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دو نفری که با انجام مانورهای .   پس از مرگ نابهنگام دمحم چيزی نمانده بود که محصول کار ساليان دراز او يکسره بر باد رود
 با آنکه –ان هر دوی آنان همسران پيامبر بودند   که دختر– يعنی ابوبکر و عمر ٬اضطراری جانشينی او را در دست گرفتند
 بخالف ٬ زيرا اين قدرت٬ ولی هيچکدام آنها از قدرتی برابر با او برخوردار نبودند٬صحابه درجه اول پيامبر شناخته ميشدند

بايست آن قانونی را  فقط مي٬آنها نه پيغمبر بودند و نه وحی دريافت ميداشتند.    از منبعی مافوق بشری ناشی نميشد٬قدرت دمحم
  .  بي آنکه حتی اختياری بيش از ديگران در تغيير و تفسير آنچه گفته شده بود داشته باشند ٬که دمحم آورده بود اجرا کنند

  
 حفظ وحدت دستگاهی بود که توسط پيامبر بوجود آمده بود و ٬در مقام دو خليفه اول و دوم  ٬مسئله اساسی و اولويت دار آنان

موجوديت همه اين دستگاه بدست اجزايي که بيش يا کم بر حسب اجبار بدان پيوسته بودند و اکنون خواهان بازگشت با مرگ او 
برای تضمين وحدت دستگاه خالفت وجود داشت »  رده«راهی که پس از سرکوبی .   به استقالل  خود بودند بخطر افتاده بود

ولی اشکالی که در اين مورد در کار بود اين بود که چنين .   ی بودفرستادن اين قبايل به غنيمت گيريهای بزرگ برونمرز
 نيروی ٬ زيرا پيامبر در آخرين سال زندگانيش٬برنامه ای با سرمشقی که دمحم در زمان زندگی خود داده بود جور در نميامد

عبور از مرز را بدان نداده جنگی بزرگی را که بسوی مرزهای شمالی سوق داده بود در داخل عربستان متوقف کرده و اجازه 
  .  بود

  
ابوبکر و عمر بی شک ميدانستند که در آن سوی اين مرزها دو امپراتوری بزرگ ايران و روم وجود دارند که پيوسته با 

آنچه در ماهای و سالهای بعد چنين .  ولی مسلما حتی انديشه نابودی آنها نيز بخاطرشان خطور نميکرد٬يکديگر در جدالند
 آگاهی بر ضعف باور نکردنی اين هر دو قدرتی بود که در طول سالها جنگ پيگير تمام ٬را برای آنها مطرح کردموضوعی 

 در مرزهای ٬ مضافا بر اينکه هر کدام از آنها جز در جبهه جنگ با حريف اساسی خود٬نيروی حياتی خويش رابباد داده بودند
 منتها هيچکدام از آنها تصور اين را که روزی در ٬ريبان بودندديگرشان نيز با دشمنان کوچک و بزرگ ديگری دست بگ

در چنين شرايطی وسعت و سرعت پيروزيهای عرب .   مرزهای خودشان با باديه نشينان عرب مورد حمله قرار گيرند نميکردند
 چيز به شرايط بسيار موفقيت اين جهانگشايي که بدين ترتيب آغاز شد بيش از هر.  ديگر نميتوانست معجزه ای به حساب آيد

  .  و شور مذهبی در آن سهمی سومی داشت٬مساعد و به جاذبه غنيمت گيری مربوط ميشد
  
  
  
 
  

   دکتر شجاالدين شفا–پس از هزاروچهارصد سال : بن مايه 
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