
  و نقش او در مقدمات جنگ نهاوند علی 
  
  

  « زندگی امام حسين نوشته زين العابدين رهنما »
  ٢١٣ – ٢٠٨فصل سی و يکم برگ 

  
  مقدمات جنگ نهاوند

  
روزی حسين با پدر و برادرش به صحن  <هجری که سال پيش آمدهای بزرگ و سهمگينی برای ايران زمين بود ٢١در سال 

  عمر آمدند.مسجد مدينه برای ديدار از 
  

  عمر با يارانش گفتگو ميکرد و گفتارش را تازه چنين آغاز کرده بود:
  پيشامدهای مهمی در ايران رو داده که می خواهم با شما در ميان بگذارم و رايتان را بخواهم....

  ... عامل حقيقی آن خود يزدگرد است... <در ايران تهيه های بسيار بزرگ و خطرناک بر ضد اسالم ديده اند
 سعدبن ابی وقاص گفت:

  
در شهر  <فيروزان  اسباب و ابزار جنگی آماده کرده اند و به فرماندهی <يزدگرد سپاه بزرگی از نقاط ايران گرد آورده است «

نهاوند گرد آمده اند و از ديگر شهرهای ايران بتدريج نيرو به نهاوند می رسد. نقشه آنها اين است که اين لشکر را بسوی 
استخر حرکت دهند و در دو نقطه مهم ما را بخود مشغول دارند. اين را هم تذکر می دهم که اگر ايرانيان پيش دستی  ن ومداي

کنند و چنان که افسران نيروی آنها در نهاوند نقشه ای طرح کرده ان به نيروهای ما و مرزهای اسالمی حمله برند قدرت و 
ديگر جلوی سيل سپاه آنها را نتوان گرفت. ولی اگر ما پيش دسته و حمله  د وجرات از دست رفته آنها دوباره زنده ميشو

کنيم اين برتری برای ما ميماند و شايد اين بار کارشان را  يک سره کنيم. من اکنون از خليفه و از سران مهاجر و انصار می 
  » ردد.ز گخواهم که بی درنگ نيروی ما را افزون کنند تا مبادا دير شود و حمله آنها اغا

  
  همه سعد را  تاييد کردند.   عمر از يکايک حاضران نظر و عقيده پرسيد <وقتی سخنان سعد پايان يافت

 عمر گفت:
  
با اميد خدا و بياری او  به  <من نيز با  رای يکايک شما موافقم و امروز روز مهمی است که روزهای مهم ديگر بدنبال دارد «

  روزی با ما خواهد شد. اين آخرين پيروزی يا « پيروزی پيروزی هاست».که پي اين جنگ برويم و مومن باشيم
خود من هم با سپاه ميروم که آنها را  به جنگ برانگيزم و برای آنها ردايی باشم تا آن هنگام که بفتح و پيروزی نائل 

  ».شوند
   

صورتها  <د اين کار لزومی ندارد. آنگاهگفتن بيشتر آنها که در آن مجلس بودند با رفتن عمر بميدان جنگ مخالفت کردند و
بسوی علی بن ابی طالب متوجه شد و از او نظر خواستند. هميشه در اينگونه مجالس رای و عقيده او رای برنده و قاطع 

 بود. او گفت:
  
به مردم  ودش راخدا خ <پيروزی و شکست ما بزيادی و کمی افراد ما نيست <من با عقايدی که در اينجا بيان شد موافقم «

  عرضه کرد و سپاهيان ما در تاييد و پيروزی خود قرار داد و نيروی نامرئی مالئکه را يار و ياور آنها ساخت. »
  

  عمر گفت: <سخنان علی در ميان شادمانی  و تحسن عمر و ديگر کسان بپايان رسيد
بعقيده تو که را بر  <دهی اين سپاه بمن بگويیبفرمان« يا ابوالحسن عقيده ترا پيروی ميکنم ولی ميخواهم نظر خودت را راجع 

  اين سپاه فرمانده کنم؟
  

  علی گفت:
يک حسابدار دانايی هم با قشون بفرست که  <من بهتر از نعمان بن مقرن که هم اليق و هم دالور است کسی را نمی شناسم «

  »امور مالی را در دست داشته باشد و هميشه پول را از جنگجويان دور نگهدارد. 
  

ای داشتم و از پيش همين فکر و  عمر از شوق به پا خاست و به علی تحسين فراوان فرستاد و گفت من از نعمان نامه
  انديشه را  پيدا کرده بودم.

  
  عمر گفت ای ابوالحسن تو هميشه چيزهای می بينی که دگر کس آنها را نبيند.



  
  
  
  
  :۴۴٣نحج البالغه برگ  

وار م است به عمر بن خطاب هنگامی که برای رفتن خود به جنگ با اهل ايران با آن بزرگاز سخنان آنحضرت عليه السال «
  مشورت نمود.

(مورخين در زمانيکه امام عليه السالم اين سخنان را فرموده اختالف دارند: بعضی گفته اند درباره جنگ قادسيه بوده که 
چون عمر با  <ر سال چهارده از هجرت واقع شدهموضعی است نزديک کوفه از سمت مغرب بطرف صحرا و اين جنگ د

پس سعد بن ابی وقاص را    ت نمود امام عليه السالم او را از رفتن نهی فرمودمسلمانان برای رفتن خود به جنگ مشور
ری سردار لشگر گردانيد که به هفت هزار نفر وارد کارزار شدند و يزدگرد شهريار ايران هم رستم فرخزاد را با لشگر بسيا

  شگرش بقتل رساند.........بجنگ آنان فرستاد و باالخره لشگر اسالم غلبه يافته و رستم را با بسياری از ل
  

عمر گفت يا علی پس دستور چيست؟ فرمود رای اينست که تو در مدينه مانده مرد دليری را امير لشگر اسالم نموده بجنگ 
تو در جای خود مانده دوباره لشگر آماده ميسازی و برای سرداری ايرانيها بفرستی و اگر هم مغلوب شده شکست بخورند 

عمر اين رای را اختيار نموده نامه ای به نعمان که در بصره بود نوشت و او را   ابن مقرن لياقت داردلشگر اسالم نعمان 
  مامور نمود که به سپهساالری لشگر اسالم به جنگ ايرانيها برود.....

 فتن عمر بکارزار از روی برهان چنين بيان فرمود: پس رای خود را برای نر
  

پس اگر رشته بگسلد  <لکت مانند رشته مهره است که آنرا گرد آورده بهم پيوند می نمايدمکان زمامدار دين و حکمران مم
  مهره ها از هم جدا شده و پراکنده گردد و هرگز همه آنها گرد نيامده است.......

 يکن بسبب دين اسالم (و غلبه بر ساير اديان) بسيار است.....ل <اندکست عرباگر چه امروز 
  

بگردان (در تجهيز لشگر و آراستگی و  عربسط آسيا(ساکن و برقرار) باش و آسيا(ی جنگ) را بوسيله پس تو مانند ميخ و
  ..... آنان را به آتش جنگ در آورده خود بکارزار مروانتظام امرايشان بکوش) و 

ار از بين ببريد (بقتل  که اگر او <است عربوارد کارزار شوی ايرانيها ترا ببينند ميگويند: اين پيشوای و ديگر آنکه اگر تو 
و اين انديشه حرص ايشانرا بر (جنگ با) تو و طمعشان را در (نابود کردن) تو سختتر و زياد  <رسانيد) آسودگی خواهيد يافت

  تر می گرداند......»
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