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کردن واقعی قبايل شورشی عرب شايد بدون توسل به راه حل مطلوبی که ضامن پايان دادن به مشکالت اقتصادی داخلی مطيع 
ز شبه  و آن براه انداختن جنگهای غارتگرانه در سرزمينهای ثروتمند بيرون ا٬شبه جزيره عربستان بود امکان پذير نميشد

تمام جنگهای که در دهه های نخستين اسالم در اين سرزمينها روی داد ادامه دستبردها و شبيخون های سنتی . جزيره بود
 و هدف هيچکدام از آنها نيز از تحصيل غنيمت ٬منتها اين بار در سطحی  گسترده تر و با امکانات نظامی بيشتر بود  ٬اعراب

اسالمی فقط وقتی پا گرفت که کشورهای مورد تجاوز ضعف نظامی خود را در برابر انديشه جهانگشايي . فراتر نميرفت
الزم به تذکر است که در اين سالها کنترل حکومت مرکزی مدينه  بر فرماندهان نيروهای نظامی عرب در . مهاجمان نشان دادند

 زيرا با  ٬يز نميتوانست جز اين باشد و عمال ن٬سرزمينهای اشغالی بسيار ضعيف و محدود به رهنمودهای کلی سياسی بود
مشکالت ارتباطی آن دوران الزاما مسئوليت و اختيار کليه تصميم گيريهای عملی و بخش مهمی از ابتکارهای نظامی و 

  . حکومتی به خود فرماندهان لشکری يا واليان و حکام محلی تعلق ميگرفت
  

زيرا که تقريبا همه   ٬رج از عربستان غالبا ضد و نقيض يکديگرندداستانهای مربوط به پيروزيهای اعراب در سرزمينهای خا
آنها توسط تاريخ نگارانی نوشته شده اند که بعدها شرح وقايع را بر اساس نتايج بدست آمده و با هدف مربوط کردن آنها با 

نمونه گويايي از . کرده باشند و نه اينکه جريان واقعی حوادث را نقل ٬ضوابط و مقررات مذهبی موجود ساخته و پرداخته اند
 خالد بن وليد فرمانده ٬اين تاريخ نويسی های دستکاری شده را در مورد يکی از شخصيتهای کليدی اين جنگهای جهانگشايي

به ابتکار شخصی خود و بدون دستور » رده«کل قوا در دوران خالفت ابوبکر ميتوان يافت که بعد از آرام سازی شورشهای 
ادامه » هالل خضيب «  تصميم گرفت به عمليات نظامی در بيرون از عربستان يعنی در منطقه ٬دون آگاهی آنخالفت و حتی ب

به راه انداخت که ميبايد آنرا سرآغاز )  هجری١٢ (۶٣٣ و بر همين ضابطه بود که وی جنگ نجد خاوری را در سال ٬دهد
ر بود که اعراب را که تا آنزمان غالبا مردد متوجه توانايي پيروزی در همين پيکا. جنگهای جهانگشايانه اعراب بحساب آورد

  .جنگی دولت مدينه و منافع آتی سازش با آن و اطاعت از آن کرد
  

از جانب ) پل( سپاهيان عرب تنها با يک شکست سخت روبرو شدند که در نبرد معروف جسر٬در ادامه اين پيشرويها غيرمجاز
 ولی اينان توانستند بسرعت عمليات تازه ای را سازمان ٬بدانان وارد آمد) هجری ١٣ (۶٣۴نيروهای يزدگرد سوم در سال 

ادامه جنگ در داخل ايران و نيز حمله .   دهند و اين بار به فرماندهی سعد وقاص ارتش ساسانی را به شکستی قاطع بکشانند
 بر خالف خواست او توسط فرماندهان  بلکه٬به مصر از جانب عمروبن عاص ابتکارهايي بود که نه تنها بدون اجازه عمر

  .  نظامی عرب صورت گرفت و بعدا عمر آنرا پذيرفت و دنبال کرد
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