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﷽  
ا َونَِذيًرا﴿ ً   ﴾ يا اَيُّها اجَّيِبُّ إِنّا اَرَسلنَاَك َشاِهًدا َوُمبرَِشّ

اًجا ُمِنرًيا﴿ ِ بِإِذنِِه َورِسَ   ﴾وََداِقيًا إِىَل ابّٰ
َ َوَمن يُِطعِ ﴿ ُ يُدِخلُه َجنَّاٍت جَتِري ِمن حَتِتهَ  ابّٰ َ  ا َورَُسو

َ
يَن ِفيههناأل ِ ِ   ا﴾اُر َخا

َ َوَمن يَعِص ﴿ ا ِفيه ابّٰ ً ِ ُ َوَيتََعدَّ ُحُدوَدُه يُدِخلُه نَاًرا َخا َ   ا﴾َورَُسو
  



  بعثت هنگامتاخدااخبارپيامربذکر
   راپيامربِ خداذکر سرپرستیِ ابوطالب 

 از عبداملطلب هشت سال پس از سال فيل مبرد و دربارۀ پيامرب به ابوطالب سفارش كرد
   . از يک مادر بودندی۔پدر پيامربِ خدا۔رو كه ابوطالب و عبداهللا  آن

  .  ابوطالب سرپرستی پيامربِ خدای را به عهده گرفتطلْب عبداملو از پسِ
 حركت شد ۀ و چون آماد.رفت و ابوطالب با كاروان قريش به جتارت سوی شام می

برم و  به خدا او را مهراه می« :آورد و گفت رِقّتپيامربِ خدا به اشتياق در او آوخيت و ابوطالب 
 َبحيرا و او را با خويش بربد تا كاروان به بصرای شام رسيد و راهبی .»شوم هرگز از او جدا منی
ور و نصرانی بود و پيوسته در صومعه راهبی بوده  ای بود، و مردی دانش نام آجنا در صومعه

  . بردند یبود كه مهگی علم خويش را از كتابی به مرياث م
 فرود آمد طعام بسيار برای آهنا بساخت َبحيراو چون آن سال كاروان به نزديک صومعه 

رو كه وقتی در صومعه خويش بود ديده بود كه ابری بر پيامربِ خدا سايه افكنده بود، و  از آن
 در  و چون پيامربِ خدا را بديد، كاروان را دعوت كردۀچون اين بديد از صومعه فرود آمد و مه

 و چون قوم از ،او خريه شد و در تن او به چيزها نگريست كه صفت آن را در كتب ديده بود
طعام فراغت يافتند و پراكنده شدند حبريا از پيامرب چيزهايی از احوال خواب و بيداری وی 

آنگاه پشت . پرسيد و پيامرب بدو پاسخ داد كه مهه را موافق صفاتی يافت كه از وی خوانده بود
  .  را نگريست و خامت نبوت را ميان دو بازوی او بديدوی

: ابوطالب گفت» اين پسر را با تو چه نسبت است؟«: پس از آن حبريا به ابوطالب گفت
:  ابوطالب گفت.»پسر تو نيست، پدر اين پسر زنده نيست«:  حبريا گفت.»پسر من است«
وقتی مادرش باردار «: فتابوطالب گ» پدرش چه شد؟«:  حبريا گفت.» من استۀبرادرزاد«

راست گفتی، او را به ديار خويش برب و از يهودان بر او «:  حبريا گفت.»بود پدرش مبرد
رسانند  بيمناک باش كه به خدا اگر او را ببينند و آنچه من از او دانستم بدانند به او آسيب می

و را با شتاب به مكه و ابوطالب ا .»كه سرنوشتی بزرگ دارد، زودتر او را به ديار خويش برب
  . بازگردانيد

صرای شام برد او هفت سال وقتی ابوطالب پيامرب را سوی ُب: هشام بن حممد گويد
   .داشت



 ۱۱

 عليه و سلم -اند كه ابوطالب آهنگ شام كرد و پيامرب صلی اهللا  روايت كردهىاز ابوموس
فرود آمدند و بار و مجعی از مشايخ قريش نيز با وی بودند و چون به نزديک راهب رسيدند 
گذشتند به نزد آهنا  گشودند و راهب پيش آهنا آمد و چنان بود كه پيش از آن وقتی بر راهب می

  . كرد آمد و اعتنا منی منی
گشودند راهب ميان آهنا بگشت تا بيامد و دست پيامربِ خدا  در آن حال كه بار می: گويد

 پروردگار جهانيان است، اين را ۀاداين سرور جهانيان است، اين فرست«: را بگرفت و گفت
» تو چه دانی؟«:  مشايخ قريش با وی گفتند.»انگيزد خدا بعنوان رمحت جهانيان بر می

وقتی مشا از گردنه منودار شديد درخت و سنگی مناند كه به سجده نيفتاد و «: راهب گفت
شناسم   او میۀانكند، و من خامت نبوت را زير ش درختان و سنگان فقط برای پيامرب سجده می

   .»كه مهانند سيبی است
پس از آن راهب بازگشت و طعامی برای آهنا بساخت، و چون طعام برای آهنا بياورد 

 و پيامرب بيامد و ابری باالی .»بفرستيد او بيايد«: پيامرب به چرانيدن شتران رفته بود، گفت
و چون پيامرب نزديک قوم  .»ببينيد كه ابر بر او سايه كرده است«:  راهب گفت.»سرش بود

راهب .  درخت به سوی او گشتۀ و چون بنشست ساي، درخت رفته بودندۀرسيد آهنا به ساي
داد   در آن وقت راهب ايستاده بود و آهنا را قسم می.»گشت  ببينيد درخت به سوی او.»:گفت

 و او را بكشند، كه كه پيامرب را سوی روميان نربند كه اگر او را ببينند به نشان پيامربی بشناسند
: گفتند» ايد؟ چه كار آمدهه ب«: هفت تن از سوی روم بيامدند و راهب سوی آهنا رفت و گفت

اند و ما را از اين راه   راهها كس به طلب وی فرستادهۀدر اين ماه پيامرب در آمده و به مه«
 ما اين راه را ؛نه«: گفتند» آيا كسی به دنبال مشا به راه هست؟«:  راهب گفت.»اند فرستاده
به پندار مشا اگر خدا خواهد كاری را اجنام دهد كسی از مردم جلوگريی آن «:  گفت.»گرفتيم

و راهب پيش كاروانيان :  گويد.»و به نزد او شدند و با وی مباندند؛ نه«: گفتند» تواند كرد؟
و راهب :  گويد.»ابوطالب است«: گفتند» مشا را به خدا سرپرست او كيست؟«: آمد و گفت

 بالل را با وی ۔رضی اهللا عنه۔ و ابوبکر ؛مهچنان ابوطالب را سوگند داد تا وی را بازگردانيد
  . بفرستاد و كلوچه و زيتون بدو توشه داد

هرگز به «: از پيامرب ۔صلی اهللا عليه وسلم۔ شنيدم كه فرمود: طالب گويد علی بن ابی
خواستم حايل شد،  خدا ميان من و آنچه میقصد كارهای مردم جاهليت نيفتادم مگر دو بار كه 

 :مرا به رسالت خويش گرامی داشت۔ عز و جل۔پس از آن ديگر قصد بدی نكردم تا خدا 
چه شود كه : شبی به پسری از قريش كه در باالی مكه با من به گوسفندچرانی بود گفتم
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چنني «: و او گفت .»گردند گوسفندان مرا بنگری تا به مكه شوم و بگردم چنانكه جوانان می
زمار  مكه رسيدم صدای دف و ِمۀ گردش داشتم و چون به خنستني خان و من برفتم و سرِ.»كن

 دختر فالن را به زنی هفالن پسر فالنی، فالن«: گفتند» چه خرب است؟«: گفتم. شنيدم
بيدار نگريستم، و خدا مرا به خواب برد و از گرمای آفتاب   و من نشستم و آهنا را می.»گريد می

 و خرب .»كاری نكردم«: گفتم» چه كردی؟«: و او گفت. شدم و پيش رفيق خودم بازگشتم
 و من برفتم و .»چنني كن«:  و او گفت، ديگر با وی مهان سخن گفتمو شبِ. خويش بگفتم

كردم و خدا مرا به خواب  زمار شنيدم و نشستم و نگاه میچون به مكه رسيدم صدای دف و ِم
 و ، آفتاب بيدار شدم و سوی رفيق خودم بازگشتم و خرب خويش را با وی بگفتمبرد تا از گرمای

  .  مرا به رسالت خويش گرامی داشت۔عز و جل۔پس از آن قصد بدی نكردم تا خداوند 

    با خدجيهپيامرب ازدواج ذکرِ
 گرفت بيست و پنج سال داشت و خدجيه ی خدجيه را به زنپيامرب یوقت: هشام گويد

  . دچهل ساله بو
، قَُصی ابن  عبدالُعّزىبن اسد بن ُخَويِلد اند كه خدجيه دختر از ابن اسحاق روايت كرده

هناد  یگرفت و قرار م ی بازرگان بود و شرف و مال داشت و مردان را در مال خويش به كار میزن
  .  بازرگان بودندی از سود آن برگريند كه قرشيان قومیكه چيز

 یو   خرب يافت كس پيشپيامرب یامانت و نيكخوي و یو چون خدجيه از راستگوي
 بيشتر از تاجران ديگر ی شام رود و سهمی ميسره به كار جتارت سویفرستاد كه با غالم و

  . برگريد
پذيرفت و با مال خدجيه آهنگ شام كرد و ميسره نيز   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربو 

ک  نزديیدر سايه درخت  وسلم۔هللا عليه ۔صلی اپيامربمهراه او بود، و چون به شام رسيدند 
اين مرد كه زير اين «: كرد و از ميسره پرسيد بيرون  از راهبان فرود آمد و راهب سریصومعه يك

راهب  .» از مردم قريش است و اهل حرم استیيك«: ميسره گفت» ؟درخت نشسته كيست
   .» استپيامرب كه زير اين درخت نشسته یبه خدا كس«: گفت

 مكه یخواست خريد و سو ی را كه مهراه داشت بفروخت و آنچه میكاالي پيامربو 
  . كنند ی روز دو فرشته بر او سايه میديد كه در گرما یاند ميسره م بازگشت و چنانكه گفته

 به مكه رسيد و مال خدجيه را بداد دو برابر يا بيشتر سود كرده بود، و پيامربو چون 
  .  بگفتی دو فرشته را با وميسره سخنان راهب و سايه انداخنتِ
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 بدارد، و چون ی خردمند و دورانديش بود و خدا خواسته بود كه او را گرامیخدجيه زن
 یا«فرستاد و پيغام داد   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربميسره حكايت بگفت، كس پيش 

 .»ما  به تو راغبی و راستگويی و شرف و امانت و نيكخويی من به سبب خويشاوند!عموزاده
  . و خويشنت را بر او عرضه كرد

در آن هنگام خدجيه به شرف و مال و نسب واال از مهه زنان قريش هبتر بود و كسان به 
 آن را بگفت،  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربو چون اين سخنان با .  رغبت داشتندیازدواج و

آمد و خدجيه را  پيش خويلد بن اسد ی با وعبداملطلببه عمان خود خرب داد و محزة بن 
  .  شدپيامرب كرد و خدجيه زن یخواستگار

، زينب و رقيه و ام كلثوم و فاطمه و قاسم و طيب و پيامرببه جز ابراهيم ديگر فرزندان 
 در پيامربپسران   ۀمه. القاسم گفتند ابو و كنيه از قاسم گرفت و او را.طاهر از خدجيه بودند

  .  هجرت كردندپيامربم رسيدند و مسلمان بودند و با  و دختران به دوران اسال.جاهليت مبردند
 یرا با يك  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرباند كه خدجيه   روايت كردهیاز ابن شهاب زهر

 یهامه به كار گرفته بود و خويلد او را به زناشه در ِتّب داد و ستد در بازار َحیديگر از قرشيان برا
  .  از مواليد مكه بودی رفت و آمد كرد كنيز داد و آنكه در اين بارهپيامرببه 

  . اين مهه خطاست:  گويدیواقد
 ی و او زن. فرستاد و او را به ازدواج خويش خواندپيامربخدجيه كس پيش : گويند

داشتند مال فراوان خرج  ی راغب بودند و اگر اميد می قرشيان به ازدواج با وۀشريف بود و مه
 بكشت و پدر را ی خبواند و شراب داد تا مست شد و گاوو خدجيه پدر خويش را. كردند یم

 یان وّمو َع  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب بپوشانيد و كس پيش یا هلّآلود زد و ُح عطر زعفران
ه و لّاين ُح«:  درآمد گفتی و چون از مست. دادپيامرب یاو را به زن ُخَويِلد فرستاد كه بيامدند و

: خويلد گفت .»یا داده عبداهللا  به حممد بنیمرا به زن«: خدجيه گفت» ؟اين عطر چيست
   .»خواستند و ندادم تو را  كه بزرگان قريش؛من نكردم، من چنني نكنم«

: ايت ابن عباس درست است كه گويدست، و به نزد ما رو ااين نيز خطا:  گويدیواقد
 جنگ فجار مرده  كه پدرش پيش از، دادپيامرب  بهی را به زنی خدجيه ویعمرو بن اسد عمو

  . بود
 و .هره است خدجيه ُشه كه اكنون به نام خانست ا خدجيه مهانۀخان:  گويدابوجعفر

كه مهچنان به  در آن ساخت ی و بناي.خريد و مسجد كرد كه مردم در آن مناز كنند آن را معاويه
مربِ پيا است كه ی خانه بر طرف چپ هست سنگ كه بر درِیو سنگ.  استجاست و تغيري نكرده



 ۱۴

 ی عدۀهلب و خان ابوۀخان  كه ازیبرد تا از سنگهاي یزير آن پناه م  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهخدا
ذراع ک وجب در يک ذراع و يک  و سنگ ي.شد در امان باشد ی پرتاب میبن محراء ثقف

  . است

  ذکر بنای کعبه
ت سخن  كه در اين باره هسی با خدجيه و اختالفپيامرب گويد از سبب ازدواج ابوجعفر

 ابن ۀ و به گفت. قرشيان كعبه را ويران كردند و از نو بساختندیده سال پس از ازدواج و. آوردمي
  . بود  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب و پنجم از تولد یاسحاق، اين به سال س

سقف بود و ارتفاع  ی بیچهار ديوار سنگک ويران كردن خانه كعبه به سبب آن بود كه ي
 از قرشيان یخواستند مرتفعتر بسازند و طاق بزنند زيرا كسان یامت نبود و مقک آن بيش از ي

  .  در دل كعبه بود ربوده بودندی كعبه را كه در چاهۀگنجين
 كعبه به روايت هشام بن حممد چنان بود كه كعبه از پس طوفان نوح یحكايت دو آهوو 

چنانكه  آن را اعيل فرمان داد تابنيان شد و خداوند به ابراهيم خليل عليه السالم و پسرش امس
  :از پيش بوده بود بسازند و در قرآن كرمي آمده كه

ِميُع  َك  َربَّنا َيَقبَّْل ِمنَّا إِنَّ ؛إِْسماِقيُل  وَ إِْذ يَْرَفُع إِبْراِهيُم الَْقواِعَد من اْكَيِْت وَ  نَْت السَّ
َ
أ

   }۱۲۷ :۲{الَْعِليُم 
 پروردگارا از ]گفتند یو م[برد  ی باال مه را با امساعيل اين خانیها و چون ابراهيم پايه«: یيعن

   .»یما بپذير كه تو شنوا و داناي
آن خدا  دار امور خانه نبود كه خانه به آمسان رفته بود، پس از از روزگار نوح كس عهده

 دهد كه یعز و جل به ابراهيم فرمان داد كه امساعيل پسر خويش را به نزد خانه جا
  .  بداردیگرام  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليه خود حممدپيامربِرا به خواست كسان  یم

مكه در آن . دار كار كعبه شدند  نوح عهده روزگارِابراهيم خليل و پسرش امساعيل از پسِ
 ی زن۔عليه السالم۔ و امساعيل ، اطراف آن ساكن بودند و عماليْقُجرُهِميانوقت بيابان بود و 

  : به اين مضمون گفتی شعرضاْضحارث بن َم و عمرو بن ،گرفت ُجرُهِمياناز 
 از ما هستند و ما یو فرزندان و.  مردم شريفتر بودۀ شد كه پدرش از مهیداماد ما كس

  . خويشان اوييم
بت كه مادرش از ادار بود، و پس از او ن ابراهيم، امساعيل امور خانه را عهده  بنیاز

فرزندان امساعيل بسيار نبودند، جرمهيان بت مبرد و او چون ن.  پدر بودیجرمهيان بود به جا
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  : به اين مضمون گفتیبر كار كعبه تسلط يافتند و عمرو بن حارث بن مضاض شعر
  .  منايان بودیبردمي و نيك یبه اين خانه طواف م.  نابت ما واليان خانه بودميیاز پ

كار به  یخنستني كس از جرمهيان كه امور كعبه را به عهده گرفت مضاض بود، پس از و
  .  كعبه پرداختند به كارِی ديگریِ از پیدست پسرانش افتاد كه يك

 كردند و حرمت آن را نداشتند و مال كعبه را كه یو چنان شد كه جرمهيان در مكه بدكار
آمدند ستم كردند و طغيانشان چنان شد كه  ی كه به مكه میشد خبوردند و با كسان یهديه م
اند اساف در   و چنانكه گفته.كرد یدن نداشت در كعبه زنا م زنا كری برای اگر جايشان يکی

  .  و هر دو سنگ شدند،دل كعبه با نائله زنا كرد
داشت  ی حرمت آن منی و اگر پادشاه، نبودیبه دوران جاهليت در مكه ستم و زناكار

  . كوفت یم  نام داده بودند كه گردن ستمگران و جباران راَبکّه آن را  و.شد یمک هال
حارثة  بنی  كار طغيان جرمهيان باال گرفت و فرزندان عمرو بن عامر از مين در آمدندچون

و آهنا فرزندان عمرو بن ربيعة بن حارثه و . بن عمرو در هتامه مقر گرفتند و خزاعه نام گرفتند
  .  بن حارثه بودندىقصو ملكان فرزندان اَک اسلم و مال

دماغ و مورچه مبتال كرد كه مهه فنا شدند و مردم   خونَبِلّيۀو خدا عز و جل جرمهيان را به 
 و ساالرشان عمرو بن ربيعة بن حارثه بود كه .سخن شدند كه باقيمانده را بريون كنند خزاعه هم

 سخت در ميانه رفت و چون عامر ی و جنگ.مادرش فهريه دختر عامر بن حارث بن مضاض بود
 ی را به قصد توبه در آورد و شعراألسَود رَحَج كعبه و یبن حارث شكست را عيان ديد دو آهو

  : بدين مضمون خواند
به و . اند اند و آهنا از قدمي بوده مردمان نو آمده. اند خدايا جرمهيان بندگان تو

  .  آهنا آباد شده استۀروزگاران پيش ديار تو به وسيل
بر ک اخت و خا در زمزم انداألسَود كعبه را با حجر ی و دو آهو، او پذيرفته نشدۀاما توب

  .  خروشان بيامد و مهه را بربدی و سيل، رفتُجَهيَنه مردم جرهم به سرزمني ۀ و با بقي،آن رخيت
 به دست عمرو بن حارث َصی،قُ  بنیو به قول۔و كار كعبه به دست عمرو بن ربيعه 

  رفنتۀ اجازیيك : سه چيز به دست قبايل مضر بودیول.  افتاد كه از قوم خزاعه بود۔یغبشان
 حركت ۀبايد اجاز ی می بود و او را صوفه نيز گفتند، و وقتُمّروث بن از عرفات كه به دست غَ

زيد بن   بنی بود كه به دستىن ِمیحركت به سو: دوم .»صوفه اجازه بده«: گفتند یداده شود م
لد بن اره عميلة بن اعزل بن خاسّي ابودار اين كار بود و آخرين كس از آهنا كه عهده. دوان بودَع

ء  یسَن آن را پس انداخنت ماه حرام بود كه: سوم.  بن حارث بن وابش بن زيد بودَمَعد
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بن ک مال  بنی بود كه ازیديم بن َعقَ بن فُُحذَيفه و او ، بودقَلَمَّسۀ ر به عهدگفتند، و اين كا یم
نادة بن عوف مثامه ج ابو آهنادار كار پدر شدند، و آخرينِ و پس از او پسرانش عهده. كنانه بود

 خود ی حرام به جایبن اميه بن قلع بن حذيفه بود كه به روزگار ظهور اسالم بود، آنگاه ماهها
  . ء باطل شد یساستوار كرد و َن آن را بازگشت و خدا

 و چون . قرشيان مكه را رها نكردندیول. و چون قوم معد فراوان شدند پراكنده شدند
 كعبه را كه جرمهيان در آجنا انداخته بودند به دست ی زمزم را حفر كرد دو آهوعبداملطلب

  . ام  و چنان شد كه سابقاً در مهني كتاب گفته؛آورد
 ۔یمليح بن عمرو خزاع  بنیۀوابست۔ک آنكه گنج را ربوده بود ُدَوي: ابن اسحاق گويد

ن هاب بن عزيز بن قيس ب إ ابوحارث بن عامر بن نوفل و.  او را بريدند و قرشيان دسِت،بود
 ۔عبداملطلبهلب بن  ابومناف و عبد حارث بن عامر بن نوفل بنیبرادر مادر۔ ی متيمُسَويد

 و قرشيان پنداشتند كه آهنا گنج كعبه را ربوده و به . ربودن گنج كعبه متهم شدندۀنيز در قضي
 بريده یرا نشان دادند كه دست وک  و چون قرشيان متهمشان كردند دوي.اند سپرده ُدَويک

مناف  عبدقرشيان اطمينان يافتند كه گنج كعبه به نزد حارث بن عامر بن نوفل بن: يندگو. شد
 چون حرمت كعبه را برده«:  كه گفت، از زنان كاهن عرب بردندی را پيش يكی و و،است
  . و او ده سال بريون مكه به سر برد .»نيايد ده سال به مكه دراست

 انداخت كه ُجدَّه بود به ی از بازرگانان رومی يك را كه ازآِنیا یو چنان شد كه دريا كشت
 در مكه یمرد قبطک  و ي. سقف كعبه آماده كردندی و چون آن را بگرفتند برا.درهم شكست
 هدايا ی كعبه كه جاۀ از چاه خانی اما مار. كار فراهم آمدۀ و مقدم.دانست ی میبود كه جنار
ک بدان نزدي هرکه وم از آن بيم داشتند زيرارفت كه ق یشد و بر ديوار كعبه باال م یبود بريون م

 فرستاد كه یا  از روزها كه بر ديوار بود خدا پرندهی و يك.گشود یكرد و دهان م یشد صدا م یم
 ی كه در پيش دارمي راضیاميدوارمي كه خداوند از كار« :مار را برگرفت و بربد و قرشيان گفتند

   .» را از ميان برداشتردا ماچوب آماده دارمي و خ  مناسب ویباشد كه عامل
  .  و پنج ساله بودی سپيامرب و ،جار بود جنگ ِفو اين پنج سال از پسِ

ب ابن عمرو بن َهَو ابو قرشيان مهسخن شدند كه كعبه را ويران كنند و از نو بسازندیوقت
 و سنگ از كف او برجست و ، كعبه برگرفتی از بنایعائذ بن عمران بن خمزوم بيامد و سنگ

بريد از كسب  ی كعبه به كار می گروه قرشيان آنچه در بنایا«:  و او گفت. خود رفتی جابه
ها اين سخن را به  یبعض .» را صرف آن مكنيدَمظلََمههر زناكار و حاصل زنا و  َم،حالل باشد

  . اند وليد بن مغريه نسبت داده
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 وهب بن عمرو ی بن ابُهَبيرةف دختر جعدة بن لَبن صفوان بن امية بن َخ عبداهللا :گويند
و چون » ؟اين كيست« :برد و گفت ی كه بر كعبه طواف مديدبن عائذ بن عمران بن خمزوم را 

  مهانیيعن ۔یو  بن صفوان جدِّعبداهللا«: گفتند كه اين دختر جعدة بن هبريه است، گفت
و  و ا، خود رفتی برگرفت و سنگ از كف او جبست و به جای بود كه از كعبه سنگ۔وهبابو

بريد از كسب حالل باشد، مهر زناكار و  ی كعبه به كار می گروه قرشيان آنچه در بنایا: گفت
   .»حاصل ربا و مظلمه را صرف آن مكنيد

  .  شريف بودی و مرد،بود  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب پدر وهب خالابو
  در ازآِن و مست،اند كه قرشيان كعبه را تقسيم كردند از حممد بن اسحاق روايت كرده

يم و بعض خمزوم و َت  بنی ازآِنی و ركن مياناألسَود و ما بني حجر ،مناف و زهره شدعبد بنی
طيم  و مست حجر كه َح،سهم شد  بنیح وَمُج  بنیديگر از قبايل قريش شد، و پشت كعبه ازآِن

  .  كعب شد بنیدَع  بنیو قَُصی  بن عبدالُعّزىاسد بن  بنیو قَُصی الدار بنعبد  بنیبود ازآِن
من «:  و وليد بن مغريه گفت،بودندک و چنان بود كه كسان از ويران كردن كعبه بيمنا

 یقصد  یخدايا بيم مكن، خدايا جز نيك«: گفت یو كلنگ برگرفت و م .»كنم یآغاز م
:  و مردم آن شب منتظر ماندند و گفتند.كن را ويران كردر  از مست دویو قسمت .»ندارمي

 یو اگر آسيب؛ و به مهان حال كه بود بازگردانيم ديد كعبه را ويران نكنيم یبببينيم اگر آسي«
وليد بن مغريه مهه شب به  .»نديد بدانيم كه خدا از كار ما خشنود است و كعبه را ويران كنيم

 به سر رفت و به پايه رسيد كه یكار خويش مشغول بود و كسان نيز با او كار كردند تا ويران
  .  به هم پيوسته بودینند دنداهنا سبز مهایسنگها

 كعبه ی از مردان قريش كه در ويرانیاند كه يك و هم از حممد بن اسحاق روايت كرده
 و چون سنگ تكان خورد مكه ، برآردی ميان دو سنگ فرو برد كه از جای ديلمشركت داشت

  .  و در مهان وقت به پايه بنا رسيدند.بلرزيد
 بنيان فراهم آوردند، و هر قبيله جدا سنگ فراهم یراآنگاه قبايل قريش سنگ ب: گويد

 و اختالف كردند، كه هر قبيله ، رسيدنداألسَود و بنيان را باال بردند تا به حمل حجر .كرد یم
 رسيد، و پيمان كردند و ی تا آجنا كه كار به صف بند،د آن گذاَریخواست سنگ را به جا یم

  بن كعب پيمانَیدَع  بنی پر از خون بياوردند و بایا الدار كاسهعبد  بنیسخن از جنگ رفت و
مرگ بستند و دست در خون فرو بردند، و قرشيان چهار يا پنج روز بر اين حال به سر كردند، 

  . پس از آن در مسجد فراهم شدند و مشورت كردند و بر سر انصاف آمدند
: ين قرشيان بود گفتامية بن مغريه كه ساملندتر ابو در آن هنگام، راويانی بعضۀبه گفت
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 ی مورد اختالف ميان مشا داور مسجد درآيد در اين كارِ كه از درِی خنستني كس! قرشيانیا«
بود، و چون او را   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا كه از در درآمد یو خنستني كس .»كند

   .»دهيم، او حممد است ی او رضايت میِاين امني است، به داور«: بديدند گفتند
 یا جامه«:  گفت، بگفتندی به نزد آهنا رسيد و حكايت را با وپيامربِ خداو چون 

گوشه از جامه ک  هر قبيله يمردمِ«: و جامه را برگرفت و سنگ را در آن هناد و گفت .»بياريد
به دست  آن را و چنني كردند، و چون تا حمل نصب سنگ باال بردند .»را بگريند و بردارند

  .  آن باال بردندی و بنا را بر رو.اد هنیخويش به جا
 بر او نازل شود امني نام داده ی را پيش از آنكه وحپيامربِ خداو چنان بود كه قرشيان 

  . بودند
جار بود، و از عام الفيل تا سال  كعبه پانزده سال پس از جنگ ِفیبنا:  گويدابوجعفر

  . فجار بيست سال بود
  



  خداپيامرب بعثت
  پيامربِ خدا بعثت سخن از روز و ماه

ها  ميان مطلعان سلف اختالف هست كه پيامرب به هنگام بعثت چند سال داشت، بعضی
مبعث وی ۔صلی اهللا عليه وسلم۔ پنج سال پس از بنای كعبه بود و در آن وقت چهل : اند گفته

  . سال داشت
   :گويندگان اين سخنذكر 

هللا عليه وسلم۔ در چهل سالگی اند كه پيامربِ خدا ۔صلی ا از ابن عباس روايت كرده
  . و هم از انس بن مالک روايت مكرر به اين مضمون هست. مبعوث شد

اند كه پيامربِ خدای ۔صلی اهللا عليه وسلم۔ به هنگام  از عروه بن زبري نيز روايت كرده
  . بعثت چهل ساله بود

 به هنگام اند كه پيامربِ خدای ۔صلی اهللا عليه وسلم۔ بن جعده روايت كردهيحيى از 
  . بعثت چهل ساله بود

اند كه پيامربِ خدای ۔صلی اهللا عليه وسلم۔ به فاطمه   بن جعده روايت كردهاز حيىيهم 
شد، و اين سال دو بار عرضه شد و پندارم كه  هر سال يكبار قرآن بر من عرضه می«: گفته بود

 و هر . تويیشود مرگ من نزديک است و خنستني كس از خاندان من كه به من ملحق می
برای چهل ، عيسى ه است وی مبعوث شدبرای نيمِ پس از او  پيامربِهپيامربی كه مبعوث شد

   .»برای بيست سال مبعوث شد و من سال
اند كه پيامرب ۔صلی اهللا عليه وسلم۔ چهل ساله بود كه در مكه  از عكرمه روايت كرده

  . مبعوث شد و سيزده سال در مكه ببود
  . روايتی به مهني مضمون هستاز ابن عباس نيز 
اند پيامربِ خدای ۔صلی اهللا عليه وسلم۔ در سن چهل و سه سالگی  بعضی ديگر گفته

  . مبعوث شد
   :گويندگان اين سخنذكر 

  . اند كه پيامربِ خدا چهل و سه ساله بود كه وحی بدو رسيد از هشام روايت كرده
  . و هم از سعيد بن مسيب روايتی به اين مضمون هست

 و ، پرسيدندپيامرب روز دوشنبه از ۀ روزدربارۀروايت درست هست كه :  گويدابوجعفر
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   .» من آمدی سویمن به روز دوشنبه متولد شدم و به روز دوشنبه مبعوث شدم و وح«: فرمود
ها  یدر اين باب خالف نيست، اما اختالف هست، كه كدام دوشنبه ماه بود، بعض: گويد

 یبن زيد جرم عبداهللا  هيجدهم ماه رمضان بود، و ازپيامربِ خدان بر آغاز نزول قرآ: اند گفته
  .  به اين مضمون هستیروايت

 بر ی َجلد روايتیاند نزول قرآن در بيست و چهارم رمضان بود، و از اب  ديگر گفتهیبعض
  .  هستیاين معن

شاهد اند نزول قرآن در هفدهم رمضان بود و گفتار خدا عز و جل را   ديگر گفتهیبعض
  :اند كه فرمود اين سخن آورده

نَْزْجا بَل وَ 
َ
  }۴۱ :۸{ اجْلَْمعاِن  َقبِْدنا يَْوَم الُْفْرقاِن يَْوَم احْكَىَق  ما أ

امي  كرده دو گروه، بر بنده خويش نازل ی و آنچه روز فيصل كار، روز تالق]خدا بهاگر [«: یيعن
   .»]چنني كنيد[ايد  اميان آورده

  .  با مشركان در بدر روز هفدهم رمضان بود خداپيامربِ ی و روز تالق
از آن پيش كه جربيل بر او ظاهر شود   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا:  گويدابوجعفر
 دو دربارۀ بود كه از پيش یديد، از آن مجله حكايت ی میهاي  بيارد آثار و نشانهیو رسالت خدا

 و ديگر آن بود كه ، از آن درآوردندی نا پاك را شكافتند و غش وی وفرشته نقل كردم كه شكمِ
  . كرد یگذشت درخت و سنگ بر او سالم م ی میبه هر راه
 پيامربخواست  ی خداوند عز و جل میاند كه وقت  جتراة روايت كردهی دختر ابَبّرهاز 

 نباشد و به یا رفت كه خانه یشد چندان دور م ی به حاجت میخويش را رسالت دهد، وقت
و  .»يا رسول اهللا كالسالم علي«: گفت یگذشت بدو م ی میشد و به هر سنگ و درخت یها م دره

  . ديد ی را منینگريست و كس یبه چپ و راست و پشت سر م
 و عاملان هر امت از آن خرب ،كردند ی سخن میها از مبعث و و امت:  گويدابوجعفر

  . دادند یم
من در انتظار «: گفت ینيدم كه م شُنفَيلاز زيد بن عمرو بن : عامر بن ربيعه گويد

 اما ، و بيم دارم به زمان او نرسم، هستمعبداملطلب از فرزندان امساعيل و از اعقاب یپيامرب
دهم، اگر عمرت دراز بود و او  یيش شهادت مپيامربكنم و به  یبه او اميان دارم و تصديق او م

: گفتم .» مناندیتا بر تو خمف  وصف او با تو بگوميک  سالم مرا به او برسان، اينیرا ديد
 او  و پيوسته در ديٰد،یمو  و نه كمیمو نه كوتاه است نه بلند، نه پریو«: گفت .»بگو«

 و نامش امحد است و در اين شهر متولد ، اوستی و خامت نبوت ميان دو بازو، هستیا یسرخ
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رب مهاجرت كند و  را خوش ندارند تا به يثیشود، آنگاه قومش او را بريون كنند و دين و یم
 واليتها را بگشتم و از ۀ كه من به طلب دين ابراهيم مهیكارش باال گريد، مبادا از او غفلت كن

 ی و وصف و، و جموس پرسيدم و مهه گفتند اين دين پس از اين خواهد بودىيهودان و نصار
 شدم گفتار  مسلمانیوقت: عامر گويد .» منانده استیپيامربجز او : را چنني آوردند و گفتند

جواب   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب بگفتم و سالم او را رسانيدم و پيامربزيد بن عمرو را با 
 دنبال چيزهائی بهاو را در هبشت ديدم كه «:  او طلب رمحت كرد و گفتی بداد و برایو
   .»كشيد یم

يامربِ پروز كه عمر بن خطاب در مسجد ک  گويد كه ي۔ عثمانۀوابست۔بن كعب عبداهللا 
: چون او را بديد گفتعمر  و ، وارد مسجد شد و سراغ عمر را گرفتی نشسته بود، عربخدا

عرب به عمر سالم كرد و  .»است، و در جاهليت كاهن بوده استک اين مرد مهچنان مشر«
آيا در جاهليت «: عمر گفت .»یآر«: گفت» ؟یا آيا مسلمان شده«: بنشست، و عمر بدو گفت

از ک ي  كه از هنگام خالفت به هيچیگوي ی می سخن!سبحان اهللا«: عرب گفت» ؟یا كاهن بوده
پرستيدمي، تا  یما در جاهليت بدتر از اين بودمي، بت م«: عمر گفت .»یا رعيت خويش نگفته

 من در ! امري مؤمنانی ا،یآر«: عرب گفت .» داشتیخداوند ما را به وسيله اسالم گرام
 كه شيطانت برايت آورد چه یترين خرب ه ما بگو عجيبب«: عمر گفت .»جاهليت كاهن بودم

 كه یبين یمگر من: سال پيش از اسالم آمد و گفتک ماه يا يک شيطامن ي«: عرب گفت» ؟بود
 از ی من با گروهخدا بهگفتند،  یمردم نيز چنني م«: عمر گفت » است؟كار جنيان دگرگون شده

 آن قربان كرده بود ی برایا  از عربان گوسالهی از بتان جاهليت بودمي كه يكیقرشيان به نزد بت
 ی شنيدم كه هرگز صدايی را بر ما تقسيم كنند و از دل آن صدايگوشتشو منتظر بودمي كه 

 یا«: گفت یسال پيش از ظهور اسالم بود كه مک ماه يا يک نافذتر از آن نشنيده بودم و اين ي
   .»ال اله اال اهللا :گويد فرياد زند و یو يك ،آميز است  موفقيتی كار!يحَرذُ

ماه پيش از بعثت ک و اين ي،  نشسته بودميیدر بوانه به نزد بت: جبري بن مطعم گويد
 یعجب را بشنويد كه استراق وح«:  بانگ زدی كشته بودمي كه يكی و شتر، بودپيامربِ خدا

ش امحد  است كه در مكه آيد و نامیپيامرب ما اندازند و اين به سبب یسوبه برفت و شهاب 
  ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خداو ما دست بداشتيم و : گويد. »است و هجرتگاه او يثرب است

  . ظهور كرد وسلم۔
  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربعامر پيش   بنی ازیاند كه يك از ابن عباس روايت كرده

 یعالج باش تو است به من بنما كه اگر حمتاج یخامت نبوت را كه ميان دو بازو«: آمد و گفت
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 به تو ی كه آيتیخواه یم«:  فرمودپيامرب .»ما عالجت كنم كه من معروفترين طبيب عرب
  خنل نگريست وی سوپيامربو : گويد .»، اين خنل را خبوانیآر«:  گفتیمرد عامر» ؟بنمامي
مرد . و بازگشت .»بازگرد«: آنگاه به خنل گفت.  او بايستادخبواند و خنل بيامد تا جلوِآن را 
   .»ام  نديدهی چنني جادوگرخدا به !عامر  بنی گروهیا«:  گفتیعامر

از مشار بريون   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليه اویِپيامربو اخبار در داللت بر :  گويدابوجعفر
 ۔صلی اهللا پيامرباكنون به سخن از .  جداگانه خواهيم داشت ان شاء اهللای آن كتابیاست و برا

  . گردمي ی آورد باز می وی سویئيل عليه السالم وح كه جربیاز هنگام  وسلم۔عليه

   وحی آوردبه سويش جربيلاخبار پيامرب از وقتی که 
 خنستني بار كه جربئيل بيامد، و اينكه دربارۀ خربها را یاز پيش، بعض:  گويدابوجعفر

  . را بگوييمی خدایامي و اكنون وصف ظهور جربئيل و آوردن وح  چند سال بود آوردهیسن و
 بود كه ه صادقی آمد رؤياپيامربِ خدا كه به یاند كه خنستني وح عايشه روايت كردهاز 

 معني را در یرفت و شبها ی آنگاه به خلوت راغب شد و به غار حرا م.دم بود مهانند سپيده
 ديگر توشه ی شبهایگشت و برا ی كسان خود باز می آنگاه سو،گذرانيد یآجنا به عبادت م

 یپيامربِ خدا .»یيپيامربِ خدا حممد تو یا«:  و گفت، آمدی ویو تا حق به س،گرفت یم
لرزيد و پيش خدجيه  یآنگاه برخاستم و تنم م خيز شدم من نيم: گويد  وسلم۔۔صلی اهللا عليه

 یا«: آنگاه بيامد و گفت. تا ترس از من برفت .»مرا بپوشانيد، مرا بپوشانيد«: رفتم و گفتم
 كوه یخواستم خويشنت را از باال یو چنان شد كه م:  گويدربپيام .»یيپيامربِ خداحممد، تو 

پس از آن به  .»یيپيامربِ خدام و تو ا جربيل حممد من یا«: بيندازم و او به من ظاهر شد و گفت
مرا بگرفت و سه بار بفشرد تا به زمحت «: گويد» ؟چه خبوامن«: گفتم .»خبوان«: من گفت

بر «. آنگاه پيش خدجيه رفتم و گفتم .»يت كه آفريدخبوان به نام خدا« :افتادم، سپس گفت
خوشدل باش كه «: خدجيه گفت. و حكايت خويش را با او بگفتم .»ما خويشنت بيمناك

 یگوي ی راست م و سخنِیكن ی میخداوند هرگز تو را خوار خنواهد كرد كه تو با خويشاوند نيك
خدجيه مرا پيش ورقة بن نوفل بن آنگاه  .»یا  و پشتيبان حقی و مهمان نوازیو امانت گزار

ورقه از من پرسش كرد و چون حكايت » ؟گويد یات چه م ببني برادرزاده«: اسد برد و گفت
بن عمران نازل شد، كاش  موسى  است كه بری اين ناموسخدا به« :گفت.  بگفتمیخويش با و
مگر قومم «: تمگف .»كنند، زنده باشم یبريون م تو را  قومتی داشتم، كاش وقتیدر آن نصيب
 كنند، اگر آن روز ی بيارد با او دمشنیچون تو دين هرکه ،یآر«: گفت» ؟كنند یمرا بريون م
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: ۹۶{ َكمِ َربِّاقَرأ بِاس« یو خنستني آيات قرآن كه از پ«: گويد .»كنم ی میيار تو را زنده باشم
  »ىالضُّحَو«  و}۱: ۷۴{ »رَها الُْمدَّثِّيُّيا أ« و }۱: ۶۸{ »ما َيْسطُُرونَ َوالْقَلَمِ َون،«  بر من نازل شد}۱
  .  بود}۱: ۹۳{

 حممد، یا«:  آمد و گفتپيامرباند كه جربيل پيش  اد روايت كردهّدبن َش عبداهللا از
: گفت .» حممد خبوانیا«: و او را بفشرد و باز گفت: گويد» ؟چه خبوامن«: گفت .»خبوان

  .  تا آخر سوره علق}۱: ۹۶{ الَِّذي َخلَقک َرأْ بِاْسمِ َربِّاق«: جربيل گفت .»چه خبوامن«
 خدجيه، گويا یا«: پيش خدجيه رفت و گفت  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا: گويد

 .»یا  نكردهیهرگز خدا با تو چنني نكند كه هرگز گناه«: خدجيه گفت .»ام  ديدهیآسيب
 اگر سخنِ« :رقه گفتو و. و خدجيه پيش ورقة بن نوفل رفت و حكايت با او بگفت: گويد

 ی است و از امت خويش رنج بيند و اگر زنده باشم او را يارپيامرب شوهرت یگوي یراست م
   .»كنم یم

شايد خدايت رهايت كرده است و خدا : پس از آن جربئيل نيامد و خدجيه با او گفت
  :اين آيات را نازل فرمود

 ٰ ٰ  وَ ، َوالضُّ    }۳ - ۱  :۹۳{ ما قىَلٰ  وَ َك َربُّ  َك ، ما وَدَّعَ اللَّيِْل إِذا َس
گردد كه پروردگارت نه تركت كرده و نه دمشنت ک قسم به روز، و شب آن دم كه تاري«: یيعن
  . »شده

ماه در ک هر سال ي  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرباند كه  بن زبري روايت كرده عبداهللا از
 و در آن ماه كه ؛هليت داشتند رسوم قريش بود كه در جا و اين جزوِ؛نشست یحرا به عبادت م

 و چون ماه به سر ،داد یرفت به او طعام م ی میاز مستمندان پيش و هرکس در حرا بود
كرد و به  یخواست طواف م یچند بار كه خدا م و هفت بار يا هررفت ی كعبه میرسيد سو یم

 و اين ، كندی گرامیپيامربخواست او را به  یو چون آن هنگام رسيد كه خدا م. رفت یخانه م
:  گويدپيامرب . رسيد جربيل بيامدی و چون شب وح، حرا رفتی سوپيامرببه ماه رمضان بود، 

چه «: گفتم »!خبوان«:  از ديبا به دست داشت كه در آن نوشته بود و گفتیا بيامد و صفحه
چه «: گفتم »!خبوان«: جربيل مرا چنان فشرد كه پنداشتم مرگ است، آنگاه گفت» ؟خبوامن

 ۀتا آخر سور »الَِّذي َخلَق َك بِاْسمِ َربَِّرأاق«: گفت، و و اين را گفتم كه باز مرا نفشارد» ؟وامنخب
  . علق

 یسر بردم و او از پيش من برفت و من از خواب برخاستم و گويه و من خواندم و ب: گويد
  .  در خاطرم بودیا نوشته
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خواستم به آهنا بنگرم و با  یو چنان بود كه شاعر و جمنون را سخت دمشن داشتم و من
ام، بر فراز كوه روم و خويشنت را  شده  ی يا جمنونیگويند كه شاعرب قرشيان مباداخويش گفتم 

 از آمسان یو به اين قصد بريون آمدم و در ميان كوه صداي. بيندازم تا مبريم و آسوده شوم
و سر برداشتم و : ويدگ .»ما  و من جربيلیيپيامربِ خدا حممد تو یا«: گفت یشنيدم كه م

 حممد، تو یا«: گفت ی ديدم كه پاهايش در افق آمسان بود و میجربيل را به صورت مرد
نگريستم و از مقصود  یو من ايستاده بودم و جربيل را م: گويد .»ما  و من جربيلیيپيامربِ خدا
 آمسان را  از جربيل بگردانيدم و ديگر آفاقِی پس و پيش نرفتم و رویماندم و قدمخويش باز

 پيش و پس نرفتم تا ینظر كردم او را بديدم، و مهچنان ايستاده بودم و قدمهرجا نگريستم و 
 او بازگشتند و من ايستاده ی من فرستاد كه به مكه رسيدند و سویخدجيه كس به جستجو

 ی كسان خود بازگشتم و به نزد خدجيه رسيدم، و هپلویبودم، پس از آن جربيل برفت و من سو
 تو ی كه فرستادگان خويش را به جستجو؟یالقاسم، كجا بود ابویا«:  نشستم كه گفتیو

 یا«: گفت .»ام  يا جنون افتادهیبه شاعر«: گفتم .» مكه آمدند و بازگشتندیروانه كردم و سو
گزار و   و امانتیگفتار كند كه راست یسپارم كه خدا با تو چنني من ی تو را به خدا م!القاسمابو
 .»یآر«: گفتم» ؟یا  ديدهی شايد چيز! پسر عمیرفتار، ا نيکو و با خويشاوندانصفت، کني

 كن، ی خوشدل باش و پاميرد! پسر عمیا«: خدجيه گفت.  بگفتمیو حكايت خويش را با و
آنگاه  .»ی اين امت باشپيامرب كه جان خدجيه به فرمان اوست اميدوارم یقسم به آن خداي

 ی خويش رفت كه نصرانۀش ورقة بن نوفل بن اسد عموزاد پيبرخاست و لباس به تن كرد و
.  بگفتیبود و كتب خوانده بود و از اهل تورات و اجنيل سخنها شنيده بود و حكايت با و

 راست سخنِ  اگر، كه جان ورقه به فرمان اوستیبه خداي! قدوس! قدوس«: ورقه گفت
 یمهان ناموس كه سو) بودو مقصودش از ناموس، جربيل ( ناموس اكرب آمده است یگوي یم

 پيامربخدجيه پيش  .» كندی پاميردی اين امت است، به او بگوپيامربآمده بود، و او موسى 
  . شدک  سبی بگفت و غم ویآمد و سخنان ورقه را با و  وسلم۔۔صلی اهللا عليه

: رقه او را بديد و گفت كعبه رفت و طواف برد و ویو چون اقامت حرا را به سر برد سو
  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربو  .»ی با من بگویا  و شنيدهیا  آنچه را ديده!زادهدربرا«

 پيامرب كه جان من به فرمان اوست تو یبه خداي«: ورقه گفت . بگفتیحكايت خويش با و
تكذيب كنند و  تو را  تو آمده است،یآمده بود سو موسى ی و ناموس اكرب كه سویا اين امت

 یخويش بريون كنند و با تو جنگ كنند و اگر من زنده باشم خدا را يارآزار كنند و از ديار 
   . را ببوسيدپيامرب یآنگاه سر پيش آورد و پيشان .»كنم یم
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 خويش رفت و از گفتار ورقه ۀبه خان  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خداپس از آن 
  . ثباتش بيفزود و غمش برفت

 ! پسر عمیا« گفت اين بود كه پيامربزودن ثبات از مجله سخنها كه خدجيه در اف: گويند
 پيامربو چون جربيل بيامد،  .»یآر«:  گفتپيامرب» ؟ی جربيل آيد با من بگويی كه وقتیتوان

و  .»برخيز و بر ران چپ من بنشني« :خدجيه گفت .»جربيل آمدک اين«: به خدجيه گفت
:  گفتپيامرب» ؟یبين ی ماو را«: و خدجيه گفت.  برخاست و بر ران خدجيه نشستپيامرب

خدجيه .  بر آجنا بنشستپيامربو  .»بيا و بر ران راست من بنشني«: خدجيه گفت .»یآر«
 پيامربو  .»بيا و در بغلم بنشني«: خدجيه گفت .»یآر«:  گفتپيامرب .»یبين یاو را م«: گفت

ش آنگاه خدجيه سرپو. یآر:  گفتپيامرب» ؟یبين یاو را م«: خدجيه گفت. چنان كرد
خدجيه  .»نه«:  گفتپيامرب» ؟یبين یاو را م«:  در بغل او نشسته بود و گفتپيامرببرداشت و 

   .» اين فرشته است و شيطان نيستخدا به . كن و خوشدل باشی پسر عم، پاميردیا«: گفت
اند با اين افزايش كه  اين حديث را از فاطمه دختر حسني عليه السالم روايت كرده

  ۔صلی اهللا عليهپيامرب داد و جربئيل هنان شد و به یير پرياهن خود جا را زپيامربخدجيه 
   .»اين فرشته است و شيطان نيست«: گفت وسلم۔

: گفت» خنستني آيه قرآن كه نازل شد چه بود؟«سلمه پرسيدم  ابواز:  كثري گويدیابن اب
جز «: به من گفت . بود»الَِّذي َخلََق ك بِاْسمِ َربِّاقَرأ«: گويند یم: گفتم .»بوديَُّها الُْمدَّثُِّر يا أ

در حرا جماور : گفت  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليه كه او،گومي ی به من گفته با تو منپيامربآنچه 
 شنيدم و به راست ی دره شدم و ندايبودم، و چون مدت جماورت به سر بردم فرود آمدم و به دلِ

 سر نگريستم جربيل را ی به باال و چون، نديدمی رو نگريستم و چيزو چپ و پشت سر و پيشِ
   . نشسته بود و بترسيدمیا یديدم كه ميان آمسان و زمني بر كرس

پيش خدجيه رفتم و :  فرمودپيامرب سخن در روايت عثمان بن عمرو هست كه ۀو دنبال
يا  «و مرا بپوشانيدند، و آب بر من افشاندند و اين آيات نازل شد كه  .»مرا بپوشانيد«: گفتم
  . »هشدار بده برخيز و ! جامه به خويش پيچيدهیا«: یيعن }۲ -۱: ۷۴{ »ثُِّر، قُم فَأْنِذردَّا املُأيَُّه

بار به شب شنبه و شب يكشنبه پيش  اند كه جربيل اول مد روايت كردهاز هشام بن حم
أ َراق« و ، وضو و مناز را به او آموخت، و را به روز دوشنبه آوردی آنگاه رسالت خدا، آمدپيامرب
 آمد ی دوشنبه كه وحروزِ  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربرا تعليم داد، و  »الَِّذي َخلََق َكمِ َربِّبِاس

  . چهل سال داشت
» ؟یا  شدهپيامرب كه یاول بار چگونه يقني كرد«:  پرسيدمپيامرباز :  گويدیذر غفارابو
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 بر زمني بود و یك من آمدند يی مكه بودم كه دو فرشته سوۀ من به در!ذر ابویا«: گفت
 یديگر »؟ست ااين مهان«:  گفتی به ديگرشان يکی ميان زمني و آمسان بود، و یديگر
 . وزن كردند كه بيشتر بودمیو مرا با يك .» وزن كنیاو را با يك«: گفت .»ست امهان«: گفت

اه آنگ. و مرا با ده تن وزن كردند و بيشتر بودم .»او را با ده تن وزن كن«: پس از آن گفت
 یو«: آنگاه گفت. و مرا با صد تن وزن كردند و بيشتر بودم .»او را با صد تن وزن كن«: گفت

:  گفتیشان به ديگر یيك. بيشتر بودم و مرا با هزار تن وزن كردند و .»را با هزار تن وزن كن
دل «: يا گفت .»آر بيرون دل او را«: آنگاه گفت. و شكم مرا بشكافت .»شكم او را بشكاف«
 یآنگاه ديگر. و دل مرا بشكافت و قطرات خون از آن برآورد و بيفكند .» را بشكافاو

  صورِتیكه گوي۔آنگاه آرامش را خبواست  .»ی و قلبش را بشویشكم او را بشو«: گفت
 و ،و شكم مرا بدوختند .»شكم او را بدوز«:  من هناد و گفتبه دلِ آن را  و۔ سپيد بودیا گربه

  . بينم ی هنوز آهنا را می و گوي،ام زدند و برفتند انههر نبوت ميان دو شُم
بربيد و   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا از ی وحیاند كه مدت  روايت كردهیهراز ُز

 كوه ی و چون به باال.رفت كه خويشنت را بيندازد ی بلند می كوههاۀسخت غمني شد و بر قل
  . گرفت یو دلش آرام م .»یيپيامربِ خداتو «: گفت یشد و م یرفت جربيل بر او منايان م یم

آمد  ی را كه در حراء پيش من میا روز كه به راه بودم فرشتهک ي: است چنني گفته پيامرب
 و سخت بترسيدم و پيش خدجيه بازگشتم ، نشسته بودیا یديدم كه ميان آمسان و زمني بر كرس

  ازل شد كه و مرا بپوشانيدند و اين آيات ن »!مرا بپوشانيد«: و گفتم
 ّ ثِ َها الُْمدَّ فُّ

َ
نِْذرْ يا ك

َ
ْ  َك َربَّ  وَ ُر ُقْم فَأ ْر  َك ِعيابَ  وَ فََكرِبّ   }۴ -۱  :۷۴{َفَطِهّ

 و لباس ی، پروردگارت را تكبري گوهشدار بده برخيز و ! جامه به خويش پيچيدهیا«: یيعن
  . »خويش پاكيزه دار

لَم ما «بود تا »  الَِّذي َخلَقكبِّاقَرأ بِاْسمِ َر« كه نازل شد یخنستني آيات:  گويدیهرُز
  . »َيعلَم

  ۔صلی اهللا عليه او حممدپيامربِو چون خدا عز و جل اراده فرمود كه :  گويدابوجعفر
 كه به یپيامرب  باز آرد و از نعمِتیپرست  بيم دهد و از كفر و بتیقوم را از عذاب خدا وسلم۔

 و چنانكه ،كرد یه مورد اطمينان بودند سخن م با آهنا ك۔یهنان۔ پيامرباو داده بود سخن كند، 
  .  بودا۔رمحة اهللا عليه۔ كه بدو اميان آورد خدجيه ی خنستني كس،اند گفته

 از بتان واجب كرد ی اقرار به توحيد و بيزاریِ كه خدا از پیخنستني چيز:  گويدابوجعفر
  . مناز بود
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 اهللا عليه واجب شد ی صلپيامرب مناز بر یاند كه وقت از حممد بن اسحاق روايت كرده
 و جربيل ، بشكافتیا  خود را به زمني زد و چشمهۀ و پاشن، مكه بودی و او باال،جربيل بيامد

. خواست تطهري مناز را بدو بياموزد ی كه جربيل م،نگريست ی مپيامربعليه السالم وضو كرد و 
 چون او مناز كرد، پيامربد و  و جربيل به مناز ايستا. نيز مانند جربيل وضو كردپيامربپس از آن 

 و . پيش خدجيه رفت و وضو كرد تا تطهري مناز را بدو تعليم دهدپيامرب و .و جربيل برفت
  .  مناز كردی و خدجيه نيز مانند و، مناز كردپيامرب آنگاه . وضو كردپيامربخدجيه نيز مانند 

  وسلم۔لی اهللا عليه ۔ص ماپيامرباند كه چون هنگام نبوت  روايت كردهک از انس بن مال
 و جربييل و ،خفتند ی و رسم چنان بود كه قرشيان آجنا م، به كنار كعبه خفته بودی ورسيد

 ساالر قوم دربارۀ«: آنگاه گفتند» ؟ كيستدربارۀفرمان «: ميكاييل بيامدند و با هم گفتند
د كه به خواب بود  را يافتنپيامرب قبله درآمدند و سه فرشته بودند و یو برفتند، و از سو .»است

داخل شكم او  و او را به پشت بگردانيدند و شكمش بشكافتند، آنگاه از آب زمزم بياوردند و
 از طال بياوردند كه پر از یكردند، پس از آن طشتک و جاهليت و ضاللت پاک و شرک را از ش

 یا سو ریآنگاه و.  را از اميان و حكمت پر كردندیاميان و حكمت بود و شكم و اندرون و
» ؟یكيست« :و در بانان آمسان گفتند .»در بگشاييد«: آمسان اول باال بردند و جربيل گفت

» ؟مبعوث شده«: گفتند .»حممد«: گفت» ؟است با تو یو ك«: گفتند .»ما جربيل«: پاسخ داد
 تنومند یو چون درآمد، مرد . دعا كردندپيامرب ی و برا»خوش آمديد«: گفتند .»یآر«: گفت

اين پدرت آدم «: جربيل پاسخ داد» ؟اين كيست«: نظر ديد و از جربيل پرسيدم نيکو و
و مهان سؤال را  .»بگشاييددر «:  را به آمسان دوم بردند و جربيل گفتیپس از آن و .»است

درآمد دو مرد آجنا بودند و  و چون.  آمساهنا سؤال و سخن مهان بودۀ و در مه.از او كردند
پس  .»نداَ زادگان تو خاله عيسى  وحيىي«: گفت» ؟ل اينان كيستند جربئيیا«:  پرسيدپيامرب
 جربئيل یا«:  پرسيدپيامرب و ، آجنا بودی و چون درآمد مرد. را به آمسان سوم بردندیاز آن و

، كه از مهه كسان زيباتر بود، چنانكه ماه »اين برادرت يوسف است«: گفت» ؟اين كيست
 ی را به آمسان چهارم بردند و در آجنا مردیز آن وپس ا .شب چهارده از ستارگان سر است

 و ،»اين ادريس است«: جربيل جواب داد» ؟ جربئيل اين كيستیا« : پرسيدپيامرب و ،بود
پس از . )او را به مقامی بلند باال بردمي: يعنی (را خبواند }۵۷: ۱۹{َرفَْعناُه َمكاناً َعِليا َو«آيه 

»  جربيل اين كيست؟یا« : پرسيدپيامرب و ، آجنا بودیو مرد ، را به آمسان پنجم بردندیآن، و
:  آجنا بود و پرسيدی را به آمسان ششم برد و مردیپس از آن و .»اين هارون است«: پاسخ داد

 ، را به آمسان هفتم بردیپس از آن و. است موسى پاسخ داد كه اين» ؟ جربيل اين كيستیا«
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اين پدرت ابراهيم «: گفت» ؟يل، اين كيست جربیا«:  گفتپيامرب و ، آجنا بودیو مرد
   .»است

 آن از شري سپيدتر و از عسل  بود كه آبِی و در آجنا جوي؛ را به هبشت بردیپس از آن و
پاسخ »  جربئيل اين چيست؟یا«: پرسيد.  مرواريد بودیها  آن خيمهی و دو سو،تر بود شريين

و : گويد .» تو استیو اين مسكنها ،اين كوثر است كه پروردگارت به تو عطا كرده«: داد
   .بودک آن بر گرفت كه مشک جربئيل به دست خويش از خا

 ۀ عز و جل رسيد كه به اندازیخداک  و نزدي، رفتاملُنَتهى ِسدَرةُ یپس از آن به سو
 َزَبرَجد و ياقوت و ُدّر اقسام ۔یو تعالک تبار۔ پروردگار ی و از نزديك،تري يا نزديكتر بودک ي
 و پنجاه ، و به او فهم و علم داد، كردی به بنده خويش وحیآنگاه خدا.  منودار بود درختبر

 تو چه خدا بر امِت«: گذشت كه از او پرسيد موسى  در بازگشت بهپيامرب. مناز بر او مقرر كرد
 ی خويش بازگرد و برایپيش خدا«: گفتموسى  .»پنجاه مناز«: پاسخ داد» ؟مقرر فرمود

و آن  .» كه امت تو از مهه امتها ضعيفتر است و عمر كوتاهتر دارد،واهامت خويش ختفيف خب
 برداشته ی بازگشت و ده مناز از امت وپيامرب.  بگفتیاسرائيل ديده بود با و  بنی كه ازَبِلّيات

و چنان كرد تا  .»برگرد و از پروردگارت ختفيف بگري«: گذشت كه گفت موسى و باز به. شد
ديگر باز «:  گفتپيامرب .»بازگرد و ختفيف بگري«: گفت موسى  بازو.  ماندیپنج مناز باق
سخن من «:  عز و جل فرموده بودی گذشت كه باز نگردد كه خدایو در دل و .»خنواهم گشت

  . اما مناز امت من ده برابر ختفيف يافت .» من تغيري نپذيردیبازنگردد و قضا
 ی صلپيامربِ خدا پوست ی بو خوشتر از، عروس رای بوی، حتیهرگز بوي: انس گويد
   . كه پوست خودم را به پوست او چسبانيدم و بو كشيدم،اهللا عليه نديدم

  آورندگان پس از خديجه ذکر ايمان
 اميان پيامرب به چه کسیگذشتگان اختالف دارند كه پس از خدجيه :  گويدابوجعفر

  ۔صلی اهللا عليهربِ خداپيام كه به یاند خنستني مرد ها گفته یبعض. آورد و تصديق او كرد
  .  عليه السالم بودطالب  ابی بنیاميان آورد عل وسلم۔

   :گويندگان اين سخن یذكر بعض
  .  بودی مناز كرد علپيامرباند كه اول كس كه با  از ابن عباس روايت كرده
به روز دوشنبه مبعوث شد   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرباند كه  و هم از جابر روايت كرده

  . شنبه مناز كرد  به روز سهیلو ع
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 ۔صلی اهللا یپيامربِ خدااول كس كه به «: از زيد بن ارقم شنيدم كه گفت: محزه گويدابو
: و انكار كرد و گفت   گفتمیو اين را با خنع .» بودطالب  ابی ابنیاميان آورد، عل  وسلم۔عليه

   .» بودابوبکر كه اسالم آورد یخنستني كس«
 یپيامربِ خدا كه به یاند كه خنستني كس نصار نيز روايت كردهمحزه وابسته ا ابواز

  .  بودطالب  ابی بنیاميان آورد عل  وسلم۔۔صلی اهللا عليه
 خدا و برادر ۀمن بند«: گفت ی مطالب  ابی بنیشنيدم كه عل: گويد عبداهللا عباد بن

باشد كه من هفت پس از من اين سخن گويد دروغگو  هرکه م كه هست اكربِصّديقِ و پيامربِ خدا
   .» مناز كردمپيامربسال پيش از مهه كسان با 

 عبداملطلببه روزگار جاهليت به مكه آمدم، و پيش عباس بن :  گويدیعفيف كند
 بيامد و به آمسان نظر كرد، آنگاه ی و جوان، و چون آفتاب برآمد كعبه را نگريستم،منزل گرفتم

 ی بيامد و به طرف راست ویذشت كه پسر نگی و چيز، كعبه رفت و رو به آن ايستادیسو
 و چون به ركوع رفت پسر و زن ، ايستادی بيامد و پشت سر وی نكشيد كه زنی و طول،ايستاد

آنگاه جوان سجده . ركوع كردند، پس از آن جوان سر برداشت و پسر و زن نيز سر برداشتند
: عباس گفت .»است بزرگ ی عباس اين كاریا«: من گفتم. كرد و آن دو نيز سجده كردند

 اين حممد بن«: گفت .»ندامن«: گفتم» ؟ كه اين كيستی بزرگ است، دانی، كاریآر«
: گفتم» ؟ اين كه با اوست كيستیدان ی م. من استۀ برادرزادعبداملطلببن عبداهللا 

 اين زن یدان یم.  من استۀ برادرزادعبداملطلب بن طالب  ابی بنیاين عل«: گفت .»ندامن«
اين خدجيه دختر خويلد مهسر «: گفت .»ندامن«: گفتم» ؟هنا ايستاده كيستكه پشت سر آ

 به .یبين یام به من گفته كه آمسان به آهنا گفته چنني كنند كه م  من است، و برادرزادهۀبرادرزاد
  .» جز اين سه نفر پري و اين دين نيستیكس  خدا اكنون بر مهه زمني

 بازرگان بودم و یمن مرد:  خويش گويددِّن عفيف به نقل سخن َجامساعيل بن اياس ب
 بيامد و ی بودم مردی كه پيش وی و هنگام.در ايام حج به مكه رفتم و پيش عباس فرود آمدم
 ی به مناز ايستاد، آنگاه پسری بيامد و با ویبه مناز ايستاد و رو به كعبه داشت، پس از آن زن

عباس » ؟ندامن آن را ن دين چيست كه من اي! عباسیا«: گفتم.  به مناز ايستادیبيامد و با و
گويد كه  ی را به ابالغ اين دين فرستاده و میاست كه گويد خدا و عبداهللا اين حممد بن«: گفت
 و .و اين زن، مهسر او خدجيه دختر خويلد است. شود ی می و قيصر از آن وِکسرى یگنجها

 كاش آن یا: گويد .»ده است است كه بدو اميان آورطالب  ابی بنی علی وۀاين پسر عموزاد
  . روز اميان آورده بودم و مسلمان سومني بودم
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عباس ابن : ه مضمون ديگر هست كه عفيف گويدو مهني روايت ب:  گويدابوجعفر
ک  و ي.فروخت یآمد و در ايام حج م ی خريد عطر به مين می دوست من بود و براعبداملطلب

 بيامد ی پس از آن زن؛مناز ايستاده د و وضو كرد و ب بيامی بودم مردِمىنروز كه من با عباس در 
 بنماز ی وی بيامد و وضو كرد و هپلوی پس از آن جوان؛ بنماز ايستادی ویوضو كرد و هپلو

بن  عبداهللا  من حممد بنۀاين برادرزاد«: گفت» ؟اين كيست«: به عباس گفتم .ايستاد
  بنی من علۀ و اين برادرزاد.ستاده فریپيامربگويد كه خدا او را به  ی است و معبداملطلب

 .» او خدجيه دختر خويلد است كه بر دين اوست زِن و اين. است كه پريو دين او شدهطالب ابی
 كاش مسلمان یا« :گفت ی رسوخ يافت میعفيف از آن پس كه اميان آورد و اسالم در قلب و

   .»چهارمني بودم
  .  خنستني كس بود كه اسالم آوردیكه علاند   روايت كردهی و هم از كلبیحازم مدن ابواز
   . اسالم آورد كه هفت سال داشتی وقتیعل:  گويدیكلب

 كه اسالم آورد و تصديق دين خدا كرد یاند كه اولني ذكور از ابن اسحق روايت كرده
 داده بود اين یها كه خداوند به و  و از نعمت؛ بود و آن هنگام ده ساله بودطالب  ابی بنیعل

  . بود  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدايش از اسالم در كنار بود كه پ
ها  ی و نيكطالب  ابی بنی علدربارۀ خدا یاند كه از نعمتها از ابن احلجاج روايت كرده

خور   نانابوطالب شدند و ی اراده فرموده بود اين بود كه قرشيان دچار سختی ودربارۀكه 
هاشم   بنیۀ خود عباس كه از مهیبه عمو وسلم۔  ۔صلی اهللا عليهپيامرب و ،بسيار داشت

 یبين یخور بسيار دارد و مردم چنانكه م  نانابوطالب برادرت ! عباسیا«: مالدارتر بود گفت
گريم و تو هم  ی از پسران او را می من يك؛كنيمک  بيا برومي بار او را سب؛اند  افتادهیبه سخت

ک سب تو را خواهيم بار یم«: تند و گفتند رفابوطالبعباس پذيرفت و پيش  .» را بگريیيك
 هرچه عقيل را پيش من بگذاريد و«:  گفتابوطالب .» از مردم برودیكنيم تا اين سخت

 و عباس جعفر . خود بردۀ را گرفت و به خانیعل  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب .»خواهيد كنيد
 بود تا خداوند او را مبعوث یداپيامربِ خ مهچنان با طالب  ابی بنی و عل.خود بردۀ را به خان
  . نياز شد یو جعفر مهچنان پيش عباس بود تا اسالم آورد و از او ب.  بدو اميان آوردیكرد و عل

به وقت مناز به   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدااند كه  از ابن اسحاق روايت كرده
 مهراه ی عمان خويش با وۀمه از پدر و ی نيز هنانطالب  ابی بنیرفت و عل ی مكه میها دره
ک  و ي. بر اين حال ببودندی و مدت.گشتند یشد باز م ی و چون شب م،كردند ی و مناز م.شد یم

 اين دين !ام برادرزاده« : گفتیپيامربِ خدا آهنا را بديد و به ابوطالبكردند  یروز كه مناز م
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ان و دين پدر ما امربپياين دين خدا و فرشتگان و «:  پاسخ دادیپيامربِ خدا» ؟تو چيست
 و یابراهيم است كه خدا مرا به ابالغ آن مبعوث كرده و سزاوار است كه تو نيز دعوت مرا بپذير

توامن از دين خودم و پدرامن  ی من!ام برادرزاده«:  گفتابوطالب .»یدر اين كار كمكم كن
   .» نتواند كردی با تو بدیام كس بگردم اما تا زنده

پسر « : گفتی به علابوطالباسحاق هست به اين مضمون كه  از ابن یروايت ديگر
ان او اميان پيامربپدر جان به خدا و «: پاسخ داد» ؟یا  اين دين چيست كه پريو آن شده!جان
به خري دعوت  تو را او«:  گفتابوطالب .»كنم یام و با او مناز م ام و به دين حممد گرويده آورده

   .»كند تابع او باش یم
  .  ده ساله بود كه مسلمان شدیاند كه عل روايت كردهاز جماهد 

 پيامرب ۀسال پس از آنكه پسرخواندک  يیاصحاب ما اتفاق دارند كه عل : گويدیواقد
 كه اميان آورد یخنستني مرد اند  ديگر گفتهیبعض . و دوازده سال در مكه بود،شد مسلمان شد

پيامربِ  یا«:  رفتم و گفتمید كه پيش و در عكاظ بوپيامرب:  بن عبسه گويدعمرو . بودابوبکر
ک آزاد و يک اند ي دو مرد پريو من شده«:  فرمودپيامرب» ؟ تابع تو شده استیچه کس !خدا
   .در آن موقع من اسالم آوردم و مسلمان چهارمني بودم: گويد .» و باللابوبکر: غالم

لمان چهارمني هستيم و گفتند ما مس یذر و ابن عبسه هر دو مابو:  گويدُنفَير بن ُجَبير
 یدانستند ديگر ی و بالل كس مسلمان نبود، و هيچكدام منابوبکر و پيامربپيش از ما به جز 

   . اسالم آورده استیك
ها  یبعض. بود ابوبکراند كه اول كس كه اسالم آورد  از مغرية بن ابراهيم نيز روايت كرده

  .  بودند ديگر اسالم آوردهی گروهابوبکراند كه پيش از  گفته
 بيشتر ؛نه«: گفت» ؟ اول از مهه اسالم آوردابوبکر«: به پدرم گفتم: حممد بن سعد گويد

   .» از ما هبتر بودی اسالم وی ول؛از پنجاه كس پيش از او اسالم آورده بودند
اميان آورد   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا كه به یخنستني كس: اند  ديگر گفتهیبعض

از زنان «: گفت» ؟ بودیخنستني مسلمان ك«:  پرسيدندیاز زهر . بودی وۀابستزيد بن حارثه و
  .»خدجيه و از مردان زيد بن حارثه
  .  به مهني مضمون هستیاز حممد بن عمرو نيز روايت

 بود كه ی اول ذكورپيامربِ خدا ۀ در روايت ابن اسحاق هست كه زيد بن حارثه وابستیول
 قحافه مسلمان شد و اسالم ی بن ابابوبکر پس از آن ،شد مسلمان طالب  ابی بنیپس از عل

  .  خدا عز و جل دعوت كردیخويش آشكار كرد و قوم خويش را به سو
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 آهنا را خوب و بِدک شناخت و ني یمک دار بود و نسب قرشيان را ني  مردمابوبکر: گويد
 و جتارت و  و مردم قومش به سبب علمريال بودی بازرگان و نيكخوی و مردريالدانست یم
 را كه به آهنا اطمينان داشت به اسالم دعوت ی و كسان،شدند ی می پيش ویحمضر کني
 وقاص و ی بن عوف و سعد ابن ابعبدالرمحان و عثمان بن عفان و زبري بن عوام و ،كرد یم

 را پذيرفتند آهنا را پيش ی و چون دعوت و، مسلمان شدندی به دست وعبيداهللاطلحة بن 
 و اين هشت نفر زودتر از مهه مسلمان . مناز كردندی گرويدند و با ویكه به مسلمان آورد پيامرب

 پس از آن كسان ديگر از زن و مرد به اسالم . كردندپيامربِ خداشدند و مناز كردند و تصديق 
  .  و سخن اسالم در مكه رواج گرفت، آوردندیرو

 گرويد و پيامربجيه بود كه به ياران ما اتفاق دارند كه خنستني مسلمان خد:  گويدیواقد
 شان يکی و زيد بن حارثه اختالف هست كه كدام ی و علابوبکر دربارۀ یتصديق او كرد، ول
  . زودتر مسلمان شد
ذر را نيز مسلمان ابو. خالد بن سعيد بن عاص پنجمني مسلمان بود:  گويدیو هم واقد

  . اند پنجمني يا چهارمني گفته
  . اند  مسلمان چهارمني يا پنجمني دانسته را نيزیعمرو بن عبسه سلم

 یاند و روايتها  اين كسان اختالف هست كه كدامشان اول مسلمان شدهدربارۀ: گويد
  .  كه گفتم اختالف هستی كسان بعددربارۀبسيار در اين باب هست و هم 

 بود، و او چهارمني يا ابوبکر یاسالم زبري از پ:  بن نوفل گويدعبدالرمحانحممد بن 
  . نجمني مسلمان بودپ

 دختر خلف اَُميَمه در روايت ابن اسحاق هست كه خالد بن سعيد بن عاص و زنش یول
  . ديگر اسالم آوردندی پس از گروهیبن اسعد بن عامر بن بياضه خزاع

   آشکار شدنِ کارِ دين
 عز و جل بدو فرمان داد كه یخدا  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربسه سال پس از مبعث 

  :دين را آشكار كند و به دعوت پردازد و فرمودكار 
ْعرِْض  وَ فَاْصَدْع بِما تُْؤَمرُ 

َ
ِكنَي أ   }۹۴  :۱۵{َعِن الُْمرْشِ

  . » بگردانی آشكار كن و از مشركان رویآنچه را دستور دار«: یيعن
  .  بودیو پيش از آن در سه سال اول مبعث كار دين هنان

  :و نيز خداوند عز و جل فرمود
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نِْذرْ وَ 
َ
قَْربنَِي، َك  َعِشرَيتَ أ

َ
إِْن َعَصوْ  َك لَِمِن ايَّبَعَ  َك اْخِفْض َجناحَ  وَ اْأل

 كَ من الُْمْؤِمِننَي، فَ
 ّ ِ ا َيْعَملُوَن   بَِريَفُقْل إِ   }۲۱۶ - ۲۱۴ :۲۶{ٌء ِممَّ

 مالميت ۀاند جنب  كه پريويت كردهی مؤمنانی، براهشدار بدهو خويشان نزديكت را «: یيعن
  . »كنيد بيزارم ی كه میيت كردند بگو من از اعمالگري، اگر نافرمان

ک ي. كردند یرفتند و هنان از قوم مناز م یها م و ياران پيغمرب به وقت مناز به دره: گويد
كردند  ی مكه مناز میها  از درهی از مسلمانان در يكی وقاص و مجعیروز كه سعد بن اب

نديد و عيب گرفتند و كار به زد و خورد  از مشركان مناز كردن آهنا را بديدند و نپسیمجاعت
 بزد و سر او بشكست و اين ی از مشركان را با استخوان شتری وقاص يكیكشيد و سعد بن اب

  .  بود كه در اسالم رخيته شدیخنستني خون
 بر صفا باال رفت و یروز  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرباند كه  از ابن عباس روايت كرده

اگر به مشا خرب دهم كه «: گفت» ؟شود یترا چه م« او فراهم شدند و گفتند ندا داد و قرشيان بر
من «: گفت .»یآر«: گفتند» ؟كنيد یرسد آيا سخن مرا باور م یدمشن صبحگاه يا شبانگاه م

 مهني ما را فراهم یبرا«: هلب گفتابو .»دهم ی سخت كه در پيش داريد بيم میمشا را از عذاب
  :هلب را نازل فرمود كه ابوهو خدا عز و جل سور» ؟یكرد

ِ لََهٍب 
َ
ْغىن  تَبَّ  وَ َيبَّْت يَدا أ

َ
ُ  ، ما أ ُ ً ذاَت لََهٍب  ، َسيَْصىل ما َكَسَب  وَ  َقنُْه ما  ،  نارا

تُُه مَحَّالََة احْلََطِب، يف ِجيِدها َحبٌْل من مَ وَ 
َ
  }۵ -۱ :۱۱۱{َسٍد اْمَرأ

 ی و آنچه به دست آورده كاریمال و.  هلب زيان كند و زيان كرده استی ابیدستها«: یيعن
 یور شود با زنش كه باركش هيزم است و تناب  شعلهی وارد آتشیبرايش نساخت، به زود

  . »تابيده به گردن دارد
: ۲۶{ .»قَْربِنياَأل َكْنِذْر َعِشَريَتأَو«ۀ  ديگر هست كه چون آيیو هم از ابن عباس روايت

اين كيست كه بانگ «: ندا داد و مردم گفتند بر صفا باال رفت و پيامربنازل شد } ۲۱۴
 ی، اعبداملطلب  بنییا«:  گفتپيامربآنگاه  .»حممد است«: گفتند» ؟زند یم

 هست، یاگر بگومي در دامن اين كوه سپاه«: و چون قوم فراهم آمدند، گفت .»منافعبد بنی
پس مشا را از «: گفت .»امي  از تو نشنيدهیكنون دروغ تا«: گفتند» ؟كنيد یگفته مرا باور م

 مهني ما را فراهم یبرا«: هلب گفتابو .»دهم ی كه در پيش داريد بيم میعذاب سخت
  .  نازل شد»َتبَّْت َيدا أبِي لََهبٍ« ۀو سور» ؟یآورد

: ۲۶{ »َربَِنياألق َكْنِذْر َعِشَريَتَوأ«اند كه چون آيه  روايت كرده طالب  ابی بنیاز عل
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و ، اده كه نزديكان خودم را بيم بدهمخدا فرمان د: است و گفت مرا خبوپيامربنازل شد  .}۲۱۴
كنند، و خاموش ماندم تا  ی می سخن آغاز كنم با من بدیدامن وقت ی كه م،سخت دلگريم

 خدا عذابت ی اجنام ندهیا  حممد، اگر آنچه را فرمان يافتهیا«: جربيل بيامد و گفت
 عبداملطلب  بنی پر از شري كن ویه و ظرفنِ بر آن ی بساز و ران گوسفندیطعامک اين. »كند یم

   . را كه دارم برسامنیرا فراهم آر كه با آهنا سخن كنم و فرمان
 كمتر يا بيشتر، یآنچه فرموده بود بكردم و قوم را خبواندم كه چهل تن، يك: گويد
ند  و چون فراهم شد؛هلب در آن ميان بودند ابو و محزه و عباس وابوطالب یان وّمبودند و َع

  ۔صلی اهللا عليهپيامربپيش آوردم  آن را  را كه ساخته بودم بياوردم، و چونیبگفت تا طعام
به نام «:  برگرفت و به دندان پاره كرد و در اطراف ظرف انداخت و گفتیپاره گوشت وسلم۔
 كه جان من به ی كم نبود، قسم به خدايیقوم غذا خوردند و چيز: گويد .» آغاز كنيدیخدا

 خورد ی مشان يکی ای بود که اگر  به اندازه مهه آورده بودمی را كه برایوست، غذايا  فرمان
ظرف شري را بياوردم و  .» بدهیقوم را نوشيدن«:  فرمودپيامربپس از آن . شد متام می

 پيامرب و چون . بودشان يکیک  ظرف خوراۀا سري اب شدند، قسم به خدا كه مهبنوشيدند ت
و  .»رفيقتان مشا را جادو كرد«:  كرد و گفتیدست هلب پيش ابوند با آهنا سخن ك کهخواست

  .  با آهنا سخن نكردپيامربقوم متفرق شدند و 
 كرد و یدست  در سخن پيشیاين مرد چنانكه ديد«:  به من گفتپيامربروز ديگر : گويد

را من نيز چنان كردم و كسان  .» فراهم كن و قوم را دعوت كنی باز طعام؛قوم متفرق شدند
 و غذا خبوردند و ؛ و چنان كرد كه روز پيش كرده بود؛ بگفت تا غذا بياوردمپيامربخبواندم و 

  ۔صلی اهللا عليهپيامربپس از آن .  سرياب شدندی كم نبود و از شري بنوشيدند تا مهگیچيز
 ی از مردم عرب چيزکس هيچ، به خدا عبداملطلب  بنییا«: سخن آغاز كرد و گفت وسلم۔

 مشا خري دنيا و آخرت ی من برا. قوم خويش نياورده استیام برا نچه من آوردههبتر از آ
 آن خبوامن، كدامتان مرا در اين كار ی مرا فرمان داده كه مشا را به سوی تعالیام و خدا آورده

 و من كه از ، قوم خاموش ماندند:گويد» ؟ و جانشني من باشيدیكنيد كه برادر و وص ی میيار
و او گردن مرا بگرفت  .» من پشتيبان تو خواهم بودپيامربِ خدا یا«: ودم گفتممهه خردسالتر ب

   .» باشيدی و جانشني من است، مطيع ویاين برادر و وص«: و گفت
به تو گفت كه از پسرت «: گفتند ی مابوطالب برخاستند و به لبخندزنانو قوم : گويد
   .»یاطاعت كن

مرياث   امري مؤمنان چطوریا«: لسالم گفت عليه ای به علیيك: ربيعة بن ناجد گويد
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 تا مردم و سه بار گفت .»بياييد«:  گفتیعل» ؟پسر عمويت به تو رسيد و به عمويت نرسيد
 بودند ی را كه مهه كسان وعبداملطلب  بنیپيامرب«: آنگاه گفت. فراهم شدند و گوش دادند

 ی برایغذاي ک و اند.شيدنو یظرف شري مک خورد و ي یبزغاله مک  يشان يکیخبواند كه هر 
 پس . دست خنورده بودی و غذا مانند اول بود، گوي،آهنا ساخته بود كه خبوردند تا سري شدند

 كس ی بود گويی شري به جاۀ و مه، خواست كه بنوشيدند تا سرياب شدندیاز آن ظرف شري
ن به  م!عبداملطلب  بنییا«: پس از آن سخن كرد و گفت. دست نزده بود و ننوشيده بود

 كدامتان با من .ايد  و كار دعوت مرا ديده،ام  مردم مبعوث شدهۀ مهی مشا خبصوص و سویسو
 و من كه از مهه خردسالتر ؛كس برخناست» كنيد كه برادر و يار و وارث من باشيد؟ یبيعت م

 و سه ،پس از آن سخن خويش را تكرار كرد .»بنشني«:  به من گفتپيامرب و ،بودم برخاستم
و چون بار سوم شد دست خويش به دست « .»بنشني«: خاستم و گفت و هر بار من بر،بار گفت

   .» عمومي وارث پسر عمومي شدمیمن زد، مهني سبب بود كه من به جا
 آشكار كرد و قوم را به اسالم خواند، ی دعوت خداپيامربو چون : ابن اسحاق گويد

 ی خدايان آهنا عيب گرفت كه به انكار و كه ازی نگرفتند و رد نكردند تا وقتیقومش از او دور
 در كار دعوت پيامرب برخاست و ی به محايت وابوطالببرخاستند و بر ضد او مهسخن شدند و 

  .  مانع او نبودیبود و چيز
كند  ی از او محايت مابوطالبماند و  ی از دعوت باز منپيامربو چون قرشيان ديدند كه 

البختري ابن هشام و  ابويبة بن ربيعه وبة بن ربيعه و َشت از اشراف قريش و از مجله ُعیگروه
ه پسران حجاج بَِّنُم جهل بن هشام و عاص بن وائل و نبيه و ابود بن مطلب و وليد بن مغريه واسَو

گويد و بر  ی خدايان ما میات ناسزا  برادرزادهابوطالب یا«:  رفتند و گفتندابوطالبپيش 
 را از ما یداند، يا و یمشارد و پدرامنان را گمراه م یمک  سبگريد و عقول ما را یدين ما عيب م

 مالمي با آهنا گفت ی سخنابوطالبو  .»یبدار يا او را به ما واگذار كه تو نيز مانند ما خمالف اوي
توز شدند و   مهچنان در كار دعوت خويش بود، و كار باال گرفت و كسان كينهپيامرب و .كه برفتند

  .  ترغيب كردندی سخن بسيار كردند و مهديگر را بر ضد وربپيام دربارۀقرشيان 
 تو به سن ابوطالب یا«:  رفتند و گفتندابوطالب از قرشيان پيش یآنگاه بار ديگر مجع
، ی و بازنداشتیات را از ما بازدار ، از تو خواستيم كه برادرزادهیو شرف و مقام پيش ما ممتاز

مشارد و از خدايان ما ک  ناسزا گويد و عقول ما را سبتوانيم ديد كه پدران ما را یبه خدا من
   .» از دو گروه از ميان برودیعيب گريد يا او را از ما بدار يا بر ضد تو و او برخيزمي تا يك

خواست  یشد كه منک  قوم بيمنای از خالف و دمشنابوطالبو چون قرشيان برفتند 
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  . د او دست بداری را تسليم كند يا از يارپيامربِ خدا
جهل بن هشام و عاص  ابو از قرشيان فراهم آمدند ویاند كه گروه  روايت كردهیّداز ُس

 ديگر از پريان قوم نيز در آن یغوث و كسانَي عبدد بن و اسَوعبداملطلببن وائل و اسود بن 
 حممد گفتگو كنيم كه انصاف دربارۀ رومي و ابوطالبپيش «:  و با مهديگر گفتند،ميان بودند

كه بيم ،  را با خدايانش واگذارميی خدايان ما باز دارد، ما نيز ویو او را از ناسزاگويما دهد 
 را رها ی از ما سرزند و عربان عيب ما گويند كه ویدارمي اين پري مبريد و نسبت به حممد كار

  . »كردند تا عمويش مبرد و بر ضد او برخاستند
پريان و ک اين«: رستادند كه گفت فابوطالب را كه مطلب نام داشت پيش یو يك: گويد

   .»آهنا را بيار«:  گفتابوطالب .»ببينند تو را خواهند یاشراف قوم م
 در حق ما انصاف كن و ؛یو ساالر ماي  تو بزرگ!ابوطالب یا«: و چون بيامدند گفتند

   .»دار و ما نيز او را با خدايانش واگذارمي خدايان ما بازیات را از ناسزاگوي برادرزاده
 اينان سران !ام هبرادرزاد«:  بيامد و بدو گفتپيامربِ خدا كس فرستاد و ابوطالب: ويدگ

با  تو را  و آهنا نيزیخواهند كه به خدايانشان ناسزا نگوي یند و از تو انصاف ما و پريان قوم
خوامن كه از دين خودشان هبتر  ی میآهنا را به چيز«:  گفتیپيامربِ خدا .»خدايانت واگذارند

 بگويند كه عرب یا خواهم كلمه یم«: گفت» ؟یخوان یبه چه م«:  گفتابوطالب .»است
 آن آن چيست، كه ده برابرِ: جهل گفتابو«: گويد .»مطيع آهنا شود و بر عجم تسلط يابند

 پيامرب.  جز اين خبواهینپذيرفتند و گفتند چيز: گويد .»بگوييد ال اله اال اهللا«: گفت .»بگوييم
   .» جز اين خنواهمید را بياريد و در دست من بگذاريد چيزاگر خورشي«: گفت

به خدا به تو و خدايانت كه «: قرشيان خشمگني شدند و برخاستند و گفتند«: گويد
  :و خدا در قرآن فرمود .»اند ناسزا خواهيم گفت چنني فرمانت داده

ِن اْمُشواوَ 
َ
 ِمنُْهْم أ

ُ
ْ  آلَِهتِ  اْصرِبُوا بَل  وَ اْغَطلََق الَْمَأل َ َ ما َسِمْعنا . ٌء يُرادُ  ُكْم إِنَّ هذا ل

   }۷ - ۶  :۳۸{ إِالَّ اْخِتالٌق بِهذا يف الِْملَِّة اْآلِخَرِة إِْن هذا
 مطلوب ی كه برويد و با خدايانتان بسازيد كه اين چيز]و گفتند[و بزرگانشان برفتند «: یيعن

  . »ستامي و اين جبز تزوير ني  از ملت ديگر نشنيدهیاست، چنني چيز
 او را دعوت پيامربو  .»ی سخن ناحق بآهنا نگفت!زادهبرادر«:  گفتپيامرب به ابوطالبو 

اگر «: گفت .»ال اله اال اهللا:  بگو. روز رستاخيز شاهد تو باشم بگو كهیا كلمه«: كرد و گفت
  اما پريو دين.گفتم یبود اين كلمه را مک گفتند از مرگ بيمنا یگرفتند و من یعربان عيب من
   .»پريان قوم هستم
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جهل  ابو شدند وی از قرشيان پيش وی بيمار شد گروهابوطالب یوقت: ابن عباس گويد
كند  یگويد و چنني و چنان م یات خدايان ما را ناسزا م برادرزاده«: نيز از آن مجله بود و گفتند

 و چون او بيامد .ت را خبواسپيامرب ابوطالب .»گويد، او را از اين كار بازدار یو فالن و هبمان م
 پيامربجهل بيم كرد كه اگر  ابو و، بودیكس جاک  نشسنت يۀ و قوم به اندازابوطالبميان 
 یعموک  نزديپيامربِ خدا و ، نشيند او رقت كند، و برجست و آجنا نشستابوطالب یهپلو

 !برادرزاده«:  بدو گفتابوطالب. در نشستک  نشسنت نيافت و نزديی برایخويش جاي
و قرشيان بسيار سخن كردند و  .»یگوي ی خدايان آهنا میز تو شكايت دارند كه ناسزاقومت ا
 بگويند كه عربان مطيعشان شوند و عجمان یا خواهم كلمه یم« : سخن كرد و گفتپيامرب

» ؟ده كلمه گوييم، آن كلمه چيست«: اين سخن در قوم اثر كرد و گفتند .»باجگزارشان باشند
خواهد مهه  یم«: و قوم خشمگني برخاستند و گفتند .» اله اال اهللابگوييد ال«:  گفتپيامرب

   .» كندیخدايان را يك
 آن سخنان بگفتند و برفتند كس پيش ابوطالب قرشيان با یوقت: ابن اسحاق گويد

 قومت آمده بودند و چنني و چنان !ام برادرزاده«:  گفتی و چون بيامد با و؛ فرستادپيامرب
 اين پيامربو چون  .»ت را حفظ كن و پيش از طاقت من بر من بار مكنگفتند، مرا و خود یم

 دست خواهد ی ویو از يار   دادهی او تغيري رأدربارۀسخنان بشنيد پنداشت كه عمويش 
 اگر خورشيد را به دست راست من و ماه را به دست چپم هنند كه از !عمو جان«:  و گفت؛كشيد

 .»شومک غالب كند يا در اين راه هال آن را  تا خدااين كار چشم بپوشم چشم خنواهم پوشيد
 او را پيش ابوطالبرخيت و بگريست و رفنت آغاز كرد، و ک  اين سخنان اش از پسِپيامربِ خدا

تسليم  تو را به خدا هرگز.  بگویخواه یم هرچه  برو و!برادرزاده«:  و چون بيامد گفت؛خواند
   .»كنم یمن

دارد و سر  ی دست بر منپيامربِ خدا ی از ياربوطالبا قرشيان ديدند كه یوقت: گويد
 !ابوطالب یا«:  بردند و گفتندی آهنا دارد عمارة بن وليد بن مغريه را پيش وی و جدايیدمشن
 یوک منظرتر و شاعرترين جوان قريش، او را بگري كه عقل و كم کعمارة بن وليد نيک اين

ات را كه از دين تو و پدرانت بريده و  رزاده و براد، تو شودۀ و فرزندخوانددر خدمت تو باشد
شيم كه مشرده به ما تسليم كن كه او را بكُک  داده و عقولشان را سبیمجاعت قوم را به پراكندگ

 پسر خودتان را به من !كنيد یحقا چه بد م«:  گفتابوطالب .» باشدی در مقابل مردیمرد
 به خدا هرگز چنني !؟هم كه او را بكشيده مشا د و پسر خويش را ب،دهيد كه او را غذا دهم یم

 قومت با !ابوطالب ی ا،به خدا«: مناف گفت عبد بن نوفل بنید بن َعُمطِعم .»خنواهد شد
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 .»ی اما سر قبول ندار، تو باشد نكنند كه ناخوشاينِدیكنند و كوشش دارند كار یتو انصاف م
 تو قوم را بر ضد من تاييد ید ولكنن یبه خدا با من انصاف من«: گفت ُمطِعم در جواب ابوطالب

   .» بكنیخواه یم هرچه ،یكن یم
در اين موقع بود كه كار باال گرفت و كسان به خمالفت مهديگر برخاستند و : گويد

از قبايل قريش بر ضد مسلمانان خويش ک و چنان شد كه هر ي .سخنان درشت گفتند
 پيامرب خدا عز و جل یباز آيند، ولشكنجه آهنا پرداختند مگر از دين خويش   برخاستند و به

  .  از آسيب آهنا حمفوظ داشتابوطالبخويش را در پناه 
 سخن كرد و آهنا را به عبداملطلب  بنیهاشم و  بنی چون رفتار قريش را بديد باابوطالب

هلب  ابو مهسخن شدند مگرپيامرب در محايت ی خواند و آهنا نيز با ویپيامربِ خدامحايت از 
 از رفتار قوم خويش خوشدل شد و آهنا را ستايش كرد و مدح ابوطالبو . ف داشت خالكه سرِ

  .  گفت تا در كارشان استوار شوندیپيامربِ خدا

   به حبشهمؤمنانسخن از هجرتِ 
 قوم یپيامربِ خدا یبن مروان نوشته بود كه وقتک املل عبد بهیا روة بن زبري ضمن نامهُع

 ی نكردند و اميد بود كه سخنان وی دمشنی آغاز كار با وخويش را به هدايت و نور خواند در
 از توانگران قريش كه از طائف ی سخن آورد، مجعی چون از بتان آهنا به بدیرا بشنوند ول
 ی مردم از او دورۀش را بر ضد او ترغيب كردند و عام شدند و كسان خويی وآمدند منكرِ

پس از آن سران .  بر اين حال ببودی كه خدايشان حمفوظ داشت و مدتیگرفتند مگر اندك
 و . بگردانندی خويش را از مسلمانۀ فرزندان و برادران و افراد قبيلقريش مهسخن شدند كه

.  ديگر را خدا حفظ كردی و بعض، از دين خود بگشتندی و بعض، سخت شدپيامربكار پريوان 
بفرمود تا به سرزمني   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خداو چون كار بر مسلمانان سخت شد 

گفتند و كس به قلمرو او ستم  ی می پارسا بود كه او را جناشی كه در آجنا پادشاه،حبشه روند
 و چون مسلمانان در مكه آزاد ديدند . و سرزمني حبشه حمل جتارت قرشيان بود،ديد یمن

 ،كردند ی میفتار و قرشيان مهچنان با مسلمانان بد ر، مباندپيامرب و ،بيشترشان به آجنا رفتند
  .  گرويدندی از اشراف قريش به مسلمانیتا اسالم در مكه رواج يافت و كسان

 كه بار اول به حبشه مهاجرت كردند اختالف است، یدر مشار كسان:  گويدابوجعفر
  . اند يازده مرد و چهار زن بودند ها گفته یبعض

شدند و يازده مرد و  بيرون یاند كه مهاجران حبشه هنان يل روايت كردهَضاز حارث بن فُ
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 آجنا ی و خدا مسلمانان را توفيق داد كه وقت،يبه رسيدندَع و سواره و پياده به ُش،چهار زن بودند
  .  حبشه بردی دينار سونيمار آماده بود كه آهنا را به ّج از ُتیرسيدند دو كشت

  .  بودپيامربسفرشان در رجب سال پنجم بعثت 
 و چون به دريا رسيدند مسلمانان رفته بودند و به آهنا ،استندقرشيان به تعاقب آهنا برخ

   .دست نيافتند
  .  متعرض دين آهنا نبودیو چون مسلمانان به حبشه رسيدند آسوده شدند و كس

  :اند كه زنان و مردان مهاجر حبشه اينان بودند  روايت كردهیاز حممد بن سعد واقد
  . یخداپيامربِ عثمان بن عفان با زنش رقيه دختر 

  . يل بن عمرَههله دختر ُسيفة بن عتبة بن ربيعه با زنش َسذَُحابو
  . زبري بن عوام بن خويلد بن اسد

  . الدار عبدمناف بن عبدري بن هاشم بنَم بن ُعُمصَعب
  . عوف بن حارث بن زهره عبد بن عوف بنعبدالرمحان

 ینش ام سلمه دختر اببن عمرو بن خمزوم با ز عبداهللا سد بن هالل بناأل عبدسلمة بنابو
  . بن عمر بن خمزوم عبداهللا امية بن مغرية بن

  . یحَمعثمان بن مظعون ُج
  .  حثمهی دختر ابى با زنش ليلیعامر بن ربيعه عنز

  . ی عامر عبدالُعّزىهم بن ُریربة بن اب َسیاب
  . مشس عبدحاطب بن عمرو بن
  .حارث بن فهر  بنیسهيل بن بيضا از

  .زهره  بنیپيمانبن مسعود هم عبداهللا 
 حبشه مهاجرت كردند به جز ی كه سویاند مسلمانان  ديگر گفتهیبعض:  گويدابوجعفر
ياسر را نيز جزو آهنا    كه مهراه داشتند يا آجنا متولد شدند، اگر عمار بنیفرزندان كوچك

  . مشارمي، هشتاد و دو كس بودند، اما در مهاجرت عمار ترديد هست
 ديد كه مسلمانان در حمنت و عذابند و او به یپيامربِ خدا یتوق: حممد بن اسحاق گويد

 ،توانست مسلمانان را از بليه نگهدارد ی حمفوظ بود، اما منابوطالباراده خدا و در محايت 
بيند، تا   هست كه كس از او ستم نهی كه در آجنا پادشاه،ويد حبشه َریسو«: به آهنا گفت

   .»خداوند مشا را گشايش دهد
  .  برفتند و اين اول هجرت بود كه در اسالم رخ دادپيامرب و ياران
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  : كه به هجرت حبشه رفتند اينان بودندیگويد و خنستني كسان
پيامربِ عثمان بن عفان با زنش رقيه دختر : مناف عبدمشس بن عبدامية بن  بنیاز

  . یخدا
  . عمروحذيفة بن عتبة بن ربيعه با زنش سهله دختر سهيل بن  ابو:مشسعبد  بنیاز
  . زبري بن عوام: ی بن قص عبدالُعّزىاسد بن  بنیاز

سربة  ابو است، جز اينكه پس از نامی روايت ابن اسحاق مهانند روايت واقدۀو دنبال
  .  حبشه رفتیحاطب بن عمرو، كه گويند اول كس بود كه سو ابویو به قول: هم گويد ُریبن اب

  . اند شه ده نفر بودهو نيز در روايت ابن اسحاق، اولني مهاجران حب
 و مسلمانان پيوسته برفتند و در سرزمني .شد بيرون طالب  ابیپس از آن جعفر بن: گويد

 ی ديگر تنها رفته بودند كه مهگی زن خود را نيز برده بودند و بعضیحبشه فراهم آمدند، بعض
  . هشتاد و دو كس بودند

 اهللا عليه و -یردند و او صل حبشه مهاجرت كی سوپيامربو چون ياران :  گويدابوجعفر
هاشم از آسيب   بنی وابوطالبخواند و در پناه  ی خدا میسلم در مكه آشكار و هنان كسان را سو

 و جنون متهم كردند یو كاهن  ی را به جادوگریمصون بود و قرشيان به او دسترس نداشتند، و
سلمان شود از ديدن او را بيم داشتند سخنان او را بشنود و م هرکه  و.و گفتند شاعر است

  . داشتند یبازم
   چگونه بود؟یپيامربِ خدا قرشيان با یبن عمرو بن عاص پرسيدند كه دمشن عبداهللا از

 سخن آوردند و پيامربِ خدامن حضور داشتم و اشراف قريش در حجر بودند و از : گفت
 و پدرامنان را مشاردک  چون اين مرد مدارا نكردمي كه عقول ما را سبیهرگز با كس«: گفتند

ناسزا گويد و دينمان را حتقري كند و مجعيتمان را به تفرقه اندازد و به خدايامنان بد گويد، حقا 
 منودار شد و پيامربگفتند  یگويد در آن اثنا كه اين سخنان م .»امي  حتمل بسيار كردهیكه با و

 و ، مقابل قوم گذشت دست زد، آنگاه به طواف كعبه پرداخت و ازاألسَودبيامد تا به حجر 
 و چون بار ،اش منودار شد و برفت دار با او گفت كه اثر آن در چهره  به گوشهی سخنشان يکی

 ! گروه قرشيانیا«:  كه بايستاد و گفت،دار گفتند  گوشهی باز سخنديگر بر قوم گذشت
 یسخن و .» كه جان حممد به فرمان اوست سراجنام كشته خواهيد شدی به خداي؟شنويد یم

تر از مهه بودند با   كه پيش از آن نسبت به او سختی و كسان،در قوم اثر كرد و خاموش ماندند
 و پيغمرب  .»یا نبودهک  تو هيچوقت سب. بروی به خوش!القاسم ابویا«: مالميت گفتند

 ی ودربارۀ«: گفتند یو با مهديگر م، اعت در حجر بودند و من نيز بودم روز ديگر مج.برفت
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قوم در اين سخن بودند كه  .» ناخوشايند گفت او را رها كرديدیيد و چون سخنكرد یسخن م
 كه چنني و چنان یتو بود«: گفتند ی را احاطه كردند و می برجستند و وی و مهگ، بيامدپيامرب
م كه چنني ا من، یآر«: گفت ی مپيامربِ خدا »!؟ی و دين و خدايان ما را حتقري كردیگفت
 ابوبکر و ،كشيد ی می او را گرفته بود و به سختیا ديدم كه اطراف ردا رشان يکیو  .»ام گفته
 یگويد پروردگار من خدا ی را كه میآيا كس«: يق به دفاع از او برخاست و گريان گفتّدِص

 بود كه از قرشيان یترين رفتار  اين سخت. را رها كردندیو قرشيان و» ؟كشيد یيگانه است م
  .  ديدمینسب به و

  محزه بن عبداملطلبذکر اسالم 
 ،گذشت  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربجهل بن هشام بر  ابوروزک ي: ابن اسحاق گويد

 پيامرب و ،صفا نشسته بود و او را آزار كرد و ناسزا گفت، و از دين او عيب گرفتک و او به نزدي
 ی بر باالی كه در منزل ویيمدعان َتبن ُج عبداهللا  و كنيز، با او نگفتیخاموش ماند و چيز

 و ،كعبه در جملس قريش بنشستک جهل برفت و به نزدي ابو:گويد. صفا بود اين را بشنيد
 كه كمان خويش را به دوش داشت از شكار برگشت، عبداملطلب نگذشت كه محزة بن یچيز

د و از رفت تا بر كعبه طواف بَر یگشت به خانه من ی چنان بود كه چون از شكار بر میو رسم و
 ۀمحزه از مه. كرد یگفت و با آهنا سخن م یايستاد و سالم م یبر جملس قريش م طواف یپ

 خويش رفته بود ۀ برخاسته بود و به خانی از جاپيامرب كه ی و آن روز وقت،قرشيان دلريتر بود
 كه ی كاش ديده بود!مارهُع ابویا«:  بدو گفت، و کنيز ابن جدعان گذشتمحزه بر كنيزِ

  اينجا نشسته بود واو! احلكم بن هشام چه كشيد ابوني پيش، از دستات حممد، مه برادرزاده
: گويد .» با او نگفتی و حممد چيز،رفتار ناروا كرد و برفتبا او احلكم او را ناسزا گفت و ابو

جهل آماده  ابو در آوخينت بای كس نايستاد و برامحزه از خشم سرخ شد و شتابان برفت و پيشِ
 او رفت و با ی سو. درآمد او را بديد كه در جملس قوم نشسته بودشده بود، و چون به مسجد

 كه من بر دين او ی و ندانیگوي یتو به حممد ناسزا م«: كمان بزد و سر او را بشكست و گفت
   .» به مقابله من برخيزیاو گويد من نيز گومي؟ اگر توان هرچه هستم و

 با«: جهل گفت ابورخاستند، اماجهل ب ابویخمزوم به يار  بنی از مردانیگويد و كسان
   .»ام  زشت گفتهیاش ناسزا  نداشته باشيد كه من به برادرزادهیماره كارُعابو

كند، و  ی نريو گرفته و محزه از او دفاع مپيامربو محزه اسالم آورد و قرشيان بدانستند كه 
  . دست بداشتند  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدااز آزار 
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 اند كه خنستني كس كه در مكه قرآن آشكارا خواند ة بن زبري نقل كرده بن عرواز حيىي
 فراهم بودند و گفتند قرشيان تاكنون قرآن را پيامرب ياران یروز«: گويد. بن مسعود بودعبداهللا 

من «:  بن مسعود گفتعبداهللا» ؟اند، كيست كه قرآن را به گوش آهنا برساند آشكارا نشنيده
 به اين كار قيام یخواهيم مرد یآسيب رسانند، م تو را بيم دارمي كه«: دگفتن .»كنم یاين كار م

بگذاريد بروم كه خدا «: ابن مسعود گفت .» داشته باشد كه از او محايت كنندیا كند كه عشريه
   .»كند یاز من محايت م

ابن مسعود نيمروز به مقام ابراهيم آمد و قرشيان در جمالس خويش بودند و با : گويد
 را آغاز كرد و مهچنان »الرمحان«و قرائت سوره  .»بسم اهللا الرمحن الرحيم«: بلند گفت یصدا

: شان گفتند بعضي» ؟گويد یچه م  عبدابن ام«: قرشيان گوش دادند و گفتند. ادامه داد
 و او مهچنان ، زدن گرفتندیو برخاستند و او را سيل .»خواند ی از قرآن حممد میچيز«
:  و با او گفتند،اش خونني شده بود زد ياران خويش بازگشت، و چهرهعاقبت به ن. خواند یم
دمشنان خدا هرگز مانند امروز در نظر «: ابن مسعود گفت .»بيم داشتيم كه با تو چنني كنند«

بس است، «: گفتند .»كنم ی و اگر خواهيد فردا نيز كار خود را تكرار م،اند من خوار نبوده
   .»یوش آهنا رسانيد را كه خوش نداشتند به گیچيز

 آرام گرفتند، قرشيان مهسخن ی مهاجران حبشه در قلمرو جناشیوقت:  گويدابوجعفر
 ربيعة بن یاب  بن عبداهللا  كنند و عمرو بن عاص ویا شدند كه بر ضد پناهندگان حبشه حيله

ستار  دادند و خوای و بطريقان وی فراوان بفرستادند كه به جناشیها  را با هديهیمغريه خمزوم
  .  ساخته نشد و سرافكنده باز آمدندیكار عبداهللا تسليم مسلمانان حبشه شدند اما از عمرو و

   ابن خطّابذکر اسالم عمر
 دلري و جسور بود و پيش از او نيز محزة یپس از آن عمر بن خطاب مسلمان شد و او مرد

رفتند و اسالم در قبايل  نريو گپيامرب و با اسالم آهنا ياران . مسلمان شده بودعبداملطلببن 
و چنان شد .  نيز مسلمانان مقيم حبشه را در محايت خويش گرفتیقريش آشكار شد و جناش

 هاشم و  بنیو پيمان كنند كه به  بنويسندیكه قرشيان فراهم آمدند و هم سخن شدند كه مكتوب
 در اين باب یا امهاملطلب زن ندهند و از آهنا زن نگريند و با آهنا خريد و فروش نكنند و ن بنی

  . نوشتند و در دل كعبه آوخيتند كه پيمان موكدتر شود
 فراهم ی رفتند و با وابوطالباملطلب به شعب   بنیهاشم و  بنی پيمان قرشيان، ویو از پ

هلب كه به قريش پيوست و با آهنا بر ضد مسلمانان مهسخن شد، و دو سال  ابوبه جز. شدند
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 ی و از طرف قرشيانیرسيد مگر هنان یافتادند كه آذوقه به آهنا منچنني بود و مسلمانان به رنج 
  .  داشتندیكه سر نيك

 خدجيه عمه ی برایجهل حكيم بن حزام بن خويلد را ديد كه با غالمش گندم ابو:گويند
هاشم   بنییبرا«:  در شعب بود، و در او آوخيت و گفتیپيامربِ خدابرد كه با  یخويش م

 بن یالبختر ابوو .»كنم یدر مكه رسوا م تو را  ویگذارم بر و یا من؟ به خدیبر ی میخوراك
 .»برد ی میهاشم خوراك  بنییبرا«: جهل گفتابو» ؟یبا او چه كار دار«: هشام بيامد و گفت

 او بربد، ی برایگذار یاش پيش اوست، چرا من  از عمهیاين خوراك«:  گفتیالبخترابو
 یالبختر ابوديگر ناسزا گفتند، وک ذيرفت و به يجهل نپ ابواما .»دست از اين مرد بدار

 برگرفت و او را بزد كه سرش بشكست و او را سخت بكوفت و محزة بن یاستخوان شتر
 و یپيامربِ خداديد، و خوش نداشتند كه  یبود، و زد و خورد آهنا را مک  نزديعبداملطلب

  .  قصه را بدانند و آهنا را مشاتت كنندیياران و

  »قل يا أيها الکافرون«سببِ نزول 
 مشغول بود و ی، آشكار و هنان، شب و روز به دعوت خداپيامربِ خدادر مهه اين مدت 

  .  و هتديد خمالفان و اقامه حجت بودیرسيد كه امر و هن ی می پياپیوح
 بدو دهند ی و عده دادند كه مالپيامربسران قوم فراهم آمدند و به : ابن عباس گويد
 حممد اين یا« : او دهند، گفتندیرا خواهد به زن هرکه  مرد مكه شود وچنانكه توانگرترين

 و اگر اين را ی ياد نكنی و به بدیچيزها از آن تو باشد كه خدايان ما را ناسزا نگوي
:  گفتپيامربِ خدا .»كنيم كه به صالح ما و تو باشد ی ديگر به تو عرضه می، چيزیپذير یمن

سال ک  را بپرست، ما نيز يیخدايان ما، الت و عزسال تو ک ي«: گفتند» ؟آن چيست«
و از لوح  .»رسد یبينم از پيش خدامي چه م به«:  گفتپيامرب .»كنيم ی تو را پرستش میخدا

  :  آمدیحمفوظ وح
َها الاْكفُِرونَ  فُّ

َ
ْقُبُد ما َيْعبُُدونَ  قُْل يا ك

َ
ْقبُدُ  وَ ، ، ال أ

َ
ْغتُْم خبُِدوَن ما أ

َ
نا خبِدٌ  وَ ال أ

َ
 ال أ

ْقبُدُ  وَ ما َقبَْديُّمْ 
َ
ْغُتْم خبُِدوَن ما أ

َ
َ ِديِن  وَ  لَُكْم ِدينُُكمْ ، ال أ ِ}۱۰۹: ۱ - ۶{  

 كه من یپرستم، و مشا نيز پرستنده چيز یپرستيد من ی كافران، من آنچه مشا میبگو ا«: یيعن
 ینده چيزايد نيستم و مشا نيز پرست  كه مشا پرستيدهیپرستم نيستيد، من نيز پرستنده چيز یم

  . »پرستم نيستيد، مشا را دين خود و مرا دين خويش یكه من م
  :ز و جل اين آيه را نازل فرمود عیو هم خدا
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  قُْل 
َ
ُمُروىِيّ أ

ْ
َها اجْلاِهلُونَ َفَغرْيَ اهللا تَأ فُّ

َ
ْقبُُد ك

َ
ْ  وَ ؟ أ َ َ إِ ِ و

ُ
يَن من َقبْلِ إىَِل  وَ َك لََقْد أ ِ

َّ  َك  ا
َْحبَطَ  َ ْكَت  رْشَ

َ
ينَ  وَ َك نَّ َقَملُ لنَِئْ أ ْن من كُ  وَ بَِل اهللا فَاْقبُدْ . حَكَُكوَغنَّ من اخْلارِسِ

اِكِريَن    }۶۶ -۶۴ :۳۹{الشَّ
خواهيد وادارم كنيد غري خدا را بپرستم به تو و  ی جهالت پيشگان مگر میا: بگو«: یيعن

 زيانكاران شود و از ی عملت تباه میبيارک  شد كه اگر شریاند وح  كه پيش از تو بودهیكسان
  . »، بلكه خدا را عبادت كن و از شكر گزاران باشیشو یم

وليد بن مغريه و عاص بن وائل و اسود بن مطلب و امية بن : حممد بن اسحاق گويد
عبادت كنيم و تو نيز خدايان ما  تو را ی حممد، بيا تا خدایا:  آمدند و گفتندپيامربخلف پيش 
شركت دهيم و اگر دين تو از آن ما هبتر باشد ما نيز در آن در كار خويش  تو را  ویرا عبادت كن

 و از یا شدهک  دارمي و اگر دين ما هبتر از آن تو باشد با ما شريیامي و از آن سهم شدهک شري
  . نازل شد .»قل يا ايها الكافرون«ۀ و سور .»ی داریآن نصيب

  ذکر آنچه شيطان بر زبان پيامرب هناد
به صالح قوم خويش راغب بود و   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیداپيامربِ خو چنان بود كه 

  . شودک خواست با آهنا نزدي یم
 یكنند و اين كار برا ی می ديد كه قوم از او دورپيامربچون :  گويدیحممد بن كعب قرظ

 آرد كه قوم ی و قوم نزديكی بيايد كه ميان وی از پيش خدایاو سخت بود آرزو كرد كه چيز
 یخواست خشونت از ميانه برود و چون اين انديشه در خاطر و یاشت و مخويش را دوست د

  :گذشت و خداوند اين آيات را نازل فرمود
   }۳ - ۱ :۵۳{  ىٰ ما َفنِْطُق َعِن الَْهو وَ  ىٰ ما َغو وَ  ما َضلَّ صاِحبُُكمْ ىٰ اجَّْجِم إِذا َهووَ 

شده و نه به باطل گرويده است،  كه فرو رود كه رفيقتان نه گمراه یقسم به آن ستاره وقت«: یيعن
  . »كند ی هوس سخن میو نه از رو

  و چون به اين آيه رسيد كه 
 
َ
َت فَ أ ْفُتُم الالَّ

َ
ْخر وَ ىٰ الُْعزّ  وَ َرأ

ُ
  }۲۰ -۱۹  :۵۳{  ٰی َمناَة اخكَّاخِكََة اْأل

  » ، و منات سومني ديگر، خرب دهيدیمرا از الت و عز«: یيعن
   انداخت كه یشيطان بر زبان و

ٰ إِنَّ َشفاَقتَ  وَ ،  الَغرانيُق الُعىلٰ تِلَك    . ُهنَّ لرَُتتَ
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  . اين بتان واال هستند كه شفاعتشان مورد رضايت است: یيعن
 یو چون قرشيان اين بشنيدند خوشدل شدند و از ستايش خدايان خويش خوشحال

  خدا را باور داشتند و او را به خطا متهمیكردند و بدو گوش دادند و مؤمنان نيز وح
 در قرائت آيات به حمل سجده رسيد سجده كرد و مسلمانان نيز با پيامربداشتند و چون  یمن
 از پيامرب سجده كردند و مشركان قريش و ديگران كه در مسجد بودند به سبب آن ياد كه یو

خدايانشان كرده بود به سجده افتادند و هر مؤمن و كافر آجنا بود سجده كرد، مگر وليد بن 
 از زمني برگرفت و به یتوانست كرد و مشت ريگ ی فرتوت بود و سجده منیپريمغريه كه 

  . برد و بر آن سجده كردک  نزديیپيشان
حممد از «: گفتند یو چون قرشيان از مسجد بريون شدند خوشدل بودند و م: گويد

   .»بتان واال ناميد كه شفاعتشان مورد رضايت است آن را  ياد كرد ویخدايان ما به نيك
 و .»اند قرشيان اسالم آورده«:  و گفتند، سجده به مسلمانان مقيم حبشه رسيدۀ قصو

   .ماندند در حبشه و بعض ديگر به مکه برگشتند،شان  یبعض
 كه من از ی خواندی مردم چيزی برا؟ی چه كرد! حممدیا«: و جربيل بيامد و گفت

   .» با تو نگفته بودی كه خدای گفتی و سخن،پيش خدا نياورده بودم
 ، رحيم بودی عز و جل با وی و خدا. بترسيدی سخت غمني شد و از خدایپيامربِ خداو 

ان و رسوالن پيامرب و خرب داد كه پيش از آن نيز ،كردک  نازل فرمود و كار را بر او سبیا و آيه
  : آهنا را در قرائتشان آورده است و آيه چنني بودیاند و شيطان آرزو  آرزو داشتهیچون و

رَْسلْنا من َقبْلِ ما وَ 
َ
 إِذا َيَمىّنٰ ال وَ من رَُسولٍ  َك أ

لىَْق  نيَِبٍّ إِالَّ
َ
ْمِنيَِّتِه  أ

ُ
يْطاُن يف أ  الشَّ

يْطاُن ُعمَّ حُيِْكُم اهللا آياتِهِ    }۵۲ :۲۲{اهللا َعِليٌم َحِكيٌم  وَ َفيَنَْسُخ اهللا ما يُليِْق الشَّ
 قرائت كرد شيطان در یآنكه وقتامي، مگر   نفرستادهی يا پيغمربیپيش از تو رسول«: یيعن

 خويش را یها كند سپس آيه ی را كه شيطان القا كرده باطل می القاء كرد خدا چيزیقرائت و
  . »كند كه خدا دانا و فرزانه است یاستوار م

 انداخته بود ی كه شيطان به زبان وی و چيز، زايل شدی برفت و ترس وپيامربو غم 
   : آيه آمد و اين،منسوخ شد
 
َ
َكرُ لَ أ َّ ٰ  وَ ُكُم ا نْ

ُ
ُ اْأل ً قِْسَمٌة ِضزي َك ، تِلْ َ ْغُتمْ  ىٰ إِذا

َ
يْتُُموها أ ْسماٌء َسمَّ

َ
 ، إِْن يِهَ إِالَّ أ

نَْزَل وَ 
َ
ُ آباُؤُكْم ما أ نَّ ابّٰ ْغُفُس یما َيْهوَ  وَ  بِها من ُسلْطاٍن إِْن يَتَِّبُعوَن إِالَّ الظَّ

َ
  اْأل

نْساِن ما َيَمىّنٰ .  ىٰ لُْهدِهُم الََقْد جاَءُهْم من َربِّ وَ  ْم لِْإلِ
َ
ٰ  وَ ِه اْآلِخَرةُ فَِللّٰ . أ و

ُ
َكْم من وَ .  اْأل
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َذَن  ٍك َملَ 
ْ
ْن يَأ

َ
ً إِالَّ من َنْعِد أ ماواِت ال ُيْغيِن َشفاَقتُُهْم َشيْئا ُ يف السَّ   لَِمْن يَشاءُ ابّٰ

ٰ وَ    }۲۶ -۲۱ :۵۳{  َيْر
.  ظاملانه استیست؟ كه اين خود قسمتآيا پسر خاص مشاست و دختر خاص خدا«: یيعن

 جز ، و آن نازل نكردهدربارۀ یايد و خدا دليل بتان جز نامها نيستند كه مشا و پدرانتان ناميده
 ی كه از پروردگارشان هدايت سویكنند در صورت ی منیگمان را با آنچه دهلا هوس دارد پريو

 ی ديگر و اين سرایكه سرا .آرزو كند خواهد داشت هرچه مگر انسان. ايشان آمده است
سازد مگر از پس آنكه  ی منیچه بسيار فرشتگان آمساهنا كه شفاعتشان كار. متعلق به خداست

  . »خواهد و پسندد اجازه دهد هرکه خدا به
 آن را حممد از ستايش خدايان مشا پشيمان شد و«: و چون قرشيان اين بشنيدند گفتند

 انداخته بود به دهان یدو كلمه كه شيطان به زبان وو اين  .»تغيري داد و سخن ديگر آورد
   . مسلمانان بيفزودبر آهنا یِمشركان افتاده بود و سخت

مكه رسيدند شنيدند كه خرب ک  و چون به نزدي، از مهاجران حبشه بيامدندیو گروه
 و اين مجله.  وارد مكه شدندی و در پناه ديگران يا پنهان است، مكيان نادرست بودهیمسلمان

  .  مدينه مهاجرت كردندی سوپيامربدر مكه مباندند تا با    و سه كس بودند كهیس

  ذکر نقض صحيفه
 كه در كعبه ی چند از قرشيان بر ضد پيمانیپس از حادثه غرانيق تن: ابن اسحاق گويد

 بود كه برادرزاده یآوخيته بود قيام كردند و كوشاتر از مهه هشام بن عمرو بن حارثه عامر
 رفت كه مادرش ی اميه خمزومیمناف بود كه پيش زهري بن اب عبدضلة بن هاشم بن نیمادر

 و زن به یپوش ی و لباس میخور ی زهري تو غذا میا«:  بود و گفتعبداملطلبعاتكه دختر 
كند، قسم  ی و كس با آهنا خريد و فروش منیبين ی، اما خويشاوندان تو چنانند كه میدار خانه

 بر ضد آهنا پيمان كند هرگز یگفت یاحلكم بن هشام بودند و م ابوانبه خدا اگر اينان خويش
 نقض پيمان ی ديگر با من بود براینفرم اگر يكک كنم، من يه چ«: زهري گفت .»پذيرفت یمن

هشام » ؟آن كيست«: زهري گفت .» ديگر هستیيكک اين«: هشام گفت .»كردم یقيام م
  بن نوفل بنی مطعم بن عدی سوهشام .»ی جبویسوم«: زهري گفت .»ما من«: گفت
مناف نابود شوند و تو  عبد كه دو تريه ازی هستی مطعم، آيا راضیا«: مناف رفت و گفتعبد
 یيك«: هشام گفت .»نفرمک  من يچه کنم«: مطعم گفت» ؟ی و موافق قرشيان باشیبنگر

 یسوم«: مطعم گفت .»ما من«: هشام گفت» ؟آن كيست«: مطعم گفت .»ديگر نيز هست
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 .» اميهیزهري بن اب«: هشام گفت» ؟كيست«: مطعم گفت .»ام جسته«: هشام گفت .»یوجب
 ابن هشام رفت و نظري مهان سخنان كه یالبختر ابویهشام سو .»ی جبویچهارم«مطعم گفت 

 ی با اين كار مهداستانیآيا كس«:  گفتیالبخترابو.  بگفتی گفته بود با ویبا مطعم بن عد
 .»ام  من نيز با تو.ی اميه و مطعم بن عدیزهري بن اب؛ یآر«: هشام گفت» ؟كند یم

هشام پيش زمعة بن اسود بن مطلب بن اسد رفت، و از  .»ی جبویپنجم«:  گفتیالبخترابو
 ی با اين كار مهداستانیآيا كس«: زمعه گفت.  سخن كردیهاشم با و  بنی و حقیخويشاوند

   .»بگفت ی وی و نام كسان را برا؛یآر«: هشام گفت» ؟كند یم
گاه كردند و آجنا فراهم شدند و پيمان كردند   مكه وعدهیجون باالُحک آنگاه به نزدي

كنم و پيش از مهه در  یمن آغاز م«: زهري گفت. نقض كنند آن را كه بر ضد پيمان برخيزند و
   .»كنم یاين باب سخن م

 به تن یا هلُّح اميه یزهري بن اب. كعبه رفتندک و روز ديگر به جمالس خويش به نزدي
 ما ! مردم مكهیا«: كسان آمد و گفتک  و هفت بار بر كعبه طواف برد، آنگاه به نزدي،داشت
شوند كه كس با آهنا  ی نابود مهاشم  بنیكنيم و ینوشيم و جامه به تن م یخورمي و آب م یغذا م

جهل كه ابو .» ننشينم تا آن پيمان ستمگرانه پاره شودی به خدا از پا.كند یخريد و فروش من
تو «: زمعة بن اسود گفت .» پيمان پاره خنواهد شد!جا مگو یب«:  مسجد بود گفتۀدر گوش

زمعه راست «:  گفتیالبخترابو .» نبودميیشد ما راض ی پيمان نوشته می، وقتیگوي یجا م یب
راست «:  گفتیمطعم بن عد .»قبول ندارمي آن را  نيستيم ویگويد، ما از منت پيمان راض یم
 .»اند بيزارمي در آن نوشته هرچه  از اين پيمان و،گويد یجز اين گويد دروغ م هرکه  و،گوييد یم

  .  نظري اين گفتیهشام بن عمر نيز سخنان
 در گوشه ابوطالبو  .»اند  زدهیاند و را در اين كار شبانگاه سخن كرده«: جهل گفتابو

 و ديد كه موريانه مهه را ،ند برخاست كه پيمان را پاره كیمطعم بن عد. مسجد نشسته بود
  . نوشتند ی خود میها كه قرشيان در آغاز نامه »هماللّ كبسِم«به جز كلمه است خورده 

 منصور بن املطلب  بنیهاشم و  بنی وپيامرب پيمان ضد ۀام كه نويسند شنيده: گويد
  . ل شد و دستش َش،بود قَُصی الدار بن عبدمناف بن عبدعكرمة بن هاشم بن

عمرو بن   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدامسلمانان مهچنان در حبشه بودند تا  ۀو بقي
 ی و وقت، آوردپيامرب ی نشاند و سوی فرستاد و آهنا را در دو كشتی را پيش جناشیمراميه َض

 آمده بودند شانزده ی كه با دو كشتی كسانۀ و مه.رسيدند كه او از پس سفر حديبيه در خيرب بود
  . تن بودند



 ۴۸

خواند  ی خدا می مهچنان در مكه با قرشيان بود و آشكار و هنان آهنا را سویپيامربِ خدا
مناز ه  بپيامرب یو بر آزار و استهزاء و تكذيبشان صبور بود و كار آزارشان بداجنا رسيد كه وقت

  . كرد ی مناز می هنانیا  در گوشهپيامربانداختند، و  یدان بز بر او م بود بچه
 بيرون چوب با آن را انداختند ی مپيامرب ۀدان بز به خان  بچهیوقت:  گويدعروة بن زبري

 است كه به من ی اين چه پناه!منافعبد  بنییا«: گفت یايستاد و م یآورد و بر در م یم
  . انداخت یبه كوچه م آن را سپس »!؟ايد داده

  ذکر وفات ابوطالب و خديجه
 سه سال  اين، ابن اسحاقۀ به گفت.ردندسال مبک  و خدجيه به يابوطالبو چنان شد كه 

 ابوطالب مرگ  سخت شد كه از پسِپيامربو با مرگ آهنا كار بر . پيش از هجرت مدينه بود
بر ک  خاشان يکی تا آجنا كه ، جرئت آن نداشتندیكردند كه پيش از مرگ و یقرشيان آزارها م

  .  رخيتیپيامربِ خداسر 
 به خانه رفت و ی رخيت ویپيامربِ خدار سر بک  آن سفيه خایوقت: ابن اسحاق گويد

 پيامربگريست و  یكردن آن پرداخت و مک  از دخترانش به پای بود و يكیبر سر وک خا
: فرمود ی مپيامرب: گويد .»كند یدختركم گريه مكن كه خدا از پدر تو محايت م«: گفت یم
   .» مبردابوطالبقرشيان مرا آزار نتوانستند كرد تا «

   به طايفهجرت پيامرب
 و چنانكه ، جبويدی طايف رفت كه از ثقفيان ياری سوپيامرب مبرد ابوطالبو چون 

  . اند در اين سفر تنها بود گفته
 چند از ثقفيان ی تن به طايف رسيد پيشِیپيامربِ خدا یوقت:  گويدیحممد بن كعب قرظ

 كه هر سه پسران ؛بيباليل و مسعود و حي عبد:رفت كه سران قوم بودند و آهنا سه برادر بودند
 با آهنا سخن پيامرب. ح قريش داشتَمُج  بنی از قبيلهی زنشان يکی و ،عمرو بن عمري بودند

 ۀ از جامی كه چيزشان يکی.  كنندی را در كار اسالم و بر ضد خمالفان قومش ياریگفت كه و
دا جز تو خ«:  گفتیديگر» !؟فرستاده باشد تو را از كجا كه خدا«: كعبه به تن داشت گفت

به خدا هرگز با تو سخن نكنم، اگر «:  گفتیسوم »!؟ را نداشت كه به رسالت بفرستدیكس
 و اگر بر خدا دروغ ؛ كه من به تو پاسخ گوميی مهمتر از آنی فرستاده خدايیگوي یچنانكه م

   .» بگوميیكه با تو چيز   روا نيستیا بسته
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كه بيم داشت قرشيان  ؛»ا هنان داريداين گفتگو ر«:  از پيش آهنا برخاست و گفتپيامرب
 اما نپذيرفتند و سفيهان و غالمان قوم را بر ضد او .تر شود ربدار شوند و آزارشان سختخ

 پناه ی باغیو او سو؛  فراهم آمدندیزدند تا مجاعت یگفتند و بانگ م یبرانگيختند كه ناسزا م
 و سفيهان ثقيف از ؛ان در باغ بودندو و هر ُد، عتبة بن ربيعه و شيبة بن ربيعه بودآِنبرد كه از
 و پسران ربيعه او را ، پناه برد و بنشستیبستدارۀ  بازماندند، و او به سايیتعقيب و

  . نگريستند و رفتار سفيهان را ديده بودند یم
 خويشان تو با ما چه یديد«:  را بديد و بدو گفتی، چنانكه گويند، آن زن مجحپيامرب

 ی را خبواند و از ضعف خويش شكايت بدو برد و ياریآرام گرفت خدا پيامربو چون » ؟كردند
اس نام ّد خويش را كه َعی و غالم نصران،و پسران ربيعه از رفتار قوم رأفت آوردند. خواست

ه و پيش اين مرد برو چند خوشه از اين انگور برگري و در اين طبق نِ«: داشت خبواندند و گفتند
 دست پيامرب و چون . هنادپيامرب و طبق را بربد و پيش ،ن كردعداس چنا .»بگو از آن خبورد

به خدا «: يست و گفت او نگرۀعداس به چهر. و سپس خبورد .»بسم اهللا«:  آن برد گفتیسو
عداس » ؟ و دين تو چيستیتو از كدام شهر«:  گفتپيامرب .» اين سخن نگويندمردم اين شهر

» ؟ پارسا مرِدّتى بن َمساز ديار يوُن«:  گفتيامربپ .»ىويَنم و از مردم َنا یمن نصران«: گفت
 برادر من است، او یو«:  گفتپيامرب» ؟كيست ّتىَم كه يونس بن یچه دان«: اس گفتعّد

 از ی را بوسيدن گرفت، و يكپيامرب یعداس سر و دست و پا .»مپيامرب بود، من نيز پيامرب
   .»ردغالمت را از راه به در ب«:  گفتیپسران ربيعه به ديگر

 اين مرد را یچرا سر و دست و پا«: و چون عداس پيش آهنا بازگشت بدو گفتند
 با من ی سخن. هبتر از اين مرد نيستی زمني كسۀبه خدا در مه«: عداس گفت» ؟یبوسيد یم

از دينت نگرداند كه دين تو هبتر از دين  تو را ! عداسیا«: گفتند .» نداندپيامربگفت كه جز 
   .»اوست

   . مكه بازگشتی از خري ثقفيان نوميد شد از طايف سوامربپيو چون 
 از جنيان بر او گذشتند كه خدا ی و گروه.و چون به خنله رسيد در دل شب به مناز ايستاد

  . عز و جل از آهنا سخن آورده است
 و ،ني مين بودندام آهنا هفت تن از جنيان نصيَب چنانكه شنيده: حممد بن اسحاق گويد

 قوم خويش رفتند و به ی و چون از مناز خويش فراغت يافت سو، فرا دادندپيامربگوش به 
 عز و جل ی و خداپذيرفتند، گفته بود پيامرب و آنچه را آوردنددعوت آهنا پرداختند كه اميان 

  :  حكايت آهنا چنني فرموددربارۀ
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ْ وَ  َ فْنا إِ ِنّ  َك إِْذ رَصَ ً من اجْلِ نِْصتُوا فَ . يَْستَِمُعوَن الُْقْرآنَ َغَفرا
َ
وُه قالُوا أ ا َحرَضُ ا .لَمَّ  فَلَمَّ

ْوا إِىل
َ َولَّ ِ ٰ  قالُوا.  قَْوِمِهْم ُمنِْذِرينَ  قُ نِْزَل من َنْعِد ُمو

ُ
ً أ   يا قَْوَمنا إِنَّا َسِمْعنا ِكتابا

ِجيبُوا دايِعَ اهللايا قَْومَ .  َطِريٍق ُمْستَِقيمٍ  إىِل وَ  احْلَِقّ  َفْهِدي إىَِل ،قاً مِلا َننْيَ يََديْهِ ُمَصدِّ 
َ
 نا أ

ٍم  وَ آِمنُوا به َفْغِفْر لَُكْم من ُذنُوبُِكمْ وَ  ِ
َ
ْرُكْم من َعذاٍب أ   }۳۱ - ۲۹ :۴۶{جُيِ

 حضور  تو آورمي كه قرآن را بشنوند و چون نزد پيغمربی از پريان را سویو چون تن«: یيعن
 قومشان یرسانان سو مو چون تالوت اجنام شد بي .گوش فرا دهيد: يافتند به مهديگر گفتند

نازل شده و مصدق  موسى  كردمي كه بعد ازیما استماع كتاب! جِنِّيان قوم یا: د و گفتندبازگشتن
 قوم ما، دعوتگر خدا را اجابت یا. كند ی پيش است و به حق و به راه راست هدايت میكتاهبا

  .»گيزتان برهاند امل انیاز عذاب كنيد و بدو اميان بياريد تا گناهانتان را بيامرزد و
  :و نيز فرمود

ِنّ  نَُّه اْستََمَع َغَفٌر من اجْلِ
َ
َ إيَِلَّ ك ِ و

ُ
   }۱ :۷۲{ فَقالُوا إِنَّا َسِمْعنا قُْرآناً َعَجباً قُْل أ

ما : كردند و گفتند) قرائت من(تماع  از پريان اسی آمده كه گروهیبگو به من وح«: یيعن
  . » شگفت آور شنيدميیقرآن

 ناصر  گوش دادند حس و مس و شاصر وی كه به وحینام جنيان : گويدحممد بن اسحاق
  . حقم بودو اينا االرد و ابنني و األ

ه  سختتر شده بودند، بی و قوم در خمالفت و، به مكه آمدپيامربِ خداپس از آن : گويد
  .  از مردم ضعيف كه به او اميان آورده بودندیجز گروه

 از مردم مكه بر او گذشت ی از طايف بازآمد يكی خداپيامربِ یاند كه وقت ها گفته یبعض
پيش اخنس «: گفت .»یآر«: او گفت» ؟یرَب ی از طرف من میآيا پيام«:  بدو گفتپيامربو 

 خويش را ی تا رسالت خدایده یآيا مرا پناه م«: گويد یيق برو و به او بگو حممد مَربن ُش
من كه «: اخنس گفت. بگذاشتو آن شخص پيش اخنس رفت و پيغام : گويد» بگزارم؟

 پيامربو چون آن شخص گفتار اخنس را به  .»م بر ضد آهنا پناه نتوامن دادا پيمان قرشيانمه
پيش «:  گفتپيامرب .»یآر«: پاسخ داد» ؟یگرد بازیتوان یم«:  بدو گفت پيامربرسانيد،

 خود را ی تا رسالت خدایده یآيا مرا پناه م: گويد یسهيل بن عمرو برو و بگو حممد م
 برضد لَُؤی عامر بن بنی«:  را به سهيل رسانيد گفتپيامربو چون آن شخص پيغام  .»بگزارم

 ی بازگشت و سخن سهيل را با وپيامربفرستاده پيش : گويد .»كعب پناه نتواند داد بنی
 بن ُمطِعمپيش «:  گفتپيامرب .»یآر«: گفت »؟ی بازگردیتوان یم«:  گفتپيامرب و ،بگفت
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و » ؟ خويش را بگزارمی كه رسالت خدایده یآيا مرا پناه م: گويد ی و بگو حممد م برویدَع
آن شخص  .»، بيايدیآر«:  پاسخ داد مطعم را با مطعم بگزاشتپيامربچون فرستاده پيغام 

  .  بگفتپيامرببازگشت و سخن مطعم را با 
به مسجد  با پسران و برادرزادگان خود سالح پوشيدند و یو صبحگاهان مطعم بن عد

مطعم » ؟دهنده  پناهحامیِ يا یا دهنده پناه«: جهل او را بديد گفت ابو و چون؛احلرام درآمدند
   .» در پناه ما نيز هستیا را پناه دادههرکه «: جهل گفتابو .»ام دهنده پناه«: گفت

جد روز كه وارد مسک وارد مكه شد و آجنا مباند، و ي  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب
 یا«: جهل او را بديد گفت ابوكعبه بودند و چونک نزدي شد مشركان بهاحلرام 

 يا پيامرب دارد كه ما نيز یچه مانع«: عتبة بن ربيعه گفت .» مشاستپيامرب اين !منافعبد بنی
 شنيده بود، و پيش آهنا ی خرب دادند، يا خود وپيامربسخن عتبه را به  »!؟ داشته باشيمیشاه

، و ی بلكه از سر غرور گفتی نگفتپيامرب محايت خدا و ين سخن از سرِ ا! عتبهیا«: آمد و گفت
 گروه ی و مشا ا.ی و كمتر خبندی نگذرد كه بسيار بگريی چندان مدت،خدا به !جهل ابویتو ا

   .»شويد دخلواه پريو دين خدا  نگذرد كه نابهی چندان مدت!قرشيان

   سران قبايل که او را تصديق کننداز پيامرب درخواستِ
 پيامربِ خداگفت كه  یكرد و م ی در موسم حج با قبايل عرب سخن مپيامربو چنان بود كه 

  . خواند ی و آهنا را به تصديق و محايت خويش م،ستا
من  «:گفت یكرد و م یشنيدم كه ربيعة بن عباد با پدرم سخن م:  بن عباس گويدعبداهللا

 یا«: گفت یايستاد و م یل قبايل عرب م به حمپيامرب و ، بودمىننوجوان بودم و با پدرم به ِم
دهد كه او را  یام و خدا به مشا فرمان م  مشا مبعوث شدهیمي كه از سوپيامربِ خدا من !فالن بنی

نياريد و از پرستش بتان چشم بپوشيد و به من اميان آريد و تصديقم ک بپرستيد و برايش شري
 ی لوچ و سپيدروی مردیو پشت سر و: گويد .»كنيد و محايتم كنيد تا رسالت خويش بگزارم

 از گفتار خويش فراغت پيامرب به برداشت، و چون ی عدنلّۀبه سر و ُح یبود كه دو رشته مو
شيد و  چشم بپوّزىگويد كه از الت و ُع ی به مشا ممرد اين !فالن  بنییا«: گفت یماو يافت  یم

به : گويد .»نش گوش مدهيد مكنيد و به سخی اطاعت و! زهنار.پريو بدعت و ضاللت او شويد
 یعمو«: پدرم گفت» ؟گويد ی او مرود و ردِّ ی مپيامرباين مرد كيست كه به دنبال «: پدرم گفتم

   .» استعبداملطلبهلب بن  ابو عبدالُعّزىاو
 و ،نده آمدبه حمل قبايل ِك  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدا: حممد بن مسلم گويد
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   . كه سخن او را نپذيرفتند، خدا عز و جل خواندی و آهنا را به سو،بودساالرشان ُملَيح نيز آجنا 
 ، كلب بودندۀآمد كه از قبيلعبداهللا   بنی به منازلیپيامربِ خدا: ني گويدَصبن ُحعبداهللا 
كرده  نيکو خداوند نام پدر مشا را !عبداهللا  بنییا«:  و گفت، خداوند خواندیو آهنا را به سو

  .  نپذيرفتنداما دعوتش را .»است
 یآهنا را سو حنيفه آمد و  بنی به حمل قبايلپيامربِ خدا: گويدک  بن كعب بن مالعبداهللا
   .از قبايل عرب زشتتر از آن پاسخ نداده بودک  زشت دادند كه هيچيی و جواب،خدا خواند

 خدا یعامر بن صعصعه آمد و آهنا را سو  بنیۀ به حمل قبيلپيامرب: حممد بن مسلم گويد
گرفتم  ی اگر اين جوان را از قريش مخدا به«:  از آهنا كه بيحره نام داشت گفتی و يك،اندخو

  تو شومي و خدااگر ما پريوِ«:  گفتپيامربپس از آن بيحره به  .»خوردم ی او عربان را مۀبه وسيل
ه دست اين كار ب«:  گفتپيامرب» ؟ بر خمالفان چريه كند آيا پس از تو كار با ما خواهد بودتو را
 خويش را در مقابل عربان یها ما سينه«: بيحره گفت .»هر كجا خواهد هند آن را ست كه اخدا

و  .» به اين كار ندارميی ما احتياج!! كار به دست ديگران باشدیسپر كنيم و چون غالب شد
  . دعوت او را نپذيرفتند

 كه سخت  از پريان خويش رفتندی پيش يكعامر بنی و چون مردم از حج بازگشتند
 یگشتند حوادث ايام زيارت را برا ی و هر سال كه از حج باز م،فرتوت بود و توان حج نداشت

:  گفتند، شدند و از حوادث ايام زيارت پرسيدی و چون آن سال به نزد و.كردند ی نقل میو
 و ،ست اپيامربِ خداگفت كه  ی پيش ما آمد و معبداملطلب  بنی از قريش از طايفهیجوان«
دست به سر هناد و مرد پري .»واست كه از او محايت كنيم و او را به ديار خويش آرميخ یم

 كه جان من به یيخدا به ؟ست كرد و او را ُجیشود اين كار را تالف ی آيا م!عامر  بنییا«: گفت
  » ؟ اين سخن بگويد به حق است، چرا به او نپرداختيدای ی هر امساعيل،كف اوست

رفت و آهنا را به خدا و اسالم  ینه در هر موسم حج به نزد قبايل م بدين گویپيامربِ خدا
 و هر وقت ،كرد یعرضه م  كه آورده بود بر آهنایكرد و خويشنت را با هدايت و رمحت یدعوت م

رفت و او را به خدا  ی می از عربان شريف و معروف به مكه آمده پيش ویشنيد يك یم
  . كرد یخواند و خويشنت را بر او عرضه م یم

وف به حج يا عمره به مكه آمده عمرو بن َع  بنیت ازيد بن صاِمَوُس:  گويدیفرتاده ظُقَ
 . دلري و شاعر و و االنسب و شريف بودی و قوم سويد او را كامل لقب داده بودند كه مرد،بود

دو سويد ب.  خدا و اسالم خواندی خرب يافت او را بديد و به سوی از آمدن وپيامربو چون : گويد
» ؟یتو چه دار«:  گفتپيامرب »! است كه من دارمی مانند چيزیشايد آنچه تو دار«: گفت
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 از حكمت لقمان یسويد چيز .»بگو تا بدامن«:  گفتپيامرب .» لقمانحكمِت«: سويد گفت
 كه من دارم از اين هبتر است، یاست، اما چيز نيکو یاين سخن«:  گفتپيامرب و ،بگفت
 از ی چيزیپيامربِ خداو : گويد .»ر سبيل هدايت و نور فرستاده است است كه خداوند بیقرآن

 نيکو یاين سخن«: قرآن بر او فرو خواند و او را به اسالم دعوت كرد كه انكار نكرد و گفت
 ی و قوم و، بعد مردم خزرج او را بكشتندی و چند، مدينه رفتیآنگاه به سو .»است

  . عاث بود پيش از جنگ ُبیل وو قت .» بر اسالم كشته شدیو«: گفتند یم
  از جوانانیاحلَيَسر انس بن رافع با گروه ابواند كه بيد روايت كردهاز حممود بن لَ

خواستند با  ی و م، كه اياس بن معاذ نيز از آن مجله بود، به مكه آمد از يثربشهلاأل بنی
: هنا بنشست و گفت خرب يافت و بيامد و با آپيامرب .يان بر ضد خزرجيان هم پيمان شوندقرش

» ؟آن چيست«: گفتند» ايد بيابيد؟  آن آمدهی هبتر از آنچه به جستجویخواهيد كه چيز یم«
ک  بندگان فرستاده كه آهنا را به پرستش خدا و تریمي كه مرا سوپيامربِ خدامن «: گفت
ات قرآن  و آي،و از اسالم با آهنا سخن كرد .» است به من نازل كردهی و كتاب، خبوامنیپرست بت

جوييد هبتر  ی اين از آنچه م! قومیا«: اياس بن معاذ كه نوجوان بود گفت. خواندرا برايشان 
از اين سخن «:  ريگ برگرفت و به صورت اياس زد و گفتیاحليسر مشت ابو:گويد .»است
 و ، مدينه بازگشتندی و سو،اياس خاموش ماند: گويد .»امي  ديگر آمدهی كاری كه برا،درگذر

حممود بن لبيد  . نگذشت كه اياس درگذشتی و چيزرخ داد،عاث ميان اوس و خزرج جنگ ب
 حضور داشته بودند به من گفتند كه پيوسته هتليل و تكبري و ی كه هنگام وفات ویكسان: گويد

 كه در مهان ،نداشتند كه بر اسالم مرده استک  و ش،گفت تا مبرد یمحد و تسبيح خدا م
   .و سخنان او را بشنيد اسالم در دلش افتاده بود را بديد پيامربجملس كه 

  اولِ عَقَبهبيعتِ 
 خويش را عزت دهد و پيامرب دين خود را غالب كند و کرد کهو چون خدا اراده : گويد

 و به نزد . در موسم حج به ديدار و دعوت قبايل پرداختپيامربد  خود را به اجنام رساَنۀوعد
   . خواسته بودی آهنا نيكید كه خدا برا از قوم خزرج را بديی گروهَعقَبه

: آهنا را بديد گفت  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدا یوقت: حممد بن اسحاق گويد
: گفتند» ؟از وابستگان يهوديد«: گفت .»ميا از قوم خزرج«: گفتند» ؟يدا مشا چه كسان«
 به پيامرب و نشستند و و آهنا پذيرفتند .»بياييد بنشينيد تا با مشا سخن كنم«: گفت .»یآر«

  .  عز و جل دعوتشان كرد و اسالم را بر آهنا عرضه كرد و آيات قرآن خواندی خدایسو
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 ديارشان اهل علم و كتاب بودند و  چنان خواسته بود كه يهوداِنیو خدا: گويد
 و هر وقت در ميانه ،پرست بودند و با يهودان جنگها داشته بودند و بتک خزرجيان مشر

است و روزگارش ک  دارمي كه بعثت او نزديیپيامرب«: گفتند ی م يهودان بودیا حادثه
كشيم و نابود  یاو مشا را چون عاد و ارم مک شومي و به كم ی او م و ما پريوِ است،رسيدهفرا
 خدا دعوتشان كرد با مهديگر ی با آن گروه سخن گفت و به سوپيامربِ خداو چون  .»كنيم یم

   .» مبادا پيش از مشا بدو بگروند.گويند یيست كه يهودان مپيامربان به خدا اين مه«: گفتند
 را پذيرفتند و تصديق او كردند و به اسالم پيامرب از خزرجيان دعوت یبدينسان مجع

 تو ۀخدا به وسيلکه  هست و اميدوارمي یتوز  و كينهیميان قوم ما دمشن«: گرويدند و گفتند
كه  تو را  دعوتشان كنيم و دينیرومي تا به مسلمان یآهنا م اكنون پيش . از ميانه برداردیدمشن

 از تو عزيزتر خنواهد کس هيچ اگر به اين دين مهسخن شوند .امي بر آهنا عرضه دارمي پذيرفته
 كرده پيامرب ديار خويش رفتند و اميان آورده بودند و تصديق یآنگاه خزرجيان سو .»بود

راره، و عوف بن حارث، رافع اسعد بن ُز:  بودندیج و چنانكه گويند آهنا شش تن خزر.بودند
  . ئاببن رِ عبداهللا  و جابر بن،قبة بن عامرطبة بن عاهر، ُع قُک،بن مال

 با قوم خويش سخن كردند و آهنا را به پيامربِ خدا چون به مدينه رسيدند از اينها: گويد
  . د سخن بوپيامربِ خدا انصار از یها  خانهۀ و در مه،اسالم خواندند

عقبه ک  را به نزديپيامرببه مكه آمدند و سال بعد در موسم حج دوازده كس از انصار 
 كه هنوز جنگ ، بيعت كردند و اين را بيعت زنان گفتندی و با و، اول بودۀن عقبديدند، و اي

  . مقرر نشده بود
ن راره، عوف بن حارث، معاذ بن حارث، رافع باسعد بن ُز:  اين كسان بودندگروه دوْم

 يزيد بن ثعلبه، عباس بن عبدالرمحان ابوبادة بن صامت،يس، ُعقَ عبدكوان بن ذَک،مال
  . مي بن ساعدهَو و ُع،يهانيثم بن َتاهلَ ابوطبة بن عامر،قبة بن عامر، قُعباده، ُع

من در بيعت عقبه اول حضور داشتم و دوازده كس بودمي و با : عبادة بن صامت گويد
 ی و اين پيش از آن بود كه پيكار مقرر شود، بيعت كردمي كه برا،ردمي بيعت زنان كپيامربِ خدا
 و زنا نكنيم و فرزندان خويش را نكشيم و هتمت نزنيم و در كار ینيارمي و دزدک خدا شري

اگر به بيعت وفا كرديد :  فرمود۔ عليه و سلم اهللایصل۔ نكنيم، و او پيامرب یِنافرمانک ني
 آن را  آن خلل آورديد و در دنيا عقوبت آن را ديديد كفاره ازیهبشت داريد و اگر در چيز

 اگر خواهد مشا را ببخشد و ست اهنان داشتيد روز رستاخيز كار مشا با خدا آن را ايد و اگر داده
   .اگر خواهد عذابتان كند
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 ُمصَعب یپيامربِ خدارفتند،  ی ديار خويش میو چون انصاريان سو: ابن اسحاق گويد
 آهنا قرآن خبواند و اسالم و فقه دين یمناف را با آهنا فرستاد تا برا عبدهاشم بن بن ُعَميربن 

  . راره بود اسعد بن ُزۀ در خانی و منزل و. لقب گرفتی و مصعب در مدينه قار.بياموزد
ظفر   بنی وعبداألشَهل  بنیۀ حملی اسعد بن زراره با مصعب بن عمري سویروز: گويد

ظفر   بنیی از باغهایو در يك،  پسر خاله اسعد بن زراره بود۔ر قومساال۔عاذ سعد بن ُم. رفتند
در آن هنگام سعد بن .  اسلم فراهم آمدندۀ چند از مردم قبيلی نشستند، و با تنیبر سر چاه

 ما را یاند كه ضعفا  ما آمدهۀ حملیبرو اين دو مرد را كه سو«: ري گفتَض بن ُحاَُسيد بهمعاذ 
 من نبود من اين ۀايند، اگر اسعد بن زراره پسر خالار و بگو به حمله ما نيبفريبند از اين كار بازد

   .»كردم یكار م
اره او ر و چون اسعد بن ز. آهنا رفتی كوتاه خويش را برگرفت و سوۀد بن حضري نيزياس

 صريح یآيد، در كار خدا با و یاين ساالر قوم خويش است كه م«: را بديد به مصعب گفت
د بايستاد و ناسزا گفنت و اسي: گويد .»كنم ی سخن میاگر بنشيند با و «:مصعب گفت .»باش

خواهيد زنده مبانيد از اينجا  ی اگر م؟ايد كه ضعيفان ما را بفريبيد مدهچرا آ«:  گفت وآغاز كرد
 ی را بپذير و اگر خنواستی چيزیبنشني و گوش بده، اگر خواست«: مصعب بدو گفت .»برويد
 كوتاه خويش را به زمني فرو كرد و ۀ و نيز.»ین به انصاف گفتسخ«: اسيد گفت .»نپذير

به خدا از «: اند گفتهمصعب و اسعد .  سخن كرد و قرآن خواندیمصعب از اسالم با و .بنشست
اين «: د گفت بعیكم .»اش ديدمي  اسالم را در چهرهی ویِروي آن پيش كه سخن گويد از گشاده

بايد «: گفتند» ؟كنيد یبه اين دين بگرويد چه م خبواهيد ی وقت!چه خوب و دلپسند است
اسيد «: گويد .»ی و دو ركعت مناز كنی حق بگوي آنگاه شهادِتی و جامه پاكيزه كنیغسل كن

خاست و غسل كرد و جامه پاكيزه كرد و شهادت حق بگفت و دو ركعت مناز كرد و با مصعب بر
 او  خمالفِتی و از مردان قومِکس چهي مشا شود وِ هست كه اگر پريیاينجا مرد«: و اسعد گفت

   .»فرستم ی را پيش مشا میاكنون و  او سعد بن معاذ است كه هم.نكند
 رفت كه در جملس خويش ی خويش برگرفت و پيش سعد و كسان وۀآنگاه اسيد نيز

 یا با چهره  قسم اسيد بن حضريخدا به«:  را از دور بديد گفتی و چون سعد بن معاذ و.بودند
   .»گردد ی از پيش مشا رفت بازمجز آن كه

 چيزِ«: اسيد گفت» ؟یچه كرد«: و چون اسيد بر جملس ايستاد، سعد بن معاذ بدو گفت
 حارثه  بنی و شنيدم كه مردم.كنيم ی میتو خواه هرچه : نديدم، منعشان كردم و گفتندیبد

 تو است ۀالاند كه او پسر خ  و چون دانسته؛شنداند كه اسعد بن زراره را بكُ شدهبيرون 
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برخاست و از آنچه شنيده بود ک سعد بن معاذ خشمنا: گويد .»بشكنند تو را اند پناِه خواسته
 مصعب و یو سو .»ی نساختی كارخدا به«: شد و نيزه از كف اسيد برگرفت و گفتک بيمنا

 سخنان یخواسته و ی و چون آرام و مطئمنشان ديد بدانست كه اسيد م؛اسعد بن زراره رفت
 یا« :آهنا ايستاد و ناسزا گفنت آغاز كرد و به اسعد بن زراره گفتک  و نزدي.را بشنودآهنا 
 یتوانست یست من ا ما كه ناخوشاينِدی ما كارۀ نبود در خانی اگر حرمت خويشاوند!مامهاُابو
 پشت سرش یست كه قوم وی ابه خدا اين ساالر«: اسعد بن زراره به مصعب گفتو  .»كرد

بنشني «: مصعب به سعد بن معاذ گفت .» خمالفت او نكندکس هيچ تو شود وِ و اگر پري،هستند
 كه خالف ميل ی كاری و اگر خنواست، بپذيری و مايل بودی را پسنديدی اگر چيز؛و گوش بده

 و ،و نيزه را به زمني كوفت و بنشست .»سخن به انصاف كرديد«: سعد گفت .»تو باشد نكنيم
 كه به خدا پيش از آنكه سخن اند گفته.  آيات قرآن خواندمصعب اسالم بدو عرضه كرد و از

 خبواهيد مسلمان شويد و به اين یوقت«: پس از آن سعد گفت. كند اسالم را در چهره او ديدمي
 و شهادت حق یكن ی و جامه پاكيزه میكن یغسل م«: گفتند» ؟كنيد یدين بگراييد چه م

برخاست و غسل كرد و جامه پاكيزه كرد و سعد «: گويد .»یكن ی و دو ركعت مناز میگوي یم
 ، جملس قوم بازگشتی خويش برگرفت و سوۀ و نيز،و دو ركعت مناز كرد شهادت حق بگفت

 سعد با  که قسمخدا به«: او را از دور بديد گفتند و چون قوْم . بودیو اسيد بن حضري نيز با و
   .»گردد ی جز آن كه رفت باز میا چهره

 مرا چگونه !عبداألشَهل  بنییا«: قوم ايستاد گفتک و چون سعد به نزدي
زنان و مردان مشا با من سخن نكنند تا به «: گفت .»ی مايساالر و سرورِ«: گفتند» ؟شناسيد یم

   .» او اميان بيارندپيامربِخدا و 
   .» كه مسلمان نشده باشد نبودی مرد و زنعبداألشَهلۀ شب در حمل  مهانخدا به«: گويد

 یا  و خانه.ب به منزل اسعد بن زراره بازگشت و مردم را به اسالم خواندپس از آن مصع
  اوس اهللا كه شاعرشانۀان آن مسلمان نشده باشند مگر ترياز انصار مناند كه زنان و مرد

 به مدينه مهاجرت پيامرب و چنني بودند تا . بازشان داشتی از مسلمانیقيس اصلت صيفابو
   .كرد و بدر و احد و خندق گذشت

  بيعتِ دومِ عقبه
گزاران   مكه بازگشت و مسلمانان انصار با حجیپس از آن مصعب بن عمري سو: گويد

عقبه وعده ک  در اواسط ايام تشريق به نزديپيامربقوم خويش به مكه آمدند و با ک مشر
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و  كند و اسالم و مسلمانان را عزيز دارد ی خويش را يارپيامربهنادند كه خدا اراده فرموده بود 
   .و مشركان را ذليل كندک شر

 در آجنا بيعت كرده بود پيامربِ خداكه از حاضران عقبه بود و با ک از كعب بن مال
كردمي و دين آموخته بودمي و  یگزاران قوم خويش برفتيم و مناز م اند كه ما با حج روايت كرده

 خدا به«:  به ما گفتدمي براءود، و چون از مدينه درآم ابن معرور مهراه ما باءساالر و سرور ما بر
 من یرأ«: گفت» ؟ تو چيستیرأ«: گفتيم» ؟كنيد ی هست، آيا با من موافقت میمرا رأي
 آنچه خدا به«: گفتيم .» آن مناز برميی و سو، را وانگذارمي۔ كعبهیيعن ۔ه اين بناآنست ك
من «: براء گفت .»كند و ما خمالفت او را خوش ندارمي ی شام مناز می ما سوپيامربامي  شنيده

رسيد ما  یو چون وقت مناز م«: گويد .»كنيم ی ما منیول«: گفتيم .»كنم ی كعبه مناز میسو
كرد تا به مكه رسيدمي و بر رفتار براء عيب  ی كعبه مناز میكردمي و براء سو ی شام مناز میسو
پيامربِ  پيش بيا: و چون به مكه رسيدمي به من گفت. داشت ی از آن دست بر منیگرفتيم ول یم

 كه در اين سفر كردم از او بپرسم كه از خمالفت مشا دمل چركني شده ی رومي و از كارخدا
شناختيم و از پيش  ی كه او را من، رفتيمپيامربِ خدا یبريون شدمي و به جستجو پس .»است

آيا او را «: گفت . را گرفتيمپيامرب از اهل مكه را ديدمي و سراغ ی و يك،نديده بودمي
: گفتيم» ؟شناسيد ی را می وی عموعبداملطلبعباس بن «: گفت .»نه«: گفتيم» ؟شناسيد یم
:  و آن شخص گفت.آمد ی ما میكه بازرگان بود و سورو   از آنشناختيم یعباس را مما  .»یآر«
   .» نشسته استعبداملطلبست كه با عباس بن  ا مهانپيامرب وارد مسجد احلرام شديد یوقت«

 نشسته بود، سالم ی نيز با وپيامربِ خدا عباس نشسته بود و .جد شدميوارد مس: گويد
: عباس گفت» ؟یشناس یاين دو مرد را م«:  به عباس گفتپيامرب . نشستيمیكردمي و نزد و

 خدا به«: گويد .»استک  و اين كعب بن مال، اين براء بن معرور ساالر قوم خويش استیآر«
براء  .»یآر«: عباس گفت» ؟كنم كه فرمود مهان شاعر ی من را فراموشپيامربِ خداهرگز گفتار 

رده بود و  من به اين سفر آمدم و خدا مرا به اسالم هدايت ك!یپيامربِ خدا یا«: بن معرور گفت
 و يارامن با من ، آن مناز كردمی و سو، را پشت سر نگذارم۔ كعبهیيعن ۔چنان ديدم كه اين بنا

بر قبيله که هبتر است «:  گفتپيامرب» ؟ تو چيستیأ ر.دفت كردند چنانكه دمل چركني شخمال
   .»یخويش مبان

 ی گويند كه سویكسان و: گويد. كرد ی شام مناز می بازگشت و سوپيامربو براء به قبله 
   .كرد تا درگذشت، و اين درست نيست و ما هبتر دانيم یكعبه مناز م
عقبه وعده ک  به نزديپيامرب با ق ايام تشريۀ و در نيم، حج رفتيمیپس از آن برا: گويد
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بن عمرو بن  عبداهللا جابر ابو رسيدپيامرب ۀ وعد و چون از حج فراغت يافتيم و شبِ.هنادمي
داشتيم، اما با او  یما كار خويش را از مشركان قوم هنان م. حرام با ما بود، كه به او خرب دادمي

 هيزم جهنم یمي بر اين دين كه هست و بيم دار،یئ تو از سروران قوم ما!جابر ابویا«: گفتيم
 امي، و  وعده هنادهپيامربِ خدا را به اسالم خواندمي و گفتيم كه در عقبه با یآنگاه و. »یشو
   .جابر مسلمان شد و با ما به عقبه آمد و جزو نقيبان شدابو

گاه   وعدهی شب گذشت و سويک پاس از خويش بودمي تا یو آن شب را در جا: گويد
 و هفتاد كس ،عقبه فراهم آمدميک  نزديۀ و خمفيانه راه سپردمي تا به در، شدمياپيامربِ خد

 عباس بن ی ویعمو  و. بيامدتا ماندمي پيامرببودمي و دو زن نيز با ما بودند، و در انتظار 
 خويش ۀخواست در كار برادرزاد ی هنوز بر دين قوم خويش بود و مو ، بودی با وعبداملطلب

  .  او پيمان بگريدیحاضر باشد و برا
  : بنشست خنستني كس كه سخن آغاز كرد عباس بود كه گفتپيامربو چون 

 ی انصاريان را چه اوس و چه خزرج، خزرجۀو رسم بود كه عربان مه(روه خزرج  گیا
 و او را از آسيب قوم خويش ،دانيد یست كه م امقام حممد به نزد ما چنان) گفتند یم

خواهد به مشا  ی شهر خويش در عزت و حرمت است و م و اكنون در،امي محايت كرده
كنيد مشا  یكنيد و از خمالفان محايتش م ی وفا میدانيد كه با و ی اگر م.ملحق شود

 مشا آيد به خمالفان ی سویدانيد كه وقت ی و اگر م.كنيد یدانيد و آنچه تعهد م
د كه در شهر خويش د هم اكنون او را رها كنييمان یكنيد و از ياريش باز م یتسليمش م

   .دبَر یدر عزت و حرمت به سر م
 سخن كن و آنچه پيامربِ خدا یاكنون ا. سخنان تو را شنيدمي«: به عباس گفتيم: گويد

 ی سخن كرد و قرآن خواند و به سویپيامربِ خدا: گويد .» خود و خدايت خبواهی برایخواه
مشا بر اين باشد كه مرا مهانند بيعت من و «: خدا دعوت كرد و به اسالم ترغيب كرد و گفت

   .»زنان و فرزندان خويش محايت كنيد
به حق مبعوث  تو را  كهیقسم به خداي«: آنگاه براء بن معرور سخن آغاز كرد و گفت

 ما ۔به خدا۔ با ما بيعت كن كه پيامرب ی ا.كنيم یمهانند كسان خود محايت متو را است،  كرده
   .»امي پدران خويش به ارث بردهاهل پيكار و سالحيم و اين را از 

 یا«: ريد و گفت سخن براء بن معرور را ُبعبداألشَهل  بنیپيماناهليشم تيهان مهابو
رمي، اگر ُب یم آن را  هست كهی پيمان)مقصودش يهودان بود ( ميان ما و كسان!یپيامربِ خدا

» ؟یرا واگذار و ما ی قوم خويش بازگردیغلبه دهد ممكن است سو تو را چنني كنيم و خدا
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ست،  ا مشایويران   منیخون من خون مشا است و ويران«:  زد و گفتی لبخندپيامرب: گويد
به صلح باشيد به صلح  هرکه كنم و باکنيد جنگ جنگ  هرکه يد و من از مشامي، باا مشا از من

قوم دوازده نقيب برگزينيد كه به كار «: فرمود  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربآنگاه  .»باشم
   .»خويش پردازند

  . ه تن از خزرج و سه تن از اوسو دوازده نقيب برگزيده شد، ُن
بر كار قوم خويش هستيد و مانند «:  به نقيبان گفتپيامربِ خداآنگاه : ابن اسحاق گويد

: و آهنا گفتند .» سرپرست آهناييد، و من نيز سرپرست قوم خويشمبن مرْمي عيسى حواريان
   .»چنني باشد«

 فراهم شدند یپيامربِ خدا بيعت با ی قوم برایوقت:  بن عمرو بن قتاده گويدعاصم
» ؟دانيد بيعت مشا با اين مرد بر چيست ی م! مردم خزرجیا«:  گفتیعباس بن عباده انصار

 یدانيد كه وقت یكنيد كه با سرخ و سياه جبنگيد، اگر م یبيعت م«: گفت .»یآر«: گفتند
 دنيا و یكنيد، بدانيد كه اين كار زبون ین كشته شوند او را رها ماموالتان تباه شود و اشرافتا

كنيد او  ی اموال و قتل اشراف به بيعت او وفا میدانيد كه با وجود تباه ی و اگر م؛آخرت است
 را با وجود تلف اموال و یو«: قوم گفتند .»ريد كه به خدا خري دنيا و آخرت در اين استرا بَب

 اگر به بيعت خويش وفا كردمي چه !یپيامربِ خدا یا«: نگاه گفتندآ .»برمي یقتل اشراف م
 دست پيش آورد و پيامربو  .»دست پيش آر«: گفتند .»هبشت«:  گفتپيامرب» ؟خواهيم داشت

   .» بيعت كردندیبا و
 را به گردن آهنا پيامربعباس آن سخنان گفت كه پيمان «: عاصم بن عمرو بن قتاده گويد

به   آن بود كه آن شب بيعتی سخنان عباس برا،بکر  ابیبن عبداهللا ۀفت به گیول .حمكم كند
 و .يز حضور يابد و كار قوم نريومندتر شود بن سلول نیبن اب عبداهللا تأخري افتد به اين اميد كه
  . بودک خدا هبتر داند كه كدام ي

 شَهلعبداأل ی بنی ول.اسعد بن زراره خنستني كس بود كه بيعت كرد: جنار گويند بنی
  . اهليثم بن تيهان بود ابوه بيعت كنندخنستين : گويند

 بيعت كرد براء بن معرور بود، پس پيامربِ خدا كه با یخنستني كس: گويدک كعب بن مال
 عقبه به ی بيعت كردمي شيطان از باالپيامرب و چون مهه با . بيعت كردندیاز آن قوم پياپ
 و صابيان بر پيكار ُمذَمَّم!  مردمیا«انگ زد كه  كه تا آن وقت شنيده بودم بیبلندترين صداي

  . »اند مشا مهسخن شده
 !ی دمشن خداای.  اين شيطان عقبه است؟گويد یدمشن خدا چه م«:  فرمودپيامرب
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 .»به حمل خود بازگرديد«:  به انصار فرمودپيامربِ خداآنگاه . »رسم یبشنو كه به كار تو نيز م
 ی فردا با مششريهایبه حق فرستاد اگر خبواه تو را ه كیيخدا به«: عباس بن عباده گفت

 ندارمي، به حمل خويش یچنني فرمان«:  فرمودپيامرب .»افتيم ی مىنخويش در اهل ِم
   .»بازگرديد

 و چون صبح شد قرشيان پيش ما آمدند و ، به حمل خويش بازگشتيم و خبفتيمما: گويد
 بر جنگ ما یايد تا او را بربيد و با و ا آمدهامي كه پيش رفيق م  شنيده! گروه خزرجیا«: گفتند

مشركان قوم «: گويد .» رخ دهدی هرگز خوش ندارمي كه ميان ما و مشا جنگخدا به .بيعت كنيد
و آهنا باور  .» مطلقاً خرب ندارند است و نبودهی آهنا قسم ياد كردند كه چنني چيزیما برا

 نيز ی حارث بن هشام بن مغريه خمزوم.ستندنگريستيم، و قوم برخا یكردند، و ما به مهديگر م
:  گفته باشم گفتمی آنكه چيزی و من نيز برا، نو داشتجفت پاپوشِک در آن ميانه بود كه ي

 داشته ی مهانند پاپوش اين جوان قرشیپاپوش  یتوان ی منی تو كه از ساالران ماي!جابر ابویا«
:  من انداخت و گفتیرد و سو درآویو چون حارث اين سخن بشنيد پاپوش از پا .»یباش

 پاپوش او را پس ؛ی اين جوان را خشمگني كردخدا به«: جابر گفت ابوو .»را به پا كن آن«
  ازآِنی و اگر فال درست درآيد لباس و؛ نكوستیدهم كه فال ی پس منخدا به«: گفتم .»بده
   .»شود یمن م

  . ته بود عقبه كه در آن حضور داشدربارۀک چنني بود حديث كعب بن مال
 پيامرب حجه در مكه با یدر روايت ديگر هست كه انصاريان در ماه ذ:  گويدابوجعفر
حجه آن سال و حمرم و صفر را در مكه به  ی پس از بيعت بقيه ذیپيامربِ خدا و .بيعت كردند

 و روز دوشنبه دوازدهم آن ماه به مدينه ، مدينه مهاجرت كردیسو األول سر كرد و در ماه ربيع
  . درسي

 ی گرفتند و بسياری مهاجران حبشه بازگشتند مسلمانان فزونیوقت: هشام بن عروه گويد
 پيامرباز انصار مدينه مسلمان شدند و اسالم در آجنا رواج گرفت و مردم مدينه به مكه پيش 

خواستند آهنا را از  ی كردند، و میو چون قرشيان چنني ديدند با مسلمانان سخت. رفتند یم
 كه مسلمانان به دو فتنه مبتال ، آخرين بودۀردانند و حمنت سخت شد، و اين فتندينشان بگ

 بود كه ی دوم وقتۀ حبشه مهاجرت كنند، و فتنی فرمان داد سوپيامرب اول آن بود كه ۀفتن. شدند
  . آمدنداز حبشه باز

ا  آمدند و بپيامربو چنان شد كه هفتاد كس از سران مسلمانان مدينه به هنگام حج پيش 
از ياران تو كه  هرکس  و، و ما از توييمی بيعت كردند و پيمان بستند و گفتند كه تو از مايیو
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  . نيز مثل خودمان محايت ميكنيم تو را پيش ما آيد و خود
مهاجرت    مدينهی سوی بفرمود تا ياران وپيامربو قرشيان با مسلمانان خشونت كردند و 

 . او نيز مهاجرت فرمود و خوِد، ياران خويش را بفرستادپيامرب دومني بود كه ۀكنند، و اين فتن
  :  كه خدا اين آيه را نازل فرمودو در مهني فتنه بود

ٰ وَ  ّ ِّ  وَ نَةٌ  ال تَُكوَن فِتْ قاتِلُوُهْم َح ِ َيُكوَن ا    }۳۹  :۸{ يُن لُكُُّه ِبّٰ
  . »با آهنا جنگ كنيد تا فتنه مناند و مهه دين خاص خدا باشد«: یيعن

 سخن یلول شدند و با و بن َساَُبیبن  عبداهللا قرشيان پيش:  گويدبکر  ابی بنهللاعبدا
 ی من چنني كار خربِی و قوم من ب، بزرگ استیاين كار«:  گفتیبن اب عبداهللا  و؛كردند

 و خرب ، پراكنده شدند و مردم از مىن،و آهنا برفتند .»دامن ی منی و من چنني چيز،كنند یمن
 و سعد بن عباده و ، و به طلب انصاريان برآمدند، بوده استید كه چيز و بدانستن،فاش شد

 سعد را بگرفتند و ی كه منذر بگرخيت ول،منذر بن عمرو را كه هر دو از نقيبان بودند بيافتند
 ی كه مو،كشيدند ی او را می را به گردنش بستند و به مكه آوردند و آزار دادند و مویدستان و

  . بسيار داشت
 من آمدند كه از آن ی چند از آهنا به سویمن به دست قرشيان بودم كه تن: دسعد گوي

 و چون .» هست پيش اين مرد استیاگر خرب«:  و با خويش گفتم؛ بودی سپيدرویمجله مرد
 به نزد یپس از اين ديگر چيز«:  و با خويش گفتم، به من زدی سختیشد سيلک به من نزدي

 از آهنا یكشيدند يك ی زمني میه دست آهنا ببودم و مرا رو در مهان حال كه ب.»قرشيان نباشد
چرا، من «: گفتم» ؟ نيستی از قرشيان پناه و پيمانیميان تو و يك«: گفتو من آمد ک نزدي

 .»كردم یدادم و از جتاوز كسان محايتشان م یجتارت جبري بن مطعم و حارث بن اميه را پناه م
من  .» و آنچه را ميان تو و آهنا بوده است ياد كنیونام اين دو كس را بلند بگ«: من گفته ب

كعبه يافت ک  و آن مرد به طلب جبري و حارث رفت و آهنا را در مسجد احلرام نزدي،چنني كردم
 .» هستیكه ميان مشا و او پناه گويد یزنند و او م ی از خزرجيان را در ابطح میيك«: و گفت

راست «: گفته بودند .»سعد بن عباده است«: گفته بود» ؟اين شخص كيست«: گفته بودند
   .»كرد یداد و در شهر خويش از جتاوز كسان محايت م یگويد كه او جتارت ما را پناه م یم

   .جبري و حارث بيامدند و سعد را از دست قرشيان خالص كردند و او برفت: گويد
  . و آن كس از قرشيان كه با سعد سخن كرده بود ُسَهيل بن عمرو بود

  



  مدينه پيامربخدابه هجرت کرذ
 ی و هنوز تن،و چون انصاريان به مدينه بازگشتند اسالم منودار كردند:  گويدابوجعفر

و چنان بود كه معاذ پسر . موح از آن مجله بودبودند كه عمرو بن َجک چند از پريان قوم مشر
 از یمجع . كرده بود بيعتپيامربعمرو بن مجوح در عقبه حضور يافته بود و با جوانان انصار با 

 بيعت كردند و اين بيعت جنگ بود كه خدا اذن یپيامربِ خدام با واوس و خزرج در عقبه د
 كه از عبادة بن یطبق روايت۔جنگ داد و شرايط بيعت غري از عقبه اول بود، كه در عقبه اول 

 بر ۔مچنانكه در روايت ديگر آورد ۔ بيعت عقبه دومی بود، ولزنانه  بيعِت۔صامت آوردم
 بيعت پيامربما با «:  از نقيبان بود گويدیعبادة بن صامت كه يك .جنگ سرخ و سياه بود

 بيعت كرده یپيامربِ خداو عباده از آن دوازده كس بود كه در عقبه اول با  .»جنگ كردمي
  . بودند

 ىّتقاِتلُوُهْم َحَو «ۀو آي خود اذن جنگ داد پيامربو چون خدا عز و جل به :  گويدابوجعفر
 به ياران خويش كه در مكه پيامرب جنگ كردند، نازل شد، و انصاريان بيعِت .»َنةال َتكُونَ ِفت

 و ؛ خويش به پيوندندیبرادران انصار   مدينه روند و بهیبودند بفرمود تا مهاجرت كنند و سو
 هناو آ. »مانيد ی مشا قرار داد كه در آجنا در امان می برایخداوند برادران و حمل«: گفت

 یبرد كه خدايش اذن دهد تا از مكه درآيد و سو ی در مكه بود و انتظار مپيامربشدند و بيرون 
   .مدينه مهاجرت كند

سد األ عبدمة بنلََس ابو مدينه هجرت كردی كه سوپيامربخنستني كس از ياران : گويد
ه بود و  از مهاجران حبشی مدينه رفت، وی عقبه سوسال پيش از بيعِتک  بود كه يیخمزوم

اند   را آزار كردند و بدانست كه انصاريان اسالم آوردهی مكه بازگشت و قرشيان ویچون سو
 بن كعب یدپيمان َعلمه، عامر بن ربيعه مهس ابویمهاجر ديگر، از پ.  مدينه هجرت كردیسو

امحد  ابوبن جحش و عبداهللا پس از آن. حثمه هجرت كرد ی دختر ابىبود كه با زن خويش ليل
راهنما در باال و پايني مكه رفت و آمد  یامحد نابينا بود و ب ابو.حش هجرت كردندبن ج

 در مكه بود و منتظر اذن خدا پيامرب مدينه روان شدند و ی سوپيامربپس از آن ياران . كرد یم
از مسلمانان كه در مكه مانده بود يا به حبس افتاده بود يا به فتنه افتاده بود مگر  هرکس  و.بود
 اذن هجرت پيامرب پيوسته از ابوبکرو چنان بود كه .  قحافهی بن ابابوبکر و طالب  ابی بنیعل
 ابوبکرو  .» بياردی تو مهسفری شايد خدا برا!شتاب مكن«: فرمود ی مپيامربخواست و  یم
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  .  باشدپيامرب اميد داشت كه مهسفرِ
 و از ، شهر ديگر دارد جز آهنا و دری طرفداران و يارانپيامربو چون قرشيان ديدند كه 

 و .اند اند و از دسترس آهنا دور شده  يافتهی بدانستند كه آهنا حمل، خرب يافتندیرفنت ياران و
 یشود تا برا ی نيز به مهاجران مدينه ملحق میدانستند و ی كه م، بودندپيامربمراقب خروج 

 ۀ كالب كه قريش مهبن قَُصی ۀخان۔داُرالنَّدَوه به مهني سبب در . جنگ آهنا آماده شود
پيامربِ  دربارۀمشورت كردند كه   فراهم آمدند و۔دادند ی خويش را در آجنا فيصل میكارها
   .بودندک  كه از سر اجنام كار بيمنا؟ چه بايدشان كردیخدا

 یپيامربِ خداروند و در كار داُرالنَّدَوه  قرشيان وعده كردند كه به یوقت: ابن عباس گويد
 خشن بر آهنا ظاهر شد و ی واالقدر با لباسیوز وعده، ابليس به صورت پريمشورت كنند، به ر

 از اهل یپري«: ابليس گفت» ؟ی كيست! پريیا«:  و چون او را ديدند گفتند، خانه ايستادبر درِ
ک  نيی و مشورتیام كه سخنان مشا را بشنوم و شايد رأ ام و آمده جندم كه از كار مشا خرب يافته

  . و ابليس با آهنا درآمد .»یخوب، درآ«: تندگف .»داشته باشم
  :و در اين اجنمن سران قريش از هر قبيله حضور داشتند: گويد

  .  بن حربابوسفيان و ،شيبه و عتبه پسران ربيعه: مشسعبد  بنیاز
 و حارث بن عامر بن ُمطِعم بن ُجَبير و یديمة بن ُعَعطُ: مناف عبدنوفل بن  بنیو از

  . نوفل
  . نضر بن حارث بن كلده: یالدار بن قصعبد  بنیو از
 بن هشام و زمعة بن اسود بن مطلب و حكيم بن یالبختر ابو: عبدالُعّزىاسد بن  بنیو از

  . حزام
  . جهل بن هشام ابو:خمزوم  بنیو از
  . نبيه و منبه پسران حجاج: سهم  بنیو از
  . امية بن خلف: مجح  بنیو از

  . ش نبودند كه از قريیبا ديگر قرشيان، و كسان
 و بيم ،دانيد ی كه م استكار اين مرد چنان شده«: و چون فراهم آمدند با مهديگر گفتند

   .» كنيدیآن هست كه با ياران خويش به ما تازد، در اين باب تدبري
بر او ببنديد و منتظر  در بند آهنينش كنيد و در«:  گفتشان يکیگويد و مشورت كردند و 

: گفت! یپري جند .» مرگش در رسد۔زهري و نابغه و غريه۔گر مبانيد تا چون شاعران دي
 ی درست نيست، اگر او را حبس كنيد يارانش خرب شوند و به مشا تازند و وی، اين رأخدا به«
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باز مشورت كردند  .» ديگر بياريدیرا از دستتان بگريند و بسيار شوند و بر مشا غلبه يابند، رأ
كه كجا رود و ک  و چون برفت ما را چه با،كنيم یم بيرون د را از شهر خویو«:  گفتشان يکیو 

 از ميانه یآيد و پراكندگ یشومي و كار ما به صالح م ی آسوده می كه از دست و،كجا قرار گريد
 یِ گفتار و شريينیِكويي درست نيست، مگر نیأ اين رخدا به«:  گفتیپري جند .»خيزد یبرم

 از یيك  اگر چنني كنيد بيم آن هست كه به نزدخدا به ؟يدا نفوذ او را در دل كسان نديدهسخن و 
د و بر آهنا چريه شود و با آهنا بيايد و بر مشا تسلط يابد و كارتان را از دستتان قبايل عرب رَو

 یمرا رأي«: جهل بن هشام گفتابو .» ديگر بياريدی رأ.ا كندخواهد با مش هرچه بگريد و
 من اين یرأ«: گفت» ؟ تو چيستی رأ!احلكم ابویا«: دگفتن .»ايد كنون نياورده هست كه تا

ان ّر ُبیرا مششريک نسب و شريف معني كنيم و هر ي دلري و واالیاست كه از هر قبيله جوان
مرد بزنند و خونش بريزند و ما آسوده ک  يدهيم، كه بر سر او ريزند و يكباره چون ضربِت

 ۀمناف كه تاب جنگ با مهعبد  بنیتد و قبايل افۀ بر مهیشومي، كه اگر چنني كنند خون و
سخن درست «:  گفتیپري جند .» شوند و خونبها به آهنا دهيمیقريش ندارند به خونبها راض

   .» صواب جز اين نيستیمهني است كه اين مرد گفت و رأ
 آمد و یپيامربِ خدا و جربيل به نزد ، و مجع پراكنده شد،قوم بر اين كار مهسخن شدند

   .»ر بستر خويش خموابامشب ب«: گفت
 خبوابد و بر او ی خانه او فراهم آمدند و مراقب بودند تا كو چون شب درآمد بر درِ: گويد

 سبز ۀخبواب و جامبر بستر من «:  گفتطالب  ابی بنی اين را بديد به علپيامربو چون . تازند
 به هنگام خفنت اين ربپيامو چنان بود كه  .»رسد ی از آهنا به تو منی مرا بپوش كه آسيبیِحضرم
  . كرد ی سبز را به تن مۀجام

:  گفتی به علیپيامربِ خدااند كه  ها بر اين حكايت چنني افزوده یبعض:  گويدابوجعفر
 و تو ، و پيش من آيد، كوه ثور رفتمی بگو كه من سوی قحافه پيش تو آمد با ویاگر پسر اب«

 ی و مركب،ا به راه مدينه هدايت كند من بگري كه مری برای و بلد، من بفرستی برایغذاي
 از پيامرب و ، را از ديدن او كور كردی مراقبان وۀ و خدا ديد، برفتپيامربآنگاه  .» من خبریبرا

  . آهنا گذشت
جهل بن هشام نيز با آهنا  ابومراقبان فراهم آمده بودند و:  گويدیحممد بن كعب قرظ

 پندارد كه اگر پريو دين او حممد«: ا آهنا گفت بودند بپيامرب ۀ خان كه بر درِی و هنگام.بود
 . مانند باغ اردن داريدیشويد و باغ ی زنده مشويد و پس از مرْگ یعرب و عجم مک  ملوشويد

 .»سوزيد یشويد و در آتش م ی زنده مشويد و پس از مرْگ یو اگر به دين او نرويد كشته م
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گومي و تو  یبله، من چنني م«:  و گفتبرگرفتک  خای از خانه درآمد مشتپيامربو چون : گويد
بر سرشان ک  و او خا، را نديدندپيامربو خدا چشمان آهنا را غافل كرد كه  .»ی از آهنايینيز يك

   :خواند ی و اين آيات را مرخيت یم
 ٰ يَل الْ  لَِمَن الُْمرَْسِلنَي، بَلٰ  َك الُْقْرآِن احْلَِكيِم، إِنَّ  وَ س،ي َعِزيِز  رِصاٍط ُمْستَِقيٍم، َيزْنِ

نِْذَر آباُؤُهْم َفُهْم ذلفِلُوَن، لََقْد َحقَّ الَْقْوُل بَل 
ُ
ْكرَثِِهْم َفُهْم ال  الرَِّحيِم، حِكُنِْذَر قَْوماً ما أ

َ
 أ

ْغالًال فَيِهَ إِىَل 
َ
ْعناقِِهْم أ

َ
ْذقاِن َفُهْم ُمْقَمُحونَ يُْؤِمنُوَن، إِنَّا َجَعلْنا يف أ

َ
  َجَعلْنا منوَ .  اْأل

 
َ
اَننْيِ أ ْغَشيْناُهْم َفهُ  وَ يِْديِهْم َسدًّ

َ
ا فَأ وَن من َخلِْفِهْم َسدًّ   }۹ - ۱ :۳۶{ْم ال ُفبرِْصُ

قرآن از .  و پريو راه راستیيا، سني، قسم به اين قرآن حكمت آموز كه تو از پيغمربان«: یيعن
اند و خودشان   را كه پدرانشان بيم نيافتهی نريومند رحيم نازل شده تا گروهیجانب خدا

رند مگر به آ یكثرشان حمقق شده و آهنا اميان من ادربارۀ ی، گفتار خدایخربند بيم رسان یب
 رويشان حركت مانده است و پيشِ یهاست و سرهايشان ب امي كه تا چانه لها هنادهگردهنايشان غُ

  . »بينند یامي كه من امي و پرده بر آهنا افكنده  هنادهیسد
 به سر ی از آهنا نبود كه خاكکس هيچ فراغت يافت  از قرائت اين آياتپيامربو چون 

اينجا منتظر « : پيش آهنا آمد و گفتی و يك، مقصد خويش رفتی سوپيامربنداشت، آنگاه 
حممد از خانه درآمد و بر سر ، خدا به«: گفت .»برمي یانتظار حممد را م«: گفتند» ؟كيستيد

و آهنا دست به سر : گويد» ؟بينيد یرا بر سر خود منک  مگر خا.رخيت و برفتک تان خا مهه
 به تن پيامرب ۀ را بر بستر ديدند كه جامیرا بديدند و در خانه نگريستند و علک هنادند و خا

و مهچنان  .» خويش به تن داردۀن حممد است كه خوابيده و جام ايخدا به«: داشت، و گفتند
كه با ما سخن كرد راست آن كس «:  از بستر برخاست و گفتندیببودند تا صبح درآمد و عل

  : خواستند كرد اين آيه نازل شد ی كه قرشيان می اين حادثه و كاردربارۀو  .»گفت یم
ُثِْبتُو َك إِْذ َفْمُكُر بِ وَ  ِ يَن َكَفُروا  ِ

َّ ْو َفْقُتلُو كَ ا
َ
ْو خُيْرُِجو كَ أ

َ
ُ ُر َيْمكُ  وَ َيْمُكُرونَ وَ . كَ أ  ابّٰ

ُ َوا   }۳۰  :۸{ َخرْيُ املْاِكِريَن بّٰ
يا بكشندت يا   زدند كه بدارندت ی تو نرينگ مدربارۀ كه كافر بودند یو چون كسان«: یيعن

كرد و خدا از مهه  یم) اثر یايشان را ب(كردند و خدا نرينگ  یبريونت كنند آهنا نرينگ م
  : و اين آيه كه. »نرينگيان ماهرتر است

بَُّص به َريَْب الَْمنُ  ْم َفُقولُوَن شاِعٌر َغرَتَ
َ
ّ أ ِ إِ

بِّ وِن، قُْل تََربَُّصوا فَ ِصنَي  َمَعُكْم من الُْمرَتَ
}۵۲: ۳۰ - ۳۱{   
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برمي، بگو انتظار بريد كه من نيز با مشا  یو يا گويند شاعريست كه انتظار مرگ او م«: یيعن
  . »منتظرم

 غار ثور رفته ی سوپيامرب گرفت و او گفت كه پيامرب آمد و سراغ ی پيش علابوبکر: گويند
 رسيد و پيامرب با شتاب برفت و در راه به ابوبکر. ی آجنا روی او را ببينیخواه یته اگر مو گف

 و با شتاب ، شب شنيد و پنداشت كه از مشركان استی را در تاريكابوبکر ی درای صداپيامرب
 و ، شد و خون بسيار رفتیزمخو  خورد ی پاره شد و انگشتش به سنگیبرفت و پاپوش و

 او پيامرب و ، و بانگ برداشت و سخن گفت، را به زمحت انداخته باشدپيامرب  ترسيد كهابوبکر
 روان بود، تا صبحگاهان به پيامرب ی و خون از پا،را بشناخت و بايستاد تا بيامد و با هم برفتند

  . غار رسيدند و وارد آن شدند
 از بستر یل بودند صبحگاهان وارد خانه شدند و عپيامرب خانه مراقب و آهنا كه بر درِ

چه «:  گفتیعل» ؟رفيقت كجاست«: شدند او را بشناختند و گفتندک  و چون نزدي،برخاست
و قوم به او تعرض كردند و  .» گفته بوديد برود او هم رفت؟! مگر من نگهبان او بودم!دامن یم

 پيامرب  تعاىلی بداشتند، آنگاه رها كردند و خدای مسجد بردند و ساعتیاو را بزدند و سو
  . خويش را از كيدشان در امان داشت

  .  هجرت دادويش اذِن خپيامربو خدا عز و جل به :  گويدابوجعفر
رفتند و او    مدينهیسو  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب ياران یوقت:  گويدُعرَوههشام بن 
تظر من«:  گفتپيامرب و ، از او اذن هجرت خواستابوبکر قتال نازل نشده بود، ۀنرفته بود و آي

 دو شتر خريده بود و آماده شده بود ابوبکرو  .»من باشد شايد به من نيز اذن هجرت داده شود
 گفت منتظر مباند و خرب داد كه از خداوند پيامربد، و چون  مدينه رَوی سوپيامربكه با ياران 

 ، و در انتظار مصاحبِتند شدفربهاميد اذن هجرت دارد، دو شتر را نگهداشت و علف داد تا 
 كه یاميدوار«:  بدو گفتابوبکر  به تاخري اجناميدپيامرب بود، و چون هجرت یپيامربِ خدا

  .  مهچنان منتظر ماندابوبکرو  .»یآر«:  گفتپيامرب» ؟اذن هجرت به تو داده شود
 و هر روز ، بيامدپيامربدر خانه بودمي ء امساخواهرم هنگام نيمروز كه من و : عايشه گويد

: گفتاست  نيمروز آمده پيامرب ديد كه ابوبکر و چون ،آمد یروز به خانه ما ماول روز يا آخر 
:  گفتابوبکر به خانه درآمد به پيامربو چون  .» هستیا  قطعا كار تازه!پيامربِ خدا یا«
 پيامرب .»خربچني ندارمي، و دو دختر من اينجا هستند«:  گفتابوبکر .»اينجا را خلوت كن«

 پيامرب» ؟ تو باشمدر مصاحبِت«:  گفتابوبکر .»نه به من داده شداذن رفنت به مدي«: گفت
و اين مهان  .» از دو شتر را بگريیيك«:  گفتابوبکر .»ی در مصاحبت من باش،یآر«: گفت
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 ی سواریبرا«:  داد و گفتپيامرب را به یو يك،  سفر آماده كرده بودیدو شتر بود كه برا
   .»گريم یقيمت مرا با پرداخت  آن«:  گفتپيامرب .»بگري

بود كه  عبداهللا  طفيل بنآِن از كنيززادگان ازد ازفَُهيره بن و چنان بود كه عامر: گويد
 او را خبريد و ابوبکربود ک  و چون عامر بن فهريه مسلمان شد و مملو. عايشه بودیبرادر مادر
 ی گوسفندانکرابوبشدند  بيرون ابوبکر و پيامربو چون . قدم بود  ثابتی و مسلمان،آزاد كرد

 و غار ثور مهانست كه ؛فرستاد پيامربداشت و عامر بن فهريه را با گوسفندان به غار ثور پيش 
 یبن عد عبد  بنی از مردمی و شتران را با يك؛خداوند در قرآن خويش از آن ياد كرده است

اه را  گرفته بودند كه ری او را به مزدوریبود ولک فرستادند كه مهپيمان قريش بود و مشر
  . شناخت یخوب م

 شبانگاه پيش آهنا بکر  ابیبن عبداهللا  در غار بودندابوبکر و پيامربدر آن شبها كه 
برد  ی و عامر هر شب گوسفندان را م؛گفت و صبحگاه در مكه بود ی مكه را میشد و خربها یم

   . آگاه نشودیرفت تا كس ی و صبحگاه پيش چوپانان ديگر م،كه شري بدوشند
 َعَدوی آهنا نيست، مرد یر و صدا خاموش شد و خرب يافتند كه كس به جستجوو چون س
 و ،مهراه بردندک  خدمت و كمی را نيز برافَُهيره و عامر بن ، و به راه افتادند،با دو شتر بيامد

 ی راه بود كس كه بلِدَعَدوی و جز عامر بن فهريه و مرد .كرد ی او را بر شتر خود سوار مابوبکر
سفان مقابل ساحل رسيدند آنگاه  آهنا را از پايني مكه بربد تا زير ُعیمرد عدو. ا نبودمهراه آهن

 گذشتند، آنگاه از راه مدجله ثَنِّية املُّره و از خرار و ،يد گذشتند و به راه درآمدندَدبرفتند تا از قُ
 ی ركوبه از آب و در مست راست، عبور كردند تا به راه عرج رسيدندَروحاءما بني راه عمق و راه 

 و پيش از ، و از آجنا راه مدينه گرفتند، رئم رسيدندیگفتند گذشتند تا به واد یغابر م آن را كه
 ؛ دو روز آجنا بودپيامرب ، و چنانكه گويند.عمرو بن عوف فرود آمدند  بنیظهر بريون مدينه بر

  .  بوده است به نزد آهنا بيش از اينپيامربعمريان پندارند كه مدت اقامت   بنییول
   .جنار رسيد  بنییها  شتر خويش را براند و دنبال آن برفت تا به خانهپيامربپس از آن 

 و گفت كه ، بودابوبکر ۀ در خانپيامرب یدر روايت ديگر از عايشه چنني آمده كه وقت
بود ک  را كه مشریبن ارقد دئل عبداهللا  و، گريستی از خوشحالی و، رفيق راه اوستابوبکر

  .  راه باشد و شتران خويش را بدو سپردند كه بچراند تا وقت سفر برسدكردند كه بلِداجري 
 خرب پيامرب كس از هجرت ی صديق و خاندان وابوبکر و طالب  ابی بنیجز عل: گويد

 خرب داده بود و گفته بود در مكه مباند و طالب  ابی بنی سفر خود را به علپيامرب .نداشت
در مكه  هرکه  زيرا چنان بود كه؛ بود به صاحبانش برساندپيامربم پيش  را كه از مردیامانتهاي
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  . دانستند ی را میسپرد كه صدق و امانت و ی میپيامربِ خداقدر داشت به   گرانیچيز
  بودی وۀ كه پشت خانی كوچك و از درِ، رفتابوبکر آهنگ رفنت كرد پيش پيامربو چون 

 ،وارد غار شدند. ست كه در پايني مكه استی ا كوهثور، و  غار ثور رفتندیشدند و سوبيرون 
آورد كه  ی و عامر بن فهريه گوسفندان را م،آورد ی هر روز اخبار مكه را مابوبکرپسر  عبداهللا و

 سه روز در غار پيامرب. آورد ی آهنا غذا می شبانگاه براابوبکر و امساء دختر ،شري بدوشند
د حممد را پس آَر هرکس د شتر جايزه هناده بودند كه و قرشيان ص، بودی با وابوبکرمباند، و 

 و چون شبانگاه به ، قريش بودی مراقب اخبار و گفتگوهابکر  ابیبن عبداهللا  و.به او بدهند
 پايش كور یراند تا جاي یفهريه گوسفندان را به دنبال او مگشت عامر بن  یمآمد و باز یغار م
  . شود

 اجري شتران را بياورد و امساء و مباندند مرِدو چون سه روز گذشت و كسان از جستج
به دو نيم  آن را  و چون بند نداشت كمربند خويش را بگشود و، سفره را بياوردابوبکردختر 

 ی يعن»نيطاقَذات النِّ« سفره ساخت، و به مهني سبب او را ی برای آن بندۀكرد و از نيم
  . صاحب دو كمربند گفتند

پدر و مادرم به « : هبتر را پيش برد و گفت آورد شترِپيامربد  شتران را به نزابوبکرچون 
 ابوبکر .»شوم ی كه مال خودم نباشد سوار منیمن بر شتر«:  گفتپيامرب .» سوار شو!فدايت
» ؟یا شتر را به چه قيمت خريده«:  گفتپيامرب» . شتر مال تو است!یپيامربِ خدا یا«: گفت

مال تو «:  گفتابوبکر .»به مهان قيمت خريدم«:  گفتپيامرب.  قيمت شتر را بگفتابوبکر
   .»باشد

  به درِيان از قريشی برفت گروهابوبکر با پيامربِ خدا یوقت:  گويدابوبکرامساء دختر 
 پدرت كجا« : و به من گفتند،جهل بن هشام نيز با آهنا بود، من بريون رفتم ابو ما آمدند،ۀخان

 خبيث و بددهان بود یجهل كه مردابو .»ست ادامن پدرم كجا ی منخدا به«: گفتم» ؟ستا
 و سه شب ، آنگاه برفتند.ام بيفتاد  من زد كه گوشوارهچهرۀ به یا یدست بلند كرد و سيل

يان بيامد و در پايني مكه  از جّنی كجا رفته است، تا يكپيامربدانستيم كه  یگذشت و ما من
و اشعار . نيدند اما خودش را نديدنديش را ش خبواند و مردم به دنبال او رفتند و صدایاشعار

  :چنني بود
 كه با هدايْت دهادک پاداش ني  ام معبد فرود آمدندۀدر خيم خداوند به دو رفيق كه

از ! كعب  بنیمردمای  .و آنكه رفيق حممد بود رستگار شد .آجنا فرود آمدنددر 
   .ست ا پناهگاه مؤمنانیكه مقام و  خوش باشيدپيامرباقامت 
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 و چهار نفر . مدينه رفته استی سوپيامرب را شنيدمي دانستيم كه یار جنو چون اشع
  .  راه بودبن ارقد كه بلِد عبداهللا ريه وَه و عامر بن فُابوبکر و پيامرب: بودند كه به اين سفر رفتند

شنيدند كه   اند كه شبانگاه قرشيان  عباس روايت كردهیاز حممد بن اب:  گويدابوجعفر
  :خواند ی مچنين یقبيس شعر ابو از فرازیيك

  . نداردک حممد در مكه از خمالفان با اگر دو سعد به سالمت باشند
يم يا اين دو سعد كدامني باشند؟ سعد بكر يا سعد مت«:  گفتابوسفيانو صبحگاهان 

  :خواند یاين مضمون مه  بیشب بعد مهان صدا را شنيدند كه شعرو » ؟ميذَسعد ُه
عوتگر هدايت  د. دلري سعد خزرجياِنیو تو نيز ا. ه باش كنندی تو يار! سعد اوسیا

باغ   طالب هدايْتیكه ثواب خدا برا  آرزو كنيد راو از خدا هبشت يدرا اجابت كن
  . دار است  سايههبشِت

   .» اين دو سعد سعد بن معاذ است و سعد بن عبادهخدا به«:  گفتابوسفيانصبحگاهان 
پسينگاه  األول  آهنا را به روز دوشنبه دوازدهم ربيعابوبکر و پيامرب بلِد:  گويدابوجعفر

  . عمرو بن عوف رسانيد  بنیبه قبا به نزد
: گفتند ی بودند مپيامربكسان قوم من كه ياران : مي بن ساعده گويدَو بن ُععبدالرمحان

 بودمي و هر روز صبح از ی در انتظار آمدن و استشده بيرون  از مكهپيامرب شنيدمي كه یوقت«
  و مهچنان آجنا بودمي تا آفتاْب،بردمي ی را مپيامربرفتيم و انتظار وصول  ی مَحّره مناز به یِپ

 كه روزها بسيار ،رفتيم ی خويش میها گرفت و ديگر سايه نبود، آن وقت به خانه یمهه جا را م
جا را مهه  و چون آفتاب ، رسيد مثل هر روز بريون رفته بودميپيامربِ خدا و آن روز كه .گرم بود

 از يهودان بود كه رفتار و انتظار ی يك را بديدپيامرب كه یو خنستني كس، ها رفتيم گرفت به خانه
در  رفتيم كه پيامرب ی و ما سو.» خبت مشا آمد!يلهقَ  بنییا«ما را ديده بود و بانگ برداشت كه 

 بودمي و او را  را نديدهپيامربغالب ما پيش از آن .  بودی نيز با وابوبکربود و  ی خنلۀساي
 او  سايه افكندپيامرب خود بر ی برخاست و با رداابوبکرو چون سايه بگشت و . شناختيم یمن

  . را شناختيم
 فرود ۔يثمه سعد بن َخۀ به خانیو به قول۔دم  كلثوم بن َهۀ به خانپيامرب ،چنانكه گويند

شد  ی كلثوم بريون مۀز خان ای به نزد كلثوم بن هدم بود گويند وقتی آهنا كه گويند منزل و.آمد
 نبود ی تنها بود و زن مهراه وپيامربنشست، زيرا  ی ديدن كسان می سعد بن خيثمه براۀدر خان

داند كه حال  ی و خدا هبتر م.گفتند یم جمردان ۀخان«ا  سعد بن خيثمه رۀ جمرد خانو مهاجراِن
  . امي  و ما هر دو روايت را شنيده! استچگونه بوده
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 به ی و به قول، فرود آمدیيب بن اساف خزرجَبنح به نزد ُخ قحافه در ُسی بن ابابوبکر
  . نزد خارجة بن زيد منزل گرفت

 بود پيامرب سه شب در مكه مباند و امانتها را كه پيش ۔ اهللا عنهیرض۔ طالب  ابی بنیعل
 كلثوم ۀ در خانی پيوست و به نزد وپيامرب و چون از اين كار فراغت يافت به ،به صاحبانش داد

  . بن هدم منزل گرفت
 ی در دل شب يك، مسلمان منزل گرفته بودمۀزن بيوک ي در قبا به نزد: گفت ی میعل

من بدگمان شدم  .گرفت ی را كه مهراه آورده بود میرفت و چيز یزد و آن زن م یآمد و در م یم
 از او یيز و چیرو یزند و م یم تو را ۀ خاناين مرد كيست كه هر شب درِ«: و به زن گفتم

اين سهل بن حنيف بن واهب «: زن گفت .»یزن بيوه و مسلمان هستک  تو كه ي؟یگري یم
د و  من آرِرد كند و پيشِ خويش را ُخ هنگام شب بتان قومِ، را ندارمیداند كه من كس یاست و م

   .»بسوزان   هيزمیگويد اين را به جا
 اين حكايت را طالب  ابی بنیشد علک  كه سهل بن حنيف در عراق هالیهنگام

  . كرد ی نقل می ودربارۀ
روز دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنجشنبه را   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدا

  و به روز مجعه از پيش آهنا برفت، اما به پندار،عمرو بن عوف به سر برد  بنیبا پيشدر قُ
ها  یبعض.  و خدا هبتر داند.د پيش آهنا بيش از اين بوپيامربعمرو بن عوف اقامت  بنی
  .  در قبا، بيشتر از سيزده روز بودیپيامربِ خدااند اقامت  گفته

 بعثت در مكه اقامت فرموده یِ از پپيامرب كه ی مدتدربارۀ َسلَفمطلعان :  گويدابوجعفر
 در مكه از بعثت تا هنگام هجرت ده سال یاند اقامت و ها گفته یبود اختالف دارند، بعض

 چهل ساله بود كه مبعوث شد و ده سال در پيامرباند كه  روايت كردهک ز انس بن مالا. بود
  . مكه اقامت داشت

 ده سال در مكه بود كه قرآن بر او نازل پيامرب هست كه یاز عايشه و ابن عباس نيز روايت
  . شد یم

زل شد و  ناپيامرب به یاند كه قرآن در چهل و سه سالگ  روايت كردهُمَسيِّباز سعيد بن 
  . پس از آن ده سال در مكه مقيم بود

  .  به مهني مضمون هستی و ابن عباس نيز روايتِعکرِمهاز 
از ابن .  بعثت سيزده سال در مكه اقامت داشتیِ از پپيامرباند كه   ديگر گفتهیبعض

او و هم از . رسيد ی بدو می سيزده سال در مكه مقيم بود كه وحپيامرباند كه  عباس روايت كرده
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 مبعوث شد و پس از آن سيزده سال در مكه اقامت ی در چهل سالگپيامرباند كه  روايت كرده
  . داشت

كرامت انصار   دارد كه ضمن آن ازیا  قصيدهی انصارصرمهقيس بن  ابو: گويدابوجعفر
 كه ،داند ی به نزد ايشان سخن آورده و او نيز مدت اقامت مكه را سيزده سال مپيامربو اقامت 

   :گويد
و در .  دوستان بودیداد و در جستجو یو تذكار م به نزد قريش ده و چند سال مباند

 به دعوت او ی نيافت و كسیاما پناه كرد ی خويشنت را به كسان عرضه مموسم حْج
 یو در مدينه خوشدل و راض ، را غلبه دادیو چون پيش ما آمد خدا دين و. نگرويد
 ما حكايت یو برا،  به او رسيدی خدای يارو ، و دوستان يافت و آرام گرفتزيست

و .  حق شنيد چه گفتی ندای وقتىو موس ،كرد كه نوح با قوم خود چه گفته بود یم
 و ، بذل كردميیو ما اموال خويش را در راه و. چنان شد كه ديگر از كس بيم نداشت

  .  يگانه هبترين هدايتگر استیو خدا.  كردميیباز به هنگام پيكار جان
 ده و چند ی از پس نبوت و وحپيامربقيس در اين قصيده گويد كه  ابوبينيد، یكه مچنان

  . سال ميان قوم خويش اقامت داشت
 در مكه پس از نبوت پانزده سال بود و مهني شعر را پيامرباقامت : اند ها گفته یبعض

  . اند شاهد گفتار خويش آورده
 را شاهد آورد اما در منت شعر قيس ابوابن عباس اين سخن گفت و شعر: عكرمه گويد

پانزده سال صريح   خواند كه .»مخس عشرة«كه ده و چند سال است  .»بضع عشره «یجبا
  . است

 رسد مدت سه پيامرب به یاند كه پيش از آنكه وح  روايت كردهیاز شعب:  گويدابوجعفر
قل شده چنني  نی از شعبیآمد، و منت روايت كه به وسيله واقد ی میسال اسرافيل به نزد و

شنيد اما خودش را  ی او را می بود كه صدایپيامربِ خدااست كه مدت سه سال اسرافيل قرين 
  .  آمد۔عليه السالم۔ديد و پس از آن جربئيل  یمن

  منۀبرادرزاد«:  و گفت، صاحل بن دينار نقل كردمیاين روايت را برا:  گويدیواقد
مرد ک  و ي،گفتند ین قتاده در مسجد حديث م بن حزم و عاصم بن عمرو بابوبکربن عبداهللا 

امي و ندانيم كه  جز اين نشنيده : اين روايت بگفت كه هر دوشان منكر آن شدند و گفتندیعراق
   .»آورد ی می وفات يافت جربيل بدو وحپيامرب كه ی تا هنگامیاز آغاز وح

 مبعوث شد و مدت  چهل ساله بود كهپيامرباند كه   عامر نيز روايت كردهیاز داود بن اب
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 نازل ی و قرآن به زبان و،آموخت ی بود و كلمه و چيز بدو میسه سال اسرافيل قرين نبوت و
 شد و سيزده سال در ی قرين نبوت و۔عليه السالم۔ و چون سه سال گذشت جربيل ،نشده بود

  . شد یمكه و ده سال در مدينه قرآن بر او نازل م
 ده سال بود، ی در مكه پس از نزول وحیند اقامت وا شايد آهنا كه گفته:  گويدابوجعفر

 را ی و آهنا كه مدت اقامت و،اند  آورد به مشار آوردهی كه جربيل وحیمدت را از هنگام
اند و آن سه سال را كه   بود مشردهیاند از آغاز نبوت كه اسرافيل قرين و سيزده سال دانسته

  . اند مأمور به اظهار دعوت نبود به حساب آورده
مدت هشت سال در مكه و ده : جز اين دو گفتار هست كه گويده  ديگر بیاز قتاده روايت

  . شد ی نازل مپيامربسال در مدينه قرآن به 
  . اند كه مدت نزول قرآن ده سال در مكه و ده سال در مدينه بود  از حسن روايت كردهیول



  هجرت اول سال حوادثذکر
   كه تاريخ هنادندی وقتدربارۀسخن 
  .  به مدينه آمد بفرمود كه تاريخ هنندیپيامربِ خداو چون :  گويدوجعفراب

 ،بود األول  و اين به ماه ربيع، به مدينه آمدپيامرب یاند كه وقت از ابن شهاب روايت كرده
  . بفرمود تا تاريخ هنند

هنادند  ی را تاريخ میماه و دو ماه از وقت آمدن وک  ي،اند چنانكه گفته:  گويدابوجعفر
  . تا سال به سر رفت

  .  بود۔رمحة اهللا عليه۔ خنستني كس كه در اسالم تاريخ هناد عمر بن خطاب یو به قول
ها از تو به ما  نامه« به عمر نوشت كه ی اشعرىموس ابواند كه  روايت كردهیاز شعب

از «: شان گفتند ی مشورت فراهم آورد و بعضیو عمر كسان را برا. »رسد كه تاريخ ندارد یم
: و عمر گفت .»تاريخ از هجرت بنه«:  ديگر گفتندیو بعض .» تاريخ بنهیپيامربِ خدابعث م
   .»هنيم كه هجرت فاصله ميان حق و باطل بود ی مپيامربتاريخ از هجرت «

 به نزد عمر آوردند كه بايد در شعبان یا اند كه حواله از ميمون بن مهران روايت كرده
» ؟ كه در آن هستيمی شعبان است؟ شعبان آينده يا شعباناين كدام«:  و عمر گفت،داده شود

ها  یبعض .» مردم بنهيد كه توانند شناختی برایچيز«:  گفتپيامربپس از آن عمر به ياران 
نوشتند، و اين دراز  یگفته شد كه آهنا از روزگار ذو القرنني م .»به تاريخ روم بنويسيد«: گفتند
 یگفته شد كه در ميان پارسيان وقت .»ارسيان بنويسيداز تاريخ پ«:  ديگر گفتندی بعض.است
 چند سال در مدينه پيامرب و مهسخن شدند كه ببينند . شاه پيشني را رها كنند بيايد مدِتیشاه

  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدا و تاريخ را از هجرت ،سال بود   كه ده،اقامت داشته بود
  . نوشتند

:  پيش عمر بن خطاب برخاست و گفتیاند كه يك هاز حممد بن سريين روايت كرد
 است كه عجمان كنند و یچيز«: گفت» ؟تاريخ هنادن چيست«: عمر گفت .»تاريخ هنيد«

: بنا شد تاريخ هنند، و گفتند .» نكوستیچيز«: عمر گفت .»نويسند در ماه فالن از سال فالن
، پس از آن مهسخن یاز وفات و:  و گفتند،پيامرباز مبعث : گفتند» ؟از كدام سال آغاز كنيم«

از رمضان آغاز : از كدام ماه آغاز كنيم؟ و گفتند: شدند كه از هجرت آغاز كنند، سپس گفتند
ه ماه حرام است و كسان از حج كنيم ك یحمرم را مبدأ م: پس از آن گفتند. كنيم یم
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  .  و بر حمرم مهسخن شدند.گردند یمباز
 به یپيامربِ خداد كه تاريخ هنادن از مهان سال كه ان بن عباس روايت كرده عبداهللا از

  . بن زبري تولد يافت عبداهللا  و در مهان سال،مدينه آمد آغاز شد
گفته  .»}۲ -۱: ۸۹{لَيالٍ َعْشرٍ  َوفَْجرِالَو«اند كه در تفسري  و هم از ابن عباس روايت كرده

  . فجر حمرم است كه آغاز سال است :بود
است و آغاز سال است كه  ۔لَّجَو زََّع۔اند كه حمرم ماه خدا  كردهاز عبيد بن عمر روايت 

 در ی و روز، كعبه را جامه پوشانند، و تاريخ از آن آغاز كنند و سكه در آن زنندۀدر آن خان
  .  آهنا پذيرفته شدۀ در آن روز تو به كردند و توبیحمرم هست كه قوم

 ابن اميه بود َيعلىها را تاريخ هناد   نامه كهیاند كه اول كس از عمرو بن دينار روايت كرده
   .كه در مين بود

 و مردم آغاز سال را تاريخ كردند و تاريخ از ،به مدينه آمد األول  در ماه ربيعپيامربِ خدا
  .  هنادندپيامربآمدن 

 كه یتا وقت امساعيل آتش ابراهيم را مبدأ تاريخ داشتند  بنیاند كه  روايت كردهیاز شعب
 كه پراكنده شدند و هر قبيله ی تا وقت، ساخته شد و بنيان خانه را آغاز تاريخ كردند كعبهۀخان
در هتامه مانده امساعيل كه   بنیكرد، و آن گروه از یشدن از هتامه را آغاز تاريخ م بيرون وقِت

  كه كعب بنیزيد را آغاز تاريخ داشتند، تا وقت  بنی وُجَهيَنههد و سعد و َنۀ بودند خروج قبيل
پس از آن سال فيل را آغاز تاريخ .  را آغاز تاريخ داشتندیمبرد و تا سال فيل مردن ولَُؤی 

 تاريخ كرد و اين به سال هفدهم يا هيجدهم  كه عمر بن خطاب هجرت را آغازِیكردند تا وقت
  . هجرت بود

از «: اند كه عمر بن خطاب كسان را فراهم آورد و گفت از سعيد بن مسيب روايت كرده
 اهللا ی صلپيامربِ خدا كه یاز روز«:  گفت۔عليه السالم۔ طالب  ابی بنیعل» ؟ه روز بنويسيمچ

  .  اهللا عنه چنني كردیو عمر رض .»فرمودک را ترک  و سلم مهاجرت كرد و سرزمني شر- عليه
اند از حق دور  امساعيل آورده  بنی تاريخدربارۀ ی كه از شعبیروايت:  گويدابوجعفر
 یا  يا بليهی كه پيش مهه معروف باشد نداشتند و غالبا قحطیا اريخ از حادثهنيست كه مبدأ ت
 قرشيان بودند كردند، و از ميان عربانْ ی از ديارشان رخ داده بود مبدأ تاريخ میا را كه در گوشه

 نيز پيامربِ خدا به سال فيل بود كه سال تولد پيامربكه آخرين مبدأ تارخيشان پيش از هجرت 
 پنج سال پيامرب كعبه تا مبعث ی و از بنا، كعبه پانزده سال بودیجار تا بنا جنگ ِف و از،بود
  . بود
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چهل ساله بود كه مبعوث شد، و چنانكه   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب:  گويدابوجعفر
 بود و اين پيش از آن بود كه مأمور دعوت و اظهار یاسرافيل مهراه نبوت و:  گويدیشعب

 شد و یامي، و سه سال بعد جربيل مهراه نبوت و آورده آن را یانكه روايتها باشد، چنیپيامرب
 و ده سال در مكه به دعوت پرداخت، پس از آن به ماه ،بگفت تا دعوت و نبوت اظهار كند

 از مكه به روز ی و خروج و، مدينه هجرت فرمودیسال چهاردهم نبوت خويش سو األول ربيع
  . به مدينه رسيد األول ازدهم ربيعدوشنبه بود و هم روز دوشنبه دو

 به روز دوشنبه تولد يافت و روز دوشنبه پيامربِ خدا: اند كه از ابن عباس روايت كرده
 بيرون و روز دوشنبه به قصد هجرت از مكه  را به جا هناداألسَودمبعوث شد و روز دوشنبه حجر 

  . شد و روز دوشنبه به مدينه رسيد و روز دوشنبه از جهان درگذشت
اگر چه مبدأ تاريخ مسلمانان از هجرت بود اما حمرم را آغاز تاريخ :  گويدابوجعفر

 مبدأ یو وقت رسيدن و.  به مدينه بودپيامربكردند كه دو ماه و دوازده روز زودتر از وصول 
  . تاريخ نشد، بلكه از اول سال آغاز كردند

   پس از هجرتمجعۀ خنستين  پيامرب در ۀخطب
  را و اينكه چه وقت از منزل اوی و منزل وپيامرباز پيش، وقت وصول :  گويدابوجعفر

 از مجله اين كه به وقت؛  را بگوييمامي، اكنون ديگر حوادث سال اول هجرت شد آوردهبيرون 
   . مدينه مجعه كردیرفنت از قبا سوبيرون 

 بود وقت  كه متعلق به آهنایا سامل بن عوف در دره  بنیچون آن روز مجعه بود و در حمل
 و اين خنستني مجعه .ست ا بپایاكنون در آجنا مسجد ام كه هم مناز مجعه در رسيد، و شنيده

 بود یا  و گويند اين خنستني خطبه. در اسالم به پا داشت و خطبه خواندیپيامربِ خدابود كه 
  . كه در مدينه خواند

عه پس از مناز مجعه  را كه به روز مجپيامرب ۀ خنستني خطبُجَمحین اسعيد بن عبدالرمح
   :سامل بن عوف خواند، چنني روايت كرده است  بنیدر

طلبم و هدايت از او  یخواهم و آمرزش م یمک  و از او كمكنم یخدا را ستايش م
 ،كنم ی می باشد دمشنیكافر و هرکه كنم و با ی او منجومي و به او اميان دارم و انكارِ یم

 پيامربنيست، و حممد بنده و ک شري یگانه ب يی جز خدایدهم كه خداي یو شهادت م
 ضاللت مردم و گذشت زمان و یِان و نادانپيامرب  را به دوران فترِتیاوست كه و

   .ز با هدايت و نور و موعظه فرستاد رستاخيینزديك
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 آهنا كند گمراه ینافرمان هرکه  او را اطاعت كند، هدايت يافته وپيامربخدا و هرکه 
  . ر افتاده است دویشده و در ضاللت

 كه مسلمان به مسلمان كند اين یكنم كه از خدا بترسيد، هبترين سفارش یسفارش م
 خدا َمنهِّياِتاز .  واداردی را به كار آخرت ترغيب كند و به ترس از خدایاست كه و

 وصول ی برای و ترس از خدا كمك، هبتر از اين نيستیبپرهيزيد كه نصيحت و تذكار
د و روابط آشكار و هنان خويش را با خدا به صالح آَر هرکه  و،به مقاصد آخرت است

 پس از مرِگۀ  دنيا و ذخريی نيكنامنداشته باشد ی خدا منظوریاز اين كار جز رضا
 كه جز ی و هر عمل؛ خويش احتياج داردۀ كه انسان به اعمال پيش فرستادیاوست وقت

دهد و  یخدا مشا را بيم م . كاش نكرده بودی كه اخواهد کرداين باشد صاحبش آرزو 
 حمقق ی وۀ راست است و وعدی و گفتار و،نسبت به بندگان خويش مهربان است

سخن پيش من دگرگون نشود و من به «:  گويد۔عز و جل۔ختلف، كه او  یاست و ب
در كار دنيا و آخرت و آشكار و هنان خويش از . }۲۹: ۵۰{» بندگان خويش ستم نكنم

 خدا از  ازترس.  بزرگ يافته استیِ خدا بترسد رستگاراز هرکه خدا بترسيد كه
 پروردگار ی رضاۀكند و ماي یها را سپيد م دارد و چهره یغضب و عقوبت او حمفوظ م

  . برد یشود و مرتبت را باال م یم
را به مشا  نصيب خويش را بگرييد و در كار خدا قصور مكنيد كه خدا كتاب خويش

 كنيد یمشا نيز نيك. ا راستگو از دروغگو معلوم شودآموخته و راه خويش را منوده ت
 و در راه خدا ، كنيدی دمشنی و با دمشنان و، كرده استیچنانكه خدا با مشا نيك

شود  یمک هال هرکه چنانكه بايد جهاد كنيد كه او مشا را برگزيده و مسلمان ناميده تا
  . ابد يی حجت زندگی يابد از رویزندگ هرکه شود وک  حجت هالیاز رو
روابط  هرکه  آخرت كار كنيد،یاست، خدا را بسيار ياد كنيد و بر ا نريوها از خداۀمه

كند، كه خدا بر مردم حاكم  نيکو  روابط او را با مردم خداخويش را با خدا سامان دهد
خدا نيستند، خدا  ِکاست و مردم مالک است و مردم بر خدا حاكم نيستند، خدا مال

   . بزرگ استیا از خدا نريوهۀبزرگ است و مه

  استقرار پيامربِ خدا در مدينه
از ک  بر شتر خويش نشست و مهار آن را رها كرد و به هر يپيامرب: ابن اسحاق گويد

كردند كه پيش آهنا منزل گريد و  ی را دعوت میگذشت اهل حمله و یحمالت انصار م
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بگذاريد «: گفت ی مپيامرب .» اينجا مرد و سالح و محايت هست!یپيامربِ خدا یا«: گفتند یم
 كه اكنون در مسجد است یو برفت تا به حمل مسجد رسيد و شتر به جاي .»برود كه مأمور است

 معاذ یجنار تعلق داشت كه زير سرپرست  بنی بود كه به دو پسر يتيم ازشترخوابیخبفت و آجنا 
  . بن عباد بودند سهيل نام داشت و پسران عمرو ی سهل و ديگرشان يکیبن عفرا بودند كه 

پيامربِ  برفت و ی از آن فرود نيامد، پس از آن برخاست و اندكپيامربو چون شتر خبفت 
 خفنت اول بازگشت و یرها كرده بود، پس از آن شتر به عقب نگريست و به جا آن را  مهارخدا

ايوب بو ااز آن فرود آمد و  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربآجنا خبفت و گردن به زمني هناد و 
:  فرمودپيامرب خود دعوت كردند و یها  را به خانه خويش برد و انصار او را به خانهیلوازم و

 فرود آمد كه از ۔يبلَخالد بن زيد بن ِك ۔ايوب ابو و به نزد.»كند یمرد با لوازم خود منزل م«
  . غنم بن جنار بود  بنیۀقبيل

 دو آِناز«معاذ بن عفرا گفت » ؟ كيستآِن ازوابشترخ«:  پرسيدپيامرب:  گويدابوجعفر
   .»كنم ی میند و آهنا را راضا يتيم است كه پيش من

 یايوب بود تا مسجد و مسكنها ابو و پيش. بنيان كنندی بفرمود تا آجنا مسجدپيامرب
  .  آماده شدیو

ست كه در  ا درست به نزد من آنی ول؛ حمل مسجد را خريد و بنيان هنادپيامرب: گويند
شت داشت و جنار بود و خنل و ِك  بنی از آنپيامربآمده كه حمل مسجد ک ن مالروايت انس ب

 یقيمت«: گفتند .»بگرييد آن را قيمت«:  گفتپيامربد و ، از روزگار جاهليت آجنا بویقربهاي
شت را به هم زدند و قبور  بفرمود تا خنلها را بربيدند و ِكپيامرب .»خواهيم ی منیجز ثواب خدا
رسيد مناز  یكه وقت مناز مهرجا  پيش از آن در آغل گوسفندان يا پيامربو  .را نبش كردند

  . كرد یم
   . مسجد كار كردندی و مهاجر و انصار در بناپيامرب:  گويدابوجعفر

  . با ساخته شددر مهني سال مسجد قُ
 پيامربخنستني كس از مسلمانان كه پس از هجرت مدينه وفات يافت صاحب منزل 

اسعد بن  ۔امامه ابوپس از آن.  درگذشتی پس از آمدن ویبود كه كم ۔كلثوم بن هدم۔
 گلو و سينه ی مسجد بود كه به بيماری پيش از ختم بنای و وفات و، در مهان سال مبرد۔زراره

  . درگذشت
  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرباند كه   روايت كردهعبدالرمحانبن  عبداهللا  بناز حيىي

 بود رفيقش پيامربيهودان و منافقان عرب گويند اگر حممد .  نبودیبت خوامامه مّيابو«: فرمود
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   .» از من ساخته نيستی خودم و رفيقم كاری اما در قبال خدا برا.مرد یمن
  . داغ كرد   كه داشتی اسعد بن زراره را به سبب بيمارپيامرباند كه  از انس روايت كرده

 بن - امامه، اسعد ابویند كه وقتا  روايت كردهیاز عاصم بن عمرو بن قتاده انصار
 یا« : آمدند و گفتندپيامربِ خداامامه نقيبشان بود پيش  ابوجنار كه  بنیزراره، مبرد مردم

 یدار كار و  او برگمار كه عهدهی را به جای، يكی اين مرد به نزد ما چنان بود كه دانپيامرب
: گويد .»امي و نقيب مشا هستميد و من از مشا  منِنمشا خاال«:  به آهنا گفتپيامرب .»باشد
 ها كه ح مشارد، و از فضيلتَرجَّ ُمی از آهنا را بر ديگری يكْیخواست در كار نقيب ی منپيامرب
   .» بودپيامربمشردند اين بود كه نقيبشان  ی خويش میجنار برا بنی

ص  داشت، و وليد بن مغريه و عای در طايفه مبرد كه آجنا ملكابواَُحيَحه در مهني سال
  .  نيز در مكه مبردندیبن وايل سهم

 قعده هشت ماه پس از ی با عايشه زفاف كرد و اين در ماه ذپيامربو نيز در مهني سال 
 بود، ازدواج با عايشه سه ی در ماه شوال هفت ماه پس از آمدن ویو به قول. آمدن مدينه بود

ايشه در آن وقت شش سال پيش از هجرت و پس از وفات خدجيه در مكه اجنام شده بود و ع
  .  هفت ساله بودیساله و به قول
 ی ديگر از قريش پيش عايشه رفتند و عايشه به آن قرشیبن صفوان و يك عبداهللا :گويند

:  بن صفوان پرسيدعبداهللا .»یآر«: گفت» ؟یا  حديث حفصه را شنيدهیفالن«: گفت
از ک ي كه در هيچمزيت است كه در من هست ه  ُندربارۀ«: عايشه گفت» ؟حديث چيست«

 .»گومي ی منپيامرب تفاخر به ديگر زنان ی به خدا اين را برا.زنان به جز مرمي دختر عمران نبود
فرشته به صورت من نازل شد، «: عايشه گفت» ؟ه مزيت چيستُن«: بن صفوان گفتعبداهللا 

ودم كه زن او  او رفتم، دوشيزه بۀه ساله بودم كه به خان شدم، ُنپيامربهفت ساله بودم كه زن 
آمد من با او زير  ی بدو می وحی در اين مزيت مانند من نبود، وقتیاز زنان وک ي شدم و هيچ

ک  هالۀبود مايک  كه نزديیا حلاف بودم، مرا از مهه كس بيشتر دوست داشت، در قضيهک ي
و را  به جز من ای از زنان وکس هيچ من نازل شد، جربيل را ديدم و دربارۀ قرآن ۀامت شود آي
   .» نپرداختی جز فرشته و من به كار وکس هيچ من درگذشت و ۀنديد، در خان

 گرفت، و هم در ماه ی عايشه را در ماه شوال به زنپيامرب ،چنانكه گويند:  گويدابوجعفر
   . زفاف كردیشوال با و

ل  گرفت و هم در شوای مرا در شوال به زنپيامرببن عروه از عايشه روايت كند كه عبداهللا 
  . دانست كه در ماه شوال با زنان زفاف كنند یعايشه مستحب م. با من زفاف كرد
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از زنان ک ي  از گفتار عايشه هست با اين اضافه كه هيچُعرَوهبن  عبداهللا روايت ديگر از
  . خويش را از من عزيزتر نداشت

نح با  در ُسابوبکر ۀدر ماه شوال در خان به روز چهارشنبه پيامرب یبه قول:  گويدابوجعفر
   .عايشه زفاف كرد

 آوردن یرافع را برا ابوزيد بن حارثه و  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربدر مهني سال 
  .  مدينه آوردنده فرستاد كه آهنا را از مكه بهدختران خويش و مهسرش سوده دختر زمع

پسرش خرب  عبداهللا  را بهابوبکر به مكه بازگشت و حمل اَُريِقطبن  عبداهللا چون: گويند
 نيز عبيداهللا و طلحة بن ، مدينه بردی را كه مادر عايشه بود سوش پدرام رومان زِن عبداهللا داد،

  . مهراه آهنا بود
پس از   ماهک  مناز حاضر دو ركعت افزوده شد و اين ي۔چنانكه گويند ۔در مهني سال

اضر و مسافر دو ركعت  و پيش از آن مناز ح؛بود اآلخر  به مدينه و دوازدهم ربيعپيامربوصول 
   .حجازيان در اين گفته اختالف ندارند:  گويدیواقد. بود

 به سال دوم ی تولد وی واقدۀاما به گفت. بن زبري در مهني سال بود عبداهللا  تولدیبه قول
  .  به مدينه و در ماه شوال بودپيامربوصول 

 و به ،اه به دنيا آمد بود كه در هجرتگیبن زبري خنستني مولود عبداهللا : گويدابوجعفر
كه ميان مسلمانان شايع بود كه يهودان رو   از آن مسلمانان تكبري گفتندیهنگام تولد و

 بود كه خداوند ی و تكبريشان از خوشدل؛اند كه بچه نيارند گفتند مسلمانان را جادو كرده یم
  .  يهودان را دروغ كرده بودۀگفت

  . را بار داشت عبداهللا آمد ی م به مدينهی وقتبکر  ابیامساء دختر: گويند
نعمان بن بشري نيز در مهني سال تولد يافت و خنستني مولود انصار بود كه پس از : گويند

پذيرد و گويد كه تولد نعمان چهارده ماه  ی اين گفته را منی واقدی به دنيا آمد، ولپيامربهجرت 
  . جهان درگذشت از پيامرب بيشتر داشت كه یپس از هجرت بود و هشت سال يا كم

اند كه به   روايت كردهاألسَود یاز اب .تولد نعمان سه يا چهار ماه پيش از بدر بود: گويد
  .  شش ماه از من بزرگتر استی و گفت و،بن زبري از نعمان بن بشري سخن رفت عبداهللا نزد

  و تولد، تولد يافتپيامرب بن زبري بيست ماه پس از هجرت عبداهللا:  گويداألسَودابو
   .بود اآلخر نعمان چهارده ماه پس از هجرت در ماه ربيع

 نيز در مهني ُسَمّيه و زياد بن ی عبيد ثقفیاند كه تولد خمتار بن اب گفته:  گويدابوجعفر
  . سال بود
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های پيامرب در سال اول به روايت واقدی، ولی ابن اسحاق  ها و غزوه ذکر سَريّه
  ها را به سال دوم برده است اين سَريّه

   پرچمپيامرب در مهني سال در ماه رمضان و هفت ماه پس از هجرت ی واقدۀگفتبه 
فرستاد تا راه كاروان  تن از مهاجران بی بست و او را با سعبداملطلب محزة بن ی برایسفيد

 بن عمرو یجهل رو به رو شد كه سيصد مرد مهراه داشت و جمد ابوبندند و محزه باقريش را ب
  . مرثد بود ابو جنگ از هم جدا شدند و پردار محزهیل شد و ب در ميانه حايیجهن

 پرچم یپيامربِ خدا او در مهني سال، هشت ماه پس از هجرت، در ماه شوال ۀگفته و هم ب
د، و  رابغ رَوۀ دریمناف بست و گفت سو عبد عبيدة بن حارث بن مطلب بنی برایسپيد

 جحفه به ثنية ة مهاجران در ناحيشصت تن ازه بود، و عبيده با ثثا بن اُِمسطَح یپردار و
 و در ،آب احيا با مشركان رو به رو شد و بر سرِ.  نبودیه رسيد، و از انصار كس مهراه واملّر

  .  شد اما كار به مششري نرسيدیميانه تريانداز
 بن ابوسفياناند  ها گفته ی بعض! بودیخالف است كه ساالر مشركان ك:  گويدیواقد

 سفيان ی اما درست اين است كه اب. بن حفص بودِمکَرزاند   ديگر گفتهیبعضحرب بود، و 
   .بود و دويست كس از مشركان را مهراه داشت

 وقاص بست و او ی سعد بن ابی برای پرچم سفيدپيامرب قعده مهني سال یو در ذ: گويد
يا (ت كس من با بيس: سعد گويد . مقداد بن عمرو بودی و پردار و، خرار فرستادیرا سو

شدمي و شب راه  یكه مهه پياده بودمي برفتيم و روز هنان م) كسک گفته بود بيست و ي
 و . به من گفته بود كه از خرار جتاوز نكنمپيامربسپردمي تا صبح روز پنجم به خرار رسيدمي،  یم

   .روز پيش از من از آجنا گذشته بود، و شصت مرد مهراه داشته بودک كاروان ي
  .  مهراهان سعد از مهاجران بودندۀ مهدر اين سفر
 نقل ی با آنچه از واقدی جنگی اين سفرهاۀ مهدربارۀگفتار ابن اسحاق :  گويدابوجعفر

  . برد ی اين سفرها را به سال دوم هجرت مۀ و مه،كردم اختالف دارد
 به مدينه ربيع األولهم ماه دوازد  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب ابن اسحاق، ۀبه گفت

 ی و رجب و شعبان و رمضان و شوال و ذیو دو مجاد اآلخر و ربيع األول ربيع   ماهۀسيد و بقير
حمرم را نيز . دار بودند  و حج آن سال را مشركان عهده.برد حجه را در مدينه به سر یقعده و ذ

تا شد و  بيرون  گذشته بود به قصد غزایو در ماه صفر كه دوازده ماه از هجرت و. بوددر مدينه 
  . گويندا  ابوۀمرة بن بكر بود و اين را غزوَض  بنیودان رفت و به طلب قرشيان و
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 ی پيمان صلح بستند، و آنكه به صلح آمد ساالرشان خمشیضمره با و  بنیدر اين سفر
  . بن عمرو بود
 از ی صفر و قسمتۀ نبود و بقيی به مدينه بازگشت و زد و خوردپيامربپس از آن : گويد

و در اين اثنا عبيدة بن حارث بن مطلب را با هشتاد يا . را در مدينه به سر برد األول ربيع
 ی از انصار در آن ميانه نبود و عبيده تا احياء كه آبکس هيچشصت سوار از مهاجران بفرستاد و 

 از قرشيان رو به رو شد و زد و یاست در حجاز زير ثنية املره، برفت و در آجنا با گروه بسيار
 بود كه در ی و اين خنستني تري؛ بينداختی وقاص تريید، جز اين كه سعد بن اب نشیخورد

 و جدا شدند و از گروه مشركان مقداد بن عمرمردمی از مردمپس از آن . اسالم انداخته شد
 مسلمانان گرخيتند، و اين هر دو مسلمان بودند و با كفار ی اردویزوان سوتبة بن غُ و ُعیهبران

  . جهل بود ابو و ساالر مشركان عكرمة بن. مسلمانان برسندآمده بودند كه به
 از ی يكی در اسالم براپيامرب بود كه یپرچم عبيده خنستني پر: ابن اسحاق گويد

  . مسلمانان بست
ا و پيش از وصول به  ابو هنگام بازگشت از غزوهپيامرب ،لعان مطّی بعضۀبه گفت: گويد

  . مدينه عبيده را فرستاد
 كس از ی را با سعبداملطلب مهني اثنا كه در مدينه مقيم بود محزة بن و در: گويد

 از انصار کس هيچ بود و ُجَهيَنهمهاجران به ساحل دريا به ناحيه عيص فرستاد كه سرزمني 
يان جهل بن هشام رو به رو شد كه سيصد كس از مكّ ابومهراه نبود، و محزه در ساحل دريا با

 و دو ،طرف به صلح بود در ميانه حايل شد  كه با هر دوینَه ُج بن عمروی و جمد،مهراه داشت
  .  نبودی و زد و خورد،گروه از هم جدا شدند

 از مسلمانان ی يكی براپيامرب بود كه ی پرچم محزه خنستني پر کهاند ها گفته یبعض
  .  با گروه عبيدة بن حارث مهراه بود اين خطا رخ دادی چون گروه وی ول،بست

  .  بود كه در اسالم بسته شدیه خنستني پرابوعبيدامي كه پرچم  مطلعان شنيدهاز : گويد
شد و تا  بيرون  به آهنگ غزا و به طلب قريشپيامرب اآلخر پس از آن در ماه ربيع: گويد

  .  نبودیا  و بازگشت و حادثه، بودىضوبواط رفت كه در ناحيه َر
دينار برفت تا به   بنیشد و از راه تنگه  بيرونو بار ديگر به آهنگ غزا و به طلب قرشيان

 ی آجنا هست، و غذائی و آجنا مناز خواند و منازگاه و، فرود آمدیدره ابن ازهر زير درخت
 و از چاه ، و حمل اجاق آجنا هست، خبوردندی او ساختند كه از آن خبورد و كسان نيز با ویبرا

ريه َشع به ُعنُب َيیاز آجنا برفت تا در وادسپس .  آوردندی ویب نام دارد آب براريَِشآجنا كه ُم
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 مدجل و  بنی و با،را آجنا به سر برد اآلخر یو چند روز از مجاد األول ی مجادۀ و بقي،رسيد
  .  نبودیا  و حادثه،مره پيمان صلح بست و به مدينه بازگشتَض بنی

 کَُرزينه مانده بود كه ريه باز آمد كمتر از ده روز در مدَش ذو الُعۀ از غزوپيامربو چون : گويد
 سفوان به ۀشد و تا در بيرون  به تعقيب اوپيامرب و ، مدينه را غارت كردگلۀ یهربن جابر فُ

  .  بدر اول گفتندۀ اما به كرز نرسيد، و اين را غزوحدود بدر رفت،
و رجب و شعبان را آجنا گذرانيد  اآلخر ی به مدينه بازگشت و بقيه مجادپيامربپس از آن 

  .  وقاص را با هشت كس به غزا فرستادیاين اثنا سعد بن ابو در 
  آمد و اوپيامرب قيس اسلت پيش ابو سال اول هجرت،یدر مهني سال، يعن:  گويدیواقد

دين تو نيكوست، در كار خويش «:  را به اسالم خواند كه گفتیو  وسلم۔۔صلی اهللا عليه
جنگ خزرجيان را «:  او را بديد و گفتیاَُببن  عبداهللا پس از آن .»بنگرم و باز پيش تو آمي

  .  قعده مبردیو در ماه ذ .»سال مسلمان نشومک تا ي«: قيس گفتابو »؟یخوش نداشت
  آنگاه سال دوم هجرت درآمد

  



  بدر ازجنگِ پيشدوم۔ سال حوادثذکر
  غزوۀ وَدان

 ودان  غزوهیا و به قول ابو به غزوهپيامرباين سال  األول در ربيعه، به اتفاق اهل سري
رفت سعد بن عبادة بن  ی كه به غزا می و ميان دو حمل شش ميل فاصله است، هنگام،رفت

 و چنانكه ، بودعبداملطلب محزة بن ی و پردار و،دليم را در مدينه جانشني خويش كرد
  .  سفيد بودیاند پر گفته

  .گشت پانزده روز در ودان اقامت داشت، آنگاه به مدينه بازپيامرب:  گويدیواقد

   غزوۀ بُواط
 األول  با دويست تن از ياران خود به قصد غزا رفت و در ماه ربيعپيامربپس از آن : گويد

 قريش را ببندد، ساالر كاروان امية بن خلف بود و یخواست راه كارواهنا یبه بواط رسيد و م
  . يكصد مرد از قرشيان مهراه داشت و دو هزار و پانصد شتر در كاروان بود

 ی سعد بن ابیدر اين سفر پردار و.  حادثه به مدينه بازگشتی از اين غزا بپيامرب
  .  و سعد بن معاذ را در مدينه جانشني خود كرده بود.وقاص بود

  غزوۀ بدر اول
 مدينه را غارت كرده ۀ رفت كه گلیبه تعقيب كرز بن جابر فهر األول و هم در ربيع: گويد

 عليه طالب  ابی ابنی در اين سفر علیيافت و پردار وبود و تا بدر رفت اما به او دست ن
  . السالم بود و زيد بن حارثه را در مدينه جانشني خود كرده بود

  غزوۀ ذات العُشَيره
 شام ی قريش كه سوی با مهاجران به تعرض كارواهناپيامربو در مهني سال : گويد

 سلمة بن ابودر اين سفر.  رفتَينُبع  و تا، و اين را غزوه ذات العشريه گفتند،شد بيرون رفت یم
  .  بودعبداملطلب محزة بن ی و پردار و.سد را در مدينه جانشني كرداألعبد

 ی مهراه بودمي و در منزلپيامربِ خداريه با َش در غزوه ذو الُعیمن و عل: عمار ياسر گويد
 گفتيم یدند و من و علكر یمدجل را ديدمي كه در خنلستان خود كار م  بنی ازیفرود آمدمي و كسان
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 در آهنا نگريستيم كه خوامبان گرفت و یكنند، و برفتيم و ساعت یبرومي ببينيم چگونه كار م
  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب كه ،خبفتيمک  خایسال رفتيم و زير آن رو درختان خنل نویسو

 یا«: ان داد و گفت خود تكی را با پای و عل،آلوده بودميک از خواب بيدارمان كرد و ما به خا
 مثود است یمو روزترين مردم خرب دهم كه چون سرخ از تريه تو را یخواه ی م!تراب برخيزابو

و  « و گفت او زدیو دست به پيشان .» تو ضربت زندی كرد، مهان كس كه به اينجایكه شتر را پ
  . و ريش او را بگرفت .»اين را از خون خضاب كند

 آمده كه یيد بن حماربَب كه در روايت حممد بن ُع،اند گفتهدر اين باب جز اين سخن نيز 
 را ناسزا یخواهد كس پيش تو فرستد كه عل ی از امريان مدينه میيك«: به سهل بن سعد گفتند

 خدا به«: گفت .»تراب است ابوی نام ویبگوي«: گفتند» ؟ چه گوميمثالً«: سهل گفت .»یگوي
آمد و در  بيرون  از خانهیعل«: گفت» ؟چگونه بود«: ندگفت .» بدو دادیپيامربِ خدااين نام را 

فاطمه » ؟عم تو كجاستپسر:  به نزد فاطمه آمد و گفتپيامرب مسجد خبفت، پس از آن ۀساي
آلود شده  ک برفت و او را ديد كه ردا از پشتش افتاده و خاپيامرب» در مسجد خفته است«: گفت
 را مانند اين ی، هيچ نامخدا به »!راب برخيزتابو«: گفت یكرد و م یمک از پشت او پاک و خا

  . دوست نداشت
 عليه السالم طالب  ابی بنیدر مهني سال چند روز مانده به آخر صفر عل:  گويدابوجعفر

  .  گرفتی اهللا عنها را به زنیفاطمه رض
 به مدينه ی از تعقيب كرز بن جابر فهرپيامربكه چون :  گويدی طربابوجعفرو هم 

 از یبن جحش را با گروه عبداهللا بود، در ماه رجب اآلخر ین در ماه مجادبازگشت، و اي
  . مهاجران فرستاد كه كس از انصار با آهنا نبود

   به خنلهسرِيّۀ عبداهللا بن جحش
 ی واقدۀ به گفتی، ول است و يزيد بن رومان از عروة بن زبري چنني آمدهیهردر روايت ُز

 و هم در روايت آهناست كه . فرستادن كس از مهاجران جحش را با دوازدهب عبداهللا پيامرب
بن جحش نوشت و گفت كه در آن ننگرد تا دو روز راه بسپرد، پس  عبداهللا ی برایا  نامهپيامرب

  .  از ياران خويش به دخلواه به كار نگريدکس هيچاز آن نامه را بيند و مضمون آن را كار بندد و 
  : را باز كرد و خبواند كه چنني نوشته بوددو روز راه سپرد نامه عبداهللا و چون
 خنله ميان مكه و طايف برو و مراقب قرشيان باش و از ی تا وادی مرا بديدۀ نامیوقت

   .اخبار آهنا به دست آر
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 پيامرب«: و به ياران خويش گفت .»كنم یاطاعت م«: نامه را خبواند گفت عبداهللا و چون
م، و  از آهنا به دست آری مراقب قرشيان باشم و خربم و خنله رَویدهد كه سو یبه من فرمان م
خوش  هرکه رغبت شهادت دارد بيايد و هرکس دخلواه نربم، کس از مشا را نابه گفته كه هيچ

   .»بندم ی را كار مپيامربِ خداندارد بازگردد، اما من فرمان 
از برفت تا  و به راه حج.مناندکس باز يارانش با او برفتند و هيچ ۀبرفت و مهعبداهللا 

 را كه به نوبت بر آن یتبة بن غزوان شتر وقاص و ُعی و سعد بن اب، رسيدی فرع به معدنیباال
جحش و ديگران برفتند تا   بن عبداهللا  و،ماندند آن بازیشدند گم كردند و به جستجو یسوار م

 بار بر ی بازرگانی از قريش آجنا گذشت كه مويز و چرم و كاالی و كاروان.به خنله رسيدند
 عبداهللا  و برادرش نوفل بن خمزومیبن مغريه عبداهللا  و عثمان بن،یداشت و عمرو بن حضرم

و چون قرشيان مسلمانان را بديدند بترسيدند كه . و حكم بن كيسان با كاروان بودند، بن مغريه
 و ،ن را ديدند كه سر تراشيده بودحَصاشه بن ِمكّ َعی ول،آهنا فرود آمده بودندک نزدي

  . اند به عمره آمده عبداهللا خاطر شدند كه پنداشتند ياران سودهآ
اگر امشب كاروان را :  رجب بود، و گفتندمسلمانان با هم مشورت كردند، و آخرين روزِ

ايد،  شيدشان در شهر حرام خون رخيته و اگر بكُ،رها كنيد وارد حرم شوند و بدان دست نيابيد
را  هرکه ، پس از آن شجاعت آوردند و مهسخن شدند كهشدندک د شدند و از عمل بيمناو مرّد

 را ی بزد و عمرو بن حضرمی تريیمتيم عبداهللا  و واقد بن. بگريندیشند و مال وتوانند بكُ
بگرخيت كه به  عبداهللا  و نوفل بن،و حكم بن كيسان اسري شدند عبداهللا  و عثمان بن،بكشت

  .  بردپيامربن را با دو اسري به مدينه پيش بن جحش و يارانش كاروا عبداهللا  و.او نرسيدند
پنجم  کبا ياران خويش گفت كه ي عبداهللا بن جحش گويند كه عبداهللا  اعقابیبعض

 و مخس غنامي را .د و اين پيش از آن بود كه مخس مقرر شو، استپيامرب غنيمت مشا ازآِن
   .نده را ميان ياران خود تقسيم كردما ی جدا كرد و باقپيامرب یبرا

و  .»نگفته بودم در ماه حرام جنگ كنيد«:  رسيدند به آهنا گفتپيامربو چون پيش 
  .  از آن نگرفتیكاروان و دو اسري را بداشت و چيز

 .اند متحري شدند و پنداشتند كه به هالكت افتاده عبداهللا  چنني گفت يارانپيامربو چون 
 نگفته بود و در ماه حرام جنگ امربپي كرديد كه یكار«: و مسلمانان مالمتشان كردند و گفتند

   .»كرديد و فرمان جنگ نداشتيد
اند و در ماه حرام خون   حرمت ماه حرام نداشتهیحممد و ياران و«: قرشيان گفتندو 
اند در  آنچه كرده  و مسلمانان مكه به پاسخ گفتند كه .»اند اند و اسري گرفته اند و مال برده رخيته
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  . شعبان بوده است
 عبداهللا  را واقد بنیعمرو بن حضرم«: گفتند و  بد زدند فالِپيامربضد ن برو يهودا

 جنگ روشن  جنگ بوده و واقد آتش حاضرِیكشته، عمرو جنگ را معمور كرده و حضرم
 و چون كسان .و اين به ضرر آهنا است و به سودشان نيست)  آتش استۀكه واقد افروزند(كرده 

  : خويش نازل فرمودپيامربا عز و جل اين آيه را به در اين زمينه بسيار سخن كردند خد
ْهِر احْلَراِم قِتاٍل ِفيهِ  َك يَْسئَلُونَ  ِ َصدٌّ َقْن َسِبيِل  وَ  قُْل قِتاٌل ِفيِه َكِبريٌ !؟َعِن الشَّ ُكْفٌر  وَ ابّٰ

ْكرَبُ ِعنَْد  وَ .الَْمْسِجِد احْلَرامِ  وَ به
َ
ْهِلِه ِمنُْه أ

َ
ِ إِْخراُج أ ْكرَبُ من الَْقتْلِ الِْفتْنَ  وَ .ابّٰ

َ
ال  وَ .ُة أ

 َّ وُكْم َقْن ِديِنُكْم إِِن اْستَطاُعوايَزالُوَن يُقاتِلُونَُكْم َح من يَْرتَِدْد ِمنُْكْم  وَ . يَُردُّ
وٰحِ  وَ َقْن ِديِنِه َفيَُمْت 

ُ
نْيا َك ُهَو اكفٌِر فَأ ُّ ْعمالُُهْم يف ا

َ
وٰحِ  وَ اْآلِخَرةِ  وَ َحِبَطْت أ

ُ
 َك أ

ْصحاُب اجَّ 
َ
وَن اِر هُ أ ُ ِ   }۲۱۷ :۲{ْم ِفيها خا

را از ماه حرام و پيكار در آن پرسند، بگو پيكار در آن مهم و باز داشنت از راه خدا و و ت«: یيعن
 و فتنه از كشتار بدتر .و مسجد حرام و بريون كردن مردمش نزد خدا مهمتر است. انكار اوست

از  هرکه .انند مشا را از دينتان بازگردانند مشركان پيوسته با مشا پيكار كنند تا اگر تو.ستا
مشا از دين خويش بازگردد و مبريد و كافر باشد چنني كسان در دنيا و آخرت اعمالشان باطل 

  . »گشته است آهنا جهنميانند و خودشان در آن جاودانند
 كاروان و پيامربو چون قرآن در اين باب نازل شد و خدا اختالف از مسلمانان برداشت 

 پيامرب و ،و حكم بن كيسان فديه فرستادند عبداهللا  عثمان بنی اسري را بگرفت و قرشيان برادو
 بيايند كه بيم ۔ وقاص و عتبة بن غزوانی سعد بن ابیيعن۔ ما گريمي تا دو يارِ یفرمود فديه من

 امدند و چون سعد و عتبه بي.شيمکُ یاز مشا را م و اگر چنني كنيد دو يار ،دارمي آهنا را بكشيد
اعتقاد بود ک  پایمسلمان شد و مسلمان  حكم بن كيسانو  . دو اسري فديه گرفت در مقابلِپيامرب

  .  بئر معونه كشته شدۀ مباند تا در حادثپيامربو پيش 
ة بن جراح را به اين سفر ابوعبيدخواست  ی مپيامرباند  چنانكه گفته:  گويدابوجعفر

 پيامرب: گويد عبداهللا  بنُجنُدب. بن جحش را فرستاد  عبداهللا داد ویبفرستد، سپس تغيري را
خواست  ی و چون م،شان معني كرد یة بن جراح را به ساالرابوعبيدفرستاد و  ی را میگروه

  .  فرستادی ویبن جحش را به جا عبداهللا  و او نيز، گريه سردادپيامرب یبرود از غم دور
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   و وجوبِ روزۀ رمضانتغيير قبله
و اين به ماه شعبان آن ،  كعبه بودیبه سو مسلمانان از شام ۀ قبلل تغيرياز حوادث اين سا

اند كه در نيمه  اند و بيشتر بر اين رفته مطلعان سلف در وقت تغيري قبله اختالف كرده. سال بود
  . شعبان هيجده ماه پس از هجرت بود
د و چون كردن ی بيت املقدس مناز میاند كه مردم به سو از ابن مسعود روايت كرده

 یداشت و منتظر فرمان خدا ی گذشت هبنگام مناز سر به آمسان برمپيامربهيجده ماه از هجرت 
 كعبه مناز برد و خداوند اين آيه یبرد و دوست داشت كه سو ی بيت املقدس مناز میبود و سو

  :را نازل فرمود
َ  َك  َيَقلَُّب وَْجهِ  ىٰ قَْد نَر ّ ِ ماِء فَلَنَُو َشْطَر  َك  وَْجهَ  فََوِلّ .لًَة تَْرضاهاقِبْ  َك نَّ يف السَّ

وتُوا الِْكتاَب  وَ .َحيُْث ما ُكنْتُْم فََولُّوا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ  وَ .الَْمْسِجِد احْلَرامِ 
ُ
يَن أ ِ

َّ إِنَّ ا
نَُّه احْلَقُّ من َربِّ 

َ
َْعلَُموَن ك ُ َما  وَ ِهمْ َ ا َفْعَملُوَن  بِغافِلٍ ابّٰ   }۱۴۴ :۲{ َقمَّ

 ی كه دوست داریا به قبله تو را  و،بينم یبه طرف آمسان م تو را یش روگرد«: یيعن
آهنا .  آن كنيدی خود سویبوديد روهاهرجا  و . مسجد احلرام كنی خود سوی رو.بگردانيم

و خدا از آنچه  ،دانند كه اين حق است و از جانب پروردگارشان ی دارند میكه كتاب آمسان
  . »خرب نيست یكنند ب یم

اند كه قبله در ماه شعبان، هيجده ماه پس از هجرت،  اسحاق نيز روايت كردهاز ابن 
  . تغيري يافت
  .  شعبان اجنام شدۀه تغيري قبله به روز سه شنبه نيمك:  نيز گويدیواقد

   .اند تغيري قبله شانزده ماه پس از هجرت بود  ديگر گفتهیبعض:  گويدابوجعفر
 و ،كردند ی بيت املقدس مناز میمسلمانان سو در مكه بود پيامرب یوقت: قتاده گويد

 پس از آن قبله تغيري يافت و ،برد ی بيت املقدس مناز میچون هجرت فرمود تا شانزده ماه سو
  . كعبه شدیسو

 و شنيد كه ،برد ی بيت املقدس مناز می مدت شانزده ماه سوپيامرب: ابن زيد گويد 
و . شان كجاست تا ما هدايتشان كردمي تند قبلهدانس ی منی و ياران وپيامرب: گفتند یيهودان م

  .  تغيري قبله نازل شدۀ و آي،نداشت و سر به آمسان برداشت اين را خوش پيامرب
 اين به ماه شعبان یقوله  ماه رمضان مقرر شد، و بۀدر مهني سال روز:  گويدابوجعفر

 و ،دارند یز عاشورا روزه م به مدينه آمد ديد كه يهودان به روپيامرب یو چنان بود كه وقت. بود
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و  موسى  است كه خداوند آل فرعون را غرق كرد ویاين روز«:  گفتند،از آهنا سبب پرسيد
و آن  .»از آهنا بيشتر است موسى  ما نسبت بهحقِ«:  فرمودپيامرب .» را جنات دادیمهراهان و

ضان مقرر شد نگفت  و چون روزه ماه رم. و بگفت تا كسان نيز روزه بدارندروز را روزه داشت
  .  نفرمود نيز و از آن منع،دار شوند كه به روز عاشورا روزه

يا دو روز پيش از عيد فطر ک  يپيامربو هم در اين سال زكات فطر مقرر شد، گويند 
  . خطبه خواند و گفت زكات فطر بدهند

 عيد منازِ لْ و اين او،ا مردم مناز عيد خواند به منازگاه رفت و بپيامربو هم در اين سال 
  . بود كه به پا داشت

 فرستاده بوده بود به منازگاه عيد پيامرب ی برای را كه جناشیو هم در اين سال عصاي
 آن را  عيدی روزهاۀ و در مه، هنادپيامرب ی و پيش رو، و حامل آن زبري بن عوام بود،بردند

  . ام اكنون به نزد مؤذنان مدينه است  و چنانكه شنيده.بردند یم
   



  بدر جنگ
 بزرگ ميان پيامرب و كفار قريش رخ  جنگ بدرِ دومِ هجرت پيامربِ خداو هم در اين سالِ

  .اند  و در روز آن اختالف كرده. و اين به ماه رمضان بود،داد
اند  از ابن مسعود روايت كرده. اند جنگ بدر به روز نوزدهم رمضان بود ها گفته بعضی

  .  جبوييد كه شب بدر بودكه شب قدر را در شب نوزدهم رمضان
شب قدر را در شب نوزدهم رمضان جبوييد كه صبحگاه آن جنگ بدر : عبداهللا نيز گويد

  . رخ داد
پدرم در احيای شب نوزدهم و بيست و سوم رمضان سخت دقيق : خارجة بن زيد گويد

 صبحگاه اين شْب «:شد و چون سبب پرسيدند گفت  بيداری رنگش زرد میۀبود و در نتيج
  . »دا حق را از باطل جدا كردخ

عبداهللا بن مسعود . اند جنگ بدر به روز مجعه هفدهم رمضان بود بعضی ديگر گفته
 ۀ دو گروه بود كه در آيشب قدر را در شب هفدهم رمضان جبوييد كه روز آن تالقیِ«: گفت می

يا در شب «: گفت سپس می. »}۱۵۵: ۳{َيْوَم الَْتقَی الَْجْمعاِن :  و خداوند فرمود،قرآن آمده
   .»نوزدهم يا در شب بيست و يكم جبوييد

  . اند كه جنگ بدر صبحگاه نوزدهم رمضان بود از زبري بن عدی روايت كرده
كردم  عجيب است، فكر منی«: اين را با حممد بن صاحل بگفتم و گفت: واقدی گويد

م بن عمرو عاص. کس شک داشته باشد كه جنگ بدر صبحگاه مجعه هفدهم رمضان بود هيچ
ای «:  من گفتبهآنگاه حممد بن صاحل . »گفتند بن قتاده و يزيد بن رومان نيز چنني می

 و زنان نيز در ، كه مطلب روشن است، در اين باب حاجت به نام ذكر كسان نيستبرادرزادًه
:  گفتاو. زياد گفتم اين را به عبدالرمحان بن ابی: واقدی گويد. »دانند ها اين را می خانه

گرفت و صبحگاهان نشان بيداری بر  نيدم كه زيد بن ثابت شب هفدهم رمضان را احيا میش
 اين روز خدا حق را از باطل جدا كرد و اسالم را صبحگاِه«: گفت  و می، وی منودار بودۀچهر

  . »عزيز كرد و قرآن را نازل فرمود و سران كفر را ذليل كرد و جنگ بدر به روز مجعه بود
اند كه شب فرقان و روز تالقی مجعان هفدهم  طالب روايت كرده  بن ابیاز حسن بن علی

  . رمضان بود
سبب جنگ بدر و ديگر جنگها كه ميان پيامربِ خدا و مشركان قريش رخ داد چنانكه 
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 عمرو بن حضرمی بود كه به دست واقد بن عبداهللا متيمی کشته شدِنعروة بن زبري گويد، 
  : بن مروان نوشتک املل عبدپدرم به: ه گويدهشام بن عرو. اجنام گرفته بود

ک  بن حرب با يابوسفيان ! كه چگونه بودی و رفتنش پرسيده بودابوسفياناز كار 
آمد كه به جتارت شام رفته بودند و با مال و  ی از مهه قبايل قريش از شام میكاروان هفتاد نفر

 آن در ميانه جنگ رفته بود و خون  خرب دادند و پيش ازپيامربگشتند و قضيه را به  یكاال بازم
  ازیيك ۔ته شده بودند و دو تن از قرشيان و كسان ديگر در خنله كشیرخيته بود و اين حضرم

بن جحش و  عبداهللا اين كارها به دست.  اسري شده بودند۔ آهناۀمغريه با ابن كيسان وابست بنی
رفته بود، و مهني ماجرا كه خنستني  اجنام گپيامرب از ياران ی و گروه۔یدَع  بنیپيمانمه۔واقد 

 به شام رخ داده بود جنگ را در ابوسفيانو پيش از رفنت   و قرشيان بودپيامرببرخورد ميان 
  . ميان دو طرف برانگيخت

 و چون ، با كاروان قريش از شام بيامد و عبورشان از ساحل دريا بودابوسفيانپس از آن 
 و ،شدند بيرون  كم مردان آن سخن گفت و كاروان و تعداِد اين بشنيد با ياران خود از مالپيامرب

بردند  ی و گمان من،دانستند ی خويش مغنيمِت آن را  و، بودندی و كاروان وابوسفيانبه طلب 
و دوست داشتيد «:  در مهني باب فرمودی و خدا. سخت رخ دهدیرسد جنگ ی به آهنا میوقت

  . }۷: ۸{» كه گروه ضعيفتر از آن مشا باشد
 قرشيان فرستاد یاند كس سو  راه بر او گرفتهپيامربِ خدا شنيد كه ياران ابوسفيان چون و

  .  جتارت خويش را حفظ كنيد،اند  راه مشا را گرفتهیكه حممد و ياران و
 در یَؤلُ  بنییها  تريهۀكه مهرو   از آنو چون قرشيان خرب يافتند، مكيان به جنبش آمدند

عامر به جز از   بنی و از،بود لَُؤی كعب بن  بنید، و اين جنبش از شركت داشتنابوسفيانكاروان 
 از حركت قرشيان خرب نداشتند تا به ی و ياران وپيامرب و .بن حنبل كس نبودک مال  بنیۀتري

 و ،رفت از آجنا بود ی قريش كه از ساحل دريا به شام میحمل بدر رسيدند كه راه كارواهنا
ک  برفت تا نزديپيامربِ خدا و ،داشت در بدر متعرض او شوند از بدر بگشت كه بيم ابوسفيان

 و گمان ، از ياران خويش بر سر چاه بدر فرستادی و زبري بن عوام را با مجع،بدر فرود آيد
  . اند نداشتند كه قرشيان به مقابله بريون شده

 ج جزوِاّجَح  بنی ازی چند از آبگريان قريش به نزد چاه بدر رسيدند كه غالم سياهیو تن
 ، و كسان ديگر بگرخيتند، كه با زبري بودند غالم سياه را بگرفتندپيامربو فرستادگان . آهنا بود

  .  و او به مناز ايستاده بود، آوردندپيامربک و غالم را به نزدي
 از مهراهان ی و اطمينان داشتند كه و، پرسيدندی و ياران وابوسفيان دربارۀو از غالم 
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كرد و  یآمده بودند سخن م بيرون  غالم از قرشيان و سرانشان كهی ول بوده است،ابوسفيان
 ی و مهراهان وابوسفيان آهنا اين خرب را خوش نداشتند و از كاروان یگفت، ول ی راست مخربِ

ديد كه با غالم چه  یكرد و م یو سجود م   مهچنان به مناز بود و ركوعپيامرب و ،ستندُج یخرب م
: گفتند یكردند و م یزدند و تكذيب م یاند او را م  كه قرشيان آمدهگفت ی و چون م،كنند یم
 و غالم از آهنا خرب نداشت كه از آبگريان قريش ،»یدار ی و ياران او را مكتوم مابوسفيان«

 .» استابوسفيانبله اين «:  پرسيدند گفتی و ياران وابوسفيان او را زدند و از یبود، اما وقت
  :ته بود، چنانكه خداوند عز و جل فرمايداما كاروان از آجنا گذش

غْ 
َ
نْيا وَ إِْذ أ ُّ ْسَفَل ِمنُْكمْ  وَ  ىٰ ُهْم بِالُْعْدَوِة الُْقْصوتُْم بِالُْعْدَوِة ا

َ
ْكُب أ   َولَْو تَواَعْدُيمْ الرَّ

ٰ َالْختَلَْفتُْم يف الِْميعاِد وَ  َ ل ِ َْق ِ ُ ِكْن  مْ ابّٰ
َ
  }۴۲ :۸{راً اكَن َمْفُعوًال  أ

 و كاروان دور از مشا ، دور بودندۀبوديد و آهنا بر كنارک نزديۀ  كه مشا بر كناریهنگام«: یيعن
 ]رسيديد یو به موقع من[يافتيد  ی ميعادگاه اختالف م]وصول به[ اگر وعده كرده بوديد در ،بود
  . »د بود، به پايان بَری را كه اجنام شدنی تا خدا كار]چنني شد[ یول

اين «: گفت ی و چون م،زدند یاند او را م گفت قرشيان آمده یم م غالیو چنان بود كه وقت
 رفتار آهنا را بديد از مناز چشم پيامرب و چون .داشتند یدست از او باز م » استابوسفيان

زنيد و چون  ی راست گويد او را میقسم به آنكه جان من به فرمان اوست وقت«: پوشيد و گفت
راست «: گفت .»اند گويد كه قرشيان آمده یم«: گفتند .»داريد یدروغ گويد دست از او باز م

آنگاه غالم را خبواست و از او پرسش  .»اند  حفظ كاروان خويش آمدهیقريش برا: گويد یم
 قرشيان رمشا«:  پرسيدپيامرب .» خرب ندارمابوسفياناز « : و او از قريش خرب داد و گفت،كرد

 چه کسیپريشب «:  پرسيدپيامرب گويند .»ند زيادیدامن، خيل یمن«: غالم گفت »؟چند است
: غالم گفت» ؟چند شتر كشت«:  پرسيدپيامربآنگاه . برد   را نامیو غالم يك» ؟به آهنا غذا داد

:  پرسيدپيامرب.  را نام بردیو غالم يك» ؟ به آهنا غذا دادیديشب ك«: سپس پرسيد .»ه شترُن«
مشار قوم ميان هنصد و هزار «:  گفتپيامرب .»ده شتر«: غالم گفت» ؟ آهنا كشتیچند شتر برا«

  .  و مجع قرشيان هنصد و پنجاه كس بود،»است
 و ياران خود ، برفت و بر چاه بدر فرود آمد و حوضها را از آب پر كردندپيامربپس از آن 

   .صف كرد تا قرشيان بيامدنده را در آجنا ب
و چون  .» آهناست قتلگاِهاينجا«:  گفته بود به بدر رسيدپيامربِ خداو مهاندم كه 

خدايا اين « : گفتپيامرب و . است از پيش آجنا فرود آمدهپيامربقرشيان بيامدند ديدند كه 
ت آمده، خدايا وعده خويش را پيامربقرشيان با مجاعت و غرور خويش به جنگ تو و تكذيب 
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   .»وفا كن
و خدا ،  پاشيدهاشان به چهرهک  آهنا رفت و خای روو چون قرشيان در رسيدند پيشِ

  .  كردُمنَهزِمشان
 كس فرستاده بود كه ابوسفيان پيامربِ خداو چنان بود كه پيش از رو به رو شدن قرشيان با 

به خدا بازنگردمي تا «:  قرشيان گفتندیول. حفه رسيده بود به ُجابوسفيان و كاروان ،بازگرديد
از عربان ما را  هرکه  كه،بينندا را بجنا مبانيم و مردم حجاز مبه بدر فرود آييم و سه روز به آ

  : در اين باره فرمودی تعالیو خدا. دببيند جرئت جنگ ما نياَر
 ً يَن َخرَُجوا من ِديارِِهْم َنَطرا ِ

َّ وَن َقْن َسِبيِل  وَ ِرئاَء اجَّاِس  وَ اَك ِ َيُصدُّ ُ  وَ ابّٰ  بِماابّٰ
  }۴۷ :۸{َفْعَملُوَن حُمِيٌط 

اند و از راه خدا  شده بيرون  مردم از ديار خويشی و ريایودمناي خیآن كسان كه برا«: یيعن
  . »كنند احاطه دارد ی كه میدارند و خدا به اعمال یباز م

 خويش را ظفر داد و سران كفر را زبون كرد و دل پيامرب مقابل شدند خدا پيامربو چون با 
  . كردک مسلمانان را خن

 آن خبوردمي و به یها ون به مدينه آمدمي از ميوهاند كه چ  عليه السالم روايت كردهیاز عل
 و چون خرب آمد كه مشركان پيش ،گرفت ی از بدر خرب مپيامرب و ،ما نساخت و بيمار شدمي

 بود ی قرشی و در آجنا دو مرد يافتيم كه يك، بودی و بدر چاه، بدر روان شدی سوپيامربآمدند 
قبه را بگرفتيم و از او  غالم ُعیبگرخيت ول یعيط بود، و قرشُم یقبة بن اب غالم ُعیو ديگر

و چون چنني  .»بسيارند و بسيار نريومندند«: گفت یم» ؟مشار قوم چند است«: پرسيدمي یم
 بردمي و او كوشيد بداند كه مشار پيامربِ خدا پس از او پيش .زدند یگفت مسلمانان او را م یم

» ؟كشند یهر روز چند شتر م«: د پرسيپيامربِ خداسپس . قوم چند است، اما غالم نگفت
 زد و زير درختان و یو شبانگاه باران .»مشارشان هزار است«:  گفتپيامرب .»ده شتر«: گفت

شود كس ک خدايا اگر اين گروه هال«: گفت ی مهچنان به دعا بود و مپيامربسپرها پناه بردمي و 
از زير درختان و سپرها داد و مردم در مناز یو صبحگاهان ندا .» تو نكنددر زمني پرستشِ

مجاعت قريش «:  آنگاه گفت با ما مناز كرد و كسان را به پيكار ترغيب كرد،پيامرب و ،بيامدند
 از آهنا را ديدم كه بر یشدند و ما صف بستيم يكک و چون قرشيان نزدي. ندا  اين كوهۀبر كنار

 سوار شتر  کهبپرساز محزه «:  به من گفتیپيامربِ خدا. رفت ی سرخ در ميان مجع میشتر
گفت كه محزه از مهه به گروه مشركان رو   از آنو اين سخن» ؟گويد یسرخ كيست و چه م

 طرفدار خري باشد مهني سوار شتر یاگر در ميان قوم كس«:  گفتپيامربآنگاه . نزديكتر بود
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: گويد یتبة بن ربيعه است كه خمالف جنگ است و م ُعیو:  بيامد و گفتو محزه .»سرخ است
 قوم گناه را به گردن من ی ا.يابيد یاند كه آسان بر آهنا دست من  از جان گذشتهیاينان گروه«

جهل  ابوو .»دانيد كه من از مشا ترسوتر نيستم یو م؛ د و بگوييد عتبة بن ربيعه بترسيدبار كني
گفت سزايش را  ی جز تو چنني می اگر كسخدا به ؟یگوي یچرا اين سخن م«: اين بشنيد و گفت

 یگوي یعيب من م«: عتبه گفت .»دادم، حقا كه سينه و شكمت از ترس ماال مال شده است یم
   .»از ما ترسوتر استک ي  دانست كه كدامی، امروز خواهیا تو كه نشيمنت را زرد كرده

 به ميدان َحِمّيت یو عتبة بن ربيعه و برادرش شيبة بن ربيعه و پسرش وليد از رو: گويد
ما «:  و عتبه گفت، آهنا شدندی و شش تن از جوانان انصار سو،استندآمدند و مهاورد خو

:  گفتپيامرب .» به جنگ ما بيايندعبداملطلب  بنیخواهيم، بايد عموزادگان ما یاينها را من
 و خدا عتبه بن ربيعه و شيبة بن ربيعه و وليد بن . و محزه و عبيدة بن حارث برخيزيدیعل«

 و هفتاد كس از آهنا را بكشتيم و هفتاد اسري ،دار شد رث زخم و عبيدة بن حا،عتبه را بكشت
  . گرفتيم

 . آوردپيامرب را كه اسري كرده بود پيش عبداملطلب از انصار عباس بن یو يك: گويد
 بود كه یرو نيکو دلري وی اين شخص مرا اسري نكرد بلكه مردخدا به پيامرب یا«: عباس گفت

من او را اسري «:  گفتیانصار .»بينم یان مجاعت من ابلق سوار بود و او را ميیبر اسب
   .»تو فرستادک  را به كمیا خداوند فرشته«: گفت  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب .»ام كرده

  .  عباس و عقيل و نوفل بن حارث اسري شدند،عبداملطلب  بنیاز:  گويدیعل
 ما ۀ بودمي و از مه خداپيامربِ جنگ شدمي در پناه ۀبه روز بدر كه آماد:  گويدیو هم عل

  . از ما به دمشن از او نزديكتر نبودک  و هيچي،دلريتر بود
 و مهه خفته بودمي ، به جز مقداد بن اسود ميان ما نبودیبه روز بدر سوار: و هم او گويد

   .كرد یخواند و دعا م ی ايستاده بود و تا صبح مناز می كه كنار درختپيامرببه جز 
 يا چهل كس از قرشيان یآمد، س ی كه از شام مابوسفيانكاروان  :حممد بن اسحاق گويد

  . مة بن نوفل و عمرو بن عاص از آن مجله بودندرا به مهراه داشت كه خمَر
گردد  یم از شام بازابوسفيان خرب يافت كه كاروان پيامرب یوقت:  بن عباس گويدعبداهللا

 آن را را مهراه دارد، برويد شايد خدااين كاروان قريش است كه اموالشان «: به مسلمانان گفت
 كردند كه گمان نداشتند جنگ ی سستی روان شدند و بعضی و بعض.»غنيمت مشا كند

   .شود یم
 از كاروانيان ی و يك،بودک  مراقب اخبار بود كه بر اموال كاروان بيمناابوسفيان: گويد
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 و او حمتاط  است،ه انداختهبه او خرب داد كه حممد ياران خويش را بر ضد تو و كاروان به را
 حفظ ی مكه فرستاد و گفت قرشيان را برای را اجري كرد و سویفارشد و ضمضم بن عمرو ِغ

 و ضمضم شتابان . كاروان دارند به تعرض كند و بگويد كه حممد و يارانش سرِیاموالشان راه
  .  مكه رفتیسو

 ديد كه سخت یواب خعبداملطلب عاتكه دختر ،سه روز پيش از رسيدن ضمضم: گويد
 ديشب !برادر« : فرستاد و بدو گفتعبداملطلببترسيد و كس به طلب برادر خود عباس بن 

 آنچه را با تو . به قوم تو رسدیا ترسم كه شر و بليه ی و م، ديدم كه سخت بيمناكمیخواب
به خواب ديدم كه : عاتكه گفت» ؟یبه خواب چه ديد«: عباس گفت .»گومي مكتوم دار یم

 ی سه روز ديگر سو! سنگستان مردمِیا«:  مكه ايستاد و بانگ زدۀ بر شتر بيامد و به دریسوار
 مسجد رفت و مردم از ی آنگاه سو. فراهم شدندیدور وه و مردم ب. »قتلگاه خويش شتابيد

 مردم ای«:  كعبه منودار شد و باز بانگ زدیدر آن هنگام با شتر خويش باال.  برفتندیدنبال و
 ی باال درآنگاه با شتر خويش. » قتلگاه خويش شتابيدیه روز ديگر سو س!سنگستان

 برگرفت و رها كرد كه ی پس از آن سنگ.دار شد و بانگ زد و مهان سخن گفتس منوَبسقُابو
   . مكه رسيدیها  خانهۀ آن به مهیها مهچنان بيامد تا به پايني كوه رسيد و درهم شكست و پاره

پس از آن  .»ی مگوکس هيچ اين رؤيا را مكتوم دار و به خدا به«:  گفت به عاتکهعباس
 ی وی بود بديد و خواب عاتكه را برایعباس برفت و وليد بن عتبة بن ربيعه را كه دوست و

 پدر خويش عتبة نقل كرد و قصه یوليد نيز خواب را برا. مكتوم دارد آن را نقل كرد و گفت
  . شايع شد و قرشيان از آن سخن آوردند

 از قرشيان یجهل بن هشام با مجع ابوصبحگاهان به طواف كعبه بودم و: ويدعباس گ
 !الفضل ابویا«: جهل مرا بديد گفت ابو چون.ودند و از خواب عاتكه سخن داشتندنشسته ب

 شدم و با یو چون طواف به سر بردم، پيش و: گويد .» پيش ما بيای طواف به سر بردیوقت
» ؟ ميان مشا پيدا شدی زن از كپيامربِ اين !عبداملطلب ی بنیا«: جهل گفتابو .آهنا بنشستم

 ديده یچه خواب«: گفتم» ؟ كه عاتكه ديده استیخواب«: گفت» ؟مقصود چيست«: گفتم
 كنند كه زنان مشا یپيامرب اين بس نبود كه مردان مشا !عبداملطلب  بنییا«: گفت» ؟است

 گفته سه روز ديگر به قتلگاه خود یيكگويد در خواب ديده كه  ی عاتكه م؟اند  شدهپيامربنيز 
دهد، و اگر از  ی باشد رخ م راستاگر آنچه عاتكه گفته است ؛كنيم ی ما سه روز صرب م.بشتابيد

   .»يدا نويسيم كه مشا دروغگوترين خاندان عرب ی میا  نباشد نامهیپس از سه روز چيز
 گفتم عاتكه چنني  و قضيه را انكار كردم و، چندان سخن نكردمخدا به: عباس گويد
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 پيش من عبداملطلب  بنی زنانۀ و شبانگاه مه. پس از آن متفرق شدمي. نديده استیخواب
 و اكنون به زنان ، بدهناد اجازه داديد به مردان مشا ناسزا گويدبه اين فاسقِ«: آمدند و گفتند

و چندان  چنني بود خدا به«: گفتم: عباس گويد .»ی و غريت نياوردیناسزا گفت و تو شنيد
صبحگاه : گويد .» او روم و اگر تكرار كرد سزايش بدهمی بار ديگر سوخدا به .سخن نكردم

 و  است از دست رفتهی و خشمگني بودم و پنداشتم كه فرصتیخو خواب عاتكه تندروز سومِ
رفتم  ی او میجهل را ديدم و سو ابو مسجد شدم ویبه دست آورم، و سوآن را که  خواستم یم

 و .چشم بودزبان و بدو پررو و بدک  سبی و او مرد.ز آن باب بگويد و با او درافتم ایكه چيز
 و با خويش گفتم ملعون از بيم ناسزا شنيدن اين مهه . مسجد رفت درِیديدمش كه شتابان سو

  . كند یشتاب م
 را شنيده بود و من نشنيده بودم كه در دل ی ضمضم بن عمرو غفاریاما او صدا: گويد
وارونه كرده بود و پرياهن  آن را  شتر را بريده بود و جهازیِتر خويش ايستاده بود و بيندره بر ش

 است در خطر ابوسفيان اموال مشا كه مهراه ! خطر!خطر«: زد یخويش دريده بود و بانگ م
   »!ک كم!ک كم.بدان نرسيدکه حممد و ياران اوست و بيم دارم 

 و مردم با عجله آماده ، او از من مشغول بودو من از او به حادثه مشغول بودم و: گويد
اند كه اين كاروان نيز چون كاروان ابن  مگر حممد و ياران او پنداشته«: گفتند ی و م،شدند
   .»خواهد دانست كه چنني نيست!  هرگز؟ استیحضرم
 ۀ و مه. فرستادن آماده كردی خود برای را به جایبريون شدن نتوانست يك هرکه و
 كه به جا عبداملطلبهلب بن  ابو مناند مگری و از سران قوم كس به جا.شدند  بيرونقرشيان

 خويش فرستاد كه چهار هزار درم از او طلب یماند و عاص بن هشام ابن مغريه را به جا
 او ی و عاص به جا. او را ببخشدیِ و عاص مفلس شده بود و او را اجري كرد كه بده.داشت
  .  ماندیهلب به جا ابو و،رفت

قدر و سنگني بود آهنگ ماندن  واالیف كه پريلَامية بن َخ:  جنيح گويدی بن ابعبداهللا
 كه آتش و یعيط با آتشدان ُمیقبة بن اب كه در مسجد ميان قوم نشسته بود ُعیداشت، و هنگام

 خبور بسوز كه از !یعل ابویا«:  خوش داشت برفت و آتشدان را پيش او هناد و گفتیبو
   .»یا  زشت آوردهیخدايت زشت دارد كه چيز«: فتاميه گ .»یا زنان

  . شد بيرون و اميه آماده شد و با قوم: گويد
بكر   بنی را كه ميان آهنا ویخواستند حركت كنند جنگ یو چون قرشيان آماده شدند و م

اسحاق ابن . »ترسيم از پشت سر به ما بتازند یم«: فته بود به ياد آوردند و گفتندمناة ر عبدبن
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 كه از اشراف كنانه بود منودار یجدلَم ِمدر اين هنگام ابليس به صورت سراقة بن جعَش: گويد
 و قوم شتابان روان .»رسد ی به مشا منیمطمئن باشيد كه از طرف كنانه بد«: شد و گفت

   .شدند
 روز سوم ماه رمضان با سيصد و ده و چند مرد از ياران خويش پيامرب:  گويدابوجعفر

  . اند سيصد و سيزده كس بودند  گفتهی بعض. مشاره بيشتر از ده اختالف هست و در.بريون شد
بودند كه از هنر  مشار اصحاب طالوته گفتيم كه اصحاب بدر ب ی ما مهيشه م:براء گويد

  .  سيصد و سيزده كسی، يعنگذشتند
اند كه به روز بدر مهاجران هفتاد و هفت كس بودند و انصار  از ابن عباس روايت كرده

 ۔عليه السالم۔ طالب  ابی بنی علپيامربِ خدا و پردار . و شش كس بودندیدويست و س
  .  و پردار انصار سعد بن عباده بود،بود

اند كه بدريان سيصد و چهارده كس بودند كه حضور داشتند يا از   ديگر گفتهیبعض
  . غنيمت نصيب بردند

   .سيصد و هيجده كس بودندکه اند   ديگر گفتهیبعض
  . اند كه سيصد و ده و چند كس بودند  غالب گذشتگان گفتهیول

اند كه طالوت با سيصد و ده و چند كس از هنر گذشت، به مشار   روايت كردهیداز ُس
  . جنگاوران بدر

  .  بودندپيامرباند كه به روز بدر سيصد و ده و چند كس با  و هم از قتاده روايت كرده
 و ، با اصحاب خويش بريون شدپيامربان رفته بود كه چند روز از رمض: ابن اسحاق گويد

صفراء ک  و چون به نزدي. مازن بن جنار را بر دنباله گماشتی صعصعه برادر تنیقيس بن اب
 كاروان دربارۀ خرب ی را به جستجوی جهنی الزغبای بن ابید و َعینَهس بن عمرو ُجسَبرسيد َب

 و . و آهنا را از پيش فرستاده بود،ه راه افتاد بپيامرب پس از آن . بدر فرستادی سوابوسفيان
ح سلَ َمیيك«:  گفتند؛ايست ميان دو كوه، از نام دو كوه پرسيد چون به صفراء رسيد كه دهكده

 كه دو تريه از »اقّرالنار و بنو ُح  بنی: گفتند؛ و از مردم دهكده پرسيد.ىخر َمیاست و ديگر
خوش نداشت، و به نام دو كوه و  آن را و عبور از مياندو كوه آن   خداپيامربِ و .فارندقبيله ِغ

 ذفران ی وادیمردم آجنا فال بد زد و دو كوه را با صفرا به مست چپ هناد و از مست راست سو
. اند  حفظ كاروان آمدهیرفت خرب آمد كه قرشيان برا یم بيرون  كه از آجنای و هنگام.رفت
 برخاست ۔ اهللا عنهیرض۔ ابوبکر و ؛ش را بگفت آمدن قري با كسان مشورت كرد و خربِپيامرب

 .گفت نيکو اب برخاست و سخن گفت و بن خطّرپس از آن عَم. گفت نيکو سخن گفت و و
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است  آنچه را خدا فرمان داده !یپيامربِ خدا یا: قداد بن عمرو برخاست و گفتپس از آن ِم
 برو مهراِه« خنواهيم گفت كه تندگف موسى اسرائيل كه به  بنیامي و چون كار بند كه ما با تو به

جنگ كن كه ما و برو مهراه خدايت «بلكه گوييم ؛ »امي جنگ كن كه ما اينجا نشستهو خدايت 
ک  اگر ما را تا بر است،به حق مبعوث كرده تو را  كهی قسم به خداي.»كنيم یمهراه مشا جنگ م

   .ی ياب در مقابل آن پيكار كنيم تا بدان دستیر َب۔ حبشهیيعن ۔الغماد
  .  خري كردی او دعای سخن خوش گفت و براپيامربو 

 بودن را از داشنت مهه ی وی ديدم كه به جایمقداد را در وضع:  بن مسعود گويدعبداهللا
 از خشم سرخ شده بود كه پيامرب یها  و گونه، دلري بودی مردی و.جهان بيشتر دوست داشتم

 اسرائيل به  بنیوشدل باش كه ما چنانكه خ!یپيامربِ خدا یا:  آمد و گفتیمقداد پيش و
 ؛»امي جنگ كن كه ما اينجا نشستهو برو مهراه خدايت «که گفتند به تو خنواهيم گفت موسى 

 تو  سر و راست و چپِ رو و پشِت پيشِ استبه حق مبعوث كرده تو را  كهیبلكه قسم به خداي
   .یهستيم تا فريوز شو

و مقصودش  .» دهيدی را! مردمیا«:  گفتداپيامربِ خپس از آن : ابن اسحاق گويد
به با او بيعت كرده قَ در َعی و هم به سبب آنكه وقت،كه آهنا بيشتر بودندرو   از آنانصار بودند،

 و ؛ی ما رس ندارمي تا به حملِی حفظ تو تكليفی ما برا!یپيامربِ خدا یا«: بودند گفته بودند
 بيم پيامرب .»كنيم ین و فرزند خويش حفظ مچون ز تو را  وی در پناه مانیچون آجنا رسيد

 ، خويش مشارندۀد در عهد كه به مدينه هجوم آَری او را در مقابل دمشنیداشت كه انصار يار
  .  دمشن بربدی آهنا را سو کهو نبايد

 نظر با ما ی گوي!یپيامربِ خدا یا«:  اين سخن بگفت، سعد بن معاذ گفتپيامربو چون 
ما به تو اميان آوردمي و تصديقت كردمي و «: سعد گفت .»یآر«:  گفتپيامرب» !؟یدار

كجا  اكنون هر.شهادت دادمي كه دين تو حق است، و عهد و پيمان كردمي كه مطيع تو باشيم
 و در ی دريا بربی اگر ما را سو استبه حق فرستاده تو را  كهی قسم به خداي. برویاراده فرماي
ندارمي و به ک  از مقابله با دمشن با. از ما باز مناندکس هيچ  ما نيز با تو فرو شومي ویآن فرو رو
 به .ی از رفتار ما خرسند شوباشد کهگفتارمي،  گ صبورمي و به هنگام برخورد راستهنگام جن

   .»بركت خدا ما را پيش برب
به بركت خدا روان شويد كه «: خرسند شد و نريو گرفت، آنگاه گفت  از گفتار سعدپيامرب

   .»بينم ی هم اكنون قتلگاه قوم را می و گوي است،ز دو گروه را به من وعده داده ایخدا يك
 از ی و با يك،بدر فرود آمدک  از ذفران حركت كرد و برفت تا نزديپيامربِ خداپس از آن 
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 قريش و دربارۀان عرب بايستاد و از او پرسيد كه مرد از پريیياران خود برنشست و پيش يك
 پيامرب .»تا نگوييد از كجاييد به مشا نگومي«:  گفتيرمردپ شنيده است؟ حممد و ياران او چه

 فالن یام كه حممد و ياران و شنيده«:  گفتمردپري .» ما نيز بگوييمی به ما گفتیوقت«: گفت
 را كه ی، و مكان»ندا  و اگر اين خرب راست باشد اكنون در فالن مكان؛اند روز حركت كرده

 و اگر اين ؛اند كه قريش فالن روز بريون آمدهام  و شنيده«ه بود نام برد،  در آجنا فرود آمدپيامرب
و .  را كه قرشيان در آجنا بودند نام بردی، و مكان»ندا خرب راست باشد اكنون در فالن مكان

 و ،و برفت ؛»ميا ما از آب«:  گفتپيامرب» ؟مشا از كجاييد«: چون اين سخنان به سر برد گفت
  » ؟ عراقدام آب؟ از آبِاز ك«: گفت یپري م

عوام و سعد   و زبري بنطالب  ابی بنی پيش اصحاب بازگشت و شبانگاه علپيامربآنگاه 
 و . چاه بدر فرستادی خرب سوی وقاص را با چند تن ديگر از ياران خويش را به جستجویبن اب

 غالم ۔ آبگريان قريش برخوردند كه اسلمچنانكه در روايت ابن اسحاق هست به
 پيامرب و هر دو را پيش ، جزو آهنا بودند۔العاص  بنیغالم ۔يسار ابو و عريض۔احلجاج بنی

مي، ما ا ما آبگريان قريش«:  به مناز بود، و از آهنا پرسش كردند و دو غالم گفتندپيامرب. آوردند
قوم خرب آهنا را خوش نداشتند و اميد داشتند كه از  .» آهنا آب بربميیاند كه برا را فرستاده

 و دست ؛»ميا ابوسفيانما از كاروان «:  و آهنا را زدند تا گفتند؛ باشندابوسفيانكاروان 
 راست یوقت«: جده به جا آورد و سالم مناز ادا كرد و گفت ركوع كرد و دو َسپيامرب .بداشتند
 .»ندا  قريشآِن آهنا ازخدا به .داريد ی دروغ گويند دست از آهنا میزنيدشان و وقت یگويند م

 .»اند پشت اين تپه«: دو غالم پاسخ دادند» ؟به من بگوييد قرشيان كجا هستند«: س گفتسپ
مشارشان چند «:  گفتپيامرب .» زيادندیخيل«: گفتند» ؟قرشيان چقدرند«:  گفتپيامرب
ه روز ُنک ي«: گفتند» ؟كشند یهر روز چند شتر م«:  گفتپيامرب .»ندانيم«: گفتند» ؟است

از اشراف «: پس از آن پرسيد .»ما بني هنصد و هزارند«:  گفتپيامرب .»روز ده شترک شتر و ي
 ابن یالبختر ابو و،عتبة بن ربيعه و شيبة بن ربيعه«: گفتند» ؟ با آهناستچه کسانیقريش 
 و ،یيمة بن عدَع و طُ، و حارث بن عامر بن نوفل، و نوفل بن خويلد، و حكيم بن حزام،هشام

 منبه  و نبيه و، و امية بن خلف،جهل بن هشام ابو و،ة بن اسودمع و َز،ابن كلده نضر بن حارث
مكه «:  رو به كسان كرد و گفتپيامرب .»دَو عبِدعمرو بن، و  و سهيل بن عمرو،پسران حجاج

   .» مشا انداخته استی جگر خود را سویها پاره
شتران  و ، الزغباء برفتند تا در بدر فرود آمدندی بن ابیسبس بن عمرو و عدَب: گويند

 بن ی و جمد، برگرفتند كه آب برآرندی و دلو،آب خبوابانيدندک  نزديیا خويش را كنار تپه
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 بر لب آب از كنيز ديگر قرض ی و بسبس شنيدند كه كنيزی و عد، بر لب آب بودینَهعمرو ُج
 آهنا یرسد و من برا یفردا يا پس فردا كاروان م«: گفت ی و كنيز بدهكار م،خواست یخويش م

و چون . و آهنا را جدا كرد .»یگوي یراست م« : گفتیجمد .»دهم یم تو را كنم و قرضِ یمكار 
 رفتند و آنچه را پيامرب و بسبس اين سخنان بشنيدند بر شتران خويش نشستند و پيش یعد

  .  بگفتندیشنيده بودند با و
 عمرو  بنی و از جمد، احتياط پيش از كاروان بيامد تا لب آب رسيدی از روابوسفيان

 را كه مظنون باشد نديدم اما دو سوار یكس«:  جواب دادیجمد» ؟ی را نديدیآيا كس«: پرسيد
 به ابوسفيان .» اين تپه خوابانيدند و آب گرفتند و رفتندیديدم كه شتران خويش را هپلو

 خدا به«:  و گفت، شتران رفت و از پشگل آن برگرفت و بشكست كه هسته در آن بودخفنت گاِه
 و راه ، و كاروان را از راه بگردانيد، ياران خود رفتیو شتابان سو .» يثرب استۀلوفاين ع

  . ساحل گرفت و بدر را به مست چپ هناد و برفت تا دور شد
لت بن خمرمة بن يم بن َصَهند و در جحفه فرود آمدند، و َجپس از آن قرشيان بيامد

 را ديدم كه ی اسب سواری بيداردر ميان خواب و«:  و گفت، ديدیمناف خواب عبدمطلب بن
ابن هشام و امية   احلكم ابوعتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعه و:  مهراه داشت و گفتیبيامد و شتر

 آنگاه ،كشته شدند)  را كه به روز بدر كشته شدند ياد كردیو نام كسان(بن خلف و فالن و فالن 
 از خون ی مناند كه چيزیا و خيمه ،در اردو رها كرد آن را  بر گردن شتر خويش زد ویضربت

  ازی ديگرپيامرباين نيز «: جهل رسيد و گفت ابو خرب بهاين: گويد .»شتر بدان نرسيد
   .» رو به رو شدمي مقتول كيستی فردا بداند كه وقت. استمطلب بنی

 یسته ديد كس پيش قرشيان فرستاد كه مشا برا كاروان را از خطر َجابوسفيانو چون 
  . جنات داد آن را  بازگرديد كه خدا؛ايد شده بيرون ن و مردان و اموال خويشمحايت كاروا

 باز نگردمي تا به بدر برسيم و سه روز آجنا مبانيم و شتر خدا به«: جهل گفت ابواما
شيم و غذا بدهيم و شراب بنوشانيم و كنيزكان دف بزنند و عربان بشنوند و مهابت ما را به بكُ

   »! برومي.دل گريند
  . كردند یپا مه  آجنا بی بازار بود كه هر سال عربانْیر جايبد

 خدا !زهره  بنییا«: آهنا گفته  در جحفه ب۔زهره  بنیپيمانمه۔اخنس بن شريق 
اموال مشا را جنات داد و يار مشا خمرمة بن نوفل نيز جنات يافت، مشا آمده بوديد كه او و 

جهل گوش  ابوگرديد و به سخن هنيد و بازين ترس را به گردن منمالش را حفظ كنيد، گناه ا
 كه قوم از اخنس اطاعت ، از آهنا در بدر حاضر نبودکس هيچهريان بازگشتند و و ُز .»مدهيد
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 بن كعب كه كس یعد  بنیبدر آمده بودند به جزه  بی قريش كسانیها  تريهۀاز مه. كردند یم
 و از اين دو قبيله كس در بدر .تندزهره نيز با اخنس بن شريق بازگش  بنی.از آهنا نيامده بود

  . نبود
 كه مهراه قوم بود و طالب  ابی و چنان شد كه ميان طالب بن،آنگاه قرشيان به راه افتادند

ايد اما  چه با ما آمده اگر!هاشم  بنیی اخدا به«:  و گفتند، رفتی از قرشيان گفتگويیبعض
  . بازگشت   مكهیو طالب نيز سو .»دانيم كه دل مشا با حممد است

دخلواه  هبدر آمد و ناب  با مشركان بهطالب  ابی طالب بن،ی ابن كلبۀگفت به:  گويدابوجعفر
  .  و پيش كسان خود نيز بازنگشت، و او را در ميان كشتگان يا اسريان نيافتند،آمده بود

 فرستاد و ی و خدا باران.بدر فرود آمدندک قرشيان برفتند تا نزدي: ابن اسحاق گويد
 قرشيان چنان شد ی جای ول،مناندند و ياران او از رفنت بازپيامرب و ،شد كه سست بود ترزمني 

 و بر لب ،زودتر از آهنا به آب رسيد  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدا و .كه از رفنت مباندند
  . بزرگترين چاه بدر فرود آمد

 فرود یدر اين جارا  تو خدا! یپيامربِ خدا یا«: حباب بن منذر بن مجوح گفت: گويد
 است یرا«:  فرمودپيامرب »؟ است و جنگ و خدعهیرا آورد كه نبايد جلوتر يا عقبتر رفت، يا

 كه ی مردم را بر سر چاه. نبايد ماند اينجا!یپيامربِ خدا یا«: حباب گفت .»و جنگ و خدعه
 بساز و یه حوض و بر سر آن چا، ديگر را كور كنندی و چاهها،به قرشيان نزديكتر است فرود آر

 یرا«:  گفتپيامربِ خدا .»كنيم و ما آب دارمي و آهنا ندارند یبا آهنا جنگ م. پر از آب كن
قرشيان رسيد و آجنا فرود آمد و بفرمود ک  نزديو با كسان برفت تا به چاِه .»ست ادرست اين

 آن  بر آن چاه بساختند و از آب پر كردند و ظرف دری و حوض،تا چاهها را كور كردند
   .»انداختند

 تو بسازمي ی درختان براۀ از شاخی سايبان!یپيامربِ خدا یا«: سعد بن معاذ گفت: گويد
 داد و بر ی اگر خدا ما را فريوز؛ دمشن روميۀ و به مقابل، تو آماده باشدرکَبِ و َمیكه آجنا باش

 خويش  و اگر كار صورت ديگر داشت بر مركب؛امي دمشن چريه شدمي كه به مقصود رسيده
اند   ماندهی كه بسيار كسان به جا،یاند ملحق شو  و به آن گروه از قوم ما كه به جا ماندهینشين

 آهنا به .ماندند ی منی هست به جایبردند كه جنگ ی و اگر گمان م،اند كه مانند ما دوستدار تو
   .» كنند و مهراه تو جهاد كنندیو نيكخواه محايت تو برخيزند

 ی سايبانپيامربِ خدا یپس از آن برا.  خري كردیيش او گفت و دعا ستاپيامربِ خداو 
  . ساختند كه در آجنا مباند
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 آهنا را بديد كه از جانب تپه پيامرب و چون .صبحگاهان قرشيان حركت كردند و آمدند
 كند و ی اين قريش با كرب و فخر خويش آمده تا با تو دمشن!خدايا«: آمدند گفت یپيش م
و چون  .» خدايا سزايشان بده. موعود را عطا كنی فريوز! خدايا.يب كندت را تكذپيامرب
 پيش یاگر خري«:  سرخ سوار بود گفتی عتبة بن ربيعه را در ميان قوم بديد كه بر شترپيامرب

   .» كنند به راه صواب روندی كه اگر اطاعت و، از آهنا باشد پيش صاحب شتر سرخ استیيك
 یوک  قرشيان از نزديی يا پدرش امياء وقتیفار ِغو چنان بود كه خفاف بن امياء

اگر «:  كه شتران را به آهنا هديه داد و گفت،گذشتند پسر خويش را با چند شتر بفرستاد یم
 ی اگر با خويشان نيك کهو قرشيان به او پيغام دادند .»خواهيد مشا را با سالح و مرد مدد كنم

ر با مردم جنگ داشته باشيم در قبال آهنا زبون  اگخدا به كه ،یا  تكليف خويش ادا كردهیكن
   .» تاب خدا نياردکس هيچگويد جنگ ما با خدا باشد  ینيستيم، اما اگر چنانكه حممد م

:  آمدند كه فرمودپيامرب از قرشيان به نزد حوض یو چون كسان فرود آمدند گروه
 بن حزام كه كشته نشد و از آهنا آب نوشيد آن روز كشته شد مگر حكيم هرکه و .»بگذاريدشان«

 قسم یو وقت، قدم بود  ثابتیبر اسب خود جان به در برد و پس از آن مسلمان شد و مسلمان
   .»قسم به آنكه روز بدر مرا جنات داد«: گفت یخواست خورد م یسخت م

 را فرستادند و یحَمرية بن وهب ُجَم ُع، قرشيان قرار گرفتندیوقت: ابن اسحاق گويد
: بگشت و بازگشت و گفت  اردوو او با اسب خويش دورِ» ؟ ياران حممد چقدرندببني«: گفتند

آنگاه  »! دارندی يا مددی بگذاريد ببينم آيا كمينی ول. كمتر يا بيشتریند، اندكا سيصد كس«
 ديدم كه جز ی نديدم اما كسانیچيز«:  نديد و بازگشت و گفتی دور برفت و چيزیمسافت

 ، از مشا را بكشدی از آهنا كشته نشود مگر آنكه يكی و يك،ارند ندیگاه  خود تكيهیمششريها
 اكنون در كار خويش ! چه فايده داردیو اگر به مشار خويش از مشا بكشند ديگر زندگ

حكيم بن حزام چون اين سخن بشنيد به راه افتاد و پيش عتبة بن ربيعه رفت و گفت  .»بنگريد
 تو  كن كه تا آخر روزگاریكنند، كار یكه اطاعت تو م یا  اكنون تو ساالر قريش!الوليد ابویا«

 یمردم را بازگردان و خونبها«: حكيم گفت» ؟چه كنم«: عتبه گفت .» ياد كنندیبه نيكرا 
 و تو شاهد ؛كنم یچنني م«: عتبه گفت .»پيمان خويش را به گردن بگري مهیعمرو بن حضرم

 من است، پيش ابن ۀبه عهد و خونبهايش و خسارت مالش پيمان من بوده مهیباش، و
  . جهل بود ابومنظورش .»كند ی جز او خمالفت منکس هيچحنظليه برو كه 

:  بيامد و گفتیما به نزد مروان بن حكم بودمي كه حاجب و: سعيد بن مسيب گويد
و چون حكيم بن حزام بيامد  .»بيايد«: مروان گفت .» استرد خالد حكيم بن حزام برابو«
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 كرد كه ميان ی خالی ویو صدر جملس را برا .»بياک  نزدي؛یوش آمدخ«: مروان بدو گفت
   .»ی ما بگوی بدر را براۀقص«:  بدو كرد و گفتیآنگاه مروان رو. مروان و متكا نشست
 از آهنا کس هيچ از قبايل قريش بازگشت و یچون به جحفه فرود آمدمي يك: حكيم گفت

قرآن ياد كرده فرود آمدمي و   كه خدا دریا تپه ک بدر رفتيم و به نزديیدر بدر نبود، آنگاه سو
 كه مادام العمر شرف اين روز یخواه ی م!الوليد ابویا«: من پيش عتبة بن ربيعه رفتم و گفتم

 ،خواهند ی را از حممد میاين قوم خون ابن حضرم«: گفتم» ؟چه كنم«: گفت» ؟ تو باشدآِناز
اين «: عتبه گفت .» بگري و مردم را بازگردان او را به گردنیو او هم پيمان تو بوده، خونبها

 - جهل بود ابو مقصودش-»گريم، پيش ابن حنظليه برو یكار با تو، من خونبها را به گردن م
جهل رفتم كه  ابوو من پيش» ؟یگردان یات بر م و بگو مجاعت خويش را از جنگ عموزاده«

 سرش ايستاده بود و ی باالولْ مقتی و پشت سر او بودند و برادر ابن حضرمی رو پيشِیمجاعت
 من بهو  .»خمزوم پيمان كردم  بنیمشس بريدم و با عبدمن پيمان خويش را از«: گفت یم

ات  عموزادهبا آيا مجع خود را از جنگ  :گويد یعتبة بن ربيعه م«: جهل گفتمابو
 ۀنه، و من فرستاد«: گفتم» ؟كس جز تو نداشت كه بفرستد«: جهل گفتابو »؟یگردان یمباز
پس از آن بريون آمدم و پيش عتبه رفتم كه ببينم چه خرب است؟ : گويد .»شوم ی جز او منیكس

 در اين .ر به قرشيان هديه داده بود و او ده شت، تكيه داده بودیو عتبه بر امياء بن رخصه غفار
 .»یا سخت ترسيده«:  و به عتبه گفت،اش منايان بود جهل بيامد و آثار شر از چهره ابووقت

 و امياء بن رخصه ،جهل مششري كشيد و به اسب خويش زدابو .» ديدیخواه«: عتبه گفت
   . و جنگ آغاز شد.» نيستیفال نيك«: گفت

 از زد ! مردم قريشیا«: آنگاه عتبة بن ربيعه به سخن ايستاد و گفت: ابن اسحاق گويد
 به یپيوسته يك ابيد به خدا اگر بر او ظفر ي؟ريدَب ی چه سود میو خورد با حممد و ياران و

 او را كشته ۀ از قبيلیزاده يا يك  نگرد كه ديدن او را خوش ندارد كه عموزاده يا خالهیديگر
ست كه  ا بازگرديد و حممد را با ديگر عربان واگذاريد، اگر او را از ميان برداشتند مهان.است

   .» در نياوخيته باشيدی و اگر كار صورت ديگر گرفت با و،خواهيد
 چرمني درآورده ۀ از كيسیا جهل رفتم و ديدم كه زره ابویمن سو:  بن حزام گويدحكيم

 فرستاده و چنني و  تو عتبه مرا پيشِ!احلكم ابویا«: كند، و بدو گفتم ی پوشيدن آماده میبرا
 هرگز .ديدن حممد و ياران او ترسيده است از خدا به«: جهل گفتابو .»چنان پيغام داده است

گويد بلكه  ی عتبه اين سخنان از دل من. كندیا ميان ما و حممد و ياران او داوربرنگردمي تا خد
 .»شندترسد او را بكُ ی و م،خورند و پسرش نيز با آهناست یحممد و يارانش را ديده كه شتر م



 ۱۰۳

، استک كه انتقام تو نزديک  فرستاد كه اينیجهل كس پيش عامر بن حضرم ابوآنگاه
  . د، برخيز و كشته شدن برادر را ياد كن را بازگرداَنخواهد مردم یپيمان تو ممه

و  »! عمرو منی وا! عمرو منیوا«:  برخاست و برهنه شد و فرياد زدیعامر بن حضرم
 كه عتبه مردم را ی صوابی و را، بريد و كار شر باال گرفتی آشتۀآتش جنگ افروخته شد و رشت

  .  كشيدیخواند به تباه یبدان م
اين كه « :، گفت»عتبه ترسيده است«گويد  یجهل م ابوعه شنيد كهو چون عتبة بن ربي

است كه به  خویآنگاه خود »!! من يا او، ترسيدهچه کسینشيمن خود را زرد كرده خواهد ديد 
 و چون چنني ديد . او بزرگ بود كه سرِ، نبودی سپاه چنان خودۀ اما در مه، باشدی و سرِۀانداز
 : بود برفت و گفتی شرور و بدخوی كه مردیسد خمزوماألد عباسود بن.  به سر بستیا حوله

ابن   و محزة.ويران كنم يا كشته شوم آن را كنم كه از حوضشان بنوشم و یبا خدا پيمان م«
 و ، ساق بربيدۀ او را از نيمی زد و پای حوض ضربتی آمد و در نزديكی وۀ به مقابلعبداملطلب

 حوض كشانيد و در آن افتاد كه ی، اما خود را به سواو به پشت افتاد و خون از پايش روان بود
 مكرر زد و او را ی رفت و ضربتهای و محزه به دنبال و.مش راست شده باشدخواست قَس یم

  . در حوض بكشت
پس از آن عتبة بن ربيعه با برادرش شيبة بن ربيعه و پسرش وليد بن عتبه آهنگ جنگ 

 و سه تن از جوانان انصار به نام عوف و .ست و چون از صف قريش جدا شد مهاورد خوا.كرد
:  پرسيدندی عتبه و مهراهان و. او رفتندۀبن رواحه به مقابل عبداهللا مسعود پسران حارث و

آنگاه  .» ندارميیما با مشا كار«: گفتند .»از مردم انصارمي«: پاسخ دادند» ؟ هستيدیمشا ك«
 برخيز، !محزه«:  گفتپيامرب .ان بفرست مهسنگان ما را از قوم خودم! حممدیندا دادند كه ا

 یمشا ك«:  پرسيد،عتبه رسيدندک و چون برخاستند و نزدي .» برخيز!ی برخيز، عل!عبيده
 یِبله، مشا مهسنگان گرام«:  و آهنا گفتند. نام خويش بگفتندیو عبيده و محزه و عل» ؟هستيد
 و محزه با شيبه ،رو به رو شدتر بود با عتبه  آنگاه عبيده كه از ديگران ساخلورده .»ماييد

 نيز ی نگذشت كه محزه شيبه را بكشت، علی و چيز. با وليد مهاورد شدیو عل، آوخيتدر
 و محزه و ، بودندی رد و بدل كردند و مهچنان بر پایو عبيده و عتبه ضربت، وليد را بكشت

دند كه پايش بريده  آورپيامرب و عبيده را پيش ، با مششري به عتبه تاختند و او را بكشتندیعل
» ؟روم یمن شهيد به قلم م! پيامرب یا«:  رسيد گفتپيامرب و چون پيش .بود و مغز آن روان بود

 دانست كه اين سخن كه او گفت ی زنده بود مابوطالباگر «: عبيده گفت .»یآر«:  گفتپيامرب
   .»م كنيم و از زن و فرزند غافل مانيی من است كه بگومي به دور حممد جانبازحقِ
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:  نسب خويش بگفتند عتبه با آهنا گفتی جوانان انصاریوقت: ابن اسحاق گويد
پس از آن مردم پيش آمدند  .»خواهيم ی ما مهاورد از قوم خودمان میمهسنگان بزرگواريد ول«

 و اگر دمشن به آهنا ، فرمان دهدی گفته بود محله نكنند تا وپيامربِ خدا .هم شدند ِکو نزدي
  .  بودی با وابوبکر در سايبان بود و پيامربِ خدا در آن هنگام .ري برانندشد با تک نزدي

  . جنگ بدر به روز مجعه هفدهم ماه رمضان بود:  گويدابوجعفر
 به دست ی صف ياران خويش را مرتب گرد و تريپيامرببه روز بدر : ابن اسحاق گويد

 بيرون ه رسيد كه از صفّيَز بن غُ و چون به نزد سواد.كرد یداشت كه كسان را با آن برابر هم م
دردم ! پيامرب یا«: سواد گفت .»سواد برابر بايست«:  زد و گفتیزده بود با تري به شكم و

 شكم خويش را بنمود و پيامربو : گويد .» كنمیبه حق فرستاده و بايد تالف تو را  خدا؛آمد
چرا اين «:  گفتپيامرب. د را بوسيیبرگرفت و شكم ودر را پيامربو سواد  .» كنیتالف«: گفت

جنگ در پيش است و شايد كشته شوم و خواستم در اين ! پيامرب یا«: سواد گفت .»یكار كرد
  .  خري كردی او دعای براپيامربو  .»دم آخر پوست من به پوست تو رسيده باشد

 را نيز با خود ابوبکر سايبان بازگشت و ی صفها را مرتب كرد سوپيامربپس از آنكه 
 موعود خدا را یكرد و فريوز ی دعا مپيامرب در سايبان نبود، و پيامرب با ابوبکرو كس جز  ،برد
 .»كند یپرستش من تو را یكس شود ديگرک خدايا اگر اين گروه هال«: گفت یخواست و م یم

   .»دهد ی خويش را اجنام مۀ دعا بس است كه خدا وعدپيامرب یا«: گفت ی مابوبکر
 سيصد ی و ياران و، مشار مشركان را بديدپيامرب یروز بدر وقتبه : عمر بن خطاب گويد

 را كه به من یا خدايا وعده«: گفت ی رو به قبله كرد و دعا كردن گرفت و م،و چند كس بودند
و مهچنان  .»كند یپرستش من تو را شود كس در زمنيک  وفا كن، خدايا اگر اين گروه هالیداد

 را به دوشش انداخت و پشت سرش بايستاد و ی وی ردارابوبک و ،دعا كرد تا ردايش بيفتاد
 خويش با تو ۀ دعا كردن بس است كه خدا وعد!فدايت  هپدر و مادرم ب! پيامربِ خدا یا«: گفت
  : اين آيه را نازل فرمود كه۔و تعاىل كتبار۔ ی و خدا.»كند یوفا م

 ّ ِ
َ
لٍْف من الْمَ  ُمِمدُّ إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم فَاْستَجاَب لَُكْم ك

َ
الئَِكِة ُمْرِدِفنَي ُكْم بِأ

}۸: ۹{  
خواستيد و پروردگارتان مشا را اجابت كرد كه  یمک آن دم كه از پروردگار خويش كم«: یيعن
  . »دهم ی صف بسته مددتان مۀ هزار فرشتبه

 به پيمان و !خدايا«: گفت ی خويش بود و مۀ در خيمپيامرببه روز بدر : ابن عباس گويد
 ابوبکرو  .»پرستش نكنند تو را  پس از اين هرگزی اگر خواه! خدايا.خويش وفا كن ۀوعد
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 زره پيامربو  .»ی كه با خدا اصرار كرد، بس است!پيامربِ خدا یا«:  بگرفت و گفتیدست و
  :خواند یآمد و اين آيات را م بيرون به تن داشت و

بُرَ َسيُْهَزُم اجْلَ  ُّ ْدىه بَِل السَّ .ْمُع َوُيَولُّوَن ا
َ
اَعُة أ َمرُّ  اَعُة َموِْعُدُهْم َوالسَّ

َ
   }۴۶ -۴۵ :۵۴{ َوأ

 كنند بلكه موعدشان رستاخيز ]به جنگ[د و پشت خوَر ی اين مجع شكست میبه زود«: یيعن
  . »تر است و تلختر است و رستاخيز سخت
ود و در رب   او را خوابیا  در سايبان بود حلظهپيامربِ خدا كه یهنگام: ابن اسحاق گويد
 كه عنان اسب استجربئيل ک  خدا بيامد، اينی يار!ابوبکر یا«: چشم بگشود و گفت

   .»استآلود ک  آن خاید و پاهاكش ی و ماستخويش گرفته 
  و اين خنستني مقتولِ. رسيد و كشته شد۔ابغالم عمر بن خطّ۔ ِمهَجع به یتري: گويد

 بن جنار را كه از حوض یدَع  بنی ازیك بزد و يیپس از آن حارثة بن سراقه تري. مسلمانان بود
ه جنگ ترغيب كرد و غنيمت را  بيامد و ياران خويش را بپيامربآنگاه . نوشيد بكشت یآب م

امروز در  هرکه ! كه جان حممد به فرمان اوستیقسم به خداي«:  و گفت،گري مشرد  غنيمتآِناز
عمري بن  .»ود به هبشت رود كند و پشت به دمشن نكند و كشته شی خدا پاميردیجنگ به رضا
 آنكه به هبشت درآمي بايد ی برا!هه َبَب«: خورد گفت ی خرما داشت و از آن میمحام كه مشت

 بدين ی و شعر،و خرما را بينداخت و مششري برگرفت و جبنگيد تا كشته شد .»اينان مرا بكشند
  :خواند یمضمون م
 در كار جهاد الزم یو پاميردرت  و عمل آخیكار جز پرهيزیا كه توشه خدا شويد یسو

    و هدايت در معرض تلف استیو نيك ی جبز پرهيز كاریا و هر توشه ،نداريد
» ؟كند یچه چيز خدا را از بنده خرسند م«:  پرسيدپيامربعوف بن حارث از : قتاده گويد

عوف زره خويش را درآورد و  .»زره دست به خون دمشن بيااليد یاينكه ب«:  گفتپيامرب
  . خت و مششري برگرفت و جبنگيد تا كشته شدبيندا

: جهل گفت ابوهم رسيدندک  دو گروه روبرو شدند و نزديیوقت: ابن اسحاق گويد
و به ضرر  .»را بده  اوی ناروا كند سزای هر گروه از ما كه رعايت خويشاوند نكند و كار!خدايا«

  . خويش دعا كرد
روهايتان زشت «: ه قريش كرد و گفت ريگ برگرفت و رو بی مشتپيامربِ خداپس از آن 

   .»محله كنيد«:  آهنا پاشيد و به ياران خويش گفتیو ريگها را به سو .»باد
 و چون . دادی و خداوند بزرگان قريش را بكشت و به اسري،و هزميت در مشركان افتاد

ت داشت  و سعد بن معاذ مششري به دس، در سايبان بودپيامربمسلمانان اسري گرفنت آغاز كردند 
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 در پيامرب و .دمشن بدو بيم داشتندۀ  بود كه از محلپيامربِ خدا از انصار نگهبان یبا گروهو 
 اسري گرفنت مشركان را یگوي«:  و بدو گفت؛ سعد ديد كه از كار مسلمانان خوشدل نبودۀچهر

خورند و  ی اين خنستني بار است كه مشركان شكست م؛یآر«: سعد گفت» ؟یخوش ندار
  . »ا را اسري گرفتنشان هبتر استكشنت آهن

هاشم و ديگران به   بنی ازیكسان«:  به ياران خويش گفتپيامرب: ابن عباس گويد
هاشم را   بنی ازیاز مشا يك هرکس .اند اند و به جنگ ما رغبت نداشته  بريون آمدهینارضاي

باس بن ع هرکه  و، بن هشام را ديد او را نكشدیالبختر ابو هرکه و،شدديد او را نكُ
حذيفة بن عتبة بن  ابوو .» مرا ديد او را نكشد كه نا به دخلواه آمده استی عموعبداملطلب
 اگر او خدا به !؟پدران و فرزندان و برادران خود را بكشيم و عباس را واگذارمي«: ربيعه گفت

 یا«: اب گفت رسيد و به عمر بن خطّپيامربو سخن او به  .»برم یرا ببينيم مششري در او فرو م
: عمر گفت» ؟كشم ی مپيامربِ خدا ی عموی كه حذيفه گفته مششري به رویشنو ی م!حفصابو

  » ؟ كرده استی كه منافق،مششري بزمن  بگذار تا گردن او را به!پيامربِ خدا یا«
حذيفه ابو .»حفص گفت ابو مراۀ كنيپيامرباين اول بار بود كه «: گفت یبعدها عمر م

م مگر ا کپيوسته از آن بيمنا  كه آن روز گفتم آسوده خاطر نيستم ویاز سخن«: گفت یمهيشه م
  . و در جنگ ميامه به شهادت رسيد .»كفاره كنم آن را  شهادتۀبه وسيل

 پيامرب را ممنوع كرد به سبب آنكه در مكه دست از یالبختر ابو كشنتپيامرب: گويد
 بود ی كسانۀ او نديده بود، و از مجلشايند از ناخوی چيزپيامرب و ،بداشته بود و آزار نكرده بود

  جنْگیدر اثنا. لب كوشيده بودمطّ  بنیهاشم و  بنیكه در كار نقض پيمان قرشيان بر ضد
نادة بن و ُج .»ممنوع كرده است تو را  كشنتپيامرب«:  او را بديد و گفتَبلَوی بن زياد ُمَجِذر

 .»شود یمهراهم چه م« و گفت، بودی ومهراهو آمده بود  بيرون  از مكهیالبختر ابومليحه كه با
 یالبخترابو .» تو فرمان داده استدربارۀ تنها پيامرب كه ،وانگذارمي تو را مهراه«: جمذر گفت

مريمي تا زنان قريش در مكه نگويند كه من به سبب عالقه به  ی من و او هر دو مخدا به«: گفت
 ی درآوخيت او شعریالبختر ابو با كه جمذریو هنگام .»ام  مهراه خويش را رها كردهیزندگ

  :خواند یبدين مضمون م
  .  مبريد و يا راه خود را بازشناسدتا  مهراه خود را رها نكندای هيچ آزاده«

 تو  كهیيخدا بهقسم «:  آمد و گفتپيامربآنگاه پيش  ، و جمذر او را بكشت،و جبنگيدند
 و با او جنگ كردم و ،واست و خن، كوشيدم تا او را اسري بگريم! استبه حق فرستادهرا 

   .»خونش برخيتم
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عمرو  عبدامية بن خلف در مكه دوست من بود و نام من:  بن عوف گويدعبدالرمحان
 یا: گفت یديد م ی مرا می اميه وقت. شدعبدالرمحان و چون در مكه مسلمان شدم نامم ؛بود
بدان  تو را كن كه من معني ی نام؟ی كه پدرت به تو داده بود چشم پوشيدی از نام!عمروعبد

 كه ندامن یبه نام تو را  و من نيز،یبه نام سابق خبوامن جوامب نده تو را  كه چون،خبوامن
 نام تو«: گفت .» معني كنی كه خواهی هر نام!یعل ابویا«: بدو گفتممن  .»چيست خنوامن

گفت  یه من مگذشتم ب یو چنان بود كه هر وقت بر او م .»بسيار خوب«: گفتم .»ه باشدٰلاإلعبد
و به روز بدر بر او گذشتم كه با . كردم ی سخن میدادم و با و یو من جواب او را م »!هٰلاإلعبد«

 او را گرفته بود، و من چند زره مهراه داشتم كه  بن اميه ايستاده بود و دسِتیپسرش عل
: فتگ.  جوابش ندادم من»!عمرو عبدیا«:  و چون اميه مرا بديد گفت.غنيمت گرفته بودم

 .»ها هبترم  كه از اين زرهیگريب مرا اسري یتوان یم«: گفت .»بله«: گفتم »!لٰهاإل عبدیا«
 یچنني روز« :گفت ی و او م، او و پسرش را گرفتمها را بينداختم و دسِت و زره .»بيا«: گفتم
  . راه انداختمبه و آهنا را  .»مگر حاجت به مالميت نداريد. ام نديده

 شتر مرغ به  آن مرد كه پرِ!عبداإللٰه یا«: رفتيم اميه به من گفت یكه م ءدر آن اثنا: گويد
مهني است كه با ما «: گفت .» استعبداملطلباين محزه بن «: گفتم» ؟سينه دارد كيست

 و او در مكه بالل را شكنجه ، اميه را بديددر اين هنگام باللْ:  گويدعبدالرمحان .»چنان كرد
 یگفت تا سنگ یانداخت و م ی داغ می ريگهایروبر و او را از پشت داد كه از اسالم بگردد  یم

اما  .»ی تا از دين حممد بگردیمان یمهينطور م«: گفت یاش بگذارند، و م  سينهیبزرگ رو
 كفر است و نبايد اميه سرِ«:  و چون اميه را بديد گفت.گفت یم» َحٌد اََحداَ«بالل در آن حال 

: به اميه گفتم .»نبايد جنات يابد«: بالل گفت» ؟ مرا اسري!بالل«: گفتم .»جنات يابد
 ياران خدا، یا«: پس از آن بالل فرياد زد .»نبايد جنات يابد: گويد ی سياهزاده م،یشنو یم«

 و من به دفاع از اميه ، ما را در ميان گرفتندو كسانْ .» كفر، امية بن خلف نبايد جنات يابدسرِ
 و اميه چنان فرياد زد كه هرگز نظري آن نشنيده بودم، ،ه بيفتاد پسر او را بزد كی و يك،برخاستم

 آهنا را با مششري بزدند تا كارشان و كسانْ .» از من ساخته نيستیفرار كن كه كار«: و بدو گفتم
  . متام شد
هامي رفت و اسريان   زره.خدا بالل را نيامرزد«: گفت ی بن عوف مهيشه معبدالرمحانو 

  . »مرا به كشنت داد
 باال رفتيم یبودمي بر كوهک من و پسر عمومي كه هر دو مشر: غفار گويد  بنی از مردمیيك

 و با غارتيان ، كيست و منتظر بودمي بدانيم شكست ازآِن،ديدمي یكه از آجنا حمل بدر را م
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 اسبان از آن شنيده یشد و صداک  نزدي به مای كه بر كوه بودمي ابریهنگام. شركت كنيم
 من پاره شد و ی قلب پسر عموۀ و پرد»! پيش برو!يزومَح«: گفت ی میم كه يك و شنيد،شد یم

   .»شوم اما بر خودم تسلط يافتمک بود هالک مبرد، من نيز نزدي
 از مشركان یبه روز بدر به دنبال يك: كه در بدر حضور داشته بود گويد یداود مازنابو

 و دانستم كه ، بدو رسد سرش بيفتادو پيش از آنكه مششري من؛ رفتم كه به او ضربت بزمن یم
  .  او را كشته استیديگر

 از ما با یروز بدر يكه  ب!پسر جان«: گفت یپدرم م:  امامة بن سهل بن حنيف گويدیاب
 و پيش از آنكه مششري بدو رسد سرش از پيكر ،كرد ی اشاره می مشركیمششري خويش سو

   .»افتاد یم
 داشتند كه رنگ سپيدیها شتگان عمامهروز بدر فر به: بن عباس گويدعبداهللا 

 فرشتگان . داشتندرنگ  سرخیها  عمامهُحَنين و به روز ؛پشت سر انداخته بودند  بهاش  دنباله
آمدند اما ضربت ک  ديگر به كمی و در جنگها.جز بدر جننگيدنده از جنگها بک ي در هيچ
   .نزدند

 :ن فراغت يافت گفت از كار دمشپيامرب یوقت: گفت یمعاذ بن عمرو بن مجوح م
 كار. جهل را بديد من بودم ابوو خنستني كس كه. »جهل را در ميان كشتگان جبوييدابو«

چون اين سخن شنيدم . »احلكم دست نيابد ابو بهیكس«: گفتند ی و م،منود یجهل سخت مابو
د و  ساق بربيۀ زدم كه پايش را از نيمی و چون به او رسيدم محله بردم و ضربت؛ كردمیقصد و

 من زد و دستم را بربيد كه از پوست به هپلومي ی به بازوی و پسرش عكرمه ضربت،به زمني افتاد
به دنبال خود  آن را  روز جبنگيدم وۀه كار جنگ از آن غافل ماندم و مه و ب،آوخيته بود

معاذ تا به روزگار  . آزار من شد پا بر آن هنادم و بكندم و بينداختمۀ و چون ماي؛كشيدم یم
  . عثمان بن عفان زنده بود

جهل كه به زمني افتاده بود گذشت و چند ضربت به او  ابوفراء بر بن َعُمَعوِّذپس از آن 
  .  داشت كه از او گذشت و مهچنان جنگ كرد تا كشته شدی و هنوز رمق،حركت شد یزد كه ب

جستجو بن مسعود به  عبداهللا جهل را ميان كشتگان جبويند، ابو گفت كهپيامربو چون 
 اثر یبنگريد كه بر ران وک اگر در پيدا كردن او به زمحت افتاديد ني«:  گفتپيامرب و .رفت
 و ، و هر دو جوان بودمي،دعان درآوخيتيمبن ُج عبداهللا ۀ بر سفری هست كه من و او روزیزمخ

ه هنوز  از راهنايش زمخدار شد كیسو زدم كه بيفتاد و يكک  و او را به ي،من از او كمسالتر بودم
   .»اثر آن به جاست
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 بر گردن ی و پا، داشتیجهل را پيدا كردم هنوز رمق ابویوقت:  بن مسعود گويدعبداهللا
 خدايت ! دمشن خدایا«:  و گفتم،كه يكبار در مكه مرا اذيت كرده و لگد زده بود، او هنادم

 به .ام  شدهام كه به دست مشا كشته ده بوی مرد؟چگونه زبومن كرده است«: گفت» زبون كرد؟
ک  چوپانیا«: به من گفت .» اوستپيامرب خدا و آِناز«: گفتم» ؟ كيستآِنمن بگو ظفر از

 بردم و یپيامربِ خدا او را بريدم و پيش و من سرِ .»یا  سخت باال رفتهی به جاي!گوسفندان
 نيست ی كه جز او خدايیبه خداي«:  گفتپيامرب .»جهل دمشن خدا است ابواين سر«: گفتم
 ی كه جز او خدايی به خداي،یآر«: گفتم .) بدين گونه بودپيامرب قسم ۀو صيغ(» ؟ استچنني

  .  انداختم و او خدا را ستايش كردپيامرب یو سر را پيش پا .»نيست چنني است
 گفت كشتگان بدر را به چاه اندازند مهه را بينداختند به جز پيامرب یوقت: عايشه گويد

 ، و چون خواستند او را حركت دهند از هم جدا شد، باد كرده بود خودامية بن خلف كه در زرِه
   .و سنگ بر رويش رخيتند تا هنان شدک  هنادند و خایو او را به جا

آيا !  چاه مردمِیا«:  بر چاه ايستاد و گفتپيامربو چون كشتگان را در چاه انداختند 
 را كه خدامي به من داده یا  وعده را كه خدايتان به مشا داده بود حمقق يافتيد؟ كه منیا وعده

» ؟یكن ی آيا با مردگان سخن م!یپيامربِ خدا یا«:  بدو گفتندپيامربياران  .»بود حمقق يافتم
   .» را كه به آهنا دادم حق بودیا اينان بدانستند كه وعده«:  گفتپيامرب

نست كه اما واقع اي .»اند شنيده«:  فرمودپيامرباند كه  كسان پنداشته: عايشه گويد
   .»اند دانسته«: فرمود

 یا!  مردم چاهیا«: گفت ی در دل شب شنيدند كه مپيامربياران : گويدک انس بن مال
 ۀو نام مه ۔هشام جهل بن ابوی امية بن خلف، ای شيبة بن ربيعه، ایعتبة بن ربيعه، ا

قق يافتيد؟ كه  را كه خدايتان به مشا داد حمیا  آيا وعده۔ را كه در چاه بودند ياد كردیكشتگان
 مردگان را ندا !پيامرب یا«: مسلمانان گفتند .» را كه خدامي به من داد حمقق يافتمیا من وعده

توانند به من  یشنويد، اما آهنا من یمشا سخنان مرا هبتر از آهنا من«:  فرمودپيامرب» ؟یده یم
   .»جواب گويند

تان پيامرب یمشا برا! دم چاه مریا«:  به روز بدر گفتپيامرب  کهحممد بن اسحاق گويد
 بوديد، مرا تكذيب كرديد و ديگران تصديقم كردند، بريومن كرديد و ديگران ی بدۀعشري

 را كه یا آيا وعده«: آنگاه گفت .»پناهم دادند، با من به جنگ آمديد و ديگران يارمي كردند
   .»د حمقق يافتم را كه خدامي به من دایا خدايتان به مشا داد حمقق يافتيد؟ كه من وعده

 گفت كشتگان را به چاه افكنيد، عتبة بن ربيعه را گرفتند و پيامرب كه یهنگام: گويد
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حذيفة بن عتبة نگريست كه غمگني و متغري بود و  ابوۀ در چهرپيامرب و ، چاه كشيدندیسو
 ،خدا به«: حذيفه گفتابو» ؟یا دل گرفتهه  بیحذيفه شايد به خاطر پدرت چيز ابویا«: گفت

 و عاقل و ی او را صاحب رأی ول،به دمل راه نيافتک  شیهرگز از كار پدرم و قتل و! پيامرب یا
 را بديدم و به ياد ی و چون سراجنام و؛ اسالم راه يابدیدانستم و اميد داشتم كه سو یدانا م

و  ای براپيامرب: گويد .» داشتم بر كفر مبرد غمگني شدمی ودربارۀآوردم كه پس از آن اميد كه 
  . گفتک  ني سخنِی خري كرد و با ویدعا

را به غنيمت گرفته بودند  هرچه بگفت تا  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خداپس از آن 
 آهنا كه غنيمت گرفته بودند . آن اختالف يافتنددربارۀ و مسلمانان . و فراهم شد،فراهم آرند

و آهنا كه با  .» آن دانسته استۀند گري غنيمت را ازآِنپيامرب كه ،ست ا ماآِناز«: گفتند یم
 كه قوم را از مشا مشغول ،گرفتيد یاگر ما نبودمي غنيمت من«: گفتند یدمشن جنگيده بودند م

حق مشا «: گفتند ی كرده بودند می را نگهبانپيامربِ خداو آهنا كه  .»داشتيم تا غنيمت گرفتيد
خدا آهنا را به دسترس ما هناده بود، و كه ، شيمتوانستيم كه دمشن بكُ یبيشتر از ما نيست، ما م

 پيامربِ خدا دمشن به ۀ از محلی ول. كه كس مدافع آن نبود، دمشن بگريميیتوانستيم كاال یم
   .» مشا بيشتر از ما نيست پرداختيم، پس حقِیبيم داشتيم و به حفظ و

 ما دربارۀ« : گفت. آيات انفال پرسيدمدربارۀبادة بن صامت از ُع:  گويدیلمامه باِهاُ ابو
از ما  آن را  كردمي و خدای بدر نازل شد كه در كار غنامي اختالف پيدا كردمي و بدخويجنگاوراِن

  از كه ترس، ميان مسلمانان تقسيم كردیبه طور مساو آن را  كه، دادپيامربگرفت و به دست 
   .» و صالح مسلمانان در آن بودپيامرب  ازخدا و اطاعت
رسان به  بن رواحه را به عنوان مژده عبداهللا پيامربِ خدا منود  رخی فريوزیوقت: گويد

   . و زيد بن حارثه را به پايني شهر فرستاد، مدينهیباال
رقيه زن  .سپرده بودمي خرب آمدک  را به خاپيامرب رقيه دختر یوقت: اسامة بن زيد گويد

 و چون زيد بن حارثه ؛ هناده بودی من و عثمان را به مراقبت وپيامربعثمان بن عفان بود و 
: گفت ی و م، را گرفته بودندی اطراف و رفتيم كه بر منازگاه ايستاده بود و مردْمیبيامد پيش و

 بن هشام و یالبختر ابو واَسَودجهل بن هشام و زمعة بن  ابوعتبة بن ربيعه و شيبة بن ربيعه و«
 راست !پدر جان«: تمبدو گف .» و نبيه پسران حجاج كشته شدندُمَنبِّهامية بن خلف و 

   .» پسر جان،بله«: گفت» ؟یگوي یم
 را كه از مشركان گرفته بودند مهراه آورد و ی آهنگ مدينه كرد و غناميپيامربپس از آن 

 كه ی كوتاهۀ صفرا رسيد به نزد تپۀ به تنگ و چون.بن كعب بن زيد سپرده بود عبداهللا مهه را به
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 و از چاه ارواق ،ه مساوات ميان مسلمانان تقسيم كرد و غنامي را ب،سريه نام داشت فرود آمد
  .  آب آوردندی ویبرا

 را به او ی و مسلمانان بيامدند و فريوز، رسيدَروحاء روان شد تا به پيامربِ خداپس از آن 
 كه !گوييد ی چه ممباركباِد«:  و سلمة بن سالمة بن وقش گفت، مباركباد گفتندیو مهراهان و

 لبخند زد و پيامرب .» كه كشتيمشان،طاس بودند چون شتران بستهان سرمردمشت پريک ي
   .» اينان بزرگان قوم بودند! برادرزادهیا«: گفت

 و مشار كشتگان نيز ، بودند كه چهل و چهار كس بودندپيامرب اسري مهراه مشركاِن: گويد
 رسيدند صفرا و چون به . معيط و نضر بن حارث جزو اسريان بودندیعقبة بن اب. چنني بود

   . كشته شدطالب  ابی بنی به دست علی و.نضر بن حارث را بكشت
ق رتا به ِع برفت پيامرب ، از مطلعان اهل مكه به من گفتهیچنانكه يك: ابن اسحاق گويد

:  به كشنت او فرمان داد گفتپيامرب كه ی و هنگام؛ معيط را بكشتیبيه رسيد و عقبة بن ابالظَّ
   .»جهنم«:  گفتپيامرب »؟رسد یمن م به كودكاچه کسی حممد یا«

   . را بكشتی وی افلح انصاریعاصم بن ثابت بن اب: گويد
 بود، پيامربِ خدا كه حجامتگر ۔یغالم فروة بن عمر بياض ۔هند ابوو هم در عرق الظبيه

:  گفتپيامرب و ، ديگر حاضر بودی جنگهاۀ در مهی ول، از بدر بازمانده بودیو. پيش آمد
  . و چنني كردند .» او را بگرييد و به او زن بدهيد و دخترِ،ز انصار است ایهند يكابو«

  . روز پيش از اسريان به آجنا رسيدک  و يشد، مدينه ی به سوپيامربپس از آن 
 به نزد پيامرب اسريان را بياوردند سوده دختر زمعه مهسر یوقت: حممد بن اسحاق گويد

گريستند و اين پيش از آن بود كه حجاب  یعفرا مخاندان عفرا بود كه بر عوف و معوذ پسران 
   و من،پيش آل عفرا بودم كه آمدند و گفتند اسريان را آوردند: گفتهسوده  .بر زنان مقرر شود

 اطاق و ۀ در گوشومريزيد سهيل بن َع ابو و، آجنا بودپيامربِ خدا و ، خويش رفتمۀبه خان
:  و گفتم، نتوانستمین حال ديدم خوددار و من چون او را بدي،دستانش به گردن بسته بود

: گفت ی مرا به خود آورد كه مپيامربو گفتار » ؟ چرا دلريانه منرديد؟ديد تسليم ُش!يزيد ابویا«
 تو را  كهی قسم به خداي!پيامرب یا«: گفتم» ؟یكن ی او سخن مپيامربِ بر ضد خدا و ! سودهیا«

 و اين ، نتوانستمیگردن بسته ديدم خودداريزيد را به  ابو دستانی كه وقت،به حق برانگيخت
   .»سخن بگفتم

 آهنا را ميان ياران خويش بپراكند و پيامرب اسريان را بياوردند یوقت: نبيه بن وهب گويد
ري برادر مصعب بن عمري جزو اسريان َمعزيز بن ُعابو: گويد .» كنيدیكوييبا اسريان ن«: گفت
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گرفت و  ی از انصار مرا اسري می گذشت و يكبرادرم مصعب بر من: عزيز گويدابو .»بود
 .» او را از تو خبردیِ است شايد آزادمالداراو را حمكم بگري كه مادرش «: مصعب بدو گفت

نشستند  ی از انصار بودم و چون به غذا میآوردند مهراه گروه ی مدينه می از بدر مرا سویوقت
 پيامرب بود كه یاين به سبب سفارش و ،خوردند یدادند و خودشان خرما م ینان را به من م

 و من شرمگني ،داد یآورد به من م ی به دست میپاره نان هرکس  و، اسريان كرده بوددربارۀ
   .زدند یدادند و دست به آن من ی و باز به من م،دادم یشدم و به آهنا پس م یم

  حيسمان بنبرد مکه كه خرب شكست مشركان را به یخنستني كس: ابن اسحاق گويد
   .بن اياس بودعبداهللا 

  .  گفته استی حيسمان را پسر حابس خزاعیواقد:  گويدابوجعفر
عتبة بن ربيعه و شيبة بن «: گفت» ؟یچه خرب دار«: و چون حيسمان بيامد بدو گفتند

 بن هشام و نبيه و منيه یالبختر ابوو زمعة بن اسود و احلكم بن هشام و امية بن خلف ابوربيعه و
 صفوان بن اميه كه در . و ديگر سران قريش را مشردن گرفت؛»ته شدندپسران حجاج كش

به  .» من از او بپرسيددربارۀ .فهمد ی من مرد چيزی اينخدا به«:  نشسته بود گفتیا گوشه
صفوان اينجا نشسته است، اما پدر و «: گفت» ؟صفوان بن اميه چه شد«: حيسمان گفتند

  . »برادرش را ديدم كه كشته شدند
 ما ۀ و اسالم به خان بودمعبداملطلبمن غالم عباس بن : ويد گ۔پيامرب ۀوابست۔فع راابو
 و عباس از قوم خويش بيم ، و ام الفضل مسلمان شده بود و من نيز مسلمان شدم،رسيده بود
كه مال رو   از آنداشت یخواست به خالف آهنا رفتار كند و اسالم خويش را هنان م یداشت و من

هلب به بدر نرفته بود و عاص بن  ابويان كسان پراكنده بود، و دمشن خدابسيار داشت كه م
 ینرفته بود ديگر هرکس و چنني كرده بودند.  خويش فرستاده بودیهشام بن مغريه را به جا

اند، جا   و چون خرب آمد كه قرشيان در بدر شكست خورده. خويش فرستاده بودیرا به جا
 ضعيف بودم و در كنار یمن مرد: گويد.  عزت كردميخورد و زبون شد و ما احساس قوت و

 كه به كار خويش مشغول بودم و ام الفضل پيش من نشسته بود یتراشيدم و هنگام یزمزم تري م
من ک كشيد و به نزدي ی خود را می فاسق بيامد و پاهاهلبِ ابوو از خرب بدر خوشدل بودمي،

 بن حارث بن ابوسفيانک اين«: نشست و پشت به من داد و در اين اثنا كسان گفتند
 بيا كه خرب پيش تو است، كار كسان چگونه !برادرزاده«: هلب گفتابو .» آمدعبداملطلب

هر جور    نبود، مهينكه به آهنا رسيدمي تسليم شدمي كهی چيزخدا به«:  گفتابوسفيان» ؟بود
 كه ميان آمسان ،كنم ی من كسان را مالمت منخدا به .خواست ما را كشتند و اسري گرفتنددلشان 
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رافع ابو .» سفيدپوش را ديدمي كه بر اسبان ابلق بودند و كس تاب آهنا نداشتیو زمني مردان
هلب دست بلند  ابوو .»اند اينان فرشتگان بوده«:  خيمه را بلند كردم و گفتمیمن طناهبا: گويد

 ی و به زمني زد و روو من با او درآوخيتم و مرا بلند كرد: گويد.  سخت به من زدیكرد و ضربت
 ی از ستوهنایو ام الفضل برخاست و يك.  ضعيف بودمیزد كه من مرد یمن افتاد و مرا م

او را ضعيف گري «:  و گفت، بزد و سر او را به شدت زمخدار كردیخيمه را بگرفت و ضربت
ه هلب برخاست و زبون برفت و بيشتر از هفت روز زند ابوو »! كه آقايش اينجا نيست،یآورد
 و پسرانش دو يا سه روز او را گذاشته بودند و ، كه خدا او را به آبله مبتال كرد و جان بداد،نبود
 و اين به سبب آن بود كه قرشيان از سرايت آبله چون طاعون ،سپردند تا بو گرفت یمنک به خا
اش  نهمگر شرم نداريد كه پدرتان در خا«:  از قرشيان به آهنا گفتیعاقبت يك. بودندک بيمنا

:  گفتیمرد قرش .»ترسيم یاز آبله م«: هلب گفتند ابوپسران» ؟كنيد یبو گرفته و خاكش من
. آنگاه برفتند و از دور بر او آب رخيتند كه دست به او نزنند .»بياييد كه ما نيز با مشاييم«

  .  ديوار هنادند و سنگ بر آن رخيتند تا هنان شدی مكه پایسپس جثه را برداشتند و باال
 كه قوم از بدر بازگشته بودند و اسريان در حموطه حمبوس یشب:  بن عباس گويدعبداهللا

:  فرمودپيامرب» ؟دَرَب یخواب من تو را چه شد كه«:  و ياران گفتند، را خواب نربدپيامرببودند 
سر الُي ابوآنكه عباس را به روز بدر اسري كرد: و هم ابن عباس گويد .»شنوم ی عباس را مۀنال«
عباس را چگونه «: سر گفتالُي ابو بهپيامرب و ، تنومند بودیابن عمرو بود، و عباس مرد بكع

 كه هرگز او را نديده بودم و ديگر نديدم و ی مرد!پيامرب یا«: اليسر پاسخ دادابو »؟یاسري كرد
 به یا فرشته«: فرمود  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب .»دادک شكلش چنني و چنان بود مرا كم

   .»كردک كمتو 
: سپس گفتند. قرشيان بر كشتگان خويش بگريستند و بناليدند: ابن اسحاق گويد

 خريد یچنني مكنيد كه حممد و ياران او خربدار شوند و مشا را مشاتت كنند، و كس برا«
و چنان بود : گويد .» نكنندی بگذرد كه حممد و ياران او سختی اسريان نفرستيد تا مدتیآزاد

د و عقيل بن اسود و حارث بن  بن اسوزمعة: وث سه پسر از دست داده بودغَيعبد د بنكه اسَو
 و چون ، شنيدیا  گريهی و هنگام شب صدا.خواست بر پسران خويش بگريد ی و م.اسود

 ؟گريند ی آيا گريسنت روا شده و قرشيان بر كشتگان خود م،بنيب«: نابينا بود به غالم خود گفت
 حكيمه زمعه یمنظورش از اب. »گرمي كه دمل آتش گرفته است حكيمه بیكه من نيز بر اب

 ی و او شعر.گريد ی خويش مۀ گمشد بر شترِیو چون غالم بازگشت خرب آورد كه زن. پسرش بود
   :بدين مضمون گفت
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بر شتر گريه مكن كه گريه بر . ردَب ی او را خواب من وگريد ی خويش مۀبر شتر گمشد
 كرد بر یاگر گريه خواه.  الوليدیيص و خمزوم و گروه ابَصُح  بنی پسران برو بدر بايد

 یه اب کر مَبیبر مهه گريه كن و نام از كس.  سران بودو بر حارث كه سرِ عقيل گريه كن
كه اگر جنگ بدر نبود ساالر  د رسيدنی به ساالریكسان. حكيمه مهانند نداشت

  . شدند یمن
  وسلم۔ اهللا عليهیصل۔ پيامرب و ، بودیموداعة بن ضبريه سه ابو اسريانْۀو از مجل: گويد

و  .» پدرش خواهد آمدی خريدن آزادیو تاجر و مالدار دارد و براک  زيری پسریو«: فرمود
 ی سختی اسريان شتاب مكنيد كه حممد و ياران ویدر خريدن آزاد«: چون قرشيان گفتند

 در ،گوييد یراست م« : گفت، از او سخن گفته بودپيامرب كه ، وداعهیمطلب بن اب »نكنند
 و شبانگاه آهنگ مدينه كرد و چهار هزار درم بداد و  .» اسريان شتاب نبايد كردیخريد آزاد

 . اسريان فرستادندی خريدن آزادیپس از آن قرشيان برا. پدر خويش را بگرفت و مهراه بربد
  و لبِ،ودبن دخشم بک  اسري مالی آزاد كردن سهيل بن عمرو آمد، ویفص برا بن َحِمکَرزو 

دو دندان جلو «:  گفتپيامرب سهيل بن عمرو به دربارۀعمر بن خطاب . زيرينش شكافته بود
 اهللا ی صلپيامرب .» و هرگز نتواند بر ضد تو به سخن ايستدبه در را در آر كه زبانش از دهان یو
 پيامربچه  اگرالعضو كند  ناقصخدا مراكه ، ا ناقص العضو نكنماو ر«:  و سلم گفتیعل

  به سخن ايستد كهیشايد در مورد«:  در مهني باب به عمر گفتپيامربشنيدم كه : گويد .»باشم
   .»یبپسندآن را 

آنچه را بايد «:  گفتندد، سهيل سخن گفت و موافقت كردنی آزاددربارۀو چون مكرز 
يش را  خوۀ و او را رها كنيد تا برود و فديداريداه  او نگیمرا به جا«: مكرز گفت .»داد بيار
   .»داشتنداه  او نگیسهيل را رها كردند و مكرز را به جا«: گويد .»بفرستند

  ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا به مدينه رسيد عبداملطلب عباس بن یوقت: ابن عباس گويد
 و نوفل طالب  ابیعقيل بن  ات  خودت و دو برادرزادهۀ فدي،یتو كه مالدار«: بدو گفت وسلم۔

 من مسلمان !یپيامربِ خدا یا«: عباس گفت .»ت عتبة بن عمرو را بپردازپيمانبن حارث و مه
هبتر داند، اگر آنچه  تو را خدا اسالمِ«:  گفتپيامرب .» مرا به نارضا آوردندبودم اما قوْم

 ۀتو بر ضد ما بوده است و بايد فدي  كارِ اما ظاهرِ.دهد ی راست باشد خدايت پاداش میگوي یم
.  افتاده بودپيامرب چنان بود كه بيست اوقيه طال از عباس به دست و .»یخويش را بپرداز

 ینه، اين چيز«:  گفتپيامرب .» فديه من حمسوب داریپا آن را !پيامربِ خدا یا«: عباس گفت
 یمال«:  گفتپيامرب .» نيستیمرا مال«: عباس گفت .»است كه خدا عز و جل به ما داده است
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 جز مشا نبود و کس هيچ و یزد ام الفضل دختر حارث هنادشدن از مكه به ن بيرون كه هنگام
باشد و  عبداهللا  فضل باشد و فالن مقدار از آنآِنر اين سفر تلف شدم فالن مقدار از اگر دیگفت

قسم به «: عباس گفت» ؟ باشد چه شدعبيداهللام باشد و فالن مقدار از آن ثَفالن مقدار از آن قُ
 .یيپيامربِ خدا و دانستم كه ،دانست ی اين را جز من و او منسک هيچ ،به حق فرستاد تو را آنكه
   .»پيمان خود را بداده فديه خويش و دو برادرزاده و مهآنگا

 عمرو را ۀفدي«:  گفتندابوسفيان به . سفيان جزو اسريان بدر بودیعمرو بن اب: گويند
عمرو را نيز به فديه  ، حنظله را كشتند؟!هم خومن برود و هم مامل«:  گفتابوسفيان .»بپرداز

   .»خواهند نگاهش بدارند یم هرچه  بگذاريد؟!آزاد كنم
و چنان شد كه سعد بن نعمان بن اكال به قصد . عمرو مهچنان در مدينه حمبوس بود و

برد و از آجنا بقصد  یبود كه با گوسفندان خود در نقيع به سر م   كهنسالی پريیعمره رفت، و
زيرا رسم بود كه قرشيان ، دارند یشت كه او را در مكه نگه ما و گمان ند،عمره حركت كرد

 او را بگرفت و به عوض عمرو پسر ابوسفيان یشدند، ول یگزار من گزار و عمره متعرض حج
   : بدين مضمون گفتیخود در مكه حمبوس كرد و شعر

. يدايد پري فرتوت را وانگذار كه عهد كرده دعوت او را اجابت كنيد!  ابن اكال قومِیا
  . اگر اسري خويش را آزاد نكنند عمرو پست و ذليل باشند  بنیحقا كه

 بگفتند و خواستند كه ی ابن اكال را با وۀ رفتند و قصپيامربعمرو بن عوف پيش  بنی
 چنان كرد و پيامربِ خدا و . خويش را آزاد كنندمرِد سفيان را به آهنا بدهد تا پريیعمرو بن اب

  .  و سعد را آزاد كردند،ستادند فرابوسفيانعمرو را پيش 
العاص به مال و ابو.  بودپيامربِ خداالعاص بن ربيع بود كه داماد  ابو اسريانْۀو هم از مجل

 و مادرش هاله دختر خويلد بود و خدجيه ، مكه بودمشارِ  انگشتامانت و جتارت از مرداِن
 و ،كرد ی خمالفت خدجيه منپيامرب كه دختر بدو دهد و ه بود خواستپيامرب و از ، بودی وۀخال

و . مشرد ی و خدجيه او را چون فرزند خويش م، و دختر بدو داد، بودیاين پيش از نزول وح
 نبوت داد و خدجيه و دخترانش بدو اميان آوردند و  خويش را عزِتپيامربچون خدا عز و جل 

از دو دختر خويش  ی يكپيامربو چنان بود كه . مباندک العاص بر شر ابو گرويدند،یبه دين و
 عز و جل را با قريش در ی و چون فرمان خدا، هلب داده بودی به عتبة بن ابرقيه يا ام كلثوم را

ايد، دخترانش را   رها كردهیمشا حممد را از گرفتار«:  گرفتند، گفتندیميان هناد و از او دور
 بن ربيع رفتند و العاص ابو و پيش.» آهنا مشغول شودیبه او پس دهيد كه خاطرش به گرفتار

 .»تو دهيمبه  ی به زنیاز قرشيان را خواه هرکس و ما از زن خويش جدا شو« :گفتند
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 از قريش ی زمن زنی و به جا؛ من از زن خويش جدا شوم کهخدا نكند«: العاص گفتابو
 فاسق بن فاسق عتبة یِپس از آن سو .ستود ی می داماد خويش را به خوبپيامربو  .»خواهم یمن
 ی به زنیاز قريش را خواه هرکس دختر حممد را طالق بده و ما«: هلب رفتند و گفتندو اببن
 ابان بن سعيد بن عاص يا دختر سعيد بن عاص را به من اگر دخترِ«: عتبه گفت .»تو دهيمبه 

 كه پيامرببدينسان دختر سعيد بن عاص را بدو دادند و از دختر  .»شوم یدهيد از زمن جدا م
را  و ذلت عتبه پيامرب و خدا كه كرامت دختر ،دمشن خدا نرفته بود جدا شد ۀخانه هنوز ب

  .  زن عثمان بن عفان شدپيامرب و دختر ، آوردیخواست ميانشان جداي یم
 و اسالم ميان ،كرد ی نداشت و حالل و حرام منی در مكه اختيارپيامربو چنان بود كه 

 پيامرب ی ول، آورده بودی ربيع جداي العاص بنی كه مسلمان بود و ابپيامربزينب دختر 
 پيامربببود تا ک العاص مشر ابو خويش بای و زينب بر مسلمان،توانست آهنا را جدا كند یمن

 و به روز بدر ،العاص بن ربيع نيز با آهنا بود ابو بدر رفتندیو چون قرشيان سو. هجرت كرد
  .  بودپيامرباسري شد و در مدينه پيش 

 ۀ نيز فديپيامربِ خدا اسريان را فرستادند زينب دختر ۀيان فدي مكیوقت: عايشه گويد
.  كه خدجيه هنگام وفات بدو داده بودیبند  بود و گردنیالعاص بن ربيع را فرستاد كه مالابو

 را آزاد یاگر خواهيد اسري و«: ت كرد و گفتبند را بديد سخت رقّ  گردنپيامربو چون : گويد
العاص را آزاد كردند و مال زينب را  ابوو .»چنني باشد«: تندگف .»كنيد و مالش را پس بدهيد

اين  العاص خواسته بود يا او وعده داده بود كه زينب را رها كند، يا ابو ازپيامرب. پس دادند
ند تا ا ه نگفتی چيزپيامربِ خدا اما در اين باب نه او و نه ،العاص بود ابویجزو شرايط آزاد

 زيد بن حارثه پيامرب مكه رفت یالعاص آزاد شد و سو ابویوقتاما . حقيقت حال دانسته شود
 مدينه ی ياجج مبانيد تا زينب بيايد و مهراه او سوۀبه در«: ز انصار را فرستاد و گفت ایو يك
  . ماه يا كمتر پس از بدر روان شدندک و آهنا ي .»آييد

لوازم سفر آماده  و او ،پيش پدرش برود که العاص به مكه رسيد به زينب گفت ابوو چون
شدم كه پيش پدرم بروم هند دختر عتبه  یدر آن اثنا كه در مكه آماده م: زينب گويد .كرد یم

چنني «: گفتم» ؟ی پيش پدرت برویخواه یام م شنيده! دختر حممد«: پيش من آمد و گفت
 كه پيش ی الزم داری يا مالی اگر چيزی چنني مگو! منیدختر عمو«: گفت .» ندارمیقصد
 .» كه آنچه ميان مردان هست ميان زنان نيست،دهم و از گرفنت دريغ مدار ی به تو میو َرپدر
: بودم و گفتمک كند اما از او بيمنا یگويد عمل م ی اطمينان يافتم كه آنچه مخدا به: گويد

 لوازم سفر آماده كرد كنانة بن ربيع برادر شوهرش پيامربو چون دختر  .» ندارمیچنني قصد«
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 و ، را بربدی داد كه سوار شود و كمان و تريدان خويش را برگرفت و به هنگام روز و بدویشتر
 و در ، برخاستندیمردان قريش از رفنت زينب سخن كردند و به تعقيب و. زينب در هودج بود

  بن اسود بن مطلب و نافع بنَهّبار و خنستني كسان كه رسيدند ، بدو رسيدندطُوى یذ
اند   و چنانكه گفته،و هبار زينب را كه در هودج بود با نيزه بترسانيد ، بودندیالقيس فهرعبد

هرکه « : و برادر شوهرش بر زمني خفت و تريدان بگشود و گفت، باردار بود و بار بينداختیو
 و سران قريش ابوسفيانآنگاه . و كسان بازگشتند .» دهمی در او جایشود تريک به من نزدي

و ابن ربيع از تري انداخنت دست  .» مينداز تا با تو سخن كنيمتري«:  آمدند و گفتندیپيش و
اين درست نبود كه زن را آشكارا در «:  بايستاد و گفتی بيامد و نزد وابوسفيانبداشت و 

 و !امي  كه از حممد چه كشيدهیدان ی ما را مۀ تو كه مصيبت و بلي.یآورد بيرون مقابل مردان
امي و  فتاده مردم پندارند كه از مصيبت و بليه به ذلت ای برباگر دختر او را آشكارا از ميان ما

 و چون سر و صدا ، او را بازگردان. ما به نگهداشنت او حاجت ندارمي.امي ضعيف و زبون شده
   .» او را پيش پدرش بربیامي هنان آرام شد و مردم گفتند كه ما او را پس آورده

بانه زينب را بربد و به زيد بن حارثه و و ابن ربيع چنان كرد و چون سر و صدا خبفت ش
  . آوردند  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا تسليم كرد كه پيش یمهراه و

 كه اسالم ، در مدينه بودپيامربالعاص در مكه بود و زينب پيش  ابو:ابن اسحاق گويد
 رفت كه  شامیالعاص به جتارت سو ابو پيش از فتح مكهی و كم، آورده بودیميان آهنا جداي

و چون از جتارت خويش .  كه كاال بدو سپرده بودند، داشت و امني اموال قريش بودیمال
 فرستاده بود بدو برخوردند و مالش را بربدند و او پيامرب كه یفراغت يافت و بازگشت، مجاعت

 شب یالعاص در تاريك ابو آوردندپيامرب را پيش ی مال وپيامرب و چون فرستادگان .رخيتبگ
 را ی و زينب نيز او را پناه داد كه مال و، آمد و از او پناه خواستپيامربزينب دختر پيش 
 ُصفّۀ تكبري گفتند زينب از یشد و تكبري گفت و مردم با و بيرون پيامربصبحگاهان كه . بگريد

 سالم مناز پيامربو چون . »ام العاص بن ربيع را پناه داده ابومن!  مردمیا«زنان بانگ زد كه 
: گفت .»یآر«: گفتند» ؟آنچه را شنيدم مشا نيز شنيديد«:  به مردم كرد و گفتیت روبگف

 من از قضيه خرب نداشتم تا آنچه را كه مشا شنيديد ، كه جان حممد به فرمان اوستیيخدا به«
   .» و زبونترين مسلمانان تواند كه بر ضد آهنا پناه دهد،شنيدم

او را حرمت بدار اما به تو راه ! دختر«:  گفت پيش دختر خود رفت ویپيامربِ خداآنگاه 
   .»ی كه به او حالل نيست،نيابد

 العاص را گرفته بودند پيش ی را كه مال ابی كسانپيامرب:  گويدبکر  ابیبنعبداهللا 
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ايد، دوست  دانيد، و مشا مال او را برده یست كه م انسبت اين مرد به ما چنان«: خواند و گفت
ست كه به مشا داده و  ايمت خداهم غن و اگر خنواهيد ،مالش را بدهيد كنيد و ینيكکه دارم 

   .»دهيم ی مال او را پس م!پيامربِ خدا یا«: كسان گفتند .»ست احق مشا
 مال ۀتا مه،  از او گرفته بود بياوردیچيز هرکه  العاص را پس دادند، ویو مال اب: گويد

از قرشيان پيش  هرچه لعاص مال را به مكه برد وا ابوآنگاه.  از آن كم نبودیاو را بدادند و چيز
 پيش من دارد كه ی چيزی آيا كس! گروه قرشيانیا«:  بود پس داد و پس از آن گفتیو

: گفت .»یا دهد كه وفادار و كرمي بودهک پاداش ني تو را نه، خدا«: گفتند» ؟نگرفته باشد
 .» اوستۀنده و فرستاديگانه نيست و حممد ب ی جز خدایدهم كه خداي یشهادت مک اين«

. خواهم مال مشا را خبورم یبه نزد حممد مسلمان نشدم مبادا پنداريد كه م«: سپس گفت
   .»اكنون كه خدا مالتان را به مشا رسانيد و از كار آن فراغت يافتم مسلمان شدم

 ی زينب را از پس شش سال به مهان عقد اول به ابپيامربِ خدا: بن عباس گويدعبداهللا 
  . ص دادالعا

ابن اميه در    با صفوانی حادثه بدر، عمري بن وهب مجحاز پسِ: عروة بن زبري گويد
 و ياران پيامرب بود كه ی قريش بود و از مجله كسانیعمري بن وهب از شيطاهنا. جر نشسته بودِح
 وهب جزو اسريان بدر ی و پسر و،كرده بود و در مكه از او رنج ديده بودند ی را اذيت میو

 ی پس از آهنا زندگخدا به«:  و صفوان گفت،عمري از كشتگان به چاه افتاده سخن آورد. بود
 آن ی دارم و ادای اگر چنني نبود كه قرض.خدا به یراست گفت«: عمري گفت .»خوش نباشد
 حممد یشدم و سو ی خويش بر حال آهنا بيمناكم سوار م دارم كه از پسِیخوران نتوامن و نان

صفوان بن اميه فرصت را مناسب  .»شتم كه پسر من پيش آهنا اسري استكُ یمرفتم و او را  یم
 كنم و یخوران خويش ملحق م به نان تو را خوران دهم و نان یم تو را قرض«: مشرد و گفت

: صفوان گفت .»اين گفتگو را هنان دار«: عمري گفت .»كنم یدارم از آهنا دريغ منهرچه 
 و به راه افتاد ،ت تا مششري او را تيز كنند و به زهر آب دهندپس از آن عمري بگف .»چنني باشد«

 از مسلمانان در مسجد بودند و از روز ی كه عمر بن خطاب و مجعی و هنگام،تا به مدينه رسيد
كردند، عمر  ی دمشنان ياد مۀ عز و جل با مسلمانان و بليیبدر سخن داشتند و از فضل خدا
اين سگ «:  و گفت،سجد خوابانيد و مششري آوخيته بود مديد كه عمري شتر خويش را بر درِ

كرد و كس از ک ست كه روز بدر بر ضد ما حتري ا اين مهان. آمده استی شریدمشن خدا برا
دمشن خدا عمري ابن ک  اين!پيامرب یا«:  رفت و گفتپيامربِ خداآنگاه عمر پيش  .»ما بكشت

عمر برفت و بند مششري  .»ا پيش من آراو ر«:  گفتپيامرب .»وهب آمده و مششري آوخيته است
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 پيامربپيش «:  بودند گفتیكه با و یاو را كه به گردن آوخيته بود بگرفت و با انصاريان
آنگاه عمري را . »درآييد و بنشينيد و مراقب اين خبيث باشيد كه اطمينان از او نبايد داشت

 .»رهايش كن«: رفته بود، گفت او را بديد كه عمر بند مششريش را گپيامربو چون . پيش آورد
 و اين درود مردم »!روزتان خوش«: و چون عمري پيش رفت گفت .»پيش بيا«: و به عمري گفت
 یتو به ما داده است يعن  هبتر از دروِدی خدا درود! عمريیا«:  گفتپيامربِ خدا .جاهليت بود
 .»شنوم یم آن را  من تازه! حممدی اخدا به«: عمري گفت .» اهل هبشت استسالم كه دروِد

 ام كه به دست مشا  اين اسري آمدهی آزادیبرا«: عمري گفت» ؟یا  چه آمدهیبرا«:  گفتپيامرب
چه «: عمري گفت» ؟یا چرا مششري آوخيته«:  گفتپيامرب .» كرم كنيدی ودربارۀست كه ا

 چه یراست بگو برا«:  گفتپيامرب .» ما نساختی برای است كه كاری بدیمششريها
تو و صفوان بن اميه در «:  گفتپيامرب .»ام  اسري آمدهی آزادیبرا«: عمري گفت» ؟یا آمده
خور   اگر قرض و نانی قريش را ياد كرديد و تو گفتۀ به چاه افتادجر نشسته بوديد و كشتگاِنِح

به عهده گرفت كه مرا  تو را خورِ  و صفوان قرض و نان،شتمكُ یرفتم و حممد را م ینداشتم م
، یيپيامربِ خدادهم كه  یشهادت م«: عمري گفت .»خدا ميان من و تو حايل است لی و.یبكش
 را باور نداشتيم، در اين یكردمي و نزول وح یتكذيب م تو را یداد ی از آمسان خرب میوقت

به تو خرب داده است، خدا را  آن را گفتگو جز من و صفوان كس حضور نداشت و دامن كه خدا
   . آنگاه شهادت حق بگفت.»ددايت كرد و به اين راه كشانيم همرا به اسال  سپاس كه

 را یمسائل دين را به برادر خويش بياموزيد و قرآن تعليم دهيد و اسري و«:  گفتپيامرب
كوشيدم كه نور  ی من م!پيامربِ خدا یا«: آنگاه عمري گفت .و چنان كردند: گويد .»آزاد كنيد

دوست دارم . كردم ی آزار می خدا بودند به سخت را كه بر دينی را خاموش كنم و كسانیخدا
 خدا و اسالم دعوت كنم شايد خدا هدايتشان كند ی مكه روم و كسان را سوی سویكه اجازه ده

  .  اجازه داد و عمري به مكه رفتپيامربِ خدا .»و گر نه آزارشان كنم
خوشدل « :گفت ی عمري از مكه درآمده بود صفوان به قرشيان میو چنان بود كه وقت
و از كاروانيان از  .»دبَر ی جنگ بدر را از ياد مشا مۀرسد كه بلي ی میباشيد كه مهني روزها خرب

 و صفوان قسم . است بيامد و خرب آورد كه عمري مسلمان شدهی تا يك،پرسيد یاخبار صفوان م
  .  او نسازدی برای سخن نكند و كاریخورد كه هرگز با و

كرد به  یرا خمالفت او م هرکه عوت اسالم پرداخت وو چون عمري به مكه رسيد به د
  .  مسلمان شدندی و بسيار كسان به دست و.داد ی آزار میسخت

  .  آن نازل فرموددربارۀ سوره انفال را ۀدر به پايان رسيد خدا عز و جل مهو چون كار ب
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 داد و به روز بدر كه دو گروه رو به رو شدند خدا مشركان را هزميت: طاب گويدعمر بن خ
 دربارۀ و عمر ی و علابوبکر با پيامرب و ،هفتاد كس از آهنا كشته شد و هفتاد كس اسري شدند

 ما ۀ اينان برادران و اقوام و عشري!پيامربِ خدا یا«:  گفتابوبکر ، واسريان مشورت كرد
 باشد كه خدا به.  قوت مسلمانان شودۀ كه مايیگريب من اينست كه از آهنا فديه یأ ر.هستند
 تو یأ ر! پسر خطابیا«:  گفتپيامربآنگاه  .»هدايتشان كند كه ياران ما شوند  اسالم

 را به من یست كه فالن ا من اينی را. نيستابوبکر من چون یأ رخدا به«: گفتم» ؟چيست
 و عقيل ، گردنش بزندتا ی دهه محزهرا ب۔يعنی عباس۔  و برادر محزه ، تا گردنش بزمنیده

 كه ، تا خدا بداند كه در دل ما نسبت به كافران مالميت نيست،ردنش بزند تا گی دهیرا به عل
   .»اند اينان سران و ساالران كفر بوده

   . مرا نپسنديد و فديه گرفتیأ را پسنديد و رابوبکر ی رأپيامرب: گويد
 و به ،كردند ی نشسته بود و گريه مابوبکر رفتم كه با پيامربروز ديگر پيش : عمر گويد

 باشد بگرمي و اگر نباشد ی كه اگر چيز گريه آور!كنيد یبه من بگوييد چرا گريه م«:  گفتمپيامرب
 عذاب به ،به سبب آن فديه كه ياران تو با من گفتند«:  گفتپيامرب .»وار كنم  مشا گريهۀاز گري

 و خدا عز و جل اين آيه را ،اشاره كردک  نزديیو به درخت .»مشا از اين درخت نزديكتر است
  زل كرده بود كه نا

رْس 
َ
ُ أ َ ْن يَُكوَن 

َ
ٰ  ىٰ ما اكَن ِجيَِبٍّ أ ّ رِْض  َح

َ
نْيا وَ . ُفثِْخَن يف اْأل ُّ ُ  تُِريُدوَن َعَرَض ا  ابّٰ

ُ يُِريُد اْآلِخَرَة وَ    }۶۷ :۸{ َعِزيٌز َحِكيٌم ابّٰ
 مشا .د كن تا در زمني كشتار بسيار، داشته باشدیرا نسزد كه اسريان یپيغمرب] هيچ[ «:یيعن

  . » پاداش آخرت خواهد كه خدا نريومند و فرزانه است]برايتان[ دنيا خواهيد و خدا ۀخواست
 و ، و به سال بعد در احد عقوبت كار خويش بديدند.آنگاه غنيمت به مسلمان روا شد

 بشكست و خود بر ی و دندان و، كشته شد و هفتاد كس اسري شدپيامربهفتاد كس از ياران 
 ، فرار كردند و از كوه باال رفتندپيامرب و ياران ، شدیاش جار  شد و خون به چهره خوردیسرو

    و خدا عز و جل اين آيه را نازل فرمود كه
 
َ
َصبْتُْم ِمثْلَ أ

َ
صاَنتُْكْم ُمِصيبٌَة قَْد أ

َ
ا أ ٰ َولَمَّ ّ

َ
ْغُفِسُكْم ؟ هذايْها ُقلْتُْم أ

َ
 ُقْل ُهَو من ِعنِْد أ

َ إِنَّ  ْ  لُكِّ   بَلٰ ابّٰ َ   }۱۶۵ :۳{قَِديٌر ٍء   
اين از كجا به : رسانيده بوديد گفتيد آن را  رسيد كه دو برابریا  مشا را صدمهیچرا وقت«: یيعن

   .»اين از جانب خودتان بود كه خدا بر مهه چيز تواناست: ما رسيد؟ بگو
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  و هم اين آيه را نازل فرمود كه 
حَ  ال تَلُْووَن بَل  وَ إِْذ تُْصِعُدونَ 

َ
ا بَِغمٍّ ٍد وَ  أ ثابَُكْم َلمًّ

َ
ْخراُكْم فَأ

ُ
الرَُّسوُل يَْدُعوُكْم يف أ

صابَُكْم وَ  ما فاتَُكْم َوال  ِلَكيْال حَتَْزنُوا بَلٰ 
َ
ُ ما أ نَْزَل . َخِبرٌي بِما َيْعَملُونَ ابّٰ

َ
ُعمَّ أ

َمنًَة َعلَيُْكْم من َنْعِد الَْغمِّ 
َ
  }۱۵۴ -۱۵۳ :۳{ أ

خواند و  ی اعتنا نداشتيد و پيغمرب از دنبالتان مشا را میشديد و به كس یآن دم كه دور م«: یيعن
 داد تا بر آنچه از كفتان رفته و آنچه به مشا رسيده غم خموريد و ی غمی روی برايتان غم]خدا[

  . » بر مشا نازل كردیعاقبت پس از آن غم آرامش. كنيد آگاه است یخدا از آنچه م
 دربارۀ« : گفتپيامرب اسريان را بياوردند یز بدر وقتبه رو:  بن مسعود گويدعبداهللا
 دار واه  قوم و كسان تواند آهنا را نگ!یپيامربِ خدا یا«:  گفتابوبکر» ؟گوييد یاسريان چه م

تكذيب  تو را !یپيامربِ خدا یا«:  عمر گفتیول .» آهنا را بپذيردۀمهلتشان ده شايد خدا توب
 یا  دره!پيامرب یا«: بن رواحه گفتعبداهللا  .»نشان بزن كردند، بيارشان و گردكردند و بريون

خويشاوندانت از «: عباس بدو گفت .» و اسريان را آجنا برب و آتش در هيزم زنیهيزم جبوپر
 ۀگفت«:  گفتندیكسان.  نگفت و به درون رفتی مهچنان خاموش بود و چيزپيامربو  .»رندتو بُب

:  كسان گفتندیو بعض .»گريد ی عمر را مۀگفت «:و كسان ديگر گفتند .»گريد ی را مابوبکر
 را در كار یخدا دل كسان«: شد و گفت بيرون پيامربپس از آن  .»گريد ی ابن رواحه را مۀگفت«

كند كه از  ی را در كار خويش سخت میتر باشد و دل كسان كند كه از شري نرم یخويش نرم م
تابع من شود از  هرکه : است كه گفت مثال تو چون ابراهيم!ابوبکر ی ا.تر باشد سنگ سخت
: است كه گفت عيسى و مثال تو چون. ی من كند تو آمرزگار و مهربانیِنافرمان هرکه من است و

 عمر مانند یو مثال تو ا. یو داناي  تو نريومندیند و اگر ببخشاَ  بندگان تویاگر عذابشان كن
 موسى و مثال تو چون.  مگذاریق از كافران را بر زمني باکس هيچخدايا : نوح است كه گفت

است كه گفت خدايا اموالشان را نابود كن و دهلاشان را سخت كن كه اميان نيارند تا عذاب 
 را از دست یاكنون مشا عياملنديد و هيچ اسري«:  گفتپيامربآنگاه  .»را ببينندک دردنا

يل بن بيضا كه مگر سه«: گويد و من گفتم .»ندهيد مگر فديه بگرييد يا گردنش را بزنيد
 از آمسان بر من افتد تا ی پاسخ نداد و بيم كردم كه سنگپيامرب .»شنيدم از اسالم سخن داشت

  و خدا اين آيات را نازل فرمود كه  .»مگر سهيل بن بيضاء«:  فرمودپيامرب كه یوقت
رْس 

َ
ُ أ َ ْن يَُكوَن 

َ
ٰ ىٰ ما اكَن ِجيَِبٍّ أ ّ رِْض تُِريُدو َح

َ
نْيا ُفثِْخَن يف اْأل ُّ ُ َن َعَرَض ا   َوابّٰ

ُ  يُِريُد اْآلِخَرةَ  ِ لَْو ال ِكتاٌب .  َعِزيٌز َحِكيمٌ َوابّٰ َخْذُيْم ِمَن ابّٰ
َ
ُكْم ِفيما أ  َسبََق لََمسَّ
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ا َغِنْمتُْم َحالًال َطيِّ . َعذاٌب َعِظيمٌ  ً فلَُكُوا ِممَّ َ ايَُّقوا  وَ با َ  إِنَّ ابّٰ  َلُفوٌر رَِحيٌم ابّٰ
}۸: ۶۷ - ۶۹{  

مشا   تا در زمني كشتار بسيار كند،، داشته باشدی را نسزد كه اسريانیپيغمرب] هيچ[«: یيعن
.  كه خدا نريومند و فرزانه است، پاداش آخرت خواهد]تانيبرا[ دنيا خواهيد و خدا ۀخواست
 .رسيد ی بزرگ به مشا می در مورد آن اسريان كه گرفتيد عذاب، خدا بر اين نرفته بودیاگر قضا

خدا بپرهيزيد كه خدا آمرزگار و ] ینافرمان[ايد حالل و پاكيزه خبوريد و از  از آنچه غنيمت برده
  . »رحيم است

اگر از آمسان «:  فرمودپيامرب نازل شد »ما كان لنيب«ۀ  آيیوقت: حممد بن اسحاق گويد
: گفت اين سخن كه یيافت برا ی جز سعد بن معاذ از آن جنات منکس هيچشد  یعذاب نازل م

   .» كسان دوست داشتيمداشنتِاه  افراط در كشتار را بيشتر از نگ!پيامرب یا
 از غنيمت پيامربمهاجران حاضر بدر با آهنا كه ۀ  مه، ابن اسحاقۀبه گفت:  گويدابوجعفر

 اوسيان حاضر بدر با آهنا كه از غنيمت سهم ۀ و مه،سهمشان داد هشتاد و سه كس بودند
 و . خزرجيان حاضر بدر يكصد و هفتاد كس بودندۀ و مه،ندكس بودک گرفتند شصت و ي

  . چهارده تن از مسلمانان كشته شدند شش تن از مهاجران و هشت تن از انصار
 ۀو هم به گفت.  مشركان هنصد و پنجاه كس بودند و يكصد اسب داشتند،ی واقدۀبه گفت

ابن عمر و  عبداهللا  كه،فت را كه خردسال بودند به جنگ نپذيری كسانپيامرب به روز بدر ،او
وقاص از آن  ی بن ظهري و عمري بن اباَُسيديج و براء بن عازب و زيد بن ثابت و َدرافع بن ُخ
  .  جنگ داد كه در جنگ كشته شدۀپس كه عمري را نپذيرفت اجاز  از آنی ول.مجله بودند

 و سعيد بن يداهللاعبآيد طلحة بن  دربه  پيش از آنكه از مدينه پيامربِ خداو چنان بود كه 
كه به روز بدر ، ر كاروان به راه شام فرستاده بود اخبایرا به جستجو ُنفَيل زيد بن عمرو بن

گشت در تربان به حضور  ی مدينه باز می از بدر سوپيامرب كه ی مدينه باز آمدند، و هنگامیسو
  .  رسيدندیو

مهاجران بودند  ار تن ازشد، هفتاد و چه بيرون  با سيصد و پنج كسپيامرب:  گويدیواقد
سه تن از مهاجران،  :و بقيه از انصار بودند و هشت كس را كه نبودند از غنيمت سهم داد

 و سعيد بن زيد عبيداهللا مانده بود تا مبرد، و طلحة ابن پيامربعثمان بن عفان كه بر بالني دختر 
 لبابه بشري بن ابوار،و پنج كس از انص.  اخبار كاروان فرستاده بودیكه آهنا را به جستجو

 ۀعجالن كه او را به ناحيبن  ید و عاصم بن َع،املنذر كه او را در مدينه جانشني كرده بودعبد
عمرو   بنیدربارۀ كه ی را به سبب چيزی وء و حارث بن حاطب كه از روحا،مدينه گماشته بود
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 بيمار ء كه در روحاات بن جبريّوه و َخّم و حارث بن َص، آهنا فرستادیبن عوف شنيده بود سو
  . شده بودند
اسب از آن مقداد بن عمرو بود و ک  ي؛مسلمانان هفتاد شتر و دو اسب داشتند: گويد

  .  مرثد بودی بن ابَمرثَد از یديگر
 كشيده در تعقيب مشركان ديده بودند كه  را با مششريِپيامرببه روز بدر :  گويدابوجعفر

  . داند بگریمجاعت منهزم شود و رو: فرمود یم
 و ، بن حجاج بود به غنيمت گرفتُمَنبِّه ذوالفقار را كه از آن پيامرب ،در جنگ بدر: گويد

 به كار یشكَ رفت و در ختم ی او شد كه تندرو بود و بر آن به غزا مجهل غنيمِت ابوهم شتر
  . برد یم

  



  بدر ازجنگ پسدوم۔ سال  حوادث ذکر
  قَينُقاع بنی غزوۀ 

 و چنان بود كه وقتی به مدينه .بدر پيامرب در مدينه اقامت گرفتپس از : ابوجعفر گويد
هجرت كرده بود با يهودان پيمان صلح بسته بود كه كسی را بر ضد او كمک ندهند و اگر 

 و چون گروهی از مشركان قومش در بدر كشته شدند .دمشنی به او محله برد ياريش كنند
 اگر با ما رو به .رو به رو شد كه جنگ ندانستندحممد با كسانی «: يهودان حسد بردند و گفتند

  . و در پيمان شكست آوردند. »رو شود جنگی ببينند كه مانند جنگ ديگر كسان نباشد
 آهنا را در بازارشان فراهم پيامربقينقاع چنان بود كه   بنیۀقص: دحممد بن اسحاق گوي

 چون قرشيان دهد، بياييد یا ليه از خدا بترسيد كه مشا را نيز ب! گروه يهودیا«: آورد و گفت
 و اين را در كتاب خويش و پيمان خدا ،ما رَسل ُمپيامربدانيد كه من  ی مشا م.مسلمان شويد

 مغرور ؟ كه ما نيز قوم تو هستيمای پنداشته!  حممدیا«: قينقاع گفتند  بنیيهودان .»بينيد یم
 به خدا اگر .ی به دست آوردیدانستند و فرصت ی كه جنگ منی رو به رو شدیمشو كه با كسان
   .»ميا  ديد كه چگونه كسانی خواهیبا ما جنگ كن

پيمان را  اُُحد بدر و مياِن خنستني گروه يهودان بودند كه قينقاع  بنیيهودان: قتاده گويد
   . به جنگ برخاستندپيامرب و با شکستند
  . بودقينقاع در شوال سال دوم هجرت   بنی باپيامربِ خداجنگ :  گويدیهرُز

   آورد كه پيامرب یجربيل اين آيه را برا: عروه گويد
ِْهْم بَلٰ وَ  َ

ا خَتاَفنَّ من قَْوٍم ِخيانًَة فَانِْبْذ إِ   }۵۸ :۸{ َسواٍء  إِمَّ
  . »ِمثل کن با آهنا معامله به داشتی ی خيانتمردمی بيمِاگر از «: یيعن

و به حكم  .»ما ينقاع بيمناكق  بنیمن از«:  گفتپيامربو چون جربيل آيه را به سر برد 
  . مهني آيه به جنگ ايشان رفت

 از آهنا کس هيچ كه ،قينقاع را حماصره كرد  بنی پانزده روز يهودانپيامرب:  گويدیواقد
 پيامرب و دستهايشان را ببستند، ، تسليم شدندپيامربِ خدابه جنگ نيامد، آنگاه به حكم 

  . كرد   آهنا سخندربارۀ َبیاُبن  عبداهللا یخواست آهنا را بكشد، ول یم
 پيش اَُبیبن  عبداهللا  تسليم شدندپيامربِ خدا يهودان به حكم یوقت: ابن اسحاق گويد

و اين سخن از آن جهت گفت كه  .» كنی با وابستگان من نيك! حممدیا«:  آمد و گفتیو
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 یا«: گفت عبداهللا  پاسخ نداد، و بازپيامرب. پيمان خزرجيان بودندقينقاع مه  بنیيهودان
  .  از او بگردانيدی روپيامربو  .» كنی با وابستگان من نيك!حممد

و خشمگني شد  »!مرا رها كن«:  كه فرمود، كردپيامربدست در گريبان  عبداهللا و: گويد
 رهايت نكنم تا خدا به«:  گفتعبداهللا »!مرا رها كن«:  تريه شد، و بازگفتی وۀچنانكه چهر

پوش را كه مرا در مقابل زره و سيصد زره ی چهارصد بیخواه یم .ی كنیبا وابستگان من نيك
 كه من از حوادث در امان نيستم و از آينده بيم !؟یروز بكشک اند در ي سياه و سرخ حفظ كرده

   .»دارم
آهنا را رها كنيد كه خدا لعنتشان كند و او را نيز با آهنا لعنت «:  فرمودپيامرب: قتاده گويد

 اموالشان را غنيمت  و خدا،رها كردند و بفرمود تا از ديار خويش بروندپس يهودان را  .»كند
 از ی سالح بسيار با لوازم زرگرپيامرب و . بودی زمني نداشتند كه كارشان زرگر.مسلمانان كرد

 آهنا را با زن و فرزند از مدينه بربد تا به ذباب رسانيد و بادة بن صامْتآهنا گرفت، و ُع
   .»ر هبترهر چه دورت«: گفت یم

  . املنذر را در مدينه جانشني خويش كرده بود عبدلبابة بن ابوقينقاع پيغمرب  بنیغزوۀدر 
 غنامي را برگرفت  اسالم مخس گرفت، و مخسِپيامربخنستني بار بود كه :  گويدابوجعفر

  . و چهار مخس ديگر را به ياران خود داد
  . برد یم آن را عبداملطلب محزة بن قينقاع سپيد بود و  بنیغزوۀ در پيامربپرچم : گويد

  و توانگراِنپيامربگويند كه .  به مدينه بازگشت و عيد قربان گرفتپيامربپس از آن 
 و اين . و او با مردم به منازگاه رفت و مناز كرد، حجه قربان كردندیاصحاب به روز دهم ذ

و به ۔ و به دست خويش دو بز .دخنستني بار بود كه به روز عيد با مردم در منازگاه به مناز ايستا
  .  ذبح كرد۔ی يكیقول

 حجه قربان كردمي یآمدمي صبحگاه دهم ذقينقاع باز  بنی ازیوقت:  عبداهللا گويدجابر بن
 و هفده . قربان كردميَسِلَمه بنی  و ما در.و اين خنستني عيد قربان بود كه مسلمانان به پا داشتند

  . قربان آجنا بود
 معني نكرده جز اينكه گويد یقينقاع وقت  بنیغزوۀ ی اسحاق براابن:  گويدابوجعفر

 یسليم و حبران كه دو معدن حجاز بود به قصد غزا  بنی تاپيامرب بود و رفنت َسويقميان غزوه «
 و . بودیقينقاع سه غزا و سفر جنگ  بنیغزوۀ بدر اول تا ۀاند كه از غزو ها گفته یبعض .»قريش

 و اين پس از ،قينقاع رفت  بنیی هجرت سوهنم صفر سال سومزِ رو پيامربد كه ان پنداشته
 ۀاز رمضان به مدينه بازگشت، و بقي و روز چهارشنبه هشت روز مانده ،بازگشت از بدر بود
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   .رمضان را در آجنا مقيم بود

  غزوۀ قرقرة الکدر
 و به ،فترقرة الكدر ر قی به غزا، واند سليم و غطفان فراهم شده  بنی خرب يافت كهپيامرب
  .  شوال سال دوم هجرت پس از برآمدن آفتاب آهنگ آجنا كردۀروز مجعه غر

 و ، از بدر به مدينه بازگشتپيامرب یكند كه وقت ی ابن محيد از ابن اسحاق روايت میول
فراغت از بدر در آخر رمضان يا اول شوال بود، بيش از هفت روز در مدينه مناند و شخصا به 

سليم رسيد و سه روز آجنا بود و به   بنیسليم داشت و برفت تا به آب كدر  بنیغزا رفت و قصد
 و در اين اثنا ، قعده را در مدينه گذرانيدی شوال و ذۀ و بقي، نبودیا مدينه بازگشت و حادثه

  . بيشتر اسريان قريش فديه دادند
 را ی كدر رفت و پرچم وی در حمرم سال سوم هجرت به غزاپيامرب ی واقدۀ به گفتیول

   . کرد را در مدينه جانشنيیبرد، و ابن ام مكتوم معيص ی مطالب  ابی بنیعل
 كدر به مدينه آمد و حشم و گله آورد و حادثه نبود، و ی از غزاپيامرباند  ها گفته یبعض 

 ی سوی را با گروهیليث عبداهللا دهم شوال به مدينه رسيد و روز يازدهم مهان ماه غالب بن
فرستاد كه كسان بكشتند و گله بگرفتند و روز چهاردهم شوال با غنيمت سليم و غطفان  بنی
   . و در اين غزا سه كس از مسلمانان كشته شد. مدينه باز آمدندیسو

 ی حجه به غزای حجه در مدينه مباند و روز شنبه هفت روز مانده از ذی تا ذپيامربو 
  . سويق رفت

    سويقۀغزو
 كدر به مدينه بازگشت بقيه ی از غزاپيامرب ی وقت،به گفته ابن اسحاق:  گويدابوجعفر

 غزوه سويق ی حجه برای قعده سال دوم هجرت را آجنا گذرانيد، آنگاه در ماه ذیشوال و ذ
   . بن حرب رفتابوسفيان یسو

   .در اين سال مشركان امور حج را به دست داشتند: گويد
حرب با  بن ابوسفيان یوقت: كه از مطلعان انصار بود گويدک بن كعب بن مالعبداهللا 

 قرشيان از بدر باز آمدند نذر كرد كه از جنايت آب به سر نزند تا به ۀكاروان به مكه رسيد و بقي
  و از راِه.شد تا قسم راست كرده باشد بيرون  و با دويست سوار از قرشيان.جنگ حممد رود

 شب به ی و در تاريك،يد مدينه رسیمنزلک كوه تيت يک جنديه تا صدر قناة برفت تا به نزدي
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 ، بترسيد و در نگشودی و حي، او را بزد بن اخطب شد و درِیَينضري رفت، و به نزد ُح  بنییسو
 و سالم او را به خانه .نضري بود  بنیدار م بن مشكم رفت كه ساالر و گنجينهو از آجنا پيش سال

  .  بگفتیبرد و مهمان كرد و از اخبار كسان با و
مدينه فرستاد   ی از قريش را سوی و كسان، پيش ياران خود برگشتانابوسفيپس از آن 

 از انصار را كه با ی و يك،را بسوزانيدندک  و چند خنل كوچ،كه تا حدود عريض برفتند
  . پيمان خويش در كشتزار بود بكشتند و بازگشتندمه

 آجنا بازگشت  به تعقيبشان تا قرقرة الكدر رفت و ازپيامرب و ،و كسان خرب مبدينه آوردند
 قرشيان كه در كشتزار رها كرده بودند تا یها  و توشه. دست نيافتی و ياران وابوسفيانو به 

  . سبكبار شوند و آسان بگريزند به دست مسلمانان افتاد
 داشته ی ثواب غزايیاميد دار«: گشت از او پرسيدند ی با مسلمانان بازمپيامربو چون 

   .»یآر«:  گفتپيامرب» ؟باشيم
شد در ترغيب قرشيان  ی مدينه آماده می حركت از مكه سوی براابوسفيان كه ی هنگامو
  : بدين مضمون گفتیاشعار

اگر به  .اند غنيمت مشا شود فراهم آورده هرچه كه به يثرب و مجاعتشان محله كنيد
زنان ک ام كه نزدي قسم خورده .ست اپس از آن نوبت مشا روز چاه آهنا ظفر يافتند

كه دل از غم مشتعل  تا قبايل اوس و خزرج را نابود كنيد  به سر و تن نزمنو آب نشوم
   .است

 با پيامرب: گويد.  قعده سال دوم هجرت بودی سويق در ذۀ غزو،ی واقدۀ به گفتیول
 ابن اسحاق است، جز اينكه  مهانندیو حكايت و.  شدبيروندويست كس از مهاجر و انصار 

 و چند ، برخورد و هر دو را بكشتید بن عمرو و مزدور و در عريض به سعيابوسفيان: گويد
 و خرب به  است، راست شدهی و پنداشت كه قسم و، كاه را كه آجنا بود بسوختیخانه و مقدار

  .  اما به او نرسيدند. شدندبيرون ابوسفيانكه به تعقيب   رسيد و مردم را خبواندپيامرب
تند كه سبكبار شوند كه بيشتر انداخ ی را م سويقیها  و ياران او كيسهابوسفيانو : گويد

  .  به مهني جهت اين را غزوه سويق نام دادند. آهنا سويق بودۀتوش
  . املنذر را در مدينه جانشني خويش كرد عبدلبابة بن ابوپيامرب:  گويدیواقد

 او را پيامربِ خدا حجه سال دوم هجرت عثمان بن مظعون مبرد و یدر ذ:  گويدابوجعفر
   . سرش هنادی باالی به نشان قرب ویسپرد و سنگک  به خادر بقيع

  .  در مهني سال تولد يافتطالب  ابی بنیحسن بن عل: گويند
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 اعليه۔ فاطمه ۔عليه السالم۔ طالب  ابی بنی عل،ی واقدۀبه گفت:  گويدابوجعفر
 باشد  و اگر اين گفته درست. بيست و دو ماه پس از هجرت به خانه برد حجهی را در ذ۔السالم
  .  اول درست نيستۀگفت

 آوخيته ی ترتيب خونبها را نوشت كه به مششري ویپيامربِ خدادر مهني سال : گويند
  . بود

  آنگاه سال سوم هجرت درآمد



  سوم سال ذکرحوادث
  اَمَر غزوۀ ذی

 حجه و حمرم را ی از غزوه سويق بازگشت، بقيه ذپيامرب یوقت: حممد بن اسحاق گويد
 جند رفت و قصد قبيله غطفان داشت، و اين را غزوه ی، پس از آن به غزادر مدينه گذرانيد

 یا ا مهه صفر، را در جند گذرانيد، پس از آن به مدينه بازگشت و حادثه امر گفتند، و تقريًبیذ
  .را در مدينه بود األول  و بيشتر ربيع،نبود

  غزوۀ حبران
 در یه حبران رسيد كه معدنسليم داشت و ب  بنی شد و قصد قريش وبيرونسپس به غزا 

 یا  و به مدينه بازگشت و حادثه،را در آجنا بود األول یو مجاد اآلخر و ماه ربيع، حجاز بود
  . نبود

   يهودی اشرف ابن كعب قتل
   . كشنت كعب بن اشرف فرستادی را برای كسانپيامربدر اين سال :  گويدابوجعفر

  .  بودمهني سال األول  حادثه در ربيعیبه گفته واقد
 قرشيان در بدر كشته شدند و زيد یقصه ابن اشرف چنان بود كه وقت: ابن اسحاق گويد

 فتح و قتل ۀ آهنا را فرستاده بود تا مژدپيامرب مدينه آمدند كه یبن رواحه سو عبداهللا بن حارثه و
ز  بود و مادرش ایمشركان را به مسلمانان آجنا برسانند، كعب بن اشرف كه از مردم قبيله ط

 را كه یگويند؟ حممد كسان ی راست م!یوا« : اين خرب بشنيد گفتینضري بود وقت  بنیيهودان
 اگر حممد خدا به .كسان بودندک اينان اشراف عرب و ملو ؟گويند كشته است یاين دو مرد م

   .» استی ما هبتر از زندگانیآهنا را كشته باشد مرگ برا
 ی ابن ابُمطّلب مكه رفت و به نزد یو چون دمشن خدا از صحت خرب يقني كرد سو

 یپيامربِ خدابر ضد ک  داشت و كعب به حتريیوداعه سهيم منزل گرفت، و مطلب او را گرام
  . گريست یسرود و بر كشتگان به چاه افتاده قريش م یپرداخت و شعر م

پس از آن به مدينه بازگشت و در اشعار خويش از زنان مسلمان ياد كرد و موجب آزار 
:  گفتَمسلَمهحممد بن » ؟كند ی ابن اشرف را كوتاه مَشرِّ چه کسی«:  گفتپيامرب شد، و آهنا
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   .»بكن«:  گفتپيامرب .»كشم یكنم و او را م یمن اين كار م! یپيامربِ خدا یا«
 كه رمق او را حفظ كند ی بازگشت سه روز جز اندكپيامربو چون حممد بن مسلمه از پيش 

چرا از خوردن و نوشيدن «:  كه او را خبواند و گفت، گفتندپيامربه اين را ب. دد و ننوشيخنور
 پيامرب» ؟ام كه ندامن اجنام آن توامن يا نه  گفتهیسخن! یپيامربِ خدا یا«: گفت» ؟یا بازمانده

 یناچار بايد سخنان! پيامربِ خدا یا«: گفت .»یجز كوشيدن نداره  بیتكليف«: گفت
   .»ی بگویههر چه خوا«:  گفتپيامرب .»بگوييم

اد بن  كعب بود و عّبیلكان بن سالمه كه برادر شرينائله َس ابوحممد بن مسلمه و: گويد
نائله را  ابو و،كشنت كعب بن اشرف مهسخن شدندعبس بن جرب بر  ابوبشر و حارث بن اوس و

:  خواند و پس از آن گفتی با او سخن كرد و شعری فرستادند كه ساعتیكه شاعر بود پيش و
: گفت .»چنني كنم«: گفت .»هنان دار آن را ،ام  پيش تو آمدهیمن به حاجت! شرفابن  ایا«
 ما برخاستند و بر ضد ما مهسخن شدند و ی بود، كه عربان به دمشنیا آمدن اين مرد بليه«

مرا «: كعب گفت .»امي  افتادند و مهه به حمنت افتادهیخوران ما به سخت راهها بسته شد و نان
: ابن نائله گفت .»شود یويند، از پيش به تو گفته بودم كه عاقبت كار چنني مگ یپسر اشرف م

فرزندان خويش را «: كعب گفت .» و وثيقه به تو دهيمی به ما بفروشیا خواهم كه آذوقه«
ند، ا  منی هست كه مهرأی؟ مرا يارانی ما را رسوا كن کهیخواه یم«: گفت .»وثيقه دهيد

 تو  به و ما سالح به وثيقهی كنی و نيكی كه آذوقه به آهنا دهخواهم آهنا را پيش تو آرم یم
كعب .  بدگمان نشودیشوند و ی كسان با سالح پيش كعب میخواست كه وقت یم .»دهيم
   .» وثيقه بس استیسالح برا«: گفت

گفت تا سالح  آهنا نقل كرد و ی و قصه را برا رفتسلكان پيش ياران خويش: گويد
  . م شوند فراهیبرگريند و پيش و

 فراهم آمدند كه مهراهشان تا بقيع غرقد برفت و آهنا را روانه پيامربآنگاه مهگان پيش 
   .»خدايا كمكشان كن«: و دعا كرد و گفت .»به نام خدا برويد«: كرد و گفت

 ، كعب رسيدندۀ و آهنا برفتند تا به قلع. مهتاب بودی به خانه بازگشت و شبپيامربآنگاه 
 و زنش او را بگرفت و ، كرده بود از بستر برجستی و او كه تازه عروس،زدنائله بانگ  ابوو

كعب « .»رود ی پايني منی و مرد در حال جنگ در چنني وقتیا تو در حال جنگ«: گفت
 یبه خدا در صدا«: زن گفت« .» كه اگر مرا خفته بيند بيدارم نكند،نائله است ابواين«: گفت

   .» ضربت خوانند اجابت كندیاگر مرد را به سو«: كعب گفت« .»بينم ی نشان شر میو
 ۀبيا به در« : با آمدگان سخن كرد كه بدو گفتندی خويش فرود آمد و ساعتیآنگاه از جا
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   .»چنانكه خواهيد«: كعب گفت .» شب را به صحبت بگذرانيمیعجوز شومي و باق
كعب كشيد و ببوييد  سر ینائله دست به موها ابوآنگاه.  برفتندیو به راه افتادند و ساعت

 برفت و باز چنان كرد تا كعب یپس از آن ساعت .»ام  چنني خوشبو نديدهیهرگز عطر«: و گفت
دمشن خدا را «:  سر او را بگرفت و گفتی بعد باز چنان كرد و موهای و ساعت،اطمينان يافت

  .  نساختی اما كار،و مششريها بر او فرود آمد .»بزنيد
امد و دمشن خدا فرياد زد و بر  برنيی ديدم از مششريها كاریوقت: حممد بن مسلمه گويد

 او ۀيام داشتم به ياد آوردم و به سين را كه در نی، مششري باريكه شدها آتش افروخت  قلعهۀمه
  .  و دمشن خدا بيفتاد،هنادم و فشار دادم تا به هتيگاهش رسيد

راه افتادمي ه و ب .ه بود حارث بن اوس خوردی به سر يا پای ما زمخیاز مششريها: گويد
عريض رسيدمي، و َحّرۀ عاث گذشتيم تا به قريظه و ُب  بنیامية بن زبري و  بنیو بيامدمي و از حمل
 او مباندمي آنگاه به دنبال ی برای و ساعت،رخيت یآمد كه خون از او م یند ماوس بن حارث كُ

 او ايستاده بود و مناز .رسيدمي پيامربِ خدا و آخر شب پيش ، و عاقبت او را برداشتيم،ما آمد
 پيامرب و ، بگفتيمی و كشته شدن دمشن خدا را با و، و پيش ما آمد،بدو سالم كردمي. كرد یم

  .  و ما به خانه بازگشتيم،آب دهن به زخم رفيق ما انداخت
 نبود كه بر ی و هيچ يهود،صبحگاهان يهودان از كشته شدن دمشن خدا هراسان شدند

  . نباشد کجان خويش بيمنا
 بن ُمَحيَِّصه .»از مردان يهود دست يافتيد خونش را بريزيدک به هر ي«:  گفتپيامرب

 از جتار يهود بود كه با حميصه و كسانش ی يكی و. تاخت و او را بكشتُسَنيَنهمسعود بر ابن 
 و چون حميصه ، ابن مسعود هنوز مسلمان نشده بودُحَويَِّصه. رفت و آمد و داد و ستد داشت

 یپيه در شكم دار هرچه  اين مرد را كه!دمشن خدا«: گفت یزد و م ی را بكشت او را میهودي
 تو را  آنكه گفته او را بكشم فرمان دهداگر« :به او گفتمحميصه گويد » ؟یاز مال اوست كشت

 یترا به خدا اگر حممد بگويد مرا بكش«: و اين آغاز اسالم حويصه بود كه گفت .»کُشم مینيز 
 ی دينخدا به«: گفت .»زمن یبكشم گردنت را م تو را  اگر بگويد؛خدا بهبله «: گفتم» ؟یكش یم
  . و مسلمان شد .» عجيب استه استچنني كرد تو را كه

  .  آوردندپيامربِ خدا سر كعب بن اشرف را پيش ،ی واقدۀبه گفت: يد گوابوجعفر
 را به پيامربِ خداثوم دختر اين سال عثمان بن عفان ام كل األول و هم به گفته او در ربيع

  . او را به خانه برد اآلخر ی و در مجاد گرفتیزن
  . غزوه ذو امر نيز گويند آن را  امنار رفت كهی به غزاپيامربمهني سال  األول و در ربيع



 ۱۳۲

  . امي  ابن اسحاق را در اين باب پيش از اين آوردهۀگفت
  . ني سال بودتولد سايب بن يزيد بن اخت النمر در مه:  گويدیواقد

   قِرَدَه ۀغزو
 قرده رخ داد و ساالر آن زيد ابن حارثه یاين سال غزا اآلخر یدر مجاد:  گويدیواقد

  .  قوم يافتیِ و اين خنستني بار بود كه زيد بن حارثه ساالر،بود
 او را فرستاد در پيامرب كه یزيد بن حارثه در سفر،  ابن اسحاقۀبه گفت:  گويدابوجعفر
و قصه .  مهراه او بود بگرفتابوسفيان جند، كاروان قريش را كه ی از آهبایكحمل قرده، ي

 از یشدند و راه عراق گرفتند و گروهک چنان بود كه پس از جنگ بدر قرشيان از راه شام بيمنا
 ی بسيار مهراه داشت كه بيشتر كاالۀ بود كه نقرابوسفيانو از مجله .  شدندبيرونبازرگانان 

 راه ان اجري كردند تا بلِدّيبكر بن وائل را به نام فرات بن َح از ی و يك،بودجتارت آهنا نقره 
 كه بر سر آب قرده به آهنا برخورد كه مردان ، زيد بن حارثه را بفرستادپيامربو . باشد

  .  آوردپيامرببگرخيتند و اموال كاروان را بگرفت و پيش 
حممد راه « :د كه قرشيان گفتند اين غزا چنان بوۀ قص،ی واقدۀبه گفت:  گويدابوجعفر

اگر در مكه مبانيم «:  و صفوان بن اميه گفتندابوسفيانو  .» استجتارت ما را بسته
دهم كه اگر  ی را به مشا نشان میيك«: زمعة بن اسود گفت .» خويش را خبورميیها سرمايه
 حاجت به ما چندان؟ اين كيست«: صفوان گفت .»بسته به راه جنديه رود راه را جبويد چشم

   .»اين شخص فرات بن حيان است«: زمعه گفت .»رومي ی كه به زمستان م،آب ندارمي
ذات   و به هنگام زمستان با آهنا بريون آمد و از،قرشيان او را خواستند و اجري كردندپس 

  . عرق عبور كردند و به غمره رسيدند
ه صفوان بن اميه مهراه  رسيد كه مال بسيار و ظروف نقره داشت كپيامربخرب كاروان به 

بگرفت و بزرگان قوم  آن را  شد و راه كاروان را ببست وبيرونو زيد بن حارثه . برد یم
 زيد در گرفت و چهار مخس ديگر را پيامرببگرخيتند و مخس اموال كاروان بيست هزار شد كه 

دند و به او  آورپيامرب و فرات بن حيان را كه اسري شده بود پيش . تقسيم كردیو مهراهان و
  .  او را خبواند اسالم آورد و او را رها كردپيامرب و چون .كشد یمن تو را یگفتند اگر مسلمان شو



  يهودی حُقَيق ابی بن مالّسَ  ابورافع قتل
 و سبب آن بود . در مهني سال بودی يهودابورافع قتل ،اند چنانكه گفته:  گويدابوجعفر

 اآلخر ی مجادۀ در نيمپيامرب و ،كرده بود ی تأييد م خداپيامربِ كعب بن اشرف را بر ضد یكه و
  .  او فرستادیرا سوک بن عتي عبداهللا مهني سال

 و ساالر ، فرستادی يهود ابورافعی را از انصار سوی كسانپيامرب: ابن اسحاق گويد
 را پيامربِ خدا ابورافع  و چنان بود كه.بودک بن عتي عبداهللا بن عقبه يا عبداهللا فرستادگان

  .  خويش به سرزمني حجاز مقيم بودۀكرد و در قلع یمک  حتريیآزرد و بر ضد و یم
شدند آفتاب غروب كرده بود و كسان ک  نزديی به حمل وپيامرب فرستادگان یوقت

: به مهراهان خويش گفتک بن عتي عبداهللا بن عقبه يا عبداهللا  و،بردند ی خويش را میها گله
   .» با دربان سخن كنم، شايد بتوامن درآمياينجا باشيد تا من بروم و«

 به حاجت مشغول ی گويدر رسيد جامه به چهره انداختک  و چون نزدي،و برفت: گويد
 یآ  دری درآيیخواه یم  اگر!خداۀ بند « که و دربان بانگ زد، و كسان داخل شده بودند،بود
   .»خواهم در را ببندم یكه م

 و چون كسان درآمدند در را ببست و ، كمني كردمیخر ۀآمدم و در طويل در: ويدگعبداهللا 
خانه با كسان  در باالابورافع  و من برخاستم و كليدها را برگرفتم و، آوخيتیكليدها را به ميخ
كه با ، بستم یگشودم از داخل م ی را می و چون آهنا برفتند من باال رفتم و هر در،به صحبت بود

 و عاقبت بدو . به من دست نيابند تا او را كشته باشم آيندیوک خويش گفتم اگر كسان به كم
 یا«:  و گفتم، و ندانستم كجاست، خويش بودۀميان اهل خانک  تاريیرسيدم كه در اطاق

 و ، صدا دويدم و با مششري بزدمیو من سو: گويد» ؟اين كيست«: رافع گفتابو »!رافعابو
 شدم و بيرون و من از اطاق ،اد زدرافع فريابو.  نساختی كاری و از مششري،زده بودم حريت
 در اطاق بود و مرا یيك«: رافع گفتابو» ؟اين بانگ چه بود«:  بعد درآمدم و گفتمیا حلظه

 و سر مششري را به شكم ، شد اما كشته نشدیاو را با مششري بزدم كه زمخ: گويد .»با مششري زد
 ی پس از ديگری، آنگاه درها را يكام  و دانستم كه او را كشته،او فرود كردم كه از پشتش درآمد

 بود و ی مهتابی و شب،ام  رسيدم و پا هنادم و پنداشتم كه به زمني رسيدهیا گشودم تا به پله
 :در نشستم و گفتمک با عمامه خويش بستم و برفتم تا نزدي آن را بيفتادم و پامي بشكست و

 از یروس بانگ برآورد يكو چون خ: گويد .» مطمئن شومی امشب نروم تا از مرگ وخدا به«
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و من پيش مهراهامن . » درگذشت، بازرگان مردم حجاز،رافعابو«  حصار بانگ زد كهیباال
 . بگفتمی رفتم و قصه را با وپيامرب و پيش .رافع را كشت ابورفتم و گفتم فرار كنيد كه خدا

 هرگز یو گوي ، و دست بدان ماليد،و پامي را دراز كردم .»پايت را دراز كن« : گفتپيامرب
  . آسيب نديده بود
  كشنتیبرا حجه سال چهارم هجرت كس ی در ذپيامرب ،ی واقدۀبه گفت:  گويدابوجعفر

و مسعود بن ک بن عتي عبداهللا قتاده و ابوی و فرستادگان و، فرستادُحقَيق یرافع سالم بن ابابو
  . بن انيس بودند عبداهللا  ویسنان و اسود بن خزاع

 ی از مجله كسان۔رافعابو ۔ُحقَيق یكند كه سالم بن اب ینني نقل مابن اسحاق قصه را چ
 كعب  و چنان بود كه پيش از جنگ احد اوسيانْ،كرد ی میبند  دستهپيامربِ خدابود كه بر ضد 

كرد كشته بودند، و خزرجيان از  یمک  داشت و بر ضد او حتريی دمشنپيامرببن اشرف را كه با 
  .  را كه در خيرب بود بكشند و او اجازه دادُحقَيق یم بن اب اجازه خواستند كه سالپيامرب

 خويش داده بود اين بود كه دو پيامرباز مجله نعمتها كه خدا به :  گويدیشهاب زهرابو
 مسابقه داشتند و مهينكه اوسيان پيامربقبيله انصار اوس خزرج چون دو قوچ در خدمت 

 و پيامرب به اين فضيلت پيش خدا به«: تندگف یكردند خزرجيان م ی مپيامربِ خدا به یخدمت
و چون .  نظري آن اجنام دهندیگرفتند تا كار یو آرام من .» نگريندیمسلمانان بر ما پيش

و چون اوسيان كعب بن اشرف را كه . گفتند یكردند، اوسيان چنني م ی میخزرجيان كار
و با مهديگر  .» نگريندیبه اين فضيلت بر ما پيش «: بود كشتند خزرجيان گفتندپيامربدمشن 

 ُحقَيق ی مهانند ابن اشرف باشد كيست و نام ابن ابپيامرب ی كه به دمشنیسخن كردند كه مرد
 كشنت او اجازه خواستند و او اجازه ی برایپيامربِ خداكه در خيرب مقيم بود به ميان آمد و از 

 عبداهللا سعود بن سنان وو مک بن عتي عبداهللا  او رفتند كهی و هشت نفر از خزرجيان سو،داد
 گروه را به ابن ی ساالرپيامرب و . بن اسود از آن مجله بودندیقتاده و خزاع ابوبن انيس و

 و آن گروه برفتند تا به خيرب رسيدند و . كنندی خودداربچهاز كشنت زن و  که داد و گفتک عتي
 بر آن یچرخ رومک كه ي بود یا خانه و او در باال، رفتندُحقَيق ی ابن ابۀ خانیشبانگاه سو

مشا «:  آمد و گفتبيرون و زن او ، رسيدند و اجازه خواستندی و و بر آن باال رفتند تا به درِ،بود
 .»اينجاست، درآييد«: گفت .»خواهيم یمي و آذوقه ما از مردم عرب«: گفتند» ؟كيستيد
 و او بانگ ،ما شود زن بستيم كه بيم داشتيم مزاحم یو چون درآمدمي در اطاق را به رو: گويد

 او محله بردمي ی و با مششري سو،رافع بر بستر خويش افتاده بودابو. زد و حضور ما را خرب داد
 و چون زن ، خفته بودیزن قبطک  يیستيم كه گوي او نشانه ُجی شب از سپيدیو در تاريك
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 و اگر .و بداشتيم را به ياد آوردمي و دست از اپيامرب او مششري كشيدمي اما منع یبانگ زد به رو
  .  نبود او را كشته بودميپيامربمنع 

بن انيس مششري در شكمش فرو برد و او  عبداهللا رافع را با مششري بزدمي ابوو چون
   »! بس!بس«: گفت یم

ديد و از پله بيفتاد و به  یخوب منک بن عتي عبداهللا  آمدمي وبيرونپس از آن : گويد
آنگاه يهودان . هنان شديم ايم و در آجن رفتی هنری و سو كه او را برداشتيم، آسيب ديدیسخت

رافع برگشتند و  ابو و چون نوميد شدند پيش، ما رفتندیآتش افروختند و به هر سو در جستجو
  . داد در ميان گرفتند یاو را كه جان م
 از ما یيك» ؟توانيم بدانيم كه دمشن خدا مرده است یچگونه م«: و ما گفتيم: گويد

رافع بودند  ابو از يهودان اطرافی و كسان،و برفت تا ميان مردم درآمد .»مي ببينيمبرو«: گفت
ک  ابن عتيی صداخدا به«: گفت یكرد و م ی او نظر مۀ زنش كه چراغ به دست داشت در چهرو

رافع رفت كه  ابویآنگاه سو »!؟كجا و اينجا كجاک را شناختم اما باور نكردم و گفتم ابن عتي
 چنني شريين یهرگز سخن«: گفت یرفيق ما م .»رد ُمی يهودخدا به«: تبدو بنگرد و گف

   .»نشنيده بودم
 رفتيم و پيامربرا برداشتيم و پيش ک و چون رفيق ما بيامد و ماجرا را بگفت ابن عتي

 ،از ما او را كشته استک ي  اختالف شد كه كدامی و به نزد و.خرب قتل دمشن خدا را بگفتيم
 و چون بياوردمي .» خود را بياريدیمششريها«:  گفتپيامربِ خدا. و بودمي كشنت ایكه مهه مدع

 كه نشان ،اين او را كشته است«:  و چون مششري ابن انيس را بديد گفت،در آن نگريست
   .»بينم یاستخوان را در آن م

 ۀ گفت كه خالصیقيق شعر ُحی قتل كعب بن اشرف و سالم بن ابدربارۀحسان بن ثابت 
  :نني استمضمون آن چ

 تيز كه چون شري با مششريِ  كه مشا ديديدیدلريا گروه ! ابن اشرفی ابن حقيق و ایا
 ۀو ماي كه در كار دين خويش بينا بودند مشا پوشانيدنده و مرگ ب  مشا شدندیسو
  .  ستم بودندیزبون

هللا  عبدا فرستادُحقَيق ی كشنت ابن ابی براپيامرب كه یكسان: بن انيس گويد عبداهللا خترد
 ديگر از انصار و آهنا هنگام شب به خيرب یقتاده و يك ابوبن انيس و عبداهللا بود وک بن عتي
  . رسيدند

گرفتيم تا مهه درها بسته شد و  یم آن را بستيم و كليد یدرها را م : بن انيس گويدعبداهللا
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 و ، آجنا بودقُحقَي ی رفتيم كه ابن ابیا خانه باالی انداختيم آنگاه سویدر گودال آن را كليد
اجازه ک بن عتي عبداهللا  و.باال رفتيم و ياران ما در حموطه نشستندک بن عتي عبداهللا من و

 ُحقَيق یابن اب .»استک بن عتي عبداهللا یاين صدا«:  گفتُحقَيق یخواست و زن ابن اب
ن در را باز ك ؟ چگونه در اين وقت اينجا تواند بود؛در يثرب استک  بن عتيعبداهللا«: گفت

 برخاست و در را ُحقَيق یزن ابن اب .» خويش نراندكه جوامنرد در اين وقت كس را از درِ
و من مششري  .»زن را بزن«:  به من گفتعبداهللا  و،درآمدميک بن عتي عبداهللا گشود و من و

 و دست ، منع كرده بودبچه از كشنت زن و پيامرب و به ياد آوردم كه ،كشيدم و رفتم كه او را بزمن
  .  رفتُحقَيق یبه نزد ابن ابک بن عتي عبداهللا آنگاه. ز او بداشتما

 و ،ديدم از بس كه سپيد بود یمک  تاريۀُحقَيق را در باالخان یابن اب: گويدک ابن عتي
 و من پيش رفتم كه او را با ، من گرفت كه حمفوظ مباندچون او مرا با مششري بديد متكا را جلوِ

او را «: بن انيس بيامد و گفت عبداهللا آنگاه.  كردمیو او را زمخمششري بزمن اما نتوانستم، 
  . بن انيس برفت و او را بكشت عبداهللا و .»یآر«: گفتم» ؟بكشم

: رفتم و راه خويش گرفتيم و زن فرياد زدک آنگاه پيش ابن عتي:  بن انيس گويدعبداهللا
و من او  »! پامي!پامي«: گفتاز پله بيفتاد و ک بن عتي عبداهللا و: گويد »!شبيخون! شبيخون«

   .» نشدهی پايت طور!راه بيفت«: پايني بردم و گفتمبه را برداشتم و 
 برداشنت آن بازگشتم و ی و برا،ام  پله هنادهی و يادم آمد كه كمامن را رو،و روان شدمي

ه  كشتی را كُحقَيق یاند و مهه سخنشان اين بود كه ابن اب خيربيان را ديدم كه درهم افتاده
   »؟ كشته استی را كُحقَيق یابن اب«: گفتم یديدم م یرا م هرکه  و من نيز؟است

 و كمان خويش ،كردند یپس از آن از پله باال رفتيم و مردم در پلكان آمد و رفت م: گويد
شدمي و شب راه  ی روز هنان م.ه ياران خويش پيوستم و روان شدميرا برداشتم و برگشتم و ب

 ديد به یگماشتيم كه اگر چيز ی مت را به مراقبیشدمي يك یگام روز هنان مو چون هن. رفتيم یم
 رسيدمي من نگهبان شدم و به آهنا اشاره كردم كه شتابان برفتند ءو چون به بيضا. ما اشاره كند

» ؟ی ديدیچه بود، چيز«:  گفتند.مدينه به آهنا رسيدمک و من نيز به دنبالشان بودم و نزدي
   .»ايد و خواستم از ترس بدويد م كه خسته شده ديدینه ول«: گفتم

 در ايام . گرفتی حفصه دختر عمر را به زنپيامربدر شعبان مهني سال :  گويدابوجعفر
  .  و شوهرش مرده بود. بودهیبن حذافه سهم ُخَنيس جاهليت حفصه زن

  . و هم در اين سال جنگ احد رخ داد كه به روز شنبه هفتم شوال بود
  



  اُحُدجنگ 
 ی و مشركان قريش جنگ بدر بود كه مجعپيامربسبب جنگ احد ميان :  گويدبوجعفرا

 قرشيان به مكه بازگشتند و ماندۀ ی و چون باق. آن كشته بودندیاز اشراف قريش در اثنا
جهل و  ابومة بنكرِ ربيعه و ِعیبن اب عبداهللا  بن حرب نيز كاروان را به مكه رسانيد،ابوسفيان

 چند از سران قريش كه به روز بدر پدر يا پسر يا برادرشان كشته شده بود یتنصفوان بن اميه با 
حممد نيكان مشا «:  داشتند سخن كردند و گفتندی كه در كاروان چيزی كسانۀ و مهابوسفيانبا 

 و قرشيان با مجع ،و آهنا پذيرفتند .»كنيدک  كمی و جنِگی با مال كاروان برا؛را بكشت
  .  آماده شدندپيامرب جنگ یكردند برا یو مردم هتامه كه اطاعتشان م و قبايل كنانه اَحباش

 بر او منت پيامرب و ، جزو اسريان بدر بودیحَمُج عبداهللا ة عمرو بنّزَع ابوو چنان بود كه
چنانكه ! یپيامربِ خدا یا«:  و گفت،هناده بود به سبب آنكه فقري بود و چند دختر داشت

فديه آزادش  ی بر او منت هناد و بپيامربو  .»تاج، بر من منت بنهمند و حم  من فقريم و عيالیدان
 با ما بيا و ما ی شاعریتو مرد«: عزه گفت ابو صفوان بن اميه بهاُُحد یهنگام جتهيز برا. كرد

خواهم بر  یو مناست حممد بر من منت هناده «: عزه گفتابو .»كنک را به زبان خويش كم
 یكنم كه اگر بازگشت ی و من تعهد میكنک بايد كم«: گفتصفوان  .»كنمک  مشا را كمیضد و
 و گشايش یپيش دختران خودم بربم كه در تنگ تو را  دخترانینياز كنم و اگر كشته شد یتورا ب
  . خواند یكنانه را به جنگ م  بنیرفت و ی شد و در هتامه مبيرونعزه ابو .»هم باشندک شري

 یپيامربِ خداكنانه رفت و به جنگ بن ک مال  بنییمناف نيز سو عبدمسافع بن
  . ترغيبشان كرد

 نام داشت و زوبني به رسم حبشيان ی خويش را كه وحشیِجبري بن مطعم غالم حبش
 ی و اگر عمو، شوبيرونبا مردم «: كرد خبواند و با او گفت یانداخت و زوبني او كمتر خطا م یم

   .»كنم یزاد مآ تو را ی كشتی من طعيمة بن عدیحممد را به انتقام عمو
 شدند، زنان را نيز بيرونكنانه و اهل هتامه   بنی واحباشقرشيان با مهه كسان خود از 

ساالر که  ابن حرب ابوسفيان. كنند و مانع فرارشان باشندک مهراه بردند كه مردان را حتري
رث  جهل ام حكيم دختر حای و عكرمة بن اب، هند دختر عتبة بن ربيعه را مهراه برد بودقوم

 ی و حارث بن هشام فاطمه دختر وليد بن مغريه را، و صفوان ابن اميه برزه و به قول،بن هشام را
بن صفوان بود، و عمرو بن عاص ريطه  عبداهللا  را كه مادری دختر مسعود بن عمرو ثقفبره
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 طلحه سالفه ی و طلحة بن اب، عاص بود بنبن عمرو عبداهللا دختر منبه بن حجاج را كه مادر
ر سعد بن شهيد را كه سه فرزند از او داشت به نام مسافع و جالس و كالب كه هر سه با دخت

 عزيز بن عمري ابوبن مضرب با پسر خويش ک  و خناس دختر مال،پدرشان در احد كشته شدند
 كنانه بود  بنیعمره دختر علقمه نيز كه از زنان.  مادر مصعب بن عمري نيز بودیو ، شدبيرون
  .  شدبيرون

 !بابا سياه«: گفت یديد م ی را میچنان بود كه هند دختر عتبة بن ربيعه هر وقت وحشو 
  .  بودی وحشۀكنيبابا سياه  .»انتقام ما را بگري

 از پيامرب و چون .مدينه رسيدندک قرشيان روان شدند و راه پيمودند تا به نزدي
كردم و   تعبريیبه نيك  آن را به خواب ديدم ویگاو«: آمدنشان خرب يافت به مسلمانان گفت

به مدينه  آن را  بردم وی و دست خويش را در زره،م مششريم شكاف برداشته بودديدم كه ُد
تعبري كردم، اگر خواهيد در مدينه مبانيد و قرشيان را مهاجنا كه هستند واگذاريد كه اگر مهاجنا 

   .»هنا جنگ كنيم ما آيند در مدينه با آی و اگر به سو، و حمنت افتندیماندند به سخت
قرشيان به روز چهارشنبه به احد رسيدند و آن روز و پنجشنبه و مجعه را آجنا مقيم 

 و روز شنبه دو گروه رو به رو . احد رفتۀ به روز مجعه پس از مناز صبح به درپيامرب. بودند
  . شدند

 نيز پيامرب،  دمشن نبايد رفتی بود كه سوپيامرب یمانند رأ َسلول بن اَُبیبن  عبداهللا یرأ
 از مسلمانان كه در بدر حضور نداشته بودند ی شدن از مدينه را خوش نداشت، اما گروهبيرون
 دمشن برب كه نگويند ی ما را سو!یپيامربِ خدا یا«:  گفتند،شان در احد كشته شدند یو بعض

كه هر وقت از ،  در مدينه مبان!پيامرب یا«:  گفتاَُبیبن عبداهللا  .»ميا امي يا زبون ما ترسيده
 و هر وقت دمشن وارد مدينه شده شكست ،امي امي شكست خورده  دمشن رفتهیمدينه سو

قرشيان را واگذار كه اگر مبانند به زمحت افتند و اگر وارد مدينه شوند مردان رو  .خورده است
 رفته یيد و اگر بازگردند با نوم،به رو با آهنا جبنگند و زنان و كودكان از باال سنگشان اندازند

   .»باشند
 به خانه پيامربخواستند با دمشن رو به رو شوند چندان اصرار كردند كه  ی آهنا كه میول

 از انصار به نام یدر مهان روز يك.  و اين به روز مجعه پس از مناز صبح بود،رفت و زره پوشيد
 و كسان پشيمان ،شد بيرون  بر او مناز كرد، آنگاه با قومپيامرببن عمرو مرده بود كه ک مال

   .»كردمي ی و نبايد اين كار را م،شد بيرون ی، به نارضايپيامرب«: شدند و گفتند
 خرب پيامربِ خدا ی كه گويد وقت، به مضمون ديگر استیدروايت ُس:  گويدابوجعفر
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بگوييد چه بايد « :اند به ياران خويش گفت يافت كه قرشيان و طرفدارانشان به احد رسيده
 !پيامربِ خدا یا«: انصاريان گفتند .»ر اين سگان َبیما را به سو«:  گفتندپيامربياران » ؟كرد

   .»ی چه رسد به حاال كه تو در ميان ماي،هرگز در ديار ما دمشن بر ما غلبه نيافته است
 و با او مشورت ، را خنوانده بودی و هرگز و،لول را خبواند َساَُبی بنبن  عبداهللا ،پيامرب

خواست كه دمشن به مدينه  ی مپيامرب .» اين سگان بری ما را سو!پيامرب یا«:  كه گفت،كرد
  . ها جنگ كند درآيد و در كوچه

 كه قسم به ، مرا از هبشت حمروم مكن!پيامرب یا«:  گفتیانصارک نعمان بن مال
نعمان » ؟به چه سبب«:  فرمودپيامرب .»روم یبه حق برانگيخت من به هبشت م تو را  كهیخداي
 و ،یيپيامربِ خدا يگانه نيست و تو ی جز خدایدهم كه خداي یبه سبب آنكه شهادت م«: گفت

  . و نعمان آن روز كشته شد .»یگوي یراست م«:  گفتپيامرب .»كنم یاز جنگ فرار من
 زره پيامرب و چون كسان ديدند كه . خويش را خواست و بپوشيد زرِهپيامربپس از آن 

 یرسد به كار ی بدو می را كه وحپيامربِ خداد كردمي، چگونه ب«: پوشيد پشيمان شدند و گفتند
پيامربِ  .»ست مهان كنو ا تیأهر چه ر«:  پوزش خواستند و گفتندو برخاستند و »؟واداشتيم

   .»در آورده آن را  زره به تن كند و به جنگ نرود ویپيامربروا نباشد كه «:  گفتخدا
و  .» كنيد ظفر يابيدیاگر پاميرد«:  و گفت، احد روان شدی با هزار كس سوپيامربآنگاه 
 به یمِلجابر َس ابو و، بن سلول با سيصد كس بازگشتاَُبیبن  عبداهللا رفت بيرون چون از مدينه

 ما  تو نيز اطاعِت، خنواهد شدیجنگ«:  نپذيرفتند و گفتندیدنبال آهنا رفت كه بازگردند، ول
، و »طايفه از مشا خواستند بازگردند  كه دویتوق« عز و جل فرمود یو خدا .»كن و با ما برگرد

 بازگردند، و خدا آهنا را یاب عبداهللا خواستند با یحارثه بودند كه م  بنی وَسِلَمه بنی اينان
  .  با هفتصد كس مباندپيامربمصون داشت و 

 تو را !پيامربِ خدا یا«: شدن كرد گفتند بيرون  آهنگپيامرب یوقت: ابن اسحاق گويد
 یوقت«:  گفتپيامربِ خدا .» در مدينه مبان.كردمي یبرمي و نبايد اين كار م یواه بريون مدخل نابه

   .»د تا جنگ كندآَر در آن را  زره پوشيد نبايدپيامرب
 یابن اب عبداهللا ۔ميان راه احد و مدينه ۔شوط و در ،شد بيرون  با هزار مردپيامربآنگاه 
آمد و خالف من كرد،  بيرون  آهنا شد وپريوِ«: فتسوم كسان از او جدا شد و گ کبن سلول با ي

 او و با منافقان قوم خويش كه پريوِ .»دهيم یدانيم چرا اينجا خودمان را به كشنت م ی منخدا به
 خدا را به ياد ! قومیا«: بن عمرو بن حزام به دنبال آهنا رفت و گفت عبداهللا .بودند بازگشت

دانستيم كه جنگ  یاگر م«: گفتند .»ل دمشن رها نكنيد و قوم خويش را در مقابپيامربآريد و 
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 و چون اصرار كردند، .» خنواهد شدیدانيم كه جنگ ی می ول.كردمي یخواهد شد مشا را رها من
   .»كند ینياز م یخدايتان لعنت كند كه دمشن اوييد و ما را از مشا ب«: بن عمرو گفتعبداهللا 

 ، از حمل شيخني با سيصد كس جدا شداَُبین ب عبداهللا ،ی واقدۀبه گفت:  گويدابوجعفر
  .  با هفتصد كس مباندپيامربِ خداو 

ود، هفتصد كس مشركان سه هزار كس بودند با دويست اسب، و پانزده زن مهراهشان ب
 ی بود و يكپيامرب آِن ازیو مسلمانان يكصد زره داشتند و دو اسب كه يك. از آهنا زره داشتند

   .یرده حارث ُبی ابآِناز
 را رد كرد كه ی پس از مغرب در حمل شيخني جنگاوران را سان ديد و كسانپيامرب: گويد

سعيد  ابوو اسيد بن ظهري و براء بن عازب و عرابة بن اوس و  ابن عمر عبداهللازيد بن ثابت و
 اما ،خواست او را رد كند یديد و مک يج را نيز كوچَدرافع بن ُخ.  از آن مجله بودندیدرُخ

   . بن جندب نيز اجازه يافتَسُمَره.  به او اجازه دادپيامرب و ، پا ايستادۀ پنجیرورافع بر 
 او ۀ در خان ُمسره بود ویسعيد خدر ابوی بن سنان عموی زن مرَسُمرهمادر :  گويدیواقد

رفت و ياران خود را سان ديد مسرة بن جندب را  ی احد می سوپيامرب و چون .بزرگ شده بود
پدر «:  خويش گفتی مسره به ناپدر.كرد و به رافع بن خديج اجازه دادجزو خردساالن رد 

 رافع را به زمني یشت من در كُی ول؛ به رافع بن خديج اجازه داد و مرا رد كردپيامرب! جان
 ،ی و رافع بن خديج را اجازه دادیپسر مرا رد كرد«:  گفتپيامرب بن سنان به یمر .»زمن یم

 و به . رافع را به زمني زد و مسره، گرفتندیشت بگفت تا كُپيامرب .»ندز یاما پسر من او را زمني م
  . او نيز اجازه داد كه در جنگ احد شركت كند

  .  بودیيثمه حارثَخ ابو مسلمانان در راه احدبلِد
 به یم اسب و آجنا ُد،حارثه عبور كرد  بنیَحّرۀ برفت تا از پيامرب: ابن اسحاق گويد

كرد به  ی كه فال زدن را خوش داشت اما افراط منپيامرب و ، درآمد خورد كه از نيامیمششري
 .»آيد  در بهمششري خويش را در نيام كن كه امروز مششريها از نيام«: صاحب مششري گفت

 اين قوم گذر ر بربد كه بیتواند ما را از راه ی مچه کسی«:  به ياران خويش گفتپيامربآنگاه 
   .»كنم ی من اين كار م! خداپيامربِ یا«: حثمه گفتابو »؟نكنيم

 چراگاِه آهنا عبور داد و به زمني یحارثه و اراض بنی َحّرۀحثمه پيش افتاد و او را از ابو
به ک  را بدانست خای و ياران وپيامرب و چون عبور ، نابينا بودی گذشت كه منافقیبن قيظا

گويد و  .»ی كه به باغ من درآيدارم ی روا منیيپيامربِ خدااگر «: گفت یافشاند و م ی آهنا میرو
د به خوَر ی منیدانستم كه جز تو به كس ی اگر م! حممدیا«: گفت یبرگرفته بود و مک  خایمشت
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چنني نكنيد كه او كورديده و « : گفتی ول، خواستند او را بكشندپيامربياران  .»زدم یرويت م
  .  بشكست او را با كمان بزد و سرِیآنگاه سعد بن زيد اشهل. »دل استكور

كه ،  گرفتی كوه جاۀد فرود آمد و در كنار دره و دامن احۀ برفت تا به درپيامربپس از آن 
   .»كس جنگ آغاز نكند تا فرمان جنگ دهيم«:  و گفت، پشت به كوه داشتی ویاردو

 مسلمانان از یو يك،  مسلمانان رها كرده بودندیقرشيان اسبان خويش را در كشتزارها
   »؟!د و جنگ نكنيمنيله را بچرانقَ  بنیشتِك«: گفت

 قرشيان نيز آرايش گرفتند، مجعشان . كسان خويش را آرايش جنگ دادپيامربآنگاه 
خالد ابن وليد را بر ميمنه . دو طرف سپاه بود سه هزار كس بود و دويست اسب داشتند كه بر

  .  دادندیجهل را بر ميسره جا ابو و عكرمه پسر،هنادند
 و ، سپيد به تن داشتی و او لباس، را ساالر ترياندازان كردُجَبيرن ب عبداهللا پيامرب

 سواران را برانيد كه از پشت سر به هابا تري«: گفت عبداهللا  و به،ترياندازان پنجاه كس بودند
 خويش باش كه از اينجا به ما محله یما محله نكنند، جنگ به نفع يا به ضرر ما باشد تو به جا

   .»نيارند
  .  دو زره پوشيده بوديامربپ: گويند

 را در مقابل ترياندازان ی با مشركان رو به رو شد كسانپيامرب به روز احد یوقت: براء گويد
اگر ديديد بر دمشن غلبه يافتيم «: را ساالرشان كرد و گفت ُجَبيربن  عبداهللا  و،دمشن گماشت

   .» ما نياييدیر و اگر ديديد دمشن بر ما غلبه يافت به يا؛جايتان را رها نكنيد
 یو چون دو گروه رو به رو شدند هزميت در مشركان افتاد تا آجنا كه زنان پوشش ساقها

 »!غنيمت! غنيمت« : گفتندیخويش را باال بردند و خلخاهلايشان منايان شد و ترياندازان مه
ش اما آهنا گو »؟ چه گفتپيامرب مگر ياد نداريد كه .آرام باشيد«:  بن جبري گفتعبداهللا

كس از مسلمانان   و هفتاد. و چون دمشن بيامد آهنا به خود مشغول بودند.ندادند و برفتند
  . كشته شد

 مردم را فراهم پيامرب و ، روز سوم شوال در احد فرود آمدابوسفيان: ابن عباس گويد
  و پرچم را به مصعب، بودی نيز با وی و زبري را بر سواران گماشت و مقداد بن اسود كند،آورد

 و خالد بن وليد با .ان گماشت و او را پيش فرستادهرِزِ ی و محزه را بر گروه ب،بن عمري داد
:  زبري را بفرستاد و گفتپيامرب و . بودی جهل با ویسواران سپاه قريش بيامد و عكرمة بن اب

 ديگر فرستاد ی ديگر را از سویگروه .» و موضع بگري تا به تو اجازه دهم خالد شوی روپيشِ«
 كس پيامرب و . بودّزى بيامد كه حامل الت و ُعابوسفيانو  .»تان دهم باشيد تا اجازه« :و گفت
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 و خدا او را با مهراهانش ، و او به گروه خالد بن وليد محله برد.پيش زبري فرستاد كه محله كن
  منهزم كرد و اين آيه را نازل فرمود كه 

ُ لََقْد َصَدقَُكُم وَ  َّ  وَْعَدُه إِْذ حَتُ ابّٰ وَغُهْم بِِإْذنِِه، َح ْمرِ  وَ  إِذا فَِشلْتُمْ سُّ
َ
 تَناَزْقتُْم يف اْأل

 وَ 
َ
بُّوَن َعَصيْتُْم من َنْعِد ما أ   }۱۵۲ :۳{راُكْم ما حُتِ

 كه یشتيدشان، تا وقتكُ می ی خويش را با مشا راست كرد آن دم كه به اذن وۀخدا وعد«: یيعن
 را كه ی با وجود آنكه خدا چيزنافرمان شديدجنگ اختالف كرديد و سست شديد و در كار 

  . »داشتيد به مشا منايانده بود یدوست م
 را ی گروهپيامرب و ؛و چنان بود كه خدا عز و جل وعده كرده بود كه مسلمانان را ظفر دهد

اينجا باشيد و جلو فراريان را بگرييد «:  و گفته بود، مسلمانان باشنددارِ فرستاده بود كه عقب
 با مهديگر  آهنا دمشن را منهزم كردندی و ياران وپيامربو چون  .» ما باشيدان پشت سرِو نگهب
و  .» رويد و پيش از آنكه ديگران به غنيمت دست يابند مشا بگرييدپيامربِ خدا یسو«: گفتند
:  گفتیخدا .»مانيم ی خويش میكنيم و به جا ی مپيامرب اطاعِت«:  ديگر گفتندیگروه

تان  یبعض« و .خواستند ی آهنا كه غنيمت میيعن ،}۱۵۲: ۳ {»خواستيدرا تان دنيا  یبعض«
 خويش یكنيم و به جا ی مپيامرب آهنا كه گفتند اطاعت یيعن ،}۱۵۲: ۳ {»خواستيد یآخرت م

  . مانيم یم
 دنيا و پيامرب از ياران یپيش از روز احد هرگز انديشه نكردم كه يك :گفت یابن مسعود م

   .خواست یمال دنيا م
 كوه ی در احد با مشركان رو به رو شد به ترياندازان گفت تا پاپيامرب یوقت:  گويدیسد
 خود تكان یاگر ديديد آهنا را منهزم كردمي از جا«:  سپاه مشركان بايستند، و گفتیرو به رو

بن جبري  عبداهللا و .» ما بر دمشن غالب آييمباشيد  خودیخنوريد كه مادام كه مشا به جا
  .  را ساالر آهنا كرد۔ات بن جبريّوبرادر خ۔

  ياراِن گروِهیا«: آنگاه طلحة بن عثمان پردار مشركان در نربدگاه ايستاد و گفت
د و مشا را به وسيله مششري بَر ی مشا ما را به جهنم م مشا پنداريد كه خدا بوسيله مششريِ!حممد

ن او را به هبشت فرستد يا با  از مشا هست كه خدا با مششري می آيا كس.دبَر یما به هبشت م
 او ايستاد و ی رو به رو۔ اهللا عنهیرض۔ طالب  ابی بنیعل» ؟مششري خود مرا به جهنم فرستد

به وسيله مششري خودم به  تو را  كه جان من به فرمان اوست از تو جدا نشوم تایيخدا به«: گفت
 را قطع ی وی بزد و پایآنگاه ضربت .»یجهنم فرستم يا مرا با مششري خودت به هبشت فرست

 قسم یبه خويشاوند تو را ! عموزادهیا«:  و گفت،كرد كه بيفتاد و عورتش منودار شد



 ۱۴۳

  . تكبري گفت  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب او را رها كرد و یو عل .»دهم یم
 عورت یوقت«: بپاسخ آهنا گفت» ؟یچرا او را نكشت«:  از او پرسيدندیياران عل

   .» شد مرا قسم داد و از او شرم كردمام منودار عموزاده
. پس از آن زبري بن عوام و مقداد بن اسود بر مشركان محله بردند و آهنا را منهزم كردند

و چون خالد بن وليد اين .  را هزميت دادندابوسفيان نيز محله بردند و ی و مهراهان وپيامرب
 و چون ترياندازان ديدند كه ياران .ت و ترياندازان تري انداختند و او عقب رف،بديد محله آورد

ت برآمدند و اند، به طلب غنيم اند و به غارت پرداخته  اردوگاه مشركان راه يافته به دلِپيامرب
 بيشترشان برفتند و به اردوگاه یول .»كنيم یمن  را رهاپيامربِ خدافرمان «: شان گفتند یبعض

ديد به سواران خود بانگ زد و محله برد و  ترياندازان را بیِ، و چون خالد كمرسيدندمشركان 
  .  محله بردپيامربترياندازان را بكشت و به ياران 

 سواران خويش را بديدند بانگ برآوردند و به مسلمانان محله ۀو چون مشركان محل
  . بردند و منهزمشان كردند و بكشتند

 چه کسی« : و گفت را كه به دست داشت نشان دادی مششريپيامرببه روز بدر : زبري گويد
 من !پيامربِ خدا یا«: من برخاستم و گفتم: گويد» ؟ادا كند آن را گريد كه حق یاين مششري را م

گريد كه به حق  ی اين مششري را مچه کسی«: گفت  از من بگردانيد و بازی روپيامرب .»گريم یم
 از من ی روپيامرب .»گريم ی من م!یپيامربِ خدا یا«: باز من برخاستم و گفتم» ؟آن وفا كند

دجانه  ابواين بار» ؟گريد كه به حق آن وفا كند ی اين مششري را مچه کسی«: بگردانيد و گفت
 حق آن یكنم، ول یگريم و به حق آن وفا م یم آن را من«:  برخاست و گفتبن خرشهک مسا

  و با آن ازی را با آن نكشیست كه مسلمان احق اين مششري چنان«:  گفتپيامرب» ؟چيست
 بود كه چون آهنگ ابودجانه آنرسم . دجانه داد ابومششري را به: گويد .»یمقابل كافر نگريز

 و ديدم كه »!؟كند یببينم امروز چه م«:  و من با خود گفتم،بست ی میجنگ داشت سربند
 كوه بودند و دف به ۀ رسيد كه در دامنیزنانک زد تا به نزدي یآمد به كنار م ی او مرا جلوِهرچه 
  :خواند ی به اين مضمون می از آهنا شعری و يك، داشتنددست

. گسترانيم ی مشا فرش خممل میو برا گريمي یاگر به دمشن رو كنيد مشا را در آغوش م
  .  كه فريفته نباشدی كسجدا شدِن شومي یاز مشا جدا م و اگر به دمشن پشت كنيد

: بعدها بدو گفتم. اشتداه  دست نگیدجانه مششري باال برد كه آن زن را بزند ولابو
» ؟ی برگرفتی آن زن فرود آورده بود يادت هست كه مششري را كه بر.ديدم تو را ی كارهاۀمه«

   .» را با آن بكشمیتر از آن بود كه زن ی گرامپيامربمششري «: گفت
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گريد كه به حق آن  ی اين مششري را مچه کسی«:  گفتپيامربِ خدا یوقت: ابن اسحاق گويد
بن خرشه برخاست ک ادجانه مس ابوند كس برخاستند اما مششري را به آهنا نداد تاچ .»وفا كند
حق مششري اين است كه چندان به «: گفت» ؟ حق اين مششري چيست!پيامرب یا«: و گفت

 پيامربو  .»كنم ی من به حق آن وفا م!پيامرب یا«: دجانه گفتابو .» تا كج شودیدمشن بزن
  . مششري را بدو داد

 سربند ی و وقت،كرد ی میفراز  و هنگام جنگ گردن، شجاع بودیدجانه مردو اب:گويد
 پيامرب و چون مششري از دست .كند ی شجاعانه جنگ میدانستند كه و یبست مردم م یسرخ م

 پيامربو چون .  كردیبگرفت سربند سرخ به سر بست و ميان دو صف مغرورانه رفت و آمد مه
خدا اينگونه راه رفنت را دمشن دارد و مگر به هنگام «: فت را بديد گیرفت و آمد مغرورانه و

   .»جنگ
 ما را ۀ عموزاد! گروه اوس و خزرجیا«:  را فرستاد و گفتی يكابوسفيانو چنان شد كه 

  .  سخت دادندو انصاريان جوابِ .» مشا نياز نيست كه ما را به جنِگ، تا بروميبسپاريدبه ما 
ضبيعه   بنی ازی يكۀ كنيززادی بن صيف۔عمرودعب ۔عامر ابو:حممد بن اسحاق گويد

 ی و پنجاه نوجوان از قبيله اوس با و، مكه رفته بودی گرفته بود و سوی جدايپيامرب و از ،بود
 و به قرشيان ، پانزده كس مهراه داشتی و به قول، عثمان بن حنيف بودشان يکی كه ندبود

  .  نكندی و از انصار خمالفِتکس هيچ بود كه اگر با حممد رو به رو شودوعده داده 
 و غالمان مكه پيش آمد و بانگ احباشعامر با  ابوو چون دو گروه رو به رو شدند: يدگو

 را به تو کس هيچ خدا ! فاسقیا«: اوسيان گفتند .»عامرم ابو من! گروه اوسيانیا«زد كه 
   .»داخوشدل نكن

 او را فاسق پيامرب ی ولدنعامر را در جاهليت راهب لقب داده بود ابوو چنان بود كه
 .»اند  شدهیقوم من پس از من دچار شر«: عامر جواب اوسيان را شنيد گفت ابوو چون. ناميد

  .  سخت كرد و پس از آن كسان را با سنگ بزدیآنگاه جنگ
الدار را كه پرداران قريش بودند عبد  بنی مردمابوسفيانروز پيش از جنگ : گويند

 مشا روز بدر پردار ما بوديد و چنان شد !الدارعبد  بنییا «:به جنگ ترغيب كرد و گفت
يد  و اگر پس رود پس روند، يا پرچم را چنانكه با، كه مردم چشم به پرچم دارند،كه ديديد

الداريان قصد او كردند و هتديد عبد بنی .»به ما دهيد تا چنانكه بايد بربمي آن را داريد يااه نگ
 ديد كه چه یويش را به تو دهيم؟ فردا كه رو به رو شدمي خواهما پرچم خ«: كردند و گفتند

  . خواست ی مهني را مابوسفيانو  .»كنيم یم
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 بودند به پا خاستند ی كه مهراه ویو چون دو گروه رو به رو شدند هند دختر عتبه با زنان
آهنا به جنگ ک  در ترغيب و حتريیزدند و اشعار یو دف بگرفتند و پشت سر مردان م

دجانه جبنگيد و با محزة بن  ابو و.و كسان جبنگيدند تا تنور جنگ گرم شد. خواندند یم
ظفر   و خداوند، چند از مسلمانان به قلب دمشن زدندی و تنطالب  ابی بنی و علعبداملطلب

 ی و دمشن را با مششري بزدند و از جا، خويش وفا كردۀخويش را نازل فرمود و به وعد
  . ا افتاد و هزميت در آهن،براندند

رفتند  یديدم كه شتابان م ی هند دختر عتبه و ياران او را مکارِ زناِن خدمتمن : زبري گويد
و گرفتنشان آسان بود، و مهني كه دمشن را از اردوگاهش براندمي ترياندازان آهنگ آجنا 

محله  و از آجنا به ما ، كردندی سواران دمشن خالی و پشت سر ما را برا،كردند كه غارت كنند
 و پيش از ، و ما متفرق شدمي و دمشن محله آورد. بانگ زد كه حممد كشته شدی و يك،كردند

  . شد یمنک  به پرچم نزديکس هيچآن پرداران را چندان كشته بودمي كه 
 یلقمه حارث دختر ُعُعَمرهافتاده بود تا ک  به خا قرشيانپرچم: حممد بن اسحاق گويد

 را برافراشتند و به دور آن فراهم آمدند، و پرچم به دست  و قرشيان پرچم،بگرفتآن را 
برافراشت و جبنگيد تا  آن را  بود و آخرين كس بود كه۔ طلحهی ابیغالم حبش۔اب صّو

 و ،با سينه و گردن خود باال نگهداشت تا كشته شد آن را  و، پرچم افتادیدستش قطع شد و رو
   »؟ آيا كار خويش را به سر بردم!خدايا«: گفت یم

 از مشركان ی گروهپيامرب پرداران را بكشت طالب  ابی بنی علیوقت: يب گويدَركُ ابو
 و ، محله برد و آهنا را پراكنده كردیو عل .»به آهنا محله كن«:  گفتیقريش را بديد و به عل

  .  را بكشتیحَمُج عبداهللا عمرو بن
به آهنا «:  گفتید و به عل از مشركان قريش را بديی گروه ديگرپيامربپس از آن : گويد
عامر   بنیۀرا كه از قبيلک  محله برد و مجع آهنا را متفرق كرد و شيبة بن مالیو عل .»محله كن

 پيامرب .»ست ا اينی از خود گذشتگ!پيامربِ خدا یا«:  و جربيل گفت.بود بكشت لَُؤی بن
در اين وقت : گويد .»من نيز از مشامي«: جربيل گفت .»او از من است و من از اومي«: گفت
 جز ذو الفقار نيست و یمششري«يعنی » ال َسيَف إالّ ذوالِفقار َوال فَىت إال َعلي« برآمد كه یبانگ
   .» نيستی جز علیمرد جوان

 از پشت سر به مسلمانان محله شد عقب نشستند و مشركان از آهنا یوقت:  گويدابوجعفر
 ی زمخی كشته شدند و قسمتیقسمت: ت بودند و چون بليه در مسلمانان افتاد سه قسم،بكشتند

دندان . دانستند چه كنند ی و چنان فرو مانده بودند كه من. هزميت شدندیشدند و قسمت
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ميئه با مششري به  و ابن قَ،دار شد  بدريد و صورت و پيشانيش زخمی آسيب ديد و لب وپيامرب
  .  وقاص او را زخم زده بودیتبة بن اب و ُع، او زدیهپلو

دار شد و خون بر   بشكست و زخمپيامربچون روز احد دندان : گويدک  بن مالانس
 خويش را پيامرب كه صورت یقوم«: گفت یماليد و م یبه دست م آن را ،اش روان بود چهره

اين «: و خداوند فرمود. كرد یو به آهنا نفرين م» ؟شوند یاند چگونه رستگار م خونني كرده
   .}۱۲۸: ۳ {»كار به دست تو نيست

 یباز كيست كه جان«:  گفت پيامرب را در ميان گرفتپيامرب  دمشْنیوقت:  گويدابوجعفر
 با پنج كس از انصار بيامدند و در ۔مارة بن زياد بن سكن ُعیبه قول۔زياد بن سكن و » ؟كند

 بن زياد از ةمار و آخرشان زياد يا ُع،كشته شدندک  جبنگيدند تا يكايپيامربِ خدامقابل 
و .  از مسلمانان بيامدند و دمشن را از او براندندی درآمد، آنگاه مجعیزخم از پا یبسيار
 خويش را ی آوردند پاپيامربک  را نزديیو چون و .»من آريدک او را نزدي«:  گفتپيامرب
 در اين هنگام.  بودیپيامربِ خدا یاش بر پا  جان داد كه چهرهی كرد و در حالی وبالشِ
 و ،خورد ی می و تريها به پشت و، او خم شده بودی كه رو، كردپيامرب پرِجانه خويشنت را سَدابو

  . تري بسيار بر پشتش مجع شد
داد و  ی تري به من مپيامرب: گويد. زد ی تري به دمشن مپيامرب وقاص در مقابل یسعد بن اب

ت و داد كه پيكان نداش ی به من میشد تري یو گاه م .»بينداز پدر و مادرم فدايت«: گفت یم
   .»بينداز«: گفت یم

 با كمان خود چندان تري انداخت كه زه آن بربيد و قتاده كه پيامرب: ابن اسحاق گويد
 آن را پيامرباش افتاد و  در آن روز چشم قتاده آسيب ديد و بر چهره. بگرفت آن را  بودیپيش و

  . تر بود با دست خويش به جا هناد و از چشم ديگر هبتر شد و تيزبني
 جبنگيد تا كشته شد، و ابن پيامربمصعب بن عمري با پرچم در مقابل :  گويدفرابوجع

:  و پيش قرشيان رفت و گفت،ست اپيامربِ خدا به او ضربت زد و پنداشت كه یيثميئه لَقَ
   .»حممد را كشتم«

  .  داد۔ اهللا عنهیرض۔ طالب  ابی بنی پرچم را به علپيامربو چون مصعب كشته شد 
 از پرداران قريش بود یرا كه يك  عبد ارطاة بن جنْگی در اثناطلبعبداملمحزة بن 

 كه یبيا ا«:  و محزه گفت، بر او بگذشتیبشان غُ عبدالُعّزىباع بنپس از آن ِس. بكشت
 در یيق ابن عمرو بن وهب ثقفَر كنيز ُشی وو چنان بود كه مادرِ »!بريد یمادرت چوچوله م

  .  زد و او را بكشتیدند محزه ضربت و چون به هم رسي،گر بود مكه ختنه
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كرد و چون  یمحزه را ديدم كه كسان را با مششري درو م: م گويدطِعري بن ُمَب غالم ُجیوحش
 به او  عبدالُعّزى و چون سباع بن،داشت یرسيد از پيش برم یم هرچه رنگ به  تريهیشتر
به او زد كه به سرش  یو ضربت »!بريد ی كه مادرت چوچوله میبيا ا«: شد محزه گفتک نزدي

 ۀ نشانه گرفتم رها كردم كه به سين كه خوبی و من زوبني خويش را تكان دادم تا وقت،خنورد
 و من صرب ، درآمد و بيفتادی و او آهنگ من كرد اما از پا،محزه خورد و از ميان دو پايش درآمد

 ی كه ديگر كار،م اردوگاه رفتی و پيش رفتم و زوبني خويش را برگرفتم و سو،كردم تا مبرد
  . نداشتم

الب بن طلحه را با تري فلح، مسافع بن طلحه و برادرش ِك األیعاصم بن ثابت بن اب
 تو را چه کسی !پسر جان«:  او را به دامن گرفت و گفت و سالفه مادر مسافع بيامد و سرِ،بكشت

آسوده «:  گفتسالفه .»ما فلحبگري كه من ابن اَ«: زد گفت یآنكه تري م: گفت» ؟تري زد  به
عاصم نيز نذر كرده .  افتد در آن شراب بنوشيدی عاصم به دست وو نذر كرد كه اگر سرِ .»باش

  .  نزندیبود كه هرگز دست به مشرك
عمر بن خطاب و طلحة  ۔ک انس بن مالیعمو۔انس بن نضر : حممد بن اسحاق گويد

 دست هناده ید و دست رو از مهاجر و انصار نشسته بودنی را ديد كه با گروهعبيداهللابن 
 با یپس از و«: گفت .» كشته شدپيامربِ خداحممد «: گفتند» ؟ايد چرا نشسته«:  گفت.بودند
 دمشن رفت و جبنگيد تا یو سو .» مبرييدپيامربِ خدا برخيزيد و مانند ؟كنيد ی چه میزندگ

  . ه بودنام از او گرفتک  و انس بن مال.كشته شد
 و خواهرش ،انس بن نضر هفتاد زخم و ضربت خورده بودآن روز : گويدک انس بن مال

  . او را از انگشتانش شناخت
 او پيامربِ خدا  مسلمانان و شيوع قتلِ كه پس از هزميِتیاول كس: حممد بن اسحاق گويد

 ،درخشيد ی مِمغفَر را ديدم كه در زير یچشمان و: گفت یكه م، بودک را شناخت كعب بن مال
 به من اشاره كرد كه پيامربو  »!پيامربِ خداک  اين! بشارت!مانان مسلیا«: و فرياد زدم
   .خاموش باشم

  بنی و عل، دره رفتی را بشناختند او را به راه انداختند كه سوپيامربو چون مسلمانان 
 و زبري بن عوام و حارث عبيداهللا قحافه و عمر بن خطاب و طلحة بن ی بن ابابوبکر و طالب ابی

 بن اَُبیرفت  ی به طرف دره مپيامرب و چون . بودندی از مسلمانان مهراه ویه با مجعّمبن َص
: مسلمانان گفتند .» جنات نيامب اگر جنات يابد؟ست احممد كجا«: گفت یرسيد و مخلف در

ک و چون نزدي .»بگذاريد بيايد«:  گفتپيامرب» ؟ از ما به مقابله او رودی يك!پيامربِ خدا یا«
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 یكه رو،  بن خلف زدَبی به گردن اُیه را برگرفت و ضربترث بن صّم زوبني حاپيامربآمد، 
  . اسب چند بار بلرزيد

 دارم كه ی اسب! حممدیا«: گفت یديد م ی را مپيامرب ی در مكه وقتیَبو چنان بود كه اُ
ان شاء «: گفت ی مپيامرب .»شمبكُ تو را دهم كه سوار آن شوم و یظرف ذرت به او مک هر روز ي
   .»شمكُ یمو را  تاهللا من

رخيت  ی به گردن داشت كه خون از آن می پيش قرشيان برگشت زخم كوچكیَبو چون اُ
 .» تو كه چيزيت نيست. عقلت رفته استخدا به«: گفتند .» حممد مرا كشتخدا به«: و گفت
كشم، و اگر آب دهان به من انداخته باشد  یم تو را گفت من ی در مكه به من مخدا به«: گفت
   .»كشد یمرا م

  .  مبردَسَرف مكه در یو دمشن خدا هنگام بازگشت قرشيان سو
 برفت و سپر خويش را از طالب  ابی بنی دره رسيد علۀ به دهانپيامربو چون : گويد

داد ننوشيد و خون از  ی آورد كه از آن بنوشد، و چون آب بو مپيامرب آب كرد و پيش هسنگاب
 را خونني كند به پيامربِ خدا ۀچهرهرکه «: گفت ی و آب به سر زد و م، خويش بشستۀچهر

   .»معرض غضب سخت خدا است
 وقاص رغبت ی مانند عتبة بن ابیهرگز به كشنت كس: گفت ی وقاص میسعد بن اب

 او دربارۀ پيامرب و چون شنيدم ، و منفور قوم خويش استیدانستم كه او بدخو ی و م،نداشتم
 از اين كار »استا ونني كند به معرض غضب سخت خد را خپيامربِ خداچهره هرکه « :گفت یم

   .منصرف شدم
 و دندان او را ی انداخت و بينپيامرب ی سوی بيامد و سنگیابن قميئه حارث:  گويدیسد

ارانش پراكنده شدند و  و ي، كند شدپيامرب و رفتار ،دار كرد اش را زخم بشكست و چهره
 و ، صخره رفتند و آجنا مباندندی كوه روی ديگر باالی مدينه رفتند و بعضیشان سو یبعض
 كس به یو س .»آييد   پيش من! پيش من آييد، بندگان خدا!بندگان خدا«: زد ی بانگ مپيامرب
 ی و طلحه حايل و، و جز طلحه و سهل بن حنيف كس توقف نكرد، آمدند و گذشتندیدور و

 كه قسم ی خلف مجح بنیدر آن هنگام اب . به دست او خورد كه دستش خبشكيدیشد و تري
 یا«:  گفتپيامربكشم، بيامد و به  ی گفته بود من او را مپيامرب را بكشد و پيامربخورده بود 

 به او زد ی از گريبان زره ضربتپيامرب و ، محله بردپيامرب یو سو »؟یكن ی كجا فرار م!دروغگو
تو «: ا بردند و گفتندقرشيان او ر. كرد ی و چون گاو خرخر م، ناچيز برداشت و بيفتادیكه زمخ

 ربيعه و مضر ۀمهه اگر ب ؟كشم یم تو را مگر نگفته«:  گفتیاب» ؟ینال ی از چه میكه زخم ندار
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  . »كشت یگفته بود آهنا را م
  . روز بگذشت كه از آن زخم مبردک و ي

 صخره بودند ی كه رومسلمانان از یبعض، شته شده كپيامربِ خداو چون شايع شد كه 
 امان ابوسفيان ما از یفرستادمي كه برا ی ماَُبیبن  عبداهللا  را پيشیش يك كایا«: گفتند
 آهنا ی پيش از آنكه قومتان بيايند و مشا را بكشند سو. حممد كشته شد! مردمی ا.بگريد
  حممد كه كشته نشدهی اگر حممد كشته شده باشد خدا! قومیا«: انس بن نضر گفت .»برويد
گويند پوزش  ی خدايا من از آنچه اينان م.كرد جبنگيد یگ م كه حممد جنی در راه دين.است

  . آنگاه با مششري محله كرد و جبنگيد تا كشته شد .»خواهم و از سخنان آهنا سخت بيزارم یم
 و چون او را بديدند . صخره رسيدخواند تا پيش مردمِ ی برفت و مردم را مپيامربو 

 را پيامربو چون  .» هستمپيامربِ خدامن «:  او گفت و. در كمان هناد كه او را بزندی تريشان يکی
  . كنند یمانده از او دفاع م ی خوشدل شد كه ياران باقپيامربزنده ديدند خوشدل شدند و 

از دستشان    كهی فراهم شدند غمشان برفت، و از فتحپيامربو چون ياران صخره به دور 
حممد كشته شد پيش قوم «ه گفته بودند  آهنا كدربارۀ عز و جل ی و خدا،رفته بود سخن آوردند

  : فرمود»خودتان بازگرديد
ٌد إِالَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت من َقبِْلِه الرُُّسُل وَ  ْو قُِتَل اْغَقلَبْتُْم بَل . ما حُمَمَّ

َ
إِْن ماَت أ

فَ
َ
  أ

ْعقابُِكمْ 
َ
َ  َعِقبَيِْه فَلَْن يرَُضَّ  من َفنَْقِلْب بَل  وَ ؟أ ً ابّٰ اِكِريَن زِ َسيَجْ وَ .  َشيْئا ي اهللا الشَّ
}۳: ۱۴۴{  

آيا اگر مبريد يا . اند  نيست كه پيش از او فرستادگان درگذشتهیا حممد جز فرستاده«: یيعن
و خدا سپاسداران . زند ی به خدا منیگرد كند ضرر كه عقب و هر؟كنيد یگرد م كشته شود عقب

  . »را پاداش خواهد داد
 خويش ی و چون او را بديدند گفتگو.هنا مشرف شد بيامد و باال رفت تا بر آابوسفيانو 

 خدايا اگر .نبايد باالتر از ما باشند«:  گفتپيامرب و . پرداختندابوسفيانرا فراموش كردند و به 
و ياران خود را بفرستاد كه او و مهراهانش را  .»پرستش نكند تو را اين گروه كشته شوند كس

  . با سنگ بزدند تا پايني رفتند
 در مقابل ی و روز،یا  حنظلهجای  بهیا  باال گرفت، حنظلهُهَبلاكنون «:  گفتنابوسفيا

 بود و ُجَنب و او ،گفت كه حنظلة بن راهب را كشته بودند یمرو   از آنو اين سخن .»روز بدر
  .  به روز بدر كشته شده بودابوسفيان و حنظلة بن . را غسل دادندیفرشتگان و

: بگو:  به عمر گفتپيامرب .» نداريدُعّزى دارمي و مشا ىما عّز«:  گفتابوسفيانآنگاه 
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بعض   است؟آيا حممد ميان مشا«:  گفتابوسفيان .» نداريدی ماست و مشا مولیخدا موال«
كشتگان مشا را اعضاء بريدند كه من نگفته بودم و منع نيز نكردم، از آن خرسند نشدم و بدم 

  :را ياد كرد و فرمود ابوسفيانو خدا عز و جل باال رفنت  .»نيامد
ا بَِغمٍّ ِلَكيْال حَتَْزنُوا بَلٰ  ثابَُكْم َلمًّ

َ
صابَُكْم  وَ  ما فاتَُكمْ  فَأ

َ
  }۱۵۳ :۳{ال ما أ

فته و آنچه به مشا نرسيده  داد تا بر آنچه از كفتان ری غمی روی سزايتان غم]خدا[و «: یيعن
  . وم باال رفنت دمشن بودغم اول از دست رفنت فتح و غنيمت بود و غم د. »وريدخناندوه 

 ی با آن گروه از ياران در دره بود مجعپيامرب ی وقت، ابن اسحاقۀبه گفت:  گويدابوجعفر
و عمر  .»خدايا روا نباشد كه آهنا باالتر از ما روند«:  گفتپيامرب و ، كوه رفتندیاز قرشيان باال

 پيامربآنگاه . ني رفتند از مهاجران با آن گروه جبنگيدند تا از كوه پايیبن خطاب و مجع
 و ، و چون سنگني بود و دو زره پوشيده بود باال رفنت نتوانستد، رَویا برخاست تا بر صخره

  .  سنگ رفتی باالی وی او شد كه از روگاِه  تكيهعبيداهللاطلحة بن 
آن روز كه طلحه چنني كرد هبشت بر او واجب «: گفت ی مپيامربشنيدم كه : زبري گويد

   .»آمد
برفتند، عثمان بن عفان  َمنقىشان تا  یو مسلمانان هزميت شدند و بعض:  گويدعفرابوج

 شدند و به جلعب رسيدند یو عقبة بن عثمان و سعد بن عثمان كه دو تن از انصار بودند فرار
بسيار «:  به آهنا گفتپيامربِ خدا و گويا . مدينه است و سه روز آجنا ببودند در حدودیكه كوه
   .»يده بوددور رفت

 بن حرب رو به ابوسفيانعامر كه او را غسيل املالئكه نام دادند با  ابوحنظله پسر: گويد
گفتند چون ديد كه حنظله بر  ی و شداد بن اسود كه او را ابن شعوب م، درآوخيتیرو شد و با و
  .  را بكشتی بزد و وی چريه شد ضربتابوسفيان

اش  دهند، از اهل خانه ینظله را غسل م حیفرشتگان رفيق مشا يعن«:  گفتپيامربِ خدا
به «:  گفتپيامرب .»ب بودُنشد ُج یم بيرون یوقت«:  گفتیزن و» ؟بپرسيد كه قصه چيست

   .»دادند یمهني سبب بود كه فرشتگان او را غسل م
  : به اين مضمون گفتی كشنت حنظله شعردربارۀشداد بن اسود 

  . كنم یايت ممح  چون پرتو خورشيدیبا ضربت خودم و رفيقم را
ثله كردن  بودند به ُمی كه مهراه ویهند دختر عتبه و زنان: صاحل بن كيسان گويد

 مقتوالن خلخال و ی و هند از گوش و بين، بريدندی مقتول پرداختند و گوش و بينمسلماناِن
 غالم جبري بن مطعم یبند ساخت و خلخال و گردن بند و گوشوار خويش را به وحش گردن
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آنگاه بر . بينداخت آن را بد محزه را درآورد و به دندان خباييد و نتوانست خورد وخبشيد، و ك
  .  قرشيان بر مسلمانان خواندی فريوزدربارۀ ی بلند اشعاری باال رفت و با صدایا صخره

آيا حممد «: مسلمانان آمد و دوباره گفتک  بن حرب به نزديابوسفيان:  گويدابوجعفر
 یآيا پسر اب«: آنگاه سه بار گفت .»جوابش ندهيد«:  گفتیخداپيامربِ » ؟ميان مشا هست

آيا پسر «آنگاه سه بار گفت  .»جوابش ندهيد«:  گفتپيامربِ خدا» ؟قحافه ميان مشا هست
 نشنيد به یو چون جواب .»جوابش ندهيد« : گفتیپيامربِ خداو » ؟اب در ميان مشا هستخطّ

 و عمر بن .»دادند یگر زنده بودند جواب م كه ا،اند اينان كشته شده«: ياران خويش گفت
 داشته ی را باقیخدا كسان. ی دروغ گفت!دمشن خدا«:  نتوانست كرد و گفتیخطاب خوددار

:  گفتپيامربِ خدا .»ل باال گرفت، هبل باال گرفتَبُه«:  گفتابوسفيان .»خوار كنند تو را كه
 ابوسفيان .»ر و واالتر استبگوييد خدا برت«: گفت .»گوييم چه«: گفتند .»جوابش دهيد«

چه «: گفتند .»جوابش دهيد«:  گفتیپيامربِ خدا .» نداريدُعّزى دارمي و مشا ُعّزىما «: گفت
   .» نداريد ماست و مشا موالیبگوييد خدا موال«: گفت .»گوييم

 كشتگان ؛جنگ نوبت به نوبت است ؛ در مقابل روز بدریروز«:  گفتابوسفيانآنگاه 
   .» من نگفته بودم، اما بدم نيامد،اند همشا را مثله كرد

و  .»بيا اينجا«:  گفتابوسفيان جواب داد، ابوسفيان عمر به یوقت: ابن اسحاق گويد
دهم  یقسم متو را ! عمر«:  رفت كه بدو گفتابوسفيانعمر پيش  .»برو«:  گفتیپيامربِ خدا

 .»شنود یم تو را نون او سخن نه، هم اك،خدا به «:عمر گفت »؟امي به من بگو آيا حممد را كشته
 بهگفت كه اين قميئه  یمرو   از آناين سخن  و.»یميئه راستگوترتو از ابن قَ«:  گفتابوسفيان

كشتگان «:  بانگ برداشت و گفتابوسفيانآنگاه  .»ام من حممد را كشته«: قرشيان گفته بود
ان كه ساالر يس بن زّبلَُح .» از اين كار خرسند نشدم و بدم نيامدخدا بهاند  مشا را مثله كرده

 و ؛زد ی را به نيزه می وۀ محزه ايستاده بود و چانۀ گذشت كه بر كشتابوسفيان بود بر احباش
 .»كند ی خود چنني رفتار مۀين ساالر قرشيان است و با عموزاد ا!كنانه  بنی مردمیا«: گفت

   .» بودیاين را هنان دار كه خطاي«:  گفتابوسفيان
سال آينده در بدر به «:  و يارانش آهنگ رفنت كردند بانگ زد و گفتابوسفيانو چون 

 پيامربآنگاه  .»رسيم یبگوييد، بله آجنا به هم م«:  به ياران خويش گفتپيامرب .»رسيم یهم م
و  كنند یبه دنبال قرشيان برو ببني چه م«:  عليه السالم را فرستاد و گفتطالب  ابی بنیعل

 و اگر بر اسبان ،كشيدند و بر شتر نشستند قصد مكه دارندک  را يد اگر اسبان!قصد كجا دارند
 ی كه جامن به فرمان اوست اگر سویبه خداي. نشستند و شتران را راندند قصد مدينه دارند
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 !كنند یبه دنبال قوم رفتم كه ببينم چه م«:  گويدیعل .»م و با آهنا جبنگم آجنا رَو بهمدينه روند
 هرچه  گفته بودپيامرب مكه داشتند و یدند و بر شتران نشستند رو سوكشيک و چون اسبان را يد

زدم و از  ی مكه رفتند، بازگشتم و بانگ می و چون ديدم كه سو.یدار تا پيش من آيببود هنان 
   .» قضيه را هنان نتوانستم داشتیخوشحال

بيع چه ببينيد سعد بن ر«:  گفتیپيامربِ خدا. آنگاه كسان به كشتگان خويش پرداختند
و او را ديد كه  .»روم ببينم یمن م«:  از انصاريان گفتیيك »؟ آيا زنده است يا مرده؟شد
سعد  »؟یا  يا مردهیا  مرا فرستاده ببينم تو زندهپيامرب«:  داشت و گفتی شده بود و رمقیزمخ
 و به قوم. دهدک خدايت پاداش ني:  سالم برسان و بگوپيامربم، به ا من جزو مردگان«: گفت

تان دست يابد پيش خدا معذور پيامرب به یتان زنده باشد و دمشن یاگر يك: خويش بگو
 بازگشتم و به او خرب پيامرب و پيش ،من آجنا بودم كه سعد جان داد«:  گويدیانصار .»نباشيد
 و او را در دل دره يافت كه شكمش دريده و ، محزه برآمدی به جستجوپيامربآنگاه  .»دادم
  . ش بريده بود و دو گوشیبين

 اگر خدا به« :اند، گفت  ديد كه با محزه چه كردهپيامربِ خدا یوقت: جعفر بن زبري گويد
گذاشتم تا به شكم درندگان و  یشد پيكر محزه را م یشد يا اين رسم من یصفيه غمني من

ا  تن از كشتگان آهنی دهد سی بر قرشيان فريوزی در جنگ مرا اگر خدا.ددان پرندگان رَو چينه
 : را از رفتار دمشنان با عمويش بديدند گفتندپيامربو چون مسلمانان غم  .»كنم یثله مرا ُم

ابن  .» اگر بر قرشيان ظفر يافتيم چنان آهنا را مثله كنيم كه كس در عرب نكرده باشدخدا به«
  : اين آيه را نازل فرمودی و ياران وپيامرب گفتار دربارۀو خدا : عباس گويد

ابِِريَن  وَ .هُتْم فَعاقِبُوا بِِمثِْل ما ُعوقِبْتُْم بِ إِْن خَقبْ وَ  ُيْم لَُهَو َخرْيٌ لِلصَّ   }۱۲۶ :۱۶{لنَِئْ َصرَبْ
 كنيد مهان ی و اگر صبور.ايد عقوبت كنيد كنيد نظري آن عقوبت كه ديده یاگر عقوبت م: یيعن
  .  صابران هبتر استیبرا

  . دن را ممنوع داشت كرد و مثله كری گذشت كرد و صبورپيامربِ خداو 
 یول.  او را ببيندۀ آمد تا كشت۔خواهر محزه۔ عبداملطلبصفيه دختر : ابن اسحاق گويد

ري زب .»اند برو او را برگردان كه نبيند با برادرش چه كرده«:  گفت ۔پسرِ صفّيه۔ به زبريپيامرب
 ؟برگردمچرا «: صفيه گفت .»گويد بازگرد ی مپيامرب !مادر«: به نزد صفيه رفت و گفت

به آنچه شده رضا دهم و ان شاء .  و اين در راه خدا زياد نيست،اند ثله كردهام برادرم را ُم شنيده
و  .»بگذار برود«:  گفتپيامرب آمد و اين بگفت، پيامربو چون زبري پيش  .»اهللا صبور باشم
  . رزش خواست خواند و آمِللّه إّنابرادر رفت و بر آن بگريست و درود گفت و ۀ صفيه پيش كشت
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  . سپردندک  بگفت تا محزه را به خاپيامربآنگاه 
را  عبداهللا ۀ كشتپيامرببن جحش گويند كه  عبداهللا  از منسوبانیبعض: ابن اسحاق گويد

 بود و عبداملطلبيمة دختر َم را در نياورده بودند، و مادرش اُكه او نيز مثله شده بود اما كبدش
  . ام  نشنيدهی و من اين را جز از منسوبان و،گور كردک به ي با پيكر محزه ، بودیمحزه خال و

وقش  رفت حسيل بن جابر و ثابت بن ی احد می سوپيامرب یوقت: حممود بن لبيد گويد
 از عمر ما خدا به« : گفتی به ديگرشان يکی گذاشت و یها با زنان و كودكان به جا را در قلعه

 ملحق شومي پيامربِ خدا مششري بردارمي و به ئيدبيامريمي،  ی مانده است، و امروز فردا میاندك
جنگاوران پيوستند و كس خرب آنگاه مششري برگرفتند و به  .» نصيب ما كندیشايد خدا شهادت

 و حسيل بن جابر در گرما گرم جنگ به ، ثابت ابن وقش به دست مشركان كشته شد.نداشت
 »!، پدرمیوا«: حذيفه پسرش فرياد زد و ، و او را نشناخته بودند،مششري مسلمانان كشته شد

خدا مشا را ببخشد كه « :حذيفه گفت. گفتند یو راست م .» او را نشناختيمخدا به«: گفتند
 پدر را ی و حذيفه خونبها، او را بدهدیخواست خونبها ی مپيامرب. »ارحم الرامحني است

  .  بيفزودپيامرب پيش ی و حرمت و، مسلمانان كردۀصدق
 به نام يزيد ی از انصار به نام حاطب بن اميه پسریيك: بن قتاده گويدعاصم بن عمرو 

 كسانش ۀداد به خان ی كه جان می و او را هنگامه بود، شدیداشت كه به روز احد زمخ
 مژده كه به ! يزيدیا«: گفتند ی خانه فراهم آمدند و آهنا كه مسلمان بودند م و مردمِ،رسانيدند
 بود و به روزگار جاهليت بزرگ شده بود آن روز مردیكه پريحاطب پدر او  .»یرو یهبشت م

 اين پسر را خدا به !؟دهيد یاش م به كدام هبشت مژده«: نفاق خويش را نشان داد و گفت
 بود كه معلوم نبود اصل یدر ميان ما مرد: و هم او گويد .» او كرديدفريب داديد و مرا داغدارِ

اهل جهنم «: گفت ی مپيامربرفت  ی می وقت ياد و و هر، از كجاست، و نامش قزمان بودیو
 كه ،ه تن از مشركان را كشت هشت يا ُنیتنهايه  جنگيد و بیاما به روز احد با سرسخت .»است
 و ،ظفر بردند  بنی درآمد او را به حملی از پا و شدی و چون زمخ. شجاع و دلري بودیمرد
چه «: قزمان گفت »!مژده باد تو را ؛یدامروز خوب جنگي«: گفتند ی از مسلمانان بدو میكسان
و چون زخم  .»كردم یجنگ من  و اگر چنني نبود؛ من به خاطر قوم خودم جنگيدم!؟یا مژده

 و چون . دست خود را بربيد و جان دادی خود برگرفت و رگها از تريداِنیشد تريک  دردنایو
   .»رب دادممي كه از پيش خپيامربِ خداحقا كه «: گفت،  خرب دادندپيامرببه 

 و به ،ثعلبه بود  بنی بود كه ازیرييق يهودَخ كه به روز احد كشته شدند ُمیاز مجله كسانو 
: يهودان گفتند .» كنيدیدانيد كه بايد حممد را يار ی م! گروه يهودیا«: روز جنگ گفت
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و مششري و سالح برگرفت و  .»رعايت شنبه الزم نيست«: رييق گفتخم .»امروز شنبه است«
 رفت و جبنگيد تا كشته پيامرب یآنگاه سو .»اگر كشته شدم مامل به حممد تعلق دارد«: گفت
   .» يهوديان هبتر بودۀخمرييق از مه«:  گفتپيامربِ خدا و ؛شد

 مسلمانان كشتگان خود را به مدينه بردند و آجنا دفن یبعض: حممد بن اسحاق گويد
   .»اند دفن كنيد آهنا را مهاجنا كه كشته شده«:  از اين كار منع كرد و گفتپيامرب ی ول؛كردند

 عمرو بن مجوح و«:  گفتپيامربهنگام دفن كشتگان احد :  اسحاق بن يسار گويدیاب
   .» دهيدیقرب جاک اند در ي بن عمرو بن حزام را كه در اين دنيا دوست مهدل بودهعبداهللا 

ر درآمدند و چنان بودند كه  كه معاويه آجنا را حفر كرد هر دو با هم از گوبعدهاو : گويد
  . اند رفتهک  پيش به خا روزِیگوي

 خرب پيامرب و ، و محنه دختر جحش به او برخورد، مدينه روان شدی سوپيامربپس از آن 
 آنگاه . آمرزش طلبيدی وی گفت و براإّنا ِللَّه  او و،بن جحش را بدو داد عبداهللا قتل برادرش

 او آمرزش ی گفت و براإّنا ِللَّه و او ، بود خرب دادیو را كه خال عبداملطلبقتل محزة بن 
 ،برداشت و بناليد  بانگ و، و اوپس از آن قتل شوهرش مصعب بن عمري را خرب داد. خواست

 را از غم مرگ شوهر ديده بود ی را از خرب قتل برادر و خال و ناليدن وی كه آرامش وپيامربو 
   .» داردیشوهر در پيش زن جاي«: گفت

 و شنيد كه بر كشتگان خويش ، انصار گذشتیها  از خانهی به يكپيامرباز آن پس 
 بر محزه یاما كس«:  آمد و بگريست و گفتیدر ديده وک  و اش،كنند ی و گريه مندنال یم
عبداألشَهل بازگشتند به زنان   بنیۀري به حملَض بن ُحاَُسيدو چون سعد بن معاذ و  .»گريد یمن

  .  بگريندپيامرب ی خويش را ببينند و بروند بر عمویكارها که قبيله گفتند
دينار گذشت كه شوهر و برادر و   بنیۀ از طايفی بر زنپيامرب: مساعيل بن حممد گويدا

» ؟ در چه حال استپيامربِ خدا«:  و چون بدو خرب دادند گفت؛پدرش در احد كشته شده بودند
 را به او نشان دادند پيامربو چون  .»ددهياو را به من نشان «: گفت .» خوب استیو«: گفتند
   .» ناچيز استی هر مصيبتی تو باشیوقت«: گفت

 خون«:  به خانه بازگشت مششري خود را به فاطمه داد و گفتپيامرب یوقت:  گويدابوجعفر
 كه امروز یاين را بشو« : عليه السالم نيز مششري خويش را بدو داد و گفتی و عل.»یبشوآن را 

دجانه نيز خوب  ابو و سهل بن حنيف ویتو خوب جنگيد«:  گفتپيامرب .»كرد كار یبه خوب
 خواند كه مضمون آن چنني یداد شعر ی مششري به فاطمه می علیوقت: گويند .»جنگيدند

  :است
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. ام جنگيده ی امحد و اطاعت خدایِو من در راه دوست كوستي نی اين مششري!فاطمه
تا مجع دمشن  چنان بريدم و شكستمو مه، لرزيد یمششريم چون شهاب در كفم م

  . شدک و دهلا خن پراكنده شد
 سخت ی گرفتم و پيكارپيامرب به هنگام جنگ مششري از دست یوقت: دجانه گويدابو
 و بناليد و ، و با او رو به رو شدم و بدو محله بردم،جنگيد یباكانه م ی را ديدم كه بیكردم يك

  .  را كشته باشمی زنپيامرب  و خنواستم با مششري، استیمعلوم شد زن
  .  مهان روز جنگ احد بودی به مدينه به روز شنبه يعنپيامرببازگشت 

 ۔شانزدهم۔ و به روز يكشنبه . شوال بودۀ شنبه نيمجنگ احد به روز: عكرمه گويد
. در احد نبوده نيايد هرکه شوند اما بيرون  ندا داد كه مردم به تعقيب دمشنپيامرب زِن بانگ

روا : پدرم مرا پيش هفت خواهرم گذاشت و گفت«:  گفتپيامرب با یانصار عبداهللا جابر بن
 را به تو وانگذارم، پيش پيامرب من بركت جهاد مهراه ؛نباشد اين زنان را بدون مرد واگذارمي

   .» بدو اجازه داد كه بيايدپيامربو من مباندم، و . خواهرانت مبان
 و چون خرب يابند كه به تعقيبشان آمده گمان برند شد تا دمشن را بترساند بيرون پيامرب

  .  نريومند است و شكست احد مسلمانان را در كار مقابله با دمشن ضعيف نكرده استیكه و
من و :  كه در احد حضور داشته بود گويدعبداألشَهل  بنیۀ از طايفپيامرب از ياران یيك

 بيرون  تعقيب دمشنی ندا داد كه براربپيام زِن دار برگشتيم و چون بانگ برادرم از احد زخم
 ی برای مركب؟ حاضر نباشيمپيامرب یچگونه در غزا«:  من و برادرم به مهديگر گفتيمشومي
 و هر وقت ضعف بر او ،با هم برفتيم عاقبت .» و ناتوان هستيمی ندارمي و هر دو زمخیسوار

  . رفت یبردم و بعد راه م یشد به دوشش م یغالب م
 و روز دوشنبه و سه شنبه ،سد پيش رفت كه تا مدينه هشت ميل راه بودراء األ تا محپيامرب

  . و چهارشنبه را آجنا ببود و سپس بازگشت
 و قوم خزاعه كه در هتامه اقامت داشتند از . آمدی پيش ویدر آجنا كه بود معبد خزاع

 پيامربمعبد به  .داشتند ی را از او هنان منی بودند و چيزپيامربدوستداران ک مسلمان و مشر
 كه بر ياران تو گذشت غمني شدمي و آرزو داشتيم خدا آهنا را یا  از حادثه!پيامرب یا«: گفت

 ءروحاکه در  رسيد ی و ياران وابوسفيان برفت تا به پيامربآنگاه از پيش  .»بر كنار داشته بود
: گفتند ی و م،گردند بازی و ياران وپيامرب یمانده بودند و مهسخن شده بودند كه بار ديگر سو

 را كشتيم اما پيش از آنكه نابودشان كنيم بازگشتيم، بايد برومي و یبزرگان و سران اصحاب و«
: معبد گفت» ؟یچه خرب دار«:  معبد را بديد گفتابوسفيانو چون  .»كارشان را يكسره كنيم
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 ۀآيد و مه یيب مشا مام و مهه از خشم لربيزند به تعق  انبوه كه مانند آن نديدهیحممد با مجاعت«
اند و  اند، و از غيبت احد پشيمان شده  آمدهیآهنا كه به روز احد به جا مانده بودند، مهراه و

معبد » ؟یگوي یچه م«:  گفتابوسفيان .»ام توزند كه مانند آن نديده چنان نسبت به مشا كينه
ما «:  گفتابوسفيان .»یبين ی اسبان را می پيشانی مهينكه از اينجا حركت كنخدا به«: گفت
معبد او را از سپاه حممد بيم داد  .»شان را نابود كنيم مانده ید دارمي به آهنا محله برمي و باققص

 ی كاروانءدر اين اثنا.  گرفت و از بازگشنت منصرف شدندی سستی و ياران وابوسفيانو عزم 
 یسو«: گفتند» ويد؟ر یكجا م« : بگذشت كه از آهنا پرسيدندابوسفيانالقيس بر عبد  بنیاز

: گفت .»رومي آذوقه بگريمي یم«: گفتند» ؟رويد یبه چه كار م«: گفت .»رومي یمدينه م
 .»دهم یبار شتر مويز به مشا مک  به عكاظ آمديد يی و وقت، حممد بربيدی از من برایپيام«

ران او را  ياۀامي كه برگردمي و بقي  مهسخن شدهبه او بگوييد كه ما«: گفت .»برمي یم«: گفتند
.  بگفتی را با وابوسفيان گذشت و سخن پيامربكاروان در محراء االسد بر  .»نابود كنيم

   .»ستيکو ا نیگاه خدا ما را بس كه تكيه«:  گفتپيامرب
 یبعض . مدينه بازگشتی سوپيامربپس از سه روز اقامت محراء االسد :  گويدابوجعفر
  .  دست يافتیحَمه ُجعّز ابوبه معاوية بن مغرية و در سفر محراء االسد پيامرب: مطلعان گويند

به هنگام عزميت ابن ام مكتوم را در مدينه جانشني خويش   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهو او
  . كرده بود

 و . تولد يافتطالب  ابی بنی ماه رمضان حسن بن علۀدر مهني سال سوم هجرت در نيم
 و از تولد حسن تا بار گرفنت حسني .رفتهم در اين سال فاطمه حسني عليه السالم را بار گ

  . پنجاه روز فاصله بود
بن حنظله را بار  عبداهللا ،یبن اَب عبداهللا و در مهني سال در ماه شوال مجيله دختر

  . گرفت
  .  رجيع رخ دادۀ سال غزواينو در صفر . آنگاه سال چهارم هجرت درآمد



  مچهار سال ذکرحوادث
  جيعغزوۀ رَ

ه پيش  و قاّرُعَضل از مردم یيت قتاده چنان بود كه پس از احد مجعو حكايت آن به روا
 از ياران خويش را ی كسان است، ميان ما رواج گرفتهیاسالم و نيك«:  آمدند و گفتندپيامرب

   .» ما قرآن خبوانندیبفرست تا علم دين و شريعت به ما آموزند و برا
ري و عاصم ابن ثابت و كّو خالد بن َب یوَند غَ مرثَیيعن ۔، شش تن از ياران خويشپيامرب

 گروه را به ی و ساالر، را با آهنا بفرستاد۔بن طارق عبداهللا ثنه و و زيد بن َدی بن عدُخَبيب
  . مرثد داد

 در .هذيل بود  بنیۀند تا به رجيع رسيدند كه آب طايفبرفته  و قاّرُعَضلو آهنا با مردم 
 پيامرب و مردم هذيل را بر ضد فرستادگان ، زدندآجنا مردم عضل و قاره خيانت كردند و بانگ

 و آن شش نفر ناگهان خويشنت را در ميان مردم مششري به دست حمصور ديدند و ،برانگيختند
خواهيم مشا را بكشيم،  ی ما من،خدا به« :مششري برگرفتند كه جنگ كنند، اما مهامجان گفتند

كنيم كه  یخورمي و پيمان م ی و قسم م؛مييان بگري از مكّیخواهيم در مقابل مشا چيز یبلكه م
ما پيمان مشركان را «:  و خالد بن بكري و عاصم بن ثابت گفتندیمرثد غنو .»مشا را نكشيم

  وی زيد بن دثنه و خبيب بن عدیول. و جنگ كردند تا هر سه تن كشته شدند .»پذيرمي یمن
 كه مردم ، دادند و تسليم شدندبن طارق مالميت كردند و به زنده ماندن عالقه نشانعبداهللا 

  .  مكه بردند كه به مكيان بفروشندیهذيل اسريشان كردند و سو
بن طارق دست خويش را از بندر رها كرد و  عبداهللا و چون به مر الظهران رسيدند،

   . از او دور شدند و چندان سنگ زدند كه مبردُهذَليان و ،مششري برگرفت
  .  در ظهران استیو قرب و

 ی و زيد بن دثنه را به مكه بردند و بفروختند، خبيب را حجري بن ابیبن عدخبيب 
زيد بن دثنه را صفوان بن .  حارث بن عامر خريد تا او را به انتقام خون پدر بكشدیاهاب برا

  . اميه خريد تا به انتقام خون اميه پدر خويش خونش را بريزد
رند تا به سالفه دختر  سرش را بُبخواستند ی عاصم بن ثابت را كشتند م هذليانْیوقت

 نذر كرد كه اگر سر  او سالفه در احد به دست عاصم كشته شد پدرِیسعد بفروشند، زيرا وقت
 عاصم بود و ۀ بسيار به دور جثاما زنبوراِن.  سرش شراب بنوشدۀد در كاس را به دست آوَرعاصم
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و شبانگاه سيل بيامد و پيكر  .»رودصرب كنيد تا شب شود و زنبوران ب«: بدو راه نيافتند و گفتند
 دست نزند و از خدا خواسته بود كه ی نذر كرده بود كه هرگز به مشركعاصم. عاصم را بربد
  .  بدو نرسدیدست مشرك
 مشركان به جنازه عاصم شده ی عمر بن خطاب شنيد كه زنبوران مانع دسترسیوقت

 ی عاصم نذر كرده بود در زندگ. مؤمن خويش كرد عجيب بودۀ كه خدا از بندیحفاظت«: گفت
 و خدا پس از مرگ نيز . بدو نرسدی و از خدا خواسته بود دست مشرك، دست نزندیبه مشرك
   .» مشركان حفظ كردسِّاو را از َم

 ده كس پيامرب : گويد. رجيع صورت ديگر داردۀيره از غزوهر ابوروايت:  گويدابوجعفر
حليان كه از   بنیۀ و چون به هداه رسيدند طايف،ت داد آهنا را به عاصم بن ثابی و ساالر،فرستاد

 را كه خرما یقوم هذيل بودند خربدار شدند و يكصد تريانداز به تعقيب آهنا فرستادند و جاي
و به دنبال اثرشان برفتند  .» يثرب استی خرماۀاين هست«: خورده بودند پيدا كردند و گفتند

 پناه بردند و مشركان دورشان را گرفتند و ی و به كوهتا عاصم و يارانش از دور آهنا را بديدند
ک من به پيمان مشر«:  و عاصم گفت.و پيمان كردند كه آهنا را نكشند .»پايني بياييد«: گفتند

 ديگر یابن دثنه و خبيب و يك .» خويش را از حال ما خربدار كنپيامربفرود نيامي، خدايا 
:  شد و گفتی زمخشان يکی و .ردند و آهنا را ببستند كماهنا را باز كفرود آمدند و مشركان زِه

و خبيب و ابن  .»و او را بزدند تا كشته شد. نيامي  من با مشاخدا به .اين آغاز خيانت است«
 در جنگ احد ی و خبيب را به فرزندان حارث بن عامر دادند كه و.دثنه را به مكه بردند

  . حارث را كشته بود
 . گرفته بود كه تيز كندشان يکی از یختران حارث بود تيغدر آن هنگام كه خبيب پيش د

 و فرياد . خويش نشانده و تيغ را به دست داردیناگهان زن ديد كه خبيب طفل او را بر زانو
 بعدها یزن مك .» او را بكشم؟ خيانت كار ما نيستیترس یم«: خبيب گفت. برآورد

 به دست ی انگورۀ خوشیيوه نبود، ول هبتر از خبيب نديدم، در مكه میهرگز اسري«: گفت یم
   .» بود كه خدا به خبيب داده بودیا ی و اين روز.خورد یاو ديدم كه از آن م

 ی از گوشت عاصم بيارند كه از روز احد خونی از قرشيان كس فرستادند تا چيزیمجع
  و نتوانستند از، بفرستاد و پيكر عاصم را حفاظت كردی داشتند، و خدا زنبورانیپيش و

  . گوشت او بگريند
و  .»بگذاريد دو ركعت مناز كنم«: بردند كه بكشند گفت بيرون و چون خبيب را از حرم

شود دو ركعت  یبه ناحق كشته م هرکه  و اين سنت شد كه.او را رها كردند كه دو ركعت مناز كرد
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 ی ولكردم یگفتيد از مرگ بيم داشت مناز بيشتر م یاگر من«: آنگاه خبيب گفت. مناز كند
 .» درآمي به كدام هپلو بيفتم، خدايا ناچيزشان كن و نابودشان كنی از پایامهيت ندارد كه وقت

  . سروعه پسر حارث او را بگرفت و ضربت زد تا كشته شد ابوآنگاه
 كه خبيب را یدارک  و به نزدي، مرا فرستاد تا از قرشيان خرب بيارمپيامرب: اميه گويد

 دار رفتم و خبيب را گشودم كه زمني ی و باال، مرا ببيندیاشتم كه كسآوخيته بودند رفتم و بيم د
 و . زمني پيكر او را بلعيده بودی گوي؛ از او نديدمی رفتم و نظر كردم و اثریافتاد و به كنار

  .  منانده استی از خبيب به جایاثرک اين
 بيرون س از حرمصفوان بن اميه زيد بن دثنه را با غالم خود به نام نسطا:  گويدابوجعفر

 ابن حرب نيز از آن ابوسفيان از قرشيان آجنا بودند كه ی مجع.شدبرد تا در تنعيم او را بكُ
بگو آيا دوست ، خدا بهرا و ت« : گفتابوسفيان زيد را پيش آوردند كه بكشند ی وقت.مجله بود

زيد » ؟یزدمي و تو پيش كسان خود بود ی تو بود و گردن او را می اكنون حممد به جایدار
 من پيش كسان خود  آزار حممد شود و در عوْضۀ مايیخواهد خار ی دمل من،خدا به«: گفت
   .» را نديدم كه چون حممد حمبوب ياران خويش باشدکس هيچ«:  گفتابوسفيان .»باشم

   ابوسفيان کشنت برای یمرضَ اميه عمروبن تمأموري
 خرب پيامرب قاره كشته شدند و  از خيانت مردم عضل وپيامرب ياران یچنان بود كه وقت

.  را بكشندابوسفيان از انصاريان به مكه فرستاد تا ی را با يكیمر عمرو بن اميه َض،يافت
شتر داشتم، اما رفيقم شتر نداشت و پايش ک  من ي. ديگر روان شدميیبا يك: عمرو گويد
.  شتر را ببستيمی زانوجج رسيدمي وأ يۀكردم تا به در ی و او را بر شتر خويش سوار م،عليل بود

 و اگر به تعقيب ؛خواهم او را بكشم یرومي كه م ی مابوسفيان ۀ خانیسوک اين«: به رفيقم گفتم
 مدينه رو و ماجرا را با ی پيش شتر برگرد و سوار شو و سویشدک  بيمنایتو آمدند يا از چيز

   .»شناسم ی نداشته باش كه من اينجا را خوب می و با من كار،ی بگوپيامرب
 مزاحم من شد او را ی مهراه داشتم كه اگر كسی و من خنجر، مكه شدميیآنگاه سو

: گفتم .»كنيم طواف بزيم و دو رکعت مناز بيا برومي و هفت بار بر كعبه«: رفيقم گفت .بكشم
پاشند و آجنا  یها را آب م  شب درآيد صحن خانهی وقت.شناسم یمن اهل مكه را هبتر از تو م«
 كعبه رفتيم و یو او مهچنان اصرار كرد تا سو: گويد .»شناسم یمک ن مكه را نينشينند، م یم

 از جمالس قوم گذشتيم و یشدمي و به يك بيرون هفت بار طواف بردمي و دو ركعت مناز كردمي و
   !عمرو بن اميهک  مرا بشناخت و بانگ زد كه اينشان يکی
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 او ی كار خري نيامده و شّری عمرو براخدا به«: مردم مكه به دور ما رخيتند و گفتند: گويد
كش   آدمیگفتند كه عمرو در ايام جاهليت مرد یمرو   از آناين سخن .»را اينجا كشانيده است

  . و شرور بود
 من از مهني خدا بهفرار كنيم، «:  بدو گفتم.يان به تعقيب من و رفيقم برآمدندمك: گويد

 كوه رسيدمي و یبا شتاب برفتيم تا باال. » كنيابيم، فرار ی دست منابوسفيانبيم داشتم، به 
 كه ی و من هنگام. شدمي و شب را آجنا به سر بردمي كه ما را پيدا نكردند و بازگشتندیوارد غار

كنندگان آرام  صرب كنيم تا تعاقب« «: آن سنگ چيدم، آنگاه به رفيقم گفتموارد غار شدم بر درِ
   .»كنند یتعقيب م كه امشب و فردا تا شبانگاه ما را ،شوند

 غار كشيد تا به درِ یبيامد و اسب خود را مک در غار بودمي كه عثمان بن مال: گويد
شدم و  بيرون و .»كند ی اگر ما را ببيند اهل مكه را خربدار مخدا به«:  من به رفيقم گفتم.ايستاد

 و من به ،دند او آمی كشيد كه مكيان بشنيدند و سوی و او فرياد،خنجر را در شكمش فرو كردم
 را كه اومردم مكه به دنبال صدا آمدند و  .»آرام باش«:  خويش بازگشتم و به رفيقم گفتمیجا

و پس از آن  .»عمرو بن اميه«: گفت» زد؟ تو را چه کسی«: هنوز منرده بود پيدا كردند و گفتند
 ی كار خريیرادانستيم كه ب یم«:  و گفتند، ما را پيدا كنندی جا کهو آهنا نتوانستند، مبرد

 و ما دو روز ، او را مهراه بردندۀ ما بازشان داشت، و جثیو مرگ عثمان از جستجو .»نيامده
 رفيقم .يب آجنا بودَب تنعيم رفتيم كه دار ُخیآنگاه سو. در غار بودمي تا جستجو به سر رسيد

 .»ستا مهينجا«: گفت» ؟ست اكجا«: گفتم» ؟ خبيب را از دار فرود آورميیخواه یم«: گفت
 ی نگهبانیيب كسانَب ُخ دارِاز: گويد .» دور شوی، اما به من مهلت بده و كمیآر«: گفتم
 شتر برو و سوار شو و به نزد ی سویشدک  بيمنای و من به رفيقم گفتم اگر از چيزکردند، می

ش آنگاه به دار محله بردم و پيكر خبيب را به دو.  بگوی وی بازگرد و ماجرا را براپيامربِ خدا
 خدا به. كشيدم و بيشتر از چهل ذراع نرفته بودم كه نگهبانان خربدار شدند و جثه را بينداختم

دويدند و من راه صفرا  ینگهبانان به دنبال من م. كنم یفراموش من آن را  سقوطیهرگز صدا
او  رفته بود و ماجرا را به پيامرب یرفيقم سو.  و به من نرسيدند و بازگشتند، پيش گرفتم دررا

  . خرب داده بود
 شدم و تريها و كمان خود را مهراه یمن برفتم تا به ضجنان رسيدم و وارد غار: گويد

ل كه مهراه گوسفندان خود َيِد  بنیچشم از کقد و يراز دی كه در غار بودم مردیهنگام. داشتم
بكرم  بنی من نيز از«: گفت .»بكرم  بنیۀاز طايف«: گفتم» ؟یكيست«:  و گفت،بود وارد غار شد

  : بدين مضمون خواندیآنگاه در غار خبفت و بانگ برداشت و شعر .»َيلِد  بنیۀو از تري
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  . گروم یو به دين اسالم من شوم یام مسلمان من من تا زنده
 به خواب رفت و برخاستم و به ی نگذشت كه عرب بيابانی و چيز.خواهيد ديد: گفتم

. چشم سامل او فرو كردم كه از پشت سر درآمد او را كشتم و كمان خود را در یبدترين وضع
 ی و به دو تن از مكيان برخوردم كه به جستجو،شدم و برفتم تا به نقيع رسيدم بيرون آنگاه

ما اسري تو «: گفتند .»به اسارت تن دهيد«:  و آهنا را شناختم و گفتم، آمده بودندپيامرباخبار 
 و به ، مدينه رفتمی را اسري گرفتم و سویر را با تري بزدم و بكشتم و ديگشان يکی» ؟شومي
و چون كودكان اين سخن  »! عمرو بن اميهکاين«: ن انصار برخوردم كه گفتند از پريایگروه

 كمان بسته  و من انگشتان اسري خود را با زِه. دويدند كه بدو خرب دهندپيامرب یبشنيدند سو
نداهنايش منايان شد، آنگاه از من  در من نگريست و چنان خبنديد كه مهه دپيامرب و ،بودم

  .  خري كردی و مرا ستود و دعا، و ماجرا را بگفتم،پرسش كرد
 لقب ام زينب دختر خزميه را كه  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدادر مهني سال 

زده و نيم  و اين در ماه رمضان بود و دوا، گرفتیهالل بود به زن  بنیۀاملساكني داشت و از طايف
  .  پيش از آن زينب زن طفيل بن حارث بوده بود و طالق گرفته بود. نقره مهر او كرداوقيه

   بئرمعونه حكايت
 را فرستاد كه در ی گروهپيامرب سال چهارم هجرت، یدر اين سال، يعن:  گويدابوجعفر

  . بئر معونه كشته شدند
رم را در  حجه و حمی قعده و ذی شوال و ذۀ از پس احد بقيپيامرب: ابن اسحاق گويد

 گروه ،احد  چهار ماه پس از، و در ماه صفر. آن سال كار حج با مشركان بود.مدينه به سر برد
  . بئر معونه را فرستاد

 كه ساالر األِسنَّه ُمالِعبملقب به ک براء عامر بن مال ابو: اسحاق بن يسار گويدیاب
 پيامرب آورده بود كه یا هديه آمد و پيامربِ خداعامر بن صعصعه بود در مدينه پيش   بنیۀطايف

ات را بپذيرم   هديهیخواه ی اگر م.پذيرم یرا منک  مشرۀمن هدي«: نپذيرفت و گفتآن را 
 كه خداوند به مؤمنان وعده كرده سخن ی، آنگاه اسالم بر او عرضه كرد و از ثواب» مسلمان شو
 دين ! حممدیا«: د و گفتبراء اسالم نياورد و انكار نكر ابو قرآن خواند، امای ویآورد و برا

 كه آهنا را به دين تو ی جند فرستمردمِ از ياران خويش را پيش ی اگر كسان؛ست اتو نيكو و زيبا
من از اهل جند بر ياران خويش بيم «:  گفتپيامرب .»بپذيرند تو را خوانند اميدوارم كه دعوت

   .» تو خبوانند بفرست تا به دين.دهم یمن آهنا را پناه م«: براء گفتابو .»دارم
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ه و حرام  فرستاد كه حارث بن صّمی منذر بن عمرو را با چهل تن از مسلمانان نامپيامرب
 از آن مجله ابوبکر ۀريه وابستَه و عامر بن فُی خزاعُبَديلروة بن امساء و نافع بن بن ملحان و ُع

  . بودند
و را با هفتاد سوار منذر بن عمر  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خداگويد ک انس بن مال

 ؛يم استلَُس  بنیّرۀعامر و َح  بنیفرستاد كه برفتند تا در بئر معونه فرود آمدند كه ما بني سرزمني
 فرستادند كه در آن ننگريست و حامل طُفَيل پيش عامر بن پيامربو حرام بن ملحان را با نامه 

 ما پناه«: نپذيرفتند و گفتند اما ؛عامر را بر ضد فرستادگان دعوت كرد  بنینامه را بكشت و
سليم را بر   بنیعامر بن طفيل قبايل .»شكنيم كه پيمان كرده و پناه داده است یبراء را منابو

و .  برانگيخت كه پذيرفتند و بيامدند و آن هفتاد نفر را در ميان گرفتندپيامربضد فرستادگان 
 كشته شدند مگر یدند تا مهگ چنني ديدند مششري برگرفتند و جبنگيپيامربچون فرستادگان 

در جنگ بعد که نده ماند تا  داشت و از ميان كشتگان برخاست و زیكعب بن زيد كه رمق
  . خندق كشته شد

 ياران خود ۀته بودند از بليرف   شترانی از انصار كه به چرای و يكیمرو عمرو بن اميه َض
  رخ دادهیا  حادثه،خدا به«:  گفتندو، كرد مطلع شدند ی كه بر اردوگاه پرواز می مرغانۀبه وسيل
 .ت اساند و دمشن آجنا و خون افتادهک  در خاپيامربو بيامدند و ديدند كه فرستادگان  .»است

ست كه  ا من اينیأر«: عمرو گفت» ؟ تو چيستیأر«:  به عمرو بن اميه گفتیمرد انصار
 كه منذر بن عمرو یجايمن از «:  گفتیانصار .» بگوييمی رومي و ماجرا را با وپيامربپيش 

. و به جنگ دمشن رفت و كشته شد .» اين قضيه را نقل كنندروم كه كسانْ یمناست كشته شده 
 ی است عامر بن طفيل او را رها كرد و موُمَضر و چون گفت كه از ؛عمرو بن اميه را اسري گرفتند
  . ت داشِذّمه را بر ی غالمیِكه مادرش آزاد، پيشانيش را بكند و آزاد كرد

عامر آجنا فرود آمدند   بنی و دو تن از مردم،آنگاه عمرو بن اميه برفت تا به قرقره رسيد
اند؟   و از آهنا پرسيد كه از كدام طايفه،خرب بود ی و عمرو ب، پيمان و پناه داشتندپيامربكه از 

شت كه  و آهنا را بكشت و پندا،عمرو صرب كرد تا هر دو خبفتند. »عامر  بنیاز«: جواب دادند
  . عامر انتقام گرفته است  بنیبا قتلشان از

 كه بايد یا دو تن را كشته«:  گفتپيامرب رسيد و ماجرا بگفت پيامربو چون عمرو پيش 
براء بود، من فرستادن اين گروه را  ابو كارۀاين نتيج«: آنگاه گفت .»خونبهايشان را بدهم

   .»بودمک خوش نداشتم و از آن بيمنا
 كه یا  را شكسته بود و بليهیبراء رسيد و رفتار عامر بن طفيل كه پناه وبو او اين سخن به
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  .  رسيده بود بر او بسيار سخت بودپيامرب به ياران یاز پناه و
  .  كه در بئر معونه كشته شدند عامر بن فهريه بودیاز مجله كسان

 ميان  كشته شدیاين مرد كه وقت«: عامر بن طفيل گفته بود: حممد بن اسحاق گويد
   .»عامر بن فهريه بود«: گفتند» ؟ بودیآمسان و زمني بلند شد و من او را در آمسان ديدم ك

طفيل بود   بود كه به روز بئر معونه مهراه عامر بنیجبار از مجله كسان: ابن اسحاق گويد
 از یسبب اسالم من آن بود كه آن روز با نيزه به پشت يك: گفت یمو و بعد مسلمان شد، 

 خود و پيشِ .» رستگار شدمخدا به«:  و شنيدم كه گفت، او درآمدۀنان زدم كه از سينمسلما
 چه ی و بعدها پرسيدم كه اين رستگار»چگونه رستگار شد؟ مگر من او را نكشتم؟«: گفتم

   .»حقا كه رستگار شده بود«: و با خويش گفتم .» شهادت بودیرستگار«: بود؟ گفتند
براء  ابو در تقبيح عمل عامر بن طفيل كه پناهیاشعار کحسان بن ثابت و كعب بن مال

براء اشعار آهنا را بشنيد به  ابوو چون ربيعه پسر،  را كشته بود گفتندپيامربرا شكسته و ياران 
براء  ابواين كارِ«: عامر بن طفيل محله برد اما نيزه بر او كارگر نشد و از اسب بيفتاد و گفت

   .»دامن چه كنم ی و اگر زنده ماندم م؛ تعلق دارد و دنبال نشودردم خومن به عمومياست، اگر ُم
عامر بن . ندامن فرستادگان بئر معونه چهل يا هفتاد كس بودند: گويدک انس بن مال

آب فرود آمدند و ک  نزديی برفتند تا در غارپيامربطفيل بر سر آن آب بود و فرستادگان 
من «:  گفتیابن ملحان انصار» ؟برد ی م را پيش اين قومپيامرب پيام چه کسی«: گفتند

 پيامربِ خداک  من پي! مردم بئر معونهیا«:  آنان رسيد و گفتیها و برفت تا به خيمه .»برم یم
 مشا ؛ اوستۀيگانه نيست و حممد بنده و فرستاد ی جز خدایدهم كه خداي یهستم و شهادت م

 او رفت و یشد و به هپلو بيرون یا  نيزهیا و از كنار خيمه .» او اميان بياريدپيامربنيز به خدا و 
و دمشنان بيامدند و  .»اهللا اكرب، رستگار شدم«:  و ابن ملحان گفت، ديگر در آمدیاز هپلو

  . ياران ابن ملحان را در غار پيدا كردند و عامر بن طفيل مهه را بكشت
  كرد كه  نازل یا  كشتگان بئر معونه آيهدربارۀ عز و جل یخدا: گويدک انس بن مال

َ َقّنا َورَضينا َعنهُ  ِ   .بَِلّغوا َقّنا قَوَمنا أنّا قَد لَِقينا َربَّنا فََر
 خويش را بديدمي و از ما خشنود بود و ما نيز ازو یبه قوم ما بگوييد كه ما خدا«: یيعن

 و خدا عز و جل ،باال رفتبه  نسخ شد و  سپسشد یخوانده مچند  يک اين آيه و .»خشنودمي
  :را نازل كرداين آيه 

يَن قُِتلُوا يف َسِبيِل وَ  ِ
َّ ِ ال حَتَْسنَبَّ ا ْحياٌء ِعنَْد َربِّ ابّٰ

َ
ْمواتاً بَْل أ

َ
  }۱۶۹ :۳{ِهْم يُْرَزقُوَن  أ

ند و پيش پروردگارشان ا اند بل زندگان اند مرده مپندار آهنا كه در راه خدا كشته شده«: یيعن
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  . »خورند ی میروز
نضري را از ديارشان بريون   بنی قومپيامربسال چهارم هجرت،  ی يعن،و هم در اين سال

  . كرد

  نَضير بنی غزوۀ
 پناه و پيمان داشتند پيامرب بود كه از یسبب اين حادثه كشته شدن دو تن:  گويدابوجعفر

  .  هنگام بازگشت از بئر معونه خونشان را رخيته بودیو عمرو بن اميه ضمر
دو كس را كه از تو پيمان و پناه داشتند « نوشت كه  خداپيامربِعامر بن طفيل به : گويند

  و از آجنا به حمل،با روان شد قُی سوپيامرب و .»ی آهنا را بفرستی و بايد خونبهایا كشته
 از ، از مهاجر و انصاری و مجع.گريدک نضري رفت كه در كار پرداخت خونبها از آهنا كم بنی

  .  بودندی مهراه و،ريَضيد بن ُحَس و اُی و عمر و علابوبکرمجله 
 دو مقتول از آهنا ینضري رفت تا در كار خونبها  بنیی سوپيامرب: ابن اسحاق گويد

 و چون .نضري پيمان بود  بنیعامر و  بنیعامر بودند و ميان  بنی كه مقتوالن از،گريدک كم
 .»كنيم یم ک در اين باب با تو كم!القاسم ابویبله، ا«:  گفتند، با نضرييان سخن كردپيامرب

 پيامربكه  .»يابيد یهرگز اين مرد را چنني من«: آنگاه نضرييان با هم خلوت كردند و گفتند
از بام اين خانه  تواند ی مچه کسی«:  گفتند.هاشان نشسته بود  از خانهی ديوار يكیهپلو
ن  از يهودان به نام عمرو بن جحش بیيك .» بيندازد و او را بكشد و ما را آسوده كندیسنگ

 چند از ياران ی با تنپيامرب و .و برفت تا سنگ را بيندازد .»كنم یمن اين كار م«: كعب گفت
  .  ديوار بودندی پای و عمر و علابوبکرخويش و از مجله 

مهني جا « : آمسان از قصد قوم خرب يافت و برخاست و به ياران خود گفتی به وحپيامرب
 در انتظار ماندند به ی مدتپيامرب و چون ياران . مدينه بازگشتیو سو .»باشيد تا من بيامي

 و چون از او پرسش كردند ؛آمد ی را ديدند كه از مدينه می برخاستند و يكی ویجستجو
 قصد پيامرب و . مدينه آمدندیياران نيز سو .»شد ی را ديدم كه وارد مدينه مپيامرب«: گفت

  . هنا آماده شوند جنگ آیخيانت يهودان را به آهنا خرب داد و گفت كه برا
 شدند و یها حصار  كه در قلعه،نضري رفت  بنیی با ياران خويش سوپيامربپس از آن 

 تو ! حممدیا« و يهودان بانگ زدند كه ، بگفت تا خنلهايشان را قطع كنند و آتش بزنندپيامرب
 ، پس بريدن و سوزانيدن خنلهایگرفت ی و از تباه كاران عيب میكرد ی منع میاز تباهكار

  » چيست؟یبرا



 ۱۶۵

 پيامربكردند كه سنگ بر  ی نضرييان توطئه می وقت،یبه روايت واقد:  گويدابوجعفر
 و عمرو ، را نربدندی فرمان وی ول؛ منعشان كرد و از جنگ بيمشان دادِمشکَماندازند سالم بن 

 خرب يافت و از جا ی آمسانی به وحپيامرب و ؛بن جحاش بر بام رفت كه سنگ را بيندازد
 و چون دير كرد يهودان . و يارانش منتظر ماندند؛رفت ی می به حاجتیست چنانكه گويبرخا

 آمسان از یبه وح« :كنانة بن صوريا گفت» ؟القاسم نيامد و يارانش برفتند ابوچرا«: گفتند یم
   .»قصد مشا خرب يافت

: د رفتند كه در مسجد نشسته بود و گفتنی بازگشتند پيش وپيامربو چون ياران : گويد
خواستند  یيهودان م«:  گفتپيامرب .»یگشتن تو بودمي و تو باز در انتظاَر!یپيامربِ خدا یا«

   .» بيايدَمسلَمه بگوييد حممد بن . عز و جل به من خرب دادیمرا بكشند و خدا
رو و بگو مشا كه سر خيانت  ب يهودانپيشِ«: و چون حممد بن مسلمه بيامد بدو گفت

   .»ن شويد و ديگر اينجا ساكن نباشيدداشتيد از ديار من بريو
 بروند، یگويد از ديار و ی مپيامربو چون حممد بن مسلمه پيش يهودان رفت و گفت كه 

 .» ما بياردی برای از مردم اوس چنني پيامیكردمي كه يك ی هرگز گمان من! حممدیا«: گفتند
قرظيان  .»ن برده استدهلا دگرگون شده و اسالم پيماهنا را از ميا«: حممد بن مسلمه گفت

   .»رومي یم«: گفتند
ام دو  نرويد كه من از عربان و مردان قبيله « که كس فرستاد و پيغام داداَُبیبن  عبداهللا اما

   .»قريظه نيز با مشا هستند  بنیكنند و با مشا هستند و يهودان یهزار كس دارم كه پريومي م
 پيمان كرده بود اين سخن بشنيد مربپياقريظه با   بنیو چون كعب بن اسد كه از جانب

   .»قريظه نقض پيمان نكند  بنی ازکس هيچام  تا من زنده«: گفت
 مبادا از اين بدتر ؛آنچه را حممد گفته بپذير«:  گفتاَخطَب بن یَي به ُحِمشکَمسالم بن 

: سالم گفت» ؟بدتر از اين چيست«: گفتی َيُح .»زيرا شرف ما به امواملان است؛ شود
   .» گريند و مردان را بكشندی امواملان را بربند و زن و فرزند به اسرياينكه«

 فرستاد كه ما پيامربِ خدا ی بن اخطب را سوی سخن سالم را نپذيرفت و جدیاما حي
  .  بكنیخواه هرچه كنيم، یمنک حمل خود را تر

و مسلمانان تكبري  .»خواهند یيهودان جنگ م«:  تكبري گفت و فرمودپيامرب: گويد
  . گفتند

را ديدم   عبداهللا«:  گويد.خبواهدک  رفت كه از او كمیبن اب عبداهللا ی سویآنگاه جد
داد كه مسلمانان سالح  ی ندا مپيامرب زِن  و بانگ؛ از ياران خود نشسته بودیكه با گروه
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 و من نشسته بودم كه سالح برگرفت و شتابان ، بيامدیبن اب عبداهللا پسر عبداهللا  و؛برگريند
اين «:  و او گفت، گفتمیديده بودم با حي هرچه  نوميد شدم و برفتم ویوک  و من از كم؛تبرف

   .»كيد حممد است
نضري محله برد و مدت پانزده روز آهنا را حماصره كرد   بنیی سوپيامربِ خداپس از آن 

  .  باشدپيامرب د و مال و سالحشان ازآِنآنگاه صلح شد كه جاهنايشان حمفوظ ماَن
 افتادند ی و چون به سخت؛ نضرييان را پانزده روز حماصره كردپيامرب: اس گويدابن عب
كنند و ک  مقرر داشت كه جاهناشان حمفوظ مباند و سرزمني خود را ترپيامرب و ،تسليم شدند

  . دادک شَمک شتر و يک  و به هر سه نفرشان ي؛ شام رونداَذُرعاِت یسو
   .شتر بربند اما سالح نربندک  ي بارِمهرکدا مقرر داشت كه پيامرب:  گويدیهرُز

 بن سلول و یَببن اُ عبداهللا عوف بن خزرج از مجله  بنی ازیمجع: ابن اسحاق گويد
تسليم  قوقل و سويد و داعس كس پيش نضرييان فرستادند كه مبانيد و یبن ابک وديعه و مال

 مهراه كنيم و اگر برويد ی اگر جنگ كنيد مهراه مشا جنگ م، وكنيم یمشويد كه ما مشا را رها من
 و خدا ترس در دل يهودان ،د ساخته نشی از آهنا كاری ول، يهودان منتظر ماندند.مشا هستيم

بار شتر از ک د و بروند و به قدر ي خواستند كه جاهنايشان حمفوظ ماَنپيامربانداخت و از 
  . اموال خويش بربند به جز سالح

 ی مهگو. برد ی در را بر پشت شتر م و آستاِنكرد ی خويش را ويران مۀكس بود كه خان
 خيرب یاز مجله سران قوم كه سو. شان از آجنا راه شام پيش گرفتند یو بعض.  خيرب رفتندیسو

 و چون آجنا فرود آمدند مردم مطيع آهنا . بن اخطب بودندیَي و ُحُحقَيق یرفتند سالم بن اب
  . شدند

 زِن و ام عمرو ،زدند یرفتند دف و مزمار م ی م نضرييان با زن و فرزند و مالیوقت: گويد
 ،روه خريده بودند مهراهشان بودفار بود و او را از ُعِغ  بنی از زنان يکی كهیرد عبسعروة بن َو

  . رفتند كه كس نظري آن نديده بود ی میو چنان با فخر و گردنفراز
خواهد  یف كه م بود تا به هر مصری جبا ماند كه خاص وپيامرب ی اموالشان براۀبقي
  نداد مگر سهل بن حنيف ویبر مهاجران تقسيم كرد و به انصار چيز آن را پيامرب و .برساند

   . به آهنا سهم دادپيامرب كردند و یدجانه كه اظهار ندارابو
سعد بن وهب كه مسلمان شدند  ابونضري كس مسلمان نشد مگر يامني بن عمري و  بنیو از

  . و اموالشان حمفوظ ماند
رفت ابن ام مكتوم را در مدينه  ینضري م  بنیی كه به غزای هنگامپيامرب:  گويدبوجعفرا
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  .  بودطالب  ابی بنی علی و پردار و.جانشني كرد
 پيامرب و ، مبردیبن عثمان بن عفان در شش سالگ عبداهللا مهني سال األول یدر مجاد
  .  شدی قرب و و عثمان به رسم معمول پيش از جنازه وارد،بر او مناز كرد

  .  تولد يافتطالب  ابی بنیو نيز در شعبان مهني سال حسني بن عل
  .نضري اختالف هست  بنیی حوادث پس از غزادربارۀ

  الرقاع ذاتغزوۀ 
 ی و قسمتیو ربيع الثان األول نضري ماه ربيع  بنیی از پس غزاپيامرب: ابن اسحاق گويد

ثعلبه كه از قبيله   بنیحارب وُم  بنی آن به قصد را در مدينه گذرانيد، پس ازی االولیاز مجاد
 و ، از مردم غطفان برخوردی و با گروه،و در خنل فرود آمد ، جند رفتیغطفان بودند به سو

 با پيامرب و ،بودندک  و دو قوم از مهديگر بيمنا، نبودیدو گروه رو به رو شدند اما جنگ
  . را غزوه ذات الرقاع گويند و اين .مهراهان خود مناز خوف كرد، آنگاه بازگشت

 و نام از كوه ذات ، ذات الرقاع در حمرم سال پنجم هجرت بودۀ غزوی واقدۀ به گفتیول
  .  سياه و سفيد و سرخ داشتیالرقاع گرفت كه رنگها

  .  در اين غزا عثمان بن عفان را در مدينه جانشني كردپيامرب: گويد
 در خنل به كوه ذات الرقاع رسيدمي با ی وقت و، جند رفتيمی سوپيامرببا : هريره گويدابو

بودند و مناز خوف نازل ک  كسان از آهنا بيمنای نشد ولی اما جنگ، از غطفان برخوردميیمجع
 ی دمشن ايستادند و گروهی رو به روی گروه، ياران خويش را دو قسمت كردپيامرب و ،شد

 صِف  وپيامرب گفتند، آنگاه  تكبريی تكبري گفت و مهگپيامرب و ، صف بستندپيامربپشت سر 
صف ک  و چون منازگزاران برخاستند تا نزدي، به ركوع رفتند و سجده كردندیپشت سر و

 پيامرب آنگاه به پا خاستند و ،ركعت مناز كردندک ياران خويش پس رفتند و آهنا بيامدند و ي
باز آمدند و ركعت  دمشن بودند ی و بنشستند و آهنا كه رو به رو،ركعت مناز كردک با آهنا ي

   .تندگف سالم مناز پيامرب و مهه با هم بنشستند و مهه با ،دوم را بگزاردند
 اما در ؛ خمتلف هستی خنل بود روايتهای كه در وادپيامرب مناز دربارۀ:  گويدابوجعفر

احكام شرايع  یبسيط القول ف« و ان شاء اهللا در كتاب .اينجا نياوردم تا كتاب دراز نشود
   . مناز خوف بيارمبابِ در »االسالم

» ؟ مناز چه روز نازل شدیكوتاه«: پرسيدم عبداهللا از جابر بن:  گويدیسليمان يشكر
 ی و چون به خنل رسيدمي يك،آمد رفتيم ی كاروان قريش كه از شام م گذرگاِهیسو: جابر گفت
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:  گفتپيامرب» ؟ی حممد آيا از من بيم داریا«:  آمد و گفتپيامربِ خدااز مردم غطفان پيش 
 .»كند یخدا مرا حفظ م«:  گفتپيامرب» ؟كند یدر مقابل من حفظ م تو را یك«: گفت .»نه«

  .  را هتديد كردپيامربآن شخص مششري كشيد و 
 و مهينكه بانگ مناز برآوردند ، رحيل داد و سالح برگرفتی نداپيامربپس از آن 

كردند و با آهنا كه معاشر  یم یگر نگهبان ديی از مردم مناز كرد و گروهی با گروهیپيامربِ خدا
 گروه ديگر ايستادند و آهنا بيامدند و ی و آهنا پس رفتند و به جا، بودند دو ركعت مناز كردیو

 چهار پيامرب و چنان شد كه ،كردند ی می و گروه ديگر نگهبان، دو ركعت مناز كردندپيامرببا 
 در آن روز بود كه خدا عز و جل . بودند دو ركعت كردهیركعت مناز كرده بود و مهراهان و

  . حكم مناز كوتاه را نازل فرمود و مؤمنان مأمور شدند كه هنگام مناز سالح برگريند
: حمارب به قوم خويش گفت  بنی ازیاند كه يك  روايت كردهیانصار عبداهللا از جابر بن

او را به «: گفت» ؟یكش ی چگونه او را می ولیآر«: آهنا گفتند» ؟شمخواهيد حممد را بكُ یم«
 ی آمد كه نشسته بود و مششري در كنار وپيامرب به نزد یآنگاه مرد حمارب .»كشم ی میغافلگري

 مششري را یمرد حمارب .»یآر«:  گفتپيامرب» ؟ببينم تو را  مششري!پيامرب یا«:  و گفت؛بود
 و جل او را  اما خدا عز،كرد ی مپيامربجنبانيد و قصد  یبگرفت و از نيام درآورد و م

» ؟چرا از تو بترسم«:  گفتپيامرب» ؟یترس ی از من من!پيامرب یا«: آنگاه گفت. داشت یبازم
: گويد .»كند یخدا مرا از تو حفظ م«:  گفتپيامرب .» آنكه مششري به دست دارمیبرا«: گفت

  :داد و خدا عز و جل اين آيه نازل فرمود  پسپيامربآنگاه مششري را در نيام كرد و به 
يَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمَت  ِ

َّ َها ا فُّ
َ
ِ يا ك ُْكْم ابّٰ َ

ْن يَبُْسُطوا إِ
َ
 َعلَيُْكْم إِْذ َهمَّ قَْوٌم أ

يِْدَفُهْم َقنُْكمْ 
َ
يِْدَفُهْم فََكفَّ أ

َ
َ ايَُّقوا  وَ أ ِ  بَلَ  وَ ابّٰ ِ الُْمْؤِمنُوَن ابّٰ

  }۱۱ :۵{ فَلْيَتََولكَّ
 ی، نعمت دادن خدا را به خودتان ياد آريد آن دم كه گروهمشا كه اميان داريد«: یيعن
از خدا .  ايشان را از مشا بازداشتی مشا بگشايند و دستهای خويش سویخواستند دستها یم

  . »بترسيد و مؤمنان بايد به خدا توكل كنند
 از مسلمانان به زن ی ذات الرقاع رفتيم و يكی سوپيامرببا : گويد عبداهللا و هم جابر بن

 قصد بازگشت كرد شوهر زن كه غايب بود بيامد و چون از پيامرب و چون ، جتاوز كردیمشرك
 و به دنبال ؛ را بريزدپيامرب از ياران ی ننشيند تا خون يكیماجرا خربدار شد قسم خورد كه از پا

 ی ما را نگهبانچه کسیامشب «:  فرود آمد گفتی در منزلپيامرب و چون . روان شدپيامرب
   .»كنيم ی می ما نگهبان!یپيامربِ خدا یا«:  از انصار گفتندی از مهاجران و يكیيك» ؟كند یم

 و چون آن دو كس به .ده بودند دره فرود آمۀ و يارانش به دهانپيامربو چنان بود كه 
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  شب يا آخرِ اولِ؟ كنمیمن چه وقت نگهبان«:  گفتی به انصاری دره رفتند مهاجرۀدهان
 به مناز ی خبفت و انصاریآنگاه مهاجر .» كنی شب تو نگهباناولِ«:  گفتیمهاجر» ؟شب

 بينداخت كه یست و تري ا و شوهر زن بيامد و چون او را بديد بدانست كه از مسلمانان؛ايستاد
پس از . كشيد و بينداخت و مهچنان در مناز بود بيرون  و او تري را؛ خورد و فرو رفتیبه انصار

كشيد و  بيرون  و او تري را؛ خورد و فرو رفتیكه به انصار ديگر بزد ی تريیآن مرد غطفان
 ؛ بزد كه به هدف خورد و فرو رفتی و آن مرد تري سوم.بينداخت و در مناز خويش استوار ماند

 آنگاه رفيق خود را صدا .بريون كشيد و بينداخت و به ركوع رفت و سجده كرد آن را یو انصار
   .»دبرخيز كه كار من ساخته ش«: زد و گفت

  آهنا را بديد بدانست كه قوم خربداری و چون غطفان، برجستیمهاجر: گويد
 مرا یچرا اول بار كه تري خورد«: آلود ديد گفت  را خونی انصاریو چون مهاجر. شوند یم

 و چون تري مكرر ؛رمبُب آن را خواندم و خنواستم ی میا سوره«:  گفتیانصار» ؟یبيدار نكرد
 مرا به حفظ آن مامور كرده پيامرب كه ی اگر بيم نبود جايخدا به. صدا زدم تو را شد ركوع كردم و

   .»از دست برود پيش از آنكه سوره را به سر برم جان داده بودم

   ويقسَ ۀغزو
  . شد بيرون ابوسفيان  به ميعاِدپيامرب بدر دوم بود كه  سويْقۀغزو

و  األول ی مجادیزآمد باق ذات الرقاع باۀ از غزوپيامربِ خداچون : ابن اسحاق گويد
 ، بدر رفتی سوابوسفيان و در ماه شعبان به ميعاد ،و رجب را در مدينه گذرانيد اآلخر یمجاد

  .  مباندابوسفيانو آجنا فرود آمد و هشت روز در انتظار 
 از ی و به قول، رسيدَمَجّنه الظهران به ّرشد تا در َم بيرون  نيز با مردم مكهابوسفيان
 بايد به سال ! گروه قريشیا«:  بازگشت افتاد و گفتۀ و به انديشه بودذشتعسفان نيز گ

گردم  یماست، من بازک  بچرانيم و شري بنوشيم، اين سال خشدر درختان بياييم كه یپرباران
   .»مشا نيز بازگرديد
  .  مشا رفته بوديد كه سويق خبوريدگفتند د وه اين گروه را سپاه سويق ناميدنمردم مك
 كه یمر بن عمرو َضیدر آجنا خمش.  بودابوسفيانمهچنان در بدر به انتظار  پيامرب

 ! حممدیا« : پيمان كرده بود بيامد و گفتیضمره با و  بنیّدان در كار َوۀ در غزوپيامرب
 ی و اگر خواه،بله«:  گفتپيامرب» ؟یاين آب با قرشيان جنگ كنک  كه به نزديیا آمده
 یخمش .» كندیه گريمي و با تو جبنگيم تا خدا ميان ما و تو داور را كه با هم دارمي نديدیپيمان
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   .» حاجت به اين كار ندارمي! حممدینه، ا«: گفت
 هناده بود در ماه ابوسفيان كه به روز احد با یا  به سبب وعدهپيامرب ،ی بگفته واقدیول

  .  بدر خواندیسال پس از جنگ احد ياران خود را به غزاک  قعده يیذ
:  و پيش قرشيان رفت كه بدو گفتند، به عمره رفته بودی بن مسعود اشجعُنَعيم و: گويد

: گفت» ؟ داشتیآيا حممد تالش«: گفتند .»از يثرب«: گفت» ؟یآي ی نعيم از كجا میا«
:  بدو گفتابوسفيان.  بودُنَعيم یو اين پيش از مسلمان .»شد ی جنگ مشا آماده می برا،یآر«
 به جنگ رومي كه شتران از درختان چرا كند و یاست، بايد سال ک خشی اكنون سال! نعيمیا«

 مدينه رو و آهنا را بترسان و بگو كه مجع ما یميعاد حممد رسيده، سوک ما شري بنوشيم، اين
 و ده گوسفند به سهيل ، ما نباشدی ختلف از آهنا باشد و از سوتا ،بسيار است و تاب ما ندارند

 یكن یتعهد م«:  بدو گفتُنَعيمو چون سهيل بن عمرو بيامد  .»دسپارم كه به تو ده یبن عمرو م
: سهيل گفت» ؟ و پيش حممد روم و او را از آمدن باز دارمیكه اين گوسفندان را به من ده

اين كار «:  و دسيسه كرد و گفت؛شوند ی مدينه رفت و ديد كه مردم آماده مینعيم سو .»یآر«
  » ؟ يارانش كشته نشدند مگر حممد جمروح نشد؟ مگر.صواب نيست

 كه جان من به یيخدا به«:  رسيد گفتپيامرب و چون خرب به .و مردم از حركت بازماندند
   .»روم ی می با من نيايد به تنهايکس هيچ اگر ،فرمان اوست

 و از هر درم ، برفتندی بازرگانی و با كاال،آنگاه خدا عز و جل مسلمانان را هوشيار كرد
  .  بود» ميعادبدرِ«  و اين، و با دمشن رو به رو نشدند،ددو درم سود برگرفتن

 داد و ستد ی و مدت هشت روز مردم برا،شد ی آجنا به پا میجاهليت مهه ساله بازار در
  . شدند یفراهم م

  . بن رواحه را در مدينه جانشني كرد عبداهللا پيامربِ خدادر اين غزوه :  گويدابوجعفر
 گرفت ی را به زنی اميه خمزومی ام سلمه دختر ابپيامربدر شوال اين سال :  گويدیواقد

  . و به خانه برد
 و ؛ يهودان را بياموزدنوشنتِ زيد بن ثابت را مأمور كرد تا پيامربو هم در اين سال : گويد

   .»تغيير دهند مرا یها نامهکه بيم دارم «: گفت
  . دار حج بودند در اين سال مشركان عهده
  رآمدآنگاه سال پنجم هجرت د

  .  گرفتی زينب دختر جحش را به زنپيامربدر اين سال 



  دخترِجَحش پيامرببازينب ازدواج
 زيد بن حارثه رفت، زيد را زيد ۀ خانی سوپيامرب یروز: ان گويدبن حّبيحيى حممد بن 

  » ؟زيد كجاست«: گفت یست و مُج ی او را مپيامربشد كه  ی و بسيار م،گفتند یبن حممد م
  و زينب دختر جحش زن زيد با پوششِ،اش رفت آجنا نبود  خانهیاو سوو چون به طلب 

 زيد اينجا نيست، !پيامربِ خدا یا«: زينب گفت .» از او بگردانيدی روپيامربخانه بيامد و 
  .  خنواست وارد شودپيامرب یول .»یآ پدر و مادرم فدايت به خانه در

فرصت لباس پوشيدن نيافت و  بر در است زينب پيامرب گفتند یو چنان بود كه وقت
تقديس پروردگار «: گفت ی به شگفت آمد و برفت و آهسته می از ديدن وپيامربشتابان بيامد و 

   .»كند ی را كه دهلا را دگرگون میبزرگ را، تقديس خداي
  دریچرا نگفت«: زيد گفت .» آمده بودپيامرب« : و زنش گفت،و زيد به خانه آمد: گويد

: گفت »؟ بگويدی كه چيزینشنيد«: زيد گفت .»آيد، اما نپذيرفت درگفتم «: گفت» ؟آيد
 را كه دهلا را یتقديس پروردگار بزرگ را، تقديس خداي«: گفت یرفت شنيدم كه م ی میوقت

   .»كند یدگرگون م
 .ی خانه من رفته بودیسوکه  شنيدم !یپيامربِ خدا یا«:  آمد و گفتپيامرب زيد پيشِ

 آورده است من از او جدا یبه شگفت تو را  اگر زينب؟یوارد نشدپدر و مادرم فدايت چرا 
   .»داراه زنت را نگ«:  گفتپيامرب .»شوم یم

شد و ماجرا را  ی مپيامرب و هر وقت پيش ؛اما زيد پس از آن روز به زينب دست نيافت
   .»داراه زنت را نگ«: گفت ی مپيامرب داد یبدو خرب م

روز كه ک  و ي.مانع شد ی و زينب ب،او كناره گرفتعاقبت زيد از زينب جدا شد و از 
 و چون به خود آمد خندان بود و ؛ گرفتی را حالت وحپيامرب كرد ی با عايشه سخن مپيامرب

و  .» به من داده استی مژده دهد كه خدا او را به زنتارود  ی پيش زينب مچه کسی«: گفت یم
  :اين آيه را خبواند

غْ وَ 
َ
ِي أ

ُ َعَم إِْذ َيُقوُل لِثَّ ْمسِ  وَ  َعلَيْهِ ابّٰ
َ
ْغَعْمَت َعلَيِْه أ

َ
َ اتَِّق  وَ َك َزوْجَ  َك َعلَيْ  كأ خُتْيِف  وَ ابّٰ

ُ َما ک يف َغْفسِ  َ  وَ  ُمبِْديهِ ابّٰ َ   اجَّاَس خَتْ ْن خَتْشاهُ َوابّٰ
َ
َحقُّ أ

َ
ٰ .  أ ا قَ  َزيٌْد ِمنْها  فَلَمَّ

ً َزوَّْجناَكها ِليَكْ ال يَُكوَن بَلَ  ْدِقيائِِهْم إِذا قََضْوا َوَطرا
َ
ْزواِج أ

َ
 الُْمْؤِمِننَي َحَرٌج يف أ

 ً ْمُر  وَ .ِمنُْهنَّ َوَطرا
َ
ِ اكَن أ   }۳۷  :۳۳{ َمْفُعوًال ابّٰ
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جفت « ی گفتی به آن كس كه خدا نعمتش داده بود و تو نيز نعمتش داده بودیوقت«: یيعن
ضمري خويش هنان   آن بود درندۀ را كه خدا آشكار كنی و چيز»خويش نگهدار و از خدا بترس

 از ی و چون زيد متناي.ی و خدا سزاوارتر بود كه از او بيم كن،ی كه از مردم بيم داشتیداشت یم
 پسرخواندگان یكردمي تا مؤمنان را در مورد پسرخواندگانشان وقت اش  تواو برآورد جفِت

  . » بودیرفتن و فرمان خدا اجنام گ. نباشدیاند تكلف  از آهنا برآوردهیمتناي
 و باالتر از ، چيزها شنيده بودمزينب ی كه از زيباي،خاطر شدم من آشفته: عايشه گويد

   .» خواهد كردیفراز به اين گردن« و گفتم ، داده بودپيامرب به یمهه آنكه خدا او را به زن
 و زينب زيور نقره خويش ، پيش زينب رفت و قصه را بگفتپيامرب خادم ىسلم: گويد

  .  خبشيدرا بدو
 ی خويش را به زنۀ زينب دختر جحش دختر عمپيامربِ خدا:  گويدىعلاأل عبديونس بن

 مويني بر در بود یا  و پرده، او رفتۀ خانی به طلب زيد سوی و روز؛به زيد بن حارثه داده بود
 پيامرب در دل یعجاب وو ِا،  بودسر برهنه و زينب در اطاق خويش ،و از وزش باد به كنار رفت

 پيامرب .»خواهم از زمن جدا شوم یم« : آمد و گفتپيامرب گرفت و پيش ی و زيد از او دور،فتادا
 از او ی نبوده و جز نيكیهرگز چيز بد«: زيد گفت» ؟یا  از او ديدهیمگر چيز بد«: گفت
   .»دار و از خدا بترساه زن خود را نگ«:  گفتپيامرب .»ام نديده

*  *  *  
و سبب .  دومة اجلندل رفتی به غزاپيامرب األول  در ماه ربيعدر مهني سال:  گويدیواقد
 آهنا تا دومة اجلندل یو به قصد غزا، اند  آجنا فراهم آمدهی خرب يافت كه مجاعتیآن بود كه و

  .  را در مدينه جانشني كردیفار ِغُعرفُطه و سباع بن . نبودی و جنگ،برفت
 و اطراف َتغلَمينپيمان كرد كه در  َحصن  بنةُعَييَن با پيامربدر مهني سال :  گويدابوجعفر

  . شتر بچراندآن 
 پيمان كرد كه در پيامرببا او  و ، بودی خشكسالُعَييَنهدر ديار :  گويدحممد بن عمر

  . بدو دادۀ شترچرانی  اجازپيامربسبز بود و  و اين ناحيه سرشتر بچراند،راض ا ِمتغلمني ي
 اجلندل  دومةی به غزاپيامربسعد بن عباده با  كه یدر مهني سال هنگام:  گويدیواقد
  .  درگذشتی وبود مادرِ

  . در شوال مهني سال جنگ خندق رخ داد
  



   )خندق( احزاب جنگ
نضري را از   بنی يهودانپيامرب یسبب جنگ خندق آن بود كه وقت: ابن اسحاق گويد
 ُحقَيق یله سالم بن ابوائل و از مج  بنینضري و  بنی چند از يهودانیديارشان بريون كرد تن

 ند خواندپيامرب به مكه رفتند و آهنا را به جنگ یار وائلعّم ابو وی و هوذة بن قيس وائلینضري
مشا اهل كتابيد و «: قرشيان به اين يهودان گفتند .» او را بكنيمۀما با مشاييم تا ريش«: و گفتند

دين «: يهودان گفتند» ؟ يا دين او آيا دين ما هبتر است.از مورد اختالف ما و حممد خرب داريد
  : آهنا نازل فرمودۀو خدا اين آيه را دربار .» و مشا به حق نزديكتريد،مشا هبتر است

 
َ
بِْت لَْم تََر إِىَل أ وتُوا نَِصيباً من الِْكتاِب يُْؤِمنُوَن بِاجْلِ

ُ
يَن أ ِ

َّ اُغوِت  وَ  ا يَن  وَ الطَّ ِ
َيُقولُوَن لِثَّ

ْهدَكَفُروا هٰ 
َ
يَن آَمنُوا َسِبيًال  ىٰ ُؤالِء أ ِ

َّ وٰحِ .  من ا
ُ
يَن لََعنَُهُم  َك أ ِ

َّ ،ا ُ من يَلَْعِن  وَ ابّٰ
 ُ ً ابّٰ ُ نَِصريا َ َد  ْم لَُهْم نَِصيٌب من الُْملْ .  فَلَْن جَتِ

َ
ً  ِك أ ً ال يُْؤتُوَن اجَّاَس نَِقريا إِذا

ْم . فَ
َ
أ

ِ  ما آتاُهُم  حَيُْسُدوَن اجَّاَس بَل   احْلِْكَمةَ  وَ  َفَقْد آتَيْنا آَل إِبْراِهيَم الِْكتاَب ِلهِ  من فَْض ابّٰ
ً وَ  ً َعِظيما  جِبََهنََّم َسِعرياً  َكىف وَ  َقنْهُ .ِمنُْهْم من َصدَّ  وَ فَِمنُْهْم من آَمَن به. آتَيْناُهْم ُملاْك
}۴: ۵۱- ۵۵{  

 كه به بت و ینبي یاند من  به ايشان دادهیا  هبرهیمگر آن كسان را كه از كتاب آمسان«: یيعن
اينان مهان كسانند . اند از مؤمنانتر  يافته دايته اينها كافران گويند دربارۀطغيانگر گروند و 

مگر .  يافتی او خنواهی برایرا خدا لعنت كند هرگز ياور هرکه واست؛ كه خدا لعنتشان كرده 
 و يا به .م ندهند به مردی هسته خرماي هست كه در آن صورت پوستیا هبرهک آهنا را از اين مل

 حقا كه ما خاندان ؟برند یمردم نسبت به آنچه خدا از كرم خويش به ايشان داده حسد م
 بودند كه به آن گرويدند ی كسان. عظيم دادميیابراهيم را كتاب و حكمت دادمي و به آهنا ملك

  . »ت اسی بس افروخته آتش]برای آهنا[  و جهنْم. گردانيدندی بودند كه از آن رویو كسان
 كوشش آغاز پيامرب جنگ با یو چون اين سخن بگفتند قرشيان خوشدل شدند و برا

 خواندند و گفتند پيامربِ خداآنگاه يهودان پيش قبيله غطفان رفتند و آهنا را به جنگ . كردند
  . كنند و مردم غطفان نيز دعوت يهودان را پذيرفتند ی میكه با آهنا هستند و قرشيان نيز مهدل

فزاره به   بنیۀشدند و از مردم غطفان طايف بيرون ابوسفيان ین قرشيان به ساالرپس از آ
 با ُرَخيله حارث بن عوف، و مسعود بن یه به ساالرّرُم بنیطايفۀ  و ، َحصن بنُعَييَنة یساالر
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   . شدندی راهاَشَجع طايفۀپريوان خود از 
  . نه خندق زد خرب يافت و قصد آهنا را بدانست در مقابل مديپيامربو چون 

 بود كه ی و اين خنستني جنگ. گفت كه خندق بزندپيامربسلمان به : حممد بن عمر گويد
 ما در كشور پيامربِ خدا یا«:  و گفت.سلمان در آن حضور داشت و در اين هنگام آزاد بود

   .»زدمي یشدمي خندق م ی حماصره میپارسيان وقت
كرد و مسلمانان  ین در حفر خندق كار م ترغيب مسلمانای براپيامرب: ابن اسحاق گويد

 ی سوپيامربِ خدا ۀخرب و اجاز ی از مسلمانان از كار بازماندند و بی و گروه.نيز به كار پرداختند
 پيامرب داشت با یكار   از مسلمانانی يكی و چنان بود كه وقت. خويش بازگشتندیها خانه

 ی و چون كار و،داد ی اجازه مپيامرب و ،گرفت كه به دنبال كار خويش برود یگفت و اجازه م یم
 و خدا عز و جل اين آيه را نازل .گشت یشد به منظور خري و ثواب به كار حفر بازم یاجنام م
  :فرمود

يَن آَمنُوا  ِ
َّ ِ إِغََّما الُْمْؤِمنُوَن ا ِ  وَ بِابّٰ ِ ْمٍر جامِ  إِذا اكنُوا َمَعُه بَل  وَ رَُسو

َ
ٰ  أ ّ  ٍع لَْم يَْذَهبُوا َح

ِذنُوهُ 
ْ
ِذنُونَ . يَْستَأ

ْ
يَن يَْستَأ ِ

َّ وٰحِ  َك إِنَّ ا
ُ
يَن يُْؤِمنُوَن  َك أ ِ

َّ ِ ا َذنُو وَ بِابّٰ
ْ
ِ فَإَِذا اْستَأ ِ  كَ رَُسو

َذْن لَِمْن ِشئَْت ِمنُْهمْ 
ْ
نِِهْم َفأ

ْ
َ اْستَْغِفْر لَُهُم  وَ ِكَْعِض َشأ َ  إِنَّ ابّٰ   }۶۲  :۲۴{ َلُفوٌر رَِحيٌم ابّٰ

 كارهايشان ی بعضیاند، اگر برا ؤمنان فقط آن كسانند كه به خدا و پيغمربش گرويدهم«: یيعن
 ايشان آمرزش خبواه كه خدا ی اجازه بده و برایشان خواستهرکداماز تو اجازه خواستند به 

  . » استمهربانآمرزگار و 
رفتند  ی مخرب ی منافقان كه بدربارۀو هم .  بودپيامرب مؤمنان مطيع خدا و دربارۀاين آيه 

  :اين آيه آمد
 ً ُ  قَْد َفْعلَُم .ال جَتَْعلُوا ُدخَء الرَُّسوِل بَيَْنُكْم َكُدخِء َنْعِضُكْم َنْعضا يَن ابّٰ ِ

َّ  ا
ً يَ  ْو .تََسلَّلُوَن ِمنُْكْم لِواذا

َ
ْن تُِصيَبُهْم فِتْنٌَة أ

َ
ْمِرهِ أ

َ
يَن خُياِلُفوَن َقْن أ ِ

َّ  فَلْيَْحَذِر ا
مٌ يُِصيبَُهْم َعذا ِ

َ
ال إِنَّ . ٌب أ

َ
ِ أ ماواِت ِبّٰ ْغتُْم َعلَيِْه  وَ  ما يف السَّ

َ
رِْض قَْد َفْعلَُم ما أ

َ
اْأل

}۲۴:  ۶۳ - ۶۴{  
 خدا از مشا . را ميان خودتان مانند خطاب كردن مهديگر نكنيدپيامربخطاب كردن «: یيعن

ند بترسند از آنكه كن ی كه خالف فرمان او میشناسد، كسان یروند م ی در می را كه هنانیكسان
در آمساهنا و زمني  هرچه بدانيد كه. انگيز به ايشان رسد  املی به ايشان رسد يا عذابیا بليه

  . »دانيد كه مشا در چه حاليد ی خداست و مآِنهست از
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  . و مؤمنان بكوشيدند تا خندق به سر رسيد
 شيخني از ۀ خندق را از بيشپيامرب به سال جنگ احزاْب:  گويدیعمرو بن عوف مزن

مهاجر و انصار   و، هر ده كس چهل ذراع معني كردی و برا،حارثه تا مذاذ خط كشيد  بنیحمله
 سلمان از ما«:  انصاريان گفتند. نريومند بودی انتساب سلمان سخن آوردند كه مردۀدربار

   .»ست اسلمان از خاندان ما«:  گفتپيامربو  .»ست اسلمان از ما«: و مهاجران گفتند .»ستا
يفة بن ميان و نعمان بن مقرن و شش كس از ذَمن و سلمان و ُح: عمرو بن عوف گويد
 سپيد و سخت منودار كرد و آهن ما ی و خدا از دل خندق سنگ،انصار چهل ذراع بكندمي
 ی اين سنگ را با وی برو و ماجراپيامربپيش « و به سلمان گفتيم ،بشكست و كار سخت شد

   .» فرمان خويش بگويد كه خوش ندارمي از خط او جتاوز كنيم كه يا از آن بگذرمي يایبگو
پيامربِ  یا« : داشت و گفتی جای تركۀخيمک  رفت كه در يپيامربسلمان پيش : گويد

 از زمني خندق در آمده كه آهن ما را ی سنگ سپيد سخت. تو بادی پدر و مادر ما فدا!یخدا
 كه خوش ندارمي از خط یخويش بگوشكسته و كار سخت شده و شكسنت آن نتوانيم، فرمان 

   .»تو جتاوز كنيم
 پيامرب و ،ه كس به كنار خندق باال رفتيم و ما ُن، با سلمان به خندق فرود آمدپيامرب: گويد

 ی از آن جست و دو سوی به سنگ زد كه بشكست و برقیكلنگ از سلمان بگرفت و ضربت
 گفت و ی تكبري فريوزپيامرب، و بودک  تاريیا  در خانهی چراغی گفت،مدينه را روشن كرد

:  سلمان گفت. دست سلمان را بگرفت و باال رفتپيامربآنگاه . مسلمانان نيز تكبري گفتند
 ی سوپيامرب .» ديدم كه هرگز نديده بودمی چيز. تو بادی پدر و مادرم فدا!یپيامربِ خدا یا«

پيامربِ  ی ایآر«: تندگف» ؟ايد گويد مشا نيز ديده یآنچه سلمان م«: كسان نگريست و گفت
 و یگفت یشد و شنيدمي كه تكبري م یم بيرون  چون موجی و برقیزد ی ديدمي كه ضربت م!خدا

 ضربت اول را ی وقت.راست گفتيد«:  گفتپيامرب .» جز اين نديدميیما نيز تكبري گفتيم و چيز
 یكه گوي را ديدم ِکسرى حريه و مداين یقصرها  و منودار شد كه مشا ديديدیزدم و برق

آنگاه ضربت . يابند ی سگ بود و جربيل به من خرب داد كه امت من بر آن تسلط میدنداهنا
 ی سرخ سرزمني روم را ديدم كه گويیقصرها و  كه مشا ديديد منودار شدیدوم را زدم و برق

آنگاه ضربت . يابند ی سگ بود و جربيل به من خرب داد كه امت من بر آن تسلط میدنداهنا
 سگ ی دنداهنای صنعا را ديدم كه گويی كه مشا ديديد منودار شد و قصرهایزدم و برقسوم را 

شويد،  یبشارت كه فريوز م. يابند یبود و جربيل به من خرب داد كه امت من بر آن تسلط م
   .»شويد یشويد، بشارت كه فريوز م یبشارت كه فريوز م
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 ۀه خدا پس از حصار وعد است كه راستاين وعد«: مسلمانان خوشدل شدند و گفتند
 خداست و خدا و ۀاين وعد«: شدند و مسلمانان گفتندآنگاه احزاب منودار  .»دهد ی میفريوز
كنيد كه سخن  یتعجب من«: و منافقان گفتند .» و اميانشان بيفزود؛اند  راست گفتهپيامرب

 حريه و یاگويد كه در يثرب قصره ی م ودهد ی نادرست مۀكند و وعد یگويد و آرزومند م یم
توانيد به  ینيد و منكَ ی مشا خندق میگشاييد، ول یم آن را بيند كه مشا ی را مِکسرىمداين 

  :  و اين آيه نازل شد. حاجت رويدیقضا
يَن يف قُلُوبِِهْم َمَرٌض ما وََعَدنَا  وَ َوإِْذ َفُقوُل الُْمنافُِقونَ  ِ

َّ ُ ا ُ إِالَّ ُغُروراً  وَ ابّٰ ُ رَُسو
}۳۳: ۱۲{  

خدا و پيغمربش جز : گفتند ی بود می كه در دهلايشان مرضیآن دم كه منافقان و كسان«: یيعن
  . »فريب به ما وعده ندادند
هريره  ابو به روزگار عمر و عثمان و بعد اين واليتها گشوده شدیوقت: ابن اسحاق گويد

مان اوست  كه جان حممد به فریيخدا به قسم . بگشاييدخواهد دلتان می یچه مهر«: گفت یم
   .»اند قبال به حممد داده آن را ايد يا تا به روز رستاخيز بگشاييد كليد  گشودهیهر شهر

فراغت يافت    از كندن خندقپيامرب و چون .اهل خندق سه هزار كس بودند: هم او گويد
 و مردم كنانه و هتامه بيامدند و ما بني جوف و بيشه فرود احباشقرشيان با ده هزار كس از 

 با سه هزار كس از پيامربآنگاه .  گرفتندی جااُُحد ی و قوم غطفان و جنديان هپلو،ندآمد
 و بفرمود تا فرزندان . و دمشن حايل بودیو خندق ميان و.  بيامد و كنار سلع اردو زدانمسلمان

 كعب بن اسد ی سواَخطَب بن ُحَيیو چنان شد كه دمشن خدا  . دادندیها جا و زنان را در قلعه
  را بشنيد درِی وی صدا و چون كعْب. پيمان بسته بودپيامرب با قَُرظيان رفت كه از جانب یقَُرظ
: كعب گفت .»ی در بگشا! كعبیا«:  فرياد زدی و حي، او را نپذيرفت و خويش را ببستۀقلع

 یشكنم كه از او جز وفا و راست یام و پيمان من ، من با حممد پيمان كردهی شوم هستیتو مرد«
 یحي .»خنواهم گشود«: كعب گفت .» تا با تو سخن كنمیدر بگشا«:  گفتیحي .»ما نديده
. و كعب خشمگني شد و در بگشود .» مبادا از نان بلغورت خبورمیا  در بستهخدا به«: گفت
ام كه در   با سران و ساالران قريش آمده،ام  خروشان آوردهیعزت روزگار و دريا«:  گفتیحي

 پيمان  و مهه با من،اند  احد جا گرفتهیران و ساالران غطفان هپلو و س،اند رومه فرود آمده
 ذلت روزگار خدا به«: كعب گفت .» را بكنندی حممد و ياران وۀاند كه نروند تا ريش كرده
 ندارد، بگذار بر پيمان حممد یزند اما چيز ید و برق مغّر ی كه آبش رخيته می، ابریا آورده

   .»ام  نديدهیباشم كه از او جز وفا و راست
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 مهچنان با كعب سخن گفت و با او پيمان كرد كه اگر قريش و غطفان بازگشتند و به یحي
   .رسد به من نيز رسد یبه تو م هرچه  گريم تایحممد دست نيافتند در قلعه تو جا

  .  كردی بود بيزارپيامرب و یو كعب پيمان بشكست و از آنچه ميان و
ت سعد بن معاذ ساالر قبيله اوس را با سعد بن عباده ساالر  از ماجرا خرب يافپيامربو چون 

 اين دربارۀبرويد ببينيد آنچه «:  و گفت،ري روانه كردَبات بن ُجّورواحه و َخبن  عبداهللا خزرج و
ک اند درست است يا نه؟ اگر راست بود به اشاره با من بگوييد كه مردم بيمنا قوم به ما گفته

   .» بودند آشكارا بگوييدی و اگر به پيمان باق؛نشوند
 ی ديدند كه ناسزا رابدترشدند ظيان رفتند از آنچه شنيده بوَرو چون اين كسان پيش قُ

سعد بن عباده به آهنا ناسزا گفت و  .» پيمان ندارميیما با و«:  بر زبان آوردند و گفتندپيامرب
از ناسزا گفنت « :او گفت تند بود و سعد بن معاذ به یسعد مرد. آهنا نيز به سعد ناسزا گفتند

آنگاه دو سعد و  .» افزون استی ناسزا گويدست بدار كه آنچه ميان ما و اين قوم هست از حِد
 چنانكه عضل ی خيانتیيعن؛ »ه و قاّرُعَضل«:  سالم كردند و گفتندپيامربمهراهان بيامدند و به 

 یاهللا اكرب، ا«:  گفتيامربپ.  كرده بودند۔ و مهراهانشیخبيب بن عد۔ پيامربو قاره با ياران 
   .»مسلمانان خوشدل باشيد

 یها  گرفت و دمشن از باال و زير بيامد و مؤمنان گمانیو بليه بزرگ شد و ترس فزون
حممد به ما وعده «: ناروا كردند و نفاق منافقان منايان شد تا آجنا كه معتب بن قشري گفت

اوس  .»توانيم رفت ی حاجت منیبه قضاخورمي اما  ی و قيصر را مىسر ِكیدهد كه گنجها یم
 اجازه ؛حفاظ است ی ما بیها خانه! پيامرب یا«:  در حضور مردان قوم خويش گفتیبن قيظ
 بيست و چند روز پيامربو چنان شد كه  .» خويش رومي كه بريون مدينه استۀ حملیبده سو

  .  نبودی و حماصره برخوردی و در ميانه جز تريانداز، بودندی اطراف وببود و مشركانْ
و حارث بن عوف  َحصن  بن كس پيش عيينةپيامربو چون مسلمانان به حمنت افتادند 

با ياران خود از   سوم حاصل مدينه را به آهنا بدهد كهک يکه سران غطفان فرستاد و قرار شد 
 نشده بود و  صلح ختم اما كارِ. نوشتندیا  و در ميانه صلح آمد و نامه.حماصره دست بردارند
  .  فقط گفتگو و توافق شده بود.شهادت ننوشته بودند

د سعد بن معاذ و سعد بن عباده را خبواست خواست كار را به اجنام بَر ی مپيامربو چون 
ست كه  ااين كاري! پيامرب یا«: دو سعد گفتند. و قصه را با آهنا بگفت و از آهنا نظر خواست

 اين كار خباطر مشا«:  گفتپيامرب» ؟ميا  ناچار به اجنام آن يا خدا فرمان داده ویخواه یتو م
 و ،اند  برخاستهیاند و از هر سو به دمشن بينم عربان بر ضد مشا مهسخن شده یست كه ما
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ک  ما و اين قوم مشر!پيامرب یا«: سعد بن معاذ گفت .» صالبت آهنا را بشكنمیخواستم تا مدت
 يا ی اين قوم جز به مهمانیداپرست نبودمي، ولپرستيدمي و خداشناس و خ یبودمي و بت م

 كرامتمان داده و یاكنون كه خدا به سبب مسلمان. خرما از ما نتوانستند خوردک  يخريْد
 حاجت به خدا بههدايتمان كرده و به وجود تو عزيزمان كرده اموال خويش را به آهنا ببخشيم؟ 

:  گفتپيامرب .» كندیا ميان ما و آهنا داوردهيم تا خد یاين كار ندارمي و جز مششري به آهنا من
هر چه «: حمو كرد و گفت آن را ۀو سعد نامه را برگرفت و نوشت .»هر طور كه خواهيد«
   .»توانند بكنند یم

 سواران ی در ميانه نبود جز آنكه بعضی دمشن مباند و جنگۀ مهچنان در حماصرپيامرب
 و نوفل ی وهب خمزومیرية بن ابَب جهل و ُهید و عكرمة بن ابَو عبدقريش و از مجله عمرو بن

  جنگ آماده شدند و بر اسب نشستند و بر مردمیاب بن مرداس براو ضرار بن خطّ عبداهللا بن
 سواران چه ۀبينيد كه زبد ی جنگ آماده شويد كه امروز میبرا«: كنانه گذشتند و گفتند بنی

 اين خدا به«:  آن ايستادند و گفتند خندق آمدند و به كناریآنگاه اين گروه سو .»ندا كسان
 رفتند كه خندق تنگ بود و یپس از آن به جاي .»اند ست كه هرگز عربان نكردهی اا خدعه

  . پرداختند  زار ميان خندق و سلع به جوالن ستند در شورهاسبان خويش را بزدند و از خندق َجب
 خندق را یو تنگنا از مسلمانان برفتند ی با مجعطالب  ابی بنیدر اين هنگام عل

  .  آهنا محله بردندیبگرفتند و سواران قريش سو
حد حاضر نبود و به روز  شده بود و در اید به روز بدر زمخَو عبدو چنان بود كه عمرو بن

  بنیو چون او و سوارانش بايستادند عل.  او را بدانندیدار آمده بود تا جا خندق نشان
از قرشيان دو چيز از تو  هرکس  كهیا ا خدا پيمان كرده تو ب! عمرویا«:  به او گفتطالب ابی

 طالب  ابی بنیعل .»ام ، چنني پيمان كردهیآر«: عمرو گفت» ؟ی را بپذيریخبواهد يك
حاجت به اين كار «: عمرو گفت .»خوامن ی می و مسلمانپيامرب خدا و یبه سو تو را من«: گفت
 چه؟ من یبرا! برادرزاده«: مرو گفتع .»خوامن یپس تو را به جنگ م«:  گفتیعل .»ندارم

عمرو  .»بكشم تو را  که من دوست دارمخدا به یول«:  گفتیعل .»بكشمتو را که  دوست ندارم
 ی علی كرد، يا اسب را براند، و سویپ آن را د به هيجان آمد و از اسب به زير آمد وَو عبدبن

 سوارانش هزميت شدند و گريزان  او را بكشت ویو عل، و با هم درآوخيتند و جوالن دادندآمد 
منبه بن عثمان كه تري خورد و در : جز عمرو دو تن ديگر كشته شدنده  و ب.از خندق گذشتند

بن مغريه كه هنگام عبور در خندق افتاد و او را سنگباران  عبداهللا  و نوفل بن،مكه جان داد
 پايني رفت و او را یو عل .» به از اين بايدی گروه عربان كشتنیا«زد كه  ی و بانگ م،كردند
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  و او، خبرندپيامرباز  آن را خواستند ی و قرشيان م، نوفل در تصرف مسلمانان بودۀجث. بكشت
   .»بربيد آن را  او يا قيمت آن ندارمي، برويدۀحاجت به جث«: گفت  وسلم۔۔صلی اهللا عليه

 ۀ بود كه از مهحارثه  بنیۀدر ايام خندق در قلععايشه ام املؤمنني : ابن اسحاق گويد
  .  در قلعه بودی و مادر سعد بن معاذ با و،ها استوارتر بود قلعه

 تنگ یه و سعد بر ما گذشت و زرِ.و اين پيش از آن بود كه پرده مقرر شود: عايشه گويد
 و مادرش بدو ، و زوبني به دست داشت،بود بيرون  از آنی وی بازوۀبه تن كرده بود كه مه

 سعد خواست زرِه یدمل م«:  سعد گفتمو من به مادرِ .»یا ه دير كرده برو ك!پسر جان«: گفت
 .ريدو او در جنگ تري خورد و رگ دستش بُب .» كه بيم هست تري بدو رسد،تر از اين بود گشاده

 و چون تري بدو .بود لَُؤی عامر بن  بنیو چنانكه گويند تري را ابن عرقه انداخته بود كه از قوم
شود  ی می خدايا اگر هنوز با قرشيان جنگ.را در جهنم بسوزاندو ت تخدا صور«: رسيد گفت

زن مشرده و از شهر خود  آزار كرده و دروغ تو را پيامرب كه یدار كه دوست دارم با قوماه مرا نگ
 اما مرا منريان تا ،شهادت نصيب من كناست  منانده ی و اگر جنگ.اند جهاد كنم بريون كرده
   .»شودک يظه خنَرقُ  بنیدمل از انتقام

 ی در آن حال از دنبال خود حركت،رفتم یشدم و راه م بيرون در ايام خندق«: عايشه گويد
 كه در بدر حضور داشته بود ی و چون نگريستم سعد را ديدم و حارث بن اوس برادر و،شنيدم

حارث «در روايت حممد بن عمرو اين اضافه هست كه  .» و بر زمني نشستم،مهراهش بود
 تنومند و ی كه سعد مرد، داشت كه دستهايش از آن بريون بودیهمهراه داشت و سعد زرِ یسپر
  . » آسيب بيندی ویقد بود و من بيم داشتم كه دستهابلند

 چند از مسلمانان و ی درآمدم كه تنیو چون سعد از من گذشت برخاستم و به باغ: گويد
 پوشيده بود و تنها چشمانش پيدا ی بود كه مغفری و يك.از مجله عمر بن خطاب آجنا بودند

 هست يا در یا  شايد بليهیدان ی چه م؟ی، چرا آمدی جسوریخيل«:  و عمر به من گفت.بود
كرد تا آجنا كه آرزو داشتم كه زمني بشكافد و وارد آن  یو مهچنان مرا مالمت م .» فرارميكارِ
سخن «:  به عمر گفت و، خويش عيان كرد و ديدم كه طلحه بودۀ و مرد مغفردار چهر.شوم

   .» خدا ندارميی جز به سوی، فراریكن یبسيار م
من   بگري كه«:  سعد انداخت و گفتی سوی به نام ابن عرقه تريیدر آن روز يك: گويد

تري به رگ دست او  .»در آتش جهنم بسوزاند تو را خدا صورت«: سعد گفت .»ام هقابن عر
 یاكحل گويند وقت آن را اين رگ دست كه: ويدابن اسحاق گ. بريده بود آن را رسيده بود و

خدايا مرا منريان تا دمل از «: سعد گفتو . بريده شود پيوسته خون آيد تا صاحب آن مبريد
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   .»شودک قريظه خن  بنیانتقام
  .  بوده بودندیپيمان و وابستگان وقرظيان در ايام جاهليت مه

 یمَشاسامه ُج ابوه سعد خورد از كه بی تري کهگفته بود یمک  بن كعب بن مالعبيداهللا
  . بودک ي  و خدا داند كه كدام.خمزوم بود  بنیۀوابست

صفيه .  حسان بن ثابت بودۀ در فارع بود كه قلععبداملطلبو چنان بود كه صفيه دختر 
 از يهودان بر ما گذشت و به دور قلعه ی و يك، آجنا بودها بچه از زنان و یحسان با مجع: گويد

 و كس نبود كه در مقابل ،قريظه آهنگ جنگ داشتند و پيمان شكسته بودند ی بن و،گشت یم
برد  ی به ما محله می و اگر كس، و مسلمانان با دمشن رو به رو بودندپيامرب و ،آهنا از ما دفاع كند

گردد و  ی به دور قلعه می اين يهودیبين یم« : و من به حسان گفتم،توانستند پرداخت یبه ما من
 از ما به دمشن ی و ياران وپيامرب و ،حفاظ قلعه را به يهودان بگويد ی بیكه جابيم دارم 

 خدا گناهانت را !عبداملطلب دختر یا«: حسان گفت .»شمشغولند، پايني برو و او را بكُ
و چون حسان اين سخن گفت و دانستم كه : گويد .» كه من اين كاره نيستمیدان ی تو م.بيامرزد

 را با ی برگرفتم و از قلعه فرود آمدم و يهودی نگفتم و اقیست چيز از او ساخته نيیكار
پايني برو و لباس او را «: م فراغت يافتم به حسان گفتیو چون از كار و. اق بزدم تا جان داد

مرا به اين كار حاجت «: حسان گفت .بود اين كار از من ساخته نبود كه چون مرد، »درآر
   .»نيست

 در حال بيم و حمنت بودند كه دمشنان بر ضد آهنا ی و ياران ويامربپ: ابن اسحاق گويد
  . مهدست شده بودند و از باال و زير آمده بودند

من ! یپيامربِ خدا یا«:  آمد و گفتپيامرب  پيشِی بن مسعود اشجعُنَعيمو چنان شد كه 
 ۔صلی اهللا پيامرب .» تا اجنام دهمی بگویخواه یم هرچه .دانند یام اما قوم من من اسالم آورده

  كه جنْگ، در دمشنان تفرقه كنی، اگر توانیتن بيشتر نيستک تو ي«: گفت  وسلم۔عليه
   .»خدعه باشد

  مردمیا«:  و گفت، كه به روزگار جاهليت دخمور آهنا بود،قريظه رفت  بنینعيم پيش
راست «: گفتند .»دانيد ی مرا با خودتان مۀ دارم و رابطیدانيد كه با مشا دوست ی م!قريظه بنی
اند، مشا   حممد آمده جنِگیقريش و غطفان برا«: گفت .» و ما از تو بدگمان نيستيمیگوي یم

 اما قريش و غطفان مانند مشا نيستند، شهر شهر مشاست و اينجا .ايد نيز با آهنا مهدست شده
ديار قريش و  مال و زن و فرزند و ی ول. ديگر رفنت نتوانيدیمال و زن و فرزند داريد و به جا

 به كف آرند بگريند و اگر كار ی و چون مشا نيستند، اگر غنيمت، ديگر استیغطفان جا
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 ی كه به تنهاي، ديگر گريد به ديار خويش روند و مشا را در اينجا با اين مرد واگذارندصورِت
ا  چند از سران آهنا ریپس مهراه قرشيان و غطفان جنگ نكنيد تا تن. تاب مقاومت او نداريد

 .»كنند تا او را از ميان بردارند یگروگان بگرييد و مطمئن شويد كه مهراه مشا با حممد جنگ م
 بن ابوسفيان قرشيان رفت و به یآنگاه نعيم سو .»یآوردک  صواب و نيیأر«: قرظيان گفتند

 یدانيد كه با مشا دوست ی م! مردم قريشیا«:  بودند گفتیحرب و ديگر سران قريش كه با و
: گفتند .»بايد با مشا بگومي، اما هنان داريد یام كه م  شنيدهی و چيز،دورم  و از حممد بهدارم 

اند و كس پيش او  گروه يهودان از شكسنت پيمان حممد پشيمان شده«: گفت .»چنني كنيم«
 از سران قريش و غطفان را بگريمي و به تو دهيم كه یاند كه پشيمانيم، اگر گروه فرستاده

 حممد پيغام داده »؟یشو ی می آهنا جنگ كنيم از ما راضۀ و مهراه تو با بقيیبزنگردنشان را 
گروگان ک  ي بنابر اين اگر يهودان كس فرستادند و از مشا گروگان خواستند حىت.»یآر«كه 
   .»ندهيدنيز 

يد كه ا  منۀ مشا ريشه و عشري! مردم غطفانیا«: آنگاه نعيم پيش غطفان رفت و گفت
سخن «: گفتند .» من نداريددربارۀ و پندارم كه گمان بد ، كس بيشتر دوست دارممشا را از مهه
نعيم  .»چنني كنيم«: گفتند .»گومي هنان داريد یپس آنچه را م«: گفت .»یراست آورد

  .  يهود بيمشان دادۀ را كه با قرشيان گفته بود با آهنا نيز بگفت و از خدعیسخنان
 خويش پيامرب ی و خدا برا،پنجم هجرت درآمد شنبه از ماه شوال سال و چون شبِ

 چند از قرشيان و ی جهل را با تنی عكرمة بن اب و سران غطفانْابوسفيان ،خواست یگشايش م
 چهار پايان ،قريظه فرستادند و پيغام دادند كه اينجا حمل اقامت ما نيست  بنیغطفانيان پيش

 ی حممد را بسازمي و از و جنگ آماده شويد تا كاری برا،ما در حال تلف شدن است
 یبعض. دهيم ی اجنام منیروز شنبه است و ما كارک يهودان پاسخ دادند كه اين .»بياساييم

و نيز . ها ديدند كه مشا دانيد يهودان اين رسم نگه نداشتند و به روز شنبه كار كردند و بليه
 پيش ما مبانند و  از مردان خويش را گروگان دهيد كهیمهراه مشا به جنگ نياييم تا گروه

 ديار خويش یسخت شود سو   كه بيم دارمي اگر جنگ، درآرميیمطمئن شومي تا حممد را از پا
   .» ندارميی و كه تاب مقاومِت،رويد و ما را با اين مرد واگذاريد

 خدا به«: چون فرستادگان پيغام قرظيان را با سران قريش و غطفان در ميان هنادند گفتند
ک قريظه فرستيد و بگوييد به خدا ي  بنیگفت راست بود، كس پيش یعود مآنچه نعيم بن مس

   .» اگر سر جنگ داريد بياييد و جنگ كنيد.گروگان به مشا ندهيم
گفت درست  یآنچه نعيم بن مسعود م«: قريظه رسيد گفتند  بنیو چون اين سخنان به
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د و اگر كار صورت ديگر  بود غنيمت مشارنیخواهند جنگ اندازند و اگر فرصت یبود، اينان م
 كس پيش قريش و غطفان فرستيد . ديار خويش روند و مشا را با اين مرد واگذارندیگرفت سو

   .»و بگوييد به خدا مهراه مشا به جنگ نياييم تا گروگان دهيد
 و هم ، و خدا ميانشان تفرقه انداخت،قرشيان و غطفانيان از دادن گروگان امتناع كردند

 فرستاد كه ديگهايشان را وارون كرد و ی بسيار سرد زمستان بادی شبها در۔عز و جل۔او 
  . هايشان را فرو رخيت خيمه

 اليمان را فرستاد تا بداند  بن دمشنان خرب يافت حذيفةۀ از اختالف و تفرقپيامربو چون 
  . كنند ی شبانگاه چه مقوْمکه 

 یا«: پرسيدليمان  ا بن حذيفةاز از مردم كوفه یجوان:  گويدیحممد بن كعب قرظ
: گفت .» منۀ برادرزادیآر«: حذيفه گفت» ؟ او داشتيد را ديديد و صحبِتپيامرب !عبداهللابو

به خدا اگر به روزگار او «: گفت .»كشيدمي ی میبه خدا سخت«: حذيفه گفت» ؟كردند یچه م«
 !رادرزادهب: حذيفه گفت .»بردمي ی و او را بر دوش م، زمني راه رودیگذاشتيم رو یبودمي من

: مناز كرد آنگاه به ما نگريست و گفت  از شب رای و پاس، بودميپيامربما در جنگ خندق با 
و كس » ؟ كندی و باز گردد و خدا او را هبشت،كنند یرود ببيند قوم دمشن چه م ی مچه کسی«

  ما نگريست وی از شب را به مناز گذرانيد و باز سوی پاسپيامربِ خداپس از آن . برخناست
 ما ی از شب را به مناز گذرانيد و سویو باز پاس. مهان سخنان گفت و كس از جا برخناست

بدينسان از » ؟كنند و بازگردد ی دمشن چه مرود ببيند قومِ ی مچه کسی«: نگريست و گفت
و كس از » ؟و من از خدا خبواهم كه او را در هبشت رفيق من كند «داد یبازگشت او خرب م

  .  و سرما سخت بودی ترس و گرسنگمجاعت برخناست كه
! حذيفه« : و گفت، كه جز برخاسنت چاره نبود، مرا خبواندپيامربو چون كس برخناست 

   .» مزن و پيش ما بازگردی و دست به كار،كنند یچه مکه  و ببني یبرو و ميان قوم درآ
 یديگ و آتش در آهنا افتاده بود، ی باد و سپاه خدا.من برفتم و ميان قوم درآمدم: گويد

 هر ! گروه قرشيانیا« : به پا خاست و گفتابوسفيانماند، و  ی پا من سرِیا به جا نبود و خيمه
» ؟یكيست«:  را كه هپلومي بود گرفتم و گفتمیمن دست كس .»از مشا مهنشني خود را بنگردک ي

اينجا  به خدا ! گروه قرشيانیا«:  گفتابوسفيانآنگاه  .»ما من فالن پسر فالن«: او گفت
 ناگوار یقريظه به گفته وفا نكرد و خربها  بنیپا تلف شد واقامتگاه مشا نيست، مركوب و چهار

سوزد  یماند و نه آتش م یيگ به جا مد نه ،بينيد ی دارمي كه میا  و از اين باد بليه،از آهنا رسيد
 شتر یاين بگفت و سو .»كنم ی حركت كنيد كه من نيز حركت م.ماند یو نه خيمه به پا م
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 بسته بر سه دست و دسِتک  و بر آن نشست و بزد كه شتر با ي، داشتزانوبندخويش رفت كه 
 نگفته بود كه پيامربِ خدا و اگر . از آن برگرفتندزانوبندپا برخاست و مهچنان ايستاده بود كه 

  .  او را به تري بزمن کهتوانستم ی نكنم و پيش او برگردم میكار
 بود ی از زنان وی يكآِن كه ازدار چادری گل در و او ، بازگشتمپيامربپيش : حذيفه گويد

 آنگاه به ، من انداختی را روچادر ۀخود كشيد و گوشک به مناز بود، و چون مرا بديد نزدي
  .  گفتمی و چون سالم مناز بگفت ما وقع را با و، بودمچادر و من زير ،ركوع و سجود رفت

  .  ديار خويش بازگشتندیافتند شتابان سو غطفانيان از كار قرشيان خرب يیوقت
 مدينه رفتند و سالح ی با مسلمانان از خندق سوپيامربصبحگاهان : ابن اسحاق گويد

  . بگذاشتند
  . ی آمدپيامربِ خداروز جربيل پيش  هنگام ظهر مهان

  



   قُرَيظه بنی غزوۀ
 كه زين یر استر از استربق به سر داشت و بیا جربيل عمامه:  گويدیابن شهاب زهر

:  گفتپيامرب» ؟ی سالح بنهادپيامرب یا«:  و گفت، ديبا بر آن بود سوار بودۀداشت و قطيف
آمي، خدا  یاز تعاقب قوم مک اند و اين اما فرشتگان سالح ننهاده«: جربيل گفت .»یآر«

زن   بفرمود تا بانگپيامرب .»روم ی آهنا می و من نيز سو،یوقريظه َر  بنییدهد كه سو یفرمان م
قريظه   بنیۀشنود و فرمانرب است، مناز عصر را در حمل یمهرکه « ميان مردم ندا دهد كه

  . »خبواند
 و مردم روان ،قريظه فرستاد  بنیی سوطالب  ابی بنی پرچم خويش را با علپيامربآنگاه 

 ،گفتند ی سخن زشت مپيامرب دربارۀ يهود رسيد شنيد كه یها قلعهک  نزديی و چون عل.شدند
 .»مشوک  به اين مردم نابكار نزدي!پيامرب یا«:  را در راه ديد و گفتپيامرب و ،ازگشتو ب

اگر مرا «: گفت .»یآر«: گفت» اند؟  كه به من ناسزا گفتهیا چرا؟ شايد شنيده«:  گفتپيامرب
شد ک ها نزدي به قلعه  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خداو چون  .»گويند ی منیببينند چيز

 »؟ خدا خوارتان كرد و عذاب خويش بر مشا فرود آوردآيا! مهسنگان بوزينه یا«: گفت
   .»ی نبودیالقاسم، تو كه ناسزا گو ابویا«: گفتند

 را یكس« :قريظه رسد در صورين به ياران خود گذشت و گفت  بنی پيش از آنكه بهپيامرب
 سپيد بود كه زين ی از اينجا گذشت كه بر استری، دحية بن خليفه كلبیآر«: گفتند» ؟ديديد

قريظه   بنییاين جربيل بود، او را سو«:  گفتپيامرب .» ديبا بر زين بودۀداشت و قطيف
   .»اند تا حصارهايشان را بلرزاند و ترس در دلشان افكند فرستاده

 كه به نام چاه انا یقريظه رسيد بر چاه  بنیبه  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خداو چون 
 به وقت مناز عشا رسيدند و مناز عصر ی كسان.رسيدند یمد و مردم پيوسته مشهره بود فرود آ

 و به ،قريظه بگزارند  بنیۀ گفته بود مناز عصر را در حملپيامربكه رو   از آننكرده بودند
قريظه   بنی درپيامرب جنگ اشتغال داشته بودند و خواسته بودند به رعايت گفتار یگرفتاريها
ر را پس از عشا كردند و خدا در كتاب خويش اين را عيب نگرفت و عص مناز ، ومناز كنند
  .  توبيخشان نكردپيامربِ خدا

 در مسجد بپا كرد و یا  سعد خيمهی براپيامربهنگام بازگشت از خندق : عايشه گويد
مشا سالح «:  و جربيل عليه السالم بيامد و گفت،سالح بنهاد و مسلمانان نيز سالح هنادند
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و  .»قريظه رو و با آهنا جنگ كن  بنییاند، سو ه خدا هنوز فرشتگان سالح ننهادهب! ايد هناده
  . شدند بيرون شد و مسلمانان نيز بيرون  زره خواست و به تن كرد وپيامرب

: گفتند»  از اينجا گذشت؟چه کسی«: غنم گذشت گفت  بنی به مردمپيامربو چون 
   .» گذشتیدحيه كلب«

  .  بود۔عليه السالم۔ دحيه مهانند جربيل ۀو چهرو چنان بود كه هيئت و ريش 
 او در مسجد ی براپيامرب كه یا  و سعد مهچنان در خيمه،قريظه فرود آمد  بنی درپيامرب

  .  داشتیپا كرده بود جاه ب
 و چون كار بر آهنا سخت .ماه يا بيست و پنج روز يهودان در حماصره بودندک مدت ي

 پيامرباملنذر اشاره كرد كه حكم  عبدلبابة بن ابو و.م شويد تسليپيامربشد گفتندشان به حكم 
 اين را پذيرفت، و پيامرب .»شومي یبه حكم سعد بن معاذ تسليم م«: يهودان گفتند. كشنت است

 خرما داشت بفرستاد كه سعد را  از برِگی كه پاالنی خرپيامربچون يهودان تسليم شدند 
  . بياوردند

  .  پيدا نبودیده بود و جز خراشزخم سعد بسته ش: عايشه گويد
قريظه را بيست و پنج روز حماصره كرد تا كار بر آهنا   بنی مردمپيامرب: ابن اسحاق گويد

 قرشيان و غطفانيان برفتند ی و چنان بود كه وقت.سخت شد و خدا ترس در دهلاشان افكند
و چون . قريظه درآمد ی بنۀه با كعب بن اسد كرده بود به قلع كیا  بن اخطب به سبب وعدهیَيُح

 یا«:  باز خنواهد گشت تا كارشان را يكسره كند كعب بن اسد گفتپيامربِ خدايقني كردند كه 
كنم  یبينيد، اكنون چند چيز به مشا عرضه م ی خدا كار مشا را چنان كرده كه م!گروه يهودان

ريو اين مرد  اينكه پیيك«: گفت» ؟بگو چيست«: گفتند .»خواهيد برگزينيد ی را مهرکدام
ست كه  است و مهان ا خداۀ فرستادپيامربايد كه او   او كنيم كه معلوم داشتهشومي و تصديقِ

 بدين گونه جان و مال و زن و فرزندتان حمفوظ .يابيد ی را در كتاب خويش میوصف و
اگر اين «: گفت .» آن نگريميی به جایهرگز از دين تورات نگردمي و دين«: گفتند .»دماَن یم
كه در خور اعتنا باشد پشت سر  یشيم و چيزكنيد بياييد زنان و فرزندان خويش را بكُ یار منك

 اگر . كندی حممد و ياران او رومي تا خدا ميان ما و حممد داوریشيم و سونگذارمي و مششري بكَ
 و اگر فريوز شدمي زن و فرزند ؛باشيمک امي كه بر آن بيمنا  به جا نگذاشتهیشدمي چيزک هال
اگر «: گفت» ؟ به چه كار آيدیشيم پس از آهنا زندگاگر اينان را بكُ«: گفتند .»وانيم يافتت

؛  ندارندی از طرف ما نگرانیكنيد اكنون شب شنبه است و حممد و ياران و یاين كار را نيز من
حرمت شنبه را «: گفتند .» بر حممد و يارانش دست يابيمی پايني رومي شايد به غافلگريبه
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 ۀاز مشا در مهک ي هيچ«: گفت» ؟اند اند و مسخ شده  كنيم كه گذشتگان كردهی و كاربشكنيم
   .»ايد روز دورانديش نبودهک عمر ي

لبابه را پيش ما فرست تا با او مشورت  ابو فرستادند كهپيامربآنگاه كس پيش : گويد
 چون او فرستاد؛ وابه را لب ابوپيامربو  .كه قرظيان با قبيله اوس پيمان داشته بودندرو   از آنكنيم

لبابه بر حالشان رقت  ابو او دويدند و گريه آغاز كردند كهیبه سوک را بديدند مرد و زن و كود
 باو  .»یآر«: گفت» ؟ به نظر تو به حكم حممد تسليم شومي!لبابه ابویا«: آنگاه گفتند. آورد
  .  كشنت استی حكم وی اشاره كرد، يعنی خود به گلوشدست

  . ام  خيانت كردهی وپيامربچون از آجنا درآمدم دانستم كه با خدا و : گويدلبابه ابو
 از ستوهنا ی نرفت، بلكه به مسجد رفت و خود را به يكپيامربلبابه پيش  ابوپس از آن

و نذر كرد كه هرگز پا به  .»دايام ببخش  را كه كردهیاز اينجا نروم تا خدا گناه«: بست و گفت
   .»ام نبيند  خيانت كردهی وبه كه یخدا هرگز مرا در جاي«:  و گفت،ردقريظه نگذا  بنیسرزمني

اگر « : و گفت، كه در انتظار بود از كارش خربدار شدپيامرب دير شد و یو چون آمدن و
 كه یاو را از جاي   اكنون كه چنني كرد منیول؛ خواستم ی آمرزش می ویپيش من آمده بود برا

   .»و را بپذيرد اۀكنم تا خدا توب یهست باز من
  . لبابه نازل شد ابوۀ ام سلمه بود كه قبول توبۀ در خانپيامرب: اسحاق گويد حممد بن

 از چه !یپيامربِ خدا یا «:گفتم. كرد ی خنده مپيامربسحرگاه شنيدم كه : ام سلمه گويد
 اين مژده را«: گفتم .»لبابه پذيرفته شد ابوۀتوب«: گفت» ؟ی كه مهيشه خندان باش،یخند یم

 و اين پيش ،ام سلمه بر در اطاق خويش بايستاد: گويد .» بدهیاگر خواه«: گفت» ؟بدو بدهم
   .»پذيرفت تو را ۀ مژده كه خدا توب!لبابه ابویا«:  و گفت،از مقرر شدن پرده بود

 بيايد و مرا به پيامرب تا ؛به خدا نه«: لبابه گفت ابو اما،و مردم بيامدند كه او را بگشايند
   .»بگشايددست خويش 

  . لبابه گذشت، او را بگشود ابوآمد و بر بيرون پيامربو صبحگاهان چون 
هدل   بنیثعلبة بن سعيه و اسيد بن سعيه و اسد بن عبيد كه از مردم: ابن اسحاق گويد

داشتند مهانشب كه قرظيان به ک نضري نبودند و با آهنا نسبت نزدي  بنیبودند و از قريظه و
شد و بر  بيرون ی و در مهان شب عمرو بن سعد قرظ.ند به اسالم گرويدند تسليم شدپيامربحكم 

:  بود و چون او را بديد گفتی گذشت كه ساالرشان حممد بن مسلمه انصارپيامربنگهبانان 
قريظه در كار خيانت   بنیو چنان بود كه عمرو با .»عمرو بن سعدم«: و پاسخ شنيد» ؟كيست«

حممد بن مسلمه  .»هرگز با حممد خيانت نكنم«: د و گفته بود نكرده بوی مهدلپيامربِ خدابا 
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و راه او را بگشود و او  .» نيكان حمروم مداریخدايا مرا از خطا«:  عمرو را شناخت گفتیوقت
 به سر برد و صبحگاه برفت و تا كنون معلوم نيست به پيامرببرفت و شب را در مدينه در مسجد 

  . كجا رفته است
به پيمان  یخدا اين مرد را به سبب وفا«:  بگفتند گفتپيامرب را با و چون حكايت عمرو

 بستند و ريسمان او را يافتند و ی او را جزو قرظيان به ريسمانیبه قول: گويد .»جنات داد
  .  اين سخن گفت و خدا هبتر داندیپيامربِ خداندانستند كجا رفته است، و 

 فرود آمدند و اوسيان بيامدند كه مربپياصبحگاهان قرظيان به حكم : ابن اسحاق گويد
 بستگان خزرج مالميت دربارۀو .  خزرجيان بستگاِن اينان بستگان ما هستند نهپيامربِ خدا یا

  . یا كرده
قينقاع را حماصره كرده بود و چون   بنی پيش از قرظيان يهودانپيامربو چنان شده بود كه 

  .  سخن گفت و آهنا را بدو خبشيدپيامرب با  سلولیبن اب عبداهللا  تسليم شدندپيامرببه حكم 
 آيا رضا ! مردم اوسیا«:  گفتپيامربقريظه سخن كردند   بنیدربارۀو چون اوسيان 

حكميت را به سعد «: گفت .»یآر«: گفتند» ؟ آهنا حكم كنددربارۀ از مشا یدهيد كه يك یمن
   .»گذارم یبن معاذ وام
 داده بود كه رفيده ی از زنان مسلمان جای سعد را در مسجد خويش در خيمه يكپيامرب

پرداخت و به خاطر ثواب در خدمت آسيب ديدگان مسلمان  ینام داشت و به عالج زمخيان م
او را به چادر رفيده بربيد تا «:  گفتپيامرب كه سعد در جنگ خندق تري خورد، ی هنگام.دبو
   .»باشدک  راه نزديی عيادت ویبرا

 كه یقريظه با سعد شد قومش بيامدند و او را بر خر ی بندربارۀو چون كار حكميت 
 آوردند و در پيامرب تنومند بود، و او را پيش ی آن بود سوار كردند، سعد مردبر چرمني یمتكاي

 اين كار را به تو واگذار پيامرب كن كه ی با بستگان خويش نيك!عمرو ابویا«: گفتند یراه بدو م
ست كه سعد در كار  اوقت آن«: اين سخن مكرر كردند گفتو چون  .»ی كنیكرد تا به آهنا نيك
 رفت و عبداألشَهل  بنیۀ بازگشت و به حملی از مهراهان ویو يك .»نداردک خدا از مالمت با

  . قريظه را خرب داد  بنیی نابودی سخن ویآنكه سعد به مقصد رسد از رو پيش از
 ساالر یبرا«:  گفتيامربپ و مسلمانان رسيد پيامرب سعد پيش یوقت:  گويدابوجعفر

و قوم به پا خاستند و  .» هبترين مرد خودتان به پا خيزيدیبرا«: يا گفت .»خويش به پا خيزيد
سعد  .» است بستگانت را به تو واگذار كردهدربارۀ حكميت پيامرب !عمرو ابویا«: گفتند
و «: گفت .»یرآ«: گفتند» ؟كنيد كه به حكم من رضايت دهيد یبه قيد سوگند پيمان م«: گفت
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 احترام ی اشاره كرد، اما از روپيامرب ی جایو به سو» ؟ رضايت دارد استآنكه اينجا نشسته
حكم من اينست كه مردان را بكشند و «: سعد گفت .»یآر«:  گفتپيامرب. بدو ننگريست

 يهودان مهان دربارۀحكم تو «:  گفتپيامرب .»اموال تقسيم شود و زن و فرزند را اسري كنند
   .»كند یت كه خدا از فراز هفت آمسان ماس

 دختر ۀ آهنا را در خانپيامربها فرود آوردند و  آنگاه يهودان را از قلعه: ابن اسحاق گويد
جنار حمبوس كرد، پس از آن به بازار مدينه كه هم اكنون به جاست   بنی از زنانیحارث يك

. در آن گوداهلا گردنشان را بزدندرفت و گفت تا چند گودال بكندند و يهودان را بياوردند و 
 بن یحي. مشار يهودان ششصد يا هفتصد بود و آنكه بيشتر گويد هشتصد تا هنصد گويد

  . اخطب دمشن خدا و كعب بن اسد ساالر قوم نيز در آن ميانه بودند
 با ما یپندار«: آوردند بدو گفتند ی مپيامرب كه كعب بن اسد را با يهودان پيش یهنگام

 گردد؟ یبرند بر من یرا م هرکه بينيد كه ی مگر من.در هيچ جا فهم نداريد«: گفت» ؟دچه ميكنن
  . و مهچنان گردن يهودان را زدند تا كارشان پايان گرفت .»كشند یبه خدا ما را م

دريده  آن را ی فاخر به تن داشت كه مهه جایا  بن اخطب را بياوردند حلهیو چون حي
 را پيامرب و چون . را با ريسمان به گردن بسته بودندیدستان و برنگريند و یبود كه از تن و

شكست خورد شكست  هرکه ی تو پشيمان نيستم، ولیبه خدا هرگز از دمشن«: بديد گفت
 است و ی نيست، مكتوبیا از فرمان خدا چاره«: آنگاه رو به كسان كرد و گفت .»خورد
  . ت و گردنش بزدندآنگاه بنشس .»اند اسرائيل رقم زده  بنی كه بریتقدير

خنديد  یكرد و م یقريظه كه كشته شد پيش من بود و سخن م  بنیزن ازک ي: عايشه گويد
 .»ما به خدا من« : و چون نام او را بگفتند گفت.كشت یقريظه را م  بنی در بازار مردانپيامربو 

 یكار یبرا«: گفت» ؟چرا«: گفتم .»خواهند بكشندم یم«: گفت» ؟چه كارت دارند«: گفتم
   .»ام كه كرده

كشند اما خوشدل و  یدانست او را م یبرم كه م یهرگز او را از ياد من: گفت یعايشه م
  . خندان بود

  اوۀاس پيش زبري بن باطا رفت كه كنيمشبن ثابت بن قيس :  گويدیابن شهاب زهر
بود و در  بر ثابت بن قيس منت هناده ن بود كه به روزگار جاهليت بود، و چناعبدالرمحانابو

 ی و چون ثابت پيش و.جنگ بعاث او را گرفته بود و پيشانيش را تراشيده بود و رها كرده بود
چطور «: گفت» ؟یشناس ی، مرا معبدالرمحان ابویا«:  و بدو گفت، فرتوت بودیرفت پري

»  عوض دهم؟ی را كه بر من داری منتیخواه یم«: ثابت گفت .»نشناسم تو را ممكن است
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 یا«:  آمد و گفتپيامربآنگاه ثابت پيش  .»دهد یجوامنرد جوامنرد را عوض م«: زبري گفت
 دوست دارم كه او را عوض دهم و خون او را به من . هستی زبري را بر من منت!یپيامربِ خدا

 تو  خونپيامرب«: ثابت پيش زبري رفت و گفت .»او را به تو خبشيدم«:  گفتپيامرب .»یببخش
ثابت پيش » ؟ چه كندی زن و فرزند با زندگی فرتوت بیپري«: گفتزبري  .»به من خبشيدرا 

آهنا را نيز «: گفت .»زن و فرزند او را هم به من ببخش! یپيامربِ خدا یا«:  رفت و گفتپيامرب
نيز به من خبشيد  تو را  زن و فرزندپيامربِ خدا«: و باز پيش زبري رفت و گفت .»به تو خبشيدم

ثابت پيش » ؟ چه مبانندی مال برای در حجاز بیخاندان«: گفتزبري  .»خبشم یكه به تو م
مال او را «:  گفتپيامرب .»، مال او را نيز به من ببخشیپيامربِ خدا یا«:  رفت و گفتپيامرب

نيز به من خبشيد كه به تو  تو را  مالپيامرب«: پيش زبري رفت و گفت .»نيز به تو خبشيدم
   .»خبشم یم

ديدم  ی بود كه صورت خود را در آن می چينۀاش چون آين ره ثابت، آنكه چهیا«: گفت
 ی و بدویساالر شهر«: گفت .»كشته شد«: ثابت گفت. منظورش كعب بن اسد بود» ؟چه شد

 ما غزال بن یپيشاهنگ و حام«: گفت .»كشته شد«: ثابت گفت» ؟ بن اخطب چه شدیحي
قريظه و عمرو بن قريظه پسران كعب بن «: گفت .»كشته شد«: ثابت گفت» ؟مشويل چه شد

   .» كشته شدندیمهگ«: ثابت گفت» چه شدند؟
 كه بر تو دارم مرا به دنبال آهنا بفرست كه پس از آهنا ی ثابت به حق مهان منتیا«: گفت

   .»زودتر با دوستان ديدار كنم هرچه خواهم ی خوش نيست، میزندگ
  . و ثابت او را پيش آورد و گردنش بزد: گويد

كند و در  یبه خدا آهنا را در آتش جهنم ديدار م«:  سخن او را بشنيد گفتابوبکرو چون 
   .»جهنم جاويد است

  . از آهنا را كه بالغ شده بود بكشند هرکس  گفته بودپيامرب: گويد
 بود و بيعت زنان كرده پيامرب از خالگان ی دختر قيس كه يكىسلم: ابن اسحاق گويد

 را كه بالغ بود و ی خواست كه رفاعة بن مشويل قرظپيامرب از بود و بر هر دو قبله مناز كرده بود
 پدر و مادرم فدايت، رفاعة بن !پيامربِ خدا یا«:  پناه برده بود بدو ببخشد و گفتیبه سلم

 پيامربو  .»گويد مناز خواهد كرد و گوشت شتر خواهد خورد یمشويل را به من ببخش كه م
  . رفاعه را بدو خبشيد و زنده ماند

 اموال و زنان و فرزندان  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خداآنگاه :  اسحاق گويدابن
قريظه را تقسيم كرد و اسبان را سهم داد و مردان را سهم داد و مخس را برداشت، سوار سه  بنی
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  . سهم گرفتک اسب ي ی و مرد ب. مردی برای اسب و يكیسهم گرفت دو سهم برا
 بود كه مطابق سهم تقسيم یب بود و خنستني غنيمت و شش اسیقريظه س  بنیدر جنگ

سوار سهم  ی اسبان بی ديگر مطابق آن رفتار شد و برای و در جنگها.شد و مخس آن گرفته شد
  . مقرر نشد مگر دو اسب

 جند فرستاد كه یقريظه سو  بنی از اسريانی را با گروهی سعد بن زيد انصارپيامربآنگاه 
  . ددر مقابل آن اسب و سالح خري

  از زنان اسري قوم، رحيانه دختر عمرو بن جنانه را كه از طايفهپيامربو چنان بود كه 
 پيامرب بود، پيامرب  خويشنت برگزيده بود و تا هنگام وفات به نزدیعمرو بن قريظه بود برا بنی

خويش ک ، مرا در ملپيامربِ خدا یا«:  شود، اما رحيانه گفتیبه او گفت مسلمان شود و پردگ
 ماند و پيغمرب از او كناره ی باقیگر یو مهچنان بر يهود .» من و تو آسانتر استی برایگهدارن

 شنيد و ی پايیروز كه با ياران خود نشسته بود از پشت سر صداک ي. گرفت و آزرده خاطر بود
و مهاندم ثعلبه  .»ثعلبة بن سعيه آمده به من مژده دهد كه رحيانه مسلمان شدک اين«: گفت
  .  از اين خرب خوشدل شدپيامربو  .» رحيانه اسالم آورد!یپيامربِ خدا یا«:  و گفتبيامد

 تو را  را كه پيغمربیخدايا جهاد با قوم«: آنگاه سعد دعا كرد و گفت: عايشه گويد
 و اگر ،داراه  دارد مرا نگی تو با قرشيان جنگپيامرباند خوش دارم، اگر باز هم  دروغزن مشرده

 و ، بگشودیو زخم و .» بربت مرا پيش خود است و قرشيان به سر رسيدهپيامربجنگ ميان 
  .  او به پا داشته بود به بالينش رفتی كه در مسجد برایا  در خيمهپيامرب

  كه جان حممدی قسم به خداي. حضور داشتندی و عمر به بالني وابوبکر و پيامرب: گويد
: از عايشه پرسيدند. شناختم یريه عمر م را از گابوبکر ۀبه فرمان اوست در اطاق خودم گري

شد  ی غمش سخت میگريست، وقت ی منکس هيچ بر یچشم و«: گفت» ؟كرد ی چه مپيامرب«
   .»گرفت یريش خود را م

در جنگ خندق شش تن از مسلمانان كشته شد و از مشركان سه تن : ابن اسحاق گويد
 بر او انداختند و سرش یسيا سنگد بن سويد كشته شد كه آقريظه خالّ  بنیدر جنگ. كشته شد
قريظه مبرد و در مقربه   بنیۀسنان بن حمصن نيز هنگام حماصر ابو و. شكست و مبردیبه سخت

  . يهودان دفن شد
پس از اين ما به جنگ قرشيان رومي «: گشت گفت ی از جنگ خندق باز مپيامربو چون 

   .»و آهنا به جنگ ما نيايند
  .  خويش بگشودپيامرب ی مكه را برا۔عز و جل۔  كه خدایو چنني بود تا هنگام



 ۱۹۱

  .  حجه بودی قعده يا اوايل ذیقريظه در ذ  بنی فتح، ابن اسحاقۀبه گفت
قريظه رفت و   بنیی به غزاپيامرب قعده مانده بود كه یچند روز از ذ:  گويدی واقدیول

 گردن آهنا را يامربپ و زبري در حضور یچون تسليم شدند بگفت تا در زمني گوداهلا بكندند و عل
  . زدند یم

 كشته شد بنانه نام داشت و زن پيامرب كه در آن روز به فرمان ی زنی واقدۀو هم به گفت
 و به قصاص ،د بن سويد انداخته بود و او را كشته بود بر خالّی بود كه سنگ آسيابیم قرظحكَ

  . خالد گردنش را زدند
  . هست نام گرفت اختالف ُمَريسيعۀ  كه غزوُمصطَِلق  بنیی غزاۀدربار

.  داردیساحل جاک يد و نزديَد قُۀ خزاعه است كه در ناحيی از آهبایمريسيع نام يك
 از یا  رفت كه تريهُمصطَِلق  بنیی در شعبان سال ششم هجرت به غزاپيامرب: ابن اسحاق گويد

  . خزاعه بودند
 ی هم به پندار و و؛ مريسيع در شعبان سال پنجم هجرت بودی غزای واقدۀ به گفتیول

  .  مريسيع بودیقريظه پس از غزا  بنیجنگ خندق و
 قعده يا اوايل یقريظه كه در اواخر ذ  بنی پس از فراغ از كارپيامرب ابن اسحاق ۀبه گفت

  .را در مدينه گذرانيد اآلخر و ربيع األول  حجه و حمرم و صفر و ربيعی حجه بود، ماه ذیذ
  . عهده داشتندو آن سال مشركان امور حج را به 

  



  هجرت ششم سال ذکرحوادث
  حليان غزوۀ بنی

  . حليان بود  بنیاز مجله حوادث اين سال غزای
شش ماه پس از  األول یدر مجاد  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدا:  گويدابوجعفر

 كه در رجيع كشته شدند آهنگ ی و ياران وی خبيب بن عدیقريظه به خوخنواه  بنیفتح
  و از مدينه.كند رود تا قوم را غافلگري ی شام می اما چنان وامنود كه سو؛حليان كرد  بنییغزا

 ۀاند و به قل يد كه قوم خرب يافته و د،حليان رسيد  بنیشد و شتابان برفت تا به سرزمنيبيرون 
سفان رومي  ُعیاگر سو«:  و چون نتوانسته بود آهنا را غافلگري كند گفت.اند كوهها پناه برده

 و دو ،آنگاه با دويست سوار از ياران تا عسفان برفت .»يان پندارند كه آهنگ مكه دارميقرش
 مدينه ی سوپيامرب و ،تن از ياران خود را پيش فرستاد كه تا كراع الغميم برفتند و باز آمدند

  . بازگشت

  قِرَد ی ذۀغزو
ينة بن َحصن چند روز از اقامت پيامرب در مدينه نگذشته بود كه عي: ابن اسحاق گويد

فزاری با گروهی از مردم غطفان به گله شتر پيامرب كه در بيشه بود محله بردند و يكی از مردم 
  . غفار را كه با زنش در گله بود بكشتند و زنش را با گله بربدند بنی

ع بود کَواجرا خرب يافت سلمة بن عمرو بن اَخنستني كس كه از م: حممد بن اسحاق گويد
  .  بودی مهراه وعبيداهللا و غالم طلحة بن ، بيشه رفتیري خود سوكه با كمان و ت

 حديبيه ی از غزاپيامربهست كه حادثه پس از بازگشت بن اکوع اما در روايت سلمه 
 حجه سال ششم هجرت يا در اوايل سال هفتم رخ ی و اگر چنني باشد بايد حادثه يا در ذ.بود

 از مكه به مدينه ی حجه سال ششم هجریماه ذ در پيامربداده باشد، زيرا به سال حديبيه 
 كه در یكند و وقت ی قرد تعيني می ذۀ غزوی كه ابن اسحاق برای و بنابر اين ميان وقت؛بازگشت

  . روايت سلمه آمده شش ماه فاصله است
 شتران خويش را با پيامرب مدينه آمدمي و ی سوپيامربپس از صلح حديبيه با : سلمه گويد

 را بربدم و صبحگاهان بدانستيم عبيداهللا بود بفرستاد و من نيز اسب طلحة بن یرباح كه غالم و
:  و من به رباح گفتم. را كشته استی را برده و چوپان وپيامرب شتران ُعَييَنه بن عبدالرمحانكه 
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 .»اند  او را غارت كردهۀمشركان گل   خرب بده كهپيامرباين اسب را بگري و پيش طلحه برب و به «
 آنگاه به دنبال غارتيان »!غارت«:  رفتم و رو به مدينه كردم و سه بار بانگ زدمیا  بر تپهآنگاه
 ی سوی غارت از سواراِنی و چون يك.كردم یدارشان م انداختم و زخم ی آهنا میم و تري سورفت

كردم تا به  ی می را زمخینشستم و و یبردم و پشت آن م ی پناه میگشت به درخت یمن باز م
 شتران ۀزدم تا مه ی كوه رفتم و سنگ به آهنا می و من باال،وه رسيدند و وارد آن شدند كۀتنگ

 بينداختند كه بارشان ُحلّه ی نيزه و سیرها كردند و بيشتر از س آن را  ماند وی به جاپيامرب
 و يارانش بيايند پيامربهنادم كه چون  ی آن می رویانداختند من سنگ یم هرچه  و.شودک سب

  . بينندآن را ب
 به من ُعَييَنه و ،چاشت نشستنده آهنا آمد و بک به كم َحصن  بن عيينة،در داخل تنگه

 هرچه  و است،اين از سحرگاه ما را رها نكرده«: گفتند» ؟اين كيست«: نگريست و گفت
و چون آهنا  .»چهار نفرتان به دنبال او رويد«:  گفتُعَييَنه .»امي امي از دست داده داشته
 قسم . اكوع هستم بنسلمه«: گفتم» ؟یكيست«: گفتند» ؟شناسيد یمرا م«: دند گفتمآمک نزدي

 از مشا کس هيچاز مشا بيامي به او برسم و ک به دنبال هر ي،  داشتهی كه حممد را گرامیبه خداي
 خويش یآنگاه آن چهار نفر برفتند و من به جا .»گمان ندارم«:  گفتشان يکی .»به من نرسد

قتاده  ابو پيشاپيش بود وی بيامدند و وارد درختان شدند، اخرم اسدپيامربن بودم تا سوارا
من عنان اسب اخرم را . آمد ی از دنبال می و مقداد بن اسود كند، بودی از دنبال ویانصار

اخرم  .» بيايندی و ياران وپيامربنكشند تا  تو را اند، متوجه باش اين عده كم«: گرفتم و گفتم
 كه هبشت حق است و جهنم حق است ميان ی و دانیگر به خدا اميان دار ا! سلمهیا«: گفت

رو به رو شد و   ُعَييَنه بن عبدالرمحان كه با ،و من او را رها كردم .»من و شهادت حايل مباش
 ،آنگاه بر اسب خود نشست ، زد و اخرم را بكشتی ضربتعبدالرمحان كرد و یاسب او را زمخ

دار شد و  قتاده زخم ابو اما اسب، زد و او را بكشتیسيد و ضربت رعبدالرمحانقتاده به  ابوو
 شدند و من پياده به دنبال آهنا رفتم و چندان بدويدم ی و غارتيان فرار،بر اسب اخرم نشست

  .  پديدار نبودپيامرب از ياران ی و غباریكه اثر
ا بود و  آجنی درآمدند كه چاهِقَرد ی ذۀغارتيان پيش از غروب آفتاب به در: گويد

قطره از آن ک دوم ي ی و چون مرا ديدند كه دنبالشان م.خواستند آب بنوشند كه تشنه بودند یم
 و ، من آمدی سوشان يکی اثري موضع گرفتند و ی ذیبرجستگک آب ننوشيدند، آنگاه به نزدي

» ؟ صبحیاكوع«: گفت .»ما  كه من پسر اكوع،بگري«:  او خورد و گفتمۀ بزدم كه به شانیتري
براندم  آن را  بود كهیبرجستگک دو اسب نزدي .»ی كه دمشن خودت هستی ا،یآر«: فتمگ
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 كه داشتم وضو گرفتم و مناز ی و با آب، كه داشتم بنوشيدمیآنگاه از شري.  بربمپيامربتا پيش 
 ی قرد بود و شترانی رفتيم كه بر سر آب ذپيامربكردم، سپس عمومي عامر به من رسيد كه پيش 

 از شتران ی و بالل يك،ها را گرفته بود هلّها و ُح  نيزهۀست دمشن جنات داده بودم و مهاز درا كه 
 یا«:  گفتمپيامرببه . كرد ی بر آتش كباب مپيامرب یرا كشته بود و از جگر و كوهان آن برا

 .» نگذارمی را باقشان يکی بگذار يكصد مرد برگزينم و به دنبال دمشن بروم و !پيامربِ خدا
: گفتم» ؟ی كه چنان كردیتو بود«:  و گفت، خبنديد، چنانكه دنداهنايش منايان شدپيامرب

   .»یكرامت داد، آر تو را  كهیقسم به خداي«
 از غطفان بيامد یآنگاه مرد .»رومي ی سرزمني غطفان میسو«:  گفتپيامربصبحگاهان 

 و !آمدند: ند بديدند و گفتیبكندند غبار آن را  كشته بودند و چون پوستیشتر«: و گفت
قتاده است و هبترين پيادگان ما سلمة  ابواكنون هبترين سواران ما«:  گفتپيامرب .»فرار كردند

بر شتر سوار   پس از آن مرا به رديف خود،و سهم سوار و سهم پياده به من داد .»بن اكوع است
چه «: گفت یو مرسيد  یرفت كه كس به او من ی از انصاريان چنان تند می راه يكیدر اثنا. كرد
حرمت «: چون بشنيدم گفتممن  و .گفت یو اين سخن را مكرر م» ؟شود ی حريف من مکسی

من از  .» باشدپيامربِ خدانه، مگر آنكه «: گفت» ؟یكن ی و از شريفان پروا منیدار یكرميان من
 و . رسيدم من زودتر از او به مدينه، و اجازه دادپيامرب و . خواستم كه با او مسابقه دهمپيامرب

  .  خيرب رفتيمیسه روز آجنا بودمي و آنگاه سو
راند بريون  ی كه اسب او را معبيداهللاسلمة بن اكوع با غالم طلحة بن : ابن اسحاق گويد

! غارت « سلع رفت و بانِگی اسبان دمشن را بديد و سوسيد ثنية الوداع ری و چون رو؛رفت
 و چون به آهنا رسيد ، پر زور بودیا د درنده و مانن، برداشت و به دنبال دمشن دويد»!غارت

 آهنا ی و باز سو،گرخيت یبردند م ی محله می و چون سواران به طرف و، آغاز كردیتريانداز
  . انداخت یرفت و تري م یم

 ی خطر داده شد و سواران سوی رسيد و در مدينه نداپيامربو بانگ ابن اكوع به : گويد
 اَُسيدشر و سعد بن زيد و اد بن بِّباد بن عمرو بود، پس از آن َعر مقدخنستني سوا.  آمدندپيامرب
 فراهم پيامرب و چون پيش .قتاده رسيدند ابوضله و بن َنِمحَرزن و حَصاشة بن ِمكّري و َعَهبن ظُ

دمشن را تعقيب كن تا من با مجع به تو ملحق «:  و گفت،آمدند سعد بن زيد را ساالرشان كرد
 یداد ی میاگر اسب خويش را به كس«: اش گفتعّي ابو بهپيامرب : گوينديقَرُز  بنیمردم. »شوم

   .»من از مهه سواركارترم«: اش گفتعّيابو »!كه سواركارتر از تو باشد و به دمشن برسد
 و از گفتار ، و پنجاه ذراع نرفته بود كه مرا بينداخت،اسب را براندم: عياش گويدابو
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 كه سواركارتر از تو یداد ی می اسب خويش را بكساگر«: پيغمرب خدا تعجب كردم كه گفت
   .»من از مهه سواركارترم«:  و من گفتم»!باشد

عاذ بن عياش را به ُم ابواسب  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدازريق،   بنی مردمۀبه گفت
اكوع را جز و هشت بن ها سلمه  ی و بعض.ماعص يا عائذ بن ماعص داد كه هشتمني سوار بود

بود که   و خنستني كس، اما سلمه سوار نبود.اند رده و اسيد بن ظهري را به حساب نياوردهتن مش
  .بر پاهايش به قوم رسيد
ز بن نضله بود كه او را اخرم و  كه به دمشن رسيد حمریخنستني سوار: ابن اسحاق گويد

 َمسلَمهد بن  بانگ خطر در مدينه برخاست اسب حممویو چنان بود كه وقت. گفتند یري نيز مَمقُ
 و ، نداده بودی خوب و سواری كه اسب،كرد یست و خيز م اسبان َجیكه در خانه بود از صدا

 اين اسب را یخواه ی م! قمريیا« :ست و خيز اسب را ديدند گفتند َجیاشهل وقت  بنیزنان
، و بر اسب نشست و به »یآر«: قمري گفت» ؟ی و مسلمان ملحق شوپيامرب و به یسوار شو

 از یيك .» باشيد تا مهاجر و انصار بيايند! گروه بدكارانیا«: به دمشن رسيد و گفتسرعت 
 خود یو به جا ، و بر آن دست نيافتند،و او را بكشت و اسب بگرخيت دغارتيان محله بر

  . بازگشت
  . ه بودّماللُّ حممود، ذونام اسبِ.  از مسلمانان جز او كس كشته نشدغزوهدر آن 
كاشة بن حمصن نشسته بود كه  يا قمري بر اسب َعِمحَرز:  گويدینصاراهللا بن كعب اعبيد

قتاده،  ابو و چون سواران ديگر بيامدند. و حمرز كشته شد و اسب را بگرفتند.جناح نام داشت
 و مسلمانان پيامرب و چون . انداختی وی خويش را روُحلّۀ را بكشت و ُعَييَنه  حبيب بن

  گفتند و پنداشتند»إّنا ِللَّه«قتاده بر آن افتاده بود، و كسان ابو بيامدند حبيب را ديدند كه حله
 ُحلّۀقتاده است كه  ابوقتاده نيست مقتولِ ابواين«:  گفتپيامرب ی، ول استقتاده كشته شدهابو

وبار و پسرش رسيد كه عكاشة بن حمصن به اَ .»قاتل اوستکه خويش را بر آن كشيده تا بدانند 
 مسلمانان بعض شتران را پس . نيزه بكشتضربِتک  و هر دو را با يشتر سوار بودندک بر ي

ک  يپيامرب.  آمدندی و مسلمانان پياپ، قرد فرود آمدیكوه ذک  برفت تا نزديپيامرب و .گرفتند
 ی اگر مرا با يكصد مرد بفرست!پيامرب یا«:  اكوع گفتسلمه بن  و،شب آجنا ببودک روز و ي

آهنا اكنون به سرزمني «:  گفتپيامرب .»كنم یمشنان را دستگري مگريم و د ی شتران را پس مۀبقي
   .»اند غطفان رسيده

به  آهناو شتر داد كه از آن خبورند، ک  تن از ياران خويش يصد به هر پيامربآنگاه 
و رجب  اآلخر ی مجادماندۀ باقی و . تا به مدينه رسيد بازگشت پيامرب سپس.خوردن نشستند



 ۱۹۶

 از یا  رفت كه تريهُمصطَِلق  بنیی در شعبان سال ششم هجرت به غزا و.را آجنا به سر برد
   .خزاعه بود

   مُصطَلِق  بنیۀغزو
 ُجَويرِّيهرار پدر  ِضی حارث بن ابی به ساالرُمصطَِلق  بنیخرب آمد كه: ابن اسحاق گويد

 و  آهنا روان شدی كرد و سوی پيشدستپيامربشوند و  ی جنگ فراهم می شد براپيامربكه مهسر 
 با آهنا رو به رو ساحل درياک يد نزديَد قوم بود در ناحيه قُی از آهبای كه نام يكُمَريسيعدر 
 و ، را منهزم كرد و بسيار كس كشته شدُمصطَِلق  بنی و خدا، سخت در ميانه رفتی و جنگ،شد

  .  را به غنيمت گرفتاموالشان و انفرزند  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا
 از یابه به دست يك از مسلمانان به نام هشام بن صّبیني جنگ يكدر مه: گويد

هجاه بن  كه مردم بر سر آب بودند َجی و هنگام.انصاريان كشته شد كه او را دمشن پنداشته بود
 بر ینَهنان ُجآب برد و با سک  عمر بود اسب خويش را نزديفار كه اجريِِغ  بنیسعيد از مردم

 و »! گروه انصاریا« بانگ برآورد كه ی و جهن، آوخيتندآب كشاكش كردند و درهمسرِ 
 از قومش به یلول كه مجع بن َساَُبیبن  عبداهللا  و»! گروه مهاجرانیا« که جهجاه بانگ زد

جويند و در ديارمان بر ما  ی بر ما تفوق م!كنند یچنني م«:  او بودند خشمگني شد و گفتدورِ
 تو را  كن تاپروارست كه گويند سگت را  ارشيان مهان قصه ما و گروه قخدا به ۀيابند یتسلط م
آنگاه رو به  .»كند یم بيرون تر را  اگر به مدينه بازگشتيم آنكه عزيزتر است ذليلخدا به. خبورد

اموالتان  داديد و ی آهنا را به ديار خويش جا.خودتان با خودتان كرديد«: حاضران كرد و گفت
   .» ديگر روندیجابه گر مالتان را به آهنا ندهيد ناچار  اخدا به .را با آهنا تقسيم كرديد

 ی رفت و مهه را با وپيامرب نو سال بود اين سخنان بشنيد و پيش یزيد بن ارقم كه جوان
 و عمر بن خطاب به نزد ، از كار دمشن فراغت يافته بودپيامرب بود كه یبگفت، و اين به هنگام

شر بگو تا او را اد بن بِ به عّب!پيامربِ خدا یا«:  گفت را بشنيداَُبی بود و چون سخنان ابن یو
 بگو قوم حركت .كشد ی ياران خود را مپيامرب  کهمردم خواهند گفت«:  گفتپيامرب .»بكشد
  . گرچه موقع حركت نبود اما ندا دادند و قوم به راه افتاد .»كنند

  پيش او، بگفتهپيامرب  را بای خرب يافت كه زيد بن ارقم سخنان واَُبیبن  عبداهللا و چون
در قوم عبداهللا . »ام من اين سخنان نگفته« قسم خورد كه خدا بهرفت و   وسلم۔۔صلی اهللا عليه

شايد « : گفتندپيامرب از انصار كه حاضر بودند به ی داشت، و كسانیخويش شرف و بزرگ
و از او  .»هرا به ضرر او حتريف كرد عبداهللا نوجوان در سخن خويش دچار توهم شده و گفتار
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  . دفاع كردند
 بر زبان آورد و یپيامرب به راه افتاد اسيد بن حضري به او رسيد و درود پيامربو چون 

که  یا مگر نشنيده«:  گفتپيامرب .»ی نامناسب به راه افتادی در ساعت!پيامربِ خدا یا«: گفت
چه «: اسيد گفت .»اَُبی بن عبداهللا«: گفت» ؟كدام رفيقمان«: اسيد گفت» ؟رفيقتان چه گفته

 .»كند یم بيرون تر را پندارد كه چون به مدينه بازگردد آنكه عزيزتر است ذليل«: گفت» ؟گفته
 او ذليل است و تو خدا به، یكن یم بيرون او راکه  ی اگر خبواه!پيامربِ خدا یا«: اسيد گفت

 یآورد قوم ورا  تو  خدای وقتخدا به با او مداراكن، !پيامربِ خدا یا«: سپس گفت .»یعزيز
   .»یا  را از او گرفتهی و پندارد كه شاه؛كردند كه تاج او را بسازند یمهره فراهم م
 روز دوم را راه ۀ شب تا صبح و نيمۀردم را راه برد تا شب رسيد، و مه آن روز مپيامرب

 و . و مهينكه به زمني رسيدند خبواب افتادند، و چون گرما سخت شد توقف كردند،سپردند
  .  كه روز پيش رخ داده بود مشغول داردیبن اب عبداهللا ی كرد تا مردم را از گفتگوچنني

 به نام نقعا ی نقيع بر سرايی و باال،پس از آن مردم را به راه برد و در حجاز راه پيمود
ک  سخت وزيدن گرفت كه به مردم آسيب رسانيد و بيمنای و چون حركت كرد باد.فرود آمد

و  .»وزد ی از بزرگان كفر می كه اين باد به سبب مرگ يك!بيم مكنيد«:  گفتپيامرب. شدند
  از بزرگانی مهان روز رفاعة بن زيد بن تابوت كه يك کهچون به مدينه رسيدند معلوم شد

  .  منافقان بود مرده بودگاِه قينقاع و تكيه بنی
:  و خدا گفت، و مهدستان او نازل شدیَببن اُ عبداهللا دربارۀ منافقون ۀپس از آن سور

 گوش زيد بن ارقم را گرفت و پيامربو چون اين سوره بيامد  »… تو آيندی منافقان سویوقت«
   .» را تأييد كردی است كه خدا استماع ویاين كس«: گفت

 بن سلول به یَببن اُ عبداهللا شدمي و شنيدم كه بيرون با عمومي به غزا: زيد بن ارقم گويد
 مدينه ی اگر سوخدا به . هستند خرج مكنيدپيامرب كه مهراه ین كسایبرا«: گفت یياران خود م

 ، خويش گفتمی و اين سخن را به عمو.»كند یم بيرون تر را بازگشتيم آنكه عزيزتر است ذليل
  و كس پيش، بگفتمی و من آن سخنان را با و، كه مرا خبواست، گفتپيامربِ خداو او به 
 مرا دروغزن خواند و پيامرب و ،اند ردند كه چنني نگفته و سوگند خو،و ياران او فرستادعبداهللا 

مهني را «:  و در خيمه نشستيم و عمومي گفت. و هرگز چنان غمني نشده بودم،او را تصديق كرد
 َكذا جاءإ«و چون  »؟دروغزن مشارد و از تو بيزار شود تو را پيامرب كه یخواست یم

 تو را  خدا! زيدیا«: يه را خبواند و گفت مرا پيش خواند و آپيامرب نازل شد …»املنافقون
   .»تصديق كرد
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 پيامرب   از كار پدر خربدار شد پيشیَببن اُ عبداهللا پسر عبداهللا و چون: ابن اسحاق گويد
 كه ی را به سبب سخنانیبن اب عبداهللا یخواه یمکه ام   شنيده!یپيامربِ خدا یا«: رفت و گفت
  مردمِخدا به . او را نزد تو آرم كرد به من بگو تا سرِی اگر چنني خواه!ی بكشیا از او شنيده

 ی بگويیبه ديگرکه  و بيم دارم ، از من نسبت به پدر نيكوكارتر نبودکس هيچخزرج دانند كه 
 ی را در مقابل كافریو او را بكشد و من طاقت نيارم كه قاتل پدر را ببينم و او را بكشم و مؤمن

ست صحبت  ا و مادام كه با ما،كنيم یبا او مدارا م«:  گفتپيامرب .» شومیكشته باشم و جهنم
   .»دارمي یم نيکو او را

  . خاستند ی به مالمتش بر میكرد قوم و ی ناروا می كاریبن اب عبداهللا یاز آن پس وقت
 او را ی گفتی اگر وقتخدا به! یبين یم«:  از قضيه خرب يافت به عمر گفتپيامربو چون 

خاستند كه اگر اكنون بگومي او را  ی او بر می به طرفداریكسان خونش رخيته بودم بكشم
   .» من بودیتر از رأ  پر بركتپيامربِ خدا یدامن كه رأ ی م،خدا به«: عمر گفت .»كشند یم

 !یپيامربِ خدا یا«:  منود و گفتیابه از مكه بيامد و مسلمانقيس بن صّبَم: گويد
   .» استخواهم كه به خطا كشته شده یيش را م برادر خویام و خونبها مسلمان پيش تو آمده

 كوتاه در مدينه بود آنگاه قاتل ی و مدت، را بدهندی برادر وی بگفت تا خونبهاپيامربو 
  .  مكه بازگشتیبرادر را بكشت و مرتد سو

و ک  مالطالب  ابی بنیاز مجله عل.  از آهنا بسيار كس كشته شدُمصطَِلق  بنیدر جنگ
 ُجَويرِّيه و . از آهنا اسري بسيار گرفت و ميان مسلمانان تقسيم كرديامربپ و . را بكشتیپسر و

  .  اسريان بودۀ از مجلپيامربدختر حارث بن ضرار مهسر 
 دختر حارث جزو ُجَويرِّيهكرد  ی را تقسيم مُمصطَِلق  بنی اسريانپيامرب یوقت: عايشه گويد

او  هرکس  و،حركات بود  شريين منكني وی و دختر، شدی ویسهم ثابت بن قيس يا پسر عمو
 بدهد و آزاد شود، و ی مالی مكاتبه هناد يعنشد، و با صاحب خود قرارِ یديد جمذوب م یرا م

 اطاق خود ديدم  را بر درِیچون و. خبواهدک مال از او كم   پرداخت آمد تا در كارِپيامربپيش 
 یا«:  آمد گفتپيامرب به نزد  و چون.شود ی او مۀ دلبستپيامرب كه دانستم ،از او بيزار شدم

ام كه   افتادهیا  ضرار ساالر قوم هستم و به بليهی دختر حارث بن ابُجَويرِّيه من !یپيامربِ خدا
ام  ام و قرار مكاتبه هناده  افتاده۔ی ویيا پسر عمو۔اس  و در سهم ثابت بن قيس بن مشّ،یدان

 ی كه كاریخواه یم«:  گفتپيامرب .»یكنک  مكاتبه با من كمام كه در پرداخت مالِ و آمده
 مال مكاتبه را بدهم و«: گفت» ؟ هبتر از اين چيست!پيامربِ خدا یا«: گفت» ؟هبتر از اين كنم

   .»چنني كردم«:  گفتپيامرب .»یآر«:  گفتُجَويرِّيه .»زن خويش كنمتو را 
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 را ی اسريانت اس گرفتهی دختر حارث را به زنُجَويرِّيه پيامربو چون مردم خرب يافتند كه 
 و به مهني سبب يكصد . شده بودند آزاد كردندپيامربكه به دست داشتند و خويشاوندان 

  . تر نبود  پر بركتُجَويرِّيه قوم خويش از ی برای آزاد شد و هيچ زنُمصطَِلق  بنیخانوار از



   عائشه افکِ داستانِ
مدينه رسيد ک به نزدي و چون ، بازگشتُمصطَِلق  بنی از سفرپيامرب: ابن اسحاق گويد

  .  بود سخنان ناروا گفتندش عايشه كه در اين سفر مهراهدربارۀدروغزنان 
 زد و به نام ی قرعه مشرفت ميان زنان ی به سفر مپيامرب یچنان بود كه وقت: عايشه گويد

 ربپيام و ،من بود   پيش آمد قرعه به نامُمصطَِلق  بنیی و چون غزا.برد یبود او را مهراه مهرکه 
  . خور بودند و گوشت بسيار نداشتند كه سنگني باشند در آن هنگام زنان كم. مرا مهراه برد
نشستم و كسان  ی شتر من آماده حركت بود در هودج خويش میو چنان بود كه وقت: گويد

گرفتند و  یبستند و مهار شتر را م یهنادند و با ريسمان م یآمدند و هودج مرا بر شتر م یم
 فرود آمد و یمدينه در منزلک گشت نزدي یم بازُمصطَِلق  بنی از سفرپيامربو چون . بردند یم

 ی و چون مردم روان شدند من به حاجت، رحيل دادندی آنگاه ندا، از شب آجنا مباندیپاس
 و ،بند از گردمن افتاد و ندانستم ردمن بود و چون فراغت يافتم گردنبند به گ شدم و گردنبيرون 

بند به مهاجنا كه آمده   گردنیبه گردن خود نديدم و به جستجو آن را ازگشتمچون به خيمه ب
  . نيافتم آن را  و،بودم بازگشتم

بردند آمده بودند و هودج را بر شتر هناده بودند و  ی مرا مدر اين وقت آهنا كه شترِ
  .  و مهار شتر را گرفته بودند و رفته بودند،ام در آن نشستهکه پنداشته بودند 

 و من ، آجنا نبود و مهه رفته بودندکس هيچمهينكه من به اردوگاه بازگشتم : يدگو
 و .گردند یم و دانستم كه چون مرا نيابند باز،روپوش به خود پيچيدم و در مكان خويش خفتم

 از اردو عقب مانده ی بر من گذشت كه به حاجتی سلمُمَعطَّلفوان بن مهچنان خفته بودم كه َص
 كه پيش از آنكه پرده ،ايستاد و مرا بشناختک  مرا بديد بيامد و نزديی و چون سياه،بود

خدايت رمحت «:  بر زبان آورد و گفت»ِللَّهنا إ« و چون مرا بديد ،ديده بود یمقرر شود مرا م
آورد و ک آنگاه صفوان شتر را نزدي .من با او سخن نكردم: گويد» ؟یا  چرا عقب مانده!كند

 رفت و من بر شتر نشستم بيامد و مهار بگرفت و شتابان به یه كنارو چون ب .»سوارشو«: گفت
 و صبحگاهان كه كسان فرود آمده بودند و آرام گرفته بودند صفوان .طلب اردو روان شد

و من از   و دروغزنان سخنان ناروا گفتند و شايعه در اردو افتاد.كشيد یمنودار شد كه شتر را م
  . خرب بودم یمهه جا ب

 و پيامرب.  خرب نداشتمی و من به شدت بيمار شدم و از جاي، به مدينه آمدميپس از آن
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 با پيامرب ی ول، از آن با من نگفتندی چيز كم و بيشِیپدر و مادرم از قصه خرب يافته بودند ول
 چنان نبود ی و در اين بيمار،كرد ی میشدم مهربان ی بيمار می كه از پيش وقت،من مهربان نبود
و بيش » ؟چطورند«: گفت ی اشتغال داشت، میآمد و مادرم به پرستار ی من مو مهينكه پيش

 اگر اجازه !پيامربِ خدا یا«:  سخت غمگني بودم گفتمی وی و من كه از جفا.گفت یاز اين من
 مادرم ۀو من به خان .» نيستیمانع«:  گفتپيامرب .» كندیپرستارمرا  پيش مادرم روم كه یده

  .  يافتمیو پس از بيست و چند روز هببوداشتم، خرب ند یچيزاز و ، رفتم
 آن  بودمي و اين آبريزگاه كه عجمان دارند در خانه نداشتيم وی صحرايیما مردم: گويد

 بيرون  حاجت خويشیرفتيم و زنان برا ی و به كنار مدينه م،دانستيم یناخوشايند مرا 
 كه با من راه ی و هنگام،د مهراه من بوِمسطَحم شدم و اُ بيرون  به حاجتیشب. شدند یم
 از ی يكدربارۀچرا «: گفتم »!زبون باد مسطح«:  و گفت، خود بيفتادۀرفت در جام یم

مگر ! ابوبکردختر «: ام مسطح گفت» ؟یگوي ی چنني م استمهاجران كه در بدر حضور داشته
: گفتم . من بگفتیو او سخنان مردم دروغزن را برا» ؟كدام خرب«: گفتم» ؟یا خرب را نشنيده

 چنان غمني شدم كه به خدا به: گويد .»اند  چنني گفته،خدا به، یآر«: گفت» ؟اند چنني گفته«
گريستم كه پنداشتم جگرم از گريه پاره خواهد  ی و بازگشتم و چنان م،حاجت نتوانستم رفت

من  به  ویشنو یگويند و تو م یخدا از تو در گذرد، مردم اين سخنان م«:  و به مادرم گفتم.شد
 كه شوهرش دوستش دارد و ی هر زن زيباي. آرام باش!دختر جان«: مادرم گفت» ؟یگوي یمن

   .» اين گونه سخنان گويندی ودربارۀهوو داشته باشد 
 چرا ! مردمیا«:  گفته بود.دانستم ی با مردم به سخن ايستاده بود و من منپيامرب: گويد

 از آهنا جز خدا به ؟گويند یخنان ناحق مكنند و س ی مرا در مورد كسامن آزار م كسانْیبعض
دامن و  ی از او منی جز نيك۔خدا به۔گويند كه  ی می مرددربارۀ و اين سخن ،دامن ی منینيك

   .»ام درنيامده است هرگز جز با من به خانه
 چند از مردان خزرج و مسطح و ی بن سلول بود و تنیبن اب عبداهللا بيشتر اين سخنان از

 بود و به سبب خواهر خويش در رواج شايعه پيامربش كه خواهرش زينب زن ح دختر َجَحمَنه
  . روز شدم  و من سخت تريه،كوشيد یم

پيامربِ  یا«: ري گفته بودَض بن ُحاَُسيد آن سخنان را بر زبان آورده بود پيامربِ خدا یوقت
 ما یدران خزرج و اگر از برا؛كنيم یشان را كوتاه م اوس باشند شّرۀ اگر اينان از طايف!خدا

 ی مردسعد بن عباده كه از پيْش .» كه بايد گردنشان را بزنند،ی خويش بگوهستند فرماِن
 از  اين سخنتو. زنند ی من گردن آهنا را،خدا به«: به قلم رفته بود برخاسته بود و گفته بودنيکو 
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 .»یگفت یند چنني من و اگر از طايفه تو بود.ندا ج خزرۀ كه اينان از طايفی كه دانیگوي یمرو  آن
 .»یكن ی و از منافقان دفاع میا  تو منافق،یگوي ی دروغ مخدا به«: اسيد بن حضري گفته بود

 و ، منانده بود كه ميان دو طايفه اوس و خزرج فتنه رخ دهدیآنگاه جنجال در مردم افتاد و چيز
بن زيد را پيش خواند و با سامة  و اُطالب  ابی بنی و عل، از منرب فرود آمد و به خانه آمدپيامرب

ند و از آهنا اَ  كسان تو!پيامربِ خدا یا«:  ياد كرد و گفتیاسامه از من به نيك. آهنا مشورت كرد
 زن بسيار است !پيامربِ خدا یا«:  گفتیاما عل .» و اين دروغ و باطل است، ندانيمیجز نيك

   .»گويد یبا تو راست م بپرس كه فرمانربِ خانه داشت، از ی او توانیو زن ديگر به جا
زد  ی میريره را به سخت برخاست و َبیعل. ريره را پيش خواند و از او پرسش كرد َبپيامرب

دامن،  ی منی به جز نيكخدا به « کهبريره جواب داد .»یبگو  راستپيامربِ خدابا «: گفت یو م
 و به ،اقب آن باشدگفتم مر یكردم و م یگرفتم اين بود كه مخري م ی كه از عايشه میتنها عيب
   .»خورد یآمد و مخري را م یرفت و مرغ م یخواب م

من .  از زنان انصار نيز حاضر بودندی پيش من آمد كه پدر و مادرم و يكپيامربپس از آن 
 بنشست و محد و ستايش پيامرب. گريست ی نيز با من می و زن انصار،رخيتم یمک به شدت اش

 از آنچه ی و اگر بد، از خدا بترس.یا  مردم را شنيده سخنان! عايشهیا«: خدا كرد و گفت
   .»پذيرد ی بندگان را مۀ توبی توبه كن كه خدایا گويند مرتكب شده یمردم م

پدر و مادرم جواب که  اين سخنان گفت اشكم خبشكيد و منتظر ماندم پيامربچون : گويد
عز و ۔ز آن بودم كه خدا  پيش خودم حقريتر ا،به خدا.  نگفتندی اما چيز. را بدهندپيامرب
که اميد داشتم .  آيات قرآن نازل كند كه در مسجدها خبوانند و در مناز بياورندام درباره ۔جل

 دهد، یدانست دروغزنان را تكذيب كند يا خرب ی مرا میگناه یبيند و خدا كه ب بی خوابپيامرب
  . ام نازل شود هدرباردانستم كه قرآن  یاما خودم را حقريتر از آن م

 را پيامربِ خداچرا جواب «:  به آهنا گفتم،كنند یو چون ديدم كه پدر و مادرم سخن من
 مانند یا  هيچ خانوادهخدا به: گويد .»دانيم چه بگوييم ی من،خدا به«: گفتند» ؟دهيد یمن

اند  چون ديدم كه پدر و مادرم خاموش مانده.  دچار بليه نشده است در آن روزابوبکرخاندان 
 مردم ۀ اگر به گفتخدا به .كنم ی توبه منی آنچه گفتدربارۀ هرگز ،خدا به«:  و گفتمبگريستم

 .ام  خالف واقع گفتهی، اما سخنیكن یگناهم، مرا تصديق م یداند كه ب می و خدا ،اعتراف كنم
 اما ،ستمُج یدر اين موقع نام يعقوب را م .»كنيد ی تصديقم منو اگر سخن كسان را انكار كنم

بايد و از خدا در آنچه ک صرب ني: گومي یمن نيز چون پدر يوسف م«:  و گفتم،ياوردمبه ياد ن
   .»خواهم یمک گوييد كم یم
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 بدو دست داد و جامه بر ی خويش نرفته بود كه حالت وحی از جاپيامرب ،خدا به: گويد
دم و نشک  چون اين حال بديدم بيمناخدا،  به و، چرمني زير سرش هنادندیاو افكندند و متكا

. كند یدانستم و اطمينان داشتم كه خدا با من ستم من ی خويش را میگناه ی كه ب،امهيت ندادم
 كه بيم ، به خود آمد پنداشتم كه جان خواهند دادپيامرب یاما پدر و مادرم چنان بودند كه وقت

  .  گفتار مردم از پيش خدا بيايدداشتند تأييِد
 ی و روز،رخيت ی مرواريد از او میها چون دانه به خود آمد و بنشست عرق پيامرب یوقت
 خوشدل باش كه خدا !عايشه«:  و گفتکردن،ک  خود پای و بنا كرد عرق از پيشان،سرد بود

   .» مشامِّ خدا و ذَمحِد: و من گفتم«: گويد .»نازل كرد تو را یگناه یب
 ۔عز و جل۔ قرآن را كه خدا یها رفت و با مردم سخن كرد و آيه بيرون پيامربآنگاه 

پس از آن بگفت تا مسطح بن اثاثه و حسان بن ثابت و محنه .  من فرستاده بود خبوانددربارۀ
  . د زدنددختر جحش را كه بيشتر از مهه بد گفته بودند َح

که  یا  شنيده!ايوب ابویا«: ام ايوب زن خالد بن زيد بدو گفته بود: ابن اسحاق گويد
  بودی تو.گويند یام، دروغ م بله شنيده«: ايوب گفتابو» ؟گويند ی عايشه چه مدربارۀمردم 

ايوب ابو .»كردم ی منی چنني كار بودم من،خدا بهنه «: ام ايوب گفت» ؟یكرد ی میچنني كار
   .»عايشه هبتر از تو است«: گفت

 كه پيش از آن خرج مسطح را ابوبکر عايشه نازل شد یگناه یو چون آيات قرآن بر ب
 عايشه گفت دربارۀ آن سخنان كه  و از پسِ،دهم ی به او منی هرگز چيزخدا به«: داد گفت یم

    و اين آيه نازل شد كه .»كنم یمنک هرگز به او كم
ولُوا الَْفْضِل ِمنُْكمْ 

ُ
تَِل أ

ْ
ٰ  وَ َوال يَأ ِ الُْقْر و

ُ
ْن يُْؤتُوا أ

َ
َعِة أ الُْمهاِجِريَن  وَ الَْمساِكنيَ  وَ  السَّ

ِ يف َسِبيِل  َعْ  وَ ابّٰ َْصَفُحوا وَ ُفواْ ْ . 
َ
ْن َفْغِفَر أ

َ
بُّوَن أ ُ ال حُتِ ُ  ؟ لَُكمْ ابّٰ ٌر رَِحيٌم  َلُفوَوابّٰ

}۲۴:  ۲۲{  
 راه  مشا قسم خنورند كه به خويشان و مستمندان و مهاجراِنمان و توانگراِنَرو صاحبكَ«: یيعن

 خدا ؟رزدتان مگر دوست نداريد كه خدا بيام.ند و چشم بپوشنداي ندهند، ببخشیخدا چيز
  . » استمهربانآمرزگار و 

 مسطح را بداد و ی و خرج؛» دوست دارم كه خدا مرا بيامرزدخدا به« : گفتابوبکر
  . » هرگز از او باز نگريمخدا به« :گفت

 گفته ی و قوم وی سلمُمَعطّل صفوان بن دربارۀ یو چنان بود كه حسان بن ثابت شعر
 صفوان را اْس و ثابت بن قيس بن مشّفت و به او بزد،بگرحسان را راِه  و او با مششري ،بود



 ۲۰۴

بن رواحه او را بديد  عبداهللا  و،حارث برد  بنیۀ را به گردن بست و به حملیبگرفت و دستان و
 و ، آنكه حسان بن ثابت را با مششري زدیبرا«: ثابت گفت »؟یا چرا او را بسته«: و گفت

: ثابت گفت» ؟ از كار تو خرب داردپيامربِ خدا«: تبن رواحه گفعبداهللا  .»پندارم كه او را كشت
 صفوان را رها و ثابْت .» او را رها كن.یا رفته بيرون از حد خود«: گفتعبداهللا  .»خدا به ،نه«

صفوان و   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليه و او. بگفتندی رفتند و قصه را با وپيامربآنگاه پيش . كرد
 مرا آزار كرد و هجو گفت كه خشمگني !یامربِ خداپي یا«:  و صفوان گفت.حسان را خبواست
 كه خدايشان به اسالم ؟یگوي ی قوم من مچرا بِد«:  به حسان گفتپيامرب .»شدم و او را زدم

پيامربِ  یا«: حسان گفت .» كنیكويي نیا  اين ضربت كه خوردهدربارۀ .كرده است هدايت
جديله است   بنیبريح را كه اكنون قصر۔ زمينِ در عوض۔ پيامربو  .»به تو خبشيدم آن را !خدا

 و ، خبشيده بودپيامربطلحة بن سهل تعلق داشته بود كه به  ابو پيش از آن بريح به.بدو خبشيد
 و نيز سريين را . كه حسان بن ثابت از صفوان خورده بود بدو دادیدر مقابل ضربت آن را پيامرب
  . حسان از او تولد يافت بن عبدالرمحان كه ، بود بدو خبشيدیكنيز قبطک كه ي

 ی و با زنان كار، استکه ِعّنين و معلوم شد ،از صفوان پرسش كردند: گفت یعايشه م
  .  و پس از آن به شهادت رسيد.ندارد

 قعده سال ی و در ماه ذ، ماه شوال و رمضان را در مدينه به سر بردپيامرب:  گويدابوجعفر
  . شد بيرون ششم به قصد عمره

  



   هحُدَيبيّ صلح
 به هرکدام و پس از اجنام ، قعده بودی سه عمره كرد كه مهه در ذپيامرب: جماهد گويد

  . مدينه بازگشت
 ، جنگ نداشتشد و سرِ بيرون  قعده به قصد عمرهی در ماه ذپيامرب: ابن اسحاق گويد

  او برخيزند خويش خواند كه بيم داشت قرشيان به جنِگینشينان را به مهراه و عربان و باديه
  .  از بدويان نيامدندی بسياری ول.بندنديا راه كعبه را ب

 مهراه یشد و قربان بيرون  كه بدو پيوسته بودندی با مهاجر و انصار و عربانپيامرب: گويد
نشوند و بدانند كه به زيارت و تعظيم ک  بيمنایبرد و احرام عمره بست تا كسان از جنگ و

  . رود یكعبه م
 كه آهنگ زيارت كعبه ،شد بيرون پيامربسال حديبيه ه ب:  گويدیهرحممد بن مسلم ُز

 هر ده یبرا،   برد و هفتصد كس مهراه داشتی و هفتاد قربان،داشت و قصد جنگ نداشت
  . د بویقربانک كس ي

  . صد كس بود با هزار و چندپيامرب هست كه یحديث ديگر از زهر
  . ه حديبيه رفتيم بپيامربصد كس بودمي كه مهراه هزار و چهار: مسلمه گويد

 بيعت كردند هزار و پانصد و پيامرب كه زير درخت حديبيه با یكسان: ابن عباس گويد
  . بيست و پنج كس بودند

 و ،به روز بيعت زير درخت هزار و سيصد كس بودمي:  گويدوىف اَیعبداهللا بن اب
  . هشتم گروه مهاجران بودندک  ياَسلَم بنی

صد چهار  را در سفر حديبيه هزار وپيامربار مهراهان  نيز مشیانصار عبداهللا جابر بن
  . كس گفته است

 یا« : بدو رسيد و گفتی به عسفان رسيد بشري بن سفيان كعبپيامربچون :  گويدیزهر
 و او باش قوم را مهراه دارند كه ،اند اند و بريون شده  قرشيان از آمدن تو خرب يافته!پيامرب

اند كه نگذارند وارد مكه  اند و قسم خورده اردو زدهوى طُ یاند و در ذ پوست پلنگ پوشيده
:  گويدابوجعفر .»اند يم فرستادهَمخالد بن وليد را با سواران خود به كراع الُغک ، و اينیشو

  .  بودپيامرباند در آن هنگام خالد مسلمان شده بود و مهراه  ها گفته یبعض
   : اين سخنۀذكر گويند
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 یا«:  و عمر گفت، احلليفه رسيدی برفت تا به ذیقربان با پيامرب:  گويدیابن ابز
 كس به مدينه پيامربو  »!؟ كه با تو در حال جنگندیرو ی میسالح و اسب پيش كسان ی ب!پيامرب

   .اسب و سالح بود بياوردند هرچه فرستاد و
 و . رفت و آجنا فرود آمدىن ِمی و سو،وارد شودکه مكه رسيد نگذاشتند ک و چون نزدي

 به خالد بن وليد پيامرب و . استآمده بيرون  جهل با پانصد كسیآمد كه عكرمة بن ابخرب 
من مششري خدا و مششري «: خالد گفت .»آيد یپسر عم تو با سپاه مک  اين! خالدیا«: گفت
 پيامربو . از آن روز خالد مششري خدا نام گرفت .» بفرستیكجا خواه هستم، مرا هری وپيامرب

 یفرستاد و در دره با عكرمه رو به رو شد و او را منهزم كرد و به داخل ديوارها بیاو را با سپاه
 و . مكه راندیو بار ديگر عكرمه بيامد و خالد او را منهزم كرد و به داخل ديوارها. مكه راند

 و خدا اين آيه را . مكه راندیبار سوم عكرمه بيامد و خالد او را منهزم كرد و به داخل ديوارها
  :ردنازل ك

يِْدَفُهْم َقنُْكمْ وَ 
َ
ِي َكفَّ أ

َّ ْظَفَرُكْم  وَ ُهَو ا
َ
ْن أ

َ
َة من َنْعِد أ يِْديَُكْم َقنُْهْم بَِبْطِن َمكَّ

َ
أ

ُ اكَن  وَ َعلَيِْهمْ  ً ابّٰ يَن َكَفُروا.  بِما َيْعَملُوَن بَِصريا ِ
َّ وُكْم َعِن الَْمْسِجِد  وَ ُهُم ا َصدُّ

ً  وَ احْلَرامِ  ْن َفبْلَُغ حَمِلَّهُ الَْهْدَي َمْعُكوفا
َ
نِساٌء ُمْؤِمناٌت لَْم  وَ ال رِجاٌل ُمْؤِمنُونَ لَوْ وَ . أ

ٌة بَِغرْيِ ِعلْمٍ  ْن َيَطؤُُهْم َفتُِصيَبُكْم ِمنُْهْم َمَعرَّ
َ
ُْدِخَل . َيْعلَُموُهْم أ ِ ُ  يف رمَْحَِتِه من ابّٰ

يَن َكَفُروا ِمنْهُ . يَشاءُ  ِ
َّ ْننَا ا ماً لَْو تََزيَّلُوا لََعذَّ ِ

َ
  }۲۵ - ۲۴  :۴۸{ْم َعذاباً أ

 مشا را از ايشان یمكه پس از آنكه مشا را بر مشركان ظفر داد دستهاک اوست كه نزدي«: یيعن
 یآهنا كسان. كرديد بينا بود ی كه می و خدا به اعمال. ايشان را از مشا بازداشتیو دستها

به قربانگاه بسته بود از مسجد احلرام  رسيدن یبودند كه كفر ورزيدند و مشا را با قرباهنا كه برا
شناسيد آسيب زنيد و از  یاگر بيم آن نبود كه مردان مؤمن و زنان مؤمنه را كه من. بازداشتند

 ].اجازه كار زار يافته بوديد اما نيافتيد[ به مشا رسد یبابت ايشان بدون اينكه بدانيد مكروه
ز هم جدا بودند كافرانشان را عذاب  اگر ا.را خواهد به رمحت خويش درآرد هرکه تا خدا

  . »دردناک ی عذابكردمي یم
رو   از آن را از آهنا بازداشتی خويش را بر آهنا ظفر داد وپيامربخدا از پس آنكه : گويد

  .  ندانسته به آهنا آسيب رساندسپاْهکه خواست  ی مسلمان در ميانشان بود و منیكه گروه
 كه جنگ ! بر قريشیوا«:  آمدند گفتپيامرب ۀبل قرشيان به مقایوقت: ابن اسحاق گويد

 كه اگر بر من غلبه يافتند به ؟گذارند ی چرا مرا با ديگر عربان وا من.كند یآهنا را نابود م
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 و اگر ،مقصود خويش رسيده باشند و اگر من غالب شدم آسوده خاطر به اسالم درآيند
 با آهنا در كار دين خويش خدا هب !؟كنند ی قرشيان چه گمان م.خنواستند به جنگ برخيزند

 چه کسی«:  گفتپيامربآنگاه  .»غلبه دهد يا جان بر سر اين كار هنم آن را كنم تا خدا یجنگ م
 یا«:  از مردم اسلم گفتیيك» ؟اند بربد  كه قرشيان بستهی غري از راهیتواند ما را به راه یم

   .»كنم ی من اين كار م!یپيامربِ خدا
 سخت و نامهوار بربد كه به زمحت یها از راه ان را از ميان دره و مهراهپيامربسپس 

بگوييد :  گفتپيامرب دره به زمني مهوار رسيدند ی و چون از آجنا درآمدند و در انتها.افتادند
:  گفتپيامرب. و ياران اين كلمات بگفتند .»برمي یخواهيم و توبه بدو م یاز خدا آمرزش م«
   .»سرائيل عرضه شد و نگفتندا  بنی بود كه بریاين كلمات«

رار به حديبيه ة اِمل برد كه از جانب ثنّيی كسان را از راهپيامرب:  گويدیابن شهاب زهر
اند   و چون سپاه قريش ديدند كه حممد و يارانش از راه ديگر رفته.رسيد كه زير مكه بود یم

 پيامرب .»وامانده« :فتند و ياران گ، به ثنية املرار رسيد شترش خبفتپيامرب و چون .بازگشتند
 اكنون اگر قريش مرا به .ش داشتاهاشت نگاه د آنكه فيل را از مكه نگیوامنانده ول«: گفت
   .»پذيرم ی خوانند كه رعايت خويشاوند باشد میكار

 در اين دره آب نيست !پيامربِ خدا یا«: گفتند .»فرود آييد«: پس از آن به كسان گفت
 از ی از ياران داد و در يكی از تريدان خويش برآورد و به يكی تريربپيام .»كه بر آن فرود آييم

  .  چنانكه بر آن حايل زدند، آن فرو برد و آب از آن جبوشيدبه َتِهچاهها رفت و تري را 
 پيامرب یقربانيها ري بود كهَم در چاه رفت ناجية بن ُعپيامربآنكه با تري : ابن اسحاق گويد

   .» را در چاه بردمپيامرب من بودم كه تريِ«: گفت ی نيز مبراء بن عازب. راند یرا م
 ی آجنا بود كه اندكی و گودال، حديبيه فرود آمدی در انتهاپيامرب: م گويدکَروان بن َحم

 ی و تري، بردندپيامرب شكايت پيش یشد و كسان از تشنگک  آب خشی و به زود،آب داشت
  . جوشيد تا از آجنا برفتند ی پيوسته آب م و.از تريدان خود برآورد و گفت در گودال هنند

 هتامه خزاعياِن ( چند از قوم خويش بيامدی با تنی خزاعی بن ورقاُبَديلدر اين هنگام 
 یرا ديدم كه بر آهبا لَُؤی و عامر بن لَُؤی قوم كعب بن«:  و گفت) بودندپيامرب از نيكخواهاِن

 ۔صلی پيامرب .»یو كعبه َریسوکه گذارند  ی تو دارند و من جنِگاند و سرِ حديبيه فرود آمده
 قرشيان از .امي  عمره آمدهی برا.امي  نيامدهی جنگ با كسیما برا«: گفت  وسلم۔اهللا عليه

 كه اگر دين ، معني كنيم و مرا با ديگران واگذارندی و اگر خواهند مدت،اند جنگ به جان آمده
 كه جان من به فرمان یبه خداي۔  و اگر خنواهند،من غلبه يافت و خواستند بدان درآيند
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بديل  .»كنم تا جان بدهم يا فرمان خدا روان شود ی خويش جنگ م دينِ با آهنا در كارِ۔اوست
از پيش اين «:  قرشيان رفت و گفتیآنگاه بديل سو .»ميگوي یبه آهنا م تو را سخن«: گفت

 .»ا با مشا بگوييم ریخواهيد سخنان و یگفت، اگر م ی میامي و شنيدمي كه سخن مرد آمده
بگو چه «:  گفتندیو صاحبان رأ .»ی بگويیحاجت ندارمي كه از او چيز«. سفيهان قوم گفتند

 را با آهنا در پيامرب سخنان ۀو مه .»گفت یشنيدم كه چنني و چنان م«: بديل گفت» ؟یا شنيده
  پدر مگر من! قومیا«:  گفتی بن مسعود ثقفُعرَوة سخن به سر برد و چون. ميان هناد

دانيد كه من  یم«: گفت .»نه«: گفتند» ؟يدا آيا از من بدگمان«: گفت .»چرا«: گفتند» ؟نيستم
 كه اطاعت من ی و چون نپذيرفتند با زن و فرزند و مهه كسان، مشا خواندمیمردم عكاظ را سو

 يعه دخترَبعروة بن مسعود فرزند ُس:  گويدیهرُز .»یآر«: گفتند» ؟ مشا آمدمیكردند سو
 بپذيريد و . است به مشا عرضه كردهیا اين مرد روش عاقالنه«: عروه گفت. مشس بودعبد

   .»برو«: گفتند .» او رومیبگذاريد من سو
 گفت كه با بديل ی مهان سخنان با وپيامرب و ، آمد و با او سخن كردپيامربعروه پيش 

كه است ابود نكرده  قوم خويش را ن از عربانْکس هيچ ! حممدیا«: عروه بدو گفت. گفته بود
رها  تو را بينم كه توانند بگريزند و ی تو م را اطراِفی و اگر چنني شود من كسان.یتو نابود كن

الت بت (» !؟كنيم یگريزمي و او را رها م ی ما م!ک الت را مبۀتن پايني«:  گفتابوبکر .»كنند
 .» استبوبکرا«: گفتند» ؟اين كيست«: عروه گفت) .كردند یثقيف بود كه پرستش آن م

ام   آن نكردهی كه تالفی بر من نداشتیت اگر مّن، كه جامن به فرمان اوستیيخدا به«: گفت
خواست گفت  ی می و مهينكه چيز، به سخن پرداختپيامربآنگاه با  .»دادم یم تو را جوابِ
شت  ايستاده بود و مغفر به سر داپيامرب سر ی و مغرية بن شعبه كه باال.گرفت یرا م  یريش و

دست از «: گفت یزد و م یبرد با نيام مششري به دست او م ی مپيامرب عروه دست به ريش یوقت
: گفت .»مغرية بن شعبه«: گفتند» ؟اين كيست«: عروه سر برداشت و گفت .»ريش او بدار

چنان بود كه مغريه در  اين و(» ؟ خيانت تو نكوشيدمۀتكار، مگر من در كار تصفي خيانیا«
 و ، مهراه بود و آهنا را بكشت و اموالشان برگرفت و بيامد و مسلمان شدیوهجاهليت با گر

عروه  ).» خيانت است و حاجت بدان ندارمي حاصلِ و اما مالْ،اسالم را پذيرفتم«:  گفتپيامرب
انداخت  ی آب دهان مپيامرب ی وقتخدا به«: گفت ی و م، دقيق شده بودپيامربدر كار ياران 

داد  ی می و چون فرمان.ماليد یگرفت و به صورت و پوست خود م یت مبه دس آن را شان يکی
 او كارشان ی آب وضو گرفنتِیگرفت برا ی و چون وضو م.گرفتند ی میدر اجنام آن به هم پيش

 تعظيم ی و از رو،كردند آهنگشان مالمي بود ی پيش او سخن می وقت.رسيد یبه كشمكش م
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   .»نگريستند یخريه در او من
ام،   به دربار شاهان رفتهخدا به ! قومیا«:  پيش ياران خويش برگشت گفت عروهیوقت

از پادشاهان به نزد كسانش چون حممد ک ي  اما هيچ،ام  را ديدهی و قيصر و جناشِکسرىدربار 
است  عاقالنه به مشا عرضه كرده یكه روشک  اين.نيستان ياران خويش بزرگ و عزيز در مي

   .»بپذيريد
 .» حممد رومیبگذاريد من نيز سو«:  مردم كنانه به قرشيان گفت ازیپس از آن يك

. رسد ی میفالنک اين«:  گفتپيامرب  رسيدیحممد و ياران وک و چون به نزدي .»برو«: گفتند
 و قربانيها را رها .» قربانيها را رها كنيد.مشارند ی را مهم میست كه قربانی اا  از طايفهیو

اين ! یتقديس خدا«:  و چون اين بديد گفت. رفتندیپيش وگويان پيشا ک و قوم لبي،كردند
   .»قوم را نبايد از كعبه بازداشت

 ی را كه ساالر حبشيان بود سو۔انّبيا ابن َز۔مه لقَس بن َعلَيپس از آن ُح:  گويدیزهر
 قربانيها .پرستند ی است كه خدا را میاين از مجاعت«:  و چون او را ديد گفت. فرستادندپيامرب
 دره روان یدار را بديد كه در هپنا  قالدهیو چون او قربانيها .» رها كنيد تا ببيندیابل ورا مق

 پيامرب به احترام آنچه ديده بود پيش ،ديگر را خورده بودک توقف پشم ي بود و از طول مدِت
ام، راه بر   ناروا ديدهی چيز!وه قرشيان گریا«:  قرشيان بازگشت و گفتی و سو،نيامد

بنشني «: گفتند .»ايد كه از طول مدت توقف پشم مهديگر را خبورده  قالده دار بستهیقربانيها
   .»ی ندانی و چيزیا  صحرانشنيیكه تو مرد

 ! گروه قرشيانیا«: در اين هنگام حليس خشمگني شد و گفت: ابن اسحاق گويد
 كه جان یيخدا به .ران كعبه را از خانه خدا بازداريدئامي كه زا  ما با مشا پيمان نكردهخدا به

 .»برم ی را ماحباش و گر نه ، بگذاريد حممد به زيارت خانه آيد،حليس به فرمان اوست
   .» خاموش باش و بگذارمان تا در كار خويش بينديشيم! حليسیا«: گفتند

   .»روم ی او میمن سو«: فص برخاست و گفت بن َحِمکَرز از قرشيان به نام یآنگاه يك
كاره  بدیاين مكرز بن حفص است و مرد«:  گفتپيامربد رسيک و چون مكرز نزدي

 پيامربدر مهني اثنا سهيل بن عمرو بيامد و .  سخن آغاز كردپيامربمكرز بيامد و با  .»است
   .»كارتان سهل شد«: گفت

الن  و حفص بن فُ عبدالُعّزى بنُحَويِطبقرشيان سهيل بن عمرو و : سلمة بن اكوع گويد
 آهنا پيامرب و چون . صلح كنندیفرستادند كه با و  وسلم۔صلی اهللا عليه ۔یپيامربِ خدا یرا سو

 یخويشاوند   اينان به؛خدا كارتان را سهل كرد«: آيند گفت یرا بديد كه مهراه سهيل م



 ۲۱۰

 .»گوييد شايد خدا دهلاشان را نرم كندک يقربانيها را رها كنيد و لّب.  صلح دارندآيند و سرِ یم
  .  و بانگ از هر گوشه برخاست،گفنت آغاز كردندک اه لبيو كسان از اطراف اردوگ

  .  صلح كردندی برسيدند و تقاضایآنگاه سهيل و مهراهان و
در اين هنگام كه سخن از صلح بود و كس از مشركان ميان مسلمانان بود و از : سلمه گويد

ردان مسلح شد و  او را بكشت و ناگهان دره پر از مابوسفيانمسلمانان كس ميان مشركان بود كه 
 آوردم كه سالحشان را پيامربمقاومت براندم و پيش  یمن شش كس از مشركان مسلح را ب

  . نگرفت و خونشان نرخيت و از آهنا درگذشت
كنار زدم و در  آن را  رفتم و خاری درختی با اهل مكه صلح كردمي سویوقت: گويد

 و من از آهنا ،گفتند ی ناسزا مپيامرب ارۀدرباش خبفتم و چهار تن از مشركان مكه بيامدند و  سايه
 و در آن حال ، و آهنا سالح خويش بياوخيتند و خبفتند، ديگر رفتمی درختیبيزار شدم و سو

 و من مششري .» ابن زنيم را كشتند! گروه مهاجرانیا«:  از پايني دره بانگ زدیبودند كه يك
قسم به «:  و گفتم،سالحشان بگرفتمبرگرفتم و به آن چهار كس كه خفته بودند محله بردم و 

سپس آهنا  .»زمن یش را متان سربلند كند گردنهرکداماست،  كه حممد را حرمت داده یخداي
عبالت را كه مكرز نام داشت بياورد طايفۀ  از مردم ی و عمومي عامر يك، راندمپيامرب یرا سو

هفتاد كس از مشركان  بداشتيم و پيامرب و چون آهنا را پيش .كه پوشش جنگ به تن داشت
 از آهنا ی بگذاريد آغاز بدكار.درهاشان كني«:  آهنا نگريست و گفت درپيامربآجنا بودند، 

  . دوو مهه را خبش .»باشد
  :و خداوند اين آيه را نازل كرد: گويد

يِْدَفُهْم َقنُْكمْ وَ 
َ
ِي َكفَّ أ

َّ َة  وَ ُهَو ا يِْديَُكْم َقنُْهْم بِبَْطِن َمكَّ
َ
  }۲۴  :۴۸{أ

  . »مشا بازداشت  ايشان ازی مشا را از ايشان و دستهایمكه دستهاک نزدي اوست كه به«: یعني
 را كه به دست مشركان بودند بگرفتيم و كس به نزد آهنا یآنگاه مسلمانان: سلمه گويد

 ۔عليه السالم۔ ی علپيامرب و . و سهيل بن عمرو و خويطب به كار صلح پرداختند.وانگذاشتيم
  . ح فرستادرا به كار صل

 از ارتفاعات حديبيه منودار ی كه زنيم نام داشت بر يكپيامرب از ياران یيك: قتاده گويد
 را فرستاد تا دوازده سوار از ی گروهپيامرب و ، بينداختند و او را بكشتندی و مشركان تري،شد

و  .»نه «:گفتند» ؟امي  دادهی داريد؟ آيا قراریآيا با من پيمان«:  و گفت، بياوردندکافران
  .  آهنا را رها كردپيامرب

 به مهراِه پيامربقرشيان سهيل بن عمرو را پس از آن فرستادند كه : يدابن اسحاق گو
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  .  آهنا فرستاده بودی برایبن عفان پيام عثمان
 از شتران خويش سوار كرد ی را خبواند و او را بر يكی خراش بن اميه خزاعپيامرب: گويد

 كردند ی را پپيامرب اما شتر . را به اشراف مكه برساندیرستاد تا پيام و قرشيان به مكه فیو سو
  .  بازگشتپيامرب ی و او سو، مانع شدنداحباشكه ، خواستند خراش را بكشند یو م

 بگردند و به پيامربقرشيان چهل يا پنجاه كس را فرستادند تا به دور اردوگاه : گويد
 كه از آهنا در گذشت و ، آوردندپيامربگرفتند و پيش  و اين گروه را ب. آسيب رسانندیياران و

  .  انداخته بودندپيامرباينان سنگ و تري به اردوگاه . رهاشان كرد
 عمر بن خطاب را خبواند كه به مكه رود و به اشراف قريش بگويد كه پيامربپس از آن 

م و ا ود بيمناك من از قريش بر جان خ!پيامرب یا«: عمر گفت.  زيارت آمده استی براپيامرب
 آهنا یدانند كه در دمشن یمک  قرشيان ني. كس در مكه نيست كه مرا حفظ كندیعد  بنیاز
   .»اما عثمان بن عفان در مكه از من حمفوظتر است. ام بوده  سختسر

 و اشراف قريش فرستاد تا به آهنا بگويد كه ابوسفيان ی عثمان را خبواند و سوپيامرب
  .  بلكه به زيارت كعبه و بزرگداشت آن آمده است جنگ نيامدهی براپيامرب

 پيش از آن، ابان بن یشد، يا كم ی كه وارد شهر می و هنگام، مكه رفتیعثمان سو
 و از مركب پياده شد و او را به رديف خويش سوار كرد و پناه داد تا ،سعيد بن عاص او را بديد

 و . بگفتپيامربن قريش رفت و پيام  و بزرگاابوسفيان و عثمان پيش . را بگزاردپيامربپيام 
 .» برو طواف كنی بر كعبه طواف كنیخواه یاگر م«: چون اين كار را به سر برد بدو گفتند

قرشيان عثمان را بداشتند و خرب به  .» نيز به طواف آيدپيامربكنم تا  یطواف من«: عثمان گفت
نگردمي تا كار قرشيان را يكسره باز «: گفتپيامرب .اند  و ياران او رسيد كه عثمان را كشتهپيامرب
  .  و اين بيعت رضوان بود كه زير درخت اجنام گرفت.و كسان را به بيعت خواند .»كنيم

 ندا داد پيامرب زِن  كه از حديبيه حركت كرده بودمي بانگیهنگام: سلمة بن اكوع گويد
 كه او زير ، رفتيممربپيا ی و ما سو.» بيعت بياييد كه روح القدس نازل شدی مردم برایا«که 

  : و خدا اين آيه را نازل فرمود.رنگ بود و با او بيعت كردمي  تريهیدرخت
 َ ِ ُ لََقْد َر َجَرِة  َك  َعِن الُْمْؤِمِننَي إِْذ يُبايُِعونَ ابّٰ   }۱۸  :۴۸{حَتَْت الشَّ

  . »كردند ی كه زير درخت با تو بيعت میخدا از مؤمنان خشنود شد هنگام«: یيعن
  .  بود۔اسد  بنیاز مردم ۔ان كرد سنان بن وهب كه بيعت رضویخنستني كس: ويدعامر گ

 بيعت پيامرببه روز حديبيه هزار و چهار صد كس بودمي كه با : گويد عبداهللا جابر بن
جز ه  مهه بيعت كردمي ب. را گرفته بودی و عمر دست و،رنگ بود  و او زير درخت تريه،كردمي
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  . كم شتر خود هنان شده بود كه زير شیجد بن قيس انصار
  .  مرگ مقاومت كنيمیبيعت كردمي كه فرار نكنيم و تا پا: گويد

 و من جزو ، زير درخت بود كه كسان را به بيعت خواندپيامرب: سلمة بن اكوع گويد
 به پيامرب و در آن ميانه .آنگاه بسيار كسان بيعت كردند.  بودم كه بيعت كردندیخنستني كسان

 بودم كه بيعت ی من جزو اولني كسان!پيامرب یا«: گفتم .» بيعت كن!هسلم«: من گفت
پس از آن بيعت ادامه  . به من دادیو چون سالح نداشتم سپر .»باز هم«: گفت .»اند كرده

 دو بار بيعت !پيامرب یا«: گفتم» ؟یكن یسلمه بيعت من«:  گفتپيامربيافت تا به آخر رسيد و 
 كه به تو دادم چه یسپر«:  گفتپيامرب و ، سوم بيعت كردمبار .»باز هم«: گفت .»ام كرده
تو «:  خبنديد و گفتپيامرب .»عمومي عامر سالح نداشت و سپر را بدو دادم«: گفتم» ؟شد

 به من بده كه او را از خودم بيشتر دوست داشته یخدايا دوست: اند  كه گذشتگان گفتهیچنان
 از مسلمانان به جز جد بن کس هيچ و ،ت كرد با كسان بيعپيامرب: ابن اسحاق گويد .»باشم

بينم كه به شكم شتر خويش  ی او را میگوي: گويد عبداهللا جابر بن. قيس از بيعت باز مناند
  . چسبيده بود كه هنان ماند

  .  قتل عثمان نادرست بودۀاز آن خرب آمد كه شايعپس 
:  فرستادند و گفتندپيامرب یپس از آن قرشيان سهيل بن عمرو را سو: ابن اسحاق گويد

   .» عربان نگويند به زور وارد مكه شده استتا ، صلح كن به شرط آنكه امسال بازگرددیبا و«
اين مرد   خواهند كه یصلح م«:  او را بديد گفتپيامربو چون سهيل از دور منايان شد و 

   .»اند را فرستاده
و چون كار . ميان رفت آنگاه صلح در ، رسيد گفتگو بسيار شدپيامرب سهيل پيش یوقت

 یا«:  رفت و گفتابوبکرالتيام يافت و جز نامه نوشنت مناند عمر بن خطاب برجست و پيش 
» ؟مگر ما مسلمان نيستيم«: گفت .»چرا«:  گفتابوبکر» ؟ نيستپيامربِ خدا مگر او !ابوبکر
س پ«: گفت .»چرا«:  گفتابوبکر» ؟نيستندک مگر آهنا مشر«: گفت .»چرا«:  گفتابوبکر

 من . باشی مطيع و! عمریا«:  گفتابوبکر» ؟ كنيمی زبونچرا در كار دين خود حتملِ
پيامربِ مگر تو «:  آمد و گفتپيامربآنگاه عمر پيش  .» استپيامربِ خدادهم كه او  یشهادت م

 .»چرا«:  گفتپيامرب» ؟مگر ما مسلمان نيستيم«: گفت .»چرا«:  گفتپيامرب» ؟ی نيستخدا
پس چرا در كار دين خويش «: گفت .»چرا«:  گفتپيامرب» ؟نيستندک مشرمگر آهنا «: گفت

 نكنم، او نيز ی خدامي و خالف فرمان وۀمن بنده و فرستاد«:  گفتپيامرب» ؟ كنيمیحتمل زبون
   .»مرا وا خنواهد گذاشت
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دادم و  یداشتم و صدقه م ی كه آن روز گفتم پيوسته روزه میاز بيم سخنان: گفت یعمر م
   .كردم تا اميدوار شدم كه خوب شده باشد یكردم و بنده آزاد م یمناز م

 الرمحن بنويس بسم اهللا«: يش خواند و گفت مرا پپيامربآنگاه :  گويدطالب  ابی بنیعل
:  گفتپيامرب .»اللُّهمَّ ك بنويس باِمس.شناسم یمن اين را من«: سهيل بن عمرو گفت .»الرحيم

 حممد ۀبنويس اين صلحنام«:  گفتپيامربپس از آن . شتمو من نو ؛»اللُّهمَّ كباِمسبنويس «
دانستم كه با تو  ی مپيامربِ خدا تو را اگر«: سهيل گفت .»ست با سهيل بن عمروپيامربِ خدا

   : بنويس گفتپيامرب .» اسم خودت و اسم پدرت را بنويس.جنگ نداشتم
ده سال جنگ مقرر شد كه . است با سهيل بن عمرو عبداهللا  حممد بنۀاين صلحنام

 ديگر بدارند به شرط آنكهک ميان كسان نباشد و مهه در امان باشند و دست از ي
پيش حممد رود او را پس دهد، و  سرپرست خويش ۀ اجازیاز قرشيان بهرکس 

 ميان ما صلح است و جنگ و . پيش قريش آيد او را پس ندهندپيامربكس از كسان هر
خواهد با قرشيان  هرکه  و، پيمان كند خداپيامربِخواهد با  هرکه  و.اسارت نيست

  . پيمان كند
ما با قرشيان «: بكر گفتند  بنیمردم .»كنيم ی پيمان مپيامربما با «: مردم خزاعه گفتند

   .»كنيم یپيمان م
 و سال ديگر ،ی و وارد مكه نشویگرد شرط كردند كه در اين سال بازپيامربقرشيان با 

 كه مششري ی نداشته باش سوار و بيش از سالحِیياران خويش درآي و ما از مكه برومي و با یبياي
  . ی نياری و جز اين سالح،در نيام باشد

ندل پسر سهيل كه َج ابونوشتند ی صلح مۀ و سهيل بن عمرو نامپيامربِ خدا كه ءدر آن اثنا
  .  آمدپيامربدربند آهن بود و گرخيته بود پيش 

شود، به سبب  یشدند مطمئن بودند كه فتح م یمون  بيرپيامرب ياران یو چنان بود كه وقت
 بسيار پيامربافتاد و    و چون ديدند كه كار به صلح و بازگشت. ديده بودپيامربِ خدا كه یخواب

  .  منانده بود كه به خطر كفر افتندیحتمل كرد سخت آشفته شدند و چيز
اش بگرفت   و چانه زدیجندل پسر خويش را بديد برخاست و به او سيل ابوو چون سهيلْ

:  گفتپيامرب .» قضيه ميان من و تو به سر رفته است پيش از آمدن اين! حممدیا«: و گفت
جندل بانگ  ابو و. قريش بازگرداندیكشيد كه سو یمجندل را  ابوسهيلْ .»یگوي یراست م«
 ماجرا مسلمانان از اين .»برند كه از دينم بگردانند ی مشركان می مسلمانان مرا سویا«: زد یم

 تو و ديگر مردم ی كن كه خدا برای پاميرد!جندل ابویا«:  گفتپيامرب اما .تر شدند آشفته
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امي و   كردهیامي و تعهد  بستهی ما با اين قوم پيمان.آورد ی پديد میتوان گشايش و مفر یب
   .»كنيم یخيانت من
رب كن كه  ص!جندل ابویا«: گفت یجندل روان شد و م ابور برجست و مهراهعَم: گويد
  . برد یاو مک  مششري را نزديۀو دستگري .»ند و خونشان چون خون سگ استا آهنا مشرك

 اما خنواست . مششري را بگريد و پدر خود را با آن بزند کهاميد داشتم«: گفت یعمر م
   .»خون پدر را بريزدکه 

حافه و  قی بن ابابوبکر ۔ از مسلمانان و مشركانیو چون نامه صلح به سر رسيد گروه
 وقاص و یبن سهيل بن عمرو و سعد بن اب عبداهللا  بن عوف وعبدالرمحانعمر بن خطاب و 

 شاهد صلحنامه شدند ۔طالب  ابی بنیبود و علک حممود بن مسلمه و مكرز بن حفص كه مشر
  .  صلحنامه هم او بودۀ و نويسند، نوشتیكه عل

اما اهل مكه نگذاشتند وارد شود  قعده به قصد عمره رفت، ی در ماه ذپيامرب: براء گويد
  :نوشت چنني نوشت یو صلح شد كه سه روز در مكه مباند و چون صلحنامه م

دانستيم مانع  ی مپيامربِ خدا تو را گفتند اگر .»ستپيامربِ خدا حممد ۀاين صلحنام«
 هستم و پيامربِ خدامن «:  گفتپيامرب .»یهست عبداهللا  تو حممد بنی ول.شدمي یتو من ورود

 نه، هرگز«:  گفتیاما عل .» را حمو كنپيامربِ خدا«:  گفتیو به عل .»هستم عبداهللا حممد بن
 حممد ۀ و كلم)دانست یخوب من  نوشنتیو ( صلحنامه را بگرفتپيامرب .»كنم یحمو منتو را 

 حممد است كه با سالح به مكه ۀاين صلحنام«:  نوشت و چنني نوشته شدپيامربِ خدا یرا به جا
 و از ،د را كه خبواهد پريو او شود مهراه نَربید به جز مششري در نيام، و از مردم آن كسنيايدر

 وارد مكه پيامرب ]سالِ بعد [و چون .» را كه خبواهد آجنا مباند مانع نشودیياران خويش كس
به رفيقت بگو از پيش ما برو كه «:  آمدند و گفتندیشد و مدت به سر رسيد قرشيان پيش عل

  . شد بيرون  از مكهپيامربو  .»ر رسيدمدت به س
برخيزيد « : به ياران خويش گفتپيامرب صلحنامه به سر رسيد یوقت: عمرو بن زبري گويد
 و ، اين سخن سه بار گفتپيامرب. اما كس برخناست .» سر بستريدیو قربان كنيد سپس مو

اگر «: مه گفتام سل.  بگفتیچون كس برخناست پيش ام سلمه رفت و آنچه ديده بود با و
 خويش را تراشِ ی و قربان كن و موی سخن مگوکس هيچشو و با  بيرون  چنني كنندیخواه یم

 . بستردیشد و با كس سخن نكرد و قربان كرد و مو بيرون پيامرب .» تو بسترد سرِیخبواه كه مو
بود ک دي و نز. از سر مهديگر بستردندی اين بديدند برخاستند و قربان كردند و موو چون قوْم

  .  در آن ميانه كشته شوندیكسان
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 بسترد خراش بن امية بن فضل پيامرب سر یآن كس كه در آن روز مو: ابن اسحاق گويد
  .  بودیخزاع

 پيامرب و ، كردندکوتاه ی سر بستردند و كسانی مویبه روز حديبيه كسان: ابن عباس گويد
 یخدا«: گفت .» را نيزکنندگان کوتاهو «: گفتند .»ستران را بيامرزاد ی مویخدا«: گفت
ستران را  ی مویخدا«: گفت .»را نيز کنندگان کوتاهو «: گفتند .»ستران را بيامرزاد یمو

 کنندگان کوتاهو «:  گفتپيامرب .»را نيز کنندگان کوتاه و !یپيامربِ خدا یا«: گفتند .»بيامرزاد
: گفت» ؟یستران خواست یمو ی چرا آمرزش را تنها برا!یپيامربِ خدا یا«: گفتند .»را نيز

   .»نياوردندک از آن رو كه آهنا ش«
 چنني ی و پيش از آن در اسالم فتح. مدينه بازگشتی سوپيامربپس از آن :  گويدیزهر

 و چون صلح شد و جنگ از .شدند جنگ بود یدو قوم رو به رو مهرجا بزرگ نشده بود كه 
 ، كردند و سخن آوردند و مشاجره كردندديگر امين شدند، مالقاتکميان برخاست و مردم از ي

 ۀ دو سال به اندازی و در اثنا. داشت و از اسالم با او سخن كردند مسلمان شدیادراك هرکس و
  .  پيش و بيشتر به اسالم گرويدندیساهلا

  .  از قرشيان بود بيامدی كه يكابوبصير به مدينه رسيد پيامربچون : گويد
 بود كه در مكه ی مسلمانانۀ و از مجل،تبة بن اسد بود عابوبصيرنام : ابن اسحاق گويد

 به ی ودربارۀعوف و اخنس بن شريق  عبد آمد ازهر بنپيامرب و چون پيش .بداشته بودند
 و چون . از غالمان خويش بفرستادندیعامر را با يك  بنی از مردمی نامه نوشتند و يكپيامرب

 و در دين ،یدان ی دارمي كه می با اين قوم پيمان ما!ابوبصير یا«:  دادند گفتپيامربنامه را به 
   .»آورد ی پديد میند گشايش و مفراَ توان كه با تو  تو و مردم كمی خدا براو، ما خيانت نيست

 بنشست ی ديواری و چون به ذو احلليفه رسيد هپلو. با آن دو كس برفتابوبصير: گويد
: گفت» ان است؟ّرمششريت ُب«:  گفتیآنگاه به مرد عامر.  بودندیو دو مهراهش نيز با و

 مششري را از نيام درآورد و ابوبصير .» ببنيیخواه یاگر م«: گفت» ؟ببينمش«: گفت .»یآر«
 . رسيد كه در مسجد نشسته بودپيامرب و غالم شتابان برفت تا پيش ، را بزد و بكشتیمرد عامر

شد ک و چون غالم نزدي .»تزده اس  وحشتیاين مرد«:  از دور او را بديد گفتپيامربو چون 
   .»رفيق مشا رفيق مرا كشت«: گفت» ؟چه شده«: از او پرسيد
پيامربِ  یا«:  بايستاد و گفتپيامربرسيد و پيش  مششري آوخيته در باابوبصيردم  مهان

 سپس خدا مرا از دستشان جنات ،ی و مرا به آهنا تسليم كردی به پيمان خويش وفا كرد!یخدا
 با او باشند یاگر كسان«يا گفت : ابن اسحاق گويد .»!جنگ آفرين است «: گفتپيامرب .»داد
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فرستاده پس ه  را بی بدانست كه وابوبصيرو چون اين سخن بگفت  .»!جنگ افروز است
 قريش كه یساحل دريا بر راه كارواهناک  و در عيص به نزدي. برفتپيامربدهد، و از پيش  یم

 را پيامرب كه در مكه حمبوس قرشيان بودند سخن ین و مسلمانا،رفت فرود آمد ی شام میسو
و در عيص به  .» با او باشند جنگ افروز استیاگر كسان«:  گفته بودابوبصيربشنيدند كه به 

به هفتاد كس ک  و نزدي. رفتابوبصيرجندل نيز بگرخيت و پيش ابو.  پيوستندابوبصير
رفت راه بر آن  ی شام می كه سویان و هر كارو،فراهم آمدند و قرشيان را به تنگنا انداختند

  . بردند یكشتند و اموالشان را م یبستند و كاروانيان را م یم
 را ی قسم دادند كه كسی فرستادند و او را به خدا و خويشاوندپيامربقرشيان كس پيش 

  .  آمد در امان باشدیاز مكه پيش و هرکس پس نفرستد و
  . مدند آی وی آن گروه را پناه داد و سوپيامربو 

 یرد عامر َمابوبصير سهيل بن عمرو خرب يافت كه یدر حديث ابن اسحاق هست كه وقت
 .» اين مرد را بدهيدیاز اينجا نروم تا خونبها«: را كشته است پشت به كعبه داد و گفت

پس  .»شود ی او نيز داده منیسوم خونبهاک  ي. اين سفاهت است،خدا به«:  گفتابوسفيان
  : و خداوند اين آيه را نازل فرمود. آمدندپيامربان مسلمان از مكه پيش نز چند از یاز آن تن

يَن آَمنُوا إِذا جاَءُكُم الُْمْؤِمناُت ُمهاِجراٍت فَاْمتَِحنُوُهنَّ  ِ
َّ َها ا فُّ

َ
ُ  .يا ك ْعلَُم ابّٰ

َ
 أ

ارِ  الْكُ  فَإِْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمناٍت فَال تَرِْجُعوُهنَّ إِىَل .بِإِيمانِِهنَّ  ال  وَ  ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهمْ .فَّ
لُّوَن لَُهنَّ  ْغَفُقوا وَ .ُهْم حَيِ

َ
ْن َينِْكُحوُهنَّ إِذا آتَيْتُُموُهنَّ  وَ .آتُوُهْم ما أ

َ
ال ُجناَح َعلَيُْكْم أ

ُجورَُهنَّ 
ُ
  }۱۰  :۶۰{ بِِعَصِم الَْكوافِِر ال ُيْمِسُكوا وَ .أ

 خدا به . مشا آيند امتحانشان كنيد زنان مؤمن به مهاجرت نزدی وقت!پيامرب یا«: یيعن
 نه اينان به . كافرانشان باز مگردانيدی اگر آهنا را مؤمن شناختيد سو.اميانشان داناتر است

 خرج ]در راه ازدواج[ هرچه .ند و نه آهنا به زنان مؤمن مهاجر حالل باشندا كافران حالل
 بر ی گناه۔را به ايشان بدهيداگر مهرشان ۔ نكاح كردن اين زنان ی برا.اند بدهيدشان كرده

  . » به عقد كافران اعتبار منهيد.مشا نيست
 ی را معاوية بن ابی كه يك،داشت كه هر دو را طالق دادک عمر بن خطاب دو زن مشر

   . گرفتی ديگر را صفوان بن اميه به زنیسفيان و يك
  . هند از پس فرستادن زنان مهاجر منع فرمود و گفت كه صداقشان را بدپيامربو 

عيط پيش  ُمیقبة بن ابدر حديث ابن اسحاق هست كه در اين هنگام ام كلثوم دختر ُع
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 خواستند كه به موجب پيامرب و عماره و وليد برادرانش به مدينه آمدند و از ، آمدپيامرب
 چنني ۔عز و جل۔ ی كه خدا، پس ندادپيامرب ی ول. حديبيه او را پس دهدۀصلحنام

  . خواست یمن
 امية بن مغريه بود كه معاويه در مكه ی قريبه دختر ابیزن عمر كه طالق داد يكدو : گويد
 ی ام كلثوم دختر عمرو بن جرول خزاعی و ديگر،بودندک  كه هر دو مشر، گرفتیاو را به زن

 و هر ، گرفتیجهم بن حذافة بن غامن در مكه او را به زن ابو كه، بن عمرو بودعبيداهللامادر 
   .بودندک وان مشرُد

  



  هجرت ششم سال حوادث ذکربقيۀ
  سَرِيّۀ عَکّاشه به غَمر

اشة بن کَّع  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا سال اين اآلخر در ربيع:  گويدیواقد
 كه ،مر فرستاد غَی را با چهل كس، و از آن مجله ثابت بن اقرم و شجاع بن وهب، سوِمحَصن

 آهنا فرود  و عكاشه بر سر آبِ، شده بودی و فرار اما قوم دمشن خرب يافته بود،شتابان برفتند
 از خربگريان دمشن را بياوردند كه چهار پايان قوم یداران به هر سو فرستاد كه يك آمد و طاليه
   . مدينه آوردندی و دويست شتر يافتند و سو.را نشان داد

  سَرِيّۀ حممد ابن مَسلَمه
 ی بن مسلمه را با ده كس به سفر جنگ حممدپيامرباين سال  األول و هم در ربيع: گويد

 ياران ۀش خبفتند ناگهان محله بردند و مه و قوم دمشن كمني كردند، و چون او و ياران،فرستاد
  . دار جنات يافت  و خود او زخم،حممد كشته شدند

  القَصّه سَرِيّۀ ابوعُبَيده به ذی
 جراح را با چهل كس به ة بنابوعبيد، پيامرباين سال  اآلخر و هم در ربيع:  گويدیواقد
 و شبانگاه پياده برفتند و سحرگاه به مقصد رسيدند و به ، ذو القصه فرستادی سویسفر جنگ

 اسقاط ی كاالی شتر و مقداری و تعداد، كوهستان گرخيتندی كه به سو،قوم محله بردند
  .  او را رها كردپيامرب كه اسالم آورد و ،مردک بگرفتند با ي

  ارثه به مجومسَرِيّۀ زيد ابن ح
  از زنانی و يك، مجوم فرستادی سویو هم در اين سال زيد بن حارثه را به سفر جنگ

 و ، كردی رهنمايُسلَيم ی از جاهای كه آهنا را به يك،ينه را كه حليمه نام داشت بگرفتَرُم بنی
ا به  او رپيامرب و ، اسريان بودۀ و شوهر حليمه از مجل، گوسفند و بز اسري بگرفتندیتعداد

  . حليمه خبشيد
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  سَرِيّۀ زيد ابن حارثه به عيص
 و ، عيص رفتی سویاين سال زيد بن حارثه به سفر جنگ األول یو هم در مجاد: گويد

 را ی كه و،برد   پناهپيامرب و او به زينب دختر ،العاص بن ربيع را با اموال آن بگرفت ابوكاروان
  . پناه داد

  سَرِيّۀ زيد ابن حارثه به طرف
 ی سویاين سال زيد بن حارثه با پانزده كس به سفر جنگ اآلخر یو هم در مجاد: دگوي
 آهنا آمده ی سوپيامرب و بدويان بگرخيتند كه بيم داشتند ،ثعلبه آجنا بودند بنی كه ،طرف رفت

  .  چهار روز بودی ورفت و آمِد.  و بيست شتر از آهنا بگرفت،باشد

  سَرِيّۀ زيد ابن حارثه به حسمی
و  ، رفتی حسمی سویاين سال زيد بن حارثه به سفر جنگ اآلخر ی و هم در مجاد:گويد

آمد كه مال و جامه بدو خبشيده  ی از پيش قيصر باز می كلبة بن خليفهود كه دحي آن بسبْب
 ، او نگذاشتندی برای را بزدند و چيزیذام راه وجِ بنی از ی رسيد گروهی و چون به حسم،بود

  .  فرستادی حسمی زيد بن حارثه را سوپيامرب و ، آمدپيامربد پيش ه رَوو پيش از آنكه به خان
 گرفت و ی افلح را به زنیو هم در اين سال عمر بن خطاب مجيله دختر ثابت بن اب

 گرفت و ی را طالق داد و يزيد بن جاريه او را به زنیعاصم بن عمر را از او آورد، سپس و
  .  عاصم بن عمر بودی برادر مادر بن يزيد را از او آورد كهعبدالرمحان

  القُرى سَرِيّۀ زيد ابن حارثه به وادی
  .  رفترى القُی وادی سویو هم در رجب اين سال زيد بن حارثه به سفر جنگ

   به دَومَة اجلَندلعبدالرمحان بن عوفسَرِيّۀ 
:  گفتپيامرب و ، دومة اجلندل رفتی بن عوف سوعبدالرمحانو هم در شعبان اين سال 

و چون قوم مسلمان شدند  .» بگريیگر قوم به اطاعت تو درآمدند دختر پادشاهشان را به زنا«
 ساالر و یپدر واصَبغ  و .سلمه شد ابو گرفت كه مادری را به زنِاصَبغ متاضر دختر عبدالرمحان
  . شاه قوم بود

  . د باران كری در ماه رمضان با مردم دعاپيامرب سخت شد و یو هم در اين سال خشكسال
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  طالب به فدک سَرِيّۀ علی بن ابی
  . رفتک  فدی سوی به سفر جنگطالب  ابی بنیو هم در رمضان اين سال عل: گويد

 یا رفت كه طايفهک  فدیصد مرد سوک  با يطالب  ابی بنیعل:  بن جعفر گويدعبداهللا
 از آهنا یمجع   خرب يافت كهپيامربِ خدا و سبب آن بود كه ،كر آجنا بودندسعد بن َب  بنیاز

 ی و يك،شد یرفت و روز هنان م ی شبانگاه به راه می و عل، يهودان خيرب دارندبهک آهنگ كم
وم را به قک اند كه كم  را به خيرب فرستادهی و او گفت كه و،را كه خربگري قوم بود دستگري كرد

  .  حاصل خيرب را بگريندْضآهنا عرضه دارد و در عو

  القُرى سَرِيّۀ زيد ابن حارثه به وادی
  كه ام قرفه، ام قرفه در رمضان مهني سال بودی زيد بن حارثه سویسفر جنگ: گويد

 بسيار سخت داشت كه دو پايش را به ی صورتی و قتل و، را بكشتفاطمه دختر ربيعة بن بدر
  .  فرتوت بودی و او پري.دو شتر بستند و براندند تا به دو نيمه شد

فزاره   بنی فرستاده بود كه بای القری وادیارثه را سو زيد بن حپيامربو سبب آن بود كه 
 كشته شدند و زيد از ميان كشتگان بگرخيت و وردة بن عمر و ی از ياران ویرو به رو شد و مجع

 و چون زيد .بدر او را بكشت  بنی از مردمیشدگان بود كه يك سعد جزو كشته  بنی از مردمیيك
 او را پيامرب هببود يافت ی و چون زخم و.نگ فزاره رود به ج نشود تاُجُنببازگشت نذر كرد كه 

 و كسان بكشت كه ، با آهنا رو به رو شدی القری و در واد،فزاره فرستاد  بنیی سویبا سپاه
 و ام قرفه و دختر او را اسري گرفت و بگفت تا او را . از آن مجله بودیرقيس بن مسحر يعُم

بن مسعده پيش  عبداهللا  و دختر ام قرفه را با. كرد و او را به دو شتر بست و دو نيمه.بكشند
 و ام قرفه شريف قوم خويش بود .دختر ام قرفه اسري سلمة بن عمرو بن اكوع بود.  بردندپيامرب

   .»ی بيشتر از اين نبودیاگر شريفتر از ام قرفه بود«: گفتند یو عربان مبثل م
 وهب ی بن ابَحَزنرب دختر را به  و پيغم. دختر را از سلمه خواست كه بدو خبشيدپيامرب

  .  بن حزن را از او آوردعبدالرمحان كه ۔خال خويش خبشيد۔
 ی بن ابابوبکر از سلمة بن اكوع هست كه ساالر قوم ی اين سفر جنگدربارۀروايت ديگر 

  . قحافه بود

  فزاره سَرِيّۀ ابوبکر به سوی بنی
فزاره رفتيم و چون به آب آهنا   بنی را ساالر ما كرد و به جنگابوبکر پيامرب: گويد
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ا به آهنا محله  گفت تابوبکر گفت خبوابيم، و چون مناز صبح بكردمي، ابوبکرشدمي ک نزدي
 كوه یو فرزند سو   از كسان را ديدم كه با زنی و من گروه، كسان بكشتيم و بر سر آْب.بردمي

 ی و من آهنا را سو، بايستادند و چون تري را بديدند. ميان آهنا و كوه انداختمی و تري،رفتند یم
فزاره در آن ميان بود كه پوستني به تن كرده بود و دخترش را كه از   بنی ازیزن.  آوردمابوبکر

  . زيباترين زنان عرب بود مهراه داشت
 اين زن را به من ! سلمهیا«:  مرا در بازار بديد و گفتپيامرب و ،به مدينه آمدم: گويد

 ی چيزپيامرب .»ام ام و هنوز دست به او نزده  او شدهۀ فريفتخدا به !پيامرب یا«: گفتم .»ببخش
: گفتم .» اين زن را به من ببخش! سلمهیا«: نگفت و روز ديگر باز مرا در بازار بديد و گفت

 او را به مكه فرستاد پيامربو  .» و متعلق به تو است،ام  هنوز دست به او نزدهخدا به !پيامرب یا«
  .  آزاد شدندیريان مسلمان كه در چنگ مشركان بودند در عوض وكه چند تن از اس

  سَرِيّۀ کرز بن جابر فهری به سوی عُرَنيان
 عرنيان رفت ی سوی به سفر جنگیدر مهني سال كرز بن جابر فهر: حممد بن عمر گويد

را با  او پيامرب و . را برده بودندی را كشته بودند و شتران وپيامربكه در شوال سال ششم چوپان 
  . بيست كس فرستاد

  



  شاهان پيامرببه های نامهذکرِ
 در ماه ذی حجه . رسوالن سوی امريان و شاهان فرستادپيامربِ خدادر مهني سال : گويد

 حاطب بن ابی بلتعه سوی مقوقس رفت، :شش نفر را فرستاد كه سه نفرشان با هم رفتند
ة بن خليفه حَيانی رفت، و ِدّس غَرابوِشمَّ شجاع بن وهب كه در بدر حضور داشته بود سوی

 سليط بن عمر عامری را سوی هوذ بن علی حنفی فرستاد، عبداهللا بن ،كلبی سوی قيصر رفت
  . مری را سوی جناشی فرستاد و عمرو بن اميه َض،حذافه سهمی را سوی خسرو فرستاد

امرب و يزيد بن حبيب مصری مكتوبی يافته بود كه نام فرستادگان پي: ابن اسحاق گويد
 و مكتوب را با .سخنانی كه هنگام فرستادن رسوالن با ياران خويش گفت در آن ثبت شده بود

در مكتوب . تأييد كرد آن را هری فرستاد كهيكی از معتمدان شهر خويش پيش ابن شهاب ُز
اند، مشا   كسان فرستادهۀمرا به مه«: ی به ياران خويش گفتآمده بود كه پيامرب صبحگاه

: ياران گفتند .»بن مرمي با من اختالف مكنيد عيسى ا بگزاريد و مانند حواريانرسالت مر
عيسی حواريان را به ابالغ رسالت خويش دعوت كرد : گفت» اختالف حواريان چگونه بود؟«

 و او شكايت به خدا برد و صبحگاهان هر ،كه موافقان پذيرفتند و خمالفان امتناع كردند
اين چيزی «: گفت عيسى  و،كردند أمور آن شده بودند سخن می به زبان قومی كه مشان يکی

   .»است كه خدا برای مشا مقرر داشته و بايد برويد
 .وذة بن علی امري ميامه فرستادآنگاه پيامرب سليط بن عمرو را سوی َه: ابن اسحاق گويد

سوی جيفر  و عمرو بن عاص را . بن ساوی امري حبرين فرستادُمنِذرو عالء بن حضرمی را سوی 
 امري ُمقَوِقس را سوی َبلَتَعه و حاطب بن ابی .بادة بن جلندا امريان عمان فرستادندا و ُعلَبن ُج

 پيامرب كرد كه ماريه مادر ۀا بدو داد و مقوقس چهار كنيز هدي پيامرب رۀاسكندريه فرستاد كه نام
روم فرستاد كه هرقل  و دحية بن خليفه كلبی را سوی قيصر پادشاه .ابراهيم از آن مجله بود

  . گاه خويش هناد ی هتميان ران و آن را  پيامرب را بدو داد در آن نگريست سپسۀ و چون نام،بود
 جنگ بود كه ما را پيامرب بازرگان بودمي و ميان ما و یما مردم:  بن حرب گويدابوسفيان

 از ی من و گروه و چون در ميانه صلح افتاد. و خسارت فراوان ديده بودمي،حماصره كرده بود
 آجنا رسيدمي كه ی و هنگام، بودغَّزه و حمل جتارت ما ، شام رفتيمیقرشيان به جتارت سو

رانده بود و صليب  بيرون  بودند غلبه يافته بود و آهنا رای كه به سرزمني ویهرقل بر پارسيان
د به رب يافت كه صليب گرفته ش و چون خ. گرفته بودند پس گرفته بودیبزرگ را كه از و
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 بيت املقدس رفت كه در آجنا یشد و پياده سو بيرون  بودی از محص كه قرارگاه ویگزارشكر
 و چون به ايليا رسيد و در آجنا مناز كرد و . او فرشها گستردند و گلها افشاندندی و برا.مناز كند

 .نگريست ی غمگني بود و پيوسته به آمسان میصبحگاه بودند بطريقان و اشراف روم با او
، ديشب خواب ديدم كه یآر«: گفت .»!بينيم یغمگني م تو را ! پادشاهیا«: بطريقان گفتند

كنند كه آهنا نيز  ی جز يهود ختنه منی قوم! پادشاهیا«: گفتند .» ختنه ظهور كرده استپادشاِه
 ند كس بفرست تا يهوداِناَ  كه فرمانرب توی كسانۀبه مه. در قلمرو تو و زير تسلط تو هستند

   .»یئرو خويش را گردن بزنند و از اين غم بياساقلم
 از عربان ی به نزد هرقل آمد و يكصرى امري ُبۀ گفتگو بودند كه فرستادبطريقان در اين

: گفت صرىُب امري ۀفرستاد. رسانيدند یاخبار را به هم مک  و چنان بود كه ملو.را مهراه آورد
 كه به ديار ی عجيبۀ و از حادث،شتر دارندكه گوسفند و  اين مرد از عربان است ! پادشاهیا«
   .» در اين باب از او پرسش كن. رخ داده سخن داردیو

 بوده ی كه به ديار ویا از اين عرب بپرس حادثه«: قيصر به ترمجان خويش گفت
 پيامرب ظهور كرده كه پندارد یدر ميان ما مرد«: و چون ترمجان پرسيد عرب گفت» ؟چيست

 و بر اين ، و در ميانشان جنگها رفته،اند  خمالفت او كردهیاند و مجع شده او  پريوِیاست، مجع
 كه یخواب«:  و گفت، و ديد كه ختنه كرده است.قيصر گفت عرب را برهنه كنند .»حال هستند

   .» عرب را بدهيد تا برودۀ جام.گفتيد یديدم مهني است نه آنچه مشا م
 از ی شام را زير و رو كن و يكۀمه«: فتهبانان خويش را خواست و گپس از آن ساالر نگ

   .» را پيش من آر۔پيامرب یيعن ۔ مردآنقوم 
 آنمشا از قوم «: ما در غزه بودمي كه ساالر نگهبانان به ما تاخت و گفت:  گويدابوسفيان

   .»با من پيش شاه آييد«: گفت .»یآر«: گفتيم» ؟مرديد كه در حجاز است
» ؟ مرد هستيدآنمشا از مجاعت «:  شاه رسيدمي گفت برفتيم و چون به نزدیبا و: گويد

 هرگز خدا به .»ما من«: گفتم» ؟اوستک  نزديكدامتان خويشاونِد«: گفت .»یآر«: گفتيم
  . تر نديده بودم  ناباب۔ هرقلیيعن ۔ را از اين ختنه نكردهیكس

من  خود نشاند و يارامن را پشت سر یو مرا پيش رو .»بياک نزدي«: آنگاه به من گفت
 خدا به: گويد .» اگر دروغ گفت سخن او را رد كنيد؛كنم یمن از او پرسش م«: نشانيد و گفت

 من ساالر قوم بودم و دروغ را خوش نداشتم و یكردند، ول یگفتم سخنم را رد من یاگر دروغ م
 بدين جهت دروغ .ام دانستم كه اگر دروغ بگومي به ديگران خواهند گفت كه من دروغ گفته یم

  . تمنگف
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 .» دارد به من خرب بدهیپيامرب یاز اين مرد كه ميان مشا ظهور كرده و دعو«: هرقل گفت
 تو چه امهيت ی برای كار و! پادشاهیا«:  پرداختم و گفتمیو من به ناچيز وامنودن و: گويد
اما هرقل به اين سخن توجه نكرد و  .»اند ست كه به تو گفته ا ناچيزتر از آنی كه وضع و؟دارد
نسب «: گفت .» بپرسیخواه یچه مهر«: گفتم .» او جواب بدهدربارۀبه سؤاالت من «: تگف
 از یآيا كس«: گفت .» خالص و معترب استینسب و«: گفتم» ؟ در ميان مشا چگونه استیو

 یا یآيا پادشاه«: گفت .»نه«: گفتم» ؟كند ی گفته كه از او تقليد می چنني سخنانیخاندان و
: گفت .»نه«: گفتم .» را پس دهيدی ویِ او زده كه پادشاهو اين سخْناند  داشته كه گرفته

 و از مردم .سال و زنان نوناِنضعيفان و مستمندان و جوا«: گفتم» ؟ندا پريوان او چه كسان«
 دوستش دارند و مهيشه یپريوان و«: گفت .» او نكرده استی پريویساخلورده و شريف كس

 ی پريو او نشده كه از وکس هيچ«: گفتم» ؟شوند ید و جدا مكنن ی میند يا از او بيزارا با وي
 دامي است كه جنْگ«: گفتم» ؟جنگ ميان مشا و او چگونه است«: گفت .»جدا شده باشد

در : گويد» ؟كند یآيا خيانت م«: گفت .» اوستآِن غلبه ازیكنيم و گاه ی ما غلبه میگاه
 از لیمي وا ما با او به صلح. نه«: گفتم لذا ،رده گريم نبود كه از و ُخی ديگر چيزیپرسشها
   .» نيستيممطمئن شکنيش پيمان

 ی گفت، پرسيدمی نسب ودربارۀاز تو :  سخن را به دست گرفت و گفتۀآنگاه هرقل رشت
 یآيا كس: پرسيدم . معترب باشدیگريد كه نسب و ی را چنني مپيامربخدا . خالص و معترب است

آيا : از تو پرسيدم.  نهیو گفت كند؟ ی از او تقليد م گفته كهی چنني سخنانیاز خاندان و
.  نهی خويش را بگريد، گفتیايد و اين سخن آورده كه پادشاه  داشته كه گرفتهیا یپادشاه
و در هر . ندا  ضعيفان و مستمندان و جوانان نوسال و زنانی پريوان او پرسيدم، كه گفتدربارۀ

ند يا ا ی دوستش دارند و مهيشه با ویپريوان و: دمپرسي. اند ان چنني بودهپيامربزمان اتباع 
شده كه از او جدا است  پريو او نشده کس هيچ: ی گفت؟شوند یكنند و از او جدا م ی میبيزار
آيا خيانت : پرسيدم.  نشست بريون نشودی حالوت اميان چنني است كه چون در دل.باشد

 و خوش دارم كه پيش ،يابد یغلبه ممن  کر مل بی وی اگر راست گفته باش.نه: ی گفت؟كند یم
  .  دنبال كارت بروبه.  باشم و پاهايش را بشوميیو

 بندگان یا« :گفتم یزدم و م یمن از پيش هرقل درآمدم و دست را به دست م: گويد
 قدرت خويش اصفر در شام از او بر  بنیکكبشه باال گرفته و ملو ی كار پسر ابن اب!خدا

   .»ندا بيمناك
   : هرقل آورد چنني بودی برایكلبۀ  كه دحيپيامرب ۀنام
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 درود بر . هرقل، بزرگ رومی به سوپيامربِ خدابسم اهللا الرمحن الرحيم، از حممد 
دو بار  تو را  و پاداشیانمباسالم بيار كه به سالمت :  اما بعد.آنكه پريو هدايت باشد

  . شتكاران به گردن تو است گناه ِكی بگردانی و اگر رو.دهند
  : گويدیشهاب زهرابن 

 و كار پيامرب ۀكه نامرا ديدم  نصارى  از اسقفانیمروان يكک املل عبددر ايام
بگرفت و ميان  آن را چون نامه به هرقل رسيد: گويد.  بوده بودیهرقل در ايام وۀ خردمندان
 خواند نامه نوشت و كار ی میربان كه در روم بود و َعیگاه خود هناد، آنگاه به كس یران و هت
 است كه ما یپيامرب ی گفتگو وی سخن آورد و جواب آمد كه بی وۀ را بگفت و از نامپيامرب

  .  او كن پريو او شو و تصديقِ.برمي یانتظار م
گفت تا درها را ببستند و از  و ب، فراهم شوندی در قصریهرقل بگفت تا بطريقان و

 گروه یا«:  و گفت،بودک ا كه از آهنا بر جان خويش بيمن، با آهنا سخن كردیا خانهباال
 اين مرد به من آمده كه مرا به دين خويش ۀ نام.ام  فراهم آوردهی كار نيكی مشا را برا!روميان

 خويش یبرمي و در كتاهبا یست كه ما انتظار او را می اپيامرب اين مهان خدا به .دخواَن یم
بطريقان  .» ما به سالمت ماند پريو او شومي و تصديقش كنيم و دنيا و آخرت تا بياييد.يابيم یم

 و. شوند و درها را بسته يافتند بيرون  قصر دويدند كهی درهایبه يكصدا خبروشيدند و سو
 گروه یا«:  و گفت.بودک هرقل بگفت تا آهنا را پس آوردند كه بر جان خويش از آهنا بيمنا

 و از !ادثه چگونه استدر مقابل اين ح  بينم ثبات مشا بر دينتان آن سخنان گفتم تا ب!روميان
 قصر را بگشودند ی و بگفت تا درها، را سجده كردندیطريقان وو َب .»رفتار مشا خوشدل شدم

  . و آهنا برفتند
:  بدو گفت، پيغمرب را به هرقل دادۀ نامی دحية بن خليفه كلبیوقت: ابن اسحاق گويد

 یتظر او هستيم و در كتاهباست كه من ا مرسل است و مهانپيامربدامن كه رفيق تو  ی م،خدا به«
غاطر صپيش . شدم ینه پريو او موميان بر جان خويش بيم دارم و گر از ریيابيم، ول یخويش م

 كه او ميان روميان از من بزرگتر است و سخنش ،یاسقف برو و كار رفيق خودتان را با او بگو
   .»گويد یبني چه م و ب،نافذتر است
 هرقل آورده بود و او را ی را كه براپيامرب ۀت نامدحيه پيش اسقف رفت و حكاي: گويد

 مرسل است، پيامرب رفيق تو خدا به«: غاطر گفتص.  در ميان هنادیكرد با و یبه اسالم دعوت م
 ۀآنگاه برفت و جام .»يابيم ی خويش میشناسيم و نام او را در كتاهبا یو ما او را به صفت م

 خويش برگرفت و به نزد روميان رفت كه در ی عصا سپيد پوشيد وۀسياه از تن در آورد و جام
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 خدا عز و جل ی از امحد آمده كه ما را سویا  نامه! گروه روميانیا«:  و گفت،كليسا بودند
 ۀيگانه نيست و امحد بنده و فرستاد ی جز خدایدهم كه خداي ی و من شهادت م؛خواند یم

  . ه جان داددل بر او تاختند و چندان بزدندش كک و روميان ي .»اوست
با تو گفتم كه ما از «: و چون دحيه پيش هرقل بازگشت و حكايت بر او فرو خواند، گفت

   .»غاطر پيش آهنا بزرگتر از من بود و سخنش نافذتر بودص .ميا روميان بر جان خويش بيمناك
 و اين ،د قسطنطنيه رَویخواست از سرزمني شام سو ی هرقل میوقت: خالد بن يسار گويد

شنيده بود، روميان را فراهم   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا بود كه از كار یب خرببه سب
 .»كنم كه در آن بنگريد ی من چند چيز را به مشا عرضه م! گروه روميانیا«: آورد و گفت

 مرسل است و ما او را در كتاب پيامربدانيد كه اين مرد  ی م،خدا به«: گفت» چيست؟«: گفتند
 پريو او شومي و در دنيا و آخرت به  تا بياييد.شناسيم یيم و به صفت مشخص مياب یخويش م

 .ما از مهه بزرگتر است و مرد بيشتر دارمي و ديارمان هبتر است ِکلُم«: گفتند .»سالمت باشيم
 كه ی مالۀ ساالنه دهيم و به وسيلۀ به او جزي تابياييد«: گفت» ؟چگونه زير دست عربان شومي

مشار ما «: گفتند .» در امان مانيمی و از جنگ و، را از خويش بگردانيمیودهيم شوكت  یم
 چگونه زبون عربان شومي .بزرگتر است و ديارمان حمكمتر استلكمان از مهه بيشتر است و ُم

پس بياييد با او صلح كنيم كه سرزمني «: گفت .» هرگز چنني نكنيمخدا به ؟و باج به آهنا دهيم
   .»رزمني شام را به من واگذاردسوريه را بدو دهم و س

 و آن . دربند بودیفلسطني و اردن و دمشق و محص و اين سو: گويد و سرزمني سوريه
  . گفتند ی دربند را شام میسو

 هرگز چنني خدا به ؟ شام است بدو دهيدچگونه سرزمني سوريه را كه سرگلِ«: گفتند
   .»نكنيم

 خواهيد ديد كه اگر در مقابل او به خدا به«:  هرقل دريغ كردند گفتۀو چون از قبول گفت
   .»شويد یشهر خويش پناه بريد مغلوب م

 و رو به سرزمني شام ،دربند رسيدک  نشست و برفت تا به نزديیپس از آن بر استر
  . آنگاه برفت تا به قسطنطنيه رسيد .» وداعدرود به سرزمني سوريه، دروِد«: ايستاد و گفت

شجاع بن وهب را به منذر بن   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهخداپيامربِ : ابن اسحاق گويد
  : چنني بودی وۀنام:  گويدیواقد.  امري دمشق فرستادِشمَّر یحارث بن اب

كه به  كنم یدعوت م تو را  من.دكه پريو هدايت شود و بدان اميان آوَر درود بر آن
  . تو برايت مباندک ل تا ُمیاميان بيارک  شريی بۀ يگانیخدا
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 من به جنگ او ؟گريد یمرا مک  ملچه کسی«: شجاع نامه را به حارث داد گفتو چون 
   .»ملكش نابود شود«:  چون اين بشنيد گفتپيامربو  .»آمي یم

 را در مورد یمر اميه َضی اهللا عليه و سلم، عمرو بن ابی صلپيامربِ خدا: ابن اسحاق گويد
  : نوشت بدين مضمونیا امه و ن، فرستادی جناشی سوی و ياران وطالب  ابیجعفر بن

د بر درو.  اصحم پادشاه حبشهی به جناشپيامربِ خدااز حممد : بسم اهللا الرمحن الرحيم
 دهم كه یگومي و شهادت م ی مهيمن م مؤمنِ سالمِقدوسِ َمِلِک ی من درود خدا.تو

 عفيف القا ۀ پاكيزۀ را به مرمي دوشيزی اوست كه وۀپسر مرمي روح خدا و كلمعيسى 
را از روح و دم خود آفريد چنانكه آدم را  عيسى  و خدا،را بار گرفت عيسى  او و،كرد

 دعوت ی وو اطاعِتک  شريی بۀ يگانیبه خدا تو را من. از روح و دم خود آفريد
 .ميپيامربِ خدا كه من ی كه مرا فرستاده اميان بياریئ و به خدای من شوكنم كه پريوِ یم

 و چون بيايند آهنا ؛ام  تو فرستادهیمسلمانان را سو از یو پسر عم خويش جعفر و مجع
خوامن و ابالغ  ی خدا میبا سپاهت به سو تو را  كه من،را بپذير و از تكرب بر كنار باش

  .  و درود بر آنكه پريو هدايت باشد. اندرز مرا بپذير.كردم و اندرز دادم
  : نوشتپيامرب به یو جناش

پيامربِ  ی ا. اصحم بن احبری از جناشيامربِ خداپ به حممد .بسم اهللا الرمحن الرحيم
 كه مرا به اسالم هدايت یا  يگانهی خدا،ود و رمحت و بركات خدا بر تو باد در!خدا
 به من یياد كرده بود عيسى دربارۀ كه ی نامه تو و مطالب!پيامربِ خدا یا: اما بعد. كرد
 یا  را كه آوردهی ما دين و.افزايد ی بر اين منیحرف عيسى  آمسان كهیخدا به .رسيد

 راستگو و پيامربدهم كه تو  یپذيرفتيم و شهادت م با يارانش تو را شناختيم و پسر عم
 ی به خدایام و به دست و  و من با تو و پسر عمويت بيعت كرده.ی خدا هستگرِ تصديق

م كه من جز بر خويشنت  تو فرستادیام و فرزند خود ارها را سو جهانيان اميان آورده
 ی ا.و شهادت دهم كه دين تو بر حق است تو آمي ی سوی و اگر خواه.تسلط ندارم
  .  درود بر تو بادپيامربِ خدا

 و . فرستادیا ی پسر خود را با شصت تن از حبشيان در كشتیجناش: ابن اسحاق گويد
  .  نابود شدندی آهنا غرق شد و مهگیچون به دل دريا رسيدند كشت
 ابوسفيان فرستاد كه ام حبيبه دختر ی كس پيش جناش خداپيامربِ: حممد بن عمر گويد

 كنيز خود را ی و جناش. فرستدپيامرب پيش  كه به حبشه بودندی او كند و او را با مسلمانانرا زِن
 ی را بدو خرب داد و گفت يكپيامرب یكه ابرهه نام داشت پيش ام حبيبه فرستاد كه خواستگار
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 زيور خود را به ابرهه خبشيد و ی و ام حبيبه از خوشدل.او شوددار ازدواج  گزيند كه عهدهرا بر
  . خالد بن سعيد بن عاص را از جانب خود تعيني كرد

 یِ خطبه خواند و خالد نيز خطبه خواند و ام حبيبه را به زنپيامرب از جانب یآنگاه جناش
 داد، و چون صد دينار صداق ام حبيبه را به خالد بن سعيد چهاریآنگاه جناش.  دادپيامرب

: بدو داد و گفت آن را پيش ابرهه آورد و پنجاه مثقال از آن را دينارها به دست ام حبيبه رسيد
 اين را ۔عز و جل۔ اكنون خدا . ديگر به دست نداشتمی زيور خويش را به تو دادم چيزیوقت«

 .ام پس دهم ه و آنچه را گرفت، از تو نگريمیپادشاه به من گفته چيز«: ابرهه گفت .»به من داد
خواهم كه سالم مرا بدو  یام و از تو م م و به حممد اميان آوردها دار پادشاه دار و جامه من روغن

پادشاه به زنان خود فرمان داده كه عود و «: آنگاه ابرهه گفت. و ام حبيبه پذيرفت .»یرسان
ديد  یپيش ام حبيبه م را ی عود و عنرب زنان جناشپيامربو چنان بود كه  .»فرستند  تویعنرب برا
  . گفت ی منیو چيز

 سوار شدمي و ناخدايان با ما بودند تا به جار رسيدمي و بر یدر دو كشت: ام حبيبه گويد
 او شدند و من در مدينه مباندم ی سوی و كسان. به خيرب رفته بودپيامربو . مركب به مدينه شدمي

 و من سالم ابرهه را ،كرد ی پرسش میجناش دربارۀ و از من ، و من پيش او رفتم، بيامدپيامربتا 
  .  را جواب گفتی سالم وپيامرب و ،بدو رسانيدم

  .  گرفته اين كار را پسنديدی ام حبيبه را به زنپيامرب خرب يافت كه ابوسفيانو چون 
 عبداهللا به خسرو نامه نوشت و نامه را با  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدادر مهني سال 

  : بفرستاد كه بدين مضمون بودیهمذافه سبن ُح
 درود بر .به خسرو، بزرگ پارسيان، پيامربِ خدا از حممد .بسم اهللا الرمحن الرحيم

 جز ید و شهادت دهد كه خداي اميان آَری وپيامربآنكه پريو هدايت شود و به خدا و 
 .هم زندگان را بيم دۀم تا مها  كسانۀ مهی به سوپيامربِ خدامن .  يگانه نيستیخدا

  .  گناه جموسان به گردن تو استی و اگر دريغ كن.یاسالم بيار تا سامل مبان
 حبيب یيزيد بن اب .»ملكش پاره شود«:  گفتپيامرب و ، را بدريدپيامرب ۀو خسرو نام

 مين نوشت كه كه دو مرد دلري به نزد اين مرد یپس از آن خسرو به باذان فرمانروا: گويد
 ی و باذان بابويه پيشگار خود را كه خط فارس.من آرند ی فرست كه او را سویحجاز

 پيامرب به یا  و نامه، از پارسيان به نام خسرو فرستادیدانست با يك ینوشت و حساب م یم
به ديار اين مرد شو و با او سخن كن و «:  و به بابويه گفت، خسرو شودینوشت كه با آهنا سو

   .» من بياریخرب او را برا
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 از قرشيان را آجنا ديدند و از كار ین برفتند تا به طايف رسيدند و كسانفرستادگان باذا
 و از آمدن آهنا خوشدل شدند و با مهديگر ، در مدينه استی پرسيدند كه گفتند وپيامرب
   .»بشارت كه خسرو، شاه شاهان، با او در افتاد و كارش به سر رسيد«: گفتند

 شاه شاهان، ،شاهنشاه«:  بابويه گفت. رسيدندپيامربو فرستادگان برفتند تا پيش 
 و مرا فرستاده كه با من ؛بربد تو را خسرو، به شاه باذان نوشته و فرمان داده كه كس بفرستد و

 و ؛سودمند افتد و دست از تو بدارد تو را  نويسد كهه شاهان به شایا  نامهی و اگر بياي؛یبياي
   .» دهدیيارت را به ويرانبا قومت نابود كند و د تو را  كهی دانیاگر نياي

اشيده بودند و سبيل گذاشته  آمدند ريش خود را ترپيامرب كه آن دو تن به نزد یهنگام
 گفته چه کسی« : آهنا نگريست و گفتی و سو، ديدن آهنا را خوش نداشتپيامرب و .بودند

: گفت پيامرب. مقصودشان خسرو بود  و»پروردگار ما چنني گفته است«: گفتند» ؟چنني كنيد
برويد و فردا پيش من «: آنگاه گفت .»رمَت پروردگار من گفته ريش بگذارم و سبيل بُسیول«

 خرب آمد كه خدا شريويه پسر خسرو را بر او مسلط كرد كه در پيامربِ خدا یو از آمسان برا .»آييد
  .  شب پدر را بكشت فالن و شب فالن در فالن وقِتماِه

سال هفتم هجرت شش ساعت از  األول یه دهم مجاد سه شنبشريويه شبِ:  گويدیواقد
  . شب رفته پدر را بكشت

: گفتند.  آن دو فرستاده را خبواست و خرب را با آهنا بگفتپيامرب: يزيد بن حبيب گويد
» ؟ شاه بنويسيمیخبشيم اين خرب را برا ی؟ ما كوچكتر از اين را بر تو منیگوي ی چه میدان یم«

 ِکسرىک و بنويسيد و بگوييد كه دين و قدرت من به وسعت مل ای، برایآر«:  گفتپيامرب
 پيامربِ خداآنگاه  .»پادشاه ابناء كنم تو را مين را به تو دهم وک  ملی و اگر اسالم بيار،شود یم

 و .خسرو دادادشاهان بدو هديه كرده بود به خر از پی را كه طال و نقره داشت و يكیكمربند
  .  بگفتندیان باز رفتند و ما وقع را با و باذی سویفرستادگان از پيش و

 است بايد منتظر پيامرباين سخن از پادشاه نيست، به اعتقاد من اين مرد «: باذان گفت
 ی و اگر راست نيايد در كار و، مرسل استپيامرب مبانيم اگر آنچه گفته راست باشد اين سخنِ

ن خسرو را كشتم به سبب آنكه  شريويه به باذان رسيد كه مۀ نگذشت كه نامیچيز .»بنگرمي
 من به تو رسد مردم ۀ چون نام؛رزها بداشته بوداشراف پارسيان را كشته بود و كسان را در م

 مكن تا فرمان من به ی كه خسرو نامه نوشته كاری مرددربارۀ خود را به اطاعت من آر و ۀناحي
 یو اسالم آورد و ابنا .»است پيامرباين مرد «:  شريويه به باذان رسيد گفتۀچون نام .»تو رسد
گفتند به سبب  یخسرو را ذواملعجزه م خرِحمَيريانْ.  مسلمان شدندی مقيم مين با ویپارس
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  . گفتند ی كه كمربند را در زبان محري معجزه م، بدو داده بودپيامرب كه یكمربند
باذان  .»تر از اين مرد سخن نكرده بودم مهابت پریهرگز با كس«: بابويه به باذان گفت

   .»نه«: گفت» ؟نگهبان داشت«: گفت
 بزرگ قبطيان نامه نوشت كه مسلمان شود  به مقوقْسپيامربدر مهني سال :  گويدیواقد

  . اما مسلمان نشد
 از ی حجه و قسمتی حديبيه به مدينه بازگشت ذی از غزاپيامربچون :  گويدابوجعفر

  .  كار حج بودنددار حمرم را در آجنا به سر برد و آن سال مشركان عهده
  . آنگاه سال هفتم درآمد

  



  خيرب غزوۀ
 را در مدينه ی خيرب رفت و سباع بن عرفطه غفاری ماه حمرم سوۀماند ی در باقپيامربو 
  .  رجيع فرود آمد كه ميان مردم خيرب و غطفان بودۀكرد و با سپاه خود برفت تا به درجانشني 

  قوم غطفان حايل شود كه غطفانيانْل خيرب وآجنا فرود آمد تا ميان اه: ابن اسحاق گويد
 خرب يافتند فراهم پيامرب و چون غطفانيان از آمدن .ندهندک ضد پيغمرب كما برخيربيان ر

 و چون روان شدند از كار اموال و كسان خود نگران شدند و .يهودان شتابندک آمدند تا به كم
 را با پيامرب خويش مباندند و ی و در جا و بازگشتند.اند پنداشتند مسلمانان بداجنا محله برده

  . خيربيان واگذاشتند
 و خنستني قلعه كه گرفت ناعم بود كه حممود بن .بگرفتک ها را يكاي  قلعهپيامرب

 ۀ قلع کهگشوده شد پس از آن قموص.  كه بر او افكندند كشته شدیآسياب  آجنا از سنگَمسلَمه
  .  بودُحقَيق یابن اب

 كنانة بن ربيع بن  زِناَخطَب بن یَيسري بسيار گرفت كه صفيه دختر ُح ا از خيربيانپيامرب
  .  خويش برگزيدی صفيه را براپيامرب و . او از آن مجله بودندی و دو دختر عموُحقَيق یاب

 خويشنت ی و چون او را برا، خواسته بودپيامرب صفيه را از یو چنان بود كه دحيه كلب
  . يه داد صفيه را به دحیبرگزيد دختر عمو

 از یا سهم كه طايفه  بنی:حممد بن اسحاق گويد.  ديگر را بگرفتیها  قلعهپيامربآنگاه 
 پيامرب .» ندارميیامي و چيز  به حمنت افتادهخدا به«:  آمدند و گفتندپيامرباسلم بودند پيش 

 ک و من توان كمیدان ی حال آهنا را م!خدايا«: و به دعا گفت  نداشت كه بداهنا دهدیچيز
 و روغن از مهه ی خيرب را كه خوردنۀ بزرگترين قلع؛ نيست كه به آهنا دهمیآهنا ندارم و چيز
 یها خوردن از قلعهک  صعب گشوده شد كه هيچيۀروز بعد قلع .»ی آهنا بگشایبيشتر دارد برا

  . و روغن از آن بيشتر نداشت
 خيرب گشوده یها قلعه ۀ و سالمل پناه بردند كه پس از مه وطيحۀپس از آن يهودان به قلع

  .  و ده و چند روز در حماصره بود،شد
رآمد و رجز خواند و  وطيح دۀ از قلعی يهودَمرَحب:  گويدیانصار عبداهللا جابر بن

 برخاست و َمسلَمهحممد بن » ؟رود ی اين می سوچه کسی«:  گفتپيامرب .مهاورد خواست
:  گفتپيامرب .»اند ز برادرم را كشتهروم كه انتقام بگريم كه ديرو ی من م!پيامرب یا«: گفت
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   .»كنک خدايا او را بر ضد دمشن كم«: و به دعا گفت .»برو«
ياسر  پس از او برادرش . را بكشتَمرَحب خمتصر ی كشاكشحممد بن مسلمه از پسِ

 و مادرش صفيه دختر ، او رفتۀ و زبري بن عوام به مقابل.بيامد و رجز خواند و مهاورد خواست
ان شاء اهللا پسر تو او را «:  گفتپيامرب .»شدكُ ی پسر مرا م!پيامربِ خدا یا«: گفت عبداملطلب

  . زبري رجزخوانان برفت و ياسر را بكشت .»شدكُ یم
 خيربيان فرود آمد پرچم را به عمر بن خطاب ۀ بر قلعپيامرب یوقت:  گويداَسلَمی ُبَريده

 واپس آمدند و پيش ی و عمر و ياران و،ند برفتند و با خيربيان رو به رو شدی و كسان با و،داد
 پيامرب . و عمر ياران خويش را ترسو خواند، و ياران عمر او را ترسو خواندند، رسيدندپيامرب
 نيز او را دوست پيامرب دهم كه خدا را دوست دارد و خدا و یفردا پرچم را به كس«: گفت
 را یعل پيامرب یچم را بگريند ولخواستند پر ی و عمر مابوبکرو چون روز ديگر شد  .»دارند

 دهان در چشمش افكند و پرچم را بدو داد و كسان با  و آبِ، و او درد چشم داشت،پيش خواند
 رد ی با مرحب ضربتیعل.  برفتند و با خيربيان رو به رو شدند، و مرحب رجزخوانان بيامدیو

 آن را ی و مردم اردو صدا،يد به سر او زد كه تا دنداهنايش رسی ضربتی علو بدل كرد و عاقبْت
  .  اردو نرسيده بود كه فتح رخ دادۀ و هنوز دنبال،شنيدند

 و .شد یروز يا دو روز بريون منک گرفت و ي ی درد سر مپيامربشد كه  یگاه م:  گويدُبَريده
 را بگرفت و برفت و پيامرب پرچم ابوبکر و ،چون در خيرب فرود آمد درد سر آمد و بريون نشد

تر از جنگ   سختیآنگاه عمر پرچم را بگرفت و برفت و جنگ. ت كرد و بازگشت سخیجنگ
 دهم كه ی فردا پرچم را به كسخدا به«:  خرب يافت گفتپيامرب و چون . كرد و بازگشتابوبکر
   .»ش نيز او را دوست دارند و قلعه را بگشايدپيامرب او را دوست دارد و خدا و پيامربخدا و 

شان هرکدام آجنا نبود و قرشيان دل به گرفنت پرچم داشتند و لبطا  ابی بنیعل: گويد
 شتر پيامرب ۀخيمک  بيامد كه بر شتر خويش بود و نزديی و صبحگاهان عل.پختند یاين آرزو م
 بدو پيامرب.  بسته بودیا  و درد چشم داشت و دو چشم خويش را به پاره حلهد،را خبوابان

و  .»بياک نزدي«:  گفتپيامرب .» درد داردمچشم«:  گفتیعل» ؟شود یرا چه مو ت«: گفت
شد، آنگاه پرچم را بدو  و درد آن ب، انداختیشد آب دهان در چشمان وک  نزديیچون عل

 و با پرچم برفت تا ، آن آوخيته بودیها  به تن داشت كه رشتهی ارغوانیا هلّ ُحیو عل. داد
 ی داشت و سنگی مينیرغفَ و مرحب صاحب قلعه درآمد و ِم،شهر خيرب رسيدک نزدي

 رجز ی نيز به پاسخ ویعل. خواند ی و رجز م، ختم مرغ بر سر داشتۀشده به انداز سوراخ
 بزد و سنگ و مغفر و سر او را تا ی ضربتی آنگاه عل، در ميانه رد و بدل شدی و ضربت،خواند
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  .  و شهر را بگرفت،دنداهنا بشكافت
 ی را با پرچم فرستاد با وطالب  ابی بنی علپيامرب یوقت:  گويدپيامربرافع غالم ابو

 از يهودان ی و با آهنا جبنگيد و به يك،قلعه رسيد مردم به مقابله آمدندک و چون نزدي، برفتيم
 و ،قلعه بود بگرفت و سپر خويش كردک  را كه نزديی و در، بيفتادی و بزد كه سرِیضربت

گاه در را بينداخت و من و هفت  آن،جنگيد تا قلعه را بگشود ی بود و میمهچنان به دست و
  . كس ديگر كوشيدمي كه در را بگردانيم و نتوانستيم

 بود بگشود صفيه ُحقَيق ی ابن ابۀ قموص را كه قلعپيامربِ خدا یوقت: ابن اسحاق گويد
 آوردند، بالل آهنا را بر كشتگان يهود گذر داد و ی ديگر پيش وی بن اخطب را با زنیدختر حي

 او پيامرب و چون ،به سر رخيتک صفيه بود فرياد زد و به صورت خود زد و خاآن زن كه مهراه 
 دادند و یو بگفت تا صفيه را پشت سر او جا .»اين شيطان را از من دور كنيد«: را بديد گفت

 خويش برگزيده ی او را براپيامربِ خدا را بر سرش افكندند و مسلمانان بدانستند كه ی ویردا
 كه دو زن یمگر رحم ندار«:  را ديده بود به بالل گفتی يهودكه رفتار زِن پيامربآنگاه . است

  » ؟یرا بر كشتگانشان عبور داد
 حقيق بود در خواب ديده بود كه ماه به كنار یو چنان بود كه صفيه كه عروس كنانة بن اب

 كه دهد یاين خواب نشان م«: و او گفت. و خواب خويش را با شوهر در ميان هناد.  افتادیو
و . اش سياه شد  او زد كه ديدهۀ به چهریا یو سيل .»ی حممد پادشاه حجاز به دل داریآرزو

 و چون در اين باب پرسيد صفيه . بودی آوردند اثر آن به جاپيامرب را پيش ی كه ویهنگام
  .  بگفتیحكايت را با و

او بود به نزد نضري پيش   بنی را كه گنجُحقَيق یكنانة بن ربيع بن اب: ابن اسحاق گويد
 از يهودان را پيش ی آنگاه يك، و كنانه انكار كرد، و حمل گنج را از او پرسيد، آوردندپيامرب
 به كنانه پيامرب .»گشت یامروز كنانه را ديدم كه اطراف فالن خرابه م«:  آوردند كه گفتپيامرب
 بگفت تا امربپي .»یآر«: كنانه گفت» ؟بكشم تو را اگر گنج را پيش تو پيدا كردم«: گفت

 و كنانه از ، آن پرسيدۀماند ی از باقپيامرب .ا آجنا يافتند از گنج ریخرابه را بكندند و قسمت
عذابش كن تا آنچه را پيش «:  او را به زبري بن عوام سپرد و گفتپيامربتسليم آن دريغ كرد، و 

آنگاه . دهدبود جان بک  او كوفت كه نزديۀو زبري چندان با مشت به سين .»یاوست بگري
  .  داد كه به انتقام برادر خود حممود بن مسلمه گردنش را بزدَمسلَمه او را به حممد بن پيامرب

 و چون اطمينان يافتند كه نابود ، وطيح و سالمل حماصره كردۀرا در قلع   يهودانپيامرب
  .  كرد چننيپيامرب و ، و خونشان را نريزد، بلدشان كندیخواهند شد از او خواستند كه نف
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ها را تصرف كرده بود و جز   قلعهۀتيبه و مهطاة و كق و َن اموال ِشۀ مهپيامربو چنان بود كه 
  . اين دو قلعه منانده بود
 ی فرستادند كه آهنا را نيز نفپيامرباز قضيه خرب يافتند كس پيش ک  فدو چون يهوداِن

  .  پذيرفتپيامرب و ، او بگذارندیبلد كند و خونشان را نريزد و اموال خويش را برا
 بن ُمَحيِّصة و يهودان رفت و آمد كرده بودند پيامرب كه در اين گفتگو ميان یاز مجله كسان

  . مسعود بود
 خود كار كنند ی خواستند كه در اراضپيامرب مردم خيرب بر اين قرار تسليم شدند از یوقت

 به اين پيامرب .»ز مشا دانيمهبتر ا آن را ی آبادانما كارِ«:  و گفتند،و نصف حاصل را بدهند
   .»به شرط آنكه هر وقت خواستيم مشا را بريون كنيم«: قرار رضايت داد و گفت

خاص ک ملک  خيرب غنيمت مسلمانان بود اما فد.نيز چنني مقرر شدک  مردم فددربارۀ
  .  آن نرفته بودی سوَمرکَب كه سپاه و ، شدپيامرب

 ی وی برایا  بزغالهِمشکَمم بن رث زن سالّ قرار گرفت، زينب دختر حاپيامربو چون 
دوست دارد؟   بزغاله را بيشتریاز اعضاک ي  كدامپيامربهديه آورد، از پيش پرسيده بود كه 

و .  بزغاله زهر آلود بودۀ و به آن زهر بيشتر زد و مه.»شانه را بيشتر دوست دارد«: گفته بودند
. خومشزه نيافت آن را  زد ویله را برگرفت و گاز بزغاۀ هناد شانپيامرببياورد و پيش  آن را چون

 از بزغاله برگرفته بود ی چيزپيامرب و مانند ، بودپيامرب عرور پيشِشر بن براء بن َمدر آن وقت بِ
گويد كه  یاين استخوان م«:  شانه را بينداخت و گفتپيامربخومشزه يافته بود، اما  آن را و

با قوم من «: گفت» ؟یچرا چنني كرد«: ست و گفت را خوایآنگاه زن يهود .»آلود استزهر
شود و اگر پادشاه باشد از  یدار م باشد خربپيامرب و من با خودم گفتم اگر ؛ی كه دانیچنان كرد
  .  از او درگذشتپيامربو  .»شوم یاو آسوده م

  .  زهرآلود خورده بود جان دادۀشر بن براء كه از بزغالبِ
 كه مادر بشر بن براء به ی در مرض موت، هنگامداپيامربِ خ: حممد بن اسحاق گويد

 كه در خيرب یا شتم از لقمهبينم كه رگ ُپ ی اكنون م!ر بشر مادیا«:  بدو گفت، رفتیعيادت و
   .»با پسر تو خوردم بريده است

  . گفتند كه به جز مقام نبوت كه داشت شهيد در گذشته بود یمسلمانان م: گويد
حماصره  آن را  رفت و مردمى القری وادیراغت يافت سو از كار خيرب فپيامربو چون 
  .  مدينه بازگشتیكرد، سپس سو

غروب ک  رفتيم نزديى القری وادی از خيرب سوپيامربِ خدا با یوقت: هريره گويدابو
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 بدو هديه داده یذام مهراه داشت كه رفاعة بن زيد جِی غالمپيامرب و ، آجنا رسيدميخورشيد
:  و گفتيم. ناشناس بيامد و به او خورد و جان بدادیادن بودمي كه تري و ما مشغول بار هن،بود

سوزد به  ی او در آتش جهنم مۀ هم اكنون جام.نه«:  گفتپيامرب .»هبشت بر او خوش باد«
 چون پيامرب از ياران یيك .»جنگ خيرب در غنيمت مسلمانان خيانت كرده بود سبب آنكه در

 پيامرب .»ام  خويش گرفته پاپوشِی من نيز دو بند برا!خداپيامربِ  یا«: اين سخن بشنيد گفت
   .»كنند ی تو درست میمانند آن از آتش برا«: گفت

  .  و ياران به خواب از مناز صبح بازماندند تا آفتاب برآمدپيامربدر مهني سفر 
گشت و در راه بود هنگام آخر شب  یم از خيرب بازپيامربچون : سعيد بن مسيب گويد

پيامربِ  یا«: بالل گفت» ؟ مراقب صبحدم خواهد بود كه در خواب منانيم کسیچه«: گفت
   .»كنم ی من مراقبت م!خدا

 مناز كرد ی و بالل به مناز ايستاد و مدت، فرود آمد و مردم نيز بار افكندند و خبفتندپيامرب
 .ربود دردر انتظار صبحدم بود كه خوابشآنگاه به بستر خود تكيه داد و چشم به افق داشت و 

:  خنستني كس بود كه بيدار شد و گفتپيامرب . خورشيد بيدار شدندی و ياران از گرماپيامربو 
:  گفتپيامرب .» مرا نيز چون تو خواب درربود!پيامرب یا«: گفت» ؟یبالل با ما چه كرد«
الل  برفت و فرود آمد و وضو كرد و مردم نيز وضو كردند و بی اندكپيامربآنگاه  .»یراست گفت«

 و چون سالم مناز بگفت رو به كسان كرد و .را بگفت تا بانگ مناز داد و با مردم مناز كرد
عز و ۔ ی آريد كه خدایبه جا آن را هر وقت مناز را از ياد برديد چون به ياد آورديد«: گفت
   .» داريدی فرموده مناز را به ياد من به پا۔جل

 چند از زنان مسلمان در اين جنگ ی و تن،فتح خيرب در ماه صفر بود: ابن اسحاق گويد
  .  اما سهم نداد، از غنيمت به آهنا دادی چيزپيامربمهراه بودند كه 

 یدر مكه مال«:  گفتپيامربِ خدا به یالط سلم خيرب گشوده شد حجاج بن ُعیوقت: گويد
  نيز پيشیمعرض پسرم نيز پيش اوست، مال.  طلحه دارمی دختر اب شيبهاُّمپيش زمن 

: آنگاه حجاج گفت . به او اجازه دادپيامرب .» رفنت بدهۀ به من اجاز.رگانان مكه دارمباز
   .»یبگو«:  گفتپيامرب .»ناچار بايد سخنان ناروا بگومي«

 از قرشيان را ی رسيدم كسانءيضاة الَبّينِ مكه روان شدم و چون به ثَیسو: حجاج گويد
 خيرب ی كه شنيده بودند سو،پرسيدند ی مامربپي خرب آمده بودند و از كار یديدم كه به جستجو

 و از اسالم من ، مركز معترب حجاز استدانستند كه خيرب به مرد و استحكامِ ی و م،رفته است
 ما را از كار .حجاج بن عالط آمد و خرب پيش اوست«:  و چون مرا بديدند گفتند.خرب نداشتند
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من نيز «: گفتم .» يهود و ييالق حجاز است خيرب رفته كه دياریامي سو حممد خرب بده كه شنيده
چنان به هزميت «: و چون به دور شتر من مجع شدند گفتم .» خوش دارمیام و خربها خرب يافته

ه شد كه هرگز نظري آن  چندان كشتی و از ياران و؛ايد شدند كه هرگز نظري آن نشنيده
 را به یفرستيم تا و یشيم و به مكه مكُ یاند او را من اند و گفته  حممد را اسري گرفته.ايد نشنيده

   .» مردان قريش بكشندیخوخنواه
 و در انتظار حممد ،خرب خوش آمد«: آهنا برخاستند و در مكه بانگ زدند و گفتند: گويد

كنيد تا مال خويش را ک مرا كم«: آنگاه گفتم .»بايد بود كه بيارندش و اينجا كشته شود
 حممد و ياران او ۀماند یار ديگر از باقوم و پيش از جتّ خيرب شیخواهم سو یفراهم آرم كه م

 آنگاه . كه نديده بودم فراهم كردندیقرشيان مال مرا با سرعت: گويد .» به دست آرمیچيز
ار مال مرا بده كه به خيرب روم و پيش از جتّ«:  پيش او داشتم رفتم و گفتمی مهسرم كه مالیسو

  .  خبرمیديگر چيز
من در .  من ايستادیرب يافت بيامد و هپلو از حكايت خملطلبعبداو چون عباس بن 

آيا سخن مرا مكتوم «: گفتم» ؟یا اين خرب چيست كه آورده«:  و گفت.ار بودم از جتّی يكۀخيم
 یبين ی كه اكنون چنانكه م،صرب كن تا به خلوت پيش تو آمي«گفتم  .»یآر«: گفت» ؟یدار یم

   .»در كار فراهم آوردن مال خويش هستم
 بيرون  و چون از فراهم آوردن آنچه در مكه داشتم فراغت يافتم و آهنگ.عباس برفت

 كه بيم ، تا سه روز سخنان مرا مكتوم دار!الفضل ابویا«: شدن كردم عباس را بديدم و گفتم
: گفتم .»چنني كنم«: گفت .»ی بگویخواه هرچه  و پس از آن.دارم به تعقيب من آيند

 گرفت و ی بن اخطب را به زنیَي صفيه دختر ُحیدختر پادشاه خيرب يعن تو ۀ برادرزاد،خدا به«
 !حجاج«: گفت .» و يارانش شدی وآِندر آن بود به تصرف آورد كه از هرچه خيرب را بگشود و

ام كه مال  ام و آمده  مكتوم دار كه من مسلمان شدهی ول؛ چنني شدخدا به«: گفتم» ؟یگوي یچه م
 كه ،م داشتم از دست برود، و پس از سه روز حكايت را آشكار كن كه بي،خويش را فراهم كنم

   .»یست كه خواه احممد چنان
 كعبه ی خويش را بپوشيد و عطر زد و عصا برگرفت و سولّۀبه روز سوم عباس ُح«: گويد

 در قبال مصيبت چنني یصبورکه  حقا !الفضل ابویا«: قرشيان گفتند .»رفت و طواف كرد
خورند كه حممد خيرب را بگشود و دختر  ی كه به او قسم میيخدا به قسم .هن«: گفت .»بايد بود

: گفتند .» و اصحابش شدی وآِنبه تصرف آورد كه از آن را  گرفت و اموالیشاهشان را به زن
 ی كه و، مشا آوردیمهانكه آن خرب را برا«: گفت» ؟ تو آوردی براچه کسیاين خرب را «
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 ملحق شود و ی خويش را بگرفت و برفت كه به حممد و ياران ومسلمان شده بود و بيامد و مالِ
 رفتار ديگر یدانستيم با و یاگر م.  دمشن خدا برفت!ی وایا«: گفتند .» باشدیبه نزد و
  .  نگذشت كه خرب درست آمدیو چيز .»داشتيم

هم  سةشق و نطا.  و كتيبه به تقسيم آمدةطاق و َنِشۀ اموال قلع:  گويدبکر  ابی بنعبداهللا
 او و سهم خويشاوندان و يتيمان پيامربِ و مخس ۔عز و جل۔ و كتيبه مخس خدا ،مسلمانان شد

و رفت و آمد كرده بودند، ک  كه در صلح فدی و كسان. شدپيامرب و مهسران ماندگان در راهو 
  .  بار خرما بدو دادی بار جو و سی سپيامرب بن مسعود از آن مجله بود كه ُمَحيَِّصه

 و . كه به حديبيه رفته بودند اگر هم در خيرب نبودند از اموال آن سهم گرفتندی كسانۀمه
  .  سهم حاضر بدو دادپيامربِ خدا غايب نبود كه یانصار عبداهللا كس جز جابر بن

 خيربيان خرب يافتند، خدا یاز ماجراک  از كار خيرب فراغت يافت و اهل فدپيامربو چون 
ک  فرستادند كه با او صلح كنند و نصف حاصل فديامربپترس در دلشان انداخت و كس پيش 

  .  آمدند و او پذيرفتپيامربفرستادگان آهنا در خيرب يا در راه يا مدينه پيش . را بدهند
  .  آن نرفته بودی سوَمرکَب بود كه سپاه و پيامربخاص ک فد

فرستاد و  یم اهل خيرب یبن رواحه را سو عبداهللا پيامربِ خدا:  گويدبکر  ابی بنعبداهللا
  . كرد یتعيني م آن را مقدار حاصل

اگر خواهيد برگرييد و سهم «: گفت یمعبداهللا  .»ی كردیبه ما تعد«: گفتند یيهودان م
آمسان و «: گفتند یيهودان م .»دهيم یگريمي و سهم مشا را م یا برمما را بدهيد و اگر خنواهيد م

   .»زمني بر اين روش استوار است
 تعيني مقدار یخر براار بن َصكشته شد جّب مؤته بن رواحه دراهللا  عبدو چون: گويد
تا  ديدند ی منیكار يهودان چنني بود و مسلمانان در رفتارشان چيز نامناسب. رفت یحاصل م

  .  و مسلمانان از آهنا بدگمان شدندپيامرب و ،بن سهل را كشتند عبداهللا  كهیوقت
 آيا ؟ خنلستان خيرب را چگونه به يهودان دادپيامرب«:  پرسيدمیاز زهر: ابن اسحق گويد

خيرب به جنگ گشوده شد : گفت» اين را مقرر داشت يا به حكم ضرورت و به طور موقت بود؟
ميان مسلمانان تقسيم برگرفت و بقيه را  آن را  خويش كرد كه مخسپيامرب غنيمِت آن را و خدا
را به ک  اين امال،اگر خواهيد«: آهنا گفت به پيامرب و ، بلد تسليم شدندیو مردم آن به نف ،كرد

مشا دهيم كه در آن كار كنيد و حاصل آن ميان ما و مشا تقسيم شود و مادام كه خدا خواهد اينجا 
بن رواحه را  عبداهللا پيامربكردند و  یيهودان اين ترتيب را پذيرفتند و مطابق آن كار م .»مبانيد

 پيامربو چون . كرد ی عدالت م حاصلْ تعيني مقدارِكرد و در یفرستاد كه حاصل را تقسيم م یم
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كرده بود با  ی رفتار مپيامرب و چنانكه ، گذاشتیرا به دست آهنا باقک  امالابوبکردرگذشت 
سپس شنيد . عمر در آغاز امارت خويش به مهني ترتيب رفتار كرد. آهنا رفتار كرد تا درگذشت

 و در اين باب حتقيق ،» دو دين با هم نباشددر جزيرة العرب « در مرض موت گفته پيامربكه 
 بلد كنيم یخدا اجازه داده مشا را نف«كرد و صحت آن مسلم شد و كس پيش يهودان فرستاد كه 

 پيامرب از یاز مشا كه پيمان هرکس ،در جزيرة العرب دو دين با هم نباشد:  گفتهپيامربكه شنيدم 
 پيمان پيامرب را كه از یو يهودان .»نت آماده شود رفیندارد برا هرکه دارد بيارد تا اجرا كنم و

  . كرد بيرون نداشتند
  .  مدينه بازگشتی سوپيامرب خيرب از پسِ:  گويدابوجعفر

  



  هفتم سال حوادثبقيۀذکر
 العاص بن ربيع ی دختر خويش زينب را به ابیپيامربِ خدادر اين سال :  گويدیواقد

  . پس داد و اين در ماه حمرم بود
 بيامد و ۔بزرگ مصرُمقَوِقس ۔ از پيش َبلَتعه ی هم در اين سال حاطب بن ابو: گويد

ک ي . بياوردیهاي  را با جامه۔پيامرباسب و خر  ۔ و دلدل و يعفور،ماريه و خواهرش سريين
حاطب پيش از آنكه به مدينه آيد آهنا را به اسالم خوانده بود . خواجه نيز مهراه دو خواهر بود

.  دادی آهنا را به نزد ام سليم دختر ملحان جاپيامربش مسلمان شده بودند و و ماريه با خواهر
 بن حسان از عبدالرمحان سريين را به حسان بن ثابت داد كه ی خواهر وپيامربماريه زيبا بود و 

  . او متولد شد
كرد ساخته شد كه دو  ی كسان سخن می كه از آجنا براپيامربو هم در اين سال منرب : گويد

  مهان سالِ اما درسْت. منرب به سال هشتم ساخته شدیبه قول.  نشسنت داشتی برایه و جايپلّ
  . هفتم است

  سَرِيّۀ عمر ابن خطّاب به سوی هوازِن
 هوازن فرستاد كه با ی كس سوی عمر بن خطاب را با سپيامربو هم در اين سال : گويد

 مردم هوازن خرب .شدند یه روز هنان مپيمودند و ب یهالل روان شد كه شبانه راه م  بنی ازیبلد
  .  نبود و عمر بازگشتیيافتند و بگرخيتند و تصادم

سلمة بن اكوع .  قحافه به جند در شعبان مهني سال بودی اببن ابوبکر یسفر جنگ: گويد
خرب اين غزا را از پيش :  گويدابوجعفر . جند رفتيمی به غزاابوبکردر اين سال با : گفت یم

  . امي گفته

  مُرّه از غطفان  رِيّۀ بشير ابن سعد به سوی بنیسَ
رفت ک  فدیه سوّرُم  بنی كس به قصدی بشري بن سعد كه با سیسفر جنگ:  گويدیواقد

دار ميان كشتگان افتاده بود، پس از   كه يارانش كشته شدند و او زخم،در شعبان مهني سال بود
  . آن به مدينه بازگشت
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  يفَعهسَرِيّۀ غالب بن عبداهللا به مَ
  .  ميفعه در رمضان مهني سال بودیسو عبداهللا  غالب بنیسفر جنگ:  گويدابوجعفر
 و ،مره فرستاد  بنی را به سرزمنيیكلب عبداهللا  غالب بنپيامرب:  گويدبکر  ابی بنعبداهللا
 از مردم انصار نيز به ی و يك،از گروه دمشن به دست اسامة بن زيد كشته شدک مرداس بن هني

   .قتل رسيد
 دست از او یول .»ال اله اال اهللا«:  به مرداس محله بردمي گفتیوقت: اسامة بن زيد گويد
 ! اسامهیا«: گفت  بگفتيم وپيامرب و چون به مدينه آمدمي قصه را با .بر نداشتيم تا كشته شد

  » ؟یچرا متعرض او شد

  ثعلبه سَرِيّۀ غالب بن عبداهللا به سوی بنی
و . عبد بن ثعلبه در مهني سال بود  بنییسو عبداهللا  بن غالبیسفر جنگ:  گويدیواقد

عبد بن ثعلبه را غافلگري   بنی من!یپيامربِ خدا یا«:  گفته بودپيامربچنان بود كه يسار غالم 
عبد   بنی كه به، بفرستادی كس مهراه ویرا با يكصد و س عبداهللا  غالب بنپيامرب. »كنم یم

  .  مدينه آوردندی و سومحله بردند و شتر و گوسفند براندند

  سَرِيّۀ بشير بن سعد به سوی غطفان
  .  مين در شوال مهني سال بودی بشري بن سعد سویسفر جنگ: گويد

 كه در یيره اشجع چنان بود كه حسيل بن نَویسبب اين سفر جنگ: سعد بن عباده گويد
 از یمجع«: تحسيل گف» ؟یخرب چه دار«:  آمد كه پرسيدی بود پيش وپيامرب سفر خيرب بلِد

 مشا محله یكس پيش آهنا فرستاده بود كه سو َحصن  بنغطفان را در جناب بديدم كه عيينة
 و شتر و گوسفند ، او شد و حسيل بن نويره بلِد، بشري بن سعد را بفرستادپيامرب .»آرند

 رو يَنهُعَي پس از آن با مجاعت .به آهنا برخورد كه او را كشتند َحصن  بن و غالم عيينة،بگرفتند
 !ُعَييَنه یا« : و حارث بن عوف او را در حال هزميت بديد و گفت.به رو شدند كه منهزم شد

   .»یوقت آن رسيده كه از اين كارها دست بردار

  عمرة القضاء
 اآلخر و ربيع األول  مدينه بازگشت ماه ربيعی از خيرب سوپيامربچون : ابن اسحاق گويد

رجب و شعبان و رمضان و شوال را در آجنا مباند و كسان را و  اآلخر یو مجاد األول یو مجاد
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 را ی كه مشركان راه وی مهان ماه، قعدهیپس از آن در ماه ذ.  فرستادی جنگیبه غزا و سفرها
 كه سال پيش با ی و مسلمانان، سال پيش روان شدۀ عمری به آهنگ قضا،به مكه بسته بودند

  . م هجرت بود و اين به سال هفت، بودند مهراه رفتندیو
گفتند كه  ی و قرشيان با مهديگر م،شدند بيرون و چون مردم مكه خرب يافتند از مكه

  . اند  افتادهیياران حممد به حمنت و ندار
و ياران او را  پيامربصف كشيده بودند كه داُرالنَّدَوه قرشيان به نزد : ابن عباس گويد

خدا « :ود را از عبا درآورد و گفت به مسجد درآمد دست راست خپيامرب و چون .بينندب
ر دست زد و دوان شد َجآنگاه به َح. » خويش را به آهنا بنمايدی را كه امروز نريویبيامرزاد كس
 دست زد و آهسته ی و به ركن ميان، كه پشت كعبه هنان شدندی بدويدند تا وقتیو ياران با و
 طوافها را ۀماند ی و باق.به سر رفتدويد تا سه طواف  و باز ب، رسيداألسَودر َجَحرفت تا به 
  . آهسته رفت

 آن یپيامربِ خدامردم پنداشتند كه اين كار بر آهنا مقرر نيست زيرا : گفت یابن عباس م
 و در حجة .اند  افتادهی قرشيان كرده بود كه گفته بودند ياران حممد به حمنت و نداریبرارا 

  . الوداع نيز چنني كرد و سنت شد
 گرفت، در آن ی در اين سفر ميمونه دختر حارث را به زنپيامرب: س گويدو هم ابن عبا

  .  دادپيامرب یِ او را به زنعبداملطلبوقت احرام داشت بود و عباس بن 
 ی با تن عبدالُعّزى بنُحَويطب سه روز در مكه ماند، روز سوم پيامرب: ابن اسحاق گويد
 وقت تو متام شده«:  و گفتند،ه وادارندمكک  را به تری آمدند كه ویچند از قرشيان پيش و

 ای وليمه كنم و یچه شود اگر بگذاريد ميان مشا عروس«:  گفتپيامرب .» از پيش ما برو.است
   .» از پيش ما برو. تو حاجت نيستوليمۀما را به «: گفتند »!بسازم كه در آن حضور يابيد

 را در سرف یه گماشت كه ورافع غالم خويش را به ميمون ابوشد و بيرون  از مكهپيامرب
  .  درآمدی آورد كه بر وپيامربپيش 

 را تغيري دهند و او نيز تغيري داد كه شتر كم بود و ی اجازه داد كه قربانپيامربدر اين سفر 
  .  آن گاو قربان كردندیبه جا

را آجنا به  األول ه و حمرم و صفر و دو ماه ربيع حجی ذۀ به مدينه رسيد بقيپيامرب یوقت
شكست خوردند و كار  مؤته  شام فرستاد كه دری را سویگروه األول ی برد، و در ماه مجادسر

  . حج آن سال با مشركان بود
عمره كنند و   حديبيه سال بعدۀ عمری به مسلمانان گفته بود به قضاپيامرب:  گويدیزهر
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  . قربان كنند
ه بودند به سال بعد در اين عمره قضا نبود بلكه مسلمانان ملتزم شد:  ابن عمر گويدیول

  . مهان ماه كه مشركان راهشان را بسته بودند عمره كنند
 مسلمانان بسته بود و به  به نزد ما خوشتر است كه آن سال راِهیگفتار زهر:  گويدیواقد

  . كعبه دست نيافتند
  .  مهراه برده بودی قضا هفتاد قربانۀ در عمرپيامرب: حممد بن ابراهيم گويد

 در اين سفر سالح و خود و نيزه مهراه داشت و پيامرب: و بن قتاده گويدعاصم بن عمر
بشري بن سعد را به سالح گماشت و اسبان را به حممد بن مسلمه سپرده . يكصد اسب برده بود

 الظهران به ّر بن حفص را بفرستادند كه در َمِمکَرز و چون قرشيان خرب يافتند بترسيدند و .بود
خواهم با  یام و من  به وفا معروف بودهی و بزرگیدر كوچك«:  گفتیبا و كه ، آمدپيامربنزد 

  . برفت و به قرشيان خرب داد ِمکَرزو  .»من باشدک خواهم نزدي ی اما م،سالح وارد مكه شوم

  سُلَيم جاء به سوی بنیوالعَ سَرِيَّۀ ابن ابی
سليم رفت و  ی بنی به غزای سلمی العوجای قعده مهني سال ابن ابیدر ذ:  گويدیواقد

  .  پس از بازگشت از مكه او را با پنجاه كس بفرستادپيامرب
 و او با مهه يارانش كشته ،سليم رو به رو شد  بنی العوجاء بایابن اب:  گويدابوجعفر

  .  و يارانش كشته شدند، او جنات يافت و به مدينه بازگشت خوِد،ی واقدۀ به گفتیول. شدند
  



  هجرت هشتم سال ذکرحوادثِ
و در صفر مهني : گويد.  درگذشتپيامرب گويد زينب دختر یدر اين سال چنانكه واقد

  .  فرستادکَديد یامللوح سو  بنیی را به غزایليث عبداهللا  غالب بنپيامربسال 

  املُلَوِّح  سوی بنیبهسَرِيّۀ غالب بن عبداهللا 
فرستاد كه در  امللوح  بنییرا سو عبداهللا  غالب بنپيامرب:  گويدُجنُدب بن ُمکَيث ُجَهنی

 کَديد برفتيم و چون به . بودمی من نيز جزو مهراهان و.د و گفت به آهنا محله بَر، بودندکَديد
ام  من آمده«: اما حارث گفت.  و او را بگرفتيم، بر خوردميیليثک رسيدمي به حارث بن مال

  دری شب و روز ضرر ندارد كهیمسلمان شوکه  یا اگر آمده«: غالب گفت .»مسلمان شومکه 
 را كه یسياهک و او را در بند كرد و مرد .» و اگر جز اين باشد از تو در امان باشيم.یبند مبان

  که بگريزد و اگر با تو نزاع كرد، باش تا ما بياييمی و گفت با و،مهراه ما بود بر او گماشت
  . از تن جدا کنسرش را 

 و يارامن ،يشيه فرود آمدميَشسينگاه در ُعو بعد از پ،  رسيدميکَديدسپس رفتيم تا به دره 
 و اين به ، و آجنا دراز كشيدم، رفتم كه مهه جا را ببينمیا  من بر تپه. فرستادندیمرا به ديدبان

 خويش  و به زِن، از آهنا بيامد و مرا ديد كه بر تپه دراز كشيده بودمی و يك.غروب بودک نزدي
 تو را  روز نديده بودم، ببني سگان ظرف كه اولِبينم ی میا ی تپه سياهی رو،خدا به«: گفت

كمان مرا «: مرد گفت .» گم نشدهی چيزخدا به«: زن بنگريست و گفت .»آجنا نكشيده باشند
 بينداخت كه به هپلومي فرو رفت و من تري را در یو چون كمان و تري بياورد تري .»با دو تري بيار
ام فرو   تير ديگری به من افکند و به شانه سپس.سو هنادم و تكان خنوردمک آوردم و به ي

 اگر . من به او خورددو تريِ«: مرد گفت .سو هنادم و جننبيدم رفت، و من آن را برکشيدم و يک
   .» مرا بگري كه سگان دندان نزنندی صبح شد برو تريهایبان بود تكان خورده بود، وقت ديده

 یند و بنوشيدند و آرام گرفتند و پاس و چون شري بدوشيد،م تا گله بيامديصرب كرد: گويد
زن  و بانگ. م و گوسفندان براندمي و بازگشتيمشتياز شب گذشت به آهنا محله بردمي و كسان بكُ

و رسيدمي و  اۀو گماشتک  و ما شتابان بيامدمي و به حارث بن مال، قوم رفتیسوک به طلب كم
شدند و ک  و چون نزدي،ا نداشتيمو كمكيان قوم بيامدند كه تاب آهن، هر دو را مهراه بردمي

 كه پيش ، بفرستادیخواست ابر یم   ميان ما فاصله بود خدا عز و جل از آجنا كهکَديد ۀتنها در
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 و دمشن را بديدمي كه به ما ، و چندان بباريد كه امكان گذر نبود،از آن باران نديده بودمي
  .  شدمي و كس به ما نرسيد و با سرعت از آجنا دور،نگريست و راه پيش آمدن نداشت یم

  . ده و چند كس بودند عبداهللا مهراهان غالب بن:  گويدیواقد

  فرستاده شدن عالء بن حضرمی به سوی مُنذر بن ساوی
 ی را سویعالء بن حضرم  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خداو هم در اين سال : گويد
  : بدين مضمونیا  فرستاد با نامهی عبدیمنذر بن ساو

درود بر . ی به منذر بن ساو،خداۀ  فرستاد،پيامرب از حممِد: اهللا الرمحن الرحيمبسم 
فرستادگانت رسيدند، هركه  تو و ۀاما بعد، نام. كنم ی يگانه میمن ستايش خدا. تو

ما كند مسلمان است و حقوق و تكاليف ۀ  ما خبورد و رو به قبلۀذبيح مناز ما كند و
  . د بايد جزيه دهددريغ ورز هرکه  و؛مسلمانان دارد

د و شان خنوَر  با آهنا صلح كرد كه جموسان جزيه دهند و مسلمان از ذبيحهپيامرب: گويد
  . زن از آهنا نگريد

  فرستاده شدنِ عمرو بن عاص به سوی پسران جُلَندى
 جيفر و عباد پسران ی عمرو بن عاص را سویپيامربِ خداو هم در اين سال : گويد

 و عمرو بن عاص زكات ، گرويدندی كردند و به دين وپيامرب  فرستاد كه تصديقىجلند
  .  و از جموسان جزيه گرفت،اموالشان بگرفت

  عامر سريّۀ شجاع بن وهب به سوی بنی
عامر   بنییاين سال شجاع بن وهب با بيست و چهار كس سو األول و هم در ربيع: گويد

  . از آهنا پانزده شتر رسيدک ر ي كه به ه،رفت و به آهنا محله برد و شتر و گوسفند بگرفت

  طالحسريّۀ عمرو بن کعب غِفاری به ذات اَ
طالح رفت،  ذات اَی با پانزده كس سویفارمرو بن كعب ِغو هم در اين سال َع: گويد

 و او ، ياران عمر را بكشتندۀ كه نپذيرفتند و مه،سالمشان خواندمجاعت بسيار آجنا بود كه به ا
  .  بازگشت مدينهیبا زمحت بسيار سو

 و ،بودند   قضاعهۀ و مردم آجنا از طايف،ذات اطالح در حدود شام است:  گويدیواقد
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  . دوس بود به نام َسیساالرشان مرد

   و خالد ابن وليداسالم عمرو بن عاص
 مسلمان شده بود یو هم در اول صفر اين سال عمرو بن عاص كه به نزد جناش: گويد

  .  و خالد بن وليد نيز مهراه او بودند آمد و عثمان بن طلحهپيامربپيش 
  : او گويدسبب اسالم عمرو بن عاص چنان بود كه خوِد:  گويدابوجعفر

 از قرشيان را كه با من مهدل بودند و ی با احزاب از جنگ خندق بازگشتيم گروهیوقت
ريد و گ یبينم كه كار حممد باال م ی مخدا به«: سخن من در آهنا اثر داشت فراهم آوردم و گفتم

 من اين یأر«: گفتم» ؟ تو چيستیأر«: گفتند» ؟گوييد ی هست، مشا چه می و نظریمرا را
 رومي و آجنا باشيم، اگر حممد بر قوم ما غلبه يافت پريو او باشيم كه زير یاست كه پيش جناش

ک  و اگر قوم ما غلبه يافتند ما را ني.ست كه زير تسلط حممد باشيم اتسلط او باشيم هبتر از آن
 یپس چيز«: گفتم .» صواب استرأیاين «: گفتند .» از آهنا نبينيمیشناسند و جز نيك

چرم بسيار .  چرم بودی وی سرزمني ما براۀهبترين هدي .» هديه كنيمیفراهم آريد كه به جناش
 آمد، كه یمر بودمي كه عمرو بن اميه َضیوک  و نزدي، رفتيمی جناشیفراهم آوردمي و سو

  .  و ياران او فرستاده بودطالب  ابی كار جعفر بن او را درپيامرب
 ی آمده، من پيش جناشیعمرو بن اميه ضمرک اين«: و من به ياران خويش گفتم: گويد

ام و   گرفتهی و قرشيان بدانند كه انتقام،م و خبواهم كه او را به من دهد كه گردنش بزمنرَو
 به ی و چنانكه معمول بود پيش و،فتم ریبه اين قصد پيش جناش. ام  را كشتهپيامرب ۀفرستاد

  . افتادمک خا
: گفتم» ؟یا  آوردهیا  از ديار خود هديه.یخوش آمد! دوست من«:  گفتیجناش

آنگاه چرمها را پيشكش كردم كه پسنديد و او  .»ام  چرم بسيار هديه آورده! پادشاهی، ایآر«
 او فرستاده .شد یو بريون مپيش ت  را ديدم كه ازی يك! پادشاهیا«: سپس گفتم. را خوش آمد

كه اشراف و بزرگان ما را كشته ، ، او را به من بده كه خونش بريزمست كه دمشن ماستی امرد
 خود زد كه پنداشتم درهم ی خشمگني شد و با دست چنان به بينیجناش: گويد .»است

 ! پادشاهی ا،خدا به«: گفتم. شدم ی وارد آن میكرد از بيم و ی و اگر زمني دهن باز م.شكست
 ۀ فرستادیخواه یم«: گفت .» از تو خنواسته بودمیدانستم كه اين را خوش ندار یاگر م
آيد، به تو دهم تا او را  ی می ویآمد، سو یم موسى ی را كه ناموس اكرب، مهانكه سویمرد
 از من بشنو و پريو او شو كه ! عمرویا«: گفت» ؟ آيا چنني است! پادشاهیا«: گفتم» ؟یبكش



 ۲۴۶

بر فرعون و سپاهش غالب  موسى شود چنانكه یاست و بر خمالفان خويش غالب محق بر
و دست خويش پيش  .»یآر«: گفت» ؟یكن ی با من بيعت اسالم میاز جانب و«: گفتم .»شد

  .  اسالم كردمو من با او بيعِتآورد 
 و اسالم خويش را ، من از آنچه بود بگشته بودرأی و ،پس از آن پيش ياران خود رفتم

  . پوشيده داشتم
در راه خالد بن وليد را ديدم كه از مكه .  كردم تا مسلمان شومپيامربآنگاه آهنگ 

: گفت» ؟یرو ی كجا م!ابوالوليد یا«: بدو گفتم.  و اين پيش از فتح مكه بود،آمد یم
 .» صرب كنمی تا ك. مسلمان شوم کهروم ی است، مپيامرب كار روشن شد و اين مرد ،خدا به«

   .»مسلمان شومکه روم  ی من نيز مخدا به«: گفتم
آنگاه من .  و خالد پيش رفت و بيعت كرد و مسلمان شد. رفتيمپيامربِ خداو هر دو به نزد 

 مرا ۀ گذشتی خطاهاۀكنم كه مه ی با تو بيعت م!پيامرب یا« :شدم و گفتمک  نزديپيامرببه 
 كه اسالم ، بيعت كن!مرو عیا«:  گفتپيامرب .» بعد سخن نكردمی و از خطاها.یائببخش
  . بيعت كردم و بازگشتم  و من .»كند یها را حمو م گذشته

  .  و با آهنا مسلمان شد،عثمان بن طلحه نيز مهراه خالد و عمرو بود: ابن اسحاق گويد

  سريّۀ عمرو بن عاص بە سالسل
 سالسل ی عمرو بن عاص را با سيصد كس سوپيامربِ خدااين سال  اآلخر یدر مجاد

  . تاد كه از سرزمني قضاعه بودفرس
خواست آهنا را  ی مپيامرب و ، قضاعه بودۀو قصه چنان بود كه مادر عاص بن وائل از طايف

  .  و اشراف مهاجر و انصار را با عمرو بن عاص فرستاد.دبه ائتالف آَر
عبيدة بن جراح را با دويست كس از مهاجر و و و اب،خواستک پس از آن عمرو كم

  .  پانصد كس شدندی كه مهگ، بفرستادابوبکرمجله انصار و از 
عمرو بن عاص را به   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا:  گويدبکر  ابیبنعبداهللا 

 و سبب آن بود كه مادر عاص . را به اسالم خواندیذره فرستاد كه عربان بدو و ُعَبلیسرزمني 
 و چون در سرزمني .ده آهنا را به ائتالف آَر عمرو را فرستاد كپيامرب و ، بودَبلیبن وائل از قوم 

شد و كس پيش ک  بيمنا، و غزوه نام از آن گرفت،ل نام داشتالِس رسيد كه َسیذام به آبجِ
 از مهاجران خنستني و یة بن جراح را با گروهابوعبيد پيامرب و .خواستک  فرستاد و كمپيامرب

ه را ابوعبيد كه ی و هنگام.و فرستاداک  به كم۔رضوان اهللا عليهم۔ و عمر ابوبکراز مجله 
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: و چون پيش عمرو بن عاص رسيد عمرو بدو گفت .»اختالف نكنيد«: فرستاد بدو گفت یم
 به من گفته اختالف پيامرب ! عمرویا«: ه گفتابوعبيد .»اند من فرستادهک را به كمو ت«

من ک م و تو كماَ  تومن امري«: كنم، عمرو گفت ی تو م من اطاعِتی اگر تو فرمان من نرب.نكنيد
  . و عمرو بن عاص با كسان مناز كرد .»چنني باشد«: ه گفتابوعبيد .»یهست

  طاح به خَبَبوعبيدة بن جرّسريۀ ا
 ،ة بن جراح بودابوعبيد و ساالر آن ، خبط رخ دادۀو هم در اين سال غزو:  گويدیواقد

 ی و به سخت، فرستادُجَهيَنه ی او را در ماه رجب با سيصد كس از مهاجر و انصار سوپيامربكه 
  . كردند ی تقسيم مهافتادند چنانكه خرما را به مشار

ة ابوعبيد و ساالرمان ،بريون شدمي و سيصد كس بودمي:  گويدیانصار عبداهللا جابر بن
 از دريا ی و حيوان،خوردمي ی و گرسنه ماندمي و مدت سه ماه برگ درخت م،بن جراح بود

 ی از انصار شترانی و يك،خوردمي ی ماه از آن مۀنيمک  و ي،فتندگ یبرآمد كه آن را عنرب م
  .  را منع كرد كه ديگر نكشتیه وابوعبيد و ، و روز بعد نيز چند شتر كشت،بكشت

  .  اين كس قيس بن سعد بود:صاحل گويد ابوذكوان
س  افتاده بودند و ساالرشان قيیبه سخت: گويد عبداهللا نقل از جابر بنه عمرو بن دينار ب

  .  آهنا كشتیه شتر برا و ُن،بن سعد بود
 آهنا انداخت كه سه روز از آن ی سوی و دريا حيوان، دريا رفته بودندیسو: گويد
  ۔صلی اهللا عليه و او. بگفتندی باز گشتند كار قيس را با وپيامرب و چون پيش .خبوردند
   .» اين خاندان استی خویخبشندگ«: گفت وسلم۔

كنيم دوست  یمتام م آن را دانستيم پيش از حركت ی اگر مخدا به:  گويدی ماهدربارۀو 
   .» از آن مهراه داشته باشمیداشتم چيز

  .  در روايت ابن دينار نيستیاز خوردن برگ درخت سخن
ه مشت ابوعبيد و ،پوست خرما به ما دادک  يپيامرب: الزبري به نقل از جابر گويدابو

 .نوشيدمي یمكيدمي و تا شب آب م یم آن را داد كه یم ی يكی پس از آن يك.داد یمشت به ما م
 یا  مردهی آنگاه ماه. كشيدميی و سخت گرسنگ.چيدمي یو چون خرما متام شد برگ درخت م

   .»گرسنگان خبوريد«: ه گفتابوعبيدافتاد، و  بيرون از دريا
 .ذشتگ یگذاشت و شتر سوار از زير آن م ی را می ماهیها  از دندهیه يكابوعبيد: گويد

   . شدميفربهو    و از آن خبوردمي و روغن گرفتيم.گرفت ی چشم آن جا میو پنج نفر در جا
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: گفت  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليه بگفتم اوپيامربو چون به مدينه آمدمي و قصه را با 
 یو ما چيز» ؟ از آن مهراه داريدیفرستد خبوريد، چيز ی مشا می را كه خدا برایا یروز«

  .  فرستادند و از آن خبوردپيامربنزد مهراه داشتيم و 
 برگ درخت ی آن خبط يعنیاين غزوه را خبط از آن گفتند كه در اثنا:  گويدیواقد

  . ند شتر علفخوار شده بودخورده بودند و دهانشان مهان

   به عُشيشيهسريۀ ابوقتاده
 آن  و ساالر، فرستادی را به سفر جنگی گروهپيامربو هم در شعبان اين سال : گويد

  . قتاده بودابو
 از قوم خويش گرفتم و دويست درم مهر او كردم یزن:  گويدی اسلمَحدَرد ی بن ابعبداهللا

» ؟یا چقدر مهر كرده« :گفت. گريمک  رفتم كه در كار زن گرفنت خويش از او كمپيامربو پيش 
ز اين گرفتيد بيش ا ی دره م را از كِفدرماگر ! سبحان اهللا«: گفت .»دويست درم«: گفتم
   .» ندارم كه به تو دهمی چيزخدا به. كرديد یمن

يا قيس بن ۔م بن معاويه به نام رفاعة بن قيس َشُج  بنی ازیچند روز بعد يك: گويد
 قيس را ۀخواست طايف ی و م، و در بيشه فرود آمد،م بيامدَش بسيار از قوم ُجی با گروه۔رفاعه
  .  فراهم آردپيامرب  با جنگینيز برا

 مرا با دو تن از مسلمانان خواست و پيامربو . آور و بزرگ بود جشم نام ۀ در طايفاو: گويد
 الغر به ما داد یو شتر .» از او بياريدی من آريد يا خربی اين مرد رويد و او را سویسو«: گفت
كردند تا به ک  و كسان از پشت كم، و از ضعف برخاسنت نتوانست، از ما بر آن نشستیكه يك

   .»نوبت به نوبت سوار شويد«:  گفتپيامرب و ،زمحت برخاست
 و من ،غروب به عشيشيه رسيدميک و نزدي، برفتيم و مششري و تري مهراه داشتيم: گويد
 یگفتم وقت  و به آهنا، كمني كردم و به دو رفيقم گفتم كه در گوشه ديگر كمني كنندیا در گوشه

  . ييد و محله كنيدشنيديد كه تكبري گفتم و به سپاه محله بردم تكبري گو
 از آهنا به دست یغافلگريشان كنيم يا خربکه در آن حال بودمي و انتظار داشتيم : گويد

 و ،شدندک  و شب گذشت و چوپان قوم كه در آجنا به چرا رفته بود دير كرد و بر او بيمنا.آرمي
ن به دنبال چوپا« :ساالرشان رفاعة بن قيس برخاست و مششري به گردن آوخيت و گفت

نرو، ما «:  گفتندی از مهراهان ویكسان .» باشد او رخ دادهی برایا  حادثهشايدروم،  یم
: گفت .»آييم یپس ما نيز با تو م«: گفتند .» جز من نرودی كسخدا به«: رفاعه گفت .»رومي یم
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   .» از مشا مهراه من نيايدکس هيچ خدا به«
 گرفت و ی جایتم كه در قلب و بينداخی و من تري،من رسيدک  و نزدي،روان شد: گويد

طرف سپاه محله بردم و ک آنگاه از ي.  و من برجستم و سر او را بريدم،صدايش در نيامد
 و بچه شدند و زن و ی و قوم فرار، و دو رفيقم نيز محله كردند و تكبري گفتند،تكبري گفتم

 پيامرببراندمي و پيش  و ما شتر بسيار و گوسفند فراوان .توانستند مهراه بردند هرچه وزِن کسب
  . سيزده شتر به من داد كه زمن را به خانه آوردم.  و من سر رفاعه را مهراه داشتم.آوردمي

 فرستاد و شانزده كس یقتاده به اين سفر جنگ ابود را بادَر َحی ابپيامرب ،ی واقدۀبه گفت
ر برابر ده گوسفند  و هر شت،شانزده سهم گرفتندک  و هر ي، و پانزده روز در سفر بودند،بودند

 بن َمحِمّية و ،قتاده رسيد ابو زيبا بود و بهی دخترشان يکیبود، و چهار زن گرفته بودند كه 
 و گفت او را از غنيمت ،قتاده پرسيد ابو ازپيامرب و ، سخن كردپيامرب او با ۀ دربارَجَزء

 كه او را به ، خبشيدپيامربقتاده دختر را به ابو .»او را به من ببخش«:  گفتپيامرب. ام خريده
  .  دادُزَبيدی َجَزءحممية بن 

  سريّۀ ابوقتاده به اِضَم
  .  اضم فرستادۀ دریقتاده را به غزا ابوپيامربو در مهني سال : گويد

 چند از مسلمانان و از ی اضم فرستاد و با تنی ما را سوپيامرب:  حدرد گويدیبن ابعبداهللا 
 و چون به دره اضم رسيدمي، و . برفتيمیبن جثامه ليث و حملم یقتاده حارث بن ربع ابومجله

 بر ما گذشت كه بر شتر خويش بود و خرده یاين پيش از فتح مكه بود، عامر بن اضبط اشجع
اما .  و ما دست از او بداشتيم، گفتیشري مهراه داشت، و سالم مسلمانک مشک  با يیكاالي

 ميان بوده بود بدو محله برد و خونش  كه از پيش دریا  به سبب كينهیحملم بن جثامه ليث
 ی بازگشتيم و ماجرا را با وپيامرب و چون پيش . او را بگرفتیبرخيت و شتر و خرده كاال

  : ما نازل شددربارۀبگفتيم اين آيه قرآن 
بْتُْم يف َسِبيِل  يَن آَمنُوا إِذا رَضَ ِ

َّ َها ا فُّ
َ
ِ يا ك لىْقال َيُقولُوا لَِمْن  وَ  َفتَبَيَّنُواابّٰ

َ
ُْكُم  أ َ  إِ

نْيا فَِعنَْد  ُّ الَم لَْسَت ُمْؤِمناً تَبْتَُغوَن َعَرَض احْلَياِة ا ِ السَّ ِ ابّٰ ُكنُْتْم  َك  َمغانُِم َكِثرَيٌة َكذل
ُ من َقبُْل َفَمنَّ  َ  َعلَيُْكْم َفَتبَيَّنُوا إِنَّ ابّٰ ً ابّٰ   }۹۴ :۴{ اكَن بِما َيْعَملُوَن َخِبريا

سپريد به حتقيق پردازيد، به آن كس كه  ی چون در راه خدا زمني م!ميان داريدمشا كه ا«: یيعن
 كه نزد خدا ، دنيا جوييدی كه لوازم زندگ»یمؤمن نيست«كند نگوييد  یسالم به مشا عرضه م

 بسيار هست، مشا نيز از اين پيش چنني بوديد و خدا بر مشا منت هناد، پس به یغنيمتها
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  . » استكنيد آگاه ی آنچه م كه خدا از،حتقيق پردازيد
رفت  ی فتح مكه می كه برای اين گروه را در ماه رمضان هنگامپيامرب ،ی واقدۀبه گفت

  .  و هشت كس بودند.فرستاد



   تهؤ مُغزوۀ
به سر   از خيرب به مدينه بازگشت، دو ماه ربيع را آجناپيامرب یوقت: ابن اسحاق گويد

  . ته كشته شدندؤام فرستاد كه در م شی را سویگروه األول ی و در مجاد،برد
فرستاد و زيد  مؤته یسال هشتم كسان را سو األول ی در مجادپيامرب: عروة بن زبري گويد

 ساالر قوم طالب  ابیاگر زيد بن حارثه كشته شد جعفر بن«: بن حارثه را ساالر قوم كرد و گفت
   .»ر قوم باشدبن رواحه ساال عبداهللا  كشته شدطالب  ابیباشد و اگر جعفر بن

 ی با ساالران مردمبه هنگام رفْنت.  رفنت آماده شدند و سه هزار كس بودندیو مردم برا
كردند  یبن رواحه وداع م عبداهللا و چون با. رده بود وداع كردند و درود گفتند معني كپيامربكه 

 مشا  از عالقه به دنيا و شوق ديدار،به خدا: گفت» ؟یگري یاز چه م«: گفتند. بگريست
 از مشا کس هيچ«: خواند كه گويد ی م را از كتاب خدایا  آيهپيامربکه  شنيدم ینيست، ول

و ندامن پس از ورود . }۷۱: ۱۹{»  بر خدا حتم و مقرر استینيست مگر كه به جهنم بردن و
خدا يار مشا باشد و حفظتان كند و به «: مسلمانان گفتند »!جهنم چگونه از آن درآمي

   .»دا پس آَر پيش میشايستگ
 وداع كرد و با ی رفت و با وپيامرببن رواحه پيش  عبداهللا شدند ی كه قوم روان میهنگام

  .  آهنا را بدرقه كردپيامرب و ،شد بيرون قوم
عان شام رسيدند خرب يافتند كه هرقل با يكصد هزار كس از روميان در مآب و چون به َم

 و ،اند  به آهنا پيوستهَبلیهراء و لقني و َب و جذام و َبفرود آمده و يكصد هزار از عربان خلمَبلقاء 
  . بن رافله ساالر آهناستک  اراشه به نام مالۀ ترياز َبلی از قوم یيك

و و چون مسلمانان اين خرب بشنيدند دو روز در معان مباندند و در كار خود نگريستند، 
فرستد يا فرمان ک  ما كمی يا برا بنويسيم و مشار دمشن را بدو خرب دهيم كهپيامرببه «: گفتند

 ی چيز! قومیا«: بن رواحه كسان را دل داد و گفتعبداهللا  .»خويش بگويد كه به كار بندمي
ما به عدد و قوت و . ايد  آن بريون آمدهیناخوشايند داريد مهان شهادت است كه از پ آن را كه

 آن ما ۀنيم كه خدا به وسيلك یاين دين جنگ مک  به كم، بلکهكنيم یدمشن پيكار من كثرت با
كسان  .»رسيم ی م۔ و يا شهادتیپريوز ۔ی از دو نيكی برومي كه به يك.را كرامت داده است

  . و به راه افتادند .»گويد ی ابن رواحه راست مخدا به«: گفتند
  و چون به سفر،بن رواحه بودم عبداهللا ۀدر خانمن پدر نداشتم و : زيد بن ارقم گويد
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 یشب كه در راه بودمي اشعارک  و ي.مرا مهراه برد و رديف خود سوار كردرفت  یممؤته 
:  و مرا تازيانه زد و گفت، اشاره داشت، و من از شنيدن آن بگريستمیخواند كه به مرگ و یم
   .»یگرد یكند و تو بر م ی خدا شهادت نصيب من م!کچه با تو را ! نابكاریا«

 و عرب در ی و هرقل با سپاه خويش از روم، برفتندءمسلمانان تا حدود بلقا: گويد
مؤته ۀ  دهكدیشد مسلمانان به سوک و چون دمشن نزدي. شارف بود به نام َمیا دهكده
عذره را كه   بنی ازی و يك، و مسلمانان سپاه آراستند، آجنا رو به رو شد در و دو گروه،رفتند

به ميسره ک  را به نام عباية بن مال از انصاری و يك،تاده نام داشت به ميمنه هنادندطبة بن قَقُ
 را به دوش داشت جبنگيد پيامرب و زيد بن حارثه كه پرچم .هنادند، آنگاه به جنگ پرداختند

 و چون جنگ سخت شد . پرچم را گرفت و جبنگيدطالب  ابیپس از آن جعفر بن. تا كشته شد
  .  كرد و جبنگيد تا كشته شدیپ آن را از اسب خويش پايني آمد و

  .  كردیفر خنستني كس بود كه در اسالم اسب خويش را پجع
حضور داشته  مؤته مره بود و در جنگ  بنی ازی من كه يكناپدریِ: بن عباد گويديحيى 

 كرد و به جنگ یپ آن را بينم كه از اسب پياده شد و ی جعفر را می گوي،خدا به: گفت یبود م
بن رواحه پرچم را  عبداهللا كشته شدو چون جعفر  . و جبنگيد تا كشته شد،دمشن پرداخت

  سپسد ماند مرّدیا خواست فرود آيد و حلظه یبگرفت، در اين هنگام بر اسب خويش بود و م
 یكم«:  بدو داد و گفتی بيامد و پاره گوشتی وی و پسر عمو،به خويشنت دل داد و فرود آمد

 ی از آن خبورد و صدایچيز عبداهللا و .»یا قوت بگري كه در اين روزها سخت به زمحت بوده
و گوشت را بينداخت و  »؟یا و تو زنده«:  و با خويش گفت، بشنيدیرا از سوي  جنگاوران

  . مششري بر گرفت و پيش رفت و جبنگيد تا كشته شد
 یا« : پرچم را گرفت و گفتیجل ِعاَقَومبن رواحه ثابت بن  عبداهللا پس از كشته شدن

من اين كار «: گفت .»تو ساالر باش«: گفتند .»ر گرييد بی را به ساالری يك!گروه مسلمانان
كنار به چون پرچم را بگرفت سپاه خالد و .  خالد بن وليد مهسخن شدندۀو كسان دربار .»نكنم

  . زد و عقب نشست و مسلمانان را از معركه به در برد
 ،ا استزيد بن حارثه ساالر مش«: ساالران را بفرستاد و گفت سپاهپيامرب: قتاده گويدابو

بن رواحه  عبداهللا  و اگر جعفر نيز كشته شد، ساالر استطالب  ابیو اگر كشته شد جعفر بن
 پيامرب .»یكردم كه زيد را بر من ساالر كن یباور من«: و جعفر برجست و گفت .»ساالر است

و قوم برفتند و چندان كه خدا خواست  .»هبتر استک ي  كدامیدان یبرو، تو كه من«: گفت
 و ، و مردم فراهم آمدند.ند مناز مجاعت دادی بر منرب رفت و گفت تا نداپيامربآنگاه  .گذشت



 ۲۵۳

 از سپاه جنگاورتان خربتان . استی است، در نيكی است، در نيكیدر نيك«: گفتپيامرب 
 ،) زيد آمرزش خواستیو برا( برفتند و با دمشن رو به رو شدند و زيد به شهادت رسيد ؟دهم

و از شهادت جعفر سخن آورد (م را گرفت و به دمشن محله برد تا كشته شد پس از او جعفر پرچ
 كرد تا به یبن رواحه پرچم را گرفت و پاميرد عبداهللا  پس از او،) او آمرزش خواستیو برا

 ی پس از او خالد بن وليد پرچم را بگرفت، و،) او آمرزش خواستیو برا(شهادت رسيد 
 تو ی از مششريهای خالد يك!خدايا«:  گفتپيامربآنگاه  .»دساالر نبود و از پيش خود ساالر ش

 ).يعنی مششيرِ خدا(د ناميدن» سيف اهللا«و از آن روز خالد را  .»یكن ی او می و تو يار،است
و كسان در  .»د مناَنی جباکس هيچ دهيد و یخود را يار  برويد و برادران«: گفتپيامرب سپس 
  . دند به افتا، پياده و سواره، سختیگرما

ديشب جعفر «:  گفتپيامرب خرب كشته شدن جعفر رسيد یوقت:  گويدبکر  ابی بنعبداهللا
رفت و دو بال داشت و  ی سرزمني مين می از فرشتگان به سویرا به خواب ديدم كه با گروه

ک  سپاه مسلمانان بود بر مالۀ كه بر ميمنیقطبة بن قتاده عذر: گويد .»خون بوددستانش پر
  .  محله برد و او را بكشت۔الر عربانسا۔بن رافله 

 خرب پيامرب از آمدن سپاه ی وقت۔ از قبيله حدسیا تريه ۔مَنغَ  بنیۀو چنان بود كه كاهن
 و بعدها فزونترين ، و آهنا از خلميان كناره گرفتند،يافت قوم خويش را از مقابله با آن بيم داد

  .  حدس شدندۀن تريعلبه كه به جنگ رفتند كمتريث  بنی و، حدس بودندۀتري
  .  مدينه بازگردانيدیو چون خالد بن وليد مسلمانان را از جنگ كنار برد سو

 از آهنا پيشواز پيامربمدينه رسيدند ک نزدي مؤته  بازگشتگانیوقت: عروة بن زبري گويد
 ی مهراه باز آمدگان بود و بر مركبپيامرب و ،دويدند ی و كودكان كه به پيشواز رفته بودند م،كرد

 عبداهللا و چون .» و فرزند جعفر را به من دهيد،كودكان را بگرييد و سوار كنيد«: بود و گفت
  .  سوار كردش خودجلوِ آوردند او را بگرفت و یبن جعفر را پيش و

 راه  فرارياِنیا«: گفتند یپاشيدند و م یبر سپاه مک و چنان شد كه مردم مدينه خا
   .»ندا  و اگر خدا خبواهد محله كنان. نيستندیراربه خدا ف«: گفت ی مپيامربو  .»!خدا

 و پيامربچرا سلمه به مناز «:  به زن سلمة بن هشام بن مغريه گفته بودپيامربام سلمه مهسر 
 بيايد مردم بانگ ی تاب حضور ندارد كه وقت،خدا به«: گفت» ؟شود یمسلمانان حاضر من

   .»شود ی و بريون من استانه نشسته و در خ؛ايد خدا فرار كرده مشا از راهکه زنند  یم
  . مكه رفتیبه غزا  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربو هم در اين سال 

  



  مکه فتح
و رجب را  اآلخر یفرستاد، مجاد مؤته ی آنكه سپاه سو از پسِپيامرب: ابن اسحاق گويد

   .در مدينه به سر برد
 بكر بن  بنی و،تري بودند َو مكه بر آب خويش به نامپائينِ خزاعه ۀو چنان شد كه طايف

اد نام بن عّبک احلضرم بود كه مال  بنی ازی و مسبب حادثه مرد،ناة بر آهنا محله بردندَمعبد
اعه او را رفت در سرزمني خز ی كه به جتارت می و هنگام، بودَرَزنپيمان اسود بن داشت و مه

 و ،ز خزاعيان را كشتند ای يكی خون ویبكر به تالف  بنی و مردم.كشتند و مالش را بردند
بكر   بنیيب كه سران و اشرافَؤ و كلثوم و ذُیسلم ۔یلَين ِدَزد بن َرخزاعيان بر پسران اسَو

  .  محله بردند و خونشان را برخيتند۔بودند
  . م رخ داد حَریها نشانهک و اين حادثه نزدي

شان دو  ی برتر به سبباألسَود  بنیدر ايام جاهليت مردم: گويدِدَيل   بنی از مردمیيك
بكر و خزاعه درگري بودند   بنی و در آن هنگام كه.خونبها داشتيمک خونبها داشتند و ما ي

  . اسالم بيامد و كسان بدان پرداختند
 و قريش رخ داد از مجله مقررات صلح پيامربچون صلح حديبيه ميان : ابن اسحاق گويد

واهد با قرشيان پيمان بندد خ هرکه  و، پيمان بندد ببنددپيامربخواهد با  هرکه اين بود كه
بكر فرصت را غنيمت مشردند و خواستند   بنی و، پيمان بستندپيامرب خزاعه با قبيلۀ و .ببندد

  كه ساالر قوم بودِدَيل و نوفل بن معاويه . را از مردم خزاعه بگريند اسَودانتقام كشتگان پسراِن
 مكه بر آبِک شبانگاه بر خزاعيان كه نزديَيل ِد  بنیبكر پريو او نبودند با مردم  بنیۀاما مه

پس از آن دو قوم درهم افتادند و به جنگ . كشته شد  از آهنای كه يك،تري بودند محله بردَو
ک  به كمی و چند تن از قرشيان شبانه و هنان،بكر را سالح دادند  بنی و قرشيان،پرداختند

  . بكريان جنگ كردند تا خزاعيان به حرم رسيدند
 جهل و سهيل بن عمرو با ی آن شب صفوان بن اميه و عكرمة بن اب،ی واقدۀ گفتبه

  . بكر و بر ضد خزاعه در جنگ شركت داشتند  بنیکمركب و غالم به كم
اكنون به حرم «: وفل گفتندبكريان به ن  بنی به حرم رسيدندیوقت: ابن اسحاق گويد

 اكنون من خدا !بكر  بنییا«ه آور گفت ك  وحشتیو او سخن »! خدا را! خدا را.رسيدمي
   »؟كنيد چرا از انتقام گرفنت پروا داريد ی می مشا كه در حرم دزد. انتقام خود را بگرييد،ندارم



 ۲۵۵

 از آهنا ُمَنبِّه را به نام ی يك وتري به خزاعيان محله بردند بر آب َودر آن شب كه بكريان
ويش به نام متيم بن اسد مهراه بود كه  از قوم خیدل بود و با يك  سستیمرد ُمَنبِّه و .بكشتند

و متيم  .» فرار كن كه من بكشندم يا بگذارندم خواهم مرد كه دمل بربيد! متيمیا«: بدو گفت
  . را بگرفتند و بكشتند ُمَنبِّه و .برفت

 از ی يكۀ و خانیخزاع ورقاء  بنُبَديل ۀون خزاعيان وارد مكه شدند به خانو چ
  . پناه بردندوابستگان خود به نام رافع 

 ، داشتند شكستندپيامرب را كه با ی بر ضد خزاعه پيمانی قرشيان با مهدستیوقت: گويد
 یبودند، عمر و بن سامل خزاع  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيمان اوبه سبب آنكه خزاعيان مه

 و .اند اند و ستم ديده  گفت كه خزاعيان مسلمان بودهی رفت و با وپيامرب به مدينه پيش یكعب
و مهاندم  .»شويد ی میيار«:  چون سخنان او را بشنيد گفتپيامرب و .خواستک از او كم

پس از  .»كعب است  بنیی ياراين ابر پيش درآمِد«:  گفتپيامرب و ، در آمسان پديدار شدیابر
 بگفت و ی آمد و ماجرا را با وپيامرب چند از خزاعيان در مدينه پيش یبا تن ورقاء  بنُبَديلآن 

  . به مكه بازگشتند یمهگ
آيد كه پيمان را حمكم كند و  ی مابوسفيان یبه مهني زود«:  به كسان گفتپيامربآنگاه 

   .»بيفزايد آن را مدت
قرشيان .  برخوردندابوسفيان در عسفان به یو مهراهان و ورقاء و چنان شد كه بديل بن
 كه از كار ،بيفزايد آن را مدت رود و پيمان را حمكم كند و پيامرباو را فرستاده بودند تا پيش 

و حدس زد  »؟یآي یاز كجا م«:  را بديد گفتُبَديل ابوسفيانو چون . بودندک خويش بيمنا
با مردم خزاعه به ساحل و دل اين دره رفته «: ل گفتَدياما ُب.  رفته استپيامربكه پيش 

   .»نه«: بديل گفت» ؟پيش حممد نرفته بوديد«: گفت .»بودمي
 به ۀ خرمااگر به مدينه رفته باشد هست«: فت گابوسفيان ،اه مكه گرفتو چون بديل ر

 بگرفت و بشكست كه هسته در ی رفت و پشكلی وو به حمل خفنت شترِ .» استشتر خود داده
   .» بديل پيش حممد رفته است،خدا بهقسم «: آن بود و گفت

چون خواست بر  و ، به مدينه رسيد به خانه دختر خود ام حبيبه رفتابوسفيان یوقت
 شايسته گليْمدامن  یمن! دخترم«:  گفتابوسفيان و ،مجع كرد آن را  بنشيند دخترشپيامرب گليمِ

ک ست و تو مشرپيامربِ خدا گليمِاين «: ام حبيبه گفت »!؟ نيستمۀ گليممن نيست يا من شايست
ام  نديدهو را  تیاز وقت!  دختركمخدا به«: گفت .»ی نشينپيامرب  گليم و خنواستم بریا و جنس
   .»یا  شدهیدچار شر



 ۲۵۶

 از آجنا . جواب ندادپيامرب و ، سخن كردی رفت و با وپيامرب پيش ابوسفيانپس از آن 
چنني «:  گفتابوبکر.  سخن كندپيامرب با ی ودربارۀ رفت و از او خواست كه ابوبکرپيش 
 پيامربش  مشا پيیمن برا«: عمر گفت.  سخن كردیآنگاه پيش عمر رفت و با و .»نكنم

 یپس از آن پيش عل .»كنم ی نيامب با مشا جنگ می اگر جز مورچه مهدستخدا بهشفاعت كنم؟ 
 بود ی بود و حسن كه طفلكی پيش وپيامرب رفت كه فاطمه دختر ۔ اهللا عنهیرض۔ طالب  ابیبن

 كسان به من ۀ تو از مهیِ خويشاوندۀرشت«:  گفتی و به عل.کرد بزی می فاطمه ی روپيشِ
پيامربِ  پيش .ام نوميد بازگردم يد چنانكه آمدهام و نبا  پيش تو آمدهی به حاجت.تر استنزديك
 ی آن با ودربارۀ دارد كه ی عزمپيامرب !ابوسفيان یا«:  گفتیعل .» ما شفاعت كنی براخدا

 به یتوان ی م! دختر حممدیا«:  فاطمه نگريست و گفتی سوابوسفيان .»سخن نتوانيم كرد
فاطمه » ؟ كه ميان كسان پناه هند و تا آخر روزگار ساالر عرب باشدی بگويخويش ِکاين پسر

 ی رضای بکس هيچ و ، نرسيده كه ميان كسان پناه هندی هنوز پسر من به جاي،خدا به«: گفت
 یبينم كه كارها سخت شده، راه ی م!احلسن ابویا«:  گفتابوسفيان .» پناه نيارد هنادپيامرب

  اما تو ساالر. تو تواند ساختی برای ندامن كه كاری چيز،خدا به«:  گفتیعل .»یبه من بنما
آيا اين كار «: گفت .» برخيز و ميان كسان پناه بنه و به سرزمني خويش بازگرد؛یا كنانه بنی
   »! كردیتوان ی جز اين چه می ندارد ولینه، سود«:  گفتیعل» ؟ داردیسود

سپس بر  .»ن ميان كسان پناه هنادم م! مردمیا«:  و گفترفت مسجد  درِ بهابوسفيان
پيش «: گفت» ؟چه خرب«: و چون پيش قرشيان رسيد گفتند. شتر خويش نشست و برفت

 یقحافه رفتم و كار ابوپس از آن پيش پسر. حممد رفتم و با او سخن كردم و جوامب نداد
 طالب  ابی بنی آنگاه پيش عل.تر بود اب رفتم كه از مهه دمشن سپس پيش پسر خطّ.نساخت

: گفتند»  دارد يا نه؟ی به من گفت كه كردم، اما ندامن آيا سودیرفتم كه از مهه نرمتر بود و كار
آيا حممد «: گفتند .»ميان كسان پناه بنه، و چنني كردم: به من گفت«: گفت» ؟ بودیچه كار«

 یتو برا ۀو گفتاست،  كرده ی با عقل تو باز،خدا به«: گفتند .»نه«: گفت» ؟اين را تاييد كرد
   .» نتوانستم كردیجز اين كار«: گفت .» خنواهد ساختیما كار

 را آماده ی و به كسان خود نيز گفت تا لوازم و. بفرمود تا مردم آماده شوندپيامرب: گويد
 !دختركم«:  و گفت؛كرد ی را آماده مپيامرب پيش دختر خود عايشه رفت كه لوازم ابوبکر. كنند
قصد كجا «:  گفتابوبکر .»، تو نيز آماده شویآر«: گفت» ؟كنيد گفته لوازم آماده پيامرب
   .»دامن ی منخدا به«: عايشه گفت» ؟دارد

 و گفت بكوشند و آماده ، داردجنگ به مردم اعالم كرد كه آهنگ پيامربِ خداپس از آن 



 ۲۵۷

   .»خدايا خرب و خربگريان را از قرشيان بازدار تا آهنا را غافلگري كنيم«: آنگاه گفت. شوند
 مكه شد ی حركت سوۀآماد  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا یوقت: عروة بن زبري گويد

 از ی به قرشيان نوشت و قضيه را به آهنا خرب داد و نامه را به يكیا عه نامهلَت َبیب بن ابحاِط
 ی داد و دستمزد۔عبداملطلب  بنی ازی يكۀها به ساره وابست ی بعضۀو به گفت۔ينه َززنان ُم

  . بپيچيد و به راه افتاد آن را  خويش هناد وی و زن نامه را در مو. او هناد كه نامه را بربدیراب
 و زبري بن طالب  ابی بنی و عل. است از آمسان خرب يافت كه حاطب چنني كردهپيامرب

د كه حركت ما را به آهنا بَر ی قريش می از حاطب سویا  نامهیزن«:  و گفت،عوام را بفرستاد
  . » او را بگرييد.هدخرب د

يفه به زن رسيدند و او را از مركب فرود آوردند و بارش لَ و زبري بريون شدند و در ُحیعل
 دروغ پيامربِ خداخورم كه  یقسم م«:  بدو گفتطالب  ابی بنیعل.  نيافتندیرا بگشتند و چيز

و چون آن زن  .»ميگردمي تو را  يا نامه را به من بده يا.گوييم ی و ما دروغ من است،نگفته
 و او گيسوان خود را بگشود و نامه ، به يكسو رفتیعل .»به يكسو رو«:  او را بديد گفتیسخت

  .  آوردپيامرب كه پيش ،آورد و تسليم كرد بيرون را
» ؟یچرا اين كار را كرد«: حاطب را خبواست و گفت  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهو او

ام و اعتقاد   اميان دارم و تغيري نيافتهیو رسول و من به خدا !یپيامربِ خدا یا«: حاطب گفت
 زن و فرزند دارم، به قرشيانريشه و عشريه نيست و پيش قوم  مرا در ميان ی ول؛ام نگردانيده

   .» داشته باشمیاين سبب خواستم پيش قرشيان جاي
 ی بگذار تا گردنش بزمن كه منافق!پيامربِ خدا یا«: عمر بن خطاب كه آجنا بود گفت

 به اهل بدر ۔عز و جل۔شايد خدا ؟ !یدان ی چه م! عمریا«:  گفتپيامرب .»ده استكر
   .»ام خواهيد كنيد كه مشا را خبشيده هرچه :ه باشد و گفتهنگريست

  : حاطب اين آيات را نازل فرموددربارۀو خدا 
يَن آَمنُوا ال َيتَِّخُذوا َعُدوِّ  ِ

َّ َها ا فُّ
َ
اَء تُ  وَ ييا ك ِ ْو

َ
ُكْم أ ةِ َعُدوَّ ِْهْم بِالَْموَدَّ َ

قَْد  وَ لُْقوَن إِ
ْن تُْؤِمنُوا  وَ  خُيْرُِجوَن الرَُّسوَل َكَفُروا بِما جاَءُكْم من احْلَِقّ 

َ
ِ إِيَّاُكْم أ ُكْم إِْن  َربِّ بِابّٰ

ً يف َسِبييِل  ةِ  وَ ُكنْتُْم َخرَْجُتْم ِجهادا ِْهْم بِالَْموَدَّ َ
وَن إِ ِ ترُِسُّ   وَ ابِْتغاَء َمْرضا

َ
ْعلَُم بِما أ

َ
نَا أ

ْخَفيْتُمْ 
َ
ْعلَنْتُمْ  وَ أ

َ
ِبيلِ  وَ ما أ إِْن َفثَْقُفوُكْم . من َفْفَعلُْه ِمنُْكْم َفَقْد َضلَّ َسواَء السَّ

ْعداءً 
َ
يِْدَفُهمْ  وَ يَُكونُوا لَُكْم أ

َ
ُْكْم أ َ

وءِ  وَ َيبُْسُطوا إِ لِْسنَتَُهْم بِالسُّ
َ
وَدُّوا لَْو  وَ أ

رْحاُمُكمْ لَْن َينْفَ . تَْكُفُرونَ 
َ
ْوالُدُكْم يَْوَم الِْقياَمِة َفْفِصُل بَيْنَُكمْ  وَ َعُكْم أ

َ
ُ  ال أ  َوابّٰ
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ْسَوٌة َحَسنٌَة يف إِبْراِهيمَ . بِما َيْعَملُوَن بَِصريٌ 
ُ
يَن َمَعُه إِْذ قالُوا  وَ قَْد اكنَْت لَُكْم أ ِ

َّ ا
ا َيْعبُُدوَن م وَ ِلَقْوِمِهْم إِنَّا بَُرآُؤا ِمنُْكمْ  ِ ن ُدوِن ِممَّ  َبدا بَيْنَنا وَ  َكَفْرنا بُِكمْ ابّٰ

َّ  وَ َبيْنَُكُم الَْعداَوةُ وَ  ً َح بَدا
َ
ِ  تُْؤِمنُوا اْكَْغضاُء أ نِيهِ بِابّٰ

َ
   وَْحَدُه إِالَّ قَْوَل إِبْراِهيَم ِأل

 َ ْسَتْغِفَرنَّ ل
َ
ْملِ  وَ َك َأل

َ
َ  ُك ما أ ِ  َك ل ْ ِمن ِمَن ابّٰ َ ْناتَوَ  َك ٍء َربَّنا َعلَيْ    ْ  وَ لكَّ َ نَبْنا َك إِ

َ
ْ  وَ أ َ  َك إِ

  }۴ - ۱  :۶۰{الَْمِصرُي 
 دمشنان من و دمشنان خودتان را دوستان مگرييد كه با ايشان !مشا كه اميان داريد«: یيعن

ورزند و پيغمرب را  ی مشا آمده كفر می كه آهنا به اين حق كه سوی افكنيد، در صورتیطرح دوست
 جهاد در راه حق یاگر برا. ايد ، كه چرا به پروردگارتان اميان آوردهكنند و مشا را نيز یبريون م

داريد و من به  ی مشا مودت ايشان را هنان م]چنني مكنيد[ايد   من بريون شدهیو طلب رضا
 گم راِه درست رااز مشا چنني كند  هرکه و. ايد داناترم ايد و آنچه عيان داشته آنچه هنان داشته

 سويتان ی برخورد كنند دمشنانتان باشند و دستها و زباهنايشان را به بد اگر با مشا.كرده است
 اوالدتان هرگز  نهروز رستاخيز نه خويشاوندانتان و. بگشايند و دوست دارند كافر شويد

. ست اكنيد بينا ی كه میكند و خدا به اعمال یسودتان ندهد خدا ميان مشا فاصله پديد م
 به قومشان گفتند ما از یبودند وقت نيکو ی مشا مقتدايید برا بودنی كه با ویابراهيم و كسان

ورزمي و مهيشه ميان ما و مشا  یپرستيد بيزارمي، به مشا كفر م ی خدا می كه سوایمشا و بتان
 به جز گفتار ] نبودیو ميانشان مودت[ اميان بياريد ی يگانهخدا بهست تا  هیتوز عداوت و كينه

 . برايت نتوامن كردیآمرزش خواهم خواست و در قبال خدا كار تو یابراهيم با پدرش كه برا
  . » تو استیگردمي و سراجنام سو ی تو باز میكنيم و سو یتوكل به تو م! پروردگارا

  بن خلَفنيَصهم كلثوم بن ُحُر ابو و، راه سفر گرفتپيامربپس از آن : ابن عباس گويد
 روزه داشت و مردم نيز پيامربو . م رمضان بود و اين به روز ده. را در مدينه جانشني كردیفارِغ

 آنگاه برفت تا در . رسيد روزه بشكست۔ميان عسفان و اميم ۔کَديد و چون به .روزه داشتند
ينه آمده َز و ُمَسلَيم مردم . بودی و ده هزار كس از مسلمانان مهراه و. الظهران فرود آمدَمّر

 آمده بودند و پيامرب مهاجر و انصار با ۀمه. د مسلمان آمده بوی و از هر قبيله تعداد.بودند
  .  منانده بودی از آهنا به جاکس هيچ

دانستند چه  یخرب بودند و من ی هنوز قرشيان ب الظهران فرود آمدَمّر در پيامربو چون 
شده بودند  بيرون ءيل بن ورقاَد بن حرب و حكيم بن حزام و ُبابوسفياندر آن شب . كند یم

  .  بشوندی يا چيز بيابندیمگر خرب
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 ابن ابوسفيان و ، برخورده بودپيامرب در راه با عبداملطلبو چنان بود كه عباس بن 
 خواسته بودند ۔ميان راه مكه و مدينه۔ امية بن مغريه در نيق العقاب یبن اب عبداهللا حارث و

ه بود و گفته  آهنا سخن كرددربارۀ  وسلم۔ اهللا عليهیصل۔ ی و ام سلمه با و. روندپيامرببه نزد 
 پسر !مرا با آهنا چه كار«:  گفتپيامرب .»ند اَ عمو زاده و پسر عمه و داماد تو!پيامرب یا«: بود

و چون  .»ست كه در مكه سخنان ناروا به من گفت اعمومي حرمتم برد و پسر عمه و دامادم مهان
ويش را مهراه  بن حارث كه پسر خردسال خابوسفيان خرب يافتند پيامربآن دو تن از گفتار 

گريم و در زمني  یاو را ببينم دست پسرم را مکه  اگر اجازه ندهد ،خدا به«: داشت گفت
 بگفتند رقت كرد پيامربو چون اين سخن با  .» مبريميی و گرسنگیروم تا از تشنگ یسرگردان م

  .  رفتند و مسلمان شدندیو اجازه داد كه پيش و
 .»قصد قريش دارد«: گفتند یها م ی بعض آهنگ مكه كردپيامرب یوقت:  گويدیواقد

 پيامربو  .»رود ی ثقيف میسو«: گفتند ی میبعض .»آهنگ هوازن دارد«. گفتند ی میبعض
سليم با   بنی و.يد رسيدَد و پرچم نبسته بود تا به قُ. قبايل فرستاد كه نيامدندیكس پيش بعض

و .  پيوسته بودپيامربيش در عرج به  چند از ياران خوی با تنُعَييَنه. اسب و سالح كامل بيامدند
 نه ابزار !یپيامربِ خدا یا«:  گفتپيامرب با ُعَييَنه.  پيوستیاقرع بن حابس در سقيا به و

  .»خدا خبواهدکه هرجا «:  گفتپيامرب» ؟ی قصد كجا دار. احرامۀ، نه جامیجنگ دار
  . » خربها را از قرشيان بازدارد!ياخدا« دعا كرد كه پيامربآنگاه 

   . رفته بودیمة بن نوفل در نيق العقاب پيش ور و خم.باس در سقيا به او رسيده بودع
 بيرون  حكيم بن حزامی بن حرب به مهراهابوسفيانفرود آمد    الظهرانَمّرو چون در 

  . آمده بود
:  الظهران فرود آمد عباس گفتّر از مدينه آمده بود و به َمپيامرب یوقت: ابن عباس گويد

 مهيشه نابود ی ناگهان بر قرشيان درآيد و به زور وارد مكه شود براپيامرباگر  ،خدا به«
 ی روم شايد هيزم كشزار بوته یسو«:  نشست و با خود گفتپيامربو بر استر سپيد  .»شوند یم

 بيايند و تا ، خرب دهدپيامربد و قرشيان را از آمدن  مكه رَوی را بيامب كه سوی يا كسیدوشيا شري
ناگهان .  را جبوميیگشتم كه كس می ی مهها بوتهبرفتم و در ميان : گويد .»ن گرينداز او اما

 پيامربِ خدا دربارۀ خرب ی را شنيدم كه به جستجوءيل بن ورقاَد بن حرب و ُبابوسفيان یصدا
و . »ام  نديدهی هرگز چنني آتشخدا به«: گفت ی مابوسفيان و شنيدم كه .شده بودندبيرون 

 ابوسفيان .»اند  اين قوم خزاعه است كه از جنگ به هيجان آمده،خدا به«: گفت ُبَديل می
 یا«:  او را شناختم گفتمیو چون صدا .» خزاعه از اين كمتر و ناچيزترند،خدا به«: گفت
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پدر و مادرم فدايت، چه «: گفت .»یآر«: گفتم» ؟الفضلابو«:  گفتابوسفيان» !حنظلهابو
 یست كه با ده هزار مسلمان آمده كه تاب مقاومت و اداپيامربِ خک اين«: گفتم» ؟یخرب دار
 پيامربپشت سر من بر اين استر سوار شو تا از «: گفتم» ؟كنمه  چیگوي یم«: گفت .»نداريد

   .» بزند را اگر بر تو دست يابد گردنتخدا به كه ، تو امان بگريمیبرا
.  روميیانيدم تا پيش و را بدوپيامرب و من استر ، پشت سر من سوار شدابوسفيان:  گويد

 بر استر پيامرب یعمو«: گفتند ینگريستند و م یرسيدمي در من م یدر راه كه به آتش مسلمانان م
 . استابوسفياناين «:  گفت عمرو چون به آتش عمر بن خطاب رسيدمي .»رود ی مپيامرب

 یيامربِ خداپ ی سویو .» پيمان و قرار داد به دست من انداختیب تو را  را كهیستايش خداي
 خيمه  بر آن سوار بودمي بدوانيدم تا به درِابوسفياندويدن گرفت، و من نيز استر را كه با 

ک  اين!یپيامربِ خدا یا«:  و او گفت، شدميپيامربوقت پيش ک رسيدمي، و با عمر به ي
بگذار تا گردنش . است قرار داد و پيمان به دست تو افتاده ی دمشن خداست كه بابوسفيان

 نشستم و سر او را پيامربک آنگاه به نزدي .»ام  من او را پناه داده!پيامربِ خدا یا«: گفتم .»منبز
 دربارۀ و چون عمر .» نكندیگوي  آهستهی جز من با وکس هيچ ،خدا به«: گرفتم و گفتم

 كه یكن ی اين مهه اصرار از آن مخدا به . آرام باش! عمریا«:  سخن بسيار كرد گفتمابوسفيان
: عمر گفت .»یگفت ی بن كعب بود چنني منیدَع  بنی اگر از.مناف استعبد  بنی ازیيك یو
 از اسالم تو چندان شاد شدم كه اگر پدرم ی مسلمان شدی وقتخدا به . آرام باش! عباسیا«
 از اسالم تو بيشتر پيامربدانستم  ی آنكه میشدم، برا ی منیاب اسالم آورده بود چنان شادطَّخ

برو، به او امان دادمي تا «: گفتبه عباس  پيامرب .»شود یشاد ماب طَّخدن از اسالم آور
   .»ی فردا او را بيارصبحگاِه

كه چون او را ،  آوردپيامرب و صبحگاه او را پيش ، را به منزل خويش بردابوسفيان عباْس
» ؟ نيستاهللا جز ی خدايی كه بدان است هنگام آن نرسيده!ابوسفيان یا«: بديد گفت

 خدا به !یدوست و بردبار و بزرگوار چه خويشاوند! تو بادیپدر و مادرم فدا«:  گفتفيانابوس
آيا وقت آن نرسيده كه «:  گفتپيامرب .» من ساخته بودی برای بود كاراهللا جز یاگر خداي

 در دمل ی از اين قضيه چيز! تو بادیپدر و مادرم فدا«: گفت» ؟ هستمپيامربِ خدا كه من یبدان
و  .»ی حق بگوشهادۀزودتر از آنگه گردنت را بزنند «: بدو گفتم: عباس گويد .»تافتاده اس

  .  بگفته شهادۀاو كلم
اه  دره نگی كوه در تنگناۀدماغک  او را برب و به نزدي! عباسیا«:  گفتپيامربآنگاه 

 را یست كه سرفراز ا مرديابوسفيان! پيامرب یا«: گفتم .»دار تا سپاهيان خدا بر او بگذرد
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:  فرمودپيامرب .» او شودی سرفرازۀ او مقرر كن كه در ميان قومش مايی برایوست دارد، چيزد
به مسجد احلرام در آيد در  هرکه  در آيد در امان است، وابوسفيان ۀخانبه  هرکه .بسيار خوب«

   .» خويش ببندد در امان استی خانه به رودرِ هرکه  و،امان است
 و قبايل بر او ، دره بداشتمی كوه در تنگناۀدماغک ه نزدي را بربدم و بابوسفيان«: گويد

 .»استۀ ُسلَيم قبيل«: گفتم یم» ؟ندا  اينان كيان! عباسیا«: گفت ی و او م،گذشت یم
» ؟ندا اينان كيان«: گفت ی و او م،گذشت ی ديگر مۀو قبيل» ؟چكارُسلَيم مرا با «: گفت یم
 و او ،گذشت یه مَهيَن ُجۀو قبيل» ؟كاره چ اَسلَم با مرا«: گفت یم .» استاَسلَم ۀقبيل«: گفتم یم
» ؟كاره چه َهيَنُجمرا با «: گفت یم .» استُجَهيَنه ۀقبيل«: گفتم یم» ؟ندا اينان كيان«: گفت یم

سبز گذشت كه از مهاجر و انصار بود و مهه مسلح بودند و جز ديدگانشان   با گروِهپيامربو چون 
 است با مهاجر پيامرباين «: گفتم» ؟ند  اينان كيان!الفضلابو«:  گفتابوسفيانشد،  یديده من
 یپيامرباين «: گفتم .» داردیبزرگ یِات پادشاه  برادرزاده!الفضل ابویا«: گفت .»و انصار
   .» قوم خويش رو و به آهنا خرب بدهیسو«: گفتم .»بله چنني است«: گفت .»است

 !مردمِ قريش یا « کهو بانگ زدو وارد مسجد احلرام شد  با شتاب برفت ابوسفيان
هرکه «: گفت» ؟چه بايد كرد«: گفتند .» كه تاب آن نداريدی با سپاه استحممد آمدهک اين

وارد هرکه «: گفت» ؟خورد ی تو به چه كار ما مۀخان«: گفتند .» من درآيد در امان استۀبه خان
   .»ان است خويش ببندد در امی خانه به رودرِ هرکه  و،مسجد شود در امان است

 یاز من پرسيده بود: بن مروان چنني نوشتک املل عبدپدرم به: هشام بن عروه گويد
 به روز ی و» بود؟ی به فرمان كی وۀ و محل؟آيا خالد بن وليد به روز فتح مكه محله آورد«که 

.  رسيد و آهنگ مكه داشتَمّر ۀبه در  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليه و او، بودپيامربفتح، مهراه 
 و آن هنگام ، را ببينندپيامرب و حكيم بن حزام را فرستاده بودند كه ابوسفيان انْقرشي
 و ابوسفيان. شود ی طائف میرود يا سو ی آهنا می سو؟ آيا قصد كجا داردپيامربدانستند  یمن

قرشيان .  را خوش داشتندیرا نيز مهراه بردند كه مصاحبت و ورقاء حكيم بن حزام بديل بن
دانيم حممد قصد  ی ما نباشد كه منی برایببينيد خطر«: فرستادند گفته بودند ی آهنا را میوقت

و چنان بود كه صلح » ؟رود يا قصد ثقيف دارد ی هوازن میآيد يا سو ی ما می سو؟كجا دارد
بكر به قرشيان   بنی و، و قرشيان بر قرار بود كه مدت معني داشتیپيامربِ خداحديبيه ميان 
 حديبيه ۀبكر پيكار كردند و در صلحنام  بنی ازیا كعب با طايفه  بنی ازیگروه. پيوسته بودند

  و،دادندک بكر را به سالح كم  بنی و قرشيان.مقرر بود كه دو طرف از مهديگر دست بدارند
 َمّر و در اين غزا در . مكه رفتی به غزاپيامرب و به اين سبب ،كعب از اين كار خرب يافتند بنی
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 است  آجنا فرود آمدهپيامربدانستند كه  ی و آهنا من، را بديدُبَديلو   ُحکَيم  وابوسفيانالظهران 
 بيعت ی رفتند و با وپيامربپيش  ُحکَيم و ابوسفيان َمّردر .  رسيدندیوک به نزديآنگاه که تا 

هرکه «:  و خرب دارم كه گفت، قريش فرستاد و به اسالم دعوتشان كردی و آهنا را سو،كردند
 ۀ خانوارد هرکه و، ) مكه بودی در باالابوسفيان ۀخان( شود در امان است بوسفياناوارد خانه 

 خويش ی خانه به رودرِ هرکه  و،) حكيم در پايني مكه بودۀخان(حكيم شود در امان است 
   .»ببندد و مقاومت نكند در امان است

 زبري را مربپيا مكه روان شدند، ی بازگشتند و سوپيامرب و حكيم از پيش ابوسفيانچون 
به دنبال آهنا فرستاد و پرچم خويش را بدو داد و ساالر گروه مهاجر و انصار كرد و بفرمود تا 

 مرو تا یاز آجنا كه گفتم پرچم را نصب كن«:  و گفت،جون نصب كند مكه در ُحیپرچم را باال
ن وليد و به  و به خالد ب،وارد مكه شد  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خداپس از آن  .»بيامي

از پايني «: يم و كسان ديگر كه مهان پيش اسالم آورده بودند گفتلَُس  بنیمسلمانان قضاعه و
 به احباشمناة و  عبدحارث بن  بنیبكر آجنا بودند و قرشيان آهنا را با  بنی كه،»مكه در آيند

از پايني مكه  و خالد بن وليد . گريندیدر پايني مكه جاکه خوانده بودند و گفته بودند ک كم
 به یتا كس«: فرستاد گفت ی خالد بن وليد و زبري را مپيامرب یشنيدم وقت.  آهنا در آمدیسو

  رسيداحباشبكر و   بنیو چون خالد در پايني مكه به .» جنگ نكنيدیجنگ مشا نيايد با و
 رخ نداد جز ی و جز اين در مكه جنگ. هزميتشان كرد۔عز و جل۔ یجنگيد كه خدابا آهنا 

 در سپاه زبري بودند و از كدا گذشتند و از راه زبري ی و ابن اشعر كعبیحاربنكه كرز بن جابر ُمآ
و در .  از قرشيان برخوردند و كشته شدندی گفته بود از آجنا گذر كند نرفتند و به گروهپيامربكه 
 و بيعت  او رفتندی از آجنا در آمد و كسان سوپيامرب و . نبودی مكه از جانب زبري جنگیباال

 ی ماه در آجنا مباند، و بيشتر نبود، تا وقتۀنيمک  يپيامرب و . و مردم مكه مسلمان شدند.كردند
  . ني فرود آمدندَنكه مردم هوازن و ثقيف در ُح

 تقسيم كرد به زبري طُوى ی سپاه خويش را از ذپيامرب یوقت:  جنيح گويدی بن ابعبداهللا
 و سعد بن عباده . راست سپاه بودی و زبري بر هپلو. شود واردی از كسان از كدیبا گروهتا گفت 

 یاند كه آن روز وقت  مسلمانان پنداشتهی و بعض. از كسان از كداء وارد شودیرا گفت تا با گروه
 یو يك .»خيزد یامروز روز جنگ است، امروز حرمت از ميان برم«: گفت یشد م یسعد وارد م

 .گويد یسعد بن عباده چه مکه  بشنو !پيامربِ خدا یا«: از مهاجران اين سخن بشنيد و گفت
به سعد برس و پرچم را از «:  گفتطالب  ابی بنی به علپيامربو  .»بيم دارمي كه به قرشيان تازد

   .»به مكه برب آن را او بگري و
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با   تا به خالد بن وليد گفتپيامربِ خدااند كه   جنيح روايت كردهیبن اب عبداهللا و هم از
نيه َه و ُجُمَزينهفار و  و قوم اسلم و ِغ. راست سپاه بودی و او بر هپلو. پايني مكه در آيد ازیگروه

 ة بن جراح با صف مسلمانان پيشاپيشِابوعبيد و .و بعض قبايل ديگر جزو گروه خالد بود
ه  مكی او را باالۀ و خيم و به باالی مکه وارد شد،د از اذاخر در آمپيامرب و . وارد مكه شدپيامرب
  . زدند

 یجهل و سهيل بن عمرو گروه ابوصفوان بن اميه و عكرمة بن:  گويدبکر  ابیعبداهللا بن
 پيامرب از آن پيش كه ی و محاس بن قيس بكر.را در خندمه فراهم آورده بودند كه جنگ كنند

 چه آماده یاين را برا« : و زنش بدو گفت.كرد یتيز م آن را  آماده كرده بود ویدر آيد سالح
 در برابرِ که کسیگمان ندارم «: گفتزن  .» حممد و ياران اویبرا«: محاس گفت» ؟یكن یم

 تو  خدمِتی از آهنا را برایاميدوارم كه يك«: گفت .» مقاومت تواند كردیحممد و ياران و
 و چون مسلمانان با آهنا رو به رو ؛محاس با صفوان و سهيل و عكرمه در خندمه بود .»بيارم

بن خالد كه با سپاه خالد بن وليد بودند و از او  ُخَنيس  و كرز بن جابر و، رفتیشدند جنگ
 او را ۀ و كرز كشت؛پيش از كرز كشته شدُخَنيس . جدا شده و راه ديگر گرفته بودند كشته شدند

سپاه خالد بودند مسلمة  از قوم جهنيه نيز كه با.  خويش هناد و جنگيد تا كشته شدیميان دو پا
 آنگاه هزميت شدند ؛ و از مشركان در حدود دوازده يا سيزده كس كشته شد.ه شدبن ميالء كشت

: زنش گفت .» خانه را ببنددرِ«:  و به زنش گفت، برفت تا به خانه رسيدیو محاس نيز فرار
 كه صفوان و عكرمه فرار كردند و مششري در یاگر ديده بود«: گفت» ؟ چه شدکار خدمتپس «

   .»یكرد یشد مرا مالمت من یت بريده م دسكار افتاد و سر وه قوم ب
 به ی تا كس که به سران سپاه خويش گفته بودپيامربو چنان بود كه : ابن اسحاق گويد

 یها اگر آهنا را زير پرده«:  چند را نام برد و گفتی تنیول.  جنگ نكنندیجنگشان نيايد با و
 و سبب آن . سرح از آن مجله بودیاببن سعد بن عبداهللا و  .» خونشان را بريزيد همكعبه يافتيد

 بگشته بود، و به روز فتح مكه فرار كرد و پيش عثمان ی اسالم آورده بود و از مسلمانیبود كه و
 را ی و چون مردم مكه آرام گرفتند و. و عثمان او را هنان كرد. بودی وی شريرفت كه برادرِ

:  دراز خاموش ماند سپس گفتیدت مپيامرب: گويند.  آورد و برايش امان خواستپيامربپيش 
 خاموش خدا به«:  به اطرافيان خويش گفتپيامربرا بربد  عبداهللا و چون عثمانْ .»چنني باشد«

 چرا !پيامربِ خدا یا«:  از انصاريان گفتیيك .»تان برخيزد و گردن او را بزند یماندم مگر يك
   .»شدكُ ی را به اشاره منی كسپيامرب«: گفت» ؟یبه من اشاره نكرد

 او را به پيامرب مسلمان بود و ی و سبب آن بود كه و.بن خطل نيز از آن مجله بودعبداهللا 



 ۲۶۴

 داشت كه خدمت او یغالمعبداهللا .  از انصار را مهراه او كردیگرفنت زكات فرستاد و يك
 او آماده ی برای بكشد و غذايیز ُب تا و به غالم خويش گفت، فرود آمدندی و در منزل،كرد یم
 بگشت و ی و او را بكشت و از مسلمان، نكرده بودی و چون بيدار شد غالم كار. و خبفت.دكن

 پيامرب یفرتنا نام بود كه هجارا شان  یخوان داشت كه يك  آوازه و دو كنيزِ،شدک مشر
  . شند بكُیدو كنيز را نيز با وآن گفته بود كه   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليه و او.خواندند یم

كرده  ی را در مكه اذيت مپيامرب به سبب آنكه ،يذ نيز جزو كشتنيان بودقَ بن ُنُحَويرِث
  . بود

و ا برادر او را به خطا كشته بود یانصارک مقيس بن صبابه نيز بود به سبب آنكه ي
  .  قرشيان رفت و از اسالم بگشتی را بكشت و سویانصار

كرده بود نيز جزو  یذيت م را اپيامرب از مطلبيان كه یجهل و ساره كنيز يك ابوعكرمة بن
 و زنش ام حكيم دختر حارث بن هشام مسلمان ، مين گرخيتیعكرمه سو. كشتنيان بودند

  .  آوردپيامرب كه پذيرفت و زن برفت و او را پيش ، امان خواستپيامرب از ی ویشد و برا
 :ود او گفته بگويند سبب اينكه عكرمه پس از فرار به مين مسلمان شد چنان بود كه خوِد

بان  ی رفتم كه برنشينم كشتیكشتک  و چون به نزدي. حبشه شومیخواستم به دريا نشينم و سو
 كه اگر ؛ من منشنيی بر كشتیبازنيايک  و از شری تا كلمه توحيد نگوي! خداۀ بندیا«: گفت

 توحيد ۀنشيند مگر كلم ی تو منی بر كشتکس هيچ«: گفتم .» بيم هالكمان هستیچنني نكن
با خود  .» بر ننشيند مگر آنكه موحد باشدکس هيچ، یآر«: گفت» ؟باز آيدک شرگويد و از 

 ی ما به دريا و خشكیگويد كه خدا ی مهني است كه او م؟ام پس چرا از حممد جدا شده«: فتمگ
   .» و اسالم را بشناختم و در دمل نفوذ كرد. استیيك

 با یبريده اسلم ابو ویوم كه سعيد بن حريث خمز، بود از کشتنيانبن خطل نيزعبداهللا 
  . هم او را كشتند

  .  بودیكشت كه از قوم و عبداهللا مقيس بن صبابه را نيز منيلة بن
امان  پيامرب از ی وی بود تا برای فراری از دو كنيز ابن خطل كشته شد و ديگریيك
 اسب یپا و ببود تا به روزگار عمر بن خطاب در ابطح زير . ساره نيز امان گرفتندیبرا. گرفتند

  . كشته شد
  .  كشتطالب  ابی بنیيذ را نيز علقَ بن ُنُحَويرِث

 و مهان مردان را نام . شش مرد و چهار زن را بكشند که گفته بودپيامرب:  گويدیواقد
 كه ،برد یتبة بن ربيعه را نام م و جزو زنان هند دختر ُع.برد كه در روايت ابن اسحاق هست یم
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 و قريبه كه . كه كشته شدعبداملطلباره كنيز عمرو بن هاشم بن  و س.مسلمان شد و بيعت كرد
  .  و فرتنا كه تا به روزگار خالفت عثمان زنده بود.كشته شد

 ی يگانه بی جز خدایخداي«:  كعبه ايستاد و گفت بر درِپيامرب:  گويدیقتاده سدوس
.  كردی فرار و احزاب را، دادی خويش را فريوزۀ و بند،نيست كه به وعده وفا كردک شري

.  حمو شديانْ حاجدهیِ آب خانه و یدار  مورد ادعا به جز پردهبدانيد كه هر امتياز و خون و مالِ
 كه از مجله ، تازيانه و عصا را نيز خونبها بايدمقتولِ. بدانيد كه قتل خطا چون قتل عمد است

 . از ميان برد خدا غرور جاهليت و تفاخر به پدران را! گروه قرشيانی ا.چهل آبسنت باشد
  : آنگاه اين آيه را خبواند.»اند آفريدهک ند و آدم را از خاا مردم از آدم

َها اجَّاُس إِنَّا َخلَْقناُكْم من َذَكرٍ  فُّ
َ
ٰ  وَ يا ك نْ

ُ
ً  وَ  أ قَبائَِل حِكَعاَرفُوا إِنَّ  وَ َجَعلْناُكْم ُشُعوبا

ْكَرَمُكْم ِعنَْد 
َ
ِ أ تْقاُكْم ابّٰ

َ
  }۱۳ :۴۹{ أ

ديگر را ها كردمي تا مه  مردم، ما مشا را از مرد و زن بيافريدمي و مجاعتها و قبيلهیا«: یيعن
  . » مشاست مشا نزد خدا پرهيزگارترينِترينِ ی گرام]ور نه[بشناسيد 

: گفتند» ؟كنم ی پنداريد با مشا چه م! مردم مكهی گروه قريش وایا«: سپس گفت
برويد كه مشا «:  گفتپيامرب .»ی بزرگواریا ه بزرگوار و برادرزادی كه برادر،یكن ی مینيك«

   .»يدا آزادشدگان
 پيامربِ خدا كه اسري جنگ بودند و غنيمت ، را بر جان آهنا تسلط داده بودپيامربخدا 
  . گفتند یم» آزادشدگان« آزادشان كرد به مهني سبب مردم مكه را یبودند، ول

  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهو او . فراهم آمدندپيامرب بيعت یپس از آن مردم مكه برا
 پيامرب و كسان با . نشسته بود و مراقب كسان بودیتر از و  و عمر بن خطاب پايني،برنشست

  .  باشندی را اطاعت كنند و پريو مسلمانپيامرببيعت كردند كه تا آجنا كه توانند خدا و 
 از زنان ی و گروه. از بيعت مردان فراغت يافت با زنان نيز بيعت كردپيامربو چون 

 كه با محزه كرده یتبه بود كه به سبب رفتاراز مجله هند دختر ُع.  آمدندی بيعت ویقريش برا
 بيعت ی و چون زنان برا. از او مؤاخذه كندپيامرب  که و بيم داشت،دار و ناشناس آمد بود نقاب

: گفتهند » ؟نياريدک  خدا شريیكنيد كه برا یبا من بيعت م«:  گفتپيامربآمدند ک نزدي
 یو دزد«:  گفتپيامرب .»كنيم ی چنني م.یا  كه از مردان نيز خواستهیخواه ی از ما میچيز«

ام كه ندامن حالل بوده يا   برداشتهی چيزهايابوسفيان من از مال خدا به«: هند گفت .»نكنيد
 پيامرب .» بر تو حالل بادیا آنچه از پيش برداشته«:  حضور داشت و گفتابوسفيان» ؟نه

گذر كه ها در  دختر عتبه هستم، از گذشتهمن هند«: گفت» ؟یا تو هند دختر عتبه «:گفت
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 مگر زن !پيامربِ خدا یا«: هند گفت» ؟و زنا نكنيد«:  گفتپيامرب .»گذرد از تو دریخدا
در ما آهنا را «: هند گفت» و فرزندان خويش را نكشيد؟«:  گفتپيامرب» ؟كند ی زنا م همآزاده

و عمر بن خطاب از  .» تو و آهنا هبتر دانيد.یدر خونشان را رخيت َب به روزِ پروردمي و توبچگی
هتمت زدن زشت «: هند گفت .»و هتمت نزنيد«:  گفتپيامرب.  به شدت خبنديدیسخن و
هند  .» من نكنيدیو در كار درست نافرمان«:  گفتپيامرب .» گذشت هبتر استیو كم، است
   .» اينجا ننشسته بودمي که تو كنيمیِافرماناگر قصد داشتيم در كار درست ن«: گفت

 زنان یبرا  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليه و او.نبا آهنا بيعت كن«:  به عمر گفتپيامربآنگاه 
داد مگر  ی با زنان دست منپيامربو چنان بود كه . آمرزش خواست، و عمر با آهنا بيعت كرد

  . م باشدحَر كه بر او حالل باشد يا َمیزن
 پيامرب ی رو پيشِی آنكه ظرف آبی يك:بيعت زنان دو جور بود:  گويدابان بن صاحل

 و چون شرايط بيعت را بگفت و زنان پذيرفتند دست در آب فرو برد و در آورد و زنان ،هنادند
 و ؛گفت ی شرايط بيعت را مپيامرب پس از آن چنان شد كه ی ول.نيز دست در آب فرو بردند

  .  بيش از اين نبودیو چيز .»د كه با مشا بيعت كردمبروي«: گفت یپذيرفتند، م یچون م
 و به . را بكشتیلذَ ُهاَدلَع بن َنيِدب ُجیدر اين اثنا خراش بن اميه كعب:  گويدیواقد

پيامربِ  و ، بود كه از روزگار جاهليت در ميانه بوده بودیا  اين به سبب كينه، ابن اسحاقۀگفت
 .بدين گونه او را مالمت كرد .»استكش كش است، خراش آدمخراش آدم«: گفت خدا

  .  مقتول را بدهندیآنگاه به قوم خزاعه گفت تا خونبها
 ، مين رودی سوی جده رفت كه از آجنا با كشتیصفوان بن اميه سو: عروة بن زبري گويد

 ی صفوان بن اميه كه ساالر قوم خويش است از تو فرار!پيامربِ خدا یا«: و عمري بن وهب گفت
:  گفتپيامرب»  خدايت درود فرستد، او را امان بده.اندازدكه خويشنت را به دريا شده و رفته 

 .»بشناسد تو را  به من بده كه اماِنی چيز!پيامربِ خدا یا«: عمري گفت .» در امان استیو«
 و عمري برفت تا صفوان را . خويش را كه هنگام ورود مكه به سر داشت بدو دادۀ عمامپيامرب

 ،خدا به تو را ! تو بادیپدر و مادرم فدا«:  و گفت؛خواست به دريا نشيند یكه م يافت ُجّدهدر 
صفوان  .»ام  تو امان آوردهی براپيامربِ خدااز جانب ک خويشنت را به خطر مينداز كه اين

 تو ۀ پسر عم! تو بادیپدر و مادرم فدا«: عمري گفت .»از من دور شو و با من سخن مكن«: گفت
 ی شرف و عزت تو است،ی كسان است، عزت وۀ و بردبارتر و نيكتر از مهتركارهبتر و نيكو

عمري  .»من از او بر جان خويش بيم دارم«: گفت .»تو استک  ملیوک شرف تو است و مل
:  گفت، و او به پيامرب آوردپيامربو او را پيش  .»بارتر و بزرگوارتر از اين است بردیو«: گفت
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دو ماه به من «: گفت .»گويد یراست م«:  گفتپيامرب .»یا ادهگويد كه تو مرا امان د یاين م«
   .»یچهار ماه مهلت دار«:  گفتپيامرب .»مهلت بده
جهل و فاخته دختر وليد  ابو زن عكرمة بنام حكيم دختر حارث بن هشاْم:  گويدیهرُز

يرفته  امان خواست كه پذپيامرب عكرمه از ی و ام حكيم برا؛ اسالم آوردندزن صفوان بن اميه
 زنانشان با پيامرب و چون عكرمه و صفوان مسلمان شدند . و به مين رفت و او را بياورد،شد

  .  گذاشتیمهان نكاح اول باق
 عبداهللا  وی وهب خمزومی بن ابُهَبيره وارد مكه شد پيامربِ خدا یوقت: ابن اسحاق گويد

 و اقامت زَِبعرى  ابنیا در هجی و حسان بن ثابت شعر. به جنران گرخيتندی سهمزَِبعرىبن 
 و هبريه مهچنان در .شد   بازگشت و مسلمانپيامرب كه چون بشنيد پيش ، به جنران گفتیو

 بود مسلمان شده ی كه زن وابوطالب دختر ی و چون خرب يافت كه ام هان.جنران بر كفر مباند
  .  شوق يار و ديار بگفتدربارۀ یغمني شد و شعراست 

 : بودندپيامربه هزار كس از مسلمانان در فتح مكه مهراه د:  گويدابن اسحاقو هم 
 كس از مزينه و هفتصد كس صد صد كس از اسلم، هزار و سهغفار، چهار  بنیصد كس ازچهار

 مهاجر و انصار و مانده از قرشياِن ی و باق،ُجَهيَنهصد كس از و هزار و چهار ُسلَيم  بنیاز
  . متيم و قيس بودند  بنیمهعهدانشان از

  



  هشتم سال حوادث ذکربقيۀ
 از زنان ی گرفت و يكی را به زنی مليكه دختر داود ليثپيامربدر اين سال :  گويدیواقد

و  .» كه پدرت را كشته استیا  شدهی كه زن مردیشرم ندار«:  آمد و گفتی پيش وپيامرب
 ی زنیو. ا شد از او جدپيامربو  .»برم یاز تو به خدا پناه م«:  را ديد گفتپيامرب یمليكه وقت

  . جوان و زيبا بود و پدرش هنگام فتح مكه كشته شده بود
.  خنله ويران كردۀ را در درُعّزى در پنجم رمضان، ،در مهني سال خالد بن وليد: گويد

 یا شيبان بود كه تريه  بنیازآِن کردند، و   را قريش و کنانه و مهۀ ُمضريها تعظيم میُعّزىبتخانۀ 
.  ماستگفتند اين بِت ی مالُعّزىاسد بن عبد  بنی و.هاشم  از وابستگاِن بنیيم بودندلَُس  بنیاز

 آن بازگرد و«: گفت .»نه«: گفت» ؟ی ديدیچيز«: گفتآمد، و چون خالد بت را بشكست و 
به  [خادم؛ و  بت را نيز ويران كرد و بت را درهم شكستۀو خالد بازگشت و خان .»ويران كنرا 
زن سياه عريان ولوله ک و ي .»رو بيایكرد یها كه م  از آن خشمبدهزورت را نشان «:  گفت]بت

:  گفتد؛ و پيامرب آورپيامربكنان درآمد كه خالد او را بكشت و زيور بتخانه را بگرفت و پيش 
   .»پرستش نكنند آن را  بود و ديگرُعّزىاين «

 یا  بود و خانه فرستاد كه در خنلهّزى ُعی خالد بن وليد را سوپيامرب: ابن اسحاق گويد
 بودند که شيبان  بنیداشتند و خادمان بتخانه از یبزرگ م آن را ُمَضربود كه قريش و كنانه و 

 از آمدن خالد خرب يافت  بتخانه و چون خادمِ؛بودندهاشم  و مهپيماِن بنیسليم  بنیای  تيره
   :گفت ی كه جماور آن بود باال رفت و می آوخيت و به كوهبتمششري خود را به 

  . یا  گناه كردهیاگر امروز خالد را نكش ، نقاب بردار و به خالد محله بر،ى عّزیا
  .  بازگشتپيامرب یو خالد خانه را ويران كرد و سو

سنگ ک سواع ي.  بود ويران شدُهذَيل قوم آِنواع كه ازو هم در اين سال ُس:  گويدیواقد
 یخواه یم«: يد خادم بدو گفتدر هم شكست و چون پيش بت رس آن را بود و عمرو بن عاص

را قدرت ويران كردن آن «: گفت .»سواع را ويران كنمکه خواهم  یم«: عمرو گفت» ؟یچه كن
 نيافت، ی آن چيزۀو سنگ را بشكست و در خراب» ؟یا هنوز هم گمراه«: عمرو گفت .»یندار

   .» اكنون مسلمان شدمخدا به«: گفت» ؟یچه ديد«: آنگاه به خادم گفت
 ی بود ويران شد، و اين كار به دست سعد بن زيد اشهلُمَشلَّل سال مناة كه در در مهني
  . مناة بت اوس و خزرج بوده بود. اجنام گرفت
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  .  رفتُجذَيمه  بنیبەجنِگدر مهني سال خالد بن وليد به 

  جُذَيمه  بنی سویسريّۀ خالد بن وليد به
 ۔عز و جل۔ خدا ید كه به سو به اطراف مكه فرستای گروههايپيامرب: ابن اسحاق گويد

پيامرب به او  خالد بن وليد بود كه  فرستادگانْۀ از مجل.مان جنگ نداده بود و فر،دعوت كنند
ه َجذمي  بنی اما خالد به.گفته بود در پايني هتامه به دعوت پردازد و نگفته بود كه جنگ كند

  .  بكشت راتاخت و كسان
 از پس فتح مكه خالد بن وليد را با مردم امربپي:  بن حسني گويدی حممد بن علابوجعفر

غميصا فرود آمدند ک  كه به نزدي، فرستاد۔نه جنگ ۔سليم و مدجل و قبايل ديگر به دعوت
 ابن   عوفروزگار جاهليْته ه بَجذميو چنان بود كه مردم . ه بودَجذمي  بنیی از آهبایكه يك
گشتند و به نزد آهنا  یمكه از مين بازفا كه بن مغريه را  بن عوف وعبدالرمحان عوف پدرِعبد

 خالد بن وليد را پيامربِ خدا و چون اسالم بيامد و .فرود آمده بودند كشتند و اموالشان را بردند
 . و چون قوم او را بديدند سالح برگرفتند.ه فرود آمدَجذمي  بنی برفت تا بر آبِیفرستاد و

   .»سالح بگذاريد كه مردم مسلمان شدند«: خالد گفت
 از ما كه ی خالد به ما گفت كه سالح بگذارمي يكیوقت: ه گويدَجذمي  بنی از مردمیيك

  پس از گذاشنت سالْح،خدا به.  اين خالد است!هَجذمي  بنییا«: جحدم نام داشت گفت
   .»گذارم ی من سالح من،خدا به . گردن زدن است و پس از اسارْت،اسارت است
 خون ما را  کهیخواه ی م! جحدمیا«: فتند و گفتند از قومش او را بگریو كسان: گويد

   .»اند  يافتهیاند و جنگ از ميان رفته و كسان امين  مردم مسلمان شده؟بريزند
 آنگاه خالد . خالد سالح فرو گذاشتندۀ و قوم نيز به گفت.و اصرار كردند تا سالح بنهاد

و چون .  و بسيار كس بكشت،يد و آهنا را از دم مششري گذران،بگفت تا دستهايشان را ببستند
 من از آنچه خالد كرد !خدايا«:  از ماجرا خرب يافت دست به آمسان برداشت و گفتپيامرب
پيش اين قوم برو و در كارشان بنگر و «:  را خواست و گفتطالب  ابی بنیآنگاه عل .»بيزارم

   .»كار جاهليت را از ميان بردار
  كشتگان و عوضِی و خونبها؛ داده بودپيامرب مهراه داشت كه ی برفت و مالیعل

 از آن مال ی و چيز؛ مناندیاموالشان را بداد تا آجنا كه ظرف سگ را عوض داد و خون و مال
 ديه و عوض مانده ی بیآيا خون و مال«:  و چون از اين كار فراغت يافت گفت،به جامانده بود

 پيامرب به عوض آنچه پيامربجانب مانده را از  یمن اين مال باق«: گفت .»نه«: گفتند» ؟است
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 بازگشت و ما جرا را با پيامربو چنني كرد و پيش  .»دهم یدانيد به مشا م یداند و مشا من یمن
آنگاه رو به قبله ايستاد و دست برداشت  .»یو صواب كردک ني«:  گفتپيامرب.  بگفتیو

آنچه خالد بن وليد كرد  از !خدايا«:  و سه بار گفت، زير بغلهايش منودار شدیچنانكه سپيد
   .»بيزارم

فرموده اينان  «پيامرب:  با من گفتیبن حذافه سهمعبداهللا که  گفته بود یخالد بن وليد م
ه سالح هنادند َجذمي  بنی مردمیو چنان شد كه وقت .»اند  كه از مسلمان شدن ابا كرده،یرا بكش

   .»شود ی گفته بودم كه چنني مكار از دست رفت،«: و جحدم رفتار خالد را با آهنا بديد گفت
 و ، رفتی بن عوف گفتگويعبدالرمحانميان خالد بن وليد و : ابن اسحاق گويد

 انتقام خون پدر«: خالد گفت »!یدر اسالم روش جاهليت پيش گرفت«:  بدو گفتعبدالرمحان
ام  تو انتق. من قاتل پدرم را كشته بودم.یگوي یدروغ م«:  گفتعبدالرمحان .»گرفتمتو را 

 خرب يافت به پيامرب و چون . ناروا در ميان رفتیو گفتگو .»یعمويت فاكه بن مغريه را گرفت
 كوه احد طال داشته ۀ كه به خدا اگر به انداز،آرام باش و دست از ياران من بدار«: خالد گفت

 ياران من شبانگاِهک صبحگاه يا يک  مانند عمل يی و مهه را در راه خدا خرج كنیباش
   .»نشود

ه َجذمي  بنی از جوانانی يك.من جزو سپاه خالد بودم:  گويدی اسلمَحدَرد یبن ابعبداهللا 
 نه چندان دور از او فراهم یكه جزو اسريان بود و دستهايش با ريسمان به گردن بسته بود و زنان

 دارم ی كه كاری و مرا پيش اين زنان بربیش اين ريسمان را بكَیتوان یم«: بودند به من گفت
و ريسمان او را  .»اين كار آسان است«: گفتم »؟خواهيد با من كنيد هرچه  كهیآنگاه بازم آر

 از آهنا سخن كرد و اشعار عاشقانه خواند، آنگاه او را یو با يكا. بگرفتم و پيش زنان بردم
  . پس آوردم و گردنش را بزدند

 یمه او افتاد و او را او را گردن زدند زن بر یوقت:  گويدیسنبله اسلم ابوفراس بنابو
  . اش جان داد بوسيد تا بر كشته
 از پس فتح مكه پانزده روز آجنا مباند كه پيامربِ خدا: بن عتبه گويد عبداهللا  بنعبيداهللا
  . كرد یمناز را كوتاه م

  . فتح مكه ده روز از رمضان مانده به سال هشتم بود: ابن اسحاق گويد
  



   حُنَينغزوۀ
 از پس فتح پيامرب:  هوازن چنان بود كه عروه گويدۀانان با قبيل و مسلمپيامربحكايت 

ست به ی اا  كه درهُحَنينثقيف بيامدند و در آنگاه هوازن و . مكه پانزده روز آجنا به سر برد
 پيامرب كه شنيده بودند ی هنگام. داشتندپيامرب  با اجملاز فرود آمدند و سر جنگیذک نزدي

  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهی كه پنداشته بودند و،هم آمده بودندفرااست شده  بيرون از مدينه
 و زن و ، كردندیقصد و است  در مكه فرود آمدهپيامرب و چون خرب يافتند كه .قصد آهنا دارد

  .  بودیصروف َنبن َعک  و ساالرشان مال،فرزند و مال مهراه آوردند
 آهنا روان شد و در یافت سو خرب يپيامرب فرود آمدند و ُحَنينو چون هوازن و ثقيف در 

 و زن و ، آن نزول يافتدربارۀ و آيات قرآن ، كه خداوند هزميتشان كرد،حنني با آهنا روبرو شد
 و اموالشان را ، خويش داده بودپيامرب شد كه خدا به یفرزند و چهارپا كه آورده بودند غنيمت

  . ميان قرشيان نو مسلمان تقسيم كرد
بن عوف ک دم هوازن از فتح مكه خرب يافتند به دور مال مریوقت: ابن اسحاق گويد

  ازی و سعد بن بكر و گروهُجَشم نصر و ۀ طايفۀدند، مردم ثقيف آمدند و مه فراهم شینصر
 هوازن نيامدند البِ كعب و ِكۀطايف. يالن جز اينها نبوداز قبايل قيس َع. هالل با هم شدند بنی
 ی ویأفرتوت بود كه از ر  یمرد و پري،ميان بودَش با ُجّمهَص بن ُدَريد.  از آهنا نبودیآور و نام
 ابن قارب بن اسود: بودند دو ساالر ثقفيان در.  جنگ دانا بود و به كارِ،جستند یمک ترب

 درسبيع بن حارث ملقب به ذواخلمار و برادرش امحر بن حارث  و مسعود در اَحالف،
  .  بودیبن عوف نصرک  مجاعت مالۀ مهو ساالرِ. هالل بنی

و .  كسان را نيز مهراه آورد كرد مال و زن و فرزنِدپيامرب آهنگ  مالک ابن عوفو چون
 را در ی و و،نيز بود َصّمه بن ُدَريد.  فراهم شدندیور وطاس رسيد كسان به دو اَچون به دشِت

 .»ماي وطاسدر اَ«: گفتند» ؟كجاييم«:  و چون فرود آمد گفت،بردند ی سرپوش می بیهودج
 شتر و یزار، اما چرا صدا  جوالن اسبان است كه نه سخت است و نه ريگدر خورِ«: گفت
بن عوف فرزند و زن و ک مال«: گفتند» ؟شنوم ی اطفال مۀبع گوسفند و گري  خر و بععرعرِ

   .»مهينجاست«: گفتند» ؟كجاستک مال«: گفت .»اموال كسان را با آهنا آورده است
 یا  تو ساالر قوم خويش شده!ک مالیا«: دو گفت ب، خواندندیرا پيش وک مالچون 

بع گوسفند و  و عرعر خر و بع شتر ی چرا صدا. در پيش است كه روزها به دنبال داردیو روز
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: گفت .»ام زن و فرزند و اموال و كسان را مهراه آورده«: گفتک مال» ؟شنوم یاطفال مۀ گري
 دهم تا سرسختانه یا پشت سر او جار هرکس خواستم مال و زن و فرزنِد«: گفت» ؟ چهیبرا«

 مگر . گوسفندان است چوپاِن مرْداين«: را مالمت كرد و گفتک  مالدريْد .»از آهنا دفاع كند
و باشد فقط مرد مششريدار و اگر جنگ به سود ت! پس تواند آورد بازی را چيزیمرد فرار

 .»یا  و رسوا شدهیا  دست داده و اگر به ضرر تو باشد زن و فرزند و مال از؛دار به كار آيد نيزه
 .» نيامده استیاز آهنا كس«: گفتند» كعب و كالب چه كردند؟ۀ طايف«: آنگاه دريد پرسيد

ی ا.  بود كعب و كالب غايب نبودندی اگر روز رفعت و برتر. و رونق نيستیبزرگ«: گفت
عمرو بن «: دگفتن» ؟اند  آمدهکيان از مشا .ز چون كعب و كالب عمل كرده بوديدكاش مشا ني

   .»ستی ا بود و نبودشان يكپسراِن عامراين دو «: گفت .»عامر و عوف بن عامر
 كه ريشه و سامان مردم هوازن را در مقابل یا نكرده یكار درست«: گفتک آنگاه به مال

 آهنا را به دريارشان بازگردان و به قومشان برسان و بر پشت اسبان با دمشن ؛یا سپاه آورده
 مال و خانواده را حمفوظ ی و اگر باخت، كسانت بيايندی اگر جنگ را بردمقابله كن،

  شدهفترِ و دانش تو ِخیأ و ریا  تو پري شده. چنني نكنمخدا به«: گفتک مال .»یا داشته
به كنم تا از پشتم  یاگر اطاعت من نكنيد بر مششري خود تكيه م!  مردم هوازنی اخدا به .است
   .»آيد در

:  در ميان باشد و دريد گفتی سخنی ویخواست از دريد و را ی مناين سخن گفت كه
   .»من در اينجا نه هستم و نه نيستم«

  .  رسيده بودی سن به نابودیِ از بسياری بود، ولُجَشم  بنیدريد، ساالر و بزرگ
 با دمشن رو به رو شديد نيام مششريها را بشكنيد و یوقت«: به كسان گفتک آنگاه مال

   .»بريديكباره محله 
 را فرستاده بود كه مسلمانان را ببينند و خرب یبن عوف كسانک مال: ابن اسحاق گويد

مردان «: گفتند» ؟چه ديديد«: گفتک مال.  و چون بازگشتند سخت هراسان بودند.آرند
 را از جلاجت ی و اين سخنانْیول .»یبين ی و چنني شدمي كه ماَبلَق؛سفيدپوش ديدمي بر اسبان 

  . بازنداشت
 را فرستاد و اَسلَمی َحرَرد یبن ابعبداهللا  از كار هوازن و ثقيف خرب يافت پيامربو چون 

  .  كيست كه ساالر قوْممعلوم کند و ،دد و با آهنا بنشيند و خرب آَرگفت كه ميان آهنا رَو
و هوازن را ک  و كار مال،حدرد برفت و در مجع قوم وارد شد و با آهنا نشست یابن اب
  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليه و بيامد و به او.ندا  مهدلپيامرب و شنيد و ديد كه بر پيكار معلوم کرد،
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: عمر گفت.  بگفتیحدرد را با و ی عمر را پيش خواست و خرب ابن ابپيامرب و .خرب داد
: عمر گفت .»یا كرده یتو مهيشه حق را تكذيب م«: حدرد گفت یابن اب .»دروغ گفته است«
 تو گمراه ! عمریا«:  گفتپيامرب» ؟گويد یحدرد چه م ی ابکه پسرِ یشنو ی م!پيامربِ خدا یا«

   .» هدايت كرد تو را و خدایبود
 آهنگ هوازن داشت شنيد كه پيامربِ خدا یوقت:  بن حسني گويدی حممد بن علابوجعفر

 یا«: بود پيش خواند و گفتک و او را كه هنوز مشر.  زره و سالح داردیصفوان بن اميه مقدار
 یا«: صفوان گفت .» سالح خويش را به ما عاريه بده كه با آن به جنگ دمشن رومي!اميهبوا

 اينكه به تو پس  و با ضمانِت،گريم ینه، به عاريه م«: گفت» ؟یگري ی به غصب م!حممد
  . بداد آن را ۀ بايستو يكصد زره و سالحِ .» نيستیمانع«: صفوان گفت .»دهيم

  .  و او چنان كرد.ه محل سالح را نيز به عهده گريد از او خواست كپيامرب: گويند
  . و اين سنت شد كه عاريه مورد ضمانت است و بايد پس داد: گويد

 و دو هزار كس از مردم مكه و ده هزار كس از ،شد بيرون پيامربآنگاه : ابن اسحق گويد
 را اَُسيد بن ابَعّت مكه اميریِ و .ياران خويش كه مكه را با آهنا فتح كرده بود مهراه داشت

  .  هوازن روان شدۀو به قصد مقابل. داد
بود    هتامه كه سراشيبیها  از درهی در يك، حنني رسيدميۀ به دریوقت: جابر گويد

 دمشن كه پيش از ما به دره رسيده و كمني كرده بود ناگهان  سحرگاْهی و در تاريك،سرازير شدمي
 یا«:  به طرف راست رفت و گفتپيامرب و ،بود شدند و كس به كس نی و كسان فرار،محله برد

   .»ما اهللا بن عبدمن حممد ،ميپيامربِ خدا من آييد، من ی سوبه! مردم
 چند از مهاجر و انصار و خاندان ی و تن، و مردم برفتند،شتران در هم افتاده بود: گويد

 و طالب  ابی بنی علی و عمر و از خاندان وابوبکر مهاجران ۀ از مجل. مباندندی با وپيامرب
يد َب بن ُعاَيَمن بن حارث و ربيعة بن حارث و ابوسفيان و پسرش فضل و عبداملطلبعباس بن 

 ی با پریمو  از مردان هوازن بر شتر سرخیيك. پسر ام امين و اسامة بن زيد مانده بودند
 و ،زد یرسيد با نيزه ضربت م ی می و چون به كس، دراز پيشاپيش هوازن بودیا سياه و نيزه

كرد كه به دنبال  یماندگان هوازن بلند م  عقبیخويش را براۀ  نبود نيزی مقابل ویچون كس
  .  بيايندیو

 بودند اين بديدند آنچه را پيامرب مكه كه مهراه مسلماناِن شدند و نوی فرارو چون مردْم
در اين وقت  .»هزميتشان تا دريا دوام دارد«:  گفتابوسفيان. در دل داشتند به زبان آوردند

  .  بود در تريدان خود داشتیپرست  قرعه را كه سنت بتیتريها
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صفوان  .»اكنون جادو باطل شد«:  صفوان بن اميه بانگ زدیكلدة بن حنبل برادر مادر
 كه !خاموش باش«:  بدو داده بود به سر نرفته بود گفتپيامرب كه یبود و مهلتک كه هنوز مشر

 از هوازن ی من باشد هبتر از آنكه يكیدان قريش فرمانروا از مری يك.خدا دهانت را بشكند
   .»باشد

 در احد كشته شده یپدر و(گريم  ی با خودم گفتم كه امروز انتقام م:شيبة بن عثمان گويد
 بيامد و دمل را ی و چيز. رفتم كه او را بكشمپيامربِ خدا ی و سو.كشم ی امروز حممد را م.)بود

  . اند  را حمفوظ داشتهی و بدانستم كه و،دمبگرفت و طاقت اين كار نياور
 پيامرب و ، بودمگرفته را ی بودم و عنان استر وپيامربمن با :  گويدعبداملطلبعباس بن 

 توجه ندارند یو چون ديد كه كس »؟رويد ی كجا م! مردمیا«: چون فرار كسان را ديد گفت
 ی و من صداي»!ان حديبيه بيعت كنندگی گروه انصار، ایا« بانگ بزن كه ! عباسیا: گفت

 : و كسان جواب دادند»! بيعت كنندگان حديبيهی ا! گروه انصاریا«: رسا داشتم فرياد زدم
  و زرِه، نبودممکنخواست شتر خويش را بازگرداند اما  ی و كس بود كه م.»حاضرميک اين«

تر فرو داشت و از ش یانداخت و مششري و سپر خود را بر م یگرفت و به بر م یخويش را م
 و چون يكصد .رسيد ی مپيامربآمد تا پيش  یكرد و به دنبال صدا م یرها م آن را ست وَج یم

خنست بانگ . انداختنددردمشن پرداختند و جنگ ۀ  فراهم شدند به مقابلیكس به نزد و
 در پيامرب و . كردندی و پاميرد.شد »! خزرجيانیا« سپس .بود »! انصاريانیا «جنْگ

   .»اكنون تنور جنگ گرم شد«:  قوم را بديد و گفتیآزماي  و جنگركاب باال كشيد
 و چون .كشيد ی را مپيامرب  بن حارث استرِابوسفيانبه روز حنني : ابن اسحاق گويد

من «: گفت یخواند و م ی فرود آمد و رجز م اورا گرفتند  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهمشركان دور او
  . و كس از او دلريتر نبود .»ما عبداملطلبم نه دروغگو، من پسر پيامرب

 چنان دار شترسوار  پرچم يعنی آنیدر آن اثنا كه مرد هوازن: گويد عبداهللا جابر بن
 از پشت سر بيامد و شتر را ی و عل. از انصار قصد او كردندی و يكطالب  ابی بنی عل،كرد یم
 ی بزد كه پایبرد و ضربتسوار محله  به شتری و انصار. خود به زمني افتادۀ كرد كه بر دنبالیپ
  . از پشت شتر بيفتاداو  و ، ساق قطع كردۀ را از نيمیو

گشتند اسريان دست بسته را  ی و كسان كه از هزميت باز م، كردندیمسلمانان دلري: گويد
 بن حارث بن ابوسفيان  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب. ديدند كه از هوازن گرفته شده بود یم

 از ابوسفيان» ؟یكيست« : را به كف داشت نگريست و گفتی وۀان ناق را كه عنعبداملطلب
اعتقاد ک بودند و از مسلمانان پا  ماندهپيامرب كرده بودند و پيش ی بود كه پاميردیمجله كسان
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 ام پيامرب: ابن اسحاق گويد .» تو استشيریِ برادرِک  اين!یپيامربِ خدا یا«:  و گفت؛بود
 عبداهللا  خود بسته بود و به كمرِیا هلّطلحه بود و ُح ابو شوهر خودسليم بن ملحان را ديد كه با
 آن  و بيم داشت كه شتر بر او چريه شود و سر،كشيد یطلحه را م ابوبن طلحه را بار داشت و شتر

اين ام سليم «:  گفتپيامرب.  آن كرده بودی مهار و بينۀآورده و دست در حلقک نزديرا 
كنند  ی اين كسان را كه از پيش تو فرار م!در و مادرم به فدايت پ،بله«: ام سليم گفت» ؟است

يا اينكه خداوند «:  گفتپيامرب .»ندا ش كه درخور كشنتكنند بكُ یمانند آهنا كه با تو جنگ م
اين چيست كه مهراه «: طلحه گفت ابو، که به دست ام سليم بودیخنجر .» بسازدیكار
من آيد شكمش را با ک  از مشركان نزديی اگر يكام تا  است كه آوردهیخنجر«: گفت» ؟یدار

  » ؟گويد ی ام سليم چه م کهیشنو ی م!پيامرب یا«: طلحه گفتابو .»آن بدرم
طلحه به روز حنني بيست كس را كشت و ساز و برگشان را  ابو:گويدک انس بن مال

  . گرفتبر
روند پيش از آنكه دمشن هزميت شود و مسلمانان به جنگ ب: جبري بن مطعم گويد

 و مورچگان سياه ، سياه كه از آمسان بيامد و ميان ما و دمشن افتادیا  ديدم چون جامهیچيز
  .  و هزميت در دمشن افتاد.ندا  و دانستم كه فرشتگان،پراكنده شد و دره را پر كرد

ثقيف بسيار كس كشته شد ک مال  بنی هزميت در هوازن افتاد ازیوقت: ابن اسحاق گويد
بن ربيعة بن حارث  عبداهللا  و عثمان بن؛افتادندک  آهنا زير پرشان به خاكه هفتاد تن از

 و ،برد یذواخلمار م راک مال  بنیپرچم.  از آن مجله بود۔ابوسفياندختر  ۔پدربزرگ ام حكم
  . افتادک چون كشته شد عثمان پرچم را بگرفت و جبنگيد تا به خا

د كه دمشن اخدايش دور كن«:  گفت خرب يافت كه عثمان كشته شدپيامربو چون : گويد
   .»قرشيان بود

 و چون ؛ سوار بود كه دلدل نام داشتی بر استر سپيدپيامرببه روز حنني : انس گويد
و دلدل شكم به  »!دلدل به زمني خبواب«:  به استر خويش گفتپيامربمسلمانان هزميت شدند 

و  .»ظفر نيابند« :گفت دمشن پاشيد و یبرگرفت و سوک  خای مشتپيامرب و ،زمني هناد
  .  شدندی آنكه به مششري و نيزه و تري زده شوند فراریمشركان ب

 كشته شد كه ختنه ی نيز با و ابن عبداهللا عثمانیغالم مسيح: يعقوب بن عتبه گويد
 غالم را در ۀگرفت جام ی از انصار كه سالح و پوشش كشتگان ثقيف را بر می و يك.نكرده بود

خدا داند كه مردم ثقيف ختنه « و بانگ برداشت كه ؛ نكرده استآورد و ديد كه ختنه
 دست ، وبيم كردم كه اين سخن در عرب افتد: مغرية بن شعبه كه آجنا بود گويد. »كنند یمن
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 یغالم مسيحک  اين ي!ی چنني مگو!پدر و مادرم فدايت«:  را بگرفتم و گفتمیانصار
   .»اند ببني كه مهه ختنه كرده«: مآنگاه كشتگان ثقيف را برهنه كردم و گفت .»است

 و چون هزميت در ؛ به دست قارب بن اسود بوداَحالفپرچم طوايف : ابن اسحاق گويد
 و از آهنا دو ؛ تكيه داد و با عموزادگان و كسان خود فرار كردیآهنا افتاد پرچم خود را به درخت

ه كه نامش ّنكُ  بنی ازیيگر و د،غريه بود كه وهب نام داشت  بنی ازی يك:كس بيشتر كشته نشد
امروز سرور جوانان ثقيف «:  از كشته شدن جالح خرب يافت گفتپيامربو چون . ح بودالُّج

  .  حارث بن اوس بود نامشو ابن هنيده .»يدهَن البته جبز ابن ُه،كشته شد
بن عوف نيز با آهنا ک  و مال، طائف رفتندیو چون مشركان هزميت شدند سو: گويد

 یريه كسغَ  بنی و جز. خنله رفتندیشان سو یوطاس اردو زدند، و بعضاز آهنا در اَ یبعض. بود
 كه ی اما كسان. به خنله رفته بودند دنبال كردند آهنا را كهپيامرب و سپاهيان . خنله نرفتیسو
   . ارتفاعات رفته بودند تعقيب نشدندیسو

 رسيد و عنان َصّمه بن ُدَريدگفتند به  ی را به نام مادرش لذعه میو ربيعة بن رفيع كه و
 و چون ديد كه مرد است شتر را .زن استکه چون در هودج بود پنداشت   و، را بگرفتیشتر و

  .  و او را نشناخت، فرتوت استی و ديد كه پري،خبوابانيد
» ؟یتو كيست«: دريد گفت .»كشم یرا مو ت«: گفت» ؟ كردیچه خواه«: دريد گفت

.  نساختی به او زد كه كاریاين بگفت و با مششري خود ضربت .»یُسلَمربيعة بن رفيع «: گفت
 .مششري مرا كه در هودج است برگري ؟! استسالحی به تو دادهمادرت چه بد «: دريد گفت

كشتم و چون به نزد  ی كه من كسان را چنني م،تر از سر ضربت بزن باالتر از استخواهنا و پايني
 و چه بسيار روزها كه از زنان قوم تو .یا صمه را كشته كه دريد بن ی به او بگویمادرت رفت
  . »ام دفاع كرده

 ربيعه ضربت زد و دريد را بكشت كه بيفتاد و جامه از او ی وقتلَيم،ُس  بنی مردمِۀبه گفت
  .  كرده بودیتنه و ميان راهنايش چون كاغذ بود از بس كه بر اسبان خلت سوار پس رفت پس

 : گفت، مادرشازگشت و كشنت دريد را به او خرب داد ربيعه پيش مادر خود بیوقت
   .»آزاد كرده بود تو را سه تا از مادران، خدا به«

  . وطاس فرستاد دشت اَ كس به تعقيب فرارياِنپيامرب:  گويدابوجعفر
 ی سویعامر را با سپاه ابو از حنني باز آمدپيامرب یوقت:  به نقل از پدرش گويدُبرَده یاب

  .  را هزميت كردیه با دريد بن صمه برخورد و دريد را كشت و خدا ياران ووطاس فرستاد كاَ
عامر  ابو بهیم تريَشُج  بنی ازیيك. عامر بودم ابومن نيز جزو مهراهان:  گويدیموسابو
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 به تو تري ی ك!عمو«:  رفتم و گفتمیوک  و من به نزدي، جا گرفتی وزانویانداخت كه در 
 و ؛ كردمیمن آهنگ و: گويد .»اين قاتل من است«: د و گفت اشاره كریابوعامر به يك» زد؟

 مگر عرب ؟یمگر شرم ندار«: گفتم ی بودم و می و من به دنبال و،چون مرا ديد گريزان شد
 رد و بدل ی و با هم رو به رو شدمي و ضربت، من محله آوردیو او سو» ؟یايست ی چرا من؟ینيست
 .»كشت تو را خدا ضارب«: عامر برگشتم و گفتمابو  و من او را با مششري بزدم و پيش،كردمي
ابوعامر .  آن آب بريون رخيتیآوردم از جا بيرون و چون تري را .»اين تري را در آر«: گفت
 من یبرا: گويد یعامر م ابو رو و از من سالم برسان و بگوپيامربپيش ! زادهبرادر«: گفت

  . نگذشت كه درگذشت یمرا جانشني خويش كرد و چيز: گويد .»آمرزش خبواه
  فرویعامر زد كه به ران و ابو بهیاند كه سلمة بن دريد تري پنداشته: ابن اسحاق گويد

   : بدين مضمون گفتی و شعر؛شد و او را بكشت
با  مسلمانان را سرهایكه  اَم  من سلمه پسر مساديرکنيد، پرسش می من دربارۀاگر 

   .زمن یممششري 
 چند از سواران قوم بر كنار راه بر یميت برفت و با تن هزبن عوف از پسِک مال: گويد

و مهچنان ببود تا  .»ماندگان بيايند یمبانيد تا ضعيفان بروند و باق«:  ايستاد و گفتیبلند
  . فراريان رسيدند

اگر بر «: فرستاد گفت ی گروه خود را میوقت  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا: گويد
   .»فرار كندکه  جاد دست يافتيد نگذاريدُب

  . كرده بودیسعد بود و خطاي  بنی ازیجباد يك
 دختر حارث خواهر َشيماء .و چون مسلمانان بدو دست يافتند او را با كسانش بياوردند

دانيد كه من  یم«:  و چون مسلمانان با او خشونت كردند گفت.د نيز با آهنا بوپيامرب یِشري
  .  آوردندپيامربا باور نكردند تا او را پيش اما سخنش ر» ؟ يار مشا هستمیخواهر شري
 یا« : آوردند گفتپيامرب شيما را پيش یوقت:  گويدیيد سعدَب يزيد بن ُعوجره یاب

بر دوش  تو را یوقت«: گفت» ؟نشان آن چيست«:  گفتپيامرب .»ماَ  من خواهر تو!یپيامربِ خدا
   .» آن هست و نشاِنیبردم پشت مرا گاز گرفت یم

اگر «:  را بر آن نشانيد و گفتی خويش را هپن كرد و وین را بشناخت و ردا نشاپيامرب
 به تو دهم و پيش قوم ی چيزی، و اگر خواهی و حمبوب و عزيز باشی پيش من مبانیخواه

 بداد و ی چيزپيامرب .» بده و مرا پيش قومم بازگردانیچيز«:  گفتءشيما .»یخويش بازگرد
  . او را پيش قومش فرستاد
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 خبشيد كه آهنا را ء به شيمای به نام مكحول با كنيزی غالمپيامرب: د بن بكر گويندسع بنی
  .  ما هستندۀ از نسل آهنا در قبيلی و هنوز كسان،زن و شوهر كرد

 كشته پيامربن كنيز َمييد پسر ام اََبن بن ُعيَمهاشم اَ  بنیبه روز حنني از: ابن اسحاق گويد
 و از انصار .د به نام جناح بيفتاد و مبریان داد كه از اسباسد يزيد بن زمعه ج  بنی و از.شد
   .ند كشته شدیعامر اشعر ابو و از اشعريان،یجلراقة بن حارث َعَس

 كار غنامي یمرو قاّر و مسعود بن َع،آنگاه اسريان و اموال حنني را فراهم آوردند: گويد
  . دارنداه عرانه برند و آجنا نگ َجی اسريان را سو و بگفت تا اموالپيامرب و ،را به عهده داشت

 جنگ آماده ی شهر را بستند و برای فراريان ثقيف به طائف رسيدند درهایوقت: گويد
 ُجَرش طائف نبودند كه در ۀالن بن سلمه در جنگ حنني و حماصريروة بن مسعود و غَُع. شدند

  . آموختند ی و منجنيق مديوارکوبصنعت 

  ذکرِ حصارِ طائف
 ی سوپيامرب بال فاصله پس از جنگ حنْني: ه نقل از پدر خويش گويدهشام بن عروه ب

 جنگ ی و مردم ثقيف از داخل حصار با و، ماه جنگ انداختۀنيمک  و ي،طايف رفت
و كسان پيش  ، مردم اطراف طائف اسالم آوردندۀ و مه، از آهنا بريون نيامدکس هيچ و ،كردند
  . و در جعرانه فرود آمد كه اسريان حنني آجنا بودند بازگشت پيامرب پس از آن . فرستادندپيامرب

 پيامرب و چون . مردم هوازن كه اسري شده بودند شش هزار بودانمشار زن و فرزند: گويند
 زن و فرزندشان را رها كرد و ۀ و مه،وازن بيامدند و مسلمان شدندبه جعرانه رسيد فرستادگان ه

  . قعده بود ی و اين در ماه ذ.از جعرانه قصد عمره كرد
كه  را در م۔ اهللا عنهیرض۔ ابوبکر و ، مدينه بازگشتی سوپيامربِ خداپس از آن : گويد

به  هرکه  و، و كسان را اسالم آموزد، مراسم حج را به پا داردجانشني كرد و بگفت تا با مردْم
 سخن یو چون به مدينه رسيد فرستادگان ثقيف بيامدند و با و. آيد در امان باشد یحج م

  .  نوشته شد كه به نزد ايشان هستیا كردند و بيعت كردند و نامه
 الرغاة  طائف رفت و از حبرةیه سو از راه خنلة اليمانّيپيامرب: عمرو بن شعيب گويد

  ازی و هنگام اقامت در حبرة الرغاة يك. بساخت و در آن مناز كردیگذشت و در آجنا مسجد
 یو اين خنستني قصاص. يل را كشته بودذَ از ُهیكيث را به قصاص كشت به سبب آنكه يلَ بنی

 كه یآنگاه از راه. بن عوف را ويران كردندک  مالۀ و بگفت تا قلع.بود كه در اسالم اجنام شد
ست گاه  تنگنا کهن گفتندو چو.  و در راه از نام آن پرسيد،وان شدگفتند ر ی مگاهآجنا را تنگنا
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صادره  آن را  كهیدراز خنب گذشت و زير درخت ِس پيامربآنگاه  .»استگشادگاه نه، «: گفت
از اينجا برو «: س فرستاد و گفت و ك، از مردم ثقيف فرود آمدیيكک ملک گفتند نزدي یم
ويران  آن را  بگفت تاپيامرب و ، از رفنت ابا كردیثقف .»كنيم یويران م تو را  باغِگرنه ديوارِو

 دمشن  به تريِی چند از ياران وی و تن،دو زد و ار،طائف رسيدک آنگاه برفت تا نزدي . كنند
ديوار طائف بود و در تريرس ک نزدي  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهی كه اردوگاه و،كشته شدند
 و چون كسان كشته شدند از . و مسلمانان به شهر در نتوانستند شد كه درها بسته بود.دمشن بود

 و بيست و .اردو زد  در طائف هستربپيام كه هم اكنون به نام یمسجدک آجنا برفت و به نزدي
 ی ام سلمه دختر ابشان يکی :دند مهراه بویدو تن از زنان و. چند روز شهر را حماصره كرد

 و .آن ديگر زينب دختر جحش بود:  گويدیواقد.  ديگر نيز با ام سلمه بودی و يك،اميه بود
 و چون مردم .کرد یو خيمه مناز م آجنا ميان د در ايام اقامِتپيامربو .  آهنا دو خيمه زدندیبرا

 ساخت و در اين ی مسجدپيامربامية بن عمرو بن وهب بر منازگاه  ابوثقيف مسلمان شدند
  .  از آن شنيده ميشودیگفتند صبحگاهان كه آفتاب بر آن بتابد صدائ ی بود كه میمسجد ستون
 شد ینداز سخت انداخت و از دو طرف تريای طايف را در حماصره گرفت و جنگپيامرب

 یسو آن را  رفتند وديوارکوب چند از مسلمانان زير یتا روز محله به ديوار طائف رسيد كه تن
 ديوارکوب آهنا رخيتند كه از زير یشده رو  آهن سرخیها  و ثقفيان پاره.ديوار شهر راندند

  ثقيف رایها ک بگفت تا تاپيامرب و ، از آهنا به تري دمشن كشته شدندی و بعض،درآمدند
  . ها به بر بدن درختان پرداختند  و مردم در تاكستان.بربند

طائف رفتند و به ثقفيان ک  بن حرب و مغرية بن شعبه نزديابوسفيانو چنان شد كه 
  و چون امان يافتند خواستند تا چند زِن.»ما را امان دهيد تا با مشا سخن كنيم«بانگ زدند كه 

 از یيك. اما زنان نيامدند.  افتندیداشتند به اسري كه بيم ، از طائف در آيندی و كنانیقرش
 بود كه زن عروة بن مسعود بود و داود بن عروه را با فرزندان ديگر از ابوسفيانآهنا آمنه دختر 

  . او داشت
 یل با نوفل بن معاويه دَيپيامرب طائف گذشت ۀچون پانزده روز از حماصر:  گويدیواقد

 روباهی !پيامربِ خدا یا«: نوفل گفت» ؟ حماصره چيست تو در كاریأر«: مشورت كرد و گفت
   .»زيان نكند تو را ی و اگر برو،یبگري آن را ی اگر مبان؛ استای النهدر 

 قحافه ی بن ابابوبکر طائف با ۀ در ايام حماصرپيامربِ خداشنيدم كه : ابن اسحاق گويد
در  هرچه  با منقار بزد ویوس پر از كره به من هديه دادند و خریخواب ديدم كه ظرفدر «: گفت

 كه یدر اين وقت به مقصودکه  گمان ندارم !پيامربِ خدا یا«:  گفتابوبکر .»آن بود برخيت
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   .» من نيز چنني استیرا«:  گفتپيامرب .» رسيدی توانی ثقفيان داردربارۀ
:  گفتپيامرب زن عثمان بن مظعون به ی دختر حكيم بن اميه سلمَويلَهو چنان شد كه ُخ

 تو گشود زيور باديه دختر غيالن بن سلمه يا فارعه دختر عقيل را به یاگر خدا طائف را برا«
اگر اذن فتح ثقيف «:  گفتپيامرب .داشتندزيور  زنان عرب بيشتر ۀو اين دو زن از مه .»من بده

 پيامرب و او پيش . با عمر بن خطاب بگفت رابرفت و اين سخن َويلَهُخ» ؟به من نداده باشند
من «:  گفتپيامرب» ؟یا گويد گفته یم َويلَهُخ اين سخن چيست كه !پيامرب یا«: ت و گفترف

پس اعالم «: گفت .»نه«:  گفتپيامرب» ؟اند اذن فتح ثقيف را به تو نداده«: گفت .»ام گفته
   .»بكن«:  گفتپيامرب» ؟حركت كنم

 زد که بانگ ی و چون مسلمانان روان شدند سعيد بن عبيده ثقف.عمر اعالم حركت كرد
و  .»یجد و بزرگوار با َم،خدا بهبله، «: گفت َحصن  بنعيينة .» خويش استیحمله به جا«

 از ی قومیا  آمدهپيامرب ی تو كه به يار!شد بكُخدا تو را !ُعَييَنه«:  از مسلمانان بدو گفتیيك
بودم كه  نيامده ،خدا به«: گفت» ؟اند  مقاومت كردهی كه در مقابل ویستاي یمشركان را م
 از ثقفيان به یحممد طائف را بگشايد و دخترکه خواستم  ی جنگ كنم، مثقفيانمهراه مشا با 

   .»ندا  بسيار اليقی كه ثقفيان مردم،دزاي من بی برای درآميزم شايد مردیم و با ودست آَر
  ازیيك ، هفت كس از قريش: دوازده كس كشته شدندپيامربدر جنگ طايف از ياران 

  . و چهار تن از انصار ،ليث بنی
عرانه فرود آمد كه  از طايف برفت با مسلمانان در َجپيامربچون : ابن اسحاق گويد

اسريان .  آمدندپيامرب و فرستادگان هوازن پيش .اسريان هوازن را آجنا نگه داشته بودند
  . مشار بود ی و گوسفند ب،هزار شتر بود  شش.هوازن از زن و فرزند بسيار بودند

 آمدند و اسالم پيامربفرستادگان هوازن در جعرانه پيش :  بن عمرو عاص گويدعبداهللا
، با ما یدان ی به ما رسيده كه میا دارمي و بليه  ريشهی ما قوم!پيامربِ خدا یا«: آوردند و گفتند

 سعد بن ۀاز طايف ُصَرد  از مردم هوازن به نام زهري بنی، و يك»  كه خدا با تو كرم كند،كرم كن
 رچْني در اين َپ!پيامربِ خدا یا«: نزد آهنا شري خورده بود برخاست و گفته  بپيامربكه بكر 
 ی حارث بن ابیِ اگر شريخوارگ.اند كرده ی تو میِند كه سرپرستاَ ها و پرستاران تو ها و خاله عمه

از  پيدا كرده بودمي انتظار لطف و كرم ی با ویوضع مشر با نعمان بن منذر پيش ما بود و چنني
  : بدين مضمون خواندیو شعر .»ی و تو از مهه كس هبتر.بردمي یاو م

 كه دچار یبا كسان. دارمي یكه از تو اميد م،  بر ما منت گزار و كرم كن!پيامربِ خدا یا
  .  كنیبزرگوار اند حادثه شده
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زنان و فرزندان خويش را بيشتر دوست داريد يا «: گفت  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب
 زنان و ؟یكن ی ما را ميان خاندان و امواملان خمري م!پيامربِ خدا یا«: گفتند» ؟تان رااموال

 آنچه متعلق به من و:  گفتپيامرب .»فرزندامنان را بده كه آهنا را بيشتر دوست دارمي
در كار فرزندان و « مناز كردم بگوييد  و چون با كسانْ؛ مشا باشدآِن است ازعبداملطلب بنی

 و من سهم ؛»كنيم ی شفيع مپيامربمسلمانان را پيش   را پيش مسلمانان ويامربپزنان خويش 
   .خواهم ی مشا می و سهم ديگران را برا؛دهم ی را به مشا معبداملطلب  بنیخويش و

 فرستادگان هوازن برخاستند و مناز ظهر بكرد  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خداو چون 
 آنچه متعلق به من و«:  گفتپيامرب. ته بود بگفتند به آهنا گفپيامرب را كه یسخنان
 آنچه متعلق به ماست ازآِن«: مهاجران نيز گفتند .» مشا باشدآِن است ازعبداملطلب بنی

 َحصن  بنعيينة .»متيم چنني نباشد  بنی من وآِناز«:  گفتس بن حابِاَقَرع .» باشدپيامربِ خدا
  من وآِناز«: رداس نيز گفتعباس بن ِم .»فزاره چنني نباشد  بنی من وآِناز«: نيز گفت

 .» باشدپيامربِ خداآنچه متعلق به ماست از آن «: سليم گفتند بنی .»سليم نيز چنني نباشد بنی
اسري خويش را ببخشد در اکنون هر كس «:  گفتپيامرب .»مرا خوار كرديد«: عباس گفت
 زن و فرزند مردم را . بگريد كه به دست آرميی شش شتر از خنستني غنيمتاسريک مقابل هر ي

   .»بدهيد
يطه دختر هالل به  از اسريان حنني به نام َری كنيزپيامربِ خدا:  گويدیيزيد بن عبيد سعد

 و . به نام زينب دختر حيان بن عمرو به عثمان بن عفان دادی و كنيز. دادطالب  ابی بنیعل
  . خبشيدبن عمر  عبداهللا  به او نيز كه، به عمر بن خطاب دادیكنيز

 از اسريان هوازن به عمر بن خطاب داد كه به ی كنيزپيامربِ خدا:  بن عمر گويدعبداهللا
 تا بر خانه ، را مرتب كنندی سپردم كه وم خودُجَمحیِبه خالگان در مکه  و او را ،من خبشيد
 دربه از مسجد .  درآميزمی چون بازگشتم با وکه و قصد داشتم ؛رم و پيش آهنا رومطواف َب

 زن و فرزند ما پيامرب«: گفتند» ؟چه خرب است«:  گفتم.آمدند می دوان یمدم و ديدم كه كسانآ
و برفتند و او را  .» برويد او را بربيد؛حيان استَم مشا پيش ُجاين زِن«: گفتم .»را پس داد
  . بگرفتند

 واال بَس در ميان قبيله َنیو«:  و گفت، از هوازن گرفته بودیپريه زن َحصن  بنُعَييَنة
 اسريان را در مقابل شش شتر پيامربِ خداو چون  .» او سنگني باشدۀدارد و اميدوارم كه فدي

را  آن«:  بدو گفت۔ُعَييَنهبرادر  ۔دَرُص ابوزهري. پس داد از پس دادن پريه زن امتناع ورزيد
  وآور است؟ كه نه دهانش خوشبو است و نه پستانش سخت است و نه شكمش بچه،پس بده
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 چون اين سخنان بشنيد زن را در مقابل شش ُعَييَنه .» دارد و نه شوهرش مالدار استنه شري
  . شتر پس داد
او كه «:  و اقرع گفت، كردی اقرع بن حابس را بديد و از كار خويش پشيمانُعَييَنه: گويند

  » ؟یخور ی چه غم م.سال نبود دوشيزه و ميان
در طايف «: گفتند» كند؟ ی عوف چه مبنک مال«:  از فرستادگان هوازن پرسيدپيامرب

 را با یبگوييد اگر پيش من آيد و مسلمان شود كسان وک به مال«: گفت .»پيش ثقفيان است
و .  آمدپيامرب یرسيد و از طايف سوک اين خرب به مال .»خبشمه او مالش پس دهم و صد شتر ب

 و ؛ شوندیابند مانع رفنت و خرب يپيامرب ۀبيم داشت كه اگر ثقفيان از گفتک چنان بود كه مال
شد و بر اسب  بيرون  و شبانه، را بياوردندی و اسب و، را حاضر كردندیبگفت تا شتر و

 روان شد و در جعرانه يا پيامرب ینشست و شتابان برفت تا به شتر رسيد و بر آن نشست و سو
 ْک و مال.خبشيدوی به  را بداد و يكصد شتر ی مال و زن و فرزند وپيامرب و .رسيد یمكه بنزد و

 او را ساالر هوازن و مسلمانان قبايل اطراف پيامرب و .اعتقاد شدک  پایاسالم آورد و مسلمان
هايشان  كرد و گله یآهنا با ثقفيان جنگ مک  و به كم.طائف كرد كه مثاله و سلمه و فهم بودند

  . برد تا كار بر آهنا سخت شد یرا به غارت م
  : بدين مضمون گفتی شعریو حبيب بن عمرو ثقف

با ک مال. آوردند ی ما هجوم می سو بهسلمه  بنیاما، برند یدمشنان از ما حساب م
 آيند ی ما می منزلگاههایسوبه . دارد یو حرمت و پيمان نگه من آيد ی ما میآهنا سو
  . امي  نريومند بودهیكه مردم

 و ،اد سوار شد اسريان حنني را به كسانشان پس دپيامربچون : عمرو بن شعيب گويد
  شتران و گوسفندان را كه غنيمت ما!پيامرب یا«: گفتند ی روان شدند و میكسان به دنبال و

 . او به شاخ درخت گرفت و بيفتادی و عبا،شانيدند كی درختی را سویتا و .»ست تقسيم كنا
 من  هتامه شتر پيشدرختان ۀمشاره  اگر بخدا به . مرا بدهيدی عبا! مردمیا«:  گفتپيامرب

 یشترک  آنگاه نزدي.» كه خبيل و ترسو و دروغگو نيستم،كنم یباشد مهه را بر مشا تقسيم م
 از خدا به ! مردمیا«:  از آن بكند و ميان انگشتان خود هناد و بلند كرد و گفتیرفت و پشم

گردد، نخ و  یغنيمت مشا و از اين پشم جز مخس، از آن من نيست و مخس نيز به مشا باز م
   .»پيش خود كه خيانت در غنيمت به روز رستاخيز مايه ننگ و آتش است یسوزن

، اين گلوله نخ پيامرب یا«: گلوله نخ مويني بياورد و گفتک  از انصاريان بيامد و يیيك
 آنچه سهم من است ازآِن«:  گفتپيامرب .» شده اصالح كنمیرا گرفتم كه پاالن شترم را كه زمخ
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  . و بينداخت؛ »چنني است بدان نياز ندارماگر «:  گفتیانصار .»تو باشد

  ذکر تقسيم غنايم حُنَين
خواست كرد  ی كه جلب قلوبشان مقبايل از اشراف ی به كسانپيامرب: ابن اسحاق گويد

 و پسرش معاويه ، بن حرب را صد شتر دادابوسفيان.  گفتندقُلوُبُهم املَُؤلَّفَِة و آهنا را .عطا داد
 را صد شتر یرر بن حارث بن كلده عبُدنض. زام را صد شتر دادحكيم بن ح. را صد شتر داد

صفوان بن اميه را . حارث بن هشام را صد شتر داد.  را صد شتر دادیعالء بن حارثه ثقف. داد
  بنعيينة.  را صد شتر داد عبدالُعّزى بنُحَويِطب. داد سهيل بن عمرو را صد شتر. صد شتر داد

 را صد یبن عوف نصرک  مال. را صد شتر دادیابس متيماقرع بن ح. را صد شتر دادَحصن 
 و عمري بن یهر بن نوفل ُزَمخَرَمة كه ، از قرشيان كمتر از صد شتر دادی و به گروه.شتر داد
 هرکدام و معلوم نيست . از آن مجله بودندیَؤعامر بن لُ  بنی و هشام بن عمرو ازیحَموهب ُج

 سرود و از ی را پنجاه شتر داد كه آزرده شد و اشعاریربوع خمزومسعيد بن َي. چند شتر گرفتند
و چندان شتر  .»برويد زبان او را قطع كنيد«: گفت  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليه و او. گله كردپيامرب

  .  چنني بودی و و قطع زباِن.به او دادند كه خشنود شد
 به !پيامرب یا« : بدو گفتپيامربِ خدا از ياران یيك: حممد بن ابراهيم بن حارث گويد

 ی چيزیمريل بن سراقه َضَع و به ُجی صد شتر دادهرکدامو اقرع بن حابس  َحصن  بنعيينة
دنيا مردم ک  كه جامن به فرمان اوست، جعيل بن سراقة به يیخدايه ب«:  گفتپيامرب» ؟ینداد

 من جلب قلوب اينان كردم كه اسالم بيارند و. ارزد یو اقرع بن حابس م َحصن  بنچون عيينة
   .»جعيل بن سراقه را به اسالمش واگذاشتم

بن  عبداهللا  پيشیيثالب لَليد بن ِكمن و َت: بن حارث گويد عبداهللا ۀالقاسم وابستابو
 و بدو ؛برد و پاپوش خود را به دست آوخيته بود یعمرو بن عاص رفتيم كه بر خانه طواف م

، یآر«: گفت» ؟ی بود سخن كرد حاضرپيامرب با ی كه آن شخص متيمیآيا وقت«: گفتيم
 ی بيامد و پيش وذواخلََويِصرهام متيم به ن  بنی ازیداد يك ی كسان را عطا مپيامرب كه یهنگام

 یمتيم» ؟چگونه بود«:  گفتپيامرب .»ی امروز ديدم كه چه كرد! حممدیا«: ايستاد و گفت
ت  عدالیاگر من عدالت نكنم ك«:  خشمگني شد و گفتپيامرب .»یعدالت نكرد«: گفت

او را بگذاريد «:  گفتپيامرب» ؟ او را بكشيمپيامربِ خدا یا«: عمر بن خطاب گفت» ؟كند یم
كند كه چندان در دين تعمق كنند كه از آن بريون شوند چنانكه تري از كمان  ی پيدا میكه پريوان
   .»شود یبريون م
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 ۔صلی یداپيامربِ خ هست كه اين سخن كه با یدرسعيد ُخ ابودر روايت:  گويدابوجعفر
 ی فرستاده بود كه ميان مجعی وی از مين سوی بود كه علی مالدربارۀه شد گفت  وسلم۔اهللا عليه

  .  از حاضران چنان گفتی و يك.و اقرع و زيد اخليل تقسيم كرد َحصن  بنو از مجله عيينة
  در حنني بوده بودی كه با وپيامرب از ياران ی هست كه يكبکر  ابیبن عبداهللا در روايت

 خشن داشتم و شتر من به یسپردم و پاپوش ی راه مپيامرب یمن بر شتر خويش هپلو«: گفت یم
 من زد و ی خورد و درد آورد و او تازيانه به پاپيامرب ی برخورد و كنار پاپوشم به پاپيامربشتر 
 با خويش . مرا خواستپيامربروز بعد . و من برفتم. »، كنار بروی مرا بدرد آوردیپا«: گفت

 پيامرباما . و پيش او رفتم و منتظر تعرض بودم .» زمحت ديروز استی اين براخدا به«: فتمگ
 آن را خواستم كه تو را  اكنون. تو زدمی و من تازيانه به پای مرا به درد آوردیديروز پا«: گفت
   . و در مقابل آن تازيانه هشتاد گوسفند به من داد.» كنمیتالف

 به قرشيان و ديگر مردم عرب داد و به ها  آن عطيهيامربپ یوقت:  گويدیسعيد خدرابو
 ،خدا به« : گفتشان يکی و ، نداد آهنا آزرده دل شدند و سخن بسيار كردندیانصار چيز

 انصار !پيامربِ خدا یا«:  رفت و گفتیو سعد بن عباده پيش و .» به قوم خود رسيدپيامرب
 بزرگ یها وم خويش و مردم عرب عطيهاند كه به ق خاطر شده  تقسيم غنامي آزردهدربارۀ
 یا«: سعد گفت» ؟یگوي ی تو چه م!سعد«:  گفتپيامرب .»یا  ندادهی و به آهنا چيزیا داده

   .»رچني فراهم آرآهنا را در َپ«:  گفتپيامرب .» من نيز جزو قوم خودم هستم!پيامربِ خدا
د از مهاجران آمدند و  چنی و تن،رچني فراهم آوردسعد برفت و انصاريان را در َپ: گويد

 و چون انصار فراهم شدند سعد پيش .بعض ديگر آمدند كه آهنا را پس زد یداخل شدند ول
 خدا بر ی پيش انصار رفت و محد و ثناپيامربآنگاه  .»اند انصار آماده«:  آمد و گفتپيامرب

 یين آزردگ و ا؛ايد ام گفته  اين سخنان چيست كه شنيده! گروه انصاریا«: زبان آورد و گفت
 من آمدم گمراه بوديد و خدايتان هدايت كرد، حمتاج بوديد و یچيست كه به دل داريد؟ وقت

چنني بود و اين منت و «: گفتند .» نيازتان كرد، دمشن مهديگر بوديد و ميانتان الفت آوردیب
 چه جواب دهيم كه«: تندگف» ؟دهيد یچرا جواب من«:  گفتپيامرب .» اوستپيامربكرم خدا و 
 اگر خواهيد گوييد و راست گوييد و خدا به«: گفت .» اوستپيامرب خاص خدا و منت و كرْم

 و یكردند و ما تصديقت كردمي، خوار بود یتكذيب م تو را ی آمدیتصديقتان كنند كه وقت
 .و مال خويش را با تو تقسيم كردمي ی و پناهت دادمي، حمتاج بودیياريت كردمي، گريزان بود

ام تا  دنيا كه قلوب كسان را با آن به الفت آوردهمالِ  از یچيزک  به سبب اند!ر گروه انصایا
 نيستيد كه مردم یايد؟ مگر راض  آزرده دل شده،ام  و مشا را به اسالمتان سپرده،مسلمان شوند
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 ، كه جان حممد به فرمان اوستیيخدا به ؟ را پيش خود بربيدپيامربگوسفند و شتر بربند و مشا 
 روند من با ی روند و انصار به راهی اگر مردم به راه. از انصار بودمینبود من يكاگر هجرت 

   .» خدايا انصار و فرزندان انصار را رمحت كن.روم یانصار م
 پيامربِ خداخشنودمي كه «:  و گفتند،شد و قوم بگريستند چندان كه ريشهايشان تر: گويد

   . و برفتند.»نصيب و قسمت ما باشد
 غنامي را در ۀنه آهنگ عمره كرد و بگفت تا بقي از جعراپيامربآنگاه : ويدابن اسحاق گ

معاذ بن   رفت ی و چون عمره به سر برد و به مدينه م.دارنداه  نگ۔ الظهرانّردر حدود م۔ه َجّنَم
 پيامرب غنامي را به دنبال ۀ و بقي.جبل را در مكه جانشني كرد كه مردم را فقه دين و قرآن بياموزد

 حجه به ی و هم در آن ماه يا ماه ذ. قعده بودیدر ذ  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهاوۀ عمره. بردند
  . مدينه رسيد

 و عتاب بن اسيد ، مطابق رسم عربان حج كردنددر اين سال كه هشتم هجرت بود كسانْ
   .ساالر حج مسلمانان بود
 یخويش باقک  بازگشت تا رمضان سال هنم بر شرپيامرب قعده كه یو مردم طائف از ذ

  .  بودندی و در شهر خويش حصار،بودند
 هرکس  در جعرانه غنامي را ميان مسلمانان تقسيم كرد بهپيامربِ خدا یوقت:  گويدیواقد

 در پيامرب و .سوار بود سهم اسب خود را نيز گرفت هرکه  و.چهار شتر و چهل گوسفند رسيد
  .  حجه از اين سفر به مدينه بازگشتیاواخر ذ

مرو پسران  جيفر و َعی گرفنت زكات سوی عمرو بن عاص را براپيامربن سال هم در اي
 و از توانگران قوم صدقه گرفت و ؛ فرستاد كه او را در گرفنت صدقه آزاد گذاشتندی ازدیجلند

  .  بريون شهر اقامت داشتند در عربان. گرفتجِزَيه شهر جموساِن و از .به مستمندان داد
اين زن  و ؛ گرفتی را به زنیكالبک ، فاطمه دختر ضحايامربپو هم در اين سال : گويد

 گفت و »اعوذ باهللا«او  پيش او رفت پيامرب ی وقتی و به قول. شد دنيا را اختيار كردُمَخيَّرچون 
  .  از او جدا شدپيامرب

 بن لبيد ُمنِذررده دختر  او را به ام ُبپيامرب و ، ابراهيم را آوردحجه اين سال ماريه یدر ذ
رافع رفت و  ابو كه پيش، بودپيامرب كنيز ى ابراهيم سلمۀقابل.  براء بن اوس بود كه زِنپردس

   . بدو خبشيدغالمی كه ، بردپيامرب یرافع مژده سو ابوو خ است، آوردیخرب داد كه ماريه پسر
  .  آورده بود غريت آوردند و آشفته خاطر شدندی از اينكه ماريه پسرپيامربو زنان 

  



  هنم سال ذکرحوادث
  اسد  وَفدِ بنیآمدنِ

 پيش از !پيامربِ خدا یا«:  آمدند و گفتندپيامرباسد پيش   بنیدر اين سال فرستادگان
  : اين آيه را نازل فرمود۔عز و جل۔و خدا  .» آمدميیآنكه كس پيش ما فرست

َّ إِْسالَمُكْم  َك َفُمنُّوَن َعلَيْ  ْسلَُموا قُْل ال َيُمنُّوا يلَعَ
َ
ْن أ

َ
  }۱۷ :۴۹{أ

  . »منت اسالم خويش بر من منهيد:  بگو.اند شدههنند كه كه مسلمان  یبه تو منت م«: یيعن

   وَفدِ بَلیآمدنِ
 منزل ی آمدند و پيش رويفع بن ثابت بلویمهني سال فرستادگان قبيله بل األول در ربيع

  . گرفتند

   وَفدِ داريانآمدن
  . ه كس بودندو هم در اين سال فرستادگان داريان خلم آمدند كه د

    عروة بن مسعودذکر مسلمان شدنِ
  . واقدی در اين سال عروة بن مسعود ثقفی پيش پيامرب آمد و مسلمان شدۀبه گفت

 عروة بن مسعود از  طائف بازگشتۀ از حماصرپيامرب یوقت: حممد بن اسحاق گويد
ورد و گفت كه با  به مدينه درآيد به او رسيد و اسالم آپيامرب و پيش از آنكه ،دنبال بيامد

 ۔صلی اهللا  كه او،»شندكُ یم تو را آهنا«:  گفتپيامرب. رود ی قوم خويش باز می سویمسلمان
پيامربِ  یا«: عروه گفت. اند از مقاومت طائف مغرور شده یدانسته بود كه قوم و  وسلم۔عليه
   .» مرا از چشمان خويش بيشتر دوست دارند!خدا

 و رفت تا آهنا را به اسالم دعوت . قوم خويش بود حمبوب و مطاعیو چنان بود كه و
 ۀون از باالخان و چ.د نكننی كه داشت خمالفت ویكند، و اميد داشت كه به سبب حرمت

 ی و تري.را به اسالم خواند و دين خود را آشكار كرد از هر سو به او تري انداختند خويش كسان
  . بدو رسيد و كشته شد

 اَحالف و . از آهنا بود كه اوس بن عوف نام داشتیوه يكقاتل عر ،کمال  بنیبه پندار
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  . عتاب به نام وهب بن جابر او را كشته است  بنیۀ از آهنا از طايفیند يكا هپنداشت
اين كرامت و شهادت «: گفت» ؟ی خويش چه گويیدر باره خونبها«: به عروه گفتند

  اينجا بودی وقتپيامرب مهراه  هستم كهی و من نيز چون شهيدان؛است كه خدا به من داده است
  . و چنان كردند .»سپاريدک  مرا نيز با آهنا به خا.كشته شدند
 است ی مهانند رسول شهيدیگفته بود كه و  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا: گويند
  .  از او ياد شده استاسينكه در سوره ي

   طائفمسلمان شدنِ اهلذکر 
  . اين به ماه رمضان بود:  گويند. آمدندپيامرب در مهني سال فرستادگان طائف پيش

چند ماه پس از كشته شدن عروة بن مسعود طائفيان با مهديگر : حممد بن اسحاق گويد
  .  و بيعت كردند و اسالم آوردند.سخن كردند كه تاب جنگ با عربان اطراف خويش ندارند

يل بن عمرو بريده بود يال عبد ازیعمرو بن اميه عالج: يعقوب بن عتبة بن مغريه گويد
ياليل رفت  عبدۀ به خانی عمرو كه از زرنگترين مردم عرب بود روز. در ميان رفته بودیكه بد

 ،یراست«: ياليل به فرستاده گفتعبد .»یپيش من آ«گويد  یو پيغام داد كه عمرو بن اميه م
ياليل عبد .» تو ايستاده استۀ و هم اكنون در خان،یآر«: گفت» ؟فرستاده است تو را عمرو
و چون او را بديد .  منيع النفس بودیكه عمرو مرد ؛» انتظار نداشتمیهرگز چنني چيز«: گفت

 كه  است اين مرد چنان شده.كار چنان شد كه قهر مناند«: عمرو گفت. خوش آمد گفت
   .» در كار خود بنگريد.اند و مشا تاب جنگ آهنا نداريد  عربان مسلمان شدهۀ و مه؛یبين یم

بينيد كه  یمگر من«: يان در كار خويش به مشورت پرداختند و با مهديگر گفتندثقف
و مهسخن شدند كه  »؟زنند ی او را مشود راِهبيرون  هرکه  و، نيستدر امان از مشا کس هيچ
 یياليل كه سن و عبد و با. فرستند چنانكه از پيش عروه را فرستاده بودندپيامرب را پيش یيك

 كه بيم داشت به هنگام ، اما او نپذيرفت. رودپيامربردند كه پيش چون عروه بود سخن ك
 ی مگر آنكه كسانكنم یاين كار من«:  و گفت. مهان كنند كه با عروه كرده بودندیبازگشت با و

 و ، حكم بن عمرو و شرحبيل بن عيالناحالْفو قوم مهسخن شدند كه از  .»را با من بفرستيد
 و مجع . بفرستندیرشه را با وري بن َخَمعاص و اوس بن عوف و ُن الیعثمان بن اب ْکمال بنیاز 

 و آهنا را مهراه ، و او سر و ساالر گروه بود،ياليل با آهنا روان شد عبد و.فرستادگان شش تن شد
 هرکداْم به طائف بازگشتند یخواست وقت یشده بود و مک  كه از سرنوشت عروه بيمنا،برد
  . ارندخويش را از خشونت باز دۀ طايف
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 فرود آمدند و مغرية بن یمدينه رسيدند بر كنار قناتک و چون فرستادگان ثقيف نزدي
ها در   مركبیچرانيد كه چرا ی را مپيامرب خود مراكب ياران شعبه را آجنا ديدند كه به نوبِت

  و چون مغريه آهنا را بديد مركبها را رها كرد و دوان رفت تا. به نوبت بودپيامربميان ياران 
 او را بديد و ابوبکرد  رَوپيامربو پيش از آنكه به نزد .  برساندپيامرببشارت ورودشان را به 

خواهند  ی و م؛ بيعت كنند و مسلمان شوند تااند مغريه با او گفت كه فرستادگان ثقيف آمده
 . بگريندپيامرب از یقوم و ديار و اموال خويش مكتوب دربارۀ  آهنا منظور شود وی برایشرايط
 .» مرو تا من اين خرب را به او برسامنپيامرب پيش از من به نزد ،خدا بهرا و ت«:  گفتابوبکر

 رفت و از آمدن فرستادگان ثقيف خرب داد، و پيامرب را پذيرفت، و او پيش ابوبکر ۀمغريه گفت
ما  را چگونه درود بايد گفت، اپيامربمغريه پيش كسان قوم خود بازگشت و به آهنا ياد داد كه 

  . آهنا به رسم جاهليت درود گفتند
 برايشان به پا شد و خالد بن یا طرف مسجد خيمهک  شدند در يپيامرب چون به نزد و

ته شد، و خواستند نوش ی كه می رفت و آمد كرد تا مكتوبپيامربِ خداسعيد بن عاص ميان آهنا و 
زدند تا  یتاده بود دست من فرسپيامرب كه ی و چنان بود كه به غذاي.خالد اين مكتوب را نوشت

  .  كه اسالم آوردند و بيعت كردند و مكتوب نوشته شدآنگاه تا ،دخالد از آن خبوَر
 را سه سال به ۔بت ثقيف ۔ خواسته بودند اين بود كه التپيامرباز مجله چيزها كه از 

عاقبت سال كم كردند كه پذيرفته نشد و ک  نپذيرفت، يپيامرب ی بدارد و ويران نكند، ولیجا
گفتند منظورشان اين بود كه با  یچنانكه م.  رضايت ندادپيامرب شدند و یماه راضک به ي
 آن آشفته ی الت از تعرض سفيهان و زنان و فرزندان خويش مصون مانند و قوم از ويرانیبقا

 بن حرب ابوسفيانانه گفت كه  نپذيرفت و مصّرپيامرباما . نشوند تا اسالم در دلشان نفوذ يابد
  . فرستند ی الت می ويرانی مغرية بن شعبه را براو

. و نيز خواسته بودند كه از مناز معاف باشند و بتانشان را به دست خودشان بشكنند
 كه مناز ی در مورد مناز دينیپذيرمي كه بتان را به دست خودشان بشكنند، ول یم«:  گفتپيامرب

   .» استی زبونۀخوانيم اگر چه ماي ی مناز م! حممدیا«: گفتند .»نباشد نيکو نداشته باشد
 العاص یاب  عثمان بنپيامربخواستند نوشته شد  ی كه میو چون مسلمان شدند و مكتوب

 ، به آموخنت اسالم و قرآن راغبتر از مهه بودیشان جوانتر بود ساالرشان كرد، كه و را كه از مهه
  .  گفته بودپيامرب اين مطلب را با ابوبکرو 

شدند و آهنگ ديار خويش داشتند  یم بيرون پيامرب از پيش یوقت: ابن اسحاق گويد
 و چون به . الت فرستاد كه با مجاعت مهراه شدندی ويرانی و مغريه را براابوسفيان پيامرب
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 به قوم تو«:  اندازد، اما نپذيرفت و گفت را پيشابوسفيانخواست  یطائف رسيدند مغريه م
و چون مغريه وارد شد الت را با كلنگ كوفنت . م مباند اهلری در ذابوسفيانو  .»یخويش درآ

  اطرافش بودند مبادا تري بيندازند يا خونش را بريزند۔ی وۀطايف۔معتب   بنی و.گرفت
  . گريستند یشدند و بر بت خويش م بيرون  و زنان ثقيف سربرهنه.چنانكه عروه را كشته بودند

   .گفت ی آفرين و مرحبا مابوسفيانزد  ی كه مغريه بت را با تيشه میهنگام
 بود های زينتی ُمهرهكه از طال و  آن را  الت فراغت يافت مال و زيوریو چون از ويران

  .  فرستادابوسفيانبرگرفت و پيش 
 و .ران مسعود را از مال الت بپردازد گفته بود قرض عروه و اسود پسابوسفيان به پيامرب
  . او چنان كرد

  . رفتک  تبوی به غزاپيامربدر مهني سال 
  



  ک تبوغزوۀ
 حجه تا رجب را در مدينه به سر ی از طايف بازگشت از ذپيامرب یوقت: ابن اسحاق گويد

  .  روم آماده شوندی غزایبرد، آنگاه بگفت تا كسان برا
   . روميان شوندی بگفت تا آماده غزاپيامرب: ابن محيد گويد

رسيده بود و سايه مطلوب بود، ها   بود و ميوهی و گرما و خشكسالیو چون هنگام سخت
  . مردم اقامت در سايه و باغ را خوش داشتند و از حركت بيزار بودند

منظور   جز آنچه رایگفت و جاي یرفت آشكار من ی چون به غزا مپيامربو چنان بود كه 
كه راه دور بود و آشكارا به مردم گفت تا لوازم سفر ک  تبویكرد، مگر در غزا یداشت ياد م

 روميان را سخت یشدند اما از رفنت بيزار بودند كه كار غزا ی و مردم آماده م. آرندفراهم
  . دانستند یبزرگ م
 امسال به جنگ«:  گفتیمشد به جد بن قيس سل ی غزا آماده می كه براپيامربروز ک ي

مردم .  مكنمرا مفتون ماندن ده و ۀ به من اجاز!پيامرب یا«: جد گفت» ؟یآي یر مصفَاأل بنی
ر را صفَاأل  بنی اگر زنان کهتر نيست، و بيم دارم  از من به زنان دلبستهکس هيچدانند كه  یم

 و اين آيه .»اجازه دادم«:  بگردانيد و گفتی از او روپيامرب .» از آهنا نتوامنیببينم صبور
  : نازل شدیودربارۀ 

ال يف الِْفتْ ال َيْفِتيِنّ  وَ ِمنُْهْم من َفُقوُل ائَْذْن يِل وَ 
َ
إِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيَطٌة  وَ انَِة َسَقُطوْ ، أ

  }۴۹ :۹{بِالاْكفِِريَن 
 است كه گويد به من اجازه بده و مرا به گناه مينداز بدانيد كه به گناه ی آهنا كسۀاز مجل«: یيعن

  . »اند و جهنم فراگري كافران است افتاده
به جهاد رغبت كه  .»ت نكنيددر اين گرما حرك«: به كسان گفتند منافقان یبعض

آهنا نازل  دربارۀ  و اين آيه.كردندک  حتريپيامربداشتند و بر ضد ک نداشتند و در كار حق ش
  :شد

ا لَْو اكنُوا َفْفَقُهونَ .قالُوا ال َينِْفُروا يف احْلَرِّ وَ  َشدُّ َحرًّ
َ
 فَلْيَْضَحُكوا قَِليًال .  قُْل ناُر َجَهنََّم أ

َبُْكوا َكِثرياً َجزاًء بِما وَ    }۸۲ - ۸۱ :۹{اكنُوا يَْكِسبُوَن ْ
. فهميدند ی آتش جهنم سختتر است اگر می بگو گرما.گفتند در اين گرما بريون مرويد«: یيعن

  . »اند بايد كم خبندند و بايد بسيار بگريند  كه كردهی اعمالیبه سزا



 ۲۹۱

كرد كه  و توانگران را ترغيب ، در كار سفر كوشا بود، و بفرمود تا مردم آماده شوندپيامرب
.  از توانگران به قصد ثواب چنني كردندی و گروه،در راه خدا نفقه و مركب به كسان دهند
  .  بيشتر از او نكردکس هيچ كرد كه یعثمان بن عفان در اين راه خرج سنگين

 آمدند و پيامرب پيش گفتند می» ها گريان« به آهناو چنان شد كه هفت تن از انصار كه 
آهنا  و، }۹۲: ۹{» أجُِد ما أَْحِملُكُْم َعلَْيِهال  «: گفتپيامرب ۔حكايت قرآن هب۔ خواستند و َمرکَب

 ندارم كه یچيز«: ی يعن؛}۹۲: ۹{»  َيجُِدوا ما ُيْنِفقُونالّيُض من الدَّْمعِ َحَزناً أأَْعُيُنُهْم َتِف َوَتَولَّْوا«
 ی برایاز غم اينكه چيزپر بود ک و آهنا برفتند و ديدگانشان از اش .»مشا را بر آن سوار كنم

  . خرج كردن ندارند
بن مغفل  عبداهللا  بن كعب وعبدالرمحان ىليل ابویضرري َنَميامني بن ُعکه شنيدم : گويد

 ی رفتيم كه مركبپيامربپيش «: گفتند» ؟ مشا از چيستۀگري«:  و گفت؛را ديد كه گريان بودند
 كه با ، خرما به آهنا دادیتر با مقدارشک يامني ي .» و وسيله رفنت ندارمي،به ما دهد و نداشت

  .  روان شدندپيامرب
   .عذرجويان عرب آمدند، اما خدا عذرشان را نپذيرفت: گويد

  .  خفاف بن امياء بودشان يکی و ،فار بودندِغ  بنیاند اينان از من گفتهبه چنانكه 
 مجله كعب  چند از مسلمانان و ازی و تن. حركت شدۀ سر گرفت و آمادپيامربآنگاه كار 

خيثمه  ابو وواِقفی،  و هالل بن اميه،عمر و بن عوف  بنی و مرارة بن ربيع از،یسلمک بن مال
   .ماندند بازیاعتقاد بودند از مهراهک  كه مسلمانان پا،سامل ابن عوف  بنیاز

كه چنان۔ و ؛تر از آجنا اردو زد  پاينياَُبیبن  عبداهللا ة الوداع اردو زدّينِ بر ثَپيامربو چون 
  .  نبودپيامرب  كوچكتر ازآِنی وی اردو۔گويند

 عبداهللا  با مجاعت منافقان و دودالن و از مجلهاَُبیبن  عبداهللا  حركت كردپيامربو چون 
 كه از منافقان بزرگ بودند و بر ضد اسالم و مسلمانان حيله ، و رفاعة بن زيد بن تابوتَنبَتلبن 
  .  ماندندی به جا،كردند یم

  :آن گروه اين آيه را نازل فرمود دربارۀ  تعاىلیخدا: يد گویحسن بصر
َ  وَ ن َقبُْل لََقِد اْنتََغُوا الِْفتْنََة مِ  َّ  َك قَلَّبُوا ل ُموَر َح

ُ
ْمُر اهللا وَ  جاَء احْلَقُّ اْأل

َ
ُهْم  وَ َظَهَر أ

  }۴۸ :۹{اكرُِهوَن 
امد و فرمان خدا با وجود آشفتند تا حق بي یجو بودند و كارها را بر تو م از پيش نيز فتنه«: یيعن

  . »اينكه كراهت داشتند آشكار شد
 خود در مدينه به ۀانواد خی را به سرپرستطالب  ابی بنی علپيامرب: ابن اسحاق گويد
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 . را در مدينه جانشني خويش كردیفار ِغُعرفُطه و سباع بن ؛ گذاشت و گفت با آهنا مباندیجا
 را ی ویكه مهراهرو   از آن را به جا گذاشتطالب  ابی بنیو منافقان شايعه انداختند كه عل

  . خوش نداشت
 پيامرب سالح برگرفت و بريون شد و در جرف به یو چون منافقان اين سخن بگفتند، عل

 از اين رو كه ی گذاشتیاند كه مرا به جا  منافقان پنداشته!پيامربِ خدا یا«: رسيد و گفت
 . اينجا واگذاشتمی كارهایبرا تو را .اند ه گفتخود بی«: گفت .»ی مرا خوش نداشتیمهراه

 كه ی من چنان باشی كه برای مگر خوش ندار. من باشۀ خويش و خانۀبرگرد و مراقب خان
   .» نيستیپيامرب من یِ جز اينكه از پ؟بود موسى یهارون برا
  .  راه سفر پيش گرفتپيامرب مدينه بازگشت و ی سویعل

روز بسيار گرم به منزل خود رفت و ديد كه دو ک ه ي بیسامل  بنیخيثمه ابوو چنان شد كه
  و چون بر درِ؛اند و غذا فراهم كردهک اند و آب خن  را آب زدهی سايبانهرکدام در باغ ی وزِن

 در آفتاب و باد پيامرب«: گفت سايباهنا ايستاد و زنان خويش را با غذا و آب آماده ديد با خود
 مهيا با زن زيبا در باغ یو غذاک و آب خنک خنۀ يخيثمه در سا ابواست و انصاف نيست كه

 ی برایا  روم، توشهپيامربنيامي و به دنبال به سايبان مشا در«:  به زنان گفتو .»سر كندبه خود 
 ی رفت و وقتپيامربو زنان چنان كردند، و او بر شتر خويش نشست و به دنبال  .»من فراهم كنيد

   .فرود آمده بودک بدو رسيد كه در تبو
  و رفيقِ،رفت ی مپيامرب برخورد كه او نيز پيش یحَممه در راه به عمري بن وهب ُجيثََخابو
 و چه ، دارمیمن گناه«: خيثمه به عمري گفت ابورسيدندک تبوک  و چون به نزدي،راه شدند

 رسيد پيامربک خيثمه برفت تا به نزدي ابو و،و عمري چنان كرد .»یهبتر كه تو عقبتر از من بياي
 پيامرب .»آيد ی از راه می سوار!یپيامربِ خدا یا«:  و كسان گفتند.فرود آمده بودک  در تبوكه

و چون شتر  .»خيثمه است ابوخدا به«: گفتند .»خيثمه باشد ابوچه خوب است«: گفت
   .»بودک تو نزديه  خطر ب!خيثمهابو«:  گفتپيامرب.  را درود گفتپيامربخبوابانيد بيامد و 
  برايشگفت وک  كه با او سخن ني، بگفتپيامرب خويش را با ۀثمه قصخي ابوپس از آن

  .  خري كردیدعا
 و ، به حجر رسيد آجنا فرود آمد و مردم از چاه آن آب گرفتندپيامرب یو چنان بود كه وقت

ايد به شتران   و اگر مخري كرده،از آب اينجا ننوشيد و وضو نكنيد«:  گفتپيامربچون شب آمد 
و كسان چنان  .»نشود بيرون  از مشا امشب تنها از اردوگاهکس هيچ و ،خنوريددهيد و از آن 

  شتری به حاجت رفت و ديگریساعده كه يك  بنی گفته بود، مگر دو تن ازپيامربكردند كه 
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 ی، و آنكه به جستجو حاجت رفته بود خمرجش بسته شدآنكه به. ستُج ی خود را مۀگمشد
 خرب دادند پيامربقضيه را به   و چون.  افكندیبه كوهستان طشتر رفته بود باد او را بربد و 

  شدهكه خمرجش بسته يکی  آنیو برا »؟!نشويد بيرون تنها از اردوگاهکه مگر نگفتم «: گفت
 كه ی فرستادگان طۀ افتاده بود به وسيلیكه به كوهستان ط يکی  و آن.بود دعا كرد تا شفا يافت

  . د هديه شپيامرببه مدينه آمدند به 
  .  اين دو مرد در روايت ابن اسحاق هستۀقص:  گويدابوجعفر

 ی و خدا ابر، و او دعا كرد، بردندپيامربِ خدا شكايت به یآب یو چون صبح شد مردم از ب
  . گرفتندبر حاجت خويش آب ۀب شدند و به اندازفرستاد كه بباريد و مردم سريا

 منافقان را آيا مردْم«: رسيدماز حممود بن لبيد پ: عاصم بن عمرو بن قتاده گويد
دش  يا عمويش يا خويشاوندانست برادر يا پدر ی، كس بود كه میآر«: گفت» ؟شناختند یم

منافق سخن كردند كه به ک  از قوم من از يیكسان. داشتند یمنافق است و از مهديگر هنان م
 و پيامرب ی دعا حجر وی آبی بۀ و چون قص،رفت ی مپيامرب و مهه جا مهراه ،نفاق شهره بود

ا از اينجا  بود كه اتفاقًیابر«: گفت» ؟یگوي یديگر چه م«: باريدن ابر رخ داد بدو گفتيم
 از ياران ی و كسان، گم شدی از آجنا حركت كرد در راه شتر وپيامربِ خداو چون  .»گذشت یم

در حضور  و َببهقَران به نام عمارة بن حزم كه در َع از يای و يك، شتر رفتندیجستجوه  بپيامرب
 بود و یورِ  با كه منافق بود در اردو پيشِیقاعُنييب قََص بود، و زيد بن ُنپيامربداشته بود پيش 

  شترش كجا کهداند یدهد، اما من ی است و از آمسان به مشا خرب مپيامربحممد گويد كه «: گفت
 است و از پيامربد  گفته است كه حممد گويیيك«:  به عماره كه پيش او بود گفتپيامرب» !ستا

به خدا من جز آنچه خدا به من  !شترش كجاستکه داند  یدهد، اما من یآمسان به مشا خرب م
 گري یشتر را به من نشان داد كه در فالن دره است و مهار آن به درختک  اين.دامن یبگويد من
  . بياوردند و برفتند و شتر را .»ريدوبيا آن را برويد. كرده است

 مهني دم ! استیچيز عجيب«:  بن حزم پيش يار خويش برگشت گفتو چون عمارة
  که سخنان زيد بن نصيب را بگفتو است، سخن آورد كه چنني و چنان گفته ی از يكپيامرب
:  نبوده بود گفتپيامرب يار عماره بود و پيش  از آهنا كه پيشِیو يك .» خرب داده بود به اوخدا

عماره گردن زيد را بگرفت و بفشرد و  .»ين سخنان گفت زيد ای پيش از آنكه بياي،خدا به«
 برو ! دمشن خدای ا.دانستم ی مهراه من بود و منیا  بليهخدا به ! بندگان خدایا«بانگ زد كه 

  . »و مهراه من مباش
  .  مهچنان بد دل بود تا مبردیزيد از پس اين حادثه توبه كرد، و به قول: گويند
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 !پيامرب یا«: گفتند یماند م ی می به جایت و چون كسرف ی به راه مپيامربپس از آن 
شود  ی در او باشد به مشا ملحق می اگر خري. با او نداشته باشيدیكار«: گفت یم .»فالن نيامد

   .»ه است آسوده كردیو اگر جز اين باشد خدا مشا را از و
ان سخنان  مهپيامرب و ؛ذر به جا ماند كه شترش از رفتار مانده بود ابوو چنان شد كه

 به پيامرب شتر را بديد لوازم خويش را به پشت كشيد و پياده به دنبال یندذر كُ ابوو چون. گفت
 یا«:  از مسلمانان كه از دور او را ديد گفتی و يك. از منزهلا بدو رسيدیراه افتاد و در يك

ک  چون نيو .»ذر باشدابوکه  چه خوش است«: گفت .»آيد ی تنها به راه می يك!پيامربِ خدا
ذر را رمحت كند،  ابوخدا«: گفت .»ذر است ابوک اين!پيامربِ خدا یا«: نگريستند گفتند

   .»شود یمريد و تنها حمشور م ید و تنها مَرسَپ یتنها راه م
ذر را به اقامت ربذه جمبور كرد و آجنا مبرد  ابو عثمانْیوقت:  گويدیحممد بن كعب قرظ

كفن كنيد و بر كنار راه  مرا غسل دهيد و«:  و به آهنا گفت؛ نبودی جز زن و غالمش با وکس هيچ
 یست و ما را به دفن وپيامربِ خداذر يار  ابواين:  كه بيايد بگوييدیبگذاريد و خنستني كاروان

 او را بر ۀ كفن شدۀ چنان كردند كه او گفته بود و جثذر مبرد زن و غالم ابوو چون .»كنيدک كم
رفتند ناگهان  ی از مردم عراق كه به قصد عمره میبن مسعود و مجع  عبداهللا و؛كنار راه هنادند

 و غالم از كنار راه برخاست ؛لگدمال كند آن را بود شترک  بر كنار راه ديدند كه نزديیا جنازه
 عبداهللا و: گويد .»كنيمک  را به خایكنيد تا وک ست، كم اپيامربِ خداذر يار  ابواين«: و گفت

 راست گفت كه تنها پيامربِ خداحقا كه «: ازه گريسنت آغاز كرد و گفتبن مسعود از ديدن جن
ذر را در راه  ابو به جا ماندنۀآنگاه قص .»یشو ی و تنها حمشور میمري ی و تنها میرسَپ یراه م
  .  مهراهان خويش نقل كردی گفته بود برایو دربارۀ یپيامربِ خداو آن سخنان كه ک تبو

ک مري در راه تبو بن َحیخشو ازمجله وديعة بن ثابت و َم چند از منافقان یتن: گويد
االصفر چون   بنیپنداريد كه جنگ با«:  گفتی با ديگرشان يکی و ؛ بودندپيامربمهراه 
و اين سخنان  .»يدا  بسته شدهبينم كه فردا به ريسماهنا  ی می گويخدا به ؟! ديگر استیجنگها
از ک  خوشتر دارم كه هر يخدا به«: مري گفتَح بن یخمش. گفت ی ترسانيدن مؤمنان میرا برا

 به پيامرب .»ما نازل نشود دربارۀ ی قرآنيدگوي ی اين سخن كه میما را صد تازيانه بزنند اما برا
 اگر !دان  چه گفته که و بپرس،پيش اين گروه برو كه سخنان ناروا گفتند«: عمار بن ياسر گفت

  . خنان آهنا را بگفتو س ؛»انكار كردند بگو چنني و چنان گفتيد
 آمدند، و وديعة بن پيامرب پيش ی به عذرخواه آهنا و؛عمار برفت و با آهنا سخن كرد

 یا«:  كنار شتر خويش ايستاده بود مهار شتر او را گرفته بود و گفتپيامربثابت در آن حال كه 



 ۲۹۵

  :ازل كرد اين آيه را ن۔عز و جل۔ یو خدا .»كردمي یزدمي و تفريح م ی حرف مپيامربِ خدا
َُقولُنَّ إِنَّما ُكنَّا خَنُوُض وَ  َ حْكَُهْم 

َ
 قُْل . نَلَْعُب  وَ لنَِئْ َسأ

َ
ِ أ ِ ُكنُْتْم  وَ آياتِهِ  وَ بِابَّ ِ رَُسو

  }۶۵  :۹{ ؟تَْستَْهِزُؤنَ 
چطور خدا و  :كردمي، بگو یزدمي و تفريح م یحرف م: ، گويندیاگر از آهنا بپرس«: یيعن
  »كرديد؟ یخره م او و پيغمربش را مسیها آيه

و اين  .» نام من و نام پدرم مرا از حق باز داشت!پيامربِ خدا یا«: مري گفت بن َحیخمش
 و آنكه . خران استیمري به معن ترسان و َحی به معنیگفت كه خمش یسخن به حتقري خويش م

  و از خدا، شدعبدالرمحان بود و نامش تغيري يافت و ی سخن هست خمشیدر آيه از خبشودن و
 در جنگ ميامه ابوبکر و در ايام . او معلوم نباشدیخواست كه او را به شهادت برساند و جا

  .  از او به دست نيامدیكشته شد و اثر
 صلح كرد و پيامرب بيامد و با اَيلَه ی فرمانرواُرؤَبه بن ُيَحنَّهرسيد ک  به تبوپيامرب یوقت

 نوشت كه اكنون ی مكتوبهرکدام ی براپيامربو ،  نيز جزيه دادنداَذُرحرباء و جزيه داد، مردم َج
  . به نزدشان هست
 . فرستاده۔وَمشاه َد۔ک املل عبد بناُکَيِدر ی خالد بن وليد را سوپيامربِ خداپس از آن 

 كه به شكار گاو یبين ی او را میوقت«:  به خالد گفتپيامرب.  بودی از قوم كنده بود و مسيحیو
   .»مشغول است

 با زن اُکَيِدر.  رسيدی وۀقلعک  به نزديی روشن و مهتابیفت و شبانگاهخالد بن وليد بر
تا كنون چنني «:  گفتاُکَيِدر زن .كشيد ی قصر مخويش بر بام بود و گاوان شاخ خود را به درِ

» ؟كند ی را رها می چنني گاوانچه کسی«: زن گفت .»خدا بهنه «گفت » ؟یا  ديدهیگاوان
د از خاندانش و از مجله برادرش  چنی را زين كنند و تنی وا اسبِ فرود آمد و بگفت تاُکَيِدر

 پيامرببه سواران    و در آن حال. شدند و به تعقيب گاوان پرداختند سواریان با وّسَح
   .ان به قتل رسيد اسري شد و برادرش حّساُکَيِدر كه ،برخوردند

رگرفت و پيش از آنكه به مدينه  بود كه خالد باُکَيِدر مزين به طال به تن ی از ديبایو قباي
  .  فرستادپيامربِ خدا یباز گردد برا

 آوردند، مسلمانان به آن دست پيامرب را پيش اُکَيِدر ی قبایوقت: گويدک انس بن مال
 كه جان یيخدا به !يد؟كن ی میاز اين شگفت«:  گفتپيامرب. كردند ی میزدند و شگفت یم

   .»اذ در هبشت از اين هبتر است سعد بن معدستارِ ،حممد به فرمان اوست
 درگذشت و ی و كه از خوِن، آوردپيامرب را پيش اُکَيِدرپس از آن خالد : ابن اسحاق گويد
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  .  و رها شد و به حمل خويش بازگشت.با او صلح كرد به شرط آنكه جزيه بپردازد
آنگاه  ،فتتر نر  و از آجنا پيش،بودک  ده و چند روز در تبوپيامرب: يزيد بن رومان گويد

 یشد كه برا یم بيرون  از سنگی راه بنام مشقق آبیها  از درهیدر يك.  مدينه بازگشتیسو
زودتر از ما به اين آب رسد از آن ننوشد تا ما هرکه «:  گفتپيامرب .يا دو سه كس بس بودک ي

 را  آبۀ آجنا رسيدند و مهپيامرب چند از منافقان پيش از یو چنان شد كه تن: گويد .»برسيم
 پيش از ما اينجا رسيده چه کسی«:  و گفت، نديدی آجنا رسيد آبپيامرب و چون .بنوشيدند

آنگاه  »؟مگر نگفته بودم كه از آن ننوشيد تا ما برسيم«: گفت .»فالن و فالن«: گفتند» ؟است
 ی سپس فرود آمد و دست خود را زير سنگ گرفت كه مقدار. لعنت و نفرينشان كردپيامربِ خدا

 خواند و آب فراوان از سنگ ی كه به سنگ زد و دست بدان ماليد و دعاي، آن مجع شدآب در
و كسان بياشاميدند و  .» آن چون صاعقه بودیصدا«: گفت ی كه شنيده بود می و كس.روان شد
اشد خواهد شنيد داشته ب هر كس از مشا عمر دراز«:  گفتپيامرب و . حاجت برگرفتندۀبه انداز

   .» اطراف سرسبزتر استیها  درهۀكه اين دره از مه
 و چنان بود .ساعت راه بودک  اوان رسيد كه تا مدينه يی برفت تا به ذپيامربپس از آن 

 آمدند و یرار پيش واران مسجد ِضذشد بنيانگ یآماده مک  تبو سفرِی براپيامرب یكه وقت
امي و   ساختهین مسجد و زمستای باران عليل و حمتاج و شبِی ما برا!پيامربِ خدا یا«: گفتند

 سفرم و فرصت نيست، من اكنون سرِ«:  گفتپيامرب .»ی و آجنا مناز كنیدوست دارمي كه بياي
 اوان فرود آمد از كار ی در ذپيامربو چون  .»إن شاء اهللا اگر بازگشتيم بياييم و آجنا مناز كنيم

عجالن ۔يا   از بنییو معن بن عدسامل ابن َعوف،  از بنی بن دخشمک  و مال،مسجد خرب يافت
ارانش ذبرويد اين مسجد را كه بنيانگ«:  را پيش خواند و گفتبرادرش عاصم ابن َعدی۔

   .»يدانند ويران كنيد و بسوزا ستمگران
 و او به ؛ رسيدند۔بن دخشمک قوم مال ۔سامل  بنیۀن دو كس شتابان برفتند تا به حملآ

 برگرفت و خنل ۀ شاخ يک خود رفت وۀنو به خا .» از خانه بيارمیباش تا آتش«: معن گفت
 و مسجد را بسوختند ؛آتش در آن زد و دوان برفتند تا به مسجد در آمدند كه كسان در آن بودند

آهنا  دربارۀ  و اين آيات قرآن. كه در مسجد بودند پراكنده شدندی و كسان، دادندیو به ويران
  :نازل شد

ً وَ  َُذوا َمْسِجداً رِضارا يَن اختَّ ِ
َّ ً وَ  ا َ إِرْصاداً لَِمْن حارََب  وَ َيْفِريقاً َننْيَ الُْمْؤِمِننيَ  وَ ُكْفرا  ابّٰ

ُ من َقبُْل وَ  َ رَْدنا إِالَّ احْلُْسىنٰ  وَ ، رَُسو
َ
َْحِلُفنَّ إِْن أ َ  ،   ُ ال َيُقْم .  يَْشَهُد إِغَُّهْم لاَكِذبُونَ َوابّٰ

 ً بَدا
َ
سِّ .ِفيِه أ

ُ
ِل يَ  ىٰ  احكَّْقوَس بَلَ  لََمْسِجٌد أ وَّ

َ
ْن َيُقوَم ِفيهِ  من أ

َ
َحقُّ أ

َ
 ِفيِه رِجاٌل ، ْوٍم أ
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ُروا ْن َفَتَطهَّ
َ
بُّوَن أ ُ  ، حُيِ هِّ َوابّٰ َس بُنْيانَُه بَل . ِرينَ  حُيِبُّ الُْمطَّ سَّ

َ
َفَمْن أ

َ
ِ  مِ  ىً  َيْقو أ  ن ابّٰ

َس بُنْيانَُه بَل وَ  سَّ
َ
ْم من أ

َ
ُ  وَ ؟نْهاَر به يف ناِر َجَهنَّمَ  َشفا ُجُرٍف هاٍر فَا رِْضواٍن َخرْيٌ أ  ابّٰ

الِِمنَي    }۱۰۹ -۱۰۷ :۹{ال َفْهِدي الَْقْوَم الظَّ
 كه یانتظار كس   مؤمنان بهۀ كفر و تفرق]تقويت[ ضرر زدن و ی برای كه مسجدیو كسان«: یيعن

خواستيم،  ی منیخورند كه جز نيك یاند و قسم م از پيش با خدا و پيغمرب ستيزه كرده ساخته
 كه از خنستني روز یمسجد. ايست در آن َمگاه هيچ. ندا دهد كه آهنا دروغگويان ی میدا گواهخ

 هستند كه یدر آجنا مردان. یايست هناده شده سزاوارتر است كه در آن بِی آن با پرهيزكاربنيانْ
 خويش بر یآنكه بنا. خويان را دوست دارد  كنند و خدا پاكيزهیيخو دوست دارند پاكيزه

 هناده كه ی خويش بر لب سيلگاهی او پايه هناده هبتر است يا آنكه بنای خدا و رضایِكارپرهيز
 در آتش جهنم سقوط كند؟ و خدا قوم ستمكاران را هدايت ی است كه با ویرخيتنفرو
  . »كند یمن

  زمينِو بن عوف كهعمر  بنیخدام بن خالد از :اران مسجد دوازده كس بودندذبنيانگ
حبيبة بن  ابوعبيد و  بنیب ازثعلبة بن حاِط.  بودندبرگرفته  اوۀخانزمينِ مسجد نفاق را از 

 ،عمرو بن عوف  بنیاد بن حنيف برادر سهل بن حنيف از عّب،ضبيعه  بنیوان ازازعر هرُد
 ۀ نبتل بن حارث و حبزج وابست،ع بن جاريه و زيد بن جاريهجَمجارية بن عامر با دو پسرش َم

لُبابه بن  طايفۀ ابیاميه   بنیۀ و وديعة بن ثابت وابست،ین ضبيع جباد بن عثما،ضبيعه بنی
  . عبداملنذر
 كعب، . از منافقان در آجنا مانده بودندی مبدينه آمد گروهپيامربو چون : لبابه گويدابو

 پيامرب و ،و نفاق نداشتند مانده بودندک و مرارة بن ربيع و هالل بن اميه نيز كه شک بن مال
  اهللا عليهیصل۔ پيامرب پيش جا مانده  بهمنافقاِن .» اين سه تن سخن نكند باکس هيچ«: گفت

عز و ۔ اما خدا ، از آهنا چشم پوشيدپيامرب آمدند و قسم خوردند و عذر تراشيدند و وسلم۔
  .  عذرشان را نپذيرفتندی وپيامرب و ۔جل

 ۔ و جلعز۔و چنان شد كه مسلمانان از سخن كردن با آن سه كس دريغ كردند تا خدا 
  :آهنا نازل فرمود دربارۀ اين آيه را

ُ لََقْد تاَب  ِة مِ  وَ الُْمهاِجِرينَ  وَ  اجَّيِبِّ  بَلَ ابّٰ َبُعوُه يف ساَعِة الُْعرْسَ يَن ايَّ ِ
َّ نْصاِر ا

َ
ن اْأل

 بَلَ وَ . ِحيمٌ  إِنَُّه بِِهْم َرؤٌُف رَ ،  ُعمَّ تاَب َعلَيِْهمْ ،  َنْعِد ما اكَد يَِزيُغ قُلُوُب فَِريٍق ِمنُْهمْ 
يَن ُخِلّ  ِ

َّ َّ اخكَّالثَِة ا رُْض بِما رَُحبَْت ُفوا َح
َ
ضاقَْت َعلَيِْهْم  وَ  إِذا ضاقَْت َعلَيِْهُم اْأل
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ْغُفُسُهمْ 
َ
 مِ  وَ أ

َ
ْن ال َملَْجأ

َ
ِ َظنُّوا أ ْهِ َن ابّٰ َ

 إِ
َتُوُبوا.  إِالَّ ِ َ  إِنَّ ،  ُعمَّ تاَب َعلَيِْهْم   ُهَو ابّٰ

ا   }۱۱۸ -۱۱۷ :۹{ُب الرَِّحيُم احكَّوَّ
را پريوی ی و یخدا پيغمرب و مهاجران و انصار را خبشيد، مهان كسان كه در موقع سخت«: یيعن

 كه خدا ؛ آهنا را ببخشيد سپس از ايشان بگرددی گروهیبود دهلاک  آنكه نزدياز پسِكردند 
 ۀ كه زمني با مهی تا وقتو نيز آن سه تن را كه جا مانده بودند. با آهنا مهربان و رحيم است

 ی او پناهی بر آهنا تنگ شد و از خويش به تنگ آمدند و بدانستند كه از خدا جز به سویفراخ
  . » كه خدا خبشنده و رحيم است، باز گردند]به خدا[ ايشان را خبشيد تا ،نيست

  . به مدينه آمدک  در ماه رمضان از تبوپيامرب: گويد
  . امي  آمدند كه خربشان را از پيش ياد كردهیپيش ودر مهني ماه فرستادگان ثقيف 

  



  هنم سال حوادث ذکربقيۀ
  طالب به سوی طی سريۀ علی ابن ابی

  ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدا سال هنم هجرت، یمهني سال، يعن األول در ربيع: گويد
برد و  ا محله كه به آهن، فرستادی به ديار طی اهللا عنه را با گروهی رضطالب  ابی بنیعل وسلم۔

 خمدم نام داشت و ی رسوب و ديگری آجنا بود و يكۀ و دو مششري را كه در بتخان،اسري گرفت
   . آجنا نذر كرده بود بياوردیر برامَّ ِشیشهره بود و حارث بن اب

  .  بن حامت بودید َع خواهرِی اسريان وۀو از مجل
 وقت معني ندارد و جز آن  بن حامت به ما رسيدهیعد دربارۀ خربها كه:  گويدابوجعفر
  .  آورده استی خواهر وۀحادث دربارۀ یاست كه واقد

يا  » بيامدندپيامربسواران «: گفت ی بن حامت میشنيدم كه عد: عباد بن حبيش گويد
كه پيش   بردندپيامرب مرا با كسان ديگر گرفتند و پيش ۀ بيامدند و عمپيامربفرستادگان «: گفت

 من دور است و  كسِ!یپيامربِ خدا یا«:  گفتمپيامرببه : ويدام گ عمه .» صف كشيدندیو
 پيامرب .»ام، بر من منت گزار كه خدا بر تو منت هند  فرتوت و شكستهی و من پري، نيستفرزند
 او گريزان پيامربمهان كه از خدا و «: گفت .» بن حامتیعد«: گفتم» ؟كس تو كيست«: گفت
:  گفت۔ بودیو گويا عل۔ بود ی وی كه هپلوی يك بر من منت هناد وپيامرب: گويد »؟است

 و پيش من آمد و ، گفت بدهندپيامربمركب خواست، كه :  گويدیعد .» از او خبواهیمركب«
 رفت و خري از او گرفت و ی برو كه فالنپيامرب پيش .كرد ی كه پدرت منی كردیكار« :گفت
 بود یوک نزديک ن و چند كودزک  رفتم و يپيامربمن پيش : گويد .» رفت و خري گرفتیفالن

چرا از گفنت ال اله اال اهللا «:  با من گفتپيامرب.  و قيصر نيستِکسرى یِو بدانستم كه شاه
 مگر ؟یگريز ی هست؟ چرا از گفنت اهللا اكرب م هم يگانهی جز خدای مگر خداي؟یگريز یم

  .  او ديدمۀ را در چهریو من مسلمان شدم و آثار خرسند» ؟ هستیكسهم بزرگتر از خدا 
 از مردان عرب کس هيچكند كه  ی بن حامت نقل می از گفتار عدیشيبان بن سعد طاي

 را چون من ناخوش نداشتند، من ساالر قوم بودم و دين مسيح داشتم و از قوم پيامربِ خدا
 را شنيدم او را ناخوش داشتم و به غالم پيامرب و چون ظهور ،گرفتم یچهارم مک خويش ي

دار و اه من نگک  و كامل نزديفربهچند شتر آرام و «: چوپان شترامن بود گفتمعرب خويش كه 
و او چنان كرد و شتران را  .» كه سپاه حممد به اين ديار آمد به من خرب بدهیهر وقت شنيد
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 یخواه هر كار كه به وقت آمدن سپاه حممد«:  غالم پيش من آمد و گفتیصبحگاه. بداشت
به  .»اين سپاه حممد است«: آن پرسش كردم و گفتند دربارۀ  وكرد بكن كه من پرها ديدم

و چون بياورد زن و فرزند را برداشتم و گفتم در شام به مهكيشان  .»شتران مرا بيار«: غالم گفتم
 چون به  و، گذاشتمی و به راه حوشيه رفتم و دختر حامت را به جا.پيوندم ی خويش میمسيح

 رسيد و دختر حامت را با كسان ی به ديار طپيامرب آن سپاه  پس از.شام رسيدم آجنا مقيم شدم
و چنان : گويد.  من به شام خرب يافته بودگريخنتِ برد كه از یپيامربِ خداديگر اسري كرد و پيش 

 و ،داشتند یمسجد بود كه اسريان را آجنا نگه مک  نزديیديواربود كه دختر حامت در چهار
 پدرم مرده، و كس من !یپيامربِ خدا یا« : و گفت،آور بود  زبانی بر او گذشت و او زنپيامرب

» ؟ تو كيستكسِ«:  گفتپيامرب .» بر تو منت هندی كه خدا، بر من منت گزار،غايب است
  » ؟ اوپيامربمهان گريزان از خدا و «: گفت .» بن حامتیعد«: گفت

گذشت و من  و روز ديگر بر من ، برفت و مرا واگذاشتپيامربِ خدا: دختر حامت گويد
: گويد .» بود به من اشاره كرد كه برخيز و با او سخن كنی كه دنبال وی و مرد،نوميد شده بودم
 ی خدا، بر من منت گزار،رده و كس من غايب است پدرم ُم!پيامربِ خدا یا«: برخاستم و گفتم
يش  از قوم خویچنني باشد، در رفنت شتاب مكن تا معتمد«:  گفتپيامرب .»بر تو منت هند

اين مرد كه به من اشاره «: پرسيدم: گويد .»د و به من خرب بده ديارت بَریسو تو را  كهیبياب
مهچنان ببودم تا : گويد .» استطالب  ابی بنیعل«: گفتند» كرد با او سخن كنم كيست؟

 شام روم و به برادرم ملحق یخواستم سو یم   و من كه؛ بيامد۔يا قضاعه۔ ی بلۀ از طايفیكاروان
اند كه معتمدند و مرا   از قوم من آمدهی گروه!یپيامربِ خدا یا«:  رفتم و گفتمپيامرب به نزد شوم

كاروان روان شدم تا به و با ،  دادی جامه به من داد و مركب و خرجپيامرب: گويد .»رسانند یم
  . شام رسيدم
دختر  «: و گفتم،آيد ی ما می سویمن با كسان خود نشسته بودم كه ديدم زن:  گويدیعد

 از ی بر ستمگرِیا«: من ايستاد گفتک و چون خواهرم به نزدي. و مهو بود ؛»حامت است
خواهر «: گفتم »!ی و دختران پدرت را رها كردی زن و فرزند خويش را بياورد!خويشاوند

آنگاه خواهرم : گويد .»ی و چنان كردم كه گوي، ندارمی، حقا كه عذریبگوک  سخن ني!جان
 یأ اين مرد ربارۀدر«:  دورانديش بود گفتمیمن اقامت گرفت و به او كه زنفرود آمد و پيش 

 هرکه  باشدپيامرب كه اگر یزودتر به او ملحق شو هرچه  من اينست كهیأر«: گفت» ؟تو چيست
: گفتم .»ی زبون نشوی و و اگر پادشاهست با عزت و بركِت،زودتر بدو گرود هبتر است

 رفتم كه در پيامربرفتم تا به مدينه رسيدم و پيش : ويدگ .» درست مهني استیأ ر،خدا به«
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 پيامرب: گويد .» بن حامتیعد«: گفتم» ؟یكيست«:  گفتپيامرب.  و سالم گفتم،مسجد بود
اه  او را نگ شكسته و فرتوْتی زن رفْنتی و در اثنا؛ خويش بردۀ خانیبرخاست و مرا سو

 اين ،خدا به در دل گفتم .گفت ی می بايستاد كه آن زن حاجت خويش با وی و مدت،داشت
  درخِت چرمني پر از برِگی و متكاي، پس از آن مرا بربد تا به خانه رسيدمي.پادشاه نيست
نه، تو «: گفت .»نه، تو بنشني«: گفتم .»بر اين بنشني«.  من انداخت و گفتیخرما به سو

 كار پادشاه ،خدا به «: و با خويش گفتم. بر زمني نشستپيامرب و ،و من نشستم: گويد .»بنشني
 .»هستم«: گفتم» ؟ی نيستی ركوسۀ مگر تو از فرق!ی عدیا«: آنگاه گفت .»چنني نيست

مطابق دينت اين «: گفت .»گيرم می«: گفتم» ؟یگرفت یمنک َيمگر از قوم خود چهار«: گفت
از  مرسل است و پيامربو بدانستم كه او  ؛» چنني استخدا به یآر«: گفتم .»بر تو حالل نيست

 تو اينست كه ی شايد مانع مسلمان!ی عدیا«:  گفتپيامربآنگاه .  ندانسته خرب داردیچيزها
 گرفنت آن ی آهنا چندان مال فراوان شود كه كس برادر خدا به . مسلمانان فقريندیبين یم

 دمشن مسلمانان بسيار است و مشارشان یبين ی تو اينست كه میشايد مانع مسلمان. نباشد
د و جز  بر شتر خود از قادسيه درآيد و به زيارت كعبه رَوی چنان شود كه زنخدا هب .استک اند

به ک  قدرت و ملیبين ی تو اينست كه میشايد مانع مسلمان.  بيم نداشته باشدکس هيچخدا از 
 سرزمني بابل را  سپيِدی شنيد كه مسلمانان قصرهای خواهخدا به .دست ديگران است

   .»اند گشوده
 خدا به . مانده استی به جایدو قضيه اجنام شده و يكک  اين.لمان شدممن مس: گويد

  بر شتر خويش از قادسيهی و ديدم كه زن؛ام كه گشوده شد  سپيد سرزمني بابل را ديدهیقصرها
 و مال ،شود ی نيز می سومخدا به .كند ی بيم ندارد و كعبه را زيارت میشود و از چيز یمبيرون 

  .  گرفنت آن نباشدیس براچندان فراوان شود كه ك

  متيم آمدنِ وَفدِ بنی
  ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خداو هم در اين سال فرستادگان قبيله متيم پيش :  گويدیواقد

  . آمدند وسلم۔
  از سرانی با مجعیراره متيمعطارد بن حاجب بن ُز: عاصم بن عمرو بن قتاده گويد

تات بن  و ُحاَهَتم و عمرو بن ی سعدیدر متيمبن َبقان بَريم و از مجله اقرع بن حابس و َزمت بنی
 پيامربِ خدا فراوان از متيميان پيش ی و گروهیفالن و نعيم بن زيد و قيس بن عاصم سعد

  .  نيز با آهنا بودیفزار َحصن ُعَييَنه بن .آمدند  وسلم۔۔صلی اهللا عليه
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 طايف مهراه در فتح مكه و حصار َحصن  بنو چنان بود كه اقرع بن حابس و عيينة
 و چون متيميان به مسجد . و چون فرستادگان متيم بيامدند مهراه آهنا آمده بودند. بودندپيامرب

و بانگشان . » بريون بيا! حممدیا« بانگ زدند كه پيامربِ خدادر آمدند از پشت اطاقها به نام 
 .ره كنيمفاَخبا تو ُمتا  امي  آمده! حممدیا«:  و گفتند، و پيش آهنا آمد؛ شدپيامربِ خدا آزار ۀماي

 .»خطيب مشا اجازه دارد كه سخن كند«:  گفتپيامرب .»به شاعر و خطيب ما اجازه سخن بده
ستايش خدا را كه بر ما منت دارد و ما را شاهان كرده و «: عطارد بن حاجب برخاست و گفت
ر و فزونتر و  مردم مشرق عزيزتۀ و ما را از مه،كنيمک مال بسيار خبشيده كه با آن كار ني

ره دارد با ما سر مفاَخ هرکه مي وا  كه ما سران و بزرگان، مانند ما نيستکس هيچتر كرده،  پرسالح
 از ی ولتودانيم کرد،خواهيم سخن از اين بيشتر  و اگر .مشردمي بر مشاردايد نظري آنچه ما برب

گومي تا  ی اين را م.امي  و پيش كسان شناخته شده، خدا شرم دارميیعطايا دربارۀ بسيار گفنت
  . اين سخنان بگفت و بنشست .» برتر بنماييدی مهانند ما بياريد و چيزیسخن

 : گفتیاس خزرج به ثابت بن قيس بن مشّ۔ اهللا عليه و سلمیصل۔ یپيامربِ خدا
   .»ی اين مرد را پاسخ گوۀبرخيز و خطب«

وست كه فرمان  را كه آمساهنا و زمني خملوق ایستايش خداي«: ثابت برخاست و گفت
 ،هست از كرم اوست هرچه  و، و علم او به مهه چيز رسا است،آن اجنام داده دربارۀ خويش را

 برگزيد كه یپيامربخويش   و از هبترين خملوق، اينست كه ما را شاهان كردیو نشان قدرت و
تاب  و ك،به نسب از مهه معتربتر و به سخن از مهه راستگوتر و به فضيلت از مهه برتر بود

 جهانيان اختيار ۀ خملوق خويش كرد كه او را از مهۀ او فرستاد و او را امني مهیخويش را سو
 پيامرب و مهاجران قوم و خويشاوندان ، مردم را به اميان خواندی وۀ برگزيدپيامربِ و .كرده بود

اميان به عمل از مهه هبترند بدو و كوتر ي كسان برتر و به صورت از مهه نۀكه به نسب از مه
 خدا و  را پذيرفتند ما بودمي كه انصارِپيامربِ خدا كه دعوت یپس از آن خنستني كسان. آوردند
  و، اميان بيارند۔یو تعالک تبار۔ یكنيم تا به خدا ی اوييم و با كسان جنگ مپيامربياران 
ند و  كیكافر هرکه  و،دد مال و خونش حمفوظ ماَن اميان آَری منتخب وپيامرببه خدا و هرکه 

 اين سخن . ما آسان باشدی برای و كشنت و، جنگ كنيمیانكار ورزد پيوسته در راه خدا با و
   .» و درود بر مشا باد.خواهم ی زنان و مردان مؤمن آمرزش میگومي و برا یم

   .» سخن بدهۀ حممد به شاعر ما اجازیا«: آنگاه متيميان گفتند
   .»چنني باشد«:  گفتپيامرب

حسان بن .  خواند كه مضمون آن ذكر مفاخر متيم بودی برخاست و شعرقان بن بدربَرَز
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 و چون زبرقان بن بدر شعر خويش به سر . فرستادی كس به طلب وپيامرب و ،ثابت آجنا نبود
   .»یبرخيز و جواب اين مرد را بگو«:  به حسان گفتپيامرب برد

و ، نان خبواند و فضيلت مسلماپيامرب مفصل در ستايش یحسان به پا خاست و شعر
يافته است كه  به مرگ پدرم كه اين مرد موهبت«: چون سخن به سر برد اقرع بن حابس گفت

پردازتر است و صوتشان از   از خطيب ما سخنورتر و شاعرش از شاعر ما سخنیخطيب و
   .»صوت ما بلندتر است

  . و دادكي نیها  به آهنا جايزهپيامرب و ،فرستادگان متيم مسلمان شدندۀ آنگاه مه
 و قيس بن ، خود به جا گذاشته بودندیبارها بود كه قوم، عمرو بن اهتم را پيشِو چنان 

بارهاميان    از ما پيشی يك!پيامربِ خدا یا«:  داشت گفتیعاصم كه با عمرو بن اهتم دمشن
 او نيز مانند ديگر متيميان ی براپيامرب اما ،و او را حتقري كرد .» نوسال استیهست كه جوان
  . جايزه مقرر كرد

  .  او بگفتی در هجایو چون سخن قيس به عمرو بن اهتم رسيد شعر
  :فرستادگان متيم نازل شد دربارۀ و اين آيه: ابن اسحاق گويد

يَن يُناُدونَ  ِ
َّ ْكرَثُُهْم ال َفْعِقلُوَن  َك إِنَّ ا

َ
  }۴ :۴۹{من َوراِء احْلُُجراِت أ

  . »كنند یكنند بيشترشان فهم من یا مند تو را  كه از پشت اطاقهایكسان«: یيعن
 بن سلول سر منافقان مبرد كه در چند روز یبن اب عبداهللا و هم در اين سال:  گويدیواقد

  .  قعده جان دادی بيست روز طول كشيد و در ماه ذی ویآخر شوال بيمار بود و بيمار

   حِميَرانآمدنِ وفدِ پادشاه
كالل و  عبدحارث بن۔ ِحمَير پادشاهان ۀستاد در اين سال در ماه رمضان فرو هم: گويد

 آهنا را مهراه داشت كه به ۀ آمد و نامپيامرب پيش ۔ رعنيیكالل و نعمان امري ذ عبدنعيم بن
  .  بودنداقرار داشتهاسالم 

پيش ک  از تبوپيامرب پادشاهان محري پس از بازگشت ۀفرستاد: حممد بن اسحاق گويد
 رعني و مهدان و مغافر یكالل و نعمان شاه ذ عبدو نعيم بنكالل  عبد حارث بنۀ آمد و نامیو

 را به اين رسالت یبن مره رهاوک  مال و زرعه ذو يزنْ.را مهراه داشت كه اسالم آورده بودند
  : نوشت چنينبه جواب آهنا  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا و .فرستاده بود

كالل و نعيم  عبدابنث اده خدا به حار و فرستپيامرب از حممد .بسم اهللا الرمحن الرحيم
گام بازگشت از اما بعد، به هن. و مغافر  رعني و مهدانیكالل و نعمان امري ذ عبدبن
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ما را بديد و نامه مشا را رسانيد و خرب مشا را   مشا در مدينهۀسرزمني روم فرستاد
ا را هدايت خدا مشايد، و  ايد و مشركان را كشته آورده  و اعالم كرد كه اسالم،بگفت
اشيد و مناز كنيد و زكات  بی وپيامرب كنيد و مطيع خدا و یپارساي بشرط آنكه، كرده

را دا كنيد، و زكات مقرر بر مؤمنان  را در غنيمت ای وپيامربمخس خدا و سهم دهيد و 
 یچاه آبيارز آنچه با و ا ،کَي ه شود َدی كه با چشمه يا باران آبياریاز حاصل. بدهيد
 شترِ بچهک شتر ي ی و از س، مادهیِ شريبچه شترِک  از چهل شتر يک،ي ه دشود نيمِ

 و ،گاوک چهل گاو يهر و از ،  و از هر ده شتر دو بز،بزک  و از هر پنج شتر ي، نریِشري
ست كه ی ااين زكات. بزک يچهل گوسفند هر  و از ، نر يا مادهیا  گاو گوسالهیاز س

مهني  هرکه و.  او هبتر استیبيشتر دهد براه  هرکو ؛ است داشتهخدا بر مؤمنان مقرر
 جزو مؤمنان است و از حقوق آهنا  كندیاسالم ظاهر كند و مؤمنان را ياررا ادا كند و 

كس هرو .  اوستپيامربعهده دارد و در محايت خدا و ه ور است و تكاليفشان را ب هبره
تكاليفشان را به ور است و  هبره مسلمان شود از حقوق مسلمانان ىاز يهود و نصار

دينش نگردانند و بايد  را از ی مباند وىبر دين يهود و نصار هرکه و. عهده دارد
بدهد  هرکه  و؛ست امعادل آن كامل يا  دينارِک  بالغ ي زن و مرِدی كه برا،جزيه دهد

  .  استپيامربخدا و ندهد دمشن  هرکه  و؛ استپيامربدر پناه خدا و 
فرستادگان من معاذ  یدهد كه وقت یبه زرعه ذو يزن پيام م حممد پيامربِ خدااما بعد، 
 ه و يارانشانّربن ُمک مالبن عباده و عقبة بن منر و ک بن زيد و مال عبداهللا بن جبل و

واليت خويش را فراهم كنيد و به ۀ  و صدقه و جزي، كنيدی مشا آمدند با آهنا نيكپيشِ
 باز ی و بايد راض، معاذ بن جبل استفرستادگان من ساالرِ. فرستادگان من تسليم كنيد

  . گردند
 ۀو او بنده و فرستاد يگانه نيست اهللا جز یدهد كه خداي یاما بعد، حممد شهادت م

 محرييان اسالم ۀمه  به من گفت كه تو پيش ازیه رهاوبن مّرک  مال.ست اخدا
كن و  یبا محرييان نيك.  مژده بادیبه نيك تو را .یا  و مشركان را كشتهیا آورده

  . ست ا مشاان و مستمندانتوانگر  دوسِتپيامربِ خداخيانت مكنيد و زبون مشويد كه 
 مؤمنان فقري و به یزكات برا حالل نيست، اين یزكات بر حممد و خاندان و

 كنيد و من از ی با او نيك.غيب كردال خرب آورد و حفظک  مال.ماندگان است راه
 كنيد كه ی مشا فرستادم، با آهنا نيكیس سوك و عاملان خاندامن و اهل دينم صاحلان

  .  و السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته. مورد نظرند
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  بکّاء  و بنی بَهراءآمدنِ وفدهای
پيامربِ  كه سيزده كس بودند پيش ء هبراۀدر مهني سال فرستادگان طايف: ويد گیواقد

  . رفتندآمدند و پيش مقداد بن عمرو منزل گ  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهخدا
  .  آمدندپيامربِ خدا پيش ءبكا  بنیدر مهني سال فرستادگان: گويد
 پادشاه حبشه را به مسلمانان خرب داد و ی وفات جناشیپيامربِ خدادر مهني سال : گويد

  . او در رجب سال هنم هجرت مرده بود

  ذکرِ حجِ ابوبکر
 پيامرب و ،دينه درآمد و با سيصد كس از م، با كسان حج كردابوبکردر مهني سال : گويد
 بن عوف نيز در عبدالرمحان.  مهراه داشتی نيز پنج قربانابوبکر.  با او فرستادیبيست قربان

  .  كردیاين سال به حج رفت و قربان
 اهللا عنه را ی رضطالب  ابی بنیعل  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خداو چنان شد كه 

 برائت را به ۀ و به روز عيد قربان آيات سور،رسيدرج بدو  فرستاد كه در َعابوبکربه دنبال 
  .  كسان خواندیعقبه براک نزدي

 فرستاد ابوبکربا  آن را پيامرب چهلم نازل شد ۀ برائت تا آيۀ آيات سوریوقت:  گويدیّدُس
 از پيامرب فرمودۀليفه رسيد علی به  احلیو او برفت و چون به درخت ذ. و او را ساالر حج كرد

بازگشت   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامرب پيش ابوبکرو . گرفت ابوبکر و آيات را از دنبال بيامد
 پيامرب» من نازل شده؟ دربارۀ ی آيا چيز! تو بادی پدر و مادرم فدا!پيامربِ خدا یا«: و گفت
 كه با ی مگر خشنود نيست.دار بالغ نشود  از من عهدهی جز من يا كسکس هيچ ینه، ول«: گفت

   »!پيامربِ خدا ی، اهستم«:  گفتابوبکر» ؟ی و بر لب حوض رفيق من باشیا همن در غار بود
دار اعالم برائت بود و به روز قربان برخاست   عهدهی و عل. بودی و كار حج با و،و برفت

 بر خانه یا نشود و برهنهک  به مسجد احلرام نزديیپس از اين سال مشرك«و اعالم كرد كه 
ک  و اين،ست اجاه  تا آخر مدت بی دارد پيمان وی پيمانامربِ خداپيبا  هرکه  و،دَرطواف نَب

   .»درا مسلمان نباشد به هبشت در نياَر هرکه  و خدا، خوردن و نوشيدن استیروزها
 در یما از پيمان تو و پسر عمويت بيزارمي و جز طعنه و ضربت چيز«: مشركان گفتند

اكنون كه قرشيان مسلمان «:  و گفتندو چون برفتند مهديگر را مالمت كردند .»ميان نيست
  . و مهه مسلمان شدند .»؟كنيد یاند مشا چه م شده

 يا ی را ساالر حج كرد و سابوبکر  به سال هنم هجرْتپيامرب:  گويدیظَرحممد بن كعب قُ
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 و چهار ماه به ، كسان خواندی فرستاد كه براطالب  ابی بنی برائت را با علۀ سورۀچهل آي
  هيچ به حج نيايد ویمشركهيچ د كه در زمني بگردند، و پس از اين سال مشركان مهلت دا

  .  نيز خواندمردمان گاِه و در منزل، آيات را به روز عرفه خواند.َرد بر كعبه طواف نَبیا برهنه

  ذکرِ وجوب زکات
  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدا و ،در مهني سال زكات مقرر شد:  گويدابوجعفر

  :در مهني سال اين آيه نازل شد: گويد.  گرفنت زكات فرستادی را برا خودُعّمال
ْموالِِهْم َصَدقًَة ُيَطهِّ 

َ
  }۱۰۳ :۹{ُرُهْم ُخْذ من أ

  . »ی بگري تا آهنا را پاكيزه كنیاز اموالشان زكات«: یيعن
  .  ثعلبة بن حاطب بودۀ گويد، قصیامامه باهل ابو آن، چنانكهو سببِ
 ۔سلم و  اهللا عليهیصل۔ پيامربِ خداان مهني سال ام كلثوم دختر در ماه شعب:  گويدیواقد

 غسل ی و به قول. او را غسل دادندعبداملطلبدرگذشت و امساء دختر عميس و صفيه دختر 
 به نام ام عطيه از آن مجله ی كه زن، چند از زنان انصار اجنام گرفتی تنۀ به وسيلپيامربدختر 
  . اد قدم هنیطلحه در گور و ابو و.بود

    بن بکرسعد آمدنِ وفد بنی
  .  آمدندیپيامربِ خدا سعد هذمي پيش ۀدر مهني سال فرستادگان طايف: ويدگ

 و او ، فرستادندپيامربسعد بن بكر ضمام بن ثعلبه را پيش   بنی: بن عباس گويدعبداهللا
 با ياران پيامربآمد كه بست و به مسجد در آن را ی مسجد خوابانيد و زانوشتر خويش را بر درِ
 از دو طرف سر ی وی بود و دو رشته مویو پرموک  چابیضمام مرد. خود آجنا نشسته بود

 عبداملطلبكدامتان پسر «:  ايستاد و گفتپيامربِ خدا یو بيامد و پيش رو. آوخيته بود
 .»یآر«:  گفتپيامرب» ؟حممد«: ضمام گفت .»ما عبداملطلبمن پسر «:  گفتپيامرب» ؟است
 پيامرب .»كنم، از من مرنج و خشن سخن می دارم ئی من پرسشها!عبداملطلب  پسریا«: گفت
 گذشتگان و یيت و خداخدا بهرا و ت«: گفت .» بپرسیخواه یم هرچه .رجنم یمن«: گفت
 كه تنها او را بپرستيم و یخدا به تو فرمان داده به ما بگويآيا دهم،  ی آيندگان قسم میخدا
» ؟اند انكار كنيم پرستيده ی را كه پدران ما به جز او میاياو نكنيم و مثاهلک  را شريیكس

 آيندگان قسم ی گذشتگان و خدایيت و خداخدا بها و رت«: گفت .»یآر«:  گفتپيامرب
 .»یآر«:  گفتپيامرب» ؟ پنج مناز كنيمیتو فرمان داده كه به ما بگوي   آيا خدا به،دهم یم
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وزه و حج و ديگر مقررات اسالم ياد كرد و  را چون زكات و ریواجبات مسلمانک يكاي: گويد
 اهللا جز یدهم كه خداي یشهادت م«: و چون سخن به سر برد گفت. در هر مورد او را قسم داد
دهم و از  ی و اين واجبات را اجنام م، اوستۀدهم كه حممد فرستاد یيگانه نيست و شهادت م

   .»كنم ی كم و زياد منی و چيز،كنم ی اجتناب میا آنچه ممنوع داشته
ه اگر راست بگويد ب«:  گفتپيامربو .  شتر خويش رفتیو چون اين سخنان بگفت سو

ود رسيد كه به دور او فراهم  شتر را بگشود و برفت تا پيش قوم خیزانو: گويد .»رود یهبشت م
 یا«:  گفتندیقوم و .» بد استّزىالت و ُع«:  كه گفت اين بودی و خنستني سخن.ه بودندآمد

، الت خدا به«: گفت .»اموش باش، از برص بترس، از جذام بترس، از جنون بترس خ!ضمام
 به او نازل كرده و به ی فرستاده و كتابیپيامرب خدا .درساَن یدهد و زيان من ی سود منّزىو ُع
 يگانه اهللا جز یدهم كه خداي یو من شهادت م. است جنات داده یپرست  آن مشا را از بتۀوسيل
ام و اوامر و   آمدهی و اكنون از پيش و؛ اوستۀ و حممد بنده و فرستادنيستک  شريیو ب

   .»ام  را آوردهی وینواه
 قوم ی برایا  و هيچ فرستاده. مردان و زنان قوم مسلمان شدندۀ مهان روز مه:گويد

  . خويش هبتر از ضمام بن ثعلبه نبود
  



  دهم سال ذکرحوادث
   ن کَعباحلارث اب سريّۀ خالد بن وليد به سوی بنی

اين  األول در ماه ربيع اآلخر و به قولی ماه ربيع األول و به قولی مجادی: ابوجعفر گويد
  .احلارث ابن كعب فرستاد سال پيامربِ خدای خالد بن وليد را با چهارصد كس سوی طايفه بنی

يا  اآلخر در ماه ربيع  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا:  گويدبکر  ابی بنعبداهللا
احلارث بن كعب فرستاد كه در   بنی طايفهیسال دهم هجرت خالد بن وليد را سو األول یدمجا

 و اگر ،جنران بودند و گفت كه پيش از آنكه جنگ آغازد سه روز آهنا را به اسالم خبواند
 را به ی و آداب مسلمانپيامربپذيرفتند از آهنا بپذيرد و آجنا اقامت گريد و كتاب خدا و سنت 

  .  و اگر نپذيرفتند با آهنا جنگ كند،م دهدآهنا تعلي
 و كسان به هر سو فرستاد كه كسان را به اسالم خبوانند و ،خالد برفت تا به آن قوم رسيد

 و قوم اسالم آوردند و دعوت خالد را .» مردم اسالم بياريد تا به سالمت مانيدیا«بگويند 
 را تعليمشان پيامرباب خدا و سنت  و كتی و خالد آجنا مقيم شد كه آداب مسلمان،پذيرفتند

  :نوشت  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خداآنگاه خالد به . دهد
 ۔عليه و سلم اهللا یصل۔ خدا ۀ و فرستادپيامرب حممد یسوبه  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

 و من ستايش . بركت خدا بر تو باد درود و رمحت و!پيامربِ خدا یا. از خالد بن وليد
 ی مرا سو۔كه خدايت درود فرستد ۔پيامربِ خدا یاما بعد، ا. كنم ینه م يگایخدا
نكنم و  كه چون پيش آهنا رسيدم جنگ ی و فرمان دادیاحلارث بن كعب فرستاد یبن

و كتاب خدا و  یبه اسالم دعوتشان كنم و اگر مسلمان شدند بپذيرم و آداب مسلمان
 آهنا یو من سو. جنگ كنمدند با آهنا ياور را تعليمشان دهم، و اگر اسالم نپيامربسنت 

به اسالمشان خواندم و سواران به هر  فرمان داده بود سه روز پيامربِ خداشدم و چنانكه 
و قوم اسالم . »تا به سالمت مانيدبياريد احلارث اسالم   بنییا«سو فرستادم كه 

كنم  ی روان م خدا رایآهنا هستم و اوامر و نواه  ميانک  و اين.آوردند و جنگ نكردند
  .  به من نامه نويسدپيامرب تا ،دهم ی را تعليمشان مپيامربِ خداو آداب اسالم و سنت 

  : به خالد بن وليد چنني نوشتپيامربِ خداو 
 و من .بر تو درود . به خالد بن وليدپيامربِ خدا از حممد .بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ات را آورد و معلوم شد كه  نامه توۀاما بعد، فرستاد. كنم ی يگانه میستايش خدا
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اند و  اند و مسلمان شده پذيرفته تو را اند و دعوت  جنگ اسالم آوردهیاحلارث ب بنی
 هدايت خدا ايشان را اوست و ۀاند كه حممد بنده و فرستاد رويدهيگانه گ یبه خدا

رود و و د .ا و فرستادگان قوم با تو بيايندبشارتشان ده و بيمشان ده و بي. كرده است
  .  بر تو بادیرمحت و بركات خدا

احلارث بن كعب و از مجله قيس   بنیو فرستادگان،  آمدپيامربآنگاه خالد بن وليد پيش 
 عبداهللا  و شداد بنیبن قريظ زياد عبداهللا بن حصني و يزيد بن عبداملدان و يزيد بن حمجل و

 آمدند بر او سالم پيامربپيش  و چون . نيز مهراه او بودندیضباب عبداهللا  و عمرو بنیقنان
 پيامرب .» يگانه نيستاهللا جز ی و خدايی خدايۀدهم كه تو فرستاد یشهادت م«: كردند و گفتند

 .» خداميۀ يگانه نيست و من فرستاداهللا جز یدهم كه خداي یمن نيز شهادت م«: نيز گفت
پيامربِ  .ا جواب نداد از آهنکس هيچ» ؟مشاييد كه به مانع اعتنا نكنيد«:  گفتپيامربآنگاه 
بار سوم مهني سخن گفت و .  از آهنا جواب ندادکس هيچ اين سخن را تكرار كرد، اما خدا
: املدان گفت عبد و چون بار چهارم اين سخن گفت يزيد بن. از آهنا جواب نگفتکس هيچ

ر خالد اگ«:  گفتپيامرب . و اين سخن را چهار بار گفت.»ماييم كه به مانع اعتنا نكنيم، بله«
 .»انداختم یسرهايتان را زير پايتان م ايد ايد و به جنگ ما نيامده ننوشته بود كه اسالم آورده

كنيم و نه ستايش خالد  ی نه ستايش تو مپيامربِ خدا ی ا،خدا به«: املدان گفت عبديزيد بن
 به كنيم كه ما را یستايش خدا م«: گفت» ؟كنيد یپس ستايش كه م«:  گفتپيامرب .»كنيم یم

در «:  پرسيدپيامربآنگاه  .»دیسخن درست آور«:  گفتپيامرب .» تو هدايت كردۀوسيل
 غالب یما بر كس«: گفتند» ؟شديد یجاهليت به چه وسيله بر دمشنان خود غالب م

 .»شديد یآمدند غالب م ی كه به جنگ مشا میچرا، بر كسان«:  گفتپيامرب .»شدمي یمن
مان چنان بود كه مهدل بودمي و پراكنده نبودمي و هرگز ستم  به سبب غل!پيامربِ خدا یا«: گفتند

   .»یسخن راست گفت«:  گفتپيامرب .»كردمي یآغاز من
 و در اواخر شوال ،احلارث بن كعب را به قيس بن حصني داد  بنیی ساالرپيامربآنگاه 

پيامربِ   و چهار ماه بيشتر نگذشت كه، قوم خويش بازگشتندی حجه فرستادگان سویيا اوايل ذ
  . درگذشت  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیخدا

 یپيامربِ خدااحلارث بن كعب برفتند   بنی فرستادگانیوقت:  گويدبکر  ابی بنعبداهللا
 را به ی و آداب مسلمانپيامرب آهنا فرستاد كه فقه دين و سنت ی را سویعمرو بن حزم انصار

  :را چنني نوشت دستور العمل او ۀ و نام.ا تعليم دهد و زكات بگريدآهن
 !ايد كه اميان آورده ی كسانی ا. اوستپيامربِ اين بيان خدا و .بسم اهللا الرمحن الرحيم
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 كه او را به مين یهنگام به عمرو بن حزم پيامرب از حممد .به پيماهنا وفا كنيد
ترس بان مردم خدا یبترسد كه خدا پشتدهد كه در هر كار از خدا  یفرمان م. فرستد یم

 و مردم را ،حق را مطابق دستور خدا بگريد  دهد كه ی و فرمان م.استو نكوكار 
 ی و كسان را قرآن و فقه دين آموزد و از بد،دارد وایدهد و به نيكک بشارت ني

 و ،ا به آهنا بگويد و حقوق تكاليف مردم ر،قرآن دست نزندبه ک  و هيچ ناپا،داردباز
 از ۔عز و جل۔شونت كند كه خدا  آهنا خمردم مدارا كند و در كار ظلم بادر كار حق با 

و بايد كه . »لعنت خدا بر گروه ستمگران باد«بيزار است و از آن منع كرده و گفته ظلم 
 جهنميان بترساند تا عملِ و از جهنم ، كنند هبشتيان هبشت دهد تا عملِۀمردم را مژد

 سنت و واجبات  و آداب و،شوند كند تا در كار دين بينا و دانا ی و مردمدار،نكنند
 و ، عمره بگويدیحج اكرب و حج اصغر يعن دربارۀ حج به كسان آموزد و اوامر خدا را

 یها  فراخ باشد كه گوشهیا مناز كند مگر جامهک كوچ ۀجامک  در يیكسکه نگذارد 
 او جامه باشد كه عورِتک  در يید، و نگذارد كه كسافكَنبر دوش خويش آن را 

 دراز خويش را ببافد و از پشت سر بياويزد، و ی مویكسه کنگذارد  و ،منايان باشد
 قبايل و عشاير سخن آرند و كسان را كه مردم در هيجان باشند نگذارد كه از یهنگام

د و به به خدا خنواَن هرکه  يگانه باشد ویبايد مهه سخن از دعوت خدا .بدان خوانند
ک  شريی بۀ يگانیخداعوت به  دۀ به مششري بزنيد تا مهد او راقبايل و عشاير خبواَن

دستها را تا مرفق و پاها را تا پاشنه گويد تا مردم وضو كنند و صورت و و بايد ب. باشد
و بايد وقت مناز . عز و جل فرمان داده است یبشويند و سر را مسح كنند چنانكه خدا

و نيمروز به وقت زوال خورشيد و  و صبحدم ،و ركوع و خشوع كامل كنددارد، اه نگ
 رسد از آن پيش كه یو مغرب كه شب مگاه كه خورشيد رو به غروب دارد  پسني

 مناز مجعه ی و چون ندا. در اول شب مناز كندءعشاستارگان در آمسان منايان شود و 
مي و بايد كه مخس خدا را از غنا.  و هنگام رفنت غسل كند،رودند به مناز مجعه ده

از حاصل دمي و و ک ي  دهیدارد از حاصل آبدريافت  مؤمنان را  و زكات مقررِ،بگريد
و از هر ده شتر دو بز و از هر بيست شتر چهار بز و از هر چهل ک ي  چاه نيم دهمشروبِ
خدا . بزک  نر يا ماده و از هر چهل گوسفند يۀگوسالک  گاو يیگاو و از هر سک گاو ي

ک  او نيی براافزايد ینيك هرکه و.  استدر كار زكات بر مؤمنان چنني مقرر داشته
شود و دين اسالم گريد جزو  كه به اعتقاد خالص مسلمان ی و نصرانیو هر يهود. باشد

 یگر ی يا يهودیگر یبر نصرانهرکه  و .ف ايشان داردمؤمنان است و حقوق و تكالي
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دينار كامل ک و بر هر بالغ زن يا مرد يابنده ي ؛ش نگردانندخويش مباند او را از دين
  و. باشدپيامربِ خدابپردازد در پناه خدا و پناه  هرکه  و.ه مقرر استيا معادل آن جام

  .  و مهه مؤمنان استپيامربِ خداخدا و نپردازد دمشن هرکه 
درگذشت، عمرو بن حزم   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدا كه یهنگام:  گويدیواقد

  .  در جنران بودیعامل و

  مدغا  و غسّان و بنی سالمانآمدنِ وفدهای
 یدر مهني سال در ماه شوال فرستادگان قوم سالمان كه هفت كس بودند به ساالر: گويد

  .  آمدندیپيامربِ خدا پيش یحبيب سالمان
  . و هم در اين سال، در ماه رمضان، فرستادگان قبيله غسان بيامدند

  .  غامد بيامدندۀل، در ماه رمضان، فرستادگان طايفو هم در اين سا

  دآمدنِ وفدِ اَز
 عبداهللا بن ُصَرد یو هم در اين سال فرستادگان قبيله ازد كه ده و چند كس بودند به ساالر

پيامربِ اعتقاد شد و  ک پای آمد و اسالم آورد و مسلمانپيامربِ خدا از ازديان پيش ی با گروهیازد
قبايل مسلمانان خاندان خود با مشركان ک  قوم را بدو داد و گفت به كم مسلماناِنی ساالرخدا

جرش فرود آمد كه ک  برفت و نزديی با سپاهپيامرببه فرمان  عبداهللا بن ُصَرد و. مين جهاد كند
 خثعم نيز هنگام اطالع از آمدن مسلمانان ۀو قبيل. د و قبايل مين آجنا بودند حمصور بویشهر

  . به آهنا پيوسته و به شهر رفته بودند
 بود و بدان دست نيافت و ی حصارْنماه جرش را حماصره كرد و دمشک به يک نزدياو 

 به هزميت رفته یكوه كشر رسيد جرشيان پنداشتند كه وک  و چون به نزدي.به ناچار بازگشت
  . شدند و چون به او رسيدند بازگشت و بسيار كس از آهنا بكشت بيرون ی و به تعقيب و،است

تاده بودند كه مراقب  فرسپيامربِ خداو چنان بود كه مردم جرش دو كس را به مدينه پيش 
 ی جرشآن دو .»ست اشكر در كدام ديار خدا«:  بودند گفتپيامرب كه پيش ی شب و سرِ،باشند

 آن  هست كه كشر نام دارد و مردم جرشی به ديار ما كوه!پيامربِ خدا یا«: برخاستند و گفتند
 چه ! خداپيامربِ یا«: گفتند .» شكر استكشر نيست«:  گفتپيامرب .»خوانند یچنني مرا 

   .»كشند ی خدا را آجنا میها یاكنون قربان«: گفت» ؟شده است
 ۀ از بليپيامرب«:  نشستند كه به آهنا گفت۔يا عثمان۔ ابوبکرو آن دو كس پيش : گويد
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و آهنا  .» برخيزيد و از او خبواهيد تا دعا كند و خدا بليه از قوم مشا بردارد.قومتان سخن كرد
   .»خدايا بليه از آهنا بردار«:  و او گفت،ن خواستند چناپيامرببرخاستند و از 

  كهیو بدانستند كه روز،  قوم خويش رفتندی سوپيامرب از پيش یسپس آن دو مرد جرش
 آن سخنان را پيامربِ خداكرد مهان روز و مهان ساعت بود كه  یآهنا را كشتار م عبداهللا بنُصَرد 

  . گفته بود
شان   به دور دهكدهپيامربآمدند و به اسالم گرويدند  پيامرب فرستادگان جرش پيش یوقت

ها هناد و جتاوز از آن حدود ممنوع   اسب و مركب و زراعت نشانهی چرای معني كرد و برایقرق
  . شد

  طالب بەغزوۀ يمن فرستادنِ علی بن ابی
 بن یعل  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدادر مهني سال، در ماه رمضان : گويد

  .  مين فرستادی به غزایا با گروهطالب ر ابی
 مردم مين فرستاد كه به اسالم ی خالد بن وليد را سوپيامرب: براء بن عازب گويد

 را ی شش ماه آجنا مقيم بود و كس دعوت و. بودمی و من جزو مهراهان و،دعوتشان كند
راهان او را خالد بن وليد و مه«:  را فرستاد و گفتطالب  ابی بنی علپيامربِ خدا و ،نپذيرفت

   .» مباندی از مهراهان خالد خبواهد با وی و اگر كس.پس بفرستد
 قوم خرب  و چون به اوايل مين رسيدمي. ماندندیمن از آهنا بودم كه با عل: براء گويد

صف ک  و چون مناز به سر رفت ما را به ي، با ما مناز صبحگاه كردیيافتند و فراهم شدند و عل
 كسان خواند ی را براپيامربِ خدا ۀ خدا گفت آنگاه نامیستاد و محد و ثنا ما بايی روكرد و پيشِ

 كه ، نوشتپيامرب ی ماوقع را برای و عل،روز مسلمان شدندک  مردم قبيله مهدان به يۀو مه
 مهدان، درود ۀدرود بر قبيل«: نگاه بنشست و گفت را خبواند به سجده افتاد آیعلۀ چون نام
  .  آورندیآن مردم مين به اسالم روپس از  .» مهدانۀبر قبيل

  زبيد آمدنِ وفد بنی
 پيامربِ خداهم در اين سال فرستادگان طايفه زبيد به اطاعت پيش :  گويدابوجعفر

پيامربِ زبيد پيش   بنی از مردمیعمرو بن معديكرب با مجع:  گويدبکر  ابی بنعبداهللا. آمدند
  .  گرويدی آمد و به مسلمانخدا

 خرب يافتند عمرو بن معديكرب به قيس یپيامربِ خدا زبيديان از كار یتو چنان بود كه وق
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 از قريش به یگويند يك ی، می تو ساالر قوم خويش هست! قيسیا«:  گفتیبن مكشوح مراد
 اگر .ت، بيا برومي و كار او را بدانيمس الپيامربِ خداگويد  ینام حممد در حجاز خروج كرده و م

 و ؛شومي ید و پريو او مماَن ی منیست چون او را ببينيم بر تو خمف اداپيامربِ خگويد  یچنان كه م
 او را ی او را نپذيرفت و رأۀقيس بن مكشوح گفت .»خرب منانيم یاگر جز اين باشد از كار او ب

 آمد و تصديق او كرد و پيامربِ خدانشست و پيش برب رِعديكَاما عمرو بن َم. سفيهانه مشرد
با من « : او را به دل گرفت و گفتۀرب يافت عمرو را هتديد كرد و كينس خ و چون قي.آورد  اميان

   .»كار نبستبه  مرا یأخمالفت كرد و ر
 و ، بودیمرادک يَسبود و ساالر قوم فروة بن ُمزبيد ب  بنیعمرو بن معديكرب در: گويد

  .  مرتد شدی و از جهان درگذشتپيامربچون 

   پيامرب خداآمدنِ فَروَة بن مُسَيک مرادی به نزد
 آيد، پيامربدر مهني سال دهم هجرت پيش از آنكه عمرو بن معديكرب با زبيديان پيش 

  .  آمده بودیپيامربِ خدا از شاهان كنده بريده بود و در مدينه پيش یمرادک فروة بن مسي
 ینده بربيد و به دمشن ِك از پادشاهاِنیرادُمک يَس بن ُمفَرَوة: بکر گويد  ابی بنعبداهللا

   . آمدپيامربهنا برخاست و پيش آ
 ی و در جنگ؛ رخ داده بودی مراد و مهدان جنگۀن بود كه پيش از اسالم ميان قبيلو چنا

.  مراد غالب شده بودند و بسيار كس از آهنا كشته بودندۀرزم ناميدند مهدانيان بر قبيل آن را كه
 قوم ی رسوايۀبود كه مايک و آنكه مهدانيان را به جنگ مراديان كشانيده بود اجدع بن مال

 خويش را ضمن آن آورد و ۀ گفت و عذر شكست قبيلیدر اين باب شعرک  و فروة بن مسي.شد
   :از مجله گفت

و اگر بزرگان مهيشه بقا داشتند ما نيز . ماندمي یماندند ما نيز م یاگر شاهان جاويد م
  . داشتيم

  : گفت بدين مضمونی كرد شعرپيامربِ خدا یو چون فروه رو سو
 یمركب سو از كار مباندند  عرق النسا داردی كه بيماریيچون پا كندهک  ملویوقت

  . كه از او اميدها دارم ،حممد راندم
روز رزم به قوم ه  كه بیا  از حادثه! فروهیا«:  بدو گفت، رسيدپيامربو چون به حضور 

بيند چنانكه قوم من  یا  حادثهیقوم و هرکه !پيامربِ خدا یا«: گفت» ؟یتو رسيد غمني هست
 ی فزونۀ قوم تو مايی اين حادثه در اسالم برایول«:  گفتپيامرب .»روز رزم ديد غمني شوده ب
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   .»شود یخري م
 و خالد بن سعيد ابن عاص ،ج كردذِح را عامل قبيله مراد و زبيد و َمی وپيامربِ خداآنگاه 

  .  درگذشتپيامربِ خدابود تا  و آجنا ب، بودی كه كار زكات گرفنت با و، فرستادیرا با و

  آمدن وفدِ عبدالقَيس
 پيامربالقيس پيش  عبددر مهني سال دهم هجرت جارود بن عمرو با فرستادگان طايفه

  .  بودی جارود نصران.آمد
 با او سخن كرد و اسالم بر او ، رسيدپيامرب جارود به حضور یوقت: ابن اسحاق گويد

 من تا كنون بر دين ! حممدیا«: جارود گفت.  كرد ترغيبیعرضه داشت و او را به مسلمان
 آيا دين مرا ضمانت .گروم یكنم و به دين تو م یمک  دين خودم را تراکنون. ام خويش بوده

 یبه دين هبتر تو را ۔عز و جل۔كنم كه خدا  ی ضمانت م،یآر«:  گفتپيامرب» ؟یكن یم
   .»هدايت كرده است

 ، مركب خواستندپيامرب و از ،به اسالم گرويدندجارود مسلمان شد و يارانش نيز : گويد
 توانيم كه ، گمشده هستیدر راه مركبها«: گفتند .» ندارم كه به مشا دهمیمركوب«: كه گفت

مبادا به آن دست بزنيد كه آتش «:  گفتپيامرب» ؟ ديار خويش شوميیبر آن نشينيم و سو
   .»است

اعتقاد شد و در كار ک  پای مسلمان و، قوم خويش رفتی سوپيامربجارود از پيش : گويد
 از اسالم بگشتند و به دين ی و چون قوم و،در ايام ارتداد زنده بود. دين استوار بود تا مبرد

 نيز چنني كرد، جارود به پا ۔رورموسوم به غَ۔ بن نعمان بن منذر ُمنِذر و ،قدمي بازگشتند
دهم  یشهادت م! مردم یا «: و گفت،خاست و شهادت حق بر زبان راند و دعوت اسالم كرد

و از دين گشتگان  .» اوستۀنيست و حممد بنده و فرستادک شري ی يگانه و باهللا جز یكه خداي
  . را مالمت كرد

 منذر ی را به رسالت سویمضَر پيش از فتح مكه عالء بن َحیپيامربِ خداو چنان بود كه 
پيامربِ عتقاد شد و پس از وفات اک  پای كه اسالم آورد و مسلمانه بود، فرستادی عبدیبن ساو

 از جانب ی و عالء به نزد و. بگردند درگذشتی و پيش از آنكه مردم حبرين از مسلمانخدا
  .  امارت حبرين داشتپيامرب
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  حنيفه آمدن وفد بنی
  .  آمدندیپيامربِ خداحنيفه پيش   بنیۀ در اين سال دهم، فرستادگان طايفو هم

 آمدند، مسيلمه كذاب پسر پيامربحنيفه پيش   بنیلۀ قبيفرستادگان: ابن اسحاق گويد
مسيلمه را .  از انصار بود منزل گرفتندی دختر حارث كه زنۀبيب نيز مهراه آهنا بود و در خانح

 از ياران خود در مسجد ی با مجعپيامرب. ها پوشانيده بودند  آوردند و او را در جامهپيامربپيش 
 آمد پيامرب و چون پيش . بود كه چند برگ داشتی و خنل پيششاخه نورسِک نشسته بود و ي

 به تو ی اگر اين شاخ را كه به دست دارم خبواهخدا به«:  گفتپيامرب و ،با او سخن كرد
   .»دهم یمن

 ی وقت. مسيلمه جز اين بودۀقص: فه كه از اهل ميامه بود گويدحني  بنیانمرد از پريیيك
 و چون . خود گذاشتندیيلمه را پيش بارها آمدند مسپيامربحنيفه پيش   بنیفرستادگان

 از ياران خويش را پيش ی يك!یپيامربِ خدا یا«:  و گفتند،مسلمان شدند از او سخن كردند
اند  به آهنا داده هرچه  بفرمود تاپيامرب .»امي كه مراقب آن باشد  خودمان هنادهیبارها و مركبها

منظورش اين بود كه لوازم ياران  .»تاو بدتر از مشا نيس«: به مسيلمه نيز بدهند و گفت
  . كرد یخويش را مراقبت م

 چون ی و دمشن خدا. را به مسيلمه دادندی وۀ برفتند و عطيپيامربآنگاه از پيش : گويد
: گفت ی م. كرد و با قوم خويش دروغ گفتیپيامرب ی بگشت و دعویبه ميامه رسيد از مسلمان

 نام مرا پيش حممد یمگر وقت« :ه فرستادگان گفتو ب .» با حممد شريكمیپيامربمن در كار «
ک دانست من شري یگفت كه مرو   از آن اين سخن؟ بدتر از مشا نيستیياد كرديد نگفت كه و

   .» او هستمیِپيامرب
لَقَد « و از مجله اين كلمات را به تقليد قرآن گفت كه .گفت ی مُمَسجَّعمسيلمه كلمات 
خداوند به زن : یيعن. »خَرَج ِمنها َنسَمةً َتسعى، ِمن َبين ِصفاقٍ َوَحشىاَنَعَم اُهللا َعلَی احلُبلى، اَ

  .  و احشاءپرده زنده و روان از او در آورد، از ميان ی و موجود،باردار نعمت داد
 ی و احكام، و شراب و زنا را بر آهنا حالل كرد،و هم او مناز را از پريوان خود برداشت

حنيفه پريو او   بنی و بدين سبب مردم، شهادت دادیمربِ خداپيا و به نبوت ،نظري اين آورد
  . و خدا داند كه حقيقت حال چگونه بود. شدند

  آمدنِ وفدِ کِنده
 آمدند و پيامربِ خداو هم در اين سال فرستادگان قبيله كنده پيش :  گويدابوجعفر
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  .  بودیساالرشان اشعث بن قيس كند
اشعث بن قيس با شصت سوار از مردم كنده اند كه   روايت كردهیاز ابن شهاب زهر
 سياه و سپيد به تن داشتند كه كنار یها ه كه موها آوخيته بودند و جّب،بيامد و وارد مسجد شد

» ؟ايد مگر مسلمان نشده«:  در آمدند گفتپيامرب و چون به نزد .آن با حرير زينت شده بود
 نديانْو ِك» ؟ست كه به گردن داريدپس اين حرير چي«: گفت .»امي چرا، مسلمان شده«: گفتند

 ما !یپيامربِ خدا یا«: آنگاه اشعث گفت. حرير از پوشش خويش بكندند و بيفكندند
عباس بن «:  خبنديد و گفتپيامربو  .»یفرزندان آكل املرارمي و تو فرزند آكل املرار

   .» و ربيعة بن حارث را بدين نسب منتسب داريدعبداملطلب
سفر    و چون در سرزمني عرب،پيشه بودند ه ربيعه و عباس جتارتو چنان بود ك: گويد

كردند كه  ی می و به اين نسب بزرگ» آكل املرارميیابنا«گفتند ما  یكردند به پاسخ كسان م یم
، يعنی خورندۀ علفهای گفتند ی از پادشاهان كنده بود كه او را آكل املرار میاين عنوان يك

   .ميت بودزع كنايه از قوت و یو گوي. تلخ
كنيم و پدر خويش را انكار  ی خود را بدنام منضرمي، مادرَِن  بنیما«:  گفتپيامربآنگاه 

پس از  هرکه خدا به . اين سخن را دانستيد! مردم كندهیا«: اشعث بن قيس گفت .»كنيم یمن
   .»زمن ی را هشتاد تازيانه حد میگريد و آكل املراراين نسب 

  های ديگرحمارب و وفد آمدن وفدِ بنی
 ۔صلی اهللا یپيامربِ خداو هم در اين سال فرستادگان قبيله حمارب پيش :  گويدیواقد

  . آمدند  وسلم۔عليه
  .  آمدندپيامربو هم در اين سال فرستادگان رهاويان پيش 

 صلح ۀ آهنا نامی براپيامرب آمدند و پيامربو هم در اين سال عاقب و سيد از جنران به نزد 
  . نوشت

  .  آمدندپيامرب اين سال فرستادگان قوم عبس به نزد و هم در
  .  آمدپيامرب پيش ی بن حامت طايیو هم در اين سال، در ماه رمضان، عد: گويد

ياليل و علقمة بن عالثه  عبد هرقل مبرد و كنانة بنعامر راهب به درِ ابوو هم در اين سال
ر داد و گفت آهنا شهرنشني هستند به نفع كنانه نظهرقل  كه ، اختالف كردندی مرياث ودربارۀ

  . یا و تو صحرانشني
  .  آمدند كه ده كس بودندپيامربوالن پيش  َخۀ و هم در اين سال فرستادگان طايف:گويد
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  جذام به خاطر دحيه کلبی فرستادنِ زيد بن حارثه بر سر بنی
پس از صلح حديبيه و پيش از جنگ خيرب رفاعة بن زيد :  حبيب گويدیيزيد بن اب

اعتقاد ک  پای هديه كرد و به اسالم گرويد و مسلمانپيامربِ خدا به ی بيامد و غالمی ضبيبیذامج
  ؟ قومش نوشت كه مضمون آن چنني بود بهیا  نامهی وی براپيامرب و ،شد

رفاعة بن زيد كه من او  یست براپيامربِ خدابسم اهللا الرمحن الرحيم، اين نامه حممد 
 دعوت پيامربِ خداآهنا را به خدا و ام كه  شان فرستادهمش و وابستگان قوۀ مهیرا سو
  . انكار كند دو ماه امان داردهرکه ، و ست ابپذيرد از گروه خدا هرکه  و.كند

 رجال ۀو چون رفاعه پيش قوم خود رفت دعوت او را پذيرفتند و اسالم آوردند و راه حّر
  . پيش گرفتند و آجنا مقيم شدند

 را پيش قوم ی وۀ بيامد و نامپيامربِ خدااعة بن زيد از پيش  رفیوقت: ابن اسحاق گويد
 از پيش قيصر ی نگذشت كه دحية بن خليفه كلبی و چيز.آورد دعوت او را پذيرفتند

 و . مهراه داشتی بازرگانی و كاال، او را فرستاده بودپيامربگشت كه  ی روم باز میفرمانروا
جذام بودند بدو محله ع  ضليۀه هردو از ترير رسيد هنيد بن عوص و پسرش ك شناۀچون به در

 كه مسلمان شده بودند كسان رفاعه از ضبيب  بنی و چون مردم.داشت بگرفتند هرچه بردند و
 و چون رو به رو شدند . جعال از آن مجله بودی هنيد رفتند، و نعمان بن ابی سوخرب يافتند

 آمد و حكايت را پيامربحيه پيش و د. جنگ انداختند و اموال دحيه را بگرفتند و پس دادند
   .»بايد از هنيد انتقام گرفت«: نقل كرد و گفت

 غطفان و وايل و ی كرد و او سوی مهراه وی زيد بن حارثه را بفرستاد و سپاهپيامربو 
  .  رجال مقيم شده بودندۀ در حریسالمان و سعد بن هذمي رفت كه پس از مسلمان

 یضبيب با و  بنی ازی و مجع،ربه بود و خرب نداشتدر آن هنگام رفاعة بن زيد در كراع 
  .  بودندیضبيب در حره در مسيل شرق  بنی و ديگر مردم،بودند

مال و مرد به  هرچه سپاه زيد بن حارثه از طرف اوالج آمد و از جانب حره محله برد و
 ضبيب  بنیتن ازک احنف و ي  بنیدست آوردند بگرفتند و هنيد را با پسرش و دو تن از

  . كشتند
 حسان بن مله بر اسب ، مدان بودی و سپاه در صحرا،ضبيب خرب يافتند  بنیو چون

 و انيف بن مله بر اسب پدرش نشست كه رغال نام ،سويد بن زيد نشست كه عجاجه نام داشت
 و ،شدندک  و برفتند تا به سپاه زيد نزدي،ر نام نشست مشّیزيد بن عمرو بر اسب ابو و،داشت

و انيف مباند و آهنا  .»بس كن و برو كه ما از زبان تو بيم دارمي«: يف بن مله گفتزيد به انابو
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تو «:  انيف گفت.زد كه آهنگ رفنت داشت ی دست به زمني میتر رفتند و اسب و  پيشیكم
ن اسب را رها و عنا .» و من بيشتر دوست دارم كه به دو مرد برسمی به دو اسب برسیخواه یم

و  .»دار و شتاب مكناه  زبان خود را نگیاكنون كه آمد«: كه بدو گفتند ،كرد و به آهنا رسيد
 در ميان بود كه یا قرار شد كه جز حسان بن مله كس سخن نكند و از روزگار جاهليت كلمه

و . )يعنی خشم بگير(» یثور«: گفت یخواست با مششري ضربت بزند م ی مشان يکی یوقت
 پيش آمد كه بر اسب بود و نيزه به دست داشت و یشدند يكک چون اين كسان به سپاه نزدي

و چون پيش زيد بن  .»آرام باش «:اما حسان گفت .»یثور«: آهنا را پيش راند و انيف گفت
و  .» محد را خبوانۀسور«: زيد گفت .»ميا  مسلمانیما مردم«:  حسان گفتحارثه رسيدند

  . بود خبواند آموخته ی از دحيه كلبين محد را كه در ايام پيشۀحسان سور
اند بر ما   كه اين كسان از آجنا آمدهیا در سپاه ندا دهند كه ناحيه«: زيد بن حارثه گفت
 یر بن عدَبَو ی و حسان بن مله خواهر خود را كه زن اب. خيانت كندیحرام است مگر آنكه كس

 خويش هرِ خواو او بنِد .»او را برب«:  و زيد بن حارثه گفت. بود در ميان اسريان بديدیضبيب
 یو يك »؟گذاريد یبريد و مادرانتان را م یدخترانتان را مآيا «:  گفتیبگرفت و ام فزر ضليع

 از سپاهيان اين سخن بشنيد یو يك .»ضبيب است  بنی زنانیاين جادو«: ضبيب گفت  بنیاز
با «:  و گفت، و او بفرمود تا بند از دو دست خواهر حسان گشودند.و به زيد بن حارثه خرب داد

 یا و سپاه را گفت به دره .» مشا بگويددربارۀزادگان خود بنشني تا خدا حكم خويش را  عمه
كه آن سه تن آمده بودند نروند و آهنا شبانگاه پيش كسان خود رسيدند و شري بنوشيدند و با 

زيد  ابو رفاعه رفتندی و از مجله كسان كه آن شب سو. رفاعة بن زيد رفتندیچند كس ديگر سو
مشاس بن عمرو و سويد بن زيد و بعجة بن زيد و برذع بن زيد و ثعلبة بن  ابوعمرو بود وبن 

  . حسان بن مله  و انيف بن مله ویعمرو و خمربة بن عد
 و ،یدوش یز م و ُبیا تو نشسته«: صبحگاهان پيش رفاعه رسيدند و حسان بدو گفت

   .»اند  فريب خوردهید كه آورده بویا  كه از نامه،اند  رفتهیزنان جذام به اسري
كرد و با خود  ی حركت آماده میبرا آن را رفاعة بن زيد شتر خويش را خبواست و

 مقتول یآنگاه به امية بن ضفاره برادر ضبيب »؟ی زنده دار يا نامِیا تو زنده«: گفت یم
 ی و چون به مدينه رسيدند سو. سه روز در راه بودند. مدينه روان شدندیبرخوردند و سو

 آن یشتران خويش را اينجا خنوابانيد كه دستها«:  آهنا را بديد و گفتی و يك،د رفتندمسج
 پيامربِ خدا و چون پيش .و مهچنان كه شتران ايستاده بود از آن فرود آمدند .»شود یقطع م

 از ی و چون رفاعه سخن آغاز كرد يك.رفتند و آهنا را بديد با دست اشاره كرد كه پيشتر روند
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  . و اين سخن را دو بار گفت .» اينان جادوگرند!پيامربِ خدا یا«:  برخاست و گفتميان مردم
 یا اين بگفت و نامه .» نكندی را كه امروز با ما جز نيكیخدا بيامرزد كس«: رفاعه گفت

 است و کهنهاش   كه نامهپيامربِ خدا یبگري ا«:  او نوشته بود بدو داد و گفتی براپيامربرا كه 
 نامه خوانده شد از یوقت» ؟ خبوان و بگو چيست! پسریا«:  گفتپيامرب »!استخيانتش تازه 

  . آهنا پرسش كرد و ما وقع را بگفتند
  . و اين را سه بار گفت» ؟چه کنمبا كشتگان «:  گفتپيامرب

زيد ابو .»كنيم یحرام من تو را  كه ما حاللِ؛ی تو هبتر دان!پيامربِ خدا یا«: رفاعه گفت
 .»گريمي ی زندگان را رها كن و ما خون كشتگان را نديده م!پيامربِ خدا یا«: بن عمرو گفت

 !پيامربِ خدا یا«:  گفتیعل .» با آهنا بروی علی ا.زيد سخن درست آوردابو«:  گفتپيامرب
 یعل. و مششري خويش را به او داد .» مرا بربمششريِ«:  گفتپيامرب .»كند ی من منزيد اطاعِت

 شتر ثعلبة بن عمرو را كه پيامرب .» ندارم كه بر آن سوار شومی مركب!پيامربِ خدا یا«: گفت
  . كحال نام داشت بدو دادِم

ر بود َبَو ی اب از شتراِنی زيد بن حارثه كه سوار يكۀشدند فرستاد بيرون و چون قوم
مالشان را «:  گفتیعل» ؟ام كاره ه من چ!ی علیا«: فرستاده گفت.  او را پياده كردند.رسيددر
از اموال خويش به دست آهنا  هرچه  و،آنگاه برفتند تا به سپاه رسيدند .»ختند و گرفتندشنا

  . كشيدند ی تا آجنا كه مند را از زير بار م،ديدند برگرفتند

  عامر   بنیآمدنِ وفدِ
و ک عامر با عامر بن طفيل و اربد بن قيس بن مال  بنیفرستادگان: ابن اسحاق گويد

 و عامر بن طفيل سر . آمدندپيامربِ خدا پيش رنگان قوم بودند كه سران و زیجباره سلم
  . خيانت داشت

اند، تو نيز  كسان مسلمان شده!  عامریا«: و چنان بود كه قومش به او گفته بودند
 من عربان پريوِام كه از پا ننشينم تا   من قسم خوردهخدا به«: عامر گفته بود .»مسلمان شو

 : اربد گفتبهآمدند  ی مپيامربو چون پيش » ؟ شومیجوان قرشرو اين  ه اكنون دنبال.شوند
   .» را بزنی وتكنم و تو با مششري ی پيش اين مرد رسيدمي من مشغولش میوقت«

 پيامرب .» مرا عطا ده! حممدیا«:  آمدند عامر بن طفيل گفتپيامربمهينكه به حضور 
 حممد یا«: بار ديگر گفت .»یاميان بيارک  شريی يگانه بینه، مگر آنكه به خدا«: گفت

 را كه گفته بود اجنام ی اربد كار کهبود كرد و منتظر ی سخن مپيامربو مهچنان با  .»مرا عطا ده
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و  .» حممد مرا عطا دهیا«:  را بديد باز گفتی و چون رفتار و.خورد ی اما اربد تكان من.دهد
 از عطا پيامربو چون  .»یاميان بيارک  شريی بۀ يگانینه، مگر آنكه به خدا«:  گفتپيامرب

   .»كنم ی مدينه را از سواران سرخ و پيادگان پر مخدا به«:  دريغ كرد گفتیدادن به و
   .» شر عامر بن طفيل را از من بگردان!خدايا«:  گفتپيامربو چون برفت 

پس آن سفارش «:  برفتند عامر به اربد گفتپيامربعامر از پيش   بنیمهينكه فرستادگان
ک  اما ديگر از تو با؛بودمک  مردم زمني بيمناۀز مه از تو بيشتر اخدا به ؟ردم چه شدكه به تو ك

اجنام دهم  تو را خواستم سفارش ی هر بار كه م.شتاب مكن!  پدریب«: اربد گفت .»ندارم
  » ؟به مششري بزمن تو را یخواست ی م.ديدم ی را منی و جز تو كس،یشد یميان من و او حايل م

 خدا عز و جل عامر بن ؛در راه و ؛ ديار خويش روان شدندیامريان سوع  بنیپس از آن
  ازی زنۀ و اين حادثه در خان.طفيل را به طاعون مبتال كرد كه به گردنش زد و او را بكشت

ک  و مر، شترۀ چون غدیا  غده!عامر  بنییا«: گفت ی و او به هنگام مرگ م.سلول رخ داد بنی
   .»یدر خانه زن سلول
عامر رسيدند قوم پيش آمدند   بنی و چون به سرزمني. برفتندیمر پس از دفن وياران عا

 دعوت ی ما را به پرستش چيز. نبودیخرب«: اربد گفت» ؟چه خرب بود«: و از اربد پرسيدند
   .»كشتم یزدم و م یواست اينجا بود و او را با تري مخ یكرد كه دمل م
 و خدا ،كه شتر خويش را بفروشدرفت  یيا دو روز پس از گفنت اين سخن مک و ي
  .  فرستاد كه او را با شتر بسوختیا صاعقه

  .  لبيد بن ربيعه بودیاربد، برادر مادر

  آمدنِ وفدِ طَی
به    و چون. آمدند كه زيد اخليل ساالرشان بودپيامرب پيش به یفرستادگان قبيله ط

 گرويدند و ی و به مسلمان، و به اسالم دعوتشان كرد، سخن كردندی رسيدند با وپيامربحضور 
  . اعتقاد شدندک  پایمسلمانان

ک هر ي«:  زيد اخليل گفتدربارۀ  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا: ابن اسحاق گويد
چون پيش من آمد او را كمتر از آن ديدم كه گفته بودند، مگر  و  ستودندیاز مردم را به فضيلت

و او را زيداخلري ناميد، و فيد و  .»و گفته بودند ادربارۀزيداخليل كه بيشتر از آن بود كه 
 ، و زيد راه ديار خويش گرفت. نوشتی و در اين باره مكتوب، ديگر را به تيول او دادیزمينها

 آن را اما نام تب و كنايه .» مدينه جان سامل به در برد كاش زيد از تبِیا«:  گفتپيامربو 
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 به نام قرده فرود آمد تب او را بگرفت و جان ی سر آبو چون زيد به ديار جند رسيد و بر. نياورد
  .  او نوشته بود بسوزانيدی براپيامرب را كه یهاي  و پس از مرگ او زنش نامه.داد

  نامۀ مسَيلمه کذاب به پيامربِ خدا
 داشت كه در ی نوشت و دعوپيامربِ خدا مسيلمه كذاب نامه به در مهني سال دهم هجرْت

  . ستاک  با او شريیپيامرب
 نوشت به اين یا  نامهپيامربِ خدامسيلمه كذاب پسر حبيب به :  گويدبکر  ابی بنعبداهللا

  :مضمون
ک  شريیپيامرب درود بر تو كه مرا در كار .پيامربِ خدا به حممد پيامربِ خدااز مسيلمه 
 قريش ی ول. قريش باشدآِن ما باشد و نيم سرزمني ازآِناند كه نيم سرزمني از تو كرده
  .  متجاوزندیقوم

  .  آوردندپيامرب یو دو فرستاده اين نامه را برا
 مسيلمه را خواند به ۀ نامی وقتپيامربشنيدم كه :  گويدینعيم بن مسعود اشجع

 .»گويد یگوييم كه او م یما مهان م«: فرستادگان گفتند» ؟گوييد یمشا چه م«: فرستادگان گفت
به مسيلمه   یا آنگاه نامه .»زدم یگردنتان را ماگر كشنت فرستادگان زشت نبود «:  گفتپيامرب

  :نوشت به اين مضمون
درود بر آنكه از . ، به مسيلمه كذابپيامربِ خدا از حممد .بسم اهللا الرمحن الرحيم

از بندگان خويش كه  هرکس ست كه به ا خدااما بعد، زمني ازآِن. هدايت تبعيت كند
  . ست اخواهد دهد، و سراجنام با پرهيزكاران

  . و اين در آخر سال دهم هجرت بود: گويد
 رخ داد پس پيامرب مسيلمه و ديگر دروغزنان كه به روزگار ی دعویبه قول:  گويدابوجعفر

  .  كه از آن درگذشت دچار شدیا یاز آن بود كه از حجة الوداع برگشت و به بيمار
 مدينه یفت و سو از حجة الوداع فراغت ياپيامرب یوقت:  گويدپيامرب ۀمويهبه وابستابو

د در مين و مسيلمه در ميامه سر  و اسَو، و خرب به مهه جا رسيد.رفت یبازگشت به زمحت راه م
اسد قيام   بنی هببود يافت طليحه در ديارپيامربو چون . رسيد،پيامرببرداشتند و خربشان به 

  .  كه از آن درگذشت آغاز شدیا یآنگاه در ماه حمرم بيمار. كرد
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  ن برای گرفنت زکاتفرستادن عامال
 كه اسالم بداجنا راه يافته بود عامالن فرستاد سرزمينهائی ۀ به مهپيامرب:  گويدابوجعفر
  . تا زكات بگريند
الم عامالن و امريان  قلمرو اسۀ دريافت زكات به مهی براپيامرب:  گويدبکر  ابی بنعبداهللا
 ی به دعوی و آجنا بود كه اسود عنس،د فرستاء مهاجر بن امية بن مغريه را به صنعا.فرستاده بود

 بن ی عد. زكات به حضر موت فرستادی را به عاملی زياد بن لبيد انصار. خروج كردیپيامرب
عامل . حنظله كرد بنیقبيلۀ بن نويره را عامل زكات ک  مال. كردی طۀحامت را عامل زكات قبيل

 و . حبرين فرستادی را سویمعالء بن حضر. سعد دو كس از خود آهنا بودند  بنیقبيلۀزكات 
 آهنا را بگريد و ۀكه زكات آجنا را فراهم آرد و جزي جنران فرستاد ی را سوطالب  ابی بنیعل

  . بيارد
نيز    و گفت تا مردم،شد ی حج آماده می براپيامرب قعده سال دهم در آمد یو چون ذ

  . آماده شوند
  



  الوَداع ذکرحَجَّةُ
 بيرون  به قصد حجپيامرب قعده مانده بود كه ی روز به ذپنج:  گويدپيامربعايشه مهسر 

 از سران قوم ی مهراه داشت و گروهی قربانپيامرب. ف رسيدَرشد و مهه سخن از حج بود تا به َس
 و من آن روز . داشته باشدی بودند و گفته بود كه نيت عمره كنند مگر آن كس كه قربانیبا و

 شايد ! عايشهیا«:  و گفت،كنم ی و ديد كه گريه م پيش من آمدپيامربعادت زنانه شدم و 
اين سخن «: گفت .» كاش امسال به اين سفر نيامده بودمی، ایآر«: گفتم» ؟یا عادت شده

   .»یكن ی اما بر خانه طواف من،یبر ی مراسم حج را به سر مۀ تو مه.یمگو
ره كردند و به قربان مهراه نداشت و زنانش نيت عم هرکه  و، وارد مكه شدپيامرب: گويد

: گفتند» ؟اين چيست«: گفتم.  من انداختندۀ گوشت گاو آوردند و در خانیروز قربان مقدار
 مرا با برادرم پيامرب و چون روز سنگ زدن آمد . از طرف زنان خود گاو قربان كرده استپيامرب

  .  عمره آغاز كنم شده از تنعيْمء قضاۀ عمری فرستاد تا به جاعبدالرمحان
 ی را سوطالب  ابی بنیعل  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا:  جنيح گويدیابن اب

 و چون به نزد فاطمه . آمدی كه احرام بسته بود به مكه پيش ویو عل. جنران فرستاده بود
فاطمه » ؟یا  در چه حال!پيامرب دختر یا«:  و گفت، نبودُمحرِم رفت او را ديد كه پيامربدختر 
 رفت و پيامرب پيش یآنگاه عل .» و احرام هنادمي، قصد عمره كنيم کهفت به ما گپيامرب«: گفت

برو بر خانه طواف كن و مانند ياران خويش « : بدو گفتپيامربچون خرب سفر خويش بگفت، 
برو و «:  گفتپيامرب .»ام  مهانند تو كرده من نيِت!پيامربِ خدا یا«:  گفتیعل .»احرام بنه

بستم  ی احرام می وقتیپيامربِ خدا یا: و من گفتم«: گويد .»مانند ياران خويش احرام بنه
 مهراه یقربان«:  گفتپيامرب .» تو كرده استپيامربكنم كه بنده و  یگفتم خدايا من مهان نيت م

 خويش یاو را در قربان  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدا: گويد .»نه«: گفتم» ؟یدار
  .  او نيز قربان كردی براپيامرباسم حج فراغت يافت و  احرام داشت تا از مریكرد و علک شري

 را در مكه ببيند با پيامرب از مين آمد كه طالب  ابی بنی علیوقت: يزيد بن طلحه گويد
 را كه از مين آورده بود به یهاي  و او حله از ياران خود را به سپاه گماشتی و كس،شتاب بيامد

ها  شد و ديد كه حله بيرون  ديدن آهنای برایشد عل ک و چون سپاه به مكه نزدي.كسان پوشانيد
 آمدند آراسته یاينان را پوشانيدم كه وقت«: گفت» ؟یچرا چنني كرد«:  و گفت،را پوشيده اند

ها را  حله: گويد .»ها را برگري  رسند حلهپيامربِ خدااز آن پيش كه به نزد «:  گفتیعل .»باشند
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  . دندبرگرفت و سپاهيان از اين كار آزرده ش
 ميان ما به پيامرب شكايت داشتند و طالب  ابی بنیكسان از عل:  گويدیسعيد خدرابو

 يا -  شكايت نكنيد كه او در كار خدای از عل! مردمیا«: گفت یسخن برخاست و شنيدم كه م
   .»كند ی خشونت م- گفت در راه خدا

و آداب ک  مناس مراسم حج به سر برد وپيامربپس از آن :  جنيح گويدیبن ابعبداهللا 
خنست .  مردم فرو خواندی معروف خويش را براۀ داد و خطبحج را به كسان وامنود و تعليم

  : خدا كرد آنگاه گفتیمحد و ثنا
هرگز مشا را در اينجا دامن شايد پس از اين سال  یسخنان مرا بشنويد، كه من!  مردمیا

ديگر حرام کي اه برين م چون اين روز و چون ا خوهنا و ماهلايتان! مردمیا. نبينم
 .من ابالغ كردم. كنند یمرويد و از اعمال مشا پرسش  یبه پيشگاه خدايتان م. است

 رباها از ميان رفت فقط به .پس دهد به دست دارد به صاحب امانت یامانتهرکه 
 . خدا فرمان داده كه ربا نباشد.و نه ستم ببينيد نه ستم كنيد . خود حق داريدۀمايسر
رود  ی كه از ميان میخنستني خون. نيز مهه از ميان رفت عبداملطلب بن  عباسیربا

 به یربيعة بن حارث را به شريخوارگ(.  استعبداملطلبحارث بن خون ربيعة بن 
اين خنستني خون ايام ) .ليث سپرده بودند و مردم هذيل او را كشته بودند بنیۀ طايف

 كه ديگر در سرزمني  اميد نداردشيطان!  مردمیا. رود یجاهليت است كه از ميان م
مشاريد  ی كه ناچيز می ديگر و اعمالی رضا دارد كه در چيزهایشود، ولمشا پرستيده 

ء كردن  یسَن!  مردمیا. باشيدک از شيطان بر دين خويش بيمنا. اطاعت او كنيد
 به سال ديگر حرام كنند تا مشارِل و  حالی را به ساليکی از ماهها كفر است كه زيادِت

زمان . حالل كنند و حالل خدا را حرام كنندخدا را كامل كنند و حرام خدا را حمرمات 
ش  و مشاره ماهها در پي،ه استگشترزمني داشت ب آمساهنا و آفرينشِ كه روز یبه وضع

 و رجب ی پياپ چهار ماه حرام است، سه ماِه:استخدا و در كتاب خدا دوازده ماه 
 داريد و ی مشا بر زنانتان حق! مردمیاما بعد، ا. استشعبان  و ی كه ميان مجادُمَضر

 را كه از او بيزاريد ی حق مشا بر زنانتان چنان است كه كس.دارند یآهنا نيز بر مشا حق
 و اگر مرتكب شدند خدا به مشا ؛ندمشا ننشانند و مرتكب كار زشت نشوبر فرش 

 اگر  وبزنيد، چندان سخت  كنيد و آهنا را نهیاجازه داده كه در خوابگاه از آهنا دور
 رفتار یبا زنان به نيك.  و پوشش آهنا را به طور متعارف بدهيدیدست برداشتند روز

 مشا آهنا را به امانت خدا ؛ندارند  از خويشیكنيد كه به دست مشا اسريند و اختيار
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د و فتار مرا دريابيگ!  مردمیس اپ. ايد كرده كلمات خدا حاللشان ۀو بوسيلايد  گرفته
ه اگر بدان  واگذاشتم كی در ميان مشا چيزمن. سخن مرا بشنويد كه من ابالغ كردم

  گفتار مرا! مردمیا. پيامربِ خدا كتاب خدا و سنت :نشويدچنگ زنيد هرگز گمراه 
 برادر مسلمان ديگر است، یهر مسلمانيد كه  بدان.بشنويد كه ابالغ كردم، و بفهميد

 یال برادرش حالل نيست مگر آنكه به رضا مکس هيچ یمسلمانان برادرند و برا
   خدايا، آيا ابالغ كردم؟.پس به مهديگر ستم مكنيد. خاطر بدو ببخشد

   .»خدايا شاهد باش«:  گفتپيامرب .»یآر«: و كسان گفتند: گويد
 عرفه به ی را به بانگ بلند از باالپيامربآنكه سخنان : بن زبري گويد عبداهللا اد بنعّب
دانيد  ی مردم میا: گويد بگو ی مپيامرب«: گفت ی م.ة بن امية بن خلف بودگفت ربيع یمردم م

خدا خوهنا و ماهلايتان «: گفت بگو ی مپيامرب .»ماه حرام است«: گفتند یم» ؟اين چه ماهيست
: پس از آن گفت .»برسيدديگر حرام كرده، تا به پيشگاه پروردگار ک را چون اين ماه، بر ي

و ربيعه اين را به بانگ بلند » ؟ استیدانيد اين چه ماه ی مردم میا: گويد ی مپيامرببگو «
بگو خداوند خوهنا و اموالتان را بر «:  گفتپيامرب .»ماه حرام است«: گفت، و مردم گفتند

:  گفتپيامربپس از آن  .» حرام كرده تا به پيشگاه پروردگار رويدديگر چون اين ماهک ي
روز «: ربيعه اين را بگفت و مردم گفتند» ؟ استیه روزدانيد اين چ ی مردم آيا میا: بگو«

ديگر چون اين روز کبگو خداوند خوهنا و اموالتان را بر ي«:  گفتپيامرب .»حج اكرب است
   .»تا به پيشگاه پروردگار رويد  حرام كرده

 آن ايستاده بود  را كه بری در عرفه توقف كرد، كوهپيامرب یوقت: حممد بن اسحاق گويد
اينجا :  گفت ولفه كه بر قزح ايستاده بود و صبحگاه مزد.ف است عرفه موقۀ و مه،اميدموقف ن

اينجا قربانگاه :  گفت كردیو چون در قربانگاه قربان.  مزدلفه موقت استۀو مه ،موقف است
  .  قربانگاه استِمىن ۀو مه ،است

كسان نشان داد را به ک حج خويش به سر برد و مناس  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا
 مجره و طواف كعبه تعليم داد و معلوم داشت كه چه یها با رم و واجبات حج را در موقف

 و اين حج وداع بود و حج بالغ بود كه . حج حالل است و چه چيزها حرام استیچيزها در اثنا
  .  پس از آن حج نكردپيامرب

  



  خدايامربِپ به امورمربوط ای پاره ذکر
   خداای پيامربِه ذکر امجال غزوه

 ی و به قول، در آن شركت داشت بيست و شش بودپيامربها كه  غزوه:  گويدابوجعفر
 را كه از خيرب رفت رى القُی وادۀ خيرب و غزوۀآنكه بيست و شش گويد غزو. بيست و هفت بود

 ی وادینيامد و از مهاجنا سو فراغت از خيرب به منزل خويش بازكند، زيرا پس از ی میيك
  . غزا به حساب آوردندک  و اين را ي. رفتىالقر

 ، ديگر به مشار آوردهۀ را غزوی القری و وادیا و آنكه بيست و هفت گويد خيرب را غزوه
  . شود ی بيشتر میكه يك

  : كه خود او رفت بيست و شش بودپيامرب یها  غزوهۀمه: ابن اسحاق گويد
  . ند ابوا گويۀغزو آن را  ودان بود كهی سوی ویخنستني غزا

  . بودۀ َينُبع  به درىضو َریواط سوُب ۀپس از آن غزو
  .  رفتی خنستني بود كه به طلب كرز بن جابر فهربدرِۀ پس از آن غزو
  .  بود كه بزرگان و سران قريش كشته شدند و بسيار كس اسري شدکُربا  بدرِۀپس از آن غزو
  . يم بودلَُس ی بنیاز چاهها ی كدر نام يك.يم بود كه تا كدر رفتلَُس  بنیۀپس از آن غزو
  .  الكدر رفتة تا قرقرابوسفيان سويق بود كه به طلب ۀپس از آن غزو

  . ر گويند اَمی ذۀغزو آن را  و. جند رفتی غطفان بود كه سوغزوۀپس از آن 
  .  از معادن حجاز بودی حبران بود كه نام يكۀپس از آن غزو
  . احد بودۀ پس از آن غزو
  . سد بودء األ محراۀپس از آن غزو
  . نضري بود  بنیۀپس از آن غزو
  .  خنل رفتی ذات الرقاع بود كه سوۀپس از آن غزو
  .  بدر آخرين بودۀپس از آن غزو
  .  دومة اجلندل بودۀپس از آن غزو
  .  خندق بودۀپس از آن غزو
  . قريظه بود  بنیۀپس از آن غزو

  . حليان هذيل بود  بنیۀ غزوپس از آن
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  .  قرد بودی ذۀپس از آن غزو
  .  خزاعه بودُمصطَِلقِ  بنیۀپس از آن غزو
  .  او را بستند حديبيه بود كه آهنگ جنگ نداشت و مشركان راِهۀپس از آن غزو
  . خيرب بودۀ پس از آن غزو

  .  بودءپس از آن عمرة القضا
  .  فتح مكه بودۀپس از آن غزو
  .  حنني بودۀپس از آن غزو
  .  طايف بودۀپس از آن غزو

  . بودک  تبوۀاز آن غزوپس 
ا جنگ كرد كه بدر و احد و خندق و قريظه و مصطلق و خيرب و ه غزوه شخًص در ُنپيامرب

  . فتح مكه و حنني و طايف بود
  .  شخصا كرد بيست و شش بودپيامرب غزاها كه ۀمه: بن سهل گويديحيى حممد بن 

 کس هيچاق هست و  آن اتفدربارۀ معروف است و پيامرب یغزاها: حممد بن عمر گويد
 ها  اگر اختالف هست در تقدم و تأخر غزوه.در مشار آن اختالف ندارد كه بيست و هفت بود

  . ستا
: گفتند .»بيست و هفت«: گفت» ؟ چند غزا كردپيامرب«: بن عمر پرسيدند عبداهللا از

ش  و از ش. مهه خندق بود كه خنستنيِ،غزاک بيست و ي«: گفت» ؟یدر چند غزوه با او بود«
پذيرفت و اجازه  یخواستم و من ی مپيامربغزا بازماندم و بسيار راغب بودم كه بروم و هر بار از 

   .» خندق اجازه دادی تا در غزا،داد یمن
ه غزا را كه از روايت ابن  در يازده غزا شخصا جنگ كرد و ُنپيامربِ خدا:  گويدیواقد

 آن ی در اثناپيامرب و گويد كه ،كند یه م را اضافى القری وادۀكند و غزو یاسحاق آوردم ياد م
  .  كشته شدی مدعم با تريیجنگ كرد و غالم و

 غابه جنگ كرد و از مشركان كسان بكشت و در اين روز حمرز بن یو هم در غزا: گويد
  . نضله كشته شد

   خدا امجال سَرايای پيامربِذکر
   .  به غزا فرستاد اختالف هستپيامربدر مشار دسته ها كه 

 و پنج ی درگذشت سی كه به مدينه آمد تا وقتی از وقتپيامرب:  گويدبکر  ابیبنداهللا عب
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  . دسته به غزا فرستاد
  .  در حجاز بودآبیفرستاد كه ثنية املره از حيا أ یعبيدة بن حارث را سو َسرِّيۀ

ها  یبعض.  عيص به ساحل دريافتی بود كه سوعبداملطلبمحزة بن  َسرِّيۀپس از آن 
  . اند عبيده مقدم آورده َسرِّيۀ محزه را بر َسرِّيۀ

  .  حجاز بود از سرزمينِ خراری وقاص سویسعد بن اب َسرِّيۀپس از آن 
  .  خنله بودیبن جحش سوعبداهللا  َسرِّيۀپس از آن 
  .  جند بودآهبای از ی يك بود که قردهیزيد بن حارثه سو َسرِّيۀپس از آن 
  . رجيع بودی سوی غنو مرثدیمرثد بن اب َسرِّيۀپس از آن 
  .  بئر معونه بودی منذر بن عمرو سوسريۀپس از آن 
  .  ذوالقصه بر راه عراق بودیه جراح سوابوعبيد َسرِّيۀپس از آن 
  . عامر بود  بنی تربه از سرزمنيیعمر بن خطاب سو َسرِّيۀپس از آن 
  .  مين بودی سوطالب  ابی بنیعل َسرِّيۀپس از آن 
  .  بود كه در ملوح كشته شدکَديد ی سویليثکلبی  عبداهللا الب بنغ َسرِّيۀپس از آن 
  . بودندک بن سعد بود كه از مردم فدعبداهللا   بنیی سوطالب  ابی بنیعل َسرِّيۀپس از آن 

 ی و يارانش مهگیسليم بود كه و بنی به سرزمني ی سلمی العوجایاب َسرِّيۀپس از آن 
  . كشته شدند

  .  غمره بودین حمصن سوعكاشة ب َسرِّيۀپس از آن 
اسد   بنیآهبای از ی يك بود که قطنیاالسد بود كه سو عبدسلمة بن یاب َسرِّيۀپس از آن 
  .  و در اين غزا مسعود بن عروه كشته شد.در ناحيۀ جند بود

  .  هوازن بودء از قرطای سوحارث از بنی حممد بن مسلمه َسرِّيۀپس از آن 
  . بودک  فد درمره  بنییوبشري بن سعد س َسرِّيۀپس از آن 

 به سرزمني ۔جبارُيمن و  یو به قول ۔من و جناب ُيیبشري بن سعد سو َسرِّيۀپس از آن باز 
  . خيرب بود

  . يم بودلَُس  بنی سرزمني بود که مجومیزيد بن حارثه سو َسرِّيۀپس از آن 
 آن را كه خرب بود ی قبيله جذام به سرزمني حسمیزيد بن حارثه سو َسرِّيۀپس از آن باز 

  . از پيش آوردمي
  .  رو شدفزاره رو به  بنی بود كه باى القری وادیزيد بن حارثه سو َسرِّيۀپس از آن باز 
 از اين ی خيرب رفت و در يكیبن رواحه بود كه هر دو بار سوعبداهللا  َسرِّيۀپس از آن دو 
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  . غزاها يسري بن رزام را كشت
 جنگ ی در خيرب بود و مردم غطفان را برایه و چنان بود كی يسري بن رزام يهودۀقص
بن رواحه را با  عبداهللا پيامربِ خدا و ،كرد یفراهم م  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدا

 از آن ۔مهِلَس  بنیپيمانمه۔بن انيس  عبداهللا  كه، او فرستادیسوبه  از ياران خويش یگروه
  . مجله بود

ند سخن كردند و وعده دادند و ترغيب كردند و  رفتیو مهراهان پيش و عبداهللا و چون
و چندان بگفتند تا با  .»به كار گريد و بزرگ دارد تو را ی آيپيامربِ خدااگر پيش «: گفتند
و .  را به رديف خود بر شتر سوار كردیبن انيس و عبداهللا  از يهودان مهراه آهنا بيامد ویگروه

 پيامربره نام داشت يسري بن رزام از رفنت پيش  رسيدند كه قرقی خيرب به جايیچون به شش ميل
اين مطلب را دريافت و دست به مششري برد و بدو محله كرد و پايش را  عبداهللا پشيمان شد و

از ک دار شد و هر ي  كه به دست داشت به سر او كوفت كه زخمیو يسري با عصاي. قطع كرد
  .  كه بر مركب خود گرخيتیر يك مهراه خود محله برد و بكشت مگی به يهودپيامربياران 

ک  انداخت كه چری رسيد آب دهان بر زخم وپيامربِ خدابن انيس پيش  عبداهللا و چون
  . نكرد و آزار نداد
  . رافع را بكشت ابو كه، خيرب بودیسوک بن عتيعبداهللا  َسرِّيۀپس از آن 

 چند یلمه را با تنما بني بدر واحد حممد بن مس  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خداو نيز 
  .  كه او را كشتند، كعب بن اشرف فرستادیاز ياران خويش سو

 كه در خنله يا در ، فرستادیلذَيح ُهَب خالد بن سفيان بن ُنیانيس را سو  بن عبداهللا و نيز
  . او را بكشت عبداهللا  و،كرد ی فراهم مپيامرب جنگ ی كسان را براُعَرَنه

خالد بن که ام  شنيده«:  مرا پيش خواند و گفت خداپيامربِ:  بن انيس گويدعبداهللا
، برو و است ُعَرنهاكنون در خنله يا در ، و كند كه به جنگ من آيد ی كسان فراهم میسفيان هذل
:  گفتپيامرب .»تا بشناسم ی صفت او را بگو!یپيامربِ خدا یا«:  من گفتم.»او را بكش

 برايش یا  لرزهی آنست كه چون او را ببينی وۀشان نو.  شيطان را بياد تو آردی او را ببينیوقت«
 ی مهراه داشت و جايیو من مششري آوخيتم و برفتم و به خالد رسيدم كه زنان: گويد .»یبياب
 یپيامربِ خداو چون او را ديدم چنانكه . جست، و هنگام مناز پسني بود ی آهنا م اقامِتیبرا

 داشتم زد و خورد با او مرا از ،فتم و چون بيم او ری و سوآن لرزش را احساس کردم،گفته بود 
 رسيدم یوک  و چون نزدي،رفتم با اشاره سر مناز كردم ی او میمناز باز دارد در آن حال كه سو

 جنگ اين مرد یكسان را براکه ام   شنيده.ما  از مردم عربیيك«: گفتم» ؟یكيست«: گفت
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آنگاه  .»، مشغول اين كار هستمیآر «:گفت .»ام  و به اين سبب پيش تو آمده،یكن یفراهم م
و زنانش بر او ؛  را با مششري زدم و كشتم و بيامدمی و چون فرصت يافتم و، با او برفتمیكم

: گفتم» ؟یموفق باش«:  رسيدم و سالم گفتم مرا نگريست و گفتپيامرب و چون پيش .رخيتند
   .»یگوي یراست م«: گفت .»او را كشتم«

 به من ی و چون باز آمد عصاي، خانه خويش رفتیرخاست و سو بپيامربِ خداپس از آن 
   .» اين عصا را بگري و با خود داشته باش!عبداهللا یا«: داد و گفت
اين را «: گفتم» ؟اين عصا از كجاست«:  و گفتند، كسان رفتم با عصا پيشِمن: گويد

 چه به تو یا را برابرو بپرس كه عص«: گفتند .» به من داد و گفت با خودم داشته باشمپيامرب
دادم «: گفت» ؟ی چه به من دادی عصا را برا!یپيامربِ خدا یا«:  من بازگشتم و گفتم»؟داد

   .»ندا  كه عصا دارند بسيار كمی كه در آن روز كسان،تا به روز رستاخيز ميان من و تو نشان باشد
هنگام مرگ  و . بودیبن انيس عصا را به مششري خويش پيوست و مهچنان با وعبداهللا 

  . كردندک  به خایبگفت تا عصا را در كفن او هنادند و با و
 مؤته یبن رواحه بود كه سو عبداهللا  وطالب  ابیزيد بن حارثه و جعفر بن َسرِّيۀپس از آن 

  . شام رفتنداز سرزمينِ 
 شام بود كه در آجنا با  از سرزمينِ ذات اطالحی سویفاركعب بن عمري ِغ َسرِّيۀپس از آن 

  . راهان خود كشته شدمه
و قصه چنان بود كه . متيم بود  بنی ازالعنرب  بنییسو َحصن  بنعيينة َسرِّيۀپس از آن 

  .  اين طايفه فرستاد كه كسان بكشت و اسري گرفتی را سوُعَييَنه پيامرب
: گفت .»ام امساعيل را نذر كرده  بنی ازی غالمیآزاد«:  گفتمپيامرببه : عايشه گويد

   .»یخبشم كه آزادش كن ی به تو میرسند و يك یالعنرب م نی باسريان«
متيم و از   بنیالعنرب به مدينه رسيدند فرستادگان  بنیو چون اسريان: ابن اسحاق گويد

مجله ربيعة بن رفيع و سربة بن عمرو و قعقاع بن معبد و وردان بن حمرز و قيس بن عاصم و 
 آزاد كردن آهنا یارم و فراس بن حابس برابن عمرو و اقرع بن حابس و حنظلة بن دک مال

ه  و جنَویرِو كاس دختر اَک  امساء دختر مال و از مجله زنان اسْري. آمدندیپيامربِ خدا بەنزِد
  . ر بودندطَ َمدختر هند و مجيعه دختر قيس و عمره دختر

 آن یمره بود كه در اثنا  بنی سرزمنيی سوی ليثیكلب عبداهللا غالب بن َسرِّيۀپس از آن 
 پيامرببود كه   و مهو. از انصاريان كشته شدیبه دست زيد بن حارثه و يكک مرداس بن هني

  » ؟ی چكار داشتگفت ال اله اال اهللا  کسی کهبا«:  او به زيد گفتدربارۀ
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  .  ذات السالسل بودی عمرو بن عاص سوَسرِّيۀپس از آن 
  .  اضم بودۀ درید و مهراهان او سودَر َحیابن ابَسرِّيۀ پس از آن 

  .  بيشه بودی حدرد سویبن ابعبداهللا  َسرِّيۀپس از آن باز 
  .  بن عوف بودعبدالرمحان َسرِّيهپس از آن 

غزوه خبط  آن را  ساحل دريا رفت ویة بن جراح بود كه سوابوعبيد َسرِّيۀپس از آن 
  . گفتند

  . و هشت بودا كه فرستاد چهل ه َسرِّيه و پيامرب یمهه غزاها: حممد بن عمرو گويد
 را بيست و پيامرب ی و آهنا كه مهه غزاهابکر  ابیبن عبداهللا  بایكسان:  گويدابوجعفر

  . اند دانند اختالف كرده یشش م
 و پس از هجرت فقط . نوزده غزا كردپيامرباز زيد بن ارقم شنيدم كه : اسحاق گويدابو

  . به حجة الوداع رفت و جز آن حج نكرد
: گفتم .»در هفده غزا«: گفت» ؟ی بودپيامربدر چند غزا مهراه  «:از زيد پرسيدم: گويد

   .» ذت العسري يا ذات العشريیغزا«: گفت» ؟ چه بودی بودپيامربخنستني غزا كه مهراه «
: بن جعفر بگفتم و گفت عبداهللا ی و من اين حديث را برا؛ست ااين خطا:  گويدیواقد

 ی و او جوان، زيد بن ارقم مريسيع بودیروايت اهل عراق چنني است، اما خنستني غزا«
 پيامرب و با ،بن رواحه بود كه به رديف او سوار بود عبداهللا مهراه مؤته ینوسال بود و در غزا

   .»بيش از سه يا چهار غزا نكرد
 هيجده غزا كرد كه در هشت غزا شخصا جنگيد كه بدر و احد و پيامرب: مكحول گويد

   .احزاب و قريظه از آن مجله بود
  . حديث زيد بن ارقم و حديث مكحول هر دو خطاست:  گويدیواقد

لی پيش َجدر اين سال كه سال دهم بود در ماه رمضان جرير بن عبداهللا َب: واقدی گويد
  .  و پيامرب او را سوی بت ذواخللصه فرستاد كه آن را ويران كرد،پيامربِ خدا آمد و مسلمان شد

 ابنای مين رفت و آهنا را سوی اسالم خواند  پيشِنُّسُيَحو هم در اين سال و برين : گويد
و پيش دختران نعمان بن بزرج منزل گرفت و آهنا مسلمان شدند و كس پيش فريوز ديلمی 

و . فرستاد كه به مسلمانی گرويد و نيز مركبود و عطا پسرش و وهب بن منبه اسالم آوردند
  . ء پسر مركبود و وهب بن منبه بودندخنستني كسانی كه در مين قرآن را فراهم آوردند عطا

و هم در اين سال باذان كه در مين عامل شاهان پارسی بود اسالم آورد و كس پيش پيامرب 
  . فرستاد و اسالم خويش را خرب داد
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   خداپيامربِو عمرۀ سخن از حج 
حج از پس هجرت ک  سه حج كرد، دو حج پيش از هجرت بود و يپيامرب: جابر گويد

  . عمره نيز با آن كردک بود و ي
 عايشه اين یوقت.  پيش از آنكه حج كند دو عمره كرده بودپيامرب:  بن عمر گويدعبداهللا

: گفت یشنيدم ابن عمر م: جماهد گويد .» چهار عمره كردپيامربِ خدا«: سخن بشنيد گفت
كه داند  یابن عمر م«: و چون عايشه اين سخن بشنيد گفت .» چهار عمره كردپيامربِ خدا«

: روايت ديگر از جماهد هست كه گويد .» مهراه حج بودی وۀعمرک  چهار عمره كرد و يپيامرب
 عايشه نشسته ۀحجرک بن عمر نزدي عبداهللا آمدمي و درپيامربمن و عروة بن زبري به مسجد 

 در ماه رجب یچهار عمره كرد كه يك«: گفت» ؟ چند عمره كردپيامرب«:  بدو گفتيم وبود،
 ،ره شنيدمي و حركت عايشه را در حج،تكذيب يا انكار كنم سخن او راکه واستم  خنمن .»بود

عايشه » ؟یشنو ی را معبدالرمحان ابو سخن! مادر مؤمنانی ا!مادر جان«: و عروه گفت
 .» در ماه رجب بودی چهار عمره كرد كه يكپيامربگويد  یم«: گفت» ؟گويد یچه م«: گفت

 در ماه . كرد او حاضر بودپيامرب هر عمره كه .ا بيامرزد رعبدالرمحان ابوخدا«: عايشه گفت
   .»رجب عمره نكرد

  زنانی که پيامرب نکاح کرد يا سُرّيّه کرد: ذکر مهسران پيامربِ خدا
 و يازده زن را ، پانزده زن گرفت كه سيزده زن را به خانه بردپيامرب: هشام بن حممد گويد

  . ه زن داشت كه درگذشت و ُن،با هم داشت
 را ّزىالُع عبده دختر خويلد بن اسد بنر ايام جاهليت كه بيست و چند ساله بود خدجيد
 مادر . بودی بود، و پيش از آن زن عتيق بن عابد خمزومپيامرب او خنستني زن . گرفتیبه زن

.  آورد، پس از آن عتيق مبردی عتيق دختریبرا  او.خدجيه فاطمه دختر زائدة بن اصم بود
. هاله را آورد ی هند بن ابی ویاش شد و براهالة بن زراره بن نّب ابوزِن قخدجيه پس از عتي

  .  بودی هاله پيش وی گرفت فرزند ابی خدجيه را به زنپيامرب یوقت. هاله مبرد ابوپس از آن
و زينب و رقيه و ام  عبداهللا قاسم و طيب و طاهر و:  هشت فرزند آوردپيامرب یخدجيه برا

  . كلثوم و فاطمه
 پيامرب و چون درگذشْت.  زن ديگر نگرفتپيامربتا خدجيه زنده بود :  گويدفرابوجع

ها  ی بعض. كه پس از خدجيه گرفت اختالف هستی خنستني زندربارۀ.  ديگر گرفتزناِن
  . اند سوده دختر زمعة بن قيس بود  ديگر گفتهی صديق بود، بعضابوبکراند عايشه دختر  گفته
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 بيوه ی سوده زن. نبودی صغري بود و در خور زناشويائشه ع عايشه را گرفتپيامرب یوقت
 .مشس بود عبد شوهر ديگر داشته بود و شوهرش سكران بن عمرو بنپيامرببود كه پيش از 

 در مكه بود كه پيامرب و . شد و مبردیسكران از مجله مسلمانان مهاجر حبشه بود و آجنا مسيح
  .  گرفتیاو را به زن

  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهی خالف نيست كه وپيامرب هعان سريميان مطل:  گويدابوجعفر
  . سوده را پيش از عايشه به خانه برد

 مهچنان در مكه بود خوله دختر حكيم بن پيامرب خدجيه درگذشت و یوقت: عايشه گويد
» ؟یگري ی چرا زن من!یپيامربِ خدا یا«: امية بن اوقص كه زن عثمان بن مظعون بود بدو گفت

:  گفتپيامرب .» بيوهی دوشيزه و اگر خواهیاگر خواه«: گفت» ؟ را بگريمیك«:  گفتپيامرب
 عايشه دختر .ی مردم بيشتر دوست دارۀ كه او را از مهیدختر كس«: گفت» ؟دوشيزه كيست«

برو «:  گفتپيامرب .»سوده دختر زمعة بن قيس«: گفت» ؟بيوه كيست«:  گفتپيامرب .»ابوبکر
   .»و با آهنا سخن كن

عز ۔خداوند « : رفت و ام رومان مادر عايشه را بديد و گفتابوبکر ۀخوله به خان :گويد
: گفت» ؟مقصود چيست«: ام رومان گفت »! مشا فرستاده استی برای چه خري و بركت۔و جل

م، منتظر ا یمن راض«: ام رومان گفت .» كنمی مرا فرستاده كه عايشه را خواستگارپيامرب«
 !ابوبکر یا«:  بيامد خوله بدو گفتابوبکرو چون  .»رسد ی می مبان كه به زودابوبکر

 مرا فرستاده كه عايشه را پيامربِ خدا ! مشا فرستادهی برای چه خري و بركت۔عز و جل۔خداوند 
خوله  .» عايشه دختر برادر اوست؟مگر عايشه مناسب اوست«: گفت .» كنمیخواستگار

با او بگو «:  گفتپيامرب.  بگفتی را با وابوبکر بازگشت و سخن پيامربچون اين بشنيد پيش 
خوله پيش  .» مناسب من است هم و دختر تو،ماَ  و من برادر تویا  برادر منیكه تو در مسلمان

ام  .»منتظر مبان تا من بازگردم«:  گفتابوبکر.  بگفتی را با وپيامرب بازگشت و سخن ابوبکر
 هرگز ابوبکر و  است،سر خود نام برده پی عايشه را برایمطعم بن عد«: رومان به خوله گفت
 و زن مطعم و مادر مهان پسر كه ، رفتی پيش مطعم بن عدابوبکر .»كند یاز وعده ختلف من

به  تو را  اگر دختر! قحافهی پسر ابیا«:  و گفت، بودی او نام برده بود پيش ویعايشه را برا
 رو به مطعم ابوبکر .»دو در آَر كند و به دين تی را صابی و مبادا که به پسر خويش دهيمیزن

 یا  باز آمد و وعدهابوبکر .»گويد یاو چنني م«: مطعم گفت» ؟یگوي یتو چه م«: كرد و گفت
   .» را دعوت كنپيامرب«:  و به خوله گفت،كه داده بود فسخ شده بود

 شش سال ی و در آن هنگام و.كه بيامد و عايشه را عقد كرد، ت كرد را دعوپيامربخوله 
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  . داشت
 چه خري و ۔خدا عز و جل۔! سوده«: پس از آن خوله پيش سوده رفت و گفت: گويد

  مرا فرستاده كهپيامرب«: خوله گفت» ؟مقصود چيست«: گفت »! تو خواسته استی برایبركت
   .»یم، بيا و اين سخن را با پدرم بگوا یراض«: گفت .» كنمیخواستگارتو را 

 و من پيش او رفتم و به ، و از حج بازمانده بود فرتوت بودیپدر سوده پري: خوله گويد
 مرا فرستاده كه عبداملطلببن  عبداهللا حممد بن«: رسم ايام جاهليت درود گفتم، آنگاه گفتم

او «: گفتم» ؟گويد ی دخترم چه م. بزرگوار استیمهشأن«: گفت .» كنمیسوده را خواستگار
خوله ! سوده«:  و با او گفت،واندمسوده را خ: گويد .»او را خبوان«: گفت .»رضايت دارد

 و او ، تو فرستاده استی او را به خواستگارعبداملطلببن  عبداهللا گويد كه حممد بن یم
حممد را پيش من ، یآر«: گفت» ؟ او دهمیِبه زن تو را یخواه ی بزرگوار است، میمهشأن

  .  كه سوده را عقد كرد، را بربدپيامربو خوله : گويد .»آر
به ک  كه به حج رفته بود بازگشت تعرض كرد و خا۔ سودهیعمو۔ن زمعه ب  عبدو چون
به سر ک آن روز كه خا«: گفت ی مسلمان شده بود می و بعدها وقت.رخيت یسر خويش م

   .» شده سفيه بودمپيامربِ خداكردم كه چرا سوده زن  یم
 فرود ۔جخزر  حارث بن  بنیۀحمل ۔نح در ُسابوبکرچون به مدينه رفتيم : عايشه گويد

 بودند، مادرم ی چند از مردان انصار و چند زن با وی به خانه ما آمد، تنپيامرب یروز. آمد
 مرا بياورد و  مادرم مرا از ننو پايني آورد و سرپوشِ.خوردم ی بودم و باد میبيامد، من در ننوي

داشت اه در رسيدم مرا نگ ِک و چون به نزدي،آنگاه مرا كشيد و برد. صورمت را با آب بشست
  . آنگاه به درون رفتم.  آرام شدمیتا كم

اين «: و مرا كنار او نشانيد و گفت،  نشسته بودی ما بر ختت در اطاقِپيامربِ خدا: گويد
   .»كنادک به آهنا مبار تو را كناد وک  تو است، خدا آهنا را به تو مبارۀخانواد

 سر ی كشتند، نه بزیكرد، نه شترام با من زفاف   در خانهپيامرب و ،و مردم و زنان برفتند
 ی را كه هر روز برا]غذا [یا  و سعد بن عباده كاسه. من آن وقت هفت سال داشتم.بريدند
  .  ما فرستادۀفرستاد به خان ی مپيامرب

 خدجيه دختر خويلد از من دربارۀ: بن مروان چنني نوشتک املل عبدعروه بن زبري به
به سه سال پيش از هجرت ک  سه سال يا نزديی و كه چه وقت درگذشت؟ وفاتیپرسيده بود

 دو بار عايشه را ديده بود و به او پيامرب . و پس از وفات خدجيه عايشه را عقد كرد. بودپيامرب
 به مدينه پيامرب كه یهنگام. عايشه آن وقت شش سال داشت .» تو استاين زِن«: گفتند یم
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  . ه سال داشتشه ُن عاي و هنگام زفاْف،هجرت كرد با عايشه زفاف كرد
 عتيق بود ابوبکر نام . گرفتی را به زنابوبکر عايشه دختر پيامرب: هشام بن حممد گويد

 مدينه  سه سال پيش از هجرِتپيامرب . قحافه عثمان بودی و نام اب. قحافه بودیو او پسر اب
 زفاف ی و پس از هجرت مدينه در ماه شوال با و.آن وقت هفت ساله بود. عايشه را عقد كرد

 یا  دوشيزهپيامرب.  درگذشت هيجده ساله بودپيامرب و چون . آن وقت عايشه نه ساله بود.كرد
  .  نگرفت به زنیجز عايشه

 یحفصه دختر عمر بن خطاب را به زن  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خداپس از آن 
 و ،داشت وردر بدر حضُخَنيس .  بودیذافه سهمبن ُح ُخَنيس پيش از آن حفصه زن. گرفت
  . سهم جز او كس در بدر حاضر نبود  بنی و از، نياورده بودیفرزند

امية بن مغريه  ابو هند بود و دخترینام و.  گرفتی ام سلمه را به زنپيامربپس از آن 
 بود كه در بدر حضور داشته بود یسد خمزوماأل عبدسلمة بن ابو و پيش از آن زن. بودیخمزوم
 ۀسلمه پسر عمابو.  بدو رسيد كه از آن درگذشتیه روز احد تري ب.سوار قوم بود کو چاب
و سلمه  ر و از ام سلمه عَم. بودعبداملطلب دختر ۀ مادرش نو.و با او شري خورده بود بود پيامرب

: پرسيدند.  هفت تكبري بر او گفتپيامربسلمه مبرد  ابو كهیهنگام. ه را آوردو زينب و دّر
سلمه هزار  ابو اگر بر.ینه سهو بود و نه فراموش«:  گفتپيامرب» ؟یاين از سهو بود يا فراموش«

   .» آن بودۀتكبري گفته بودم شايست
 و دختر محزة بن . هجرت گرفتچهارم ام سلمه را پيش از جنگ خندق به سال پيامرب
  .  دادی سلمه پسر ویِ را به زنعبداملطلب

  ۔صلی اهللا عليهامربِ خداپي مريسيع كه سال پنجم هجرت بود یپس از آن به سال غزا
بن ک  زن مالُجَويرِّيهپيش از آن .  گرفتی ضرار را به زنی دختر حارث بن ابُجَويرِّيه وسلم۔

 شد كه او را پيامرب او فرزند نياورده بود و جزو اسريان جنگ مريسيع سهم یصفوان بود و برا
 را كه به دست دارد آزاد ین قوم و خواست كه اسرياپيامرب از ُجَويرِّيه.  گرفتیآزاد كرد و به زن

  .  او را پذيرفت و آهنا را آزاد كردی تقاضاپيامرب و ،كند
 پيش از آن ام . گرفتی بن حرب را به زنابوسفيان ام حبيبه دختر پيامربِ خداپس از آن 

 در عبيداهللا . و با شوهر خويش به مهاجرت حبشه رفته بود، بن جحش بودعبيداهللاحبيبه زن 
 ی اما نپذيرفت و بر مسلمان، شودی شد و از ام حبيبه خواست كه او نيز نصرانیرانحبشه نص

 ی ازدواج او كس پيش جناشدربارۀ پيامرب و . مبردی و شوهرش به دين نصران،پايدار ماند
» ؟به او نزديكتر است   از مههیك«:  كه آجنا بودند گفتپيامرب به ياران یفرستاد و جناش
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 یتان به زنپيامربام حبيبه را به «:  به خالد گفتیجناش .»د بن عاصخالد بن سعي«: گفتند
  .  او كردخالد چنان كرد و چهارصد دينار مهرِ .»ده

 و چون او را عقد . كردی ام حبيبه را از عثمان بن عفان خواستگارپيامربِ خدا یبه قول
  .  فرستادپيامرب ی او را داد و سوهرِ َمی و جناش، فرستادی پيش جناشیكرد كس به طلب و

و پيش از آن زينب زن زيد بن .  گرفتی زينب دختر جحش را به زنپيامربپس از آن 
 او دربارۀ و خدا اين آيه را . او نياورده بودی برای بود كه فرزند۔پيامربِ خداوابسته ۔حارثه 

  :نازل كرد بود
ْغَعَم وَ 

َ
ِي أ

ُ إِْذ َيُقوُل لِثَّ ْغَعْمَت عَ  وَ  َعلَيْهِ ابّٰ
َ
ْمسِ أ

َ
َ اتَِّق  وَ کَزوْجَ  كَعلَيْ  كلَيِْه أ  ابّٰ

ُ َما  َك خُتيِْف يف َغْفسِ وَ  َ  وَ  ُمبِْديهِ ابّٰ َ   اجَّاَس خَتْ ْن خَتْشاهُ َوابّٰ
َ
َحقُّ أ

َ
ا قَ.  أ  َزيْدٌ   فَلَمَّ

ً َزوَّْجناَكها ِليَكْ ال يَُكوَن بَلَ   ِمنْها َوَطرا
َ
ْزواِج أ

َ
ْدِقيائِِهْم إِذا  الُْمْؤِمِننَي َحَرٌج يف أ

 ً  وَ . قََضْوا ِمنُْهنَّ َوَطرا
َ
ِ ْمُر اكَن أ   }۳۷ :۳۳{ َمْفُعوًال ابّٰ

 جفت ی گفتی به آن كس كه خدا نعمتش داده بود و تو نيز نعمتش داده بودیوقت«: یيعن
 آن بود در ضمري خويش هنان ندۀكن را كه خدا آشكاری و چيز.دار و از خدا بترساه خويش نگ

 از ی و چون زيد متناي.ی و خدا سزاوارتر بود كه از او بيم كن.یكه از مردم بيم داشت، یداشت یم
 پسرخواندگان یكردمي تا مؤمنان را در مورد پسرخواندگانشان وقت اش او برآورد جفت تو

  . » بودیگرفتن  و فرمان خدا اجنام. نباشدیاند تكلف  از آهنا برآوردهیمتناي
 و . خويش داد و جربئيل را در اين باب فرستادپيامرب به یِخدا عز و جل زينب را به زن

 من ۀفرستاد  مشا بزرگتر ویِ من از ولیِول«: گفت یكرد و م ی فخر مپيامربزينب بر زنان 
   .»تر است یگرام

 گرفت كه پيش از آن زن ی را به زنیرض بن اخطب َنُحَيی صفيه دختر پيامربپس از آن 
 كه حممد بن ، شدُحقَيق ی چون سالم مبرد زن كنانه بن ربيع بن اب و. بوده بودِمشکَمم بن سالّ

  .  او را زدنضري گردِن  بنی جزو اسريانپيامربمسلمه به فرمان 
ش را بر صفيه افكند كه  خويیديد ردا ی به روز خيرب اسريان را مپيامرب كه یهنگام
  . ش كرد گرويد و آزادیو اسالم بر او عرضه كرد كه به مسلمان. خاص او شد

 پيش از آن زن عمري ی و. گرفتین را به زن ميمونه دختر حارث بن حَزپيامربپس از آن 
ميمونه .  او نياورده بودی برای و فرزند. بن قمی بود که ثقيف باشدعقده بنیبن عمرو از 

ف به َر او را در سفر عمرة القضا در َسپيامرب بود و عبداملطلبخواهر ام الفضل زن عباس بن 
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  .  بودعبداملطلبدار كار ازدواج او عباس بن   گرفت و عهدهیزن
 زنده بودند، به جز خدجيه ی گرفت هنگام درگذشت وپيامرب اين زنان كه گفتيم و ۀمه

  . ه بودكه پيش از او و در مكه درگذشت
 گرفت، و یكالب بن ربيعه بود به زن  بنی نشاة دختر رفاعه را كه ازپيامربِ خداپس از آن 

ها نام او  یبعض:  اين زن اختالف هستدربارۀ.  قريظه بودند ازرفاعه  بنیيفه مهپيماناين طا
اند و   گفتهسبا ديگر نام او را ی و بعض. بودیاند و گويند دختر امساء بن صلت سلم را سنا گفته

  . اند پدرش را صلت بن حبيب دانسته
 اين طايفه نيز مهپيمان. رفت گی را به زنیفار شنباء دختر عمرو ِغپيامربِ خداپس از آن 

 یطايفه نسب وک قريظه بود و به سبب هال  بنی شنبا از کهاند ها گفته ی بعض.قريظه بودند بنی
 آمد پيامرب به نزد ء شنبایو چنان بود كه وقت. اند  دانستهی ديگر او را كنانی بعض.معلوم نيست

اگر حممد «:  گفتء و شنبا، مبردربپيامشود ابراهيم پسر ک عادت زنانه بود، و پيش از آنكه پا
  .  او را رها كردپيامربو  .»مرد یمن  او بود حمبوبترين كسِپيامرب

.  گرفتیبكر بن كالب بود به زن  بنیۀ دختر جابر را كه از طايفغَُزّيه پيامربپس از آن 
 را به ی ساعدیاسيد انصار ابو و، سخن شنيده بودی ویاندام  و خوشی از زيبايپيامرب
 من یأر«:  از كفر كناره گرفته بود گفت آمد و تازهپيامرب و چون پيش . او فرستادیاستگارخو

 كه به خدا پناه یكس«:  گفتپيامرب .»برم ی و از تو به خدا پناه م،در اين كار دخالت نداشت
  .  از قبيله كنده بودیو: گويند. و او را پيش كسانش پس فرستاد .»برد مصون است

 و چون ، گرفتی را به زنی امساء دختر نعمان بن اسود بن شراحيل كندپيامربپس از آن 
 كسانش پس ی ديد و بدو چيز خبشيد و لوازم داد و سوی و در تنِیا یبا او خلوت كرد سپيد

 و سبب آن بود كه . كه او را رها كرد، فرستاده بودپيامرب ی نعمان او را سویبه قول. فرستاد
 كس پيش نعمان فرستاد و پيامرب به خدا پناه برد، و وی از  او با او خلوت كردپيامربچون 
مگر «: آنگاه از امساء پرسيد» هست«: نعمان پاسخ داد» ؟مگر اين دختر تو نيست«: گفت

دار اه او را نگ«:  گفتپيامربپس از آن نعمان به » .هستم«: امساء گفت» ؟یدختر نعمان نيست
ت كه هرگز عادت زنانه نداشته  و از مجله گف، او كردو ستايش بسيار از »كه چنني و چنان است

 و معلوم نيست به سبب سخن زن بود يا سخن پدرش كه هرگز . او را نيز رها كردپيامربو  .است
   .عادت زنانه نداشته است

  .  خويش دادپيامرب را به غنيمت به ی رحيانه دختر زيد قرظپس از آن خدا
  .  را بدو هديه داد كه ابراهيم را آوردیاريه قبط اسكندريه میو نيز مقوقس فرمانروا
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 ی كه شش تن از آهنا قرش،بودند  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا زنان ۀاين مجل
  . بودند

  ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدادر روايت هشام بن حممد سخن از ازدواج :  گويدابوجعفر
عامر   بنیۀ داده بودند و از طايفني لقببا زينب دختر خزميه نيست كه او را ام املساك وسلم۔

 بن ةبرادر عبيد ۔ زن طفيل بن حارث بن مطلبپيامربِ خدا و پيش از ،بن صعصعه بود
از ک  هيچيپيامرب یدر ايام زندگان: گويند.  درگذشتپيامرب ۀ و در مدينه در خان، بود۔حارث

و عاليه دختر ظبيان  ۔یخواهر دحيه كلب ۔جز او و خدجيه و شراف دختر خليفهه زنانش ب
  . درنگذشت

 بكر بن كالب بود به یاب  بنیۀ از طايفی عاليه را كه زنپيامرب:  گويدیابن شهاب زهر
  .  و چيز داد و از او جدا شد، گرفتیزن

قتيله دختر قيس بن معديكرب خواهر اشعث بن قيس را   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهو نيز او
 و قتيله با برادر خويش از اسالم ،لوت كند درگذشت خی و پيش از آنكه با و، گرفتیبه زن

  . بگشت
 ،ی ابن كلبۀبه گفت.  گرفتیفاطمه دختر شريح را به زن  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهو نيز او

 كه داشته بود او را ی شوهر از پسِپيامرب و ،داشتک  غزيه دختر جابر بود كه لقب ام شريیو
 با او پيامرب و چون .داشت كه لقب از او گرفتک  به نام شريی و از شوهر سابق پسر،گرفت

از پيش مسلمان شده بود و پيش زنان ک ام شري. خلوت كرد او را كهنسال يافت و طالقش داد
  . كرد یرفت و آهنا را به اسالم دعوت م یقريش م

  .  گرفتیريه را نيز به زنَب خوله دختر هذيل بن ُهپيامرب: گويند
اب نشسته  پشت به آفتپيامرب كه ی هنگامیطيم بن عد دختر َخیليل: ابن عباس گويد

 هستم كه با یمن دختر كس«: گفت» ؟یكيست«:  گفتپيامرب.  او زدۀبود بيامد و دست به شان
 یام خودم را به تو عرضه كنم كه مرا به زن آمده  دختر خطيم هستم،یباد مهعنان بود، من ليل

 مرا به پيامرب«: قوم خويش بازگشت و گفت ی سویليل .»چنني كردم«:  گفتپيامرب .»یبگري
 زنان مكرر دارد، برو و خويشنت را پيامرب و ی حسودی كه تو زنیبد كرد«: گفتند .» گرفتیزن

   .»رها كردم«:  گفتپيامرب .»مرا رها كن«:  رفت و گفتپيامرب پيش یليلپس  .»رها كن
رواس   بنی ازیا نيز كه زنعمره دختر يزيد ر  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا: گويند

  .  گرفتیبن كالب بود به زن



 ۳۳۹

    كرد و نگرفتی خواستگارپيامرب كه یزنان
 ی از او خواستگارپيامرب بود كه نامش هند بود، ابوطالب دختر یاز آن مجله ام هان

  .  گفت فرزند داردی كه ام هان، نگرفتیكرد، اما به زن
 كرد و ی سلمة بن هشام بن مغريه خواستگارو نيز ضباعه دختر عامر بن قرط را از پسرش

 ی از تو خواستگارپيامربِ خدا«: و پيش مادر رفت و گفت .» او را بپرسمیتا را«: او گفت
 پيامربمگر در مورد «: گفت .»بپرسم تو را یگفتم تا رأ«: گفت» ؟یتو چه گفت«: گفت .»كرد

 سكوت كرد پيامرب رفت، اما ربپيامو سلمه پيش  .» را پرسيد، برو موافقت كنی كسیبايد رأ
  . به سبب آنكه شنيده بود كه ضباعه كهنسال است

 ی و. كردی نيز خواستگار۔یخواهر اعور عنرب ۔ از صفيه دختر بشامهپيامرب: گويند
 شوهرت را ی من و اگر خواهیاگر خواه«:  كرد و گفتُمَخيَّر او را پيامرباسري شده بود و 

  .  آزادش كردپيامربو  .»شوهرم«: و او گفت .»برگزين
 اما معلوم شد كه ، كردی خواستگارعبداملطلبيب دختر عباس بن حب از ام پيامربو نيز 

  .  اوست كه ثويبه هر دو را شري داده بودیعباس برادر شري
 اما ، داردی و پدرش گفت عيب، كردیحارثه نيز خواستگار یاز مجره دختر حارث بن اب

  . يد كه برص گرفته است و چون به خانه رفت د،نداشت
  

    داشتی به زنپيامرب كه یكنيزان
 ی نضريی و به قولیظَر رحيانه دختر زيد قُی بود و ديگری ماريه دختر مشعون قبطیيك

  . امي كه خرب هر دو را از پيش گفته

   خداپيامربِ ۀآزادشد غالمان
  . امي ا را گفتهاز آن مجله زيد بن حارثه بود و پسرش اسامة بن زيد كه از پيش خرب آهن

 ی به خدمت وپيامرب بود و آزاد شد و مهچنان تا هنگام درگذشت پيامربثوبان نيز غالم 
ثوبان به : گويند.  از او به جاستیِ وقفۀو در آجنا خان ،مص رفتبود، پس از آن به شهر ِح

ه  در شهر رملیاند و ها گفته یبعض. سال پنجاه و چهارم در ايام خالفت معاويه درگذشت
  . سكونت گرفت و دنباله نداشت

 ی و در مورد و، بودیدشقران بود كه از اهل حبشه بود و نامش صاحل بن َعديگر 
بن  عبداهللا  شقران را از پدرشپيامرب:  گويدی بن داود خريبعبداهللا. اختالف هست
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ل پسر  پسر حو صاحل نامش بود واز ايرانياناند شقران  ها گفته یبعض.  به ارث بردعبداملطلب
 یهبرام پسر رشتهر یجشنس پسر مهربان پسر فريان پسر رستم پسر فريوز پسر مامهربود پسر آذر

  .  بودی از دهقانان ریو: گويند. بود
 خبشيد و پيامرب بن عوف بود كه او را به عبدالرمحانشقران غالم :  گويدیمصعب زبري

 در بصره ی مقيم بود و اعقاب واو فرزندان آورد كه آخرين آهنا موبا نام داشت و در مدينه
  . بودند

 ابراهيم بود در مورد یگفتند و نامش اسلم و به قول یرافع م ابورويفع بود كه او راديگر 
پيامربِ  بود كه او را به عبداملطلب عباس بن آِن ازیاند و ها گفته ی بعض. اختالف هستیو

 بزرگ بود كه به ارث عيد بن عاصِ ساَُحيَحهرافع غالم  ابواند  ديگر گفتهیبعض.  خبشيدخدا
. در كشته شدند در َبیبه فرزندانش رسيد كه سه تن از آهنا سهم خود را آزاد كردند و مهگ

 خبشيد كه پيامرب بن سعيد سهم خود را به - و خالد،رافع نيز با آهنا در بدر حضور داشتابو
  . آزادش كرد
رافع كنيه از او گرفته  ابورافع بود كهگفتند و نامش  ی می داشت كه او را هبیرافع پسرابو

 كه عمرو بن یهنگام.  بودطالب  ابی بنی كه دبري علعبيداهللا و پسر ديگر داشت به نام .بود
 ۀوابست«:  گفتیهب» ؟ی كيستۀوابست«:  را پيش خواند و گفتیسعيد حاكم مدينه شد هب

 ۀوابست«:  گفتیهب» ؟ی كيستۀوابست«: باز گفت. و عمرو يكصد تازيانه به او زد .»پيامربِ خدا
 ۀوابست«: گفت یپرسيد و او م یو مهچنان م. و عمر يكصد تازيانه ديگر به او زد .»پيامربِ خدا
 ۀوابست«:  گفتیو هب» ؟یوابسته كيست«: تا پانصد تازيانه به او زد و پرسيد .»ميپيامربِ خدا

   .»مشامي
 از ی از اصفهان و به قولیا از دهكدهداشت و عبداهللا  ابوۀبود كه كني یسلمان فارسديگر 
 فروختند و با ی القری در وادیيهودک  كه او را به يه بود و اسري عربان كلب شد،رامهرمز بود

 و مسلمانان او را در كار پيامرب بدهد و آزاد شود، و ی مالی قرار مكاتبه هناد، يعنیيهود
  . كردند تا آزاد شدک پرداخت كم
سلمان از واليت شاپور بود و نامش مابه پسر :  گويندنيانشناساِن ايرا نسب یبعض

  . بوذخشان پسر ده ديره بود
 را خدمت پيامرب ام سلمه بود و آزادش كرد كه مادام احليات سفينه بود كه ازآِنديگر 

 ديگر ی را مهران و بعضیها نام و یبعض. هستدر نامش اختالف .  سياه بودیو: گويند. كند
  .  بود و نامش سبيه پسر مارقيه بودفارسی از عجمان ی وی قولبه. اند رباح گفته
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 از مواليد سراة بود و یو. مسروح داشتابو ی و به قولابوُمَسرِّح ۀبود كه كنيانسه ديگر 
 ۀمسرح در بدر و احد و مهابو. داد كه درآيند ینشست او كسان را اجازه م ی مپيامرب یوقت

 بود و نام پدرش ی فارسی و پدری حبشی از مادریو: دگوين.  بودپيامرب ديگر مهراه یجنگها
 پسر اشرنيده پسر ادوهر پسر مهرادر پسر كحنكان از فرزندان مهگوار پسر يوماست یكردو
  . بود

 از مواليد سرزمني یكبشه بود، كه نامش سليم بود و از مواليد مكه بود و به قولابوديگر 
 پيامرب ديگر با یكبشه در بدر و احد و جنگهاابو.  او را خريد و آزاد كردپيامرب و ،دوس بود

  .  درگذشت،مهراه بود و به سال سيزدهم هجرت، در اولني روز خالفت عمر
  .  او را خريد و آزاد كردپيامرب و ، بودُمَزينه از مواليد یو: گويند. يهبه بودمَوابوديگر 
  . ددا ی مپيامربد بود كه كسان را اذن ورود به نزد رباح اسَوديگر 
  .  در شام اقامت كردپيامربفضاله بود كه پس از ديگر 
 غزوۀ در یو.  خبشيدپيامرب بود و او را به یمدعم بود كه غالم رفاعة بن زيد جذامديگر 

  .  ناشناس بيامد و او را كشتی و تري، بودپيامرب مهراه ى القریواد
 بود و از فارسیان اند از عجم  گفتهیشناسان فارس  نسبیضمريه بود كه بعضابوديگر 

شاه بود و نامش واح پسر شبيزر پسر پريويس پسر تاريشمه پسر ماهوش پسر  فرزندان گشتاسب
 شد و پيامربِ خدا از جنگها اسري شده بود و سهم ی در يكیاند و ها گفته یبعض. باكمهري بود

 ضمريه یبن ضمرية بن اب عبداهللا حسني بن ابو جدیو.  نوشتی وی برایآزادش كرد و مكتوب
 آورد كه یپيش مهد آن را  عبداهللا در دست نوادگان اوست و حسني بنپيامرب و مكتوب ،بود

  . مكتوب را بگرفت و بر ديده هناد و سيصد دينار بدو داد
 شد كه پيامرب از جنگها اسري شد و سهم یيسار بود كه از مردم نوبه بود و در يكديگر 
  .  هجوم آوردند كشته شدپيامرب ۀر گلعرنيان ب ی مهو بود كه وقت.آزادش كرد

  . كرد ی روايت مپيامربمهران بود كه حديث از ديگر 
 هديه یخواجه نيز داشت به نام مابور كه مقوقس او را با دو كنيز ديگر به وک  يپيامرب

 او را پيامربِ خدا سريين بود كه ی داشت و ديگری ماريه بود كه او را به زنشان يکیكرده بود، 
بن  عبداهللا  كه حسان بن ثابت از صفوان بن معطل خورده بود بدو خبشيد ویب ضربتبه سب

  . حسان از او آمد
 حافظ آهنا باشد و به  فرستاده بود كه در راْهیمقوقس اين خواجه را با دو كنيز اهدائ

 بطال  ابیبن ی علپيامرب و ،گويند مهو بود كه گفته بودند با ماريه رابطه دارد. مقصد برساند
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 آگاه شد جامه از تن درآورد و ی را بديد و از قصد وی و چون عل؛را فرستاد و گفت او را بكشد
  .  دست از او بداشتی و عل، نداردیمعلوم شد كه آلت مرد
شان  ی آمدند كه آزادشان كرد و يكپيامرب طايف چهار غالم از آجنا پيش ۀهنگام حماصر

  . ه نام داشتَرکَابوّب

  خدا   پيامربدبريان 
 و خالد بن سعيد و طالب  ابی بنی علینوشت و گاه ی او می عثمان برایگاه: گويند

  . یابان بن سعيد و عالء بن حضرم
 زيد بن ی و در غياب اب. بن كعب بوداَُبینوشت  ی او می خنستني كس كه برایبه قول

  . نوشت یثابت م
گشت و روز رز اسالم بنوشت، سپس ا ی مپيامرب ی سرح نيز برای بن سعد بن ابعبداهللا

  . فتح مكه باز به اسالم گرويد
  . نوشتند ی او می نيز برای سفيان و حنظله اسدیمعاوية بن اب

   خدا ِپيامرباسبان 
 بود كه در ی داشت اسبپيامربِ خدا كه یخنستني اسب: بن سهل گويديحيى حممد بن 

 آن را پيامربم اسب ضرس بود و  و نا،فزاره به ده اوقيه نقره خريد  بنی از مردمیمدينه از يك
 در جنگ احد مسلمانان جز اسب . كه بر آن به غزا رفت در احد بود و اول بار،سكب ناميد

  . ار بود و مالوح نام داشتردة بن نّيُب ی ابآِناسب ديگر داشتند كه ازک  يپيامرب
 پيامرب  بود كهیاسب:  مرجتز پرسيدم گفتدربارۀيحيى از حممد بن : حممد بن عمر گويد

  . ه بودّرُم  بنی و عرب از طايفه، و خزمية بن ثابت شاهد معامله بود،عرب خريدک از ي
لزاز را . لزاز و ظرب و خليف:  سه اسب داشتپيامرب:  گويد ابن سهل بن عباساَُبی

  از شتران غنيمتپيامرب الربا هديه كرد و یمقوقس به او هديه كرده بود، خليف را ربيعة بن اب
  .  هديه كرده بودی بن عمرو جذامفَرَوهب بدو داد، ظرب را كال بنی

به عمر  آن را پيامرب هديه كرد كه ورد نام داشت و پيامرب به ی نيز اسبداریمتيم : گويد
  . خبشيد

  .  به نام يعسوب داشتی به جز اين اسبها كه گفتيم اسبپيامرباند  ها گفته یبعض
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    خداپيامربِاستران 
 بود كه مسلمانان داشتند و ی خنستني استرپيامربدلدل استر : د بن حممد گويیموس

 و استر تا به روزگار معاويه به جا ، هديه كرده بودپيامرب به نام عفري به یبا خر آن را مقوقس
  .  هديه كرده بودپيامرب به یدلدل را فروة بن عمرو جذام:  گويدیزهر. بود

 هديه كرد كه فضه نام داشت و پيامرب  بهیفروة بن عمرو استر: زامل بن عمرو گويد
 فروه بود كه به هنگام ۀ نيز كه يعفور نام داشت هديپيامرب خبشيد، خر ابوبکربه  آن را پيامرب

  . بازگشت از حجة الوداع سقط شد

   خداپيامربِشتران 
ک با يابوبکر آن را حريش بود و   بنی قصواء از شتران: گويدی بن حممد متيمیموس

ت و پيش ، گرفابوبکربه چهار صد درم از  آن را پيامرب هشتصد درم خريده بود و شتر ديگر به
 چهار ء به مدينه رسيد قصواپيامرب یو وقت.  و مهان بود كه بر آن هجرت كرد، بود تا مبردپيامرب

  . گفتند ی مء و عضباء و جدعاءقصوا آن را ساله بود و
  .  داشتی گوش آن شكافۀبود و كنار ء عضباپيامربنام شتر : ب گويديَِّس بن ُمىيعل

   خداپيامربِ یتران شريش
 داشت و مهان بود كه در بيشه بر آن یگله شتر شريک  يپيامرب: گويد عبداهللا معاوية بن

كردند  ی می از شري آن زندگپيامرب ۀ بردند و بيست شتر بود كه خانوادهجوم آوردند و به غارت
 غزار و حناء و مسراء و عريس و سعديه و .آوردند ی او میو هر شب دو ظرف بزرگ شري برا

  . ا از آن مجله بودبغوم و يسرية و رّي
 در یگله شتر شريک  يپيامرب و ، شري بودپيامرب ۀ ما در خانیبيشتر غذا: ام سلمه گويد

شتر به نام عريس بود كه شري فراوان به ما ک  و ي،بيشه داشت كه بر زنان خود تقسيم كرده بود
 و چوپان شتران را ،چون شتر من نبودمهو عايشه شتر مسرا را داشت كه شري داشت اما  ،داد یم

 و شري ،دوشيدند یآورد كه م ی ما میها  در اطراف جوانيه برد و شبانگاه به خانهیبه چراگاه
  . شتر عايشه مانند شتر من يا بيشتر شد

 یبرا آن را ء بود و شري اجلدر و در محای داشت كه در ذی شتران شريپيامرب: جبري گويد
فرستاده بود كه از  آن را  از آن مجله مهره نام داشت كه سعد بن عبادهیآوردند، يك یما م

عامر   بنی نيز بود كه در بازار نبط ازءا و شقراعقيل بود و شري فراوان داشت، رّي  بنیشتران
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دوشيدند و هر  یان را م و اين شتر، و عريس و يسريه و حنا نيز بودءخريده بود، برده و مسرا
  . آوردند ی می ویبرا آن را شب

  .  نگهبان شتران بود كه غارتيان عرب او را كشتندپيامربيسار غالم 

   خداپيامرب یبزان شري
عجوه و زمزم و سقيا و بركه و :  داشتی هفت بز شريپيامرب: گويد عبداهللا ابراهيم بن

  . رسه و اطالل و اطراف
  . چرانيد ی داشت كه پسر ام امين آن را می هفت بز شريپيامرب: ابن عباس گويد

   خدا  پيامرب یمششريها
 یيك ؛قينقاع سه مششري گرفت  بنیۀ از اسلحپيامرب:  گويدى سعيد معلیمروان بن اب

 خمذمپس از آن دو مششري به نام . گفتند یتف م را َحیار نام داشت و ديگر بّتیكوتاه بود و يك
  . و رسوب به دست آورد

 عضب بود و در جنگ ی دو مششري داشت كه نام يك به مدينه آمدپيامرب یوقت: گويند
  . مهراه داشت آن را بدر

  . به غنيمت گرفت آن را ذو الفقار مششري منبه بن حجاج بود كه در جنگ بدرديگر 

   خداپيامربِ یها  كماهنا و نيزه
 رسيد با سه كمان كه پيامربقينقاع سه نيزه به   بنیاز سالح:  سعيد گويدیمروان بن اب

  .  نام داشتء صفرای و يكء بيضای و يكء روحایيك

   خداپيامربِ یها زره
 سعديه ی رسيد كه يكپيامربقينقاع دو زره به   بنیاز سالح:  سعد گويدیو هم مروان بن اب

  .  فضه نام داشتیو ديگر
  ذات الفضول و زرِهزرِه ؛ دو زره پوشيده بودپيامربدر جنگ احد : حممد بن مسلمه گويد

  .  و در جنگ خيرب نيز مهان دو زره را به تن داشت.فضه
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   خداپيامربِسپر 
 آن را پيامرب و ،قوچ بر آن نقش بودک  داشت كه سر يسپری پيامرب: مكحول گويد

  . از ميان برده بود آن را روز صبح خدا عز و جلک  و ي،خوش نداشت

   خداپيامربِ ینامها
 . از آن به ياد ما مانده استی خويش گفت كه بعضی برای نامهايمربپيا:  گويدیموسابو

   .»ام  التوبه و ملحمهی و حاشر و نبیمن حممد و امحد و مقف«: گفت
   .»ما یمن حممد و امحد و عاقب و ماح«: ت به من گفپيامرب: مطعم گويد

به  آنكه خداوند ی يعنی نيست و ماحی آنكه پس از او كسیعاقب يعن:  گويدیزهر
  . كند ی او كفر را حمو مۀوسيل

 و عاقب و یمن حممد و امحد و ماح«:  گفتپيامرب از مطعم هست كه یو نيز روايت
 حاشر یاز سفيان پرسيدم معن«: گويد .»شوند ی من حمشور می و مردم بر قدمها،حاشرم
   .»انپيامرب  آخرِیيعن«: گفت» ؟چيست

   خداپيامربِ هيأتِ جسمیِ
 نه دراز بود نه كوتاه، سر بزرگ داشت و ريش انبوه، و پيامرب: ويد گطالب  ابی بنیعل

 بلند بر سينه یمو. زد ی میسرخه اش ب  ضخيم، درشت استخوان بود، چهرهیدستان و پاها
 از باال سرازير شده بود، پيش از او و پس از یگرفت گوي ی هنگام رفنت پيكرش لنگر م،داشت
  . نديدم سلم۔ و ۔صلی اهللا عليه را چون اویاو كس

 در مسجد كوفه بود و دست بر محايل مششري طالب  ابی بنیعل:  بن عمران گويدعبداهللا
:  گفتیعل .» من وصف كنی را براپيامربِ خدا«:  از انصار بدو گفتیيكو خويش داشت، 

 ی درشت و سياه و موی داشت و چشمانی مايل به سرخیرنگ  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهاو«
رديف ک ، گردنش چون نقره سپيد بود، يه داشت صاف و ريش انبوۀ گونچني و نرم و یب
 نبود، دست و پايش ضخيم ی مویگاه داشت و جز آن بر سينه و زير بغل و ی از سينه تا هتیمو
 و چون به ، فرود آمده بودی از باال سرازير شده بود يا از سنگیرفت گوي ی و چون راه م،بود
 نه شد، نه كوتاه بود نه بلند، نه زبون بود ی آن مید سو تن خوۀنگريست با مه ی میجاي

خوشبوتر بود، پيش از او و ک  چون مرواريد بود و عرقش از مشی وۀخسيس، عرق بر چهر
   .» را چون او نديدمیپس از او كس



 ۳۴۶

 مبعوث یدر چهل سالگ  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدا: گويدک انس بن مال
در سر و ريش .  درگذشتیو ده سال در مدينه بود و در شصت سالگشد، ده سال در مكه مباند 

بود، گون   تريه نهسپيد تند ونه كوتاه بود، نه دراز مفرط و نه  پيامرب سپيد نبود، ی بيست مویو
  . دار بود و نه صاف مويش نه چني
 كه یبه جز من كس«:  و گفت،برد یطفيل بودم كه بر كعبه طواف م ابوبا:  گويدیجرير

 یوصف و«: گفتم .»یآر«: گفت» ؟یاو را ديد«: گفتم .» را ديده باشد منانده استامربپي
   .» بود و نه الغرفربهسپيد مليح بود، نه «: گفت» ؟چگونه بود

  بود  خداپيامربِخامت نبوت كه بر 
و پشت  .»بيا و پشت مرا مسح كنک نزدي! زيدابو«:  به من گفتپيامرب: زيد گويدابو

از او  .» دست زدم و انگشت بر خامت هنادم و فشردمید و من به پشت وخويش را خلت كر
   .» بودی بود كه بر شانه وی مویمقدار«: گفت» ؟خامت چه بود«: پرسيدند
   .» برآمده بودیپاره گوشت«: گفت» ؟ چه بودپيامربخامت «:  پرسيدندیسعيد خدر ابواز

   خداپيامربِشجاعت و سخاوت 
 در مدينه یتر و شجاعتر بود، شب  از مهه نكوتر و خبشندهپيامرب: گويدک انس بن مال

طلحه  ابو برخوردند كه بر اسب خلتپيامرب صدا رفتند و به یبانگ خطر برخاست، مردم سو
! مردم«: گفت ی صدا رفته بود و میسوار بود و مششري به دست داشت زودتر از مهه سو

 ی اسب تو درياي!طلحه ابویا«: فتپس از آن گ. و اين را دو بار گفت .»مباشيدک بيمنا
  .  نگرفتی بر آن پيشیطلحه كندرو بود و پس از آن هيچ اسب ابواسب .»است

   كرد يا نه یو اينكه خضاب م  خداپيامربِ ی مو
 پري پيامرب؟ آيا یا  را ديدهپيامربآيا «: سر رفتيم و بدو گفتمبن ُب عبداهللا پيش: معاذ گويد

   .» سپيد بودی او موۀبر چان«:  خويش هناد و گفتۀ چاندست به عبداهللا :گويد» بود؟
تو آن وقت چه : بدو گفتند. اش سپيد بود  چانهی را ديدم كه موپيامرب: ابن جحيفه گويد

   .»كردم ی آن پر درست میتراشيدم و برا یتري م«: گفت» ؟یكرد یكار م
چندان سپيد  پيامرب یموها«: گفت» ؟كرد ی خضاب مپيامربآيا «: از انس پرسيدند

   .»كرد ی و عمر با حنا خضاب م،كرد ی با حنا خضاب مابوبکر ی ول،نشده بود
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   .» سپيد نداشتی بيست موپيامرب: انس گويد
 ی سپيد كه در پيشانی نبود به جز چند موی آثار پريپيامربدر : جابر بن مسره گويد

  . كرد یهنان م آن را زد ی سر خويش را روغن می و وقت،داشت
 بياورد كه با پيامرب ی از موهای به درون رفت و چيزپيامربمهسر :  بن موهب گويدعبداهللا

  . حنا خضاب شده بود
 به ی ویكرد و موها یبا حنا خضاب م  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خدا: رمثه گويدابو

  . )ستی اترديد از راو(رسيد  یشانه يا بازو م
  .  بافته و آوخيته داشتیسته مو را ديدم كه چهار دپيامرب گويد یام هان



  پيامربِخدا  وفات
  :خدا عز و جل فرمود:  گويدابوجعفر

ِ إِذا جاَء نرَْصُ  يَْت اجَّاَس يَْدُخلُوَن يف ِديِن  وَ الَْفتْحُ  وَ ابّٰ
َ
ِ َرأ ً فََسبِّ ابّٰ فْواجا

َ
ْح حِبَْمِد  أ

اباً  وَ َك َربِّ    }۳ -۱ :۱۱۰{اْستَْغِفْرُه إِنَُّه اكَن تَوَّ
شوند  می كه گروه گروه داخل دين خدا ديدیو مردم را   بيامدی خدا و فريوزیچون يار«: یعني

  . » استپذير توبه ی و از او آمرزش خبواه كه ویگوببه ستايش پروردگارت تسبيح 
را ک  در حجة الوداع كه حجة التمام و حجة البالغ نيز بود مناسپيامرباز پيش گفتيم كه 
 پس از پيامرب كه خواند سفارشها بديشان كرد، آنگاه یا  داد و در خطبهبه ياران خويش تعليم

 حمرم و صفر ۀ حجه و مهی ذۀماند ی حجه به مدينه بازگشت و باقیفراغت از حج در اواخر ذ
  . را آجنا بود

  . ذکر حوادثی که در آن بود. آنگاه سال يازدهم هجرت در آمد
 شام آماده ی فرستادن سوی را برای گروه در حمرم سال يازدهمپيامرب:  گويدابوجعفر

  .  خود اسامة بن زيد بن حارثه را ساالرشان كردۀ وابستكرد و وابسته و پسرِ
از و داروم َبلقاء  به حدود  که به اسامة گفتپيامربِ خدا:  ربيعه گويدیعباس بن اب

.  اسامه روان شوند بای مهاجران اولۀ و بنا بود مه، و مردم آماده شدند،فلسطني بتازدسرزمينِ 
 را به ی كه از آن درگذشت و خدا وپيامرب ی كه مردم در كار آماده شدن بودند بيمارءدر اين اثنا

  . آغاز شد األول جوار رمحت و كرم خود برد در اواخر صفر يا اوايل ربيع
 مدينه ی پس از فراغت از حجة التمام سوپيامرب:  گويدپيامرب ۀ۔شدآزاد۔مويهبه ابو
كرد كه ساالرشان اسامة  ی فرستادن آماده می را برای و گروه، و راه رفتنش مشكل شدبازگشت

 اردن بود  سرزمينِ شام كه جزو آبل الزيت در مرزهای به که بدو گفتپيامرب و ،بن زيد بود
 یو«:  اعتراضشان را رد كرد و گفتپيامرباما ، و منافقان در اين باب بگو مگو كردند. بتازد
گفتند، و او نيز  ی پدر او نيز مدربارۀگويند  ی سپاه است، اين سخنان كه میر ساالۀشايست
   .» بودی ساالرۀشايست

 پيامربخاستند و  د در مين و مسيلمه در ميامه به پا شايع شد اسَوپيامرب ی خرب بيماریوقت
د كه  بوی و اين به هنگام. در ديار اسد به پا خاستطُلَيحهپس از آن . از كارشان خرب يافت

  .  كه از آن درگذشت آغاز شدی وی بيمار از آن در حمرمپس.  هببود يافته بودپيامرب
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  .  كه از آن درگذشت در اواخر حمرم آغاز شدپيامرب یبيمار: هشام بن عروه گويد
  .  دو روز مانده به آخر صفر آغاز شدپيامرب یبيمار:  گويدیواقد

 ی كه در مين رخ داد به دوران زندگیخنستني ارتداد از مسلمان:  گويدیفريوز ديلم
 كه پس از ،گفتند ی م و ذواخلمارهلة بن كعب رخ داد كه او را اسودي بود و به دست عپيامربِ خدا

  .  قوم مذحج خروج كردۀحجة الوداع با مه
شنيد  یسخن او م هرکه منود و یباز بود و عجايب به كسان م  شعبدهیاسود، كاهن: گويد

اش آجنا بود و در آجنا تولد يافته بود   از غار خبان بود كه خانهیز خروج و و آغا.شد یبددل م
 و مردم مذحج به او نامه نوشتند و وعده به جنران هنادند و بداجنا محله .و بزرگ شده بود

 آهنا یكردند و اسود را به جا بيرون بردند و عمرو بن حزم و خالد بن سعيد بن عاص را
كرد و به  بيرون  محله برد و او رامرادیک يَسغوث به فروة بن ُمي عبد و قيس بن،نشانيدند

  . جايش نشست
 یو چون اسود بر جنران تسلط يافت راه صنعا گرفت و آجنا را به تصرف آورد و ماجرا

 و خنستني بار كه از كار اسود خرب يافته بود از طرف فروة . نوشتندپيامرب یتصرف صنعا را برا
 و اسود .به فروه پيوستند و در احسيه بودندبر اسالم ماندند  مذحج زهرکه ا و .بودک بن مسي

   . شودی كه كس نبود كه مزاحم و، نامه ننوشت و كس نفرستادی وبه
  .  راست شدیمين بر وک و مل

 و خروج ی وی اما به سبب بيمار،كرد ی اسامه را مهيا مۀ دستپيامرب: ابن عباس گويد
 پيامرب اسامه بسيار سخن كردند تا خرب به یفقان در كار ساالر و منا،مسيلمه و اسود سر نگرفت

 و چون ،آمد بيرون  عايشه ديده بودۀ كه در خانیهم به علت خواب رسيد و به سبب اين و
من دو طوق طال بود   یبه خواب ديدم كه در بازوها«:  و گفت، بسته بودی داشت سربندسردرد

به دو كذاب ميامه و مين  آن را  و تعبري،رواز كردخوش نداشتم و در آن دميدم كه پ آن را و
 پدرش نيز ی ساالردربارۀا  سابقً. اسامه سخن دارندی ساالردربارۀ یام كه كسان شنيده. كردم

 سپاه اسامه را . استی خود او نيز شايسته ساالر. بودی ساالرۀ پدرش شايست.كردند یسخن م
   .»كنند یان خويش را مسجد مپيامربرا كه قرب د آهنا ا لعنت كنیخدا«: آنگاه گفت .»بفرستيد

 در آن اثنا طليحه ظهور كرد و .شد و در جرف اردو زد و مردم به او پيوستند بيرون اسامه
نگريستند تا  ی و مردم به هم م، سنگني شد و كار سر نگرفتپيامرب ی و بيمار،مردم مردد شدند

  .  را به جوار خويش بردپيامرب ۔عز و جل۔خدا 
 بيمار شده، آنگاه خرب رسيد كه پيامربخرب آمد كه :  گويدی بن عامر اسدیمحضر
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 ی نگذشت كه طليحه دعوی و چيز، و اسود بر مين تسلط يافته،مسيلمه بر ميامه تسلط يافته
زاده  و حبال برادر، كرد و در مسرياء اردو زد و مهگان پريو او شدند و كارش نريو گرفتیپيامرب

 و از كار ، را به صلح خواندیفرستاد كه و  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليه خداپيامربِ یخويش را سو
اين نام «:  گفتپيامرب .»آيد ذو النون است ی طليحه میآنكه سو«: طليحه خرب داد و گفت

شد و از شهادت خدايت بكُ«:  گفتپيامرب .»من پسر خويلدم«: حبال گفت .»فرشته است
   .»حمروم دارد

 نوشت سنان پيامربِ خدا ی طليحه را برای كه ماجرایستني كسخن:  گويدیحريث بن معل
  . احلارث بود  بنی بن عمر نيز عاملی و قضاع،بودک مال  بنی سنان عاملیبن اب

 كس . فرستادگان جنگ كردۀ بوسيلیپيامرب با مدعيان پيامربِ خدا: عروه بن زبري گويد
 ۀ از طايفیكسان  و بگفت تا از، مين فرستاد و نوشت كه بدو تازندیپيش چند تن از ابنا

 متيميان و قيسيان فرستاد كه با آهنا ی و كس سو،بگريندک متيم و قيس كه نام برده بود كم بنی
دين بسته شد و يارانش كاهش گرفتند و  یهنا نيز چنان كردند و راهها بر ب و آ،كنندک كم

 اسود یش از درگذشت وروز پيک  يپيامرب ی و در زندگ.كارشان آشفته شد و درهم افتادند
 او را از كار ْیفرستاد و بيمار ی طليحه و مسيلمه و امثالشان نيز پيوسته كس مدربارۀ. كشته شد

  . داشت ی باز منی و دفاع از دين و۔عز و جل۔خدا 
  .  فرستادی و داذويه اصطخری فريوز و جشيش ديلمی را سوُيَحنُّس بن َوَبر پيامربگويد 

  .  ظليم فرستادی الكالع و ذی ذی سورا عبداهللا و جرين بن
  .  مران فرستادی زود و ذی ذی را سویرمَيِح عبداهللا و اقرع بن

  .  مثامه بن اثال فرستادی را سویو فرات بن حيان عجل
  .  قيس بن عاصم و زبرقان بن بدر فرستادی را سوی عمریو زياد بن حنظله متيم

 و ی و عمرو بن حمجوب عامریدارم و وكيع ی سريه عنربیو صلصل بن شرحبيل را سو
  .  فرستادیعمرو بن خفاج

صيدا بود وهم او را   بنیۀ فرستاد كه از طايفی عوف زرقانی را سویو ضرار بن ازور اسد
  .  فرستادی ديلمی و قضاعی غنمی سنان اسدیسو

  .  فرستادی ابن ذواللحيه و ابن مشيمصه جبريی را سویو نعيم بن مسعود اشجع
ه صفر آغاز  كه از آن درگذشت در اواخر ماپيامربِ خدا یبيمار: د گويدهشام بن حمم

  .  زينب دختر جحش بودۀشد، در آن وقت در خان
 یا« : مرا پيش خواند و گفتپيامربدر دل شب :  گويد۔پيامرب ۀآزادشد۔ ابوُمَويهَِبه
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و .  رفتمیبا و و من . با من بيا. اهل بقيع آمرزش خبواهمیام كه برا  مامور شده!مويهبهابو
 داريد نسبت به  اين حال كه مشا! اهل قبوریدرود بر مشا ا«: چون در گورستان بايستاد گفت

 بدتر از رسد و پسْني یهم م  یِاز پک  تاري شبِیها ها چون پاره  فتنه.حال مردم خوش است
دنيا و  یها  كليد گنجينه!مويهبه ابویا«:  به من نگريست و گفتپيامربآنگاه  .»پيشني است

رم كردند كه يا چنان باشم يا ُمَخيَّو ،  جاويد را به من دادند كه پس از آن به هبشت رومیزندگ
پدر و مادرم «: گفتم .» و پيشگاه خدا و هبشت را انتخاب كردم.به پيشگاه خدا و به هبشت روم

 ،خدا به ،هن«: گفت .» جاويد و آنگاه هبشت را بگريی دنيا و زندگیها  كليد گنجينه!به فدايت
 اهل بقيع آمرزش یآنگاه برا: گويد .» پيشگاه خدا و هبشت را برگزيدم!مويهبه ابویا

  .  كه از آن درگذشت آغاز شدی وی و بيمار،خواست و بازگشت
 یوا« :گفتم ی از بقيع بازگشت و مرا ديد كه سردرد داشتم و مپيامربِ خدا: عايشه گويد

را چه زيان اگر و ت«: آنگاه گفت .» سرمیايد بگومي وا من ب! عايشهی ا،خدا به«: گفت »!سرم
: گفتم .»خاكت سپارم  تو پردازم و كفنت كنم و بر تو مناز كنم و به و به كارِیپيش از من مبري

 از زنان خود خلوت ی و با يكیگرد یم من بازۀ به خانیبينم كه اگر چنني كن ی م،خدا به«
نوبت پيش زنان خود بود تا  و به ،ان سردرد داشت لبخند زد و مهچنپيامرب: گويد .»یكن یم

 از آهنا موافقت خواست كه  و زنان خويش را پيش خواند و، سخت شدش ميمونه درَدۀدر خان
 در ميان دو تن از كسان خود كه پيامرب و ، آهنا موافقت كردند. شودی من پرستارۀدر خان
كشيد و  ی خود را به زمني می پاها و،آمدبيرون  مرد ديگرک  فضل بن عباس بود و يشان يکی

  .  گرفتی و در خانه من جا،سر خويش را بسته بود
 ی آن مرد ديگر كیدان یم«: اين حديث را با ابن عباس گفتم، گفت:  گويدعبيداهللا

 ی علدربارۀ  کهتوانست ی عايشه منی ول، بودطالب  ابی بنیعل«: گفت .»نه«: گفتم» بود؟
   .»د به زبان آَرذکرِ خيری
هفت ظرف از آب «: خود شد و دردش شدت گرفت و گفت ی بپيامربآنگاه : گويد

 كه از آن یاو را در طشت .»شوم و با مردم سخن كنم بيرون  خمتلف بر من ريزيد تایچاهها
   .» است بس است،بس«: حفصه بود نشاندمي و آب بر او رخيتيم تا گفت

دار بود و سرش را بسته  تم، تبرف بيرون  پيش من آمد،پيامرب: فضل بن عباس گويد
 را بگرفتم تا به منرب نشست، آنگاه یدست و .» دست مرا بگري! فضلیا«: به من گفت. بود

 ! مردمیا« : فراهم شدند گفتیو چون كسان به نزد و .»ميان مردم بانگ بزن«: گفت
يانه  تازی اگر به پشت كس؛من هستگردن ه  از مشا بیحقوق. كنم ی يگانه می خداستايشِ
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 من رضِِعک ام اين  ناسزا گفتهیرض كساگر به ِع.  كندیپشت من، بيايد تالفک ام اين زده
كه  آن كس را بيشتر دوست دارم . در طبع من و سزاوار من نيستیتوز كينه.  كندیبيايد و تالف

و پندارم اين .  آسوده به پيشگاه خدا رومیخويش از من بگريد يا حالل كند تا با خاطرحق 
   .» و بايد چند بار در اين مقام آمي،نيستبس 

آنگاه از منرب فرود آمد و مناز ظهر بكرد و بازگشت و بر منرب نشست و مهان : فضل گويد
 من سه درم از !پيامرب یا« : برخاست و گفتیيك.  كينه و مطالب ديگر گفتدربارۀسخنان را 

سپس  .بنشيند که و من به او گفتم .» بدهبه او سه درم ! فضلیا«:  گفتپيامرب .»تو طلب دارم
 ی كه رسواي،ست ا دنيای به عهده دارد ادا كند و نگويد رسوايیچيز هرکه  مردمیا«: گفت

 ۀ سه درم به عهد!پيامرب یا«:  برخاست و گفتیمرد .» آخرت آسانتر استیدنيا از رسواي
حمتاج «: گفت» ؟یتچرا به ناحق گرف«:  گفتپيامرب .»ام غنامي گرفته من هست كه به ناحق از

 هرکه ! مردمیا«: پس از آن گفت .» سه درم را از او بگري! فضلیا«:  گفتپيامرب .»آن بودم
   .» او دعا كنمی ناخوش بر خويشنت بيم دارد برخيزد تا برایاز صفت

:  گفتپيامرب .»خوامب یم و بسيار ما  من بدزبان!پيامربِ خدا یا«:  برخاست و گفتیيك
   .» و اگر خبواهد بسيار خفنت را از او بگري، اميان بدو عطا كن وی راست!خدايا«

 و ، من دروغگومي، من منافقم!پيامربِ خدا یا«:  ديگر برخاست و گفتیپس از آن مرد
 خودت را رسوا ! مردیا«: عمر بن خطاب برخاست و گفت .» نيست كه نكرده باشمیگناه
: آنگاه گفت .» آخرت استیر از رسواي دنيا آسانتی رسواي! عمریا«:  گفتپيامرب .»یكرد

   .» بگردانی نيكی و اميان به او عطا كن و او را سوی راست!خدايا«
عمر با من است و من با عمرم، و پس از من «:  خبنديد و گفتپيامرب گفت كه یعمر سخن

   .»باشد حق با اوستهرجا 
انه در آمد و بر منرب  كه سر خويش را بسته بود از خپيامربِ خدا«: ايوب بن بشري گويد

 آهنا آمرزش خواست و درود بسيار گفت، ید گفت و براُحنشست و خنست درود اصحاب اُ
ميان دنيا و آنچه در پيشگاه خدا هست   از بندگان رایخدا يك!  مردمیا«: پس از آن گفت

   .» و او پيشگاه خدا را انتخاب كرد،خمري كرد
ست كه خويشنت را منظور دارد و بگريست و  سخن او را فهم كرد و بدانابوبکر: گويد

 ! آرام باشابوبکر«:  گفتپيامرب .»كنيم ی تو میما جان و فرزندان خويش را به فدا«: گفت
 باشد، كه ابوبکر ۀو مهه را ببنديد مگر آنچه از خاناين درها را كه به مسجد باز است بنگريد 

   .»از او نديدم هيچ كس را در مصاحبت خويش هبتر
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 اگر از بندگانْ«:  ضمن سخنان خويش گفتپيامربدر آن روز :  بن اسحاق گويدحممد
 و اميان، یگرفتم، اما ميان ما مصاحبت است و برادر ی می را به دوستابوبکرگرفتم  ی میدوست

   .»تا خداوند ما را به نزد خويش فراهم كند
 ُمَخيَّر را یا ندهبيک خدا «:  بر منرب نشست و گفتپيامرب یروز:  گويدیدرسعيد ُخابو

 و او ؛خواهد بدو دهد يا آنچه را در پيشگاه خدا هست برگزيند هرچه كرد كه از رونق دنيا
 ما !پيامربِ خدا یا«:  چون اين سخن بشنيد بگريست و گفتابوبکر .»پيشگاه خدا را برگزيد

: گفتند و مردم ، تعجب كردميیما از سخن و .»كنيم ی تو میپدران و مادران خويش را فدا
گويد  ی م او و است، شدهُمَخيَّركند كه  ی سخن میا  از بندهپيامرب را ببينيد كه مرداين پري«

 و ، بودپيامربِ خداشده بود  ُمَخيَّرآنكه : گويد .»كنيم ی تو میپدران و مادران خويش را فدا
ن از مهه هبتر  می براابوبکرمصاحبت و مال «:  گفتپيامربآنگاه  .دانست ی هبتر از ما مابوبکر

در مسجد .  استی مسلمانیِ ميان ما برادریگرفتم، ول ی را مابوبکرگرفتم  ی میبود، اگر دوست
   .» مناندابوبکر ۀ به جز دريچیا دريچه

ماه جلوتر از مرگ خويش خرب داد و ک  و حمبوب ما يپيامرب:  بن مسعود گويدعبداهللا
به ک آورد و ما را نگريسنت گرفت و اش عايشه فراهم ۀشد ما را در خانک چون فراق نزدي

 خدا پناهتان دهد، خدا حفظتان ، خدا رمحتتان كند!مرحبا به مشا«: اش آمد و گفت يدهد
 كند، ی، خدايتان سود دهد، خدايتان توفيق دهد، خدايتان يارحتويل گيردكند، خدايتان 

كنم كه از  ی سفارش مخدايتان درود گويد، خدايتان رمحت كند، خدايتان مقبول دارد، به مشا
رسان و  كه من بيم، سپارم یخواهم كه مشا را رعايت كند و مشا را بدو م یخدا بترسيد، از خدا م

  : نكنيد كه خدا به من و مشا گفتهیفراز  گردنیدر ديار خدا با بندگان و.  مشا هستممژده رساِن
يَن ال يُِريُدو َك تِلْ  ِ

اُر اْآلِخَرُة جَنَْعلُها لِثَّ َّ رِْض ا
َ
ا يف اْأل ً  وَ َن ُعلُوًّ  الْعاقِبَةُ  وَ ال َفسادا

  }۸۳ :۲۸{لِلُْمتَِّقنَي 
 خنواهند و ی و فسادیامي كه در زمني سركش  هنادهی كسانی آخرت را برایاين سرا«: یيعن

  :و هم گويد. » خاص پرهيزكاران استعاقبْت
ين؟    }۶۰ :۳۹{ألَيَس يف َجَهنََّم َمثوًى لِلُمتََكرِبّ

  »گر جهنم جايگاه تكربكنان نيست؟م«: یيعن
 ى خدا و سدرة املنتهیفراق مشا و رفنت سو«: گفت» ؟رسد ی می تو كمرِگ«: گفتيم

كسان من، «: گفت» ؟غسل دهد تو را چه کسی !پيامربِ خدا یا«: گفتيم .»استک نزدي
مهني اگر خواستيد «: گفت» ؟ كفن تو چه باشدپيامربِ خدا یا«: گفتيم .»نزديكتر و نزديكتر
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 بر تو مناز چه کسی !پيامربِ خدا یا«: گفتيم .»یحله مينک  يا يی سفيد مصرۀلباسم يا پارچ
   .»دهدک تان پاداش نيپيامرب و در مورد ،آرام باشيد، خدايتان ببخشد«: گفت» ؟كند

 مرا غسل داديد و كفن كرديد در یوقت«:  بگريست و گفتپيامربو ما بگريستيم و : گويد
 كه ی مبانيد كه خنستني كسیشويد و ساعت بيرون  ختتم بگذاريد ویكنار قرب رومهني خانه بر 

بر من مناز كند مهدم و دوست من جربئيل است، پس از او ميكائيل و آنگاه اسرافيل و پس از 
 من آييد و مناز یآنگاه گروه گروه سو.  بسيار از فرشتگان مناز كنندیاملوت با گروهک آن مل

و چنان باشد كه خنست مردان .  و مرا به ستايش و ناله و فغان آزار مكنيدكنيد و درود گوييد
خاندان من به من درود گويند آنگاه زنان خاندان و پس از آهنا مشا از جانب من به خويش 

اند از حال تا به روز   كه به دينم گرويدهی كسانۀدهم كه من به مه یم  كه شهادت،سالم گوييد
كسان «: گفت» ؟در قرب هندتو را  چه کسی! پيامربِ خدا یا«: گفتيم .»گومي یرستاخيز سالم م

   .»بينيد یبينند و مشا آهنا را من یمن با فرشتگان بسيار كه مشا را م
لوازم « : سخت شد و گفتپيامرب یبيمار!  بودیروز پنجشنبه چه روز: ابن عباس گويد

كسان جمادله كردند، و  .»راه نشويد بنويسم كه پس از من هرگز گمی مشا مكتوبیبياريد تا برا
گويد؟ از او  یگويد؟ هذيان م یچه م«: گفتند.  روا نيستپيامربجمادله كردن در حضور 

 آمن یومل كنيد كه اين حال كه من دارم از آنچه سو«: گفت. و از او توضيح خواستند .»بپرسيد
جزيرة العرب بريون مشركان را از «:  گفت؛آنگاه سه سفارش كرد .»خوانيد هبتر است یم

 سكوت ی سومدربارۀو  .»دادم جايزه دهيد ی و فرستادگان قبايل را چنانكه من جايزه م،كنيد
   .ام فراموش كرده:  گفتی يا راو،كرد

و بقيۀ » …روز پنجشنبه«:  که گفت مهني روايت را از ابن عباس آوردهريَبسعيد بن ُج
   .»اع کنندنبايد نز پيامربپيش « با اين تفاوت كه سخنان،

 یروز پنجشنبه چه روز«: روايت ديگر از سعيد بن جبري از ابن عباس هست كه گفت
: آنگاه گفت.  مرواريد بر چهره روان شدۀا ديدم كه چون رشت او ریو اشكها: گويد» !بود

 ی نزد من آريد تا مكتوب۔ استخوان شانه و دوات:يا گفت۔لوح و دوات :  گفتپيامربِ خدا«
   .»گويد ی هذيان مپيامربِ خدا«: گفتند .»يسم كه پس از آن گمراه نشويد مشا بنویبرا

 از طالب  ابی بنی مرگ بود علی در بيمارپيامربِ خدا كه یهنگام: و هم ابن عباس گويد
 ِللَّهاحلمد «:  گفتیعل»  چگونه است؟پيامرب !احلسن ابویا«:  مردم گفتند. درآمدیپيش و

دامن  ی، من میا تو هنوز جوان«:  دست او را گرفت و گفتعبداملطلبعباس بن  .»هبتر است
روند  ی مرگ می را كه سوعبداملطلب فرزندان ۀمريد، من چهر ی می از اين بيمارپيامربكه 
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  ماآِن كيست؟ اگر ازآِن از)جانشينیِ او يعنی( که اين امر  برو و بپرسپيامربشناسم، پيش  یم
 اگر از او خدا به«:  گفتیعل .»سفارش ما را بكندتا   ديگران استآِن بدانيم و اگر از تاستا

   .»كنم ی منپيامرب اين سؤال را از خدا به .دهند یبپرسم و به ما ندهد هرگز مردم به ما من
 : با اين تفاوت كه عباس گفت،روايت ديگر از ابن عباس به مهني مضمون هست

 .ام  ديدهعبداملطلب  بنیۀه در چهربينم چنانك ی مپيامربِ خدا ۀ مرگ را در چهر، قسمخدا به«
 ديگران است بگوييم تا آِن و اگر از،بدانيمتا ست  ا ماآِن ازاين امر رومي، اگر پيامرببيا پيش 

  .»سفارش ما را بكند
  . روز درگذشت  ظهر مهانپيامربو  

هفت ظرف از آب هفت چاه خمتلف بر «:  گفتی بيماری در اثناپيامرب: عايشه گويد
 یاز هفت ظرف آب بر او رخيتيم و كم: گويد .»شوم و با مردم سخن كنم بيرون ايدمن ريزيد ش
 شهيدان احد آمرزش خواست یشد و با مردم مناز كرد و خطبه خواند و برا بيرون آسوده شد و

شويد، اما انصار زياد  ی مشا زياد م! گروه مهاجرانیا«:  انصار سفارش كرد و گفتدربارۀو 
ند كه بدان ا گاه من  انصار تكيه.مانند ی می صورت كه اكنون هستند باقشوند و به مهان یمن

 یيك«: پس از آن گفت .» داريد و از بدكارشان درگذريدیام، بزرگوارشان را گرام پناه آورده
 .»د يا در دنيا مباند، و پيشگاه خدا را انتخاب كردشد كه به پيشگاه خدا رَو ُمَخيَّراز بندگان 

پيامربِ  . و بگريست، سخن را فهم كرد كه پنداشت خويشنت را منظور دارد اينابوبکرتنها 
گذرد مسدود كنيد  ی اين درها را كه به مسجد مۀ مه. آرام باش!ابوبکر یا«:  بدو گفتیخدا

   .»دامن ی منابوبکر را هبتر از کس هيچ كه در ميان يارامن ،ابوبکر مگر درِ
گفته بود دوا به دهان من .  ماليدميپيامربهان  دوا در دْی بيماریدر اثنا: عايشه گويد

 و چون به خود آمد .ب است كه بيمار دوا را خوش نداردمناليد و ما پنداشته بودمي از آن سب
   .»جز عباس كه حاضر نبوده استه  مشا دوا به دهان مباليد بۀبايد مه«: گفت

 ام سلمه و یزنان و سخت شد و از خود رفت از پيامرب ی بيماریوقت: ابن اسحاق گويد
 به دور او فراهم )زِن ابوبکر (ميس چند از زنان ديگر و از مجله امساء دختر َعیميمونه و تن

 . مبالندپيامرب نيز آجنا بود، و مهسخن شدند كه دوا به دهان عبداملطلب عباس بن .آمدند
 اين كار  کسیچه«: خود آمد گفته  بپيامربو چون دوا ماليدند و  .»مامل یمن م«: عباس گفت

 است كه زنان از یاين دواي:  عمويت عباس كرد و گفت!پيامربِ خدا یا«: گفتند» ؟را كرد
 بيم !پيامربِ خدا یا«: عباس گفت» ؟چرا اين كار را كرديد«:  گفتپيامرب .»اند حبشه آورده
ج  رنی خدا مرا به اين بيمارهرگز«:  گفتپيامرب .»ی ذات اجلنب داشته باشیداشتيم بيمار
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به دهان ميمونه نيز : گويد .»در خانه است جبز عمومي از اين دوا به دهان مبالدهرکه . دهد یمن
 دوا به ی كه كرده بودند مهگی كاری گفته بود به سزاپيامرب كه ،دار بود دوا ماليدند كه روزه

  . دهان مبالند
 یاشته باش ذات اجلنب دی گفتند بيم داشتيم كه بيمارپيامرب به یوقت: عايشه گويد

   .»كند ی از شيطان است و خدا آن را بر من مسلط منیاين بيمار«: گفت
و از خود رفت  كه از آن درگذشت سنگني شد پيامربِ خدا ی بيماریوقت: حمنف گويدابو

 به دور طالب  ابی بنی و علعبداملطلب خاندانش از مجله عباس بن ۀزنانش و دخترش و مه
 دوا به دهانش . او ذات اجلنب استیبيمار«:  عميس گفت و امساء دختر،او فراهم شدند

: گفتند» ؟ه است اين كار را كردچه کسی«:  و چون دوا ماليدند و به خود آمد گفت.مباليد
 پيامرب .»ی ذات اجلنب داریامساء دختر عميس دوا به دهان تو ماليد كه گمان كرد بيمار«

م كه مرا به ا تر از آن ی من پيش خدا گرام.برم ی ذات اجلنب به خدا پناه میاز بيمار«: گفت
   .» مبتال كندیاين بيمار

 مدينه آمدم و مردم نيز با ی سنگني شد من سوپيامرب ی بيماریوقت: اسامة بن زيد گويد
دست خويش را و كرد،  ی رفتيم كه خاموش شده بود و سخن منپيامرب و پيش ،من بيامدند

  . كند ی و دانستم كه مرا دعا م،اشتگذ یكرد و به من م ی آمسان بلند میسو
گرفت مگر اينكه  ی را منیپيامرب بارها گفته بود كه خدا جان هيچ پيامرب: عايشه گويد

   .كند ُمَخيَّر را یو
 .»نه«: گفت» ؟ وصيت كردپيامرب«: از ابن عباس پرسيدم: حبيل گويدَرم بن ُشرقَاَ
اگر «: اما عايشه گفت .»را خبوانيد یعل:  گفتپيامرب«: گفت» ؟چگونه وصيت نكرد«: گفتم

 پيامرب پيش یو مهگ »!یاگر كس پيش عمر فرست«: و حفصه گفت »!ی فرستابوبکركس پيش 
آنگاه  .»فرستم ی با مشا داشتم كس به طلب مشا میبرويد، اگر كار«:  و گفت،فراهم آمدند

ا كسان مناز  بگوييد بابوبکربه «: گفت .»یآر«: گفتند» ؟وقت مناز است«:  گفتپيامرب
 .»به عمر بگوييد«:  گفتپيامرب .» به عمر بگو. نازكدل استیاو مرد«: عايشه گفت .»كند

   .»افتم ی از او پيش منابوبکرمن هرگز در حضور «: عمر گفت
 آمدن ابوبکرشد و بريون رفت، و چون ک  سبپيامرب ايستاد آنگاه یمناز  به پيشابوبکر

 كه بود بداشت و ی را به جايیاش را گرفت و و  جامهربپيام را دريافت عقب رفت و پيامرب
  .  قرائت نكرده بود قرائت آغاز كردابوبکربنشست و از مهاجنا كه 

 با مردم ابوبکربگوييد «:  بيمار بود بانگ مناز دادند، گفتپيامرب یوقت: عايشه گويد
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: باز گفت .»تد تو بايسی مردم نازكدل است و تاب ندارد كه به جایو«: گفتم .»مناز كند
:  خشمگني شد و گفتپيامرب و .و من مهان سخن بگفتم .» با مردم مناز كندابوبکربگوييد «
يد، ا  حكايت يوسفزناِن«:  گفتپيامربدر روايت ابن وكيع هست كه  .»يدا مشا ياران يوسف«

   .» با مردم مناز كندابوبکربگوييد 
ک كشيد و چون نزدي یپاها را به زمني مرفت و  ی بريون شد و ميان دو مرد مپيامرب: گويد

 ی و بنشست و هپلو، خود باشی بدو اشاره كرد كه به جاپيامرب عقب رفت و ی رسيد وابوبکر
  .  نشسته مناز كردابوبکر

 ابوبکر از مناز یكرد و مردم به پريو ی مناز مپيامرب از مناز ی به پريوابوبکر: عايشه گويد
  . كردند یمناز م

هفده «: گفت» ؟ چند مناز با مردم كردابوبکر«: ه پرسيدمربس ابوزا:  گويدیواقد
 صعصعه كه از ی بن ابعبدالرمحانايوب بن «: گفت» ؟ به تو گفتچه کسی«: گفتم .»مناز
  .  سه روز با مردم مناز كردابوبکر: عكرمه گويد .» شنيده بودپيامرب از ياران یيك

دست خود را   بود وی نزد ویود و ظرف آب را ديدم كه در حال مرگ بپيامرب: عايشه گويد
ک  مرگ كمیها ی مرا بر سخت!خدايا«: گفت یماليد و م یبرد و آب به صورت م یبه ظرف م

   .»كن
كردند  ی كه مردم مناز می درگذشت، هنگامپيامرب كه هروز دوشنب«: گويدک انس بن مال

بود ک نزدي. يشه ايستاد آهنا روان شد و پرده را برداشت و در را بگشود و بر در عایسو
 و او با دست اشاره كرد كه به حال ، راه گشودند. مناز بشكنندپيامربمسلمانان از شوق ديدار 

 هبتر از ی را به وضعپيامرب هرگز . و از وضع مناز كردن آهنا خوشدل شد و لبخند زد.مناز مبانيد
 شدهک  سبپيامرب یه بيمار و مردم برفتند و پنداشتند ك، آنگاه بازگشت.آن وقت نديده بودم

  .  خويش رفتۀنح پيش خانواد به ُسابوبکر و .است
  مناز صبحی خويش را بسته بود و برا سرِپيامرببه روز دوشنبه : گويد عبداهللا  بنابوبکر

 ابوبکر بيامد مردم راه گشودند و پيامرب و چون ،كرد ی با مردم مناز مابوبکر .شدبيرون 
 او را پيش پيامرب خويش به كنار رفت، ی و از جا،اند  كردهپيامرب یابدانست كه اين كار را بر

 ابوبکر بنشست و طرف راست ابوبکر ی هپلوپيامربآنگاه  .»با مردم مناز كن«: راند و گفت
 شد  و چون مناز به سر برد رو به مردم كرد و با آهنا سخن كرد و صدايش بلند.نشسته مناز كرد

ها چون   آتش افروخته شد و فتنه! مردمیا« :گفت ی م.تچندان كه از مسجد دورتر رف
ت كه من جز آنچه را قرآن بر  بر من نتوانيد گرفیا رده ُخخدا به .بيامدک  شب تاريیها پاره
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   .»نكردم را قرآن بر مشا حرام كرده حرام حالل كرده حالل نكردم و جز آنچهمشا 
پيامربِ  یا«:  بدو گفتابوبکربرد سخن به سر   وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهپيامربِ خداچون 

 امروز نوبت دختر . كه ما دوست دارميیا بينم كه به نعمت و فضل خدا چنان شده ی م!یخدا
  .  سنح رفتی سوابوبکر به خانه برگشت و پيامربآنگاه  .»روم ی و من پيش او م،خارجه است

 از خاندان ی، يك از مسجد بازگشت در دامن من خبفتپيامرب آن روز یوقت: عايشه گويد
ک  به دست او كرد كه دانستم مسوای نگاهپيامرب سبز به دست داشت، ی بيامد و مسواكابوبکر

چنان به ک با مسوا: گويد.  دادمپيامربگرفتم و خاييدم تا نرم شد و به  آن را  و،خواهد یرا م
 در دامن پيامرب متوجه شدم كه .نداختبي آن را  سپس.زد كه كمتر ديده بودمک  مسوایسخت

جا دوخته شده بود و ک  او نگريستم و ديدم كه چشمانش به يۀ به چهر.شود یمن سنگني م
ُمَخيَّرت به حق برانگيخت  تو را قسم به آنكه«: گفتم .» از هبشتبااليی،رفيق ولی «: گفت یم

  . جان داد  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خداو مهاندم  .»یكردند و اختيار كرد
 را نربدم، نادان و ی من و در خانه من جان داد و حق كسۀ بر سينپيامرب: يدعايشه گو

 هنادم و برخاستم و با زنان ناليدم و ی او را بر بالش در دامنم جان داد، سرِپيامربجتربه بودم،  كم
  . به چهره زدم

ماه از  ميان اهل حديث اختالف نيست كه روز دوشنبه یدر روز وفات و:  گويدابوجعفر
 به نقل از فقيهان اهل حجاز یبعض.  اختالف هست كه كدام دوشنبه بودیبود، ول األول يعرب

 پيامرب و به روز دوشنبه مهان روز كه ،درگذشت األول م ربيعروز دوشنبه دو  نيمپيامرباند  گفته
  .  بيعت كردندابوبکردرگذشته بود با 

روز روز بعد  درگذشت و نيمول  األ به روز دوشنبه دوازدهم ماه ربيعپيامرب:  گويدیواقد
  . رفتک كه روز سه شنبه بود، هنگام زوال خورشيد، به خا

به  درگذشت عمر بن خطاب  وسلم۔ ۔صلی اهللا عليهیپيامربِ خدا یوقت: هريره گويدابو
 منرده، پيامرب خدا به . است مردهپيامرب  کهاند  از منافقان پنداشتهیكسان«: پا خاست و گفت
 رفت و چهل روز از قوم یبن عمران پيش خدا موسى  خويش رفته چنانكهیبلكه پيش خدا

گردد و دست  یم بازپيامرب خدا به .بازگشتاست خويش غايب بود و پس از آنكه گفتند مرده 
   .»كند یقطع ماست  مرده پيامربِ خدااند   را كه پنداشتهی كسانیو پا

عمر با كسان سخن . اده شد مسجد پي خرب يافت بيامد و بر درِابوبکرچون : گويد
 آن بود ۀ در گوشپيامرب عايشه رفت كه پيكر ۀ توجه نكرد و به خانی به چيزابوبکر اما ،كرد یم

 :ببوسيد و گفت آن را  وزد پس پيامرب ۀه از چهرلّ برفت و ح. آن كشيده بودی رویو حله سياه
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 .»رسد یهرگز مرگ به تو من و ديگر ،ی كه بر تو مقرر بود چشيدی مرگ!فدايتبه پدر و مادرم «
 بدو .كرد ی عمر مهچنان با مردم سخن م.شد بيرون  افكند وپيامرب ۀآنگاه پارچه را بر چهر

 ديد كه ابوبکرو چون . ، اما عمر از سخن كردن مناند»  آرام باش و گوش بده! عمریا«: گفت
و كردند و عمر را  ای و چون كسان سخن او را بشنيدند رو سو،دهد رو به مردم كرد یگوش من

پرستيد حممد  یحممد را م هرکه ! مردمیا«:  خدا كرد و گفتی محد و ثناابوبکر. بگذاشتند
  :آنگاه اين آيه را خبواند .»ستی اپرستيد خدا زنده و منردن یخدا را م هرکه  و؛مرد

ٌد إِالَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت من َقبِْلِه الرُُّسُل   . َوما حُمَمَّ
َ
 أ

َ
إِْن ماَت أ

  ْو قُِتَل اْغَقلَبْتُْم بَلٰ فَ
ْعقابُِكمْ 

َ
َ  َعِقبَيِْه فَلَْن يرَُضَّ  من َفنَْقِلْب بَلٰ  وَ ؟أ ً ابّٰ ُ َسيَْجِزي وَ   َشيْئا اِكِريَن ابّٰ  الشَّ
}۳: ۱۴۴{  

 آيا اگر مبريد يا .اند  نيست كه پيش از او فرستادگان درگذشتهیا حممد جز فرستاده«: یيعن
 و خدا سپاسداران ،زند ی منخدا به یگرد كند ضرر عقب هرکه  و؟كنيد یگرد م كشته شود عقب

  . »را پاداش خواهد داد
 كه ی تا وقت است نازل شدهپيامربدانستند كه اين آيه بر  ی مردم منی گوي،خدا به: گويد

  .  آن را خواندابوبکرآن روز 
و به زمني    پای درآمدمد ازخواَن  به خدا وقتی شنيدم كه ابوبکر اين آيه را می:عمر گويد

  .  و دانستم كه پيامربِ خدای مرده است،افتادم، پاهامي حتمل تنم را نداشت
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