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 Historical تاريخی

  
  » سعيد افغانی -سعيدی« امين الدين داکترالحاج 
  ٢٠١٥ می ٢١

  

 ؟بودخالد بن وليد پشتون آيا 
  

ً خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل يا ايھا الناس انا« : ی  خاصی ميفرمايدئن  با زيباأقرآن عظيم الش

ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفريديم وشما را به   )  (١٣ ت حجرات آيۀسور( » لتعارفوا ان اکرمکم عندهللا اتقيکم

 .)رين شما است اقوام وقبايلی مختلفی تقسيم نموديم  تا يکديگر را بشناسيد؛ ھمانا گرامی ترين شما نزد هللا، با تقوی ت

 آن تا بود، موھوم افتخار ترين رايج لـقبائ و انساب به افتخار  اسالم از قبل قبايل و اقوام ميان دردانيد که  که می طوری

 اسالم مقدس دين آمدن با که شمرد می وبھتر برتر » قوم « را خود قوم ھر و  » برتر ۀقبيل « را خود اى قبيله ھر که جا

  که صرف تعلق به تفاخر به نسب و زبان و قوم و شد کشيد بطالن خط ونژادی زبانی قومی، ھای برتری اين ۀھم بر

 .ز شمرده شدـبه طور مطلق مردود وناجيران باشد، گقوم سبب بلندی از دي

ْلينتھين أقوام يفتخرون بآبائھم« :پيامبر صلی هللا عليه وسلم با تمام صراحت بيان داشت  ِ ِِ ِ ٌَ َ َ َِ َ ُ َ َْ َْ َ َّ ْ ُ الذين ماتوا َ َ َ ِ َأو ليکونن أھون ... َّ َ ْ َ ََّ ُ َُ َ ْ

ِعلی هللا من الجعل الذی يدھده الخراء بأنفه  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ َْ ُْ ْ َْ َُ َُّ َِّ  خود افتخار می کنند ۀکسانی که به پدران و نياکان مرد()٣٩٩٥: ترمذی(  »َ

که ) است» غوبا ری«پشتو آن به نام (  از حيوانی بايد از اين کار باز بيايند، و در صورتی که باز نيايند، نزد هللا تعالی

  .)سرگين حيوانات  را با بينی خود می غلطاند، پست تر خواھند بود

ِإن هللا قد أذھب عنکم عبية الجاھلية وفخرھا باآلباء، إنما ھو مؤمن تق«: پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َّْ ُْ َ َ َُ َُ َّ ُِ َِ َ َ َْ ِ َ َ َْ َْ َ ََّ َّْ ِّْ ْ َ ٌّی وفاجر شقی، َّ ِ ٌَّ ٌ ِ َ َ
ٍالناس کلھم بنو آدم وآدم خلق من تراب َ َُ ُ ُْ ِ َِ َ َُ َ َ ْ ُ ُُّ ُ  هللا تعالی تعصب جاھليت و افتخار به پدران را از شما (،)٥١١٦(د وابو داو »َّ

يده ِدور کرده است؛ فرد يا مؤمن پرھيزگار است؛ يا فاسق بدبخت، مردم ھمه از فرزندان آدم ھستند و آدم از خاک آفر

 . )شده است

ِھکذا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود  ْ َ َ ُ َّ َّ َّأربع فی أمتی من أمر الجاھلية ال يترکونھن«: فرمود: َ ُ َُ ُ ْ َ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ َّ َِّ ٌْ ِ ْ َ َُ ِالفخر فی األحساب، : ْ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ

ُوالطعن فی األنساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة ْ َْ َ َِّ َ َ َِ ُ ُّ ِ ُ َ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ ُ از امور جاھليت چھار چيز در ميان امت من باقی ) (٩٣٤(م مسل »َّ

ستارگان، ۀ فخر به حسب، طعن در نسب، طلب باران به وسيل: نمی دھند، که عبارتند از  مانده است که آنھا را ترک

زيرا شرف آدمی با به نسب است؛ صرف اين حديث بيانگر نکوھش افتخار  .)نوحه خوانی گريه و زاری برای مردگان

 .به انسان نمی رساندمستقيم و شرافت آبائی و اجدادی سودی   ی است که انجام می دھدئارھاک

الخره فعاليت ھای ادر وجود توضيح فوق بدون افراط و تفريط افتخار به خدمت، علم، دانش، خدمات علمی، جھادی و ب

را با  بت، نيکو و خوبی است و آنی خويش قرار دادن امر مثرا منبع و رھنما ان و نيکوکاران و آنگذشتگی گفرھن

  . تعصب ربطی نيست
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 !خواننده محترم 

اسالم درمورد تعصب و عصبيت که برای مسلمان و انسان سالم انديش درست نيست تا برتريت دساتير با ھدايات روشن 

کوتاه ۀ کيد بر مقدمـ خواستم اين بحث را بعد ازتأ » لتعارفوا « را درين مسايل خالصه کند اما برای تعارف و شناساسی 

حيث يک افغان ه در مورد شخصيت واالی صحابی جليل القدر اسالم خالد بن وليد که در فھم بسياری از افغانان بباال 

  .شود معلومات ھذا را با شما شريک سازم وپشتون شناخته می

  :نويسند  رخين میؤم

ن فاميل  لبابه صفری خواھر ام المؤمنين ميمونه معظمه از داماۀ ـھفده سال قبل از ظھور دين مقدس اسالم در مک

 بعدھا  سرزبانھا بود و ش آمد که از ابتدای کارنامه ھای خويش شھرت  و شھامتدنيا کودکی چشم به جھان گشود و به 

 .لقب گرفت)  خداۀر برھنيشمش ف هللا المسلول،يس( حيث ه ب

 ذی احترامی ِمنزلت خاص ربين مردم مکه  از مقام وريش بود ودـُوليد بن مغيره يکی از اشراف قبن پدر خالد 

 .برخوردار بود

جات بيرون شھر مکه صورت ه رورش خالد که دارای شش برادر و دو خواھر بود در خارج از مکه در قريـتربيه و پ

 مصروف سپورت ھای پھلونی، اسب سواری، شمشير ً جوانان معموال،ن وليد بزرگ شددر محيطی که خالد ب. گرفت

 .بودند ...    دوش وغيره ،جنگی

  .داشتخاص دليری، شجاعت، ذکاوت دربين جوانان ھم سن وسال خويش شھرت  خالد بن وليد از ھمان ايام جوانی در

رفت و در  شمار میه ن سرسخت اسالم و مسلمانان باخالد بن وليد  قبل از ايمان آوردن ھمانند پدرخويش يکی از مخالف

 ۀمخالفت با اسالم ومسلمين توسط کفار قريش صورت می گرفت، نسبت به ھم   که دریسايسد ه ھا وئبا توطرابطه 

 .جوانان عصر خويش، پيشقدم بود

رانه، قدرت رزمی خويش را، درتھاجم ناگھانی بر لشکر مسلمين از گغافليخالد بن وليد در جنگ  احد با تدبير و پالن 

اولين خصوص ه ب  کرام وۀ ـ از صحابیکه به اثر اين حمله تعداد.شان داد قرارداشت، ن  دـُحاّدره ای که در انتھای کوه 

به شھادت  وی را سيدالشھداء خواند، صلی هللا عليه وسلم که پيامبر اسالم محمد مصطفی حضرت ھمزه سپھساالر اسالم 

 . رسيد

لمانان شھرت داشت ولی در عين که در دشمنی با اسالم ومس الد بن وليد  بادرنظرداشت  اين که خبايد گذاشتنناگفته 

به صورت نامحسوسی رشد می کرد و احساس می نمود که ) رضی هللا عنه(وقت  حقانيت و محبت اسالم در قلب خالد

بنابراين انديشه، گفتار و سخنان و اعمال حضرت رسول . روزی تمام ملت عرب در زير پرچم اسالم جمع خواھند شد

 .ورد بررسی قرارمی دادصلی هللا عليه و سلم  راھميشه م

ازطرف ديگر به پيامبر اکرم  صلی هللا عليه و سلم  از طريق وحی خبر رسيد که دل حضرت خالد بن وليد ھر دم با نور 

 . اسالم آراسته تر می شود

برای با وجود آشکار شدن حقانيت و حقيقت اسالم : که پيامبر اکرم  صلی هللا عليه و سلم  فرمود در نھايت بعد  از آن

 . خالد چرا او به اسالم مشرف نمی شود

حضرت وليد رضی هللا عنه  برادر حضرت خالد رضی هللا عنه  که چندی قبل مشرف به اسالم شده بود از طريق نامه 

 .ای او را به اسالم دعوت کرد

دست برادرم  وليد، مشاھده ه  پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم را بۀھنگامی که نام«: حضرت خالد می فرمايد

 توحيد جاری گشت و می خواستم ھر چه سريعتر خدمت رسول صلی هللا عليه و سلم  ۀکردم بی اختيار بر زبانم کلم
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 ديدار ۀکه ديوان حاضرشده، جانم را فدايش کنم و ھمين که خدمت  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  حاضر شدم چون

 .».غوش  ايشان انداخته و ايمان خود را ابراز کردم آنه ای خود را به حضرتش بودم از خوشحالی ھمچو پروا

 مطابق ، اسالم مشرف شد مقدسجمادی االول سال ھشتم ھجری به ديندر که  حضرت خالد رضی هللا عنه بعد از اين

فته ك ازآنان شكست نخورد از جنگ موته گريچ يجنگ كوچك وبزرگ شركت نمود و در ھ١٢٥در   روايات تاريخی 

است، حضرت خالد )  آن تحت نام ايران امروز استی ازکه بخش(تان ن آنھا كه فتح سرزمين ھای ايران باسيتا بزرگتر

 . نمودءفاي اینقش سرنوشت ساز

بود ونامدار آنقدر روشن )  هللا عنهیرض(ورزيد، عظمت و ھيبت خالد   که خالد بن وليد در آن اشتراک مییدر جبھات

 . شان بر اندام کفار لرزه می افتيديام ادن نيکه حتی با شن

 مسلمانان آنوقت ی توان او را مغز متفكر جنگیادی برخوردار بود وبا جرأت ميبن وليد از  استعدادھای زد حضرت خال

 . قلمداد كرد

لت ن عير است، به ھمي كه خالد شركت كند شكست ناپذیگفتند در جنگ ن مقوله مشھور بود كه میيدر بين مردم عرب ا

 هللا یرض(رالمؤمنين حضرت عمر بن خطاب ي امیھجر١٧سال ) امروز...... مناطق سوريه ولبنان و(در فتوحات شام 

منان ؤرميام.  ن نموديين وی تعيده بن جراح را به عنوان جانشي سپاه اسالم عزل كرده و ابو عبیوی را از فرماندھ) عنه

 ی و سربلندیروزي پی ما براۀھم: (شان فرمودينه خطاب به ايبه مد)  هللا عنهیرض(پس از مراجعت حضرت خالد 

 یروزيمان آورده بودند كه پيم ، اما از آنجا كه مردم اين خواسته عدول نماي خواھم از ایم و ھرگز نمي كنیاسالم تالش م

 كند كه یی نم را خدا می دھد و فرقیروزيبا خالد است من خواستم كه مردم رابر حذر دارم و به آنھا بفھمانم كه پ

ده بن جراح يوست آنگاه كه سپاه اسالم به رھبری ابوعبيق پير مؤمنان به تحقين قول اميفرمانده چه كسی باشد و به حق ا

 .روز گشتياب خالد بر سپاه كفر پيدرغ

كه ست ي از بدنم نیچ جائيھ« : ن گفتان لحظات عمر خويش خطاب به حاضريخ در آخرين ابر مرد تاريد ايخالد بن ول

دن جام شھادت را داشتم، اما افسوس كه امروز موت ي مختلف شوق نوشیمن در جنگھا. زه نباشديا نير يدر آن اثر شمش

 .».بم نشديدان جنگ نصيدر بستر به سراغم آمد وشھادت در م

 کشور در شھر حمص .ده از جھان فرو بستيه اش دين دھه از عمر گرانماي نبرد در ششمیدانھايسرانجام سپھساالر م

 .انا  و انا اليه راجعون. سوريه مدفون ميباشد 

 !محترم ۀ خوانند

، ا خيرـي است و) سليمانخيل( قوم پشتون ۀاز جمل از مناطق وسرزمين افغانستان امروز و که خالد بن وليد در مورد اين

ن شدن بھتر وبيشتر اين برای  روش. شود دل میـداستان ھای متعددی در بين مردم افغانستان زبان به زبان ردوب

 .نمايم  موضوع توجه خوانندگان محترم را به معلومات ذيل در اين بابت جلب می

  

 :نسب خالد بن وليد

يکی سوارکاران )  ميالدی۶۴٢ -  ۵٨١(ور شديم، خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومی آکه در فوق ھم ياد  طوری

 )شمشير هللا تعالی (به سيف هللا  سول هللا صلی هللا عليه وسلم وی را شجاع ومشھور جھان اسالم است که  رانندانوقوم

 .ملقب فرموده است 

 پسر الوليد بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن کالب بن مرة بن کعب بن لؤی بن »خالد بن وليد«

والوليد .  مضر بن نزار بن معد بن عدنانغالب بن فھر بن مالک بن النضر بن کنانة بن خزيمة بن مدرکة بن إلياس بن

 .کاکای  أم المؤمنين أم سلمة می باشد
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 :مادر خالد بن وليد

لبابة الصغری بنت الحارث بن حزن بن بجير بن ھزم بن رويبة بن عبد هللا بن ھالل بن عامر بن صعصعة بن : مادر خالد

در . عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان استمعاوية بن بکر بن ھوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قيس 

 ) قريش بوده استۀبنابراين از قبيل( أبو الوليد، القرشی المخزومی : ضمن به خالد بن الوليد گفته شده

مادرش لبابة الصغری، که دختر الحارث بن حزن الھاللية، و او نيز دختر ميمونة بنت الحارث ھمسر پيامبر صلی هللا 

  .ست، وخواھر لبابة الکبری ھمسر عباس بن عبد المطلب کاکای  پيامبر صلی هللا عليه وسلم استعليه وسلم ا

دنيا آمد پدر خالد ، الوليد بن ه  ميالدی در مکه ب۵٩٢خالد بن الوليد رضی هللا عنه در سال : که در فوق گفتيم  طوری

 .قريش است سادات ۀ بنی مخزوم واز جملۀالمغيرة که يکی از جمله سران   قبيل

 ی  قريشۀاز جمل خالد بن وليد رضی هللا عنه عرب االصل و :شود   معلوم میوی نسب ۀکه از سلسل بدين اساس طوری

 .باشد  می

بحث وتعمق است، يکی از علت داند موضوع قابل   سليمانخيل میۀ واز قبيلپشتونکه چرا وی را  ولی در مورد اين

تر   خصوصيات  دگويند زيا مھمانواز  بود ومی   شمشير زن و اسب سوار ماھر وش شايد اين باشد که خالد بن وليدھاي

 . می ماند سرزمين افغانستان امروز آنحضرت به خصوصيات مردم 

  از ای در زمان يزيد طايفه د اينست کهن سلمانخيل مرتبط می سازۀعلت ديگری که خالد بن وليد را پشتون وبه قبيل

 شوند، در وقوع می پيوندد  به سيستان و نواحی کابل امروز مھاجر میه  که در بين شان ب  بنا به مسائلیھامخزومی 

 ۀومطابق برخی از روايات نوس( جمله فاميل ھای  مھاجر عبدهللا بن خالد که از فرزندان خالد بن وليد رضی هللا عنه 

در . شوند  ومسکن گزين می جا ه روزی جابنيز ھمراه اين فاميل ھا مھاجر و در مناطق نزديک کابل ام)  خالد بن وليد

 بزرگ ۀنمايد واز اين وصلت دو طايف آنجا پسر خالد بن وليد بايکی از دختران  رھبران قوم سليمانخيل ازدواج می

  . شھرت يافته استپشتونحيث ه  خالد بن وليد ب بنابر اين وصلت است که  و. وجود آمدنده السوری واللودی ب

سمبر د مطابق به  کانون األول -٢٢( ٨٨ دمشق العدد - مجلة التراث العربیابع تحقيقی الکترونی و من :مزيد معلومات(

٢٠٠٢.(  

 پايان

 

  : تتبع ونگارش 

  »يد افغانی  سع-سعيدی« امين الدين داکترالحاج 

  جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ  افغانيــژيکـمدير مرکز مطالعات ستراتـ

 


