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  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم بخورد و همگان را از این چنین نگاشته یمها کتابغاز آتا در سر دانمبر خود وظیفه می
  .سازم باخبردرخواست 

آن برخی را به خود بخواند، قشري را به آزادگی  واسطه بهنیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا 
  .افکارش را نشر دهد چنین ینادعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 

رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به ثروت مادي آلوده  واسطه بهبر خود، ننگ دانست تا 
  .سازد

رمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که هدف و آ
  .بازگو شود دگربارداشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال  یانب روشنسخن را ساده و هماره 

ت و یانسان و یا هر نام دیگري که غا عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها ظلمبپا خواستم تا برابر 
رهایی . سازم فراهمنداران را جا  همه، فریاد برآورم و آزادي داده استتالقی  باقدرتهدف را هماره 

جاودانی که داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات 
  .است ها انسانو 

که همانا آزادي است قانون رهایی را  دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واالبر خود ننگ می
  .ض و باعث آزار دگر جانداران شومنق



توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دگر چون گذشته براي د از علم و فناوري امروزي، میدبا م
کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات  که ایننشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا 

  .مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

ام از ناشران کتب نشر هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه یچهمن خود 
  .یرسان اطالع حال چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و. ها بر کاغذ استندادن این نگاشته

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران واال ایستادگی با بهره توانامروز می
 گاه یچهمدد از این نگاشته نیز شک بیدانید که بیکرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

بهره ت و بر این پیشه پا فشارید بیاگر هم تنها هدفتان سودجویی اس. به قتل طبیعت دست نخواهید زد
تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد  توانید از فناوري بهره گیریددرختان می عام قتلاز کشتار و 

  .گردد یمتکر قابلو  حق بهاندیشان 

  ندارانجا همهبه امید آزادي و رهایی 

 

  



  سخن گردآورنده

  
هاي است تا مردمان با چهره راستین اسالم روبرو شوند و فراي نگاره گردآمده، جبارالضار اهللاکتاب 

را بیشتر از پیش به  آندینی و در لفافه نگاه داشته شدن اسالم چهره حقیقی و ابعاد در خفا مانده از 
  .نظاره بنشینند

از قانون، فقه، تاریخ و حدیث تنها . است شده لیتشکاین کتاب، از چهار بخش اصلی جهان اسالم 
  .شده استفادهکه نزد مسلمانان از اعتبار باالیی برخوردار است  متون قابل وثوق اسالمی

، هیچ دخل و تصرف و یا تفسیري به گردآورندهبر این متون چیزي افزوده و یا کاسته نشده است و 
ظلم، تبعیض و هر زشتی دیگري توسط اسالم  دراننیفزوده است تنها سعی شده تا عناوینی که  آن

  .گردآورداست را  شده انیب
است،  قرارگرفته یموردبررساصل اسالمی در کتابی تحت عنوان گواه ظلم  نیتر مهم عنوان بهقران، 

به قوت قران در شکل امروزي اسالم  هرکدامدر این کتاب سعی شده تا عناوین دیگر جهان اسالم که 
  .قرار گیرد یبررسمورددارد  ریتأثو شرایط زندگی مسلمانان و تمام مردم جهان 

مرجعی که  يها کتابپایبند بودم در وهله اول، استفاده از  آندو اصل مهم که در این گرداوري به 
نکنم و  افزوناست و دوم اینکه، بر این متون چیزي  رگذاریتأثبراي مسلمانان مقدس، محترم و 

هاي درون مجزا و تفسیر از زشتیها نیازمند کتابی اضافه نشود که هر جمله از این نگاره آنتفسیري به 
  .آن است
 بادانشبگشاید تا بیشتر اسالم را بشناسند و  ها انساناي براي همه ، این گرداوري دریچهآنکهبه امید 

  .ن به این باور پایبند باشندیقت آحق به
  .هاستجهان از تمام مصیبت رفت برونکه راهگشاي  ها انسانبه امید بیداري همه 



  پیشگفتار

  

دیگر ادیان الهی که  برخالفاسالم . پردازیمدر این بخش از کتاب به بررسی تاریخ صدر اسالم می
اند، تاریخی مدون براي ما به یادگار گذاشته است که توسط خود تاریخی آمیخته به افسانه داشته

  .براي تمام مردم جهان است دسترس قابلمسلمانان نگاشته شده و 

ب که نزدیک به همان وقایع نگاشته شده زیاد است اما من در این کتاب از تاریخ طبري تعداد این کت
ترین کتاب تاریخی نزد تمام مسلمانان است چه ام که موثقنوشته محمد بن جریر طبري بهره جسته

  که به مذهب اهل تسنن باور دارند و چه شیعیان سراسر جهان ها آن

گر مظالم اسالم و هایی از این تاریخ که بیانسعی شده که بخش ارجبارالض اهللادر این بخش از کتاب 
توانید به نسخه ها در جهان بوده است گردآوري شود، اما شما خوانندگان عزیز میاشاعه این زشتی

نگاشته شده را  ارتباط  در اینها مجلد دیگري که از ده حال درعینکامل این کتاب رجوع کنید و 
آن از زمان  ریزودرشتد تا بیشتر با تاریخ و پیدایش این دین در جهان و اتفاقات قرار دهی موردبررسی

  .پیدایش تا امروز آشنا شوید

از متن کامل تاریخ  جداشدههاي دانم که متذکر شوم این بخشقبل از پرداختن به این نگاشته الزم می
امل کتاب از تکرار تا حد امکان ها در نسخه کتکرار زیاد واقعه واسطه بهطبري برخی اوقات 

ها پرهیز شده است، در کتاب حاضر تاریخ جلوگیري شده و همچنین در برخی از وقایع از تکرار نام
 مدت کوتاهصدر اسالم از زمان قدرت گرفتن محمد بن عبداهللا پیامبر دین اسالم تا پایان خالفت 



است که شامل حکومت  قرارگرفته موردبررسیحسن بن علی و بیعت ایشان با معاویه بن ابوسفیان 
هاي اصلی دین ها الگو و ستوناز این شخصیت هرکدامشود که پیامبر اسالم و خلفاي راشدین می

  .دهندگري تشکیل میاسالم را نزد باورمندان به مذهب اهل تسنن و شیعی

گی قبل از قدرت ایشان در این پیشگفتار عرض کنم پیامبر اسالم و زندکر است که باید ذالزم به 
خوانید که محمد بن عبداهللا ادعاي پیامبري را اینجانب نبوده است و شما روایت را از جایی می مدنظر

اند به دین اسالم راهی مدینه شده مؤمنانبراي مردم مکه ابراز کرده است و با تعدادي از هواخواهان و 
ایشان است و تا  گیري قدرتبر اسالم و از زمان در این کتاب بعد از هجرت پیام شده بیانو اتفاقات 

پوشی شده است هاي تاریخی آن دوران چشمضرورت از پرداختن به حاشیه واسطه بهحد امکان مگر 
اي براي تر شود و بیشتر دل به خواندن آن دهد تا دریچهتا براي خواننده عزیز در حد امکان کوتاه

  .گرددبیشتر دانستن و تحقیق بیشتر برویش باز

باید اذعان کنم به دلیل آنکه استفاده کردن از تمام کتب تاریخی موثق از تاریخ صدر  حال درعین
از اتفاقات دهشتناك  ریخ طبري بهره جستم و شاید برخیاسالم در این نگاشته میسر نبوده تنها از تا

 ها سوزي کتابوقتی به یاد  در این نوشتار گرد نیامده باشد یادشده ها آنتاریخی که در دیگر کتب از 
نگریم و  تري که با اسیران و غالمان و کنیزان شده می روزگاران اتفاقات وحشتناكافتیم و در آن  می

را در این بخش از کتاب  ها آنآوریم جاي  در ذهن هزاري جمله را در کتب فراوان دیگر به خاطر می
آسیابی از خون به راه انداختن ، لی بن ابیطالببه ع هاي مدینه و دستور پیامبر بینیم کشتن سگ کم می

اي است براي بیشتر  و خوردن نان با خون اسیران و هزاري وقایع تاریخی وحشتناك دیگر و این دریچه
  .تري از حقانیت اسالم و اتفاقات پیرامون آن دانستن و خواندن مطالب جامع

و عشق  بادانشبه امید آنکه با خواندن و دانستن تمام وقایع از دل تمام باورها به آن چیزي که راستین 
  .بدان معترف شده باور بیاوریم



  

  

  

  شناسنامه کتاب

  

  تاریخ طربی

  الّرسل و امللُوک

  بن جریر طربی محمد: یفتأل

  انتشارات اساطیر

  ابوالقاسم پاینده: ترجمه

  ١٣٥٣چاپ 

  

  



  جلد سّوم

  سال اول هجرت سخن از حوادث

  خطبه پیامرب در جمعه نخستین
  

و به او  جویم میطلبم و هدایت از او و آموزش می خواهم میو از او کمک  کنم یمخدا را ستایش 
دهم که خدایی جز شهادت می کنم میوي باشد دشمنی  و با هرکه کافر کنم نمی انکار اوو  دارم مانیا

و محمد بنده و پیامبر اوست که وي را به دوران فترت پیامبران و نادانی  نیست شریک بیخداي یگانه 
ضاللت مردم و گذشت زمان و نزدیکی رستاخیز با هدایت نور و موعظه فرستاد، هر که خدا و پیامبر 

. است دورافتادهشده و در ضاللتی کند گمراه  ها آنو هر که نافرمانی  یافته نجاتاو را اطاعت کند، 
کنم که از خدا بترسید بهترین سفارشی که مسلمان به مسلمان کند این است که وي را به سفارش می

 يتذکراز منهیات خدا بپرهیزد که نصیحت و . کار آخرت ترغیب کند و به ترس از خداي وادارد
آخرت است و هر که روابط آشکار و بهتر از این نیست و ترس از خدا کمکی براي وصول به مقاصد 

به صالح آرد و از این کار جز رضاي خدا منظوري ندارد نیکنامی دنیا و ذخیره  باخدانهان خویش را 
انسان به اعمال پیش فرستاده خویش احتیاج دارد و هر عملی که جز این  که یوقتپس از مرگ اوست، 

و نسبت به بندگان خویش  دهد میبیم  شماراخدا . کاش نکرده بود يا کهباشد صاحبش آرزو کند 
: که او از عزوجل گوید تخلف بیمهربان است و گفتار وي راست است وعده وي محقق است و 
در کار دنیا و آخرت و آشکار و . سخن پیش من دگرگون نشود و من به بندگان خویش ستم نکنم
ترس خدا از غضب . رگ یافته استنهان خویش از خدا بترسید که هر که از خدا بترسد رستگاري بز

، مرتبت را باال شود میو مایه رضاي پروردگار  کند میرا سپید  ها چهرهو  دارد میو عقوبت او محفوظ 
نصیب خویش را بگیرید و در کار خدا قصور نکنید که خدا کتاب خویش را به شما آموخته و  برد می

خدا با شما نیکی  که چنانشما نیز نیکی کنید . دمعلوم شو گو دروغاز  گو راستراه خویش را نمود تا 
برگزیده و  شماراکرده است و با دشمنان وي دشمنی کنید و در راه خدا چنانکه باید جهاد کنید که او 



 سخن از حوادث سال اول هجرت ١٩
 

از روي حجت هالك شود و هر که زندگی یابد از روي  شود میمسلمان نامیده تا هر که هالك 
که  هر ،دیکارکندا را بسیار یاد کنید و براي آخرت همه نیروها از خداست، خ. حجت زندگی یابد

که خدا بر مردم حاکم است و مردم بر  سامان دهد روابط او با مردم نکو کند باخداروابط خویش را 
خدا حاکم نیستند، خدا مالک است و مردم مالک خدا نیستند، خدا بزرگ است و همه نیروها از 

  .خداي بزرگ است

د را خرید و بنیان نهاد ولی درست به نزد من آن است که در روایت انس ابن پیامبر محل مسج: گویند
و کشت داشت و قبرهایی از روزگار  لمالک آمده که محل مسجد پیامبر از آن بنی نجار بود و نخ

 .قیمت آن را بگیرید: جاهلیت آنجا بود و پیامبر گفت

  .خواهیمقیمتی جز ثواب خدا نمی: گفتند

را ببریدند و کشت را به هم بزنند و قبور را نبش کردند و پیامبر پیش از آن در  ها نخلپیامبر فرمود تا 
  .کرد رسید نماز میآغل گوسفندان یا هر جا که وقت نماز می

  

  

  

  

  

  



  با عایشه ازدواج
  

هشت ماه پس از آمدن به مدینه  قعده يذکرد و این در ماه  1ونیز در همین سال پیامبر با عایشه زفاف 
به قولی در ماه شوال هفت ماه پس از آمدن وي بود، ازدواج با عایشه سه سال پیش از هجرت  ؛ وبود

و به قولی هفت سال  ساله شش وقت آنبود و عایشه در  شده انجاموي پس از وفات خدیجه در مکه 
 .بود

فالن حدیث : فتند و عایشه به آن قریشی گفتعبداهللا بن صفوان و یکی دیگر از قریش پیش ر: گویند
  ؟يا دهیشنحفصه را 

  آري: گفت

  عبداهللا بن صفوان پرسید حدیث چیست؟

مریم دختر عمران  جز بهاز زنان  کی چیهمزیت است که در من هست که در  درباره نه: عایشه گفت
  .گویمنبود به خدا این را براي تفاخر به دیگر زنان پیامبر نمی

  نه مزیت چیست؟: بن صفوان گفتعبداهللا 

بودم که به خانه  ساله نهبودم که زن پیامبر شدم  ساله هفتمن نازل شد،  صورت بهفرشته : عایشه گفت
از زنان وي در این مزیت مانند من نبود، وقتی وحی  یک هیچاو رفتم، دوشیزه بودم که زن او شدم و 

اي که بیشتر دوست داشت، در قضیه کس همهمن با او زیر یک لحاف بودم، مرا از  آمد میبدو 
از زنان  کس هیچنزدیک بود مایه هالك امت شود آیه قرآن درباره من نازل شد، جبرئیل را دیدم و 

  .جز فرشته و من به کار وي نپرداخت کس هیچو  درگذشت، در خانه من دیراندمن او  جز بهوي 

                                                                                                                                                                                                    
  
  روابط زناشوئی 1



 شهیازدواج با عا ٢١
 

و هم در ماه شوال با وي  اه شوال به زنی گرفتچنانکه گویند پیامبر عایشه را در م: گوید ابوجعفر
  .زفاف کرد

عبداهللا بن عروه از عایشه روایت کند که پیامبر مرا در شوال به زنی گرفت و هم در شوال با من زفاف 
  .دانست که در ماه شوال با زنان زفاف کنندعایشه مستحب می. کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مدآ آنگاه سال دوم هجرت در 
  

  :واقدي گوید

  .به مدینه بازگشت آنگاهدان اقامت داشت، پیامبر پانزده روز در و

به بواط رسید  االول عیربرفت و در ماه  2غزا قصد بهپس از آن پیامبر با دویست تن از یاران خود : گوید
مرد از  صد یکقریش را ببندد، ساالر کاروان امیه بن خلف بود و  هاي کاروانخواست راه و می

پیامبر از این غزا بی حادثه به مدینه . پانصد شتر در کاروان بود و هزار قریشیان همراه داشت و دو
وي سعد بن ابی وقاص بود و سعد بن معاذ را در مدینه جانشین خود  دار پرچمدر این سفر . بازگشت
  .کرده بود

 شد برونرفت قریش که سوي شام می هاي کاروان 3و در همین سال پیامبر با مهاجران به تعرض: گوید
سلمه بن عبداالسد را در مدینه در این سفر ابو. تا ینبع رفت ذات العشیره گفتند و را غزوهو این 

  .وي حمزه بن عبدالمطلب بود دار پرچمجانشین کرد و 

دي پیامبر عبداهللا در روایت زهري و یزید بن رومان از عروه بن زبیر چنین آمده است، ولی به گفته واق
اي براي که پیامبر نامه هاست آنو هم در روایت  بن جحش را با دوازده کس از مهاجران فرستاد

عبداهللا بن جحش نوشت و گفت که در آن ننگرد تا دو روز راه بسپرد، پس از آن نامه را ببیند و 
  .گیردبه کار ن دلخواه بهاز یاران خویش  کس هیچمضمون آن را به کار بندد و 

  :و چون عبداهللا دو روز را سپرد نامه را باز کرد و بخواند که چنین نوشته بود

                                                                                                                                                                                                    
  
  غزوه، جنگ 2
  حمله کردن 3



 آنگاه سال دوم هجرت در آمد ٢٣
 

به  ها آنوقتی نامه مرا بدیدي تا وادي نخله میان طائف و مکه برو و مراقب قریشیان باش و از اخبار 
  .دست آر

به من فرمان پیامبر : خویش گفتبه یاران  ؛ وکنماطاعت می: و چون عبداهللا نامه را بخواند گفت
 کس هیچو گفته که  به دست آرم ها آندهد که سوي نخله روم و مراقب قریشیان باشم و خبري از  می
نبرم، هر کس رغبت شهادت دارد بیاید و هر که خوش ندارد بازگردد، اما من به  دلخواه بهتا  شمارااز 

  .بندمفرمان پیامبر خدا را کار می

و به راه حجاز برفت تا باالي فرع به معدنی  بازنماند کس هیچعبداهللا برفت و همه یارانش با او برفتند و 
شدند گم کردند و به بر آن سوار می نوبت بهرسید و سعد بن ابی وقاص و عتبه بن غزوان شتري را که 

دند و کاروانی از قریش جستجوي آن بازماندند و عبداهللا بن حجش و دیگران برفتند تا به نخله رسی
آنجا گذشت که مویز، چرم و کاالي بازرگانی بار داشت و عمرو بن خضرمی و عثمان بن عبداهللا بن 

 چون ؛ وو حکم بن کیسان با کاروان بودند مغیره و برادرش نوفل بن عبداهللا بن مغیره، هر دو مخزومی
آمده بودند ولی عکاشه بن محصن را  فرود ها آنقریشیان مسلمانان را بدیدند بترسیدند که نزدیک 

  .اند به عمره آمدهشدند که پنداشتند یاران عبداهللا خاطر آسودهدیدند که سر تراشیده بود و 

اگر امشب کاروان را رها کنید وارد : و گفتند و آخرین روز رجب بود مشورت کردند باهممسلمانان 
و مردد شدند و از عمل  ایدرام خون ریختهحرم شوند و بدان دست یابند و اگر بکشیدشان در شهر ح

شدند که هر که را توانند بکشند و مال وي  سخن همبیمناك شدند، پس از آن شجاعت آوردند و 
 و حکم بن شت و عثمان بن عبداهللاو واقد بن عبداهللا تمیمی تیري بزد و عمر بن خضرمی را بک بگیرند

به او نرسیدند و عبداهللا بن حجش و یارانش کاروان  کیسان اسیر شدند و نوفل بن عبداهللا بگریخت که
  .را با دو اسیر به مدینه پیش پیامبر برد

غنیمت از آن پیامبر  پنجم کیبعضی اعقاب عبداهللا حجش گویند که عبداهللا با یاران خویش گفت که 
را براي پیامبر جدا کرد و باقیمانده را  غنائمو این پیش از آن بود که خمس مقرر شود و خمس است 
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نگفته بودم در ماه حرام جنگ : گفت ها آنو چون پیش پیامبر رسیدند به  میان یاران خود تقسیم کرد
  .نکنید و کاروان و دو اسیر را بداشت و چیزي از آن نگرفت

اند و مسلمانان ادهو چون پیامبر چنین گفت یاران عبداهللا متحیر شدند و پنداشتند که به هالکت افت
کاري کردید که پیامبر نگفته بود و در ماه حرام جنگ کردید و فرمان : مالمتشان کردند و گفتند

  .جنگ نداشتید

اند و مال اند و در ماه حرام خون ریختهمحمد و یاران وي حرمت ماه حرام نداشته: قریشیان گفتند
  .بوده استاند در شعبان سخ گفتند که آنچه کردهمسلمانان مکه به پا ؛ وانداند و اسیر گرفتهبرده

عمر بن خضرمی را واقد بن عبداهللا کشته، عمرو جنگ را : و یهودان بر ضد پیامبر فال بدزدند، گفتند
و  هاست آنو واقد آتش جنگ روشن کرده و این به ضرر  کرده و خضرمی حاضر جنگ بوده مأمور

بسیار سخن کردند خدا عزوجل این آیه را به پیامبر نازل به سودشان نیست و چون کسان در این زمینه 
  :فرمود که

 و پرسند، بگو پیکار در آن مهم و بازداشتن از راه خدا و انکار اوست درانترا از ماه حرام و پیکار 
است و فتنه از کشتار بدتر است، مشرکان  تر مهممسجد حرام و بیرون کردن، مردمش نزد خدا 

از دینتان بازگردانند هر که از شما از دین خویش  شماراپیوسته با شما پیکار کنند تا اگر توانند 
 ها آنبازگردد و بمیرد و کافر باشد چنین کسان در دنیا و آخرت اعمالشان باطل گشته است 

  .اند جاودانو خودشان در آن  اند یجهنم

ان در این باب نازل شد و خدا اختالف از مسلمانان برداشت پیامبر کاروان و دو اسیر را و چون قر
رستادند و پیامبر فرمود فدیه بگرفت و قریشیان براي عثمان بن عبداهللا و حکم بن کیسان فدیه ف

بکشید و  را ها آنتا دو یار ما یعنی سعد بن ابی وقاص و عتبه بن غزوان بیایند که بیم داریم  میریگ ینم
و چون سعد و عتبه بیامدند، پیامبر در مقابل دو اسیر فدیه  کشیممی شمارااگر چنین کنید دو یار 

بود و پیش پیامبر بماند تا در حادثه بثر  اعتقاد پاكگرفت، حکم بن کیسان مسلمان شد و مسلمانی 
  .معونه کشته شد
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عبیده بن جراح را به این سفر بفرستد، سپس تغییر خواست ابواند پیامبر میگفته چنانکه: ابوجعفر گوید
  .داد و عبداهللا بن جحش را فرستاد رأي

معین کرد  شان يساالرعبیده بن جراح را به فرستاد و ابوپیامبر گروهی را می: جندب بن عبداهللا گوید
وي  ياج بهبن حجش را خواست برود از غم دوري پیامبر گریه سر داد و او نیز عبداهللا و چون می

  .فرستاد
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از کار ابوسفیان و رفتنش پرسیده بودي : پدرم به عبدالمالک ابن مروان نوشت: هشام بن عروه گوید
که به  آمد میاز همه قبایل قریش از شام  يهفتادنفر ، ابوسفیان بن حرب با یک کاروانکه چگونه بود

و قضیه را به پیامبر خبر دادند و پیش از آن در میانه  گشتند یبازمنجات شام رفته بودند و با مال و کاال 
بودند و دو تن از  شده کشتهجنگ رفته بود و خون ریخته بود و ابن خضرمی و کسان دیگر در نخله 

دند و این کارها به دست عبداهللا بن بو رشدهیاس، ها آنقریشیان، یکی از بنی مغیره با ابن کیسان وابسته 
و همین ماجرا که نخستین  بود گرفته انجامبنی عدي و گروهی از یاران پیامبر  مانیپ همجحش و واقد 

بود جنگ را در میان دو  داده رخو قریشیان بود و پیش از رفتن ابوسفیان به شام  برخورد میان پیامبر
وان قریش از شام بی آمد و عبورشان از ساحل دریا بود و طرف برانگیخت، پس از آن ابوسفیان با کار

و به  شدند برونچون پیامبر این بشنید با یاران خود از مال کاروان و تعداد کم مردان آن سخن گفت و 
وقتی به  بردند ینمدانستند و گمان طلب ابوسفیان و کاروان وي بودند و آن را غنیمت خویش می

و دوست داشتید که گروه : و خداي در همین باب فرمود دهدجنگی سخت رخ  رسد یم ها آن
  از آن شما باشد تر فیضع

کسی سوي قریشیان فرستاد محمد و  اند گرفتهو چون ابوسفیان شنید که یاران پیامبر خدا راه بر او 
  .تجارت خویش را حفظ کنید اند گرفته شمارایاران وي راه 

بنی لوي در کاروان  يها رهیتو چون قریشیان خبر یافتند، مکیان به جنبش آمدند اذان روح همه 
از تیره بنی مالک  جز بهابوسفیان شرکت داشتند و این جنبش از بنی کعب ابن لوي بود و از بنی عامر 

دند که راه ابن حسل کس نبود و پیامبر و یاران از حرکت قریشیان خبر نداشتند تا به محل بدر رسی
از آنجا بود و ابوسفیان از بدر به گشت که بیم داشت  رفت میقریش از ساحل دریا به شام  هاي کاروان

در بدر معترض شوند و پیامبر خدا برفت تا نزدیک بدر فرود آید و زبیر بن عوام را با جمعی از یاران 
  .اند شدهه بیرون چاه بدر فرستاد و گمان نداشتند که قریشیان به مقابل بر سرخویش 
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 ؛ وبود ها آنقریش به نزد چاه بدر رسیدند که غالم سیاهی از بنی حجاج جزو  رانیآبگو تنی چند از 
فرستادگان پیامبر که با زبیر بودند غالم سیاه را بگرفتند و کسان دیگر بگریختند و غالم را به نزدیک 

  .پیامبر آوردند و او به نماز ایستاده بود

اره ابوسفیان و یاران وي پرسیدند و اطمینان داشتند که وي از همراهان ابوسفیان بوده و از غالم درب
گفت، ولی کرد و خبر راست میبرون آمده بودند سخن می که  نااست، ولی غالم از قریشیان و سرانش

همچنان جستند و پیامبر این خبر را خوش نداشتند و از کاروان ابوسفیان و همراهان وي خبر می ها آن
گفت که قریشیان کنند و چون میدید که با غالم چه میکرد و میبه نماز بود و رکوع و سجود می

داري و غالم می 4ابوسفیان و یاران او را مکتوم: گفتندکردند و میزدند و تکذیب میاند او را میآمده
از ابوسفیان و یاران وي پرسیدند،  اما وقتی او را زدند وخبر نداشت که از آبگیران قریش بود،  ها آناز 

  :اما کاروان از آنجا گذشته بود، چنانکه خداوند عزوجل فرماید؛ بله این ابوسفیان است: گفت

بر کناره دور بودند و کاروان دور از شما بود اگر  ها آنشما بر کناره نزدیک بودید و  که یهنگام
بود، به پایان  یشدن انجامتا خدا کاري را  یافتید ولیوعده کرده بودید در میعادگاه اختالف می

  .برد

. این ابوسفیان: گفتزدند و چون میاند، او را میگفت قریشیان آمدهغالم می که یوقتو چنان بود 
قسم به آنکه : از نماز چشم پوشید و گفت را بدید ها آنو چون پیامبر رفتار  داشتند یبازمدست از او 

  .دیدار یبازمزنید و چون دروغ گوید دست از او اوست وقتی راست گوید او را می فرمان بهجان من 

  .اندگوید قریشیان آمدهمی: گفتند

  .اندگوید قریش براي حفظ کاروان خویش آمدهراست می: گفت

  .از ابوسفیان خبر ندارم: آنگاه غالم را بخواست و از او پرسش کرد و او از قریش خبر داد و گفت
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  .شمار قریشیان چند است: پرسید پیامبر

  .دانم خیلی زیادندنمی: غالم گفت

  .غذا داد؟ و غالم یکی را نام برد ها آنپریشب کی به : پیامبر پرسید: گویند

  چند شتر کشت؟: آنگاه پیامبر پرسید

  نه شتر: غالم گفت

  .غذا داد؟ و غالم یکی را نام برد ها آندیشب کی به : سپس پرسید

  کشت؟ ها آنچند شتر براي : پیامبر پرسید

  ده شتر: غالم گفت

  .و پنجاه کس بود صد نهو جمع قریشیان  و هزار است صد نهشمار قوم میان : پیامبر گفت

را از آب پر کردند و یاران خود را در آن  ها حوضپس از آن پیامبر برفت و بر چاه بدر فرود آمد و 
  .هاست آناینجا قتلگاه : که پیامبر خدا به بدر رسید گفت دم همانکرد تا قریشیان بیامدند و  صف به

خدایا این قریشیان با : و پیامبر گفت آمدهفرود  ها آنو چون قریشیان بیامدند، دیدند که پیامبر از پیش 
  .ماعت و غرور خویش به جنگ تو و تکذیب پیامبرت آمده، خدایا وعده خویش را وفا کنج

 5شان پاشید و خدا منهزم شانیها چهرهرفت و خاك به  ها آنند پیش روي و چون قریشیان در رسید
  .کرد
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و چنان بود که پیش از روبرو شدن قریشیان با پیامبر خداي ابوسفیان کس فرستاده بود که بازگردید و 
  .کاروان ابوسفیان به جحفه رسیده بود

ه روز به آنجا بمانیم و مردم حجاز ما را تا به بدر فرود آییم و س میبازنگردبه خدا : ولی قریشیان گفتند
  :فرمود باره نیدراببینند که هر که از عربان ما را ببیند جرئت جنگ ما نیاورد و خداي تعالی 

و  دارند یبازماند و از راه خدا که براي خودنمایی و ریاي مردم از دیار خویش برون شده کس آن
 6چون با پیامبر مقابل شدند خدا پیامبر خویش را ظفر ؛ وکنند احاطه داردخدا به اعمالی که می

  .کرد و دل مسلمانان را خنک کرد 7داد و سران کفر را زبون

هاي آن بخوردیم و به ما نساخت و بیمار روایت کردند که چون به مدینه آمدیم از میوه) ع(از علی 
سوي بدر روان مدند پیامبر گرفت و چون خبر آمد که مشرکان پیش آشدیم و پیامبر از بدر خبر می

شد و بدر چاهی بود و در آنجا دو مرد یافتیم که یکی قریشی بود و دیگري غالم عقبه بن ابی معیط 
  پرسیدیم شمار قوم چند است؟و قریشی بگریخت ولی غالم عقبه را بگرفتیم و از او می بود

  .بسیارند و بسیار نیرومند: گفتمی

زدند، پس او را پیش پیامبر خدا بردیم و او کوشید بداند که او را میمسلمانان : گفتو چون چنین می
  کشتند؟چند شتر می هرروز: شمار قوم چند است، اما غالم نگفت پس پیامبر خدا پرسید

  ده شتر: گفت

  .شمارشان هزار است: پیامبر گفت
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خدایا : گفتعا بود و میو شبانگاه بارانی زد و زیر درختان و سپرها پناه بردیم و پیامبر همچنان به د
صبحگاهان نداي نماز داد و مردم از زیر  ؛ واگر این گروه هالك شود کس در زمین پرستش تو نکند

جماعت : درختان و سپرها بیامدند و پیامبر با ما نماز کرد و کسان را به پیکار ترغیب کرد آنگاه گفت
را دیدم که بر  ها آنصف بایستیم یکی از  و چون قریشیان نزدیک شدند و ما اند کوهاین  برکنارقریش 

  .رفتشتري سرخ در میان جمع می

گوید؟ و این سخن از پیامبر خداي به من گفت از حمزه بپرس سوار شتر سرخ کیست و چه می: گوید
  .بود تر نزدیکآن رو گفت که حمزه از همه به گروه مشرکان 

  .باشد همین سوار شتر سرخ است اگر در میان قوم کسی طرفدار خیر: آنگاه پیامبر گفت

اینان گروهی : گویدوي عتبه بن ربیعه است که مخالف جنگ است و می: و حمزه بیامد و گفت
و بگویید عتبه  دیبارکنیابید اي قوم گناه را به گردن من دست نمی ها آن بر آسانکه  اند گذشته ازجان

  .تمتر نیسدانید که من از شما ترسوبن ربیعه بترسید و می

گفت گویی به خدا اگر کسی جز تو چنین میچرا این سخن می: جهل این بشنید و گفتو ابو: گوید
  .دادم، حقا که سینه و شکمت از ترس ماالمال شده استسزایش را می

از  یک کدامامروز خواهی دانست که اي، گویی تو که نشیمنت را زرد کردهاي به من می: عتبه گفت
  .تر استما ترسو

به میدان آمدند و  تیحمو عتبه بن ربیعه و برادرش شیبه بن ربیعه و پسرش ولید از روي : گوید
خواهیم، را نمی ها اینما : شدند و عتبه گفت ها آنهماورد خواستند و شش تن از جوانان انصار سوي 

  .زادگان ما بنی عبدالمطلب به جنگ ما بیایندباید عمو

ده بن حارث برخیزند و خدا عتبه و شبیعه و ولید بن عتبه را بکشت و علی و حمزه و عبی: پیامبر گفت
  .بکشتیم و هفتاد اسیر گرفتیم ها آنشد و هفتاد کس از  دار پرچمعبیده بن حارث 
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اي : و یکی از انصار عباس بن عبدالمطلب را که اسیر کرده بود پیش پیامبر آورد، عباس گفت: گوید
سوار بود و او  8بود که بر اسبی ابلق ينکورونکرد بلکه مردي دلیر و  پیامبر به خدا این شخص مرا اسیر

  .بینمرا میان جماعت نمی

  .اممن او را اسیر کرده: انصاري گفت

  .اي را به کمک تو فرستادخداوند فرشته: گفت) ص(پیامبر 

  .از بنی عبدالمطلب عباس و عقیل و نوفل بن حارث اسیر شدند: علی گوید

تر بود و بدر که آماده جنگ شدیم در پناه پیامبر خدا بودیم و از همه ما دلیر روز به: و هم علی گوید
  .نبود تر نزدیکاز ما به دشمن از او  یک هیچ

پیامبر که  جز بهمقداد بن اسود میان ما نبود و همه خفته بودیم  جز بهبدر سواري  روز به: و هم او گوید
  .کردخواند دعا میدر کنار درختی ایستاده بود و تا صبح نماز می

، سی یا چهل کس از قریشیان را به همراه آمد یماز شام  که  ناکاروان ابوسفی: محمد بن اسحاق گوید
  .داشت که مخرمه بن نوفل و عمرو بن عاص از آن جمله بودند

به مسلمانان  گردد بازمیاز شام افت که کاروان ابوسفیان وقتی پیامبر خبر ی: عبداهللا بن عباس گوید
غنیمت شما کند و  آن رااین کاروان قریش است که اموالشان را همراه دارد، بروید شاید خدا : گفت

  .شودبعضی روان شدند و بعضی سستی کردند که گمان نداشتند جنگ می

ناك بود و یکی از کاروانیان به او خبر داد ابوسفیان مراقب اخبار بود که بر اموال کاروان بیم: گوید
که محمد یاران خویش را بر ضد تو و کاروان به راه انداخته و او محتاط شد و ضمضم بن عمر و 
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غفاري را اجیر کرد و سوي مکه فرستاد و گفت قریشیان را براي حفظ اموالشان راهی کند و بگوید 
  .م شتابان سوي مکه رفتکه محمد و یارانش سر تعرض کاروان دارند و ضمض

سه روز پیش از رسیدن ضمضم عاتکه دختر عبدالمطلب خوابی دید که سخت بترسید و کس : گوید
برادر دیشب خوابی دیدم که سخت : به طلب برادر خود عباس بن عبدالمطلب فرستاد و بدو گفت

  .گویم مکتوب داربه قوم تو رسد، آنچه را با تو می 9ايترسم که شر و بلیهبیمناکم کرد و می

  به خواب چه دیدي؟: عباس گفت

اي مردم : ستاد و بانگ زدای  کهبه خواب دیدم که سواري بر شتر بیامد و به دره م: عاتکه گفت
و مردم به دور وي فراهم شدند آنگاه سوي مسجد  سنگستان سه روز دیگر سوي قتلگاه خویش شتابید

در آن هنگام با شتر خویش باالي کعبه نمودار شد و باز بانگ زد . رفت و مردم از دنبال وي برفتند
مردم سنگستان سه روز دیگر سوي قتلگاه خویش شتابید، آنگاه با شتر خویش باالي ابوقیس نمودار 

گه همچنان بیامد تا به و رها کرد  برگرفتن سنگی شد و بانگ زد و همان سخن گفت، پس از آ
  .هاي مکه رسیدهاي آن به همه خانهپایین کوه رسید و در هم شکست و پاره

  .مگوي کس هیچرا مکتوب دار و به  ایرؤبه خدا این : عباس گفت

ي پس از آن عباس برفت و ولید بن عتبه بن ربیعه را که دوست وي بود بدید و خواب عاتکه را برا
ولید نیز خواب را براي پدر خویش عتبه نقل کرد و قصه . آن را مکتوم دارد: وي نقل کرد و گفت

  .شایع شد و قریشیان از آن سخن آوردند

جهل بن هشام با جمعی از قریشیان نشسته بودند و صبحگاهان به طواف کعبه بودم و ابو: عباس گوید
  .بدیدجهل مرا و چون ابو تکه سخن داشتندااز خواب ع

                                                                                                                                                                                                    
  
  مصیبت 9



 سخن از جنگ بدر بزرگ ٣٣
 

  .الفضل وقتی طواف به سر بردي، پیش ما بیااي ابو: گفت

  .بنشستیم ها آنو چون طواف به سر بردم، پیش وي شدم و با : گوید

  اي بنی عبدالمطلب این پیامبر زن از کی میان شما پیدا شد؟: جهل گفتابو

  مقصود چیست؟: گفتم

  ؟است دهیدخوابی که عاتکه : گفت

  است؟چه خوابی دیده : گفتم

اي بنی عبدالمطلب، این بس نبود که مردان شما پیامبري کنند که زنان شما نیز پیامبر شدند، : گفت
گوید در خواب دیده که یکی گفته سه روز دیگر به قتلگاه خود بشتابید، ما سه روز صبر عاتکه می

اي نباشد نامه و اگر از پس سه روز چیزي دهداگر آنچه عاتکه گفته راست باشد، رخ می. کنیممی
  .خاندان عربید نیگوتر دروغنویسیم که شما می

است به خدا چنان سخن نکردم و قضیه را انکار کردم و گفتم عاتکه چنین خوابی ندیده: عباس گوید
نهاد به این فاسق بد: پس از آن متفرق شدیم و شبانگاه همه زنان عبدالمطلب پیش من آمدند و گفتند

  .ن شما ناسزا گوید و اکنون به زنان ناسزا گفت و تو شنیدي و غیرت نیاوردياجازه دادید به مردا

گفتم به خدا چنین بود و چندان سخن نکردم به خدا بار دیگر سوي او روم و اگر تکرار : عباس گوید
  .کرد سزایش بدهم

 تهصبحگاه روز سوم خواب عاتکه، تندخو و خشمگین بودم و پنداشتم که فرصتی از دست رف: گوید
چیزي  بهم رفت میخواستم آن را به دست آورم، سوي مسجد شدم و ابوجهل را دیدم و سوي او و می

دیدمش که  بود و بدچشمو او مردي سبک و پررو و بدزبان و  درافتادماز آن باب بگوید و با او 
 دکن یمشتاب  همه نیاشتابان سوي در مسجد رفت و با خویش گفتم ملعون از بیم ناسزا شنیدن 



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ٣٤
 

اما او صداي ضمضم بن عمرو غفاري را شنیده بود و من نشنیده بودم که در دل دره بر شتر : گوید
پیراهن خویش دریده بود  بود وواران کرده  آن راخویش ایستاده بود و بینی شتر را بریده بود و جهاز 

محمد و یاران اوست و بیم  درخطرخطر، خطر، اموال شما که همراه ابوسفیان است : زد یمو بانگ 
  .دارم بدان نرسید، کمک، کمک

: گفتند یمآماده شدند و  باعجلهو من از او به حادثه مشغول بودم او از من مشغول بود و مردم : گوید
خواهد  هرگز کاروان نیز چون کاروان ابن خضرمی است، که اینمگر محمد و یاران او پنداشتند 

خود براي فرستادن آماده کرد و  يجا بهنتوانست یکی را  شدند رونیب هر که ؛ ودانست که چنین نیست
مگر ابولهب بن عبدالمطلب که به جا ماند و  نماند يجا بهو از سران قوم کس  شدند برونهمه قریشیان 

عاص    عاص بن هشام ابن مغیره را به جاي خویش فرستاد که چهار هزار درهم از او طلب داشت و
جاي  به را اجیر کرد که بدهی او را ببخشد و عاص به جاي او رفت و ابولهب مفلس شده بود و او

  .ماند

و  امیه بن خلف که پیري واال قدر و سنگین بود آهنگ ماندن داشت: عبداهللا بن ابی نجیح گوید
که آتش و بوي خوش داشت  یآتشدانعقبه بن ابی محیط با در مسجد میان قوم نشسته بود  که یهنگام

  .اي ابو علی بخور بسوز که از زنانی: برفت و آتشدان را پیش او نهاد و گفت

  .ايخدایت زشت دارد که چیزي زشت آورده: امیه گفت

  .شد برونو امیه آماده شد و با قوم : گوید

بکر بن عبد  و بنی ها آنخواستند حرکت کنند، جنگی را که میان و چون قریشیان آماده شدند و می
  .ترسم از پشت سر به ما بتازندمی: مناه رفته بود به یاد آوردند و گفتند

سراقه بن جعشم مدلجی که از اشراف کنانه بود  صورت بهدر این هنگام ابلیس : ابن اسحاق گوید
  .و قوم شتابان روان شدند رسدمطمئن باشید که از طرف کنانه بدي به شما نمی: نمودار شد و گفت
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و در  شد برونپیامبر روز سوم ماه رمضان با سیصد و ده و چند مرد از یاران خویش : ابوجعفر گوید
  .اند سیصد و سیزده کس بودندشماره بیشتر از ده اختالف است، یعنی گفته

گفتیم که اصحاب بدر به شمار اصحاب طالوت، یعنی سیصد و ده کس بودند ما همیشه می: براء گوید
  .تندکه از نهر گذش

کس بودند، انصار دیویست و  هفتادوهفتبدر مهاجران  روز بهاند که از ابن عباس روایت کرده
انصار سعد ابن عباده  دار پرچمبود و ) ع(پیامبر خدا علی ابن ابیطالب  دار پرچمکس بودند و  وشش یس

  .بود

از غنیمت نصیب اند که بدریان سیصد و چهارده کس بودند که حضور داشتند و بعضی دیگر گفته
اند که سیصد و ده و اند سیصد و هجده کس بودند ولی اغلب گذشتگان گفتهبعضی دیگر گفته. بردند

  .چند کس بودند

  .از سدي روایت کردند که طالوت با سیصد و ده و چند کس از نهر گذشت به شمار جنگاوران بدر

  .بدر سیصد و ده و چند کس با پیامبر بودند روز بهاند که و هم از قناده روایت کرده

 و قیس بن ابی شد رونیبچند روز از رمضان رفته بود که پیامبر با اصحاب خویش : ابن اسحاق گوید
صعصعه برادر تنی مازن بن نجار را بر دنباله گماشت و چون به نزدیک صفراء رسید بسبس بن عمرو 

جو خبر داد کاروان ابوسفیان سوي بدر فرستاد پس از جهنی و عدي بن ابی الزغباي جهنی را به جست
اي است میان دو را از پیش فرستاده بود و چون به صفراء رسید که دهکده ها آنآن پیامبر به راه افتاد و 

بنی : دم دهکده پرسیدندیکی مسلح است و دیگري مخري و از مر: کوه از نام دو کوه پرسید گفتند
و به  و پیامبر دو کوه و عبور از میان آن را خوش ندانست ه از قبیله غفارندحراق که دو تیر انار و بنی

آن دو کوه و مردم آنجا فال بد زد و دو کوه را با صفراء به سمت چپ نهاد و از سمت راست سوي 
. رفت خبر آمد که قریشیان براي حفظ کاروان آمدنداز آنجا برون می که یهنگاموادي ذفزان رفت و 

و سخن گفت و  برخاستمشورت کرد و خبر آمدن قریش را بگفت و ابوبکر رضی اهللا  سانباکپیامبر 
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و سخن گفت و نکو گفت، پس از آن مقداد بن عمرو  برخاستپس از آن عمر بن خطاب . نکو گفت
ایم و چون اي پیامبر خداي آنچه را که خداي فرمان داده کار بند که ما با تو: و گفت برخاست

ایم به موسی گفتند، نخواهیم گفت که برو همراه خدایت جنگ کن که ما اینجا نشسته که لیاسرائ یبن
قسم به خدایی که تو را . کنیمبلکه گوییم برو همراه خدایت جنگ کن که ما همراه شما جنگ می

مبعوث کرده اگر ما را تا برك الغماد، یعنی حبشه بري در مقابل آن پیکار کنیم تا بدان  حق به
  .میابی دست

  .و پیامبر سخن خوش گفت و براي او دعاي خیر کرد

وي بودن را از داشتن همه جهان بیشتر  يجا بهمقداد را در وضعی دیدم که : بن مسعود گویدعبداهللا 
بود که مقداد پیش وي آمد و  شده سرخهاي پیامبر از خشم دوست داشتم وي مردي دلیر بود و گونه

به موسی گفتند به تو نخواهیم گفت برو  لیاسرائ یبنه ما چنانکه باش ک دل خوشاي پیامبر خدا : گفت
مبعوث کرده پیش  حق بهایم بلکه قسم به خدایی که تو را همراه خدایت جنگ کن که ما اینجا نشسته

  .رو و پشت سر و راست و چپ تو هستیم تا فیروز شویم

مقصودش انصار بودند، از  ؛ ودهید رأياي مردم، : پس از آن پیامبر خداي گفت: ابن اسحاق گوید
اي : بیشتر بودند و هم به سبب آنکه وقتی در عقبه با او بیعت کرده بودند گفته بودند ها آنآن رو که 

پیامبر خدا ما براي حفظ تو تکلیفی نداریم تا به محل ما رسی و چون آنجا رسیدي در پناه مانی و تو را 
  .کنیمچون زن و فرزند خویش حفظ می

در عهده خویش  آورد یمبیم داشت که انصار یاري او را در مقابل دشمنی که به مدینه هجوم پیامبر 
  .دشمن ببرند يراسو ها آنشمارند و نباید 

  اي پیامبر خدا گویی نظر با ما داري؟: و چون پیامبر این سخن بگفت، سعد بن معاذ گفت

  آري: پیامبر گفت
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ایم و شهادت دادیم که دین تو حق است ف و تصدیقت کردهایم و ما به تو ایمان آورده: سعد گفت
اراده و فرمایی برو، قسم به خدایی که تو را  هرکجاعهد و پیمان کردیم که مطیع تو باشیم اکنون 

از ما  کس هیچو  میفروشوما نیز با تو  يفروببر درانفرستاد اگر ما را به سمت دریا ببري و  حق به
، میگفتار راستمن باك نداریم و به هنگام جنگ صبوریم و به هنگام برخورد بازنماند، از مقابله با دش

  .شاید از رفتار ما خرسند شوي، به برکت خداي ما را پیش ببر

به برکت خداي روان شوید که خداي : پیامبر از گفتار سعد خرسند شد و نیرو گرفت و آنگاه گفت
  .بینمقتلگاه قوم را می وناکن همیکی از دو گروه را به من وعده داده و گویی 

پس از آن پیامبر خداي از ذفران حرکت کرد و برفت تا نزدیک بدر فرود آید و با یکی از یاران خود 
و پیش یکی از پیران عرب بایستاد و از او پرسید که درباره قریش و محمد و یاران او چه  برنشست

  شنیده است؟

  .ویمگتا نگویید از کجایید به شما نمی: پیر گفت

  .وقتی به ما گفتی ما نیز بگوییم: پیامبر گفت

ام که محمد و یاران وي فالن روز حرکت کردند و اگر این خبر راست باشد اکنون شنیده: پیر گفت
ام که قریش فالن و نیز شنیده و مکانی را که پیامبر در آنجا فرود آمده بود نام برد اند مکاندر فالن 

قریشیان در آنجا  کهو مکانی را  اند مکانخبر راست باشد اکنون در فالن  و اگر این روز بیرون آمدند
  .شما از کجایید: چون این سخنان به سر برد گفت ؛ وبودند نام برد

گفت از کدام آب؟ از آب عراق؟ آنگاه پیامبر پیش اصحاب ما از آبیم و برفت و پیر می: پیامبر گفت
زبیر ابن عوام و سعد بن ابی وقاص را با چند تن دیگر از یاران بازگشت و شبانگاه علی ابن ابیطالب و 

در روایت ابن اسحاق است به آبگیران  که چنانو  خویش را به جستجوي خبر سوي چاه بدر فرستاد
بودند و هر  ها آنبسار، غالم بنی عاص جزو و عریض ابو خوردند که اسلم، غالم بنی حجاجقریش بر
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ما آبگیران : پرسش کردند و دو غالم گفتند ها آنو از  پیامبر به نماز بود .دو را پیش پیامبر آوردند
  .آب ببریم ها آناند که براي قریشیم ما را فرستاده

: را زدند تا گفتند ها آنرا خوش نداشتند و امید داشتند که از کاروان ابوسفیان باشند و  ها آنقوم خبر 
  .ما از کاروان ابوسفیانیم و دست بداشتند

 ندیگو راستوقتی : آورد و سالم نماز را ادا کرد و گفت يجا بهیامبر رکوع کرد و دو سجده پ
  اند شیقراز  ها آندارید، به خدا می ها آندست از  ندیگو دروغزنیدشان و وقتی  می

  به من بگویید قریشیان کجا هستند؟: سپس گفت

  .انددو غالم پاسخ دادند پشت این تپه

  .قدرندقریشیان چه : پیامبر گفت

  .خیلی زیادند: گفتند

  شمارشان چند است؟: پیامبر گفت

  ندانیم: گفتند

  کشندچند شتر می هرروز: پیامبر گفت

  شتر و یک روز ده شتر روزنهیک : گفتند

  و هزارند صد نهمابین : پیامبر گفت

  ؟هاست آناز اشراف قریشی کسی با : پس از آن پرسید
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البختري ابن هشام و حکیم بن حضام و نوفل بن خویلد و بن ربیعه و شیبه بن ربیعه و ابو عتبه: گفتند
جهل بن ضر بن حارث ابن کلده و زمعه بن اسود و ابوحارث بن عامر بن نوفل و طعیمه بن عدي و ن

  .و عمرو بن عبدود هشام و امیه بن خلف و نبیه و منبه پسران حجاج و سهیل بن عمر

  .شما انداخته است سوي بههاي جگر خود را مکه پاره: کسان کرد و گفتپیامبر رو به 

آمدند و شتران خویش را کنار  بسبس بن عمرو و عدي بن ابی الزغبا برفتند تا در بدر فرود: گویند
اي نزدیک آب بخوابانیدند و دلوي برگرفتند که آب برآرند و مجدي بن عمرو جهنی بر لب آب  تپه

خواست و کنیز شنیدند که کنیزي بر لب آب از کنیز دیگر قرض خویش میبود وعدي و بسبس 
- کنم و قرض تو را میکار می ها آنرسند و من براي کاروان می فردا پسفردا یا : گفتبدهکار می

  .دهم

را جدا کرد و چون عدي و بسبس این سخنان بشنیدند بر  ها آنگویی و راست می: مجدي گفت
  .پیش پیامبر رفتند و آنچه را که شنیده بودند با وي گفتندشتران خویش نشستند و 

ابوسفیان از روي احتیاط پیش از کاروان بیامد تا لب آب رسید و از مجدي بن عمرو پرسید آیا کسی 
  اي؟را ندیده

ام اما دو سوار دیدم که شتران خویش را پهلوي این باشد را ندیده مظنونمجدي جواب داد کسی که 
  .دند و آب گرفتند و رفتندتپه خوابانی

به : و بشکست که هسته در آن بود و گفت برگرفتگاه شتران رفت و از پشکل آن ابوسفیان به خفتن
شتابان سوي یاران خود رفت و کاروان را از راه برگردانید و راه ساحل  ؛ وخدا این علوفه یثرب است

  .گرفت و بدر را به سمت چپ نهاد و برفت تا دور شد

بن مخرمه بن مطلب بن و جحیم بن صلت  آن قریشیان بیامدند و در جحفه فرود آمدندپس از 
سواري را دیدم که بیامد و شتري همراه اسب يداریوب خوابدر میان : دید و گفت عبدمناف خواب
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ابو الحکم بن هشام و امیه بن خلف و فالن و فالن عتبه بن ربیعه و شیبه بن ربیعه و : داشت و گفت
اي نماند که در اردو رها کرد و خیمه آن راکشته شدند آنگاه ضربتی بر گردن شتر خویش زد و 

  .چیزي از خون شتر بدان نرسید

این نیز پیامبر دیگري از بنی عبدالمطلب است که فردا بدانند : جهل رسید و گفتو خبر به ابو: گوید
  .تی روبرو شدیم مقتول کیستکه وق

و چون ابوسفیان کاروان را از خطر جسته دید کس پیش قریشیان فرستاد که شما براي حمایت کاروان 
  .اید بازگردید که خدا آن را نجات دادو مردان و اموال خویش برون شده

یم و غذا بدهیم و به خدا بازنگردیم تا به بدر برسیم و سه روز آنجا بمانیم و شتر بکش: جهل گفتابو
بدر جایی بود . ما را به دل گیرند، برویم محبتشراب بنوشانیم و کنیزکان دف بزنند و عربان بشنوند و 

 ها آنبنی زهره در جحفه به  مانیپ همکردند اخنس بن شریق عربان بازاري آنجا به پا می هرسالکه 
مه بن نوفل نیز نجات یافت شما آمده نجات داد و یار شما مخر شمارااي بنی زهره خدا اموال : گفت

جهل بودید که او و مالش را حفظ کنید، گناه این ترس را بر گردن من نهید و بازگردید و به سخن ابو
  .گوش مدهید

از همه . کردنددر بدر حاضر نبود که قوم ازاخنس اطاعت می ها آناز  کس هیچو  بازگشتندو زهریان 
نیامده بود و بنی  ها آنبنی عدي بن کعب که کی از  جز بهده بودند هاي قریش کسانی به بدر آمتیره

  .با اخنث بن شریق بازگشتند از این دو قبیله کس در بدر نبود زهره

قوم بود و بعضی از  هکه همرا طالب یابآنگاه قریشیان به راه افتادند و چنان شد که میان طالب بن 
اید اما دانیم که دل شما با با ما آمده اگرچهشمیان به خدا اي ها: قریشیان گفتگویی رفت و گفتند

  .نگشتمحمد است و طالب نیز سوي مکه باز
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قریشیان برفتند تا نزدیک بدر فرود آمدند و خدا بارانی فرستاد و زمین که سست : ابن اسحاق گوید
رفتن بمانند و پیامبر بود تر شد و پیامبر و یاران او از رفتن بازنماندند ولی جاي قریشیان چنان شد که از 

  .چاه بدر فرود آمد ترین بزرگبه آب رسید و بر لب  ها آنزودتر از ) ص(خداي 

اي پیامبر خدا خداي تو را در این جاي فرود آورد که نباید : حباب بن منظر بن جموح گفت: گوید
  10تر رفت، یاراي است و جنگ و خدعهجلوتر یا عقب

  .است و جنگ و خدعه رأي: پیامبر فرمود

است فرود  تر نزدیکاي پیامبر خداي اینجا نباید ماند مردم را بر سر چاهی که به قریشیان : حباب گفت
کنیم جنگ می ها آنبا . هاي دیگر را کور کنند و بر سر آن چاه حوضی بساز و پر از آب کنآر و چاه

  .ندارند ها آنو  میدار آبو ما 

برفت تا به چاه نزدیک قریشیان رسید و از آنجا  باکسانست این است و در رأي: پیامبر خداي گفت
ها را کور کنند و حوضی بر سر آن چاه بساختند و از آب پر کردند و ظرف فرود آمد و بفرمود تا چاه

  .در آن انداختند

اي پیامبر خداي از شاخه درختان براي تو بسازیم که آنجا باشی و : سعد بن معاذ گفت: گوید
اگر خدا ما را فیروزي داد و بر دشمن چیره شدیم که  میرو دشمنتو آماده باشد و به مقابل  يها کبمر

ایم و اگر کار صورت دگر داشت بر مرکب خویش نشینی و به آن گروه از قوم ما به مقصود رسیده
اند و اگر گمان  اند که مانند ما دوستدار تومانده يجا بهماندند ملحق شوي که بسیار کسان  جا بهکه 
کنند و همراه  خواهی نیکو  به حمایت تو برخیزند ها آنماندند، نمی يجا بهبردند که جنگی است می

  .پیامبر خدا ستایش او گفت و دعاي خیر کرد ؛ وتو جهاد کنند

  .پس از آن براي پیامبر خدا سایبانی ساختند که در آنجا بماند
                                                                                                                                                                                                    

  
  نیرنگ 10
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را بدید که از جانب تپه پیش  ها آنو چون پیامبر  صبحگاهان قریشیان حرکت کردند و آمدند
خدایا این قریش با کبر و فخر خویش آمده تا با تو دشمنی کنند و پیامبرت را : گفت آمدند یم

  .خدایا فیروزي موعود را عطا کن، خدایا جزایشان بده. تکذیب کنند

اگر خیري پیش : وار است گفتو چون پیامبر عتبه بن ربیعه را در میان قوم بدید که بر شتري سرخ س
  .باشد پیش صاحب شتر سرخ است و اگر اطاعت وي کنند به راه ثواب روند ها آنیکی از 

گذشتند پسر و چنان بود که خفاف بن ایما غفاري یا پدرش ایما وقتی قریشیان از نزدیک وي می
با سالح و  شمارااگر خواهید : هدیه داد و گفت ها آنخویش را با چند شتر بفرستاد که شتران را به 

اي که به مرد مدد کنم و قریشیان به او پیغام دادند اگر با خویشان نیکی کنی تکلیف خویش ادا کرده
گوید جنگ زبون نیستیم، اما اگر چنانکه محمد می ها آنخدا اگر با مردم جنگ داشته باشیم در مقابل 

  .تاب خداي نیارد کس هیچما با خدا باشد 

بگذاریدشان و هر : و چون کسان فرود آمدند گروهی از قریشیان به نزد حوض پیامبر آمدند که فرمود
آب نوشید آن روز کشته شد مگر حکیم بن حزام که کشته نشد و بر اسب خود جان  ها آنکه از 
خواست خورد بود و وقتی قسم سخت می قدم ثابتو پس از آن مسلمان شد و مسلمانی  دربرد

  .قسم به آنکه روز بدر مرا نجات داد: گفت می

ببین یاران : وقتی قریشیان فرار کردند عمیره بن وهسب جمعی را فرستادند و گفتند: ابن اسحاق گوید
اند، اندکی سیصد کس: دورادور بگشت و بازگشت و گفت؟ و او با اسب خویش قدرندمحمد چه 

  .آیا کمینی یا مددي دارندکمتر یا بیشتر ولی بگذارید ببینم 

چیزي ندیدم اما کسانی دیدم که : آنگاه مصافتی دور برفت و چیزي ندید و بازگشت و گفت: گوید
بکشد و  شماراکشته نشود مگر آنکه یکی از  ها آنگاهی ندارند و یکی از هاي خود تکیهجز شمشیر

  .نون در کار خویش بنگریداگر به شمار خویش از شما بکشند دیگر زندگی چه فایده دارد، اک
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اي ابو الولید : حکیم بن حزان چون این سخن بشنید به راه افتاد و پیش عتبه بن ربیعه رفت و گفت
  .روزگار تو را به نیکی یاد کنند آخرکنند، کاري کن که تا اکنون تو ساالر قریشی که اطاعت تو می

  چه کنم؟: عتبه گفت

  .پیمان خویش را به گردن بگیرعمر و بن حضرمی هم هايب خونمردم را بازگردان و : حکیم گفت

و خسارت مالش به  شیبها خونپیمان من بوده و کنم و تو شاهد باش وي همچنین می: عتبه گفت
  .جهل بودمنظورش ابو. کندجز او مخالفت نمی کس هیچعهده من است، پیش ابن حنظلیه برو که 

خالد حکیم بن ابو: حکم بودیم که حاجب وي بیامد و گفتما به نزد مروان بن : سعید بن مسیب گوید
  .حزام بر در است

  بیاید: مروان گفت

آمدي نزدیک بیا و صدر مجلس را براي وي خوش: و چون حکیم بن حزام بیامد مروان بدو گفت
قصه بدر را براي ما : آنگاه مروان روي بدو کرد و گفت. خالی کرد که میان مروان و متکا نشست

  .يبگو

در بدر  ها آناز  کس هیچچون به جحفه فرود آمدیم یکی از قبایل قریش بازگشت و : حکیم گفت
فرود آمدیم و من پیش عتبه  ادکردهیاي که خدا در قران نبود، آنگاه سوي بدر رفتیم و به نزدیک تپه

  باشد؟ العمر شرف این روز از آن توخواهی که ماداماي ابو الولید می: بن ربیعه رفتم و گفتم

  چه کنم؟: گفت

او را به  بهاي خونتو بوده،  مانیپ همخواهند و او این قوم خون ابن حضرمی را از محمد می: گفتم
  .گردانگردن بگیر و مردم را باز
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 ابوجهلمقصودش . گیرم، پیش ابن حنظلیه برورا به گردن می بها خوناین کار با تو، من : عتبه گفت
  ؟یگردان یبرمات زادهبگو جماعت خویش را از جنگ عمو ؛ وبود

جهل رفتم که جماعتی پیش روي و پشت سر او بودند و برادر ابن حضرمی مقتول، و من پیش ابو
من پیمان خویش را از عبدشمس بریدم و با بنی مخذوم پیمان : گفتباالي سرش ایستاده بود و می

  .یگردان یبازمات زادهرا از جنگ عمو آیا جمع خود: گویده میعتبه بن ربیع: جهل گفتمکردم و با ابو

  کس جز تو نداشت که بفرستد؟: جهل گفتابو

  .شومنه و من فرستاده کسی جز او نمی: گفتم

و پیش عتبه رفتم که ببینم چه خبر است؟ عتبه بر ایما بن رخصه غفاري  آمدمپس از آن بیرون : گوید
اش جهل بیامد و آثار شر از چهرهابو به قریشیان هدیه داده بود در این وقت بود و او ده شترتکیه داده 

  ايسیدهتر سخت: نمایان بود و به عتبه گفت

  .خواهی دید: عتبه گفت

فال نیکی نیست و جنگ آغاز : جهل شمشیر کشید و به اسب خویش زد و ایما بن رخصه گفتابو
  .شد

با محمد و یاران  زدوخورداي مردم قریش از : اد و گفتآنگاه عتبه به سخن ایست: ابن اسحاق گوید
پیوسته یکی به دیگري نگرد که دیدن او را خوش برید به خدا اگر بر او ظفر یابید وي چه سود می

، بازگردید و محمد را با دیگر عربان کشته استزاده یا یکی از قبیله او را زاده یا خالهندارد که عمو
میان برداشتید همان است که خواهید و اگر کار صورت دیگري گرفت با وي  واگذارید، اگر او را از

  .درنیاویخته باشید

براي  درآوردهاز کیسه چرمین  یزرهجهل رفتم و دیدم که من سوي ابو: حکیم بن حزام گوید
  .استداده رستاده و چنین و چنان پیغام حکم عتبه مرا پیش فاي ابو: و بدو گفتم کند میپوشیدن آماده 
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نگردیم تا خدا میان ما و محمد هرگز بر است دهیترسبه خدا از دیدن محمد و یاران او : جهل گفتابو
  و یاران او داوري کند

خورند و پسرش نیز با گوید بلکه محمد و یارانش را دیده که شتر میعتبه این سخنان از دل نمی
که  نکیکه اعامر بن حضرمی فرستاد جهل کس پیش ترسد او را بکشند آنگاه ابوو می هاست آن

  .شدن برادر را یاد کنخواهد مردم را بازگرداند، برخیز و کشتهتو می مانیپ همانتقام تو نزدیک است 

واي عمرو من، واي عمرو من و آتش جنگ : و فریاد زدو برهنه شد  برخاستعامر بن حضرمی 
- صوابی که عتبه مردم را بدان دعوت می رأيافروخته شد و رشته آشتی برید و کار شر باال گرفت و 

اینکه : گفت است دهیترسگوید عتبه جهل میکرد به تباهی کشید و چون عتبه بن ربیعه شنید که ابو
سروي  اندازه بهنشیمن خود را زرد کرده خواهد دید کی ترسیده من یا او آنگاه خودي خواست که 

اي به سر بست او بزرگ بود و چون چنین دید حولهباشد اما در همه سپاه چنان خودي نبود که سر 
کنم که از با خدا پیمان می: بود برفت و گفت يبدخواسود بن عبداهللا مخزومی که مردي شرور و 

حوضشان بنوشم و آن را ویران کنم یا کشته شوم و حمزه ابن عبدالمطلب به مقابل وي آمد و در 
ساق ببرید و او به پشت افتاد و خون از پایش روان بود، نزدیکی حوض ضربتی زد و پاي او را از نیمه 

خواست قسمش راست شده باشد و حمزه به حوض کشانید و در آن افتاد که می سوي بهاما خود را 
  .هاي مکرر زد و او را در حوض بکشتدنبال وي رفت و ضربت

آهنگ جنگ کرد و چون از پس از آن عتبه بن ربیعه با برادرش شیبه بن ربیعه و پسرش ولید بن عتبه 
صف قریش جدا شد هماورد خواست و سه تن از جوانان انصار به نام عوف و مسعود پسران حارث و 

  .شما کی هستید: عبداهللا بن رواحه به مقابل او رفتند، عتبه و همراهان وي پرسیدند

  از مردم انصاریم: پاسخ دادند

  ما به شما کاري نداریم: گفتند

  محمد همسنگان ما را از قوم خودمان بفرست يا کهآنگاه ندا دادند 
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  .حمزه برخیز، عبیده برخیز، علی برخیز: پیامبر گفت

  شما کی هستید؟: نزدیک عتبه رسیدند پرسیدند بر خواستندو چون 

  .شما همسنگان گرامی مایید بله: گفتند ها آنو  و عبیده و حمزه و علی نام خویش را بگفتند

تر بود با عتبه روبرو شد و حمزه با شیبه درآویخت و علی با ولید دیگران سالخوردهآنگاه عبیده که از 
هماورد شد و چیزي نگذشت که حمزه شیبه را بکشت علی نیز ولید را بکشت و عبیده و عتبه ضربتی 

 و عبیدهکردند و همچنان برپاي بودند و حمزه و علی با شمشیر به عتبه تاختند و او را بکشتند  ردوبدل
اي : را پیش پیامبر آوردند که پایش بریده بود و مغز آن روان بود و چون پیش پیامبر رسید گفت

  روم؟پیامبر من شهید به قلم می

  آري: و پیامبر گفت

سخن که او گفت حق من است که بگویم به  که ایندانست اگر ابوطالب زنده بود می: عبیده گفت
  .د غافل مانیمدور محمد جانبازي کنیم و از زن و فرزن

همسنگان بزرگوارید : وقتی جوانان انصاري نصب خویش بگفتند عتبه با آنان گفت: ابن اسحاق گوید
  خواهیمولی ما هماورد از قوم خودمان می

پس از آن مردم پیش آمدند و نزدیک هم شدند، پیامبر خدا گفته بود حمله نکنند تا وي فرمان دهد و 
  با تیر برانند، در آن هنگام پیامبر خدا در سایبان بود و ابوبکر با وي بودنزدیک شد  ها آناگر دشمن به 

  جمعه هفدهم ماه رمضان بود روز بهجنگ بدر : جعفر گویدابو

بدر پیامبر صف یاران خویش را مرتب گرد و تیري به دست داشت که کسان  روز به: ابن اسحاق گوید
بود با تیر به شکم  زده برونبن غزیه رسید که از صف کرد و چون به نزد سواد را با آن برابر هم می

  سواد بر ابر بایست: وي زد و گفت
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  فرستاده و باید تالفی کنم حق بهدردم آمد خدا تو را اي پیامبر : سواد گفت

  تالفی کن: و پیامبر شکم خویش را بنمود و گفت: گوید

  و شکم وي را بوسید برگرفتو سواد پیامبر را به 

  کردي کار نیاچرا : پیامبر گفت

اي پیامبر جنگ در پیش است و شاید کشته شوم و خواستم در این دم آخر پوست من به : سواد گفت
  پوست تو رسیده باشد

  و پیامبر براي او دعاي خیر کرد

مرتب کرد سوي سایبان برگشت و ابوبکر را نیز با خود برد و کس جز  را ها صفپس از آنکه پیامبر 
: گفتخواست و میکرد و فیروزي موعود خدا را میو پیامبر دعا می ابوبکر با پیامبر در سایبان نبود

  کندتو را پرستش نمی یگرکسیدخدایا اگر این گروه هالك شود 

  دهدده خویش را انجام میاي پیامبر دعا بس است که خدا وع: گفتابوبکر می

کس  صدوچندیسبدر وقتی پیامبر شمار مشرکان را بدید و یاران وي  روز به: عمر بن خطاب گوید
اي را که به من دادي وفا کن خدایا خدایا وعده: گفتکرد و دعا کردن گرفت و می قبله روبهبودند 

نان دعا کرد تا ردایش بیفتاد و کند و همچتو را پرستش نمی اگر این گروه هالك شود کس در زمین
اي پیامبر خدا؟ پدر و مادرم به : ابوبکر رداي وي را به دوشش انداخت و پشت سرش بایستاد و گفت

این آیه را  یوتعال تباركو خداي  کند میفدایت دعا کردن بس است که خدا وعده خویش با تو وفا 
  نازل کرد که

اجابت کرد که به هزار  شماراخواستید و پروردگارتان آن دم که از پروردگار خویش کمک می
  .دهمفرشته صف بسته مددتان می
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خدایا به پیمان و وعده خویش وفا : گفتبدر پیامبر در خیمه خویش بود و می روز به: ابن عباس گوید
اي : کن، خدایا اگر خواهی پس از این هرگز تو را پرستش نکنند و ابوبکر دست وي بگرفت و گفت

امبر خدا بس است که با خدا اصرار کردي و پیامبر زره به تن داشت و برون آمد و این آیات را پی
  خواند یم

خورد و پشت به جنگ کنم بلکه موعدشان رستاخیز است و رستاخیز به زودي این جمع شکست می
  ترتر هست و تلخسخت

او را خواب در ربود و چشم بگشود و اي پیامبر خدا در سایبان بود لحظه که یهنگام: ابن اسحاق گوید
کشید و اي ابوبکر یاري خدا بیامد اینک جبرئیل بود که عنان اسب خویش گرفته بود و می: گفت

  بود آلود خاكپاهاي آن 

تیري به مهجع غالم عمر بن خطاب رسید و کشته شد و این نخستین مقتول مسلمانان بود پس از : گوید
  .نوشید بکشتو یکی از بنی عدي بن نجار را که از حوض آب میآن حارثه بن سراقه تیري بزد 

آنگاه پیامبر بیامد و یاران خویش را به جنت ترغیب کرد و غنیمت را از آن غنیمت گیر شمرد و 
اوست هر که امروز در جنگ به رضاي خدا پایمردي  فرمان بهقسم به خدایی که جان محمد : گفت

کند و پشت به دشمن نکند و کشته شود به بهشت رود عمیر بن حمام که مشتی خرما داشت و از آن 
-و شمشیر بر نداختیبباید اینان مرا بکشند و خرما را  میدرآبراي آنکه به بهشت  به: خورد گفتمی

  :خواندمضمون می گرفت و بجنگید تا کشته شد و شعري بدین

  سوي خدا شوید

  اي جز پرهیزکاري و عمل آخرت و پایمردي در کار جهاد الزم نداریدکه توشه

  پرهیزکاري جز بهاي و هر توشه

  و نیکی و هدایت در معرض تلف است
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  ؟کند میچه چیز خدا را از بنده خرسند : عوف بن حارث از پیامبر پرسید: قتاده گوید

  زره دست به خون دشمن بیاالیید اینکه بی: پیامبر گفت

  .گرفت و بجنگید تا کشته شدو شمشیر بر نداختیبو  درآوردعوف زره خویش را 

خدایا هر گروه از : جهل گفتوقتی دو گروه روبرو شدند و نزدیک هم رسیدند ابو: ابن اسحاق گوید
  .ویش دعا کردرا بده و به ضرر خما که رعایت خویشاوند نکند و کاري ناروا کند سزاي او 

 ؛ وهایتان زشت بادروح: گرفت و رو به قریش کرد و گفتپس از آن پیامبر خدا مشتی ریگ بر
در مشرکان افتاد و  11حمله کنید و هزیمت: پاشید و به یاران خویش گفت ها آنرا سوي  ها گیر

کردند پیامبر در و چون مسلمانان اسیر گرفتن آغاز  خداوند بزرگان قریش را بکشت و به اسیري داد
سایبان بود و سعد بن معاذ شمشیر به دست داشت با گروهی از انصار نگهبان پیامبر خدا بود که از 

نبود و بدو  دل خوشو پیامبر در چهره سعد دید که از کار مسلمانان  حمله دشمن بدو بیم داشتند
ن بار است که آري این نخستی: گویی اسیر گرفتن مشرکان را خوش نداري؟ سعد گفت: گفت

  .از اسیر گرفتنشان بهتر است ها آنخورند و کشتن مشرکان شکست می

و دیگران به نارضایی بیرون  هاشم یبنکسانی که از : پیامبر به یاران خویش گفت: ابن عباس گوید
شم را دید او را نکشد و هرکه هااند هر کس از شما یکی از بنیو به جنگ ما رغبت نداشته اند آمده

البختري بن هشام را دید او را نکشد و هر که عباس بن عبدالمطلب را دید او را نکشد که نا ابو
پدران و فرزندان و برادران خود را بکشیم و : حذیفه بن عتبه بن ربیعه گفتو ابو آمده است دلخواه به

بر رسید و به عمر برم و سخن او به پیامعباس را واگذاریم به خدا اگر او را ببینم شمشیر در او فرو می
کشم؟ شنوي که حذیفه گفته شمشیر به روي عموي پیامبر خدا میاي ابو حفص می: بن خطاب گفت
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- بعدها عمر می کرده استاي پیامبر خدا بگذار تا گردن او را به شمشیر بزنم که منافقی : عمر گفت

  .بود که پیامبر کنیه مرا ابو حفض گفت بار اولاین : گفت

نیستم و پیوسته از آن بیمناکم اگر  خاطر آسودهام از سخنی که آن روز گفته: گفتحذیفه میابو
  شهادت آن را کفاره کنم و در جنگ یمامه به شهادت رسید لهیوس به

البختري را ممنوع کرد به سبب آنکه در مکه دست از پیامبر بداشته بود و آزار گوید پیامبر کشتن ابو
کسانی بود که در کار نقض پیمان  ازجملهاز او ندیده بود و  ندیاناخوشنکرده بود و پیامبر چیزي 

جنگ محذر بن زیاد بلوي او را بدید و  يدراثنا ؛ وهاشم و بنی مطلب کوشیده بودقریشیان بر ضد بنی
البختري از مکه بیرون آمده است و جناده بن ملیحه که با ابو پیامبر کشتن تو را ممنوع کرده: بگفت

  شودهمراهم چه می: ود و گفتبود همراه وي ب

  داده استي تو فرمان که پیامبر تنها درباره مینگذار واهمراه تو را : مجذر گفت

میریم تا زنان قریش بر مکه نگویند که من به سبب عالقه به خدا من و او هر دو می: البختري گفتابو
او شعري بدین  ختیدرآو البختريمجذر با ابو که یهنگامبه زندگی همراه خویش را رها کردم و 

  :خواندمضمون می

  هیچ آزاده همراه خود را رها نکند

  بازشناسدو تا بمیرد و یا راه خود را 

 حق بهو بجنگیدند و مجذر او را بکشت آنگاه پیش پیامبر آمد و گفت قسم به خدایی که تو را 
  فرستاده است کوشیدم تا او را اسیر بگیرم و نخواست با او جنگ کردم و خونش بریختم

امیه بن خلف در مکه دوست من بود و نام من عبد عمرو بود و چون در : عبدالرحمن بن عوف گوید
اي عبد عمرو از نامی که : گفتدید میمکه مسلمان شدم نامم عبدالرحمن شد، امیه وقتی مرا می
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تو داده بود چشم پوشیدي، نامی معین کن تا من تو را به آن بخوانم که چون تو را به نام  پدرت به
  سابق بخوانم جوابم ندهی و من نیز تو را به نامی که ندانم چیست نخوانم

  ، هر نام که خواهی معین کنیابوعلبدو گفتم اي 

  نام تو عبداهللا باشد: گفت

عبداهللا و من جواب او را : گفتمی به منگذشتم ر او میبسیار خب و چنان بود که هر وقت ب: گفتم
بدر بر او گذشتم که با پسرش علی بن امیه ایستاده بود و  روز بهکردم و و با وي سخن می دادم یم

: دست او را گرفته بود و من چند زره همراه داشتم که غنیمت گرفته بودم و چون امیه مرا بدید گفت
  :گفتاي عبد عمرو جوابش ندادم 

  عبداهللا

  بله: گفتم

  بهترم ها زرهتوانی مرا اسیر گیري که از این می: گفت

ام مگر چنین روزي ندیده: گفتها را بینداختم و دست او و پسرش را گرفتم و او میبیا و زره: گفتم
  .را راه انداختم ها آنندارید و  متیمال بهحاجت 

  .به سینه دارد کیست شترمرغاي عبداهللا آن مرد که پر  :رفتیم امیه به من گفتدر آن اثنا که می: گوید

  این حمزه بن عبدالمطلب است: گفتم

  همین است که با ما چنان کرد: گفت

داد که از اسالم در این هنگام بالل امیه را بدید و او در مکه بالل را شکنجه می: عبدالرحمن گوید
 اش نهیستا سنگی بزرگ روي : گفتمی انداخت وداغ می يها گیر يرو پشتبرگردد و او را از 
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! احد! اما بالل در آن حال احدمانی تا از دین محمد برگردي می طور نیهم: گفتبگذارند و می
  :گفت و چون امیه را بدید گفت می

  امیه سر کفر است و نباید نجات یابد

  بالل اسیر مرا؟: گفتم

  نباید نجات یابد: بالل گفت

  .گوید نباید نجات یابدمی زاده اهیسشنوي می: به امیه گفتم

  پس از آن بالل فریاد زد اي یاران خدا سر کفر امیه بن خلف نباید نجات یابد

و یکی پسر او را بزد که بیفتاد و امیه چنان  برخاستمو کسان ما را در میان گرفتند و من به دفاع از امیه 
کسان  ؛ وکن که کاري از من ساخته نیستفرار : فریاد زد که هرگز نظیر آن نشنیده بودم، بدو گفتم

  .را با شمشیر بزدند تا کارشان تمام شد ها آن

  هایم رفت و اسیران مرا به کشتن دادخدا بالل را نیامرزد زره: گفتعبدالرحمن بن عوف همیشه می

که هر دو مشرك بودیم بر کوهی باال رفتیم که از آنجا  میپسرعمویکی از مردم بنی غفار گوید من و 
  .دیدیم و منتظر بودیم بدانیم شکست از آن کیست و با غارتیان شرکت کنیممحل بدر را می

شد و شنیدم که بر کوه بودیم ابري به ما نزدیک شد و صداي اسبان از آن شنیده می که یهنگام: گوید
قلب پسرعموي من پاره شد و بمرد، من نیز نزدیک بود هالك حیزوم پیش برو و پرده : گفتیکی می

  شوم اما بر خودم تسلط یافتم

رفتم که بدر به دنبال یکی از مشرکان می روز به: مازنی که در بدر حضور داشت بود گوید ابو داوود
ته به او ضربت بزنم و بیش از آنکه شمشیر من بدو برسد سرش بیفتاد و دانستم که دیگري او را کش

  .است
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بدر یکی از ما با شمشیر خویش  روز بهپسر جان : گفتپدرم می: ابی عمامه بن سهل بن حنیف گوید
  افتادکرد و پیش از آنکه شمشیر بدو رسد سرش از پیکر میسوي مشرکی اشاره می

و  هاي سپید داشتند که به پشت سر انداخته بودندبدر فرشتگان عمامه روز به: عبداهللا بن عباس گوید
بدر نجنگیدند و در  جز به ها جنگاز  یک هیچهاي سرخ داشتند فرشتگان در حمسین عمامه روز به

  .دیگر به کمک آمدند اما ضربت نزدند هاي جنگ

جهل را در ابو: وقتی پیامبر از کار دشمن فراغت یافت گفت: گفتمعاذب بن عمرو بن جموح می
  .میان کشتگان بجویند

گفتند کسی به ابو نمود و میجهل سخت میل را بدید من بودم کار ابوجهو نخستین کس که ابو
الحکم دست نیابد چون این سخن شنیدم قسط وي کردم و چون به او رسیدم حمله بردم و ضربتی زدم 
که پایش را از نیمه ساق ببرید و به زمین افتاد و پسرش عکرمه ضربتی به بازوي من زد و دستم را ببرید 

پهلویم آویخته بود و به کار جنگ از آن غافل ماندم و همه روز بجنگیدم و آن را به که از پوست 
  .نداختمیبکشیدم و چون مایه آزار من شد پا بر آن نهادم و بکندم و دنبال خود می

  .عثمان بن عفان زنده بود به روزگارمعاذ تا 

-چند ضربت به او زد که بی جهل که به زمین افتاده بود گذشت وبر ابوپس از آن معوذ بن عقرا 

  .حرکت شد و هنوز رمقی داشت که از او گذشت و همچنان جنگ کرد تا کشته شد

جهل را میان کشتگان بجویند عبداهللا بن مسعود به جستجو رفت و پیامبر که ابو: و چون پیامبر گفت
است که من و او  افتادید نیک بنگرید که بر ران وي اثر زخمی زحمت بهاگر در پیدا کردن او : گفت

تر بودم و او را  سال کمروزي در سفره عبداهللا بن جدعان درآویختیم و هر دو جوان بودیم و من از او 
  .شد که هنوز اثر آن بجاست زخم دار شیها رانزدم که بیفتاد و یکی از  سو کیبه 
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گردن او نهادم که جهل را پیدا کردم هنوز رمقی داشت و پاي در وقتی ابو: عبداهللا بن مسعود گوید
  اي دشمن خدا خدایت زبون کرد؟: در مکه مرا اذیت کرده و لگد زده بود و گفتم بار یک

  به من بگو ظفر از کیست؟ ام شده کشتهشما  به دستچگونه زبونم کرده است مردي بودم که : گفت

  .از خدا و پیامبر اوست: گفتم

اي و من سر او را بریدم و پیش پیامبر خدا هاي چوپانک گوسفندان بجایی سخت باال رفت :به من گفت
  .جهل دشمن خداستاین سر ابو: بردم و گفتم

  .به خدایی که جز او خدایی نیست چنین است؟ و صیغه قسم پیامبر بدین گونه بود: پیامبر گفت

 آري به خدایی که جز او خدایی نیست چنین است و سر را پیش پاي پیامبر انداختم و او خدا را: گفتم
  .ستایش کرد

امیه بن خلف که  جز بهکشتگان بدر را به چاه اندازند همه را بینداختند : وقتی پیامبر گفت: عایشه گوید
نهادند و  يجا بهبود و چون خواستند او را حرکت دهند از هم جدا شد و او را  بادکردهدر زره خود 

  .خاك و سنگ به رویش ریختند تا پنهان شد

اي که آیا وعده! اي مردم چاه: چاه انداختند پیامبر بر چاه ایستاد و گفتو چون کشتگان را در 
  اي که خدایم به من داده بود محقق یافتمخدایتان به شما داده بود محقق یافتید که من وعده

  گویی؟اي پیامبر خداي آیا با مردگان سخن می: یاران پیامبر بدو گفتند

  .دادم حق بود ها آناي را که به اینان بدانستند که وعده: پیامبر گفت

  .اندکه فرمود دانسته است نیااند اما واقعیت اند که پیامبر فرمود شنیدهکسان پنداشته: عایشه گوید
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اي عتبه بن ربیعه، اي ! اي مردم چاه: گفتیاران پیامبر در دل شب شنیدند که می: انس بن مالک گوید
  .ادکردیل بن هشام و نام همه کشتگان را که در چاه بودند جهابو اي امیه بن خلف،شیبه بن ربیعه، 

  اي را که خدایتان به شما داد محقق یافتید؟آیا وعده

  دهی؟اي پیامبر مردگان را ندا می: مسلمانان گفتند

  .ندیگو جوابتوانند به من نمی ها آنشنوید اما نمی ها آنشما سخنان مرا بهتر از : پیامبر فرمود

اي مردم چاه شما براي پیامبرتان عشیره بدي : بدر گفت روز بهکه پیامبر : گوید محمد بن اسحاق
بودید، مرا تکذیب کردید و دیگران تصدیقم کردند بیرونم کردید و دیگران پناهم دادند، با من به 

  جنگ آمدید و دیگران یاریم کردند

چاه کشیدند کشتگان را به چاه افکنید، عتبه بن ربیعه را گرفتند و سوي : پیامبر گفت که یهنگام: گوید
حذیفه شاید به اي ابو: غمگین و متغیر بود و گفتحذیفه بن عتبه نگریست که و پیامبر در چهره ابو

  خاطر پدرت چیزي به دل گرفتی؟

به دلم راه نیافت ولی او را به خدا اي پیامبر هرگز از کار پدرم و قتل وي شک : ابوحذیفه گفت
دانستم و امید داشتم که سوي اسالم راه یابد و چون سرانجام او را بدیدم به و دانا می لعاق يرأ صاحب

  .یار آوردم که پس از آن امیدي که درباره وي داشتم بر کفر بمرد غمگین شدم

بگفت تا ) ص(آن پیامبر  پس از: پیامبر خدا براي او دعاي خیر کرد و با وي سخن نیک گفت: گوید
 ها آنو مسلمانان درباره آن اختالف یافتند  هر چه را به غنیمت گرفته بودند فراهم آرند و فراهم شد

ماست که پیامبر غنیمت را از آن گیرنده آن دانسته است و  آناز : گفتندنیمت گرفته بودند میکه غ
گرفتند که قوم را از شما مشغول دیم غنیمت نمیاگر ما نبو: گفتند یمکه با دشمن جنگیده بودند  ها آن

حق شما بیشتر از ما : گفتندکه پیامبر خدا را نگهبانی کرده بودند می ها آنداشتیم تا غنیمت گرفتید و 
توانستیم کاالي را به دسترس ما نهاده بود و می ها آنتوانستیم که دشمن بکشیم که خدا نیست ما می
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به پیامبر خدا بیم داشتیم و به حفظ وي  دشمنآن نبود ولی از حمله دشمن بگیریم که کس مدافع 
  .پرداختیم پس حق شما بیشتر از ما نیست

درباره ما جنگاوران بدر : یات انفال پرسیدم و گفتاز عباد بن صابت درباره آ: ی گویدباهلابو عمامه 
اختالف پیدا کردیم و بدخویی کردیم و خدا آن را از ما گرفت و به دست  غنائمنازل شد که در کار 

مساوي میان مسلمانان تقسیم کرد که ترس خدا و اطاعت پیامبر و صالح مسلمانان  طور بهپیامبر داد که 
  .در آن بود

دینه و زید به باالي م رسان مژده عنوان بهپیامبر خدا عبداهللا بن رواحه را  نمود رخوقتی فیروزي : گوید
  .فرستاد شهر نییپابن حارثه را به 

وقتی رقیه دختر پیامبر را به خاك سپرده بودیم خبر آمد رقیه زن عثمان بن عفان : اسامه بن زید گوید
بود و پیامبر من و عثمان را به مراقبت وي نهاده بود و چون زید بن حارثه بیامد پیش وي رفتیم که بر 

عه و عته بن ربیعه شیبه بن ربی: گفتندم اطراف وي را گرفته بودند و مینمازگاه ایستاده بود و مرد
البختري بن هشام و امیه بن خلف و منیه و نبیه پسران حجاج هل بن هشام و زمعه بن اسود و ابوجابو

  :گوییپدر جان راست می: کشته شدند بدو گفتم

  بله پسر جان: گفت

را که از مشرکان گرفته بودند همراه آورد و همه را به  یغنائمپس از آن پیامبر آهنگ مدینه کرد و 
عبداهللا بن کعب بن زید سپرده بود و چون به تنگه صفرا رسید به نزد تپه کوتاهی که سیره نام داشت 

  .براي وي آب آوردند اقواررا به مساوات میان مسلمانان تقسیم کرد و از چاه  غنائمفرود آمد و 

د تا به روحا رسید و مسلمانان بیامدند و فیروزي را به او و همراهان وي پس از آن پیامبر خدا روان ش
گویید که یک مشت پیران سر مبارك باد چه می: مبارك باد گفتند و سلمه بن سالمه بن وقش گفت

  تاس بودند چون شتران بسته که کشتیمشان
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  .اي برادرزاده اینان بزرگان قوم بودند: پیامبر لبخند زد و گفت

  کس بودند و شمار کشتگان نیز چنین بود وچهار چهلکه پیامبر بودند  همشرکان اسیر همرا: گوید

عقبه بن ابی معیط و نضر بن حارث جزو اسیران بودند و چون به صفرا رسید نضر بن حارث را بکشت، 
  .کشته شد) ع(وي به دست علی 

پیامبر برفت تا به عرقالظبیه رسید و : یکی از مطلعان اهل مکه به من گفت که چنان: ابن اسحاق گوید
اي محمد کی به : پیامبر به کشتن او فرمان داد گفت که یهنگامعقبه بن ابی معیط را بکشت و 

  رسدکودکانم می

  جهنم: پیامبر گفت

  .عاسم بن ثابت بن ابی افلح انصاري وي را بکشت: گوید

وي پسري زیرك و تاجر : فرمود) ص(ابو وداعه بن ضبیره سهمی بود و پیمبر  اسیران ازجملهو : گوید
در خریدن آزادي : دارد و براي خریدن آزادي پدرش خواهد آمد و چون قریشیان گفتند مال دارو 

اسیران شتاب مکنید که محمد و یاران وي سختی نکنند مطلب بن ابی وداعه که پیامبر از او سخن 
گویید در خرید آزادي اسیران شتاب نباید کرد و شبانگاه آهنگ مدینه ت میراس: گفته بود گفت

  .کرد و چهار هزار درم بداد و پدر خویش را بگرفت و به همراه ببرد

پس از آن قریشیان براي خریدن آزادي اسیران فرستادند و مکرز بن حفص براي آزاد کردن سهیل بن 
  .رینش شکافته بودعمرو آمد وي اسیر مالک بن دخشم بود لب زی

تو که مال : گفتبدو ) ص(وقتی عباس بن عبدالمطلب به مدینه رسید پیامبر خدا : ابن عباس گوید
عتبه بن عمرو را  مانتیپ همات عقیل بن ابیطالب و نوفل بن حارث و داري فدیه خودت و دو برادرزاده

  .بپرداز
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  .آوردند نا رضاه اي پیامبر خداي من مسلمان بودم اما قوم مرا ب: عباس گفت

دهد اما گویی راست باشد خدایت پاداش میمی آنچهخدا اسالم تو را بهتر داند اگر : پیامبر گفت
  .ظاهر کار تو بر ضد ما بوده است و باید فدیه خویش را بپردازي

  .پیامبر افتاده بود به دستو چنان بود که بیست اوقیه طال از عباس 

  .پاي فدیه من محسوب دار اي پیامبر خدا آن را: عباس گفت

  .داده استنه این چیزي است که خدا عزوجل به ما : پیامبر گفت

  .مرا مالی نیست: عباس گفت

جز  کس هیچمالی که هنگام برون شدن از مکه به نزد امل فضل دختر حارث نهادي و : پیامبر گفت
و فالن مقدار از آن عبداهللا تلف شدم فالن مقدار از آن فضل باشد شما نبود و گفتی اگر در این سفر 

  باشد و فالن مقدار از آن قثم باشد و فالن مقدار از آن عبداهللا باشد چه شد؟

دانست و دانستم که این را جز من و او نمی کس هیچفرستاد  حق بهقسم به آنکه تو را : عباس گفت
  .خود را بداد پیمان همپیامبر خدایی آنگاه فدیه خویش و دو برادرزاده و 

از پس حادثه بدر عمیر بن وهب جمحی با صفوان ابن امیه در حجر نشسته بود : روه بن زبیر گویدع
کرد و هاي قریش بود و از جمله کسانی بود که پیامبر و یاران وي را اذیت میعمیر بن وهب از شیطان

  .بودند و پسر وي وهب جز اسیران بدر بود دهید رنجدر مکه از او 

  .زندگی خوش نباشد ها آنبه خدا پس از : چاه افتاده سخن آورد و صفوان گفتعمیر از کشتگان به 

راست گفتی به خدا اگر چنین نبود که قرضی دارم و اداي آن نتوانم و نان خوارانی دارم : عمیر گفت
کشتم که پسر رفتم و او را میشدم و سوي محمد میبیمناکم سوار می ها آنکه از پس خویش و حال 

  .اسیر است ها آنمن پیش 
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خوران خوران تو را به ناندهم و نانقرض تو را می: صفوان بن امیه فرصت را مناسب شمرد و گفت
  .کنم نمیدریغ  ها آنکنم و هر چه دارم از خویش ملحق می

  .این گفتگو را نهان دار: عمیر گفت

  .چنین باشد: صفوان گفت

به زهر آب دهند و به راه افتاد تا به مدینه رسید و تا شمشیر او را تیز کنند و : پس از آن عمیر بگفت
گفتند از فضل عمر بن خطاب و جمعی از مسلمانان در مسجد بودند و از روز بدر سخن می که یهنگام

کردند، عمر دید که عمیر شتر خویش را بر درب دشمنان یاد می 12خداي عزوجل با مسلمانان و بلیه
این سگ دشمن خدا براي شري آمده است این هان : و گفت مسجد خوابانید و شمشیر آویخته بود

است که روز بدر بر ضد ما تحریک کرد و کس از ما بکشت آنگاه عمر پیش پیامبر خدا رفت و 
  .است ختهیآواي پیامبر اینک دشمن خدا عمیر بن وهب آمده و شمشیر : گفت

  .او را پیش من آر: پیامبر گفت

: به گردن آویخته بود بگرفت و با انصاریانی که با وي بودند گفتعمر برفت و بند شمشیر او را که 
پیش پیامبر درآیید و بنشینید و مراقب این خبیث باشید که اطمینان از او نباید داشت آنگاه عمیر را 

  .پیش آورد

: رهایش کن و به عمیر بگفت: و چون پیامبر او را بدید که عمر بند شمشیرش را گرفته بود، گفت
  .پیش بیا

  .روزتان خوش و این درود مردم جاهلیت بود: و چون عمیر پیش رفت بگفت

                                                                                                                                                                                                    
  

  شکست 12
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اي عمیر خدا درودي بهتر از درود تو به ما داده است یعنی سالم که درود اهل بهشت : پیامبر گفت
  .است

  .شنومبه خدا اي محمد من تازه آن را می: عمیر گفت

  .ايبراي چه آمده: پیامبر گفت

  .شماست که درباره وي کرم کنید به دستام که این اسیر آمده براي آزادي: عمیر گفت

  .ايچرا شمشیر آویخته: پیامبر گفت

  .هاي بدي است که کاري براي ما نساختچه شمشیر: عمیر گفت

  .ايراست بگو براي چه آمده: پیامبر گفت

  .امبراي آزادي اسیر آمده: عمیر گفت

کردید شسته بودید و کشتگان به چاه افتاده قریش را یاد میتو و صفوان بن امیه در حجر ن: پیامبر گفت
خور تو کشتم و صفوان قرض و نانرفتم و محمد را میخور نداشتم میاگر قرض و نان: گفتیو تو می

  .را به عهده گرفت که مرا بکشی و خدا بین من و تو حائل است

کردیم و دادي تو را تکذیب مییدهم که پسر خدایی وقتی از آسمان خبر مشهادت می: عمیر گفت
نضول وحی را باور نداشتیم در این گفتگو جز من و صفوان کس حضور نداشت و دانم که خدا آن را 

خدا را سپاس که مرا به اسالم هدایت کرد و من را به این راه کشانید آنگاه  داده استبه تو خبر 
  .شهادت حق بگفت

  .ویش بیاموزید و قران تعلیم دهید و اسیر وي را آزاد کنیدمسائل دین را به برادر خ: پیامبر بگفت

  .و چنان کردند: گوید
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و کسانی که بر دین خدا  کنم خاموشکوشیدم که نور خداي را اي پسر خدا من می: آنگاه عمیر گفت
خدا و  يسو راکردم دوست دارم که اجازه دهی سوي مکه روم و کسان آزار می یسخت بهبودند 

  .اسالم دعوت کنم شاید خدا هدایتشان کرد وگرنه آزارشان کنم

  .پیامبر خدا اجازه داد و عمیر به مکه رفت

باشید که همین  دل خوش: گفتبود صفوان به قریشیان می درآمدهو چنان بود که وقتی عمیر از مکه 
پرسید نیان از اخبار صفوان میو از کاروا برد میرسد که بلیه جنگ بدر را از یاد شما روزها خبري می

تا یکی بیامد و خبر بیامد که عمیر مسلمان شده و صفوان قسم خورده که هرگز با او سخن نکند و 
  .کاري براي او نازد

- آزار می سختی بهکرد و چون عمیر به مکه رسید به دعوت اسالم پرداخت و هر که را مخالفت او می

  .به دست وي مسلمان شدند که  ناداد و بسیار کس

  :گوییددرباره اسیران چه می: بدر وقتی اسیران را بیاوردند پیامبر گفت روز به: عبداهللا بن مسعود گوید

 ها آنو مهلتشان بده شاید خدا توبه  دار نگهرا  ها آناند  اي پیامبر خداي قوم و کسان تو: ابوبکر گفت
  .را بپذیرد

  .را تکذیب کردند و بیرونت کردند بیارشان و گردنشان بزنپیامبر خدا تو : ولی عمر گفت

  .اي پر هیزم بجوي و اسیران را آنجا ببر و آتش در هیزم زناي پیامبر دره: عبداهللا بن رواحه گوید

  .خویشاوندانت از تو ببرند: عباس بدو گفت

  .گیردرا می بکرگفتند گفته ابو چیزي نگفت و به درون رفت کسانیو پیامبر همچنان خاموش بود و 

  .گیردگیرد و بعضی کسان گفتند گفته ابن رواحه را میو کسان دیگر گفتند گفته عمر را می
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 تر نرمکنند که از شیر خدا دل کسانی را که در کار خویش نرم می: و گفت شد رونیبپس از آن پیامبر 
باشد، اي ابوبکر مثال تو  تر سختکنند که از سنگ باشد و دل کسانی را که در کار خویش سخت می

هر که تابع من شود از من است و هر که نافرمانی کند تو آموزگار و : چون ابراهیم است که گفت
اند و اگر ببخشی تو  اگر عذابشان کنی بندگان تو: مهربانی و مثال تو چون عیسی است که گفت

  .نیرومند و دانایی

از کافران را بر زمین باقی نگذار و مثال تو  یک هیچا خدای: عمر مانند نوح است که گفت يتواو مثال 
مان نیاورند ای کهرا سخت کن  شانیها دلخدایا اموالشان را نابود کن و : چون موسی است که گفت

  .تا عذاب دردناك را ببینند

مندید و هیچ اسیري را از دست ندهید مگر فدیه بگیرید یا گردنش اکنون شما عیال: آنگاه پیامبر گفت
  .را بزنید

مگر سهیل بن بیضا که شنیدم از اسالم سخن داشت پیامبر پاسخ نداد و بیم کردم که : گوید و من گفتم
مگر سهیل بن بیضا و خدا این آیات را نازل : پیامبر فرمود که یوقتسنگی از آسمان بر من افتاد تا 

  :فرمود

یار کند، شما خواسته دنیا خواهید و پیامبري را نسزد که اسیرانی داشته باشد تا در زمین کشتار بس
اگر قضاي خدا بر این نرفته . خدا براي شما پاداش آخرت خواهد که خدا نیرومند و فرزانه است

اید حالل و غنیمت برده ازآنچهرسید، گرفتید عذابی بزرگ به شما می که  نابود در مورد آن اسیر
  .رحیم است پاکیزه بخورید و از خدا بپرهیزید که خدا آمرزگار و

 شد یماگر از آسمان عذاب نازل : مودلنبی نازل شد پیامبر فر ماکانوقتی آیه : محمد بن اسحاق گوید
یافت براي این سخن که گفت اي پیامبر افراط در کشتار جز سعد بن معاذ از آن نجات نمی کس هیچ

  .کسان دوست داشتیم داشتن نگهرا بیشتر از 



 سخن از جنگ بدر بزرگ ٦٣
 

: فرمودیامبر را با شمشیر کشیده در تعقیب مشرکان دیده بودند که میبدر پ روز به: جعفر گویدابو
  .زم شود و روي بگردانیدجماعت منه

-در جنگ بدر پیامبر ذوالفقار را که از آن منیه بن حجاج بود به غنیمت گرفت و هم شتر ابو: گوید

  .برد میکشی به کار رفت در تخممی 13جهل غنیمت او شد که تندرو بود و بر آن به غزا

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                    
  

  جنگ 13



  جنگ بنی قینقاع
  

: را در بازار شام فراهم آورد و گفت ها آنقصه بنی قینقاع چنان بود که پیامبر : محمد بن اسحاق گوید
-اي چون قریشیان دهد، بیایید مسلمان شوید شما مینیز بلیه شمارااز خدا بترسید که  یهوداي گروه 

  .دانیدو این را در کتاب خویش و پیمان خدا می مرسلمدانید که من پیامبر 

روبرو  یباکساناي محمد پنداري که ما نیز قوم تو هستیم مغرور مشو که : بنی قینقاع گفتند یهودیان
دانستند و فرصتی به دست آوردي به خدا اگر با ما جنگ کنی خواهی دید که شدي که جنگ نمی

  چگونه کسانیم

کردند و  یشکن مانیپبودند که مابین بدر و احد  یهودانبنی قینقاع نخستین گروه  یهودان: قتاده گوید
  .برخاستندبا پیامبر به جنگ 

  .جنگ پیامبر خدا با بنی قینقاع در شوال سال دوم هجرت بود: زهري گوید

  :جبرئیل این آیه را براي پیامبر آورد که: عروه گوید

  اعالم کن ها آن اگر از گروهی خیانتی بدانستی منصفانه به

همین آیه به جنگ  حکم بهمن از بنی قینقاع بیمناکم و : و چون جبرئیل آیه را به سر برد پیامبر گفت
  .ایشان رفت

به جنگ  ها آناز  کس هیچبنی قینقاع را محاصره کرد که  یهودیانپیامبر پانزده روز : اقدي گویدو
را بکشد  ها آنخواست را ببستند، پیامبر می شانیها دستپیامبر خدا تسلیم شدند و  حکم بهنیامد، آنگاه 

  سخن کرد ها آنولی عبداهللا بن ابی درباره 
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: پیامبر خدا تسلیم شدند عبداهللا بن ابی پیش وي آمد و گفت حکم به یهودانوقتی : ابن اسحاق گوید
 پیمان همبنی قینقاع  یهودانگفت که  جهت  آن ازاي محمد با وابستگان من نیکی کن و این سخن 

  .خزر حیان بودند

  .کن و پیامبر روي از او برگردانیداي محمد با وابستگان من نیکی : پیامبر پاسخ نداد و باز عبداهللا گفت

مرا رها کن و خشمگین شد چنانکه چهره وي : و عبداهللا دست در گریبان پیامبر کرد که فرمود: گوید
  .مرا رها کن: تیره شد و باز گفت

خواهی چهارصد بی زره و سیصد ه خدا رهایت نکنم تا با وابستگان من نیکی کنی میب: عبداهللا گفت
اند در یک روز بکشی که من از حوادث در امان را که مرا در مقابل سیاه و سرخ حفظ کرده پوش زره

  .نیستم و از آینده بیم دارم

  پیامبر فرمود: قتاده گوید

  .لعنت کند ها آنرا نیز با  را رها کنید که خدا لعنتشان کند و او ها آن

تا از دیار خویش بروند و خدا اموالشان را غنیمت مسلمانان کرد : را رها کردند و بفرمود یهودیانپس 
گرفت و اباده بن  ها آنزمین نداشتند که کارشان زرگري بود و پیامبر سالح بسیار با لوازم زرگري از 

  .هر چه دورتر بهتر: گفتنید و میرا با زن و فرزند از مدینه ببرد تا به ذباب رسا ها آنصامت 

  .در جنگ بنی قینقاع پیامبر ابولبابه بن عبد المنذر را در مدینه جانشین خویش کرده بود

را برگرفت و چهار  غنائمنخستین بار بود که پیامبر اسالم خمس گرفت و خمس : جعفر گویدابو
  .به یاران خود دادخمس دیگر را 

پس از آن . برد میآن را  عبدالمطلبپرچم پیامبر در جنگ بنی قینقاع سپید بود و حمزه بن : گوید
 حجه ذيدهم  روز بهپیامبر به مدینه بازگشت و عید قربان گرفت گویند که پیامبر و توانگران اصحاب 
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عید با مردم در  روز بهستین بار بود که قربان کردند و او با مردم به نمازگاه رفت و نماز کرد و این نخ
  .کرد 14خویش دو بز و به قولی یکی ذبح به دستنمازگاه ایستاد و 

قربان کردیم و این نخستین  حجه ذيصبحگاه دهم  میبازآمدوقتی از بنی قینقاع : جابر بن عبداهللا گوید
  .م و هفده قربان آنجا بودعید قربان بود که مسلمانان به پا داشتند و ما در بنی سلمه قربان کردی

میان غزوه سویق : ابن اسحاق براي جنگ بنی قینقاع وقتی معین نکرد جز اینکه گوید: جعفر گویدابو
  دو معدن حجاز بود به قصد غزاي قریش که  نابود و در رفتن پیامبر تا بنی سلیم و بحر

اند که پیامبر سفر جنگی بود و پنداشتهکه از غزوه بدر تا جنگ بنی قینقاع سه غزا و : اندگفته ها بعضی
نهم صفر سال سوم هجرت سوي بنی قینقاع رفت و این پس از بازگشت از بدر بود و روز چهارشنبه 
هشت روز مانده از رمضان به مدینه بازگشت و بقیه رمضان را در آنجا مقیم بود و چون خبر یافت که 

جمعه غره شوال سال دوم هجرت  روز بهالکدر رفت و  به غزاي قرقره اند شده فراهمبنی سلیم و غطفان 
  .آفتاب آهنگ آنجا کرد برآمدنپس از 

که وقتی پیامبر از بدر به مدینه بازگشت و فراغت از بدر  کند میولی ابن حمید از ابن اسحاق روایت 
به غزا رفت و قصد بنی  شخصاًدر آخر رمضان یا اول شوال بود، بیش از هفت روز در مدینه نماند و 

اي سلیم کرد و برفت تا به آب کبر بنی سلیم رسید و سه روز آنجا بود و به مدینه بازگشت و حادثه
  .را در مدینه گذرانید وي در این اثنا بیشتر اسیران قریشی فدیه دادند قعده ذينبود و بقیه شوال و 

اي کدر رفت و پرچم وي را علی ابن ولی به گفته واقدي پیامبر در محرم سال سوم هجرت به غز
  .ام مکتوم معیصی را در مدینه جانشین خود کردو ابن  برد میابیطالب 

و دهم شوال به  پیامبر از غزاي کدر به مدینه آمد و خشم و گله آورد و حادثه نبود: اندها گفتهبعضی
سوي بنی سلیم و غطفان فرستاد مدینه رسید و روز یازدهم همان ماه غالب بن عبداهللا لبثی را با گروهی 
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م شوال با غنیمت سوي مدینه باز آمدند و در این غزا هکه کسان بکشند و گله بگرفتند و روز چهارد
در مدینه بماند و روز شنبه هفت روز مانده از  حجه ذيسه کس از مسلمانان کشته شد و پیامبر تا 

  .به غزاي سویق رفت حجه ذي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سال سوم هجرت در آمدآنگاه 

  

و محرم را در مدینه  حجه ذيوقتی پیامبر از غزوه سویق بازگشت، بقیه : محمد بن اسحاق گوید
 باًیتقرو  گذرانید پس از آن به غزاي نجد رفت و قسط قبیله غطفان داشت و این را غزوه ذي امر گفتند

را در  االول عیرباي نبود و بیشتر همه صفر را در مجد گذرانید پس از آن به مدینه بازگشت و حادثه
که معدنی در حجاز و قسط قریش و بنی سلیم داشت و به بحران رسید  شد برونمدینه بود سپس به غزا 

  .اي نبودرا در آنجا بود و به مدینه بازگشت و حادثه االول يجمادو  اآلخر ربیعبود و ماه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خرب کعب ابن ارشف
  

  .در این سال پیامبر کسانی را براي کشتن کعب بن اشرف فرستاد: گوید ابوجعفر

  .همین سال بود االول عیرببگفته واقدي حادثه در 

قصه ابن اشرف چنان بود که وقتی قریشیان در بدر کشته شدند وزید بن حارثه و : ابن اسحاق گوید
بود تا مژده فتح و قتل مشرکان را به  را فرستاده ها آنعبداهللا بن رواحه سوي مدینه آمدند که پیامبر 

بنی نضیر بود  یهودانمسلمانان آنجا برساند کعب بن اشرف که از مردم قبیله طی بود و مادرش از 
  .دو مرد گویند کشته است که اینگویند؟ محمد کسانی را واي راست می: وقتی این خبر بشنید گفت

را کشته باشد مرگ براي ما بهتر از  ها آنمحمد  اینان اشراف عرب و ملوك کسان بودند، به خدا اگر
  .زندگانی است

و چون دشمن خدا از صحت خبر یقین کرد سوي مکه رفت و به نزد مطلب ابن ابی بداعه سهمی منزل 
سرود و و شعر می خدا پرداختر ضد پیامبر و مطلب او را گرامی داشت و کعب به تحریک ب گرفت

گریست پس از آن به مدینه بازگشت و در اشعار خویش از زنان میبه چاه افتاده قریش بر کشتگان 
  ؟کند میکی شر این اشراف را کوتاه : و موجب آزار آنان شد و پیامبر گفت ادکردیمسلمان 

  .کشمکنم و او را میاي پیامبر خداي من این کار را می: محمد بن مسلمه گفت

  بکن: پیامبر گفت

پیامبر بازگشت سه روز جز اندکی که رمق او را حفظ کند نخورد و و چون محمد بن مسلمه از پیش 
  اي؟چرا از خوردن و نوشیدن بازمانده: که او را بخواند و گفت: ننوشید و این را به پیامبر گفتند

  ام که ندانم انجام آن توانم یا نهاي پیامبر خداي سخنی گفته: گفت
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  کوشیدن نداري جز بهتکلیفی : پیامبر گفت

  اي پیامبر خدا ناچار باید سخنانی بگویم: گفت

  هر چه خواهی بگو: پیامبر گفت

محمد بن مسلمه و ابو نائله سلکان بن سالمه که برادر شیري کعب بود و عباد بن بشر و حارث : گوید
شدند و ابو نائله را که شاعر بود پیش  سخن همبن اوث و ابو عبث بن جبر بر کشتن کعب بن اشرف 

اي بنی اشرف من به : ه ساعتی با او سخن کرد و شعري خواند و پس از آن گفتوي فرستادند ک
  آن را نهان دار ام آمدهحاجتی پیش تو 

  چنین کنم: گفت

ها شدند و راه سخن همو بر ضد ما  برخاستنداي بود که عربان به دشمنی ما مرد بلیه نیاآمدن : گفت
  به مهنت افتادیمافتادند و همه  سختی بهخوران ما بسته شد و نان

  شودگویند از پیش به تو گفته بودم که عاقبت کار چنین میمرا پسر اشرف می: کعب گفت

  اي به تو بدهیمبه ما بفروشی و وثیقه يا آذوقهخواهم که : ابن نائله گفت

  فرزندان خویش را وثیقه دهید: کعب گفت

را پیش تو آرم  ها آناهم خومی اند من يرأ همخواهی ما را رسوا کنی مرا یارانی است که می: گفت
که وقتی کسان با سالح  خواست یمو نیکی کنی و ما سالح به وثیقه تو دهیم دهی  ها آنبه  آذوقهکه 

  .شوند وي بدگمان نشودپیش کعب می

  سالح براي وثیقه بس است: کعب گفت



 خرب کعب ابن ارشف ٧١
 

تا سالح برگیرند و : تسلکان پیش یاران خویش بازگشت و قصه را براي آنان نقل کرد و بگف: گوید
 ها آنپیش وي فراهم شوند آنگاه همگان پیش پیامبر فراهم آمدند که همراهشان تا بقیع غرقد برفت و 

  خدایا کمکشان کن: به نام خدا بروید و دعا کرد و گفت: را روانه کرد و گفت

نائله بانگ ابورسیدند و برفتند تا به قلعه کعب  ها آنآنگاه پیامبر به خانه بازگشت و شبی مهتاب بود و 
تو در حال جنگی و : کرده بود از بستر برجست و زنش را بگرفت و گفت یعروس  تازهزد و او که 

  .رودمرد در حال جنگ در چنین وقتی پایین نمی

  .نائله است که اگر مرا خفته ببیند بیدارم نکندابن ابو: کعب گفت

  .به خدا در صداي وي نشان شرمی بینم: زن گفت

  .ضربت خوانند، اجابت کند سوي بهو اگر مرد را : ب گفتکع

آنگاه از جاي خویش فرود آمد و ساعتی با آمدگان سخن کرد که بدو گفتند بیا به دره عجوز شویم 
  .و باقی شب را به صحبت بگذرانیم

  .خواهید که چنان: کعب گفت

هرگز : کعب کشید و ببوئید و گفت نائله دست به موهاي سرفتادند و ساعتی برفتند آنگاه ابوو به راه ا
ام پس از آن ساعتی برفت و باز چنان کرد تا کعب اطمینان یافت و ساعتی عطري چنین خوشبو ندیده

بر او فرود آمد  رهایشمشدشمن خدا را بزنید و : بعد باز چنان کرد و موهاي سر او را بگرفت و گفت
  .اما کاري نساخت

ها کاري برنیامد و دشمن خدا فریاد زد و بر همه قلعه شمشیرهاز وقتی دیدم ا: محمد بن مسلمه گوید
داشتم به یاد آوردم و به سینه او نهادم و فشار دادم تا به  امیدرنآتش افروخت، شمشیر باریکی را که 

  .تهیگاهش رسید و دشمن خدا بیفتاد
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ادیم و بیامدیم و از محل افت به راهخورده بود و هاي ما زخمی به سر یا پاي حارث بن از شمشیر: گوید
و اوس بن حارث کند میامد  بن زبیر و بنی قریظه و بعاث گذشتیم تا به حره عریض رسیدیم هیام یبن

ما آمد و عاقبت او را برداشتیم و  به دنبالریخت و ساعتی براي او بماندیم آنگاه که خون از او می
کرد بدو سالم کردیم و پیش ما آمد و ز میآخر شب پیش پیامبر خدا رسیدیم و او ایستاده بود و نما

کشته شدن دشمن خدا را با وي گفتیم و پیامبر آب دهن به زخم رفیق ما انداخت و ما به خانه 
  .بازگشتیم

نبود که بر جان خویش  یهودياز کشته شدن دشمن خدا هراسان شدند و هیچ  یهودانصبحگاهان 
خونش را بریزید محیصه و کسانش  دیافتی دست یهودبه هر یک از مردان : بیمناك نباشد، پیامبر گفت

را  یهوديداشت حویصه ابن مسعود هنوز مسلمان نشده بود و چون محیصه  دادوستدو  وآمد رفت
کم داري از مال اوست دشمن خدا این مرد را که هر چه پیه بر ش: گفتزد و میبکشت او را می

  کشتی؟

اگر آنکه گفته او را بکشم فرمان دهد تو را نیز بکشم و این آغاز اسالم : به او گفتم: محیصه گوید
  کشی؟اگر محمد بگوید مرا بکشی می به خداتو را : حویصه بود که گفت

  .زنمکشم و گردنت را میبله به خدا اگر بگوید تو را می: گفتم

  .که تو را چنین کرد عجیب است و مسلمان شددینی  به خدا: گفت

  .به گفته واقدي سر کعب بن اشرف را پیش پیامبر خدا آوردند: جعفر گویدابو

  

  

  



  غزوه قرده

  

این سال غزاي قرده رخ داد و ساالر آن زید بن حارثه بود و این  اآلخر جماديدر : واقدي گوید
  .نخستین بار بود که زید بن حارثه ساالري قوم یافت

به گفته ابن اسحاق زید بن حارثه در سفري که پیامبر او را فرستاد در محل قرده یکی : جعفر گویدابو
  .بگرفتاو بود  همراهسفیان نجد کاروان قریش را که ابو هاي آباز 

گرفتند و گروهی و قصه چنان بود که پس از جنگ بدر قریشیان از راه شام بیمناك شدند و راه عراق 
ابوسفیان بود که نقره بسیار همراه داشت که بیشتر کاالي تجارت  ازجملهو  شدند بروناز بازرگانان 

نقره بود و یکی از بکر بن وائل را به نام فراخ بن حیان اجیر کردند تا بلد راه باشد و پیامبر زید  ها آن
برخورد که مردان بگریختند و اموال کاروان را  ها آنبن حارثه را بفرستاد که بر سر آب قرده به 

  .بگرفت و پیش پیامبر آورد

گفتند محمد راه تجارت ما را که قریشیان می به گفته واقدي قصه این غزا چنان بود: ابوجعفر گوید
  .هاي خویش را بخوریماگر در مکه بمانیم سرمایه: بسته و ابوسفیان و صفوان بن امیه گفتند

  .نجدیه رود راه را بجوید به راه بسته چشمدهم که اگر یکی را به شما نشان می: زمعه بن آسود گفت

  .رویمب نداریم که به زمستان میاین کیست، ما چندان حاجت به آ: صفوان گفت

  .این شخص فرات بن حیان است: زمعه گفت

برون آمد و از ذات عرق عبور کردند  ها آنقریشیان او را خواستند و اجیر کردند و به هنگام زمستان با 
  .و به غمره رسیدند
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و زید بن  برد میه خبر کاروان به پیامبر رسید و مال بسیار و ظروف نقره داشت که صفوان بن امیه همرا
بگرفت و بزرگان قوم بگریختند و خمس اموال کاروان  آن راو راه کاروان را بست و  شد برونحارثه 

و فرات بن  بیست هزار شد که پیامبر گرفت و چهار خمس دیگر را به زید و همراهان وي تقسیم کرد
کشد و چون اگر مسلمان شوي تو را نمی: بود پیش پیامبر آوردند و به او گفتند رشدهیاسحیان را که 

  .پیامبر او را بخواند اسالم آورد و او را رها کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  یهودیقتل ابی رافع 

  

در همین سال بود که سبب آن بود که وي کعب بن  یهودياند قتل رافع گفته که چنان: ابوجعفر گوید
همین سال عبداهللا بن  اآلخر جماديیامبر در نیمه کرده بود و پمی تأییدا بر ضد پیامبر خدا اشرف ر

فرستاد و  یهوديسوي ابو رافع پیامبر کسانی را از انصار : عتیک را سوي او فرستاد ابن اسحاق گوید
آزرد ساالر فرستادگان عبداهللا بن عقبه با عبداهللا بن عتیک بود و چنان بود که ابو رافع پیامبر خدا را می

  .کرد و در قلعه خویش به سرزمین حجاز مقیم بودو بر ضد وي تحریک می

را  هاي خویشوقتی فرستادگان پیامبر به محل وي نزدیک شدند آفتاب غروب کرده بود و کسان گله
اینجا باشید تا من بروم و با : بردند و عبداهللا بن عقبه با عبداهللا بن عتیک به همراهان خویش گفتمی

  .میدرآدرمان سخن کنم شاید بتوانم 

و برفت و چون نزدیک در رسید جامه به چهره انداخت گویی به حاجت مشغول بود و کسان : گوید
  .خواهم در را ببندمآي که مییی دردرآخواهی میداخل شدند و دربان بانگ زد و بنده خدا اگر 

ها را در را بست و کلید درآمدنددرآمدم و در طویله خري کمین کردم و چون کسان : عبداهللا گوید
به صحبت بود و  باکسانو کلیدها را برگرفتم و ابو رافع در باال خانه  برخاستمبه میخی آویخت و من 

بستم که با خویش گفتم اگر گشودم از داخل میهر دري را می برفتند من باال رفتم و ها آنچون 
کسان به کمک وي آیند به من دست نیابند تا او را کشته باشم و عاقبت بدو رسیدم که در اتاقی 

  !اي ابو رافع: تاریک میان اهل خانه خویش بودند و ندانستم کجاست و گفتم

  .این کیست: ابو رافع گفت

و من سوي صدا دویدم و با شمشیر بزدم و حیرت زده بودم و از شمشیري کاري نساخت ابو : گوید
  .این بانگ چه بود: و لحظه بعد درآمدم و گفتم شدم برونرافع فریاد زد و من از اتاق 
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  .یکی در اتاق بود و مرا با شمشیر زد: ابورافع گفت

نشد و سر شمشیر را به شکم او فرو کردم که از  او را با شمشیر بزدم که زخمی شد اما کشته: گوید
اي رسیدم و ام، آنگاه درها را یکی پس از دیگري گشودم تا به پلهپشتش در آمد و دانستم او را کشته

با عمامه  آن راام و شبی مهتاب بود و بیفتادم و پایم شکست و پا نهادم و پنداشتم که به زمین رسیده
  .به خدا امشب نروم تا از مرگ وي مطمئن شوم: ک در نشستم و گفتمخویش بستم و برفتم تا نزدی

و چون خروس بانگ برآورد یکی از باالي حصار بانگ زد که ابورافع بازرگان مردم حجاز : گوید
فرار کنید که خدا ابورافع را کشت و پیش پیامبر رفتم و : درگذشت و من پیش همراهانم رفتم و گفتم

پایت را دراز کن پایم را دراز کردم و دست بدان مالید و گویی : مبر گفتقصه را به او بگفتم پیا
  .بود دهیند بیآسهرگز 

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از حکایت عمرو بن امیه ضمری

  

چنان بود که وقتی یاران پیامبر از خیانت مردم عضل و قاره کشته شدند و پیامبر خبر یافت عمرو بن 
  .انصاریان به مکه فرستاد تا ابوسفیان را بکشدامیه ضمري را با یکی از 

با یکی دیگر روان شدیم و من یک شتر داشتم اما رفیقم شتر نداشت و پایش علیل بود و : عمرو گوید
اینک : او را بر شتر خویش سوار کردم تا به دره یاجج رسیدیم و زانوي شتر را ببستیم به رفیقم گفتم

خواهم او را بکشم و اگر به تعقیب تو آمدند یا از چیزي بیمناك رویم که میسوي خانه ابوسفیان می
شدي پیش شتر برگرد و سوار شو و سوي مدینه رو و ماجرا را به پیامبر بگو و با من کاري نداشته باش 

آنگاه سوي مکه شدیم و من خنجري همراه داشتم که اگر کسی  شناسم میکه من اینجا را خوب 
  .مزاحم من شد او را بکشم

من اهل مکه را : بیا برویم و هفت بار بر کعبه طواف بریم و دو رکعت نماز کنیم گفتم: رفیقم گفت
نشینند من مکه را نیک پاشند و آنجا میها را آب میوقتی شب درآید صحن خانه شناسم میبهتر از تو 

  .شناسم می

ردیم و دو رکعت نماز کردیم مکه رفتیم و هفت بار طواف ب سوي بهو او همچنان اصرار کرد تا : گوید
نک عمرو بن ای کهمرا بشناخت و بانگ زد  شان یکیو به یکی از مجالس قوم گذشتیم و  میشد برونو 

  امیه

مردم مکه به دور ما ریختند و گفتند بخدا عمرو براي کار خیر نیامده و شري او را اینجا : گوید
  .ایام جاهلیت مردي آدمکش و شرور بود گفتند که عمرو دراین سخن از آن روز می است دهیکشان

فرار کنیم، به خدا من از همین بیم داشتم به : بدو گفتم برآمدندو مکیان به تعقیب من و رفیقم : گوید
فرار کن با شتاب برفتیم تا باالي کوه رسیدیم و وارد غاري شدیم و شب را  میابی ینمابوسفیان دست 
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وارد غار شدم بر در آن سنگ چیدم  که یهنگامو من  بازگشتندو آنجا بسر بردیم و ما را پیدا نکردند 
صبر کنیم تا تعاقب کنندگان آرام شوند و امشب و فردا تا شبانگاه ما را تعقیب : آنگاه به رفیقم گفتم

  .کنندمی

کشید تا به در غار ایستاد و من به در غار بودیم که عثمان بن مالک بیامد و اسب خود را می: گوید
و خنجر را در شکمش فرو  شدم برونو  کند میرا ببیند اهل مکه را خبردار  بخدا اگر ما: گفتم رفیقم

او آمدند و من بجاي خویش بازگشتم به رفیقم  يسو بهکردم و او فریادي کشید که مکیان بشنیدند و 
  .آرام باش: گفتم

کی تو را : ا کردند و گفتندصدا آمدند و عمرو را که هنوز نمرده بود پید به دنبالمردم مکه : گوید
  زد؟

دانستیم که می: نتوانستن جاي ما را پیدا کنند و گفتند ها آنعمرو بن امیه و پس از آن بمرد و : گفت
براي کار خیري نیامده و مرگ عثمان از جستجوي ما بازشان داشت و جثه او را همراه بردند و ما دو 

: سوي تنعیم رفتیم که دار خبیب آنجا بود و رفیقم گفتروز در غار بودیم تا جستجو بسر رسید آنگاه 
  .خواهی خبیب را از دار فرود آوریممی

  گفتم کجاست؟

  .است جا نیهم: گفت

  آري، اما به من مهلت بده و کمی دور شو: گفتم

به دور دار خبیب کسانی به نگهبانی بودند و من به رفیقم گفتم اگر از چیزي بیمناك شدي : گوید
نرفته سوي پیامبر برو آنگاه به دار حمله بردم و پیکر خبیب را به دوش کشیدم و بیشتر از چهل زراع 

 کنم نمیوش که نگهبانان خبردار شدند و جثه را بینداختم بخدا هرگز صداي سقوط آن را فرام بودم



 یضمر  هیعمرو بن ام تیسخن از حکا ٧٩
 

رفیقم سوي  دویدند و من راه صفرا پیش گرفتم و به من نرسیدند و بازگشتندمن می به دنبالنگهبانان 
  .پیامبر رفته بود و ماجرا را به او خبر داده بود

من برفتم تا به ضجنان رسیدم و وارد غاري شدم و تیرها و کمان خود را همراه داشتم هنگامی : گوید
از بنی دئل که همراه گوسفندان خود بود وارد غار شد و  چشم کیردي دراز قد و که در غار بودم م

  کیستی؟: گفت

  بنی بکرم طایفهاز : گفتم

  من نیز از بنی بکرم و از تیره بنی دئلم: گفت

  .آنگاه در غار بخفت و بانگ برداشت و شعري بدین مضمون خواند

  شوممسلمان نمی ام زنده تاو من 

  .گرومو بدین اسالم نمی

و به بدترین وضعی او  برخاستمو چیزي نگذشت که عرب بیابانی به خواب رفت و  خواهی دید: گفتم
  .درآمدرا کشتم و کمان خود را در چشم سالم او فرو کردم که از پشت سر 

و برفتم تا به نقیع رسیدم و به دو تن از مکیان برخوردم که به جستجوي اخبار پیامبر  شدم برونآنگاه 
  .به اسارت تن دهید: را شناختم و گفتم ها آنبودند  آمده

  ما اسیر تو شویم؟: گفتند

را با تیر بزدم و بکشتم و دیگري را اسیر گرفتم و سوي مدینه رفتم و به گروهی از پیران  شان یکی
  .اینک عمرو بن امیه: که گفتند برخوردمانصار 
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من انگشتان اسیر خود را با  وبدو خبر دهند و چون کودکان این سخن بشنیدند سوي پیامبر دویدند که 
هایش نمایان شد آنگاه از زه کمان بسته بودم و پیامبر در من نگریست و چنان بخندید که همه دندان

  .من پرسش کرد و ماجرا را بگفتم و مرا ستود و دعاي خیر کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از برون شدن قوم بنی نضیر

  

این حادثه کشته شدن دو تنی بود که از پیامبر پناه و پیمان داشتند و عمرو بن امیه  سبب: ابوجعفر گوید
  .ضمري هنگام بازگشت از بثر معونه خونشان را ریخته بود

اي و باید عامر بن طفیل به پیامبر خدا نوشت که دو کس را که از تو پیمان و پناه داشته: گویند
قبا روان شد و از آنجا به محل بنی نضیر رفت که در کار  را بفرستی و پیامبر سوي ها آن يها خون

ابوبکر و امر و علی و اسید  ازجملهکمک گیرد و جمعی از مهاجر و انصار و  ها آناز  بها خونپرداخت 
  .ابن حضیر همراه وي بودند

که کمک گیرد  ها آندو مقتول از  بهاي خونپیامبر سوي بنی نضیر رفت تا در کار : ابن اسحاق گوید
مقتوالن از بنی عامر بودند و میان بنی عامر و بنی نضیر پیمان بود و چون پیامبر با نضیریان سخن کرد 

  .کنیمدر این باب با تو کمک می ابوالقاسمبله اي : گفتند

یابید که پیامبر پهلوي یکی از هرگز این مرد را چنین نمی: آنگاه نضیریان با هم خلوت کردند و گفتند
تواند از بام این خانه سنگی بیندازد و او را بکشد و ما را کی می: نشسته بود گفتند شانیها خانهدیوار 

کنم و برفت تا من این کار می: به نام عمرو بن جحش بن کعب گفت یهودانآسوده کند یکی از 
  .دو پیامبر با تنی چند از یاران خویش و از جمله ابوبکر عمر و علی پاي دیوار بودنسنگ بیاورد 

باشید تا من  جا نیهم: و به یاران خود گفت برخاستپیامبر به وحی آسمان از قسط قوم خبر یافت و 
و  برخاستندمدینه بازگشت و چون یاران پیامبر مدتی در انتظار ماندند به جستجوي وي  يسو بهبیایم و 

پیامبر را دیدم که وارد مدینه : و چون او را پرسش کردند گفت آمد یمیکی را دیدند که از مدینه 
که براي : خبر داد و گفت ها آنرا به  یهودانشد یاران نیز سوي مدینه آمدند و پیامبر قسط خیانت می

  .آماده شوید ها آنجنگ 
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تا : تها حصاري شدند و پیامبر گفپس از آن پیامبر با یاران خویش سوي بنی نضیر رفت که در قلعه
کردي منع می يکار تباهمحمد تو از  يا کهبانگ زدند  یهودانرا قطع کنند و آتش بزنند و  شانیها نخل
  ها براي چیست؟گرفتی پس بریدن و سوزانیدن نخلعیب می کاران تباهو از 

 با پیامبر سوي ذات الرقاع رفتیم و یکی از مسلمانان زن مشرکی تجاوز: و هم جابر بن عبداهللا گوید
کرد و چون پیامبر بازگشت کرد شوهر زن که غائب بود بیامد و چون از ماجرا خبردار شد قسم خورد 

پیامبر روان شد و چون پیامبر در  به دنبالکه از پاي ننشیند تا خون یکی از یاران پیامبر را بریزد و 
  .کند میامشب کی ما را نگهبانی : منزلی فرود آمد گفت

کنیم و چنان بود که پیامبر و اي پیامبر خداي ما نگهبانی می: ز انصار گفتندیکی از مهاجران و یکی ا
یارانش به دهانه دره فرود آمده بودند و چون آن دو کس به دهانه دره رفتند مهاجري به انصاري 

  .من چه وقت نگهبانی کنم اول شب یا آخر شب: گفت

  .اول شب تو نگهبانی کن: مهاجري گفت

و انصاري به نماز ایستاد و شوهر زن بیامد و چون او را بدید بدانست که از آنگاه مهاجري بخفت 
مسلمانان است و تیري بینداخت که به انصاري خورد و فرو رفت و او تیر را برون کشید و بینداخت و 

  .همچنان در نماز بود

ن کشید و پس از آن مرد غطفانی تیري دیگر بزد که به انصار خورد و فرو رفت و او تیر را برو
بینداخت در نماز خویش استوار ماند و آن مرد تیر سومی بزد که به هدف خورد و انصاري آن را 

که  زیبرخ: بیرون کشید و بینداخت و به رکوع رفت و سجده کرد آنگاه رفیق خود را صدا زد و گفت
  .کار من ساخته شد

شوند و چون م خبردار میرا بدید بدانست که قو ها آنمهاجري برجست و چون غطفانی : گوید
: چرا بار اول که تیر خوردي مرا بیدار نکردي انصاري گفت: دید گفت آلود خونمهاجري انصاري را 

و نخواستم آن را ببرم و چون تیر مکرر شد رکوع کردم و تو را صدا کردم به خدا  خواندم یماي سوره



 رینض یسخن از برون شدن قوم بن ٨٣
 

ست برود پیش از آنکه سوره را به سر بردم کرده از د مأموراگر بیم نبود جایی پیامبر مرا به حفظ آن 
  .جان داده بودم

  .سلمه دختر بنی امیه مخزومی را به زنی گرفت و به خانه برد در شوال این سال پیامبر امه: ویدواقدي گ

بیم دارم : را بیاموزد و گفت یهودانکرد تا خط  مأمورو هم در این سال پیامبر زید بن ثابت را : گوید
  .درست ننویسیدهاي مرا نامه

  .حج بودند دار عهدهدر این سال مشرکان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سال پنجم هجرت در آمد نگاهآ 

  

  .در این سال پیامبر زینب دختر جحش را به زنی گرفت

-روزي پیامبر سوي خانه زید بن حارثه رفت زید را زید بن محمد می: محمد بن یحیی بن حبان گوید

زید کجاست و چون به طلب او سوي : گفتجست و میپیامبر او را میشد که گفتند و بسیار می
اش رفت آنجا نبود و زینب دختر جحش زن زید با پوشش خانه بیامد و پیامبر روي از او خانه

  .برگردانید

  .اي پیامبر خدا زید اینجا نیست پدر و مادرم به فدایت به خانه در آي: زینب گفت

پیامبر بر در است زینب فرصت لباس : گفتندو چنان بود که وقتی میولی پیامبر نخواست وارد شود 
تقدیس : گفتپوشیدن نیافت و شتابان بیامد و پیامبر از دیدن وي به شگفت آمد و برفت و آهسته می

  .کند میرا دگرگون  ها دلپروردگار بزرگ را تقدیس خدایی را که 

  .بود هو زید به خانه آمد و زنش گفت که پیامبر آمد: گوید

  درآیدچرا نگفتی که : زید گفت

  .اما نپذیرفت درآیدگفتم : گفت

  نشنیدي که چیزي بگوید: زید گفت

  .کند میرا دگرگون  ها دلتقدیس پروردگار بزرگ را که : گفترفت شنیدم که میوقتی می: گفت

درم فدایت اي پیامبر خداي شنیدم سوي خانه من رفته بودي پدر و ما: زید پیش پیامبر آمد و گفت
  .شومچرا وارد نشدي اگر زینب تو را به شگفتی آورده است من از تو جدا می



 آنگاه سال پنجم هجرت در آمد ٨٥
 

  زنت را نگهدار: پیامبر گفت

داد شد و ماجرا را بدو خبر میاما زید پس از آن روز به زینب دست نیافت و هر وقت پیش پیامبر می
  زنت را نگهدار: گفتپیامبر می

شد و یک روز که پیامبر با عایشه  مانع بیعاقبت زید از زینب جدا شد و از او کناره گرفت و زینب 
کی پیش زینب : گفتکرد پیامبر را حالت وحی گرفت و چون به خود آمد خندان بود و میسخن می

  .رود و مژده دهد که خدا او را به زنی به من داده است و این آیه را بخواندمی

و  دار نگهکه خدا نعمتش داده بود و تو نیز نعمتش داده بودي گفتی جفت خویش  کس آنوقتی به 
داشتی که از مردم از خدا بترس و چیزي را که خدا آشکار کن آن بود در ضمیر خویش نهان می

بیم داشتی و خدا سزاوارتر بود که از او بیم کنی و چون زید تمنایی از او برآورد جفت تو اش 
برآوردند  ها آنتمنایی از  پسرخواندگانوقتی  پسرخواندگانشانرا در مورد  ؤمنانمکردیم تا 

  .تکلفی نباشد و فرمان خدا انجام گرفته بود

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از جنگ خندق

  

پیامبر همچنان در محاصره دشمن بماند و جنگی در میانه نبود جز آنکه بعضی از سواران قریش و از 
جمله عمرو بن عبدود و عکرمه بن ابی جهل هبیره بن ابی وهب مخزومی و نوفل بن عبداهللا و ضراره 

: و گفتند بن خطاب بن مرداس براي جنگ آماده شدند و بر اسب نشستند و بر مردم بنی کنانه گذشتند
  .اند کسانکه زبده سواران چه  بینید میبراي جنگ آماده شوید که امروز 

است که  15ايبه خدا این خدعه: آنگاه این گروه سوي خندق آمدند و به کنار آن ایستادند و گفتند
رفتند که خندق تنگ بود و اسبان خویش را بزدند و از خندق  ییجا بهام پس از آن هرگز عریان نکرده

  .میان خندق و سلع به جوالن پرداختند زار شورهجستند و در ب

در این هنگام علی بن ابیطالب با جمعی از مسلمانان برفتند و تنگناي خندق را بگرفتند و سواران قریش 
  .حمله بردند ها آنسوي 

 دار اننشخندق  روز بهبدر زخمی شده بود و در احد حاضر نبود  روز بهو چنان بود که عمرو بن عبدود 
اي عمرو تو : آمده بود تا جاي او را بدانند و چون او و سوارانش بایستادند علی بن ابیطالب به او گفت

  .اي که هر کس از قریشیان دو چیز از تو بخواهد یکی را بپذیريبا خدا پیمان کرده

  .آري چنین پیمان کردم: عمرو گفت

  خوانممانی میخدا و پیامبر و مسل سوي بهمن تو را : گفت) ع(علی 

  حاجت به این کار ندارم: عمرو گفت

                                                                                                                                                                                                    
  

  نیرنگ 15



 سخن از جنگ خندق ٨٧
 

  خوانمپس تو را به جنگ می: علی گفت

  براي چه من دوست ندارم تو را بکشم برادرزاده: عمرو گفت

  ولی بخدا من دوست دارم تو را بکشم: علی گفت

کرد یا اسب را براند و سوي  یراهعمرو بن عبدود به هیجان آمد و از اسب به زیر آمد و آن : گوید
ش هزیمت شدند و گریزان و جوالن دادند و علی او را بکشت و سواران ختندیدرآو باهمعلی آمد و 

تیر خورد و در مکه جان  که  ناعمرو دو تن دیگر کشته شدند منبه بن عثم جز بهاز خندق گذشتند و 
زد کردند و بانگ می باران سنگد و او را داد و نوفل بن عبداهللا مغیره که هنگام عبور در خندق افتا

  .گروه عربان کشتنی به از این باید و علی پایین رفت و او را بکشت اي که

: گفت) ص(خواستند آن را از پیامبر بخرند و او جثه نوفل در تصرف مسلمانان بود و قریشیان می
  .حاجت به جثه او یا قیمت آن نداریم بروید آن را ببرید

  .در فارع بود که قلعه حسان بن ثابت بود عبدالمطلبکه صفیه دختر  و چنان بود

بر ما گذشت و به دور قلعه  یهودانحسان با جمعی از زنان و فرزندان آنجا بود و یکی از : صفیه گوید
از ما دفاع  ها آنگشت و بنی قریظه آهنگ جنگ داشتن و پیمان شکستند و کس نبود که در مقابل می

 توانستند نمیبه ما  برد میکند و پیامبر و مسلمانان با دشمن روبرو شده بودند و اگر کسی به ما حمله 
 حفاظ بیگردد و بیم داري که جاي به دور قلعه می یهودياین  بینی می: پرداخت و من به حسان گفتم

  .بکش آن راپایین برو و  اند شغولمبگوید و پیامبر و یاران وي از ما به دشمن  یهودانقلعه را به 

  .دانی که من این کاره نیستمخدا گناهانت را بیامرزد تو می عبدالمطلباي دختر : حسان گفت

و چون حسان این سخن گفت و دانستم که کاري از او ساخته نیست چیزي نگفتم و چماقی : گوید
داد و چون از کار وي فراغت یافتم به  را با چماق بزدم تا جان یهوديبرگرفتم و از قلعه فرود آمدم و 

  .آر چون مرد بود این کار از من ساخته نبود پایین برو و لباس او را در: حسان گفتم
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  .مرا به این کار حاجت نیست: حسان گفت

همدست شده  ها آنپیامبر و یاران وي در حال بیم و مهنت بودند که دشمنان بر ضد : ابن اسحاق گوید
  .و زیر آمده بودندبودند و از باال 

ام اما اي پیامبر خدا من اسالم آورده: و چنان شد که نعیمه بن مسعود اشجعی پیش پیامبر آمد و گفت
  .خواهی بگوي تا انجام دهمدانند هر چه میقوم من نمی

  .بیشتر نیستی اگر توانی در دشمنان تفرقه کن که جنگ خدعه باشد تن کیتو : گفت) ص(پیامبر 

دانید اي مردم بنی قریظه می: بود و گفت ها آنخور جاهلیت دم روز بهنعیم پیش بنی قریظه رفت که 
  .که با شما دوستی دارم

  .گویی و ما از تو بدگمان نیستیمراست می: گفتند

اید اما قریش و همدست شده ها آناند شما نیز با قریش و غطفان براي جنگ محمد آمده: گفت
ا نیستند شهر شهر شماست و اینجا مال زن و فرزند داریم و بجاي دیگر رفتن نتوانیم غطفان مانند شم

ولی مال و زن و فرزند و دیار قریش و غطفان جاي دیگر است و چون شما نیستید اگر غنیمتی به کف 
 در اینجا با این مرد واگذارند شماراآرند بگیرند و اگر کار صورت دیگر گیرد به دیار خویش روند و 

که به تنهایی تاب مقاومت او ندارید پس به همراه قریشیان و غطفان جنگ نکنید تا تنی چند از سران 
کنند تا او را از میان شما با محمد جنگ می همراهرا گروگان بگیرید و مطمئن شوید که  ها آن

  .بردارند

  .ثواب و نیک آوردي رأي: قرظیان گفتند

اي : بوسفیان بن حرب و دیگر سران قریش که با وي بودند گفتآنگاه نعیم سوي قریشیان رفت و به ا
باید به شما دانید که با شما دوستی دارم و از محمد به دورم و چیزي شنیدم که میمردم قریش می

  .چنین کنیم: بگویم اما نهان دارید گفتند



 سخن از جنگ خندق ٨٩
 

که پشیمانیم اگر اند و کس پیش او فرستادند از شکستن پیمان محمد پشیمان شده یهودانگروه : گفت
 ها آنگروهی از سران قریش و غطفان را بگیریم و به تو دهیم که گردنشان را بزنی و همراه تو با قبیله 

کس فرستادند و از شما  یهوداناگر  نیبنابراشوي محمد پیام داده که آري جنگ کنیم از ما راضی می
  .گروگان خواستند حتی یک گروگان ندهید

 کس همهاز  شمارااي مردم غطفان شما ریشه و عشیره منید که : ن رفت و گفتآنگاه نعیم پیش غطفا
  .بیشتر دوست دارم و پندارم که گمان بد درباره من ندارید

  .سخن راست آوردي: گفتند

  .گویم نهان داریدپس هرچه را می: گفت

  .چنین کنیم: گفتند

  .بیمشان داد یهودنیز بگفت و از خدعه  ها آننعیم سخنانی را که با قریشیان گفته بود به  و

و خدا براي پیامبر خویش گشایش و چون شب شنبه از ماه شوال سال پنجم هجرت درآمد 
خواست ابوسفیان و سران غطفان اکرمه بن ابی جهل را با تنی چند از قریشیان و غطفانیان پیش بنی  می

اند براي ست چهارپایان ما در حال تلف شدننجا محل اقامت ما نیای کهقریظه فرستادند و پیام دادند 
  .جنگ آماده شوید تا کار محمد را بسازیم و از وي بیاسایید

این رسم نگه  یهوداندهیم بعضی از نک روز شنبه است و ما کاري انجام نمیای کهپاسخ دادند  یهودان
اه شما به جنگ نیاییم تا ها دیدند که شما دانید و نیز همرشنبه کار کردند و بلیه روز بهنداشتند و 

گروهی از مردان خویش گروگان دهید که پیش ما بمانند و مطمئن شویم تا محمد را از پاي درآورید 
که بیم داریم اگر جنگ سخت شود و سوي دیار خویش روید و ما را با این مرد واگذارید که تاب 

  .مقاومت وي را نداریم
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و بخدا آنچه نعیم بن : قریش و غطفان در میان نهادند گفتندچون فرستادگان پیغام قرظیان را با سران 
بخدا یک گروگان به شما ندهیم : گوید راست است کسی پیش بنی قریظه فرستید و بگوییدمسعود می

  .اگر سر جنگ دارید بیایید جنگ کنیم

  .دیار خویش بازگشتند سوي بهوقتی غطفانیان را که از کار قریشیان خبر یافتند شتابان 

  صبحگاهان پیامبر با مسلمانان از خندق سوي مدینه رفتند و سالح بگذاشتند: بن اسحاق گویدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از جنگ بنی قریظه

  

  .هنگام ظهر همان روز جبرئیل پیش پیامبر خدا آمد

که زین داشت و  17و بر استريبه سر داشت  16اي از استبرقجبرئیل عمامه: ابن شهاب زهري گوید
  اي پیامبر سالح بنهادي: دیبا بر آن بود سوار بود و گفت 18قطیفه

  آري: پیامبر گفت

دهد که سوي آیند خدا فرمان میاما فرشتگان سالح ننهادند و اینک از تعاقب قوم می: جبرئیل گفت
  .روممی ها آنبنی قریظه روي و من نیز سوي 

است نماز عصر را در محل  بر فرمانشنود و ندا دهد که هر که می تا بانگ زن میان مردم: پیامبر بفرمود
بنی قریظه بخواند آنگاه پیامبر پرچم خویش را با علی بن ابیطالب سوي بنی قریظه فرستاد و مردم روان 

گفتند و رسید شنید که درباره پیامبر سخن زشت می یهودهاي شدند و چون علی نزدیک قلعه
  .اي پیامبر به این مردم نابکار نزدیک مشو: راه دید و گفت بازگشت و پیامبر را در

  .انداي که به من ناسزا گفتهچرا شاید شنیده: پیامبر گفت

  آري: گفت

  .گوینداگر مرا ببینند چیزي نمی: گفت

                                                                                                                                                                                                    
  

  دیبا 16
  قاطر 17
  پارچه 18
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اي همسنگان بوزینه خدا خارتان کرد و عذاب : ها نزدیک شد گفتبه قلعه) ص(و چون پیامبر خدا 
  .ود آوردخویش بر شما فر

  .القاسم تو که ناسزا گوي نبودياي ابو: گفتند

  .کسی را دیدید: پیامبر پیش از آنکه به بنی قریظه رسد در صور بن به یاران خود گذشت و گفت

آري دحیه بن خلیفه کلبی از اینجا گذشت که بر اشتري سپید بود که زین داشت و قطیفه دیبا : گفتند
  .بر زین بود

جبرئیل بود او را سوي بنی قریظه فرستادند تا حصارهایشان را بلرزاند و ترس در این : پیامبر گفت
  .دلشان افکند

به بنی قریظه رسید بر چاهی که به نام چاه انا شهره بود فرود آمد و مردم ) ص(و چون پیامبر خدا 
ه پیامبر گفته رسیدند کسانی به وقت نماز عشا رسیدند و نماز عصر نکرده بودند از آن رو کپیوسته می

جنگ اشتغال داشته بودند و خواسته  يها يگرفتارنماز عصر را در محل بنی قریظه بگذارند و به : بود
بودند به رعایت گفتار پیامبر در بنی قریظه نماز کنند نماز و عصر را پس از عشا کردند و خداي در 

  .کتاب خویش این را عیب نگرفت و پیامبر خدا توبیخشان نکرد

اي در مسجد بپا کرد و سالح بنهاد و هنگام بازگشت از خندق پیامبر براي سعد خیمه: گوید عایشه
اید به خدا هنوز فرشتگان شما سالح نهاده: بیامد و گفت) ع(مسلمانان نیز سالح بنهادند و جبرئیل 

و برون  جنگ کن و پیامبر زره خواست و به تن کرد ها آناند، سوي بنی قریظه رو و با سالح ننهاده
  .شدند برونشد و مسلمانان نیز 

  .کی از اینجا گذشت: و چون پیامبر به مردم بنی غنم گذشت گفت

) ع(دحیه کلبی گذشت او چنان بود و چنان بود که هیئت و ریش و چهره دحیه همانند جبرئیل : گفتند
  .بود
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او در مسجد به پا کرده بود اي که پیامبر براي پیامبر در بنی قریظه فرود آمد و سعد همچنان در خیمه
  .جاي داشت

به : سخت شد گفتند ها آندر محاصره بودند و چون کار بر  یهودانروز  وپنج ستیبمدت یک ماه یا 
  .ذر اشاره کرد که حکم پیامبر کشتن استحکم پیامبر تسلیم شوید و ابو لبابه بن عبدالم

  .شویمبه حکم سعد بن معاذ تسلیم می: گفتند یهودان

تسلیم شدند پیامبر خري که پاالنی از برگ خرما داشت بفرستد  یهودانپیامبر این را پذیرفت و چون 
  .که سعد را بیاورند

  .زخم سعد بسته شده بود و جز خراشی پیدا نبود: عایشه گوید

سخت شد و  ها آنروز محاصره کرد تا کار بر  وپنج بیستپیامبر مردم بنی قریظه را : ابن اسحاق گوید
افکند و چنان بود که وقتی قریشیان و عطفانیان برفتند حیی بن اخطب به سبب  شانیها دلدر  داترسخ

و چون یقین کردند که پیامبر خدا باز  درآمداي که با کعب بن اسد کرده بود به قلعه بنی قریظه وعده
چنان  شماراخداي کار  یهوداناي گروه : نخواهد گشت تا کارشان را یکسره کند کعب بن اسد گفت

  .خواهید برگزینیدرا می هرکدامکنم اکنون چند چیز به شما عرضه می بینید میکرده که 

  بگو چیست؟: گفتند

اید که او پیامبر و فرستاده یکی اینکه پیرو این مرد شویم و تصدیق او کنیم که معلوم داشته: گفت
نه جان و مال و زن و خداست و همان است که وصف وي را در کتاب خویش میابید بدین گو

  .ماندفرزندتان محفوظ می

  .هرگز از دین تورات نگردیم و دینی بجاي آن نگریم: گفتند
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اعتنا باشد  درخورکنید بیایید زنان و فرزندان خویش را بکشیم و چیزي که اگر این کار نمی: گفت
ا و محمد داوري کند پشت سر نگذاریم و شمشیر بکشیم و سوي محمد و یاران او رویم تا خدا میام م

ایم که بر آن بیمناك باشیم و اگر فیروز شدیم زن و فرزند اگر هالك شدیم چیزي بجا نگذاشته
  .توانیم یافت

  .آید کار چهزندگی به  ها آناگر اینان را بکشیم پس از : گفتند

گرانی کنید اکنون شب شنبه است و محمد و یاران وي از طرف ما ناگر این کار را نیز نمی: گفت
  .میابی دستشاید به غافلگیري محمد و یارانش  میرو نییپاندارند 

  .اند و مسخ شدندحرمت شنبه را بشکنیم و کاري کنیم که گذشتگان کرده: گفتند

  .ایداز شما در همه عمر یک روز دوراندیش نبوده یک هیچ: گفت

لبابه را پیش ما فرست تا با او مشورت کنیم از آن رو که کس پیش پیامبر فرستادند که ابو: گوید
قرظیان با قبیله اوس پیمان داشته بودند و پیامبر ابولبابه را که چون او را بدیدند مرد و زن و کودك 

  .او دویدند و گریه آغاز کردند که ابولبابه بر حالشان رقت آورد يسو به

  .محمد تسلیم شویم تو به حکم به نظراي ابولبابه : آنگاه گفتند

  .خود به گلو اشاره کرد یعنی حکم وي کشتن است به دستآري و : گفت

  .امدانستم که با خدا و پیامبر وي خیانت کرده درآمدمچون از آنجا : ابولبابه گوید

از : بست و گفت ها ستونپس از آن ابولبابه پیش پیامبر نرفت بلکه به مسجد رفت و خود را به یکی از 
نذر کرد که هرگز پا به سرزمین بنی قریظه نگذارد و  ببخشد وام روم تا خدا گناهی را که کردهاینجا ن
  .ام نبیندکه با وي خیانت کرده ییدرجاخدا هرگز مرا : گفت
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اگر پیش من آمده : و چون آمدن وي دیر شد و پیامبر که در انتظار بود از کارش خبردار شد گفت
تا  کنم نمیچنین کرد من او را از جایی که همت باز  که اکنونولی خواستم بود براي وي آمرزش می

  .خدا توبه او را بپذیرد

  .سلمه بود که قبول توبه ابولبابه نازل شد ام  خانهپیامبر در : محمد بن اسحاق گوید

خندي که کرد گفتم اي پیامبر خداي از چه میسحرگاه شنیدم که پیامبر خنده می: سلمه گوید ام
  .خندان باشیهمیشه 

  .توبه ابولبابه پذیرفته شد: گفت

  .این مژده را بدو بدهم: گفتم

  .اگر خواهی بده: گفت

اي ابولبابه مژده : سلمه بر در اتاق خویش بایستاد و این پیش از مقرر شدن پرده بود و گفت ام: گوید
بخدا نه تا پیامبر بیاید و : تکه خدا توبه تو را پذیرفت و مردم بیامدند که او را بگشایند اما ابولبابه گف

  .مرا به دست خویش بگشاید و صبحگاهان چون پیامبر بیرون آمد و بر ابولبابه گذشت او را بگشود

ثعلبه بن سعیه و اسید بن سعیه و اسد بن عبید که از مردم بنی هدل بودند از قریظه و : ابن اسحاق گوید
پیامبر تسلیم شدند به همان شب که قرظیان به حکم نسبت نزدیک داشتند  ها آنبنی نضیر نبودند و با 

اسالم گرویدند و در همان شب عمرو بن سعد قرظی برون شد و نگهبانان پیامبر گذشت که ساالرشان 
کیستی؟ و پاسخ شنید عمرو بن سعدم و چنان : محمد بن مسلمه انصاري بود و چون او را بدید گفت

هرگز با محمد : با پیامبر خدا همدلی نکرده بود و گفته بود بود که عمرو با بنی قریظه در کار خیانت
  .خیانت نکنم
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خدایا مرا از خطاي نیکان محروم مدار و راه او را : محمد بن مسلمه وقتی عمرو را شناخت گفت
بگشود و او برفت و شب را در مدینه در مسجد پیامبر به سر برد و صبحگاه برفت و تا کنون معلوم 

  .رفته استنیست به کجا 

  .خدا این مرد را به سبب وفاي به پیمان نجات داد: را به پیامبر گفتند گفت. و چون حکایت عمرو

به قولی او را جز قرظیان به ریسمانی بستند و ریسمان او را یافتند و ندانستند کجا رفته است و : گوید
  .پیامبر خدا این سخن گفت و خدا بهتر داند

پیامبر خداي  اي کهن قرظیان به حکم پیامبر فرود آمدند و اوسیان بیامدند صبحگاها: ابن اسحاق گوید
  .اینان بستگان ما هستند نه خزرجیان و درباره بستگان خزرج مالیمت کردي

بنی قینقاع را محاصره کرده بود و چون به حکم  یهودانو چنان شده بود که پیامبر پیش از قرظیان 
  .را بدو بخشید ها آنی سلول با پیامبر سخن گفت و پیامبر تسلیم شدند عبداهللا بن اب

دهید که یکی اي مردم اوس آیا رضا نمی: و چون اوسیان درباره بنی قریظه سخن کردند پیامبر گفت
  .حکم کند ها آناز شما درباره 

  آري: گفتند

  .گذارم یم  واحکمیت را به سعد بن معاذ : گفت

از زنان مسلمان جاي داده بود که رفیده نام داشت و به  پیامبر سعد را در مسجد خویش در خیمه یکی
پرداخت و به خاطر ثواب در خدمت آسیب دیدگان مسلمان بود هنگامی که سعد عالج زخمیان می

  .او را به چادر رفیده ببرید تا براي عیادت وي راه نزدیک باشد: در جنگ خندق تیر خورد پیامبر گفت
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نو ظه با سعد شد قومش بیامدند و او را بر خري که متکایی چرمین و چون کار حکمیت درباره بنی قری
اي ابو : گفتندآن بود سوار کردند سعد مردي تنومند بود و او را پیش پیامبر آوردند و در راه بدو می

  .نیکی کنی ها آنعمرو با بستگان خویش نیکی کن که پیامبر این کار را به تو واگذار کرده تا با 

وقت آن است که سعد در کار خدا از مالمت باك ندارد و : مکرر کردند گفت و چون این سخن
یکی از همراهان وي بازگشت و به محله بنی عبداالشهل رفت و پیش از آنکه سعد به مقصد رسد از 

  .روي سخن وي نابودي بنی قریظه را خبر داد

راي ساالر خویش به پا خیزید یا ب: وقتی سعد پیش پیامبر و مسلمانان رسید پیامبر گفت: ابوجعفر گوید
اي ابو عمرو پیامبر حکمیت : براي بهترین مرد خودتان به پا خیزید و قوم بپا خواستند و گفتند: گفت

  .درباره بستگانت را به تو واگذار کرده

  .کنید که به حکم من رضایت دهیدبه قید سوگند پیمان می: سعد گفت

  آري: گفتند

جاي پیامبر اشاره کرد اما از روي احترام بدو  يسو بهضایت دارد و نشسته ر نجایآنکه او : گفت
  .ننگریست

  آري: پیامبر گفت

  .حکم من این است که مردان را بکشند و اموال تقسیم شود و زن و فرزند را اسیر کنند: سعد گفت

  .کند می آسمان هفتهمان است که خدا از فراز  یهودانحکم تو درباره : پیامبر گفت

را در خانه دختر حارث یکی از  ها آنرا از قلعه فرود آوردند و پیامبر  یهودانآنگاه : ابن اسحاق گوید
تا چند : بجاست رفت و گفت اکنون همزنان بنی نجار محبوس کرد پس از آن به بازار مدینه که 

یا  صد شش یهودانگردنشان را بزدند شمار  ها گودالرا بیاورند و در آن  یهودانگودال بکنند و 
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گوید حیی بن اخطب دشمن خدا و کعب بن  صد نهتا  صد هشت: بود و آنکه پیامبر گوید صد هفت
  .اسد ساالر قوم نیز در آن میانه بودند

  .کنندپیامبر با ما چه می: پیش پیامبر آوردند بدو گفتند یهودانهنگامی که کعب بن اسد را با 

  .کشندگردد به خدا ما را میبرند برنمیکه هر که را می بینیددر هیچ جا فهم ندارید مگر نمی: گفت

 19حیی بن اخطب را بیاوردند حلیه ايرا زدند تا کارشان پایان گرفت و چون  یهودانگردن  همچنانو 
ي آن را دریده بود که از تن وي برنگیرند و دستان وي را با ریسمان به جا همهفاخر به تن داشت که 

به خدا هرگز از دشمنی تو پشیمان نیستم ولی هر که : چون پیامبر را بدید گفت وگردن بسته بودند 
اي نیست مکتوبی از فرمان خدا چاره: شکست خورد شکست خورد آنگاه رو به کسان کرد و گفت

  .رقم زدند آنگاه بنشست و گردنش بزدند لیاسرائ یبناست و تقدیري که بر 

خندید و پیامبر در کرد و میته شد پیش من بود و سخن مییک زن از بنی قریظه که کش: عایشه گوید
  .گفت به خدا منم: کشت و چون نام او را بگفتندبازار مردان بنی قریظه را می

  .چه کارت دارند: گفتم

  خواهند بکشندممی: گفت

  امبراي کاري که کرده: گفت

  .و خندان بود دل خوششند اما کدانست او را میبرم که میهرگز او را از یاد نمی: گفتعایشه می

ثابت بن قیس شماس پیش زبیر بن باطا رفت که کنیه او ابو عبدالرحمن بود و : ابن شهاب زهري گوید
جاهلیت، زبیر بر ثابت بن قیس منت نهاده بود و در جنگ بعاث او را گرفته  به روزگارچنان بود که 
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 ظهیقر یسخن از جنگ بن ٩٩
 

ون ثابت پیش وي رفت پیري فرتوت بود و بدو را تراشیده بود و رها کرده بود و چ اش یشانیپبود و 
  .شناسی میاي ابوعبدالرحمن مرا : گفت

  .چطور ممکن است تو را نشناسم: گفت

  .خواهی منتی را که بر من داري عوض دهممی: ثابت گفت

  .دهدجوانمرد را عوض می: زبیر گفت

منتی هست دوست دارم که او را اي پیامبر خداي زبیر را بر من : آنگاه ثابت پیش پیامبر آمد و گفت
  .عوض دهم و خون او را به من ببخشی

  .او را به تو بخشیدم: پیامبر گفت

  پیامبر خون تو را به من بخشید: ثابت پیش او رفت و گفت

  .پیري فرتوت بی زن و فرزند با زندگی چه کند: زبیر گفت

  .هم به من ببخشاي پیامبر خداي زن و فرزند او را : ثابت پیش پیامبر رفت و گفت

  .را نیز به تو بخشیدم ها آن: گفت

  .بخشمپیامبر خدا زن و فرزند تو را نیز به من بخشید که به تو می: و باز پیش زبیر رفت و گفت

  براي چه بماند مال یبخاندانی در حجاز : زبیر گفت

  اي پیامبر خداي مال او را نیز به من ببخش: ثابت پیش پیامبر رفت و گفت

  مال او را نیز به تو بخشیدم: گفتپیامبر 
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  پیامبر مال تو را نیز به تو بخشید: پیش زبیر رفت و گفت

دیدم چه شد اش چون آینه چینی بود و صورت خود را در آن میاي ثابت آنکه چهره: گفت
  .منظورش کعب بن اسد بود

  کشته شد: ثابت گفت

  ساالر شهري و بدوي حیی بن اخطب چه شد؟: گفت

  کشته شد: ثابت گفت

  یل چه شد؟و حامی ما عزال بن شمو آهنگ شیپ: گفت

  کشته شد: ثابت گفت

  اند؟پسران کعب بن قریظه و عمرو بن قریظه چه شده: گفت

  اند شده کشتههمگی : ثابت گفت

زندگی  ها آنبفرست که پس از  ها آنهمان منتی که به تو دارم مرا به دنبال  حق بهاي ثابت : گفت
  .خواهم هر چه زودتر با دوستان دیدار کنمخوش نیست می

  .و ثابت او را پیش آورد و گردنش بزد: گوید

کنند و در جهنم جاوید در آتش جهنم دیدار می ها آنبخدا : و چون ابوبکر سخن او را بشنید گفت
  .است

  .را که بالغ شده بود بکشند ها آنپیامبر گفته بود هر کس از : گوید



 ظهیقر یسخن از جنگ بن ١٠١
 

دختر قیس که یکی از خالگان پیامبر بود و بیعت زنان کرده بود و بر هر دو سلمی : ابن اسحاق گوید
قبله نماز کرده بود از پیامبر خواست که رفاعه بن شمویل قرظی را که بالغ بود و به سلمی پناه برده بود 

: گویداي پیامبر خدا پدر و مادرم فدایت رفاعه بن شمویل را به من ببخش که می: بدو ببخشد و گفت
  .نماز خواهد کرد و گوشت شتر خواهد خورد و پیامبر رفاعه را بدو بخشید و زنده ماند

اموال و زنان و فرزندان بنی قریظه را تقسیم کرد و اسبان را ) ص(آنگاه پیامبر خدا : ابن اسحاق گوید
گرفت دو سهم براي اسب و یکی  سهم داد و مردان را سهم داد و خمس را برداشت، سوار سه سهم

اسب بود و نخستین غنیمتی  وشش یسراي مرد و مرد بی اسب یک سهم گرفت در جنگ بنی قریظه ب
دیگر مطابق آن رفتار شد و  هاي جنگبود که مطابق سهم تقسیم شد و خمس آن گرفته شد و در 

  .سهم مقرر نشد مگر دو اسب سوار یببراي اسبان 

اسیران بنی قریظه سوي نجد فرستاد که در مقابل آن آنگاه پیامبر سعد بن زید انصاري را با گروهی از 
  .اسب و سالح خرید

بنی عمرو بن قریظه  طایفهو چنان بود که پیامبر از زنان اسیر قوم ریحانه دختر عمرو بن جنانه را که از 
مسلمان شود و : بود براي خویش برگزیده بود و تا هنگام وفات به نزد پیامبر بود پیامبر به او گفت

 تر آسانید غزاي من و تو دار نگهاي پیامبر خدا مرا در ملک خویش : ی شود اما ریحانه گفتپردگ
ودگري باقی ماند و پیامبر از او کناره گرفت و آزرده خاطر بود یک روز که با است و همچنان بر یه

اینک ثعلبه بن سعیه آمده به من مژده : و گفتیاران خود نشسته بود از پشت سر صداي پایی شنید 
اي پیامبر خداي ریحانه اسالم آورد و پیامبر : ثعلبه بیامد و گفت دم هماندهد که ریحانه مسلمان شد و 

  .شد دل خوشاز این خبر 

اند خدایا جهاد با قومی را که پیامبر تو را در او غزن شمرده: آنگاه سعد دعا کرد و گفت: عایشه گوید
و اگر جنگ میان پیامبر و قریشیان به  دار نگهش دارم اگر بازهم پیامبر تو با قریشیان جنگی دارد مرا خو

اي که در مسجد براي او به پا داشته سر رسیده مرا پیش خود ببر و زخم وي بگشود و پیامبر در خیمه
  .بود به بالینش رفت
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قسم به خدایی که جان محمد به فرمان اوست  پیامبر و ابوبکر و عمر به بالین وي حضور داشتند: گوید
  .شناختمدر اتاق خودم گریه ابوبکر را از گریه عمر می

  کرد؟از عایشه پرسیدند پیامبر چه می

  .گرفتشد و ریش خود را میگریست ولی غمش سخت مینمی کس هیچچشم وي بر : گفت

مشرکان سه تن کشته شد در  در جنگ خندق شش تن از مسلمانان کشته شد و از: ابن اسحاق گوید
شکست و  سختی بهجنگ بنی قریظه خالد بن سوید کشته شد که آسیا سنگی بر او انداختند و سرش 

  .دفن شد یهودانبمرد و ابوسنان بن محصن نیز هنگام محاصره بنی قریظه بمرد و در مقبره 

به  ها آنان رویم و پس از این ما به جنگ قریشی: گشت گفتمیو چون پیامبر از جنگ خندق باز
  .جنگ ما نیایند و چنین بود تا هنگامی که خدا عزوجل مکه را براي پیامبر خویش بگشود

  .حجه بودیا اوایل ذي القعده يذبه گفته ابن اسحاق فتح بنی قریظه در 

قعده مانده بود که پیامبر به غزاي بنی قریظه رفت و چون تسلیم چند روز از ذي: ولی واقدي گوید
  .زدندرا می ها آنبکنند و علی و زبیر در حضور پیامبر گردن  ها گودالشدند بگفت تا در زمین 

بنانه نام داشت و زن حکم قرظی بود و هم به گفته واقدي زنی که در آن روز به فرمان پیامبر کشته شد 
  .خالله بن سوید انداخته بود و او را کشته بود و به قصاص خالل گردنش را زدندکه سنگ آسیابی بر 

 هاي آبدرباره غزاي بنی المصطلق که غزوه مریسی نام گرفت اختالف است مریسی نام یکی از 
  .خزاعه است که در ناحیه قدید و نزدیک ساحل جاي دارد

اي از خزاعه ي بنی المصطلق رفت که تیرهپیامبر در شعبان سال ششم هجرت به غزا: ابن اسحاق گوید
  .بودند
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ولی به گفته واقدي غزاي مریسی در شعبان سال پنجم هجرت بود و هم به پندار وي جنگ خندق و 
  .بنی قریظه پس از غزاي مریسی بود

ه حجه بود ماقعده یا اوایل ذيبه گفته ابن اسحاق پیامبر پس از فراغ از کار بنی قریظه که در اواخر ذي
را در مدینه گذرانید و آن سال مشرکان امور حج را  اآلخر ربیعاالول و حجه و محرم و صفر و ربیعذي

  .به عهده داشتند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از غزوه بنی املصطلق

  

خبر آمد که بنی مصطلق به ساالري حارث بن ابی ضرار پدر جویریه که همسر : ابن اسحاق گوید
روان شد و در مریسی که  ها آندستی کرد و سوي شد و پیامبر پیشجنگ فراهم میپیامبر شد براي 

روبرو شد و جنگی سخت در  ها آنقوم بود در ناحیه قدید نزدیک ساحل دریا با  هاي آبنام یکی از 
فرزند و مالشان را ) ص(م کرد و بسیار کس کشته شد و پیامبر نه رفت و خدا بنی المصطلق را منهزمیا

  .یمت بردبه غن

بسیار کس کشته شد از جمله علی بن ابیطالب مالک و پسر وي را  ها آندر جنگ بنی المصطلق از 
ریه دختر حارث همسر اسیر بسیار گرفت و میان مسلمانان تقسیم کرد و جوی ها آنبکشت و پیامبر از 

  .پیامبر از جمله اسیران بود

کرد و جیریه دختر حارث جز سهم ثابت تقسیم میوقتی پیامبر اسیران بنی المصطلق را : عایشه گوید
دید مجذوب وي شد و دختري نمکین و شیرین حرکات بود و هر کس او را می يپسرعموبن قیس یا 

و با صاحب خود قرار مکاتبه نهاد، یعنی مالی بدهد و آزاد شود و پیش پیامبر آمد تا در کار  شدمی
  .پرداخت مال از او کمک بخواهد

شود و چون به او می بسته دلوي را بر در اتاق خود دیدم از او بیزار شدم که دانستم پیامبر چون : گوید
اي افتادم که اي پیامبر خداي من جیریه دختر حارث ساالر قوم هستم و به بلیه: نزد پیامبر آمد گفت

ام که ام و آمدهام و قرار مکاتبه نهادهدانی و در سهم ثابت بن قیس بن شماس با پسرعموي وي افتاده
  .در پرداخت مال مکاتبه با من کمک کنی

  .خواهی که کاري بهتر از این کنممی: پیامبر گفت

  اي پیامبر خدا بهتر از این چیست؟: گفت
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  .مال مکاتبه را بدهم و تو را زن خویش کنم: گفت

  آري: جویریه گفت

  .چنین کردم: پیامبر گفت

و چون مردم خبر یافتند که پیامبر جیریه دختر حارث را به زنی گرفته اسیرانی را که به دست داشتند و 
خانوار از بنی مصطلق آزاد شد و  صد یکخویشاوندان پیامبر شده بودند آزاد کردند و به همین سبب 

  .نبود تر پربرکتهیچ زنی براي قوم خویش از جیریه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فر حدیبیهسخن از س

  

را بکشت و اموالشان برگرفت و بیامد و  ها آنو چنان بود که مغیره در جاهلیت با گروهی همراه بود و 
  .اسالم را پذیرفتم و اما مال حاصل خیانت است و حاجت بدان نداریم: مسلمان شد و پیامبر گفت

 شان یکیانداخت آب دهان می به خدا وقتی پیامبر: گفتعروه در کار یاران پیامبر دقیق شده بود و می
به هم پیشی داد بر آنان مالید و چون فرمانی میو پوست خود می صورت بهگرفت و آن را به دست می

رسید وقتی گرفت براي گرفتن آب وضوي او کارشان به کشان کش میگرفتند و چون وضو میمی
  .نگریستنددر او نمیکردند آهنگشان مالیم بود و از روي تعظیم خیره پیش او سخن می

صلح شد که القعده به قصد عمره رفت اما اهل مکه نگذاشتند وارد شود و براء گوید پیامبر در ماه ذي
  .نوشت چنین نوشت يا نامه صلحسه روز در مکه بماند و چون 

شدیم دانستیم مانع ورود تو نمیاگر تو را پیامبر خدا می: محمد پیامبر خداست گفتند نامه صلحاین 
  .ولی تو محمد بن عبداهللا هستی

  .من پیامبر خدا هستم و محمد بن عبداهللا هستم و به علی گفت پیامبر خدا را محو کن: پیامبر گفت

  .کنم نمینه هرگز او را محو : اما علی گفت

دانست و کلمه محمد را به جاي پیامبر خدا نوشت و را بگرفت وي نوشتن خوب نمی نامه صلحپیامبر 
و از مردم  امیدرنشمشیر  جز بهمحمد است که با سالح به مکه در نیاید  نامه صلحنوشته شد این چنین 

را که بخواهد پیرو او شود همراه نبرد و از یاران خویش کسی را که بخواهد آنجا بماند مانع  کس آن
  .نشود
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به رفیقت بگو از  :و چون پیامبر وارد مکه شد و مدت به سر رسید قریشیان پیش علی آمدند و گفتند
  .پیش ما برو که مدت به سر رسید و پیامبر از مکه برون شد

برخیزید و قربان کنید و : به سر رسید پیامبر به یاران خویش گفت نامه صلحوقتی : عمرو بن زبیر گوید
پیش  برنخاستپیامبر این سخن سه بار گفت و چون کس  برنخاستسپس موي سر بسترید اما کس 

 کس هیچخواهی چنین کنند برون شو و با اگر می: سلمه گفت ام. بود گفتو آنچه دیده سلمه رفت  ام
  .سخن مگو قربان کن و مو بتراش خویش را بخواه که موي سر تو بسترد

 برخاستندپیامبر برون شد و با کس سخن نکرد و قربان کرد و موي سر بسترد و چون قوم این بدیدند 
  .و قربان کردند و موي سر از همدیگر بستردند و نزدیک بود کسانی در آن میان کشته شوند

  :آن تنی چند از زنان مسلمان از مکه پیش پیامبر آمدند و خداوند این آیه را نازل فرمود پس از

است  داناتربه مهاجرت نزد شما آیند امتحانشان کنید خدا به ایمانشان  مؤمناي پیامبر وقتی زنان 
به  ها آنو نه  اند حاللشناختید سوي کافرانشان بازنگردانید نه اینان به کافران  مؤمنرا  ها آناگر 

اند بدهیدشان براي نکاح کردن ازدواج خرج کرده درراهمهاجر حالل باشند هر چه  مؤمنزنان 
  .نهیداین زنان اگر مهرشان به ایشان بدهید گناهی بر شما نیست به عقد کافران اعتبار ن

عمر بن خطاب دو زن مشرك داشت که هر دو را طالق داد که یکی را معاویه بن سفیان و یکی دیگر 
صداقشان را : را ضفوان بن امیه به زنی گرفت و پیامبر از پس فرستادن زنان مهاجر منع فرمود و گفت

  .بدهید

پیش پیامبر آمد و معیط الکلثوم دختر عقبه بن ابی  بن اسحاق هست که در این هنگام امدر حدیث ا
حدیبیه او را پس  نامه صلح موجب بهبه مدینه آمدند و از پیامبر خواستند که  برادرانشعماره و ولید 

  .خواستدهد ولی پیامبر پس نداد که خداي عزوجل چنین می
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عکاشه بن محصن را با چهل کس و از آن ) ص(همین سال پیامبر خدا  اآلخر ربیعدر : واقدي گوید
جمله ثابت بن اقرم و شجاع بن وهب سوي غمر فرستاد که شتابان برفتند اما قوم دشمن خبر یافته بود و 

به هر سو فرستاد که یکی از  داران هیطالفرود آمده بود و  ها آنفراري شده بود و عکاشه بر سر آب 
  .ن را بیاورند که چهارپایان قوم را نشان داد و دویست شتر یافتند و سوي مدینه آوردندخبرگیران دشم

االول این سال پیامبر محمد بن مسلمه را با ده کس به سفر جنگی فرستاد و قوم و هم در ربیع: گوید
د و دشمن کمین کردند و چون او و یارانش بخفتند ناگهان حمله بردند و همه یاران محمد کشته شدن

  .نجات یافت زخم دارخود او 

این سال پیامبر ابوعبیده بن جرح را با چهل کس به سفر جنگی سوي  اآلخر ربیعو هم در : واقدي گوید
 سوي بهذوالقصه فرستاد و شبانگاه پیاده برفتند و سحرگاه به مقصدي رسیدند و به قوم حمله بردند که 

ي اسقاط بگرفتند با یک مرد که اسالم آورد و پیامبر کوهستان گریختند و تعدادي شتر و مقداري کاال
او را رها کرد و هم در این سال زید بن حارثه را به سفر جنگی سوي جموم فرستاد و یکی از زنان بنی 

را به یکی از جاهاي سلیم رهنمایی کرد و تعدادي  ها آنمرینه را که حلیمه نام داشت بگرفت که 
  .وهر حلیمه از جمله اسیران بود و پیامبر او را به حلیمه بخشیدگوسفند و بز اسیر بگرفتند و ش

به سفر جنگی سوي عیص رفت و کاروان این سال زید بن حارثه  االول يجمادو هم در : گوید
  .ابوالعاص بن ربیع را با اموال آن بگرفت و او به زینب دختر پیامبر پناه برد که وي را پناه داد

این سال زید بن حارثه با پانزده کس به سفر جنگی سوي طرف رفت  اآلخر جماديو هم در : گوید
آمده باشد و بیست  ها آنکه قوم بنی ثعلبه آنجا بودند و بدویان بگریختند که بیم داشتند پیامبر سوي 

  .وي چهار روز بود وآمد رفتبگرفت  ها آنشتر از 

و سبب آن بود  رفت  میسوي حس این سال زید بن حارثه به سفر جنگی اآلخر جماديو هم در : گوید
آمد که مال و جامه بدو بخشیده بود و چون به حسمی رسید میکه دحیه کلبی از پیش قیصر باز



 هیبیسخن از سفر حد ١٠٩
 

گروهی از قوم جذام راه وي را بزدند و چیزي براي او نگذاشتند و پس از آنکه به خانه رود پیش 
  .پیامبر آمد و پیامبر زید بن حارثه را سوي حسمی فرستاد

در این سال عمر بن خطاب جمیله را به زنی گرفت و عاصم بن عمر را از او آورد سپس وي را  و هم
طالق داد و یزید بن جاریه او را به زنی گرفت و عبدالرحمن بن یزید را از او آورد که برادر مادري 

هم  رفت و يالقر يوادعاصم بن عمر بود و هم در رجب این سال زید بن حارثه به سفر جنگی سوي 
اگر قوم به اطاعت تو در : در شعبان این سال عبدالرحمن بن عوف سوي الجندل رفت و پیامبر گفت

آمدند دختر پادشاهشان را به زنی بگیر و چون قوم مسلمان شدند عبدالرحمن تماضر دختر اصبغ را به 
  .زنی گرفت که مادر ابوسلمه شد و پدر وي ساالر و شاه قوم بود

  .سخت شد و پیامبر در ماه رمضان با مردم دعاي باران کرد سالی خشکسال و هم در این : گوید

  .و هم در رمضان این سال علی بن ابیطالب به سفر جنگی سوي فدك رفت: گوید

از بنی سعد بن بکر  يا فهیطاعلی بن ابیطالب با صد مرد سوي فدك رفت که : عبداهللا بن جعفر گوید
خیبر  یهودانآهنگ کمک با  ها آنخدا خبر یافت که جمعی از  آنجا بودند و سبب آن بود که پیامبر

شد و یکی را که خبرگیر قوم بود دستگیر کرد و او رفت و روز نهان میدارند و علی شبانگاه به را می
عرضه دارد و در اوص حاصل خیبر را  ها آناند که کمک قوم را به که وي را به خیبر فرستاده: گفت

  .بگیرند

نگی زید بن حارثه سوي ام قرفه در رمضان همین سال بود که ام قرفه فاطمه دختر ربیعه خبر ج: گوید
و قتل وي صورت بسیار سختی داشت که دو پایش را به دو شتر بستند و براندند تا بن بدر را بکشت 

  .شد و او پیري فرتوت بود مهیدون

فرستاده بود که با بنی فزاره روبرو شد و و سبب آن بود که پیامبر زید بن حارثه را سوي وادي القرا 
جمعی از یاران وي کشته شدند و زید از میان کشتگان بگریخت و ورده بن عمرو یکی از مردم بنی 

شدگان بود که یکی از مردم بنی بدر او را بکشت و چون زید بازگشت نذر کرد که سعد جز کشته
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یافت پیامبر او را با سپاهی سوي بنی فزاره  جنب نشود تا به جنگ فزاره رود و چون زخم وي بهبود
روبرو شد و کسان بکشت که قیس بن مسحر یعمري از آن جمله بود و  ها آنفرستاد و روادي القرا با 

تا او را بکشند و او را به دو شتر بست و دو نیمه کرد و : ام قرفه و دختر او را اسیر گرفت و بگفت
ده پیش پیامبر بردند دختر ام قرفه اسیر سلمه بن عمرو بود و ام قرفه دختر ام قرفه را با عبداهللا بن مسع

از ام قرفه بودي بیشتر از این نبودي  تر فیشراگر : گفتندشریف قوم خویش بود و عربان به مثل می
وهب خال خویش پیامبر دختر را از سلمه خواست که بدو بخشید و پیامبر دختر را به حضن بنی ابی

  .بن حضن را از او آورد رحمنعبدالبخشید که 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از حوادث سال هفتم هجرت

  جنگ خیرب

  

آنگاه سال هفتم در آمد و پیامبر در باقیمانده ماه محرم سوي خیبر رفت و غفاري را در مدینه جانشین 
  .کرد و با سپاه خود برفت تا به دره رجیع فرود آمد که میان مردم خیبر و غطفان بود

شود که غطفانیان خیبریان را بر  لیهاآنجا فرود آمد تا میا اهل خیبر و قوم غطفان : ابن اسحاق گوید
شتابند  یهودانضد پیامبر کمک ندهند و چون غطفانیان از آمدن پیامبر خبر یافتند فراهم آوردند تا به 

حمله بردند و  بدان جاو چون روان شدند از کار اموال و کسان خود نگران شدند و پنداشتند مسلمانان 
  .گذاشتند وابازگشتند و در جاي خویش بماندند و پیامبر را با خیبریان 

ها را یکایک بگرفت و نخستین قلعه که بگرفت ناعم بود که محمود بن مسلمه آنجا از پیامبر قلعه
  .گ آسیابی که بر او افکندند کشته شد پس از آن قموص قلعه ابن ابی الحقیق گشوده شدسن

بن اخطب زن کنانه بن ابی الحقیق و دو پیامبر از خیبریان اسیر بسیار گرفت که صفیه دختر 
او تاز جمله بودند و پیامبر صفیه را براي خویش برگزید و چنان بود که دحیه کلبی صفیه  يدخترعمو

  .صفیه را به دحیه داد يدخترعموپیامبر خواسته بود و چون او را براي خویش برگزید  را از

  .هاي دیگر را بگرفتآنگاه پیامبر قلعه

بخدا به مهنت : اسلم بود پیش پیامبر آمدند و گفتند طایفهبنی سهم که از : محمد بن اسحاق گوید
  .بدهد ها بدانایم و چیزي نداریم پیامبر چیزي نداشت که افتاده
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 ها آنندارم و چیزي نیست که به  ها آندانی و من توان کمک را می ها آنخدایا حال : و به دعا گفت
  .بگشاي ها آنقلعه خیبر را که خوردنی و روغن از همه بیشتر دارد براي  ترین بزرگدهم 

ها خوردنی و روغن از آن بیشتر نداشت پس از آن از قلعه یک هیچروز بعد قلعه صعب گشوده شد که 
هاي خیبر گشوده شد و ده و چند روز در به قلعه وطیح و ساللم پناه بردند که پس از همه قلعه یهودان

  .محاصره بود

از قلعه وطیح در آمد و رجز خواند و هم آورد خواست  یهوديمرحب : جابر بن عبداهللا انصاري گوید
  .رودسوي این میچه کسی : پیامبر گفت

اند روم که انتقام بگیرم که دیروز برادرم را کشتهاي پیامبر من می: و گفت برخاستمحمد بن مسلمه 
گفت خدایا او را بر ضد دشمن کمک کن و محمد بن مسلمه از پس  به دعابرو و : پیامبر گفت

کشاکشی مختصر مرحب را بکشت پس از او با سر برادرش بیامد و هماورد خواست و زبیر بن عوام به 
: کشد پیامبر گفتاي پیامبر خدا پسر مرا می: مقابله او رفت و مادرش صفیه دختر عبدالمطلب گفت

  .کشد زبیر رجزخوانان برفت و یاسر را بکشتمیپسر تو او را  شاءاهللا ان

وقتی پیامبر بر قلعه خیبریان فرود آمد پرچم را به عمر بن خطاب داد و کسان با وي : اسلمی گوید
رسیدند و یاران عمر او را  پس آمدن و پیش پیامبربرفتند و با خیبریان روبرو شدند عمر و یاران وي وا

فردا پرچم را به کسی دهم که خدا را : را ترسو خواند پیامبر گفت ترسو خواندند و عمر یاران خویش
  .دوست دارد و خدا و پیامبر نیز او را دوست دارند

خواستند پرچم را بگیرند ولی پیامبر علی را پیش خواند و او و چون روز دیگر شد ابوبکر و عمر می
سان با وي برفتند و با خیبریان درد چشم داشت و آب دهان بر چشمش افکند و پرچم را بدو داد و ک

کرد تا عاقبت علی ضربتی به  ردوبدلروبرو شدند و مرحب رجزخوانان بیامد علی با مرحب ضربتی 
رسید و مردم اردو صداي آن را شنیدند و هنوز دنباله اردو نرسیده بود که  شیها دندانسر او زد که تا 

  .فتح رخ داد



 ربیجنگ خ ١١٣
 

بر علی را با پرچم فرستاد با وي برفتیم و چون نزدیک قلعه رسید وقتی پیام: ابورافع غالم پیامبر گوید
ضربتی بزد که سروي بیفتاد و دري را که  یهودانبجنگیدند و یکی از  ها آنمردم به مقابله آمدند و با 

جنگید تا قلعه را بگشود نزدیک قلعه بود بگرفت و سپر خویش کرد و همچنان به دست وي بود و می
  .دیگر کوشیدیم که در را بگردانیم و نتوانستیم کس هفتداخت و من و آنگاه در را بین

کنانه بن ربیع بن ابی الحقیق را که گنج بنی نضیر پیش او بود به نزد پیامبر آوردند و : ابن اسحاق گوید
: را پیش پیامبر آوردند که گفت یهودانه یکی از او پرسید و کنانه انکار کرد آنگامحل گنج را از 

  .گشتامروز کنانه را دیدم که اطراف فالن خرابه می

  .اگر گنج را پیش تو پیدا کردم تو را بکشم: پیامبر به کنانه گفت

  آري: کنانه گفت

تا خرابه را بکنند و قسمتی از گنج را آنجا یافتند پیامبر از باقیمانده آن پرسید و کنانه از : پیامبر بگفت
عذابش کن تا آنچه را پیش اوست بگیري و : سلیم آن دریغ کرد و پیامبر او را به زبیر سپرد و گفتت

زبیر چندان با مشت به سینه او کوفت که نزدیک بود جان بدهد آنگاه پیامبر او را به محمد بن مسلمه 
  .داد که به انتقام برادر خود محمود بن مسلمه گردنش را بزد

ثعلبه در همین سال بود و چنان بود که گی غالب بن عبداهللا سوي بنی عبد بن سفر جن: واقدي گوید 
کنم پیامبر غالب بن عبداهللا اي پیامبر خداي من بنی عبد ثعلبه را غافلگیر می: یار غالم پیامبر گفته بود

 وي بفرستاد که بنی عبد حمله بردند و شتر و گوسفند براندند و سوي همراهو سی کس  صد یکرا با 
پیامبر در این سفر میمونه دختر حارث را به زنی گرفت در آن : مدینه آوردند و هم ابن عباس گوید

  .وقت احرام داشت بود و عباس بن عبدالمطلب او را به زنی پیامبر داد

پیامبر سه روز در مکه ماند روز سوم حویطب بن عبد العزي با تنی چند از قریشیان : ابن اسحاق گوید
  .وقت تو تمام شده از پیش ما برو: د که وي را به ترك مکه وادارند و گفتندپیش وي آمدن
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  .چه شود اگر بگذارید میان شما عروسی کنم و غذایی بسازم که در آن حضور یابید: پیامبر گفت

  .ما را به غذاي تو حاجت نیست از پیش ما برو: گفتند

ونه گماشت که وي را در سرف پیش پیامبر پیامبر از مکه بیرون شد و ابورافع غالم خویش را به میم
  .آورد که بر وي در آمد

در این سفر پیامبر اجازه داد که قربانی را تغییر دهند و او نیز تغییر داد که شتر کم بود و جاي آن گاو 
  .قربان کردند

  



  آنگاه سال هشتم هجرت در آمد

  

و در صفر همین سال پیامبر غالب بن  درگذشتزینب دختر پیامبر : واقدي گوید که چناندر این سال 
پیامبر غالب بن : عبداهللا لیثی را به غزاي بنی الملوح سوي کدید فرستاد جندب بن مکیث جهنی گوید

حمله برد و من نیز جز همراهان  ها آنبه : عبداهللا را سوي بنی ملوح فرستاد که در کدید بودند و گفت
  .ارث بن مالک لیثی برخوردیم و او را بگرفتیموي بودم و چون به کدید رسیدیم به ح

  .ام مسلمان شوممن آمده: اما حارث گفت

بمانی و اگر جز این باشد  دربنداي مسلمان شوي ضرر ندارد که شب و روزي اگر آمده: غالب گفت
ا ب: کرد و مردك سیاهی را که همراه ما بود بر او گماشت و گفت دربنداز تو در امان باشیم و او را 

  .وي باش تا ما بیاییم و اگر با تو نزاع کرد سرش را ببر

پسینگاه در عشیشه فرود آمدیم و یاران مرا به سپس رفتیم تا به دره کدید رسیدیم و بعد از : گوید
را ببینم و آنجا دراز کشیدم و این نزدیک غروب بود  جا همهاي رفتم که دیدبانی فرستادند و من بر تپه

بینم که اول روز ندیده بخدا روي تپه سیاهی می: یامد و مرا دید و به زن خویش گفتب ها آنو یکی از 
  .بودم ببین سگان ظرف تو را آنجا نکشیده باشند

  .بخدا چیزي گم نشده: زن بنگریست و گفت

  .کمان مرا با دو تیر بیار: مرد گفت

  .را در آوردم و تکان نخوردمکه پهلویم فرو رفت و من تیر  نداختیبو چون کمان و تیر بیاورد تیري 

دو تیر من به او خورد اگر دیدبان بود تکان خورده بود وقتی صبح شد برو تیرهاي مرا بگیر : مرد گفت
  .که سگان دندان نزنند
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حمله بردیم و  ها آنصبر کردم تا گله بیامد و چون شیر بدوشیدند و بنوشیدند و آرام گرفتند به : گوید
کسان بکشتیم و گوسفندان براندیم و بازگشتیم و بانگ زن به طلب کمک سوي قوم رفت و ما شتابان 

نگریست و را پیش آمدن نداشت و با سرعت بیامدیم و به حارث بن مالک گماشته او رسیدیم به ما می
  .از آنجا دور شدیم و کس به ما نرسید

  .عبداهللا ده و چند کس بودندهمراهان غالب بن : واقدي گوید

عال بن حضرمی را سوي منذر بن ساوي عبدي فرستاد با ) ص(پیامبر خدا و هم در این سال : گوید
  اي به این مضموننامه

  .الرحمن الرحیم از محمد پیامبر فرستاده خدا به منذر بن ساوي اهللا بسم

فرستادگانت رسیدند هر که نماز ما کند و کنم اما بعد نامه تو و درود بر تو من ستایش خداي یگانه می
ذبیحه ما را بخورد و رو به قبله ما کند مسلمان است و حقوق و تکالیف مسلمانان دارد و هر که دریغ 

  .ورزد باید جزیه دهد

شان نخورد و زن از دهند و مسلمان از ضبیحه 20صلح کرد که مجوسان جزیه ها آنبا  پیامبر: گوید
  .نگیرد ها آن

خداي عمرو بن عاص را سوي جیفر و عباد پسران جلندي فرستاد که  پیامبرو هم در این سال : گوید
کردند و به دین وي گرویدند و عمرو بن عاص زکات اموالشان بگرفت و از مجوسان  پیامبرتصدیق 

  .جزیه گرفت

کس سوي بنی عامر رفت و به  وچهار ستیباالول این سال شجاع بن وهب با و هم در ربیع: گوید
.پانزده شتر رسید ها آنحمله برد و شتر و گوسفند بگرفت که به هر یک از  ها آن
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  سخن از حوادث سال هشتم هجرت

  

زنی از قوم خویش گرفتم و دویست درم مهر او کردم و پیش : عبداهللا بن ابی حدرد اسلمی گوید
  .ايمهر کرده چقدر: ک گیرم گفترفتم که در کار زن گرفتن خویش از او کم پیامبر

  .دویست درم: گفتم

کردي بخدا چیزي ندارم که به گرفتی بیش از این نمیها را از کف دره میاگر درم اهللا سبحان: گفت
  .تو دهم

با گروهی بسیار چند روز بعد یکی از بنی جشم بن معاویه به نام رفاعه بن قیس با قیس بن رفاعه : گوید
  .فراهم آرد پیامبرقیس را نیز براي جنگ  طایفهخواست و در بیشه فرود آمد و می از قوم جشم بیامد

مرا با دو تن از مسلمانان خواست و گفت  پیامبرآور و بزرگ بود و جشم نام طایفهو او در : گوید
 سوي این مرد روید و او را به سمت من آرید یا خبري از او بیارید و شتري الغر به ما داد که یکی از

 برخاستما بر آن نشست و از ضعف برخواستن نتوانست و کسان از پشت کمک کردند تا به زحمت 
  .نوبت به نوبت سوار شوید: گفت پیامبرو 

اي برفتیم و شمشیر و تیر همراه داشتیم و از نزدیک غروب به عشیشه رسیدیم و من در گوشه: گوید
گفتم وقتی که شنیدید  ها آنکه در گوشه دیگر کمین کنند و به : کمین کردم و به دو رفیقم گفتم

  .تکبیر گفتم و به سپاه حمله بردم تکبیر گویید و حمله کنید

آریم و شب شد  به دست ها آندر آن حال بودیم و انتظار داشتیم غافلگیرشان کنیم یا خبري از : گوید
نجا به چرا رفته بود دیر کرد و بر او بیمناك شدند و ساالرشان رفاعه بن قیس و چوپان قوم که در آ
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اي براي او رخ داده روم گویا حادثهبه دنبال چوپان می: و شمشیر به گردن آویخت و گفت برخاست
  .رویمنرو ما می: و کسانی از همراهان وي گفتند

  .به خدا کسی جز من نرود: رفاعه گفت

  .آییمما با تو میپس ما نیز : گفتند

  .از شما همراه من نیاید کس هیچبه خدا : گفت

روان شد و نزدیک من رسید و من تیري بینداختم که در قلب وي جاي گرفت و صدایش : گوید
برنیامد و من برجستم و سر او را بریدم آنگاه از یک طرف سپاه حمله بردند و تکبیر گفتند و دو رفیقم 

د و قوم فراري شدند و زن و فرزند و سبک وزن هر چه توانستند همراه حمله کردند و تکبیر گفتن
آوردیم و من سر رفاعه را همراه داشتم  پیامبربردند و ما شتر بسیار و گوسفند فراوان براندیم و پیش 

  .سیزده شتر به من داد که زنم را به خانه آوردم

سفر جنگی فرستاد و شانزده کس بودند و پانزده ابی حدرد را با ابو قناده به این  پیامبر: به گفته واقدي
روز در سفر بودند و هر یک شانزده سهم گرفتند و هر شتر برابر ده گوسفند بود و چهار زن گرفته 

سخن کرد و  پیامبرو محنیه بن جزء درباره او با  دختري زیبا بود و به ابوقناده رسید شان یکیبودند که 
  .او را به غنیمت خریدم: تاز ابوقناده پرسید و گف پیامبر

  .او را به من ببخش: گفت پیامبر

  .بخشید که او را به محنیه بن جزء زیدي داد پیامبرابوقناده دختر را به 

  

  



  سخن از فتح مکه

  

و رجب را در مدینه به سر  اآلخر جمادياز پس آنکه سپاه سوي موتع فرستاد  پیامبر: ابن اسحاق گوید
خزاعه زیر مکه بر آب خویش به نام وتیر بودند و بنی بکر بن عبد مناه بر  طایفهبرد و چنان شد که 

 پیمان همالحضرم بود که مالک بن عباد نام داشت و  بردند و مسبب حادثه مردي از بنی حمله ها آن
سرزمین خراعه او را کشتند و مالش را بردند و رفت در به تجارت می که یهنگامآسود بن رزن بود و 

مردم بنی بکر به تالفی خون وي یکی از خزاییان را کشتند و خزاییان بر پسران آسود که سران و 
  .هاي حرم رخ داداشراف بنی بکر بودند حمله بردند و خونشان بریختند و این حادثه نزدیک نشانه

داشتند و  بها خوندو  شان يبرتریت مردم بنی السود به سبب در ایام جاهل: یکی از مردم بنی بیل گوید
  .و در آن هنگام که بنی بکر و خزاعه درگیر بودند اسالم بیامد و کسان بدان پرداختند بها خونما یک 

و قریش رخ داد از جمله مقررات صلح این بود که  پیامبرچون صلح حدیبیه میان : ابن اسحاق گوید
پیمان  پیامبرخزاعه با  طایفهپیمان بندد و هر که خواهد با قریشیان پیمان بندد و  پیامبرهر که خواهد با 

بستند و بنی دیل بنی بکر فرصت را غنیمت شمردند و خواستند انتقام کشتگان را از مردم خزاعه 
 بگیرند و نوفل بن معاویه دیلی که ساالر قوم بود اما همه بنی بکر پیرو وي نبودند با مردم بنی دیل

کشته شد پس از آن دو  ها آننزدیک مکه بر آب تیر بودند حمله برد که یکی از  که  ناشبانه بر خزاعی
قوم درافتادند و به جنگ پرداختند و قریشیان بنی بکر را سالح دادند و چند تن از قریشیان شبانه و 

  .نهانی به کمک بکریان جنگ کردند تا خزاعیان به حرم رسیدند

جهل و سهیل بن عمرو با مرکب و غالم به صفوان بن امیه و عکرمه بن ابی آن شب: ديبه گفته واق
  .کمک بنی بکر و بر ضد خزاعه در جنگ شرکت داشتند
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اکنون به حرم رسیدیم خدا را خدا : وقتی به حرم رسیدند بنی بکریان به نوفل گفتند: ابن اسحاق گوید
  .را

ن من خدا ندارم انتقام خود را بگیرید شما که در بنی بکر اکنو اي که: گفت آور وحشتو او سخنی 
  .کنید چرا از انتقام گرفتن پروا داریدحرم دزدي می

بکشتند و منبه  ها آنکه بکریان بر آب و تیر به خزاعه حمله بردند یکی را به نام منبه از  آن شبدر 
اي تمیم فرار : بدو گفت مردي سست دل بود و با یکی از قوم خویش به نام تمیم بن اسد همراه بود که

  .کن که من بکشندم یا بگزارندم خواهم مرد که دلم ببرید و تمیم برفت و منبه را بگرفتند و بکشتند

و چون خزاعیان وارد مکه شدند به خانه بدیل خزاعی و خانه یکی از وابستگان خود به نام رافع پناه 
  .بردند

داشتند شکستند به سبب آنکه  پیامبرانی را که با وقتی قریشیان با همدستی بر ضد خزاعه پیم: گوید
: رفت و با وي گفت پیامبرپیمان او بودند عمرو و بن سالم خزاعی که حبیب مدینه پیش خزاعیان هم

چون سخنان او را بشنید  پیامبرکه خزاعیان مسلمان بودند و ستم دیدند و از او کمک خواست و 
درآمد یاري این ابر پیش: ر گفتپیامبآسمان پدیدار شد و ابري در  دم همانشوید و یاري می: گفت

  .بنی کعب است

آمد و ماجرا را با وي بگفت و  پیامبرپس از آن بدیل بن ورقا با تنی چند از خزاعیان در مدینه پیش 
  همگی به مکه بازگشتند

مدت آن را  آید که پیمان را محکم کند وبه همین زودي ابوسفیان می: به کسان گفت پیامبرآنگاه 
  .بیفزاید
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و چنان شد که بدیل و همراهان وي در عفان به ابوسفیان برخوردند قریشیان او را فرستاده بودند تا 
رود و پیمان را محکم کند و مدت آن را بیفزاید که از کار خویش بیمناك بودند و چون  پیامبرپیش 

  .رفته است پیامبرش آیی و حدس زد که پیاز کجا می: ابوسفیان بدیل را بدید بگفت

  .با مردم خزاعه به ساحل و دل این دره رفته بودیم: اما بدیل گفت

  .پیش محمد نرفته بودید: گفت

  نه: بدیل گفت

اگر به مدینه رفته باشد هسته به شتر خود داده و به محل : و چون بدیل راه مکه گرفت ابوسفیان گفت
قسم به خدا بدیل پیش : بگرفت و بشکست که هسته در آن بود و گفت یپشکلخفتن شتر وي رفت و 

  .محمد رفته است

بنشیند  پیامبرحبیبه رفت و چون خواست بر فراز  مدینه رسید به خانه دختر خود ام وقتی ابوسفیان به
دانم فراش شایسته من نیست یا من شایسته فراش دخترم نمی: دخترش آن را جمع کرد ابوسفیان گفت

  ستمنی

  .بنشینی پیامبرخدا است و تو مشرك و نجسی و نخواستم بر فراش  پیامبراین فراش : حبیبه گفت ام

  ايام دچار شري شدهبه خدا دخترکم از وقتی تو را ندیده: گفت

جواب نداد از آنجا پیش ابوبکر رفت  پیامبررفت و با وي سخن کرد و  پیامبرپس از آن ابوسفیان پیش 
  سخن کند پیامبره درباره وي با و از او خواست ک

  چنین نکنم: ابوبکر گفت

شفاعت کنم به خدا  پیامبرمن براي شما پیش : آنگاه پیش عمر رفت و با وي سخن کرد عمر گفت
  کنماگر جز مورچه همدستی نیابم با شما جنگ می
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پیش وي بود و حسن که طفلکی بود  پیامبررفت که فاطمه دختر ) ع(پس از آن پیش علی بن ابیطالب 
ان به من کس همهتو از  يشاوندیخورشته : بود و به علی گفت وجوش جنبپیش روي فاطمه به 

خداي  پیامبرام نومید بازگردم پیش آمده که چناناست به حاجتی پیش تو آمدم و نباید  تر نزدیک
  براي ما شفاعت کن

که درباره آن با وي سخن نتوانیم کرد ابوسفیان سوي فاطمه  دارد یعزم پیامبراي ابوسفیان : علی گفت
توانی به این پسرك خویش بگویی که میان کسان پناه نهد و تا اي دختر محمد می: نگریست و گفت

  آخر روزگار ساالر عرب باشد

پناه  پیامبربی رضاي  کس هیچنرسیده که میان کسان پناه نهد و  ییجا بههنوز پسر من : فاطمه گفت
  ابدین

  بینم که کارها سخت شده راهی به من بنماواي ابوالحسن می: ابوسفیان گفت

اي برخیز و میان به خدا چیزي ندانم که کاري تواند براي تو ساخت اما تو ساالر بنی کنانه: علی گفت
  کسان پناه بنه و به سرزمین خویش بازگرد

  آیا این کار سودي دارد: گفت

  توانی کردلی جز این چه مینه سودي ندارد و: علی گفت

اي مردم من میان کسان پناه بنهادم سپس بر شتر خویش : ابوسفیان در مسجد بپا خواست و گفت
  خبره چ: نشست و برفت و چون پیش قریشیان رسید گفتند

پیش محمد رفتم و با او سخن کردم و جوابم نداد پس از آن پیش پسر ابوقحافه رفتم و کاري : گفت
 تر نرمبود آنگاه پیش علی رفتم که از همه  تر دشمنیش پسر خطاب رفتم که از همه نساخت سپس پ

  بود و کاري به من گفت که کردم اما ندانم سودي دارد یا نه
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  چه کاري بود: گفتند

  کردم نیچنمیان کسان پناه بنه و : به من گفت: گفت

  کرد تأییدآیا محمد این را : گفتند

  نه: گفت

  عقل تو بازي کرده و گفته تو براي ما کاري نخواهد ساختبه خدا با : گفتند

  جز این کاري نتوانستم کرد: گفت

بفرمود تا مردم آماده شوند و به کسان خود نیز گفت تا لوازم وي را آماده کنند ابوبکر  پیامبر: گوید
لوازم آماده  گفته پیامبردخترکم : کرد و گفترا آماده می پیامبرپیش دختر خود عایشه رفت که لوازم 

  کنید

  آري تو نیز آماده شو: گفت

  قسط کجا دارد: ابوبکر گفت

  دانمبه خدا نمی: عایشه گفت

آنگاه بکوشند و آماده شوند : خدا به مردم اعالم کرد که آهنگ مکه دارد و گفت پیامبرپس از آن 
  .را غافلگیر کنیم ها آنتا  بازدارخدایا خبر و خبرگیران را از قریشیان : گفت

اي به آماده حرکت سوي مکه شد حاطب بن ابی بلتعه نامه) ص(خدا  پیامبروقتی : عروه بن زبیر گوید
به ساره  ها بعضیخبر داد و نامه را به یکی از زنان مزینه و به گفته  ها آنقریشیان نوشت و قضیه را به 

وابسته یکی از بنی عبدالمطلب داد و دستمزدي براي او نهاد که نامه را ببرد و زن نامه را در موي 
  .افتاد به راهخویش نهاد و آن را پیچید و 
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از آسمان خبري یافت که حاطب چنین کرده و علی بن ابیطالب و زبیر بن عوام را بفرستاد و  پیامبر
  خبر دهد او را بگیرید ها آنکه حرکت ما را به  برد میي قریش اي از حاطب سوزنی نامه: گفت

علی و زبیر بیرون شدند و در حلیفه به زن رسیدند و او را از مرکب فرود آوردند و بارش را بگشتند و 
گوییم یا خدا دروغ نگفته و ما دروغ نمی پیامبرخورم که قسم می: بدو گفت) ع(چیزي نیافتند علی 

  گردیمده یا تو را مینامه را به من ب

و چون آن زن سختی او را بدید به یک سو رو و علی به یکسو رفت و او گیسوان خود را بگشود و 
چرا این : حاطب را بخواست و گفت) ص(آورد و او  پیامبرنامه را برون آورد و تسلیم کرد که پیش 

  .ايکار را کرده

ام ام و اعتقاد نگردانیدهمان دارم و تغییر نکردهخدا من به خدا و رسول وي ای پیامبراي : حاطب گفت
زن و فرزند دارم به این سبب خواستم پیش  ها آنولی مرا در میان قریشیان ریشه و عشیره نیست پیش 

  قریشیان جایی داشته باشم

  خدا بگذار گردنش را بزنم که منافقی کرده است پیامبراي : عمر بن خطاب که آنجا بود گفت

هر چه خواهید : دانی شاید خداي عزوجل به اهل بدر نگریست و گفتاي عمر چه می: گفت پیامبر
  ام و خدا درباره حاطب این آیات را نزول کردبخشیده شماراکنید که 

دارید دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان مگیرید که با ایشان طرح دوستی  مانیکه اشما 
کنند ورزند و پیامبر را بیرون میبه این حق که سوي شما آمده کفر می ها آنافکنید در صورتی که 

نیز که چرا به پروردگارتان ایمان آوردید اگر براي جهاد در راه حق و طلب رضاي من  شماراو 
اید به دارید و من به آنچه نهان داشتهاید چنین مکنید شما مودت ایشان را نهان میبیرون شده

ید داناترم و هر که از شما چنین کند میان راه گم کرده است اگر با شما برخورد اآنچه عیان داشته
بگشایند و دوست دارند کافر  تانیبه سورا به بدي  شانیها زبانو  ها دستدشمنانتان باشند و کند 

شوید روز رستاخیز نه خویشاوندانتان و اوالدتان هرگز سودتان ندهد خدا میان شما فاصله پدید 
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اند براي شما کنید بینا است ابراهیم و کسانی که با وي بودهو خدا به اعمالی که می کند می
پرستید بیزاریم به ما از شما و بتانی که سواي خدا می: مقتدایی نیکو بودند وقتی به قومشان گفتند

ورید و توزي است تا به خدا تنها ایمان بیاورزیم و همیشه میان ما و شما عداوت و کینهشما کفر می
گفتار ابراهیم با پدرش که براي تو آمرزش خواهم خواست و در قبال  جز بهمیانشان مودتی نبود 

گردیم و سرانجام سوي کنیم و سوي تو بازمیخدا کاري برایت نتوانم کرد پروردگارا توکل به تو می
  .تو است

ین غفاري را در مدینه راه سفر گرفت و ابو رحم کلثوم بن حص پیامبرپس از آن : ابن عباس گوید
روزه داشت و مردم نیز روزه داشتند و چون به  پیامبردهم رمضان بود و  روز بهجانشین کرد و این 

کدید میان عفان و امیم رسید روزه بشکست آنگاه برفت تا در مرالظهران فرود آمد و ده کس از 
یله تعدادي مسلمان آمده بود همه مسلمانان همراه وي بود مردم سلیم و مزینه آمده بودند و از هر قب

فرود آمد هنوز  پیامبربجاي نمانده بود و چون  ها آناز  کس هیچآمده بودند و  پیامبرمهاجر و انصار با 
ابوسفیان بن حرب و حکیم بن حزام بدیل  آن شبدر  کند میدانستند چه بودند و نمی خبر بیقریشیان 

  بن ورقا برون شده بودند مگر خبري یافتند یا چیزي بشنوند

برخورده بود و ابوسفیان بن حارث و عبداهللا بن  پیامبرو چنان بود که عباس بن عبدالمطلب در راه با 
) ص(سلمه با وي  د و امونر پیامبرابی امیه در نیغ العقاب میان راه مکه و مدینه خواسته بودند به نزد 

  .و داماد تو اند پسرعمهعموزاده و  پیامبراي : و گفته بودسخن کرده بود  ها آندرباره 

و دامادم همان است که در مکه  پسرعمهحرمتم برد و  میپسرعموچه کار  ها آنمرا با : گفت پیامبر
  .به من گفت نارواسخنان 

خبر یافتند ابوسفیان بن حارث که پسر خردسال خویش را همراه  پیامبرو چون آن دو تن از گفتار 
روم می سرگردانگیرم و در زمین به خدا اگر اجازه ندهد او را ببینم دست پسرم را می: داشت گفت

بگفتند رقت کرد و اجازه داد که پیش وي  پیامبرتا از تشنگی و گرسنگی بمیریم و چون این سخن با 
  .رفتند و مسلمان شدند
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: گفتندقسط قریش دارد بعضی می: گفتندها میآهنگ مکه کرد بعضی پیامبروقتی : واقدي گوید
کس پیش بعضی از قبایل فرستاد که  پیامبررود و سوي ثقیف می: گفتندآهنگ هوازن دارد بعضی می

با تنی چند از نیامدند و پرچم نبسته بود تا به قدید رسید و بنی سلیم با اسب و سالح کامل بیامدند عیبنه 
: گفت پیامبرپیوسته بود واقرع بن حابس در سقیا به وي پیوست عبینه با  پیامبریاران خویش در عرج به 

  .خداي نه ابزار جنگ داري نه جامه احرام قسط کجا داري پیامبراي 

  .هر جا خدا بخواهد: گفت پیامبر

رد عباس در سقیا به او رسیده بود و نوفل دعا کرد که خداوند خبرها را از قریشیان باز دا پیامبرآنگاه 
در نیغ العقاب پیش وي رفته بود و چون در مرالظهران فرود آمد ابوسفیان بن حرب به همراهی حکیم 

  .بن حزام برون آمده بود

به خدا اگر : از مدینه آمده بود و به مراالظهران فرود آمد عباس گفت پیامبروقتی : ابن عباس گوید
شوند و بر استر سپید و به زور وارد مکه شود براي همیشه نابود می درآیدبر قریشیان ناگهان  پیامبر
کشی یا شیردوشی یا کسی را بیابم که سوي اراکستان روم شاید هیزم: نشست و با خود گفت پیامبر

  .خبر دهد که بیایند و از او امان گیرند پیامبرسوي مکه رود و قریشیان را از آمدن 

که کسی را بجویم ناگهان صداي ابوسفیان بن حرب و ورقا  گشتم یهمو در میان اراکها برفتم : گوید
به خدا : گفتخدا برون شده بودند و شنیدم که ابوسفیان می پیامبرشنیدم که به جستجوي خبر درباره 

  .اندهرگز چنین آتشی ندیدم به خدا این قوم خزاعه است که از جنگ به هیجان آمده

  .از این کمتر و ناچیزترندبه خدا خزاعه : ابوسفیان گفت

  اي ابوحنظله: و چون صداي او را شناختم گفتم

  ابوالفضلی؟: ابوسفیان گفت

  آري: گفتم
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  پدر و مادرم فدایت چه خبر داري: گفت

  .خداست که با ده هزار مسلمان آمده که تاب مقاومت وي نداري پیامبراینک : گفتم

  مگویی چه کنمی: گفت

براي تو امان بگیرم که بخدا اگر بر تو دست یابد  پیامبرپشت سر من بر این استر سوار شو تا از : گفتم
  گردنت بزند

را بدوانیدم تا پیش وي رویم در راه که به  پیامبرابوسفیان پشت سر من سوار شد و من استر : گوید
  .رودمی پیامبربر استر  پیامبرعموي : گفتندنگریستند و میرسیدیم در من میآتش مسلمانان می

پیمان را که تو را بی ییخدااین ابوسفیان است ستایش : و چون به آتش عمر بن خطاب رسیدیم گفت
خداي دویدن گرفت من نیز استر را که ابوسفیان بر آن  پیامبرو قرارداد به دست من انداخت وي سوي 

اي : شدیم و او گفت پیامبرپیش  وقت کیبه  سوار بودیم بدوانیدم تا به در خیمه رسیدیم و با عمر
خداي اینک ابوسفیان دشمن خداست که بی قرارداد و پیمان به دست تو افتاده بگذار تا  پیامبر

  .گردنش بزنم

به خدا : نشستم و سر او را گرفتم و گفتم پیامبرخدا من او را پناه دادم آنگاه به نزدیک  پیامبراي : گفتم
  .جز من با وي آهسته گویی نکند کس هیچ

اصرار از آن  همه نیااي عمر آرام باش به خدا : و چون عمر درباره ابوسفیان سخن بسیار کرد گفتم
  گفتیکنی که وي یکی از بنی عبدمناف است اگر از بنی عدي بن کعب بود چنین نمیمی

دان شاد شدم که اگر پدرم اي عباس آرام باش بخدا وقتی مسلمان شدي از اسالم تو چن: عمر گفت
از اسالم تو بیشتر از اسالم  پیامبردانستم شدم، براي آنکه میخطاب اسالم آورده بود چندان شاد نمی

  .شودآوردن خطاب شاد می
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  برو به او امان دادیم تا صبحگاه فردا او را بیارید: گفت پیامبر

اي : یامبر آورد که چون او را بدید گفتعباس ابوسفیان را به منزل خویش برد و صبحگاه او را پیش پ
  .ابوسفیان هنگام آن نرسیده که بدانی خدایی جز خداي یگانه نیست

پدر و مادرم فداي تو باد چه خویشاوند دوست و بردبار و بزرگواري بخدا اگر خدایی : ابوسفیان گفت
  .جز خداي یگانه بود کاري براي من ساخته بود

  .خدا هستم پیامبرده که بدانی من آیا وقت آن نرسی: گفت پیامبر

  .پدر و مادرم فداي تو باد از این قضیه چیزي در دلم افتاده است: گفت

و او کلمه شهادت  يبه گوزودتر از آنکه گردنت را بزنند شهادت حق : بدو گفتم: عباس گوید
  .بگفت

تا سپاهیان خدا بر  دار نگهاي عباس او را ببر و به نزدیک دماغه کوه در تنگناي دره : گفت پیامبرآنگاه 
  .او بگذرند

چیزي براي او مقرر کن که در ابوسفیان مردي است که سرفرازي را دوست دارد  پیامبراي : گفتم
  .میان قومش مایه سرافرازي او شود

  .در امان است درآیدبسیار خب هر که به خانه ابوسفیان : فرمود پیامبر

  .در امان است و هر که در خانه به روي خویش بندد در امان است درآید مسجدالحرامو هر که به 

گذشت و او ابوسفیان را ببردم و به نزدیک دماغه کوه در تنگناي دره بداشتم و قبایل بر او می: گوید
  .اند انیکاي عباس اینان : گفتمی

  .گفتم قبیله سلیم استمی
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  کار چهمرا با سلیم : گفتمی

  .اند انیکگفت اینان و او میگذشت و قبیله دیگر می

  قبیله اسلم است: گفتممی

  مرا با اسلم چه کار: گفتمی

  اند کیاناینان : گفتگذشت و او میو قبیله جهنیه می

  قبیله جهنیان است: گفتممی

  کار چهمرا با جهنیه : گفتمی

جز دیدگانشان دیده با گروه سبز گذشت که از مهاجر و انصار بود و همه مسلح بودند و  پیامبرو چون 
  اند کیانابوالفضل اینان : شد ابوسفیان گفتنمی

  است با مهاجر و انصار پیامبراین : گفتم

  ات پادشاهی بزرگی دارداي ابوالفضل برادرزاده: گفت

  است پیامبراین : گفتم

  بله چنین است: گفت

  خبر بده ها آنسوي قوم خویش رو و به : گفتم

اي گروه قریشیان اینک محمد آمده با سپاهی : شد و بانگ زد مسجدالحرامو او با شتاب برفت و وارد 
  .که تاب آن ندارید
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  چه باید کرد: گفتند

  در امان است درآیدهر که به خانه من : گفت

  خوردخانه تو؟ به چه کار ما می: گفت

  استهر که وارد مسجد شود در امان است و هر که در خانه به روي خویش ببندد در امان : گفت

از من پرسیده بودي آیا خالد بن ولید : پدرم به عبدالملک بن مروان چنین نوشت: هشام بن عروه گوید
بود و ) ص( پیامبرفتح همراه  روز بهفتح مکه حمله آورد و حمله وي به فرمان چه کسی بود وي  روز به

را  پیامبرتاده بودند که ابوسفیان و حکیم بن حزان را فرسبه دره مر رسید و آهنگ مکه داشت قریشیان 
شود رود یا سوي طائف میمی ها آنقسط کجا دارد سوي  پیامبردانستند ببینند و آن هنگام نمی

ابوسفیان و حکیم بن حزام بدیل بن ورقا را نیز همراه بردند که مصاحبت وي را خوش داشتند قریشیان 
دانیم محمد قسط کجا دارد ما نباشد که نمیببینید خطري براي : فرستادند گفته بودندرا می ها آنوقتی 

  .رود یا قسط ثقیف داردآید یا سوي هوازن میسوي ما می

خداي و قریشیان برقرار شد که مدت معین داشت و بنی بکر  پیامبرو چنان بود که صلح حدیبیه میان 
 نامه صلحاز بنی بکر پیکار کردند و در  يا فهیطابه قریشیان پیوسته بودند گروهی از بنی کعب با 

حدیبیه مقرر بود که دو طرف از همدیگر دست بردارند و قریشیان بنی بکر را به سالح کمک دادند و 
به غزاي مکه رفت و در این غزا در مرالظهران  پیامبربنی کعب از این کار خبر یافتند و به این سبب 

آنجا فرود آمده تا به نزدیک وي  پیامبردانستند که نمی اه آنابوسفیان و حکیم و بدیل را بدید و 
را سوي قریش فرستاد  ها آنرفتند و با وي بیعت کردند و  پیامبررسیدند در مر ابوسفیان و حکیم پیش 

هر که وارد خانه ابوسفیان شود در امان است خانه : و به اسالم دعوتشان کرد و خبر دارم که گفت
بود و هر که وارد خانه حکیم شود در امان است خانه حکیم در پایین مکه بود ابوسفیان در باالي مکه 

  .و هر که در خانه به روي خویش ببندد و مقاومت نکند در امان است
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 ها آن به دنبالزبیر را  پیامبربازگشتند و سوي مکه روان شدند  پیامبرچون ابوسفیان و حکیم از پیش 
ساالر گروه مهاجر و انصار کرد و بفرمود تا پرچم را باالي مکه فرستاد و پرچم خویش را بدو داد و 

  .از آنجا که گفتم پرچم را نصب کنی مرو تا بیایم: درحجون نصب کند و گفت

وارد مکه شد و به خالد بن ولید و به مسلمانان غضاعه و بنی سلیم و کسان ) ص(خدا  پیامبرپس از آن 
و قریشیان که بنی بکر آنجا بودند  درآینده از پایین مک: دیگر که همان پیش اسالم آورده بودند گفت

در پایین مکه جاي : را با بنی حارث بن عبدالمناه و جبشیان به کمک خوانده بودند و گفته بودند ها آن
  .در آمد ها آنگیرند و خالد بن ولید از پایین مکه سوي 

تا کسی به جنگ شما نیاید با وي جنگ : فرستاد گفتخالد بن ولید و زبیر را می پیامبرشنید وقتی 
بجنگید که خداي عزوجل  ها آنمکه به بنی بکر و حبشیان رسید با نکنید و چون خالد در پایین 

بی و ابن اشعر کعبی در خ نداد جز آنکه کرز بن جابر محارهزیمتشان کرد و جز این در مکه جنگی ر
گفته بود از آنجا گذر کنند نرفتند و به  پیامبرسپاه زبیر بودند و از کدا گذشتند و از راه زبیر که 

از آنجا  پیامبرن برخوردند و کشته شدند و در باالي مکه از جانب زبیر جنگی نبود و گروهی از قریشیا
ماه در آنجا  نیمه یک پیامبردر آمد و کسان سوي او رفتند و بیعت کردند و مردم مکه مسلمان شدند و 

  .در حنین فرود آمدندبماند و بیشتر نبود تا وقتی که مردم هوازن و ثقیف 

با گروهی : طوي تقسیم کرد به زبیر گفت از ذي سپاه خویش را پیامبروقتی : ح گویدعبداهللا بن ابی نجی
تا با گروهی از : از کسان از کدي وارد شوید و زبیر بر پهلو راست سپاه بود و سعد بن عباده را گفت

 امروز: گفتشد میکسان از کدا وارد شود و بعضی مسلمانان پنداشتند که آن روز وقتی سعد وارد می
  .زدیخ یبرمروز جنگ است امروز حرمت از میان 

گوید بیم داریم خدا بشنو سعد بن عباده چه می پیامبراي : ید و گفتنو یکی از مهاجران این سخن بش
  .که به قریشیان تازد

  .به سعد برس و پرچم را از او بگیر و آن را به مکه ببر: به علی بن ابیطالب گفت پیامبرو 
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با گروهی از پایین : خدا به خالد بن ولید گفت پیامبراند که ابی نجیح روایت کرده و هم از عبداهللا بن
مکه درآید و او بر پهلوي راست سپاه بود و قوم اسلم و غفار و مزینه و جحینه و بغض قبایل دیگر جز 

ز اذاخر ا پیامبروارد مکه شد و  پیامبرگروه خالد بود و ابو عبیده بن جراح با صف مسلمانان پیشاپیش 
  .در آمد و خیمه او را باالي مکه زدند

صفوان بن امیه و عکرمه بن ابوجهل و سهیل بن عمرو گروهی را در خندمه : بکر گویدعبداهللا بن ابی
سالحی  درآید پیامبرفراهم آورده بودند که جنگ کنند و حماس بن قیس بکري از آن پیش که 

  .کنیاین را براي چه آماده می: دو گفتکرد و زنش بآماده کرده بود و آن را تیز می

  براي محمد و یاران او: حماس گفت

  گمان ندارم چیزي با محمد و یاران وي مقاومت تواند کرد: گفت

  را براي خدمت تو بیارم ها آنو امیدوارم که یکی از : گفت

جنگی رفت و روبرو شدند  ها آنحماس با صفوان و سهیل و عکرمه در خندمه بود و چون مسلمانان با 
کرز بن جابر و خنیس بن خالد که با سپاه خالد بن ولید بودند و از او جدا شده و راه دیگر گرفته 

  .بودند کشته شدند

و او را میان دو پاي خویش نهاد و جنگید تا کشته شد از قوم جهنیه نیز خنیز پیش از کرز کشته شده 
از مشرکان در حدود دوازده یا سیزده کس کشته که با سپاه خالد بودند مسلمه بن میالء کشته شد و 

  .در خانه را ببند: شد آنگاه هزیمت شدند و حماس نیز فراري برفت تا به خانه رسید و به زنش گفت

  پس خادم چه شد: زنش گفت

اگر دیده بودي که صفوان و عکرمه فرار کردند و شمشیر در قوم بکار افتاد و سر و دست : گفت
  .کرديمت نمیشد مرا مالبریده می
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تا کسی به جنگشان نیاید با وي : به سران سپاه خویش گفته بود پیامبرو چنان بود که : ابن اسحاق گوید
  .هاي کعبه یافتید خونشان را بریزیدرا زیر پرده ها آناگر : جنگ نکنند ولی تنی چند را نام برد و گفت

عبداهللا بن سعد بن ابی سرح از آن جمله بود و سبب آن بود که وي اسالم آورده بود و از مسلمانی 
فتح مکه فرار کرد و پیش عثمان رفت که برادر شیري وي بود و عثمان او را نهان  روز بهبگشته بود و 

 پیامبر: ندآورد و برایش امان خواست گوی پیامبرکرد و چون مردم مکه آرام گرفتند وي را پیش 
  .مدتی دراز خاموش ماند و سپس گفت چنین باشد

برخیزد  تان یکیبخدا خاموش ماندم مگر : به اطرافیان خویش گفت پیامبرو چون عثمان عبداهللا را ببرد 
  .و گردن او را بزند

  خدا چرا به من اشاره نکردي پیامبراي : یکی از انصاریان گفت

  دکشکسی را به اشاره نمی پیامبر: گفت

او را به گرفتن ذکات  پیامبرعبداهللا بن خطل نیز از آن جمله بود و سبب آن بود که وي مسلمان بود و 
کرد و در منزلی فرود فرستاد و یکی از انصار را همراه او کرد عبداهللا غالمی داشت که خدمت او می

ن بیدار شد غالم بزي بکشد و غذایی براي او آماده کند و بخفت و چو: آمدند به غالم خویش گفت
داشت که  آوازخوانکاري نکرده بود و او را بکشت و از مسلمانی بگشت و مشرك شد و دو کنیز 

که دو کنیز را نیز با وي : گفته بود) ص(خواندند و او می پیامبر 21را فرتنا نام بود که هجاي شان یکی
  .بکشند

  کرده بودرا در مکه اذیت می پیامبرحویرث بن نقیذ نیز جز کشتگان بود به سبب آنکه 
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مقیس بن صبابه نیز بود به سبب آنکه یک انصاري برادر او را به خطا کشته بود و انصاري را بکشت و 
  سوي قریشیان رفت و از اسالم بگشت

ند کرده بود جز کشتنیان بودرا اذیت می پیامبر که  ناعکرمه بن ابوجهل و ساره کنیز یکی از مطلبی
 پیامبرحکیم دختر حارث بن هشام مسلمان شد و براي وي از  گریخت و زنش امعکرمه سوي یمن 

  .آورد پیامبرامان خواست که پذیرفت و زن برفت و او را پیش 

سبب اینکه عکرمه پس از فرار به یمن مسلمان شد چنان بود که خود او گفته بود خواستم به : گویند
اي بنده خدا تا : ران گفت رفتم که برنشینم کشتیدریا نشینم و سوي حبشه شوم و چون نزدیک کشتی 

  کلمه توحید نگویی و از شرك بازنیایی بر کشتی من منشین که اگر چنین نکنی بیم هالکمان است

  نشیند مگر کلمه توحید گوید و از شرك باز آیدبر کشتی تو نمی کس هیچ: گفتم

  برننشیند مگر اینکه موحد باشد کس هیچآري : گفت

گوید که خداي ما به دریا و خشکی پس چرا از محمد جدا شدم همین است که او می: مبا خود گفت
  .یکی است و اسالم را بشناختم و در دلم نفوذ کرد

  اسلمی با هم او را کشتندبود که سعد بن حریث مخزومی و ابوعبداهللا بن خطل نیز 

  مقیس بن صبابه را نیز نمیله بن عبداهللا کشت که از قوم وي بود

  امان گرفتند پیامبربن خطل کشته شد و دیگري فرار کرد تا براي وي از  زیکنیکی از دو 

  عمر بن خطاب در ابطح زیر پاي اسب کشته شد به روزگاربراي ساره نیز امان گرفتند و ببود تا 

  حویرث بن نقیذ را نیز علی بن ابیطالب کشت
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که در  برد میشش مرد و چهار زن را بکشند و همان مردان را نام : گفته بود پیامبر: واقدي گوید
روایت ابن اسحاق است و جز زنان هند دختر عتبه بن ربیعه را نام که مسلمان شد و بیعت کرد و ساره 

 به روزگارکنیز عمرو بن هاشم بن عبدالمطلب که کشته شد و قریبه که کشته شد و فرتنا که تا 
  ن زنده بودخالفت عثما

پیش  پیامبرملیکه دختر داوود لیثی را به زنی گرفت و یکی از زنان  پیامبردر این سال : واقدي گوید
را  پیامبراي که پدرت را کشته است و ملیکه وقتی شرم نداري که زن مردي شده: وي آمد و گفت

و زیبا بود و پدرش هنگام فتح از او جدا شد وي زنی جوان  پیامبربرم و از تو به خدا پناه می: دید گفت
  مکه کشته شده بود

نخله ویران کرد عزي بت بنی در همین سال خالد بن ولید در پنجم رمضان عزي را در دره : گوید
این بت ما است و چون : گفتنداي از بنی سلیم بودند و بنی اسد بن عبدالعزي میشیبان بود که تیره

  چیزي دیدي: فتخالد بت را بشکست و در آمد خادم بت گ

  نه: خالد گفت

  بازگرد و آن را ویران کن: خادم گفت

  را در هم شکست ها بتو خالد بازگشت و خانه بت را نیز ویران کرد و 

آوردي بیار و یک زن سیاه عریان و البه کنان در آمد و که می ها خشمعزیزي کن از آن : خادم گفت
این عزي بود و دیگر آن را : آورد که گفت پیامبرش خالد او را بکشت و زیور بتخانه را بگرفت و پی

  .پرستش نکنند

  در همین سال خالد بن ولید به غزاي بنی جذیمه رفت
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خداي عزوجل دعوت کنند و  سوي بههایی به اطراف مکه فرستاد که گروه پیامبر: ابن اسحاق گوید
فرمان جنگ نداده بود از جمله فرستادگان خالد بن ولید بود که گفته بود در پایین تهامه به دعوت 

  بپردازد و نگفته بود که جنگ کند اما خالد به بنی جذیمه تاخت و کسان بکشت

ا مردم سلیم و مدلج و از پس فتح مکه خالد بن ولید را ب پیامبر: ابوجعفر محمد بن علی بن حسین گوید
جذیمه  هاي آبقبائل دیگر به دعوت، نه جنگ، فرستاد که به نزدیک غمیصا فرود آمدند که یکی از 

جاهلیت عوف بن عبد عوف پدر عبدالرحمن بن عوف و  به روزگاربود و چنان بود که مردم جذیمه 
بودند کشتند و اموالشان را بردند و فرود آمده  ها آنو به نزد  گشتند بازمیفاکه بن مغیره را که از یمن 

خدا خالد بن ولید را فرستاد وي برفت تا بر آب بنی جذیمه فرود آمد و  پیامبرچون اسالم بیامد و 
  سالح بگذارید که مردم مسلمان شدند: چون قوم او را بدیدند سالح برگرفتند خالد گفت

ح بگذاریم یکی از ما که جحدم نام وقتی خالد به ما گفت که سال: یکی از مردم بنی جذیمه گوید
اي بنی جذیمه این خالد است به خدا پس از گذاشتن سالح اسارت است و پس از : داشت گفت

  گذارماسارت گردن زدن به خدا من سالح نمی

خواهی خون ما را بریزند مردم مسلمان اي جحدم می: و کسانی از قومش او را بگرفتند و گفتند: گوید
اند و اصرار کردند تا سالح بنهاد و قوم نیز به گفته خالد ان رفته و کسان ایمنی یافتهشدند جنگ از می

را از دم شمشیر گذرانید و  ها آنرا ببندند و  شانیها دستتا : سالح فرو گذاشتند آنگاه خالد بگفت
  بسیار کس بکشت

خالد کرد بیزارم  آنچهازخدایا ما : از ماجرا خبر یافت دست به آسمان برداشت و گفت پیامبرو چون 
آنگاه علی بن ابیطالب را خواست و گفت پیش این قوم برو و در کارشان بنگر و کار جاهلیت را از 

  میان بردار
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کشتگان و عوض اموالشان را بداد تا  بهاي خونداده بود و  پیامبرعلی برفت و مالی به همراه داشت که 
د و چیزي از آن مال به جا مانده بود و چون از آنجا که ظرف سگ را عوض داد و خون و مالی نمان

  آیا خون و مال دیه و عوض مانده است: این فراغت یافت گفت

  نه: گفتند

دانید به شما داند و شما نمینمی پیامبربه عوض آن چه  پیامبرمن این مال باقیمانده را از جانب : گفت
  بازگشت و ماجرا را با وي بگفت پیامبردهم و چنین کرد و پیش می

چنانکه که سپیدي زیر نیک و صواب کردي آنگاه رو به قبله ایستاد و دست برداشت : گفت پیامبر
  خدایا از آنچه خالد بن ولید کرد بیزارم: نمودار شد و سه بار گفت شیها بغل

نان را بکشی که از مسلمان فرموده ای پیامبرعبداهللا بن حذافه سهمی با من گفت : گفتهخالد بن ولید می
  اندشدن ابا کرده

کار از : بدید گفت ها آنو چنان شد که وقتی مردم بنی جذیمه سالح نهادند و جحدم رفتار خالد را با 
  شوددست رفت گفته بودم که چنین می

: میان خالد بن ولید و عبدالرحمن بن عوف گفتگویی رفت و عبدالرحمن بدو گفت: ابن اسحاق گوید
  اسالم روش جاهلیت پیش گرفتیدر 

  انتقام خون پدر تو را گرفتم: خالد گفت

گویی من قاتل پدرم را کشته بودم تو انتقام عمویت فاکه بن مغیه را دروغ می: عبدالرحمن گفت
آرام باش و دست از : خبر یافت به خالد گفت پیامبرگرفتی و گفتگوي ناروا در میان رفت و چون 

خدا اگر به اندازه کوه احد طال داشته باشی و همه را در راه خدا خرج کنی مانند یاران من بدار که به 
  عمل یک صبحگاه یا شبانگاه یاران من نشود
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من جز سپاه خالد بودم یکی از جوانان بنی جذیمه که جز اسیران : عبداهللا بن ابی حدرد اسلمی گوید
: ور او فراهم بودند به من گفتچندان د با ریسمان به گردن بسته بود و زنانی نه شیها دستبود و 

توانی این ریسمان را بکشی و مرا پیش این زنان ببري که کاري دارم آنگاه بازم آري هر چه  می
  خواهید با من کنید

سخن کرد و  ها آناین کار آسان است و ریسمان او را بگرفتم و پیش زنان بردم و با یکی از : گفتم
  .اشعار عاشقانه خواند آنگاه او را پس آوردم و گردنش را بزدند

وقتی او را گردن زدند زن بر او افتاد و او را همی بوسید تا بر : ابو فراس بن ابو سنبله اسلمی گوید
  اش جان دادکشته

-خدا از پس فتح مکه پانزده رو آنجا بماند که نماز را کوتاه می پیامبر: عبداهللا بن عبداهللا بن عتبه گوید

  کرد

  فتح مکه ده روز از رمضان مانده به سال هشتم هجرت بود: ابن اسحاق گوید

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از هوازن در حنین
  

ده روز از پس فتح مکه پانز پیامبر: هوازن چنان بود که عروه گویدو مسلمانان با قبیله  پیامبرحکایت 
اي است به نزدیک ذالمجاز فرود در آنجا بسر برد آنگاه هوازن و ثقیف بیامدند و در حنین که دره

از مدینه برون شده فراهم آمده بودند  پیامبرداشتند هنگامی که شنیده بودند  پیامبرآمدند و سر جنگ 
ر مکه فرود آمده قسط وي د پیامبردارد و چون خبر یافتند که  ها آنقسط ) ص(که پنداشته بودند وي 

  آوردند و ساالرشان مالک بن عوف نصري بود همراهکردند و زن و فرزند و مال 

روان شد و در حنین با  ها آنخبر یافت سوي  پیامبرو چون هوازن و ثقیف در حنین فرود آمدند و 
روبرو شد که خداوند هزیمتشان کرد و آیات قران درباره آن نزول یافت و زن و فرزند و چهارپا  ها آن

 نومسلمانقریشیان  اده بود و اموالشان را میانخویش د پیامبرکه آورده بودند غنیمتی شد که خدا به 
  تقسیم کرد

ن عوف نصري فراهم شدند وقتی مردم هوازن از فتح مکه خبر یافتند به دور مالک ب: ابن اسحاق گوید
نصر و جشم و سعد بن بکر و گروهی از بنی هالل با هم شدند از قبایل  طایفهمردم ثقیف آمدند و همه 

نبود درید بن صمه  ها آناز  يآور نامنبود طایفه کعب و کالب هوازن نیامدند و  ها اینقیس عیالن جز 
جستند و به کار جنگ دانا بود داشتند یوي تبرك م رأيبا جشمیان بود و پیري فرتوت بود که از 

پیمان آن قارب بن اسود بود ساالر بنی مالک سبیع بن حارث هم طوایفساالر تقضیان دو ساالر 
ملقب به ذوالخمار بود و برادرش احر بن حارث ساالر بنی هالل بود و ساالر همه جماعت مالک بن 

آورد و چون به  همراهرزند کسان را نیز کرد مال و زن و ف پیامبرعوف نصري بود و چون آهنگ 
اوطاس رسید کسان به دو روي فراهم شدند که درید بن نیز بود و وي را در هودجی بی دشت 

  کجاییم: بردند و چون فرود آمد گفتسرپوش می

  در ابوطاسیم: گفتند
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خر و عر در خورجوالن اسبان است که نه سخت است و نه ریگزار اما چرا صداي شتر و عر: گفت
  .شنومبع گوسفند و گریه اطفال می بع

  .آورده است ها آنمالک بن عوف فرزند و زن و اموال کسان را با : گفتند

  مالک کجاست؟: گفت

-اي مالک تو ساالر قوم خویش شده: و مالک را پیش وي خواندند که بدو گفت جاست نیهم: گفتند

بع گوسفند و گریه عر خر و بعدارد چرا صداي شتر عر به دنبالاي و روزي در پیش است که روزها 
  .شنوماطفال می

  امزن و فرزند و اموال و کسان را به همراه آورده: مالک گفت

  براي چه؟: گفت

  دفاع کند ها آنخواستم زن و مال و فرزند هرکس را پشت سر او جاي دهم تا سرسختانه از : گفت

این چوپان گوسفندان است مگر مرد فراري را چیزي باز پس : درید مالک را مالمت کرد و گفت
به کار آید و اگر به ضرر تو باشد  دار زهینتواند آورد اگر جنگ به سود تو باشد فقط مرد و شمشیر و 

  ايزن و فرزند و مال از دست داده و رسوا شده

  اند؟کردهطایفه کعب و کالب چه : آنگاه درید پرسید

  کسی نیامده است ها آناز : گفتم

شما نیز  کاش يابزرگی و رونق نیست اگر روز رفعت و برتري بود کعب و کالب غائب نبودند : گفت
  عمل کرده بودید از شما کی آمده است؟ ها آنچون 

  عمرو بن عامر و عوف بن عامر: گفتم
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  این دو عامري بود و نبودشان یکی است: گفت

اي کار درستی نکردي که ریشه و سامان مردم هوازن را در مقابل سپاه آورده: ک گفتآنگاه به مال
را به دیارشان بازگردان و به قومشان برسان و بر پشت اسبان با دشمن مقابله کن اگر جنگ را  ها آن

  ايبردي کسانت بیایند وگر باختی مال و خانواده را محفوظ داشته

و دانش تو خرفت شده بخدا اي مردم هوازن اگر  رأياي و یر شدهبخدا چنین نکنم تو پ: مالک گفت
  درآیندکنم تا از پشتم اطاعت من نکنید بر شمشیر خود تکیه می

من در اینجا : وي سخنی در میان باشد و درید گفت رأيو  خواست از دریداین سخن گفت که نمی
  نه هستم و نه نیستم

  .بسیاري سن به نابودي رسیده بود درید، ساالر و بزرگ بنی جشم بود ولی از

حمله  باره یکها را بشکنید و وقتی با دشمن روبرو شدید نیام شمشیر: آنگاه مالک به کسان گفت
  .بردند

مالک بن عوف کسانی را فرستاده بود که مسلمانان را ببینند و خبر آرند و چون : ابن اسحاق گوید
  .بازگشتند سخت هراسان بودند

  دیدچه دی: مالک گفت

ولی این سخنان وي را از  بینید میدیدیم بر اسبان ابلق و چنین شدیم که  دپوشیسفمردان : گفتند
لجاجت باز نداشت و چون پیامبر از کار هوازن و ثقیف خبر یافت عبداهللا ابن ابی حدرد اسلمی را 

قوم کیست ابن ابی  بنشیند و خبر آرد و بداند که ساالر ها آنرود و با  ها آنکه میان : فرستاد و گفت
بدانست و شنید و دید نشست و کار مالک و هوازن را  ها آنحدرد برفت و در جمع قوم وارد شد و با 

خبر داد و پیامبر عمر را پیش خواست و خبر ابن ) ص(و بیامد و به او  اند دل همکه بر پیکار پیامبر 
  .دروغ گفته است: حدرد را با وي بگفت عمر گفت
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  ايکردهتو همیشه حق را تکذیب می: گفتابن ابی حدرد 

  گویدشنوي ابن ابی حدرد چه میاي پیامبر خدا می: عمر گفت

  .بودي و خدایت هدایت کرد گمراهاي عمر تو : پیامبر گفت

وقتی پیامبر خدا آهنگ هوازن داشت شنید که صفوان بن : ابوجعفر محمد بن علی بن حسین گوید
اي ابو امیه سالح : او را که هنوز مشرك بود پیش خواند و گفت امیه مقداري زره و سالح دارد و

  .خویش را به ما عاریه بده که با آن به جنگ دشمن برویم

  گیرياي محمد به غصب می: صفوان گفت

  بدهمگیرم با ضمانت اینکه به تو پس نه به عاریه می: گفت

  زره و سالح آن را بداد صد یکمانعی نیست و : صفوان گفت

  پیامبر از او خواست که حمل سالح را نیز به عهده بگیرد و او چنان کرد :گویند

  و این سنت شد که عاریه مورد ضمانت است و باید پس داد: گوید

کس از یاران خویش  ده هزارکس از مردم مکه و  دو هزارو  شد برونآنگاه پیامبر : ابن اسحاق گوید
و عتاب بن اسید را امارت مکه داد و به قسط مقابله فتح کرده بود همراه داشت  ها آنکه مکه را با 

  هوازن روان شد

وقتی به دره حنین رسیدیم در یکی از درهاي تهامه که سراشیب بود سرازیر شدیم و در : جابر گوید
تاریکی سحرگاه دشمن که پیش از ما با دره رسید و کمین کرده بود ناگهان حمله برد و کسان فراري 

اي مردم سوي من آیید من پیامبر : بود و پیامبر به طرف راست رفت و گفتشدند و کس به کس ن
  عبداللهمخدایم من محمد بن 
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شتران در هم افتاده بود و مردم برفتند و تنی چند از مهاجر و انصار و خاندان پیامبر با وي : گوید
س بن عبدالمطلب و بماندند از جمله مهاجران ابوبکر و عمر و از خاندان وي علی بن ابیطالب و عبا

پسرش فضل و ابوسفیان بن حارث و ربیعه بن حارث و ایمن بن عبید پسر امه ایمن و اسامه بن زید 
اي دراز پیشاپیش هوازن بود و مانده بود یکی از مردان هوازن بر شتر سر خموي با پرچمی سیاه و نیزه

د نیزه خویش را براي زد و چون کس مقابل وي نبورسید با نیزه ضربت میچون به کسی می
مکه  نومسلمانانکرد که به دنبال وي بیایند و چون مردم فراري شدند و هوازن بلند می ماندگان عقب

  .که همراه پیامبر بودند این بدیدند آنچه را در دل داشتند به زبان آوردند

بود در  یپرست بتهزیمتشان تا دریا دوام دارد در این وقت تیرهاي قرعه را که سنت : ابوسفیان گفت
  .تیردان خود داشت

  .کلده بن حنبل برادر مادري صفوان بن امیه بانگ زد و اکنون جادو و باطل شد

خاموش باش که : و مهلتی که پیامبر بدو داده بود به سر نرفته بود گفتهنوز مشرك بود  که  ناصفو
  .آنکه یکی از هوازن باشدخدا دهانت را بشکند یکی از مردان قریش فرمانرواي من باشد بهتر از 

کشیم و سوي پیامبر خدا گیریم امروز محمد را میشیبه بن عثمان با خودم گفتم که امروز انتقام می
رفتیم که او را بکشیم و چیزي بیامد و دلم را بگرفت و طاقت این کار نیاوردم و بدانستم که وي را 

  .اندمحفوظ داشته

مبر بودم و عنان استر وي را نگه داشته بودم و پیامبر چون فرار من با پیا: عباس بن عبدالمطلب گوید
اي عباس : روید و چون دید که به کسی توجه ندارد گفتاي مردم کجا می: کسان را دید گفت

حدیبیه و من صدایی رسا داشتم و فریاد زدم اي گروه  کنندگان عتیببانگ بزن اي گروه انصار اي 
خواست شتر و کسان جواب دادند اینک حاضریم و کس بود که می حدیبیه کنندگان عتیبانصار اي 

و شمشیر و سپر  انداخت یبرمگرفت و به خویش را بازگرداند اما میسر نبود و زره خویش را می
آمد تا پیش صدا می به دنبالکرد و جست و آن را رها میداشت و از شتر فرو میمیخویش را بر
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س به نزد وي فراهم شدند به مقابله دشمن پرداختند و جنگ ک صد یکرسید و چون پیامبر می
انداختند نخست بانگ جنگ اي انصاریان بود سپس اي خزرجیان شد و پایمردي کردند و پیامبر در 

  .اکنون تنور جنگ گرم شده: آزمایی قوم را بدید و گفترکاب باال کشید و جنگ

کشید و چون مشرکان دور او تر پیامبر را میحنین ابوسفیان بن حارث اس روز به: ابن اسحاق گوید
من پسر عبدالمطلبم و  گو دروغمن پیامبرم نه : گفتخواند و میرا گرفتند فرود آمد و رجز می) ص(

  .کس از او دلیرتر نبود

کرد علی بن ابیطالب و شترسوار چنان می دار پرچمدر آن اثنا که مرد هوازنی : جابر بن عبداهللا گوید
بیامد و شتر را پی کرد که بر دنباله خود به زمین افتاد  اوار قسط او کردند و علی از پشت یکی از انص

و انصاري به شترسوار حمله برد و ضربتی بزد که پاي وي را از نیمه ساق قطع کرد و از پشت شتر 
  .بیفتاد

دیدند که از را می بسته دستگشتند اسیران میاز هزیمت باز که  نامسلمانان دلیري کردند و کس: گوید
ناقه را به کف داشت ابوسفیان بن حارث عبدالمطلب را که عنان ) ص(بود پیامبر  شده گرفتههوازن 

کیستی ابوسفیان از جمله کسانی بود که پایمردي کرده بود و پیش پیامبر مانده : نگریست و گفت
  ادر رضائی تو استاي پیامبر خدا اینک بر: بود و گفت اعتقاد پاكبودند و از مسلمانان 

اي به کمر خود بسته سلیم بن ملحان را دید که با شوهرخود ابوطلحه و حله پیامبر ام: ابن اسحاق گوید
کشید و بیم داشت که شتر بر او چیره شود و بود و عبداهللا بن طلحه را بار داشت و شتر ابو طلحه را می

  .سلیم است این ام: رده بود پیامبر گفتآن ک سر آن را نزدیک آورد و دست در حلقه مهار و بینی

که با تو  ها آنکنند مانند بله پدر و مادرم به فدایت این کسان را که از پیش تو فرار می: سلیم گفت ام
  .اند کشتنکنند بکش که در خور جنگ می

  با این که خداوند کاري بسازد: پیامبر گفت
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  یست که همراه دارياین چ: سلیم بود کو ابوطلحه گفت خنجري به دست ام

  .ام که اگر یکی از مشرکان نزدیک من آمدند شکمشان را با آن بدرمخنجري است که آورده: گفت

  گوید؟سلیم چه می ام ي شنو یماي پیامبر : ابوطلحه گفت

وقتی هزیمت در هوازن افتاد از بنی مالک و ثقیف بسیار کس کشته شد که هفتاد : ابن اسحاق گوید
حکیم  ام پدربزرگر پرچمشان به خاك افتادند و عثمان بن عبداهللا بن ربیعه بن حارث زی ها آنتن از 

و چون کشته شد عثمان پرچم را  برد میدختر ابوسفیان از آن جمله بود پرچم بنی مالک را ذوالخمار 
  .بگرفت و بجنگید تا به خاك افتاد

  دور کند که دشمن قریشیان بودخدایش : و چون پیامبر خبر یافت که عثمان کشته شد گفت: گوید

دول نام داشت و چون مسلمانان هزیمت حنین پیامبر بر استر سفید سوار بود که دول روز به: انس گوید
دول شکم به زمین نهاد و پیامبر دول به زمین بخواب و دولدول: شدند پیامبر به استر خویش گفت

به شمشیر و نیزه و  آنکه بیید و مشرکان ظفر نیاب: و سوي دشمن پاشید و گفت برگرفتمشتی خاك 
  تیر زده شوند فراري شدند

غالم مسیحی عثمان نیز با وي کشته شد که ختنه نکرده بود و یکی از انصار که سالح و : یعقوب گوید
که خدا : گرفت جامه غالم را درآورد که ختنه نکرده است و بانگ زدمیپوشش کشتگان ثقیف را بر

  کنندختنه نمی داند که مردم ثقیف

پدر و مادرم : سخن در عرب افتد دست انصاري را بگرفتم و گفتم که اینبیم کردم : مغیره گوید
ببین که : این یک غالم مسیحی است آنگاه کشتگان ثقیف را برهنه کردم و گفتمفدایت چنین مگو 

  اندهمه ختنه کرده

افتاد  ها آنود بود و چون هزیمت در پیمان به دست قارب بن اسهم طوایفپرچم : ابن اسحاق گوید
دو کس بیشتر  ها آنپرچم خود را به درختی تکیه داد و با عموزادگان و کسان خود فرار کرد و از 
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کشته نشد یکی از بنی غیره بود که وهب نام داشت و دیگري از بنی کنه که نامش جالح بود و چون 
ابن هنیده  جز بهر جوانان ثقیف کشته شد البته امروز سرو: پیامبر از کشته شدن جالح خبر یافت گفت

  .و ابن هنیده حارث بن اوس بود

بود بعضی از  ها آنو چون مشرکان هزیمت شدند سوي طائف رفتند و مالک بن عوف نیز با : گوید
سوي نخله رفتند و جز بنی غیره کسی سوي نخل نرفت و  شان بعضیدر اوطاس اردو زدند و  ها آن

سوي ارتفاعات رفته بودند  که  نارا که به نخله رفته بودند دنبال کردند اما کس ها آنسپاهیان پیامبر 
گفتند درید بن صمه رسید و عنان شتر تعقیب نشدند و ربیعه بن رفیع که وي را به نام مادرش لذعه می

وي را بگرفت و چون در هورج بود پنداشت زن است و چون دید که مرد است شتر را بخوابانید و 
  .دید که پیري فرتوت است او را نشناخت

  چه خواهی کرد: درید گفت

  کشمتو را می: گفت

  تو کیستی: درید گفت

: ربیعه بن رفیع سلمی این بگفت و با شمشیر خود ضربتی به او زد که کاري نساخت درید گفت: گفت
 تر نییپاها و وانمادرت چه بد مسلحت کرده است شمشیر مرا که در هدج است برگیر و باالتر از استخ

کشم و چون به نزد مادرت رفتی به او بگوي که درید را از سر ضربت بزن که من کسان را چنین می
  اماي و چه بسیار روزها که از زنان قوم تو دفاع کردهکشته

به گفته مردم بنی سلیم وقتی ربیعه ضربت زد و درید را بکشت که بیفتاد و جامه از او پس رفت پس 
از بس که بر اسبان لخت سواري کرده بود وقتی ربیعه پیش مادر چون کاغذ بود  شیها رانمیان تنه و 

  .بخدا سه تا از مادران تو را آزاد کرده بود: خود بازگشت و کشتن درید را به او خبر داد گفت

  .پیامبر کس به تعقیب فراریان دشت اوطاس فرستاد: ابوجعفر گوید
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وقتی پیامبر از حنین باز آمد ابوعامر را با سپاهی سوي اوطاس فرستاد : گویدابی برده به نقل از پدرش 
  .که با درید بر خورد و درید را کشت و خدا یاران وي را هزیمت کرد

من نیز جز همراهان ابوعامر بودم یکی از بنی جشم تیري به ابوعامر انداخت که در : ابوموسی گوید
  عمو کی به تو تیز زد: تم و گفتمران وي جا گرفت و من به نزدیک وي رف

  .این قاتل من است: ابوعامر به یکی اشاره کرد و گفت

گفتم مگر وي بودم و می به دنبالو من آهنگ وي کردم و چون مرا دید گریزان شد و من : گوید
ایستی و او سوي من حمله آورد و با هم روبرو شدیم و ضربتی شرم نداري مگر عرب نیستی چرا نمی

  .خدا ضارب تو را کشت: دم و پیش ابوعامر برگشتم و گفتمکردیم و من او را با شمشیر بز لردوبد

  .این تیر را درآر و چون تیر را برون آوردم از جاي آن آب برون ریخت: گفت

گوید براي من آمرزش برادرزاده پیش پیامبر رو و از من سالم برسان و بگو ابوعامر می: ابوعامر گفت
  بخواه

  مرا جانشین خویش کرد و چیزي نگذشت که درگذشت: گوید

اند که سلمه بن درید تیري به ابوعامر زد که به ران وي فرو شد و او را پنداشته: ابن اسحاق گوید
  :بکشت و شعري بدین مضمون گفت

  من سلمه پسر سمادیرم ،پرسیداگر از من می

  .زنمو که با شمشیر سر مسلمانان را می

از پس هزیمت برفت و با تنی چند از سواران قوم بر کنار راه بر بلندي استاد و  مالک بن عوف: گوید
  .بمانید تا ضعیفان برود و باقیماندگان بیایند و همچنان ببود تا فراریان رسیدند: گفت
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اگر بر بجاد دست یافتید نگذارید فرار : فرستاد گفتوقتی گروه خود را می) ص(پیامبر خدا : گوید
ی از بنی سعد بود و خطایی کرده بود و چون مسلمانان بدو دست یافتند او را با کسانش کند بجاد، یک

بود و چون مسلمانان با او خشونت کردند  ها آنبیاوردند شیما دختر حارث خواهر شیري پیامبر نیز با 
بر دانید که من خواهر شیري یار شما هستم اما سخنش را باور نکردند تا او را پیش پیاممی: گفت

اي پیامبر خداي : وقتی شیما را پیش پیامبر آوردند گفت: آوردند ابی وجره یزید بن عبید سعدي گوید
  اممن خواهر تو

  نشان آن چیست؟: پیامبر گفت

  .بردم مرا گاز گرفتی و نشان آن استوقتی تو را بر دوش می: گفت

  .انیدپیامبر نشان را بشناخت و رداي خویش را پهن کرد و وي را بر آن نش

اگر خواهی پیش من بمانی و محبوب عزیز باشی و اگر خواهی چیزي به تو دهم و پیش قوم : گفت
  خویش بازگردي

  چیزي بده و مرا پیش قومم بازگردان: شیما گفت

  پیامبر چیزي بداد و او را پیش قومش فرستاد

را زن و شوهر  ها آنکه پیامبر غالمی به نام مکحول با کنیزي به شیما بخشید : بنی سعد بن بکر گوید
  در قبیله ما هستند ها آنکرد و هنوز کسانی از نسل 

کنیز پیامبر کشته شد و از بنی  ایمن ایمن بن عبید پسر ام هاشم یبنحنین از  روز به: ابن اسحاق گوید
اسد یزید بن زمعه جان داد که اسبی به نام جناح بیفتاد و بمرد از انصار سراقه بن حارث عجلی و از 

  .اشعریان ابوعامر اشعري کشته شدند
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آنگاه اسیران و اموال حنین را فراهم آوردند و مسعود بن عمرو و قاري کار غنائم را به عهده داشت و 
  .نددار نگهتا اموال و اسیران را سوي جعرانه برند و آنجا : پیامبر بگفت

عروه بن اي جنگ آماده شدند طائف رسیدند درهاي شهر را بستند و بر بهوقتی فراریان ثقیف : گوید
مسعود و غیالن بن سلمه در جنگ حنین به محاصره طائف نبودند که در جشم صنعت دبابه و منجنیق 

  .آموختندمی

بالفاصله پس از جنگ حنین پیامبر سوي طائف رفت و : هشام بن عروه به نقل از پدر خویش گوید
 ها آناز  کس هیچبا وي جنگ کردند و ماه جنگ انداخت و مردم ثقیف از داخل حصار  نیمه یک

بیرون نیامد و همه مردم اطراف طائف اسالم آوردند و کسان پیش پیامبر فرستادند پس از آن پیامبر 
شمار و زن و فرزند مردم هوازن : بازگشت و در جعرانه فرود آمد که اسیران حنین آنجا بودند گویند

به جعرانه رسید فرستادگان هوازن بیامدند و مسلمان  که اسیر شده بودند شش هزار بود و پیامبر چون
  .قعده بودشدند و همه زن و فرزندشان رها کرد و جعرانه قسط ثمره کرد و در این ماه ذي

: را در مدینه جانشین کرد و بگفت) رضی(پس از آن پیامبر خدا سوي مدینه بازگشت و ابوبکر : گوید
آید در امان باشد و چون ن را اسالم آموزد و هر که به حج میتا با مردم مراسم حج را بکار برد و کسا

اي نوشته شد که به به مدینه رسید فرستادگان ثقیف بیامدند و با وي سخن کردند و بیعت کردند و نامه
  .نزد ایشان است

 پیامبر از راه نخله الیمانیه سوي طائف رفت و از بهره الرغاه گذشت و در آنجا: عمرو بن شعیب گوید
مسجدي بساخت و در آن نماز کرد و هنگام اقامت در بهره الرغاه یکی از بنی لیث را به قصاص 
کشت و سبب آنکه یکی از هذیل را کشته بود و این نخستین قصاصی بود که در اسالم انجام شد و 

شد و گفتند روان اهی که آنجا را تنگنا میبن عوف را ویران کردند آنگاه از ر تا قلعه مالک: بگفت
  .نه گشاده است: تنگنا است گفت: در راه از نام آن پرسید و چون گفتند
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گفتند نزدیک ملک یکی از آنگاه پیامبر از نخب گذشت و زیر درخت سدري که آن را صادره می
  .کنیماز اینجا برو وگرنه دیوار تو را ویران می: مردم ثقیف فرود آمد و کس فرستاد و گفت

تا نزدیک طائف رسید و اردو ثقفی از رفتن ابا کرد و پیامبر بگفت تا آن را ویران کنند آنگاه برفت 
نزدیک دیوار طائف بود و ) ص(زد و تنی چند از یاران وي به تیر دشمن کشته شدند که اردوگاه وي 

سان کشته شدند دشمن بود و مسلمانان به شهر در نتوانستند شد که درها بسته بود و چون ک ررسیتدر 
 وچند ستیباکنون به نام پیامبر در طائف است اردو زد و از آنجا برفت و به نزدیک مسجدي که هم

سلمه دختر ابی امیه و یکی دیگر ام شان یکیروز شهر را محاصره کرد دو تن از زنان وي همراه بودند 
  سلمه بودنیز با ام

ي آن دو خیمه زدند و پیامبر در ایام اقامت آنجا آن دیگر زینب دختر جحش بود و برا: واقدي گوید
کرد و چون مردم ثقیف مسلمان شدند ابوامیه بن عمرو بن وهب در نمازگاه میان دو خیمه نماز می

آفتاب بر آن بتابد  که  ناگفتند صبحگاهپیامبر مسجدي ساخت و در این مسجد ستونی بود که می
  .شودصدایی از آن شنیده می

اندازي شد تا روز حمله را در محاصره گرفت و جنگی سخت انداخت و از دو طرف تیرپیامبر طائف 
به دیوار طائف رسید که تنی چند از مسلمانان زیر دبابه رفتند و آن را سوي دیوار شهر راندند و ثقفیان 

دشمن به تیر  ها آنریختند که از زیر دبابه در آمدند و بعضی از  ها آنروي  شده سرخهاي آهن پاره
به بریدن درختان  ها تاکستانثقیف را ببرند و مردم در  يها تاكتا : کشته شدند و پیامبر بگفت

بانگ پرداختند و چنان شد که ابوسفیان بن حرب و مغیره بن شعبه نزدیک طائف رفتند و به ثقفیان 
زدند که ما را امان دهید تا با شما سخن کنیم و چون امان یافتند خواستند تا چند زن قریشی و کنانی از 

امنه دختر ابوسفیان بود که  ها آنکه بیم داشتند به اسیري افتند اما زنان نیامدند یکی از  درآیندطائف 
  .او داشت زن عروه بن مسعود بود و داوود بن عروه را با فرزندان دیگر از

چون پانزده روز از محاصره طائف گذشت پیامبر با نوفل بن معاویه دیلی مشورت کرد : واقدي گوید
  تو در کار محاصره چیست رأي: و گفت
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اي پیامبر خدا شغالی در سوراخی است اگر بمانی آن را بگیري و اگر بروي تو را ریان : نوفل گفت
  .نکند

خواب : خدا در ایام محاصره طائف با ابوبکر بن ابی قحافه گفتشنیدم که پیامبر : ابن اسحاق گوید
  اند و خروسی با منقار بزد و هر چه در آن بود بریختدیدم که ظرفی پر از کره به من هدیه داده

  اي پیامبر خدا گمان ندارم در این وقت مقصودي که درباره ثقفیان داري توانی رسید: ابوبکر گفت

  چنین استمن نیز  رأي: پیامبر گفت

اگر خداي : و چنان شد که خولد دختر حکیم بن امیه سلمی زن عثمان بن مظعون به پیامبر گفت
طائف را براي تو گشود زیور بادیه، دختر غیالن بن سلمه یا فارعه دختر عقیل را به من بده و این دو 

  .زن از همه زنان عرب زیور بیشتر داشتند

  من نداده باشند؟ و اگر اذن فتح ثقیف به: پیامبر گفت

اي پیامبر این سخن : خولد برفت و این سخن با عمر بن خطاب بگفت و او پیش پیامبر رفت و گفت
  اي؟گوید گفتهچیست که خولد می

  اممن گفته: پیامبر گفت

  اند؟اذن فتح ثقیف را به تو نداده

  نه: پیامبر گفت

  پس اعالم حرکت کنم: گفت

محله به جاي : نان روان شدند سعید بن عبیده ثقفی بانگ زدعمر اعالم حرکت کرد و چون مسلما
  خویش است
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  بله به خدا با مجد و بزرگواري: حصن گفت

قومی از مشرکان را  يآمدحصن خدایت بکشد تو که به یاري پیامبر : و یکی از مسلمانان بدو گفت
  .اندستایی که در مقابل وي مقاومت کردهمی

خواستم محمد طائف را بگشاید و اه شما با ثقیف جنگ کنم میبخدا نیامده بودم که همر: گفت
آرم و با وي درآمیزم شاید مردي براي من بیاورد که ثقفیان مردمی بسیار  به دستدختري از ثقفیان 

  .اند قیال

از قریش یکی از بنی لیث و چهار تن  کس هفتدر جنگ طائف از یاران پیامبر دوازده کس کشته شد 
  از انصار

چون پیامبر از طائف برفت با مسلمانان در جعرانه فرود آمد که اسیران هوازن را : اسحاق گویدابن 
آنجا نگه داشته بودند و فرستادگان هوازن پیش پیامبر آمدند اسیران هوازن از زن و فرزند بسیار بودند 

  شش هزار شتر بود و گوسفند بیشمار

: ر جعرانه پیش پیامبر آمدند و اسالم آوردند و گفتندفرستادگان هوازن د: عبداهللا بن عمرو عاص گوید
دانیم با ما کرم کن که خدا با تو کرم اي به ما رسیده که میاي پیامبر خدا ما قومی ریشه داریم و بلیه

  کند

شیر خورده بود  ها آنسعد بن بکر که پیامبر به نزد  طایفهزهیر بن صرد از و یکی از مردم هوازن به نام 
اند که سرپرستی تو را تو پرستارانتها و ها و خالهاي پیامبر خدا در این پرچین عمه: گفتو  برخاست

کردند اگر شیرخوارگی حارث بن ابی شمر با نعمان بن منذر پیش ما بود و چنین وضعی با وي پیدا می
  :اندبهتري و شعري بدین مضمون خو کس همهبردیم و تو از کرده بودیم انتظار لطف و کرم او می

  اي پیامبر خدا بر ما منت گذار و کرم کن

  داریمکه از تو امید می
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  اندبا کسانی که دچار حادثه شده

  بزرگواري کن

  زنان و فرزندان خویش را بیشتر دوست دارید یا اموالتان را؟: گفت) ص(پیامبر 

را بیشتر  ها آنکنی؟ زنان و فرزندمان را بده که اي پیامبر خدا ما را میان خاندان و اموالمان مخیر می
  داریمدوست می

آنچه متعلق به من و بنی عبدالمطلب است از آن شما باد و چون با کسان نماز کردم : پیامبر گفت
-در کار فرزندان و زنان خویش پیامبر را پیش مسلمانان و مسلمانان را پیش پیامبر شفیع می: بگویید

  .خواهمدهم و سهم دیگران را براي شما میو بنی عبدالمطلب را به شما می کنیم و من سهم خویش

گفته  ها آنو سخنانی را که پیامبر با  برخاستندنماز ظهر بکرد فرستادگان هوازن ) ص(و چون پیامبر 
  بود بگفتند

  آنچه متعلق به من و بنی عبدالمطلب است از شما باشد: پیامبر گفت

  متعلق به ماست از آن پیامبر خدا باشد آنچه: مهاجران نیز گفتند

  اقرع بن حابس از من و بنی تمیم چنین نباشد

  از من و بنی فزارع چنین نباشد: حصن گفت

  از من و بنی سلیم نیز چنین نباشد: عباس بن مرداس نیز گفت

  آنچه متعلق به ماست از آن پیامبر خدا باشد: بنی سلیم گفتند

  مرا خار کردید: عباس گفت
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هر کس نخواهد اسیر خویش را ببخشد در مقابل هر یک اسیر شش شتر از نخستین : بر گفتپیام
  غنیمتی که به دست آریم بگیرد زن و فرزند مردم را بدهید

پیامبر خدا کنیزي از اسیران حنین به نام ریطه دختر هالل به علی بن : یزید بن عبید سعدي گوید
یان بن عمرو به عثمان بن عفان داد و کنیزي به عمر بن ابیطالب داد و کنیزي به نام زینب دختر ح

  خطاب داد که به عبداهللا بن عمر بخشید

پیامبر خدا کنیزي از اسیران هوازن به عمر بن خطاب داد که به من بخشید و او : عبداهللا بن عمر گوید
روم و قسط  اه آنرا به خالگان جمحی خود سپردم که وي را مرتب کند تا بر خانه طواف برم و پیش 

  .داشتم چون بازگشتم با وي در آمیزم

  چخبر است: از مسجد در آمدم و دیدم که کسان دوان آمدند گفتم: گوید

  پیامبر زن و فرزند ما را پس داد: گفتند

  این زن شما پیش جمحیان است بروید او را ببرید و برفتند و او را بگرفتند: گفتم

وي در میان قبیله نصب واال دارد و امیدوارم که : بود و گفت عیینه بن حصن پیرزنی از هوازن گرفته
فدیه او سنگین باشد و چون پیامبر خدا اسیران را در مقابل شش شتر پس داد از پس دادن پیرزن امتناع 

پس بده نه دهانش خوشبو است نه پستانش سخت  آن را: ورزید زهیر ابو صرد برادر عیینه بدو گفت
  است نه شیر دارد و نه شوهرش مال دار استاست نه شکمش بچه آور 

  عیینه چون این سخنان بشنید زن را در مقابل شش شتر پس داد

او که دوشیزه و : عیینه اقرع بن حابس را بدید و از کار خویش پشیمانی کرد و اقرع گفت: گویند
  خورينبود چه غم می سال انیم

  ؟کند می  مالک بن عوف چه: پیامبر از فرستادگان هوازن پرسید



 نیسخن از هوازن در حن ١٥٥
 

  در طائف پیش ثقفیان است: گفتند

به مالک بگویید اگر پیش من بیاید و مسلمان شود کسان وي را با مالش پس دهم و صد شتر به : گفت
  او ببخشم و این خبر به مالک رسید و از طائف سوي پیامبر آمد

و چنان بود که مالک بیم داشت که اگر ثقفیان از گفته پیامبر خبر یابند مانع رفتن وي شوند و بگفت تا 
شتر وي را حاضر کردند و اسب وي را بیاوردند و شبانه برون شد و بر اسب نشست و شتابان برفت تا 

ي رسید و پیامبر مال و پیامبر روان شد در جعرانه یا مکه به نزد و سوي بهبه شتر رسید و بر آن نشست 
پیامبر  شد وشتر بخشید و مالک اسالم آورد و مسلمانی پاك اعتقاد  صد یکزن و فرزند وي را بداد و 

 ها آناو را ساالر هوازن و مسلمانان قبائل اطراف طائف کرد که ثماله و سلمه و فهم بودند و به کمک 
حبیب بن عمرو شد و  سخت ها آنتا کار بر  دبر میهایشان را به غارت کرد و گلهبا ثقفیان جنگ می

  :ثقفی شعري بدین مضمون گفت

  برنددشمنان از ما حساب می

  آورنداز بنی سلمه سوي ما هجوم می

  آیدسوي ما می ها آنمالک با 

  داردو حرمت و پیمان نگه نمی

  آیندسوي منزلگاه ما می

  ایمکه مردمی نیرومند بوده

 به دنبالو چون پیامبر اسیران حنین را به کسانشان پس داد سوار شد و کسان : عمرو بن شعیب گوید
اي پیامبر شتران و گوسفندان را که غنیمت ماست تقسیم کن تا وي را : گفتندوي روان شدند و می

مرا اي مردم عباي : سوي درختی کشانیدند و عباي او به شاخ درخت گرفت و بیفتاد پیامبر گفت
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کنم که بخیل و بدهید بخدا اگر به شماره درختان تهامه شتر پیش من باشد همه را بر شما تقسیم می
نیستم آنگاه نزدیک شتري رفت و پشمی از آن بکند و میان انگشتان خود نهاد و بلند  گو دروغترسو و 

و خمس نیز به اي مردم بخدا از غنیمت شما و از این پشم جز خمس از آن من نیست : کرد و گفت
رستاخیز مایه ننگ و  روز بهگردد نخ و سوزنی پیش خود نگذارید که خیانت در غنیمت میشما باز

  .آتش است

اي پیامبر این نخ را بگرفتم که پاالن : یکی از انصاریان بیامد و یک گلوله نخ مویین بیاورد و گفت
  .شترم را که زخمی شده اصالح کنم

  .است از آن تو باشدآنچه سهم من : پیامبر گفت

  اگر چنین است به آن نیاز ندارم و بینداخت: انصاري گفت

 ها آنکرد عطا داد و  خواستپیامبر به کسانی از اشراف ناس که جلب قلوبشان می: ابن اسحاق گوید
ابوسفیان بن حرب را صد شتر داد و پسرش معاویه را صد شتر داد حکیم بن . را المولفه قلوبهم گفتند

را صد شتر داد نضیر بن حارث بن کلده عبدري را صد شتر داد عینه بن حصن را صد شتر داد حزام 
اقرع بن حابس تمیمی را صد شتر داد مالک بن عوف نصري را صد شتر داد و به گروهی از قریشیان 
کمتر از صد شتر داد که مخرمه بن نوفل زهري و عمیر بن وهب جمحی و هشام بم عمرو از بنی عامر 

  .لوم نیست هر کدام چند شتر گرفتندلوي از آن جمله بودند و مع بن

و هم در این سال پیامبر فاطمه دختر ضحاك کالوي را به زنی گرفت و چون مخیر شد دنیا را : گوید
  .و از او جدا شد: گفت اعوذباهللاختیار کرد و به قولی وقتی پیامبر پیش او رفت 

  



  جلد چهارم

  هجرت در آمدآنگاه سال نهم 

  

کردند که  سخن همچند ماه پس از کشته شدن عروه بن مسعود طائفیان با : محمد ابن اسحاق گوید
  .تاب جنگ با عربان اطراف خویش ندارند و بیعت کردند و اسالم آوردند

عمرو بن امیه عالجی از عبد یالیل بن عمرو بریده بود که بدي در میان : یعقوب بن عتبه مغیره گوید
مردم عرب بود روزي به خانه عبد یالیل رفت و پیغام داد که عمرو  نیتر زرنگرفته بود عمرو که از 

  پیش من آي: گویدبن امیه می

  راستی عمرو تو را فرستاده است: گفت

  در خانه تو ایستاده است اکنون همآري و : گفت

هرگز چنین چیزي انتظار نداشتم که عمرو مردي منی النفس بود و چون او را بدید : عبد یالیل گفت
و همه عربان  بینی میکار چنان شد که قهر نماند این مرد چنان شده که : آمد گفت عمرو گفتخوش

  .گریدندارید در کار خود بن ها آنمسلمان شدند و شما تاب جنگ 

از شما  یک هیچبینید که مگر نمی: ثقفیان در کار خویش به مشورت پرداختند و با همدیگر گفتند
شدند که یکی را پیش پیامبر فرستادند  سخن همزنند و ایمن نیست و هر که برون شود راه او را می

سخن کردند که از پیش عروه را فرستاده بودند و با عبد یالیل که سن وي چون عروه بود  که چنان
پیش پیامبر رود اما او نپذیرفت که بیم داشت به هنگام بازگشت با وي همان کنند که با عروه کرده 

شدند که از قبایل  سخن هممگر آنکه کسانی را با من بفرستید و قوم  کنم نمیاین کار : بودند و گفت
ن بن ابی العاص و اوس بن پیمان حکم بین عمرو و شرحبیل بن عیالن و از قوم بنی مالک عثماهم
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عوف و نمیر بن خرشه را با وي فرستادند و جمع فرستادگان شش تن شد و عبد یاحیل با وي روان شد 
خواست وقتی را همراه برد که از سرنوشت عروه بیمناك شده و می ها آنگروه بود و  سروسامانو او 

  .خویش را از خشونت باز دارد طایفهبه طائف بازگشت هرکدامشان 

و چون فرستادگان ثقیف نزدیک مدینه رسیدند بر کنار قناتی فرود آمدند و مغیره بن شعبه را آنجا 
ها در میان یاران پیامبر به چرانید که چراي مراکبدیدند که به نوبت خود مراکب یاران پیامبر را می

رها کرد و دوان رفت تا بشارت ورودشان را به  ها رارا بدید مرکب ها آننوبت بود و چون مغیره 
که فرستادگان : و پیش از آنکه به نزد پیامبر رود ابوبکر او را بدید و مغیره با او گفتپیامبر برساند 

منظور شود و قوم و دیار و  ها آنخواهند شرایطی براي اند بیعت کنند و مسلمان شوند و میثقیف آمده
  .مبر بگیرنداموال خویش مکتوبی از پیا

  تو را بخدا پیش از من به نزد پیامبر مرو تا من این خبر را به او برسانم: ابوبکر گفت

مغیره گفته ابوبکر را پذیرفت و او پیش پیامبر رفت و از آمدن فرستادگان ثقیف خبر داد و مغیره پیش 
به رسم جاهلیت  ها آنا یاد داد که پیامبر را چگونه درود باید گفت ام ها آنکسان خود بازگشت و به 

  .درود گفتند

اي بر ایشان بپا شد و خالد بن سعید بن عاص و چون به نزد پیامبر شدند در یک طرف مسجد خیمه
خواستند نوشته شد و خالد این مکتوب را کرد تا مکتوبی که می وآمد رفتو پیامبر خدا  ها آنمیان 

زدند تا خالد از آن بخورد تا وقتی که بود دست نمینوشت و چنان بود که به غذایی که پیامبر فرستاده 
  .اسالم آوردند و بیعت کردند و مکتوب نوشته شد

از جمله چیزهایی که از پیامبر خواسته بودند این بود که الت بت ثقیف را سه سال بجاي بدارد و 
راضی شدند  اهم کیویران نکند ولی پیامبر نپذیرفت یک سال کم کردند که پذیرفته نشد و عاقبت به 

گفتند منظورشان این بود که بقاي الت از تعرض سفیهان و زنان و می که چنانو پیامبر رضایت نداد 
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فرزندان خویش مصون ماند و قوم از ویرانی آن آشفته نشوند تا اسالم در دلشان نفوذ یابد اما پیامبر 
  .فرستدبراي ویرانی الت میکه ابوسفیان بن حرب و مغیره بن شعبه را : نپذیرفت و مصرانه گفت

  .و نیز خواسته بودند که از نماز معاف شوند و بتانشان را به دست خودشان بشکنند

پذیرم که بتانتان را به دست خویش بشکنید ولی در مورد نماز دینی که نماز نداشته می: پیامبر گفت
  .باشد نکو نباشد

  .استخوانیم اگر چه مایه زبونی اي محمد نماز می: گفتند

شان خواستند نوشته شد پیامبر عثمان ابی عاص را که از همهو چون مسلمان شدند و مکتوبی که می
از همه بود و ابوبکر این مطلب را  تر راغببود ساالرشان کرد که وي به آموختن اسالم و قران  تر جوان

  .گفته بود با پیامبر

آهنگ دیار خویش داشتند پیامبر ابوسفیان و  شدند ووقتی از پیش پیامبر برون می: ابن اسحاق گوید
د و چون به طائف رسیدند مغیره مغیره را براي ویرانی الت فرستاد که با جماعت همراه شدن

تو به قوم خویش درآي و ابوسفیان در ذي : خواست ابوسفیان را پیش اندازد اما نپذیرفت و گفت می
وي اطرافش  طایفهگ کوفتن گرفت و بنی معتب الحرم بماند و چون مغیره وارد شد الت را با کلن

عروه را کشته بودند و زنان ثقیف سر برهنه برون  که چنانبودند مبادا تیر بیندازد یا خونش را بریزند 
  .گریستندشدند و بر بت خویش می

 گفت و چون از ویرانی الت فراغتزد ابوسفیان آفرین و مرحبا میهنگامی که مغیره بت را با تیشه می
یافت مال و زیور آن را که از طال بود برگرفت و پیش ابوسفیان فرستاد پیامبر به ابوسفیان گفته بود 

  .قرض عروه و اسود پسران مسعود را از مال الت بپردازد و او چنین کرد

  .در همین سال پیامبر به غزاي تبوك رفت
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اه دومه فرستاد وي از قوم کنده پس از آن پیامبر خداي خالد بن ولید را سوي اکیدر بن عبدالملک ش
  .که به شکار گاو مشغول است بینی میوقتی او را : بود و مسیحی بود پیامبر به خالد گفت

خالد بن ولید برفت و شبانگاهی روشن و مهتابی به نزدیک قلعه وي رسید اکیدر با زن خویش بر بام 
  اي؟چنین گاوانی دیده اکنونت: کشید زن اکیدر گفتبود و گاوان شاخ خود را به در قصر می

  نه به خدا: گفت

  ؟کند میکی چنین گاوها را رها : زن گفت

تا اسب وي را زین کنند و تنی چند از خاندانش و از جمله برادرش حسان : اکیدر فرود آمد و بگفت
اسیر با وي سوار شدند و به تعقیب گاوان پرداختند و در آن حال به سواران پیامبر برخوردند که اکیدر 

شد و برادرش حسان به قتل رسید و قبایی از دیباي مزین به طال به تن اکیدر بود که خالد برگرفت و 
  .پیش از آنکه به مدینه بازگردد براي پیامبر خدا فرستاد

زدند و شگفتی وقتی قباي اکیدر را پیش پیامبر آوردند مسلمانان به آن دست می: انس بن مالک گوید
  .کردندمی

کنید به خدایی که جان محمد به فرمان اوست مندیل سعد بن معاذ در از این شگفتی می: گفتپیامبر 
  .بهشت از این بهتر است

پس از آن خالد اکیدر را پیش پیامبر آورد که از خون وي درگذشت و با او صلح : ابن اسحاق گوید
  .کرد به شرط آنکه جزیه بپردازد و رها شد و به محل خویش بازگشت

را با ) ع(علی بن ابیطالب ) ص(االول همین سال یعنی سال نهم هجرت پیامبر خدا در ربیع :گوید
خانه آنجا حمله برد و اسیر گرفت و دو شمشیر را که در بت ها آنگروهی به دیار طی فرستاد که به 

 بود و یکی رسوب و دیگري مختم نام داشت و شهره بود و حارث بن ابی شمر براي آنجا نذر کرده
  .بود بیاورد و از جمله اسیران وي خواهر عدي بن حاتم بود
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فرستاده پادشاهان حمیر پس از بازگشت پیامبر از تبوك پیش وي آمد و نامه : محمد بن اسحاق گوید
حارث بن عبد کالل و نعیم بن عبد کالل و نعمان شاه ذي رعین و همدان و مغافر را همراه داشت که 

به ) ص(ذویزن مالک بن مروه رهاوي را به این رسالت فرستاد و پیامبر  اسالم آورده بودند و زرعه
  نوشت ها آنجواب 

  الرحمن الرحیم اهللا بسم

  از محمد پیامبر و فرستاده خدا به حارث

  ابن عبد کالل و نعیم بن عبد کالل و نعمان امیرذي رعین و همدان و مغافر

رسانید و خبر  شمارااما بعد به هنگام بازگشت از سرزمین روم فرستاده شما در مدینه ما را بدید و نامه 
هدایت کرده به  شمارااید و خدا اید و مشرکان را کشتهبگفت و اعالم کرد که اسالم آورده شمارا

هید و خمس خدا و شرط آنکه پارسایی کنید و مطیع خدا و پیامبر وي باشید و نماز کنید و ذکات د
را بدهید از حاصلی که با چشمه یا باران  مؤمنانسهم پیامبر وي را در غنیمت ادا کنید و ذکات مقرر بر 

آبیاري شود ده یک و از آنچه با چاه آبیاري شود نیم ده یک از چهل شتر یک بچه شتر شیري ماده و 
هر ده شتر دو بز و چهل گاو یک گاو از سی شتر یک بچه شتر شیري نر و از هر پنج شتر یک بز و از 

  .اي نر یا ماده و از چهل گوسفند یک بزو از سی گاو گوساله

  .مقرر داشته مؤمناناین ذکاتی است که خدا بر 

را یاري  مؤمنانو هر که بیشتر دهد براي او بهتر است و هر که همین را ادا کند و اسالم ظاهر کند و 
بهره و راست و تکالیفشان را به عهده دارد و در حمایت خدا و  ها آناست و از حقوق  مؤمنانکند جز 

ور است و تکالیفشان را و نصاري مسلمان شود از حقوق مسلمانان بهره یهودپیامبر اوست و هر که از 
و نصاري بماند وي را از دینش نگردانند و باید جزیه دهد که براي  یهودبه عهده دارد و هر که بر دین 

لغ یک دینار کامل یا معادل آن است و هر که بدهد در پناه خدا و پیامبر است و هر که زن و مرد با
  .است ندهد دشمن خدا و پیامبر
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دهد که وقتی فرستادگان من معاذ بن جبل و عبداهللا بن اما بعد پیامبر خدا محمد به زرعه ذویزن پیام می
نیکی کنید  ها آنرانشان پیش شما آمدند با زید و مالک بن عباده و عقبه بن نمر و مالک بن مروه و یا

و صدقه و جزیه والیت خویش را فراهم کنید و به فرستادگان من تسلیم کنید ساالر فرستادگان من 
  .جبل است و باید راضی بازگردد

دهد که خدایی جز خداي یگانه نیست و او بنده و فرستاده خداست مالک اما بعد محمد شهادت می
اي تو را اي و مشرکان را کشتهه من گفت که تو پیش از همه حمیریان اسالم آوردهبن مروه رهاوي ب

به نیکی مژده باد با حمیریان نیکی کن و خیانت مکنید و زبون مشوید که پیامبر خدا دوست توانگر و 
 فقیر و به راه مؤمنانمستمند شماست ذکات بر محمد و خاندان وي حالل نیست این ذکات براي 

ن است مالک خبر آورد و حفظ الغیب کرد با او نیکی کنید و من از صلحا و عالمان خاندانم و ماندگا
و  اهللا رحمهعلیکم و  والسالم ندنیکی کنید که مورد نظر ها آناهل دینم کس سوي شما فرستادم با 

  برکه

بیست قربانی در همین سال ابوبکر با کسان حج کرد و با سیصد کس از مدینه در آمد و پیامبر : گوید
با او فرستاد ابوبکر نیز پنج قربانی داشت عبدالرحمن بن عوف نیز در این سال به حج رفت و قربانی 

  .کرد

و هم در این سال فرستادگان قبیله ازدکه ده و چند کس بودند به ساالري صرد بن عبداهللا ازدي با 
اعتقاد شد و پیامبر خدا ساالري گروهی ازدیان پیش پیامبر خدا آمد و اسالم آورد و مسلمانی پاك 

به کمک مسلمانان خاندان خود با مشرکان قبایل یمن جهاد کن و صرد بن : قوم را بدو داد و گفت
عبداهللا به فرمان پیامبر با سپاهی برفت و نزدیک جرش فرود آمد که شهري محصور بود و قبایل یمن 

  .پیوسته و به شهر رفته بودند ها آنمانان به آنجا بودند و قبیله خثعم نیز هنگام اطالع از آمدن مسل

جرش را محاصره کرد و دشمن حصاري بود و بدان دست نیافت و به ناچار  ماه کینزدیک به 
بازگشت و چون به نزدیک کوه کشر رسید جرشیان پنداشتند که وي به هزیمت رفته است و به تعقیب 

  .بکشت ها آنوي برون شدند و چون به او رسیدند بازگشت و بسیار کس از 
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پیش از جنگ خیبر رفاعه بن زید جذامی ضبیبی  پس از صلح حدیبیه و: یزید بن ابی حبیب گوید
بیامد و غالمی به پیامبر خدا هدیه کرد و به اسالم گروید و مسلمانی پاك اعتقاد شد و پیامبر براي وي 

  :اي به قومش نوشت که مضمونم آن چنین استنامه

  الرحمن الرحیم اهللا بسم

او را سوي همه قومش و وابستگانش این نامه محمد پیامبر خداست براي رفاعه بن زید که من 
را به خدا و پیامبر خدا دعوت کند و هر که بپذیرد از گروه خداست و هر که  ها آنام که فرستاده

  .انکار کند دو ماه امان دارد

فرستادگان بنی عامر با عامر بن طفیل واربد بن قیس بن مالک و جباره سلمی که از : ابن اسحاق گوید
  .وم بودند پیش پیامبر خداي آمدند و عامر بن طوفیل سر خیانت داشتسران و زرنگاران ق

  .اند تو نیز مسلمان شواي عامر کسان مسلمان شده: و چنان بود که قومش به او گفته بودند

ام که از پا ننشینم تا عربان پیرو من شوند اکنون دنباله روي این بخدا من قسم خورده: عامر گفته بود
  .جوان قریشی شوم

کنم و تو با وقتی پیش این مرد رسیدیم من مشغولش می: اربد گفت آمدند میو چون پیش پیامبر 
  .شمشیر وي را بزن

  .اي محمد مرا عطا ده: همین که به حضور پیامبر آمدند عمر بن طفیل گفت

  .شریک ایمان بیاورينه مگر آنکه به خداي یگانه بی: پیامبر گفت

بود اربد کاري را که و منتظر  کردبا پیامبر سخن می همچنانا ده و اي محمد مرا عط: بار دیگر گفت
اي محمد مرا عطا ده : خورد و چون رفتار وي را بدید باز گفتگفته بود انجام دهد اما اربد تکان نمی

  .شریک ایمان بیاوريیگانه بی يبه خدانه مگر آنکه : و پیامبر گفت
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کنم بخدا مدینه را از سواران سرخ و پیادگان پر می: د گفتو چون پیامبر از عطا دادن به وي دریغ کر
  .خدایا شر عامر بن طوفیل از من بگردان: و چون برفت پیامبر گفت

پس آن سفارش که به تو کردم چه : همین که فرستادگان عامر از پیش پیامبر برفتند عامر به اربد گفت
  .دیگر از تو باك ندارمشد؟ بخدا از تو بیشتر از همه مردم بیمناك بودم اما 

 لیهاخواستم سفارش تو را انجام بدهم میان من و او شتاب مکن هر بار که میپدر بی: اربد گفت
  خواستی تو را به شمشیر بزنم؟دیدم میشدي و جز تو کسی را نمی می

پس از آن بنی عامریان سوي دیار خویش روان شدند و در راه خدا عزوجل عامر بن طفیل را به 
مبتال کرد که گردنش بزد و او را بکشت و این حادثه در خانه زنی از بنی سلول رخ داد و او  عونطا

  .در خانه زن سلولی مرگاي چون غده شتر و اي بنی عامر غده: گفتبه هنگام مرگ می

یاران عامر پس از دفن وي برفتند و چون به سرزمین بنی عامر رسیدند قوم پیش آمدن و از اربد 
  چخبر بود؟: دپرسیدن

خواست اینجا بود و او را با تیر خبري نبود ما را به پرستش چیزي دعوت کرد که دلم می: اربد گفت
رفت که شتر خویش را بفروشد که کشتم و یک یا دو روز پس از گفتن این سخن میزدم و میمی

  .عه بوداي فرستاد که او را با شتر بسوخت اربد برادر مادري لبید بن ربیخدا صاعقه

در همین سال مسیلمه کذاب نامه به پیامبر خدا نوشت و دعوي داشت که در پیامبري با او شریک 
  .است

  :اي نوشت بدین مضمونمسیلمه کذاب پسر حبیب به پیامبر خدا نامه: عبداهللا بن ابی بکر گوید

  از مسیلمه پیامبر خدا به محمد پیامبر خدا
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شریک تو کردند که نیم سرزمین از ما باشد و نیم سرزمین از قریش درود بر تو که مرا در کار پیامبري 
  .باشد ولی قریشی قومی متجاوزند

شنیدم که پیامبر وقتی نامه : دو فرستاده این نامه را براي پیامبر آوردند نعیم بن مسعود اشجعی گوید 
  گویید؟شما چه می: مسیلمه را خواند به فرستادگان گفت

  .گویدگوییم که او میهمان میما : فرستادگان گفتند

اي به مسیلمه نوشت بدین زدم آنگاه نامهاگر کشتن فرستادگان زشت نبود گردنتان را می: پیامبر گفت
  :مضمون

  الرحمن الرحیم اهللا بسم

  از محمد پیامبر خدا به مسیلمه کذاب

اما بعد زمین از آن خداست که به هر کس از بندگان خویش  کند میدرود بر آنکه از حقیقت تبعیت 
  .که خواهد و سرانجام با پرهیزکاران است

  .و این در آخر سال دهم هجرت بود: گوید

بر رخ داد پس از آن بود که از پیام به روزگار که  نازن دروغبه قولی دعوي مسیلمه : ابوجعفر گوید
  .درگذشت دچار شدالوداع برگشت و به بیماري که در آن  حج

پس از آن پیامبر مراسم حج بسر برد و مناسک و آداب حج را به کسان : عبداهللا بن ابی نجیح گوید
وانمود و تعلیم داد و خطبه معروف خویش را براي مردم فرو خواند نخست حمد و ثناي خدا کرد 

  .در اینجا نبینم شمارارگز دانم شاید پس از این سال هاي مردم سخنان مرا بشنوید که نمی: آنگاه گفت

چون این روز و چون این ماه بر یکدیگر حرام است به پیشگاه خدایتان  هایتان مالو  بها خوناي مردم 
آرد به صاحب امانت  به دستکنند من ابالغ کردم هر که امانتی روید و از اعمال شما پرسش میمی
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دارید نه ستم کنید و نه ستم ببینید خدا فرمان داده ها از میان رفت فقط به سرمایه خود حق پس دهد ربا
رود خون که ربا نباشد رباي عباس بن عبدالمطلب نیز همه از میان رفت نخستین خونی که از میان می

بنی لیث سپرده  طایفهربیعه بن حارث را به شیرخوارگی به (ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب است 
  .)ندبودند و مردم هزیل او را کشته بود

رود اي مردم شیطان امید ندارد که دیگر در این نخستین خون ایام جاهلیت است که از میان می: گفت
شمارید اطاعت سرزمین شما پرستیده شود ولی رضا دارد که در چیزهاي دیگر و اعمالی که ناچیز می

  .او کنید از شیطان بر دین خود بیمناك باشید

ا به سالی حالل و به سال دیگر حرام کنند تا شمار محرمات خدا اي مردم زیادت کفر است که ماهی ر
را کامل کنند و حرام خدا را حالل کنند و حالل خدا را حرام کنند زمان به وضعی که روز خلق 

در پیش خدا و در کتاب خدا دوازده ماه است چهار ماه  ها ماهو زمین داشت بگشت و شمار  ها آسمان
  .حرام است سه ماه پیاپی و رجب مضر که میان جمادي و شعبان است

نیز بر شما بر حقی دارند حق شما بر زنانتان چنان  ها آناما بعد اي مردم شما بر زنانتان حقی دارید و 
مرتکب کار زشت نشوند و اگر مرتکب  است که کسی را که از او بیزارید بر فرش شما ننشانند و

را نه چندان سخت بزنید اگر  ها آندوري کنید و  ها آنداده که در خوابگاه از  اجازهشدند خدا به شما 
  .را به طور متعارف بدهید ها آندست برداشتند روزي و پوشش 

را به امانت  ها آنما با زنان به نیکی رفتار کنید که به دست شما اسیرند و اختیاري از خویش ندارند ش
  .ایداید و به وسیله کلمات خدا حاللشان کردهخدا گرفته

پس اي مردم گفتار مرا دریابید و سخن مرا بشنوید که من ابالغ کردم و در میان شما چیزي واگذاشتم 
  .که اگر بدان چنگ زنید هرگز گمراه نشوید کتاب خدا و سنت پیامبر خدا
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ام و بفهمید بدانید که هر مسلمانی برادر مسلمان دیگر است ه ابالغ کردهاي مردم گفتار مرا بشنوید ک
مال برادرش حالل نیست مگر آنکه به رضاي خاطر بدو ببخشید  کس هیچمسلمانان برادرند و براي 

  .پس به همدیگر ستم مکنید خدایا آیا ابالغ کردم

  آري: و کسان گفتند

  خدایا شاهد باش: پیامبر گفت

بود نخستین غزاي وي سوي  وشش ستیبهاي پیامبر که خود او رفت همه غزوه: دابن اسحاق گوی
  .غزوه ابوا گویند آن راودان بود که 

  .غزوه بواط سوي رضوي به دره ینیع بودپس از آن 

  .پس از آن غزوه بدر نخستین بود که به طلب کرز بن جابر فهري رفت

  .یش کشته شدند و بسیار کس اسیر شدپس از آن غزوه بدر بزرگ بود که بزرگان و سران قر

  .هاي بنی سلیم بودپس از آن غزوه بنی سلیم بود که تا کدر رفت کدر نام یکی از چاه

  .پس از آن غزوه سویق بود که به طلب ابوسفیان تا قرقره الکدر رفت

  .امر گویندپس از آن غزاي قطفان بود که سوي نجد رفت و آن را غزوه ذي

  .بحران بود که نام یکی از معادن حجاز بودپس از آن غزوه 

  .پس از آن غزوه احد بود

  .پس از آن غزوه همراء االسد بود

  .پس از آن غزوه بنی نضیر بود
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  .پس از آن غزوه ذات الرقاع بود که سوي نخل رفت

  .پس از آن غزوه بدئر آخرین بود

  .پس از آن غزوه دومه الجندل بود

  .پس از آن غزوه خندق بود

  .ز آن غزوه بنی قریظه بودپس ا

  .پس از آن غزوه بنی لحیان هذیل بود

  .قرد بودپس از آن غزوه ذي

  .پس از آن غزوه بنی المصطلق خزاعه بود

  .پس از آن غزوه حدیبیه بود که آهنگ جنگ نداشت و مشرکان راه او را بستند

  .پس از آن غزوه خیبر بود

  .پس از آن عمره الغضا بود

  .فتح مکه بودپس از آن غزوه 

  .پس از آن غزوه حنین بود

  .پس از آن غزوه طائف بود

  .پس از آن غزوه تبوك بود
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مصطلق و خیبر و فتح مکه . جنگ کرد که در بدر و احد و خندق و قریظه و شخصاًپیامبر در نه غزوه 
  .و حنین و طائف بود

  .بود شوش ستیبکرد  شخصاًهمه غزایا که پیامبر : محمد بن یحیی بن سهل گوید

در شمار آن  کس هیچغزاهاي پیامبر معروف است و درباره آن اتفاق است و : محمد بن عمر گوید
  .ها استغزوه تأخربود اگر اختالف است در تقدم و  وهفت ستیباختالف ندارد که 

  وهفت ستیب: پیامبر چند غزا کرد؟ گفت: از عبداهللا بن عمر پرسیدند

  در چند غزوه با او بودي؟: گفتند

غزا که نخستین همه خندق بود از شش غزا بازماندم و بسیار راغب بودم که بروم و  کیو ستیب: گفت
  .داد در غزاي خندق اجازه دادپذیرفت و اجازه نمیخواستم نمیهر بار از پیامبر می

 جنگ کرد و نه غزا را که از روایت ابن اسحاق آوردم شخصاًپیامبر خدا در یازده غزا : واقدي گوید
آن جنگ کرد و غالم  دراثنايگوید که پیامبر و می کند میو غزوه وادي القریع را اضافه  کند مییاد 

  .وي مدعم با تیري کشته شد

و هم در غزاي غابه جنگ کرد و از مشرکان کسان بکشت و در این روز محرز بن نضله کشته : گوید
  .شد

  

  

  



ر دسته   اد اختالف استها که پیامرب به غزا فرستدر ش

  

دسته به غزا  وپنج یسپیامبر از وقتی که به مدینه آمد تا وقتی درگذشت : بکر گوید عبداهللا بن ابی
  .فرستاد

  .دسته عبیده بن حارث را سوي احیا فرستاد که چاهی در ثنیه المره حجاز بود

  .پس از آن دسته حمزه بن عبدالمطلب بود که سوي عیص به ساحل دریافت

  .اندغزاي حمزه را بر غزاي عبیده مقدم آوردهها بعضی

  .پس از آن غزاي سعد بن ابی وقاص سوي خرار حجاز بود

  .پس از آن غزاي عبداهللا بن جحش سوي نخله بود

  .هاي نجد بودپس از آن غزاي زید بن حارثه سوي قرده یکی از چاه

  .پس از آن غزاي مرثد بن ابی مرثد غنوي سوي رجیع بود

  .غزاي منذر بن عمرو سوي بئر معونه بودپس از آن 

  .پس از آن غزاي ابوعبیده جراح سوي ذوالقصه بر راه عراق بود

  .پس از آن غزاي عمر بن خطاب سوي تربه از سرزمین بنی عامر بود

  .پس از آن غزاي علی بن ابیطالب سوي یمن بود

  .وح کشته شدپس از آن غزاي غالب بن عبداهللا کلبی لیثی سوي کدید بود که در مل
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  .پس از آن غزاي علی بن ابیطالب سوي بنی عبداهللا بن سعد که از مردم فدك بودند

  .جاي سلمی به سرزمین بنی سلیم بود که وي و یارانش همگی کشته شدند پس از آن غزاي ابی العو

  .پس از آن غزاي عکاشه بن محصن سوي غمره بود

هاي بنی اسد رفت و در سوي قطن نجد یکی از چاهپس از آن غزاي ابی سلمه بن عبداالسد بود که 
  .این غزا مسعود بن عروه کشته شد

  .پس از آن غزاي محمد بن مسلمه بنی حارثی سوي هوازن بود

  .پس از آن غزاي بشیر بن سعد سوي بنی مره فدك بود

  .پس از آن باز غزاي بشیر بن سعد سوي یمن و جناب و به قولی جبار به سرزمین خیبر بود

  .س از آن غزاي زید بن حارثه سوي جموم سرزمین بنی سلیم بودپ

پس از آن باز غزاي زید بن حارثه سوي قبیله جذام بود به سرزمین حسمی بود که خبر آن را از پیش 
  .آوردیم

  .بود که با بنی فزارع روبرو شد يالقر يوادپس از آن باز غزاي زید بن حارثه سوي 

ها یسیر رواحه بود که هر دو بار سوي خیبر رفت و در یکی از این غزا پس از آن دو غزاي عبداهللا بن
  .بن رزام کشت

) ص(چنان بود که وي در خیبر بود و مردم قطفان را براي جنگ پیامبر خدا  یهوديقصه یسیر بن رزام 
هللا بن کرد پیامبر خدا عبداهللا بن رواحه را با گروهی از یاران خویش سوي او فرستاد که عبدافراهم می

  .پیمان بنی سلمه از آن جمله بودابن انیس هم
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اگر : و چون عبداهللا و همراهان پیش وي رفتند سخن کردند و وعده دادند و ترغیب کردند و گفتند
همراه  یهودانپیش پیامبر خداي آیی تو را بکار گیرد و بزرگ دارد و چندان بگفتند تا با گروهی از 

کرد و چون به شش میلی خیبر به  شترسوارس وي را به ردیف خود بر بیامد و عبداهللا بن انی ها آن
جایی رسیدند که قرقره نام داشت یسیر بن رزام از رفتن پیش پیامبر پشیمان شد و عبداهللا این مطلب را 
دریافت و دست به شمشیر برد و بدو حمله کرد و پایش را قطع کرد و یسیر با عصایی که به دست 

همراه خود حمله برد و او  یهوديشد و هر یک از یاران پیامبر به  زخم دارت که داشت بر سر او کوف
  .را بکشت مگر یکی که بر مرکب خود گریخت

و چون عبداهللا بن انیس پیش پیامبر خدا رسید آب دهان بر زخم وي انداخت که چرك نکرد و آزار 
  .نداد

مابین ) ص(را بکشت و نیز پیامبر خدا  پس از آن غزاي عبداهللا بن عتیک سوي خیبر بود که ابورافع
بدر و احد محمد بن مسلمه را با تنی چند از یاران خویش سوي کعب بن اشرف فرستاد که او را 

هذلی فرستاد که در نخله یا در عرفه کشتند و نیز عبداهللا بن انیس را سوي خالد بن سفیان بن نجیح 
  . او را بکشتکرد و عبداهللاکسان را براي جنگ پیامبر فراهم می

شنیدم خالد بن سفیان هذلی کسان فراهم : پیامبر خدا مرا پیش خواند و گفت: عبداهللا بن انیس گوید
  .که به جنگ من آید اکنون او در نخله یا در عرنه اقامت دارد برو و او را بکش کند می

وقتی او را ببینی : اي پیامبر خدا صفت او را بگوي که توانم شناخت پیامبر گفت: گوید و من گفتم
  .اي در خویش بیابیشیطان را به یاد تو آورد نشانه وي آن است که چون او را ببینی لرزه

و من شمشیر آویختم و برفتم و به خالد رسیدم که زنانی همراه داشت و جایی براي اقامت آنان : گوید
گفته بود لرزشی در پیامبر خداي  که چنانجست و هنگام نماز پسین بود و چون او را دیدم می

با او مرا از نماز بازدارد در آن حال که  زدوخوردخویشتن یافتم و سوي او رفتم و چون بیم داشتم 
  کیستی؟: رفتم با اشاره سر نماز کردم و چون نزدیک وي رسیدم گفتسوي او می



 آنگاه سال نهم هجرت در آمد ١٧٣
 

ن سبب پیش تو کنی به ایام که کسان را براي جنگ این مرد فراهم مییکی از مردم عربم شنیده: گفتم
  امآمده

  .آري مشغول این کار هستم: گفت

آنگاه کمی با او برفتم و چون فرصت یافتم وي را با شمشیر زدم و کشتم و بیامدم و زنانش بر او 
  .موفق باشی: ریختند و چون پیش پیامبر رسیدم سالم گفتم مرا نگریست و گفت

  او را کشتم: گفتم

  گویی میراست : گفت

: و سوي خانه خویش رفت و چون باز آمد عصایی به من داد و گفت برخاستپس از آن پیامبر خدا 
  .اي عبداهللا این عصا را بگیر و با خود داشته باش

  این عصا از کجاست؟: و با عصا پیش کسان رفتم و گفتند: گوید

  با خودم داشته باشم: این را پیامبر به من داد و گفت: گفتم

  رس که عصا را براي چه به تو داد؟برو بپ: گفتند

  اي پیامبر خداي عصا را براي چه به من دادي؟: بازگشتم و گفتم

کسانی که عصا دارند بسیار  آن روزرستاخیز میان من و تو نشان باشد که در  روز بهدادم تا : گفت
  .کمند

تا عصا : رگ بگفتعبداهللا بن انیس عصا را به شمشیر خویش پیوست و همچنان با وي بود و هنگام م
  .را در کفن او نهادند و با وي به خاك کردند

  .پس از آن غزاي زید بن حارثه و جعفر بن ابیطالب و عبداهللا بن رواحه بود که سوي موته شام رفتند
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خود کشته  همراهانزاي کعب بن عمیر غفاري سوي ذات اطالح شام بود که در آنجا با پس از آن غ
  .شد

بن حصن سوي بنی العنبر بنی تمیم بود و قصه چنان بود که پیامبر عینه را سوي  پس از آن غزاي عینه
  .فرستاد که کسان بکشت و اسیر بگرفت طایفهاین 

  امآزادي غالمی از بنی اسماعیل را نذر کرده: به پیامبر گفتم: عایشه گوید

  .بخشم که آزادش کنیرسند و یکی به تو میاسیران بنی العنبر می: گفت

و چون اسیران بنی العنبر به مدینه رسیدند فرستادگان بنی تمیم و از جمله ربیعه بن : اسحاق گویدابن 
ز و قیس بن عاصم و مالک بن عمرو و اقرع رفیع و سبره بن عمرو و قعقاع بن معبد و وردان بن محر

سوي پیامبر خداي آمدند و از  ها آنبن حایس و حمظله بن دارم و فراس بن حابس براي آزاد کردن 
جمله زنان اسیر اسماء دختر مالک وکاس دختر ري و نجوه دختر نهد و جمیعه دختر قیس و عمره 

  .دختر مطر بودند

آن مرداس بن  دراثنايپس از آن غزاي غالب بن عبداهللا کلبی لیثی سوي سرزمین بنی مره بود که 
کشته شد و همو بود که پیامبر درباره او به زید  نهیک به دست زید بن حارثه و یکی از انصاریان

  .اال اهللا گوي چکار داشتی ال اهللا: گفت

  .پس از آن غزاي عمرو بن عاص سوي ذات السالسل بود

  .پس از آن غزاي ابن ابی حدرد و همراهان او سوي دره اضم بود

  .پس از آن باز غزاي عبداهللا بن ابی حدرد سوي بیشه بود

  .دالرحمن بن عوف بودپس از آن غزاي عب

  .پس از آن عزاي ابو عبیده جراح بود که سوي ساحل دریا رفت و آن را غزوه خبط گفتند



 آنگاه سال نهم هجرت در آمد ١٧٥
 

  .بود وهشت چهلکه فرستاد  ها دستههمه غزاهاي پیامبر و : محمد بن عمرو گوید

 در این سال که سال دهم بود در ماه رمضان جریر بن عبداهللا بجلی پیش پیامبر خداي: واقدي گوید
  .آمد و مسلمان شد و پیامبر او را سوي بت ذوالخلصه فرستاد که آن را ویران کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از همرسان پیامرب خدای

  

که  ها آناز او جدا شدند و سبب جدایی و  که در زندگی پیامبر ها آنکه پس از وي ببودند و  ها آن
  .پیش از پیامبر بمردند

پیامبر پانزده زن گرفت که سیزده زن را به خانه برد و یازده زن را با هم داشت : هشام بن محمد گوید
  .و نه زن داشت که درگذشت

ساله بود خدیجه، دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزي را به زنی گرفت  وچند بیستدر ایام جاهلیت که 
دیجه فاطمه دختر زائده او نخستین زن پیامبر بود و پیش از آن زن عتیق بن عابد مخزومی بود مادر خ

  .بن اصم بود براي عقیق دختري آورد پس از آن عقیق بمرد

هاله را آورد پس از آن  اله بن زراره بن نواش شد و براي وي هند بن ابیپس از عقیق خدیجه زن ابوه
  .ابوهاله بمرد وقتی پیامبر خدیجه را به زنی گرفت فرزند ابی هاله پیش وي بود

  .الکلثوم و فاطمه هر و عبداهللا و زینب و رقیه و امهشت فرزند آورد قاسم طیب طاخدیجه براي پیامبر 

تا خدیجه زنده بود پیامبر زن دیگر نگرفت و چون درگذشت پیامبر زنان دیگر گرفت : ابوجعفر گوید
اند عایشه دختر ابوبکر ها گفتهي نخستین زنی که پس از خدیجه گرفت اختالف است بعضیدرباره

  .اند سوده دختر زمعه بن قیس بودد و بعضی دیگر گفتهصدیق بو

وقتی پیامبر عایشه را گرفت صغیر بود و در خور زناشویی نبود سوده زنی بیوه بود که پیش از پیامبر 
شوهر دیگر داشته بود و شوهرش سکران بود، سکران از جمله مسلمانان مهاجر حبشه بود و آنجا 

  .که بود که او را به زنی گرفتمسیحی شد و بماند و پیامبر در م



 یخدا امربیسخن از همرسان پ ١٧٧
 

سوده را پیش از عایشه به خانه ) ص(میان مطلعان سیرت پیامبر خالف نیست که وي : ابوجعفر گوید
  .برد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از حکایت ازدواج پیامرب با عایشه و سوده

  

حکیم بن امیه بن وقتی خدیجه درگذشت و پیامبر همچنان در مکه بود خوله دختر : عایشه گوید
  گیري؟اي پیامبر خداي چرا زن نمی: اوقص که زن عثمان بن مظعون بود بدو گفت

  کی را بگیرم؟: پیامبر گفت

  اگر خواهی دوشیزه و اگر خواهی بیوه: گفت

  دوشیزه کیست؟: پیامبر گفت

  دختر کسی که او را از همه مردم بیشتر دوست داري عایشه دختر ابوبکر: گفت

  بیوه کیست؟ :پیامبر گفت

  سوده دختر ضمعه بن قیس: گفت

  سخن کن ها آنبرو با : پیامبر گفت

خداي عزوجل چه خیر و : و خوله به خانه ابوبکر رفت و امه رومان مادر عایشه را بدید و گفت: گوید
  برکتی براي شما فرستاده است

  مقصود چیست؟: امه رومان گفت

  گاري کنمپیامبر مرا فرستاده که عایشه را خواست: گفت

  رسدمی يزود به که  ناام منتظر ابوبکر بممن راضی: رومان گفت ام



 و سوده شهیبا عا امربیازدواج پ تیسخن از حکا ١٧٩
 

اي ابوبکر خداوند عزوجل چه خیر و برکتی براي شما فرستاده : و چون ابوبکر بیامد خوله بدو گفت
  .پیامبر خدا مرا فرستاده که عایشه را خواستگاري کنم

  مگر عایشه مناسب اوست عایشه دختر برادر اوست: گفت

  خوله چون این بشنید پیش پیامبر بازگشت و سخن ابوبکر را با وي گفت

  ام و دختر تو مناسب من استبا او بگو که تو در مسلمانی برادر منی و من برادر تو: پیامبر گفت

  خوله پیش ابوبکر بازگشت و سخن پیامبر را با وي بگفت

  منتظر بمان تا من برگردم: ابوبکر گفت

مطعم بن عدي عایشه را براي پسر خود نام برده و ابوبکر هرگز از وعده : گفت امه رومان به خوله
  کندتخلف نمی

ابوبکر پیش مطعم بن عدي رفت و زن مطعم و مادر همان پسر که عایشه را براي او نام برده بود پیش 
د و وي بود و گفت اي پسر ابی قحافه اگر دختر تو را به زنی به پسر خویش دهیم وي را صابی کن

  .بدین تو درآرد

  گویی؟تو چه می: ابوبکر رو به مطعم کرد و گفت

  گویداو چنین می: مطعم گفت

  پیامبر را دعوت کن: اي که داده بود فسخ شده بود و به خوله گفتابوبکر باز آمد و وعده

  .خوله پیامبر را دعوت کرد که بیامد و عایشه را عقد کرد و در آن هنگام وي شش سال داشت

سوده خدا عزوجل چه خیر و برکتی براي تو : پس از آن خوله پیش سوده رفت و گفت: دگوی
  خواسته است
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  مقصود چیست؟: گفت

  پیامبر مرا فرستاده که تو را خواستگاري کنم: خوله گفت

  ام بیا و این سخن را با پدرم بگوراضی: گفت

ن پیش او رفتم و به رسم ایام پدر سوده پیري فرتوت بود و از حج بازمانده بود و م: خوله گوید
محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب مرا فرستاده که سوده را : جاهلیت درود گفتم آنگاه گفتم

  .خواستگاري کنم

  گوید؟بزرگوار است دخترم چه می ینأش هم: گفت

  او رضایت دارد: گفتم

  او را بخوان: گفت

محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب او را به گوید سوده خوله می: سوده را خواندم و با او گفت: گوید
  خواهی تو را به زنی او دهم؟خواستگاري تو فرستاده است و او هم شانی بزرگوار است می

  آري: گفت

  محمد را پیش من آر: گفت

  و خوله پیامبر را ببرد که سوده را عقد کرد: گوید

رد و خاك به سر خویش رفته بود بازگشت تعرض کو چون عبد بن ضمعه عموي سوده که به حج 
کردم که چرا سوده گفت آن روز که خاك بر سر میریخت و بعدها وقتی مسلمان شده بود میمی

  .زن پیامبر خدا شده سفیه بودم



 و سوده شهیابا ع امربیازدواج پ تیسخن از حکا ١٨١
 

و چون به مدینه رفتیم ابوبکر در سنح محله بنی حارث بن خزرج فرود آمد روزي پیامبر : عایشه گوید
بیامد من در ننوبی بودم و باد صار و چند زن با وي بودند مادرم به خانه ما آمد تنی چند از مردان ان

خوردم و مادرم مرا از ننو پایین آورد و سرپوش مرا بیاورد و صورتم را با آب بشست آنگاه مرا  می
کشید و برد و چون به نزدیک در رسیدم مرا نگه داشت تا کمی آرام شوم آنگاه به درون رفتم پیامبر 

  .ر تختی نشسته بودخدا در اتاق ما ب

د و تو را به را به تو مبارك کن ها آناین خانواده تو است خدا : و مرا کنار او نشانید و گفت: گوید
د و مردم و زنان برفتند و پیامبر در خانه هم با من زفاف کرد نه شتري کشتند نه بزي مبارك کن ها آن

فرستاد اي را که هر روز براي پیامبر میسال داشتم و سعد بن عباده کاسه هفتسر بریدند من آن وقت 
  .به خانه ما فرستاد

  :عروه بن زبیر بن عبدالملک بن مروان چنین نوشت

درباره خدیجه دختر خویلد از من پرسیده بودي که چه وقت درگذشت وفات وي سه سال یا نزدیک 
وفات خدیجه عایشه را عقد کرد پیامبر دو بار عایشه را سه سال پیش از هجرت پیامبر بود و پس از 

این زن تو است عایشه آن وقت شش سال داشت هنگامی که پیامبر به مدینه : گفتنددیده بود به او می
  .کرد و هنگام زفاف عایشه نه سال داشت هجرت کرد با عایشه زفاف

فت نام ابوبکر عقیق بود و او پسر ابی پیامبر عایشه دختر ابوبکر را به زنی گر: هشام بن محمد گوید
 وقت آنقحافه بود و نام ابی قحافه عثمان بود پیامبر سه سال پیش از هجرت مدینه عایشه را عقد کرد 

  .بود و پس از هجرت مدینه در ماه شوال با وي زفاف کرد ساله هفت

اي جز عایشه دا دوشیزهبود و چون پیامبر درگذشت هیجده ساله بود پیامبر خ ساله نهعایشه  وقت آن
  .نگرفت

  .حفصه دختر عمر بن خطاب را به زنی گرفت) ص(پس از آن پیامبر خدا 
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ود پیش از آن حفصه زن خنیس بن خزافه سهمی بود خنیس در بدر حضور داشت و فرزندي نیاورده ب
  .ر نبودو بنی سهم جز او کس در بدر حاض

  .سلمه را به زنی گرفت پس از آن پیامبر ام

وي هند بود و دختر ابوامیه بن مغیره مخزومی بود و پیش از آن زن ابوسلمه بن عبداالسد مخزومی نام 
احد تیري بدو رسید که از آن  روز بهقوم بود  سوار چابکبود که در بدر حضور داشته بود و 

  .درگذشت

سلمه عمر و پیامبر بود و با او شیر خورده بود مادرش بره دختر عبدالمطلب بود و از ام پسرعمهابوسلمه 
سلمه و زینب و دره را آورد هنگامی که ابوسلمه بمرد پیامبر هفت تکبیر بر او گفت پرسیدند این از 

  سهو بود یا فراموشی؟

  .فته بودم شایسته او بودنه سهو بود و نه فراموشی اگر بر ابوسلمه هزار تکبیر گ: پیامبر گفت

سلمه را پیش از جنگ خندق به سال سوم هجرت گرفت و دختر حمزه بن عبدالمطلب را به پیامبر ام
  .زنی سلمه پسر وي داد

جویریه دختر حارث بن ) ص(پس از آن به سال غزاي مریسی که سال پنجم هجرت بود و پیامبر خدا 
زن مالک بن صفوان بود و براي او فرزند نیاورده بود و  ضرار را به زنی گرفت پیش از آن جویریهابی

جز اسیران جنگ مریسی سهم پیامبر شد که او را آزاد کرد و به زنی گرفت جویریه از پیامبر خواست 
  .را آزاد کرد ها آندارد آزاد کند و پیامبر تقاضاي او را پذیرفت و  به دستکه اسیران قوم وي را که 

حبیبه زن حبیبه دختر ابوسفیان بن حرب را به زنی گرفت و پیش از آن اممپس از آن پیامبر خدا ا
عبداهللا بن جحش بود و با شوهر خویش به مهاجرت حبشه رفته بود عبداهللا در حبشه نصرانی شد و از 

حبیبه خواست که او نیز نصرانی شود اما نپذیرفت و بر مسلمانی پایدار ماند و شوهرش به دین ام
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و پیامبر درباره ازدواج او کس پیش نجاشی فرستاد و نجاشی به یاران پیامبر که آنجا  نصرانی بمرد
  است؟ تر نزدیککی از همه به او : بودند گفت

  خالد بن سعید بن عاص: گفت

ر او کرد حبیبه را به پیامبرتان به زنی ده خالد چنان کرد و چهارصد دینار مهام: نجاشی به خالد گفت
حبیبه را از عثمان پسر عفان خواستگاري کرد و چون او را عقد کرد کس به  اي امبه قولی پیامبر خد

  .طلب وي پیش نجاشی فرستاد و نجاشی مهر او را داد و سوي پیامبر فرستاد

پس از آن پیامبر زینب دختر حجش را به زنی گرفت و پیش از آن زینب زن زید بن حارثه وابسته 
  :او نیاورده بود و خدا این آیه را درباره او نازل کردپیامبر خداي بود که فرزندي براي 

 دار نگهکه خدا نعمتش داده بود و تو نیز نعمتش داده بودي گفتی جفت خویش را  کس آنوقتی به 
داشتی که از مردم و از خدا بترس و چیزي که خدا آشکار کن آن بود در ضمیر خویش نهان می

بیم داشتی و خدا سزاوارتر بود که از او بیم کنی و چون زید تمنایی از او برآورد جفت تو اش 
تمنایی از او برآورد تکلفی  پسرخواندگانوقتی  پسرخواندگانشانرا در مورد  مؤمنانکردیم تا 

  نباشد و فرمان خدا انجام گرفتنی بود

ر خویش داد و جبرئیل را در این باب فرستاد و زینب بر زنان خدا عزوجل زینب را به زنی به پیامب
  .تر استو فرستاده من گرامی تر بزرگولی من از ولی شما : گفتکرد و میپیامبر فخر می

پس از آن پیامبر صفیه دختر حبی بن اخطب نضیري را به زنی گرفت که پیش از آن زن سالم بن 
ربیع بن ابی الحقیق شد که محمد بن مسلمه به فرمان پیامبر  مشکم بود و چون سالم بمرد زن کنانه بن

دید رداي خویش را بر خیبر اسیران را می روز بهجز اسیران بنی نضیر گردن او را زد هنگامی که پیامبر 
خاص او شد و اسالم بر او عرضه کرد که به مسلمانی گروید و آزادش کرد و این به صفیه افکند و 

  .سال نهم هجرت بود
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پس از آن پیامبر میمونه دختر حارث بن حزن به زنی گرفت وي پیش از آن زن عمیر بن عمرو از 
الفضل زن عباس بن مردم بنی عقده ثقیف بود و فرزندي براي او نیاورده بود میمونه خواهر ام

او  عبدالمطلب بود و پیامبر او را در سفر عمره القضا در سرف به زنی گرفت و عهده دار کار ازدواج
  .عباس بن عبدالمطلب بود

خدیجه که پیش از او  جز بهگفتیم و پیامبر گرفت هنگام درگذشت وي زنده بودند  که  ناهمه این زن
  .در مکه درگذشت

- پس از آن پیامبر خدا نشاه دختر رفاعه را که از بنی کالب بن ربیعه بود به زنی گرفت و این طایفه هم

  .پیمان بنی رفاعه قریظه بودند

اند و گویند دختر اسماء بن صلت سلمی بود و ها او را ثنا گفتهدرباره این زن اختالف است بعضی
  .انداند و پدرش را صلت بن حبیب دانستهبعضی دیگر نام او را صبا گفته

پیمان بنی قریظه بودند پس از آن پیامبر خدا شنبا دختر عمرو غفاري را به زنی گرفت این طایفه نیز هم
اند شنبا از بنی قریظه بود و به سبب هالك طایفه نسب وي معلوم نیست و بعضی دیگر او ها گفتهبعضی

  .اندرا کنانی دانسته

و چنان بود که وقتی شنبا به نزد پیامبر آمد عادت زنانه بود و پیش از آنکه پاك شود ابراهیم پسر پیامبر 
  .مرد و پیامبر او را رها کرداو نمی کس ترین محبوباگر محمد پیامبر بود : بمرد و شنبا گفت

پس از آن پیامبر غزیه دختر جابر را که از طایفه بنی بکر بن کالب بود به زنی گرفت پیامبر از زیبایی 
وي سخن شنیده بود و ابواسید انصاري ساعدي را به خواستگاري او فرستاد و چون  اندامی خوشو 

من در این کار دخالت نداشت و از تو  رأي: بود گفت پیش پیامبر آمد و تازه از کفر کناره گرفته
  .برمبخدا پناه می
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وي از قبیله : گویندکسی که بخدا پناه برد مصون است و او را پیش کسانش پس فرستاد : پیامبر گفت
  .کنده بود

پس از آن پیامبر اسماء دختر نعمان بن اسود بن شراحیل کندي را به زنی گرفت و چون با او خلوت 
سپیدي در تن وي دید و بدو چیزي بخشید و لوازم داد و سوي کسانش پس فرستاد به قولی  کرد

نعمان او را سوي پیامبر فرستاده بود که او را رها کرد و سبب آن بود که چون پیامبر با او خلوت کرد 
  مگر این دختر تو نیست؟: از او بخدا پناه برد و پیامبر کس پیش نعمان فرستاد و گفت

  چرا: پاسخ داد نعمان

  مگر تو دختر نعمان نیستی؟: آنگاه از اسماء پرسید

  چرا: اسماء گفت

که چنین و چنان است و ستایش بسیار از او کرد و از  دار نگهاو را : پس از آن نعمان به پیامبر گفت
هرگز عادت زنانه نداشته است و پیامبر او را نیز رها کرد و معلوم نیست به سبب سخن زن : جمله گفت

  .بود یا سخن پدرش که هرگز عادت زنانه نداشته است

  .پس از آن خدا ریحانه دختر زید قرظی را به غنیمت به پیامبر خویش داد

  .یز مقوقس فرمانرواي اسکندریه ماریه قبطی را بدو هدیه داد که ابراهیم را آوردو ن

  .قریشی بودند ها آنبودند و شش تن از ) ص(این جمله زنان پیامبر خدا 

دختر خزیمه  با زینب) ص(در روایت هشام بن محمد سخن از ازدواج پیامبر خدا : ابوجعفر گوید
بنی عامر بن صعصعه بود و پیش از پیامبر خدا زن  طایفهمساکین لقب داده بودند و از  نیست که او را ام

  .درگذشت امبریپطوفیل بن حارث بن مطلب برادر عبیده بن حارث بود و در مدینه در خانه 



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ١٨٦
 

او و خدیجه و شراف دختر خلیفه خواهر دحی  جز بهاز زنانش  یک هیچدر ایام زندگانی پیامبر : گویند
  .عالیه دختر ظبیان در نگذشتکلبی و 

بنی ابی بکر بن کالب بود به زنی گرفت و  طایفهپیامبر عالیه را که زنی از : ابن شهاب زهري گوید
  .چیز داد و از او جدا شد

عتیله دختر قیس خواهر اشعث بن قیس را به زنی گرفت و پیش از آنکه با وي خلوت ) ص(و نیز او 
  .ویش از اسالم بگشتعتیله با برادر خکند درگذشت و 

  .دختر شریح را به زنی گرفت) ص(و نیز او 

شریک داشت و پیامبر از پس شوهري که داشته به گفته ابی کلبی وي غزیه دختر جابر بود که لقب ام
بود او را گرفت و از شوهر سابق پسري به نام شریک داشت که لقب از او گرفت و چون پیامبر با او 

شریک از پیش مسلمان شده بود و پیش زنان قریش یافت و طالقش داد ام الس کهنخلوت کرد او را 
  .کردرا به اسالم دعوت می ها آنرفت و می

  .پیامبر خوله دختر هذیل بن هویره را نیز به زنی گرفت: گویند

لیلی دختر خطیم بن عدي هنگامی که پیامبر پشت به آفتاب نشسته بود بیامد و دست : ابن عباس گوید
  .شانه او زدبه 

  کیستی؟: پیامبر گفت

ام خودم را به تو من دختر کسی هستم که با باد هم عنان بود من لیلی دختر خطیم هستم آمده: گفت
  .عرضه کنم که مرا به زنی بگیري

  .چنین کردم: پیامبر گفت

  .پیامبر مرا به زنی گرفت: لیلی سوي قوم بازگشت و گفت
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  .پیامبر زنان مکرر دارد برو و خویشتن را رها کن بد کردي که تو زنی حسودي و: گفتند

  .مرا رها کن: لیلی پیش پیامبر رفت و گفت

  رها کردم: پیامبر گفت

  .عمره دختر یزید را که زنی از بنی رواس بود به زنی گرفت) ص(پیامبر خدا : گویند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از زنانی که پیامرب خواستگاری کرد و نگرفت

  

گاري کرد اما به زنی هانی دختر ابوطالب بود که نامش هند بود پیامبر از او خواست ام جملهاز آن 
  .فرزند دارد: هانی گفت نگرفت که ام

او را  رأيتا : و نیز ضباعه دختر عامر بن قرط را از پسرش هشام بن مغیره خواستگاري کرد و او گفت
  .پیامبر خدا از تو خواستگاري کرده: بپرسند و پیش مادر رفت و گفت

  تو چه گفتی؟: گفت

  تو را بپرسم رأيگفتم تا : گفت

  کسی را پرسید برو موافقت کن رأيمگر در مورد پیامبر باید : گفت

  .است سال کهنو سلمه پیش پیامبر رفت اما پیامبر سکوت کرد به سبب آنکه شنیده بود ضباعه 

پیامبر از صفیه دختر بشامه نیز خواستگاري کرد وي اسیر شده بود و پیامبر او را مخیر کرد و : گویند
  .اگر خواهی من و اگر خواهی شوهرت را برگزین: گفت

  شوهرم و پیامبر آزادش کرد: و او گفت

  .اوست حبیب دختر عباس خواستگاري کرد اما معلوم شد که عباس برادر شیريو نیز پیامبر از ام

عیبی دارد اما نداشت و چون : از جمره دختر حارث بن ابی حارثه نیز خواستگاري کرد و پدرش گفت
  .به خانه رفت دید که برص گرفته است



  سخن از کنیزکانی که پیامرب به زنی داشت

  

را از پیش یکی ماریه دختر شمعون بود و دیگري ریحانه دختر زید قرظی و به قولی نضیري که هر دو 
  ایمگفته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از وصف پیامرب

  

پیامبر نه دراز بود نه کوتاه سر بزرگ داشت ریش انبوه دستان و پاهایی ضخیم : علی بن ابیطالب گوید
- زد موي بلند بر سینه داشت هنگام رفتن پیکرش لنگر میاش به سرخی میدرشت استخوان بود چهره

  .ندیدم) ص(سرازیر شده بود و پیش از او و پس از او کسی را چون او گرفت گویی از باال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از روز و ماه و وفات پیامرب خدا
  

پیامبر به سال نهم هجرت ابوبکر را ساالري حج داد که مناسک را به مردم نمود : عبداهللا بن عمر گوید
االول وداع رفت و به مدینه بازگشت و در ماه ربیعو سال بعد که سال دهم بود پیامبر خداي به حج 

  .درگذشت

االول درگذشت و شب چهارشنبه به خاك دوشنبه دوازدهم ماه ربیع روز بهپیامبر : ابن اسحاق گوید
  .رفت

از عایشه شنیدم که پیامبر شب چهارشنبه به خاك رفت و ما ندانستیم تا : عمره دختر عبدالرحمن گوید
  .را شنیدیم ها لیبوقتی که صداي 

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از حوادث سال یازدهم هجرت

  حکایت سقیفه

  

آموختم عمر به حج رفت و ما نیز با او به حج رفتیم به عبدالرحمن بن عوف قران می: ابن عباس گوید
و  برخاستالمومنان را دیدم که یکی پیش وي امروز امیر: دالرحمن بیامد و گفتو در منا بودیم که عب

  .کنمبمیرد با فالنی بیعت می مؤمنانگفت اگر امیر شنیدم فالنی می: گفت

-خواهند کار مردم را غصب کنند بیم میمی که آنکنم و این کسامشب با مردم سخن می: عمر گفت

  .دهم

 ها آنشوند و بیشتر حاضران مجلس تو از در مراسم حج عامه و غوغا فراهم می مؤمناناي امیر : گفتم
شود بیم دارم اگر سخن گویی نفهمند و به معنی خود نگیرند و تعبیرات گوناگون کنند صبر کن تا می

به مدینه رسی که خانه هجرت و سنت است و یاران پیامبر از مهاجر و انصار آنجا هستند و آنچه 
  .خواهی بگویی که سخن تو را بفهمند و به معنی آن گیرند

  .کنممدینه سخن گفتم چنین میبخدا نخستین بار که در : عمر گفت

و چون به مدینه رسیدیم و روز جمعه رسید به سبب سخنانی که عبدالرحمن با من گفته بود : گوید
زود به مسجد رفتم و سعید بن زید را دیدم که زودتر از من آمده بود به نزدیک منبر پهلوي او نشستم 

آمد به سعید گفتم امروز مد و چون میکه رانم پهلوي ران وي بود و چون خورشید بگشت عمر بیا
  .گوید که پیش از این نگفته استبر این منبر سخنانی می مؤمنانامیر 

  .گوید که پیش از این نگفتهچه سخنانی می: سعید خشمگین شد و گفت
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و حمد و ثناي خدا  برخاستاذان گفتند و چون اذان بسر رفت عمر  مؤذنانو چون عمر به منبر نشست 
ی بگویم که مقدر بوده است بگویم و هر که بفهمد به خاطر سخن  همخوااما بعد می: تکرد و گف

 حق بهگیرد هر جا رود بگوید و هر که نفهمد حق ندارد بر من دروغ بندد خداي عزوجل محمد را 
برانگیخت و کتاب بدو نازل کرد و از جمله چیزها که نازل کرد آیه سنگسار بود و پیامبر سنگسار 
کرد و ما نیز پس از وي سنگسار کردیم و من بیم دارم که زمانی دراز نگذرد که کسی بگوید 

د ما اي را که خدا نازل کرده متروك دارند و گمراه شونبینم و فریضهسنگسار را در کتاب خدا نمی
ام یکی از شما گفته گفتیم از سنت پدران نگردید که گشتن از سنت پدران مایه کفر است شنیدهمی

فریب نخورد و نگوید بیعت ابوبکر نیز ناگهانی  کس هیچکنم بمیرد با فالنی بیعت می مؤمناناگر امیر 
ن وي تسلیم شود قصه بود چنین بود اما خدا شر آن را ببرد و کسی از شما نیست که چون ابوبکر کسا

بودند در خانه فاطمه  ها آنما چنان بود که وقتی پیامبر خدا درگذشت علی و زبیر و کسانی که با 
بیا سوي : بماندند انصار نیز خالف ما کردند مهاجران پیش ابوبکر فراهم شدند و من به ابوبکر گفتم

رسا را که در بدر حضور داشته بودند دو مرد پا. برفتیم و ها آنبرادران انصاري خویش رویم به قسط 
  روید؟اي گروه مهاجران کجا می: دیدیم که گفتند

  رویمپیش برادران انصاري خویش می: گفتیم

  برگردید و کارتان را میان خودتان تمام کنید: گفتند

  رویممی ها آنبخدا پیش : گفتیم

یده در میان آن و به مردي جامه پیچپیش انصاریان رفتید که در سقیفه بنی ساعده فراهم بودند : گوید
  ت؟این کیس: بود گفتم

  سعد بن عباده: گفتند

  چرا چنین است: گفتم
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  بیمار است: گفتند

اما بعد ما انصاریم و دسته اسالمیم و : و حمد و ثناي خدا کرد و گفت برخاستآنگاه یکی از انصار 
  .ایمشما قریشیان جماعت پیامبرید و ما از قوم شما بلیه دیده

خواهند ما را کنار بزنند و کار را از ما بگیرند در خاطر خویش گفتاري فراهم دیدم که می: گوید
از من بود و چون  تر پختهکردم که کرده بودم که پیش روي ابوبکر بگویم تا حدي رعایت او می

ثناي و حمد و  برخاستآرام باش و نخواستم نافرمانی او کنم پس او : خواستم سخن آغاز کنم گفت
خواستم بگویم او گفت و نکوتر گفت اي خدا کرد و هرچه در خاطر خویش فراهم کرده بودم می

قریش  طایفهرا جز براي این  کار نیاگروه انصار هر چه از فضیلت خود بگویید شایسته آنید اما عرب 
با هر  پسندماین دو مرد را براي شما میشناسد که محل و نسبشان بهتر است و من یکی از نمی

خواهید بیعت کنید و دست من و دست ابوعبیده جراح را بگرفت بخدا از گفتار وي جز کدامشان می
گناهی کرده باشم بزنند و ساالر قومی  آنکه بیخواستم گردنم را این کلمه را ناخوش نداشتم بهتر می

و  برخاستار نشوم و چون ابوبکر سخن خویش بسر برد یکی از انص هاست آنکه ابوبکر در میان 
ام اي گروه قریشیان یک امیر از ما و یک امیر من مردي کارآزموده و سرد و گرم جهان دیده: گفت

  .از شما

دست پیش آر تا با : و سخن درهم شد از اختالف بترسیدند به ابی بکر گفتم برخاستصداها : گویند
با وي بیعت کردند انصاریان نیز  تو بیعت کنم و او دست پیش آورد و با او بیعت کردم و مهاجران نیز

  .بیعت کردند

  .سعد بن عباده را کشتید: گفت شان یکیو چنان شد که سعد بن عباده زیر دست و پاي ما ماند و 

  .خدا سعد بن عباده را بکشد: گفتم

وقتی پیامبر درگذشت بیشتر مردم اسد و غطفان وطی بدرون طلیحه فراهم : قاسم بن محمد گوید
ندکی از این سه قبیله بر دین نماندند مردم اسد در سمیرا فراهم شدند و فزاره و گروهی آمدند و جز ا
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از غطفانیان در جنوب طیبه فراهم آمدند مردم طی در حدود سرزمین خویش اجتماع کردند مردم 
 شدند و ها آنثعلبه بن سعد و مره و عبس در ابرق ربذه گرد آمدند و جمعی از مردم بنی کنانه نیز با 

چون جاي ماندن نبود دو گروه شدند گروهی در ابرق بماندند و گروهی دیگر سوي ذوالقصه شدند و 
فرستاد که ساالر بنی اسدیان ذوالقصه و جماعت لیثیان و دیلیان و  ها آنطلیحه حبال را به کمک 

ه و عبس شد ساالر قوم مره در ابرق عوف بن فالن بن سنان بود و ساالر ثعلب ها آنمدلجیان همدست 
حارث بن قالن سبعی بود این طوایف کسانی را سوي مدینه فرستادند که پیش سران قوم منزل گرفتند 

عباس که کس پیش او نبود و با ابوبکر سخن کردند که نماز کنند اما ذکات ندهند خدا ابوبکر  جز به
کنم و چنان بود که یاگر زانوبند شتري به من بدهند بر سر آن جنگ م: را بر حق پایدار کرد و گفت

  .دادندزانوبند شتران ذکات یا ذکات دهندگان بود که با شتر می

خبر دادند که در مدینه  ها آنفرستادگان قبایل از دین گشته اطراف مدینه سوي قوم خویش رفتند و به 
  .را به اندیشه حمله به مدینه انداختند ها آنچندان کس نیست و 

هاي ان برفتند علی و زبیر و طلحه و عبداهللا بن مسعود را بر گذرگاهابوبکر از آن پس که فرستادگ
  :مدینه گماشت تا مردم مدینه در مسجد آماده نگه داشت و گفت

اند که جماعت شما کم است و معلوم نیست اند و فرستادگانشان دیدهمردم اطراف به کفر گراییده
تا اینجا بیش از یک روز فاصله ندارد این قوم امید طایفه  ترین نزدیککنند یا روز که شبانه حمله می

  .صلح کنی که نپذیرفتی پس آماده باشید ها آنداشتند که شرطشان را بپذیري و با 

سه روز بگذشت که عربان مرتد شبانگاه سوي مدینه حمله آوردند و گروهی درزي حسی ماندند که 
د که جنگاوران آنجا بودند و کسان مراقبت ها رسیدنباشند مهاجمان شبانگاه به گذرگاه ها آنکمک 

فرستاد و بجاي خویش باشید و با  ها آنکردند که خبر یافتند و ابوبکر خبردار شد و کس پیش می
بودند روان شد و با دشمن مقابله کردند که فراري شد و مسلمانان  شترسوارمقیمان مسجد که همه 

سیدند کمکیان پیش آمدند و شتران رم کرد و فراري حسی ررفتند تا به ذي ها آنشترسوار به تعقیب 
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کند و شتران را نگه نتوانستند داشت تا وارد مدینه چون مشک بر باد رم نمی چیز هیچشد که شتر از 
  .شد اما از مسلمان کس از شتر نیفتاد و کشته نشد

  :و خطیل بن اوس در این باب شعري گفت بدین مضمون

  باد من فداي بنی ذبیان شتربا رو 

  تاختبه سبب دلیري آن شب که ابوبکر در ریگزار می

 روبرو شوند ها آنکه کسان را بخواند و دعوت او را پذیرفتند که خدا را سپاهیان است که چون با 
  .از عجایب روزگار است شان يریدل

  :عبداهللا لیثی که از قوم وي جز مرتدان بود و با غارتیان آمده بود شعري گفت بدین مضمون

  تا پیامبر میان ما بود اطاعت وي کردیم

  اي بندگان خدا ابوبکر چه کاره است

  آیا وقتی او درگذشت ابوبکر وارث وي شد؟

  است ناپذیر تحملبخدا این 

  چرا تقاضاي فرستادگان ما را نپذیرفتید؟

  و از عواقب رد آن بیم نکردید

  خواستند پذیرفته نشدآنچه فرستادگان ما می

  از خرماست تر شیرینشیرین و بلکه  براي من چون خرما
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اند و کس پیش مقیمان ذوالقصه فرستادند و قضیه را خبر غارتیان پنداشتند مسلمانان به ضعف افتاده
  .دادند و آنان به اعتماد گفته خبرآوران بیامدند و از اراده خدا غافل بودند

ان شد نعمان بر میمنه او بود و عبداهللا ابوبکر همه شب را به تهیه لوازم گذرانید و اواخر شب با سپاه رو
سپاه بود و سواران با وي بودند صبحدمان با دشمن روبرو شدند و  دار دنبالهبر میسره بود و سوید 

دشمنان وقتی خبردار شدند که شمشیر مسلمانان به کار افتاده بود و چون آفتاب طلوع کرد دشمن را 
و حبال کشته شد ابوبکر با سپاه به تعقیب دشمن تا ذوالقصه را بگرفتند  ها آنبراندند و بیشتر شتران 

رفت و نعمان را با گروهی آنجا نهاد و سوي مدینه بازگشت و این نخستین فتح مسلمانان در 
  .ارتداد بود که مشرکان زبون شدند هاي جنگ

دند و قبایل و چنان بود که بنی ذیبان و عبس به مسلمانان خویش تاخته بودند و خونشان را ریخته بو
نیز چنین کردند جنگ ابوبکر مایه عزت مسلمانان شد و قسم خورد که از مشرکان بسیار  ها آنمجاور 

  .کند میاند کشتار کشد و از هر قبیله که مسلمانان را کشتهکس می

  :زیاد بن حنظله تمیمی در این باب شعري گفت بدین مضمون

ک سرزمینشان حمله کردیم و بنی ذیبان را با پیکاري رفتیم به بنی عبس نزدی ها آنوقتی به مقابل 
  سخت از جاي براندیم

ابوبکر چنان کرد تا مسلمانان در دین خویش ثبات یافتند و مشرکان قبایل در کار خود شکسته شدند 
و ذکات شتران صفوان و عبدي و زبرقان یکی پس از دیگري به مدینه رسید ذکات صفوان در اول 

و ذکات عدي در آخر شب رسید بشارت صفوان را سعد بن ابی  شب نیمهدر  شب و از آن زبرقان
وقاص آورد و بشارت زبرقان را عبدالرحمن بن عوف و بشارت عدي را عبداهللا بن مسعود و به قولی 

  قناده آورد

  .خطر است اما ابوبکر گفت بشارت است: وقتی شتران ذکات از دور نمایان شد مردم گفتند: گوید



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ١٩٨
 

  دهی مییشه بشارت نیک هم: گفتند

اسامه بود چند روز پس از آن اسامه در رسید که سفر وي دو ماه و شصتم از رفتن  روز بهاین حادثه 
راحت کنید و : چند روز شده بود و ابوبکر او را در مدینه جانشین خویش کرد و او به سپاهیانش گفت

  .لقصه رفتامرکوبان خویش را از خستگی در آرید و با گروهی دیگر سوي ذو

اي خلیفه پیامبر تو را بخدا خودت را به خطر نینداز که اگر کشته شوي کار : مسلمانان به ابوبکر گفتند
مردم آشفته شود اقامت تو در مدینه براي دشمن بدتر است یکی را بفرست و اگر کشته شد دیگري را 

  .بفرست

خویش سوي ذوالحسی و ذوالقصه رفت و بخدا چنین مکنم و مانند شما به جنگ آیم و با سپاه : گفت
نعمان و عبداهللا و سوید در میمنه و میسره و دنباله بودند و همگان برفتند و در ابرق که بنی ذبیان از 

روا نیست که بنی ذبیان بر این سرزمین تسلط داشته باشند که : پیش بر آن تسلط داشت بماند و گفت
  .خدا آن را غنیمت ما کردست

داد مغلوب شدند و به دین خدا باز آمدند و بخشش آمد مردم بنی ثعبله که در ابرق مقر وقتی اهل ارت
چرا : داشته بودند بیامدند که آنجا بماندند و مانعشان شدند پس در مدینه پیش ابوبکر آمدند و گفتند

  .ما در دیارمان مقر گیریم دیگذار ینم

را نپذیرفت و  ها آنگفته  ماست وس غنیمت گویید این دیار شما نیست پپس دروغ می: ابوبکر گفت
ابرق را چراگاه اسبان مسلمانان کرد و دیگر سرزمین را چراگاه مردمان کرد سپس چراگاه چهارپایان 
ذکات شد به سبب آنکه میان مردم و متصدیان ذکات تصادمی رخ داد و با این کار تصادم از میان 

  .برخاست

ند سوي طلیحه رفتند که از سمیرا سوي بزاخه آمده بود و و چون قبیاه عبس و ذبیان شکست خورد
  .آنجا مقر گرفته بود
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و او را جانشین خود کرد و  شد برونوقتی اسامه بن زید بیامد ابوبکر : عبدالرحمن بن کعب گوید
 ها آنسوي ربذه رفت تا به بنی عبس و ذبیان و جماعتی از عبد مناع بن کنانه پیکار کنند در ابرق با 

  .را منهزم کرد و پراکنده شدند ها آنو شد و جنگ انداخت و خدا روبر

که دور مدینه بودند فراهم آمدند ابوبکر سوي ذوالقصه رفت که تا  ها آنو چون سپاه اسامه بیاسود به 
بست و به ساالر هر گروه گفت  ها پرچمبود و در آنجا یازده گروه معین کرد و  منزل کیمدینه 

را براي دفاع از سرزمینشان  شان بعضیمسلمانانی را که در مسیر اویند و توان جنگ دارند راهی کند و 
  .بجاي گذارد

 ها آنو مال و ذکات فراوان رسید که از  درآمدوقتی سپاه اسامه از خستگی : قاسم بن محمد گوید
  .زده پرچم بستزیاد آمد ابوبکر گروهان معین کرد و یا

به جنگ طلیحه بن خولد رود و چون از کار وي فراغت : یک پرچم براي خالد بن ولید بست و گفت
یافت سوي مالک بن نویره رود که در بطا مقر داشت و اگر مقاومت کرد با وي بجنگد براي عکرمه 

  .بن ابی جهل نیز پرچمی بست و به جنگ مسیلمه فرستاد

ابناي : بن ابی امیه بست و او را به جنگ اسود کذاب عنسی فرستاد و گفتیک پرچم نیز براي مهاجر 
  .یمن را بر ضد قیس بن مکشوح و همدستان یمنی وي کمک کند

  .قبیله کنده رود که در حضرموت بودند سوي بهآنگاه 

یک پرچم نیز براي خالد بن سعد بن عاص بست که از یمن آمده بود و محل عمل خود را ترك 
  .و او را سوي حمقنین مشارف شام فرستادکرده بود 

  .یک پرچم نیز براي عمرو عاص بست و او را به جنگ جماعت قضاعه و ودیعه و حارث فرستاد

  .یک پرچم نیز براي حذیفه بن محصن قلفانی بست و او را به جنگ مردم دبا فرستاد
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  .تادیک پرچم نیز براي عرفجه بن هرثمه بست و او را به جنگ جماعت مهره فرس

  .که حذیفه و عرفجه را با هم باشند و در قلمرو عمل هرکدامشان ساالري گروه با وي باشد: و گفت

وقتی یمانه بسر رفت با سواران : عکرمه بن ابی جهل فرستاد و گفت به دنبالشرحبیل بن حسنه را نیز 
  .خویش سوي قزاعه رو و با مرتدان جنگ کن

بنی سلیم فرستاد و آن گروه از مردم  طایفهو او را به جنگ  یک پرچم نیز براي طریفه بن حاجز بست
  .شده بودند ها آنهوازن که همدست 

  .پرچمی نیز براي سوید بن مقرن بست و او را سوي تهامه یمن فرستاد

  .یک پرچم نیز براي عال بن حضرمی بست و او را سوي بحرین فرستاد

این ساالران از ذوالقصه حرکت کردند و هر کدام با سپاه خویش سوي مقصد روان شدند و ابوبکر 
  .نوشت و سوي گروه مرتدان نیز نامه نوشت ها آنبراي دستور خویش را 

هاي وي به همه قبایل ابوبکر سوي جماعت قحذم نیز نامه فرستاد و نامه: عبدالرحمن بن کعب گوید
  .مضمون آن چنین بود مرتد عرب یکسان بود و

  الرحمن الرحیم اهللا بسم

  .برسد ها بداننامه من  که اینانی کس همهاز ابوبکر خلیفه پیامبر خدا به 

پیرو هدایت باشد و پس از هدایت به  که آناز جمع و شخص مسلمان و از مسلمانی بگشته درود بر 
خداي  جز بهدهم که خدایی یکنم و شهادت مضاللت و کوري بازنگردد من ستایش خداي یگانه می

شریک نیست و محمد بنده و پیامبر اوست به آنچه آورده معترفیم و هر که را که معترف یگانه و بی
  .نباشد کافر شماریم و با وي پیکار کنیم



 فهیسق تیحکا ٢٠١
 

سوي خلق خویش  حق بهرسانی و دعوت خداي اما بعد خداي عزوجل محمد را به بشارت و بیم
تا همه زندگان را بیم دهد و گفتار حق بر کافران مسجل شود خدا  فرستاد که چراغی روشن بود

به اسالم  ناخواه  خواهحق هدایت کرد و پیامبر به اذن خداي با مخالفان پیکار کرد تا  سوي بهمعترفان را 
  .گرویدند

درگذشت و فرمان خداي را بکار بسته بود و امت خویش را نصیحت کرده بود ) ص(آنگاه پیامبر خدا 
هرکاري را که به عهده داشت به سر برده بود خداي در کتاب منزل خویش این واقعه را براي او و و 

  :همه اهل اسالم بیان کرده بود و گفته بود

  .میرندنیز می ها آنمیري و تو می

  .ایم چگونه تو بمیري و مخالفانت جاویدان باشندنداده 22پیش از تو هیچ انسانی را خلود

  :فرمود مؤمنانو هم به 

ند آیا اگر بمیرد یا کشته شود درگذشتاي نیست که پیش از او فرستادگان محمد جز فرستاده
را پاداش  داران سپاسزند و خدا کند ضرري به خدا نمی گرد عقبکنید و هر که می گرد عقب

  .خواهد داد

پرستید خدا مراقب شریک را میپرستید محمد بمرد و هر که خداي یگانه بیکه محمد را میهر 
چرت و خواب او را نگیرد نگهبان کار خویش است و از دشمن  که آن دیجاواوست زنده و پاینده و 

  .خود انتقام گیرد و او را کیفر دهد

) ص(کنم که نصیب خویش را از خدا و دین خدا که پیامبرتان به ترس از خدا سفارش می شمارامن 
یابید و به دین خدا چنگ زنید که هر که را خدا هدایت نکند  آورده برگیرید و از هدایت او هدایت
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گمراه باشد و هر که را عافیت ندهد در بلیه افتد و هر که را مورد عنایت او نباشد زبون شود و هر که 
  :را خدا هدایت کند یابد و هر که را گمراه کند در گمراهی بماند که او تعالی شانه فرماید

هدایت یافته اوست و هر که را گمراه کند دوستدار و رهبري براي او  هر که را خدا هدایت کند
  .نخواهی یافت و در دنیا عمل او پذیرفته نشود تا به خدا مقر شود و در آخرت عوض از او نپذیرد

ام که کسانی از شما پس از اقرار به اسالم و عمل به تکالیف آن از روي غرور و و من خبر یافته
  :فرماید یوتعال تباركاید خداي شیطان از دین خویش بگشتهجهالت و اطاعت 

و چون به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید همه سجده کردند مگر ابلیس که از جنیان بود و از 
گیرید فرمان پروردگارش برون شد، چرا او و فرزندانش را که دشمن شمایند سواي من دوستان می

  .براي ستمگران چه عوض بدي است

  :فرمایدهم او عزوجل میو 

کنند که حقا که شیطان دشمن شماست شما نیز او را دشمن گیرید که دسته شیطان فقط دعوت می
  .اهل آتش سوزنده باشید

جنگ  کس هیچمن فالنی را با سپاهی از مهاجران و انصار و تابعان سوي شما فرستادم و فرمان دادم با 
  .را نکشد کس هیچنکنید و 

مگر اینکه وي را سوي خدا دعوت کند و هر که دعوت وي را بپذیرد و به اسالم معترف شود و از 
کفر بازماند و عمل نیک کند از او بپذیرد و وي را بر این کار کمک کند و هر که دریغ آرد فرمان 

 پروا یبرا به چنگ آرد زنده نگذارد و به آتش بسوزد و  ها آنبا او جنگ کند و هر کس از دادم 
جز اسالم نپذیرد هر که طاعت کند براي او نیک باشد و  کس هیچبکشد و زن و فرزند اسیر کند و از 

  .هر که نکند خدا از او عاجز نماند

  .نامه مرا در جمع شما بخواند که اینبه فرستاده خویش فرمان دادم 



 فهیسق تیحکا ٢٠٣
 

بتازید  ها آندست بدارید و اگر اذان نگفتند به  ها آندعوت اذان است و چون مسلمانان اذان گفتند از 
بتازید و اگر اقرار آوردند  ها آنپرسش کنید و اگر دریغ کردند بر  ها آنو چون اذان گفتند از روش 

  .رفتار شایسته شود ها آنپذیرفته شود و با 

شدند و دستور ابوبکر ها پیش از سپاهیان فرستاد و پس از آن ساالران روان ابوبکر فرستادگان را با نامه
  :را همراه داشتند و متن دستور چنین بود

  الرحمن الرحیم اهللا بسم

فرستد و به او این دست ابوبکر خلیفه پیامبر خداست براي فالنی که او را براي جنگ مرتدان می
در دهد که تواند در همه کار خویش آشکار و نهان از خدا بترسد و دستور میدهد که تا میدستور می

کار خدا بکوشد و با هر که نافرمانی کند و از اسالم بگردد به آرزوهاي شیطانی متوصل شود جنگ 
بدارد و اگر  ها آنکند و به اسالم دعوتشان کند اگر پذیرفتند دست از  حجت اتمامکند نخست 
ید بدهند بگیرد و بتازد تا تسلیم شوند آنگاه تکالیف و وظایفشان را بگوید آنچه را با ها آننپذیرفتند به 

حقشان را بدهد و منتظرشان نگذارد و مسلمانان از پیکار دشمن بازندارد و هر که فرمان خدا عزوجل 
را بپذیرد بدو مقرر شود از او بپذیرد و وي را در کار خیر کمک کند و هر که کافر به خدا باشد با 

ت از او بدارد و در آنچه نهان وي جنگ اندازد تا به دین خداي مقر شود اگر دعوت را پذیرفت دس
رسد  هرکجادارد حساب وي با خداست و هر که دعوت خدا را نپذیرد کشته شود و هر جا باشد و می

جز اسالم نپذیرد و هر که بپذیرد و مقر شود از وي قبول کند و تعلیم  کس هیچبا او جنگ کنند و از 
ه داد همه را با سالح به آتش بکشد آنگاه دهد و هر که نپذیرد با وي جنگ کند اگر خدایش بدو غلب

را که خدا نصیب باید که یاران خویش را از شتاب و تبهکاري باز دارد و مردم دیگر را با  غنائمی
خطري به مسلمانان  ها آننباشند و از جانب  ریخبرگکه  اند ستیکنیامیزد تا بشناسدشان و بداند  ها آن

باشد و کسان را به  ها آنلمانان معتدل و مالیم باشد و مراقب نرسد باید در کار حرکت و توقف با مس
  .شتاب نبرد و صحبت مسلمانان را نکو دارد و سخن نرم گوید



  سخن از ارتداد هوازن و سلیم و عامر

  

کنند وقتی کار بنی عامریان مردد بودند و منتظر ماندند ببینند طایفه اسد و غطفان چه می:  گویدعبداهللا
این دو قوم چنان شد بنی عامریان با سران و بزرگان خویش همچنان ببودند و قره بن هبیره با طایفه 

  .کالب و یاران آن بماند طایفهکعب و یاران آن ببود و علقمه بن عالثه با 

از فتح از دین بگشت و پس  )ص(پیامبر  به روزگارو چنان بود که علقمه از پیش مسلمان شده بود و 
طائف سوي شام رفت و چون پیامبر درگذشت با شتاب بیامد و با طایفه کعب اردو زد اما همچنان در 

  .تردید بود

و چون ابوبکر از کار وي خبر یافت گروهی را سوي او فرستاد و قعقاع بن عمرو را ساالر گروه کرد 
عالج دریدگی دوختن است  که بدانبرو به علقمه حمله کن شاید او را بگیري یا بکشی : و بدو گفت
  .توانی بکنو هر چه می

مردد بود بر  همچنان کهقعقاع برفت و چون بر مردم ابی که علقمه آنجا مقیم بود حمله برد و علقمه 
اسب خویش بگریخت و زن و فرزند و کسانی که با وي بودند مسلمان شدند و از تعرض مسلمانان در 

اند و در خانه با وي همدل نبوده: دینه آورد و زن و فرزند علقمه گفتندرا به م ها آنامان ماند و قعقاع 
  .اقامت داشتند

  .را رها کرد پس از آن علقمه نیز مسلمان شد ها آنما را از کار وي چه گناه و ابوبکر : گفتند

و  گردیممیبه اسالم باز: پس از شکست مردم بزاخه بنی عامریان بیامدند و گفتند: ابن سیرین گوید
نیز بیعت کرد  ها آنخالد به همان قرار که با مردم اسد و غطفان و طی مقیم بزاخه بیعت کرده بود با 

  .که معترف اسالم شدند



 و عامر میسخن از ارتداد هوازن و سل ٢٠٥
 

انی را که در ایام ارتداد کس همهخالد تسلیم مردم اسد و غطفان و هوازن و سلیم و طی را نپذیرفت تا 
قره بن هبیره و تنی  جز بهو چون بیاوردند پذیرفت  بیاوردندکرده بودند  23مسلمانان را سوخته یا مثله
را به بند کرد و کسانی را که به مسلمانان تاخته بودند اعضا برید و به  ها آنچند از همراهان وي که 

  .آتش سوخت و سنگسار کرد و از کوه بینداخت و به چاه افکند و تیرباران کرد

ستاد و به ابوبکر نوشت که بنی عامریان پس از تردید به آنگاه قعقاع قره و اسیران دیگر را به مدینه فر
را نپذیرفتم تا کسانی را که متعرض مسلمانان شده بودند بیارند  کس هیچمسلمانی آمدند و من تسلیم 

  .را به بدترین وضعی کشتم و قره و یاران وي را بفرستادم ها آنکه 

خدا به تو داده مایه فزونی خیر باشد در کار ابوبکر به خالد نوشت نعمتی که : ابوعمرو بن نافع گوید
خویش خدا را در نظر داشته باش که خدا با پرهیزکاران و نکوکاران است در کار خدا کوشا باش و 

بکش که مایه عبرت دیگران شود و هر که از  يبه دستاوردمسلمانان  هقتلسستی مکن که هر که از 
ه مایل باشی و صالح بدانی بکش و خالد یک ماه در را که از دین بگشته و مخالفت خدا کرد ها آن

  .رفتبزاخه بود و به جستجوي قتله مسلمانان به هر سو می

بعضی را بسوخت و بعضی را با سنگ بکوفت و بعضی را از فراز کوه بینداخت و قره و یاران وي را به 
  .چون عیینه و یاران وي رفتار نکرد که وضع کارشان دیگر بود ها آنمدینه فرستاد با 

رمل سلمی دختر مالک بن حذیفه  غطفان در ظفر فراهم آمدند که ام پراکندگان: ابویعقوب گوید
قرفه زن مالک بن حذیفه بود و قرفه و حکمه و جراشه قرفه مادر خویش بود امآنجا بود وي همانند ام

عبد و ظفره و معاویه و حمله و قیس و الي را براي آورد حکمه هنگام و وزمل و حصین و شریک و 
  .هجوم عیینه بن حصن بر گله مدینه به دست ابوقناده کشته شد
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قرفه این پراکندگان به دور سلمی فراهم شدند که همانند مادر خویش حرمت و لیاقت داشت و شتر ام
را  ها آنکنید و یکی را میان قوم فرستاد و باید جنگ : پیش وي بود وي کسان را ترغیب کرد و گفت

  .به جنگ خالد دعوت کرد

  .پیوست ها آنو دي گرفتند از هر سوي کسان به  آمدندو چون گروه فراهم 

قرفه به اسیري برده بودند و سهم عایشه شده بود که و چنان بود که مسلمانان سلمی را در ایام ام
  .مدتی سوي قوم خویش برفتآزادش کرد و پیش وي مانده بود و پس از 

و این براي سلمی  زند یمحواب بر یکی از شما بانگ سگان : یک روز پیامبر به خانه عایشه بود گفت
فت که ر که از دین گشته بود و به صدد انتقام بر آمد و از ظفر سوي حواب می وقت آنرخ داد در 

هوازن و سلمی و اسد و طی به دور او مردم فراهم کند و همه پراکندگان و فراریان قبایل غطفان و 
  .فراهم آمدند

گیرد و مردم را به جنگ وقتی خالد از کار وي خبر یافت و بدانست که سبب انتقام است و ذکات می
سوي او رفت که کارش باال گرفته بود و با جمع وي روبرو شد و جنگی  کند میو فراهم  خواند می

سخت در میانه رفت هنگام جنگ سلمی بر شتر مادر خویش ایستاده بود و مانند وي حرمت و عزت 
  .هر که شتر او را رم دهد صد شتر جایزه دارد و این به سبب حرمت وي بود: گفتند میداشت 

  .ه خاسی و هار به وغنم نابود شد و بسیار کس از طایفه کاهل کشته شداز طایف ها خانداندر این جنگ 

جنگ سخت بود گروهی از سواران اسالم به دور شتر فراهم آمدند و آن را پی کردند و بکشتند و 
  .مرد به دور شتر کشته شدند خبر فیروزي این جنگ بیست روز پس قره به مدینه رسید صد یک

مرا به سالح : اس بن عبد یالیل پیش ابوبکر آمد و گفتای کهحکایت جوا و ناعر چنان بود : سهل گوید
  .خواهی بفرست که مرتد آنمدد کن و سوي هر گروه از 
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و در جوا مقام  برخاستابوبکر سالح به او داد و فرمان خویش بگفت وي او به خالف مسلمانان 
به مسلمانان تازد و او به مسلمانان طایفه سلیم و : بفرستاد و گفت گرفت و نجبه را که از بنی شرید بود

  .عامر و هوازن حمله برد

که کسان را فراهم کند : وقتی ابوبکر از کار وي خبر یافت کس پیش طریفه بن حاجز فرستاد و گفت
ابوبکر  و به جنگ ایاس رود و عبداهللا بن قیس خاسی را نیز به کمک او فرستاد و طریفه چنان کرد که

و او گریزان شد و در جوا روبرو شدند و جنگ شد و نجبه  برخاستخواسته بود و به تعقیب نجبه 
تا در : کشته شد و ایاس گریخت و طریفه بدو رسید و اسیرش کرد و سوي ابوبکر فرستاد و او گفت

  .ر آتش انداختندبسته د وپا دستتشی افروختند و او را به مدینه هیزم بسیار فراهم کنند و آ نمازگاه

اس بن ای کهیکی از بنی سلیم : حکایت ایاس در روایت عبداهللا چنان است که گوید: ابوجعفر گوید
خواهم با مرتدان جهاد کنم مرا مرکب من مسلمانم و می: عبداهللا نام داشت پیش ابوبکر آمد و گفت

سان از مسلمان و مرتد شد بده و کمک کن ابوبکر مرکبی بدو داد و سالح داد و او برفت و معترض ک
  .کشتکرد میگرفت و هر که را مقاومت میو اموالشان را می

یکی از بنی شرید به نام نجبه بن ابی المیثاء با وي بود و چون ابوبکر از کار وي خبر یافت به : گوید
طریفه بن حاجز نوشت که دشمن خدا ایاس پیش من آمد دعوي مسلمانی کرد و براي جنگ با 

ام که دشمن خدا ن از من کمک خواست که من مرکب و سالح به او دادم و اینک خبر یافتهمرتدا
- شود و هر که مقاومت کند خونش بریزد با مسلمانانی که پیرو تومعترض کسان از مرتد و مسلمان می

  .اند سوي او رو و خونش بریز یا بگیر و سوي من بفرست

دند از دو سوي تیراندازي شد و نجبه بن ابی المیثاء تیر طریفه برفت و چون دو گروه روبرو ش: گوید
تو برو تو ساالري از : مسلمانان را بدید به طریفه گفت کوشی سختخورد و کشته شد و چون ایاس 

  .طرف ابوبکر داري، من نیز ساالري از طرف وي دارم

  .بیااگر در دعوي خویش صادقی سالح بگذار و همراه من پیش ابوبکر : طریفه گفت
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  .او را سوي بقیع ببر و به آتش بسوزان: ایاس با طریفه به نزد ابوبکر آمدند و ابوبکر گفت

طریفه ایاس را سوي نماز گذاران برد و آتشی بیفروخت و او را به آتش بینداخت و نیز عبداهللا بن ابی 
از ساالري که بعضی از تیره سلیم بن منصور از اسالم بگشتند و بعضی دیگر به پیروي : بکر گوید

فرستاده بود و معن بن حاجز نام داشت بر مسلمانی بماندند و چون خالد بن ولید  ها آنابوبکر براي 
طلیحه و یاران وي رفت به معن بن حاجز نوشت که با مسلمانان تابع خویش به نزد خالد رود و سوي 

ي شاعره بود جز مرتدان او روان شد و برادر خود طریفه را جانشین کرد ابوشجره که مادرش خنسا
بنی سلیم بود و چون از اسالم بگشت شعري در این باب گفت پس از آن به مسلمانی بازگشت و بر 

  .روزگار خالفت عمر بن خطاب به مدینه آمد

وقتی ابو شجره به مدینه آمد شتر خویش را در محله بنی قریظه : عبدالرحمن بن قیس سلمی گوید
اي : داد و گفتآمد و وقتی رسید که مال ذکات به مستمندان می بخوابانید و آنگاه سوي عمر

  .امیرالمونین به من نیز بده که محتاجم

  تو کیستی؟: عمر گفت

  .ابوشجره بن عبدالعزي سلمی: گفت

  :دشمن خدا مگر تو همان نیستی که در شعر خویش گفتی: عمر گفت

  .از آن عمري دراز داشته باشم ام و امیدوارم که پسام را از گروه خالد سیراب کردهنیزه

زد که بگریخت و از دسترس عمر دور شد و بر این بگفت و با تازیانه به جان وي بیفتاد و به سرش می
  .شتر خویش نشست و به سرزمین بنی سلیم رفت

  



  سخن از بطاح و حوادث آن

  

رفتار خویش باز آمد و پشیمان وقتی سجاح سوي جزیره رفت مالک بن نویره از : این عطیه بالل گوید
آمدند شد و در کار خویش متحیر شد و کی و سماعه نیز زشتی رفتار خویش را بدانست و به نیکی باز

چرا با این قوم : گفت ها آنو از اصرار بگشتند و ذکات را آماده کردند و پیش خالد آوردند که به 
  .همدلی کردید

در  سان بدینآورده بودیم  به دستخواستیم و فرصتی می خونی بود که از بنی ضبه به سبب: گفتند
دیار بنی حنظله چیز ناخوشایندي نماند مگر مالک بن نویره و کسانی که به دور وي فراهم آمده بودند 

  .دانست چه بایدش کردمالک در کار خویش متحیر و درمانده بود و نمی

برون شد کار اسد و غطفان و طی و وقتی خالد آهنگ حرکت کرد از ظفر : عمرو بن شعیب گوید
ن بود و مالک بن نویره آنجا بود ولی جز بههوازن سامان یافته بود و او سوي بطاح روان شد که نرسیده 

دستور خلیفه چنین نبود خلیفه به ما دستور : مردم انصار به تردید افتادند و از خالد بازماندند و گفتند
  .و دیار قوم سامان گرفت بمانیم تا وي نامه نویسد داد وقتی از کار بزاخه فراغت یافتیم

-اگر به شما چنین دستور داده به من دستور داده بروم ساالر سپاه منم و خبرها به من می: خالد گفت

رسد اگر هم نامه و یا دستوري از او نرسد و فرصتی پیش آید که اگر خواهم بدو خبر دهم از دست 
اي رخ داد که خلیفه درباره آن دستوري بکار گیرم و نیز اگر حادثهبرود بدو خبر ندهم و فرصت را 

نداده باید ببینم بهترین راهکار چیست و بدان عمل کنیم اینک مالک بن نویره روبروي ماست و آنگاه 
خالد برفت و انصاریان پشیمان  کنم نمیبه کاري که نخواهید وادار  شمارامهاجران آهنگ او دارند و 

آرند شما محروم  به دستاگر این قوم رفته غنیمتی : ر را به مالمت گرفتند و گفتندشدند و همدیگ
  .رخ دهد مردم از شما بیزاري کنند ها آناي براي مانید و اگر حادثه



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ٢١٠
 

شدند که به خالد ملحق شوند و کس سوي او فرستند که بماند تا  سخن همآنگاه انصار به جاي مانده 
  .رفت تا به بطاح رسید و کسی را آنجا نیافتبرسند پس از آن خالد ب ها آن

وقتی خالد بن ولید به بطاح رسید کسی آنجا نبود مالک وقتی مردد شده بود : سوید ریاحی گوید
اي مردم بنی بربرو ما عصیان : مردم را متفرق کرده بود و از فراهم بودن منع کرده بود و گفته بود

ن خواندند و مردم را از آن بازداشتیم اما توفیق نیافتیم و ایم که ما را به این دیامیران خویش کرده
یابند و این کار به دست توفیق می ها آنکاري نساختیم من در این کار نگریستم و معلوم داشتم که 

که رو به توفیق دارند مخالفت کنید متفرق شوید و به این کار  یباکسانافتد مبادا کسان دیگر نمی
  .گردن نهید

مردم از بطاح متفرق شدند و مالک نیز سوي مقر خویش رفت وقتی خالد به بطاح رسید  بدین گونه
کسان را سوي اسالم بخوانند و هر که را نپذیرفت پیش وي آورند و اگر از : ها فرستاد و گفتدسته

  .آمدن ابا کردند خونش بریزند

گویید و اقامه نماز گویید اگر دستورهاي ابوبکر این بود که وقتی به جایی فرود آمدید اذان  ازجمله
حمله کنید و بکشید و به  ها آندست بدارید و اگر اذان نگفتند به  ها آنمردم آنجا نیز اذان گفتند از 

پرسش کنید اگر  ها آنآتش بسوزید و به طریق دیگر نابود کنید و اگر دعوت اسالم را پذیرفتند از 
  .حمله کنید ها آنبه  گفتگو یبنکر ذکات بودند بپذیرید و اگر م ها آنذکات را قبول دارند از 

و جعفر پیش فرستادگان خالد مالک بن نویره را با تنی چند از بنی ثعلبه از تیره عاصم و عبید و عربن 
بود اختالف شد  ها آنابوقناده نیز با  که  ناوي آوردند اما درباره این جمع و میان گروه فرستادگ

دادند که بنی بربوعیان اذان گفته و اقامه نماز گفتند و چون اختالف  ابوقناده و گروهی دیگر شهادت
گرفت و خالد بانگ زنی را بدارید شبی سرد بود که سرما پیوسته فزونی می ها آنبود خالد گفت که 

را گفت تا ندا دهد که اسیران خود را گرم کنید و کلمه ادفئوا که بانگ زن به کار برد در زبان مردم 
ید معنی داد و کسان پنداشتند که خالد فرمان قتل اسیران را داده و همه را بکشتند و ضرار حنانه بکش



 سخن از بطاح و حوادث آن ٢١١
 

را شنید برون شد اما کشتن اسیران به پایان رسیده بود و  سروصدامالک بن نویره را بکشت خالد که 
  .برد میوقتی خدا کاري را بخواهد به انجام : گفت

این کار تو بود خالد با او درشتی کرد و : اده به خالد گفتدرباره اسیران مقتول اختالف است ابوقن
ابوقناده خشمگین شد و سوي مدینه رفت و ابوبکر را بدید که با وي خشمگین شد و عمر درباره وي 
با ابوبکر سخن کرد و رضایت نداد مگر اینکه پیش خالد بازگردد او بازگشت و همراه خالد به مدینه 

تمیم دختر منهال و زن مالک بن نویره را به زنی گرفت و او را  ن خالد امد پس از کشته شدن اسیراآم
واگذاشت که دوران پاکی بسر برد عربان زن گرفتن به ایام جنگ را خوش نداشتند و آن را زشت 

  .دانستندمی

 برد یمخالد زود دست به شمشیر : ي کار خالد با ابوبکر سخن کرد و گفتو چنان شد که عمر درباره
  .اگر این کار را به ناحق کرده باید از او قصاص گرفت و در این باب بسیار سخن کرد

عمر آرام باش خالد : و به جواب عمر گفت کرد نمیابوبکر هرگز عمال و سپاهیان خویش را قصاص 
کرده و خطا کرده زبان از او برگیر پس از آن ابوبکر بهاي مالک را بداد و به خالد نوشت که  یلیتأو

وي مدینه آید و چون بیامد و حکایت خویش باز گفت ابوبکر عذر وي را پذیرفت اما درباره زن س
  .گرفتن وي که پیش عربان زشت بود توبیخش کرد

جمعی از فرستادگان خالد شهادت دادند که وقتی اذان گفتند و به اقامه گفتند و : عروه بن زبیر گوید
کردند و جمعی دیگر شهادت دادند که چنین نبوده و بدین نماز کردند قوم مالک بن نویره نیز چنین 

  .سبب کشته شدند

خواست و پس از آن متمم بن نویره برادر مالک بیامد و قصاص خون وي را از ابوبکر می: گوید
  .تقاضاي آزادي اسیران داشت ابوبکر نامه نوشت که اسیران را آزاد کنند

  .شودگفت وي زود دست به شمشیر میزل کند و میعمر اصرار داشت که ابوبکر خالد را ع: گوید
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  .کنم نمیعمر من شمشیري را که خداوند بر وي کافران کشیده در نیام : اما ابوبکر گفت

مالک بن نویره از همه کشتگان بیشتر موي داشت و مردم سپاه خالد با سر کشتگان اجاق : سوید گوید
ر مالک که دیگ پخته شد اما سر وي از آتش دید مگر س آسیبساختند و پوست همه سرها از آتش 

  .موي داشت و مو انبوه پوست سر وي را از حرارت آتش محفوظ داشته بود که ازبسنسوخت 

متمم بن نویره درباره مالک شعر خواند و از کوچکی شکم وي سخن آورد و عمر که وقتی : گوید
  .بود يجور نیامتمم : مالک پیش پیامبر آمده بود و او را دیده بود گفت

  .گویمبود که می همان جورآري : متمم گفت

از جمله دستورها که ابوبکر به سپاهیان داده بود این بود که وقتی به : عبدالرحمن بن ابی بکر گوید
از چه  ها آنبدارید تا از مردم بپرسید نارضایی  ها آنمحلی رسیدید و صداي اذان شنیدید دست از 

  .حمله کنید و بکشید و به آتش بسوزید ها آنید به بوده و اگر اذان نماز نشنید

از جمله کسانی که درباره اسالم مالک بن نویره شهادت دادند ابوقناده حارث بن ربعی سلمی : گوید
  .بود که با خدا پیمان نهد که هرگز با خالد بن ولید به جنگ نرود

سالح برگرفتند و ما  ها آننگاه بود و که وقتی سپاه مسلمانان به قوم مالک رسید شبا: گفتابوقناده می
  .ما مسلمانیم: گفتیم

  .ما نیز مسلمانیم: گفتند ها آن

  ایدپس چرا سالح برگرفته: گفتیم

  ایدچرا شما سالح برگرفته: گفتند

  .د سالح بگذاریدگویی میاگر چنان است که : گفتیم
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  .نیز نماز کردند ها آنو قوم سالح بنهادند آنگاه نماز کردیم و : گوید

گمان دارم رفیق : بهانه خالد درباره قتل مالک بن نویره چنان بود که وي ضمن سخن با خالد گفته بود
  .شما چنین و چنان است

  .دانی آنگاه وي را با کسانش پیش آورد و گردنشان بزدپس او را رفیق خود نمی: خالد گفت

دشمن خدا به مرد : به عمر رسید در این باب با ابوبکر سخن کرد و گفت ها آنچون خبر قتل : گوید
  .مسلمانی حمله برد و او را بکشت پس از آن بر زنش جست

ن بر آ آهنپس از آن خالد بیامد و صبحگاهان وارد مسجد شد و قبایی به تن داشت که زنگ : گوید
  .که صد تیر در آن فرو برده بوداي بسر داشت بود و عمامه

و تیرها را از عمامه او بیرون کشید و در هم شکست و  برخاستوقتی خالد وارد مسجد شد عمر 
  .کنمکنی یک مرد مسلمان را کشتی و بر زنش جستی تو را سنگسار میریا می: گفت

اما خالد همچنان خاموش ماند و با عمر سخن نکرد و پنداشت که نظر ابوبکر نیز درباره وي همانند 
ون به نزد ابوبکر رفت و حکایت خویش بگفت و عذر آورد و ابوبکر عذر وي را عمر است و چ

  .ي حوادث جنگ از او درگذشتپذیرفت و درباره

: و چون ابوبکر از خالد راضی شد و وي بیرون آمد به عمر که چنان در مسجد نشسته بود گفت: گوید
  .اي پسرم شهله بیا

  .با وي سخن نکرد و به خانه خویش رفتعمر بدانست که ابوبکر از وي راضی شده و 

  .آنکه مالک بن نویره را کشته بود ضراره بن ازور اسدي بود: گوید



مه بودند   سخن از بقیه خرب مسیلمه کذاب و قوم وی که مردم ی

  

وقتی مسیلمه از نزدیک شدن خالد خبر یافت در عقربا اردو زد و مردم را به یاري : عبید بن عمیر گوید
رفتند مراره با جماعتی برون شد تا از بنی عامرو بنی تمیم انتقام بگیرد که طلبید و کسان سوي او می

خواستند مربوط به خوله دختر جعفر بود بیم داشت فرصت از دست برود انتقامی که از بنی عامر می
شتران وي بود که گرفته بود و نگذاشتند او را ببینند انتقام وي از بنی تمیم نیز به سبب  ها آنکه پیش 

  .بودند

خالد بن ولید شرحبیل بن حسنه را به کار گرفت و ساالري مقدمه را به خالد بن فالن مخزومی داد و 
زید و ابوحذیفه را برد و پهلوي سپاه گماشت مسیلمه نیز دو پهلوي سپاه خویش را به محکم و رجال 

  .سپرد

ک منزلی اردوگاه مسیلمه رسید سپاهیان وي به گروهی و خالد بیامد و شرحبیل با وي بود و چون به ی
خفته هجوم بردند که به قولی چهل و به قولی شصت کس بودند اینان مجاعه و یاران وي بودند که 

گشتند که خوله دختر جعفر را گرفته بودند و همراه خوابشان در ربوده بود و از دیار بنی عامر بازمی
را در حالی یافتند که عنان اسبان  ها آنسپاهیان خالد یمامه مانده بودند و شبانگاه به نزدیک  آوردند می

  بودند و چون بیدارشان کردند پرسیدند شما کیستید؟ خبر بیرا زیر سر داشتند و از نزدیکی سپاه 

  .اینک مجاعه است و اینک حنیفه است: گفتند

  .زنده ندارد شماراخدا : گفتند

ردند و بماندند تا خالد بن ولید در رسید و همه را پیش وي ببردند خالد را به بند ک ها آناین بگفتند و 
  کی از آمدن ما خبر یافتید: پنداشت اینان به استقبال وي آمدند که با وي سخن کنند و گفت
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بودیم آمده بودیم انتقام خویش را از بنی عامر تمیم بگیریم اگر واقع حال  خبر بیاز آمدن تو : گفتند
  .دانستند گفته بودند که از آمدن تو خبر یابیم و پیش تو آمدیمرا می

اگر براي اهل : تا همه را بکشند و همگی پیش روي مجاعه بن مراره جان دادند و گفتند: خالد بگفت
  .و خونش را نریز دار نگهیمامه خیر یا شري در نظر داري این را 

  .ند کردخالد همه را بکشت و مجاعه را به عنوان گروگان به ب

خویش را با وي بگفت و او را سوي اهل  هاي سفارشابوبکر رجال را پیش خواند و : ابوهریره گوید
  .که تقاضاي ابوبکر را پذیرفت گوست راستیمامه فرستاد و پنداشت که او مردي 

ما میان ش: من و پیامبر با جمعی که رجال بن عنفوه از آن جمله بود نشسته بودیم و پیامبر گفت: گوید
است و همه آن جمع حاضر بمردند و من و رجال  تر بزرگمردي است که دندانش در جهنم از احد 

رجال با مسیلمه خروج کرد و به پیامبري او  که یوقتبماندیم و من از عاقبت کار بیمناك بودم تا 
و برفت تا به فرستاد  ها آنبود و ابوبکر خالد را سوي  تر بزرگشهادت داد و فتنه وي از فتنه مسیلمه 

بلندي یمامه رسید مجاعه بن مراره که ساالر بنی حنیفه بود با جماعتی از قوم خویش به وي برخورد 
سوار و پیاده بودند و شب  وسه ستیبخواست به خونخواهی بر بنی عامر حمله برد گروه مجاعه که می

  ز آمدن ما خبر یافتید؟چه وقت ا: تاخت و گفت ها آنشان بر  خفته بودند که خالد در محل خفتن

  .ایمخونی که پیش بنی عامریان داشتیم برون شده ییجو انتقاماز آمدن شما خبر نداشتیم به : گفتند

را بزدند و مجاعه را نگه داشت آنگاه سوي یمامه رفت و مسیلمه و بنی  ها آنتا گردن : خالد بگفت
یمامه بود و  برکناربا اردو زدند که حنیفه که از آمدن وي خبر یافته بودند برون شدند و در عقر

  .است تیحمحنیفه اکنون روز غیرت و اي بنی : روستاها را پشت سر داشتند در عقربا شرحبیل گفت

براي حفظ کسان خویش  زندیدرآم ها آناگر امروز هزیمت شوي زنان به اسیري روند و بی عقد با 
  .بجنگید و زنان خود را مصون دارید و در عقربا جنگ کردند
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  .از کار تو بیمناکیم: و چنان بود که پرچم مهاجران به دست سالم وابسته ابی حذیفه بود بدو گفتند

  .در این صورت حافظ قران بدي هستم: گفت

داشتند مجاعه که اسیر بود با  ثابت بن قیس بود و قبایل عرب هرکدام پرچمی به دستپرچم انصاریان 
و  درآمدندتمیم  ام مهیختمیم در خیمه وي بود و مسلمانان حمله آوردند و از کسانی از بنی حنیفه به  ام

را از  اه آنام که زنی آزاده است و من او را پناه داده: خواستند او را بکشند اما مجاعه مانع شد و گفت
  .تمیم بازداشت کشتن ام

پس از آن مسلمانان باز آمدند و حمله کردند و مردم بنی حنیفه هزیمت شدند و محکم بن طوفیل 
کنم و ساعتی بجنگید آنگاه خدا وي حفظ می شمارااي بنی حنیفه وارد باغ شوید که من دنبال : گفت

  .عبدالرحمن بن ابی بکر کشته شد به دسترا بکشت و 

ن به باغ در آمدند و وحشی مسیلمه را بکشت یکی از انصار نیز ضربتی بزد و در قتل وي شریک کافرا
  .بود

صبحگاهان خالد بن ولید مجاعه و : محمد بن اسحاق نیز روایتی چون این دارد جز اینکه گوید
  گویید؟اي مردم بنی حنیفه شما چه می: بودند پیش خواند و گفت رشدهیدستگهمراهان وي را که 

  گوییم یک پیامبر از شما و یک پیامبر از مامی: گفتند

که ساریه بن عامر نام  ها آنرا از دم شمشیر گذرانید و چون یکی از  ها آنو چون این سخن بشنید 
خواهی مجاعه اگر بر این دهکده خیر یا شر می: داشت با مجاعه بن مراره بماندند ساریه به خالد گفت

  .دار نگهرا 

با وي نکویی : تمیم زن خویش سپرد و گفت ه را به بند کردند و وي را به امو مجاع: بگفتو خالد 
  .کن



 بودند مهیکه مردم  یکذاب و قوم و  لمهیخرب مس هیسخن از بق ٢١٧
 

آنگاه خالد برفت تا به نزدیک یمامه بر تپه کوهی کوتاهی که مشرف بر آنجا بود فرود آمد و اردو زد 
  .بود ها آنو مردم یمامه با مسیلمه بیرون شدند و رجال بر مقدمه 

وي رحال بن عنفوه بن نهشل : آمده، گوید نقطه یبوایت ابن اسحاق رحال با حا در ر: گوید ابوجعفر
ي بقره را آموخته بود و چون به یمامه آمد بود و یکی از بنی حنیفه بود که مسلمان شده بود و سوره

مسیلمه را در کار پیامبري شریک کرده است و فتنه او براي مردم یمامه از ) ص(شهادت داد که پیامبر 
  .بود تر بزرگسیلمه م

و چنان بود که مسلمانان به جستجوي رحال بودند و امید داشتند که وي سبب مسلمانی در کار : گوید
  .مردم یمامه خلل آرد اما وقتی با مقدمه بنی حنیفه آهنگ جنگ مسلمانان آمد

 صف بهدر آن هنگام خالد بن ولید بر تخت خویش نشسته بود و سران قوم پیش وي بودند و مردم 
اي گروه مسلمانان بشارت به خدا شر : بودند و در میان مردم بنی حنیفه برق شمشیر را بدید و گفت

  .افتاددر قوم اختالف  شاءاهللا اندشمن را از شما برداشته 

نه بخدا چنین نیست این : اما مجاعه که پشت سر او بود و بند آهنین داشت نیک نگریست و گفت
  .اند که نرم شود و چنان بود که او گفته بودکه نشکند در آفتاب گرفتهشمشیر هندي است براي آن

روبرو شد رحال بود که خدا او  ها آنو چون مسلمانان جنگ آغاز کردند نخستین کسی که با : گوید
  .را بکشت

 روز بهاي حاضران : گفت) ص(روزي که من و رحال در مجلس پیامبر بودیم او : ابوهریره گوید
  .است تر بزرگنم دندان یکی از شما از احد قیامت در جه

همه درگذشتند و من و رحال بماندیم و پیوسته از عاقبت کار بیمناك بودم تا شنیدم  کسان آنو : گوید
  .که رحال بر ضد مسلمانان خروج کرده و مطمئن شدم و بدانستم آنچه پیامبر خدا فرموده بود حق بود
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و هرگز در مقابله با عربان جنگی چنان سخت نداشتند و مردم مسلمانان با دشمن روبرو شدند : گوید
بنی حنیفه تا نزدیک خالد و مجاعه پیش آمدند و خالد از خیمه خویش در آمد و جمعی از دشمنان 

تمیم با شمشیر به ام ها آنتمیم زن خالد مجاعه نیز آنجا بودند و یکی از وارد خیمه وي شدند که ام
در پناه من است و زنی آزاده است بروید با مردان  که ایندست بدار : حمله برد و مجاعه گفت

  .خیمه را با شمشیرها دریدند ها آنو  دیبجنگ

 بدعادتاي گروه مسلمانان خودتان را : آنگاه مسلمانان همدیگر را بخواندند ثابت بن قیس گفت
عنی مسلمانان نیز بیزارم این بگفت و یپرستند بیزارم و از رفتار اینان اید خدایا من از آنچه اینان میداده

  .شد کشتهبا شمشیر حمله برد و جنگید تا 

 دیرو یماز اینجا کجا : و چون مسلمانان از پیش بارهاي خویش عقب نشستند زید بن خطاب گفت
  .جنگ کرد تا کشته شد

او  پس از آن بن مالک برادر انس بن مالک به پا خواست و چنان بود که در جنگ حضور داشت تب
بلرزد تا جامه خویش را تر کند و چون  چندان ها آنباید مردان بر او بنشینند و زیر گرفت و میرا می

شده بود و شد و چون کار جنگ را بدید چنان شد که میریخت مانند شیر غران میزهرابش می
روید جا میک اي گروه مسلمانان: و گفت برخاستکسان بر او نشستند و چون جامه خویش را تر کرد 

 ها آنمن براء بن مالکم سوي من آیید و جمعی از کسان باز آمدند و با دشمنان جنگ کردند تا خدا 
را بکشت و پیش رفتند تا به محکم بن طوفیل رسیدند که داور یمامه بود و چون جنگ پیش وي افتاد 

شوند هر چه می خوابه هم ها آنبا  مهر یببرند و به زور می شمارااي مردم بنی حنیفه بخدا زنان : گفت
دارید به کار برید این بگفت و جنگی سخت کرد و عبدالرحمن بن ابی بکر تیري بینداخت که  تیحم

  .به گلوگاه وي رسید و کشته شد

حمله بردند و دشمن را سوي باغ راندند که به مناسبت همین جنگ باغ مرگ  سختی بهآنگاه مسلمانان 
 ها آناي مسلمانان مرا در باغ پیش : نام گرفت و دشمن خدا مسیلمه کذاب آنجا بود و به مالک گفت

  .افکنید
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  .هرگز چنین نکنیم: کسان گفتند

  .بخدا مرا در باغ افکنید شمارا: براء گفت

و باالي دیوار بردند که باغ جست و پشت در باغ چندان جنگ کرد که در را مسلمانان او را بگرفتند 
بگشود و مسلمانان وارد شدند و جنگ کردند تا خدا مسیلمه دشمن خدا را بکشت که وحشی وابسته 

ضربتی بدو زدند و وحشی زوبین  هرکداممطعم با یکی از مردم انصار در کشتن وي شراکت داشتند و 
از ما او را  یک کدامداند خدا می: گفتانصاري با شمشیر ضربتی زد وحشی می خود را به او زد و

  .ایمکشته

  .زد غالم سیاه مسیلمه را کشتآن روز شنیدم که یکی بانگ می: عبداهللا بن عمر گوید

: رجال بن عنفوه مقابل زید بن خطاب بود و چون دو صف نزدیک شد زید گفت: عبید بن عمیر گوید
  .اي و دین ما براي تو و دنیایت بهتر استبازگرد که از دین بگشتهرجال سوي خدا 

کار مسیلمه اما رجال ابا کرد و در هم آمیختند و رجال کشته شد و کسانی از بنی حنیفه که دور 
بصیرت داشتند به قتل رسیدند آنگاه مسلمانان همدیگر را تشجیع کردند و هر دو گروه حمله بردند و 

دند تا به اردوگاه خویش رسیدند و دشمن به اردوگاهشان راه یافت و طناب مسلمانان جوالن دا
تمیم را بکشند که مجاعه را بریدند و به اردوگاه پرداختند و مجاعه را گشودند و خواستند ام ها مهیخ

  .نیکو زن خانه است: او را پناه داد و گفت

ختند و کسان سخن کردند و بادي سخت در این هنگام زید و خالد و ابوحذیفه به ترتیب همدیگر پردا
بخدا سخن مکنم تا دشمن را هزیمت کنمیم یا به پیشگاه خدا روم و : وزید زید گفتو پرغبار می

و بر دشمن ضربت زنید و پیش روید  دیفشار همرا بر  ها دنداناي مردم : حجت خویش را با وي بگویم
کشته شد و ) ره(و چنان کردند که دشمنان را پس راندند و از اردوگاه خویش دور کردند و زید 

عزت  اند طانیشو اینان حزب  دییخدااي گروه مسلمانان شما حزب : ثابت بن قیس سخن کرد و گفت
  .به دشمن حمله برد و پسشان دادخاص خدا و پیامبر و احزاب اوست مانند من عمل کنید آنگاه 
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اي اهل قران، قران را به عمل زینت کنید و حمله برد و دشمن را به عقب نشاند و او : ابوحذیفه گفت
  .کشته شد) ره(

مرا از پشت سر نزنند و چون مقابل مسیلمه رسید : خالد بن ولید حمله برد و به محافظان خود گفت
  .نگریستمنتظر فرصت بود و مسیلمه را می

دانم پرچم را براي چه به من نمی: وقتی آن روز پرچم را به من دادند گفتم: سالم بن عبداهللا گوید
  .تا کشته شود کند میپیشین پایمردي  دار پرچماید شاید گفتید حافظ قران است و او نیز مانند داده

  کنیآري ببین چگونه عمل می: گفتند

پایمردي نکنم کسی که پیش از سالم پرچم را به دست داشته  بخدا حافظ قران بدي باشم اگر: گفت
  .بود عبداهللا بود

به کار : تمیم را بکشند گفتخواستند اموقتی مجاعه به مردم بنی حنیفه که می: ابن اسحاق گوید
کردند و همگان  یفشان جانمردان بپردازند گروهی از مسلمانان همدیگر را ترغیب کردند و 

بخدا سخن نکنم تا ظفر : سخن کردند و زید بن خطاب گفت) ص(از یاران پیامبر  بکوشیدند و کسانی
  .یابم یا کشته شوم شما نیز چون من عمل کنید این بگفت و حمله برد

اید به من بنگرید تا حمله را به شما داده بدعادتاي گروه مسلمانان خودتان را : ثابت بن قیس گفت
  .یاد دهم

  .دشمن کشته شد در جنگ) ره(زید بن خطاب 

چرا پیش از زید کشته : وقتی عبداهللا بن عمر از جنگ یمامه بازگشت عمر بدو گفت: سالم گوید
  .زید کشته شد و تو زنده ماندينشدي 

  .عالقه داشتم به شهادت برسم اما عمرم مانده بود و خدا او را به شهادت گرامی داشت: عبداهللا گفت
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  .تی زید کشته شد چرا تو بازگشتی چرا چهره از من نهان نکرديوق: عمر به عبداهللا گفت: سهل گوید

زید از خدا شهادت خواست که با او عطا کرد و من کوشیدم که به شهادت برسم و خدا : عبداهللا گفت
  .به من عطا نکرد

 نیز نشینان بادیهرا ترسو خواندند و  نانینش هیباددر جنگ یمامه مهاجران و انصار : عبید بن عمیر گوید
د را مشخص کنید که از فرار شرمگین باشیم و صف خو: گفتند نشینان بادیهاندند را ترسو خو ها آن

  .و چنین کردند کند میبدانیم که کی فرار 

  .ما رسم جنگ حضریان را بهتر از شما دانیم نشین بادیهاي مردم : مردم گفتند

چیست و اگر صف شما مشخص  حضریان جنگ کردند نتوانند و ندانند جنگ: گفتند نشینان بادیه
  .آیدشود خواهید دید که خلل از کجا می

از آن روز کس ندیده بود و معلوم نشد کدام  خطرترپر  تر سختمشخص بود جنگی  ها صفو چون 
بیشتر بود و باقیماندگان سخت  نشینان بادیهگروه بیشتر شجاعت نمودند ولی تلفات مهاجران و انصار از 

  .بودند زحمت به

در گرماگرم جنگ عبدالرحمن بن ابی بکر تیري به محکم زد و او در حال سخن گفتن بود و تیر به 
گلوگاهش رسید و جان داد زید بن خطاب نیز رجال بن عنفوه را کشت یکی از مردان بنی سهیم که 

وقتی کار جنگ باال گرفت و جنگ سخت بود و : در جنگ یمامه با خالد بن ولید بوده بود گوید
را مشخص کنید تا  ها صفاي مردم : ی بر ضرر مسلمانان بود و دم دیگر بر ضرر کافران خالد گفتدم

قبایل از  نشین بادیهآید پس مردم حضري و شجاعت هر قوم را معلوم داریم و بدانیم خلل از کجا می
  .همدیگر مشخص شدند و هر قوم با پرچم خویش ایستادند و همگان به جنگ پرداختند
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. شوند و بسیار کس از حضریان کشته شد واکنون ضعیفان و زبونان بیشتر کشته می: گفتند شینانن بادیه
جنگ ادامه  او حلقه بردند و خالد بدانست تا مسیلمه زنده است به دورمسیلمه ثبات ورزید و کافران 

  .دارد و مردم از بنی حنیفه را از فزونی کشتگان باك نبود

فت و چون جلوي صف دشمن رسید هماورد خواست نام خویش را پیش ر شخصاًبدین سبب خالد 
من پسر ولید العودم من پسر عامر وزیرم سپس شعار مسلمانان را که یا محمدا بود با : یاد کرد و گفت

  .بانگ بلند بگفت و هر که با وي روبرو شد کشته شد

ر کس با وي روبرو من فرزند مشایخم و شمشیري سخت دارم و ه: گفت میخواند و خالد رجز می
آمد و مسلمانان نیرو گرفتند تا به نابودي دشمن پرداختند و چون خالد به نزدیک شد از پا در میمی

فرموده بود مسیلمه شیطانی دارد که ) ص(و چنان بود که پیامبر خدا  برآوردمسیلمه رسید بانگ 
همیشه به فرمان اوست و چون شیطانش بر او مسلط شود دهانش کف کند و گوشه لبانش چون دو 

امانش  دیافتی دستمویز شود و هر وقت قسط کار خیري کند شیطانش مانع او شود هر وقت بر او 
  .ندهید

دیک شد او را ثابت دید و کافران به دور او حلقه بودند و بدانست تا از پاي در چون خالد به مسیلمه نز
نیاید آتش جنگ فرو ننشیند و مسیلمه را بخواند که بر او دست توان یافت و چون بیامد چیزهایی را 

اگر نصف زمین را به تو دهیم کدام نصف را به ما : خواست بر او عرضه کرد و گفتکه مسیلمه می
خواست که می يخودرأگردانید و از شیطان میخواست سخن گوید روي و چون مسیلمه می دهی می

که روي گردانیده بود خالد بدو حمله برد که مقاومت نیارست و  بار یکگذاشت بپذیرد نمی
امانشان ندهید و مسلمانان : بگریخت و شکست در دشمن افتاد خالد کسان را ترغیب کرد و گفت

  .دشمنان هزیمت شدندحمله بردند که 

  .ها را که به ما دادي چه شدگریختند کسانی بدو گفتند وعدهمردم از دور مسیلمه می که یهنگام

  از کسان خود دفاع کنید: گفت
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مردم بنی حنیفه سوي باغ روید و وحشی به مسیلمه رسید کف به  اي که: آنگاه محکم بانگ زد: گوید
بود و زوبین سوي وي افکند که از پاي در آمد و مسلمانان از دهان آورده بود و از فرط خشم بیخود 

  .دیوارها و درها به باغ مرگ ریختند و در نبردگاه و در باغ مرگ ده هزار کس کشته شدند

 وقتی مسلمانان مشخص شدند و پایمردي کردند و بنی حنیفه عقب نشستند مسلمانان: ابن اسحاق گوید
  .و تا نزدیک باغ مرگ عقبشان راندنددشمانان پرداختند بودند و به کشتن  ها آنبه تعقیب 

اند که وي در باغ کشته شد و دشمنان به باغ درباره قتل سلیمه به باغ اختالف شد کسانی گفته: گوید
اي گروه مسلمانان : پناه ببردند و در ببستند و مسلمانان اطراف باغ را گرفتند و براء بن مالک بانگ زد

ببرید و چنان کردند و در باغ را بستند و کلید آن را از دیوار برون انداختند و جنگی مرا روي دیوار 
در باغ بودند نابود شدند و خدا مسیلمه را  که  ناسخت کردند که مانند آن دیده نشده بود و همه کافر

  .بکشت

بود  دربندبر آمد که بنده سیاه مسیلمه را کشت خالد مجاعه را که  گوقتی بان: ابن اسحاق گوید
  .همراه آورد تا مسیلمه و سران سپاه دشمن را بدو نشان دهد و چون بر رجال گذشت او را نشان داد

  .از مسیلمه است تر یگرامبخدا این بهتر و : مجاعه گفت

 رورویزداد تا وارد باغ شد و کشتگان را براي وي همچنان کشتگان را به خالد نشان می: گوید
این حریف شماست که : اي رسید و مجاعه بدو گفتزرد نبوي بینی فرو رفته کردند که به کوتوله می

  از کار وي فراغت یافتید؟

  کردهمین بود که آن کارها می: خالد گفت

  ماندند ها قلعهبه مقابل شما آمدند و بیشتر کسان در  شتاب جوبخدا مردم : مجاعه گفت

  گویی؟چه می: خالد گفت
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  طرف قوم خویش با تو صلح کنمواقع همین است بیا از : گفت

تر بود و اغلب بن عامر  کلفت گردنیکی از بنی عامر بن حنیفه بود که از همه مردم : ضحاك گوید
یمامه مشرکان هزیمت یافتند و مسلمانان آنان را در میان گرفتند در کار مقاومت  روز بهنام داشت و 

پرداختند یکی از مردم انصار که ابو بصیره  کارکشتگانکرد و چون مسلمانان به تحقیق  یفشان جان
اي و اي ابو بصیره تو پنداشته: کنیه داشت با تنی چند بر او گذشت و چون ابو اغلب را دیدند گفتند

پنداري که شمشیرت سخت بران است اینک گردن مرده اغلب را بزن اگر آن را بریدي هنوز هم می
  .ام درست استآنچه درباره شمشیر تو شنیده

پنداشتند و چون نزدیک وي چون این سخن بشنید شمشیر کشید و سوي اغلب رفت که او را مرده می
من ابوبصیره انصاریم و : رسید اغلب از جاي جست و روان شد و ابوبصیره به دنبال وي رفت و گفت

نه ورا چگ شیخودویدن برادر کافر : گفتراند اغلب میهر بار که ابوبصیره آن سخن بر زبان می
  .و از دسترس او دور شد بینی می

وقتی خالد از کار مسیلمه و سپاه وي فراغت یافت عبداهللا و عبدالرحمن بن ابی : قاسم بن محمد گوید
  .ها فرود آییمبا سپاه برویم و نزدیک قلعه: بکر بدو گفتند

  .ها هستند جمع آوردمرا که بیرون قلعه ها آنبگذارید سواران بفرستم و : خالد گفت

آنگاه سواران فرستاد که آنچه مال و زن و فرزند یافتند بگرفتند و در اردوگاه نهادند پس از آن نداي 
  ي باقیماندگان با تو صلح کنمبیا تا درباره: حرکت داد مجاعه گفت

  و با خالد صلح کرد که اموال بگیرد و معترض نفوس نشوند

رفت که زن و  ها قلعهبنگریم این بگفت سوي  بروم و با قوم مشورت کنم و در این کار: مجاعه گفت
گیسو فرو ریزند و از : فرزند و پیران و واماندگان قوم در آن کس نبود زنان را مسلح کرد و گفت
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صلح مرا نپذیرفتند بعضی باالي : نمایان شوند تا او بازگردد آنگاه پیش خالد آمد و گفت ها قلعهباالي 
  .مربوط نیستبه من  ها آنرفتند و کار  ها قلعه

را بدید که از انبوه کسان سیاه بود و مسلمانان وامانده بودند و اقامتشان دراز شده  ها قلعهخالد باالي 
دانستنند ادامه جنگ چه خواهد شد از مردم مهاجر و انصار خواستند فیروزمند بازگردند و نمیبود می

مهاجران و تابعان جز اهل مدینه و از ساکنان خود مدینه سیصد و شصت کس کشته شده بود و از 
  .کس که سیصد مهاجر و سیصد تابعی بود صد شش

از مردم بنی حنیفه نیز در دشت عقربا هفت هزار کس کشته شد و در باغ مرگ نیز هفت هزار کس 
  :کشته شد ضرار بن ازور درباره روز یمامه شعري گفت که خالصه مضمون آن چنین است

  آرد سخن  همروز عقربا و ملاگر از باد جنوب بپرسید از 

  خون به دره روان بود که یهنگام

  از خون قوم رنگ گرفت ها سنگو 

  آمددر آن هنگام نیزه و تیر به کار نمی

  فقط شمشیر آبدار به کار بود

  اگر کفار به راه دیگر روند

  من مسلمانم و پیروي دینم

  کنم که جهاد غنیمت استو جهاد می

  .داناتر استو خدا به کار مرد مجاهد 
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بیا تا درباره قوم خویش با تو صلح کنم جنگ او را : وقتی مجاعه با خالد گفت: ابن اسحاق گوید
خواست خسته کرده بود و از سران مسلمانان بسیار کس کشته شده بود و دل به مالیمت داشت و می

را ببرد آنگاه مجاعه اسیران  مهین کیصلح کند و با مجاعه صلح کرد که طال و نقره و سالح بگیرد و 
  .بگویم ها آنپیش قوم خویش روم و کار خود را با : گفت

ها روید زنان چنان کردند و مجاعه سوي مسلح شوید و باالي قلعه: این بگفت و برفت و به زنان گفت
  .خواهی کاري کن که قوم را راضی کنماگر می رفتندینپذصلح را : خالد باز آمد و گفت

  چه کنم؟: خالد گفت

  .اسیران را بگیري چهارم کیدیگر از اسیران را بگذاري و تنها  چهارم کی: مجاعه گفت

ها را بگشودند جز زن و کنم و چون کار صلح بسر رفت و قلعهبه همین قرار با تو صلح می: خالد گفت
  .مرا فریب دادي: فرزند در آن نبود خالد به مجاعه گفت

  .توانستم کردجز این چه می اند منقوم : مجاعه گفت

اگر خواهی نصف اسیران را با همه : پس از جنگ یمامه مجاعه به خالد گفت: سهل بن یوسف گوید
  .نویسمپذیرم و با تو نامه صلح میطال و نقره و سالح بگیري می

اسیران را بگیرد و با یک باغ از هر  مهین کیخالد پذیرفت و مقرر شد که طال و نقره و سالح و : گوید
دهکده به انتخاب خالد و یک مزرعه به انتخاب وي بر این قرار کار صلح سر گرفت و خالد او را رها 

کنم و جز کشتار تا سه روز فرصت دارید اگر تمام نکردید و نپذیرفتید به شما حمله می: کرد و گفت
  .پذیرمکاري نیست و سختی نمی

بخدا : بن حنفی گفتاینک صلح را بپذیرید اما سلمه : خویش رفت و گفت مجاعه سوي قوم
ها کنیم که قلعهصلح نمی کس باجنگیم و کنیم و میپذیریم مردم دهکده و غالمان را فراهم می نمی

  فراوان و زمستان در پیش آذوقهاستوار است و 
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اند مغرور شدي صلح را پذیرفتهتو مردي شومی و از این که من حریف را فریب دادم و : مجاعه گفت
مگر کسی از شما مانده که مایه خیر باشد و دفاع تواند کرد من این کار کردم تا چنانچه شرحبیل بن 

  .مسیلمه گفته نابود نشوید

به زحمت پذیرفتند مکتوب : آنگاه مجاعه با شش کس دیگر برون شد و پیش خالد رفتند و گفت
  .صلح را بنویس

  :را چنین نوشتند برنامه صلح: گوید

  این شرایط صلح است میان خالد بن ولید و سلمه بن عمیر و فالن و فالن

اسیر و سالح و مرکب بگیرند و از هر دهکده یک باغ بگیرد و  مهین کیمقرر شد که طال و نقره و 
یک مزرعه به شرط آنکه مسلمان شوند و چون مسلمان شوند در امان خدایند و خالد بن ولید و 

  .اند صلحو وفا به شرایط  دار عهدههمه مسلمانان کر ابوب

وقتی مجاعه با خالد صلح کرد شرایط صلح چنان بود که خالد همه طال و نقره بگیرد : ابوهریره گوید
تا سه روز : اسیران را بگیرد و قوم نپذیرفتند اما خالد گفت مهین کیو از هر ناحیه باغی انتخاب کند و 

  .فرصت دارید

اي مردم بنی حنیفه براي حفظ کسان خود بجنگید و صلح نکنید که قلعه : سلمه بن عمیر گفت: گوید
  .بسیار و زمستان در پیش آذوقهاستوار است و 

اي بنی حنیفه فرمان سلمه را مبرید که وي مردي شوم است اطاعت من کنید پیش از : اما مجاعه گفت
شما رسد و مردم اطاعت او کردند و فرمان سلمه را  اي که شرحبیل بن مسیلمه گفت بهآنکه بلیه

  .نبردند و صلح را پذیرفتند

اي براي خالد فرستاد و دستور داده بود اگر همراه سلمه بن سالمه نامه) رض(چنان بود که ابوبکر 
خداي عزوجل وي را بر بنی حنیفه ظفر داد همه ذکور را باید بکشد و سالمه هنگامی نامه ابوبکر را 
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د که خالد صلح کرده بود و صلح را رعایت کرد مردم بنی حنیفه براي بیعت و بیزاري از گذشته آور
پیش خالد آمدند که در اردوگاه بود و چون فراهم آمدند سلمه بن عمیر به مجاعه گفت از خالد 

او با وي سخن کنم وي قسط داشت که خالد را  خواهی نیکاجازه بگیر که درباره حاجت خویش به 
  .غافلگیري بکشد به

و چون مجاعه با خالد سخن کرد اجازه داد و سلمه بن عمیر که شمشیري همراه داشت بیامد که 
  .آیدمقصود خویش را انجام دهد و خالد پرسید این کیست که می

او را از : این همان است که درباره وي با تو سخن کردم و اجازه دادي بیاید خالد گفت: مجاعه گفت
ون کنید و سلمه را بیرون کردند و چون جستجو کردند شمشیر را با وي یافتند و وي را پیش من بیر

-خواستی قوم خویش را نابود کنی؟ بخدا میمی: لعنت کردند و ناسزا گفتند و به بند کردند و گفتند

ح خواستی بنی حنیفه هالك شوند و زن و فرزندانشان به اسیري روند بخدا اگر خالد بداند که تو سال
کشد و اطمینان مداریم که اگر خبر یابد به سزاي عمل تو مردان بنی حنیفه را اي تو را میهمراه داشته

نکشد و زنان را اسیر نکند که پندارد آنچه کردي با رضایت و اطالع ما بوده است پس او را به بند 
گذشته و اظهار مسلمانانی کردند و در قلعه بداشتند و مردم بنی حنیفه پیوسته براي بیزاري نمودن از 

شدند و سلمه پیمان کرد که دست به کاري نزند و از او درگذرند اما نپذیرفتند که به پیش خالد می
  .سبب حماقت وي از کارش اطمینان نداشتند

و چنان شد که شبانگاه سلمه از قلعه بگریخت و وارد اردوگاه خالد شد و نگهبانان به او بانگ زدند و 
وي آمدند و در باغی او را بگرفتند که با شمشیر به کسان حمله  به دنبالیفه نگران شدند و مردم بنی حن

ببرید و در چاهی افتاد و  شیها رگبرد و با سنگ او را بزدند و شمشیر به گلوي خویش کشید که 
  .بمرد

که در  اه آن جز بهي همه مردم با بنی حنیفه صلح کرد خالد درباره: ضحاك به نقل از پدرش گوید
بودند و  شده میتقسرا پیش ابوبکر فرستاد و  ها آنبودند و  رشدهیاسآغاز جنگ در عرض و قري به 

  .اینان از مردم بنی حنیفه با قیس با تیره به شکر بودند و پانصد کس بودند



 بودند مهیکه مردم  یکذاب و قوم و  لمهیخرب مس هیسخن از بق ٢٢٩
 

  .دختر خویش را به زنی من بده: آنگاه خالد به مجاعه گفت: محمد بن اسحاق گوید

  .اش مرا و خودت را پیش ابوبکر به زحمت خواهی انداختآرام ب: مجاعه گفت

  گویم دخترت را به زنی به من بدهاي مرد می: خالد گفت

- مجاعه به ناچار گفته او را پذیرفت و دختر خویش را زن او کرد و چون ابوبکر از قصه خبر یافت نامه

  :داد بدین مضموناي بدو نوشت که بوي خون می

شوي و به روبروي خیمه می خوابه همخالد که تو را فراغت داري و با زنان  به مرگ من اي پسر مادر
  .و دویست مرد مسلمان ریخته که هنوز خشک نشده هزار کیتو خون 

طاب بود و چنان است منظورش عمر بن خ دست چپبخدا این کار : و چون خالد نامه را بدید گفت
 ها آنلید گروهی از بنی حنفه را پیش ابوبکر فرستاد و چون پیش وي آمدند به بود که خالد بن و

  .گمراه کرد نیچن نیا شماراواي بر شما این که بود که : گفت

  .بود که عشیره وي در شئامت افتادند نامباركدانی مردي اي خلیفه پیامبر خدا قصه ما را می: گفتند

  کرد؟عوت میبه چه چیز د شمارادانم می: ابوبکر گفت

زمین از ماست  نیمه یکاي قورباغه پاکیزه که مانع آبخور نشوي و آب را تیره مکنی : گفتمی: گفتند
  .زمین از قریش است ولی قریشیان مردمی ستمگرند نیمه یکو 

  .کشانندبه کجا می شماراواي بر شما این سخن شایسته ذکر نیست  اهللا سبحان: گفت

راغت از کار یمامه در ایاض مقر داشت که یکی از درهاي یمامه بود پس از خالد بن ولید تا به وقت ف
  هاي دیگر رفت که وبر نام داشت و آنجا مقر گرفتآن به یکی از دره



  سخن از خرب مردم بحرین و ارتداد حطم و کسانی که در بحرین بر او فراهم آمدند

  

قصه ارتداد آن گروه از مردم بحرین که از دین بگشتند طبق روایت یعقوب بن ابراهیم : ابوجعفر گوید
منذر بن ) ص(چنان بود که عال بن حضرمی سوي بحرین رفت و کار بحرین چنان بود که پیامبر خدا 

از  ساوي در یک ماه بیمار شدند و منذر کمی پس از وفات پیامبر خداي درگذشت و مردم بحرین
 طایفهبکر همچنان بر ارتداد بماندند و آنکه  طایفهعبدالقیس بدین بازگشتند و  طایفهدین بگشتند اما 

  .قیس را از ارتداد باز آورد جارود بود

  اي جارود مسلمان شو: آمد و پیامبر بدو گفت) ص(جارود پیش پیامبر خدا : حسن بن ابی حسن گوید

  من اکنون دینی دارم: گفت

  دین تو چیزي نیست و دین درستی نیست: پیامبر گفت

  اگر مسلمان شدم نتیجه مسلمانی من به عهده تو باشد؟: جارود گفت

  آري: گفت

اي پیامبر خدا : خواست برود گفتجارود مسلمان شد و در مدینه بماند و فقه دین آموخت و چون می
  آیا مرکبی توانم یافت

  اي جارود مرکبی نداریم: گفت

  گمشده را در راه توانیم یافت يها مرکبیامبر خدا اي پ: جارود گفت

  سوزان است مبادا به آن نزدیک شويآتش : پیامبر گفت



 بر او فراهم آمدند نیکه در بحر یو ارتداد حطم و کسان نیسخن از خرب مردم بحر ٢٣١
 

را به اسالم خواند و همگان پذیرفتند و چیزي نگذشت که  ها آنو چون جارود پیش قوم خویش رفت 
مرد و از دین خدا بود نمی امبریپاگر محمد : خداي از جهان درگذشت و مردم عبدالقیس گفتند امبریپ

سخن کرد و  ها آنبگشتند و چون جارود از ماوقع خبر یافت کس فرستاد و قوم را فراهم آورد و با 
  دانید پاسخ دهیدپرسم اگر میاي گروه عبدالقیس چیزي از شما می: گفت

  خواهی بپرسهر چه می: گفتند

  ه پیامبرانی داشتهدرگذشتدانید که خداوند می: گفت

  آري: تندگف

  ایددانید یا دیدهمی: گفت

  دانیمنه می: گفتند

  اندسلف چه شده امبرانیپ: گفت

  همگان مردند: گفتند

دهم که خدایی جز خداي یگانه سلف درگذشت و من شهادت می امبرانیپمحمد نیز چون : گفت
  نیست و محمد بنده و فرستاده اوست و تو ساالر و سرور مایی

  خداي یگانه نیست و محمد بنده و فرستاده اوست جز بهدهیم که خدایی ادت میما نیز شه: قوم گفتند

کاري  ها آنپس از آن قوم عبدالقیس در اسالم خویش بماندند و دست به کاري نزدند و کسی را با 
 ها آننبود و دیگر قوم ربیعه را با منذر و مسلمانان به حال خود گذاشتند و منذر تا زنده بود به کار 

  .را نجات داد ها آنم بود و چون بمرد یاران وي را در دوجا محاصره کردند که عالء سرگر
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اما روایت ابن اسحاق درباره این واقعه چنین است که وقتی خالد بن ولید از کار یمامه : ابوجعفر گوید
او را ) ص(خدا  امبریپحضرمی را فرستاد و عالء همان کس بود که ) رض(فراغت یافت ابوبکر 

خدا منذر بن  امبریپخدا بود آنجا بماند و پس از درگذشت  امبریپمنذر فرستاد و عالء که عامل  سوي به
عمرو بن عاص در عمان بود و از دیار ساوي گذشت و او که در  وقت آنساوي در بحرین بمرد در 

خدا براي مرد مسلمان به هنگام مرگ چقدر از مال وي را  امبریپکه : حال مرگ بود از عمرو پرسید
  دانست؟مقرر می

  مال حق وي بود سوم کی: عمرو عاص گفت

  مالم چه کنم؟ سوم کیبه نظر تو با : منذر گفت

مال را میان خویشاوندان تقسیم کن و اگر خواهی وقف کن که پس  سوم یک: بدو گفتم: عمرو گوید
  .از تو براي اهل وقف بماند

شد آن را تقسیم ممنوع می تیجاهلدوست ندارم مالم را وقف کنم چون حیواناتی که در ایام : گفت
  .گویم بده که هر چه خواهند با آن کنندکن و به کسانی که می

  کردو عمرو گفتار وي را با حرمت یاد می: گوید

ه در بحرین فراهم آمدند و پس از آن قوم ربیعه در بحرین مانند دیگر عربان از دین بگشتند مردم ربیع
بریم و منذر بن نعمان بن منذر را به پادشاهی را به خاندان منذر باز می: از دین بگشتند و گفتند

 ها آنمسلمان شد و مردم مسلمان شدند بر  که یهنگامپادشاهی برداشتند وي لقب غرور داشت و 
  من غرور نیستم بلکه مغرورم: تسلط یافت و گفته بود

از جهان درگذشت حطم با آن گروه از بنی بکر که ) ص(خدا  امبریپوقتی : فالن عبدي گویدعمیر بن 
مسلمان نشده بودند و همچنان بر کفر خویش باقی  اصالًکه  ها آنمانند وي از دین بگشته بودند و 

بودند و در قطیف و حجر مقر گرفت و مردم خط را با قوم زط و سیابچه که آنجا بودند بخرید و 
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و با منذر و بودند  ها آنکسان سوي دارین فرستاد که جمع وي شدند و مردم عبدالقیس را که مخالف 
کردند و از دو سوي در میان گیرد و کس پیش غرور بن سوید برادر نعمان بن مسلمانان کمک می

کنم که پایمردي کن که اگر ظفر یافتم تو را شاه بحرین می: منذر فرستاد و او را روانه کرد و گفت
همانند منذر پادشاه حیره باشی و نیز کسان سوي جواثا فرستاد و آنجا را محاصره کرد و در کار 
محاصره سخت شد و در میان مسلمانان محصور یکی از مسلمانان پارسا بود که عبداهللا بن حذف نام 

یزي نمانده داشت و از مردم بنی بکر بن کالب بود و او و همه محصوران سخت گرسنه ماندند و چ
  :بود که هالك شوند و عبداهللا بن حذف در این باب شعري گفت که مضمون آن چنین است

  به ابوبکر و همه جوانمردان مدینه خبر دهید

  اند خبر داريا از کار قومی در جواثا محاصره شدهیآ  که

  در هر دره ریخته شانیها خونکه 

  خوردو چون شعاع خورشید به چشم بینندگان می

  ایمبر رحمن توکل کردهما 

  و متوکالن را صبوري باید

ابوبکر حضرمی را به جنگ مرتدان بحرین فرستاد و چون نزدیک یمامه رسید : منجاب راشد گوید
هاي بنی حنیفه بدو ها از دیگر تیرهثمامه بن اثال با مسلمانان بنی حنیفه از بنی سهیم و مردم دهکده

  .پیوست و او مردي مردد بود

عمرو بن عاص با سعد ویلی روبرو کرد عکرمه را به مقابله بنی کلب و یاران آن واداشت که : گوید
چون نزدیک ما رسید که در قسمت علیاي دیار بودیم همه سواران قوم رباب و عمرو بن تمیم از او 

ح کناره گرفتند سپس با وي نزدیک شدند اما قوم بنی حنظله به تردید بودند مالک بن نویره در بطا
بود و جماعتی با وي بود که با ما زد وخورد داشت و وکیع بن مالک در قرعا بود و گروهی با وي 
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عوف و ابنا مطیع  طایفهکردند قوم سعد بن زید دو دسته بودند می زدوخوردعمرو  طایفهبودند که با 
حرکت س و بطون بیمقاع طایفهزبرقان بن بدر بودند و بر اسالم بماندند و به دفاع از آن پرداختند و 

قیس بن عاصم که وقتی زبرقان بن بدر مال ذکات عوف و اینا را به مدینه برد مال ذکات  جز بهبودند 
 طایفهرا به پیش وي فراهم آمده بود میان مردم تقسیم کرد مردم مشغول بودند و چون قیس دید که 

رباب و عمرو به عال پیوستند از کار خود پشیمان شد و از رفتار خویش بگشت و چیزي از مال ذکات 
را پیش عال برد و با وي آهنگ جنگ مردم بحرین کرد وعال وي را گرامی داشت از قوم عمرو بن 

ل دهنا و سعد چندان کس به عال پیوست که همانند سپاه وي بود و او ما را از راه دهنا برد و چون بد
عرافات از چپ و راست ما بود خداي عزوجل خواست آیات خویش را به ما بنمایاند عال فرود آمد و 

فرود آیند و در دل شب شتران بگریخت و پیش ما شتر و توشه و جوال و خیمه نماند : به مردم گفت
ه بودند و هنوز باز که همه بار بر شتران به دل ریگزار رفته بود و این به هنگامی بود که فرود آمد

: کردیم و چون فراهم آمدیم گفتنگشوده بودند و سخت غمگین شدیم و به همدیگر وصیت می
  ایداید و وحشت کردهچرا چنین شده

  مالمتمان نباید کرد که چون فردا شود و آفتاب گرم شود هالك شویم: کسان گفتند

  روید مگر یاران خدا نیستیدراه خدا نمی اي مردم ترس مدارید مگر شما مسلمان نیستید مگر به :فتگ

  چرا: گفتند

  کندبه حال خود رها نمی شماراپس بدانید که خدا کسانی چون : گفت

و چون صبح دمید منادي نداي نماز صبح داد و عال با ما نماز صبح کرد که بعض وضو داشتیم و بعض 
دند و دعا کرد و مردم نیز دعا کردند و زانو زد مردم نیز زانو ز دیگر تیمم کردیم و چون نماز بکرد و

  یکی ببیند این چیست؟: در پرتوي آفتاب سرابی درخشید و عال به صف کسان نگریست و گفت

  .سراب است: یکی برفت و باز آمد و گفت
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عال با کسان همچنان دعا کردند و باز سرابی درخشید و باز چنان بود و باز سراب دیگر درخشید و 
  .است آب :و گفت وآمد رفتیکی 

و سوي آب رفتیم و بنوشیدیم و شستشو کردیم و چون روز برآمد شتران از هر  برخاستعال با کسان 
طرف سوي ما آمد و بخفت و هرکس یار خویش را برگرفت و نخی کم نبود و شتران را آب دادیم و 

  .آب نوشیدیم و به راه افتادیم

  ؟شناسی میمحل آب را : برفتیم گفت ابوهریره رفیق من بود و چون از آنجا: گوید

  .شناسم میاین سرزمین را از همه مردم عرب بهتر : گفتم

  .با من بیا تا لب آب رویم: گفت

اگر برکه گم : بدو گفتم. بود و نه اثري از آب نمایان بود اي کهبا وي آنجا رفتم که نه بر و :گوید
  .ام ندیدهآبی اینجا  و پیش از این هرگز م اینجا همان جاستگفت مینشده بود 

است و براي  جا همانابوسهم بخدا اینجا  يا :وقت ظرفی پر آب دیدم و ابوهریره به من گفت نیدر ا
و تو را همراه آوردم که ظرف خویش را آب کرده بودم و کنار برکه جا  بازگشتمهمین ظرف 
  .گذاشته بودم

را شناختم و یا باران بود که به ما داد و منت  این از جمله منتهاي خدا بود و آیت وي بود که آن: گفتم
  .نهاد و آن را شناختم

عالء کس پیش جارود و یک مرد دیگر : گوید. ستایش خدا کردیم و برفتیم تا به هجر رسیدیم آنگاه
فرستاد که با مردم عبدالقیس از ناحیه خویش در مقابل حطم فرود آیند و همه مسلمانان به نزد عالء 

خویش  يها خندقسوي  آنگاهها جنگ بود و مسلمانان و مشرکان خندق زدند و روزفراهم آمدند 
مسلمانان از اردوگاه مشرکان غوغایی سخت شنیدند  شب کییک ماه گذشت و  سان بدینشدند و می

  .که گویی غوغاي هزیمت یا جنگ بود
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  تواندکی می: عالء گفت

  تواند براي ما خبر آورد؟کی می: عالء گفت

  .آورممن براي شما خبر می: ابن حذف که مادرش از طایفه بنی عجل بود گفت عبداهللا

کیستی؟ و او نسب : این بگفت و برفت و چون نزدیک خندق دشمن رسید او را گرفتند و گفتند
چه : امد و او را بشناخت و گفتبن بجیر بی خویش بگفت و بانگ یا ابجراه برداشت و ابجر

  خواهی؟ می

 چرا کشته شوم؟ اند من به دورد شوم، وقتی سپاه عجل و تیم الالت و قیس و غیره مگذار نابو: گفت
  .شما باشید و بازیچه دست مخلوط قبایل شوم

  .بخدا خواهرزاده بدي هستی: بجیر او را نجات داد و گفت

 بجیر غذایی به او ام آمدهاین سخن بگذار و خوردنی به من بده که از گرسنگی به جان : عبداهللا گفت
توشه و مرکب به من بده و عبورم بده که به دنبال کارم بروم و این سخن : داد که بخورد، آنگاه گفت

بجیر چنان کرد و او را بر شتر خویش نشانید و توشه داد و . گفت که مست شراب بودرا با کسی می
  .عبور داد

ن مستند و مسلمانان برون عبداهللا بن حذف به اردوگاه مسلمانان آمد و خبر داد که قوم دشمن، همگا
نهادند و مشرکان براي فرار به خندق ریختند که  ها آنشدند و به اردوگاهشان ریختند و شمشیر در 

بعضی هالك شدند و بعضی نجات یافتند و بعضی در حال حیرت کشته شدند یا به اسارت درآمدند و 
ابجر جزء فراریان . سالح نبرده بودندمسلمانان همه اموال اردوگاه را بگرفتند و فراریان جز جامه و 

بود، حطم در حال حیرت سوي اسب خویش رفت که سوار شود و مسلمانان در اردوگاه بودند و 
نذر تمیمی بر اد بگذشت که کمک چون پاي در رکاب کرد رکاب وي ببرید و عفیف بن م

  .شومیکی از بنی قیس نیست به که من کمک کند تا سوار : گفت میو  خواست می
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پایت را به من بده تا سوارت کنم و چون : صداي او را شناخت و گفتو چون بانگ برداشت عفیف 
  .حطم پاي خویش بدو داد با شمشیر بزد و پایش را از ران قطع کرد و رهایش کرد

  خالصم کن: حطم گفت

  .خواهم نمیري تا زجرکش شويمی: عفیف گفت

کشته شدند و حطم بر جاي بود و هرکه از  آن شبتعدادي از کسان عفیف همراه وي بودند که 
گفت که او خواهی حطم را بکشی و این سخن را با کسانی میمی: گفتگذشت میمسلمانان بر او می

عاصم بر او بگذشت و چون این سخن بشنید سوي وي رفت و خونش قیس بن. شناختند ینمرا 
  .زدم ینمدانستم چنین است دست به او اگر می يوا يا: بریخت و چون دید که پایش نیست گفت

عاصم به ابجر رسید، اما بنو چون مسلمانان خندق را به تصرف آوردند به دنبال فراریان رفتند و قیس
تر بود و چون بیم داشت از دسترس دور شود ضربتی به پاي وي زد که اسب ابجر از اسب وي تندرو

  .عصب را ببرید و رگ وي سالم ماند و لنگ شد

فیف بن منذر غرور بن سوید را اسیر کرده بود و طایفه رباب درباره او با عفیف سخن کردند که پدر ع
من این را : گفت  میء بن حضربه عال فیعف غرور خواهرزاده تیم بود و خواستند که او را پناه دهد،

  .ام دادهپناه 

  این کیست؟: عالء گفت

  این غرور است: گفت

  مغرور کردي؟تو این قوم را : عالء گفت

  .کننده نیستم، بلکه مغرورماي پادشاه من مغرور: گفت

  .غرور نام وي بود نه لقبش. اسالم بیار و او اسالم آورد و در هجر بماند: عالء گفت
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  .و هم عنیف، منذر بن سوید بن منذر را بکشت

منذر و قیس ده بودند که عفیف بن کوشی سخترا تقسیم کرد و به کسانی که  غنائمصبحگاهان عالء 
هایی داد و ثمامه جامه سیاه منقشی را که حطم بدان بن عاصم و ثمامه بن اثال از آن جمله بودند، جامه

  .بالیده بود با چند جامه دیگر که به کسان بخشیده شده بود بخریدمی

جا رسیدند و بعضی دیگر سوي دیار قوم خویش بیشتر فراریان سوي دارین رفتند و با کشتی آن
نامه  ها آنوایل که بر اسالم مانده بودند درباره بنحضرمی به آن گروه از مردم بکربنءگشتند و عالباز

بن نهاس و عامر بن عبداالسود فرستاد که در کار خویش پایمردي کنند و  نوشت و کس پیش عتیبه
ش خصفه تیمی و را یاري کند و کس پی ها آنجا به تعقیب مرتدان باشند و به مسمع دستور داد همه

 ها آنبه دین بازآمدند که از  شان بعضیمثنی بن حارثه شیبانی فرستاد که راه بر مرتدان ببستند که 
پذیرفته شد و مسلمان ماندند و بعضی دیگر امتناع ورزیدند و بر کفر اصرار کردند که راهشان ندادند 

را در دارین فراهم  ها آنفتند و خدا گشتند و با کشتی سوي دارین رباز که آمده بودند جا همانو به 
  .آورد

مکاتبه کرده  ها آنعالء همچنان در اردوگاه مشرکان ببود نا نامه کسانی از مردم بکر بن وائل که با 
اند و چون خبرها مطابق خواسته و از دین خدا حمایت کردهبود بیامد و بدانست که در کار خدا به پا

رسد کسان را گفت تا سوي سر آسیبی به مردم بحرین نمیز پشتدلخواه بود و اطمینان یافت که ا
ها و خداي عزوجل احزاب شیطان: را فراهم آورد و سخن کرد و گفت ها آندارین روان شوند و 

که به دریا نیز از  وانمودفراریان جنگ را به دریا فراهم آورده و در خشکی آیات خویش را به شما 
  .طی کنید که خدا فراهمشان آورده ها آن طرف بهن روید و دریا را آن عبرت است آموزید سوي دشم

  .کنیم و پس از حادثه دهنا تا عمر داریم از اینان بیم نداریمچنین می: گفتند

عالء روان شد و قوم نیز با وي روان شدند و چون به ساحل دریا رسیدند سواره و پیاده به دریا زدند و 
  :چنین بودند و دعایشان خواند میدعا ه
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  ...یاارحم الراحمین

کردند و چندان آب بود که روي می نرم گذراذن خدا همگی از آب گذشتند و گویی بر ریگی  و به
  .راه بود شب کیها یک روز و گرفت در صورتی که از ساحل تا دارین براي کشتیپاي شتر را می

نماند و زن و  ها آند و کس از و چون به دارین رسیدند با دشمن روبرو شدند و جنگی سخت کردن
 ؛ وهزار و سهم پیاده دوهزار شدشش غنائمفرزند به اسیري گرفتند و اموال بیاوردند که سهم سوار از 

چون از جنگ فراغت یافتند از همان راه که آمده بودند بازگشتند و عفیف بن منذر در این باره شعري 
  :گفت که مضمون آن چنین است

  .را رام کرد ایدر خداوند،مگر ندیدي که 

  .اي بزرگ پدید آوردو براي کافران حادثه

  .خداي دریا شکاف را بخواندیم

  .براي ما پدید آورد ايو او حادثه

  .تر از آنکه براي گذشتگان پدید آورده بودعجیب

مسلمانان عزت یافتند و مشرکان ذلیل و چون عالء سوب بحرین بازگشت و کار اسالم رونق گرفت و 
اینک مفروق جمع شیبان و : سازي کردند و گفتندکه دل با مسلمانان بد داشتند، شایعه ها آنشدند 

  .تغلب و نمر را فراهم آورده است

  .گیرندرا می ها آنمردم لهازم جلو : مسلمانان گفتند

  .بودند سخن همباره ء داشتند و در اینو چنان بود که در آن هنگام طایفه لهازم دل به یاري عال

  :شعري گفت که مضمون آن چنین است پراکنان عهیشاعبداهللا بن حذف درباره 
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  ما را از مفروق و خاندان وي بیم مدهید

  اگر سوي ما آید همان بیند که حطم دید

  چه بسیار باشنداین طایفه بکر اگر

  روند یمکه به جهنم  اند کساز جمله 

خواستند آنجا مقیم شوند و ما با ثمامه بن اثال که می ها آنگاه عالء با کسان بیامد مگر آن: گوید
بیامدیم تا بر سر آب طایفه قیس بن ثعلبه رسیدیم که ثمامه را بدیدند که جامه منقش حطم را به تن 

کشته و یا از او بپرس جامه را از کجا آورده؟ و آیا حطم را او : داشت و یکی را فرستادند و گفتند
  دیگري کشته است؟

  امجامه را به غنیمت گرفته: و چون آن مرد بیامد و از ثمامه درباره جامه پرسید پاسخ داد

  اي؟تو حطم را کشته: گفت

  خواست او را کشته باشمنه اما دلم می: گفت

  پس چرا این جامه را پیش دادي؟: گفت

  به تو که گفتم: گفت

فراهم آمدند و ثمامه پرسید چه ا با قوم بگفت که به دور وي آن مرد بازگشت و جواب ثمامه ر
  خواهید؟ می

  اي؟حطم را تو کشته: گفتند

  امام، این جامه را به غنیمت گرفتهگویید من او را نکشتهدروغ می: گفت
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  اياش را به غنیمت گرفتهاي که جامهاو را کشته: گفتند

  و بودجامه را به تن نداشت بلکه جامه دربار ا: گفت

  گویی و خونش را بریختنددروغ می: گفتند

  راهبی هجر با مسلمانان بود و مسلمان شد: گوید

  سبب مسلمانی تو چه بوده؟: گفتند

اي که در سه چیز بود که بیم داشتم اگر پس از وقوع آن مسلمان نشوم خدایم مسخ کند چشمه: گفت
  به هنگام سحر از اردوگاه مسلمانان شنیدم ریگزار پدید آمد و گشوده شدن راه به دریا و دعایی که

  دعا چه بود؟: گفتند

چنین بود خدایا تو بخشنده مهربانی و خدایی جز تو نیست مبدعی که پیش از تو چیزي نبود : گفت
ها که هر روز در شانی دیگري که ها و ندیدهاي که نمیرد خالق دیدهاي که غفلت نیارد زندهپاینده

  .ايرا بی تعلیم گرفتن دانسته زیچ همه

آن است که  به سببو چون این چیزها را بدیدم و این دعا بشنیدم دانستم کمک فرشتگان با این قوم 
  .اندبه کار خدا پرداخته

  .شنیدندو چنان بود که بعدها یاران پیامبر خدا خبر این مرد هجري را می

  :اي به ابوبکر چنین نوشتعالء ضمن نامه

  .اي براي ما شکافتدر دهنا چشمه یوتعال تباركخداي  اما بعد

که کناره آن نمودار نبود و از پس غم و مهنت آیتی و عبرت بر ما نمود تا وي را ستایش کنیم و 
  .تمجید گوییم خدا را بخوان و براي سپاه و یاران دین خداوند از او یاري بخواه
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سخن از دیار خویش  که نیهمعربان : فتابوبکر ستایش خدا کرد و او عزوجل را بخواند و گ
ا در آنجا حفاري کنند یا همچنان یآ  کهگفتند که از لقمان درباره دهنا پرسیده بودند کردند می می

طناب دلو آنجا بکار نیفتد و چشمه پدید نیاید و قصه این : بگذارند لقمان منعشان کرده بود و گفته بود
را ) ص(ایم خداوندا آثار محمد دیگر نشنیده يها امتا از چشمه از آیات بزرگ است که نظیر آن ر

  .در ما نگهدار

آن عالء واقعه هزیمت اهل خندق و قتل حطم را که به دست زید و مسمع انجام شده بود براي  پس از
  :ابوبکر نوشت که

و  عقل دشمنان ما را به سبب شرابی که از روز خورده بودند ببرد یوتعال تباركاما بعد خداوند 
 شان یهمگمست بودند و  شان یهمگموکبشان را بشکست و سوي خندقشان حمله بردیم و دیدیم که 

  .را بکشتیم و جز اندك که گریختند و خدا حطم را بکشت

  :ابوبکر به پاسخ او نوشت

 ها آنکرد سپاهی سوي  تأییدسازان را اما بعد اگر از بنی شیوان بن ثعلبه چیزي شنیدي که گفتی شایعه
  .کن تا پراکنده شوند و دیگر فراهم نشوند و شایعه پدید نیاید لگدکوبشانبفرست و 

  

  

  

  

  



ن مهره و یمن   سخن از ارتداد مردم ع

  

در تاریخ جنگ اینان با مسلمانان اختالف است در روایت محمد بن اسحاق است که : ابوجعفر گوید
  .شام به سال دوازدهم هجرت بودفتح یمامه و یمن و بحرین و فرستادن سپاه سوي 

به بر ضد مرتدان ولی در روایت ابوالحسن مداینی که از مطلعان شام و عراق چنین آمده که همه فتحا 
خالد بن ولید و دیگران به سال یازدهم هجرت انجام گرفت مگر حادثه ربیعه بن بجیر که به  دست

  .سال سیزدهم هجرت بود

وقتی خالد بن ولید در مصیخ و حصید بود ربیعه با جمعی از مرتدان  قصه ربیعه بن بجیر چنان بود که
قیام کرد و خالد با او جنگید و غنیمت و اسیر گرفت و دختر ربیعه جز اسیران بود که همه را پیش 

  .فرستاد و دختر ربیعه به علی بن ابیطالب رسید) رض(ابوبکر 

ه لقیط بن مالک ازدي ملقب به ذوالتاج در و قصه عمان چنان بود که در روایت این مجیریز آمده ک
نامند و دعوي وي چون دعوي پیامبران بود و عمان اعتباري یافته بود وي را در جاهلیت جلندي می

پس از درگذشت پیامبر مرتد شد و بر عمان تسلط یافت و جیفر و عباد را به کوه و دریا راند و جیفر 
  .ر داد و از او کمک خواستکس پیش ابوبکر فرستاد و ماوقع را بدو خب

ابوبکر صدیق حذیفه بن محصن قلفانی را که از قبیله حمیر بود با عرفجه بارقی ازدي به کمک او 
مهره بود و مقرر شد که وقتی با هم بودند به اتفاق بر  مأمورعمان بود و عرفجه  مأمورفرستاد حذیفه 

رو خود ساالر باشد و عرفجه از او ضد حریف عمل کنند و از عمان آغاز کنند و حذیفه در قلم
اطاعت کند عرفجه در قلمروي خود ساالر باشد حذیفه از او اطاعت کند و با هم برفتند و بنا شد که 

کار  ها آن رأيشتابان تا عمان بروند و چون نزدیک آنجا رسیدند با جیفر و عباد مکاتبه کنند و مطابق 
کنند و هر دو برفتند و چنان بود که ابوبکر عکرمه بن ابوجهل براي مقابله با مسیلمه سوي یمامه 
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نیز چون حذیفه در عرفجه دستور  ها آنوي روانه کرده بود و  به دنبالفرستاده بود و شرحبیل بن حسنه 
و در برخورد با مسیلمه خواست فخر ظفر را تنها داشته باشد داده بود اما عکرمه شتابان برفت و می

که بود بماند و  جا همانشرحبیل خبر یافت  چونآسیب دید و پس آمد و ماوقع را به ابوبکر نوشت و 
ابوبکر بدو نوشت که نزدیک یمامه بمان تا دستور من به تو رسد و او سوي یمامه روان شد و به 

تو را نبینم و درباره تو چیزي : گفت عکرمه نامه نوشت و او را توبیخ کرد که عجوالنه کار کرده بود و
نشنوم تا کوششی به سزا کنی سوي عمان رو با مردم آنجا جنگ کن و با حذیفه و عرفجه که هر یک 

کمک کن و در قلمرو حذیفه ساالري با اوست و چون کار در آنجا به سر رفت  اند شیخوساالر سپاه 
 نیمابهاجران بنی امیه را ببین و به مرتدان سوي مهره رو پس از آن سوي یمن و در یمن و حضرموت م

  .ايعمان و یمن حمله کن و بشنوم که کوششی به سزا کرده

برفت و پیش از آنکه به عرفجه و حذیفه  به دنبالو چون نامه ابوبکر به عکرمه رسید با سپاه خویش 
پیوست ابوبکر به عرفجه و حذیفه دستور داده بود که وقتی کار عمان بسر رفت  ها آنعمان رسند به 

  .عکرمه کار کنند رأيدر کار ماندن یا سوي یمن رفتن مطابق 

و چون همه به هم پیوستند و نزدیک عمان در محلی به نام رجام بودند به جیفر و عباد نامه نوشتند و 
دبا اردو زد جیفر و عباد  کسان خویش را فراهم آورد و درلقیط از آمدن سپاه مسلمانان خبر یافت و 

تیر از محل خویش بیامدند و در صحار اردو زدند و کسی پیش حذیفه و عرفجه فرستادند که پیش 
  .روند و هر دو سوي صحار رفتند و به کار مرتدان مجاور پرداختند و آن را سامان دادند ها آن

ها در میان رفت که کردند و از ساالر بنی جدید آغاز کردند و نامه آنگاه با امیران اردوي لقیط مکاتبه
  .از لقیط جدا شدند آنگاه سوي لقیط رفتند و در دبا روبرو شدند

لقیط زن و فرزند را همراه آورده بود و پشت صف سپاه جا داده بود که مردانه بکوشند و زن و فرزند 
بود و در آن جنگی سخت شد و چیزي نمانده بود  خویش را حفظ کنند دبا شهر و بازار بزرگ ناحیه

دیدند کمک بودند و مشرکان ظفر را می افتهیکه لقیط ظفر یابد و در آن حال که مسلمانان خلل 
فراوانی به مسلمانان رسید مردم بنی ناجیه که ساالرشان خریت بن راشد بود و مردم عبدالقیس که 



ن مهره و  ٢٤٥  منیسخن از ارتداد مردم ع
 

پیوستگان بنی ناجیه به عبدالقیس بودند  که  نامردم عمساالرشان سیحان بن صوحان بود با جمعی از 
نیرو داد و اهل شرك را زبون کرد که روي بگردانید و  ها آندر رسیدند و خدا اهل اسالم را به وسیله 

فراریان رفتند و بسیار کس بکشتند و  به دنبالبکشتند و  ها آنهزار کس از مسلمانان در عرصه نبرد ده
را با عرفجه پیش  غنائمي گرفتند و اموال را بر مسلمانان تقسیم کردند و خمس زن و فرزند به اسیر

  .ابوبکر فرستادند

 غنائمعکرمه چنان بود که حذیفه در عمان بماند تا کارها سامان گیرد و مردم آرام شوند خمس  رأي
د و حذیفه را سوي ابوبکر بر غنائمشتر بود و همه بازار را به غنیمت گرفتند عرفجه خمس  صد هشت

بماند تا مردم را آرام کند و قبایل اطراف عمان را وادار کند که حکمرو مسلمانان و مردم عمان را 
  .آسوده گذارند

  .پس از آن عکرمه با سپاه برفت و از مهره آغاز کرد

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از خرب مهره در نجد

  

و چون عکرمه و حذیفه از کار مرتدان عمان فراغت یافتند عکرمه با سپاه خویش سوي مهره رفت و 
از مردم عمان و اطراف کمک خواست و برفت تا به مهره رسید و از مردم ناجیه وازد و عبدالقیس و 

آنجا دو راسب سعد و بنی تمیم نیز کسانی به یاري وي آمده بودند و به دیار مهره حمله برد که در 
گروه بودند گروهی در دشت بیروت و نضدون بودند و یکی از بنی شخرا بنام شخریت ساالرشان بود 

گروه شخریت مطیع ساالر این گروه مصبح محاربی  جز بهو گروه دیگر در نجد بود و همه مردم مهره 
اطاعت خویش کردند و این دو ساالر مخالف همدیگر بودند و هر یک را به بودند و پیروي او می

خواست و این کمکی بود که خدا به مسلمانان کرده خواندند و هر گروه توفیق ساالر خویش میمی
  .بود که اختالف دشمن مایه قوت مسلمانان و ضعف مشرکان بود

و چون عکرمه دید که جمع شخریت کمتر است وي را به اسالم خواند و او نخستین دعوت عکرمه را 
ستی گرفت آنگاه عکرمه کس سوي مصبح فرستاد و او را به اسالم و پذیرفت و کار مصبح س

بازگشت از کفر دعوت کرد اما وي به سبب کثرت یارانش مغرور شد و از نزدیکی محل شخریت 
دورتر رفت و عکرمه همراه شخریت سوي وي رفت و در نجد با مصبح روبرو شد و جنگی شد که از 

ین گشتگان را هزیمت کرد و ساالرشان کشته شد و مسلمانان بود و خدا سپاه از د تر سختجنگ دبا 
ها که گرفتند دو هزار و بسیار کس بکشتند و امیر گرفتند و از جمله غنیمت برخاستند ها آنبه تعقیب 
  .اسب بود

دیگر  چهارپنجمرا همراه شخریت پیش ابوبکر فرستاد و  پنجم کیرا تقسیم کرد  غنائمآنگاه عکرمه 
را میان مسلمانان تقسیم کرد و سپاه وي به مرکوب و کاال و لوازم نیرو گرفت و عکرمه آنجا بماند تا 

 ها آنخواستند سامان داد و همه مردم نجد را فراهم آورد و بیعت اسالم از می که چنانکار قوم را 



 سخن از خرب مهره در نجد ٢٤٧
 

پیش ابوبکر فرستاد و  بوداي نوشت و با مژده بر که سائب عابدي مخزومی گرفت و ماوقع را در نامه
  .را به مدینه رسانید غنائمشخریت پس از سائب خمس 



  خرب از خبیثان قبیله عک

  

نخستین قبیله تهامه که پس از پیامبر از دین بگشت عک و اشعریان بودند چون مردم : ابوجعفر گوید
فراهم آمدند و گروهی از اشعریان و خضم به  ها آنعک از درگذشت پیامبر خدا خبر یافتند جمعی از 

ملحق شدند و  ها آنپیوستند و در اعالب بر راه ساحل مقر گرفتند و جمعی از مردم دیگر به  ها آن
  .ساالر نداشتند

روان شد و رفتن خویش را نیز به ابوبکر  ها آنطاهر بن ابی هاله ماجرا را براي ابوبکر بنوشت و سوي 
راه وي بودند و در اعالب با آن جماعت روبرو شد و جنگ در میان رفت و خبر داد عکی نیز هم

ها از کشندگانشان عفونت گرفت و این کشته شد و راه ها آنخدایشان هزیمت کرد و بسیار کس از 
ي تو براي مسلمانان فتحی بزرگ بود ابوبکر پیش از آنکه نامه طاهر و خبر فتح برسد بدو نوشت نامه

با مسروق عکی و قوم وي خبیثان اعالب نوشته بودید کار ثواب کردي عجله  که حرکت خود را
  .کنید و فرصتشان مدهید و بر اعالب بمانید تا راه از خبیثان امن شود و دستور من بیامد

گفته ابوبکر عنوان خبیثان گرفتند و در آن راه را راه خبیثان  به سببو این جماعت عک و همراهانش 
  .گفتند

تا دستور  بمانندز فراغ از کار خبیثان با مسروق و جمع عکیان همراه وي در راه خبیثان طاهر پس ا
  .ابوبکر بدو رسید

وقتی خبر درگذشت پیامبر خداي به مردم نجران رسید مردم آنجا که چهل هزار مرد : ابوبکر گوید
ا پیش ابوبکر فرستاد جنگی از بنی العفی بودند و پیش از بنی الحارث آنجا اقامت داشته بود گروهی ر

  :نوشت بدین مضمون ها آناي براي نامه) هر(که پیمان خویش را تمدید کند و چون بیامدند او 



 عک لهیقب ثانیخرب از خب ٢٤٩
 

را از سپاه خویش و  ها آن که  نااست براي مردم نجر) ص(این نامه بنده خدا ابوبکر خلیفه پیامبر خدا 
به ) ص(جز آنچه محمد پیامبر خدا  کند میرا تجدید ) ص(دهد و تعهد محمد می هم از خویش پناه

  .و سرزمین عربان از آن بگشته که در آنجا دو دین نباشد ها آنفرمان خدا عزوجل درباره سرزمین 

را درباره جانشان دینشان و اموالشان و کسانشان و حاضر و غائبشان و راه برانشان و کلیسایشان  ها آن
دهد سرانه مملوکانشان نیز مانند خودشان است و مان میباشد و مملوکاتشان کم باشند یا زیاد ا هرکجا

 ها آناگر بپردازند سپاهی نشوند و به جنگ نروند و اسقف و راهبشان تغییر نیابد و آنچه پیامبر درباره 
و پناه مسلمانان رعایت شود و درباره حقوقشان ) ص(نوشته در این نامه آمده از تعهد محمد 

  .اندعمرو غالم ابوبکر شاهد این نامه ،د و مسور بن عمروشو یشیاند صالحو  خواهی نیک

را که بر دین خداي  ها آناز قوم خویش : ابوبکر جریر بن عبداهللا را به قلمرو وي پس فرستاد و گفت
انی که از فرمان خدا و کس همهبا  ها آناندازد و به کمک  به راهاند بخواند و اهل توان را ثبات ورزیده

که به حمایت بت ذوالخصه خروج  ها آناند جنگ کند و سوي قبیله خثعم رود و با دستور وي بگشته
را با همدستانشان بکشد آنگاه سوي نجران رود و  ها آناند و اراده تجدید آن دارند بجنگند و کرده

  .آنجا بماند تا دستور ابوبکر رسد

را  ها آند مگر گروهی اندك که جریر برفت و فرمان ابوبکر را به کار بست و کس با او مقاومت نکر
  .بکشت و تعقیب کرد آنگاه سوي نجران رفت و در آنجا در انتظار ابوبکر بماند

اي را معین کن و یکی را که مورد و هم ابوبکر به عثمان نوشت که از مردم طائف از هر بخش عده
االري جمع را به اطمینان اوست ساالرشان کن و او از هر بخش طائف بیست نفر را معین کرد و س

  .برادر خویش داد

به عتاب بن اسید نوشت که پانصد مرد نیرومند از مردم مکه معین کن و یکی را که ) هر(و هم ابوبکر 
مورد اطمینان باشد ساالرشان کن و عتاب گروهی را معین کرد و ساالري آن را به برادر خویش خالد 

  .بن اسید داد
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  .تور ابوبکر و آمدن مهاجر بماندندانتظار دسو چون ساالر هر گروه معین شد در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از حکایت طاهر که به کمک فیروز رفت

  

تا فراریان قبایل را تعقیب : مهاجر از عجیب روان شد و در صنعا مقر گرفت و بگفت: مستنیر گوید
کسانی را که یاغی نشده بودند و کنند و هر که را به دست آوردند کشتند و یاغیان را نبخشید و توبه 

رفت بعد پشیمانی کرده بودند پذیرفت و در این باب از روي اعمالی که کسان کرده بودند و انتظار می
  .انجام دهند عمل شد

  .به ابوبکر نوشت آن رامهاجر ورود خویش را به صنعا و دنباله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از ارتداد مردم حرضموت

  

درگذشت عامل وي بر حضرموت زیاد بیاضی بود و عامل ) ص(وقتی پیامبر خدا کثیر بن صلت 
سکاسک و سکون عکاشه بن محصن بود و عامل کنده مهاجر بود که در مدینه بود و تا هنگام وفات 
پیامبر به محل نرفته بود ابوبکر وي را روانه کرد که با مرتدان یمن بجنگید و پس از آن به قلمرو عمل 

  .خویش رود

از او  مهاجر بن ابی امیه از سفر تبوك وامانده بود و پیامبر هنگام بازگشت از تبوك: عتا بن فالن گوید
وقتی تو از برادر من : داد بدو گفترا شستشو می) ص(سلم سر پیامبر  دلگیر بود و یک روز که ام

خویش اشاره کرد  خورد و چون از پیامبر رقت و مالیمت دید به خادمدلگیري چیزي به کار من نمی
که مهاجر را بخواند و او چندان درباره عذر خویش سخن گفت که پیامبر عذر وي را پذیرفت و او 

  .خشنود شد و ساالري کنده را بدو دادند

اما مهاجر بیمار شد و نتوانست به محل رود و به زیاد نوشت که کار وي را انجام دهد پس از آن شفا 
که با مرتدان نجران تا اقصا یمن جنگ کند به : بجا گذاشت و گفت یافت و ابوبکر ساالري وي را

  .همین جهت زیاد و عکاشه در انتظار وي از جنگ با کنده بازماندند

ارتداد مردم کنده از آنجا بود که دعوت اسود عنسی را پذیرفتند و خدا ملوك : قاسم بن محمد گوید
مردم کنده به اسالم آمدند و مردم حضرموت نیز  یوقتکه را لعنت کرد و چنان بود  ها آنچهارگانه 

درباره آن قسمت از ذکات که باید در محل صرف شود و فرموده بود ) ص(مسلمان شدند پیامبر خدا 
که قسمتی از ذکات مردم حضرموت را بر قبیله کنده صرف کند و ذکات کنده را بر مردم حضرموت 

سکون صرف کنند و ذکات سکون را بر مردم  صرف کنند و قسمتی از ذکات حضرموت را بر مردم
خواهی بگوي اي پیامبر خدا ما شتر نداریم اگر می: حضرموت صرف کنند و یکی از بنی ولیعه گفت

  .سهم ما را حمل کنند
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ببینیم اگر وسیله ندارند چنان کنیم و : اگر خواهید چنین کنید گفتند: پیامبر به عامالن ذکات گفت
و وقت صرف ذکات رسید زیاد کسان را دعوت کرد که حضور یافتند و  چون پیامبر خدا درگذشت

  .اید سهم ذکات ما را حمل کنیدعهد کرده) ص(چنانکه با پیامبر خدا : مردم بنی ولیعه گفتند

  .شما وسیله دارید بیایید خودتان حمل کنید: گفتند

ت و بماند تا جواب نامه وي از و چون مهاجر سوي صنعا آمد درباره آنچه کرده بود به ابوبکر نامه نوش
طرف ابوبکر رسد که نوشته بود سوي حضرموت برو و زیاد را بر عمل خویش باقی گذار و به کسانی 

اند اجازه بازگشت بده مگر آنکه خودشان راغب جهاد باشند و از قبایل پایین یمن و مکه که همراه تو
  .نوشته بود که سوي حضرموت راهی شود عبیده بن سعد را نیز به کمک او فرستاد به عکرمه نیز

و چون نامه ابوبکر رسید مهاجر از صنعا به آهنگ حضرموت روان شد عکرمه نیز از ابین آهنگ 
حضرموت کرد و در مارو به هم رسیدند و از بیابان سهید گذشتند و به حضرموت در آمدند 

  .در برابر اسود موضع گرفت و دیگري به کار قبیله وائل پرداخت شان یکیو

وقتی کندیان بازگشتند و ذکات ندادند و مردم حضرموت نیز چنان کردند زیاد : کثیر بن صلت گوید
  .در ریاض مقر داشتند ها آنبراي گرفتن ذکات بنی عمر و بن معاویه رفت و  شخصاًبن لبید 

ید جوانی بنام شیطان بن حجر زیاد شتر نوسالی جز شتران ذکات دید نخستین کس از قوم زیاد بدو رس
  .که وي را خوش آمد و آتش خواست

  .و آن را داغ ذکات زد

  .این شتر شذره نام دارد: عدا گفت

برادرم حق دارد که وقتی من آن را به شمار آوردم پنداشتم شتر دیگر است شذره را رها : شیطان گفت
  .دهدرا نمی اینکه کن و شتر دیگر بگیر 
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جوید و تندي و او را کافر و نامسلمان شمرد که شرمی می کند میزیاد پنداشت در دادن ذکات تعلل 
  .کرد و آن دو مرد نیز تندي کردند

ن توفیق نیابید و شتر را نگیري که داغ ذکات خورده و مال خدا شده و راهی براي پس داد: زیاد گفت
  .کشید سوي بهآن نیست و شذره را چون شتر 

ال عمرو در ریاض ستم بینم و زور بشنوم کسی که  اي  کهعدا چون این سخنان بشنید بانگ برداشت 
سمیط و ابو سمیط حارثه بن معد یکرب  واقعاً ذلیل است و همو بانگ زد اي ابواش ظلم ببیند در خانه

  .دیگر بجاي آن بگیرشتر این جوان را رها کن و شتر : ستاده بود و گفتای کهپیش زیاد آمد 

  .شودنمی: زیاد گفت

ي شتر رفت و زانوبند گشود و به پهلوي آن زد تا هستی و سو یهوديپس تو : سمیط گفتابو
  .و مقابل شتر بایستاد برخاست

تا او را بزدند و هم کوفتند و یاران او را نیز بستند : زیاد به جوانانی از مردم حضرموت و سکون گفت
  .گرفتند و زانوبند زدندو بداشتند شتر را 

و مردم سکون و حضرموت از  برخاستمردم ریاض بانگ برآوردند و بنی معاویه به حمایت حارثه 
اسیران خویش  به سببزیاد حمایت کردند و دو اردوي بزرگ از دو سو فراهم آمد اما بنی معاویه 

آنگاه زیاد کس سوي بنی  دست به کاري نزدند و یاران زیاد به ضد بنی معاویه دستاویزي نداشتند
  .معاویه فرستاد که یا سالح بگذاري یا آماده جنگ باشند

  .گذاریم تا یار ما را رها کنیهرگز سالح نمی: گفتند

کنیم اي مردم خبیث مگر شما در را رها نمی ها آنتا با حقارت و زبونی متفرق نشوید : زیاد گفت
نیستید شما در دیار حضرموت چه اهمیت دارید و حضرموت سکونت ندارید و همسایگان قوم سکون 

  .توانید کردچه می
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زیاد شبانگاه  دارند یبرنمبه این قوم حمله کن که جز به این کار از کار خویش دست : سکونیان گفتند
  .حمله برد و کسان بکشت که به هر سوي گریختند ها آنبر 

را مالمت  ها آنز به مقر خویش بازگشت چون قوم گریزان شدند زیاد سه بندي را آزاد کرد و فیرو
کردند و قوم به مالمت یکدیگر پرداختند و گفتند در این دیار یا جاي ماست یا جاي این قوم و باید 

  .یکی برود

اي را خاص خود کردند که سنگچین داشت و پس از آن بنی عمرو بن معاویه به صحرا زدند و گوشه
در مهجري  هرکداممخوص و مشرح و خواهرشان عمرده مشخص شده بود و محجر نام گرفت جمدو 

مقر گرفتند و مردم بنی عمرو ابن معاویه به دور این سران بودند بنی حارث بن معاویه نیز در مهجرهاي 
خویش مقیم شدند اشعث بن قیس در مهجري بود و سمط بن اسود در مهجري بود همه بنی معاویه بر 

رتداد دادند مگر شرحبیل بن سمط و پسرش که با بنی معاویه شدند و دل به ا سخن همندادن ذکات 
برنا روا باشند و  مردان کینبراي مردم آزاده هر روز رنگی گرفتن قبیح است : گفتندمقیم بودند و می

قبیح و باطل روند  سوي بهبهتر دریغ دارند چه رسد که از نکوتر و از حق  سوي بهاز بیم ننگ از گشتن 
  .پشیمانیم ها آنکار با قوم خویش همدل نیستیم و از هماهنگی با خدایا ما در این 

آنگاه شرحبیل بن سمط و پسرش سوي زیاد بن لبید رفتند و بدو پیوستند و ابن صالح و امروالقیس بن 
اند و کسانی از مردم گروهی از مردم سکاسک به این قوم پیوسته: عابس نیز سوي زیاد رفتند و گفتند

دشمنی افتد  ها آنحمله کن مگر میان ما و  ها آنآمدند شبانگاه به  ها آنیز سوي سکون و حضرموت ن
روند این قوم از  ها آنبیم داریم مردم از دور ما پراکنده شوند و سوي  دینکنو از هم ببریم اگر حمله 

جمع  ها آنچنانچه خواهید و : پیوستن کسان مغرور شدند و امید پیوستن کسان دیگر دارند زیاد گفت
خویش نشسته  يها آتشبه دور  ها آنخویش را فراهم آوردند و شبانگاه به مهجرهاي قوم حمله بردند 

توانستند کسانی را که منظور داشتند بشناسند و به بنی عمرو بن معاویه پرداختند  کنندگان حملهبودند و 
و مشرح و مخوص و  حمله بردند ها آنکه جماعت و موکب قوم از ایشان بود و در پنج گروه بر 

بسیار کشته شد و هر که  ها آنباد بکشتند و از کسان  ها آنجمدو ابضعه و خواهرشان را که لعنت بر 



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ٢٥٦
 

ساخته نبود زیاد با اسیر و  ها آنتوان داشت فرار کرد و بن معاویه زبون شدند و پس از آن کاري از 
بنی عمرو بن معاویه دست و  غنیمت بازگشت و از اردوگاه اشعث و بنی الحارث بن معاویه

دارند و بنی الحارث و بنی العمرو با آن گروه از مردم سکاسک و کسانی از قبایل اطراف که  برنمی
کردند فراهم آورد در این هنگام وضع قبایل حضرموت مشخص شد یاران زیاد بر اطاعت او می

ص شد زیاد به مهاجر نامه اطاعت وي بماندند و مردم کنده به کفر گراییدند و چون صف قبایل مشخ
نوشت و کسان نیز نوشتند و او عکرمه را جانشین خویش کرد و با سکروان سپاه صهید صحرا مین 
مارب و حضرموت را با شتاب طی کرد و پیش زیاد رسید و سوي کنده رفتند که ساالرشان اشعث 

یار کس کشته شد و جنگ انداختند و کنده هزیمت گرفت و بسبود و در مهجر زرقان تالفی شد و 
  .باقیمانده فراري سوي نجیر رفتند که آنجا را مرتب و محکم کرده بودند

آنگاه مهاجر با سپاه خویش از محجر زرقان سوي نجیر رفت مردم کنده نیز با وي بودند و در آنجا 
را  ها آنحصاري شدند و از مردم سکاسک و اوباش سکون و حضرموت و نجیر نیز کسانی که فریب 

رسید که زیاد بر یکی فرود آمد و مهاجر بر راه دیگري رده بودند همراه بودند سه راه به آنجا میخو
آنجا فرود آمد و راه . داشتند تا عکرمه با سپاه بیامد و وآمد رفتفرود آمد و راه سوم باز بود که از آن 

را در هم  ها آنکه : گفترا قطع کرد و پسشان راند و سواران سوي مردم کنده فرستاد و  ها آن آذوقه
هاي بنی هند را تا برهوت بکشت کوبند از جمله فرستادگان یزید بن قنان بنی مالکی بود که مردم قبیله

دیگر را  طوایفو خالد بن فالن مخزومی و ربیعه حضرمی را سوي ساحل فرستاد که مردم مخا و 
مرگ از این : خبر یافتند و گفتندگذشت بکشتند و کندیان در حصار از آنچه بر دیگر مردمشان می

اید و او نعمتتان داده و ها را بتراشیدند که گویا خویش را به خداوند وا گذاشتهوضع بهتر است پیشانی
ها را بتراشیدند و پیمان نهادند و تعهد قرین نعمت اویید شاید بر این ستمگران نصرتتان دهد و پیشانی

خواند به این مضمون هنگام شب از باالي حصار رجز می شان یکیکردند که از عرصه نگریزند و 
  :براي بنی قتیره و امیر بنی مغیره

  .صبحگاه بدي است
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  .دادجواب او را می و رجزخوانان مسلمانان

هاي نجیر کشتار بسیار و چون صبح در آمد برون شدند و در اطراف نجیر جنگی سخت شد و در راه
  .آمد و مردم کنده هزیمت شدند

از آن پس که مهاجر از کار قوم فراغت یافته بود عکرمه در رسید و زیاد و : بن محمد گوید هشام
اید ولی اند شما پیش از رسیدنشان فتح کردهبرادران شما به کمکتان آمده: مهاجر با سپاه خویش گفتند

خمس را در غنیمت شریک کنید و قوم چنین کردند و دیرآمدگان را شریک غنیمت کردند و  ها آن
داد و فتح را رفت که قبایل را بشارت می ها آنرسان پیش از را با اسیران به مدینه فرستادند و مژده

  .خواندمی ها آنبراي 

اي براي مهاجر فرستاد که وقتی این نامه به شما رسید و هنوز بر قوم ظفر سري ابوبکر همراه مغیره نامه
جویان را بکشید و زن و فرزند را اسیر کنید یا به دیار اید اگر جنگ کردید و ظفر یافتید جنگنیافته

باید از خویش بروید یا به حکم من تسلیم شوید و اگر پیش از وصول نامه من صلحی در میان رفته می
اند بر مقرشان بگذارم باید بدانند دیار خویش بروند که خوش ندارم کسانی را که چنان اعمالی کرده

  .ز عواقب اعمال خویش را بچشنداند و چیزي اکه بد کرده

رسد و به یقین دانستند که وقتی اهل نجیر دیدند که پیوسته براي مسلمانان کمک می: ابوجعفر گوید
خود بیمناك شدند اگر صبر کرده بودند  هاي جاندارند بترسیدند و سران قوم بر برنمی ها آندست از 

شعث شتاب کرد و از عکرمه امان گرفت و پیش او شد اما اتا مغیره برسد صلح بر اساس ترك دیار می
رفت که تنها از او اطمینان داشت به سبب آنکه عکرمه اسما دختر نعمان بن حزن را به زنی گرفته بود 
و این به وقتی شده بود که وي در جنب به انتظار مهاجر بود و نعمان دختر خویش را پس از آنکه 

عکرمه اشعث را پیش مهاجر فرستاد و براي او و نه تن  آغاز شود بدو عرضه کرده بود زدوخورد
همراهان او امان خواست که خودشان و کسانشان در امان باشند به شرط آنکه درها را بگشایند مهاجر 

  .بنویس و مکتوب را بیار تا مهر کنم نامه پیمانبرو : پذیرفت و بدو گفت
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ال و زن و فرزند نه تن از یاران خویش امان اشعث پیش مهاجر رفت و براي م: سعد بن ابی برده گوید
خواهی بنویس برو هر چه می: مهاجر گفت درآیندخواست به شرط آنکه در را بگشاید که مسلمانان 

را یاد کرد اما از فرط  ها آنرا بنوشت برادر و عموزادگان خود و کسان  نامه امانو شتاب کن و او 
 ها آنکتوب را بیاورد که مهاجر مهر کرد و او بازگشت و شتاب و حیرت نام خویش را از یاد برد و م

  .که در نامه بودند امان یافتند

بر او جست و  به دستخواست نامه خویش را بنویسد مجدم کارد وقتی اشعث می: مجالد گوید
  .کشمت و او نام مجدم را نوشت و نام خویش را در گذاشتاگر نام مرا ننویسی می: گفت

وقتی در گشوده شد مسلمانان به درون حمله بردند و هر چه مرد جنگی آنجا بود : ابواسحاق گوید
کشتند و همه را دست بسته گردن زدند در مجبر و خندق یک هزار زن به شمار آمد و بر غنیمت و 

  .اسیران نگهبان گذاشتند و کثیر بن صلت نیز از آن جمله بود

بسر رفت و غنیمت شماره شد اشعث آن گروه را وقتی در گشوده شد و کار مردم نجبر : کثیر گوید
نام اشعث در  ام ماندهکه امان یافته بودند پیش خواند و مکتوب را بیاورد و هر که در آن بود مصون 

ستایش خدا را که تو را از منظورت بازداشت اي دشمن خدا دوست داشتم که : آن نبود مهاجر گفت
او را نگهدار و : خواست خونش بریزد اما عکرمه گفتو میخدا تو را ذلیل کند و او را به بند کرد 

داند اگر یکی فراموش کرده نام خویش را بنویسد اما پیش ابوبکر فرست که او حکم قضیه را بهتر می
  .کندواسطه مذاکره بوده فراموشی او مذاکره را باطل نمی

کنم و اشعث را ن کار میدهم و به حکم آقضیه روشن است ولی مشورت را ترجیح می: مهاجر گفت
کردند و اسیران قوم نیز او را با اسیران پیش ابوبکر فرستاد و با کاروان بود مسلمانان او را لعنت می

  .نامیدند که در زبان یمن به معنا خائن استشمردند و زنان قوم وي را عرف النار میملعون می

راده خدا انجام شود و وقتی رسید که قوم در راه گم کرده بود تا ا شب کیو چنان شده بود که مغیره 
خون غلتیده بودند و اسیران را سوار کرده بودند و روان شدند و چون با خبر فتح پیش ابوبکر رسیدند 
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را از راه نبردي که شایسته این  ها آنراه ببردند و تو  هربنی ولیعه تو را : اشعث را پیش خواند و گفت
ترسی که نفرین پیامبر شامل تو نیز شده باشد و را نیز هالك کردم نمیهالك شدند ت ها آنکار نبودي 

  .کنندکنی با تو چه میفکر می

  .من بودم که درباره ده کس مذاکره کردم و خونم حالل نیست: گفت

  آیا با تو موافقت کردند؟: ابوبکر گفت

  آري: گفت

  مکتوب مورد موافقت را بیاوردي و براي تو مهر زدند؟: گفت

  آري: گفت اشعث

شود تو پیش از نامشان در آن است روان میکردن درباره کسانی که  مکتوب صلح پس از مهر: گفت
  .ايآن فقط واسطه مذاکره بوده

درباره من نیکی کن آزادم کن و گناهم را ببخش و : و چون اشعث بر جان خود بیمناك شد گفت
  .زنم را به من بدهاسالمم را بپذیر و با من نیز چون دیگران رفتار کن و 

که وقتی در مدینه پیش پیامبر خدا آمده بود دختر ابوقحافه را : گفتاین سخن از آن رو می
خواستگاري کرده بود که به زنی او داده بودند و او را واگذاشت تا بار دیگر به مدینه آید و پیامبر 

  .خدا درگذشت و اشعث از دین بگشت

خواهی دید که من براي دین خدا از همه مکردم : ا ندهد گفتو چون بیم داشت ابوبکر پاسخ او ر
  .شومدیارم بهتر می

برو که خبرهاي خوب درباره تو : ابوبکر از خون وي درگذشت و ببخشید و کسانش را بداد و گفت
  بشنوم
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در آوازهاي خود  شان یکیمهاجر افتادند که  به دست خوان آوازهدو زن : ضحاك بن خلیفه گوید
  .ناسزا پیامبر خدا خوانده بود و دست او را ببرید و دو دندان پیشین وي را کند

نوشت که از رفتار تو با زنی که ناسزاي پیامبر خدا خوانده بود خبر یافتم اگر این کار را ) ره(ابوبکر 
نیست و هر مسلمانی گفتم خونش بریزي که حد اهانت به پیامبران مانند حدود دیگر نکرده بودي می

  .شکن استپیمان مسلمانان باشد پیمانچنین کند مرتد است و اگر هم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  آنگاه سال دوازدهم هجرت در آمد

  

یافت و هنوز آنجا مقیم بود ابوبکر صدیق بدو نوشت  فراغتوقتی خالد از کار یمامه : ابوجعفر گوید
عراق رو و از دربازه هند یعنی ابلح آغاز کن و با پارسیان و اقوام دیگر که در قلمرو شاهی  سوي به

  .هستند الفت انداز ها آن

ابوبکر خالد را به سرزمین کوفه روان کرد که مثنیع بن حارثه شیبانی آنجا بود و : علی بن محمد گوید
  .که قطبه بن قناده آنجا بود خالد در محرم سال دوازدهم آهنگ آنجا کرد و از بصره گذشت

اند از یمامه یکسره به عراق ها گفتهاما به گفته واقدي بر کار خالد اختالف است بعضی: ابوجعفر گوید
رفت و به گفته بعضی دیگر وي از یمامه بازگشت و به مدینه آمد و از آنجا از راه کوفه سوي عراق 

  .رفت تا به حیره رسید

بکر به خالد بن ولید نوشت که سوي عراق رود و خالد برفت تا در سواد ابو: صالح بن کیسان گوید
عراق در چند دهکده بنام بانقیا و باروسما و الیس فرود آمد و مردم آنجا با وي به صلح آمدند طرف 

جزیه پذیرفت و مکتوبی براي  ها آنصلح ابن صلوبا بود و این به سال دوازدهم هجرت بود و خالد از 
  :بدین مضموننوشت  ها آن

  الرحمن الرحیم اهللا بسم

  از خالد بن ولید براي صلوبا

سوادي که بر ساحل فرات منزل دارد توبه امان خدا ایمنی که خون وي با جزیه دادن مصون است و تو 
ات بانقیا و باروسما هستند هزار درم براي خودت و کسانت و پیروانت و مردمی که در دو دهکده
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بدان رضایت دادند و در مقابل آن تو در پناه  اند منرفتم و مسلمانانی که همراه دادي و من از تو پذی
  .و پناه مسلمانان هستی هشام بن ولید شاهد این مکتوب است) ص(خدا و محمد 

پس از آن خالد با همراهان خویش برفت تا به حیره رسید و سرانجام آنجا با قبیصه بن ایاس بن حیه 
ه پس از نعمان بن منذر از جانب کسري عمارت حیره یافته بود و خالد به طایی پیش وي آمدند قبیص

شوید که حقوق خوانم اگر بپذیرید جز مسلمانان میخدا و اسالم می سوي به شمارا: او و یارانش گفت
ام که مرگ را باید جزیه دهید کسانی را همراه آورده دیرفتینپذو اگر  هاست آنو تکالیف شما مانند 

کنیم تا خدا میان ما و شما ز آن دوست دارند که شما زندگی را دوست دارید با شما پیکار میبیشتر ا
  .حکم کند

دهیم خالد بر نود مانیم و جزیه میما را به جنگ تو حاجت نیست بر دین خویش می: ایاس بدو گفت
به د که از عراق اي بوصلح کرد و این جزیه که از ابن صلبا گرفت نخستین جزیه ها آنهزار درم با 

  .آمد دست

ابوبکر ساالري جنگ عراق را به خالد بن ولید داد و بدو نوشت که از پایین : مغیره بن عقبه گوید
از باالي آن سرزمین : و به عیاض که ساالري جنگ عراق را به او نیز داده بود نوشت درآیدعراق 
آنگاه سوي حیره رود و هر که زودتر آنجا رسید ساالري از اوست و دیگري مطیع وي شود  درآید

هاي پارسیان را پراکنده کردید و خطر حمله به نوشته بود وقتی در حیره فراهم آمدید و اردوگاه
 مسلمانان و رفیق خویش باشد و دیگري عقب داردر حیره بماند و  تان یکیمسلمانان از پشت سر نبود 

  .حمله برد ها آندر خانه پارسیان و قرارگاه قوتشان مدائن به 

خالد پیش از حرکت به همراهی ازاز به پدر زباذیه یمامه به هرمز که در آن هنگام : شعبی گوید
  :مرزدار بود چنین نوشت

که با اما بعد اسالم بیار تا سالم بمانی یا تسلیم شو و جزیه بده وگرنه جز خویشتن کسی را مالمت مکن 
  .قومی سوي تو آمدم که مرگ را چنان دوست دارند که شما زندگی را



 آنگاه سال دوازدهم هجرت در آمد ٢٦٣
 

وقتی خالد از یمامه حرکت کرد سپاه خود را سه گروه کرد و : مغیره که قاضی اهل کوفه بود گوید
نی را دو روز پیش از خویش فرستاد و ظفر را بلد وي کرد و عدي بن نفرستاد مث راه کیرا از  ها آن

 ها آنن عمرو را نیز فرستاد که هر کدام یک روز پس از دیگري حرکت کردند و بلد حاتم و عاصم ب
  .مالک بن عباد و سالم بن نصر بودند

پس از آن خالد حرکت کرد و بلد وي رافع بود و با سه گروه در حفیر وعده نهاد که آنجا : گوید
رین و استوارترین مرز کشور پارسیان فراهم آیند و با دشمن پیکار کنند و آنجا دربازه هند بود و معتبرت

  .کردبود و مرزدار آنجا به خشکی با عربان و به دریا با هندوان پیکار می

و مهلب بن عقبه و عبدالرحمن بن سیاح احمري که همراي سیاح نام از او دارد همراه خالد : گوید
شیر پسر شیري نوشت و بودند و چون نامه خالد به هرمز رسید خبر را براي شیري پسر کسري و ارد

جمع خویش را فراهم آورد و با سبک روان سپاه خویش سوي کواظن به مقابله خالد رفت و پیشتاز 
فرستاد که در راه به خالد بر نخورد و خبر یافت که عربان در حفیر وعده نهادند و بازگشت که زودتر 

نصبشان بر  که نارا بنام قباذ و انوشگاز او به حفیر برسد و آنجا فرود آمد و سپاه آراست و دو برادر 
شد بر دو پهلوي سپاه نهاد و کسان به زنجیر پیوسته بودند و اردشیر اکبر با اردشیر و شیري یکی می

 که ایناید چنین مکنید خودتان را براي دشمن به بند کرده: که داشتند گفتند ها آنکه نداشتند به  ها آن
  .فال بدي است

  .که قسط فرار دارید گویند میجواب دادند که درباره شما  ها آنو 

و چون خالد خبر یافت که هرمز در حفیر است سوي کاظمه رفت و هرمز خبر یافت و پیش از او 
سوي کاظمه تاخت و خسته آنجا رسید هرمز از همه ساالران این مرز براي عربان بدتر بود و همه 

از  کافرتراز هرمز و  تر خبیث: گفتند میزدند و بدو مثل میعربان از او خشمگین بودند و در خبث 
  .هرمز
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بود و  ها آندر کاظمه هرمز و سپاه وي آرایش گرفتند و به زنجیرها پیوسته شدند و آب در تصرف 
نداد هد که تا منادي : چون خالد بیامد جایی فرود آمد که آب نبود و چون از قضیه خبر یافت بگفت

شایید و براي تصرف آب با دشمن بجنگید که آب از آن گروهی است که ثبات فرود آیید و بار بگ
  .است نیرومندتربیشتر دارند و 

پس بارها را فرود آوردند و سواران ایستاده بودند و پیادگان پیش رفتند و حمله بردند و جنگ 
هنوز روز در  انداختند و خدا ابري فرستاد که پشت صف مسلمانان آب افتاد و خدایشان نیرو داد و

  .نیامده بود که از دشمن کسی در عرصه نبود

هرمز یاران خود را فرستاده : ابن هیثم بکایی نیز روایتی به همین مضمون دارد با این اضافه که گوید
مردي به : بود که خالد را به غافلگیري بکشند و چون در این اتفاق کردند هرمز برون شد و گفت

ران خود دستور داده بود و چون خالد فرود آمد هرمز نیز فرود آمد و مردي خالد کجاست و به سوا
وي را به مبارزه خواند و چون روبرو شدند ضربتی در میانه رد و بدل شد و خالد بر او چیره شد و 

خالد را از کشتن هرمز بازنداشت و  ها آنحامیان هرمز بدو حمله بردند و در میانش گرفتند اما تالش 
نهاد و پارسیان  ها آنو حمله برد و محافظان هرمز را از پاي در آورد خالد نیز شمشیر بر قعقاع بن عمر

پرداختند خالد اثاث قوم را فراهم آورد که زنجیرها  ها آنهزیمت شدند و مسلمانان تا شب به تعاقب 
در آن بود و هریک بار یک شتر بود که هزار رطل وزن داشت و این جنگ را ذات السالسل  زین

  .نامیدند و قباذ و انوشکان از عرصه جان بردند

بود هر کس  قدر گرانهاي پارسیان به نسبت اعتباري که در میان قوم خویش داشتند کاله: شعبی گوید
و هرمز از آن جمله بود که نقره جواهرنشان بود و  ارزیدهزار درم می صد یکداشت کالهش  واالمقام

باشد حنظله بن  گانه هفت يها خاندانابوبکر آن را به خالد داد و کمال اعتبار مرد آن بود که یکی از 
منادي خالد نداي رحیل داد و با مردم  بازآمدندوقتی آن روز تعاقب کنندگان : زیاد بن حنظله گوید

وي بود تا به محلی که اکنون پل بزرگ بصره است فرود آمد قباذ و نوشکان  به دنبال بارهاروان شد و 
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جان برده بودند و خالد خبر فتح را با باقیمانده خمس و فیل بفرستاد که نامه فتح براي مردم خوانده 
  .شد

بیاورد و آن را در مدینه بگردانید که مردم آن را ببینند زنان  غنائموقتی زر بن کلیب فیل را با خمس 
بینیم مخلوق خدا است که پنداشتند فیل مصنوع انسان است و ابوبکر فیل را راستی آنچه می: گفتندمی

  .پس فرستاد

چون خالد در محل پل بزرگ بصره فرود آمد مثنی بن حارثه را به تعقیب فراریان فرستاد و : گوید
  .ابلح فرستاد که مال و اسیران آنجا را فراهم آورد سوي بهن مقرن مزنی را معقل ب

هاي اهل سیرت و اخبار درست است که این حکایت درباره فتح ابلح خالف دانسته: ابوجعفر گوید
یت فتح آن عتبه بن غزوان انجام گرفت و حکا به دستفتح ابلح در ایام عمر به سال چهاردهم هجرت 

  .هللا شابیاوریم انرا به موقع 

اي رفت که زن در آن مقر داشت و مثنا برفت تا به رودزن رسید و سوي قلعه: حنظله بن زیاد گوید
معنی بن حارثه را آنجا گذاشت که زن را در قصرش محاصره کرد و مثنا سوي مرد رفت و او را 

به غنیمت گرفت و چون زن را به تسلیم واداشت و همه را بکشت و اموالشان را  ها آنمحاصره کرد و 
  .از ماجرا خبر یافت با مثنی صلح کرد و اسالم آورد و معنی او را به زنی گرفت

خالد و سران سپاه وي ضمن فتوحات خویش کشاورزان را جابجا نکردند که ابوبکر چنین دستور داده 
کشاورزانی که به اسیري گرفته شدند اما  بهبود ولی فرزندان جنگاورانی که به خدمت عجمان بودند 

جنگ نیاوده بودند به حال خویش ماندند و در پناه مسلمانان قرار گرفتند در جنگ ذات السالسل و 
  .آن بود سوم یکجنگ بعد سهم سوار هزار درم شد و سهم پیاده 

  



  سخن از جنگ مذار

  

فرا االصفار است ص: جنگ مذار در ماه صفر سال دوازدهم هجرت بود و آن روز مردم گفتند: گوید
  .شوندجباران در محل تالقی رودها کشته می همه آنکه در 

رود هرمز قضیه را براي وقتی خالد به هرمز نامه نوشت که از یمامه سوي او می: سفیان احمري گوید
اردشیر و شیري نوشت که قارن پسر قریانس را به کمک او فرستاد و قارن از مدائن به آهنگ کمک 

د و چون به مزار رسید از هزیمت قوم خبر یافت و باقیمانده فراریان بدو رسیدند و هرمز برون ش
اگر جدا شوید : همدیگر را به مالمت گرفتند و فراریان اهواز و فارس به فراریان سواد و جبل گفتند

و اینک قارن شاید خدا اینک کمک شاه : د گفتندهرگز فراهم نخواهید شد و همدل شدند که برگردن
ایم پس بگیریم و بازگشتند فرصتی پیش آرد و از دشمن انتقام گیرد و چیزي از آنچه را از دست داده

دور مذار اردو زدند و قارن قباذ و انوشکان را برد و پهلوي سپاه خود گماشت و مسنی و معنی قضیه را 
چه را از خمس باید را تقسیم کرد و آن غنائمبه خالد خبر دادند چون خالد از آمدن قارن خبر یافت 

داد داد و بقیه را با خبر فتح به همره ولید بن عقبه براي ابوبکر فرستاد و اجتماع قوم را بر لب رود می
  .بوي خبر داد

توزانه افتاد آنگاه خالد برفت تا در مذار به نزدیک قارن فرود آمد و تالقی شد و جنگی سخت و کینه
الد با معقل ابی اعشی که ابیض ابوکیان لقب داشت به قارن به عرصه آمد و هماورد خواست و خ

مقابل وي رفتند و معقل زودتر از خالد بدو دست یافت و خونش بریخت قاسم انوشکان را کشت و 
  .عدي قباذ را کشت

به اعتبار  که  ناو چنان بود که قارن معتبرترین ساالر قوم بود و پس از آن مسلمانان با ساالري از عجم
رفتند که  ها یکشتاشد مقابل نشدند و بسیار کس از پارسیان کشته شد و باقیمانده به همسنگ وي ب

آب مسلمانان را از تعقیبشان بازداشت و خالد در مزار بماند و هر کس هرچقدر غنیمت گرفته بود به 
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ده را تقسیم کرد و از خمس به جنگاوران نامی چیز داد و باقیمان غنائمهر مقدار بود خاص وي کرد و 
  .خمس را با گروهی به همراه سعید بن نعمان کعبی سوي مدینه فرستاد

که غرق شدند و اگر  ها آن جز بههزار کس از پارسیان کشته شد در جنگ مزار سی: ابی عثمان گوید
  .بودند لخت مهینکه جان بدر برده بودند لخت یا  ها آنآب نبود همه نابود شده بودند و 

ن ولید به عراق رسید بر کواظن با هرمز روبرو شد پس از آن در ناحیه فرات وقتی خالد ب: شعبی گوید
بر کنار دجله فرود آمد و با دشمن روبرو شد و در کنار دجله و رود دیگر اقامت وي طول کشید و 

بود تا وقتی که سوي دومه الجندل  تر سختدیگر هر یک از پیش  هاي جنگپس از مقابله با هرمز 
  .بیش از جنگ ذات السالسل بود غنائمرفت و جنگ رود سهم سوار از 

کمک کرده بودند به اسیري  ها آنپس از جنگ رود خالد زن و فرزند جنگاوران و کسانی که با 
  .تعهد پرداخت خراج کرده بودند به حال خود واگذاشت که  ناگرفت و کشاورز

جنگ گشوده شد اما کسانی که خراج گذار شده بودند در پناه مسلمانان قرار گرفتند  همه سرزمین به
 شده میتقسبود و هر چه  نشده میتقسبود که  ییها نیزمو زمینشان متعلق به خودشان شد و این درباره 

  .بود همچنان ماند

عثمان و  ادشدهآزالحسن بصري که نصرانی بود و مافنه یعنی ابو ابوالحسنو چنان بود که حبیب 
اسیران بودند خالد سعید بن نعمان را ساالري سپاه داد و سوید بن  جز بهمغیره بن شع آزادشدهابوزیاد 

در حفیر مقر گیرد و عمال خویش را بفرستد و کار : مقرن مزنی را عامل خراج کرد و بدو گفت
  .گیرد و خالد همچنان مراقب دشمن و اخبار آن بود به دستوصول را 

  

  



  پس از آن در سفر سال دوازدهم هجرت جنگ ولجه رخ داد

  

  .اي مجاور کسکر بودولجه ناحیه

وقتی خالد از جنگ رود فراغت یافت و اردشیر از کشته شدن قارن خبر یافت اندرزغر را : شعبی گوید
ائن بود و فرستاد وي که پارسی بود از موالید سواد بود و در آنجا اقامت داشته بود و زاده مد

راهی که اندرزغر رفته : وي بهمن جاذویه را با سپاهی فرستاد و گفت به دنبالآنجا نبود  شده بزرگ
  .دنبال کند

اندرزغر پیش از آن بر مرز خراسان بود و از مدائن برفت تا به کسکر رسید و از آنجا سوي لجه : گوید
دل سواد عبور کرد و از روستاهاي مابین  رفت بهمن نیز از دنبال وي برفت اما راهی دیگر گرفت و از

حیره و کسکر عربان و دهقانان را سوي اندرزغر روان کرد که در ولجه پهلوي اردو وي اردو زدند و 
خواستند فراهم آمد و سامان گرفت از وضع خویش ببالید و دل به حرکت سوي خالد چون آنچه می

  .داد

اندرز در ولجه خبر یافت نداي رحیل داد و سوید بن و چون خالد که بر رود بود از اقامت : گوید
در حفیر بماند و سوي سپاهی رفت که در پایین دجله به جا : مقرن را جانشین خویش کرد و گفت

نهاده بود و گفت محتاط باشد و از غفلت بپرهیزد و مغرور نباشد سپس با سپاه خویش سوي لجه رفت 
پیوسته بودند روبرو شد و جنگی سخت شد و هر دو گروه به و با اندرز و سپاه وي و کسانی که بدان 

جان رسیدند و خالد در انتظار کمکی بود که براي دشمن در دو ناحیه کمین نهاده بود که ساالرشان 
بشر بن ابی رهم و سعید بن مره عجلی بودند و کمین از دو سوي در آمد و صف عجمان هزیمت شد 

محل قتل  ها آناز  کس هیچحمله برد و کمین از پشت سر در آمد و و روي برتافتند و خالد از روبرو 
  .رفیق خود را نتوانست دید و اندرزغر در حال هزیمت از تشنگی جان داد



 پس از آن در سفر سال دوازدهم هجرت جنگ ولجه رخ داد ٢٦٩
 

به دیار عرب بر  یرغبت یبآنگاه خالد در جمع کسان خود به سخن ایستاد و کلماتی در ترغیبشان و 
بینید که خوراکی چون خاك فراوان است بخدا اگر جهاد در راه خدا و مگر نمی: زبان آورد و گفت

درست این بود که بر سر این ناحیه  رأيدعوت خدا عزوجل الزم نبود و جز معاش هدفی نبود 
اند دور کنیم خالد پس از این جنگ نیز که از جهاد بازمانده ها آنبجنگیم و گرسنگی و نداري را از 

را به اسیري  ها آنرا نکشت زن و فرزند جنگاوران و یاران  ها آنرفتار کرد  با کشاورزان مانند پیش
  .پذیرفتند ها آنخراج دهند و در پناه مسلمانان باشند و : گرفت و به صاحبان زمین گفت

برابر هزار مرد بود هماوردي کرد و او را  که انیپارسخالد در جنگ ولجه با یکی از : شعبی گوید
  .غذاي او را بیارند: کار فراغت یافت بر کشته تکیه داد و گفت بکشت و چون از این

  .و یک پسر عبداالسود جز کشتگان بکر بن وائل بودندیک پسر جابر بن بجیر : گوید

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از الیس که در دل فرات بود

  

وقتی در جنگ ولجه گروهی از نصرانیان بکر بن وائل که به کمک پارسیان آمده بودند : مغیره گوید
به هیجان آمدند و به عجمان نامه نوشتند و در الیس فراهم آمدند عبداالسود عجلی  ها آنکشته شدند 

و مثنا بن الحق  ساالرشان بود و از مسلمانان بنی عجل عتیبه بن نهاس و سعید بن مره و فرات بن حیان
و مذعور بن عدي با نصرانیان سخت کینه داشتند و اردشیر کس پیش بهمن جاذویه فرستاد که در 
قسیاثا بود وي در یکی از ایام ماه رابط شاه بود پارسیان هر ماه را سی روز نهاده بودند و هر روز رابطی 

  .بود که به نزد شاه روابط قوم و بهمن رابط بهمن روز بود

یر به بهمن پیام داد که با سپاه خویش سوي الیس رو و به پارسیان و عربان مسیحی که آنجا فراهم اردش
شتاب کند اما با دشمن جنگ نکند تا او برسد مگر : اند ملحق شو و بهمن جاپان فرستاد و گفتآمده

  .آنکه دشمن حمله آرد

ظر دستور بگیرد اردشیر بیمار بود و آنگاه بهمن سوي اردشیر رفت که او را ببیند و در مطالب مورد ن
آنجا نماند و بهمن جاپان تا الیس برفت و در ماه صفر آنجا فرود آمد و سوارانی که در مقابل عربان 

االت و ضبیعه و عربان روستا حیره به دور وي فراهم  داالسود و مسیحیان بنی عجل و تیمبودند با عب
  .مک عبداالسود آمدشدند جابر بن بجیر نیز که مسیحی بود به ک

روان شد اما از  ها آنخالد از تجمع عبداالسود و جابر و زهیر و دیگر یارانش خبر یافته بود و سوي 
بود و همه اندیشه وي متوجه عربان و مسیحیان روستا بود و چون بیامد بر الیس  خبر بینزدیکی جاپان 

یم؟ یا کسان را غذا دهیم و به دشمن با جاپان روبرو شد عجمان به جاپان گفتند آیا جنگ آغاز کن
  چنان وا نماییم که به آن اعتنا نداریم و پس از فراغت از غذا به جنگ رویم؟



 که در دل فرات بود سیسخن از ال ٢٧١
 

کنید ولی گمانم این است که به  اعتنایی بیاز شما دست بدارند  ییاعتنا یباگر در قبال : جاپان گفت
  .دارندتازند و از غذا خوردن بازتان میشما می

ها بگستردند و غذا بیاوردند و همدیگر را بخواندند و به و سفرهرمان وي کردند ولی قوم خالف ف
رسید توقف کرد و بگفت تا بار بگشودند و براي خویش  ها آنسفره نشستند و چون خالد نزدیک 

پیش صف آمد و  شخصاًنگهبانان نهاده بود که وي را از پشت سر حفظ کنند آنگاه حمله آغاز کرد و 
  مالک بن قیس کجاست؟: بانگ زد ابجر کجاست؟ عبداالسود گفت

اي خبیث : دیگران جواب ندادند و مالک که یکی از مردم جذره بود پیش رفت و خالد بدو گفت
ت آوردي این بگفت و ضربتی بزد و او را بکشت و تو ناالیق نسبت به من جرأ ها آنزاده از میان 

  .دن بداشتعجمان را از غذا خور

  .هرگز از ساالري وحشت نکرده بودم تاکنونمگر به شما نگفتم بخدا : جاپان گفت

غذا را بگذاریم تا از کار دشمن : و چون عجمان غذا نتوانستند خورد و شجاعت نمودند و گفتند
از روي غفلت سفره گستردید اکنون اطاعت من کنید : فراغت یابیم و به سفره بازگردیم جاپان گفت

غذا را زهرآلود کنید که اگر جنگ به سود شما بود ضرري ناچیز است و اگر به ضرر شما بود و 
  .ایدکاري کرده

  .گفته او را نپذیرفتند یینما قدرتاما عجمان از روي 

پیش بود جنگی  هاي جنگجاپان عبداالسود و ابجر را برد و پهلوي سپاه گماشت آرایش خالد مانند 
انتظار آمدن بهمن داشتند مقاومت و پافشاري کردند و در مقابل مسلمانان  که  ناسخت افتاد و مشرک

پایمردي کردند و  ها آنسخت بکوشیدند که به علم خدا سرانجامشان مقرر بود و مسلمانان در مقابل 
را در  شانیها خونبکشم که  ها آنچندان از  افتمی دست ها آنکنم اگر بر خدایا نذر می: خالد گفت

تا منادي وي میان : رودشان روان کنم آنگاه خداوند عزوجل مغلوب مسلمانانشان کرد و خالد بگفت
را نکشید مگر آنکه مقاومت کند سواران گروه گروه  کس هیچمردم ندا دهد اسیر بگیرید اسیر بگیرید 
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بود که گردنشان را در آوردند و خالد کسانی را معین کرده را که به اسارت گرفته بودند می ها آناز 
بودند تا به نهرین رسیدند  ها آنبه تعقیب  فردا پسزدند و یک روز و شب چنین کرد و فردا و رود می

  .پیش رفتند و گردن همه را بزدند قدر نیهمو از سوي الیس 

ا اما قعقاع و کسانی همانند وي گفتند اگر مردم زمین را بکشی خونشان روان نشود که از وقتی خون ر
ماند آب نهی کردند خون بر جاي خویش می ها خوناند و زمین را از فرو بردن از سیالن ممنوع داشته

بر آن روان کن تا قسم خویش را به انجام برده باشی و چون آب از رود برگرفته بود آب در آن روان 
  .کرد و خون روان شد و به همین سبب تا کنون رود خون نام دارد

ممنوع  ها خونایم که وقتی زمین خون پسر آدم را فرو برد از فرو بردن شنیده: گویدبشیر بن خصاصیه 
  .شد و خون را از روان شدن منع کردند مگر تا حدي که خنک شود

باز آمدند و به  ها آنو چون عجمان هزیمت کردند و اردوگاه خویش رها کردند و مسلمانان از تعاقب 
شما بخشیدم و از آن شماست پیامبر این را به : د و گفتبایستااه رسیدند خالد بر غذاي قوم اردوگ

بخشید و مسلمانان به غذاي شبانگاه نشستند و رسید آن را میاي میخداي نیز وقتی به غذاي آماده
هاي نازك چیست و این ورقه: گفتندشناختند میکه روستاها را ندیده بودند و نان نازك را نمی ها آن
گویند همین است به همین عیش رقیق که می: گفتندشناختند به پاسخ میك را میکه نان ناز ها آن

  .شدسبب نان نازك رقاق نام گرفت و پیش از آن قري خوانده می

-در جنگ خیبر نان و غذاي پخته و چیزهایی که می) ص(پیامبر : گفتاز خالد روایت کردند که می

  .بخشیده بود به شرط آنکه نبرند ها آنخوردند به 

غوط سپاه را که هجده هزار کس یا  آلود خونها بود و سه روز پیاپی با آب بر رود آسیا: مغیره گوید
  .بیشتر بودند آرد کردند

بود خبر را به مدینه فرستاد و  کوش سختآنگاه خالد با یکی از مردم بنی عجل به نام جندل که بلدي 
و تعداد اسیران و مقدار خمس را با نام کسانی که در جنگ پایمردي  غنائمقدار او خبر فتح الیس و م
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از نامش پرسید و  دیبدو دقت خبر وي را  کوشی سختکرده بودند به ابوبکر خبر داد و چون ابوبکر 
  :آفرین جندل و شعري بدین مضمون خواند: چون معلوم شد که نامش جندل است گفت

  است جان عصام وي را بزرگی داده

  و اقدام و پیشتازي را عادت او کرده است

  .و بگفت تا کنیزي از اسیران را به او بدهند تا از او فرزند آورد

  .کشتگان دشمن در الیس هفتاد هزار کس بود که بیشترشان از امغیشیا بودند: گوید

منیشیا : ندبه امغیشیا پرسش کردم گفت راجععبداهللا بن سعد به نقل از عموي خویش گوید در حیره 
  .این دو اسم از هم جداست: است و این را به سیف گفتم گفت

  

  

  

  

  

  

  



نان داد   سخن از ترصف امغیشیا که در ماه صفر بود و خدایی جنگ آن را به مسل

  

وقتی خالد از جنگ الیس فراغت یافت سوي امغیشیا رفت که مردم آن رفته بودند و در : مغیره گوید
تا امغیشیا و : بودند در آن موقع مزدوران در عراق پدید آمدند و خالد گفت شده پراکندهسواد عراق 

رسید و الیس از همه توابع آن را ویران کنند امغیشیا شهري همانند حیره بود و فرات بادغلی بدان می
  .نیامده بود به دستآمد که هرگز همانند آن  به دستتوابع آن بود از آنجا چندان غنیمت 

به السالسه تا تصرف امغیشیا چندان غنیمت که در آنجا  مسلمانان از جنگ ذات: عجلی گوید راتف
آنچه به جنگاوران  جز بهنیاورده بودند سهم سوار یک هزار و پانصد درم شد  به دستآوردند  دست
گروه  اي کهدادند و چون خبر به ابوبکر رسید این قضیه را با کسان بگفت و افزود  کوش سخت

  .قریشیان شما بر شیر جست و بر او چیره شد زنان از آوردن مردي همانند خالد عاجزند

  

  

  

  

  

  



  سخن از جنگ مقر و دهانه فرات بادغلی

  

شاه  اجازه یبمرزبان حیره بود و چنان بود که سران قوم  وقت آنآزاد به از روز کسري تا : مغیره گوید
بود و چون  هزار پنجاهردند و او در نیمه حد بزرگی بود و قیمت کالهش ک میبه همدیگر کمک ن

آزاذبه بدانست که او را نیز وا ها شدند خالد امغیشیا ویران کرد و مردم آنجا مزدوران اهل دهکده
نخواهند گذاشت و تالش آغاز کرد و براي جنگ خالد آماده شد و پسر خویش را پیش فرستاد و 

تا فرات را ببندد چون خالد از امغیشیا : مد و بیرون حیره اردو زد و پسر را بگفتآنگاه از پس وي بیا
بانان ها به گل نشست و سخت بترسیدم کشتیو بارها بر کشتی غنائمحرکت کرد و پیادگان را با 

آید اند و آب به راه دیگر رفته و تا نهرها را نبندد آب سوي ما نمیپارسیان نهرها را گشوده: گفتند
اي از سواران وي برخورد خالد شتابان با گروهی سوار سوي پسر آزاذبه رفت و بر دهانه عتیق به دسته

را از  ها آندانستند و در مقر خویشتن را از حمله خالد در امان می وقت آنو غافلگیرشان کرد که در 
ات بادغلی با او و پاي در آورد آنگاه به سرعت برفت و پیش از آنکه پسر خبردار شود بر دهانه فر

سپاهش روبرو شد و همه را از پاي در آورد و دهانه فرات را بگشود و نهرها را ببست و آب در 
  .مجراي خود افتاد

وقتی خالد پسر آزاذبه را در دهانه فرات بادغلی بکشت آهنگ حیره کرد و بگفت تا : مغیره گوید
فرود آید و چون به خورنق رسید خبر یافت خواست میان خورنق و نجف یاران وي از پی بیایند و می

که آزاذبه آب فرات را گردانیده و فراري شده سبب فرار وي آن بود که از مرگ اردشیر و هم از 
کشته شدن پسر خویش خبر یافته بود و اردوي وي مابین غریین و قصر ابیض بود و چون یاران خالد 

اذبه میان قرین و قصر ابیض اردو زد و چون مردم در خورنق بدو پیوستند روان شد تا در اردوگاه آز
 مأمورحیره حصاري شده بودند خالد سواران خویش را سوي حیره فرستاد و هر یک از سران سپاه را 

اس طایی ای  کهیکی از قصرها و محاصره پیکار مردم آن کرد و ضرار به محاصره قصر ابیض پرداخت 
حاصره کرد که عدي بن عدي مقتول آنجا بود و ضرار بن آنجا بود ضرار بن خطاب قصر عدسیین را م
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مقرن مزنی که نه برادر داشت قصر بنی مازن را محاصره کرد که اکال آنجا بود و مثنا قصر ابن بقیله را 
را به اسالم خواندند و یک روز  شدگان محاصرهمحاصره کرد که عمرو بن عبدالمسیح آنجا بود 

  .و مسلمانان جنگ آغاز کردندر کار خویش مصر بودند مهلتشان دادند اما مردم حیره د

 ها آنخالد به امیران خویش گفته بود که از دعوت اسالم آغاز کنید اگر پذیرفتند از : بن قاسم گوید
گوش در سخنان دشمنان ندهید که : گفت ها آنبپذیرید و اگر دریغ کردند یک روز مهلتشان دهید به 

  .گ کنید و مسلمانان را در کار جنگ با دشمنان به تردید نیندازیدجن ها آنبا شما حیله کنند با 

جنگ مردم  مأمورنخستین امیر قوم که پس از یک روز مهلت جنگ آغاز کرد ضرار بن ازور بود که 
را به یکی از سه چیز دعوت کرد  ها آنقصر ابیض بود و صبحگاه روز بعد که از بلندي نمودار شدند 

را  اندازها سنگجنگ را برگزیدند و بانگ برآوردند که  ها آناسالم آورند جزیه دهند یا جنگ کنند 
  .اندازند به شما نرسد ببینیم آنچه بانگ زدند چیستدور شوید که آنچه می: بیارید ضرار گفت

هاي سفالین سوي ویخته بودند و گلولهو طولی نکشید که باالي قصر پر از مردانی شد که کیسه آ
  .انداختندمسلمانان می

ضرار گفت ك تیراندازي کنید و مسلمانان نزدیک رفتند و تیراندازي آغاز کردند و باالي دیوارها 
 ها خانهخالی شد و در جاهاي مجاور نیز حمله آغاز شد و هر یک از امیران با یاران خود چنان کرد و 

مردم قصرها شما  اي کهبسیار کس بکشتند و کشیشان و راهبان بانگ برآوردند  و بگشودندو درها را 
اي گروه عربان یکی از سه چیز را پذیرفتیم : سبب کشته شدن مایید و مردم قصرها بانگ برآوردند

  .دست از ما بدارید تا پیش خالد رویم

رزید بن عدي پیش  ديطایی و برادرش پیش ضرار بن ازور آمدند و عدي بن ع قبیصه آنگاه ایاس
ضرار بن خطاب آمدند و عدي همان عدي اوسط بود که در جنگ ذیقاع کشته شد و مادرش رثاي 

پیش ضرار بن مقرن آمد و دیگري پیش مثنا بن  شان یکیوي گفت عمرو بن عبدالمسیح و ابن اکال 
  .حارثه آمد که همگی را پیش خالد فرستادند
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صلح کرد عمرو بن عبدالمسیح بود و کسان دیگر نیز آمدند و  نخستین کسی که تقاضاي: مغیره گوید
را سوي خالد فرستادند و هریک معتمدي همراه داشت که از جانب مردم قلعه صلح کنند  ها آنامیر 

شما چیستید؟ اگر عربید چرا با عربان : دیگران خلوت کرد و گفت حضور یبخالد با مردم هر قصر 
  .و عدالت دشمنی دارید باانصافدشمنی دارید و اگر عجمید چرا 

  اي هستیم و بعضی عربان مستعربهما عربانیم بعضی عربان عاریه: عدي گفت

  کردید و از کار ما بیزار نبودیداگر شما چنین بودید با ما مقابله نمی: خالد گفت

  است یعربدلیل گفتار ما این است که زبانمان : عدي گفت

  سخن راست آوردي: خالد گفت

و از همه حقوق و تکالیف ما بهره ور  دییدرآیکی از سه چیز را برگزینید یا به دین ما : فتآنگاه گ
ام که عالقه شوید تا از اینجا روید یا بمانید یا جزیه دهید یا جنگ کنید که با قومی سوي شما آمده

  .به مرگ بیشتر از شما به زندگی است ها آن

  دهیمجزیه می: گفتند

آن است که در این بیابان  تر احمقزاست و از همه عربان  ا کفر بیابانی گمراهیواي بر شم: خالد گفت
  .رود و دو بلد به آن برخورند یکی عرب و دیگري عجم و عرب را بگذارد و از عجم راه جوید

ها بدو دادند که خبر فتح را با و نود هزار صلح کردند و پیمان کردند و هدیه صد یکآنگاه با وي بر 
: ه حساب جزیه آورد و به خالد نوشتهمراه هذیل کاهلی پیش ابوبکر فرستاد و ابوبکر آن را بها هدیه

شان را اگر جز جزیه نیست بابت جزیه محسوب کن و باقیمانده را بگیر و یاران خویش را که هدیه
  .نیرو ده



  قصه انبار و ذات العیون و سخن از کلو اذی
 

وقتی خالد از حیره در آمد اقرع بن حابس بر مقدمه سپاه وي بود و چون اقرع در یک : طلحه گوید
کرد و  توانستند نمیمنزلی پیش از انبار فرود آمد گروهی از مسلمانان شترشان بچه آورد اما توقف 

ا بستند و ناچار بودند با داشتن بچه شتر شیري حرکت کنند و چون نداي رحیل دادند پستان شتران ر
توانست بر پشت شتر نهادند و تا انبار برفتند که مردم آنجا حصاري بچه شتران را که در راه رفتن نمی

دیدند شیرزاد فرمانرواي ساباط ساالر سپاه شده بودند و خندق زده بودند و از باالي قلعه عربان را می
آن دیار کس چون او معتبر و واال آنجا بود که خردمندترین مردم عجم بود و میان عربان و عجمان 

سپاه خالد در رسید عربان انبار از باالي حصار بانگ زدند که انبار در خطر افتاد  که یهنگامقدر نبود 
  .برد میشتر بچه شتر 

  چنین گویند: را دید گفت ها آنشیرزاد چون بانگ 

هر که براي خویشتن  زنند واین قوم براي خویش فال بد می: و چون براي وي توضیح کردند گفت
  .کنمفال بد زند دچار آن شود بخدا اگر خالد جنگ نیاغازد با وي صلح می

در این وقت خالد با مقدمه سپاه بیامد و به دور خندق گشت و جنگ آغاز کرد و هنگام جنگ از 
ا دانند چشمانشان ربینم که جنگ نمیکسانی را می: حمله شکیب نداشت و به تیراندازان خویش گفت

  .آن کاري نداشته باشید جز بهنشانه کنید و 

تیراندازان پیاپی تیر رها کردند و آن روز هزار چشم کور شد و این جنگ را ذات العیون نام دادند 
گویند؟ و چون براي وي چه می: آنگاه بانگ بر آمد که دیدگان مردم انبار برفت شیرزاد پرسید

کسان پیش خالد فرستاد اما خالد به شرایط صلح رضاین اباذ اباذ و براي صلح : توضیح دادند گفت
محل خندق آورد و  نیتر تنگنداد و فرستادگان او را پس فرستاد آنگاه شتران وامانده سپاه را به 

بکشت و در خندق افکند و آن را پر کرد و به آنجا حمله برد و مسلمانان و مشرکان در خندق روبرو 
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یش پناه بردند و شیرزاد کس براي صلح پیش خالد فرستاد و به شدند و مردم انبار سوي قلعه خو
  .شرایط وي تن در داد و مقرر شد که وي را با سوارانش به محلشان برساند و مال و کاال همراه نبرند

چون شیرزاد پیش بهمن جاذویه رسید و ماجرا خویش را با وي بگفت بهمن او را مالمت کرد و 
ما  سوي بهودم که عقل نداشتند و اصلشان از عرب بود و چون دشمن من با جماعتی ب: شیرزاد گفت

شود که کسانی براي خویش فال بد زنند و دچار آن نشوند آمد براي خویش فال بد زدند و کمتر می
  .کور کرد و بدانستم که صلح بهتر است ها آنچشم از  هزار کیآمد  ها آنو چون دشمن به جنگ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  عین التمرحکایت 

  

وقتی خالد از کار انبار فراغت یافت زیرقان بن بدر را در انبار جانشین کرد و آهنگ عین : مهلب گوید
التمر کرد که مهران پسر بهرام چوبین با گروه بسیار از عجمان و عقه بن ابی عقه با گروه بسیار از 

: خالد خبر یافتند عقه با مهران گفت عربان نمرو ثقلب و ایاد و موافقانشان آنجا بودند و چون از آمدن
  .دانند ما را با خالد واگذار تر نیکعربان جنگ با عربان را 

دانید و در کار جنگ با عجمان  تر نیکسخن راست آوردي که شما جنگ با عربان را : مهران گفت
احتیاج داشتند  روید و اگر به ما ها آنسوي : همانند مایید او را فریب داد و از پیش پس فرستاد و گفت

  .کنیمکمک می شمارا

  .چرا با این سگ چنین سخن گفتی: و چون عقه سوي خالد رفت عجمان به مهران گفتند

اند و کشته شمارااند که سپاهان بود اینان عربان آمده ها آنهر چه گفتم به خیر شما و به شر : گفت
و ضرر خالد باشد به  ها آنفرستادم اگر جنگ به نفع  ها آناند من عقه را سوي شکسته شمارانیروي 

گیرد و ما با نفع شماست و اگر کار صورت دیگري گیرد و عقه را شکست دهند نیرویشان سستی می
  .کنیماند جنگ میکه ضعیف شده ها آنهمه نیروي خود با 

  .وي نکو بوده است رأيعجمان مقر شدند که 

خالد فرود آمد بجیر بن فالن عبید بن سعد بن زهیر بر پهلوي راست  مهران در عین بماند و عقه بر راه
روز راه بود مهران با  نیمه یکسپاه وي بود و هذیل بن عمران بر پهلوي چپ بود و میان عقه و مهران 

  .سپاه پارسیان در قلعه خود بود و عقه در راه کرخ پیش گروه بود



 التمر نیع تیحکا ٢٨١
 

مراقب ما : د نیز سپاه آراست و به دو پهلودار سپاه گفتو چون خالد بیامد عقه سپاه آراسته بود و خال
برم و براي خویش نگهبان گماشت و حمله آغاز کرد عقه در کار راست کردن باشید که من حمله می

سپاه خویش بود که خالد او را در میان گرفت و اسیر کرد و صف وي بدون جنگ هزیمت شد و 
  .رفتند ها آنمسلمانان به تعقیب  یل فراري شدند وگرفتند و بجیر و هذ ها آناسیر بسیار از 

ها را رها کردند و چون باقیمانده سپاه و چون مهران از ماجرا خبر یافت با سپاه خویش بگریخت و قلعه
عقه از عرب و عجم به قلعه رسیدند حصاري شدند و خالد با سپاه خویش بیامد و بیرون قلعه فرود آمد 

ه اسیر وي بودند همراه داشت عقه و عمرو امید داشتند که خالد نیز چون و عقه و عمرو بن صعق را ک
دارد امان خواستند و خالد نپذیرفت  ها آنرفتار کند و چون دیدند که قسط  ها آنغارتیان عرب با 

را به مسلمانان داد که جز  ها آنپذیرفتند چون قلعه گشوده شد  ها آنمگر به حکم وي تسلیم شوند و 
تا عقه را که پیش گروه قوم بود گردن زدند تا دیگر اسیران از زندگی : د و خالد بگفتاسیران شدن

شدند پس از آن عمرو بن صعق را  ناامیدشوند و چون اسیران کشته وي را بدیدند از زندگی  دیناام
پیش خواند و گردن او را نیز زد و گردن همه مردم قلعه را زد و هر چه زن و فرزند و مال در قلعه بود 

 ها آنآموختند و در بر به اسیري و غنیمت گرفت و در کلیساي آنجا چهل پسر یافت که انجیل می
  شما کیستید؟: بسته بود در را شکست و گفت

  .ما گروگانیم: گفتند

سپاه تقسیم کرد که ابوزیاد وابسته ثقیف و نصیر پدر موسی بن  کوش سخترا میان مردان  ها آنخالد 
نصیر و ابوعمره پدربزرگ عبداهللا بن عبدالعلی شاعر و سیرین پدر محمد بن سیرین و حریث و عالثه 

ی از بنی عباده شد و عالثه از آن جمله بودند ابوعمره از آن شرحبیل بن حسنه شد و حریث از آن یک
  .از آن معنی شد و حمران از آن عثمان شد

  .عمیرو ابوقیس نیز از آن جمله بودند
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و چون خالد از کار عین التمر فراغت یافت عویم بن کاهلی اسلمی را جانشین کرد و با سپاه : گوید
  .د در آمدخود با همان تعبیه که وارد عین التمر شده بو

رود کس پیش یاران خود از طایفه بهرا و کلب می ها آنو چون مردم دومه خبر یافتند که خالد سوي 
و غسان و تنوخ و ضجاعم فرستادند از آن پیش ودیعه با مردم کلب و بهرا آمده بود و بن وبره بن 

یی از غسان و تنوخ آمده هاحدر جان با مردم ضجاعم و بن ایهم با گروهرمانس نیز همراه وي بود ابن 
بودند و کار را با عیاض تنگ کرده بودند و هنگامی که از نزدیک شدن خالد خبر یافتند دو ساالر 
: داشتند که یکی اکیدر بن عبدالملک و دیگري جودي بن ربیعه بود و اختالف کردند اکیدر گفت

از او در جنگ  کس هیچاز او نیست و  تر اقبال خوش کس هیچ شناسم میبهتر  کس همهمن خالد را از 
شوند اطاعت من کنید و با نیست و هر قومی با خالد روبرو شوند کم باشند یا زیاد هزیمت می تندتر

  .این قوم صلح کنید

خواهید بکنید نیستم هر چه می داستان هممن با جنگ خالد : اما سخن اکیدر را نپذیرفتند و او گفت
الد از این قضیه خبر یافت و عاصم بن عمرو را فرستاد که را او را ببست این بگفت و هزیمت کرد و خ
آمدن من به قسط دیدار امیر خالد بود و چون او را پیش خالد آورد : و اکیدر را گرفت و او گفت

  .گفت تا گردنش بزدند و هر چه همراه داشت بگرفتند

بن رمانس کلبی و بن ایحم و بن  آنگاه خالد سوي مردم دومه رفت که بن ربیعه و ودیعه کلبی و
  .حدرجان ساالرشان بودند و خالد میان دومه و اردوگاه عیاض اردو زد

چنان بود که مسیحیان عرب که به کمک مردم دومه آمده بودند اطراف قلعه دومه بودند که در قلعه 
یحم سوي جاي نبود و چون خالد مقر گرفت جودي و ودیعه بدو حمله بردند و بن حدرجان و بن ا



 خرب دومه الجندل ٢٨٣
 

خالد منهزم کرد و عیاض حریفان  به دستعیاض رفتند و جنگ انداختند و خدا جودي و ودیعه را 
دست یافتند خالد جودي را بگرفت و اقرع بن حابث و  ها آنخود را شکست داد و مسلمانمان بر 

که در  ها آنشد ودیعه را اسیر کرد و بقیه کسان سوي قلعه رفتند که براي بقیه جا نبود و چون قلعه پر 
اي مردم : را بیرون گذاشتند و عاضم بن عمرو گفت ها آنقلعه بودند در به روي یاران خود ببستند و 

را اسیر کنید و پناه دهید تمیمیان چنان کردند و همین  ها آنپیمان شما هستند بنی تمیم کلبیان هم
  .شد ها آنسفارش عاصم سبب نجات 

بکشت که در قلعه از کشتگان  ها آنقلعه بودند حمله برد و چندان از  آنگاه خالد به کسانی که اطراف
مسدود شد آنگاه جودي را پیش خواند و گردن او را بزد و اسیران را پیش خواند و گردنشان را بزد 

را رها کرد  ها آنایم و خالد را امان داده ها آنما : مگر اسیران کلب که عاصم و اقرع و تمیمیان گفتند
  .ایدو کار اسالم را وا گذاشته دیا گرفته شیپرفتار جاهلیت  :و گفت

  .یابددست نمی ها آندلگیر مباش که شیطان بر  ها آناز نجات : عاصم بدو گفت

وقتی خالد در دومه بود عجمان در او طمع کردند و عربان جزیره به خونخواهی عقه به : مهلب گوید
نامه نوشتند و زرمهر به همراهی روزبه از بغداد برون شد و آهنگ انبار داشتند که در حصید و  ها آن

  .گاه کرده بودندخنافس با عربان وعده

در انبار بود به قعقاع بن عمرو که در حیره جانشین خالد بود نامه نوشت و قعقاع اعبد بن  که  نازبرق
  .به شما حمله بردند جنگ کنید اگر: فدکی سعدي را سوي حصید فرستاد و گفت

شدند و روزبه و زرمهر در انتظار  ها آنبرفتند و میان عجمان و روستا حائل شدند و مانع حرکت  ها آن
  .نامه نوشته بودند و وعده کرده بودند در مقابل مسلمانان بماندند ها آنمردم ربیعه که به 

یافت دل با جنگ مردم مداین داشت اما  و چون خالد از دومه سوي حیره بازگشت و از ماجرا خبر
بن  و قعقاع بن عمرو و ابو لیلی درآیدخواست مخالفت ابوبکر کند و به معرض مواخذه وي نمی

  .فدکی با شتاب سوي روزبه و زرمهر روان شدند و زودتر از خالد به عیت التمر رسیدند
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ر حیره جانشین کرد و از همان خالد حرکت کرد اقرع بن حابس در مقدمه وي بود و عیاض بن غنم ب
رسید و قعقاع را  ها آنراهی که قعقاع و ابی لیلی سوي خنافس رفته بودند روان شد و در عین التمر به 
نگذارید دو گروه به : سوي حصید فرستاد و ساالر قوم کرد و ابولیلی را سوي خنافس فرستاد و گفت

  .تی نکردپیکار کنید اما دشمن حرک ها آنهم بپیوندند و با 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خرب حصید

  

کنند سوي حصید رفت که روزبه با جمعی از عربان و چون قعقاع دید که زرمهر و روزبه حرکت نمی
و عجمان آنجا بود و چون روزبه از آمدن قعقاع خبر یافت زرمهر را به کمک خواند که او بیامد و 
مهبوذان را بر اردو خود گماشت و در حصید تالقی شد و جنگ انداختند و از عجمان بسیار کس 

  .عصمه بن عبداهللا حارثی ضبیع کشته شدبه دست  کشته شد و قعقاع زرمهر را بکشت و روزبه نیز

آوردند و باقیمانده سپاه دشمن سوي خنافس رفتند و  به دستبسیار  غنائمدر جنگ حصید مسلمانان 
  .در آنجا فراهم شدند

  

  

  

  

  

  

  

  



  خرب مصیخ

  

ابولیلی و اعبد و و چون خبر کشتار حصیدیان و فرار خنافسان به خالد رسید نامه نوشت و با قعتاع و 
عروه به شب و ساعت معین وعده کرد که در مسیخ مابین حوران و قلت فراهم شوند آنگاه خالد از 

کشید و از جناب و بردان رفت و اسبان را یدك میعین التمر به آهنگ مسیخ در آمد که بر شتر می
یاران وي که همه  گذشت و در وقت شب موعود همگان به مسیخ رسیدند و از سه طرف بر هذیل و

به خواب بودند حمله بردند و کشتار کردند و عرصه از کشتگان پر شد که چون گوسفندان سالخی 
  .شده بودند

صواب آورده بود اما  رأيبن نعمان هذیل و کسان وي را اندرز داده بود و  صو چنان بود که حرقو
  :دشگفتار وي سودشان نداد و حرقوص اشعاري گفت که چنین آغاز می

  .پیش از آنکه ابوبکر بیاید

  .شرابم دهید

وي در همان ایام زنی از بنی هالل گرفته بود که ام تغلب نام داشت که در آن شب زن وي با عباده و 
  .امرالقیس همگان پسران بشیر هاللی کشته شدند

اي از مهدر جنگ مصیخ جریر بن عبداهللا عبدالعزي بن ابی رهم نمر را کشت و او و لبید بن جریر نا
ابوبکر داشتند که دلیل اسالمشان بود و ابوبکر خبر یافت که عبدالعزي که وي را عبداهللا نامیده بود و 

او و لبید را که در جنگ کشته  بهاي خوندر شب حمله گفته بود مقدس است پروردگار محمد و 
  .دادمنباید این را می: شده بودند پرداخت و گفت



 خیخرب مص ٢٨٧
 

هر که در دیار : گفتگرفت و ابوبکر مین دو کس و مالک عیب میعمر از خالد براي کشتن ای
  .حربیان منزل گیرد بدو چنین رسد

وقتی بر مردم مصیخ حمله بردیم یکی از مردم نمر که حرقوص بن نعمان نام : عدي بن حاتم گوید
وقت  گفتند و در این شب چهبود و ظرف شرابی میان داشتند و می نشتداشت با زن و فرزند خویش 

  .شراب نوشیدن است

بنوشید که شراب آخرین است که گمان ندارم دیگر شرابی بنوشید که خالد در عین : حرقوص گفت
  .است و سپاه او در حصید است و از فراهم آمدن ما خبر دارد و ما را رها نخواهد کرد

دخترانش را در این هنگام یکی از سواران پیش رفت و ضربتی زد که سرش در ظرف شراب افتاد و 
  .گرفتیم و پسرانش را اسیر کردیم

  

  

  

  

  

  

  

  



  خرب ثنی و زمیل

  

ربیعه بن بجیر تغلبی نیز به خونخواهی عقه در ثنی و بشر فرود آمده بود و با روزبه و زرمهر وعده نهاده 
که از پیش بروند و وعده : بودند و چون خالد جمع مصیخ را از میان برداشت به قعقاع و ابولیلی گفت

  .در مصیخ بود از سه سوي به جمع ربیعه حمله کنند که چناننهاد که شبانگاه 

آنگاه خالد از مصیخ برفت و از حوران ورمق و حماح گذشت که اکنون از آن بنی جناده بن زهیر 
تیره از کلب است و هم از زمیل گذشت که همان بشر است و ثنی نزدیک آن است و هر دو در 
مشرق رصافه است و از ثنی آغاز کرد و با یاران خویش فراهم آمدند و شبانگاه از سه طرف بر آن 

له بردند و شمشیر در جمع نهادند و کس از آن قوم جان بدر نبرد و نوساالن را اسیر گرفتند و حم
خمس خدا را همراه نعمان ابن عوف شیبانی پیش ابوبکر فرستاد و اموال غارتی و اسیران را تقسیم 

ه را از او دختر ربیعه بن بجیر تغلبی را خرید و به خانه برد و عمرو رقی) ع(کرد و علی بن ابیطالب 
  .آورد

و چنان شد که وقتی هذیل از معرکه جان برد سوي زمیل رفت و به عتاب بن فالن پناه برد در این 
نیز از سه طرف حمله برد چنانکه از  ها آنوقت عتاب با اردویی بزرگ در بشر مقر داشت و خالد به 

شنیده بودند و کشتاري بزرگ کرد که نظیر آن نکرده بود و  آن راپیش به ربیعه برده بود و خبر 
  .خواستند بکشند که چندان

بود تغلبیان را در دیارشان غافلگیر کند آنگاه خالد غنیمت را میان  خورده قسمو چنان بود که خالد 
نمري و کسان تقسیم کرد و خمس را همراه سوار بن فالن مزنی پیش ابوبکر فرستاد که دختر موذن 

  .لیلی دختر خالد و ریحانه دختر هذیل بن هبیره جز خمس بودند



 لیو زم یخرب ثن ٢٨٩
 

پس از آن خالد از بشر سوي رضاب رفت که هالل بن عقه آنجا بود و چنان یاران وي از نزدیک 
  .شدن خالد خبر یافتند پراکنده شدند هالل نیز از آنجا برفت و جنگی نشد



  خرب فراض

  

تغلب و پس از رضاب به فراض رفت که حدود شام و عراق و آنگاه خالد از پس غافلگیر کردن 
جزیره است و پس از این سفر دراز که پیوسته به جنگ بود و رجزها درباره آن گفته بودند عید فطر 

  .را آنجا گذرانید

وقتی مسلمانان در فراض فراهم آمدند رومیان به هیجان آمدند و خشمگین : مهلب بن عقبه گوید
هاي پارسی که مجاور آنان بود و از قبیله تغلب و ایاد و نمر کمک خواستند که نشدند و از پادگا

یا شما : آمد و سوي خالد آمدند و چون به کنار فرات رسیدند گفتند ها آنهاي بسیار به کمک گروه
  .بدین سوي آیید یا ما به آن سو آییم

  شما بدین سوي آیید: خالد گفت

  .تا ما به آن سو آییم پس شما از ساحل دور شوید: گفتند

  .از مقر ما عبور کنید تر پایینشویم شما از محلی ما دور نمی: خالد گفت

القعده سال دوازدهم بود و رومیان و پارسیان با همدیگر گفتند در کار خویش و در این نیمه ماه ذي
یابد و ما یجنگد و عقل و بصیرت دارد بخدا که او ظفر مبیندیشید این مرد در راه دین خود می

  .خوریمشکست می

از مقر خالد از فرات گذشتند و چون فراهم آمدند رومیان  تر پاییناما این گفتگو سودشان نداد و 
آید و چنین کردند و جنگی سخت و از هم جدا شوید تا بدانید بدو نیک از کدام دسته می: گفتند

تعقیبشان کنید و امانشان ندهید و : تطوالنی در میان رفت و خداي عزوجل هزیمتشان کرد و خالد گف



 خرب فراض ٢٩١
 

ریختند و در خونشان را می آمدند میراندند و چون فراهم سواران گروه گروه از آنان با نیزه جلو می
  .هزار کس کشته شد صد یکجنگ فراض در معرکه و هنگام تعاقب 

بود که اجازه داد قعده مانده و چون جنگ به سر رسید خالد ده روز در فرض بماند و پنج روز از ذي
که اجازه داد که سپاه را به راه ببرد و شجره بن : سوي حیره حرکت کنند و به عاصم بن عمرو گفت

  .روداعز را بر دنباله قوم گماشت و چنان وانمود که با قوم می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  حج خالد

  

خالد بن ولید سوي انبار آمد و با وي صلح کردند که از آنجا بروند آنگاه به : علی بن محمد گوید
که جز خشنود شد و نگاهشان داشت پس از آن به بازار بغداد  ها آنشرطی تن دادند که خالد از 

بودند روستاي عال بود حمله شد و مثنی را فرستاد و به بازاري که جماعتی از قضاعه و بکر آنجا 
هجوم برد و به هر چه در بازار بود غنیمت گرفت پس از آن سوي عین التمر رفت و آنجا را به جنگ 
گشود و کشتار کرد و اسیر گرفت و اسیران را سوي ابوبکر فرستاد و این نخستین اسیرانی بود که از 

جودي را اسیر دیار عجم سوي مدینه آمد آنگاه سوي دومه الجندل رفت و اکیدر را بکشت و دختر 
  .حیره اقامت گرفت و این همه به سال دوازدهم هجرت بودکرد و بازگشت و در 

ابوبکر به دوران خالفت خویش به سال دوازدهم هجرت به حج رفته بود و : ابی ماجده سهمی گوید
من : من با پسري از کسانم نزاع کردم که گوش مرا گاز گرفت و چیزي از آن را قطع کرد یا گفت

را پیش  ها آناو را گاز گرفتم و چیزي از آن را قطع کردم ماجراي ما به ابوبکر گفتند و گفت گوش 
) رض(عمر ببرید تا بنگرد اگر زخم شدید است از مرتکب قصاص بگیرید و چون ما را پیش عمر 

از : بله زخم شدید است حجامت گري بیارید و چون سخن از حجامت گر آورد گفت: بردند گفت
وي مبارك کند و غالمی به خاله خویش دادم و امیدوارم خدا آن را بر : شنیدم که فرمود) ص(پیامبر 

از کسی که زخم زده بود قصاص  آنگر نکند پس از  گر و قصاب یا ریخته گفتم او را حجامت
  .گرفت

  

  



  سخن از حوادث سال سیزدهم
  

عکرمه ذخیره قوم بود و چون رومیان خبر یافتند سران سپاه با کسان سوي شام رفتند و : ابوحارثه گوید
ها آراست ها فراهم کرد و سپاهبه هرقل نامه نوشتند و هرقل برون شد و در حمص مقر گرفت و گروه

ها را مشغول بدارد که سپاه بسیار بود و مردانش نه چندان آرام و تذارق برادر تنی خواست گروهو می
در فلسطین باال  عقب دارو  ها آن يعقب دارفرستاد و یکی را به  خود را با نود هزار کس سوي عمرو

بر بلندي جلق مقر گرفت و جرجه بن توذرا را سوي یزید بن ابوسفیان فرستاد که در مقابل وي اردو 
زد و در اقص به مقابل شرحبیل بن حسنه فرستاد و فیقار را با شصت هزار کس سوي ابوعبیده بن 

سپاه عکرمه  جز بههزار بود  کیو ستیبیمناك شدند که همه جمع مسلمانان جراح فرستاد مسلمانان ب
  .فرستادند که چه باید کرد وکه آن نیز شش هزار بود و همگی نامه و قاصد سوي عمر

به پاسخ نامه و قاصد فرستاد که باید فراهم آیید که کسانی همانند ما وقتی فراهم آیند به سبب  وعمر
باشند مسلمانان  نیرومندتربا عده برابر از دشمن کمی مغلوب نشوند و اگر پراکنده نیز باشیم مردان ما 

ه ابوبکر نیز با جوابی ها نوشته بودند نامکردند و ابوبکر نیز همانند عمرو نامه گاه وعدهیرموك را 
هاي مشرکان همانند جواب عمرو رسید که فراهم آیید و یک سپاه شوید و با جمع مسلمانان با سپاه

و  کند میو کافران را زبون  کند میروبرو شوید که شما یاران خدایید و خدا به یاران خویش کمک 
شود آن مغلوب می به دنبالله شما به سبب کمی مغلوب نخواهید شد سپاه ده هزار و بیشتر از حم

  .ها باشید و در یرموك فراهم شوید و با هم باشیدمراقب دنباله

و چون هرقل از قصد مسلمانان خبر یافت به بطریقان خود نوشت که شما نیز بر ضد مسلمانان فراهم 
اشد و اي وسیع باشد گذرگاهی تنگ و تذارق تا ساالر سپاه بآیید و در محلی مقر گیرید که عرصه

شود و  دار عهدهجرجه بر مقدمه باشد و باهان و دراقوص بر دو پهلو باشند و فیقار کار جنگ را 
  .رسدباشید که باهان با کمک از دنبال می دل خوش



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ٢٩٤
 

رومیان چنان کردند که هرقل گفته بود و در واقوصه فرود آمدند که بر ساحل یرموك بود و دره 
خواست رومیان ور از آن میسر نبود باهان آنجا اردو زد که میهمانند خندقی شد که عب ها آنبراي 

  .هاي نامیمون بیاسایداز اندیشه شانیها دلآرام گیرند و مسلمانان را ببینند و 

مسلمانان از اردوگاه خویش سوي یرموك رفتند و مقابل رومیان و بر راه آنان اردو زدند که رومیان 
باشید که بخدا  دل خوشاي مردم : جز از کنار اردوگاه مسلمانان راه نداشتند و عمرو بن عاص گفت

  .رومیان محصور شدند و کمتر ممکن است مردم محصور توفیق یابند

اردو زده بودند اما به  ها آنربیع را در مقابل رومیان و بر راه ل سیزدهم و دو ماه فر سابقیه ص مسلمانان
رومیان دسترس نداشتند که دره باقوصه پشت سرشان بود و پیش رویشان خندق بود و عبور میسر نبود 

در ماه االول بسر رفت تاختند تا ماه ربیعمی ها آنشدند مسلمانان بر و چون کسانی از رومیان برون می
صفر وضع خویش را به ابوبکر خبر داده بودند و از او کمک خواسته بودند و ابوبکر به خالد نوشته 

  .ملحق شود و مثنی را در عراق جانشین خود کند خالد در ماه ربیع آنجا رسید ها آنبود که به 

کار : ر گفتوقتی مسلمانان در یرموك فرود آمدند و از ابوبکر کمک خواستند ابوبک: مهلب گوید
کرد و ترغیب کرد که با شتاب روان  دیتأککار خالد است و او در عراق بود ابوبکر کس فرستاد و 

شود و خالد برفت و وقتی آنجا رسید که باهان نیز به نزد رومیان رسیده بود و شماسان و راهبان و 
  .کشیشان پیش از او آمده بودند و رومیان را به جنگ تشویق و ترغیب کردند

نمایی با رومیان به عرصه آمد و خالد به جنگ وي رفت و امیران مسلمان هر کدام با باهان به قدرت
مقابل خویش جنگ انداختند و باهان هزیمت شد و شکست در رومیان افتاد و به خندق خویش پناه 

  .بردند

مسلمانان پایمردي  شدند دل خوشدانستند و مسلمانان از آمدن خالد و چنان بود که باهان را میمون می
کردند و رومیان هزیمت شدند جمع مشرکان دویست و چهل هزار کس بود که هشتاد هزار کس به 
هم بسته بودند چهل هزار کس را به زنجیر بسته بودند که تا پاي مرگ بکوشند و چهل هزار کس را با 



 زدهمیسخن از حوادث سال س ٢٩٥
 

هزار کس  وهفت ستیبانان بود و هشتاد هزار پیاده مسلم سوار اسبها بسته بودند هشتاد هزار عمامه
  .هزار کس شد وشش یسبودند و خالد با نه هزار کس بیامد که جمعشان 

  .ده روز پیش از فتح یرموك درگذشت اآلخر جماديیمه االول بیمار شد و در ندر جمادي) ره(ابوبکر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خرب یرموک

  

شام کرده بود ابو عبیده بن  يها تیوالیکی از  مأمورابوبکر هر یک از امیران را : ابوجعفر گوید
اردن بود  مأموردمشق بود شرحبیل بن حسنه  مأمورحصم بود یزید بن ابوسفیان  مأمورعبداهللا بن جراح 

فلسطین بودند و چون از کار آنجا فراغت یافتند علقمه سوي مصر  مأمورعمرو بن عاص و علقمه 
  .رفت

گروه بسیار فراهم آمد و چنان دیدند که در یک  ها آنو چون امیران به شام رسیدند به دور هر یک از 
  .جا فراهم شوند و با جماعت مسلمانان با جمع مشرکان روبرو شوند

خواهید کاري اي جمع سران می: کنند گفتو چون خالد دید که مسلمانان هر گروه جدا پیکار می
  .ن شما نشودأو گیرد و مایه وهن و کسر شدا نیرکنید که دین خ

هزار کس بودند سه هزار کس  وهفت ستیبچهار سپاه با امیران مسلمان به شام رسید که : عباده گوید
نیز از پراکندگان سپاه خالد بن سعید بود که ابوبکر ساالري آن را به معاویه و شرحبیل داد ده هزار 

شش هزار کس بود که با عکرمه به  جز بهد آمده بودند و این کس نیز از کمکیان عراق با خالد بن ولی
هزار کس شده بودند و هر سپاه  وشش چهلخالد بن سعید به جاي مانده بودند که همگی  يعقب دار

تا خالد از عراق بیامد و چنان بود که اردو عبیده در یرموك  کرد یمبا امیر خود جداگانه جنگ 
شد دوي شرحبیل مجاور اردوي یزید بن ابوسفیان بود و بارها میمجاور اردوي عمرو عاص بود و ار

-کرد و شرحبیل با یزید اما عمرو و یزید با ابوعبیده و شرحبیل نماز نمیکه ابوعبیده با عمرو نماز می

  .کردند

 وقتی خالد بیامد مسلمانان چنین بودند و او نیز جداگانه اردو زد و با مردم عراق نماز کرد آنگاه: گوید
هستند و رومیان از آمدن  تنگ دلخالد متوجه شد که مسلمانان از اینکه باهان به کمک رومیان آمده 
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بودند و چون دو سپاه روبرو شدند خدا رومیان را هزیمت کرد با کمکیان خویش به  دل خوشباهان 
آن واقوصه بود و یک ماه تمام در خندق خویش بماندند و کشیشان  طرف کیپناه بردند و  ها خندق

مسیحی گري در خطر است تا همت گرفتند و در : گفتند میکردند و شماسان و راهبان ترغیبشان می
  .براي جنگی که بعدها جنگی همانند آن نبود برون شدند اآلخر جماديماه 

خواستند جداگانه آهنگ جنگ کنند خالد بن و چون مسلمانان حرکت رومیان را بدیدند و : گوید
رفت و حمد و ثناي خدا کرد و گفت ك در چنین روزي تفاخر و سرکشی روا نیست  ها آنولید میان 

در کار جهاد مخلص باشید و از عمل خویش خدا را منظور کنید که پس از این روز روزها خواهد 
نه رواست و نه  که اینا و متفرق جنگ نکنید کردند جدا جدبود با قومی که با تادیه و نظم جنگ می

شود در این قضیه دانید بداند مانع این رفتار میاز شما دور است اگر آنچه را شما می که آنسزاوار و 
  .پسندد کار کنیدامور شما می دار عهدهدانید درست می رأيکه به شما دستوري داده نشده بر 

  .درست چیست رأي: گفتند

دانست که چه رویم اگر مییی میبه سوفرستاد پنداشت که هر یک بکر ما را میوقتی ابو: گفت
کنید براي مسلمانان از آن نگرانی که دارند بدتر است کرد کاري که شما میفراهم می شماراشود  می

که اند به والیتی گماشته شماراخدا را خدا را هر یک از  پراکنده است شماراکه عالقه به دنیا  دانم یم
مایه وهن او نخواهد شد بیایید که ) ص(اگر مطیع یکی از ساالران دیگر شود پیش خدا و خلیفه خدا 

هایشان برانیم پیوسته دشمن آمده است جنگ امروز نتایج مهم دارد و اگر امروز آن را سوي خندق
یایید تا ساالري را خواهیم راند و اگر ما را هزیمت کنند پس از آن روي فیروزي نخواهیم دید ب ها آن

  .تان ساالري کنید امروز ساالري را به من دهیدرا مبادله کنیم امروز یکی باشد و فردا دیگري تا همه

همگان ساالري او را پذیرفتند و پنداشتند آن روز نیز برخورد با دشمن چون روزهاي دیگر : گوید
  .خواهد بود و کار سر دراز دارد
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ز کسی مانند آن ندیده بود بیامدند و خالد آرایشی کرد که عربان آنگاه رومیان با آرایشی که هرگ
دشمن شما بسیار است و مغرور : تا چهل دسته در آمد و گفت وشش یسپیش از آن نکرده بودند و با 

ها نیست که دیده بسیار نماید و چند دسته در قلب نهاد و ابوعبیده را بر آن و آرایشی همانند دسته
ز پهلوي راست نهاد زیاد بن حنظله بر یک دست بود خالد بر یک دست بود با گماشت چند دسته نی

بر یکدسته بود  القیسحلیفه کلبی بر یک دسته بود امرو پراکندگان سپاه خالد بن سعید دحیه بن
ینحس بر یکدسته بود ابوعبیده بر یک دسته بود عکرمه بر یک دسته بود سهیل بر یکدسته بود 

ر یکدسته بود در این وقت وي هجده سال داشت حبیب بن مسلمه بر یک دسته عبدالرحمن بن خالد ب
بود صفوان بن امیه بر یکدسته بود سعید بن خالد بر یکدسته بود ابواالعور بن سفیان بر یکدسته بود 
پسر ذوالخمار بر یکدسته بود عماره بن مخشی بن خویلد بر یکدسته بود در پهلوي راست سپاه و دسته 

یز در آنجا بود دسته خالد بن سعید نیز آنجا بود عبداهللا بن قیس بر یکدسته بود عمرو بن شرحبیل ن
عبسه بر یکدسته بود سمط بن اسود بر یکدسته بود ذوالکال بر یکدسته بود معاویه بن خدیج بر 
 یکدسته بود جندب بن عمرو بر یکدسته بود عمرو بن فالن بر یکدسته بود لفیز بر یکدسته بود دسته
یزید بن ابوسفیان بر پهلوي چپ سپاه بود زبیر نیر بر یکدسته بود حوشب ذوظلیم بر یکدسته بود قیس 
بن عمرو بن زید بن عوف هوازنی بر یکدسته بود عصمه بن عبداهللا اسدي بر یکدسته بود ضرار بن 

نی عصمه بر پیمان بازور بر یکدسته بود مسروق بن فالن بر یکدسته بود عتبه بن ربیعه بن بهز هم
پیمان بنی سلمه بر یکدسته بود قباث بر یکدسته بود ابودردا یکدسته بود جاریه بن عبداهللا اشجعی هم

 دار عهدهگوي قوم بود قباث بن اشیم سر پیشتازان بود و عبداهللا بن مسعود قاضی قوم بود ابوسفیان قصه
  .ضبط بود

که قاري سپاه مقداد بود و این سنت را پیامبر خدا در روایت طلحه و محمد نیز چنین آمده با این اضافه 
پس از جنگ بدر نهاده بود که هنگام تالقی با دشمن سوره جهاد را که همان سوره انفال بود بخوانند 

  .کردندکه از آن پس مردم پیوسته چنین می

در روایت عباده و خاك آمده است که در جنگ یرموك یک هزار کس از یاران پیامبر حضور 
  .کس از جنگاوران بدر بودند صد یکداشتند و از جمله 
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خدا را خدا را شما مدافعان عرب و : گفتایستاد و میها میرفت و بر دستهابوسفیان راه می: گویند
عباد  ایخداخدایا این یکی از روزهاي توست  اند شركاران مدافعان روم و ی ها آنیاران اسالمید و 

  .نگران خویش را فیروزي بخش

  رومیان سخت بسیارند و مسلمانان اندك: یکی به خالد گفت: گویند

و مسلمانان سخت بسیار سپاه به فیروزي بسیار باشد و به شکست  اند اندكرومیان بسیار : خالد گفت
شد و خواست اسب کهرم سالم بود و شمار رومیان دو برابر میاندك نه به شمار مردان بخدا دلم می

  .گفت که اسب وي در راه لنگ شده بوداین سخت از آن رو می

گفت تا جنگ آغاز کنید و قوم در هم خالد به عکرمه و قعقاع که برد و پهلوي قلب بودند ب: گویند
آویختند و اسبان به جوالن آمد در این اثنا قاصد به مدینه رسید و سواران راه وي را گرفتند و گفتند 

و ساالري  که مدد در راه است اما در واقع خبر مرگ ابوبکر: خبر چیست؟ و او خبر نیک داد و گفت
  .ابوعبیده را آورده بود

لد آوردند خبر مرگ ابوبکر را نهانی با وي گفت و خبر داد که با سپاه چه گفته چون قاصد را پیش خا
باش و نامه را بگرفت و در تیردان خود جا داد و بیم داد اگر  جا نیهمنکو کردي : است و خالد گفت

  .خبر را آشکار کند کار سپاه به پراکندگی انجامد و محمیه بن زنیم که همانند قاصد بود با خالد بماند

آنگاه جرجه بیامد تا میان دو صف ایستاد و بانگ برآورد که خالد سوي من آید و خالد ابوعبیده را 
خورد و  به همبجاي خود نهاد و برفت و میان دو صف به رومی رسید چنانکه گردن اسبانشان 

  .همدیگر را امان داند

د مرا فریب مده که مرد اي خالد به من راست بگو و دروغ نگو که آزاده دروغ مگوی: جرجه گفت
بزرگوار مرد خداشناس را فریب ندهد آیا خدا شمشیري به پیامبر شما نازل کرد که به تو داده و به هر 

  کنی؟را هزیمت می ها آنطرف و هر قومی که بکنی 
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  نه: گفت

  .اندپس چرا تو را شمشیر خدا نام داده: گفت

فرستاد و ما را دعوت کرد که همگان از او  را سوي ما) ص(خداي عزوجل پیامبر خویش : خالد گفت
بیزاري کردیم و از او دوري کردیم آنگاه بعضی از ما تصدیق او کردند و پیرو وي شدند و بعضی 

 دورماندهکردند و من از جمله کسانی بودم که از او دیگر همچنان از او دور بودند و تکذیب او می
ما را جذب کرد و سرهاي ما را به اطاعت آورد  يها دلکردم پس از آن خدا بودم و تکذیب وي می

تو یکی از شمشیرهاي خدا هستی که به : وي هدایت کرد که تابع وي شدیم و به من گفت سوي بهو 
و از  ام گرفته نامروي مشرکان کشیده است و براي من دعاي فیروزي کرد بدین جهت شمشیر خدا 

  .ترمهمه مسلمانان بر کار مشرکان سختگیر

  گویی؟سخن راست می: جرجه گفت

  کنی؟اي خالد بگو مرا به چه دعوت می: سپس گفت

به اینکه شهادت دهی خدایی جز خداي یگانه نیست و محمد بنده و فرستاده اوست و به دینی : گفت
  .که از طرف خدا آورده معترف شوي

  شود؟نپذیرد چه می شماراو هر که : جرجه گفت

  .حمایت کنیم و ما او راجزیه بدهد : گفت

  و اگر ندهد؟: گفت

  کنیماعالم جنگ می: خالد گفت

  مقام کسی که جز شما شود و این دین را بپذیرد چگونه است؟: گفت
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مقام همه ما از شریف و وضیع و اول و آخر در مورد چیزهایی که خدا مقرر کرده یکسان : گفت
  .است

  یک همانند شماست؟در پاداش و ن درآیدهر که به دین شما : آنگاه جرجه گفت

  آري و بهتر نیز هست: خالد گفت

  اید؟چگونه همانند شماست که شما پیش از او بوده: گفت

آمد و از کتب به ما خبر ما وقتی پیامبرمان زنده بود و میان ما بود اخبار آسمان سوي وي می: گفت
نمود ما به این دین گرویدیم با پیامبر بیعت کردیم ولی شما آنچه را ما از عجایب می ها تیآداد می

اید و هر که از شما با خلوص نیت و پاك به این دین اید و نشنیدهایم ندیدهایم و شنیدهدیده ها حجت
  .از ما بهتر است درآید

  بخدا با من راست گفتی و خدعه نکردي و دورویی نیاوردي؟: جرجه گفت

  .توست سؤاالتحاجت ندارم و خدا شاهد  کس هیچام که به تو و بخدا به تو راست گفته: فتگ

  .اسالم را به من بیاموز: گویی و سر بگردانید و پیش خالد آمد و گفتراست می: جرجه گفت

خیمه خویش برد که ظرف آبی بر خویش ریخت و دو رکعت نماز کرد و چون او  سوي بهخالد او را 
نیز حمله کردند و مسلمانان را از جاي  ها آنلد رفت رومیان پنداشتند حمله کرده است و به طرف خا

  .ببردند مگر محافظانی که عکرمه و حارث بن هشام ساالرشان بودند

پس خالد با جرجه سوار شدند و رومیان در میان مسلمانان بودند و مسلمانان به همدیگر بانگ زدند و 
حمله کنند و شمشیرها در هم افتاد و خالد و جرجه از : باز آمدند و رومیان عقب نشستند و خالد گفت

نماز که  بر آمدن روز تا هنگام غروب پیکار کردند آنگاه جرجه کشته شد و جز همان دو رکعت
هنگام مسلمان شدن کرده بود نمازي نکرده بود مسلمانان نماز ظهر و عصر را به اشاره کردند و رومیان 
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اي از جاي برفتند و خالد به قلب حمله برد و میان سواران و پیادگان رومی افتاد اردوگاهشان عرصه
و از گذرگاه برفتند و در صحرا  وسیع بود با گذرگاه تنگ سواران و پیادگان را در نبردگاه واگذاشتند

  .گریزان شدند

نشدند و  ها آناند راه گشودند و معترض و چون مسلمانان دیدند که سواران رومی رو به گریز نهاده
را در هم کوفتند  ها آنهمه برفتند و پراکنده شدند و خالد و مسلمانان به پیادگان حمله بردند و 

بود رومیان به خندق پناه بردند و خالد سوي خندق حمله  شده رانیوگویی دیواري رویشان  که چنان
در  که ناو هر که از بستگ ختندیر فروبرد و رومیان سوي واقوصه گریختند و بستگان و نسبتگان در آن 

کشید که تاب افتاد و یکی ده کس را به پرتگاه میکرد بکشش فراریان میجنگ پایمردي می
و بیست هزار کس رها  صد یکافتاد باقیمانده را نیز توان نبود و میمقاومت نداشتند و چون دو کس 

  .هزار و پانصد شد غنائمکه از پیاده و سوار کشته شدند سهم سوار از  ها آن جز بهبودند 

اکنون که نتوانستیم : هنگام شکست فیقار جمعی از بزرگان رومی شنل سر کشیدند و بنشیدند و گفتند
گري دفاع کنیم و در خواهیم شاهد روز بعد باشیم که نتوانستیم از مسیحینمیرا ببینیم  دلی خوشروز 

  .همان حال کشته شدند

و به قولی پانصد کس از حیره در آمد و مثنی بن  صد هشتسال سیزدهم با  اآلخر ربیعخالد در : گوید
و بن حرام  ظفر یافت ها آنحارثه را بجاي خود گماشت و در صندودا با دشمنانی روبرو شد و بر 

انصاري را آنجا گماشت در مصیخ و حصید نیز با جمعی روبرو شد که ساالرشان ربیعه بن بجیر تغلبی 
  .را بکشت و اسیر و غنیمت گرفت ها آنو بود 

رسید و مردم آنجا حمله برد و اموالشان بگرفت و حرقوص بن  سوي بهپس از آن راه بیابان از قراقر 
  .نعمان بهرانی را بکشت

  .آنگاه سوي ارك رفت و مردم آنجا با وي صلح کردند
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آنگاه سوي فریقین رفت و با مردم آنجا جنگ کرد و ظفر یافت و غنیمت گرفت آنگاه سوي حوارین 
  .رفت و هزیمتشان کرد و اسیر گرفت

  .آنگاه سوي قصم رفت و بنی مشجعه و قضاعه با وي صلح کردند

  .ر مردم غسان حمله برد و کسان بکشت و اسیر گرفتآنگاه سوي مرج راهط رفت و در روز فصح ب

آنگاه به سر بن ارطا و حبیب بن مسلمه را سوي غوطه که سوي کلیسایی رفتند و مردان و زنان را اسیر 
  .کردند و زن و فرزند را سوي خالد آوردند

مر غافل خالد از سوي مصیخ بهرا که بر چاه قصفانی بودند حمله برد مصیخ و ن: ظفر بن دحی گوید
  :خواندشان شعري بدین مضمون می نوشیدند و ساقیبودند و صبحدمان تنی چند از ایشان شراب می

پیش از آنکه سپاه ابوبکر بیاید مرا صبوحی دهید و گردنش را به شمشیر زدند و خونش با شراب 
  .بیامیخت

و بر مصیخ بهرا حمله وقتی مردم غسان خبر یافتند که خالد از سوي در آمده : عمرو بن محمد گوید
اجتماعشان خبر یافت و به مقابله  را در هم کوفته در مرج راهط فراهم آمدند خالد از ها آنآورده و 

شتافت و چنان بود که خالد مرزها و سپاهیان روم را که مجاور عراق بودند سر نهاده بود و میان  ها آن
و از آنجا در آمد و بدورمانه رسید که دو عالمت  رفته بود سوي بهو یرموك بود و با اسیران بهرا  ها آن

بر کنار راه بود آنگاه از کثب گذشت و به دمشق رسید و از آنجا به مرج الصفر رسید و با غسنانیان 
و عیالشان را در هم کوفت و چند روز در مرج مقر  روبرو شد که ساالرشان حارث بود و سپاه و اهل

بن حارث پیش ابوبکر فرستاد پس از آن از مرج در آمد و بر لب را همراه بالل  غنائمگرفت و خمس 
خالد و سپاه عراق که همراه وي  به دستبصري فرود آمد و این نخستین شهر شام بود که  هاي آب

  .بودند گشوده شد و از آنجا برفت و در واقوصه با نه هزار سپاه که همراه داشت به مسلمانان پیوست
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و این به سال از آنکه خالد به حیره آمده بود و از کمی بعد از رفتن وي پس  سال کیو چنان شد که 
سیزدهم هجرت بود پارسیان شهر براز و پسر اردشیر پسر شهریار را که با کسري و شاپور نسبت داشت 
به شاهی برداشتند و او سپاهی بزرگ مرکب از ده هزار کس با یک فیل به ساالري هرمز جاذویه 

ها را به هاي اطراف آمدن وي را خبر دادند و او از حیره در آمد و پادگانو پادگانسوي مثنی فرستاد 
خود پیوست و دو پهلوي سپاه خویش را به معنی و مسعود پسران حارثه سپرد و در بابل به انتظار 

  .حریف ماند

مثنی نوشت به این اي به هرمز جاذویه بیامد و دو پهلوي سپاه او به کوکبد و خوکبذ سپرده بود و نامه
  :مضمون

  از شهر براز به مثنی

با  ها آناند و فقط به وسیله چران بانان و خوك ام که مرغمن سپاهی از اوباش پارسان سوي تو فرستاده
  .کنمتو جنگ می

  :مثنی به جواب او نوشت

  از مثنی به شهر براز

و  ییگو دروغاي ما نیک یا گري و این براي تو بد است و برتو یکی از دو صفت داري یا طغیان
به نزد خدا و مردم عقوبت بزرگ دارند چنان پنداریم که اوباش را به ضرورت  گو دروغشاهان 
چرانان انداخت و پارسیان از نامه وي  بانان و خوك به مرغ شمارااي ستایش خدایی که کار فرستاده

شد و بعضی شهرها مایه زبونی ساکنان شهر براز مایه وبال وي  منشأشئامت مولد و : بنالیدند و گفتند
با این نامه که به : گفتند که وي ساکن میشان بوده و به شهر براز گفتنداست این سخن از آن رو می

به  یسینو نامهخواهی به کسی را نسبت به ما جسور کردي وقتی می ها آندست دشمنان نوشتی 
  .مشورت گراي
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سخت کردند و چنان شد که مثنی و تنی چند از مسلمانان  آنگاه دو قوم در بابل روبرو شدند و جنگ
ها سپاه بود حمله بردند و آن را کشتند و پارسیان هزیمت شدند و و دسته ها صفبه فیل که میان 

را از حدودي که در آنجا پادگان داشته بودند  ها آنپرداختند و  ها آنمسلمانان به تعقیب و کشتار 
  .به دنبال فراریان تا مداین رفتند کنندگان بیتعقبراندند و در آنجا مقر گرفتند و 

با همه مردان نیرومند خویش به کمک : خالد در حیره بود که ابوبکر بدو نوشت: ابن اسحاق گوید
را بگمارد و چون نامه ابوبکر به خالد رسید  توان سپاه یکی از خودشانسپاه شام رود و بر مردم کم

  .من انجام گیرد به دستاهد فتح عراق خویعنی عمر است که نمی دست چپاین کار : گفت

و زنان را سوي مدینه پیامبر خدا بازفرستاد و  توان کمآنگاه خالد با مردم نیرومند روان شد و مردمان 
بن حارثه شیبانی را بر مسلمانان عراق از طایفه ربیعه و عمیر بن سعد انصاري را ساالرشان کرد و مثنی 

اي را که از دیگران گماشت آنگاه تا عین التمر برفت و به مردم آنجا حمله برد و کسان بکشت و قلعه
و  ها آنگیان را بکشت و از کسان ایام کسري جنگاوران در آن بودند محاصره کرد و بگشود و قلعه

  .ار گرفت و همه را پیش ابوبکر فرستادمردم عین التمر اسیر بسی

  .از جمله اسیران ابوعمره غالم شبان بود که پدر عبدالعلی بن ابوعمره بود

و نیز ابوعبیده غالم معلی انصاري زریقی و عبداهللا و خیره غالم ابی داوود انصاري مازنی و یسار جد 
  .محمد بن اسحاق از آن جمله بودند

عقه بن بشر نمري را بکشت و بیاویخت آنگاه از قراقر که چاه بنی کلب خالد بن ولید در عین التمر 
-بود و از راه بیابان آهنگ سوي کرد که چاه طایفه بهرا بود و پنج روز راه بود اما چون راه را نمی

  .مردم را به راه ببر: جست که رافع بن عمیر طایی را نشان دادند و خالد بدو گفتدانست بلدي می

ا سپاه و بنه تاب این راه نیاریم که سوار تنها از سپردن آن بیم دارد و جز مغرور از این راه ب: رافع گفت
  .نرود که پنج روز تمام راه است که آب نیست و خطر گمراهی است
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  بخدا چاره نیست که دستور امیر آمده بگو چه باید کرد؟: خالد گفت

است مگر  پرخطرتوانید آب برگیرید و هر که بتواند پستان شتر خود را ببندد که راه هر چه می: گفت
  .خدا کمک کند بیست شتر تنومند چاق براي من بیارید

را بسته نگه داشت تا از عطش به جان آمد آنگاه به آبگاه  ها آنخالد بگفت تا شتران بیاوردند و رافع 
برد که چندان آب بخورد تا سیراب شود و لبان آن را ببرید و دهان ببست که نشخوار نکند و احشاي 

-آن خالی شود آنگاه به خالد گفت حرکت کن خالد با سپاه با شتاب روان شد و هر جا منزل می

و کسانی از آبی داد گرفت و به اسبان میآب شکمبه آن را می و دیدر یمگرفت چهار شتر را شکم 
نوشیدند روز آخر سفر صحرا خالد که از سرنوشت یاران خویش بیمناك بود به که همراه داشتند می

  رافع چه باید کرد؟: داشت گفت درد چشمرافع که 

گرید آیا درختان بن: هللا به آب رسیدیم و چون نزدیک دو عالمت رسید به کسان گفتاانشا: گفت
  ؟بینید میکوچک خاردار 

  .بینیمدرخت نمی: گفتند

  .پدرها درست نگاه کنیدانا اهللا و انا علیه راجعون به خدا هالك شدیم و من نیز هالك شدم بی: گفت

و چون جستجو کردند درختان را یافتند که قطع شده بود و چیزي از آن بجا بود و چون مسلمانان آن 
اي در پاي درختان را بکنید و چون بکندند چشمه: ر بگفتند و رافع تکیبر گفت و گفترا بدیدند تکبی

  .ها پیوسته بودآمد و بنوشیدند تا سیراب شدند پس از آن منزلگاه

  .که نوسال بودم با پدرم پاي این آب آمده بودم بار یکبخدا وقتی : رافع به خالد گفت

  :دین مضمون گفتیکی از شاعران مسلمان در این باره شعري ب

  اي بود و رافع چنان راه جستچه خوش چشمه
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کرد و پیش از آن سپرد گریه میکه از راه بیابان از قراقر تا سوي رفت پنج روز که وقتی سپاه را می
  .هیچ انسانی از این راه نرفته بود

را  ها آنجمعی از  رسید سحرگاه به مردم آنجا که از طایفه بهرا بودند حمله برد و سوي بهو چون خالد 
  :خواندگرشان اشعاري بدین مضمون میکه به شراب نشسته بودند و ظرفی شراب داشتند و نغمه

دانیم مرا از شیشه پیش از آنکه سپاه ابوبکر بیاید شرابم دهید شاید مرگ ما نزدیک است و نمی
  .بنوشانید و تیره رنگ صافی را مکرر بپیمایید

- سیراب کنید که پنداران سپاه مسلمانان و خالد پیش از صبحگاهان در می برد میاي که غم مرا از باده

  .رسند

  .شویدرهسپار نمی درآیندو پیش از آنکه زنان از پرده  ها آنچرا پیش از جنگ 

گر قوم کشته شد و خون وي در ظرف شراب ریخت پس از آن خالد حمله نغمه يدراثنا: گوید
م غسان حمله برد از آن پس به نزدیک بصري فرود آمد که ابوعبیده کرد تا در مرج به مرد يشرویپ

بن جراح با هم شدند و بصري را محاصره کردند تا گشوده شد و صلح شد که جزیه بدهند و این 
نخستین شهر شام بود که در خالفت ابوبکر گشاده شد پس از آن همگان سوي فلسطین به کمک 

گودال فلسطین مقر داشت و چون عمرو بن عاص از آمدن عمرو عاص رفتند که در عربات نزدیک 
رسید و  ها آنخبر یافت حرکت کرد و به  ابوعبیده بن جراح و شرحبیل بن حسنه و یزید بن ابوسفیان

  .مقابل رومیان اردو زدند

وقتی دو سپاه نزدیک هم شدند قبقالر مرد عربی را که بن هزارف نام داشت و از مردم قضاعه : گوید
میان این قوم رو و آنجا بمان و خبرشان را براي من : ه تزید بن حیدان بود بفرستاد و بدو گفتاز تیر

  .بیار
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و روز در میان مسلمانان  شب کیتوانست شد برفت و و او که عرب بود و وارد اردوگاه می: گوید
  چه دیدي؟: رفت که از او پرسیدبماند آنگاه پیش قبقال می

و روز سوارند اگر پسر شاهشان دزدي کند دست او را ببرند و اگر زنا کند  اند راهبانشبانگاه : گفت
  .کنندسنگسار شود که حق را رعایت می

زیر خاك رفتن بهتر که روي زمین با این قوم روبرو شویم دوست دارم  ییگو راستاگر : قبقال گفت
  .را بر من فیروزي ندهد ها آنو  ها آنافتد و مرا بر  متارکه ها آنخدا چنین کند که میان من و 

آنگاه قوم حمله بردند و جنگ انداختند و چون قبقال جنگاوري مسلمان را بدید به رومیان : گوید
  .اي به سر من بپیچیدپارچه: گفت

  براي چه؟: گفتند

  .خواهم آن را ببینم در عمرم روزي سخت در از این ندیدمروز بدي است که نمی: گفت

  .که پیچیده بودند بریدند مسلمانان سر او را: گوید

آن گروهی از  يدراثنااالول بود و جنگ اجنادین به سال سیزدهم هجرت دو روز مانده از جمادي
مسلمانان و از جمله سلمه بن هشام بن مغیره و هبارین اسود عبداالسد و نعیم بن عبداهللا و هشام بن 

ان انصار نام کسی را یاد نکردند علی عاص بن وائل و چند تن دیگر از قریشیان کشته شدند از کشتگ
خالد به دمشق آمد و ساالر بصره سپاهی بر ضد وي فراهم آورد و خالد و ابوعبیده : بن محمد گوید

را هزیمت کردند که به قلعه  ها آنسوي او رفتند و با او در آنجا روبرو شدند و بر رومیان ظفر یافتند و 
صلح کرد که هر کس ساالنه یک دینار و  ها آنالد با خویش در آمدند و خواستار صلح شدند و خ

  .یک پیمانه گندم جزیه دهد
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و رومیان در اجنادبن تالقی کرد و روز شنبه پس از آن دشمن آهنگ مسلمانان کرد و سپاه مسلمانان 
سال سیزدهم هجرت جنگ شد که خدا مشرکان را هزیمت کرد و  االول يجماددو روز مانده از 

  .جانشین هرقل کشته شد و گروهی از سران مسلمانان به شهادت رسیدند

آنگاه هرقل به جنگ مسلمانان بازگشت و در واقوصه تالقی شد و دو گروه به جنگ پرداختند و به 
رسیده شد و این جنگ در ماه رجب  ها آنجنگ بودند که خبر وفات ابوبکر و ساالري ابوعبیده به 

  .رخ داد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از نام زنان ابی بکر

  

اند و سخنابوبکر در جاهلیت فیتیله را به زنی گرفت واقدي و کلبی نیز با وي هم: علی بن محمد گوید
بن لوي بود و اند که فیتیله دختر عبدالعزي بن عبد بن اسعد بن جابر بن مالک بن حسل بن عامر گفته

  .عبداهللا و اسماء را از او آورد

بن کنانه بود و عبدالرحمن و ... رومان را به زنی گرفت که دختر عامر بن عمیره  و هم او در جاهلیت ام
  .عایشه را از او آورد

در اسالم نیز ابوبکر اسماء دختر عنیس را به زنی گرفت که پیش از وي زن جعفر بن ابیطالب بوده وي 
گفته بودند ابوبکر از اسماء بن حلف ابن اقتل بود که او را خثعم نیز می ...عنیس بن معد بن تیم  دختر

  .بکر را آوردمحمد بن ابی

و هم او در اسالم حبیبه دختر خارجه بن زید خزرجی را به زنی گرفت که هنگام وفات ابوبکر باردار 
  .فتکلثوم نام یابود و پس از وفات وي دختري آورد که ام

  

  

  

  

  



  خرب از فحل و دمشق

  

علی بن محمد گوید شداد بن اوس بن ثابت انصاري و محمیه بن جز و یرفا با خبر مرگ ابوبکر به شام 
در یاقوصه با دشمن جنگ داشتند ظفر یافتند و این به ماه  که  ناآمدند اما خبر را نهان داشتند تا مسلمان

ه و ساالري جنگ شام را بدو داده و امیران درگذشترجب بود آنگاه به ابوعبیده خبر دادند که ابوبکر 
  .خالد بن ولید را معزول کرده است دیگر را بدو پیوست و

فحل رفتند که از سرزمین اردن بود و وقتی مسلمانان از اجنادین فراغت یافتند سوي : ابن اسحاق گوید
هاي پراکنده سپاه روم آنجا فراهم آمده بودند و مسلمانان با ساالران خویش بودند و خالد بر گروه

زار بود و گل مقدمه سپاه بود و چون رومیان در بیسان فرود آمدند نهرها را گشودند که زمین شوره
  .شد

بین فلسطین و اردن بود مقر گرفتند و چون مسلمانان به بیسان ما که  ناآنگاه رومیان مابین فحل و بیس
بودند اسبانشان در گل فرو رفت و به زحمت افتادند آنگاه خداوند  خبر بیرسیدند و از کار رومیان 

  .الردغه یعنی گلزار نامیدند از پس رنج که مسلمانان آنجا دیده بودندنجاتشان داد و بیسان را ذات

در فحل با رومیان روبرو شدند و جنگ انداختند و رومیان هزیمت شدند و  پس از آن مسلمانان
  .مسلمانان وارد فحل شدند و سپاهیان پراکنده روم سوي دمشق رفتند

القعده سال سیزدهم هجرت هفت ماه پس از آغاز خالفت عمر رخ داد در این سال جنگ فحل در ذي
  .عبدالرحمن بن عوف ساالر حج بود

مسلمانان سوي دمشق رفتند خالد بر مقدمه سپاه بود رومیان در دمشق به دور یک پس از جنگ فحل 
مرد رومی به نام ماهان فراهم آمدند و چنان بود که عمر خالد بن ولید را از ساالري سپاه معذور کرده 
بود و جراح را ساالري همه سپاه داده بود مسلمانان و رومیان در اطراف دمشق تالقی کردند و جنگی 
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را بکشتند  ها آنسخت کردند آنگاه خداوند عزوجل رومیان را هزیمت کرد و مسلمانان بسیار کس از 
ها را بستند و مسلمانان شهر را در محاصره گرفتند تا گشوده شد و و رومیان وارد دمشق شدند و دربازه

  .جزیه دادند

رسیده بود اما عبیده شرم کرد و نامه  در این اثنا نامه عمر درباره ساالري ابوعبیده و عزل خالد بن ولید
را براي خالد نخواند تا دمشق گشوده شد و صلح به دست خالد انجام گرفت و نامه صلح به نام وي 

  .نوشته شد

ق به با مسلمانان جنگیده بود به هرقل پیوست فتح دمش که  ناو چون دمشق صلح کرد باهان ساالر رومی
پس از صلح ابوعبیده امامت خویش را نمودار کرد و خالد را سال چهاردهم هجرت در ماه رجب بود 

  .عزل کرد

و چنان بود که مسلمانان و رومیان در شهر عین فحل میان فلسطین و اردن تالقی کرده بودند و جنگی 
  .سخت کرده بودند و پس از آن رومیان سوي دمشق رفته بودند

  

  

  

  

  

  



  خرب دمشق به روایت دیگر

  

وقتی نامه ابوعبیده پیش عمر رسید که پرسیده بود از کجا آغاز کند عمر به جواب : گویدابوعثمان 
  :نوشت

اما بعد از دمشق آغاز کنید و آنجا روید که قلعه شام و خانه مملکت شامیان است سپاهی بفرستید که 
گر فتح مقابل مردم فحل و فلسطین و حمص باشند اگر خدا فحل را پیش از دمشق گشود چه بهتر و ا

افتاد و دمشق گشوده شد یکی براي حفظ دمشق آنجا بماند و تو و امیران دیگر به فحل  تأخیرآن به 
حمله برید و اگر خدا آنجا را بگشود تو و خالد سوي حمص روید و شرحبیل و عمرو را با اردن و 

  .برون شوندفلسطین واگذار و ساالر هر والیت و سپاه ساالري همه سپاه دارد تا از والیت او 

را بفرستاد که با هر  ...آنگاه ابوعبیده ده تن از سرداران قوم ابوالعور سلمی و عبد عمرو بن یزید و 
  .پنج سردار دیگر بود شان یکی

و چنان بود که سران از یاران پیامبر بودند مگر آنکه میان آنان کسی که تحمل این کار کرد نباشد 
حل فرود آمدند و چون رومیان بدانستند که سپاه مسلمان قسط همگان از صفر روان شدند و نزدیک ف

آنان دارد آب به اطراف فحل انداختند و زمین گل شد و مسلمانان به زحمت افتادند و مردم فحل که 
هشتاد هزار سوار بودند از حمله آنان در امان ماندند مردم فحل نخستین کسانی بودند که در شام 

  .یان بودندحصاري شدند پس از آن دمشق

ابوعبیده ذوالکالع را فرستاد که میان دمشق و حمص کمک مسلمانان باش و ساالر سپاه آنجا یزید بود 
که بیامد و ابوعبیده نیز از مرج آمد و خالد بن ولید نیز بیامد و سپاه عمرو و ابوعبیده نیز از مرج آمد و 

ساالر سواران بود و ي سپاه وي بود عیاض خالد بن ولید نیز بیامد و سپاه عمرو و ابوعبیده از دو سو
شرحبیل ساالر پیادگان بود و همه سوي دمشق آمدند که ساالر آن نسطاس بن نسطوس بود و شهر را 
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به محاصره گرفتند و اطراف آن فرود آمدند که ابوعبیده به یکسوي بود و عمرو به یکسوي بود و 
و شهر حمص میان وي و مسلمانان فاصله بود  یزید به یکسوي بود در این هنگام هرقل در حمص بود

محاصره کردند که حمله سپاه و تیراندازي منجنیق به کار بود  سختی بهو غریب هفتاد روز دمشق را 
بود و کمک خواستند ذوالکالع در یک  ها آندمشقیان در شهر انتظار کمک داشتند و هرقل نزدیک 

نمود که آهنگ حمص دارد سواران هرقل به منزلی دمشق میان سپاه مسلمانان و حمص بود و چنان می
کمک مردم دمشق آمدند و سپاه ذوالکالع در آن تاخت و مانع وصول به دمشق شد که بازگشتند و 

رسد سستی دیدند که کمک نمی روبروي وي اردو زدند و دمشق همچنان بود و چون دمشقیان
نیز  که اینامیدوار شدند دمشقیان پنداشته بودند  ها آنگرفتند و غمگین شدند و مسلمانان به تسلیم 

هاي دیگر است که سرما بیاید دشمن برود اما زمستان رسید و عربان بجاي خویش بودند و چون حمله
در این هنگام به طریقی که ساالر مردم این سبب امیدشان ببرید و از حصاري شدن پشیمان شدند 

اي ساخت و قوم بخوردند و بنوشیدند و از جاهاي دیگر غافل شدند و دمشق بود پسري آورد و ولیمه
ماند اي از کار دشمن از آن نهان نمیاز مسلمانان کس این را ندانست مگر خالد که غافل نبود و نکته

ها آماده کرده ها به صورت نردبانخویش بود و طناب خبرگیرانش به کار بودند و او متوجه اطراف
  .هابود با کمند

پیش  ها آنو چون شب آن روز در رسید با گروهی از سپاه خود روان شد و او و قعقاع و کسانی امثال 
وقتی از باالي حصار صداي تکبیر ما را شنیدید باال بیایید و سوي در شوید و : گروه بودند و گفتند

ها را که به وسیله آن ها را به باال انداختند و مشکبه در رسیدند ریسمان قدم پیشیاران  چون خالد و
از خندق گذشته بودند به پشت داشتند و چون دو کمند بر دیوار محکم شد قعقاع و مذعور از آن باال 

د ها را بر دیوار محکم کردند جایی که بدان حمله کرده بودنها و طنابرفتند و دیگر کمند
بود کسان  جا همهتر از آب داشت و ورود بدان مشکل جا همهاستوارترین جاي حصار بود و بیشتر از 

  .پیاپی آمدند و از همراهان خالد کس نماند جز اینکه باال رفت و نزدیک در رسید

پایین رفت و کسان نهاد که آنجا  ها آنو چون باالي حصار قرار گرفتند همه پایین رفتند و خالد نیز با 
باالي حصار بودند بانگ تکبیر  که  ناتکبیر گویید و آن: را براي دیگر باالروندگان حفظ کند و گفت



 گرید تیخرب دمشق به روا ٣١٥
 

ها آویختند و خالد به نخستین مدافعان برداشتند و مسلمانان سوي در رفتند و بسیار کسان در طناب
بانان را بکشت و شور در مردم شهر افتاد و و دربازهرا از پاي در آورد و سوي در رفت  ها آنرسید و 

-دانستند چه شده و خالد و همراهان وي کلونکسان بخروشیدند و جاهاي خویش را بگرفتند و نمی

در آمدند و به دشمن  که  نابگشودند و براي مسلمانهاي در را با شمشیر ببریدند و براي مسلمانان 
  .بازه خالد از پاي در آمدندحمله بردند چنانکه همه مدافعان در

که جان برده بودند سوي مردم  ها آنچیره شد  ها آنو چون خالد بر مجاوران خود حمله برد و بر 
کرده بودند که صلح باشد و را دعوت می ها آندرهاي دیگر رفتند و چنان شده بود که مسلمانان 

در آمدند و مسلمانان بپذیرفتند که درها  اموال را تقسیم کنند که نپذیرفته بودند و ناگهان از در صلح
  .بیایید و ما را از مردم این در حفظ کنید: را بازکردند و گفتند

و مهاجمان هر در به صلح با مردم مجاور آن در آمدند و خالد از در خویش به جنگ در آمد و خالد 
و سران دیگر میان مردم شهر به هم رسیدند اینان به کشتار و غارت و آنان به صلح و سکون ناحیه 

  .صلح شد جا همهخالد را نیز مشمول صلح کردند و 

یک دینار سرانه و اموال غارتی را تقسیم کردند و یاران خالد  صلح دمشق بر تقسیم دینار و مال بود و
چون یاران سران دیگر بودند بر هر جریب از دیار دمشق یک پیمانه از محصول مقرر شد و از اموال 
شاهان و تابعانشان غنیمت شد و بر ذوالکالع ابواالعور و بشیر و یارانشان تقسیم شد و خبر خویش را 

  .براي عمر فرستادند

  

  

  

  



  سخن از بیسان

  

چون شرحبیل از جنگ فحل فراغت یافت با عمرو و سپاه سوي بیسان رفت و آنجا منزل گرفت 
ابواالعور و سران سپاه وي در کار محاصره طبیریه بودند مردم اردن از سقوط دمشق و سرگذشت 

حصاري شدند و  جا همهو سقال و رومیان در فحل و گلزار و آمدن شرحبیل و عمرو عاص خبر یافتند 
شرحبیل با سپاه سوي بیسان راند و چند روز آنجا را محاصره کرد و پس از آن مردم بیسان برون شدند 

انی که بیرون آمده بودند از پاي در آمدند و باقیمانده به کس همهروبرو شدند و  ها آنو مسلمانان با 
  .میانه رفت صلح آمدند که پذیرفته شد و صلحی همانند صلح دمشق در

  

  

  

  

  

  

  

  



  طربیه

را پیش شرحبیل برساند و او  ها آنبه صلح آمدند که  عورو چون خبر به مردم طبریه رسید با ابواال
هاي شهر و اطراف را نیز چون مردم بیسان صلحی مانند صلح دمشق شد که منزل ها آنچنان کرد و با 

واگذارند و در نیمه دیگر بمانند و هر سر یک دینار  ها آنرا به  نیمه یکبا مسلمانان تقسیم کنند و 
آید بدهند و ترتیبات دیگر که  به دستساالنه بدهد و هر جریب زمین یک انبان گندم یا جو هر کدام 

هاي اردن پراکنده شدند و خبر فتح را براي عمر درباره آن صلح شد و مسلمانان در شهرها و دهکده
  .نوشتند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ارق   خرب 

  

از پس مرگ ابوبکر این بود که نداي نماز جماعت داد و ) رض(چنان بود که نخستین کار عمر : گوید
اجابت نکرد و متفرق شدند تا روز چهارم همچنان به  کس هیچرا براي حرکت دعوت کرد اما  ها آن

چهارم پذیرفت و نخستین کس بود آنگاه مردم از پس یکدیگر  روز بهدعوت قوم پرداخت ابوعبید 
  .آمدند و عمر از مردم مدینه و اطراف هزار کس برگزید و ابوعبید را ساالر جنگ کرد

  .یکی از یاران پیامبر را ساالر جنگ کن: به عمر گفتند: گوید

پذیرند و دیگران می کنیدکنم سستی میدعوت می شماراخدا نکند اي یاران پیامبر : اما عمر گفت
ساالري دهم؟ فضیلت شما به سبقت و شتاب در کار جنگ بود وقتی سستی  ها آنبر  شماراآنگاه 

مثنی را به شتاب واداشت و . کنمداوطلب را ساالر شما می کردید دیگران از شما برترند، نخستین
  .زودتر حرکت کن تا یارانت بیابند: گفت

خالفت خویش هماهنگ با بیعت کرد راهی کردن ابوعبیده بود نخستین کاري که عمر در : گوید
را دعوت کرد که با شتاب از هر سو بیامدند و آن  مرتد شدگانآنگاه مردم نجران را برون کرد سپس 

که ابوعبیده بن جراح ساالر شماست و بدو : را سوي شام و عراق فرستاد و به مردم یرموك نوشت
و اگر خداي عزوجل تو را ظفر داد مردم عراق را با هر کس از  نوشت که ساالري سپاه با تو است

  .سوي شما آمدند و بخواهند آنجا روند سوي عراق فرست که  ناکمکی

نخستین فتح ایام عمر در یرموك بود که بیست روز پس از درگذشت ابوبکر رخ داد از جمله : گوید
نبود  ها آنکه با مردم عراق بازگشت اما از در ایام عمر به یرموك آمد قیس بن هبیره بود  که  ناکمکی

  .را اجازه غزا داد به غزا آمد مرتد شدگانعمر  که نیهمو 



ارق ٣١٩  خرب 
 

و چنان بود که پارسیان با مردم شهر براز از کار مسلمانان به اختالف خویش مشغول بودند و : گوید
پسر اردشیر پسر شهریار شاه زنان را به شاهی برداشتند تا وقتی که بر پادشاهی شاپور پسر شهر براز 

اتفاق کردند و آذرمیدخت بر ضد وي بشورید و او را با فرخزاد بکشت و پادشاه شد در این وقت 
  .پوران بدو خبر داد رستم پسر فرخ زاد بر مرز خراسان بود و

مثنی با ده کس از مدینه سوي حیره رفت و ابوعبیده یک ماه بعد بدو پیوست مثنی پانزده روز در حیره 
ماند رستم به دهقانان سواد نامه نوشت که بر مسلمانان بشورید و هر روز مردي را نهاد که مردم آنجا ب

را بشورانند جاپان را سوي بهقباذ پایین فرستاد و نرسی را به پسکر فرستاد و روزي را براي این کار 
و  آوردف را فراهم هاي اطرامعین کرد و سپاهی براي جنگ مثنی فرستاد مثنی خبر یافت و اردوگاه

محتاط شد و جاپان شتاب کرد و شورش آغاز کرد و در نمارق فرود آمد و کسان پیاپی بیامدند نرسی 
  .نیز بیامد و در زندرود مقر گرفت و مردم روستاها از باال تا پایین فرات بشوریدند

د ابوعبیده ساالر قوم آنگاه مثنی با جماعتی بیرون شد تا در خفان مقر گیرد و از پشت آسیبی بدو نرس
بود و یک روز در خفان بماند تا همراهانش بیاسایند و بسیار کس از شورشیان بر جاپان فراهم آمده 

  .بودند

آنگاه ابوعبیده از پس آسودن مردم و مرکبان حرکت کرد و مثنی را بر سواران گماشت پهلوي راست 
رد پهلوداران گروه جاپان جشنس ماه و مردان را به بالغ داد پهلوي چپ را به عمر بن هیثم بن صلت سپ

شاه بودند سپاه مسلمانان در نامرق فرود آمدند و جنگی سخت کردند که خدا پارسیان را هزیمت کرد 
  .و جاپان اسیر شد مطر او را اسیر کرد مردانشاه نیز اسیر شد

رد و چیزي گرفت و او را اکتل او را اسیر کرد اکتل گردن مردانشاه را زد اما مطر از جاپان فریب خو
  .این شاه است و باید او را کشت: رها کرد و مسلمانان وي را بگرفتند و پیش ابوعبیده آوردند و گفتند

در مورد کشتن او از خداي بیم دارم که یکی از مسلمانان امانش داده است و : اما ابوعبیده گفت
  .را یکی تعهد کنند تعهد همگان استو هر که  کرندیپ کیمسلمانان در کار دوستی و همدلی چون 
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  این شاه است: گفتند

  .و گر چه شاه باشد و او را رها کرد: گفت

پارسیان ده سال کار جنگ را به رستم سپردند و او را به شاهی برداشتند رستم منجم : ابوعمران گوید
  .این کار را پذیرفتیدانی چرا تو که واقع حال را می: دانست و یکی به او گفتبود علم نجوم نیک می

  .از روي طمع و عالقه به ریاست: گفت

فرستاد که بر مسلمانان بشورید با قوم گفته  ها آنآنگاه رستم به مردم سواد نامه نوشت و سران را پیش 
بود نخستین کسی که بشورد ساالر شماست جاپان در ناحیه فرات بادغلی بشورید و کسان از پس وي 

برداشتند مسلمانان در حیره پیش مثنی رفتند و او در خفان فرود آمد و آنجا مقاومت  به شورشسر 
کرد تا ابوعبیده بیامد که بر مثنی و دیگران ساالري داشت جاپان در نمارق فرود آمد و ابوعبیده از 

 که چندانخفان سوي وي رفت و در نمارق تالقی شد و خدا پارسیان را هزیمت کرد و مسلمانان 
بکشتند مطر بن فضه که نسب از مادر خویش داشت با ابی یکی را دیدند که زیور  ها آنستند از خوا

داشت و بدو حمله بردند و اسارت گرفتند دیدند که پیري فرتوت است و ابی او را نخواست مطر 
تنها شد  بود و توافق کردند که ابی جامه او را بگیرد و فدیه از آن مطر باشد و چون مطر با وي بسته دل

خواهی مرا امان دهی و دو غالم نوسال چابک که چنین و کنید میشما عربان به پیمان وفا می: گفت
  چنان باشند به تو دهم؟

  آري: مطر گفت

در حضور وي انجام گیرد مطر چنان کرد و او را پیش ابوعبیده  کار نیامرا پیش شاهتان بر تا : گفت
 آب برخاستندکرد آنگاه ابی و تنی چند از مردم مدینه  تأییدمان وي را برد و او را امان داد و ابوعبیده ا

  .امان نداشت وقت آنمن او را اسیر کردم و : گفت

  .آورداین جاپان شاه است و این جماعت را او به جنگ می: مردم ربیعه که او را شناخته بودند گفتند



ارق ٣٢١  خرب 
 

  .امانش داده چگونه او را بکشمخواهید چه کنم رفیق شما اي مردم ربیعه می: ابوعبید گفت

ها را تقسیم کرد عطر بسیار در آن میان بود بخشش کرد و خمس غنیمت را آنگاه ابوعبیده غنیمت
  .همراه قاسم به مدینه فرستاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سقاطیه کسکر

  

وقتی پارسیان هزیمت شدند و راه کسکر گرفتند نرسی پسرخاله کسري بود و کسکر : طلحه گوید
کرد خورد و کشت نمیاز آن نمی کس هیچتیول او بود و نرسیان از آن وي بود که فرق کرده بود و 

ره بود دادند و این در میان کسان شهبا کسی که چیزي از آنجا بدو میکسان وي یا شاه پارسیان  جز به
سوي تیول خویش رو و آنجا را از دشمن : که حاصل آنجا غرق است رستم و پوران به نرسی گفتند

  .خویش و دشمن ما حفظ کن و مرد باش

چون پارسیان در جنگ نمارق هزیمت شدند و باقیماندگان سوي نرسی روان شدند که در : گوید
را تا اردوگاه نرسی تعقیب  ها آن: ن گفتاردوگاه خویش بود ابوعبید نداي رحیل داد و به چابکسرا

  .کنید و میان نمارق و بارق و درتا نابودشان کنید

  :عاصم بن عمرو در این باره شعري دارد بدین مضمون

  دارمقسم به جان خودم و جانم را خار نمی

  که مردم نمارق زبون شدند

  کسانی که خدایشان هجرت کرده بودند به دست

  را همی جستند ها آنو میان در تاو بارق 

  میکشت یهمرا  ها آندر راه بذارق میان مرج و مسلح و هوافی 

چون ابوعبید از نمارق حرکت کرد در کسکر مقابل نرسی فرود آمد و نرسی در پایین کسکر : گوید
بود و مثنی با همان آرایش بود که با جاپان جنگیده بود ابوعبید در پایین کسکر در جایی که سقاطیه 



 کسکر هیسقاط ٣٢٣
 

نام داشت تالقی شد و در صحرا ملس جنگی سخت کردند که خدا پارسیان را هزیمت کرد نرسی 
گریخت و اردوگاه و زمین وي به تصرف مسلمانان در آمد و ابوعبیده هر چه را که از کسکر اطراف 

بسیار یافت و کس پیش عربان مجاور  آذوقهرا فراهم آورد و  غنائماردوگاه وي بود ویران کرد و 
ستاد که هر چه خواستند بر گرفتند و مخازن نرسی را گرفتند و از هیچ مخزنی مانند مخزن نرسیان فر

کرد و شاهان پارسی وي را در فراهم آوردن آن کمک نشدند که نرسی آن را حفظ می دل خوش
دادند و خمس آن را پیش عمر می آذوقهها را قسمت کردند و به کشاورزان از آن کردند مخزنمی
کرده بودند روزي ما کرد را که خسروان حفظ می ییها آذوقهستادند و بدو نوشتند که خدا فر

  .خواستیم آن را ببینند و نعمت فضل خدا را کنند

ابوعبید در کسکر بماند و مثنی را سوي باروسما فرستاد بالغ از سوي زوایی فرستاد و عاصم را سوي 
  .گریختنهر جویر و این سپاه سوي جالنوس می

  .عاصم نیز مردم بیتیغ و نهر جویر را به اسیري گرفت

  

  

  

  

  

  

  



  الیس کوچکخرب 

  

در روایت عطیه چنین آمده که جاپان و مردان شاه بیامدند و راه را بستند و در انتظار : ابوجعفر گوید
بودند و  خبر بیپیش ذوالحاحب آمده بود  که  ناپراکندگی مسلمانان بودند و از قضیه اختالف فارسی

برفت و مثنی از کار جاپان و مردان شاه خبر  ها آنچون پارسیان پراکنده شدند ذوالحاحب از دنبال 
رود کرد که پنداشتند به فرار می ها آن آهنگیافت عاصم بن عمرو بر سپاه گماشت و با جمعی سوار 

ند و همه را اسیر کردند و و راه او را بگرفتند و هر دو اسیر شدند و مردم الیس به همراهانشان تاخت
: پیمان حمایت داد و جاپان و مردانشاه را پیش آورد و گفت ها آنپیش مثنی آوردند به همین سبب به 

را زد گردن اسیران را نیز  ها آناید دروغ گفتید و تحریک کردید و گردن شما امیر ما را فریب داده
  .زد

  .گشتابومحجن از الیس فرار کرد و با مثنی باز: گوید

  

  

  

  

  

  

  



  جنگ بویب

  

و چنان بود که جریر بن عبداهللا و چند تن دیگر در سوي از خالد اجازه خواستند که اجازه داد و پیش 
در این حال که ما هستیم و کار : ابوبکر آمدند و جریر حاجت وي را با خویش بگفت و ابوبکر گفت

انداخت و چون عمر به خالفت رسید از او شاهد خواست و چون شاهد آورد و اعمال  تأخیروي را به 
که هر جا کسی هست که در جاهلیت نسبت به بجیله : خویش که در قبال عرب روان بودند نوشت

  .بمانده او را پیش جریر فرستید نسبتبرده و در اسالم بر این می

  .رومسوي شام می: جریر گفت

اند جریر از رفتن دریغ داشت و اق رو که مسلمانان شام بر دشمن خود تسلط یافتهسوي عر: عمر گفت
عمر او را به رفتن وادار کرد و چون آهنگ عراق کردند عمر براي دلجویی او که به رفتن وادارش 

  .آورده بودند به او داد به دسترا که قوم وي در این غزاوه  غنائمیاز خمس  چهارم کیکرده بود 

کدام جبه را : کس بودند پیش عمر آمدند گفت صد هفتجنگجویان بنی کنانه و ازدکه : ویدمجالد گ
  بیشتر دوست دارید؟

  .اندشام را که کسان ما بیشتر از ما آنجا رفته: گفتند

آنجا به قدر کفایت کسی است عراق، عراق دیاري را که خدا شوکت و شمار آن را : عمر گفت
دهد و با  یبینصکاسته بگذارد و به جهاد قومی روید که معاش مرفهی دارند شاید خدایتان از آن 

  .آسوده سر کنید گرکسانید

را دعاي خیر کرد  ها آنیریم عمر پذاو را می رأيو  میکن یمما تو را و امیرالمومنان را اطاعت : گفتند
  .و سخن نیک گفت
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هالل بن علفه تیمی با کسانی از مردم رباب که بر او فراهم آمده بودند پیش عمر آمد که : عمر گوید
کرد و روانه کرد که پیش مثنی رفت ابن مثنی بیامد که او را ساالر بنی سعد کرد و  ها آنوي را ساالر 

  .روانه کرد که پیش مثنی رفت

کرد پس از وي پسرش شبث  ها آنربعی با کسانی از بنی حنظله بیامد و عمر وي را ساالر : عمرو گوید
بن ربعی ساالر قوم شد و هم جماعتی از بنی عمرو بیامدند که عمر ربعی بن عامر بن خالد عنود را 

  .ساالرشان کرد و پیش مثنی فرستاد

  .گروه کردرا دو  ها آنضبه آمدند که و نیز جمعی از بنی

شدند که مهران را به جنگ مثنی فرستند از پوران اجازه  سخن هموقتی فیرزان و رستم : گویند
شدند تا با وي درباره آن سخن کنند و خواستند و چنان بود که وقتی کاري داشتند به وي نزدیک می

از هجوم عربان رسیان پیش خویش را بگفتند از شمار سپاه سخن آوردند و چنان بود که پا رأيچون 
چرا پارسیان مانند : کثرت سپاه را با پوران بگفتند گفت که نیهمفرستادند و سپاه بسیار به جایی نمی

  .فرستادندروند و چرا کار سپاه همانند آن نیست که پادشاهان پیشین میروزگار پیش سوي عربان نمی

  .ترس بر ما افتاده است اکنونروزگار دشمن ما ترسان بود و  اآلن: گفتند

را پذیرفت در این وقت انس بن هالل نمري با جمعی از مسیحیان نمر که اسبانی  ها آن رأيپوران 
همراه داشتند به کمک مثنی آمدند و نیز ابن مردي با جمعی از مسیحیان تغلب که اسبانی همراه 

ي وقتی دیده بودند که عربان در مقابل داشتند بیامدند نام مرد عبداهللا بن کلیب بن خالد بود مردم نصار
  .کنیماند گفته بودند ما نیز جنگ میعجمان اردو زده

  یا شما به طرف ما عبور کنید یا ما: آنگاه مهران گفت

  .شما عبور کنید: مسلمانان گفتند

  .پارسیان از بسوسیا سوي شومیا آمد که محل دارالرزق بود



 بیجنگ بو ٣٢٧
 

ر شومیا مقر گرفتند که محل دارالرزق بود و آنجا آرایش وقتی عجمان اجازه عبور یافتند د: گوید
گرفتند و در سه صف به مقابله آمدند که با هر صف یک فیل بود پیادگان پیشاپیش فیل بودند و 

  .هنگام آمدن سرودخوان بودند

و قوم خاموش ماندند  دیمان خاموششنوید بیهوده است آنچه می: مثنی به مسلمانان گفت: گوید
نزدیک مسلمانان شدند و از جانب نهر بنی سلیم که اکنون نیز نهر بنی سلیم نزدیک آنجاست پارسیان 

  .آمدند و مسلمانان مابین جایی که اکنون نهر بنی سلیم است و این سوي نهر صف بسته بودند

بشیرو بسر بن ابی رهم پهلوداران سپاه مثنی بودند و معنی را بر سواران گماشته بود و : طلحه گوید
  .بود عقب داراندار مقدمه بود و مذعور ساالر مسعود ساالر پیادگان بود و بسر از پیش عهده

  .دو پهلو سپاه مهران به ابن ازاذبه مرزبان حیره و مردانشاه سپرده بود: گوید

سخن کرد در این وقت بر اسب شموس  ها آنهاي خویش گذشت و با و چون مثنی برون شد بر صف
بود و مثنی در هنگام جنگ بر او  يخو زهیپاکبود اسب وي را شموس گفتند از آن روي که نجیب و 

ایستاد و کسان را  ها پرچمگذاشت و نزدیک هر یک از نشست و وقتی جنگ نبود آن را آسوده میمی
بر  ها آنوه را به منظور تشویق به جنگ ترغیب کرد و دستور خویش بگفت و صفات نیک هر گر

امیدوارم امروز از محل شما آسیب به عربان نرسد بخدا امروز هرچه مرا : گفتزبان آورد و به همه می
  .براي شما نیز خواهم کند می دل خوش

 کس هیچکرد و در بد و خوب مردم شریک بود و مثنی به گفتار و کردار با قوم انصاف می: گوید
  .فتار و یا کار وي خرده گیردتوانست به گنمی

گویم که آماده شوید و با تکبیر چهارم حمله برید و چون تکبیر اول من سه بار تکبیر می: آنگاه گفت
آمیختند و جنگ مغلوبه شد و مثنی  ها آنبگفت پارسیان حمله آوردند و مسلمانان با نخستین تکبیر بر 

گوید رساند و میامیر سالمتان می: اد و گفتفرست ها آنخللی دید و کس پیش  ها صفدر یکی از 
  .مایه رسوایی مسلمانان نشوید
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-خوب و صف راست کردند پیش از آن مثنی را دیده بودند که از کار ایشان ریش خود را می: گفتند

کرد اینک چشم بدو دوختند و مسلمانان دیگر نکرده بودند مالمتشان می که  ناکشید و از رفتارش
  .خندد این قوم بنی عجل بودندمی دلی وشخدیدند که از 

بدر  معرکهرا از  ها آنشدند که  زخم داردر این روز مسعود و بعضی دیگر از سران مسلمانان : گوید
اگر دیدید که ما کشته شدیم دست از جنگ نکشید که سپاه : گفته بود ها آنبردند و چنان بود که به 

  .سستی گیرد جنگ کنید و مجاوران خود را نیرو دهید

جنگاوران قلب مسلمانان در قلب مشرکان بسیار کس بودند نوجوانی از نصرانیان مهران را بکشت و بر 
وقتی مشرکی به دست  سان بدیناسب او نشست و مثنی سالح و جامه وي را به ساالر سواران داد 

شد جامه و سالح وي از آن ساالر جمع بود غالم تغلبی دو ساالر داشت یکی جریر و سواري کشته می
  .دیگري ابن هبر که سالح و جامه مهران را تقسیم کردند

همراه : جوانان بنی تغلب اسبانی داشتند و چون در جنگ بویب دو گروه روبرو شد گفتند: ثعلبه گوید
اي مهران را بکشت مهران بر اسبی سر خمود بود که ذره ها آنکنیم یکی از عربان با عجمان جنگ می

هاي شبیه بود و چون جوان تغلبی زرد رنگ داشت و میان دو چشمانش یک هالل و بر دمش هالل
بن مهران را بکشت و بر اسب وي نشست بانگ زد که من جوان تغلبیم من مرزبان را کشتم و جریر و 

  .هوبر با جمع خویش بیامدند و پاي او را بگرفتند و به زیر آوردند

جریر و منذر در قتل مهران شرکت داشتند و درباره سالح وي اختالف کردند : سعد بن مرزبان گوید
قلب سپاه  ها آنتقسیم کرد که  ها آنها را بر قداوري پیش مثنی بردند و او سالح و کمربند و طو و

  .ته بودندمشرکان را شکس

هاي سر رفتیم و بر آنجا مابین محل سکون و بنی سلیم استخوانبخدا ما سوي بویب می: ابن روق گوید
  .درخشید و مایه عبرت بوددیدیم که سپید بود و میو اعضاي کشتگان را می



 بیجنگ بو ٣٢٩
 

کس بود و همچنان ببود تا  هزار کیزدند که استخوان کسانی که آن را دیده بودند تخمین می: گوید
  .ها آن را بپوشانیدچاك خانه

مسعود بن حارثه زخمی شد و پیش از هزیمت دشمن از پاي در آمد و کسانی که با وي بودند : گوید
خویش را باال برید  هاي پرچماي مردم بکر ابن وایل : سستی گرفتند و او نزدیک مرگ بود گفت

  .یدبخدا کشته شدن مرا مهم نشمار شمارا

آن روز انس بن هالل نمري جنگید تا از پاي در آمد و مثنی او را از معرکه بدر برد و پیش : گوید
براز دهقان  و شهرها و شمشیرها شکست مسعود نهاد و نیز قرط بن جماح عبدي سخت بجنگید و نیزه

  .پارسی و ساالر سواران مهران را بکشت

را داده  ها آنراندیم و امید داشتیم که خدا اجازه غرق را سوي فرات  ها آناي از دسته: عرفجه گفت
باشد و مصیبت ما که در جنگ پل دیده بودیم سبک شود و چون به مرحله خطر رسیدند به ما حمله 

چه شود اگر پرچم خویش : سخت جنگیدیم تا آنجا که یکی از کسان به من گفت ها آنآوردند و با 
  .را عقب ببري

حمله بردم و او را بکشتم آنگاه سوي فرات گریختند و  ها آن عقب دارببرم و به پیش  آن راباید : گفتم
  .نرسید بدان جازنده  ها آناز  کی چیه

ها گفتند که دهی در جنگ بویب همراه پدرم بودم و بویب را جنگ: ربعی بن عامر بن خالد گوید
کشته بودند عروه از که هر یک ده کس را که در عرصه جنگ  آمدصد کس در آن روز به شمار 

ها بود و عرفجه ساالر ازدنهی بود مشرکان مابین جایی که اکنون سکون است تا ساحل فرات و نهی
کرد و پل را گرفت  یدست شیپآنکه وقتی هزیمت شدند مثنی  به سببکنار شرحه بویب کشته شدند 

را چپ و راست گرفتند و مسلمانان تا هنگام شب دنبالشان کردند و یک روز بعد نیز تا چنین  ها آنو 
  .بود
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مستبسل و یاران وي بودند که آن روز دعوت مثنی را پذیرفتند  که  نانخستین کس: علی بن محفز گوید
ب کرده بود دشمن رود و کسان را ترغی به دنبالو  درآیدخواسته بود از صف مسلمانان روز پیش می

مردم  ها آنرا به تعقیب قوم فرستادند پس از  ها آنآماده کردند و  ها آنمثنی بگفت تا پل را براي 
بجیله و دیگر سواران مسلمانان راهی شدند و به دنبال دشمن تا سیب رفتند در اردوگاه از جنگاوران 

 ها آنکه مثنی همه را میان آوردند  به دستپل کس نبود که نرفته باشد گاو و اسیر غنیمت بسیار 
خمس را به مساوات بر مردم بجیله  چهارم کیکوشان همه قبایل را بیشتر داد و تقسیم کرد و سخت

  .را همراه عکرمه به مدینه فرستاد چهارم سهتقسیم کرد و 

آن مهران و سپاه  يدراثناجنگ بویب در رمضان سال سیزدهم هجرت بود که خدا عزوجل : گوید
  :وي را بکشت اعور عبدي درباره این جنگ شعري گفت که مضمون آن چنین است

  اعور هیجان گرفت يها رنجدر دیار قبیله 

  و از پس عبدالقیس به خفان رسید

  که آنجا را دیده بود که گروه فراهم بود

  وقتی که مقتوالن سپاه مهران در نخیله بود

  رفت ها آنسوي روزگاري که مثنی با سپاهان 

  هاي پارسی و گیالنی را بکشتگروه

  بر مهران و سپاه همراه وي تفوق یافت

  و همه را جفت و تک از میان برداشت

ولی قصه جریر و عرفجه و مثنی و جنگ با مهران در روایت ابن اسحاق جز آن است : ابوجعفر گوید
  .دیگر گفته شده است يها تیرواکه در 



 بیجنگ بو ٣٣١
 

پاه پل به عمر بن خطاب رسید و باقیماندگان سپاه رفتند و جریر بن عبداهللا وقتی خبر شکست س: گوید
بجلی و عرفجه بن هرثمه با گروهی از مردم بجیله از یمن به مدینه آمدند در آن هنگام عرفجه ساالر 

  .بجیله بود وي از قوم ازد بود که با بجیله پیمان کرده بود

روید  ها آنیبت برادران خود در عراق خبر دارید سوي از مص: سخن کرد و گفت ها آنعمر با : گوید
  .کنمکه در قبایل عرب پراکنده برایتان گرداوري می شماراان کس همهو من نیز 

  .کنیمالمونین چنین میاي امیر: گفتند

عمر تیره کبه و سجمه و عرینه را که از قبیله قتس بودند به قبایل بنی عامر بن صعصمه پیوسته بودند 
  .آورد و عرفجه را ساالرشان کردفراهم 

اي که از ما نیست عمر عرفجه را پیش خواند و مردي را ساالر ما کرده: مردم بجیله به عمر گفتند
  گویند؟اینان چه می: گفت

نیستم من یکی از مردم ازدم که در ایام جاهلیت از  ها آنگویند من از راست می مؤمناناي امیر : گفت
  .بینی میبه جایی رسیدیم که  ها آنو در میان  قوم خویش خونی ریخته بودیم و به قبیله بجیره پیوستیم

  .را رد کن ها آنکنند تو را رد می که چنانپس بجاي خویش باش و : عمر گفت

  .رومنمی ها آنو با  کنم نمیچنین : گفت

رفجه ساالري را رها کرد و از مردم بجیله جدا شد و سوي بصره رفت و عمر ساالري بجیله را آنگاه ع
به جریر بن عبداهللا داد که بجاي وي همراه قوم سوي کوفه رفت و چون از نزدیک مثنی و بن حارثه 

  .اندگذشت مثنی به وي نوشت پیش من بیا که تو را براي کمک من فرستادهمی

ب نوشت چنین نکنم مگر امیرمومنان به من دستور دهد که تو یک ساالري و من نیز اما جریره به جوا
  .یک ساالرم
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از بزرگان پارسی بود روبرو شد که  که  ناپس از آن جریر سوي پل رفت و در بجیله با مهران پسر باذ
ه از اسب پل را بریده بود و جنگی سخت در میانه رفت و منذر به مهران حمله برد و ضربتی بدو زد ک

اش اختالف کردند آنگاه صلح کردند بیفتاد و جریر بر او تاخت سرش را ببرید و درباره سالح و جامه
  .و جریر سالح او را برگرفت و حسان کمربند او را گرفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خرب خنافس

  

جریر را سوي میشان مثنی در سواد پیشروي آغاز کرد و بشر را در حیره جانشین کرد و : زیاد گوید
  .فرستاد

هاي انبار بود و این غزا غزاي اخیر انبار و غزاي اخیر آنگاه مثنی در الیس فرود آمد که یکی از دهکده
الیس نام گرفت و دو تن که یکی انباري بود و دیگري حیري مثنی را به پیشروي تعقیب کردند و 

: گفتکرد و حیري میخنافس داللت میهرکدامشان از بازاري سخن آوردند انباري او را سوي 
  .سوي بغداد رود

رسد آهنگ بازار آنجا می روز بهمثنی براي حمله به بازار خنافس آماده شد و هنگامی که پنداشت 
  .به خنافس حمله برد روز بازارخنافس کرد و 

ه که رفته بود و محافظان را غارت کرد و از همان را ختیر به هممثنی بازار را با هر چه در آن بود 
بازگشت و صبحگاهان به دهقانان انبار رسید که حصاري شدند و چون او را شناختند از قلعه فرود 
آمدند و علف و توشه دادند و بلدهایی براي راه بغداد پیش وي آوردند و مثنی آهنگ بازار بغداد 

  .کرد

اي رهبري کنیم که دهخواهی تو را به دهکمی: یکی از مردم حیره به مثنی گفت: گویدمحفز 
شوند و آنجا فراهم می بار یک هرسالبازرگانان مداین کسري و بازرگانان سواد سوي آن روند و 

المال است و اینک روزهاي بازار است و اگر توانی غافلگیر به چندان مال همراه دارند که چون بیت
آري که مسلمانان توانگر شوند و همیشه در قبال دشمن نیرومند  به دستآنجا حمله بري چندان مال 

  .باشند

  از مداین کسري تا بغداد چقدر راه است؟: مثنی گفت
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  .یک روز یا کمتر از یک روز: گفت

  چگونه آنجا توانم رفت؟: گفت

و  باید راه دشت گیري تا به خنافس رسی که مردم انبار سوي بغداد رونداگر خواهی رفت می: گفتند
گیري و همه  بلد  راهخبر برند و کسان ایمن شوند آنگاه سوي انبار راه کج کنی و از دهقانان براي 

  .شب راه سپري و صبحگاهان به بغداد رسی و به آنجا حمله بري

مثنی از الیس روان شد تا به خنافس رسید آنگاه راه کج کرد و سوي انبار رفت و چون امیر انبار از 
دانست کیست و این به هنگام شب بود و چون او را یافت حصاري شد که نمیآمدن گروه خبر 

- خبر را نهان دار که می: بشناخت از قلعه فرود آمد و مثنی او را تهدید کرد و به طمع انداخت و گفت

  .خواهم به بغداد حمله کنم و از آنجا سوي مداین روم

  .آیممن با تو می: امیر انبار با او گفت

  .واهم همراه من بیایی کسی را همراه کن که راه را بهتر از تو بلد باشدخنمی: گفت

 راه مهینداد و بلدهایی همراهشان کرد راه سپردند و چون به  ها آنو علف به  آذوقهآنگاه امیر انبار 
  .از اینجا تا بغداد چقدر راه است: رسیدند مثنی به بلدها گفت

  .چهار یا پنج فرسخ: گفتند

  شود؟کی داوطلب نگهبانی می: ن خود گفتمثنی به یارا

اي مردم بمانید و : نگهبانان بگمارید آنگاه فرود آمد و گفت: گفت ها آنجمعی داوطلب شدند که به 
  .غذا خورید و وضو کنید و آماده شوید
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خبر به بغداد نرسد و چون قوم فراغت  ها آنداران فرستاد که کسان را بداشتند که پیش از آنگاه طلیعه
یافتند آخر شب روان شد و به بغداد رسید و صبحگاهان به بازارها حمله برد و شمشیر در کسان نهاد و 

  .کشتار کرد و هرچه خواستند برگرفتند

جز طال و نقره چیزي نگیرید و از کاال چندان بگیرید که بر مرکب خویش توانید : مثنی گفت: گوید
  .برد

ردم بازار بگریختند و مسلمانان هر چه توانستند طال و نقره و کاالي نخبه گرفتند آنگاه مثنی راه م
اي مردم : بازگشت گرفت و تا نهر سلیحین انبار راند و آنجا فرود آمد و با مردم سخن کرد و گفت

عافیت  فرود آیید و به حاجات خویش پردازید براي حرکت آماده شوید و شکر خدا کنید و از او
  .بخواهید و در رفتن شتاب کنید

که دشمن با شتاب به دنبال ماست و  کردندپچ میو قوم چنان کردند و مثنی شنید که کسان پچ: گوید
به نیکی و تقوا رازگویی کنید و به گناه رازگویی نکنید در کارها بنگرید و دقت کنید آنگاه : گفت

را از تعقیب شما  ها آنر هم رسیده باشد وحشت نرسیده اگ ها آنسخن کنید هنوز خبر به شهر 
شود که روزي تا شب دوام دارد اگر نگهبانان حاضر که حمله ناگهانی مایه وحشتی می دارد یبازم

رسند تا به اردوگاه جمع خودتان برسید که شما بر اسبان شما آمده باشند به شما نمی به دنبالبازار 
کنیم بخدا تکیه کنید جنگ می ها آنامید پاداش و هم فیروزي با دوید اگر به شما برسند به اصیل می

داده که دشمن از شما بیشتر و  تان يروزیفبسیار  هاي جنگبه او گمان خوب داشته باشید که در 
رویم و مقصود چیست ابوبکر خلیفه اینک به شما بگویم که چرا چنین با شتاب می بوده استمجهزتر 

ها کمتر توقف کنیم و با شتاب بازگردیم و در موارد ارش کرد که در غارتبه ما سف) ص(پیامبر خدا 
  .دیگر نیز در کار بازگشت شتابان باشیم

ار رسیدند و تا به انبو رودها گذشتند  ها صحراآنگاه با گروه بیامد بلدها همراه بودند و از : گوید
که وعده داده بود اگر  شدند دل خوشت استقبالشان کردند و از سالمت وي دهقانان انبار با جرأ

  .نیکی کند ها آنرفتارشان مورد رضایت بود با 
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وقتی مثنی از بغداد به انبار بازگشت مضارب عجلی و زید را سوي کباث فرستاد که : زیاد گوید
روان شد و چون آن دو به کباث رسیدند قوم  ها آنالعناب تقلبی آنجا بود و خود وي نیز پس از فارس

ه بود و کباپ خالی مانده بود بیشتر مردم آن از بنی تغلب بودند و مضارب و زیاد به پراکنده شد
 ها آنالعناب محافظ آن بود که ساعتی به حفاظت قوم رسیدند که فارس به دنبالهتعقیبشان رفتند و 

  .پرداخت سپس گریزان شد و از دنباله گروه بسیار کس کشته شد

بار بازگشت که فرات بن حیان را بر آن گماشته بود و چون به انبار آنگاه مثنی به اردوگاه خویش در ان
بر بعضی طوایف تغلب و نمر که در صفین : رسید فرات بن حیان و عتبه بن نهاس را روانه کرد و گفت

روان شد و عمرو بن ابی سلمی را جانشین خویش کرد و چون به  ها آنبودند حمله برد و خود از دنبال 
دند مثنی و فرات و عتیبه از هم جدا شدند و مردم صفین گریزان شدند و از فرات نزدیک صفین رسی

هاي خویش را آنگاه به عبور کردند و آنجا حصاري شدند مثنی و یاران وي توشه نداشتند و مرکب
کاروانی از مردم دبا و حوران برخوردند و کاروانیان را کشتند و سه تن از بنی تغلب را همراه کاروان 

  .ند اسیر کردند و کاروان را گرفتند که کاالي بسیار داشتبود

  .مرا راهبر شوید: مثنی به آن سه تغلبی گفت

مرا در مورد مال و کسانم امان دهید تا محل یکی از طوایف تغلب را که امروز : گفت شان یکی
  .آمدم به شما نشان دهم ها آنصبحگاهان از پیش 

با وي راه پیمود و شبانگاه به قوم حمله برد در آن هنگام شتران از  مثنی او را امان داد و بقیه روز را
ها نشسته بودند که هجوم آغاز شد و مردان را بکشتند و زن و آمد و کسان کنار خیمهمیآبگاه باز

  .فرزند اسیر گرفتند

غزاها آنگاه خبر آمد که بیشتر مردم آن دیار سوي ساحل دجله رفتند و مثنی حرکت کرد در همه این 
که از پس بویب بود حذیفه بر مقدمه سپاه بود و نعمان بن عوف و مطر هردوان شیبانی پهلوداران سپاه 

رسید که به  ها آنخود روان کرد و خود از پی برفت و نزدیک تکریت به  به دنبالبودند و حذیفه را 
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پنج شتر و پنج اسیر رسید مثنی  ها آنخواستند شتر بگرفتند به هر یک از  که چندانآب زده بودند و 
خمس اموال را برگرفت و با کسان سوي انبار بازگشت و فرات و عتیبه به راه خویش رفتند و به صفین 

به آب ریختند که امان  ها آنحمله بعضی از  جهیدرنتحمله بردند که مردم نمرو تغلب آنجا بودند و 
زدند که غرق شدیم و عتیبه و فرات گان بانگ میبرنداشتند به آب افتاد ها آنخواستند اما دست از 

ایام جاهلیت را که  هاي جنگزدند این غرق شدن به آن آتش زدن با این سخن یکی از بانگ می
  .آوردآن گروهی از مردم بکر بن وائل را آتش زده بودند به یادشان می يدراثنا

شتند و چون همه در اردو انبار عتبه و فرات و همراهان پس از غرق کردن جماعت سوي مثنی بازگ
ها بازگشتند مثنی با سپاه سوي جزیره رفت و آنجا فرود آمد و چنان فراهم آمدند و فرستادگان و دسته

در هر سپاه خبرگیر داشت و این غزا را براي او نوشتند و سخن عتبه و فرات را که ) رض(بود که عمر 
پرسش  ارهب ینارا احضار کرد در  ها آنبدو رسید  در غزاي بنی تغلب به آب ریختن قوم گفته بودند

  .این سخن را بر سبیل مثل گفتند: کرد که گفتند

  

  

  

  

  

  

  



  آنگاه سال چهاردهم هجرت در آمد

  

  .هاي چوبی و چیزهاي دیگر یافتند که سودمند افتادها و تیرها و جعبهمسلمانان در عذیب نیزه: گوید

به اطراف حیره هجوم برند بکیر بن عبداهللا لیثی را : اي فرستادند و گفتندآنگاه در دل شب دسته
ساالرشان کرد شماخ شاعر قیصی نیز در آن میانه بود با سی کس از دلیران قوم که برفتند و از سلیحین 

  .گذشتند و پل آن را ببریدند و آهنگ حیره داشتند

د و نهان شدند ببینند که چیست و همچنان راه سر و صداها شنیدند و دست به کاري نزدن يدراثنا
اي سوار جلوي انبوه جمع بود که معترض آن نشدند که راه صنین را ببودند تا جمعی گذشت و دسته

پیش گرفتند و متوجه مسلمانان نشدند که در انتظار آن خبرگیر بودند و توجهی به نهان شدگان 
  .نداشتند و آهنگ صنین داشتند

روس امیر صنین بود به خانه وي ر ازاذ مرد پسر ازاذبه مرزبان حیره را که عو چنان بود که خواه
عروس بودند و چون  به دنبالامیر صنین از جمله بزرگان عجم بود و کسان براي حفاظت  بردند یم

سواران از همراهان عروس جدا شدند و مسلمانان همچنان در نخلستان در کمین بودند و بار و بنه بر 
بکیر به شیرزاد پسر ازاذبه که مابین سواران و بار و بنه بود حمله برد و او را از پاي در  و گذشت ها آن

کس از  صد یکآورد سواران گریزان شدند و بار و بنه را با دختر ازاذبه با سیصد زن از دهقانان و 
خدمه بگرفت و چندان چیز که کس قیمت آن ندانست و بازگشت و چیزها را همراه برد و 

که خدا نصیب مسلمانان کرده بود در عذیب هجانات پیش سعد رسید و کسان  غنائمیصبحگاهان با 
  .به آهنگ بلند تکبیر گفتند
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ا به جنگاوران داد که بسیار را بر مسلمانان تقسیم کرد خمس را برگرفت و بقیه ر غنائمآنگاه سعد 
پیوست و  ها آنشدند و گروهی را در اذیب نهاد که حافظ زنان باشند و کسانشان را نیز به  دل خوش

  .عبداهللا لیثی را ساالر گروه کرد غالب بن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  پیرامون قادسیه

  

عتیق جایی که اکنون  آنگاه سعد سوي قادسیه رفت و در قدیس مقر گرفت زهره نیز در مقابل پل
قادسیه است فرود آمد سعد خبر دسته بکیر را و اینکه در قدیس فرود آمده بفرستاد سپس براي عمر 

ایم که براي جنگ کسی را معین کرده قوم دشمن کسی را سوي ما نفرستاده و ندانسته: نامه نوشت که
که ما در مقابل دنیایی پهناوریم با  باشد و وقتی خبري به ما رسید خواهیم نوشت از خدا فیروزي بخواه

به قومی نیرومند  شماراشویم و خداي فرمود خوانده می ها آنایم سوي مردمی نیرومند که پیش دانسته
  .خوانندمی

دانم شاید بیشتر از نمی: سعد بیامد تا در قادسیه مقر گرفت و کسان با وي بودند گوید: ابووایل گوید
: هزار کس یا در این حدود بودند و به ما گفتندود نبودیم مشرکان سیهفت هزار کس یا در این حد

  .اید برگردیدعده و نیرو و سالح ندارید چرا آمده

دوك آن را به دوك نخریسی همانند : گفتخندید و میگردم از دیدن تیرهاي ما میبرنمی: گفتم
  .کردندمی

دان خویش را پیش ما فرستید که معلوم یکی از خردمن: چون از بازگشت دریغ کردیم گفتند: گوید
  .ایددارد براي چه آمده

بفریدند و رفت و با رستم بر تخت نشست و پارسیان  ها آنروم و سوي من می: مغیره بن شعبه گوید
  .بانگ زدند

  .این مرا رفعت نیفزود و از قدر یار شما نکاست: مغیره بن شعبه گوید

  .دایگویید چرا آمدهراست می: رستم گفت



 هیقادس رامونیپ ٣٤١
 

به ما مردمی در راه ضاللت بودیم و خدا پیامبري سوي ما فرستاد و به وسیله او هدایتمان کرد و : گفت
یار اي است که گفتند در این دوي روزیمان داد و از جمله چیزهایی که روزیمان کرد دانه دست

ذشت ما را به این توانیم گاز این نمی: روید و چون آن را بخوردیم که بسان خود خوراندیم گفتند می
  .سرزمین جاي دهید تا از این بخوریم

  .کشیممی شماراولی ما : رستم گفت

  .روید و یا جزیه دهیدبکشیم به جهنم می شمارارویم و اگر ما اگر ما را بکشید به بهشت می: گفت

  .و چون گفت جزیه بدهید بفریدند و بانگ زدند میان ما و شما صلح نیست: گوید

نرسیده بود و همدیگر  ها آنکسانی در معرکه افتاده بودند که سالحی به : سلمی گویدعبید بن جحش 
ما افتاد که پنداشتیم نمک است و تردید نکردیم که  به دسترا لگدمال کرده بودند یک کیسه کافور 

نمک است گوشتی پختیم و از آن در دیگ ریختیم اما مزه نداشت یک مرد عبادي بر ما گذشت که 
ها را شناختیم و در مقابل نمک این پیراهن را بگیرید و چون پارچه: پیراهنی همراه داشت و گفت

  .دانستیم قیمت پیراهن دو درم است

  .من نزدیک یکی بودم که دو بازوبند طال داشت سالح داشت و سخن نکردم :گوید

دشمنان هزیمت شدند و تا سرا رفتند و ما تعقیبشان کردیم و باز هزیمت شدند و تا مداین پیش : گوید
شدند و  ها آنرفتند مسلمانان در کوثی بودند و اردوگاه مشرکان در دیرالمسالخ بود مسلمانان سوي 

ها از کلواذي عبور کردند و ه مشرکان هزیمت شدند و سوي کنار دجله رفتند و بعضیتالقی شد ک
جز سگ و  که چنانرا محاصره کردند  ها آنها از پایین مداین عبور کردند و مسلمانان بعضی
 ها آنهاشان چیزي براي خوردن نداشتند و شبانه برون شدند و سوي جلوال رفتند مسلمانان سوي  گربه

  .تاختند ها آنم بن عتبه بر مقدمه سپاه سعد در محل فرید به شدند هاش
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اي فرستاد که برفتند و تا به گروهی از ماهیگیران سعد پس از رفتن فرستادگان سوي یزدگرد دسته
ها را میان رسیدند که ماهی بسیار شکار کرده بودند و صبحگاهان به اردوگاه رسیدند که سعد ماهی

ایان را نیز تقسیم کرد و خمس جز آنچه را به غنیمت گیرندگان داده بود بر کسان تقسیم کرد و چهارپ
گرفت و این غزاي ماهیان بود و چنان بود که مسلمانان به گوشت بسیار راغب بودند که گندم و جو 

شد که ها براي گرفتن گوشت فرستاده میخرما حبوبات چندان داشتند که براي مدتی بس بود و دسته
زاهاي گوشت غزاي گاوان و غزاي ماهیان بود و نیز مالک بن گرفت از جمله غمی از گوشت نان

ربیعه بن خالد تیمی وائلی با مشاور بن نعمان تیمی ربیعی فرستاده شدند که بر فیوم حمله بردند و 
 شتران بنی تغلب و نمر را بگرفتند و با همراهان براندند و شبانگاه پیش سعد آوردند و کسان شتران را

  .کشتند و گوشت فراوان شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جلد پنجم

  

دهند به سعد و مسلمانان دستور داد که به حدود و چون عمر بدانست که پارسیان تن به جنگ نمی
  .باشند ها آنفرود آیند و همچنان بمانند و مزاحم  ها آنسرزمین 

خواست نور بمانند که خدا می عربان در قادسیه فرود آمدند و مصمم بودند صبوري کنند و بجاي
خویش را کامل کند بماندند و اطمینان یافتند و در سواد به غارت پرداختند و اطراف خویش را به 
ویرانی دادند و به تصرف در آوردند و براي اقامت طوالنی آماده شدند مصمم بودند بدین حال بمانند 

  .کردمی دشانییتأو عمر در این گونه کارها 

هاي خیمه مردي را ببرید و فت تا شبی مهتابی وارد اردوگاه پارسیان شد و نظر کرد طنابطلیحه بر
اسب او را براند و برفت تا بر اردوي گذشت و باز خیمه دیگري را ببرید و اسب او را بگشود پس از 

سید و آن به اردوگاه جالموس رفت و خیمه دیگري را ببرید و اسب او را بگشود و برفت تا به خراره ر
آن مرد که در نجف بود و آنکه در اردوي ذوالحاجب بود برون آمدند آنکه در اردو ذوالحاجب بود 
وي را تعقیب کرد و جالنوسی زودتر به او رسید پس از آن حاجدي رسید پس از آن نجفی رسید که 

مسلمان دو تن اولی را کشت و آخري را اسیر کرد و پیش سعد آورد و قضیه را با وي گفت پارسی 
  .با وي بود ها جنگطلیحه شد و در همه  24شد و سعد او را مسلم نام کرد و مالزم

اي خردمند برو و به هیچ کار دیگر مپرداز تا از این : سعد به قیس اسدي گفت: موسی بن طریف گوید
و  قوم براي من خبر بیاوري عمرو بن معد یکرب و طلیحه را نیز فرستاد قیس برفت تا مقابل پل رسید

رستم  آمدند میپل دید که از اردوگاه  سوي آنچندان راهی نرفته بود که گروه بزرگی از پارسیان را 
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و ذوالحاجب بر محل او جاي گرفته بود و جالوس که قسط طیز ناباد از نجف حرکت کرده بود 
  .داشت آنجا فرود آمده بود این گروه را پیش فرستاده بود

سعد عمرو و طلیحه را با قیس فرستاد سخنی بود که از عمرو بدو رسیده بود و  آنکهسبب : گوید
با دشمن خود بجنگید  مسلماناناي : گفت ها آنبه قیس بن هبیره گفته بود به  سابقاًسخنی که 

حمله برد و هزیمت شدند و دوازده  ها آندر آویز و چنان شد که قیس به  ها آنانداز و ساعتی با  جنگ
  .بکشت و سه اسیر گرفت با مقداري غنیمت که آن را پیش سعد آورد ها آنکس از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جنگ ارماث

  

وقتی رستم عبور کرد جاي زهره و جالنوس تغییر کرد سعد زهره را بجاي ابن السمط : ابن نمران گوید
بر او افتاده بود و گماشت و رستم جالنوس را براي هرمزان نهاد سعد عرق النسا داشت با چند دمل و 

من را ببرید که مردم را : خالد بن عرفطه را جانشین خویش کرد اما کسان فرمان او نبردند سعد گفت
دید که صف پهلوي دیوار قدیس بود و افتاده بود مردم را می که چنانتوانم دید او را باال بردند و هم

  .دادداد و خالد به مردم فرمان میبه خالد فرمان می

از مقابل دشمن بازمانند و محبوس شوند با  مسلمانانبخدا هرکه از این پس کاري کند که : گفت سعد
آن روز سعد بعد از آنکه معترضان خالد بن : ندگان از آن تقلید کنند زیاد گویدیآ کهاو رفتاري کنم 

حرم سال دوشنبه م روز بهعرفطه را در هم شکست براي کسانی که نزدیک وي بودند سخن کرد و این 
خدا حق است و در ملک خویش : چهاردهم بود نخست حمد خداي گفت و ثناي او کرد و گفت

  :الثناعه گویداست خدا جل تخلف بیشریک ندارد و گفتار او 

  .برنداز پی آن کتاب در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته من به میراث می

عرفطه را جانشین خویش کردم و مانع من از اینکه هاي سپاه نوشت که من خالد بن سعد به گروه
هایی که دارم و بر او افتادم اما پیش شمایم از خالد گیرد و دملبجاي وي باشم دردي است که مرا می

این نوشته را براي کسان  کند میمن کار  رأيگوید از زبان من است و به اطاعت کنید که آنچه می
وي تسلیم شدند و پذیرفتند و به اطاعت آمدند و همگان کار سعد را  رأيخواندند و نیکی افزود و به 

  .کرده بود رضایت دادند بدان چهپذیرفتند و 

ساالر هر گروه با یاران خویش سخن کرد و کس فرستاد و همدیگر را به اطاعت و : مسعود گوید
همدلی داشته  دیگر با وي هاي جنگثبات ترغیب کردند و هر یک از سران با یاران خویش که در 
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بودند فراهم آمدند منادي نداي نماز ظهر داد و رستم ندا داد که پادشاه مرندر عمر جگر مرا خورد 
  .خدا جگرش را بسوزد که به عربان چیز یاد داد

بجاي خویش باشید به کاري دست نزنید تا نماز ظهر بجاي آرید و چون نماز : سعد گفت: زیاد گوید
گویم و شما نیز تکبیر گویید و چون تکبیر دوم را شنیدید تکبیر گویید و ظهر بکردید من تکبیر می

ویق کنند و چون تکبیر چهارم بگفتم همگی حمله کنید و با دشمن سوارانتان مردم را به حمله تش
  و ال قوه اال باهللا الحول: و بگویید دیزیدرآو

هاي خود قادسیه سعد به کسان پیغام داد که وقتی تکبیر را شنیدید بند پاپوش روز به: ابواسحاق گوید
 به همرا  ها دندانرا محکم کنید و چون تکبیر دوم بگفتم آماده شوید و چون تکبیر سوم بگفتم 

  .فشارید و حمله کنید

قاریان بود وقتی سعد نماز ظهر بکرد به جوانی که عمر همراه وي کرده بود و از جمله : زیاد گوید
گرفته بودند و او سوره جهاد را بر آن را تعلیم می مسلمانانبگفت تا سوره جهاد را بخواند که همه 

ها به وجد آمد و چشم ها دلها خوانده شد و گروهی که نزدیک وي بود بخواند که همه در گروه
  .روشن شد و کسان از قرائت آن اطمینان یافتند

که مجاور وي بودند تکبیر گفتند و کسان  ها آنافتند سعد تکبیر گفت و وقتی قاریان فراغت ی: گوید
پیاپی تکبیر گفتند و به جنبش در آمدند آنگاه تکبیر دیگر بگفت و مردم آماده شدند آنگاه تکبیر سوم 
بگفت و دلیران قوم حمله بردند و جنگ آغاز کردند و دلیران فارس پیش آمدند و ضربت کردن 

  .آغاز کردند

در آن هنگام که کسان در انتظار تکبیر چهارم بودند قیس بن حدیم ساالر پیادگان بنی نهد : گوید
نهد گفتند که حمله کنید نهد به معنی  شمارااي مردم بنی نهد حمله کنید که : سخن کرد و گفت

  .حمله است



 جنگ ارماث ٣٤٧
 

بس کرد و چون  گمارم و اوخالد بن عرفطه به او پیغام داد که اگر بس نکنی دیگري را به کار تو می
زد مرد مرد عمرو بن معد یکرب به مقابله سواران در هم آمیختند یکی از پارسیان بیامد و بانگ می

پارسی : وي رفت و با او در آویخت و زمینش کوفت سرش را ببرید آنگاه رو به کسان کرد و گفت
اهم آمدند قیس بن هاي پارسی و عرب فروقتی کمان خود را از دست بدهد بز است پس از آن گروه

مرد عجم وقتی : گفتکرد و میعمرو بر ما گذشت و کسان را به جنگ ترغیب می: ابی حازم گوید
کرد یکی از عجمان به مقابله وي نیزه کوتاه خود را بیندازد بز است در این اثنا که ما را ترغیب می

ته بود و تیر او خطا نکرد عمرو آمد و میان دو صف بایستاد و تیر انداخت کمان خود را به شانه آمیخ
بدو حمله برد و در او آویخت و کمربندش را بگرفت و بلند کرد و پیش اسب خود نهاد و بیاورد و 
چون نزدیک ما رسید گردنش را بشکست آنگاه شمشیر خویش را بر حلق وي نهاد و سرش را ببرید و 

  .گفت چنین کنید

  .ل کندتواند مثل تو عماي ابو ثور کی می: گفتند

  .عمرو دو طوق و کمربند و قبادي دیباي او را بگرفتبه روایت دیگر 

  .اي فرستادند که طایفه بجیله آنجا بودندعجمان سیزده فیل به ناحیه: و نیز قیس گوید

جنگ قادسیه در محرم سال چهاردهم هجرت بود و در اول ماه بود که : اسماعیل بن ابی خالد گوید
جایی را به ما نشان بده و او طایفه : بان سوي پارسیان رفته بود و بدو گفتندچنان بود که یکی از عر

  .فرستاد ها آنبجیله را نشان داد که شانزده فیل سوي 

حمله بردند و  ها آنبه  داران لیف آمدندها فراهم ها گروهوقتی پس از نخستین درگیري: زیاد گوید
و  ها آنها تفرقه انداختند و اسبان بترسیدند و نزدیک بود مردم بجیله نابود شوند که اسبان میان گروه

همه همراهانشان فرار کرده بود و تنها پیادگان بجاي مانده بود سعد به مردم اسد پیام داد که از مردم 
هاي  با گروهبجیله و همراهانشان دفاع کنند و طلحه بن خویلد و حمال بن مالک و غالب بن عبداهللا

  .ها را پس بردند که به هر فیل بیست سوار بودسواران فیلخود به مقابله فیالن آمدند و فیل
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: سخن کرد و گفت ها آنوقتی سعد از قوم بنی اسد کمک خواست طلیحه با : موسی بن طریف گوید
  .برند که مورد اعتماد باشدعشیره را دریابید که وقتی کسی را نام می

بنی اسدیان حمله آغاز کردند و پیوسته ضربت زدند تا فیل را از مردم : ن سوید و شفیق گویدمغرور ب
بجیله بداشتیم و پس رفت و طلیحه با یکی از بزرگان پارسی روبرو شد و بجنگید و امانش نداد و 

  .خونش بریخت

ها هنرنمایی اي گروه کنده آفرین بر بنی اسد که چه: اشعث بن قیس سخن کرد و گفت: زیاد گوید
روند هر جنگ به کمک مجاوران خود شتافتند و شما انتظار دارید که کنند و چه شتابان پیش میمی

شوند پیکار کشته می ها آنکسی بار جنگ از شما بردارد حقا که همانند قوم خویش عربان نیستید 
  .ایدبر اسبان نشسته حرکت یبکنند و شما می

که  گویی میما از همه مردم جنگاورتریم چگونه : و دویدند و گفتندده کس از ایشان سوي ا: گوید
  .میتواایم اینک ما با نبوده ها آنایم و همانند قوم خویش عربان را یاري نکرده

  .نیز حمله بردند و پارسیان مقابل خویش را عقب راندند ها آنآنگاه اشعث حمله برد و 

را تیرباران کردند و به  ها آنگروه بنی اسد بدیدند نشینی فیل را در مقابل و چون پارسیان عقب
در انتظار تکبیر چهارم  مسلمانانآغاز کردند اما  مسلمانانساالري ذوالحاجب و جالموس حمله به 

سعد بودند و عمده نیروي پارسیان به همراه فیل بر ضد بنی اسد به کار افتاد وقتی سعد تکبیر چهارم 
گشت و فیالن در میمنه و میسره به حمله آغاز کردند آسیاي جنگ بر بنی اسد می مسلمانانبگفت و 

خواستند که فیالن را برانند و سعد کس پیش اسبان حمله برد و آن را عقب راند سواران از پیادگان می
ن را اید چاره این فیالدار بودهگروه بنی تمیم شما که شتردار و اسب اي کهعاصم فرستاد و پیغام داد 

  .چرا بخدا: توانید کرد گفتندنمی



 ارماثجنگ  ٣٤٩
 

اي گروه تیراندازان : عاصم گروهی از تیراندازان قوم خویش را با جمعی مردم مجرب بخواند و گفت
 25سواران را با تیر بزنید و شما اي مردم مجرب فیالن را پس رانید و تنگ آن را ببرید و به تشجیعفیل
گشت و میمنه و میسره به جوالن آمده بود یاران عاصم آسیاي جنگ بر بنی اسد می برخاست ها آن

 برخاستها را گرفتند و تنگ فیالن را ببریدند که نعره آن سوي فیالن رفتند و دم فیل و دنباله صندوق
سواران کشته شدند دو سپاه روبرو شد و فشار از طایفه اسد اي بر نیاورد فیلو فیلی نماند که نعره

ماندند جنگ کردند تا آفتاب فرو رفت و جنگ تا پاسی از شب دوام و پارسیان عقب  برخاست
  .داشت
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  جنگ اغواث

  

و سعد کسانی را برگماشته بود که شهیدان را گوید صبحگاهان روز بعد عربان آرایش جنگ گرفتند 
بپردازند تا خداي  ها آنجا کنند زخمیان را به زنان سپردند که به بهسوي عذیب بردند و زخمیان را جا

شمس به خاك کردند عربان فرمان کند و شهیدان را در بادي میان عذیب و عین ها آنعزوجل درباره 
براي آغاز جنگ در انتظار بردن کشتگان و زخمیان بودند و چون همه را بر شتران نهادند طلیعه سپاه 

ش از قادسیه رخ نموده بود چون نامه از جانب شام نمودار شد و چنان بود که فتح دمشق یک ماه پی
عمر به ابوعبیده رسید که سپاهیان عراق را که یاران خالد بودند سوي عراق فرستد از خالد نام نبرده 

  .هزار کس بودندبود ابوعبیده خالد را نگه داشت و سپاه را فرستاد که شش

ده بود و پهلوي دیگر را به هزهاز یکی از دو پهلوي سپاه را به قیس بن هبیره بن عبد یغوث مرادي سپر
  .بن عمرو عجلی داده بود دنباله را به انس بن عباس داده بود

هاي روز اغواث به قادسیه رسید به یاران خویش گفته بود که دسته قعقاع با شتاب راه سپرد و صبحگاه
ه دیگر روان شد دستاز دید چشم برون می ينفر دهشوند جمعشان هزار بود و چون یکدسته  ينفر ده
  .شد یم

اي : قعقاع با یارانش که ده نفر بودند در رسید و به کسان سالم کرد و رسیدن سپاه را مژده داد و گفت
شدید از این توفیق به شما حسد ام که اگر اینجا بودند و شما کشته میمردم با قومی سوي شما آمده

آنگاه پیش رفت و بانگ  کنمکنید که من میبردند و عالقه داشتند بجاي شما باشند شما نیز چنین می
برداشت و هماورد خواست و عربان سخن ابوبکر را درباره او به زبان آوردند که گفته بود سپاهی که 

  .خوردچون اویی در میان داشته باشد شکست نمی

  ذوالحاجب به هماوردي قعقاع آمد و از او پرسید کیستی؟



 جنگ اغواث ٣٥١
 

  من بهمن جاذویه هستم: گفت

انتقام ابی عبید سلیط و کشتگان جنگ جسر با هم بجنگید و قعقاع او را  اي که: برآوردنگ قعقاع با
  .بکشت

باز قعقاع بانگ زد و هماورد خواست دو تن به مقابل وي آمدند که یکی پیزان بود و دیگري بندوان 
ل شد و ضربتی بزد االت بود به قعقاع پیوست قعقاع با پیرزان مقاب از طایفه بنی تیم که  ناحارث بن ظبی

  .و سر او را بینداخت

در این روز پارسیان بر فیل جنگ نکردند که روز پیش صندوق فیالن شکسته بود و صبحگاهان به 
  .ترمیم آن پرداخته بودند و تا روز بعد بر پیالن باال نرفت

: ش گفتزنی از طایفه نخع چهار پسر داشت که در قادسیه حضور داشتند به پسران خوی: شعبی گوید
 سختی بهاسالم آوردید و دیگر نشدید هجرت کردید و کار زشتی از شما سر نزد به دیار دور نرفتید و 

نیفتادید و اینک مادرتان را که پیري فرتوت است بیاوردید و پیش روي مردم پارسی نهادید به خدا 
رسوا  شمارادایی شما پسران یک مردید چنانکه فرزندان یک زنید من به پدرتان خیانت نکردم و 

  .نکردم بروید و در آغاز خط جنگ حاضر باشید

خدایا پسران : گفتپسران شتابان برفتند و چون از چشم وي دور شدند دست به آسمان برداشت و می
  .مرا حفظ کن

نشده بود پس از آن  زخم دار کدامشان چیهپسران پیش مادر بازآمدند و نیک جنگیده بودند : گوید
نهادند و مادر به و کنار او می آمدند میگرفتند و پیش مادر دو هزار دو هزار سهم می که  نادیدمش

  .کردنیز بود تقسیم می ها آنداد و میانشان به وضعی شایسته که مورد رضاي پس می ها آن
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 ينفر دههاي در آن روز سه تن از ریاحیان با قعقاع همکاري داشتند و چون یکی از دسته: زیاد گوید
نیز  مسلمانانو  برد میگفتند قعقاع حمله تکبیر می مسلمانانگفت و شد قعقاع تکبیر میسپاه نمودار می

  .بردندحمله می

در همین روز فرستاده عمر با چهار اسب و چهار شمشیر بیامد که اگر جنگی رخ داد سعد آن را میان 
عمرو بن ربیعه هردوان و البی و طلیحه کوشان سپاه تقسیم کند و او حمال بن مالک و ربیل بن سخت

داد که سه تن از  ها آنو اسبان را به  بن خویلد فقعسی را که هر سه از بنی اسد بودند را پیش خواند
  .شمشیرها را گرفتند چهارم سهاسبان و سه تن از بنی اسد  چهارم سهبنی یربو 

داشت طالب شهادت بود و مدتی محافظ شترسواران بود و سواد نام  که  نایکی از تمیمی: گوید
  .بجنگید و کشته نشد و عاقبت وقتی سوي رستم رفت و قصد او داشت در مقابل با او کشته شد

قاسم بن سلیم به نقل از پدرش گوید ك یکی از مردم پارسی بیامد و بانگ زد و هماورد خواست علبا 
او را برون  اعنیز ضربتی زد و اماش بدرید پارسی بن جحش به مقابله او رفت و ضربتی بزد و سینه

بمرد و علبا که امعا وي پراکنده بود و توان برخواستن نداشت  دم همانریخت و هر دو بیفتادند پارسی 
فالنی بیا به من : گذشت گفتبر او می که  ناکوشید تا آن را بجاي برد و نتوانست و به یکی از مسلمان

لبا شکم خود را گرفت و سوي صف پارسیان دوید و کمک کن و او امعا را به جاي خود برد و ع
  .سوي مسلمانان ننگریست و سوي قعقاع برفت و نزدیک صف پارسیان از آن در آمد

یکی از پارسیان بیامد و هماورد خواست که اعرف بن اعالم عقیلی به : قاسم به نقل از پدرش گوید
مقابل او رفت و خونش بریخت آنگاه یکی دیگر به مقابله آمد که او را نیز بکشت چند سوار پارسی 

ف خاك به وي را در میان گرفتند که به زمین افتاد و سالحش از دست برفت که آن را بگرفتند و اعر
  .پاشید تا به صف یاران خود بازگشت ها آنصورت 



 جنگ اغواث ٣٥٣
 

کشت که اغواث سی کس را در سی حمله بکشت در هر حمله یکی را می روز بهقعقاع : زیاد گوید
آخرشان بزرگمهر همدانی بود اعور بن قطیه با شهر براز سیستان مقابل شد و هر یکی دیگري را 

  .بکشت

را آرامش نام داده بود شب اغواث سواد نام گرفت نصف اول آن و چنان بود که شب ارماث : گوید
سواد نامیده شد بروز اغواث مسلمانان پیوسته فیروز بودند و بیش بزرگان پارسی را کشتند سواران 

  .قلب پارسیان بحوالن آمدند اما پیادگان بجاي بودند اگر حمله سواران نبود رستم دستگیر شده بود

لمانان چون شب ارماث آرام گرفتند از شامگاه تا به هنگام بازگشت برفت مس شب نیمهو چون 
گفتند و چون سعد این را شنید بخفت و به مسلمانان پیوسته به بانگ بلند نام و نصب خویش را می

اگر کسان پیوسته نام و نصب خویش گفتند مرا بیدار نکن : یکی از کسانی که پیش وي بودند بگفت
اگر خاموش شدند و پارسیان نام و نصب خویش نگفتند مرا بیدار مکن که با  اند وکه بر دشمن چیره

  .دشمن برابرند اما اگر پارسیان نام و نصب گفتند بیدارم کن که نشانه خوبی نیست

  

  

  

  

  

  

  



س   روز ع

  

به  نیماب یفسوم صبحگاهان مسلمانان و عجمان به جاي خویش بودند عرصه  روز به: ابن مخراق گوید
نمود دو هزار کس از مسلمانان کشته و زخمی بود و از عجمان ده هزار کشته اندازه یک میل سرخ می

  .و زخمی بود

  .آلود خاکشان کندهر که خواهد شهیدان را غسل دهد و هر که خواهد خون: سعد گفت

و  برد می جدا بود ها آنبه جایی که هنگام رسیدن از همه شب قعقاع یاران خویش را : زیاد گوید
وقتی آفتاب برآید صد تن صد تن بیایید که چون یک گروه از دید شما برون : گفت ها آنسپس به 

اید و چنان شد گروه دیگر بیاید اگر هاشم رسید که چه بهتر وگرنه امید و همت و کسان را افزوده
  .کردند و کس این را ندانست

را فراهم آورده بودند و به حاجب سپرده صبحگاهان مسلمانان به جاي خویش بودند که کشتگان 
به کشتگان خویش توجه  ها آنرفت که بودند کشتگان مشرکان میان دو صف بود و به تباهی می

  .کردمی تأیید آننداشتند و این از جمله الطاف خدا بود که مسلمانان را به وسیله 

بیر گفت و مسلمانان نیز تکبیر وقتی آفتاب در آمد قعقاع نگران سواران بود که پدیدار شدند و تک
  .مدد آمد: گفتند و گفتند

ها به جنبش آمدند و ضربت زدن آغاز کردند مدد در این هنگام سواران مسلمان پیش رفتند و گروه
کس همراه  صد هفترسید و هنوز آخرین یاران قعقاع نیامده بودند که هاشم سر رسید که پیوسته می

ي بگفتند که در آن دو روز چه کرده بود او نیز یاران خود را هفتاد داشت و چون کار قعقاع را با و
هفتاد مرتب کرد و چون آخرین یاران قعقاع بیامدند هاشم با هفتاد کس بیامد که قیس بن هبیره از آن 

  .جمله بود وي از جنگاوران روزهاي پیش نبود از یمن سوي یرموك رفته بود و همراه هاشم آمده بود



س ٣٥٥  روز ع
 

و به قلب سپاه مسلمانان پیوست و تکبیر گفت و مسلمانان نیز تکبیر گفتند و صف  هاشم پیش رفت
  .آراستند

نخستین مرحله جنگ، جنگ و گریز است و پس از آن تیراندازي است این بگفت و : هاشم گفت
کمان خویش را برگرفت و تیري در دل کمان نهاد و زه را کشید و اسب وي سر بلند کرد که 

چه تیراندازي زشتی بود از کسی که همه مراقب اویند پنداري : هاشم بخندید و گفتگوشش بدرید 
  .رسیدتیر من به کجا می

  .رسیدبه عقیق می: گفتند

هاشم اسب را هی کرد و تیر را از کمان برداشت و باز اسب را هی کرد تا به عقیق رسید پس از آن 
  .رسیدهاي وي پیوسته میرگشت گروهاسب را هی کرد وسط دشمن را شکافت و به جاي خویش ب

اي روز عماس از اول تا به آخر سخت بود و عربان و عجمان به یکسان دچار سختی بودند هر حادثه
رسید و از سپاهی که پیش وي بود زدند تا به یزدگرد میرفت مردان پیاپی بانگ میکه در میانه می

ها پیوسته بود و اگر لطف خداي روز پیش کمکگرفتند به سبب حادثه فرستاد که نیرو میکمک می
  .که آن دوز به قعقاع چنان الهام کرد و هاشم از راه نرسیده بود مسلمانان به شکست افتاده بودندنبود 

پس از فتح یرموك و گشودن دمشق هاشم بن عتبه از شام بیامد قیس بن مکشوح مرادي : شعبی گوید
  .با شتاب در رسید ها آنغران همدانی با هفتاد کس از  کس همراه وي بود و سعید بن صد هفتبا 

  .قیس بن ابی حازم با قعقاع جز مقدمه سپاه هاشم بود: مجالد گوید

هاشم با مردم عراق از شام بیامد و با گروهی اندك : عصمه که در قادسیه حضور داشته بود گوید
ک قادسیه رسید با سیصد نفر همراه بن مکشوح از آن جمله بود و چون نزدی که اینشتابان پیش افتاد 

  .پیوستند ها آنبود وقتی رسید که عربان آماده جنگ بودند و به صفوف 
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از ایام قادسیه چنان نبود و هر دو طرف یکسان  یک هیچسوم روز عماص بود و  روز :شعبی گوید
سلمانان نیز از کافران از مسلمانان کشته بودند م که چناننالیدند که بودند و از تلفات خویش نمی

  .کافران کشته بودند

عماص به قادسیه رسید وي همیشه بر اسب  روز بههاشم بن عتبه : اسماعیل بن محمد بن سعد گوید
کرد و چون در صف بایستاد تیري بینداخت که به گوش کرد و بر اسب نر جنگ نمیماده چنگ می

به گوش اسبم نخورده بود به کجا  کنید اگر این تیرچه زشت بود تصور می: اسب وي خورد و گفت
  .رسیدمی

  .به فالن و بهمان جا: گفتند

اي : وقتی قیس بن مکشوح با هاشم از شام بیامد به سخن ایستاد و گفت: ابوکبران بن حسن گوید
کرامت داد که به نعمت خداي ) ص(گروه عربان خدا یا اسالم بر شما منت نهاد و به وسیله محمد 

ربودید پریدید و چون گرگان یکدیگر را میپس که چون شیر به همدیگر می آنبرادران شدید و از 
یاري کند فتح دیار پارسیان را از  شمارادعوتتان یکی است و کارتان یکی است خدا را یاري کنید تا 

- خدا بخواهید که خداي عزوجل براي برادران شما که در آنجا بودند گشود و قصرهاي سرخ و قلعه

  .تصرف کردندهاي سرخ را 

برم بیشتر از مدت من به این فیل که مقابل ما است حمله می: عمرو بن معد یکرب گفت: شعبی گوید
اید که من براي شما همانند کنید ابوثور را از دست داده تأخیرکشتن یک شتر مرا رها نکنید اگر 

  .ابوثورم اگر به من برسید مرا ببینید که شمشیر به دست دارم

آنگاه حمله برد و توقف نکرد تا در صف دشمن فرو رفت و در دل غبار نهان شد اسود بن قیس به 
بروز عماص یکی از عجمان بیامد و چون میان : نقل از کسانی که در قادسیه حضور داشته بودند گوید

دو صف رسید بغرید و بانگ برآورد و هماورد خواست یکی از ما شبرنام پسر علقمه که مردي 
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اي گروه مسلمانان این مرد انصاف آورد اما کس جواب : بدمنظر بود بیامد و گفت جثه کم قد وتاهک
  .روموي نداد و کس به هماوردي وي نرفت بخدا اگر تحقیرم نکنید به هماوردي وي می

و چون دید که کس مانع وي نیست شمشیر و سپر خویش را برگرفت و سوي او رفت و چون مرد 
اش نشست که خونش بریزد ید بغرید و از اسب فرود آمد و او را به زمین زد و بر سینهپارسی او را بد

عنان اسب پارسی به کمرش بسته بود و چون شمشیر کشید اسب پس رفت و عنان را بکشید و پارسی 
شد بر او جست و یاران را از روي علقمه بینداخت و علقمه در آن حال که پارسی به زمین کشیده می

خواهید بانگ زنید من از او دست برندارم تا خونش بریزم علقمه گفت هر چه مینگ برداشتند وي با
وقتی : و ساز و برگش را بگیرم او را بکشت ساز و برگش بگرفت و پیش سعد آورد که بدو گفت

  .ظهر شد پیش من آي

من  رأي: د و گفتهنگام ظهر ساز و برگ پارسی را پیش سعد آورد و او حمد و ثناي خدا بر زبان ران
این است که ساز و برگ را به او ببخشم که هر که در جنگ ساز و برگ دشمن را بگیرد از آن 

  .اوست و علقمه آن را به دوازده هزار فروخت

و کار خویش را از سر  کند میها را پراکنده ارماث وقتی سعد دید که فیل گروه روز به: زیاد گوید
که مسلمان شده بودند فرستاد و از  ها آنافع و دیگر یاران پارسی گرفته کس پیش ضخم و مسلم و ر

  .پرسید جاي حساس فیل کجاست ها آن

  .که وقتی آسیب بیند دیگر کاري از فیل ساخته نیست ها چشمخرطوم و : گفتند

قعقاع و عاصم دو نیزه کوتاه و نرم برگرفتند و با سواران و پیادگان برفتند و گفتند فیل را در میان 
بودند حمال و ربیل نیز چنین کردند و چون به نزدیک  ها آنگیرید که آن را گیج کنید خودشان نیز با 

-پیالن رسیدند آن را در میان گرفتند و هر کدام از فیالن به چپ و راست نگریستن گرفت که می

ویش را هاي خخواست حمله کند قعقاع و عاصم در آن حال که فیل به اطراف خویش نگران بود نیزه
بان را بیفکند و در چشمان فیل سفید فرو کردند که سر خویش را پس کشید و سخت بجنبانید و فیل
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سواران را خرطوم بیاویختند که قعقاع ضربتی زد و آن را بیفکند که فیل به پهلو در افتاد و همه فیل
  .کشتند

زنم من به چشمان فیل ضربه مییکی را انتخاب کن یا خرطوم را بزن و : حمال نیز برفت و بربیل گفت
  .زنمیا به چشمان ضربه بزن و من خرطوم را می

قعقاع و برادرش به فیلی که مقابلشان بود حمله بردند و چشمان او را کور کردند و خرطومش : گوید
زدند و چون رسید با نیزه به آن میدوید و چون به صف مسلمانان میرا ببریدند که میان دو صف می

  .راندندرسید آن را پس میمشرکان میبه صف 

 روز بهداد و در میان فیالن دو فیل بود که فیالن دیگر را تعلیم می: و هم شعبی در روایت دیگر گوید
قادسیه آن دو را در قلب سپاه پارسیان نهادند دنباله این روایت چون روایت اول است جز اینکه گوید 

زد آنگاه فیلی که کور بود راه رفت تا در عتیق افتاد و فیل و فیالن زنده بود و چون گراز بانگ می
و فیالن با  فیل اول از عتیق گذشت به دنبالآن رفت و صف عجمان را بشکافت و  به دنبالدیگر 

  .ها بودند تلف شدنددر صندوق که  ناکس همهها که بر آن بود سوي مداین رفت و صندوق

هنگام شب نیز جنگ بود جنگ بسیار سخت شد و دو طرف و چون شبانگاه رسید و : زیاد گوید
پایمردي کردند و مساوي در آمدند و از هر دو سو بانگ و غوغا بود و آن را لیله الحریر نامیدند که 

  .پس از آن در قادسیه هنگام شب جنگ نبود

اه بود در لیله الحریر سعد طلیحه و عمرو را سوي گدار که زیر اردوگ: عبدالرحمن بن جیش گوید
اگر دشمن پیش از شما آنجا رسید مقابل : فرستاد که مراقب باشند مبادا دشمن از آنجا بیاید و گفت

  .بمانید تا دستور من بیاید جا همانجاي گیرید و اگر دیدي که از آن خبردار نشده  ها آن

طلیحه به عمر به سعد دستور داده بود که سران اهل ارتداد را به صد کس نگمارد و چون عمرو و 
خوب است از آب بگذریم و از پشت سر عجمان : گدار رسیدند و کس را آنجا ندیدند طلیحه گفت

  .مییدرآ
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  .کنیمتر عبور مینه از پایین: عمرو گفت

  .گویم براي مردم ما سودمندتر استطلیحه گفت آنچه من می

  .خوانی که تاب آن ندارممرا به کاري می: عمرو گفت

انی کس همهدند و طلیحه از ماوراي عتیق به تنهایی راه اردوگاه گرفت و عمرو با آنگاه از هم جدا ش
  .همراه برده بودند پایین رفت که به دشمن تاختند و عجمان به جنبش آمدند ها آنکه هر دوي 

بیمناك بود قیس را با هفتاد کس به دنبالشان فرستاد قیس از آن جمله سران بود  ها آنسعد از اختالف 
  .رسیدي ساالرشان هستی ها آنبر صد کس روا نبود اما سعد بدو گفت اگر به  شان يساالرکه 

رفت و هنگامی به نزد گدار رسید که دشمن به عمرو و یاران وي حمله برده  ها آنقیس سوي : گوید
را به عقب زد و قیس به نزدیک عمرو رفت و وي را به مالمت گرفت و سخنان ناروا به  ها آنبود و 

  .وي را بر تو ساالري دادند: گفتند و یاران قیس گفت هم

دهند که در جاهلیت به اندازه یک عمر با وي کسی را بر من ساالري می: عمرو خاموش شد و گفت
اند این بگفت و سوي اردوگاه بازگشت طلیحه نیز برفت و چون مقابل بند رسید سه بار تکبیر جنگیده

در آمدند و ندانستند از کدام سو رفته است و او پایین رفت و از گفت و برفت و پارسیان به طلب وي 
بازگشت و پیش سعد آمد و خبر خویش را با وي بگفت و این  اردوگاهگدار گذشت آنگاه سوي 

  .کار براي مشرکان ناخوشایند بود و مسلمانان خرسند شدند و ندانستند که چیست

گفتند در لیله الهریر را بنی حرب می ها آنودند که ده برادر از فرزندان کاهل ب: قدامه کاهلی گوید
خواند و یکی از آن ده برادر عفاف نام داشت و چون ران مرد رجزخوان در نبردها رجز می شان یکی

  :قطع شد شعري بدین مضمون خواند

  ندا سواران نان چابکای کهعفاق صبر کن 
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  صبر کن و یک پاي از دست رفته تو را نگران نکند

سعد طلحه را به کاري فرستاد اما او کار را : روز از این ضربت بمرد حمید بن ابی شجار گویدو همان 
رها کرد و از عتیق گذشت و سوي اردوگاه پارسیان رفت و چون به محل بند رسید سه بار تکبیر 

  .گفت و پارسیان بهراسیدند و مسلمانان شگفتی کردند

عقاع به جایی که از آنجا تیر سوي خالد انداخته بودند در آن شب خالد بن یعمر تمیمی کشته شد و ق
خویش بودند قعقاع از سعد اجازه  هاي پرچمحمله برد و جنگی سخت در گرفت و عربان همچنان با 

خدایا این خطا را بر او ببخش و او را یاري کن اگر از من اجازه نخواسته من به : نگرفته بود سعد گفت
  .او اجازه دادم

  .گروهی که جنگ انداخته بودند سوي دشمن رفته بودند همچنان بجاي خویش بودند جز بهمسلمانان 

یک صف پیادگان بودند که نیزه و شمشیر داشتند و یک صف تیراندازان بودند و : سه صف بودند
یک صف سواران بودند که پیش روي پیادگان جاي داشتند پهلوي راست و پهلوي چپ سپاه نیز 

  .چنین بود

قیس بن هبیره مرادي که روزهاي پیش در جنگ قادسیه شرکت نداشته بود به : ن مره گویدعمرو ب
ساالر سپاه است نباید  رأي، رأيکسانی که اطراف وي بودند گفت دشمن شما سر حمله دارد و 

سپاهیان حمله برند و پیادگان همراه نباشند منتظر تکبیر باشید و یکجا حمله کنید و چنان بود که 
  .رسیدن به صف مسلمانان میعجما تیرهاي

مسلمانان براي : زید بن کعب نخعی که پرچم قبیله نخع را به دست داشت گفت: مستنیر بن یزید گوید
  .اندحمله آماده شده
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قوم از شما در مقابل مرگ  که ایناي گروه عربان روا نیست : اشعث بن قیس گفت: اجلح گوید
د از همسران و فرزندان بگذرید و از کشته شدن بیم نکنید که از جان گذرن تر آسانجسورتر باشند و 

  .آرزوي کریمان و سرنوشت شهیدان است

در لیله الهریر همه عربان حمله کردند و در انتظار سعد نماندند نخستین کس که حمله : ابی طیبه گوید
: گفتپیوسته میکن و باقی شب  اش ياریخدایا این را بر او ببخش و : کرد قعقاع بود که سعد گفت

  .اي دریغ تمیمان

  .وقتی سه تکبیر گفتم حمله کنید کند می که اینبه نظرم کار چنان است : سپس گفت

  .کنان پیوستندآنگاه سعد یک تکبیر گفت و بنی اسدیان به حمله

در لیله الهریر حضور داشتم و تا صبحگاه صداي برخورد آهن چون چکش : انس بن جلیس گوید
آهنگران بود سخت پایمردي کردند و سعد شبی داشت که هرگز نداشته بود و عربان و عجمان 
وضعی بودند که هرگز ندیده بودند خبر از رستم و سعد بریده بود و سعد به دعا پرداخت و چون 

  .هاست آنن دست از جنگ بداشتند و این بدانست که برترند و غلبه از صبح شد عربا

شنید و نشان فتح بود صداي قعقاع بن عمرو  آن شبنخستین چیزي که سعد : محمد بن اعور گوید
  .بود

زدند و این را لیله کردند و بانگ میاز اول شب تا صبح جنگیدند سخن نمی آن شب: ابن رفیل گوید
  .ه هریر بانگ باشدالهریر نامیدند ک

اماس جعفی در میان گروهی از عجمان بود که سالح  روز به: عابس بن جعفر به نقل از پدرش گوید
شدند و با شمشیر ضربت زدند و دیدند که شمشیر در آهن کارگر نیست و  ها آنکامل داشتند نزدیک 

  .پس آمدند

  .چه شد: حمیضه گفت
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  کارگر نیست ها آنسالح در : گفتند

  باشید تا من به شما نشان بدهم نگاه کنید: گفت

: آنگاه به یکی از پارسیان حمله برد و پشت وي را با نیزه بشکست و به یاران خود نگریست و گفت
اي قوم : را سوي صفشان عقب راندند اشعث گفت ها آنشود کشت و را هم می ها آنکه  بینید می

  .شدکس حمله برد و ترك کشته  صد هفتحمله برید و با 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شب قادسیه

  

شب قادسیه صبحگاه لیله الهریر بود و از این روزهاي جنگ آن را شب قادسیه نامیدند و : زیاد گوید
: چنان بود که کسان خسته بودند و همه چشم بر هم ننهاده بودند و قعقاع میان سپاه به راه افتاد و گفت

ظفر ببیند ساعتی پایمردي کنید و حمله برید که ظفر  سپاهی که اکنون جنگ اندازد پس از ساعتی
  .نتیجه پایمردي است پایمردي کنید و سستی نکنید

دم با گروهی که پیش جمعی از سران سپاه بر اشعث گرد آمدند و سوي رستم حمله بردند و صبح
یختند در در آم ها آنهاي عرب به جمع مقابل خود حمله بردند و با روي وي بود در آمیختند گروه

اید و شناختهه پارسیان را بهتر از همه میدرگذشتشما : میان قوم ربیعه نیز کسانی سخن کردند و گفتند
  .اید جسورتر نباشیداید چرا اکنون از آنچه بودهجسورتر بوده ها آننسبت به 

باز موضع نشستند هرمزان و پیرزان بودند که عقب رفتند و هنگام نیمروز نخستین کسانی که عقب می
ریخت و بادي سخت وزیدن گرفت  ها آنگرفتند هنگام نیمروز قلب سپاه پارسیان بشکافت و غبار بر 

و سایبان رستم از تخت وي کنده شد و در عتیق افتاد و این باد دبور بود و غبار رو به پارسیان داشت 
وقتی باد سایبان را  قعقاع و همراهان وي به نزدیک تخت رسیدند و تخت را خالی یافتند که رستم

توقف کرده بود و در  جا همانکنده بود از آنجا به پناه استرانی رفته بود که آن را باري آورده بود و 
  .سایه یک استر بار آن بود

ها بر رستم هاي آن را ببرید و یکی از لنگههالل بن علفه باري را که رستم زیر آن بود بزد و طناب
هالل هاي پشت رستم شکست آنگاه دید و از حضورش خبر نداشت مهرهافتاد که هالل او را نمی

 به دنبالو رستم سوي عتیق رفت و خود را در آن افکند هالل  برخاستضربتی بدو زد که بوي مشک 
او جست که در آب فرو رفته بود و بگرفتش هالل ایستاده بود و پاي او را بگرفت و بیرون کشید و با 
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شمشیر به پیش سر او زد تا جان داد آنگاه جثه او را بیاورد و زیر پاي استران افکند و روي تخت رفت 
  .من آیید يکعبه سوبه خدا  شماراو بانگ برداشت که رستم کشته شد 

دیدند و تکبیر گفتند و بانگ کسان به دور وي فراهم آمدند چنانکه تخت معلوم نبود و او را نمی
  .برداشتند

ین هنگام قلب سپاه مشرکان پراکنده شد و هزیمت شدند آنگاه جالنوس بر بند ایستاد و ندا داد که در ا
که به هم پیوسته بودند شتاب کردند و در عتیق  ها آن برخاستپارسیان عبور کنند و غبار از میان 

  .ر کس بودندهزارا بزدند و از ایشان جان بدر نبرد و جمله سی ها آنریختند و مسلمانان با نیزه 

  .قادسیه هالل بن علفه رستم را بکشت روز به: عمرو بن سلمه گوید

نماند و مابین خندق و  ها آنوقتی پارسیان از جاي برفتند و میان قدیس و عتیق کس از : زیاد گوید
عتیق از کشته پوشیده بود سعد به زهره فرمان داد که پارسیان را تعقیب کند و او بانگ زد و پیشتازان 

 ها آنرود که راه پایین گرفته بودند و شرحبیل را گفت به دنبال  ها آنرا بخواند و قعقاع را گفت دنبال 
  .رود که راه باال گرفته بودند

عتیق مقابل مشرق  سوي آندو هزار و پانصد تن شهیدان لیله الهریر و روز قادسیه در اطراف قدیس 
مشرق دفن شدند آنگاه ساز و برگ و اموال فراهم آمد و مدفون شدند و شهیدان پیش از لیله الهریر بر 

  .چندان بود که هرگز مانند آن فراهم نیامده بود و پس از آن نیز فراهم نیامد

  رفیقت چه شد؟: و براي وي دعا کرد و گفتسعد هالل را پیش خواند 

  وي را زیر استران افکندم: گفت

  برو او را بیار: گفت

  بیاوردهالل برفت و رستم را 
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  اش کن و هر چه خواستی به تنش واگذاربرهنه: سعد گفت

  هالل ساز و برگ وي را برگرفت و چیزي بر تنش نگذاشت

کرد قعقاع را باال  مأمورکه دیگري رفته بود  ییبه سوو چون قعقاع و شرحبیل بیامدند هر کدام را 
  .گرفت شرحبیل راه پایین گرفت و تا خراره قادسیه رفتند

حویه به تعقیب پارسیان رفت تا به بند رسید که آن را شکسته بودند تا عربان از تعاقب زهره بن 
  .بازدارند

کرد بکیر پیش برو و او اسب خود را هی کرد و چنان بود که وي بر اسب ماده جنگ می: زهره گفت
  سوره بقره بپر حق به: اطالل بپر و اسب دست و پا فراهم آورد و آنگاه گفت: و گفت

نیز بر اسب نر بود اسب خویش را بجنبانید و دیگر سواران نیز اسب بجنبانیدند و به آب زدند و  زهره
  .سیصد سوار چنین کردند

سوي پل روید و به ما برسید و برفت کسان سوي پل : زهره به سواران دیگر که مانده بودند گفت
کرد زهره با را حفاظت می ها آنه وي آمدند که به پارسیان رسیدند که جالوس دنبال به دنبالرفتند و 

انی را که از کس همهوي در آویخت و ضربتی در میانه رد و بدل شد که زهره او را بکشت عربان 
  .خراره تا سلیحین و نجف بودند بکشتند و شبانگاه بازآمدند و شب را در قادسیه به سر کردند

ایین قادسیه رفته بودند بیامدند و وقت نماز بود به تعقیب فراریان باال و پ ها آنو باز چنان شد که : گوید
و چون موذن کشته شده بود در کار اذان گفتن رقابت کردند و سعد در میانشان قرعه زد و بقیه روز و 

  .شب را به سر بردند تا زهره بازگشت

توالن گاهان همه فراهم بودند و در انتظار کس نبودند سعد خبر فتح را شمار مقتوالن پارسی و مقصبح
  .مسلمان بنوشت و یکی از معاریف را با سعد بن عمیله فزاري سوي عمر فرستاد
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سعد مرا خواست و فرستاد که کشتگان را ببینم و سران را براي او نام : ابن رفیل به نقل از پدرش گوید
مردم  ببرم بازگشتم و به او خبر دادم اما رستم را در جاي خود ندیده بودم سعد کس فرستاد و یکی از

  اي؟مگر نگفتی رستم را کشته: تیم را که هالل نام داشت پیش خواند و گفت

  چرا: گفت

  ايپس او را چه کرده: گفت

  زیر پاي استران افکندم: گفت

  اي؟او را چگونه کشته: گفت

  .هالل طرز کشتن رستم را به سعد خبر داد تا آنجا که گفت به پیش سر و بینی او ضربت زدم

  بیاراو را : گفت

  ئ چون جثه رستم را بیاورد ساز و برگ را بدو بخشید: گوید

افتاده بود خویشتن را سبک کرده بود و ساز و برگ را به هفتاد هزار و چنان بود که وقتی در آب می
  .هزار بود صد یکفروخت اگر کاله رستم را به دست آورده بود قیمت آن 

اي امیر پیکر رستم را بر در قصر تو دیدیم که : فتندتنی چند از عبادیان پیش سعد آمدند و گ: گوید
  .سر دیگري بر آن بود و از ضربت در هم کوفته بود و سعد بخندید

مسلمان بوده  آنکه بیها که دعوت مسلمانان را پذیرفته بودند و دیلمیان و سران پادگان: زیاد گوید
آغاز کار به مسلمانی گرویدند بهتر و برادران ما که از : جنگیده بودند گفتند ها آنباشند به کمک 

  .که مسلمان شوند و مسلمان شدند ها آناز ما بودند به خدا پارسیان پس از رستم نیابند جز  تر صائب
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آنگاه کودکان اردو بیامدند و قمقمه چرمین همراه داشتند و به مسلمانانی که رمقی داشتند آب دادند 
  .و شبانگاه از عذیب سرازیر شدندکشتند و مشرکانی را که رمقی داشتند می

زهره برفت و میان خراره و سلیحین به جالنوس رسید که یکی از شاهان پارسی : سعد بن مرزبان گوید
  .بود و طوق و دو دستبند و دو گوشواره داشت و اسبش وامانده بود و خونش بریخت

د چون افسار و تنگ آن نیز مویی بخدا زهره در آن روز بر اسبی بود که عنان آن طنابی بافته بو: گوید
بافته بود و ساز و برگ جالنوس را پیش سعد آورد و اسیرانی که به نزد سعد بودند آن را شناختند و 

  .این ساز و برگ جالنوس است: گفتند

  آیا کسی در کشتن وي با تو کمک کرد؟: سعد گفت

  آري: گفت

  کی؟: گفت

  .خدا و سعد ساز و برگ را بدو داد: گفت

هر : امباره نوشت که من گفته سعد ساز و برگ را براي زهره زیاد دانست و عمر در این: هیم گویدابرا
که کسی را بکشد ساز و برگش غنیمت اوست و سعد ساز و برگ را به وي داد که به هفتاد هزار 

  .فروخت

زهره چیزي از ساز و برگی را که  شناسم میمن زهره را بهتر از تو : عمر به سعد نوشت: عصمه گوید
باشد خدا وي را با دو طوق در بازوان  گو دروغگرفته نهان نکرده اگر آنکه درباره او سعایت کرد 

  .ام هر که مردي را بکشد ساز و برگ وي از آن او باشددچار یکی چون زهره کند من گفته

  .نیز چون جنگاوران ایام پیش عطا دهیچه شود اگر اهل قادسیه را : به عمر گفتند: یزید ضخم گوید

  .کنم نمیملحق  ها آناند به کسانی را که در آن روزها نبوده: گفت
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وقتی رستم از جاي برفت بر استري نشست و چون هالل به وي نزدیک شد : سعد بن مرزبان گوید
  به پاي: تیري بینداخت که به پایش خورد و او برابر کابدوخت که گفت

وي نزدیک شد و رستم فرود آمد و زیر استر رفت و چون هالل بدو دست نیافت آنگاه هالل به 
  .ریسمان را برید که بار بر او افتاد آنگاه فرود آمد و سرش را در هم کوفت

به عجمان حمله بردیم خدا هزیمتشان کرد و چنان شد که من  باره یکقادسیه که  روز به: شقیق گوید
ه کردم که با سالح کامل سوي من آمد و گردنش بزدم و ساز و پارسی اشار سواران چابکیکی از 

  .برگش را بگرفتم

سلمان بن ربیعه گروهی از عجمان را دید که زیر پرچم خویش بودند که : یونس بن ابی اسحاق گوید
انی که زیر کس همهآن را به زمین کوفته بودند و گفته بودند از اینجا نروید تا بمیرید و حمله برد و 

  .بودند بکشت و ساز و برگشان را بگرفت پرچم

- شناخت که سالح بندهاي حیوان کشتنی را میسلمان بندهاي کسان را بهتر از آن می: شعبی گوید

شناسد جایی که اکنون زندان است خانه عبدالرحمن بن ربیعه بود و جایی که میان آن و خانه مختار 
که جلوي آن بود و اکنون در خانه مختار افتاده اي را است خانه سلمان بود و اشعث بن قیس محوطه

اي بخدا اي اشعث نسبت به من سخت جسور شده: به تیول خواست که بدو دادند و سلمان بدو گفت
ماند و اشعث از زمین چشم پوشید و زنم ببین از تو چه میاگر زمین را بگیري تو را به شمشیر می

  .متعرض آن نشد

گروه پایمردي کردند و تن به مرگ دادند و از فرار شرم  وچند یسپس از هزیمت : طلحه گوید
داشتند و خدایشان نابود کرد سلمان بن ربیعه به گروهی پرداخت و عبدالرحمن بن ربیعه به گروهی 

  .هایی دیگربه گروه مسلماناندیگر پرداخت و کسان دیگري از 

از جمله کسانی که دل به مرگ داده بودند شهریار پسر کنارا بود که در مقابل سلمان بود و پسر : گوید
هربذ که در مقابل عبدالرحمن بود و فرخان اهوازي که در مقابل پسر بن ابی رهم جهنی بود و خسرو 
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ه را به تعقیب همدانی که در مقابل ابن حذیل کاهلی بود باال و زیر گرفته بودند و زهره بن حوی
  .جالنوس فرستاد

در همین سال ابوعبیده جراح وارد دمشق شد و زمستان را آنجا گذرانید در تابستان هرقل با : گوید
رومیان به انطاکیه آمد و از مستعربان از قبیله لخم و جذام و بلقیم و قبایل دیگر بسیار کس با وي بود و 

  .از مردم ارمنیه نیز بسیار کس بود

هزار کس که ساالرشان ابوعبیده جراح بود برون شدند و در رجب  وچهار ستیبسلمانان با م: گوید
سال پانزدهم در یرموك تالقی شد و جنگی سخت شد که رومیان به اردوگاه مسلمانان در آمدند و 
کسانی از زنان قریش به وقت در آمدن رومیان به اردوگاه مسلمانان شمشیر گرفتند و مردانه جنگیدند 

  .حکیم دختر حارث از آن جمله بوده امک

 ها آناز قبیله لخم و جذام به رفتند کسانی و چنان بود که وقتی مسلمانان به مقابل رومیان می: گوید
هاي نزدیک رفتند و مسلمانان پیوسته بودند و چون شدت جنگ را بدیدند گریزان شدند و به دهکده

  .را رها کردند

  :مسلمانان درباره مردم لخم و جذام شعري گفت بدین مضمون یکی از: عروه بن زبیر گوید

  مردم لخم و جذام در کار گریز بودند

  و ما و رومیان بر مرج به کشاکش بودیم

  کاري نداریم ها آناگر پس از این بیایند با 

پس از آن برفت و به سپاه پیوست و چون مسلمانان و رومیان جنگ انداختند جمعی را دیدند : گوید
کردند من اسبی را که زبیر پیش بار نهاده بود بگرفتم و بر نشستم اي ایستاده بود و جنگ نمیبر تپهکه 

کنند و دیدم که ابوسفیان بن ایستادم و با خود گفتم ببینم چه می ها آنو سوي آن جمع رفتم و با 



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ٣٧٠
 

ردند و چون مرا کبودند و جنگ نمی ستادهیمکه احرب با تنی چند از پیران قریش از مهاجران فتح 
  .دیدند که نوسال بودم به من توجه نکردند

نصرت آورد و رومیان و سپاهی که هرقل فراهم آورده  یوتعال تباركآنگاه خدا : ابن اسحاق گوید
بود هزیمت شدند و از سپاه روم از مردم ارمنیه و مستعربان هفتاد هزار کس کشته شد و خدا صقالر و 

  .فرستاده بود بکشت باهان را که هرقل همراه وي

و چون هرقل ماجرا بشنید کس فرستاد که مردان جنگی و مردم مطلیه را پیش وي آورند و بگفت تا 
  .شهر را آتش زدند

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ذکر احوال مردم سواد

  

قادسیه وقتی فتح شد یکی از ما شعري گفت و سعد را از اینکه در قصر  روز به: قبیصه بن جابر گوید
یا  گوست دروغخدایا اگر : افتاد و به گوش رسید و گفت ها دهانمانده بود مالمت کرد شعر وي در 

  .این سخن را به ریا و طلب شهرت گفته زبان و دست وي را از من ببر

وهران خود در قادسیه بودیم چون خبر آمد که جنگ ما با ش: کثیر زن همام بن حارث نخعی گویدام
هاي آب برگرفتیم و سوي زخمیان رفتیم و هر که از به سر رسید لباس به خود پیچیدیم و قمقمه

مسلمانان بود آب به او دادیم و از جا برداشتیم و هر که از مشرکان بود خالصش کردیم کودکان نیز 
  .دادیم ها آنست کار را به د که اینبه دنبالمان آمدند 

کردند و به باقیمانده خود را وارسی می غنائممژده و فرمان عمر مسلمانان در انتظار وصول : زیاد گوید
  .دادندرسیدند و کارهاي خود را سامان میسپاه می

مردم عراق از جنگاوران پیشین که در یرموك و دمشق حضور داشته بودند براي کمک سپاه : گوید
روز اغواث آمدند و آخرینشان  ها آننیز رسیدند نخستین گروه  فردا پسقادسیه پیوسته آمدند و فردا و 

و به عمر  فتح رسیدند در جمع کمکیان از مردم مراد و همدان و پراکندگان قبایل کس بود فرداي پس
  .چه باید کرد ها آننوشت که درباره 

عالقه دارم که : و چون خبر فتح به عمر رسید میان کسان به سخن ایستاد و نامه فتح را خواند و گفت
احتیاج را از میان ببرم در صورتی که رفاه همه میسر باشد و گرنه باید در کار معاش همانند یکدیگر 

د دوست دارم آنچه را درباره شما به دل دارم بدانید و آن را به عمل شویم تا هر کسی چیزي داشته باش
اند بنده خویش کنم بنده خدایم که امانت را به او سپرده شماراخواهید دانست بخدا من شاه نیستم که 

هاي خویش سیر و سیراب باشید رو باشم و در خانه نگیرم و به شما پس دهم و دنباله اگر آن را
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به خانه خویش بکشانم و کناره نگیرم که معذور باشم  شماراو اگر آن را عهده کنم و باشم  روز کین
  .شوم که اندکی خرسند باشم و بسیار مدت غمگین باشم روز رهیتو همچنان بمانم 

کند نصیب وي نابود شود و جز  کار گناههر که به هوس : عمر میان کسان به سخن ایستاد و گفت
ر که به طلب پادشاهی که براي اهل طاعت پیش خداوند است پیرو سنت خویشتن را زیان نزند و ه

شود و به شریعت پایبند باشد و به راه راست رود کارش سامان گیرد و به نصیب خویش دست یابد 
  :زیرا خداي عزوجل گوید

  .کندستم نمی کس هیچاند حاضر یابند که پروردگارت به هر چه کرده

اما بعد خداوند جل و عال در هر چیز در بعضی موارد : عمر جواب نامه انس بن حلیس را چنین نوشت
در مورد عدالت و تذکار که درباره تذکار به هیچ حال تساهل نیست و جز به  جز بهتساهلی آورده 

ه بسیار آن رضایت ندهد در عدالت نیز درباره نزدیک و دور و در سختی و سستی تساهل نیست ک
تر است و اگر سخت نماید به محو عدالت گرچه نرم نماید براي محو ستم و ازاله باطل از ستم قوي

تر است هرکس از مردم سواد که بر پیمان خویش بمانده و بر ضد شما کمک نکرده در پناه کفر رسا
و جنگ شماست و باید جزیه دهد و هر که دعوي اجبار دارد اما همراه پارسیان سوي شما نیامده 

نکرده و بجاي خویش مانده تصدیقشان نکنید مگر آنکه بخواهید و اگر نخواستید پیمانشان را لغو 
  .را به امانگاهشان برسانید ها آنکنید و 

  :درباره نامه ابوالهیاج چنین جواب داد

 اما هر که بمانده و نرفته و پیمان ندارد چون اهل پیمان است که با شما مانده و مخالفت نکرده
اند و سخنان انی که پیمان دارند و چنین کردهکس همهاند و کشاورزان نیز اگر چنین کرده باشند چنین

تصدیق شود ذمی بمانند و اگر تکذیب شوند پیمانشان لغو شود و هر که با دشمن کمک کرده و برفته 
ن کار کنند و در خدا کار وي را با شما گذاشته اگر خواستید دعوتشان کنید تا براي شما در زمینشا

  .به غنیمت گرفتید تقسیم کنید ها آنپناه شما باشند و جزیه دهند و اگر نخواستید هر چه را از 
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که رفته بودند و از سواد دور شده بودند  ها آنوقتی نامه عمر به سعد بن مالک به مسلمانان رسید به 
که بر پیمان  ها آناز آمدند و همانند ب ها آنپیشنهاد کردند که بازگردند و ذمی باشند و جزیه دهند و 

که دعوي اجبار داشتند و گریخته بودند  ها آنبود و  تر سنگین ها آنمانده بودند ذمی شدند ولی خراج 
داران را که مانده بودند و نیز کشاورزان را به صف پیمان ها آنبردند پیمان دادند و  ها آنبه صف 

کسانی را که با پارسیان رفته بودند و به اسالم یا جزیه گردن  بردند اموال خاندان کسري و نیز اموال
ننهاده بودند مشمول صلح ندانستند و غنیمت مسلمانان شد و با اموالی که از پیش مصادره شده بود 

گرفته بود گرفتند غنیمت کسان شد و باقی سواد مشمول ذمه بود و خراجی را که کسري از آن می
بود از جمله چیزها که خدا غنیمت مسلمانان  شان دارایینسبت اموال و  خراج کسري از سر کسان به

رفته بودند و زن و فرزند و مال کسانی که به  ها آنکرد و اموال خاندان کسري بود و کسانی که با 
ها و متعلقات خاندان ها و گذرگاهها و مردابها بیشهجنگیده بودند و اموال آتشکده ها آنکمک 
  .کسري

تقسیم غنیمتی که از اموال کسري بود با کسانی که همراهشان رفته بودند میسر نشد که در همه اما 
گیران کردند و غنیمتگیران اداره میسواد پراکنده بود و کسان معتمد و منتخب آن را براي غنیمت

یم آن داران هنگام تنازع کسان در کار تقس درباره همین قسمت سخن داشتند نه همه سواد و والیت
افتادند اگر خردمندان قوم با کردند از آن روي غافالن در کار اراضی سواد به خطا تعلل می

شد ولی شده بودند تقسیم می سخن همخواستند را می غنائم گونه اینتقسیم  که  نعقال سبک
  .خردمندان رضا ندادند

  .اندم ثمر یبعقالن تبعیت کردند و گفته سبک خردمندان رأيو متصدیان از 

همه سواد به جنگ گرفته شد و کسان را دعوت کردند که بیایند و ذمی : حسن بن ابی حسن گوید
  .شوند و جزیه بدهند آنان نیز پذیرفتند و به حمایت مسلمانان آمدند

  .اند بندگاناند که مردم سواد ها پنداشتهبعضی: به شعبی گفتم: عمرو بن محمد گوید



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ٣٧٤
 

دانید به جنگ گرفته شد مگر هایی که میگیرید سواد و همه زمینمیپس چرا از بندگان جزیه : گفت
پذیرفته  ها آناي بر کوهی و امثال آن آنگاه کسان را به بازگشت خواندند که بازگشتند و سرانه از قلعه

  .شد و ذمی شدند

ر برده مهاجران و انصار از مردم سواد که اهل کتاب بودند زن گرفتند اگ: مسلم وابسته حذیفه گوید
ا به زنی بگیرند که خدا تعالی دانستند و روا نبود که کنیزان اهل کتاب ررا روا نمی کار نیابودند 

  :گوید می

اید به نکاح آرد از آنچه مالک آن شده مؤمنو هر کس از شما که از جهت مکنت نتواند زنان عفیف 
  .گیرید مؤمنتاناز کنیزان 

  .و نه گفته دختران اهل کتاب

عمر بن خطاب از آن پس که حذیفه را فرمانروا مداین کرد و زنان مسلمانان : جبیر گوید سعید بن
اي طالقش ام زنی از مردم مداین را که اهل کتاب است به زنی گرفتهشنیده: بسیار شدند به او نوشت

  .بده

  .چنین نکنم تا به من بگویی حالل است یا حرام و مقصودت چیست: حذیفه به عمر نوشت

از زنان عرب  شمارارو کنی  ها آنانگیزند و اگر به حالل است ولی زنان عجم دل: نوشتعمر 
  .بازدارند

  .و آن زن را طالق داد اکنون هم: حذیفه گفت

را دعوت کردند که باز آیند و جزیه دهند که  ها آنو نگ گرفته شد سواد به ج: سعید بن جبیر گوید
غنیمت مسلمانان شد و همین است  که  ناکسري و پیروانشپذیرفتند و ذمی شدند مگر اموال خاندان 

اند همه سواد نیز چنین بود اما که مردم کوفه از آن سخن دادند و مطلب مشهور مانده که پنداشته
  .غالب اهل سواد نیز چنین بودند
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  .خرید و فروش چیزي از این غنیمت مابین جبل و عذیب روا نیست: شعبی نیز گوید

اي از تو آورده که به اندازه غوطش به او تیول داده شود که جریر نامه: به عمر نوشتعثمان بن حنیف 
  .و من نخواستم این کار را به کار بندم تا از تو بپرسم

  .گوید چنین کن و نکو کردي که به من مراجعه کرديجریر راست می: عمر بدو نوشت

اي است که علی زمین داد و به س این نامهبنوی: تیول خواستم گفت) ره(از علی : سوید بن غفله گوید
  .کند میمابین کجا و کجا و آنچه خدا خواهد تیول سوید 

کنید خرابی سپاهیان را به عهده نگیرید و وقتی با قومی پیمان می: گفتعمر می: ابراهیم بن یزید گوید
ی سپاهیان به عهده ما نوشتند که خرابکردند میپیمان می ها آنمسلمانان در نامه صلح کسانی که با 

  .نیست

اند جنگ جنگ و فتح قادسیه به سال شانزدهم هجرت بود بعضی مردم کوفه نیز گفته: واقدي گوید
  .قادسیه به سال پانزدهم بود اما به نظر ما درست این است که به سال چهاردهم بود

  .مایبه سال پانزدهم بود و روایت وي را از پیش آورده: محمد بن اسحاق گوید

  

  

  

  

  



  سخن از بنیان برصه

  

که ماه : به مردم مدینه گفت) رض(به پندار واقدي به سال چهاردهم عمر بن خطاب : ابوجعفر گوید
  .چنین کنند ها مسلمانها نوشت که رمضان را در مسجدها باشند و به والیت

عتبه بن غزوان را سوي به روایت مداینی و در همین سال یعنی سال چهاردهم عمر بن خطاب : گوید
با همراهان خویش آنجا مقیم شود و ارتباط پارسیان مداین و اطراف را از آنجا : بصره فرستاد و گفت

  .ببرد

به پندار سیف بصره در ماه ربیعه سال شانزدهم بنیان گرفت و از آن سال که سعد از جلوال و تکریت و 
  .یافت عتبه از مداین سوي بصره رفت فراغت نیحص

خدا : شد و عمر به عتبه یعنی ابن غزوان گفت صفر کشتهمهران به سال چهاردهم به ماه : بی گویدشع
کشته شد و بیم دارم  ها آنعزوجل حیره و طوایف آن را براي برادران شما گشود و یکی از بزرگان 

اري مردم خواهم تو را به سرزمین هند بفرستم که نگذآیند می ها آنبه کمک  شان یپارسکه برادران 
بجنگی شاید خداوند فتحی نصیب شما  ها آنحیره از برادرانشان بر ضد برادران شما کمک گیرند و با 

کند به برکت خداوند روان شو و تا آنجا که توانی از خدا بترس و به عدالت حکم کن و به وقت نماز 
  .کن و ذکر خدا بسیار گوي

بدو پیوستند و با پانصد کس کمی  نشینان بادیهو  کس روان شد و جمعی از عربان صدوچندیسعتبه با 
در آن هنگام سال چهاردهم آنجا فرود آمد  اآلخر ربیعاالول یا بیشتر یا کمتر سر رسید و در ماه ربیع

  .سفید سخت داشت يها سنگخواندند و بصره را سرزمین هند می

بیش از هفت بنا نبود که دو تا در عتبه در خریبه فرود آمد در حدود خریبه و رابوقه و محل بنی تمیم 
  .خریبه بود و دو تا در محل ازد و دو تا در محل بنی تمیم بود و یکی در رابوقه بود
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  .عتبه به عمر نامه نوشت و محل خویش را براي وي وصف کرد

مردم را به یکجا فراهم کن و پراکنده نکن عتبه چند ماه آنجا بود که جنگی : عمر بدو جواب داد که
  .نکرد و با کسی روبرو نشد

با همراهان خود برو و چون به نهایت : عمر بن خطاب عتبه را فرستاد و گفت: خالد بن عمیر گوید
  .سرزمین عرب رسیدید و نزدیک دیار عجم شدید آنجا بمانید

و این بصره نیست : عتبه و همراهان برفتند تا به مربد رسیدند و آن دو سنگ را بدیدند و گفتند: گوید
  .باید اینجا بمانیم: برفتند تا مقابل پل کوچک رسیدند که در آنجا نی روییده بود و گفتند

خواستم طناب به گردنشان را می ها همین: بیامد و گفت سوار چابکفرمانرواي فرات با چهار هزار 
  .اندازید و پیش من آورید

  .حضور داشتم ها نگجمن همراه پیامبر خدا در : گفتعتبه رجزخواندن آغاز کرد و می

جز  ها آنحمله برید و قوم حمله کردند و همه را بکشتند و از : و چون آفتاب فرو شد عتبه گفت
  .فرمانرواي فرات کس جان نبرد که او را اسیر گرفتند

  .تر از این بجوییدمنزلگاهی پاکیزه: آنگاه عتبه بن غزوان گفت

این سوي دربازه هند رفت بر ساحل مقابل جزیه وقتی عتبه از بنی مازن منصور از مد: عمرو گوید
العرب فرود آمد و اندکی آنجا بماند آنگاه منزل عوض کرد و کسان شکایت همی کردند عمر بدو 
فرمان داد که در سنگستان منزلگاه گیرد پیش از آن سه جا که عوض کرده بودند که جاي گلی را 

 ها آننی است که همه سنگ آن گچ است به خوش نداشتند منزلگاه چهارم بصره بود بصره سرزمی
دستور داده شد نهري از دجله روان کنند و نهري براي آب خوردن کشیدند و اسکان مردم بصره در 
بصره و اسکان مردم کوفه در کوفه کنونی در یک ماه بود مردم کوفه بیش از آنکه در آنجا منزلگاه 

مردم بصره در ساحل دجله بودند و چند بار جا عوض  گیرند در مداین بودند تا در کوفه اقامت گرفتند
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برفتند و نهري کشیدند آنگاه فرسخی برفتند و نهر را  فرسخ کیکردند تا آنجا مقیم شدند در آغاز 
کشیدند پس از آن باز فرسخی برفتند و نهر را کشیدند پس از آن به سنگستان رسیدند و نهر را 

  .کشیدند

عتبه تو را به اي : فرستاد بدو گفتی عمر عتبه را سوي بصره میوقت: عبدالمالک بن عمیر گوید
گمارم که یکی از نواحی دشمن است و امیدوارم خدایت کمک کند و به اطراف آن سرزمین هند می

ام که عرفجه که در خدعه و جنگ دشمن ورزیده است به کمک تو تسلط یابی به حضرمی نوشته
رمت کن و کسان را سوي خداي دعوت کن هر که پذیرفت فرستد وقتی آمد با او مشورت کن و ح

شمشیر بکار است در  تأمل یباز او بپذیر و هر که دریغ کرد با ذلت و حقارت جزیه دهد و گرنه 
ام از خدا بترسد مبادا که دلت به تکبر بیاید و یارانت را با تو بد دل کند تو کاري که به تو سپرده

اي و امیر اي و از پس زخم نیرو گرفتهوي از پس ذلت عزت یافته اي و به سببصحبت پیامبر داشته
- دهی و فرمانت را اطاعت میشنوند و فرمان میگویی و میاي که میصاحب قدرت و شاه مطا شده

نکند و از نعمت نیز  فراز گردنکنند چه نعمتی است اگر تو را باالتر از آنچه هستی نبرد و با زیردستان 
تر است مبادا که نعمت تو را بکشاند و فریب دهد و که به نزد من از گناه بیم انگیز چون گناه بپرهیز

خطایی کنی که به سبب آن به جهنم روي که خدا تو را و مرا از این خطر مصون دارد مردم وقتی دنیا 
مدار و از رخ نمود سوي خدا شتافتند که منظورشان دنیا بود خدا را منظور دار و دنیا را منظور  ها آنبا 

  .سقوط ستمگران بیمناك باش

کردند و ابله بندگاه آن می در ابله بودند و حفاظت سواران چابکو چنان بود که پانصد تن از 
رسید عتبه برفت و نزدیک اجانه منزلگاه گرفت و در هایی بود که از چین و جاهاي دیگر می کشتی

  .حدود یک ماه بماند

کردن یک شتر جنگ نکردند که عربان غلبه یافتند و عجمان  میتقسو وقتی تالقی شد به اندازه کشتن 
به هزیمت رفتند تا وارد شهر شدند و عتبه به اردوگاه خویش بازگشت و عجمان چند روز در شهر 
ماندند و خدا ترس در دلهاشان افکند که برفتند و چیزهاي سبک وزن را ببردند و از فرات گذشتند و 



 برصه انیسخن از بن ٣٧٩
 

آوردند و  به دستلمانان وارد آنجا شدند و مقداري کاال سالح و اسیر و نقد شهر را رها کردند و مس
  .نقد را تقسیم کردند که به هر یک دو درم رسید

عتبه نافع بن حارث را به ضیط ابله گماشت و خمس را برگرفت و باقی را میان جنگجویان تقسیم کرد 
  .و ماوقع را به وسیله نافع براي عمر نوشت

با عتبه در فتح ابله بودیم نافع بن حارث را با خبر سوي عمر فرستاد آنگاه : عمرو گویدعبایه بن عبد 
رویم و برفتیم و  ها آنمن این است که سوي  رأيت مردم دشت نیشان بر ضد ما فراهم شدند عتبه گف

با مرزبانان دشت میشان روبرو شدیم و با وي جنگ کردیم که یارانش هزیمت شدند و او را اسیر 
  .فتیم و قبا و کمرش گرفته شد که عتبه آن را همراه انس بن حجیه فرستادگر

وقتی عتبه از ابله فراغت یافت مرزبانان دشت میشان کسان را بر ضد وي فراهم : علی بن زید گوید
آورد و عتبه از ابله سوي وي رفت و او را بکشت آنگاه مشاجع بن مسعود را سوي فرات فرستاد که 

که پیشواي نماز باشد تا مشاجع باز آید و : عمر رفت و به مغیره گفت سوي  بهو عتشهري آنجا بود 
  .چون بیامد ساالر قوم اوست

  دانی چه شدهکنی میرا ساالر مردم شهرنشین می نشین بادیهچگونه یک مرد : عمر گفت

  نه: گفت

عتبه در راه بمرد و عمر عمر کار مغیره را بدو خبر داد و فرمان داد بر سر کار خویش بازگردد اما 
  .مغیره را ساالر کرد

  .ه یعنی نان سفید تقسیم کردگشوده شد و عتبه میان مسلمانان کابله به جنگ : حارثه بن مضرب گوید

در فتح ابله حضور داشتم و یک دیگ مسین جز سهم من شد چون نیک نگریستم طال : سلمه گوید
سلمه به خدا قسم یاد : ن باره به عمر نامه نوشتم که نوشتبود و هشتاد هزار مثقال طال در آن بود در ای



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ٣٨٠
 

بوده اگر قسم یاد کرد بدو تسلیم کنید وگرنه میان گرفته به نظرش مسین میکند که وقتی دیگ را می
  .مسلمانان تقسیم شود

  .پس من قسم یاد کردم و دیگ را به من تسلیم کردند و ریشه اموال ما از آنجاست: گوید

صفیه دختر حارث کلده زن عتبه بود و خواهر وي ارده دختر حارث زن شبل بن معبد  :مداینی گوید
بجلی بود و چون عتبه ساالري دسته یافت خویشاوندان وي ابوبکر و نافع و شبل با وي آمدند و زیاد 

ر تقسیم کند و زیاد قسمتگرشان شد د ها آنبود و چون ابله را بگشودند کس نبود که میان  ها آننیز با 
  .دادندبود گیسوي آویخته داشت و هر روز دو درم به او می ساله چهاردهاین وقت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از جنگ مرج الروم

  

در این سال جنگ مرج الروم رخ داد و ماجرا چنان بود که ابوعبیده با خالد بن ولید از دمشق آهنگ 
پیوسته بودند برفت و همگی در مقابل ذوالکالغ اردو  ها آنحمص کرد و با کسانی که از یرموك به 

زار دمشق در غرب شهر اردو زد توذراي به طریق را بفرستاد که در سبزهزدند و خبر به هرقل رسید و 
پرداخت و چنان بود که زمستان به مسلمانان تاخته بود و بسیار  ها آنالروم و جمع و ابوعبیده به مرج

شنس رومی با سپاهی همانند سپاه  همان روزالروم اردو زد بیده در مرجکس زخمی بود و چون ابوع
توذرا به کمک وي و حفاظت مردم حمس رسید جداگانه اردو زد و چون شب در آمد اردوگاه توذرا 
که خالد مقابل آن بود خالی شد اردوگاه ابوعبیده در مقابل شنس بود خالد خبر یافت که توذرا سوي 

وي و ابوعبیده چنان شد که خالد او را تعقیب کند همان شب خالد با گروهی  رأيرود و دمشق می
سفیان از کار خالد خبر یافت به مقابل توذرا شتافت و توذرا رفت و چون یزید بن ابی به دنبالسوار 

جنگ درگیر شد و وقتی خالد رسید که جنگ بود و از پشت سر به رومیان حمله برد و از پیش رو و 
شدند تا همه از پاي در آمدند یا معدودي از ایشان جان بدر بردند و مسلمانان میته همی پشت سر کش

سفیان آن را بر یاران خود و یاران خواستند گرفتند که یزید بن ابیاز مرکب و لوازم و خانه هر چه می
ا را کشته خالد تقسیم کرد آنگاه یزید سوي دمشق رفت و خالد سوي ابوعبیده بازگشت خالد که توذر

  :بود شعري بدین مضمون گفت

  ما توذرا و شوذرا را بکشتیم

  و پیش از او نیز حیدر را بکشتیم

  و اکیدر را



  سخن از فتح حمص

  

وقتی هرقل از کشتار مردم مرج خبر یافت امیر : گویدعثمان دارد میسیف در کتابی که درباره ابی
ام که غذاي عربان گوشت شنیده: رود و گفت حمص را فرمان داد که حرکت کند و سوي حمص

بجنگید که تا  ها آنشیر شتر اکنون زمستان است فقط در روزهاي سرد با  شان یدنینوششتر است و 
چنین است زنده نخواهد ماند آنگاه از اردوگاه  شان نوشیدنیتابستان یکی از جماعتی که بیشتر غذا و 

فت آنگاه ابوعبیده بیامد و مقابل حمص اردو زد و خویش سوي رها رفت و عامل وي حمص را بگر
  .خالد از پس وي به آهنگ حمص آمد

اند و نان پا برهنهای کهدر حصار بمانید : گفتندمردم حمص به یکدیگر می: الزهراي قشیري گویدابی
  .رسید با این خوردنی و نوشیدنی که دارند پاهایشان ببرد ها بدانچون سرما 

گشتند با وجود خوردنی و نوشیدنی که داشتند پاي که وقتی رومیان از جنگ بازمیو چنان بود : گوید
  .پاپوش سبک داشتند یک انگشتشان هم آسیب ندید که  ناافتاد و مسلمانها میدر پاپوش شان بعضی

  .با مسلمانان صلح کنید: همین که زمشتان برفت یکی از پیران قوم با ایشان سخن کرد و گفت

اي رخ صلح کنیم که شاه در قدرت و قوت خویش بجاست و میان ما و مسلمانان حادثهچرا : گفتند
  .را رها کرد ها آننداده و پیر 

اند خدا صبوري مسلمانان را در ایام حمص پاداش داد و مردم حمص بعضی پیران غسان و بلقین گفته
که رومیان در شهر دچار زلزله  :و تکبیر گفتندحمله کردند  ها آنرا دچار زلزله کرد که مسلمانان به 

به  رأينظران خویش رفتند که از پیش شدند و دیوارها فرو ریخت و هراسان پیش سران و صاحب
پاسخ ندادند و قوم را تحقیر کردند آنگاه مسلمانان تکبیر دیگر گفتند و  ها آنصلح داشته بودند اما 



 سخن از فتح حمص ٣٨٣
 

نظران خویش رفتند و پیش سران و صاحب هاي بسیاري در شهر فرو ریخت و باز هم قوم هراسانخانه
  .بینیدمگر عذاب خدا را نمی: گفتند

  شما باید تقاضاي صلح کنید: گفتند

  قوم از باالي حصار ندا دادند صلح صلح

هاشان صلح کردند به شرط آنکه امالك خانه نیمه یکمسلمانان از ماجرا خبر نداشتند و پذیرفتند و با 
  .ند و در آنجا منزل نگیرند و به خودشان واگذارندو بناهاي رومیان را رها کن

صلح دمشق و اردن چنین بود که بعضی تعهد چیزي کرده بودند چه در گشایش باشند چه در سختی 
 ها آنو بعضی در اندازه توان صلح کرده بودند اداره امالکی را که شاهان قوم واگذاشته بودند به خود 

  .سپردند

  

  

  

  

  

  

  



  قنرسینسخن از 

  

از پس فتح حمص ابوعبیده خالد بن ولید را سوي قنسرین فرستاد و چون به حاضر : ابن عثمان گوید
رسید رومیان به ساالري نیاس که پس از هرقل سر رومیان و بزرگ ایشان بود سوي او تاختند و در 

ه نشده بود و حاضر تالقی شد و میناس کشته شد و از همراهان وي چندان کشته شد که نظیر آن دید
نماند و مردم حاضر نیز کس سوي خالد  ها آنکردند و کس از  یفشان جانرومیان به پاي کشته وي 

 ها آناند و خالد از اند و سر جنگ وي نداشتهو آنان را به اجبار کشانیده اند عربانفرستادند که 
ودش را ساالر کرد خدا خالد خ: را واگذاشت و چون عمر از ماجرا خبر یافت گفت ها آنپذیرفت و 

  .شناختابوبکر را بیامرزد که مردان را مهتر از من می

عزلشان به سبب تخلف نبوده : زیرا وقتی به خالفت رسیده بود خالد و مثنی را عزل کرده بود گفت
تکیه کنند و چون خالد در قنسرین چنان  ها آنشمردند و بیم داشتیم به را بزرگ می ها آنولی کسانی 

  .ظر عمر درباره او تغییر کردکرد ن

مردم قنسرین در کار خویش نگریستند و سرگذشت اهل حمص را به یاد آوردند و با خالد به : گوید
ترتیب صلح حمص کردند اما نپذیرفت مگر آنکه شهر را ویران کند و آن را ویران کرد و چون 

  .حمص و قنسرین گشوده شد هرقل واپس رفت

که وقتی خالد میناس را بکشت و رومیان به پاي کشته وي جان باختند و  سبب واپس رفتن وي آن بود
عمرو بن مالک از کوفه از راه قرقیسیا بیامد و ولید مردم حاضر پیمان کردند و قنسرین را رها کرد و 

بن عقبه از دیار بنی تغلب با تغلبیان و عربان جزیره بیامد و شهرهاي جریره را از توجه به هرقل 
  .دندمنصرف کر



 نیسخن از قنرس ٣٨٥
 

مردم جزیره در حران ورقه و امثال آن به رومیان نپیوسته بودند که ابا کردند ولی ولید را در جزیره به 
جا گذاشتند تا از پشت سر در امان باشند و خالد و عیاض از حدود شام و عمرو عبداهللا از حدود 

  .جزیره به سرزمین روم تاختند

قسطنطنیه رفت در وقت رفتن وي و رها کردن والیت شام آنگاه هرقل سوي : ابوجعفر طبري گوید
  .خالف است ابن اسحاق گوید به سال پانزدهم بود و سیف گوید به سال شانزدهم بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از فتح قیساریه و محارصه غزه

  

عباده گوید وقتی ابوعبیده و خالد از فحل سوي حمص رفتند عمرو و شرحبیل به نزد بیسان فرود 
صلح کردند و سپاه روم در بیسه و غزه فراهم  ها آنآمدند و آنجا را تصرف کردند و مردم اردن با 

با  سفیان نوشت که پشت مسلمانان رارا به عمر نوشتند و او به یزید ابی ها آنآمد پراکندگی 
فرستادگان کسان گرم کند و معاویه را سوي قیساریه فرستاد و به عمرو نوشت که با ارطبون مقابله 

  .کند و به علقمه نوشت که با فیقار تالقی کند

  :نامه عمر به معاویه چنین بود

 یان نصرت بخواه و پیوسته بگويرو و از خدا بر روم ها آناما بعد من تو را به قیساریه گماشتم سوي 
  باهللا اال وال قوه حولال

خویش رفتند و معاویه با سپاه برفت تا مقابل سپاه قیساریه فرود آمد که  تیمأمورعمرو و علقمه سوي 
ساالرشان ابنی بود و او را هزیمت کرد که در قیساریه حصاري شد آنگاه مردم قیساریه هجوم به 

  .راندکرد و سوي قلعه پس میهزیمتشان میبردند هجوم می هر بارمعاویه را آغاز کردند ولی 

 يدراثناهاي خویش برون شدند و سخت بجنگیدند و آنگاه براي آخرین بار حمله آوردند و از قلعه
هزیمت به صد هزار رسید معاویه خبر فتح را  دراثنايکشته شد و  ها آنهشتاد هزار کس از معرکه 

ن علقمه فراسی و زهیر بن جالب خثعمی را فرستاد و همراه دو کس از بنی ضبیب بفرستاد و عبداهللا ب
پیشی گیرند فرستادگان بعدي برفتند و به آن دو تن رسیدند  ها آنآن دو تن بروند و از  به دنبال: گفت

  .گذشتند ها آنکه خفته بودند و از 

. علقمه بن محرز برفت و فیقا را در غزه محاصره کرد و با وي مکاتبه آغاز کرد اما سودمند نیفتاد
آنگاه خود او سوي فیقار رفت و به صورتی که گویی فرستاده علقمه بود فیقار یکی را گفت که در 



 و محارصه غزه هیساریسخن از فتح ق ٣٨٧
 

هستند که  چند نفر همراه من: راه وي بنشینند و چون بیامد خونش بریزند علقمه این حدس زد و گفت
را بیاورم فیقار به آن مرد پیغام داد متعرض علقمه نشود و او را از  ها آنبروم  اند کیشرمن  رأيدر 

  .پیش فیقار برون شد و بازگشت و چنان کرد که عمرو با ارطبون کرده بود

حمد فرستاده معاویه خبر را به عمر رسانید و او شبانه مردم را فراهم آورد و خبر خوش را بگفت و 
  .براي فتح قیساریه حمد خدا گویید: خدا کرد و گفت

گفت هر چه داشت و میو چنان بود که معاویه پیش از فتح و پس از آن اسیران را پیش خود نگه می
میخائیل با اسیران ما کند با اسیران رومی چنان کنیم و او را از بدرفتاري با اسراي مسلمان بازداشت تا 

  .قیساریه گشوده شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از جنگ برس

  

وقتی سعد از کار قادسیه فراغت یافت چند روز از ماه شوال مانده بود که زهره بن حویه را با : گوید
به وي فرستاد آنگاه شرحبیل بن سمط  به دنبالمقدمه سپاه سوي زبانه فرستاد آنگاه عبداهللا بن معتم را 

فرستاد هاشم را به نیابت خود گماشته بود و  ها آن به دنبالعبداهللا فرستاد آنگاه هاشم بن عتبه را  دنبال
 ها آنروان سپاه گماشت آنگاه خود از دنبال  به دنبالکار خالد بن عرفطه را به او سپرده بود و خالد را 

و مال اردوگاه پارسیان را  بودند که خداوند همه سالح و مرکب بار نیسنگرفت همه مسلمانان سوار و 
  .گونداده بود زهره برفت تا در کوفه جاي گرفت کوفه به معنی ریگزار و دشت سرخ ها آنبه 

زهره در جنگ برس زخمی به بصبهري زد که در رود افتاد و از آن پس که به بابل : ابن رفیل گوید
امد و با زهره پیمان کرد و رسید از آن زخم بمرد و چون بضبهري هزیمت شد بسطام دهقان برس بی

  .امدگان بابل را براي وي آوردها بست و خبر فراهمبراي او پل

  

  

  

  

  

  



  جنگ بابل

  

اند وي بماند و و چون بسطام براي زهره خبر آورد که باقیماندگان قادسیه در بابل فراهم آمده: گوید
رسید یاران وي در کوفه جاي گرفته بودند خبر را براي سعد نوشت و چون سعد به نزد هاشم بن عتبه 

اند و عبداهللا را پیش فرستاد و از زهره خبر رسید که پارسیان در بابل به دور فیرزان اجتماع کرده
شرحبیل و هاشم را از دنبال وي روانه کرد آنگاه با سپاه روان شد و چون به برس رسید زهره را از 

را از دنبال وي روانه کرد و خود از دنبالشان حرکت کرد و  پیش فرستاد و عبداهللا و شرحبیل و هاشم
یم به اتفاق با پیش از آنکه پراکنده شو: در بابل مقابل فیرزان فرود آمد که همراهانش گفته بودند

  .کنیمجنگ می ها آن

در بابل جنگ انداختند و پارسیان را زودتر از آنکه ابایی در هم پیچیده شود هزیمت کردند که هر 
  .ام به راه خود رفتند و هدفی جز جدا شدن نداشتندکد

سعد چند روزي در بابل بود و خبر یافت که نخیرجان شهریار را که یکی از دهقانان در بود با جمعی 
ها را از دنبال او روان کرد و زهره برفت و از آن در کوثی نهاده و زهره را از پیش فرستاد آنگاه سپاه

  .یومان و فرخان را بکشت در کوثی مقابل شهریار فرود آمدپس که میان سورا و دیر ف

و چنان بود که نخیرجان و مهران شهریار دهقان در را بر سپاهیان خویش گماشته بودند و سوي : گوید
مداین رفته بودند و شهریار میان دیر و کوثی اقامت گرفته بود و چون در اطراف کوثی میان سپاه 

ن تالقی شد شهریار پیش آمد و بانگ زد که یکی از سواران دلیر شما بیاید شهریار با مقدمه سپاه عربا
  .تا به خاك افکنمش

در آنجا نشسته بود رفت و پیش ) ع(سعد چند روز در کوثی ببود و به محلی که ابراهیم : سعید گوید
بود رفت و اي که ابراهیم در آنجا محبوس شده کسانی که مبشران ابراهیم بودند فرود آمد و به خانه
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صلوات گفت و آیه تلک االیام را ) ع(آنجا را بدید و بر پیامبر خدا و بر ابراهیم و پیامبران خدا 
  .بخواند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



نان به شهر بهرسیر   سخن از بقیه اخبار ورود مسل

  

که مردمش  وقتی سهد در بهرسیر اقامت گرفت سپاهیان به هر سو فرستاد که مابین فرات: مهلب گوید
پیمان داشتند تا حدود دجله یکسان تاختند و یکصدهزار از کشاورزان را بگرفتند و بداشتند چون 

که در بهرسیر منزل گرفته  ها آنرسید زیرا همه شمار کردند به هر یک از مسلمانان یک کشاورز می
  .خندق زد ها آنبودند سوار بودند و سعد به دور 

ي شما آیند اگر مقیم باشند و بر ضد شما کمک نکرده باشند همین کشاورزانی که سو: عمر نوشت
  .یددار نگهو هر که گریخته باشد و او را گرفته باشید  هاست آنامان 

  .را آزاد گذاشت ها آنو چون نامه عمر رسید سعد 

مه وسایل ها به کار بود با هکوفتند و دبابهمسلمانان دو ماه در بهرسیر بودند که با منجنیق شهر را می
  .کردندجنگ می

وقتی سعد در بهرسیر فرود آمد عربان در آنجا روان بودند و عجمان قلعه کی بودند : ابن رفیل گوید
دار مشرف به شدند و به جماعت و سالح جنگ در بناهاي کنگرهشد که عجمان برون میگاه می

یاده و تیرانداز در آمدند براي جنگ بار که با پرفت و آخرینزدند اما کس به مقابله نمیدجله قدم می
رفتند پایمردي نکردند که  ها آنآماده شدند و پیمان کردند که پایمردي کنند چون مسلمانان به جنگ 

  .دروغ گفته بودند و پشت بکردند

وقتی خدا عزوجل در قادسیه فیروزي داد و رستم و یاران وي کشته شدند و : گوید نیالمؤمن امعایشه 
تا مداین رفتند و جمع پارسیان پراکنده شد به  ها آننده شد مسلمانان به تعقیب جمعشان پراک

به وي وفادار  که  ناها و سواران پراکنده شدند اما شاه با جمعی از پارسیها گریخت و گروهکوهستان
  .مانده بودند در شهر مقیم بود
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بهرسیر را محاصره کرده بودیم هنگامی که از پس حمله و هزیمت پارسیان : انس بن حلیس گوید
ما سوي دجله و کوهستان  که اینخواهید صلح کنید گوید میشاه می: اي پیش ما آمد و گفتفرستاده

را  تانیها شکماید که خدا و آن سوي دجله تا کوهستان از آن شما باشد هنوز سیر نشده از آن ما باشد
  .سیر نکند

پیش انداختند و خدا سخنانی بر زبان او راند که ندانست چیست مردم ابی مفزر اسود بن قطبه را : گوید
  اي ابو مفزر به او چه گفتی؟: روند گفتمستیم و دیدم که پارسیان سوي مداین مینو ما نیز ندا

اي داشتم و امیدوارم فرستاده ندانستم چه بود جز اینکه خلسه حق بهبخدایی که محمد را : گفت
پرسیدند تا سخن به سعد رسید و پیش ما که نکو باشد مردم پیاپی از او میسخنانی بر زبانم رفته باشد 

  .روندبه فرار می ها آناي ابو مفزر چه گفتی؟ بخدا که : آمد و گفت

از این شهر نمودار نشد و  کس هیچهاي ما بکار افتاد اما سعد نداي جنگ داد و حمله آورد و منجنیق
  .خواست و امانش دادیمکس پیش ما نیامد مگر یکی که امان می

-وقتی مسلمانان وارد بهرسیر شدند سعد مردم را آنجا منزل داد و سپاه آنجا رفت و می: سعید گوید

اند و چون مسلمانان وارد ها را میان هورها و تکریت بردهخواست عبور کند معلوم شد پارسیان کشتی
این  اکبر اهللا: نمودار شد و ضرار بن خطاب گفت ها آنبهرسیر شدند و این در دل شب بود سپید بر 

  .اند و همچنان تکبیر گفتند تا صبح شدسپید خسرو است همین است که خدا به پیامبر او وعده داده

  

  

  



  سخن از مداین دورتر که جایگاه کرسی بود
  

  .واقعه مداین دور در سفر سال شانزدهم بود: سیف گوید

جست که مردم را سوي شهر دورتر بهرسیر فرود آمد شهر نزدیک بود کشتی میوقتی سعد در : گوید
اند و چند روز از صفر را در ها را بردهنیاورد و معلوم داشت که پارسیان کشتی به دستعبور دهد اما 

 حفظ مسلمانان مانع این کار بود تا چند تن از به خاطرخواستند عبور کنند اما سعد بهرسیر ماندند و می
شد از آن گذشت و به دل دره رفت اما دریغ کرد کافران بیامدند و گداري را به او نشان دادند که می

  .و مردد ماند و به خالف انتظار آب باال آمد

دشمن شما به سبب این شط از شما : پس سعد مردم را فراهم آورد و حمد و ثناي خدا کرد و گفت
یابند و هر وقت بخواهند به شما دسترس می ها آندارید اما مصون مانده و با وجود شط به او دسترس ن

کنند اکنون پشت سر شما چیزي نیست که بیم داشته باشید هاي خویش به شما تیراندازي میاز کشتی
  .از آنجا به شما حمله کند

اند هایشان را ویران کردهاند و چراگاهرا رفع کردند و گذرگاهایشان را بسته ها آنجنگاوران خطر 
از پاي بند کند آهنگ جهاد دشمن کنید من قسط  شمارامن این است که از آن پیش که دنیا  رأي

  .دارم از شط بگذرم و سوي دشمن روم

زدند پارسیان سوي کناره دو گروه تالقی کردند و ضربت زدن آغاز شد مسلمانان چشمان را می
راندند مردان پارسی تاب جلوگیري نداشتند و مسلمانان در  ها آنگریختند و مسلمانان اسب سوي 

ها که جان بدر بردند برهنه بودند و سواران به کناره ها آنرسیدند و همه را کشتند و  ها آنکناره بر 
  .پیوستند ينفر شصتدرنگ به پیشروان بی يصدنفر ششرفتند تا از کناره دور شدند آنگاه گروه 

نزدهم وارد شهر شدند و اموال خزاین خسرو را که باقیمانده سه هزار هزار مسلمانان در صفر سال شا
  .هزار فراهم آورده شیري و اختالف وي بود گرفتند
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وقتی سعد در کنار دجله بود یکی از کافران پیش آمد و گفت ك چرا : عبداهللا بن ابی طیبه گوید
و این سخن وي را  برد میین است اي اگر سه روز بگذرد و یزدگرد هر چه را در مدااینجا مانده

  .ترغیب کرد که کسان را به عبور خواند

ابی عثمان نهدي نیز درباره سخن سعد با کسان و دعوتشان به عبور روایتی چنین دارد و در دنبال آن 
 که  ناشد و اسبانمدجله را پر از اسب و مرد و چهارپا کردیم تا آنجا که آب از کناره دیده نمی: گوید
چنین دیدند  که  ناکشید پارسی ها آنزد ما را از آب سوي چکید و شیهه میز یال آن میآب ا

گریختند و پرواي چیزي نداشتند برفتیم تا به قصر سپید رفتیم که جمعی در آنجا حصاري شدند و 
سه چیز است هر یک را خواهید انتخاب : از باال سخن کرد و ما دعوتشان کردیم و گفتیم شان یکی
  .کنید

خواهید جزیه یکی اسالم که اگر اسالم بیارید حقوق و تکالیف شما همانند ما است و اگر نمی: گفتیم
  .کنیم تا خدا میان ما و شما حکم کنددهید جنگ میدهید و اگر نمی

  .کنیمکه اولی و آخري حاجت نداریم و میانی را انتخاب می: گوینده قوم پاسخ داد

رخ داد بانگ برآوردند و برفتند تا به گروه پیشرو  ها آنها که به نفع و ضرر بعد از خرده حادثه: گوید
پیوستند و چون با همه گروه اهوال بر کناره جاي گرفتند سعد با مردم به آب زد سلمان فارسی در آب 

بخدا که خداوند دوست خویش را یاري : گفتسعد می برد میهمراه سعد بود و اسبانشان شنا کنان 
به شرط آنکه در سپاه  کند میو دشمن خویش را هزیمت  کند میو دین خویش را غالب دهد می

  .ها را محو کندطغیان با گناهی نباشد که نیک

مطیع بخدایی که  ها دشت که چنانشده  ها آناسالم نوظهور است و دریاها مطیع : سلمان بدو گفت
  .ند چنانکه گروه گروه وارد آن شدندشوجان سلمان به فرمان اوست از اسالم گروه گروه برون می



 بود یکرس  گاهیدورتر که جا نیسخن از مدا ٣٩٥
 

شد و در آب بیشتر از دشت مسلمانان روي آب را گرفته بودند چنانکه که آب در ساحل دیده نمی
کردند تا از آب بیرون شدند و چنانکه سلمان گوید چیزي از دست نداده بودند و کسی از سخن می

  .غرق نشده بود ها آن

اي بندش سست بود که کاسه جز بهانان چیزي از دست نرفت در آب از مسلم آن روز: سعید گوید
تقدیر رسید و کاسه : کرد گفتببرید و آب آن را ببرد و کسی که با صاحب کاسه شنا و عبور می

  .برفت

وقتی سعد و کسان به دجله زدند هرکس همراهی داشت سلمان همراه سعد بود و : عمیر صائدي گوید
  .تقدیر خداي نیرومند است این: با هم روان شدند سعد گفت

- شد جرمی پدید مینامیدند و هر که خسته می ها جرمروزي را که از دجله گذشتند روز : سعید گوید

  .گرفتشد که بر آن آرام می

براي چه خودتان را : جنگیدند تا یکی بیامد و گفتمحافظان پارس بر ساحل دجله می: طلحه گوید
  .این نیستدر مد کس هیچدهید بخدا بکشتن می

نخستین کسانی که وارد مداین شدند گروه اهوال بودند پس از آن گروه خرسا وارد شدند و : گوید
که در قصر سپید بودند  ها آنخوردند و کس نبود جز رفتند و به کس برنمیها همی میدر کوچه

دم مداین نیز به را در میان گرفتند دعوتشان کردند و پذیرفتند که جزیه دهند و ذمی شوند مر ها آن
  .رفته بودند که مشمول آن نشدند ها آنخاندان خسرو و کسانی که با  جز بههمین شرط بازآمدند 

پارسیان سوي نهروان فرستاد  به دنبالسعد در قصر سپید منزل گرفت زهره را با پیشتازان سپاه : گوید
پارسیان فرستاد که به همین  به دنبالدیگر نیز کسان  هاي جنگزهره برفت تا به نهروان رسید در 

  .مسافت رفتند
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پیشتاز مسلمانان سالمان پارسی بود و مسلمانان وي را دعوتگر پارسیان کرده : ابی البختري گوید
  .بودند

را سه بار  ها آنکه : بدو گفته بودند مردم بهرسیر را دعوت کند و بر در قصر سپید نیز گفتند: گوید
به  شماراسوزد اصل من از شماست دلم به حالتان می: گفته میدعوت کرد و دعوت وي چنان بود ک

مسلمان شوید برادران ما باشید و گرنه جزیه دهید وگرنه  نکهیاخوانم که به صالح شماست سه چیز می
  .کنیم که خدا جنایتکاران را دوست نداردبا شما منصفانه جنگ می

عربان : این در ناحیه جازر بود بدو گفتندعجم در مد سواران چابکآن روز یکی از : ابوعمر گوید
اند پارسیان گریختند اما به گفته کسان اعتنا نکرد و به خویشتن اعتماد داشت برفت و به خانه آمده

  .کردندهاي خویش را جابجا میمزدوران خود در آمد که جامه

  ؟کنید میچه : گفت

  شدندهایمان چیره زنبوران ما را برون کرده و بر خانه: گفتند

را مالمت  گریهمدی با وي بودند یکی از مسلمانان یک پارسی را دید که گروه: ابوعمرو گوید
  از چه چیزي فرار کردید؟: گفتندکردند و می می

و چون این بدید بازگشت و گویی به من ده و آن را بینداخت و به نشانه زد : به دیگري گفت شان یکی
که با وي بودند بازگشتند و او پیشاپیش جمع بود و به آن مرد مسلمان رسید و از فاصله  ها آن

از آنچه گوي را انداخته بود تیري سوي وي انداخت که به هدف نرسید و مرد مسلمان بدو  تر نزدیک
  .ام و یاران پارسی از اطراف وي بگریختندمن سنگ شکن زاده: اش را بشکافت و گفترسید و کله

  

  



  مداین فراهم آمد غنائمسخن از آنچه 
  

تا نهروان برود و از هر سو : سعد در ایوان کسري مقام گرفت زهره را فرستاد و گفت: سعید گوید
کسان را به همین مسافت فرستاد که مشرکان را براندند و غنیمت فراهم آرند پس از سه روز به قصر 

ها است فراهم آورد و گفت آنچه در قصر و ایوان و خانه رفت و عمرو بن عمر را به ضبط گماشت و
  .آورند شما کندهر چه را تعاقب کنندگان می

وارد مداین شدیم و به یک قلعه ترکی رفتیم که پر از سبدهایی بود که مهر : حبیب بن صهبان گوید
سان تقسیم طال و نقره بود که پس از آن میان ک هاي ظرفولی  سربی داشت پنداشتیم خوردنی است

  .شد

دهد که زرد بگیرد مقدار زیادي کی سفید می: گفترفت و مییکی را دیدم که به هر سو می: گوید
  .کافور گرفتیم پنداشتیم نمک است به خمیر زدیم و تلخی آن را در نان یافتیم

  .زهره با پیشتازان به تعاقب تا پل نهروان رفت که پارسیان آنجا بودند: رفیل بن میسور گوید

اند و در نان در این تنگنا چنین به این پرداختهای کهاستر اهمیتی دارد  که اینخورم قسم می: زهره گفت
کنند و معلوم شد که لوازم کسري از لباس و جواهر و شمشیر و زره مقابل شمشیرها دالوري می

  .کردند در بار آن بوده استدر مراسم به تن می که  جواهرنشان

کرد و قعقاع بن عمرو به تعاقب رفت و به یک پارسی برخورد که حفاظت پارسیان می: مهلب گوید
بجنگیدند و او را بکشت همراه مقتول اسبی بود که دو صندوق بار داشت با دو غالف که در یکی پنج 

ها چند زره بود از آن جمله زره خسرو و زره شمشیر بود و در دیگري شش شمشیر بود و در صندوق
وشش پا و دست و زره هرقل و زره خاقان و زره داهر و زره بهرام چوبین و زره سیاوخش و سر با پ

هایی که با خاقان و هرقل و داهر داشته بودند گرفته آنچه را از پارسیان نبود در جنگ که  نازره نعم
  .بودند
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  .ودزره نعمان و بهرام از وقتی گریخته بودند و مخالفت خسرو کرده بودند بجا مانده ب

یکی از این شمشیرها را انتخاب کن او شمشیر هرقل را انتخاب کرد سعد زره بهرام را نیز : سعد گفت
به او داد و بقیه را به گروه خرسا بخشید اما شمشیر خسرو و نعمان را نگه داشت که پیش عمر فرستند 

ر و تاج و جامه خسرو جز شناخته بودند دو شمشیر را با زیوتا عربان این را بشنودند آن دو کس را می
خمس نگه داشتند و پس از آن پیش عمر فرستادند تا مسلمانان ببینند و عربان بشنوند به همین منظور 

ارتداد شمشیر صمصامه را از عمر بن معدي کرب گرفت که  هاي جنگبود که خالد بن سعید در 
  .دانستندعربان این را مایه ننگ می

مضبوط فراهم آمد یکی بیامد و  غنائمسلمانان در مداین فرود آمدند و وقتی م: ابوعبیده عنبري گوید
ایم و چیزهایی هرگز چنین چیزي ندیده: اي آورد و به صاحب ضبط داد و او و همراهانش گفتندجعبه

  .که پیش ماست مانند و نزدیک آن نیست

  .دیا برداشتهآیا چیزي که از آن : گفتند ها آن

آوردم و بدانستند که مردي نیک اعتقاد است دا نبود آن را پیش شما نمیبخدا اگر به رعایت خ: گفت
  کیستی؟: گفتند

  گویم که ستایش من گوییدبه شما نمی: گفت

گفتم که با وجود سپاه امین است اگر حرمت جنگاوران بدر نبود می: گفتسعد می: سعید گوید
که گرفتند دست بردند که درباره این جماعت ندانستم و  غنائمیدر  ها آنفضیلت بدریان بعضی از 

  .نشنیدم

بخدایی که جز او خدایی نیست کسی از جنگاوران قادسیه را ندیدم که دنیا و : جابر بن عبداهللا گوید
آخرت را با هم خواهد سه نفر را متهم کردیم اما امانت و زهدشان را از خلل به دور دیدیم طلیحه بن 

  .رو بن معد یکرب و قیس بن مکشوحخویلد بود و عم



 فراهم آمد نیسخن از آنچه غنائم مدا ٣٩٩
 

که کسانی : وقتی شمشیر خسرو و کمربند و زیور وي را پیش عمر آوردند گفت: قیس عجلی گوید
  .بودند مؤتمنرا تسلیم کردند  این

  .نیز خویشتن دارند تیرع يدار شتنیخوتو : علی گفت

  .اندبوده مؤتمنسلیم کردند را ت که اینکسانی : عمر وقتی سالح خسرو را بدید گفت: شعبی نیز گوید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .اندبگفته سیف شصت هزار کس بوده که  نامداین میان جنگاور  غنائمسخن از تقسیم 

  

وقتی سعد در مداین فرود آمد و کس به تعقیب عجمان فرستاد تعاقب کنندگان تا : مهلب گوید
را پس از برداشت خمس میان  غنائمنهروان برفتند و بازگشتند و مشرکان سوي حلوان رفتند سعد 

کسان تقسیم کرد که به یک سوار دوازده هزار رسید همه سوار بودند و کسی پیاده نبود و اسب یدك 
  .ر مداین بسیار بودد

ها وقتی سعد در مداین فرود آمد و منزلگاه را تقسیم کرد زن و فرزند کسان را بیاورد و در خانه: گوید
جاي داد که وسایل داشت و در مداین اقامت داشتند تا از جنگ جلوال و موصل فراغت یافتند آنگاه 

  .سوي مکه رفتند

خواست از آن عمر شگفتی کند از هر چه را میسعد خمس خمس را فراهم آورد و : سعید گوید
آیند ها و زیور و شمشیر خسرو و امثال آن بر آن بیفزود با چیزها که دیدن آن براي عربان خوشجامه

بود از خمس به کسان چیز داد و پس از تقسیم میان کسان و برداشت خمس فرش بجا ماند که تقسیم 
واگذاریم و آن را پیش عمر  دلخواه بهکه چهار خمس آن را  موافقید: آن میسر نبود به مسلمانان گفت

نماید و در نظر مردم فرستیم که هر چه خواهد کند که تقسیم آن میسر نیست و پیش ما اندك می
  کند میمدینه جلوه 

  .آري براي خدا چنین کن: گفتند

اندازه یک جریب ذراع در شصت ذراع بود یکپارچه به  شصتسعد فرش را بر این قرار فرستاد فرش 
الي آن چون مروارید بود و حاشیه چون چون نهرها و البه نماها آبهاي مصور بود و که در آن راه

  .هاي طال و نقره و امثال آن داشتهاي طال که گلزار بهاران بود از حریر بر پودکشتزار و سبزه



 .شصت هزار کس بودهاند فیکه بگفته س  جنگاوران انیم نیغنائم مدا میسخن از تقس ٤٠١
 

ها به همه جنگاورانی مساز خ: وقتی فرش را پیش عمر آوردند از خمس پیش کسان چیز داد و گفت
اند یا میان حصول دو خمس کوشا بودند باید داد و گمان ندارم که از خمس زیاد که حضور داشته

  .دهیدمی رأيدرباره این فرش چه : داده باشند آنگاه خمس را به مصارف آن تقسیم کرد و گفت

  تو چیست؟ رأياین را براي تو واگذاشتند : شدند و گفتند سخن همجماعت 

باید که اگر اکنون آن را بپذیري فردا  تأملمومنان کار چنان است که گفتند اما اي امیر: اما علی گفت
  .آویز آن به ناحق چیزها بگیرندکسانی به دست

  .کرد و به کسان دادراست گفتی و اندرز دادي و آن را پاره پاره : عمر گفت

ند خوابی دید و کسان را فراهم آورد و حمد و ثناي و چون فرش را در مدینه پیش عمر برد: گوید
آن را بگیرد بعضی دیگر به : ها گفتندخواست و قصه آن را بگفت بعضی رأيخدا کرد و درباره فرش 

و نزدیک  برخاستمشخص نداشتند علی که سکوت عمر را دید  رأينظر او واگذاشتند بعضی دیگر 
بري از دنیا جز آن و یقین خود را به مقام شک می کنیچرا علم خود را جهل می: او رفت و گفت

  .نداري که عطا کنی و از پیش برداري یا بپوشی و پاره کنی یا بخوري و ناچیز کنی

راست گفتی و فرش را پاره کرد و میان کسان تقسیم کرد یک پاره آن به علی رسید که به : گفت
  .هاي دیگر بهتر نبودبیست هزار فروخت و از پاره

  

  

  



  سخن از جنگ جلوال

  

ها را پیش عمر آن را تقسیم کردیم و خمس غنائموقتی در مداین اقامت گرفتیم و : قیس گوید
فرستادیم آنجا ببودیم تا خبر آمد که مهران در جلوال اردو زده و خندق زده و مردم موصل در 

  .اندتکریت اردو زده

خدا دو سپاه، سپاه مهران و سپاه انطاق را هزیمت کرد  که اگر: و نیز عمر به سعد نوشت: مهلب گوید
  .قعقاع را بفرست که مابین سواد و جبل در حدود سواد موضع گیرد

و قصه سپاه جلوالن چنان بود که وقتی عجمان از مداین گریختند و به جلوال رسیدند که راه : گوید
اگر : ا به مالمت گرفتند و گفتندشد یکدیگر رمردم آذربیجان و باب و مردم جبال و فارس جدا می

بیایید بر ضد  کند میمتفرق شوید هرگز فراهم نشوید اینک جایی است که ما را از همدیگر جدا 
بجنگیم اگر ظفر یافتیم که فیروزیم و اگر شکست خوردیم  ها آنشویم و بر ضد  سخن همعربان 

  .ایم و معذور نباشیمتالش خویش کرده

  .به دور مهران رازي فراهم شدند آنگاه خندق زدند و آنجا

یزدگرد نیز به حلوان رسید و آنجا فرود آمد و مردان فرستاد و مال داد و جماعت در پناه خندقشان 
  .ها خارهاي چوبین ریخته بودندراه جز بهبماندند که اطراف آنجا 

ر محوطه خندقشان وقتی هاشم در جلوال در مقابل مهران فرود آمد پارسیان را د: بطالن بن بشر گوید
- هاشم با کسان سخن می آمدند میفرازي به مقابله مسلمانان با سرگرانی و گردن ها آنمحاصره کرد و 

ست سعد پیوسته سوار به کمک او این منزلگاهی است که از پس آن منزلگاه ا: گفتکرد و می
و  سخن کردستاد عاقبت پارسیان آماده جنگ مسلمانان شدند و برون شدند و هاشم با کسان فر می



 سخن از جنگ جلوال ٤٠٣
 

کامل بدهد براي خدا کار کنید به هنگام  شمارادر راه خدا نیک بکوشید که پاداش و غنیمت : گفت
  .را تاریک کرد جا همهفرستاد که  ها آنتالقی پارسیان سخت جنگ کردند اما خدا بادي به 

گر مسلمانان حمله بردند پارسیان بیرون شدند و به دور خندق آنجا که مسلمانان بودند و چون دی
نرود و براي عبور جایی واگذاشتند و از آنجا سوي  ها آنخارهاي آهنین ریختند تا اسبان سوي 

 تر عیسرمسلمانان آمدند و سخت بجنگیدند که هرگز نظیر آن رخ نداده بود مگر در لیله الهریر جنگ 
  .تر بودمجدانهو 

چال آن من جز نخستین دسته سپاه بود که وارد ساباط و سیاه: عبداهللا بن محفز به نقل از پدرش گوید
از آنجا گرفتند  غنائمیشدم و جز نخستین دسته سپاه بودم که از دجله گذشتند و وارد مداین شدند و 

بود  جواهرنشانرسانید که را به نوا میشد همه گرفتند لیکن تقسیم میو اگر ترس از خدا نبود بهره می
و آن را تقسیم کردم اندکی در مداین مانده بودیم که خبر آمد عجمان در جلوال گروهی بزرگ بر 

  .انداند و اموال را نگه داشتهضد ما فراهم آوردند و زن و فرزند را به جبال فرستاده

رسد جنگ آغاز کردند ساالر سواران یوقتی پارسیان متوجه شدند که براي مسلمانان کمک م: گوید
مسلمان طلیحه بن فالن بود از طایفه بنی عبدالدار ساالر سواران عجم خرزاد پسر خرهرمز جنگی 

ها شکسته شد و به سخت شد که هرگز مسلمانان نظیر آن را ندیده بودند تیرها را تمام کردند نیزه
  .ها متوسل شدندشمشیرها تبرزین

مانیم تا خدا میان داریم و باز نمیکنیم و دست برنمیجنگ می ها آنبریم و با ه میما حمل: قعقاع گفت
  .یک از شما کوتاهی نکنددر آمیزید و هیچ ها آنحمله کنید و با  ها آنبر  باره یکما حکم کند به 

آورد که از طال یا نقره و مروارید و یاقوت نشان  به دستآن روز خارجه شتري : حماد برجمی گوید
شد و شتر و گرفت مردي از طالي مرصه بر آن نمودار میبود همانند بزغاله و چون به زمین جاي می

  .مرد را بیاورد و تسلیم کرد
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وقتی هاشم قعقاع را به تعقیب پارسیان فرستاد در خانقین به مهران رسید و او را بکشت به : گوید
  .ها پناه برد و اسب خود را رها کردزان نیز رسید که از اسب فرود آمد و به تپهفیرو

ها را هاشم زار رسید و هفت چهارپا خمسههزار نهجلوال به سواران نه غنائماز تقسیم : مهلب گوید
  .پیش سعد برد

در کوشانی که کوشانی که حضور داشتند و سختهاي جلوال به سختسعد از خمس: سعید گوید
هاي خمس را با غضائی بن عمرو فرستاد و اسیران مداین بودند چیز داد و طال و نقره و آبگینه و جامه

  .را با ابومفرزاسود فرستاد که ببردند

سفیان فرستاد و او بود که براي ها را فرستاد و حساب را با زیاد بن ابیخمس: محمد بن عمرو گوید
به نزد عمر رسیدند زیاد با عمر درباره آنچه آورده بود سخن کرد و چون نوشت و دفتر میکسان می

  .کرد و وصف آن بگفت

  توانی در میان کسان بپاخیزي و آنچه را به من گفتی بگویی؟می: عمر گفت

تر از تو نیست چگونه نتوانم با دیگران سخن کنم و با بخدا روي زمین براي من کسی پر مهابت : گفت
خواهند در دیار پارسیان فته بودند و کارها که کرده بودند و اینکه اجازه میکسان درباره چیزها که گر

  .پیش روند سخن کرد

بخدا زیر سقفی نماند تا آن را : هاي جلوال را پیش عمر آوردند گفتوقتی خمس: ابوسلمه گوید
  .تقسیم کنم

نگهبانی کردند و آن را که در صحن مسجد بود شبانگاه عبدالرحمن بن عوف و عبداهللا بن ارقم 
هاي چرمین بود از روي آن برکشید و صبحگاهان عمر و کسان بیامدند عمر سرپوش را که از سفره

  .چون یاقوت و زمرد و جواهر را دید گریه کرد



 سخن از جنگ جلوال ٤٠٥
 

گریم اما خدا این چیزها را به قومی ندهد مگر آنکه حسودي آرند و بخدا بر این نمی: عمر گفت
  .به جان هم افتند دشمنی کنند و چون حسودي کنند

که کار غیر کشاورزان تا وقتی غنیمت : سعد به عمر درباره غیر کشاورزان نامه نوشت و جواب آمد
اید به نظر خودتان است جنگاورانی که زمین خود را رها کرده و خالی نشده یعنی تقسیم نکرده

ید و پیش از تقسیم پسشان پذیرفت ها آناند متعلق به شماست اگر دعوتشان کردید و جزیه از گذاشته
  .گیران تعلق داردآوردید ذمی به شمار آیند اگر دعوتشان نکردید غنیمت است و به غنیمت

و جنگاوران پیش از قادسیه بود باقی  ها آنیک از مردم سواد به پیمانی که میان هیچ: ماهان گوید
ن چند دهکده پیمان نماندند مگر اهل چند دهکده که به جنگ تصرف شده بودند همگی جز ای

شکستند و چون دعوت شدند و باز آمدند ذمی شدند که جزیه دهند و در پناه باشند مگر خاندان 
ها مابین حلوان تا عراق مصادره شده بود و عمر از همه رفته بودند زمین ها آنخسرو و کسانی که با 

  .روستاها به سواد رضایت داد

  .قعده سال شانزدهم بود و از قادسیه تا جلوال نه ماه بودالفتح جلوال در اویل ذي: ماهان گوید

در جلوال مردم ري از همه پارسیان تیره روزتر بودند که حفاظت پارسیان را به عهده : ماهان گوید
  .داشتند مردم ري در جنگ جلوال نابود شدند

  سواد به جنگ گرفته شد؟: به شعبی گفتم: محمد بن قیس گوید

ها و حصارها که بعضی به صلح تسلیم شد و بعضی به بعضی قلعه جز به آري همه سرزمین: گفت
  جنگ

  آیا مردم سواد پیش از آنکه فرار کنند ذمی بودند؟: گفتم

  .نه ولی دعوت شدند و به پرداخت خراج رضایت دادند و ذمی شدند: گفت
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به اگر خداوند جلوال را براي شما گشود قعقاع بن عمرو را : به سعد نوشت) رض(عمر : سعید گوید
پارسیان روان کن تا در حلوان مقام گیرد و حفاظ مسلمانان باشد قعقاع بن عمرو با سپاهی از  دنبال

جنگی هر چه مردان قبایل و عجمان به تعقیب پارسیان تا خانقین رفت و اسیر گرفت و از  پراکندگان
  .آورد بکشت مهران کشته شد و فیزران جان برد به دست

و چون یزدگرد از هزیمت سپاه جلوال و کشته شدن مهران خبر یافت از حلوان به آهنگ ري برون شد 
  .و در حلوان سپاهی به ساالري خسرو شنوم به جا نهاد

ود و خسرو به آهنگ وي حلوان ب یفرسخ کیقعقاع پیش رفت تا به قصر شیرین رسید که : گوید
نبی نبی دهقان حلوان را پیش فرستاد که قعقاع با او تالقی کرد و جنگ انداختند و زيبرون شد و زي

  .کشته شد و عمیره و عبداهللا دعوي قتل وي کردند و قعقاع ساز و برگ وي را میان آنان تقسیم کرد

قعقاع عجمان را آنجا فرود آورد و قباد را خسرو فراري شد و مسلمانان بر حلوان تسلط یافتند و : گوید
ساالرشان کرد قعقاع رفتگان را دعوت کرد که بیامدند و تعهد جزیه کردند و او همچنان ساالر مرزو 
جزیه بود تا وقتی که سعد از مداین سوي کوفه رفت و قعقاع بدو پیوست و قباد را که اصل وي از 

  .خراسان بود به مرز گماشت

  

  

  

  

  



  سخن از فتح تکریت

  

سعد درباره اجتماع مردم موصل بر انتطاب و آمدن وي به تکریت و خندق زدن : ولید بن عبداهللا گوید
  .آنجا براي حفظ سرزمین و هم درباره اجتماع سپاه جلوال بدور مهران نامه نوشته بود

-ها هزیمت میملهاست در همه ح ها آنو چون رومیان دیدند که هر وقت تالقی شود به ضرر : گوید

ها بردند و خبرگیران تغلب را خبر کردند شوند سران خویش را رها کردند و کاالي خود را به کشتی
پذیرند عبداهللا کس فرستاد و پیغام داد که که دعوت وي را می: و براي عربان صلح خواستند و گفتند

حمد پیامبر خدا است و به گویید شهادت دهید که خدایی جز خداي یگانه نیست و ماگر راست می
  .خویش را با ما بگویید رأيآنچه از پیش خدا آورده اقرار کنید آنگاه 

ها را با هزار درهم دادند و پیاده را هزار درهم دادند خمسدر تکریت ضمن تقسیم به سوار سه: گوید
ا ربعی بن افکل فرات بن حیان فرستادند و خبر فتح را با حارث بن حسام فرستادند امور جنگ موصل ب

  .شد و کار خراج با عرفجه حرثمه بود

  .فتح ماسبذان نیز در همین سال یعنی سال شانزدهم بود

  

  

  

  



  سخن از فتح ماسبذان

  

وقتی هاشم بن عتبه از جلوال به مدائن بازگشت سعد خبر یافت که اذین پسر هرمز جمعی : سعد گوید
  .را براي عمر نوشترا فراهم آورده و سوي دشت آمده و این 

فرست ابن هذیل اسدي را در مقدمه وي گمار و  ها آنضرار بن خطاب را با سپاهی سوي : عمر نوشت
دو پهلو را به عبداهللا بن وهب راسبی وابسته بجیله و مضارب بن فالن عجلی سپار ضرار که از طایفه 
بنی محارب بود با سپاه برفت و ابن هذیل را پیش فرستاد تا به دشت ماسبذان رود و در محلی که آن 

انداختند و مسلمانان به مشرکان تاختند و ضرار بن خطاب پسر تالقی شد و جنگ : گفتندرا هندف می
هرمزان را بگرفت و اسیر کرد سپاهش هزیمت شد و او را پیش آورد و گردنش را بزد آنگاه به تعقیب 

شدگان رفت تا به سیروان رسید ماسبذان به جنگ گشوده شد و مردمش سوي کوهستان هزیمت
  .گریختند

  

  

  

  

  

  



  گ قرقیسیاسخن از جن

  

وقتی هاشم از جلوال سوي مداین بازگشت جمعی از مردم جزیره فراهم آمده بودند و : سعید گوید
هرقل را بر ضد اهل حمص کمک دادند و سپاه سوي مردن هیت فرستادند و سعد این را براي عمر 

  .فرست ها آنکه عمرو بن مالک بن عتبه را با سپاهی سوي : نوشت عمر بدو نوشت

عمرو بن مالک با سپاهی آهنگ هیت کرد و حارث بن یزید را پیش فرستاد که در مقابله : گوید
اند دید که در محوطه خندق حصاري شده آمد که خندق زده بودند و چون عمرجماعت هیت فرود 

  .بود واگذاشت که چنانها را کار را طوالنی دید و خمیه

حال خودشان واگذار که برون آیند وگرنه در اگر پذیرفتند جزیه دهند به : عمرو به حارث نوشت
خویش بگوییم و چون قوم  رأيمقابل خندقشان خندقی حفر کن که گذرهاي آن مجاور تو باشد تا 

  .پذیرفتند سپاه سوي عمرو بازگشت و عجمان به مردم دیار خویش پیوستند

  

  

  

  

  

  



  در همین سال جزیره گشوده شد

  

زدهم هجرت گشوده شد و قصه فتح که با سال نو: ما ابن اسحاق گویدا استاین مطابق روایت سیف 
بود که عمر به سعد ابی وقاص نوشت اکنون که خدا شام و عراق را براي مسلمانان گشود  چنان آن

  .سپاهی سوي جزیره فرست و یکی از این سه کس خالد بن عرفطه یا هاشم یا عیاض را ساالرشان کن

ن شد و با سپاه خویش مقابل رها اردو زد مردم آنجا با وي صلح کردند عیاض سوي جزیره روا: گوید
جزیه شدند آنگاه ابوموسی اشعري  دار عهدهپس از رها صلح کرد و مردم آن که جزیه دهند حران نیز 

العین فرستاد که عقب دار مسلمانان  رأسرا سوي نصیین فرستاد عمر بن سعد را نیز با گروهی سوي 
  .با بقیه سپاه سوي دارا رفت و آنجا را گشودباشند و خود او 

  .ابوموسی نیز به سال نوزدهم نصیین را گشود

آن  دراثنايآنگاه سعد عثمان بن ابی العاص را به غزاي چهارم ارمینه فرستاد که جنگی کرد و : گوید
اي یک صفوان سلمی به شهادت رسید آنگاه مردم آنجا با عثمان صلح کردند که جزیه بدهند هر خانه

  .دینار پس از آن فتح قیساریه فلسطین رخ داد و هرقل فراري شد

ولید برفت تا به محل بنی تغلب و عربان جزیره رسید که همگان از مسلمان و کافر همراه وي : گوید
قوم ایاد بن نزار که کوچ کردند و به سرزمین روم رفتند و ولید ماجرا را براي عمر بن  جز بهشدند 

چون مردم رقه و نصیین به اطاعت آمدند عیاض سهیل و عبداهللا را به وي پیوست که خطاب نوشت و 
را گرفت و چون آنجا رسید مردم تعهد جزیه کردند که از  جا همهبا سپاه سوي حران رفت و تا حران 

  .انی را که پس از مغلوب شدن جزیه پذیرفته بودند ذمی به حساب آوردکس همهپذیرفت و  ها آن

وقتی عمر به جاییه آمد و سپاه حمص جنگ را به سر برد حبیب بن مسلمه را به کمک عیاض : گوید
فرستاد تا عمر از جاییه برفت به ابوعبیده نامه نوشت و خواست که عیاض بن غنم را به او ملحق کند 



 گشوده شد رهیسال جز نیدر هم ٤١١
 

بن عبداهللا که خالد را سوي مدینه برده بود عمر عیاض را پیش وي فرستاد و سهیل بن عدي و عبداهللا 
را سوي کوفه فرستاد که روانه مشرق کند حبیب بن مسلمه را نیز عامل عجمان جزیره و جنگ آنجا 

  .کرد و ولید بن عقبه را عامل عربان جزیره کرد که در آنجا به کار خویش پرداختند

ما را رها  ام که یکی از قبایل عرب دیارو چون نامه ولید به عمر رسید به شاه روم نوشت شنیده: گوید
رانیم و شاه را بیرون کن وگرنه همه نصاري را سوي دیار تو می ها آنکرده و سوي دیار تو آمده بخدا 

با ابوعبید بن زیاد باز آمدند و باقیمانده در والیت  ها آنرا برون کرد چهار هزار کس از  ها آنروم 
  .از این چهار هزار کس آمدندروم مجاور شام و جزیره پراکنده شدند و همه ایادیان دیار عرب 

کسانی که از طرف قوم : اسالم بپذیرد اما گفتند جز بهولید بن عقبه نخواست از مردم بنی تغلب : گوید
  .اند بر ضدشان دستاویزي نداریداما کسانی که نکرده ها آناند شما دانید و خویش با سعد صلح کرده

ین خاص جزیره عرب است که در آنجا جز اسالم ا: که جواب دادبه عمر نوشت  ها آنولید درباره 
پذیرفته نشود بگذارشان به شرط آنکه مولودي را نصرانی نکنند و هر که خواهد مسلمان شود مانع وي 

  .نشوند بپذیر ولید نیز پذیرفت

 ها آننصاري را فرستاد عمر به  داران نیدفرستادگان قوم سوي عمر رفتند ولید نیز سران و : گوید
  .یه بدهیدجز: گفت

رویم بخدا ما را میان ما را به دیارمان برسان بخدا اگر جزیه بر ما مقدر کنی به دیار روم می: گفتند
  .کنیعربان رسوا می

اند و اید و با آن جماعت عرب از اطراف که مخالفت کردهخودتان خودتان را رسوا کرده: عمر گفت
ه جزیه دهید اگر سوي روم گریزان شوید درباره شما اید بخدا باید حقیراناند همانند شدهرسوا شده

  .کنمنویسم آنگاه اسیرتان مینامه می

  .چیزي از ما بگیر و نام آن را جزیه مگذار: گفتند
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  .خواهید بنامیدگذاریم و شما هر چه میما نام آن را جزیه می: گفت

  .نگرفته است ها آناز  دو برابراي امیرالمونین مگر سعد زکات را : علی بن ابیطالب گفت

پذیرفت که بر این قرار  ها آنرا شنید و زکات را بجاي جزیه از ) ع(چرا و سخن علی : گفت
  .بازگشتند

  .الحجه سال هفدهم بودفتح جزیره در ذي: گوید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



نان کرد   سخن درباره این سفر عمر و آنچه درباره مصالح مسل
  

  .به گفته سیف خالد بن ولید و عیاض به سرزمین رومیان حمله بردند در همین سال یعنی سال هفدهم

از  ها آنبه سال هفدهم خالد و عیاض سوي سرزمین رومیان رفتند و اموال فراوان گرفتند که : گوید
جاریه رفته بودند وقتی عمر سوي مدینه بازگشت ابوعبیده عامل حمص بود و خالد زیر فرمان وي بود 

د عامل دمشق یزید بن ابی سفیان بود عامل اردن معاویه بود عامل فلسطین علقمه و عامل قنسرین بو
عامل انبارها عمرو بن عبسه عامل سواحل عبداهللا بن قیس بود و بر هر عملی عاملی گماشته بود و 

هاي شام مصر و عراق به همان صورت که به سال هفدهم سامان گرفت تا کنون بجاست و هیچ پادگان
  .بتازند ها آنان دیگري پدید نیاورد مگر اینکه کسانی کافر شوند که بر قومی پادگ

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از ماجرای این فتوح و اینکه به دست چه کسی بود

  

و این گانه پارسی بود و قوم وي مهرگان و والیت اهواز هاي هفتعمرو گوید هرمزان یکی از خاندان
قادسیه هزیمت شد سوي قوم خویش رفت و شاه  روز بهدیگر مردم پارسی بود و چون  جز بهها خاندان

  .خواست پیکار کردبا هر که می ها آنشد و به کمک  ها آن

و چنان بود که هرمزان از مناذر و نهرتیري از دوسوي مردم بر میشان و دشت میشان حمله : گوید
ن مقرن و نعیم بن مسعود را به کمک وي فرستاد پس عتبه از سعد کمک خواست و سعد نعیم ب برد می

  .شود حائلو نهر تیري  ها آنکه میان  درآینداز باالي میشان و دشت میشان : و گفت

و چون وقت موعود سلمی و حرمله و غالب و کلیب رسید و در آن هنگام هرمزان مابین دلث و : گوید
نعیم بن مقرن ساالر جنگاوران کوفه بود و نهرتیري بود سلمی بن قیس ساالر جنگاوران بصره بود و 

جنگ از طرف غالب و کلیب مدد رسید و هرمزان خبر یافت که مناذر و  دراثنايجنگ انداختند 
نهرتیري را گرفتند و خدا نیروي او و سپاهش را بشکست و هزیمتشان کرد که مسلمانان بسیار کس از 

ساحل دجیل تعقیبشان کردند و هر چه را پیش از آن  گرفتند و تا ها آنکشتند و غنیمت بسیار از  ها آن
  .بود به تصرف در آوردند و در مقابل سوق االهواز اردو زدند

وقتی این جمع به مقابل هرمزان رفتند و در اهواز و مقابله او اردو زدند طاقت مقابله : عمرو گوید
  .خواستند رأينداشت و صلح خواست که به عتبه نوشتند و 

نهرتیري و  جز بهبه او نامه نوشت عتبه درباره همه اهواز و مهرگان قذق صلح را پذیرفت هرمزان نیز 
ایم به مناذر و آن قسمت از سوق االهواز که بر آن تسلط یافته بود که گفت آنچه را به دست آورده

  .پس نباید داد ها آن



 بود یبه دست چه کس نکهیفتوح و ا نیا یسخن از ماجرا ٤١٥
 

جمله بود به او گفت یکی گوید ك عتبه ماوقع را به عمر نوشت و گروهی را فرستاد که سلمی از آن 
را بر عمل خویش گمارد حرمله نیز بود که هر دو از صحابه بودند یا غالب و کلیب فرستادگان بصره 

  .حاجات خویش را بگویید: نیز آمده بودند عمر گفت

درباره عامه هر چه خواهی کن ما درباره خویش سخن داریم و همه طلب براي خویش : همگی گفتند
المومنان تو چنانی که گفتند باشد که چیزي از مصالح اي امیر: بن قیس که گفت مگر احنفکردند 

و به  بیند میعامه بر تو نهان ماند که باید با تو بگوییم که واي چیزهاي ندیده را به دیده اهل خبر 
به شنود ما پیوسته از جایی به جایی شدیم تا به دشت باز آمدیم برادران ما مردم کوفه می ها آنگوش 

خرم چون تخم چشم شتر تیره است اما  ییها باغستانگوار هاي خوشجایی فرود آمدند که از چشمه
ایم که یکسو به صحرا دارد و یکسو به رونق پر غبار و کم آب فرود آمدهزاري بیمردم بصره شوره

رصه تنگ بگذرد منزلگاه ما پر است و ع شترمرغرسد که از ناي دریاي شور که به آنجا چندان می
شمارمان بسیار است و اشرافمان اندك مردم ما بسیار است و درهم ما بزرگ و کشتزار کوچک 

اي بیفزاي المونین ما را گشادگی ده و عرصهخداي وسعت آورده سرزمین را گسترده تو نیز اي امیر
  .که در آن باشیم و با آن زندگی کنیم

  .یول داد و این همه از اموال خاندان خسرو بودبخشید و به ت ها آنها را به عمر همه منزلگاه

در آن اثنا که مردم بصره و ذمیانشان بدین گونه بودند میان هرمزان و غالب و کلیب در : عمرو گوید
حدود اراضی اختالف و دعوي افتاد سلمی و حرمله آنجا رفتند که در کارشان بنگرند و غالب و 

بداشتند پس هرمزان کافر شد قلمروي  ها آنتند و وي را از کلیب را یافتند و هرمزان را بی حق دانس
  .خود را به روي مسلمانان بست از کردان کمک خواست و سپاهش فزونی گرفت

سلمی، حرمله، غالب و کلیب طغیان و ستم و کفر هرمزان را براي عتبه نوشتند که او نیز براي عمر 
  .نوشت
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یافته بود به ) ص(ا که صحبت پیامبر خدا عمر جواب نوشت و فرمان خویش بگفت و حرقوص ر
  .فرستاد و ساالري جنگ را با مناطقی که زیر تسلط آورد بدو داد ها آنکمک 

پس هرمزان با سپاه بیامد سلمی و حرمله و غالب و کلیب نیز برفتند تا به پل رسیدند و کس پیش 
  .ما به طرف شما که یا شما به طرف ما عبور کنید یاهرمزان فرستادند و پیغام دادند 

  .شما به طرف ما عبور کنید: گفت

  .حرقوص سوق االهواز را بگرفت و آنجا بماند و در جبل منزل گرفت

وده شد و به گفته کسان دیگر فتح بگفته و روایت سیف در همین سال یعنی سال هفدهم شوشتر گش
  .ن به سال هفدهم بود و به قولی به سال نوزدهم بودآ

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از فتح شوشرت

  

وقتی هرمزان در جنگ سوق االهواز هزیمت شد و حرقوص سوق االهواز را بگرفت : عمرو گوید
آنجا بماند و به فرمان عمر جز بن معاویه را به تعقیب وي سوي شرق فرستاد عمر دستور داده بود که 

  .شداگر خدا فیروزیشان داد جز را به تعقیب هرمزان فرستد و مقصود وي سرق با

دورق شهر سرق بود و آنجا مردمی بودند که تاب حفظ شهر نداشتند و آن را آسان بگرفت و ماوقع 
یه دادن و ذمی شدن دعوت کرده جز  بهکه فراریان را : را براي عمرو نیز براي عتبه نوشت و گفت

  .است و پذیرفتند

بحرین به سرزمین پارس  در همین سال یعنی سال هفدهم به گفته و روایت سیف مسلمانان از جانب
  .حمله بردند

مسلمانان در بصره و سرزمین آن ببودند سرزمین بصره و روستاهاي آن بود در اهواز قسمتی را : گوید
آورده بودند و تصرف داشتند و آنچه به صلح تسلیم شده بود به چنگ مردم آن  به دستکه به جنگ 

در ذمه و حفاظ مسلمانان بودند طرف صلح تاخت و نمی ها آندادند و کس به بود که خراج می
بست چه خوش بود اگر میان ما و فارس  شماراسواد و اهواز : هرمزان بود عمر به مردم بصره گفته بود

چه خوش : هم او به مردم کوفه گفته بود ؛ ونرسیم ها آنو ما نیز به  کوهی از آتش بود که به ما نرسند
  .نرسیم ها آنو جبل کوهی از آتش بود که از آنجا به ما نرسند و ما به  ها آنبود اگر میان 

و چنان بود که عالء بن حضرمی در ایام ابوبکر عامل بحرین بود عمر او را عزل کرد و قدامه : گوید
که عال به سبب  پس از آن قدامه را عزل کرد و عال را پس آورد. بن مظمون را به جایش گماشت

میانه آورده بود، با سعد رقابت داشت و در ایام ارتداد شهرت عال از سعد پیشی  شکافی که قضا در
  .گرفت
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و چون سعد در قادسیه ظفر یافت و خسروان را از دیارشان بیرون راند و ناحیه مجاور سواد را به 
  .بود تر بزرگتصرف آورد کارش باال گرفت که توفیق وي از عال 

  .کند و امید داشت اقبالش که پستی گرفته بود بلندي گیرد خواست در دیار عجمان کاريعال می

عال دقت نکرد و فضیلت طاعت را بر نافرمانی چنانکه باید ندانست ابوبکر او را عامل خویش : گوید
کرده بود و اجازه داده بود با مرتدان پیکار کند عمر نیز او را عامل کرده بود اما از دریا منع کرد و او 

انی ندانست و نتایج آن را در نظر نگرفت و مردم بحرین را دعوت کرد که سوي اطاعت از نافرم
ها کرد یکی به ساالري جارود بن معلی و دیگري به را سپاه ها آنفارس روند و آسان پذیرفتند و 

ساالري سوار بن همام و یکی دیگر به ساالري خلید بن منذر بن ساوي که ساالر جمع نیز بود و بی 
  .را از راه دریا سوي فارس برد ها آناجازه عمر 

بر نشیند و خوش نداشت که داد به قصد غزا به دریا اجازه نمی کس هیچو چنان بود که عمر به : گوید
و رفتار ابوبکر بود که پیامبر خدا و ) ص(سپاه وي به خطر افتد و در این کار پیرو رفتار پیامبر خدا 

  .ابوبکر غزاي دریا نکردند

هاي عال از بحرین به فارس رفت و در استخر با فارسیان روبرو شد که ساالرشان هربذ بود سپاه: گوید
  .شدند حائلهایشان و به دو روي فراهم آمده بودند و میان مسلمانان و کشتی

اما بعد وقتی خدا کاري را بخواهد تقدیر بر آن روان شود : خلید در میان جمع به سخن ایستاد و گفت
اید آمده ها آنبه جنگ خواندند شما نیز براي جنگ  شمارااین قوم با کار خویش تا انجام گیرد 

ها و این سرزمین از آن کسی است که غلبه یابد از صبر و نماز کمک گیرید که جز براي اهل کشتی
  .نمایدخشوع سخت می

نام جنگ سخت اي طاوس وي را پذیرفتند و نماز ظهر بکردند آنگاه حمله بردند و در ناحیه رأيقوم 
  .جنگید تا کشته شدکردند سربازان را خواند و از قوم خویش باور کرد و می



 سخن از فتح شوشرت ٤١٩
 

  :گفتخواند و میعبداهللا بن سوار و منذر بن جارود نیز جنگ کردند تا جان دادند خلید نیز رجز می

  اي قوم تمیم همگی فرود آیید

  که نزدیک است سپاه عمر از جاي برود

  گویممی دانید که من چههمتان می

  فرود آیید

  .قوم فرود آمدند و سخت بجنگیدند و از مردم فارس چندان کشته شد که پیش از آن مانند نداشته بود

از راه دریا میسر نبود  بازگشتهایشان غرق شده بود و آنگاه برفتند و آهنگ بصره داشتند اما کشتی
اردو زدند و در آن سخت تا به دفاع معلوم شد که شهرك راه مسلمانان را بسته است آنجا که بودند 

  .پرداختند

بینی کرد و حادثه را چنانکه رخ داد پیشوقتی عمر از کار عالء خبر یافت که سپاه به دریا فرستاده 
سخت خشمگین شد و نامه نوشت و او را عزل کرد و تهدید کرد و دستوري داد که براي وي از همه 

پیش تواند به سعد  که  ناکس همهبا : ا ساالر وي کرد و نوشتتر بود یعنی سعد رتر و ناخوشایندسخت
  .بن ابی وقاص ملحق شو

  .ان خود سوي سعد روان شدکس همهپس عال با 

عمر به عتبه بن غزوان نوشت که عالء بن حضرمی سپاهی از مسلمانان را فرستاد و به چنگ مردم 
فارس داد و نافرمانی من کرد پندارم که از این کار خدا را منظور نداشت بیم دارم که ظفر نیابد و 

ملحقشان فرست و پیش از آنکه نابود شوند به خویش  ها آنافتند کسان سوي  سختی بهمغلوب شوند و 
  .کن
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عاصم بن عمرو و عرفجه بن هرثمه و . خبر داد ها آنعتبه مردم را پیش خواند و مضمون نامه عمر را به 
داوطلب شدند و با دوازده هزار  ...حذیفه بن و معجزاه بن ثور و نهار بن حارث و ترجمان بن فالن و 

سبره بن ابور هم بود که از طایفه کشیدند ساالر قوم کس بر استران روان شدند و اسبان را یدك می
  .بنی مالک بن حسل بود

که از مهاجم و مردم محل دفاع  در اهواز به جاي خویش بود و حفاظت بر قرار بود ها پادگان
  .کردند می

که  ییجا همانبه او برنخورد و متعرض او نشد تا  کس هیچابوسبره با سپاه برفت و راه ساحل گرفت 
سلمانان را بسته بودند با خلید تالقی کرد کار جنگ با مسلمانان را مردم پس از جنگ طاووس راه م

  .استخر بر عهده داشتند با اندکی از مردم دیگر

انداخته بودند از مردم فارس کمک خواسته  سختی بهها را بر مسلمانان بسته بودند و هنگامی که راه
اووس با ابوسبره تالقی کردند که به بودند و از هر سمت و والیت کسان آمده بودند پس از جنگ ط

کمک مسلمانان آمده بود براي مشرکان نیز کمک آمده بود ساالر مشرکان شهرك بود جنگ شد و 
  .بکشتند ها آنخدا مسلمانان را ظفر داد و مشرکان را بشکست و مسلمانان هر چه خواستند از 

  

  

  

  

  



  ها به روایت سیفسخن از خرب فتح این والیت

  

  .کردیزدگرد از غم آنچه از دستشان رفته بود مردم فارس را تحریک می: گوید 

ها را به یادشان آورد و مالمتشان به مرو بود به مردم فارس نامه نوشت کینه وقت آنیزدگرد : گوید
مردم فارس عربان سواد و قلمرو مجاور و اهواز را از شما گرفتند به این نیز بس نکردند  اي کهکرد 

  .ه به دیار شما و خانه شما در آمدندبلک

ها در میانه رفت و پیمان کردند و اطمینان دادند که همدیگر مردم فارس بجنبیدند و با مردم اهواز نامه
  .را یاري کنند

غالب و کلیب خبر یافتند و سلمی و  لهیوس بهحرقوص بن زهبر خبر یافت جز سلمی و حرمله : گوید
عمر به سعد نوشت که سپاهی . حرمله به عمر و مسلمانان بصره نوشتند نامه سلمی و حرمله زودتر رسید

سوید بن مقرن و عبداهللا بن ذوالسهمین و . فراوان با نعمان بن مقرن سوي اهواز فرست و شتاب کن
را نیز بفرست که در مقابل هرمزان جاي گیرند و کار  جریر بن عبداهللا حمیري و جریر بن عبداهللا بجلی

  .وي را معلوم کنند

و هم عمر به ابوموسی نوشت که سپاهی فراوان سوي اهواز فرست و سهل بن عدي را ساالرشان کن 
را نیز با وي بفرست و ساالر همه  ...مالک و عاصم بن عمرو و مجزاه بن ثور و کعب بن سور براء بن 

  .ره ابوسبره بن رهم باشد و هر که سوي وي رود کمک وي باشدسپاه کوفه و بص

نعمان بن مقرن با مردم کوفه روان شد و از دل سواد برفت تا در مقابل میشان از دجله عبور کرد : گوید
کشیدند به نهرتیري رسید و و از راه دشت سوي اهواز راند جماعت بر استر بودند و اسبان را یدك می

االهواز نیز گذشت و حرقوص و سلمی و حرمله را به جاي گذاشت مناذر و سوقاز آن گذشت و از 
  .آنگاه سوي هرمزان رفت
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کرد و امید  یدست شیپهرمزان به رامهرمز بود و چون از حرکت نعمان خبر یافت  وقت آندر : گوید
بودند و داشت که وي را در هم بشکند هرمزان به امید یاري مردم فارس بود که سوي وي روان شده 

  .به شوشتر رسیده بود ها آننخستین کمک 

نعمان و هرمزان در اربک تالقی کردند و جنگی سخت کردند آنگاه خداي عزوجل هرمزان را 
هزیمت کرد که رامهرمز را رها کرد و سوي شوشتر رفت نعمان نیز از اربک سوي رامهرمز رفت 

کرد که نعمان پذیرفت و وي را گذاشت و آنگاه سوي ایذه رفت و تیرویه با وي درباره ایذه صلح 
  .سوي رامهرمز بازگشت و آنجا مقر گرفت

وقتی عمر به سعد و ابوموسی و سهیل نامه نوشت و نهمان و سهل روان شدند نعمان با سپاه : گوید
کوفه از سهل و سپاه بصره پیشی گرفت و هرمزان را در هم کوفت آنگاه سهل با سپاه بصره بیامدند و 

االهواز بود که خبر جنگ رسید و بدانستند که هرمزان به شوشتر پیوسته و از سوقاالهواز در سوق
آهنگ شوشتر کردند و راه آنجا گرفتند نعمان نیز از رامهرمز آهنگ شوشتر کرد و سلمی و حرمله و 

  .حرقوص و جزء نیز حرکت کردند و همگی در مقابل شوشتر فرود آمدند

و مردم بصره چند ساالر داشتند هرمزان و سپاه وي مردم فارس و جبال و نعمان ساالر اهل کوفه بود 
  .بودند ها خندقاهواز در 

مسلمانان ماجرا را به عمر نوشتند و ابوسبره از او کمک خواست که ابوموسی را به کمک فرستاد و او 
  .ر هر دو گروه بودبیامد ساالر سپاه کوفه نعمان بود و ساالر سپاه بصره ابوموسی بود و ابوسبره ساال

چند ماه هرمزان و سپاه وي را محاصره کردند و بسیار کس بکشتند براء بن مالک از آغاز محاصره تا 
کسانی که در موارد دیگر  جز بههماورد را بکشت  صد یکهنگامی که خداوند مسلمانان را ظفر داد 

کشته بود مجزاه بن ثور نیز به همین تعداد کشته بود کعب بن سور نیز به همین تعداد کشته بود 
 که  ناچند تن دیگر از بصریان نیز چنین بودند با چند تن از کوفی. ابوتمتمه نیز به همین تعداد کشته بود



 فیس تیبه روا تهایوال نیسخن از خرب فتح ا ٤٢٣
 

بودند و از سران قوم کسان بودند که  آن جملهاز و عامر بن عبداالسود  حبیب بن قره و ربعی بن عامر
  .بیشتر کشته بودند

در جنگ شوشتر مشرکان از حصار خویش هشتاد بار حمله کردند که گاهی به ضررشان بود و گاهی 
خدا را سوگند بده که : در حمله آخرین جنگ باال گرفت و مسلمانان به براء گفتند. به سودشان بود

  .هزیمت کندرا از مقابل ما  ها آن

  .خدایا هزیمتشان کن و مرا به شهادت رسان: براء گفت

تاختند و سوي  ها خندقراندند آنگاه به  ها خندقمسلمانان دشمن را هزیمت کردند و سوي : گوید
  .شهر راندند و دشمن را آنجا محاصره کردند

نعمان آمد و از او در این اثنا که شهر بر دشمن تنگ شده بود و جنگ طوالنی شده بود یکی پیش 
در ناحیه ابوموسی نیز تیري . امان خواست به شرط آنکه راهی نشان دهد که از آنجا وارد شهر شوند

اینکه  شرط بهخواهم کنم و از شما ایمنم و امان میاي که من به شما اعتماد میانداخته شد با نوشته
  .باشد راهی نشان دهم که از آنجا به در آیید و گشودن شهر از آنجا

از جایی که آب بیرون : تیري انداختند و وي را امان دادند و او تیري دیگر انداخت و گفت: گوید
  .شود حمله کنید که شهر را خواهید گشودمی

ابوموسی کسان را برانگیخت و سوي آنجا خواند که عامر بن عیدقیس و کعب بن سور و مجزاه بن 
  .وطلب شدند و شبانه به آن مکان رفتندثور و حسکه بن حبطی و بسیار کس دیگر دا

چنان بود که وقتی آن مرد بیامد نعمان نیز یاران خویش را دعوت کرد و سوید بن مثعبه و ورقا : گوید
بن حارث و بشر بن ربیعه خثعمی و نافع بن زید حمیري و عبداهللا بن بشر هاللی داوطلب شدند و با 

هللا بن بشر سوید و عبدا. بسیار کس برفتند و در محل برون شدن آب با مردم بصره برخورد کردند
رفتند و چون در شهر فراهم آمدند تکبیر گفتند مسلمانان  به دنبالشانداخل شدند و بصریان و کوفیان 
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نیز که از بیرون آماده بودند تکبیر گفتند و درها گشوده شد و در شهر جنگ انداختند و همه 
آب به درون رفته  جنگاوران را از پاي درآوردند هرمزان سوي قلعه روان شد و کسانی که از راه

 بینید میخواهید بکنید هر چه می: دور او را گرفتند و چون او را بدیدند و سوي وي رفتند گفتبودند 
تیر در جعبه دارم و بخدا تا یک تیر داشته باشم به من دست  صد یککه من و شما در این تنگناییم 

آنگاه  کنم میبکشم و زخ شماراز کس ا صد یکچه سود که  شماراکند یابید و تیر من خطا نمینمی
  مرا اسیر کنید؟

  خواهی؟چه می: گفتند

  خواهم دست در دست شما نهم که حکم با عمر باشد و هر چه خواست درباره من کندمی: گفت

  چنین باشد: گفتند

را که خدا  غنائمیپس هرمزان کمان بینداخت و تسلیم شد که او را به بند کردند آنگاه مسلمانان 
  .هزارهزار شد و سهم پیاده یکنصیبشان کرده بود تقسیم کردند سهم سوار سهعزوجل 

احنف  رأيعمر به سال هفدهم اجازه داد که در دیار پارس پیش روند در این باب مطابق : عمرو گوید
ها را فرستاد براي مردم گفتاري او را بشناخت و ساالران و سپاهبن قیس کار کرد و برتري و راست

 ها اینو  ها آنالران معین کرد و براي مردم کوفه ساالران معین کرد و فرمان خویش را با بصره سا
بگفت و به سال هجدهم روان شدند به ابوموسی گفت از بصره برود و جایی که حوزه حفاظ بصره به 

  .رسد بماند تا با او بگوید چه باید کردسر می

را بیاورد پرچم  ها پرچمعبداالشهل فرستاد سهیل ساالران را با سهیل بن عدي وابسته بنی هاي پرچم
خراسان را به احنف بن قیس داد پرچم اردشیر خره و شاپور را به مجاشع بن مسعود سلمی داد پرچم 

کنانی داد پرچم  زنیمبن  پرچم فسا و دارابگرد را به ساریهثقفی داد  العاص ابیبن  استخر را به عثمان
پرچم . کرمان همراه سعیل بن عدي بود پرچم سیستان را به عاصم بن عمرو داد وي از صحابه بود
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مکران را به حکم بن عمیر تغلبی داد همگان به سال هفدهم برون شدند و اردو زدند که سوي این 
  .والیت روند اما حرکتشان انجام نگرفت تا سال هجدهم در آمد

وفه براي این ساالران کمک فرستاد عبداهللا بن عتبان را به کمک سهیل بن عدي عمر از مردم ک
غرال را به کمک احنف فرستاد فرستاد، علقمه بن نضرو و عبداهللا بن ابی عقیل و ربعی بن عامر و ابی ام

عبداهللا بن اشجعی را به کمک عاصم بن عمرو فرستاد و شهاب بن مخارق مازنی را به کمک حکم بن 
  .فرستاد عمرو

  .اند که فتح شوش و رامهرمز و فرستادن هرمزان از شوشتر به سال بیستم بودها گفتهبعضی

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از حوادث سال هیجدهم

  

و قحطی سختی رخ داد و آن را  سالی خشکدر این سال یعنی سال هیجدهم مجاعه و : ابوجعفر گوید
  .سال رمادت گفتند یعنی هالکت

سال هیجدهم سال رمادت یعنی هالکت بود و سال طاعون عمواس که مردم : اسحاق گویدمحمد بن 
  .نابود شد

  .رمادت به سال هیجدهم بود: ابومعشر گوید

  .طاعون عمواس نیز در همین سال بود: گوید

اند که ضرار و ابوعبیده به عمر نامه نوشت که تنی چند از مسلمانان شراب خورده: ابوحارثه گوید
اند و ما یکی را ما را مخیر کرده: اند گفتندکرده تأویلپرسیدم که  ها آناند از دل از آن جملهابوجن

  .کنید؟ و بر ما مقرر نکردآیا بس می: برگزیدیم که خدا فرمود

آنگاه کسان را . کنید یعنی بس کنیدا بس مییآ  کهمسلم است  ها آناین به نزد ما و : عمر بدو نوشت
بزنند و فاسق به قلم  ها آنهشتاد تازیانه به  خواري شراببودند که باید به سبب  سخن همفراهم آورد و 
  .کند با وي چنین کنند و اگر اصرار ورزد کشته شود تأویلروند و هر که 

خوان اگر پندارند که شراب حالل است خونشان بریز و را پیش ها آنپس عمر به ابوعبیده نوشت که 
  .هشتاد تازیانه بزناگر گویند که حرام است 

- زد و شراب ها آنپرسید که گفتند حرام است و هشتاد تازیانه به  ها آنابوعبیده در جمع کسان از 

  .خوارگان از پس خوردن حد از اصرار خویش پشیمانی کردند
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  .سال هالکت رخ نمود ؛ ودهداي رخ میاي مردم شام براي شما حادثه: آنگاه ابوعبیده گفت

ی نامه ابوعبیده درباره ضرار و ابوجندل پیش عمر آمد به ابوعبیده نوشت و دستور داد وقت: نافع گوید
ا شراب حالل است یا حرام؟ اگر گفتند حرام است یآ  کهرا در جمع کسان بیارد و بپرسد  ها آنکه 

  .بزن و بگو توبه کنند و اگر گفتند حالل است گردنشان را بزن ها آنهشتاد تازیانه به 

 نینش خانهرا بیاورد و بپرسید که گفتند حرام است و حد زد که شرمنده شدند و  ها آنعبیده ابو: گوید
  .شدند و ابوجندل مخبط شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



نان و پارسیان در نهاوند   سخن از جنگ مسل

  

قصه نهاوند چنان بود که نعمان بن مقرن عامل کسکر به عمر : کار چنان بود که ابن اسحاق گوید آغاز
نوشت و خبر داد که سعد بن ابی وقاص مرا به گرفتن خراج گماشته اما جهاد را دوست دارم و بدان 

  .راغبم

ن را خوش ندارد و اي و ایعمر به سعد نوشت که نعمان به من نوشته که او را به گرفتن خراج گماشته
  .جبهه خویش فرست نیتر مهماو را به به جهاد رغبت دارد 

و چنان بود که عجمان در نهاوند فراهم آمده بودند و ساالرشان ذوالحاجب بود که یکی از : گوید
  :عجمان بود آنگاه عمر به نعمان بن مقرن چنین نوشت

  به نام خداي رحمان رحیم

  از بنده خدا امیرمومنان

  ان بن مقرنبه نعم

  .کنم که خدایی جز او نیستدرود بر تو و من ستایش خدایی می

اند وقتی این نامه من به اما بعد، خبر یافتم که بسیاري از عجمان در شهر نهاوند بر ضد شما فراهم آمده
برو و  ها آناند سوي تو رسید به فرمان خدا و به کمک خدا و به یاري خدا با مسلمانانی که پیش تو

را به بیشه و باتالق  ها آنرا به جاي سخت مبر که آزار ببینند و از حقشان باز مدار که کافر شوند  ها آن
  .مبر که یک مرد مسلمان به نزد من از صدهزار دینار عزیزتر است
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یمان و عبداهللا بن عمر بن خطاب و  اصحاب پیامبر و از جمله حذیفه بن نعمان روان شد و سران: گوید
عبداهللا بجلی و مغیره و عمرو بن معد یکرب زبیدي و طلیحه بن خویلد اسدي و قیس مرادي جریر بن 

خویش به نهاوند رسیدند خارهاي آهن در راه وي ریختند و او خبرگیران  با سپاهبا وي بودند و چون 
اسب خویش را که خاري در آن دست  شان یکیفرستاد که برفتند و از خارهاي آهنی خبر نداشتند 

و رفته بود براند که نرفت و فرود آمد و دست اسب را بدید که خاري در سم آن بود و آن را بیاورد فر
  شما چیست؟ رأي: و خبر را با نعمان بگفت نعمان به کسان گفت

  .درآیندگریزي که به تعقیب تو از این منزل به جاي دیگر رو که پندارند از آن می: گفتند

بن خطاب سائب بن افرع وابسته ثقیف را که مردي دبیر و حسابدار بود شنیدم که عمر : ابوجعفر گوید
به این سپاه ملحق شو و آنجا باش و اگر خداوند مسلمانان را ظفر داد غنیمتشان را : بفرست و گفت

تقسیم کن و خمس خدا و خمس پیامبر را بگیر و اگر سپاه بشکست به صحرا بزن که دل زمین از 
  .روي آن بهتر است

مرا پندي : عمر بن خطاب وقتی به هرمزان امان داد به او گفت: گفتپدرم می: بن جبیر گوید زیاد
  گوي

  قلمرو پارسیان سري دارد و دو بال: هرمزان گفت

  سر کجاست؟: گفتم

  .اندبا وي اصفهانکسري و مردم  سواران چابکدر نهاوند است که پندار آنجاست و : گفت

  دو بال کجاست؟: عمر گفت

  .دو بال را قطع کن تا سر از کار بیفتد: ام آنگاه گفتهرمزان جایی را گفت که من از یاد برده: گوید
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بودند و عبداهللا بن عمر نیز بود به  ها آنپس عمر مردم مدینه را فرستاد که مهاجران و انصار نیز جز 
حرکت کن ابوموسی اشعري نوشت که با مردم بصره حرکت کن و به حذیفه نوشت که با اهل کوفه 

  .تا در نهاوند فراهم آیید و نوشت که وقتی به هم رسیدید ساالرتان نعمان است

و چون در نهاوند فراهم آمدند کافري را فرستاد که یکی را پیش از ما فرستید که با وي سخن : گوید
  .کنیم و مغیره بن شعبه را فرستادند

و را سوي بندار فرستادند و چون بیامد از او چشم بود ابینم که مویی دراز داشت و یکاو را می: گوید
  .پرسش کردیم

او را دیدم که با یاران خویش مشورت کرده بود که به چه صورت این عرب بپذیریم با همه : گفت
  .رغبت شودشکوه و رونق شاهی تا به آنچه دادیم بی

  .با بهترین شکوه و وسایل: گفته بودند

کرد عجمان چون ها چشم را خیره میرسیدیم برق سر نیزه ها آنآماده شده بودند و چون پیش : گوید
  .ها اطراف بندار بودند که بر تخت طال نشسته بود و تاج به سر داشتشیطان

  .کنندرفتیم و پسم راندند و من سر و صدا کردم و گفتم با فرستادگان چنین نمیو همچنان می: گوید

  تو سگی بیش نیستی: گفتند

بنشین : در میان قوم خودم در میان شما معتبرترم پس مرا سخت بمالیدند و گفتند خدا نکند من: گفتم
  .و مرا بنشانیدند

عربان از همه مردم از برکات بدورترند و : گفتگفتار بندار را براي مغیره ترجمه کردم که می: گوید
از همه دورتر است اگر  تر و دیارشانروزترند و کثیف تیره کس همهمانند و از بیشتر از همه گرسنه می
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با تیر بدوزند که  شماراگفتم اطراف خودم می سواران چابکهاتان نبود به این پرهیز از نجاست جثه
  .دهیمشما کثافتید اگر بروید کارتان نداریم و اگر مصر باشید قتلگاهتان را به شما نشان می

به خدا از صفات و : ندم و گفتمپس من حمد خدا کردم و ثناي او عزوجل بر زبان را: مغیره گوید
تر و تیره روزتر بودیم حاالت ما چیزي به خطا نگفتی دیارمان از همه دورتر است از همه مردم گرسنه

را سوي ما فرستاد از پروردگارمان ) ص(ان از نیکی دورتر تا خدا عزوجل پیامبر خود کس همهو از 
رویم تا آنچه را آن تیره روزي بازنمی سوي بهگز فتح و ظفر ندیدیم تا پیش شما آمدیم بخدا هر جز به

  .شماست بازبگیریم یا به سرزمین شما کشته شویم به دست

  .چشم آنچه در دل داشت صحیح با شما گفتبخدا این یک: گفت

  .توانستم کافر را ترسانده بودمو تا آنجا که می برخاستمپس : گوید

گذارید ام که دشمنان را میناکامی ندیدهمانند امروز : را بدید گفت ها آنچون مغیره کثرت : گوید
  .کردممن بود شتاب می به دستتازید بخدا اگر کار نمی ها آنتا آماده شوند و با شتاب به 

خواهم که امروز چشم مرا به فتحی که مایه عزت اسالم باشد روشن کنی خدایا از تو می: آنگاه گفت
  .نی آنگاه مرا به شهادت رسانی و سوي خویش بري خدایتان بیامرزد آمین گوییدو کافران را ذلیل ک

  .ما آمین گفتیم و بگریستیم

کشتیم و منهزم بردیم و پارسیان را میپرچم را پیش ببرید ما پرچم را پیش می: گفت) رض(نعمان 
گاه د تیري به تهیکردیم و چون نعمان دید که خدا دعاي وي را اجابت کرد و فتح را معاینه دیمی

  .وي خورد که از پاي در آمد

  .اینک ساالر شما که خدا چشم وي را به فتح روشن کرد کار وي را به شهادت به سر برد: معقل گفت
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خواست و مانند زن آبستن وقتی کسان با حذیفه بیعت کردند عمر در مدینه براي وي ظفر می: گوید
  .خواستنالید و خدا را میمی

ون تالقی شد نخستین کسی که کشته شد نعمان بود و برادرش سوید پرچم را بگرفت و و چ: گوید
خداي عزوجل مسلمانان را ظفر داد و پارسیان از آن پس تجمعی نداشتند و مردم هر شهر در دیار 

  .جنگیدمی ها آنخودشان با 

مردم کوفه چندین و  عمر همراه ربعی بن عامر به عبداهللا بن عبداهللا نامه نوشت که از: سیف گوید
 ها آنام از اهواز سوي ما آید آنجا پیش وي روند که با چندان سوي نعمان بفرست که من بدو نوشته

  .به نهاوند رو به ساالر جماعت حذیفه بن یمان است

: و چون مردم کوفه از طرز پیش نعمان رسیدند نامه عمر همراه قریب بدو رسید که نوشته بود: گوید
یاري بجوي که به کار  ها آناند از اند که در ایام جاهلیت سران و بزرگان عرب بودهکسانی با تو

مایه بگیر از طلحه و عمرو چیز بپرس اما  ها آن رأيجنگ معرفت دارند و در کارها دخالتشان بده و از 
  .مسپار ها آنکاري به 

دستور داد که چندان دور  نعمان طلیحه و عمرو را از طرز فرستاد که براي وي خبر آرند و: گوید
  .نروند

پس طلیحه بن خویلد عمرو سلمی عمرو بن معدي روان شدند و چون روزي تا شب راه رفتند عمرو 
  چرا بازآمدي؟: باز آمد گفتند

در سرزمین عجم بودم سرزمینی ناشناس خود را کشت و آشناي زمینی را طی کرد و طلیحه و : گفت
  .عمرو باز آمدعمرو برفتند و چون شب سپري شد 

  چرا بازآمدي؟: گفتند

  .یک روز و شب راه سپردم و چیزي ندیدم بیم کردم راه ما را ببندند: گفت
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  .دومی نیز بازگشت: کسان گفتند

فرسخ بود و  وچند بیستاعتنا نکرد و تا نهاوند پیش رفت از نهاوند تا طرز  ها آناما طلیحه برفت و به 
ز خبرها اطالع یافت آنگاه بازآمد تا به جمع رسید و مردم تکبیر آنجا باید از پارسیان بدانست و ا

  .گفتند

  چه خبر است؟: گفت

  .از سرنوشت وي بیمناك بودند: گفتند

  .شدمبخدا اگر دینی جز عرب بودن نبود من در انبوه عجمان از عربان دور نمی: گفت

جع ابن مسعود خبر داد که تا آرایش گیرند و به مشا: در این وقت نعمان بانگ حرکت داد و بگفت
  .مردم را حرکت دهند

خدا  که  نارا محاصره کردند و چند ها آنهاي خود پناه بردند و مسلمانان روز جمعه پارسیان به خندق
پس کار  آمدند میخواستند به جنگ عجمان بود که هر وقت که می دلخواه بهخواست بماندند و کار 

فراهم  رأيها مسلمانان صاحب ار به دراز کشد یکی از جمعهبر مسلمانان سخت و شدید گردید که ک
  .هاست آن دلخواه بهکار : آمدند و سخن کردند و گفتند

- تر بود سخن کرد و چنان بود که به ترتیب سن سخن میان سالخوردهکس همهعمرو بن ثبی که از 

تعلل کنند هر  تر است بگذارشان و سختی مکن بگذارسخت ها آنحصاري شدن براي : کردند گفت
  .سوي تو آمد با وي جنگ کن ها آنکس از 

اي را که با ما دارد انجام ما یقین داریم که پروردگارمان وعده: وي را رد کردند و گفتند رأيهمگان 
  .دهدمی
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من این است که سپاهی بفرستیم که اطرافشان  رأيگفتند و صواب نگفتند : طلیحه سخن کرد و گفت
را بگیرد آنگاه تیراندازي کنند و جنگ آغاز کنند و تحریکشان کنند و چون تحریک شدند با جمع ما 

خودشان بکشانند که ما در این  به دنبالرا  ها آندر آمیختند و خواستند برون شوند سوي ما بازگردند 
  .خود نکشاندیم به دنبالرا  اه آنکردیم جنگ می ها آنمدت که با 

چنان کردند و در پناه شترها از تیرهایشان در امان ماندند مشرکان پیش آمدند و همچنان تیراندازي 
مگر : شد و مسلمانان به هم شکوه کردند و به نعمان گفتند زخم داربسیار کس  که  ناکردند چندمی

 ها آنند در انتظار چیستی کسان را اجازه بده با کشبینی که مردم چه میبینی مگر نمیحال ما را نمی
  .آهسته آهسته: جنگ کنند نعمان گفت

  .دانستم چه کنماگر این کار به دست من بود می: مغیره گفت

و  رفت نعمان به قباآنگاه نعمان حمله برد کسان حمله بردند پرچم نعمان چون عقاب سوي پارسیان می
تر از آن سخت جنگکس کاله سفید مشخص بود دو گروه با شمشیرها چنان سخت جنگیدند که 

نشنیده بود و از هنگام زوال تا شبانگاه چندان پارسیان بکشتند که عرصه نبرد پر خون شد مرد و چهارپا 
  .لغزیدبر آن می

اسب آسیب دید و جان داد و اسب نعمان بر خون لغزید و او را بینداخت و نعمان به هنگام لغزیدن 
  .نعیم بن مقرن پرچم را از آن پیش که بیفتد بگرفت و جامه روي نعمان کشید و پرچم را به حذیفه داد

جنگ دوام داشت تا شب در آمد و مشرکان هزیمت شدند و برفتند و مسلمانان مصرانه : گوید
اي گریختند که نزدیک آن هکه مقصد خویش را گم کرده بودند سوي در ها آنتعقیبشان کردند و 

وایه خرد به همین : گفتافتاد میاسبیذهان اقامت داشته بودند و در آن ریختند و هر که در آن می در
  .نامندسبب تا کنون آنجا را وایه خرد می

فراریان تا شهر همدان برفتند و سواران از دنبالشان بودند و چون وارد همدان شدند مسلمانان آنجا 
امان خواست و  ها آنند و اطراف شهر را به تصرف آوردند و چون خسروشنو چنین دید از فرود آمد
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 ها آنرا تسلیم کند به شرط آنکه خونریزي نشود مسلمانان پذیرفتند و  قبول کرد که همدان و دستبی
  .را امان دادند مردم نیز ایمن شدند و هر که گریخته بود باز آمد

کسان را میانشان تقسیم کرد سهم سوار از جنگ نهاوند شش هزار بود  غنائمحذیفه بن یمان : گوید
کوش نهاوند که خواست چیز داد و ها به هر کس از مردم سختسهم پیاده دو هزار حذیفه از خمس

  .ها را بگرفت و با ذخیره خسرو پیش عمر بردها را پیش صائب فرستاد و او خمسبقیه خمس

تند که همدان گرفته شد و نعیم و قعقاع بن عمرو آنجا فرود آمدند به وقتی مردم ماهان خبر یاف: گوید
دادند  قبولپیروي از خسروشنو کس پیش حذیفه فرستادند که منظورشان را پذیرفت و همگان دل به 

از شاهان دیگر بود شاه بود اما  تر کوچکخواستند پیش حذیفه روند اما دینار فریبشان داد وي و می
نروید  ها آنبا شکوه و زیور پیش : از او بودند و برتر از همه قارن بود دینار گفت شاهان دیگر برتر
را  ها آنچنین کردند و دینار با دیبا و زیور پیش مسلمانان رفت و شرط  ها آننمایید  خودتان را ندار وا

دند و خواستند برایشان بود که با وي درباره مردم یکی از دو ماه پیمان کرپذیرفت و هر چه می
  .دیگران بدو نوشتند و تبعه او شدند به همین سبب ماه دینار نام گرفت و حذیفه آن را گرفته بود

شد و خبر به خواب شد و پیوسته برون می اضطرابشد عمر از که تالقی دو گروه می آن شب: گوید
بود بدو  رفت و این به شب سوم جنگ نهاوندمدینه می سوي بهجست که به سواري برخورد که می

  آیی؟اي بنده خدا از کجا می: گفت

  .از نهاوند: گفت

  چه خبر؟: گفت

خبر خوش خدا نعمان را ظفر داد و خود او شهید شد و مسلمانان غنیمت نهاوند را تقسیم : گفت
  .هزار رسیدکردند به سوار شش

  .عثیم پیک جنبان بود که پیک انسیان را دیدگویی این تو راست می: عمر گفت
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  چه خبر؟: از آن طریف با خبر فتح آمد و عمر گفتپس 

خبري بیشتر از فتح ندارم وقتی آمدم مسلمانان به تعقیب فراریان بودند و همه آماده بودند و جز : گفت
او بود نگفت آنگاه عمر برفت و یارانش نیز با وي برفتند و به جستجوي خبر بود  دلی خوشآنچه مایه 

  .که سواري نمودار شد

  صائب است: بن عفان گفت عثمان بگویید کیست؟: تعمر گف

  صائب است: همه گفتند

وقتی عمر وارد مسجد شد بارها را فرود آوردند و در مسجد نهادند و به تنی چند از یاران خود : گوید
در مسجد بخوابند و خود به خانه رفت صائب : از جمله عبدالرحمن بن عوف و عبداهللا بن ارقم گفت

  .به دنبال وي برد و خبر آن را با خبر مسلمانان با وي بگفت آن دو جعبه را

اي اي زود زود از همان راه که آمدهاند و تو هم نفهمیدهاي پسر ملیکه بخدا نفهمیده: عمر گفت
  .برگرد تا پیش حذیفه برسی و آن را بر کسانی که خدا غنیمتشان کرده برسانی

در آن اثنا که مردم نهاوند را محاصره کرده : گوید عروه بن ولید به نقل از کسانی از قوم خویش
بودیم یک روز سوي ما آمدند و جنگ انداختند طولی نکشید که خدا هزیمتشان کرد و سماك بن 

را به جنگ طلبید و هر که بیامد  ها آندنبال وي بودند  سوار اسبرا دنبال کرد که هشت  ها آنعبید از 
  .کشته شد تا همه را بکشت

را که  ها آنوقتی اسیران نهاوند را به مدینه آوردند ابولولو فیروز غالم مغیره هر کس از : دشعبی گوی
  .عمر جگرم را خورد: گفتگریست و میکشید و میدید دست به سرش میکوچک یا بزرگ می

پارسیان رومیان اسیرش کرده بودند پس از آن مسلمانان اسیرش  به روزگارفیروز نهاوندي بوده بود 
  .دند و به محل اسارت خویش انتصاب یافتکر
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  .شهر نهاوند در آغاز سال نوزدهم به سال هفتم خالفت عمر گشوده شد که سال هجدهم به سر رسید

  ها چنین آمده بوددر مکتوب نعمان و حذیفه براي مردم ماه: طلحه گوید

  به نام خداي رحمن و رحیم

هایشان را امان ها و زمینها و مالدهد جانبهزادان می این مکتوبی است که نعمان بن مقرن به مردم ماه
به  هرسالدهد که کس دینشان را تغییر ندهد و از انجام ترتیبات دینشان منعشان نکند مادام که می

و مادام که به ره مانده را عامل خویش جزیه دهند از هر بالغ بابت جان و مالش به اندازه توانش 
گذر کند مهمان کنند  ها آنبر  که  ناا اصالح کنند و هر کس از سپاه مسلمانها ررهنمایی کنند و راه

باشند اگر خیانت کردند و  خواه نیکد و دار نگهبماند و پیمان  ها آنو شب پیش  روز کیکه 
  .بري باشد ها آندگرگونی آوردند ذمه ما از 

  عبداهللا بن ذي السهمین

  قعقاع بن عمرو

  .دو جریر بن عبداهللا شاهد شدن

  .در محرم سال نوزدهم نوشته شد

  به نام خداي رحمن و رحیم

هایشان را امان ها و زمینها و مالدهد جاندینار میکه حذیفه بن یمان به مردم ماه این مکتوبی است
دهد که کس دینشان را تغییر ندهد و از انجام ترتیبات دینشان منعشان نکند مادام که هر سال به می

 ره ماندهعامل مسلمان خویش جزیه دهند از هر بالغ بابت مال و جانش به اندازه توانش و مادام که به 
گذر کرد مهمان  ها آنها را اصالح کنند و هر کس از سپاه مسلمانان را که به تا رهنمایی کنند و راه
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کند اگر خیانت کردند و  خواهی نیکبماند و مادام که  ها آنکنند که یک روز و شب پیش 
  .دگرگونی آوردند ذمه ما از آنان بري باشد

  قعقاع بن عمرو

  نعیم بن مقرن

  .و سوید بن مقرن شاهد شدند و در محرم نوشته شد

ها پیوست و ده بودند به دو هزاريکوشی سختو  عمر دنبالگانی را که در نهاوند حضور داشتند: گوید
  .را به ردیف جنگاوران قادسیه برد ها آن

  

  

  

  

  

  

  

  



  و کار دو سپاه که عمر چنین دستورشان داد سخن از حوادث سال بیست و یکم

  

اندازد و به او گفتند که وقتی عمر دید که یزدگرد هر سال جنگی بر ضد او به راه می: سعید گوید
پیوسته چنین خواهد بود تا وي از مملکتش بیرون شود به کسان اجازه داد که در سرزمین عجم پیش 
روند تا قلمرو خسرو را از یزدگرد بگیرند و پس از جنگ نهاوند از مردم کوفه و بصره ساالران روان 

  .کرد

م کوفه فرستاد و عمر عبداهللا بن عبداهللا را به کمک مردم بصره فرستاد و ابوموسی را به کمک مرد
براي چند نفر از  ها پرچمعمرو بن سراقه را به جاي او گماشت در ایام زیاد بن حنظله از طرف عمر 

کوفیان فرستاده شد یک پرچم به نعیم داد و چون مردم همدان پس از صلح کافر شده بودند دستور 
 سوي آنهمین سمت به  اگر خدا آنجا را به دست تو گشود در: حرکت کنند و گفت ها آنداد سوي 

همدان یا خراسان برو براي عتبه بن فرقد بکیر بن عبداهللا نیز دو پرچم بست و سوي آذربیجان فرستاد 
از حلوان به ناحیه راست رود و دیگري را گفت : گفت شان یکیتقسیم کرد به  ها آنوالیت را میان 

پیش گرفت و آن دیگري سمت  که از موصل به ناحیه چپ رود که آن یکی سمت راست یار خود را
  .چپ یار خود را گرفت

قصه عبداهللا بن عبداهللا چنان بود که وقتی خبر فتح نهاوند به عمر رسید در نظر گرفت که اجازه 
پیشروي دهد و به عبداهللا نوشت که از کوفه حرکت کن و به مداین برو و کسان را به حرکت دعوت 

  .ي من بنویسکن و کسی را انتخاب مکن و نتیجه را برا

عمر قسط داشت او را سوي اصفهان فرستد از جمله کسانی که سوي وي فرستاد عبداهللا ریاحی بود و 
عبداهللا بن بدیل بن ورقا  شان یکیاند که عبداهللا بن حارث بن ورقا اسدي کسانی که ندانستند پنداشته

اند اما عبداهللا بن بدیل صاب دادهاند که وي را به جدش انتخزاعی بود که از ورقا سخن آمده و پنداشته
  .سال داشت و در ایام عمر کودك بود وچهار ستیببن ورقا وقتی در صفین کشته شد 



  سخن از خرب اصفهان

  

اصفهان حرکت کن و  سوي بهوقتی عمار با عنوان امیر به کوفه رسید و نامه عمر به عبداهللا رسید : گوید
دار تو باشد و عبداهللا بن ورقا اسدي و عصمه بن زیاد عامل کوفه باشد و عبداهللا بن ورقا ریاحی مقدمه

عبداهللا پهلوداران سپاه باشند عبداهللا با کسان برفت تا پیش حذیفه رسید و حذیفه به کار خویش 
بدو پیوسته بودند از نهاوند به مقابل  که  نابازگشت و عبداهللا با همراهان خود و کسانی از سپاه نعم

سپاهی که از مردم اصفهان فراهم آمده بود حرکت کرد ساالر مردم اصفهان استندار بود و مقدمه 
  .داروي شهر براز جاذویه بود که پیري فرتوت بود و سپاه بسیار داشت

نگی سخت در میانه جمع مسلمانان با مقدمه مشرکان در یکی از روستاهاي اصفهان تالقی کرد و ج
رفت شهر براز پیز هماورد خواست و عبداهللا بن ورقا به هماوردي او رفت و خونش بریخت و مردم 

  .اصفهان هزیمت شدند و مسلمانان آن روستا را روستاي پیر نامیدند و تا کنون همین نام دارد

صلح  ها آنخواست و با  آنگاه عبداهللا بن عبداهللا جانشین او را به هماوردي خواست و استندار صلح
  .کرد و این نخستین روستاي اصفهان بود که گرفته شد

  .پس از آن عبداهللا از روستاي پیر آهنگ جی کرد در آن وقت شاه اصفهان فادوسفان بود

خواست به جنگ وي آمدند پس از آن عبداهللا در جی فرود آمد و پس از چندان برخورد که خدا می
کشم هماورد من یاران مرا مکش من نیز یاران تو را نمی: به عبداهللا گفت و چون تالقی شد فادوسفان

شو اگر تو را کشتم یارانت بازگردند و اگر مرا کشتی یاران من با تو صلح کنند اگر چه یک تیر به 
  .نرسیده باشد ها آن

  م؟کنی یا من به تو حمله کنتو به من حمله می: عبداهللا به هماوردي او رفت و گفت: گوید
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  .کنممن به تو حمله می: گفت

آنگاه ابوموسی اشعري از ناحیه اهواز پیش عبداهللا آمد که با فادوسفان صلح کرده بود و پارسیان از 
خالف قوم خویش کردند و فراهم  که  ناجی در آمدند و ذمی شدند مگر سی کس از مردم اصفه

  .آمدند و سوي کرمان رفتند

د و فادوسفان حمله برد و ضربتی بزد که به قرپوس زین وي رسید و عبداهللا روبروي وي ایستا: گوید
آن را بدرید و بند زین را ببرید که زین و نمد زین از جاي برفت و عبداهللا که بر اسب بود بیفتاد اما به 

  .زمین نخورد و بر اسب عریان نشست

 ها آنبراي عمر نوشت و پس عبداهللا با ابوموسی وارد جی شد که قصه والیت اصفهان بود و خبر را 
که رفته بودند پشیمان شدند آنگاه نامه عمر به نزد عبداهللا آمد  ها آنبودند و  دل خوشکه مانده بودند 

که حرکت کن و پیش سهیل بن عدي رو که با وي براي جنگ مردم کرمان فراهم آیید و کسانی را 
  .کرد شیخوین براي نگهداري جی واگذار و صائب بن افرع را در اصفهان جانش

با ابوموسی در فتح اصفهان بودم و او به عنوان کمک آمده : اسید بن متثمس برادرزاده احنف گوید
  .بود

  :نامه صلح اصفهان چنین نوشته شد: سعید گوید

  به نام خداي رحمن و رحیم

در این مکتوب عبداهللا است براي فادوسفان و مردم اصفهان و اطراف که شما مادام که جزیه دهید 
امانید جزیه مقرر به اندازه توان شماست که از هر که بالغ باشد به عامل والیت دهید و مسلمان را 
راهنمایی کنید و راه وي را اصالح کنید و یک روز و یک شب مهمانش کنید و تا یک منزلی حمل 

مادام که  مسلمانان و اداي تعهد به گردن شماست خواهی نیککنید و بر هیچ مسلمانی تسلط نجویید 
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چنین کنید در امانید و اگر چیزي را دیگر کردید یا کسی از شما دیگر کرد و تسلیمش نکردید امان 
  .ندارید

  .هر که به مسلمانی ناسزا گوید عقوبت شود و اگر او را بزند خونش بریزیم

  عبداهللا بن قیس نوشت و شاهد شد

  با عبداهللا بن ورقا

  و عصمه بن عبداهللا

  .به عبداهللا رسید که فرمان داده بود در کرمان به سهیل بن عدي ملحق شود و چون نامه عمر

  .که ساالر سپاه مسلمانان در اصفهان نعمان بن مقرن بود: انداز معقل بن یسار روایت کرده

  

  

  

  

  

  

  



  آنگاه سال بیست و دوم در آمد

  

  .آذربیجان گشوده شددر این سال چنانکه در روایت ابومعشر است : ابوجعفر گوید

  .فتح آذربیجان به سال بیست و دوم بود و ساالر آن مغیره بود: گوید

که فتح آذربیجان به سال هجدهم هجرت پس از فتح : واقدي نیز چنین گفته ولی سیف بن عمر گوید
به  ها سالهمدان و ري و گرگان بود و پس از آنکه سپهبد طبرستان با مردم صلح کند گوید همه این 

  .سال هجدهم است

قصه فتح همدان به روایت سعید چنان بود که وقتی نعمان به سبب اجتماع عجمان در نهاوند : گوید
ها فرستاده شد و مردم کوفه را سوي او فرستادند که با حذیفه پیش وي روان شدند وقتی سوي ماه

هجوم بردند که پادگانی اي مردم کوفه از حلوان حرکت کردند و به ماه رسیدند در مرغزار به قلعه
را فرود آوردند و این آغاز فتح بود گروهی را بجاي پادگان قلعه نهادند که آنجا را  ها آنآنجا بود و 

القلعه سوي نهاوند رفتند القلعه نام نهادند آنگاه از مرجرا به نام مرغزار مرج ها آنند و اردوگاه دار نگه
د و نسیر بن ثور را با مردم بنی عجل و بنی حنیفه آنجا نهادند اي رسیدند که جماعتی آنجا بوو به قلعه

هاي ماه سواران ازدحام کرده بودند و آنجا را ثنیه الرکاب تپه سواران نامیدند تپه دیگر در یکی از تپه
هاي قدیم آن فراموش شد و پیچید و آن را ملویه پیچیده نامیدند و نامبود که راه آن به دور سنگی می

  .امیده شدبوصف ن

و چنان بود که حذیفه نعیم بن مقرن و قعقاع بن عمرو را به تعقیب فراریان نهاوند فرستاد که تا : گوید
صلح کرد که از آنجا بازآمدند آنگاه کافر شد و چون دستور نعیم  ها آنهمدان رفتند و خسروشنوم با 

جز دستورها از پیش عمر آمد با حذیفه وداع گفت حذیفه نیز با وي وداع گفت نعیم آهنگ همدان 
  .ها جانشین خویش کرده بودگشت و عمر بن بالل بن حارث در ماهمیداشت حذیفه سوي کوفه باز
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  :نامه عمر به نعیم چنین بود

  .که سوي همدان رو و سوید بن مقرن را با مقدمه خویش بفرست

نعیم با آرایش برفت و نزدیک تپه عسل منزل گرفت تپه به سبب عسلی که در آنجا گرفته بودند تپه 
کردند و فیرزان به تپه رسید که از عسل نام گرفته بود و این به وقتی بود که فراریان را تعقیب می

چیزهاي دیگر پوشیده بود و مانع حرکت فیرزان شد و او به کوه زد اسب  چهارپایان حامل عسل و
  .خود را رها کرد که دستگیر شد و کشته شد

وقتی نعیم و همراهان در کنکور منزل کردند دزدي چهارپایی از آن مسلمانان را برد و آنجا را 
  .دقصراللصوص دزدان نامیدند آنگاه نعیم از تپه روان شد و مقابل همدان آم

به قولی فاتح ري قرظه بن کعب : به گفته واقدي فتح همدان و ري به سال بیست و سوم بود گوید
  .انصاري بود

به قولی فتح ریس دو سال پیش از درگذشت عمر بود و به قولی وقتی عمر کشته شد سپاه وي : گوید
  .مقابل ري بود

ان بود و به سامان آن پرداخته بود دیلمان در اثنا که نعیم با دوازده هزار سپاه در شهر همد: سیف گوید
و مردم ري و آذربیجان با همدیگر نامه نوشتند و موتا با دیلمان حرکت کرد و در واج فرود آمد و 

بیامد و بدو زینیی ابوالفرخان با مردم بیامد و بدو پیوست و اسفندیار برادر رستم با مردم آذربیجان 
شدند و خبر را براي نعیم فرستادند که یزید بن قیس را  هاي دستبی حصاريپیوست سران پادگان

فرود آمد در آنجا  ها آنها روان شد و در واج روذ مقابل جانشین خود کرد و با سپاه سوي آن گروه
جنگی سخت کردند که به عظمت همانند نهاوند بود و کم از آن نبود و از پارسیان چندان کشته شد 

  .که به شمار نبود



 و دوم در آمد ستیآنگاه سال ب ٤٤٥
 

ها براي عمر نوشته بودند که بیمناك شد و نگران سرنوشت جنگ شد و که اجتماع گروه و چنان بود
  بشیري؟: پیوسته در انتظار خبر مسلمانان بود که ناگهان پیک با بشارت آمد که عمر گفت

  نه عروه: گفت

  و چون بار دیگر پرسید بشیر بدانست و گفت بشیرم

  فرستاده نعیم؟: عمر گفت

  فرستاده نعیم: گفت

  خبر چیست؟: گفت

  بشارت فتح و ظفر و خبر را با وي بگفت: گفت

پس از آن سماك بن مخرمه و سماك بن عبید و سماك بن خرشه با فرستادگان مردم کوفه با 
  .ها پیش عمر آمدند و از نسبشان پرسید که هر سه سماك نسب خویش بگفتندخمس

 تأییدرا به اسالم  ها آنرفعت بده و  ها آنخدایتان مبارك بدارد خدایا اسالم را به وسیله : عمر گفت
  .کن

هاي آن با همدان بود تا فرستاده جواب عمر بن خطاب را براي دستبی از همدان بود و پادگان: گوید
  :نعیم بن مقرن آورد که چنین بود

و بر سماك بن خرشه به کمک بکیربن عبداهللا فرست و  ناما بعد یکی را در همدان جانشین خویش ک
ها معتبرتر از همه والیت که  ناجا بمجمعشان تالقی کن و آن و باخودت حرکت کن و با وي برو 

  تراست و براي منظور تو مناسب

  بن قیس همدانی را در همدان نهاد و از واج روذ با سپاه آهنگ ري کرد دیزی پس نعیم،
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گذار مسجد سماك بود نعیم مکتوب صلح همدان را تجدید کرد و یزید مخرمه بنیانگوید سماك بن 
بن قیس همدانی را آنجا نهاد و با سپاه برفت تا به ري رسید و نخستین کس از عربان بود که سوي 

  .دیلمان رفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فتح ری

  

روذ حرکت کرد و آنجا تا دستبی قلمروي وي بود و آهنگ ري کرد که در  نعیم با سپاه ازواج: گوید
آنجا بر ضد وي فراهم شد آنگاه زینبی ابوالفخران برون شد و در محلی به نام بها با وي دیدار کرد که 
به صلح بود و مخالف شاه ري بود ضربه شصت مسلمانان را دیده بود و به سیاوخش و خاندان وي 

  .ورزیدحسد می

زینبی به نعیم گفته بود جمع اینان بسیار است و سپاه تو کم گروهی سوار با من بفرست که از : گوید
  .هجوم ببر ها آنراهی که ندانند وارد شهر شوم و تو سوي 

را  ها آننعیم شبانگاه یکدسته سوار با وي فرستاد که ساالرشان منذر بن عمرو برادرزاده وي بود زینبی 
تاخت و از شهر غافلشان کرد و  ها آنمتوجه نبودند وارد شهر کرد نعیم شبانگاه به  از راهی که دشمنان

بجنگیدند و پایمردي کردند تا وقتی که از پشت صداي تکبیر شنیدند و هزیمت شدند و چندان از 
کشته شد که کشتگان را با نی شمار کردند و غنیمتی که خدا در ري نصیب مسلمانان کرد  ها آن

  .مداین بود ئمغناهمانند 

زینبی از طرف مردم ري با نعیم صلح کرد نعیم او را مرزبان ري کرد و اعتبار ري به خاندان بزرگ 
  .بودند هنوز چنین است و خاندان بهرام سقوط کرد آن جملهزینبی انتقال یافت که شهرام و فرخان از 

ها را با نوشت و خمس نعیم فتحی را که خدا نصیب وي کرده بود همراه مضارب عجلی براي عمر
عتیبه بن نهاس و ابی مفزر و جمعی از سران مردم کوفه فرستاد و چون ري را گشوده بود سماك بن 

  .خرشه انصاري را به کمک بکیر بن عبداهللا فرستاد و سماك به کمک بکیر آهنگ آذربیجان کرد

  :نعیم مکتوبی براي مردم ري نوشت که چنین بود
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  به نام خداي رحمن رحیم

  دهداین مکتوبی است که نعیم بن مقرن به زینبی پسر قوله می

هر بالغی  که  نادهد به شرط جزیه به قدر توباشند امان می ها آنان دیگر که با کس همهمردم ري را با 
کنند و راهنمایی خیانت نکنند و با دشمن تماس نگیرند و نیز  خواهی نیکو آنکه هر سال بدهد 

مسلمانان را یک روز و شب مهمانی کنند و حرمت مسلمانان را بدانند و هر کس مسلمانی را دشنام 
گوید یا تحقیر کند عقوبت شود و هر که مسلمانی را بزند کشته شود هر که خلل آورد و به تمامی 

  .کرده استتسلیمش نکنند جمع را دیگر 

  :ها را فرستاد عمر بدو نوشتو چون نعیم فتح ري را همراه مضارب عجلی و خمس: گوید

که سوید بن مقرن را سوي قومس فرست و سماك بن مخرمه را بر مقدمه سپاه وي گمار پهلوي سپاه 
  .را به عتیبه و هند بن عمرو جملی سپار

کس با وي مقاومت نکرد و چون از نهر  پس سوید بن مقرن با آرایشی از ري آهنگ قومس کرد و
آبتان را تغییر دهید : گفت ها آنکه مالذ نام داشت بنوشیدند بیماري میانشان شیوع یافت سوید به  ها آن

به طبرستان پناه برده  که  ناتا مانند مردم اینجا شوید چنان کردند و آب خوش بود کسانی از پارسی
را به صلح و جزیه خواند و برایشان چنین  ها آننعیم نامه نوشتند که  بودند یا راه بیابان گرفته بودند به

  :نوشت

هاشان و  دین شانها جاندهد براي این امانی است که سوید بن مقرن به مردم قومس و اطراف آن می
بالغی به قدر توانش اگر دگرگونی آوردند یا حرمت پیمان  هرهاشان به شرط آنکه جزیه دهند از  مال

  .نداشتند ذمه از ایشان بري است نوشت و شاهد شد خویش را

  



  فتح آذربیجان

  

رود سوي ري رفت عمر بدو نوشت که سماك را و چون نعیم بار دوم همدان را گشود و ارواج: گوید
به کمک بکیر به آذربیجان فرستد و او این کار را عقب انداخت تا ري گشوده شد آنگاه وي را از 

  .و سماك به قسط بکیر به آذربیجان رسیدري روانه کرد 

خود  دلخواه بهبا تو و عتبه دو توانگر چه کنم اگر : وقتی سماك پیش بکیر رسید به مزاح با وي گفت
گذارم اگر خواهی پیش من بمان و اگر خواهی پیش عتبه جاي می شماراروم و عمل کنم پیش می

  .برو

عمر نامه نوشت و اجازه داد که به طرف باب پیش  پس از آن از عمر خواست که از کار معاف شود
  .رود و بر کار خویش جانشین نهد و عمر همه آذربیجان را به عتبه بن فرقد داد

زاد راه عتبه بن فرقد را گرفت و با سپاه خویش براي تعرض وي و چنان بود که بهرام پسر فرخ: گوید
  .بماند و عتبه او را هزیمت کرد و بهرام فراري شد

در این سال عتبه حلوایی که هدیه به عمر کرده بود پیش وي برد و چنان بود که عمر مقرر : ویدگ
داشت و بر را از ستم باز می ها آن سان بدینحج پیش روند که کرده بود عامالن وي هر ساله موسم 

  .داشتکنار می

  

  



  به گفته سیف فتح باب در این سال بود

  

عمر ابوموسی را به بصره پس برد و سراقه بن عمرو را که ذوالنور لقب داشت  به گفته راویان: گوید
  .سوي باب پس فرستاد

پس سراقه عبدالرحمن بن ربیعه را پیش فرستاد و او پی او روان شد تا وقتی از آذربیجان برون شد و 
ش وارد دیار باب آن به بکیر رسید و او را به پهلو سپاه گماشت و با آرای هاي نزدیکیراه باب گرفت 

  .شد

و چون عبدالرحمن بن ربیعه در دیار باب به نزدیک شاه رسید شهر براز نامه نوشت و امان خواست 
م و اقوام مختلف کوش سختمن در برابر دشمنی : و او امان داد که بیامد و گفت دیعبدالرحمنکه پیش 

اعتبار و خرد به امثال اینان کمک نیست که مردم صاحب  ستهیشاحرمت و اعتبار انتساب ندارند  بهکه 
کمک گیرند که مرد صاحب اعتبار هر جا باشند  ها آنکنند و بر ضد صاحبان اعتبار و ریشه از 

  .خویشاوند صاحب اعتبار است

باالتر از من مردي است که نزدیک تو رسیده سوي او برو و او را عبور داد که : عبدالرحمن گفت
  .فتسوي سراقه رفت و با وي چنان گ

پذیرم هر که بماند و این را درباره کسانی که همراه تو باشند مادام که چنین باشند می: سراقه گفت
  .جنگ نکند به ناچار باید جزیه دهد

که جزیه  ها آنبا دشمن جنگ کردند رسم شد و  که  ناشهر براز پذیرفت و این درباره مشرک
  .برداشته شود ها آنبایست به جنگ روند تا جزیه آن سال از داد می توانستند نمی



 سال بود نیفتح باب در ا فیبه گفته س ٤٥١
 

سراقه این را براي عمر بن خطاب نوشت که اجازه داد و نیکو شمرد از همه نقاط آن عرصه کوهستانی 
محل سکونت نیست که ارمنی در آن نباشد مگر از فار که در اطراف آن سکونت دارند جنگ و 

رفتند و از سکونت زمین  ها کوهکه اهل کوهستان بودند سوي  ها آنهجوم مردم مقیم را نابود کرد و 
آوردند کس مقیم ه میبودند یا آذوق ها آنکسانی که کمک  خود بازماندند و در آنجا جز سپاهی و

  .نبود

پس از آن سراقه بکیر بن عبداهللا و حبیب بن مسلمه و حذیفه بن اسید و سلمان بن ربیعه را به مردم 
  .نشینانراف فرستاد بکیر را به موقان فرستاد حبیب را به تفلیس و حذیفه را سوي کوههاي اطکوهستان

جایی را که سوي آن رفته بود نگشود مگر بکیر که  کس هیچسرانی که سراقه فرستاده بود برفتند و 
  :مکتوبی نوشت ها آنیه گردن نهادند و براي جز  بهبشکست که مردم موقان را 

  میرحبه نام خداي رحمن و 

ها و دینشان و ها و جاندهد که مالاین امانی است که بکیر بن عبداهللا به مردم موقان کوهستان می
  ...روزشان ایمن است 

وقتی خبر مرگ سراقه و جانشینی عبدالرحمن بن ربیعه به عمر رسید عبدالرحمن را مرزبان : گوید
  .واگذاشت و دستور داد که به غزاي ترکان روند

  ؟اند کیان ها آن: گفت

اند جماعتی که در اند و به این دین گرویدهداشته) ص(اقوامی هستند که صحبت پیامبر خدا : گفت
و پیوسته  هاست آنبیفزوده و این پیوسته در  شان يبزرگواراند و حیا و جاهلیت حیا و بزرگواري داشته

و به سبب کسانی که تغییرشان شوند تغییرشان دهند چیره می ها آنبا کسانی که بر  هاست آنظفر با 
  .دهند از کار خویش بگروندمی
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عبدالرحمن در ایام خالفت عثمان کشته شد و این به هنگامی بود که مردم کوفه بر ضد عثمان 
بودند که چرا بعضی مرتدشدگان را به کار گماشته بود مگر اصالح شوند اما نشده بودند دنیا  برخاسته

فته بودند و این تباهشان را بیفزود و بر عثمان سخت گرفتند و او به تمثیل طلبان بر مردم کوفه تسلط یا
  :خواند که مضمون آن چنین بودشعري می

  .من و عمرو همانند کسی بودیم که سگش را چاق کرد و نیش و ناخن سگ را زخمی کرد

ی که مردم کوفه دیگر عبدالرحمن در ایام عثمان نیز با ترکان غزاها داشت و ظفر با او بود تا وقت: گوید
شدند که چرا عثمان کسی را که چرا مرتد شده بود به کار گماشته بود و عبدالرحمن بار دیگر به 

اینان مرگ : به دیگري گفت شان یکیغزاي ترکان رفت که ترکان همدیگر را به مالمت گرفتند و 
  .ندارند

سلمان بن ربیعه پرچم را بگرفت و  پس عبدالرحمن بجنگید تا کشته شد و مسلمانان عقب رفتند آنگاه
  .بجنگید

  .آنگاه با مردم روان شد بینی میمگر ترس از ما : سلمان گفت

یدند و پس از این حادثه ترکان سلمان و ابوهریره دوسی سوي گیالن رفتند و از آنجا به گرگان رس
کنون به وسیله آن طلب ند که تا دار نگهت گرفتند و این مانع از آن نبود که پیکر عبدالرحمن را أجر

  .کنندیاران می

  

  

  



  سخن از رف یزدگرد به خراسان و سبب آن

  

که وقتی مردم : سیرت نویسان در این باب خالف کردند که چگونه بود روایت سیف چنین است
شکست خوردند یزدگرد پسر شهریار پسر خسرو که در آن وقت پادشاه پارسیان بود به آهنگ جلوال 

راه یزدگرد خفت و  دراثنايري حرکت کرد تخت روانی براي وي بر پشت شتر بسته بودند که 
  .خفتجماعت نمی

  .و چون به ري رسید که ابان جاذویه ساالر آنجا بود یزدگرد تاخت و او را بگرفت: گوید

  کنی؟اباجاذویه با من خیانت می: یزدگرد گفت

خواهم درباره آنچه مرا اي که به دست دیگري افتاد مینه ولی تو شاهی خویش را رها کرده: گفت
  .ها بنویسماست و مقاصد دیگر مکتوب

ها نوشت و طومارها خواست رقعهها بیاورد و درباره هر چه میآنگاه انگشتر یزدگرد را بگرفت و چرم
  .قم زد و انگشتر را پس دادر

وقتی ابان حاذویه با یزدگرد چنان کرد یزدگرد از ري سوي اصفهان رفت که او را خوش نداشت و از 
  .بازي بود و سپس خواست آن را در کرمان نهدآنجا آهنگ کرمان کرد و چون آنجا رسید آتش

  .پس از آن آهنگ خراسان کرد و به مرو رسید و آنجا فرود آمد

آنگاه از مروبا دیگر عجمانی که در نواحی نالمفتوح مسلمانان بودند نامه نوشتند که مطیع وي  :گوید
  .شدند و مردم فارس و هرمزان را برانگیخت که پیمان شکستند
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جی را خراسان رفت و مهرگان قذق را بگرفت آنگاه سوي اصفهان رفت که مردم کوفه احنف سوي
  .در محاصره داشتند

کرد و آنجا فرود آمد و  جان رسید یزدگرد آهنگ مروروذنف نزدیک مروشاهو چون اح: گوید
  .جان مقر گرفتاحنف در مروشاه

بلخ جز فتوح مردم کوفه بود آنگاه  نیبنابراوقتی احنف به مردم کوفه رسید که خدا ظفرشان داده بود 
جز  که  نارستور تا طبي شده بودند از نیشاببودند یا حصار جاماندهبه  که  ناکسانی از مردم خراس

  .مملکت کسري بود پیاپی به صلح آمدند

دریایی از  ها آنچه خوش بود اگر میان ما و : احنف خبر فتح خراسان را براي عمر نوشت که گفت
  .آتش بود

  چرا اي امیرمومنان: علی به پا خواست و گفت

دارم  تر خوشبراي آنکه مردمش سه بار از آنجا پراکنده شوند و بار سوم در هم کوفته شوند و : گفت
  .نه بر مسلمانانبر مردم آنجا رخ دهد  که این

دانید چه چیز سبب تسلط شما بر از نهر عبور مکن و به این سوي آن بس کن می: عمر به احنف نوشت
  .وام یابد مبادا از نهر بگذرید که پراکنده خواهید شدخراسان شد از این مگردید تا ظفرتان د

وقتی فرستادگان یزدگرد پیش خاقان و غوزك رسیدند وسیله کمک فراهم نشد تا فراري از : گوید
رفت و آماده شدند و خاقان به او کمک کرد که کمک شاهان را تکلیف  ها آننهر گذشت و سوي 

بیامد  ها آنشد و مردم فرغانه و سفد را بسیج کرد و همراه دانند خاقان با سپاه ترکان روان خویش می
یزدگرد نیز حرکت کرد و آهنگ بازگشت خراسان داشت و به طرف بلخ عبور کرد و خاقان نیز با 

  .وي عبور کرد و در مروروذ مقابل احنف موضع گرفتند
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ندکید و شما ا: احنف بازگشت شبی تاریک بود و چون صبح شد کسان را فراهم آورد و گفت
دشمنتان بسیار است بیم مکنید چه با گروه اندك که به اذن خدا به گروه بسیار چیره شده که خدا یار 
صبوران است از این مکان حرکت کنید به این کوه تکیه کنید و آن را پشت سر نهید و نهر را میت 

  .خودتان و دشمن فاصله کنید

کس از مردم بصره همراه داشت با همین تعداد از چنین کردند و لوازم آماده کردند احنف دوازده 
  .مردم کوفه

صبحگاه و پسینگاه حمله  ها مدتآنگاه مشرکان و همراهانشان بیامدند و مقابل مسلمانان اردو زدند و 
  .رفتندکردند و شبانگاه میمی

ترك آنگاه احنف بجاي ترك دوم ایستاد و طوق را بگرفت پس از آن ترك سوم بیامد و مانند دو 
ر کرد و دورتر از جاي ترك دوم ایستاد و احنف بدو حمله برد و ضربتی در میانه رد و بدل ادیگر رفت

  .شد و احنف ضربتی زد و او را بکشت

خواست آن را که قسمت مهمی از وقتی یزدگرد آنچه را در مرو نهان بود فراهم آورد شتابان شد و می
  .صد داشت به خاقان ملحق شودهاي پارسیان بود از مرو ببرد و قگنجینه

  .خواهی کردچه می: پارسیان بدو گفتند

  .خواهم به خاقان ملحق شوم و با وي باشم تا به چنین روممی: گفت

براي ما زشت است که به مملکت قومی دیگر روي و سرزمین و قوم خویش  که اینآرام باش : گفتند
  .دارند نیدو  مانیپ درستنیم که مردمی صلح ک ها آنرا واگذاري ما را سوي عربان بر که با 

  اما یزدگرد نپذیرفت

  گذاریم ببرينمی: گفتند
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آنگاه از او کناره گرفتند و او را با اطرافیانش واگذاشتند و با هم بجنگیدند که یزدگرد مغلوب شد و 
  .ها را گرفتند و به تصرف در آوردند و شاه را رها کردندگنجینه

پیش احنف آمدند و با وي صلح کردند و پیمان  انیپارسعثمان مردم خراسان کافر شدند و  به روزگار
  .ها و اموال مذکور را بدو دادند و به دیار و اموال خویش بازگشتندبستند و گنجینه

مردم خراسان شوریدند یزدگرد به مرو آمد و چون میان وي و یارانش با مردم  که  ناعثم به روزگار
خورد به او حمله بردند تالف افتاد به آسیابی پناه برد و هنگامی که در گوشه آن چیزي میخراسان اخ

  .و خونش را بریختند و پیکرش را در نهر انداختند

و چون خاقان از نهر گذشت اطراف خسرو که به بلخ آمده بودند همراه وي روان شدند و به : گوید
ده بود و با وي هدیه فرستاده بود برخوردند که پاسخ اي که یزدگرد سوي شاه چین روانه کرفرستاده

این نامه را به : نشان داد و گفت ها آنشاه چین را به نامه یزدگرد همراه داشت هدیه شاه چین را به 
دانم که باید شاهان شاهان را بر ضد غالبان یاري دهند وصف جواب یزدگرد نوشتند و به من گفت می

و بسیاري خودتان سخن  ها آنام از کمی اند بگو که شنیدهارتان بیرون کردهاز دی شمارااین قوم را که 
  .کردي

  هر چه خواهی بپرس: گفتم

  اند؟آیا درست پیمان: گفت

  آري: گفتم

  گویند؟پیش از آنکه جنگ آغاز کنی با شما چه می: گفت

دانند را همانند خودشان می اگر پذیرفتیم ما که  ناخوانند یا دینشما را به یکی از این سه چیز می: گفتم
  یا جزیه یا جنگ
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  از امیرانشان چگونه است ها آناطاعت : گفت

  ترندان نسبت به ساالر خود مطیعکس همهاز : گفتم

-حالل شده حرام می ها آندانند و چه چیزها را حرام آیا چیزي را که بر چه چیزها را حالل می: گفت

  کنند؟حرام شده حالل می ها آنکنند یا چیزي را که بر 

  نه: گفتم

  .شوند تا حاللشان را حرام کننداین قوم تباه نمی: گفت

  لباسشان چگونه است؟: آنگاه گفت

  به او گفتم

  شان پرسید از مرکوب

  عربی است و وصف آن بگفتم اسبشان :گفتم

  نیکو قلعه ایست چه :گفت

  بگفتمچرد با وي خوابد و میوصف شتر راکه با بار می آنگاه

  این صف چهارپایان گردن دراز است: گفت

  و چنان بود که وقتی یزدگرد و خاندان خسرو به فرغانه اقامت داشتند از خاقان پیمان داشتند

که از سوي احنف رفته بودند پیش عمر رسیدند مردم را فراهم  غنائموقتی پیک صلح وحامالن خبر و 
  بخوانند ضمن سخنان خود گفت ها آنسخن کرد و بگفت تا نامه فتح را براي  ها آنو با 
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که او را با هدایت فرستاد گفت و وعده داد که پیروي ) ص(خداي تبارك و تعالی به پیامبر خویش 
  :آن پاداش زود و دور دارد که نیکی دنیا است و آخرت و فرمود

ها غالب کند و گرچه تاد تا وي را بر همه دیناوست که پیغمبر خویش را با هدایت و دین حق فرس
  .مشرکان کراهت داشته باشند

حمد خداي که وعده خویش را به سر دو سپاه خویش را یاري کرد بدانید که خدا شاهی گبران را 
محو کرد و جمعشان را پراکند ئ از دیارشان حتی یک وجب به تصرف ندارند که مایه زیان مسلمانی 

را به شما داده که بنگرد چگونه رفتار  ها آنا سرزمین و والیت و اموال و فرزندان شود بدانید که خد
شما با  سابقاًهایشان چندان فاصله دارد که و کوفه و بصره از پادگان اند دور رفتهاز دیارشان  کنیدمی
در کار  کند یمو آخر کار را نیز همانند آغاز  برد میاید خدا وعده خویش را به سر فاصله داشته ها آن

  خدا آماده باشید تا به پیمان خویش وفا کند و وعده خویش را انجام دهد

  .در این سال عمربن خطاب ساالر حج بود

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از فتح توج

  

کسانی که از بصره سوي فارس فرستاده شدند امیران فارس شدند ساریه بن زنیم و دیگر : عمرو گوید
روان شدند و چون مردم فارس خبر یافتند که  ها آنماوراي فارس بودند نیز همراه  مأمور که  ناکس

هاي خویش پراکنده شدند تا از آنجا دفاع کنند و سبب اند سوي والیتمسلمانان پراکنده شده
هزیمت و پراکندگی کارهایشان و تفرقه جمعشان همین بود مشرکان این را به فال بد گرفتند گویا 

دانستند از جمله مجاشه بن مسعود با مسلمانان همراه خویش به آهنگ شاپور و ش را میسرنوشت خوی
خدا خواست بجنگیدند آنگاه خدا  که چنداناردشیر رفتند و در توج با مردم فارس تالقی شدند و 

  .عزوجل مردم توج را از میان مسلمانان هزیمت کرد

هند و ذمی شوند که بیامدند و پذیرفتند وقتی توج گشوده شد آنجا را دعوت کردند که جزیه د
  .را خمس کرد و پیش عمر فرستاد و جمعی را روانه کرد غنائممجاشه 

  

  

  

  

  

  



  فتح استخر

  

خواستند  که چندانخدا خواست بکشتند و  که چندانعثمان بن ابی العاص آهنگ استخر کرد و : گوید
مت شدند عثمان همه چیزهایی که خدا غنیمت غنیمت گرفتند و کسان به غزا رفتند وقتی جمع هزی

  .مسلمانان کرده بود بگرفت و خمس کرد و خمس را پیش عمر فرستاد

خدا وقتی براي قومی نکوهی خواهد خوددارشان کند : جنگ استخر عثمان گفت روز به: حسن گوید
و امانتشان را بیفزاید که حفاظت امانت کند نخستین چیزي که از دینتان برود امانت است و چون آن 

  .دهیدرا از دست دادید چیزي را از دست می

و مردم فارس را تحریک کرد  برخاستدر اواخر امارت عمرو آغاز امارت عثمان شهرك به مخالفت 
شکنی خواند بار دیگر عثمان با سپاه سوي او فرستاد و سپاه به کمک او فرستاده شد که و به پیمان

  .عبیداهللا معمر و شیل بن معبد ساالرشان بودند که با فارسیان تالقی شد

  .اما به گفته ابومعشر جنگ اول فارس و جنگ آخر استخر به سال بیست و هشتم بود

جنگ آخر فارس و گور به سال بیست و نهم بود این سخن ابی معشر در حدیث اسحاق بن : ویدگ
  .عیسی آمده است

عثمان ابی العاص را سوي بحرین فرستاده بودند و برادر خویش حکم را با : عبداهللا بن سلیمان گوید
و به گور فارس  دو هزار کس سوي توج فرستاده بودند و چنان بود که خسرو از مداین گریخته بود

  .پیوسته بود

  .شهرك آهنگ من کرد: حکم گوید

  .کسري او را فرستاده بود: عبید گوید



 فتح استخر ٤٦١
 

پوش بودند بیم کردم دیدگان اي فرود آمدند همه آهنبا سپاه سوي من آمد از گردنه: حکم گوید
  .پیچدمیان ندا دهد که هر که عمامه دارد آن را به چشمان خویش : کسان خیره شود یکی را گفتم

صف  ها آنو چون شهرك این بدید او نیز فرود آمد آنگاه ندا دادم سوار شوید در مقابل : گوید
  .نیز سوار شدند جارود بن عبدي را به میمنه گماشتم ها آنبایستید 

بودند که  ها آنچیزي نگذشت که سپاه پارسیان بازآمد اما سواران نبودند مسلمانان در تعقیب : گوید
پراکند یکی از شاهان فارس به نام مکعبر که از خسرو بریده بود و و سرها مقابل من میندشان کشتمی

  .یعنی شهرك است اژدهااین : به من پیوسته بود آنجا بود سري بزرگ را پیش من آورد مکعبر گفت

صلح کرد شاه آنجا اذربیان بود که حکم  ها آنآنگاه پارسیان در شهر شاپور محاصره شدند و حکم با 
اذربیان براي مردم استخر کمک گرفت آنگاه عمر بمرد و عثمان عبیداهللا بن معمر را بجاي حکم 

  .فرستاد

و چنان بود که وقتی حکم شهرك را هزیمت کرد عثمان بن ابی العاص بدو پیوست به عمر : گوید
جا شکافی است نیز نوشته بود که میان من و فالننوشت که میان من و کوفه شکافی است عامل کوفه 

  .کس فرستاد و در بصره جاي داد صد هفتدو نامه با هم به عمر رسید و ابوموسی را با 

  

  

  

  



  سخن از فتح فسا و دارابگرد

  

ساریه بن زنیم آهنگ فسا و دارابگرد کرد و چون به اردوگاه دشمن رسید آنجا فرود : عمرو گوید
را محاصره کرد آنگاه دشمنان فراهم آمدند و کردان فارس با  ها آنخدا خواست  که چندانآمد و 

آن فراهم آمدند عمر در  ها آنفراهم شدند و کار مسلمانان سخت شد که گروهی عظیم بر ضد  ها آن
به خواب دید که مسلمانان و دشمنان در وقتی از روز به نبرد بودند روز بعد نداي نماز جماعت  شب

شدند که اگر به کوهی که ماندند محاصره میداد که مسلمانان در صحرایی بودند که اگر آنجا می
اي مردم من این دو : بردند حمله از یکسو بود پس به سخن ایستاد و گفتپشت سرشان بود پناه می

  .گروه را به خواب دیدم و وضع آنان را بگفت

نیم را سوي فسا و دارابگرد فرستاد که آنجا را محاصره عمر ساریه بن ز: یکی از مردم بنی مازن گوید
کرد آنگاه پارسیان همدیگر را بخواندند و به صحرا زدند و انبوه شدند و از هر سو آهنگ او کردند 

اي ساریه به طرف کوه به طرف کوه و چون آن روز در رسید : خطبه گفت دراثنايجمعه  روز بهعمر 
بردند دشمن تنها از یکسو توانست آمد به کوه پناه پهلوي مسلمانان کوهی بود که اگر به آن پناه می

ها را گرفت که از جمله یک جعبه بردند و جنگ کردند و دشمنان را هزیمت کردند ساریه غنیمت
مسلمانان آن را به عمر بخشند که بخشیدند و آن را با خبر فتح همراه یکی براي  :جواهر بود که گفت

  .عمر فرستاد

  

  

  



  سخن از فتح کرمان

  

سهیل بن عدي آهنگ کرمان کرد و عبداهللا بن عبداهللا بدو پیوست مردم کرمان بر ضد : عمرو گوید
را  ها آنشان جنگ انداختند که خدا سهیل فراهم آمدند و از قفس کمک خواستند و بر کناره والیت

پراکنده کرد و مسلمانان راهشان را بستند و نسیر مرزبان کرمان را بکشت و سهیل از راهی که اکنون 
ها است وارد جیرفت شدند و هر چه خواستند شتر و گوسفند گرفتند و شتر و گوسفند را راه دهکده

شتر بود و نخواستند بیشتر  ان بختی از عربی درقیمت کردند و قیمت آن را به حساب آوردند که شتر
شود این نیز مثل آن است شتر عربی به حساب گوشت قیمت می: قیمت نهند به عمر نوشتند که نوشت
  .اگر وقتی بیشتر بود بیشتر قیمت نهند

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از فتح سیستان

  

عبداهللا بن عمر بدو پیوست مردم سیستان پیش آمدند و عاصم بن عمرو آهنگ سیستان کرد و : گوید
میان مسلمانان و مردم سیستان در ناحیه مجاور مرز آن والیت تالقی شد که هزیمتشان کردند و از پی 

خواستند پیش رفتند  که چندانکردند و در سرزمین سیستان  شان محاصرهرفتند تا در زرنک  ها آن
خواستار صلح شدند و صلح شد در  بانرعو دیگر اراضی متصرفی آنگاه مردم سیستان درباره زرنک 

شدند مراقبت مسلمانان برون میهاي سیستان قرق است وقتی پیمان صلح شرط شده بود که دشت
گذار شدند و کردند که چیزي از آنجا نگیرند که خالف پیمان کرده باشند مردم سیستان خراج می

  .گرفتسپاه آنجا مقرري می

  

  

  

  

  

  

  

  



  فتح مکران

  

حکم بن عمرو آهنگ مکران کرد و شهاب بن مخارق بدو پیوست سهیل بن عدي و عبداهللا بن : گوید
عبداهللا بن عتبان نیز به کمک وي رفتند و نزدیک شهر رسیدند که مردم مکران آنجا رفته بودند و اردو 

منزلی قهر که  پیوست و در چند ها آنزده بودند وقتی مسلمانان آنجا رسیدند شاهشان راسل بیامد و با 
بردند تالقی شد خدا هاي دیگر را میهاي مردم مکران آنجا رسیده بودند و انتظار گروهپیش گروه

راسل را هزیمت کرد اردوگاه به تصرف مسلمانان در آمد و کس بسیار کشته شد و هزیمت کرد چند 
  .قامت گرفتندکشتند تا به نهر رسیدند و در مکران ابودند و کس می ها آنروز در تعاقب 

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از بیروذ اهواز

  

ها سوي والیت روان شد گروهی بسیار از کردان و دیگران در بیروذ فراهم آمدند وقتی سپاه: گوید
رفتند عمر به ابوموسی دستور داده بود برود و مراقب قلمرو و بصره باشد ها سوي والیت میوقتی سپاه

مسلمانان حمله نبرد دلیران مردم فارس و کردان آنجا آمده بودند که با که کس از پشت سر به 
  .مسلمانان کیدي کنند یا فرصتی بجویند و تردید نداشتند که کاري خواهند ساخت

داران را قسم بده مهاجر بن زیاد که حنوط زده بود و براي جانبازي آماده بود به ابوموسی گفت روزه
ادر وي از جمله کسانی بود که به تبعیت از قسم بازگشتند مقصودشان آن که برگردند و افطار کنند بر

بود که برادر را دور کند که مانع از جانبازي او نشود آنگاه پیش رفت و جنگ کرد تا کشته شد و 
  .خدا مشرکان راست کرد که اندك و زبون حصاري شدند

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از کار سلمه بن قیس اشجعی و کردان

  

شد یکی فراهم می مؤمنانپیش امیر  مؤمناناست که وقتی سپاهی از  چنان بوده: مان بن بریده گویدسل
کرد گروهی پیش وي فراهم آمده بودند و سلمه بن قیس اشجعی از اهل حدیث و فقه را ساالرشان می

  .به نام خداي حرکت کن و در راه خدا با منکران خدا بجنگ: گماشت و گفت ها آنرا بر 

را به چیزهایی که امیرمومنان  ها آنبرفتیم تا با دشمنان مشرك خویش بر خوردیم و : سلمه گوید
را به خرج دادن خواندیم که از  ها آندستور داده بود دعوت کردیم از مسلمان شدن ابا کردند 

بکشتیم و زن و ظفر داد جنگاوران را  ها آنبجنگیدیم و خدا ما را بر  ها آنپذیرفتن آن نیز ابا کردند با 
  .فرزند اسیر کردیم و اثاث را فراهم آوردیم

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از نام فرزندان و زنان عمر

  

عمر در جاهلیت زینب دختر مظعون را به زنی گرفت که عبداهللا و عبدالرحمن : هشام بن محمد گوید
  .اکبر و حفصه را از او آورد

جرول خضاعی را نیز به زنی گرفت که عبداهللا بن عمر در جاهلیت ملیکه دختر : علی بن محمد گوید
  .را آورد هنگام صلح از او جدا شد

کلثوم مادر زید اصغر و عبیداهللا که در جنگ صفین با معاویه بود و کشته شد ام: محمد بن عمر گوید
  .جدایی آورد ها آنرول بن عبداهللا بود و اسالم میان دختر ج

ابوامیه مخزومی در جاهلیت گرفته شد به هنگام صلح از او جدا شد قریبه دختر : علی بن محمد گوید
  .پس از آن عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق او را به زنی گرفت

حکیم دختر حارث را در اسالم به زنی گرفت که فاطمه را آورد سپس طالقش داد به قولی ام: گویند
  .او را طالق نداد

  .اسالم به زنی گرفت که عاصم را آورد سپس طالقش دادجمیله خواهر عاصم بن ثابت انصاري را در 

الکلثوم دختر علی بن ابیطالب را که مادرش فاطمه دختر پیامبر خدا بود به زنی گرفت و و نیز ام
  .اند چهل هزار مهر او کرد و زید و رقیه را از او آوردگفته که چنان

  .ن را از او آوردنهیه را که زنی از مردم یمن بود به زنی گرفت و عبدالرحم

  .نهیه عبدالرحمن اصغر را براي عمر آورد که به قولی کنیز بود: مداینی گوید



 سخن از نام فرزندان و زنان عمر ٤٦٩
 

فرزندان عمر  ترین کوچکفکیحه نیز زن عمر بود که کنیز بود و زینب را از او آورد به گفته واقدي 
  .بود

  .را به زنی گرفتعاتکه دختر زید بن عمر و بن نوفیل را به زنی گرفت و چون عمر درگذشت زبیر او 

کلثوم دختر ابوبکر را نیز به زنی خواست که صغیر بود و درباره وي کس پیش عایشه ام: مداینی گوید
  .مرا با او کاري نیست: کار به اختیار تو است و او گفت: فرستاد که گفت

  خواهی؟امیرمومنان را نمی: گفت

  .نه معاشش ساده است و با زنان سختگیر: گفت

  پیش عمرو بن عاص فرستاد و قصه را با وي بگفتعایشه کس 

  کنمدرستش می: گفت

کلثوم دختر ابوبکر را به ام که خدا نکند امخبري شنیده مؤمناناي امیر : آنگاه پیش عمر رفت و گفت
  اي؟زنی خواسته

  پسندي یا او را براي من؟بله مرا براي او نمی: گفت

و تو  شده  بزرگایه امیرمومنان با مالیمت مدارا کدام ولی او نو سال است و در سهیچ: گفت
  .هاي تو را برگردانیم یک از خويتوانیم هیچترسیم و نمیتندخویی و ما از تو می

  شود؟عایشه چه می: گفت

  کلثوم دختر علی بن ابیطالبدهم امعایشه با من و بهتر از او به تو نشان می: گفت

بندد درش را می: نیز به زنی خواست که او را نپسندید و گفتامان دختر عتبه را ام: مداینی گوید
  .رودآید و عبوس میرسد عبوس میخیرش به کسی نمی



  قصه شوری

  

وقتی عمر ضربت خورد به او گفتند اي امیرمومنان چه شود که جانشینی تعیین : عمرو بن میمون گوید
  .کنی

  کی را جانشین کنم؟: گفت

  دهم عبداهللا بن عمری را به تو نشان مییک: یکی به او گفت

چگونه کسی را جانشین کنم که خدایت بکشد که از این گفته خدا را منظور نداشتی واي بر تو : گفت
از طالق دادن زنش درمانده ما را به کار شما پیوستگی نیست از خاندان عمر یکی را به حساب کشند 

زحمت انداختم و کسان خویش را محروم داشتم و از کرامت محمد پرسند من که خویشتن را به 
نگرم اگر جانشین معین کنم آنکه بهتر از من بود جانشین تعیین کرد و اگر نکنم بهتر از من اینک می

  .سامان نخواهد گذاشتبود نکرد خدا دین خویش را بی

  اي امیرمومنان چه شود که وصیت کنی: آنگاه برفتند و بازآمدند و گفتند

و به علی اشاره کرد آنگاه بیخود شدم و مردي را  برد میبه راه حق  شماراکه بهتر از همه  مردي سپارم
دیدم که به باغی درآمد که درختان آن را غرس کرده بود و بنا کرد و هر چه تازه و رسیده بود بچید 

اینک شما  برد میو عمر را  کند میو بردارد و زیر خویش نهد و دانستم که خدا فرمان خویش را اجرا 
  .گفت اهل بهشتید سعید بن زید بن عمرو بن نوفیل از آن جمله بود) ص(و این چند تن که پیامبر خدا 

  .امین کرد امانت وي را ادا کنید شماراکنید و کمک کنید و اگر یکی از  یانیپشتاز او 

  مرو ها آنبا : آنگاه برون آمدند عباس به علی گفت



 یقصه شور  ٤٧١
 

  مخالفت را خوش ندارم: گفت

  بینی میدر این صورت بد : گفت

صبحگاهان عمر علی و عثمان سعد عبدالرحمن زبیر را پیش خواند و گفت نگریستم و چنان دیدم که 
شما سران و ساالران قومید و این کار جز در میان شما نخواهد بود اما بیم دارم اختالف کنید و مردم 

  .ت کنید و یکی از خودتان را انتخاب کنیداو روید و مشور اتاقاختالف کنند با اجازه عایشه به 

  .گویی کردند آنگاه صداهایشان بلند شدبرفتند و آهسته ها آن

بس کنید : هنوز امیرمومنان نمرده عمر بشنید و متوجه شد و گفت اهللا سبحان: عبداهللا بن عمر گفت
  .وقتی من مردم سه روز به مشورت سر کنید

  .باید پیش از آنکه روز چهارم بیاید امیري از خودتان معین کنید در این اثنا صهیب با مردم نماز کند

امیدوارم انشاهللا مخالفت نکنید چنان پندارم که یکی از این دو مرد علی و عثمان به خالفت : عمر گفت
است و اگر علی خلیفه شود مردي شوخ طبع است و  رأيرسد اگر عثمان خلیفه شود مردي سست می
یرد ان ببرد اگر سعد را خلیفه کنید شایسته آن است وگرنه خلیفه از او کمک گتواند به راه حقشمی

عبدالرحمن بن عوف صاحب حد بر است و کاردان و کارساز سخنش بشنوید آنگاه به ابوطلحه 
پنجاه کس از انصار را برگزین و این جمع را وادار کن که یکی را از خودشان انتخاب کنند به : گفت

  .تا یکی از خودشان انتخاب کنند دار نگهمرا در گور نهادید این جمع را در اتاقی وقتی : مقداد گفت

سه روز با مردم نماز کن و علی و عثمان و زبیر و سعد و عبدالرحمن و طلحه را اگر : به صهیب گفت
بایست  ها آنآمد به یکجا در آر عبدالرحمن بن عمر را نیز حاضر کن اما حقی به خالفت ندارد بر سر 

شدند و یکی نپذیرفت سرش را بکوب یا گردنش را به شمشیر بزن اگر چهار  سخن هماگر پنج کس 
شدند به یکی رضایت دادند و دو کس نپذیرفتند گردنشان را بزن اگر سه کس به یکی  سخن همکس 
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از خودشان رضایت دادند سه کس دیگر به یکی از خودشان رضایت دادند عبدالرحمن بن عمر را 
  .دهید یکی از خودتان را انتخاب کنید رأيحکم کنید و به هر گروه 

آنگاه عثمان در کنار مسجد نشست و عبیداهللا بن عمر را خواست وي در خانه سعد بن ابی : گوید
وقاص محبوس بود و همو بود که پس از اینکه عبیداهللا و هرمزان و دختر ابولولو را کشته بود شمشیر 

اند که در خون پدرم شرکت داشته ها آنگفته بود بخدا کسانی از بیداهللا میرا از دست او گرفت ع
کشم و با این سخن به مهاجران و انصار اشاره داشت سعد سوي او رفت و شمشیر را از دستش می

بگرفت و موهایش را بکشید تا به زمینش افکند و در خانه خویش محبوسش داشت تا وقتی که عثمان 
  .او را برون آورد

  دارید؟ رأيدرباره اینکه در اسالم حادثه آورده چه : عثمان به جمعی از مهاجران و انصار گفت

  من این است که او را بکشید رأي: علی گفت

  دیروز عمر کشته شده و امروز پسرش را بکشند؟: یکی از مهاجران گفت

ی از مردم بنی تمیم به ابولولو چند کس از مسجدیان را نیز ضربت زده بود و چون از عمر جدا شد یک
بکر تعقیب وي رفت و او را بگرفت و بکشت و چون باز آمد خنجري را که عبدالرحمن بن ابی

وصف کرده بود بیاورد عبیداهللا بن عمر این را بشنید و صبر کرد تا عمر درگذشت آنگاه شمشیر 
  .برگرفت و به نزد هرمزان رفت و او را بکشت

  

  

  



نان    آن دراثنایسخن از غزای آذربایجان و کار مسل

  

ذربیجان و ارمینیه رفت سلمان اي آامارت کوفه داشت به غز که  ناولید بن عقبه در ایام خالفت عثم
دار خویش فرستاد پس از آن ولید با جمع کسان برفت تا به بن ربیعه باهلی را خواست به عنوان مقدمه

ا با چهار هزار کس فرستاد که به مردم موقان و طلیلسان هجوم آورد و به آذربیجان رسید و عبداهللا ر
  .اموالشان دست یافت و غنیمت گرفت و قوم از او بگریختند

پس  سال کیهزار درم با مردم آذربیجان صلح کرد به سال بیست و دوم  صد هشتپس از آن ولید بر 
با حذیفه بن یمان صلح کرده بودند اما هنگام درگذشت عمر نداده  بیترتاز جنگ نهاوند به همین 

بگرفت و  ها آنبودند و چون عثمان به خالفت رسید و ولید بن عقبه را به کوفه گماشت مال را از 
کسان فرستاد که در اطراف آنجا بر اداي مسلمانان هجوم بردند در آن سرزمین روان شد و کشتار 

  .با دست پر پیش ولید بازگشت کردند و غنیمت گرفتند و

  

  

  

  

  

  



نان از مردم کوفه نان و استمداد مسل   تجمع رومیان بر ضد مسل

  

وقتی ولید در غزاي سال بیست و چهارم به مقصود رسید و وارد موصل شد در مدینه منزل : گوید
  :گرفت نامه عثمان بدو رسید که

اند هاي بزرگی بر ضد مسلمانان فراهم کردهکه رومیان گروهاما بعد معاویه بن ابی سفیان به من نوشته 
که فرستاده من پیش تو آمده یکی را که از دلیري و توانایی و  جا همانچون این نامه به تو رسد از 

  .فرست والسالم ها آنشجاعت وي رضایت داري با هشت یا نه هزار یا یازده هزار کس سوي 

که سلمان بن ربیعه را به کمک حبیب بن مسلمه فرستاد سعید بن عاص بود و  کس آنبه گفته واقدي 
اي به معاویه نوشت که حبیب بن مسلمه را با سپاه شام به غزاي اریمینه فرستد قصه چنان بود که او نامه

معاویه او را بدان سوي فرستاد عثمان سعید بن عاص نوشت و دستور داد که براي حبیب بن مسلمه 
  .هزار کس به کمک او فرستادستد ربیعه را با ششکمک فر

آنگاه شبیخون زد و هر که را در راه وي بود بکشت و به سراپرده رسید و دید که زنش پیش از او 
رسیده است و نخستین زن عرب بود که براي وي سراپرده زدند و چون حبیب درگذشت ضحاك بن 

  .ك از او بودعبداهللا را به زنی گرفت که فرزندان ضحاقیس ام

  

  

  



  بود وپنج بیستسخن از حوادث مهمی که در سال 

  

  .م بودوپنج بیستحادثه اسکندریه به سال : ابومعشر چنانکه در حدیث اسحاق بن عیسی است گوید

  .به گفته واقدي در همین سال عبداهللا بن ابی سرح سپاه سوي مغرب فرستاد

  .هایی گرفته بودسوي مغرب فرستاده بود که غنیمت هی راعمرو بن عاص پیش از او گرو: ویدگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از حوادث مهم سال بیست و ششم

  

  .حرم را تجدید کنند عالئمدر همین سال عثمان دستور داد : واقدي گوید

ها خرید بعضی دیگر در همین سال عثمان مسجدالحرام را بیفزود و توسعه داد و از بعضی: گوید
المال نهاد که بر عثمان بانگ زدند و هایشان را ویران کرد و بهاي آن را در بیتو عثمان خانه نفروختند

او ت آوردید؟ عمر با شما چنین کرد و بر دانید چرا بر من جرأنند و گفت میمحبوسشان ک: بگفت
با  ها آنت شما شده پس از آن عبداهللا بن خالد بن اسید درباره بانگ نزدید بردباري من سبب جرأ

  .عثمان سخن کرد که از حبس در آمدند

  

  

  

  

  

  

  

  



  ریقیه و والیتداری عبدهللا بن سعد بر مرص و عزل عمرو بن عاصسخن از فتح اف

  

دار غزاي وقتی عمر درگذشت عمرو بن عاص عامل مصر بود و خارجه بن فالن عهده: طلحه گوید
  .آنجا بود

وقتی عثمان به خالفت رسید عمرو بن عاص را در عمل مصر نگه داشت که او : ابوعثمان گوید
  .عبداهللا بن سعد جز سپاه مصر بود داشت یبرنمرا بی شکایت و استعفا  کس هیچ

هشام بن عبدالملک پیوسته مطیع و گوش به فرمان بودند و در  به روزگارمردم افریقیه را : گوید
راه  بدان جابردند تا مردم عراق به آنجا راه یافتند و چون دعوتگران عراق سر میآرامش و اطاعت به 

  .یافتند و تحریکشان کردند از اطاعت بگشتند و تفرقه در میانشان افتاد که تا کنون چنین است

ما به سبب رفتار عامالن با : گفتندبه دعوتگران مخالف می ها آنسبب تفرقه چنان بود که : گفتند
  .کنیمیان چنین میپیشوا

  .کننداینان به دستور آنان کار می: گفتند

  .پذیریم تا خودمان معلوم کنیماین را نمی: گفتند

عثمان عبداهللا بن نافع بن حصین و عبداهللا بن نافع بن عبدالقیس را بالفاصله از افریقیه : طلحه گوید
سانی که سوي اندلس رفته بودند فرستاد که از راه دریا به آنجا رسیدند عثمان به ک سوي اندلس

  :نوشت

اما بعد قسطنطنیه از طرف اندلس گشوده خواهد شد شما اگر اندلس را گشودید در پاداش فاتحان 
  .قسطنطنیه شریک خواهید بود والسالم
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قومی از دریا سوي اندلس روند و آنجا را بگشایند و روز رستاخیز : االخبار نیز گفتکعب: گوید
  .دنورشان مشخص باش

حمله بردند و خدا آنجا  بدان جامسلمانان برفتند بربران نیز همراه بودند و از جانب دشت و دریا : گوید
اي همانند افریقیه را به قلمرو مسلمانان افزود وقتی عثمان را و فرنگان را براي مسلمانان گشود و ناحیه

هللا بن نافع بن عبدالقیس داد که آنجا عمل وي را به عبدابن عبداهللا بن سعد بن ابی سرح را معزول کرد 
هشام که  به روزگاربود و عبداهللا بن سعد به مصر بازگشت و کار اندلس همانند کار افریقیه بود تا 

  .زمین بربران را گرفت اما مردم اندلس مانند سابق ببودند

وقتی عثمان عبداهللا بن سعد را سوي افریقیه فرستاد جرجیر به طریق : واقدي به نقل از ابن کعب گوید
  .صلح کرد ها آنافریقیه درباره آنجا به دوهزار هزار دینار و پانصد هزار دینار و بیست هزار دینار با 

عثمان عمرو بن عاص را از خراج مصر برداشت و عبداهللا بن سعد را بر : یزید بن ابی حبیب گوید
با هم اختالف کردند عبداهللا بن سعد به عثمان نوشت که عمر خراج را کاسته و  خراج گماشت و

  .عمرو نوشت که عبداهللا کار جنگ را آشفته است

پس عثمان به عمرو نوشت که بیا و عبداهللا بن سعد را بر خراج گماشت عمرو خشمگین بیامد و به 
  .ودحضور عثمان رسید یک جبه یمانی پوشیده بود که پر از پنبه ب

  ات چیست؟ داخل جبه: عثمان بدو گفت

  عمرو است: گفت

  .دانم داخل آن عمرو است از این نپرسیدم پرسیدم آیا پنبه است یا چیز دیگر است می: گفت

  .عبداهللا بن سعد مالی را که از مصر فراهم آورده بود پیش عثمان فرستاد: واقدي گوید

  .عثمان بن ابی العاص بودواقدي گوید در این سال فتح دوم استخر به دست 



 ل عمرو بن عاصعبدهللا بن سعد بر مرص و عز  یتدار یو وال هیقیسخن از فتح افر ٤٧٩
 

  .در همین سال معاویه به غزاي قنسرین رفت: گوید

  .آنگاه سال بیست و هشتم در آمد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از غزای قربس به وسیله معاویه

  

 ناابوسفی به روزگارنخستین کسی که غزاي دریا کرد معاویه بن ابی سفیان بود : خالد بن معدان گوید
چنان بود که از عمر اجازه این کار خواسته بود و اجازه نداده بود و چون عثمان به خالفت رسید  که 

کسان را انتخاب مکن و بهترینشان را : معاویه اصرار کرد تا عثمان به این کار مصمم شود و گفت
  .طالب غزا بشود او را بردار و کمک کن دلخواه بهمگزین هرکه 

فزاره را به کار دریا گماشت و او به دریا پنجاه غزاي  پیمان بنی بن قیس هم معاویه چنان کرد عبداهللا
خواست که سپاهش را  آن غرق نشد وي از خدا می دراثنايتابستانی و زمستانی داشت که کس 

  .سالمت دارد

  خواهید عبداهللا بن قیس را بگیرید؟ می: یکی از زنان گدا به دهکده خویش بازگشت و گفت

  ؟کجاست: گفتند

  در بندر: گفت

  ؟شناسی میآهاي دشمن خدا عبداهللا بن قیس را از کجا : گفتند

  .تر از آنید که عبداهللا بن قیس از کسی مخفی شود شما زبون: را مالمت کرد و گفت ها آنزن 

پس مردان به عبداهللا تاختند و بر او هجوم بردند و با وي جنگیدند و او نیز بجنگید و به تنهایی کشته 
  .شد

  .این جنگ گروهی از مسلمانان کشته شدند و این پایان کار عبداهللا بن قیس حارثی بود در

  عبداهللا را از چه شناختی؟: بعدها به آن زن گفتند



 هیمعاو لهیقربس به وس یسخن از غزا ٤٨١
 

  .از صدقه دادنش که چون شاهان گشاده دست بود و مانند بازرگانان ممسک نبود: گفت

مردم مصر نیز به ساالري عبداهللا بن و هشتم به غزاي قبرس رفت  معاویه به سال بیست: واقدي گوید
  .سعد ابی سرح به غزاي آنجا رفتند و چون به معاویه رسیدند او ساالر قوم بود

چرا هنگامی که : گریست گفتم را دیدم که می ابوذروقتی از قبرسیان اسیر گرفتیم : جبیر بن نفیر گوید
  کنی؟ رده گریه میخدا اسالم و مسلمانان را عزت داده و کفر و کافران را زبون ک

مادرت عزادارت شود مخلوق اگر فرمان خدا رها کند به نزد : با دست به شانه من زد و گفت: گوید
  .شود خدا ناچیز می

معاویه در ایام خالفت عثمان با مردم قبرس صلح کرد او نخستین : واقدي از حدیث ابوسعید گوید
بود مقرر بود که از دشمنان رومی  ها آنو  که به غزاي روم رفت و در پیمانی که میان وي بودکس 

  .جز با اجازه ما زن نگیرند

  .در همین سال عثمان خانه خویش را در مدینه بنیان نهاد و بسر برد: گوید

در این سال عثمان ساالر حج بود و فتح فارس و دومین فتح استخر رخ داد و ساالر غزا هشام : گوید
  .بود

دختر قرافصه را به زنی گرفت وي نصرانی بود و پیش از آنکه به خانه و هم در این سال عثمان نائله 
  .عثمان رود مسلمان شد

  

  



ن ابوموسی را از برصه برداشت   سخن از اینکه چرا عث

  

پس عثمان عبداهللا بن عامر را بخواند و عامل بصره کرد و عبیداهللا بن معمر را سوي فارس فرستاد و 
یشکري را عامل خراسان کرد و عمل او را به عمیر بن عثمان بن سعد داد به سال چهارم امین بن احمر 

  .هم به سال چهارم عمران را عامل سیستان کرد

بکشت که  ها آنود در استخر با آن جمع تالقی شد و بسیار کس از مقدمه وي با عثمان بن ابی العاص ب
هنوز از آن به ذلت درند و خبر را براي عثمان نوشت و او نوشت که هرم بن حسام یشکري و هرم بن 
حیان عبدي را که از عبدالقیس بود و خریت بن راشد که از بنی سامه بود و منجاب بن راشد و 

هاي فارس امارت داد عثمان پیش از مرگ همه خراسان را به قیس داد و  ترجمان هجیمی را بر والیت
  .به وقت مرگ عثمان وي امیر خراسان بود

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از غزای طربستان به وسیله سعید بن عاص

  

ام از کوفه به منظور غزا آهنگ خراسان کرد  سعید بن عاص به سال سی: حنش بن مالک گوید
و با وي بودند حسن و حسین و عبداهللا بن عباس ) ص(حذیفه بن یمان و کسانی از یاران پیامبر خدا 

هنگ خراسان عبداهللا بن عامر نیز به آ عبداهللا بن عمر و عمرو بن عاص و عبداهللا بن زبیر نیز با وي بودند
  .از بصره درآمد و از سعید پیشی گرفت و در ابرشهر منزل کرد

خبر منزل کردن وي در ابرشهر به سعید رسید و او نیز در قوي منزل کرد که به صلح بود و حذیفه از 
  .هزار صلح کردند پس نهاوند با مردم آنجا صلح کرده بود پس از آن به گرگان رفت که بر دویست

مرفقش در آمد و دشمن او را محاصره در آن روز سعید با شمشیر به شانه یکی از مشرکان زد که زیر 
را نکشد و چون قلعه را گشودند همگی را  شان یکیکرد که از آن صلح خواستند و امانشان داد که 

  .یکی و هر چه را در قلعه بود بگرفت جز بهبکشت 

  

  

  

  

  

  



شتسخن از اینکه چرا عث   ن ولید را از کوفه برداشت و سعید را بر آنجا گ

  

  .جادوگري را پیش ولید آوردند ابن مسعود را پیش خواند و درباره حد جادوگر پرسید: طلحه گوید

  دانی که جادوگر است؟ از کجا می: ابن مسعود گفت

  .گویند اینان یعنی کسانی که او را آورده بودند چنین می: گفت

  دانید جادوگر است؟ از کجا می: گفت ها آنبه 

  گوید خودش می: گفتند

  تو جادوگري؟: به او گفت

  آري: گفت

این بگفت و سوي خري رفت و از طرف دم سوار آن شد و چنین وانمود که از دهان و مخرج خر 
  .شود برون می

  او را بکش: ابن مسعود گفت

کسان بیامدند جندب نیز  کند میولید برفت در مسجد بانگ زدند که مردي پیش ولید جادوگري 
  .کجاست کجاست که ببینمش و او را بکشت: گفت بیامد و این را غنیمت شمرد و می

شدند که او را حبس کنند به عثمان نوشتند که جوابشان داد که او را  سخن همآنگاه عبداهللا و ولید 
شما درباره جادوگر خبر نداشته و در گفته خود پنداشته حق معوق مانده  رأيید که از بخدا قسم ده

  .کنید و رهایش کنید تنبیهش و گوست راست



ن ول نکهیسخن از ا ٤٨٥ شت دیرا از کوفه برداشت و سع دیچرا عث  را بر آنجا گ
 

ولید درباره جندب چنان کرد و رهایش کرد که اجراي حد کرده بود یاران جندب به سبب او 
آن جمله بودند جندب نیز  خشمگین شدند و سوي مدینه رفتند ابوخشه غفاري و جثامه بن صعب از

  خواست همراهشان بود و برکناري ولید را از عثمان می

  .شوید بروید بدون اجازه برون می کنید میکنید و در کار اسالم خطا  به گمان عمل می: عثمان گفت

 سخن همیکدل و آمد و  ها آناي به دل داشت پیش  و چون جماعت به کوفه رسیدند هر که کینه
لید را غافلگیر کردند که دربان نداشت و ابو اسد زینبی و ابوموره اسدي بر او درآمدند شدند آنگاه و

  .و انگشترش را برون آوردند و پیش عثمان رفتند و بر ضد ولید شهادت دادند

تو را : عثمان کس به طلب ولید فرستاده بود و چون بیامد کار او را به سعید بن عاص سپرد ولید گفت
  .توزند نهیکنان اینان دو دشمن بخدا اي امیرموم

ایم عمل کنیم هر که ستم دید انتقام  زند که ما مطابق آنچه خبر یافته این تو را زیان نمی: عثمان گفت
  وي با خداست و هر که ستم کرد سزاي او با خدا

کردند  کسانی از مردم کوفه فراهم آمده بودند و براي عزل ولید کار می: عبدالرحمن بن حبیش گوید
با وي در خانه بودند  روز کیابوزینب بن عوف و ابوموره براي شهادت بر ضد وي داوطلب شدند 

ود و دیگري دختر ذوالخمار ب شان یکیاي بود  و جمع پرده ها آنولید را در اندرون دو زن بود که میان 
انگشتر او  شان یکیدختر ابوعقیل وقتی ولید بخفت و جمع پراکنده شدند ابوزینب و ابوموره بماندند و 

  .را بگرفت و سپس برون شدند

سراغ انگشتر را گرفت  ها آنوقتی ولید بیدار شد زنانش باالي سرش بودند انگشتر خود را ندید و از 
  .که از آن خبر نداشتند

  .اند ها همدم تو شده شناسیمشان و تازگی دو مرد که نمی: گفتند از جمع دیرتر رفت؟ یک کدام: گفت
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دانستم مقصودشان  این ابوزینب است و دیگري ابوموره است کاري زیر سر دارند کاش می: گفت
  .چیست

  .دست نیافت که راهی مدینه شدند و پیش عثمان رفتند ها آنپس به طلبشان برآمد اما با 

  .بودند ها آنهاي دیگر شده بودند نیز با  شناختند و سبب عزل ولید از عمل مان را میکسانی که عث

  دهد؟ کی شهادت می: گفت

  .ابوزینب و ابوموره و آن دو تن بیمناك شدند: گفتند

  چه دیدید؟: عثمان گفت

  کرد وي بودیم پیش وي رفتیم و دیدیم که شراب قی می نانینش هیحاشاز : گفتند

را با  ها آنآنگاه کس به طلب ولید فرستاد و چون پیش وي آمد و آن دو را بدید قسم خورد و خبر 
  .عثمان بگفت

رود برادر تحمل کن آنگاه به سعید بن  به جهنم می گو دروغما حد را اجرا کنیم و شاهد : عثمان گفت
  .ان دشمنی استعاص بگفت که او را تازیانه بزنند به همین سبب تا کنون میان فرزندانش

آن را از تن ) ع(وقتی دستور داده شد ولید را حد بزنند جامه خزي به تن داشت که علی بن ابیطالب 
  .وي در آورد

  

  



  سخن از حوادث مهم سال سی و یکم

  

به گفته واقدي از جمله حوادث این سال غزایی بود که مسلمانان با رومیان داشتند و آن را غزوه 
به سال سی و یکم غزاي  :دادند اما به گفته ابومعشر غزا به سال سی و چهارم بود گوید ها نام دکل

ها و سیاهان هر دو به سال  سیاهان به دریا بود و حوادث خسرو رخ داد اما به گفته واقدي غزوه دکل
  .سی و یکم بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از خرب این دو غزا

  

به ساالري معاویه بن ابی سفیان برون شدند که همه شام بر معاویه  عاصم بن عمیر بن قناده گوید شام
  .فراهم آمده بودند

  

  سخن از فراهم آمدن شام بر معاویه

  

  .مردم شام به ساالري معاویه برون شدند ساالر سپاه دریا عبداهللا بن سعید بن ابی سرح بود: گوید

آسیب دیده بودند و  ها آنر افریقیه و در این سال قسطنطین پسر هرقل برون شد مسلمانان د: گوید
رومیان با جمعی که از آغاز اسالم نظیر آن را فراهم نیاورده بودند برون شدند پانصد کشتی داشتند که 

  .با عبداهللا بن سعد روبرو شدند

دیدیم که هرگز نظیر  ها یکشتبا سپاه دریا بودم به دریا تالقی شد و : مالک بن اوس بن حدثان گوید
  .نیز نزدیک ما لنگر انداختند ها آنآن را ندیده بودم باد بر ضد ما بود ساعتی لنگر انداختیم 

  .ها را به هم بستیم نزدیک شدیم و کشتی ها آنبه 

ساحل را دیدم که باد موج را : زید بن اسلم به نقل از پدرش از کسی که در آن روز حاضر بود گوید
اي بزرگ بر آن بود و آب رنگ خون گرفته بود در آن روز  فت و جثه مردان چون تپهکو به آنجا می

از مسلمانان بسیار کس کشته شد و از کافران چندان کشته شد که شمار نداشت و چنان پایمردي 
  .کردند که در هیچ جنگی نکرده بودند آنگاه خدا مسلمانان را ظفر داد



 هیسخن از فراهم آمدن شام بر معاو ٤٨٩
 

بار که از محمد بن حذیفه سخن رفت وقتی بود که مردم به  نخستین: جنش بن عبداهللا صنعانی گوید
یکم بود که چون عبداهللا بن سعد بن ابی سرح با مردم نماز عصر  و یسنشستند و این به سال  دریا می

بکرد محمد بن ابی حذیفه تکبیر گفت و صداي خویش را بلند کرد تا امام نماز عبداهللا بن سعد 
  این چه بود؟: نید پرسیدفراغت یافت و چون روي برگردا

  گفت این محمد بن حذیفه بود که تکبیر می: گفتند

خواندند و چون صبح شد  کردند و خدا را می زدند و مسلمانان نماز می رومیان همه شب ناقوس می
را به هم نزدیک کردند و آن را به همدیگر بستند و عبداهللا بن  ها کشتیقسطنطین آهنگ جنگ کرد 

  .ها صف بست و گفت کسان قرائت قران کنند و دستور پایمردي داد یسعد بر کنار کشت

تاختند و آن را بشکستند و بدون صف هایشان  هاي مسلمانان جستند و به صف آنگاه رومیان به کشتی
  .کردند جنگ می

بکشتند  ها آنجنگی سخت کردند آنگاه خداي عزوجل مسلمانان را ظفر داد که بسیار کس از : گوید
جان به سر نبرد پس از هزیمت رومیان عبداهللا روزي چند در نبردگاه  ها آنیان جز اندکی از و از روم

  .بماند آنگاه بازگشت

  

  

  

  

  



  ابن عامرسخن از فتوح 

  

خداوند : که وقتی ابن عامر فارس را بگشود اوس بن حبیب به نزد وي به سخن ایستاد و گفت: گویند
مقابل توست و از آن جز اندکی گشوده نشده پیش برو که خداوند یار  امیر را به صالح دارد زمین به

  .توست

که ابن عامر در سیرجان اردو زد آنگاه : گفتند پیران کرمان می: مفضل کرمانی به نقل از پدرش گوید
سوي خراسان رفت و مجاشع بن مسعود سلمی را عامل کرمان کرد ابن عامر راه بیابان را برگرفت که 

مقدمه وي با خ بود آنگاه سوي دو طبس رفت و آهنگ ابرشهر داشت که شهر نیشابور بود هشتاد فرس
جنگ کرد و هزیمتشان  ها آناحنف بن قیس بود مردم هرات بودند که به مقابل وي آمدند احنف با 

  .کرد آنگاه ابن عامر به نیشابور آمد

د و در اطراف آن طوس و بیورد ابن عامر شهر ابرشهر را به جنگ گشو: ادریس بن حنظله عمی گوید
  .یکم بود و و نسا و حمران را نیز گشود و این همه به سال سی

  

  

  

  

  



  سخن از واقعه بلنجر

  

عثمان به سعید نوشت سلیمان را به غزاي باب فرست و به عبدالرحمن بن ربیعه که در : طلحه گوید
اند کوتاه بیا و مسلمانان را به  توان شده کم مقابل باب بود نوشت که بسیاري از مسلمانان از پرخوري

خطر مینداز که بیم دارم به بلیه افتند اما این عبدالرحمن را از مقصود باز نداشت و از بلنجر چشم 
ها بر  پوشید به سال نهم خالفت عثمان به غزا رفت و چون به بلنجر رسید حصاري شدند و منجنیق نمی

کشتند و مسلمانان را به  کردند یا می می زخم دارششد  زدیک میقلعه نصب کردند هر که به آنجا ن
در همان روزها کشته شد پس از آن ترکان روزي را وعده کردند و مردم بلنجر ستوه آوردند معضد 

پیوستند و جنگ انداختند عبدالرحمن بن ربیعه که او را ذوالنور  ها آنبرون شدند و ترکان نیز به 
گفتند کشته شد و مسلمانان هزیمت شدند و پراکنده شدند هر که سوي سلیمان بن ربیعه رفت  می

حمایت دید تا از باب برون شد و هر که راه خزر گرفت از گیالن و گرگان سر در آورد که سلمان و 
  .دابوهریره از آن جمله بودن

  .کنند ترکان پیکر عبدالرحمن را نگه داشتند و تا کنون به وسیله آن طلب باران می

شناخت که سالخ بندهاي شتر را  ها را بهتر از آن می بخدا سلمان بن ربیعه گذرگاه: شعبی گوید
  .شناسد می

ایت وقتی غزا بر ضد خزران مکرر شد شک: غصن بن قاسم به نقل از یکی از مردم بنی کنانه گوید
سنگ ما نبود تا  هم کس هیچما قومی بودیم که : آغاز کردند و یکدیگر را سرزنش کردند و گفتند

  .نیارستیم ها آناین قوم کم بیامدند و ما تاب 

  .تاختند اینان مرگ ندارند اگر مرگ داشتند به دیار ما نمی: به دیگري گفت شان یکی
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: ر در آخرین غزاي عبدالرحمن پس با هم گفتندچنان بود که در غزاهاي آن ناحیه کس کشته نشد مگ
ها گذشتند که تیر سوي  ها کمین کردند و رهگذران سپاه بر کمین کنید پس در بیشه چرا تجربه نمی

  .انداختند و کشتندشان ها آن

بیوه نشد و کودکی یتیم نشد  ها آنبه غزاي بلنجر بودند اما زنی از  ها سالاهل کوفه در خالفت عثمان 
سال نهم در آن سال دو روز پیش از مهاجمه یزید بن معاویه به خواب دید که غزالی را به خیمه  تا به

او آوردند که غزالی نکوتر از آن ندیده بود و در ملحفه او پیچیده شد آنگاه قبري را به او نهادند که 
  .چهار کس بر آن بودند و او را در آن دفن کردند

سنگی بر یزید افتاد و سرش له شد گویی جامه او را به خون زینت  وقتی مسلمانان به ترکان تاختند
برد : کرده بودند یک روز بعد از مهاجمه که باز مسلمانان به ترکان تاختند معضد به علقمه گفت

خویش را به من عاریه بده که سرم را با آن ببندم و چنان کرد و به طرف یرجی که یزید از آن سنگ 
اي بر او انداختند و سرش  را بکشت و سنگی از عراده ها آنانداخت و یکی از خورده بود رفت و تیر 

  .در هم کوفته شد و یارانش او را بکشیدند و پهلوي یزید به خاك کردند

  .شد و کشته شد زخم دارعمرو بن عتبه نیز 

کشته و عمرو بن عتبه و معضد در جنگ بلنجر ) رض(یزید بن معاویه نخعی : داوود بن یزید گوید
  .شدند

  انا و  اناهللا: و چون خبر مرگ وي به عثمان رسید گفت) ره(بود و  داري دینیزید نخعی مردي مالیم و 
  .را بیامرز ها آنراجعون مردم کوفه کاستی کردند خدایا   الیه

  

  



  سخن از خرب وفات ابوذر

  

الحجه سال هشتم خالفت عثمان  وقتی مرگ ابوذر در رسید این به ماه ذي: عطیه بن یزید فقعسی گوید
  ؟بینی میدخترکم از باال بنگر ببین کسی را : بود و به حال احتضار افتاد و به دختر خود گفت

  نه: گفت

  پس هنوز اجل من نرسیده: گفت

کنند و پیش تو  که دفن من می ها آنتی وق: آنگاه دستور داد تا بزي بکشت و بپخت سپس گفت
دهد که سوار نشوید تا آنکه غذا بخورید و چون دیگ او پخته  بگو ابوذر قسمتان می ها آنآمدند به 
  .بینی میبنگر ببین کسی را : شد گفت

  آید آري اینک کاروانی می: گفت

  مرا رو به کعبه کن: گفت

  

  

  

  

  



  سخن از خرب این فتوح

  

روذ فرستاد که مردم آنجا را محاصره کرد ابن عامر احنف بن قیس را سوي مرو: گوید ابن سیرین
برون شدند و جنگ انداختند و مسلمانان هزیمتشان کردند و سوي قلعه پس راندند که در باالي  ها آن

د که نیدانستیم چنی بینیم اگر می اي گروه عربان شما به نزد ما چنان نبودید که اکنون می: قلعه گفتند
وضعی دیگر داشتیم امروز را به ما مهلت دهید که در کار خویش بنگریم و به بینیم ما و شما  می

  .دیباز رواردوگاه پیشین 

نیز براي جنگ وي آماده شده بودند یکی  ها آنحمله برد  ها آناحنف بازگشت و صبحگاهان سوي 
ام امانم دهید امانش دادند و معلوم  من فرستاده: اي از شهر با وي بود گفت از عجمان در آمد که نامه

شد فرستاده مرزبان مرو است و برادرزاده و ترجمان اوست نامه مرزبان به احنف بود که نامه را 
  .بخواند

  احنف نیز بدو نوشت: گوید

  خداي رحمن و رحیم به نام

بر  درودو عجمانی که با اویند  سواران چابکمروروذ و  مرزباناز صخر بن قیس ساالر سپاه به باذان 
  آنکه پیروي هدایت کند و ایمان آرد و پرهیزکار باشد

تو کوشید و پیام تو را آورد و من آن را با  خواهی نیکات ماهک پیش من آمد و به  اما بعد برادرزاده
اید  سخنیم و آنچه را خواسته درباره آن هم ها آناند در میان نهادم و من و  نانی که با منمسلما

هزار درم به من  هاي خود شصت پذیریم پیشنهاد کرده بودي که بابت مزدوران و کشاورزان و زمین می
کشتن هایی که خسرو و ستمگر خودش به سبب  زمین جز بهپس از من آید بدهی  که  ناو امیر مسلمان

ماري که در زمین تباهی کرده بود تیول جد پدر تو کرده است زمین از آن خداست و از آن پیامبر او 



 فتوح نیسخن از خرب ا ٤٩٥
 

که به هر کس از بندگان خویش که خواهد دهد به شرط آنکه مسلمانان را یاري دهی و اگر خواستند 
د کسانی که به با دشمنشان جنگ کنی مسلمانان نیز تو را بر ضکه پیش تواند  یسواران چابکهمراه 

کیشان مجاور تو آیند کمک کنند اگر مسلمان شدي و پیرو پیامبر شدي پیش مسلمانان  جنگ هم
شوي ذمه من و ذمه پدرم و ذمه مسلمانان و ذمه  مقرري و حرمت و روزي داري و برادرشان می

  .پدرشان در گرو این است

و صلح کرد و احنف را با چهار هزار ابن عامر با مردم مر: مصعب بن حیان به نقل از برادرش گوید
کس سوي طخارستان فرستاد که برفت تا در مروروذ به محل قصر احنف رسید و مردم طخارستان و 

  .هزار مردم گوزگان و طالقان و فاریاب بر ضد او فراهم آمدند و سه گروه بودند سی

 يا مهیخشنید تا بر مردم  رفت و گفتگوي مردم می شبانگاه احنف برون شد و در اردوگاه می: گوید
  .کردند کرد و گفتگو می کرد یا خمیر می گذشت که یکی در یکی آتش می

  .احنف بازگشت: گوید

  .پس اردو بزد و بماند و مردم مرو کس فرستادند که به کمک وي جنگ کنند: گوید

بمانید اگر ایم  من خوش ندارم که از مشرکان کمک گیرم در قراري که داریم در میانه نهاده: گفت
  .ظفر یابیم ما بر قرار خویش هستیم و اگر بر ما ظفر یافتند و به جنگ شما آمدند از خودتان دفاع کنید

دستور داد با وي سخن  ها آنو چون احنف ظفر یافت دو کس را سوي مرزبان فرستاد و به : گوید
کنند و آنچه  اند که چنین می چنان کردند و مرزبان بدانست که ظفر یافته ها آننکنند تا وصول کنند و 

  .را به عهده داشت بار کرد

اقرع بن حابس سوي گوزگان رفت که احنف او را با یکدسته سوار : مفضل به نقل از پدرش گوید
ظفر داد که  ها آنهایی فرستاد که هزیمتشان کرده بود آنگاه خدا مسلمانان را بر  سوي باقیمانده گروه

  .هزیمت کردند و کشتار کردند
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  :کثیر بهشلی در این باره شعري گفت بدین مضمون

  آب ابرها قتلگاه جوانان را

  که در گوزگان بود سیراب کرد

  نزدیک دو قصر روستا حوط

  که دو اقرع آنجاشان کشانیده بودند

  اي دراز است که قصیده

  در همین سال میان احنف و مردم بلخ صلح شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از خرب صلح بلخ

  

و مردم بلخ با وي بر احنف از مروروذ سوي بلخ رفت و آنجا را محاصره کرد : ایاس بن مهلب گوید
هزار صلح کردند که بدان رضایت داد و پسرعموي خود اسید بن منشمس را آنجا گماشت  صد چهار

چیزي را که بر سر آن صلح کرده بودند بگیرد و سوي خوارزم رفت و ببود تا زمستان بر او تاخت و تا 
  شما چیست؟ رأي: به یاران خویش گفت

  عمر بن معد یکرب به تو گفته: حصین گفت

  چه گفته؟: گفت

  آن را بگذار و سوي کاري که توانی کردگفته وقتی کاري را نتوانی کرد : گفت

ور رحیل داد و سوي بلخ بازگشت عموزاده او چیزي را که بر سر آن صلح کرده احنف دست: گوید
هایی از ظروف طال و نقره و  کرد مهرگان رسیده بود و هدیه بودند گرفته بود هنگامی که وصول می

  .دینار و درهم و جامه براي وي آوردند

آن پرسش کرد که همان  احنف از مردم دربارهپس آن را بگرفت و چون احنف بیامد بدو خبر داد 
  .گفتند که با عموزاده وي گفته بودند

اردو درافتادند و مردم دهشت زده که قارن رسید و با نگهبانان  مه سپاه وي به اردوگاهوقتی مقد: گوید
را از چپ و راست  ها شعلهخود را از شبیخون در امان پنداشته بودند درافتادند ابن خازم نزدیک شد و 

دیدند و به هول افتادند و  شد و کس را نمی رفت و باال و زیر می آمد و پس می پیش مینمودار شد که 
به جنگ بودند آنگاه ابن خازم با مسلمانان در رسید و قارن کشته شد و دشمن  ها آنمقدمه ابن خازم با 

  .خواستند کشتار کردند و اسیر بسیار گرفتند می که چنانهزیمت شد و 
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ر کار قارن گروهی فراوان بر ضد مسلمانان فراهم آورد که مسلمانان د: گوید سلیمان بن کثیر خزاعی
من این است که در مقابل انبوهی که  رأي: به عبداهللا بن خازم گفتم نگران شدند قیس بن هیش ها آن

اي با وي  اند تاب نداري پیش بن عامر رو و کثرت سپاهی را که بر ضد ما فراهم کرده سوي ما آمده
  .گذرانیم تا بیایی و کمک ما برسد مانیم و وقت می در این قلعه میبگو ما 

ابن عامر مرا : ثم روان شد و چون دور رفت ابن خازم دستوري نشان داد و گفتپس قیس بن هی: گوید
بر خراسان گماشته و سوي قارن رفت و بر او ظفر یافت و خبر فتح را براي ابن عامر نوشت و ابن عامر 

صلح نکرده بودند  که  نان نگه داشت و مردم بصره پیوسته با آن کسان از مردم خراساو را در خراسا
نهادند و چنین بودند تا فتنه رخ  بجا می عقب دارگشتند چهار هزار کس  کردند و چون بازمی غزا می

  .داد

  

  

  

  

  

  

  

  



  جلد ششم

ن    و اینکه چگونه بودسخن از کشته شدن عث

  

خدایا شرح طلحه بن : این را طلحه بن عبیداهللا به او دستور داده آنگاه گفت: عثمان به من گفت: گوید
نان را او بر سر من ریخته و برانگیخته امیدوارم که سودي از این نبرد و ای کهعبداهللا را از من بس کن 

خون مرد : گفت دم که میشنی) ص(خونش ریخته شود که مرا به ناروا به بیلیه افکند از پیامبر خدا 
مسلمان حالل نیست مگر در یکی از سه مورد مردي که از پس مسلمانی کافر شود که باید کشته شود 

ار شود و یا مردي که یکی را نه در مورد قصاص کشته سمردي که با داشتن زن زنا کند که باید سنگ
  کشید؟ باشد پس مرا براي چه می

به خاندان حزم که همسایگان وي بودند نمودار شد و پسر عمرو را  آنگاه عثمان از فراز خانه: گوید
توانید آب براي ما بفرستید و نیز کس پیش  نان آب را از ما بازگرفتند اگر میای کهپیش علی فرستاد 

حبیبه به کمک آمدند  فرستاد که زودتر از همه علی و ام) ص(طلحه و زبیر و عایشه و همسران پیامبر 
ماند نه به کار  می مؤمنانکنید نه به کار  اي مردم این کار که شما می: امد و گفتعلی سحرگاه بی

دهند این مرد  گیرند و غذا و آبش می کافران آب را از این مرد نبرید که رومیان و پارسیان اسیر می
  .دارید متعرض شما نشده چرا محاصره کردن و کشتن وي را روا می

مرد مرد یکی از بنی لیث به نام نباع به مقابل وي آمد و : در آن روز مروان بیامد و بانگ زد: گوید
ضربتی در میانه رد و بدل شد مروان به رو در افتاد و یارانش سوي او دویدند یاران آن دیگري نیز 

که پس از اعالم  بر ضد ما دستاویز نخواهید شدبه خدا در میان امت : سوي او دویدند مصریان گفتند
  .کشیم می شماراخطر 

  .که او را کشته بود اناهللا گفت کس آنمغیره بن اخنس کشته شد و : کسان گفتند: گوید
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  چه شده؟: گفتند

به خواب دیده بودم که به من گفتند به قاتل مغیره بن اخنس بگو که جهنمی است و با این بلیه : گفت
  .افتادم

هاي اطراف به خانه عثمان ریختند و  هللا اسلمی را بکشت کسان از خانهقباث کنانی نیار بن عبدا: گوید
بودند مردم قبایل بیامدند و فرزندان خویش را ببردند  خبر بیکه در بر بودند  ها آنآنجا را پر کردند اما 

از : یکی را براي قتل عثمان فرستادند که وارد اتاق شد و گفتکه خلیفه به جنگ دشمن افتاده بود 
  ت کناره کن تا تو را رها کنیمخالف

ام و از آن  ام و آرزوي ناروا نداشته و اي تو در جاهلیت و اسالم به زنی تجاوز نکردم غنا نکرده: گفت
ام دست به عورت خویش نزدم پیراهنی را که خدا عزوجل به من  وقت که با پیامبر خدا بیعت کرده

را  روز رهیترا حرمت دهد و مردم  روز کینخدا مردم مانم تا  به جاي خودم می کنم نمیپوشانیده به در 
  .خار کند

  .پس از آن مرد برون شد

  .ایم به خدا جز کشتن وي از مردم رهایی نداریم اما کشتن وي بر ما روا نیست گیر افتاده: گفت

  .آنگاه یکی از مردم بنی لیث را وارد اتاق کردند

  مرد از کدام طایفه است؟: عثمان گفت

  لیثم: گفت

  حریف من نیستی: گفت

  چرا: گفت



ن و ا ٥٠١  چگونه بود نکهیسخن از کشته شدن عث
 

فالن و فالن  روز بهدرباره تو و چند تن دیگر دعا کرد که ) ص(مگر همان نیستی که پیامبر خدا : گفت
  .محفوظ مانی

  چرا: گفت

  شوي پس تباه نمی: گفت

  آن شخص بازگشت و از قوم جدا شد

  .کشم تو را می: آنگاه یکی از قریش را وارد کردند به عثمان گفت

  کشی فالنی تو مرا نمی ابداً :گفت

  چرا؟: گفت

  .فالن روز و فالن روز براي تو مغفرت خواست و خون ناحق نخواهی ریخت) ص(پیامبر خدا : گفت

او نیز بازگشت و از یاران خویش جدایی گرفت آنگاه عبداهللا بن سالم بیامد و کسان را از کشتن 
 درآیدخودتان از نیام در نیارید که به خدا اگر اي قوم شمشیر خدا را بر ضد : عثمان منع کرد و گفت

در نیام کردن نتوانید و اي شما اکنون قدرت جماعت بر تازیانه استوار است اگر او را بکشید جز به 
  .کنند اند اگر بکشیدش اینجا را ترك می در میان گرفته شماراشمشیر استوار نشود فرشتگان شهر 

  .کارها چه کار است تو را با این زاده يهوداي ی: گفتند

بکر بود که عثمان بدو  آخرین کسی که پیش وي رفت و سوي قوم باز آمد محمد بن ابی: گوید
اي چه خطایی نسبت به تو کردم جز اینکه حق خدا را از تو  اي تو آیا بر خدا خشم آورده: گفت
  .ام گرفته

  .و او جا خورد و بازگشت
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شکست او را بدانستند و قتیره و حمران هردوان سکونی و بکر برون شد و  و چون محمد بن ابی: گوید
قی بر جستند غافقی با پاره آهنی که همراه داشت ضربتی بدو زد و مصحف را با پا بزد که بگشت غاف

و پیش روي عثمان قرار گرفت و خون بر آن روان شد سودان بن حمران آمد که ضربت بزد نایله 
یش را جلوي شمشیر برد و جلوي آن را گرفت که انگشتان دختر قرافصه روي وي افتاد و دست خو

  .کفلش گنده است: دستش بیفتاد و او روي برگردانید و سودان دست به لگن او زد و گفت

  .آنگاه عثمان را بزد و بکشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ن بن عفان یها روشسخن از بعضی از    عث

  

عثمان بود براي من نقل کرد که وقتی حجاج بیامد یکی از مردم بنی اسد که جز غازیان : سیف گوید
و بانگ احضار زدند یکی دیگري را به جاي خویش عرضه کرد و از او پذیرفت و چون برفت اسبا بن 

  .کار عمیر مورد عالقه من بود: خارجه گفت

  عمیر کیست؟: گفت

  همین پیر: گفت

جز کسانی نبودي که سوي عثمان  اي مگر تو ام به یاد من آورده زخمی را که فراموش کرده: گفت
  رفتند؟

  چرا: گفت

  جز او در کوفه کس دیگر است؟: گفت

  آري کمیل: گفتند

  عمیر را پیش من آرید و گردن او را بزد: گفت

  .آنگاه کمیل را پیش خواند که فراري شد و طایفه را بجاي او دنبال کرد و از مردم نخع مواخذه کرد

مرگ از تري بهتر که : ا که دو هزار جنگاور بودند بدید گفتوقتی کمیل ترس قوم خویش ر: گوید
  .دو هزار جنگاور به سبب من ترسان باشند و محروم آنگاه بیرون شد و پیش حجاج آمد
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تو بودي که قسط کردي اما امیرمومنان تو را نکاوید و راضی نشدي تا او را که از : حجاج بدو گفت
  خویش دفاع کرده براي قصاص نشاندي

  ام؟ کشی به خاطر عفو وي به خاطر اینکه به سالمت مانده مرا به سبب چه می :گفت

  ادهم بن محرز او را بکش: گفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ن   سخن از فرزندان و همرسان عث

  

همسران عثمان بودند رقیه عبداهللا را براي وي آورد فاخته ) ص(الکلثوم و دو دختر پیامبر خدا  رقیه ام
  .براي وي عبداهللا را آورد اما نماند که  نادختر غزو

  .ان و عمرو و مریم را براي وي آوردعمرو دختر جندب که عمرو خالد و اب ام

  .سعید را آورد فاطمه دختر ولید بن عبدالشمس که ولید و سعید و ام

  .عمرو و سه دختر عثمان از او بود ابان و ام رمله دختر شیبه که عایشه و ام

  .داهللا را براي وي آورد که نماندالبنین که عب ام

  .نایله دختر قرافصه که مریم دختر عثمان از او بود

  .سفیان بود البنین که زن عبداهللا بن یزید بن ابی عثمان از نایله دختري داشت به نام ام: واقدي گوید

تر غزوان در خانه البنین دختر عبینه و فاخته دخ وقتی عثمان کشته شد رمله دختر شیبه و نایله و ام: گوید
  .البنین را طالق داد او بودند به گفته علی بن محمد به هنگام محاصره ام

  

  

  



ل خویش را به والیات   فرستادن علی ع

  

  .ششم در آمد علی عمال خویش را به والیات فرستاد و و چون سال سی

  .علی عثمان بن حنیف را به بصره فرستاد: طلحه گوید

  .را به شام فرستادسهیل بن حنیف 

  کیستی؟: سهیل برفت و چون به تبوك رسید به گروهی سوار رسید که گفتند: گوید

  دارم تیوال: گفت

  کجا؟ دار تیوال: گفتند

  شام: گفت

  اگر عثمان تو را فرستاده بیا و اگر دیگري بازگرد: گفتند

  اید چه شد؟ مگر نشنیده: گفت

  چرا: گفتند

  و سهیل سوي علی بازگشت: گوید

  قیس بن سعد نیز چون به ایله رسید سوارانی را بدید که گفتند کیستی؟: گوید

  .پناه برم و از او کمک گیرم ها آنکه به  جویم میاز باقیماندگان عثمانم و کسانی را : گفت
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و تدبیر نداشت و کار  رأيعامر  که اینعثمان بن حنیف را کسانی مانع از ورود بصره نشد : گوید
  .ها شدند مردم آنجا گروهجنگ نیاراست و 

رسانی عثمان بازگشت و به کوفه رسید عماره نمودار شد  وقتی قعقاع با پیروان خویش از کمک: گوید
خویش دیگري را  دار تیوالبازگرد که مردم به جاي : قعقاع به او گفت دیآ یمکه به کوفه 

  زنم خواهند و اگر نپذیري گردنت را می نمی

  از خطر بپرهیز که بدي را بازندارد مگر بدي بدتر از آن: گفت میعماره بازگشت و : گوید

و چون سهیل بن حنیف از راه شام برگشت و خبرها به علی رسید و عامالن رفته بازگشتند : گوید
ترسانیم رخ داد براي جلوگیري  از آن می شمارااي قوم چیزي که : طلحه و زبیر را پیش خواند و گفت

  .فتنه است و همانند آتش که اینه سرکوب آن پرداخت از این اتفاقات باید ب

  .کنیم یا از ما چشم بپوش به ما اجازه بده که از مدینه برویم یا غلبه می: گفتند

  .شوم می متوسلدارم و چون چاره نیامد به عالج آخر  توان داشت نگه می کار را تا می: علی گفت

اند و  سی به او نوشت که مردم کوفه به طاعت آمدهآنگاه علی به معاویه و ابوموسی نامه نوشت ابومو
وه بودند سخن آورد چنانکه که میان دو گر ها آنو  دالن خوشو  ناخوش دالناند و از آن  بیعت کرده

  .ر مردم کوفه را نیک بدانستعلی کا

عبیداهللا بن عباس سوي یمن رفت یعلی بن امیه خراج را فراهم آورد و یمن را ترك کرد و : گوید
  .اصل خراج را همراه داشتح

پیش  فرستاده امیرمومنان سوي ابوموسی سعید اسلمی بود و فرستاده او سوي معاویه سبره جهنی بود که
وي رسید اما معاویه چیزي ننوشت و جواب نداد و فرستاده را پس نفرستاد و هر وقت جواب 

خواند که به کشته شدن عثمان و جنگ اشاره داشت و بیش از آن  خواست معاویه اشعاري می می
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گفت تا ماه سوم کشته شدن در رسید آنگاه معاویه یکی از مردم بنی عبس را که از تیره بنی  نمی
  :احه و قبیصه نام داشت پیش خواند و طوماري مهرزده بدو داد که عنوان آن چنین بودرو

  از معاویه به علی

بدو گفت وقتی به مدینه رسیدي پایین طومار را بگیر آنگاه بدو گفت که چه بایدش گفت و فرستاده 
سیدند و وارد شهر شدند االول به مدینه ر ماه ربیععلی را نیز روانه کرد که هر دو برون شدند و در غره 

نگریستند  مرد عبسی چنانکه معاویه دستور داده بود طومار را بلند کرد و مردم برون شدند و او را می
  .بدانستند که معاویه مخالف است

مرد عبسی همچنان پیش برفت تا پیش علی رسید و طومار را بدو داد که مهر از آن برگرفت و 
  چه خبر بود؟: به فرستاده گفت اي در آن نبود آنگاه علی نوشته

  .ام که جز به قصاص رضایت ندهد قومی را به جا گذاشتهاست که  نیا خبر: گفت

  از کی؟: گفت

گریستند که پیراهن را  ام که زیر پیراهن عثمان می هزار پیر را بجاي نهاده از خود تو و شصت: گفت
  .اند نصب کردند و بر منبر دمشق کشیده ها آنبراي 

خواهند مگر من مانند عثمان خون باخته نیستم خدایا در پیشگاه تو از  ن عثمان را از من میخو: گفت
مگر خدا بخواهد که وقتی او کنم بخدا قاتالن عثمان از دسترس بدورند  خون عثمان بیزاري می

  .برو برد میعزوجل کاري را اراده کند به انجام 

  در امانم؟: گفت

  در امانی: گفت

است این فرستاده سگان است بکشیدشاین سگ : آنگاه عبسی برون شد صبائیان بانگ زدند و گفتند



  اجازه خواس طلحه و زبیر از علی

  

  .سوي عمره رفتند ها آنطلحه و زبیر از علی اجازه عمره خواستند اجازه داد و : محمد گوید

  .ه و مخالفت وي چیستعلی درباره معاوی رأيخواستند بدانند  مردم مدینه می: گوید

به همین منظور زیاد بن حنظله که از خواص علی بود براي این کار فرستادند که پیش وي رفت : گوید
  اي زیاد آماده شو: ت آنگاه علی بدو گفتسو وارد شد و لختی نزد لختی نزد وي بنش

  براي چه؟: گفت

  رویم به غزاي شام می: گفت

  و مدارا بهتر است تأمل: زیاد گفت

  چه خبر؟: آنگاه زیاد پیش مردم بازگشت گفتند

  .اي قوم شمشیر و بدانستند که علی چه خواهد کرد: گفت

قثم بن عباس را در مدینه جانشین کرد و آنگاه علی محمد بن حنفیه را پیش خواند و پرچم را بدو داد 
بن سعد نوشت که از کسانی را که بر ضد عثمان قیام کرده بودند به کاري نگماشت به قیس  کس هیچ

را دعوت کرد که براي جنگ  ها آنمردم را سوي شام روانه کند براي اهل مدینه سخن کرد و 
  .جویان بپا خیزند تفرقه

دند که از مردم مکه خبر دیگر آمد که همه دل به مخالفت دادند و به سخن ایستاد و در این حال بو
نهاده و براي کسی که منحرف نشود خدا عزوجل براي ستمگر این امت عفو و بخشش : گفت

  .رستگاري و نجات نهاده
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تجهیز آغاز  ها آنجویی و دعوي صلح آهنگ بصره دارند و براي مقابل  آنگاه خبر آمد که به ستیزه
  اگر چنین کنند نظام مسلمانان: کرد و گفت

  .ه سخت بودبگسلد اقامتشان میان ما نه زحمتی داشت و نه ناخوش بود اما قضیه براي مردم مدین 

  دانیم چه کنیم بخدا نمی: گفتند آنگاه عبداهللا بن عمر سوي مدینه بازگشت و شنید که کسان می

که : الکلثوم دختر علی خبر داد و گفت شب عبداهللا برفت و آنچه را از مردم مدینه شنیده بود به ام همان
  .گفت می در کار قیام و راست جز بهشود و مطیع علی است  به قسط عمره برون می

علی به بازار آمد و مرکب خواست و مردم را سوار کرد و براي هر راهی جستجوکنان معین کرد و 
  .مردم مدینه بجنبیدند

الکلثوم ماجرا را بشنید استر خویش را خواست و برنشست و پیش علی آمد که در بازار ایستاده بود  ام
د خشمگین نباش قضیه بر خالف آن است که از این مر: فرستاد گفت و مردان به جستجوي بن عمر می

  اند اند و گفته به تو خبر داده

  من ضامن اویم: آنگاه به علی گفت

وقتی علی اطاعت مردم مدینه را که مایه نصرت او توانست شد سران اهل مدینه را فراهم : طلحه گوید
  .سخن کرد ها آنآورد و با 

بن ثابت ذوالشهادتین در جنگ جمل حاضر بود  خزیمه: در روایت عبداهللا هست که به حکم گفتند
  .ه بوددرگذشتاو نبود یکی دیگر از انصار بود که ذوالشهادتین در زمان عثمان بن عفان : گفت

هرگز چهار تن از یاران پیامبر فراهم نیامدند که به راه مردم مایه خیري شوند مگر : سعید بن زید گوید
  .علی که یکی از آن جمله بود
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الحجه هیجده روز از ماه رفته کشته شد در آن وقت عامل مکه عبداهللا  عثمان در ماه ذي: دطلحه گوی
بن عامر حضرمی بود و کار حج با عبداهللا بن عباس بود که عثمان وقتی محصور شده بود او را فرستاد 

از  و کسانی شتاب کردند دو روز برفتند و با بن عباس حج کردند و پس از کشته شدن عثمان و پیش
  .بیعت علی به مدینه بازگشتند

الحجه بود  جمعه پنج روز مانده از ماه ذي روز بهبنی امیه فرار کردند و سوي مکه رفتند بیعت علی 
 ها آنفراریان در مکه بسیار شدند عایشه نیز آنجا بود و قسط عمره داشت و چون فراریان بیامدند از 

  .خالفت تن نداد هبعثمان کشته شد و کس : خبر جست و بدو گفتند

و چون عمره خویش را به سر برد و حرکت کرد و برفت یکی از خویشاوندان وي از طایفه بنی : گوید
خبر : سلمه که با خاندان ابوبکر رفت و آمد داشت بدو بر خورد و گفت قیس به نام عبید بن ابی

  چیست؟

  واي توبه ضرر ما است یا به نفع ما: عایشه گفت

  .مان کشته شد و هشت روز بماندنددانی عث نمی: گفت

الحرام فرود  شد تا بر در مسجد گفت و چیزي از او معلوم نمی عایشه سوي مکه بازگشت چیزي نمی
  .سخن کرد ها آنآمد و سوي حجر رفت و در آن جاي گرفت و چون مردم بر او فراهم آمدند با 

کرد در مکه یکی به نام اخضر  عثمان در محاصره بود که عایشه حرکت: عبید بن عمرو قرشی گوید
  پیش وي آمد که از او پرسید مردم چه کردند؟

  عثمان مصریان را کشت: گفت

  .ما بدین رضایت ندهیمکشند  اند می مردمی را که به طلب حق و انکار ظلم آمده ...اناهللا : گفت

  مردم چه کردند؟: آنگاه دیگري بیامد و عایشه پرسید: گوید
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  کشتند مصریان عثمان را: گفت

  تر از اخضرگو دروغاي عجب و این مثل شد که : گفت

نخستین کسانی که دعوت را پذیرفتند عبداهللا بن عامر حضرمی و بنی امیه بودند که پس : طلحه گوید
از کشته شدن عثمان به چنگ عایشه افتاده بودند پس از آن عبداهللا بن عامر بیامد پس از آن یعلی بن 

وستند و چون عایشه پی ها آنهزار همراه داشت طلحه و زبیر نیز به  امیه بیامد یعلی سیصد شتر و سیصد
  چه خبر بود؟: را بدیدند گفت

  .از دست غوغاییان و بدویان از مدینه گریختیم: گفتند

  .تدبیري کنید: گفت

  .مسلط است ها آنمعاویه بر : ضمن گفتگو از شام سخن آوردند عبداهللا گفت

  از کجا باید رفت؟: طلحه و زبیر گفتند

  بصره: گفت

و نه جنگاور چرا تو نیز همانند معاویه به جا خویش  ییجو لحصخدایت زشت بدارد که نه : گفتند
  .تسلط داشته باشی ها آننماندي که بر 

با وي ) ص(خوب همسران پیامبر خدا : گرفت گفت و چون چنین گفتند و کار بی وي سر نمی: گوید
ن کار از ای ها آنخواست سوي بصره رود  او بگشت که می رأيبودند و آهنگ مدینه داشتند و چون 

  .عایشه است رأيمن تابع  رأي: چشم پوشیدند پس از آن قوم پیش حفصه رفتند که گفت

بجاي ماند و او : خواست حرکت کند اما عبداهللا بن عمر پیش وي آمد و گفت حفصه نیز می: گوید
  .بماند و کس پیش عایشه فرستاد که عبداهللا نگذاشت من حرکت کنم
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  .خدا عبداهللا را ببخشد: عایشه گفت

) ص(اي امیرمومنان پیامبر خدا : ابوقناده به علی گفت: عبدالرحمن ابن عمره به نقل از پدرش گوید
آن رسیده که بر ضد این این شمشیر را به من آویخت که آن را در نیام کردم و دیر در نیام بماند وقت 

  .خواهی مرا همراه ببر اند برهنه شود اگر می قوم ستمگر که با امت دغلی کرده

هزار به زبیر کمک کرد و هشتاد کس از قریش را مرکوب داد و  یعلی بن امیه چهارصد: عوف گوید
شدند عبداهللا بن زبیر  که به هشتاد دینار خریده بود و چون روان می عایشه را بر شتري نشاند عسکر نام

  .شر باشد ام که مایه برکت طالب خیر و فراري از هرگز چون تو ندیده: به کعبه نگریست و گفت

آمدند و در آن وقت ابن عامر طلحه و زبیر چهار ماه پس از کشته شدند عثمان به مکه : زهري گوید
لی بن امیه بیامد که مال بسیار همراه داشت و بیش از چهارصد شتر همه در تالش بود یعسخت در 

  .کنیم رویم و با او جنگ می سوي علی می: زدند و گفتند رأيخانه عایشه فراهم آمدند و 

 صد هفتداد با  ها آنشدند که سوي بصره و کوفه روند عبداهللا بن عامر مال و شتر بسیار به  سخن هم
  .پیوستند تا سه هزار کس شدند ها آنکس از مردم مکه و مدینه برون شدند و مردم به 

ف انصاري را به مدینه گماشت و سوي زیقار رفت هشت علی از حرکتشان خبر یافت و سهل بن حنی
  .روز به آنجا رسید و جمعی از مردم مدینه را همراه داشت

عرق کسان را  حرکت کردند در ذات) رض(وقتی طلحه و زبیر و عایشه : علقمه بن وقاص گوید
  .دیدند و عروه بن زبیر ابوبکر بن عبدالرحمن را کوچک یافتند و پسشان فرستادند

عرق بدید و  سعید بن عاص مروان بن حکم و یاران وي را در ذات: به بن مغیره بن اخنس گویدعت
هاي خویش برگردید و  روید که خون شما بر پشت شتران است بکشیدشان و به خانه کجا می: گفت

  .خودتان را به کشتن ندهید

  رویم تا شاید همه قاتالن عثمان را بکشیم می: گفتند
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با من دهید  اگر ظفر یافتید خالفت را به کی می: با طلحه و زبیر خلوت کرد و گفت آنگاه سعید: گوید
  .راست بگویید

  .به یکی از ما دو تن هر کدام را مسلمانان انتخاب کنند: گفتند

  .اید بهتر است خالفت را به فرزندان عثمان دهید که به خونخواهی او روان شده: گفت

  .و خالفت را به فرزندانشان دهیمشیوخ مهاجران را بگذاریم : گفتند

کوشم خالفت را از بنی عبدمناف بیرون برم این بگفت و بازگشت و  بینید که من می مگر نمی: گفت
  .عبداهللا بن خالد بن اسید نیز با وي بازگشت

امیه و یعلی بن امیه و طلحه و زبیر در مکه فراهم شدند به مشورت پرداختند و  اغر گوید وقتی بنی
: گفت) رض(شدند که به خونخواهی عثمان و کشتن صبائیان برخیزند و انتقام بگیرند عایشه  سخن هم

  .عایشه را بگردانیدند رأيشدند و  سخن همسوي مدینه روید اما جمع درباره بصره 

خواست حرکت کند اما ابن عمر او را قسم داد که به جا  آنگاه عایشه کس پیش حفصه فرستاد که می
  .ان شد طلحه و زبیر نیز همراه وي بودندماند عایشه رو

بکر عبداهللا بن  صد کس بودند که به راه افتادند عبدالرحمن ابن ابی یاران شتر شش: ابن عباس گوید
صفوان جمحی از آن جمله بودند و چون از چاه میمون گذشتند شتري را دیدند که کشته شده و خون 

  .آن همی ریخت و این را به فال بد گرفتند

به : اذان گفت آنگاه بیامد و پیش طلحه و زبیر بایستاد و گفت شدگامی که مروان از مکه برون هن
  تان به عنوان خلیفه سالم کنم و به نام وي اذان گویم؟ کدام

  به ابوعبداهللا: عبداهللا بن زبیر گفت

  به ابومحمد: محمد بن طلحه گفت



 یاز عل ریاجازه خواس طلحه و زب ٥١٥
 

خواهید در کار ما تفرقه افکنید  یکنید م چه می: عایشه کس پیش مردم فرستاد و گفت: گوید
  .خواهرزاده من پیشواي نماز شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  حرکت علی به طرف ربذه به آهنگ برصه

  

خبر یافت تمام ابن عباس را بر  مؤمنانکار طلحه و زبیر و مادر  ازوقتی علی : قاسم بن محمد گوید
  .مدینه گماشت

شدند که  سخن همعلی در مدینه بود که خبر آمد که طلحه و زبیر و عایشه و پیروانشان : محمد گوید
سوي بصره روند و از گفتار عایشه خبر یافت و با همان آرایشی که براي حرکت به شام داده بود با 

شدند که همه بار با وي روان  را بگیرد جمعی از کوفیان و مصریان نیز سبک ها آنسپاه برون شد که 
  .برسد و از رفتنشان جلوگیري کند ها آنکس بودند امید داشت که در راه به  صد هفت

وقتی خبر کشته شدن عثمان رسید از کوفه به آهنگ عمره برون شدیم و چون : طارق بن شهاب گوید
  چیست؟ :زنند گفتم دم بود دیدم رفیقان راه همدیگر را پس می به ربذه رسیدیم و این به هنگام صبح

  امیرمومنان: گفتند

  چه شده؟: گفتم

اند و  طلحه و زبیر با وي مخالفت کردند که آمده که راهشان را بگیرد و خبر یافته که گذشته: گفتند
  .خواهد از دنبالشان برود می

  .پیش علی روم و همراه وي با این دو مرد بجنگم یا مخالفت وي کنم کار مشکل است ...اناهللا: گفتم

دم نماز بپا شد و علی بیامد و نماز کرد و چون برفت پسرش حسن  گاه نزد وي رفتم سپیدهآن: گوید
  .به تو گفتم و نشنیدي فردا به مخمصه افتی و کس یاریت نکند: پیش وي رفت و بنشست و گفت

  .کنی چه گفتی که نکردم پیوسته مانند زن ناله می: علی گفت



 به طرف ربذه به آهنگ برصه یحرکت عل ٥١٧
 

ز مدینه برون شوي که وقتی او را کشتند آنجا نباشی وقتی عثمان را محاصره کردند گفتمت ا: گفت
  .اما به من گوش ندادي

پسرکم این که گفتی چرا وقتی عثمان را محاصره کردند از مدینه برون نشدي بخدا ما را نیز : گفت
ها بیاید اگر در تکالیف  کردي تا بیعت شهر چون او محاصره کرده بودند اینکه گفته بودي بیعت نمی

  .به عهده من است ننگرم پس کی بنگرد پسرکم بس کنخالفت که 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  حوئبخرید شرت برای عایشه و خرب سگان 

  

شترت را اي شتردار : رفتم که سواري راهم را گرفت و گفت بر شتري می: عرنی شتردار گوید
  فروشی؟ می

  آري: گفتم

  به چند؟: گفت

  به هزار درم: گفتم

  .هست که به هزار درم بیرزداي؟ شتر  دیوانه: گفت

  آري همین شتر من: گفتم

  براي چه؟: گفت

هرگز بر آن به تعقیب کسی نرفتم که به او نرسیده باشم وقتی بر آن بودم و کس به تعقیب من : گفتم
  .بود به من نرسیده

  .کردي خواهم بهتر معامله می دانستی این را براي کی می اگر می: گفت

  براي کی؟: گفتم

  اي مادرتبر: گفت

  مادرم را در خانه گذاشتم که قصد سفر ندارد: گفتم



 و خرب سگان حوئب شهیعا یشرت برا دیخر ٥١٩
 

  خواهم می مؤمنانبراي عایشه مادر : گفت

  براي تو است بیا بی قیمت ببر: گفتم

  .اضافه کنیم ییها درهمنه با ما به کاروان بیا تا یک شتر مهري به تو بدهیم و : گفت

بخدا قصه : ر خود زد و آن را بخوابانید و گفتعایشه با صداي بلند فریاد زد آنگاه به شانه شت: گوید
  .سگان حوئب مربوط به من است برمگردانید و این را سه بار گفت

نیز شتران را اطراف وي بخوابانیدند به این حال بودند و عایشه از رفتن دریغ  ها آنشتر بخفت و : گوید
  .داشت تا روز بدر همان وقتی که از راه مانده بودند

  فرار فرار که بخدا علی بن ابیطالب به شما رسید: بیامد و گفتزبیر : گوید

ه بودم که علی را با سوارانی رفت میپس حرکت کردند و به من ناسزا گفتند و من بازگشتم ک: گوید
  .زن را کجا دیدي: در حدود سیصد کس دیدم که به من گفت

  فروختمدر فالن و بهمان جا و این شتر اوست و من شترم را به او : گفتم

  شتر را سوار شد؟: گفت

  آري: گفتم

  ذوقار را بلدي؟: گفت

  شاید بهتر از همه: گفتم

دو جوال بیاوردند و پهلوي هم نهاد آنگاه جهاز : برفتیم تا در ذوقار فرود آمدیم علی گفت: گوید
ه شتري بیاوردند و روي آن نهادند سس علی بیامد و باال رفت و دوپا را از یک طرف رها کرد آنگا
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قوم و این زن چه  که ایندیدید : حمد خدا گفت و ثناي او کرد و بر محمد صلوات گفت سپس گفت
  کردند؟

  و بگریست برخاستو حسن : گوید

  اي که مثل زن گریه کنی؟ آمده: علی گفت

  آري به تو گفتم و نشنیدي: گفت

  اي به این جمع بگو با من چه گفته: گفت

وقتی کسان سوي عثمان رفتند گفتمت دست به بیعت نگشایی تا عربان در کار خویش بنگرند : گفت
  اما نپذیرفتی

گوید ولی بخدا من چون کفتار نیستم که به صدا گوش کنم وقتی پیامبر  بخدا راست می: علی گفت
من نیز از من نبود اما مردم با ابوبکر بیعت کردند  تر ستهیشابراي خالفت  کس هیچدرگذشت ) ص(

بیعت کردم عمر  ها آنبیعت کردم سپس با عمر خطاب بیعت کردند من نیز مانند  ها آنمانند 
از من نبود اما مرا یکی از شش سهم قرار داد آنگاه مردم با عثمان  تر ستهیشادرگذشت و براي خالفت 

کسان سوي عثمان رفتند و او را کشتند سپس پیش من آمدند و  بیعت کردند من نیز بیعت کردم آنگاه
کنم که خدا میان  با من بیعت کردند و من با کسانی که پیرویم کردند با مخالفانم جنگ می دلخواه به

  .حکم کند ها آنمن و 

  

  

  



ن را می   گیرم و رف او با طلحه و زبیر سوی برصه سخن عایشه که انتقام خون عث

  

کالب را که پسر  عبد بن اموقتی عایشه در راه بازگشت از مکه به سرف رسید : سد بن عبداهللا گویدا
  چه خبر؟: ابی سلمه بود اما به مادر انتصاب داشت بدید و گفت

  عثمان را بکشتند و هشت روز بماندند: گفت

 سخن هممردم مدینه اتفاق کردند و کارشان سرانجامی نیک یافت و درباره علی بن ابیطالب : گفت
  .شدند

گردانید و سوي مکه  اگر کار خالفت بر یار تو قرار گیرد اي کاش آسمان به زمین افتد بازم: گفت
  .گیرم بخدا عثمان به ستم کشته شد بخدا انتقام خون او را می: گفت بازگشت و می

خواست سوي بصره روند  دانست کجا خواهند رفت می علی نگران مقصد قوم بود و نمی: مد گویدمح
  .اند هاي عرب در کوفه مردان و خاندان: اند خرسند شد و گفت و چون یقین کرد که راه بصره گرفته

و اگر  کنم شدند که قیام کنند من نیز قیام می سخن همام اگر  من یکی از مردم مدینه: ابن عمر گوید
  .مانم و از او چشم پوشیدند شدند که به جاي مانند من نیز بجاي می سخن هم

وقتی آهنگ حرکت داشتند و زبیر پسران خود را فراهم آورد و با بضعی وداع کرد و : ابوملیکه گوید
  .فالن بمان عمرو بمان: بعضی را همراه برد گفت

  نذر بمانعروه بمان م: و چون عبداهللا بن زبیر این بدید گفت

  .خواهم پسرم را همراه داشته باشم که به کارم آیند و اي تو می: زبیر گفت
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هاي اوطاس رسیدند  زبیر بگریست و آن دو را نیز واگذاشت آنگاه برون شدند و چون به کوه: گوید
  .از سمت راست سوي بصره رفتند

به ملیح بن عوف وقتی اردو عایشه از اوطاس سمت راست گرفت : یزید بن معن سلمی گوید
  اي ابوعبداهللا چه شده؟: که در ملک خویش بود و به زبیر سالم کرد و گفت: گفتند میسل

  اند جهت او را کشته اند و بی بر امیرمومنان تاخته: گفت

را بدید و  ها آنوقتی راه را طی کردند و بیرون بصره رسیدند عمیر بن عبداهللا تمیمی : محمد گوید
دهم پیش کسانی که یکی را براي مهیا کردنشان  تو را بخدا قسم می مؤمناناي مادر : گفت

  اي وارد نشو نفرستاده

  اي و مردي پارسایی درست آورده رأي: گفت

  عایشه ابن عامر را فرستاد و او مخفیانه وارد بصره شد

 و چون خبر به مردم بصره رسید عثمان بن حنیف عمران بن حصین که از عامه بود پیش خواند و با
پیش این زن روید و کار وي و همراهانش را معلوم : ابوالسود که از خاص بود همراه کرد و گفت

  .کنید

برفتند و در حفیر به عایشه و همراهانم او رسیدند و اجازه خواستند عایشه اجازه داد که وارد  ها آن
  دهی؟ آیا به ما خبر می امیرمان ما را فرستاده که از سبب آمدنت بپرسیم: شدند و سالم کردند و گفتند

دارد  رود و خبر را از فرزندان خود مکنون نمی بخدا کسی همانند من به کار نهایی نمی: گفت
خواهیم کسانی را که خدا گفته و پیامبر خدا فرمان داده از صغیر و کبیر و مرد و زن براي اصالح  می

تشویق کنیم و به تغییر آن  نکر منع میخوانیم و از م به معروف می شمارابرانگیزیم کار ما چنین است 
  .کنیم می



ن را م شهیسخن عا ٥٢٣  برصه یسو  ریو رف او با طلحه و زب رمیگ یکه انتقام خون عث
 

  .را روانه کرد و منادي وي نداي رحیل داد ها آنپس 

عایشه و همراهان بیامدند تا به مربد رسیدند و از باال در آمدند و از آنجا بماندند تا عثمان با همراهان 
مربد فراهم شدند و همچنان  خویش بیامد و از مردم بصره کسانی که با وي خواسته بودند آمدند و در

آمدند تا مربد از مردم پر شد طلحه در سمت راست مربد بود زبیر نیز با وي بود عثمان در سمت چپ 
بود کسان گوش به طلحه فرا دادند و او حمد و ثناي خدا کرد و کسان را به خونخواهی خواند و 

لیفه مظلوم از جمله حدود خدا است دهد که خونخواهی خ این کار دین و سلطه خدا را نیرو می: گفت
اگر نکنید قدرت نماند و : اید و کارتان به شما بازگردد و گفت شما نیز اگر چنین کنید صواب کرده

  .نظم نپاید

راست و نیکوست حق : که در سمت راست مربد بودند گفتند ها آنزبیر نیز سخنانی همانند این گفت 
  .گفتید و سوي حق خواندید

رسید  می جا همهبود و به  شکوهمندسخن کرد صدایی درشت داشت چون صداي زنی آنگاه عایشه 
چنان بود که مردم به عثمان معترض بودند و عامالن او را : حمد خدا عزوجل کرد و گفت

گفتند با ما مشورت  آمدند و درباره خبرها که از عمال وي می خواستند در مدینه پیش ما می نمی
و  گناه پرهیزکار شنیدند ما عثمان را بی مابین می کردند و سخنان نیکو درباره اصالح فی می

بر شماست و جز این روا نیست که قاتالن عثمان را بگیرید و کتاب عزوجل را  میافتی یمپیمان  درست
  :روان دارید و این آیه را خواند

اند نبینی که به کتاب خدا خوانده شوند تا میانشان حکم  اي یافته مگر آن کسان را که از تورات بهره
  .گران باشند د و اعراضروي برگردانیدن ها آنکند آنگاه گروهی از 

کشته شدن عثمان  مؤمناناي مادر : جاریه بن قدامه سعدي بیامد و گفت: قاسم بن محمد گوید
اي و حرمت  تر از کار توست که از خانه خویش درآمدي و بر این شتر ملعون آماج سالح شده سبک
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گر نابدخواه خداي بودي پرده خویش دریدي و حرمت خویش ببردي به خانه خویش بازگرد و ا
  .آمدي از مردم کمک بخواه

از خون عثمان با من سخن : جوانی از قبیله جهینه پیش محمد بن طلحه آمد که مردي عابد بود و گفت
  .گفت

اي به گردن  اي به گردن صاحب هودج یعنی عایشه پاره بله خون عثمان سه پاره است پاره: گفت
  گردن علی بن ابیطالباي به  صاحب شتر سرخ است یعنی طلحه و پاره

که سمت چپ گرفتند و به قبرستان بنی مازن رسیدند و لختی : عایشه به یاران خویش گفت: گوید
تاختند که شب از هم جداشان کرد عثمان سوي مصر بازگشت و کسان  ها آنآنجا بماندند و مردم بر 

  .سوي قبایل خویش رفتند

چون دو نفر فراهم آمدند با یاران عایشه روبرو شدند و در دارالرزق جنگی سخت کردند که از : گوید
کشته شد و ابن حنیف زخمی شدند از هنگام طلوع تا نیمروز دوام داشت و بسیار کس از یاران عثمان 

  .دو طرف بسیار بود

افتادند یاران  سختی بهو چون فتند پذیر داد که بس کنید اما نمی داد و قسم می منادي عایشه ندا می
کردند و مکتوبی در میانه نوشتند که پیکی سوي  متارکهعایشه را به صلح خواندند که پذیرفتند و 

مدینه فرستند و دست بدارند تا پیک بازآید اگر معلوم شد که طلحه و زبیر را در کار بیعت مجبور 
  .اند طلحه و زبیر بروند و اگر مجبور نبوده واگذارد ها آناند عثمان برود و بصره را به  کرده

جمعه بود کعب به  روز بهکعب برفت تا به مدینه رسید مردم براي آمدن وي فراهم آمدند و این : گوید
اند تا معلوم کنند آیا این قوم  اي مردم مدینه مردم بصره مرا پیش شما فرستاده: سخن ایستاد و گفت

  .اند اند یا به اختیار بیعت کرده کرده این دو مرد را به بیعت علی مجبور



ن را م شهیسخن عا ٥٢٥  برصه یسو  ریو رف او با طلحه و زب رمیگ یکه انتقام خون عث
 

اند مگر به  بیعت نکرده: و گفت برخاستاسامه بن زید که  جز بهاز جمع به وي جواب نداد  کس هیچ
  اجبار

سهل بن حنیف و کسان به طرف اسامه جستند صهیب بن سنان برجست و به اتفاق ابوایوب و جمعی 
بخدا چنین بود : از بیم آنکه مبادا اسامه کشته شود گفتاز یاران رسول خدا و از جمله محمد بن سلمه 

  این مرد را نکشید

فرستاده میان عایشه و طلحه و زبیر عبدالرحمن بود که خبر سوي عایشه برد و از پیش وي : گوید
  .جواب آورد

 وي را رأيوقتی عثمان بن حنیف را گرفتند ابان بن عثمان را پیش عایشه فرستادند و : ابومحنف گوید
  .خواستند

  بکشیدش: عایشه گفت

  صحبت پیامبر خدا داشته چنین مکن که  ناتو را بخدا با عثم مؤمناناي مادر : زنی به او گفت

  ابان را پس آرید: عایشه گفت

  عثمان را بدارید مکشید: و چون او را بیاوردند گفت

  و موي ریشش را بکنید و چهل تازیانه به او زدند دیبزنعثمان را : مجاشع بن مسعود گفت

ذیقار فرود آمده سوي بصره رفتند و از منکدر وقتی طلحه و زبیر خبر یافتند که علی در : زهري گوید
  این چه آبی است؟: عبور کردند و عایشه بانگ سگان شنید و گفت

  آب حوئب: گفتند
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اي کاش : گفت پیش وي بودند شنیدم که می من همانم از پیامبر خدا که زنانش ...اناهللا : گفت
  .زند تان بانگ می دانستند که سگان حوئب به کدام می

اینجا حوئب است دروغ  گفتهکسی که : خواست بازگردد اما عبداهللا پیش وي آمد و گفت عایشه می
  .گفته

  چیست؟سبب مخالفت شما با علی : وقتی به بصره رسیدند عثمان بن حنیف که عامل آنجا بود گفت

  .از ما نیست تر ستهیشاو او چنان کرده و براي خالفت : گفتند

  رسید جز این بوده هاي تو که به ما می اي ابومحمد نامه: مردم به طلحه گفتند

اي از پیش من پیش شما آمد؟ آنگاه از کشته شدن عثمان و رفتاري که با  درباره وي نامه: زبیر گفت
  .خرده گرفتوي شده بود سخن آورد و از علی 

  اي مرد خاموش باش تا ما سخن کنیم: و گفت برخاستیکی از مردم عبدالقیس : گوید

  تو را با سخن کردن چه کار: عبداهللا بن زبیر گفت

را ) ص(اید که دعوت پیامبر خدا  اي گروه مهاجران شما نخستین کسانی بوده: مرد عبدي گفت
اید و این فضیلت شما بود وقتی پیامبر خدا درگذشت با یکی از خودتان بیعت کردید و در این  پذیرفته

  .نخواستید اما رضایت دادیم و پیروي شما کردیم رأيمورد از ما 

اش مانع شدند اما روز بعد بر او و کسانش تاختند و هفتاد کس  ند که عشیرهخواستند او را بکش: گوید
  .را بکشت

بانان در تصرف طلحه  المال با کشیک وقتی عثمان بن حنیف را بگرفتند صبحگاهان بیت: محمد گوید
 بودند کس پیش عایشه فرستادند که حکیم با گروهی بجاست عایشه پیغام ها آنو زبیر بود مردم نیز با 
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داد که عثمان را به زندان نکنند ولش کنند چنان کردند عثمان رها شد و به دنبال کار خود رفت 
  .گفت اگر یاریش نکنم برادرش نیستم و به عایشه ناسزا می: گفت حکیم می

زاده این سزاوار تو است که  اي خبیث: یکی از زنان قوم حکیم سخنان او را شنید و گفت: گوید
دیشب : که گمنام بودند خشم آوردند و گفتند ها آن جز بهبکشت و مردم عبدالقیس ضربتی زد و او را 

گذاریم تا خدا از تو قصاص بگیرد و برفتند و او را ترك  چنان کردي اکنون نیز از سر گرفتی بخدا می
قبایل که همراه عثمان بن حنیف که به غزاي عثمان رفته بودند و در  کردند و کسانی از پراکندگان

را  ها آناصره وي شرکت داشته بودند و دانستند که در بصره جایی ندارند بر او فراهم آمدند که مح
  .سوي زابوقه که نزدیک دارالرزق بود برد

را نکشید مگر آنکه با شما جنگ کنند بانگ زنید که هر کس از قاتالن عثمان  کس هیچ: عایشه گفت
  .تازیم نمی کس هیچمان کار نداریم و بر نباشد دست از ما بدارد که ما جز با قاتالن عث

  .اما حکیم جنگ آغاز کرد و به بانگ اعتنا نکرد: گوید

  .هاي ما را از مردم بصره فراهم آورد حمد خداي که خونی: طلحه و زبیر گفتند

خواند یکی پاي او را بزد و  زد و رجز می طلحه به حکیم تاخت که سیصد مرد داشت و وي شمشیر می
او خود را کشید و پا را برگرفت و سوي حریف افکند که بدو خورد و از پاي در آمد و قطع کرد و 

  .پیش رفت و او را بکشت و بر پیکرش تکیه کرد

به کار بود بی لکنت سخن کرد و  ها آنحکیم که بر یک پاي ایستاده بود و شمشیرها بر ضد : گوید
به اطاعت وي در آمدند آنگاه به مخالفت  این دو کس را چنان دیدم که با علی بیعت کردند و: گفت

 ها آناند و میان ما و مردم این دیار تفرقه انداختند منظور  و جنگ و خونخواهی عثمان بن عفان آمده
  .عثمان نیست
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اي چه کسی تو و  یکی بانگ زد اي خبیث اکنون که انتقام خدا به تو رسید به سخن پرداخته: گوید
واي مظلوم حمله برید و در جمع مسلمانان تفرقه آورید و خون بریزید و یارانت را واداشت که به پیش

  .تحصیل دنیا کنید اینک عذاب و انتقام خدا را بچش و همینجور باش

ذریح و یارانش کشته شدند حرقوص با تنی چند از یارانش جان به در برد و به قوم خویش پناه : گوید
بردند منادي طلحه و زبیر ندا داد که در هریک از قبایل شما کسی از مهاجمان باشد پیش ما بیاورید 

  .برند و همه را کشتند سگان را می که چنانرا بیاوردند  ها آن

کسان را بدادند و مردم مطیع را بیشتر دادند مردم عبدالقیس و بسیاري از بکر بن  طلحه و زبیر مقرري
بکشتند که برفتند  ها آنتاختند و از  ها آنالمال تاختند اما مردم به  که بیشترشان ندادند سوي بیتوائل 

  .و بر راه علی جاي گرفتند

یر از کار وضع خویش به مردم شام حرقوص خونی نمانده بود طلحه و زب جز بهدر این موقع در بصره 
اي همانند آن نیز براي مردم کوفه فرستادند و با یکی از  نوشتند این نامه را با سیار عجلی فرستادند نامه

بنی عمرو بن اسد به نام مظفر فرستادند براي مردم یمامه نیز نامه نوشتند و با حارث فرستادند به مردم 
  .قدامه فرستادند که نهانی به مردم مدینه رساند مدینه نیز نامه نوشتند و با ابن

  :عایشه نیز با فرستنده طلحه و زبیر براي مردم کوفه نوشت

کتاب خدا را به وسیله روان کردن احکام آن به پا  آورم یماما بعد خدا عزوجل و اسالم را به یادتان 
ه روان کردن حدود خدا و با کتاب خدا باشید به وسیلدارید و همگی به ریسمان وي چنگ بزنید 

که از خیر بري بودند با سالح به مقابله ما آمدند و  ها آنکتاب وي را بپا دارید صلحا پذیرفتند و 
کنیم که حدود ر معوق بدارید دشمنی کردند و ما را کافر  نیز از بنی عثمان روانه می شمارا: گفتند

  :خواندند و ما این آیه قران را برایشان خواندیم

نده شوند تا میانشان حکم اند نبینی که به کتاب خدا خوا اي یافته کس که از تورات بهره مگر آن
  .کند
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مطیع من شدند و میانشان اختالف افتاد به همین حال واگذاشتیمشان اما این مانع گروه اول  شان بعضی
  .نشد که سالح در یاران من نهند

کسی که حکیم را کشت یزید بن اسحم حدانی بود حکیم را میان یزید بن اسحم : مثنی حدانی گوید
  .و کعب بن اسحم یافت که هر دو کشته شده بودند

شبی که عثمان بن حنیف را گرفتند در عرصه مدینه الرزق غذایی بود که : جارود بن ابی سبره گوید
یاران خویش دهد حکیم بن جبله از رفتاري که با عثمان خوردند عبداهللا خواست آن را به  مردم می

اگر او را یاري ندهم خدا ترس نیستم و با جماعتی از عبدالقیس و بکر : کرده بودند خبر یافت و گفت
  خواهی؟ حکیم چه می: بن وائل که بیشتر بودند به مدینه الرزق پیش ابن زبیر رفت که گفت

  .عثمان را رها کنید نیماب یفو مطابق نوشته  خواهم که از این غذا بخوریم می: گفت

  دارید؟ چرا خونریزي را روا می: گفت

  )رض(در مقابل خون عثمان بن عفان : گفت

  ترسید؟ که کشتیشان عثمان را کشته بودند مگر از دشمنی خدا نمی ها این: گفت

بن حنیف را رها  دهیم و عثمان تا علی خلع نشود از این غذا به شما نمی: عبداهللا بن زبیر گفت
  .کنیم نمی

  خدایا تو داور و عادلی شاهد باش: حکیم گفت

  .سپس با آن جمع به جنگ پرداخت و جنگی سخت در میانه رفت

  .اشرف پسر حکیم و برادرش رعل بن جبله نیز با وي کشته شدند: عامر گوید
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آیا پیامبر خدا  بخدا شمارا: یکی در مسجد بصره پیش طلحه و زبیر آمد گفت: عوف اعرابی گوید
  درباره این سفرتان چیزي به شما گفته است؟) ص(

هایی  نه ولی شنیدیم که پیش شما درم: پاسخ نداد و او زبیر را قسم داد که گفت برخاستطلحه : گوید
  .ایم شریک شما شویم است که آمده

دیدم او مجلس روان شدند طلحه را ) رض(وقتی طلحه و زبیر عایشه : علقمه بن قواص لیثی گوید
مالید گفتمش اي ابا  خلوت را بیش از همه چیز دوست داشت دیدمش که ریش خود را به سینه می

  .محمد اگر از چیزي آزرده خاطري بنشین

ایم که همدیگر را  اي علقمه ما که بر ضد دیگران حمله بودیم اینک دو کوه آتش آهن شده: گفت
  .که باید به توبه آن خونم را در راه خونخواهی او بریزم جوییم درباره عثمان کاري از من سر زده می

اي بود  بهتر است به جاي مانی و اگر براي طلحه حادثه: پیش محمد بن طلحه رفتم و بدو گفتم: گوید
  .به کار ایال و ملک او پردازي

  خواهم درباره او از دیگران بپرسم نمی: گفت

  :به زید بن صوحان چنین نوشت وقتی عایشه به بصره آمد: مجالد بن سعید گوید

به فرزند صمیمی وي زید بن صوحان ) ص(و محبوب پیامبر خدا  مؤمناناز عایشه دختر ابوبکر مادر 
کنی کسان را از علی  وقتی این نامه به تو رسید بیا و ما را در کارهایمان یاري کن اگر چنین نمی

  .بازدار

  :زید بدو نوشت: گوید

  )رض(ه دختر ابوبکر صدیق ان به عایشاز زید بن صوح
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ام وگرنه نخستین کسی  اگر از این کار کناره کنی و به خانه خویش بازگردي من فرزند صمیمی تو
  .کنم هستم که تو را رها می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از رهسپار شدن علی بن ابیطالب سوی برصه

  

سوي عراق  ها آنعلی در مدینه بود که از کار عایشه طلحه و زبیر خبر یافت که : یزید ضخم گوید
برساند و بازشان گرداند اما چون به ربذه رسید  ها آنرفتند و با شتاب برون شد و امید داشت که به 

خبر یافت که دور شدند و روزي چند در ربذه بماند و خبر یافت که از آن جمع آهنگ بصره دارند و 
 ها آنهستند و به  ها آنمردم کوفه را بیشتر دوست دارم که سران عرب جز : آسوده خاطر شد و گفت

  .و اینک در راهمها برگزیدم  از شهر شمارانوشت که من 

  .بکر و محمد بن عون را سوي کوفه فرستاد علی محمد بن ابی: طلحه بن اعلم گوید

  .مردم براي مشورت درباره حرکت پیش ابوموسی آمدند

  .راه آخرت این است که بمانید و راه دنیا این است که حرکت کنید خودتان دانید: ابوموسی گفت

ششم از مدینه برون شد و خواهر علی بن عدي که از تیره  و ل سیاالول سا علی در آخر ماه ربیع: گوید
  :عبدالشمس بود شعري بدین مضمون گفت

  خدایا شتر علی را پی کن

  و حمل او را براي شتر مبارك مکن

  بدانید که علی بن عدي همراه وي نیست

اینک : تندوقتی علی در ربذه فرود آمد جماعتی از مردم طی پیش علی آمدند بدو گف: شعبی گوید
خواهند  خواهند با تو حرکت کنند و بعضی دیگر می می شان بعضیاند که  جماعتی از مردم طی آمده

  .به تو سالم گویند



 برصه یسو  طالبیبن اب یسخن از رهسپار شدن عل ٥٣٣
 

  خدا همه را پاداش نیک دهد خدا مجاهدان را بر ماندگان فضیلت داده و پاداش بزرگ: گفت

نی هستند که زبانشان آنچه در اي امیرمومنان کسا: آنگاه سعید بن عبید به پا خواست و گفت: گوید
کنم توفیق از  تواند بیان کرد کوششی می بخدا زبان من آنچه را در دل دارم نمی کند میدل دارد بیان 

  .جنگم و براي تو حقی قائلم با دشمنت می جا همهام و  تو خواه نیکخداست من در نهان و عیان 

  .ادا کرد خدایت بیامرزد زبانت آنچه را در خاطرت هست: علی گفت

بکر و محمد بن جعفر را سوي کوفه  وقتی علی به ربذه رسید آنجا بماند و محمد بن ابی: محمد گوید
ام و به سبب این حادثه که رخ داده از  ها ترجیح داده بر مردم شهر شمارامن : نوشت ها آنفرستاد و به 

  .خواهم یاران دین خدا باشید شما کمک می

در ربذه بماند که آماده شود و کس سوي مدینه فرستاد که آنچه  آن دو برفتند و علی: گوید
  .خواست از مرکب و سالح بدو پیوست و دستور خویش بداد و در میان کسان به سخن ایستاد می

خواست از ربذه سوي بصره رود پسر رفاعه بن رافع پیش وي بپا  وقتی علی می: و هم محمد گوید
  بري؟ خواهی و ما را کجا می میاي امیرمومنان چه : خواست و گفت

  .خواهیم و قسط داریم صلح است اگر از ما پذیرفتید و دعوت ما را اجابت کنید آنچه می: گفت

  >اگر اجابت نکردند: گفت

  دهیم کنیم و حقشان را می با عذرشان رهاشان می: گفت

به  که چنانکنم  یکردار خشنود م بهتو را : و نیز حجاج بن غزیه انصاري بپا خواست و گفت: گوید
  .گفتار خشنودم کردي

امیرمومنان روان شد ابولیلی بن عمرو بن جراح بر مقدمه وي بود پرچم به دست محمد بن : گوید
سلمه یا عمرو بن سفیان بن عبداالسد  حنیفه بود عبداهللا بن عباس بر پهلوي راست بود و عمرو بن ابی
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و شصت کس حرکت کرد و رجزخوان وي رجزي به این  صد هفتدر پهلوي چپ بود علی با 
  :مضمون خواند

پرستوان بروید و شتاب کنید که وقت رفتن است نکو گویید تا به نیکی برسید و با طلحه و زبیر 
  .بجنگید

  ؟اند کیاناینان : در فید جوانی از بنی سعد بن ثعلبه به نام مره به جمع برخورد و گفت: گوید

  امیرمومنان: گفتند

  سفري است فانی پر از خون نفوس فانی: گفت

  نامت چیست؟: علی این را بشنید و او را پیش خواند و گفت

  مره: گفت

  خدا معاشت را تلخ کند کاهن قومی؟: گفت

  نمیاثر بنه : گفت

عثمان به حنیف که موي سر و ریش و ابروان وي را کنده بودند در ربذه پیش : محمد بن حنیفه گوید
  اي امیرمومنان مرا با ریش فرستاده بودي و بی ریش پیش تو آمدم: علی آمد و گفت

وقتی علی به ثعلبیه رسید از سرگذشت عثمان بن حنیف و نگهبانان وي خبر یافت و به : محمد گوید
طلحه و زبیر  که  ناخدایا مرا از بلیه کشتن مسلمان: سخن ایستاد و خبر را با قوم در میان نهاد و گفت

  :اند مصون دار و همه ما را از آن محفوظ دار و این آیه را خواند بدان دچار شده

 که ایناي بوده  هر مصیبتی در زمین افتد یا به جانهاتان رسد پیش از آنکه خلعش کنیم در نامه
  .براي خدا آسان است
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و همچنان در ذیقار بماند که در انتظار محمد و محمد بود از سرنوشت قوم ربیعه و اینک : گوید
  .ربیعه استعبدالقیس نیکوترین تیره : اند خبر یافت و گفت دالقیس برون آمده و بر راه ماندهعب

و چون محمد و محمد به کوفه رسیدند و نامه امیرمومنان را به ابوموسی دادند و دستور وي را : گوید
براي مردم در میان نهادند و جوابی نشنیدند شبانگاه گروهی از خردمندان پیش ابوموسی رفتند و 

  داري؟ رأيگفتند درباره رفتن چه 

اید این وضع را پیش آورد که  ه کردهدرگذشت باید داشت نه امروز آن سستی که می رأيدیروز : گفت
  .به جاي ماندن راه آخرت است و رفتن راه دنیاست انتخاب کنید بینید می

  .حرکت نکرد و دو فرستاده خشمگین شدند و با ابوموسی درشتی کردند کس هیچپس 

با اشتر بیرون فرستادگان سوي علی رفتند و در ذیقار بدو رسیدند و خبر را با وي بگفتند علی : گوید
  .شده بود که براي رسیدن به کوفه شتاب داشت

و براي رام کردن  کردندعبداهللا بن عباس یا اشتر برفتند و به کوفه رسیدند و با ابوموسی سخن : گوید
من در حادثه جرعه با شما : وي از بعضی مردم کوفه کمک خواستند ابوموسی نیز به مردم کوفه گفت

  .ما هستمبودم و اکنون نیز با ش

چون ابن عباس با خبر پیش علی بازگشت حسن را پیش خواند و روانه گشت عمار بن : محمد گوید
  .اي اصالح کن برو و آنچه را به تباهی داده: یاسر را نیز با وي فرستاد و بدو گفت

و آمد مسروق بود که روبر ها آنهر دو برفتند تا وارد مسجد کوفه شدند نخستین کسی که پیش : گوید
  براي چه عثمان را کشتید؟: عمار آمد و گفت

  .زد گفت و کتکمان می براي آنکه به عرض ما ناسزا می: گفت
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اي ابوموسی چرا مردم را از ما : کرد و گفت یابوموسرا برید و رو به  ها آنحسن گفتگوي 
  .خواهیم صلح نمی جز بهداري بخدا ما  می باز

است از پیامبر شنیدم که  دار امانتگوي  پدر و مادرم فداي تو باد راست گفتی اما مشورت: گفت
آن نشسته از ایستاده بهتر است خدا عزوجل ما را برادران  دراثناياي خواهد بود که  گفت فتنه می

  :کرده و مال و خونمان را حرمت داده و گفته

اي باشد به تراضی شما  خودتان به ناحق نخورید مگر معاملهمان دارید اموالتان را مابین ای کهشما 
  .دتان را نکشید که خدا با شما رحیم استوخ

را به عمد بکشد سزاي او جهنم است که جاودانه در آن باشد و خدا بر او غضب آرد  یمؤمنو هر که 
  .و لعنتش کند و عذابی بزرگ براي او مهیا دارد

اي و  اي بنده خاموش باش دیروز با غوغایان بوده: به عمار گفتو  برخاستیکی از مردم بنی تمیم 
  کنی؟ اینک با امیر ما سفاهت می

اي : و گفت برخاستاین سخن از جایی بود که عمار خشمگین شد و آن سخنان را خوش نداشت 
  .ستاده باشیای کهنشسته باشی بهتر از آنفتنه  دراثنايمردم این سخن را خاص او گفته که تو 

بن صوحان و گروه وي برجستند ابوموسی مردم را از همدیگر بداشت آنگاه برفت تا به منبر رسید زید 
در این وقت زید که بر خري نشسته بود به در مسجد آمد و دو نامه عایشه را که به او و مردم کوفه 

  نوشته بود همراه داشت

اند  اند به او دستور داده ا نیز دستوري دادهاند و به م به عایشه دستور داده: و چون نامه را به سر برد گفت
اند جنگ کنیم تا فتنه نماند وي آنچه را دستور داشته به ما دستور  اش بماند به ما دستور داده در خانه

  .داده
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اي مردم اطاعت من کنید که مایعی از مایع عرب شوید که : آنگاه ابوموسی به پا خواست و گفت
  .دیده به شما پناه آرد ستم

اي عبدالقیس فرات را از راه خود بازگردان : و دست بریده خویش را بلند کرد و گفت برخاستید ز
گردان اگر این کار توانی کرد توان این کار را نیز خواهی داشت اگر از  آید برش از آنجا که می

  :کاري که توان آن نداري دست بدار آنگاه این دو آیه قران را خواند

اند به اینکه گویند ایمان داریم رها شوند و امتحان نشوند کسانی را که  داشتهالم مگر این مردم پن
را  انیگو دروغاند معلوم کند و  پیش از اینان بودند امتحان کردیم تا خدا کسانی را که راست گفته

  .نیز معلوم کند

یرید و خواهم که راه صواب گ من خیرخواه و دلسوز شمایم و می: و گفت برخاستقعقاع بن عمرو 
گوید زید در  گوید اما آنچه زید می گویم کار درست همان است که امیر می سخنی درشت با شما می

از او مجویید کسی که در فتنه دویده و در آن دخالت کرده از فتنه  خواهی نیکاین کار بوده و 
  .دارد بازنمی

دفع کند و به مظلوم کمک  اي مردم براي کار و این مردم زمامداري باید که ظالم را: سیحان گفت
  .کند

 شمارااین پسر عم پیامبر خداست و : عمار از پس تندي نرم شد و چون سیحان سخن بسر برد و گفت
دهم که عایشه در دنیا و آخرت  شهادت می کند میپیامبر طلحه و زبیر دعوت براي مقابله با همسر 

  .همسر پیامبر است در کار حق بنگرید و همراه آن بجنگید

گویی اهل بهشت  گویی اهل بهشت است و بر ضد کسی که نمی حق با کسی است که می: یکی گفت
  .است

  .اي مردم به نداي امیر خویش پاسخ گویید: و گفت برخاستآنگاه حسن 



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ٥٣٨
 

چه : مردم به نرمی گراییدند و پذیرفتند در این هنگام گروهی از مردم طی پیش عدي رفتند و گفتند
  دهی؟ داري چه دستور می رأي

  .کنند ببینید مردم چه می: گفت

امیرمومنان ما را خوانده و فرستادگان سوي ما روانه کرده و پسر وي : و گفت برخاستهند بن عمرو 
  .پیش ما آمده به گفته او گوش دهید و دستور وي را به کار بندید

  .شمایم اي مردم دعوت امیرمومنان را بپذیرید که من نخستین: و گفت برخاستحجر بن عدي 

  .و از سختی جاهلیت و رفاه اسالم سخن آورد و از عثمان یاد کرد برخاستآنگاه اشتر 

نه هزار کس برون شدند بعضی راه دشت گرفتند و بعضی از راه آب رفتند مردم هر ناحیه سري : گوید
  .هشتصد کس از راه آب روان شدند و هزار هزار کس راه دشت گرفتند و دو داشتند شش

اي امیرمومنان من پیش از رفتن یکی را پیش مردم کوفه فرستادم و : علی رفت و گفت اشتر پیش
تو انجام  دلخواه به ها آنکه کارها به دست  اند آنشایسته  ها اینکاري نساخت و کاري از پیش نبرد 

 ها آنخدایت مکرم بدارد اگر مرا از پی  که  نادانم چه خبر خواهد شد اي امیرمومن گیرد اما نمی
 ها آناز  کی چیهروم امیدوارم  ها آنکنند و اگر سوي  بفرست که مردم شهر از من اطاعت می

  .مخالفت من نکند

  برو: علی گفت

را در انجمنی یا  ها آنگذشت و جمعی از  اشتر برفت تا به کوفه رسید به هر قبیله که می: گوید
دانی و به زور وارد  صالح میکرد پس با گروهی از مردم به قصر رسید  دید دعوتشان می مسجدي می

  .داشت یبازمکرد و مردم  آنجا شد ابوموسی در مسجد ایستاده بود و سخن می

  ومادر از کار ما کناره کن و از منبر ما دور ش بی: گفت کرد حسن می عمار با ابوموسی سخن می
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  اي؟ این را از پیامبر خدا شنیده: گفت عمار بدو می

  اینک دستم در گروي این سخنان است: ابوموسی گفت

فتنه خفته باشی بهتر  دراثنايپیامبر خداي این سخنان را خواست تو گفته گفته تو : عمار گفت
  .ستاده باشیای که

مادر از قصر بدر رو که خدا  بیابوموسی فرود آمد و وارد قصر شد اشتر به او بانگ زد که : گوید
  اي جانت را بدر کند که از روزگار قدیم منافق بوده

دند و به غارت لوازم ابوموسی پرداختند اما اشتر منعشان کرد و از قصر بیرونشان مردم در آم: گوید
  .بیرونش کردم و مردم دست از او بداشتند: کرد و گفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ذیقارتوقف امیرمومنان در 

  

هفت هزار و دویست کس در ذیقار فراهم آمدند مردم عبدالقیس در راه میان علی و مردم : گوید
چهارصد کس نیز در آب  و هزار بصره بودند و انتظار وي را داشتند اینان چند هزار کس بودند دو

  .بودند

وقتی جمع آمده از کوفه به ذیقار رسیدند علی قعقاع را پیش خواند و او را سوي بصریان : محمد گوید
این دو مرد را ببین و به الفت و جماعت : فرستاد قعقاع از جمله یاران پیامبر بوده بود بدو گفت

  بگوي ها آندعوتشان کن و خطر تفرقه را به 

: نجا رسید از عایشه آغاز کرد و به او سالم کرد و گفتقعقاع سوي بصره روان شد و چون آ: گوید
  اي مادر جان براي چه سوي این والیت آمده

  پسرکم براي اصالح میان مردم: گفت

  را بشنوي ها آنبفرست طلحه و زبیر بیایند تا گفتگوي من و : گفت

ح شما چه پرسیدم براي چه به این والیت آمده گفت براي اصال مؤمنانمن از مادر : قعقاع گفت
  گویید موافقید یا مخالف؟ می

  موافقیم: گفتند

  به من بگویید طریقه این اصالح چیست؟: گفت

کار قاتالن عثمان است که اگر رها شود رها کردن قران است و اگر عمل شود احیاي قران : گفتند
  .است
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کارتان به استقامت  ها آنشما قاتالن عثمان را که جز مردم بصره بودند کشتید و پیش از کشتن : گفت
به خشم آمدند و  ها آنهزار کس به سبب  بود ششصد مرد یکی کم را کشتید شش تر نزدیکاز امروز 

هزار  از پیش شما برفتند به طلب آن یکی که جان به در برد یعنی جرقوص بن ذحیذ بر آمدید و شش
زید شما مردم مضر و ربیعه را گری نتیجه کار بدتر از آن شود که از آن می برخاستندکس به حمایت او 

جمع نیز به یاري  نیچنانکه ا اند شده فراهماید که به یاري این جمع و جنگ شما   انداخته تیحمبه 
  .مرتکبان آن حادثه بزرگ و آن گناه عظیم فراهم آمدند

  گویی چه باید کرد؟ می: عایشه گفت

جمع پراکنده شود اگر شما با ما عالج این کار تسکین آوردن است که چون تسکین آمد این : گفت
  .بیعت کنید نشان خیر است و آثار رحمت و گرفتن انتقام آن مرد و عافیت و سالمت

وي نیز همانند تو باشد این کار به  رأينکو گفتی و صواب آوردي بازگرد اگر علی بیاید و : گفتند
  .اصالح گراید

پسندید و قوم در راه صلح بودند کسانی به  قعقاع پیش علی بازگشت و قضیه را به خبر داد که: گوید
آمدند فرستادگان قبیله تمیم و  نارضایی و کسانی به رضا فرستادگان بصره در ذیقار به دیدار علی می

برادران کوفی خود را بدانند که به چه منظور  رأيبکر پیش از بازگشتن قعقاع پیش وي آمده بودند تا 
ارند و اندیشه جنگ ندارند و چون تمیمیان و بکریان مقصود اند و بگویند که دل به صلح د آمده

گفتند و آنان را پیش علی  خویش را بدانستند و کوفیان نیز سخن همانند ایشان میعشیرگان بصري 
بردند و خبر بصریان را به وي گفتند علی از جریر بن شرش درباره طلحه و زبیر پرسید که نهان و عیان 

  .کارشان را گفت

گفت از  در آن بود از مشایخی که می ها تیروازیاد بن ایوب کتابی پیش من آورد که : ابوجعفر گوید
  .اي را نخواند و پاره به نزد من خواند ها آناي از  شنیده و پاره ها آن
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در ایام عثمان بن عفان به خواب دیدم که مردي زمامدار امور مردم بود بر بستر خویش : جرمی گوید
رفتند و قسط وي داشتند اگر زنان کسان را  و به نزدیک سر او زنی بود و کسان سوي او می بیمار بود

  .کردند اما نکرد و بیمار را گرفتند و کشتند بازداشته بود بس می

نیز همراهشان است و مردم از  مؤمناناینک طلحه و زبیر که مادر : چیزي نگذشت که گفتند: گوید
اند و توبه از  گفتند که به خونخواهی عثمان آمده می ها آنکردند  این به وحشت افتادند و شگفتی

  .اند اینکه وي را یاري نکرده

در مورد سه چیز بر عثمان خشم آورده بودیم به کار گماشتن جوانان قرق و کتک : گفت عایشه می
ستن اید خشم نیاریم شک زدن با تازیانه و عصا انصاف نیست اگر در سه مورد که شما مرتکب شده

  .حرمت ماه شهر و خون

  اید؟ اید و پیرو او نشده مگر با علی بیعت نکرده: مردم گفتند

  شمشیر بر گردن ما بود که چنین کردیم: گفتند

و ما برفتیم و چون به اردوگاه نزدیک شدیم مردي نکو منظر نمودار شد که بر استري بود به : گوید
حبت کردم که نزدیک سر زمامدار بود این همانند او به یادتان است که از زنی با شما ص: یارم گفتم

 هچبایستید وقتی مرا دید : است سوار بدانست که از او سخن داریم و چون نزدیک ما رسید گفت
  گفتید؟

ما منکر شدیم و او بانگ زد که تا به من نگویید نخواهید رفت مهابت او ما را گرفت و با او : گوید
اي که یکی از مردم اردو که نزدیک ما بود  دا خوابی شگفت دیدهبخ: گفت بگفتیم او برفت و می

  او کیست؟: گفتیم

  بکر محمد بن ابی: گفت
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من : آنگاه پیش علی رفتیم به او سالم گفتیم و درباره وضع از او پرسش کردیم گفت: گوید
که خوش نداشتم گیر بودم مردم بر این مرد تاختند و او را کشتند آنگاه مرا به خالفت برداشتند  گوشه

  پذیرفتم و اگر در کار دین بیمناك نبودم نمی

فقط براي نداریم مگر آنکه با ما جنگ اندازند  ها آنبه خدا ما قسط جنگ : یاران علی گفتند: گوید
  .ایم اصالح آمده

قومم مرا : آنگاه به ما بانگ زدند بیعت کنید و دو یار من بیعت کردند اما من دست بداشتم و گفتم
  بازگردم ها آننخواهم کرد تا پیش  يکاراند  براي کاري فرستاده

  بیعت نکنند؟ ها آنو اگر 

  کنم نمیمن نیز : گفتم

بردي اما بجاي  لف و آب خبر میگشتی و از ع اگر تو را به اکتشاف فرستاده بودند و بازمی: علی گفت
  کردي؟ کردي چه می آب رو می خشک و بی

  رفتم کردم و سوي علف و آب می رهاشان می: گفتم

  پس دست آر: گفت

  از طلحه و زبیر چه شنیدي؟: علی مدبرترین مرد عرب بود به من گفت: گفت می

  آورد از شعر مثل میشمشیر به گردنمان بود که بیعت کردیم اما طلحه : دیگو یمزبیر : گفتم

گوید در این اثنا که چنین بودند و جز این در دل نداشتند نوساالن دو اردو برون شدند و به همدیگر 
ناسزا گفتند و تیراندازي کردند آنگاه غالمان دو اردو بیامدند سپس سفیهان دو طرف آمدند و جنگ 

  .آغاز شد و سوي خندق راندند
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اي مشوید و چون کسان را  ب مکنید و زخمی را نکشید و وارد خانهکه فراري را تعقی: علی بانگ زد
  .منع کرد کس پیش مخالفان فرستاد که براي بیعت بیایند و بیعت گروهی انجام شد

: شتر شتر بصره را براي او بخرم و من چنان کردم اشتر گفت نیبهاتر گرانکه : اشتر به من گفت: گوید
  ن به او سالم گويشتر را پیش عایشه ببر و از جانب م

شتر را پیش او ببر و چون پیش وي رفتم : شتر را ببردم و عایشه اشتر را نفرین کرد و گفت: گوید
  .عایشه از من آزرده است که چرا به خواهرزاده وي تاختم: گفت

وقتی فرستادگان مردم بصره به کوفه آمدند و قعقاع از پیش عایشه طلحه و زبیر پیش : محمد گوید
ها ایستاد و حمد خدا  مردم بصره بود علی بر روي جوال رأينیز چون  ها آن رأيکه : فتآمد و گ

هاي آن یاد کرد و از  روزي گفت و ثناي او بر زبان راند و بر پیامبر صلوات گفت و از جاهلیت و تیره
و  به وسیله خلیفه و خلیفه بعدي) ص(و نعمت همدلی که خداوند پس از پیامبر  يروز کیناسالم و 

  .خلیفه بعدي به امت داده بود سخن آورد

از جمله اولیا بن حیثم عدي بن حاتم و سالم بن ثعلبه و غیره که سوي  ها آنآنگاه گروهی از : گوید
  .عثمان رفته بودند یا به کار رفتگان رضایت داده بودند فراهم آمدند

 رأيه امروز ندانسته بودیم بخدا حال طلحه و زبیر را دانسته بودیم اما حال علی را تا ب: اشتر گفت
کسان درباره ما یکسان است و اگر با علی صلح کنند بر سر خون ما است بیایید به علی بتازیم و او را 

  .آن به آرام ماندن ما خشنود باشند دراثناياي شود که  از پی عثمان بفرستیم و فتنه

پانصد یا ششصد کس از  و هزار  اید دو نادرست آورده رأياي قاتالن عثمان : عبداهللا بن سودا گفت
برند تا براي جنگ شما  هزار یارانش در اشراق به سر می مردم کوفه در ذیقارند و ابن حنظلیه با پنج

  .دستاویز بجویند

  .را واگذارید ها آناز پیش این جماعت بروید و : اولیا بن حیثم گفت
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  .گناه نباشید خواهند به یکسو باشید و با مردم بی مردم مینادرست آوردي بخدا  رأي: ابن سودا گفت

بخدا راضی نبودم و بدم نیز نیامد حقا که از کسانی که ضمن سخن کشتن وي به : عدي بن حاتم گفت
اند در شگفتم ما از اسب و سالح ذخیره کافی داریم اگر اقدام کنید ما نیز اقدام کنیم اگر  تردید افتاده

  .واپس رویم دست بدارید ما نیز

مماشات کنید و  ها آناي گروه فیروزي شما در آشفتگی کسان است با : ابن سودا سخن کرد و گفت
ندهید تا کسی که با وي  ها آنچون فردا کسان به مالقات آمدند جنگ اندازید و فرصت تفکر به 

  .هستید به ناچار از صلح بماند

ی به نزدیک مردم عبدالقیس رسید آنجا فرود علی صبحگاهان بر مرکب نشست و برفت تا وقت: گوید
آمد و مردم کوفه از این بیشتر بودند آنگاه حرکت کرد و برفت ابوالجربا پیش زبیر بن عوام رفت و 

مرد به یاران  این که آنسوار بفرستی تا پیش از  صد یکاکنون  درست این است که هم رأي: گفت
  .خود برسد و بدو حمله برند

دانیم امیدواریم صلح میان ما برقرار شود صبر کنید و  والجربا ما ترتیبات جنگ را میاي اب: زبیر گفت
  .باشید دل خوش

اي طلحه اي زبیر درباره این مرد فرصت را مگذارید که در : صبره بن شیمان نیز بیامد و گفت: گوید
  .کار جنگ تدبیر از شجاعت بهتر است

اي قوم شما که گروه نخستین این جمع را از میان بردید در انتظار : کعب بن سور نیز بیامد و گفت
  .را قطع کنید ها آنچیستید ریشه 

سخن آوردند از کسانی از مردم کوفه نیز پیش علی بن ابیطالب رفتند و درباره عمل بر ضد مخالفان 
  .جمله اعور بن منقري
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غایله شاید خدا به وسیله ما جمع این امت را فراهم آرد و جنگ را  اصالح باید و تسکین: علی گفت
  .اند مرا پذیرفته رأيببرد 

  اگر نپذیرفتند؟: گفت

  نداریم ها آنتا کاري به ما ندارند کاري با : گفت

  اگر کاري داشتند؟: گفت

  .کنیم دفاع می از خویشتن: گفت

: ا گفت و ثناي وي بر زبان راند و گفتآنگاه علی به سخن ایستاد و با کسان سخن کرد و حمد خد
  .اي مردم بر خویشتن مسلط باشید دست و زبان از این قوم بدارید که برادران شمایند

 ها آنآنگاه روان شد و چون نزدیک قوم رسید حکیم بن سالمه و مالک بن حبیب را پیش : گوید
  .ست از ما بداریداید باقی هستید د با قعقاع گفته که  نافرستاد که اگر بر آن سخن

در این وقت که بنی سعد در کار دفاع از حرقوص بن زهیر مصمم بودند و جنگ با علی را روا : گوید
 ها آناند پندارند که اگر فردا بر  اي علی قوم ما که در بصره: دانستند احنف پیش وي آمد و گفت نمی

  .غلبه یابی مردانشان را بکشی و زنانشان را اسیر کنی

که از دین بگشتند و کافر  ها آنکار جز در دوره  که اینکند  همانند من این کار را نمی کسی: گفت
  داري؟ می آیا قوم خویش را از من باز اند مسلماناند روا نیست اینان مردمی  شده

سوي مکه رفتیم و آنجا بودیم که خبر قتل عثمان آمد عایشه نیز در مکه بود پیش او رفتم و : گوید
  ویی با کی بیعت کنم؟گ می: گفتم

  علی: گفت
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  گویی با او بیعت کنم و با خالفتش رضایت داري؟ می: گفتم

  آري: گفت

در مدینه پیش علی رفتم و با وي بیعت کردم آنگاه به بصره پیش کسانم آمدم و پنداشتم کار : گوید
  .اند فرود آمدهاینک عایشه طلحه و زبیر بر کنار خریبه : خالفت استوار شده ناگهان یکی آمد و گفت

  اند؟ براي چه آمده: گفتم

  خواهند اند و براي خونخواهی عثمان کمک می کس به طلب تو فرستاده: گفتند

  ایم براي خونخواهی عثمان آمده: رفتم گفتند ها آنو چون پیش : گوید

  گویی با کی بیعت کنم و گفتی علی تو را بخدا مگر نگفتم می مؤمناناي مادر : گفتم

  چرا: گفت

  گویی بیعت کنم و به خالفت او رضایت داري و گفتی آري مگر نگفتم می: فتمگ

  چرا اما او تغییر آورد: گفت

گویید با کی  بخدا مگر به شما نگفتم که می شمارااي زبیر اي حواري پیامبر خدا اي طلحه : گفتم
  بیعت کنم و گفتید علی

  چرا اما او تغییر آورد: گفتند

  .و حواري پیامبر خدا را همراه دارید مؤمنانکه مادر  کنم مینبخدا با شما جنگ : گفتم

  .دهیم کنیم آنگاه به تو خبر می مشورت می: گفتند
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درست نیست  رأيرسد این  ها آنمشورت کردند که اگر پل را براي او بگشایی اخبار شما به : گوید
  .نزدیک باشد که بر او تسلط داشته باشید و مراقبتش کنید جا نیهمبگذارید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ر بن یارس برای حرکت دادن مردم کوفه فرستاد   سخن از اینکه علی فرزند خویش حسن را با ع

  

بکر به کوفه آمد و  که محمد بن ابی: در ربذه پیش علی آمد و گفتهاشم بن عتبه : ابن لیلی گوید
  .ابوموسی را بدو خبر دادسخنان 

  خواستم معزولش کنم اما اشتر گفت نگهش دارم می: علی گفت

ام که دغلی و دشمنی وي عیان  که من پیش مردي دغل و مخالف آمده: آنگاه هاشم به علی نوشت
است نامه را با محل بن خلیفه طایی فرستاد علی حسن و عمار را فرستاد که مردم را سوي او حرکت 

  .دهند

  

  فرود آمدن علی در زاویه برصه

  

علی در زاویه فرود آمد و چند روز در آنجا ببود احنف کس پیش او فرستاد که اگر : قناده گوید
  .هزار شمشیر را از تو بدارم خواهی پیش تو آیم و اگر خواهی چهار

  اي؟ گیري داده شود که تو به یارانت قول کناره علی پیغام داد این چگونه می

  حق خداست ها آناما جنگ با  :جواب داد

شقیق بن ثور پرچم قوم را به غالم خویش داد که رشراشه نام داشت و به او پیغام داد که : گوید
  حرمت او از دست که برفت مایه اعتبار قوم خویش را به دست رشراشه دادي
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  .رسیم که به کار خود برس که ما به کار خودمان می: شقیق به او پیغام داد

نیز از فرضه به آهنگ  ها آنعلی از زاویه برون شد و آهنگ طلحه و زبیر و عایشه داشت : ویدقناده گ
ششم در محل قصر عبیداهللا بن زیاد  و سال سی اآلخر جماديپنجشنبه نیمه  روز بهعلی روان شدند و 

  تالقی شد وقتی دو گروه روبرو شدند زبیر بر اسب خویش مسلح بیامد به علی گفتند اینک زبیر

  یابد اگر خدا را یاد وي آرند بهتر از طلحه تذکار می: گفت

گردن مرکوبشان به هم  که چندانرفت و نزدیکشان رسید  ها آنآنگاه طلحه بیامد علی سوي : گوید
اید از خدا بترسید و  اید اما عذري براي خدا نیندیشیده سالح و اسب و مرد مهیا کرده: رسید علی گفت

  .شته خود را از پس تابیدن پنبه و قطعه قطعه کندنباشید که ر کس آنچون 

اي رخ داده  آیا حادثه شمارادارید و من نیز خون  مگر من برادر دینی شما نیستم که خونم را حرام می
  که خون مرا بر شما حالل کرده؟

  مردم را بر ضد عثمان برانگیختی: طلحه گفت

ا قاتالن عثمان را لعنت کند زبیر یاد داري اي خد اي طلحه تو به خونخواهی عثمان آمده: علی گفت
در محله بنی غنم بر من گذشتی پیامبر به من نگریست و به روي من ) ص(آن روز که با پیامبر خدا 

  .دارد دست برنمی يفراز گردنخنده زد گفتی پسر ابوطالب از 

  و ستمگري؟روي و نسبت به ا ندارد تو به جنگش می يفراز گردنعلی : پیامبر خدا به تو گفت

  کنم نمیآمدم به خدا هرگز با تو جنگ  اي خدا آري و اگر این را به یاد داشتم به این راه نمی: گفت

  .زبیر با خدا پیمان کرد و با شما جنگ نکند: علی پیش یارانش بازگشت و گفت

  ما ام در هر جنگی بوده از وقتی به عقل آمده: گوید آنگاه زبیر پیش عایشه بازگشت و بدو گفت
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  خواهی چه کنی؟ می: عایشه گفت

  خواهم این جنگ را بگذارم و بروم می: گفت

براي همدیگر شمشیر کشیدند  که نیهماین دو جمع را با هم روبرو کردي و : پسرش عبداهللا گفت
اي که به دست جوانان  اي و دانسته پسر ابیطالب را دیده هاي پرچمخواهی رهاشان کنی و بروي  می

  دلیر است

  ام با وي جنگ نکنم قسم خدا برده: گفت

  قسمت را کفاره کن و با وي بجنگ: عبداهللا گفت

میان قوم خویش برو و جایی که بیش از همه : عمران بن حصین به من گفت: حجیر بن ربیع گوید
گوید و رحمت خدا  باشند سخن کن و بگو عمران یار پیامبر خدا مرا پیش شما فرستاده سالمتان می

اي  که اگر غالم حبشی بینی بریده کند میخواهد و به خدایی که جز او نیست قسم یاد  براي شما می
از آن دارد که تیري میان این  تر خوشباشد و بزان محصور بر سر کوهی را بچراند تا مرگش فرا رسد 

  .دو گروه بیفکند

بود در آن هنگام  عایشه از منزل بیامد و در مسجد حدان در محله ازر فرود آمد که جنگ آنجا: گوید
اگر دو جمع به هم نزدیک شوند کار از : سراز دصبره بن شیمان بود که کعب بن سوید بدو گفت

  .باشیم ها آنخواهیم و اگر جنگ کردند فردا داوران  دست برود اگر به صلح آمدند همان است که می

: وقتی احنف بن قیس از پیش علی بازگشت هالل بن وکیسع پیش وي آمد و گفت: ابن یعمر گوید
  تو چیست؟ رأي

  تو چیست؟ رأيگیري گفت  کناره: گفت

  مؤمنانپشتیبانی مادر : گفت
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  گویی؟ تو که پیر مایی چنین می: هالل گفت

  .پیري هستم که فرمانم نبرند و تو جوانی هستی که اطاعت کنند: گفت

وقتی احنف بیامد بانگ زد اي ال زید از این کار کناره کنید و زرنگی و زبونی آن را : ابوعثمان گوید
  .با این دو گروه نگذارید

اي ال رباب کناره مکنید و در این کار حاضر باشید و زرنگی آن : و گفت برخاستمنجاب بن راشد 
  .را به عهده بگیرید

مدند و در زابوبه در محل قریه االرزاق قرار گرفتند مضریان طلحه و زبیر با گروه خویش بیا: گوید
نیز تردید  ها آنشود و ربیعه باالتر از همه قرار گرفت  همگی بیامدند و تردید نداشتند که صلح می

شود در این وقت حکیم و مالک را پیش علی فرستادند که قراري را که با قعقاع  نداشتند که صلح می
  .ایم بجاست بیا نهاده

آن دو کس پیش علی رفتند و پیغام را بگفتند علی روان شد و نزدیک آن گروه قرار گرفت و : گوید
شود همراهان امیرمومنان  مردم هر قبیله پهلوي قبیله خویش فرود آمدند تردید نداشتند که صلح می

  .به ذوقار آمده بودند ها آنها بودند که با  هزار کس بود سران مردم کوفه همان بیست

وقتی کسان فرود آمدند و آرام گرفتند علی روان شد طلحه و زبیر نیز روان شدند و به : راوي گوید
هم رسیدند و درباره مورد اختالف سخن کردند و کاري را بهتر از صلح و جلوگیري از جنگ 

ت ندانستند که کار به تفرقه افتاده بود بدین ترتیب از هم جدا شدند علی به اردوگاه خویش بازگش
  .طلحه و زبیر نیز به اردوگاه خویش

  



  کار جنگ

  

نیز اول شب محمد بن  ها آنعلی اول شب عبداهللا بن عباس را پیش طلحه و زبیر فرستاد : راوي گوید
طلحه را پیش علی فرستادند که هر کدام با یاران خود سخن کنند و جواب موافق بود و چون شب در 

که به  ها آن جز بهبود طلحه و زبیر کس پیش سران خویش فرستادند  خراآل جماديآمد و این به ماه 
و شب به قرار صلح گذشت و شبی داشتند که همانند آن نداشته بودند همه شب به عثمان تاخته بودند 

کس نداند روشن کنند و این را نهان  که چنانشدند که آتش جنگ را  سخن هممشورت پرداختند و 
بدانند روان شدند  گانیهمسا آنکه بیخواستند بپا کنند کس بداند صبحدم  داشتند مبادا شري را که می

قوم خویش  سوي بهو نهانی به کار پرداختند هنوز تاریک بود مضریانیان سوي مضریان رفتند و همه 
یان قبیله خویش طلحه و زبیر با سران قوم خود مضر مردم بصره بپا خواستند و هر قوم در قبال کوف

بیامدند عبدالرحمن بن حارث بن هشام به در آراستن پهلوي راست فرستادند که همه از مردم ربیعه 
  چه شد؟: بودند عبدالرحمن را به پهلوي چپ فرستادند و خود در قلب جاي گرفتند و گفتند

  .مردم کوفه شبانگاه سوي ما تاختند: گفته شد

مردم  اي کهپرداختند علی در میان کسان بانگ زد  در این اثنا سبائیان پیوسته به تحریک جنگ می
  .همگان چنان بود که جنگ نکنند تا مخالفان آغاز کنند رأياین فتنه  دراثنايدست بدارید 

له بیا که قوم سر جنگ دارند شاید خدا به وسی: کعب بن سور پیش عایشه آمد و گفت: ابوعمرو گوید
  تو صلح آرد

ها به هودج وي پوشانیدند آنگاه شتر او را به راه انداختند شتر عایشه  عایشه بر نشست و زره: گوید
  .عسکر نام داشت که یعلی بن امیه به او داده بود
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شنید توقف کرد و چیزي  ها نمودار شد بجایی رسید که غوغا را می و چون عایشه از طرف خانه: گوید
  این چیست؟: سخت شد و گفتنگذشت که غوغا 

  سر و صداي اردوست: گفتند

  خیر است یا شر؟: گفت

  شر: گفتند

که قوم وي  اند و همچنان ایستاده بود این سر و صدا را از کدام گروه است که هزیمت شده: گفت
الصباع رفت تیري ناشناس به طلحه خورد و باالي  هزیمت شدند زبیر راه خویش گرفت و سوي وادي

زانو وي را به پهلوي اسب دوخت و چون پاپوش وي از خون پر شد و کارش سخت شد به غالمش 
  .بردو جایی بجوي که آنجا فرود آیم که او را سوي بصره  دار نگهپشت من سوار شو و مرا : گفت

  

  

  

  

  

  

  



  خرب جنگ جمل به روایت دیگر

  

  .ابوجعفر قصه جنگ و کار زبیر و رفتن وي از نبردگاه به روایت دیگر چنین است: گوید

هزار  وقتی خبر آمد هفتاد کس با حکیم در بصره کشته شدند به علی رسید با دوازده: زهري گوید
  .خورد می تأسفیعه رسیده بود کس سوي بصره آمد تا از این آسیب که به مردم رب

  اي؟ براي چه آمده: علی به زبیر گفت: گوید

  دانم و حق تو بیشتر از ما نیست تو را شایسته خالفت نمی: گفت

دانیم تا پسر ناخلفت  از پس عثمان خالفت حق تو نیست ما تو را از بنی عبدالمطلب می: علی گفت
 ها آنمانع شد و میام ما تفرقه انداخت آنگاه سخنانی در توبیخ وي بگفت از جمله اینکه پیامبر از 

  .تآید و نسبت به تو ستمگر اس گوید به جنگ تو می ات چه می پسرعمه: گذشت و به علی گفت

  کنم نمیبا تو جنگ : زبیر برفت و گفت: گوید

طالب را دیدي و بدانستی که به زیر  پسر ابی هاي پرچموقتی آمدي بصیرت داشتی ولی : پسرش گفت
  .آن مرگ است و بترسیدي

: خواهی و هم او به طلحه گفت اي خونش را از من می تو که عثمان را کشته: علی به زبیر گفت: گوید
اي مگر تو با من  اي و همسر خویش را در خانه نهان داشته را به جنگ آورده) ص(ا همسر پیامبر خد

  بیعت نکردي؟

  ام شمشیر بر گردنم بود وقتی با تو بیعت کرده: گفت
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که  کند میکی این مصحف و مطالب آن را به این جمع عرضه : علی به یاران خویش گفت: گوید
  .د و پس آن با دندان بگیرداگر دستش قطع شد مصحف را با دست دیگر بگیر

  کنم من می: جوانی نوسال گفت

مصحف به دست داشت هجوم آوردند و دو دستش قطع شد و  که  نامخالفان به آن جو: گوید
  .مصحف را به دندان گرفت تا کشته شد

  .اینک حمله کردن رواست جنگ آغاز کنید: علی گفت

: ابن زبیر عنان شتر را گرفت و عایشه گفت در آن روز هفتاد کس کشته شدند و چنان شد که: گوید
  کیست؟

مردم را : اي براي او بپا کرد علی بیامد و گفت بکر عایشه را برداشت و خیمه محمد بن ابی: گوید
  .را به هم انداختی که خون همدیگر بریختند و سخن بسیار کرد ها آنتحریک کردي که برآشفتند و 

  تسلط یافتی مالیمت کناي پسر ابیطالب اینک که : عایشه گفت

هزار به او بدهند و این کار  علی او را روانه کرد و جمعی زن و مرد همراهش فرستاد و بگفت تا دوازده
  .نکرد به عهده خودم تأییداگر امیرمومنان : با عبداهللا بن جعفر بود مالی بسیار بود و گفت

: روزي بر در امیرمومنان ایستاد و گفتاند قاتل وي ابن جرموز بود که  زبیر کشته شد پنداشته: گوید
  .براي قاتل زبیر اجازه بخواه

من با احنف بن قیس بودم چون بن قناده پسرعمویم با زبیر بن عوام بود چون به : قره بن حارث گوید
  .کردند به عنوان امارت اسالم می من گفت پیش زبیر بودم که سواري بیامد و چنان بود که با زبیر

  .اي امیر سالم بر تو باد: شد سواري بیامد و گفت جمع علی از میان غبار برون میوقتی : گوید



 گرید تیخرب جنگ جمل به روا ٥٥٧
 

  سالم بر تو نیز باد: گفت

  این جمع آمدند عمار را میانشان دیدم: گفت

  نیست ها آنعمار میان : زبیر گفت

  هاست آنچرا بخدا عمار میان : گفت

  آورده ها آنخدا عمار را میان : گفت

  نیاورده ها آنن خدا عمار را میا: گفت

دیدم اندکی کنار سپاه ایستادند آنگاه پیش ما  را می ها آنپس او سوار شد و برفت و من : گوید
  چه دیدي؟: بازگشتند زبیر به یار خویش گفت

  گوید این مرد راست می: گفت

  واي که به بلیه افتادم واي که پشتم شکست: زبیر گفت

خواستم با او بمیرم و با  گفتم مادرم عزادار شود این بود که میزبیر به لرزه افتاد و من با خودم : گوید
  .او زنده باشم

  و چون کسان سرگرم شدند زبیر بر مرکب خویش نشست و رفت: گوید

  .بخدایی که جانم به فرمان اوست احنف قاتل زبیر بود: گفت جون می

و جنگ انداختند برد  پهلوي راست سپاه امیرمومنان بر پهلوي چپ مردم بصره هجوم: شعبی گوید
کسان به دور عایشه فراهم شدند از برآمدن روز تا نزدیک پسین و به قولی تا زوال خورشید جنگ بود 

  .پس از آن هزیمت شدند
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  .در جنگ جمل عمار بیامد و نیزه سوي زبیر برد: عامر بن حفص گوید

  کشی؟ اي ابوالیقظان مرا می: زبیر گفت

  نه اي ابوعبداهللا: گفت

  بندگان خدا سوي من آیید صبوري صبوري: گفت قعقاع با گروهی بر طلحه گذشت که می: گوید

او را بصره بردند و غالم دو کس با وي بود کسان در حال هزیمت بیامدند که آهنگ بصره : گوید
  .داشتند

اي کعب شتر را بگذار و کتاب خدا را ببر و جماعت را سوي آن دعوت کن و : عایشه گفت: گوید
بدو داد جمع پیش آمدند صبائیان جلوشان بودند و بیم داشتند صلح شود کعب با مصحف مصحفی 

خواستند و چون  کرد اما جز پیشروي نمی رفت علی از دنبالشان بود و منعشان می ها آنپیش روي 
زد  تیر انداختند و او بانگ میکعب دعوتشان کرد تیرباران کردند و او را کشتند به هودج عایشه نیز 

خواستند و چون اصرار جماعت را بدید اول کاري که  پسرکانم بقیه را دریابید اما جز پیشروي نمی
  .اي مردم به قاتالن عثمان و پیروانشان لعنت کنید و نفرین کردن آغاز کردند: گفت کرد می

  .خدایا قاتالن عثمان و پیروانشان را لعنت کن: گفت علی نیز نفرین آغاز کرد و می

مردم ربیعه فرستاد که به جمع قبایل اال گرفت و چون علی این بدید کس پیش یمنیان و کار جنگ ب
  .خویش پردازند

کشته شد و زبیر از نبردگاه برفت و چون ) رض(جنگ اول تا نیمروز بپا بود که طلحه : راوي گوید
قوم را  بصریان سوي عایشه رفتند و کوفیان در کار جنگ مصر شدند و آهنگ عایشه داشتند عایشه

  .و از همدیگر دست برداشتند برخاستتحریک کرد که به جنگ پرداختند تا از هر سو بانگ 
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جنگیدند ده  سختی بهها سخت بجنگیدند یمنیان نیز  وقتی حمله بردیم پهلوها مانند قلب: محمد گوید
کس گرفت کشته شد پنج  کس از مردم کوفه پاي پرچم امیرمومنان کشته شد که هر کس آن را می

  .از قبیله همدان بود و پنج کس از یمنیان

  .خدا از گمراهی به هدایتمان آورد و از جهالت خالصمان کرد و به فتنه مبتالیمان کرد: ابوعبیده گوید

وقتی دلیران مضر کوفه و مضر بصره پایمردي کسان را بدیدند در اردو عایشه و اردوي : محمد گوید
یمردي بنا شد و فیروزي نبود دست و پاها را بزنید بنا کردند به مردم وقتی پا اي کهعلی بانگ زدند 

  .دست و پاها ضربت زنند و در هیچ جنگی قبل و بعد از آن چندان دست و پاي بریده ندیدم

کار باال گرفت و پهلوي راست سپاه کوفه سوي قلب رفت و به آن چسبید پهلوي : عطیه بن بالل گوید
صره چسبید اما نگذاشتند پهلوي راست سپاه کوفه که مجاور آن بود با راست سپاه بصره به قلب سپاه ب

  .قلب سپاه بصره در آمیزد

  شما کیستید؟: عایشه به کسانی که سمت چپ وي بودند گفت

  از اصل ازد: صبره بن شیمان گفت

  .ایم حفظ کنید غسان ثبات و دلیري خودتان را که ما پیوسته از آن سخن شنیده اي ال: عایشه گفت

  شما کیستید؟: آنگاه رو سوي گروهی که روبروي وي بودند کرد و گفت

  بنی ناجیه: گفتند

ضبه کمتر شدند  اي قوم همدل بکوشید و چون بنی: ضبه به دور وي آمدند که گفت پس از آن بنی
  .آمیختند ها آنعدي با  بنی

  شما کیستید؟: گفت
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  .عدي که با برادران خویش آمیختیم مردم بنی: گفتند

گویی از میان این  اي و سوي تو راه نیست اگر راست می که به جاي محفوظ پناه برده: ر بانگ زدعما
عدي داد و میان دو گروه آمد و با  گروه سوي من آي و او عنان شتر را به دست یکی از مردم بنی

  .خویش کرد حائلتالش به نزد عمار رسید عمار سپر چرمی را 

ضبه بیامد و بجاي عدوي ایستاد کسی را دلیرتر از  کی از حارث از بنیآخر روز ی: عطیه بن بالل گوید
  .او ندیده بودم

داشت و شعري بدین  به دستدر جنگ جمل یکی را دیدم که شمشیري را : ابورجاي عطاردي گوید
  :خواند مضمون می

  ایم و یاران شتر ضبه ما بنی

  ...و چون مرگ بیامد با وي در آمیزیم تا آخر 

  .این مرد وسیم بن عمرو بن ضرارضی بود: گویدمفضل ضبی 

  .ضبه خاموش نشده بود شتر من بجاي بود تا وقتی صداي مردم بنی: گفت عایشه می

  .در آن روز عمرو بن یصربی البا بن حیثم سدوسی و هند بن عمرو زید بن صوحان را کشت

چند زخم شمشیر و نیزه  و یرفتیم و س در جنگ جمل راه می: عبداهللا بن زبیر به نقل از پدرش گوید
شد چون کوه سیاه بودیم هر که مهار شتر  از ما هزیمت نمی کس هیچداشتیم هرگز روزي چنان ندیدم 

  .شد عبدالرحمن بن عتاب عنان را گرفت و کشته شد گرفت کشته می را می

  .شوند علی بانگ زد شتر را پی کنید که اگر پی شوند پراکنده می: گوید

  واي تو کیستی؟: خویش را وارد کرد به عایشه گفتمحمد سر : گوید



 گرید تیخرب جنگ جمل به روا ٥٦١
 

  کسی که از همه خاندانت بیشتر او را دشمن داري: گفت

  پسر زن خثعمی؟: گفت

  آري: گفت

  به اشتر گفتم تو که مخالف کشتن عثمان بودي چرا به بصره آمدي؟: علقمه گوید

را به حرکت وادار کرد از خدا اینان با علی بیعت کردند آنگاه بیعت شکستند ابن زبیر عایشه : گفت
خواستم که مرا با او روبرو کند و چون با وي روبرو شدم قوت بازو را کافی ندانستم و در رکاب  می

  .بپا خواستم و ضربتی به سرش زدم که از پاي در آمد

  .اینک کنار تو شاهد این روایت است: به علقمه گفتم: راوي گوید

  .از این دو مرد حذر کنید: نزدیک ما ایستاد و گفتجوانی به : عبداهللا بن زبیر گوید

وقتی تالقی کردیم یا گوید وقتی قسط من کرد نیزه خویش را به طرف پاي من گرفت و : اشتر گوید
کشم و چون  آن را قطع کند کاري نکرده من او را می فرضاًمن با خویش گفتم این احمق است 

  .گفتم این هماورد است حواله داد که می نزدیک شد نیزه را محکم گرفت و به طرف صورتم

اسید تالقی کردم که دلیرترین و گفت با عبداهللا بن عتاب بن  که شنیدم اشتر می: زار گویددینار بن عی
  .رترین کسان بود با هم به زمین افتادیم و ندا داد که من و مالک را بکشیداکم

ر جنگ جمل حضور داشتند به من تنی چند از پیران طایفه که همگی د: محمد بن مخنف گوید
پرچم ازدیان کوفه به دست مخنف بن سلیم بود که در جنگ کشته شد صعقب که از خاندان : گفتند

  .وي بود پرچم را گرفت

  :خواند جنگید شعري بدین مضمون می بشیر بن حسان بن خوط در حالی که می: گوید
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  من پسر حسان بن خوطم که پدرم

  به نزد پیامبرفرستاده همه بکریان بود 

پنج کس کشته شد  و کسانی از بنی محدوج که سران قوم بودند کشته شدند از بنی ذهل نیز سی: گوید
  .برادر اگر حق بودیم جنگ ما چه نکو بود: کرد به برادرش گفت در حالی که جنگ می ها آنیکی از 

د و کسانی از ازدیان در جنگ جمل مردم ضبه و ازد اطراف عایشه را گرفته بودن: ابوبختري گوید
پشکل شتر مادرمان است بوي : گفتند کشیدند و می شکستند و بو می گرفتند و می پشکل شتر را می

  .دهد مشک می

  .در جنگ جمل روزي تا شب بجنگیدم: عوانه گوید

  اي بودست؟ این مادرزادي است یا حادثه: یکی را دیدم که گوشش کنده بود گفتم: ابورجا گوید

  خراشید رفتم یکی را دیدم که با پاي خویش زمین را می گان می جمل میان کشته در جنگ: گفت

  نزدیک من آي و تلقین بگوي که گوشم سنگین است: گفت

  اي؟ از کدام قبیله: نزدیک وي شدم و گفت: گوید

وقتی پیش مادرت رفتی بگو عمیر : گوشم را بکند و گفت بینی می که چنانام و او  از مردم کوفه: گفتم
  .بن اهلب ضبی با تو چنین کرده است

بن خطاب از جمله کسانی بود که به غزاي عثمان یکی از طایفه ما به نام هانی : مقدام حارثی گوید
ایم و  ضبیه گفته بودند ما بنی رفته بودند اما در جنگ جمل حضور نداشتند و چون رجز ضبیان را می

  یاران شتر

  :گفت ن روز ابوالجربا رجزي به این مضمون میآ: صعب بن عطیه به نقل از پدرش گوید
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آیی و در راه حق همسران پیامبر را رها  چرا پیش از آنکه تیزي شمشیر را بچشید با طاعت علی نمی
  کنی نمی

و چون کسان با قلب سپاه در آمیختند عدي بن حاتم بیامد که بدو حمله بردند و چشمش کور : گوید
و عبدالرحمن بن عتاب بن اسید بدو حمله برد دست وي قطع شده شد و پس برفت آنگاه اشتر بیامد 

رفت اشتر در او آویخت و از مرکب به زمینش انداخت زیر اشتر دست و پا  بود و خون از آن می
  .زد عاقبت رها شد و سخت غمگین بود می

گروه یار کسانی از یاران علی و یاران عایشه حمله بردند و دو حریف از هم جدا شدند و هر : گوید
  .خویش را به در بردند

مادر : محمد بن طلحه بیامد و مهار شتر را برگرفت و گفت: صعب بن عطیه به نقل از پدرش گوید
  جان دستور خویش بگو

  دهم اگر بجاي ماندي مرد خوبی شوي دستور می: عایشه گفت

حمله برد همه  آخرین کسی که پیش روي شتر جنگید زفر بن حارث بود که قعقاع بدو: محمد گوید
اي بجیر پسر دلجه به : عامریان سالخورده بدور شتر جان دادند و سوي مرگ شتابان شدند قعقاع گفت

نیز کشته شود شتر را پی  مؤمنانقوم خویش بانگ بزن تا پیش از آنکه همگی کشته شوند و مادر 
  .کنند

در : و را بخواند گفتاي ضبیان اي عمرو پسر دلجه مرا سوي خویش بخوان و چون ا: بجیر گفت
  امانم؟

  آري: گفت

 نیمه یکمردم کوفه بودند و  سوم یکدر جنگ جمل قبیله ربیعه با علی بودند که : بختري عبدي گوید
پسران  ...جماعت و ترتیب چنان بود که مضریان در مقابل مضریان بودند ربیعیان در مقابل ربیعیان و 
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چرا : یان باشیم و اجازه داد و چون زید بیامد بدو گفتنداي امیرمومنان در مقابل مضر: صوحان گفتند
  اي که مرگ قرین توست و مقابل تو است به طرف ما بیا ستادهیدر مقابل شتر و مقابل مضریان ا

  خواهیم ما مرگ می: گفت

دانیم در کار  بخدا تا آنجا که می: علی بر کشته کعب گذشت و بایستاد و گفت: زبیر بن حریث گوید
  .کردي و چنین و چنان بودي و او را ستود استوار بودید و به عدالت حکم میحق 

در جنگ جمل نیمه اول روز جنگ با طلحه و زبیر بود که کسان هزیمت : جریر بن اشرس گوید
اش کردند و  کسان سوي وي آمدند و مصریان احاطه باره یکصلح بود که  انتظارشدند عایشه در 

  .نیمه دوم روز جنگ میان عایشه بود و علیمردم به جنگ ایستادند و 

داد  کعب بن سور مصحف عایشه را گرفت و میان دو صف آمد و کسان را به خدا عزوجل قسم می
سپرش را پیش آوردند که که زیر پا افکند اش را به او دادند  هاي خویش را حفظ کنند زره که خون

ندازان مهلت ندادند و حمله بردند و جنگ پس زد تیربارانش کردند که جان داد و به جماعت تیرا
  .آغاز شد کعب نخستین کس بود که از بصریان و کوفیان در مقابل عایشه کشته شد

مسلمه بن عبداهللا را فرستادیم تا پدرزادگان ما را بخواند او را : مخلد بن کثیر به نقل از پدرش گوید
ران کرده بودند و نخستین کس بود که در تیرباران کردند و کشتند چنانکه قلب سپاه کعب را تیربا

  .مقابل امیرمومنان و عایشه کشته شد

شبانگاه جمل وقتی دو پهلوي سپاه کوفه در هم : صعب بن حکیم بن شریک به نقل از جدش گوید
شکست سوي قلب رفتند عبداهللا بن یثربی که پیش از کعب قاضی بصره بوده بود با برادرش عمرو در 

مردي که به شتر حمله کند : تند وي مقابل شتر بر اسبی نشسته بود علی گفتجنگ جمل حضور داش
  کیست؟

  .هند بن عمرو مرادي آهنگ شتر کرد ابن یثربی او را بکشت: گوید
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در جنگ جمل هفتاد کس از قریشیان مهار شتر را گرفتند که همه در حالی که مهار را به : شعبی گوید
آورد و عبداهللا با وي در آویخت و با او به زمین افتاد و  شدند اشتر حمله دست داشتند کشته می

  .گفت من و مالک را بکشید می

خواند و هماورد طلبید یکی به مقابل او  در جنگ جمل ابن یثربی رجز می: هند گوید داوود بن ابی
  .رفت که کشته شد یکی دیگر رفت که کشته شد

  :آنگاه رجزي بدین مضمون خواند

  ریزم خونشان را میبینم و  علی را می

  زنم اگر بخواهم با او نیز ضربت می

که عمرو یا بجیر نام داشت پسر دلجه ضبه پی کرد  شتر را یکی از مردم بنی: صعب بن حکیم گوید
  :حارث بن قیس که از یاران عایشه بود در این باب گفت

راه باقیمانده و حرم ما ساق شتر را زدیم که به زمین افتاد و یک ضربت کار را یکسره کرد اگر هم
ایم ما را با شتاب تقسیم کرده بودند این را به مثنی بن مخرمه نیز که از یاران علی بود نسبت  پیامبر نبوده

  .اند داده

  

  

  

  



  شدت نربد در جنگ جمل و خرب اعین بن ضبیعه که در هودج نگریست

  

ها ضربت  تا تیرها تمام شد آنگاه با نیزهدر جنگ جمل تیر انداختیم : عبداهللا بن سنان کاهلی گوید
ها میان ما و حریفان چنان با هم پیوسته بود که اسبی در آن توانست رفت آنگاه علی  زدیم و نیزه

  .اي فرزندان مهاجران شمشیر برگیرید: گفت

  .هر وقت به خانه ولید رفتم آن روز را به یاد آوردم: راوي گوید

ر بن یاسر پیش عایشه آمدند شتر پی شده بود طناب بار را بریدند و بک محمد بن ابی: ابوجمیله گوید
عایشه را به بصره ببرید و او : هودج را برگرفتند و به یکسو نهادند تا علی درباره آن دستور داد و گفت

  .را به خانه عبداهللا بن خلف خزاعی بردند

ن بردارند قعقاع و زفر بن علی به چند کس دستور داد که هودج را از میان کشتگا: محمد گوید
بکر پیش آمد کسانی  حارث آن را از پشت شتر پایین آوردند و پهلوي آن نهادند آنگاه محمد بن ابی

  .نیز همراه وي بودند

آنگاه وي را با هودج از میان کشتگان به کار بردند و یکی را نزدیک وي نهادند هودج چون : گوید
  .به آن خورده بود نمود از بس تیر جوجه پر در آورده می

بکر بیامد عمار نیز با وي بود  محمد بن ابی: صعب بن حکیم بن شریک به نقل از جد خویش گوید
هاي هودج را برید و آن را برداشتند و چون به زمین نهادند محمد دست خویش را به درون برد  طناب

  .برادرت محمد: و گفت

  مذمم: گفت

  اي؟ خواهرکم آسیبی ندیده: گفت
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  به تو چه مربوط: گفت

  اند گمرهان چه شده: گفت

  یافتگان هدایت: گفت

  مادر جان چه طوري؟: علی بیامد و گفت: گوید

  خوبم: گفت

  خدایت ببخشد: گفت

  تو را نیز: گفت

  یکم بود و سال سی اآلخر پنجشنبه دهم جمادي روز بهبه گفته واقدي جنگ جمل 

  

  

  

  

  

  

  



  کشته شدن زبیر بن عوام

  

جنگ جمل وقتی کسان طلحه و زبیر هزیمت شدند زبیر  روز به: ولید بن عبداهللا به نقل از پدرش گوید
بخدا این : برفت و بر اردوي احنف گذشت و چون احنف بدانست و از کارش خبر یافت گفت

  .نیست يریگ کناره

  آورد کی از او خبر می: آنگاه احنف به کسان گفت

  من: گفتعمرو بن جرموز به یاران خود 

چه : به تعقیب وي رفت و چون بدو رسید زبیر در او نگریست سخت خشمگین بود و گفت: گوید
  خبر؟

  خواستم از تو بپرسم می: عمرو گفت

  کند میاین حمله : غالم زبیر که عطیه نام داشت و همراه وي بود گفت

  ترسی؟ از یک مرد چه می: زبیر گفت

ز کنیم پس فرود آمدند ابن جرموز پشت سر وي ایستاد و نما: وقت نماز شد ابن جرموز گفت: گوید
از پشت سر از شکاف زره با نیزه بزد و او را بکشت و اسب و انگشتر و سالحش را بگرفت و غالم را 

  .السباع به خاك سپرد و او با خبر پیش کسان بازگشت رها کرد که وي را در روادي



ر کشتگان جنگ جمل   ش

  

از یاران علی بودند  نیمه یکهزار کس کشته شد که  در جنگ جمل در اطراف جمل ده: محمد گوید
هزار کس از  هزار کس از قبیله ازد و پانصد کس از دیگر قبایل یمنی دو از یاران عایشه دو نیمه یکو 

ضبه و پانصد  قوم مضر و پانصد کس از قبیله قیس و پانصد کس از قبیله تمیم و هزار کس از قبیله بنی
  کس از قبیله بکر بن وائل

جوانان و  جز بهدر آن روز هفتاد پیر از بنی عدي کشته شد که همگی قاري قران بودند : محمد گوید
تا وقتی صداي مردم بنی عدي خاموش نشده بود امید فیروزي : کسانی که نبودند عایشه گفته بود

  داشتند

  

  کسانی که به وی ناسزا گفته بودندرف علی به نزد عایشه و دستور مجازات 

  

بصره آمد و به مسجد رفت و نماز کرد و وارد بصره شد و  يدوشنبه سو روز بهعلی : محمد گوید
کسان پیش وي آمدند آنگاه بر استر خویش سوي عایشه رفت و چون به خانه عبداهللا بن خلف رسید 

گریستند  عبداهللا و عثمان پسران خلف میخانه بصره بود زنان را دید که با عایشه بر  ترین بزرگکه 
اي علی اي قاتل : گریست و چون علی را بدید گفت صفیه دختر حارث نیز روسري داشت و می

  .دوستان اي متفرق کننده جمع خدا فرزندانت را یتیم کند چنانکه فرزندان عبداهللا را یتیم کردي

ه او سالم گفت و پیش وي نشست و علی جوابی نداد و همچنان آرام پیش عایشه رفت و ب: گوید
  .کرد بخدا از وقتی که دختر بود دیگر او را ندیده بودم ییگو درشتصفیه با ما : گفت
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  .ن سخن را تکرار کردعلی بیرون آمد صفیه پیش آمد و هماو چون : گوید

در را  که اینقسط آن دارم : علی استر خویش را بداشت و به درها که در خانه بود اشاره کرد و گفت
بگشایم و کسانی را که آنجا هستند بکشم سپس این در را بگشایم و کسانی را که آنجا هستند بکشم 

  .بکشم سپس این در را بگشایم و کسانی را که آنجا هستند

و چنان بود که کسانی از زخمیان به عایشه پناه برده بودند و علی از بودنشان خبر یافته بود اما تعافل 
  .از شنیدن این سخنان خاموش شد و علی برون شد کرده بود صفیه

  

  امارت دادن ابن عباس بر برصه و سپردن خراج به زیاد

  

به : المال گماشت و به ابن عباس گفت علی ابن عباس را امیر بصره کرد و زیاد را بر خراج و بیت
  .مشورت وي کار کند

اگر دانی که تو : مشورت کردم گفتاي که پیش آمده بود با وي  درباره حادثه: گفت ابن عباس می
  .چنان دهم که باید رأيچنان دهم که باید و اگر ندانی  رأيحقی و مخالف بر تو بر باطل است 

  .بر باطل ها آنمن بر حقم و : گفتم

به کمک آنکه مطیع است نافرمان را در هم بکوب و اگر زدن گردنش مایه قوت و صالح : گفت
  .اسالم است گردنش را بزن

مردم مدینه روز پنجشنبه پیش از غروب آفتاب از جنگ جمل خبر یافتند به وسیله بازي : د گویدمحم
که از حدود مدینه گذشت و چیزي آویخته داشت و مردم نیک نگریستند و چون بیفتاد دستی بود که 



 کشتگان جنگ آوردند یکه از فزون ییها تیروا ٥٧١
 

 انگشتري داشت و نقش آن عبدالرحمن بن عتاب بود و کسانی که مابین مکه و مدینه و بصره بودند
  .آوردند بدانستند بیمناك شدند و حادثه را از دست و پاها که بازها می

  

  که از فزونی کشتگان جنگ آوردند ییها تیروا

  

  .هزار کس بیشتر بودند ما گفتگو داشتیم که کشتگان جنگ جمل از شش: سعید قطعی گوید

علی بن ابیطالب در جنگ جمل : گفت شنیدم که ابن ابی یعقوب می: حازم گوید جریر بن ابی
ضبه و  کس از بنی صد هشتپنجاه کس از مردم ازد  و سیصد و پانصد کس را بکشت هزار و هزار دو

  پنجاه کس از مردم دیگر و سیصد

  :بدین مضمون گفتمعرض بن غالط در جنگ جمل کشته شد و برادرش حجاج شعري : جریر گوید

  روزي ندیدم که بیشتر از این

  دست چپ افتاده باشد

  .که دست راست از آن جدا مانده باشد

  

  



  فرستاده علی بن ابیطالب قیس بن سعد بن عباده را به امارت مرص

  

یکم محمد بن ابی حذیفه کشته شد سبب کشته شدنش این بود که وقتی  و در این سال یعنی سال سی
رح بکر سوي عثمان روان شدند وي در مصر بماند و عبداهللا بن سعد بن ابی س ان با محمد بن ابیمصری

  .را از آنجا برون کرد و مصر را به تصرف آورد و همچنان آنجا ببود تا عثمان کشته شد

حذیفه بن عتبه بن ربیعه بن عبدشمس ابن عبدمناف بود  محمد پسر ابی: عباس بن سهل ساعدي گوید
ریان را سوي عثمان روانه کرد و چون سوي عثمان رفتند و او را محاصره کردند وي در مصر که مص

به عبداهللا بن سعد بن ابی سرح تاخت که یکی از بنی عامر بن لوي قرشی بود و در آن هنگام از جانب 
  .عثمان عامل مصر بود و او را برون راند و پیشواز نماز مردم شد

ابی سرح از مصر درآمد و در حدود سرزمین مصر مجاور فلسطین بماند و عبداهللا بن سعد بن : گوید
  اي بنده خدا چه خبر؟: شود تا سواري بیامد که بدو گفت منتظر بود که کار عثمان چه می

  مسلمانان عثمان را کشتند: گفت

  اي بنده خدا پس از آن چه کردند؟: عبداهللا بن سعد انااهللا گفت و پرسید

  پسرعم پیامبر خدا علی ابن ابیطالب بیعت کردندپس از آن با : گفت

  عبداهللا باز اناهللا گفت

  خالفت علی به نظر تو همانند کشتن عثمان است؟: آن مرد بوي گفت

  آري: گفت

  گویی عبداهللا بن ابی سرح باشی؟: مرد در وي نظر کرد و بشناخت و گفت: گوید
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  آري: گفت

  امیرمومنان درباره تو و یارانت نظر بد دارداگر جانت را دوست داري فرار کن که : گفت

  این امیر کیست؟: عبداهللا گفت

  قیس بن سعد بن عباده انصاري: گفت

پسرعم خویش شد که متکفل و مربی  خدا محمد ابن ابی حذیفه را لعنت کند که یاغی: عبداهللا گفت
وي بود و نکویی کرده بود و رعایت وي نکرد و به عامالنش تاخت تا کشته شد آنگاه کسی به 

حکومت و والیت به او نداد و او را  ماه کیو  سال کیخالفت رسید که از او و عثمان دور بود و 
  .شایسته این کار ندانست

د و علی بن ابیطالب به خالفت رسید قیس بن سعد انصاري وقتی عثمان کشته ش: سهل بن سعد گوید
دار آنجا کردم به جاي خویش رو و  سوي مصر روان شو که تو را والیت: را پیش خواند و گفت

رسی سپاهی  خواهی همراه تو باشند فراهم آر تا وقتی به مصر می معتمدان خویش را با کسانی که می
  .شود و نیرو گرفتن دوست میمایه ترس و دشمن  که اینداشته باشی 

قیس با هفت کس از یاران خویش روان شد تا به مصر رسید و به منبر رفت و آنجا نشست و : گوید
  .تا نامه امیرمومنان را که همراه داشت براي مردم مصر بخوانند: بگفت

  به نام خداي رحمن رحیم

خود و فرشتگان و پیامبران کرد و اما بعد خدا عزوجل به صنع و تقدیر و تدبیر نکو اسالم را دین 
به دعوت اسالم سوي بندگان فرستاد و آن را خاص مخلوق منتخب کرد تا پاکیزه باشند ) ع(پیامبران 

و حرمتشان داد تا ستم نکنند و مهبذشان کرد تا پاکیزه باشند و چون تکلیف خویش را به سر برد خدا 
  .عزوجل او را سوي خویش برد
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میر شایسته را جانشین وي کردند که به کتاب و سنت عمل کردند و رفتار نکو آنگاه مسلمانان دو ا
راضی باد ببردشان پس از آن یکی به  ها آنداشتند و از سنت تجاوز نکردند آنگاه خدا عزوجل که از 

سابقه کرد و امت بر ضد او مقالتی یافت که بگفتند و اعتراض کردند و  خالفت رسید که کارهاي بی
عمل کنیم و حق وي را برپا ) ص(د ما مکلفیم که درباره شما به کتاب خدا و سنت پیامبر عیب گرفتن

  .داریم

  .ششم و در ماه صفر سال سی: عبداهللا بن رافع نوشت

: گوید پس از آن قیس بن سعد به سخن ایستاد و حمد خدا کرد و بر محمد صلوات فرستاد و گفت
محو کرد و ستمکاران را در هم کوفت برخیزید و بر حمد خدایی را که حق را بیاورد و باطل را 

  .کتاب خدا و سنت پیامبر او بیعت کنید و اگر بدان عمل نکردید بیعتی به گردن شما نداریم

  .و بیعت کردند و کار مصر بر او استوار شد برخاستندمردم : گوید

د و از مرگ عثمان سخن آنگاه مسلمه بن مخلد انصاري که از طایفه قیس بن سعد بود قیام کر: گوید
  .راند و به خونخواهی وي دعوت کرد

گوید قیس بن سعد مردي دوراندیش و مدبر بود کس پیش آن جمع فرستاد که در خربتا بودند و 
صلح  ها آندارم پس با  گذارم و دست از شما می می شماراو  کنم نمیپیغام داد که به بیعت وادارتان 

  .آوري خراج پرداخت و کس مخالف آن نبود کرد و به جمعکرد با مسلمه بن مخلد نیز صلح 

آنگاه امیرمومنان سوي یاران جمل رفت و قیس همچنان عامل مصر بود سپس علی از بصره : گوید
سوي مکه رفت و قیس همچنان در جاي خویش بود و براي معاویه بن ابی سفیان از همه خلق خدا 

  .ناخشنود بود

ن سعد نامه نوشت در آن وقت علی در کوفه بود و هنوز سوي صفین به همین جهت معاویه به قیس ب
  :نرفته بود نوشت
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  از معاویه بن ابی سفیان به قیس بن سعد

اي زده بود یا  درود بر تو باد اگر اعتراضی بر عثمان بن عفان داشتید که تبعیضی کرده بود یا تازیانه
جوانان را به کار گماشته بود اگر بخواهید  ناسزایی به کس گفته بود یا کسی را تبعید کرده بود یا

آور کردید و عملی فجیح داشتید اي  دانید که خونش به شما حالل نبود که کاري وحشت بدانید می
کنند باش و پیرو کار ما شو و چون  قیس اگر توانی از جمله کسانی باشی که خونخواهی عثمان می

تو باشد و چون نامه معاویه به قیس رسید خواست تعلل  ام حکومت عراقین از غلبه یافتم مادام که زنده
  :کند و کار خویش را ظاهر نکند که معاویه به جنگ وي شتاب نیارد و بدو نوشت

اما بعد نامه تو به من رسید آنچه را درباره قتل عثمان نوشته بودي بدانستم من این کار را نکردم و 
نزدیک آن نشدم که دیار من مردم را بر ضد عثمان تحریک کرد و برانگیختشان تا خونش بریختند 

است و این کار خواسته بودي به نزد تو شوم و پاداشی عرضه کرده بودي مرا در این کار نظر و اندیشه 
نا دارم و از جانب من چیز  از آن چیزها نیست که درباره آن شتاب توان کرد من کسان را از تو بازمی

  .نخواهی دید يندیآ خوش

گیرد و بیم کرد که  شود و فاصله می و چون معاویه نامه وي را بخواند چنان دید که نزدیک می: گوید
  :امه نوشتباشد و باز بدو ن گر لهیحفاصله گیرد و 

اي که جنگت را  اي که تو را به صلح بدانیم نه دوري گرفته اما بعد نامه تو را خواندم نه نزدیک شده
کند و  تساهل نمی خدعه گرسازم کسی همانند من گروهی مرد دارد و عنان اسبان به دست اوست با 

  .شود والسالم خوش مکار نمی دست

  :شتو چون قیس نامه معاویه را خواند بدو نو

  به نام خداي رحمن رحیم

  از قیس بن سعد به معاویه بن ابی سفیان
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اي  من را ناچیز دانسته رأيخواهی مرا بفریبی و در من طمع آوري و  اما بعد عجیب است که می
خواهی مرا از اطاعت کسی که بیشتر از همه شایسته زمامداري است برون کنی و به طاعت خویش  می

تري و چون نامه قیس  گویی و گمراه این کار دورتر و سخن نادرست بیشتر میان از کس همهبري که از 
  .به معاویه رسید به او نومید شد و حضور وي را در مصر ناخوش داشت

انصار  دار پرچممصر بود وي در ایام پیامبر خدا  دار تیوالاز وقت خالفت علی قیس : زهري گوید
ن ابی سفیان و عمرو بن عاص کوشش داشتند که وي را از بود و مردي دلیر و مدبر بود ولی معاویه ب

  .داشت مصر برون کنند و بر آنجا تسلط یابند ولی وي خویشتن را به تدبیر و خدعه محفوظ می

هرگز : گفت کرد و می قریش سخن می رأيو چنان بود که معاویه با کسانی از مردم صاحب : گوید
ردم از جانب علی که در عراق بود وقتی قیس تسلیم من تر از آن نکردم که با قیس ک اي جالب خدعه

نشد به مردم شام گفتم بد قیس ابن سعد نگویید و کسان را براي غزاي وي نخوانید که وي دوستدار 
  .ماست

خواستم این را براي دوستداران خود در عراق بنویسم که جاسوسان علی در شام و  می: معاویه گوید
  .عراق بشنوند

جعفر بن ابیطالب به او خبر دادند و چون او  بکر و محمد بن ابی خبر به علی رسید محمد بن ابی: گوید
که با مردم خربتا جنگ کند در آن وقت مردم خربتا : این شنید از قیس بدگمان شد و بدو نوشت

معتبران سران و اشراف و  ها آن: دریغ کرد و به علی نوشت ها آنهزار کس بودند قیس از جنگ  ده
  .مصرند

اگر از من : بجنگد اما قیس جنگیدن را نپذیرفت قیس به علی نوشت ها آنعلی مصر شد که قیس با 
  بدگمانی مرا از کار خویش بردار

علی اشتر را به امارت مصر فرستاد و چون به قازم رسید شربت عسلی نوشید که مایه مرگ وي شد و 
  خدا سپاهی از عسل دارد: مرو گفتچون معاویه و عمرو از قضیه خبر یافتند ع
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وقتی معاویه از پیروي قیس نومید شد سخت نگرانم شد که دلیري و دوراندیشی : سهل بن سعد گوید
اي  دانست و به اطرافیان خود چنان وانمود که قیس پیرو شما شده براي وي دعا کنید و نامه وي را می

  .خواند ها آند براي را که قیس ضمن آن نرمش کرده بود و نزدیکی جسته بو

میان مردم شام شیوع یافت که قیس بن سعد با معاویه بن ابی سفیان بیعت کرده و خبرگیران : گوید
: علی این را بدو خبر دادند که حیرت آورد و شگفتی کرد و فرزندان خویش را پیش خواند و گفت

 مشکوك اي امیرمومنان مشکوك را بگذار و نا: شما چیست؟ عبداهللا بن جعفر نیز بود که گفت رأي
  را بگیر و قیس را از مصر بردار

  کنم نمیبخدا این را در مورد قیس باور : علی گفت

  کند اي امیرمومنان وي را بردار بخدا این قضیه راست باشد از کار کناره نمی: عبداهللا گفت

به  کند می ها آنبه سبب رعایتی باشد که قیس از  که ایناي امیرمونان بیم دارم : فر گفتعبداهللا بن جع
  .او دستور بده با اینان جنگ کند

  علی بدو نوشت: گوید

  به نام خداي رحمن رحیم

  پیکار کن ها آنسخن آورده بودي حرکت کن و با  ها آناما بعد سوي قومی که از 

  :ن را بخواند و خودداري نتوانست و به امیرمومنان چنین نوشتو چون نامه به قیس رسید آ: گوید

اند و براي  گویی با کسانی که دست از تو بداشته اي امیرمومنان از دستور تو در شگفتم به من می
درست این  رأيبدار که  ها آناند پیکار کنم از من بشنو و دست از  جنگ دشمنان آزادت گذاشته

  .دشان واگذاري والسالمرا به حال خو ها آناست که 
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بکر را به  اي امیرمومنان محمد بن ابی: و چون این نامه به علی رسید عبداهللا بن جعفر گفت: گوید
گوید حکومتی که جز با  والیتمداري مصر بفرست که کار آن را کفایت کند بخدا شنیدم که قیس می

ملک شام تا مصر را داشته قتل مسلمه بن مخلد کامل نشود حکومت بدي است بخدا دوست ندارم 
  .باشم و ابن مخلد را کشته باشم

  .بکر را به والیتمداري مصر فرستاد و قیس را از آنجا برداشت پس علی محمد بن ابی: گوید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بکر در مرص والیتمداری محمد بن ابی

  

رفت مروان و اسود بن بکر سوي مصر آمد و قیس برون شد و سوي مدینه  محمد بن ابی: زهري گوید
  .بختري او را بیم دادند و ترسید که بگیرندش یا بکشند و بر مرکب نشست و پیش علی رفت ابی

بکر رسید بدانست که  قیس پیش علی آمد و چون قضیه را با وي گفت و خبر قتل محمد بن ابی: گوید
نبوده از آن  خواه نیکشته قیس با تدبیر به کارهاي مهم پرداخته و کسی که وي را به عزل قیس وادا

  .گرفت او را به کار می رأيپس علی در همه کارها 

بکر به مصر آمد با وي بودم چون بیامد دستور علی  وقتی محمد بن ابی: کعب به نقل از پدرش گوید
  :را براي مصریان بخواند

  به نام خداي رحمن رحیم

  این دستور بنده خدا علی امیرمومنان است

دهد که  دهد که در نهان و عیان پرهیزکار و مطیع خدا باشد دستور می بکر دستور می به محمد بن ابی
کسان قلمروي خویش را به اطاعت و پیوستن به جماعت دعوت کند که در این کار حسن عاقبت 

دهد که خراج  مقدار آن ندانند و کنه آن نشناسند دستور می که  نااست و صواب بزرگ دارد و چند
نرمی کن و در  ها آنگرفته چیزي نکاهد و چیزي نیفزاید با  ند مقدار گیرد که از پیش میزمین را همان

دهد که  برابري آر چنانکه نزدیک و دور در حق مساوي باشند دستور می ها آنمجلس و توجه میان 
میان مردم مطابق حق داوري کند و عدالت کند پیرو هوس نشود و در کار خدا عزوجل از مالمت و 

تگري نهراسد که خدا یار کسی است که پرهیزکاري کند و اطاعت و فرمان وي را بر دیگران مالم
  .مرجع دارد
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  .نوشته در غره ماه رمضان) ص(رافع آزاده شد پیامبر خدا  عبداهللا بن ابی

: بکر به سخن ایستاد و حمد خدا گفت و ثناي او کرد سپس گفت پس از آن محمد بن ابی: گوید
اند به  سوي حق کرد و بسیار چیزها را که جاهالن از دیدن آن کور مانده شماراو  حمد خدایی که ما

به من سپرده و به من چنان دستور داده که شنیدید  شماراما و شما نمود بدانید که امیرمومنان کارهاي 
کوشم اگر دیدید یکی از عمال من  شفاهی دیگر و من تا بتوانم براي خیر شما می هاي سفارشو بسیار 

دارم این  تر خوشرا  که اینشود به من خبر دهید و مالمتم کنید  و منحرف می کند می ناحقکار 
  .بگفت و پایین آمد

بی سفیان نامه دار مصر شد به معاویه بن ا بکر وقتی والیت محمد بن ابی: یزید بن ظبیان همدانی گوید
  .نوشت

هایی را که میان دو طرف بود نقل کرده که نقل آن را خوش ندارم زیرا مطالبی در آن است  راوي نامه
  .که عامه تحمل آن ندارند

بکر نگذشته بود که کس پیش آن گروه کناره گرفتگان فرستاد  یک ماه از اقامت محمد بن ابی: گوید
  اي گروه یا به اطاعت ما درآیید یا از دیار ما بروید: د و گفتکرده بو مسالمت می ها آنکه قیس با 

شود و به کار  کنیم بگذارمان تا ببینیم سرانجام کارهایمان چه می که چنین نمی: آن گروه پاسخ دادند
  .جنگ ما شتاب مکن

نیز سرکشی کردند و احتیاط خویش بداشتند تا وقتی جنگ صفین پیش آمد  ها آن اما محمد نپذیرفت
اند و  مچنان از محمد بیمناك بودند و چون خبر آمد معاویه و مردم شام در مقابل علی مقاومت کردهه

کشیده بر ضد محمد  علی و مردم عراق از مقابله معاویه و مردم شام بازگشتند و کارشان به حکمیت
  .ت آوردن و جنگ آغاز کردندبکر جرأ بن ابی



 در مرص بکر یمحمد بن اب یتمدار یوال ٥٨١
 

بکر این بدید حارث بن جمهان جمعی را سوي مردم خربتا فرستاد یزید  و چون محمد بن ابی: گوید
بجنگید و کشته شد محمد یکی از مردم کلب را به  ها آنبن حارث کنانی نیز جز سپاه بود حارث با 

  .نام ابن مضاهم فرستاد که او را نیز بکشتند

س از جنگ جمل پیش علی آمد و علی براي وي مکتوبی مرو پ مرزبان اهویه ابرازم: ابواسحاق گوید
  نوشت

  :و مردم مرو نوشت ساالران سپهو  سواران چابکبه دهقانان مرو و 

  به نام خداي رحمن رحیم

  درود بر هر که پیرو هدایت باشد اما بعد ماهویه مرزبان مرو پیش من آمد و من از او رضایت دارم

  ششم نوشته شد و به سال سی

  .آنگاه آن جماعت کافر شدند و ابرشهر را ببستند: گوید

  

  

  

  

  

  



  سخن از عمرو بن عاص و بیعت کردن وی با معاویه

  

ششم عمرو بن عاص با معاویه بیعت کرد  و ششم در این سال یعنی سال سی و در این سال یعنی سال سی
  .و با وي بر پیکار علی همدل شد

اي مردم مدینه بخدا هرکه در مدینه باشد و : برون شد و گفتعمرو عاص از مدینه به آهنگ شام 
عثمان کشته شود خدا عزوجل او را به ذلت کسانی که توان یاري وي نداشتند دچار کند باید فرار 

  .کرد

  .عمرو برفت و دو پسرش عبداهللا و محمد نیز با وي برفتند: گوید

  .پسرش نیز با وي بودند عمرو بن عاص در عجالن نشسته بود و دو: ابوعثمان گوید

  .گذشت ها آنکه سواري بر 

  آیی؟ از کجا می: گفتند

  از مدینه: گفت

  نامت چیست؟: عمرو گفت

  حصیله: گفت

  آن مرد را محصور کردند: عمرو گفت

  خبر چه داري؟: گفت



 هیبا معاو یکردن و  عتیسخن از عمرو بن عاص و ب ٥٨٣
 

  آن مرد محصور بود: گفت

  شود کشته می: عمرو گفت

  گذشت ها آنچند روز گذشت و سوار دیگري بر : گوید

  نامت چیست؟: عمرو گفت

  قتال: گفت

  آن مرد مقتول شد خبر چه داري؟: عمرو گفت

  آن مرد مقتول شد و تا وقتی که من در آمدم چیز دیگري نبود: گفت

  گذشت ها آنچند روز دیگر گذشت و سوار دیگري بر : گوید

  آیی؟ از کجا می: گفتند

  مدینه: گفت

  نامت چیست؟: عمرو گفت

  حرب: گفت

  شود خبر داري؟ گ میجن: عمرو گفت

  عثمان بن عفان کشته شد و با علی بیعت کردند: گفت

آن هر که دملی را دست زند سر باز کند  دراثنايگویند جنگی رخ دهد که  مرا ابوعبداهللا می: گفت
  از او راضی شود و ببخشدشخدا عثمان را رحمت کند و 
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مابین شما و عربان دري بود اینک که در اي گروه قریشیان بخدا : گفت میسالمه بن زنباع جذا: گوید
  .شکست در دیگري پیدا کنید

اي باید که حق را از ورطه جنگ درآرد و مردم در  خواهیم اصالح در را مته همین را می: عمرو گفت
  .عدالت همانند باشند

رفت و اي دریغ از عثمان حیا و دین از میان : گفت گریست و می آنگاه پیاده راه افتاد و چون زن می
  .همچنان برفت تا به دمشق رسید

 یهودعمرو را سوي عمان فرستاده بود و آنجا از یکی از عالمان ) ص(پیامبر خدا : ابوعثمان گوید
از درگذشت : را پیش خواند و گفت یهوديچیزي شنیده بود و تا آنجا بود صحت آن را بدید و عالم 

  هد بود؟پیامبر با من سخن کن و بگوي که پس از اوي که خوا

  .آنکه براي تو نامه نوشت پس از او خواهد بود و مدت او کوتاه خواهد بود: گفت

 باعالس من که ابوعبداللهم در وادي: به عمرو رسید گفت) رض(به گفته واقدي وقتی خبر قتل عثمان 
رسد اگر طلحه خلیفه شود به بخشش جوانمرد  بودم و او را کشتم چه کسی پس از او به خالفت می

دارد اما خالفت او را از  بینمش که حق را پاکیزه می رب است و اگر پسر ابوطالب خلیفه شود میع
  .دارم تر ناخوشهمه 

اند و این براي وي ناگوار بود روزي چند  پس از آن به عمرو خبر رسید که با علی بیعت کرده: گوید
اند با خود گفت  عایشه راهی شده کنند خبر یافت که طلحه و زبیر و مراقب بود که ببیند مردم چه می

  .کنند کنم ببینم چه می تأمل

معاویه در : اند و در کار خویش فروماند یکی بدو گفت آنگاه خبر آمد که طلحه و زبیر کشته شده
  .خواهد با علی بیعت کند بهتر است همدست معاویه شوي شام است و نمی



 هیبا معاو یکردن و  عتین از عمرو بن عاص و بسخ ٥٨٥
 

اید که عثمان کشته شده و  شنیده: محمد و عبداهللا را پیش من آرید و چون بیاوردند گفت: عمرو گفت
شما  رأي: رود که معاویه با علی مخالفت کند آنگاه گفت اند انتظار می مردم با علی بیعت کرده

اهد بالد و مرا در کاري شرکت نخو چیست؟ از علی امیدي نیست مردي است که به سابقه خود می
  .داد

و اثري  رأيتو یکی از سران عربی نباید این کار به اتفاق انجامد و تو در آن : محمد بن عمرو گفت
  .نداشته باشی

با دو پسر خود حرکت کرد و پیش معاویه رفت و دید که مردم معاویه را آنگاه عمرو بن عاص : گوید
تقام خون خلیفه ستمدیده را حق با شماست ان: کنند عمرو گفت به خونخواهی عثمان ترغیب می

  .بگیرید

بینی که معاویه به سخن  مگر نمی: در این وقت معاویه به سخن او توجه نداشت دو پسرش بدو گفتند
  .تو توجه ندارد پیش کس دیگر رو

ام و به من توجه  تو آمده شیپآور است که من  بخدا شگفت: عمرو پیش معاویه رفت و گفت: گوید
خواهیم پس معاویه با وي سازش کرد و بدو  ه تو جنگ کنم خون خلیفه را مینداري بخدا اگر همرا

  .متمایل شد

  

  

  



  را سوی معاویه و دعوت وی به اطاعتفرستادن علی بن ابیطالب جریر بن عبدهللا بجلی 
  

در این سال علی هنگام بازگشت از بصره به کوفه و فراغت از جنگ جمل جریر بن عبداهللا بجلی را 
پیش معاویه فرستاد و او را به بیعت خویش خواند چنان بود که وقتی علی براي جنگ با مخالفان سوي 

به آنجا  رفت جریر در قبیله همدان بود اشعث بن قیس نیز عامل آذربیجان و عثمان او را بصره می
نامه نوشت و دستور داد از مردم قلمروي  ها آنگماشته بود و چون علی از بصره به کوفه بازگشت به 

نیز چنین کردند و پیش علی آمدند و چون علی  ها آنخویش براي او بیعت بگیرند و پیش وي آیند 
ست تا بروم و مرا سوي او فرست که دوست من ا: خواست یکی را پیش معاویه فرستد جریر گفت می

  .او را به اطاعت تو دعوت کنم

منتظر بمان و عمرو را پیش خواند و با وي مشورت : وقتی جریر پیش معاویه رسید طفره رفت و گفت
کس پیش سران مردم شام فرست و خون عثمان را به گردن علی نهد و به کمک : کرد عمرو گفت

  .مردم شام با علی جنگ کند و معاویه چنین کرد

جریر پیش علی بازگشت و خبر معاویه را با اتفاق مردم شام براي جنگ با وي بگفت و : گوید عوانه
گویند علی او را کشته و قاتالنش را پناه داده و از او دست  گریند و می این که بر عثمان می

  .دارند تا قاتالن عثمان را بکشد یا خود او را بکشد برنمی

ریر را نفرستی و دشمنی و دغلی او را به تو خبر دادم اگر مرا به تو گفتم که ج: اشتر به علی گفت
فرستاده بودي بهتر از این شخص بود که پیش معاویه بماند تا وقتی که هر دري را که امید خبري از 

  .گشودن آن داشت گشود و هر دري را که از آن بیم داشت ببست

  هم از قاتالن عثمانی تو: گفتند کشتند و می اگر آنجا بودي تو را می: جریر گفت



 به اطاعت یو دعوت و  هیمعاو یرا سو  یبن عبدهللا بجل ریجر طالبیبن اب یفرستادن عل ٥٨٧
 

کردم که  ماندم و چنان می رفته بودم از جوابشان بازنمی ها آناي جریر بخدا اگر پیش : اشتر گفت
کرد و تو را و امثال تو را در محبسی  من کار می رأيمعاویه فرصت تفکر نیابد اگر امیرمومنان مطابق 

  .داشت که از آنجا در نیایید تا این کارها سامان گیرد می

پس جریر بن عبداهللا سوي قرقیسا رفت و به معاویه نامه نوشت و او نیز به جریر نامه نوشت و گفت که 
پیش وي رود علی نیز حرکت کرد و در نخلیه اردو زد و عبداهللا بن عباس با آن گروه از مردم بصره 

  .که با وي به پا خواسته بودند پیش علی آمد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ابیطالب سوی صفینرف علی بن 

  

  .خبر به معاویه رسید و عمرو عاص را پیش خواند و با وي مشورت کرد: گوید

و تدبیر  رأيبرو و با  شخصاًتو نیز  کند میاینک که خبر یافتی که خود او حرکت : عمرو گفت
  .خویش غایب مباش

آنگاه عمرو برفت و مردم را کنم و به آماده کردن مردم پرداخت  اي ابوعبداهللا چنین می: معاویه گفت
  .ترغیب کرد

بست براي وردان  که می ها پرچممعاویه نامه به والیات نوشت و پرچمی براي عمرو بست و جز : گوید
  .غالم وي و دو پسرش عبداهللا و محمد نیز هر کدام پرچمی بست

  .علی نیز براي غالم خویش قنبر پرچمی بسته بود

دانست از علی بیم دارند یا عیب او  انی که میکس همهپیمود و به  معاویه روان شد و آهسته راه می
  .را به کمک خود طلبید ها آنگویند نامه نوشت و  می

هزار کس  هزار کس پیش فرستاد شریح بن هانی را نیز با چهار علی زیاد بن نضر حارثی را با هشت
ین کرد و معقل بن قیس را با دار مدا همراه وي فرستاد سعد بن مسعود ثقفی عموي مختار را والیت

  .از راه موصل بروند تا پیش وي رسند: هزار کس از آنجا فرستاد و گفت سه

  

  



  دستوری که علی بن ابیطالب برای پل زدن روی فرات داد

  

براي من : در روایت عبداهللا بن عمار بارقی آمده به مردم رقه گفت که چنانو چون علی به رقه رسید 
دریغ کردند علی از آنجا حرکت کرد که از پل منبج عبور  ها آنپلی بزنید که از اینجا سوي شام روم 

کند و اشتر را بر رقه گماشت وقتی علی با کسان براي عبور از پل روان شد اشتر به مردم رقه بانگ زد 
خورم اگر امیرمومنان برود و به نزدیک شهرتان براي او  ردم قلعه بخدا عزوجل قسم میو گفت اي م

کنم و  و سرزمین را ویران میکشم  نهم و مردان را می پل نزنید که عبور کند شمشیر در شما می
  .گیرم اموالتان را می

دند که با سپاه از زنیم علی باز آمد و براي او پل ز پس کس پیش وي فرستادند که براي شما پل می
  .آن گذشت

کرد ازدحام شد و کاله عبداهللا بن ابی الحصین بیفتاد که پیاده شد و آن را  وقتی سپاه عبور می: گوید
برگرفت و دوباره سوار شد و نیز کاله عبداهللا بن حجاج بیفتاد که پیاده شد و آن را برگرفت و دوباره 

بینان از روي حرکت پرندگان درست باشد بزودي من  اگر پندار فال: سوار شد و به یار خویش گفت
  .شوي شوم تو نیز کشته می کشته می

  .چیزي را بیشتر از این که گفتی دوست ندارم: عبداهللا بن ابی الحصین گفت

  .و هر دو در صفین کشته شدند: راوي گوید

شتی ندادند که پس برفتند و از عانات عبور کنند اما مردم عانات مانع عبورشان شدند و ک: گوید
آهنگ مردم  اي نزدیک قرقیسا به علی رسیدند آنگاه بازگشتند و از حیث عبور کردند و در دهکده

  .عانات کرده بودند



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ٥٩٠
 

طلیعه سپاه من از پشت : قلعگی شدند یا فرار کردند و چون طلیعه سپاه پیش علی رسید گفت ها آناما 
  .رسد سرم می

گذشت زیاد و شریح را پیشاپیش سوي معاویه فرستاد چون به آنگاه علی برفت و چون از فرات : گوید
برخورد کسی پیش علی  ها آنسورالروم رسیدند ابوالعور عمرو بن سفیان با سپاهی از مردم شام به 

را دعوت کردیم و  ها آنفرستادند که ما به ابوالعور سلمی و سپاهی از مردم شام برخوردیم و 
  یرفته فرمان خویش بگويدعوت ما را نپذ ها آناز  کس هیچ

اند و خبر  اي مالک زیاد و شریح کس پیش من فرستاده: علی اشتر را پیش خواند و گفت: گوید
رسیدي ساالر  ها آناند زودتر به کمک یاران خویش برو و چون پیش  روبرو بوده ها آناند که با  داده

جنگ کنی  ها آنکرر با م حجت اتمامجمع تویی دشمنی قوم سبب نشود که پیش از دعوتشان و 
  .پهلوي راست سپاه را به زیاد سپار و پهلوي چپ را به شریح

و چندان دور مشو که گویی از جنگ باك داري و باش تا من پیش تو رسم با شتاب از دنبال تو 
  آیم انشاهللا می

 گوید اشتر برفت تا پیش جماعت رسید و به دستور علی از جنگ دست بداشت و همچنان مقابل هم
حمله برد که مقابله کردند وقتی سالح به کار افتاد پس از  ها آنبودند تا شبانگاهی ابوالعور سلمی به 

آن مردم شام برفتند اشتر نیز حمله کرده بود آن روز عبداهللا بن منذر تنخویی کشته شد قاتل وي ظبیان 
ردم شام به شمار بن عماره تمیمی بود که جوانی نوسال بود در صورتی که تنوخی یکه سوار م

  .رفت می

  .و اي شما ابوالعور را به من نشان بدهید: گفت اشتر به هنگام حمله می

  .پیش ابوالعور برو و او را به هماوردي دعوت کن: آنگاه به سنان بن مالک نخعی گفت

  هماوردي با تو؟: گفت



 فرات داد یپل زدن رو  یبرا طالبیبن اب یکه عل یدستور  ٥٩١
 

  کنی؟ اگر بگویم با او هماورد کنی می: گفت

  آري بخدا: گفت

برادرزاده خدا عمرت را دراز کند گفتم او را به هماوردي من دعوت کنی اگر : اشتر به او گفت
آید تو محترمی ولی جوان و  ن و محترم نمیشأ به هماوردي مردم سالخورده و همآمدنی باشد جز 

  .کند نوسالی او با تو هماورد نمی

  خواند اشتر تو را به هماورد می :بدو نزدیک شدم و گفتم: نضر بن صالح به نقل از سنان گوید

تدبیري اشتر بود که وادارش کرد که  و بی يسر سبک: مدتی خاموش ماند و آنگاه گفت: گوید
  .عامالن عثمان را از عراق بیرون کند مرا به هماورد وي حاجت نیست

  گفتم سخن کردي اکنون بشنو تا جواب تو گویم: گوید

  ندارم از پیش من بروحاجت به استماع تو و جواب تو : گفت

  .که ابوالعور هماوردي را نپذیرفت: بیامدم و گفتم: گوید

  .جانش را دوست داشت: گفت

و ما همچنان ببودیم تا شب در آمد و شب را به مراقبت گذراندیم صبحگاهان متوجه شدیم که : گوید
  .اند حریفان هنگام شب رفته

همراهان وي را پیش فرستاد که پیش معاویه رسید  علی بن ابیطالب هنگام صبح بیامد و اشتر و: گوید
و مقابل او جاي گرفت دو گروه مدتی مقابل هم بودند پس از آن علی براي اردوگاه خویش جایی 

تا بارها را بنهادند پس از آن جوانان و غالمان براي آب گرفتن : جست و چون بیافت به مردم گفت
  .همه مردم تاب رفتن ندارند: را خوش نداشت و گفترفتند که مردم شام مانعشان شدند علی این 



  جنگ بر رس آب

  

رسیدن ما در جاي هموار و وقتی مقابل معاویه رسیدیم دیدیم که پیش از : جندب بن عبداهللا گوید
  .فراخ پهلوي آبگاه فرات که در آن حوالی آبگاهی جز آن نبود فرود آمده

  .ین امید که آبگاهی جز آن بجوییم اما نیافتیمما بر سر ساحل فرات باال رفتیم به ا

  .ایم اند و جز آبگاه حریفان آبگاهی نیافته مردم تشنه: پیش علی آمدیم و گفتیم

  .آبگاهشان را به جنگ بگیرید: گفت

گرفتم  آن روز با پدرم ابومخنف بن سلیم بودم هفده سال داشتم و مقرري نمی: محمد بن مخنف گوید
از پیش بار دور نشو اما چون دیدم که مسلمانان به طرف : بداشتند پدرم گفت وقتی مردم را از آب

  .روند خودداري نتوانستم و شمشیر خویش را بر گرفتم و با کسان برفتم و جنگ کردم آب می

غالم یکی از عراقیان را دیدم که مشکی همراه داشت و چون دید که مردم شام سوي آبگاه راه : گوید
پر آب کرد و بازگشت یکی از شامیان سوي وي تاخت و ضربتی زد فت و مشک را دارند با شتاب بر

که از پاي در آمد و مشک از دست وي بیفتاد من سوي شامی تاختم و ضربتی بدو زدم که از پاي 
  .بر تو ایمن نیستم: گفتند بیفتاد و یارانش شتابان بیامدند و نجاتش دادند و شنیدم که می

بازگشتم و او را برداشتم با من سخن کرد زخمی عمیق برداشته بود مالک وي بیامد سوي غالم : گوید
  اي؟ از کجا آورده: و او را ببرد و من مشک را که پر آب بود برداشتم و پیش ابومخنف بردم گفت

  .ام نخواستم قصه را با وي بگویم که آزرده خاطر شود خریده: گفتم

  آب را به کسان بنوشان: گفت



 جنگ بر رس آب ٥٩٣
 

من آب را به کسان نوشانیدم دلم مرا سوي جنگ کشانید و برفتم و به جنگاوران پیوستم و و : گوید
  .مدتی با حریفان بجنگیدم

داشت و  به دستجنگید و مشک  بخدا موالي من بر سر آب می: مهران غالم یزید بن هانی گوید
  .انداختم ردم و تیر میک چون مردم شام از آبگاه بگشتند من رفتم که آب بنوشم در همان اثنا جنگ می

وقتی در صفیم مقابل معاویه و مردم شام رسیدیم دیدیم که در : عبداهللا بن عوف بن احمر گوید
اند سوي امیرمومنان رفتم و قضیه را با وي گفتم و او  جایگاهی هموار فرود آمدند و آبگاه را گرفته

ایم و با شما جنگ  ا اینجا آمدهپیش معاویه برو و بگو م: صعصعه بن صوحان را پیش خواند و گفت
ایم را بگذاریم و رها  نخواهیم کرد تا حجت بر شما تمام کنیم اگر خواهی کاري را که براي آن آمده

  .کنیم مردم بر سر آب بجنگند تا هر که چیره شود آب بنوشد چنین کنیم

  شما چیست؟ رأي: معاویه به یاران خویش گفت: گوید

جماعت تشنه نخواهند ماند و تو چیزي جز آب  که اینآب مشو  مانع: عمرو بن عاص بدو گفت
  .چیست ها آنبنوشی ببین تفاوت تو با 

  دارم را از آب بازمی ها آنتا شب : عبداهللا بن سعد گفت

همانند تو ابن فاسق یعنی ولید را  خوارانم شرابروز رستاخیز خدا کافران و فاسقان و : صعصعه گفت
  .کند میاز آب منع 

  .کردند گفتند و تهدید می به طرف او جستند و ناسزا می: گوید

  دست از این مرد بدارید که فرستاده است: معاویه گفت

  دهی؟ جوابم چه می: وقتی خواستم از پیش وي بیایم گفتم: گفت
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من خبر خواهید یافت و پس از آن دیدیم که سواران پیش ابوالعور فرستاد که  رأياز : معاویه گفت
  .آب بازداریدجماعت را از 

فرستاد که تیراندازي کردیم و نیزه به کار بردیم آنگاه شمشیرها را به  ها آنعلی ما را به مقابله : گوید
  .نخواهیم داد ها آنفیروز شدیم و آب به دست ما افتاد و گفتیم بخدا آب به  ها آنکار افتاد و بر 

  .و به اردوگاهتان بازگردید اما علی کس پیش ما فرستاد که به قدر احتیاجتان آب بگیرید

  

عت   دعوت علی معاویه را به اطاعت و پیوس به ج

  

  .غیرت فیروزي یافتید به سببامروز : علی گفت: عبدالملک بن ابی حرد حنفی گوید

آنگاه علی دو روز صبر کرد و کس سوي معاویه نفرستاد معاویه نیز کس سوي او نفرستاد پس از آن 
پیش این مرد روید و او را سوي خدا و : بن ربعی را پیش خواند و گفتعلی بشیر سعید و شیث 

  .اطاعت و پیوستن به جماعت دعوت کنید

اي معاویه : پس برفتند و به نزد وي وارد شدند بشیر حمد خدا گفت و ثناي خدا کرد و گفت: گوید
کشد و به  می روي خدا عزوجل تو را به سبب عملت به حساب یابد و سوي آخرت می دنیا زوال می

دهد تو را بخدا قسم جماعت این امت را پراکنده مکن و مگذار خون همدیگر  اي جزا می آنچه کرده
  .را بریزند

  چرا این را به یارت نگفتی؟: معاویه سخن او را برید و گفت

  تر است به کار خالفت شایسته کس همهیار من همانند تو نیست و از : بشیر گفت



عت وسیرا به اطاعت و پ هیمعاو یدعوت عل ٥٩٥  به ج
 

  گوید؟ چه می: گفت

  گوید از خدا بترس و دعوت پسرعموي خویش را بپذیر براي سرانجام نکوتر می: تگف

  .کنم نمیو خون عثمان را معوق گذاریم نه بخدا هرگز چنین : معاویه گفت

  .الحجه بود آنگاه پیش علی رفتند و سخنان معاویه را با وي بگفتند و این به ماه ذي

 بار یکخالد  بار یکرفت  کرد که با گروهی می انه میآنگاه علی هر روز یکی از مردان معتبر را رو
  رفت سعید بن قیس اما اشتر از همه بیشتر می بار یکزیاد 

مره  بار یکحبیب  بار یکفرستاد  ها آنعبدالرحمن یا ابوالعور سلمی را سوي  بار یکمعاویه نیز : گوید
  ن مالک همدانی راعبیداهللا بن عمر بن خطاب و بار دیگر حمزه ب بار یکبن ذوالکالع 

الحجه برفت سخن آوردند که در ماه  الحجه دو گروه به جنگ بودند و چون ذي همه ماه ذي: گوید
  .ونددیبپمحرم دست از همدیگر بدارند شاید خدا صلحی بیاورد و جماعت را به هم 

ساالر حج  در این سال چنانکه در روایت ابومعشر آمده عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب به دستور علی
  .شد

  .هفتم در آمد و آنگاه سال سی

  

  

  



  هفتم و متارکه جنگ میان علی و معاویه و سخن از حوادث سال سی

  

جنگ صفین علی و معاویه متارکه کردند فرستادگان به امید صلح  دراثنايوقتی : محل بن حلیفه گوید
در میانه رفت و آمد کردند علی عدي بن حاتم و یزید بن قیس ارحبی و شبث بن ربعی و زیاد بن 

ما : خصفه را سوي معاویه فرستاد که چون پیش وي رسیدند عدي حمد خداي کرد و سپس گفت
م خدا عزوجل به سبب آن امت ما و جماعتمان را فراهم آرد کنی پیش تو آمدیم و به کاري دعوتت می

به وسیله آن محفوظ ماند پسرعموي تو سرور مسلمانان است و خداي عزوجل در این کار  ها خونو 
  .معاویه بس کن يا نماندهارشادشان کرده و کس جز تو و یارانت باقی 

روم  من پسر حربم و با تهدید از جاي نمیاي نه به صلح هرگز بخدا  گویا به تهدید آمده: معاویه گفت
  .هرگز اي عدي پسر حاتم انتظار بیجا دارید

اند به تو برسانیم اي  ایم که پیغامی را که به ما داده ما براي آن آمده: یزید بن قیس سخن کرد و گفت
هیزکاري و ایم که چون او پایبند پر معاویه از خدا بترس و با علی مخالفت نکن که بخدا کسی را ندیده

  .زاهد دنیا و جامه خصال نیک باشد

اما بعد مرا به اطاعت و پیوستن به : معاویه حمد خدا گفت و ثناي او کرد و سپس گفت: گوید
خوانید با ماست اما اینکه از یار شما اطاعت کنیم ما این  خوانید جماعتی که ما را بدان می جماعت می

اید  کنیم آیا قاتالن عثمان را دیده  ا نکشته ما این را رد نمیگوید خلیفه ر پسندیم یار شما می را نمی
آنگاه دعوت را به ما بدهید تا قصاص عثمان بکشیم  ها آنیار یار شمایند  ها آندانید که  مگر نمی

  .پذیریم می شمارا

  شوي که به عمار دست یابی و او را بکشی؟ اي معاویه آیا خرسند می: شبث گفت



 هیو معاو یعل انیو متارکه جنگ م هفتم و یسخن از حوادث سال س ٥٩٧
 

کشم بلکه به  ی دارد بخدا اگر به پسر سمیه دست یابم او را به قصاص عثمان نمیچه مانع: معاویه گفت
  .کشم قصاص قاتل غالم عثمان می

بخدا زمین و خداي آسمان قسم که انصاف نداري زمین با همه گشادگی بر تو تنگ : شبث گفت
  .شود

  .تر شود اگر چنین شود بر تو تنگ: معاویه گفت

جدا شدند و چون برفتند معاویه کس به طلب زیاد فرستاد و با او خلوت آنگاه فرستادگان از معاویه 
اي برادر ربیعی علی رعایت خویشاوندي نکرد قاتالن یار ما را پناه : کرد و حمد خدا گفت و گفت

کنم که وقتی تسلط  خواهم که با خاندان و عشیره خود بر ضد وي برخیزي تعهد می داده از تو می
  .ار هر یک از دو والیت کنم که دوست داريد یافتم تو را والیت

معاویه حبیب فهري شرحبیل ابن سمط و معن بن یزید را پیش : عبدالرحمن بن عبید ابی الکنود گوید
اما بعد عثمان : علی فرستاد هنگامی که پیش وي آمدند من آنجا بودم حبیب حمد خدا کرد و گفت

کرد و مطیع امر خداي بود اما از  خدا عمل می اي بود هدایتگر که به کتاب خلیفه) رض(بن عفان 
زندگی او به تنگ آمدید در کار مرگ وي عجله داشتید که بر او تاختید و خونش بریختید اگر 

  .اي قاتالنش را به ما بده تا قصاصش کنیم پنداري که قاتل وي نبوده

از اینی و  تر کوچککه  مادر تو را به خالفت چه کار ساکت شو بی: علی بن ابیطالب بدو گفت: گوید
  حق این سخن را نداري

  مرا در وضعی خواهی دید که خوش نداشته باشی: و گفت برخاستحبیب : گوید

خدایت نابود کند اگر مرا نابود نکنی حقارت و  ياریبه اگر همه سوار و پیاده خویش را : علی گفت
  .زشتی را ببین برو و هر چه خواهی بکن
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نیز اگر با تو سخن کنم به جان خودم که سخنم همانند سخن یارم خواهد من : شرحبیل بن سمط گفت
  بود جوابی جز آنچه با وي گفتی داري؟

: آري براي تو و یارت جوابی جز آنچه دادم است آنگاه حمد خدا کرد و ثناي او و گفت: علی گفت
ی آورد و از هالکت فرستاد و به وسیله او از گمراهی رهای حق بهرا ) ص(اما بعد خدا عزوجل محمد 

و هنگامی که تکلیف خود را به سر برد او را سوي خویش  خالصی داد و از تفرقه به جماعت آورد
برد آنگاه مردم ابوبکر را خلیفه کردند ابوبکر نیز عمر را خلیفه کرد که رفتار نکو داشتند و با امت 

مبر خدا بودیم خالفت کردند اما این را آزرده بودیم که بر ما که خاندان پیا ها آنعدالت کردند اما از 
بخشیدیم آنگاه عثمان خلیفه شد که مردم نپسندیدند و سوي وي تاختند و خونش بریختند  ها آنبر 

بیعت کن که من نپذیرفتم باز : آنگاه مردم سوي من آمدند که از کارهایشان بر کنار بودم و گفتند
من نپذیرفتم و بیم داریم اگر بیعت نکنی تفرقه در بیعت کن که امت جز به تو رضا ندهد که : گفتند

مردم افتد من نیز بیعت کردم و نگرانی نبود خداي عزوجل در این دین معاویه را سابقه نکو نداده و 
اي از دستگان ضد مسلمانی که  اي دسته اي بود پسر رها شده سلف شایسته در اسالم ندارد رها شده
 شماراو مسلمانان بودند بدانید که من ) ص(وجل و پیامبر خدا پیوسته خودش و پدرش دشمن خدا عز

گویم و براي  خوانم و سنت پیامبر خدا و محو باطل و احیاي آثار دین این را می بخدا عزوجل می
  .خواهم از خدا مغفرت می مؤمنخودم و شما و هر مرد و زن 

  .به ستم کشته شد) رض(شهادت بده که عثمان : گفتند

  .گویم که ستمگر بوده و کشته شد گویم که به ستم کشته شد و نه می ینه نه م: گفت

هر که عقیده ندارد که عثمان به ستم کشته شده ما از او بیزاریم آنگاه رو به یاران خویش کرد : گفتند
  .مبادا اینان در ضاللتشان از شما در کار حقتان و اطاعت پروردگارتان کوشاتر باشند: و گفت

عابد بن قیس حزرمی در صفین پرچم از عدي بن : از خاندان عامر بن جوین گویدجعفر بن حذیفه 
  .حاتم گرفت که جمع حزمر از بنی عدي گروه حاتم بیشتر بود
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  .طی را نیز بیاوریداي ابن خلیفه بس است اي قوم پیش من آیید و جماعت : علی بن ابیطالب گفت

  عدي: کی ساالر شما بود مردم طی گفتند ها جنگدر این : و چون همه بیامدند علی گفت: گوید

  نیستند دل خوشا از ساالر عدي یآ  کهبپرس  ها آناي امیرمومنان از : ابن خلیفه گفت

 اش يساالرشما به  جز بهوي پیش از این ساالرتان بود همه قوم وي : بنی حزمر بنالید و علی گفت
  .کنم آنگاه عدي پرچم را بگرفت تسلیم شدند و من از اکثریت پیروي می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ها و آرایش کسان برای جنگ تشکیل گروه

  

شدم  در هر جنگی که همراه علی با دشمنی روبرو می: عبدالرحمن بن جندب به نقل از پدرش گوید
  .ید تا با شما جنگ آغازندبا این قوم جنگ مینداز: گفت داد و می به ما دستور می

کرد در جنگ صفین جمل و  علی را شنیدم که در سه جنگ کسان را ترغیب می: حضرمی گوید
ها را فرو گذارید و صداها را آرام کنید و  اي بندگان خدا از خدا بترسید و چشم: گفت نهروان می

آزمایی و ضربت زنی و درگیري و  و جوالن و هماوردي و جنگ ییکارجویپسخن کمتر کنید و براي 
  .گازگیري و در هم آویزي آماده باشید

  .پیادگان و سواران گماشتصبحگاهان علی کسانی را بر پهلوي راست و چپ سپاه و : گوید

الکالع حمیري را بر پهلوي راست سپاه خود  قاسم واسطه یزید بن معاویه گوید معاویه ابن ذي
بن مسلمه فهري را بر پهلوي چپ و روزي که از دمشق آمد ابوالعور سلمی که ساالر  حنیف گماشت

شدند مردم عراق  سواران دمشق بود در مقدمه گماشت بستگان پنج صف بودند و همگان ده صف می
  .نیز یازده صف بودند

  .در نخستین روز صفین دو گروه شدند و بجنگیدند: گوید

چهارشنبه بود دو  روز بهاشتر بود و ساالر شامیان حبیب بن مسلمه و این  در این روز ساالر کوفیان
  .گروه به همدیگر آسیب بسیار زده بودند

با سواران حمله کند و او : زیاد بن نضر همراه عمار بود و ساالر سواران بود عمار بدو گفت: گوید
پیادگان حمله برد و عمرو عاص را حمله برد و حریفان با وي بجنگیدند و پایمردي کردند عمار نیز با 

  .از جاي ببرد
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در آن روز زیاد بن نضر با برادر مادري خود که عمرو نام داشت پسر معاویه بن منتفق مقابل شد : گوید
  .مادرشان زنی از بنی یزید بود و چون روبرو شدند نام و نسب خویش بگفتند

انبوه به نبردگاه آمدند و جنگی سخت روز بعد محمد بن علی و عبداهللا بن عمر هر یک با جمعی 
  .کردند آنگاه عبداهللا کس پیش ابن حنفیه فرستاد که سوي من آي

  ؟اند کیاناین دو هماورد : محمد پذیرفت و سوي او روان شد علی او را بدید و گفت

  ابن حنیفه و عبداهللا بن عمر: گفت

مرکوب مرا : و بدو گفت راهی کرد و محمد را ندا داد که بایستدپس علی مرکوب خویش را 
  .دار نگه

به هماوردي تو آمدم پیش : ابن حنیفه مرکوب وي را نگه داشت و علی سوي عبداهللا روان شد و گفت
  بیا

  مرا به هماوردي تو حاجت نیست: گفت

  بیا: گفت

  نه: گفت

پدر جان چرا مرا از هماوردي وي : گفت ابن عمر بازگشت ابن حنفیه به پدر خویش می: گوید
  بازداشتی

  .ترسیدم تو را بکشد اگر با او هماورد کرده بودي امید داشتم که خونش بریزي اما می: گفت

خواست هماورد تو باشد من این کار را  پدر جان به هماورد این فاسق رفتی بخدا اگر پدرش می: گفت
  .دانستم شایسته تو نمی
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بردگاه آمدند که جنگی سخت کردند ابن پنجم عبداهللا بن عباس و ولید بن عقبه به ن روز به: گوید
  .عباس نزدیک ولید بن عقبه رفت ولید بن عبدالمطلب را ناسزا گفتن گرفت

  .ابن عباس کس پیش وي فرستاد که به هماوردي من آي اما او نپذیرفت: گوید

به دشمنان حمله برد پس از آن قیس بن سعد و  شخصاًدر آن روز ابن عباس سخت بجنگید و : گوید
  .ششم بود روز بهالکالع به نبردگاه آمدند و جنگی سخت کردند آنگاه برفتند و این  ن ذياب

 کس هیچهفتم بود و  روز بهپس از آن اشتر به نبردگاه آمد و حبیب بن مسلمه به مقابل وي آمد این 
  .شنبه بود سه روز بهغلبه نیافته بود و این 

آرایش سپاه مشغول بود و چون صبح شد  چون شب در آمد علی برون شد و همه شب به: گوید
  .جماعت حمله آغاز کردند معاویه نیز با مردم شام بیامد

شنبه کسان حمله بردند و همگی روز جنگی سختی کردند و هنگام شب باز آمدند و  آنگاه روز چهار
  .نبود کس هیچغلبه با 

رسید  ها آنچون مقابل صبحگاه چهارشنبه علی به طرف شامیان رفت و : زید بن وهب جهنی گوید
اي و پروردگار  خدایا پروردگار سقف بلند محفوظ مصون که آن را گذرگاه شب و روز کرده: گفت

ما را بر دشمنان غلبه ده و از تعدي به دور دار و بر ... اي  ابر که آن را میان آسمان و زمین نگه داشته
یب من کن و باقیمانده یارانم را از فتنه دهی شهادت نص را بر ما غلبه می ها آنحق استوار دار اگر 

  .محفوظ دار

جنگیدند که جز براي نماز از جنگ  سختی بهروز چهارشنبه کسان بیامدند و همه تا صبح : گوید
  .نبود کس هیچماندند و کشته از دو طرف بسیار شد هنگام شب از هم جدا شدند و غلبه با  بازنمی
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روز بعد علی نماز صبحگاه پنجشنبه را در تاریکی با کسان خواند عبداهللا بن بدیل بر پهلوي : گوید
انصار بسیار  جز بهراست و عبداهللا بن عباس بر پهلوي چپ بود از مردم خزاعه و کنانه و مردم مدینه نیز 

  .کس با وي بودند آنگاه با جمع سوي دشمن حمله برد

معاویه سراپرده بزرگی برافراشته بود و کرباس بر آن کشیده بود بیشتر مردم با وي پیمان مرگ بسته 
بودند سواران دمشق از اطراف سراپرده خویش بداشته بودند عبداهللا بن بدیل با پهلوي راست سپاه 

کرد  ور میسوي حبیب بن مسلمه حمله برد و پیوسته با وي درگیر بود و سواران وي از پهلوي چپ د
  .را سوي سراپرده معاویه راند ها آنو هنگام نیمروز 

بدانید که معاویه دعوي : ابن بدیل با یاران خویش سخن کرد و گفت: زید بن وهب جهنی گوید
شما پیرو نور پروردگار خویشتنید و  کند میچیزي دارد که شایستگی آن ندارد به وسیله باطل مجادله 

ایم و اینک بار  جنگیده ها آنهمراه پیامبر با  بار یکیاغیان ستمگر بجنگید برهان روشن دارید با این 
  .نیستند سوي دشمن خویش روید تر افتهی تیهدادر این بار پرهیزکارتر و  ها آندوم است بخدا 

  .پس از آن همراه یاران خویش جنگ سختی کرد

خداي عزوجل : گفتدر جنگ صفین علی به ترغیب کسان پرداخت و : ابوعمره انصاري گوید
دهد خدا به شما گفته که مردمی را که در  آور نجاتتان می تجارتی را به شما نموده که از عذاب رنج

جنگند که گویی بنایی استوارند دوست دارد سرانجام شما سوي خداست خداي  راه وي به صف می
  :گوینده عزیز به جماعت گوید

ندهد که در این صورت جز مدت کمی برخوردار  اگر از مردن یا کشته شدن فرار کنید سودتان
  .نخواهید شد

  



  تالش در کار جنگ
  

که  ها آنعبداهللا بن بدیل همراه پهلوي راست جنگ سختی کرد تا به سراپرده معاویه رسیدند و : گوید
مقاومت کنید و کس پیش حبیب بن : با معاویه پیمان مرگ کرده بودند پیش وي آمدند و گفت

مسلمه فرستاد که بر پهلوي چپ بود که با گروه خود به پهلوي راست مردم عراق حمله آورد و 
  .هزیمتشان کرد

تند هزیمت که چون عقب نشسدر پهلوي راست مجاور مقر علی که در قلب بود یمنیان بودند : گوید
  .تا پیش علی رسید و او پیاده سوي پهلوي چپ رفت

دیدم که  علی با فرزندان خود به طرف پهلوي چپ رفت و من تیرها را می: زید بن وهب جهنی گوید
رفتند اما علی دست  کردند و پیش می گذشت و فرزندانش خودشان را سپر او می بر پشت و شانه او می

  .افکند یا پشت سر خود می گرفت و پیش روي را می ها آن

قسم بخداي کعبه : احمر که غالم ابوسفیان یا عثمان یا یکی دیگر از بنی امیه بود او را بدید و گفت
  .خدایم بکشد اگر تو را نکشم مگر آنکه مرا بکشی

آنگاه سوي علی آمد علی به مقابل او رفت و ضربتی در میانه رد و بدل شد و غالم بنی امیه را بکشت 
سوي وي رفت و دست در گریبان زرهش کرد و سوي خویش کشید و بر پشت خود بلند کرد  علی

خورد آنگاه او را به زمین کوفت که شانه و  بینم که به گردن علی می گویی پاهاي کوچک او را می
  .دو پهلویش بشکست

علی سوي  وقتی پهلوي راست عراق هزیمت شد: فضل بن خدیج به نقل از یکی از غالمان اشتر گوید
  .دوید پهلوي چپ رفت اشتر بر او گذشت که شتابان به محل تفرقه پهلوي راست می
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اي مردم سوي : بگفت و افزود ها آنمالک برفت و با هزیمتیان روبرو شد و سخنان علی را با : گوید
من آیید من اشترم اي مردم سوي من آیید گروهی سوي وي آمدند و گروهی برفتند و اشتر بانگ زد 

  .اند امروز چه بد جنگیدید سوي من آیید اي مردم فالن پدرتان را گاز گرفته

اید هر  اید خدایتان را خشنود نکرده سنگ سخت را گاز گرفته: طایفه مذحج سوي وي آمدند و گفت
شود از سخنان منقول فردا بترسید و در مقابل دشمن نیک بکوشید  چه امروز کنید از این پس نقل می

است بخدایی که جان مالک به فرمان اوست این جماعت نسبت به محمد  کاران استرکه خدا با 
همانند بال مگسی نیستند خوب ضربت نزدید اگر خدا عزوجل کمکتان کرد به این گروه ) ص(

  .اول آن است به دنبالبزرگ حمله برید چنانکه آخر سیل 

  .خواهی ببر ما را به هر کجا می: گفتند

را عقب زد گروهی از جوانان  ها آنو او به مقابل گروه مجاور پهلوي راست رفت و حمله برد و 
کس بود و دنباله حریفان را به هزیمت دادند و  صد هشتهمدان پیش روي وي آمدند که جمعشان 

کشته شد دوازده کس از  ها آنهشتاد کس از  و صد در پهلوي راست چندان پایمردي کردند که یک
 آنگاه گرفت نخستینشان کریب، شد دیگري پرچم را می قوم بودند که وقتی یکی کشته می سران

  شرحبیل، آنگاه مرثد، آنگاه هبیره، آنگاه بریم، آنگاه سمیر بن شریح

وقتی این شش برادر کشته شدند سفیان پرچم را گرفت پس از او عبد بن زید پس از او کریب و چون 
  .بن بشیر پرچم را گرفت پس از او حارث که هر دو کشته شدند این سه برادر کشته شدند عمیر

: آنگاه وهب بن کریب برادر قلوص پرچم را گرفت و خواست پیش رود یکی از قوم وي گفت
: بازگشتند و گفتند ها آنخدایت رحمت کند با این پرچم برگرد خودت را و قومت را به کشتن مده 

سخن  که ایندر حالی  میگشت یبازنمرفتیم و  با هم پیش میاي کاش به تعداد ما از عربان بودند و 
  .گفتند به اشتر گذشتند می

  .کنم تا بازنگردید یا ظفر یابیم یا هالك شویم اینک من با شما پیمان می: اشتر گفت
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وقتی بیشتر هزیمتیان پهلوي راست بر او فراهم : فضیل بن خدیج به نقل از یکی از غالمان اشتر گوید
را برهم فشار دهید و با سر سوي دشمن روید و چنان حمله  ها دندان: یبشان کرد و گفتآمدند ترغ

برند در راه دینتان جان بدهید که  برید که مردم پدر و برادر کشته ماالمال از کینه به دشمن حمله می
  .پاداش شما به عهده خداست

را تا نزدیک صف معاویه  ها آنغرب آنگاه به دشمنان حمله برد و عقبشان راند و مابین نماز عصر و م
برد و به عبداهللا بن بدیل رسید که با جمعی از قاریان دویست تا سیصد کس به زمین افتاده بودند مردم 

را بدیدن که  ها آننزدیک برادران خویش رسیده بودند  که  ناعقب رفتند و عراقی ها آنشام از اطراف 
  اي امیرمومنان چه شد؟: پرسیدند

  نده و نیک حال در پهلوي چپ است و کسان پیش روي وي بجنگندز: گفتند

عبداهللا بن بدیل به معاویه نزدیک شد کسان از هر سو تاختند و او گروهی از یارانش را در میان گرفت 
و بجنگیدند تا کشته شوند گروهی از یاران وي نیز کشته شدند و جمعی از آنان نیز به هزیمت 

زد گفته بود پنداري این ساالر گروه است  رفت و ضربت می بدیل پیش می بازگشتند معاویه وقتی ابن
  ببینید این کیست: و چون کشته شد کس فرستاد و گفت

  شناسیم نمی: گفتند

بله این عبداهللا بن بدیل است بله بخدا اگر زنان خزاعه : خود معاویه پیش آمد و بر او بایستاد و گفت
  .جنگیدند بکشیدش پس عبداهللا را کشتند توانستند با ما بجنگند می نیز می

اشتر به طرف شامیان حمله برد معاویه با قوم عک و اشعریان به مقابله وي آمد اشتر به قوم مذحج 
شما به عک بپردازید تا شامگاه با آنان بجنگیدند اشتر همراه با مردم همدان و جمعی از قبایل : گفت

به نزد پنج صف اطراف معاویه رسانید که با عمامه به هم  جنگید و پسشان راند تا همی ها آندیگر با 
گفته بود قسط داشتم فرار کنم اما شعر ابن اطنابه  پیوسته بودند معاویه اسبی خواست و بر نشست می

  :انصاري را به یاد آوردم او از شاعران جاهلیت بود که گوید
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  عفتم و شرم خاطرم

  کوش ام بر ضد دلیر سخت و آمادگی

  شود یی که به رهایی از ناروایی داده میها و مال

  خریدم هایی که به قیمت خوب می و ستایش

  این شعر مرا از فرار بازداشت

ابوشداد قیس بن مکشوح بود که از تیره  به دستدر جنگ صفین پرچم بجلیه : عبداهللا احمسی گوید
احمس بن غوث بود مردم بجیله به او گفته بودند پرچم ما را برگیر پس او پرچم را بگرفت و حمله 
برد تا به نزدیک صاحب سپر طایی رسید که با جمعی فراوان از یاران معاویه بود دو گروه سخت آنجا 

له برد و یک رومی که غالم معاویه بود راه به روي بجنگیدند ابوشداد با شمشیر سوي صاحب سپر حم
  .وي بگرفت و ضربتی بزد و پاي ابوشداد را قطع کرد ابوشداد نیز ضربتی بزد و غالم را کشت

آن روز حازم بن ابی حازم احمسی برادر قیس کشته شد نعیم بجلی نیز کشته شد پسرعم و : گوید
من  يپسرعمواین مقتول : ود پیش وي رفت و گفتهمنام وي نعیم بن حارث که از یاران معاویه ب

  .است او را به من بده که خاکش کنم

  .خاکش مکن که شایسته این کار نیستند بخدا ما پسر عفان را نهانی به خاك کردیم: گفت

  .کنم اجازه بده که خاکش کنم وگرنه تو را رها می: گفت

خواهی خاکش کن یا بجاي  م اگر میسپاری پنداري که مشایخ عرب را به خاك نمی: معاویه گفت
  .گذار و او به خاکش کرد
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وقتی ازدیان را به مقابل ازدیان فرستادند مخنف بن سلیم : حارث به نقل از پیران طایفه نمرازد گوید
هاي خودمان است که قطع  خطایی است بزرگ و باالیی عظیم بخدا این دست: حمد خدا کرد و گفت

  .شویم همدلی نکنیم و در کار یارمان نکوشیم کافر می کنیم اگر با گروه خودمان می

بودیم و فرزندان ما بودند یا فرزندانشان بودیم و  ها آنبخدا اگر پدران : جندب بن زهیر بدو گفت
داشتند اکنون که با  گفتند و اهل ملت و ذمه ما را به ستم منسوب می پدران ما بودند و عیب امام ما می

  .شویم نمیایم جدا  هم روبرو شده

  به وسیله تو همت را قوت دهد خدا: بود گفت اش پسرخالهمخنف به او که 

که  بینید میخدایا به ترتیبی که مورد رضا تو است میان ما داوري کن اي قوم : ابوبریده بن عوف گفت
ه دانیم پیروي شر در زندگی و مرگ مای کنند ما پیرو جماعتیم به خدا تا آنجا که می قوم چه می این

  .خسران است

بدانید که : عقبه بن حدید در روز جنگ صفین گفت: حارث بم حصیره به نقل از مشایخ گوید
نه شده و شیرین آن تلخ مزه شده کار خویش که آنچراگاه دنیا خشکیده و درخت آن شکسته و تازه 

اما خدا عزوجل ام  ام آرزوي شهادت داشته گویم در هر سپاه و جنگی که بوده را به راستی با شما می
  .روم و امیدوارم از آن محروم نمانم نخواسته از این دم به معرض شهادت می

اي برادران من این دنیا را به آخرت فروختم و اینک رو سوي آن دارم : گوید آنگاه روان شد و گفت
  .راهتان دیگر نباشد و خدا عزوجل امیدتان را نبرد

بشیر بن عصمه مزنی جز یاران معاویه بود و چون در صفین دو : عمرو بن عمرو بن عوف جشمی گوید
که مردي  برد میآور صف شامیان را  گروه به جنگ بودند بشیر بن عقدیه را دید که به وضعی شگفت

از مسلمان و شجاع بود بشیر از کار وي خشمگین شد و ضربتی زد و او را از پاي در آورد آنگاه 
  :ضربتی که زده بود به نزد خداي جبار پشیمان شد و شعري گفت بدین مضمون



 جنگتالش در کار  ٦٠٩
 

  از خدایم امید گذشت دارم

  ها بکار بود زیر غبار هنگامی که ضربت

  ضربتی به او زدم

  :و چون سخن وي به ابن عقد رسید شعري گفت بدین مضمون

  به بشر بن عصمه بگویید

  که من غافل بودم و به کار خویش مشغول

  غافلگیرم کردي و ضربتی زدي که

  خورند زنند و می چنین است که دلیران می

عبداهللا بن طوفیل به گروهی از شامیان حمله برد و چون باز آمد یکی از بنی تمیم به نام قیس : گوید
بن  پسر قره از عراقیانی که به معاویه پیوسته بود به وي حمله برد و نیزه را میان دو شانه عبداهللا نهاد یزید

بخدا اگر فرو : معاویه پسرعموي عبداهللا به میان آمد و نیزه خویش را میان دو شانه تمیمی نهاد و گفت
  برم بري فرو می

ات را از من  کنی که اگر نیزه را از پشت یارت برداشتم نیزه به نام خدا پیمان می: گفت میمرد تمی
  برداري

  .کنم پیمان میآري به نام خدا : گفت

  اي؟ از کدام قبیله: گفت میطفیل بر گرفت و یزید نیز نیزه را از تمیمی برگرفت تمیپس نیزه از 

  عامرم از بنی: گفت
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ام که  خدایم به فداي شما کند که هر جا ببینمتان کریمانید من یازدهمین مرد خاندان و عشیره: گفت
  .اید و آخرینشان هستم امروز کشته

شعري به او  کند میاش  وسیله گله که مرد به عموزاده و چون کسان به کوفه آمدند یزید به: گوید
  :گفت به این مضمون

  مگر ندیدي که در صفین

  وقتی همه دوستانت رهایت کرده بودند با دلسوزي از تو دفاع کردم

یکی از سپاه شام بیامد و هماورد خواست عبدالرحمن بن محرز به مقابل وي : فضیل بن خدیج گوید
بودند عبدالرحمن به شامی حمله برد و ضربتی به گلوگاه وي زد که از پا در  رفت ساعتی با هم درگیر

  .آمد

یکی از مردم عک نیز بیامد و هماورد خواست قیس بن فهدان به مقابل وي رفت عکی حمله آورد 
  .قیس ضربتی به حریف زد که یارانش او را برداشتند

وقتی حمله : گفت کرد و می قیس بن فهدان یاران خود را ترغیب می: و هم فضیل خدیج گوید
گردید با هم بازگردید قیس بن یزید که از جانب علی سوي  برید یکجا حمله برید و چون بازمی می

ند معاویه گریخته بود نیز بیامد و هماورد خواست برادرش یزید به مقابل او رفت که همدیگر را شناخت
که برادرش را : گفت می ها آنو مقابل هم ایستادند آنگاه سوي گروه خود بازگشت و هر یک از 

 .دیده است

ام به فداي  اي گروه طالبیان نو و کهنه: گفت زد و می کسان سخت بجنگیدند و عبداهللا بانگ می: گوید
  .شما باد براي حرمت خویش بجنگید

به نام خنثره ابن عبید مردي  ها آنکه یکی از : به من گفتند پیران طایفه محارب: ابوصلت تمینی گوید
کردند یاران خویش را دید که به فرار  سخت دلیر بود و در جنگ صفین وقتی دو گروه پیکار می
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گروه قیسان مگر اطاعت شیطان به نزد شما از اطاعت رحمن بهتر است؟  اي کهرفتند و بانگ زد  می
پس با پانصد کس که همراه فروه ابن نوفل اشجعی از جنگ کناره شد س زخم دارسپس بجنگیدند تا 

کرده بودند و برفت و در دستکره فرود آمد در آن روز نخعیان سخت بجنگیدند پاي علقمه قطع شد 
الم مانده بود که به سبب آن از خداي عزوجل امید صواب نیک دارم دوست ندارم پایم : گفت که می
برادر چه : یکی از یارانم در خواب ببینم برادرم را در خواب دیدم و گفتمخواست برادرم را با  دلم می
  دیدید؟

ما و قوم پیش خدا عزوجل روبرو شدیم و به حجت مغلوبشان کردیم و من از وقتی به عقل : گفت
  .ام از چیزي مانند این خواب خرسند نشدم آمده

بن معمر به معاویه نامه نوشته و  خالد: پیش از جنگ کسانی پیش علی آمدند و گفتند: حصین گوید
  بیم داریم که پیرو او شود

  .علی او و کسانی را از سران ما پیش خواند و ثناي وي به زبان آورد: گوید

  بریدیم اند اعضایشان را می دانستیم این کار را کرده خالد قسم یاد کرد که اگر می: گوید

نیابد اگر معاویه و مردم شام را بر ضد علی و  خالد بن معمر توفیق: بن ثور سدوسی گفتشقیق : گوید
  .مردم ربیعه یاري داده باشد

چون روز پنجشنبه شد مردم میمنه هزیمت شدند و علی پیش ما آمد پسرانش نیز همراهش بودند و با 
  از کدام قبیله است؟ ها پرچماین : توجه به وضع کسان گفت صداي بلند و رسا بی

  .ربیعه است هاي پرچم: گفتیم

پرچم کوفیان و بصریان ربیعه با : گفتند اهللا ثغلبه شنیدم که می از پیران طایفه تیم: ابوصلت تمیمی گوید
  .خالد بن معمر بود
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داشتند به  یچشم همگفتند خالد بن معمر و سفیان بن ثور که درباره پرچم  و نیز شنیدم که می: گوید
این جوان از : ادند که از مردم بصره بود گفتندبکر بن وائل را به حصین بن منذر ذهلی دتوافق پرچم 

دهیم تا بعد بنگریم پس از آن علی پرچم همه ربیعه را به معمر  ماست و محترم است پرچم را به او می
  .داد

هاي عراقی نبود یعنی  تر از آن در قبیله معاویه براي قبیله حمیر بر سه قبیله عراق که پرجمعیت: گوید
  .قرعه زد و قرعه حمیر به نام ربیعه در آمد ربیعه و همدان و مذحج

و یاران علی اگر این قبیله را  اند عثماناي مردم شام این قبیله عراقی قاتالن : گفت عبداهللا بن عمر می
  .شوند اید و علی و مردم عراق نابود می هزیمت کردید انتقام خون عثمان را گرفته

جز اندکی از ضعیفان و زبونان پایمردي کردند و یعه حمله آوردند و مردم رب سختی بهشامیان : گوید
با مردم صبور و دلیر بجاي ماند که عقب نرفتند و سخت بجنگیدند خالد  ها پرچممقاومت آوردند و 

و جمع  داران پرچماند عقب رفت اما چون ثبات  بن معمر که دیده بود کسانی از قوم وي عقب رفته
کسانی از قوم وي که : بانگ زد که بازگردند و گفت خویش را بدید بازگشت و به هزیمتیان

وقتی دیدم که کسانی از ما به : اند او را بدنام کنند قسط رفتن کرده بودند و نیز گفت خواسته می
  .برسم و بازشان گردانم رفتار وي مبهم بود ها آناند خواستم به  هزیمت رفته

: و به مالمتش گرفتند و تندي کردند خالد گفت برخاستندتنی چند از مردان قوم بر ضد وي : گوید
نکاهد این  شمارااین را از میان خودتان بیرون کنید که اگر با شما بماند زیانتان زند و اگر برون شود 

  .کند کاهد و دیار را پر نمی نمی شماراکسی است که 

و قبایل حمیر و  صفین پیش طایفه عبدالقیس آمد روز بهزیاد بن خصفه : زید بن بدر عبدي گوید
  .عبداهللا بن عمر با طایفه بکر بن وائل مقابل شده بودند و بکریان سخت جنگیدند
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اي مردم عبدالقیس دیگر بکري نماند و ما سوار : چنانکه در خطر هالکت بودند زیاد بن خصفه گفت
بن عمر  شدیم و چیزي نگذشت که ذوالکالع آسیب دید و عبداهللا ها آناسبان شدیم و برفتیم و با 

  .کشته شد

محرز بن صحصح بود که ذوالوشاح شمشیر او را که از آن قاتل عبداهللا بن عمر : هشام بن محمد گوید
  .عمر بوده بود بگرفت

  .در آن روز از حمیریان بشیر بن مره بن شرحبیل و حارث بن شرحبیل کشته شدند

  .ه زنی گرفتاسما دختر عطارد زن عبداهللا بن عمر بود که حسن بن علی او را ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ر یارس   کشته شدن ع
  

جماعت چنان ضربت به  که اینبینم  بخدا می: گفت شنیدم که عمار می: صعقب بن زهیر ازدي گوید
هاي هجر برانند  جویان است به خدا اگر ما را بزنند و تا نخلستان زنند که مایه بدگمانی باطل شما می

  .اند باطلبر  ها آندانیم که ما بر حقیم و 

خوش آمدید وي را بر ابن مسعود تکیه : من و ابومسعود در مداین پیش حذیفه رفتیم گفت: حبه گوید
  .با گروهی باشید که پسر سمیه آنجاست: براي ما حدیث گوي گفت: دادم و گفتم

ي وي کشند و آخرین غذا گروه یاغی منحرف از راه او را می: ام که فرمود من از پیامبر خدا شنیده
  .شیري آمیخته به آب خواهد بود

آخرین غذاي این دنیاي مرا بیارید و شیري آمیخته به : گفت در جنگ صفین او را دیدم که می: گوید
  .آب براي وي آوردند

کنم بخدا اگر ما را بزنند ما بر حقیم آنگاه  امروز با یاران محمد و گروه وي دیدار می: پس عمار گفت
  .ست و بهشت زیر شمشیرها مرگ زیر نیزه: گفت

جوید و دل با مال و  کیست که رضاي خدا می: آن روز گفت) ره(عمار یاسر : زید بن وهب گوید
اند که  اي مردم سوي این کسان رویم که خونخواه پسر عفان: فرزند ندارد جمعی آمدند و گفت

  .اند پندارند او را به ستم کشته

اند که  اند گفته اند و آن را دوست داشته قوم دنیا را چشیده نیبلکه اخواهند  بخدا خون عثمان را نمی
  .شاهان جبار شوند لهیوس نیبدپیشواي ما به ستم کشته شد تا 

آنگاه عمار برفت و آن گروه که دعوتش را پذیرفته بودند با وي برفتند تا نزدیک عمرو بن : گوید
اي؟ لعنت به تو که پیوسته در  اي عمرو دین خود را در مقابل مصر فروخته: عاص رسید و بدو گفت



ر  ٦١٥  ارسیکشته شدن ع
 

شمن اسالم خدایت از پاي در آرد دینت را به د: اي به عبداهللا بن عمر گفت خواسته اسالم انحراف می
  اي؟ و پسر دشمن اسالم فروخته

  ام بر خواستهنه بلکه به خونخواهی عثمان : گفت

در صفین با علی بودیم دو کس را به اسب وي گماشته بودیم که وي : گفت ابوعبدالرحمن سلمی می
گشت  و چون بازمی برد میشدند حمله  غافل می ها آنرا حفظ کنند و نگذارند حمله کند و چون 

 ها آنآلود بود یک روز حمله برد و وقتی بازگشت شمشیرش کج شده بود که پیش  ش خونشمشیر
  .گشتم اگر کج نشده بود بازنمی: افکند و گفت

  گوید و دروغ نمی کند میاند که نقل  مردم چیزي شنیده: ابوعبدالرحمن گفت: گوید

 دار پرچمسوي مرقال رفت دیدمش که  هاي صفین می عمار را دیدم که سوي هر یک از دره: گوید
و ترسو در این وقت یکی میان دو صف نمودار شد و عمار  یچشم کیهاشم : علی رفت و گفت

هاشم پیش برو بهشت زیر سایه شمشیرهاست و مرگ سر  کند میبخدا این خالف امام خویش : گفت
و یارانش را اند امروز دوستانم محمد  اند و حوران آرایش کرده هاست درهاي آسمان را گشوده نیزه
  .بینم می

  .بازنیامدند کشته شدند: گوید

دانسته بودند و گوید چون شب در آمد  می ها آنکه : گفتند یاران پیامبر خدا که آنجا بودند می: گوید
پس به اسبم نشستم کسان آرام  ها آنکردند و ما نیز با  با ما سخن می ها آنگفتم سوي حریفان روم 

گرفته بودند وارد شدم چهار کس را دیدم که با هم بودند معاویه ابوالعور عمرو عاص و عبداهللا بن 
  .راندم ها آنشان بهتر بود اسبم را میان  و که از همهعمر

  کشتند: پدر جان امروز این مرد را که پیامبر درباره او چنان گفتند: عبداهللا به پدرش گفت

  چه گفته بود؟: گفت
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ها را یکی یکی  را یکی یکی و خشت ها سنگساختی و کسان  مگر با ما نبودي که مسجد را می: گفت
آورد و از خود رفت پیامبر خدا بیامد خاك از چهره او  را دو تا دو تا می ها آنآوردند اما عمار  می

آورند  ها را یکی یکی می شترا یکی یکی و خ ها سنگواي سمیه ابن سمیه کسان : پاك کرد و گفت
  .کشند آوري واي که گروه یاغی تو را می اما تو به طلب صواب دو تا دو تا می

شنوي عبداهللا چه  معاویه می: عمرو اسب خویش را برجهانید و معاویه را سوي خود کشانید و گفت
  گوید می

لغزي و عمار را ما  یگویی اما در پیشاب خود م اي هنوز حدیث می پیر احمقی شده: معاویه گفت
  ایم عمار را کسی کشت که آوردش به جنگ نکشته

  ها آنتر بود او یا  عجیب یک کدامدانم  نمی: گوید

شما زره و نیزه منید : اند که وقتی عمار کشته شد علی به قوم ربیعه همدان گفت آورده: ابوجعفر گوید
خواند و  حمله بردند علی رجز می باره یکنیز به  ها آنعلی بر استر خویش پیش رفت و حمله برد و 

  معاویه بانگ بر آورد

دهی بیا داوري به خدا افکنیم هر که دیگري را  اي معاویه براي چه مردم را به کشتن می: علی گفت
  کشت کارها بر دست او راست شود

  دانی که کس به مقابل او نرفته که کشته نشده باشد ام می انصاف ندیده: معاویه گفت

  زیبنده نیست که به مقابل او نروي: فتعمرو گ

  طمع داري که پس از مرگ من به خالفت رسی: معاویه گفت

  



  الحریر قصه هاشم مرقال و سخن از لیله

  

هر که خدا و آخرت را : کسان را خواند و گفتهنگام شب هاشم بن عتبه زهري : ابوسلمه گوید
دارد سوي من آید بسیار کس سوي وي آمدند و با گروهی از همراهان خود مکرر به مردم شام  منظور

  .حمله برد و به هر سو حمله برد با مقاومت روبرو شد و جنگ سختی کرد

به آنگاه با گروهی از قاریان برفت و شبانگاه او و همراهانش جنگی سخت کردند تا توفیقی : گوید
  .آورند دست

  :آمد و رجزي خواند به این مضمون ها آنبودند که نوجوانی سوي در این حال 

  من فرزند غسانم که شاهان داشت

  و اینک پیرو دین عثمانم

  چیزي شنیدم و غمین شدم

  کعلی پسر عفان را کشته است

  .کرد گفت و لعن می زد و ناسزا می آنگاه حمله آورد و روي نگردانید شمشیر می

ها است و بس از این پیکار رستاخیز از خدا  پس از این سخن دشمنی بنده خدا: هاشم بن عتبه گفت
  اي پرسد اینجا چه منظور داشته روي و او می بترس که پیش روي او می

کند با شما  اند نماز نمی به من گفته که چنانکنم از آن رو که یار شما  من با شما جنگ می: گفت
  .اید و شما کشتن خلیفه را از او خواستهخلیفه ما را کشته جنگم براي اینکه یارتان  می
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کند او نخستین کس است که نماز کرد و از همه خلق به خدا و کار  اینکه گفتی یار ما نماز نمی: گفتم
همگان قاریان کتاب خدایند این  بینی میبا من  که  نااین کس تر نزدیکخدا داناتر است به پیامبر خدا 

  .روزان فریب خورده تو را از دینت گمراه نکنند تیره

  بینم آیا مرا توبه است اي بنده خدا تو را مردي پارسا می: جوان گفت

  .پذیرد آري او عزوجل توبه بندگان را می: گفت

  ریب دادعراقی ف: بخدا جوان صف کسان را شکافت و بازگشت یکی از مردم شام گفت: گوید

  نه بلکه مرا اندرز داد: گفت

گفتند هنگام مغرب گروهی از مردم  آنگاه هاشم و یارانش سخت بجنگیدند هاشم را مرقال می: گوید
  خواند تنوح به مقابل آمدند و هاشم رجز می

ی بدو حمله برد و ضربتی زد و از پاي در آمد حارث تنوح ها آنآن روز یازده کس را کشت : گوید
به شکم من نگاه کن و : یش او فرستاده بود که پرچم خود را پیش ببرد به فرستاده گفتعلی کس پ

  .چون نگاه کرد شکمش دریده بود

علی به گروهی از مردم شام گذشت که ولید بن عقبه نیز در میانشان بود و : زید بن وهب جهنی گوید
حمله کنید  ها آنبه : دند ایستاد و گفتبو ها آنگفتند علی به نزد یاران خویش در مقابل  به او ناسزا می

مرا به  ها آنخواندم و  را به اسالم می ها آنون و وقار اسالم و سیماي پارسایان دارید من که شما سک
  .پرستش بتان خدایا همدستانشان را از هم جدا کن و جمعشان را متفرق کن و گناهشان را کیفر بده

آرام به : محمد فرزند خویش را پیش خواند و گفت جمعی از مسلمانان آمدند علی: شعبی گوید
  .من به تو رسد رأيهاشان بلند کردند دست بدار تا  ها را به طرف سینه طرف این گروه برو و چون نیزه



 ریالحر لهیقصه هاشم مرقال و سخن از ل ٦١٩
 

حمله برده بود که از جاي برفتند علی  ها آنمحمد چنان کرد محمد با همراهان خویش به : گوید
کشته شد پس از مغرب نیز جنگ سخت ادامه  ها آنهمراهان خود را به حمله واداشت و تنی چند از 

  .داشت و بیشتر کسان جز با اشاره نماز نکردند

در جنگ صفین عبداهللا بن کعب مرادي از پاي در آمد اسود بن قیس مرادي بر : ابوبکر کندي گوید
  اي اسود: شت که گفتاو گذ

بخدا غمینم که از پاي در آمدي اگر قاتل : اسود پاسخ داد و او را که رمقی داشت بشناخت و گفت
  گذاشتم برود تا بکشمش شناختم نمی تو را می

عبدالرحمن بن حنبل بود که در جنگ صفین با علی : محمد بن اسحاق وابسته بنی عبدالمطلب گوید
  :خواند حنبل آن روز رجزي بدین مضمون می عوانه گوید ابن: چنین گفت

  اگر مرا بکشند من پسر حنبلم

  من همانم که گفتم نعثل میان شماست

ها بشکست و  نیزه که چندانالحریر بود  آن شب کسان تا صبحگاه بجنگیدند که لیله: ابومخنف گوید
  .تیرها تمام شد و کسان دست به شمشیر بردند

جنگید شب پنجشنبه و جمعه تا بر آمدن روز  ه برد و همراه آن میاشتر با پهلوي راست حمل: گوید
سوي شامیان پیش  ها آنها پیش روید این را به یاران خویش گفت و  چنین کرده بود به مقدار این نیزه

پناه بر خدا اگر بخواهید باقی روز گوسفند : به مقدار این کمان پیش روید اشتر گفت: گفت رفتند می
جنگد تا غالب  فروشد و همراه اشتر می کی جان خدا را به خدا عزوجل می: گفت شیر بدهید و می

  .شود
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پیش برو آنگاه حمله : خویش گفت دار پرچمآنگاه فرود آمد و مرکب خود را به کنار زد و به : گوید
ه اشتر کشت دار پرچمبرد و یارانش با وي حمله بردند و شامیان را عقب راند تا به اردوگاهشان رساند 

  .شد و چون علی دید که گروه وي در کار فیروزي است به کمکش فرستاد

دانی مثال من و مثال تو چیست مثال  می: جریر بگوید عمرو بن عاص در جنگ صفین به وردان گفت
اسب سر خمویی که اگر پیش رود پی شود و اگر عقب رود کشته شود بخدا اگر عقب روي گردنت 

  .زنم را می

وقتی عمرو بن عاص دید که کار مردم عراق باال گرفت و از هالکت بیمناك شد به : ابومخنف گوید
  .کند استوارترخواهی کاري بگویم که جمع ما را  می: معاویه گفت

  آري: گفت

گوییم آنچه در قران است میان ما و شما حکم کند اگر بعضی از  بریم و می مصحف را باال می: گفت
  د کس باشد که گوید بپذیریم و تفرقه در میانشان افتدنپذیرفتن ها آن

این کتاب خداي عزوجل میان ما و شما باشد پس از : ها باال بردند و گفتند را بر نیزه ها قرانپس : گوید
: اند گفتند ها را باال برده و چون کسان دیدند که قران کند میمردم شام کی مرزهاي شام را محافظت 

  .گردیم پذیریم و بازمی می

  

  

  

  



  اند آوردهها و دعوت به حکمیت  ها که درباره باال بردن قران روایت

  

بندگان خدا جنگ با دشمن خویش را ادامه دهید که معاویه و عمرو : علی گفت: جندب ازدي گوید
  .شناسم میام و بهتر از شما  را دیده ها آنعاص اهل دین و قران نیستند من از کودکی 

  .توانیم بپذیریم کنند نمی وقتی ما را به کتاب خدا دعوت می: گفتند

به یاد داشته باشید که منعتان کردم و همین سخن را نیز که به من گفتید به یاد داشته باشید : علی گفت
  رسد کنید کنید هر چه به نظرتان می کنید جنگ کنید اگر عصیان می اگر اطاعت من می

  نزد تو آیدنه کس نزد اشتر رفت که : گفتند

وقت آن نیست که مرا از جایم ببري امید دارم که فتح کنم در کار خواستن من بگو اینک : اشتر گفت
  شتاب مکن

: اي یزید و اي تو به او بگو پیش من آي که فتنه رخ داده و این را به اشتر رسانید که گفت: علی گفت
  ها به سبب باال بودن مصحف

  آري: گفت

آورد این مشورت  دانستم اختالف و تفرقه به بار می ها را باال بردند می بخدا وقتی قران: گفت
  .زاده است روسپی

اي مردم عراق اي اهل ذلت و سستی وقتی بر قوم تفوق : رسید و گفت ها آناشتر بیامد تا پیش : گوید
به مندرجات آن دعوت  شماراها را باال بردند و  شوید مصحف چیره می ها آنیافتید و بدانستید که بر 
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مدهید به اندازه  ها آنکردند در صورتی که آنچه را خدا در قران فرمان داده رها کرده بودند گوش به 
  .یک اسب دویدن به من مهلت دهید که امید فیروزي دارم

دست  ها آنایم اکنون نیز به خاطر خدا از جنگ  جنگیده ها آناشتر ولمان کن بخدا عزوجل با : گفتند
  داریم برمی

نخواهید دید ملعون  عزتمانید از این پس هرگز  خوار می لعنت بر شما که به شتران کثافت: اشتر گفت
  باشید

نیز به اشتر ناسزا گفتند او نیز ناسزاشان گفت علی بانگشان زد که دست بردارید آنگاه به  ها آن: گوید
  .حکمیت دهیم اه آنپذیرفتیم که قران را میان خودمان و : کسان گفت

  اي؟ ها باال برده ها را بر نیزه اي معاویه براي چه این مصحف: اشعث پیش معاویه رفت و گفت

براي اینکه ما و شما به آنچه خداي عزوجل فرمان داده بازگردیم آنگاه بر هر چه اتفاق کردند : گفت
  .کنیم به همان عمل می

  سخنان وي را به او گفتاین حق است پیش علی بازگشت و : اشعث بن قیس گفت

ه این کار را من نیست ک رأيدر آغاز کار نافرمانی من کردید اینک دیگر نافرمانی نکنید : علی گفت
  به واگذارم

ایم  به ابوموسی واگذار که او ما را از آنچه در آن افتاده: حصین و مسعر بن فدکی گفتنداشعث و زید 
  بر حذر دارد

  به او اعتماد ندارم: علی گفت

خواهیم که نسبت به تو و معاویه یکسان  که تو باشی یا ابن عباس یکی را می کند میچه تفاوت : گفتند
  از دیگري نباشد تر نزدیک تان یکیباشد و به 



 اند آورده تیها و دعوت به حکم که درباره باال بردن قران ها تیروا ٦٢٣
 

  کنیم پس اشتر را انتخاب می: علی گفت

  مگر کسی جز اشتر زمین را به آتش کشید؟: ابوجناب گوید

  حکم اشتر چیست: علی گفت

  .خواهد انجام شود خواهی و او می است که همدیگر را با شمشیر بزنیم تا آنچه تو می این: و او گفت

  خواهید بکنید هر چه می: گفت

کس پیش ابوموسی فرستادند وي از کار جنگ کناره کرده بود و در عرض اقامت داشت یکی : گوید
  .مردم صلح کردند: پیش وي آمد و گفت

  الحمداهللا: گفت

  اند تو را حکم کرده: گفت

  ... اناهللا: گفت

مرا مقابل عمرو بن عاص کن اگر ببینمش : آنگاه ابوموسی به اردوگاه آمد اشتر پیش علی آمد و گفت
  کشمش می

اي  اي بزند بگشایم و گره خواهی مرا حکم کنی مرا دوم و یا سوم کن که هر که گره اگر نمی: گفت
  .از آن بزنم تر محکمدیگر و 

  پذیرفتند و به حکم قران رضایت دادند نمیاما مردم جز ابوموسی را 

  .گرم کنید خواهید وي را با کسان دیگر پشت اگر جز ابوموسی را نمی: آنگاه احنف گفت

  نام وي و نام پدرش را بنویس او امیر شما است اما امیر ما نیست: عمرو گفت
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هرگز به تو  یمحوکنرا محو کن که اگر همدیگر را بکشند  مؤمنانعنوان امارت : احنف به علی گفت
  .بازنگردد

  که خدایش دور کند محوکناین نام را : علی لختی از روز این را نپذیرفت آنگاه اشعث گفت: گوید

  اکبر اهللا: پس علی آن را محو کرد و گفت

  مان داریم با کافران همانند کنندای کهاین مثل چنان است که ما را  اهللا سبحان: عمرو عاص گفت

اي همانند مادرت هستی که تو را  زاده پیوسته بار فاسقان و دشمن مسلمانان بوده روسپیاي : علی گفت
  زاد

  از این پس هرگز با تو به یک مجلس ننشینم: و گفت برخاستعمرو 

  امیدوارم خدا مجلس مرا از تو و امثال تو پاك بدارد و نامه را نوشتند: علی گفت

شود این نام را محو کن علی مشورت کرد واهی صلح خ اگر می: معاویه به علی نوشت: احنف گوید
نام را محو  که ایندرباره آنچه معاویه نوشته : گفت برد میاز آنجا راه  هاشم یبناي داشت که  سراپرده
  دارید؟ رأيکن چه 

  مؤمناننام مبارك یعنی امیر : گفت: گوید

کرد نوشته بود محمد پیامبر  مینیز وقتی با مردم مکه صلح ) ص(خدایش دور کند پیامبر خدا : گفتند
  .خدا و این را نپذیرفتند تا نوشت این نامه صلح محمد بن عبداهللا است

دانستیم با او بیعت  از تو می تر شایستهاي مرد وضع تو با پیامبر خدا فرق دارد اگر کسی را : بدو گفتم
  کرده بودیم
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دیگري قرار  رأياو در مقابل  رأي بخدا چنان شد که او گفته بود کمتر ممکن بود که: راوي گوید
  .گیرد و از آن برتر نباشد

  :نامه را چنین نوشتند: ابومخنف گوید

  رحمن الرحیم اهللا بسم

  این نامه حکمیت علی بن ابیطالب است و معاویه بن ابی سفیان

ده داریم و آنچه را بمیراند مر کتاب خدا از آغاز تا انجام میان ماست آنچه را زنده کند زنده می
داریم هر چه را حکمان ابوموسی اشعري عبداهللا بن قیس و عمرو بن عاص در کتاب خدا یافتند  می

  .بدان عمل کنند و هر چه را در کتاب خدا نیافتند به سنت عادل وحدت آورد نه تفرقه انداز رو کنند

ان و کسانشان در حکمان از علی و معاویه و دو سپاه میثاق و پیمان از مردم اطمینان گرفتند که جانش
و مسلمانان هر دو گروه  مؤمنانامان اوست و امت در کار حکمیت یارشان است پیمان و میثاق خدا بر 

شان و  هاشان و کسان روند جان هرکجانافذ است  مؤمنانبر  ها آنایم و حکم  مقرر است ما ملتزم به نامه
  .سالح در میان نیایدشان حاضرشان و غائبشان قرین امن و استقامت باشد و  اموال

که میان این امت حکمیت کنند و آن  اند ملتزمعبداهللا بن قیس و عمرو بن عاص به پیمان و میثاق خدا 
  .را به جنگ و تفرقه بازنبرند که عصیان کرده باشند

  .مدت حکمیت تا رمضان است

د گیرند و مردم کوفه و شام باشد دو حکم هر که را بخواهند شاه نیماب یفمحل حکمیت جایی 
را درباره مضمون این نامه بنویسند شاهدان بر ضد کسی که مضمون این نامه را واگذارد  ها آنشهادت 

و از آن بگردد و ستم کند یاري کنند خدایا از تو بر ضد کسی که مضمون این نامه را واگذارد یاري 
  .جوییم می
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بن سمی بجلی و س همدانی و وقاح از یاران علی اشعث بن قیس و عبداهللا بن عباس و سعید بن قی
شاهد  ...عبداهللا بن مجل عجلی و حجر بن عدي کندي و عبداهللا بن طوفیل عامري و عقبه بن زیاد 

  .شاهد شدند ...شدند از یاران معاویه نیز ابوالعور سلمی عمرو بن سفیان و 

دست راستم از من : گفتوقتی مکتوب را نوشتیم اشتر را به شهادت خواندند و : عماره بن ربیعه گوید
جدا شود و دست چپم سودم ندهد اگر در این مکتوب خط صلح یا متارکه رقم زنم مگر به حجت 

  .پروردگارم از گمراهی دشمنم یقین ندارم

  بریم بخدا نه نزدیک ظفر بودي نه ناحق دیدي بیا که از تو نمی: اشعث بن قیس بدو گفت

خواندند  داد که می نشان می ها آنخواند و به  اشعث مکتوبی را ببرد و براي کسان می: ابوحباب گفت
  .بود و مکتوب را برایشان خواند ها آنتا بر گروهی از بنی تمیم گذشت که برادر بالل با 

کرد و  میبه نام عمرو پسر اوس در صفین همراه علی جنگ یکی از طایفه اود : عبداهللا بن اودي گوید
  .جز اسیران بسیار به اسارت معاویه در آمد

  اینان را بکش: عمرو بن عاص گفت: گوید

برادر ما را به ما : تو خال منی مرا مکش آنگاه بنی اود پیش وي رفتند و گفتند: عمرو بن اوس گفت
  ببخش

 گو دروغر باشد از شفاعت شما نیاز است و اگ گو راستولش کنید به جان خودم اگر : معاویه گفت
  .باشد شفاعت او به کار نیاید

علی در جنگ صفین اسیر بسیار گرفته بود که آزادشان کرد و پیش معاویه آمدند عمرو : شعبی گوید
: گفته بود اسیران را بکش وقتی اسیرانشان آزاد شد به عمرو گفت به او که اسیران بسیار گرفته بود می

بینی که اسیران ما را آزاد  بودم کار زشتی کرده بودم مگر نمیتو کار کرده  رأياگر درباره اسیران به 
  .اند کرده
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مکتوب حکمیت میان علی و معاویه چنانکه گوید روز چهارشنبه سیزده روز رفته از : ابوجعفر گوید
ماه رمضان به محل حکمان در هفتم هجرت نوشته شد و بنا شد علی و معاویه در  و صفر سال سی

  .هر کدام چهارصد کس از پیران و یاران خویش را همراه داشته باشند الجندل آمدند و دوم

بشنوید و : جنگ صفین وقتی اختالفات کسان را دید گفت دراثنايصعصعه بن صوحان : زهري گوید
بدانید بخدا اگر علی غلبه یابد چون ابوبکر و عمر خواهد بود و اگر معاویه غلبه یابد به هیچ گفته 

  .گردن ننهد

هاي خویش را گشودند و کسان را به مندرجات آن خواندند و مردم  مصحفمردم شام : یدزهري گو
دو عراق دچار مهابت شدند و کار را به حکمان سپردند و چون کار بر حکمان قرار گرفت مردم 
پراکنده شدند که مقرر شده بود هر چه را قران برداشته بردارند و هر چه را قران نهاده فرو نهند و براي 

  .امت محمد برگزیند

و چون علی روان شد حروریان مخالفت آوردند و قیام کردند و این نخستین مرحله ظهور این : گوید
فرقه بود که به علی اعالن جنگ کردند و معترض شدند که چرا بنی آدم را در کار خدا حکمیت داده 

  .حکمیت خاص خداست و جنگ انداختند: و گفتند

مغیره بن شعبه نیز جز جمع حاضران بود حکمان پیش عبداهللا بن و چون حکمان فراهم آمدند : گوید
عمر بن خطاب و عبداهللا بن زبیر کس فرستادند که با مردم بسیار بیامدند معاویه نیز با مردم شام بیامد 

  .اما علی و مردم عراق از آمدن دریغ کردند

تواند به طریقی  به نظر شما کسی می: قریش گفت رأيصاحب مغیره بن شعبه با تنی چند از مردم 
  اند یا اختالف دارند؟ شده سخن هما حکمان یآ  کهبداند 

  .گمان نداریم که کسی این را بداند: گفتند
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من پاسخ  سؤالاي ابوعبداهللا به این : آنگاه پیش عمرو بن عاص رفت و سخن آغاز کرد و گفت: گوید
  گرفتگان چیست؟ گروه کنارهتو درباره ما  رأيبده که 

  اید و پشت روي بدکاران گرفتگان پشت سر نیکان بوده به نظر من شما گروه کناره: گفت

  .تر بود و ذخیره مسلمانان بودید ان روشنکس همهشما از  رأيبه نظر من : ابوموسی گفت

نخستین اي ابوموسی به نظر من : و چون حکمان فراهم آمدند و سخن کردند عمرو بن عاص گفت
  .پیمان و نادرستی مردم نادرست حکم کنیم پیمانی مردم درست حکم حق این است که درباره درست

  چگونه؟: ابوموسی گفت

نهاده بودیم  ها آناي که با  مگر ندانی که معاویه و مردم شام به هنگام وعده: عمرو بن عاص گفت
  اند آمده

  چرا: گفت

  این را بنویس: گفت

  نوشتو ابوموسی این را 

اي ابوموسی اگر توانی یکی را نام ببري که کار این امت را عهده کند نام ببر که اگر : عمرو گفت
  کنی کنم وگرنه تو از من پیروي می پیرو تو میسر باشد پیروي تو می

  برم عبداهللا بن عمر را نام می: ابوموسی گفت

  برم من معاویه بن ابی سفیان را نام می: عمرو گفت

  :من مثال عمرو را چون کسانی یافتم که خدا عزوجل گوید: گفتابوموسی 
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  بخوان ها آنایم و از آن بدر شد براي  هاي خویش را بدو تعلیم داده هیآ  کهحکایت کسی را 

اي مردم من مثال ابوموسی را مانند کسی یافتم : و چون ابوموسی ساکت شد عمرو سخن کرد و گفت
  :که خدا عزوجل گوید

  بردارد ها کتابنی که به تورات مکلف شدند اما تحمل آن نکردند چون خر است که حکایت آن کسا

  .مثلی را براي یار خود گفته بود هرکدامشانآنگاه 

خواستم بگویم کسانی در این باب سخن خواهند کرد که بر  آماده شدم و می: عبداهللا بن عمر گوید
گویم که موجب تفرقه جماعت یا ریختن خون اند آنگاه بیم کردم سخنی  اسالم یا پدر تو جنگیده

  .شود

  مصون ماندي: حبیب بن مسلمه گفت

که اشتر مضمون مکتوب را : از آن پس که مکتوب نوشته شد به علی گفتند: فضیل بن خدیج گوید
  وي این است که با قوم مخالف جنگ باید کرد رأيپذیرد  نمی

ه شما رضایت دهید و چون بدین کار اصرار بخدا من نیز راضی نبودم و خوش نداشتم ک: علی گفت
از پس قبول روا  رأيکردید رضایت دادم اینک که رضایت دادم بازگشت از پس رضایت و تغییر 

  .نیست مگر آنکه عصیان خدا عزوجل کند

  اي امیرمومنان ما جز آنچه تو کردي نکردیم: جمعی از یاران وي گفتند: گوید

  از جنگ بدارید پذیرفتید آري ولی چرا وقتی گفتند دست: گفت

راهی که آمده بودیم در ساحل فرات  جز بهوقتی از صفین بازگشتیم راه دیگر گرفتیم : جندب گوید
راه دشت گرفتیم تا به هیت رسیدیم آنگاه به راه صنودا رفتیم و طایفه بنی سعد به استقبال علی آمدند 

هاي  د با وي برفتیم تا از نخلیه گذشتیم و خانهآنجا فرود آید که شب را آنجا گذرانید روز بع: و گفتند
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اش نمودار  اي نشسته بود و نشان بیماري بر چهره کوفه نمودار شد پیرمردي را دیدیم که در سایه خانه
  .ما نیز سالمش گفتیم و جوابی نکو داد و دانستیم که علی را شناخته است: بود گفتم

  م از چیست از بیماري است؟بین ات را دگرگون می رنگ چهره: علی بدو گفت

  آري: گفت

  شاید از آن آزرده خاطري: گفت

خواهم این بیماري به تن دیگري باشد از رحمت پروردگار و بخشش گناهان خویش  نمی: گفت
  باش کیستی؟ دل خوش

  صالح پسر سلیم: گفت

  اي؟ از کدام قبیله: گفت

  ی سلیم بن منصورماصلم از طایفه سالمان است از قبیله طی اما وابسته بن: گفت

  ات بسیار نکوست نام خودت و نام پدرت و انتسابت و وابستگی اهللا سبحان: گفت

خدا این بیماري را کفاره گناهان تو کند که بیماري پاداش ندارد : علی رفتن آغاز کرد و گفت: گوید
  .کند میاما گناه بنده را پاك 

اهللا بن ودیعه به او برخورد و نزدیک آمد و آنگاه علی برفت و چندان دور نشده بود که عبد: گوید
  گویند اي مردم درباره کار ما چه می آنچه شنیده: و با وي همراه شد علی گفت: سالم گفت

اي استوار که به ویرانی دارد  علی جمعی فراوان داشت و قلعه: گویند سخنانشان این است که می: گفت
  تا که آنچه را به تفرقه داده فراهم تواند کردتا کی آنچه را ویران کرده بنیان تواند کرد و 
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تفرقه آوردند بخدا  ها آناند من تفرقه آوردم یا  ویران کرده ها آنام یا  من ویران کرده: علی گفت
خواستم عمل کنم اما دیدم این دو یعنی  رغبت بودم و از مرگ باك نداشتم تا می غافل نبودم به دنیا بی

کردند و آیند یعنی عبداهللا بن جعفر و محمد بن علی از من پیش افتادند و  یدست شیپحسن و حسین 
  .شود منقطع می) ص(بدانستم اگر حسن و حسین کشته شوند نسل محمد 

  .دیدار کنم در اردوگاه یا در خانه نخواهد بود ها آناگر پس از این با 

یش هفت یا هشت گور پس از آن برفتیم و از محل بنی عوف گذشتیم در سمت راست خو: گوید
  .دیدیم

  این گورها چیست؟: علی گفت

به باب درگذشت و وصیت کرد در زمین باز ن تو حاي امیرمومنان پس از رفت: قدامه بن عجالن گفت
  شود گور

که به رغبت مسلمان شد و به رضایت هجرت کرد و در خدا حباب را رحمت کند : علی گفت
  .کند و کرده باشد تباه نمیزندگی جهاد کرد خدا کسی را که کار نیک

  .ها در آیید میان این خانه: گوید آنگاه برفت تا مقابل ثوریان رسید و گفت

  این صداها چیست؟: گفت

  گریند بر کشتگان صفین می: گفت

آنگاه به فائشیان گذشت و صداي گریه شنید و همان سخن کرد تا برفت و به شبامیان رسید و : گوید
  دارید؟ چرا از این گریستن بازشان نمی: آنجا توقف کرد گفتسر و صدا بسیار شنید و 

اي امیرمومنان اگر یک خانه یا دو خانه یا سه خانه بود این کار شدنی بود ولی از این طایفه : گفت
  .هشتاد کس کشته شده و صد یک
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  .رحمت کند شماراخدا کشتگان و مردگان : علی گفت

هزار  فه شد کسان با وي نیامدند به حرورا رفتند و دوازدهو چون علی وارد کو: عماره بن ربیعه گوید
کس از آنجا فرود آمدند و منادیشان ندا داد که ساالر جنگ شبث ربیعی تمیمی است و پیشواي نماز 

و نهی از  معروف  به امرعبداهللا کار به شوري خواهد بود پس از فیروزي و بیعت با خدا عزوجل و 
  منکر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فرستادن علی جعده بن هبیره را به خراسان

  

وقتی علی از صفین بازگشت جعده بن هبیره مخزومی را سوي خراسان فرستاد که تا : شعبی گوید
ابرشهر رفت که مردم کافر شده بودند و مقاومت کردند جعده پیش علی باز آمد خلیده مردم نیشابور 

  .ا وي صلح کردندرا محاصره کرد تا به صلح آمدند مردم مرو نیز ب

را پیش علی فرستاد  ها آندو دختر از شاهزادگان به دست وي افتاد که به امان تسلیم شده بودند که 
  .مسلمان شوید که شوهرشان دهد: که گفت

  دو پسران خود را شوهر ما کن: گفتند

  کنی حرمتی است که با من می که اینرا به من بده  ها آن: علی نپذیرفت یکی از دهقانان گفت

داد پس  گسترد و در ظرف طال غذا می علی دو دختر را بدو داد که پیش وي بودند و دیبا برایشان می
  .از آن سوي خراسان بازگشتند

  

  

  

  

  



  گیری خوارج از علی و یاران وی و بازآمدنشان کناره

  

خن کرد که باز آمدند س ها آندر این سال خوارج از علی و یاران وي کناره گرفتند پس از آن علی با 
  .و وارد کوفه شدند

وقتی علی به کوفه آمد و خوارج از او جدا شدند شیعیان پیش علی رفتند و : عماره بن ربیعه گوید
  گیریم بیعت دوم به گردن می: گفتند

  دوید شما و مردم شام چون اسبان مسابقه در راه کفر می: خوارج گفتند

ولی چون  میا کردهما بر کتاب خدا عزوجل و سنت پیامبر با علی بیعت : گفت ها آنزیاد بن نضر به 
  اید شیعیان وي بیامدند و گفتند ما دوستان کسی هستیم که با وي دوست باشی شما مخالفت کرده

شتاب مکن تا  ها آندر کار جواب و مخاصمه با : علی ابن عباس را پیش خوارج فرستاد و گفت: گوید
رفت که پیش آمدند و با وي سخن کردند صبر نکرد و به گفتگو  ها آنباس سوي من بیایم ابن ع

  :در کار حکمیت چه اعتراضی دارید که خدا عزوجل فرموده: پرداخت و گفت

  اگر خواهان صلح باشند خدا میانشان وفاق آرد در کار امت نیز چنین باید

حکمیت درباره خون مسلمانان همانند حکمیت درباره شکار و اختالف میان زن و شوهر را با : گفتند
  کنی؟ می

از سرانشان بیشتر جمع  یک کدامببین پیش : علی زیاد بن نضر را پیش خوارج فرستاد و گفت: گوید
  .روند شوند زیاد دید و بدو خبر داد که بیشتر از همه پیش یزید بن قیس می می



 و بازآمدنشان یو  ارانیو  یخوارج از عل یر یگ کناره ٦٣٥
 

ا وضو کرد و دو رکعت نماز پس علی سوي خوارج رفت و وارد سراپرده یزید بن قیس شد و آنج
را بس کن  ها آنگفتگو با : کرد آنگاه پیش خوارج رفت که با ابن عباس مناقشه داشتند و گفت

  خدایت تو را رحمت کند مگر تو را منع نکرده بودم

رستاخیز پراکنده  روز بهخدایا هر که در اینجا پراکندگی آرد : آنگاه علی سخن کرد و گفت: گوید
  .باشند

  پیشواي شما کیست؟: گفتآنگاه 

  ابن کوا: گفتند

  ؟دیا بر خواستهچرا به مخالفت ما : علی گفت

  به سبب حکمیت صفین: گفت

ها را باال بردند که گفتند دعوت به کتاب خدا را  دانید که وقتی مصحف بخدا می شمارا: گفت
به یاد داشته باشید و چون بر پذیرفتن کتاب  شناسم میقوم را بهتر از شما  که اینپذیریم گفتم  می

دارد زنده بداریم اگر جز این حکم  اصرار کردید با حکمان شرط نهادیم که آنچه را قران زنده می
  .کنند از حکمشان بیزاریم

  حکمیت کنند؟ بها خونبه ما بگو آیا این عدالت است که مردان در کار : گفتند

ایم قران خطی است مکتوب میان دو جلد که  قران را حکم کردهایم  ما مردان را حکم نکرده: گفت
  کنند کنند و مردان از آن سخن می سخن نمی

  مدت نهادي؟ ها آنبه ما بگو چرا میان خودت و : گفتند

براي آنکه جاهل بداند و عالم تحقیق کند شاید خدا عزوجل در این متارکه کار این امت را به : گفت
  .کند به شهر خودتان بیایید اصالح آرد خدایتان رحمت
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  به کوفه آمدند یهمگ ها آنو : گوید

به گفته واقدي سعد با کسان دیگر به نزد حکمان حضور یافت به اصرار پسرش عمر به اذرح آمد اما 
  .المقدس به آهنگ عمره احرام بست در این سال حکمان اجتماع کردند پشیمان شد و از بیت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



نسخن از  ع حک   اجت

  

علی چهارصد کس را به ساالري شریح بن هانی روانه کرد ابوموسی : زیاد بن نضر حارثی گوید
  .بود معاویه نیز عمرو بن عاص را با چهارصد کس از مردم شام فرستاد ها آناشعري نیز با 

کس  رفت و آمد و می نوشت فرستاده می و چنان بود که وقتی معاویه به عمرو نامه می: گوید
آمدند که امیرمومنان  آمد پیش ابن عباس می دانست چه آورده چه برده اما وقتی فرستاده علی می نمی

  چنین و چنان نوشته: گفتند زدند و می داشت حدس و تخمین می براي تو چه نوشته و اگر مکتوم می

پدر جان : تعمر بن سعد پیش پدرش رفت که در صحرا بر سر آسیابی از بنی سلیم بود و گف: گوید
خبرداري که در صفین چه گذشت؟ کسان ابوموسی اشعري و عمرو بن عاص را حکم کردند تو نیز 

امت خوش نداشته باشد  که ایناي  اي و کاري نکرده حاضر شو که یار پیامبر خدا و جز شوري بوده
  تري ان به خالفت شایستهکس همهحاضر شو که از 

آن بهترین مردم  دراثناياي خواهد بود که  فتنه: گفت خدا میام که پیامبر  چنان نکنم شنیده: گفت
  .یابم کس پیش است که نهان باشد و پرهیزکار به خدا هرگز در این کار حضور نمی

به ) رض(دانی که عثمان  اي ابوموسی می: حکمان همدیگر را بدیدند عمرو بن عاص گفت: گوید
  ستم کشته شد؟

  بله: گفت

  و خاندان معاویه اولیاي او هستنددانی که معاویه  می: گفت

  بله: گفت
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اي ابوموسی چه مانعی دارد که معاویه را که ولی خون عثمان است به خالفت برداري : آنگاه گفت
دانی اگر بیم داري کسان گویند که معاویه را خلیفه  که خاندان وي در میان قریش چنان است که می

که بگویی ولی خون خلیفه مظلوم بود و خونخواه وي اي ندارد حجت داري  کرد که در اسالم سابقه
  .سیاست نکو و تدبیر نکو داشت

اگر معاویه خلیفه شود تو را چنان معتبر کند که هیچ خلیفه : آنگاه قدرت به او عرضه کرد و گفت
  دیگري نکرده باشد

  .کردم یتوانستم نام عمر بن خطاب را زنده م بخدا اگر می: ابوموسی گفت: ابوخباب کلبی گوید

  کنی خواهی با ابن عمر بیعت کنی چرا با پسر من بیعت نمی اگر می: عمرو بن عاص بدو گفت

  اي پسر تو مردي درست است ولی او را به این فتنه آلوده: گفت

  توجه کن: ابن عمر از این گفتگو غافل بود عبداهللا بن زبیر بدو گفت: گوید

اي ابن عاص : دهم آنگاه گفت نه بخدا هرگز براي خالفت رشوه نمی: ابن عمر دقت کرد و گفت
را به فتنه  ها آناند  اند کار خویش را به تو سپرده مردم عرب از پس آنکه با شمشیرها همدیگر را کوفته

  .باز مبر

به او گفته بود که که علی : در غزاي سیستان با هانی بودم به من گفت: نضر بن صالح عبسی گوید
سخنانی با عمرو بن عاص بگویم اگر چه بدان متمایل باشد و مایه فزونی او شود اي عمرو بخدا تو 

دانی که جاي حق کجاست پس ندانستگی نکن اگر اندك عوضی بدهندت به سبب آن دشمن  می
کنی که با  مرگ آرزو می روز بهشوي  دانم چه روز پشیمان می خدا و دوستدار خدا شوي بخدا می

  مسلمانان دشمنی نکرده بودي و براي حکمی رشوه نگرفته بودي



ن ٦٣٩ ع حک  سخن از اجت
 

وقتی عمرو و ابوموسی در دومه الجندل روبرو شدند عمرو ابوموسی را در سخن : ابوجناب کلبی گوید
مقصودش این بود که وي  يتر بزرگاي و از من  تو یار پیامبر خدا بوده: گفت داد می کردن تقدم می

  .که علی را خلع کند را پیش اندازد

و هدفی که براي آن فراهم آمده بودند نگریستند عمرو خواست او را با معاویه در کار خویش : گوید
  تو چیست؟ رأيبه من بگو : موافق کند که نپذیرفت آنگاه عمرو بدو گفت

ذاریم دو مرد را خلع کنیم و کار را در میان مسلمانان به شوري واگ که اینمن این است  رأي: گفت
  تا هر که را خواستند براي خودشان انتخاب کنند

  درست این است رأي: عمرو گفت

این  آن کارعمر به چیزي قرار گرفته که امیدوارم خدا  رأيمن و  رأي: ابوموسی سخن کرد و گفت
  .امت را به صالح آرد

  راست گفت و نکو گفت: عمرو گفت

و اي تو گمان دارم که فریبت داده اگر : گفتابوموسی پیش رفت که سخن کند ابن عباس : گوید
  اید او را پیش بینداز که پیش از تو درباره آن سخن کند درباره چیزي اتفاق کرده

و : پیش آمد و حمد خدا گفتایم آنگاه  ما اتفاق کرده: ابوموسی مردي کودن بود و گفت: گوید
و جمع پراکندگی کاري را مناسب  گفت اي مردم ما در کار این امت نظر کردیم و براي اصالح کار

دیدیم که من و عمرو درباره آن متفق شدیم که علی و معاویه را خلع کنیم من علی و معاویه را خلع 
  .دانید به خالفت بردارید این بگفت و به یکسو رفت کنم و هر که را شایسته می می

نیدید یار خویش را خلع این چیزهایی که گفت ش: پس از آن عمرو بیامد و حمد خدا کرد و گفت
  .دارم کنم چنانکه خود او خلع کرد اما یارم معاویه را برقرار می کرد من نیز یار او را خلع می



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ٦٤٠
 

خدایت توفیق ندهد چرا خیانت کردي مثال تو چون سگ است که اگر بدو حمله : ابوموسی گفت
  کنی پارس کند و اگر واگذاریش پارس کند

  حمل کند ها کتابکه  مثال تو چون خر است: عمرو گفت

شریح حمله برد و با شریح بن هانی به عمرو حمله برد و با تازیانه به سرش زد و یکی از پسران عمرو به 
  .را از هم جدا کردند ها آنو  برخاستندتازیانه او را بزد مردم 

م و با شمشیر پشیمان نیستم که چرا عمرو را با تازیانه زدچندان  چیز هیچگفته بود از  بعدها شریح می
  .نزدم که کارش را تمام کنم

و به عنوان خالفت به وي سالم گفتند ابن عباس و  عمرو و مردم شام پیش معاویه رفتندآنگاه : گوید
خدایا : گفت کرد در قنوت می شریح پیش هانی بازگشتند و چنان شد که علی وقتی نماز صبح می

  معاویه و عمرو و ابوالعور و حبیب و عبدالرحمن و قیس ولید را لعنت کن

  .هشتم هجرت بود و به گفته واقدي اجتماع حکمان در سال سی

  

  

  

  

  



  سخن از خرب خوارج به هنگامی که علی حکم را برای حکمیت روانه کرد و خرب جنگ نهروان

  

خواست ابوموسی را براي حکمیت بفرستد دو کس از  وقتی علی می: عون بن ابی جحیفه گوید
  حکمیت خاص خداست: خوارج زرعه و حرقوص پیش وي آمدند و گفتند

از گناه خویش توبه کن و از حکمیت چشم بپوش و ما را سوي دشمنانمان بر : حرقوص به وي گفت
  .بجنگیم تا به پیشگاه خدا رویم ها آنکه با 

مکتوبی  ها آناین را به شما گفته بودم اما عصیان من کردید میان خودمان و : گفت ها آنعلی به 
  :مودهایم خدا عزوجل فر هایی نهاده ایم و شرط نوشته

ن خدا وقتی که بستید وفا کنید و قسم ها را از پس محکم کردنش که خدا را ضامن آن کردید مشکنید که  به پی
  .کنید داند چه می خدا می

  این گناه است باید توبه کنید: حرقوص گفت

  خطاست من از پیش به شما گفتم و از این کار منعتان کردم رأياین گناه نیست ولی : علی گفت

جنگم و از این  اي علی بخدا اگر کسان را در مورد کتاب خدا حکمیت دهی با تو می: زرعه گفت
  .جویم میکار رضا و تقرب خدا 

  .وزد اي و باد بر تو می بینمت که کشته شده روز شوي چه بدبختی گویی می تیره: علی گفت

  .خوش دارم که چنین شود: گفت

سخنش از اطراف مسجد  دراثنايکرد  علی سخن میروزي : عبدالملک بن ابی حره حنفی گوید
  .بانگ حکمیت خاص خداست بر آوردند
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 ها آنسخن حقی است اگر خاموش مانند جز جماعت ما باشند اگر سخن کنند با  اکبر اهللا: علی گفت
  .حجت گوییم و اگر بر ضد ما قیام کنند به جنگشان رویم

ن به سخن ایستاده بود یکی از گوشه مسجد روزي علی میان کسا: گوید کثیر بن بهز حضرمی می
  .حکمیت خاص خداست: گفت

سخن حقی است که منظور باطل از آن دارد سه چیز را درباره شما رعایت  اکبر اهللا: علی گفت
دهیم مادام که با ما همدستی کنید غنیمت  کنیم مادام که جز ما باشید به مسجدهاي خدا راهتان می می

  .کنیم تا خودتان آغاز کنید و با شما جنگ نمیداریم  از شما باز نمی

خوارج بود یک روز وقتی که علی سخن  رأيعبدالرحمن بن سعید بکائی پیرو : هاشم بن ولید گوید
  :کرد پیش وي آمد و این آیه را خواند می

شود و از  اند وحی شد که اگر شرك بیاري عملت تباه می به تو و کسانی که پیش از تو بوده
  .شوي زیانکاران می

  :علی نیز این آیه را خواند

  .اندازند وا يسر سبکیقین ندارند تو را به  که  کسان آنصبر کن که وعده خدا درست است و 

وقتی علی ابوموسی را براي انجام حکمیت روانه کرد خوارج همدیگر : عبدالملک بن ابی حره گوید
  .اهم آمدندفر را بدیدند و در خانه عبداهللا بن وهب راسبی

نباید  اند قرانبخدا کسانی که به رحمن ایمان دارند و مطیع حکم : سپس گفت: عبداهللا حمد خدا گفت
  .و برتر شمردن آن مایه رنج و هالکت است یبستگ دلاین دنیا را خشنودي و 
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وري از این دنیا اندك است و جدایی از آن نزدیک زینت و رونق دنیا  بهره: حرقوص بن زهیر گفت
مند نکند و از طلب حق و اعتراض به ستم بازندارد که خدا یار پرهیزکاران و  به زندگی عالقه شمارا

  .نیکوکاران است

یکی از  به دستدرست همین است که شما دارید کار خویش را  رأياي قوم : حمزه بن سنان گفت
  .و سوي آن روید باید ستونی داشته باشید و پرچمی که اطراف آن باشید خودتان سپارید که می

ساالري قوم را به زید بن حصین عرضه کردند که نپذیرفت به حمزه بن سنان و شریح بن عبسی : گوید
بیارید بخدا از ترس مرگ از : عرضه کردند که نپذیرفت به عبداهللا بن وهب عرضه کردند که گفت

  .گیرم گذرم اما به سبب عالقه به دنیا نیست که آن را می ساالري نمی

  .گفتند ده روز از شوال رفته بود که با عبداهللا بیعت کردند او را ذوالثفنات می: دگوی

به شهري رویم و در آنجا براي اجراي : پس از آن در خانه شریح فراهم آمدند ابن وهب گفت: گوید
  .حکم فراهم شویم که شما اهل حقید

رستیم که پیش ما آیند و سوي مداین رویم و کس پیش یاران خویش از مردم بصره ف: شریح گفت
  .مردم مداین را بیرون کنیم

  .کنند یک یک به نهانی برون شوید اگر به جماعت برون شوید دنبالتان می: زید بن حصین گفت

 ها آندرست همین است عبداهللا بن وهب به خوارج بصره نامه نوشت و ترغیب کرد که به  رأي: گفتند
  .ملحق شوند

حرکت کردند همه شب را که شب جمعه بود تا روز جمعه به عبادت و چون خوارج کوفه آهنگ 
  :خواند شد این آیه را می پرداختند و روز شنبه روان شدند شریح وقتی روان می
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پروردگارا مرا از گروه ستمگران نجات بخش و چون : از آن شهر ترسان و نگران برون شد و گفت
  .میانه راه هدایت کندشاید پروردگارم مرا به : رو سوي مدین کرد گفت

باشند و کسانشان به بازگشت  ها آنجماعتی از مردم کوفه سوي خوارج حرکت کردند که با : گوید
  .وادارشان کردند قعقاع بن قیس عموي طرماح و عبداهللا بن حکیم بکائی از آن جمله بودند

این کار منع کرد که  علی خبر یافت که سالم بن ربیعه عبسی قسط خروج دارد وي را پیش خواند و از
  .از رفتن خودداري کرد

و چون خوارج از کوفه برون شدند یاران و شیعیان پیش وي آمدند و با وي بیعت کردند و علی : گوید
  .پیروي از سنت پیامبر را شرط کرد

و مسعر بن فدکی تمیمی را ساالر خویش کردند ابن پانصد کس از خوارج بصره فراهم آمدند : گوید
رسید و مقابل هم بودند  ها آنیافت و ابواالسود را به تعقیبشان فرستاد که نزد پل بزرگ به  عباس خبر

تا شب در آمد مسعر که اشرس بن عوف بر مقدمه وي بود با یاران خویش در تاریکی گذشت و در 
  .نهروان به عبداهللا بن وهب پیوست

ی ابن عباس را به بصره فرستاد در و چون خوارج قیام کردند ابوموسی سوي مکه گریخت و عل: گوید
حمد خداي اگر چه روزگار بلیه سخت و حوادث بزرگ آرد شهادت : کوفه به سخن ایستاد و گفت

  .دهم که خدایی جز خداي یگانه نیست و محمد پیامبر اوست می

دهم که خدایی جز خداي یگانه نیست اما بعد عصیان موجب حسرت است و سبب ندامت  شهادت می
خویش را وانمودم اگر قصیر  رأياین دو مرد و این حکمیت دستور خویش را به شما گفتم و درباره 

  .بود ییرأرا 

  .خواستید نپذیرفتید و کار من و شما چنین شد ولی جز آنچه را خودتان می

  :اي نوشت و چون فرود آمد به خوارج که نزدیک رود نهروان بودند نامه: گوید
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  رحمن رحیم اهللا بسم

  ندیها آنخدا علی امیرمومنان به زید بن حصین و عبداهللا بن وهب و کسانی که با  از بنده

اما بعد این دو مرد که به حکمشان رضایت دادم مخالفت کتاب و خدا کردند وقتی این نامه من به شما 
  .ایم رویم و بر همان کاري که نخستین بار بوده رسید بیایید و ما سوي دشمن خویش و دشمن شما می

  :ر جواب وي نوشتندد

اي اگر به کنفر  اي بلکه به خاطر خودت خشم آورده اما بعد تو به خاطر پروردگارت خشم نیاورده
به تو وگرنه منصفانه مابین خودمان و تو بنگریم  خویش شهادت دهی و به توبه در آیی در کار فی

  .را دوست مدارد کاران انتیخکنیم که خدا  اعالم جنگ می

  .ابن عباس نامه نوشت و همراه عتبه بن اخنس از مردم بنی سعد بن بکر فرستاد علی به: گوید

ایم و آهنگ رفتن سوي دشمنان مغربی داریم مردم را روانه  ه آمدهلاما بعد ما به اردوگاهمان در نخی
  .کن تا فرستاده من پیش تو آید و به جاي باش تا دستور من به تو رسد والسالم

با احنف بن قیس روان شوند و : اس رسید آن را براي کسان خواند و گفتو چون نامه به ابن عب
  .با وي برون شدند ها آنوپانصد کس از  هزار یک

  :عبداهللا بن عباس این گروه را اندك دید و میان مردم به سخن ایستاد و گفت

دادم که با روانه کنم دستورتان  شمارااما بعد اي مردم بصره دستور امیرمومنان سوي من آمده که 
وپانصد کس از شما با وي نرفتند با جاریه بن قدامه  هزار احنف بن قیس حرکت کنید و بیشتر از یک

  .حرکت کنید

وهفتصد کس به  هزار و جاریه برون شد و اردو زد ابواالسود نیز مردم را به راه انداخت و یک: گوید
  .ندعلی رسیدنزد جاریه فراهم آمدند و برفتند تا در نخیله به 
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آنگاه علی سران کوفه و سران هفت ناحیه و سران قبایل و بزرگان قوم را فراهم آورد و حمد خدا 
اي مردم کوفه شما در کار حق برادران و یاران منید من کس سوي : گفت و ثناي او کرد آنگاه گفت

سوي من نیامدند  ها آنودویست کس از  هزار بصره فرستادم که سوي شما حرکت کنند و بیش از سه
  ...مرا به مشورتی آشکار و صمیمانه یاري دهید شما 

خواهم که ساالر هر قوم همه جنگاوران طایفه  هنگام رفتن سوي صفین بلکه همگی فراهم آیید می
  .اند و وابستگان طایفه بنویسد و به ما دهد سن پیکار رسیدهخویش را با فرزندان خویش که به 

وم جنگاوران خویش را نوشتند و به علی دادند و به فرزندان و غالمان و پس از آن سران ق: گوید
که به  ها آنهزار از  هزار جنگاور و هفده حرکت کنند چهل ها آنکه با : وابستگان خویش نیز گفتند

اي : هزار از بستگان و غالمان را به علی صورت دادند و گفتند سن پیکار رسیده بودند و هشت
ایم و  اند و توان پیکار دارند صورت داده به رشد رسیده که  ناگاوران و فرزندانشامیرمومنان از جن

  .ایم با ما حرکت کنند گفته

  .هزار کس آمده بودند هفت و و چنان بود که از عربان کوفه پنجا: گوید

من زیاد بن خصفه را سوي تو : علی به سعد که عامل وي بر مداین بود نوشت: ابوصلت تمیمی گوید
ام کسانی را که از همه جنگاوران کوفه پیش تو هستند سوي من بفرست و در این کار شتاب  تادهفرس
  .کن

 ها آنو از  برد میبهتر بود که ما را به مقابل این حروریان : گویند علی خبر یافت که کسان می: گوید
 گریدنظر ما گروه  رفتیم اما به یافتیم سوي منحرفان می کردیم و چون از کارشان فراغت می آغاز می

  .است تر مهمغیر از این خوارج 

اي امیرمونان ما گروه همراه تو با هر که دشمنی : صیفی بن فسیل شیبانی به پا خواست و گفت: گوید
  .کنی دشمنی کنیم که هر که باشند و هر کجا باشند
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جدایی  ها آنحمید بن هالل به نقل از یکی از مردم عبدالقیس که از جمله خوارج بوده بود سپس از 
اي در آمدند عبداهللا پسر خباب که یار پیامبر خدا بود بیمناك در آمد و  به دهکده: گرفته بود گوید
  .کشید عباي خود را می

آن نشسته  دراثناياي که هر که  ره فتنهاي که پدرت از پیامبر خدا حدیثی بگوید دربا شنیده: گفتند
  باشد؟

  اي بنده خدا قائل نباش: جز این ندانم که فرموده بود: راوي گوید

  آري: عبداهللا گفت

وي را به کنار رود بردند و گردنش را بزدند و خونش روان شد کفنی بند پاپوشی بود شکم : گوید
  .کنیز وي را نیز دریدند و جنینش را در آوردند

یاران خویش رسید  کینزدخارجه که از بصره روان شد بیامد تا بر ساحل رود : بن هالل گفتحمید 
برفتند و به یکی برخوردند که زنی را سوار بر خر همراه داشت سوي او رفتند و پیش  ها آنجمعی از 

  کیستی؟: خواندند و تهدید کردند و بترسانیدند و گفتند

  یامبر خدا بوده آنگاه روي جامه خویش افتادمن عبداهللا پسر خبابم که یار پ: گفت

  تو را ترساندیم؟: گفتند

  آري: گفت

بیم مدار حدیثی از پدر خویش بیار که از پیامبر خداي شنیده باشد شاید خداي ما را به وسیله : گفتند
  .آن سود دهد

دل مرد نیز اي خواهد بود که در آن  که فتنه: پدرم به نقل از پیامبر خدا حدیثی به من گفت: گفت
  .باشد و صبحگاه کافر شود مؤمنمیرد که به شب  بمیرد چنانکه تنش می
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  گویی؟ پرسیدیم درباره ابوبکر و عمر چه می همین حدیث را می: گفتند

  گفت ها آنعبداهللا ثناي 

  گویی؟ درباره عثمان در اول و آخر خالفتش چه می: گفتند

  در اول و آخر بر حق بود: گفت

  گویی؟ ی پیش از حکمیت و پس از آن چه میدرباره عل: گفتند

  شناسد او خدا را بهتر از شما می: گفت

  دوست داري نه اعمالشان شانیها نامکنی و کسان را به سبب  تو پیروي هوس می: گفتند

که آبستن نزدیک وضع بود زیر نخلی باردار بردند که  زنشآنگاه وي را بگرفتند و دست ببستند و با 
  آن را بر گرفت و به دهان نهاد شان یکیفتاد و خرمایی از آن بی

  به ناروا خوردي و بی پرداخت بها که آن را از دهان بینداخت: گفت شان یکی

آنگاه شمشیر خویش را برگرفت خوکی از آن ذمیان بر او گذشت که آن را با شمشیر خویش بزد و 
  .رضایت او را جلب کرد این تباهی بر زمین آورده است پس او پیش صاحب خوك رفت و: گفتند

گویید نگرانی ندارم که مسلمانم  اگر راست می: و چون ابن خباب این رفتارشان را بدید گفت: گوید
  اید مترس اید و گفته ام مرا امان داده و بدعتی در اسالم نیاورده

من یک زنم مگر از خدا : پس او را بیاوردند سرش را بریدند آنگاه به طرف زن رفتند که گفت
  .سنان را نیز کشتند ترسید پس شکمش را بدریدند سه زن دیگر از قبیله طی را نیز کشتند ام نمی

علی و مسلمانانی که با وي بودند از رفتار خوارج خبر یافتند علی حارث را فرستاد که برود و : گوید
  .را ببیند و واقع حال را براي وي بنویسد و مکتوم ندارد ها آنکار 
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ه نهروان رسید که از آنجا پرسش کند اما قوم سوي او رفتند و خونش بریختند حارث برفت تا ب
اي امیرمومنان چرا این کسان را پشت : امیرمومنان و کسان خبر یافتند و کسان پیش او رفتند و گفتند

  .گذاري که بر اموال و ایال ما مسلط شود سر ما می

خوارج  رأيمردم پنداشته بودند که اشعث  :و سخنانی نظیر این گفت برخاستاشعث بن قیس : گوید
  .خوارج ندارد رأيحرکت کند کسان بدانستند که  ها آنکرد که به طرف  دیتأکدارد و چون به علی 

خواست از انبار سوي جمع نهروان حرکت کند قیس بن سعد بن  وقتی علی می: عبداهللا بن عوف گوید
  .اه سوي خوارج حرکت کردسوي مداین رود آنگ: عباده پیش وي آمد و بدو گفت

را بکشیمشان و  ها آنعلی کس پیش خوارج فرستاد که قاتالن یاران ما را تسلیم کنید که به قصاص 
  .کاري با شما نداریم

را حالل  ها آنو همگی خون شما و  مییها آنخوارج کس پیش او فرستادند که همه ما قاتالن : گوید
  .دانیم می

ما را بدهید و به  بهاي خونبندگان خدا : قیس بن سعد به خوارج گفت: عبداهللا بن ابی الکنود گوید
  .اید بازگردید راهی که از آن برون شده

  .شویم مگر یکی را چون عمر بیاورید حق براي ما روشن شده پیرو شما نمی: عبداهللا بن شجره گفت

  شناسیم ند آن نمیدر میان خودمان جز علی کسی را همان: سعد گفت

  جنگید؟ ما و شما به همان حالیم که بودیم بر سر چه با ما می: سخن کرد و گفت ها آنابوعیوب با 

اي جماعتی که : علی سوي خوارج نهروان آمد و نزدشان به سخن ایستاد و گفت: زید بن وهب گوید
که دشمن از : م و گفتماید مگر ندانستید که از حکمیت منعتان کرد از سر لجاجت به دشمنی آمده

و در کودکی و بزرگی  شناسم میرا بهتر از شما  ها آنخواهد من  روي نفاق و خدعه حکمیت می
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اید اما عصیان من کردید تا تسلیم  من بگردید خالف دوراندیشی کرده رأيام اگر از  را شناخته ها آن
ن کردم که آنچه را قران زنده شدم و به حکمیت تن دادم اما در کار حکمیت نیز شرط نهادم و پیما

  .کرده زنده بدارند

ایم کافر شدیم و سپس توبه کردیم اگر تو  ما به حکمیت تن دادیم و چون تن دادیم گناه کرده: گفتند
  .کاران را دوست ندارد نیز مانند ما توبه کنی از توییم و با توییم اگر نکنی کناره کن که خدا خیانت

  .از شما نماندبه بال افتید کس : علی گفت

اي کسان : علی به خوارج نهروان گفت: ابوسلمه زهري که مادرش دختر بن مالک بود گوید
مخالفت با حکمیت را به شما خوش وانموده اما شما آغاز کردید و خواهان آن شدید من  تانیها نفس

  ...: مخالف بودم و به شما گفتم

راي دیدار خانه خدا آماده شوید به پیش به پیش که با اینان سخن مکنید و ب: خوارج بانگ برداشتند
  .سوي بهشت

  کس بودند صد هفتعلی برفت و سپاه بیاراست که : گوید

  خوارج نیز آرایش گرفتند: گوید

هزار سوار سوي حمزه بن سنان فرستاد که سیصد سوار داشت  علی اسود بن یزید مرادي را با دو: گوید
  .ابوایوب داد و او به خوارج بانگ زد به دستعلی پرچم امانی 

حسن این است که بروم و  رأيکنید  دانم براي چه با علی جنگ می بخدا نمی: قروه بن نوفل گفت
بصیرت یابم و با پانصد سوار برفت و در نیجین جاي گرفت دسته  اش يرویپدرباره جنگ با او یا 

نیز به علی  ها آنکس از  صد یکدر حدود دیگري به طور پراکنده برفتند و در کوفه جاي گرفتند 
  .هزار کس بود پیوستند همه جمعشان چهار
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شد بمیرید و  گفته ها آنبا مردم بصره تالقی کردیم چیزي نگذشت که گویی به : حکیم بن سعد گوید
  .پیش از آنکه قوت نمایی کنند جان دادند

  .بن حصین را کشتماي امیرمومنان زید : ایوب پیش علی آمد و گفت: ابوخباب گوید

  .او سزاوار جهنم است: علی بدو گفت: ابوجناب گوید

  هانی بن خطاب و زیاد بن خصفه بیامدند و درباره کشتن عبداهللا بن وهب بدو گفتند: گوید

  .اید هرگز اختالف مکنید هردوتان او را کشته: علی گفت

را بکشت عبداهللا بن زحر به عبداهللا ابوالمعتمر کنانی به حرقوص حمله برد و او جیش بن ربیعه : گوید
اي که بر دیوار بود  بن شجره حمله برد و او را کشت شریح پاي دیواري جاي گرفته بود و از رخنه

  .مدتی از روز بجنگید و سه تن از مردم همدان را بکشت

  :خواند و رجزي به این مضمون می

  دخترك عبسی

  که میان کسان خود

  برد میبا نعمت و ناز بسر 

  داند که من امشب یم

  کنم ام دفاع می از رخنه

قوم از باقیمانده : گفت جنگید و می و او همچنان می نداختیبقیس بن معاویه به او حمله برد و پایش را 
  .کند میخویش دفاع 



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ٦٥٢
 

  .قیس بن معاویه به او حمله برد و خونش بریخت

برون شد سلیمان بن ثمامه و ریان  )ثدیهذوال(علی به جستجوي پستاندار : عبدالملک بن ابی حره گوید
  .نیز با وي بودند ریان او را بر کنار رود در گودالی میان چهل یا پنجاه کشته پیدا کرد

 نااش بود همانند پست بازویش نگریست پاره گوشتی بر شانه بهو چون او را بیرون آوردند : گوید
  .دش کشیدند دراز می نوکی داشت با موهاي سیاه و چون آن را می

خدا به زبان پیامبر  که نگفتما اشتم که از عمل بازمانید میبخدا اگر بیم ند اکبر اهللا: علی گفت: گوید
  .خویش براي کسی که با اینان جنگ کند چه ها مقرر فرموده

 ها آنیکی از مردم بنی سدوس به نام اخنس که عقیده خوارج داشت سوي : محل بن خلیفه گوید
و اسود بن یزید هردوان مرادي همراه وي حاتم را دید که اسود بن قیس روان شد و نزدیک مداین 

  .با سالمت و غنیمت آمدي یا با ستم و گناه: بودند وقتی عدي را دید گفت

  .با سالمت و غنیمت: عدي گفت

اي امیرمومنان وي بر : چیزي نگذشت که علی دررسید و حال او را به او وانمودند و گفتند: گوید
  است عقیده خوارج

  داریم خونش حالل نیست ولی او را محبوس می: علی گفت

نبینی و علی او  ندیناخوشااي امیرمومنان او را به من بده و ضامنم که از جانب وي چیزي : حاتم گفت
  .را به حاتم داد

که در اردوگاه خویش بمانند و خویشتن را براي جهاد : علی بیامد تا به نخیله رسید و کسان را گفت
  .آماده کنند
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تعدادي از  جز بهکسان چند روزي در اردوگاه ببودند آنگاه نهانی برفتند و وارد شهر شدند : گوید
وي درباره حرکت سوي  رأيسران قوم و اردوگاه خلی ماند و چون علی این بدید وارد کوفه شد و 

  .دشمن بشکست

: کرد سخن می ها آنگ نهروان با علی با کسان سخن کرد و این نخستین بار بود که پس از جن: گوید
خداست آماده  سوي بهگفت اي مردم براي حرکت سوي دشمن و پیکار با وي مایه تقرب و راه یافتن 

  شوید

  دارید و موجب انتظارتان چیست؟ رأيچه : پرسیداما نه حرکت کردند و نه آماده شدند : گوید

  :دند پس میان جمع به سخن ایستادگروهی تعلل کردند گروهی نارضا بودند و آمادگان اندك بو

چسبید مگر به جاي آخرت  گویمتان حرکت کنید به زمین می بندگان خدا سبب چیست که وقتی می
به شما  دیبد جنگاوراید چه  اید خدا خوبتان کند که به هنگام فراغت شیران بیشه کرده خوش دلبه دنیا 

  .خدعه کنند اما نکنید از دیارتان بکاهند و تعرض نکنید

بر من حقی چون دعوتتان کنم بپذیرید و چون  شمارااما بعد مرا بر شما حقی است و : سپس گفت
خواهم باز آیید تا به آنچه  ید خوش ندارم بر کنار مانید و به آنچه میدستورتان دهم اطاعت کن

  .جویید برسید می

  .اي از روز را آنجا بودیم آنگاه شنیدیم که قوم باز آمدند گورستان رفتیم و لختهبه : گوید

دادم که  بودند و بخدا قسمشان می ها آنبنگرم فرستادگان علی پیش  ها آنبا خود گفتم بروم به : گوید
  .سوي یکی از فرستادگان علی آمد و مرکب او را پی کرد ها آنبازگردند آنگاه یکی از 

دادند  خواهیم و فرستادگان بخدا قسمشان می نمی ها آنجدایی از  جز بهما : گفتند رج میخوا: گوید
  .لختی صبر کردیم آنگاه خوارج سوي فتنه آمدند
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  .فطر یا قربان بودگفتنی روز : گوید

آید  نست که به امارت میوقتی قیس بن سعد از آمدن محمد بن ابوبکر خبر یافت و بدا: زهري گوید
من همان  رأيصواب ندارد  رأياي که  از پیش کسی آمده: و با وي خلوت کرد و گفتید وي را بد

چنان کن که اگر جز این کنی کشته  ها آنکردم تو نیز با  است که با معاویه و عمرو و مردم خربتا می
  .شوي می

بکر چنان نکرد و  بگفت اما محمد بن ابی ها آنکرده بود با  می ها آناي را که با  آنگاه قیس حیله: گوید
خالف گفته وي عمل کرد وقتی محمد بیامد قیس سوي مدینه رفت محمد مضریان را سوي خربتا 

  .فرستاد که جنگ کردند و محمد هزیمت شد

فرستاده بود کشتند  ها آنبکر به مقابل  وقتی مردم خربتا ابن مضاهم کلبی را که محمد بن ابی: گوید
حدیج بپا خواست و به دعوت خونخواهی عثمان پرداخت و کسانی دعوت او را پذیرفتند و  معاویه بن

  .مصر را یکی از این دو مرد باید: کار مصر آشفته شد و چون علی خبر یافت گفت

وقتی علی از صفین بازگشت اشتر را سوي جزیره که عامل آنجا بود پس فرستاد به قیس بن : گوید
گاه سوي آذربیجان برو قیس پیش علی بماند و چون کار حکمیت به سر با من باش آن: سعد گفت

که تو از جمله کسانی که در کار اقامت دین به : رسید علی به مالک بن اشتر که در نصیبین بود نوشت
 برخاستندکنم جمعی از خوارج بر ضد وي  تکیه دادم و به کمکشان غرور بدکار را سرکوب می ها آن

ازموده بود پیش من آي تا در این کار د و تجربه جنگ نداشت و چیزها را نیوي جوانی نوکار بو
  .را به کار خویش گمار والسالم خواه نیکبنگریم که چه باید کرد و یکی از یاران معتمد و 

کسی جز : مالک پیش علی آمد که قصه مصر و خبر مردم آنجا را با وي در میان نهاد و گفت: گوید
دانم  تو را بس می رأيدهم  خدایت رحمت کند حرکت کن که اگر دستور نمی تو مرد این کار نیست

در مهمات امور خویش از خدا کمک بخواه و درشتی و نرمی را به هم درکن آنجا که نرمی یابد 
  .نرمی کن و وقتی جز به درشتی کار از پیش نرود درشتی کن
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د خبرگیران معاویه بدو خبر دادند اشتر از پیش علی برفت و براي حرکت سوي مصر آماده ش: گوید
که علی اشتر را به والیت مصر گماشته و این را سخت اهمیت داد که در مصر طمع بسیار بسته بود و 

  .تر است بکر در کار مخالفت او توانا دانست که اگر اشتر بیاید از محمد بن ابی می

اشتر عامل مصر شد اگر او را : بود و گفت رانیخراج گمعاویه کس پیش جایستار فرستاد که یکی از 
  .خواهی بکن از میان برداري تا وقتی که هستم از تو خراج نخواهم هر چه می

گفته بود علی اشتر را سوي مصر فرستاده از خدا بخواهید که او را از میان  معاویه به مردم شام می
  .کردند بردارد و شامیان هر روز اشتر را نفرین می

که به اشتر زهر خورانیده بود پیش معاویه آمد و هالکت وي را خبر داد معاویه  کس آنن و چو: گوید
  :به سخن ایستاد و حمد خدا کرد و گفت

اما بعد علی بن ابیطالب دو دوست داشت که یکی در جنگ صفین قطع شد یعنی عمار بن یاسر و 
  .یکی دیگر اکنون قطع شد یعنی اشتر

وقتی اشتر بمرد نامه علی را که به مردم مصر نوشته بود جز : غالمان اشتر گویدفضیل به نقل از یکی از 
  :بنه وي پیدا کردیم که چنین بود

  به نام خداي رحمن رحیم

وقتی عصیان خدا بر زمین رواج یافت و ستم  که  نااز بنده خدا علی امیرمومنان به آن گروه از مسلمان
ه بدان پناه برند و نه منکري که از آن نهی کنند به خاطر بر نکو و بدکار پرده زد و نه حقی بود ک

  .خداي خشم آوردند

بکر خبر یافت که علی اشتر را فرستاده سخت آزرده شد و چون اشتر به  و چون محمد بن ابی: گوید
  :هالکت رسید علی که از آزردگی محمد خبر یافته بود بدو چنین نوشت
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  بنام خداي رحمن رحیم

  بکر امیرمومنان به محمد بن ابی از بنده خداي علی

اي این کار را براي آن نکردم که  ام آزرده درود بر تو اما بعد شنیدم از اینکه اشتر را بجاي تو فرستاده
اي اگر والیت از تو گرفته بودم والیت دیگري  اي یا کوشش کافی نکرده در کار جهاد کند بوده

  تر دیدهباشد و براي تو پسن تر آساندادم که کارش  می

  :بکر به جواب نامه وي چنین نوشت محمد بن ابی: گوید

  به نام خداي رحمن رحیم

  بکر به بنده خدا علی امیرمومنان از محمد بن ابی

 رأيبه اندازه من به  کس هیچاما بعد نامه امیرمومنان به من رسید که فهمیدم و مضمون آن را بدانستم 
من پیرو  مؤمنانامیرمومنان رضا ندهد و بر ضد دشمن وي نکو شد و با دوست وي رفعت نکند امیر 

  .فرمان اویم و نگهدار آن

وقتی مردم شام از صفین برفتند منتظر کار حکمان ماندند و چون : عبداهللا بن خوالح ازدي گوید
  حکمان برفتند مردم شام با معاویه بیعت خالفت کردند

یه قریشیانی را که با وي بودند عمرو بن عاص و حبیب بن مسلمه و پسر بن ابی و ضحاك معاو: گوید
  ...بن قیس

 شمارادانید  می: را پیش خواند و گفت... و از غیر قریشیان ابوالعور عمر بن سفیان حمزه بن مالک و 
  .براي چه پیش خواندم براي کاري مهم که امیدوارم خدا درباره آن کمک کند

  خدا کسی را از وي خبر نداده ندانیم مقصود تو چیست: گفتند شان بعضیا همگان ی
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  .جمعیت استدانم بخدا که کار این والیت پرخراج پر لوازم و پر  می: عمرو بن عاص گفت

  اي پسر عاص منظور خویش را در نظر داري: معاویه به جواب وي گفت

یه بر جنگ ابیطالب بیعت کرده بود شرط گفت که وقتی عمرو بن عاص با معاو این سخن از آن رو می
  .کرده بود که تا وقتی هست مصر طعمه وي باشد

  .این یعنی عمرو گمانی برد و گمانش حقیقت است: آنگاه معاویه رو به یاران خویش کرد و گفت

  دانیم ولی ما نمی: گفتند

  گویند مرا عبداهللا می: عمرو گفت

  .انند یقین باشدآن است که هم ها گمانبهترین : معاویه گفت

 ها آنکه خدا در کار جنگ با دشمنان چه کرد اما بعد دیدید : آنگاه معاویه حمد خدا گفت و گفت
دانستند اما خدا  در چنگ خویش می شماراکنند که  می شماراآمده بودند و پنداشتند که ریشه 

  .خشمگین پسشان راند

  .خویش را گفتم و شنیدي رأيجواب پرسش تو را دادم و : عمرو گفت

  .کرد اما توضیح نداد که چگونه باید عمل کرد تأییدعمرو : معاویه گفت

من این است که سپاهی انبوه به ساالري مردم مصمم و دوراندیش و امین و معتمد  رأي: عمرو گفت
بفرستی که سوي مصر تازد و وارد آنجا شود و کسانی از مردم آنجا بیایند و وي را بر ضد کسانی که 

  .دشمن ما هستند کمک کنند

  انجام گیرد؟ ها آنآیا جز این چیزي هست که باید میان ما و : معاویه گفت

  دانم چیزي نمی: مرو گفتع
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در مصر هستند و نیز به  که  نامن این است که به یارانم رأيدانم  من جز این کار می: معاویه گفت
  .دشمنانمان نامه بنویسیم به یارانمان دستور دهیم که در کار خویش استوار باشند و امیدوارشان کنیم

  .جنگ است ها آنمن سرانجام کار تو و به هر چه خدایت وانموده عمل کن که به نظر : عمرو گفت

در این موقع معاویه به مسلم بن مخلد و معاویه بن حدیج که مخالفت علی کرده بودند نامه : گوید
  :نوشت بدین مضمون

  به نام خداي رحمن رحیم

به سبب آن بزرگ کرد و نامتان را  شمارابراي کاري بزرگ برانگیخت و پاداش  شمارااما بعد خدا 
و به خاطر خدا خشم  دیا بر خواستهواال کرد و در میان مسلمانان رونقتان داد که به خونخواهی عثمان 

 شمااید در مقابل دشمنان ثبات ورزید و مخالفت را به هدایت و حفاظ خویش بخوانید که سپاه  آورده
  .شود و سالم بر شما باد خیزد و کارها مطابق دلخواهتان میه نیابد و آنچه را خوش ندارید از میان بررا

  .این نامه را با یکی از غالمان خویش به نام سبیع فرستاد

نامه معاویه بن حدیج را پیش خود او ببر که بخواند و پیش من آر تا از طرف خودم و از : مسلمه گفت
  .طرف او جواب دهم

بخواند و چون بخواند : یه بن حدیج بود پیش وي برد و گفتاي را که به نام معاو فرستاده نامه: گوید
مسلمه بن مخلد به من گفته وقتی نامه را خواندي پیش او ببرم که از طرف تو و از طرف : بدو گفت

  .خودش به معاویه جواب دهد

بن به او بگو چنین کند و نامه را به او داد که پیش مسلمه داد و مسلمه از جانب خود و معاویه : گفت
  :حدج چنین نوشت
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ایم  ایم و در مورد آن از فرمان خدا تبعیت کرده خویش را در آن نهاده هاي جاناما بعد این کار که از 
  .داریم کاري است که به سبب آن پاداش پروردگار خویش را امید می

ده بود پیش نام بر ها آنمعاویه در فلسطین بود که نامه به او رسید و کسانی را که در نامه از : گوید
  شما چیست؟ رأي: خواند و گفت

درست این است که سپاهی از جانب خویش بفرستی که به اذن خدا مصر را خواهی  رأي: گفتند
  .گشود

  .عمرو بن عاص آماده شو: معاویه گفت

ببود به محمد بن  ها آنمصر شد عثمانیان بر او فراهم شدند و با  نیسرزمعمرو برفت تا وارد : گوید
  :بکر چنین نوشت ابی

اما بعد اي پسر ابوبکر جان خود را بدر بر که من خوش ندارم تو را از میان بردارم از مصر برون شو 
  .ام والسالم که من خیرخواه تو

  :عمرو نامه معاویه را براي محمد فرستاد بدین مضمون: گوید

خون حرام بریزد از انتقام دنیا و عواقب آخرت اما بعد ستمگري و طغیان عواقب سخت دارد هر که 
تر  گویی و مخالفت عثمان از تو سخت شناسم که در کار سرکشی و عیب کسی را نمیمصون نماند 

خونش را بریختی و پنداري من از تو  زانیر خونبوده باشد با مخالفانش بر ضد او کوشیدي همراه 
من و  يرأ همور من باشی و بیشتر مردمش یاران من و غافلم که بیایی و در والیتی امارت کنی که مجا

  منتظر گفتار من باشند والسالم

  :اي همراه آن کرد بدین مضمون محمد هر دو نامه را پیچید و پیش علی فرستاد و نامه: گوید
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اما بعد پسر عاص با سپاهی فراوان و ویرانگر به سرزمین مصر فرود آمده و بسیاري از مردم والیت که 
و  مددرساناند اگر به سرزمین مصر نیاز داري مرا به مرد و مال  اند بر او فراهم آمده همدل بوده ها نآبا 

  سالم بر تو باد

اما بعد نامه تو به من رسید گفته بودي پسر عاص با سپاهی فراوان به مصر فرود آمده : علی بدو نوشت
پیکار  ها آنیش را استوار کن با کنند تو سستی مکن محل خو گفته بودي بعضی کسان تو سستی می

  اسالفشان از فرصت خویش بهره گرفته بودند از تهدیدشان بیم مکن والسالم که چنانکن 

  :بکر در پاسخ نامه معاویه بن ابی سفیان نوشت محمد بن ابی: محمد بن یوسف انصاري گوید

بودي از تو دور شوم گویی اما بعد نامه تو به من رسید که در موضوع عثمان چیزها گفته بودي گفته 
  .خیرخواه منی از اعضا بریدن بیمم داده بودي گویا مشفق منی امیدوارم که غلبه از آن من باشد

اما بعد اي پسر عاص آنچه را در نامه خویش یاد کرده : و نیز محمد به عمرو بن عاص نوشت: گوید
بس که پروردگار جهانیان است به خدا خدا ما را  اند ملعونطرفداران تو و شیطان  ها آنبودي فهمیدم 

  .کنیم والسالم توکل می

هزار کس حرکت کرد عمرو بن  هزار کس با کنانه حرکت کردند محمد نیز با دو در حدود دو: گوید
هاي سپاه را یکی پس از دیگري  دار محمد بود تالقی کرد و دسته عاص با کنانه بن بشر که مقدمه
و به طرف عمرو بن عاص  برد میشد بدان حمله  ه کنانه نزدیک میسوي او فرستاد و هر گروه که ب

  .راند پس می

این کار مکرر شد و پس از آن عمرو بن عاص سوي محمد رفت یاران محمد نیز پس از اطالع از قتل 
با وي نمانده بود و چون چنین دید پیاده به راه افتاد تا  کس هیچکنانه از دور وي پراکنده شده بودند و 

  .اي رسید که در کنار راه بود و بدان پناه برد به خرابه
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دوان برفتند و تا وارد خرابه شدند و محمد را بیرون کشیدند که از تشنگی نزدیک مرگ بود و : گوید
  .او را سوي فسطاط مصر بردند

  .بن حدیج فرستاد و دستور داد محمد را پیش وي آرد عمرو بن عاص کس پیش معاویه: گوید

  .بکر را رها کنم هرگز نطور کنانه بن بشیر را کشتید و من محمد بن ابیای که: معاویه گفت

گویی مربوط نیست مربوط به  پارچه باف این به تو و کسانی که می یهودياي زاده زن : محمد گفت
  افتادم د به چنگ شما نمیبو به دستمخدا عزوجل است بخدا اگر شمشیر 

  زنم کنم و آن را با تو آتش می کنم تو را در شکم خري می دانی با تو چه می می: معاویه گفت

اید خدا تو را و یارانت را به  اگر چنین کنید از این گونه کارها با دوستان خدا بسیار کرده: محمد گفت
  .ندارد عمرو بن عاص اشاره کرد به آتش سوزانی بسوزد که خاموشی

  کشم تو را به قصاص عثمان می: معاویه گفت

تو را با عثمان چه کار عثمان ستم پیشه کرد و از حکم قران بگشت و ما به عمل او : محمد گفت
  اعتراض کردیم و خونش بریختیم

معاویه بن حدیج خشمگین شد و او را پیش آورد و خونش بریخت آنگاه در جثه خري کرد و : گوید
  به آتش بسوخت

  .کرد و چون این خبر به عایشه رسید سخت بنالید و از پس هر نماز معاویه و عمرو را نفرین می

  .هشتم بود و حادثه بند در ماه صفر سال سی: واقدي گوید

  



  سخن از خرب قتل محمد بن ابی حذیفه

  

  .اند سیرت نویسان در وقت کشتن وي اختالف کرده

  .ودششم ب و به سال سی: واقدي گوید

محمد بن حذیفه را گرفتند و او را پیش معاویه وقتی عمرو و یاران وي وارد مصر شدند : گوید
فرستادند که در فلسطین بود و او را در زندانی که داشت بداشت و مدتی نه چندان بسیار در آنجا ببود 

  .سپس از زندان گریخت وي پسردایی معاویه بود

  رود؟ کی به طلب او می: نیست و به مردم شام گفت و چندان وانمود که از فرار وي راضی

خواست وي جان بدر برد که یکی از مردم خثعم به نام  و چنان بود که نظر کسان معاویه می: گوید
  .روم من به طلب او می: عبداهللا بن عمرو گفت

  را بزندمرد خثعمی بیامد و او را بیرون کشید و پیش معاویه ببرد که آزادش کند و گردنش : گوید

بکر به استغاثه پیش علی رفته بود که محمد امیرشان بود علی  از طرف محمد بن ابی: ... هشام گوید
زاده  بکر و یاران مصري شماست که روسپی اینک استغاثه محمد بن ابی: نداي نماز داد سپس گفت

  .رفته ها آندشمن خدا و دوست دشمنان خدا سوي 

نیامد و او بازگشت و شبانگاه  کس هیچد و تا نیمروز آنجا ببود که روز بعد علی پیاده روان ش: گوید
بخدا اگر مرگ بیاید : آمدند و او که غمگین و افسرده بود گفتسران قوم را پیش خواند که به قصر 

آزرده نیستم چه مردمی  تان يدورو خواهد آمد که مرا از شما جدا کند از مصاحبتتان بیزارم و از 
دین فراهم  به خاطرنه  برد میشنوید که دشمن وارد دیارتان شده و به شما هجوم  هستید که وقتی می

خرد را بدون مقرري و  جنبید عجیب است که معاویه ستمگران بی می تیحمشوید و نه از سر  می



 فهیحذ یسخن از خرب قتل محمد بن اب ٦٦٣
 

که خردمندان قوم و بقیه نیکانید با وجود کمک با وجود مقرري  شماراو من  کند میکمک دعوت 
  .مانید کنم و بجاي می دعوت می

اي امیرمومنان مردم را براي حرکت دعوت کن : و گفت برخاستمالک بن کعب همدانی از جاي 
من که پس از عروس عطر به کار نیاید از خدا بترسید و به نداي امامتان پاسخ گویید ماي امیرمومنان 

  .کنم حرکت می

  .علی بگفت تا سعد ندا دهد که همراه مالک سوي مصر روان شوید: گوید

  .حرکت کن بخدا گمان ندارم که به موقع رسی: گفت

  .علی عبدالرحمن بن شریح را سوي مالک بن سعد فرستاد که او را از راه بازگردانید: گوید

  .اش نمودار شد اثر آن در چهرهبکر چندان غمین شد که  علی از مرگ محمد بن ابی: گوید

  در میان کسان به سخن ایستاد و حمد خدا گفت

  و صلوات پیامبر گفت

بدانید که بدکاران ستمگر که از راه خدا بگشتند و اسالم را منحرف خواستند مصر را : گفت
درست  رأي کنم نمیبکر به شهادت رسید خویش را به سبب قصور مالمت  اند و محمد بن ابی گشوده
شنوید و دستورم را اطاعت  اما سخنم را نمی جویم میزنم و کمک  نمایم و آشکار را بانگ می را می

  کشد کنید تا کارها به جاهاي بد می نمی

  آنگاه از منبر به زیر آمد

  پس از آن به عبداهللا بن عباس که در بصره بود نامه نوشت

  به نام خداي رحمن رحیم
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 که  نابه شهادت رسید در آغاز کار با مردم سخن کردم و گفتمشبکر  مصر گشوده شد محمد بن ابی
خواهم که مرا از  پیش از حادثه وي وي را نجات دهند عیان و نهان مکرر دعوتشان کردم از خدا می

  .گشایش و مفري دهد و هر چه زودتر از دستشان آسوده کند ها آن

  :ابن عباس به او نوشت

  به نام خداي رحمن رحیم

اي گشایش دهد  خواهم که تو را از این رعیت که دچار آن شده نان درود بر تو از خدا میاي امیرموم
مدارا کن و مالیمت امیدوارشان کن و  ها آنو هر چه زودتر به وسیله فرشتگان نیرو و نصرت دهد با 

  .کمک بخواه که خداي رنجشان را از تو بردارد ها آناز خدا درباره 

خدا محمد را رحمت کند بخدا اگر او والیت مصر داشت عرصه را : گفتعلی : مالک بن حور گوید
کرد خدا محمد را بیامرزد که هر چه توانست  براي عمرو بن عاص و یاران بدکار وي خالی نمی

  .کوشید

در همین سال پس از کشته شدن محمد بن ابوبکر معاویه عبداهللا بن عمرو بن حضرمی را سوي بصره 
  .م به حکمیت عمرو بن عاص دعوت کندفرستاد که براي تسلی

  

  

  

  



  سخن از کار ابن حرضمی و زیاد و اعین و سبب قتل کسانی که کشته شدند

  

بکر در مصر کشته شد ابن عباس در بصره پیش علی آمد که در  وقتی محمد بن ابی: ابونعامه گوید
مالک بن مسمع را پیش خواند و کوفه بود و زیاد را در بصره جانشین کرد زیاد حصین بن منذر و 

ید مرا حفاظت کنید تا نظر امیرمومنان ا اي گروه بکر شما از جمله یاران و معتمدان امیرمومنان: گفت
  .بیاید

المال مسلمانان پناه بده که غنیمت شما است و من  مرا با بیت: زیاد صبره را پیش خواند و گفت: گوید
  .دار امیرمومنان امانت

  .المال را به نزد من آري و در خانه من جاي گیري نکه بیتبه شرط آ: گفت

  .آرم و آن را حمل کرد و سوي حدان رفت می: زیاد گفت

اي ابومحمد ابن حضرمی دست بردار نیست و با شما : زیاد بن جابر بن وهب راسبی گفت: گوید
  .کند میجنگ 

  .ندوقتی زیاد نماز کرد در مسجد نشست و مردم بر او فراهم شد: گوید

آیم اگر حتات بیاید من  اگر احنف بیاید من می: صدایی کلفت داشت گفت که  ناصبره بن شیم
  .آیم اگر شبان بیاید ما نیز شبان داریم می

و هرگز تدبیري نکرده بودم که مانند آن روز به رسوایی  برخاستمگفته بود مرا خنده گرفت و  زیاد می
  .انجامد از آن رو که خنده بر من چیره شد
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ببین : علی اعین مشاجعی را فرستاد که قوم خویش را از اطراف ابن حضرمی متفرق کن گفت: گوید
مدارا کن و به طفره  ها آناگر کسان تو سستی آوردند و بیم داشتی به مقصود نرسی با  کند میچه 

  .بگذران آنگاه بشنو و بنگر باشد که سپاهیان خدا یار تو باشند

نزل گرفت آنگاه پیش قوم خویش رفت و گروهی فراهم آورد و سوي اعین برفت و پیش زیاد م
که از آنجا برفت و  برخاستندرا دعوت کرد که ناسزا گفتند و به مقابل وي  ها آنو  رفت  میحضر

  .کسانی به محل وي رفتند و خونش بریختند

فراهم آورد و کردند  اعین آمد و از عشیره خویش کسانی را که اطاعت وي می: زیاد به علی نوشت
دست بدارند آنگاه اعین : و کسان را به اطاعت خواند و گفت رفت  میمصمم و یکدل سوي ابن حضر

  .پیش کسان خویش بازگشت اما به منزل او رفتند و به غافلگیري خونش را ریختند

نی تمیم سعدي را پیش خواند و با پنجاه کس از بوقتی علی نامه زیاد را بخواند جاریه بن قدامه : گوید
روانه کرد شریک بن اعور را نیز با وي همراه کرد به قولی جاریه را با پانصد کس فرستاد و به زیاد 

  .کرد و دستور داد با جاریه کمک کند و مشورت دهد تأییدنامه نوشت و اعمال وي را 

د که به جاریه وارد بصره شد و پیش زیاد رفت که بدو گفت محتاط باش مبادا به تو همان رس: گوید
  .از این قوم اعتماد مکن کس هیچیارت رسید به 

خواند و وعده خوب داد که بیشترشان  ها آنجاریه پیش قوم خویش رفت و نامه علی را براي : گوید
و او را در خانه سنبیل محاصره کرد پس از آن خانه را  رفت  میدعوت او را پذیرفتند و پیش ابن حضر

به آتش کشید و او را با همه یارانش بسوخت هفتاد کس و به قولی چهل کس در خانه بودند آنگاه 
با جاریه آمده بود به علی نامه  که  ناو زیاد به داراالماره بازگشت و همراه ظبی شدندکسان متفرق 

  .نوشت
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هاي  اي از یارانش به خانه رفت و با وي درآویخت و با عده جاریه پیش ما آمد و سوي ابن حضرمی می
را  ها آنکرد و تهدید کرد اما نپذیرفتند و باز نیامدند خانه را به آتش کشید و  حجت اتمامتمیم راند 

  .نافرمانگر و  بسوخت و خانه را بر سرشان ریخت لعنت به مردم طغیان

هشتم این بود که خریت بن راشد با مردم بنی ناحیه به  و حوادث این سال یعنی سال سیاز جمله 
  .و از او جدایی گرفت برخاستخالف علی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از خرب خریت

  

بخدا اي علی : خریت با سی سوار از یاران خویش به جانب علی آمد و پیش روي وي ایستاد و گفت
  .شوم و فردا از تو جدا می کنم نمیو پشت سرت نماز  کنم نمیدستور تو را اطاعت 

  .این حادثه پس از آن بود که حکمان حکم داده بودند: گوید

اي بگو چرا چنین  مادرت عزادارت شود در این صورت عصیان پروردگار خویش کرده: علی گفت
  کنی؟ می

تان  توز و از همه کینه ها آنم و با اي من با تو مخالف به سبب آنکه در کار قران حکمیت آورده: گفت
  .گیرم جدایی می

  .دانی بدانی بیا تا قران را براي تو بخوانم شاید آنچه را نمی: علی گفت

  گردم پیش تو بازمی: گفت

  برم شیطان تو را گمراه نکند بخدا اگر از من هدایت جویی به راه رشادت می: علی گفت

خریت از پیش علی برون شد و سوي کسان خود رفت و قصه وي را گفت به اطاعت و : گوید
  .کار در دنیا و آخرت براي او بهتر است که اینامیرمومنان دعوت کند و بگوید  خواهی نیک

اش ایستادم کسانی از  برفتم تا به منزل خریت رسیدم او زودتر از من رسیده بود بر در خانه: گوید
  .ه هنگام رفتنش حضور نداشته بودند آنجا بودندیارانش ک

: بخدا چیزي از سخنانی را که با علی گفته بود و جواب وي را نگفته نگذاشت پس از آن گفت: گوید
  .اي کسان سر آن دارم که از این مرد جدا شوم
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  چنین مکن: بیشتر یارانش گفتند

  .درست این همین است رأي: گفت

تو را بخدا از امیرمومنان جدا مشو که : دادند و پیش وي رفتم و گفتممن اجازه خواستم که : گوید
  .علی بر حق است

پذیرم و گرنه  گوید اگر حق و درست بود می شنوم ببینم چه می روم و حجت او را می فردا می: گفت
  .شوم جدا می

یاري و دوستی حقی  به سببتو را : با عموزاده وي خلوت کردم نامش مدرك بود بدو گفتم: گوید
او را  رأيبر من است که مسلمان بر مسلمان دارد پسرعمویت چنان کرد که با تو گفت بکوش و 

  .بگردان

و خواستم پیش امیرمومنان بازگردم و قصه را با وي بگویم که از گفته  برخاستماز پیش وي : گوید
شستم نزدیک رفتم و پشت سرش پیش وي نخویش اطمینان یافته بودم پیش امیرمومنان رفتم و مدتی 

  .نشستم گوش به من فرا داد که آنچه را از خریت شنیده بودم با وي گفته بودم

تسلیم شد و به آن رو کرد این را رعایت کنیم و اگر اصرار کرد رهایش  حق بهولش کن اگر : گفت
  .نکنیم

واست گذشت به من خ خاموش ماندم و کنار نشستم و با قوم ببودم مدتی چند که خدا می: گوید
  نزدیک من آي: گفت

  .کند میبه خانه این مرد برو ببین چه : نزدیک شدم آهسته به من گفت: گوید

نبود بازگشتم و  کس هیچسوي خانه خریت رفتم در خانه وي از جماعت کس نبود بانگ زدم : گوید
  اند؟ اند و رفته اند یا ترسیده مانده: چون علی مرا دید گفت



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ٦٧٠
 

  .اند د و مخالفت آشکار کردهان رفته: گفتم

  .اند خدا لعنتشان کند چنین کرده: گفت

اي امیرمومنان اگر زیان فقط جدایی آنان بود چندان مهم : و گفت برخاستزیاد بن خصفه : گوید
  .افزودند خوریم که اگر با ما بودند جمع ما را چندان نمی تأسفنبود که 

  اند؟ دانی کجا رفته می: علی گفت

  به دنبالشانروم  نه می: گفت

خدایت رحمت کند برو و نزدیک ابوموسی فرود آي از آنجا مرو تا دستور من بیاید اگر : گفت
  :نویسم آنگاه متنی نوشت به عامالنم می ها آنپراکنده و نهانی رفته باشند یافتنشان آسان نیست درباره 

اند خبر گیران گمار و هر خبري از  ره رفتهاما بعد کسانی به فرار برون شدند و پنداریم که سوي بص
  .به تو رسید براي من بنویس والسالم ها آن

  .زیاد بن خصفه سوي خانه رفت و یاران خویش را فراهم آورد: گوید

بس است : وبیست یا سی کس با او فراهم آمد که گفت چیزي نگذشت که از آن قوم یکصد: گوید
  .خواهیم و برفتند بیش از این نمی

 به دستاي از طرف کعب انصاري  به نزد امیرمومنان بودم که پیک آمد و نامه: اهللا بن وال گویدعبد
  :داشت که چنین بود

  اند مسلمانی یا کافر که گفته مسلمانم دهم که گروهی سوار از اینجا گذشت گفته اما بعد خبر می

  گویی؟ علی چه می دربارهاند  گفته

  امیرمومنان است و سرور آدمیانگویم که او  گفته نیک می
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  .اش کردند بدو هجوم برده و پاره پاره ها آناند دشمن خدا کفر آوردي آنگاه گروهی از  بدو گفته

  :علی بدو نوشت

اند  اما بعد آنچه را درباره آن گروه یاد کرده بودي که از آنجا گذشتند و نکوکار مسلمان را کشته
ان به هوسشان افکنده شنوا و بیناي اعمالشان باش و به گرفتن بدانستم اینان جماعتی هستند که شیط

  .خراج پرداز والسالم

اي به زیاد بن خصفه نوشت آن وقت جوانی نوسال بود نامه  علی همراه من نامه: عبداهللا بن وال گوید
  :چنین بود

که دانستم  من به تو گفته بودم که در دیر ابوموسی فرود آیی تا دستور من به تو رسد زیرا نمیاما بعد 
اند به دنبالشان برو سراغشان را بگیر که یکی از مردم سواد را که مسلمان بوده  قوم به کجا رفته این

  .اند والسالم کشته

اي امیرمونان وقتی نامه تو را به خصفه : گفتم نامه را از او گرفتم و برفتم آنگاه با نامه بازگشتم و: گوید
  ادم با وي به طرف دشمنان تو بروم؟د

  برادرزاده برو: گفت

  خواهی بخدا اي امیرمومنان چنانم که می: گفتم

بر اسبی خوب و اصیل بودم و سالح داشتم پس از آن با نامه علی پیش زیاد بن خصفه رفتم : گوید
  واهم در این سفر همراه من باشیخ برادرزاده می: زیاد به من گفت

  .ام و اجازه داده براي این کار از امیرمومنان اجازه خواسته: گفتم

: رفتیم گفتند به دنبالشانپس از آن حرکت کردیم تا به نفر رسیدیم و سراغ آن جمع را گرفتیم : گوید
ن ما را دیدند به طرف رسیدیم خسته و کوفته و وامانده بودیم چو ها آناند وقتی به  راه مذار گرفته
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کوردل شما با خدا و کتاب وي و سنت  اي کهاسبان خویش جستند ساالرشان خریت به ما بانگ زد 
  پیامبرش هستید یا با ستمگرانید؟

ما با خداییم و از جمله آن کسانیم که خدا و کتاب وي و پیامبر را بر همه  دگانیکور داي : زیاد گفت
  .دهیم دنیا ترجیح می

  خواهید؟ به ما بگویید چه می: گفتخریت 

توان  ایم مقصود ما آشکارا در میان یاران من و یاران تو سخن نمی که ما خسته بینی می: زیاد گفت
پذیري اگر در سخنان تو چیزي یافتم که براي ما  گفت اگر مقصود ما را مطابق میل خویش دیدي می

  .کنیم و تو از آن امید عافیت توان داشت رد نمی

  .بر لب این آب فرود آییم: زیاد به طرف ما آمد و گفت: یدگو

خوردند آنگاه سوي آب  برفتیم و فرود آمدیم که غذاي خویش را در میان نهاده بودیم و می: گوید
  .نوشیدند رفتند و می می

  .اسبان خود را لگام بزنید: زیاد به ما گفت

  د جنگیگویند مر می شمارا اهللا سبحان: زیاد سوي ما آمد و گفت

دادند  ها اسب خویش را آب می تکاندند بعضی ها لباس خود را می بعضی میبرخاستو ما شتابان : گوید
اي آوردند که آب داشت از آن  زد قمقمه که زیاد بیامد استخوانی به دست داشت که گاز می... و

 ها آنبا  شماراشماست همانند  ها آنایم بخدا عده  اي گروه ما با این قوم تالقی کرده: بنوشید و گفت
  .ایم سنجیده

نزدیک شوم و ساالرشان را پیش من  ها آنهر کدام عنان اسبتان را بگیرید تا من به : آنگاه به ما گفت
  .بخوانید تا با او سخن کنم
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این جمع وقتی : گفت زیاد پیش روي ما رفت من با وي بودم و شنیدم که یکی از آن قوم می: گوید
و وامانده بودند و گذاشتیدشان تا فرود آمدند بخدا این درست نبود سرانجام کار  نزد شما آمدند خسته

  .جنگ است ها آنشما و 

اي  بیا به گوشه: نزدیک شدیم زیاد ساالرشان را پیش خواند و گفت ها آنآنگاه خاموش شدند و ما به 
  باشیم ها آن خوانم که ما نیز به شمار سه تن از یارانمان را می: رویم من به زیاد گفتم

  .خواهی بخوان هر که را می: گفت

  اي؟ به امیرمومنان و به ما چه اعتراضی داري که از ما جدا شده: آنگاه زیاد به او گفت

  .کنم يریگ کنارهیارتان را به امامت نپسندیدم و چنین دیدم که : گفت

توانند شد که در معرفت و خدا و علم و سنت و کتاب  سخن همواي تو آیا کسان بر یکی : زیاد گفت
  .از او جدایی گرفته

  همین بود که گفتم: گفت

  براي چه این مرد مسلمان را کشتی؟: زیاد گفت

  من او را نکشتم گروهی از یارانم کشتند: گفت

  را به ما بده ها آن: گفت

  این کار نشدنی است: گفت

  ؟کنی می طور نیاچرا : گفت

  است که شنیديهمان : گفت
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ها جنگیدیم و با شمشیرها ضربت زدیم دو کس نیز از ما کشته شدند غالم  سپس نخست با نیزه: گوید
نیز پنج کس را کشته بودیم شب  ها آنزیاد که پرچم وي را در دست داشت به نام سوید و یکی ابنا از 

شده بود من نیز زخمی شده در آمد و از هم جدا شدیم بخدا ما از هم نفرت کرده بودیم زیاد زخمی 
  .بودم

برفتیم تا به  ها آنآن قوم به یکسو رفتند لختی از شب گذشته بود که روان شدند و ما از پی : گوید
  .اند رفتنبصره رسیدیم و شنیدیم که از سوي اهواز 

سا از تسلیم نشدند دو مرد پار حق بهاما بعد با دشمن خدا تالقی کردیم اما : زیاد به علی نوشت: گوید
کنیم و در انتظار دستور  کشته شد ما در بصره خودمان را مداوا می ها آنما شهید شد و پنج کس از 

  .درود بر تو باد میتوا

اي امیرمومنان : چون علی نامه را بخواند آن را براي مردم نیز بخواند معقل به پا خوست و گفت: گوید
 اند نینش هیبادتالقی کند مقاومت آرند که مردمی  ها نآخدا تو را قرین سالح بدارد اگر جمعی برابر با 

  .که با جمع برابر خویش مقاومت کنند و آسیب زنند

  .آماده شو ها آناي معقل براي حرکت سوي : گفت

  .هزار کس از مردم کوفه را همراه وي کرد دو

زار کس بفرست ه اما بعد مردي سرسخت و دلیر و معروف به پارسایی را با دو: و به ابن عباس نوشت
که از پی معقل رود به زیاد بن خصفه دستور بده بیاید که مردي نکوست و مقتول وي مقتولی نکو 

  .برده است

خواستند خراج را  اي از اهواز مقر گرفت و بسیاري از مردم کافر آنجا که می ناجی در ناحیه: گوید
  .عقیده خوارج داشتند بر وي فراهم آمدند که  نابشکنند و گروهی از عرب
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خواست حرکت کند  من و برادرم کعب در سپاه با معقل بودیم و چون می: عبداهللا بن فقیم ازدي گوید
  .پیش علی رفت و با وي وداع کرد

اند از  کرده تأخیرایم که  اي مردم ما در انتظار مردم بصره: معقل میان ما به سخن ایستاد و گفت: گوید
  .را هالك کنید ها آنباك نداریم امیدوارم خدا ظفرتان دهد و  کس

چه خوش گفتی که : گفت کرد و پیوسته می از سپاه را با من برابر نمی کس هیچروان شدیم و : گوید
  .مرگ در راه حق مایه آسایش از دنیاست

د و نامه از عبداهللا بن سپر بخدا هنوز یک منزل نرفته بودیم که پیک به ما رسید که شتابان راه می: گوید
  .عباس داشت

ایم  اما بعد اگر فرستاده من در جایی که هستی به تو رسد حرکت مکن تا گروهی که سوي تو فرستاده
ام حرف او را بشنو قدر او را  برسد من خالد طایی را که مردي دلیر و شجاع است سوي تو فرستاده

  .بدان والسالم

راست خویش نهاد منجاب را که از مردم بصره بود بر پهلوي چپ معقل یزید را بر پهلوي : گوید
خواستند خراج را  خریت عربان خویش را به صف کرد مردم والیت و کافران و کسانی که می

  .بشکنند به پهلوي چپ بودند

 دل خوشبندگان خدا دل به جنگ دهید و : گفت کرد و می معقل میان ما روان شد ترغیبمان می: گوید
  .جنگید که از دین برون شده ه با کسی میباشید ک

نگریستیم که چه  ان گفت ما بدو میکس همهمعقل بر همه صف گذشت و این سخن را بقر : گوید
پرچم خویش را دو بار حرکت داد آنگاه پشت بکردند و هفتاد عرب از مردم بنی تاجیه و  کند می

  .یمدیگر عربان همراهشان و سیصد کس از کافران و کردان بکشت
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در میان کشتگان عرب نظر کردم و دوستم مدرك را کشته دیدم خریت بن راشد فراري : کعب گوید
گشت و  می ها آنبرفت تا به سواحل دریا رسید که گروه بسیار از قبیله وي آنجا بودند پیوسته به میان 

  .کرد به مخالفت علی دعوتشان می

  .را براي علی نوشت معقل در سرزمین اهواز بماند و همراه من خبر فتح

 رأيمشورت کند و  ها آناین نامه را پیش علی بردم که آن را براي یاران خود بخواند و با : گوید
  .این فاسق برود و خونش بریزد به دنبالکه  سیبنوهمگان یکی بود به قیس 

  :اي نوشت بدین مضمون علی من را پس فرستاد و همراه من نامه: گوید

را پاداش نیک دهد که خوب کوشیدید همچنان سراغ او را بگیر اگر خبر یافتی خدا تو و مسلمانان 
  .که در یکی از شهرها مقر یافته سوي او برو و خونش بریز والسالم

در سواحل است و قوم خویش را از اطاعت علی : معقل از جایگاه او پرسش کرد که گفتند: گوید
باید مردان  که عقیده شما دارم و علی نمی: فتگ ها آنبرگردانیده خریت از آمدن وي خبر یافت و به 

  .را در کار خدا حکمیت دهد

  .هاست آنعقیده  هر گروه را راضی کرد و چنان وانمود که هم سان بدین: گوید

در میان جماعت گروهی بسیار از نصاري بودند که مسلمان شده بودند و چون اختالف افتاده : گوید
که  تر نزدیکبه هدایت  که  ناایم بهتر است از دین این که از آن برون شده بود گفته بودند بخدا دین ما

  .بندي و مصادره اموال است دینشان خونریزي راه

شما چه : گفت ها آنوهی از ساالر ما به گر اند گروهپس از آن رسیدیم و دیدیم که سه : گوید
  ؟کسانید

  .ایم و دینی را بهتر از دین خویش ندیده میانینصرانما : گفتند
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  شما چه کسانید؟: سپس به گروه دیگر گفت

  ایم ایم مسلمان شدیم و بر آن باقی مانده ما نصرانی بوده: گفتند

هزار درم خرید و  را به دویست ها آنپیش علی آوردند مصقله بن هبیره شیبانی بیامد و اسیران را : گوید
ها برفت و اسیران را آزاد کرد و به معاویه  هزار درم پیش علی آورد که نپذیرفت و با درم یکصد

  .نشد ها آننه و متعرض : گیري گفت اسیران را نمی: پیوست به علی گفتند

  .اي از علی برایمان خواند وقتی معقل پیش ما آمد نامه: حارث بن کعب گوید

و مسلمانان و نصرانیان و مرتدان درود بر شما و هر  مؤمناننده خدا علی امیرمومنان به هر کس از از ب
که پیرو هدایت کرده و زندگی پس از مرگ ایمان آورده و به پیمان خدا وفا کرده و از خیانتگران 

در کار جنگ کنم و هر که  دعوت می حق بهبه کتاب خدا روش پیامبر و عمل  شمارانبوده اما بعد من 
دهم  و خدا را میان خودمان و او قرار می جویم میو نافرمانی پیرو او شود بر ضد وي از خدا کمک 

  .که خدا یاوري نکوست

از حریم خویش دفاع کنید و براي : گفت آن روز خریت به قوم خویش می: ابوالصدیق ناجی گوید
  .گیرند کشندتان و اسیر می وند میو فرزندان خویش بجنگید بخدا اگر بر شما غالب شحفظ زنان 

  .بخدا این بلیه را دست و زبان تو پدید آورد: یکی از مردان قومش بدو گفت

اي : گفت ترغیب کسان پرداخت می بهمعقل میان ما آمد و از میمنه تا میسره : عبداهللا بن فقیم گوید
خواهید شهادت  ه میبیشتر چ دیآور یم به دستمردم مسلمان از پاداش بزرگی که در این جنگ 

  .دهم که هر کس از شما کشته شود بهشتی است می

یزید حمله برد که ثبات ورزیدند و سخت بجنگیدند آنگاه یزید بازگشت و در پهلوي راست خویش 
بایستاد پس از آن معقل کسی سوي پهلوي راست و پهلوي چپ نهاد که وقتی من حمله بردم همگی 

  .بجنبانید و حمله برد حمله برید آنگاه پرچم خویش را
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مدتی در مقابلشان ثبات ورزیدند پس از آن نعمان خریت را بدید و بدو حمله برد و ضربتی بزد 
هفتاد کس از یاران وي نیز در نبردگاه کشته  و خریت زخمی شده بود و نعمان او را بکشت یکصد

  .شدند و دیگران از راست و چپ گریختند

رد اسیران کرده بود منان آمد و از کار جنگ و کاري را که در مومعقل بن قیس پیش امیرمو: گوید
  با وي بگفت

نکو کردي و بجا کردي و همچنان در انتظار بود که مصقله مال را فرستاد آنگاه خبر یافت : علی گفت
خواسته که در کار آزادي خویش با وي کمک کنند و  ها آنکه مصقله اسیران را آزاد کرده و از 

  .ماند به نظرم مصقله تعهدي کرده که خواهید دید که از انجام آن عاجز می: گفت

  :آنگاه بدو نوشت

دغلی با مردم شهر دغلی با امام است  ترین بزرگخیانت خیانت با امت است و  ترین بزرگاما بعد 
است وقتی فرستاده من پیش تو رسید و گرنه همین که نامه من را  هزار حق مسلمانانم به عهده تو پانصد

رسد نگذاردت بجاي مانی مگر آنکه مال را  ام از آن پس که پیش تو می ام گفته دیدي بیا که فرستاده
  .بفرستی و سالم بر تو باد

خب چند روزي مهلتم بده پس از آن پیش علی رفت که چند : مصقله به ابن عباس گفت: گوید
  .هزار بداد و از پرداخت عاجز ماند زي فرصت داد و سپس مال را از او خوست که دویسترو

آن بخوردیم مصلقه مرا به محل خویش خواند شام وي را بیاوردند و از : ابوصلت بن حارث گوید
  خواهند که قدرت پرداخت ندارم اي امیرمومنان این مال را از من می: آنگاه گفت

  گذرد که همه مال را فراهم توانی کرد معه نمیاگر بخواهی یک ج: گفتم

  بخدا کسی نیستم که آن را بر قوم خویش بازکنم یا از کسی بخواهم: گفت
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مگر بخشید  خواست یا پسر عفان این را به من می بخدا اگر پسر هند این را از من می: پس از آن گفت
  .خورانید عث میهزار به اش ندیدي که پسر عفان هر سال از خراج آذربیجان یکصد

  .بخشد اي نمی کند بخدا چیزي را که گرفته این چنین نمی: گفتم

وي لختی خاموش ماند بخدا یک روز پس از این گفتگو سوي معاویه رفت و چون خبر به علی : گوید
عمل کرد و همانند بنده فرار کرد بخدا اگر مانده بود  آقاخدا لعنتش کند چرا همانند : رسید گفت

 به دستگرفتیم و اگر  آمد می می به دستکردیم اگر چیزي از مال وي  بیش از حبس وي کاري نمی
آنگاه علی سوي خانه وي رفت و آن را بگشود و در هم کوفت : کردیم گوید آمد رهایش می نمی

  :م حلوان براي او نامه نوشتمصقله از شام همراه یکی از نصاراي به نا

که فرستاده من پیش تو  دم همانمن درباره تو با معاویه سخن کردم وعده امارت و امید حرمت داد 
  .آمد بیا والسالم

مالک کعب را فرستاد و پیش علی آورد که نامه را گرفت و بخواند و دست نصرانی را ببرید : گوید
نوشت که شعري دراز است و چون نامه بدو رسید بدانست  نعیم بن مصقله برادر خویش نامهکه بمرد 

مصقله : اش هالك شده و چیزي نگذشت که مردم تغلب از مرگ وي خبر یافتند و گفتند که فرستاده
  .را بده شیبها خوناي یا او را زنده کن یا  اي و او را به هالکت داده تو یار ما را فرستاده

  .دهم و داد را می شیبها خونتوان کرد اما  اش نمی زنده: گفت

  .نهم در آمد و ساالر حج شد و پس از آن سال سی) ع(در این سال قثم بن عباس از جانب علی 

  

  



  نهم و سخن از حوادث سال سی

  

از جمله حوادث مهم این سال این بود که معاویه سپاهیان خویش را به قلمرو علی فرستاد نعمان بن 
عین التمر فرستاد که مالک بن کعب با هزار بشیر را چنانکه از عوانه روایت کردند با دو هزار کس به 

مان آنجا رسید کس در آنجا پادگان علی بود و اجازه داده بود که سوي کوفه آمده بودند و چون نع
مرد با وي نبود مالک خبر نعمان و همراهان وي را براي علی نوشت علی با کسان  صد یکبیش از 

هزار کس داشت مقابله  دو که  ناخویش سخن کرد و دستور حرکت داد اما سستی کردند مالک با نعم
  .کرد

جاه کس سوي او مالک و گروه وي سخت بجنگیدند مخنف پسر خویش عبدالرحمن را با پن: گوید
فرستاد و وقتی رسیدند که مالک و یاران وي نیام شمشیرهاي خویش را شکسته بودند و دل به مرگ 

  .داده بودند

وقتی مردم شام عبدالرحمن و همراهان وي را بدیدند و این به هنگام شب بود پنداشتند کمک کافی 
را بکشت و بقیه به راه  ها آناز  براي مالک رسیده و هزیمت شدند مالک به تعقیبشان رفت و سه کس

  .خویش رفتند

هزار کس فرستاد عامل  معاویه نعمان بن بشیر را با دو: عمر بن حسان به نقل از پیران بنی فزارع گوید
علی به نام ابن فالن با سیصد کس آنجا بود که به علی نامه نوشت و از او کمک خواست علی به 

  .سستی کردند که سوي او حرکت کنند اما: کسان گفت

اي مردم کوفه وقتی بشنوید : گفت علی به منبر رفت من وقتی رسیدم که تشهد گفته بود و می: گوید
که گروهی از شامیان نزدیک شما آمدند هر کدامتان به خانه خویش رود و در ببندد چنانکه که 

  .داده باشیدخورده کسی است که شما غریبش  رود و کفتار به النه فریب سوسمار به سوراخ می
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  .آرد به دستداشته باشد تیر نارسا  شماراهر که 

سوي هیت : هزار کس فرستاد و گفت سفیان بن عوف را با شش در همین سال معاویه: عوانه گوید
  .رود و به آنجا حمله برد

  .بجنگد ها آنسپس تا انبار و مداین برود و با جمع 

تا هیت برفت و کس را آنجا نیافت آنگاه سوي انبار رفت که علی یک پادگان پانصد نفري  سفیان
بجنگیدند  ها آنکس آنجا نمانده بود که با  صد یکآنجا داشته بود که متفرق شده بودند و بیشتر از 

سن بن اشرحمله بردند و ساالر پیادگان  ها آنیاران علی اندکی مقاومت کردند اما سوار و پیاده به 
بکري را با سی کس بکشتند و اموالی را که در انبار بود با اموال مردم آنجا ببردند و پیش معاویه 

  .بازگشتند

هفتصد کس سوي تیما فرستاد و  و هزار در همین سال معاویه عبداهللا بن مسعده فزاري را با یک: گوید
هر که از دادن زکات مال خویش گذرد زکات او را بگیرد و  که به هر کس از مردم بادیه می: گفت

  .امتناع ورزید خونش بریزد

و چون خبر به علی رسید مسیب بن نجبه را فرستاد که برفت تا در تیما به ابن مسعده رسیده و : گوید
آن روز تا نیمروز سخت بجنگیدند مسیب به ابن مسعده حمله برد و سه ضربت به او زد که قسط 

  .فرارفرار : گفت کشتن او نداشت و می

براي : شبانگاه ابن مسعده با یاران خویش حرکت کرد و سوي شام رفت عبدالرحمن شبیب گفت
  .حرکت کنید اما مسیب نپذیرفت ها آنتعقیب 

سوي دجله رفت و به آنجا رسید و بازگشت درباره کسی که در  شخصاًدر همین سال معاویه : گوید
  .اند این سال ساالر حج بود اختالف کرده
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نهم علی ابن عباس را فرستاد که در مراسم  و گویند به سال سی چنانکه می: عمر بن شبه گویدابوزید 
  .حج حاضر باشد و با کسان نماز کند معاویه نیز یزید بن شجره را فرستاد

  .هشتم بوده بودند و ها بودند که به سال سی در این سال عامالن علی بر والیات همان

پس که از کوفه به بصره بازگشت به دستور علی زیاد را سوي فارس و در همان سال ابن عباس از آن 
  .کرمان فرستاد
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  سخن از اینکه چرا زیاد به فارس فرستاده شد

  

 دار تیوالوقتی مردم فارس از دادن خراج ابا ورزیدند علی درباره کسی که : علی بن کثیر گوید
و  سر سختخواهی مردي  اي امیرمومنان می: فارس شود با کسان مشورت کرد جاریه بن قدامه گفت

  دان و با کفایت را به تو نشان دهم؟ سیاست

  کی؟: گفت

  زیاد: گفت

  .فارس و کرمان کرد دار تیوالاین کار از او ساخته است و او را : گفت

یدم که ساالر فارس بود و والیت یکپارچه آتش زیاد را د: گفت پدرم می: پیري از مردم استخر گوید
  .بود زیاد چندان مدارا کرد که مانند پیش به اطاعت و استقامت آمدند و به جنگ نپرداختند

وقتی زیاد به فارس آمد کس پیش سران والیت فرستاد و کسانی را که به یاري وي آمدند : گوید
  .وعده داد و آرزومند کرد

بعضی دیگر را بکشتند و فارس بر او راست شد اما با  شان بعضیا گفتند ها خطرگاه دیگران ر بعضی
هاي  گروهی مقابل نشد و جنگی نکرد در کرمان نیز چنین کرد آنگاه به فارس بازگشت و در والیت

اي استوار کرد که  آنجا بگشت سپس سوي استخر رفت و آنجا فرود آمد و میان بیضا و استخر قلعه
  .بردقلعه زیاد نام گرفت و اموال را آنجا 

  .بعدها منصور یشکري آنجا قلعگی شد و اکنون قلعه منصور نام دارد



  سخن از حوادث سال چهلم

  

  .هزار مرد جنگاور سوي حجاز فرستاد از جمله حوادث سال این بود که معاویه سه

با معاویه بن ابی سفیان از پس حکمیت بسر بن ابی ارطا را که یکی از بنی عامر بود : عوانه گوید
سپاهی روانه کرد که از شام حرکت کردند و به مدینه رفتند در آن وقت عامل علی در مدینه ابوایوب 

  .گریخت و پیش علی به کوفه رفت و وارد مدینه شد ها آنانصاري بود که از مقابل 

بسر در مدینه به منبر رفت کس در آنجا به جنگ وي نیامده بود بانگ زد اي دیناز اي نجار : گوید
  یرم پیرم دیروز بود امروز کجاست مقصودش عثمان بودپ

گذاشتم پس  اي مردم مدینه بخدا اگر دستور معاویه نبود باغی را در مدینه زنده نمی: پس از آن گفت
پیش من نه امان دارید و نه : از آن با مردم مدینه بیعت کرد و کس پیش بنی سلمه فرستاد و گفت

  .من آرید بیعت تا جابر بن عبداهللا را پیش

  تو چیست؟ رأي: رفت و بدو گفت) ص(سلمه همسر پیامبر  جابر پیش ام: گوید

  .ام بیعت کند من این است بیعت کنی به پسرم عمر نیز گفته رأي: گفت

کشد پس از آن بسر  ابوموسی پیش از آن به یمن نوشته بود که معاویه سپاهی فرستاده که مردم را می
عباس از طرف علی عامل آنجا بود و چون از آمدن وي خبر یافت سوي یمن رفت که عبداهللا بن 

فراري شد و به کوفه پیش علی رفت و عبداهللا حارثی را جانشین کرد که چون بسر آنجا رسید او را با 
پسرش بکشت و هم بسر به بنه عبداهللا بن عباس برخورد که دو پسر خردسالش آنجا بودند و هر دو را 

  .سر بریدند
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ك عبدالرحمن بود و نام کنانی بر سر دو کودك جنگید تا کشته شد نام یکی از دو کود مرد: گوید
  .دیگري قثم

ها که در میانه رفت صلح افتاد که جنگ  اند مابین علی و معاویه از پس نامه در همین سال چنانکه گفته
  در میانه نباشد عراق از علی باشد و شام از معاویه

د ان نویسان چنین نوشته از بصره برون شد و سوي مکه رفت بیشتر سیرت در این سال عبداهللا بن عباس
بود تا وقتی که ) ع(اند همچنان در بصره عامل امیرمومنان علی  پنداشته اند و ها نیز منکر آن شده بعضی

کشته شد پس از کشته شدن علی نیز عامل حسن بود تا وقتی که با معاویه صلح کرد آنگاه سوي مکه 
  .رفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از سبب رف ابن عباس به مکه و ترک عراق

  

اگر از چهارپایان : عبداهللا بر ابواالسود گذشت که بدو گفت: ابی الکنود به عبدالرحمن بن عبید گوید
  بودي باربردار نبودي

ر تسلط داري امین و چوپانی پ تیاما بعد خدا عزوجل تو را وال: آنگاه ابواالسود به علی نوشت: گوید
تو هر چه بوده  خبر بیات  گرایی اما عموزاده خوري و در قضاوتشان به رشوه نمی کرد اموالشان را نمی

  .و من کتمان آن نتوانستم کرد خدایت رحمت کندخورده 

گذرد و نظر در آن  کسی همانند تو خیرخواه امام و امت باشد مرا از آنچه آنجا می: علی بدو نوشت
  .مطلع کن شایسته این کاري و این تکلیف واجب توست والسالمموجب صالح امت است 

  :و هم علی به ابن عباس نامه نوشت و ابن عباس بدو نوشت

اما بعد آنچه به تو رسیده درست نیست من آنچه را زیر دست دارم مراقب و حافظ آنم پندارها را 
  .راست مگیر والسالم

  اي؟ ر جزیه گرفتهاما بعد به من بگو چقد: علی به او نوشت: گوید

دانستم که به مسموعات خود درباره اینکه من از مال مردم این والیت : ابن عباس به جواب او نوشت
  .روم والسالم خواهی بفرست که من می اي هر که را می ام اعتبار داده چیزي برگرفته

هم شدند و مالی آنگاه ابن عباس داییان خود را پیش خواند آنگاه همه مردم قیس بر او فرا: گوید
  .همراه بود

  هایی بود که پیش وي فراهم آمده بود مقرري: ابوعبیده گفت



 تاریخ                                                                                هللا جبار الضار ٦٨٨
 

  .بخدا تا یکی از ما زنده باشد کس بدان دست نخواهد یافت: قیس گفت

ه براي شما بهتر از درآیند ها آناي گروه بخدا قیسیان برادران مسلمان ما هستند : صبره بن شیمان گفت
  .این مال خواهند بود

  تو چیست؟ رأي: گفتند

  بروید و آنجا را واگذارید: گفت

  صبره براي قومش نیک بود رأي: قوم اطاعت وي کردند و برفتند مردم بکر و عبدالقیس گفتند: گوید

  .کردند نظر صرفدورتر بودند از جنگشان  ها آنکسانی که خویشاوندانشان با : احنف گفت

  .ردند و جنگ انداختندتمیمیان ابن مجاعه را ساالر خویش ک: گوید

به گردن وي آویخت که هر دو به زمین  عبداهللابه ابن مجاعه حمله برد و ضربتی به او زد ضحاك 
  .غلتیدند و در گروه زخمی بسیار شد اما کس کشته نشد

  .تمیمیان برفتند ابن عباس روان شد در حدود بیست کس با وي بودند و سوي مکه رفت: گوید

عباس از بصره برون نشد تا وقتی که علی کشته شد و پیش حسن رفت و هنگام ابن : ابوعبیده گوید
صلح میان او و معاویه حضور داشت آنگاه به بصره بازگشت که بنه وي آنجا بود و آن را با اندك 

  .المال همراه برد مالی از بیت

  .اند کشته شد درباره وقت کشته شدن وي اختالف کرده) ع(در این سال علی بن ابیطالب 

  



  سخن از کشته شدن علی و سبب آن

  

ابن عبداهللا و عمرو قصه ابن ملجم و یاران وي چنان بود که ابن ملجم و برك : اسماعیل بن راشد گوید
بن بکر تمیمی فراهم آمدند و از کار مردم سخن آوردند و عیب زمامداران قوم گفتند و از کشتگان 

  .با زندگی چه خواهیم کرد ها آناز پس : ت فرستادند و گفتندرحم ها آننهروان سخن کردند و بر 

  .پردازم وي از مردم مصر بود من به کار علی بن ابیطالب می: ابن ملجم گفت

رود بازنماند  از کسی که سوي او می کدامشان چیهپس پیمان کردند و قسم خدا خوردند که : گوید
  .تا او را بکشد

  .خویش را برگرفتندیا کشته شود آنگاه شمشیرهاي 

ابن ملجم مرادي از قبیله کنده بود به کوفه رفت و یاران خود را بدید اما کار خویش را مکتوم داشت 
را  ها آنالرباب دیدار کرد که علی در جنگ نهروان دوازده کس از  یک روز با کسانی از طایفه تیم

طام دختر شجنه که پدر و برادرش در الرباب را دید به نام ق زنی از طایفه تیمکشته بود همان روز 
جنگ نهروان کشته شده بودند زنی بود در اوج زیبایی و چون ابن ملجم او را بدید عقلش خیره شد و 

  .کرد خواستگارياز او 

  .شوم مگر آرزوهاي مرا برآوري زنت نمی: قطام گفت

  آرزوهایت چیست؟: گفت

  .طالبهزار یک غالم یک کنیز و کشتن علی ابن ابی سه: گفت

  مهر تو چنین باشد اما کشتن علی بن ابیطالب را به من گفتی اما پندارم که مرا منظور نداري: گفت
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  اي گیر کنی اگر او را کشتی آرزوي خویش و مرا برآورده چرا باید او را غافل: گفت

  بخدا براي کشتن علی به این شهر آمدم: گفت

نام وردان و با وي سخن کرد که پذیرفت که آنگاه کس پیش یکی از مردم قوم خویش فرستاد به 
  .همراه او شود

خواهی در کاري  می: یکی از مردم اشجع نیز به نام شبیب بن بجره پیش ابن ملجم آمد و بدو گفت
  دخالت کنی که مایه شرف دنیا و آخرت باشد؟

  چه کاري؟: گفت

  کشتن علی بن ابیطالب: گفت

  توان مقابله کرد گویی چگونه با علی می یآور م مادرت عزادارت شود چیزي وحشت: گفت

برم و خونش را  بر او حمله می درآیدکنم و چون براي نماز صبحگاه  در مسجد کمین می: گفت
  .ریزم می

علی بود براي من آسان بود که کوشش وي را در راه اسالم و سابقه او را با  جز بهواي تو اگر : گفت
  .توانم داد اي و دل به کشتن وي نمی پیامبر دانسته

  .دانی که او جنگاوران نهروان را که بندگان صالح خداي بودند بکشت مگر نمی: گفت

  چرا: گفت

  .کشیم او را به عوض برادران خویش می: گفت

  .ا پذیرفت و پیش قطام رفتند که در مسجد اعظم معتکف بودشبیب دعوت او ر



 و سبب آن یسخن از کشته شدن عل ٦٩١
 

  ایم شده سخن همبراي کشتن علی : بدو گفتند

  .وقتی مصمم شدید پیش من آیید: گفت

اي که صبحگاه آن علی کشته شد به سال چهلم پیش قطام  پس از آن ابن ملجم شب جمعه: گوید
  .ه هر یک از ما یکی از سه کس را بکشداینک شبی است که با دو یارم وعده کردم ک: رفت و گفت

ببست و شمشیرهاي خویش را برگرفت و مقابل دري که علی  ها آنپس قطام حریر خواست و بر سر 
شد نشستند و چون بیامد شبیب با شمشیر ضربتی به قسط او زد که به بازوي در یا به  از آنجا برون می

  .طاق خورد

وردان فراري برفت تا وارد خانه خویش شد و یکی از پسران ابن ملجم با شمشیر به پیشانی وي زد 
  .گشود پدرش پیش آمد و دید که حریر را از سینه می

  این حریر و این شمشیر چیست؟: گفت

  .شمشیر بیامد و وردان را بزد و بکشت وردان ماوقع را براي او گفت که برفت و با

د و یکی از مردم حضرموت بدو رسید ها کنده رفت مردم بانگ زدن شبیب در تاریکی سوي کوچه
شبیب بود که آن را بگرفت و روي وي افتاد و چون دید که مردم به تعقیب آمدند و  به دستشمشیر 

  .ه مردم جان ببردشت او را رها کرد و شبیب در انبودا به دستشمشیر شبیب را 

ه نام ابوادما شمشیر وي را بگرفت به ابن ملجم نیز حمله بردند و او را بگرفتند اما یکی از مردم همدان ب
و ضربتی به پایش زد که از پاي افتاد علی عقب رفت و جعده را پیش فرستاد که نماز صبح را با مردم 

اي دشمن خدا مگر با تو نیکی : این مرد را پیش من آرید و به او گفت: بگوید آنگاه علی گفت
  .نکردم

  چرا: گفت
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  پس چرا چنین کردي: گفت

را چهل صبحگاه تیز کردم و از خدا خواستم که بدترین مخلوق خویش را با آن  شمشیرم: گفت
  بکشد

  خدایی مخلوقشوي که بدترین  خودت با آن کشته می: گفت) ع(و او 

یک روز ابن ملجم از آن پیش که علی را ضربت زند در محله بنی بکر نشسته بود به جنازه : گوید
  .دادندابجر بن جابر پدر حجار را از آن عبور 

  ؟اند ستیکاینان : ابن ملجم گفت

  و قصه را با وي بگفتند

کردم با مردم  که علی ضربت خورد در مسجد اعظم نماز می آن شببخدا : محمد بن حنیفه گوید
بسیار از اهل شهر که نزدیک در به نماز بودند از آغاز تا انجام شب به قیام و رکوع یا سجود 

اي مردم نماز : گفت ا وقتی که علی براي نماز صبحگاه برون شد و میشدند ت پرداختند و خسته نمی می
: گفت گفت یا نه برقی دیدم و شنیدم یکی می سخنان را می که ایندانم از در برون آمده بود  نماز نمی

اي علی حکمیت خاص خداست نه تو و یارانت شمشیري دیدم آنگاه شمشیري دیگر و شنیدم که 
  .بگیرید و کسان از هر سو هجوم بردند این مرد را: گفت علی می

: گفت هنوز از جاي نرفته بودم که ابن ملجم را گرفتند و پیش علی بردند شنیدم که علی می: گوید
  .کس به عوض کس اگر من بمردم او را بکشید

زده بودند هنگامی که  اي که براي علی رخ داده بود وحشت مردم پیش حسن رفتند و از حادثه: گوید
گریست به او بانگ  کلثوم دختر علی که می ي بودند و ابن ملجم دست بسته مقابل وي بود امپیش و

  .کند میزد دشمن خدا پدرم چیزیش نیست و خدا تو را زبون 



 و سبب آن یسخن از کشته شدن عل ٦٩٣
 

ام اگر  آگین کرده کنی شمشیرم را به هزار خریدم و به هزار زهر زهر پس براي کی گریه می: گفت
  .ماند زنده نمی ها آناز  کی چیهبود  این ضربت بر همه مردم شهر فرود آمده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخن از وصف علی بن ابیطالب

  

  چگونه بود؟) ع(وصف علی : از ابوجعفر محمد بن علی پرسیدم: اسحاق بن عبداهللا گوید

  .مردي بود تیره و پررنگ با چشمان درشت و شکمی بر آمده و سر طاس مایل به کوتاهی: گفت

  

  

  و فرزندان علی سخن از همرسان

  

نخستین زنی که گرفت فاطمه دختر پیامبر بود که جز او زنی نگرفت تا او درگذشت از فاطمه حسن و 
  .حسین را داشت

البنین دختر حزام را به زنی گرفت که عباس و جعفر و عبداهللا و عثمان را براي وي  پس از فاطمه ام
  .آورد

  .گرفت و عبداهللا و ابوبکر را براي وي آوردلیلی دختر مسعود بن خالد را نیز به زنی 

و نیز اسما خثعمی دختر عمیس را به زنی گرفت که به گفته هشام بن محمد یحی و محمد اصغر را 
  .اند محمد اصغر از کنیزي زاده بود ها گفته براي وي آورد بعضی

ن ولید بر اثناي حمله به حبیب دختر ربیعه که از جمله اسیران خالد ب و هم علی بن ابیطالب از صهبا ام
  .التمر بود و او عمرو و رقیه را آورد عین
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بود به زنی گرفت که محمد ) ص(امامه دختر ابوالعاص بن ربیع را که مادرش زینب دختر پیامبر خدا 
  .اوسط را آورد

  .حسن و رمله را از او آورد سعید دختر عروه را به زنی گرفت که ام ام) ع(و هم او 

  .اند ختلف دخترانی داشت که نام مادرانشان را نگفتهاو از زنان م

محیا دختر عمرو القیس را به زنی گرفت که دختري براي وي آورد که به خردسالی ) ع(و هم او 
  .درگذشت

  سگ: گفت می اند کیانهایت  گفتند دایی آمد بدو می دخترك به مسجد می: واقدي گوید

  .هفده زن بودند همه فرزندان علی از پشت وي چهارده ذکور و

پنج کس از فرزندان علی دنباله داشتند حسن و حسین محمد ابن حنیفه و عباس پسر زن : واقدي گوید
  کالبی و عمر پسر زن تغلبی

  

  

  

  

  

  



  جلد هفتم

  )ع(سخن از بیعت حسن بن علی 

  

کتاب خدا دست بیار تا بر : نخستین کسی که با او بیعت کرد قیس بن سعد بود که گفت: گویند
  .عزوجل و سنت پیامبر وي و جنگ منحرفان با تو بیعت کنم

ین است و قیس خاموش ها بر ا بر کتاب خدا و سنت پیامبر وي که همه شرط: بدو گفت) رض(حسن 
  .بیعت کرد ماند و با او

  .تواند از معاویه بگیرد خواست هر چه می خواست بلکه می حسن جنگ نمی: زهري گوید

بیعت خالفت کردند آنگاه با کسان حرکت کرد ) ع(مردم با حسن بن علی : د گویداسماعیل بن راش
هزار کس از پیش فرستاد معاویه نیز با سپاه  و نزدیک مداین جاي گرفت و قیس بن سعد را با دوازده

  .شام بیامد

  .د برویددر آن اثنا که حسن به مداین بود یکی در میان اردو ندا داد بدانید که قیس ابن سعد کشته ش

و کسان رفتن آغاز کردند و سراپرده حسن را غارت کردند چنانکه که درباره فرشی که زیر : گوید
پاي خود داشت با وي در آمیختند حسن برون شد و وارد مداین شد مختار که جوانی نوسال بود بدو 

  خواهی ثروت و حرمت بیابی؟ می: گفت

  چگونه؟: گفت

  .لیم وي براي خودت از معاویه امان بگیرو با تسحسن را به بند کن : گفت

  .عموي مختار بن ابی عبید به نام سعد پسر مسعود عامل مداین بود که با مختار سخن کرد: راوي گوید



 (ع( یحسن بن عل عتیاز بسخن  ٦٩٧
 

و چون حسن پراکندگی کار خویش را بدید کس پیش معاویه فرستاد و صلح خواست معاویه : گوید
خواستند تعهد کردند  مداین پیش حسن آمدند و آنچه مینیز عبداهللا بن عامر و سمره را فرستاد که در 

هزار بگیرد با چیزهاي دیگر که شرط کرده بود  هزار المال کوفه پنج و با وي صلح کردند که از بیت
عالقه  اي مردم عراق سه چیز مرا نسبت به شما بی: آنگاه حسن در میان مردم عراق بپا خواست و گفت

  .خودم ضربت زدید و اثاثم را غارت کردیدکرد اینکه پدرم را کشتید به 

  .پس از آن مردم به اطاعت معاویه آمدند معاویه وارد کوفه شد و کسان با وي بیعت کردند

 نامه صلححسن به معاویه درباره : عثمان بن عبدالرحمن نیز روایتی چنین دارد با این افزایش که گوید
  .نوشتم نامه صلحبه معاویه درباره : نوشت و امان خواست وي به حسین و عبداهللا گفت

  .نکنی و قصه علی را تکذیب نکنی تأییددهم که قصه معاویه را  تو را بخدا قسم می: حسین گفت

  .دانم خاموش باش که من کار را بهتر از تو می: حسن بدو گفت

 اي مردم یکی را انتخاب کنید یا به اطاعت: قیس بن سعد میان کسان بپا خواست و گفت: گوید
  .پیشواي ضاللت روید یا بی امام جنگ کنید

 ها آنکنیم و با معاویه بیعت کردند و قیس بن سعد از  اطاعت پیشواي ضاللت را انتخاب می: گفتند
المال وي بود برگیرد و خراج دارابگرد از  جدا شد حسن با معاویه صلح کرده بود که هر چه را در بیت

المال کوفه بود که پنجاه  ا علی نگویند پس آنچه را در بیتاو باشد به شرط آنکه در حضور وي ناسز
  .هزار بود برگرفت
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