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 پيشگفتار
 بسم اهللا الرمحن الرحيم  
: قـال رسـول اهللا  :قـال  رىض اهللا عنـه  عـن عمـر : أما بعد .من ال نبي بعده عىلحلمدهللا وكفى والصالة والسالم ا

 .)نسائي بإسناد صحيحالرواه ( .»فإهنم خياركم ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم ثم يظهر الكذب ,أكرموا أصحايب«
مـي  صىل اهللا عليه وآله وسـلم  است كه مي فرمايد كه رسول اكرم  رىض اهللا عنه   روايت از امري املومنني عمر فاروق

اشخايص  را كه بعد از آنان  گرامي بداريد سپس  هستندشامهبرتين  كه ايشانزيرا گرامي بداريد اصحاب مرا , (( :فرمايد
 .))بعد از اهنا دروغ رشوع ميشود  )  تبع تابعني( وسپس اشخايص را كه بعد از تابعني مي آيند) تابعني( مي آيند 

در ورع وتقـوی و پرهيزگـاري نظـريي  صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم  بعد از بيان اين حديث كه اصحاب رسول اكرم
آهنا مي توان حرضت خالد ابن وليد ريض اهللا عنه را نام بـرد كـه در زمـان زنـدگي خـويش هـيچ  منجمله از ته اندنداش

عامريت را تعمري نكردند ونيز در خانه ساز و ساماين نداشتند و داراي اخالقي نيكو و شخصيتي متواضع وصـابر و امـني 
 .بودند

 لی عنه بود,پريوزي آن حتمي بود به اين خاطر حرضـت عمـرجنگي كه قيادت آن سپرد حرضت خالد ريض اهللا تعا
بزرگ مي پنداشتند من از  را خيانت به امانت عزل نكرده ام ليكن مردم او بخاطر را من خالد :مي فرمايد  رىض اهللا عنه 

 .عزلش كرده ام را مقدس بدانند ترس اينكه مبادا او
 م كه جوانان عزيز با خمترصي از زندگاين سـيدنا حرضـت خالـد بنده حقري اگر چه استعداد چنداين ندارم اما خواست

 .كه اين جمموعه خمترص را مجع آوري نمودم آگاه شوند رىض اهللا عنه 
به هر حال وجود نقص واشتباهات امري طبيعي است كه اميد است دوستان جوان عالقه مند چنانچـه بـا مـواردي 

 .اصالح ناميممواجه شدند بر بنده منت گذاشته تذكر دهند تا 
مهكاري ومساعدت الزم نموده اند و بنده را مـورد تشـويق  مي دانم دوستاين كه در اين كتابچهخر بر خود الزم در آ

 . قرار داده اندكامل سپاسگذاري را داشته باشم
 ابو عبد الفتاح عبداهللا ريگي

 ق روز چهارشنبههـ   2/1/1422 ش مطابق با. هـ 8/1/1380
 

                                                                                       



 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 سريت خالد بن وليد

 رىض اهللا عنه  خمترصي از زندگي و حاالت حرضت خالد بن وليد 
 سيف اهللا  :ابوسفيان, لقب: خالد, كنيه :نام

 مـره جـد پـدري رسـول گرامـي . عمر بن خمزوم  بن تينطته بن مره بنوليد بن مغريه بن عبداهللا   :نام پدر ونسب وي
در هفتمـني جـد  پـدري بـه آن  رىض اهللا عنـه  هستند از اين رو شجره نسـب حرضـت خالـد صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 .مي رسد صىل اهللا عليه وآله وسلم  حرضت 
احلارث مي باشد كه ايشان خواهر حرضت ام  لبابه صغری بنت رىض اهللا عنه  نام ونسب مادر گرامي حرضت خالد 

رىض  شوهر خاله سيدنا حرضت خالد صىل اهللا عليه وآله وسلم  بودند, لذا پيامرب خدا ) ريض اهللا عنها(املو منني ميمونه 
 .بودند اهللا عنه 

  ووليـد هللا عنه رىض ا برادران ايشان هشام  از .شش برادر و دو خواهر داشتند: رىض اهللا عنه   خاندان حرضت خالد
 .با صفوان بن اميه و دومي با حارث بن هشام ازدواج كردند خواهران يكي از .به اسالم مرشف شدند رىض اهللا عنه 

كه يكي از ارشاف قريش بودند و مردم قريش ايشان را بعنوان فيصل قبول داشتند و در پوشـاندن )مغريه(پدر ايشان 
اما ايشان در طول سال يك مرتبه به تنهائي غـالف كعبـه را مـي پوشـاند و سـال . ساله نوبت تعيني بود غالف كعبه مهه

 .ديگر فاميل قريش كعبه را غالف مي پوشانيدند
مردم را از روشن كردن آتش براي هتيه طعام در منی هني مي كردند بجز آن آتيش كه خود براي حجاج طعام درسـت 

 .مي نمود
 .را بر خود حرام كرده بود چونكه مي دانست رشاب عقل را مي ربايد ايشان در طول زندگي قبل از اسالم رشاب

 :اين آيات در شان وليد نازل شده اند
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!#x‹≈ yδ ω Î) ãΑöθ s% Î |³u; ø9$# ∩⊄∈∪ ﴾  ),ست وهنم  آيات يازدهم الی بيست وپنجميب جزء مدثر(. 
وثروت بسـيار بـه او داده .  آفريده ام)رايي و اموال و اوالدبدون دا( تك و تنها مرا واگذار با آن كيس كه او را :ترمجه

سايل زنـدگي را از و و .حارضند)مهواره درپيش او آماده و در جمالس براي خدمتگذاريش( و پرساين به او داده ام كه .ام
 )بـر نعمـت و قـدرتش(اميـدوار اسـت  )بدون شكر و سپايس كه بكند(گذشته از اين .هر نظر براي او فراهم ساخته ام



 .چرا كه با آيات ما دشمن و ستيزه جـو اسـت) چنني نخواهد شد و بدانچه آرزو مي كند نخواهد رسيد(هرگز  .بيفزايم
و بـه سـختي هـا و بـه دشـواري هـاي ( وا مي دارم) شكالت و معضالت زندگي م(بزودي او را به باال رفتن از گردنه 

و نقشـه و )و در نظر گرفت كه چه بگويـد و بكنـد( بينديشيد )براي مبارزه با پيغمرب و قرآن(او .)فراوان دچار مي سازد
باز مرگ بر او بـاد  .مرگ بر او باد چه نقشه اي كه كشيد و چه طرحي كه رخيت .آماده ساخت)در ذهن خود (طرحي را 

سپس چهره در هم كشيد و شتابگرانه اخم   .باز هم نگريست و دقت كرد .چه نقشه اي كه كشيد و چه طرحي كه رخيت
از ( چيـزي جـزء جـادو ومنقـول ) كتـاب قـرآن نـام (ايـن  :آنگاه گفـت .بعد واپس رفت وگردن افروخت .و ختم كرد

سـخن  چيـزي جـز )چيزهايي كه حممد كالم آسـامين نـام مـي دهـد(اين  .نمي باشد) پيشينيان و روايت شده از ديگران 
   .١»انساهنا نيست

وليد در مكه از مقامي برخوردار بـود كـه بسـياري از . اين آيات حكايت حال وليد بن مغريه خمزومي را بيان مي كند
يان قـوم خـود و در مكـه يگانـهء او درم. مردم آنجا مي گفتند اگر قرار بود پيامربي مبعوث شود بايد او مبعوث مي شد

زمان خود بود و او را وحيد حجاز مي گفتند چون از هر جهت كم نظري يـا يب نظـري بـود دربـاره ثـروت او نوشـته انـد 
àM﴿ آيه كريمه. و باغي در طائف داشت كه حلول سال ميوه اش قطع نمي شد ,هزارها هزار دينار نقدينه داشت ù=yèy_uρ 

… çμ s9 Zω$tΒ # YŠρß‰ôϑ̈Β ∩⊇⊄∪﴾ او شش پرس رشيد و دو دخرت داشت كه مهـواره در كنـار او بودنـد و . اشاره به آن باغ است
 . كمرت كيس در حجاز از اين نعمت برخوردار بود

آن سوره  صىل اهللا عليه وآله وسلم   نازل شد و آن حرضتصىل اهللا عليه وآله وسلم  روزي سوره حم تنزيل بر پيامرب 
آن سـوره را تـا بـه آخـر خواندنـد متوجـه صىل اهللا عليه وآله وسلم  وت فرمودند پس از آنكه پيامرب را با صداي بلند تال

وليد متام آيات را شنيد و با آن سـوره . مسجداحلرام بوده است سوره مذكور را باز از رس خواندند شدند كه وليد كنار درِ 
من حممد آنفًا كالمًا ما هو من كالم اإلنـس وال مـن كـالم ت عو اهللا لقد سم: (وليد چنان حتت تاثري قرار گرفت كه گفت

 ).            ...اجلن واهللا إن له حلالوة
 ,كالمي را شنيدم كه نه كالم انس است و نـه كـالم جـنصىل اهللا عليه وآله وسلم   بخدا قسم من هم اكنون از حممد«

ي اسـت كالمـصىل اهللا عليه وآله وسلم  كالم حممد و  ,كالمش شريين و دلربا مهانند شاخه هاي تازه و پر طراوت است
 .»را ياراي برابري با آن نيست فوق مهه كالم ها و هيچ سخنی

چون از تاثري گفتـار  ,به گوش كفار رسيد آنان را به وحشت انداخت) نقرآ(رباره سخن پيامرب چون قضاوت وليد د
 .من نظر وليد را تغيري خواهم داد :بريون آورد و گفت ابوجهل آنان را از نگراين. ستايش گونه او مردم آگاه بودند

                                                 
  ترجمه از تفسير نور-  ١



ابوجهل كه برادرزاده وليد بود و نقطه ضعفهاي او را خوب مي شناخت با دروغ و حيله اي مناسب به خانه او رفت 
وليـد از  ,به هنگام ورود حالت دلتنگي و افرسدگي را به خود گرفت ودر كنار او نشست تا احسـاس وليـد را برانگيـزد

چگونه دلتنگ نباشم كه مردم درباره تو سـخناين  :و ابوجهل ازفرصت استفاده كرده گفت ,لت افرسدگي او جويا شدع
ما در صدد برآمده ايم تا مايل گرد آوريم وآن را به وليد كه : (مردم مي گويند .شنيدن آن را ندارممي گويند كه من طاقت 

و بـه آئـني از عزم خود كه مي خواهد دين پدران خـويش را رهـا كنـد  پري گشته ودرآمدش نقصان پذيرفته تقديم كنيم تا
وليد با شنيدن اين سخنان او سخت خشمگني شد و ضمن حتقري پيـامرب واصـحاب, حلـن . )حممد بگرايد منرصف شود

 ء سخنان سـحر آميـز وسـاخته :خود را تغيري داد و آن احساس را كه از علو سخن قرآن در دل داشت كتامن كرد وگفت
 .وبدون اسالم از دنيا رفت ,دست برش است

 .پدر حرضت خالد يكي از بزرگان در قريش  بشامرمي آمد وباغهاي بني مّكه مكرمه و طائف در مالكيت او بودند
درباره ثروت پدر ايشـان  .ايشان متعلق به قبيله خمزوم بودند كه بعد از قبيله بنو هاشم از نظر رتبه مقام دوم را داشت

اقوام بنو هاشم با يكديگر غالف كعبه را مي پوشاندند و وليد به تنهايي يكسـال غـالف  د كه در هر سال يكبارمي نويسن
 .كعبه را مي پوشاند

 :رىض اهللا عنه   والدت حرضت خالد
اما از خرب هاي خمتلفي مشخص . ذكر نشده است  رىض اهللا عنه   در هيچ كتاب تاريخ والدت صحيح حرضت خالد

 .ايشان در زمان ظهور اسالم هفده ساله بودندمي شود كه 
 :تربيت و كودكي

نيز خارج از مكه , در اطراف دهات و روستاها صـورت  رىض اهللا عنه  مطابق با رسوم عرب پرورش حرضت خالد 
 ايشـان از .مي يافتند شمشري بازي و مبارزات جنگجويانه از رسگرمي هاي آهنا بود در حميطي كه ايشان پرورش .گرفت

 .مهان كودكي دلري و داراي انديشه و انسان باهوش بودند
 :رىض اهللا عنه  برادران خالد

هنگامي كه آيات قرآن را شنيدند قلب آهنا بطـرف اسـالم )) هشام بن وليد((و ))وليد بن وليد((دو برادر خالد يعني 
بول اسالم يعنـي در حالـت كفـر وفـات قبل از ق)) عّامر بن وليد((و اعالن اسالم كردند اما برادر ديگرش ,مايل گشت

هنگام وقوع جنگ بدر كه در سنه دوم هجري به وقوع پيوست خداونـد تبـارك و تعـالی بـه مسـلمني امـداد قابـل . كرد
تن كشته شدندو تعداد كثريي اسري گشتند واموال زيـادي را  70مالحظه اي فرمود چرا كه از رسان قريش در اين جنگ 

در ايـن جنـگ خالـد يكـي از حـاملني پـرچم رشك بـودو از آنجائيكـه خواسـت . آوردنـد هم به عنوان غنيمت بدست
صىل اهللا عليه وآله   در اسارت در آمد و بعد از امتام جنگ رسول اكرم))وليد بن وليد((خداوندي بود يكي از برادران او 

يـا خـانواده و  )2د كـه اسـالم بياورنـد به ارساي بدر اختيار دادنـ) 1:يكي از اين مواد را براي اجرا بيان فرمودندوسلم 



نفر از فرزندان مسلمني خواندن و نوشتن را تعليم  10يا هر اسريي به  )3فاميل هر اسريي با فديه اسري خود را آزاد كنند 
 .دهد

. وليد بن وليد هنگامي كه به مكه رسيد اعالم اسالم آوردن نمـود افت,حرضت خالد براي فديه دادن برادر خود شت
د پرسيد كه چرا در مكه اعالم اسالم كرديد در حاليكه اگر در حالت اسارت اسالم مي آورديد باعث آزادي شـام از خال

برخوردي كه من از مسلامنان در حالـت : به برادرش خالد جواب مي دهد رىض اهللا عنه  حرضت وليد . اسارت مي شد
در حالت اسارت مرشف به اسالم مي شدم مردم مي گفتنـد  اسارت ديدم تا كنون از حمبوترين دوستم نديده ام ليكن اگر

 .كه از ترس آزادي از اسارت اسالم را پذيرفته است
درش ادر ايـن حلظـه از بـر. احساس كرد كه زمني زيـر پاهـايش مـي لـرزد رىض اهللا عنه   آنجا بود كه حرضت خالد

را مي ) له إال اهللا وأشهد أن حممدًا رسول اهللاإأن ال  أشهد(اين آواز را مي شنيد كه او با صداي بلند كلمه شهادت ) وليد(
 . به سوي اسالم نمود رىض اهللا عنه    رشوع به دعوت دادن خالد رىض اهللا عنه  لذا وليد ,خواند

 :رىض اهللا عنه   جواين آن حرضت
واج داشت اما با در حميطي پرورش يافتند كه درآن اسپ سواري وشمشري زين و غريه ر رىض اهللا عنه   حرضت خالد

 .وجود اين ذكر و اذكار اهلي كم بود
در جواين دلري و صاحب فكر و تدبر بودنـد در زمـاين كـه بـه  رىض اهللا عنه   مطابق با روايات مشهور حرضت خالد

 .جواين رسيدند از جوانان منتخب قريش بشامر مي آمدند
كشـتي گرفتنـد  رىض اهللا عنه   حرضت خالد با ه رىض اهللا عن  يكبار در كودكي حرضت عمر: ابن عساكر مي نويسد

و . و ايشان مدت طوالين بعـد از معاجلـه هببـود يافتنـد ,شكست رىض اهللا عنه  كه در حني اين كشتي پاي حرضت عمر 
مهچنني درباره شكل و شاميل مباركشان مي نويسد كه بر چهره خايل داشتند و اندامي استوار و سـينه اي گشـاده شـاميل 

 .هويدا است  رىض اهللا عنه   از اين واقعه قدرت جسامين زياد حرضت خالد.را مي آراست ايشان 
 :زندگاين قبل از اسالم

مهانند پدرشان خييل با اسالم خمالف بودند و در هر اموري كه در خمالفـت بـا اسـالم و  رىض اهللا عنه   حرضت خالد
ايشان در ميدان جنگ احد و بدر عليـه مسـلامنان رصف  صالحيتهاي. مسلمني صورت مي گرفت از بقيه پيشقدم بودند

شكست بزرگي را كه مسلامنان در جنگ احد متحمل شدند, باعثش خالد بن وليد بود كه در مرحلـه پايـاين جنـگ . شد
ايشان از دّره اي كه در انتهاي كوه احد قرار داشت با تدبري پي در پي و با رهـربي كـردن دسـته اي از مرشـكني ناگهـان 

در حاليكه قبل از  .مسلامناين كه در آن دّره بودند به شهادت رسيدند ,اليت را ترتيب دادند كه بر اثر اين تدابري و محالتمح
از هـر سـو در ميـان مسـلامنان جـدايي و  ,پهلوانان مكه پا به فرار گذاشـته بودنـد ,اين محله بر اثر تدابري و محالت جنگ



بود كه دشمني خالد بـا مسـلامنان معـروف شـد مهچنـني از دوسـتان صـميمي آن در اين ميان . پراكندگي به وجود آمد
 .حرضت در آن زمان عكرمه بن ايب جهل و عمرو بن عاص بودند

 :زندگاين ايشان بعد از اسالم آوردن
 .واقعه اي عادي نبود  رىض اهللا عنه  اسالم آوردن حرضت خالد

اسالم در دل خالد جاي گرفت و صلح حديبيه يـك نمونـهء از  بنا بر اقوال مورخني در هنگام صلح حديبيه حقانيت
 .وقايع تارخيي در اسالم بشامر مي آيد كه بوسيله آن بزرگمردان عرب در زير سايه پرچم اسالم مجع شدند

ايشـان احسـاس كردنـد كـه  ,بصورت ناحمسوس رشـد مـي كـرد رىض اهللا عنه  حقانيت و حمبت اسالم در دل خالد 
بنابر مهني انديشه ايشـان گفتارهـا و سـخنان و اعـامل  ,رب در زير سايه پرچم اسالم مجع خواهند شدروزي متام ملت ع

را مورد برريس قرار دادند و بعد از آن خييل زود متوجـه شـدند كـه شـاگردان صىل اهللا عليه وآله وسلم  حرضت رسول 
سادگي, راستگويي, حسن . را سپري مي كنندزندگاين پاكيزه اي  صىل اهللا عليه وآله وسلم   مكتب حرضت رسول اكرم

صـىل اهللا عليـه   پيغمرب خـدا ,از طرف ديگر .سلوك و از هزاران عمل نيك آنان, پاك طينتان ديگر حتت تاثري قرار گرفتند
صـىل اهللا عليـه وآلـه  يب خرب نبودند بلكه از طريق وحي به رسول اكـرم رىض اهللا عنه   نيز از صالحيت خالدوآله وسلم 

با نور اسالم هـر روز آراسـته تـر مـي شـود چنانچـه بـرادر خالـد  رىض اهللا عنه   خرب رسيد كه دل حرضت خالدلم وس
 .صباحي جلوتر مرشف به اسالم شد

با وجود آشكار شدن حقانيت وحقيقت اسالم براي خالد, چرا او به : فرمودندصىل اهللا عليه وآله وسلم   رسول اكرم
اين گفته را شنيد, نامه اي به مضنون ذيل بـراي بـرادرش خالـد  رىض اهللا عنه   يكه وليدهنگام اسالم مرشف نمي شود?

 :فرستاد
 :رىض اهللا عنه   نامه وليد بن وليد به طرف حرضت خالد

وهـل جيهـل  ,فإين أعجب من ضالل رأيك يف اإلسالم وأنت فتـى عاقـل ورزيـن !أما بعد .بسم اهللا الرمحن الرحيم((
أيـن  :لقد سألني رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم عنـك فقـال يل , حسن تفكريك ورجاع عقلكاإلسالم شاب مثلك يف

ما مثل خالد جيهل اإلسالم وأبقـى أن خالـد ((: فقال يل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم .يأيت به اهللا مسلامً  :خالد? قلت له
فقـد فاتتـك  ,إىل رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلمفأرسع يا أخي وتعال )) سديد الرأي صائب الفكر وهو باإلسالم أوىل

 ).)والسالم عليكم ورمحة اهللا. مواقف كنت أنت هلا
نمي دانم چرا امروز بدون هيچ زمينه حمبت قلبي رسول خدا شام را به ياد آوردند و فرمودند حقانيت اسـالم  !برادرم

زمان مناسبي است كـه هـر چـه رسيعـرت اسـالم  براي شام. براي خالد ظاهر شده پس چرا او به اسالم مرشف نمي شود
را ديـدم يب  رىض اهللا عنه  وقتي نامه وليد  :مي فرمايند رىض اهللا عنه  حرضت خالد  .بياوريد و در يك حلظه تاخري نكنيد

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم   اختيار بر زبانم كلمه توحيد جاري شد و مي خواستم هر چه رسيعرت خدمت رسول اكـرم



از مكه بطرف مدينه سفر نمودند و ايامن  رىض اهللا عنه   بعد از اين ماجرا حرضت خالد. شده جانم را فدايش كنمحارض 
هنگام رسيدن به مدينه لباس سفر را از تنم در آوردم و لباس مناسبي : آوردن خودشان را به اين صورت بيان مي كند كه

 رىض اهللا عنـه   عرض ادب كنم كه برادرم وليـد  عليه وآله وسلم صىل اهللا پوشيدم و تصميم گرفتم به حمرض رسول اكرم 
  ترشيف آوردند ايشان گفتند كه چندين روز است كه مردم مدينه منتظر ترشيف فرمايي شام هستند چونكـه پيغمـرب خـدا

حرضت رسول . فرموده اند كه خييل زود تعدادي ازپهلوانان عرب به آغوش اسالم مي پيوندندصىل اهللا عليه وآله وسلم 
گفته هاي برادرم در وجودم مانند برق اثر گذاشت مهـني كـه خـدمت . منتظر شام هستندصىل اهللا عليه وآله وسلم   اكرم

صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم   حارض شدم چونكه ديوانهء ديدار حرضت رسول اكرمصىل اهللا عليه وآله وسلم   رسول اكرم
  وقتـي حرضـت خالـد .انداختمصىل اهللا عليه وآله وسلم  ا به پاي رسول اكرم بودم از خوشحايل مهچون پروانه خودم ر

 :بعد از خنده اي اين الفـاظ را بيـان فرمـودصىل اهللا عليه وآله وسلم  كلمه توحيد را خواندند پيغمرب خدا  رىض اهللا عنه 
 .ا به سوي اسالم هدايت فرمودسپاس و ستايش خدايي را سزاوار است كه شام ر) احلمد هللا الذي هداك إىل اإلسالم(

متام گناهان من بخشيده مي شوند در حاليكه خييل به اسـالم رضر و زيـان  ,يا رسول اهللا: پرسيد رىض اهللا عنه  خالد 
 .بعد از اسالم آوردن متام گناهان بخشيده مي شوند: فرمودصىل اهللا عليه وآله وسلم  وارد نموده ام? رسول خدا 
 :به اسالم اهللا عنه  رىض خدمات حرضت خالد

بعـد از صـلح  ,نيز با ايشان مرشف به اسالم شدند رىض اهللا عنه   بعد از اسالم آوردن حرضت خالد عمرو بن عاص
   هنگام خالفت حرضـت ابـوبكرو صىل اهللا عليه وآله وسلم  حيات مبارك رسول اكرم  و گذشتن چهار سال در حديبيه

در تاريخ اسالم به كثـرت يافـت  رىض اهللا عنه  كارنامه عميل حرضت خالد  نه رىض اهللا ع و حرضت عمررىض اهللا عنه 
جنگ كوچك و بزرگ رشكت نمودند و در  125در  رىض اهللا عنه   تاريخ نويسان نوشته اند كه حرضت خالد. مي شود

د رشكت داشته در عرب اين مقوله مشهور بوده است كه در جنگي كه خال. هيچ يكي از اين جنگها شكست نخورده اند
از . هـم نمـي رسـند رىض اهللا عنـه   متام ژنراهلاي بزرگ جنگي به خاك پاي حرضت خالـد. باشد شكست ناپذير است

در اين جنگهـا اعـامل رسنوشـت   رىض اهللا عنه   جنگ موته گرفته تا بزرگرتين جنگ كه فتح ايران است, حرضت خالد
 .ساز انجام دادند
 :ميدان جنگ در رىض اهللا عنه   حرضت خالد

ايـن  در. درآن رشكـت نمودنـد رىض اهللا عنـه   بود كه حرضت خالـد» موته«بعد از اسالم آوردن اولني جنگ رسية  
صـىل اهللا   حرضت رسول اكـرم خصو صيات خمتلفي از خود بروز دادند بطوري كهرىض اهللا عنه   جنگها حرضت خالد 

 .دادند) سيف اهللا( به ايشان لقبعليه وآله وسلم 
 از بعـد رىض اهللا عنه   اين اولني غزوه اي است كه حرضت خالد .غزوه موته در هشتم هجري مجادي األولی رخ داد

حرضـت . اين غزوه با مهارت وتدابري وتاكتيكهاي جنگي ايشان بـه پـريوزي رسـيد اسالم آوردن در آن رشكت نمود و



نامـه اي بـراي رشحبيـل فرسـتادند درمتـام قـوانني دنيـا  به وسيله حارث بن عمريصىل اهللا عليه وآله وسلم   رسول اكرم
را  رىض اهللا عنه   الزامي است ليكن رشحبيل بنابر غرور ومستي قدرت خود حرضت حارث) جان سفري حفظ عزت و(

از شهادت سفري خـودش صىل اهللا عليه وآله وسلم   هنگامي كه حرضت رسول اكرم. به طرز اسفناكي به شهادت رساند
 كـردن رسكـوب(مهينكـه از آن طـرف  ,و اما از طرف ديگر مشغول رسكويب هيود بودند ,خييل ناراحت شدندباخرب شد 
هزار نفري  سهلشكر  رىض اهللا عنه   اطمينان حاصل نمود براي قصاص گرفتن خون حرضت حارث بن عمري) هيوديان

قبـل از روانـه  .ندسـپرد رىض اهللا عنـه  د و رهربي لشكر را به زيد بـن حارثـهبرصي روانه كردن در را به طرف رشحبيل
شهيد شد بعد از او جعفر بن ايب  پيشنهاد كردند كه اگر زيد بن حارثهصىل اهللا عليه وآله وسلم   رسول اكرم ,كردن لشكر

اگر جعفرهم شهيد شدند عبداهللا بن رواحه رهرب لشكر باشند و بعد از شهادت او با مشـورت  طالب رهرب لشكر بشوند
 .تعيني كنيد رهربي را

موتـه . حمل ثنيه الوداع لشكر را مهراهي نمود و بعد از آن برگشـتند تا صىل اهللا عليه وآله وسلم  حرضت رسول اكرم
رشحبيل براي حتقيقي خمترص درباره لشكر اسالم  ,رسزمني كوچكي از شام است هنگامي كه  لشكر اسالم به موته رسيد

به آنجا فرستاد بعد از رسيدن كفار به اين مكان, جنگ با لشـكر مسـلامنان آغـاز برادرش سدوس را به مهراه پنجاه سوار 
شد چنانچه سدوس به هالكت رسيد هنگامي كه رشحبيل از قتل برادرش سدوس با خرب شد در وجودش خوف طاري 

بـه  او چنانچـه ,فرسـتاد) يلغـار(گشت و به قلعه پناه برد ازآنجا برادر ديگر خود را براي طلب كمك پيش قيرص روم به 
)). اين لشكر از صد هزار نيـز بيشـرت بـود(( :بعيض از تاريخ  نويسان مي گويند. مهراه آن لشكر صد هزار نفري فرستاد

بعيض پيشنهاد دادند كـه حرضـت رسـول . هنگاميكه مسلامنان از اين لشكر با خرب شدند نگراين اذهان آهنا را فرا گرفت
پيشناد عقب صىل اهللا عليه وآله وسلم   را در جريان بگذاريم تا اينكه حرضت رسول اكرمصىل اهللا عليه وآله وسلم   اكرم

شـام  ,اي مردم: ايراد خطبه فرمودند رىض اهللا عنه   ليكن عبداهللا بن رواحه. نشيني دهند ياكمك بيشرتي براي ما بفرستد
مسلامنان از ِعده و ُعده لشكر به پـريوزي براي مهني هدف شهر خود را ترك كرده ايد هيچ وقت  ,شهادت نمي ترسيد از

در جنگ بدر تعداد مسلمني خييل كم و تعداد دشمن خييل زياد بود سامان جنگي فقط دو اسپ مهراه ما بود  ,نرسيده اند
جتهيزات زيادي بر خوردار بودنـد خداونـد بـه مـا فـتح و پـريوزي عنايـت  ليكن با وجود اينكه كفار از سامان جنگي و

به شامر مي آييم يا شهادت نصيب ) جنگجويان(از جماهدان  اين وقت ما دو حالت داريم يا پريوز مي شويم و در. فرمود
وريكـه در هـر صـورت رضـايت بط. مـي شـود و در نائل شدن به درجه شهادت مالقات دوستان نصـيب مـا  ,ماست
را پذيرفتنـد  رىض اهللا عنـه  هللا سـخنان عبـدا  مهـه صـحابه. را به دست مي آوريم و اين هدف اسايس اسـت خداوند

بعد از رشوع شدن جنگ حرضت . بطوريكه مومنني و مرشكني در مقابل يكديگر براي جنگ بزرگي صف آرائي كردند
 رىض اهللا عنـه  كه لشكر را رهربي مي كرد به شهادت رسيد و بعد از آن حرضت جعفر بن ايب طالـب  رىض اهللا عنه   زيد

رشوع به جنگيدن كردند اسپ ايشان زمخي شد و ايشان بدون سواري به جهاد با كفـار ادامـه پرچم اسالم را برداشت و 



دادند ناگهان شمشري كافري بازوي راست ايشان را قطع كرد پرچم را با دست چپ خود گرفته هنگـامي كـه آن را هـم 
ه ايشان محله ور شد و ايشان را به قطع كردند پرچم را با دو وسط بازو گرفتند در اين موقع كافر ديگري از قسمت كمر ب

پرچم را برداشتند و بعد از كشـتن تعـداد  رىض اهللا عنه  بعد از آن عبداهللا بن رواحه . دو نيم كرد و به شهادت نائل آمدند
 .زيادي از كفار خودشان نيز به شهادت رسيدند 

مهـت . اسالم به نااميدي كشـده شـد روحية جماهدان در جنگ بطور كامل بعد از به شهادت رسيدن رسداران نامدار
ني كفـار مـي وبا افتادن پرچم اسـالم بـه زمـ رىض اهللا عنه  كفار بيشرت مي شد و بعد از به شهادت رسيدن عبداهللا رواحه

پرچم را برداشتند و لشكر اسـالم را كـه  رىض اهللا عنه   زمني بردارند كه ثابت بن ارقم یرا از رو خواستند پرچم اسالم
اصطلحوا عـيل  املسلمني يا معرش: (قع در خوف و هراس برس مي بردند با اين مجله مورد خطاب قرار دادند كهدر اين مو
اي گروه مسلمني بر رهربي شخيص خود متفق شويد من به خـاطر حفـظ نمـودن پـرچم اسـالم : ((ترمجه) رجل منكم

  .))مبارزه نموده ام و حق كيس را غصب نكرده ام
 رىض اهللا عنـه  ثابت بـن ارقـم ) رايض هستيم ما به رهربي تو:(ترمجه ) رضينا بك: (رمودندلشكر اسالم در جواب ف

م شام به رهربي خالـد من صالحيت اين كار را ندار) ((ما أنا بفاعل فاصطلحوا علی خالد بن وليد: (جواب فرمودند در
 .))موافقت كنيد

. را بـه عنـوان رهـرب لشـكر قبـول كردنـد ىض اهللا عنـه ر  در حاليكه مسلامنان بر اين امر اتفاق كردند حرضت خالد
شام از نظـر سـن از ! اي ثابت: حتويل گرفته گفتند رىض اهللا عنه   پرچم را از حرضت ثابت رىض اهللا عنه  حرضت خالد 

و امـا مردانگـي  مهه قبول,: فرمود رىض اهللا عنه   حرضت ثابت بن ارقم. من بزرگرت هستيد و از اصحاب بدر مي باشيد
. دلريي و مهارت در تاكتيكهاي جنگي از فضائل شام است هبر حال من پرچم را به خاطرحتويـل دادن بـه شـام برداشـتم

بعـد از . خالد رهرب سپاه اسالم شدند ويل مسلامنان كه خوف زده شده بودند پا به فـرار گذاشـتند برداشتن پرچم, از بعد
مـن  ,اي مسلامنان(( :قطيبه بن عامر رشوع به صدا زدن نمودند  عنه رىض اهللا مشاهده اين منظره با اشاره حرضت خالد 

پس چـرا در ميـدان . از شام مي پرسم كه شام از ترس موت به كجا فرار مي كنيد چونكه موت هر كجا شام را در مي يابد
رت اسـت, يـا مثـل جهاد مهانند مردان نمي رويد كمي فكر كنيد جهاد كردن در راه خدا و به درجه شهادت نائل شدن هبـ

افراد بزدل و نامرد فرار كردن و از پشت رس تري خوردن و جان دادن و مردن به ذلت و خواري, بلكه هر كس كه در دنيـا 
موفقيت بزرگ براي مومن اين است كه . از ترس موت فرار كند به عنوان شخيص نامرد و ترسو و ذليل به شامر مي رود

آيا شام نمي دانيـد كـه فـرار هـم . و با زخم سينه به مالقات معبود حقيقي خود بشتابدبا قدرت و مردانگي مقابله نموده 
كنيد نه تنها بزدل و ترسو لقب داده مي شويد بلكه هيچ يك كفار شام را با رسيدن به خانه امان نمي دهنـد و شـام مهاننـد 

يـا شـهادت نصـيبتان گـردد كـه ايـن اسـت لذا هبرت است با مقابله كردن با آهنـا يـا پـريوز شـويد  ,بزدالن خواهيد مرد
  .»مردانگي



لشكر را منظم فرمـوده و از پيرشـوي   رىض اهللا عنه   بعد از شنيدن اين خطبه مهه مسلامنان مجع شدند حرضت خالد
بسوي دشمن جلوگريي نمود كارزار جنگ به مهني منوال ادامه داشت كه وقت غروب آفتاب فرا رسيد و هر دو سپاه به 

لشـكري را كـه روز قبـل در  رىض اهللا عنه  هنگام صبح قبل از رشوع جنگ حرضت خالد . وليه شان بازگشتندجايگاه ا
كفاريكـه روز قبـل لشـكر را . سمت راست مي جنگيدند در طرف چپ قرار داد و لشكر چپ را به سمت راست آورد

ت بود كه كفار به خوف و هراس افتادنـد ديده بودند گامن كردند كه شايد براي مسلامنان ديشب كمك رسيده به مهني عل
را منصور و پريوز گردانيد و لشكر  رىض اهللا عنه  خداوند حرضت خالد . و نتوانستند مقابله كنند لذا پا به فرار گذاشتند

در جنگ موته بكار برد در تـاريخ  رىض اهللا عنه  دلريي و تاكتيك و تدبري و انديشه جنگي كه خالد . كفار شكست خورد
امـا حسـن تـدبري  ,هزار نفري در مقابل لشكر صد هزار نفري پريوز شـود سهكجا امكان داشت كه لشكر  ,ونه نداردنم

نِ اهللاَِّ. باعث شد كه اقليت بر اكثريت پريوز گردد رىض اهللا عنه   حرضت خالد إِذْ ةً بـِ ريَ ثـِ بَتْ فِئَةً كَ لَ ةٍ غَ لِيلَ نْ فِئَةٍ قَ مْ مِ  .كَ
 .» اهلى بر گروهى بسيار پريوز شده است]  و اراده[اندك كه به حكم چه بسا گروهى «: يعني

مطابق با روايتي معترب در جنگ موته بدست مبارك حرضت خالد بن وليد نه شمشري شكسته شد و بعد از فارغ شدن 
نگـام در ميان راه قلعه اي وجـود داشـت كـه ه. بطرف مدينه حركت كردند رىض اهللا عنه   از جنگ موته حرضت خالد

اين قلعه را فتح نمود و در زير  رىض اهللا عنه   حرضت خالد .گذشتن لشكر اسالم از آنجا برايشان مزامحت اجياد مي كرد
 .شدند)) سيف اهللا(( پرچم اسالم در آورد و اين امر باعث ملقب شدن به صفت

 :رىض اهللا عنه   واقعه لقب سيف اهللا به حرضت خالد
صحايب ديگر نيز به شهادت رسيدند, از روايـت معتـرب  10ت فرماندهان لشكر اسالم در جنگ موته عالوه بر شهاد

. را از متام حاالت جنـگ موتـه بـا خـرب نمـودصىل اهللا عليه وآله وسلم  چنني معلوم مي شود كه خداوند رسول گرامي 
ثـم  ,زيـد فأصـيب ةأخذ الراي« :صحابه را از ميدان جنگي خرب دادند و فرمودندصىل اهللا عليه وآله وسلم  رسول گرامي 

پرچم اسالم را زيد گرفتند و بعد شهيد شدند سپس پرچم اسالم  .»ثم أخذها ابن رواحة فأصيب ,أخذها جعفر فأصيب
  .را جعفر برداشتند و به شهادت رسيدند و بعد از آن ابن رواحه برداشتند و به شهادت رسيدند

امنشان اشك رسازير بـود و حايل اين مجالت را مي گفتند كه از چشدر صىل اهللا عليه وآله وسلم  حرضت رسول اكرم 
خالد كه شمشري خدا هستند پرچم اسـالم را برداشـتند و خداونـد بدسـت  رىض اهللا عنه   كه بعد از ابن رواحه فرمودند

از آن  .))ي دهيـدخالد شمشري شام است شام مهيشه به آن فـتح و پـريوز ,بار اهلا: ((بعد فرمود. ايشان فتح و پريوزي داد
دعـايي فرمودندكـه واقعـًا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم  روز به بعد به خالد لقب سيف اهللا دادند و حرضت رسول اكرم 

$﴿ :مصداق اين كالم خداوندي است  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ ∩⊆∪ ﴾ . و هرگز از روی «: يعنی
عالوه از بدسـت آوردن  »!آنچه می گويد چيزی جز وحی كه بر او نازل شده نيست) . 3! (گويد میهوای نفس سخن ن

از استعدادهاي زيادي برخوردار بودند و با جرات مـي  رىض اهللا عنه   حرضت خالد ,رشف مقبوليت از جانب خداوند



ش موج مي زد و مهيشه شوق فدا كـردن شجاعت در متام رگهاي بدن. توان او را مغز متفكر جنگي مسلامنان قلمداد كرد
 .جان در راه خدا را داشت

 بنا كردند خوش رسمي به خاك و خون غلطيدند            خدا رمحت كند اين عاشقان پاك طينت را
 فتح انطاكيه

بعد از فتح نمودن حلب, لشكر اسالم بطرف انطاكيه حركت كردند در آن وقت شاه هرقل در انطاكيه برس مي بـرد و 
از هر طرف خرب فتوحات مسلامنان و شكست رومي ها به وي مي رسيد و اينكه حكومت هرقل از هر طرف با شكست 
مواجه است و هنگاميكه از فتح املقدس و حلب با خرب شد ناراحتي اش بيش از حد شـد ويقـني كردنـد كـه نمـي تـوان 

زات جنگي زيادي برخوردار بودنـد ويل تـوان اگر چه رومي ها از لشكر بزرگ وجتهي. جلوي سيالب مسلامنان راگرفت
 .مقابله كردن با مسلامنان را نداشتند و مسلامنان از لشكر به ظاهر آهنني دشمن نمي ترسيدند

خممصـه اي بـزرگ  امـا فـتح املقـدس وحلـب او را در مقابل مسلامنان شكست خورده بود در شاه هرقل چندين بار
ا براي آخرين مشورت به خاطر جلوگريي از پيرشوي مسـلامنان طلبيـد كـه بـه انداخته بود به اين علت مشاوران خود ر

شـاه . حضور داشت كه از جنگ يرموك جان سامل به در برده بود چرا كه فرار كـرده بـود)) حيله ابن اهيم((مهراه آن مجع 
انطاكيـه آخـرين  هند كرد,يقني دارم كه هم اكنون مسلامنان متام مملكت شام را فتح خوا: ((هرقل به مشاوران خود گفت

شهر شام است و آهنا مي خواهند كه به اينجا بيايند و اگر اين شهر را نيز فتح كنند ديگر شام از كنرتل ما خـارج خواهـد 
تعجب مي كنم ما با اين قـدرت و عظمـت خـود حتـی يكبـار . شد و در رسزمني شام براي ما جايي باقي نخواهد ماند

ت دهيم ژنراهلاي بزرگ من در جلوي آهنا عاجز شدند جاي افسوس است قومي كه مهيشـه نتوانستيم مسلامنان را شكس
مطيع و فرمانربدار ما بودند و مهيشه از ما مي ترسيدند و به طفيل رحم و كرم و سخاوت مـا زنـده بودنـد امـروز بـر مـا 

 .))نداريمغالب گشته و ما جلوي آهنا به صوريت در آمده ايم كه گويا اصًال قدرت و جتهيزات 
بـه خيـال مـن فقـط يـك راه بـراي شكسـت دادن  ,اي پادشـاه: (( حيله ابن اهيم بعد از شنيدن سخنان هرقل گفت

چونكـه . را بـه قتـل برسـانيم رىض اهللا عنه   مسلامنان وجود دارد كه به هر رويش كه امكان دارد خليفه آهنا فاروق اعظم
ا وقتي كه خليفه به قتل برسد مسلامنان قدرت را در اينجا از دست مـا ت: ((هرقل گفت .))مركز فعاليت آهنا خليفه است

در آن وقت : ((حيله ابن اهيم گفت .))بريون مي كنند و بعد ما چندان قدريت نداريم كه از سستي آهنا سوء استفاده بكنيم
 .))محله مي كنيم ما نمي توانيم دست مجعي با آهنا مقابله كنيم بلكه در دسته هاي كوچك از هر طرف به آهنا

رىض اهللا  وره حيله ابن اهيم را قبول كرد و شخيص به اسم واثق را به طرف مدينه فرستاد كه حرضت عمـر هرقل مش
رىض اهللا   هنگامي كه واثق به مدينه رسيد, بعد از جستجو دريافت كه هنگام ظهر حرضـت عمـر. را به قتل برساند عنه 
بـاالي درخـت پنهـان  رىض اهللا عنـه   روز دوم قبل از آمدن حرضت عمـر. مويدسايه درختي اسرتاحت مي فر زير عنه 
حصريي را پهن نموده روي آن خوابيدند وقتي كه واثق از باالي درخت براي اجـراي  رىض اهللا عنه  حرضت عمر  .شد



خود از خـواب خود ب رىض اهللا عنه  هدفش پايني آمد از هيبت حرضت عمر دست و پايش به لرزه افتاد و حرضت عمر 
بيدار شدند واثق بعد از مشاهده نمودن آن چهره خدايي بسيار متاثر شد و به فكر افتاد كه چه كيس مي تواند شخيصـ را 
كه  حمافظش خدا است به قتل برساند پس از آن ايشان متام ماجرا را براي خليفه بيان كردند و بعد از آن كلمـه توحيـد را 

 .گرويد بر زبان جاري كرد و به اسالم
از طرف ديگر هرقل بعد از فرستادن واثق به طرف مدينه به لشكرخود دستور آماده باش داد و براي مـديت بـريون از 
شهر منتظر آمدن لشكر اسالم ماند و بعد از مدت زماين لشكر اسالم به انطاكيه رسيد هرقل هنگاميكه از آمدن مسلامنان 

 .خود در آورده بودندبا خرب شد كه آهنا پل آهني را در كنرتل 
پيشنهاد دادند كه ما هم در مهني جا مي مانيم و ميـدان خـايل  رىض اهللا عنه  به ابو عبيده  رىض اهللا عنه  حرضت خالد 

را  رىض اهللا عنـه   پيشنهاد خالـد رىض اهللا عنه   كه در جلوي روي ماست آنرا براي جنگيدن بگذاريم حرضت ابو عبيده
 .روز دوم هر دو لشكر براي جنگيدن در صفها قرار گرفتند. در مهانجا ماندند پذيرفتند و لشكر اسالم

پهلوان رومي ها به نام بفلورس به ميدان جنگ آمد و از طرف مسلامنان وامس ابواهلول به ميدان رفتند مـديت ايـن دو 
خيمه خود بـرد و دوبـاره بـراي  پهلوان رومي او را دستگري كرد و به.جنگيدند اما اسپ وامس لغزيد و او به زمني افتاد 

ترشيف آوردند حرضت ضحاك مشـابه حرضـت  رىض اهللا عنه   دوباره از طرف مسلامنان ضحاك. مقابله حريف طلبيد
 .بودند رىض اهللا عنه   خالد بن وليد

د از در اين موقع خيمه بفلورس كه وامس در آن بود ريسامنش باز شد و خيمه افتاد دو نفري كه نگهبان وامـس بودنـ
ترس او را آزاد كردند ابواهلول بعد از آزادي هر دو نگهبان را به قتل رساند در اين موقـع ايشـان زره آهنـي بفلـورس را 
پوشيد و شمشري را برداشته بطرف روميان حركت كرد و در آنجا حيله ابن اهيم را ديد كه به مقام عايل  در ميان اطرافيان 

رىض اهللا  طراف او چرخاند و به لشكر اسالم پيوست ودر آنجا بفلورس وضـحا ك خود نشسته بود شمشري خود را در ا
 . خسته شده, به طرف لشكريان خود برگشتند عنه 

بعد از بازگشت پهلوانان اسالم خوشحال شدند وايـن را عالمـت فـتح وپـريوزي  رىض اهللا عنه   حرضت ابوعبيده
بطوريكـه . ه كشته شد و هرقل عالئم مرگ خود را به چشم مي ديـددانستند از طرف ديگر روميان نااميد شدند نوه حيل

هرقل غالمي را كه از نظر شكل و شباهت با او مشابه بود تاج خود را بر رس گذاشت و خودش بـه صـورت خمفيانـه بـه 
 .قسطنطنيه داخل شد

در صفهاي دشـمن  رىض اهللا عنه   حرضت خالد. سوي دشمن محله كردند روز بعد لشكر اسالم صف آرائي كرده و
هـزار نفـر كشـته شـدند و  7داخل شد و بوسيله شمشري خود تعداد زيادي از كفار را به قتل رساندند در آن روز حدود 

هزار نفر دستگري شدند و حيله ابن اهيم به قسطنطنيه فرار كرد و ديگر لشكريان آهنا پراكنـده شـدند و بعـد از  40 حدود
 .زير سايه پرچم اسالم قرار گرفتفتح انطاكيه متام مملكت شام در 



 پاسداري مرزها
بعد از فتح انطاكيه متام رسزمني شام در كنرتل مسلامنان در آمـد لـيكن بـراي حفاظـت آن فـتح نمـودن رسزمينهـاي 

را به سوي كوههاي شـامل و حرضـت  رىض اهللا عنه   , ميرسه رىض اهللا عنه   اطراف الزم بود چنانچه حرضت ابو عبيده
را به طرف رود فرات با لشكر كوچكي فرستادند براي فـتح رسزمينهـاي اطـراف رود فـرات هـيچ   اهللا عنه رىض  خالد

پيش نيامد چونكه در اطراف كيس نبود كه او و فتوحـاتش را نشناسـد و آهنـا  رىض اهللا عنه   مشكيل براي حرضت خالد
 .ان دوباره به لشكر اسالم ملحق شدندبدون مقابله اسلحه به زمني گذاشتند و بعد از فتح اين رسزمني ايش

 :جنگ مرج القبائل
حركت نمود بعد از گذشتن از راههاي كوهستاين روزپنجم بـه  رىض اهللا عنه   لشكر كه به رسپرستي حرضت ميرسه

مي وادي مرج القبائل رسيدند هنگام رسيدن به اين منطقه مسلامنان دريافتند كه در فاصله نزديك آهنا لشكر بزرگي از رو
 .ها خودشان را براي جنگ بزرگي آماده كرده اند

فرمانده لشكر اسالم بعد از فكر و انديشه دريافتند كه اگر آهنا به ميدان وسيعي كه جلوتر است برونـد در متـام طـول 
شـدند روز از دست آهنا كاري بر نمي آيد به اين علت در مهانجا ماندند هنگامي كه رومي ها از اقامت مسلامنان با خـرب 

 .آهنا براي مقابله با مسلامنان پيش دستي كردند
روز دوم هر دو لشكر براي مقابله نمودن صف آرائي كردند رومي ها به كثرت خود مي نازيدند ومسلامنان برقـدرت 

تعداد اندك مسلامنان تا چند روز مشغول جنـگ . جنگ رشوع شد و تا چند روز ادامه داشت ,مي كردند ايامين خود فخر
 .ند و با كثرت نفرات كفار مسلامنان روز به روز يكي بعد از ديگري به مقام رفيع شهادت نائل مي شدندبود

خالصه مسلامنان قاصـدي . كفار در اين فكر بودند كه اگر وضع به مهني منوال ادامه پيدا كند مسلامنان كم مي شوند
وضاع جنگ مطلع سازد بطوريكه بعد از پيغام رسـاندن, فرستادند كه ايشان از ا  رىض اهللا عنه   براي حرضت ابو عبيده

شان زياد است و مسلامنان در حالت اسـفناكي  خييل ناراحت شدند از اينكه كفار تعداد رىض اهللا عنه   حرضت ابوعبيده
از وضـعيت مسـلامنان ناراحـت  فرمودكه شام هرگـز رىض اهللا عنه  حرضت خالد . به مقام رفيع شهادت نائل مي شوند

ويد من هر چه زودتر از رود فرات گذشته به كمك آهنا مي روم هنگامي كه من شنيده ام مسلامنان را مهانند گرگها كه نش
به گوسفندان محله ور مي شوند و آهنا را تكه پاره مي كنند كفار نيز بر مسلامنان محله ور شده اند و آهنا را يك يـك شـهيد 

ن كه براي حفاظت دين مبني اسالم و نرصت قرآن آمده اند امروز در خون مي كنند خون در رگهايم مي جوشد, جماهدي
خود مي غلطند به من خرب رسيده كه آهنا شمشري هاي خود را شكسته اند و خود را براي جنگ تا آخـرين حلظـه حيـات 

حرضـت  بعـد از آن ,آماده كرده اند اي كاش كه اسپ من بال مي داشت كه من هـر چـه رسيعـرت بـه آنجـا مـي رسـيدم
اين لشكر مهانند سري برق به طرف مرزها حركت مـي . فرستادند رىض اهللا عنه   نفر جوان به مهراه خالد 3000ابوعبيده 
 .كردند



مسلامنان با حوصله زيادي مشغول جنگيدن بودند روزي يكي از پهلوانان روم مسلامنان را مورد خطاب قرار داد كه 
پهلوان رومـي لگـام اسـپ . به ميدان آمد رىض اهللا عنه  از طرف مسلامنان عبداهللا . دآيا مسلامين است كه با من مقابله كن

با  رىض اهللا عنه  به ميدان آمد و براي انتقام گرفتن عبداهللا )) ميرسه((عبداهللا را گرفته به طرف لشكر خود برد, بعد از آن 
صداي تكبري اهللا اكرب بلند كردند مهينكـه پهلـوان  شدت كامل محله كرد و از اطراف ميرسه گرد و غبار بلند شد مسلامنان

 .رومي اين را شنيد پا به فرار گذاشت و به لشكر خود ملحق شد
مسـلمني و ( مسلامنان خييل خوشحال شدند و در اين روز هـر دو گـروه رىض اهللا عنه  بعد از رسيدن حرضت خالد 

  در متـام شـب حرضـت خالـد. ت گاههاي خود باز گشـتندبيشرت به جنگ ادامه ندادند و هر دو لشكر به اسرتاح) كفار
اسالم باآمادگي كامل براي مبارزه به ميدان آمدند هنگاميكه  و روز دوم لشكر. براي جنگ آماده مي شدند رىض اهللا عنه 

 .روميها از آمدن خالد با خرب شدند از ترس پيغام صلح فرستادند
و يـا )2يا اسـالم را قبـول كنيـد )1: يط ما براي صلح اينها هستندجواب دادند كه رشا رىض اهللا عنه  حرضت خالد 

اينكه جزيه داده زير دست ما باشيد و گر نه اين شمشري كه از چندين روز به خون شام تشنه است اين قضيه را فيصله مي 
 .دهد

لـت داد روز دوم براي فكر كردن به آهنا يك روز مه رىض اهللا عنه   رومي ها يك روز مهلت خواستند حرضت خالد
هنگاميكه لشكر اسالم مقابله نمودن به ميدان آمد سكوت كامل رومي ها را فـرا گرفتـه بـود آهنـا در حلـول شـب مهـه 
وسايل خودشان را برداشته فرار كردند و مسلامنان سامان جنگي راكه باقي مانده بود مجع نموده دوباره به لشكر اسـالم 

 .ملحق شدند
 .آنقدربود كه با شنيدن نام ايشان كفار لرزه بر اندام مي شدندرىض اهللا عنه   وحشت و ترس از خالد 

دادنـد و اسـري شـدن  رىض اهللا عنـه   خوشخربي فتح و پريوزي را به حرضت عمر رىض اهللا عنه   حرضت ابو عبيده
عبـداهللا را بـا مهـراه موضوع را براي هرقل نوشتند بعد آهنـا حرضـت  رىض اهللا عنه  عبداهللا را بيان كردند حرضت عمر 

 .كردن حتفه آزاد كردند
 .بعد از فتح نمودن اين منطقه متام رسزمني هاي رومي ها در زير سايه پرچم اسالم قرار گرفت

 :خالد در غزوه حنني
صىل اهللا عليه وآله  هجري ماه شوال املكرم به وقوع پيوست هنگامي كه حرضت رسول اكرم  9غزوه حنني در تاريخ 

طـائف بودنـد جتهيـز مـي  نان را براي جنگيدن با قبايل هوازن و ثقيف و قبايل ديگري كـه در ميـان مكـه ومسلاموسلم 
فرمودند در اين هنگام مسلامنان با تعداد زيادي از مهاجرين و انصار براي مقابلـه آمـاده شـدند و بعيضـ از مسـلمني بـه 

امـا  .ما امروز از قلت مغلوب نمي شويم: ترمجه) ةقل لن نغلب اليوم من( :بعيض مي گفتند .كثرت خودشان مي باليدند
 .خداوند مي خواست به مسلمني دريس بياموزد كه هيچگاه از ياد نربند كه هيچ وقت اعتامد بر كثرت خود نكنند



بنا بر مهني اعتامد بر كثرت, خداوند آهنا را آزمايش بس مشكل فرمود كه چنانچه قبًال مسلامنان به خـاطر خمالفـت بـا 
هنگـام رشوع ايـن جنـگ . در جنگ احد با مهني امتحان مواجه شدندصىل اهللا عليه وآله وسلم  مر و دستور قائد بزرگ ا

صـىل اهللا عليـه وآلـه  خالد امري مقدمه اجليش بود در آغاز جنگ مسلمني مغلوب شدند كه فقط حرضـت رسـول اكـرم 
ايـن امتحـان بزرگـي  و بـاقي ماندنـد انصار ي مهاجرين وتعداد با به مهراه تعداد كمي و با اهل بيت خويش و  ووسلم 

صـرب و  براي مسلامنان بود اما خداوند جمددًا رمحت خويش را متوجه مسـلمني فرمـود لـذا مسـلمني بـا تعـداد كـم و بـا
را شكست دادند و خداوند متعال با اين آيه رشيفه قلوب مسلمني را شفاء كامل عنايـت  استقامت و صداقت , مرشكني
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  ).۲۵-۲۶آيات  ،۹ جزء
در ) از مجلـه به سبب نريوي ايامن بـر دشـمنان پـريوز گردانـد و(خداوند شام را در موقع زيادي ياري كرد و «: ترمجه

شوال سال هشتم هجري ميان شام كه دوازده هزار نفـر بوديـد و ميـان قبايـل ثقيـف و  16كه در روز شنبه (جنگ حنني 
هوازن مرشك كه چهار هزار نفر بودند در گرفت و شام به كثرت خود و قلت دشمنان مغرور شديد و خداوند شـام را در 

و فريفتـه (به اعجاب انـداخت  انگاه كه فزوين خودتان شام رابد)  چريه شدنداوايل امر به خود رها كرد و دشمنان بر شام
و زمني با مهه ) و گره از كارتان نگشادند(ويل آن لشكريان فراوان اصًال به كار شام نيامدند ) و مغرور انبوه دشمنان شديد

خداونـد ) خدا در برتـان گرفـت وعنايت (سپس  .وسعتش بر شام تنگ شد و از آن پس پشت كرديد وپاي به فرارهناديد
فـرو ) از فرشـتگان بـراي تقويـت قلـب مسـلامنان(آرامش خود را نصيب پيغمربش و مومنان گرداند و لشـكرهايي را 

كافران را جمـازات كـرد و ) پريوز شديد و دشمنان شكست خوردند و بدينوسيله (و  يدفرستاد كه شام ايشان را نمي ديد
  .١»)ن جهان و عذاب آخرت هم بجاي خود باقي استدر اي(اين است كيفر كافران 

در اين جنگ با شكست مرشكني تعداد زيادي از غنايم نصيب مسلمني شـد امـا ديـري نگذشـت كـه قبيلـه هـوازن 
 .فرمودند كه فرزندان و زنان آهنا را برگردانيدصىل اهللا عليه وآله وسلم  مرشف به اسالم شدند كه رسول اكرم 

از قبيله بني سليم روز حنني زمخي شدند چنانجه صىل اهللا عليه وآله وسلم  مقابل رسول اكرم   عنه رىض اهللا اما خالد 
براي عيادت ايشان ترشيف بردند و بر زخـم ايشـان از آب صىل اهللا عليه وآله وسلم  از شكست هوازن رسول اكرم  بعد

 .دهان مباركشان ماليدند و كامًال شفاء يافتند

                                                 
  .ترجمه از تفسير نور ‐ ١



 :اهللا عنه در عراقخالد بن وليد ريض 
بعد از فراغت از رسكوب مرتدين خواهان امنيـت ممالـك اسـالمي از ممالـك مهسـايه  رىض اهللا عنه   حرضت ابوبكر

 .كفار بود
 .روم در شام) 2)  ايران امروزي(فارس در عراق ) 1: در اين موقع دو ابر قدرت وجود داشتند

مشـوره نمودنـد و ) رضی اهللا عـنهم(فتح اين ممالك با صحابه رباره د رىض اهللا عنه   چنانچه حرضت ابوبكر صديق
 .مهه موافقت كردند

 رىض اهللا عنـه  لشكر بزرگي براي مبارزه جتهيز فرمودند و قيادت آن را بـه حرضـت خالـد رىض اهللا عنه   صديق اكرب
گ مي كند لذا خالد نامـه است و آمادگي براي جن) هرمز(ايشان مي دانست كه در اين مواقع قائد لشكر فارس . سپردند

 :اي به اين مضمون به هرمز نوشت
فإين أدعوك وقومك إىل اإلسالم : أما بعد. من خالد بن وليد إىل هرمز قائد جيوش الفرس −بسم اهللا الرمحن الرحيم((

ي أتيتك بقوم حيبون فإن أبيتم فعليكم أن تدفعوا اجلزية وتعيشوا يف محاية اإلسالم فإن أبيتم فاحلرب بيني وبينكم واعلم أنن
رهـرب لشـكرهاي  از طرف خالد بن وليد به طرف هرمـز −بنام خداوند بخشنده مهربان: ترمجه .))املوت كام حتبون احلياة

اما بعد پس مهانا دعوت مي دهم تو و قومت را به طرف اسالم اگر انكار كرديد پس الزم است بر شام كه جزيـه  −فارس
يد حتت محايت اسالم پس اگر انكار كرديد پس جنگ ميان من و شام صورت مي گريد بدهيد و در اين صورت زندگي كن

 .و بدان كه مهانا من آمده ام نزد تو با قومي كه موت را دوست دارند مهانطور كه شام زندگي دنيا را دوست داريد
جنگ كردن با مسلمني و  از اين نامه خالد , هرمز بسيار خشمگني شد و لشكر بزرگي براي مقابله جمهز نمود و قصد

طرد كردن و راندن آهنا از بالد خويش نمود ليكن قائدين لشكر به او مشوره دادند كه تا بحال خالد بن وليد حتی يكبـار 
بزودي من با مهني شمشري خالـد را خـواهم  :هرمز آهنا را به باد متسخر و استهزا گرفت و گفت. هم مغلوب نشده است

 .ر هوا مي چرخانمكشت و او را با شمشري د
هرمـز  هجري روبرو شدند و اولـني مبـارزه ميـان خالـد و 12لشكر اسالم با لشكر هرمز در مقابل سالسل در سنه 

باشمشري محله ور شد و هرمز را طوري با شمشري زد كه بمريد لذا در ميان لشكر  رىض اهللا عنه   رشوع شد حرضت خالد
رار گذاشتند بعيض از شهرهاي فارس فتح شد مهچنـني آن جنگهـايي كـه بـني هرمز ترس و اضطراب افتاد و مهه پا به ف

 .شكست نخورد  رىض اهللا عنه  جنگ بودند كه درهيچ كدام حرضت خالد 15تعداد شان  فارس رخ داد مسلمني و
لـه اال اهللا نداي تكبري اهللا اكرب و نداي ال ا رىض اهللا عنه  و مسلمني هنگام فتح بعيض از شهر هاي فارس توسط خالد 

 .رس مي دادند كه با شجاعت و دلريي حرضت خالد ريض اهللا عنه به وقوع پيوست
 :رىض اهللا عنه   عزل خالد



مورخني بالعموم بيان مي كنند كه . واقعه مهمي است رىض اهللا عنه  هـ عزل خالد  17در فتوحات شام و واقعه سنه 
ابـن . ت گرفت اولني فرمان كه صادر فرمـود عـزل خالـد بـودزمام خالفت را دس رىض اهللا عنه  چون حرضت فاروق 

 ريليكن بيان ايشان رساپا غلط است و مقام تاسف است كه اقوال خود ابن االثـ. االثري و غريه مهني روايت نقل كرده اند
وان مسـتقيل عنـ 17آورده و باز در واقعات سنه  13را در واقعيات سنه   رىض اهللا عنه  يك بار عزل خالد. اختالف دارد

 .بر اين داده و در هر دو موقع مهان واقعه را بيان كرد
از مـديت رنجيـده  رىض اهللا عنـه  هاي خالـد كارياز ندانم بعيض از سبب  رىض اهللا عنه  در حقيقت حرضت فاروق 

ا بـه دربـار عادت داشت كه اوراق حسـاب ر رىض اهللا عنه  و خالد . اشتكاري ندبود و با اين مهه درآغاز خالفت به او
رىض   خالد. خالفت نمي فرستاد و بنا بر آن از دربار خالفت فرماين موكد رسيد كه آينده اين امر را ملحوظ داشته باشد

مهـني طريـق را مراعـي داشـته ام و اآلن  رىض اهللا عنه  در جواب نوشت كه من از عهد خالفت ابوبكر صديق   اهللا عنه 
كه مهچنني حركتي را پسند نداشت ووجه بيـت املـال رايب  رىض اهللا عنه  ت عمر حرض. نمي توانم خالف آن انجام دهم

دريغ به دست كيس نمي داد فرماين بنام خالد نوشت مشعر به اينكه منصب سپه ساالري او مرشـوط بـر ايـن اسـت كـه 
نكـرده و از منصـب اين رشط را قبـول  رىض اهللا عنه  خالد. حساب مصارف فوج را مدام به دربار خالفت ارسال دارد

بـه  رىض اهللا عنـه   ضـمن حـاالت خالـد حافظ ابن حجر دركتاب االصابه مهني واقعـه را در. سپه ساالري معزول شد
 .تفصيل آورده

 واقعه ديگري پـيش آمـد 17بعد از آن در سنه . با اين مهه او را بكيل معزول نفرموده, بلكه زير دست ابوعبيده مقرر كرد
 حرضـت عمـر. ري را ده هزار درهم انعام داد و گزارشگران فورًا به حرضت خليفه اطالع دادنـدوآن اينكه خالد, شاع

نامه اي بنام ابوعبيده نوشت كه اگر خالد اين انعام را از جيب خـود داده نـايش از ارساف اسـت و اگـر از  رىض اهللا عنه 
  .صورت قابل عزل است  ر دوه به داده مرتكب خيانت شده و بيت املال 
 قابل يادداشت است پيكي كه فرمان عزل آورد در مجمع عام از خالـد  كيفيت عزل خالد  

 اعتراف مي نمود حضرت فـاروق  سوال كرد كه ده هزار از كجا و چگونه انعام دادي؟ اگر خالد
اعتراف نكرد قاصد ناچار نشان عزل را آشكار كرد و كـاله   ايما به عفو او فرموده بود و چون خالد

  .ري را از سرش برداشت و در پاداش پيچ عمامه اش را طوق گردنش ساختسرلشك
كـه در تـاريخ    اين واقعه خيلي حيرت انگيز است كه سپه ساالري عظيم الشان مانند خالـد   

اسالم نظير ندارد و تيغ برانش قسمت عراق و شام را تصفيه كرده به اين طريق ذليل گـردد و مطلقـا   
اكيزه طينتي وحق پرستي خالد را ظاهر مي سـازد و از طرفـي قـدرت  و    اين از يك طرف پ. دم نزند

  .را نشان مي دهد جالل حضرت خالد فاروق اعظم



به حمص رسيد نطقي فصيح نمود و راجع به عزل خود گفت كه اميرالمـؤمنين   چون خالد  
ي از پـس شخصـ  . مرا سرلشكر شام مقرر كرد وقتي كه شام را فتح نمودم مرا معزول سـاخت  عمر

  » .اي امير دم فرو كش از چنين سخناني فتنه پيدا مي شود«: بين فوج برخاست و گفت
بخدا كـه  ! اي عمر«: به مدينه منوره آمد و به حضور فاروق مشرف شد و عرض كرد خالد  

: اينقدر مال بسيار از كجا آوردي؟ گفت: خليفه گفت كه» .در معامله من از جاه انصاف تجاوز نمودي
و چـو سـنجيدند   » .و گفت اگر دارايم پيش شصت هزار برآيد به بيـت المـال مـي دهـم    ! متاز غني«

اي «: افزون بر آمد و در بيت المال داخل شد حضرت عمر، خالد را خطـاب نمـود و فرمـود    20000
: پس به جميع عمال ملكي نوشت كـه » .واهللا من تو را محبوب مي دارم و عزت تو را بدل دارم! خالد

را از سبب خيانتي يا رنجشي عزل نكرده ام ولي ديدم كه مردم شيداي او شده مي روند،  من خالد«
پس مصلحت در اين ديدم كه او را معزول كنم تا مردم بدانند كه فتوحات اسالم فقـط از سـبب تيـغ    

  ».خالد نيست بلكه هرچه مي كند خدا مي كند
  

   وفات حضرت خالد  
و آنها كشور هاي بزرگي را در كنترل خود شان داشته اند از جمله  فاتحين بزرگي در دنيا بوده اند    

اين فاتحين، آوازة نام اسكند و تيمور از همه مشهورتر بـوده امـا شـهرت و نيـك نـامي كـه در دنيـا        
فتح نمودنـد از   داشتند تا كنون نصيب هيچ كس نشده مناطقي را كه حضرت عمر حضرت عمر

نگيز و تاكتيكهاي جنگي خوب خود كار مي گرفت و تمام سـرزمين  فكر و انديشه و تدابير اعجاب ا
  .ها را يكنواخت زير سلطه خويش قرار داد

هنگامي كه شام فتح شد اجازه پيشروي به مسلمانان را ندادند و مي گفتند اآلن بايد التفات به   
نمودنـد و  طرف انتظام بخشيدن كشورهاي فتح شده باشد چنانچه سرزمين هاي فتح شده را تقسـيم  

  .براي هر زميني استانداري تعيين فرمودند
حضرت خالد را استاندار فنسرين مقرر فرمودند ليكن ايشان بعد از مدتي استعفا دادنـد و بـه     

  .مدينه تشريف بردند
در مدينه منوره وفـات   ، حضرت خالددر پنجمين يا ششمين سال خالفت حضرت عمر  
ن تا مدت زمان طوالني با مشركين جهاد كرده ام و در جنگهاي م: هنگام مرگ ايشان فرمودند. كردند

مختلفي شوق نوشيدن جام شهادت را داشتم ايشان بارها خود شـان را جلـوي شمشـيرهاي دشـمن     
هيج جائي از بـدنم نيسـت كـه اثـر     : انداختند ليكن افسوس كه آرزوي شهادت نصيب نشد و فرمود



ز موت در بستر به سراغم آمده و درميدان جنگ شهادت ليكن افسوس كه امرو. شمشير يا نيزه نباشد
تـاريخ گـواه   . ليكن اين فاتح بزرگ جهان اسالم براي هميشه چشم از جهان فرو بسـتند . نصيبم نشد

دستور امير المؤمنين را به دل و جان مي پذيرفت بـا وجوديكـه مـي     است كه واقعا حضرت خالد
سالم داشت حكمش را بر كرسـي بنشـاند امـا او نيـاز بـه      توانست با استفاده از نفوذي كه در لشكر ا

هنگاميكه اثاثيه منزل وي را بررسـي   بزرگي و شوكت شخصي نداشت بعد از وفات حضرت خالد
آري، . كردند مشخص شد كه جز يك شمشير و اسـب و چنـد اسـلحه چيـزي ديگـر نگذاشـته انـد       

چيزي ديگر ندارد و از ايـن معلـوم    بزرگترين ژنرال و شير جنگي در خانه جز وسايل ضروري جهاد
  .مي شود كه هدف زندگاني و ي نه كسب احترام شخصي و نه زندگي پرتكلف بود

بلكه هدف اصلي وي شهادت در راه خداوند بود جان خودش را در راه خدا وقف كرده بـود    
  .عمرش را براي اين هدف صرف نمود

دند به مسلمانان نقصاني رسيده كـه  رسيد فرمو هنگاميكه خبر وفات ايشان به حضرت عمر  
فرماندهي بودند كه كسي نمي تواند جاي او را بگيـرد و بـراي    حضرت خالد. جبران ناپذير است

را برداشتند خواهرش شروع به نالـه   دشمن درد سر بزرگي بودند هنگامي كه جنازه حضرت خالد
ر اشـك از چشـمان مبـاركش    اين درد را تحمل نفرمودنـد و بـي اختيـا    و فرياد كرد حضرت عمر

  .سرازير شد
زني را در حال افسردگي و ناتواني ديدند پرسيدند كه اين كيست كـه   روزي حضرت عمر  

خوش نصيب، مادري است كـه از وي  : فرمود. غمگين است مردم گفتند كه مادر خالد بن وليد است
ـ  يم ولـي وقتـي از دسـت    كسي مثل خالد متولد شده هنگامي كه نعمت وجود دارد قدرش را نمي دان

  .برود منزلتش شناخته مي شود
ايشـان فرمودنـد كـه در    . حاضر شدند باري يكي از شاعران عرب به خدمت حضرت عمر  

 ايشان بهترين شاعر عرب بودند ليكن بعد از گفتن اشـعار حضـرت عمـر   . باره خالد اشعار بگويد
  ».شما حق خالد را ادا نكرديد«: فرمودند كه

  
  مغز متفكر جنگي مسلمانان بزرگترين      
  كه در تاريخ مظلوم واقع شده است      
در دنياي امروزي مورخين هر قوم و ملتي مي خواهند اين گفته را ثابت كننـد كـه بزرگتـرين      

مغز متفكر جنگي و صاحب قدرت و عظمت در وجود آنها پرورش يافته اسـت در تـاريخ القـابي از    



ا، بچشم مي خورد ليكن اگر هر شخصي از اين نظـر بـه القـاب    قبيل فاتح بزرگ و ابر مرد قدرت دني
مورخين بنگرد در مي يابد كه آنها بجز از مليت و قوم پرستي به چيزي ديگري توجـه نكـرده انـد و    
افرادي كه چهره ناپسند و كريهي در زمان خود داشتند به بهترين شكل معرفي شده اند ليكن بعـد از  

هر فرد منصفي پي خواهد برد كـه ايـن شخصـيت اسـتثنايي و      خواندن زندگي نامه حضرت خالد
خارق العاده و مدافع عظيم اسالم در همه موارد جنگي از ساير فرماندهان و جنگجويان متمايز است 

در دامان پرمهـر رسـول گرامـي اسـالم      از كارنامه عملي ايشان مي توان دريافت كه حضرت خالد
او را شمشير خـدا لقـب داده    زيرا مي بينيم كه رسول گرامي .پرورش يافته و به كمال رسيده است

براي آن بزرگوار مقامي موجود است كه هيچ فاتحي به او نخواهد رسيد يقينـا در تـاريخ ملـل    . است
ديگر چنين افرادي كم و بيش بچشم مي خورند كه آنها توانسته اند بوسيله شمشير، تـدبير و انديشـه   

البته تفاوت اساسي كه خالد با فاتحين ديگر داشتند اين . يا را تبديل نمايندخود تقدير اقوام و نقشه دن
بود كه آنها بعد از پيروزي با مغلوبين خويش چه رفتاري داشته اند، اگر به همـين يـك سـوال كمـي     

مقايسـه نمـود تـاريخ شـاهد      انديشه كنيم در مي يابيم كه هيچ كسي را نمي توان با حضرت خالد
افـرادي از  . قدرت زماني كه در اوج اقتدار بوده اند از خود نرمي نشـان نـداده انـد    است كه صاحبان

قبيل بخت النصر، اسكندر، چنگيز و ديگر فاتحين چنين مي توان نتيجه گرفت قدرتمند بـر ضـعيف،   
بر عكس همه اينها است در عصـر   اما زندگي خالد. كثرت بر قلت و ظالم برمظلوم پيروز شده اند

قلت بر كثرت غلبه يافته و افراديكه . شه مظلوم براي احقاق حق خويش به پاخواسته استايشان همي
از تمام تجهيزات جنگي محروم بوده اند با لشكر هاي كفار تا آخرين رمق حيات بمقابلـه برخواسـته   

ثـالي ماننـد   فاتحين دنيا نمي تواننـد م . اند و پياده نظام با سواره نظام كامال آماده بمقابله برخواسته اند
با هفتاد سپاهي توانست لشكر هفتاد هـزار نفـري دشـمن را     تاريخ جنگ يرموك بياورند كه خالد

در جنگ مؤته تعـداد  . درهم كوبد بطوريكه آنها بعد از فرار پشت سر خويش را هم نگاه نمي كردند
مي نمـود در ايـن   نفر بود و در مقابل، تعداد نفرات دشمن از يكصد هزار نفر تجاوز  3000مسلمانان 

زمان فرماندهان اسالم از قبيل زيد بن حارث و جعفر طيار و عبداهللا بن رواحـه بـه شـهادت رسـيده     
بودند و مسلمانان نا اميد و مأيوس بودند ولـي از آنجـا كـه ايشـان از هـوش و ذكـاوت خداونـدي        

صـد هـزار نفـري    برخوردار بودند و توانستند لشكر اسالم را به سرمنزل مقصود هدايت و لشـكر يك 
مي توان در طول زندگي اش شركت  همچنين از خصوصيات بارز خالد. (روميان را شكست دهند

  .)جنگ بزرگ و كوچك را عنوان نمود كه در هيچ كدام شكست نخوردند 125در 
  



  براي خالد نامه حضرت ابوبكر    
اي ايشـان  نامـه اي بـر   در عراق بودند از جانب حضرت ابـوبكر  زمانيكه حضرت خالد 

تصميم مي گيرد تـا از   ارسال شد كه هرچه سريعتر براي كمك به ابو عبيده بشتابند، حضرت خالد
سمت شام حركت كند و راهي كه از طرف عين التمر بود، زيرا مسيرش از راههاي ديگـر كوتـاه تـر    

  .بود
راه  پيشـنهاد كـرد كـه از ايـن     كه از اين راه دشوار اطالع داشت كه خالـد  حضرت رافع

صرف نظر كند چون در اين راه قدم گذاشتن به منزله مرگ مي باشد، به دليـل اينكـه در ايـن راه بـا     
  .گذشتن از فرسنگها راه آب موجود نيست و مرگ حيوانات حتمي است

موافقـت مـي كـرد و از راه ميانـه      اگر شخصي ديگر مي بود با اين پيشنهاد حضرت رافـع 
بجاي ترسيدن به فكر چاره مي افتد تا چگونه اين مشكل را  دصرف نظر مي كرد، اما حضرت خال

از پيش پا بردارد و در نهايت به اين نتيجه مي رسد و دستوري مي دهـد كـه چهـل شـتر را سـيراب      
نمايند و دهانشان را ببندند تا از بيني شان نفس بكشند و به همراهانش دستور مي دهد كه به انـدازه  

  .نياز شان آب بردارند
ان وقتي به منزلي مي رسيدند اشتر را ذبح مي كردند آب را از شكمش بيرون مي كردند و ايش

پس از سرد كردن به جانوران مي دادند و اين راه را با موفقيت تمام پشت سرگذاشتند تا كنون چنين 
فكري در ذهن كسي خطور نكرده، مگر شخصي كه درچشم خود استخوانهاي قافله هـاي بزرگـي را   

ديگر اينكه دلير مردان بزرگي نتوانسته اند در اين راه جان سالم بـه  . تانهاي عرب ديده باشددر ريگس
  .در برند چونكه در اين راه تا پنج روز آب يافت نمي شده است

چيز ديگري كه انسان را به تعجب وا مي دارد ايـن مسـئله بـود كـه      در لشكر خالد  
هيچ دانشگاه نظـامي تعلـيم نديـده بودنـد تـا بتواننـد بـا        سپاهيان قدرتمند ايشان كه با وي بودند در 

قدرتهاي بزرگي مانند قيصر روم و شاه ايران مقابله كنند، چرا كه آن قدرتها از سـاز و بـرگ جنگـي    
قابل توجهي برخوردار بودند، اين كشورها از سرمايه هاي مادي زيادي برخوردار بودند اما در مقابل 

ر كسي داراي شمشير بود فاقد نيام، و اگر نيزه بود بدون سپر، و تعـدادي  مسلمانان را مي بينيم كه اگ
بر پشت اسبهاي فاقد زين سوار مي شدند، با دوري مسافتها و داخل شدن در خاك و حريم دشمن با 
اين بي سر و ساماني در مقابل مجهز بودن قدرتهاي دنيا مثل ايران و روم شكست كفار مثـل معجـزه   

  .مي ماند



ايي كه در قسمت عراق و شام توسط حضرت خالد بن وليد اداره مي شـد در تمـام   در جنگه
جنگها تعداد نفرات مسلمين از تعداد دشمن كمتر بود و حتي به نصف هم نمي رسيد، ولـي بـا ايـن    
حال لشكر مسلمانان به فرماندهي ايشان با فتح و پيروزي از ميدان خارج شده اند و بـه جـرأت مـي    

  .را نداشته است فرماندهي در دنيا خصوصيات جنگي حضرت خالد توان گفت كه هيچ
در تمام تاريخ فقط اين فرزند وليد است كه توانست تاكتيكهـاي جنگـي خـودش را بـا     ! آري

  .موفقيت طرح، و لشكر دشمن را شكست دهد
خيلي كم پيش مي آمد كه ايشان از طرح هاي جنگي گذشتگان استفاده كنند بلكه از طـرح و  

چنانچه . هاي جديدي كه خودشان با تدبير و انديشه آنرا طراحي كرده بودند استفاده مي كردندنقشه 
مي توانستند در بعضي مواقع با روش هاي معمولي و جديد لشكر بزرگ دشـمن را شكسـت دهنـد    
ولي يكي از خصوصيات بارز و امثال بي نظير ايشان در جنگ اين بود كه معاهداتي را كه قبال بسـته  

  .ند، به تمام نكات آن توجه كافي داشتندبود
مي توان يافت اين بود كـه   از ديگر خصوصيات اخالقي كه در اعماق وجود حضرت خالد

از موقعيت . وفاي به عهد، شناخت فريضه، سعه صدر و نظم در سرلوحه كار اين بزرگوار قرار داشت
مثل ساير فرماندهان كه هنگام نبـرد  هاي پيش آمده بهترين استفاده ممكن را مي كرد ايشان در جنگ 

پشت لشكر قرار مي گيرند و دستورات الزم را به لشكريانشان مي دهند نبود، بلكه شخصا در صـف  
اول نبرد با دشمن وارد پيكار نبرد مي شدند، ايشان در مورد پيروزي اسالم آنقدر يقـين داشـتند كـه    

  .طلوع خورشيد پس از پايان شب است
فرمانده شجاع در هر ميداني قدم مي گذاشـت قـاتح و پيـروز برمـي گشـت      ناگفته نماند كه 

وهمواره مردم در جنگهاي مسلمين كه ايشان فرمانده بودند اعالم مي كردند كه پيروزي بـا حضـرت   
و در زمـان خالفـت خليفـه دوم، مـي بينـيم وي از      . شكست ناپـذير اسـت   است و خالد خالد

سالم به مدينه فرا خوانده مي شد كه شخصي ديگر را به عنوان فرماندهي معزول و به مركز خالفت ا
فرمانده جنگ راهي ميدان مي كنند جرأت ابالغ حكم را ندارند و توسط شخصي كه از همـه بيشـتر   
در لشكر نفوذ داشت بعد از چند روز موفق مي شود نامه خليفه را به وي بدهد اما مي بينـيم كـه در   

ي خواند و به آنها دستور مي دهد كه همچون با من همكاري داشته ايـد  اوج اقتدار لشكريان را فرا م
با فرمانده جديد كمال همكاري را بنماييد تا اسالم همچنـان پيـروز از ميـدان جنـگ بيـرون آيـد، و       

) حضرت ابو عبيده(احضارش را به مدينه به اطالع آنها مي رساند و اعالم كرد كه شخص مورد نظر 
ده و نسبت به من براي فرماندهي اليق تر است و اطاعت از وي را واجب مـي  پيش از من ايمان آور



از وي  و زمانيكه به مدينه باز مي گـردد حضـرت عمـر   . گرداند تا كسي جرأت سوء استفاده نكند
ما همه براي پيروزي و سربلندي اسـالم تـالش مـي    ! اي خالد: استقبال شايسته مي كند مي فرمايد

هيم از اين خواسته عدول نمائيم ولي از آنجا كه مردم ايمـان آورده بودنـد كـه    كنيم و هرگز نمي خوا
است من خواستم كه مردم را بر حذر دارم و به آنها بفهمانم كـه پيـروزي زا خـدا     پيروزي با خالد

مي دهد و فرق نمي كند فرمانده چه كسي باشد و در همين جنگ كه يكي از سخت ترين جنگها مي 
چنـان شخصـيت اسـتثنائي و    ! آري. لشكر اسالم با پيروزي از ميدان خارج مـي شـود  باشد مي بينيم 

سربازي جان بركف كه شجاعتش را مردم مشافهة براي يكديگر تعريف مي كنند در تاريخ اسالم بـي  
نظير است بله اين شخصيت در دامان اسالم عزيز رشد يافته است كه زندگي اش را فقط بـراي خـدا   

  .بال هوي و هوس و قدرتهاي مادي نبودوقف نمود و به دن
  نسأل اهللا أن نجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم ـ امين يا رب العالمين

ق روز چهارشـنبه بعـون اهللا و توفيقـه پايـان     .ه2/1/1422ش مطابق با .ه 8/1/1380در تاريخ 
  يافت
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