر . شما داناترید

و عبداهللا بن . گیرند نماید و از آن اعتباري دیگر می نمایی در نظر مردم عظیم می
ي عایشه صدیقه یعنی اسماء بـود و ام المـؤمنین مـادر او را     زبیر که خواهرزاده
داشت و فرزند خود خوانده بود وي را به آن سبب عبداهللا زبیر  بغایت دوست می

ن مبالغه و اصرار نمود که عایشه رضی اهللا عنـه را جـز موافقـت بـا     گفتند چندا
عنهما بعـد از آنکـه    اهللا گوید طلحه و زبیر رضی راوي قصه می. ایشان چاره نماند

خاطر خود را از عایشه صدیقه جمع کردند به نزد عبداهللا بن عمـر در آمدنـد در   
در مکّه وطن نمایـد و بـه    حالی که او نیز از امیرالمؤمنین اجازه خواسته بود که

! طلحه اول سخن آغـاز کـرد و گفـت اي ابوعبـدالرحمن    . عبادت مشغول باشد
نهضت نماید از تـو نیـز   بصره عایشه صدیقه عزمش را جزم کرده که به جانب 

بعد از آن زبیـر  . کنیم که با او موافقت نمایی و راه مخالفت نپیمایی خواهش می
در سهل انگاري در امر عثمان و بیعت بـا علـی   به تکلّم درآمد و گفت به آنچه 

عنهما واقع شده نظر بیفکنی به درستی که ما جز صالح مسلمانان هـدفی   اهللا رضی
ایـد و   شما دو نفر آمده: عنه به ایشان گفت اهللا عبداهللا بن عمر رضی. دیگر نداریم

آریـد  ي من مرا بیرون  ي خانه خواهید که مرا خدعه و فریب دهید و از گوشه می
چنانکه خرگوش از سوراخ خود بیرون آرند و بعد از آن مرا در کام علـی ابـن   
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فریبد مگـر بـه غـالم و کنیـزك و      ابیطالب در اندازید بدرستی که مردم را نمی
ها فریفته شوم بدرستی کـه مـن    درهم و دینار و من از این قبیل نیستم که به آن

خوانید بهتر آنست که مرا  ن میترك این کارها کردم و حال آنکه شما مرا به آ
  .به حال خود بگذارید و به جاي من دیگري را به خدعه و نیرنگ بفریبید

در بعضی از کتب احادیث و سیر و تواریخ آمده یعلی بن مینه از جانب یمن بـا  
عنـه و   اهللا صد هزار درهم و سی صد شتر بار به مکّه رسید و با طلحـه رضـی   شش

د و گویند شتري عظیم الهیکلی که به چهار هزار دینار زبیر و عایشه مالقات کر
و به قولی به دویست و به قولی صد دینار زر سرخ و به قولی هشتاد دینار خریده 
پیشکش عایشه رضی اهللا عنها نمود و غیر از این هم گفتند و چون عایشه سـوار  

گفتند یعنی جنگ جمل که شرح و بسـط واقعـه   حرب الجمـل  بر این جمل بود 
  .جنگ عنقریب ذکر خواهد شد
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  آغاز جنگ جمل
جنگ جمل به سال سی و شش هجري نزدیـک بـه بصـره بـین امیرالمـؤمنین      

عنه از یک طرف و عایشه و طلحه و زبیر از طرف دیگر روي داد و بـه   اهللا رضی
عنه طلحـه و   اهللا پس از کشته شدن عثمان رضی. عنه انجامید اهللا پیروزي علی رضی

ضی اهللا عنهم به خونخواهی او عازم بصره شده و از طرفـی علـی   زبیر و عایشه ر
در این جنگ طلحه به سختی مجروح شـد و بـا آن جراحـت    . هم به بصره رفت

و زبیر به قتل رسید و عایشه با برادرش محمد بن ابی بکر بـه احتـرام بـه    . بمرد
 بلعمی ي تاریخ گزیدهاینک شرح این جنگ را از . بصره و از آنجا به مدینه آمد

البتـه بـا نگـارش     دکتر سید محمـود طباطبـایی  و  دکتر جعفر شعاربه کوشش 
  .خوانید امروزي می
دانم که  من می! اي امیرالمؤمنین: آمد و گفتعنه  اهللا علی رضیپیش مالک اشتر 

علـی بـه او   . ها جنگ کنـیم  اکنون اجازه بده تا با آن. کنند ایشان بی وفایی می
قدم پیش گذاشت و جنگ شروع شـد و عایشـه اشـتر    اجازه جنگ داد و مالک 

علـی  . خود را پیش آورده بود و طلحـه و زبیـر بـه یـک سـو ایسـتاده بودنـد       
یا طلحه و یا زبیر، چرا بر من بیرون : عنه در میان دو صف آمد و گفت اهللا رضی

آمدید، و شما یاران من بودید و نخست شما بیعت کردید، من اکنون چـه گنـاه   
تو قاتالن عثمان را پنـاه دادي اگـر تـو گناهکـار نبـودي      : گفتکردم؟ طلحه 

یـا طلحـه، دسـت    : علی گفت. کردي کشندگان عثمان را به دور خود جمع نمی
بردار تا دعا کنیم تا هر که از ما به خون عثمان گناهکارتر است، خداي عزَّوجلَّ 
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یا زبیر از : پس علی رو به زبیر کرد و گفت. طلحه خاموش شد. او را لعنت کند
ي راه  آمدي و مـن بـر کنـاره    یاد داري آن روز که تو با پیغامبر می. خدا بترس

یا رسول اهللا، چگونه : تو به او گفتی. مرا بدید تبسم کرد پیغامبر. ایستاده بودم
: فرمـود  کنی؟ پیغامبر است که هر گاه که تو پسر ابوطالب را ببینی تبسم می

که تو بر علی بیرون آیی و به وي با ظلم و ستم سپاه  از خدا بترس که زود باشد
یا علی، به خـداي  : پس گفت. زبیر چون این سخن بشنید، سر فرو افکند. بري می

زبیـر  . آمـدم  آسمان که اگر من این سخن به یاد داشتم هرگز به حرب تو نمـی 
علی به یاد من آورد سخنی را که مـن  : بازگشت و به پیش عایشه رفت و گفت

و زبیر . آمدم را فراموش کرده بودم، اگر بیاد داشتم هرگز بر وي بیرون نمیآن 
عایشه کس فرستاد و عبداهللا بن زبیر را بخواند و از زبیر گله کرد . به بصره رفت

عبداهللا به سوي . اکنون زبیر بازگشت. ایشان بودند مرا به حرب آوردند: و گفت
گویند که تو از علـی ترسـیدي؟    یاي پدر، مردمان اینچنین م :پدر رفت و گفت

سوگند را کفّـارت  : او گفت. پس چه کنم که سوگند خوردم با علی جنگ نکنم
زبیر ده درویش را لباس پوشاند و غالمی را آزاد کرد . اي را آزاد کن کن و بنده

ي جنگ شـدند و روز تـا شـب     و دوباره به جنگ برگشت و هر دو سپاه آماده
علی . رفتند و خلقی بسیار کشته شد کر گاه خود میکردند و شب به لش جنگ می

کیست که این را پیش ایشان ببرد و ایشان را به «: مصحف بیرون کرد و گفت
مردي بیامد نام وي یاسر بن مکحول، و مصـحف  » بخواند؟) قرآن(این مصحف 

طلحه شمشیر بـزد  . علی شما را بدین همی خواند: پیش طلحه و زبیر برد و گفت
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شمشیر بـزد و  . ستش بیرون انداخت وي مصحف بر دیگر دست گرفتو یک د
: گفـت  تا کی از این اعمال؟ پسر ابوطالب که می: دیگر دستش بیفکند و گفت

و حرب سخت شد و مالک اشتر پیش وي ! صلح کنم، آنگاه بر ما شبیخون آورد
ن ما شما را به قرآ: مالک به وي گفت. رفت و مردي از لشکر عایشه بیرون آمد

خواندیم، چرا اجابت نکردید و قرآن نگه دار را کشتید؟ پس مالک حمله برد و 
هر سه . بر کعب بن سور شمشیر زد و او را کشت، و این کعب دو برادر داشت

تن پیش اشتر عایشه کشته شدند و حرب سخت شد و قتل بسیار شد و عبداهللا بن 
خت، و تن عبـداهللا زخمـی   مالک اشتر با وي برآمی. زبیر حمله کرد و پیاده بود

شده بود مالک نیز شمشیر دیگر بر سر او زد، سرش ببرید و خون  بر وي فـرو  
پس مالک خواست که دیگر بزند، عبداهللا او را بشـناخت، و  . سست گشت. آمد

. بجست و هر دو دستش بگرفت و هر دو یکدیگر را بیفکندند و به زمین افتادند
مـرا کشـتی   » قَتَلَنـی مالـک  «: گـرد  بانگ می عبداهللا مالک را به کنار گرفت و

از . بـود  دانستند که مالک کیست، و زمـانی همچنـان مـی    مالک، و مردمان نمی
هاي عبداهللا خون بسیار ریخته شده بود و سست گشته، نتوانست خـود را   جراحت
و عبداهللا در جاي خود در حالـت  . مالک بجست و به لشکر علی رفت. نگه دارد

او را برگرفتند و به شهر بردند، و بر تـن و انـدام وي سـی و    . دضعیف باقی مان
  .هفت زخم رسیده بود

و علی لشکر خویش را  ندا کرد که این حرب مسلمانان است و در زمان پیغمبر 
و خداي تعالی ما را با این حرب مبتال . چنین نبود که مسلمانان به جان هم بیفتند
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و چنان باشد تـا  . له را چه کار باید کردداند این جنگ اهل قب کرد، و کسی نمی
با شما جنگ نکنند جنگ نکنید و اگر روي بگردانند به دنبال ایشـان بـه طلـب    
ایشان نروید، و هر که مجروح شده باشد دیگر بار ضربت نزنید و قصد کشتن او 
نکنید، و هر که کشته شد لباس از تن وي بیرون نکنید و مال ایشان را غنیمـت  

امـا اگـر   . ارید، زیرا که خون و مال ایشان براي ما حـالل نیسـت  و حالل مشم
آهنگ شما کنند، شما نیز آهنگ ایشان کنید بر نیت آنکه ایشان را از خود باز 

اگر کشته شوند خون ایشان بـه گـردن   ) فقط براي دفاع از خود باشد(دارید  می
ند، ایشـان را نیـز   عنه شـنید  اهللا وقتی که طلحه و زبیر این نداي علی رضی. ایشان

تا به لشکر ایشان نیز همچنین منادي کردند، پـس جنـگ   : فرمودند  خوش آمد،
و جنگ سخت شد و روز گرم شد و خلق بسـیار کشـته شـد، و    . شروع کردند

و عبـداهللا بـن   . کسی چنان حرب یاد ندارد از جهت سختی و خون ریختن بسیار
صف «کوفه از وي پرسیدند که پس از آن به . شیبان عاهلی از مهتران کوفه بود

در ) رختشـویان (و در کوفه سرایی در بازار است که گـازران  » لَنا حرب جمل
هرگز من بـه خانـه   : و عبداهللا بن شیبان گفت. کوبند آنجا شب و روز لباس می

گذرم مگر این که جنگ جمل یاد من آید همچنانکـه صـداي کـوفتن     ولید نمی
  .آمد شیر میگازران لباس را، بانگ زخم شم

تیـر  . پس تیري بر ساق طلحه آمد و دیگر سو بیرون شد و به کنار اسب رفـت 
کـرد تـا    ریخت و وي در پیش صف لشکر تحمل مـی  بیرون کشید و خون می

و کفش وي پر از خون بود و طلحه سست شد، قادر به نشسـتن  . وقت نماز ظهر
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چـون  . مرا نگـاه دار از پشت من بر اسب بنشین و : به غالم گفت. در اسب نبود
مـرا  : بـه غـالم گفـت   . سوار اسب شد یک لحظه بیشتر نتوانست طاقت بیـاورد 

و تا به شهر رسید، هر چه در تن وي خون . برگردان، که کار من به پایان رسید
چون به شهر آمد، غالم دانست که کار او تمام شد او را از . بود به بیرون ریخت

و گـور او  . رحمـه اهللا . فت و طلحه بمـرد همان دم جان در ر. اسب فرو گرفت
چون او بازگشـت زبیـر   . و زبیر هم پهلوي او ایستاده بود. امروز در بصره است

نیز بازگشت و برفت به جایی که در بیرون شـهر اسـت و آن را وادي السـباع    
عمروبن جرموز با دو سوار دیگر به دنبال او رفت و بر پهلوي زبیر با . گویند می

زد و از طرف دیگر پهلو بیرون درآمد، و زبیـر بـا آن زخـم بازگشـت و      نیزه
و آن دو سوار دیگـر  . سپر عمرو به دو نیمه شد. عمرو سپر بگرفت. شمشیر بزد

. در آمدند و زبیر را بیفکندند و به شتاب به علی خبر دادند که زبیـر را کُشـتیم  
چـرا؟  : عمـرو گفـت  . باشدآتش دوزخ براي تو مژده » اَبشرْ بِالنَّار«: علی گفت
ي ابن صـفّیه   کشنده» بشِّرْ قَاتلَ ابنِ صفَّیه بالنَّار«از پیغامبر شنیدم که : علی گفت

و این را بهرِ آن گفت که علی گفته کـه هـر کـه    . را به آتش مژده ده) زبیر(
پـس  . بگریزد از پس او مروید و عمرو از فرمان بیرون رفت و از پس او برفت

دانم چه کنیم؟ اگر تو را مخالف شویم بـه   نمی«: عنه گفت اهللا رضی عمرو به علی
  »....!دوزخ باید رفت

. و به عایشه گفتند که طلحه و زبیر هر دو بازگشتند و طلحـه جراحـت داشـت   
اگر طلحه معذور باشد زبیر را چه شده است و چرا : عایشه اندوهگین شد و گفت
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پـیش سـپاه کسـی نیسـت     در : بازگشت؟ و چون یک ساعت گذشت، گفتنـد 
عایشه نخواست که هزیمت شود، پرسید که در پیش سـپاه  . هزیمت خواهند شد

چـون  . »اشتر من پیش ببرید«: گفت» ضبه بنی«: اسالم کدام قبیله است؟ گفتند
. کنـیم  ما زن پیغمبر را در جنگ رها نمی: اشتر عایشه جلوتر آمد، مردمان گفتند

چون آن بدید، خشمکین شـد کـه جنـگ     علی. ها کشیدند پس دیگر باره صف
و ترسید که عایشه در پیش صف تیري بر او اصـابت   استدوباره از سر گرفته 

کند، که تیرداران علی بر اشتر عایشه تیرباران کردند و بنوضـبه کـه در پـیش    
  :گفتند و شعر می. اشتر عایشه بودند سخت جنگیدند

نمود و  سته بود، چون نیستان میي عایشه از بسیاري تیري که بر وي نش و کجاوه
مردم در نزد شتر او به جنگ مشغول بودند و برادر کعب بـن سـور مهـار شـتر     

تا آن وقت کـه  : عنه به مالک گفت اهللا علی رضی. داشت عایشه با دست نگه می
اي کن تا مهار شتر  این شتر را در آنجا ایستاده نبینند این مردمان برنگردند، چاره

مالک اشتر با سپاه گران خود بر آن اشـتر  . سوي وي لشکر بکشیدبگیرید و به 
دیگر برادرش مهـار  . افکند، و مالک شمشیر زدود و دست برادر کعب بینداخت

گرفتند تـا هتفـاد    و همچنین این مهار شتر می. مالک او را بکشت. شتر بگرفت
اشـتر  و مهار شتر را بگرفتند، هر چند کشـیدند  . کس در پیش اشتر کشته شدند

مردي از اصحاب علی درآمد » اشتر را بزنید و بکُشید«: علی فرمود که. رفت نمی
. نام او بحیر بنِ دلجه، از مرد کوفه بود، و شمشیر بزد و یک ران اشتر بینـداخت 

و مرد قوي باید و شمشیر برّنده تـا بتوانـد اسـتخوان ران    » احسنت«: علی گفت
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ود که افسار اشتر گرفته بود نام او عمـرو  شتر بیفکند و مردي که آخرین مرد ب
چون دستش بینداخت، شعري بگفت و از عایشـه عـذر خواسـت، و    . بن اشرف

ي مادران ما تو را بهترین مادارن  تفسیر آن چنین بود که یا مادر مؤمنان، از همه
دانی که چند تن  داریم و لکن مادر فرزندان را بپرورد و بر ایشان ببخشاید، و می

پس چون بحیر اشتر عایشه را دید کـه ران آن  . هایش بریده شد ارزان دستاز مب
  .را بینداختند و اشتر برفت

اندر آمد و کس را نگذاشـت کـه     و سپاه بصره هزیمت شدند و علی پیش سپاه
بر زمین افتاده بود و عایشـه در  ) کجاوه(پس از شکست هزیمت شود و هودج 

. گفـت  شنید و سخن نمی و علی می. ترسید و می» یا فتی علی«. کرد آن فریاد می
پس علی، محمد بن ابـی  . و عایشه علی را ندید، که روي هودج پرده کشیده بود

عایشه را برگیر و به شـهر درآور و  : بکر را بخواند که برادر عایشه بود و گفت
ي او کـرد و بـا    محمد بن ابی بکر بر باال سر عایشه رفت و دست به داخل پرده

کیست این، که خشک بـاد ایـن دسـت اگـر     : بر عایشه زد، عایشه گفتخشم 
متـرس  : محمد گفـت . نیامده است نامحرم است، که بر من جز دست پیغامبر 

سپاس ایزد را کـه بـه سـالمت    : پس عایشه بیارامید و گفت. که من برادر توام
صـره  محمد عایشه را برگرفت و بر اشتر نهاد و با هودج او را به شـهر ب . هستی

ي عبداهللا بن خلف خزاعی فرود آمد که مهتر بصره بود، و علی بر  برد و به خانه
و عبـداهللا  . بود تا شکست خوردگان به هر جا که خواستند برفتند می بپشت اس

سه روزه در بصره در امان بـود و سـپس بـه    ). مجروح(بن عامر خسته شده بود 
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خوردگان به شـام رفتنـد، و    و مردم زیادي از شکست. سوي معاویه به شام رفت
  .گروهی گفتند که مروان از مکّه به شام رفته بود

و علی همان روز کشته شدگان را گرد کرد و بفرمود تا همه را به یکجا بنهادند 
یا امیرالمؤمنین، بـر  : مالک اشتر گفت. و بر کشتگان هر دو گروه نماز کرد... 

مالـک اشـتر   . ان کافر نیسـتند آخر ایش: گزاري؟ علی گفت دشمنان ما نماز می
نـه، و در میـان ایشـان    : علی گفت. »چون با تو حرب کنند کافر شدند«: گفت

چون کعب بن سور است فقیه و عالم، و چون عبدالرحمن عتّاب با عبادت و بـا  
چه باید گفـت؟  «: کی توان گفتن و دانستن که کافر شدند؟ مالک گفت. فضل

هستند، بر ما بغی کردند، و خداي عزَّوجلَّ مـا  برادران ما در مسلمانی : علی گفت
پس علی بفرمود تا هر چه در لشکرگاه لباس و مال باشد . را بر ایشان نصرت داد

ي  اندك باشد و بسیار، همه را گرد کردند و به شهر آوردند و به مزگت آدینـه 
الح، که بصره نهادند، و منادا کردند که هر که چیز خویش بشناسد برگیرد االّ س

و سه روز دیگر لشکر گاه بود، کشتگان را به گور کـرد  . از آن بیت المال باشد
و مالها به میراث خوارگان داد و آن هنگام که به شهر درآمد به سـراي سـلطان   

. و از لشکر عایشه دو هزار مرد کشته شده بود و از آنِ علـی پـنج هـزار   . رفت
چون نماز دیگـر بـا   . او بیعت کردند مردمان آمدند و به علی تهنیت گفتند و با
خـداي مـا را و   » غَفَرَ اهللا لنا و لَکم«: عبداهللا بن عباس سوي عایشه آمد و گفت

خداوند ما را و شـما  . بلی: »نَعم غَفَر اهللا لنا و لکم«: عایشه گفت. شما را ببخشاید
  .را ببخشاید
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را سوي او فرستاد  عبداهللا بن عباس. و علی خواست که عایشه را به مدینه فرستد
چنین گفته بود که میان تو و میان زنی از زنـان مـن    به من پیغمبر«: و گفت

و . او را به خان و مان خـودش بفرسـت  . کاري واقع شود و تو بر وي ظفر یابی
عایشه آهنگ رفـتن  . »آماده شو تا به مدینه بروي. خان و مان تو در مدینه است

ا کشته بود، اسب زبیر و شمشیر و انگشتري و عمرو بن جرموز که زبیر ر. کرد
دانست که عبداهللا بن زبیر آن مال زبیر را به سوي  علی می. سوي علی آورده بود

و علی براي عایشـه از بیـت المـال    . عایشه فرستاد که به عبداهللا بن زبیر بسپارد
عفـر  بصره دوازده هزار درم داد تا نفقه و خرج راه باشد، و بر دست عبداهللا بن ج

ش پنجاه هـزار درم  یو عبداهللا آن را از خواسته و مال خو. بن ابی طالب بفرستاد
بـه  ) بـرادر عایشـه  (پس چون علی عایشه را با محمد بن ابی بکـر  . راست کرد

اه رمدینه فرستاد چهل زن از زنان اهل بصره را به همراه او بفرستاد تا وي را در 
  .خدمت کنند

ا روز سه شنبه از بصره در اولـین روز مـاه رجـب    و عایشه صدیقه رضی اهللا عنه
پس . و علی با تمام اهل بصره با وي سه میل به همراهی بیرون آمد. بیرون رفت

چون به سه میـل رسـیدند، عایشـه اشـتر نگهداشـت، و علـی و مردمـان همـه         
اي مردمان، این کار واقع شد و گذشـت و  «: بازایستادند، و خطبه کرده و گفت

لَّ بودقضاي خداي عجکسی بر کسی در دل کینه ندارد و همـه بـراي مـن    . زَّو
: پس به خطبه در حدیث علی کـرد و گفـت  . اید با یکدیگر برادر باشید فرزندان
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اي مردمان میان من و میان علی از قدیم کدورتی نیست مگر آنکه میان زنـان  «
  .ام، امروز مهتر شماست باشد و هر چند من از او آزرده

راست گوید، میان من و او چیـزي از قـدیم وجـود    : ه کرد و گفتو علی خطب
. نداشت و آنچه که افتاد سببش از کسی دیگر بود یعنی طلحه و زبیر رحمهما اهللا

صلوات اهللا علیه هم در این جهان و . و این مادر مؤمنان است و زن پیغامبر است
عایشه صـدیقه علـی   و . و او حق بسیاري در گردن ما دارد. هم به جهان آخرت

حسن و حسین و محمد حنفیه هر سـه  . عنه را از آنجا بازگردانید، و علی اهللا رضی
و زیاد بـن ابیـه   . را یک منزل راه با وي بفرستاد و عبداهللا بن عباس را امیر کرد

عبداهللا را ترك کرد و خود با سپاه کوفه بـه کوفـه رفـت و کوفـه را وطـن و      
  .وفه پیرو و یاران او بودندي خویش ساخت، و اهل ک خانه

پس خداي عزَّوجلَّ بیامرزد آن مؤمن را که دل او از هوا و هوس پاك باشـد، و  
و یا بنویسد، دل به آن دهد و هـیچ  ) واقعه جنگ جمل(چون این خبرها بخواند 

و ایـن آیـه   . کینه نیارد سخن نیفزاید و نکاهد، تا بر دل کسی از یاران پیامبر
خدایا، ما را بیامرز و نیز آنانی را که در ایمان بر ما : 1ا ال تزغ قلوبنَـا ربن: برخواند

. اي منه از براي کسـانی کـه ایمـان آوردنـد     پیشی گرفتند و در دلهاي ما کینه
  .خدایا، براستی تو بخشنده و مهربانی

                                         
  سوره حشر 10آیه  - 1
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  آغاز جنگ صفّین
موسی جواب داد نامه نوشت، ابوابوموسی و معاویه وجهه به  اهللاُ  حضرت علی کَرَّم

اند و کسانی را که راضی و ناراضی و  اند و بیعت کرده که مردم کوفه مطیع شده
عنه کار مـردم کوفـه را نیـک     اهللا بی تفاوت بودند توضیح داد چنانکه علی رضی

عنه پیش  اهللا ي امیرالمؤمنین علی رضی دانست گویی میان ایشان است، فرستاده می
  .سلی بودابوموسی مردي به نام معبد ا

عنه پیش معاویه سیره جهنی بود که معاویه پاسخی نداد و  اهللا ي علی رضی فرستاده
  .خواند خواست فقط این اشعار را می هر گاه فرستاده پاسخ می

ي استوار یا آنکه جنگی را آماده باش جنگی سـخت کـه همـه     ادامه بده ادامه«
پسـرتان کـه کشـته شـدن او     تان و  ها را به آتش بکشد، در مورد همسایه هیزم

ها و بناگوشها را سپید کـرد سـروران و خادمـان     کاري بسیار زشت بود و زلف
  .همگی در کار او عاجز شدند و براي آن کار غیر از ما فرمانده و حکمی نیست

عنه در ماه صفر معاویه مـردي از نبـی    اهللا سه ماه پس از کشته شدن عثمان رضی
فرا خواند و طوماري مهر زده به او داد که عنوانش  عبس را که نامش قبیصه بود

چون به مدینه رسیدي پایین طومار را بگیر : چنین بود از معاویه به علی، و گفت
عنـه را هـم    اهللا ي علی رضی و به او سفارش کرد که چه چیزي بگوید، و فرستاده

بسـی همـانطور   همراه او برگرداند، و در ماه ربیع االول وارد مدینه شدند، مرد ع
  کردنـد،  که معاویه گفته بود وارد مسجد شد و مردم همه آن طومار را نگاه مـی 

اي در آن ندیـد، بـه    عنه داد آن را گشود و نوشته اهللا چون طومار را به علی رضی
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آري، فرسـتادگان در  : در امـانم؟ فرمـود  : چه خبر داري؟ گفت: فرستاده فرمود
ام که جز از انتقـام   قومی را بجا گذاشته و آمده: گفت. شوند اند و کشته نمی امان

از تـو و شـاهرگ   : از چـه کسـی؟ گفـت     :و قصاص راضی نخواهد شد، فرمود
خواهنـد؟ مگـر مـن     خون عثمان را از من مـی : عنه فرمود اهللا گردنت، علی رضی

عنه نیستم؟ پروردگارا، من در پیشگاه تو از خـون   اهللا خودم خونخواه عثمان رضی
جویم، به خدا سوگند کشندگان عثمـان   کنم و بیزاري می را تبرئه می عثمان خود

. ها دسترسی پیدا کنیم، برو اند مگر خدا بخواهد که به آن گریخته و پراکنده شده
آري، گروهی بانـگ برداشـتند کـه ایـن سـگ و      : من در امانم؟ فرمود: گفت

و اي  ل مضَرْي سگ است او را بکشید، فرستاده بانگ برداشت که اي آ فرستاده
بـراي انتقـامگیري   و اسب و تیر ، به خدا سوگند که چهار هزار خواجه آل قیس

  .اند بنگرید که پهلوانان و سواران چقدر خواهند بود آماده
گفتند خاموش  مردم بر او هجوم بردند و مضریان او را در پناه خود گرفتند و می

کنم این گروه هرگز  ت نمیکشید که نه، به خدا سوگند سکو باش و او فریاد می
ترسیدند بر  ي خدا سوي ایشان آمد، و از آنچه می رستگار نخواهند بود، که وعده

سرشان رسید به خدا سوگند کارشان به پایان رسید و دولت ایشان بر سـر آمـده   
  .است

عنه تصمیم به جنگ با معاویه گرفت و براي کارگزاران خود  اهللا گوید علی رضی
ا به سوي شام حرکت دهنـد، آنگـاه طلحـه و زبیـر از علـی      نوشت که مردم ر

عنه اجازه خواستند که براي عمره گزاردن به مکّـه برونـد و بـه آن دو     اهللا رضی
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عنه فرزند خود محمد بن حنیفه را فراخواند و پرچم را  اهللا علی رضی. اجازه فرمود
وسلمه یا عمـرو  به او سپرد و عبداهللا بن عباس را بر میمنه گماشت و عمرو بن اب

بن سفیان عبداالسد را بر سمت چپ لشکر گماشت و ابولیلی بن عمر بن جـراح  
ي لشکر گماشت و قُثم بن عباس را  را که برادر ابوعبیده بن جراح بود بر مقدمه

  .به جانشینی خود در مدینه منصوب فرمود
روي عنه و معاویه حاکم شام جنگ  اهللا در سال سی و هفت هجري بین علی رضی

در ایـن جنـگ   . معـروف اسـت  ) اي در عراق نام ناحیه(جنگ صفّین داد که به 
شـمار  ) لیلـه الهریـر  (لشکر معاویه سخت منکوب گردید و در شب دهم صـفر  

هـا نمـود و    مالک اشتر در این جنگ رشادت. بسیاري از لشکر شام کشته شدند
و عاص به حیلـه  نزدیک بود که لشکر علی پیروز شوند اما معاویه به تدبیر عمر

. ها را بر سر نیزه زدند و خواستار حکمیـت شـدند   متوسل شد و دستور داد قرآن
عنـه اخـتالف افتـاد و وي بـه ناچـار حکمیـت را        اهللا بین افراد لشکر علی رضی

عنه ابوموسـی اشـعري را    اهللا لشکر شام عمرو عاص، و لشکر علی رضی. پذیرفت
ه سبب ضعف ابوموسی قضیه بـه نفـع ماویـه    به حکمیت برگزیدند اما سرانجام ب

  .پایان یافت
به تصـحیح   ي تاریخ بلعمـی  گزیدهدر کتاب  جنگ صفّینو اینک آنچه در باره 

آمده البته با نگـارش امـروزي    دکتر سید محمود طباطبـایی و  دکتر جعفر شعار
  .خوانید می
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ا آماده کرد نا امید شد، جنگ ر] لشکر شام[عنه از صلح ایشان  اهللا چون علی رضی
یاران مردمانِ شام، علی «و منادي را فرستاد تا بر باالي لشکر شام بانگ کرد که 

عنه چنین گوید که من با شما روزگار دراز صبر کـردم و شـما را پنـد     اهللا رضی
و این . »دندادم و به حق خواندم و کس اجابت نکرد، اکنون فردا حرب را بیارای

و مردمانِ شام همه بـر عمـرو و   . ب آفتاب بودمنادي که بانگ کرد، زمان غرو
بر معاویه گرد آمدند، و ایشان سپاه را تعبیه کردند و آن امیـران را همـه سـپاه    

عنـه   اهللا و علی رضی. ها به پاي کردند دادند و حرب را بیاراستند و نقیبان و طالیه
وفه مالک بر سوارانِ ک. سوار از پیاده جدا کرد و بر هر گروهی امیري پیدا کرد

اشتر را امیر کرد و بر سواران بصره سهلِ بن حنَیف را، و بر پیادگانِ کوفه عمار 
و نُبی جوانان بصـره  . بن یاسر را، و بر پیادگان بصره قیس بن سعد را مهتر کرد

خوانیـد و   در وقت جنگ قـرآن مـی  «: را و کوفه را جدا کرد و به ایشان گفت
و در شب مردمان را گرد کرد و خطبـه  . ان مهتر کردمسعر بن فَدکی را بر ایش

کرد و کار حرب را بفرمود و قاعده و روش جنگ را یـاد داد چنانکـه کـار او    
اید و  شما بر حق! اي مردمان«: بود، چنانکه در جنگ جمل یاد داده بود و گفت

تا ایشان ابتدا شروع به جنگ نکنند، «: چون صفها برکشیدند گفت. »ایشان باطل
هر که او ابتدا شروع کند یاغی باشد و بیعـت از او بـر   . ما جنگ آغاز مکنیدش

و هر که را جراحت رسد و از حرب بازماند نیز او را مزنید و مکشید، و . دارد می
هر که هزیمت شد او را مطلبید، و هر که کشته شد برهنه مکنید، و هیچ کشـته  

و اگـر بـر   . و بغض داشته باشید را گوش و بینی مبرید، هر چند شما از او کینه
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لشکرگاه ایشان پیروز شوید، هیچ پرده باز مکنید و به حرم کسی بـدون اجـازه   
مروید و به مال ایشان دست درازي مکنید و هیچ زن و کودك را رنج منماییـد،  
هر چند زنان و مهتران شما را دشنام دهد، تحمـل کنیـد و در حـرب آواز نـرم     

لَّ را بسیار یاد کنیدداشته باشید و خداي عجو در آخـر خطبـه ایـن آیـت     . »زَّو
اید، هنگامی که با گروهی از دشـمن روبـرو    آورده ایماناي کسانیکه «. بخواند

و از خدا و پیـامبرش پیـروي   .... شوید پایداري کنید و خداي را بسیار یاد کنید
شـوید و   کنید و با یکدیگر نزاع مکنید زیرا در این صورت سست و ناتوان مـی 

شـنیدیم و اطاعـت   : همـه گفتنـد  » 1.رود، و صبور باشید شوکت شما از میان می
اه شام را تعبیه کردند و علـی سـپاه   پسو همه شب معاویه و عمرو عاص . یمکرد

و آن شب هر دو . ساالري همه لشکر را به مالک اشتر داد و بر امیران امیر کرد
بکردند ) بحبامداد، ص(ز بام وز شد، نماچون ر. بودند سپاه تا روز بر این تعبیه می

و هر دو سپاه رو به روي هم درآمدند و آن روز چهارشنبه اول ماه صـفر، سـال   
  .سی و هفتم هجري بود

علی سپاه را پانزده صف کرد و معاویه نیز پانزده صف برکشید، و حرب سختی 
یمنـه و  میمنـه بـا م  . این نخستین روز سپاه بود که با هم جنگ کردنـد . کردند

  ]جنگیدند. [میسره با میسره و قلب با قلب
و روز . و چون شب در آمد، جدا شدند، و از هر دو سپاه بسیار کشته شده بودنـد 

گروه گروه «: عنه گفت اهللا علی رضی. ها برکشیدند دیگر به حرب آمدند و صف
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و . پس هاشم بن عتبه را با سپاه آراسـته بیـرون فرسـتاد   » به حرب بیرون شوید
پـس  . و تا شب ایشان در جنگ بودند. عاویه ابواالَعور را با سپاه بیرون فرستادم

پس عمار . روز دیگر از سپاه علی زیاد بن نصر حارثی با سپاه خویش بیرون آمد
و از سپاه شام عمرو بن عاض با سپاه بسیار . بن یاسر با پیادگان کوفه بیرون آمد

چون وقت نماز ظهر بود، عمار بـا  . بیرون آمد و جنگ شدت یافت و سخت شد
پـس  . پیادگان خویش بر سواران شام حمله کردند، و بسیار کـس تبـاه کردنـد   

  .عمرو بن العاص بازگشت و بسیاري از هر دو گروه کشته شدند
عبداهللا بـن  . روز چهارشنبه علی پسر خود محمد بن حنیفه را با سپاه بسیار فرستاد

پـس عبیـداهللا   . اه پیش او آمد، و جنگ کردندعمر بن خطّاب از سپاه شام با سپ
. »تو تنها بیرون بیا تا من بیرون آیم و با هـم برآویـزیم  : آواز داد محمد را که

علـی از دور  . پس عبیداهللا بن عمر سپاه از جنگ بازداشت و پیاده بیـرون آمـد  
به مبارزت پیش : به محمد چه شده است که پیاده شده است؟ گفتند: گفت. بدید
علی بتاخت و پیش از محمد پیـاده شـد و بـه    . هللا بن عمر بیرون شده استعبدا

. پـیش آي : و علی پیش رفت و به عبیـداهللا گفـت  . اسب من بگیر: محمد گفت
پس محمـد  . و بازگشت، و هر دو سپاه بازگشتند. من ترا نخواستم: عبیداهللا گفت
 اگـر پـدرش   واهللا! یا پدر، پیش این فاسق به مبارزه بیرون شـدي : به علی گفت

مهـالً مهـالً، آرام   ! یا پسر: علی گفت. بایست بروي خواست تو به مبارزه نمی می
پس روز پـنجم عبـداهللا   . نگر تا پدر او را جز به نیکی یاد نکنی. باش، آرام باش

و عبداهللا بن عبـاس آن روز  . بن عباس با سپاه بسیار بیرون آمد، و جنگ کردند
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و ولید بن عقبه بنی عبدالمطلب را . یار کس را بکُشتبه تنهایی حرب کرد و بس
»  1قَتَلْتُم اَمـامکُم و قَطَعـتُم اَرحـامکُم   «یا بنی عبدالمطلب، : داد و گفت دشنام می

یا ولید امـروز، روز درازي دسـت اسـت نـه درازي     «: عبداهللا پیش آمد و گفت
ولید جـواب  ! لبیان بینیبه مبارزت بیرون آي، تا زخم شمشیر بنی عبدالمطّ! زبان

  .نداد و بازگشت که روز گرم گشت
روز ششم قیس بن سعد بیرون آمد و از سپاه شام ابن ذي الکُالع بیرون آمـد، و  

روز هفتم سپاه ساالران بیـرون آمدنـد، در   . حرب کردند و نماز ظهر باز گشتند
حـرب    ،ن مسلمه، و هر دو سپاه گـران این سو مالک اشتر و از آن سو حبیب ب
و چون روز گرم شد، بازگشـتند، ایـن   . کردند، و هرگز چنان جنگ نبوده است

روز سه شنبه بود و در این روز چندان مردم کشته شده بود که بیش از روزهـاي  
تا کی گروه گروه حرب کنـیم؟ فـردا   «: عنه گفت اهللا پس علی رضی. دیگر بود

اه را تعبیه کرد و خود چون صبح شد روز چهارشنبه، علی سپ. همگی حرب کنیم
و از سپاه او هر روز ابتدا بـه  . و بایستاد و جنگ را شروع نکرد..... به قلبگاه آمد

پس هر روز سپاه بایستادند، و شـامیان از هیبـت علـی    . کردند جنگ شروع نمی
عنه از دور بایستادند، و علی در میان دو صف آمد و به آوازي بلند دعـا   اهللا رضی

. و آنگه در پیش صف این آیت بخوانـد ...... شنیدند  دو سپاه میکرد چنانکه هر 
اید، آیا شما را بـه تجـارتی    اي کسانیکه ایمان آورده: ي آیه چنین است ترجمه«

، مؤمنان را مـژده  ]پیامبر[برهاند؟ و اي ] دوزخ[داللت کنم که شما را از عذاب 
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بـه  «: نیـز بخوانـد  و علی آیت دیگـر  . »1هاي خدا انجام خواهد شد بده که وعده
جنگنـد، گـویی    راستی خداوند دوست دارد کسانی را که در راه او صف زده می

  .»2بینایی از سرب هستند
حرب راست کنیـد و   ها در صف: پس به مردمان جنگ کردن بیاموخت، گفت

در پشـت قـرار دهیـد و داد و    را جلوتر قرار دهید و سرهنگان  جوشن داران را
هـا را از پـیش    در حرب دلیل بد دلـی باشـد، و عالمـت   فریاد مکنید، که بانگ 

زنیـد   و چون شمشیر می. ها درآرید که سپاه را صاحب عالمت به پاي دارد صف
به نوك انگشتان پاي نیرو کنید تا بهتر برَد، و چون بر شما شمشیر آید، دنـدان  
بفشارید تا بجهد و هر یک تن خویش فداي یار خویش کنید و به دل میندیشـید  

و از مرگ . که نخست او بیرون رود آنگه من، و اگر او باز گردد، من باز گردم
و . مترسید خاصه بر حق، که هر آینه این مرگ بیاید و نه پیش شود و نه پـس 

فرار براي شما سودي نخواهـد داد اگـر از   ] اي پیامبر[بگو «: این آیت برخواند
  »3.مرگ یا کشته شدن بگریزید

و عبداهللا بن بـدیل از  . خواندند یش صف بداشت، و قرآن میو قرآن خوانان را پ
پـس جنـگ   ..... پیش آمد و خطبه کرد و مردمان را بگریاند. خطیبان کوفه بود
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آغاز کردند و تا غروب آفتاب جنگ کردند چنانکه در میان دو صـف برفـت   
  .چون تاریک شد، هر دو لشکر با مصیبت و با کشتگان بسیار بازگشتند
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  جنگی عمرو عاصتاکتیک 
عنه سپاه بـر   اهللا دیگر هنوز هوا تاریک بود روز پنجشنبه، حضرت علی رضیروز 

ها برکشید و در قلب لشکر ایستاد و مالک اشتر در جلو لشـکر، و   نشاند و صف
در تخت  2از جنس چرم در قلب زده بود و با خود با عمرو به قبه 1اي معاویه قُبه

گرفتـه و در آن   4درِ قبه نگهداشـته و سـپر درق  بر  3نشسته بود و اسب جنیبت
پـس در وقـت چاشـتگاه    . ا نشانده و چهار هزار مرد در گرد قبه ایستادهرهگوه

از قبه بیرون آمد و جلـوتر  عمرو بن عاص خواست که سپاه شام از جاي بجنبد، 
کنند، و علی  اي مردمان، این سپاه عراق به تعصب دین جنگ می: رفت و گفت

و چون . ایشان تا جان دارند باز نگردند. نگرند دارند و به او می ر جلو نگه میرا د
. توانید با ایشان مقابله کنیـد  شما هر گروهی با آن گروه جنگ کنید هرگز نمی

و اما همه سپاه بر یک سوي سپاه ایشان افکنید بر میمنه و میسـره تـا آن یـک    
پس لشکر شـام  . ه دیگر برویدگروه از جاي خود بجنبد، و آنگاه به طرف گرو

و تمام روز به جنگ در . [چنان کردند و همه به یکباره بر میمنه سپاه عراق زدند
و شب فرا رسید و مردمان همه نماز شب و نماز عشاء به جاي آوردند ]..... آمدند

. چون تاریک شد تیر نینداختند و با نیزه جنگ کردنـد . و باز به جنگ برگشتند
                                         

 .تاول بزرگ جلدي: قبه - 1
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باز به شمشیر حرب کردند و کار به دست آویز افتـاد  . ي بشکستهاي زیاد نیزه
نـام  لیله الهریر کردند این شب را  زدند و مجروح می و کارد به روي همدیگر می

یکـی در ایـن جنـگ صـفّین و     . کردند، ولیله الهریر در تمام حربها بوده است
گاه به و علی آن شب تا روز از پشت اسب فرو نیامد . دیگري در جنگ قادسیه

. بود) جمعه(روز دیگر آدینه . تاخت و گاه به آن پرچم تا روز شد این پرچم می
وقت نماز ظهر گرما داغ شد، هر دو لشکر را غم فرا گرفت زیرا که سـه روز و  
دو شب جنگ کرده بودند و اهل شام قصد بازگشـت کردنـد، چونکـه دیگـر     

ر شـد و قصـد بازگشـت    و معاویه متحی. نیروي حرکت و قوت باقی نمانده بود
  .کرد ها می کرد و مالک اشتر حمله

فریب اي معاویه، کار مردي و مردانگی و جنگاوري گذشت وقت : عمرو گفت
ها کننـد و پـیش صـف     ها بر سر نیزه بفرماي تا مصحف. فرا رسیده استکاري 

 خوانیم بدان چیزي که خداي عزَّوجلَّ شما را به قرآن می: بروند و بانگ کنند که
در آن فرموده است، اگر اجابت کنند، صلح کنند و اگـر نـه مخـالف شـوند و     
گروهی اجابت کنند و گروهی نکنند و اختالف در میان ایشـان افتـد و جنـگ    

هـا   باري روزي را برآسائیم و حال مجروحان بهتر شـوند و اسـب  . فروکش کند
  .بیاسایند

پـیش صـف رفتنـد و بانـگ     ها کردند و به  ها بر نیزه معاویه بفرمود تا مصحف
عراق، خداي عزَّوجلَّ به ما مسلمانی داد، نه بدان جهت مسلمانی  ماي مرد: کردند

نـه در عـراق و نـه در شـام     ] اگر چنین کنیم[داد که همه یکدیگر را بکشیم و 
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پس کی باید مسلمانی کردن و چه وقت خـداي  . ماند کسی از مسلمان باقی نمی
توان بازداشت و حد و مرزهـا را   را از مسلمانان کی میتعالی پرستیدن و کافران 

ها کسی نماند؟ اي مسلمانان، مـا   توان نگاه داشت، وقتی که از ما مسلمان کی می
ایـم و هـر    که ما و شما به آن گرویـده ) قرآن(خوانیم  شما را به این کتاب می

اق پس مردمان عـر . پسندیم و راضی هستیم حکمی که در آن است ما آن را می
  .پسندیم ما نیز آن حکم را می: گفتند

علـی  ! اي علی، کار حرب تمام شد و کار حیله فرا رسید: عبداهللا بن عباس گفت
اي مردمـان، ایـن را نـه از بهـر دیـن      : به جلو صف رفت و به مردمان گفـت 

یک زمـان  . گویند، که کارشان به آخر رسیده است گویند، از بیم شمشیر می می
اولی صبر کنید، که این حیله است و این عمرو بن عـاص و   دیگر به این حالت

معاویه و ولید بن عقبه و حبیب بن مسلمه و عبداهللا بن سعد، ایشان چندان دینـی  
ندارند، و کتاب خداي تعالی در نزد ایشان ارزش چندانی نیست که مـردم را بـه   

لیـت  شناسـم و هـم در جاه   خوانند، که من ایشان را هم از کـودکی مـی   آن می
خواهند با ایـن حیلـه، ایـن     این حیله است و می. ام ام و هم در اسالم دیده شناخته

دانیم؟ ایشان مـا را بـه    ما مکر و حیله چه می: مردمان گفتند. جنگ را بخوابانند
: علـی گفـت  . توانیم که قبول نکنـیم  خوانند، نمی کتاب خداي تعالی عزَّوجلَّ می

دهـیم و   کنیم و امام خویش را یاري مـی  گ میبگویید که ما بر حکم خداي جن
ریزیم و این کتاب خداي عزَّوجـلَّ را مـا پـیش از شـما      خون مخالفان او را می

  .ایم دانسته
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پس مسعربن فَدکی و زید بن حصین طائی و جماعتی از مهتران که ایشان پـس  
ان بـاز زد و رد  تو یا علی، کتاب خداي تعالی را نمی: شدند، گفتندخوارج از آن 

اگر تو کتاب خداي تعالی رد کنی، خون تو بر مـا  . خوانند کرد، و ما را بدان می
این سخن من یاد دارید و فردا بدانیـد کـه   «: حالل شود، علی متحیر شد و گفت
و مالک اشـتر بـر میمنـه لشـکر جنـگ      . »من درست گفتم و شما خطا کردید

ن، که از آن گذشت کـه مـا جنـگ    مالک را از حرب باز خوا: کرد، گفتند می
  .کنیم و تو در این کار بنگر و تأمل کن

آري و : گفـت . عنه، یزید بن هانی را به مالک بفرستاد که بـاز آي  اهللا علی رضی
پس ایشان گرد علـی درآمدنـد و   . و ساعتی گذشت و برنگشت. کرد حرب می

مالـک را بـازخوان و    اي، اگر به خدايِ عزَّوجلَّ و به کتاب او گرویـده «: گفتند
علی دیگر باره یزیـد  . گردیم تا ترا نکشیم اي ما برگشتیم، و بر نمی اگر نگرویده

بـرو  : مالـک گفـت  . گویم باز آي، سخنی به تو می: را به مالک فرستاد و گفت
بگوي که وقت آن نیست که مرا بخوانی، که میان من و آن فـتح و بازگشـتن   

  .اهل شام یک ساعت مانده است و بس
تـو او را بـاز   : ایشان بر علی شمشیرها کشیدند و گفتنـد : یزید باز آمد و گفت

ما ترا هم اکنـون  . اگر نگویی که باز آید. نخوانی، و میان تو و او عالمت است
علـی یزیـد را دوبـاره فرسـتاد و     . عنه را کُشتیم اهللا رضی چنانکه عثمان. کشیم می

ح کنی و لشکر شام را بـازگردانی  به مالک بگوي که چه سود تو آنجا فت: گفت
و هر چه در لشکر علی بودند، از قلـب و میمنـه و   . و مرا اینجا بکشند؟ بازگرد
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یزیـد برفـت و بـه مالـک     . میسره همه جمع شدند و آهنگ کشتن علی کردند
. کار از دست رفت و مردمان بر علی اختالف کردند، و دو گـروه شـدند  : گفت

آري، واهللا که : گفت. ها که دیدي آن مصحف از بهر: چرا؟ گفت: گفت کمال
برو بـه علـی   . ها دیدم و دانستم که میان مردمان ما اختالف افتد من آن مصحف

بگوي که یک زمان با مردمان مدارا کن که مـن دیگـر زمـان فـتح کـرده و      
چه سود که تو فـتح کنـی و   . کار از این گذشته است: یزید گفت. شکسته باشم

علی را کشته باشند؟ بیا و این مردمان پراکنده کـن و آنگـه   شامیان را بکشی و 
دوباره به جنگ بیا، که اگر این بار بی تـو بـروم، علـی را بکشـند، کـه همـه       

  !شمشیرها را سر سوي او کردند
هـا فریفتـه    چرا به ایـن قـرآن  ! اي مردمان شرم ندارید؟: مالک باز آمد و گفت

ایشـان از  . کردنـد  با ما جنگ نمـی  کردند شدید؟ اگر از فرمان قرآن پیروي می
ما . خوانند ما را به حکم خداي می: گفتند. گریزند مرگ و از شمشیرهاي شما می

اي مردمان، ایشـان از حکـم خـداي    : گفت. اجابت کردیم و دیگر جنگ نکنیم
یک لحظه با من وفا کنید، تا آن مقدار وقت که مردي تیري بیندازد . اند گریزان

زیاد مگو، مـا از پـس کتـاب خـداي تعـالی خـون       : گفتند. دیا کمان به زه کن
اي مردمان، اگر تا : مالک گفت. ریزیم، که با کتاب مخالفت کنیم مسلمانان نمی

کنون بر حق بودید اکنون باطل گشتید و اگر بر باطل بودید و حق ایـن اسـت   
  .ها که ریختید، بی حق بوده است گویید، پس چندین خون که شما می

  .کنیم ا مالک، اگر زیاد حرف بزنی، ما نیز جنگ نمیی: گفتند
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. شما را بفریفتند، چنانکه زنان را فریبند، فریفته شدن شـدید » آوه«: مالک گفت
واهللا اگر پس از این شما اهل عراق عزّ و شـرافت در ایـن جهـان و نـه در آن     

یشـان را  ایشان او را دشـنام دادنـد و او ا  ]. بینید هرگز عزّت نمی[بینید  جهان می
دشنام داد، و ایشان تازیانه بر روي اسب او زدند و او نیزه را سوي ایشان کرد، و 

اي مردمـان، بـا معاویـه و    : علی در میان افتاد و گفت. خواست که حرب خیزد
زمـانی  . و ایشان را از هم باز کرد. کنید، باري مالک را مکشید عمرو جنگ نمی

یرالمؤمنین، این لشکر تو همـه گـرد   یا ام: اشعث بن قیس آمد و گفت. گذشت
کنیم یا اهل شام، تا بنگریم کـه   آمدند و مرا سوي تو فرستادند که ما حرب نمی

  .از کتاب خداي عزَّوجلَّ چه حکم برآید
اگر خواهند کـه جنـگ نکننـد، ایشـان بهتـر      : علی با مالک ایستاده بود گفت

رفـت و در قلـب لشـکر     اشعث سوي معاویـه . دانی تو بهتر می: گفت. دانند می
ها که برداشتی، از این چه هـدفی داري؟   این محصف: ایستاده بود به عمرو گفت

  ؟مخوانی تا ببینی و این مردم را به چه چیز می
من ایـن  : گوید اگر بگوییم فالن حکم خواهم یا بر فالن آیت کار کنم، علی می

طوالنی شود، و امـا  نخواهم، و آیتی دیگر بیاورد و حکم را نقض کند و مناظره 
چنانکه عالم باشـند و احکـام کتـاب خـداي     . دو مرد از این لشکر بیرون کنیم

عزَّوجلَّ بشناسند و بدانند، از میان ما آنچه بپسندیم و آنِ شما آنچه پسندید، و هر 
دو لشکر بر این اتّفاق کنیم و به ایشان فرصت دهیم و قرآن پیش ایشان نهـیم،  
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وانند و بنگرند، خواهند سه روز خواهند ده روز، پس هر چـه  تا آیت به آیت بخ
  :ایشان از قرآن بیرون آرند، بدان کار کنیم، چنانکه خداي تعالی گفت

و هرگاه از اختالف میان زن و شوهر بیمناك شدید، حکمی از ...... و ان خفتم «
صـالح  ي زن تعیین کنید، اگـر آن دو نظـر ا   ي مرد و حکمی از خانواده خانواده

ایـن آن  : اشعث گفـت کـه  » .1دهد داشته باشند خداوند میان آنان سازگاري می
، و ]غیر از این کار دیگري نیسـت [حکمت است که دیگر در این کار نیست، 

: و باز آمد و به علی و به اهل عراق بگفـت . هر که این نپسندد او ستمکار است
ـ   » پسندیدیم«: گفتند روز . روکش کـرد و هر دو لشکر فرو آمدنـد و جنـگ ف

: پسندیم، شما که را خواهیـد  ما عمرو بن عاص را نمی: دیگر مردمان شام گفتند
ما موسی اشـعري را  : اشعث بن قیس، یزید بن حصین و مسعر بن فَدکی؟ گفتند

. خـواهم  خواهم، بلکه عبداهللا بن عباس را می من او را نمی: علی گفت. پسندیم می
بن عباس همان است و علی همان، و پسـر عـم   عبداهللا «: عمرو بن عاص گفت

خـواهیم کـه از    ما کس دیگري می. اوست و از بنی هاشم است و هم تن اوست
راسـت  : مردمان گفتند. چنانکه من از معاویه دورم.علی از جهت قرابت دور باشد

  .اي مردمان، مرا در همه چیز مخالف نکنید: علی گفت. گوید می
غیر از ابـن عبـاس هـر کـه را     : گفتند. که من گویمباري آن را حاکم پسندید 

. مالک اشـتر را بخواهیـد  . اگر ابن عباس را نخواهید«: علی گفت. ی بگويهخوا
و این حرب و قتل همه از اوست و اگر . ما خود در بالي او هستیم: اشعث گفت
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یامد، اَحنف بن قیس ب. خواهیم ما او را نمی. کار بهتر از این بود. بود او با تو نمی
مرا به همراه ابوموسی بفرست زیرا که او مردي ساده دل اسـت و  : به علی گفت

عمرو مردي داهی و زیرك او را بفریبد تا من او را از مکر عمرو نگـه دارم، و  
عمرو . کنیم احنف را با موسی همراه می: علی گفت. اگر میل کند او را باز دارم

دو نفر باشد و سخن در میـان جماعـت   چون از شما دو تن باشد از ما نیز : گفت
افتد، و این کاري است که در میان جماعت نشاید، و خداي عزَّوجـلَّ دو تـن را   

مـا  : پس مردمان گفتند» .1فابعثُوا حکَماً من اَهله و حکَماً من اَهلها«فرموده است 
چه خواهید شما بدانید، هر : علی گفت. پسندیم جز ابوموسی اشعري کسی را نمی

. و کسی را به طلب ابوموسـی فرسـتاد  » 2لَا رأي لمنْ ال یطاع«: پس گفت. کنید
» الحمد هللا«: گفت. پس به او گفت که مردمان صلح کردند و جنگ پایان یافت

» .... انا هللا و «: گفت. تو را حاکم کردند تا میان هر دو گروه حکم کنی: گفت
  .پس او را به سوي علی بیاورد
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بر علی و اهل عراق صلح نامه باید نوشت، و نیز بر معاویـه و اهـل   : عمرو گفت
  :شام، که ایشان هر چه ما گوئیم و هر چه ما بپسندیم بپسندند و بنشینند

عمرو . 1هذا ما صلَح علَیه علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین. بسم اهللا الرحمن الرحیم
دانیم که او امیرالمـؤمنین   منویس که ما نمیامیرالمؤمنین : نامه گفت به دبیر صلح

تا بنگریم که از کتـاب  . است یا نه؟ و اکنون امیر عراق است نه براي اهل شام
و دبیر احنف بن قیس بود، و این صلح نامه . آید خداي تعالی چه حکم بیرون می

احنـف  . ي امیرالمؤمنین را پاك کن آن کلمه: عمرو به او گفت. نوشت را او می
اهللا اکبـر، ایـن   : علـی گفـت  . کنم من امیرالمؤمنین از نام علی پاك نمی: گفت

هذا ما «. نوشتم صلح نامه می همچنان است که روز حدیبیه من در پیش پیغامبر
  .صلَح علَیه محمد رسول اهللا

دانیم  ي ما محمد رسول اهللا منویس، که ما نمی بر صلح نامه: سهیل بن عمرو گفت
. ت یا نه؟ آن نامه نوشـتم و نخواسـتم کـه آن سـخن پـاك کـنم      او رسول اس

عمـرو  . پـیش آیـد  ] کار[یا علی، زود باشد که به تو همچنین : گفت پیغامبر
کنی و ما را با کـافران؟ و نخسـتین    قیاس می یا علی خود را با پیغمبر: گفت

کی باشد که تـو فاسـق نباشـی و    ! اي فاسق: علی به او گفت! جور تو این است
  ! مسلمانان از تو برهند

هذا ما صلَح علی بن اَبی طالـب و معاویـه بـن ابـی     «: پس آن صلح نامه نوشتند
و شرط کردند که هر چه این دو تن از کتاب خداي عزَّوجلَّ حکم کنند » سفیان

                                         
 این قرار دادي است که بر آن صلح کردند علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین - 1



 تاکتیک جنگی عمرو عاص

370 

و این در ماه صفر بـود، و هشـت مـاه    . و این خلیفتی به کسی دهند ما بپسندیم
اگر یکی از این دو تـن در طـول ایـن    : ماه رمضان، و گفتند زمان دادند تا آخر

هشت ماه بمیرد سپاه او هر که را خواهند انتخاب کنند و اختیار سپاه را باشد نـه  
و . و بیست تن از مهتران ایـن دو سـپاه گـواهی نوشـتند    . علی را و نه معاویه را

بـاد اگـر او در   دستش بریده : مالک اشتر را بخواندند تا خط آنجا بنویسد، گفت
و خطّ علی و معاویه در آن نوشتند، و در این قبالـه  » این صلح نامه، خط بنویسد

اهل عراق و اهل شام باز گردند، در این هشت ماه علی در عـراق و  «نوشتند که 
و چون آخر ماه رمضان شد، معاویـه و علـی هـر دو    . معاویه در شام امیري کند

به همراه علی و معاویه سپاه بسـیار نباشـد، از   حاضر شوند و حکَمین بنشینند، و 
و اسیرانی که در دست علـی از اهـل   . صد مرد تا سیصد مرد با خود بیشتر نیارند

  .شام بودند همه را آزاد کرد و اسیرانی که بدست معاویه از اهل عراق بودند
پس چون علی اسیران . معاویه نکشت. که ایشان را بکش: عمرو به معاویه گفت

. »پسـندد  این صلح نامه را مالک اشتر نمـی «ست باز داشت به او گفتند که را د
. توانم برگـردم  ولی حاال که کردم نمی. پسندم و نخواستم من نیز نمی: علی گفت

  ....»کشتگان را به گور کنید و باز گردید«و علی بفرمود تا منادي کردند که 
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  ماجراي حکَمیت عمرو عاص
فّین  در  و بر آن حکَم نامه که نوشته بودند، شرط کرده بودند که ابوموسـی و  صـ

ي خویش فقط به قرآن از  هر کسی به خانه 1عمرو هر دو باز گردند و هشت ماه
ه الْجنْـدل   اول تا آخر بنگرند، و تدبیر کنند، و به اول ماه رمضان هر دو به  مـود

نگه بـا چهارصـد   و معاویه آ -جایی است میان عراق و حجاز و شام -گرد آیند
مرد بیاید و علی هم با این تعداد از مردم بیایند که همه اهـل فضـل و از نسـب    

ي خلیفـه   قریشیان یا از فرزندان ایشان باشند، چنانکه هر یک از ایشـان شایسـته  
بودن را داشته باشند تا با یکدیگر در حکَمین منـاظره کننـد، و اگـر بخواهنـد     

پس اگر اتّفاق براي خالفت بر علی افتـد و  . صرف وقت بیشتري کنند روا باشد
حکم خداي تعالی چنین واجب کند در پیش این همـه مـردم بگوینـد و اعـالم     

و اگر اتّفاق بر معاویه . تواند بگوید کنند، و معاویه چیزي از پذیرش خالفت نمی
افتد، علی چیزي نگوید و کار بدان سپارد که واجب کند، یا از این هشـت صـد   

را هر یکی را بخواهند و شایسته باشد واگذار کنند و این همه مردم بر مرد یکی 
پس چون هفت ماه گذشـت، هشـتم مـاه اولِ رمضـان      .آن گواه و شاهد باشند

به تنهایی بیرون آمد، و عمرو عاص از شام با چهارصد دومه الجندل ابوموسی به 
ویه وفا کـرد  اینک معا: عمرو عاص به موسی گفت. مرد از قریش و مهاجر آمد

ابوموسی کسی را به علی فرسـتاد  . و مرا با این مردم فرستاد و علی کس نفرستاد
و علی را آگاه کرد که عمرو با چهارصد مرد آمد، تو نیز کسی را بفرست، علی 
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وجهه چهارصد مرد از حجاز و عراق فرستاد، همه از یاران پیغمبـر  اهللاُ  کَرَّم  و از
و عبداهللا بن عباس را بـر ایشـان   . ین و انصار و قریشیانفرزندان ایشان از مهاجر

  .مهتر کرد و هیچکس از ایشان غایب نبود مگر سعد بن ابی وقّاص
اي از کربـاس   گـرد آمدنـد، و قبـه   دومه الجندل پس حکَمین در یک جاي در 
از کتاب خداي تعالی بگوي کـه  : ابوموسی گفت. بزدند، و هر دو آنجا بنشستند

تـو  » معاذ اهللا«: ثابت شده است و چه پیدا آمده است؟ عمرو گفت براي تو چه
خواهم هیچ وقت که تو بـه   من نمی. به فضل و علم و فقه پیرتر و مهتر و بهتري

عمـرو  . من بگویی که سخن گوي مگر نخست تـو گـویی، آنکـه مـن گـویم     
خواست که نخست ابوموسی سخن گوید و علی را از کار بیـرون آرد، آنگـه    می
به نظر من : پس ابوموسی گفت. زرقِ خویش بنماید و معاویه را به کار درآرداو 

تر آنست که این کار خالفت را از هر دو تن بگیریم و بـه نفـر سـومی     درست
یـا ابوموسـی، چـه    : عمرو گفت. واگذاریم، تا این فتنه از میانِ مسلمانان برخیزد

معاویه را در کتـاب خـداي    دارد؟ و من خلیفتی چیز نظر تو را از معاویه باز می
عنه مظلـوم کشـته    اهللا ان رضیمتو دانی که عث: کجا؟ گفت: گفت. عزَّوجلَّ یافتم

پس خـداي عزَّوجـلَّ اینچنـین    : گفت. دانم می  :شد و بر وي ستم کردند؟ گفت
  : 1گوید می
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مگر آنکه بحکم حق مستحق قتـل  [تنی را که خدا محترم داشته جز بحق مکشید 
سی که خون مظلومی را به ناحق بریزد بی گمان ما به ولی او حکومـت  ک] شود

  .نکند، که او نصرت یافته است و تسلط بر قاتل دادیم اما در کشتن زیاده روي
و دانی که معاویه ولی عثمان است و پسر عم اوست و خونِ او همی طلبد، و بـه  

هر معاویـه زن  و خـوا . قوم قریش در اهل بیت بنی امیه بـزرگ مـردي اسـت   
زن عثمان بود و اگر این کار بـراي   بود همچنانکه دو دختر پیغمبر پیغامبر

معاویه باشد همچنان باشد که تو را باشد و هر حکمی که تو کنی، بر وي جاري 
  .و نافذ باشد

این کار نه به شرف و نسـب  . یا عمرو، از خداي عزَّوجلَّ بترس: ابوموسی گفت
بود، هـیچ   و اگر به شرف و نسب می. فضل و پارسایی است است، این به دین و

و اما آنچـه  . گذشت، که کسی به شرف و نسب چون او نیست کس از علی نمی
دهـد،   گویی که اگر این کار به معاویه واگذار شود هر چه خواهم به من مـی  می

ن تـوا  کنیم و بر حکمِ خداي عزَّوجلَّ نمـی  این حکم خداي است که ما حکم می
کنـی   پس این نفر سوم را که به خالفت انتخاب می: عمرو گفت. رشوت گرفت

گویم که رسم عمر بـن الخطـاب زنـده     من اینچنین می: کیست؟ ابوموسی گفت
کنیم، که در روي زمین چون او کسی نبوده است، و عبداهللا پسر او را بـه پـاي   

بوده و زاهد و  رمردي است که یار پیغمب]. و خالفت را به او واگذاریم[کنیم 
کار سلطانی مردي را باشد که او را دیدار باشد «: عمرو گفت. عالم نیکمرد است

که هم بگوید و هم بدهد، و عبداهللا را نه دیدار است و نه دست، و چـه  . و دست
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تر است کـه وي یـار    شناسد؟ پسر من بهتر و شایسته کسی عبداهللا بن عمر را می
: ابوموسی گفـت . و با زهد و با سخاوت و جوانمرد پیغامبر است و با علم و ورع

اگر تو . ها معیوب کردي گویی، شایسته است و اما تو او را با این فتنه راست می
نیاورده بودي مثل عبـداهللا بـن عمـر،    حرب صفّین او را به شام نبرده بودي و به 

اشـد،  اگر پسر مـن شایسـته نب  : عمرو گفت. تر از پسر تو نبود هیچ کس شایسته
: ابوموسی گفـت . کسی دیگر بنگر و بگزین. عبداهللا پسر عمو نیز شایسته نیست

بینم که علی و معاویه هر دو را بر کنار کنیم و کـار را بـه    من آن مصلحت می
شورا واگذار کنیم تا مسلمانان هر که را شایسته ببینند بیعت کنند و ما بـه ایـن   

تـر و بهتـر    ي تدبیرها این محکم مهاز ه: عمرو گفت. طریق کار را فیصله دهیم
پس بر این تصمیم بیرون آمدند و هشت صد مرد . این جهانی و آن جهانی است
آگاه کن مردمان را کـه  . یا ابوموسی: عمرو گفت. در بیرون خیمه نشسته بودند

راي من و راي عمرو بر چیـزي  : ابوموسی گفت. سخن ما بر چه نهاده شده است
همچنین اسـت کـه او   : عمرو گفت. الح مسلمان استقرار گرفت که در آن ص

چون ابوموسی خواست که سخن دیگر گوید، عبداهللا بن عباس سرِ وي . گوید می
به سوي خود کشید و درِ گوش وي گفت که عمرو مردي مکّـار و بـا حیلـه و    

گوید که مـن پـیش    به تو می. نگاه کن تا ترا فریب نداده باشد. دروغ زن است
اید باش تا سخن  اگر بر چیزي توافق کرده. گویم و جز آن گویدمردمان چنین 

ایم آنچه واجب  ما راست کرده: ابوموسی گفت. نخست او گوید تا نتواند برگردد
  .کار است
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اي مردمان، من و عمرو هر دو بـا  : پس ابوموسی برخاست و خطبه کرد و گفت
و فتنـه و خـون    هم نشستیم و بر چیزي اتّفاق کردیم که صالح مسلمانان اسـت 

ما علی و معاویه هر دو را از این کار بیرون آوردیم و کـار بـه   . ریختن برخیزد
. هر که را خواهید انتخـاب کنیـد  : عنه گفت اهللا شورا افکندیم، چنانکه عمر رضی

شما بر ما به این گواه باشید و کار را از سر گیرید و مشورت کنید و هر کـه را  
. و از پـاي بنشسـت  . سخن ما این است والسالم. شانیداز مسلمانان صالح بینید بن

اي مردمان، آنچه ابوموسی : آنگاه عمرو بن عاص برخاست و خطبه کرد و گفت
گفت بپسندید که او علی و معاویه، هر دو را از این کار بیرون آورد، و من علی 

عاویه را بیرون آوردم همچنانکه وي بیرون آورد و این کار به معاویه دادم، که م
  .تر است ولی عثمان است و خون او همی طلبد و از همه وي حق

دروغ گفتی و غدري کردي و با من » غَدرت و قَجرْت«ابوموسی بانگ کرد که 
  :1گویی، و تو چنانی که خداي تعالی عزَّوجلَّ گفت چنین اتّفاق نکردي که می
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بخشـیدیم   داشتیم و رفعت مقام می میها بر  یم وي را بوسیله آن آیهخواست اگر می
ولی به پستی گرائید و هوس خویش را پیروي کـرد، از ایـن رو حکایـت وي    

کند و اگر او را گـذاري   ت که اگر بر او هجوم بري پارس میحکایت سگ اس
اند، پـس   کند این حکایت قومی است که آیه هاي ما را تکذیب کرده پارس می

  .اندیشه کنندوان، شاید آنها این خبر را بخ
کنی، و ما هـر دو چنـین مقـرّر     یی و غدر می گو بلکه تو دروغ می: عمرو گفت

  .»مثَلِ الْحمارِ یحملُ اَسفاراً«کردیم که گفتم، و مثل تو چنان است که 
تازیانه زد، و پسرِ عمرو برخاست و تازیانه بـر   وپس شریح بن هانی بر سرِ عمر

و عبداهللا بن عباس به ابوموسی گفت که . استندسر شریح زد، و مردمان همه برخ
دانستم کـه   من نمی: آیا به تو نگفتم که وي ترا چه خواهد کرد؟ ابوموسی گفت

پس مردمان بـه شـام رفتنـد و بـر معاویـه سـالم کردنـد بـه         . وي چنین کند
امیرالمؤمنین، و مردمان عراق به عراق باز رفتند و بـر علـی سـالم کردنـد بـه      

  .پسِ آن مشورت کردندخوارج ، و مردمانِ امیرالمؤمنین
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  ي نهروان واقعه
ـ عنه به ناچار حکم اهللا پس از آنکه در جنگ صفّین علی رضی ت را پـذیرفت و  ی

بـا اصـل   خـوارج  اي میان آن حضرت و معاویه نوشته شد، گروهـی از   عهدنامه
عنـه   اهللا ضیبه سختی مخالفت نمودند و علی ر» ال حکم االّ للّه«حکمیت به استناد 

تـن   12000این گروه که تعدادشان در آغاز بـه  ! را به خطا و کفر متّهم کردند
اي از آنان را تعقیـب کـرد و پـیش از     علی عده. رفتندنهروان رسید به سوي  می

تن به سبب نصایح علی از خوارج جدا شـدند و   8000. به آنان رسیدنهر عبور از 
ي ایشان کشته  تن جنگیدند و همه 1800یز تن به جنگ آمدند و از آنان ن 4000

  .یا زخمی شدند
دکتـر  و  دکتـر جعفـر شـعار   به همـت   تاریخ بلغمیو اینک آنچه که در گزیده 

  .خوانیم آمده البته به نگارش امروزي می سید محمود طباطبایی
این کـار  «: آید، گفت گرد آمدند و از بصره مدد مینهـروان  چون علی بشنید به 

بداهللا بن عباس را به بصره فرستاد تا نگذارد که کسی سويِ ایشان ع. »بزرگ شد
و چون . چون عبداهللا به بصره رسید، آن خوارج که آنجا بودند، رفته بودند. برود

شـما دانیـد   «: عبداهللا را بفرستاد، علی در کوفه براي مردمان خطبه کرد و گفت
ـ  1ها دیدید و تحکّم که آن روز که شما مصحف ایـن  : ن گفـتم کـه  خواستید، م

رأي من نگرفتید تا خطا پدید آمد و هر دو حکَمین خطا کردیـد،  . صواب نیست
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و بر ما فریضه است جهاد کردن با معاویه و عمرو و اهل شام، و روزگار برآمد 
باز نگردم تـا   رو این با. بسازید که من به اهل شام باز خواهم گشت. و آسودید

وز دیگر به لشکرگاه بیرون رفت و روي بـه  و ر. حق خداي بر خویشتن نگزارم
شام نهاد و به منزلی فرود آمد نام وي نُخیله، و نامه نوشت بـه ایـن عبـداهللا بـن     

  .وهب و بدان خوارج که در نهروان بودند
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  »1اسمن عبد اهللا علی امیرالمؤمنین الَی عبداهللا بن وهبٍ و منْ تَبِعه منَ النَّ«
من به شما گفته بودم آن روز به حرورا کـه اگـر یکـی از حاکمـان     «: و گفت

اکنون ستوران . پسندم، و به حرَب اهل شام باز گردم حکم خطا کنند، آن را نمی
آسودند و من با لشکر بیرون آمدم، و از شما انتظار دارم تا به سوي ) چهارپایان(

  .»شان باز نگردیمشام به جنگ برویم و این بار به مکر ای
. آنگاه که گفتیم ابوموسی را مفرسـت، فرسـتادي  «ایشان به علی نامه نوشتند که 

و دوباره به مسـلمان  . اکنون بر خود به کافر بودن اقرار کن. تو بدان کافر شدي
مـا راه  : علی از ایشان نومید شد و گفت. شدن باز آي و توبه کن تا ما بازگردیم

ه این خوارج چندان اهمیتی و ارزشی ندارد، که چون ما از ک. شام را باید بگیریم
و به عبداهللا نامه نوشـت  . شام برگردیم و آسوده شویم، کار ایشان خود بهتر شود

عبداهللا در بصره منادا کرد که هر لشکري از بصره بیرون . که با سپاه به بصره بیا
ایشان را بـه سـوي    عبداهللا. رود، بسیار کوشش کرد تا سه هزار مرد بیرون آمد
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به تعداد شصـت  . عنه در کوفه منادا کرد اهللا و علی رضی. عنه فرستاد اهللا علی رضی
پس علی شصـت و هشـت هـزار مـرد از     . و پنج هزار مرد با موالیان و رهیان

تر به حرب  که اگر ما را پیش: پس گفتند. و نیت شام کرد. سپاهیان را سان دید
تـر   سپس به شام روي آوریـم درسـت  . کسره کنیمببري تا کار ایشان یخوارج 

  .باشد
شنوم که شما چنین  می: عنه سپاه را گرد کرد و خطبه کرد و گفت اهللا علی رضی

مهتر و بهتر است و این خـوارج چنـدان خطـر    شام گویید و اما براي ما کار  می
ي  توانیم تحـت سـیطره   نیست وقتی از کار شام آسوده شویم ایشان را بزودي می

ما فرمانبرداریم به هر طرف که بروي، ما نیز آنجا : مردمان گفتند. خود درآوریم
عنه به ایشان دعـاء   اهللا علی رضی. رویم و با هر کسی جنگ کنی، جنگ کنیم می

  .کرد و لشکر برگرفت و به منزلی دیگر رفت
گیرنـد   هر که را در مرز نهروان و سواد تـا مـداین مـی   خـوارج  : خبر رسید که

ایـن خلـق همـه    : گوینـد کـه   دارند و چنین می د و خون مردم حالل میکشن می
و نام ایشان عبـداهللا بـود در   . و پسر خَباب را کشتند. ها کافرند مگر اهل مذهب

چون خبر و عزم خوارج شنید، بترسید و زن برداشت و شب از . روستایی از سواد
. ترسـم  شـما مـی  از : روي؟ گفـت  کجا مـی : او را گرفتند و گفتند. آن ده رفت

ي پیغـامبر   تو پسر خَباب بن ارث از صحابه. مترس براي تو ترسی نیست: گفتند
: گـویی؟ گفـت   ي علـی چـه مـی    در بـاره : هستی، پس بـه او گفتنـد   اکرم 

دست او را بستند با خویشتن به منـزل دیگـر   . امیرالمؤمنین است و بر حق است
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مـا حـالل   «: گفتنـد . ان بودنـد بردند، و به دهی فرود آمدند که در آنجا مسیحی
پـس  . ي خرما بنان فرود آمدند زیر سایه. داریم که در ده ترسایان فرود آییم نمی

چرا خرمـاي  : به او گفتند. مردي آن را در دهن نهاد. یک خرما از درختی بیفتاد
پس خوکی از . حرام خوردي بها نداده؟ آن مرد آن خرما از دهن بیرون انداخت

چـرا  : گفتند. ردي شمشیري کشیده داشت، آن خوك را بکُشتآنجا بگذشت، م
آن . اسـت ) ترسایان(کشتی؟ که خونِ او ترا حرام است، که این مال مسیحیان 

کرد و قیمت آن خـوك را بـه   مرد به داخل ده رفت و صاحب خوك را طلب 
پس بـه  . خوك کشتن بر ما حرام است و خون شما حالل: ایشان گفتند. وي داد

چنانکـه وي از  . که آن حدیثی را که از پدرت شـنیدي روایـت کـن   او گفتند 
گفت که پس از مـن فتنـه    اینچنین شنیدم که پیغمبر: گفت. شنید پیغامبر 

روي دهد که خلق از آن متحیر شود، ایستاده بهتر از آنکه برود و نشسته بهتر از 
از سـواره و  آن کسی که ایستاده باشد، و رونده بهتـر از دونـده و پیـاده بهتـر     

این شمااید که : گفتند! گروهی مردم بامداد مؤمن برخیزند و شبانگاه کافر خیزند
پس دسـت وپـاي او ببسـتند و گلـویش همچـون بریـدن       ! بر مذهب ما نیستید

گوسفند ببریدند، و زنش را هم بدینگونه کشـتند و زنـش در شـکم بارداشـت،     
علی چون ایـن بشـنید،   . شکمش بشکافتند و کودك را بیرون آوردند و بکشتند

تر تـا   اگر چنین است، حرکت ما به سوي ایشان واجب«: خشمگین شد و گفت
پس مردي را که نام او حارثه بن مرّه بود به جاسوسـی بـه ایشـان    . به سوي شام

  .ایشان او را بشناختند، بگرفتند و بکشتند. فرستاد
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ند و تصور کردند کـه  عنه آمد که ایشان چنین تدبیر کرد اهللا و خبر به علی رضی
وقتی به سوي شام بروي ایشان به کوفه آیند و غارت کنند و هـر کـه از زن و   

ي  اي امیرالمؤمنین، اگر ما به شام برویم، گوشه: مردمان گفتند. مرد بیابند بکشند
هـر چـه   . دل ما در فکر کوفه باشد و در کوفه سپاه نیست که ایشان را باز دارد

مصلحت و درست نیست که ما به سوي : عنه گفت اهللا رضیعلی . کنند خواهند می
  .شام برویم

نهاد، و لشکر را در برابر لشـکر ایشـان   نهروان پس لشکر بازگردانید و روي به 
ده تـن از مهتـران و   . فرو آورد و از لشـکر بیـرون آمـد و ایشـان را بخوانـد     

همانم که با  اي مردمان، شما یاران من بودید و من: علی گفت. سخنگویان آمدند
چه افتاد که شما چنین مخالف شدید؟ دست از این کار بردارید و بـاز  . شما بودم

ایشـان  . ي لشکر مـا بیـرون مباشـید    گردید تا با اهل شام جنگ کنیم و ازجمله
. مانند حکمین قبلی. خواهید کرد با تو به شام بیائیم تو چه حکمی اگر ما: گفتند

مکنید، فرمان من قبـول  : ما کردید و من گفتمعنه گفت حکمین ش اهللا علی رضی
اگر ما بدان کار کردیم به خداي کافر شدیم، باز مسلمان شـدیم  : گفتند. نکردید

که کافر شدي و بـاز بـه دیـن    ) اقرار کن(و تو نیز مقرّآي . و به دین درآمدیم
 عنـه  اهللا علی رضـی . برگشتی و مسلمان شدي، و مذهب ما بپذیر تا ما با تو بیاییم

صحبت  ي خلق مسلمان شدم و با پیغمبر که من پیش از همه! معاذ اهللا«: گفت
امـروز بـر   . کردم و جهاد کردم و چندین هزار خلق را مسلمان کردم پیر شـدم 

این هرگز ممکن نیست، و اکنون کـه  ! خویشتن به کافر بودن خود گواهی دهم
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وان بکشـتند، و در راه  گویید، این مردمان که پسر خَباب را در نهر شما چنین می
کشتند، به من نشان دهید تا ایشان را قصـاص کـنم و خـود بـه      مسلمانان را می

جنگ شام بروم، تا از واقعه اهل شام آسوده شوم و برگـردم، باشـد کـه خـداي     
این مردمان کسی را نکشتند که بر ایشـان  : گفتند. تعالی شما را به راه باز آورد

خون او حالل بود، و خون تو نیز حالل است و  کسی را کشتند که. قصاص باشد
تـوان کنـار    علی فهمید که با ایشان به نرمی نمی. کشیم اگر بتوانیم تو را نیز می

بر میمنه حجر بن عدي بود . ي جنگ شد روز دیگر لشکر تعبیه کرده آماده. آمد
  .و بر میسره معقل بن قَیس

بـر میمنـه   . چهار هزار مرد بودند که براي جنگ بیرون آمدندخوارج ي  و جمله
و عبداهللا بـن وهـب   . زیدبن حصین و بر میسره شُرَیح بن اَوفی را انتخاب کردند

و علی بار دیگر بر ایشان حجت گرفـت و بـه لشـکر خـود     . در قلب لشکر بود
فرمود که تا ایشان ابتدا به جنگ شروع نکنند، شما آغاز گر جنگ مباشید و هر 

و صـد نفـر   . پس از ایشان فَرْوه بن نَوفل بازگشـت . او مرَویدکه بگریزد، پس 
  .دیگر به زنهار آمدند و امان خواستند

و هزار و ششصد تن پراکنده بازگشتند یکان و دوگان و دهگان، و به کوفه بـاز  
علی فرمـود تـا ایشـان    . عبداهللا بن وهب با هزار و هشت صد مرد بماند. گشتند

  .یدجنگ نکنند شما جنگ مکن
عنه حمله کردند، پیادگان در پیش و سـواران   اهللا پس نخست ایشان بر علی رضی

علی به سپاه خویش فرمود تا دو قسمت شدند و ایشان در میان گرفتند و . از پس
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همـه  . همه را بر جاي بکشتند و به تعـداد چهارصـد تـن مجـروح شـده بودنـد      
و مردي بود در میان خوارج اي مرده شده بودند،  مجروحان بر زمین افتاده و عده

اي گوشـت   نام او ریان بن صبره و یک دستش استخوان نداشت بر گردن پـاره 
شد به مانند دسـت دیگـر و چـون رهـا      کشید دراز می چون آن گوشت می. بود
بـه   خواندند و پیغامبر او را به لعنت ذُوالُثّدیه می. شد کرد بر کتف گلوله می می

با تو جنگ کنند که ایشان از دین همچنان جسته باشند که  قومی. علی گفته بود
تیز از کمان، و براي ایشان در دین هیچ نصیب نیست و در میان ایشـان مـردي   

جستجو کنید تا ذُوثُدیه در میان ایشـان  : علی گفت. بود که دستش یکی کم بود
: هست؟ طلب کردند و در میان کشتگان بیافتند پیش علی آوردند، علـی گفـت  

من دروغ نگفتم و آنکه به مـن گفـت دروغ   » ما کَذبت و ما کَذبت«اهللا اکبر، 
  .اند که براي ایشان در دین نصیب نیست این آن مردمان. نگفت

خداي عزَّوجلَّ : عنه از لشکرگاه بازگشت و خطبه کرد و گفت اهللا پس علی رضی
و از . و هـالك کـرد   با شما وفا کرد وبه نصرت عزیز کرد و دشـمن را ذلیـل  

یا امیرالمؤمنین، مردمـان در  : اشعث بن قیس گفت. برویدشام همین جا به سوي 
این جنگ سالح از دست دادند و سالح کم شد، اگر صواب است، این مردمان را 

برویـد بـه   : علی گفت. به کوفه ببر تا کار سالح تازه کنند و آنگاه به شام روند
  .نه مروید و کار سالح راست کنیددرِ کوفه فرود آیید، و به خا

آمدنـد تـا    رفتند و شب به لشکر گاه می هر روز به شهر می. پس همچنان کردند
ها رفتند و دیگـر روز   آن شب به خانه. آن شب که دیگر روز که خواست برود
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علی به لشکرگاه برخاست کسی نیافت، دلش از ایشان بشکست و . بیرون نیامدند
و بعـد  . وداتفاق افتاده بسی و هفت به سال نهروان ي  واقعهو این . به شهر درآمد

و محمـد  . جنـگ رفـت  بـه  با عمرو بن عاص مصر به از آن محمد بن ابی بکر 
درسال سی و هشتم هجري کشته شد، و والیت مصر به عمرو بـن عـاص قـرار    

و پس از آن خوارج به اهواز و سواحل بیرون آمدند و علـی بـه ایشـان    . گرفت
  .کار ایشان کفایت کردپرداخت و 
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قیس بـن سـعد   هجري علی کَرَّم اهللا وجهه،  سی و ششمگویند، در سوم صفر سال 

به مصر حرکت کن کـه  : گماشت و به او فرمودمصر را به استانداري بن عباده 
تاندار آنجا کردم و اکنون به جاي خویش برو و اشخاص مـورد اعتمـاد و   ترا اس

داري همراهت باشند جمع کن که همراه با سـپاهی بـه    کسانی را که دوست می
مصر بروي که این کار موجب بیم دشمن و نیروي دوسـتان تـو خواهـد بـود،     

مـل  ع ها روشن نیست با احتیاط ه وضع آننسبت به نیکان و نسبت به کسانی ک
کن و با خواص و عوام مردم مدارا کن که مدارا موجـب میمنـت و فرخنـدگی    

  .است
قیس همراه هفت تن از یاران خود حرکت کرد و وارد مصر شد و چون به مصر 

عنـه را بخواننـد و    اهللا ي علی رضی رسید به منبر رفت و نشست و دستور داد نامه
مـردم خوانـده شـد و    آن نامه که حـاکی از امـارات او بـر مصـر بـود بـراي       

امیرالمؤمنین ضمن آن نامه دستور داده بود مصریان از او پیـروي و او را یـاري   
حمد خداي را : کنند که بتواند حق را پایدار بدارد، آنگاه قیس برخاست و گفت

که حق را زنده و باطل را مرده ساخت و ستمکاران را در هم کوفت، اي مـردم  
بپاخیزید و بـا او بشـرط    ایم خود بیعت کرده ما با بهترین کس پس از پیامبر

 نکنیمبیعت کنید و اگر ما چنان عمل  اجراي احکام قرآن و سنّت رسول خدا
کـار مصـر   . مردم بپاخاستند و بیعت کردند. بیعتی بر گردن شما نخواهیم داشت

اي به نام خربتـا   را به همه جا فرستاد مگر دهکده استوار شد و قیس عامالن خود
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عنـه را بسـیار    اهللا در آن گروهی جمع شده بودند و کشته شدن عثمان رضـی که 
شمردند مردي به نام یزید بن حارث کـه از خانـدان بنـی مـدلج و از      بزرگ می

  .ي بنی کنانه بود ساالري آنان را بر عهده داشت قبیله
او پیـام  مسلَمه بن مخَلّدهم خونخواهی خود از عثمان را ظاهر ساخته بود، قیس به 

براي من قیام نکن که به خدا دوست ندارم پادشاهی مصر و شـام  داد واي بر تو، 
مسلمه بن قیس پیام داد تا هنگامی کـه تـو اسـتاندار    . را داشته باشم و ترا بکشم

قیس کسی را هم پیش آنانکـه  . دارم  مصر باشی من دست از اقدام علیه تو بر می
کنم و دست از شما  شما را مجبور به بیعت نمی در خربتا بودند فرستاد و پیام داد

دارم و بدینگونه با آنان صلح کرد و خَراج را جمع کرد و هیچکس بـا او    باز می
تر بـود کـه محـل     ي خلق خدا بر معاویه سنگین قیس از همه. به ستیز نپرداخت

عنـه بـا مـردم     اهللا حکومت او به شام نزدیک بود و معاویه بیم داشت علی رضـی 
ق به او حمله کند و قیس هم همراه مصریان بیاید و او از دو سوي محاصـره  عرا

درود بر شـما بـاد، شـما بـر عثمـان      : شود، معاویه براي قیس چنین نامه نوشت
اي زده یا به مردي دشنام داده یا تبعیضـی   عنه اعتراض داشتید که تازیانه اهللا رضی

دانسـتید کـه     و به هر حال میانجام داده یا نوجوانی را به حکومت گماشته است 
ریختن خونش براي شما حالل و روا نبوده است و گناهی بزرگ و کاري بسیار 
زشت انجام دادید، بنابراین تو که از تحریک کنندگان کشتن عثمان هستی توبه 
کن، اما یار تو، یقین داریم که او مردم را براي کشتن عثمان تحریـک کـرد و   

ا بکشند و بیشتر افراد قوم تـو از خـون عثمـان برکنـار     آنان را واداشت تا او ر
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توانی از جمله کسانی باشی که خونخواهی عثمـان کنـی     نماندند، اکنون اگر می
چنان باش و پیرو ما باش و اگر من پیروز شـوم تـا هنگـامی کـه زنـده باشـم       
حکومت عراقین از تو خواهد بود و تا موقعی که من پادشاه باشم حکومت حجاز 

براي هر یک از خویشاوندانت که دوست بداري خواهد بود و هر چه از مـن  هم 
ي خودت را در این مورد براي  خواهی بخواه که آن را به تو خواهم داد و عقیده

  .من بنویس
چون این نامه به قیس رسید چنان مصلحت دانست که تعلل ورزد و کار خـود را  

د و طوري نشود که معاویه هـم  ظاهر نکند و براي جنگ با معاویه هم شتاب نکن
  :در این کار شتاب کند، این بود که معاویه چنین نوشت

ات به من رسید و آنچه در آن نوشته بودي فهمیـدم، امـا آنچـه در     اما بعد، نامه«
اي من در آن کار دست نداشتم این هم کـه   عنه نوشته اهللا ي قتل عثمان رضی باره

ـ  عنـه مـردم را بـر او     اهللا ؤمنین علـی رضـی  نوشته بودي دوست من یعنی امیرالم
اند موضوعی است که از آن آگاه نشدم، ایـن کـه نوشـته     شورانده تا او را کشته

ي من از خون عثمان برکنار نیسـتند، نخسـتین گـروه     بودي بیشتر اشخاص قبیله
مردم که در آن کار قیام کردند خویشاوندان من بودند، اما اینکه پیشنهاد کـرده  

از تو پیروي کنم، این موضوعی است که مـرا در آن اندیشـه و نظـر     بودي که
است و از کارهایی نیست که بتوان با شتاب انجام داد و من دست از جنـگ بـا   

ي تو نخواهد شد تـا بنگـري و    دارم و از طرف من ناخوشایندي متوجه  تو باز می
  .بنگریم، به خواست خداوند متعال
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اند دید که دو پهلو است گـاه بـه او نزدیـک و    ي قیس را خو معاویه چون نامه
  : گاهی از او دور شده است این بود که دوباره براي قیس چنین نامه نوشت

ات را خواندم، نه چنان دیدم که به من نزدیک شده باشی تـا تـرا بـا     اما بعد نامه
اي که ترا در حال جنگ فرض کنم  خود در حال صلح بدانم و نه چندان دور شده

مانند من که مردان همراه اویند و لگام اسبان در دست اوسـت بـا خدعـه    کسی 
  .شود والسالم کند و دستخوش حیله و فریب نمی گران تساهل نمی

ي معاویه را خواند دانست که با او نباید دو پهلو بازي کند و  قیس چون این نامه
سـد و  تعلل سودي ندارد تصمیم گرفت صـریح آنچـه در دل دارد بـراي او بنوی   

  :چنین نوشت
اي و  خواهی مرا فریب دهی و در من طمع بسته  اما بعد، از تو عجیب است که می

ر کنی کـه از اطاعـت   اخواهی مرا واد  اي آیا می رأي و اندیشه مرا ناچیز شمرده
ترین بر حق و کسی کـه   ترین مردم براي فرماندهی و خالفت و گوینده شایسته

تر است بیرون آیـم   از همگان نزدیک ول خداتر و به رس راهش از همه روشن
ي مردم به خالفـت دورتـر و    دهی که از تو اطاعت کنم که از همه  و دستور می

تـر و فرزنـد دو گمـراه، گمـراه کننـده و طغیـانگري از        دروغگوتر و گمـراه 
توانی مصر را از پیادگان و سواران خود   اي می طغیانگران شیطانی، اما اینکه نوشته

شته کنی به خدا سوگند اگر چنان است به خودت مشغول نکنم که جز جـان  انبا
  .خود به چیزي فکر نکنی خوشبخت خواهی بود والسالم
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ي قیس را دید ناامید شد، در عین حال حکومت او در مصر بـر   معاویه چون نامه
ناچار بـه ایـن فکـر افتـاد کـه در روابـط اعتمـاد و داد میـان         . او سنگین بود

: عنه و قیس اخالل کند این بود که به مردم شام گفت اهللا منین علی رضیامیرالمؤ
به قیس بن سعد بن عباده دشنام مدهید و مردم را به جنگ با او فرا مخوانید کـه  

  .ماست و تابعاو پیرو 
عنه رسید آن را کاري بزرگ دانسـت و دو پسـر    اهللا چون این خبر به علی رضی

فرا خوانـد و  ) رادرزاده و داماد آن حضرت استب(خویش و عبداهللا بن جعفر را 
  .موضوع را با ایشان در میان گذاشت

اي از قیس رسـید کـه در مـورد کسـانی کـه از بیعـت        گوید، در این حال نامه
اند و خود داري از جنگ با ایشان توضیح داده بود، دستور بده  گیري کرده کناره

به قیس نوشت و دستور فرمـود بـا   اي  عنه نامه اهللا علی رضی. با ایشان جنگ کند
کنم که دسـتور    آنان جنگ کند، قیس در پاسخ نوشت، از فرمان شما تعجب می

اند جنگ کنم، آنان ترا براي جنگ با  دهید با مردمی که از شما دست بداشته  می
ها جنگ را شروع کنیم دشـمن   اند و هر گاه ما با آن دیگر دشمنان آزاد گذاشته

داد از من بشنو و دست از ایشان بدار که رأي درست این است  ترا یاري خواهند
  .آنان را به حال خود گذاریم

اي امیرالمؤمنین محمد بن ابی بکر : چون عبداهللا بن جعفر این نامه را خواند گفت
عنه محمد بن ابـی   اهللا را به مصر بفرست و قیس را از مصر عزل کن و علی رضی

  .بکر را به مصر فرستاد
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هم او را ترساند و مروان بن حکم . در حالی که خشمگین بود به مدینه آمدقیس 
عنه به عراق رفـت و هـر دو همـراه     اهللا او همراه سهل بن حنیف نزد علی رضی

  .امیرالمؤمنان در جنگ صفّین شرکت کردند
ي  قیس بـا رفتـار زیرکانـه   . معاویه کسی پیش مروان فرستاد و ابراز خشم کرد

  .عنه بدست آورد اهللا لتی در نزد علی رضیخود مقام و منز
یک ماه پس از آمدن محمد بن ابی بکر به مصر گذشـت و بـه آن گـروه کـه     

ها مسالمت کرده بود پیام داد  کناره گرفته بودند و قیس بن سعده بن عباده با آن
که یا در اطاعت ما درآیید یا از سرزمین ما بیرون بروید، آن گروه پاسخ دادنـد  

شود و در مورد جنگ بـا    کنیم بگذار ببینیم سرانجام کارمان چه می ن نمیکه چنی
محمد بن ابی بکر نپذیرفت آنان هم سرکشی کردنـد و مواظـب   . ما شتاب مکن

خود بودند و چون جنگ صفّین پیش آمد همچنان از محمد بیمناك بودند ولـی  
ع حکمیت پـیش  عنه و معاویه از جنگ برگشتند و موضو اهللا همین که علی رضی

  .آمد آنان در کار طمع کردند و جنگ خود را با محمد آشکار کردند
عنه جعده بن هبیـره مخزومـی    اهللا هجري، در این سال علی رضیسال سی و هفتم 

رسید که کافر نیشابور را پس از بازگشت از صفّین به خراسان فرستاد و چون به 
عنه خَلید بن قُرّه یربوعی را فرستاد و  اهللا شده بودند برگشت و امیرالمؤمنین رضی

هـم بـا او صـلح    مـرو  او نیشابور را محاصره کرد و با او صلح کردند و مـردم  
  .کردند
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هجري، در این سال عمرو بن عاص به حکومت مصر رسـید و  سال سی و هشـتم  
  .1محمد بن ابی بکر کشته شد که قبالً نیز گفته شده بود

                                         
  5به بعد ج  233نهایه االرب فی فنون االدب ص  - 1
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  مرو خضرمی را به بصره و سرانجام زندگی اوفرستادن معاویه عبداهللا بن ع
در این سال یعنی سال سی و هشتم هجري پس از کشته شدن محمد بن ابی بکر، 

بیشتر مـردم  : فرستاد و به او گفتبصـره  را به عبداهللا بن عمرو خضرمی معاویه 
یـن  اند و از ا شده  اند و در این راه کشته اند و خونخواه عثمان ا هم عقیدهمبصره با 

دارند کسی پیش آنان برود و ایشان را جمع   جهت خشمگین هستند و دوست می
عنه قیام کننـد، بـه    اهللا کند و براي خونخواهی کشته شدگان خود و عثمان رضی

مهربان باش اَزد منزل کن و نسبت به مردم مضَـر  ي  بصره برو و میان افراد قبیله
ربیعه پیمان عـدم تعـرّض ببنـد کـه     ي  شان با تو همراهند با مردم قبیله که همه

ـ    هیچکس غیر از ایشان از تو منحرف نمی ردگان ابـوتراب  پشـود و آنـان سرس
  .عنه هستند و از ایشان پرهیز کن اهللا رضی

ابن حضرمی حرکت کرد و به بصره آمد و در آن هنگام ابن عباس از بصره بـه  
خضـرمی میـان بنـی     کوفه رفته بود و زیاد بن ابیه را در بصره گماشته بود، ابن

تمیم فرود آمد و عثمانیها و دیگران پیش او آمدند و او بـراي آنـان سـخنرانی    
پیشواي شما که پیشواي هدایت بـود مظلـوم کشـته شـد و علـی      : کرد و گفت

عنه او را کشت و شما خونخواهی کردید، خداوند شـما را جـزاي خیـر     اهللا رضی
  .دهد

خداي : عباس بود برخاست و گفتضحاك بن قیس که سرپرست شهربانی ابن 
کنـی و    اي و آنچه که ما را به آن دعوت مـی  زشت کناد آنچه را براي ما آورده

  .عنه را یادآور شد اهللا ناسزا و دشنامش داد و فضل علی رضی
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سکوت کن کـه تـو از مردمـی نیسـتی کـه      : عبداهللا بن خازم به ضحاك گفت
ما : ضرمی کرد و گفتي به ابن خبعد هم رو. باشندشایستگی سخن گفتن داشته 

ي  ات را بخـوان، او نامـه   یاران و مددکاران توایم و گفتار، گفتـار توسـت نامـه   
هاي عثمـان   معاویه را بیرون آورد و براي آنان خواند که در آن معاویه از نیکی

ها را به خونخواهی عثمان دعوت کرده بود و متعهـد   عنه یاد کرده و آن اهللا رضی
ه براي آنان طبق سنّت عمل کند و در هر سال دو مرتبه به آنان عطا شده بود ک

رفت و همانجا منزل سـاخت، و گروهـی را   زیاد به بصره آمد و نزد اعین . دهد
ها را دعوت کرد که پراکنده  ضرمی حرکت کرد و آنو سوي ابن خ جمع کرد

ـ     تاد و بعـد  شوند ولی آنان او را دشنام دادند او تمـام روز را مقابـل ایشـان ایس
ضرمی اند، ابن خ پیش او آمدند و گفتهخوارج برگشت در این هنگام گروهی از 

ها قرار گذاشته بود تا اعـین را بکشـند و آنـان او را غـافلگیر سـاختند و       با آن
ـ بتصمیم گرفت با آنان جنگ کنـد ولـی   چون اعین کشته شد زیاد . کشتند ی ن

ي شـما نشـدیم شـما از     ض پناهنـده ي ازد پیام دادند که مـا متعـر   تمیم به قبیله
داشتند، گفتند، اگـر   ها هم جنگ را خوش نمی خواهید؟ ازدي  ي ما چه می پناهنده

زیاد خبر کشته شدن اعین را . ي ما شدند از او دفاع خواهیم کرد معترض پناهنده
عنه نوشت و او جاریه بن قدامه سعدي را که از بنی تمیم است  اهللا براي علی رضی

پنجاه و به قولی پانصد مرد به بصره فرستاد و به زیاد هم نوشت کـه او را  همراه 
  .یاري و راهنمایی کند
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ي ازد و کسانی هم از قوم کـه   می رفت و افراد قبیلهخضرحاریه آنگاه پیش ابن 
می بودند، عبداهللا بن حازم سلمی بر سـواران  خضراز او پیروي کرده بودند با ابن 

شت، ساعتی جنگ کردند در این هنگـام شـریک بـن    می فرماندهی داخضرابن 
می گریست و همراه عبداهللا بن حازم در خضراعور هم به یاري جاریه آمد و ابن 

قصر سنبیل متحصن شد، مادر عبداهللا بن حازم که زنی حبشی و به نام عجلی بـود  
هاي خـود را بیـرون    به خدا سوگند اگر فرو نیایی لباس: آمد و به پسرش گفت

جاریه آن . سازم و از قصر بیرون آمد و نجات یافت  آورم و خود را برهنه می  می
ضرمی و هفتاد نفر که همراه او بودند سوختند و خقصر را به آتش کشید و ابن 

  .زیاد به قصر برگشت
هاي خالفـت   هایی را به سرزمین هجري، در این سال معاویه گروهسال سی و نهم 

عنه زیاد بن ابیه را به حکومت فـارس و   اهللا و علی رضی. عنه فرستاد اهللا علی رضی
  .کرمان گماشت و او آن دو استان را که نابسامانی پیدا کرده بود به سامان آورد

  .عنه با مردم حج گزارد اهللا و نیز در این سال عبیداهللا بن عباس از سوي علی رضی
حجاز و یمـن فرسـتاد    هجري، در این سال معاویه بسر بن اَرطاه را بهسال چهلم 

  .هاي حرام فراوانی ریخت که کارهاي بسیار زشت انجام داد و خون
عنه و معاویه  اهللا و نیز در این سال پس از مکاتبات طوالنی صلحی میان علی رضی

عنـه و شـام از    اهللا عراق از علی رضـی   برقرار شد که جنگ تمام شود و سرزمین
ي وارد نشود و حمله و غـارت نبرنـد و   معاویه باشد و هیچیک به سرزمین دیگر

  .در این مورد اتّفاق کردند
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ي بیشتر مورخان ابن عبـاس از حکومـت بصـره کنـاره      و در این سال به عقیده
عنه نامه نوشت پسر عمویت  اهللا ابواالسود براي علی رضی. گرفت و به مکّه رفت

تـوانم از تـو    آنچه را در اختیارش بوده بدون اطالع تو خورده است و مـن نمـی  
ي خـودت را بـراي    پنهان دارم خدایت رحمت کناد در کار اینجا بنگر و عقیده

  .خواهی و السالم  من بنویس که چه می
اي و این که  اي که گرفته عنه براي عباس نوشت مرا از مقدار جزیه اهللا علی رضی

  .اي آگاه کن اي و چگونه مصرف کرده از کجا گرفته
کنی از مال مردم این سرزمین براي   همیدم که تصور میابن عباس نوشت چنین ف

خواهی براي حکومت بفرست کـه    ام، هر که را می خود چیزي گرفته و برداشته
  .و ابن عباس به مکّه رفت. روم والسالم  من می
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  شهادت امیرالمؤمنین علی کَرَّم اهللا وجهه
سـال چهلـم   مـاه رمضـان   یـا یـازدهم   جمعه هفدهم شهادت آن حضرت در شب 

اند، در ماه ربیع اآلخر آن سال بـوده و   هجري اتّفاق افتاده است، برخی هم گفته
  .قول اول صحیح است

ي حمیـر   است و اصـل او از قبیلـه   1عبدالرحمن بن ملْجم مرادي تجوبیقاتل او 
و . ي مراد در شمار ایشـان اسـت   است و هیچ اختالفی نیست که هم پیمان قبیله

ضرت چنین بود که این عبدالرحمن و برَك بن عبـداهللا تمیمـی   سبب قتل آن ح
صریمی که نام اصلی او حجاج است و عمرو بـن بکـر تمیمـی سـعدي کـه از      
خوارج بودند جمع شدند و در مورد کار مـردم گفتگـو کردنـد و زمامـداران را     
عیب کردند و سپس از مردم نهروان گفتگو داشتند و گفتند، پس از کشته شدن 

با زندگی چه کنیم؟ اي کاش جانبـازي کنـیم و پیشـوایان گمراهـی را      ایشان
علـی  مـن بـه کـار    : گفتابن ملجم ها را از آنان آسوده کنیم،  و والیت بکشیم

  .پردازم  میمعاویه من به کار : گفتبرَك و . پردازم  می
شـوم، در ایـن مـورد      میعمرو عاص دار کشتن  من عهده: گفتعمرو بن بکر و 

کردند و شب هفـدهم رمضـان را   زهر آگـین  تند و شمشیرهاي خود را پیمان بس
  .قرار گذاشتند و هر یک از ایشان سوي هدف خویش راه افتادند

                                         
 .ي بزرگ حمیر است اي از قبیله نام تیره: تجوب - 1
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رفت و چون معاویه براي نماز بیرون آمـد او را  معاویه به سوي برَك بن عبداهللا 
ـ  1ضربتی زد که به کشاله ه ران معاویه خورد و برَك را گرفتند و کشتند و گفت

معاویـه کسـی را پـیش    ! یدنـد که دست وپایش را برشده است، او را نکشتند بل
یکی از این دو کار را انتخـاب  : ساعدي که طبیب بود فرستاد و او آمد و گفت

هـاي   کن یا آنکه آهنی را گداخته کنم و در محل زخم بگذارم یا آنکه با شربت
اما آتـش طاقـت   : د، گفتکنم ولی اوالد دار نخواهی ش  ات می آشامیدنی معالجه

انـد، سـاعدي    ي روشنی چشم من آن ندارم، از لحاظ فرزند هم یزید و عبداهللا مایه
  .ع النسل شدوشربتی به او نوشانید و بهبود یافت ولی مقط

نشسـت و او در آن شـب بـه    عمـرو بـن عـاص    هم در کمین عمرو بن بکر اما 
یبه دستور داد نماز بگـزارد و  ي درد شکم به نماز نیامد و به خارجه بن حب واسطه

او رئیس شهربانی عمرو عاص بود و چون او براي نماز بیرون آمـد عمـرو بـن    
او را گرفتند . پنداشت او عمرو عاص است حمله کرده و او را کشت  بکر که می

عمرو عاص : و پیش عمرو عاص بردند عمرو بن بکر پرسید این کیست؟ گفتند
به خدا مـن  : ام؟ گفتند، خارجه را، گفت شتهپس من چه کسی را ک: گفت. است

خواسـتی مـرا بکشـی ولـی       تو مـی : پنداشتم که او تویی، عمرو عاص گفت  می
  .خواست جارجه کشته شود، عمرو عاص او را کشت  خداوند می

شیري به هـزار  که خدایش لعنت کند به کوفه آمد، شمعبدالرحمن بن ملجـم  اما 
عنـه   اهللا د و در این مدت به حضور علی رضـی زهر آگین کر درم خرید و آن را
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فرمـود و از آن حضـرت     خواست که به او عطا می  آمد و از او چیزي می  هم می
مرکوب خواست که به او بخشید، تا آنکه چشمش به قَطام دختر علقمه افتـاد و  

و  ي بنی عجل بـن لُجـیم بـود    اند، از قبیله ي تیم الرباب بود و هم گفته او از قبیله
عقیده خـوارج داشـت و پـدر و بـرادرانش در جنـگ نهـراوان بدسـت علـی         

ي  عنه کشته شده بودند و زنی بود در کمال زیبایی و جوانی، او را شیفته اهللا رضی
: خود ساخت و قلب او را تسخیر کرد، ابن ملجم از او خواستگاري کـرد گفـت  

: خـواهم، گفـت    ه میام همان چیزي باشد ک کنم مگر آنکه مهریه من ازدواج نمی
سه هزار درهم و غالمی و کنیزي و کشتن علـی  : ات چیست؟ قطام گفت مهریه

به خدا سوگند من تصمیم به کشتن و : عنه، ابن ملجم گفت اهللا بن ابی طالب رضی
عنه دارم و فقط همین هدف مرا به این شهر کشانده  اهللا غافلگیر ساختن علی رضی

: دواج با تو را به آن کار برگزیدم، قطام گفـت است ولی اکنون که ترا دیدم از
در آن صـورت  : اي جز انجام همان کار که گفتم نیست، ابن ملجـم گفـت   چاره

دانم اگر او را بکشم نجات   کشتن علی براي من و تو چه سودي دارد؟ که من می
اگر او را کشتی و نجات پیدا کـردي همـان چیـزي    : کنم، قطام گفت پیدا نمی

اي و زندگی با من بر تـو   خواهی و آرزوي من و خودت را برآورده  است که می
گوارا باد و اگر هم کشته شدي آنچه نزد خداست بهتر است از همه دنیا و آنچه 

  .آورم آنچه شرط کردي برایت برمی: در آن است، ابن ملجم گفت
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و در کنم که در این کار ترا یاري دهد   کسی را پیدا می: قَُطام به ابن ملجم گفت
این باره به پسر عموي خود که نامش وردان بن محالد بود پیام داد و او پذیرفت 

  .و پاسخ مثبت داد
اي شـبیب حاضـري   : ابن ملجم هم شبیب بن بحبره اشجعی را دید و به او گفت

چـه کـار اسـت؟    : ي شرف دنیا وآخرت تو گردد؟ گفـت  کاري کنی که مایه
مادرت به عزایت بگرید : یاري ده، گفتمرا در کشتن علی بن ابی طالب : گفت

علـی  : توانی این کار را انجام دهی؟ گفـت   گویی، چگونه می  کار وحشتناکی می
مردي است که نگهبان و محافظی ندارد و تنها و بدون اینکه کسی از او حراست 

کنیم و چون براي نماز بیرون   آید، براي او در مسجد کمین می  کند به مسجد می
ایم و اگر هم کشته شـدیم در دنیـا    کشیم اگر نجات یافتیم که یافته  ا میآمد او ر

واي بر تو که علی در : نام نیک و در آخرت بهشت خواهیم داشت، شیب گفت
واي : شود، گفـت  اسالم داراي فضل و سابقه است و دل من کشتن او راضی نمی

کار ما را کشـته  بر تو، علی مردان را در کار خدا حکمیت داده و برادران نیکو 
کشیم و در دین خود هیچ شـک    است او را به عوض برادران کشته شده خود می

و تردید مکن، شبیب پذیرفت و آن دو پیش قَطام که در مجسد بزرگ کوفه در 
ها شمشیرهاي  آن. ها دعا کرد اي معتکف بود آمدند و او براي موفّقیت آن خیمه

آمد نشستند   عنه ازآن در بیرون می اهللا ضیخود را گرفتند و مقابل دري که علی ر
 شمشیر فرود آورد کـه شـبیب  و آن حضرت براي نماز صبح بیرون آمد نخست 

: گفت  در حالی که میعبدالرحمن ملجم ي در خورد و  خطا کرد و به چهار چوبه
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حکم از آن خداست نه از تو و نه یاران تو شمشیر بر سر آن حضرت زد و علی 
سوگند به پروردگار کعبـه کـه رسـتگار شـدم، ایـن سـگ       : فتعنه گ اهللا رضی

  .نگریزد
شیب از درِ کنده بیرون رفت و گریخت مردي از حضر موت که نامش عویمرد 

اش نشست ولی چون  بود او را به زمین انداخت و شمشیرش را گرفت و بر سینه
او را کشیدند هر کس را شمشیر دارد بگیرید عمـویمر ترسـید و     مردم فریاد می

  .رها کرد و شبیب گریخت و میان جمعیت ناپدید شد
ي خود گریخت ولی مردي از خویشاوند انس را از قضیه آگاه  وردان هم به خانه

  .کرد و او رفت و با شمشیر برگشت و وردان را کُشت
اما ابن ملجم پس از این که ضربت زد بر مردم حمله کرد که راه بر او گشـادند  

م بن حارث بن نوفل بن عبـدالمطلب بـا او رویـا روي شـد و     ولی مغیره بن حک
اش  اي بر سر او انداخت و او را کشید و بـه زمـین انـداخت و بـر سـینه      قطیفه

نشست، در مورد این که آیا ابن ملجم در نماز یا پیش از نماز بـه امیرالمـؤمنین   
ضربت زده است و هم در این مورد که آیا آن حضرت کسی را مـأمور سـاخته   

  .که نماز را با مردم بگزارد یا خود آن نماز را گزارده است اختالف است
او را زندانی کنیـد  : چون ابن ملجم را گرفتند حضرت علی کرَّم اهللا وجهه فرمود

اگر مردم اورا بکشید و او را مثله مکنید و اگر نَمردم اختیار با خودم خواهد بود 
  .که ببخشم یا قصاص بگیرم
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نفس در مقابل نفس، اگر مردم او را بکشید و اگـر  : ست که فرمودو گفته شده ا
ن زنده ماندم تصمیم خواهم گرفت، اي فرزندان عبـدالمطلب نبیـنم کـه در خـو    

ید امیرالمؤمنین کشته شد همانا که به قصـاص مـن   گو  اید وي می مسلمانان افتاده
  .نباید هیچکس جز قاتل من کشته شود

زندان خود را به پرهیزکاري و تقوي دعوت فرمـود و  عنه فر اهللا آنگاه علی رضی
خداي از او خشنود باد و او را . گفت تا رحلت فرمود سخنی جز ال اله االّ اهللا نمی

  .خشنود فرماید
تـرین   شـقی : عنـه فرمـود   اهللا به علی رضی از صهیب نقل است که رسول خدا

ترین  بدبخت: ودآن کس که ناقه صالح را پی کرد، فرم: پیشینیان کیست؟ گفت
آن کس کـه بـر پـیش    : فرمود دانم، رسول خدا نمی: متأخّران کیست؟ گفت

  .تو شمشیر زند و ریش تو را از خون سرت خضاب کندسر
عنـه سـپیده دم از حجـره     اهللا کند که علی رضی  حسن بن کثیر از پدرش نقل می

گ برآوردند و هایی که در خانه بودند گرد او را گرفتند و بان بیرون آمد مرغابی
آزادشان بگذارید کـه نوحـه گراننـد، و    : چون خواستند آنان را دور کنند فرمود

  .همان سپیده دم ابن ملجم او را ضربت زد
عنه رحلت کرد دو فرزندش حسن و حسین رضی اهللا  اهللا گوید، و چون علی رضی

 دادند و در سـه پارچـه کـه هیچکـدام بـه     غسـل  عنهما و عبداهللا بن جعفر او را 
عنه بر او نماز گزارد،  اهللا صورت پیراهن نبود کفن کردند و فرزندش حسن رضی

عنه کسی را فرسـتاد   اهللا عنه رحلت کرد، حسن رضی اهللا گوید، و چون علی رضی
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آیا ممکن است این پیشنهاد مرا بپذیري؟ به خدا : ابن ملجم را آوردند واو گفت
بندم آن را انجام دهم و من کنـار  ام که هر پیمانی ب سوگند من با خدا عهد کرده

ام که معاویه و علی را بکشم اگر چه در این راه کشـته   کعبه با خداي عهد کرده
خواهی مرا آزاد بگذار تا بروم و او را بکشم و خداي را گواه   شوم اکنون اگر می

گیرم که اگر نتوانستم او را بکشم یا کشتم و زنده ماندم برگـردم و خـود را     می
نه به خدا سوگند و او را پـیش آورد و  : عنه فرمود اهللا تو کنم، حسن رضی تسلیم

  .ي او را گرفتند و در بوریا پیچیدند و آتش زدند کشت مردم الشه
عنه اختالف است گفته شـده اسـت، در محـل     اهللا در مورد جایگاه قبر علی رضی

انـد، در   گفته اند، در حاشیه کوفه است و داراالماره کوفه مدفون است و هم گفته
اند، کنار مسـجد بـزرگ در    نجف مدفون است که در در راه حیره است و گفته

گوید، حضرت را شبانه به خاك سپردند و قبرش را پوشیده   داراالماره، واقدي می
آن حضرت چهار سـال و نـه مـاه بـوده اسـت و برخـی       مدت خالفت . داشتند
در بـاره عمـر   . چهار روز بوده استاند، چهار سال و نه ماه و شش یا سه یا  گفته

او شصت و سه سال و پنجاه و نه سال و پنجاه و شش سال گفته . اند ایشان آورده
  .نور اهللا قبره. 1شده و اولی صحیح است
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